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ด้วยสา
ํ นึกในพระมหา
ากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส
่ ด
ุ มิได้
สวพส. ร่วมขยายผลความสําเร็จด้านการพัฒนาทางเลือก
บนพื้นทีส
่ งู อย่างยั่งยืน ในงานโครงการหลวง 2563
ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งภูมิปัญญา สูก
่ ารพัฒนาทีย
่ ่งั ยืน”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปดงาน “โครงการหลวง 2563” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
มูลนิธิโครงการหลวงรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมจัดงาน
“โครงการหลวง 2563” ภายใต แ นวคิ ด “สายธารแห ง ภู มิ ป  ญ ญา สู  ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคนายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผูทรงกอตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และพระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองค และเพื่อสงเสริมการจําหนายผลิตผลผลิตภัณฑจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดย พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการ
มูลนิธิโครงการหลวง ประธานจัดงานโครงการหลวง 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการอํานวยการจัดงานโครงการหลวง
2563 พลเรือเอก พงษเทพ หนูเทพ องคมนตรี คณะกรรมการมูลนิธโิ ครงการหลวง นายอําพน กิตติอาํ พน
องคมนตรี กรรมการทีป่ รึกษาพิเศษสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู นายวิรตั น ปราบทุกข ผูอ าํ นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รองประธานกรรมการอํานวยการจัดงานโครงการหลวง 2563
พรอมคณะกรรมการจัดงาน และขาราชการ เฝาฯ รับเสด็จ
จากนัน้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ คลังสมองโครงการหลวงภายใตแนวคิด “สายธารแหงภูมปิ ญ
 ญา
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฐานเรียนรูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และ
นิทรรศการผลงานวิจัยโดดเดน ไดแก กัญชงของแม “เฮมพ” หรือ “กัญชง” ซึ่งเปนผลงานวิจัย
รวมของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ที่ไดสนองตาม
พระราชเสาวนียในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง รวมถึง
พันธุพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจใหมที่มีลักษณะเฉพาะสําหรับพื้นที่สูง ฐานเรียนรูสิ่งแวดลอม
ทรงทอดพระเนตรอุโมงคสภาพปญหาการทําลายปา และโมเดลการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม
นิทรรศการของ สวพส. “สรางสุขปวงประชา พัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ” เนนหลักการใชรูปแบบ
การพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง (ROYAL PROJECT MODEL) ปจจุบันดําเนินการในพื้นที่
18 จังหวัด ยังประโยชนใหประชาชนบนพื้นที่สูง 416,235 ราย
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สารจากนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง

สถานการณการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผานมายังคงทวี
ความรุนแรงอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจสังคมในวงกวาง
วิกฤตการณครัง้ นีไ้ ดเปลีย่ นแปลงบริบทของโลก ประเทศไทย
และเปนความทาทายในการดําเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) สวพส. อยางยิ่ง
ดังนั้นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงระยะตอไป
คณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู จึงเห็นควรให
มีการจัดทําแผนบูรณาการดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน
ของประเทศขึ้น เพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีกรอบ
การดํ า เนิ น งาน งบประมาณที่ มี ก ารบู ร ณาการร ว มกั น
พั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ของประเทศแบบองค ร วมตามแนวทาง
โครงการหลวง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ภายใตการมีสวนรวมของ
ชุ ม ชน โดยน อ มนํ า พระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร ที่ ท รงพระราชทานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
พื้นที่สูง และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มาเปนกรอบแนวคิดหลักสําคัญ
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและความสมดุลในทุกมิติ สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ (ราง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และ
นโยบายที่สําคัญตาง ๆ เชน BCG Model
แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ที่ไดจัดทําขึ้นในคราวนี้
มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและชุมชนบนพื้นที่สูง
เนื่องจากมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องจากแผนแมบท
ฉบับเดิมที่สิ้นสุดในป พ.ศ. 2565 และจะมีความเชื่อมโยง
กั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการพั ฒ นาพื้ น ที่ โ ครงการหลวง
ดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง และแผนงานของ
หนวยงานที่รวมบูรณาการเพื่อกระจายการพัฒนาใหทั่วถึง
ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ปาหมาย 3,230 กลุม บาน ในการแกไขปญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า ยกระดับการพัฒนาชุมชน
เปาหมายใหมีความมั่นคงดานอาชีพและความเปนอยูดีขึ้น
อย า งเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม ส ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว ม

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ในการอนุรักษ ฟนฟูและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพใหมคี วามสมดุลอยางมัน่ คง
และยั่งยืนตอไปในอนาคต
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ สวพส. ไดดําเนินงาน
วิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลสําเร็จ
โครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงอื่นใหบรรลุตามเปาหมาย
และประสบผลสําเร็จเปนอยางดี และไดรบั การยกยองใหเปน
องคกรตนแบบและรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน
และระหวางประเทศมากมาย ดังเชน สํานักงานกิจการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (United Nations
Department of Economic and Social Affairs – UN
DESA) คัดเลือกโครงการ “Good Practice of Sustainable
Highland Development: People Live in Harmony with
Forest” โดยใหโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
สบเมย จังหวัดแมฮอ งสอน เปนหนึง่ ในผลงานทีม่ แี นวปฏิบตั ิ
ทีด่ ใี นการขับเคลือ่ นเพือ่ บรรลุ SDGs (SDG Good Practices)
และเผยแพรสง ตอแนวปฏิบตั นิ ไี้ ปยังหนวยงานหรือองคการ
ที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ทัว่ โลก รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence

Award) จํานวน 4 รางวัลตอเนื่องเปนปที่ 3 จากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สาขาบริหารราชการ
แบบมีสว นรวม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีสว นรวม และ
สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ) รางวัล
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย (Thailand Tourism
Awards) ครั้งที่ 13 (รางวัลกินรีทอง) จากการทองเที่ยว
แห ง ประเทศไทย ประเภทแหล ง ท อ งเที่ ย ว สาขาการ
ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ใหแกอุทยานหลวงราชพฤกษ
ตอเนื่องเปนปที่ 2 และการไดรับการยกยองใหเปนองคกร
ต น แบบด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จากกรมคุ  ม ครองสิ ท ธิ
และเสรีภาพ รางวัลสําคัญตาง ๆ ที่ไดรับในปนี้จะเปนขวัญ
และกําลังใจใหแกผูบริหารและเจาหนาที่ สวพส. ในการ
ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นตลอดไป
ขอขอบคุ ณ ทุ ก องค ก รและหน ว ยงานพั น ธมิ ต ร
ทุกภาคสวนที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ สวพส.
และมีสว นรวมในการขับเคลือ่ นเพือ่ ใหชมุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู อยูด ี
มีสุข ดวยการวิจัยและพัฒนา สืบสานรักษา ตอยอดงาน
โครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ณ โอกาสนี้

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์

ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง
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สารจากนายวิรัตน์ ปราบทุกข์
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. ไดดําเนินงานวิจัย
และงานพัฒนา เพื่อการสนับสนุนงานโครงการหลวง และ
การพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ เปาหมายเพื่อใหประชาชน
อยูด มี สี ขุ ชุมชนเขมแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหอุดมสมบูรณและสามารถใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืน และยิ่งมุงมั่นดําเนินงานอยางเต็มที่
เมือ่ ประชาชนบนพืน้ ทีส่ งู ไดรบั ผลกระทบจากปญหาการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปญหา
อื่น ๆ เชน ปญหาภัยแลง และปญหาดานเศรษฐกิจ โดยได
เรงวิจยั เพือ่ สรางองคความรูแ ละนวัตกรรมสําหรับใชขบั เคลือ่ น
การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เพือ่ แกไขปญหาสําคัญ ๆ โดยเฉพาะความ
ยากจน และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน
การวิจัยและพันธุพืชและวิธีการผลิตใหม ๆ การศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการสรางความเขมแข็งของคนและชุมชน และ
เทคโนโลยีทยี่ กระดับการอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ในดานการ
พัฒนาไดกระจายการพัฒนาไปสูช มุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู เปาหมาย

ภายใต “โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง”
จํานวน 44 พื้นที่ จํานวน 616 กลุมบาน โดยดําเนินงาน
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็ง
ของชุ ม ชน ด ว ยวิ ธี ก ารพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ตามแนวทาง
โครงการหลวง คือเปนการพัฒนาเชิงพืน้ ทีอ่ ยางสมดุลทัง้ ดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และปจจัยพื้นฐานที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตามปญหา ความ
ตองการ และภูมิสังคมของชุมชน ดวยการมีสวนรวมของ
ประชาชน และการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน โดยมีการนํา
องคความรู ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ผลจากการดํ า เนิ น งาน
ยังสอดคลองกับนโยบายสําคัญของรัฐบาล คือ การแกไข
ปญหาความยากจนดวยเศรษฐกิจมูลคาสูง และการเติบโต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม
บนพื้นที่สูง เชน การบุกรุกปา หมอกควัน และผลกระทบ
จากสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังไดกระจายการ
พัฒนาโดยถายทอดองคความรูไปสูชุมชนบนพื้นที่สูงอีก
มากกวา 900 กลุม บาน ภายใตโครงการถายทอดองคความรู
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง และ
โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน
จากผลสําเร็จของการดําเนินงาน ไดแสดงใหเห็นวา
หลักและวิธีการพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวงนั้น
เปนรูปแบบของการพัฒนาอยางยัง่ ยืน และสามารถประยุกต
ใชไดกับทุกบริบทของพื้นที่ ปญหา และสถานการณตาง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวพส. จึงไดสนับสนุนโครงการหลวง
ในการเผยแพรและสงเสริมการเรียนรูรูปแบบการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ผานกิจกรรมการอบรม สัมมนา และการศึกษา
ดูงาน รวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ
สวพส. ขอขอบคุณทุกชุมชน องคกร และหนวยงาน
ที่ไดรวมกันดําเนินงานทั้งการวิจัยและการพัฒนา อันกอ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ที่สรางประโยชนสุขตอประชาชน และ
ความเจริญกาวหนาของประเทศ

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

บทสรุปผู้บริหาร
HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(Public Organization)

สวพส.

ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒนาพื้ นที่ สู ง ด้ ว ยหลั ก และวิ ธี ก ารพั ฒนาพื้ นที่ สู ง อย่ า งยั่ ง ยื น แบบ

โครงการหลวง และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง เป้าหมายเพื่ อให้ชม
ุ ชนเข้มแข็งและพึ่ งพาตนเองได้
ด้วยการพั ฒนาอย่างสมดุลทัง
้ ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมอาชีพ การสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน
่ าํ เป็นต่อการดํารงชีพ
การอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม และการพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานทีจ
ตามแผนการวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570) ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2570) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. ดําเนินงานภายใต้ 3 กลยุทธ์
คือ การสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง
่ ง
เพื่ อยกระดับการพั ฒนาชุมชนบนพื้ นทีส
ู และการพั ฒนาและบริหารองค์กร ได้รบ
ั การสนับสนุนงบประมาณ
ประจําปีจากรัฐบาล จํานวน 443.9229 ล้านบาท สําหรับดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
พลังทางสังคม แผนงานพื้ นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนงานบุคลากร
ภาครัฐ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จํานวน
่ ง
44.00 ล้านบาท สําหรับดําเนินการตามแผนงานวิจย
ั ของสถาบันวิจย
ั และพั ฒนาพื้ นทีส
ู มีผลการเบิกจ่าย
ตามแผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณรวมผูกพั นสัญญา เป็นเงิน 477.2394 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.81
ของวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบ
ั ผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 สามารถบรรลุเป้าหมายการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ โดยมีผลงานสําคัญ ดังนี้

1. การสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง
วิ จั ย และพั ฒนาองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรม

จํานวน 22 โครงการหลัก
35 โครงการยอย โดยมุง สรางผลงานวิจยั ทีเ่ ปนความตองการ
ของประชาชน และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน และการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยปรับปรุง
พันธุพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจใหมที่มีลักษณะเฉพาะ
สําหรับพื้นที่สูง 24 พันธุ เชน กัญชงสายพันธุแท (Inbred
line) และพันธุสังเคราะห (Synthetic variety) ขาวทองถิ่น
ที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงของชนเผาลีซู พันธุจานูเนเน
และจาคูเนเน ถั่วแดงหลวงที่ใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
เพื่ อการพั ฒนาพื้ นที่ สู ง

พันธุรหัส 40 และ 104 องุนพันธุไชนมัสแคทที่เหมาะสม
สําหรับพืน้ ทีส่ งู เปนตน ไดสรางองคความรูใ หมและเทคโนโลยี
ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
35 เรื่อง เชน รูปแบบการปลูกองุนพันธุ Beauty Seedless
ในภาชนะเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตตอพื้นที่ การผลิต
นํ้าผึ้งจากเกสรกัญชงที่มีสารสําคัญ Cannabidiol (CBD)
ตนแบบผลิตภัณฑกาแฟโครงการหลวงเสริมสารสกัดจาก
ธรรมชาติ ไอโซฟลาโวน กาบา และคาเทชิน เปนตน สราง
องคความรูดานสังคม 4 เรื่อง เชน การสืบทอดภูมิปญญา
ดานการจัดการทรัพยากรนํา้ และปาไม (ทีบอ) ของชาติพนั ธุ
กะเหรี่ ย ง และองค ค วามรู  ด  า นสิ่ ง แวดล อ มและความ
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หลากหลายทางชีวภาพ 20 เรื่อง เชน วิธกี ารเพาะขยายพันธุ
พืชทองถิ่นหายากหรือใกลสูญหาย ไดแก นอยหนาเครือ
เจาแตรวงหรือลิลลี่ปา และมะเขาควาย การพัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑ (Prototype) จากความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนตน ทั้งนี้ สามารถจดทะเบียนและจดแจงทรัพยสิน
ทางปญญาที่ไดจากงานวิจัยได จํานวน 21 รายการ และ
นําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนในการแกปญ
 หาบนพืน้ ทีส่ งู และ
เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพใหเกษตรกรบนพื้นที่สูง
34 รายการ มีผไู ดรบั ประโยชน จํานวน 1,835 ราย สรางรายได
ใหเกษตรกร 14.08 ลานบาท
สนับสนุนงานโครงการหลวงเพื่ อเป็นต้นแบบ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้และ

ไดสนับสนุนการ
พัฒนาสถานีและศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง จํานวน 39 แหง
ให เ ป น ต น แบบและแหล ง เรี ย นรู  ข องการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่และเกษตรกรโดยสนับสนุน
การเรียนรูอ งคความรูแ ละนวัตกรรมใหมจากผลงานวิจยั และ
พัฒนา จํานวน 28,069 ราย สนับสนุนเกษตรกรของมูลนิธิ
โครงการหลวงในการรับรองแหลงผลิตพืชตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี (GAP) จํานวน 11,183 ราย (นับซํา้ )
การรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย (IFOAM Accredited)
จํานวน 842 ราย สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย Organic Thailand
จํานวน 587 ราย สนับสนุนการจัดตั้งฟารมวิจัยและพัฒนา
ปศุสัตวในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ เพื่อพัฒนาเปน

ผลสํ า เร็ จ ของงานโครงการหลวง

ศูนยการเรียนรูการเลี้ยงสัตวปกแบบครบวงจร และสงเสริม
การใช ป ระโยชน จ ากมู ล สั ต ว เ พื่ อ ลดการปล อ ยของเสี ย
สูสิ่งแวดลอม ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ไดพฒ
ั นาการรวมกลุม ของชุมชนรวม 26 กลุม ทุนดําเนินงาน
10.36 ลานบาท พัฒนาศักยภาพกลุม เยาวชนทัง้ ในและนอก
โรงเรียน 70 กลุม รวมถึงการสนับสนุนการอนุรกั ษและฟน ฟู
งานหัตถกรรมทีม่ คี ณ
ุ คาของชนเผาบนพืน้ ทีส่ งู ไมใหสญ
ู หาย
ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกปาชาวบาน
เพื่อเปนแปลงเรียนรูของชุมชนครอบคลุมพื้นที่ 21.5 ไร
ในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง 8 แห ง และสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ที่ใหสมาชิกของชุมชนมีสวนรวม ไดแก การทําแนวกันไฟ
ระยะทางรวม 310.49 กิโลเมตร การสรางฝาย ซอมแซมฝาย
และขุดลอกฝาย 89 ตัว การปลูกปาชุมชน ปาตนนํ้า ปลูกไม
ริมถนนและพื้นที่สาธารณะ รวม 23,600 ตน สนับสนุน
กิจกรรมเพือ่ เฝาระวังและลดการปนเปอ นมลพิษสูส งิ่ แวดลอม
ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่งานโครงการ

โดยไดจัดกิจกรรมในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ยาเสพติด สมัยที่ 64 (Commission on Narcotic Drugs:
CND) ในประเด็ น การพั ฒ นาเยาวชนให มี ศั ก ยภาพ
มีความเขมแข็ง และมีภมู คิ มุ กันทีพ่ รอมรับมือจากความเสีย่ ง
ตาง ๆ โดยเฉพาะจากยาเสพติ ด ภายใต ก ารดํ า เนิ น งาน
โครงการ “วัคซีนวัยรุน ” สนับสนุนใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู
และสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางมูลนิธิ
โครงการหลวง สวพส. กับนานาชาติ โดยจัดสัมมนาออนไลน
นานาชาติ International Online Seminar Course
“Sustainable Highland Development: Challenges &
Response to Covid-19 and the Application of
Sufficiency Economy Philosophy” เพือ่ ถายทอดแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ไปยังกลุม ประเทศอาเซียน
และเอเชียใตเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณดานการ
พัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงของประเทศไทย
กับผูแทน 6 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ติมอร-เลสเต ศรีลังกา อินเดีย ภูฏาน และ
เนปาล มีการพัฒนาเครือขายและแลกเปลี่ยนประสบการณ
การวิจัยและพัฒนาทางเลือกตามแบบโครงการหลวงกับ
ตางประเทศ โดยสนับสนุนการนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในหัวขอ The Royal Project
หลวง

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

Alternative Development Model: Pathways to Green
Production and Sustainable Development ในชวง
การอภิปรายประเด็นดานการปลูกพืชเสพติด การพัฒนา
ทางเลือก และสิ่งแวดลอม (Illicit Drug Cultivation,
Alternative Development and the Environment)
ในการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาทางเลือก
(Expert Group Meeting on Alternative DevelopmentEGM) โดย UNODC

ส่งเสริมการเรียนรูโ้ ครงการตามแนวพระราชดําริ
โครงการหลวง ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร
และศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดยอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์

มุง เนนยกระดับการจัดการเรียนรูข องอุทยานหลวงราชพฤกษ
เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูที่มีชีวิตใหกับนักเรียน เยาวชน
และบุคคลทัว่ ไป มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูใ หมคี วาม
หลากหลาย ตรงกับความตองการของผูเขารับบริการมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีผูรับบริการทุกชวงวัย จํานวน 799,353 ราย
ทั้งนี้ไดสงเสริมการเรียนรูผานแพลตฟอรมทางการศึกษา
DLTV สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
และสงเสริมการเรียนรูผานสื่อออนไลนของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ 10 ชองทาง ไดมีการพัฒนาแหลงเรียนรูใหมี
มาตรฐาน และปลอดภัยตามมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับผูรับบริการ โดยใหบุคลากรไดรับวัคซีนปองกัน
ครบ 100% และคัดกรองดวยการตรวจหาเชื้อโควิดดวย
Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห ในดานความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ ได ร วบรวมพรรณไม เ พื่ อ จั ด แสดงในพื้ น ที่
อุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 17,716 รายการ และ
ไดสรางรายไดจากการดําเนินงาน 19.53 ลานบาท

2. การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่ อยกระดับการพั ฒนาชุมชนบนพื้ นที่สูง

ได ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาชี วิ ต และความเป น อยู  ข อง
ประชาชนบนพื้นที่สูง จํานวน 1,530 กลุมบาน ในพื้นที่
18 จังหวัด ตามแนวทางโครงการหลวง ดวยการพัฒนา
อยางสมดุล ทั้งการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ การสราง
ความเขมแข็งของสังคมและชุมชน การอนุรักษและฟนฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม และการพั ฒ นา
โครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ และการประกอบ
อาชีพ ภายใต “โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง”
44 แหง จํานวน 616 กลุม บาน และการถายทอดองคความรู
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ภายใต
“โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” และ “โครงการ
ถายทอดองคความรูโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง” จํานวน 914 กลุมบาน ทั้งนี้การประเมิน
ตามตัวชี้วัด พบวากลุมบานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง สามารถยกระดั บ การพั ฒ นาเป น
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กลุมบานที่เขมแข็งและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได
(ระดับ A) จํานวน 42 กลุมบาน กลุมบานที่มีสวนรวมรวม
ขับเคลื่อนการพัฒนา (ระดับ B) จํานวน 148 กลุมบาน และ
กลุมบานที่เริ่มขับเคลื่อนการพัฒนา (ระดับ C) จํานวน
348 กลุม บาน โดยมีผลสัมฤทธิท์ สี่ าํ คัญ คือ ประชาชนไดรบั
การพัฒนาและสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ทั้งในและนอกภาคเกษตรแกเกษตรกร จํานวน 4,446 ราย
มีรายไดเพิ่ม รวม 398.20 ลานบาท คิดเปนรายไดเฉลี่ย
89,563.63 บาทตอครัวเรือน ทั้งนี้ เปนการสงเสริมอาชีพ
และสรางรายไดแกเกษตรกรกลุมที่ยากจนหรือดอยโอกาส
เปนพิเศษ จํานวน 1,225 ราย สรางรายได 16.06 ลานบาท
และเปนรายไดทเี่ กิดจากการทําการเกษตรทีไ่ ดรบั การรับรอง
ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย มูลคา 146.37 ลานบาท
ไดพฒ
ั นาระบบตลาดของสถาบันเกษตรกรโดยนําเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล มาใช ส นั บ สนุ น และเพิ่ ม ช อ งทางตลาดออนไลน
สรางรายไดเพิ่ม 1.60 ลานบาท และใชระบบ QR Code
ในการสอบทวนยอนกลับผลผลิตของผูบ ริโภค ไดเสริมสราง
ความเขมแข็งของคนและชุมชนใหสามารถพึง่ ตนเองและ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาได โดยพั ฒ นาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร 97 แหง สมาชิก
3,175 ราย เงินทุนดําเนินงาน 25.19 ลานบาท สรางและ
พัฒนาผูนําชุมชนและผูนําเกษตรกร (Smart Farmer)
จํานวน 862 ราย ใน 197 กลุมบาน เพื่อใหทําหนาที่ขับ
เคลือ่ นการพัฒนารวมกับหนวยงานตาง ๆ ในการคิด วิเคราะห
วางแผน และดําเนินการพัฒนาชุมชน ไดเสริมสรางศักยภาพ
และสนับสนุนชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มได อ ย า งเป น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดขอบเขตการใชประโยชนที่ดิน
(Zoning) และจั ด ทํ า แผนที่ ดิ น รายแปลงของเกษตรกร
ในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 44 แหง สะสม
ถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลวเสร็จ 394 กลุมบาน
ทําใหสามารถแยกพืน้ ทีป่ า และพืน้ ทีท่ าํ กิน ตลอดจนกําหนด
แนวทาง และมาตรการในการใชประโยชนที่ดินและการ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม ประกอบดวย พืน้ ทีท่ าํ กินของเกษตรกร
33,646 ราย 71,806 แปลง พืน้ ที่ 731,602.46 ไร พื้นที่ปา
1,104,030.48 ไร ที่ อ ยู  อ าศั ย 22,125.69 ไร และ
ในสถานการณที่เกิดปญหาภัยแลงและหมอกควัน ไดมี

การสนับสนุนชุมชนในการแกไขปญหาภัยแลง โดยพัฒนา
แหลงนํา้ ขนาดเล็ก ประกอบดวย บอพวง 336 แหง ถังพักนํา้
57 แหง ฝายกึ่งถาวร 16 แหง และระบบทอ 244 กิโลเมตร
มีเกษตรกรไดรับประโยชนรวม 9,705 ราย ใน 213 ชุมชน
พืน้ ที่ 27,928 ไร ทัง้ นีย้ งั เปนการชวยดูแลปาตนนํา้ ครอบคลุม
พื้นที่ 382,655 ไร และแกไขปญหาหมอกควันอยางยั่งยืน
ดวยการปรับระบบทําการเกษตรจากแบบดัง้ เดิมทีม่ กี ารเผา
เป น การเกษตรที่ ป ระณี ต ตามแนวทางโครงการหลวง
ควบคู  กั บ การส ง เสริ ม ชุ ม ชนในการป อ งกั น ไฟป า ทํ า ให
จุดความรอน (Hotspot) ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง 44 แหง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม
ลดลงร อ ยละ 63 และจุ ด ความร อ นในพื้ น ที่ ป  า ลดลง
รอยละ 72 เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2563
สํ า นั ก งานกิ จ การ
เศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (United Nations
Department of Economic and Social Affairs – UN
DESA) คัดเลือกโครงการ “Good Practice of Sustainable
Highland Development: People Live in Harmony
with Forest” ตนแบบชุมชนอยูร ว มกับปา ของโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs (SDG
Good Practices) เปาหมายที่ 2 12 13 และ 15 เผยแพร
ใหประเทศตาง ๆ นําไปปรับใช และผลการนํารูปแบบการ
พัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนของโครงการหลวง
(Royal Project Model) มาเปนแนวทางในการแกไขปญหา
คุณภาพชีวิตคนบนพื้นที่สูงของประเทศ ยังเปนที่ยอมรับ
โดยไดรบั รางวัลเลิศรัฐสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป 2564 จํานวน
4 รางวัล ในสาขาบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภท
สัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม ระดับดีเดน จากผลงาน
“ชุมชนไมมคี า ดูแลรักษา สรางรายได” ของโครงการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงปาแป ระดับดีจากผลงาน “มัน่ คง
ดวยอาหาร ธนาคารในปา รักษาทรัพยากร” ของโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ระดับดีจากผลงาน
“สรางอาชีพ สรางรายได ภายใตพื้นที่ดินจํากัด” ของ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงหวยกางปลา และ
สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี
จากผลงาน “ฟนฟูปา พัฒนานํ้า แกจนคนบนพื้นที่สูง”
ผลสํ า เร็ จ จากการพั ฒนา

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

3. การพั ฒนาและบริหารองค์กร
ยกระดับองค์ สวพส. สูอ
่ งค์กรธรรมาภิบาลและ

มุงพัฒนาศักยภาพขององคการ พรอม
คิดคนนวัตกรรมการบริหารงานใหมีความกาวหนา ทันสมัย
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและภาคสวน
อื่น ๆ ไดตรงจุด โปรงใส มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน โดยมี
ระดับความสําเร็จจากการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
ร อ ยละ 99.56 ด า นคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA 4.0) สวพส. ผานการประเมินสถานะการเปนระบบ
ราชการ 4.0 ดวยตนเอง ที่ 431.15 คะแนน (เปนระบบ
ราชการ 3.45) การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริต ทําให สวพส. ไดรับผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) จากสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 94.71 คะแนน อยูใน
ระดับ A ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใส ครั้งที่ 10 จาก
สํานักงาน ป.ป.ช. และไดรบั การยกยองใหเปนองคกรตนแบบ
ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จากกรมคุ  ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
นอกจากนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษยงั ไดรบั มาตรฐานการให
บริการตาง ๆ ทีส่ รางความมัน่ ใจใหผรู บั บริการ เชน Thailand
Tourism Awards, Museum Thailand Awards, Thailand
Mice Venue Standard (TMVS), Green Office เปนตน
พั ฒนาศักยภาพบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ
ของแผนการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563มีสมรรถนะสูง

2570) โดยไดจัดทําและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ซึ่งมีบุคลากรผานการประเมิน
คิดเปน รอยละ 93 ของผูไดรับการประเมินทั้งหมด สามารถ
สรางองคความรูจากการพัฒนาตนเองไดมากถึง 117 เรื่อง
นอกจากนี้ ไดคัดเลือกบุคลากร 14 ราย เขารวมหลักสูตร
อบรม การประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ ภายใตโครงการขององคการเพิม่ ผลผลิตแหงเอเชีย
(Asian Productivity Organization: APO) จํานวน 13 หลักสูตร
ใน 7 ประเทศ
พั ฒนาเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั และการบริหารจัดการ

ิ ลั เพือ่ นําไปใช
ข้อมูล ดวยการพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจท

สูก ารเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) ยกระดับการสราง
การจัดเก็บและการใชประโยชน ขอมูลและสารสนเทศ
สําหรับการพัฒนาพื้นที่สูงใหมีมาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดเก็บขอมูลเพื่อเกษตรแมนยํา (IoT) พัฒนา
โรงเรือนเกษตรแมนยํา พัฒนาระบบ HRDI MAPs บนระบบ
ปฏิบัติการ IOS รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงาน
(Back office) ของ สวพส. ใหมีความถูกตอง รวดเร็ว
ผลการดําเนินงานโดยรวมของ สวพส. ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 บรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนที่ยอมรับ
ของประชาชนและหนวยงานภาคีเครือขาย อันเกิดจากการ
ยกระดับการบริหารจัดการองคการและสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน เพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาในปจจุบัน
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รายงานประจําปี 2564

ความภาคภูมิใจของ สวพส.
ปี 2564
HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(Public Organization)

สวพส.

มุ่งพั ฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยการปรับปรุงองค์การทั้งในระดับ

ปฏิบัติการและในระดับองค์การ ทั้งยังผลักดันให้บุคลากร สวพส. เป็นนักคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ
ให้เกิดบริการที่เกิดผลกระทบสูง (Big Impact) สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ หรือตอบ
สนองปัญหาความต้องการของคนและชุมชนบนพื้ นที่สูงได้อย่างมีคุณภาพ กระทั่งเกิดความสามารถใน
การบริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพั ฒนาองค์การที่ดี เกิดผลลัพธ์สําคัญที่เป็นต้น
แบบการพั ฒนาพื้ นที่สูงในมิติต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ดังนี้

ด้านการบูรณาการงานวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูงร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
สํ า นั ก งานกิ จ การเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Department of
Economic and Social Affairs – UN DESA)
คัดเลือกโครงการ “Good Practice of Sustainable
Highland Development: People Live in
Harmony with Forest” ต้นแบบชุมชนอยู่ร่วม

้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงสบเมย
กับป่า โดยโครงการพัฒนาพืน

จังหวัดแมฮองสอน เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน
เพื่อบรรลุ SDGs (SDG Good Practices) เปาหมายที่ 2 12
13 และ 15 จากโครงการทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละผานการคัดเลือก
ทัง้ หมด 465 โครงการทัว่ โลก ทัง้ นี้ สวพส. ไดนาํ รูปแบบการ
พัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนของโครงการหลวง
(Royal Project Model) มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน
“ห ว ยนํ้ า ใสโมเดล” ที่ เ กิ ด จากความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน
ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวน ดําเนินงานดวยฐานขอมูล
แผนที่การใชประโยชนที่ดินรายแปลง มีรูปแบบการพัฒนา
ด ว ยการกํ า หนด Zone พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ร ว มวางแผน
เปาหมายเดียวกัน ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ซึ่งเปน

กลไกสําคัญในการขับเคลือ่ นให “หวยนํา้ ใสโมเดล” เปนวาระหนึง่
ในแผนพัฒนาระดับจังหวัดแมฮองสอน (Mae Hong Son:
The Valley of Charm) สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ด า นการสร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิง่ แวดลอม รวมถึงสามารถสงตอแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ถี งึ หนวยงาน
ในวงการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ
นานาชาติ

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)
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สวพส. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector

ตอเนื่องเปน
ปที่ 3 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ในสาขาบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีสวนรวม (Effective Change) จํานวน 3 รางวัล
ไดแก
Excellence Award) ประจําปี 2564

• ระดับดีเดน จากผลงาน “ชุมชนไมมคี า ดูแลรักษา
สรางรายได” โดยโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ปาแป จังหวัดเชียงใหม
• ระดับดี จากผลงาน “มั่นคงดวยอาหาร ธนาคาร
ในป า รั ก ษาทรั พ ยากร” โดยโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
แบบโครงการหลวงวาวี จังหวัดเชียงราย
• ระดับดี จากผลงาน “สรางอาชีพ สรางรายได
ภายใต พื้ น ที่ ดิ น จํ า กั ด ” โดยโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
แบบโครงการหลวงหวยกางปลา จังหวัดเชียงราย
และสาขาการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการ
บริการ ระดับดี 1 รางวัล จากผลงาน “ฟนฟูปา พัฒนานํ้า
แกจนคนบนพื้นที่สูง”

ห้วยนํา้ ใสโมเดล
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สวพส. กับบทบาทสําคัญด้านการพั ฒนาและขับเคลื่อนการคิดการจัดการนํ้าอย่างมีส่วนร่วม และ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านนํ้า โดยไดรับรางวัลผูนําการเปลี่ยนแปลงดานนํ้า จํานวน 3 รางวัล จากสํานักงานทรัพยากรนํ้า

แหงชาติ (สทนช.) ในฐานะหนวยงานที่สงเสริมการทํางานของทุกภาคสวนในสังคม ใหตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรนํ้า รวมกันอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการใชประโยชน
จากทรัพยากรนํ้าอยางบูรณาการตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานนํ้า (SDG6: Clean Water
& Sanitation) ขององคการสหประชาชาติ ไดแก
• ด า นการจั ด การนํ้ า ภาคครั ว เรื อ น ชุ ม ชนและเมื อ ง
ประเภทกลุมบุคคล: กลุมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงแม ม ะลอ ชุ ม ชนร ว มกั น จั ด การป ญ หา
ขาดแคลนนํ้ า บนพื้ น ที่ สู ง ด ว ยระบบทดนํ้ า ข า มดอย
และความรวมมือแบบพหุภาคีของชุมชนและหนวยงาน
• ด า นการจั ด การนํ้ า ภาคครั ว เรื อ น ชุ ม ชนและเมื อ ง
ประเภทบุ ค คลที่ มี ผ ลงานโดดเด น : นายบุ ญ สี กาไว
ผูใหญบานแมวาก แมวากโมเดล หมูบานเรียนรูเรื่อง
การบริหารจัดการนํ้า
• ดานนํา้ กับประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ประเภทกลุมบุคคล: กลุมวิสาหกิจชุมชนบานแมวาก
พัฒนาแผนเชิงพื้นที่แมวากโมเดล ดวยความรวมมือและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากทุกภาคสวนกับการใชแผนที่
การพัฒนารวมกัน One Map เปนหมูบานเรียนรูเรื่อง
การบริหารจัดการนํ้า
รางวัลหมู่บ้านปลอดการเผา (Haze Free

จากบริษัทเชียงใหมวิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด
ซึง่ เล็งเห็นถึงความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาฝุน ควัน
ในจังหวัดเชียงใหม จึงรวมกับภาควิชาการ ภายใตโครงการ
ประเทศไทยไร ห มอกควั น (Haze Free Thailand)
จัดโครงการ “สนับสนุนหมูบ า นปลอดการเผา” ขึน้ เพือ่ สราง
แรงจูงใจใหกับชุมชนในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
ใหปลอดควันไฟ (Zero burn) ทั้งนี้ มีชุมชน 10 หมูบาน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 9 แหง
ไดแก โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปาแป
หวยเปา ปางแดงใน ปางมะโอ โหลงขอด แมมะลอ ปางหินฝน
สบโขง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะแมแฮหลวง รวมพื้นที่ 19,100 ไร
ไดรบั รางวัลจากการประเมินจํานวนจุดความรอน (Hotspot)
และพื้นที่เผาไหม (Burn Scar) ที่เกิดในพื้นที่หมูบาน
Reward)

จาก
สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักงาน
ป.ป.ส. ภายใตการดําเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแมสลอง จังหวัดเชียงราย บานอาแบ
รางวั ล หมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น

รางวัลสหกรณ์ดีเด่นในพื้ นที่โครงการหลวง

จากกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ภายใต ก ารดํ า เนิ น งานของโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
แบบโครงการหลวงพบพระ จังหวัดตาก
รางวัลหน่วยงานคุณูปการด้านการสนับสนุน

จากสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ภายใตการดําเนินงาน
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแขวง
จังหวัดนาน
การทํางานด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากิน

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยง “อยู่เย็น

รางวั ล โครงการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง

เป็นสุข” ระดับอําเภอ จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กองทุนชุมชนสูธ
่ รรมาภิบาล จากสํานักงานพัฒนาชุมชน

นาน ภายใตการดําเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงนํ้าแปง (บานแหน) และโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ (บานใหม) จังหวัดนาน

จังหวัดนาน (กองทุนเกื้อหนุนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต)
ภายใต ก ารดํ า เนิ น งานของโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงถํ้าเวียงแก (บานปางปุก) จังหวัดนาน

จาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนาน ภายใตการดําเนินงาน
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถํ้าเวียงแก
(บานหางทุง) จังหวัดนาน

รางวั ล หมู่ บ้ า นต้ น แบบประชาธิ ป ไตยดี เ ด่ น

รางวั ล ชมเชยกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น

ด้านคุณธรรมความโปร่งใส

สวพส. ยึ ด มั่ น ในหลั ก ธรรมาภิ บ าลและต อ ต า น
การทุจริต ปลูกฝงและบมเพาะนิสยั ของบุคลากรของ สวพส.
ไมใหเบียดบังผูอื่น ยึดถือประโยชนของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงมากกวา
ประโยชนสวนตน เกิดผลเชิงประจักษ ดังนี้

องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจําปี 2564

ประเภทภาครัฐ หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

 ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
รางวัลดีเด่น โดยกรมคุม

ยุติธรรม ดวยผลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) และคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ตลอดจนสงเสริมเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน
ใหแกบคุ ลากร เกษตรกร และประชาชนในพืน้ ทีก่ ารดําเนินงาน
ของ สวพส. ในดานความเสมอภาคระหวางเพศ ขจัดการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดวยเหตุแหงเพศ ปองกันและ
แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน
ดานการใหบริการผูพิการและกลุมเปราะบาง โดยอํานวย
ความสะดวกใหผูรับบริการกลุมเปราะบาง ที่ตองการไดรับ
ความชวยเหลือเปนพิเศษ ใหสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ
ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษไดอยางทัดเทียมกับกลุม
บุคคลอื่น และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยพั ฒ นาชุ ม ชนคาร บ อนตํ่ า และยั่ ง ยื น ที่ เ หมาะสมกั บ
ภูมิสังคมบนพื้นที่สูง

จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ภายใต ก ารดํ า เนิ น งานของโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงโปงคํา (บานศรีบุญเรือง) จังหวัดนาน
ระดับจังหวัด
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องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ จากการนําแนวทางของแผน

แมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) มาเปน
แนวทางการสงเสริมใหบุคลากร สวพส. มีสวนรวมในการสรางสังคม
คุณธรรมตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการ
บ า นเมื อ งที่ ดี ซึ่ ง ได เ ข า รั บ การประเมิ น องค ก รคุ ณ ธรรม ประจํ า
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวบรวมขอมูลและตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพือ่ เสนอตอคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณพจิ ารณาใหความเห็นชอบ
และจากการพิจารณาผลการประเมินพบวา มีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ผานเกณฑการประเมิน
องคกรคุณธรรมจํานวน 13 หนวยงาน โดย สวพส. ไดรับผลการประเมินผานเกณฑในระดับ “องคกรสงเสริมคุณธรรม”
(มีสวนงานในสังกัดประเมินไดในระดับ “สงเสริมคุณธรรม” ไมนอยกวารอยละ 80)
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครัง
้ ที่ 10 (NACC Integrity Awards) โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จากผลการดําเนินงานวิจยั และพัฒนา
สนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลสําเร็จของงานโครงการหลวง
ไปพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ตาง ๆ ทีม่ งุ ขับเคลือ่ นการพัฒนาดวยองคความรูท ไี่ ดจาก
การวิจยั และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ แกไขปญหาของชุมชนบน
พืน้ ทีส่ งู และเพือ่ ใหงานของ สวพส. บรรลุตามเปาหมายและเกิดประโยชน
สูงสุดตอชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู รวมถึงสรางความเชือ่ มัน่ และความไววางใจให
แกประชาชน สวพส. จึงมุงเนนใหผูปฏิบัติงานยึดหลักการมีสวนรวมใน
ทุกภาคสวน อันนําไปสูค วามโปรงใสและมีธรรมาภิบาลในการปฏิบตั งิ าน

ได้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 94.71 คะแนน อยูในระดับ A จัดอยูในลําดับที่ 4 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ลําดับที่ 20 ของหนวยงานภาครัฐประเภทองคการมหาชน ทั้งนี้ เปนผลลัพธจากการที่ สวพส. นําผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ของป ที่ ผ  า นมา ทํ า การวิ เ คราะห เ พื่ อ ให ท ราบถึ ง ประเด็ น
การดําเนินงานที่ สวพส. ควรพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น มุงสรางการรับรูใหแกบุคลากรทราบถึงแนวทางการดําเนินงาน
ของ สวพส. ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติอยางมีคุณธรรมความโปรงใส ความคุมคา และปราศจากการทุจริต

Transparency Assessment: ITA)

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ด้านมาตรฐานการให้บริการ

สวพส. ดําเนินการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการใหบริการตาง ๆ เพื่อรองรับการใหบริการที่เปนมาตรฐาน
มีการดําเนินงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใสใจตอสุขภาพ และไดรับความพึงพอใจจากบุคลากร ผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย ดังนี้
มาตรฐานรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รางวัล Museum Thailand Awards 2021

ไทย (Thailand Tourism Awards) ครัง้ ที่ 13 ประจําป

ประเภทพิพธิ ภัณฑดา นวิทยาศาสตรและสิง่ แวดลอม รางวัล
ดีเดนดานกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู โดยสถาบัน
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ประจําป 2564

2564 (รางวัลกินรีทอง) โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ประเภทแหลงทองเที่ยว สาขาการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
ตอเนื่องเปนปที่ 2

มาตรฐาน Thailand Mice Venue Standard (TMVS)

จากสํานักงานสงเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) โดยในป 2564 ไดขอรับรอง
มาตรฐานสถานที่จัดงาน 2 ประเภท ไดแก ประเภทหองประชุม และ
ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ โดยขอรับรองหองประชุมจํานวน
4 หอง ไดแก 1) หองราชพฤกษ 1 2) หองกัลปพฤกษ 3) หองสักทอง และ
4) หองทองกวาว และสถานทีจ่ ดั กิจกรรมพิเศษ ไดแก ลานราษฎรรักบาท
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น ประจํ า ปี 2563 ประเภทมาตรฐานห้ อ งนํ้ า สาธารณะอาเซี ย น

จากกรมการทองเที่ยว โดยมีอายุการรับรอง 2 ป (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565) ซึ่งอุทยานหลวง
ราชพฤกษไดเขารับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 จากคณะกรรมการศูนยรับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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มาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office)

มุ  ง เน น การยกระดั บ สํ า นั ก งานที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดลอม เพือ่ ใหบคุ ลากรและผูร บั บริการไดดแู ลสิง่ แวดลอม
พรอมทัง้ ลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม รวมไปถึงการยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานดานบริหารจัดการขององคการ
โดยพืน้ ทีอ่ ทุ ยานหลวงราชพฤกษทงั้ หมด 468 ไร มีผลคะแนน
การประเมินในป 2563 อยูในระดับดีมาก (G เงิน) และได
เขารวมงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ G-Green ระดับประเทศ
และประกาศนียบัตร ดวยระบบออนไลน จากกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ขณะที่พื้นที่อาคาร 2 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง ขนาดพื้นที่อาคาร 1,440 ตารางเมตร เขารับการตรวจประเมินโครงการสํานักงานที่สีเขียว (Green Office)
จากผูตรวจประเมินผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
สวพส.

สารบัญ
สวพส. ร่วมขยายผลความสําเร็จด้านการพั ฒนาทางเลือกบนพื้ นที่สูงอย่างยั่งยืน
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6

บทสรุปผู้บริหาร
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ความภาคภูมิใจของ สวพส. ปี 2564

12

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)
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• โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง
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สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง
(องค์การมหาชน)

จัดตั้งขึ้นเพื่ อสนับสนุนและขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง ดังเหตุผลท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
่ ง
สถาบันวิจย
ั และพั ฒนาพื้ นทีส
ู (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ตง
ั้ แต่วน
ั ที่ 15 ตุลาคม 2548
ความว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒนาพื้ นที่ สู ง
การพั ฒนาและเสริมสร้างนักวิจัย การให้บริการด้านการให้คําปรึกษาการถ่ายทอด
่ นผลงานวิชาการ
เทคโนโลยีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การแลกเปลีย
ในระดับนานาชาติ และการสนับสนุนงานโครงการหลวง เพื่ อเป็นการขยายผลงาน
่ ง
่ า่ งไกล
ั ง
ิ านบนพื้ นทีส
ู ทีห
โครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบต
่ ง
และทุรกันดาร โดยการจัดตัง
ั กล่าว
้ องค์กรในรูปแบบองค์การมหาชน เพื่ อทําหน้าทีด
ซึ่งจะทําให้มีการบริหารจัดการที่กว้างขวาง มีความคล่องตัวในการดําเนินงานและ
่ วข้องเข้ากันได้ดีย่ง
้ ...
ิ ขึน
มีการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย

โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ (1) สงเสริม สนับสนุนการวิจยั
และการพัฒนางานโครงการหลวง (2) สนับสนุนการวิจัย
รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษา
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูง (3) สงเสริมและประสานความ
รวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการศึกษา
คนควา วิจัย พัฒนาและการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยี
บนพื้ น ที่ สู ง ที่ เ หมาะสมสู  ชุ ม ชน (4) จั ด ให มี ก ารศึ ก ษา
คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ
เกีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางครบวงจร เชน ดานการผลิต
การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ การขนสงสินคา ตลอดจน
เปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว
(5) รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดาน
การวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในระดับนานาชาติ (6) ใหบริการ
ด า นการให คํ า ปรึ ก ษาและการให บ ริ ก ารในด า นต า ง ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ทีไ่ ดจากการศึกษา คนควา วิจยั
และพัฒนา (7) สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑของสินคา โครงการหลวงและสินคา
ในโครงการของสถาบั น จากหน ว ยงานในประเทศและ

ตางประเทศ รวมทัง้ ดําเนินการใหมกี ารจดทะเบียนสิทธิบตั ร
เครื่องหมายการคาและทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548: 2-3) และ
(8) จัดแสดงนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ และด า นอื่ น ๆ ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การ
แหล ง ท อ งเที่ ย วและพั ก ผ อ นทางด า นการเกษตรและ
วั ฒ นธรรม รวมทั้ ง เป น ศู น ย เ รี ย นรู  ท างการเกษตรและ
การอนุ รั ก ษ พั น ธุ  พื ช อั น เป น การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสถาบัน (พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552) เพื่อให
สามารถบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ
2549 ซึ่งตอมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม
สวนแห ง นี้ ว  า “อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ” และได รั บ
พระราชทานชือ่ ภาษาอังกฤษวา “Royal Park Rajapruek”
ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงดําเนินงานภายใต
แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 25632570)

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

ค วา ม เ ชื่ อม โ ยงกั บยุ ทธศาสตร์ ช าติ และ แผนแม่ บทต่ าง ๆ

แผนการวิ จั ย และพั ฒนาพื้ นที่ สู ง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570)

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)
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วิสัยทัศน์

“ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู มีความอยูด มี สี ขุ ดวยการวิจยั และพัฒนา สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พั นธกิจ

สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสืบสานพระราชประสงคพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสรางความอยูดีมีสุขของประชาชน
บนพื้นที่สูง ดวยการรักษาและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและการเรียนรูของโครงการหลวง ในการเปนตนแบบและ
แหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน และตอยอดในการขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปสูการพัฒนาพื้นที่สูง โดย
1) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมเพื่อใหโครงการ
หลวงเปนตนแบบและแหลงเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน และเสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลีย่ น
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรูศาสตร
พระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง
2) การขยายผลความสําเร็จงานโครงการหลวง โดยการพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูงที่อยูหางไกล
ทุรกันดาร ตามแนวทางโครงการหลวง เพื่อใหชุมชนมีความอยูดีมีสุข มีความเขมแข็ง และมีความยั่งยืน
ของสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู เปนชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูด า นการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
สําหรับชุมชนอื่น ๆ ตอไป
3) บริ ห ารจั ด การอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ เ ป น แหล ง เผยแพร แ ละเรี ย นรู  พ ระราชกรณี ย กิ จ
งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ
ศิลปวัฒนธรรม และใหบริการสังคม
4) พัฒนาสถาบันใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย และธรรมาภิบาล ดวยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ รองรับการบริหารจัดการขององคกรใหมปี ระสิทธิภาพสูง และ
การยกระดับพืน้ ทีส่ งู สูส งั คมแหงการเรียนรูบ นพืน้ ทีส่ งู ตลอดจนปรับโครงสรางองคกร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะสูง

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การดําเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2

สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้
งานโครงการหลวง

วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สําหรับใชขับเคลื่อนการดําเนินงานของโครงการหลวงและการ
พัฒนาพื้นที่สูงในทุกมิติ ที่ตรงตามปญหาและความตองการของ
ประชาชน และรองรับการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ สงเสริมการเรียนรู
และใชประโยชนองคความรูจ ากผลงานวิจยั และการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อยางยัง่ ยืนแบบโครงการหลวง บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
เพื่อเผยแพรและเรียนรูพระราชกรณียกิจ งานโครงการหลวง
การวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง การเกษตร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ศิลปวัฒนธรรม และใหบริการสังคมและพัฒนา
เครื อ ข า ยการวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ภายใน
ประเทศและนานาชาติ

การขยายผลสําเร็จ
งานโครงการหลวงเพื่ อยกระดับ
การพั ฒนาชุมชนบนพื้ นที่สูง

พั ฒ นาชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง ที่ เ ป น เป า หมาย
ในลักษณะการพัฒนาเชิงพื้นที่อยางสมดุล ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และโครงสรางพื้นฐาน
ทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ ตามปญหาและความตองการ
ของประชาชน ดวยการใชองคความรูแ ละวิธกี ารพัฒนา
อยางยั่งยืนแบบโครงการหลวง ภายใตการบูรณาการ
ของทุกภาคสวน เพื่อยกระดับการพัฒนาของชุมชน
สูช มุ ชนทีเ่ ขมแข็ง พึง่ พาตนเองได และเปนแหลงเรียนรู
การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง รวมทั้งการ
ถายทอดองคความรูโครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง
ตาง ๆ

กลยุทธ์ที่ 3
การพั ฒนาและบริหารองค์กร

พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสูองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย และธรรมาภิบาล ดวยการเสริมสรางความรูและ
ทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการ
ขอมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับทุกภาคสวน รวมทั้งเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมสูองคกรแหง
การเรียนรู และนําสูการเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ค่านิยม สวพส. HRDI Spirit

Heart

มุงผลสัมฤทธิ์

การเรียนรูระดับองคกร
และความคลองตัว
การมุงเนนความสําเร็จ
และสงมอบคุณคา
และผลลัพธ

HRDI
Responsibility

Drive to Excellence
มุงมอบความเปนเลิศ

ชูเชิดคุณธรรม

ความเปนเลิศ
ที่มุงเนนที่ลูกคา
และความรับผิดชอบ
ตอสังคม

มุมมองในเชิงระบบ
การนําองคกร
อยางมีวิสัยทัศนและ
การจัดการเพื่อนวัตกรรม

ใหความสําคัญตอ
บุคลากร การจัดการ
โดยใชขอมูลจริง
มีจริยธรรมและ
ความโปรงใส

มีความรับผิดชอบ

Integrity
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กลุมบริหารจัดการงานวิจัย
(6 อัตรา)

กลุมสังคม (3 อัตรา)

กลุมทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(9 อัตรา)

กลุมเพิ่มผลผลิต
และการตลาด (8 อัตรา)

สํานักวิจัย
ผูอํานวยการสํานัก (1 อัตรา)

(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)

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)

กรอบอัตรากําลัง 214 อัตรา

กลุมอํานวยการ
(11 อัตรา)

กลุมดูแลบํารุงรักษาสวน
(6 อัตรา)

กลุมโครงสรางพื้นฐานและ
อาคารสถานที่
(7 อัตรา)

กลุมวิชาการและการเรียนรู
(8 อัตรา)
กลุมงานคลัง
(8 อัตรา)

รองผูอํานวยการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ (2 อัตรา)

กลุมยุทธศาสตร
(3 อัตรา)

สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานัก (1 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

สํานักพัฒนา
ผูอํานวยการสํานัก (1 อัตรา)

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

คณะที่ปรึกษาพิเศษ

ตามมติคณะกรรมการสถาบัน ครัง
้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงานสถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (214 อัตรา)
28
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สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

จํานวนบุคลากรจําแนกตาม
อายุ (คน)

ระดับการศึกษา (คน)
10

7

13

63

133

25-42 ปี

43-57 ปี

สูงกว่า 58 ปี

90

90

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ตํ่ากว่าปริญญาตรี

การศึกษา (คน)

14

7

12

14

77

29

เกษตรศาสตร์

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

สังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

ตํ่ากว่าปริญญาตรี

50

29
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สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ANNUAL REPORT 2021

ผลการดําเนินงาน

ด้านการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้
งานโครงการหลวง

31

32

รายงานประจําปี 2564

ผลการดําเนินงาน

ด้านการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้
งานโครงการหลวง
ผลการดําเนินงาน
ดานการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง
1. วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
2. สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาโครงการหลวงเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนแบบโครงการหลวง
3. บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษเพื่อเผยแพรและสงเสริมการเรียนรู
4. พัฒนาเครือขายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

วิจัยและพั ฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่ อการพั ฒนาพื้ นที่สูง

ส่งเสริมการเรียนรู้และพั ฒนาโครงการหลวง
เป็นแหล่งเรียนรู้การพั ฒนาพื้ นที่สูงอย่างยั่งยืน
แบบโครงการหลวง

บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
เพื่ อเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้

พั ฒนาเครือข่ายการวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง
อย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

สวพส. ไดดําเนินการวิจัยและสงเสริมการเรียนรูงานโครงการหลวง โดยวิจัยและพัฒนาองคความรูใหมในการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนา เพือ่ แกไขปญหาความยากจนของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวง
ใหเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน และสงเสริมการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการกระจายการพัฒนาสูพื้นที่สูง
ตาง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อเผยแพรและสงเสริมพระราชกรณียกิจ งานโครงการหลวง
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งดานการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ ศิลปวัฒนธรรม และใหบริการสังคม
แกสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนการพัฒนาเครือขายการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการพื้นที่สูงยิ่งขึ้น
โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1. การวิจัยและพั ฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่ อการพั ฒนาพื้ นที่สูง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. ดําเนินงานวิจัย
จํานวน 22 โครงการหลัก 35 โครงการยอย ภายใตงบประมาณ
จํานวน 48.50 ลานบาท ซึ่งไดรับจัดสรรจากกองทุน สกสว.
ประเภท Functional Research Fund จํานวน 39.00
ลานบาท งบประมาณกองทุน สกสว. ผานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ประเภท Directed Research Fund จํานวน
5.00 ลานบาท และงบประมาณจากเงินสะสมของ สวพส.
จํานวน 4.50 ลานบาท ดําเนินการวิจยั เพือ่ การแกปญ
 หาของ
ชุมชนบนพื้นที่สูงใน 4 ประเด็น คือ (1) การวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง
(2) การวิ จั ย และพั ฒ นาการอนุ รั ก ษ แ ละบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย

ทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน (3) การวิจัย
และพัฒนาเพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
บนพืน้ ทีส่ งู และ (4) การวิจยั เพือ่ การปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงหรือปญหาวิกฤตบนพืน้ ทีส่ งู ของประเทศ
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมระหวางนักวิจัย นักพัฒนา
เกษตรกร และชุมชน เกิดผลงานวิจยั ทีส่ าํ คัญ ไดแก พันธุพ ชื
สํ า หรั บ พื้ น ที่ สู ง 12 พั น ธุ  องค ค วามรู  แ ละเทคโนโลยี
ด า นการเพิ่ ม ผลผลิ ต ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
สิง่ แวดลอม และสังคม จํานวน 20 เรือ่ ง ทรัพยสนิ ทางปญญา
21 รายการ และขับเคลื่อนผลักดันการนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชน 34 รายการ จํานวนเกษตรกร 1,835 ราย
ในพื้นที่ดําเนินงานของ สวพส. 44 แหง

ด้านสังคม
5.00 ลบ.

10%

ด้านการแก้ปัญหาวิกฤตบนพื้ นที่สูง
3.00 ลบ.

6%

ด้านการเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิต
24.00 ลบ.

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
16.50 ลบ.

34%

สัดส่วนโครงการวิจัยแต่ละแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

50%

33

34

รายงานประจําปี 2564

1.1 ผลงานวิจัยเด่น สวพส.

สวพส. มุง สรางองคความรูแ ละนวัตกรรมเพือ่ แกไขปญหาสําคัญบนพืน้ ทีส่ งู ของประเทศไทย รองรับการเปลีย่ นแปลง
ตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตรงตามความตองการ รวดเร็ว สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม
บนพื้นที่สูง ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของนักวิจัย นักพัฒนา เกษตรกรและชุมชน ดังนี้

ผลงานวิจัยเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรบนพื้ นที่สูง 12 พั นธุ์ 12 เรื่อง

ผลงานวิจัยเพื่ อการปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาวิกฤตบนพื้ นที่สูง
ของประเทศ 2 เรื่อง

1) ผลงานวิจยั ดานการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง
มุงวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว และเทคโนโลยี
การผลิต เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร และสรางอาชีพ
เพื่อแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกร ใหเกษตรกรมี
รายไดจากการเกษตรมูลคาสูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ใชทรัพยากรธรรมชาตินอย และสอดคลองกับเศรษฐกิจ

ผลงานวิจัยเพื่ อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมบนพื้ นที่สูง 1 เรื่อง

ผลงานวิจย
ั เพื่ ออนุรก
ั ษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
บนพื้ นที่สูงอย่างยั่งยืน 5 เรื่อง 9 ผลิตภัณฑ์

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG
Economy Model) โดยไดพัฒนาพันธุพืชและพันธุสัตว
รวมจํานวน 24 พันธุ และเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพของพืชและสัตว จํานวน 35 เรื่อง ดังนี้
1.1) พันธุพ ชื เศรษฐกิจและพืชทองถิน่ ทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะสําหรับพืน้ ทีส่ งู สําหรับตอยอดงานวิจยั และสงเสริม
แกเกษตรกร จํานวน 24 พันธุ

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

พันธุพืชเศรษฐกิจพันธุใหม
พันธุกัญชง (เฮมพ) 11 พันธุ ประกอบดวย สายพันธุแท (Inbred line) 10 สายพันธุที่มีลักษณะสมํ่าเสมอภายใน
ประชากรแตละสายพันธุ เพือ่ ใชตอ ยอดเปนพันธุพ อ แมในการปรับปรุงพันธุใ หไดคณ
ุ ลักษณะพิเศษดานเสนใยสูงและปริมาณ
สารเสพติด THC ตํ่า (นอยกวา 0.3%) และพันธุกัญชงพันธุสังเคราะห (Synthetic variety) 1 สายพันธุ รหัส Syn3 เปน
พันธุสังเคราะหรุนที่ 3 ซึ่งมีคา THC นอยกวา 0.3% และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี

พั นธุ์กัญชงที่ผ่านการคัดเลือกให้ THC ตํ่า และ CBD
เพิ่ มขึ้น

ระบบการปลูกกัญชงในสภาพแวดล้อมบนพื้ นที่สูง

พันธุองุน 1 พันธุ คือพันธุไชนมัสแคท (Shine Muscat)
ให ผ ลผลิ ต ที่ ดี ใ นระดั บ การค า ในพื้ น ที่ ห ลายระดั บ ความสู ง
(Metres above mean sea level, MSL) ทนตอโรคผลเนา
โรครานํ้าคาง และเพลี้ยไฟ และมีคุณภาพผลดี ผลมีขนาดใหญ
สีผลเขียวอมเหลือง เนื้อผลกรอบ รสชาติหวาน ไมมีเมล็ด และ
มีกลิ่นมัสแคท
พันธุกาแฟอะราบิกาโครงการหลวง 2 พันธุ คือ พันธุ RPF-C3 ซึ่งใหผลผลิตสูง เฉลี่ย 3,815 กรัมตอตน และพันธุ
RPF-C4 ใหผลผลิตสูง เฉลี่ย 4,030 กรัมตอตน ทั้ง 2 พันธุใหผลผลิตดีบนพื้นที่สูงมากกวา 1,000 MSL ทนทานตอ
โรคราสนิม เมล็ดกาแฟมีขนาดใหญ และมีรสชาติการชงดื่มในระดับดีเยี่ยม

พั นธุ์ RPF-C3

พั นธุ์ RPF-C4
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พันธุถั่วแดงหลวง 2 พันธุ คือ รหัส 40 เจริญเติบโต
และใหผลผลิตดีบนพื้นที่สูง ใหผลผลิต 349 กิโลกรัมตอไร
และมีนาํ้ หนัก 100 เมล็ด เทากับ 61.0 กรัม และรหัส 104 ให
ผลผลิต 324 กิโลกรัมตอไร และมีนาํ้ หนัก 100 เมล็ด เทากับ
58.5 กรัม
พันธุถั่วขาว 2 พันธุ คือ รหัส 11 เจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตดีบนพื้นที่สูง ใหผลผลิต 336 กิโลกรัมตอไร และ
มีนาํ้ หนัก 100 เมล็ด เทากับ 20.3 กรัม และรหัส 67 ใหผลผลิต
318 กิโลกรัมตอไร และมีนํ้าหนัก 100 เมล็ด เทากับ
20.0 กรัม
พันธุพืชทองถิ่นที่มีคุณคา
พันธุขาวทองถิ่นที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงของ
ชนเผาลีซู 2 พันธุ คือ พันธุจาคูเนเน เปนขาวเจาดํา
มีสารแกมมาโอไรซานอลสูง 3,325.9 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม
แอนโทไซยานิน 3,181 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และอะไมโลส
2.92 เปอรเซ็นต และพันธุจานูเนเน เปนขาวเหนียวดํา มีคา
ความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระสูง 876.29 มีสาร
แอนโทไซยานิน 6,207 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และอะไมโลส
8.99 เปอรเซ็นต
พั น ธุ  ง าหอมที่ มี ผ ลผลิ ต และมี ป ริ ม าณนํ้ า มั น สู ง
4 พันธุ คือ คือ CR 10 (งาดอ) อายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 143 วัน
ใหผลผลิต 152.5 กิโลกรัมตอไร และมีนาํ้ มัน 40.3 เปอรเซ็นต
พันธุ NAN 8 และ MH 9 (งากลาง) อายุเก็บเกีย่ ว 163-165 วัน
มีผลผลิต 236.4-245.2 กิโลกรัมตอไร นํ้ามัน 38.7-40.4
เปอรเซ็นต DOA 9 (งาป) อายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 211 วัน
ใหผลผลิต 389.3 กิโลกรัมตอไร และมีนาํ้ มัน 39.9 เปอรเซ็นต

พั นธุ์ถั่วแดงหลวงหมายเลข 11

พั นธุ์ถั่วขาว

พั นธุ์จาคูเนเน (ข้าวเจ้าดํา)

พั นธุ์จานูเนเน (ข้าวเหนียวดํา)

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

1.2) เทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
และสัตวเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน
การผลิ ต ภายใต ก ารผลิ ต เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มและ
สอดคลองกับ BCG model 12 รายการ ไดแก
เทคโนโลยีการปลูกขาวไรดวยระบบอนุรักษดิน
และนํ้า แบบ cut and fill ที่ใหผลผลิตขาวสูงขึ้นในพื้นที่
ปลูกเดิม ลดการถางปาและปลูกพืชหมุนเวียน
เทคนิคการเพิ่มคุณภาพองุนพันธุ Shine Muscat
โดยใชฮอรโมนและสารปฏิชีวนะ ดังนี้ ครั้งที่ 1 หลังตัดแตง
ชอดอกในระยะดอกบาน 1-3 วัน จุมชอดอกในสารละลาย
สเตรปโตมัยซิน 200 ppm GA3 25 ppm และ CPPU 5 ppm
เพือ่ ทําใหไมมเี มล็ด ครัง้ ที่ 2 หลังตัดแตงชอผล จุม ชอผลดวย

เทคนิคการชักนําการออกดอกและติด
เมล็ดของกะหลํ่าปลีและกะหลํ่าปลีรูปหัวใจ
ในการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ  อิ น ทรี ย  โดยฉี ด พ น
ฮอร โ มน GA3 ความเข ม ข น 100 ppm
ในกะหลํ่าปลี และ 200 ppm ในกะหลํ่าปลี
รูปหัวใจ กอนเขาหองเย็น 1 ครัง้ จากนัน้ กระตุน
ดวยอุณหภูมิเย็น (Vernalization) 5 องศา
เซลเซียส นาน 45 วัน รวมกับฉีดพนฮอรโมน
GA3 ทุก 7 วัน ทําใหกะหลํ่าปลีและกะหลํ่าปลี
รูปหัวใจออกดอก 100 เปอรเซ็นต และ 44.67
เปอรเซ็นต ตามลําดับ

GA3 25 ppm เพื่ อ ขยายขนาดของผล และครั้ ง ที่ 3
หลังดอกบาน 45 วัน จุมชอผลดวย GA3 25 ppm และ
CPPU 5 ppm เพื่อใหผิวผลมีสีเขียวหรือออกสีเหลืองชาลง
ผลที่ไดคือ ผลมีขนาดใหญ นํ้าหนักผล 7.5-9.5 กรัม ชอผล
300-380 กรัม มีปริมาณของแข็งทีล่ ะลายนํา้ ได (TSS) 19-23
องศาบริกซ ปริมาณกรด (TA) 0.5-0.6 กรัมตอ 100 มิลลิลติ ร
ไมมีเมล็ด 95 เปอรเซ็นต สีผลเขียวอมเหลือง เนื้อผลกรอบ
และมีกลิ่นมัสแคท
เทคนิคการเพิ่มคุณภาพองุน Beauty Seedless
โดยปลูกตนองุน ในภาชนะ 4.1×1.0×0.3 เมตร ทําใหผลผลิต
ตอพื้นที่เพิ่มขึ้น 30 เปอรเซ็นต และความหวานในฤดูฝน
เพิ่มขึ้น 10 เปอรเซ็นต
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เทคโนโลยีการเลีย้ งผึง้ บนพืน้ ทีส่ งู พัฒนาตนแบบลังเลีย้ งผึง้ พันธุแ บบรวงทีใ่ หผลผลิตนํา้ ผึง้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ. 2543 วิธกี ารลดความชืน้ ในนํา้ ผึง้ ดวยหมอระเหยความชืน้ ระบบปดและมีความหวาน
เพิ่มขึ้นเปน 80 องศาบริกซ และการผลิตนํ้าผึ้งจากเกสรกัญชงที่มีสาร Cannabidiol (CBD) 0.02 เปอรเซ็นต ซึ่งมีฤทธิ์
ลดอาการชัก ตานการอักเสบ และลดอาการคลื่นไส

ต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพั นธุ์แบบรวง

การลดความชื้นในนํ้าผึ้งด้วยหม้อระเหยความชื้นระบบปิด

นํ้าผึ้งจากเกสรกัญชงที่มีสารสําคัญ Cannabidiol (CBD)

เทคโนโลยีการเลีย้ งไกกระดูกดําสายพันธุโ ครงการหลวงและสุกรดําลูกผสมสามสาย โดยการเลีย้ งภายใตระบบการ
จัดการฟารมที่ดีเหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง ไดแก มีโรงเรือนหรือรูปแบบคอกที่กันแดดกันฝน มีการใหอาหารที่มีโภชนะที่
เหมาะสมตามชวงอายุ โดยไก 1 รุน (50 ตัว) อายุ 120 วัน นํ้าหนัก 1.5 กิโลกรัมตอตัว ไดผลตอบแทน 3,500-3,800 บาท
และสุกรที่นํ้าหนัก 80-100 กิโลกรัมตอตัว ไดผลตอบแทน 7,500-9,000 บาท

การเลี้ยงไก่กระดูกดํา สร้างรายได้
3,500-3,800 บาทต่อรุ่น

การเลี้ยงสุกรดําลูกผสมสามสาย สร้างรายได้
21,000 บาทต่อครัวเรือน

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ชีวภัณฑและสารทดแทนสารเคมีเกษตร พัฒนาตนแบบสาร
ชีวภัณฑและสารทดแทนสารเคมีเกษตรสําหรับใชปอ งกันกําจัดโรคพืช
แมลงศัตรูพืช และวัชพืชสําคัญ 6 รายการ คือ (1) ชีวภัณฑชนิด
ผงละลายนํา้ ทีผ่ ลิตจากเชือ้ รา Metarhizium anisopliae กําจัดหนอน
1 ตนแบบ (ระดับกึ่งอุตสาหกรรม) (2) ชีวภัณฑชนิดผงละลายนํ้าที่
ผลิตจากเชื้อรา Beauveria bassiana กําจัดเพลี้ย 1 ตนแบบ (ระดับ
กึ่งอุตสาหกรรม) (3) ชีวภัณฑชนิดเม็ดละลายนํ้าที่ผลิตจากเชื้อ
แอคติโนมัยซีส Streptomyces sp. ปองกันโรคโคนเนารากเนา
1 ตนแบบ (ระดับกึ่งอุตสาหกรรม) (4) ชีวภัณฑชนิดนํ้าที่มีฤทธิ์กําจัด
วัชพืช 1 ตนแบบ (ระดับกึง่ อุตสาหกรรม) (5) ชีวภัณฑชนิดผงละลายนํา้
ปองกันโรคทางดินที่เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืช 4 ชนิด 1 ตนแบบ
(ระดับภาคสนาม) และ (6) สารสกัดสะระแหนเขมขนกําจัดวัชพืช
(ระดับหองปฏิบตั กิ าร) สามารถยับยัง้ การงอกและการเจริญของวัชพืช
3 ชนิด คือ ผักโขม ตีนตุกแก หญาตีนกา 100 เปอรเซ็นต

สารสกัดสะระแหน่เข้มข้น กําจัดวัชพื ช

สารชีวภัณฑ์ชนิดเม็ดละลายนํ้าผลิตจาก
เชื้อแอคติโนมัยซีส Streptomyces sp.
ป้องกันโรคโคนเน่ารากเน่าของพื ชผัก

สารชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายนํ้าป้องกันโรคทางดิน

การทดสอบชีวภัณฑ์ระดับภาคสนาม
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1.3) การเพิม่ มูลคาสินคาเกษตรดวยการแปรรูปผลผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ เพือ่ สรางโอกาสทางการตลาด
และรายไดเพิ่มขึ้นใหแกเกษตรกร เชน
พัฒนาการผลิตและแปรรูปเสนใยกัญชง ไดแก อัตราสวนผสมเสนใยกัญชงผสมในเสนดายสําหรับผลิตตนแบบ
เครือ่ งแตงกายทหารโดยใชวธิ กี ารปน เสนดายแบบวงแหวน (Ring Spinning) ทีท่ าํ ใหเสนดายมีความแข็งแรง และวิธกี ารผลิต
แผนปดแผลจากเศษเหลือเสนใยกัญชงที่มีคุณสมบัติตานเชื้อแบคทีเรีย S. aureus 55.29 เปอรเซ็นต ตานเชื้อ E. coli
54.58 เปอรเซ็นต และการดูดซับนํ้าและสารคัดหลั่งไดดี

ต้นแบบผลิตภัณฑ์แผ่นปิดแผลเส้นใยเฮมพ์

ตนแบบผลิตภัณฑขนมอบจากขาวพันธุทองถิ่น พัฒนาตนแบบขนมอบที่มีสวนผสมของขาวพันธุเฮงาะเลอทิญ
ในอัตราสวนรอยละ 16 และพันธุเลาทูหยา รอยละ 16 สําหรับเด็กอายุ 1-2 ปที่แพสาร gluten จากขาวสาลี เพื่อสรางมูลคา
ของพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูง

ต น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ก าแฟโครงการหลวง เสริ ม
สารสกัดจากธรรมชาติ ไอโซฟลาโวนจากกากถั่วเหลือง
กาบาจากหอมหัวใหญ และคาเทชินจากชาเขียว ซึ่งเปน
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ และต น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ส เปรย ร ะงั บ
กลิ่นปากจากนํ้ามันที่สกัดจากกากกาแฟ มีสารคาเฟสตอล
และคาห วี อ อลค อ นข า งสู ง ซึ่ ง มี ส มบั ติ ยั บ ยั้ ง การอั ก เสบ
(anti-inflammatory) ยับยัง้ จุลนิ ทรีย (antimicrobial) และ
ลดการเจริญของเชื้อจุลินทรียที่ทําใหลดกลิ่นปากได

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

2) ผลงานวิจัยดานการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและสังคมบนพื้นที่สูง
มุง ศึกษาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม ไดแก การขับเคลื่อนการพัฒนาและดํารง
ชีวติ ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผูน าํ
เกษตรกรและชุมชน สตรี และเยาวชน การพัฒนาสถาบัน
เกษตรกร การเรียนรูตลอดชีวิต การอนุรักษและสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อให
ชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและปรับตัวรองรับการ
เปลีย่ นแปลงตาง ๆ โดยไดองคความรูท สี่ าํ คัญ จํานวน 3 เรือ่ ง
2.1) การศึ ก ษากลยุ ท ธ ก ารยกระดั บ ศั ก ยภาพ
เกษตรกรผูนําบนพื้นที่สูงแบบแมนยํา การถอดบทเรียน
จากเกษตรกรผูนําในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง 20 แหง
5 ชาติพันธุ คือ กะเหรี่ยง มง คนเมือง อาขา และเมี่ยน
จํานวน 75 ราย ใน 3 ชวงอายุ คือ 17-45 ป 46-60 ป และ
61 ปขึ้นไป พบวาสัดสวนของผูนําเกษตรกรและกลยุทธการ
ยกระดับศักยภาพ มีดังนี้ คือ (1) กลุมเกษตรกรที่มีทักษะ
การเรียนรูเร็ว มีรอยละ 30 สวนใหญเปนวัยแรงงาน อายุ

30-45 ป แนวทางการพัฒนาทีเ่ หมาะสมคือการเสริมความรู
ที่ตรงกับความตองการในปจจุบันและรองรับความทาทาย
ในอนาคต เชน เทคโนโลยีการปลูก มาตรฐานการผลิต ตลาด
สมัยใหม โดยสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการหนุนเสริม
การเรียนรู (2) กลุม เกษตรกรทีพ่ รอมปรับเปลีย่ นเมือ่ มีขอ มูล
ประกอบการตัดสินใจทีร่ อบดาน เปรียบเทียบการเกษตรเดิม
ของครัวเรือน มีรอ ยละ 37 สวนใหญมอี ายุ 17-30 ป แนวทาง
การพัฒนาคือ รูปแบบผสมผสาน ประกอบดวย การฝกอบรม
ศึกษาดูงาน การสาธิตในแปลง การติดตามใหคาํ แนะนํา และ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายเครือขายการเรียนรู และ
(3) กลุมเกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อเห็นตัวอยางความ
สําเร็จ มีรอ ยละ 33 ครอบคลุมทุกชวงอายุ มักจะอยูใ นชุมชน
ในพื้นที่หางไกล การคมนาคมขนสงยากลําบาก และเขาถึง
ความรูไ ดจาํ กัด การตัดสินใจปรับเปลีย่ นจะเรียนรูจ ากความ
สําเร็จของคนในชาติพนั ธุเ ดียวกัน แนวทางการพัฒนาคือการ
สงเสริมดวยขอมูลที่รอบดานควบคูกับการสรางตัวอยาง
ความสําเร็จในชุมชน เพือ่ เปนแรงบันดาลใจและแหลงเรียนรู
ที่เขาถึงไดงาย

ผู้นําเกษตรกรในโครงการพั ฒนาพื้ นที่สูงแบบโครงการหลวง ในจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และกําแพงเพชร
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2.2) การอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรนํ้าและปาไม (ทีบอ) ของชาวกะเหรี่ยง
รวมกับศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร พระสงฆ วัดหวยบง อําเภอกัลยาณิวัฒนา รวมทั้งครูและนักเรียนโรงเรียน
มัธยมกัลยาณิวฒ
ั นาเฉลิมพระเกียรติ โดยสนับสนุนเยาวชนกะเหรีย่ งทีม่ ที กั ษะดานศิลปะถายทอดเรือ่ งราวของรักษาปาตนนํา้
ภูมิปญญาการจัดการนํ้าบนพื้นที่สูงเพื่อนาขาวและการหลอเลี้ยงชุมชน ผานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ติดตั้งไว ณ ศูนย
ปกาเกอะญอศึกษาวัดหวยบง ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม รวมทัง้ การเสริมความรูข องมัคคุเทศก
ทองถิ่นใหถายทอดเรื่องราวทีบอกับผูมาเรียนรู

่ าํ จากวัสดุธรรมชาติ
ทีเตาะ ฝายทดนํา้ ทีท
ตามภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง

ภาพวาดภูมิปัญญาการจัดการ
่ ง
ทรัพยากรนํา้ และป่าไม้ของชาวกะเหรีย
บนพื้ นที่สูง วาดโดยเยาวชนกะเหรี่ยง
นายบุญโรจน์ มีทรัพย์กว้าง และ
นายเปจัง มิตรสาธิต

3) ผลงานวิจัยดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
มุงสรางองคความรูและเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงที่สําคัญ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางคุม คา และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นดานอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของชุมชน โดยดําเนิน
งานวิจยั จํานวน 20 เรือ่ ง และมีผลงานวิจยั เกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชน หรือนําไปตอยอด จํานวน 7 เรือ่ ง ผลิตภัณฑ
9 รายการ ไดแก
3.1) วิธีการขยายพันธุพืชทองถิ่นของพื้นที่สูง เพื่ออนุรักษและฟนฟูพืชที่หายากหรือใกลสูญหาย 3 ชนิด คือ
นอยหนาเครือ เจาแตรวงหรือลิลลี่ปา และมะเขาควาย

น้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.)
่ ง
่ อ
พื ชหายาก พบในพื้ นทีส
ู ทีม
ี ากาศหนาวเย็น
ผลสุกมีรสหวานอมเปรี้ยว
อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ
รวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระโพลีฟน
ี อล
และแอนโทไซยานินสูง เปลือกผลและใบ
มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โรคไขข้อ
แก้ปวดบวม ขยายพั นธุ์โดยการเพาะเมล็ด
ตอนกิ่ง และเสียบยอด

เจ้าแตรวงหรือลิลลี่ป่า
(Lilium rimulinum Baker var.
burmanica (W.W. Smith) Stern)
พบเฉพาะในพื้ นที่ป่าดิบเขาและป่าสน
เป็นพื ชหัวที่มีดอกสวยงาม ผลิตเป็น
ไม้ดอกกระถาง หัวใต้ดินใช้ทําขนม
ขยายพั นธุ์โดยการเพาะเมล็ด
และการชํากลีบหัว

มะเขาควาย
(Dittoceras maculatum Kerr)
พื ชหายากที่พบเฉพาะพื้ นที่สูง
ทางภาคเหนือ มีสรรพคุณทางยา
ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร โรคไต
แก้ท้องเสีย และบํารุงกําลังเพศชาย
ขยายพั นธุ์โดยการเพาะเมล็ด
และตอนกิง
่

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

3.2) พัฒนาชุมชนตัวอยางดานการอนุรักษ ฟนฟู
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 3 ประเภท
คือ (1) ชุมชนแหงการอนุรกั ษ ฟน ฟู และใชประโยชนพชื ทองถิน่
เปนแหลงอาหาร จํานวน 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนปาเมี่ยง
แมพริก อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ปากลวย อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม ปาแป อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮอ งสอน (2) ชุมชนตัวอยางทีส่ รางรายไดจากการปลูกพืช
ทองถิน่ 1 ชุมชน ไดแก หวยนํา้ กืน อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย และ (3) ชุมชนตัวอยางดานการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม 1 ชุ ม ชน ได แ ก

หวยอีคา ง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม รวมจํานวนชุมชน
ตัวอยาง 5 ชุมชน เพื่อเปนตนแบบและเปนแหลงเรียนรู
สําหรับขยายผลการขับเคลื่อนกระบวนการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพื่อการใชประโยชนอยาง
ยัง่ ยืน สูช มุ ชนเครือขายทีม่ บี ริบทพืน้ ทีใ่ กลเคียงกัน 20 ชุมชน
กอใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน ตลอดจนชุมชนสามารถสรางอาชีพจากการเพาะปลูก
พืชทองถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพ 12 ชนิด นําไปสูก ารสรางรายไดจาก
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนกวา 180,375 บาท

3.3) องค ค วามรู  ค วามหลากหลายของชนิ ด พั น ธุ  บุ ก
เพื่อประโยชนในการพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจ ไดสํารวจและศึกษา
พันธุบุกในพื้นที่จังหวัดตาก แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย นาน
และกาญจนบุรี รวม 15 ชนิด สามารถแบงตามการใชประโยชนได
3 กลุม คือ (1) บุกทีใ่ ชหวั เพือ่ การแปรรูปทางอุตสาหกรรมผลิตผงวุน บุก
ไดแก Amorphophallus muelleri (บุกไขหรือบุกเนื้อทราย)
Amorphophallus corrugatus (บุกเขา) และ Amorphophallus
sp. (บุกเนื้อเหลืองเชียงราย) (2) บุกที่ใชหัวเปนอาหารประเภทแปง
ไดแก Amorphophallus koratensis (บุกโคราช) Amorphophallus
yunnanensis (บุกดาง) และ (3) บุกที่ใชตนออนเปนอาหาร ไดแก
กลุม บุกคางคก และดอกกาน โดยปจจุบนั แหลงผลิตบุกหลักคือ พืน้ ที่

กลูโคแมนแนน (glucomannan) เป็นสารสําคัญในบุก
ที่ได้รับการยอมรับว่าสารใยอาหารกลูโคแมนแนน
จากหัวบุกเป็น “King of Fiber”
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โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงสบเมย แมสามแลบ
จังหวัดแมฮองสอน และแมสอง จังหวัดตาก มีเกษตรกร
ผูปลูกบุกเนื้อทราย รวม 1,304 ราย พื้นที่ 5,062.5 ไร
ในรู ป แบบทั้ ง ปลู ก เป น พื ช เชิ ง เดี่ ย ว ปลู ก ผสมผสานกั บ
พืชเกษตร (ขาวไร ไมผล กลวย หมาก เนียง) และปลูกแบบ
วนเกษตรรวมกับไมปายืนตน ในป 2563/2564 มีผลผลิต
หัวบุกรวม 652,756 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 12.48 ลานบาท
3.4) องค ค วามรู  ส ารสํ า คั ญ ในเห็ ด ท อ งถิ่ น ที่ มี
ศักยภาพบนพืน้ ทีส่ งู 8 ชนิด ไดแก เห็ดเผาะ เห็ดหลม เห็ดฟาน
เห็ดแดงหนามอย เห็ดโคนแดง เห็ดแดงกอ เห็ดไขเหลือง
และเห็ดขมิน้ พบมีสารประกอบในกลุม antimycobacterial
ไดแก 2-tetradecene (E) 3-tetradecene และ E-15Heptadecenal ในเห็ดทัง้ 8 ชนิด สวนสารทีม่ ฤี ทธิล์ ดนํา้ ตาล
ในเลือด ไดแก Butyl Isobutyl Phthalate พบในเห็ดฟาน
และกรดแอมิโนจําเปน ไดแก Linoleic acid ethyl ester พบใน
เห็ด 3 ชนิด คือ เห็ดฟาน เห็ดแดงหนามอย และเห็ดไขเหลือง
ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาตอยอดเพื่อใชประโยชนเห็ดทองถิ่น
บนพื้นที่สูงทางดานเภสัชกรรมและดานการเกษตรได

การปลูกบุกร่วมกับไม้ป่ายืนต้น

เห็ดแดงหน้าม่อย

เห็ดแดงก่อ

เห็ดหล่ม

เห็ดฟาน

เห็ดเผาะ

เห็ดโคนแดง

เห็ดไข่เหลือง

เห็ดขมิ้น

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

3.5) ตํารับยาพื้นบานและสมุนไพรสําหรับรักษากลุมโรคสําคัญของชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งสิ้น 65 เรื่อง
โดยจัดเก็บองคความรูไวในรูปแบบลายลักษณอักษรเพื่อไมใหภูมิปญญาทองถิ่นสูญหาย และงายตอการสืบทอดภูมิปญญา
สูรุนตอไป คุมครองและขึ้นทะเบียนหมอยาพื้นบาน ตํารับยาสมุนไพรพื้นบาน 3 ตํารับ คือ ตํารับสมุนไพรแกโรคลม
ตํารับสมุนไพรรักษานิว่ ตํารับสมุนไพรอบตัว และตอยอดพืชสมุนไพรเปนผลิตภัณฑสาํ หรับใชประโยชนและสรางรายไดเสริม
แกชุมชน 7 รายการ คือ กลวยอัดเม็ด ลูกประคบ ผลิตภัณฑเครื่องดื่มสมุนไพรขับสารพิษประเภทยาตม/ชาชง ผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มสมุนไพรสังหยูประเภทยาตม/ชาชง และลูกประคบนํ้า และผลิตภัณฑยาสมุนไพรเชิงพาณิชย ไดแก ผลิตภัณฑ
สังหยูสําหรับขับสารพิษ ซึ่งผานการทดสอบในระยะพรีคลินิกและระยะคลินิก

ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน
(กล้วยอัดเม็ด)

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรสู่คนรุ่นใหม่
การ
เพื่ อไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหาย
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3.6) พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ (Prototype) จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับหองปฏิบัติการเพื่อการใชประโยชนเชิงพาณิชย ไดแก ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาที่มี
สวนผสมจากนํา้ มันเมล็ดกัญชง สูตรตํารับผลิตภัณฑกนั แดดทีม่ สี ว นผสมจากนํา้ มันเมล็ดกัญชง
ตนแบบผลิตภัณฑชุมชนสําหรับใชในครัวเรือน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก ยาหมองบาลมสูตรแก
ปวดเมื่อย และแกแมลงสัตวกัดตอย ยื่นคําขอทรัพยสินทางปญญา อนุสิทธิบัตร 2 รายการ
ไดแก (1) สูตรตํารับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายที่มีสวนประกอบสําคัญจากสารสกัด
สมุนไพร (สารสกัดคาเทชิน สารสกัดหญาถอดปลอง) และ (2) สูตรตํารับผลิตภัณฑบํารุงมือ
ทีม่ สี ว นประกอบจากสารสกัดสมุนไพร (สารสกัดหญาถอดปลอง นํา้ มันอะโวคาโด นํา้ มันเมล็ด
กัญชง) โดยสงมอบตนแบบผลิตภัณฑจากงานวิจัยใหกับมูลนิธิโครงการหลวง 2 ผลิตภัณฑ
ครีมบํารุงมือและเล็บ
ไดแก ครีมบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายผสมสารคาเทชิน (Men intensive catechins total (Hand and nail cream)
cream) และครีมบํารุงมือและเล็บ (Hand and nail cream)
3.7) องคความรูใ นการฟน ฟูความอุดมสมบูรณของดินในพืน้ ที่
เสื่อมโทรม และการจัดการธาตุอาหารพืช ไดแก (1) เทคโนโลยีในการ
ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกขาวไรโดยใชถั่วลอด ผลผลิต
ขาวไรเพิม่ เปน 405 กิโลกรัมตอไร (2) การจัดการธาตุอาหารพืชในรูปแบบ
การปลูกพืชแบบประณีตสําหรับเมลอนและมะมวง ตามผลวิเคราะหดิน
และปริมาณความตองการธาตุอาหารพืชในแตละระยะการเจริญเติบโต
โดยเมลอนตองเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร ไดแก ไนโตรเจน
การฟื้ นฟู ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้ นที่
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และโบรอน สําหรับมะมวง ปรับคา pH ของดิน ปลู
กข้าวไร่โดยใช้ถ่ัวลอด ผลผลิตข้าวไร่เฉลี่ย
และเพิม่ ธาตุอาหาร ไดแก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม
405 กิโลกรัม/ไร่
และโบรอน (3) ชนิดพืชทีมี่ ความเสีย่ งในการดูดซับอาซินคิ และแคดเมียม
2 ชนิด ไดแก ผักกาดกวางตุง และผักชี ทําใหสามารถวางแผนการปลูก
โดยหลีกเลีย่ งชนิดพืชผักทีม่ คี วามเสีย่ งในการดูดซับโลหะหนักอาซินคิ และ
แคดเมียมในดิน เพื่อใหผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย และ
เปนการสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค
การจัดการธาตุอาหารพื ชในรูปแบบการปลูกพื ช
แบบประณีตในมะม่วง

การทดสอบชนิดพื ชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียม (ผักกาดกวางตุ้ง) เพื่ อให้ผลผลิตมีความปลอดภัย

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

3.8) ชุมชนโครงการหลวงและโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 17 แหง ไดมีการทดสอบ
ใชแบบตรวจประเมินผลการพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดการ
พัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู คารบอนตํา่ อยางยัง่ ยืน ฉบับปรุงปรุง
จํานวน 28 ตัวชี้วัด โดยคณะกรรมการจากหนวยรับรอง
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมภายในประเทศไทย ชุมชน
ทัง้ 17 แหง ผานเกณฑคณ
ุ ภาพ แบงเปน ระดับดีเยีย่ ม 8 แหง
ระดับดีมาก 7 แหง และระดับดี 2 แหง ซึ่งชุดตัวชี้วัด 5 มิติ
20 เกณฑ 28 ตัวชีว้ ดั ทีป่ รับปรุงนีเ้ หมาะสมกับบริบทพืน้ ทีส่ งู
โดยเฉพาะชุมชนกลุม A ทีม่ คี วามเขมแข็ง ขับเคลือ่ นการพัฒนา
ไดดวยตนเองและมีศักยภาพเปนแหลงเรียนรู สวนชุมชน
กลุม B ที่กําลังพัฒนา และ C เริ่มพัฒนา อาจเลือก 13 และ
7 ตัวชี้วัดหลัก มาดําเนินการกอนเพื่อสรางความตระหนัก
การใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา ปรับวิถีชีวิตและ
ประกอบอาชีพทีล่ ดการเผาเศษพืช พืน้ ทีเ่ กษตร กองขยะลด
การปลอยนํ้าเสียจากครัวเรือน ผูประกอบการ ปศุสัตว
ตลอดจนรวมกันรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไม แหลงนํ้า
และดินไมใหเสื่อมโทรม ซึ่งผลการพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัด
การพั ฒ นาชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง คาร บ อนตํ่ า และยั่ ง ยื น ช ว ย
ลดปริมาณการปลอยกาซรวมทุกกิจกรรม คิดเปนรอยละ 14
เมื่ อ เที ย บระหว า งระยะก อ นและหลั ง เข า ร ว มโครงการ
สวนการศึกษาสถานะการปลอยและการกักเก็บกาซเรือนกระจก
ภายในชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่า ผลสํารวจการกักเก็บ
คารบอนในมวลชีวภาพปาตนนํา้ มีคา 10,933.83-27,774.38
กิโลกรัมตอไร ขอมูลแสดงใหเห็นวาพื้นที่ปาของทุกชุมชน
สามารถดูดซับกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาไดหมด
4) ผลงานวิจัยดานการรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงหรือปญหาวิกฤตบนพื้นที่สูงของประเทศ
การศึ ก ษาและพั ฒ นาช อ งทางและรู ป แบบการ
ตลาดของสินคาเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริโภค และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่สูง ความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน (ไฟฟา สัญญาณ
อินเทอรเน็ต โทรศัพท) คุณภาพสินคาเกษตร และความ
พรอมของกลุม เกษตรกร ซึง่ ไดตน แบบการบริหารจัดการของ
กลุม เกษตรกรในการจําหนายสินคาเกษตรผานชองทางตลาด
ออนไลน “นํา้ 3 สาย by หวยเปา” โดยวิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรกรโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงหวยเปา
เปนตนแบบในการจําหนายสินคาเกษตรผานชองทางตลาด
ออนไลน https://www.facebook.com/huaipao.online

เกษตรกรในชุมชนทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองเป็นชุมชนชนคาร์บอนตํา่
แก้ไขการลดการปล่อยนํ้าเสียจากครัวเรือน
ช่วยบรรเทาผลเสียจากปัญหามลพิ ษ

ชุมชนร่วมกันรักษาและฟื้ นฟู ทรัพยากรป่าไม้
แหล่งนํ้าธรรมชาติ

“นํ้า 3 สาย by ห้วยเป้า” ช่องทางตลาดออนไลน์
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และ Line Official ทําใหเกษตรกรมีชองทางการจําหนาย
สินคาเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากสถานการณแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถเพิ่มมูลคาสินคาและ
รายได คิดเปนรอยละ 10 ในขณะเดียวกันชุมชนเกิดการเรียนรู
และทดลองใชเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหมเพื่อสรางความ
มั่นคงดานอาชีพ
การวิจัยและพัฒนาตนแบบชุดทดสอบสารเคมี
กําจัดแมลงกลุม Neonicotinoids ไดแก อิมิดาโคลพริด
และอะเซทามิพริด ซึง่ เปนอันตรายและมีความเสีย่ งตรวจพบ
ในผลิ ต ผลเกษตรสู ง โดยต น แบบชุ ด ทดสอบแสดงผล
ต้นแบบชุดทดสอบสารเคมีกําจัดแมลงกลุ่ม
วิ เ คราะห ถู ก ต อ งเมื่ อ เที ย บกั บ วิ ธี ม าตรฐาน Liquid
Neonicotinoids
Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS) และ
มีตนทุนตํ่า 100 บาทตอตัวอยาง ทั้งนี้พืชตองมีปริมาณอิมิดาโคลพริดและอะเซทามิพริด อยางนอย 1.0 และ 2.0 พีพีเอ็ม
ตามลําดับ แตคาที่ตรวจวัดไดยังสูงกวาปริมาณสารขั้นตํ่าของ CODEX จึงตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพตอเนื่องใหเขาสู
มาตรฐาน ASSURED ขององคการอนามัยโลก กอนนําไปใชประโยชนตอไป
1.2 การยื่นขอจดทะเบียน จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สวพส. ยื่ น ขอ จดทะเบี ย นและจดแจ ง ทรั พ ย สิ น
ทางปญญาที่ไดจากงานวิจัย จํานวน 21 รายการ ดังนี้
ขึน้ ทะเบียนพันธุพ ชื จํานวน 6 รายการ ประกอบดวย
(1) กาแฟ 2 พันธุ คือ อารพีเอฟ-ซี3 (RPF-C3) และอารพี
เอฟ-ซี4 (RPF-C4) ซึ่งผลผลิตมีคุณภาพการชิมอยูในเกณฑ
มาตรฐานกาแฟชนิดพิเศษ (Specialty Coffee Association:
SCA) ดวยคะแนนการชิม 80-81.75 (2) กัญชง (Cannabis
sativa L.) สําหรับผลิตเสนใย 4 พันธุ คือ อารพเี อฟ 5 (RPF5)
อารพีเอฟ 6 (RPF6) อารพีเอฟ 7 (RPF7) และ อารพีเอฟ 8

(RPF8) ซึ่ ง มี เ ปอร เ ซ็ น ต เ ส น ใยสู ง กว า 20 เปอร เ ซ็ น ต
อนุสิทธิบัตร จํานวน 5 รายการ ไดแก (1) สวนผสมสาร
ฟโรโมนสังเคราะหสาํ หรับดึงดูดผีเสือ้ หนอนใยผัก (2) สวนผสม
สารลอดึงดูดผีเสื้อหนอนเจาะผลไม (3) สารลอดึงดูดผีเสื้อ
หนอนกระทู  ผั ก (4) สู ต รตํ า รั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุ ง มื อ ที่ มี
สวนประกอบจากสารสกัดสมุนไพร และ (5) สูตรตํารับ
ผลิตภัณฑบาํ รุงผิวหนาสําหรับผูช ายทีม่ สี ว นประกอบสําคัญ
จากสารสกัดสมุนไพร

อาร์พีเอฟ-ซี3 (RPF-C3)

อาร์พีเอฟ-ซี4 (RPF-C4)

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จํานวน 3 รายการ ไดแก (1) ตํารับยาสมุนไพรอบตัว (2) ตํารับสมุนไพรแกโรคลม และ
(3) ตํารับยาสมุนไพรรักษาโรคนิ่ว
เครื่องหมายการคาของสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 3 รายการ ไดแก
(1) โอบดอย ของวิสาหกิจชุมชนลุมนํ้าจัน: โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยกางปลา อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย (2) ดอกเมีย่ ง ของวิสาหกิจชุมชนผูผ ลิตและแปรรูปขาวปาเมีย่ งแมพริก: โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
วาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และ (3) ฌายไน ของสหกรณพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จํากัด:
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

เครื่องหมายการค้าทําให้สินค้าของชุมชน
เป็นที่รู้จัก เกิดการสร้างรายได้และ
สร้างมูลค่าเพิ่ มจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น

ลิขสิทธิ์ 4 รายการ ไดแก (1) คูมือชนิดไมทองถิ่นเพือ่ การปลูกปาชาวบาน (2) คูม อื การปลูกและการจัดการไมสน
เพือ่ การอนุรกั ษ ฟน ฟู และใชประโยชนบนพืน้ ทีส่ งู (3) เอกสารเผยแพรไมจันทนหอม และ (4) คูมือกระบวนการฟนฟูและ
ใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาพื้นที่ปาสนวัดจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
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่ ูง และเพิ่ มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
1.3 การนําผลงานวิจย
ั ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปญ
ั หาบนพื้ นทีส
ให้เกษตรกรบนพื้ นที่สูง

ไดนาํ ผลงานวิจยั จํานวน 34 รายการ ไปขับเคลือ่ นการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ยกระดับชีวติ และความเปนอยูข องประชาชน
และอนุรกั ษฟน ฟูสงิ่ แวดลอม ตามปญหาและความตองการของประชาชน โดยสงเสริมแกเกษตรกรนํารอง จํานวน 1,835 ราย
และขยายผลสูเกษตรกรทั่วไป ซึ่งชวยสนับสนุนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือชุมชนบนพื้นที่สูง เพิ่มความมั่นคง
ดานอาหาร เพิ่มทางเลือกใหมในการประกอบอาชีพและสรางรายไดใหเกษตรกร ประมาณ 14.08 ลานบาท ดังนี้
รายการ
1) พั นธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2) วิธีการปลูกข้าวต้นเดียว
เพื่ อการคัดพั นธุ์และ
ผลิตเมล็ดพั นธุ์ข้าวท้องถิ่น

3) การปลูกข้าวนาด้วยระบบ
นานํ้าน้อย

4) พั นธุ์กัญชง (เฮมพ์ )
THC ตํ่า

5) การปลูกกัญชง (เฮมพ์ )
ภายใต้ระบบควบคุม

6) ระบบการปลูกพื ชที่ลด
การเผาในแปลงปลูกข้าวไร่

7) การฟื้ นฟู ความอุดมสมบูรณ์
ของดินในแปลงข้าวโพด
ด้วยการปลูกเหลื่อม
ด้วยพื ชตระกูลถั่ว
8) การฟื้ นฟู ความอุดมสมบูรณ์
ของดินในแปลงข้าวนาด้วย
ระบบการปลูกพื ชหมุนเวียน

ผลการใช้ประโยชน์ในการพั ฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้ นที่สูง

กลุมเกษตรกร 3 กลุม จํานวน 30 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ
ถํา้ เวียงแก และสะเนียน จังหวัดนาน ปลูกขาวพันธุท อ งถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการสําหรับบริโภค
ในครัวเรือน และขายเปนรายไดเสริมทัง้ ในรูปของขาวเปลือก ขาวสาร ขาวบรรจุถงุ 1,780,000 บาท
เกษตรกร 80 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง และโครงการ
รักษนาํ้ เพือ่ พระแมของแผนดิน นําวิธกี ารปลูกขาวตนเดียวเพือ่ คัดและผลิตเมล็ดพันธุข า วทองถิน่
ใหบริสทุ ธิ์ ไปใชในฤดูนาป 2563-2564 ทําใหเมล็ดพันธุข า วทีป่ ลูกในฤดูนาป 2563 ผานมาตรฐาน
เมล็ดพันธุข า ว คิดเปนรอยละ 48.14 (ตรวจโดยกรมการขาว) ผลผลิตขาวนาเพิม่ ขึน้ จาก 522 กิโลกรัม
ตอไรเปน 920 กิโลกรัมตอไร และลดตนทุนการปลูกขาวจาก 7,825 บาทตอไร เปน 6,481 บาทตอ
ไร เกษตรกรเกิดรวมกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาว แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุในและนอกชุมชน
เกษตรกร 82 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง และโครงการ
รักษนาํ้ เพือ่ พระแมของแผนดิน นําองคความรูก ารใหนาํ้ แบบนานํา้ นอยไปใชปฏิบตั ริ ว มกับวิธกี ารคัด
และผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่นใหบริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ ลดการใชนํ้าลงรอยละ 35-38 ลดการ
ปลอยกาซมีเทน (CH4) รอยละ 75 และลดการปลอยกาซไนตรัสออกไซด รอยละ 14 เมื่อเทียบ
กับนานํ้าขัง นอกจากนี้ โรงเรียนบานผาหมอนนิยมไพร (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท) ไดนํา
องคความรูไปสรางเปนหลักสูตรการเรียนการสอนใหกับนักเรียนไดฝกปฏิบัติการปลูกขาว
จนเก็บเกี่ยวขาวในฤดูทํานา ผลผลิตขาวที่ได ทางโรงเรียนไดแปรรูปเปนผลิตภัณฑขาวกลอง
บรรจุถุงในสภาพสุญญากาศจําหนาย สรางรายไดใหแกทางโรงเรียน
เผยแพรพนั ธุก ญ
ั ชงพรอมทัง้ องคความรูใ นการปลูกใหกบั เกษตรกร หนวยงานวิสาหกิจชุมชน และ
ผูส นใจ เพือ่ ไปปลูกเพือ่ เปนพืชเศรษฐกิจ และศึกษาวิจยั รวม 351 ราย จํานวน 3,629.24 กิโลกรัม
มูลคา 1,980,594.80 บาท
สงเสริมเกษตรกร 31 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงพบพระ ปลูกกัญชง
ดวยระบบควบคุมเพื่อใชสอยในครัวเรือน 2 ราย 2 ไร และเพื่อการพาณิชย 29 ราย 180 ไร
สามารถอนุรักษวิถีการทําเสนใยกัญชงและสรางรายได
เกษตรกร 190 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 17 แหง ใชระบบการปลูก
ขาวไรสลับแปลงถั่วนิ้วนางแดง ชวยลดรอบการปลูกไดจาก 7 ป เหลือ 2 ป สรางรายไดเพิ่มจาก
ถั่ว เกิดระบบการผลิตขาวไรที่ยั่งยืน
เกษตรกร 165 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แหง ปลูกขาวโพด
โดยไมเผาและเหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว ชวยลดการเผาเตรียมพื้นที่ และสรางรายไดตอพื้นที่
เพิ่มขึ้นจากการจําหนายขาวโพด และพืชตระกูลถั่ว
เกษตรกร 125 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 15 แหง ปลูกขาวและหมุนเวียนดวยถั่ว
ชวยลดการสูญเสียของธาตุอาหารและไนโตรเจนหมุนเวียนลงดินมากวาการปลูกขาวอยางเดียว
2.0-2.7 เทา ทําใหขาวนาแตกกอดีและใหผลผลิตมากกวาการปลูกขาวอยางเดียว

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายการ
9) การฟื้ นฟู ความอุดมสมบูรณ์
ของดินในแปลงปลูกข้าวไร่
ด้วยถั่วลอด

10) การปลูกกาแฟอะราบิกา
ภายใต้สภาพร่มเงา
บนพื้ นที่สูง

11) การแปรรูปกาแฟอะราบิกา
เพื่ อเพิ่ มคุณภาพและ
สร้างรายได้

12) การผลิตเสาวรสคุณภาพ
ด้วยต้นกล้าเสาวรส
ปลอดโรค

13) การเก็บเกี่ยวผลอะโวคาโด
ด้วยดัชนีเก็บเกี่ยว
ที่เหมาะสม

14) การปลูกองุ่นภายใต้
ระบบการจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสานเพื่ อลด
การใช้สารเคมี
15) การจัดการธาตุอาหาร
มะม่วงบนพื้ นที่สูง

16) การจัดการโรคกรีนนิ่ง
(Citrus Greening)
ในส้มบนพื้ นที่สูง

17) การปลูกผักอินทรีย์
บนพื้ นที่สูง

ผลการใช้ประโยชน์ในการพั ฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้ นที่สูง

เกษตรกร 50 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แหง นําองคความรูเรื่อง
การฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในแปลงขาวไร โดยใชถั่วลอด เกษตรกรมีความพึงพอใจ
เนื่องจากเปนวิธีการที่งาย ไมยุงยาก ชวยคุมวัชพืชและรักษาความชุมชื้นในดิน ชวยในการตรึง
ไนโตรเจนและใหปุยกลับคืนสูดิน N 1.35% P 0.09% และ K 1.74% ฝกและเมล็ดถั่วสามารถ
นํามาบริโภคได
เกษตรกร 64 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน
16 แหง ปลูกกาแฟอะราบิกาใตรมเงา สงผลใหตนกาแฟมีการเจริญเติบโตดี พรอมสําหรับ
การออกดอกและติดผลเต็มที่ในฤดูกาลถัดไป
เกษตรกร 41 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน
9 แหง แปรรูปกาแฟอะราบิกาที่มีคุณภาพ และผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เปนการเพิ่มมูลคา
ใหกับกลุมเกษตรกร โดยทางมูลนิธิโครงการหลวงมีการเพิ่มคาตอบแทนของคุณภาพของกาแฟ
กะลาเพิ่มใหกับกลุมเกษตรกร 5 และ 10 บาท
เกษตรกร 52 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ 12 แหง นําตนกลาเสาวรสปลอดโรคไปปลูก สามารถ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตไดมากกวา 70% เมื่อเปรียบเทียบกับตนที่เปนโรคไวรัส และมีคุณภาพของ
ผลผลิตตรงกับความตองการของตลาด (ผิวผลสมํ่าเสมอ มีผลขนาดใหญ)
เกษตรกร 51 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ 13 แหง ใชความรูด ชั นีการเก็บเกีย่ วจากการนับอายุ
ผลตั้งแตวันที่ดอกบาน 50% รวมกับวิธีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภายนอก เพื่อใช
เปนดัชนีในการเก็บเกี่ยวผลอะโวคาโดที่แกจัด ใหคุณภาพผลที่ดี ทําใหเกิดความผิดพลาด
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลง และตรงกับความตองการของตลาดและผูบริโภค
เกษตรกร 44 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 14 แหง นําองคความรูการจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสานไปใชในการปลูกองุน พบการเขาทําลายราแปง เพลีย้ ไฟ หนอนกระทู และเพลีย้ แปง
ลดลง หรือไมพบการเขาทําลาย
เกษตรกร 15 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
2 แหง นําองคความรูก ารจัดการธาตุอาหารมะมวงบนพืน้ ทีส่ งู ไปใชแกไขอาการผิดปกติของผลผลิต
มะมวงนวลคํา มะมวงนํ้าดอกไม ที่มีอาการเนื้อผลเปนเสี้ยน เปนโพรง และ/หรือเนื้อเละเปนวุน
ซึ่งเกิดจากการขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุแคลเซียม เกษตรกรเกิดการยอมรับวิธีการจัดการ
ธาตุอาหาร สงผลใหผลผลิตเสียหายลดลง เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
เกษตรกร 10 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ผาแดง เรียนรูวิธีการปองกันกําจัดเพลี้ยไกแจสมซึ่งเปนพาหะโรคกรีนนิ่ง โดยหมั่นสํารวจแปลง
เมือ่ พบการระบาดจึงปองกันกําจัดโดยเร็วดวยการพนสารเคมีเกษตร ไดแก คารบาริล ไดเมทไธเอล
หรืออิมิดาโคลพริด ตลอดจนศัตรูสมอื่น ๆ การใชสารลอแมลง การวางกับดัก ซึ่งชวยลดการใช
สารเคมีเกษตรในการปลูกสมบนพืน้ ทีส่ งู ลดตนทุนการผลิต เกิดผลดีตอ สุขภาพของเกษตรกรในระยะยาว
เกษตรกร 96 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ และโครงการรักษนาํ้ เพือ่ พระแมของแผนดิน 13 แหง
ปลูกผักอินทรีย และนําความรูดานมาตรฐานเกษตรอินทรีย การปองกันกําจัดโรคและแมลง
การทําปจจัยการผลิต การเก็บเกีย่ ว และการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วไปใช สามารถผลิตผักอินทรีย
ได 76.43 ตัน สรางรายไดใหกับเกษตรกร 10.87 ลานบาท

51

52

รายงานประจําปี 2564

รายการ
18) การปลูกกระเทียม
(พื ชหลังนา) โดยใช้ปัจจัย
การผลิตอินทรีย์

19) การปลูกมันเทศญี่ปุ่น
บนพื้ นที่สูง

20) กระบวนการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวพื ชผักที่ลด
การสูญเสียของผลิตผล

21) สารชีวภัณฑ์เกษตร
และฟีโรโมนสําหรับใช้
ในการผลิตพื ชเพื่ อลดการใช้
สารเคมีเกษตรบนพื้ นที่สูง

22) การเลี้ยงผึ้งโพรง
บนพื้ นที่สูง

23) ไก่กระดูกดําสายพั นธุ์แท้
สําหรับการเลี้ยง
บนพื้ นที่สูง

24) รูปแบบคอกสําหรับ
การเลี้ยงหมูบนพื้ นที่สูง
และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
25) การปลูกและการจัดการไผ่
เพื่ อการใช้ประโยชน์
บนพื้ นที่สูง

ผลการใช้ประโยชน์ในการพั ฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้ นที่สูง

เกษตรกร 37 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 4 แหง นําองคความรูการปลูก
กระเทียมอินทรียไ ปใช สามารถผลิตกระเทียมสดไดเฉลีย่ 878.47 กิโลกรัมตอไร และสูงสุด 1,786
กิโลกรัม/ไร เกษตรกรมีผลผลิตกระเทียมเพียงพอสําหรับบริโภคตลอดทั้งป และสรางรายได
66,025 บาท และมีกระเทียมสําหรับทําหัวพันธุเพื่อปลูกในฤดูปตอไป
เกษตรกร 18 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แหง นําองคความรู
การปลูกมันเทศญี่ปุนไปใชตั้งแตผลิตยอดพันธุมันเทศญี่ปุนจนถึงการเก็บเกี่ยว ทําใหเพิ่มพืช
ทางเลือกและสรางรายไดเพิ่มใหกับเกษตร 9 ราย จําหนายผลผลิตจํานวน 3,130 กิโลกรัม
รายได 43,364 บาท
เกษตรกร 37 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 6 แหง นําวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก
ไปปรับใชกับบริบทของพื้นที่ เพื่อลดการสูญเสียของผลิตผลพืชผัก 13 ชนิด ไดแก ฟกทองญี่ปุน
ฟกทองญี่ปุนมินิ แตงหอมตาขายเนื้อสม หนอไมฝรั่ง พริกหวานสีแดง พริกหวานสีเหลือง มะเขือ
มวงกานเขียว มะเขือเทศเชอรรีแดง กะหลํ่าปลี ฟลเลยไอซเบิรก โอคลีฟแดง โอคลีฟเขียว และ
ผักกาดหวาน ทําใหผลิตผลพืชผักมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
และเพิ่มโอกาสทางการตลาด
เกษตรกร 247 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ และโครงการรักษนาํ้ เพือ่ พระแมของแผนดิน 13 แหง
ใชผลิตภัณฑ 5 ชนิด คือ (1) พีพี-ไตรโค รอยละ 53.9 (2) พีพี-เมทา รอยละ 42 (3) พีพี-บีเค33
รอยละ 37.4 (4) พีพี-บี10 รอยละ 33.7 และ (5) พีพี-สเตร็ปโต รอยละ 31.3 โดยที่เกษตรกร
รอยละ 98.3 เห็นดวยกับการนําสารชีวภัณฑจากผลงานวิจัยไปใชแทนสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช
เกษตรกร 40 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ ปาแป สบเมย
ดอยปุย และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะแมระมีด
นําองคความรูเรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงไปประยุกตใชกับบริบทของชุมชน รวมกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ลดการเผาปา นํ้าผึ้งที่ไดมี
เอกลักษณเฉพาะ เกษตรกรสามารถผลิตนํ้าผึ้งได 483 กิโลกรัม มีรายไดจากการจําหนายนํ้าผึ้ง
โพรง 111,220 บาท/ป
เกษตรกร 52 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แหง นําไกกระดูกดํา
สายพันธุแทไปเลี้ยงบนพื้นที่สูง 1,091 ตัว สามารถสรางแหลงอาหารโปรตีนในพื้นที่ สรางอาชีพ
และรายไดเสริม โดยเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีและ
ปางมะโอ 11 ราย มีรายไดเพิ่ม 299,245 บาท
เกษตรกร 25 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ 4 แหง เลีย้ งหมูโดยใชรปู แบบคอก 59 คอก 150 ตัว
สามารถสรางแหลงอาหารโปรตีนในพื้นที่ สรางรายไดเพิ่ม 592,200 บาท และใชประโยชนจาก
มูลสุกรมาเปนปุยสําหรับปลูกพืชผัก
เกษตรกร 77 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แหง นําองคความรู
ไปใชประโยชนในการปลูกไผ 13 ชนิด 3,925 ตน ในรูปแบบการปลูกเปนแปลง แนวเขตพื้นที่
แนวบังลม วนเกษตร และปลูกผสมผสานรวมกับพืชเศรษฐกิจ และตอยอดสงเสริมการปลูก
ภายใตกลไกธนาคารตนไม มีการตั้งกลุมเกษตรผูผลิตกลาพันธุไผคุณภาพ และเกษตรกร 4 ราย
เกิดรายไดจากการจําหนายกลาไผ 8 ชนิด จํานวน 811 ตน รวม 33,145 บาท

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายการ
26) การเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่น
เสริมแหล่งอาหารชุมชน

27) การปลูกพื ชท้องถิน
่
สร้างรายได้

28) การปลูกและการจัดการ
ต๋าวเพื่ อการฟื้ นฟู และ
ใช้ประโยชน์

29) การต่อยอดพื ชสมุนไพร
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

30) ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
ส่งมอบโครงการหลวงและ
มีการผลิตเพื่ อจําหน่าย
เชิงพาณิชย์
31) กระบวนการเรียนรู้ของ
เกษตรกรด้านการปลูก
ไม้ผลทางเลือกร่วมกับ
ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
ในชุมชนที่มีฐานจาก
การปลูกฝิ่น

32) กระบวนการปรับเปลี่ยน
พื้ นที่ไร่หมุนเวียนเป็นนา
ขั้นบันไดและป่าชุมชน
แบบมีส่วนร่วม
(นาแลกป่า)

ผลการใช้ประโยชน์ในการพั ฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้ นที่สูง

เกษตรกร 15 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 5 แหง นําองคความรูการ
เพาะเลีย้ งเห็ดทองถิน่ 2 รูปแบบ คือ การผลิตกอนเชือ้ เห็ดในถุงพลาสติก ประกอบดวย เห็ดนางฟา
เห็ดนางรม และเห็ดซาง และการเพาะเลี้ยงเห็ดไมคอรไรซารวมกับพืชอาศัย ไดแก เห็ดตับเตา
และเห็ดเผาะ โดยมีชนิดพืชอาศัย ไดแก มะนาว สมโอ หวา มะกอกนํ้า กระทอน ผักเฮือด และ
ยางนา ทําใหชุมชนมีแหลงอาหารจากเห็ด เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับครัวเรือน
มีรายไดเสริม 61,190 บาท
เกษตรกร 18 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แหง นําองคความรูการ
ปลูกพืชทองถิ่นที่ตลาดมีความตอง จํานวน 28 ชนิด ไปใชประโยชน และสงเสริมปลูกนํารอง
12 ชนิด แบงตามชวงอายุการเก็บเกี่ยวออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) ระยะสั้น ประกอบดวย
เลือดมังกร ชาพลู ผักกูด โหระพา กะเพรา เจียวกูห ลาน 2) ระยะกลาง ประกอบดวย ชะอมหนาม
เชียงดา พริกไทย และ 3) ระยะยาว ประกอบดวย ลิงลาว หวายหนามขาว มะกรูด ทําใหเกษตรกร
มีแหลงอาหารในครัวเรือน และเกษตรกร 5 ราย เกิดรายไดเพิ่ม 19,185 บาท
เกษตรกร 21 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ที่ 6 แหง นําตนกลาตาวไปปลูกเพือ่ การฟน ฟูและใชประโยชน
ในชุมชน 1,100 ตน โดยปลูกเสริมในพื้นที่ปาธรรมชาติ ปาชุมชน และในพื้นที่ทํากินที่มีตนตาว
อยูเดิมแลว เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายตาว 35,000-40,000 บาท/ป และเปนการสืบตอ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาพันธุกรรมพืชทองถิน่
เกษตรกร 65 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 3 แหง
นําองคความรูไปใชประโยชนพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ไดแก “ลูกประคบนํ้า” สรางรายได
200,000 บาท “ตํารับขับสารพิษ” และการปลูกขิงเปนวัตถุดิบพืชสมุนไพร (Product Spec)
บนพื้นที่สูง เปนการสรางรายไดเพิ่มใหชุมชน
สงมอบผลิตภัณฑจากงานวิจัยใหแกมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อผลิตจําหนายเชิงพาณิชย จํานวน
10 รายการ ไดแก แฮรโทนิค ผลิตภัณฑขจัดรังแค ซีซีครีม อะโวคาโด บอดีออยล และไนตครีม
มูลคารวม 325,652.55 บาท และเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการปลูกและเก็บเกี่ยวพืชทองถิ่น
บนพื้นที่สูงในรูปวัตถุดิบของผลิตภัณฑ
เกษตรกร 18 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
หวยนํา้ เย็นและผีปานเหนือ ไดเรียนรูก ารคัดเลือกชนิดพืชตามความเหมาะสมของพืน้ ทีแ่ ละตลาด
การเปลีย่ นยอดพันธุแ ละการจัดการสวนไมผล วิธกี ารจัดทําระบบอนุรกั ษดนิ และนํา้ ทําใหเกษตรกร
มีชนิดพืชทางเลือกสรางรายไดทง้ั ระยะสัน้ และระยะยาวทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่ เกิดแปลงเรียนรูก าร
ปรับระบบการปลูกขาวไรหมุนเวียนและขาวโพดเปนระบบเกษตรผสมผสานรวมกับระบบอนุรกั ษ
ดินและนํา้ ดวยการปลูกไมผลและพืชทางเลือกระหวางแถวไมผล การปลูกกาแฟรวมกับปา เปนตัวอยาง
ใหเกษตรกรรายอื่นในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง
เกษตรกร 8 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
บานขุนตื่นนอย ปรับพื้นที่ไรหมุนเวียนเปนนาขั้นบันได 24 ไร และคืนพื้นที่ไรหมุนเวียนที่ไมไดใช
ประโยชน จํานวน 80 ไร เปนปาชุมชน ทําใหผลิตขาวไดพอเพียง บริโภค แตใชแรงงานลดลงได
มากกวาครึ่ง และมีเวลาพอสําหรับการเลี้ยงสัตวและหัตถกรรม รวมทั้งลดการถางปาและ
ตัดไมเพื่อปลูกขาวไรไดกวา 300 ไร
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รายการ

ผลการใช้ประโยชน์ในการพั ฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้ นที่สูง

สวพส. พัฒนารูปแบบการสืบทอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานการจัดการทรัพยากรนํา้ และปาไม (ทีบอ)
ของชาติพนั ธุก ะเหรีย่ งบนพืน้ ทีส่ งู 3 ชุมชน ไดแก (1) บานหวยบง ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
จังหวัดเชียงใหม ในศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงวัดจันทร (2) บานหัวเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงปาแป และ (3) บานปพอ ตําบลแมตนื่
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ที่
เฉพาะขุนตื่นนอย โดยการถายทอดเรื่องราว วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนกะเหรี่ยง
ผานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ติดตั้งไวภายในศูนยปกาเกอะญอศึกษาวัดหวยบง ซึ่งเยาวชน
กะเหรีย่ งมีสว นรวมในการสืบทอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เกิดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับหลักการและ
ความสําคัญของภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรนํ้าและปาไม (ทีบอ) อีกทั้งชุมชนเปาหมาย
เกิดการตระหนักถึงคุณคาของการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น และสามารถนําความรูไปตอยอด
โดยผสมผสานกั บ ความรู  ป  จ จุ บั น ในการวางแผนและกํ า หนดกิ จ กรรมเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของชุมชนทีส่ อดคลองกับภูมสิ งั คมบนพืน้ ทีส่ งู รวมทัง้ การเผย
แพรความรูการสืบทอดภูมิปญญาชาติพันธุกะเหรี่ยงดานการจัดการทรัพยากรนํ้าบนพื้นที่สูงแก
บุคคลทัว่ ไปผานชองทางออนไลนของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และวิกพิ เี ดียสารานุกรมเสรี
กลุมผูนําและคณะกรรมการชุมชนกลุมบานหวยนํ้าเย็น หมูที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
34) กระบวนการเสริมสร้าง
การจัดทําแผนพั ฒนาชุมชน โครงการหลวงเพือ
่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะบานหวยนํา้ เย็น ตําบลแมตนื่ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
แบบมีส่วนร่วม
 หา
และชุมชนกลุม บานหวยตนตอง หมูท ี่ 7 โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
พื้นที่เฉพาะบานหวยโปงพัฒนา ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม เกิดความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับความสําคัญของแผนพัฒนาชุมชนและระดับการมีสว นรวมของชุมชน รวมถึง
การใชแผนพัฒนาชุมชนเปนเครื่องมือในการบูรณาการความรวมมือจากทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนได
33) การสืบทอดภูมิปัญญา
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้าน
การจัดการทรัพยากรนํ้า
บนพื้ นที่สูง

ตัวอย่างการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สวพส.

การส่งเสริมให้ปลูกกัญชง (เฮมพ์ ) THC ตํา่
เพื่ อใช้ประโยชน์จากเส้นใย แกน ใบ และยอดได้

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ระบบการปลูกข้าวหมุนเวียนพื้ นที่กับพื ชตระกูลถั่ว

การปลูกข้าวต้นเดียวเพื่ อการคัดพั นธุ์
และผลิตเมล็ดพั นธุ์ข้าวท้องถิ่น

การผลิตเสาวรสคุณภาพด้วยต้นกล้าเสาวรสปลอดโรค

การเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้ นที่สูงเพื่ อผลิตนํ้าผึ้ง
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

1.4 ผลสัมฤทธิ์การนําองค์ความรู้งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพั ฒนาพื้ นที่สูง

การประเมินผลสัมฤทธิ์การนําองคความรูงานวิจัย
ไปใช แ ก ไ ขป ญ หาและขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาในพื้ น ที่
โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
5 แหง และไดวเิ คราะหและถอดบทเรียนการประเมินผลลัพธ
และผลกระทบของการนํางานวิจัยที่สําคัญไปใชประโยชน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน
4 แหง คือ หวยเปา บอเกลือ สบเมย และขุนตื่นนอย และ
พืน้ ทีข่ องมูลนิธโิ ครงการหลวง 1 แหง คือ สถานีเกษตรหลวง
อินทนนท รวม 5 แหง รายละเอียดดังนี้
1) การกําหนดโจทย จากผลการประเมินซึ่งไดมี
การทบทวนปญหาของชุมชน เปาหมายการพัฒนาพื้นที่
และงานวิจยั ทีส่ นับสนุนการพัฒนาของพืน้ ที่ แสดงใหเห็นวา
งานวิจัยสามารถตอบโจทยหรือแกปญหาของชุมชนในพื้นที่
ไดอยางเปนรูปธรรม โดยสอดคลองบริบทของพืน้ ที่ เปาหมาย

การพัฒนา และสถานการณในแตละชวงเวลา ไดแก พื้นที่
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงหวยเปาทีส่ ามารถ
ลดปญหาการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื ในพืชเศรษฐกิจ
ดวยงานวิจัยและทดสอบการใชชีวภัณฑเกษตร รวมกับ
การพัฒนาตอยอดพืชเศรษฐกิจเดิมภายใตมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ขณะเดียวกันไดมีงานวิจัยเพื่อการเพิ่มอาชีพทาง
เลือกใหม เชน พืชผักในโรงเรือน การเลีย้ งหมูหลุม ไกกระดูกดํา
และงานวิจัยตอยอดพืชสมุนไพรทองถิ่น สามารถรายไดให
แกชมุ ชนมากกวา 32.5 ลานบาท (2552-2563) พืน้ ทีข่ นุ ตืน่ นอย
ซึ่งเปนพื้นที่หางไกล ชุมชนมีปญหาเรื่องความมั่นคงดาน
อาหารและยากจน ในระยะแรกงานวิจัยไดมุงเปาเรื่องพันธุ
ขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่หนาวเย็น กระบวนการปรับพื้นที่
ขาวไรเปนนาขั้นบันไดและคืนไรหมุนเวียนใหเปนปาไมรอบ
ชุมชน และการหาพืชทางเลือกใหมเพื่อสรางรายได เชน
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กาแฟ ไมผล ทําใหไดพันธุขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีสภาพ
อากาศหนาวเย็น (บือขะสอ 1 และบือขะสอ 4) ที่ใหผลผลิต
สูงกวาพันธุบือแมวที่ปลูกอยูเดิม ชุมชนมีขาวเพียงพอตอ
การบริโภค รอยละ 95 ฟน ฟูพนื้ ทีข่ า วไรหมุนเวียนเปนปาไม
รอบชุมชน 310 ไร และเพิม่ โอกาสทางการตลาดของผลผลิต
กาแฟอินทรียโดยมีสวนเพิ่มของราคากาแฟอินทรีย มูลคา
0.746 ลานบาทจากรายไดทั้งหมด 4.56 ลานบาทของ 64
ครัวเรือน (พ.ศ. 2558-2564) สําหรับพืน้ ทีส่ บเมย เดิมชุมชน
สวนใหญทาํ ไรหมุนเวียนเพือ่ ยังชีพ งานวิจยั ไดมงุ เนนเพือ่ เพิม่
ผลผลิตขาว ตอยอดสรางมูลคาพืชเดิม เชน พริกกะเหรี่ยง
สรางรายได 5.656 ลานบาท (พ.ศ. 2555-2563) พืชทองถิ่น
สรางรายได 22.496 ลานบาท (พ.ศ. 2559-2563) และทดสอบ
พืชใหม เชน กาแฟ อะโวคาโด เสาวรสหวาน ทําใหครัวเรือน
มีผลผลิตขาวพอเพียง และยกระดับรายไดใหกับชุมชน
2) ในกระบวนการประเมินผลลัพธผลกระทบของ
งานวิ จั ย ในพื้ น ที่ ทั้ ง 5 แห ง นั้ น ใช แ ผนที่ ผ ลลั พ ธ ห รื อ
Outcome mapping ซึง่ เปนแนวคิดหรือวิธที ใี่ หความสําคัญ
กับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหรือความสัมพันธทเี่ กิดขึน้ กับ
ชุมชนเปาหมายในการประเมิน โดยเชื่อมความสัมพันธของ
ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร (Input) ไดแก งบประมาณ
บุคลากรวิจัย เวลา เปนตน กิจกรรม (Activity) ผลผลิต
(Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
โดยไดดาํ เนินการรวมกับผูม สี ว นไดสว นเสีย (Stakeholders)
ไดแก นักพัฒนาและสงเสริมสวนกลางและในพื้นที่ของ
สวพส. หัวหนาสถานีและเจาหนาทีข่ องมูลนิธโิ ครงการหลวง
เกษตรกร ชุมชน ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย
เปรียบเทียบกอน-หลัง (Before-After) เพื่อแสดงใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนของ
ชุมชนในพื้นที่

จากการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดง
ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย ไดแก
ครัวเรือนมีผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นและพอเพียงตอการบริโภค
ตลอดป การยกระดับรายไดดวยการเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน
เพิม่ มูลคาพืชเศรษฐกิจและพืชทองถิน่ การฟน ฟูพนื้ ทีข่ า วไร
หมุนเวียนเปนปาไมรอบชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม
การพัฒนาเกษตรกรทีร่ ว มปฏิบตั งิ านวิจยั เปนวิทยากรทองถิน่
ใหความรูแ กคนในชุมชน เปนตน อยางไรก็ตาม ในการวิเคราะห
ตองเพิ่มการพิจารณาถึงผูใชประโยชนหรือ User วามีการ
ยอมรับและนําผลงานไปใช เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ
การยอมรับดานใดบาง เชน เชิงความรู ทัศนคติ พฤติกรรม
การปฏิบัติ และทักษะ ตลอดจนการวิเคราะหผลกระทบ
(Impact) ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอม ทัง้ เกิดขึน้ ทางตรงและทางออม ทีต่ งั้ ใจและ
ไมตั้งใจ และในเชิงบวกและลบ
3) จากการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จการนําผล
งานวิจัยไปใชประโยชนในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
ซึง่ ประกอบดวย การกําหนดโจทยวจิ ยั ทีต่ รงกับความตองการ
ของเกษตรกร/ชุมชนในแตละชวงเวลา สอดคลองกับบริบท
ของพื้ น ที่ แ ละภู มิ สั ง คม การมี ฐ านองค ค วามรู  จ ากงาน
โครงการหลวง ความพรอมของฐานขอมูล เครือ่ งมือ เทคโนโลยี
กระบวนการวิจัยที่ไดมาตรฐาน กระบวนการสรางความรู
แบบมีสว นรวมของนักวิจยั ทีม่ เี ปาหมายของงานวิจยั ทีช่ ดั เจน
นั ก พั ฒ นาที่ เ ห็ น ผลลั พ ธ แ ละผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จาก
งานวิจัย และเกษตรกรผู  นําผลงานวิจั ยไปใชประโยชน
รวมทั้ ง ผลงานวิ จั ย ที่ สํ า เร็ จ ทั น เวลาและสามารถนํ า ไป
ใชประโยชนไดอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยอื่น
ที่ตองมีการขับเคลื่อนเพื่อใหงานวิจัยมีคุณภาพและคุมคา
ไดแก การยกระดับงานวิจัยใหมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
กลไกการขับเคลือ่ นงานวิจยั ไปใชประโยชนในพืน้ ทีเ่ ปาหมาย
และในวงกว า ง การสื่ อ สารงานวิ จั ย เชิ ง รุ ก การติ ด ตาม
ประเมินผลและถอดบทเรียนความสําเร็จเพือ่ เปนตนแบบใน
การขยายผลสูวงกวาง
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2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงเพื่ อเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ การเผยแพร่
องค์ความรู้และผลสําเร็จของงานโครงการหลวง

ดํ า เนิ น งานสนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงการหลวง
เพือ่ ยกระดับเปนตนแบบและแหลงเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อยางยั่งยืนและองคความรูตาง ๆ ที่ไดมาตรฐาน พรอมทั้ง
สงเสริมการเรียนรูและเผยงานโครงการหลวงทั้งในระดับ
ประเทศและนานาชาติ
2.1 สนับสนุนการพั ฒนาโครงการหลวง
เพื่ อยกระดับเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้

สนั บ สนุ น การเรี ย นรู  อ งค ค วามรู  โ ครงการหลวง
ทัง้ ดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ การสรางความเขมแข็ง
ของสังคมและชุมชน การอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการบูรณาการการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ พรอมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสถานีและ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 39 แหง เพื่อยกระดับเปน
ตนแบบและแหลงเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน และ
องคความรูตาง ๆ ของโครงการหลวง ดังนี้
1) ด า นการพั ฒ นาและส ง เสริ ม อาชี พ ภายใต
มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สนับสนุนถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูเ พือ่ เพิม่
ผลผลิตทางการเกษตร ลดตนทุนการผลิต ลดใชสารเคมี
มาตรฐานอาหารปลอดภัย และระบบการเพาะปลูกเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมในพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ พืชผัก ไมผล
ไมดอก พืชไร กาแฟ ชา และปศุสตั ว ใหแกเกษตรกรในพืน้ ที่
โครงการหลวง 39 แห ง จํ า นวน 28,069 ราย ให นํ า
องคความรูไปสรางอาชีพและรายได สนับสนุนเกษตรกร

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้เกษตรกร

จํานวน 11,183 ราย (นับซํ้า) ในการพัฒนาการผลิตและได
รับรองแหลงผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตร
ที่ดี (GAP) ในพืชผัก สมุนไพร ไมผล ชา กาแฟ ขาวและ
พืชไร รวม 144 ชนิดพืช พื้นที่ 34,634.15 ไร และมาตรฐาน
การผลิตพืชอินทรีย (IFOAM) 842 ราย พื้นที่ 1,998.05 ไร
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย (Organic Thailand) 587 ราย
พื้นที่ 1,103.918 ไร สนับสนุนแปลงทดสอบสาธิตและ
เรี ย นรู  ใ นพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง 126 แปลง
ศูนยเรียนรูการเลี้ยงสุกรพอ-แมพันธุ ตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับสุกร (มกษ 6403) ในพื้นที่สถานี
เกษตรหลวงแมหลอด ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงหนองเขียว
และหนองหอย ศูนยเรียนรูการเลี้ยงสัตวในระบบอินทรีย
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกษ 9000 เลม 2) ในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร หวยเสี้ยว และทุงเริง
และสนับสนุนการจัดตัง้ ฟารมวิจยั และพัฒนาปศุสตั วในพืน้ ที่
สถานีเกษตรหลวงปางดะ เพื่อใหเปนศูนยเรียนรูการเลี้ยง
สัตวปกแบบครบวงจร
2) ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
และชุมชน
สนับสนุนการเสริมสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็ง
ใหกบั ชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง ดวยการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุมชุมชนใหเขมแข็ง จํานวน 26 กลุม ซึ่งมีสมาชิก
1,650 ราย และทุนดําเนินงานรวม 10.36 ลานบาท โดยเปน
กลุมออมทรัพย 18 กลุม และกลุมวิสาหกิจชุมชน 8 กลุม
พัฒนาศักยภาพของกลุม เยาวชน 70 กลุม สมาชิก 1,877 ราย
ดานทักษะในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต สนับสนุน
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสราง
ความมัน่ คงและยัง่ ยืนในการดํารงชีวติ สนับสนุนการอนุรกั ษ
และฟนฟูงานหัตถกรรมที่มีคุณคาของชนเผาบนพื้นที่สูง
โดยรวบรวมลวดลายและภูมปิ ญ
 ญาดัง้ เดิมดานงานหัตถกรรม
ของชนเผาทีใ่ กลสญ
ู หายของชนเผาไทลือ้ ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นา
โครงการหลวงหวยแลง จํานวน 25 ลวดลาย และสรางเครือขาย
กลุมหัตถกรรม 14 กลุม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคา
หัตถกรรมใหเปนรายไดเพิ่ม โดยมีมูลคาสินคาหัตถกรรม
ที่ขายผานมูลนิธิโครงการหลวง รวม 2.06 ลานบาท

58

รายงานประจําปี 2564

พั ฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เข้มแข็ง

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนตัวอยาง 9 ชุมชน ใหเปน
แหล ง เรี ย นรู  ง านโครงการหลวงที่ มี ค วามพร อ ม ได แ ก
(1) ศูนยเรียนรูห ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบานปาเกีย๊ ะนอย
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ (2) บานหนองเขียวลั๊วะ
ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงหนองเขี ย ว (3) ศู น ย เ รี ย นรู 
วิสาหกิจชุมชน บานใหมสันคะยอม ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหวยเสี้ยว (4) บานปางปง ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ปาเมี่ยง (5) ศูนยเรียนรูออมทรัพย บานขอบดง สถานี
เกษตรหลวงอางขาง (6) บานเหลา ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
มอนเงาะ (7) ศูนยเรียนรูสิ่งแวดลอม บานวังไผ ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหมอกจาม (8) บานหวยทรายขาว ศูนยพฒ
ั นา
โครงการหลวงแมปูนหลวง และ (9) บานปอก ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงตีนตก ซึง่ มีความพรอมทีเ่ กษตรกร เจาหนาที่

การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่ อพั ฒนาฝีมือแรงงาน

การรวมกลุ่มแปรรูปสมุนไพร

ส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ในพื้ นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

่ า่ ฟื้ นฟู และไร่สวนของเกษตรกร
สวพส. สํารวจบริเวณพื้ นทีป
ในพื้ นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
และหมู่บ้านใกล้เคียง

สนับสนุนให้ชม
ุ ชนมีสว
่ นร่วมในการทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่า

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปทั้งในและ
ตางประเทศ สามารถเขามาเรียนรูและนํากลับไปปรับใชได
3) ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ใหความสําคัญดานทรัพยากรปาไม โดยสนับสนุน
การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง คือ ปากินได ปาฟน
ปาใชสอยหรือสรางบาน และปาเพือ่ การอนุรกั ษ และสงเสริม
ใหเกษตรกรปลูกปาชาวบาน โดยพัฒนาแปลงสาธิตการปลูก
ปาชาวบาน เพื่อเปนแปลงเรียนรู พื้นที่ 21.5 ไร ในพื้นที่
โครงการหลวง 8 แหง คือ ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงวัดจันทร
ทุงหลวง แมแฮ หวยลึก หวยนํ้าริน แมหลอด สะโงะ และ
เลอตอ สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน
ในการอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ไดแก การทําแนวกันไฟ ระยะทาง 310.49 กิโลเมตร สราง
ซอมแซม และขุดลอกฝาย 89 แหง การปลูกปาชุมชน
ป า ต น นํ้ า ปลู ก ไม ริ ม ถนนและพื้ น ที่ ส าธารณะ จํ า นวน
23,600 ตน สนับสนุนการเฝาระวังผลกระทบของสารเคมี
เกษตร การสุ ข าภิ บ าล และลดการปนเป  อ นมลพิ ษ สู 
สิ่งแวดลอม ดวยการรณรงคจัดการขยะบริเวณแหลงตนนํ้า
และชุมชน จํานวน 3 ตัน
4) ด า นการบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงาน
สนั บ สนุ น และบริ ห ารจั ด การเพื่ อ บู ร ณาการการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ จํานวน 24 หนวยงาน
ภายใตแผนแมบทศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงระยะ 6 ป (พ.ศ.
2560-2565) ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
21 มิถนุ ายน 2559 ใหเปนไปตามปญหา ความตองการ และ
เปาหมายการพัฒนาในพื้นที่ของโครงการหลวงทั้ง 39 แหง
ใน 468 กลุมบาน ของ 23 อําเภอ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม
เชี ย งราย ตาก แม ฮ  อ งสอน ลํ า พู น และพะเยา ทํ า ให
ประชาชนบนพื้นที่สูง จํานวน 49,624 ครัวเรือน ประชากร
191,821 งบประมาณป พ.ศ. 2564 รวม 550.04 ลานบาท
ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผน มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนกับประชาชนตามเปาหมาย
5) ด า นการพั ฒ นาสถานี แ ละศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงเปนตนแบบและแหลงเรียนรู
การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ของโครงการหลวงได รั บ การ
ยอมรับอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

วาเปนรูปแบบของการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถใชในการ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ของประเทศ รวมทั้ ง ใน
ตางประเทศ โดยในแตละปมีผูเขามาศึกษาเรียนรูมากกวา
589 คณะ 19,187 คน รวมทั้งปจจุบันโครงการหลวงไดตั้ง
สถาบันการเรียนรูมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเผยแพรและ
สงเสริมการเรียนรูง านโครงการหลวงอยางกวางขวาง สวพส.
จึงไดสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถานี/ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงเปนตนแบบและแหลงเรียนรูท งั้ 39 แหง และ
หนวยเรียนรูอื่น ๆ เชน โรงคัดบรรจุ ใหมีความสามารถ
ในการรองรับการเรียนรูที่มีคุณภาพ พัฒนาแปลงเรียนรู
วิทยากร สิง่ อํานวยความสะดวก หลักสูตร และสือ่ การเรียนรู
โดยมีแหลงเรียนรูที่สําคัญ เชน สถานีเกษตรหลวงอางขาง
เปนแหลงเรียนรูเรื่องการวิจัยและพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูง
รูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโมเดล
(มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม) ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
แมแฮ เปนแหลงเรียนรูเรื่องการสงเสริมพืชผักเขตหนาว
ทดแทนฝน รูปแบบการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ตามแบบโครงการหลวง
โมเดล (มิติเศรษฐกิจ สังคม) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ทุงเริง เปนแหลงเรียนรูเรื่องการผลิตพืชภายใตมาตรฐาน
เกษตรอิ น ทรี ย  ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงหนองหอย
เปนแหลงเรียนรูเ รือ่ งการผลิตพืชผัก สมุนไพร และการจัดการ
หลังการเก็บเกีย่ ว ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงแมโถ เปนแหลง
เรี ย นรู  เ รื่ อ งการปลู ก พื ช ภายใต โ รงเรื อ น ศู น ย ผ ลิ ต ผล
โครงการหลวง เปนแหลงเรียนรูเรื่องกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ฯลฯ
นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงเลอตอ ซึ่งเปนศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แหงใหม ลําดับที่ 39 ที่โครงการหลวงใหความสําคัญในการ
เรงพัฒนาใหเปนตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
อยางสมบูรณ ไดแก การสํารวจและจัดทําแผนทีด่ นิ รายแปลง
ของเกษตรกรในพื้นที่ 25 กลุมบาน จัดทําแปลงสาธิต
การปลูกผักในโรงเรือน ไมผล (อะโวคาโด สาลี่ พลับ มะมวง
ทับทิม นอยหนา องุน) การสนับสนุนการจัดทําแหลงนํ้า
ขนาดเล็ก (บอพวง) และระบบกระจายนํ้าเพื่อสนับสนุน
กลุม เกษตรกรในการผลิตพืช และสงเสริมปลูกพืชผักภายใต
โรงเรือน ภายใตโครงการ “1 โรงเรียน 1 โรงเรือน” เพื่อเปน
อาหารกลางวันที่มีคุณประโยชน ปลอดภัย และสงเสริม
ใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูงานดานการเกษตร เปนตน
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2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่งานโครงการหลวงในระดับประเทศและนานาชาติ

การพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงเปนรูปแบบของการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่เปนประโยชนในการพัฒนาชีวิตและ
ความเปนอยูข องประชาชนเพือ่ แกไขปญหาความอดอยากและยากจน การอนุรกั ษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
และปญหาอื่น ๆ เชน ปญหาดานสังคม ยาเสพติด และความเหลื่อมลํ้าและเขาไมถึงบริการพื้นฐานของรัฐ เปนตน ซึ่งเปน
ปญหาสําคัญของประเทศและตางประเทศ สวพส. จึงรวมกับโครงการหลวงสงเสริมการเรียนรูและเผยงานโครงการ ดังนี้
1) สงเสริมการเรียนรูและเผยงานโครงการหลวงในระดับประเทศ ไดแก
(1) การจัดนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธการพัฒนา
พื้ น ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น ตามแนวทางโครงการหลวง ภายใต “งาน
โครงการหลวง 2563” ระหวางวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม ภายใตแนวคิด “สายธารแหงภูมิปญญา
สูก ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” โดยเผยแพรผลงานวิจยั โดดเดน ผลผลิต ผลิตภัณฑใหม
จากการสงเสริมอาชีพเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของเกษตรกร
บนพื้นที่สูง
(2) การจัดนิทรรศการถาวรสงเสริมการเรียนรูการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนตามแนวทางโครงการหลวง ในอุทยานหลวงราชพฤกษ
ประกอบดวยนิทรรศการภายในอาคาร ภายใตชอื่ “ถอดรหัส จากเขา สูเ รา”
พื้นที่ 159 ตารางเมตร และนิทรรศการมีชีวิต ในพื้นที่ 7,500 ตารางเมตร
(3) การจั ด นิ ท รรศการเผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ง าน
การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการ
โครงการหลวง และสงเสริมการตลาดผลิตผลที่สําคัญ เชน นิทรรศการ
โครงการหลวง
เผยแพรผลงานของมูลนิธโิ ครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
ระหวางวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการฯ ถนนแจงวัฒนะ
กรุงเทพฯ นิทรรศการเผยแพรผลงานของมูลนิธโิ ครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระหวางวันที่ 4-6 ธันวาคม
2563 ณ แม็คโคร สาขาสาธร กรุงเทพฯ นิทรรศการและแสดงผลงานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงกลุมศูนยที่ 3 ในงาน
“113 ป ของดีอาํ เภอเวียงปาเปา ครัง้ ที่ 8” ระหวางวันที่ 10-17 ธันวาคม 2563 ณ ทีว่ า การอําเภอเวียงปาเปา อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย งานโครงการหลวงมหัศจรรยสตรอวเบอรรี 2021 ระหวางวันที่ 6-14 กุมภาพันธ 2564 ณ หางสรรพสินคา
สุนียทาวเวอร จังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ
2) สงเสริมการเรียนรูและเผยแพรงานโครงการหลวงในตางประเทศ
(1) การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารยาเสพติ ด สมั ย ที่ 64
(Commission on Narcotic Drugs – CND) ระหวางวันที่ 12-16
เมษายน 2564 (รูปแบบออนไลน) โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี
และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไดกลาวถอยแถลง
ในรูปแบบของวิดีโอ (Video Statement) ตอประเด็น “การสงเสริม
การมีสวนรวมของเยาวชนในการปองกันยาเสพติด” โดยเนนยํ้าวา
โครงการหลวงมุงพัฒนาเยาวชนใหมีศักยภาพ มีความเขมแข็ง และ
มีภูมิคุมกันที่พรอมรับมือจากความเสี่ยงตาง ๆ โดยเฉพาะจากยาเสพติด การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 64
โดยดําเนินงานภายใตโครงการ “วัคซีนวัยรุน ” ซึง่ มีกจิ กรรมทีส่ าํ คัญ ไดแก
การพัฒนาความรู และฝกทักษะดานการเกษตร การสรางจิตสํานึกรักและตระหนักถึงคุณคาของการทําเกษตรที่ยั่งยืน
เพื่อนําไปสูการเปนเกษตรกรรุนใหมที่มีคุณภาพ และฝกทักษะวิชาชีพนอกภาคเกษตรเพื่อสรางรายไดเพิ่ม โดยมีเยาวชน
บนพื้นที่สูงเขารับการพัฒนาเปนเกษตรกรตนแบบ และมีการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายรวมชวยกันคิด พัฒนา และสราง
ประโยชนแกชุมชนของตนเอง

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

(2) การประชุ ม กลุ  ม ผู  เ ชี่ ย วชาญด า นการ
พั ฒ นาทางเลื อ ก (Expert Group Meeting on
Alternative Development – EGM) โดย UNODC
รวมกับรัฐบาลไทย เปรู และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ระหวางวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 (รูปแบบออนไลน)
โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรีและประธานกรรมการ
บริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไดกลาวถอยแถลง ในรูปแบบ
ของวิ ดี โ อ (Video Statement) และผู  แ ทนมู ล นิ ธิ
โครงการหลวง ไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ในหัวขอ The Royal Project Alternative
Development Model: Pathways to Green Production
and Sustainable Development ในชวงการอภิปราย
ประเด็นดานการปลูกพืชเสพติด การพัฒนาทางเลือก และ
สิ่งแวดลอม (Illicit Drug Cultivation, Alternative
Development and the Environment)

Challenges & Response to Covid-19 and the
Application of Sufficiency Economy Philosophy)”
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ถายทอดประสบการณ และ
เผยแพรองคความรูดานการประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ตามแนวทางโครงการหลวงในระดับนานาชาติ

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพั ฒนาทางเลือก
(Expert Group Meeting on Alternative
Development – EGM)

(3) การจัดการศึกษาดูงานดานการประยุกตใช
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยาง
ยั่งยืน ใหแกคณะผูบริหารและเจาหนาที่ กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ (Thailand International Cooperation
Agency – TICA) ณ โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ปางแดงใน โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงหวยเปา
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งจัดประชุมหารือ
ความรวมมือทางวิชาการและเปลี่ยนองคความรู ระหวาง
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 โดยทั้ง 2 ฝายเห็นชอบรวมกัน
ในการจัดอบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน หัวขอ “การประยุกต
ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน: ความทาทายและการแกปญหาในสถานการณ
โรคระบาดโควิด-19 (Sustainable Highland Development:

คณะผูบ
้ ริหารและเจ้าหน้าที่ TICA ศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้
่ ูง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงกับการพั ฒนาพื้ นทีส
่ ง
อย่างยัง
ู แบบโครงการหลวง
่ ยืน ณ โครงการพั ฒนาพื้ นทีส
ปางแดงใน ห้วยเป้า และหลวงปางมะโอ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

(4) การจั ด สั ม มนาออนไลน น านาชาติ
International Online Seminar Course “Sustainable
Highland Development: Challenges & Response
to Covid-19 and the Application of Sufficiency
Economy Philosophy” เพื่อถายทอดแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และแลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงกับกลุม
ประเทศอาเซียนและเอเชียใต ภายใตความรวมมือระหวาง
สวพส. กับกรมความรวมมือระหวางประเทศ (TICA) และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระหวางวันที่ 13-16 กันยายน
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2564 ณ หองประชุมสะลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วิทยาเขตสะลวง อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม โดยผูแ ทนจาก
6 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ติมอร-เลสเต ศรีลังกา อินเดีย ภูฏาน และเนปาล รวมถึง
บุคลากรภาครัฐ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่รับชมการ
สัมมนาผาน Facebook Live ไดรว มศึกษาตัวอยางแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในพื้นที่การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
6 ตัวอยาง ไดแก (1) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
อยางยั่งยืนดวยพลังของกลุมเกษตรกร (2) ผูนําชุมชนและ
การมีสว นรวมในการพัฒนา (3) เกษตรกรกาวหนา เศรษฐกิจ
กาวไกล (4) กาแฟ แกจน ฟน ปา พัฒนายัง่ ยืน (5) การขับเคลือ่ น
ความเขมแข็งของชุมชนดวยพลังของสตรี โดยใชวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
 ญาชนเผา และ (6) การอยูร ว มกับปาอยางยัง่ ยืน:
โมเดลนํ้าแลกปา
ตลอดจนนอมนําแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูง
ตามแนวทางโครงการหลวง และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพือ่ สรางความสมดุล
ของการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกมิติ และสรางความพรอมการ
รับมือกับสถานการณตา ง ๆ เชน สถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19

(5) การจัดนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธ
การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนตามแนวทางโครงการหลวง
ในงานเทศกาลไทยออนไลน “Seoul Thai Festival Online
2021: Imagine Thailand” ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต
โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และทีมประเทศไทย
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
(6) การเสริมสรางศักยภาพเยาวชนบนพืน้ ทีส่ งู
ภายใตโครงการฝกงานผูน าํ เยาวชนเกษตรไทยในประเทศ
ญี่ปุน ตามขอตกลงความรวมมือกับสภาการแลกเปลี่ยน
ทางการเกษตรแหงประเทศญีป่ นุ (The Japan Agricultural
Exchange Council – JAEC) และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ดําเนินโครงการฝกงานผูนําเยาวชนเกษตรไทย
ในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุน เพื่อพัฒนาความรูและเพิ่มพูน
ประสบการณในการทําเกษตร จากการฝกงานในฟารม
(On The Job Training) ระยะเวลา 11 เดือน โดยปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มูลนิธิโครงการหลวง ไดสงผูนําเยาวชนเกษตร
เขารวมโครงการ 2 ราย คือ นายวีรพล แสงสรทวีศักดิ์
เยาวชนเกษตรกรจากศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงปางอุง และ
นายณรงคศกั ดิ์ แสนสิงขร เยาวชนเกษตรกรจากศูนยพฒ
ั นา
โครงการหลวงเลอตอ

Driving Rural Poverty Alleviation with
Coffee Production กาแฟใต้ร่มเงา แม่สลอง
จังหวัดเชียงราย

Driving Sustainable Development through
Farmer Groups โครงการรักษ์นํ้าเพื่ อพระแม่
ของแผ่นดินลุ่มนํ้าภาค

International Online Seminar Course “Sustainable Highland Development: Challenges & Response
to Covid-19 and the Application of Sufficiency Economy Philosophy”

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่ อเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้

สวพส. บริ ห ารจั ด การอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ
เพื่อเผยแพรและสงเสริมการเรียนรูดานพระราชกรณียกิจ
ของสถาบันพระมหากษัตริย โครงการตามแนวพระราชดําริ
โครงการหลวง และการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน ดานความ
หลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร และดานศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งใหบริการสังคม โดยพัฒนาและยกระดับ
การใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหอุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนหองเรียนขนาดใหญทมี่ คี ณ
ุ คา สวยงาม ไดมาตรฐานและ
ทันสมัย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดพัฒนาแหลง
เรียนรูใหม ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเรียนรูที่หลากหลาย
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนของพื้นที่ใหสวยงาม โดดเดน
ด ว ยพรรณไม ก ลุ  ม ต า ง ๆ รวบรวมพรรณไม แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น เปน 17,761 รายการ และ
ไดจัดแสดงใหผูสนใจสามารถศึกษา เรียนรูและเที่ยวชมได
ตลอดป และที่สําคัญไดยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน
และใหบริการสูม าตรฐาน และรองรับสถานการณแพรระบาด
ของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน า 2019 (COVID-19) ทํ า ให ไ ด รั บ

การรับรองมาตรฐาน 1) Thailand Tourism Awards
ครั้งที่ 13 ประเภทแหลงทองเที่ยว สาขาการทองเที่ยว
เพื่อการเรียนรู 2) Museum Thailand Awards 2021
ประเภทพิพิธภัณฑดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมและ
รางวัลพิพิธภัณฑเพื่อชุมชนและสังคม 3) Thailand Mice
Venue Standard (TMVS) มาตรฐานสถานที่ จั ด งาน
ประเทศไทย 4) มาตรฐานการทองเที่ยวอาเซียนประจําป
2563 ประเภทมาตรฐานหองนํ้าสาธารณะอาเซียน และ
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5) มาตรฐานสํ า นั ก งานสี เ ขี ย ว (Green Office) และ
6) มาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration)
ทั้ ง นี้ ยั ง คงให บ ริ ก ารแก ผู  เ ข า เรี ย นรู  แ ละเข า ชมภายใต
สถานการณแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ไดมากถึง 799,353 ราย ดวยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
พัฒนาและเพิ่มชองทางสงเสริมการเรียนรูและใหบริการ
รวมทั้งไดสรางความเชื่อมั่นใหกับผูเขารับบริการดวยการ
มีมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) อยางตอเนื่อง
อุทยานหลวงราชพฤกษ เปนหองเรียนธรรมชาติ
ขนาดใหญ บนพื้นที่กวา 470 ไร ที่มีความโดดเดนในการให
บริการดานสงเสริมการเรียนรู 3 ดานใหกบั นักเรียน เยาวชน
และประชาชนทัว่ ไป ประกอบดวย 1) ดานพระราชกรณียกิจ

3.1 การพั ฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

ถึงแมวา ในการดําเนินงานทีผ่ า นมา (พ.ศ. 25522563) อุทยานฯ ไดพัฒนาและปรับปรุงแหลงเรียนรู
ทั้ง 3 ดานมาโดยตลอด ทําใหอุทยานฯ มีแหลงเรียนรู
ที่ นั ก เรี ย น นั ก ท อ งเที่ ย วสามารถเข า มาเรี ย นรู  แ ละ
เยี่ยมชมมากถึง 49 แหลงเรียนรู แบงเปนแหลงเรียนรู
ดานพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย
โครงการตามแนวพระราชดํ า ริ โครงการหลวง
การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น จํ า นวน 14 แหล ง
แหล ง เรี ย นรู  ด  า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ
และการเกษตร จํานวน 11 แหลง และแหลงเรียนรู
ด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ มี ห อคํ า หลวง เป น
สถาปตยกรรมลานนาทีท่ รงคุณคา รวมถึงสวนนานาชาติ
และเรือนไทย รวมจํานวน 24 แหลง

ของสถาบันพระมหากษัตริย โครงการตามแนวพระราชดําริ
โครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน 2) ดานความ
หลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร และ 3) ดานศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อใหผูเรียนรูไดเขาใจหลักคิด หลักการ
ดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงานทีใ่ นหลวงรัชกาลที่ 9
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงพระราชทานเพือ่ แกไข
ปญหาความเปนอยูใหกับประชาชนชาวไทย และสามารถ
นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ทั้งปลูกฝงจิตสํานึกรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและภาคภูมใิ จกับศิลปวัฒนธรรม
ของไทย ดังนัน้ เพือ่ ใหอทุ ยานหลวงราชพฤกษเปนหองเรียน
ขนาดใหญที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และเปนที่ยอมรับทั้งใน
ระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ จึ ง ให ค วามสํ า คั ญ
ในการดําเนินงาน 5 ดานหลัก ดังนี้
ทั้งนี้ เพื่อใหอุทยานหลวงราชพฤกษเปน
หองเรียนธรรมชาติทขี่ นาดใหญ ทีม่ กี ารรวบรวม
องคความรูดานพระราชกรณียกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย โครงการตามแนวพระราชดําริ
มากที่ สุ ด ในประเทศไทยที่ มี ก ารจั ด แสดงใน
รูปแบบนิทรรศการมีชีวิตและนิทรรศการถาวร
มีการรวบรวมและจัดแสดงความหลากหลายของ
พรรณไมเทียบเทากับระดับนานาชาติ และเปน
แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม และเปนพื้นที่
ส ง เสริ ม พั ฒ นาการของเด็ ก และสร า งความ
สัมพันธในครอบครัวทีส่ าํ คัญของจังหวัดเชียงใหม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดาํ เนินการจัดทํา
แหลงเรียนรูแตละดานเพิ่มเติม ดังนี้

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (Public Organization)

แหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ โครงการพระราชดําริและงานโครงการหลวง

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

65

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (Public Organization)

แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (Public Organization)

แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้และสุขภาพ

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)
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1) แหล ง เรี ย นรู  ด  า นพระราชกรณี ย กิ จ ของ
สถาบันพระมหากษัตริย โครงการตามแนวพระราชดําริ
โครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ไดจัดทํา
นิทรรศการเผยแพรองคความรูโครงการหลวงและโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในรูปแบบนิทรรศการ
ถาวรภายในอาคารและนิทรรศการมีชีวิตกลางแจง เพื่อให
เยาวชนไดนอมนําหลักคิดในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนว
โครงการหลวงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตและรับรูถึงพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ทรงสืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง
เพือ่ ประโยชนสขุ ของประชาชนตอไป อีกทัง้ ยังไดจดั ทําแหลง
เรียนรูธนาคารอาหารชุมชน ตามแนวพระราชดําริของ

สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวงทีท่ รงมุง แกไขปญหาปากทองของราษฎรควบคูไ ป
กั บ การพั ฒ นาชี วิ ต ความเป น อยู  ที่ ไ ด ถ  า ยทอดผ า นการ
รวบรวมและจั ด แสดงความหลากหลายของพื ช พรรณ
นานาชนิดและอธิบายองคความรูการใชประโยชนของพืช
เพื่อใหเยาวชนและผูสนใจเขาใจในหลักคิดของ “โครงการ
ธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดําริ (Food Bank)”
เปนการสรางแหลงอาหารในผืนปาโดยรักษาหรือปลูกพืช
ที่ใชประโยชนเปนอาหารทั้งของคนและสัตว มีประโยชน
ใชสอย รวมถึงสรางรายได กอใหเกิดการหวงแหน ดูแลผืนปา
สําหรับเปนแหลงอาหาร และแหลงนํา้ การสรางแหลงอาหาร
ในชุมชนเพื่อใหมีบริโภคประจําวันและหมุนเวียนตลอดป

นิทรรศการถาวรภายในอาคาร

นิทรรศการมีชีวิตกลางแจ้ง

2) แหลงเรียนรูด า นความหลากหลายทางชีวภาพ
และการเกษตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ได ร วบรวมความหลากหลายของพรรณพื ช
อยางตอเนื่อง ทําใหมีจํานวนพรรณไมที่รวบรวมไวทั้งหมด
17,761 รายการ โดยมีกลุมไมโดดเดน ดังนี้ กลุมพืชทะเล
ทรายและไมอวบนํ้า กลุมไมใบ อาทิ เฟน อะโลคาเซีย
กลุมไมเลื้อย และกุหลาบ ซึ่งเปนไมดอกที่ไดรับความนิยม
ในปจจุบนั เปนอยางมาก อุทยานหลวงราชพฤกษไดจดั แสดง
พืชในแตละกลุมใหสวยงาม ดวยการตกแตงภูมิทัศนที่มี

รูปแบบการจัดแสดงพรรณไมที่โดดเดน มีสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมกับความเปนอยูของพืชแตละกลุม เพื่อสราง
จุดดึงดูดที่สวยงามพรอมเปนแหลงเรียนรูความหลากหลาย
ระบบนิเวศนและการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยปรับปรุง
พื้ น ที่ จั ด แสดง ประกอบด ว ย เรื อ นร ม ไม โดมกุ ห ลาบ
สวนฤดูฝน ซุมไมเลื้อย (พวงคราม) รวมทั้งพัฒนาการ
จัดแสดงไมดอกยืนตนหรือไมกลุมสี ใหเปนแหลงเรียนรู
และจุดดึงดูดในแตละฤดูกาลอีกดวย

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

3) แหล ง เรี ย นรู  ด  า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและพื้ น ที่
ส ง เสริ ม พั ฒ นาการและความสั ม พั น ธ ใ นครอบครั ว
ไดดําเนินการซอมแซมปรับปรุงปายองคความรูหรือปายสื่อ
ความหมายภายในสวนนานาชาติเพื่อใหนักทองเที่ยวได
เขาใจถึงศิลปะและวัฒนธรรมของแตละประเทศ จํานวน
22 ประเทศ โดยในสวนของหอคําหลวง อุทยานฯ ไดจัดทํา
ปายสื่อความหมายที่ใหผูรับบริการที่เปนกลุมเปราะบาง

ไดมีโอกาสเขาถึงองคความรูดวยการทําปายอักษรเบรลล
และวีดิทัศนที่มีทั้งภาพและคําบรรยาย 2 ภาษา เพื่อลดการ
เหลื่อมลํ้าในการเขาถึงการเรียนรู หอคําหลวง นอกจากเปน
แหลงเรียนรูดานสถาปตยกรรมลานนาที่ทรงคุณคาของ
อุทยานฯ แลว ยังเปนสถาปตยกรรมทีเ่ กิดจากความรักความ
ศรัทธาเปนศูนยรวมใจของคนไทยทั้งประเทศ ที่แสดงถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยของไทยอีกดวย
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3.2 การเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
2019 อุทยานหลวงราชพฤกษดาํ เนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูอ งคความรูท งั้ 3 ดานใน 3 รูปแบบ ไดแก การเรียนรู
แบบ On Site On line และ On Air โดยกิจกรรมเรียนรู
ในรูปแบบ On Site และยังคงดําเนินการพัฒนาใหพนื้ ทีข่ อง
อุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูน อกหองเรียนใหกบั
นักเรียน หรือเยาวชน โดยรวมทําหลักสูตรรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนตนและตอนปลายกับโรงเรียน
ชุมชนโดยรอบ จํานวน 3 แหง ไดแก โรงเรียนบานตองกาย
โรงเรี ย นบ า นแม เ หี ย ะสามั ค คี และโรงเรี ย นบ า นฟ อ น
โดยบรรจุกิจกรรมเรียนรูของอุทยานฯ และนํานักเรียนเขา
มาใชแหลงเรียนรูของอุทยานหลวงราชพฤกษเปนสวนหนึ่ง
ของภาคปฏิบตั ใิ นแตละรายวิชา มีนกั เรียนเขารับการเรียนรู
หลักสูตรดังกลาวรวม 121 ราย นอกจากนัน้ ยังไดจดั กิจกรรม
สํารวจธรรมชาติ (Nature Camp) “ปลูกรักนักอนุรักษ
ตั ว น อ ย” เพื่ อ ส ง เสริ ม และปลู ก ฝ ง ความรั ก ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต ใหแกเด็ก และ
สงเสริมความสัมพันธของเด็กใหเรียนรูอยางสนุกสนานรวม
กับเพื่อนและผูปกครองภายใตสภาพแวดลอมจริง ซึ่งเปน
กิจกรรมทีช่ ว ยบมเพาะใหเยาวชนตัวนอยเห็นถึงความสําคัญ
ของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต เปนการปลูกฝงจิตสํานึกรักและ

ร่วมทําหลักสูตรกับโรงเรียน โดยบรรจุกิจกรรมเรียนรู้
และนํานักเรียนเข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์เป็นส่วนหนึ่งของภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา
ที่เน้นการลงมือทํา ได้ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมสํารวจธรรมชาติ (Nature Camp)
“ปลูกรักนักอนุรักษ์ตัวน้อย”

หวงแหนทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ ง ยั ง เป น กิ จ กรรมที่ ช  ว ย
เสริมสรางความรักความสัมพันธในครอบครัวอีกดวย
นอกจากการสงเสริมการเรียนรูร ว มกับสถานศึกษาแลว
อุทยานหลวงราชพฤกษยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ใหกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปทั้งในรูปแบบการศึกษา
ดูงาน การจัดอบรมเสวนา เพื่อถายทอดความรูและลงมือ
ปฏิบัติเพื่อใหนําไปปรับใชในการทํางานตอไปได
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้มากถึง 123 คณะ
รวม 7,506 ราย

จอมราชย์ ปราชญ์แห่งดิน
ไฮไลต์เนื่องในวันดินโลก
โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์
จัดภายใต้แนวคิด “รักษ์ปฐพี
คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

สํ า หรั บ การเผยแพร แ ละส ง เสริ ม การเรี ย นรู  ผ  า น
ชองทาง On line นั้น ไดพัฒนาชองทางการเผยแพรไวถึง
10 ช อ งทาง ประกอบด ว ย (1) เว็ บ ไซต อุ ท ยานหลวง
ราชพฤกษ (2) Facebook: อุทยานหลวงราชพฤกษ (รวมถึง
เพจราชพฤกษ สคูล และเพจกรีน ฟน รัน) (3) Line Official:
Royal Park Rajapruek (4) แอปพลิเคชัน: Royal Park
Rajapruek (5) Instagram: royalparkrajapruek
(6) Youtube: royalpark rajapruek (7) ทวิตเตอร: Royal
Park Rajapruek (8) Wechat: Royal Park Rajapruek
(9) เว ย ป อ : ࢮࢆ୮क़㥀 และ (10) Tiktok:
RoyalPark Rajapruek โดยไดพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบ
การนําเสนอที่ตรงตามกลุมเปาหมายเพื่อเพิ่มการเขาถึง

ในการเยี่ยมชมและเรียนรู จากการดําเนินงานในป 2564
พบวาการเขาถึงเนือ้ หาและความรูข องอุทยานหลวงราชพฤกษ
ผานสื่อออนไลนเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง
รอยละ 16.37
ผูเขารับการเรียนรูและเยี่ยมชนผานสื่ิอออนไลน
ป พ.ศ. 2563 และ 2564
H)?þ,Ďđ$













จํานวนผูเขารับการเรียนรู (คน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อใหอุทยานหลวงราชพฤกษไดใชประโยชนจาก
ั นา
แหลงเรียนรูแ ละองคความรูท มี่ อี ยูใ หเกิดคุณคา จึงไดพฒ
คลิปการเรียนรู จํานวน 5 เรื่อง เพื่อชวยเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจในรายวิชาทีเ่ กีย่ วของ ดวยการนําไปใชในรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ On Air เผยแพรผานชองทาง DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในปการศึกษา 2564
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นอกจากกิ จ กรรมส ง เสริ ม การเรี ย นรู  ใ นรู ป แบบต า งๆ แล ว
อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมที่ อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ และ
ดําเนินการมาอยางตอเนือ่ ง คือกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย
และพระบรมวงศานุวงศ เพื่อเสริมสรางความรูรัก สามัคคี และให
เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานรวมถึงผูเขารับบริการ ไดแสดงความจงรักภักดี
และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอสถาบันพระมหากษัตริยไทย
อุทยานฯ ไดจดั กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในวาระสําคัญตาง ๆ ตลอดทัง้ ป

่ งในวันคล้ายวันสวรรคต
12 ตุลาคม 2563 พิ ธบ
ี าํ เพ็ ญกุศล เนือ
5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ตร วันชาติและวันพ่ อแห่งชาติ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร

่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2564 เฉลิมพระเกียรติเนือ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา พิ ธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่ อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

12 สิงหาคม 2564 งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

3.3 การศึกษาวิจัยเพื่ อการพั ฒนา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อุทยานหลวงราชพฤกษ
เรงพัฒนาองคความรูจ ากการวิจยั โดยเฉพาะงานศึกษาวิจยั
การเจริ ญ เติ บ โตและชี พ ลั ก ษณ ข องพรรณไม เพื่ อ สร า ง
องคความรูใ นการปฏิบตั ดิ แู ลรักษา และจัดการไมดอกยืนตน
ภายในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานหลวงราชพฤกษ ใหออกดอกสวยงามเปน
ทีย่ อมรับของผูร บั บริการ และเปนแหลงเรียนรูค วามหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยไดศกึ ษา (1) การศึกษาเทคนิคการดูแลรักษา
ที่มีผลตอการออกดอกของประดูแดง (2) การศึกษาการ
เจริญเติบโตและออกดอกของสาวสันทราย (3) การศึกษา
การออกดอกของเหลืองอินเดียทีข่ ยายพันธุโ ดยการเสียบยอด
(4) การศึกษาความหลากชนิดและลักษณะสีดอกอินทนิลนํา้
(5) การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางชีพลักษณของ
รวงผึ้ง (6) การศึกษาอัตราการใชปุยหมักอินทรียรวมกับ
ปุยเคมีตอการเจริญเติบโตของไมดอกยืนตน (7) การศึกษา
การเจริญเติบโตของเอเดลไวส ภายใตสภาพการปลูกเลี้ยง
ในโรงเรือนควบคุม และ (8) การศึกษาการออกดอกของ
ไมเถา 3 ชนิด (พวงหยก พวงโกเมน และพวงคราม) จาก
องคความรูที่ไดจากงานวิจัย จึงไดนําความรูที่ไดไปตอยอด
ในการบริหารจัดการดูแลรักษาไมยนื ตนและไมเลือ้ ย เพือ่ ให
ตนไมออกดอกสวยงาม อาทิ ไมกลุมสี และพวงคราม
ทีอ่ ทุ ยานฯ สามารถวางรอบการตัดแตงเพือ่ ใหดอกพวงคราม
ออกดอกให นั ก ท อ งเที่ ย วได ชื่ น ชม 4 ครั้ ง /ป นั บ ได ว  า
อุทยานหลวงราชพฤกษเปนสวนสวยจากองคความรูและ
งานศึกษาวิจัยที่แทจริง
3.4 การบริหารจัดการและยกระดับการให้บริการ
ด้วยการรับรองมาตรฐาน

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) อุทยานหลวงราชพฤกษวางกลยุทธใน
การดําเนินงานทีใ่ หความสําคัญกับการลดตนทุน การดําเนินงาน
ควบคู  กั บ การใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรที่ มี อ ยู  ใ ห เ กิ ด
ประโยชนสงู สุด โดยเฉพาะการจัดแสดงไมดอกไมประดับเพือ่
ใหสวนมีความสวยงามตลอดทั้งปและดึงดูดผูเขารับบริการ
เชน ไมดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธโิ ครงการหลวง
และ สวพส. ในชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ ไมดอก
เมืองรอน กลวยไมไทย และไมดอกยืนตน ในชวงเดือน
กุมภาพันธ-พฤษภาคม และไมดอกฤดูฝน ในชวงเดือน
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มิถุนายน-สิงหาคม ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมการเรียนรู
และทองเที่ยวแลว ยังเปนการสงเสริมอาชีพแกเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง โดยรับซื้อพรรณไม มูลคากวา 4 ลานบาท
ขณะที่อุทยานหลวงราชพฤกษสามารถผลิตพรรณไมไดเอง
จํานวน 537,145 ตน คิดเปนมูลคา 9.29 ลานบาท ลดตนทุน
การจัดซื้อพรรณไมเพื่อจัดแสดง ลดลงถึงรอยละ 16.99
สําหรับการลดตนทุนของการดําเนินงานในสวนของ
สํานักงานนัน้ อุทยานหลวงราชพฤกษใชกรอบการดําเนินงาน
ของมาตรฐานสํานักงานสีเขียว หรือ Green Office เปน
แนวทางในการดําเนินงาน เพือ่ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ลดการใช ท รั พ ยากรพลั ง งานและทรั พ ยากรสิ้ น เปลื อ ง
จากการดําเนินงานที่ผานมา อุทยานฯ สามารถลดการ
ใชพลังงานไฟฟาและนํ้ามันไดถึงรอยละ 9.01 และ 36.76
เมื่อเทียบกับป 2561 ซึ่งเปนปฐาน สงผลใหไดรับรอง
มาตรฐานสํานักงานสีเขียวระดับดีมาก (เงิน)

ดานการยกระดับการใหบริการ ไดดาํ เนินการเพือ่ เขาสู
มาตรฐานดานการเปนแหลงทองเทีย่ วเพือ่ การเรียนรู รวมทัง้
มาตรฐานดานความสะอาดและความปลอดภัย เชน มาตรฐาน
SHA (Safety & Health Administration) รวมถึงมาตรฐาน
การให บ ริ ก ารด า นต า งๆ เพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น ให กั บ
ผูเขารับบริการ โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับ
มาตรฐานการดําเนินงานจํานวน 5 มาตรฐาน ประกอบดวย
1) Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประเภทแหลง
ทองเที่ยว สาขาการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู 2) Museum
Thailand Awards 2021 ประเภทพิพธิ ภัณฑดา นวิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอมและรางวัลพิพิธภัณฑเพื่อชุมชนและสังคม
3) Thailand Mice Venue Standard (TMVS) มาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย 4) มาตรฐานการทองเที่ยว
อาเซียนประจําป 2563 ประเภทมาตรฐานหองนํา้ สาธารณะ
อาเซียน และ 5) มาตรฐาน SHA (Safety & Health
Administration)

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)
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3.5 การให้บริการสังคม

นอกเหนือจากภารกิจหลักแลว การใหบริการสังคม
เปนอีกสวนงานหนึง่ ทีอ่ ทุ ยานฯ ใหความสําคัญและดําเนินควบคู
กับการดําเนินงานตามภารกิจหลักมาโดยตลอด ในป 2564
อุทยานฯ ไดดาํ เนินกิจกรรมชวยเหลือเกษตรกรและประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019
กิจกรรมบริการสังคมและโครงการตาง ๆ เพื่อลดผลกระทบ
แสดงความหวงใย และสงตอความปรารถนาดีไปยังผูร บั บริการ
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช คํานึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันตัวที่ดี มีความรูและคุณธรรม
เปนองคประกอบ ไดแก
การฝกวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม “การทํา
เกษตรเพื่อความมั่นคงทางดานอาหารในยุคโควิด” ใหแก
ประชาชนที่สนใจโดยไมมีคาใชจาย ใหไดเรียนรูการทํา
เกษตรประณีตเพื่อใหไดพืชผักที่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 21-25
มิถุนายน 2564 จํานวน 1 รุน โดยผลผลิตที่ไดจากการ
ฝกอาชีพของโครงการฯ จะถูกนําไปแจกจายใหประชาชน
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบผานตูป น สุข บริเวณดานหนาอุทยานหลวง
ราชพฤกษ พฤกษ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564
โดยมีผลผลิตรวมจํานวน 801 กิโลกรัม แบงเปน แตงราน
471 กิโลกรัม มะมวง 120 กิโลกรัม ผักสลัด 87.5 กิโลกรัม
ผักบุง 65 กิโลกรัม (259 ถุง) และ มะเขือมวง 57.5 กิโลกรัม
การใหบริการพื้นที่เพื่อเปนสถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
โดยโรงพยาบาลนครพิงค ตั้งแตวันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 4 ตุลาคม 2564 จํานวน 99,996 ราย
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การใหบริการสถานที่ออกกําลังกายที่ปลอดภัยสําหรับชาวเชียงใหม
อุทยานหลวงราชพฤกษไดพฒ
ั นาพืน้ ทีส่ ง เสริมการออกกําลังกายทีม่ ที งั้ ความสะดวก ปลอดภัย และความสวยงามดวย
รวบรวมและจัดปลูกไมดอกยืนตนเพื่อสรางรมเงาและความสวยงามในแตละฤดู โดยเปดใหบริการและมีมาตรการปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ใน 2 ชวงเวลา คือ 05.00-08.00 น. และ 16.00-19.30 น. ขณะเดียวกันยังมุงมั่น
ที่จะเปนสถานที่สงเสริมสุขภาพที่ดี เหมาะสมกับการพักผอน และออกกําลังกาย ดวยการติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยผูรับบริการสามารถตรวจสอบขอมูลคาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ผานเว็บไซต
https://mehigh.hrdi.or.th/Raj อีกดวย

มีจุดคัดกรองสําหรับผู้มาใช้บริการพื้ นที่ออกกําลังกาย

พื้ นที่ออกกําลังกายและร่วมทํากิจกรรมกับครอบครัว
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4. การพั ฒนาเครือข่ายการวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูงอย่างยั่งยืน

สวพส. พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัย
และการพัฒนาพื้นที่สูง ในระดับประเทศและนานาชาติ
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ไดแก
• ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากัญชง
(เฮมพ) กับมูลนิธิโครงการหลวงและสํานักงานวิจัยและ
พัฒนาการทางทหาร กองทัพบก ทดสอบวิธีการเตรียม
เสนใยเฮมพในการปนเสนดายโดยใชเฮมพเขาไปทดแทน
ฝายใน เพื่อจัดทําเครื่องแตงกายทหารตามมาตรฐานกรม
พลาธิการทหารบกสําหรับการทดสอบภาคสนาม
• ความรวมมือทางวิชาการในการวิจยั และพัฒนา
พื ช กั ญ ชงของประเทศสู  อุ ต สาหกรรม กั บ สํ า นั ก งาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) และมูลนิธิ
เพือ่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการ
วิ จั ย และพั ฒ นาพื ช กั ญ ชงของประเทศสู  อุ ต สาหกรรม
โดยศึกษาวิจัยและพัฒนาตอยอดงานวิจัยดานกัญชงอยาง
ครบวงจร และรวมกันนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยไป
ตอยอดสูการใชประโยชนทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ
และเชิงพาณิชย ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริม
ความรวมมือทางวิชาการกับภาคสวนตาง ๆ

• ความรวมมือดานการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกบนพืน้ ทีส่ งู กับมูลนิธโิ ครงการหลวง
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร ด  า น
การเกษตรกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสนับสนุน
และต อ ยอดการพั ฒ นาชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง ให เ ป น สั ง คม
คารบอนตํา่ ยกระดับเทคโนโลยีดา นการเกษตรทีเ่ ปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอมเพือ่ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse
Gases – GHG) บนพื้นที่สูง
• ความรวมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยทางการ
เกษตร สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองคความรู บุคลากร และทรัพยากร
ในการดําเนินงาน สงเสริมการใชประโยชนจากผลงานวิจัย
ใหกวางขวางและเกิดประโยชนกับชุมชนบนพื้นที่สูงและ
พื้นที่ราบสูง ไดแก การวิจัยและพัฒนาพืชเสนใยธรรมชาติ
และสียอมธรรมชาติพรอมใชจากครามและฮอม เพื่องาน
หัตถกรรม การปองกันกําจัดศัตรูพืชดวยชีววิธี การวิจัยและ
พัฒนาพันธุกัญชงและกัญชา และการทดสอบทางคลินิก
พืชสมุนไพรที่ โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยสกลนคร
หลวงปูแฟบ

่ นการวิจัยและพั ฒนาการปลูกและสารสกัดจาก พื ชกัญชา และกัญชง
สวพส. ร่วมกับ 5 หน่วยงานขับเคลือ
เพื่ อใช้ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
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• การศึ ก ษาสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพของพื ช
สมุนไพรและเห็ดราบนพื้นที่สูง เพื่อใชประโยชนทาง
เภสัชกรรมและการเกษตร รวมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) พัฒนาการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เชน
เห็ด รา จุลนิ ทรีย อืน่ ๆ และพืชสมุนไพร ในพืน้ ทีส่ งู เพือ่ การ
สรางมูลคาเพิ่ม รวมถึงผลักดันองคความรู เทคโนโลยีและ
ผลงานวิ จั ย สู  ผู  ใ ช ป ระโยชน ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดานการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ สรางรายไดและสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
ตลอดจนกอใหเกิดการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูง
• การวิ จั ย และประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ในการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญของพืน้ ทีส่ งู รวมกับTaiwan
ICDF โดยการทดสอบสาธิ ต และวิ จั ย ร ว มกั บ เกษตรกร
ในการศึ ก ษาและประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญที่เหมาะสมกับ
ภู มิ นิ เ วศของพื้ น ที่ ร ว มกั บ การทดสอบพั น ธุ  พื ช ใหม ที่ มี
คุ ณ ภาพและเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ สู ง และการถ า ยทอด

เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบประณีตโดยผูเชี่ยวชาญจาก
ประเทศไตหวัน
• เครือขายงานวิจัยดานดินถลมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตแหงชาติ Developing a Framework for
Landslide Susceptibility in South East Asia (SEAL)
รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Durham University, UK และ Japan Science and
Technology Agency (JST) ทดสอบใชแบบจําลองความสูง
เชิงเลขความละเอียดสูง (High resolution digital elevation
models: DEMs) ในการประเมินพืน้ ที่ slope บนพืน้ ทีส่ งู ใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดทําแผนทีเ่ สีย่ งภัยดินถลม
บนพื้ น ที่ สู ง ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต รวมถึ ง
ถายทอดองคความรูและการสรางความตระหนักรูใหกับ
ชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ในการป อ งกั น และเฝ า ระวั ง จาก
ภัยพิบัติดินถลม
• ความร ว มมื อ ด า นวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อสรางองคความรูและ
นวัตกรรม ตอยอดและใชประโยชนจากผลงานทางวิชาการ
พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การใชทรัพยากรทางวิชาการ
รวมกัน และผลักดันองคความรู เทคโนโลยี และผลงานวิจัย
สูผูใชประโยชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ความร่วมมือด้านวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน

ด้านการขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง
เพื่ อยกระดับชุมชนบนพื้ นที่สูง
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การขยายผลงานโครงการหลวงใหเกิดประโยชนอยาง
กวางขวาง ในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่อยูหางไกลและ
ทุรกันดาร คือ เปาหมายสําคัญของการจัดตัง้ สถาบันวิจยั และ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู และใหดาํ เนินงานในรูปแบบองคการมหาชน
เพื่อใหมีการบริหารจัดการที่กวางขวาง การดําเนินงาน
ที่คลองตัว และมีการประสานความรวมมือของภาคสวน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. ไดพฒ
ั นาชีวติ และความ
เปนอยูของประชาชนบนพื้นที่สูง ครอบคลุมพื้นที่ 1,530
กลุมบาน ของ 18 จังหวัด ดวยหลักและวิธีการตามแนวทาง
โครงการหลวง คือการพัฒนาอยางสมดุล ทัง้ การพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ ภายใต “โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง” จํานวน 33 แหง 498 กลุมบาน ของ
24 อําเภอ 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย นาน

แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี กําแพงเพชร และเพชรบูรณ
ประชากร 62,078 ครัวเรือน 232,515 ราย และ “โครงการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวงเพื่ อ แก ป  ญ หาพื้ น ที่
เฉพาะ” จํานวน 11 แหง 118 กลุมบาน ของ 8 อําเภอ
3 จังหวัด ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน และตาก ประชากร
5,249 ครัวเรือน 24,440 ราย และไดดําเนินงานในรูปแบบ
การถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ภายใต “โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”
และ “โครงการถ า ยทอดองค ค วามรู  โ ครงการหลวง
เพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ” อีกจํานวนรวม 914
กลุ  ม บ า น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ มุ  ง สร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางโอกาส ความเสมอภาค
และเทาเทียมใหกับประชาชนบนพื้นที่สูง โดยไมทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการปฏิบัติงาน
รวมอยางบูรณาการของหนวยงานตาง ๆ ภายใตกรอบแผน
ปฏิบตั ิการที่เกี่ยวของ โดยมีผลการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้
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การพั ฒนาพื้ นที่สูงแบบโครงการหลวง
พัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ภายใต “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” และ “โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ” จํานวน 44 แหง 616 กลุมบาน ตามแนวทางการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนของโครงการหลวง ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ คือ
1. การพั ฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่ อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1.1 การพั ฒนาและส่งเสริมอาชีพในและนอก
ภาคเกษตรแก่เกษตรกร

เพือ่ ใหมคี วามมัน่ คงทางอาหาร มีรายไดทเี่ พียงพอตอ
การดํารงชีวติ และมีอาชีพทีย่ งั่ ยืน ควบคูก บั การอนุรกั ษและ
ฟนฟูความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยปรับการทําการเกษตรแบบดัง้ เดิมทีส่ รางรายไดตอ พืน้ ทีต่ าํ่
แตสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาก เปนระบบเกษตร
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชประโยชนพื้นที่ถูกตองตาม
หลักวิชาการ ดวยการเกษตรมูลคาสูง ภายใตระบบมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย และมีตลาดรองรับ เนนใชเทคโนโลยี และ
นวั ต กรรมในการผลิ ต และการจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว
โดยมีเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน
59,029 ราย ปลูกพืชในระบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
628 โรงเรือน เลี้ยงสัตว 416 ฟารม และทําประมง 152 บอ
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มจากการจําหนายผลิตผลผาน
ชองทางตลาดตาง ๆ และบริโภคในครัวเรือน มูลคา 398.20
ลานบาท คิดเปนรายไดเฉลี่ย 89,563.63 บาทตอครัวเรือน
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ตารางแสดงปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มผลิตผล/ผลิตภัณฑ์

ปริมาณผลผลิต

รายได้ (บาท)

พื ชผัก

8,174,747.41 กิโลกรัม

129,444,279.34

ไม้ผล

4,142,983.24 กิโลกรัม

83,447,145.52

พื ชไร่

5,962,219.15 กิโลกรัม

83,043,081.57

ชาและกาแฟ

1,363,492.60 กิโลกรัม

58,657,474.85

ปศุสัตว์และประมง

173,473.73 ตัว/กิโลกรัม

17,816,449

พื ชท้องถิ่น

491,861 กิโลกรัม

11,258,221

ท่องเที่ยว

105,836 ราย

4,175,800

หัตถกรรม

32,421 ชิ้น

1,822,571

ไม้ดอก

179,110 ต้น/กระถาง

2,533,515

ผลิตภัณฑ์แปรรูป

10,095 ชิน
้

อื่น ๆ

19,900 หน่วย

5,709,856

20,656,139.12 หน่วย

398,199,893.28

รวม

291,500

แผนภาพแสดงรายได้ของเกษตรกรที่จําหน่ายผลิตผลผ่านช่องทางตลาดต่าง ๆ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตลาดข้อตกลง
17.84%

บริโภค
13.37%

ตลาดโครงการหลวง 9.24%
ตลาดท้องถิ่น
58.60%

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 0.54%
ตลาดออนไลน์ 0.40%
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1.2 การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่
เกษตรกรที่ยากจนหรือด้อยโอกาส

ได พั ฒ นาชี วิ ต และความเป น อยู  ข องเกษตรกร
ที่ยากจนหรือดอยโอกาสเปนพิเศษ เชน ผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูผ า นการบําบัดยาเสพติด เปนตน โดยมีการสํารวจ และ
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาและส ง เสริ ม อาชี พ รายบุ ค คล จํ า นวน
1,225 ราย และทําการสงเสริมอาชีพตามความเหมาะสม
สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรกลุมดังกลาว รวม 16.06
ลานบาท และยังกอใหเกิดประโยชนในดานอื่น ๆ แกชุมชน
เชน เกิดความสงบสุข ลดปญหาการลักลอบปลูกพืชเสพติด
และลดภาระใหกับสังคมและครอบครัว เปนตน
1.3 การพั ฒนาและส่งเสริมการเกษตรตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัย และการพั ฒนา
ด้านการตลาด

ไดสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ใหทําการเกษตร
ภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย อยางครบวงจร ตั้งแต
การผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว และการตลาด เพื่อให
ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย ตรงตามความตองการ
ของตลาด ทําใหเกษตรกรมีรายไดรวม 146.37 ลานบาท
โดยมีผลงานสําคัญ คือ
1) สงเสริมการเกษตรภายใตมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย เกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) 2,147 ราย ในโครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 41 แหง พืช 96 ชนิด พื้นที่
เพาะปลูก 17,188.22 ไร และมาตรฐานเกษตรอินทรีย
(Organic Thailand) 330 ราย ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง 14 แหง พืช 56 ชนิด พื้นที่ปลูก
2,363.1 ไร
2) พั ฒ นาโรงคั ด บรรจุ และระบบการจั ด การ
ผลิ ต ผลหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว ตามมาตรฐาน GMP ของ
กระทรวงสาธารณสุข ของสถาบันเกษตรกรในโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 4 แหง ไดแก หวยเปา
ปางหินฝน ขุนสถาน และแมจริม พัฒนาโรงรวบรวมผลิตผล
ใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุข
2 แหง ไดแก แมมะลอ และสํานักงานนาน และพัฒนาอาคาร
ผลิตภัณฑภาชนะบรรจุจากกาบหมาก โครงการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงสบเมย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน

โรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรและระบบการจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

3) สนับสนุนการยกระดับบริหารจัดการดานการ
ตลาดของสถาบันเกษตรกร 97 แหง โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก ระบบการจัดเก็บและรายงานขอมูลรายได
เกษตรกร ระบบชวยบริหารจัดการดานการเงินและบัญชีของ
สถาบันเกษตรกร แพลตฟอรมแนะนําผลผลิตของเกษตรกร
บนพืน้ ทีส่ งู “ของดีบนดอย” และระบบโปรแกรมขายหนาราน
“ระบบ POS” สําหรับอาคารรานคาตลาดและสถาบัน
เกษตรกร และรานคาสํานักงาน สวพส. จังหวัดนาน นอกจากนี้
ไดสนับสนุนการนําระบบสอบทวนยอนกลับมาใชในผลิตผล
ผานรูปแบบ QR Code และสงเสริมการพัฒนาตลาดสีเขียว
ดวยการใชวัสดุธรรมชาติทดแทนถุงพลาสติก
4) ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด โดยการ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการจําหนายผลิตผลของเกษตรกร
และการประชาสัมพันธทางออนไลน เชน กิจกรรม “ตลาดนัด
ชาวดอย” ที่ อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ จั ง หวั ด เชี ย งใหม
กิจกรรม “กาดเกษตรกรนาน” หนวยขายเคลือ่ นที่ และการ
สรางเครือขายผูซื้อผลิตผล จังหวัดนาน ซึ่งสรางรายไดเพิ่ม
ใหแกเกษตรกร รวม 3,058,845 บาท

5) สงเสริมและสนับสนุนกลุมเกษตรกร 8 แหง ในการทําตลาดออนไลนสําหรับสินคาบนพื้นที่สูง ทําใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่ม จํานวน 1,593,272 บาท และเกิดวิสาหกิจชุมชนตนแบบการจําหนายสินคาผานตลาดออนไลน จํานวน 1 แหง
คือ วิสาหกิจชุมชนกลุม เกษตรกรโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงหวยเปา และยังไดจดั กิจกรรมสงเสริมการจําหนาย
สินคารวมกับเกษตรกรผานการบริหารจัดการโดยกลุมงานตลาดและสถาบันเกษตรกรของ สวพส. สรางรายไดแกเกษตรกร
674,671 บาท เปนรายไดจากการจําหนายผลผลิตสด 631,990 บาท สินคาแปรรูปและหัตถกรรม 42,781 บาท
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2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนของกลุมบานเปาหมาย เพื่อใหสามารถพึ่งตนเอง และปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได โดยมีกิจกรรมสําคัญ คือ
2.1 การส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน

เสริมสรางศักยภาพของชุมชน 524 กลุม บาน ใหสามารถวิเคราะห
วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของตนเองได ดวยกระบวนการ
จัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ สอดคลองกับปญหา ความตองการ และ
ภูมิสังคมของชุมชน ทั้งการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ การสรางความ
เขมแข็งของสังคม การอนุรกั ษและฟน ฟูสงิ่ แวดลอม และการพัฒนาปจจัย
พืน้ ฐานทีจ่ าํ เปน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
2.2 การพั ฒนาสถาบันเกษตรกร

สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกร
ทัง้ หมด 97 แหง เพือ่ ใหทาํ หนาทีเ่ ปนกลไกสําคัญในการพัฒนาชุมชนดาน
การพัฒนาอาชีพและการบริหารจัดการดานการตลาด ประกอบดวย
สหกรณ 11 แหง กลุม เตรียมสหกรณ 7 แหง วิสาหกิจชุมชน 50 แหง และ
กลุม พึง่ ตนเอง 29 แหง ซึง่ มีสมาชิกทัง้ หมด 3,175 ราย เงินทุนดําเนินงาน
รวม 25.19 ลานบาท ทั้งนี้มีสถาบันเกษตรกรที่มีการดําเนินงานที่ดีเดน
และเปนตนแบบ 5 แหง คือ (1) สหกรณพฒ
ั นาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
แมสามแลบ จํากัด (2) สหกรณการเกษตรขยายผลโครงการขยายผล
ขุนสถานบานแสนสุข จํากัด (3) วิสาหกิจชุมชนบานแมวาก (4) วิสาหกิจ
ชุมชนดอยชางพัฒนา และ (5) กลุมเกษตรกรแมหลอง

ตารางแสดงประเภทของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร จํานวนสมาชิก และเงินทุนดําเนินงาน
ประเภท

จํานวน (กลุ่ม)

สมาชิก (ราย)

เงินทุนดําเนินงาน (บาท)

1. กลุ่มสหกรณ์

11

913

15,189,354.65

2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์

7

390

2,473,478.11

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

50

1,325

5,708,817.30

4. กลุ่มพึ่ งตนเอง

29

547

1,813,985.00

97

3,175

25,185,635.06

รวม

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

2.3 การพั ฒนาผู้นําชุมชนและผู้นําเกษตรกร

พัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชนและผูนําเกษตรกรทั้งในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน จํานวน 862 ราย
เพื่อทําหนาที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนรวมกับหนวยงานตาง ๆ โดยไดจัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูและทักษะ
ใหกับผูนําเกษตรกร 431 ราย พัฒนาแปลงเกษตรของผูนําเกษตรกรใหเปนแหลงเรียนรู 333 แปลง และถอดองคความรู
ของผูนําเกษตรกรแตละราย เพื่อจัดเก็บเปนคลังความรูสําหรับเผยแพรในเว็บไซตของ สวพส. ผานชองทาง H-KM ซึ่งผล
การพัฒนาเมื่อประเมินจากการใชเกณฑพื้นฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับเกณฑของ สวพส. พบวามี
ผูน าํ เกษตรกรในระดับเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Existing Smart Farmer) จํานวน 455 ราย และเกษตรกรในระดับกําลังพัฒนา
เปนเกษตรกรปราดเปรื่อง จํานวน 407 ราย

2.4 การพั ฒนาชุมชนของการพั ฒนาในด้านต่าง ๆ

ไดพัฒนาและยกระดับชุมชนเปาหมาย 65 ชุมชน ใหเปนตนแบบและ
แหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
การพัฒนาชุมชนตนแบบมาตรฐานคารบอนตํา่ 8 ชุมชน โดยมีคา คะแนนผานเกณฑ
ประเมินอยูในระดับดี 3 ชุมชน และระดับดีมาก 5 ชุมชน และการดําเนินงาน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
11 แหง ยังทําใหสถานการณปญหาการลักลอบปลูกฝนในพื้นที่มีแนวโนมลดลง
อยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะเขตพืน้ ทีอ่ าํ เภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ซึง่ จากผลการ
สํารวจของสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พ.ศ. 2563/64 พบพืน้ ที่
ลักลอบปลูกฝนเพียง จํานวน 62 แปลง พื้นที่ 30.95 ไร จากเดิมเมื่อเริ่ม
ดําเนินโครงการ ที่มีพื้นที่ลักลอบปลูกฝน จํานวน 1,800 ไร
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3. การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้สามารถอนุรักษ์และฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

มุงสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดอยางยั่งยืน ทั้งปาไม ดิน และนํ้า รวมทั้งการแกไขปญหาสําคัญ เชน การทําการเกษตรที่ผิดวิธี หมอกควัน ขยะ นํ้าเสีย
และการใชสารเคมีทางการเกษตร เปนตน การดําเนินกิจกรรมยึดกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนและหนวยงานบูรณาการ
และแนวทางการอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมแบบโครงการหลวง คือ การแบงแยกพืน้ ทีป่ า และพืน้ ที่
ทําการเกษตร การปรับระบบการทําการเกษตรใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการดวยแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการ และกฎระเบียบของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีผลงานสําคัญ
ดังนี้
3.1 จัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง
ของเกษตรกร

เพือ่ บริหารจัดการการใชพนื้ ทีใ่ หถกู ตองตามกฎหมาย
และหลั ก วิ ช าการ ภายใต ก ารมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ มีการกําหนดขอบเขตการใชประโยชน
ที่ดิน (Zoning) จัดทําแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แหง
สะสมถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลวเสร็จ รวม 394
กลุ  ม บ า น ทํ า ให ส ามารถแยกพื้ น ที่ ป  า และพื้ น ที่ ทํ า กิ น
ตลอดจนกําหนดแนวทาง และมาตรการในการใชประโยชน
ที่ ดิ น และการอนุ รั ก ษ ฟ   น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดลอมไดอยางถูกตองและเหมาะสม ประกอบดวย พืน้ ที่
ทํากินของเกษตรกร 33,646 ราย 71,806 แปลง พื้นที่
731,602.46 ไร พื้นที่ปา 1,104,030.48 ไร ที่อยูอาศัย
22,125.69 ไร และมีการจัดทําแผนชุมชนดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 305 ชุมชน
3.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

โดยปรับระบบการใชประโยชนที่ดินอยางถูกตอง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ 281 ราย 286 แปลง 1,838 ไร
ควบคูกับการจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ 874 ไร
และปลูกหญาแฝกรวม 2.31 ลานกลา
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3.3 สนับสนุนชุมชนในการเฝ้าระวังและฟื้ นฟู คุณภาพดินและนํ้า

มีการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าในพื้นที่ดําเนินงานทุกแหง โดยวิเคราะหคุณภาพดิน 116 ตัวอยาง ตะกอนดิน
35 ตัวอยาง วิเคราะหคุณภาพนํ้า 100 ตัวอยาง และตะกอนนํ้า 47 ตัวอยาง สงเสริมการจัดการขยะอยางถูกตองใน
18 ชุมชน การจัดการนํ้าเสียใน 4 ชุมชน และการทําปุยหมักเพื่อฟนฟูและปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 833 ตัน
3.4 การอนุรักษ์และฟื้ นฟู ป่าต้นนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

สงเสริมการปลูกปาชาวบานตามแนวทางการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ในพื้นที่ทํากินของเกษตรกร
529 ราย พื้นที่ปลูก 1,025.40 ไร 91,072 ตน และดูแลรักษาแปลงเดิม เกษตรกร 101 ราย พื้นที่ปลูก 1,904 ไร ตลอดจน
ปลูกไมริมถนนและพื้นที่สาธารณประโยชน 13 ชุมชน มีการปลูกปาฟนฟูอนุรักษพื้นที่ตนนํ้า จํานวน 102,193 ตน
ปาในแนวกันชน (Buffer Zone) พื้นที่ 485 ไร จํานวน 2,250 ตน และดูแลปาตนนํ้า (Payment for Ecosystem Services
– PES) พื้นที่ 10,439 ไร จัดกิจกรรม บวชปา สืบชะตาสายนํ้า 11 ชุมชน ฟนฟูพื้นที่ปาที่เสื่อมโทรมใหกลับคืนสภาพเดิม
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดพื้นที่ไรหมุนเวียน 951 ไร ฟนฟูแหลงอาหารความหลากหลายทางชีวภาพและพืชทองถิ่นของชุมชน
473.25 ไร 35 ชนิด ทําแนวกันไฟ ระยะทาง 1,094 กิโลเมตร สรางและปรับปรุงฝายชะลอนํ้า 737 แหง
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โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การจัดทําแผนแม่บทพั ฒนาชุมชน Master Plan) อย่างสมดุลและครบวงจรบนฐานข้อมูล ตรงตามภูมิสังคม (Area Base)

ตัวอย่างการนําข้อมูลแผนที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําฐานข้อมูลและพั ฒนาชุมชนเชิงพื้ นที่ในงานพั ฒนาพื้ นที่สูง
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ภาพเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง พื้ นที่บ้านปางแดงใน

โครงการพั ฒนาพื้ นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน

จังหวัดเชียงใหม่

สภาพพื้ นที่บ้านปางแดงใน
ก่อนปรับระบบเกษตร

สภาพพื้ นที่บ้านปางแดงใน
หลังปรับระบบเกษตร
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การถ่ายทอดองค์ความรู้และพั ฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้ นที่สูง
สวพส. ขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปสูการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยใชการดําเนินงาน
ในรูปแบบการถายทอดองคความรู การสรางเครือขายการเรียนรูและพัฒนา และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเปน
แหลงเรียนรู ภายใตโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” และโครงการถายทอดองคความรูตามแบบโครงการหลวง
เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีผลงานสําคัญ ดังนี้
1. โครงการ “รักษ์นํ้าเพื่ อพระแม่ของแผ่นดิน”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินโครงการ
“รักษนาํ้ เพือ่ พระแมของแผนดิน” สนองพระราชเสาวนียข อง
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ที่ทรงหวงใยทรัพยากรธรรมชาติและปาตนนํ้า
ลําธาร เพือ่ ขยายผลแนวพระราชดําริในการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนนํ้าของลุมนํ้าตาง ๆ
ใหคนอยูร ว มกับปาไดอยางสมดุลยัง่ ยืน มีการอนุรกั ษ พัฒนา
และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ โดยกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน ควบคูก บั
การสรางโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทํ า
ใหประชาชนพออยู พอกิน และพึ่งตนเองได มีการเรียนรู
อยางตอเนือ่ ง และมีโอกาสเขาถึงบริการพืน้ ฐาน โดยดําเนินงาน
ในพืน้ ที่ 11 แหง ครอบคลุมพืน้ ที่ 129 กลุม บาน ของ 10 อําเภอ
7 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม นาน
อุตรดิตถ พิษณุโลก และเลย ผูไดรับผลประโยชน 24,534
ครัวเรือน ประชากร 76,630 ราย มีหนวยงานรวมดําเนินงาน
15 หน ว ยงาน ผลโดยผลการดํ า เนิ น งานของ สวพส.
ซึง่ ทําหนาทีเ่ ปนทัง้ หนวยงานรวมปฏิบตั งิ าน และเลขานุการ
โครงการฯ มีที่สําคัญ ดังนี้
1.1 การส่งเสริมอาชีพและพั ฒนาคุณภาพชีวิต

ได พั ฒ นาชี วิ ต และความเป น อยู  ข องประชาชน
ในกลุมบานตนแบบและแหลงเรียนรู ดวยการปลูกพืชที่
ประณีต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีตลาดรองรับ ตาม
แนวทางโครงการหลวง เชน การปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP
เกษตรอินทรีย เปนตน โดยมีเกษตรกรไดรบั การสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ รวม 606 ราย ปรับเปลีย่ นการปลูกพืชเชิงเดีย่ ว
เปนพืชผสมผสานหรือพืชสรางมูลคา 337 ไร และไดรับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียในพื้นที่โครงการ 3 แหง
เกษตรกร จํานวน 19 ราย พืน้ ที่ 9.88 ไร รายได 3.96 ลานบาท

โดยไดพัฒนาแหลงเรียนรูและขยายผลการดําเนินงานของ
โครงการฯ 1 แหง คือ พื้นที่ลุมนํ้าภาค จังหวัดพิษณุโลก
ซึง่ มีการรวมกลุม ปลูกพืชอินทรีย จนกระทัง่ ปจจุบนั ไดจดั ตัง้
กลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตรอิ น ทรี ย  รั ก ษ นํ้ า ลุ  ม นํ้ า ภาค
มีสมาชิก 17 ราย ทุนดําเนินงาน 57,000 บาท สามารถ
เปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนใกลเคียง 5 ชุมชน และขยาย
ไปยังจังหวัดใกลเคียงอีก 3 จังหวัด
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1.2 การอนุรักษ์และฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน โดยสนับสนุนมูลสัตว
สําหรับปรับปรุงดิน การผลิตปุย หมักจากมูลสัตวและเศษพืช
การลดการเผาในพืน้ ทีเ่ กษตร สนับสนุนการตรวจวิเคราะหดนิ
เพื่อการปรับปรุงดิน รวมทั้งรวมบูรณาการกับหนวยงานใน
พืน้ ทีใ่ นการบริหารจัดการและการใชนาํ้ อยางมีประสิทธิภาพ
และจัดทําระบบกระจายนํา้ ใหกบั กลุม เกษตรกรทีป่ ลูกไมผล
ในพื้นที่ลุมนํ้าหมัน จังหวัดเลย
1.3 การเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สวพส. ในฐานะฝายเลขานุการของโครงการฯ ได
ดําเนินการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโครงการ
เพื่อใหเกิดการบูรณาการกิจกรรมที่สอดคลองกันระหวาง
หนวยงานในแตละลุมนํ้า และเกิดประโยชนแกชุมชน อาทิ
เชน การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทบทวนและวิเคราะหสภาพ
แวดลอมเพื่อกําหนดเปาหมายและทิศทางการดําเนินงาน
ของโครงการ การประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําป
ผานระบบออนไลน และการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ
โครงการ ในพื้นที่ลุมนํ้าหมัน จังหวัดเลย เพื่อติดตามความ
ก า วหน า และให ข  อ เสนอแนะต า งๆ ให กั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ
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2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่ อพั ฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้ นที่สูง

เปนโครงการภายใตความรวมมือของ สวพส. มูลนิธิ
โครงการหลวง และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใตแผนปฏิบัติการโครงการ
ถายทอดองคความรูตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-2565) พืน้ ที่
การดําเนินงานครอบคลุม ศศช. ทัว่ ประเทศ จํานวน 785 ศศช.
ใน 14 จังหวัด 72 อําเภอ เพื่อยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูง
สูสังคมแหงการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐาน
ความรูท เี่ หมาะสมทีผ่ า นประสบการณการเรียนรูแ ลว โดยนํา
ผลสําเร็จของโครงการหลวงไปถายทอดสูชุมชนบนพื้นที่สูง
ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูที่ปฏิบัติงาน
ประจําศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟา หลวง” (ศศช.)
และนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมในแตละ
ทองถิ่น โดยมีรูปแบบการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพชุมชน
3 รูปแบบ คือ การเรียนรูและพัฒนาจากการสรางเครือขาย
กั บ โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง
การเรียนรูและพัฒนาแบบพื้นที่เยี่ยมเยียน (Training and
Visiting: T&V) และการถายทอดองคความรูโครงการหลวง
ไปยังชุมชนผานการจัดกระบวนการเรียนรู ซึง่ ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

2.1 การเรียนรูแ
้ ละพั ฒนาจากการสร้างเครือข่าย
กั บ โครงการหลวงและโครงการขยายผล
โครงการหลวง

ไดนําเอาองคความรูโครงการหลวงไปสูการเรียนรู
และพัฒนาครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ ศศช. 70 แหง 26 อําเภอ 9 จังหวัด มีเกษตรกรได
รับประโยชน 232 ราย ในลักษณะเปนเครือขายการพัฒนา
กับโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ควบคู
กับการพัฒนาและสงเสริมใหครู ศศช. และเกษตรกร
2.2 การเรียนรู้และพั ฒนาแบบพื้ นที่เยี่ยมเยียน

ดําเนินงานนําเอาองคความรูโครงการหลวงไปสูการ
เรียนรูแ ละพัฒนาในพืน้ ทีก่ ลุม บานใกลเคียงกับโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และมีการจัดการเรียนรูและ
ติดตามใหคาํ แนะนําโดยเจาหนาที่ และการสรางแปลงสาธิต/
แปลงเรียนรูใน ศศช.หลัก เพื่อสามารถเปนตัวอยางและ
แหลงเรียนรูของ ศศช. ที่อยูใกลเคียง เชน พื้นที่ ศศช.
บานมณีพฤกษ กับโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ถํา้ เวียงแก พืน้ ที่ ศศช. บานสวาง กับโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงแมจริม และพื้นที่ ศศช. บานอุมอง
กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย
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2.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงไปยังชุมชนผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้

ถายทอดองคความรูโครงการหลวงไปยังพื้นที่ ศศช.
715 แหง โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย เพื่อให
เขาถึงองคความรูโ ครงการหลวงมากทีส่ ดุ โดยประชาสัมพันธ
องคความรูตาง ๆ ผานทางเพจโครงการ “ชุมชนถายทอด
องคความรูโครงการหลวง” และ Facebook “โครงการ
ถายทอดองคความรู” ตลอดจนการประชาสัมพันธผาน
แอปพลิเคชันไลนของ สวพส. “ของดีบนพื้นที่สูง” ใหกับ
ครู ศศช. นําไปเผยแพรและจัดกระบวนการเรียนรูตอไป
มีการติดตอสื่อสารกับคุณครูที่รวมโครงการทั้ง 90 ราย
ผานทางแอปพลิเคชันไลน และถายทอดองคความรูไปยัง
ชุมชนผานการจัดกระบวนการเรียนรู โดยการใชสอื่ องคความรู
โปสเตอร (ไฟลดจิ ทิ ลั ) สงผานแอปพลิเคชันไลน และผลิตสือ่
องค ค วามรู  ใ นรู ป แบบปฏิ ทิ น โรคและแมลง 2,000 ชุ ด
เพื่อใหครูใชในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยมีจํานวนผูเรียน
และเกษตรกรที่ ไ ด รั บ การถ า ยทอดองค ค วามรู  ผ  า นการ
จั ด กระบวนการเรี ย นรู  ร วมทั้ ง สิ้ น 2,177 ราย ในพื้ น ที่
70 ศศช. และมีผูลงทะเบียนเรียนรู 2,182 ราย
สวพส. ยังไดจัดทําแผนการดําเนินงานรวมกับผูบริหาร กศน. ครูนิเทศ และครู ศศช. เพื่อเปนเครื่องมือในการทํางาน
รวมกันในแตละป ผูเขารวมจัดทําแผน 243 ราย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพครู ศศช. โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ตามแนวทางโครงการหลวงและการศึกษาดูงานโครงการหลวง ในพืน้ ทีศ่ นู ยเรียนรูข องอุทยานหลวง
ราชพฤกษ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ รวม 75 ราย และไดบูรณาการงบประมาณกับกรมทรัพยากรนํ้า ในการสนับสนุน
การจัดทําระบบผลิตนํ้าสะอาดในพื้นที่ ศศช.จังหวัดเชียงราย 10 แหง เพื่อครู ศศช. และคนในชุมชนมีนํ้าสะอาดสําหรับ
บริโภคและอุปโภค

ครู ศศช. ร่วมศึกษาดูงานที่สถานีเกษตรกลวงปางดะ
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การพั ฒนาเพื่ อแก้ไขปัญหาสําคัญ
นอกจากการดํ า เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ให ป ระชาชนอยู  ดี มี สุ ข ตามเป า หมายของแผนปฏิ บั ติ ก ารต า ง ๆ
ที่เกี่ยวของแลว สวพส. ยังไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาเรงดวน และขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ
พื้นที่สูง ดังนี้
1. การพั ฒนาแหล่งนํ้าเพื่ อแก้ไขภัยแล้งบนพื้ นที่สูง

การพั ฒ นาแหล ง นํ้ า เพื่ อ อุ ป โภค บริ โ ภค และ
การเกษตรเปนกิจกรรมสําคัญหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่สูง
โดยดําเนินงานภายใตความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรนํ้ า
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัด และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตอยางไรก็ตามยังมีชุมชน
จํ า นวนมากที่ ต  อ งการแหล ง นํ้ า ประกอบกั บ การเกิ ด
ปญหาภัยแลง สวพส. จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาแหลงนํ้า
ขนาดเล็ ก เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ประชาชนและแก ไ ขป ญ หา
ผลกระทบจากภัยแลง ในรูปแบบโครงการแบบมีสวนรวม
ของประชาชน และครบวงจรตัง้ แตการอนุรกั ษฟน ฟูปา ตนนํา้
การพัฒนาแหลงนํ้า และการสงเสริมอาชีพแบบประณีต
และใชนาํ้ อยางคุม คา มุง เนนใหเกษตรกรมีนาํ้ เพือ่ การเกษตร
อย า งพอเพี ย ง มี ร ายได ก ารจากปลู ก พื ช ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง นี้ ก ารดํ า เนิ น งานยั ง ได รั บ การสนั บ สนุ น
จากหนวยงานในพืน้ ที่ เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หนวยการพัฒนา
การเคลื่อนที่ (นพค.) กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินงานในพื้นที่
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนา

พื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวงเพื่ อ แก ป  ญ หาพื้ น ที่ เ ฉพาะ
ผลการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ สะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ประกอบดวย
บอพวง 336 แหง ถังพักนํ้า 57 แหง ฝายกึ่งถาวร 16 แหง
และระบบทอ 244 กิโลเมตร มีเกษตรกรไดรบั ประโยชนรวม
9,705 ราย ใน 213 ชุมชน พื้นที่ 27,928 ไร ทั้งนี้ยังเปน
การชวยดูแลปาตนนํ้าครอบคลุมพื้นที่ 382,655 ไร จากการ
ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาแหล ง นํ้ า เพื่ อ แก ไ ขภั ย แล ง บนพื้ น ที่ สู ง
สงผลให สวพส. ไดรบั รางวัลเลิศรัฐ ประจําป 2564 ในรางวัล
บริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการใหบริการ จากผลงาน
“ฟนฟูปา พัฒนานํ้า แกจนคนบนพื้นที่สูง”
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2. การแก้ไขปัญหาหมอกควันบนพื้ นที่สูง

การพัฒนาพื้นที่สูงของ สวพส. ยึดแนวทางโครงการหลวง คือใหประชาชนอยูดีมีสุข ควบคูกับการอนุรักษ
และฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหอดุ มสมบูรณ โดยการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ คือ การจัดทําแผนทีด่ นิ
รายแปลง เพือ่ แบงแยกพืน้ ทีท่ าํ กินและพืน้ ทีป่ า ใหชดั เจน การปรับระบบเกษตรของเกษตรกรใหไมสรางผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เชน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา ลดการเผา ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร และปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน เปนตน และสงเสริมชุมชนในการอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ทัง้ นีใ้ นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดาํ เนินการปรับระบบเกษตรของเกษตรกรจากแบบดัง้ เดิม สูเ กษตรทีป่ ระณีต
และลดการเผา รวมกับการดําเนินตามมาตรการปองกันไฟปาของภาครัฐ การปลูกปาเพือ่ การอนุรกั ษฟน ฟูปา ตนนํา้
เปนผลใหสามารถปญหาการเผาและหมอกควัน โดยพบวาการเกิดจุดความรอน (Hotspot) ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงทัง้ 44 แหง ลดลงจาก 7,322 จุด ในป พ.ศ. 2563 เหลือ 2,187 จุด ป พ.ศ. 2564
คิดเปนรอยละ 70.13 ซึง่ มีจดุ ความรอนในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม 599 จุด และพืน้ ทีป่ า 1,588 จุด ลดลงจากป พ.ศ. 2563
ที่เกิดจุดความรอนในพื้นที่เกษตรกรรม 1,610 จุด และในพื้นที่ปา 5,712 จุด คิดเปนรอยละ 63 และรอยละ 72
ตามลําดับ และยังพบวาการเกิดจุดความรอนในพื้นที่ดําเนินงานของ สวพส. ตํ่ากวาในพื้นที่ใกลเคียงเปน
อยางมาก

ตารางแสดง
จุดความร้อนในพื้ นที่โครงการพั ฒนาพื้ นที่สูง
แบบโครงการหลวง
จํานวนพื้ นที่โครงการ
พั ฒนาพื้ นที่สูงฯ

ปี 2562
ม.ค. – พ.ค.

ปี 2563
ม.ค. – พ.ค.

ปี 2564
ม.ค. – พ.ค.

เชียงราย

3

1,271

816

113

เชียงใหม่

20

1,813

2,579

710

แม่ฮ่องสอน

3

1,048

1,184

598

ตาก

4

874

1,525

442

น่าน

11

908

646

102

เพชรบูรณ์

1

32

56

39

กําแพงเพชร

1

32

38

12

กาญจนบุรี

1

309

478

171

44

6,287

7,322

2,187

จังหวัด

รวม
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100
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3. การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19)

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหกลุมบานในพื้นที่ดําเนินงาน 172 หมูบาน
ไดรบั ผลกระทบอยางรุนแรงถึงระดับปดหมูบ า น สงผลตอการดํารงชีวติ
ของประชาชน และการจําหนายผลิตผล สวพส. ไดประสานหาชองทาง
ตลาดใหกับชุมชน เชน การจําหนายออนไลน และนําผลผลิตบางสวน
มาจัดจําหนาย ณ กลุม งานตลาดและสถาบันเกษตรกร และไดชว ยเหลือ
ประชาชนโดยจัดสงถุงยังชีพใหแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบ จํานวน
2,221 ครัวเรือน สนับสนุนหนากากอนามัยและแอลกอฮอล รวมทั้ง
เปนสือ่ กลางในการประสานงานความชวยเหลือระหวางชุมชนกับองคกร
และหนวยงานตาง ๆ

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
1. การยกระดับการพั ฒนาของชุมชน

การดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของ สวพส. มีเปาหมายใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีความเขมแข็ง และสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาตนเองไดอยางสมดุล ทั้งดานการพัฒนาอาชีพ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน โดยไดกําหนดตัวชี้วัดสําคัญเพื่อใช
ในการประเมินระดับการพัฒนาของกลุม บาน จํานวน 10 ตัวชีว้ ดั และกําหนดระดับการพัฒนาของเปาหมายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ออกเปน 4 กลุม
รายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 8
ตัวชี้วัดที่ 9
้ ด
ตัวชีว
ั ที่ 10

ประชาชนในชุมชนไดรับการถายทอดองคความรู และมีเกษตรกรหรือผูนําเขารวมกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนมีโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพ และสนับสนุนการประกอบอาชีพ เชน ถนน ไฟฟา
แหลงนํ้าอุปโภคและบริโภค และโรงรวบรวมผลผลิต และมีมาตรการดูแลรักษา
ครัวเรือนนํารองที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริม ที่สามารถเปนแปลงเรียนรู หรือแปลงสาธิตของชุมชน
ชุมชนมีแผนอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรและสิง่ แวดลอม ทีเ่ หมาะสมกับชุมชนและการดําเนินกิจกรรม
ตามแผน
ครัวเรือนในชุมชนมีการใชประโยชนพื้นที่ตามแผนที่การใชประโยชนที่ดิน (land used planning)
ครัวเรือนสวนใหญของชุมชนไดรับการพัฒนา และสงเสริมดานอาชีพ
ชุมชนมีสถาบันเกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง และสามารถจัดการดานการผลิตและ
การตลาดได
ครัวเรือนสวนใหญในชุมชนที่รายไดสูงกวาเสนความยากจน
ชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ และการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติได
ผลการพัฒนาโดยรวมของชุมชนสามารถเปนแหลงเรียนรูไ ด มีการยอมรับและสนับสนุนจากหนวยงาน
ในพื้นที่ และมีผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา

ระดับการพั ฒนาของกลุ่มบ้าน
กลุ่มบ้านระดับ A

กลุมบานที่ชุมชนเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดดวยตนเอง และมีผลการพัฒนาที่สามารถเปน
แหลงเรียนรูได โดยมีลักษณะตามตัวชี้วัดที่ 1-10

กลุ่มบ้านระดับ B

กลุม บานทีช่ มุ ชนสามารถรวมขับเคลือ่ นการพัฒนา มีการกระจายและยกระดับการพัฒนาชีวติ ความเปนอยู
การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม และการสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยมีลักษณะตามตัวชี้วัดที่ 1-6

กลุ่มบ้านระดับ C

กลุมบานที่ชุมชนอยูระหวางการเริ่มเรียนรูและขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อการแกไขปญหาพื้นฐานดาน
การประกอบอาชีพ และมีการพัฒนาแปลงเรียนรู โดยมีลักษณะตามตัวชี้วัดที่ 1-3

กลุ่มบ้านระดับ D

กลุมบานที่ยังไมเขาดําเนินการพัฒนา
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102

รายงานประจําปี 2564

ผลสัมฤทธิ์การยกระดับการพัฒนาของกลุมบาน
จากการดําเนินงานพัฒนาในทุกมิติ พบวา เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุมบานเปาหมายในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ 44 พืน้ ที่ จํานวน
616 กลุมบาน สามารถยกระดับการพัฒนาเปนกลุมบานที่ชุมชนเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดดวยตนเอง และ
มีผลการพัฒนาที่สามารถเปนแหลงเรียนรูได (ระดับ A) จํานวน 42 กลุมบาน กลุมบานที่ชุมชนสามารถรวมขับเคลื่อน
การพัฒนา มีการกระจายและยกระดับการพัฒนาชีวิตความเปนอยู การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม และการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน (ระดับ B) จํานวน 148 กลุมบาน กลุมบานที่ชุมชนอยูระหวางการเริ่มเรียนรูและขับเคลื่อน
การพัฒนา เพื่อการแกไขปญหาพื้นฐานดานการประกอบอาชีพ และมีการพัฒนาแปลงเรียนรู (ระดับ C) จํานวน 348 กลุม
และกลุมบานที่ยังไมไดเขาดําเนินการพัฒนา (ระดับ D) จํานวน 78 กลุมบาน รวม 616 กลุมบาน
ตารางแสดงผลการยกระดับการพั ฒนาของกลุ่มบ้านเป้าหมาย
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับการพั ฒนา

โครงการพั ฒนาพื้ นที่สูง
แบบโครงการหลวง

A

B

C

D

รวม

กลุ่มพื้ นที่ 1 ลุ่มนํ้าปิง-แม่กลอง

6

38

56

0

100

กลุ่มพื้ นที่ 2 ลุ่มนํ้าโขงเหนือ

10

30

89

24

153

กลุ่มพื้ นที่ 3 ลุ่มนํ้าน่าน

17

33

36

5

91

กลุ่มพื้ นที่ 4 ลุ่มนํ้าสาละวิน

6

21

81

47

155

กลุ่มพื้ นที่ 5 พื้ นที่เฉพาะ

3

26

86

2

117

42

148

348

78

616

รวม

หมายเหตุ:
กลุมพื้นที่ 1
กลุมพื้นที่ 2
กลุมพื้นที่ 3
กลุมพื้นที่ 4
กลุมพื้นที่ 5

ลุมนํ้าปง-แมกลอง 13 แหง: คลองลาน ดอยปุย ปากลวย ปางแดงใน ปางมะโอ ปางหินฝน ปาแป ผาแตก แมมะลอ
หวยเปา โหลงขอด หวยเขยง และหวยนํ้าขาว
ลุมนํ้าโขงเหนือ 3 แหง: วาวี แมสลอง และหวยกางปลา
ลุมนํ้านาน 11 แหง: ขุนสถาน ถํ้าเวียงแก นํ้าแขวง นํ้าเคิม นํ้าแปง บอเกลือ ปางยาง โปงคํา แมจริม วังไผ
และสะเนียน
ลุมนํ้าสาละวิน 6 แหง: แมสอง แมสามแลบ สบโขง สบเมย พบพระ และผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ
พื้นที่เฉพาะ 11 แหง: ผาแดง ฟาสวย ปาเกี๊ยะใหม หวยโปงพัฒนา ขุนตื่นนอย ผีปานเหนือ แมแฮหลวง หวยแหง
หวยฮะ เลอตอ และแมระมีดหลวง
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2. ผลสําเร็จจากการพั ฒนา

สํานักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic
and Social Affairs – UN DESA) คัดเลือกโครงการ “Good Practice of Sustainable Highland
Development: People Live in Harmony with Forest” ตนแบบชุมชนอยูรวมกับปา ของโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จังหวัดแมฮองสอน เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs (SDG
Good Practices) เปาหมายที่ 2 12 13 และ 15 และเผยแพรใหประเทศตาง ๆ นําไปปรับใช และกลุม บานบนพืน้ ทีส่ งู
ทีม่ กี ารพัฒนาอยางยัง่ ยืนตามแนวทางโครงการหลวง (Royal Project Model) ยังเปนทีย่ อมรับ โดยไดรบั รางวัลเลิศรัฐ
ประจําป 2564 จํานวน 4 รางวัล คือรางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชน
มีสวนรวม รางวัลระดับดีเดน จากผลงาน “ชุมชนไมมีคา ดูแลรักษา สรางรายได” ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงปาแป และรางวัลระดับดี จากผลงาน “มั่นคงดวยอาหาร ธนาคารในปา รักษาทรัพยากร”
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ผลงาน “สรางอาชีพ สรางรายได ภายใตพื้นที่ดินจํากัด”
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยกางปลา และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการใหบริการ
จากผลงาน “ฟนฟูปา พัฒนานํ้า แกจนคนบนพื้นที่สูง” ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
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ผลการดําเนินงาน

ด้านการพั ฒนาและบริหารองค์กร
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ผลการดําเนินงาน

ด้านการพั ฒนาและบริหารองค์กร
สวพส. ยกระดั บ การพั ฒ นาองค ก ารให มี ขี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย ด ว ยการนํ า องค ก ารอย า งมี วิ สั ย ทั ศ น
เนนผูร บั บริการและผูม สี ว นไดสว นเสีย มุง มัน่ ศรัทธาตอหลักการทํางานของโครงการหลวง มุง ผลลัพธทสี่ รางคุณคาและสราง
ความไววางใจจากประชาชน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สูร ะบบราชการ 4.0 ดวยการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรมความโปรงใสเปนสําคัญ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชให
เหมาะสมกั บ บริ บ ทการวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง สร า งนวั ต กรรมเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ตอบสนองต อ การสร า ง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สรางโอกาสความเสมอภาคใหกับชุมชนดอยโอกาสบนพื้นที่สูง ขณะเดียวกัน
ยังพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรูและทักษะที่หลากหลาย เพื่อใหการดําเนินงานของ สวพส. เปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดําเนินงานดานการพัฒนาและบริหารองคกรทีส่ าํ คัญ
ดังนี้
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพั ฒนาบุคลากร

สวพส. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
(Strategic Human Development) เห็นความสําคัญ
ในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรควบคู  กั บ
การสงเสริมใหบคุ ลากรเปนผูม คี วามรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม และมีความสุขในการทํางาน ตามแผนกลยุทธ
การพัฒนาบุคลากรภายใตแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) มีการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้
1.1 การพั ฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
(HRM)

• พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการดานโครงสราง
สมรรถนะ และอัตรากําลัง โดยมีเปาหมายในการเตรียม
กําลังคนเพื่อตอบโจทยภารกิจสําคัญในอนาคต ไดคัดเลือก
บุคลากรเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน ระดับ 6
จํานวน 14 กลุมงาน
• จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล (IDP)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนนการพัฒนาบุคลากร
ที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของแผนการ
วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) ใหได
รับการพัฒนา และยกระดับความรูและทักษะ ในรูปแบบ
Training และ Non-Training และการมอบหมายงานสําคัญ

การมอบหมายงานสําคัญเพื่ อให้บุคลากรได้ยกระดับความรู้
และใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน
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ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากรพัฒนางานใหมที่สะทอน
ให เ ห็ น ถึ ง นวั ต กรรม การคิ ด แบบใหม การจั ด ระบบ
การบู ร ณาการ หรื อ การนํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช ใ น
การทํางานเพือ่ ประโยชนสว นรวมทีต่ อบสนองและเชือ่ มโยง
กับงานตามยุทธศาสตรของ สวพส. โดยมีบุคลากรผาน
การประเมินคิดเปนรอยละ 93 สามารถสรางองคความรู
จากการพัฒนาตนเอง 117 เรื่อง
• คัดเลือกบุคลากร 14 ราย เขารวมหลักสูตรอบรม
การประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ
ภายใตโครงการขององคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย (Asian
Productivity Organization – APO) ผานระบบการประชุม
ทางไกล จํานวน 13 หลักสูตร ใน 7 ประเทศ เชน หลักสูตร
Training of Trainers on Developing Future-ready
Agribusiness Social Enterprises ประเทศฟลิปปนส
หลักสูตร Observational Study Mission on Collaboration
among Agriculture, Manufacturing, and Retailing in
Japan ประเทศญีป่ นุ หลักสูตร Workshop on Agribusiness

Innovations for Sustainable Rural Community
Development ประเทศปากีสถาน หลักสูตร Workshop
on Ecological Models for Agroforestry Systems ประเทศ
ศรีลงั กา Conference on Public-sector Productivity:
Ensuring Public Services in the New Normal ประเทศ
ฟลิปปนส เปนตน
• สนับสนุนใหนาํ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใชในการสงเสริม
การเรียนรูและการพัฒนา สวพส. ผานระบบการเรียนรู
แบบออนไลน (HRDI-OLS) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองผาน Social Media
และเรียนรูหลักสูตรที่จําเปนในการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา
ปจจุบันมีหลักสูตรการเรียนรูออนไลน จํานวน 9 หลักสูตร
รองรับผูเรียนรู 1,270 ราย มีผูสนใจเขาเรียนแลว 207 ราย
• สรางสภาพแวดลอมทีค่ าํ นึงถึงความปลอดภัยของ
บุคลากร ในชวงสถานการณฝุนควันในพื้นที่ภาคเหนือ และ
สถานการณแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เชน การจัดหาเครื่องฟอกอากาศ การกําหนดมาตรการ
ปฏิบตั งิ านนอกสถานทีต่ งั้ (Work From Home) การบันทึก
การเฝาระวังสถานการณ COVID-19 ของบุคลากร สวพส.
และรายงานผลการเขาบันทึกใหบคุ ลากรทราบผานชองทาง
HRDI-Connect ทุกวัน เพื่อการวิเคราะหสถานการณ
และเตรียมความพรอม การจัดหาอุปกรณปอ งกันการระบาด
ของเชือ้ COVID-19 การจัดหาชุดตรวจการติดเชือ้ COVID-19
(Antigen test kit – ATK) สําหรับบุคลากร และการติดตาม
ขอมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากร สวพส.

สวพส. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยให้นําหลักการทํางานโครงการหลวงมาเป็นแนวทางเพื่ อพั ฒนาพื้ นที่สูง
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1.2 การพั ฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล (HRD)

สวพส. พั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) เพื่อใหสามารถนําความรูไป
ปรับปรุงและพัฒนางานทีต่ อบสนองสมรรถนะหลักขององคการ
โดยสนับสนุนใหบุคลากร ไดพัฒนาตนเองในดานความรู
ความสามารถในการแกไขปญหา รวมกับการพัฒนาความรู
และทักษะดิจิทัล เพื่อใหมีความพรอมในการตอบสนองตอ
ปญหาที่ซับซอน ประกอบดวย 3 ประเภทขององคความรู
คือ (1) ความรูต ามสมรรถนะหลัก อาทิ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปฏิบัติงาน (2) ความรูและทักษะสําหรับขับเคลื่อนตามกลยุทธ และ
(3) ความรูแ ละทักษะสําหรับการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจพืน้ ฐาน ทัง้ ในรูปแบบ online และ onsite รวม 78 หลักสูตร 163 ครัง้
มีบุคลากรไดรับการพัฒนา 2,564 ราย (นับซํ้า)
2. การปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแนวทางการพั ฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

สวพส. ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง
พั ฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
่ ง
สถาบันวิจย
ั และพั ฒนาพื้ นทีส
ู (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมุง
่ พั ฒนา
ศักยภาพขององค์การ พร้อมคิดค้นนวัตกรรม
การบริ ห ารงานให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ทั น สมั ย
เพื่ อสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ค นและชุ ม ชนบนพื้ นที่ สู ง
โดยมี ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ จากการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 99.56 มีผลการ
่ อดคล้องกับแนวทางการพั ฒนา
ดําเนินงานทีส
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ดังนี้

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

เป้าหมายการพั ฒนา

การดําเนินงาน

มิติระบบราชการที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน
(Open & Connected Government)
• การคิดเชิงกลยุทธ
• การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ
• การเขาถึงบริการสาธารณะ
• ความสามารถในการแขงขันดานตนทุน
• การขับเคลื่อนกระบวน End to end
• การเปดเผย โปรงใส

• กํ า หนดนโยบายกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละมี แ นวทางปฏิ บั ติ ต าม
หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมมุงมั่นใหหนวยงานเปน
“ตนแบบขององคการดานความโปรงใสและมีคุณธรรม”
• ประกาศเจตนารมณเปนองคการดานความโปรงใส สามารถเขาถึงและ
ตรวจสอบข อ มู ล ได สร า งความเชื่ อ มั่ น และได รั บ ความไว ว างใจต อ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
• ขับเคลื่อนงานดวยแนวคิดเชิงยุทธศาสตร (1) เนนการมีสวนรวมกับชุมชน
ดําเนินงานครอบคลุมทุกมิติ (Inclusive) สรางรูปแบบและกลไกความ
รวมมือของการดําเนินงานดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดเครือขายการทํางาน
(Network Platform) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ
รวมกัน (2) สรางความเขาใจภายในองคการเพือ่ การทํางานทีม่ จี ดุ มุง หมาย
เดียวกัน และรวมบูรณาการการทํางานรวมกัน (Oneness) เชื่อมโยง
การดําเนินงานระหวางงานวิจัย งานพัฒนา งานอุทยานหลวงราชพฤกษ
(3) บริหารจัดการใหเปนองคการแหงการเรียนรูท มี่ รี ะบบการจัดการขอมูล
(Data management) และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานใหทันสมัยและชวยลดขั้นตอน
และลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน มีระบบการจัดการขอรองเรียน
• การขับเคลื่อนการดําเนินการเหลานี้เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนบน
พื้นที่สูงและประเทศชาติในการขจัดปญหาความยากจน สรางความมั่นคง
ทางอาหาร ลดความเหลื่อมลํ้า อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
(Citizen- Centric Government)
• การตอบสนองความตองการของประชาชน
• การเขาถึงสาธารณะ
• มุงเนนผลลัพธ
• การปรับปรุงบริการภาครัฐ
• การออกแบบการใหบริการเฉพาะราย
• การสรางความสุขแกประชาชน

• ดําเนินงานโดยยึดปญหาและความตองการของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เปนหลัก
แลวจึงนํามาวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดลอม
ของชุมชน ไดแก แผนการยกระดับการพัฒนารายพืน้ ทีเ่ ปนกลุม บานระดับ
A B C และ D ตามแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงระยะ 8 ป (พ.ศ. 25632570) จํานวน 616 กลุมบาน
• เปนจุดใหบริการแกชุมชนบนพื้นที่สูงในการใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อการ
แกไขปญหาและถายทอดองคความรูตามแนวทางโครงการหลวงใหแก
ชุมชนอยางใกลชดิ รวดเร็ว และตอเนือ่ ง เปดกวางในการเขาถึงการบริการ
ของโครงการผานชองทางการสื่อสารวิธีตาง ๆ ทาง Social Media
• มีรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานเปนกลุมลุมนํ้า (Area Based)
บูรณาการการทํางานเชิงพื้นที่ในลักษณะ “พื้นที่-พันธกิจ-การมีสวนรวม”
ในระดับจังหวัด อําเภอ และชุมชน เพือ่ สรางความเปนหุน สวน (Partnership)
และเครือขายความรวมมืออยางใกลชดิ ระหวางกัน สงเสริมใหเกิดบรรยากาศ
การวางแผน การปฏิบัติงานและการแกไขปญหารวมกัน
• นํา HRDI MAPs Application มาเปนเครื่องมือวางแผนการพัฒนา
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงอยางมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร หนวยงานรวม
บูรณาการ และเกษตรกรในพื้นที่ดําเนินงาน สวพส.
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เป้าหมายการพั ฒนา

การดําเนินงาน

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย • นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ตามแนวคิด “ทํานอย ไดมาก”
(Smart & High Performance Government) เพื่อลดตนทุนของกระบวนการที่สงผลตอการสรางขีดความสามารถของ
• การปรับองคกรสูยุคดิจิทัล
องคการ ไดแก การใชระบบสารสนเทศเพือ่ ลดตนทุน freeware และ open
source ที่ชวยในการปฏิบัติงานทั้งในระดับพื้นที่ และสวนกลาง สามารถ
• การพัฒนานวัตกรรม
แชรขอมูลและทํางานรวมกันภายใตระบบ cyber security เชน ระบบ
• ความสามารถของบุคลากร
VPN, QR Code, HRDI Maps
• การแกไขปญหา
• มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อสรางและความสามารถ
• การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา
• พัฒนาบุคลากรของ สวพส. ใหมวี ฒ
ั นธรรมองคการและคานิยมทีม่ งุ สัมฤทธิ์
และสงตอผลงานที่เปนเลิศ โดยยึดหลักคุณธรรมดวยกระบวนการสราง
ความรวมมือเพื่อแกปญหา เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในลักษณะ
Project team เชิงพื้นที่ (Area Base) และรายสาขา (Function Base)
เพื่อชวยดําเนินการในพื้นที่ระดับลุมนํ้า
• นํารูปแบบการใชบริการทางวิชาการรวมกัน (Shared Services) ระหวาง
สํานัก ชวยใหเกิดกระบวนการสรางและแลกเปลีย่ นเรียนรูเ ปนทีม (Team
Learning) โดยบุคลากรไดรับการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา ใหเปน
ผูมีความรูและทักษะแบบสหสาขาตามแผนพัฒนาบุคลากร
• สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง สวพส. ใหความสําคัญในการสรางและพัฒนา
ศักยภาพของผูน าํ เกษตรกรใหเปนผูร ดู า นตาง ๆ ในชุมชน (Smart Farmers)
เพือ่ ใหมขี ดี ความสามารถในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และปฏิบตั หิ นาที่
รวมกับบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ โดยไดกําหนดเกณฑจัดระดับ
การพัฒนาผูนําเกษตรกรใหสอดคลองตามแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้ ยังนํากลไกการขอรับรางวัลมายกระดับการดําเนินงานของ สวพส. ได้แก่

• รางวัลเลิศรัฐ สวพส. เสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐใน
3 สาขา ไดแก คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
บริ ก ารภาครั ฐ และการบริ ห ารราชการแบบมี ส  ว นร ว ม
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยไดรบั
การตอบรับจากบุคลากร สวพส. เสนอผลงานเดนเพือ่ ขอรับ
รางวัลเลิศรัฐเพิม่ ขึน้ ทุกป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส.
มีผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐทั้ง 3 รางวัล เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเปนรอยละ 40 ในสาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) สวพส. ผานการ
ประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 ดวยตนเอง
ที่ 431.15 คะแนน (เปนระบบราชการ 3.45) และมีผล
การประเมินในขั้นตอนที่ 2 จาก Application Report ที่
306 คะแนน เสนอผลงานดานการบริการภาครัฐ 8 ผลงาน
(ผานระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ 1 ผลงาน) และ
เสนอผลงานด า นการบริ ห ารราชการแบบมี ส  ว นร ว ม
11 ผลงาน (ผานระดับดีเดน ประเภทสัมฤทธิผลประชาชน
มีสวนรวม 1 ผลงาน และระดับดี ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีสวนรวม 2 ผลงาน)
• รางวัลสํานักงานสีเขียว Green Office จากกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สวพส. สงเสริมใหบุคลากรนําความรูจาก
มาตรฐานสํานักงานสีเขียวไปประยุกตใช และสงเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในสํานักงาน โดยปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดําเนินการพัฒนาและยกระดับงานอยางเขมขน
ใน 6 หมวด ไดแก การกําหนดนโยบาย การวางแผนการ
ดําเนินงานและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง การสื่อสารและ
สรางจิตสํานึก การใชทรัพยากรและพลังงาน การจัดการ
ของเสีย สภาพแวดลอมและความปลอดภัย และการจัดซื้อ
และจัดจาง
• United Nations Public Service Awards 2021
สาขาการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ เพื่อบรรลุ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Enhancing the effectiveness
of public institutions to reach the SDGs) โดย
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (ECOSOC)
ในผลงาน Huay Nam Sai Model

• SDGs (Good Practices) โดยสํานักงานกิจการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (United Nations
Department of Economic and Social Affairs – UN
DESA) ในผลงาน “Good Practice of Sustainable
Highland Development: People Live in Harmony
with Forest.”
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การยกระดับการสื่อสารและประชาสัมพันธเชิงรุก
ของ สวพส. กําหนดประเด็นสําคัญในการสือ่ สารองคกรและ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
สรางอัตลักษณ สวพส. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานทีโ่ ดดเดนทัง้ ดานงานวิจยั งานพัฒนา และ
การสงเสริมการเรียนรูข องอุทยานหลวงราชพฤกษ ไปสูก ลุม
เปาหมายที่เกี่ยวของ ดวยงานวิจัยและพัฒนาที่สรางความ
เชื่ อ ถื อ ต อ ภาพลั ก ษณ ข ององค ก รและการยอมรั บ จาก
สาธารณชน ผูร บั บริการและผูม สี ว นไดเสีย ทัง้ ระดับประเทศ
และนานาชาติ จํานวน 13 ประเด็น เชน งานวิจยั และพัฒนา

เรื่องพืชกัญชง (เฮมพ) ผลงานชุมชนตัวอยางการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงาน
ของ สวพส. และแหลงเรียนรูตามศาสตรพระราชา
การขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริต ปลูกฝง
และบมเพาะนิสัยของบุคลากรของ สวพส. ไมใหเบียดบัง
ผูอ นื่ ยึดถือประโยชนของผูร บั บริการและผูม สี ว นไดสว นเสีย
โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงมากกวาประโยชนสวนตน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
2564 สวพส. ไดคะแนนการประเมิน 94.71 คะแนน
อยูใ นระดับ A เพิม่ ขึน้ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ไดคะแนน 89.48 คะแนน จัดอยูในลําดับที่ 4
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และลําดับที่ 20
ของหนวยงานภาครัฐประเภทองคการมหาชน
สวพส. เขารับการประเมินรางวัลองคกร
โปรงใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards)
จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อยกระดับให สวพส.
เปนหนวยงานที่พรอมรับผิดชอบจากการปฏิบัติ
ภารกิจหรือการใหบริการ ปฏิบัติภารกิจยึดมั่นในหลักนิติธรรม ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนของผูปฏิบัติงาน ผูรวมงาน
และปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เปนสากล และดําเนินภารกิจและมีระบบการจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส มีการปองกัน
การทุจริต และปองกันการใหหรือรับสินบน

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ไดนาํ แนวทางของแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) มาเปนแนวทางการสงเสริม
ใหบคุ ลากร สวพส. มีสว นรวมในการสรางสังคมคุณธรรมตาม
หลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และเขารับการประเมิ น องค ก รคุ ณ ธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวบรวมขอมูลและตรวจสอบเอกสารรายงานผลการประเมิน
องคกรคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณเพือ่ เสนอตอคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณพจิ ารณาใหความเห็นชอบ และ
จากการพิจารณาผลการประเมินพบวา มีหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณทผี่ า นเกณฑการประเมินองคกร
คุณธรรมจํานวน 13 หนวยงาน โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ไดรบั ผลการประเมินผานเกณฑ
ในระดับ “องคกรสงเสริมคุณธรรม” (มีสวนงานในสังกัด

ประเมิ น ได ใ นระดั บ “ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม” ไม น  อ ยกว า
รอยละ 80)
นอกจากนี้ สวพส. ไดเขารวมประกวดองคกรตนแบบ
ดานสิทธิมนุษยชน ประจําป 2564 ดวยผลการดําเนินงาน
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565)
และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตลอดจนสงเสริมเรื่อง
หลักสิทธิมนุษยชนใหแกบุคลากร เกษตรกร และประชาชน
โดยดําเนินงานตามภารกิจเพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีสิทธิ
ไดรับการพัฒนาชีวิตความเปนอยูภายใตการอยูรวมกับ
สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนดวยการดําเนินโครงการชุมชน
คารบอนตํ่าและยั่งยืน ซึ่งสงผลใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีชีวิต
และความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
การอนุรกั ษและฟน ฟูสงิ่ แวดลอม การสรางความเขมแข็งของ
สังคมและชุมชน และการพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่จําเปน
เพือ่ แกปญ
 หาความยากจนและการเสือ่ มโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติ

กระจายการพั ฒนาส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิง
่ แวดล้อม
เพื่ อลดความเหลื่อมลํ้าและแก้ไขปัญหาความยากจน

สร้างการมีสว
่ นร่วมและความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรก
ั ษ์ ฟื้ นฟู
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และสืบทอดภูมิปัญญา
ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า

ทําให้ชุมชนบนพื้ นที่สูงสามารถดํารงชีวิตบนพื้ นที่สูงและใช้ทรัพยากร
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและควบคู่กับการรักษาสิทธิของคน
ทั้งประเทศ

สวพส. ดําเนินการเพื่ อให้เกิดความยั่งยืนในการพั ฒนาการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
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3. การพั ฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการข้อมูลเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของ สวพส. ให ทั น ต อ สถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงด า นเทคโนโลยี แ ละชี วิ ต วิ ถี ใ หม
(New Normal) เพือ่ กาวสูก ารเปนศูนยกลางขอมูลสนับสนุนการวิจยั พัฒนา การเรียนรูศ าสตรพระราชา และการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(Data Center) เปนองคการทีข่ บั เคลือ่ นดวยขอมูล (Data Driven) และเพิม่ ขีดสมรรถนะขององคการ โดยพัฒนาแพลตฟอรม
ขอมูลที่เอื้อตอการบริหารจัดการ พัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศบนพื้นที่สูงที่รองรับการใหบริการขอมูลและสารสนเทศ
ที่มีมาตรฐานแบบบูรณาการ สามารถใชขอมูลรวมกันทั้งองคการอยางยั่งยืน พัฒนาสารสนเทศเชิงกลยุทธสนับสนุน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน รวมถึงสรางกระบวนการจัดการองคความรู ใหบคุ ลากรมีสมรรถนะสูงในการพัฒนางาน
และทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีผลงานสําคัญดังนี้
3.1 พั ฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่ อนําไปใช้สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

“ระบบบัญชีขอ มูลภาครัฐ สถาบันวิจยั
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน)” จํานวน
12 ชุดขอมูล และเปดเผยผาน “ระบบให
บริ ก ารข อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศบนพื้ น ที่ สู ง ”
จํานวน 39 ชุดขอมูล พรอมทัง้ จัดทําคําอธิบาย
ขอมูล (Metadata) ทีส่ อดคลองตามมาตรฐาน
ที่ สพร. กําหนด
“ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)”

3.2 การบริหารจัดการข้อมูลเพื่ องานพั ฒนา
พื้ นที่สูง

โดยพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรเพือ่ สนับสนุน
การตัดสินใจ และวางแผนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง
ครอบคลุมพื้นที่สูง 20 จังหวัด โดยการพัฒนาตนแบบการ
แสดงผลขอมูลผาน GIS Portal ไดแก (1) การใหบริการ
ขอมูลภูมิสารสนเทศบนพื้นที่สูง มีขอมูลเชิงพื้นที่ 8 กลุม 36
รายการ (2) ระบบติดตามและรายงานขอมูลการสงเสริม
พัฒนาของกลุมบานระดับพื้นที่ A B C D (3) ระบบติดตาม
และรายงานข อ มู ล สภาวะป จ จุ บั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากการ
ทํางานของ สวพส. และชุมชน (4) ระบบงานดานสังคม
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนแบบ (พื้นที่ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ และ
แมจริม) (5) การรายงานขอมูลงานสงเสริมระดับพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ไดแก พืชผัก

พืชเครือ่ งดืม่ พืชไร ไมผล ไมยนื ตน ไมดอก ปศุสตั ว (6) ระบบ
วางแผนการตัดสินใจปลูกพืชอยางงายระดับพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แหง ตามเงื่อนไขการ
ตัดสินใจ : ความสูง ความลาดชัน พืน้ ทีป่ า ชัน้ คุณภาพลุม นํา้
(7) การรายงานผลการติดตามขอมูลโครงสรางพื้นฐาน
หนวยงานรวมบูรณาการ นอกจากนี้ไดจัดทําฐานขอมูล
ภาพถายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร
คนขับ (โดรน) เพื่อใชในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง
ใหเปนปจจุบัน เพื่อใชจัดทําแผนที่ภาพถายทางอากาศ
รายละเอียดสูง ในการอัปเดตขอมูลที่ดินรายแปลงในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหา
พื้นที่เฉพาะ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และจัดเก็บ
เปนภาพถายมุมสูงบริเวณสํานักงานในพื้นที่ ภาพรวมของ
ชุมชน แปลงสงเสริมปลูกพืชของสถาบัน

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

การพั ฒนาต้นแบบการแสดงผลข้อมูลผ่าน GIS Portal

3.3 พั ฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูล
เพื่ อเกษตรแม่นยํา

โดยพั ฒ นาระบบต น แบบการใช ข  อ มู ล จาก IoT
ดวยการ (1) พัฒนาระบบสูบนํา้ ควบคุมระยะไกลแบบอัตโนมัติ
พลังงานโซลาเซลล (2) พัฒนาระบบวัดนํ้าอัตโนมัติพลังงาน
แสงอาทิตย โดยสามารถติดตามผลและควบคุมไดแบบ
เรียลไทมผานระบบ Network (3) ประเมินสภาพพื้นที่และ
ประเมินนํ้าตนทุน สถานการณการใชนํ้าเพื่อการวางแผน
พัฒนาพื้นที่สูงใหมีประสิทธิภาพ และ (4) ปรับปรุงระบบ
สถานี ต รวจสภาพอากาศแบบอั ต โนมั ติ แ บบคลื่ น วิ ท ยุ
433 mhz และแบบ NB IoT/3G/4G ใหสามารถติดตาม
ขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ เชน ขอมูลอุณหภูมิสูงสุด-ตํ่าสุด
ความชื้นสัมพัทธสูงสุด-ตํ่าสุด ความเร็วลมสูงสุด-ตํ่าสุด
ทิศทางลม ปริมาณนํ้าฝนผานโปรแกรม เพื่อนําไปใชในการ
วิเคราะหและวางแผนการผลิตตอไป และพัฒนาโรงเรือน
เกษตรแมนยํา โดยจัดทําโรงเรือนเกษตรแมนยําทีม่ ตี น ทุนตํา่
โดยใชพลังงานทดแทน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงหวยเปา จังหวัดเชียงใหม และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยกางปลา จังหวัด
เชียงราย

การจัดทําฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
รายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ
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3.4 พั ฒนาแอปพลิเคชัน HRDI MAPs

เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการวางแผนพัฒนาพืน้ ทีข่ นาดเล็ก และรองรับการสํารวจภาคสนาม อาทิ การเรียกดู ปรับปรุงขอมูล
ที่ดินรายแปลง การสรางกิจกรรมในแปลง และการเรียกดูขอมูลกายภาพในพื้นที่ดําเนินงานของ สวพส. แกกลุมผูใช ไดแก
เจาหนาที่ สวพส. เกษตรกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.5 การจัดการองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูล
องค์ความรู้

โดยศึกษาการจัดการความรูข อง สวพส. เพือ่ ขับเคลือ่ น
การเปนศูนยกลางขอมูลและองคความรูการพัฒนาพื้นที่สูง
และพัฒนา LINE Official Account HRDI ของดีพื้นที่สูง
(ระยะที่ 2) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารข อ มู ล
องคความรูในรูปแบบ Chat Bot ปจจุบันมีจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด 3,733 ราย เปนผูลงทะเบียนสมาชิก 798 ราย
เผยแพรขอมูลองคความรู 497 เรื่อง
3.6 การพั ฒนาระบบสํานักงานดิจิทัล

เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านสํานักงาน (Back office) ของ สวพส. ใหมคี วามถูกตอง รวดเร็ว และเปนระบบทีส่ ามารถ
เขาถึงไดผานเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถทํางานไดจากทุกที่ เพื่อใหเจาหนาที่ของสถาบันมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย (1) มีการประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สวพส.
(ระบบงานคลัง) ในดานประสิทธิภาพ ดานฮารดแวรและระบบเครือขาย และดานบุคลากร ผลการประเมินพบวา ระบบ
คุณภาพการทํางานระดับดี ความพึงพอใจจากผูใ ชงานตอระบบดีมาก มีขอ เสนอแนะควรสํารวจและวางแผนการจัดหาเครือ่ ง
คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพื่อใชในการปฏิบัติงาน และการสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะการใชงาน
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพิม่ ขึน้ รวมถึงฝายคลังควรมีความรูค วามเขาใจการใชงานระบบอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และ
(2) พัฒนาระบบงานเว็บไซตหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อเปนเครื่องมือการพัฒนาระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ใหไดมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยระบบจะแสดงขอมูลขาวสารกิจกรรม ระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงแผนการตรวจสอบภายใน ติดตั้งในระบบเครือขาย สวพส. แลวที่ https://audit.hrdi.or.th

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

4. การสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล

การขับเคลือ่ นนโยบายดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ของประเทศ โดยจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)
และทีป่ ระชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566-2570
ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เพือ่ เปนกรอบบูรณาการการดําเนินงานสนับสนุนจากหนวยงานราชการ องคกรสวนทองถิน่
และภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยการกําหนดกลยุทธสําคัญเพื่อการดําเนินการที่สอดคลองกับพื้นที่ ครอบคลุมงานทุกดาน
ทั้งการวิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ การสงเสริมอาชีพอยางทั่วถึง มีรายไดพอเพียง
ดวยอาชีพทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม การสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยขับเคลือ่ นการพัฒนาดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การยกระดับการอนุรกั ษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมตามแนวทาง BCG Model การยกระดับการดํารงชีวติ
การประกอบอาชีพ และการเรียนรูดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน การขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ และยกระดับ
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ดวยการบูรณาการของทุกภาคสวน ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
สงผลโดยตรงตอความเปนอยูที่สมดุลของราษฎรบนพื้นที่สูงในอนาคต จํานวน 3 แผน ประกอบดวย
แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง มีเปาหมายเพือ่ การพัฒนาชีวติ ความเปนอยูข องประชาชนในพืน้ ที่
โครงการหลวงสูความยั่งยืน โดยงบประมาณสวนใหญใชเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ซึ่งจัดทําขึ้นในรูปแบบเดียวกับแผนปฏิบัติการ
พัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง เพือ่ ดําเนินงานในพืน้ ทีข่ ยายผลตามแบบโครงการหลวงทีเ่ รียกวา “โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” รับผิดชอบพื้นที่โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการฯ เพื่อการแกปญหาบนพื้นที่สูง
ในกรอบใหญของประเทศ โดยการประสานความรวมมือของทุกภาคสวนในการสนับสนุนงบประมาณ และ
การดําเนินการใหทวั่ ถึง มุง เนนการขยายการพัฒนาตามรูปแบบโครงการหลวงโมเดล และการประสานประโยชน
จากทุกภาคสวนไปยังพื้นที่สูงตาง ๆ ของประเทศ โดยมีเปาหมายครอบคลุม 3,230 กลุมบาน ใน 18 จังหวัด
คิดเปนรอยละ 76.82 ของพื้นที่สูงในประเทศ
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การขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมายเชิงผลลัพธ โดย
กําหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธที่สะทอนผลการดําเนินงานของ
สวพส. และวางแผนระบบการติดตามเปาหมายเชิงผลลัพธ
รวมกับสวนงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหการดําเนินงานของ สวพส.
บรรลุพันธกิจและตอบสนองเปาหมายสําคัญของประเทศ
ทั้ ง ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ
แผนปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
เชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs)
การดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
สู  เ ป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) สวพส. นําแนวทางการ
พัฒนาทางเลือกบนพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนของโครงการหลวง ไป
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง 44 แหง ของประเทศ นําไปสู
ความสําเร็จเชิงผลลัพธดานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 5
เปาหมายหลัก ไดแก เปาหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุก

รูปแบบในทุกพืน้ ที่ การดําเนินการใหความยากจนขัน้ รุนแรง
หมดไป การจัดทํามาตรการคุม ครองทางสังคม และการสราง
ความเทาเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เปาหมายที่ 2
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการสําหรับทุกคนในทุกวัย เปาหมายที่ 6 สรางหลัก
ประกันวาจะมีการจัดใหมีนํ้าและสุขอนามัยสําหรับทุกคน
และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 15 ปกปอง
ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน
จัดการปาไมอยางยัง่ ยืนตอสูก ารกลายสภาพเปนทะเลทราย
หยุดการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ และฟน สภาพกลับมาใหม และ
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เปาหมายที่ 17
เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟน ฟูสภาพ
หุนสวนความรวมมือระดับโลกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปนตน และจะขับเคลือ่ นการดําเนินงานสูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อยางยัง่ ยืนใหครอบคลุมทุกมิติ สอดคลองกับวาระการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น 2030 (2030 Agenda for Sustainable
Development) ทั้ง 17 เปาหมายตอไป

บุคลากร สวพส. กําหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ที่สะท้อนผลการดําเนินงานของ สวพส.
และวางแผนระบบการติดตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (Public Organization)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ สวพส.

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)
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การสํารวจความพึงพอใจของผูร บั บริการและความเชือ่ มัน่ ตอการดําเนินงานของ สวพส.
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ สวพส. ในภาพ
รวมมากที่สุด รอยละ 89.20 โดยผูรับบริการกลุม เกษตรกร เจาหนาที่โครงการหลวง และเจาหนาที่
หนวยงานรวมบูรณาการ มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ สวพส. มากที่สุด รอยละ 90.60
และผูร บั บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ มีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ รอยละ 87.80 ทัง้ นีพ้ บวา เกษตรกร
เจาหนาที่โครงการหลวง และเจาหนาที่หนวยงานรวมบูรณาการ มีความเชื่อมั่นตอการดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาที่ของ สวพส. ในระดับมากที่สุด รอยละ 89.60

-0.11

89.20%

ภาพรวมความพึ งพอใจ

(สวพส.+อุทยานหลวงราชพฤกษ์)

ความพึ งพอใจของผู้รับบริการ

ความพึ งพอใจของผู้รับบริการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

(เกษตร เจ้าหน้าที่โครงการหลวงและ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานร่วมบูรณาการ)

90.60%

87.80%

+0.68

89.60%

-0.9

-0.7

ความเชื่อมั่นต่อการดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ สวพส.

(เกษตร เจ้าหน้าที่โครงการหลวงและเจ้าหน้าที่หน่วยงานร่วมบูรณาการ)

การสํารวจการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง โดยการประเมินโครงสรางพืน้ ฐาน 6 ดาน ไดแก นํา้ เพือ่ การเกษตร
นํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค สวนงานสนับสนุนสินคาการเกษตร ดานสวนสนับสนุนผลิตผลทางการ
เกษตร (โรงเรือน โรงรวบรวมผลิตผลการเกษตร โรงคัดบรรจุ) ถนนและเสนทางลําเลียงผลผลิต
การจัดการดานพลังงาน และการจัดการขยะและของเสีย และการประเมินศักยภาพของการ
ใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานที่สวนงานตาง ๆ ที่กอสรางในพื้นที่ระหวาง พ.ศ. 2560-2562
ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายงานผล

การบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากการประเมินความเสี่ยงของ สวพส. กิจกรรมที่ผลการประเมินสูงและสูงมาก
รวมจํานวน 7 กิจกรรม และตามแผนการบริหารความเสี่ยง สรุปไดดังนี้
กิจกรรม
1

การส่งเสริมการเรียนรู้ของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
(งานสืบเนื่องจากปี 2563)

2

การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวาง
(งานสืบเนื่องจากปี 2563)

3

การบริหารจัดการฐานข้อมูล
(งานสืบเนื่องจากปี 2563)

ประเภทความเสี่ยง

ผลการดําเนินงาน

ดานกลยุทธ • พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น สํ า หรั บ ระดั บ
(Strategic Risk) ชั้นประถมศึกษา ประกอบดวย 3 กลุมสาระวิชา ดังนี้
(1) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา (2) กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี-วิชาวิทยาศาสตร (3) กลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพวิชาการงานอาชีพ
• สรางเครือขายกับหนวยงานหรือกลุม โดยการจัดการเรียนรู
ผานสวนองคกรหนวยงานภาคี ภายใตนิทรรศการตาง ๆ และ
จัดกิจกรรมผานสื่อออนไลน (Facebook live)
• พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
(1) ผานระบบดิจิทัลเรียนรูผานแพลต ฟอรมทางการศึกษา ไดแก
DLTV: สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ก ารศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม
ในระยะแรกเปนการจัดทําคลิปวิดีโอสั้น เพื่อเผยแพรความรูของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ นอกตารางเรียน (2) ผานสื่อออนไลน
• ยกระดับการสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธเชิงรุก
• จัดทํา (ราง) แผนแมบทการพัฒนาอุทยานเปนแหลงเรียนรู
• จัดทําแนวทางการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
ภายใตแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ
5 ป (พ.ศ. 2566-2570)
ดานกลยุทธ • ผลการนําผลงานวิจยั ทีส่ าํ คัญไปใชประโยชน ประจําปงบประมาณ
(Strategic Risk) พ.ศ. 2564 จํานวน 34 เรื่อง 51 พื้นที่ เกษตรกร 1,517 ราย
• เผยแพรฐานขอมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ (e-Research Report)
ผาน Web Application จัดทําและนําเขาองคความรูจ ากงานวิจยั
ในรูปแบบ Infographic คลิปวิดีโอ โปสเตอร คูมือ 25 เรื่อง
• จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานยกระดั บ การสื่ อ สารองค ก รและ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ผลงานของสถาบัน ประจําป 2564
• เพิ่มชองทางการบริการขอมูลดานงานวิจัยกัญชง (Hemp)
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(IT Risk)

• จัดทํา (ราง) แผนบริหารจัดการขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผน
และตัดสินใจในระดับพื้นที่ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)
• จัดทํา (ราง) แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ขับเคลือ่ น
การพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2565-2567)
• พัฒนาระบบใหบริการขอมูลบนพื้นที่สูง (GIS Service) โดยให
บริการแผนที่ออนไลน และติดตามสถานะดานโครงสรางพื้นฐาน
ของกลุมบานระดับพื้นที่ A B C D (Dashboard)
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กิจกรรม
4

การขับเคลื่อนองค์กร
สู่เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

5

การสื่อสารภายนอกองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

6

การพั ฒนาบุคลากร

7

การบริหารจัดการเงิน
งบประมาณและเงินสะสม

ประเภทความเสี่ยง

ผลการดําเนินงาน

ดานกลยุทธ • จัดทําแผนทีผ่ ลลัพธ เพือ่ เชือ่ มโยงความสัมพันธของการดําเนินงาน
(Strategic Risk) ระดับกิจกรรม/โครงการไปสูเปาหมายเชิงผลลัพธ และวางแผน
การจัดเก็บและแสดงผลเปาหมายเชิงผลลัพธของ สวพส.
ดานการปฏิบัติงาน • จัดทํา (ราง) ประเด็นหลักแผนการสือ่ สารองคกรและประชาสัมพันธ
(Operation Risk) เชิงรุก ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
• จั ด ทํ า ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (E-Document) และ
Open chat HRDI Connect
ดานการปฏิบัติงาน • จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP: Individual Development
(Operation Risk) Plan) ปงบประมาณ 2564 โดยเนนการมอบหมายงานทีส่ อดคลอง
กับเปาหมายขององคกร
• จัดทําเกณฑการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือและ
เกณฑการวัดผลการยกระดับการพัฒนาบุคลากร
• ยกระดับการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
• จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรในลั ก ษณะบู ร ณาการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดานงบประมาณ • จัดทํา (ราง) แผนบริหารจัดการงบประมาณของ สวพส. ระยะ 3 ป
(Financial risk) (พ.ศ. 2565-2567)

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)
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การกํากับกิจการที่ดี

การดําเนินงานสนับสนุนการกํากับกิจการ
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน

123

124

รายงานประจําปี 2564

การกํากับกิจการที่ดี

การดําเนินงานสนับสนุนการกํากับกิจการของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ดานนโยบายและแผน คณะกรรมการสถาบันใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานที่สําคัญ เพื่อใหพันธกิจและ
ภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมายของ สวพส. จํานวน 4 ฉบับ ไดแก

(1) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเสนอเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ใหเปนแผนระดับ 3 โดยมีจดุ เนน
ในการปรับการดําเนินงานจากที่เนน Function Approach
เปนการทํางานแบบ Area Approach เปนหลัก และใชกลไก
ความรวมมือการระดมทุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
มาผลักดันใหเกิดการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง
(2) แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องในการดําเนินงานในระยะตอไป ในการขยาย
ผลความสําเร็จของโครงการหลวงภายใตโครงการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู ตามแบบโครงการหลวง ซึง่ จะสิน้ สุดในปงบประมาณ

พ.ศ. 2565 โดยใชเปนกรอบในการดําเนินงาน บูรณาการกิจกรรม
และงบประมาณในการพัฒนาชุมชนของหนวยงานรัฐ ทัง้ ใน
ระดับกรมและในระดับจังหวัดใหสอดคลองกับกิจกรรม
ขององคกรทองถิน่ และเอกชนในพืน้ ทีไ่ มใหเกิดความซํา้ ซอน
(3) แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2565-2567)
เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน)
ใหสอดคลองกับเปาหมายแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ในระยะ 8 ป พ.ศ. 2563-2570 และใหทันตอสถานการณ
เปลีย่ นแปลงดานเทคโนโลยีและชีวติ วิถใี หม (New Normal)
เพื่อใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพดานการ

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย และบุคลากรมีสมรรถนะสูงในการ
พัฒนางานและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(4) แผนปฏิบตั กิ ารวิจยั ของสถาบันวิจยั และพัฒนา
พื้นที่สูง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเปนกรอบ
ในการดําเนินงานวิจัยในระยะ 5 ป โดยมุงสรางองคความรู
และนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน และรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู ทีส่ อดคลอง
กับปญหาและความตองการของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ดวยหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โมเดลเศรษฐกิ จ BCG
อันเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ดานแบบองครวมทีจ่ ะพัฒนา
ไปพรอมกัน และสอดคลองกับเปาหมายตามแผนปฏิบตั กิ าร
โครงการหลวง และการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ตลอดจนการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากงานวิจัยทุกมิติ

ดานการปรับปรุงและแกไขระเบียบที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ฉบับ ไดแก
(1) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง วาดวยเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
และที่ปรึกษา พ.ศ. 2563
(2) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู วาดวยคาใชจา ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน พ.ศ. 2563
(3) ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง วาดวยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
(4) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง วาดวยเงินสะสม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
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ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
สํานักงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. รับผิดชอบตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ จํานวน 11 ตัวชี้วัด โดยรอบ 12 เดือน
มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายทั้ง จํานวน 10 ตัวชี้วัด ตํ่ากวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 รายไดเฉลี่ย
ของครัวเรือนเกษตรกรบนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น ดังนี้
ตัวชี้วัด

เป้าหมายทั้งปี

ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน

1. จํานวนกลุมบานที่ไดรับการดําเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนา
2. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรบนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น
(เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2563)
(ป 2563 รายไดจากการสงเสริม 383,341,061.20 บาท
จาก 3,852 ครัวเรือน คิดเปนรายไดเฉลี่ย
99,517.41 บาท/ครัวเรือน)
3. จํานวนผูไดรับการถายทอดความรูโครงการหลวง
และศาสตรพระราชา
4. รอยละเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงไดนําองคความรูไปใชประโยชน

500 กลุมบาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 10

524 กลุมบาน
ลดลงรอยละ 9.80
(ป 2564 รายไดจากการสงเสริม
402,163,296.33 บาท
จาก 4,480 ครัวเรือน คิดเปนรายได
เฉลี่ย 89,768.59 บาท/ครัวเรือน)
851,453 ราย

5. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานแผนปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการ
6. องคกรผานเกณฑคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
7. เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและถายทอดองคความรู
ตามแนวทางโครงการหลวง
8. จํานวนเกษตรกรที่ยกระดับเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง
9. จํานวนหมูบานที่ไดรับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง
10. จํานวนผูไดรับการถายทอดความรูโครงการหลวง
โครงการพระราชดําริ และการใหบริการทางสังคม
11. จํานวนพรรณไมที่ไดรับการรวบรวมเพื่อจัดแสดงในพื้นที่
อุทยานหลวงราชพฤกษ (*พรรณไมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ป 2558-2563 มีจํานวน 16,842 รายการ)

รอยละ 85

รอยละ 99.33
ไดมีการจัดประชุมไปทั้งหมด 30 ครั้ง
ผูเขารวม 1,358 ราย โดยมีผูนํา
องคความรูไปใชประโยชนทั้งหมด
1,349 ราย คิดเปนรอยละ 99.33
รอยละ 99.56

300 คะแนน
79,000 ราย

431.15 คะแนน
89,971 ราย

725 ราย
310 หมูบาน
761,000 ราย

862 ราย
406 หมูบาน
761,482 ราย

834,000 ราย
รอยละ 86

17,300 รายการ

17,716 รายการ
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ผลคะแนนการประเมิน

องค์กรการมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)
เกณฑการประเมิน
ตัวชี้วัด

นํ้าหนัก
(รอยละ)

เปาหมาย
ขั้นตํ่า
(50)

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
มาตรฐาน
(75)

เปาหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนที่ได
คะแนน
(เทียบจาก ถวงนํ้าหนัก
คาเปาหมาย)

Performance Perspective
องคประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดําเนินงาน (รอยละ 40)
1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับภารกิจตามวัตถุประสงคการจัดตั้งที่แสดงใหเห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
1.1.1 การขับเคลื่อนการนําผลงานวิจัยหรือ
ทรัพยสินทางปญญาไปสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

5

รอยละ 6 ของ
เกษตรกร ที่ได
รับการสงเสริม
ตามแผนงานที่
กําหนด

รอยละ 8 ของ
เกษตรกร ที่ไดรับ
การสงเสริมตาม
แผนงานที่กําหนด

รอยละ 10 ของ
เกษตรกร ที่ไดรับ
การสงเสริมตาม
แผนงานที่กําหนด

รอยละ 26.83

100.00

5.00

1.1.2 รอยละของจํานวนงานวิจัย และ/หรือ
ทรัพยสินทางปญญาที่นําไปใชประโยชน

5

รอยละ 15.87

รอยละ 16.42

รอยละ 16.97

รอยละ 18.25

100.00

5.00

1.1.3 จํานวนกลุมบานตนแบบการปรับระบบ
เกษตรใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
โดยใชแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร

10

10 กลุมบาน

12 กลุมบาน

100.00

10.00

1.1.4 รอยละของผูที่ไดรับการเผยแพรและ
ถายทอดขอมูลความรูผานอุทยานหลวง
ราชพฤกษตอ จํานวนผูเ ขารับบริการอุทยาน
หลวงราชพฤกษ

10

รอยละ 52.5

รอยละ 54

100.00

10.00

100.00

10.00

12 กลุมบาน และ 12 กลุมบาน และ
มีการขยายผล
มีการขยายผล
โครงการ
โครงการไปยังชุมชน
อื่นอีก 20 กลุมบาน
รอยละ 55.5

รอยละ 56.79

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับประเด็นปฏิรูปประเทศของกระทรวงที่เกี่ยวของ/นโยบายสําคัญหรือเรงดวนของรัฐบาล
1.2.1 จํานวนเกษตรกรตนแบบที่ยกระดับ
การเกษตรแบบดั้งเดิมสูการทําการเกษตร
แบบสรางมูลคา

10

200 ราย

210 ราย

220 ราย + มีการ 333 ราย + มีการ
เผยแพรผลงาน เผยแพรผลงาน
รอยละ 10 ของ รอยละ 60.96 ของ
จํานวนเกษตรกร จํานวนเกษตรกร
(203 ราย)

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุมคาในการดําเนินงาน (รอยละ 30)
2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุมคาในการดําเนินงาน
2.1.1 ความสามารถทางการหารายได
เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ*

15

21.89 ลานบาท 22.39 ลานบาท 22.89 ลานบาท

23.03 ลานบาท

100.00

15.00

2.1.2 รายไดของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการ
ถายทอดองคความรูและพัฒนาอาชีพ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

10

280 ลานบาท

325.42 ลานบาท

100.00

10.00

300 ลานบาท

320 ลานบาท
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เกณฑการประเมิน
ตัวชี้วัด
2.2 รอยละคาใชจายดานบุคลากรขององคการ
มหาชน

นํ้าหนัก
(รอยละ)

เปาหมาย
ขั้นตํ่า
(50)

5

-

เปาหมาย
มาตรฐาน
(75)

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนที่ได
คะแนน
(เทียบจาก ถวงนํ้าหนัก
คาเปาหมาย)

รอยละคาใชจาย รอยละคาใชจาย รอยละคาใชจาย
ดานบุคลากร ดานบุคลากร ไมเกิน
ดานบุคลากร
ไมเกินกรอบ ไมเกินกรอบวงเงิน กรอบวงเงินรวมฯ
รวมฯ ที่คณะ
ที่คณะรัฐมนตรี
วงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีกาํ หนด กําหนด (รอยละ 30)
กําหนด
และคาใชจาย โดยใชรอยละ 20.16
ดานบุคลากรจริง และคาใชจาย
ดานบุคลากรจริง
ไมสูงกวา
งบประมาณที่ไดรับ สูงกวางบประมาณที่
การจัดสรรจาก ไดรับการจัดสรรจาก
สํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ

75.00

3.75

Potential Perspective
องคประกอบที่ 3 ศักยภาพขององคการมหาชน (รอยละ 20)
3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0
3.1.1 การพัฒนาองคการสูดิจิทัล
1) การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล
เพื่อนําไปใชสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ
(Open Data)

10

3.1.2 การประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐ
ในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

10

ชุดขอมูลมี
มีรายชื่อชุด
ขอมูลที่สัมพันธ คําอธิบายขอมูล
กับกระบวนการ (Metadata)
ทํางานตาม ที่สอดคลองตาม
ภารกิจที่เลือก มาตรฐานที่ สพร.
กําหนด
(14 รายการ)
ทุกชุดขอมูล
ในกระบวนการ
ทํางาน

300 คะแนน

350 คะแนน

• มีระบบบัญชี
ขอมูล
• จัดทําขอมูลเปด
ที่ถูกจัดในหมวด
หมูสาธารณะ
อยางนอย
รอยละ 50
ของชุดขอมูล
เปดในบัญชี
ขอมูลสามารถ
เขาถึงขอมูลได
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะ
แบบเปดที่
สพร.กําหนด

• มีระบบบัญชีขอมูล
• จัดทําขอมูลเปดที่
ถูกจัดในหมวดหมู
สาธารณะ อยางนอย
รอยละ 50 ของชุด
ขอมูลเปด
ในบัญชีขอมูล
สามารถเขาถึง
ได ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบ
เปดที่ สพร.กําหนด

100

10.00

400 คะแนน

431.15 คะแนน

100

10.00

100

100

10

องคประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน (รอยละ 10)
4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ดานการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน

10

100 คะแนน

คะแนนรวม

98.75

สรุปผลการประเมินระดับองคกร

ดีมาก

หมายเหตุ :
*ตัวชี้วัดที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (อ.กพม.) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564
สรุปผลการประเมินระดับองคกร
ระดับดีมาก
หมายถึง องคการมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 90 คะแนนขึ้นไป
ระดับดี
หมายถึง องคการมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 75 – 89.99 คะแนน
ระดับพอใช
หมายถึง องคการมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 60 – 74.99 คะแนน
ระดับตองปรับปรุง หมายถึง องคการมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตํ่ากวา 60 คะแนน

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
2564

(หนวย : บาท)
2563

5
6
7
8
9
10

189,260,988.13
5,448,564.76
260,000,000.00
2,638,669.35
720,293.05
1,183,786.45
459,252,301.74

231,166,520.92
2,524,365.30
310,000,000.00
2,441,836.99
613,806.87
2,025,703.63
548,772,233.71

11
12
13

503,161,412.82
212,321,910.56
18,792,068.06
734,275,391.44
1,193,527,693.18

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

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นายเมธี พยอมยงค)
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

(นายวิรัตน ปราบทุกข)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ
หนี้สินและสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
14
เจาหนี้อื่นระยะสั้น
15
เงินรับฝากระยะสั้น
16
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
17
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
19
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
รวมหนี้สินและสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นายเมธี พยอมยงค)
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

2564

(หนวย : บาท)
2563

6,569,947.21
6,879,293.84
12,234,092.90
716,708.94
26,400,042.89

14,285,962.16
7,900,819.71
10,074,124.01
840,026.71
33,100,932.59

1,240,606.08
1,240,606.08
27,640,648.97

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

1,021,951,779.90
143,935,264.31
1,165,887,044.21
1,193,527,693.18

1,021,951,779.90
254,838,756.83
1,276,790,536.73
1,312,359,054.61

(นายวิรัตน ปราบทุกข)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากงบประมาณ
20
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
21
รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ
22
รายไดจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
23
รายไดอื่น
24
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
25
คาตอบแทน
26
คาใชสอย
27
คาวัสดุ
28
คาสาธารณูปโภค
29
ตนทุนขายสินคาและบริการ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
30
คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
31
คาใชจายอื่น
32
รวมคาใชจา ย
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นายเมธี พยอมยงค)
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

2564

(หนวย : บาท)
2563

443,922,900.00
16,349,706.93
37,153,022.02
7,369,660.28
3,425,407.49
508,220,696.72

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

108,030,560.92
190,500.00
245,864,516.88
118,817,297.22
11,835,941.83
1,479,863.71
90,423,263.48
40,000,000.00
2,788,694.44
619,430,638.48
(111,209,941.76)

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
0.00
12,319,221.70
637,809,026.11
(71,500,993.50)

(นายวิรัตน ปราบทุกข)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ทุน

(หนวย : บาท)
รวมสินทรัพย
สุทธิ/สวนทุน
1,349,345,633.01
(1,054,102.78)
1,348,291,530.23

รายไดสูง/(ตํ่า) กวา
คาใชจายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - ตามที่รายงานไวเดิม 1,021,951,779.90 327,393,853.11
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน
0.00
(1,054,102.78)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - หลังการปรับปรุง
1,021,951,779.90 326,339,750.33
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2563
รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด
0.00
(71,500,993.50) (71,500,993.50)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
1,021,951,779.90 254,838,756.83 1,276,790,536.73
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไวเดิม 1,021,951,779.90
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน
0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - หลังการปรับปรุง
1,021,951,779.90
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2564
รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด
0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
1,021,951,779.90
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นายเมธี พยอมยงค)
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

254,838,756.83 1,276,790,536.73
306,449.24
306,449.24
255,145,206.07 1,277,096,985.97
(111,209,941.76) (111,209,941.76)
143,935,264.31 1,165,887,044.21

(นายวิรัตน ปราบทุกข)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 การจัดตั้งองคการของสถาบันฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2547 โดยเริม่ จากพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกองพัฒนาเกษตร
ที่สูงในวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ตอมาไดรับยกฐานะเปนสํานักงานพัฒนาเกษตรที่สูงเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และไดรับ
การจัดตั้งเปนองคการมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122 ตอนที่ 95 ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม
2548 ใหจดั ตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ขึน้ ในรูปแบบองคการมหาชน เพือ่ ใหมกี ารบริหารจัดการทีม่ คี วามคลองตัว และ
มีการประสานความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ 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) มีที่ตั้ง
อาคารสํานักงาน 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 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ชื่อจากเดิม “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549” ใหใชชื่อใหมวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2553 และตอมาสํานักราชเลขาธิการแจงชื่อภาษาอังกฤษกวา “Royal Park Rajapruek”
1.2 วัตถุประสงค
1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจน
รักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ และ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และการถายทอด
ขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน
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4. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ การขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและ
สงเสริมการดําเนินการดังกลาว
5. รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
6. ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ไดจาก
การศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา
7. สนับสนุนและดําเนินการใหมกี ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวงและสินคาในโครงการ
ของสถาบันจากหนวยงานในและตางประเทศ รวมทัง้ ดําเนินการใหมกี ารจดทะเบียนสิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการคาและทรัพยสนิ
ทางปญญาอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ
8. จัดนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานอื่นๆ ดําเนินการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวและพักผอนทางดานเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตร และการอนุรักษพันธุพืช
1.3 สถานที่ตั้งของสถาบันฯ
เลขที่ 65 หมู 1 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทํารายงานการเงิน

รายงานการเงินฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 1 เรื่องการนําเสนอรายงานการเงินตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563
และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
รายงานการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน และในอนาคต
(1) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายไดจากรายการไมแลกเปลี่ยน มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2563
(2) หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2563
(3) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2563
(4) นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2563
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชทั้งในปปจจุบันและอนาคต ไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตอรายงานการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

นโยบายการบัญชีที่สําคัญขององคกร สรุปไดดังตอไปนี้ :4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดที่จะเปลี่ยนใหเปน
เงินสดไดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา เชน เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่ไดมา แสดงไวเปนรายการเทียบเทาเงินสด
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4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้ แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสําหรับลูกหนี้สวนที่คาดวาจะไมสามารถ
เรียกเก็บเงินได โดยพิจารณาจากประสบการณทผี่ า นมาเกีย่ วกับจํานวนลูกหนีท้ เี่ ก็บเงินไมได ขอมูลประวัตกิ ารชําระหนี้ และ
หลักฐานการติดตามลูกหนี้แตละราย รวมกับการวิเคราะหอายุลูกหนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นจากการพิจารณาประสบการณที่ผานมาเกี่ยวกับจํานวนลูกหนี้ที่เก็บเงิน
ไมได และสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน โดยคํานวณตามอัตรารอยละของยอดลูกหนี้คงคาง ณ วันสิ้นงวด
แยกตามกลุมของอายุลูกหนี้ที่คางชําระ/ของยอดลูกหนี้คงคางทั้งหมด
ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหนวยงาน กรณีใหเจาหนาที่ยืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติงานโดยไมมี
ดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้เงินงบประมาณ
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุน หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจําที่มีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน และสินทรัพยอื่น
ที่ถือไวเพื่อรับผลตอบแทน โดยจัดประเภทเปนเงินลงทุนระยะสั้นหรือจัดประเภทเปนเงินลงทุนระยะยาว ดังนี้
เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่ตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป หรือมีกําหนดจายคืนไมเกิน 1 ป นับตั้งแต
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน
เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่ตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ป หรือมีกําหนดจายคืนเกินกวา 1 ป นับตั้งแต
วันสิ้นสุดระยะเวลาการรายงาน
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
- อยูในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไวเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคา
- อยูในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไวเพื่อการนําไปใชหรือแจกจายในการใหบริการ
- ถือไวเพื่อขายหรือแจกจายตามลักษณะการดําเนินงานตามปกติของสถาบัน
- อยูในระหวางกระบวนการผลิตเพื่อใหเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขายหรือการแจกจาย
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใด
จะตํ่ากวา ยกเวนสินคาคงเหลือที่ไดมาจากรายการที่ไมมีการแลกเปลี่ยน วัดราคาทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินคา ณ วันที่
ไดรบั สินคานัน้ และสินคาคงเหลือสําหรับรายการทีถ่ อื ไวเพือ่ การแจกจายทีไ่ มมคี า ตอบแทน หรือมีคา ตอบแทนเพียงเล็กนอย
วัดมูลคาดวยราคาทุนหรือราคาทุนเปลี่ยนแทนปจจุบันแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา
คาเพื่อการปรับมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาที่ลาสมัยเสื่อมสภาพหรือเสียหาย
4.5 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยที่สถาบันฯ มีไวเพื่อใชในการดําเนินงานปกติ โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและ
ไมมีลักษณะคงทนถาวร สถาบันฯ วัดมูลคาวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
4.6 อาคาร และอุปกรณ
- สถาบันฯ แสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
- สถาบันฯ รับรูร ายการอุปกรณเฉพาะรายการทีม่ มี ลู คาขัน้ ตํา่ ตอหนวยหรือตอชุดตัง้ แต 10,000.00 บาทขึน้ ไป
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่องคูมือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ยกเวนรายการที่ไดมากอนป 2563 รับรูเปนอุปกรณเมื่อมูลคาขั้นตํ่าตั้งแต 5,000.00 บาทขึ้นไป
- ราคาทุนรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพและสถานที่
ที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ราคาทุนของสินทรัพยที่กอสรางขึ้นเองประกอบดวย ตนทุนคาวัสดุ คาแรงทางตรง
และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย
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- ส ว นประกอบของรายการอาคาร และอุ ป กรณ แ ต ล ะรายการที่ มี รู ป แบบและอายุ ก ารให ป ระโยชน ที่
แตกตางกัน และมีตนทุนที่มีนัยสําคัญจะบันทึกสวนประกอบนี้แยกตางหากจากกัน
- ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชี
ของรายการอาคารและอุปกรณ เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่สถาบันฯ จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือศักยภาพในการใหบริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตามบัญชี สวนตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมแซม
บํารุงอาคาร และอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
- คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใหประโยชนโดยประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่องคูมือการบัญชี
ภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย
อายุการใหประโยชน (ป)
อาคารสํานักงานและอาคารเพื่อประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนคอนกรีต
40
อาคารและบานพักอาศัยและอาคารเพื่อประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนไม
30
สิ่งปลูกสรางถาวร
25
สิ่งปลูกสรางชั่วคราว
15
สวนปรับปรุงสิ่งปลูกสราง ตามอายุสัญญาเชาหรือไมเกิน
10
ครุภัณฑสํานักงาน
3-12
ครุภัณฑงานบานงานครัว
2-5
ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย
5-15
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3-5
ครุภัณฑยานพาหนะ
5-30
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
5-10
ครุภัณฑกอสราง
3-10
ครุภัณฑการเกษตร
2-10
ครุภัณฑสนาม
2-5
ครุภัณฑดนตรี
2-5
ครุภณ
ั ฑกีฬา
2-5
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
5-10
- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับระหวางกอสราง
4.7 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพยที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางสวน ดังตอไปนี้
- เปนสวนหนึ่งของระบบหรือเครือขาย
- มีลักษณะเฉพาะและไมสามารถนําไปใชประโยชนทางอื่นได
- เคลื่อนที่ไมได และ
- มีขอจํากัดในการจําหนาย
หนวยงานแสดงรายการสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคา บันทึก
เปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
การกําหนดการใชงานและอัตราคาเสื่อมสินทรัพยถาวรเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว43 ลงวันที่
29 มกราคม 2562 เรื่องคูมือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ดังนี้
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ประเภทสินทรัพย
อายุการใหประโยชน (ป)
ถนนพื้นคอนกรีต
20
ถนนพื้นลาดยาง
10
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
20
- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานระหวางกอสราง
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
- สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึงระบบตาง ๆ
และตนทุนเว็บไซต ทัง้ ทีไ่ ดมาจากการจัดซือ้ และการจางพัฒนาขึน้ โดยสถาบันฯ มีสทิ ธิค์ วบคุมการใชประโยชนจากสินทรัพยนนั้
และคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการใหบริการจากสินทรัพยนั้น เกินกวาหนึ่งป สถาบันฯ
แสดงรายการสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
- สินทรัพยไมมีตัวตน รับรูมูลคาเมื่อเกิน 20,000.00 บาทขึ้นไป มูลคาที่ไมเกิน 20,000.00 บาท จะบันทึก
เปนคาใชจายทั้งจํานวนและจัดทําทะเบียนคุมแยกไวตางหาก
- คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินคํานวณ
โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย
อายุการใหประโยชน (ป)
โปรแกรมคอมพิวเตอร
5
สิทธิบัตร
5
- ไมมีการตัดจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนระหวางพัฒนา
4.9 รายไดรอรับรูระยะยาว
รายไดรอรับรูร ะยะยาว เปนสินทรัพยทหี่ นวยงานไดรบั ความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ
หรือบุคคลใด ๆ เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวตั ถุประสงค และสินทรัพยรบั บริจาคมีผมู อบใหหนวยงาน
ไวใชในการดําเนินงาน รวมทั้งการไดรับเงินสดที่มีเงื่อนไขเปนขอจํากัดในการใชจาย ซึ่งหนวยงานยังไมอาจรับรูรายได
รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา
ที่จําเปนเพื่อจับคูรายไดกับคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
ที่ไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค
4.10 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนีส้ นิ หมายถึง หนีส้ นิ ทีม่ คี วามไมแนนอนเกีย่ วกับจังหวะเวลา หรือจํานวนทีต่ อ งจายชําระ แตเปน
ภาระผูกพันในปจจุบนั ตามกฎหมายหรือขอตกลงทีจ่ ดั ทําไว อันเปนผลสืบเนือ่ งจากเหตุการณในอดีต ซึง่ มีความเปนไปไดคอ นขางแน
ที่หนวยงานจะตองจายชําระผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ หนวยงาน
จะรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันที่จัดทํารายงาน
4.11 การรับรูรายไดและคาใชจาย
- รายไดจากเงินงบประมาณ รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับเงินจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเงินงบประมาณกับคลัง
- รายไดจากการขายสินคาและคาบริการ รับรูเปนรายไดเมื่อมีการขายสินคาและใหบริการกับลูกคาและ
ลูกคายอมรับสินคานั้นแลว
- รายไดจากเงินอุดหนุนจากหนวยงานอืน่ รับรูเ ปนรายไดตามเกณฑคงคางตามเนือ้ หาของขอตกลงทีเ่ กีย่ วของ
ในสัญญา ใหทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนคาใชจาย
- รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
กรณีที่มีเงื่อนไขของสินทรัพยที่โอน รับรูเปนรายไดรอการรับรูเมื่อไดรับสินทรัพยรับโอนและทยอยรับรู
เปนรายไดเมื่อไดทําตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยใหทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนคาใชจาย
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กรณีที่ไมมีเงื่อนไขของสินทรัพยที่โอน ไมวาจะมีขอจํากัดของสินทรัพยที่โอนหรือไม รับรูรายไดเมื่อไดรับ
สินทรัพยรับโอนที่เปนไปตามเกณฑการรับรูสินทรัพย
- รายไดดอกเบีย้ รับ รับรูร ายไดตามเกณฑสดั สวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ทจริงของสินทรัพย
- รายไดอื่น รับรูตามเกณฑเงินสด
- คาใชจาย รับรูเมื่อเกิดรายการ และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ของรายจายนั้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นตามเกณฑคงคาง
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2564
10,581.00
129,245,407.13
60,005,000.00
189,260,988.13

(หนวย : บาท)
2563
24,728.00
141,062,612.59
90,079,180.33
231,166,520.92

2564
0.00
60,000.00
252,776.59
300.00
1,582,552.53
1,476,272.88
2,076,662.76
5,448,564.76

(หนวย : บาท)
2563
194,818.05
103,400.00
0.00
0.00
660,659.29
524,421.44
1,041,066.52
2,524,365.30

เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจําที่มีกําหนดจายคืนไมเกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากออมทรัพย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย รอยละ 0.125-0.25 ตอป
- เงินฝากประจํา 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 0.25 ตอป
- เงินฝากธนาคารทีค่ งเหลืออยูใ นบัญชีของสถาบันฯ สวนใหญเปนเงินเพือ่ ใชจา ยในโครงการทีส่ ถาบันฯ มีภาระผูกพัน
จากการเขาทําสัญญาและมีหนีส้ นิ คงคางตามสัญญาหรือตามงบประมาณผูกพันทีต่ อ งดําเนินการทีม่ สี าระสําคัญ ณ วันสิน้ งวด
บัญชี
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืม (รายได)
ลูกหนี้ - สวพส.
ลูกหนี้ - เงินสะสม
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กรมสรรพากร
รายไดคางรับอื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ลูกหนี้อื่น จํานวน 1,582,552.53 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

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ลูกหนี้เงินยืมเงินในงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินยืม
เงินสะสม
สถาบัน
อุทยาน
รวม ป 2564

ยังไมถึงกําหนดชําระ ถึงเกินกําหนดชําระ
ไมเกิน 15 วัน
0.00
60,000.00
60,000.00

0.00
0.00
0.00

เกินกําหนดชําระ
เกินกวา 15 วัน
0.00
0.00
0.00

(หนวย : บาท)
รวม
0.00
60,000.00
60,000.00

ลูกหนี้เงินยืมเงินในงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินยืม
งบประมาณ
สถาบัน
อุทยาน
รวมเงินงบประมาณ
เงินสะสม
สถาบัน
อุทยาน
รวมเงินสะสม
รวม ป 2563

ยังไมถึงกําหนดชําระ ถึงเกินกําหนดชําระ เกินกําหนดชําระเกิน
ไมเกิน 15 วัน
กวา 15 วัน

(หนวย : บาท)
รวม

164,200.00
30,618.05
194,818.05

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

164,200.00
30,618.05
194,818.05

43,400.00
60,000.00
103,400.00
298,218.05

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

43,400.00
60,000.00
103,400.00
298,218.05

2564
20,000,000.00
240,000,000.00
260,000,000.00

(หนวย : บาท)
2563
0.00
310,000,000.00
310,000,000.00

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสัน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เปนเงินฝากธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตรและธนาคาร
อาคารสงเคราะห โดยมีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 0.25 ตอป
หมายเหตุ 8 สินค้าคงเหลือ

สินคาคงเหลือ
รวมสินคาคงเหลือ

2564
2,638,669.35
2,638,669.35

(หนวย : บาท)
2563
2,441,836.99
2,441,836.99

141

142

รายงานประจําปี 2564

หมายเหตุ 9 วัสดุคงเหลือ

2564
535,693.45
87,158.00
1,686.00
2,370.00
93,385.60
720,293.05

(หนวย : บาท)
2563
363,508.72
134,515.47
9,055.94
0.00
106,726.74
613,806.87

2564
608,824.89
174,016.27
116,857.14
0.00
284,088.15
1,183,786.45

(หนวย : บาท)
2563
586,584.82
19,264.57
116,857.14
527,792.40
775,204.70
2,025,703.63

งานระหวางกอสราง

(หนวย : บาท)
รวม

วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและเชื้อเพลิง
วัสดุวิทยาศาสตร
วัสดุสํานักงาน
รวมวัสดุคงเหลือ
หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

คาใชจายจายลวงหนา - คาซื้อสินคาและบริการ
คาใชจายจายลวงหนา - คาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ
คาใชจายลวงหนา - คาเชาที่ราชพัสดุ
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อรอใบกํากับภาษี
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ 11 อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ซื้อเพิ่มในระหวางป
โอนออก
จําหนายและบริจาค (หมายเหตุ 32)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 30)
จําหนายและบริจาค (หมายเหตุ 32)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
คาเสื่อมราคา

อาคารและสิ่งปลูกสราง

อุปกรณ

1,069,491,165.50 264,647,728.50 8,813,071.34 1,342,951,965.34
26,525,830.30 16,424,635.70
0.00
42,950,466.00
0.00
0.00 (2,401,381.97)
(2,401,381.97)
(4,728,919.47)
(91,872.60)
0.00
(4,820,792.07)
1,091,288,076.33 280,980,491.60 6,411,689.37 1,378,680,257.30
596,119,971.89 214,928,393.36
51,444,044.44 15,542,675.79
(2,461,331.95)
(54,909.05)
645,102,684.38 230,416,160.10

0.00 811,048,365.25
0.00
66,986,720.23
0.00
(2,516,241.00)
0.00 875,518,844.48

473,371,193.61 49,719,335.14 8,813,071.34 531,903,600.09
446,185,391.95 50,564,331.50 6,411,689.37 503,161,412.82
2564
66,986,720.23

2563
69,974,618.69
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หมายเหตุ 12 สินทรัพย์โครงสร้างพื้ นฐาน - สุทธิ

(หนวย : บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ซื้อเพิ่มในระหวางป
ลดในระหวางป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 30)
ลดในระหวางป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
คาเสื่อมราคา

455,103,513.51
8,254,674.66
(189,046.73)
463,169,141.44
(231,019,773.97)
(19,912,270.04)
84,813.13
(250,847,230.88)
224,083,739.54
212,321,910.56
2564
19,912,270.04

2563
19,408,275.93

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอรสัญญาณภาพถายดาวเทียม
รายละเอียดสูง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
9,791,843.40 1,992,797.96
ซื้อเพิ่มในระหวางป
4,499,860.00
0.00
รับโอน
11,830,000.00
0.00
โอนออก
0.00
0.00
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 26,121,703.40 1,992,797.96
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
6,083,809.47 1,992,796.96
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ 30) 2,732,034.20
0.00
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 8,815,843.67 1,992,796.96
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
3,708,033.93
1.00
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 17,305,859.73
1.00
คาเสื่อมราคา

สินทรัพย สินทรัพยไมมีตัว
ไมมีตัวตนอื่น ตนระหวางพัฒนา

(หนวย : บาท)
รวม

4,206,947.66 2,313,000.00 18,304,589.02
460,000.00 9,757,000.00 14,716,860.00
0.00
0.00 11,830,000.00
0.00 (11,830,000.00) (11,830,000.00)
4,666,947.66
240,000.00 33,021,449.02
2,628,501.32
792,239.01
3,420,740.33

0.00 10,705,107.75
0.00 3,524,273.21
0.00 14,229,380.96

1,578,446.34
1,246,207.33

2,313,000.00 7,599,481.27
240,000.00 18,792,068.06
2564
3,524,273.21

2563
1,587,685.17
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หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้การค้า

เจาหนี้การคา - หนวยงานของรัฐ
เจาหนี้การคา - หนวยงานภายนอก
รวมเจาหนี้การคา

2564
16,700.00
6,553,247.21
6,569,947.21

(หนวย : บาท)
2563
470,120.00
13,815,842.16
14,285,962.16

2564
98,438.20
1,392,699.42
300.00
252,776.59
0.00
5,135,079.63
6,879,293.84

(หนวย : บาท)
2563
222.42
468,185.30
0.00
0.00
1,510,638.50
5,921,773.49
7,900,819.71

2564
6,893,222.68
4,835,185.22
344,785.00
160,900.00
12,234,092.90

(หนวย : บาท)
2563
5,664,952.52
3,234,846.48
998,475.01
175,850.00
10,074,124.01

2564
83,240.62
152,138.00
167,312.11
0.00
314,018.21
716,708.94

(หนวย : บาท)
2563
79,951.29
132,387.00
194,439.59
84,697.82
348,551.01
840,026.71

หมายเหตุ 15 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

ภาษีขายรอเรียกเก็บ
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้ - สวพส.
เจาหนี้ - เงินสะสม
คาใชจายคางจายอื่น - หนวยงานภาครัฐ
คาใชจายคางจายอื่น - บุคคลภายนอก
รวมเจาหนี้อื่นระยะสั้น
หมายเหตุ 16 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝาก
เงินประกันสัญญา
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวมเงินรับฝากระยะสั้น
หมายเหตุ 17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - บุคคลธรรมดา ภงด. 3
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - บุคคลธรรมดา ภงด. 1
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - นิติบุคคลจากหนวยงานเอกชน
ภาษีขาย
รายไดรับลวงหนา
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ 18 ภาระผูกพั น

- ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน
หนวยงานในฐานะผูเชามีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 ดังนี้
(หนวย : บาท)
2564
2563
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
23,233,554.96
534,272.40
- ภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการ
ภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการ

2564
14,238,403.79

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
สัญญาที่ยังไมไดรับรู
2564
อาคาร และสิ่งปลูกสราง
9,866,970.00
อุปกรณ และอื่น ๆ
1,448,330.00
รวม
11,315,300.00
ภาระผูกพันขางตนเกิดจากมูลคาตามสัญญาจางกอสราง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย

(หนวย : บาท)
2563
15,408,444.19
(หนวย : บาท)
2563
13,470,833.61
5,305,415.00
18,776,248.61

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและบริการอื่น ๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 หนวยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและ
บริการอื่น ๆ จําแนกตามระยะเวลาของสัญญาไดดังนี้
(หนวย : บาท)
2564
2563
ไมเกิน 1 ป
21,380,419.43
13,237,388.99

145

146

รายงานประจําปี 2564

หมายเหตุ 19 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ทุน (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)
สถาบัน
อุทยานหลวงราชพฤกษ
ทุนสุทธิ
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
ยอดยกมา
รายการปรับปรุงระหวางงวด
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายปปจจุบัน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสมสุทธิ
รวม สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

2564

(หนวย : บาท)
2563

24,895,952.31
997,055,827.59
1,021,951,779.90

24,895,952.31
997,055,827.59
1,021,951,779.90

254,838,756.83
306,449.24
255,145,206.07
(111,209,941.76)
143,935,264.31
1,165,887,044.21

327,393,853.11
(1,054,102.78)
326,339,750.33
(71,500,993.50)
254,838,756.83
1,276,790,536.73

2564
443,922,900.00
443,922,900.00

(หนวย : บาท)
2563
516,058,900.00
516,058,900.00

หมายเหตุ 20 รายได้จากงบประมาณ

รายไดจากงบประมาณ (เงินอุดหนุน)
รวมรายไดจากงบประมาณ

ปงบประมาณ 2564 สถาบันฯ ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลเปนเงินอุดหนุน จํานวน 443,922,900.00 บาท
จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ต.ค. 63 จํานวน 103,094,800.00 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ต.ค. 63 จํานวน 133,512,500.00 บาท
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มี.ค. 64 จํานวน 103,657,900.00 บาท
ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ก.ค. 64 จํานวน 53,649,400.00 บาท
ครั้งที่ 5 วันที่ 5 ส.ค. 64 จํานวน 50,008,300.00 บาท

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ 21 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

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

2564
300,457.86
1,216,655.87
551,401.93
1,440,000.00
7,700.00
6,873,115.36
63,570.00
2,527,362.38
887,928.08
2,481,515.45
16,349,706.93

(หนวย : บาท)
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

2564
37,153,022.02
37,153,022.02

(หนวย : บาท)
2563
1,798,700.00
1,798,700.00

2564
7,369,660.28
7,369,660.28

(หนวย : บาท)
2563
8,167,393.24
8,167,393.24

2564
705,741.68
0.00
2,451,142.49
268,523.32
3,425,407.49

(หนวย : บาท)
2563
496,422.09
195,100.00
5,312,401.74
209,480.09
6,213,403.92

หมายเหตุ 22 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

รายไดจากการอุดหนุน - หนวยงานภาครัฐ
รวมรายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ
หมายเหตุ 23 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

อุทยานหลวงราชพฤกษ
รวมรายไดจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
หมายเหตุ 24

รายได้อื่น

รายไดจากคาปรับอื่น
รายไดจากการขายครุภัณฑ
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น
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หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและคาจาง
คาตอบแทนเจาหนาที่
คาครองชีพ
คาลวงเวลา
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาที่
เงินเพิ่ม
คารักษาพยาบาล
คาชวยการศึกษาบุตร
รวมคาใชจายดานบุคลากร

2564
95,434,756.85
773,068.08
1,503,935.48
1,594,320.00
5,776,844.33
700,000.00
1,884,986.18
362,650.00
108,030,560.92

(หนวย : บาท)
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

2564
186,900.00
3,600.00
190,500.00

(หนวย : บาท)
2563
284,400.00
0.00
284,400.00

หมายเหตุ 26 ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
คาตอบแทนคณะกรรมการ
รวมคาตอบแทน

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ 27 ค่าใช้สอย

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

2564
17,163,192.34
22,361,932.84
2,955,303.95
155,414,845.91
1,784,140.18
3,274,520.00
13,480,000.00
1,600,000.00
458,393.74
911,065.37
463,618.00
6,346,346.69
6,639,200.00
4,645,415.90
1,138,056.15
2,484,415.49
3,842,913.21
887,532.11
13,625.00
245,864,516.88

(หนวย : บาท)
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
463,618.00
4,033,875.43
5,815,500.00
4,974,337.10
1,124,785.68
5,414,539.28
3,032,753.16
1,128,565.64
0.00
285,933,650.03

หมายเหตุ 28 ค่าวัสดุ

(หนวย : บาท)
2564
2563
คาวัสดุ
110,251,685.31
120,686,173.78
คาครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ
2,579,679.85
2,366,603.31
คานํ้ามันเชื้อเพลิง
5,985,932.06
7,379,454.09
รวมคาวัสดุ
118,817,297.22
130,432,231.18
คาวัสดุ สวนใหญเปนการจัดซือ้ วัสดุการเกษตร วัสดุกอ สราง วัสดุสาํ นักงาน เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
กิจกรรม ตามโครงการตาง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และเปนการจัดซื้อปุยและพรรณไมตาง ๆ เพื่อบํารุงรักษา
ตกแตงภูมิทัศน และเปลี่ยนแปลงพรรณไมตามฤดูกาลภายในสวนอุทยานหลวงราชพฤกษ
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หมายเหตุ 29 ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา
คาโทรศัพท/โทรสาร
คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม
คาบริการไปรษณียโทรเลข
คานํ้าประปา
รวมคาสาธารณูปโภค

2564
9,630,238.47
91,255.47
366,383.25
274,829.87
1,473,234.77
11,835,941.83

(หนวย : บาท)
2563
10,251,169.38
99,176.15
408,654.39
204,530.80
1,250,299.37
12,213,830.09

2564
51,444,044.44
15,542,675.79
19,912,270.04
3,524,273.21
90,423,263.48

(หนวย : บาท)
2563
52,460,324.14
17,514,294.55
19,408,275.93
1,587,685.17
90,970,579.79

หมายเหตุ 30 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

(หนวย : บาท)
2564
2563
คาใชจายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องคกรไมหวังผลกําไร
40,000,000.00
0.00
รวมคาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
40,000,000.00
0.00
คาใชจา ยอุดหนุนดังกลาวเปนคาใชจา ยสนับสนุนโครงการกอสรางโรงชีวภัณฑของมูลนิธโิ ครงการหลวง ซึง่ เปนไปตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 10/2563
หมายเหตุ 32

ค่าใช้จ่ายอื่น

ขาดทุนจากการตัดจําหนายครุภัณฑ
คาสอบบัญชี - สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายอื่น

2564
2,490,334.82
280,000.00
18,359.62
2,788,694.44

(หนวย : บาท)
2563
11,549,678.99
625,000.00
144,542.71
12,319,221.70

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ขาดทุนจากการจําหนายครุภัณฑ จํานวน 2,490,334.82 บาท เกิดจากการตัดจําหนายครุภัณฑสํานักงาน จํานวน
6 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) สิ่งปลูกสราง จํานวน 7 รายการ (โรงเรือนแสดงนิทรรศการโครงเหล็กตาขายหลังคาไนลอน
โรงเรือนของสวนเนเธอรแลนด งานตอเติมโรงเรือนสวนเนเธอรแลนด อาคารขายของขบเคีย้ วและเครือ่ งดืม่ หลังที่ 1 อาคาร
ขายของที่ระลึก จํานวน 10 หลัง โรงเก็บพัสดุ ศาลา สวน จังหวัดราชบุรี) อาคารเพื่อประโยชนอื่น 3 รายการ (โรงผลิตนํ้าดื่ม
กลุมอาคารสวนนานาชาติสวน ปตท. บางสวน กลุมอาคารสวนองคกร ตัดจําหนายสวนราชบุรี) และสินทรัพยโครงสราง
พื้นฐาน จํานวน 1 รายการ (งานสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาโรงนํ้าดื่ม)
หมายเหตุ 33 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 :รายการ
แผนงาน : บุคลากร
แผนงาน : คาใชจายดําเนินงาน
แผนงาน : คาใชจายโครงการ
รวมงบประมาณ

เงินอุดหนุน
การสํารองเงิน
105,660,400.00
0.00
385,793,460.00
0.00
37,976,340.00
0.00
529,430,200.00
0.00

เบิกจาย
คงเหลือ
105,660,400.00
0.00
385,793,460.00
0.00
37,976,340.00
0.00
529,430,200.00
0.00

สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 :รายการ
แผนงาน : บุคลากร
แผนงาน : คาใชจายดําเนินงาน
แผนงาน : คาใชจายโครงการ
รวมงบประมาณ

เงินอุดหนุน
การสํารองเงิน
102,165,500.00
0.00
413,975,090.00
0.00
44,996,710.00
0.00
561,137,300.00
0.00

เบิกจาย
คงเหลือ
102,165,500.00
0.00
413,975,090.00
0.00
44,996,710.00
0.00
561,137,300.00
0.00

หมายเหตุ 34 การจัดประเภทรายงานการเงินใหม่

รายการในรายงานการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บางรายการไดจัดประเภทใหมเพื่อใหสอดคลอง
กับรายงานการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งไมมีผลกระทบตอรายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิหรือ
สวนของทุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : บาท
กอนจัดประเภทใหม
เพิ่ม/(ลด) หลังจัดประเภทใหม
คาเชาอสังหาริมทรัพย - หนวยงานภาครัฐ
คาเชาเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก
รวม

0.00
4,497,493.43
4,497,493.43

463,618.00
(463,618.00)
0.00

463,618.00
4,033,875.43
4,497,493.43

หมายเหตุ 35 การอนุมัติรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้ไดรับอนุมัติโดยผูมีอํานาจของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2564
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ผลการวิเคราะห์งบการเงิน
1. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
ตารางที่ 1 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานรวม ประจําปีงบประมาณ 2564 และ 2563

รายการ

ป 2564

งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุน
งบแสดงผลการดําเนินงาน
รายได
คาใชจาย
กําไร (ขาดทุน)

ป 2563

การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง
จํานวน
รอยละ

1,193,527,693.18
27,640,648.97
1,021,951,779.90

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

(118,831,361.43)
(7,927,868.91)
-

(9.05)
(22.29)
-

508,220,696.72
619,430,638.48
(111,209,941.76)

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

(58,087,335.89)
(18,378,387.63)
(39,708,948.26)

(10.26)
(2.88)
55.54

ป 2564
ป 2563

508.22
566.31

1,021.95
1,021.95
27.64
35.57

1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
400.00
200.00
0.00

619.43
637.81

หนวย : ลานบาท

1,193.53
1,312.36
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สินทรัพย
1,193.53
1,312.36

หนี้สิน
27.64
35.57

ทุน
1,021.95
1,021.95

รายได
508.22
566.31

คาใชจาย
619.43
637.81

แผนภูมิที่ 1 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2564 และ 2563

จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 พบวา งบแสดงฐานะการเงินรวมของสถาบัน ปงบประมาณ 2564 สินทรัพยรวม
เทากับ 1,193,527,693.18 บาท ลดลงจากปงบประมาณ 2563 เทากับ 118,831,361.43 บาท คิดเปนรอยละ 9.05 หนีส้ นิ รวม
เทากับ 27,640,648.97 บาท ลดลงจากป 2563 เทากับ 7,927,868.91 บาท คิดเปนรอยละ 22.29 และทุนรวมของ
ปงบประมาณ 2564 และ 2563 มียอดเทากัน
งบแสดงผลการดําเนินงานรวมของสถาบัน พบวา รายไดปงบประมาณ 2564 เทากับ 508,220,696.72 บาท ลดลง
จากปงบประมาณ 2563 เทากับ 58,087,335.89 บาท คิดเปนรอยละ 10.26 และคาใชจายรวม ปงบประมาณ 2564 เทากับ
619,430,638.48 บาท ลดลงจากปงบประมาณ 2563 เทากับ 18,378,387.63 บาท คิดเปนรอยละ 2.88

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)
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ทั้งนี้สามารถวิเคราะหงบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) ภายใตงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผล
การดําเนินงานของสถาบันตามโครงสรางของงบการเงินในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 งบการเงินรวมจําแนกตามโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดําเนินงานของ
สถาบัน

ประเภทรายการ
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่นระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
รวมหนี้สินและทุน

ประจําปงบประมาณ
ป 2564
ป 2563
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน

ผลตาง

รอยละ

รอยละ

189,260,988.13 15.86 231,166,520.92 17.61 (41,905,532.79) (18.13)
5,448,564.76 0.46
2,524,365.30 0.19
2,924,199.46 115.84
260,000,000.00 21.78 310,000,000.00 23.62 (50,000,000.00) (16.13)
2,638,669.35 0.22
2,441,836.99 0.19
196,832.36 8.06
720,293.05 0.06
613,806.87 0.05
106,486.18 17.35
1,183,786.45 0.10
2,025,703.63 0.15
(841,917.18) (41.56)
459,252,301.74 38.48 548,772,233.71 41.82 (89,519,931.97) (41.56)
503,161,412.82
212,321,910.56
18,792,068.06
734,275,391.44
1,193,527,693.18

42.16 531,903,600.09
17.79 224,083,739.54
1.57
7,599,481.27
61.52 763,586,820.90
100.00 1,312,359,054.61

40.53
17.07
0.58
58.18
100.00

(28,742,187.27)
(11,761,828.98)
11,192,586.79
(29,311,429.46)
(118,831,361.43)

(5.40)
(5.25)
147.28
(3.84)
(9.05)

6,569,947.21
6,879,293.84
12,234,092.90
716,708.94
26,400,042.89

0.55
0.58
1.03
0.06
2.21

14,285,962.16
7,900,819.71
10,074,124.01
840,026.71
33,100,932.59

1.09
0.60
0.77
0.06
2.52

(7,716,014.95) (54.01)
(1,021,525.87) (12.93)
2,159,968.89 21.44
(123,317.77) (14.68)
(6,700,889.70) (20.24)

1,240,606.08
1,240,606.08
27,640,648.97

0.10
0.10
2.32

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

0.19
0.19
2.71

(1,226,979.21) (49.72)
(1,226,979.21) (49.72)
(7,927,868.91) (22.29)

1,021,951,779.90
143,935,264.31
1,165,887,044.21
1,193,527,693.18

85.62
12.06
97.68
100.00

1,021,951,779.90
254,838,756.83
1,276,790,536.73
1,312,359,054.61

77.87
19.42 (110,903,492.52) (43.52)
97.29 (110,903,492.52) (8.69)
100.00 (118,831,361.43) (9.05)
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ตารางที่ 2 งบการเงินรวมจําแนกตามโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดําเนินงานของ
สถาบัน (ต่อ)

ประเภทรายการ

ประจําปงบประมาณ
ป 2564
ป 2563
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน

รายได
รายไดจากงบประมาณ
443,922,900.00
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
16,349,706.93
รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ
37,153,022.02
รายไดจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
7,369,660.28
รายไดอื่น
3,425,407.49
รวมรายได
508,220,696.72
คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
108,030,560.92
คาตอบแทน
190,500.00
คาใชสอย
245,864,516.88
คาวัสดุ
118,817,297.22
คาสาธารณูปโภค
11,835,941.83
ตนทุนขายสินคาและบริการ
1,479,863.71
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
90,423,263.48
คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
40,000,000.00
คาใชจายอื่น
2,788,694.44
รวมคาใชจาย
619,430,638.48
รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ
(111,209,941.76)

ผลตาง

รอยละ

รอยละ

87.35 516,058,900.00 91.13 (72,136,000.00) (13.98)
3.22 34,069,635.45 6.02 (17,719,928.52) (52.01)
7.31
1,798,700.00 0.32 35,354,322.021,965.55
1.45
8,167,393.24 1.44
(797,732.96) (9.77)
0.67
6,213,403.92 1.10 (2,787,996.43) (44.87)
100.00 566,308,032.61 100.00 (58,087,335.89) (10.26)
17.44
0.03
39.69
19.18
1.91
0.24
14.60
6.46
0.45
100.00

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)

16.08
5,502,547.42 5.37
0.04
(93,900.00) (33.02)
44.83 (40,069,133.15) (14.01)
20.45 (11,614,933.96) (8.90)
1.91
(377,888.26) (3.09)
0.49 (1,647,236.11) (52.68)
14.26
(547,316.31) (0.60)
- 40,000,000.00 100.00
1.93 (9,530,527.26) (77.36)
100.00 (18,378,387.63) (2.88)
(39,708,948.26) 55.54

จากตารางที่ 2 เปนการแปลงคาตัวเลขของรายการตาง ๆ ใหอยูในรูปของรอยละของรายการที่มีความสําคัญ โดยงบ
แสดงฐานการเงินคือ สินทรัพยรวม และงบแสดงผลการดําเนินงาน คือรายไดรวม รายละเอียดดังนี้
• งบแสดงฐานการเงิน
สินทรัพย ที่มีสัดสวนตอสินทรัพยรวม ประกอบดวย
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีสัดสวนป 2564 รอยละ 42.16 ป 2563 รอยละ 40.53 ลดลงรอยละ 5.40
- เงินลงทุนระยะสั้น มีสัดสวนป 2564 รอยละ 21.78 ป 2563 รอยละ 23.62 ลดลงรอยละ 16.13
- สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน มีสัดสวนป 2564 รอยละ 17.79 ป 2563 รอยละ 17.07 ลดลงรอยละ 5.25
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด มีสดั สวนป 2564 รอยละ 15.86 ป 2563 รอยละ 17.61 ลดลงรอยละ 18.13
หนี้สินและสวนของทุน สถาบันมีทุนสูงมากเมื่อเทียบกับหนี้สิน โดยมีสัดสวนระหวางหนี้สิน รอยละ 2.32 และ
สวนของทุน รอยละ 97.68 เมื่อวิเคราะหสวนทุน พบวาสัดสวนของทุนสูงกวารายไดสูงกวาคาใชจายสะสม

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

• งบแสดงผลการดําเนินงาน
รายได ที่มีสัดสวนตอรายไดรวม ประกอบดวย
- รายไดจากงบประมาณ มีสัดสวนป 2564 รอยละ 87.35 ป 2563 รอยละ 91.13 ลดลงรอยละ 13.98
- รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ มีสัดสวนป 2564 รอยละ 7.31 ป 2563 รอยละ 0.32
เพิ่มขึ้นรอยละ 1,965.55
- รายไดจากการขายสินคาและบริการ มีสัดสวนป 2564 รอยละ 3.22 ป 2563 รอยละ 6.02 ลดลง
รอยละ 52.01
คาใชจาย ที่มีสดั สวนตอคาใชจายรวม ประกอบดวย
- คาใชสอย มีสัดสวนป 2564 รอยละ 39.69 ป 2563 รอยละ 44.83 ลดลงรอยละ 14.01
- คาวัสดุ มีสัดสวนป 2564 รอยละ 19.18 ป 2563 รอยละ 20.45 ลดลงรอยละ 8.90
- คาใชจายบุคลากร มีสัดสวนป 2564 รอยละ 17.44 ป 2563 รอยละ 16.08 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.37
- คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย มีสัดสวนป 2564 รอยละ 14.60 ป 2563 รอยละ 14.26 ลดลง
รอยละ 0.60
- คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค มีสัดสวนป 2564 รอยละ 6.46 เพิ่มขึ้นจากป 2563 รอยละ 100
- คาสาธารณูปโภค มีสัดสวนป 2564 รอยละ 1.91 ป 2563 รอยละ 1.91 ลดลงรอยละ 3.09
รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจาย ป 2564 สถาบันมีกําไรลดลงจากป 2563 เทากับ 39,428,948.26 บาท คิดเปน
รอยละ 55.14
2. การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)

2.1 อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ของสถาบันป 2564-2563
รายการ
สินทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
อัตราสวนสภาพคลอง

ป 2564
459,252,301.74
26,400,042.89
17.40 เทา

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

จากตาราง พบวาป 2564-2563 สถาบันมีอัตราสวนสภาพคลองในป 2564 เทากับ 17.58 เทา หมายความวา
สถาบันมีสินทรัพยหมุนเวียนสูงมากและสามารถชําระหนี้ระยะสั้นไดอยางเพียงพอ
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2.2 อัตราสวนเชิงประยุกต
อัตราสวนโครงสรางรายไดและคาใชจาย
อัตราสวน
อัตราสวนรายไดจากการขายสินคาและบริการตอรายไดงบประมาณ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากงบประมาณ
รอยละ
อัตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวม
คาใชจายรวม
รายไดรวม
รอยละ
อัตราสวนคาใชจายบุคลากรตอรายไดงบประมาณ
คาใชจายบุคลากร
รายไดจากงบประมาณ
รอยละ

ป 2564

ป 2563

16,349,706.93
443,922,900.00
3.68

34,069,635.45
516,058,900.00
6.60

619,430,638.48
508,220,696.72
121.88

637,809,026.11
566,308,032.61
112.63

108,030,560.92
443,922,900.00
24.34

102,528,013.50
516,058,900.00
19.87

จากตารางสามารถสรุปไดดังนี้
อัตราสวนรายไดจากการขายสินคาและบริการตอรายไดจากงบประมาณ มีคา ประมาณรอยละ 3.68-6.60 แสดง
ใหเห็นวารายไดสวนใหญของสถาบันมาจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รายไดจากการขายสินคาและบริการเปนรายได
สวนเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถลดภาระงบประมาณลงได หากพิจารณาในป 2564 พบวา ความสามารถดําเนินงานและ
สรางรายไดนําไปสูการลดภาระมีอัตราสวนรอยละ 3.68 ของงบประมาณ
อัตราสวนคาใชจา ยรวมตอรายไดแสดงถึงศักยภาพในการบริหารคาใชจา ยในป 2564 มีการใชจา ยสูงกวารายได
รอยละ 121.88
อัตราสวนคาใชจายบุคลากรตอรายไดงบประมาณ พบวามีอัตราสวนคาใชจายบุคลากรตอรายไดงบประมาณ
เทากับรอยละ 19.87-24.34

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายงานผลการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดรบั การแตงตัง้ โดยคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ตามคําสัง่ ที่ 3/2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคําสั่งที่ 10/2562 เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการตรวจสอบแทนตําแหนงที่วาง
ใหปฏิบตั งิ านและรับผิดชอบหนาทีต่ า ง ๆ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั หิ นาทีค่ วามรับผิดชอบตามบทบาทและอํานาจ
หนาที่ที่กาํ หนด โดยใชความรูความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเปนอิสระอยางเพียงพอ เพื่อให สวพส.
มีการกํากับดูแลที่ดี มีความโปรงใสและดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย ที่กําหนดไว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลตอคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น
8 ครั้ง สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไดดังนี้
1. การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบมุง สอบทานการปฏิบตั งิ านของ สวพส. ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแสดงความเห็นอยางเปนอิสระและหลีกเลี่ยงความขัดแยงทาง
ผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของ สวพส. มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการเพื่อใหเกิดความโปรงใส
และมีประสิทธิภาพตลอดจนใหแนวทางและขอเสนอแนะในการตรวจสอบ และติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน สงเสริม
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคํานึงถึงการดําเนินงานทีม่ ผี ลตอผูท มี่ สี ว นไดสว นเสีย การรักษาความลับ และการเปดเผยขอมูล
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
กระบวนการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ครอบคลุม
ปจจัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญ สวพส. มีแผนงานและแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบ
ทีอ่ าจมีตอ การบรรลุวตั ถุประสงคการดําเนินงานของ สวพส. ใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับได รวมทัง้ พิจารณาสอบทานประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสีย่ งอยางสมํา่ เสมอ ไดสอบทานเกีย่ วกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานการทุจริต และดานผลประโยชนทับซอน ซึ่ง สวพส. ไดกําหนดมาตรการปองกันการเกิดทุจริต ระบบติดตาม
และการรายงานอยางใกลชิดเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด รวมถึงไดสอบทานการควบคุมภายในดานการเงิน ทั้งรายงาน
การเงินประจําเดือนและรายไตรมาส โดยสอบทานขอมูลทีส่ าํ คัญในรายงานการเงินและประเด็นสําคัญในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน มีความเห็นวารายงานการเงินจัดทําขึ้นอยางถูกตอง มีการควบคุมเพียงพอถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
มีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอเพื่อประโยชนของผูใชรายงานการเงิน และเปนไป
ตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ พิจารณาขอบเขตการวาจางผูสอบบัญชีและคัดเลือกผูสอบบัญชีภายนอกที่ไมใชสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน และเสนอคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกเปนผูสอบบัญชีของ สวพส.
3. การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามผลการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในประเด็นที่มีนัยสําคัญ เพื่อกอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
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4. การกํากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน
4.1 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม รวมถึงหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบตั ิ
การตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
4.2 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่
ความรับผิดชอบ จริยธรรมการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามแผนงานทีอ่ นุมตั ไิ ว
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง ลงโทษทางวินัย และประเมินผลงานของ
หัวหนาผูตรวจสอบภายในและเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ใหความเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนางานตรวจสอบภายใน และผูต รวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานความเปนอิสระของหนวยตรวจสอบภายใน ใหดาํ เนินงาน
ดวยความอิสระและเทีย่ งธรรม ไมมคี วามขัดแยงทางผลประโยชนในงานทีต่ รวจสอบ รักษาคุณภาพงานตรวจสอบและกํากับ
ดูแลใหมกี ารประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน: การประเมินตนเองภายในองคกร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ของกรมบัญชีกลาง
4.3 กํากับดูแลใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับนโยบาย
กรอบการดําเนินงานของ สวพส. รวมทั้งกําหนดใหยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ
4.4 การปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการไดครบถวน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา สวพส. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี
และเปนไปตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด การจัดวางระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และเหมาะสม รวมถึงรายงานทางการเงิน
มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระเบียบ ขอบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงสอบทานเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต และดานผลประโยชนทับซอน ซึ่ง สวพส. ไดกําหนดมาตรการปองกัน
การเกิดทุจริต ระบบติดตาม และการรายงานอยางใกลชิดเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นและขอเสนอแนะแกฝายบริหารและเจาหนาที่อยางตรงไปตรงมา มุงเนนประโยชนของ สวพส. เปนสําคัญ

(นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

การกํากับดูแลองค์กร
คณะที่ปรึกษาพิ เศษ

นายจรัลธาดา กรรณสูต
ประธานที่ปรึกษา

นายอําพน กิตติอําพน

ที่ปรึกษาพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิ

นายอัชพร จารุจินดา

ที่ปรึกษาพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย อุณารุจ บุญประกอบ
ที่ปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา
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นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ประวัติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง
ประธานกรรมการ
นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์

ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง

อายุ : 64 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดลอม (วท.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทํางาน :
• ผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

กรรมการโดยตําแหน่ง
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
กรรมการ

อายุ : 65 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ
ประวัติการทํางาน :
• รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค
และรักษาการผูบัญชาการสํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

นายทองเปลว กองจันทร์
กรรมการ

อายุ : 60 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน (วศ.ด.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
(วิทยาเขตเทเวศร)
ประวัติการทํางาน :
• อธิบดีกรมชลประทาน
• รองอธิบดีฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กรรมการโดยตําแหน่ง
นายจตุพร บุรุษพั ฒน์
กรรมการ

อายุ : 57 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม (วท.ม.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาโท สาขาวิชาการปกครอง (ร.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง (ร.บ.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน :
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า
• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชวลิต ชูขจร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร

อายุ : 64 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน :
• ผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดนุชา สินธวานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพั ฒนาสังคม

อายุ : 59 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.

นางสาวลดาวัลย์ คําภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์
และฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

อายุ : 64 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท Agricultural Economics, Australian National
University, ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (วท.ม.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางาน :
• รองเลขาธิการ สศช.
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงบประมาณ

อายุ : 66 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
• ปริญญาโท Master of Public Administration,
Middle Tennessee State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประวัติการทํางาน :
• เลขาธิการ ก.พ.
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการตลาด

อายุ : 62 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี (บช.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน :
• อธิบดีกรมบัญชีกลาง
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชาย พฤฒิกัลป์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ

อายุ : 66 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน :
• รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี
• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน :
• ผูทรงคุณวุฒิดานราชการในพระองค

กรรมการและเลขานุการ
นายวิรัตน์ ปราบทุกข์
กรรมการและเลขานุการ

อายุ : 54 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน (วท.ม.) มหาวิทยาลัยแมโจ
• ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทษ.บ.)
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
ประวัติการทํางาน :
• รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานการพัฒนา
• ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง
(องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ครั้งที่
10/2563
11/2563*
12/2563*
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
5/2564
6/2564
7/2564
8/2564
9/2564

วันที่ประชุม
22 ตุลาคม 2563
24 พฤศจิกายน 2563
21 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ 2564
30 มีนาคม 2564
30 เมษายน 2564
25 พฤษภาคม 2564
29 มิถุนายน 2564
23 กรกฎาคม 2564
31 สิงหาคม 2564
28 กันยายน 2564
รวมรอยละ

รอยละของกรรมการ
ที่เขารวมประชุม
81.81
100.00
90.00
90.91
90.91
90.91
90.91
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
94.62

หมายเหตุ : *การประชุมครัง้ ที่ 11/2563 และครัง้ ที่ 12/2563 มีกรรมการจํานวน 10 คน เนือ่ งจาก
อยูระหวางการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการ 1 ตําแหนง

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

ภาพยืน จากซ้ายไปขวา

1. ดร.ทินรัตน พิทักษพงศเจริญ
2. ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ์
3. ดร.อาณดา นิรันตรายกุล
4. นางเสาวนิตย พงษประไพ
5. ดร.นภาพร มณฑานพรัตน
6. นางวัชรีฐ พรรณเรืองรอง

รองผูอํานวยการสถาบัน ดานบริหารจัดการ
ผูอํานวยการสํานักวิจัย
ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ
ที่ปรึกษาดานแผนงานและตางประเทศ
รักษาการผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและแผน
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

ภาพนั่ง จากซ้ายไปขวา

1. ดร.เมธี พะยอมยงค
2. นายวิรัตน ปราบทุกข
3. นายภูธาดล ธีรอธิยุต
4. ดร.เพชรดา อยูสุข

ดร.ศิริพงศ หังสพฤกษ

ที่ปรึกษาดานการวางแผนและพัฒนาการเกษตร

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
รองผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ
รองผูอํานวยการสถาบัน ดานการพัฒนา
รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนา

นายวิรัช พูนทรัพย

ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและบริหารจัดการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
1. องค์ประกอบ

1)
2)
3)
4)
5)

นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ
นางสาวธํารงลักษณ ลาพินี
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน้าที่

1)
2)
3)
4)

สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เชื่อถือได และมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวน
สอบทานใหมีระบบควบคุมภายใน และใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
เสนอคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู พิจารณาแตงตัง้ ผูส อบบัญชี ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีทผี่ สู อบบัญชีไมใช
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคาตอบแทนในการสอบบัญชี
5) สอบทานการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางตอเนื่อง
6) การเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไป
ตามกฎหมาย และขอกําหนด ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหมนั่ ใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสงู สุดตอสถาบัน
7) พิจารณาในการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และลงโทษทางวินัย ของผูตรวจสอบภายใน
รวมกับผูอํานวยการสถาบัน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการสถาบันเห็นชอบกอนดําเนินการ
8) ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของหนวยตรวจสอบ
ภายใน
9) พิ จ ารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู  ต รวจสอบภายในและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตาม
ขอเสนอแนะ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถาบัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10) ใหคณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจในการเชิญเจาหนาที่สถาบัน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของมาใหขอมูลหรือ
มาเขารวมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบไดตามความจําเปน และเหมาะสม หรือตามทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควร
11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการต่าง ๆ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
1. องค์ประกอบ

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

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

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน้าที่

1) ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2) จัดทํานโยบาย กํากับและประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ ใหดําเนินงานสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานในแนวทางขยายผลพัฒนาพื้นที่สูง
3) กลั่นกรองงานตาง ๆ ของสถาบันเพื่อเสนอตอคณะกรรมการสถาบัน
4) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการต่าง ๆ
คณะอนุกรรมการวิจัยและพั ฒนา
1. องค์ประกอบ

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) นางอัญชัญ ชมภูพวง
11) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
12) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานการพัฒนา
13) ผูอํานวยการสํานักวิจัย
14) ผูอํานวยการสํานักพัฒนา

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

2. อํานาจหน้าที่

1) เสนอแนะการกําหนดแนวนโยบาย และแผนงานตาง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงค
2) เสนอแนะการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมของแผนปฏิบัติงานประจําป รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาตอคณะกรรมการสถาบัน
4) เชิญบุคคลผูทรงคุณวุฒิมาชวยปฏิบัติงานไดตามความจําเปน หรือแตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน
ไดตามความเหมาะสม
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการต่าง ๆ
คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
1. องค์ประกอบ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

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

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน้าที่

1) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค
2) กลัน่ กรองงบประมาณและแผนบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษประจําป เพือ่ เสนอคณะกรรมการสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง
3) กํากับดูแลการบริหารจัดการและการใหบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
แผนบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการต่าง ๆ
คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพั ฒนาบุคลากร
1. องค์ประกอบ

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

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน้าที่

1) ให คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า การจั ด โครงสร า งและอั ต รากํ า ลั ง ของสถาบั น ให ส อดคล อ งกั บ บทบาท ภารกิ จ
และยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง
3) ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรตอคณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง
4) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
ตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการต่าง ๆ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
1. องค์ประกอบ

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

นายอัชพร จารุจินดา
นายสมโภชน ราชแพทยาคม
นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ
หัวหนากลุมงานนิติการ
เจาหนาที่กลุมนิติการ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน้าที่

1) พิจารณาใหความเห็น และ/หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอกฎหมาย สัญญา ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบัน
2) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานหรือแนวทางการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ
ที่เกี่ยวของกับสถาบัน หรือการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศที่เกี่ยวของกับสถาบัน เพื่อแกไข
ปญหาขอขัดของเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน
3) พิจารณากลั่นกรองการยกราง และ/หรือการแกไขปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ ที่เกี่ยวของ
กับสถาบัน
4) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบัน
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการต่าง ๆ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง
1. องค์ประกอบ

1)
2)
3)
4)

นางสาวลดาวัลย คําภา
นายชวลิต ชูขจร
นายสุพศิน สุเมธิวิทย
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

2. อํานาจหน้าที่

1) กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินผูอํานวยการสถาบันใหชัดเจน และเสนอใหคณะกรรมการสถาบัน
พิจารณา โดยใหสอดคลองกับกรอบการประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) ดําเนินการประเมินผูอํานวยการสถาบันใหครอบคลุมและสอดคลองกับกรอบการประเมินองคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการสถาบันพิจารณา
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

สถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการต่าง ๆ
คณะอนุกรรมการกําหนดแนวทางการควบคุม การจําหน่าย การกําหนดราคาเมล็ดพั นธุ์
ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ของเฮมพ์
1. องค์ประกอบ

1) นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
2) นายชวลิต ชูขจร
3) รองศาสตราจารย สมพร อิศวิลานนท
4) นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
5) รองศาสตราจารย ณัฐา โพธาภรณ
6) นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
7) นางอัญชัญ ชมพูพวง
8) นายปรัชญา ทวีกุล
9) นางสาวชอทิพย วิเศษพงษพันธุ
10) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
11) ผูแทนองคการเภสัชกรรม
12) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
13) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานการพัฒนา
14) นางสริตา ปนมณี

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

2. อํานาจหน้าที่

1) ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการควบคุมการจําหนายเมล็ดพันธุ สวนประกอบและผลิตภัณฑของเฮมพ
รวมทั้งพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจําหนายและการควบคุม กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศที่เกี่ยวของ ฯลฯ
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของสถาบัน
2) ศึกษาและวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับแนวทางการคิดคํานวณราคาทุน/ราคาจําหนายเมล็ดพันธุ
สวนประกอบและผลิตภัณฑของเฮมพ โอกาสทางการตลาดและสิทธิประโยชนอื่นใด ที่เกิดจากการดําเนินงาน
ของสถาบัน เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันใหความเห็นชอบ
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการต่าง ๆ
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการพั ฒนาพื้ นที่อย่างยั่งยืน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
1. องค์ประกอบ

1) นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
2) ศ.เกียรติคุณ พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง)
3) นายชวลิต ชูขจร
4) นางสาวลดาวัลย คําภา
5) นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ
6) นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน (ผูแทนสภาหอการคาไทย)
7) นางลาภิสรา วงศแกว (ผูแทนกรมวิชาการเกษตร)
8) นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ (ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน)
9) นายกิตติพันธ จันทาศรี (ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร)
10) ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
11) ผูแทนกรมปาไม
12) ผูแทนกรมทรัพยากรนํ้า
13) ผูแทนกรมชลประทาน
14) ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
15) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
16) นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา (ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
17) นางอัญชัญ ชมภูพวง (ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง)
18) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
19) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานการพัฒนา
20) ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและแผน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน้าที่

1) ศึกษา วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)
รวมทั้งแนวทางการบริหารดานงบประมาณ/การเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันใหความเห็นชอบ
2) ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการจัดทําแผนฯ เปนไปตามวัตถุประสงค
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

จัดทํารายงานประจําปีโดย
• สํานักยุทธศาสตร์และแผน
• สํานักวิจัย
• สํานักพั ฒนา

• สํานักอํานวยการ
• อุทยานหลวงราชพฤกษ์
• หน่วยตรวจสอบภายใน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย
• กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักยุทธศาสตร์และแผน
โทรศัพท์ 0 5332 8496-8 ต่อ 1304

