




ANNUAL REPORT

2021
HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

(Public Organization)





พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปดงาน “โครงการหลวง 2563” เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

มูลนิธิโครงการหลวงรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมจัดงาน 
“โครงการหลวง 2563” ภายใตแนวคิด “สายธารแหงภูมิป ญญา สู การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคนายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และ
สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนิ ีนอมราํลกึในพระมหากรณุาธคิณุ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผูทรงกอตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และพระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองค และเพ่ือสงเสริมการจําหนายผลิตผลผลิตภัณฑจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดย พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการ
มูลนิธิโครงการหลวง ประธานจัดงานโครงการหลวง 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี 
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการอํานวยการจัดงานโครงการหลวง 
2563 พลเรอืเอก พงษเทพ หนูเทพ องคมนตรี คณะกรรมการมูลนธิโิครงการหลวง นายอาํพน กติตอิาํพน 
องคมนตรี กรรมการท่ีปรกึษาพเิศษสถาบันวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู นายวริตัน ปราบทกุข ผูอาํนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รองประธานกรรมการอํานวยการจัดงานโครงการหลวง 2563 
พรอมคณะกรรมการจัดงาน และขาราชการ เฝาฯ รับเสด็จ

จากนัน้ ทอดพระเนตรนทิรรศการ คลงัสมองโครงการหลวงภายใตแนวคดิ “สายธารแหงภมูปิญญา 
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฐานเรียนรูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และ
นิทรรศการผลงานวิจัยโดดเดน ไดแก กัญชงของแม “เฮมพ” หรือ “กัญชง” ซึ่งเปนผลงานวิจัย
รวมของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ที่ไดสนองตาม
พระราชเสาวนียในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง รวมถึง
พันธุ พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจใหมที่มีลักษณะเฉพาะสําหรับพื้นท่ีสูง ฐานเรียนรูสิ่งแวดลอม 
ทรงทอดพระเนตรอุโมงคสภาพปญหาการทําลายปา และโมเดลการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม 
นิทรรศการของ สวพส. “สรางสุขปวงประชา พัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ” เนนหลักการใชรูปแบบ
การพฒันาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง (ROYAL PROJECT MODEL) ปจจุบันดําเนินการในพื้นที่ 
18 จังหวัด ยังประโยชนใหประชาชนบนพื้นที่สูง 416,235 ราย

สวพส. รว่มขยายผลความสาํเรจ็ด้านการพัฒนาทางเลือก
บนพื้นทีส่งูอยา่งยั่งยนื ในงานโครงการหลวง 2563 

ภายใต้แนวคิด “สายธารแหง่ภมูิปัญญา สูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยนื”

ดด้้ววยยสสาํนึกกกใในนนนพพรระะมมมมหาาากกรรรุุุณณณาาธธธิิิคณุอออัันนหหาาาาทีส่สสสดุมมมมมิิิิิไดดดด้้้



สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID -19) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผานมายังคงทวี
ความรุนแรงอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 
วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจสังคมในวงกวาง 
วกิฤตการณครัง้นีไ้ดเปล่ียนแปลงบริบทของโลก ประเทศไทย 
และเปนความทาทายในการดําเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) สวพส. อยางย่ิง

ดังนั้นในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงระยะตอไป 
คณะกรรมการ สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู จงึเหน็ควรให
มกีารจดัทาํแผนบรูณาการดานการพฒันาพืน้ทีส่งูอยางยัง่ยนื
ของประเทศข้ึน เพื่อใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดมีกรอบ
การดําเนินงาน งบประมาณที่มีการบูรณาการรวมกัน
พัฒนาพื้นที่สูงของประเทศแบบองครวมตามแนวทาง
โครงการหลวง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ภายใตการมีสวนรวมของ
ชุมชน โดยนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานเกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่สูง และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ

สารจากนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มาเปนกรอบแนวคิดหลักสําคัญ 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและความสมดุลในทุกมิติ สอดคลอง
กบัยทุธศาสตรชาต ิ20 ป แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ 
และแผนปฏิรูปประเทศ (ราง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13  (พ.ศ. 2566-2570) และ
นโยบายที่สําคัญตาง ๆ เชน BCG Model

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยั่งยืน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ที่ไดจัดทําขึ้นในคราวนี้ 
มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
เนื่องจากมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องจากแผนแมบท
ฉบับเดิมท่ีสิ้นสุดในป พ.ศ. 2565 และจะมีความเชื่อมโยง
กับแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
ดานการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวง และแผนงานของ
หนวยงานที่รวมบูรณาการเพื่อกระจายการพัฒนาใหทั่วถึง
ครอบคลมุพืน้ทีเ่ปาหมาย 3,230 กลุมบาน ในการแกไขปญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า ยกระดับการพัฒนาชุมชน
เปาหมายใหมีความม่ันคงดานอาชีพและความเปนอยูดีขึ้น
อยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมการมีส วนรวม

รายงานประจําปี 25644



ในการอนุรักษ ฟนฟูและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชวีภาพใหมคีวามสมดลุอยางมัน่คง
และยั่งยืนตอไปในอนาคต

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ สวพส. ไดดําเนินงาน
วิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลสําเร็จ
โครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงอื่นใหบรรลุตามเปาหมาย
และประสบผลสําเรจ็เปนอยางด ีและไดรบัการยกยองใหเปน
องคกรตนแบบและรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน
และระหวางประเทศมากมาย ดังเชน สํานักงานกิจการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Department of Economic and Social Affairs – UN 
DESA) คดัเลอืกโครงการ “Good Practice of Sustainable 
Highland Development: People Live in Harmony with 
Forest” โดยใหโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
สบเมย จงัหวัดแมฮองสอน เปนหน่ึงในผลงานท่ีมแีนวปฏิบตัิ
ทีด่ใีนการขับเคล่ือนเพ่ือบรรลุ SDGs (SDG Good Practices) 
และเผยแพรสงตอแนวปฏบิตันิีไ้ปยงัหนวยงานหรอืองคการ
ที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ทัว่โลก รางวัลเลิศรฐั (Public Sector Excellence 

Award) จํานวน 4 รางวัลตอเนื่องเปนปที่ 3 จากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สาขาบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม และ
สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ) รางวัล
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย (Thailand Tourism 
Awards) ครั้งที่ 13 (รางวัลกินรีทอง) จากการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ประเภทแหลงทองเท่ียว สาขาการ
ทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู ใหแกอุทยานหลวงราชพฤกษ
ตอเนื่องเปนปที่ 2 และการไดรับการยกยองใหเปนองคกร
ต นแบบด านสิทธิมนุษยชน จากกรมคุ มครองสิทธิ
และเสรีภาพ รางวัลสําคัญตาง ๆ ที่ไดรับในปนี้จะเปนขวัญ
และกําลังใจใหแกผูบริหารและเจาหนาท่ี สวพส. ในการ
ปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึนตลอดไป

ขอขอบคุณทุกองคกรและหนวยงานพันธมิตร
ทุกภาคสวนที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ สวพส. 
และมสีวนรวมในการขบัเคลือ่นเพือ่ใหชมุชนบนพืน้ทีส่งูอยูดี
มีสุข ดวยการวิจัยและพัฒนา สืบสานรักษา ตอยอดงาน
โครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ณ โอกาสนี้

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 5



ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. ไดดําเนินงานวิจัย
และงานพัฒนา เพื่อการสนับสนุนงานโครงการหลวง และ
การพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ เปาหมายเพื่อใหประชาชน
อยูดมีสีขุ ชมุชนเขมแข็ง ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหอุดมสมบูรณและสามารถใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืน และยิ่งมุงมั่นดําเนินงานอยางเต็มที่ 
เมือ่ประชาชนบนพ้ืนทีส่งูไดรบัผลกระทบจากปญหาการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปญหา
อื่น ๆ เชน ปญหาภัยแลง และปญหาดานเศรษฐกิจ โดยได
เรงวจิยัเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมสําหรับใชขบัเคล่ือน
การพฒันาพืน้ทีส่งู เพือ่แกไขปญหาสาํคญั ๆ  โดยเฉพาะความ
ยากจน และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน 
การวิจัยและพันธุพืชและวิธีการผลิตใหม ๆ การศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการสรางความเขมแข็งของคนและชุมชน และ
เทคโนโลยทีีย่กระดบัการอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ในดานการ
พฒันาไดกระจายการพัฒนาไปสูชมุชนบนพ้ืนทีส่งูเปาหมาย 

ภายใต “โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง” 
จํานวน 44 พื้นท่ี จํานวน 616 กลุมบาน โดยดําเนินงาน
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ดวยวิธีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวทาง
โครงการหลวง คอืเปนการพฒันาเชงิพืน้ทีอ่ยางสมดลุทัง้ดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และปจจัยพื้นฐานท่ีจําเปน
ตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตามปญหา ความ
ตองการ และภูมิสังคมของชุมชน ดวยการมีสวนรวมของ
ประชาชน และการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน โดยมีการนํา
องคความรู ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากการดําเนินงาน
ยังสอดคลองกับนโยบายสําคัญของรัฐบาล คือ การแกไข
ปญหาความยากจนดวยเศรษฐกิจมูลคาสูง และการเติบโต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม
บนพื้นท่ีสูง เชน การบุกรุกปา หมอกควัน และผลกระทบ
จากสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังไดกระจายการ
พัฒนาโดยถายทอดองคความรูไปสูชุมชนบนพ้ืนที่สูงอีก
มากกวา 900 กลุมบาน ภายใตโครงการถายทอดองคความรู
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง และ
โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน

จากผลสําเร็จของการดําเนินงาน ไดแสดงใหเห็นวา
หลักและวิธีการพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวงน้ัน
เปนรปูแบบของการพัฒนาอยางยัง่ยนื และสามารถประยุกต
ใชไดกับทุกบริบทของพ้ืนที่ ปญหา และสถานการณตาง ๆ 
ไดอยางมปีระสทิธภิาพ สวพส. จงึไดสนบัสนนุโครงการหลวง
ในการเผยแพรและสงเสริมการเรียนรูรูปแบบการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ผานกจิกรรมการอบรม สมัมนา และการศึกษา
ดูงาน รวมท้ังนิทรรศการและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ

สวพส. ขอขอบคุณทุกชุมชน องคกร และหนวยงาน 
ที่ไดรวมกันดําเนินงานท้ังการวิจัยและการพัฒนา อันกอ
ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ที่สรางประโยชนสุขตอประชาชน และ
ความเจริญกาวหนาของประเทศ

สารจากนายวิรัตน์ ปราบทุกข์
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง
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บทสรุปผู้บริหาร
HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 

(Public Organization)

สวพส. ขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนที่สูงด้วยหลักและวิธีการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืนแบบ
โครงการหลวง และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เป้าหมายเพ่ือใหช้มุชนเขม้แขง็และพ่ึงพาตนเองได้ 
ดว้ยการพัฒนาอยา่งสมดุลทัง้ดา้นการพัฒนาและสง่เสริมอาชพี การสรา้งความเขม้แขง็ของคนและชมุชน 
การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีจ่าํเปน็ตอ่การดาํรงชพี 
ตามแผนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 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
เพ่ือยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนทีส่งู และการพัฒนาและบริหารองค์กร ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําปีจากรัฐบาล จํานวน 443.9229 ล้านบาท สําหรับดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
พลงัทางสงัคม แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม และแผนงานบคุลากร
ภาครัฐ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จํานวน 
44.00 ลา้นบาท สาํหรับดําเนินการตามแผนงานวิจยัของสถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู มผีลการเบิกจา่ย
ตามแผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณรวมผกูพันสญัญา เปน็เงนิ 477.2394 ลา้นบาท คดิเปน็ร้อยละ 97.81 
ของวงเงินงบประมาณท่ีไดร้บั ผลการดําเนินงานคิดเป็นรอ้ยละ 100 สามารถบรรลุเปา้หมายการให้บรกิาร
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ โดยมีผลงานสําคัญ ดังนี้

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูง จํานวน 22 โครงการหลัก 
35 โครงการยอย โดยมุงสรางผลงานวิจยัทีเ่ปนความตองการ
ของประชาชน และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาความ
ยากจน และการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยปรับปรุง
พันธุ พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจใหมที่มีลักษณะเฉพาะ
สําหรับพื้นที่สูง 24 พันธุ เชน กัญชงสายพันธุแท (Inbred 
line) และพันธุสังเคราะห (Synthetic variety) ขาวทองถิ่น
ที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงของชนเผาลีซู พันธุจานูเนเน 
และจาคูเนเน ถั่วแดงหลวงที่ใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพ 

พันธุรหัส 40 และ 104 องุนพันธุไชนมัสแคทที่เหมาะสม
สาํหรบัพ้ืนท่ีสงู เปนตน ไดสรางองคความรูใหมและเทคโนโลยี
ในการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 
35 เรื่อง เชน รูปแบบการปลูกองุนพันธุ Beauty Seedless 
ในภาชนะเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตตอพื้นที่ การผลิต
นํ้าผึ้งจากเกสรกัญชงที่มีสารสําคัญ Cannabidiol (CBD) 
ตนแบบผลิตภัณฑกาแฟโครงการหลวงเสริมสารสกัดจาก
ธรรมชาติ ไอโซฟลาโวน กาบา และคาเทชิน เปนตน สราง
องคความรูดานสังคม 4 เรื่อง เชน การสืบทอดภูมิปญญา
ดานการจดัการทรพัยากรนํา้และปาไม (ทบีอ) ของชาตพินัธุ
กะเหรี่ยง และองคความรู ด านสิ่งแวดลอมและความ

1. การสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง
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หลากหลายทางชีวภาพ 20 เรื่อง เชน วธิกีารเพาะขยายพันธุ
พืชทองถิ่นหายากหรือใกลสูญหาย ไดแก นอยหนาเครือ 
เจาแตรวงหรือลิลลี่ปา และมะเขาควาย การพัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑ (Prototype) จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
เปนตน ทั้งน้ี สามารถจดทะเบียนและจดแจงทรัพยสิน
ทางปญญาท่ีไดจากงานวิจัยได จํานวน 21 รายการ และ
นาํผลงานวิจยัไปใชประโยชนในการแกปญหาบนพ้ืนทีส่งู และ
เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพใหเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง 
34 รายการ มผีูไดรบัประโยชน จาํนวน 1,835 ราย สรางรายได
ใหเกษตรกร 14.08 ลานบาท

สนบัสนุนงานโครงการหลวงเพ่ือเป็นต้นแบบ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้และ
ผลสําเร็จของงานโครงการหลวง ไดสนับสนุนการ
พฒันาสถานีและศูนยพฒันาโครงการหลวง จาํนวน 39 แหง 
ใหเปนตนแบบและแหลงเรียนรู ของการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่และเกษตรกรโดยสนับสนุน
การเรียนรูองคความรูและนวัตกรรมใหมจากผลงานวิจยัและ
พัฒนา จํานวน 28,069 ราย สนับสนุนเกษตรกรของมูลนิธิ
โครงการหลวงในการรับรองแหลงผลติพชืตามมาตรฐานการ
ปฏบิตัทิางการเกษตรท่ีด ี(GAP) จาํนวน 11,183 ราย (นบัซํา้) 
การรบัรองมาตรฐานการผลติพชือนิทรยี (IFOAM Accredited) 
จาํนวน 842 ราย สนับสนนุการพัฒนาระบบมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย Organic Thailand 
จํานวน 587 ราย สนับสนุนการจัดต้ังฟารมวิจัยและพัฒนา
ปศุสัตวในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ เพื่อพัฒนาเปน

ศูนยการเรียนรูการเลี้ยงสัตวปกแบบครบวงจร และสงเสริม
การใชประโยชนจากมูลสัตวเพื่อลดการปลอยของเสีย
สูสิ่งแวดลอม ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ไดพฒันาการรวมกลุมของชุมชนรวม 26 กลุม ทนุดาํเนินงาน 
10.36 ลานบาท พฒันาศักยภาพกลุมเยาวชนทัง้ในและนอก
โรงเรียน 70 กลุม รวมถึงการสนับสนุนการอนุรกัษและฟนฟู
งานหัตถกรรมท่ีมคีณุคาของชนเผาบนพ้ืนท่ีสงู ไมใหสญูหาย 
ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกปาชาวบาน 
เพื่อเปนแปลงเรียนรูของชุมชนครอบคลุมพื้นที่ 21.5 ไร 
ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 8 แหง และสนับสนุนกิจกรรม
ที่ใหสมาชิกของชุมชนมีสวนรวม ไดแก การทําแนวกันไฟ
ระยะทางรวม 310.49 กโิลเมตร การสรางฝาย ซอมแซมฝาย 
และขุดลอกฝาย 89 ตัว การปลูกปาชุมชน ปาตนนํ้า ปลูกไม
ริมถนนและพื้นที่สาธารณะ รวม 23,600 ตน สนับสนุน
กจิกรรมเพ่ือเฝาระวังและลดการปนเปอนมลพิษสูสิง่แวดลอม

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่งานโครงการ
หลวง โดยไดจัดกิจกรรมในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ยาเสพติด สมัยที่ 64 (Commission on Narcotic Drugs: 
CND) ในประเด็นการพัฒนาเยาวชนให มีศักยภาพ 
มีความเขมแข็ง และมภีมูคิุมกนัทีพ่รอมรบัมอืจากความเส่ียง
ตาง ๆ โดยเฉพาะจากยาเสพติดภายใตการดําเนินงาน
โครงการ “วคัซนีวยัรุน” สนบัสนนุใหมกีารแลกเปล่ียนเรยีนรู
และสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางมูลนิธิ
โครงการหลวง สวพส. กบันานาชาติ โดยจัดสมัมนาออนไลน
นานาชาติ International Online Seminar Course 
“Sustainable Highland Development: Challenges & 
Response to Covid-19 and the Application of 
Sufficiency Economy Philosophy” เพือ่ถายทอดแนวคดิ
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ไปยงักลุมประเทศอาเซียน
และเอเชียใตเรียนรู และแลกเปล่ียนประสบการณดานการ
พัฒนาพื้นท่ีสูงตามแนวทางโครงการหลวงของประเทศไทย
กับผูแทน 6 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ติมอร-เลสเต ศรีลังกา อินเดีย ภูฏาน และ
เนปาล มีการพัฒนาเครือขายและแลกเปล่ียนประสบการณ
การวิจัยและพัฒนาทางเลือกตามแบบโครงการหลวงกับ
ตางประเทศ โดยสนับสนุนการนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในหัวขอ The Royal Project 
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Alternative Development Model: Pathways to Green 
Production and Sustainable Development ในชวง
การอภิปรายประเด็นดานการปลูกพืชเสพติด การพัฒนา
ทางเลือก และสิ่งแวดลอม (Illicit Drug Cultivation, 
Alternative Development and the Environment) 
ในการประชุมกลุ มผู เชี่ยวชาญดานการพัฒนาทางเลือก 
(Expert Group Meeting on  Alternative Development-
EGM) โดย UNODC

สง่เสรมิการเรยีนรูโ้ครงการตามแนวพระราชดาํริ 
โครงการหลวง ความหลากหลายทางชวีภาพ การเกษตร 
และศิลปวัฒนธรรมโดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
มุงเนนยกระดับการจัดการเรียนรูของอุทยานหลวงราชพฤกษ 
เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู ที่มีชีวิตใหกับนักเรียน เยาวชน 
และบุคคลท่ัวไป มกีารปรับปรงุรปูแบบการเรียนรูใหมคีวาม
หลากหลาย ตรงกับความตองการของผูเขารับบริการมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีผูรับบริการทุกชวงวัย จํานวน 799,353 ราย 
ทั้งนี้ไดสงเสริมการเรียนรูผานแพลตฟอรมทางการศึกษา 
DLTV สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
และสงเสริมการเรียนรูผานส่ือออนไลนของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ 10 ชองทาง ไดมีการพัฒนาแหลงเรียนรูใหมี
มาตรฐาน และปลอดภยัตามมาตรการปองกนัการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับผูรับบริการ โดยใหบุคลากรไดรับวัคซีนปองกัน
ครบ 100% และคัดกรองดวยการตรวจหาเชื้อโควิดดวย 
Antigen Test Kit (ATK) ทกุสปัดาห ในดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ไดรวบรวมพรรณไมเพื่อจัดแสดงในพื้นที่
อุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 17,716 รายการ และ
ไดสรางรายไดจากการดําเนินงาน 19.53 ลานบาท

2. การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพ่ือยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง

ไดดําเนินงานพัฒนาชีวิตและความเปนอยู ของ
ประชาชนบนพ้ืนที่สูง จํานวน 1,530 กลุมบาน ในพ้ืนที่ 
18 จังหวัด ตามแนวทางโครงการหลวง ดวยการพัฒนา
อยางสมดุล ทั้งการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ การสราง
ความเขมแข็งของสังคมและชุมชน การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานทีจ่าํเปนตอการดํารงชวีติและการประกอบ
อาชีพ ภายใต “โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง” 
44 แหง จาํนวน 616 กลุมบาน และการถายทอดองคความรู
โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพืน้ทีส่งู ภายใต 
“โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” และ “โครงการ
ถายทอดองคความรู โครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง” จํานวน 914 กลุมบาน ทั้งนี้การประเมิน
ตามตัวชี้วัด พบวากลุมบานในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง สามารถยกระดับการพัฒนาเปน
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กลุมบานที่เขมแข็งและสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาได 
(ระดับ A) จํานวน 42 กลุมบาน กลุมบานที่มีสวนรวมรวม
ขับเคลื่อนการพัฒนา (ระดับ B) จํานวน 148 กลุมบาน และ
กลุมบานที่เริ่มขับเคล่ือนการพัฒนา (ระดับ C) จํานวน 
348 กลุมบาน โดยมีผลสมัฤทธิท์ีส่าํคญั คอื ประชาชนไดรบั
การพัฒนาและสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ทั้งในและนอกภาคเกษตรแกเกษตรกร จํานวน 4,446 ราย 
มีรายไดเพิ่ม รวม 398.20 ลานบาท คิดเปนรายไดเฉล่ีย 
89,563.63 บาทตอครัวเรือน ทั้งนี้ เปนการสงเสริมอาชีพ
และสรางรายไดแกเกษตรกรกลุมที่ยากจนหรือดอยโอกาส
เปนพิเศษ จํานวน 1,225 ราย สรางรายได 16.06 ลานบาท 
และเปนรายไดทีเ่กิดจากการทําการเกษตรท่ีไดรบัการรับรอง
ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย มูลคา 146.37 ลานบาท 
ไดพฒันาระบบตลาดของสถาบันเกษตรกรโดยนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชสนับสนุน และเพิ่มชองทางตลาดออนไลน 
สรางรายไดเพิ่ม 1.60 ลานบาท และใชระบบ QR Code 
ในการสอบทวนยอนกลบัผลผลติของผูบรโิภค ไดเสรมิสราง
ความเขมแข็งของคนและชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได โดยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร 97 แหง สมาชิก 
3,175 ราย เงินทุนดําเนินงาน 25.19 ลานบาท สรางและ
พัฒนาผูนําชุมชนและผูนําเกษตรกร (Smart Farmer) 
จํานวน 862 ราย ใน 197 กลุมบาน เพ่ือใหทําหนาท่ีขับ
เคลือ่นการพฒันารวมกบัหนวยงานตาง ๆ  ในการคดิ วเิคราะห 
วางแผน และดําเนินการพัฒนาชุมชน ไดเสริมสรางศักยภาพ
และสนับสนุนชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอย างเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดขอบเขตการใชประโยชนที่ดิน 
(Zoning) และจัดทําแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร 
ในโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง 44 แหง สะสม
ถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลวเสร็จ 394 กลุมบาน 
ทาํใหสามารถแยกพ้ืนทีป่าและพ้ืนทีท่าํกนิ ตลอดจนกําหนด
แนวทาง และมาตรการในการใชประโยชนที่ดินและการ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยาง
ถกูตองและเหมาะสม ประกอบดวย พืน้ทีท่าํกินของเกษตรกร 
33,646 ราย 71,806 แปลง พืน้ที ่731,602.46 ไร พื้นท่ีปา 
1,104,030.48 ไร  ที่อยู อาศัย 22,125.69 ไร  และ
ในสถานการณที่เกิดปญหาภัยแลงและหมอกควัน ไดมี

การสนับสนุนชุมชนในการแกไขปญหาภัยแลง โดยพัฒนา
แหลงนํา้ขนาดเล็ก ประกอบดวย บอพวง 336 แหง ถงัพกันํา้ 
57 แหง ฝายกึ่งถาวร 16 แหง และระบบทอ 244 กิโลเมตร 
มีเกษตรกรไดรับประโยชนรวม 9,705 ราย ใน 213 ชุมชน 
พืน้ที ่27,928 ไร ทัง้นีย้งัเปนการชวยดแูลปาตนนํา้ครอบคลมุ
พื้นที่ 382,655 ไร และแกไขปญหาหมอกควันอยางยั่งยืน 
ดวยการปรบัระบบทาํการเกษตรจากแบบดัง้เดมิทีม่กีารเผา 
เปนการเกษตรท่ีประณีตตามแนวทางโครงการหลวง 
ควบคูกับการสงเสริมชุมชนในการปองกันไฟปา ทําให
จุดความรอน (Hotspot) ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง 44 แหง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม
ลดลงรอยละ 63 และจุดความรอนในพื้นท่ีปาลดลง
รอยละ 72 เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2563

ผลสําเร็จจากการพัฒนา สํานักงานกิจการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Department of Economic and Social Affairs – UN 
DESA) คดัเลอืกโครงการ “Good Practice of Sustainable 
Highland Development: People Live in Harmony 
with Forest” ตนแบบชมุชนอยูรวมกบัปา ของโครงการพฒันา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 
เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs (SDG 
Good Practices) เปาหมายที่ 2 12 13 และ 15 เผยแพร
ใหประเทศตาง ๆ นําไปปรับใช และผลการนํารูปแบบการ
พัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนของโครงการหลวง 
(Royal Project Model) มาเปนแนวทางในการแกไขปญหา
คุณภาพชีวิตคนบนพื้นท่ีสูงของประเทศ ยังเปนท่ียอมรับ 
โดยไดรบัรางวัลเลิศรัฐสํานกังาน ก.พ.ร. ประจําป 2564 จาํนวน 
4 รางวัล ในสาขาบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภท
สัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม ระดับดีเดน จากผลงาน 
“ชมุชนไมมคีา ดแูลรักษา สรางรายได” ของโครงการพัฒนา
พืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวงปาแป ระดับดจีากผลงาน “มัน่คง
ดวยอาหาร ธนาคารในปา รักษาทรัพยากร” ของโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ระดับดีจากผลงาน 
“สรางอาชีพ สรางรายได ภายใตพื้นที่ดินจํากัด” ของ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวงหวยกางปลา และ
สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี 
จากผลงาน “ฟนฟูปา พัฒนานํ้า แกจนคนบนพื้นที่สูง”
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ยกระดับองค์ สวพส. สูอ่งค์กรธรรมาภิบาลและ
มีสมรรถนะสูง มุงพัฒนาศักยภาพขององคการ พรอม
คิดคนนวัตกรรมการบริหารงานใหมีความกาวหนา ทันสมัย 
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและภาคสวน
อื่น ๆ ไดตรงจุด โปรงใส มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน โดยมี
ระดับความสําเร็จจากการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 
รอยละ  99.56 ดานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA 4.0) สวพส. ผานการประเมินสถานะการเปนระบบ
ราชการ 4.0 ดวยตนเอง ที่ 431.15 คะแนน (เปนระบบ
ราชการ 3.45) การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริต ทําให สวพส. ไดรับผล
การประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) จากสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 94.71 คะแนน อยูใน
ระดับ A ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใส ครั้งที่ 10 จาก
สาํนกังาน ป.ป.ช. และไดรบัการยกยองใหเปนองคกรตนแบบ
ดานสิทธิมนุษยชน จากกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
นอกจากน้ี อทุยานหลวงราชพฤกษยงัไดรบัมาตรฐานการให
บรกิารตาง ๆ  ทีส่รางความมัน่ใจใหผูรบับรกิาร เชน Thailand 
Tourism Awards, Museum Thailand Awards, Thailand 
Mice Venue Standard (TMVS), Green Office เปนตน

พัฒนาศกัยภาพบคุลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ
ของแผนการวิจยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-

2570) โดยไดจัดทําและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ซึ่งมีบุคลากรผานการประเมิน 
คิดเปน รอยละ 93 ของผูไดรับการประเมินทั้งหมด สามารถ
สรางองคความรูจากการพฒันาตนเองไดมากถึง 117 เร่ือง 
นอกจากน้ี ไดคัดเลือกบุคลากร 14 ราย เขารวมหลักสูตร
อบรม การประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการในระดับ
นานาชาต ิภายใตโครงการขององคการเพิม่ผลผลติแหงเอเชยี 
(Asian Productivity Organization: APO) จาํนวน 13 หลกัสตูร 
ใน 7 ประเทศ

พัฒนาเทคโนโลยีดจิทิลัและการบริหารจัดการ
ขอ้มลู ดวยการพัฒนาระบบขอมลูใหเปนดจิทิลัเพ่ือนาํไปใช
สูการเปดเผยขอมลูภาครัฐ (Open Data) ยกระดับการสราง
การจัดเก็บและการใชประโยชน ขอมูลและสารสนเทศ
สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่สูงใหมีมาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดเก็บขอมูลเพื่อเกษตรแมนยํา (IoT) พัฒนา
โรงเรอืนเกษตรแมนยาํ พฒันาระบบ HRDI MAPs บนระบบ
ปฏิบัติการ IOS รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงาน 
(Back office) ของ สวพส. ใหมีความถูกตอง รวดเร็ว

ผลการดําเนินงานโดยรวมของ สวพส. ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 บรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิเปนที่ยอมรับ
ของประชาชนและหนวยงานภาคีเครือขาย อันเกิดจากการ
ยกระดับการบริหารจัดการองคการและสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน เพื่อรองรับสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลาในปจจุบัน

3. การพัฒนาและบริหารองค์กร
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สํานักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Department of 
Economic and Social Affairs – UN DESA) 
คดัเลือกโครงการ “Good Practice of Sustainable 
Highland Development: People Live in 
Harmony with Forest” ต้นแบบชุมชนอยู่ร่วม
กบัปา่ โดยโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวงสบเมย 
จังหวัดแมฮองสอน เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน
เพื่อบรรลุ SDGs (SDG Good Practices) เปาหมายท่ี 2 12 
13 และ 15 จากโครงการท่ีมแีนวปฏิบตัทิีด่แีละผานการคัดเลือก
ทัง้หมด 465 โครงการท่ัวโลก ทัง้นี ้สวพส. ไดนาํรปูแบบการ
พัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนของโครงการหลวง 
(Royal Project Model) มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
“หวยน้ําใสโมเดล” ที่เกิดจากความเขมแข็งของชุมชน 
ดวยความรวมมอืจากทกุภาคสวน ดาํเนนิงานดวยฐานขอมลู
แผนที่การใชประโยชนที่ดินรายแปลง มีรูปแบบการพัฒนา
ดวยการกําหนด Zone พัฒนาเชิงพื้นที่ รวมวางแผน
เปาหมายเดียวกัน ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ซึ่งเปน

สวพส. มุ่งพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยการปรับปรุงองค์การทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและในระดับองค์การ ทั้งยังผลักดันให้บุคลากร สวพส. เป็นนักคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ 
ให้เกิดบริการที่เกิดผลกระทบสูง (Big Impact) สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ หรือตอบ
สนองปัญหาความต้องการของคนและชุมชนบนพ้ืนที่สูงได้อย่างมีคุณภาพ กระท่ังเกิดความสามารถใน
การบริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาองค์การที่ดี เกิดผลลัพธ์สําคัญที่เป็นต้น
แบบการพัฒนาพ้ืนที่สูงในมิติต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ดังนี้

ความภาคภูมิใจของ สวพส.
ปี 2564

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 
(Public Organization)

ด้านการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย

กลไกสาํคญัในการขับเคลือ่นให “หวยนํา้ใสโมเดล” เปนวาระหนึง่
ในแผนพัฒนาระดับจังหวัดแมฮองสอน (Mae Hong Son: 
The Valley of Charm) สอดคลองกับยทุธศาสตรชาต ิ20 ป 
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิง่แวดลอม รวมถึงสามารถสงตอแนวปฏิบตัทิีด่ถีงึหนวยงาน
ในวงการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับ
นานาชาติ
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สวพส. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector 
Excellence Award) ประจําปี 2564 ตอเนื่องเปน
ปที่ 3 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ในสาขาบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีสวนรวม (Effective Change) จํานวน 3 รางวัล 
ไดแก

• ระดับดเีดน จากผลงาน “ชมุชนไมมคีา ดแูลรักษา 
สรางรายได” โดยโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
ปาแป จังหวัดเชียงใหม

• ระดับดี จากผลงาน “มั่นคงดวยอาหาร ธนาคาร
ในปา รักษาทรัพยากร” โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงวาวี จังหวัดเชียงราย

• ระดับดี จากผลงาน “สรางอาชีพ สรางรายได 
ภายใต พื้นที่ดินจํากัด” โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงหวยกางปลา จังหวัดเชียงราย

และสาขาการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการ
บริการ ระดับดี 1 รางวัล จากผลงาน “ฟนฟูปา พัฒนานํ้า 
แกจนคนบนพื้นที่สูง”

หว้ยนํา้ใสโมเดล

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 13



สวพส. กับบทบาทสําคัญด้านการพัฒนาและขับเคล่ือนการคิดการจัดการน้ําอย่างมีส่วนร่วม และ
ผู้นําการเปล่ียนแปลงด้านนํ้า โดยไดรับรางวัลผูนําการเปล่ียนแปลงดานนํ้า จํานวน 3 รางวัล จากสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แหงชาติ (สทนช.) ในฐานะหนวยงานที่สงเสริมการทํางานของทุกภาคสวนในสังคม ใหตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรนํ้า รวมกันอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการใชประโยชน
จากทรัพยากรนํ้าอยางบูรณาการตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานน้ํา (SDG6: Clean Water 
& Sanitation) ขององคการสหประชาชาติ ไดแก

• ดานการจัดการนํ้าภาคครัวเรือน ชุมชนและเมือง 
ประเภทกลุมบุคคล: กลุมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงแมมะลอ ชุมชนรวมกันจัดการปญหา
ขาดแคลนนํ้าบนพื้นที่สูง ดวยระบบทดน้ําขามดอย
และความรวมมือแบบพหุภาคีของชุมชนและหนวยงาน

• ดานการจัดการนํ้าภาคครัวเรือน ชุมชนและเมือง 
ประเภทบุคคลท่ีมีผลงานโดดเดน: นายบุญสี กาไว 
ผูใหญบานแมวาก แมวากโมเดล หมูบานเรียนรูเรื่อง
การบริหารจัดการนํ้า

• ดานน้ํากบัประเพณ ีวฒันธรรม ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
ประเภทกลุมบุคคล: กลุมวิสาหกิจชุมชนบานแมวาก 
พัฒนาแผนเชิงพื้นที่แมวากโมเดล ดวยความรวมมือและ
การแลกเปล่ียนเรียนรูจากทุกภาคสวนกับการใชแผนท่ี
การพัฒนารวมกัน One Map เปนหมูบานเรียนรูเรื่อง
การบริหารจัดการนํ้า

รางวัลหมู่บ้านปลอดการเผา (Haze Free 
Reward) จากบริษัทเชียงใหมวิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด 
ซึง่เล็งเห็นถงึความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาฝุนควัน
ในจังหวัดเชียงใหม จึงรวมกับภาควิชาการ ภายใตโครงการ
ประเทศไทยไรหมอกควัน (Haze Free Thailand) 
จดัโครงการ “สนับสนนุหมูบานปลอดการเผา” ขึน้ เพือ่สราง
แรงจูงใจใหกับชุมชนในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
ใหปลอดควันไฟ (Zero burn) ทั้งนี้ มีชุมชน 10 หมูบาน 
ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 9 แหง 
ไดแก โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปาแป 
หวยเปา ปางแดงใน ปางมะโอ โหลงขอด แมมะลอ ปางหนิฝน 
สบโขง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะแมแฮหลวง รวมพื้นที่ 19,100 ไร 
ไดรบัรางวลัจากการประเมนิจํานวนจดุความรอน (Hotspot) 
และพื้นที่เผาไหม (Burn Scar) ที่เกิดในพ้ืนที่หมูบาน

รางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก
สาํนกัพฒันาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สาํนกังาน 
ป.ป.ส. ภายใตการดําเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแมสลอง จังหวัดเชียงราย บานอาแบ

รางวัลสหกรณ์ดีเด่นในพ้ืนที่โครงการหลวง 
จากกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ภายใต การดํา เนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ สู ง
แบบโครงการหลวงพบพระ จังหวัดตาก

รางวัลหน่วยงานคุณูปการด้านการสนับสนุน
การทํางานด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากิน จากสถาบัน
พฒันาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ภายใตการดาํเนนิงาน
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแขวง 
จังหวัดนาน
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รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น
เป็นสุข” ระดับอําเภอ จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นาน ภายใตการดําเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงนํ้าแปง (บานแหน) และโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ (บานใหม) จังหวัดนาน

รางวัลชมเชยกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนาน ภายใตการดําเนินงาน
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ําเวียงแก 
(บานหางทุง) จังหวัดนาน

รางวัลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล จากสาํนกังานพฒันาชุมชน
จังหวัดนาน (กองทุนเกื้อหนุนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต) 
ภายใตการดําเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงถํ้าเวียงแก (บานปางปุก) จังหวัดนาน

รางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น 
ระดับจังหวัด จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ภายใตการดําเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงโปงคํา (บานศรีบุญเรือง) จังหวัดนาน

ด้านคุณธรรมความโปร่งใส

สวพส. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและตอตาน
การทจุรติ ปลูกฝงและบมเพาะนสิยัของบคุลากรของ สวพส. 
ไมใหเบียดบังผูอื่น ยึดถือประโยชนของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงมากกวา
ประโยชนสวนตน เกิดผลเชิงประจักษ ดังนี้

องค์กรต้นแบบด้านสิทธมินุษยชน ประจําป ี2564 
ประเภทภาครัฐ หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
รางวัลดเีด่น โดยกรมคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวง
ยุติธรรม ดวยผลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) และคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ตลอดจนสงเสริมเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน
ใหแกบคุลากร เกษตรกร และประชาชนในพ้ืนทีก่ารดาํเนนิงาน
ของ สวพส. ในดานความเสมอภาคระหวางเพศ ขจัดการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดวยเหตุแหงเพศ ปองกันและ
แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน 
ดานการใหบริการผูพิการและกลุมเปราะบาง โดยอํานวย
ความสะดวกใหผูรับบริการกลุมเปราะบาง ที่ตองการไดรับ
ความชวยเหลือเปนพิเศษ ใหสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ 
ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษไดอยางทัดเทียมกับกลุม
บุคคลอ่ืน และดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โดยพัฒนาชุมชนคารบอนต่ําและย่ังยืนที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคมบนพ้ืนที่สูง
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องค์กรคุณธรรม ระดับตน้แบบ จากการนาํแนวทางของแผน
แมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) มาเปน
แนวทางการสงเสริมใหบุคลากร สวพส. มีสวนรวมในการสรางสังคม
คุณธรรมตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ซึ่งได เข ารับการประเมินองคกรคุณธรรม ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวบรวมขอมูลและตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพือ่เสนอตอคณะอนุกรรมการสงเสริมคณุธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณพจิารณาใหความเห็นชอบ 
และจากการพิจารณาผลการประเมินพบวา มีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ผานเกณฑการประเมิน
องคกรคุณธรรมจํานวน 13 หนวยงาน โดย สวพส. ไดรับผลการประเมินผานเกณฑในระดับ “องคกรสงเสริมคุณธรรม” 
(มีสวนงานในสังกัดประเมินไดในระดับ “สงเสริมคุณธรรม” ไมนอยกวารอยละ 80)

รางวัลชมเชยองค์กรโปรง่ใส คร้ังที ่10 (NACC Integrity Awards) โดยสาํนกังานคณะกรรมการปองกนั
และปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิจากผลการดาํเนนิงานวิจยัและพัฒนา 
สนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลสําเร็จของงานโครงการหลวง
ไปพัฒนาพืน้ทีส่งูตาง ๆ  ทีมุ่งขบัเคลือ่นการพฒันาดวยองคความรูทีไ่ดจาก
การวิจยัและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพ่ือแกไขปญหาของชุมชนบน
พืน้ทีส่งู และเพือ่ใหงานของ สวพส. บรรลตุามเปาหมายและเกดิประโยชน
สงูสุดตอชมุชนบนพืน้ทีส่งู รวมถงึสรางความเชือ่มัน่และความไววางใจให
แกประชาชน สวพส. จึงมุงเนนใหผูปฏิบัติงานยึดหลักการมีสวนรวมใน
ทกุภาคสวน อนันาํไปสูความโปรงใสและมธีรรมาภบิาลในการปฏบิตังิาน

ได้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 94.71 คะแนน อยูในระดับ A จัดอยูในลําดับท่ี 4 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ลําดับที่ 20 ของหนวยงานภาครัฐประเภทองคการมหาชน ทั้งนี้ เปนผลลัพธจากการที่ สวพส. นําผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐของปที่ผานมา ทําการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงประเด็น
การดําเนินงานท่ี สวพส. ควรพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น มุงสรางการรับรูใหแกบุคลากรทราบถึงแนวทางการดําเนินงาน
ของ สวพส. ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติอยางมีคุณธรรมความโปรงใส ความคุมคา และปราศจากการทุจริต
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มาตรฐานรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทย (Thailand Tourism Awards) ครัง้ที ่13 ประจาํป 
2564 (รางวัลกินรีทอง) โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ประเภทแหลงทองเที่ยว สาขาการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู 
ตอเนื่องเปนปที่ 2

ด้านมาตรฐานการให้บริการ
สวพส. ดําเนินการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการใหบริการตาง ๆ เพื่อรองรับการใหบริการท่ีเปนมาตรฐาน 

มีการดําเนินงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใสใจตอสุขภาพ และไดรับความพึงพอใจจากบุคลากร ผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย ดังนี้

มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจําปี 2563 ประเภทมาตรฐานห้องนํ้าสาธารณะอาเซียน 
จากกรมการทองเที่ยว โดยมีอายุการรับรอง 2 ป (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565) ซึ่งอุทยานหลวง
ราชพฤกษไดเขารับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 จากคณะกรรมการศูนยรับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

มาตรฐาน Thailand Mice Venue Standard (TMVS) 
มาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย จากสํานักงานสงเสริมการ
จดัประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) โดยในป 2564 ไดขอรบัรอง
มาตรฐานสถานที่จัดงาน 2 ประเภท ไดแก ประเภทหองประชุม และ
ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ โดยขอรับรองหองประชุมจํานวน 
4 หอง ไดแก 1) หองราชพฤกษ 1 2) หองกัลปพฤกษ 3) หองสักทอง และ 
4) หองทองกวาว และสถานท่ีจดักิจกรรมพิเศษ ไดแก ลานราษฎรรักบาท

รางวัล Museum Thailand Awards 2021 
ประเภทพพิธิภณัฑดานวิทยาศาสตรและสิง่แวดลอม รางวลั
ดีเดนดานกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู โดยสถาบัน
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ประจําป 2564
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มาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
สวพส . มุ ง เนนการยกระดับสํานักงานท่ีเปนมิตรกับ
สิง่แวดลอม เพ่ือใหบคุลากรและผูรบับริการไดดแูลส่ิงแวดลอม
พรอมทัง้ลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม รวมไปถงึการยกระดบั
มาตรฐานการดําเนินงานดานบริหารจัดการขององคการ 
โดยพืน้ทีอ่ทุยานหลวงราชพฤกษทัง้หมด 468 ไร มผีลคะแนน
การประเมินในป 2563 อยูในระดับดีมาก (G เงิน) และได
เขารวมงานมอบรางวลัตราสญัลกัษณ G-Green ระดบัประเทศ
และประกาศนียบัตร ดวยระบบออนไลน จากกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ขณะท่ีพื้นที่อาคาร 2 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง ขนาดพื้นที่อาคาร 1,440 ตารางเมตร เขารับการตรวจประเมินโครงการสํานักงานที่สีเขียว (Green Office) 
จากผูตรวจประเมินผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2564
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
(องค์การมหาชน)

โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ (1) สงเสริม สนบัสนุนการวิจยั
และการพัฒนางานโครงการหลวง (2) สนับสนุนการวิจัย 
รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษา
ภมูปิญญาทองถ่ิน ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง (3) สงเสริมและประสานความ
รวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และ
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ ในการศึกษา 
คนควา วิจัย พัฒนาและการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยี
บนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู ชุมชน (4) จัดใหมีการศึกษา 
คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ
เก่ียวกบัการพฒันาพ้ืนทีส่งูอยางครบวงจร เชน ดานการผลติ 
การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ การขนสงสินคา ตลอดจน
เปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว 
(5) รวมมือและแลกเปล่ียนการพัฒนาทางวิชาการดาน
การวิจยัและพฒันาพืน้ทีส่งูในระดับนานาชาติ (6) ใหบรกิาร
ดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตาง ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาพืน้ทีส่งูทีไ่ดจากการศกึษา คนควา วจิยั 
และพัฒนา (7) สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑของสินคา โครงการหลวงและสินคา
ในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและ

ตางประเทศ รวมทัง้ดาํเนนิการใหมกีารจดทะเบียนสทิธบิตัร 
เคร่ืองหมายการคาและทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบันวจิยั
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548: 2-3) และ 
(8) จดัแสดงนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และดานอื่น ๆ ดําเนินการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวและพักผอนทางดานการเกษตรและ
วัฒนธรรม รวมทั้งเปนศูนยเรียนรู ทางการเกษตรและ
การอนุรักษพันธุ พืช อันเปนการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสถาบัน (พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการ
มหาชน) (ฉบับที่ 2) เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2552) เพื่อให
สามารถบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 
2549 ซึ่งตอมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม
สวนแหงนี้ว า “อุทยานหลวงราชพฤกษ” และไดรับ
พระราชทานช่ือภาษาองักฤษวา “Royal Park Rajapruek” 
ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงดําเนินงานภายใต
แผนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-
2570)

จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนและขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง ดังเหตุผลท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สถาบนัวจิยัและพัฒนาพ้ืนท่ีสงู (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548 มผีลบังคับใชต้ัง้แต่วนัที ่15 ตลุาคม 2548 
ความว่า

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
การพัฒนาและเสริมสร้างนักวิจัย การให้บริการด้านการให้คําปรึกษาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การแลกเปลีย่นผลงานวิชาการ
ในระดับนานาชาติ และการสนับสนุนงานโครงการหลวง เพ่ือเป็นการขยายผลงาน
โครงการหลวงให้เกดิประโยชนอ์ยา่งกวา้งขวางในการปฏิบตังิานบนพ้ืนทีส่งูทีห่า่งไกล
และทุรกนัดาร โดยการจัดต้ังองค์กรในรูปแบบองค์การมหาชน เพ่ือทาํหนา้ทีด่งักลา่ว
ซึ่งจะทําให้มีการบริหารจัดการที่กว้างขวาง มีความคล่องตัวในการดําเนินงานและ
มีการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องเข้ากันได้ดียิ่งขึน้...

รายงานประจําปี 256424



ยุท
ธศ
าส
ตร
�ชา
ติ 

20
 ป
�

1.
 ด
�าน
คว
าม
มั่น
คง

2.
 ก
าร
สร
�าง
คว
าม
สา
มา
รถ

 
ใน
กา
รแ
ข�ง
ขัน

3.
 ก
าร
พัฒ

นา
แล
ะเส
ริม
สร
�าง
ศัก
ยภ
าพ

 
ทร
ัพย

าก
รม
นุษ
ย�

4.
 ก
าร
สร
�าง
โอ
กา
สค
วา
มเ
สม
อภ
าค

 
แล
ะเท
�าเที

ยม
กัน
ทา
งสั
งค
ม

5.
 ก
าร
สร
�าง
กา
รเติ

บโ
ตบ
นคุ
ณ
ภา
พช

ีวิต
 
ที่เ
ป�น
มิต
รกั
บสิ่
งแ
วด
ล�อ
ม

6.
 ก
าร
ปรั
บส
มดุ
ลแ
ละ
พัฒ

นา
 
ระ
บบ
กา
รบ
ริห
าร
จัด
กา
รภ
าค
รัฐ

ปร
ะเด
็นที่

 23
 ก
าร
วิจ
ัยแ
ละ
พัฒ

นา
นวั
ตก
รร
ม

• 
ด�า
นเ
ศร
ษฐ
กิจ

 
• 
ด�า
นส
ังค
ม

• 
ด�า
นส
ิ่งแ
วด
ล�อ
ม 

• 
ด�า
นอ
งค
�คว
าม
รู�พ
ื้นฐ
าน

• 
ด�า
นป
�จจ
ยัส
นบั
สน
นุใ
นก
าร
วิจ
ยัแ
ละ
พัฒ

นา
นว
ตัก
รร
ม

ปร
ะเด
็นที่

 15
 เส
ริม
สร
�าง
พลั

งท
าง
สัง
คม

• 
กา
รเส

ริม
สร
�าง
ทุน
ทา
งส
ังค
ม

ปร
ะเด
็นที่

 3 
กา
รเก

ษต
ร

• 
เก
ษต
รป
ลอ
ดภั
ย

• 
เก
ษต
รชี
วภ
าพ

• 
กา
รพั
ฒ
นา
ระ
บบ
นิเ
วศ
กา
รเก

ษต
ร

ปร
ะเด
็นที่

 20
 ก
าร
บริ
กา
รป
ระ
ชา
ชน

 แล
ะป
ระ
สิท
ธิภ
าพ
ภา
คร
ัฐ

• 
กา
รพั
ฒ
นา
บร
ิกา
รป
ระ
ชา
ชน

  
• 
กา
รบ
ริห
าร
จัด
กา
รก
าร
เงิน
กา
รค
ลัง

• 
กา
รป
รับ
สม
ดุล
ภา
ครั
ฐ 

• 
กา
รพ
ัฒ
นา
ระ
บบ
บร
ิหา
รง
าน
ภา
คร
ัฐ

• 
กา
รส
ร�า
งแ
ละ
พัฒ

นา
บุค
ลา
กร
ภา
ครั
ฐ

แผ
นแ
ม�บ
ทภ
าย
ใต
�

ยุท
ธศ
าส
ตร
�ชา
ติ

แผ
นป
ฏิร
ูปป
ระ
เท
ศ

ด�า
นเ
ศร
ษฐ
กิจ

: ข
ยา
ยผ
ลโ
คร
งก
าร
ใน
พร
ะร
าช
ดํา
ริก
ว�า

 4,
00

0 โ
คร
งก
าร
ใน
ระ
ดับ
พื้น

ที่ทั่
วป
ระ
เท
ศ

5.
 ก
าร
เส
ริม
สร
�าง
คว
าม
มั่น
คง
แห
�งช
าติ

 
เพ
ื่อก
าร
พัฒ

นา
ปร
ะเท
ศสู
�คว
าม
มั่ง
คั่ง

 
แล
ะยั่
งย
ืน

3. 
กา
รส
ร�า
งค
วา
มเ
ข�ม
แข็
งท
าง
เศ
รษ
ฐกิ
จแ
ละ
แข
�งข
นัไ
ด�

 
อย
�าง
ยั่ง
ยนื

8. 
กา
รพั
ฒ
นา
วิท
ยา
ศา
สต
ร� เ
ทค
โน
โล
ยี 
วิจ
ยั 
แล
ะน
วัต
กร
รม

2.
 ก
าร
สร
�าง
คว
าม
เป
�นธ
รร
ม

 
แล
ะล
ดค
วา
มเ
หลื่
อม
ลํ้า
ใน
สัง
คม

4.
 ก
าร
เติ
บโ
ตที่
เป
�นมิ
ตร
กับ

 
สิ่ง
แว
ดล
�อม
เพื่
อก
าร
พัฒ

นา
ที่ยั่
งย
ืน

6.
 ก
าร
บริ
หา
รจั
ดก
าร
ใน
ภา
ครั
ฐ

 
กา
รป
�อง
กัน
กา
รทุ
จร
ิตป
ระ
พฤ

ติมิ
ชอ
บ

 
แล
ะธ
รร
มา
ภิบ
าล
ใน
สัง
คม
ไท
ย

แผ
นฯ

 12

กา
รว
ิจัย
แล
ะพั
ฒ
นา
อง
ค�ค
วา
มร
ู�

แล
ะน
วัต
กร
รม
ที่เ
หม
าะ
สม
ต�อ
พื้น

ที่สู
ง

กา
รพั
ฒ
นา
อา
ชีพ

บน
ฐา
นค
วา
มรู
�ที่เ
หม
าะ
สม

ต�อ
สภ
าพ
ภูมิ
สัง
คม
แล
ะเป
�นมิ
ตร
ต�อ
สิ่ง
แว
ดล
�อม

กา
รพั
ฒ
นา
ชุม
ชน
โค
รง
กา
รห
ลว
งให

�สา
มา
รถ

พึ่ง
ตน
เอ
งแ
ละ
เป
�นชุ
มช
นแ
ห�ง
กา
รเร
ียน
รู�

กา
รฟื้
นฟู

แล
ะร
ักษ
าสิ่
งแ
วด
ล�อ
ม

ใน
ชุม
ชน
ใน
ป�า
ต�น
นํ้า
ลํา
ธา
รให

�มีค
วา
มส
มบู
รณ

�
กา
รบ
ริห
าร
จัด
กา
ร

กา
รต
ลา
ดเ
พื่อ

สัง
คม

ยุท
ธศ
าส
ตร
�

มูล
นิธิ
โค
รง
กา
รห
ลว
ง

แผ
นแ
ม�บ
ทโ
คร
งก
าร
หล
วง

(พ
.ศ

. 2
56

0-
25

65
)

แผ
นแ
ม�บ
ทโ
คร
งก
าร
พัฒ

นา
พื้น

ที่สู
ง

แบ
บโ
คร
งก
าร
หล
วง

(พ
.ศ

. 2
56

0-
25

65
)

แผ
นแ
ม�บ
ทโ
คร
งก
าร

“ร
ักษ
�นํ้า
เพื่
อพ

ระ
แม
�ขอ
งแ
ผ�น
ดิน

”
(พ

.ศ
. 2

56
0-

25
64

)

แผ
นป
ฏิบั
ติก
าร
โค
รง
กา
รพั
ฒ
นา
พื้น

ที่สู
ง

แบ
บโ
คร
งก
าร
หล
วง
เพื่
อแ
ก�ป
�ญ
หา

 พ
ื้นที่
เฉ
พา
ะ

ระ
ยะ

 3 
ป� 

(พ
.ศ

. 2
56

2 -
 25

65
)

แผ
นป
ฏิบั
ติก
าร
โค
รง
กา
รถ
�าย
ทอ
ดอ
งค
�คว
าม
รู�

ตา
มแ
บบ
โค
รง
กา
รห
ลว
งเพื่

อพั
ฒ
นา
ศัก
ยภ
าพ

ชุม
ชน
บน
พื้น

ที่สู
ง ร
ะย
ะ 3

 ป
� (พ

.ศ
. 2

56
2 -

 25
65

)

แผ
นแ
ม�บ
ท/

มติ
คร
ม.
ที่สํ
าคั
ญ

แผ
นพั

ฒ
นา
กา
รวิ
จัย

แล
ะพั
ฒ
นา
พื้น

ที่สู
ง

สนั
บส
นุน
กา
รวิ
จัย
แล
ะก
าร
เรีย

นรู
�

งา
นโ
คร
งก
าร
หล
วง

กา
รข
ยา
ยผ
ลสํ
าเร
็จง
าน
โค
รง
กา
รห
ลว
ง

เพ
ื่อย
กร
ะดั
บก
าร
พัฒ

นา
ชุม
ชน
บน
พื้น

ที่สู
ง

กา
รพั
ฒ
นา
แล
ะบ
ริห
าร
อง
ค�ก
ร

ยุท
ธศ
าส
ตร
�

กร
ะท
รว
งเก
ษต
รฯ

พัฒ
นา
ระ
บบ
บริ
หา
ร

จัด
กา
รภ
าค
รัฐ

สร
�าง
คว
าม
มั่น
คง
ใน
กา
ร

ปร
ะก
อบ
อา
ชีพ

เก
ษต
รก
รร
ม

เพ
ิ่มป
ระ
สิท
ธิภ
าพ
กา
รผ
ลิต

แล
ะย
กร
ะดั
บม
าต
รฐ
าน
สิน
ค�า

เพ
ิ่มค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
แข
�งข
ันภ
าค
กา
รเก

ษต
ร

ด�ว
ยเ
ทค
โน
โล
ยีแ
ละ
นวั
ตก
รร
ม

สร
�าง
คว
าม
เข�ม

แข็
งให

�กับ
เก
ษต
รก
ร

แล
ะส
ถา
บัน
เก
ษต
รก
ร

บริ
หา
รจั
ดก
าร
ทรั
พย

าก
ร

เพ
ื่อก
าร
เก
ษต
ร

แผ
นก

าร
วิจ
ัย
แล
ะพั
ฒ
นา
พื้
นที่

สูง
ระ
ยะ

 8
 ป
ี (
พ

.ศ
. 2

56
3-

25
70

)
ค
วา

 ม
เช
ื่ อ
ม
โย
ง
กั
บ
ยุ
ท
ธศ
าส
ต
ร์ช
าต
ิ แ
ละ
แผ
น
แม่
บ
ท
ต่
าง

 ๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 25



วิสัยทัศน์
“ชมุชนบนพืน้ทีส่งูมคีวามอยูดมีสีขุ ดวยการวจิยัและพฒันา สบืสาน รกัษา ตอยอดงานโครงการหลวง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสืบสานพระราชประสงคพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสรางความอยูดีมีสุขของประชาชน
บนพ้ืนที่สูง ดวยการรักษาและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและการเรียนรูของโครงการหลวง ในการเปนตนแบบและ
แหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางย่ังยืน และตอยอดในการขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปสูการพัฒนาพื้นที่สูง โดย

1) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมเพื่อใหโครงการ
หลวงเปนตนแบบและแหลงเรยีนรูการพฒันาพ้ืนท่ีสงูอยางยัง่ยนื และเสรมิสรางเครอืขายความรวมมอืและแลกเปลีย่น
การวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงทั้งในและตางประเทศ เพ่ือเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรูศาสตร
พระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง

2) การขยายผลความสําเร็จงานโครงการหลวง โดยการพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพื้นท่ีสูงที่อยูหางไกล 
ทุรกันดาร ตามแนวทางโครงการหลวง เพื่อใหชุมชนมีความอยูดีมีสุข มีความเขมแข็ง และมีความย่ังยืน
ของสิง่แวดลอมบนพืน้ทีส่งู เปนชมุชนตนแบบและแหลงเรยีนรูดานการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวง 
สําหรับชุมชนอื่น ๆ ตอไป

3) บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเผยแพรและเรียนรู พระราชกรณียกิจ 
งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง การเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ศิลปวัฒนธรรม และใหบริการสังคม

4) พัฒนาสถาบันใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย และธรรมาภิบาล ดวยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดจิทิลัเพ่ือรองรับการบริหารจัดการขององคกรใหมปีระสิทธภิาพสูง และ
การยกระดับพ้ืนทีส่งูสูสงัคมแหงการเรียนรูบนพ้ืนท่ีสงู ตลอดจนปรับโครงสรางองคกร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะสูง
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กลยุทธ์การดําเนินงาน

ความเปนเลิศ
ที่มุงเนนท่ีลูกคา 

และความรับผิดชอบ
ตอสังคม

การเรียนรูระดับองคกร
และความคลองตัว

การมุงเนนความสําเร็จ
และสงมอบคุณคา

และผลลัพธ

มุมมองในเชิงระบบ 
การนําองคกร

อยางมีวิสัยทัศนและ
การจัดการเพื่อนวัตกรรม

ใหความสําคัญตอ
บุคลากร การจัดการ
โดยใชขอมูลจริง 
มีจริยธรรมและ
ความโปรงใส

Heart
มุ�งผลสัมฤทธ์ิ

Responsibility
มีความรับผิดชอบ

Drive to Excellence 
มุ�งมอบความเป�นเลิศ

Integrity 
ชูเชิดคุณธรรม

H R D I
ค่านิยม สวพส. HRDI Spirit

กลยุทธ์ที่ 1 

สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้
งานโครงการหลวง
วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สําหรับใชขับเคล่ือนการดําเนินงานของโครงการหลวงและการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงในทุกมิติ ที่ตรงตามปญหาและความตองการของ
ประชาชน และรองรบัการเปล่ียนแปลงตาง ๆ สงเสรมิการเรียนรู
และใชประโยชนองคความรูจากผลงานวจิยัและการพฒันาพืน้ทีส่งู
อยางยัง่ยนืแบบโครงการหลวง บรหิารจัดการอทุยานหลวงราชพฤกษ
เพื่อเผยแพรและเรียนรูพระราชกรณียกิจ งานโครงการหลวง 
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ศิลปวัฒนธรรม และใหบริการสังคมและพัฒนา
เครือขายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนทั้งภายใน
ประเทศและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 3

การพัฒนาและบริหารองค์กร
พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสูองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย และธรรมาภิบาล ดวยการเสริมสรางความรูและ

ทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการ
ขอมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและเช่ือมโยงกับทุกภาคสวน รวมท้ังเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมสูองคกรแหง

การเรียนรู และนําสูการเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กลยุทธ์ที่ 2 

การขยายผลสําเร็จ
งานโครงการหลวงเพ่ือยกระดับ
การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง
พัฒนาชุมชนบนพื้น ท่ีสูง ท่ี เป นเป าหมาย 

ในลักษณะการพัฒนาเชิงพื้นท่ีอยางสมดุล ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และโครงสรางพื้นฐาน
ทีจ่าํเปนตอการดาํรงชวีติ ตามปญหาและความตองการ
ของประชาชน ดวยการใชองคความรูและวิธกีารพัฒนา
อยางย่ังยืนแบบโครงการหลวง ภายใตการบูรณาการ
ของทุกภาคสวน เพื่อยกระดับการพัฒนาของชุมชน 
สูชมุชนทีเ่ขมแข็ง พึง่พาตนเองได และเปนแหลงเรียนรู
การพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง รวมทั้งการ
ถายทอดองคความรูโครงการหลวงสูชุมชนบนพ้ืนที่สูง
ตาง ๆ
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จํานวนบุคลากรจําแนกตาม

อายุ (คน)

90

ระดับการศึกษา (คน)

 25-42 ปี   43-57 ปี   สูงกว่า 58 ปี  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ปริญญาตรี

 ตํ่ากว่าปริญญาตรี

133

63

7

90

10 13

การศึกษา (คน)

 เกษตรศาสตร์  เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 สังคมศาสตร์   วิทยาศาสตร์

 รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์

 ตํ่ากว่าปริญญาตรี

50

29

14

14
12

77

7
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ผลการดําเนินงาน
ด้านการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้
งานโครงการหลวง

ANNUAL REPORT 2021
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ผลการดําเนินงาน

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

ผลการดําเนินงาน
ด้านการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้
งานโครงการหลวง

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูง

บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาโครงการหลวง
เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน

แบบโครงการหลวง

พัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง
อย่างยั่งยืน
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สวพส. ไดดําเนินการวิจัยและสงเสริมการเรียนรูงานโครงการหลวง โดยวิจัยและพัฒนาองคความรูใหมในการ
ขบัเคลือ่นการพฒันา เพือ่แกไขปญหาความยากจนของชมุชนบนพืน้ทีส่งู อนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมทั้งรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวง
ใหเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางย่ังยืน และสงเสริมการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการกระจายการพัฒนาสูพื้นท่ีสูง
ตาง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อเผยแพรและสงเสริมพระราชกรณียกิจ งานโครงการหลวง 
การวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ทั้งดานการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ ศิลปวัฒนธรรม และใหบริการสังคม
แกสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนการพัฒนาเครือขายการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการพ้ืนที่สูงยิ่งขึ้น 
โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

สัดส่วนโครงการวิจัยแต่ละแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
 24.00 ลบ. 50%

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
16.50 ลบ. 34%

ด้านการแก้ปัญหาวิกฤตบนพ้ืนที่สูง
3.00 ลบ. 6%

ด้านสังคม
5.00 ลบ. 10%

1. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. ดําเนินงานวิจัย 
จาํนวน 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. 
จาํนวน 4.50 ลานบาท ดาํเนนิการวจิยัเพือ่การแกปญหาของ
ชุมชนบนพื้นที่สูงใน 4 ประเด็น คือ (1) การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูง 
(2) การวิจัยและพัฒนาการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย

ทางชีวภาพของชุมชนบนพ้ืนที่สูงอยางยั่งยืน (3) การวิจัย
และพฒันาเพือ่เสรมิสรางความเขมแขง็ของชมุชนและสงัคม
บนพืน้ทีส่งู และ (4) การวิจยัเพือ่การปรับตวัรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงหรอืปญหาวกิฤตบนพ้ืนท่ีสงูของประเทศ 
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมระหวางนักวิจัย นักพัฒนา 
เกษตรกร และชมุชน เกดิผลงานวจิยัท่ีสาํคญั ไดแก พนัธุพชื
สําหรับพื้นท่ีสูง 12 พันธุ  องคความรู และเทคโนโลยี
ด านการเพิ่มผลผลิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สิง่แวดลอม และสงัคม จาํนวน 20 เรือ่ง ทรพัยสนิทางปญญา 
21 รายการ และขับเคล่ือนผลักดันการนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชน 34 รายการ จํานวนเกษตรกร 1,835 ราย 
ในพื้นที่ดําเนินงานของ สวพส. 44 แหง
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1.1 ผลงานวิจัยเด่น สวพส.
สวพส. มุงส รางองคความรูและนวตักรรมเพือ่แกไขปญหาสาํคญับนพืน้ท่ีสงูของประเทศไทย รองรบัการเปลีย่นแปลง

ตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตรงตามความตองการ รวดเร็ว สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม
บนพื้นที่สูง ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของนักวิจัย นักพัฒนา เกษตรกรและชุมชน ดังนี้

ผลงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูง 12 พันธุ์ 12 เรื่อง

ผลงานวจิยัเพ่ืออนรุกัษแ์ละบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

บนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 5 เรื่อง 9 ผลิตภัณฑ์

ผลงานวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมบนพ้ืนที่สูง 1 เรื่อง

ผลงานวิจัยเพ่ือการปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงหรือปัญหาวิกฤตบนพ้ืนที่สูง

ของประเทศ 2 เร่ือง

1) ผลงานวจิยัดานการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลิต 
ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง

มุงวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว และเทคโนโลยี
การผลิต เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร และสรางอาชีพ
เพื่อแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกร ใหเกษตรกรมี
รายไดจากการเกษตรมูลคาสูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ใชทรัพยากรธรรมชาตินอย และสอดคลองกับเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG 
Economy Model) โดยไดพัฒนาพันธุพืชและพันธุสัตว 
รวมจํานวน 24 พันธุ และเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพของพืชและสัตว จํานวน 35 เรื่อง ดังนี้

1.1) พนัธุพชืเศรษฐกจิและพืชทองถิน่ทีม่ลีกัษณะ
เฉพาะสาํหรบัพืน้ทีส่งู สาํหรบัตอยอดงานวจิยั และสงเสรมิ
แกเกษตรกร จํานวน 24 พันธุ
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พันธุพืชเศรษฐกิจพันธุใหม
พันธุกัญชง (เฮมพ) 11 พันธุ ประกอบดวย สายพันธุแท (Inbred line) 10 สายพันธุที่มีลักษณะสมํ่าเสมอภายใน

ประชากรแตละสายพันธุ เพ่ือใชตอยอดเปนพนัธุพอแมในการปรับปรุงพันธุใหไดคณุลกัษณะพิเศษดานเสนใยสูงและปริมาณ
สารเสพติด THC ตํ่า (นอยกวา 0.3%) และพันธุกัญชงพันธุสังเคราะห (Synthetic variety) 1 สายพันธุ รหัส Syn3 เปน
พันธุสังเคราะหรุนที่ 3 ซึ่งมีคา THC นอยกวา 0.3% และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี

พันธ์ุกัญชงที่ผ่านการคัดเลือกให้ THC ตํ่า และ CBD 
เพ่ิมข้ึน

ระบบการปลูกกัญชงในสภาพแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง

พันธุองุน 1 พันธุ คือพันธุไชนมัสแคท (Shine Muscat) 
ใหผลผลิตที่ดีในระดับการคาในพื้นที่หลายระดับความสูง 
(Metres above mean sea level, MSL) ทนตอโรคผลเนา 
โรครานํ้าคาง และเพลี้ยไฟ และมีคุณภาพผลดี ผลมีขนาดใหญ 
สีผลเขียวอมเหลือง เนื้อผลกรอบ รสชาติหวาน ไมมีเมล็ด และ
มีกล่ินมัสแคท

พันธุกาแฟอะราบิกาโครงการหลวง 2 พันธุ คือ พันธุ RPF-C3 ซึ่งใหผลผลิตสูง เฉลี่ย 3,815 กรัมตอตน และพันธุ 
RPF-C4 ใหผลผลิตสูง เฉล่ีย 4,030 กรัมตอตน ทั้ง 2 พันธุใหผลผลิตดีบนพื้นท่ีสูงมากกวา 1,000 MSL ทนทานตอ
โรคราสนิม เมล็ดกาแฟมีขนาดใหญ และมีรสชาติการชงดื่มในระดับดีเยี่ยม

พันธุ์ RPF-C3 พันธุ์ RPF-C4
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พันธุถั่วแดงหลวง 2 พันธุ คือ รหัส 40 เจริญเติบโต
และใหผลผลิตดีบนพ้ืนที่สูง ใหผลผลิต 349 กิโลกรัมตอไร 
และมนีํา้หนกั 100 เมลด็ เทากบั 61.0 กรมั และรหสั 104 ให
ผลผลติ 324 กโิลกรัมตอไร และมนีํา้หนกั 100 เมลด็ เทากับ 
58.5 กรัม

พันธุถั่วขาว 2 พันธุ คือ รหัส 11 เจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตดีบนพ้ืนที่สูง ใหผลผลิต 336 กิโลกรัมตอไร และ
มนีํา้หนัก 100 เมล็ด เทากับ 20.3 กรัม และรหัส 67 ใหผลผลิต 
318 กิโลกรัมตอไร และมีนํ้าหนัก 100 เมล็ด เทากับ 
20.0 กรัม

พันธุพืชทองถิ่นที่มีคุณคา
พันธุขาวทองถ่ินที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงของ

ชนเผาลีซู 2 พันธุ คือ พันธุจาคูเนเน เปนขาวเจาดํา 
มสีารแกมมาโอไรซานอลสงู 3,325.9 มลิลกิรมัตอ 100 กรมั 
แอนโทไซยานิน 3,181 มิลลิกรมัตอกิโลกรัม และอะไมโลส 
2.92 เปอรเซ็นต และพันธุจานูเนเน เปนขาวเหนียวดํา มีคา
ความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระสูง 876.29 มีสาร
แอนโทไซยานิน 6,207 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และอะไมโลส 
8.99 เปอรเซ็นต

พันธุ งาหอมท่ีมีผลผลิตและมีปริมาณน้ํามันสูง 
4 พันธุ คือ คือ CR 10 (งาดอ) อายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 143 วัน 
ใหผลผลติ 152.5 กโิลกรัมตอไร และมนีํา้มนั 40.3 เปอรเซน็ต 
พนัธุ NAN 8 และ MH 9 (งากลาง) อายเุกบ็เกีย่ว 163-165 วนั 
มีผลผลิต 236.4-245.2 กิโลกรัมตอไร นํ้ามัน 38.7-40.4 
เปอรเซ็นต DOA 9 (งาป) อายุเก็บเกี่ยวเฉล่ีย 211 วัน 
ใหผลผลติ 389.3 กโิลกรมัตอไร และมนีํา้มนั 39.9 เปอรเซน็ต

 พันธุ์ถั่วแดงหลวงหมายเลข 11

พันธุ์ถั่วขาว 

พันธุ์จาคูเนเน (ข้าวเจ้าดํา)

พันธุ์จานูเนเน (ข้าวเหนียวดํา)
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1.2) เทคโนโลยีในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช
และสัตวเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน
การผลิต ภายใตการผลิตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
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
สเตรปโตมยัซนิ 200 ppm GA3 25 ppm และ CPPU 5 ppm 
เพือ่ทาํใหไมมเีมลด็ ครัง้ที ่2 หลงัตดัแตงชอผล จุมชอผลดวย 

GA3 25 ppm เพื่อขยายขนาดของผล และคร้ังที่ 3 
หลังดอกบาน 45 วัน จุมชอผลดวย GA3 25 ppm และ 
CPPU 5 ppm เพื่อใหผิวผลมีสีเขียวหรือออกสีเหลืองชาลง 
ผลที่ไดคือ ผลมีขนาดใหญ นํ้าหนักผล 7.5-9.5 กรัม ชอผล 
300-380 กรมั มปีรมิาณของแข็งทีล่ะลายน้ําได (TSS) 19-23 
องศาบริกซ ปรมิาณกรด (TA) 0.5-0.6 กรมัตอ 100 มลิลลิติร 
ไมมีเมล็ด 95 เปอรเซ็นต สีผลเขียวอมเหลือง เนื้อผลกรอบ 
และมีกลิ่นมัสแคท

เทคนิคการเพ่ิมคุณภาพองุน Beauty Seedless 
โดยปลกูตนองุนในภาชนะ 4.1×1.0×0.3 เมตร ทาํใหผลผลิต
ตอพื้นที่เพิ่มข้ึน 30 เปอรเซ็นต และความหวานในฤดูฝน
เพิ่มขึ้น 10 เปอรเซ็นต

เทคนิคการชักนาํการออกดอกและติด
เมล็ดของกะหล่ําปลีและกะหล่ําปลีรูปหัวใจ 
ในการผลิตเมล็ดพันธุ อินทรีย  โดยฉีดพน
ฮอรโมน GA3 ความเขมขน 100 ppm 
ในกะหล่ําปลี และ 200 ppm ในกะหล่ําปลี
รปูหวัใจ กอนเขาหองเยน็ 1 ครัง้ จากนัน้กระตุน
ดวยอุณหภูมิเย็น (Vernalization) 5 องศา
เซลเซียส นาน 45 วัน รวมกับฉีดพนฮอรโมน 
GA3 ทุก 7 วัน ทําใหกะหลํ่าปลีและกะหลํ่าปลี
รูปหัวใจออกดอก 100 เปอรเซ็นต และ 44.67 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ
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เทคโนโลยกีารเลีย้งผึง้บนพืน้ทีส่งู พฒันาตนแบบลงัเลีย้งผึง้พนัธุแบบรวงทีใ่หผลผลิตนํา้ผึง้ทีม่คีณุภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่211) พ.ศ. 2543 วธิกีารลดความช้ืนในนํา้ผึง้ดวยหมอระเหยความช้ืนระบบปดและมคีวามหวาน
เพิ่มขึ้นเปน 80 องศาบริกซ และการผลิตนํ้าผึ้งจากเกสรกัญชงท่ีมีสาร Cannabidiol (CBD) 0.02 เปอรเซ็นต ซึ่งมีฤทธิ์
ลดอาการชัก ตานการอักเสบ และลดอาการคลื่นไส

ต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุ์แบบรวง

การเล้ียงไก่กระดูกดํา สร้างรายได้ 
3,500-3,800 บาทต่อรุ่น

การเลี้ยงสุกรดําลูกผสมสามสาย สร้างรายได้ 
21,000 บาทต่อครัวเรือน

นํ้าผึ้งจากเกสรกัญชงท่ีมีสารสําคัญ Cannabidiol (CBD)

การลดความช้ืนในนํ้าผึ้งด้วยหม้อระเหยความช้ืนระบบปิด

เทคโนโลยีการเลีย้งไกกระดูกดาํสายพนัธุโครงการหลวงและสุกรดาํลูกผสมสามสาย โดยการเล้ียงภายใตระบบการ
จัดการฟารมท่ีดีเหมาะสมสําหรับพ้ืนที่สูง ไดแก มีโรงเรือนหรือรูปแบบคอกท่ีกันแดดกันฝน มีการใหอาหารท่ีมีโภชนะท่ี
เหมาะสมตามชวงอายุ โดยไก 1 รุน (50 ตัว) อายุ 120 วัน นํ้าหนัก 1.5 กโิลกรัมตอตัว ไดผลตอบแทน 3,500-3,800 บาท 
และสุกรที่นํ้าหนัก 80-100 กิโลกรัมตอตัว ไดผลตอบแทน 7,500-9,000 บาท
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ชีวภัณฑและสารทดแทนสารเคมีเกษตร พัฒนาตนแบบสาร
ชวีภณัฑและสารทดแทนสารเคมเีกษตรสาํหรบัใชปองกนักาํจดัโรคพชื 
แมลงศัตรูพืช และวัชพืชสําคัญ 6 รายการ คือ (1) ชีวภัณฑชนิด
ผงละลายน้ําทีผ่ลติจากเช้ือรา Metarhizium anisopliae กาํจัดหนอน 
1 ตนแบบ (ระดับกึ่งอุตสาหกรรม)  (2) ชีวภัณฑชนิดผงละลายนํ้าที่
ผลิตจากเชื้อรา Beauveria bassiana กําจัดเพล้ีย 1 ตนแบบ (ระดับ
กึ่งอุตสาหกรรม) (3) ชีวภัณฑชนิดเม็ดละลายน้ําท่ีผลิตจากเช้ือ
แอคติโนมัยซีส Streptomyces sp. ปองกันโรคโคนเนารากเนา 
1 ตนแบบ (ระดับกึ่งอุตสาหกรรม) (4) ชีวภัณฑชนิดนํ้าที่มีฤทธ์ิกําจัด
วชัพืช 1 ตนแบบ (ระดบักึง่อตุสาหกรรม) (5) ชวีภณัฑชนดิผงละลายนํา้
ปองกันโรคทางดินที่เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืช 4 ชนิด 1 ตนแบบ 
(ระดับภาคสนาม) และ (6) สารสกัดสะระแหนเขมขนกําจัดวัชพืช 
(ระดับหองปฏิบตักิาร) สามารถยับยัง้การงอกและการเจริญของวัชพืช 
3 ชนิด คือ ผักโขม ตีนตุกแก หญาตีนกา 100 เปอรเซ็นต

สารสกัดสะระแหน่เข้มข้น กําจัดวัชพืช

การทดสอบชีวภัณฑ์ระดับภาคสนาม

สารชีวภัณฑ์ชนิดเม็ดละลายน้ําผลิตจาก
เชื้อแอคติโนมัยซีส Streptomyces sp. 
ป้องกันโรคโคนเน่ารากเน่าของพืชผัก

สารชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ําป้องกันโรคทางดิน
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1.3) การเพิม่มลูคาสนิคาเกษตรดวยการแปรรปูผลผลติและการพฒันาผลติภณัฑ เพือ่สรางโอกาสทางการตลาด 
และรายไดเพิ่มขึ้นใหแกเกษตรกร เชน

พัฒนาการผลิตและแปรรูปเสนใยกัญชง ไดแก อัตราสวนผสมเสนใยกัญชงผสมในเสนดายสําหรับผลิตตนแบบ
เครือ่งแตงกายทหารโดยใชวธิกีารปนเสนดายแบบวงแหวน (Ring Spinning) ทีทํ่าใหเสนดายมคีวามแข็งแรง และวธิกีารผลติ
แผนปดแผลจากเศษเหลือเสนใยกัญชงท่ีมีคุณสมบัติตานเชื้อแบคทีเรีย S. aureus 55.29 เปอรเซ็นต ตานเชื้อ E. coli 
54.58 เปอรเซ็นต และการดูดซับนํ้าและสารคัดหลั่งไดดี

ตนแบบผลิตภัณฑกาแฟโครงการหลวง เสริม
สารสกัดจากธรรมชาติ ไอโซฟลาโวนจากกากถั่วเหลือง 
กาบาจากหอมหัวใหญ และคาเทชินจากชาเขียว ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑสุขภาพ และตนแบบผลิตภัณฑสเปรยระงับ
กลิ่นปากจากนํ้ามันที่สกัดจากกากกาแฟ มีสารคาเฟสตอล
และคาหวีออลคอนขางสูงซึ่งมีสมบัติยับยั้งการอักเสบ 
(anti-inflammatory) ยบัยัง้จลุนิทรยี (antimicrobial) และ
ลดการเจริญของเชื้อจุลินทรียที่ทําใหลดกลิ่นปากได

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

ต้นแบบผลิตภัณฑ์แผ่นปิดแผลเส้นใยเฮมพ์

รายงานประจําปี 256440



2) ผลงานวิจัยดานการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและสังคมบนพื้นที่สูง

มุงศกึษาแนวปฏิบตัทิีด่ใีนการสรางความเขมแขง็ของ
ชุมชนและสังคม ไดแก การขับเคล่ือนการพัฒนาและดํารง
ชวีติดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผูนาํ
เกษตรกรและชุมชน สตรี และเยาวชน การพัฒนาสถาบนั
เกษตรกร การเรียนรูตลอดชีวิต การอนุรักษและสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อให
ชุมชนสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาและปรับตัวรองรับการ
เปลีย่นแปลงตาง ๆ  โดยไดองคความรูทีส่าํคญั จาํนวน 3 เรือ่ง

2.1) การศึกษากลยุทธการยกระดับศักยภาพ
เกษตรกรผูนําบนพ้ืนท่ีสูงแบบแมนยํา การถอดบทเรียน
จากเกษตรกรผูนําในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง 20 แหง 
5 ชาติพันธุ คือ กะเหรี่ยง มง คนเมือง อาขา และเม่ียน 
จํานวน 75 ราย ใน 3 ชวงอายุ คือ 17-45 ป 46-60 ป และ 
61 ปขึ้นไป พบวาสัดสวนของผูนําเกษตรกรและกลยุทธการ
ยกระดับศักยภาพ มีดังนี้ คือ (1) กลุมเกษตรกรท่ีมีทักษะ
การเรียนรูเร็ว มีรอยละ 30 สวนใหญเปนวัยแรงงาน อายุ 

ผู้นําเกษตรกรในโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ในจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และกําแพงเพชร

30-45 ป แนวทางการพฒันาทีเ่หมาะสมคอืการเสรมิความรู
ที่ตรงกับความตองการในปจจุบันและรองรับความทาทาย
ในอนาคต เชน เทคโนโลยีการปลูก มาตรฐานการผลิต ตลาด
สมัยใหม โดยสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการหนุนเสริม
การเรียนรู (2) กลุมเกษตรกรท่ีพรอมปรับเปล่ียนเม่ือมขีอมลู
ประกอบการตดัสนิใจทีร่อบดาน เปรยีบเทยีบการเกษตรเดมิ
ของครวัเรอืน มรีอยละ 37 สวนใหญมอีาย ุ17-30 ป แนวทาง
การพฒันาคือ รปูแบบผสมผสาน ประกอบดวย การฝกอบรม 
ศกึษาดูงาน การสาธิตในแปลง การติดตามใหคาํแนะนาํ และ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายเครือขายการเรียนรู และ 
(3) กลุมเกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อเห็นตัวอยางความ
สาํเรจ็ มรีอยละ 33  ครอบคลมุทกุชวงอาย ุมกัจะอยูในชมุชน
ในพื้นที่หางไกล การคมนาคมขนสงยากลําบาก และเขาถึง
ความรูไดจาํกดั การตัดสนิใจปรับเปล่ียนจะเรียนรูจากความ
สาํเรจ็ของคนในชาตพินัธุเดยีวกนั แนวทางการพฒันาคอืการ
สงเสริมดวยขอมูลท่ีรอบดานควบคูกับการสรางตัวอยาง
ความสําเรจ็ในชมุชน เพือ่เปนแรงบนัดาลใจและแหลงเรียนรู
ที่เขาถึงไดงาย
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2.2) การอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรน้ําและปาไม (ทีบอ) ของชาวกะเหร่ียง 
รวมกับศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร พระสงฆ วัดหวยบง อําเภอกัลยาณิวัฒนา รวมทั้งครูและนักเรียนโรงเรียน
มธัยมกัลยาณิวฒันาเฉลิมพระเกียรติ โดยสนับสนุนเยาวชนกะเหร่ียงท่ีมทีกัษะดานศิลปะถายทอดเร่ืองราวของรักษาปาตนนํา้ 
ภูมิปญญาการจัดการนํ้าบนพื้นที่สูงเพื่อนาขาวและการหลอเลี้ยงชุมชน ผานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ติดตั้งไว ณ ศูนย
ปกาเกอะญอศกึษาวดัหวยบง ตาํบลบานจันทร อาํเภอกลัยาณวิฒันา จงัหวดัเชยีงใหม รวมทัง้การเสรมิความรูของมคัคเุทศก
ทองถิ่นใหถายทอดเรื่องราวทีบอกับผูมาเรียนรู

ภาพวาดภูมิปัญญาการจัดการ
ทรพัยากรน้ําและปา่ไมข้องชาวกะเหร่ียง
บนพ้ืนที่สูง วาดโดยเยาวชนกะเหร่ียง 
นายบุญโรจน์ มีทรัพย์กว้าง และ 

นายเปจัง มิตรสาธิต

ทเีตาะ ฝายทดน้ําท่ีทาํจากวสัดธุรรมชาติ
ตามภูมิปัญญาของชาวกะเหร่ียง

น้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.) 
พืชหายาก พบในพ้ืนท่ีสงูทีม่อีากาศหนาวเย็น 

ผลสุกมีรสหวานอมเปร้ียว 
อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ 

รวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระโพลีฟนีอล 
และแอนโทไซยานินสูง เปลือกผลและใบ

มีฤทธ์ิต้านการอักเสบ โรคไขข้อ 
แก้ปวดบวม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด 

ตอนกิ่ง และเสียบยอด

เจ้าแตรวงหรือลิลล่ีป่า 
(Lilium rimulinum Baker var. 

burmanica (W.W. Smith) Stern)
พบเฉพาะในพ้ืนที่ป่าดิบเขาและป่าสน 
เป็นพืชหัวที่มีดอกสวยงาม ผลิตเป็น
ไม้ดอกกระถาง หัวใต้ดินใช้ทําขนม 
ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด 

และการชํากลีบหัว

มะเขาควาย 
(Dittoceras maculatum Kerr) 
พืชหายากที่พบเฉพาะพ้ืนท่ีสูง

ทางภาคเหนือ มีสรรพคุณทางยา 
ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร โรคไต 
แก้ท้องเสีย และบํารุงกําลังเพศชาย 
ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

และตอนก่ิง

3) ผลงานวิจัยดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

มุงสรางองคความรูและเทคโนโลยีเพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงที่สําคัญ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางคุมคา และแนวปฏิบตัทิีด่ใีนดานอนุรกัษและฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน โดยดําเนิน
งานวิจยั จาํนวน 20 เรือ่ง และมีผลงานวิจยัเกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชน หรอืนําไปตอยอด จาํนวน 7 เรือ่ง ผลติภัณฑ 
9 รายการ ไดแก

3.1 ) วิธีการขยายพันธุพืชทองถิ่นของพื้นที่สูง เพื่ออนุรักษและฟนฟูพืชที่หายากหรือใกลสูญหาย 3 ชนิด คือ 
นอยหนาเครือ เจาแตรวงหรือลิลลี่ปา และมะเขาควาย
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3.2) พัฒนาชุมชนตัวอยางดานการอนุรักษ ฟนฟู 
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 3 ประเภท 
คอื (1) ชมุชนแหงการอนรุกัษ ฟนฟ ูและใชประโยชนพชืทองถิน่
เปนแหลงอาหาร จํานวน 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนปาเมี่ยง
แมพริก อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ปากลวย อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม ปาแป อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน (2) ชมุชนตัวอยางท่ีสรางรายไดจากการปลูกพืช
ทองถ่ิน 1 ชมุชน ไดแก หวยน้ํากนื อาํเภอเวียงปาเปา จงัหวัด
เชียงราย และ (3) ชุมชนตัวอยางดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 ชุมชน ไดแก 

หวยอคีาง อาํเภอแมวาง จงัหวดัเชยีงใหม รวมจาํนวนชมุชน
ตัวอยาง 5 ชุมชน เพื่อเปนตนแบบและเปนแหลงเรียนรู
สําหรับขยายผลการขับเคล่ือนกระบวนการอนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพ่ือการใชประโยชนอยาง
ยัง่ยนื สูชมุชนเครือขายท่ีมบีรบิทพ้ืนท่ีใกลเคยีงกัน 20 ชมุชน 
กอใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชมุชน ตลอดจนชมุชนสามารถสรางอาชพีจากการเพาะปลกู
พชืทองถ่ินทีม่ศีกัยภาพ 12 ชนดิ นาํไปสูการสรางรายไดจาก
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนกวา 180,375 บาท

3.3) องคความรู ความหลากหลายของชนิดพันธุ บุก
เพื่อประโยชนในการพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจ ไดสํารวจและศึกษา
พันธุบุกในพื้นที่จังหวัดตาก แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย นาน 
และกาญจนบุรี รวม 15 ชนิด สามารถแบ งตามการใชประโยชนได 
3 กลุม คอื (1) บกุทีใ่ชหวัเพือ่การแปรรูปทางอตุสาหกรรมผลิตผงวุนบกุ 
ไดแก Amorphophallus muelleri (บุกไขหรือบุกเนื้อทราย) 
Amorphophallus corrugatus (บุกเขา) และ Amorphophallus 
sp. (บุกเนื้อเหลืองเชียงราย) (2) บุกที่ใชหัวเปนอาหารประเภทแปง 
ไดแก Amorphophallus koratensis (บกุโคราช) Amorphophallus 
yunnanensis (บุกดาง) และ (3) บุกที่ใชตนออนเปนอาหาร ไดแก 
กลุมบกุคางคก และดอกกาน โดยปจจบุนัแหลงผลติบกุหลกัคอื พืน้ที่

กลูโคแมนแนน (glucomannan) เปน็สารสาํคญัในบกุ
ที่ได้รับการยอมรับว่าสารใยอาหารกลูโคแมนแนน

จากหัวบุกเป็น “King of Fiber”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 43



โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงสบเมย แมสามแลบ 
จังหวัดแมฮองสอน และแมสอง จังหวัดตาก มีเกษตรกร
ผูปลูกบุกเนื้อทราย รวม 1,304 ราย พื้นที่ 5,062.5 ไร 
ในรูปแบบทั้งปลูกเปนพืชเชิงเดี่ยว ปลูกผสมผสานกับ
พืชเกษตร (ขาวไร ไมผล กลวย หมาก เนียง) และปลูกแบบ
วนเกษตรรวมกับไมปายืนตน ในป 2563/2564 มีผลผลิต
หวับกุรวม 652,756 กโิลกรมั คดิเปนมลูคา 12.48 ลานบาท

3.4) องคความรูสารสําคัญในเห็ดทองถ่ินที่มี
ศกัยภาพบนพ้ืนทีส่งู 8 ชนดิ ไดแก เหด็เผาะ เหด็หลม เหด็ฟาน 
เห็ดแดงหนามอย เห็ดโคนแดง เห็ดแดงกอ เห็ดไขเหลือง 
และเหด็ขมิน้ พบมสีารประกอบในกลุม antimycobacterial 
ไดแก 2-tetradecene (E) 3-tetradecene และ E-15-
Heptadecenal ในเหด็ทัง้ 8 ชนดิ สวนสารทีม่ฤีทธิล์ดนํา้ตาล
ในเลือด ไดแก Butyl Isobutyl Phthalate พบในเห็ดฟาน 
และกรดแอมิโนจาํเปน ไดแก Linoleic acid ethyl ester พบใน
เห็ด 3 ชนิด คอื เห็ดฟาน เห็ดแดงหนามอย และเห็ดไขเหลือง 
ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาตอยอดเพื่อใชประโยชนเห็ดทองถิ่น
บนพื้นที่สูงทางดานเภสัชกรรมและดานการเกษตรได การปลูกบุกร่วมกับไม้ป่ายืนต้น

เห็ดแดงหน้าม่อย เห็ดหล่มเห็ดแดงก่อ

เห็ดฟาน เห็ดเผาะ เห็ดโคนแดง

เห็ดไข่เหลือง เห็ดขมิ้น
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3.5) ตํารับยาพ้ืนบานและสมุนไพรสําหรับรักษากลุมโรคสําคัญของชุมชนบนพ้ืนที่สูง รวมท้ังสิ้น 65 เร่ือง 
โดยจัดเก็บองคความรูไวในรูปแบบลายลักษณอักษรเพื่อไมใหภูมิปญญาทองถิ่นสูญหาย และงายตอการสืบทอดภูมิปญญา
สูรุนตอไป คุมครองและขึ้นทะเบียนหมอยาพื้นบาน ตํารับยาสมุนไพรพื้นบาน 3 ตํารับ คือ ตํารับสมุนไพรแกโรคลม 
ตาํรบัสมุนไพรรักษาน่ิว ตาํรบัสมุนไพรอบตัว และตอยอดพืชสมุนไพรเปนผลิตภัณฑสาํหรับใชประโยชนและสรางรายไดเสริม
แกชุมชน 7 รายการ คือ กลวยอัดเม็ด ลูกประคบ ผลิตภัณฑเครื่องดื่มสมุนไพรขับสารพิษประเภทยาตม/ชาชง ผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มสมุนไพรสังหยูประเภทยาตม/ชาชง และลูกประคบนํ้า และผลิตภัณฑยาสมุนไพรเชิงพาณิชย ไดแก ผลิตภัณฑ
สังหยูสําหรับขับสารพิษ ซึ่งผานการทดสอบในระยะพรีคลินิกและระยะคลินิก

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรสู่คนรุ่นใหม่
เพ่ือไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหาย

การ

ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน
(กล้วยอัดเม็ด)
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3. 6) พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ (Prototype) จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระดับหองปฏิบัติการเพื่อการใชประโยชนเชิงพาณิชย ไดแก ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาที่มี
สวนผสมจากน้ํามันเมลด็กญัชง สตูรตํารบัผลติภณัฑกนัแดดทีม่สีวนผสมจากน้ํามนัเมลด็กญัชง 
ตนแบบผลิตภัณฑชุมชนสําหรับใชในครัวเรือน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก ยาหมองบาลมสูตรแก
ปวดเมื่อย และแกแมลงสัตวกัดตอย ยื่นคําขอทรัพยสินทางปญญา อนุสิทธิบัตร 2 รายการ 
ไดแก (1) สูตรตํารับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายที่มีสวนประกอบสําคัญจากสารสกัด
สมุนไพร (สารสกัดคาเทชิน สารสกัดหญาถอดปลอง) และ (2) สูตรตํารับผลิตภัณฑบํารุงมือ
ทีม่สีวนประกอบจากสารสกัดสมุนไพร (สารสกัดหญาถอดปลอง นํา้มนัอะโวคาโด นํา้มนัเมล็ด
กัญชง) โดยสงมอบตนแบบผลิตภัณฑจากงานวิจัยใหกับมูลนิธิโครงการหลวง 2 ผลิตภัณฑ 
ไดแก ครีมบํารุงผิวหนาสําหรับผูชายผสมสารคาเทชิน (Men intensive catechins total 
cream) และครีมบํารุงมือและเลบ็ (Hand and nail cream)

ครีมบํารุงมือและเล็บ
(Hand and nail cream)

การฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพ้ืนที่
ปลูกข้าวไร่โดยใช้ถั่วลอด ผลผลิตข้าวไร่เฉลี่ย 

405 กิโลกรัม/ไร่

การจัดการธาตุอาหารพืชในรูปแบบการปลูกพืช
แบบประณีตในมะม่วง

การทดสอบชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียม (ผักกาดกวางตุ้ง) เพ่ือให้ผลผลิตมีความปลอดภัย

3.7) องคความรูในการฟนฟคูวามอุดมสมบูรณของดนิในพ้ืนท่ี
เสื่อมโทรม และการจัดการธาตุอาหารพืช ไดแก (1) เทคโนโลยีในการ
ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพ้ืนที่ปลูกขาวไรโดยใชถั่วลอด ผลผลิต
ขาวไรเพิม่เปน 405 กโิลกรมัตอไร (2) การจัดการธาตุอาหารพืชในรปูแบบ
การปลูกพืชแบบประณีตสําหรับเมลอนและมะมวง ตามผลวิเคราะหดิน
และปริมาณความตองการธาตุอาหารพืชในแตละระยะการเจริญเติบโต 
โดยเมลอนตองเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร ไดแก ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และโบรอน สําหรับมะมวง ปรับคา pH ของดิน
และเพิม่ธาตอุาหาร ไดแก ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม แคลเซยีม แมกนเีซียม 
และโบรอน (3) ชนดิพชืที ่มคีวามเส่ียงในการดูดซบัอาซินคิและแคดเมยีม 
2 ชนิด ไดแก ผักกาดกวางตุง และผักชี ทําใหสามารถวางแผนการปลูก
โดยหลีกเล่ียงชนิดพชืผกัท่ีมคีวามเส่ียงในการดูดซับโลหะหนักอาซินคิและ
แคดเมียมในดิน เพื่อใหผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย และ
เปนการสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค
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3.8) ชุมชนโครงการหลวงและโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 17 แหง ไดมีการทดสอบ
ใชแบบตรวจประเมินผลการพัฒนาชุมชนตามตัวช้ีวัดการ
พฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งูคารบอนตํา่อยางยัง่ยนื ฉบบัปรงุปรงุ 
จํานวน 28 ตัวชี้วัด โดยคณะกรรมการจากหนวยรับรอง
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมภายในประเทศไทย ชุมชน
ทัง้ 17 แหง ผานเกณฑคณุภาพ แบงเปน ระดับดีเยีย่ม 8 แหง 
ระดับดีมาก 7 แหง และระดับดี 2 แหง ซึ่งชุดตัวช้ีวัด 5 มิติ 
20 เกณฑ 28 ตวัชีว้ดั ทีป่รบัปรุงนีเ้หมาะสมกับบรบิทพืน้ทีส่งู
โดยเฉพาะชุมชนกลุม A ทีม่คีวามเขมแข็ง ขบัเคล่ือนการพัฒนา
ไดดวยตนเองและมีศักยภาพเปนแหลงเรียนรู สวนชุมชน
กลุม B ที่กําลังพัฒนา และ C เริ่มพัฒนา อาจเลือก 13 และ 
7 ตัวชี้วัดหลัก มาดําเนินการกอนเพื่อสรางความตระหนัก
การใชทรัพยากรอยางประหยัดคุ มคา ปรับวิถีชีวิตและ
ประกอบอาชีพทีล่ดการเผาเศษพืช พืน้ทีเ่กษตร กองขยะลด
การปลอยนํ้าเสียจากครัวเรือน ผูประกอบการ ปศุสัตว 
ตลอดจนรวมกันรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไม แหลงนํ้า 
และดินไมใหเสื่อมโทรม ซึ่งผลการพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัด
การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงคารบอนต่ําและย่ังยืนชวย
ลดปรมิาณการปลอยกาซรวมทกุกจิกรรม คดิเปนรอยละ 14 
เมื่อเทียบระหวางระยะกอนและหลังเขารวมโครงการ 
สวนการศกึษาสถานะการปลอยและการกกัเกบ็กาซเรอืนกระจก
ภายในชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนต่ํา ผลสํารวจการกักเก็บ
คารบอนในมวลชวีภาพปาตนนํา้มคีา 10,933.83-27,774.38 
กิโลกรัมตอไร ขอมูลแสดงใหเห็นวาพื้นที่ปาของทุกชุมชน
สามารถดูดซับกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาไดหมด

4) ผลงานวิจัยดานการรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงหรือปญหาวิกฤตบนพื้นที่สูงของประเทศ

การศึกษาและพัฒนาชองทางและรูปแบบการ
ตลาดของสินคาเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริโภค และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่สูง ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน (ไฟฟา สัญญาณ 
อินเทอรเน็ต โทรศัพท) คุณภาพสินคาเกษตร และความ
พรอมของกลุมเกษตรกร ซึง่ไดตนแบบการบรหิารจดัการของ
กลุมเกษตรกรในการจาํหนายสนิคาเกษตรผานชองทางตลาด
ออนไลน “นํา้ 3 สาย by หวยเปา” โดยวิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรกรโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงหวยเปา 
เปนตนแบบในการจําหนายสินคาเกษตรผานชองทางตลาด
ออนไลน https://www.facebook.com/huaipao.online 

เกษตรกรในชมุชนท่ีไดร้บัการรบัรองเป็นชุมชนชนคารบ์อนตํา่ 
แก้ไขการลดการปล่อยนํ้าเสียจากครัวเรือน 
ช่วยบรรเทาผลเสียจากปัญหามลพิษ

ชุมชนร่วมกันรักษาและฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
แหล่งนํ้าธรรมชาติ

“นํ้า 3 สาย by ห้วยเป้า” ช่องทางตลาดออนไลน์
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และ Line Official  ทําใหเกษตรกรมีชองทางการจําหนาย
สินคาเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากสถานการณแพรระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 สามารถเพ่ิมมูลคาสินคาและ
รายได คดิเปนรอยละ 10 ในขณะเดียวกนัชมุชนเกดิการเรียนรู
และทดลองใชเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหมเพื่อสรางความ
มั่นคงดานอาชีพ

การวิจัยและพัฒนาตนแบบชุดทดสอบสารเคมี
กําจัดแมลงกลุม Neonicotinoids ไดแก อิมิดาโคลพริด 
และอะเซทามพิรดิ ซึง่เปนอนัตรายและมคีวามเสีย่งตรวจพบ
ในผลิตผลเกษตรสูง โดยตนแบบชุดทดสอบแสดงผล
วิ เคราะห ถูกต องเมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน Liquid 
Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS)  และ
มีตนทุนตํ่า 100 บาทตอตัวอยาง ทั้งนี้พืชตองมีปริมาณอิมิดาโคลพริดและอะเซทามิพริด อยางนอย 1.0 และ 2.0 พีพีเอ็ม 
ตามลําดับ แตคาที่ตรวจวัดไดยังสูงกวาปริมาณสารข้ันตํ่าของ CODEX จึงตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพตอเนื่องใหเขาสู
มาตรฐาน ASSURED ขององคการอนามัยโลก กอนนําไปใชประโยชนตอไป

1.2 การยื่นขอจดทะเบียน จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต้นแบบชุดทดสอบสารเคมีกําจัดแมลงกลุ่ม 
Neonicotinoids

สวพส. ยื่นขอ จดทะเบียนและจดแจงทรัพยสิน
ทางปญญาที่ไดจากงานวิจัย จํานวน 21 รายการ ดังนี้

ขึน้ทะเบยีนพนัธุพชื จาํนวน 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.) สาํหรับผลติเสนใย 4 พนัธุ คอื อารพเีอฟ 5 (RPF5) 
อารพีเอฟ 6 (RPF6) อารพีเอฟ 7 (RPF7) และ อารพีเอฟ 8 

(RPF8) ซึ่งมีเปอรเซ็นตเสนใยสูงกวา 20 เปอรเซ็นต
อนุสิทธิบัตร จํานวน 5 รายการ ไดแก (1) สวนผสมสาร
ฟโรโมนสงัเคราะหสาํหรบัดงึดดูผเีสือ้หนอนใยผกั (2) สวนผสม
สารลอดึงดูดผีเสื้อหนอนเจาะผลไม (3) สารลอดึงดูดผีเส้ือ
หนอนกระทู ผัก (4) สูตรตํารับผลิตภัณฑบํารุงมือที่มี
สวนประกอบจากสารสกัดสมุนไพร และ (5) สูตรตํารับ
ผลติภณัฑบาํรงุผวิหนาสาํหรบัผูชายทีม่สีวนประกอบสาํคญั
จากสารสกัดสมุนไพร

อาร์พีเอฟ-ซี3 (RPF-C3) อาร์พีเอฟ-ซี4 (RPF-C4)

รายงานประจําปี 256448



ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จํานวน 3 รายการ ไดแก (1) ตาํรบัยาสมนุไพรอบตัว (2) ตาํรบัสมนุไพรแกโรคลม และ 
(3) ตํารับยาสมุนไพรรักษาโรคนิ่ว

เคร่ืองหมายการคาของสถาบันเกษตรกร ในพื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง 3 รายการ ไดแก 
(1) โอบดอย ของวิสาหกิจชุมชนลุมน้ําจัน: โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยกางปลา อําเภอแมจัน จังหวัด
เชยีงราย (2) ดอกเมีย่ง ของวสิาหกจิชมุชนผูผลติและแปรรปูขาวปาเมีย่งแมพรกิ: โครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวง
วาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และ (3) ฌายไน ของสหกรณพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงสบเมย จํากัด: 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

ลิขสิทธิ์ 4 รายการ ไดแก (1) คูมือชนิดไมทองถ่ินเพือ่การปลูกปาชาวบาน (2) คูมอืการปลูกและการจัดการไมสน
เพือ่การอนรุกัษ ฟนฟ ูและใชประโยชนบนพืน้ทีส่งู (3) เอกสารเผยแพรไมจันทนหอม และ (4) คูมือกระบวนการฟนฟูและ
ใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาพื้นที่ปาสนวัดจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

เครื่องหมายการค้าทําให้สินค้าของชุมชน
เป็นที่รู้จัก เกิดการสร้างรายได้และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบที่มีในท้องถ่ิน
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1.3 การนําผลงาน วจิยัไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาบนพ้ืนทีสู่ง และเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง
ไดนาํผลงานวิจยั จาํนวน 34 รายการ ไปขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ีสงู เพือ่ยกระดับชีวติและความเปนอยูของประชาชน 

และอนุรกัษฟนฟูสิง่แวดลอม ตามปญหาและความตองการของประชาชน โดยสงเสรมิแกเกษตรกรนํารอง จาํนวน 1 ,835 ราย 
และขยายผลสูเกษตรกรทั่วไป ซึ่งชวยสนับสนุนการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่หรือชุมชนบนพื้นที่สูง เพิ่มความมั่นคง
ดานอาหาร เพิ่มทางเลือกใหมในการประกอบอาชีพและสรางรายไดใหเกษตรกร ประมาณ 14.08 ลานบาท ดังนี้

รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพ้ืนที่สูง

1) พันธ์ุข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกร 3 กลุม จํานวน 30 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ 
ถํา้เวยีงแก และสะเนยีน จงัหวัดนาน ปลกูขาวพนัธุทองถ่ินทีม่คีณุคาทางโภชนาการสาํหรบับรโิภค
ในครัวเรือน และขายเปนรายไดเสริมทัง้ในรูปของขาวเปลือก ขาวสาร ขาวบรรจุถงุ 1,780,000 บาท

2) วิธีการปลูกข้าวต้นเดียว
เพ่ือการคัดพันธ์ุและ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวท้องถิ่น

เกษตรกร 80 ราย ในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง และโครงการ
รกัษนํา้เพือ่พระแมของแผนดนิ นาํวธิกีารปลูกขาวตนเดยีวเพือ่คดัและผลิตเมลด็พนัธุขาวทองถิน่
ใหบรสิทุธิ ์ไปใชในฤดนูาป 2563-2564 ทาํใหเมลด็พนัธุขาวท่ีปลกูในฤดนูาป 2563 ผานมาตรฐาน
เมลด็พนัธุขาว คดิเปนรอยละ 48.14 (ตรวจโดยกรมการขาว) ผลผลติขาวนาเพิม่ขึน้จาก 522 กโิลกรมั
ตอไรเปน 920 กโิลกรมัตอไร และลดตนทนุการปลกูขาวจาก 7,825 บาทตอไร เปน 6,481 บาทตอ
ไร เกษตรกรเกิดรวมกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาว แลกเปล่ียนเมล็ดพันธุในและนอกชุมชน

3) การปลูกข้าวนาด้วยระบบ
นานํ้าน้อย

เกษตรกร 82 ราย ในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง และโครงการ
รกัษนํา้เพือ่พระแมของแผนดนิ นาํองคความรูการใหนํา้แบบนานํา้นอยไปใชปฏิบตัริวมกบัวธิกีารคดั
และผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่นใหบริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ ลดการใชนํ้าลงรอยละ 35-38 ลดการ
ปลอยกาซมีเทน (CH4) รอยละ 75 และลดการปลอยกาซไนตรัสออกไซด รอยละ 14 เม่ือเทียบ
กับนาน้ําขัง นอกจากน้ี โรงเรียนบานผาหมอนนิยมไพร (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท) ไดนํา
องคความรูไปสรางเปนหลักสูตรการเรียนการสอนใหกับนักเรียนไดฝกปฏิบัติการปลูกขาว
จนเก็บเกี่ยวขาวในฤดูทํานา ผลผลิตขาวที่ได ทางโรงเรียนไดแปรรูปเปนผลิตภัณฑขาวกลอง
บรรจุถุงในสภาพสุญญากาศจําหนาย สรางรายไดใหแกทางโรงเรียน

4) พันธ์ุกัญชง (เฮมพ์) 
THC ตํ่า

เผยแพรพนัธุกญัชงพรอมทัง้องคความรูในการปลกูใหกบัเกษตรกร หนวยงานวสิาหกจิชมุชน และ
ผูสนใจ เพือ่ไปปลกูเพือ่เปนพชืเศรษฐกจิ และศึกษาวจิยั รวม 351 ราย จาํนวน 3,629.24 กโิลกรมั 
มูลคา 1,980,594.80 บาท

5) การปลูกกัญชง (เฮมพ์) 
ภายใต้ระบบควบคุม

สงเสรมิเกษตรกร 31 ราย ในพืน้ทีโ่ครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงพบพระ ปลกูกญัชง
ดวยระบบควบคุมเพื่อใชสอยในครัวเรือน 2 ราย 2 ไร และเพื่อการพาณิชย 29 ราย 180 ไร 
สามารถอนุรักษวิถีการทําเสนใยกัญชงและสรางรายได

6) ระบบการปลูกพืชที่ลด
การเผาในแปลงปลูกข้าวไร่

เกษตรกร 190 ราย ในพ้ืนทีโ่ครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง 17 แหง ใชระบบการปลูก
ขาวไรสลับแปลงถั่วนิ้วนางแดง ชวยลดรอบการปลูกไดจาก 7 ป เหลือ 2 ป สรางรายไดเพิ่มจาก
ถั่ว เกิดระบบการผลิตขาวไรที่ยั่งยืน

7) การฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดินในแปลงข้าวโพด
ด้วยการปลูกเหลื่อม
ด้วยพืชตระกูลถั่ว

เกษตรกร 165 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แหง ปลูกขาวโพด
โดยไมเผาและเหล่ือมดวยพืชตระกูลถั่ว ชวยลดการเผาเตรียมพื้นที่ และสรางรายไดตอพื้นที่
เพิ่มขึ้นจากการจําหนายขาวโพด และพืชตระกูลถั่ว

8) การฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดินในแปลงข้าวนาด้วย
ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน

เกษตรกร 125 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนา
พื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 15 แหง ปลูกขาวและหมุนเวียนดวยถั่ว 
ชวยลดการสูญเสียของธาตุอาหารและไนโตรเจนหมุนเวียนลงดินมากวาการปลูกขาวอยางเดียว 
2.0-2.7 เทา ทําใหขาวนาแตกกอดีและใหผลผลิตมากกวาการปลูกขาวอยางเดียว 

รายงานประจําปี 256450
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9) การฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดินในแปลงปลูกข้าวไร่
ด้วยถั่วลอด

เกษตรกร 50 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แหง นําองคความรูเรื่อง
การฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในแปลงขาวไร โดยใชถั่วลอด เกษตรกรมีความพึงพอใจ 
เน่ืองจากเปนวิธีการที่งาย ไมยุงยาก ชวยคุมวัชพืชและรักษาความชุมช้ืนในดิน ชวยในการตรึง
ไนโตรเจนและใหปุยกลับคืนสูดิน N 1.35% P 0.09% และ K 1.74% ฝกและเมล็ดถั่วสามารถ
นํามาบริโภคได

10) การปลูกกาแฟอะราบิกา
ภายใต้สภาพร่มเงา
บนพ้ืนที่สูง

เกษตรกร 64 ราย ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน 
16 แหง ปลูกกาแฟอะราบิกาใตรมเงา สงผลใหตนกาแฟมีการเจริญเติบโตดี พรอมสําหรับ
การออกดอกและติดผลเต็มที่ในฤดูกาลถัดไป

11) การแปรรูปกาแฟอะราบิกา
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
สร้างรายได้

เกษตรกร 41 ราย ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน 
9 แหง แปรรูปกาแฟอะราบิกาที่มีคุณภาพ และผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เปนการเพ่ิมมูลคา
ใหกับกลุมเกษตรกร โดยทางมูลนิธิโครงการหลวงมีการเพิ่มคาตอบแทนของคุณภาพของกาแฟ
กะลาเพิ่มใหกับกลุมเกษตรกร 5 และ 10 บาท

12) การผลิตเสาวรสคุณภาพ
ด้วยต้นกล้าเสาวรส
ปลอดโรค

เกษตรกร 52 ราย ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงเพือ่แกปญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ 12 แหง นาํตนกลาเสาวรสปลอดโรคไปปลกู สามารถ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตไดมากกวา 70% เม่ือเปรียบเทียบกับตนที่เปนโรคไวรัส และมีคุณภาพของ
ผลผลิตตรงกับความตองการของตลาด (ผิวผลสม่ําเสมอ มีผลขนาดใหญ)

13) การเก็บเกี่ยวผลอะโวคาโด
ด้วยดัชนีเก็บเกี่ยว
ที่เหมาะสม

เกษตรกร 51 ราย ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนทีเ่ฉพาะ 13 แหง ใชความรูดชันีการเก็บเก่ียวจากการนับอายุ
ผลตั้งแตวันท่ีดอกบาน 50% รวมกับวิธีการสังเกตการเปล่ียนแปลงลักษณะทางภายนอก เพื่อใช
เปนดัชนีในการเก็บเกี่ยวผลอะโวคาโดที่แกจัด ใหคุณภาพผลท่ีดี ทําใหเกิดความผิดพลาด
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลง และตรงกับความตองการของตลาดและผูบริโภค

14) การปลูกองุ่นภายใต้
ระบบการจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสานเพ่ือลด
การใช้สารเคมี

เกษตรกร 44 ราย ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพ้ืนที่เฉพาะ 14 แหง นําองคความรู การจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสานไปใชในการปลูกองุน พบการเขาทาํลายราแปง เพล้ียไฟ หนอนกระทู และเพลีย้แปง
ลดลง หรือไมพบการเขาทําลาย

15) การจัดการธาตุอาหาร
มะม่วงบนพ้ืนที่สูง

เกษตรกร 15 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 
2 แหง นาํองคความรูการจดัการธาตอุาหารมะมวงบนพืน้ทีส่งูไปใชแกไขอาการผดิปกตขิองผลผลติ
มะมวงนวลคํา มะมวงนํ้าดอกไม ที่มีอาการเน้ือผลเปนเส้ียน เปนโพรง และ/หรือเนื้อเละเปนวุน 
ซึ่งเกิดจากการขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุแคลเซียม เกษตรกรเกิดการยอมรับวิธีการจัดการ
ธาตุอาหาร สงผลใหผลผลิตเสียหายลดลง เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น

16) การจัดการโรคกรีนนิ่ง 
(Citrus Greening) 
ในส้มบนพ้ืนที่สูง

เกษตรกร 10 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ผาแดง เรียนรูวิธีการปองกันกําจัดเพลี้ยไกแจสมซึ่งเปนพาหะโรคกรีนนิ่ง โดยหมั่นสํารวจแปลง 
เมือ่พบการระบาดจึงปองกนักาํจดัโดยเร็วดวยการพนสารเคมเีกษตร ไดแก คารบารลิ ไดเมทไธเอล 
หรืออิมิดาโคลพริด ตลอดจนศัตรูสมอื่น ๆ การใชสารลอแมลง การวางกับดัก ซึ่งชวยลดการใช
สารเคมเีกษตรในการปลกูสมบนพืน้ทีส่งู ลดตนทนุการผลติ เกดิผลดตีอสุขภาพของเกษตรกรในระยะยาว

17) การปลูกผักอินทรีย์
บนพ้ืนที่สูง

เกษตรกร 96 ราย ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ และโครงการรักษนํา้เพือ่พระแมของแผนดนิ 13 แหง 
ปลูกผักอินทรีย และนําความรูดานมาตรฐานเกษตรอินทรีย การปองกันกําจัดโรคและแมลง 
การทาํปจจยัการผลิต การเกบ็เกีย่ว และการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วไปใช สามารถผลติผกัอนิทรยี
ได 76.43 ตัน สรางรายไดใหกับเกษตรกร 10.87 ลานบาท

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 51
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18) การปลูกกระเทียม 
(พืชหลังนา) โดยใช้ปัจจัย
การผลิตอินทรีย์

เกษตรกร 37 ราย ในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 4 แหง นําองคความรูการปลูก
กระเทยีมอินทรยีไปใช สามารถผลิตกระเทยีมสดไดเฉลีย่ 878.47 กโิลกรัมตอไร และสูงสุด 1,786 
กิโลกรัม/ไร เกษตรกรมีผลผลิตกระเทียมเพียงพอสําหรับบริโภคตลอดทั้งป และสรางรายได 
66,025 บาท และมีกระเทียมสําหรับทําหัวพันธุเพื่อปลูกในฤดูปตอไป

19) การปลูกมันเทศญี่ปุ่น
บนพ้ืนที่สูง

เกษตรกร 18 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แหง นําองคความรู
การปลูกมันเทศญ่ีปุนไปใชตั้งแตผลิตยอดพันธุมันเทศญ่ีปุนจนถึงการเก็บเก่ียว ทําใหเพ่ิมพืช
ทางเลือกและสรางรายไดเพิ่มใหกับเกษตร 9 ราย จําหนายผลผลิตจํานวน 3,130 กิโลกรัม 
รายได 43,364 บาท

20) กระบวนการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวพืชผักที่ลด
การสูญเสียของผลิตผล

เกษตรกร 37 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 6 แหง นําวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก
ไปปรับใชกับบริบทของพื้นที่ เพื่อลดการสูญเสียของผลิตผลพืชผัก 13 ชนิด ไดแก ฟกทองญี่ปุน 
ฟกทองญ่ีปุนมินิ แตงหอมตาขายเน้ือสม หนอไมฝรั่ง พริกหวานสีแดง พริกหวานสีเหลือง มะเขือ
มวงกานเขียว มะเขือเทศเชอรรีแดง กะหลํ่าปลี ฟลเลยไอซเบิรก โอคลีฟแดง โอคลีฟเขียว และ
ผักกาดหวาน ทําใหผลิตผลพืชผักมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 
และเพิ่มโอกาสทางการตลาด

21) สารชีวภัณฑ์เกษตร
และฟโีรโมนสําหรับใช้
ในการผลิตพืชเพ่ือลดการใช้
สารเคมีเกษตรบนพ้ืนที่สูง

เกษตรกร 247 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ และโครงการรักษนํา้เพือ่พระแมของแผนดนิ 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

22) การเลี้ยงผึ้งโพรง
บนพ้ืนที่สูง

เกษตรกร 40 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ ปาแป สบเมย 
ดอยปุย และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพื้นที่เฉพาะแมระมีด 
นําองคความรูเรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงไปประยุกตใชกับบริบทของชุมชน รวมกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบเกษตรที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ลดการเผาปา นํ้าผึ้งที่ไดมี
เอกลักษณเฉพาะ เกษตรกรสามารถผลิตนํ้าผ้ึงได 483 กิโลกรัม มีรายไดจากการจําหนายน้ําผึ้ง
โพรง 111,220 บาท/ป

23) ไก่กระดูกดําสายพันธุ์แท้
สําหรับการเลี้ยง
บนพ้ืนที่สูง

เกษตรกร 52 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แหง นําไกกระดูกดํา
สายพันธุแทไปเลี้ยงบนพื้นที่สูง 1,091 ตัว สามารถสรางแหลงอาหารโปรตีนในพื้นที่ สรางอาชีพ
และรายไดเสริม โดยเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีและ
ปางมะโอ 11 ราย มีรายไดเพิ่ม 299,245 บาท

24) รูปแบบคอกสําหรับ
การเลี้ยงหมูบนพ้ืนที่สูง
และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

เกษตรกร 25 ราย ในพืน้ทีโ่ครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ 4 แหง เลีย้งหมูโดยใชรปูแบบคอก 59 คอก 150 ตวั 
สามารถสรางแหลงอาหารโปรตีนในพื้นที่ สรางรายไดเพิ่ม 592,200 บาท และใชประโยชนจาก
มูลสุกรมาเปนปุยสําหรับปลูกพืชผัก

25) การปลูกและการจัดการไผ่
เพ่ือการใช้ประโยชน์
บนพ้ืนที่สูง

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
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รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพ้ืนที่สูง

26) การเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่น
เสริมแหล่งอาหารชุมชน

เกษตรกร 15 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 5 แหง นําองคความรูการ
เพาะเลีย้งเหด็ทองถิน่ 2 รปูแบบ คอื การผลติกอนเช้ือเหด็ในถงุพลาสตกิ ประกอบดวย เหด็นางฟา 
เห็ดนางรม และเห็ดซาง และการเพาะเลี้ยงเห็ดไมคอรไรซารวมกับพืชอาศัย ไดแก เห็ดตับเตา 
และเห็ดเผาะ โดยมีชนิดพืชอาศัย ไดแก มะนาว สมโอ หวา มะกอกนํ้า กระทอน ผักเฮือด และ
ยางนา ทําใหชุมชนมีแหลงอาหารจากเห็ด เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับครัวเรือน 
มีรายไดเสริม 61,190 บาท

27) การปลูกพืชท้องถิ่น
สร้างรายได้

เกษตรกร 18 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แหง นําองคความรูการ
ปลูกพืชทองถ่ินที่ตลาดมีความตอง จํานวน 28 ชนิด ไปใชประโยชน และสงเสริมปลูกนํารอง 
12 ชนิด แบงตามชวงอายุการเก็บเก่ียวออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) ระยะส้ัน ประกอบดวย 
เลอืดมงักร ชาพล ูผกักดู โหระพา กะเพรา เจยีวกูหลาน 2) ระยะกลาง ประกอบดวย ชะอมหนาม 
เชียงดา พรกิไทย และ 3) ระยะยาว ประกอบดวย ลงิลาว หวายหนามขาว มะกรูด ทาํใหเกษตรกร
มีแหลงอาหารในครัวเรือน และเกษตรกร 5 ราย เกิดรายไดเพิ่ม 19,185 บาท

28) การปลูกและการจัดการ
ต๋าวเพ่ือการฟื้ นฟูและ
ใช้ประโยชน์

เกษตรกร 21 ราย ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง และโครงการพฒันาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพืน้ที ่6 แหง นาํตนกลาตาวไปปลกูเพือ่การฟนฟแูละใชประโยชน
ในชุมชน 1,100 ตน โดยปลูกเสริมในพื้นที่ปาธรรมชาติ ปาชุมชน และในพื้นที่ทํากินที่มีตนตาว
อยูเดิมแลว เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายตาว 35,000-40,000 บาท/ป และเปนการสืบตอ
ภมูปิญญาทองถิน่ ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และรกัษาพนัธกุรรมพืชทองถิน่ 

29) การต่อยอดพืชสมุนไพร
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

เกษตรกร 65 ราย ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง 3 แหง 
นําองคความรูไปใชประโยชนพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ไดแก “ลูกประคบน้ํา” สรางรายได 
200,000 บาท “ตํารับขับสารพิษ” และการปลูกขิงเปนวัตถุดิบพืชสมุนไพร (Product Spec) 
บนพื้นท่ีสูง เปนการสรางรายไดเพิ่มใหชุมชน

30) ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
ส่งมอบโครงการหลวงและ
มีการผลิตเพ่ือจําหน่าย
เชิงพาณิชย์

สงมอบผลิตภัณฑจากงานวิจัยใหแกมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อผลิตจําหนายเชิงพาณิชย จํานวน 
10 รายการ ไดแก แฮรโทนิค ผลิตภัณฑขจัดรังแค ซีซีครีม อะโวคาโด บอดีออยล และไนตครีม 
มูลคารวม 325,652.55 บาท และเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการปลูกและเก็บเก่ียวพืชทองถิ่น
บนพื้นท่ีสูงในรูปวัตถุดิบของผลิตภัณฑ

31) กระบวนการเรียนรู้ของ
เกษตรกรด้านการปลูก
ไม้ผลทางเลือกร่วมกับ
ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
ในชุมชนที่มีฐานจาก
การปลูกฝ่ิน

เกษตรกร 18 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
หวยนํา้เยน็และผีปานเหนอื ไดเรยีนรูการคัดเลือกชนิดพชืตามความเหมาะสมของพ้ืนทีแ่ละตลาด 
การเปลีย่นยอดพนัธุและการจดัการสวนไมผล วธิกีารจดัทาํระบบอนรุกัษดนิและน้ํา ทาํใหเกษตรกร
มชีนิดพชืทางเลอืกสรางรายไดทัง้ระยะสัน้และระยะยาวทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่เกดิแปลงเรยีนรูการ
ปรบัระบบการปลูกขาวไรหมุนเวยีนและขาวโพดเปนระบบเกษตรผสมผสานรวมกบัระบบอนรุกัษ
ดนิและนํา้ ดวยการปลกูไมผลและพชืทางเลอืกระหวางแถวไมผล การปลกูกาแฟรวมกบัปา เปนตวัอยาง
ใหเกษตรกรรายอื่นในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง

32) กระบวนการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ไร่หมุนเวียนเป็นนา
ขั้นบันไดและป่าชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
(นาแลกป่า)

เกษตรกร 8 ราย ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพื้นท่ีเฉพาะ
บานขุนตื่นนอย ปรับพื้นที่ไรหมุนเวียนเปนนาขั้นบันได 24 ไร และคืนพื้นที่ไรหมุนเวียนที่ไมไดใช
ประโยชน จํานวน 80 ไร เปนปาชุมชน ทําใหผลิตขาวไดพอเพียง บริโภค แตใชแรงงานลดลงได
มากกวาคร่ึง และมีเวลาพอสําหรับการเล้ียงสัตวและหัตถกรรม รวมท้ังลดการถางปาและ
ตัดไมเพื่อปลูกขาวไรไดกวา 300 ไร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 53



รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพ้ืนที่สูง

33) การสืบทอดภูมิปัญญา
ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงด้าน
การจัดการทรัพยากรนํ้า
บนพ้ืนที่สูง

สวพส. พฒันารูปแบบการสืบทอดภมูปิญญาทองถิน่ดานการจัดการทรัพยากรนํา้และปาไม (ทบีอ) 
ของชาติพนัธุกะเหร่ียงบนพืน้ทีส่งู 3 ชมุชน ไดแก (1) บานหวยบง ตาํบลบานจนัทร อาํเภอกลัยาณวิฒันา 
จงัหวัดเชียงใหม ในศูนยพฒันาโครงการหลวงวัดจนัทร (2) บานหัวเลา ตาํบลปาแป อาํเภอแมแตง 
จงัหวดัเชยีงใหม ในโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงปาแป และ (3) บานปพอ ตาํบลแมตืน่ 
อาํเภออมกอย จงัหวดัเชยีงใหม ในโครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวงเพือ่แกปญหาพืน้ท่ี
เฉพาะขุนตื่นนอย โดยการถายทอดเรื่องราว วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนกะเหรี่ยง 
ผานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ติดตั้งไวภายในศูนยปกาเกอะญอศึกษาวัดหวยบง ซึ่งเยาวชน
กะเหรีย่งมสีวนรวมในการสบืทอดภมูปิญญาทองถิน่ เกดิความรูความเขาใจเกีย่วกบัหลกัการและ
ความสําคัญของภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรนํ้าและปาไม (ทีบอ) อีกทั้งชุมชนเปาหมาย
เกิดการตระหนักถึงคุณคาของการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น และสามารถนําความรูไปตอยอด
โดยผสมผสานกับความรู ป จจุบัน ในการวางแผนและกําหนดกิจกรรมเพื่อการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมของชมุชนทีส่อดคลองกบัภมูสิงัคมบนพืน้ทีส่งู รวมทัง้การเผย
แพรความรูการสืบทอดภูมิปญญาชาติพันธุกะเหรี่ยงดานการจัดการทรัพยากรน้ําบนพื้นที่สูงแก
บคุคลทัว่ไปผานชองทางออนไลนของสถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู และวิกพิเีดยีสารานุกรมเสรี

34) กระบวนการเสริมสร้าง
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
แบบมีส่วนร่วม

กลุมผูนําและคณะกรรมการชุมชนกลุมบานหวยน้ําเย็น หมูที่ 1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพืน้ทีเ่ฉพาะบานหวยนํา้เยน็ ตาํบลแมตืน่ อาํเภอแมระมาด จงัหวัดตาก 
และชมุชนกลุมบานหวยตนตอง หมูที ่7 โครงการพฒันาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แกปญหา
พื้นท่ีเฉพาะบานหวยโปงพัฒนา ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม เกิดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับความสําคญัของแผนพัฒนาชุมชนและระดับการมีสวนรวมของชุมชน รวมถึง
การใชแผนพัฒนาชุมชนเปนเคร่ืองมือในการบูรณาการความรวมมือจากท้ังภายในและภายนอก
ชุมชนได

ตัวอย่างการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สวพส.

การส่งเสริมให้ปลูกกัญชง (เฮมพ์) THC ตํ่า 
เพ่ือใช้ประโยชน์จากเส้นใย แกน ใบ และยอดได้
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ระบบการปลูกข้าวหมุนเวียนพ้ืนที่กับพืชตระกูลถั่ว

การผลิตเสาวรสคุณภาพด้วยต้นกล้าเสาวรสปลอดโรค

การปลูกข้าวต้นเดียวเพ่ือการคัดพันธุ์
และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่น

การเลี้ยงผึ้งโพรงบนพ้ืนที่สูงเพ่ือผลิตนํ้าผึ้ง
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

1.4 ผลสัมฤทธิ์การนําองค์ความรู้งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่สูง
การประเมินผลสัมฤทธ์ิการนําองคความรูงานวิจัย

ไปใช แก  ไขป ญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่
โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง 
5 แหง และไดวเิคราะหและถอดบทเรยีนการประเมนิผลลพัธ
และผลกระทบของการนํางานวิจัยที่สําคัญไปใชประโยชน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 
4 แหง คือ หวยเปา บอเกลือ สบเมย และขุนต่ืนนอย และ
พืน้ทีข่องมลูนิธโิครงการหลวง 1 แหง คอื สถานเีกษตรหลวง
อินทนนท รวม 5 แหง รายละเอียดดังนี้

1) การกําหนดโจทย จากผลการประเมินซึ่งไดมี
การทบทวนปญหาของชุมชน เปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ี 
และงานวจิยัทีส่นบัสนนุการพฒันาของพืน้ที ่แสดงใหเหน็วา
งานวิจัยสามารถตอบโจทยหรือแกปญหาของชุมชนในพื้นที่
ไดอยางเปนรูปธรรม โดยสอดคลองบรบิทของพืน้ที ่เปาหมาย

การพัฒนา และสถานการณในแตละชวงเวลา ไดแก พื้นท่ี
โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงหวยเปาทีส่ามารถ
ลดปญหาการใชสารเคมีปองกันกาํจดัศตัรพูชืในพืชเศรษฐกิจ
ดวยงานวิจัยและทดสอบการใชชีวภัณฑเกษตร รวมกับ
การพัฒนาตอยอดพืชเศรษฐกิจเดิมภายใตมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ขณะเดียวกันไดมีงานวิจัยเพ่ือการเพ่ิมอาชีพทาง
เลือกใหม เชน พชืผกัในโรงเรือน การเล้ียงหมูหลมุ ไกกระดูกดํา 
และงานวิจัยตอยอดพืชสมุนไพรทองถ่ิน สามารถรายไดให
แกชมุชนมากกวา 32.5 ลานบาท (2552-2563) พืน้ท่ีขนุตืน่นอย
ซึ่งเปนพื้นท่ีหางไกล ชุมชนมีปญหาเร่ืองความม่ันคงดาน
อาหารและยากจน ในระยะแรกงานวิจัยไดมุงเปาเร่ืองพันธุ
ขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่หนาวเย็น กระบวนการปรับพื้นที่
ขาวไรเปนนาข้ันบันไดและคืนไรหมุนเวียนใหเปนปาไมรอบ
ชุมชน และการหาพืชทางเลือกใหมเพื่อสรางรายได เชน 
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กาแฟ ไมผล ทําใหไดพันธุขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีสภาพ
อากาศหนาวเย็น (บือขะสอ 1 และบือขะสอ 4) ที่ใหผลผลิต
สูงกวาพันธุบือแมวที่ปลูกอยูเดิม ชุมชนมีขาวเพียงพอตอ
การบริโภค รอยละ 95 ฟนฟพูืน้ทีข่าวไรหมนุเวยีนเปนปาไม
รอบชมุชน 310 ไร และเพิม่โอกาสทางการตลาดของผลผลติ
กาแฟอินทรียโดยมีสวนเพิ่มของราคากาแฟอินทรีย มูลคา 
0.746 ลานบาทจากรายไดทั้งหมด 4.56 ลานบาทของ 64 
ครัวเรอืน (พ.ศ. 2558-2564) สาํหรบัพืน้ทีส่บเมย เดิมชุมชน
สวนใหญทาํไรหมนุเวียนเพ่ือยงัชพี งานวิจยัไดมุงเนนเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตขาว ตอยอดสรางมูลคาพืชเดิม เชน พริกกะเหร่ียง 
สรางรายได 5.656 ลานบาท (พ.ศ. 2555-2563) พืชทองถ่ิน 
สรางรายได 22.496 ลานบาท (พ.ศ. 2559-2563) และทดสอบ
พชืใหม เชน กาแฟ อะโวคาโด เสาวรสหวาน ทาํใหครวัเรอืน
มีผลผลิตขาวพอเพียง และยกระดับรายไดใหกับชุมชน

2) ในกระบวนการประเมนิผลลัพธผลกระทบของ
งานวิจัยในพ้ืนที่ทั้ง 5 แหงนั้น ใชแผนท่ีผลลัพธหรือ 
Outcome mapping ซึง่เปนแนวคดิหรอืวธิทีีใ่หความสาํคญั
กบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือความสมัพนัธทีเ่กดิขึน้กบั
ชุมชนเปาหมายในการประเมิน โดยเชื่อมความสัมพันธของ
ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร (Input) ไดแก งบประมาณ 
บุคลากรวิจัย เวลา เปนตน กิจกรรม (Activity) ผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 
โดยไดดาํเนนิการรวมกับผูมสีวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
ไดแก นักพัฒนาและสงเสริมสวนกลางและในพื้นที่ของ 
สวพส. หวัหนาสถานีและเจาหนาทีข่องมูลนธิโิครงการหลวง 
เกษตรกร ชุมชน ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย
เปรียบเทียบกอน-หลัง (Before-After) เพื่อแสดงใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนของ
ชุมชนในพื้นที่

จากการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดง
ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากงานวิจัย ไดแก 
ครัวเรือนมีผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นและพอเพียงตอการบริโภค
ตลอดป การยกระดับรายไดดวยการเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน 
เพิม่มลูคาพชืเศรษฐกิจและพชืทองถิน่ การฟนฟพูืน้ทีข่าวไร
หมุนเวียนเปนปาไมรอบชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม 
การพฒันาเกษตรกรทีร่วมปฏบิตังิานวจิยัเปนวทิยากรทองถิน่
ใหความรูแกคนในชมุชน เปนตน อยางไรกต็าม ในการวิเคราะห
ตองเพิ่มการพิจารณาถึงผูใชประโยชนหรือ User วามีการ
ยอมรับและนําผลงานไปใช เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ
การยอมรับดานใดบาง เชน เชิงความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 
การปฏิบัติ และทักษะ ตลอดจนการวิเคราะหผลกระทบ 
(Impact) ท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดลอม ทัง้เกิดขึน้ทางตรงและทางออม ทีต่ัง้ใจและ
ไมตั้งใจ และในเชิงบวกและลบ

3) จากการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จการนําผล
งานวิจัยไปใชประโยชนในการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่
ซึง่ประกอบดวย การกําหนดโจทยวจิยัท่ีตรงกับความตองการ
ของเกษตรกร/ชุมชนในแตละชวงเวลา สอดคลองกับบริบท
ของพื้นที่และภูมิสังคม การมีฐานองคความรู จากงาน
โครงการหลวง ความพรอมของฐานขอมลู เครือ่งมอื เทคโนโลยี 
กระบวนการวิจัยที่ไดมาตรฐาน กระบวนการสรางความรู
แบบมสีวนรวมของนักวจิยัทีม่เีปาหมายของงานวิจยัทีช่ดัเจน 
นักพัฒนาที่เห็นผลลัพธและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
งานวิจัย และเกษตรกรผู นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
รวมท้ังผลงานวิจัยที่สําเร็จทันเวลาและสามารถนําไป
ใชประโยชนไดอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยอื่น
ที่ตองมีการขับเคล่ือนเพ่ือใหงานวิจัยมีคุณภาพและคุมคา 
ไดแก การยกระดับงานวิจัยใหมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 
กลไกการขบัเคลือ่นงานวจิยัไปใชประโยชนในพืน้ทีเ่ปาหมาย
และในวงกวาง การส่ือสารงานวิจัยเชิงรุก การติดตาม
ประเมนิผลและถอดบทเรยีนความสาํเรจ็เพือ่เปนตนแบบใน
การขยายผลสูวงกวาง
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2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงเพ่ือเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ การเผยแพร่ 
   องค์ความรู้และผลสําเร็จของงานโครงการหลวง

ดําเนินงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวง
เพือ่ยกระดับเปนตนแบบและแหลงเรยีนรูการพัฒนาพ้ืนท่ีสงู
อยางย่ังยืนและองคความรูตาง ๆ ที่ไดมาตรฐาน พรอมท้ัง
สงเสริมการเรียนรูและเผยงานโครงการหลวงท้ังในระดับ
ประเทศและนานาชาติ

2.1 สนับสนุ นการพัฒนาโครงการหลวง
เพ่ือยกระดับเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู องคความรู โครงการหลวง 

ทัง้ดานการพฒันาและสงเสรมิอาชพี การสรางความเขมแขง็
ของสังคมและชุมชน การอนุรกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม และการบูรณาการการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ พรอมท้ังสนับสนุนการพัฒนาสถานีและ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงท้ัง 39 แหง เพ่ือยกระดับเปน
ตนแบบและแหลงเรยีนรูการพัฒนาพืน้ทีส่งูอยางยัง่ยนื และ
องคความรูตาง ๆ ของโครงการหลวง ดังนี้

1) ดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ภายใต
มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

สนับสนนุถายทอดเทคโนโลยแีละองคความรูเพือ่เพิม่
ผลผลิตทางการเกษตร ลดตนทุนการผลิต ลดใชสารเคมี 
มาตรฐานอาหารปลอดภยั และระบบการเพาะปลกูเปนมติร
ตอส่ิงแวดลอมในพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ พืชผัก ไมผล 
ไมดอก พชืไร กาแฟ ชา และปศสุตัว ใหแกเกษตรกรในพืน้ที่
โครงการหลวง 39 แหง จํานวน 28,069 ราย ใหนํา
องคความรูไปสรางอาชีพและรายได สนับสนุนเกษตรกร 

จํานวน 11,183 ราย (นับซ้ํา) ในการพัฒนาการผลิตและได
รบัรองแหลงผลติพชืตามมาตรฐานการปฏิบตัทิางการเกษตร
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 
และมาตรฐานเกษตรอินทรยี (Organic Thailand) 587 ราย 
พื้นที่ 1,103.918 ไร สนับสนุนแปลงทดสอบสาธิตและ
เรียนรู ในพ้ืนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 126 แปลง 
ศูนยเรียนรูการเล้ียงสุกรพอ-แมพันธุ ตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับสุกร (มกษ 6403) ในพื้นที่สถานี
เกษตรหลวงแมหลอด ศนูยพฒันาโครงการหลวงหนองเขียว
และหนองหอย ศูนยเรียนรูการเลี้ยงสัตวในระบบอินทรีย 
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกษ 9000 เลม 2) ในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร หวยเส้ียว และทุงเริง 
และสนบัสนนุการจัดตัง้ฟารมวจิยัและพฒันาปศสุตัวในพ้ืนที่
สถานีเกษตรหลวงปางดะ เพื่อใหเปนศูนยเรียนรูการเล้ียง
สัตวปกแบบครบวงจร

2) ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
และชุมชน

สนับสนุนการเสริมสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็ง
ใหกบัชมุชนในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง ดวยการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุมชุมชนใหเขมแข็ง จํานวน 26 กลุม ซึ่งมีสมาชิก 
1,650 ราย และทนุดาํเนินงานรวม 10.36 ลานบาท โดยเปน
กลุมออมทรัพย 18 กลุม และกลุมวิสาหกิจชุมชน 8 กลุม 
พฒันาศกัยภาพของกลุมเยาวชน 70 กลุม สมาชิก 1,877 ราย 
ดานทักษะในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต สนับสนุน
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสราง
ความมัน่คงและย่ังยนืในการดาํรงชวีติ สนบัสนนุการอนรัุกษ
และฟนฟูงานหัตถกรรมที่มีคุณคาของชนเผาบนพื้นที่สูง 
โดยรวบรวมลวดลายและภมูปิญญาดัง้เดมิดานงานหตัถกรรม
ของชนเผาท่ีใกลสญูหายของชนเผาไทล้ือ ในพ้ืนท่ีศนูยพฒันา
โครงการหลวงหวยแลง จาํนวน 25 ลวดลาย และสรางเครือขาย
กลุมหัตถกรรม 14 กลุม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคา
หัตถกรรมใหเปนรายไดเพิ่ม โดยมีมูลคาสินคาหัตถกรรม
ที่ขายผานมูลนิธิโครงการหลวง รวม 2.06 ลานบาท

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้เกษตรกร
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สนับสนุนการพัฒนาชุมชนตัวอยาง 9 ชุมชน ใหเปน
แหลงเรียนรู งานโครงการหลวงที่มีความพรอม ไดแก 
(1) ศนูยเรยีนรูหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงบานปาเกีย๊ะนอย 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ (2) บานหนองเขียวล๊ัวะ 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว (3) ศูนยเรียนรู 
วิสาหกิจชุมชน บานใหมสันคะยอม ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหวยเสี้ยว (4) บานปางปง ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ปาเมี่ยง (5) ศูนยเรียนรูออมทรัพย บานขอบดง สถานี
เกษตรหลวงอางขาง (6) บานเหลา ศนูยพฒันาโครงการหลวง
มอนเงาะ (7) ศูนยเรียนรูสิ่งแวดลอม บานวังไผ ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหมอกจาม (8) บานหวยทรายขาว ศนูยพฒันา
โครงการหลวงแมปูนหลวง และ (9) บานปอก ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงตนีตก ซึง่มคีวามพรอมทีเ่กษตรกร เจาหนาที่

พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เข้มแข็ง การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงาน

การรวมกลุ่มแปรรูปสมุนไพร

ส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

สนบัสนนุใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการทําแนวกนัไฟปอ้งกนัไฟปา่

สวพส. สาํรวจบริเวณพ้ืนทีป่า่ฟื้นฟู และไร่สวนของเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

และหมู่บ้านใกล้เคียง

รายงานประจําปี 256458



หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปทั้งในและ
ตางประเทศ สามารถเขามาเรียนรูและนํากลับไปปรับใชได

3) ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

ใหความสําคัญดานทรัพยากรปาไม โดยสนับสนุน
การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง คือ ปากินได ปาฟน 
ปาใชสอยหรอืสรางบาน และปาเพือ่การอนรุกัษ และสงเสรมิ
ใหเกษตรกรปลกูปาชาวบาน โดยพฒันาแปลงสาธติการปลกู
ปาชาวบาน เพื่อเปนแปลงเรียนรู พื้นที่ 21.5 ไร ในพื้นที่
โครงการหลวง 8 แหง คอื ศนูยพฒันาโครงการหลวงวดัจนัทร 
ทุงหลวง แมแฮ หวยลึก หวยนํ้าริน แมหลอด สะโงะ และ
เลอตอ สนับสนุนและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ในการอนรุกัษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
ไดแก การทําแนวกันไฟ ระยะทาง 310.49 กิโลเมตร สราง 
ซอมแซม และขุดลอกฝาย 89 แหง การปลูกปาชุมชน 
ปาตนนํ้า ปลูกไมริมถนนและพ้ืนที่สาธารณะ จํานวน 
23,600 ตน สนับสนุนการเฝาระวังผลกระทบของสารเคมี
เกษตร การสุขาภิบาล และลดการปนเป อนมลพิษสู 
สิ่งแวดลอม ดวยการรณรงคจัดการขยะบริเวณแหลงตนนํ้า
และชุมชน จํานวน 3 ตัน

4) ด  านการบู รณาการการปฏิบัติ งานของ
หนวยงาน

สนับสนุนและบริหารจัดการเพื่อบูรณาการการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ จํานวน 24 หนวยงาน 
ภายใตแผนแมบทศูนยพฒันาโครงการหลวงระยะ 6 ป (พ.ศ. 
2560-2565) ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
21 มถินุายน 2559 ใหเปนไปตามปญหา ความตองการ และ
เปาหมายการพัฒนาในพ้ืนที่ของโครงการหลวงทั้ง 39 แหง 
ใน 468 กลุมบาน ของ 23 อําเภอ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม 
เชียงราย ตาก แมฮองสอน ลําพูน และพะเยา ทําให
ประชาชนบนพื้นที่สูง จํานวน 49,624 ครัวเรือน ประชากร 
191,821 งบประมาณป พ.ศ. 2564 รวม 550.04 ลานบาท 
ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผน มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนกับประชาชนตามเปาหมาย

5) ด  านการพัฒนาสถานี และศู นย พัฒนา
โครงการหลวงเปนตนแบบและแหลงเรียนรู

การพัฒนาพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ 

วาเปนรูปแบบของการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถใชในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ รวมทั้งใน
ตางประเทศ โดยในแตละปมีผูเขามาศึกษาเรียนรูมากกวา 
589 คณะ 19,187 คน รวมทั้งปจจุบันโครงการหลวงไดตั้ง
สถาบันการเรียนรูมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเผยแพรและ
สงเสรมิการเรยีนรูงานโครงการหลวงอยางกวางขวาง สวพส. 
จึงไดสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถานี/ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงเปนตนแบบและแหลงเรยีนรูทัง้ 39 แหง และ
หนวยเรียนรูอื่น ๆ เชน โรงคัดบรรจุ ใหมีความสามารถ
ในการรองรับการเรียนรูที่มีคุณภาพ พัฒนาแปลงเรียนรู 
วทิยากร สิง่อาํนวยความสะดวก หลกัสตูร และสือ่การเรียนรู 
โดยมีแหลงเรียนรูที่สําคัญ เชน สถานีเกษตรหลวงอางขาง 
เปนแหลงเรียนรูเรื่องการวิจัยและพัฒนาอาชีพบนพ้ืนที่สูง 
รูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงตามแบบโครงการหลวงโมเดล 
(มติเิศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม) ศนูยพฒันาโครงการหลวง
แมแฮ เปนแหลงเรียนรูเรื่องการสงเสริมพืชผักเขตหนาว
ทดแทนฝน รปูแบบการพฒันาพืน้ทีส่งูตามแบบโครงการหลวง
โมเดล (มิติเศรษฐกิจ สังคม) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ทุงเริง เปนแหลงเรียนรูเรื่องการผลิตพืชภายใตมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
เปนแหลงเรยีนรูเรือ่งการผลติพชืผกั สมนุไพร และการจดัการ
หลงัการเกบ็เกีย่ว ศนูยพฒันาโครงการหลวงแมโถ เปนแหลง
เรียนรู  เรื่องการปลูกพืชภายใตโรงเรือน ศูนยผลิตผล
โครงการหลวง เปนแหลงเรียนรูเรื่องกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียวผลผลิต ฯลฯ

นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนา
โครงการหลวงเลอตอ ซึ่งเปนศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แหงใหม ลําดับท่ี 39 ที่โครงการหลวงใหความสําคัญในการ
เรงพัฒนาใหเปนตนแบบการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยั่งยืน
อยางสมบรูณ ไดแก การสาํรวจและจดัทาํแผนทีด่นิรายแปลง
ของเกษตรกรในพื้นที่ 25 กลุ มบาน จัดทําแปลงสาธิต
การปลูกผักในโรงเรือน ไมผล (อะโวคาโด สาลี่ พลับ มะมวง 
ทับทิม นอยหนา องุน) การสนับสนุนการจัดทําแหลงนํ้า
ขนาดเล็ก (บอพวง) และระบบกระจายนํ้าเพื่อสนับสนุน
กลุมเกษตรกรในการผลติพชื และสงเสรมิปลกูพชืผกัภายใต
โรงเรือน ภายใตโครงการ “1 โรงเรียน 1 โรงเรือน” เพื่อเปน
อาหารกลางวันที่มีคุณประโยชน ปลอดภัย และสงเสริม
ใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูงานดานการเกษตร เปนตน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 59



2.2 ส่งเ สริมการเรียนรู้และเผยแพร่งานโครงการหลวงในระดับประเทศและนานาชาติ
การพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงเปนรูปแบบของการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่เปนประโยชนในการพัฒนาชีวิตและ

ความเปนอยูของประชาชนเพือ่แกไขปญหาความอดอยากและยากจน การอนรุกัษฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
และปญหาอื่น ๆ เชน ปญหาดานสังคม ยาเสพติด และความเหล่ือมลํ้าและเขาไมถึงบริการพื้นฐานของรัฐ เปนตน ซึ่งเปน
ปญหาสําคัญของประเทศและตางประเทศ สวพส. จึงรวมกับโครงการหลวงสงเสริมการเรียนรูและเผยงานโครงการ ดังนี้

1) สงเสริมการเรียนรูและเผยงานโครงการหลวงในระดับประเทศ ไดแก
 (1) การจัดนทิรรศการเผยแพรและประชาสัมพนัธการพัฒนา

พื้นที่สูงอยางยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง ภายใต “งาน
โครงการหลวง 2563” ระหวางวันที ่21-27 ธนัวาคม 2563 ณ อทุยานหลวง
ราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม ภายใตแนวคิด “สายธารแหงภูมิปญญา 
สูการพัฒนาทีย่ัง่ยนื” โดยเผยแพรผลงานวจิยัโดดเดน ผลผลติ ผลติภณัฑใหม 
จากการสงเสริมอาชีพเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของเกษตรกร
บนพื้นที่สูง

 (2) การจัดนิทรรศการถาวรสงเสริมการเรียนรูการพัฒนา
พืน้ทีส่งูอยางย่ังยืนตามแนวทางโครงการหลวง ในอุทยานหลวงราชพฤกษ 
ประกอบดวยนทิรรศการภายในอาคาร ภายใตชือ่ “ถอดรหสั จากเขา สูเรา” 
พื้นที่ 159 ตารางเมตร และนิทรรศการมีชีวิต ในพ้ืนที่ 7,500 ตารางเมตร

 (3) การจัดนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธงาน
โครงการหลวง และสงเสริมการตลาดผลิตผลท่ีสําคัญ เชน นิทรรศการ
เผยแพรผลงานของมูลนธิโิครงการหลวงและสถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนท่ีสงู 
ระหวางวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการฯ ถนนแจงวัฒนะ 
กรุงเทพฯ นทิรรศการเผยแพรผลงานของมูลนธิโิครงการหลวงและสถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู ระหวางวันที ่4-6 ธนัวาคม 
2563 ณ แม็คโคร สาขาสาธร กรุงเทพฯ นิทรรศการและแสดงผลงานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงกลุมศูนยที่ 3 ในงาน 
“113 ป ของดอีาํเภอเวียงปาเปา ครัง้ที ่8” ระหวางวนัที ่10-17 ธนัวาคม 2563 ณ ทีว่าการอาํเภอเวียงปาเปา อาํเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย งานโครงการหลวงมหศัจรรยสตรอวเบอรร ี2021 ระหวางวันที่ 6-14 กุมภาพันธ 2564 ณ หางสรรพสินคา
สุนียทาวเวอร จังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ

2) สงเสริมการเรียนรูและเผยแพรงานโครงการหลวงในตางประเทศ
 (1) การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 64 

(Commission on Narcotic Drugs – CND) ระหวางวันที่ 12-16 
เมษายน 2564 (รปูแบบออนไลน) โดย พลเอก กมัปนาท รดุดษิฐ องคมนตรี
และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไดกลาวถอยแถลง 
ในรูปแบบของวิดีโอ (Video Statement) ตอประเด็น “การสงเสริม
การมีสวนรวมของเยาวชนในการปองกันยาเสพติด” โดยเนนยํ้าวา 
โครงการหลวงมุงพัฒนาเยาวชนใหมีศักยภาพ มีความเขมแข็ง และ
มีภูมิคุมกันที่พรอมรับมือจากความเสี่ยงตาง ๆ โดยเฉพาะจากยาเสพติด 
โดยดาํเนนิงานภายใตโครงการ “วคัซนีวยัรุน” ซึง่มกีจิกรรมทีส่าํคญั ไดแก 
การพัฒนาความรู และฝกทักษะดานการเกษตร การสรางจิตสํานึกรักและตระหนักถึงคุณคาของการทําเกษตรท่ียั่งยืน
เพื่อนําไปสูการเปนเกษตรกรรุนใหมที่มีคุณภาพ และฝกทักษะวิชาชีพนอกภาคเกษตรเพื่อสรางรายไดเพิ่ม โดยมีเยาวชน
บนพื้นที่สูงเขารับการพัฒนาเปนเกษตรกรตนแบบ และมีการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายรวมชวยกันคิด พัฒนา และสราง
ประโยชนแกชุมชนของตนเอง

การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการ
โครงการหลวง

การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพตดิ สมยัที ่64
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 (2) การประชุมกลุ มผู  เ ช่ียวชาญดานการ
พัฒนาทางเลือก (Expert Group Meeting on  
Alternative Development – EGM) โดย UNODC 
รวมกับรัฐบาลไทย เปรู และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
ระหวางวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 (รูปแบบออนไลน) 
โดยพลเอก กมัปนาท รดุดษิฐ องคมนตรีและประธานกรรมการ
บริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไดกลาวถอยแถลง ในรูปแบบ
ของวิดีโอ (Video Statement) และผู แทนมูลนิธิ
โครงการหลวง ไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาท่ีเปนมิตร
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)

คณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ี TICA ศกึษาดูงานดา้นการประยุกตใ์ช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพ้ืนที่สูง
อยา่งยัง่ยนื ณ โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง
ปางแดงใน ห้วยเป้า และหลวงปางมะโอ อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือก 
(Expert Group Meeting on Alternative 

Development – EGM)

 (3) การจัดการศกึษาดงูานดานการประยกุตใช
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงกบัการพัฒนาพืน้ทีส่งูอยาง
ยั่งยืน ใหแกคณะผูบริหารและเจาหนาที่ กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ (Thailand International Cooperation 
Agency – TICA) ณ โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง
ปางแดงใน โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวงหวยเปา 
และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งจัดประชุมหารือ
ความรวมมือทางวิชาการและเปลี่ยนองคความรู ระหวาง
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 โดยทั้ง 2 ฝายเห็นชอบรวมกัน
ในการจดัอบรมสมัมนาในรูปแบบออนไลน หวัขอ “การประยกุต
ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางย่ังยืน: ความทาทายและการแกปญหาในสถานการณ
โรคระบาดโควดิ-19 (Sustainable Highland Development: 

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

 (4) การจั ดสั มมนาออนไลน นานาชาติ 
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
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ระหวางวนัท่ี 13-16 กนัยายน 
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International Online Seminar Course “Sustainable Highland Development: Challenges & Response 
to Covid-19 and the Application of Sufficiency Economy Philosophy”

Driving Rural Poverty Alleviation with 
Coffee Production กาแฟใต้ร่มเงา แม่สลอง 

จังหวัดเชียงราย

Driving Sustainable Development through 
Farmer Groups โครงการรักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่

ของแผ่นดินลุ่มนํ้าภาค

2564 ณ หองประชุมสะลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วทิยาเขตสะลวง อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม โดยผูแทนจาก 
6 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ติมอร-เลสเต ศรีลังกา อินเดีย ภูฏาน และเนปาล รวมถึง
บุคลากรภาครัฐ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่รับชมการ
สมัมนาผาน Facebook Live ไดรวมศกึษาตวัอยางแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในพ้ืนที่การพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
6 ตัวอยาง ไดแก (1) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
อยางย่ังยืนดวยพลังของกลุมเกษตรกร (2) ผูนําชุมชนและ
การมีสวนรวมในการพัฒนา (3) เกษตรกรกาวหนา เศรษฐกิจ
กาวไกล (4) กาแฟ แกจน ฟนปา พฒันาย่ังยนื (5) การขบัเคลือ่น
ความเขมแข็งของชุมชนดวยพลังของสตรี โดยใชวัฒนธรรม
และภมูปิญญาชนเผา และ (6) การอยูรวมกบัปาอยางยัง่ยนื: 
โมเดลนํ้าแลกปา

  ตลอดจนนอมนําแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูง
ตามแนวทางโครงการหลวง และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาเปนแนวทางในการดาํเนนิงาน เพือ่สรางความสมดลุ
ของการพัฒนาพ้ืนที่สูงในทุกมิติ และสรางความพรอมการ
รบัมอืกบัสถานการณตาง ๆ  เชน สถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19

 (5) การจดันทิรรศการเผยแพรและประชาสมัพนัธ
การพฒันาพืน้ทีส่งูอยางยัง่ยนืตามแนวทางโครงการหลวง 
ในงานเทศกาลไทยออนไลน “Seoul Thai Festival Online 
2021: Imagine Thailand” ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต 
โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และทีมประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

 (6) การเสรมิสรางศกัยภาพเยาวชนบนพืน้ทีส่งู
ภายใตโครงการฝกงานผูนาํเยาวชนเกษตรไทยในประเทศ
ญี่ปุน ตามขอตกลงความรวมมือกับสภาการแลกเปล่ียน
ทางการเกษตรแหงประเทศญ่ีปุน (The Japan Agricultural 
Exchange Council – JAEC) และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ดําเนินโครงการฝกงานผูนําเยาวชนเกษตรไทย
ในครอบครัวเกษตรกรญ่ีปุน เพ่ือพัฒนาความรูและเพ่ิมพูน
ประสบการณในการทําเกษตร จากการฝกงานในฟารม 
(On The Job Training) ระยะเวลา 11 เดือน โดยปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มูลนิธิโครงการหลวง ไดสงผูนําเยาวชนเกษตร
เขารวมโครงการ 2 ราย คือ นายวีรพล แสงสรทวีศักดิ์ 
เยาวชนเกษตรกรจากศนูยพฒันาโครงการหลวงปางอุง และ
นายณรงคศกัดิ ์แสนสิงขร เยาวชนเกษตรกรจากศูนยพฒันา
โครงการหลวงเลอตอ
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3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้

สวพส. บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ 
เพื่อเผยแพรและสงเสริมการเรียนรูดานพระราชกรณียกิจ
ของสถาบันพระมหากษัตริย โครงการตามแนวพระราชดําริ 
โครงการหลวง และการพฒันาพืน้ทีส่งูอยางยัง่ยนื ดานความ
หลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร และดานศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมท้ังใหบริการสังคม โดยพัฒนาและยกระดับ
การใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหอุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนหองเรยีนขนาดใหญทีม่คีณุคา สวยงาม ไดมาตรฐานและ
ทันสมัย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดพัฒนาแหลง
เรียนรูใหม ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเรียนรูที่หลากหลาย 
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนของพ้ืนที่ใหสวยงาม โดดเดน
ดวยพรรณไมกลุ มตาง ๆ รวบรวมพรรณไมและความ
หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น เปน 17,761 รายการ และ
ไดจัดแสดงใหผูสนใจสามารถศึกษา เรียนรูและเท่ียวชมได
ตลอดป และที่สําคัญไดยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน
และใหบรกิารสูมาตรฐาน และรองรบัสถานการณแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไดรับ

การรับรองมาตรฐาน 1) Thailand Tourism Awards 
ครั้งที่ 13 ประเภทแหลงทองเที่ยว สาขาการทองเที่ยว
เพื่อการเรียนรู 2) Museum Thailand Awards 2021 
ประเภทพิพิธภัณฑดานวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอมและ
รางวัลพิพิธภัณฑเพ่ือชุมชนและสังคม 3) Thailand Mice 
Venue Standard (TMVS) มาตรฐานสถานท่ีจัดงาน
ประเทศไทย 4) มาตรฐานการทองเที่ยวอาเซียนประจําป 
2563 ประเภทมาตรฐานหองนํ้าสาธารณะอาเซียน และ 
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5) มาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) และ 
6) มาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration) 
ทั้งน้ี ยังคงใหบริการแกผู เขาเรียนรูและเขาชมภายใต
สถานการณแพรระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ไดมากถึง 799,353 ราย ดวยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
พัฒนาและเพ่ิมชองทางสงเสริมการเรียนรูและใหบริการ 
รวมทั้งไดสรางความเชื่อมั่นใหกับผูเขารับบริการดวยการ
มีมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อยางตอเนื่อง

อุทยานหลวงราชพฤกษ เปนหองเรียนธรรมชาติ
ขนาดใหญ บนพ้ืนที่กวา 470 ไร ที่มีความโดดเดนในการให
บริการดานสงเสริมการเรียนรู 3 ดานใหกบันกัเรียน เยาวชน 
และประชาชนทัว่ไป ประกอบดวย 1) ดานพระราชกรณยีกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย โครงการตามแนวพระราชดําริ 
โครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน 2) ดานความ
หลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร และ 3) ดานศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อใหผูเรียนรูไดเขาใจหลักคิด หลักการ
ดาํเนนิงานและแนวทางการดาํเนนิงานท่ีในหลวงรชักาลท่ี 9 
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระราชทานเพ่ือแกไข
ปญหาความเปนอยูใหกับประชาชนชาวไทย และสามารถ
นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ทั้งปลูกฝงจิตสํานึกรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและภาคภูมใิจกับศลิปวฒันธรรม
ของไทย ดงันัน้ เพือ่ใหอทุยานหลวงราชพฤกษเปนหองเรยีน
ขนาดใหญที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และเปนที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงใหความสําคัญ
ในการดําเนินงาน 5 ดานหลัก ดังนี้

3.1 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ถงึแมวาในการดาํเนนิงานทีผ่านมา (พ.ศ. 2552-

2563) อุทยานฯ ไดพัฒนาและปรับปรุงแหลงเรียนรู
ทั้ง 3 ดานมาโดยตลอด ทําใหอุทยานฯ มีแหลงเรียนรู
ที่นักเรียน นักทองเที่ยวสามารถเขามาเรียนรูและ
เยี่ยมชมมากถึง 49 แหลงเรียนรู แบงเปนแหลงเรียนรู
ดานพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย 
โครงการตามแนวพระราชดําริ โครงการหลวง 
การพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน จํานวน 14 แหลง 
แหล งเ รียนรู ด านความหลากหลายทางชีวภาพ
และการเกษตร จํานวน 11 แหลง และแหลงเรียนรู
ด  านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีหอคําหลวง  เป น
สถาปตยกรรมลานนาท่ีทรงคุณคา รวมถึงสวนนานาชาติ 
และเรือนไทย รวมจํานวน 24 แหลง

ทั้งนี้ เพื่อใหอุทยานหลวงราชพฤกษเปน
หองเรยีนธรรมชาตทิีข่นาดใหญ ทีม่กีารรวบรวม
องคความรูดานพระราชกรณียกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย โครงการตามแนวพระราชดําริ
มากที่สุดในประเทศไทยท่ีมีการจัดแสดงใน
รูปแบบนิทรรศการมีชีวิตและนิทรรศการถาวร 
มกีารรวบรวมและจดัแสดงความหลากหลายของ
พรรณไมเทียบเทากับระดับนานาชาติ และเปน
แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม และเปนพื้นที่
ส งเสริมพัฒนาการของเด็กและสรางความ
สมัพนัธในครอบครวัทีส่าํคญัของจงัหวดัเชียงใหม 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดาํเนนิการจดัทาํ
แหลงเรียนรูแตละดานเพิ่มเติม ดังนี้

รายงานประจําปี 256464
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1) แหล งเรียนรู ด านพระราชกรณียกิจของ
สถาบันพระมหากษัตริย โครงการตามแนวพระราชดําริ 
โครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ไดจัดทํา
นิทรรศการเผยแพรองคความรูโครงการหลวงและโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในรูปแบบนิทรรศการ
ถาวรภายในอาคารและนิทรรศการมีชีวิตกลางแจง เพื่อให
เยาวชนไดนอมนําหลักคิดในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนว
โครงการหลวงของในหลวงรัชกาลที ่9 ไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตและรับรูถึงพระราชปณิธานท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ทรงสบืสาน รกัษา ตอยอดงานโครงการหลวง
เพือ่ประโยชนสขุของประชาชนตอไป อกีทัง้ยงัไดจดัทาํแหลง
เรียนรูธนาคารอาหารชุมชน ตามแนวพระราชดําริของ

นิทรรศการถาวรภายในอาคาร

นิทรรศการมีชีวิตกลางแจ้ง

2) แหลงเรียนรูดานความหลากหลายทางชวีภาพ
และการเกษตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ไดรวบรวมความหลากหลายของพรรณพืช
อยางตอเนื่อง ทําใหมีจํานวนพรรณไมที่รวบรวมไวทั้งหมด 
17,761 รายการ โดยมีกลุมไมโดดเดน ดังนี้ กลุมพืชทะเล
ทรายและไมอวบน้ํา กลุมไมใบ อาทิ เฟน อะโลคาเซีย 
กลุมไมเลื้อย และกุหลาบ ซึ่งเปนไมดอกท่ีไดรับความนิยม
ในปจจบุนัเปนอยางมาก อทุยานหลวงราชพฤกษไดจดัแสดง
พืชในแตละกลุมใหสวยงาม ดวยการตกแตงภูมิทัศนที่มี

รูปแบบการจัดแสดงพรรณไมที่โดดเดน มีสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมกับความเปนอยูของพืชแตละกลุม เพื่อสราง
จุดดึงดูดที่สวยงามพรอมเปนแหลงเรียนรูความหลากหลาย 
ระบบนิเวศนและการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยปรับปรุง
พื้นที่จัดแสดง ประกอบดวย เรือนรมไม โดมกุหลาบ 
สวนฤดูฝน ซุ มไมเลื้อย (พวงคราม) รวมทั้งพัฒนาการ
จัดแสดงไมดอกยืนตนหรือไมกลุมสี ใหเปนแหลงเรียนรู
และจุดดึงดูดในแตละฤดูกาลอีกดวย

สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี
พนัปหลวงทีท่รงมุงแกไขปญหาปากทองของราษฎรควบคูไป
กับการพัฒนาชีวิตความเปนอยู  ที่ไดถายทอดผานการ
รวบรวมและจัดแสดงความหลากหลายของพืชพรรณ
นานาชนิดและอธิบายองคความรูการใชประโยชนของพืช 
เพื่อใหเยาวชนและผูสนใจเขาใจในหลักคิดของ “โครงการ
ธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดําริ (Food Bank)” 
เปนการสรางแหลงอาหารในผืนปาโดยรักษาหรือปลูกพืช
ที่ใชประโยชนเปนอาหารทั้งของคนและสัตว มีประโยชน
ใชสอย รวมถงึสรางรายได กอใหเกดิการหวงแหน ดแูลผืนปา
สาํหรบัเปนแหลงอาหาร และแหลงนํา้ การสรางแหลงอาหาร
ในชุมชนเพื่อใหมีบริโภคประจําวันและหมุนเวียนตลอดป
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3) แหลงเรียนรู ด านศิลปวัฒนธรรมและพ้ืนที่
ส งเสริมพัฒนาการและความสัมพันธ ในครอบครัว 
ไดดําเนินการซอมแซมปรับปรุงปายองคความรูหรือปายสื่อ
ความหมายภายในสวนนานาชาติเพื่อใหนักทองเท่ียวได
เขาใจถึงศิลปะและวัฒนธรรมของแตละประเทศ จํานวน 
22 ประเทศ โดยในสวนของหอคําหลวง อุทยานฯ ไดจัดทํา
ปายส่ือความหมายท่ีใหผูรับบริการท่ีเปนกลุมเปราะบาง 

ไดมีโอกาสเขาถึงองคความรูดวยการทําปายอักษรเบรลล 
และวีดิทัศนที่มีทั้งภาพและคําบรรยาย 2 ภาษา เพื่อลดการ
เหลื่อมลํ้าในการเขาถึงการเรียนรู หอคําหลวง นอกจากเปน
แหลงเรียนรูดานสถาปตยกรรมลานนาท่ีทรงคุณคาของ
อทุยานฯ แลว ยงัเปนสถาปตยกรรมท่ีเกดิจากความรักความ
ศรัทธาเปนศูนยรวมใจของคนไทยท้ังประเทศ ที่แสดงถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยของไทยอีกดวย
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3.2 การเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 

2019 อทุยานหลวงราชพฤกษดาํเนนิการจดักจิกรรมสงเสรมิ
การเรียนรูองคความรูทัง้ 3 ดานใน 3 รปูแบบ ไดแก การเรยีนรู
แบบ On Site On line และ On Air โดยกิจกรรมเรียนรู
ในรูปแบบ On Site และยงัคงดําเนินการพฒันาใหพืน้ทีข่อง
อทุยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรยีนรูนอกหองเรยีนใหกบั
นักเรียน หรือเยาวชน โดยรวมทําหลักสูตรรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนตนและตอนปลายกบัโรงเรยีน
ชุมชนโดยรอบ จํานวน 3 แหง ไดแก โรงเรียนบานตองกาย 
โรงเรียนบานแมเหียะสามัคคี และโรงเรียนบานฟอน 
โดยบรรจุกิจกรรมเรียนรูของอุทยานฯ และนํานักเรียนเขา
มาใชแหลงเรียนรูของอุทยานหลวงราชพฤกษเปนสวนหน่ึง
ของภาคปฏบิตัใินแตละรายวชิา มนีกัเรยีนเขารับการเรยีนรู
หลกัสตูรดังกลาวรวม 121 ราย นอกจากน้ัน ยงัไดจดักิจกรรม
สํารวจธรรมชาติ (Nature Camp) “ปลูกรักนักอนุรักษ
ตัวนอย” เพื่อสงเสริมและปลูกฝงความรักธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต ใหแกเด็ก และ
สงเสริมความสัมพันธของเด็กใหเรียนรูอยางสนุกสนานรวม
กับเพื่อนและผูปกครองภายใตสภาพแวดลอมจริง ซึ่งเปน
กจิกรรมทีช่วยบมเพาะใหเยาวชนตวันอยเหน็ถงึความสาํคญั
ของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต เปนการปลูกฝงจิตสํานึกรักและ

ร่วมทําหลักสูตรกับโรงเรียน โดยบรรจุกิจกรรมเรียนรู้
และนํานักเรียนเข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์เป็นส่วนหนึ่งของภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา

ที่เน้นการลงมือทํา ได้ลงมือปฏิบัติ

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังเปนกิจกรรมท่ีชวย
เสริมสรางความรักความสัมพันธในครอบครัวอีกดวย

นอกจากการสงเสริมการเรียนรูรวมกับสถานศึกษาแลว 
อุทยานหลวงราชพฤกษยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ใหกับเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปท้ังในรูปแบบการศึกษา
ดูงาน การจัดอบรมเสวนา เพื่อถายทอดความรูและลงมือ
ปฏิบัติเพื่อใหนําไปปรับใชในการทํางานตอไปได

กิจกรรมสํารวจธรรมชาติ (Nature Camp) 
“ปลูกรักนักอนุรักษ์ตัวน้อย”

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้มากถึง 123 คณะ 
รวม 7,506 ราย

จอมราชย์ ปราชญ์แห่งดิน 
ไฮไลต์เนื่องในวันดินโลก 
โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์
จัดภายใต้แนวคิด “รักษ์ปฐพี 
คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”
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สําหรับการเผยแพรและสงเสริมการเรียนรู ผาน
ชองทาง On line นั้น ไดพัฒนาชองทางการเผยแพรไวถึง 
10 ชองทาง ประกอบดวย (1) เว็บไซตอุทยานหลวง
ราชพฤกษ (2) Facebook: อทุยานหลวงราชพฤกษ (รวมถงึ
เพจราชพฤกษ สคลู และเพจกรนี ฟน รนั) (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) เวยปอ:  และ (10) Tiktok: 
RoyalPark Rajapruek โดยไดพัฒนาเน้ือหาและรูปแบบ
การนําเสนอที่ตรงตามกลุมเปาหมายเพ่ือเพิ่มการเขาถึง

ในการเยี่ยมชมและเรียนรู จากการดําเนินงานในป 2564 
พบวาการเขาถึงเนือ้หาและความรูของอทุยานหลวงราชพฤกษ
ผานสื่อออนไลนเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง
รอยละ 16.37

เพื่อใหอุทยานหลวงราชพฤกษไดใชประโยชนจาก
แหลงเรยีนรูและองคความรูทีม่อียูใหเกดิคณุคา จงึไดพฒันา
คลิปการเรียนรู จํานวน 5 เรื่อง เพื่อชวยเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจในรายวิชาท่ีเก่ียวของ ดวยการนําไปใชในรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ On Air เผยแพรผานชองทาง DLTV 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในปการศึกษา 2564

ผู�เข�ารับการเรียนรู�และเยี่ยมชนผ�านสิ่ือออนไลน� 
ป� พ.ศ. 2563 และ 2564

จํานวนผู�เข�ารับการเรียนรู� (คน) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564
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นอกจากกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ในรูปแบบตางๆ แลว 
อีกหนึ่งกิจกรรมที่อุทยานหลวงราชพฤกษ ไดใหความสําคัญและ
ดาํเนนิการมาอยางตอเนือ่ง คอืกจิกรรมเทดิพระเกียรติพระมหากษัตรยิ
และพระบรมวงศานุวงศ เพื่อเสริมสรางความรูรัก สามัคคี และให
เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานรวมถึงผูเขารับบริการ ไดแสดงความจงรักภักดี
และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอสถาบันพระมหากษัตริยไทย 
อทุยานฯ ไดจดักจิกรรมเทิดพระเกียรตฯิ ในวาระสาํคญัตาง ๆ  ตลอดทัง้ป

28 กรกฎาคม 2564 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

12 สิงหาคม 2564 งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

12 ตลุาคม 2563 พิธบีาํเพ็ญกศุล เนือ่งในวันคลา้ยวนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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3.3 การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อุทยานหลวงราชพฤกษ

เรงพฒันาองคความรูจากการวิจยั โดยเฉพาะงานศึกษาวิจยั
การเจริญเติบโตและชีพลักษณของพรรณไม เพื่อสราง
องคความรูในการปฏบิตัดิแูลรกัษา และจัดการไมดอกยนืตน
ภายในพ้ืนทีอ่ทุยานหลวงราชพฤกษ ใหออกดอกสวยงามเปน
ทีย่อมรับของผูรบับรกิาร และเปนแหลงเรยีนรูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยไดศกึษา (1) การศึกษาเทคนิคการดูแลรักษา
ที่มีผลตอการออกดอกของประดูแดง (2) การศึกษาการ
เจริญเติบโตและออกดอกของสาวสันทราย (3) การศึกษา
การออกดอกของเหลอืงอนิเดยีทีข่ยายพนัธุโดยการเสียบยอด 
(4) การศกึษาความหลากชนดิและลกัษณะสดีอกอนิทนลินํา้ 
(5) การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางชีพลกัษณของ
รวงผึ้ง (6) การศึกษาอัตราการใชปุยหมักอินทรียรวมกับ
ปุยเคมีตอการเจริญเติบโตของไมดอกยืนตน (7) การศึกษา
การเจริญเติบโตของเอเดลไวส ภายใตสภาพการปลูกเล้ียง
ในโรงเรือนควบคุม และ (8) การศึกษาการออกดอกของ
ไมเถา 3 ชนิด (พวงหยก พวงโกเมน และพวงคราม) จาก
องคความรูที่ไดจากงานวิจัย จึงไดนําความรูที่ไดไปตอยอด
ในการบรหิารจดัการดแูลรักษาไมยนืตนและไมเล้ือย เพือ่ให
ตนไมออกดอกสวยงาม อาทิ ไมกลุ มสี และพวงคราม 
ทีอ่ทุยานฯ สามารถวางรอบการตดัแตงเพือ่ใหดอกพวงคราม
ออกดอกใหนักทองเที่ยวไดชื่นชม 4 ครั้ง/ป นับไดวา
อุทยานหลวงราชพฤกษเปนสวนสวยจากองคความรูและ
งานศึกษาวิจัยที่แทจริง

3.4 การบริหารจัดการและยกระดับการให้บริการ
ด้วยการรับรองมาตรฐาน
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) อุทยานหลวงราชพฤกษวางกลยุทธใน
การดาํเนนิงานทีใ่หความสาํคญักบัการลดตนทนุ การดาํเนนิงาน
ควบคู กับการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยู ใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ โดยเฉพาะการจดัแสดงไมดอกไมประดบัเพือ่
ใหสวนมีความสวยงามตลอดท้ังปและดึงดูดผูเขารับบริการ 
เชน ไมดอกเมอืงหนาวนานาพรรณจากมูลนธิโิครงการหลวง
และ สวพส. ในชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ ไมดอก
เมืองรอน กลวยไมไทย และไมดอกยืนตน ในชวงเดือน
กุมภาพันธ-พฤษภาคม และไมดอกฤดูฝน ในชวงเดือน
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มิถุนายน-สิงหาคม ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมการเรียนรู
และทองเที่ยวแลว ยังเปนการสงเสริมอาชีพแกเกษตรกร
ในพ้ืนที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง โดยรับซ้ือพรรณไม มูลคากวา 4 ลานบาท 
ขณะท่ีอุทยานหลวงราชพฤกษสามารถผลิตพรรณไมไดเอง 
จาํนวน 537,145 ตน คดิเปนมูลคา 9.29 ลานบาท ลดตนทุน
การจัดซื้อพรรณไมเพื่อจัดแสดง ลดลงถึงรอยละ 16.99

สําหรับการลดตนทุนของการดําเนินงานในสวนของ
สาํนกังานน้ัน อทุยานหลวงราชพฤกษใชกรอบการดําเนนิงาน
ของมาตรฐานสํานักงานสีเขียว หรือ Green Office เปน
แนวทางในการดําเนินงาน เพือ่ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
ลดการใชทรัพยากรพลังงานและทรัพยากรส้ินเปลือง 
จากการดําเนินงานที่ผานมา อุทยานฯ สามารถลดการ
ใชพลังงานไฟฟาและน้ํามันไดถึงรอยละ 9.01 และ 36.76 
เมื่อเทียบกับป 2561 ซึ่งเปนปฐาน สงผลใหไดรับรอง
มาตรฐานสํานักงานสีเขียวระดับดีมาก (เงิน)

ดานการยกระดบัการใหบรกิาร ไดดาํเนนิการเพือ่เขาสู
มาตรฐานดานการเปนแหลงทองเทีย่วเพือ่การเรยีนรู รวมทัง้
มาตรฐานดานความสะอาดและความปลอดภยั เชน มาตรฐาน 
SHA (Safety & Health Administration) รวมถึงมาตรฐาน
การใหบริการดานตางๆ เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหกับ
ผูเขา รับบริการ โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับ
มาตรฐานการดําเนินงานจํานวน 5 มาตรฐาน ประกอบดวย 
1) Thailand Tourism Awards ครั้งท่ี 13 ประเภทแหลง
ทองเท่ียว สาขาการทองเท่ียวเพื่อการเรียนรู 2) Museum 
Thailand Awards 2021 ประเภทพิพธิภัณฑดานวิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอมและรางวัลพิพิธภัณฑเพื่อชุมชนและสังคม 
3) Thailand Mice Venue Standard (TMVS) มาตรฐาน
สถานท่ีจัดงานประเทศไทย 4) มาตรฐานการทองเท่ียว
อาเซยีนประจาํป 2563 ประเภทมาตรฐานหองนํา้สาธารณะ
อาเซียน และ 5) มาตรฐาน SHA (Safety & Health 
Administration)
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3.5 การให้บริการสังคม
นอกเหนือจากภารกิจหลักแลว การใหบริการสังคม

เปนอกีสวนงานหน่ึงทีอ่ทุยานฯ ใหความสําคญัและดําเนินควบคู
กับการดําเนินงานตามภารกิจหลักมาโดยตลอด ในป 2564 
อทุยานฯ ไดดาํเนนิกจิกรรมชวยเหลอืเกษตรกรและประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 
กิจกรรมบริการสังคมและโครงการตาง ๆ  เพื่อลดผลกระทบ 
แสดงความหวงใย และสงตอความปรารถนาดไีปยงัผูรบับรกิาร
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช คํานึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันตัวที่ดี มีความรูและคุณธรรม
เปนองคประกอบ ไดแก

การฝกวชิาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม “การทํา
เกษตรเพ่ือความมั่นคงทางดานอาหารในยุคโควิด” ใหแก
ประชาชนที่สนใจโดยไมมีคาใชจาย ใหไดเรียนรูการทํา
เกษตรประณีตเพื่อใหไดพืชผักที่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 21-25 
มิถุนายน 2564 จํานวน 1 รุน โดยผลผลิตที่ไดจากการ
ฝกอาชีพของโครงการฯ จะถูกนําไปแจกจายใหประชาชน
ทีไ่ดรบัผลกระทบผานตูปนสขุ บรเิวณดานหนาอทุยานหลวง
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

การใหบริการพ้ืนที่เพื่อเปนสถานท่ีฉีดวัคซีน COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ 
โดยโรงพยาบาลนครพิงค ตั้งแตวันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 4 ตุลาคม 2564 จํานวน 99,996 ราย
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การใหบริการสถานที่ออกกําลังกายที่ปลอดภัยสําหรับชาวเชียงใหม
อทุยานหลวงราชพฤกษไดพฒันาพ้ืนทีส่งเสริมการออกกําลงักายท่ีมทีัง้ความสะดวก 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

มีจุดคัดกรองสําหรับผู้มาใช้บริการพ้ืนที่ออกกําลังกาย

พ้ืนที่ออกกําลังกายและร่วมทํากิจกรรมกับครอบครัว
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สวพส. พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัย
และการพัฒนาพื้นที่สูง ในระดับประเทศและนานาชาติ 
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางย่ังยืน 
ไดแก

• ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากัญชง 
(เฮมพ) กับมูลนิธิโครงการหลวงและสํานักงานวิจัยและ
พัฒนาการทางทหาร กองทัพบก ทดสอบวิธีการเตรียม
เสนใยเฮมพในการปนเสนดายโดยใชเฮมพเขาไปทดแทน
ฝายใน เพ่ือจัดทําเคร่ืองแตงกายทหารตามมาตรฐานกรม
พลาธิการทหารบกสําหรับการทดสอบภาคสนาม

• ความรวมมอืทางวชิาการในการวจิยัและพฒันา
พืชกัญชงของประเทศสู อุตสาหกรรม กับสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) และมูลนิธิ
เพือ่สถาบนัพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการ
วิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู อุตสาหกรรม 
โดยศึกษาวิจัยและพัฒนาตอยอดงานวิจัยดานกัญชงอยาง
ครบวงจร และรวมกันนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยไป
ตอยอดสูการใชประโยชนทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ 
และเชิงพาณิชย ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริม
ความรวมมือทางวิชาการกับภาคสวนตาง ๆ

• ความรวมมอืดานการวิจยัและพฒันาเพือ่ลดการ
ปลอยกาซเรอืนกระจกบนพืน้ทีส่งู กบัมลูนธิโิครงการหลวง 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรดาน
การเกษตรกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสนับสนุน
และตอยอดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหเปนสังคม
คารบอนต่ํา ยกระดับเทคโนโลยีดานการเกษตรท่ีเปนมติรกับ
สิง่แวดลอมเพือ่ลดการปลอยกาซเรอืนกระจก (Greenhouse 
Gases – GHG) บนพื้นที่สูง

• ความรวมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยทางการ
เกษตร สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสกลนคร 
รวมทั้งการแลกเปล่ียนองคความรู บุคลากร และทรัพยากร
ในการดําเนินงาน สงเสริมการใชประโยชนจากผลงานวิจัย
ใหกวางขวางและเกิดประโยชนกับชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงและ
พื้นท่ีราบสูง ไดแก การวิจัยและพัฒนาพืชเสนใยธรรมชาติ
และสียอมธรรมชาติพรอมใชจากครามและฮอม เพื่องาน
หัตถกรรม การปองกันกําจัดศัตรูพืชดวยชีววิธี การวิจัยและ
พัฒนาพันธุกัญชงและกัญชา และการทดสอบทางคลินิก
พืชสมุนไพรท่ี โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยสกลนคร 
หลวงปูแฟบ

4. การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน

สวพส. ร่วมกับ 5 หน่วยงานขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการปลูกและสารสกัดจาก พืชกัญชา และกัญชง 
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
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• การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช
สมุนไพรและเห็ดราบนพื้นที่สูง เพื่อใชประโยชนทาง
เภสัชกรรมและการเกษตร รวมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช.) พฒันาการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เชน 
เหด็ รา จลุนิทรยี อืน่ ๆ  และพชืสมนุไพร ในพ้ืนทีส่งู เพือ่การ
สรางมูลคาเพ่ิม รวมถึงผลักดันองคความรู เทคโนโลยีและ
ผลงานวิจัยสู ผู ใช ประโยชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดานการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ สรางรายไดและสรางความเขมแข็งใหกบัชุมชน 
ตลอดจนกอใหเกิดการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูง

• การวิจัยและประยุกตใช เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการผลิตพชืเศรษฐกิจสาํคญัของพ้ืนทีส่งู รวมกบัTaiwan 
ICDF โดยการทดสอบสาธิตและวิจัยรวมกับเกษตรกร 
ในการศึกษาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญที่เหมาะสมกับ
ภูมินิเวศของพื้นที่ รวมกับการทดสอบพันธุ พืชใหมที่มี
คุณภาพและเหมาะสมกับพื้นที่สูง และการถายทอด

ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบประณีตโดยผูเชี่ยวชาญจาก
ประเทศไตหวัน

• เครือขายงานวิจัยดานดินถลมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใตแหงชาต ิDeveloping a Framework for 
Landslide Susceptibility in South East Asia (SEAL) 
รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Durham University, UK และ Japan Science and 
Technology Agency (JST) ทดสอบใชแบบจาํลองความสูง
เชงิเลขความละเอยีดสงู (High resolution digital elevation 
models: DEMs) ในการประเมนิพืน้ท่ี slope บนพืน้ทีส่งูใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต จดัทาํแผนท่ีเสีย่งภัยดนิถลม
บนพื้นท่ีสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึง
ถายทอดองคความรูและการสรางความตระหนักรูใหกับ
ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยในการปองกันและเฝาระวังจาก
ภัยพิบัติดินถลม

• ความร วมมือดานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรม ตอยอดและใชประโยชนจากผลงานทางวิชาการ 
พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การใชทรัพยากรทางวิชาการ
รวมกัน และผลักดันองคความรู เทคโนโลยี และผลงานวิจัย
สูผูใชประโยชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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การขยายผลงานโครงการหลวงใหเกดิประโยชนอยาง
กวางขวาง ในการปฏิบัติงานบนพ้ืนที่สูงที่อยูหางไกลและ
ทรุกันดาร คอื เปาหมายสาํคญัของการจดัตัง้สถาบันวจิยัและ
พฒันาพ้ืนทีส่งู และใหดาํเนินงานในรูปแบบองคการมหาชน 
เพ่ือใหมีการบริหารจัดการท่ีกวางขวาง การดําเนินงาน
ที่คลองตัว และมีการประสานความรวมมือของภาคสวน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. ไดพฒันาชีวติและความ
เปนอยูของประชาชนบนพื้นที่สูง ครอบคลุมพ้ืนที่ 1,530 
กลุมบาน ของ 18 จังหวัด ดวยหลักและวิธีการตามแนวทาง
โครงการหลวง คอืการพฒันาอยางสมดลุ ทัง้การพฒันาและ
สงเสริมอาชีพ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ ภายใต “โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง
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
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นท่ี
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 “โครงการถายทอดองคความรู โครงการหลวง
เพือ่พฒันาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนทีส่งู” อกีจํานวนรวม 914 
กลุ มบาน ทั้งนี้เพื่อมุ งสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางโอกาส ความเสมอภาค
และเทาเทียมใหกับประชาชนบนพ้ืนที่สูง โดยไมทําลาย
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภายใตการปฏิบัติงาน
รวมอยางบูรณาการของหนวยงานตาง ๆ ภายใตกรอบแผน
ปฏิบตัิการที่เก่ียวของ โดยมีผลการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้
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การพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

1.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในและนอก
ภาคเกษตรแก่เกษตรกร
เพือ่ใหมคีวามมัน่คงทางอาหาร มรีายไดทีเ่พยีงพอตอ

การดํารงชีวติ และมีอาชีพทีย่ัง่ยนื ควบคูกบัการอนุรกัษและ
ฟนฟูความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โดยปรบัการทาํการเกษตรแบบดัง้เดมิทีส่รางรายไดตอพืน้ท่ีตํา่ 
แตสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาก เปนระบบเกษตร
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชประโยชนพื้นที่ถูกตองตาม
หลกัวชิาการ ดวยการเกษตรมูลคาสงู ภายใตระบบมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย และมีตลาดรองรับ เนนใชเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
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

พัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ภายใต “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” และ “โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพ้ืนที่เฉพาะ” จํานวน 44 แหง 616 กลุมบาน ตามแนวทางการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนของโครงการหลวง ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ คือ

1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า
 และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
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กลุ่มผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลผลิต รายได้ (บาท)

พืชผัก 8,174,747.41 กิโลกรัม 129,444,279.34

ไม้ผล 4,142,983.24 กิโลกรัม 83,447,145.52

พืชไร่ 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

พืชท้องถิ่น 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 ชิ้น 291,500

อื่น ๆ 19,900 หน่วย 5,709,856

รวม 20,656,139.12 หน่วย 398,199,893.28

แผนภาพแสดงรายได้ของเกษตรกรท่ีจําหน่ายผลิตผลผ่านช่องทางตลาดต่าง ๆ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17.84%

13.37%

9.24%

ตารางแสดงปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ตลาดข้อตกลง

 บริโภค

 ตลาดโครงการหลวง
 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 0.54%
 ตลาดออนไลน์ 0.40%

ตลาดท้องถิ่น
58.60%
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1.2 การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่
เกษตรกรที่ยากจนหรือด้อยโอกาส
ได พัฒนาชีวิตและความเป นอยู ของเกษตรกร

ที่ยากจนหรือดอยโอกาสเปนพิเศษ เชน ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูผานการบําบดัยาเสพติด เปนตน โดยมกีารสาํรวจ และ
จัดทําแผนพัฒนาและสงเสริมอาชีพรายบุคคล จํานวน 
1,225 ราย และทําการสงเสริมอาชีพตามความเหมาะสม 
สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรกลุมดังกลาว รวม 16.06 
ลานบาท และยังกอใหเกิดประโยชนในดานอื่น ๆ แกชุมชน 
เชน เกิดความสงบสุข ลดปญหาการลักลอบปลูกพืชเสพติด 
และลดภาระใหกับสังคมและครอบครัว เปนตน

1.3 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัย และก ารพัฒนา
ด้านการตลาด 
ไดสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ใหทําการเกษตร

ภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย อยางครบวงจร ตั้งแต
การผลิต การจัดการหลังเก็บเก่ียว 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 พื้นท่ี
เพาะปลูก 17,188.22 ไร และมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
(Organic Thailand) 330 ราย ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง 14 แหง พืช 56 ชนิด พื้นท่ีปลูก 
2,363.1 ไร

2) พัฒนาโรงคัดบรรจุ และระบบการจัดการ
ผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว ตามมาตรฐาน GMP ของ
กระทรวงสาธารณสุข ของสถาบันเกษตรกรในโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง 4 แหง ไดแก หวยเปา 
ปางหนิฝน ขนุสถาน และแมจรมิ พฒันาโรงรวบรวมผลติผล
ใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุข 
2 แหง ไดแก แมมะลอ และสํานกังานนาน และพัฒนาอาคาร
ผลิตภัณฑภาชนะบรรจุจากกาบหมาก โครงการพัฒนา
พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงสบเมย ตามมาตรฐานผลติภณัฑ
ชุมชน

โรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรและระบบการจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
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3) สนับสนุนการยกระดับบริหารจัดการดานการ
ตลาดของสถาบันเกษตรกร 97 แหง โดยใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก ระบบการจัดเกบ็และรายงานขอมลูรายได
เกษตรกร ระบบชวยบริหารจัดการดานการเงินและบัญชขีอง
สถาบันเกษตรกร แพลตฟอรมแนะนําผลผลิตของเกษตรกร
บนพ้ืนท่ีสงู “ของดบีนดอย” และระบบโปรแกรมขายหนาราน 
“ระบบ POS” สําหรับอาคารรานคาตลาดและสถาบัน
เกษตรกร และรานคาสาํนกังาน สวพส. จงัหวดันาน นอกจากน้ี
ไดสนบัสนนุการนําระบบสอบทวนยอนกลบัมาใชในผลติผล 
ผานรูปแบบ QR Code และสงเสริมการพัฒนาตลาดสีเขียว 
ดวยการใชวัสดุธรรมชาติทดแทนถุงพลาสติก

4) ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด โดยการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการจําหนายผลิตผลของเกษตรกร 
และการประชาสัมพนัธทางออนไลน เชน กจิกรรม “ตลาดนัด
ชาวดอย” ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม 
กจิกรรม “กาดเกษตรกรนาน” หนวยขายเคลือ่นที ่และการ
สรางเครือขายผูซื้อผลิตผล จังหวัดนาน ซึ่งสรางรายไดเพิ่ม
ใหแกเกษตรกร รวม 3,058,845 บาท

5) สงเสริมและสน ับสนุนกลุมเกษตรกร 8 แหง ในการทําตลาดออนไลนสําหรับสินคาบนพื้นที่สูง ทําใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่ม จํานวน 1,593,272 บาท และเกิดวิสาหกิจชุมชนตนแบบการจําหนายสินคาผานตลาดออนไลน จํานวน 1 แหง 
คอื วสิาหกิจชมุชนกลุมเกษตรกรโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงหวยเปา และยังไดจดักจิกรรมสงเสรมิการจาํหนาย
สินคารวมกับเกษตรกรผานการบริหารจัดการโดยกลุมงานตลาดและสถาบันเกษตรกรของ สวพส. สรางรายไดแกเกษตรกร 
674,671 บาท เปนรายไดจากการจํา หนายผลผลิตสด 631,990 บาท สินคาแปรรูปและหัตถกรรม 42,781 บาท
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เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนของกลุมบานเปาหมาย เพื่อใหสามารถพึ่งตนเอง และปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได โดยมีกิจกรรมสําคัญ คือ

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

2.1 การส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน
เสริมสรางศักยภาพของชุมชน 524 กลุมบาน ใหสามารถวิเคราะห 

วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของตนเองได ดวยกระบวนการ
จัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ สอดคลองกับปญหา ความตองการ และ
ภูมิสังคมของชุมชน ทั้งการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ การสรางความ
เขมแขง็ของสงัคม การอนรุกัษและฟนฟสูิง่แวดลอม และการพฒันาปจจยั
พืน้ฐานทีจ่าํเปน โดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเปนหลกัสาํคญั
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา

2.2 การพัฒนาสถาบันเกษตรกร
สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกร 

ทัง้หมด 97 แหง เพือ่ใหทาํหนาทีเ่ปนกลไกสําคญัในการพัฒนาชุมชนดาน
การพัฒนาอาชีพและการบริหารจัดการดานการตลาด ประกอบดวย 
สหกรณ 11 แหง กลุมเตรียมสหกรณ 7 แหง วสิาหกิจชมุชน 50 แหง และ
กลุมพึง่ตนเอง 29 แหง ซึง่มสีมาชกิทัง้หมด 3,175 ราย เงนิทนุดาํเนนิงาน
รวม 25.19 ลานบาท ทั้งนี้มีสถาบันเกษตรกรที่มีการดําเนินงานที่ดีเดน
และเปนตนแบบ 5 แหง คอื (1) สหกรณพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
แมสามแลบ จํากัด (2) สหกรณการเกษตรขยายผลโครงการขยายผล
ขุนสถานบานแสนสุข จํากัด (3) วิสาหกิจชุมชนบานแมวาก (4) วิสาหกิจ
ชุมชนดอยชางพัฒนา และ (5) กลุมเกษตรกรแมหลอง

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. กลุ่มพ่ึงตนเอง 29 547 1,813,985.00

รวม 97 3,175 25,185,635.06

ตารางแสดงประเภทของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร จํานวนสมาชิก และเงินทุนดําเนินงาน
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2.3 การพัฒนาผู้นําชุมชนและผู้นําเกษตรกร
พัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชนและผูนําเกษตรกรทั้งในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการ

พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน จํานวน 862 ราย 
เพ่ือทําหนาที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนรวมกับหนวยงานตาง ๆ โดยไดจัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูและทักษะ
ใหกับผูนําเกษตรกร 431 ราย พัฒนาแปลงเกษตรของผูนําเกษตรกรใหเปนแหลงเรียนรู 333 แปลง และถอดองคความรู
ของผูนําเกษตรกรแตละราย เพ่ือจัดเก็บเปนคลังความรูสําหรับเผยแพรในเว็บไซตของ สวพส. ผานชองทาง H-KM ซึ่งผล
การพัฒนาเมื่อประเมินจากการใชเกณฑพื้นฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับเกณฑของ สวพส. พบวามี
ผูนาํเกษตรกรในระดับเกษตรกรปราดเปร่ือง (Existing Smart Farmer) จาํนวน 455 ราย และเกษตรกรในระดับกาํลงัพฒันา
เปนเกษตรกรปราดเปร่ือง จํานวน 407 ราย

2.4 การพัฒนาชุมชนของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ไดพัฒนาและยกระดับชุมชนเปาหมาย 65 ชุมชน ใหเปนตนแบบและ

แหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางย่ังยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
การพัฒนาชมุชนตนแบบมาตรฐานคารบอนต่ํา 8 ชมุชน โดยมคีาคะแนนผานเกณฑ
ประเมินอยูในระดับดี 3 ชุมชน และระดับดีมาก 5 ชุมชน และการดําเนินงาน
ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนที่เฉพาะ 
11 แหง ยังทําใหสถานการณปญหาการลักลอบปลูกฝนในพื้นที่มีแนวโนมลดลง
อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะเขตพ้ืนทีอ่าํเภออมกอย จงัหวดัเชียงใหม ซึง่จากผลการ
สาํรวจของสถาบันสาํรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พ.ศ. 2563/64 พบพ้ืนที่
ลักลอบปลูกฝนเพียง จํานวน 62 แปลง พ้ืนที่ 30.95 ไร จากเดิมเมื่อเริ่ม
ดําเนินโครงการ ที่มีพื้นที่ลักลอบปลูกฝน จํานวน 1,800 ไร
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มุงสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดอยางยั่งยืน ทั้งปาไม ดิน และนํ้า รวมทั้งการแกไขปญหาสําคัญ เชน การทําการเกษตรที่ผิดวิธี หมอกควัน ขยะ นํ้าเสีย 
และการใชสารเคมีทางการเกษตร เปนตน การดําเนินกจิกรรมยดึกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานบูรณาการ 
และแนวทางการอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมแบบโครงการหลวง คอื การแบงแยกพืน้ท่ีปาและพืน้ที่
ทําการเกษตร การปรับระบบการทําการเกษตรใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการดวยแผนปฏิบัติการ 
คณะกรรมการ และกฎระเบียบของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีผลงานสําคัญ
ดังนี้

3. การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้สามารถอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

3.1 จัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง
ของเกษตรกร 
เพือ่บริหารจดัการการใชพืน้ท่ีใหถกูตองตามกฎหมาย

และหลักวิชาการ ภายใตการมีสวนรวมของชุมชนและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ มกีารกาํหนดขอบเขตการใชประโยชน
ที่ดิน (Zoning) จัดทําแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร 
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แหง 
สะสมถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลวเสร็จ รวม 394 
กลุ มบาน ทําใหสามารถแยกพ้ืนที่ป าและพ้ืนที่ทํากิน 
ตลอดจนกําหนดแนวทาง และมาตรการในการใชประโยชน
ที่ดินและการอนุรักษ ฟ  นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมไดอยางถูกตองและเหมาะสม ประกอบดวย พืน้ที่
ทํากินของเกษตรกร 33,646 ราย 71,806 แปลง พื้นท่ี 
731,602.46 ไร พื้นที่ปา 1,104,030.48 ไร ที่อยูอาศัย 
22,125.69 ไร และมีการจัดทําแผนชุมชนดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 305 ชุมชน

3.2 ส่งเสรมิให้เกษตรกรทาํการเกษตรท่ีเป็นมติร
ต่อส่ิงแวดล้อม 
โดยปรับระบบการใชประโยชนที่ดินอยางถูกตอง

เหมาะสมตามหลักวิชาการ 281 ราย 286 แปลง 1,838 ไร 
ควบคูกับการจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าในพ้ืนที่ 874 ไร 
และปลูกหญาแฝกรวม 2.31 ลานกลา
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3.3 สนับสนุนชุมชนในการเฝ้าระวังและฟื้ นฟูคุณภาพดินและนํ้า
มีการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าในพื้นที่ดําเนินงานทุกแหง โดยวิเคราะหคุณภาพดิน 116 ตัวอยาง ตะกอนดิน 

35 ตัวอยาง วิเคราะหคุณภาพน้ํา 100 ตัวอยาง และตะกอนน้ํา 47 ตัวอยาง สงเสริมการจัดการขยะอยางถูกตองใน 
18 ชุมชน การจัดการน้ําเสียใน 4 ชุมชน และการทําปุยหมักเพื่อฟนฟูและปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 833 ตัน

3.4 การอนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าต้นน้ํา 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 มีการปลูกปาฟนฟูอนุรักษพื้นท่ีตนนํ้า 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 ฟนฟ ูพื้นที่ปาที่เสื่อมโทรมใหกลับคืนสภาพเดิม 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดพื้นที่ไรหมุนเวียน 951 ไร ฟนฟูแหลงอาหารความหลากหลายทางชีวภาพและพืชทองถิ่นของชุมชน 
473.25 ไร 35 ชนิด ทําแนวกันไฟ ระยะทาง 1,094 กิโลเมตร สรางและปรับปรุงฝายชะลอนํ้า 737 แหง
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สภาพพ้ืนที่บ้านปางแดงใน 
ก่อนปรับระบบเกษตร

สภาพพ้ืนที่บ้านปางแดงใน
หลังปรับระบบเกษตร

ภาพเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง พ้ืนท่ีบ้านปางแดงใน
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน 

จังหวัดเชียงใหม่
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การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนที่สูง

สวพส. ขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปสูการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหกวางขวางยิ่งข้ึน โดยใชการดําเนินงาน
ในรูปแบบการถายทอดองคความรู การสรางเครือขายการเรียนรูและพัฒนา และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเปน
แหลงเรียนรู ภายใตโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” และโครงการถายทอดองคความรูตามแบบโครงการหลวง
เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีผลงานสําคัญ ดังนี้

1. โครงการ “รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินโครงการ 
“รกัษนํา้เพ่ือพระแมของแผนดนิ” สนองพระราชเสาวนียของ
สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ที่ทรงหวงใยทรัพยากรธรรมชาติและปาตนนํ้า
ลาํธาร เพ่ือขยายผลแนวพระราชดํารใินการอนุรกัษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนนํ้าของลุมนํ้าตาง ๆ 
ใหคนอยูรวมกับปาไดอยางสมดุลยัง่ยนื มกีารอนรุกัษ พฒันา 
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนทีลุ่มนํา้โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ควบคูกบั
การสรางโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทํา 
ใหประชาชนพออยู พอกิน และพึ่งตนเองได มีการเรียนรู
อยางตอเนือ่ง และมโีอกาสเขาถงึบรกิารพืน้ฐาน โดยดําเนนิงาน
ในพืน้ที ่11 แหง ครอบคลมุพืน้ที ่129 กลุมบาน ของ 10 อาํเภอ 
7 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม นาน 
อุตรดิตถ พิษณุโลก และเลย ผูไดรับผลประโยชน 24,534 
ครวัเรอืน ประชากร 76,630 ราย มหีนวยงานรวมดําเนนิงาน 
15 หนวยงาน ผลโดยผลการดําเนินงานของ สวพส. 
ซึง่ทาํหนาทีเ่ปนทัง้หนวยงานรวมปฏบิตังิาน และเลขานกุาร
โครงการฯ มีที่สําคัญ ดังนี้

1.1 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ได พัฒนาชีวิตและความเปนอยู ของประชาชน 

ในกลุมบานตนแบบและแหลงเรียนรู ดวยการปลูกพืชท่ี
ประณีต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีตลาดรองรับ ตาม
แนวทางโครงการหลวง เชน การปลกูพชืตามมาตรฐาน GAP 
เกษตรอนิทรยี เปนตน โดยมเีกษตรกรไดรบัการสงเสรมิและ
พฒันาอาชีพ รวม 606 ราย ปรบัเปล่ียนการปลูกพชืเชิงเดีย่ว
เปนพืชผสมผสานหรือพืชสรางมูลคา 337 ไร และไดรับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียในพ้ืนที่โครงการ 3 แหง 
เกษตรกร จาํนวน 19 ราย พืน้ที ่9.88 ไร รายได 3.96 ลานบาท 

โดยไดพัฒนาแหลงเรียนรูและขยายผลการดําเนินงานของ
โครงการฯ 1 แหง คือ พื้นท่ีลุมนํ้าภาค จังหวัดพิษณุโลก 
ซึง่มกีารรวมกลุมปลกูพชือนิทรยี จนกระทัง่ปจจบุนัไดจดัตัง้
กลุ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย รักษนํ้าลุ มนํ้าภาค 
มีสมาชิก 17 ราย ทุนดําเนินงาน 57,000 บาท สามารถ
เปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนใกลเคียง 5 ชุมชน และขยาย
ไปยังจังหวัดใกลเคียงอีก 3 จังหวัด
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1.2 การอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน โดยสนับสนุนมูลสัตว

สาํหรับปรับปรุงดนิ การผลิตปุยหมักจากมูลสตัวและเศษพืช 
การลดการเผาในพ้ืนทีเ่กษตร สนบัสนนุการตรวจวิเคราะหดนิ
เพ่ือการปรับปรุงดิน รวมท้ังรวมบูรณาการกับหนวยงานใน
พืน้ทีใ่นการบริหารจดัการและการใชนํา้อยางมปีระสทิธภิาพ 
และจัดทาํระบบกระจายนํา้ใหกบักลุมเกษตรกรทีป่ลกูไมผล
ในพื้นที่ลุมนํ้าหมัน จังหวัดเลย

1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สวพส. ในฐานะฝายเลขานุการของโครงการฯ ได

ดาํเนนิการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของโครงการ 
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกิจกรรมที่สอดคลองกันระหวาง
หนวยงานในแตละลุมนํ้า และเกิดประโยชนแกชุมชน อาทิ
เชน การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารทบทวนและวเิคราะหสภาพ
แวดลอมเพื่อกําหนดเปาหมายและทิศทางการดําเนินงาน
ของโครงการ การประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําป
ผานระบบออนไลน และการตรวจเย่ียมของคณะกรรมการ
โครงการ ในพื้นที่ลุมนํ้าหมัน จังหวัดเลย เพื่อติดตามความ
กาวหนาและใหขอเสนอแนะตางๆ ใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
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เปนโครงการภายใตความรวมมือของ สวพส. มูลนิธิ
โครงการหลวง และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใตแผนปฏิบัติการโครงการ
ถายทอดองคความรูตามแบบโครงการหลวงเพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพชมุชนบนพืน้ทีส่งู ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-2565) พืน้ที่
การดาํเนนิงานครอบคลมุ ศศช. ทัว่ประเทศ จาํนวน 785 ศศช. 
ใน 14 จังหวัด 72 อําเภอ เพื่อยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูง
สูสังคมแหงการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐาน
ความรูทีเ่หมาะสมท่ีผานประสบการณการเรียนรูแลว โดยนาํ
ผลสําเร็จของโครงการหลวงไปถายทอดสูชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ของครูที่ปฏิบัติงาน
ประจาํศนูยการเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) 
และนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมในแตละ
ทองถิ่น โดยมีรูปแบบการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
3 รูปแบบ คือ การเรียนรูและพัฒนาจากการสรางเครือขาย
กับโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง 
การเรียนรูและพัฒนาแบบพ้ืนที่เยี่ยมเยียน (Training and 
Visiting: T&V) และการถายทอดองคความรูโครงการหลวง
ไปยังชมุชนผานการจัดกระบวนการเรียนรู ซึง่ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

2.1 การเรยีนรูแ้ละพัฒนาจากการสรา้งเครอืขา่ย
กับโครงการหลวงและโครงการขยายผล
โครงการหลวง 
ไดนําเอาองคความรูโครงการหลวงไปสูการเรียนรู

และพัฒนาครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
ในพื้นที่ ศศช. 70 แหง 26 อําเภอ 9 จังหวัด มีเกษตรกรได
รับประโยชน 232 ราย ในลักษณะเปนเครือขายการพัฒนา
กบัโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ควบคู
กับการพัฒนาและสงเสริมใหครู ศศช. และเกษตรกร

2.2 การเรียนรู้และพัฒนาแบบพ้ืนที่เยี่ยมเยียน 
ดําเนินงานนําเอาองคความรูโครงการหลวงไปสูการ

เรียนรูและพัฒนาในพ้ืนท่ีกลุมบานใกลเคียงกับโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และมีการจัดการเรียนรูและ
ตดิตามใหคาํแนะนําโดยเจาหนาท่ี และการสรางแปลงสาธิต/
แปลงเรียนรูใน ศศช.หลัก เพื่อสามารถเปนตัวอยางและ
แหลงเรียนรูของ ศศช. ที่อยูใกลเคียง เชน พื้นที่ ศศช. 
บานมณีพฤกษ กบัโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง
ถํา้เวยีงแก พืน้ที ่ศศช. บานสวาง กบัโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวงแมจริม และพื้นท่ี ศศช. บานอุมอง 
กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
 ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง
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2.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงไปยังชุมชนผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้
ถายทอดองคความรูโครงการหลวงไปยังพื้นที่ ศศช. 

715 แหง โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย เพื่อให
เขาถงึองคความรูโครงการหลวงมากทีส่ดุ โดยประชาสมัพนัธ
องคความรูตาง ๆ ผานทางเพจโครงการ “ชุมชนถายทอด
องคความรูโครงการหลวง” และ Facebook “โครงการ
ถายทอดองคความรู” ตลอดจนการประชาสัมพันธผาน
แอปพลิเคชันไลนของ สวพส. “ของดีบนพื้นที่สูง” ใหกับ
ครู ศศช. นําไปเผยแพรและจัดกระบวนการเรียนรูตอไป 
มีการติดตอส่ือสารกับคุณครูที่รวมโครงการทั้ง 90 ราย 
ผานทางแอปพลิเคชันไลน และถายทอดองคความรูไปยัง
ชมุชนผานการจดักระบวนการเรยีนรู โดยการใชสือ่องคความรู
โปสเตอร (ไฟลดจิทิลั) สงผานแอปพลเิคชนัไลน และผลติสือ่
องคความรู ในรูปแบบปฏิทินโรคและแมลง 2,000 ชุด 
เพื่อใหครูใชในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ โดยมีจํานวนผูเรียน
และเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดองคความรูผานการ
จัดกระบวนการเรียนรูรวมท้ังสิ้น 2,177 ราย ในพ้ืนท่ี 
70 ศศช. และมีผูลงทะเบียนเรียนรู 2,182 ราย

ครู ศศช. ร่วมศึกษาดูงานที่สถานีเกษตรกลวงปางดะ

สวพส. ยังไดจัดทําแผนการดําเนินงานรวมกับผูบริหาร กศน. ครูนิเทศ และครู ศศช. เพื่อเปนเครื่องมือในการทํางาน
รวมกันในแตละป ผูเขารวมจัดทําแผน 243 ราย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพครู ศศช. โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรือ่ง การพัฒนาพ้ืนทีส่งูตามแนวทางโครงการหลวงและการศึกษาดูงานโครงการหลวง ในพืน้ท่ีศนูยเรยีนรูของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ รวม 75 ราย และไดบูรณาการงบประมาณกับกรมทรัพยากรนํ้า ในการสนับสนุน
การจัดทําระบบผลิตนํ้าสะอาดในพื้นที่ ศศช.จังหวัดเชียงราย 10 แหง เพื่อครู ศศช. และคนในชุมชนมีนํ้าสะอาดสําหรับ
บริโภคและอุปโภค
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การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และ
การเกษตรเปนกิจกรรมสําคัญหน่ึงของการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
โดยดําเนินงานภายใตความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ ไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัด และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตอยางไรก็ตามยังมีชุมชน
จํานวนมากที่ต องการแหลงน้ํา ประกอบกับการเกิด
ปญหาภัยแลง สวพส. จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาแหลงนํ้า
ขนาดเล็ก เพื่อช วยเหลือประชาชนและแกไขปญหา
ผลกระทบจากภัยแลง ในรูปแบบโครงการแบบมีสวนรวม
ของประชาชน และครบวงจรต้ังแตการอนุรกัษฟนฟปูาตนนํา้ 
การพัฒนาแหลงน้ํา และการสงเสริมอาชีพแบบประณีต
และใชนํา้อยางคุมคา มุงเนนใหเกษตรกรมีนํา้เพ่ือการเกษตร
อยางพอเพียง มีรายไดการจากปลูกพืชที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทั้งน้ีการดําเนินงานยังไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานในพ้ืนที ่เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
องคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) หนวยการพัฒนา
การเคลื่อนที่ (นพค.) กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินงานในพื้นที่
โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง และโครงการพฒันา

การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาสําคัญ

นอกจากการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงใหประชาชนอยู ดีมีสุข ตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของแลว สวพส. ยังไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาเรงดวน และขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่เก่ียวของกับ
พื้นที่สูง ดังน้ี

1. การพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือแก้ไขภัยแล้งบนพ้ืนที่สูง

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ เฉพาะ 
ผลการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
พื้นที่ สะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ประกอบดวย 
บอพวง 336 แหง ถังพักนํ้า 57 แหง ฝายกึ่งถาวร 16 แหง 
และระบบทอ 244 กโิลเมตร มเีกษตรกรไดรบัประโยชนรวม 
9,705 ราย ใน 213 ชุมชน พื้นที่ 27,928 ไร ทั้งนี้ยังเปน
การชวยดูแลปาตนนํ้าครอบคลุมพื้นที่ 382,655 ไร จากการ
ดําเนินงานพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือแกไขภัยแลงบนพ้ืนที่สูง 
สงผลให สวพส. ไดรบัรางวลัเลศิรฐั ประจําป 2564 ในรางวลั
บริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการใหบริการ จากผลงาน 
“ฟนฟูปา พัฒนานํ้า แกจนคนบนพื้นที่สูง”
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การพัฒนาพื้นที่สูงของ สวพส. ยึดแนวทางโครงการหลวง คือใหประชาชนอยูดีมีสุข ควบคูกับการอนุรักษ
และฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมใหอดุมสมบรูณ โดยการดาํเนนิง านท่ีสาํคญั คอื การจดัทาํแผนท่ีดนิ
รายแปลง เพ่ือแบงแยกพืน้ทีท่าํกนิและพืน้ทีป่าใหชดัเจน การปรบัระบบเกษตรของเกษตรกรใหไมสรางผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เชน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา ลดการเผา ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร และปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน เปนตน และสงเสริมชุมชนในการอนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ทัง้นีใ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดาํเนนิการปรับระบบเกษตรของเกษตรกรจากแบบด้ังเดิม สูเกษตรท่ีประณีต
และลดการเผา รวมกบัการดาํเนนิตามมาตรการปองกนัไฟปาของภาครฐั การปล ูกปาเพือ่การอนรุกัษฟนฟูปาตนนํา้ 
เปนผลใหสามารถปญหาการเผาและหมอกควัน โดยพบวาการเกิดจุดความรอน (Hotspot) ในพื้นที่โครงการ
พฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงท้ัง 44 แหง ลดลงจาก 7,322 จดุ ในป พ.ศ. 2563 เหลอื 2,187 จดุ ป พ.ศ. 2564 
คดิเปนรอยละ 70.13 ซึง่มจีดุความรอนในพืน้ทีเ่กษตรกรรม 599 จดุ และพืน้ทีป่า 1,588 จดุ ลดลงจากป พ.ศ. 2563 
ที่เกิดจุดความรอนในพื้นที่เกษตรกรรม 1,610 จุด และในพื้นที่ปา 5,712 จุด คิดเปนรอยละ 63 และรอยละ 72 
ตามลําดับ และยังพบวาการเกิดจุดความรอนในพื้นท่ีดําเนินงานของ สวพส. ตํ่ากวาในพื้นท่ีใกลเคียงเปน
อยางมาก

จังหวัด จํานวนพ้ืนที่โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงฯ

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

รวม 44 6,287 7,322 2,187

ตารางแสดง
จุดความร้อนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง

แบบโครงการหลวง

2.  การแก้ไขปัญหาหมอกควันบนพ้ืนที่สูง
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3. การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 (COVID-19)

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหกลุมบานในพื้นที่ดําเนินงาน 172 หมูบาน 
ไดรบัผลกระทบอยางรนุแรงถึงระดับปดหมูบาน สงผลตอการดํารงชีวติ
ของประชาชน และการจําหนายผลิตผล สวพส. ไดประสานหาชองทาง
ตลาดใหกับชุมชน เชน การจําหนายออนไลน และนําผลผลิตบางสวน
มาจดัจาํหนาย ณ กลุมงานตลาดและสถาบนัเกษตรกร และไดชวยเหลอื
ประชาชนโดยจัดสงถุงยังชีพใหแกชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ จํานวน 
2,221 ครัวเรือน สนับสนุนหนากากอนามัยและแอลกอฮอล รวมท้ัง
เปนสือ่กลางในการประสานงานความชวยเหลือระหวางชุมชนกับองคกร
และหนวยงานตาง ๆ
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การดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของ สวพส. มีเปาหมายใหชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงมีความเขมแข็ง และสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาตนเองไดอยางสมดุล ทั้งดานการพัฒนาอาชีพ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน โดยไดกําหนดตัวชี้วัดสําคัญเพ่ือใช
ในการประเมินระดับการพัฒนาของกลุมบาน จาํนวน 10 ตวัช้ีวดั และกําหนดระดับการพัฒนาของเปาหมายในพ้ืนทีโ่ครงการ
พฒันาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีเฉพาะ ออกเปน 4 กลุม 
รายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 ประชาชนในชุมชนไดรับการถายทอดองคความรู และมีเกษตรกรหรือผูนําเขารวมกิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 2 ชุมชนมีโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพ และสนับสนุนการประกอบอาชีพ เชน ถนน ไฟฟา 
แหลงนํ้าอุปโภคและบริโภค และโรงรวบรวมผลผลิต และมีมาตรการดูแลรักษา

ตัวชี้วัดที่ 3 ครัวเรือนนํารองที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริม ที่สามารถเปนแปลงเรียนรู หรือแปลงสาธิตของชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 4 ชมุชนมีแผนอนุรกัษและฟนฟูทรพัยากรและสิง่แวดลอม ทีเ่หมาะสมกบัชมุชนและการดําเนนิกิจกรรม
ตามแผน

ตัวชี้วัดที่ 5 ครัวเรือนในชุมชนมีการใชประโยชนพื้นที่ตามแผนที่การใชประโยชนที่ดิน (land used planning)

ตัวชี้วัดที่ 6 ครัวเรือนสวนใหญของชุมชนไดรับการพัฒนา และสงเสริมดานอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 7 ชุมชนมีสถาบันเกษตรกรท่ีดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง และสามารถจัดการดานการผลิตและ
การตลาดได

ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนสวนใหญในชุมชนที่รายไดสูงกวาเสนความยากจน

ตัวชี้วัดที่ 9 ชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ และการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติได

ตวัชีว้ดัที ่10 ผลการพฒันาโดยรวมของชมุชนสามารถเปนแหลงเรยีนรูได มกีารยอมรบัและสนับสนนุจากหนวยงาน
ในพื้นท่ี และมีผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถขับเคล่ือนการพัฒนา

ตัวชี้วัด

ระดับการพัฒนาของกลุ่มบ้าน
กลุ่มบ้านระดับ A กลุมบานท่ีชุมชนเขมแข็ง สามารถขับเคล่ือนการพัฒนาไดดวยตนเอง และมีผลการพัฒนาที่สามารถเปน

แหลงเรียนรูได โดยมีลักษณะตามตัวชี้วัดที่ 1-10

กลุ่มบ้านระดับ B กลุมบานทีช่มุชนสามารถรวมขบัเคลือ่นการพฒันา มกีารกระจายและยกระดบัการพฒันาชวีติความเปนอยู 
การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม และการสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยมีลักษณะตามตัวชี้วัดที่ 1-6

กลุ่มบ้านระดับ C กลุมบานที่ชุมชนอยูระหวางการเริ่มเรียนรูและขับเคล่ือนการพัฒนา เพื่อการแกไขปญหาพื้นฐานดาน
การประกอบอาชีพ และมีการพัฒนาแปลงเรียนรู โดยมีลักษณะตามตัวชี้วัดที่ 1-3

กลุ่มบ้านระดับ D กลุมบานที่ยังไมเขาดําเนินการพัฒนา

1. การยกระดับการพัฒนาของชุมชน

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
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หมายเหตุ:
กลุมพื้นที่ 1 ลุมนํ้าปง-แมกลอง 13 แหง: คลองลาน ดอยปุย ปากลวย ปางแดงใน ปางมะโอ ปางหินฝน ปาแป ผาแตก แมมะลอ 

หวยเปา โหลงขอด หวยเขยง และหวยนํ้าขาว

กลุมพื้นที่ 2 ลุมนํ้าโขงเหนือ 3 แหง: วาวี แมสลอง และหวยกางปลา
กลุมพื้นที่ 3 ลุมนํ้านาน 11 แหง: ขุนสถาน ถํ้าเวียงแก นํ้าแขวง นํ้าเคิม นํ้าแปง บอเกลือ ปางยาง โปงคํา แมจริม วังไผ 

และสะเนียน

กลุมพื้นที่ 4 ลุมนํ้าสาละวิน 6 แหง: แมสอง แมสามแลบ สบโขง สบเมย พบพระ และผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ

กลุมพื้นที่ 5 พื้นที่เฉพาะ 11 แหง: ผาแดง ฟาสวย ปาเกี๊ยะใหม หวยโปงพัฒนา ขุนตื่นนอย ผีปานเหนือ แมแฮหลวง หวยแหง 
หวยฮะ เลอตอ และแมระมีดหลวง

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวง

ระดับการพัฒนา

A B C D รวม

กลุ่มพ้ืนที่ 1 ลุ่มนํ้าปิง-แม่กลอง 6 38 56 0 100

กลุ่มพ้ืนที่ 2 ลุ่มนํ้าโขงเหนือ 10 30 89 24 153

กลุ่มพ้ืนที่ 3 ลุ่มนํ้าน่าน 17 33 36 5 91

กลุ่มพ้ืนที่ 4 ลุ่มนํ้าสาละวิน 6 21 81 47 155

กลุ่มพ้ืนที่ 5 พ้ืนที่เฉพาะ 3 26 86 2 117

รวม 42 148 348 78 616

ตารางแสดงผลการยกระดับการพัฒนาของกลุ่มบ้านเป้าหมาย 

เมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลสัมฤทธิ์การยกระดับการพัฒนาของกลุมบาน

จากการดําเนินงานพัฒนาในทุกมิติ พบวา เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุมบานเปาหมายในพื้นที่โครงการ
พฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง และโครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวงเพือ่แกปญหาพืน้ท่ีเฉพาะ 44 พืน้ท่ี จาํนวน 
616 กลุมบาน สามารถยกระดับการพัฒนาเปนกลุมบานที่ชุมชนเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดดวยตนเอง และ
มีผลการพัฒนาท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูได (ระดับ A) จํานวน 42 กลุมบาน กลุมบานท่ีชุมชนสามารถรวมขับเคล่ือน
การพัฒนา มีการกระจายและยกระดับการพัฒนาชีวิตความเปนอยู การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม และการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน (ระดับ B) จํานวน 148 กลุมบาน กลุมบานที่ชุมชนอยูระหวางการเร่ิมเรียนรูและขับเคล่ือน
การพัฒนา เพื่อการแกไขปญหาพ้ืนฐานดานการประกอบอาชีพ และมีการพัฒนาแปลงเรียนรู (ระดับ C) จํานวน 348 กลุม 
และกลุมบานที่ยังไมไดเขาดําเนินการพัฒนา (ระดับ D) จํานวน 78 กลุมบาน รวม 616 กลุมบาน

รายงานประจําปี 2564102



สาํนกังานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (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) เปาหมายที ่2 12 13 และ 15 และเผยแพรใหประเทศตาง ๆ นาํไปปรบัใช และกลุมบานบนพืน้ท่ีสงู
ทีม่กีารพฒันาอยางยัง่ยนืตามแนวทางโครงการหลวง (Royal Project Model) ยงัเปนทีย่อมรบั โดยไดรบัรางวลัเลศิรฐั 
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

2.  ผลสําเร็จจากการพัฒนา 
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ผลการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาและบริหารองค์กร

สวพส. บรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุยเชงิกลยทุธ 
(Strategic Human Development) เห็นความสําคัญ
ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรควบคู กับ
การสงเสรมิใหบคุลากรเปนผูมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคมและ
สิ่งแวดลอม และมีความสุขในการทํางาน ตามแผนกลยุทธ
การพัฒนาบุคลากรภายใตแผนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) มีการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้

1.1 การพัฒนาประสิทธภิาพการบรหิารงานบคุคล 
(HRM)

• พฒันาขีดความสามารถในการจดัการดานโครงสราง 
สมรรถนะ และอัตรากําลัง โดยมีเปาหมายในการเตรียม
กําลังคนเพ่ือตอบโจทยภารกิจสําคัญในอนาคต ไดคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน ระดับ 6 
จํานวน 14 กลุมงาน

• จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนนการพัฒนาบุคลากร
ที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของแผนการ
วิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) ใหได
รับการพัฒนา และยกระดับความรูและทักษะ ในรูปแบบ 
Training และ Non-Training และการมอบหมายงานสาํคญั 

สวพส. ยกระดับการพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ดวยการนําองคการอยางมีวิสัยทัศน 
เนนผูรบับริการและผูมสีวนไดสวนเสีย มุงม่ันศรัทธาตอหลกัการทํางานของโครงการหลวง มุงผลลัพธทีส่รางคุณคาและสราง
ความไววางใจจากประชาชน ตามแนวทางการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ สูระบบราชการ 4.0 ดวยการบรหิาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรมความโปรงใสเปนสําคัญ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชให
เหมาะสมกับบริบทการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สรางนวัตกรรมเพ่ือการเปล่ียนแปลง เพื่อตอบสนองตอการสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สรางโอกาสความเสมอภาคใหกับชุมชนดอยโอกาสบนพื้นที่สูง ขณะเดียวกัน
ยังพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรูและทักษะที่หลากหลาย เพื่อใหการดําเนินงานของ สวพส. เปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
สอดคลองกับยทุธศาสตรชาติ 20 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มผีลการดาํเนนิงานดานการพัฒนาและบรหิารองคกรท่ีสาํคญั 
ดังนี้

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร

การมอบหมายงานสําคัญเพ่ือให้บุคลากรได้ยกระดับความรู้
และใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน

รายงานประจําปี 2564106



ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากรพัฒนางานใหมที่สะทอน
ใหเห็นถึงนวัตกรรม การคิดแบบใหม การจัดระบบ 
การบูรณาการ หรือการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ใน
การทาํงานเพือ่ประโยชนสวนรวมทีต่อบสนองและเชือ่มโยง
กับงานตามยุทธศาสตรของ สวพส. โดยมีบุคลากรผาน
การประเมินคิดเปนรอยละ 93 สามารถสรางองคความรู
จากการพัฒนาตนเอง 117 เรื่อง

• คัดเลือกบุคลากร 14 ราย เขารวมหลักสูตรอบรม 
การประชมุหารอืความรวมมอืทางวชิาการในระดบันานาชาติ 
ภายใตโครงการขององคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย (Asian 
Productivity Organization – APO) ผานระบบการประชมุ
ทางไกล จํานวน 13 หลักสูตร ใน 7 ประเทศ เชน หลักสูตร 
Training of Trainers on Developing Future-ready 
Agribusiness Social Enterprises ประเทศฟลิปปนส 
หลักสตูร Observational Study Mission on Collaboration 
among Agriculture, Manufacturing, and Retailing in 
Japan ประเทศญีปุ่น หลกัสตูร Workshop on Agribusiness 

Innovations for Sustainable Rural Community 
Development ประเทศปากีสถาน หลักสูตร Workshop 
on Ecological Models for Agroforestry Systems ประเทศ
ศรลีงักา Conference on Public-sector Productivity: 
Ensuring Public Services in the New Normal ประเทศ
ฟลิปปนส เปนตน

• สนบัสนนุใหนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชในการสงเสริม
การเรียนรูและการพัฒนา สวพส. ผานระบบการเรียนรู
แบบออนไลน (HRDI-OLS) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองผาน Social Media 
และเรียนรูหลักสูตรที่จําเปนในการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา 
ปจจุบันมีหลักสูตรการเรียนรูออนไลน จํานวน 9 หลักสูตร 
รองรับผูเรียนรู 1,270 ราย มีผูสนใจเขาเรียนแลว 207 ราย

• สรางสภาพแวดลอมท่ีคาํนงึถึงความปลอดภัยของ
บุคลากร ในชวงสถานการณฝุนควันในพื้นที่ภาคเหนือ และ
สถานการณแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เชน การจัดหาเครื่องฟอกอากาศ การกําหนดมาตรการ
ปฏบิตังิานนอกสถานท่ีตัง้ (Work From Home) การบันทึก
การเฝาระวังสถานการณ COVID-19 ของบุคลากร สวพส. 
และรายงานผลการเขาบนัทกึใหบคุลากรทราบผานชองทาง 
HRDI-Connect ทุกวัน เพื่อการวิเคราะหสถานการณ
และเตรยีมความพรอม การจดัหาอปุกรณปองกนัการระบาด
ของเชือ้ COVID-19 การจดัหาชดุตรวจการตดิเชือ้ COVID-19 
(Antigen test kit – ATK) สําหรับบุคลากร และการติดตาม
ขอมูลการฉีดวคัซีนของบุคลากร สวพส.

สวพส. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยให้นําหลักการทํางานโครงการหลวงมาเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สูง
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1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล (HRD)
สวพส. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) เพื่อใหสามารถนําความรูไป
ปรบัปรงุและพฒันางานทีต่อบสนองสมรรถนะหลกัขององคการ 
โดยสนับสนุนใหบุคลากร ไดพัฒนาตนเองในดานความรู
ความสามารถในการแกไขปญหา รวมกับการพัฒนาความรู
และทักษะดิจิทัล เพื่อใหมีความพรอมในการตอบสนองตอ
ปญหาที่ซับซอน ประกอบดวย 3 ประเภทขององคความรู 
คอื (1) ความรูตามสมรรถนะหลกั อาท ิปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
พื้นที่สูงอยางย่ังยืน และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปฏิบัติงาน (2) ความรูและทักษะสําหรับขับเคล่ือนตามกลยุทธ และ 
(3) ความรูและทกัษะสาํหรบัการปฏิบตังิานตามพนัธกจิพืน้ฐาน ทัง้ในรปูแบบ online และ onsite รวม 78 หลกัสตูร 163 ครัง้ 
มีบุคลากรไดรับการพัฒนา 2,564 ราย (นับซํ้า)

2. การปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
 การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

สวพส. ดาํเนินงานตามแผนการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู (องคก์ารมหาชน) 
ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมุง่พัฒนา
ศกัยภาพขององคก์าร พรอ้มคิดคน้นวตักรรม
การบริหารงานให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย 
เพ่ือสร้างคุณค่าให้คนและชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
โดยมีระดับความสําเร็จจากการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 99.56 มีผลการ
ดาํเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ดังน้ี
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เป้าหมายการพัฒนา การดําเนินงาน

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

• กําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมมุงมั่นใหหนวยงานเปน 
“ตนแบบขององคการดานความโปรงใสและมีคุณธรรม”

• ประกาศเจตนารมณเปนองคการดานความโปรงใส สามารถเขาถึงและ
ตรวจสอบขอมูลได สรางความเชื่อมั่นและไดรับความไววางใจตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

• ขับเคล่ือนงานดวยแนวคิดเชิงยุทธศาสตร (1) เนนการมีสวนรวมกับชุมชน 
ดําเนินงานครอบคลุมทุกมิติ (Inclusive) สรางรูปแบบและกลไกความ
รวมมือของการดําเนินงานดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดเครือขายการทํางาน 
(Network Platform) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ
รวมกนั (2) สรางความเขาใจภายในองคการเพือ่การทาํงานทีม่จีดุมุงหมาย
เดียวกัน และรวมบูรณาการการทํางานรวมกัน (Oneness) เชื่อมโยง
การดําเนินงานระหวางงานวิจัย งานพัฒนา งานอุทยานหลวงราชพฤกษ 
(3) บริหารจดัการใหเปนองคการแหงการเรยีนรูทีม่รีะบบการจดัการขอมลู 
(Data management) และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานใหทันสมัยและชวยลดข้ันตอน
และลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน มีระบบการจัดการขอรองเรียน

• การขับเคล่ือนการดําเนินการเหลานี้เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนบน
พื้นที่สูงและประเทศชาติในการขจัดปญหาความยากจน สรางความมั่นคง
ทางอาหาร ลดความเหล่ือมล้ํา อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

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

• ดาํเนนิงานโดยยดึปญหาและความตองการของชมุชนบนพืน้ทีส่งูเปนหลกั 
แลวจึงนํามาวางแผนการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดลอม
ของชุมชน ไดแก แผนการยกระดับการพัฒนารายพ้ืนทีเ่ปนกลุมบานระดับ 
A B C และ D ตามแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-
2570) จํานวน 616 กลุมบาน

• เปนจุดใหบริการแกชุมชนบนพ้ืนที่สูงในการใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือการ
แกไขปญหาและถายทอดองคความรูตามแนวทางโครงการหลวงใหแก
ชมุชนอยางใกลชดิ รวดเร็ว และตอเนือ่ง เปดกวางในการเขาถงึการบริการ
ของโครงการผานชองทางการสื่อสารวิธีตาง ๆ ทาง Social Media

• มีรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานเปนกลุมลุมนํ้า (Area Based) 
บูรณาการการทํางานเชิงพื้นที่ในลักษณะ “พื้นที่-พันธกิจ-การมีสวนรวม” 
ในระดับจงัหวัด อาํเภอ และชุมชน เพือ่สรางความเปนหุนสวน (Partnership) 
และเครือขายความรวมมืออยางใกลชดิระหวางกัน สงเสริมใหเกิดบรรยากาศ
การวางแผน การปฏิบัติงานและการแกไขปญหารวมกัน

• นํา HRDI MAPs Application มาเปนเครื่องมือวางแผนการพัฒนา 
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบนพ้ืนที่สูงอยางมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร หนวยงานรวม
บูรณาการ และเกษตรกรในพื้นที่ดําเนินงาน สวพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 109



เป้าหมายการพัฒนา การดําเนินงาน
มิติระบบราชการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
(Smart & High Performance Government)
• การปรับองคกรสูยุคดิจิทัล
• การพัฒนานวัตกรรม
• ความสามารถของบุคลากร
• การแกไขปญหา
• การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

• นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ตามแนวคิด “ทํานอย ไดมาก” 
เพื่อลดตนทุนของกระบวนการที่สงผลตอการสรางขีดความสามารถของ
องคการ ไดแก การใชระบบสารสนเทศเพือ่ลดตนทนุ freeware และ open 
source ที่ชวยในการปฏิบัติงานทั้งในระดับพื้นที่ และสวนกลาง สามารถ
แชรขอมูลและทํางานรวมกันภายใตระบบ cyber security เชน ระบบ 
VPN, QR Code, HRDI Maps

• มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เพื่อสรางและความสามารถ
ในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา

• พฒันาบคุลากรของ สวพส. ใหมวีฒันธรรมองคการและคานยิมทีมุ่งสัมฤทธ์ิ
และสงตอผลงานท่ีเปนเลิศ โดยยึดหลักคุณธรรมดวยกระบวนการสราง
ความรวมมือเพื่อแกปญหา เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในลักษณะ 
Project team เชิงพื้นที่ (Area Base) และรายสาขา (Function Base) 
เพื่อชวยดําเนินการในพื้นที่ระดับลุมนํ้า

• นํารูปแบบการใชบริการทางวิชาการรวมกัน (Shared Services) ระหวาง
สาํนัก ชวยใหเกดิกระบวนการสรางและแลกเปลีย่นเรียนรูเปนทีม (Team 
Learning) โดยบุคลากรไดรับการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา ใหเปน
ผูมีความรูและทักษะแบบสหสาขาตามแผนพัฒนาบุคลากร

• สรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
สถานการณที่เปล่ียนแปลง สวพส. ใหความสําคัญในการสรางและพัฒนา
ศกัยภาพของผูนาํเกษตรกรใหเปนผูรูดานตาง ๆ  ในชมุชน (Smart Farmers) 
เพือ่ใหมขีดีความสามารถในการพัฒนาชมุชนของตนเอง และปฏิบตัหินาที่
รวมกับบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ โดยไดกําหนดเกณฑจัดระดับ
การพัฒนาผูนําเกษตรกรใหสอดคลองตามแผนพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง
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นอกจากนี้ ยังนํากลไกการขอรับรางวัลมายกระดับการดําเนินงานของ สวพส. ได้แก่

• รางวัลเลิศรัฐ สวพส. เสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐใน 
3 สาขา ไดแก คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA 4.0) 
บริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยไดรบั
การตอบรบัจากบคุลากร สวพส. เสนอผลงานเดนเพือ่ขอรบั
รางวลัเลศิรฐัเพิม่ขึน้ทกุป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. 
มีผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐทั้ง 3 รางวัล เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คดิเปนรอยละ 40 ในสาขาคณุภาพ
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
เสนอผลงานดานการบริหารราชการแบบมีส วนร วม 
11 ผลงาน (ผานระดับดีเดน ประเภทสัมฤทธิผลประชาชน
มีสวนรวม 1 ผลงาน และระดับดี ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีสวนรวม 2 ผลงาน)

• รางวลัสํานกังานสเีขยีว Green Office จากกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สวพส. สงเสริมใหบุคลากรนําความรูจาก
มาตรฐานสํานักงานสีเขียวไปประยุกตใช และสงเสริมการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมภายในสํานักงาน โดยปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดําเนินการพัฒนาและยกระดับงานอยางเขมขน
ใน 6 หมวด ไดแก การกําหนดนโยบาย การวางแผนการ
ดําเนินงานและการปรับปรุงอยางตอเน่ือง การส่ือสารและ
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
คณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคมแหงสหประชาชาต ิ(ECOSOC) 
ในผลงาน Huay Nam Sai Model

• SDGs (Good Practices) โดยสํานกังานกจิการ
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. กาํหนดประเด็นสาํคญัในการส่ือสารองคกรและ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
สรางอัตลักษณ สวพส. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลการดาํเนนิงานทีโ่ดดเดนทัง้ดานงานวจิยั งานพฒันา และ
การสงเสริมการเรียนรูของอุทยานหลวงราชพฤกษ ไปสูกลุม
เปาหมายที่เก่ียวของ ดวยงานวิจัยและพัฒนาที่สรางความ
เช่ือถือตอภาพลักษณขององคกรและการยอมรับจาก
สาธารณชน ผูรบับรกิารและผูมสีวนไดเสยี ทัง้ระดบัประเทศ
และนานาชาติ จาํนวน 13 ประเด็น เชน งานวิจยัและพัฒนา

เร่ืองพืชกัญชง (เฮมพ) ผลงานชุมชนตัวอยางการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงาน
ของ สวพส. และแหลงเรียนรูตามศาสตรพระราชา

การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยยึดมัน่ในหลกัธรรมาภบิาลและตอตานการทจุรติ ปลกูฝง
และบมเพาะนิสัยของบุคลากรของ สวพส. ไมใหเบียดบัง
ผูอืน่ ยดึถอืประโยชนของผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสีย 
โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงมากกวาประโยชนสวนตน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 
2564 สวพส. ไดคะแนนการประเมนิ 94.71 คะแนน 
อยูในระดับ A เพิม่ขึน้จากปงบประมาณ 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 และดําเนินภารกิจและมีระบบการจัดซื้อจัดจางท่ีโปรงใส มีการปองกัน
การทุจริต และปองกันการใหหรือรับสินบน
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กระจายการพัฒนาส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและแก้ไขปัญหาความยากจน

สรา้งการมสีว่นรว่มและความเข้มแขง็ของชมุชนในการอนุรกัษ ์ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดภูมิปัญญา 
ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า

ทําให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงสามารถดํารงชวีิตบนพ้ืนที่สูงและใช้ทรัพยากร
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและควบคู่กับการรักษาสิทธิของคน
ทั้งประเทศ

สวพส. ดําเนินการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ไดนาํแนวทางของแผนแมบทสงเสริมคณุธรรมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) มาเปนแนวทางการสงเสริม
ใหบคุลากร สวพส. มสีวนรวมในการสรางสงัคมคณุธรรมตาม
หลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และเขารับการประเมินองคกรคุณธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รวบรวมขอมลูและตรวจสอบเอกสารรายงานผลการประเมิน
องคกรคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณเพือ่เสนอตอคณะอนุกรรมการสงเสรมิคณุธรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพจิารณาใหความเห็นชอบ และ
จากการพิจารณาผลการประเมินพบวา มหีนวยงานในสังกดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณทีผ่านเกณฑการประเมนิองคกร
คณุธรรมจาํนวน 13 หนวยงาน โดยสถาบันวจิยัและพฒันา
พืน้ทีส่งู (องคการมหาชน) ไดรบัผลการประเมินผานเกณฑ
ในระดับ “องคกรสงเสริมคุณธรรม” (มีสวนงานในสังกัด

ประเมินไดในระดับ “สงเสริมคุณธรรม” ไมนอยกวา
รอยละ 80)

นอกจากนี ้สวพส. ไดเขารวมประกวดองคกรตนแบบ
ดานสิทธิมนุษยชน ประจําป 2564 ดวยผลการดําเนินงาน
ตามแผนสิทธมินษุยชนแหงชาติ ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2562-2565) 
และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตลอดจนสงเสริมเรื่อง
หลักสิทธิมนุษยชนใหแกบุคลากร เกษตรกร และประชาชน 
โดยดําเนินงานตามภารกิจเพ่ือใหชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีสิทธิ
ไดรับการพัฒนาชีวิตความเปนอยูภายใตการอยูรวมกับ
สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนดวยการดําเนินโครงการชุมชน
คารบอนต่ําและย่ังยืน ซึ่งสงผลใหชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีชีวิต
และความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
การอนรุกัษและฟนฟสูิง่แวดลอม การสรางความเขมแขง็ของ
สังคมและชุมชน และการพัฒนาปจจัยพื้นฐานท่ีจําเปน
เพือ่แกปญหาความยากจนและการเสือ่มโทรมของทรพัยากร
ธรรมชาติ
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พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ สวพส. ใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) เพ่ือกาวสูการเปนศนูยกลางขอมลูสนบัสนนุการวิจยัพฒันา การเรยีนรูศาสตรพระราชา และการพฒันาพืน้ท่ีสงู 
(Data Center) เปนองคการท่ีขบัเคล่ือนดวยขอมลู (Data Driven) และเพ่ิมขดีสมรรถนะขององคการ โดยพฒันาแพลตฟอรม
ขอมูลที่เอื้อตอการบริหารจัดการ พัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศบนพ้ืนที่สูงท่ีรองรับการใหบริการขอมูลและสารสนเทศ
ที่มีมาตรฐานแบบบูรณาการ สามารถใชขอมูลรวมกันทั้งองคการอยางยั่งยืน พัฒนาสารสนเทศเชิงกลยุทธสนับสนุน
การเพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน รวมถงึสรางกระบวนการจดัการองคความรู ใหบคุลากรมสีมรรถนะสงูในการพฒันางาน
และทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีผลงานสําคัญดังนี้

3.1 พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพ่ือนําไปใช้สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 
“ระบบบัญชขีอมลูภาครัฐ สถาบันวจิยั

และพฒันาพ้ืนท่ีสงู (องคการมหาชน)” จาํนวน 
12 ชุดขอมูล และเปดเผยผาน “ระบบให
บริการขอมูลภูมิสารสนเทศบนพื้นที่สูง” 
จาํนวน 39 ชดุขอมลู พรอมท้ังจัดทาํคําอธิบาย
ขอมูล (Metadata) ทีส่อดคลองตามมาตรฐาน
ที่ สพร. กําหนด

3. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
 การบริหารจัดการองค์กร

“ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)”

3.2 การบริหารจัดการข้อมูลเพ่ืองานพัฒนา
พ้ืนที่สูง 
โดยพฒันาระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเพือ่สนบัสนนุ

การตัดสินใจ และวางแผนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง 
ครอบคลุมพื้นที่สูง 20 จังหวัด โดยการพัฒนาตนแบบการ
แสดงผลขอมูลผาน GIS Portal ไดแก (1) การใหบริการ
ขอมูลภูมิสารสนเทศบนพ้ืนที่สูง มีขอมูลเชิงพื้นที่ 8 กลุม 36 
รายการ (2) ระบบติดตามและรายงานขอมูลการสงเสริม
พัฒนาของกลุมบานระดับพื้นที่ A B C D (3) ระบบติดตาม
และรายงานขอมูลสภาวะปจจุบันที่เกิดขึ้นจริงจากการ
ทํางานของ สวพส. และชุมชน (4) ระบบงานดานสังคม 
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนแบบ (พื้นที่ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ และ
แมจริม) (5) การรายงานขอมูลงานสงเสริมระดับพื้นที่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ไดแก พืชผัก 

พชืเคร่ืองด่ืม พชืไร ไมผล ไมยนืตน ไมดอก ปศสุตัว (6) ระบบ
วางแผนการตัดสินใจปลูกพืชอยางงายระดับพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แหง ตามเงื่อนไขการ
ตดัสนิใจ : ความสูง ความลาดชัน พืน้ท่ีปา ชัน้คณุภาพลุมนํา้ 
(7) การรายงานผลการติดตามขอมูลโครงสรางพื้นฐาน
หนวยงานรวมบูรณาการ นอกจากน้ีไดจัดทําฐานขอมูล
ภาพถายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร
คนขับ (โดรน) เพื่อใชในการวางแผนและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
ใหเปนปจจุบัน เพื่อใชจัดทําแผนท่ีภาพถายทางอากาศ
รายละเอียดสูง ในการอัปเดตขอมูลที่ดินรายแปลงในพื้นที่
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหา
พื้นที่เฉพาะ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และจัดเก็บ
เปนภาพถายมุมสูงบริเวณสํานักงานในพ้ืนที่ ภาพรวมของ
ชุมชน แปลงสงเสริมปลูกพืชของสถาบัน
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การจัดทําฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
รายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ

การพัฒนาต้นแบบการแสดงผลข้อมูลผ่าน GIS Portal

3.3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือเกษตรแม่นยํา 
โดยพัฒนาระบบตนแบบการใชขอมูลจาก IoT 

ดวยการ (1) พฒันาระบบสูบนํา้ควบคุมระยะไกลแบบอัตโนมัติ
พลังงานโซลาเซลล (2) พัฒนาระบบวัดน้ําอัตโนมัติพลังงาน
แสงอาทิตย โดยสามารถติดตามผลและควบคุมไดแบบ
เรียลไทมผานระบบ Network (3) ประเมินสภาพพื้นที่และ
ประเมินน้ําตนทุน สถานการณการใชนํ้าเพ่ือการวางแผน
พัฒนาพื้นที่สูงใหมีประสิทธิภาพ และ (4) ปรับปรุงระบบ
สถานีตรวจสภาพอากาศแบบอัตโนมัติแบบคลื่นวิทยุ 
433 mhz และแบบ NB IoT/3G/4G ใหสามารถติดตาม
ขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ เชน ขอมูลอุณหภูมิสูงสุด-ตํ่าสุด 
ความชื้นสัมพัทธสูงสุด-ตํ่าสุด ความเร็วลมสูงสุด-ตํ่าสุด 
ทิศทางลม ปริมาณน้ําฝนผานโปรแกรม เพื่อนําไปใชในการ
วิเคราะหและวางแผนการผลิตตอไป และพัฒนาโรงเรือน
เกษตรแมนยํา โดยจัดทาํโรงเรือนเกษตรแมนยาํท่ีมตีนทุนตํา่ 
โดยใชพลังงานทดแทน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง
แบบโครงการหลวงหวยเปา จังหวัดเชียงใหม และโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงหวยกางปลา จังหวัด
เชียงราย
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3.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน HRDI MAPs 
เพือ่เปนเคร่ืองมอืในการวางแผนพัฒนาพืน้ทีข่นาดเลก็ และรองรบัการสาํรวจภาคสนาม อาทิ การเรยีกด ูปรบัปรงุขอมูล

ที่ดินรายแปลง การสรางกิจกรรมในแปลง และการเรียกดูขอมูลกายภาพในพื้นที่ดําเนินงานของ สวพส. แกกลุมผูใช ไดแก 
เจาหนาที่ สวพส. เกษตรกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ

3.5 การจัดการองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูล
องค์ความรู้
โดยศกึษาการจัดการความรูของ สวพส. เพือ่ขบัเคลือ่น

การเปนศูนยกลางขอมูลและองคความรูการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
และพัฒนา LINE Official Account HRDI ของดีพื้นที่สูง 
(ระยะที่ 2) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการขอมูล
องคความรูในรูปแบบ Chat Bot ปจจุบันมีจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด 3,733 ราย เปนผูลงทะเบียนสมาชิก 798 ราย 
เผยแพรขอมูลองคความรู 497 เรื่อง

3.6 การพัฒนาระบบสํานักงานดิจิทัล 
เพ่ือสนบัสนุนการปฏบิตังิานสาํนกังาน (Back office) ของ สวพส. ใหมคีวามถกูตอง รวดเรว็ และเปนระบบทีส่ามารถ

เขาถึงไดผานเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถทํางานไดจากทุกที่ เพื่อใหเจาหนาที่ของสถาบันมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเคร่ืองมือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดย (1) มีการประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สวพส. 
(ระบบงานคลัง) ในดานประสิทธิภาพ ดานฮารดแวรและระบบเครือขาย และดานบุคลากร ผลการประเมินพบวา ระบบ
คณุภาพการทาํงานระดบัด ีความพงึพอใจจากผูใชงานตอระบบดมีาก มขีอเสนอแนะควรสาํรวจและวางแผนการจดัหาเครือ่ง
คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพื่อใชในการปฏิบัติงาน และการสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะการใชงาน
เทคโนโลยีทีท่นัสมัยเพ่ิมขึน้ รวมถึงฝายคลังควรมีความรูความเขาใจการใชงานระบบอยางมีประสิทธภิาพและปลอดภัย และ 
(2) พัฒนาระบบงานเว็บไซตหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อเปนเครื่องมือการพัฒนาระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ใหไดมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยระบบจะแสดงขอมูลขาวสารกิจกรรม ระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงแผนการตรวจสอบภายใน ติดตั้งในระบบเครือขาย สวพส. แลวที่ https://audit.hrdi.or.th
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4.  การสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล

การขับเคล่ือนนโยบายดานการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูของประเทศ โดยจดัทําแผนปฏิบตักิารระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 
และทีป่ระชมุคณะกรรมการประสานงานและสนับสนนุงานโครงการหลวง (กปส.) ครัง้ท่ี 1/2564 เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2564 
โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566-2570 
ทีเ่กีย่วของกับการพัฒนาพ้ืนทีส่งู เพือ่เปนกรอบบูรณาการการดําเนินงานสนับสนนุจากหนวยงานราชการ องคกรสวนทองถ่ิน 
และภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยการกําหนดกลยุทธสําคัญเพื่อการดําเนินการที่สอดคลองกับพื้นที่ ครอบคลุมงานทุกดาน 
ทั้งการวิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ การสงเสริมอาชีพอยางท่ัวถึง มีรายไดพอเพียง
ดวยอาชีพทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม การสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยขับเคล่ือนการพัฒนาดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง การยกระดับการอนุรกัษฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมตามแนวทาง BCG Model การยกระดับการดาํรงชวีติ 
การประกอบอาชีพ และการเรียนรูดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน การขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ และยกระดับ
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ดวยการบูรณาการของทุกภาคสวน ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ 
สงผลโดยตรงตอความเปนอยูที่สมดุลของราษฎรบนพื้นที่สูงในอนาคต จํานวน 3 แผน ประกอบดวย

 แผนปฏิบตักิารพัฒนาพืน้ทีโ่ครงการหลวง มเีปาหมายเพือ่การพฒันาชีวติความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนที่
โครงการหลวงสูความยั่งยืน โดยงบประมาณสวนใหญใชเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

 แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง ซึ่งจัดทําขึ้นในรูปแบบเดียวกับแผนปฏิบัติการ
พฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวง เพือ่ดําเนนิงานในพืน้ทีข่ยายผลตามแบบโครงการหลวงทีเ่รยีกวา “โครงการพฒันา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” รับผิดชอบพื้นที่โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยั่งยืน ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือการแกปญหาบนพ้ืนที่สูง
ในกรอบใหญของประเทศ โดยการประสานความรวมมือของทุกภาคสวนในการสนับสนุนงบประมาณ และ
การดําเนนิการใหทัว่ถึง มุงเนนการขยายการพฒันาตามรูปแบบโครงการหลวงโมเดล และการประสานประโยชน
จากทุกภาคสวนไปยังพื้นที่สูงตาง ๆ ของประเทศ โดยมีเปาหมายครอบคลุม 3,230 กลุมบาน ใน 18 จังหวัด 
คิดเปนรอยละ 76.82 ของพื้นที่สูงในประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 117



การขับเคล่ือนองคกรสูเปาหมายเชิงผลลัพธ โดย
กําหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธที่สะทอนผลการดําเนินงานของ 
สวพส. และวางแผนระบบการติดตามเปาหมายเชิงผลลัพธ
รวมกบัสวนงานท่ีเกีย่วของ เพือ่ใหการดําเนนิงานของ สวพส. 
บรรลุพันธกิจและตอบสนองเปาหมายสําคัญของประเทศ 
ทั้งยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนปฏริปูประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
เช่ือมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs)

การดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
สู  เป  าหมายการพัฒนา ท่ียั่ งยืน  (Susta inable 
Development Goals: SDGs) สวพส. นําแนวทางการ
พฒันาทางเลอืกบนพืน้ทีส่งูอยางยัง่ยนืของโครงการหลวง ไป
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง 44 แหง ของประเทศ นําไปสู
ความสําเร็จเชิงผลลัพธดานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 5 
เปาหมายหลัก ไดแก เปาหมายท่ี 1 ยุติความยากจนทุก

รปูแบบในทุกพืน้ที ่การดาํเนนิการใหความยากจนข้ันรนุแรง
หมดไป การจัดทาํมาตรการคุมครองทางสังคม และการสราง
ความเทาเทยีมกนัในทรพัยากรทางเศรษฐกิจ เปาหมายท่ี 2 
ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการสําหรับทุกคนในทุกวัย เปาหมายท่ี 6 สรางหลัก
ประกันวาจะมีการจัดใหมีนํ้าและสุขอนามัยสําหรับทุกคน
และมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน เปาหมายที่ 15 ปกปอง 
ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน 
จดัการปาไมอยางยัง่ยนืตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย 
หยดุการเสือ่มโทรมของทีด่นิและฟนสภาพกลบัมาใหม และ
หยดุการสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ เปาหมายท่ี 17 
เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟสูภาพ
หุนสวนความรวมมือระดับโลกสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เปนตน และจะขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานสูการพฒันาพืน้ทีส่งู
อยางยัง่ยนืใหครอบคลุมทุกมติ ิสอดคลองกับวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 2030 (2030 Agenda for Sustainable 
Development) ทั้ง 17 เปาหมายตอไป

บุคลากร สวพส. กําหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ที่สะท้อนผลการดําเนินงานของ สวพส. 
และวางแผนระบบการติดตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ร่วมกับส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง
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การสํารวจการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการ
พฒันาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง โดยการประเมนิโครงสรางพืน้ฐาน 6 ดาน ไดแก นํา้เพือ่การเกษตร 
นํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค สวนงานสนับสนุนสินคาการเกษตร ดานสวนสนับสนุนผลิตผลทางการ
เกษตร (โรงเรือน โรงรวบรวมผลิตผลการเกษตร โรงคัดบรรจุ) ถนนและเสนทางลําเลียงผลผลิต 
การจัดการดานพลังงาน และการจัดการขยะและของเสีย และการประเมินศักยภาพของการ
ใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสวนงานตาง ๆ ที่กอสรางในพ้ืนท่ีระหวาง พ.ศ. 2560-2562 
ในพ้ืนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

การสาํรวจความพงึพอใจของผูรบับรกิารและความเชือ่มัน่ตอการดาํเนนิงานของ สวพส. 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ สวพส. ในภาพ
รวมมากที่สุด รอยละ 89.20 โดยผูรับบริการกลุม เกษตรกร เจาหนาที่โครงการหลวง และเจาหนาที่
หนวยงานรวมบูรณาการ มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ สวพส. มากที่สุด รอยละ 90.60 
และผูรบับรกิารอทุยานหลวงราชพฤกษ มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ รอยละ 87.80 ทัง้นีพ้บวา เกษตรกร 
เจาหนาที่โครงการหลวง และเจาหนาท่ีหนวยงานรวมบูรณาการ มีความเช่ือมั่นตอการดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาที่ของ สวพส. ในระดับมากที่สุด รอยละ 89.60

ภาพรวมความพึงพอใจ
(สวพส.+อุทยานหลวงราชพฤกษ์)

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(เกษตร เจ้าหน้าที่โครงการหลวงและ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานร่วมบูรณาการ)

ความเช่ือม่ันต่อการดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ สวพส.
(เกษตร เจ้าหน้าที่โครงการหลวงและเจ้าหน้าที่หน่วยงานร่วมบูรณาการ)

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

89.20%

89.60%

+0.6890.60%
-0.987.80%

-0.11

-0.7
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1 การส่งเสริมการเรียนรู้ของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
(งานสืบเน่ืองจากปี 2563)

ดานกลยุทธ
(Strategic Risk)

• พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน สําหรับระดับ
ชั้นประถมศึกษา ประกอบดวย 3 กลุมสาระวิชา ดังนี้ 

 (1) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม-
วิชาสังคมศึกษา (2) กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย-ีวชิาวทิยาศาสตร (3) กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี-
วิชาการงานอาชีพ

• สรางเครือขายกับหนวยงานหรือกลุม โดยการจัดการเรียนรู
ผานสวนองคกรหนวยงานภาคี ภายใตนิทรรศการตาง ๆ และ
จัดกิจกรรมผานสื่อออนไลน (Facebook live)

• พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
 (1) ผานระบบดิจิทัลเรียนรูผานแพลต ฟอรมทางการศึกษา ไดแก 

DLTV: สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
ในระยะแรกเปนการจัดทําคลิปวิดีโอส้ัน เพื่อเผยแพรความรูของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ นอกตารางเรียน (2) ผานสื่อออนไลน

• ยกระดับการสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธเชิงรุก
• จัดทํา (ราง) แผนแมบทการพัฒนาอุทยานเปนแหลงเรียนรู
• จดัทาํแนวทางการพัฒนาอทุยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรยีนรู 

ภายใตแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 
5 ป (พ.ศ. 2566-2570)

2 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวาง 
(งานสืบเนื่องจากปี 2563)

ดานกลยุทธ
(Strategic Risk)

• ผลการนําผลงานวจิยัทีส่าํคญัไปใชประโยชน ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 34 เรื่อง 51 พื้นที่ เกษตรกร 1,517 ราย

• เผยแพรฐานขอมลูรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ (e-Research Report) 
ผาน Web Application จดัทาํและนาํเขาองคความรูจากงานวจิยั 
ในรูปแบบ Infographic คลิปวิดีโอ โปสเตอร คูมือ 25 เรื่อง

• จัดทําแผนการดําเนินงานยกระดับการส่ือสารองคกรและ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ผลงานของสถาบัน ประจําป 2564

• เพิ่มชองทางการบริการขอมูลดานงานวิจัยกัญชง (Hemp)

3 การบริหารจัดการฐานข้อมูล 
(งานสืบเน่ืองจากปี 2563)

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(IT Risk)

• จัดทํา (ราง) แผนบริหารจัดการขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผน
และตัดสินใจในระดับพื้นที่ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)

• จดัทาํ (ราง) แผนปฏบิตักิารพัฒนาเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ขบัเคล่ือน
การพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2565-2567)

• พัฒนาระบบใหบริการขอมูลบนพ้ืนที่สูง (GIS Service) โดยให
บริการแผนที่ออนไลน และติดตามสถานะดานโครงสรางพื้นฐาน
ของกลุมบานระดับพื้นที่ A B C D (Dashboard)

การบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากการประเมินความเสี่ยงของ สวพส. กิจกรรมที่ผลการประเมินสูงและสูงมาก
รวมจํานวน 7 กิจกรรม และตามแผนการบริหารความเส่ียง สรุปไดดังนี้

รายงานผล
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กิจกรรม ประเภทความเส่ียง ผลการดําเนินงาน

4 การขับเคลื่อนองค์กร
สู่เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ดานกลยุทธ
(Strategic Risk)

• จดัทาํแผนทีผ่ลลพัธ เพ่ือเช่ือมโยงความสมัพนัธของการดาํเนนิงาน
ระดับกิจกรรม/โครงการไปสูเปาหมายเชิงผลลัพธ และวางแผน
การจัดเก็บและแสดงผลเปาหมายเชิงผลลัพธของ สวพส.

5 การส่ือสารภายนอกองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

ดานการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk)

• จดัทาํ (ราง) ประเดน็หลกัแผนการสือ่สารองคกรและประชาสมัพนัธ
เชงิรกุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

• จัดทําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Document) และ 
Open chat HRDI Connect

6 การพัฒนาบุคลากร ดานการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk)

• จดัทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP: Individual Development 
Plan) ปงบประมาณ 2564 โดยเนนการมอบหมายงานท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายขององคกร

• จัดทําเกณฑการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือและ
เกณฑการวัดผลการยกระดับการพัฒนาบุคลากร

• ยกระดับการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

• จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในลักษณะบูรณาการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7 การบริหารจัดการเงิน
งบประมาณและเงินสะสม

ดานงบประมาณ 
(Financial risk)

• จดัทาํ (ราง) แผนบรหิารจดัการงบประมาณของ สวพส. ระยะ 3 ป 
(พ.ศ. 2565-2567)

รายงานประจําปี 2564122
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การกํากับกิจการที่ดี
การดําเนินงานสนับสนุนการกํากับกิจการ
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะทํางาน

การดําเนินงานสนับสนุนการกํากับกิจการ
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะทํางาน
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(1) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเสนอเขาสูการ
พจิารณาของคณะรัฐมนตรี ใหเปนแผนระดับ 3 โดยมีจดุเนน
ในการปรับการดําเนินงานจากท่ีเนน Function Approach 
เปนการทาํงานแบบ Area Approach เปนหลกั และใชกลไก
ความรวมมอืการระดมทนุจากภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน
มาผลักดันใหเกิดการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง

(2) แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องในการดําเนินงานในระยะตอไป ในการขยาย
ผลความสําเร็จของโครงการหลวงภายใตโครงการพัฒนา
พืน้ทีส่งูตามแบบโครงการหลวง ซึง่จะส้ินสดุในปงบประมาณ 

การกํากับกิจการที่ดี
การดําเนินงานสนับสนุนการกํากับกิจการของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน

พ.ศ. 2565 โดยใชเปนกรอบในการดาํเนนิงาน บรูณาการกจิกรรม
และงบประมาณในการพัฒนาชมุชนของหนวยงานรฐั ทัง้ใน
ระดับกรมและในระดับจังหวัดใหสอดคลองกับกิจกรรม
ขององคกรทองถ่ินและเอกชนในพ้ืนท่ีไมใหเกิดความซ้ําซอน

(3) แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
ขบัเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2565-2567) 
เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) 
ใหสอดคลองกับเปาหมายแผนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
ในระยะ 8 ป พ.ศ. 2563-2570 และใหทันตอสถานการณ
เปลีย่นแปลงดานเทคโนโลยแีละชวีติวถิใีหม (New Normal) 
เพื่อใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพดานการ

ดานนโยบายและแผน คณะกรรมการสถาบันใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานที่สําคัญ เพื่อใหพันธกิจและ
ภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมายของ สวพส. จํานวน 4 ฉบับ ไดแก

รายงานประจําปี 2564124



บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย และบุคลากรมีสมรรถนะสูงในการ
พัฒนางานและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

(4) แผนปฏิบตักิารวิจยัของสถาบันวจิยัและพัฒนา
พื้นที่สูง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือเปนกรอบ
ในการดําเนินงานวิจัยในระยะ 5 ป โดยมุงสรางองคความรู
และนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการประกอบอาชพี 

คุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชน และรักษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมบนพืน้ทีส่งู ทีส่อดคลอง
กบัปญหาและความตองการของชมุชนบนพืน้ทีส่งู ดวยหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
อนัเปนการพฒันาเศรษฐกจิ 3 ดานแบบองครวมทีจ่ะพฒันา
ไปพรอมกัน และสอดคลองกบัเปาหมายตามแผนปฏบิตักิาร
โครงการหลวง และการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
ตลอดจนการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากงานวิจัยทุกมิติ

ดานการปรับปรุงและแกไขระเบียบท่ีเกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ฉบับ ไดแก

(1) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นท่ีสูง วาดวยเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืนของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ 
และท่ีปรึกษา พ.ศ. 2563

(2) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พืน้ทีส่งู วาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปปฏบิตังิาน พ.ศ. 2563

(3) ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง วาดวยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564

(4) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง วาดวยเงินสะสม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564
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ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
สํานักงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

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

 ตัวช้ีวัด เป้าหมายทั้งปี ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน

1. จํานวนกลุมบานที่ไดรับการดําเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนา 500 กลุมบาน 524 กลุมบาน

2. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรบนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น 
(เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2563)

 (ป 2563 รายไดจากการสงเสริม 383,341,061.20 บาท 
จาก 3,852 ครัวเรือน คิดเปนรายไดเฉลี่ย 
99,517.41 บาท/ครัวเรือน)

เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ลดลงรอยละ 9.80
(ป 2564 รายไดจากการสงเสริม 
402,163,296.33 บาท 
จาก 4,480 ครัวเรือน คิดเปนรายได
เฉลี่ย 89,768.59 บาท/ครัวเรือน)

3. จํานวนผูไดรับการถายทอดความรูโครงการหลวง
และศาสตรพระราชา

834,000 ราย 851,453 ราย

4. รอยละเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงไดนําองคความรูไปใชประโยชน

รอยละ 86 รอยละ 99.33
ไดมีการจัดประชุมไปทั้งหมด 30 ครั้ง 
ผูเขารวม 1,358 ราย โดยมีผูนํา
องคความรูไปใชประโยชนทั้งหมด 
1,349 ราย คิดเปนรอยละ 99.33

5. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานแผนปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการ

รอยละ 85 รอยละ 99.56

6. องคกรผานเกณฑคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 300 คะแนน 431.15 คะแนน

7. เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและถายทอดองคความรู
ตามแนวทางโครงการหลวง

79,000 ราย 89,971 ราย

8. จํานวนเกษตรกรที่ยกระดับเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง 725 ราย 862 ราย

9. จํานวนหมูบานที่ไดรับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง 310 หมูบาน 406 หมูบาน

10. จํานวนผูไดรับการถายทอดความรูโครงการหลวง 
โครงการพระราชดําริ และการใหบริการทางสังคม

761,000 ราย 761,482 ราย

11. จํานวนพรรณไมที่ไดรับการรวบรวมเพื่อจัดแสดงในพื้นที่
อุทยานหลวงราชพฤกษ (*พรรณไมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ป 2558-2563 มีจํานวน 16,842 รายการ)

17,300 รายการ 17,716 รายการ

รายงานประจําปี 2564128



ผลคะแนนการประเมิน
องค์กรการมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)

ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
(รอยละ)

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขั้นตํ่า 
(50)

เปาหมาย
มาตรฐาน 

(75)

เปาหมาย
ขั้นสูง 
(100)

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนที่ได 
(เทียบจาก

คาเปาหมาย)

คะแนน
ถวงนํ้าหนัก

Performance Perspective
องคประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดําเนินงาน (รอยละ 40)

1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับภารกิจตามวัตถุประสงคการจัดตั้งที่แสดงใหเห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
1.1.1 การขับเคลื่อนการนําผลงานวิจัยหรือ

ทรัพยสินทางปญญาไปสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

5 รอยละ 6 ของ
เกษตรกร ที่ได
รับการสงเสริม
ตามแผนงานท่ี

กําหนด

รอยละ 8 ของ
เกษตรกร ที่ไดรับ
การสงเสริมตาม
แผนงานท่ีกําหนด

รอยละ 10 ของ
เกษตรกร ที่ไดรับ
การสงเสริมตาม
แผนงานท่ีกําหนด

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 
โดยใชแผนท่ีดินรายแปลงของเกษตรกร

10 10 กลุมบาน 12 กลุมบาน 12 กลุมบาน และ
มีการขยายผล

โครงการ

12 กลุมบาน และ
มีการขยายผล

โครงการไปยังชุมชน
อื่นอีก 20 กลุมบาน

100.00 10.00

1.1.4 รอยละของผูที่ไดรับการเผยแพรและ
ถายทอดขอมูลความรูผานอุทยานหลวง
ราชพฤกษตอจาํนวนผูเขารับบรกิารอุทยาน
หลวงราชพฤกษ

10 รอยละ 52.5 รอยละ 54 รอยละ 55.5 รอยละ 56.79 100.00 10.00

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับประเด็นปฏิรูปประเทศของกระทรวงที่เกี่ยวของ/นโยบายสําคัญหรือเรงดวนของรัฐบาล
1.2.1 จํานวนเกษตรกรตนแบบท่ียกระดับ

การเกษตรแบบด้ังเดิมสูการทาํการเกษตร
แบบสรางมูลคา

10 200 ราย 210 ราย 220 ราย + มีการ
เผยแพรผลงาน
รอยละ 10 ของ
จํานวนเกษตรกร

333 ราย + มีการ
เผยแพรผลงาน 

รอยละ 60.96 ของ
จํานวนเกษตรกร 

(203 ราย)

100.00 10.00

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 รายไดของเกษตรกรท่ีเกิดขึ้นจากการ
ถายทอดองคความรูและพัฒนาอาชีพ
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

10 280 ลานบาท 300 ลานบาท 320 ลานบาท 325.42 ลานบาท 100.00 10.00
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ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
(รอยละ)

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขั้นตํ่า 
(50)

เปาหมาย
มาตรฐาน 

(75)

เปาหมาย
ขั้นสูง 
(100)

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนที่ได 
(เทียบจาก

คาเปาหมาย)

คะแนน
ถวงนํ้าหนัก

 2.2 รอยละคาใชจายดานบุคลากรขององคการ
มหาชน

5 - รอยละคาใชจาย
ดานบุคลากร
ไมเกินกรอบ
วงเงินรวมฯ 

ที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด

รอยละคาใชจาย
ดานบุคลากร 

ไมเกินกรอบวงเงิน
รวมฯ ที่คณะ

รัฐมนตรีกําหนด 
และคาใชจาย

ดานบุคลากรจริง 
ไมสูงกวา

งบประมาณท่ีไดรับ
การจัดสรรจาก

สํานักงบประมาณ

รอยละคาใชจาย
ดานบุคลากร ไมเกิน
กรอบวงเงินรวมฯ 
ที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด (รอยละ 30) 
โดยใชรอยละ 20.16 

และคาใชจาย
ดานบุคลากรจริง 

สูงกวางบประมาณท่ี
ไดรับการจัดสรรจาก
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 มีรายชื่อชุด
ขอมูลที่สัมพันธ
กับกระบวนการ

ทํางานตาม
ภารกิจที่เลือก

ชุดขอมูลมี
คําอธิบายขอมูล 

(Metadata) 
ที่สอดคลองตาม
มาตรฐานท่ี สพร. 

กําหนด 
(14 รายการ) 
ทุกชุดขอมูล

ในกระบวนการ
ทํางาน

• มีระบบบัญชี
ขอมูล

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

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

100 10.00

3.1.2 การประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐ
ในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

10 300 คะแนน 350 คะแนน 400 คะแนน 431.15 คะแนน 100 10.00

องคประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน (รอยละ 10)
4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา

ดานการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน

10 100 คะแนน 100 100 10

คะแนนรวม 98.75
 สรุปผลการประเมินระดับองคกร ดีมาก

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

รายงานประจําปี 2564130



งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 189,260,988.13 231,166,520.92

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 6 5,448,564.76 2,524,365.30

เงินลงทุนระยะสั้น 7 260,000,000.00 310,000,000.00

สินคาคงเหลือ 8 2,638,669.35 2,441,836.99

วัสดุคงเหลือ 9 720,293.05 613,806.87

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10 1,183,786.45 2,025,703.63

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 459,252,301.74 548,772,233.71

สินทรัพยไมหมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 11 503,161,412.82 531,903,600.09

สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน - สุทธิ 12 212,321,910.56 224,083,739.54

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 13 18,792,068.06 7,599,481.27

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 734,275,391.44 763,586,820.90

รวมสินทรัพย 1,193,527,693.18 1,312,359,054.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
 (นายเมธี พยอมยงค) (นายวิรัตน ปราบทุกข)
 ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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(หนวย : บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

หนี้สินและสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 14 6,569,947.21 14,285,962.16

เจาหนี้อื่นระยะสั้น 15 6,879,293.84 7,900,819.71

เงินรับฝากระยะสั้น 16 12,234,092.90 10,074,124.01

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17 716,708.94 840,026.71

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 26,400,042.89 33,100,932.59

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 1,240,606.08 2,467,585.29

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,240,606.08 2,467,585.29

รวมหนี้สิน 27,640,648.97 35,568,517.88
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

ทุน 1,021,951,779.90 1,021,951,779.90

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 19 143,935,264.31 254,838,756.83

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 1,165,887,044.21 1,276,790,536.73
รวมหนี้สินและสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 1,193,527,693.18 1,312,359,054.61
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
 (นายเมธี พยอมยงค) (นายวิรัตน ปราบทุกข)
 ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานประจําปี 2564132



(หนวย : บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

รายได
รายไดจากงบประมาณ 20 443,922,900.00 516,058,900.00

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 21 16,349,706.93 34,069,635.45

รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 22 37,153,022.02 1,798,700.00

รายไดจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 23 7,369,660.28 8,167,393.24

รายไดอื่น 24 3,425,407.49 6,213,403.92

รวมรายได 508,220,696.72 566,308,032.61
คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร 25 108,030,560.92 102,528,013.50

คาตอบแทน 26 190,500.00 284,400.00

คาใชสอย 27 245,864,516.88 285,933,650.03

คาวัสดุ 28 118,817,297.22 130,432,231.18

คาสาธารณูปโภค 29 11,835,941.83 12,213,830.09

ตนทุนขายสินคาและบริการ 1,479,863.71 3,127,099.82

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 30 90,423,263.48 90,970,579.79

คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 31 40,000,000.00 0.00

คาใชจายอื่น 32 2,788,694.44 12,319,221.70

รวมคาใชจาย 619,430,638.48 637,809,026.11
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ (111,209,941.76) (71,500,993.50)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
 (นายเมธี พยอมยงค) (นายวิรัตน ปราบทุกข)
 ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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(หนวย : บาท)
ทุน รายไดสูง/(ตํ่า) กวา รวมสินทรัพย

คาใชจายสะสม สุทธิ/สวนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - ตามที่รายงานไวเดิม 1,021,951,779.90 327,393,853.11 1,349,345,633.01
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน 0.00 (1,054,102.78) (1,054,102.78)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - หลังการปรับปรุง 1,021,951,779.90 326,339,750.33 1,348,291,530.23
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 1,021,951,779.90 254,838,756.83 1,276,790,536.73
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน 0.00 306,449.24 306,449.24

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - หลังการปรับปรุง 1,021,951,779.90 255,145,206.07 1,277,096,985.97
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2564
รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด 0.00 (111,209,941.76) (111,209,941.76)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 1,021,951,779.90 143,935,264.31 1,165,887,044.21
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของรายงานการเงินนี้

  
 (นายเมธี พยอมยงค) (นายวิรัตน ปราบทุกข)
 ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานประจําปี 2564134



หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 การจัดตั้งองคการของสถาบันฯ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 

2547 โดยเริม่จากพระราชกฤษฎกีาแบงสวนราชการจากสาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกองพฒันาเกษตร
ที่สูงในวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ตอมาไดรับยกฐานะเปนสํานักงานพัฒนาเกษตรที่สูงเม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และไดรับ
การจัดตั้งเปนองคการมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122 ตอนที่ 95 ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 
2548 ใหจดัตัง้สถาบันวจิยัและพัฒนาพืน้ทีส่งูขึน้ในรูปแบบองคการมหาชน เพือ่ใหมกีารบริหารจัดการท่ีมคีวามคลองตัว และ
มีการประสานความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของเขาดวยกันไดดียิ่งข้ึน

 ตอมาคณะรัฐมนตรีฯ ไดมีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 อนุมัติใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินของ
สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรที่สูง
ซึ่งเปนโครงการหลวงมาต้ังแตป พ.ศ. 2536 ถึงวันท่ี 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 
ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) มีที่ตั้ง
อาคารสํานักงาน เลขที่ 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร
ใหปรบัปรงุพ้ืนที ่ชัน้ที ่1 ปกซาย ตกึสาํนกัวจิยัและพฒันาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลผลติเกษตร 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) ตอมากรมวชิาการเกษตรไดสงมอบพ้ืนท่ีและภารกจิบรหิารจดัการสวนเฉลมิพระเกยีรตฯิ ราชพฤกษ 2549 
ใหเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ในวันท่ี 10 ธันวาคม 2552 ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ที่ กษ 
0901.13/7325 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ชื่อจากเดิม “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549” ใหใชชื่อใหมวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ. 2553 และตอมาสํานักราชเลขาธิการแจงช่ือภาษาอังกฤษกวา “Royal Park Rajapruek”

1.2 วัตถุประสงค
 1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
 2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจน

รักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
 3. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ และ

สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ และภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศ ในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และการถายทอด
ขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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 4. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่สูง
อยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ การขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและ
สงเสริมการดําเนินการดังกลาว

 5. รวมมือและแลกเปล่ียนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
 6. ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตาง ๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงที่ไดจาก

การศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา
 7. สนับสนนุและดาํเนนิการใหมกีารรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑของสนิคาโครงการหลวงและสนิคาในโครงการ

ของสถาบนัจากหนวยงานในและตางประเทศ รวมท้ังดาํเนนิการใหมกีารจดทะเบยีนสิทธบิตัร เครือ่งหมายการคาและทรัพยสนิ
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 จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เปนไปตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
มาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐั และแสดงรายการในรายงานการเงนิตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐั 
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 รายไดจากรายการไมแลกเปล่ียน มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2563
(2) หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2563
(3) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2563
(4) นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2563
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชทั้งในปปจจุบันและอนาคต ไมมีผลกระทบ

อยางเปนสาระสําคัญตอรายงานการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญขององคกร สรุปไดดังตอไปนี้ :-
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลอง ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดที่จะเปล่ียนใหเปน

เงินสดไดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา เชน เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่ไดมา แสดงไวเปนรายการเทียบเทาเงินสด
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4.2 ลูกหนี้
 ลูกหนี้ แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งข้ึนสําหรับลูกหนี้สวนที่คาดวาจะไมสามารถ

เรียกเกบ็เงนิได โดยพจิารณาจากประสบการณทีผ่านมาเก่ียวกบัจาํนวนลกูหนีท้ีเ่กบ็เงนิไมได ขอมลูประวตักิารชําระหนี ้และ
หลักฐานการติดตามลูกหนี้แตละราย รวมกับการวิเคราะหอายุลูกหนี้

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นจากการพิจารณาประสบการณที่ผานมาเกี่ยวกับจํานวนลูกหนี้ที่เก็บเงิน
ไมได และสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน โดยคํานวณตามอัตรารอยละของยอดลูกหนี้คงคาง ณ วันส้ินงวด 
แยกตามกลุมของอายุลูกหนี้ที่คางชําระ/ของยอดลูกหนี้คงคางทั้งหมด

 ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหนวยงาน กรณีใหเจาหนาที่ยืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติงานโดยไมมี
ดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้เงินงบประมาณ

4.3 เงินลงทุน
 เงินลงทุน หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจําท่ีมีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน และสินทรัพยอื่น

ที่ถือไวเพื่อรับผลตอบแทน โดยจัดประเภทเปนเงินลงทุนระยะสั้นหรือจัดประเภทเปนเงินลงทุนระยะยาว ดังนี้
 เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่ตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป หรือมีกําหนดจายคืนไมเกิน 1 ป นับตั้งแต

วันส้ินสุดรอบระยะเวลาการรายงาน
 เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่ตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ป หรือมีกําหนดจายคืนเกินกวา 1 ป นับตั้งแต

วันส้ินสุดระยะเวลาการรายงาน
4.4 สินคาคงเหลือ
 สินคาคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
 - อยูในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไวเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคา
 - อยูในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไวเพื่อการนําไปใชหรือแจกจายในการใหบริการ
 - ถือไวเพื่อขายหรือแจกจายตามลักษณะการดําเนินงานตามปกติของสถาบัน
 - อยูในระหวางกระบวนการผลิตเพื่อใหเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขายหรือการแจกจาย
 สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใด

จะตํ่ากวา ยกเวนสินคาคงเหลือที่ไดมาจากรายการที่ไมมีการแลกเปลี่ยน วัดราคาทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินคา ณ วันที่
ไดรบัสนิคานัน้ และสินคาคงเหลอืสาํหรบัรายการท่ีถอืไวเพือ่การแจกจายท่ีไมมคีาตอบแทน หรอืมคีาตอบแทนเพยีงเล็กนอย 
วัดมูลคาดวยราคาทุนหรือราคาทุนเปลี่ยนแทนปจจุบันแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา

 คาเพื่อการปรับมูลคาสินคาจะต้ังขึ้นสําหรับสินคาที่ลาสมัยเสื่อมสภาพหรือเสียหาย
4.5 วัสดุคงเหลือ
 วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยที่สถาบันฯ มีไวเพื่อใชในการดําเนินงานปกติ โดยท่ัวไปมีมูลคาไมสูงและ

ไมมีลักษณะคงทนถาวร สถาบันฯ วัดมูลคาวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
4.6 อาคาร และอุปกรณ
 - สถาบันฯ แสดงรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
 - สถาบันฯ รบัรูรายการอุปกรณเฉพาะรายการท่ีมีมลูคาข้ันตํา่ตอหนวยหรือตอชุดต้ังแต 10,000.00 บาทข้ึนไป 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่องคูมือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ยกเวนรายการท่ีไดมากอนป 2563 รับรูเปนอุปกรณเมื่อมูลคาขั้นตํ่าตั้งแต 5,000.00 บาทข้ึนไป

 - ราคาทุนรวมตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพและสถานท่ี
ที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ราคาทุนของสินทรัพยที่กอสรางขึ้นเองประกอบดวย ตนทุนคาวัสดุ คาแรงทางตรง 
และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย
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 - สวนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใหประโยชนที่
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)
  อาคารสํานักงานและอาคารเพ่ือประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนคอนกรีต 40
  อาคารและบานพักอาศัยและอาคารเพ่ือประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนไม 30
  ส่ิงปลูกสรางถาวร 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
  ครุภณัฑกีฬา 2-5
  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5-10
 - ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับระหวางกอสราง
4.7 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
 สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน หมายถึง สินทรัพยที่แสดงลักษณะท้ังหมดหรือบางสวน ดังตอไปนี้
 - เปนสวนหนึ่งของระบบหรือเครือขาย
 - มีลักษณะเฉพาะและไมสามารถนําไปใชประโยชนทางอื่นได
 - เคลื่อนที่ไมได และ
 - มีขอจํากัดในการจําหนาย
 หนวยงานแสดงรายการสินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคา บันทึก

เปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
การกําหนดการใชงานและอัตราคาเสื่อมสินทรัพยถาวรเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว43 ลงวันท่ี 
29 มกราคม 2562 เรื่องคูมือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ดังนี้
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  ประเภทสินทรัพย อายุการใหประโยชน (ป)
  ถนนพื้นคอนกรีต 20
  ถนนพ้ืนลาดยาง 10
  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 20
 - ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานระหวางกอสราง
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
 - สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก ตนทุนที่เก่ียวของโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึงระบบตาง ๆ  

และตนทนุเวบ็ไซต ทัง้ทีไ่ดมาจากการจัดซือ้ และการจางพฒันาข้ึน โดยสถาบันฯ มสีทิธิค์วบคุมการใชประโยชนจากสินทรพัยนัน้ 
และคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการใหบริการจากสินทรัพยนั้น เกินกวาหนึ่งป สถาบันฯ 
แสดงรายการสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม

 - สินทรัพยไมมีตัวตน รับรูมูลคาเมื่อเกิน 20,000.00 บาทข้ึนไป มูลคาที่ไมเกิน 20,000.00 บาท จะบันทึก
เปนคาใชจายทั้งจํานวนและจัดทําทะเบียนคุมแยกไวตางหาก

 - คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินคํานวณ
โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้

  ประเภทสินทรัพย อายุการใหประโยชน (ป)
  โปรแกรมคอมพิวเตอร 5
  สิทธิบัตร 5
 - ไมมีการตัดจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนระหวางพัฒนา
4.9 รายไดรอรับรูระยะยาว
 รายไดรอรบัรูระยะยาว เปนสนิทรพัยทีห่นวยงานไดรบัความชวยเหลอืจากรฐับาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ 

หรอืบคุคลใด ๆ เพือ่สนบัสนุนการดาํเนนิงานของหนวยงานใหบรรลวุตัถปุระสงค และสนิทรพัยรบับรจิาคมผีูมอบใหหนวยงาน
ไวใชในการดําเนินงาน รวมทั้งการไดรับเงินสดท่ีมีเง่ือนไขเปนขอจํากัดในการใชจาย ซึ่งหนวยงานยังไมอาจรับรูรายได

 รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา
ที่จําเปนเพื่อจับคูรายไดกับคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
ที่ไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค

4.10 ประมาณการหนี้สิน
 ประมาณการหน้ีสนิ หมายถึง หน้ีสนิทีม่คีวามไมแนนอนเกีย่วกับจงัหวะเวลา หรอืจาํนวนทีต่องจายชาํระ แตเปน

ภาระผูกพนัในปจจุบนัตามกฎหมายหรือขอตกลงท่ีจดัทําไว อนัเปนผลสืบเน่ืองจากเหตุการณในอดีต ซึง่มคีวามเปนไปไดคอนขางแน
ที่หนวยงานจะตองจายชําระผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ หนวยงาน
จะรับรูประมาณการหน้ีสินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันที่จัดทํารายงาน

4.11 การรับรูรายไดและคาใชจาย
 - รายไดจากเงินงบประมาณ รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับเงินจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเงินงบประมาณกับคลัง
 - รายไดจากการขายสินคาและคาบริการ รับรูเปนรายไดเมื่อมีการขายสินคาและใหบริการกับลูกคาและ

ลูกคายอมรับสนิคาน้ันแลว
 - รายไดจากเงินอดุหนนุจากหนวยงานอืน่ รบัรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามเนือ้หาของขอตกลงทีเ่กีย่วของ

ในสัญญา ใหทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนคาใชจาย
 - รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
 กรณีที่มีเงื่อนไขของสินทรัพยที่โอน รับรูเปนรายไดรอการรับรูเมื่อไดรับสินทรัพยรับโอนและทยอยรับรู

เปนรายไดเมื่อไดทําตามเง่ือนไขที่กําหนด โดยใหทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนคาใชจาย
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 กรณีที่ไมมีเงื่อนไขของสินทรัพยที่โอน ไมวาจะมีขอจํากัดของสินทรัพยที่โอนหรือไม รับรูรายไดเมื่อไดรับ
สินทรัพยรับโอนที่เปนไปตามเกณฑการรับรูสินทรัพย

 - รายไดดอกเบ้ียรบั รบัรูรายไดตามเกณฑสดัสวนของเวลาโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจรงิของสินทรัพย
 - รายไดอื่น รับรูตามเกณฑเงินสด
 - คาใชจาย รับรูเมื่อเกิดรายการ และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

ของรายจายนั้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นตามเกณฑคงคาง

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หนวย : บาท)

2564 2563
เงินสดในมือ 10,581.00 24,728.00

เงินฝากสถาบันการเงิน 129,245,407.13 141,062,612.59

เงินฝากประจําที่มีกําหนดจายคืนไมเกิน 3 เดือน 60,005,000.00 90,079,180.33

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 189,260,988.13 231,166,520.92
- เงินฝากออมทรัพย มีอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย รอยละ 0.125-0.25 ตอป
- เงินฝากประจํา 3 เดือน มีอัตราดอกเบ้ีย รอยละ 0.25 ตอป
- เงินฝากธนาคารท่ีคงเหลอือยูในบัญชีของสถาบันฯ สวนใหญเปนเงนิเพ่ือใชจายในโครงการท่ีสถาบันฯ มภีาระผูกพัน

จากการเขาทาํสญัญาและมหีนีส้นิคงคางตามสญัญาหรอืตามงบประมาณผกูพนัทีต่องดาํเนนิการทีม่สีาระสาํคญั ณ วนัสิน้งวด
บัญชี

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะส้ัน
(หนวย : บาท)

2564 2563
ลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ 0.00 194,818.05

ลูกหน้ีเงินยืม (รายได) 60,000.00 103,400.00

ลูกหน้ี - สวพส. 252,776.59 0.00

ลูกหนี้ - เงินสะสม 300.00 0.00

ลูกหน้ีอื่น 1,582,552.53 660,659.29

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,476,272.88 524,421.44

รายไดคางรับอื่น ๆ 2,076,662.76 1,041,066.52

รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น 5,448,564.76 2,524,365.30

ลูกหนี้อื่น จํานวน 1,582,552.53 บาท ในจํานวนนี้เปนลูกหนี้ที่เกิดจากการกระทําละเมิด จํานวน 189,289.00 บาท 
ซึง่คณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมิดไดพจิารณาใหเจาหนาทีผู่กระทาํละเมดิ และผูเกีย่วของ จาํนวน 7 ราย 
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี แตมีเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิด จํานวน 1 ราย 
ไมยินยอมชดใช จํานวน 189,289.00 บาท สถาบันฯ ไดดําเนินการย่ืนฟองคดีตอศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม ปจจุบัน
อยูระหวางการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดี
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ลูกหนี้เงินยืมเงินในงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หนวย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืม ยังไมถึงกําหนดชําระ ถึงเกินกําหนดชําระ

ไมเกิน 15 วัน
เกินกําหนดชําระ
เกินกวา 15 วัน

รวม

เงินสะสม
 สถาบัน 0.00 0.00 0.00 0.00

 อุทยาน 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

รวม ป 2564 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

ลูกหนี้เงินยืมเงินในงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
(หนวย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม ยังไมถึงกําหนดชําระ ถึงเกินกําหนดชําระ
ไมเกิน 15 วัน

เกินกําหนดชําระเกิน
กวา 15 วัน

รวม

งบประมาณ
 สถาบัน 164,200.00 0.00 0.00 164,200.00

 อุทยาน 30,618.05 0.00 0.00 30,618.05

รวมเงินงบประมาณ 194,818.05 0.00 0.00 194,818.05
เงินสะสม
 สถาบัน 43,400.00 0.00 0.00 43,400.00

 อุทยาน 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

รวมเงินสะสม 103,400.00 0.00 0.00 103,400.00
รวม ป 2563 298,218.05 0.00 0.00 298,218.05

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะส้ัน
(หนวย : บาท)

2564 2563
เงินฝากประจํา 6 เดือน 20,000,000.00 0.00

เงินฝากประจํา 12 เดือน 240,000,000.00 310,000,000.00

รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 260,000,000.00 310,000,000.00

เงนิลงทนุระยะสัน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 เปนเงนิฝากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตรและธนาคาร
อาคารสงเคราะห โดยมีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 0.25 ตอป

หมายเหตุ 8 สินค้าคงเหลือ
(หนวย : บาท)

2564 2563
สินคาคงเหลือ 2,638,669.35 2,441,836.99

รวมสินคาคงเหลือ 2,638,669.35 2,441,836.99
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หมายเหตุ 9 วัสดุคงเหลือ
(หนวย : บาท)

2564 2563
วัสดุคอมพิวเตอร 535,693.45 363,508.72

วัสดุงานบานงานครัว 87,158.00 134,515.47

วัสดุยานพาหนะและเชื้อเพลิง 1,686.00 9,055.94

วัสดุวิทยาศาสตร 2,370.00 0.00

วัสดุสํานักงาน 93,385.60 106,726.74

รวมวัสดุคงเหลือ 720,293.05 613,806.87

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หนวย : บาท)

2564 2563
คาใชจายจายลวงหนา - คาซื้อสินคาและบริการ 608,824.89 586,584.82

คาใชจายจายลวงหนา - คาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ 174,016.27 19,264.57

คาใชจายลวงหนา - คาเชาที่ราชพัสดุ 116,857.14 116,857.14

ภาษีซื้อ 0.00 527,792.40

ภาษีซื้อรอใบกํากับภาษี 284,088.15 775,204.70

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,183,786.45 2,025,703.63

หมายเหตุ 11 อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
(หนวย : บาท)

อาคารและสิ่งปลูกสราง อุปกรณ งานระหวางกอสราง รวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 1,069,491,165.50 264,647,728.50 8,813,071.34 1,342,951,965.34
ซื้อเพิ่มในระหวางป 26,525,830.30 16,424,635.70 0.00 42,950,466.00

โอนออก 0.00 0.00 (2,401,381.97) (2,401,381.97)

จําหนายและบริจาค (หมายเหตุ 32) (4,728,919.47) (91,872.60) 0.00 (4,820,792.07)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 1,091,288,076.33 280,980,491.60 6,411,689.37 1,378,680,257.30
คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 596,119,971.89 214,928,393.36 0.00 811,048,365.25
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 30) 51,444,044.44 15,542,675.79 0.00 66,986,720.23

จําหนายและบริจาค (หมายเหตุ 32) (2,461,331.95) (54,909.05) 0.00 (2,516,241.00)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 645,102,684.38 230,416,160.10 0.00 875,518,844.48
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 473,371,193.61 49,719,335.14 8,813,071.34 531,903,600.09
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 446,185,391.95 50,564,331.50 6,411,689.37 503,161,412.82

2564 2563
คาเสื่อมราคา 66,986,720.23 69,974,618.69
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หมายเหตุ 12 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ
(หนวย : บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 455,103,513.51
ซื้อเพ่ิมในระหวางป 8,254,674.66

ลดในระหวางป (189,046.73)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 463,169,141.44
คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (231,019,773.97)
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 30) (19,912,270.04)

ลดในระหวางป 84,813.13

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (250,847,230.88)
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 224,083,739.54
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 212,321,910.56

2564 2563
คาเสื่อมราคา 19,912,270.04 19,408,275.93

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หนวย : บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอรสัญญาณภาพถายดาวเทียม
รายละเอียดสูง

สินทรัพย
ไมมีตัวตนอื่น

สินทรัพยไมมีตัว
ตนระหวางพัฒนา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 9,791,843.40 1,992,797.96 4,206,947.66 2,313,000.00 18,304,589.02
ซื้อเพิ่มในระหวางป 4,499,860.00 0.00 460,000.00 9,757,000.00 14,716,860.00

รับโอน 11,830,000.00 0.00 0.00 0.00 11,830,000.00

โอนออก 0.00 0.00 0.00 (11,830,000.00) (11,830,000.00)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 26,121,703.40 1,992,797.96 4,666,947.66 240,000.00 33,021,449.02
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 6,083,809.47 1,992,796.96 2,628,501.32 0.00 10,705,107.75
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ 30) 2,732,034.20 0.00 792,239.01 0.00 3,524,273.21

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 8,815,843.67 1,992,796.96 3,420,740.33 0.00 14,229,380.96
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 3,708,033.93 1.00 1,578,446.34 2,313,000.00 7,599,481.27
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 17,305,859.73 1.00 1,246,207.33 240,000.00 18,792,068.06

2564 2563
คาเสื่อมราคา 3,524,273.21 1,587,685.17
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หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้การค้า
(หนวย : บาท)

2564 2563
เจาหน้ีการคา - หนวยงานของรัฐ 16,700.00 470,120.00

เจาหน้ีการคา - หนวยงานภายนอก 6,553,247.21 13,815,842.16

รวมเจาหน้ีการคา 6,569,947.21 14,285,962.16

หมายเหตุ 15 เจ้าหนี้อื่นระยะส้ัน
(หนวย : บาท)

2564 2563
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 98,438.20 222.42

เจาหน้ีอื่น 1,392,699.42 468,185.30

เจาหน้ี - สวพส. 300.00 0.00

เจาหน้ี - เงินสะสม 252,776.59 0.00

คาใชจายคางจายอื่น - หนวยงานภาครัฐ 0.00 1,510,638.50

คาใชจายคางจายอื่น - บุคคลภายนอก 5,135,079.63 5,921,773.49

รวมเจาหน้ีอื่นระยะสั้น 6,879,293.84 7,900,819.71

หมายเหตุ 16 เงินรับฝากระยะส้ัน
(หนวย : บาท)

2564 2563
เงินรับฝาก 6,893,222.68 5,664,952.52

เงินประกันสัญญา 4,835,185.22 3,234,846.48

เงินประกันผลงาน 344,785.00 998,475.01

เงินประกันอื่น 160,900.00 175,850.00

รวมเงินรับฝากระยะส้ัน 12,234,092.90 10,074,124.01

หมายเหตุ 17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หนวย : บาท)

2564 2563
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - บุคคลธรรมดา ภงด. 3 83,240.62 79,951.29

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - บุคคลธรรมดา ภงด. 1 152,138.00 132,387.00

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - นิติบุคคลจากหนวยงานเอกชน 167,312.11 194,439.59

ภาษีขาย 0.00 84,697.82

รายไดรับลวงหนา 314,018.21 348,551.01

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 716,708.94 840,026.71
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หมายเหตุ 18 ภาระผูกพัน
- 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
(หนวย : บาท)

2564 2563
ภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการ 14,238,403.79 15,408,444.19

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
(หนวย : บาท)

สัญญาที่ยังไมไดรับรู 2564 2563
อาคาร และสิ่งปลูกสราง 9,866,970.00 13,470,833.61

อุปกรณ และอื่น ๆ 1,448,330.00 5,305,415.00

รวม 11,315,300.00 18,776,248.61
ภาระผูกพันขางตนเกิดจากมูลคาตามสัญญาจางกอสราง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย

- 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
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หมายเหตุ 19 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(หนวย : บาท)

2564 2563
ทุน (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)

 สถาบัน 24,895,952.31 24,895,952.31

 อุทยานหลวงราชพฤกษ 997,055,827.59 997,055,827.59

ทุนสุทธิ 1,021,951,779.90 1,021,951,779.90
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
 ยอดยกมา 254,838,756.83 327,393,853.11

 รายการปรับปรุงระหวางงวด 306,449.24 (1,054,102.78)

255,145,206.07 326,339,750.33
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายปปจจุบัน (111,209,941.76) (71,500,993.50)

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสมสุทธิ 143,935,264.31 254,838,756.83
รวม สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 1,165,887,044.21 1,276,790,536.73

หมายเหตุ 20 รายได้จากงบประมาณ
(หนวย : บาท)

2564 2563
รายไดจากงบประมาณ (เงินอุดหนุน) 443,922,900.00 516,058,900.00

รวมรายไดจากงบประมาณ 443,922,900.00 516,058,900.00

ปงบประมาณ 2564 สถาบันฯ ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลเปนเงินอุดหนุน จํานวน 443,922,900.00 บาท 
จํานวน 5 ครั้ง ดังน้ี

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 วันท่ี 23 ก.ค. 64  จํานวน 53,649,400.00 บาท
ครั้งที่ 5 วันที่ 5 ส.ค. 64  จํานวน 50,008,300.00 บาท
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หมายเหตุ 21 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
(หนวย : บาท)

2564 2563
รายไดจากการใหบริการ - ยานพาหนะ 300,457.86 716,261.74

รายไดจากการใหเชาหองพัก 1,216,655.87 2,242,064.32

รายไดจากการใหเชาพื้นที่ 551,401.93 2,865,420.60

รายไดคาเชาจากรานกาแล 1,440,000.00 1,440,000.00

รายไดจากการจําหนายหนังสือ 7,700.00 4,987.50

รายไดจากการจําหนายบัตรบํารุงอุทยานหลวงราชพฤกษ 6,873,115.36 20,869,012.06

รายไดจากการจําหนายพรรณไมและผลผลิตจากอุทยานฯ 63,570.00 29,300.00

บัญชีรายไดจากการขายสินคา 2,527,362.38 2,679,332.61

บัญชีรายไดจากการขายของที่ระลึก 887,928.08 1,274,795.59

รายไดจากการใหบริการและดําเนินงาน 2,481,515.45 1,948,461.03

รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ 16,349,706.93 34,069,635.45

หมายเหตุ 22 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
(หนวย : บาท)

2564 2563
รายไดจากการอุดหนุน - หนวยงานภาครัฐ 37,153,022.02 1,798,700.00

รวมรายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 37,153,022.02 1,798,700.00

หมายเหตุ 23 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
(หนวย : บาท)

2564 2563
อุทยานหลวงราชพฤกษ 7,369,660.28 8,167,393.24

รวมรายไดจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 7,369,660.28 8,167,393.24

หมายเหตุ 24 รายได้อื่น
(หนวย : บาท)

2564 2563
รายไดจากคาปรับอื่น 705,741.68 496,422.09

รายไดจากการขายครุภัณฑ 0.00 195,100.00

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,451,142.49 5,312,401.74

รายไดอื่น 268,523.32 209,480.09

รวมรายไดอื่น 3,425,407.49 6,213,403.92
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หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หนวย : บาท)

2564 2563
เงินเดือนและคาจาง 95,434,756.85 90,790,613.94

คาตอบแทนเจาหนาที่ 773,068.08 475,965.88

คาครองชีพ 1,503,935.48 1,611,685.48

คาลวงเวลา 1,594,320.00 1,758,500.00

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาที่ 5,776,844.33 5,389,299.15

เงินเพิ่ม 700,000.00 705,000.00

คารักษาพยาบาล 1,884,986.18 1,431,229.05

คาชวยการศึกษาบุตร 362,650.00 365,720.00

รวมคาใชจายดานบุคลากร 108,030,560.92 102,528,013.50

หมายเหตุ 26 ค่าตอบแทน
(หนวย : บาท)

2564 2563
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน 186,900.00 284,400.00

คาตอบแทนคณะกรรมการ 3,600.00 0.00

รวมคาตอบแทน 190,500.00 284,400.00
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หมายเหตุ 27 ค่าใช้สอย
(หนวย : บาท)

2564 2563
คาใชจายในการฝกอบรม 17,163,192.34 28,542,244.01

คาใชจายในการเดินทาง 22,361,932.84 30,429,078.83

คาซอมแซม 2,955,303.95 4,874,221.73

คาจางบริการ - หนวยงานภายนอก 155,414,845.91 161,893,313.11

คาจางบริการ - หนวยงานภาครัฐ 1,784,140.18 1,673,230.00

คาจางเหมายานพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน 3,274,520.00 5,095,399.40

คาวิจัยและพัฒนา - หนวยงานภาครัฐ 13,480,000.00 21,755,500.00

คาวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก 1,600,000.00 3,579,100.00

คาธรรมเนียม 458,393.74 857,692.42

คารับรอง 911,065.37 1,245,896.24

คาเชาอสังหาริมทรัพย - หนวยงานภาครัฐ 463,618.00 463,618.00

คาเชาเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก 6,346,346.69 4,033,875.43

คาเบี้ยประชุม 6,639,200.00 5,815,500.00

คาที่ปรึกษา 4,645,415.90 4,974,337.10

คาเบี้ยประกันภัย 1,138,056.15 1,124,785.68

คาใชจายในการประชุม 2,484,415.49 5,414,539.28

คาประชาสัมพันธ 3,842,913.21 3,032,753.16

คาจัดพิมพ 887,532.11 1,128,565.64

บัญชีคาใชสอยอื่น ๆ 13,625.00 0.00

รวมคาใชสอย 245,864,516.88 285,933,650.03

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 สวนใหญเปนการจดัซือ้วัสดุการเกษตร วสัดุกอสราง วสัดุสาํนกังาน เพือ่สงเสรมิและสนับสนุนการดาํเนนิงาน 

กิจกรรม ตามโครงการตาง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และเปนการจัดซื้อปุยและพรรณไมตาง ๆ เพื่อบํารุงรักษา 
ตกแตงภูมิทัศน และเปลี่ยนแปลงพรรณไมตามฤดูกาลภายในสวนอุทยานหลวงราชพฤกษ
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หมายเหตุ 29 ค่าสาธารณูปโภค
(หนวย : บาท)

2564 2563
คาไฟฟา 9,630,238.47 10,251,169.38

คาโทรศัพท/โทรสาร 91,255.47 99,176.15

คาบริการส่ือสารโทรคมนาคม 366,383.25 408,654.39

คาบริการไปรษณียโทรเลข 274,829.87 204,530.80

คาน้ําประปา 1,473,234.77 1,250,299.37

รวมคาสาธารณูปโภค 11,835,941.83 12,213,830.09

หมายเหตุ 30 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(หนวย : บาท)

2564 2563
อาคารและส่ิงปลูกสราง 51,444,044.44 52,460,324.14

อุปกรณ 15,542,675.79 17,514,294.55

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 19,912,270.04 19,408,275.93

สินทรัพยไมมีตัวตน 3,524,273.21 1,587,685.17

รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 90,423,263.48 90,970,579.79

หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
(หนวย : บาท)

2564 2563
คาใชจายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องคกรไมหวังผลกําไร 40,000,000.00 0.00

รวมคาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 40,000,000.00 0.00
คาใชจายอุดหนุนดังกลาวเปนคาใชจายสนับสนุนโครงการกอสรางโรงชีวภัณฑของมูลนธิโิครงการหลวง ซึง่เปนไปตาม

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งท่ี 10/2563

หมายเหตุ 32 ค่าใช้จ่ายอื่น
(หนวย : บาท)

2564 2563
ขาดทุนจากการตัดจําหนายครุภัณฑ 2,490,334.82 11,549,678.99

คาสอบบัญชี - สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 280,000.00 625,000.00

คาใชจายอื่น 18,359.62 144,542.71

รวมคาใชจายอื่น 2,788,694.44 12,319,221.70
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ขาดทุนจากการจําหนายครุภัณฑ จํานวน 2,490,334.82 บาท เกิดจากการตัดจําหนายครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 
6 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) สิ่งปลูกสราง จํานวน 7 รายการ (โรงเรือนแสดงนิทรรศการโครงเหล็กตาขายหลังคาไนลอน 
โรงเรอืนของสวนเนเธอรแลนด งานตอเตมิโรงเรอืนสวนเนเธอรแลนด อาคารขายของขบเคีย้วและเคร่ืองดืม่ หลงัท่ี 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 เงินอุดหนุน การสํารองเงิน เบิกจาย คงเหลือ
แผนงาน : บุคลากร 105,660,400.00 0.00 105,660,400.00 0.00

แผนงาน : คาใชจายดําเนินงาน 385,793,460.00 0.00 385,793,460.00 0.00

แผนงาน : คาใชจายโครงการ 37,976,340.00 0.00 37,976,340.00 0.00

รวมงบประมาณ 529,430,200.00 0.00 529,430,200.00 0.00

สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 :-

รายการ เงินอุดหนุน การสํารองเงิน เบิกจาย คงเหลือ
แผนงาน : บุคลากร 102,165,500.00 0.00 102,165,500.00 0.00

แผนงาน : คาใชจายดําเนินงาน 413,975,090.00 0.00 413,975,090.00 0.00

แผนงาน : คาใชจายโครงการ 44,996,710.00 0.00 44,996,710.00 0.00

รวมงบประมาณ 561,137,300.00 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 0.00 463,618.00 463,618.00

คาเชาเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก 4,497,493.43 (463,618.00) 4,033,875.43

รวม 4,497,493.43 0.00 4,497,493.43

หมายเหตุ 35 การอนุมัติรายงานการเงิน
รายงานการเงินนี้ไดรับอนุมัติโดยผู มีอํานาจของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) เมื่อวันท่ี 

24 ธันวาคม 2564
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ผลการวิเคราะห์งบการเงิน

1.  การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)

ตารางท่ี 1 งบแสดงฐานะการเงนิและงบแสดงผลการดําเนนิงานรวม ประจาํปีงบประมาณ 2564 และ 2563

รายการ ป 2564 ป 2563 การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง
จํานวน รอยละ

งบแสดงฐานะการเงินรวม
 สินทรัพย 1,193,527,693.18 1,312,359,054.61 (118,831,361.43) (9.05)

 หนี้สิน 27,640,648.97 35,568,517.88 (7,927,868.91) (22.29)

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

งบแสดงผลการดําเนินงาน
 รายได 508,220,696.72 566,308,032.61 (58,087,335.89) (10.26)

 คาใชจาย 619,430,638.48 637,809,026.11 (18,378,387.63) (2.88)

 กําไร (ขาดทุน) (111,209,941.76) (71,500,993.50) (39,708,948.26) 55.54

1,400.00

1,200.00

1,000.00

800.00

400.00

200.00

0.00
สินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได คาใชจาย

 ป 2564 1,193.53 27.64 1,021.95 508.22 619.43

 ป 2563 1,312.36 35.57 1,021.95 566.31 637.81
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หนวย : ลานบาท
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แผนภูมิที่ 1 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2564 และ 2563

จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 พบวา งบแสดงฐานะการเงินรวมของสถาบัน ปงบประมาณ 2564 สินทรัพยรวม 
เทากบั 1,193,527,693.18 บาท ลดลงจากปงบประมาณ 2563 เทากบั 118,831,361.43 บาท คดิเปนรอยละ 9.05 หนีส้นิรวม 
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
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ทั้งนี้สามารถวิเคราะหงบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) ภายใตงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผล
การดําเนินงานของสถาบันตามโครงสรางของงบการเงินในตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางท่ี 2 งบการเงินรวมจําแนกตามโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดําเนินงานของ
 สถาบัน

ประเภทรายการ
ประจําปงบประมาณ

ผลตาง รอยละป 2564 ป 2563
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 189,260,988.13 15.86 231,166,520.92 17.61 (41,905,532.79) (18.13)

ลูกหนี้ระยะสั้น 5,448,564.76 0.46 2,524,365.30 0.19 2,924,199.46 115.84

เงินลงทุนระยะสั้น 260,000,000.00 21.78 310,000,000.00 23.62 (50,000,000.00) (16.13)

สินคาคงเหลือ 2,638,669.35 0.22 2,441,836.99 0.19 196,832.36 8.06

วัสดุคงเหลือ 720,293.05 0.06 613,806.87 0.05 106,486.18 17.35

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,183,786.45 0.10 2,025,703.63 0.15 (841,917.18) (41.56)

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 459,252,301.74 38.48 548,772,233.71 41.82 (89,519,931.97) (41.56)
สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 503,161,412.82 42.16 531,903,600.09 40.53 (28,742,187.27) (5.40)

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 212,321,910.56 17.79 224,083,739.54 17.07 (11,761,828.98) (5.25)

สินทรัพยไมมีตัวตน 18,792,068.06 1.57 7,599,481.27 0.58 11,192,586.79 147.28

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 734,275,391.44 61.52 763,586,820.90 58.18 (29,311,429.46) (3.84)
สินทรัพยรวม 1,193,527,693.18 100.00 1,312,359,054.61 100.00 (118,831,361.43) (9.05)

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา 6,569,947.21 0.55 14,285,962.16 1.09 (7,716,014.95) (54.01)

เจาหนี้อื่นระยะส้ัน 6,879,293.84 0.58 7,900,819.71 0.60 (1,021,525.87) (12.93)

เงินรับฝากระยะส้ัน 12,234,092.90 1.03 10,074,124.01 0.77 2,159,968.89 21.44

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 716,708.94 0.06 840,026.71 0.06 (123,317.77) (14.68)

รวมหนี้สินหมุนเวียน 26,400,042.89 2.21 33,100,932.59 2.52 (6,700,889.70) (20.24)
หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 1,240,606.08 0.10 2,467,585.29 0.19 (1,226,979.21) (49.72)

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,240,606.08 0.10 2,467,585.29 0.19 (1,226,979.21) (49.72)
รวมหน้ีสิน 27,640,648.97 2.32 35,568,517.88 2.71 (7,927,868.91) (22.29)

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน 1,021,951,779.90 85.62 1,021,951,779.90 77.87 - -

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 143,935,264.31 12.06 254,838,756.83 19.42 (110,903,492.52) (43.52)

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 1,165,887,044.21 97.68 1,276,790,536.73 97.29 (110,903,492.52) (8.69)

รวมหนี้สินและทุน 1,193,527,693.18 100.00 1,312,359,054.61 100.00 (118,831,361.43) (9.05)
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ประเภทรายการ
ประจําปงบประมาณ

ผลตาง รอยละป 2564 ป 2563
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

รายได
รายไดจากงบประมาณ 443,922,900.00 87.35 516,058,900.00 91.13 (72,136,000.00) (13.98)

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 16,349,706.93 3.22 34,069,635.45 6.02 (17,719,928.52) (52.01)

รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 37,153,022.02 7.31 1,798,700.00 0.32 35,354,322.021,965.55

รายไดจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 7,369,660.28 1.45 8,167,393.24 1.44 (797,732.96) (9.77)

รายไดอื่น 3,425,407.49 0.67 6,213,403.92 1.10 (2,787,996.43) (44.87)

รวมรายได 508,220,696.72 100.00 566,308,032.61 100.00 (58,087,335.89) (10.26)
คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร 108,030,560.92 17.44 102,528,013.50 16.08 5,502,547.42 5.37

คาตอบแทน 190,500.00 0.03 284,400.00 0.04 (93,900.00) (33.02)

คาใชสอย 245,864,516.88 39.69 285,933,650.03 44.83 (40,069,133.15) (14.01)

คาวัสดุ 118,817,297.22 19.18 130,432,231.18 20.45 (11,614,933.96) (8.90)

คาสาธารณูปโภค 11,835,941.83 1.91 12,213,830.09 1.91 (377,888.26) (3.09)

ตนทุนขายสินคาและบริการ 1,479,863.71 0.24 3,127,099.82 0.49 (1,647,236.11) (52.68)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 90,423,263.48 14.60 90,970,579.79 14.26 (547,316.31) (0.60)

คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 40,000,000.00 6.46 - - 40,000,000.00 100.00

คาใชจายอื่น 2,788,694.44 0.45 12,319,221.70 1.93 (9,530,527.26) (77.36)

รวมคาใชจาย 619,430,638.48 100.00 637,809,026.11 100.00 (18,378,387.63) (2.88)
รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ (111,209,941.76) (71,500,993.50) (39,708,948.26) 55.54

จากตารางที่ 2 เปนการแปลงคาตัวเลขของรายการตาง ๆ  ใหอยูในรูปของรอยละของรายการท่ีมีความสําคัญ 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
 - สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน มีสัดสวนป 2564 รอยละ 17.79 ป 2563 รอยละ 17.07 ลดลงรอยละ 5.25
 - เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด มสีดัสวนป 2564 รอยละ 15.86 ป 2563 รอยละ 17.61 ลดลงรอยละ 18.13
 หนี้สินและสวนของทุน สถาบันมีทุนสูงมากเม่ือเทียบกับหนี้สิน โดยมีสัดสวนระหวางหนี้สิน รอยละ 2.32 และ

สวนของทุน รอยละ 97.68 เมื่อวิเคราะหสวนทุน พบวาสัดสวนของทุนสูงกวารายไดสูงกวาคาใชจายสะสม

ตารางท่ี 2 งบการเงินรวมจําแนกตามโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดําเนินงานของ
 สถาบัน (ต่อ)
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• 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 ที่มีสดัสวนตอคาใชจายรวม 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
  - คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 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 ป 2564 ป 2563

สินทรัพยหมุนเวียน 459,252,301.74 548,772,233.71

หนี้สินหมุนเวียน 26,400,042.89 33,100,932.59

อัตราสวนสภาพคลอง 17.40 เทา 16.58 เทา

 จากตาราง พบวาป 2564-2563 สถาบันมีอัตราสวนสภาพคลองในป 2564 เทากับ 17.58 เทา หมายความวา 
สถาบันมีสินทรัพยหมุนเวียนสูงมากและสามารถชําระหนี้ระยะสั้นไดอยางเพียงพอ
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2.2 อัตราสวนเชิงประยุกต
 อัตราสวนโครงสรางรายไดและคาใชจาย

อัตราสวน ป 2564 ป 2563
อัตราสวนรายไดจากการขายสินคาและบริการตอรายไดงบประมาณ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ 16,349,706.93 34,069,635.45

รายไดจากงบประมาณ 443,922,900.00 516,058,900.00

รอยละ 3.68 6.60
อัตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวม
คาใชจายรวม 619,430,638.48 637,809,026.11

รายไดรวม 508,220,696.72 566,308,032.61

รอยละ 121.88 112.63
อัตราสวนคาใชจายบุคลากรตอรายไดงบประมาณ
คาใชจายบุคลากร 108,030,560.92 102,528,013.50

รายไดจากงบประมาณ 443,922,900.00 516,058,900.00

รอยละ 24.34 19.87

 จากตารางสามารถสรุปไดดังนี้
 อตัราสวนรายไดจากการขายสนิคาและบรกิารตอรายไดจากงบประมาณ มคีาประมาณรอยละ 3.68-6.60 แสดง

ใหเห็นวารายไดสวนใหญของสถาบันมาจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รายไดจากการขายสินคาและบริการเปนรายได
สวนเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถลดภาระงบประมาณลงได หากพิจารณาในป 2564 พบวา ความสามารถดําเนินงานและ
สรางรายไดนําไปสูการลดภาระมีอัตราสวนรอยละ 3.68 ของงบประมาณ

 อตัราสวนคาใชจายรวมตอรายไดแสดงถงึศกัยภาพในการบริหารคาใชจายในป 2564 มกีารใชจายสงูกวารายได 
รอยละ 121.88

อัตราสวนคาใชจายบุคลากรตอรายไดงบประมาณ พบวามีอัตราสวนคาใชจายบุคลากรตอรายไดงบประมาณ 
เทากับรอยละ 19.87-24.34
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ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรบัการแตงตัง้โดยคณะกรรมการสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูตามคาํสัง่ที ่3/2562 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคําสั่งท่ี 10/2562 เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการตรวจสอบแทนตําแหนงที่วาง 
ใหปฏบิตังิานและรับผดิชอบหนาทีต่าง ๆ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตัหินาทีค่วามรับผดิชอบตามบทบาทและอํานาจ
หนาที่ที่กาํหนด โดยใชความรูความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเปนอิสระอยางเพียงพอ เพื่อให สวพส. 
มีการกํากับดูแลที่ดี มีความโปรงใสและดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย ที่กําหนดไว

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลตอคณะกรรมการ รวมท้ังสิ้น 
8 ครั้ง สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไดดังนี้

1. การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
 คณะกรรมการตรวจสอบมุงสอบทานการปฏิบตังิานของ สวพส. ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบัตาง ๆ 

ที่เก่ียวของเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแสดงความเห็นอยางเปนอิสระและหลีกเล่ียงความขัดแยงทาง
ผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของ สวพส. มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการเพื่อใหเกิดความโปรงใส
และมปีระสทิธภิาพตลอดจนใหแนวทางและขอเสนอแนะในการตรวจสอบ และตดิตามความกาวหนาการดาํเนนิงาน สงเสรมิ
การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยคาํนึงถงึการดําเนินงานทีม่ผีลตอผูทีม่สีวนไดสวนเสยี การรกัษาความลบั และการเปดเผยขอมลู

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงและ

กระบวนการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ครอบคลุม
ปจจยัเสีย่งทีส่าํคญั สวพส. มแีผนงานและแนวทางการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสิทธภิาพ สามารถควบคมุหรอืลดผลกระทบ
ทีอ่าจมีตอการบรรลุวตัถุประสงคการดําเนินงานของ สวพส. ใหอยูในระดับท่ียอมรับได รวมท้ังพจิารณาสอบทานประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมของกระบวนการบรหิารความเสีย่งอยางสมํา่เสมอ ไดสอบทานเกีย่วกบัประสทิธผิลของการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงดานการทุจริต และดานผลประโยชนทับซอน ซึ่ง สวพส. ไดกําหนดมาตรการปองกันการเกิดทุจริต ระบบติดตาม
และการรายงานอยางใกลชิดเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด รวมถึงไดสอบทานการควบคุมภายในดานการเงิน ทั้งรายงาน
การเงนิประจาํเดอืนและรายไตรมาส โดยสอบทานขอมลูทีส่าํคญัในรายงานการเงนิและประเดน็สาํคญัในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน มีความเห็นวารายงานการเงินจัดทําข้ึนอยางถูกตอง มีการควบคุมเพียงพอถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ 
มีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอเพ่ือประโยชนของผูใชรายงานการเงิน และเปนไป
ตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ พิจารณาขอบเขตการวาจางผูสอบบัญชีและคัดเลือกผูสอบบัญชีภายนอกที่ไมใชสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน และเสนอคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกเปนผูสอบบัญชีของ สวพส.

3. การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามผลการดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในประเด็นที่มีนัยสําคัญ เพื่อกอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

รายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4. การกํากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน
 4.1 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ รวมถงึหลกัเกณฑกระทรวงการคลงัวาดวยมาตรฐานและหลกัเกณฑปฏบิตัิ
การตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

 4.2 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่
ความรบัผดิ ชอบ จรยิธรรมการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการปฏบิตังิานใหเปนไปตามแผนงานทีอ่นมุตัไิว 
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง ลงโทษทางวินัย และประเมินผลงานของ
หัวหนาผูตรวจสอบภายในและเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ใหความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง
พฒันางานตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานความเปนอสิระของหนวยตรวจสอบภายใน ใหดาํเนนิงาน
ดวยความอสิระและเทีย่งธรรม ไมมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนในงานทีต่รวจสอบ รกัษาคณุภาพงานตรวจสอบและกาํกบั
ดแูลใหมกีารประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน: การประเมินตนเองภายในองคกร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ของกรมบัญชีกลาง

 4.3 กํากับดูแลใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของและสอดคลองกับนโยบาย 
กรอบการดําเนินงานของ สวพส. รวมทั้งกําหนดใหยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ

 4.4 การปฏิบตังิานของเจาหนาทีต่รวจสอบภายใน ดาํเนนิการตามแผนการตรวจสอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการไดครบถวน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา สวพส. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี
และเปนไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด การจดัวางระบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ และเหมาะสม รวมถงึรายงานทางการเงนิ
มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระเบียบ ขอบังคับ
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงสอบทานเก่ียวกับประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการความเส่ียงดานการทุจริต และดานผลประโยชนทับซอน ซึ่ง สวพส. ไดกําหนดมาตรการปองกัน
การเกิดทุจริต ระบบติดตาม และการรายงานอยางใกลชิดเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นและขอเสนอแนะแกฝายบริหารและเจาหนาที่อยางตรงไปตรงมา มุงเนนประโยชนของ สวพส. เปนสําคัญ

(นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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นายจรัลธาดา กรรณสูต
ประธานท่ีปรึกษา

นายอําพน กิตติอําพน
ท่ีปรึกษาพิเศษ ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายอัชพร จารุจินดา
ท่ีปรึกษาพิเศษ ผู�ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย� อุณารุจ บุญประกอบ
ท่ีปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา

การกํากับดูแลองค์กร

คณะที่ปรึกษาพิเศษ
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นายป�ติพงศ� พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง

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

ประธานกรรมการ

ประวัติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง
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กรรมการโดยตําแหน่ง

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
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
กรรมการ
อายุ : 65 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ
ประวัติการทํางาน :
• รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค

และรักษาการผูบัญชาการสํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
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นายชวลิต ชูขจร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร
อายุ : 64 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน :
• ผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน : 
• ขาราชการบํานาญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการ
อายุ : 57 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม (วท.ม.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาโท สาขาวิชาการปกครอง (ร.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง (ร.บ.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน :
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า
• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรรมการโดยตําแหน่ง
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายดนุชา สินธวานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม
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.
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• เลขาธิการ กปร.

นางสาวลดาวัลย์ คําภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์
และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อายุ : 64 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท Agricultural Economics, Australian National 

University, ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (วท.ม.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (วท.บ.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางาน :
• รองเลขาธิการ สศช.
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• 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.
ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน :
• 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
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ

รายงานประจําปี 2564164



กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย พฤฒิกัลป์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
อายุ : 66 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน :
• รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักนายกรัฐมนตรี
• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน :
• ผูทรงคุณวุฒิดานราชการในพระองค

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์
กรรมการและเลขานุการ
อายุ : 54 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน (วท.ม.) มหาวิทยาลัยแมโจ
• ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทษ.บ.) 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
ประวัติการทํางาน :
• รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานการพัฒนา
• ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กรรมการและเลขานุการ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
(องค์การมหาชน)

ครั้งที่ วันที่ประชุม รอยละของกรรมการ
ที่เขารวมประชุม

10/2563 22 ตุลาคม 2563 81.81

11/2563* 24 พฤศจิกายน 2563 100.00

12/2563* 21 ธันวาคม 2563 90.00

1/2564 26 มกราคม 2564 90.91

2/2564 23 กุมภาพันธ 2564 90.91

3/2564 30 มีนาคม 2564 90.91

4/2564 30 เมษายน 2564 90.91

5/2564 25 พฤษภาคม 2564 100.00

6/2564 29 มิถุนายน 2564 100.00

7/2564 23 กรกฎาคม 2564 100.00

8/2564 31 สิงหาคม 2564 100.00

9/2564 28 กันยายน 2564 100.00

รวมรอยละ 94.62
หมายเหตุ : *การประชมุครัง้ท่ี 11/2563 และครัง้ท่ี 12/2563 มกีรรมการจาํนวน 10 คน เน่ืองจาก

อยูระหวางการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการ 1 ตําแหนง

รายงานประจําปี 2564166



ดร.ศิริพงศ� หังสพฤกษ�
ท่ีปรึกษาด�านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร

นายวิรัช พูนทรัพย�
ท่ีปรึกษาด�านยุทธศาสตร�และบริหารจัดการ

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)

ภาพยืน จากซ้ายไปขวา

 1. ดร.ทินรัตน พิทักษพงศเจริญ รองผูอํานวยการสถาบัน ดานบริหารจัดการ
 2. ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ์ ผูอํานวยการสํานักวิจัย
 3. ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ
 4. นางเสาวนิตย พงษประไพ ที่ปรึกษาดานแผนงานและตางประเทศ
 5. ดร.นภาพร มณฑานพรัตน รักษาการผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและแผน
 6. นางวัชรีฐ พรรณเรืองรอง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

ภาพน่ัง จากซ้ายไปขวา

 1. ดร.เมธี พะยอมยงค ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

 2. นายวิรัตน ปราบทุกข ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 3. นายภูธาดล ธีรอธิยุต รองผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

 4. ดร.เพชรดา อยูสุข รองผูอํานวยการสถาบัน ดานการพัฒนา
   รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 167



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

2. อํานาจหน้าที่
1) สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เช่ือถือได และมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวน
2) สอบทานใหมีระบบควบคุมภายใน และใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
4) เสนอคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูพจิารณาแตงตัง้ผูสอบบัญช ีทัง้นี ้เฉพาะกรณทีีผู่สอบบัญชไีมใช

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคาตอบแทนในการสอบบัญชี
5) สอบทานการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอยางตอเนื่อง
6) การเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไป

ตามกฎหมาย และขอกาํหนด ทัง้นีเ้พือ่ใหมัน่ใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสงูสดุตอสถาบัน
7) พิจารณาในการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และลงโทษทางวินัย ของผูตรวจสอบภายใน 

รวมกับผูอํานวยการสถาบัน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการสถาบันเห็นชอบกอนดําเนินการ
8) ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของหนวยตรวจสอบ

ภายใน
9) พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู ตรวจสอบภายในและติดตามผลการดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถาบัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10) ใหคณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจในการเชิญเจาหนาท่ีสถาบัน หรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของมาใหขอมูลหรือ

มาเขารวมการประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบไดตามความจําเปน และเหมาะสม หรอืตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควร

11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจําปี 2564168



คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

1. องค์ประกอบ
1) นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานอนุกรรมการ
2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา อนุกรรมการ
3) นายชวลิต ชูขจร อนุกรรมการ
4) นางสาวลดาวัลย คําภา อนุกรรมการ
5) นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร อนุกรรมการ
6) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการและเลขานุการ
7) ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและแผน ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน้าที่
1) ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2) จัดทํานโยบาย กํากับและประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยราชการท่ีเก่ียวของ ใหดําเนินงานสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติงานในแนวทางขยายผลพัฒนาพื้นที่สูง
3) กลั่นกรองงานตาง ๆ ของสถาบันเพื่อเสนอตอคณะกรรมการสถาบัน
4) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5) แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 169



คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา

1. องค์ประกอบ
1) นายชวลิต ชูขจร  ประธานอนุกรรมการ
2) นายสุทัศน ปลื้มปญญา  อนุกรรมการ
3) นายสุรศักดิ์ ทองเพียร  อนุกรรมการ
4) นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร  อนุกรรมการ
5) นางเปรมพิมล พิมพพันธุ  อนุกรรมการ
6) รองศาสตราจารย สมพร อิศวิลานนท  อนุกรรมการ
7) รองศาสตราจารย ณัฐา โพธาภรณ  อนุกรรมการ
8) รองศาสตราจารย อุณารุจ บุญประกอบ  อนุกรรมการ
9) นางสุนันทา สมพงษ  อนุกรรมการ
10) นางอัญชัญ ชมภพูวง  อนุกรรมการ
11) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  อนุกรรมการ
12) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานการพัฒนา อนุกรรมการและเลขานุการ
13) ผูอํานวยการสํานักวิจัย  ผูชวยเลขานุการ
14) ผูอํานวยการสํานักพัฒนา  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 ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

รายงานประจําปี 2564170



คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

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

2. อํานาจหน้าที่
 1) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค
2) กลัน่กรองงบประมาณและแผนบรหิารจดัการอทุยานหลวงราชพฤกษประจาํป เพือ่เสนอคณะกรรมการสถาบนัวจิยั

และพัฒนาพื้นที่สูง
3) กํากับดูแลการบริหารจัดการและการใหบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

แผนบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 171



คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร

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

2. อํานาจหน้าที่
1) ใหคําปรึกษาและแนะนําการจัดโครงสรางและอัตรากําลังของสถาบันใหสอดคลองกับบทบาท ภารกิจ

และยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัย

และพัฒนาพ้ืนที่สูง
3) ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรตอคณะกรรมการสถาบันวิจัย

และพัฒนาพ้ืนที่สูง
4) รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร

ตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

รายงานประจําปี 2564172



คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

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

2. อํานาจหน้าที่
1) พิจารณาใหความเห็น และ/หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอกฎหมาย สัญญา ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ 

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบัน
2) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานหรือแนวทางการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ 

ที่เกี่ยวของกับสถาบัน หรือการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศที่เก่ียวของกับสถาบัน เพื่อแกไข
ปญหาขอขัดของเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน

3) พิจารณากล่ันกรองการยกราง และ/หรือการแกไขปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ ที่เกี่ยวของ
กับสถาบัน

4) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบัน
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 173



คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง

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

2. อํานาจหน้าที่
1) กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินผูอํานวยการสถาบันใหชัดเจน และเสนอใหคณะกรรมการสถาบัน

พิจารณา โดยใหสอดคลองกับกรอบการประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) ดําเนินการประเมินผูอํานวยการสถาบันใหครอบคลุมและสอดคลองกับกรอบการประเมินองคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการสถาบันพิจารณา
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

รายงานประจําปี 2564174



คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการกําหนดแนวทางการควบคุม การจําหน่าย การกําหนดราคาเมล็ดพันธุ์ 
ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ของเฮมพ์

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

2. อํานาจหน้าที่
1) ศกึษา วเิคราะหและเสนอแนะแนวทางการควบคมุการจาํหนายเมลด็พนัธุ สวนประกอบและผลติภณัฑของเฮมพ 

รวมท้ังพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจําหนายและการควบคุม กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศที่เก่ียวของ ฯลฯ 
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของสถาบัน

2) ศึกษาและวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับแนวทางการคิดคํานวณราคาทุน/ราคาจําหนายเมล็ดพันธุ  
สวนประกอบและผลิตภัณฑของเฮมพ โอกาสทางการตลาดและสิทธิประโยชนอื่นใด ที่เกิดจากการดําเนินงาน
ของสถาบัน เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันใหความเห็นชอบ

3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 175



คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพ้ืนที่อย่างยั่งยืน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

1. องค์ประกอบ
1) นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา  ประธานอนุกรรมการ
2) ศ.เกียรติคุณ พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง)  อนุกรรมการ
3) นายชวลิต ชูขจร  อนุกรรมการ
4) นางสาวลดาวัลย คําภา  อนุกรรมการ
5) นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ  อนุกรรมการ
6) นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน (ผูแทนสภาหอการคาไทย)  อนุกรรมการ
7) นางลาภิสรา วงศแกว (ผูแทนกรมวิชาการเกษตร)  อนุกรรมการ
8) นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ (ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน)  อนุกรรมการ
9) นายกิตติพันธ จันทาศรี (ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร)  อนุกรรมการ
10) ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช  อนุกรรมการ
11) ผูแทนกรมปาไม  อนุกรรมการ
12) ผูแทนกรมทรัพยากรนํ้า  อนุกรรมการ
13) ผูแทนกรมชลประทาน  อนุกรรมการ
14) ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  อนุกรรมการ
15) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง   อนุกรรมการ

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
16) นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา (ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ) อนุกรรมการ
17) นางอัญชัญ ชมภูพวง (ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง)  อนุกรรมการ
18) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  อนุกรรมการและเลขานุการ
19) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานการพัฒนา อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
20) ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและแผน  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน้าที่
1) ศึกษา วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 

รวมทั้งแนวทางการบริหารดานงบประมาณ/การเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันใหความเห็นชอบ
2) ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการจัดทําแผนฯ เปนไปตามวัตถุประสงค
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

จัดทํารายงานประจําปีโดย
• สํานักยุทธศาสตร์และแผน
• สํานักวิจัย
• สํานักพัฒนา

• สํานักอํานวยการ
• อุทยานหลวงราชพฤกษ์
• หน่วยตรวจสอบภายใน

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

รายงานประจําปี 2564176






