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	 จากพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนัวจิยัและพัฒนาพ้ืนท่ีสงู	(สวพส.)	เมือ่วนัท่ี	14	ตุลาคม	พ.ศ.	2548 

ได้ก�าหนดภารกิจของ	 สวพส.	 คือ	 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	 ครอบคลุมมิติ								

ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	เชือ่มโยงองค์ความรูจ้ากโครงการหลวงให้เกดิประโยชน์อย่างกว้างขวาง

และเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม	โดยมีวิสัยทัศน์	คือ	เป็นองค์กรที่มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงาน

โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงให้เกดิการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย่างยัง่ยนื	รวมท้ังเสรมิสร้างและพฒันา

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน	 ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยว

ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ	โดย	สวพส.ได้ด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย	4	ยุทธศาสตร์	

ได้แก่	1)	ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	2)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผล

โครงการหลวง	3)	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	และ	4)	ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ	

	 งานวิจัยเป็นภารกิจส�าคัญของ	 สวพส.ในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและการขยายผลงาน

โครงการหลวงไปปรบัใช้ในชมุชนบนพืน้ทีส่งู	สวพส.จงึได้จดัท�า	“คูมื่อนกัวจัิยสถาบนัวจัิยและพฒันาพืน้ทีส่งู”	ขึน้ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือส�าหรับการปฏิบัติงานของนักวิจัยของ	 สวพส.ตลอดจนบุคลากรจาก			

หน่วยงานเครือข่ายที่ปฏิบัติงานวิจัยพื้นที่สูงในพ้ืนที่โครงการหลวงและพื้นที่ด�าเนินงานของ	 สวพส.																								

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นมา	 วัตถุประสงค์												

หลักการด�าเนินงาน	และภารกิจของ	สวพส.

	 สวพส.	 ขอขอบคุณมูลนิธิโครงการหลวงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและผู้ท่ีมีส่วนในการจัดท�าคู่มือนักวิจัย

ของสถาบนัวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งูนีท้กุท่าน	และหวงัว่าจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิงานวจิยับนพืน้ทีส่งู	

โดยมีแนวทางและวิธีการด�าเนินงานวิจัยท่ีชัดเจน	 เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่	 สามารถแก้ปัญหา													

ได้ตรงกับความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูงตามนโยบายของรัฐบาล	และนโยบายคณะกรรมการ	สวพส.	

และสามารถขับเคลื่อนให้การด�าเนินงานของ	สวพส.	 บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชมุชนบนพ้ืนทีส่งูให้ดข้ึีน	ฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้ล�าธารให้มีความสมบูรณ์	ตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)
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1คู่มือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

1.1 มูลนิธิโครงการหลวง

 1) พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	โปรดเกล้าฯ	พระราชทานพระราชด�ารัส	ณ	พระต�าหนักจิตรลดา

รโหฐาน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	24	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2537	ในโอกาสที่หม่อมเจ้าภีศเดช	รัชนี	ประธานมูลนิธิ

โครงการหลวงน�าคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายเงิน	 และน้อมเกล้าฯ	 ถวายสิ่งของเพื่อสนับสนุน

กิจการมูลนิธิโครงการหลวง	ความว่า

 “โครงการหลวง ได้เริ่มขึ้นเป็นกิจการเล็ก ๆ ซึ่งไม่เป็นโครงการ แต่เป็นการไปเที่ยวมากกว่า         

คือ ไปเที่ยวตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ก็ได้เห็นว่าควรจะช่วยประชาชนในการอาชีพ จึงได้น�าสิ่งของไปให้เขาเพื่อที่จะ

พัฒนาการอาชีพของชาวบ้าน ต่อมาก็ได้เพิ่มขึ้น มีผู ้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการได้เข้ามาช่วย             

และมีคนส่วนหนึง่ช่วยเพือ่ทีจ่ะให้การส่งเสรมิความเป็นอยู่ของประชาชนดข้ึีน ต่อมามกีารร่วมมอืของทางองค์กร

ต่างประเทศ ตลอดจนรฐับาลต่างประเทศด้วย จงึขึน้มาเป็นโครงการทีเ่รยีกว่า “โครงการหลวง” โครงการหลวง

เริ่มต้นจากโครงการที่ประกอบด้วยผู้ที่เป็นอาสาสมัครและเป็นข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 

ของไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากต่างประเทศ ในที่สุดเป็นโครงการที่มากมายใหญ่โตขยายออกไป    

จากการช่วยประชาชนในหมู่บ้านในวงจ�ากัด จนกระทั่งเป็นการช่วยเหลือเท่ากับเป็นภาคทีเดียว จึงต้องมี

การบรหิารทีด่ขีึน้ และกม็คีนได้ช่วยบรจิาคเงนิและสิง่ของ เพือ่ทีจ่ะให้โครงการนีด้�าเนนิไปตามจดุประสงค์ 

คือ ความกินดีอยู่ดีของประชาชน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อที่จะให้กิจการนี้

ด�าเนินต่อไปได้อย่างสม�่าเสมอ ในการที่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ อย่างดีโดยเอ้ือเฟื้อ

บุคลากรและงบประมาณที่จะช่วยให้ท�าได้ตามจุดประสงค์...”

 “ทางราชการมีส่วนหนึ่งท�าให้การบริหารงานที่ท�ายาก อยู่ที่ว่าแบ่งเป็นกระทรวง ทบวง กรม เหล่านั้น 

อาจมีการด�าเนินงานที่ซ�้าซ้อนกันได้ และทางมูลนิธิโครงการหลวงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ส่วนราชการต่าง ๆ  

ได้เข้ามาร่วมมือกันอย่างกันเอง โดยที่ไม่ต้องกลัวจะถูกว่าว่าก้าวก่ายกัน”

 2) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

 2.1) ความเป็นมา

	 ในปี	 พ.ศ.	 2512	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของ

ชาวเขาที่บ้านดอยปุย	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ใกล้พระต�าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์	 จึงทรงทราบว่า				

ชาวเขาปลูกฝิ่นแต่ยากจน	รับสั่งถามว่านอกจากปลูกฝิ่นขายแล้ว	เขามีรายได้จากพืชชนิดอื่นอีกหรือเปล่า	

บทที่ 1
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง



2 คู่มือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ท�าให้ทรงทราบว่า	นอกจากฝ่ินแล้วเขายังเกบ็ท้อพืน้เมอืงขาย	แม้ว่าลกูจะเลก็กต็าม	แต่กย็งัได้เงนิเท่า	ๆ 	กนั 

โดยที่ทรงทราบว่า	 สถานีวิจัยดอยปุยซึ่งเป็นสถานีทดลองไม้ผลเขตหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

ได้น�าก่ิงพันธ์ุท้อลูกใหญ่มาต่อกบัต้นตอท้อพืน้เมอืง	จงึให้ค้นคว้าหาพนัธ์ุท้อทีเ่หมาะสมส�าหรบัประเทศไทย	

เพ่ือให้ได้ท้อทีส่ามารถท�ารายได้	โดยพระราชทานเงนิจ�านวน	200,000	บาท	ให้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ส�าหรบัจดัหาทีด่นิด�าเนนิงานวจิยัไม้ผลเขตหนาวเพิม่เติมจากสถานวีจัิยดอยปยุซึง่มพีืน้ทีค่บัแคบ	เรยีกพืน้ทีน่ีว่้า 

สวนสองแสน	 ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ต้ังโครงการหลวงข้ึน	 โดยเริ่มต้นนั้นตั้งเป็นโครงการ											

ส่วนพระองค์	หม่อมเจ้าภีศเดช	รัชนี	เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	มีชื่อเรียกว่า 

“โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา”	โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	รวมกับ

เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ	ถวาย	ส�าหรับเป็นงบประมาณด�าเนินงานต่าง	ๆ	มีเป้าหมายการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 1)	ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม

	 2)	ช่วยชาวไทยโดยลดการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	คือ	ป่าไม้และต้นน�้าล�าธาร

	 3)	ก�าจัดการปลูกฝิ่น

 4)	 รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง	 คือ	 ให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่า	 และท�าไร่ท�าสวนในส่วนที่ควร								

เพาะปลูกอย่าให้สองส่วนนี้รุกล�้าซึ่งกันและกัน

	 การด�าเนินงานของโครงการหลวง	มีอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง	ๆ 	ส่วนใหญ่

เป็นนักวิชาการปฏิบัติงานถวาย	ท�าให้การปฏิบัติงานก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัย

การปลูกพืชเขตหนาว	เกษตรกรสามารถน�าไปปลูกทดแทนฝิ่นได้ผลดี	

	 เมื่อวันที่	 10	 มกราคม	 พ.ศ.	 2517	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�ารัส														

ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เรื่องช่วยชาวเขาและโครงการ

ชาวเขา	ความว่า

 “เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อจะส่งเสริม

และสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้

ของเขาเอง ที่มีโครงการนี้จุดประสงค์อย่างหนึ่ง ก็คือ มนุษยธรรม หมายถึง ให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

สามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัว มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่ง ก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่า

ควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่ คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็น

ประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ท�าให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่นและ

การค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งส�าคัญมาก ก็คือ ชาวเขาตามที่รู ้เป็น          

ผู ้ท�าการเพาะปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยชาวเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มี          

ความอยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ เพราะถ้าสามารถท�าโครงการน้ีได้ส�าเร็จ ให้เขาอยู่         

เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะมีความอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายท่ีจะรักษาป่าไม้ 

รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก”
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	 ในปี	พ.ศ.	2535	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้โครงการหลวง
จดทะเบยีนเป็น	มลูนธิโิครงการหลวง	โดยพระราชทานเงนิเพือ่เป็นทรพัย์สนิของมลูนธิ	ิเริม่แรก	500,000	บาท	
เพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถาวรมั่นคง	สามารถด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	มีระบบงานที่แน่นอน
รองรับ	มกีารบริหารงานภายในคล่องตัว	และมปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิงานและเกดิผลดยีิง่ข้ึนในอนาคต	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด�ารงต�าแหน่งนายกกิตติมศักดิ์	 หม่อมเจ้าภีศเดช	 รัชนี	 ทรงเป็น								
ประธานมูลนิธิ	โดยมี	ดร.จิรายุ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	เป็นเลขาธิการมูลนิธิ

	 ในปี	 พ.ศ.	 2537	 โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติ	 (UNDCP)	 ได้ทูลเกล้าฯ	 ถวาย
เหรียญทองเพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในการแก้ปัญหายาเสพติด	 โดยส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ ่น																		
แต่ปลูกพืชอื่นแทน	จึงกล่าวได้ว่าโครงการหลวงเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลก

 2.2) วัตถุประสงค์
(1)	เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
(2)	เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
(3)	เพื่อส่งเสริม	ฟื้นฟู	และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
(4)	 เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วและการตลาดสินค้าโครงการหลวง
(5)	เพื่อพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

 3) หลักการด�าเนินงาน
 3.1) วิธีการด�าเนินงาน
	 วธิกีารด�าเนนิงานของมลูนธิโิครงการหลวงเป็นวธิกีารด�าเนนิงานทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
โปรดเกล้าฯ	พระราชทานไว้	ดังนี้	

(1)	ลดขั้นตอน	หมายถึง	ให้กระจายอ�านาจ
(2)	เร็ว	ๆ	เข้า
(3)	ช่วยเขาช่วยตัวเอง
(4)	ปิดทองหลังพระ

 3.2) แนวทางการด�าเนินงาน
	 แนวทางการด�าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงได้สนองตามพระราชด�าริท่ีว่า	 “ช่วยชาวเขา   
ให้ช่วยตนเองในการปลูกพชืท่ีมีประโยชน์และมมีาตรฐานความเป็นอยูด่ขีึน้”	ปัจจยัส�าคญัประการหนึง่				
มส่ีวนช่วยให้มลูนิธโิครงการหลวงสามารถพฒันาการปลกูพชืชนดิต่าง	ๆ 	ซึง่เหมาะสมกบัสภาพสิง่แวดล้อม
ที่หนาวเย็นได้	 ก็คือ	 ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอาจารย์	 นักวิชาการสาขาต่าง	 ๆ	 และเจ้าหน้าที	่							
ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม	 การปฏิบัติงานทดลองค้นคว้าในเรื่องใด	 ๆ	 ท่ีมุ่งสนองความต้องการของตลาด	
เป็นส�าคญั	และผลงานวจัิยเหล่านัน้จะถกูถ่ายทอดไปสูเ่จ้าหน้าทีภ่าคสนาม	รวมไปถงึเกษตรกรอย่างรวดเรว็	
โดยทุกเดือนนักวิจัย	 นักวิชาการ	 และเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น																									
เพื่อร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 และที่ส�าคัญ	 คือ	 เพื่อให้งานวิจัย																

เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด
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	 หม่อมเจ้าภีศเดช	 รัชนี	 ประธานมูลนิธิโครงการหลวง	 ทรงกล่าวถึงการด�าเนินงานท่ีครบวงจร				

โดยได้นิพนธ์ไว้ในหนังสือ	“ประพาสต้นบนดอย”	ดังนี้

	 ...ในระยะแรก	 ถึงแม้เราจะไม่มีพืชใหม่	 ๆ	 มาส่งเสริมให้ปลูกตามดอยกันมากนักก็ตาม																				

เรากพ็ยายามเอาผลการวจิยัมาใช้ให้เป็นประโยชน์	โดยท�าสิง่ทีค่วรท�าให้ครบถ้วนตามขัน้ตอน	ซึง่การกระท�า

เช่นนี้	เรียกกันว่า	“ครบวงจร”	คือ

	 วงแรก	 		คือ	 การส�ารวจดินและน�้า

	 วงที่สอง			คือ	 การปลูกป่าในที่ที่ควรเป็นป่า	 ส่วนท่ีเหมาะแก่การเกษตรก็ต้องท�าข้ันบันได

	 	 	 ท�าทางระบายน�้า	 ปลูกหญ้าแฝก	 สิ่งที่ต้องจัดการต่อไปในวงเดียวกัน	 คือ								

	 	 	 การชลประทาน	 ซึ่งบนดอยมักขาดแคลนน�้า	 นอกจากนี้	 เรื่องพื้นฐานที่ต้อง

	 	 	 ด�าเนินการต่อในวงนี้	คือ	การคมนาคม

	 วงที่สาม			คือ	 การวจิยั	ซึง่จะหยดุไม่ได้	ต้องท�าอย่างต่อเนือ่ง	อนัได้แก่	การวจิยัพชืเมอืงหนาว

	 	 	 ทกุชนดิ	เนือ่งจากวธิกีารปลกูพืชเมอืงหนาวเหล่านัน้เป็นเรือ่งทีใ่หม่ส�าหรบัเรา

	 	 	 คนไทย

	 วงที่สี่		 		คือ	 การส่งเสรมิน�าผลงานวจัิยไปให้เกษตรกร	รวมถึงการอารักขาพชื	การพฒันาคน 

	 	 	 และการสาธารณสุข	เพื่อ	“ช่วยเขาช่วยตัวเอง”

	 วงสุดท้าย		คือ	 การขนส่ง	การคัดบรรจุ	การเก็บรักษา	และการจ�าหน่าย	การด�าเนินงานของ

	 	 	 มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

	 	 	 และสิ่งแวดล้อม	โดยมีการด�าเนินงานแบบครบวงจร	คือ

	 (1)	 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 เพื่อรักษาดินและใช้พื้นที	่						

ให้ถูกต้อง	 คือ	 แบ่งพื้นที่ให้ป่าอยู่ในส่วนท่ีเป็นป่าและท�าไร่ท�าสวนในส่วนท่ี

ควรเพาะปลกู	ไม่ให้ส่วนทัง้สองนีรุ้กล�า้ซึง่กนัและกัน	ส่วนทีเ่หมาะแก่การเกษตร        

จะต้องจัดท�าระบบขั้นบันได	 ปลูกหญ้าแฝก	 ท�าทางระบายน�้า	 สร้างระบบ

ชลประทานและปรับปรุงการคมนาคม	

	 (2) การวจิยัหาองค์ความรูท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีส่งู	 โดยวิจยัหา

พนัธุพ์ชืเมอืงหนาวชนดิใหม่	 ๆ	พัฒนาพันธุ์	 และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ต่อไป

อย่างไม่หยุดยั้ง	เพราะพืชและวิธีการปลูกใหม่เกิดขึ้นในโลกอยู่เสมอ

	 (3)	 การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 โดยน�า			

ผลการวิจัยที่ส�าเร็จแล้วส่งเสริมสู่เกษตรกรชาวเขา	 ควบคู่กับการอารักขาพืช	

การพัฒนาสังคม	 และสาธารณสุข	 เพื่อให้ชาวเขาใช้ความรู้ไปช่วยตนเอง									

ในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่	
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	 (4)	 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดโดยสนับสนุน									

และส่งเสริมด้านการขนส่ง	การคัดบรรจุ	การเก็บรักษา	และจ�าหน่าย	เพื่อให้

เกษตรกรสามารถจ�าหน่ายผลิตผลที่ได้รับการส่งเสริมได้

	 (5)	 ชุมชนด�ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยส่งเสริม

ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	พึ่งพาตนเองได้	และสามารถด�ารงชีพอยู่บนพื้นที่สูง

ได้อย่างยั่งยืน

	 (6)	 กระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม							

โดยส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต	ิ					

และสิ่งแวดล้อมของชุมชน	เช่น	ป่าไม้	และแหล่งน�้าล�าธาร

	 (7)	 ความร่วมมือกับภาครัฐ	 องค์กรท้องถ่ิน	 และประชาชนในพื้นท่ี	

โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกัน	ทั้งของภาครัฐ	องค์กรท้องถิ่น	

และประชาชน	ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันได้ดี	และไม่ซ�้าซ้อนกัน…

 4) พื้นที่ด�าเนินงาน

	 พื้นที่ด�าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	

ประกอบด้วย	 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	 38	 แห่ง											

ใน	5	จงัหวัด	คอื	เชยีงใหม่	เชยีงราย	แม่ฮ่องสอน	พะเยา	

และล�าพูน

พื้นที่ด�าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง



6 คู่มือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 5) งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง

	 พืน้ทีข่องมลูนธิโิครงการหลวงส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัความสงูจากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง	มากกว่า	

700	 เมตร	 มีสภาพเป็นพื้นที่สูงตามหุบเขาหรือเชิงเขาที่มีความลาดชัน	 สภาพแวดล้อม	 ภูมิอากาศ																

พืชท่ีเหมาะสมจึงต่างจากพื้นที่ราบ	 ซึ่งพื้นที่สูงสามารถปลูกพืชเขตหนาวได้	 แต่ในระยะแรกความรู	้								

ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชเขตหนาวในประเทศไทยยังมีน้อยมากจึงต้องวิจัย	ประกอบกับพื้นท่ีสูงมีสิ่งที่ต้อง

ค�านึงถึงหลายประการ	 เช่น	 ความยากล�าบากในการขนส่ง	 ความแตกต่างระหว่างพื้นท่ี	 และผลกระทบ						

ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสิง่แวดล้อม	งานวจิยัจงึเป็นเรือ่งส�าคญัเป็นอนัดบัแรก	โดยระยะเริม่ต้น	เป็นงานวจิยัหาพชื

หรอืสตัว์ทีเ่หมาะสมส�าหรบัส่งเสรมิให้เกษตรกรทดแทนการปลกูฝ่ิน	คอื	ปลกูได้ดใีนพืน้ทีม่อีากาศหนาวเยน็ 

และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น	ท�าให้งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงมีความหลากหลาย	ครอบคลุม	

และมุ่งตอบสนองความต้องการของเกษตรกร	

 งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงมีลักษณะ	ดังนี้

	 (1)	เน้นการวจิยั	ค้นคว้าและทดลองอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ได้พนัธุพื์ชและสตัว์ทีเ่หมาะสมกบัสภาพ

ภมูปิระเทศและภมูอิากาศบนพืน้ทีส่งูของไทย	ซึง่ปัจจุบนังานวจิยัของมลูนธิโิครงการหลวงเป็นต้นแบบของ

งานวิจัยการเกษตรที่สูง	 ด้วยการสร้างสมประสบการณ์ทางวิชาการและเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและ						

ไม้ผลเขตหนาวอย่างมากมาย			

	 (2)	เน้นเรื่องเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ	ลดต้นทุน	และลดความเสียหายของ

การผลติพชื	เช่น	การปลกูพชืในระบบโรงเรือน	เทคโนโลยกีารจดัการหลังการเกบ็เก่ียว	การแปรรปูผลติภณัฑ์	

นอกจากนี้	 ยังมีงานวิจัยด้านอารักขาพืช	 โรคพืช	และแมลงศัตรูพืช	 เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุม					

ศัตรูพืชโดยชีววิธี	ตลอดจนงานวิจัยเรื่องดินและธาตุอาหารพืช		

1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

1.1) ความเป็นมา

	 ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดัต้ัง	“กองพฒันาเกษตรทีส่งู”	ข้ึน	เพือ่ด�าเนินการ

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการ	 เมื่อวันที่	 17	 มีนาคม	พ.ศ.	 2535	 ให้มีหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ี

ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง	 รวมทั้งโอนงานบางส่วนจากมูลนิธิโครงการหลวงมายังรัฐบาล															

โดยกองพฒันาเกษตรทีส่งูได้ด�าเนนิงานคล้ายกบัเลขานุการของมูลนิธิโครงการหลวงและประสานกับหน่วยงาน

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และกระทรวงอื่น	ๆ 	ในการน�าเอาภารกิจของหน่วยงานต่าง	ๆ 	มา	สนับสนุนงานของ

มลูนิธโิครงการหลวง	ต่อมาภายใต้การปรับโครงสร้างส่วนราชการ	จงึได้เปลีย่นเป็น	“ส�านกัพฒันาเกษตรทีสู่ง” 

และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	 “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)”        

หรือ	สวพส.	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	15	ตุลาคม	พ.ศ.	2548	มีเหตุผลที่ส�าคัญ	คือ		เพื่อสนับสนุนงานและ

ขยายผลงานของมลูนธิโิครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏบัิตงิานบนพืน้ทีส่งูทีอ่ยูห่่างไกล
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และทุรกันดาร	 โดยการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบองค์การมหาชนเพื่อท�าหน้าที่ดังกล่าว	 ซึ่งจะท�าให้มี													

การบริหารจัดการท่ีมีความคล่องตัวในการด�าเนินงานและมีการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่าง	 ๆ												

ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานโครงการหลวง

 1.2) วัตถุประสงค์

	 (1)	ส่งเสริม	สนับสนุน	การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง

	 (2)	สนับสนุนการวิจัย	รวบรวม	รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	รวมทั้งรักษาคุณค่า

และสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

	 (3)	 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง	 ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ												

หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง	 และภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ															

ในการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน

	 (4)	จัดให้มีการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	พัฒนา	และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนา

พื้นที่สูงอย่างครบวงจร	เช่น	ด้านการผลิต	การตลาด	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	การขนส่งสินค้า	ตลอดจนเป็น

ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการด�าเนินการดังกล่าว

	 (5)	 ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในระดับ

นานาชาติ

	 (6)	ให้บริการด้านการให้ค�าปรึกษาและการให้บริการในด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง

ที่ได้จากการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และพัฒนา

	 (7)	 สนับสนุนและด�าเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการหลวงและ

สินค้าในโครงการของ	 สวพส.	 จากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ	 รวมทั้งด�าเนินการให้มี																	

การจดทะเบยีนสิทธบิตัร	เครือ่งหมายการค้า	และทรพัย์สนิทางปัญญาอืน่	ๆ 	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

	 (8)	 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์	 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน	 ความหลากหลายทางชีวภาพ					

และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรม

 2) หลักการด�าเนินงาน 

	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีหลักการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	2	ประการ	คือ

 2.1) หลักการท�างานของมูลนิธิโครงการหลวง	คือ	การวิจัยเพื่อเอาผลการวิจัยไปให้เกษตรกร

ได้ใช้ประโยชน์	 และเป็นไปตามความต้องการของตลาด	 การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลาย	 ๆ	 ชนิด													

การส�ารวจและวางแผนการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน	และการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	 การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน	 พร้อมรับต่อ												

การเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 รวมถึงความรู ้และเทคโนโลยี																					

โดยความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย	3	คุณลักษณะ	ดังนี้	
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	 ความพอประมาณ	หมายถงึ	ความพอดีทีไ่ม่น้อยเกนิไป	และไม่มากเกินไป	โดยไม่เบียดเบยีนตนเอง	

และผู้อื่น	เช่น	การผลิต	และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

	 ความมีเหตุผล	 หมายถึง	 การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น	 จะต้องเป็นไป											

อย่างมีเหตุผล	 โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค�านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจาก													

การกระท�านั้น	ๆ	อย่างรอบคอบ

	 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	 หมายถึง	 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ	 และการเปลี่ยนแปลง					

ด้านต่าง	 ๆ	 ที่จะเกิดขึ้นโดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต				

ทั้งใกล้และไกล

 3) พื้นที่ด�าเนินงาน

	 จากพระราชกฤษฎกีาจัดต้ังสถาบนัวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู	(องค์การมหาชน)	เมือ่วนัที	่14	ตลุาคม	

พ.ศ.	2548	ได้นิยามค�าว่า	พื้นที่สูง	ดังนี้

 “พื้นที่สูง”	 หมายความว่า	 พื้นที่ที่เป็นภูเขา	 หรือพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน�้าทะเลปานกลาง			

ห้าร้อยเมตรขึ้นไป	 หรือพ้ืนที่ที่อยู่ในระหว่างพื้นที่สูงตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ก�าหนด	พื้นที่ด�าเนินงานของ	สวพส.	ประกอบด้วย

	 (1)	 พื้นที่ของโครงการหลวง	 ได้แก่	 ศูนย์พัฒนา

โครงการหลวง	 38	 แห่ง	 ใน	 5	 จังหวัด	 คือ	 เชียงใหม	่	

เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	พะเยา	และล�าพูน

	 (2)	พืน้ทีข่อง	สวพส.	การด�าเนนิงานเพ่ือขยายผล

โครงการหลวง	มี	2	รูปแบบ	คือ	โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวง	 จ�านวน	 29	 แห่ง	 ใน	 7	 จังหวัด											

และการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงทีด่�าเนินงานพฒันา

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ	 ได้แก่	 พื้นท่ีโครงการพัฒนา				

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น

อย่างยั่งยืน	จ�านวน	11	แห่ง	ใน	3	จังหวัด	พื้นที่โครงการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนบนพื้นที่สูง	 จ�านวน	 330	 แห่ง	 ใน	 8	 จังหวัด													

และพืน้ทีโ่ครงการรกัษ์น�า้เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ	จ�านวน	

11	แห่ง ใน	7	จังหวัด พื้นที่ด�าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
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 4) งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ส�าหรับใช้ใน			

การพัฒนาพื้นที่สูง	 โดยมุ่งงานวิจัยที่จะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเป้าหมายโดยตรง	 มีลักษณะของงานวิจัย

และแนวทางงานวิจัย	ดังนี้

 4.1) ลักษณะงานวิจัย	มี	2	ลักษณะ	คือ

	 (1)	งานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง

	 เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของมูลนิธิโครงการหลวง	 เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่												

ท่ีต่อยอดผลงานวจัิยให้ก้าวหน้าและเกดิประโยชน์แก่ประชาชนยิง่ขึน้	และการสร้างองค์ความรูใ้หม่ทีท่�าให้

เกษตรกรสามารถปรับตัวและด�ารงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง	 ๆ	 ได้														

เช่น	 การแข่งขันทางการค้า	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม	 และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม								

ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่	สวพส.

	 (2)	งานวิจัยในพื้นที่ด�าเนินงานของ	สวพส.	และพื้นที่สูงอื่น

	 เป็นงานวจัิยทีมุ่ง่เน้นการน�าองค์ความรู้ของมลูนธิโิครงการหลวงไปศึกษาและทดสอบร่วมกบัชมุชน

เป้าหมายเพือ่ปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัภมูสิงัคมของแต่ละชมุชน	โดยมุง่ตอบสนองต่อความต้องการของชมุชน

ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 รวมถึงการศึกษา	 รวบรวม	ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน					

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนการศึกษาวิจัยด้านสังคม	โดยส่งเสริม

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยตั้งแต่การก�าหนดปัญหา	ด�าเนินงาน	และการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

 4.2) แนวทางงานวิจัย

	 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง	 ระยะท่ี	 2	 พ.ศ.	 2556-2559		

สวพส.	จึงได้ก�าหนดแนวทางงานวิจัย	ดังนี้
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(1) งานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 

เป้าประสงค์

	 ชุมชนบนพื้นท่ีสูงเกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร	 โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหาร	

และการศึกษาระบบการปลูกพืชอาหารที่เหมาะสมกับสภาพบนพื้นที่สูง	

แนวทางการวิจัยที่ส�าคัญ	ได้แก่

	 1.	การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง

	 2.	การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพ

ตัวชี้วัด

	 1.	จ�านวนองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตพืชอาหาร

	 2.	ระบบการปลูกพืชอาหารที่ส�าคัญ

 3.  จ�านวนชนดิพชืท้องถ่ินทีส่ญูหายหรอืขาดแคลนในชุมชนได้รับการอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูและใช้ประโยชน์

(2) งานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร 

เป้าประสงค์

	 องค์ความรู้ของโครงการหลวงได้รับการพัฒนาต่อยอดและน�าไปทดสอบในพื้นท่ีสูงอื่นๆ	 ให้เกิด

ประโยชน์อย่างกว้างขวางยิง่ขึน้	โดยมุง่เน้นการด�าเนนิงานวจิยัเพือ่เสรมิสร้างประสทิธภิาพการผลติพชืและ

สัตว์	 รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตตลอดโซ่อุปทาน	 การปรับปรุงหรือคัดเลือกพันธุ์พืช-สัตว์ที่สามารถปรับตัว

กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดี	 ตลอดจนการศึกษาพืชท้องถิ่นเพื่อสร้างความโดดเด่นของ

ผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน

แนวทางการวิจัยที่ส�าคัญ ได้แก่

	 1.	การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ของโครงการหลวง	

	 2.	การน�าองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปทดสอบในพื้นที่สูงอื่น	ๆ	

	 3.	การวิจัยเพื่อหาชนิด/พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ดีกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	

	 4.  การวิจยัและพฒันาชนดิและพนัธุพ์ชืท้องถิน่เพือ่สร้างความโดดเด่นของผลติภณัฑ์ในระดบัชมุชน

ตัวชี้วัด

	 1. จ�านวนโครงการ/องค์ความรู้ของโครงการหลวงทีไ่ด้น�าไปวจิยัต่อยอด/ทดสอบในพืน้ทีส่งูอืน่	ๆ

	 2. ชนิด/พันธุ์พืช-สัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ดีกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

	 3. ชนิดและพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน
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(3) งานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
	 ชุมชนสามารถอยู่อาศัยกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน	 โดยเน้นการวิจัยเพื่อศึกษา	รวบรวม	ฟื้นฟู	
และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ	สิง่แวดล้อม	และความหลากหลายทางชวีภาพ	การสร้างนวตักรรม
จากความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	 ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	

แนวทางการวิจัยที่ส�าคัญ ได้แก่
	 1.	การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	
	 2.	การศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	
	 3.	การวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม	

-	การศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดินในระดับชุมชน
-	การศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	

	 4.	การวิจัยและพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
	 1.	 เกษตรกรมปัีจจยัการผลติทีส่ามารถน�าไปใช้ทดแทนสารเคมเีกษตรส�าหรบัการปลกูพชืบนพืน้ท่ีสงู
	 2. จ�านวนผลติภณัฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ใช้ประโยชน์ในระดบัชุมชน/เชิงพาณิชย์
	 3.	ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
	 4.	องค์ความรู้ในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง
	 5. ชนิดไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมส�าหรับการส่งเสริมให้เกษตรใช้ประโยชน์
	 6. ชุมชนต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

(4) งานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

	 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยเน้น				
การศึกษาวิจัยถึงการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในด้านต่าง	 ๆ	 ท่ีมีต่อชุมชนบนพื้นท่ีสูง	 เพื่อหาแนวทาง
หรือเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	

แนวทางการวิจัยที่ส�าคัญ ได้แก่
	 1.	การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนบนฐานของทุนท้องถิ่น	
	 2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลไกทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองภายใต้ปรัชญา
	 				เศรษฐกิจพอเพียง	
	 3.	การรวบรวม	อนุรักษ์	วิจัย	และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อสร้างประโยชน์ต่อ					
															เศรษฐกิจชุมชน
	 4.	การวิจัยที่น�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง	
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ตัวชี้วัด

	 1.	จ�านวนองค์ความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชน

	 2.	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อวางแผน/แนวทางในการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูงให้มีภูมิคุ้มกัน

	 				และสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

 3.	จ�านวนองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการรวบรวม	อนุรักษ์	วิจัยและพัฒนาต่อยอด							

เพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน

(5) การศึกษาเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าบนพื้นที่สูงและการสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย

เป้าประสงค์

	 การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าบนพื้นท่ีสูง	 และการพัฒนาความเข้มแข็งของ

ระบบงานวิจัย	 โดยบุคลากรด้านการวิจัยได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ	 สามารถสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ	 ตลอดจนการบริหาร

จัดการองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยเพื่อน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง					

รวมทั้งงานวิจัยที่น�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง

กิจกรรมที่ส�าคัญ	ได้แก่

	 1.	การศึกษาโอกาส	ปัญหา	และเงื่อนไขทางด้านการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง

	 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงกับหน่วยงาน								

ทั้งภายในและต่างประเทศ

	 3.	การจัดการองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย

ตัวชี้วัด

	 1.	แนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าบนพื้นที่สูง

	 2. จ�านวนโครงการวิจัย/เครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน/ความร่วมมือด้านการวิจัย					

เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

	 3.	ร้อยละขององค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์

	 4.	จ�านวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

	 5.	ร้อยละของบุคลากรด้านการวิจัยได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ
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1.3 ความเชื่อมโยงงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

	 จากการที่งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างมาก	ท�าให้ปัจจุบันพื้นที่สูง

ของประเทศไทยสามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้หลากหลายชนิดและได้สร้างองค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 จ�านวนมาก	

โดยได้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงอย่างมากมาย															

จากการปลกูฝ่ินและท�าไร่เลือ่นลอยเปลีย่นมาเป็นการปลกูพชืเพือ่บรโิภคและน�าไปจ�าหน่ายเพือ่สร้างรายได้

ให้กับครอบครัว	ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรในโครงการหลวง	เกษตรกรบนพื้นที่สูง	และเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยรวม

	 สวพส.	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานและขยายผลงานของมูลนิธิ

โครงการหลวงให้เกดิประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏบิตังิานบนพืน้ทีส่งูอืน่ทีอ่ยูห่่างไกลและทรุกนัดาร	

จึงได้สนับสนุนงานด้านการวิจัยที่เป็นโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ	 ซ่ึงจ�าเป็นต้องอาศัยนักวิจัยท่ีมี														

ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลายสาขาวิชา	 หรืออาจเป็นสาขาที่อาสาสมัครและบุคลากรโครงการหลวง													

ไม่มคีวามเชีย่วชาญ	จ�าเป็นต้องอาศยับุคลากรและทรพัยากรจากภายนอก	เช่น	การวจิยัและพฒันาโรงเรอืน

ปลูกพืช	 ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิศวกรรมศาสตร์	 และสาขาวิทยาศาสตร์	 เพื่อร่วมงานกับนักวิจัย

สาขาเกษตรในการพฒันาประสทิธภิาพโรงเรอืนด้านต่าง	ๆ 	และการปลกูพชืในระบบโรงเรอืน	หรอืการวจิยั

และพัฒนาการปลูกเฮมพ์	 เป็นต้น	 และส่งผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากงานวิจัยให้กับมูลนิธิ

โครงการหลวง	โดยการน�าเสนอในที่ประชุมฝ่ายงาน	หรือประชุมประจ�าเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง	

	 ขณะเดยีวกนั	มลูนธิโิครงการหลวงได้มกีารศกึษาและคดัเลอืกพชืพนัธุใ์หม่	ๆ 	ตลอดจนเทคโนโลยี

ในการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต	ซึ่ง	สวพส.	นั้นได้น�าพืชพันธุ์	องค์ความรู้	หรือเทคโนโลยี

ที่ส�าเร็จของโครงการหลวงนั้นไปทดสอบเพื่อพัฒนาการผลิตหรือแก้ไขปัญหา	 ตลอดจนน�าไปปรับใช	้											

ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และเง่ือนไขของเกษตรกร	 โดยมีเกษตรกรเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการ								

ซ่ึงเป็นการสร้างกระบวนการเรยีนรูร่้วมกบัเกษตรกร	และสามารถส่งต่อผลงานวจัิยให้แก่เกษตรกรได้ทนัที

กล่าวโดยสรุป	 งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบการวิจัยของ	 สวพส.	 ท่ีเน้นการวิจัยท่ีแก้ไข

ปัญหาได้รวดเรว็	ทนัเวลา	มกีารทดลอง	ค้นคว้าทีต่่อเนือ่งและเกดิประโยชน์ต่อเกษตรกร	ส่วนงานวจิยัของ	

สวพส.	เป็นโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ	โดยน�าองค์ความรู้ใหม่	ๆ	จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม	

รวมทั้งน�าเทคโนโลยีโครงการหลวงไปทดสอบและปรับใช้กับบริบทพื้นที่สูงอื่น	 โดยด�าเนินงานทั้งในพื้นที่

โครงการหลวงและพื้นที่ของ	สวพส.
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ความเชื่อมโยงงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สวพส.

เกษตรกร / ชุมชน เกษตรกร / ชุมชน
ส�านักพัฒนาฝ่ายพัฒนา

เผยแพร่ผลงานวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัย
ใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์/ต่อยอด

ใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์/ต่อยอด
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

มูลนิธิ
โครงการหลวง

เผยแพร่ผลงานวิจัยประชุม

ประจ�าเดือนงาน

สัมมนาวิชาการประจ�าปี

องค์ความรู้

โจทย์วิจัย

งานวิจัย

มูลนิธิ

โครงการหลวง

งานวิจัย

สวพส.
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2.1 สภาพปัญหาของพื้นที่สูง 

	 พ้ืนที่สูงมีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขาที่มีความสูงกว่าระดับน�้าทะเล	 500	 เมตรข้ึนไป	 และมีชุมชน				

ชาวเขาอาศัยอยูอ่ย่างกระจัดกระจาย	ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ	67.22	ล้านไร่	คดิเป็นร้อยละ	53	ของพ้ืนที่	

20	จงัหวดั	ได้แก่	เชยีงใหม่	เชยีงราย	แม่ฮ่องสอน	พะเยา	ล�าพนู	แพร่	น่าน	ล�าปาง	ตาก	เพชรบูรณ์	พษิณโุลก	

เลย	สุโขทัย	ก�าแพงเพชร	กาญจนบุรี	อุทัยธานี	สุพรรณบุรี	ราชบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	และเพชรบุรี	ประชากร

บนพื้นที่สูง	ประกอบด้วย	ชาวเขา	15	ชาติพันธุ์	มีประชากร	207,138	ครัวเรือน	จ�านวน	878,177	คน					

(พ.ศ.	 2552)	 อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด	 3,774	 กลุ่มบ้าน	 โดยจังหวัดเชียงใหม่มีชาวเขา						

มากที่สุด	 จ�านวน	 236,708	 คน	 (ร้อยละ	 26.95)	 รองลงมาคือ	 เชียงราย	 จ�านวน	 125,996	 คน																					

(ร้อยละ	14.34)	และแม่ฮ่องสอน	จ�านวน	103,678	คน	(ร้อยละ	11.80)	

	 การกระจายตัวของชุมชนบนพื้นที่สูง	 ครอบคลุมลุ ่มน�้าหลักของประเทศไทย	 14	 ลุ ่มน�้า																

128	 ลุ่มน�้าสาขา	 โดยลุ่มน�้าปิง	 มีจ�านวนชุมชนชาวเขาบนพื้นท่ีสูงกระจายตัวมากท่ีสุด	 (ร้อยละ	 32.59)				

รองลงมา	ได้แก่	ลุ่มน�้าสาละวิน	(ร้อยละ	26.50)	และลุ่มน�้ากก	(ร้อยละ	10.07)	ตามล�าดับ	(พ.ศ.	2550)

	 ผลของการพัฒนาที่ผ่านมา	 ผนวกกับสถานการณ์แวดล้อมส�าคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 อาทิ																	

กระแสโลกาภวิตัน์	ความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดด	การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

และภาวะโลกร้อน	 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง	 ล้วนส่งผลต่อสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม	สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในปัจจุบัน	รวมทั้งปัญหาดั้งเดิม

ของชุมชนบนพื้นที่สูงบางส่วนที่ยังคงมีอยู ่	 และมีปัญหาใหม่ท่ีต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด													

โดยได้สรุปปัญหาหลักที่เกิดข้ึนบนพ้ืนที่สูง	 แบ่งเป็นปัญหา	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม																					

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด้านนโยบายและกฎหมาย	 และด้านการบริหารจัดการ																					

มีรายละเอียดดังนี้

 1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

 1.1) ปัญหาความยากจน 

	 เป็นผลสืบเนือ่งจากการพฒันาทีผ่่านมามกีารส่งเสรมิพชืเศรษฐกิจท�าให้ระบบการผลติเปลีย่นจาก

การเกษตรเพื่อยังชีพประกอบด้วยการปลูกพืชหลากหลายไปสู่การเกษตรเชิงพาณิชย์	 ซึ่งเป็นการปลูกพืช

เชิงเดีย่วและเน้นการพึง่พาปัจจยัการผลติจากภายนอกชมุชน	และพึง่พงิตลาดภายนอกเป็นหลกั	ประกอบกับ

พ้ืนที่สูงมีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์มีจ�ากัด	 ท�าให้เกษตรกรมีพื้นท่ีท�ากินต่อครัวเรือนน้อยและ			

บทที่ 2
ท่ีมาของงานวิจัยบนพื้นท่ีสูง
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ไม่สามารถขยายพื้นที่ท�ากินออกไปได้	 น�าไปสู ่การใช้ที่ดินท�ากินและสารเคมีอย่างมาก	 นอกจากนี้												

ความผันผวนด้านราคาปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิต	 รวมท้ังชุมชนชาวเขาขาดอ�านาจต่อรองกับพ่อค้า	

ท�าให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระหนี้สิน	

 กมล	 และคณะ	 (2553)	 รายงานว่า	 ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง																	

แบบโครงการหลวง	ในปี	พ.ศ.	2551/2552	มีรายได้รวมเฉลี่ยเท่ากับ	109,377	บาทต่อครัวเรือน	ในจ�านวนนี้

เป็นรายได้ทีเ่ป็นเงนิสดร้อยละ	88	ส่วนรายได้ทีเ่หลอือกีร้อยละ	12	เป็นรายได้ทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ	ซึง่มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ	 13,019	 บาทต่อครัวเรือน	 ซึ่งรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรที่ได้นี้ยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยรายได้																

ของครัวเรือนเกษตรทั้งประเทศและในภาคเหนือ	 โดยรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกรท่ัวประเทศ															

ในปี	พ.ศ.	2551	เท่ากับ	219,912	บาทต่อครัวเรือน	และรายได้เงินสดจากการเกษตรของครัวเรือนเกษตร

ในภาคเหนือในปี	 พ.ศ.	 2550/2551	 เท่ากับ	 140,685	 บาทต่อครัวเรือน	 (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร								

และส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	2552)

	 ส่วนครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีถึงร้อยละ	27	ที่มีรายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจน	

ซึ่งถือว่าเป็นครัวเรือนที่ยากจน	 และมีครัวเรือนเกษตรกรเกือบร้อยละ	 20	 ท่ีมีความยากจนด้านอาหาร							

(มรีายได้ไม่พอส�าหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเพือ่ประทงัชวีติในระดบัพืน้ฐาน)	ขณะท่ีครัวเรอืนเกษตรกรในพืน้ท่ี

โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	ร้อยละ	33	ทีม่รีายได้ต�า่กว่าเส้นความยากจน	ซ่ึงถือว่าเป็นครัวเรือน         

ทีย่ากจนและมคีรวัเรอืนเกษตรกรเกอืบร้อยละ	24	ทีม่คีวามยากจนด้านอาหาร	(มรีายได้ไม่พอส�าหรบัจ่าย

เป็นค่าอาหารเพ่ือประทังชีวิตในระดับพื้นฐาน)	 โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน�้าทะเลตั้งแต่							

1,000	เมตรขึ้นไป	และที่อยู่ตามแนวชายแดน	โดยเฉพาะชนเผ่าม้ง	กะเหรี่ยง	อีก้อ	และละว้า	(กมล	และ

คณะ,	2553)	

 1.2) เกษตรกรขาดความรู้ที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ 

	 การท�าเกษตรบนพืน้ทีส่งูนัน้	มีทัง้การปลกูพชืเชิงเดีย่วและพชืผสมผสานในบรเิวณท่ีสงู	ทีร่าบเชงิเขา 

และท่ีตามหบุเขา	มีน�า้จากล�าห้วยไหลผ่านตลอดปี	เมือ่ประชากรเพิม่ขึน้แต่พืน้ทีท่�าการเกษตรมจี�านวนเท่าเดมิ	

ประกอบกับมีการท�าการเกษตรบนพื้นที่มีความลาดชันและอยู่บริเวณต้นน�้าล�าธาร	(ร้อยละ	88)	ท�าให้เกิด

การชะล้างพังทลายของดิน	 ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง	 ผลผลิตตกต�่า	 ท�าให้มีการใช้สารเคมีเกษตร

จ�านวนมาก	โดยเฉพาะพืน้ทีส่งูในเขตลุม่น�า้น่านทีม่สีภาพพืน้ทีป่่าไม้ถกูแผ้วถางเป็นไร่ข้าวโพดจ�านวนมาก

เพิ่มขึ้นถึง	3	เท่า	ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	จากในปี	พ.ศ.	2548-2549	มีพื้นที่ปลูก	3	แสนไร่	เป็น	9	แสนไร่		

ในปี	 พ.ศ.	 2553	 ท�าให้สภาพป่าไม้สมบูรณ์เหลือเพียงร้อยละ	 26.15	 และมีแนวโน้มของระบบเกษตร								

ขาดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้นจ�าเป็นต้องมีการบูรณาการและผสมผสานองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับ

สภาพภูมิสังคม	โดยมีระบบการจัดการในลักษณะลุ่มน�้าที่เหมาะสมควบคู่กันไป
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 1.3) ปัญหาการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ข้าวโพดและมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 

	 เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่ใช้น�้าน้อย	 ปลูกง่ายและมีการจัดการน้อย	 ประกอบกับมีการส่งเสริม

การผลิตจากภาคเอกชน	 อีกทั้งเป็นผลมาจากการประกันราคาของรัฐบาล	 และการเปลี่ยนพื้นท่ีจาก											

การปลูกมันส�าปะหลังซึ่งเสียหายจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง	มาปลูกข้าวโพด	ท�าให้พื้นที่ปลูกข้าวโพด

เลีย้งสัตว์เพ่ิมขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ภาคเหนอืมพีืน้ทีป่ลกูข้าวโพดเพิม่ขึน้กว่า	2.3	ล้านไร่	เมือ่เปรยีบเทยีบ

พืน้ท่ีปลกูในปี	พ.ศ.	2547/2548	ท่ีมพ้ืีนท่ีปลกู	3,961,809	ไร่	โดยเพิม่ข้ึนเป็น	6,340,608	ไร่	ในปี	พ.ศ.	2554/2555 

(ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	 2555)	 นอกจากนี้	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่า															

พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศจะเพิ่มขึ้น	 แต่ผลผลิตจะลดลงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ																				

ส่วนความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของตลาดในประเทศจะมีมากขึ้น	 เนื่องจากจะมีการผลิตไก่เนื้อ										

เพื่อส่งออกไปยังกลุ่มสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงขึ้น

	 จากการที่พื้นท่ีปลูกข้าวโพดในภาคเหนือมีการขยายพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง	 ในทางกลับกันพื้นท่ีป่า

ภาคเหนือกลับลดลงปีละ	2.15%	และยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นชัดเจนและมากขึ้น	โดยเฉพาะการพังทลาย

ของดนิบนพืน้ทีล่าดชนัและทีส่งู	การชะล้างตะกอนสูแ่หล่งน�า้ธรรมชาต	ิการปนเป้ือนของสารเคมใีนแหล่ง

น�้าใช้	และพิษของสารเคมีต่อเกษตรกร	รวมถึงเกิดไฟป่าและหมอกควันกระจายทั่วพื้นที่	ในปี	พ.ศ.	2554	

มีสถิติเกิดไฟไหม้ป่าในภาคเหนือจ�านวนมากที่สุด	1,266	ครั้ง	มีพื้นที่ป่าเสียหาย	8,137	ไร่	หรือ	ประมาณ	

13.02	ตารางกิโลเมตร	เป็นการเผาไร่สร้างความเสียหายให้พื้นที่ถึง	4,025	ไร่	(ส�านักป้องกันปราบปราม

และควบคุมไฟป่า,	2554)	และภาคเหนือได้ประสบกับปัญหาหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน	(120	ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร)	โดยปี	พ.ศ.	2553	ตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	10	ไมครอน	(PM10)	มีค่า

เฉลี่ย	24	ชั่วโมง	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2553	ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่ากับ	518.5	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานกว่า	 4	 เท่า	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 แนวโน้มความรุนแรงของปัญหาหมอกควันเพิ่มขึ้น			

อย่างชัดเจน	ซึ่งพบในหลายพื้นที่ของ	9	จังหวัดภาคเหนือ	ได้แก่	เชียงใหม่	เชียงราย	ล�าปาง	ล�าพูน	แพร่	

น่าน	แม่ฮ่องสอน	ตาก	และพะเยา	 (กรมควบคุมมลพิษ,	2555)	 โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง	 เดือนมกราคม-

มีนาคมของทุกปี	ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	

	 จากการศึกษาระดับและความเป็นพษิของอนภุาคฝุน่ขนาดเลก็	(Particulate	Matter)	ของอากาศ

มีผลท�าให้เกิดโรคในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ	 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด	 กลุ่มโรคตาอักเสบ										

และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	 ส่วนด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากท่ีสุด	 จากปัญหาหมอกควันท�าให้

ทศันวิสยัในการมองเห็นทางอากาศต�า่กว่า	2,000	เมตร	เครือ่งบินไม่สามารถลงจอดสนามบินได้	โดยเฉพาะ

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนท�าให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับจากปกติ	226	เที่ยวบินเหลือเพียง	184	เที่ยวบิน	

ส่งผลให้ผู้โดยสารลดลงร้อยละ	 21.2	 และด้านธุรกิจท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว	 เช่น	 ธุรกิจโรงแรม	 ได้รับ							

ผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน	 โดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรมที่ประกอบด้วยชาวต่างประเทศ	 มีอัตรา												

การยกเลิกห้องพัก	ประมาณร้อยละ	20-30	สูงกว่าเกณฑ์ปกติในระยะเดียวกัน
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	 ส�าหรับผลกระทบด้านเกษตร	 จากการเกิดไฟป่าและมีฝุ่นละอองหมอกควันในปริมาณมาก							

อย่างต่อเน่ือง	 ส่งผลกระทบต่อผักกินใบท�าให้เกิดโรคใบเหลืองและการเจริญเติบโตช้าลง	 เนื่องจาก															

มฝีุน่ละอองปกคลมุใบท�าให้ใบได้รบัความเข้มของแสงแดดลดลง	ส่วนไม้ผลเม่ือประสบกบัอากาศทีร้่อนเกนิไป

และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ�านวนมากจะเร่งการแก่ของผลไม้	 ส่งผลให้คุณภาพและรสชาติเปลี่ยนไป	

อย่างไรกด็	ีเหตกุารณ์หมอกควนัทีเ่กดิขึน้รนุแรงเพยีงช่วงสัน้	ๆ 	จงึไม่เกดิผลกระทบต่อปริมาณและคณุภาพ

ของผลผลิตพืชส�าคัญโดยรวมของภาคเหนือ	(ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านักงานภาคเหนือ,	2550)	

 

 2) ปัญหาด้านสังคม

 2.1) การลักลอบปลูกฝิ่นของเกษตรกรในพื้นที่ที่ห่างไกลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

	 จากการส�ารวจของส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 พบว่า	 มีพื้นท่ีปลูกฝิ่นมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนจาก	 744	 ไร่								

ในฤดูปลูกปี	 พ.ศ.	 2547/2548	 เพิ่มเป็น	 984	 ไร่	 ในฤดูปลูกปี	 พ.ศ.	 2548/2549	 เพิ่มเป็น	 1,445	 ไร่												

ในฤดูปลูกปี	 พ.ศ.	 2549/2550	 และลดลงในฤดูปลูกปี	 พ.ศ.	 2553/2554	 มีพื้นที่ปลูก	 1,303.67	 ไร่													

ใน	6	จังหวัดภาคเหนือ	เนื่องจากเงื่อนไขสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	แรงจูงใจด้านราคาที่ผู้ปลูกได้รับ

ผลตอบแทนจากการปลูกฝิ่นค่อนข้างสูง	 โดยมีราคาขายปลีก	 134,000-168,000	 บาทต่อจ๊อย	 (1	 จ๊อย	

เท่ากับ	 1.6	 กิโลกรัม)	 การสนับสนุนทุนและระบบตลาดจากบุคคลภายนอก	 ท�าให้ได้ผลผลิตสูงถึง																	

2.5	 กิโลกรัมต่อไร่	 จากที่ผลผลิตฝิ่นด้ังเดิมโดยเฉลี่ยเพียง	 1.6	 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น	 นอกจากนี้ยังม	ี										

ความพยายามปลูกฝ่ินนอกฤดู	และมกีารพฒันารปูแบบการปลกูเพือ่หลบเลีย่งการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี								

ซึ่งยากล�าบากทั้งต่อการส�ารวจทางอากาศและการตัดท�าลาย	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า													

วิธีปฏิบัติการด้วยระบบปกติของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นท่ีเพียงอย่างเดียวและยกเลิกการพัฒนา					

เชิงบูรณาการบนพื้นที่สูง	 อาจจะท�าให้การป้องปราม	 การบังคับใช้กฎหมาย	 และการขจัดพื้นที่ปลูกฝิ่น				

รวมทั้งการลดปัญหาสารเสพติดของชาติไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างทั่วถึง

 2.2) ความเหลื่อมล�้าด้านสังคม 

	 อันเกิดจากความยากจนและขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ	 ยังคงมีอยู ่ทั่วไป															

เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนพื้นราบ	ซึ่งเป็นผลจากการคมนาคมที่ล�าบากและการพิสูจน์สัญชาติของชาวเขา

เอง	ท�าให้มีสถานภาพเป็นผู้อพยพลี้ภัย	ผู้หลบหนีเข้าเมือง	หรือเป็นผู้ตกส�ารวจ

 2.3) ความซับซ้อนของประชากรบนพื้นที่สูงที่เพิ่มขึ้น 

	 (1)	 มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและเยาวชนบนที่สูงเข้าสู่เมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ	94.62	มีการเคลื่อนย้ายชั่วคราว	โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท�างาน	ร้อยละ	76.8	

เป็นการเคลือ่นย้ายหลงัฤดกูาลเกบ็เกีย่ว	และเคลือ่นย้ายไปเรยีนหนังสอื	ร้อยละ	93.5	ส่วนการเคลือ่นย้าย

แรงงานแบบถาวร	 ร้อยละ	 5.3	 โดยมีสัดส่วนในการเปลี่ยนแปลงช่วงปี	 พ.ศ.	 2547–2552	 สัดส่วน															

การเคล่ือนย้ายเพ่ือมาท�างานต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อศึกษาเล่าเรียนในปี	 พ.ศ.	 2547	 คิดเป็น	 62	 :	 38									
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และในปี	พ.ศ.	2552	คิดเป็นสัดส่วน	54	:	46	ส่งผลกระทบต่อชุมชนบนพื้นที่สูงหลายประการ	เช่น	การขาด

แรงงานในการดูแลครอบครัว	 แรงงานในภาคเกษตร	 การขาดผู้สืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณี																			

และภมูปัิญญาท้องถิน่	และอาจขาดเยาวชนแกนน�าหรอืผูน้�ารุ่นใหม่ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถท่ีจะพฒันาชมุชน

ในอนาคต	เป็นผลให้ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชมุชนในพืน้ทีส่งูเริม่เปลีย่นแปลง	การสบืทอดวฒันธรรม

ต่าง	 ๆ	 ของชุมชนลดความส�าคัญและเริ่มสูญหาย	 เป็นผลให้กลไกทางประเพณีและภูมิคุ้มกันทางสังคม								

ที่เป็นแนวทางดั้งเดิมในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอ่อนแอลง	มีความล่อแหลมต่อปัญหาต่าง	ๆ	ทั้งปัญหา

ต่อตัวเยาวชน	การขาดจิตส�านึกต่อสังคม	การแพร่ระบาดของยาเสพติด	โรคเอดส์	ฯลฯ	

	 นอกจากนี	้มกีารเคลือ่นย้ายของประชากรทีม่ผีลกระทบต่อการใช้ทีดิ่นบนพ้ืนท่ีสงู	ได้แก่	แรงงาน

ต่างด้าวทดแทนแรงงานบนพื้นที่สูงที่เคลื่อนย้าย	 และกลุ่มประชากรพื้นราบเคลื่อนย้ายสู่พื้นที่สูง	 เป็นต้น	

ส่วนปัญหาที่ขยายวงกว้างสู่สังคมเมืองหลายประการ	เช่น	โอกาสที่จะเกิดการมั่วสุมทางอบายมุข	การก่อ

อาชญากรรม	 การค้าประเวณี	 ตลอดจนการมาเป็นสมาชิกของสังคมเมือง	 ท�าให้เกิดการแออัด																						

เกิดแหล่งเสื่อมโทรม	และเกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง

	 (2)	มกีารอพยพของแรงงานต่างด้าวเข้าเมอืงอย่างผดิกฎหมาย	เพือ่เข้ามาค้าขายตามแนวชายแดน	

และการอพยพเข้าไปสู่เมืองใหญ่	 โดยการชักชวนญาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนให้เข้ามาประเทศไทย					

โดยมีปัจจัยที่ส�าคัญ	เช่น	การท�ากิน	สาธารณสุข	และการศึกษา	เป็นต้น	ผลกระทบจากเคลื่อนย้ายแรงงาน

ต่างด้าวทีเ่ข้ามารบัจ้างในภาคการเกษตร	โดยทดแทนแรงงานเยาวชนทีเ่คลือ่นย้ายออกไป	ซึง่ส่งผลกระทบ

ด้านลบถึงร้อยละ	63.1	ได้แก่	ปัญหาอาชญากรรม	ยาเสพติด	การค้ามนุษย์	และการกลับมาระบาดใหม่

ของโรคเดิม	ได้แก่	โรคเท้าช้าง	และวัณโรค	

	 (3)	โครงสร้างของประชากรบนพืน้ทีส่งู	ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่อีายนุ้อยกว่าหรอืเท่ากบั	15	ปี	ซึง่ถอืว่า

ยังเป็นวัยเด็ก	และประชากรที่มีช่วงอายุระหว่าง	16-30	ปีมีสัดส่วนเท่ากัน	(ร้อยละ	29)	เนื่องจากต้องการ

แรงงานเพื่อช่วยประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวความเชื่อเดิม	 และบางชนเผ่ามีการแต่งงานเร็วขึ้น	

ท�าให้เกดิครอบครวัขยายและต้องการพืน้ทีท่�ากนิเพิม่ขึน้	ส่วนประชากรมเีพยีงส่วนน้อยทีเ่ป็นผูส้งูอายหุรอื

วัยชราอายุ	60	ปีขึน้ไป	ร้อยละ	7	โดยขนาดของครวัเรือนในพืน้ทีส่งูมขีนาด	5.8	คน	(วนัเพญ็	และคณะ,	2548)

 3) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3.1) การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

	 เกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้	และการใช้ทรัพยากรดินและน�้าที่ไม่ยั่งยืนรวมถึงความสูญหายของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 (1)	ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงมีอยู่	 	พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงไปมาก	นับจากปี	

พ.ศ.	 2516	 จนปี	 พ.ศ.	 2545	 สูญเสียป่าธรรมชาติไปกว่า	 53.64	 ล้านไร่	 จากพื้นที่ป่า	 134.71	 ล้านไร	่						

หรือร้อยละ	42	เหลือ	81.07	ล้านไร่	หรือร้อยละ	25	ส�าหรับพื้นที่ป่าของภาคเหนือนับจากปี	พ.ศ.	2516	

จนปี	พ.ศ.	 2556	พื้นที่ป่าลดลงร้อยละ	21.80	 เหลือพื้นที่ป่าร้อยละ	52.36	ของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด	
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เนื่องจากความต้องการใช้พื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล	เช่น	การสร้างเขื่อน	การตัดถนน	เป็นต้น	ในขณะ

ที่ภาคประชาชนได้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจและเป็นท่ีต้องการของตลาด	 เช่น	 ข้าวโพด	

กะหล�่าปลี	มันส�าปะหลัง	หรือในบางพื้นที่อาจใช้เพื่อการปลูกข้าวไร่	ซึ่งท�าให้เกิดการเสื่อมโทรมของพื้นที่

ต้นน�้าล�าธาร	

	 (2)	 ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้าเพ่ือการเกษตร	 การบริโภค	 และอุปโภค	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	

เนื่องจากขาดแคลนแหล่งกักเก็บน�้า	 เพราะความต้องการใช้น�้าในภาพรวมมีปริมาณมากกว่าศักยภาพ							

การเกบ็กกัน�า้	การพัฒนาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่ไม่สามารถด�าเนนิการได้	เนือ่งจากพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม	ส่วนใหญ่

พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีการเกษตรถูกปิดล้อมด้วยป่าอนุรักษ์	 ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ											

และระเบียบข้อกฎหมายต่าง	ๆ	อีกทั้งประชาชนบนพื้นที่สูงขาดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการน�้า												

จึงท�าให้การใช้น�้าที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพ	 ส�าหรับพื้นที่สูงโดยส่วนใหญ่อาศัยน�้าประปาภูเขา/ประปา

หมู่บ้าน	และน�้าฝนเป็นหลัก	ส่วนชลประทานบนพื้นที่สูงเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน�้า	เช่น	แหล่งน�้าขนาดเล็ก	

มีสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ	 5	 และท�าให้มีแนวโน้มของการซื้อน�้ากิน	 น�้าใช้	 และน�้าเพื่อการเกษตร																			

ถึงร้อยละ	15

	 ถึงแม้ว่าภาคเหนือเป็นบริเวณที่มีปริมาณฝนสูงเฉลี่ย	1,432	มิลลิเมตรต่อปี	มีแหล่งต้นน�้าล�าธาร

และเป็นแหล่งน�า้ทีไ่หลลงสูลุ่ม่น�า้ตอนล่างในบรเิวณทีร่าบภาคกลาง	ซึง่ควรจะมนี�า้ใช้ตลอดปี	แต่เนือ่งจาก

มกีารท�าลายป่าไม้อย่างรวดเรว็ในระยะทีผ่่านมา	ท�าให้แหล่งน�า้ทีเ่คยมป่ีาไม้ดูดซบัน�า้ไว้หรอืแหล่งน�า้ต่าง	ๆ  

มีปริมาณน�้าน้อยลงไปมากจนอ่างเก็บน�้าของเขื่อนที่สร้างขึ้นในภาคเหนือกักเก็บน�้าไว้ได้น้อย	 บางปี													

มีปริมาณน�้าที่กักเก็บต�่ากว่าระดับน�้าที่ควรกักไว้ส�าหรับใช้ประโยชน์ไม่สอดคล้องกับความสามารถ														

ในการรองรบัปริมาณน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่ของภาคเหนอืและทีม่คีวามส�าคญักบัลุม่น�า้ปิงและลุม่น�า้น่าน 

ได้แก่	เขื่อนภูมิพล	เขื่อนสิริกิติ์	เขื่อนแม่งัด	เขื่อนแม่กวง	โดยมีความจุของปริมาณน�้าทั้งหมด	23,500	ล้าน

ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ	 99.53	 ของภาคเหนือ	 ซึ่งปริมาณน�้าความจุในแต่ละเข่ือน	ปี	 พ.ศ.	 2551									

มีปริมาณลดลงจากปี	 พ.ศ.	 2549-2550	 เมื่อเปรียบเทียบกับท้ังประเทศกับภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง							

ตามล�าดับในแต่ละช่วงปี	จากร้อยละ	36.28	ในปี	พ.ศ.	2550	เป็นร้อยละ	32.10	ในปี	พ.ศ.	2551	เป็น

ทิศทางเดียวกับปริมาณน�้าที่น�าไปใช้งานได้	

 

	 (3)	ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่	

	 (3.1)	ดนิเสือ่มโทรม	จากการท�าการเพาะปลกูของเกษตรกรบนพืน้ทีส่งู	เป็นการใช้ทีด่นิไม่ถกูต้อง

และเหมาะสม	 ซึ่งพืชบางชนิดเป็นพืชที่ปลูกกันมาเป็นเวลานาน	 โดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน�้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ	ท�าให้พื้นที่ท�าการเกษตร	ร้อยละ	96.5	ของพื้นที่สูงใน	12	จังหวัดของภาคเหนือ	ซึ่งเป็นพื้นที่

ที่มีความลาดเทมาก	 เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน	 จากการจ�าแนกตามช้ันความรุนแรงของ

การชะล้างพังทลายของดิน	 จ�าแนกตามภาคต่าง	 ๆ	 ของประเทศไทยเมื่อปี	 พ.ศ.	 2543	 พบว่า																						
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พื้นที่ภาคเหนือมีพื้นที่ที่เกิดการชะล้างพังทลายของดินที่มีความรุนแรงมากที่สุดคือ	7,158,845	ไร่	คิดเป็น							

ร้อยละ	67.2	ของพื้นที่ที่เกิดการชะล้างพังทลายของดินทั้งหมด	รวมทั้งการเกิดดินและโคลนถล่ม

	 (3.2)	มลพษิทางน�า้	เนือ่งจากการละเลยสขุอนามยัชมุชนท�าให้เกดิการปนเป้ือนของเชือ้จลุนิทรย์ี

ท่ีอยูใ่นส่ิงขบัถ่ายของสตัว์	น�า้ทิง้จากครวัเรอืน	และการแปรรปูผลติผลทางการเกษตร	ทัง้นีผ้ลการสุม่ตรวจ

คุณภาพน�้าช่วงฤดูหนาวตามมาตรฐานคุณภาพน�้าผิวดิน	 ประเภทที่	 3	 ประกาศของคณะกรรมการ															

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่	8	(2537)	จ�านวน	21	รายการ	แบ่งเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านกายภาพ	ด้านเคมี	

(เคมีทั่วไป	สารก�าจัดศัตรูพืช	4	กลุ่ม	 โลหะหนัก)	และด้านชีวภาพ	(เชื้อจุลินทรีย์	coliform	และ	fecal	

coliform)	ของแม่น�้าสายส�าคัญเขตภาคเหนือปี	พ.ศ.	2551-2554	พบว่า	คุณภาพน�้าของลุ่มน�้าปิง	ลุ่มน�้าน่าน 

ลุ่มน�้าสาละวิน	ลุ่มน�้าโขง	ลุ่มน�้ากก	ลุ่มน�้าแม่กลอง	และลุ่มน�้ายม	 ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	

38	 แห่ง	 และบางแห่งของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงพอใช้	

โดยทกุลุม่น�า้ผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพ	สารก�าจดัศตัรพูชื	4	กลุม่	และโลหะหนกั	(ร้อยละ	100)	แต่บางล�าน�า้

สาขาของลุ่มน�้าปิงและลุ่มน�้ากก	คุณภาพน�้ายังมีการแปรปรวนด้านชีวภาพ	ค่า	DO	ต�่ากว่า	4	mg/L	และ

ค่า	BOD	สูงกว่า	2	mg/L	ซึง่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	อย่างไรกต็าม	มลูนธิโิครงการหลวงร่วมกบัสถาบนัวจิยั

และพฒันาพืน้ทีส่งูตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวจึงได้สนบัสนนุให้ชมุชนจดักิจกรรมฟ้ืนฟแูละบ�าบดัคณุภาพน�า้ 

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

	 (3.3)	ความไม่ปลอดภยัของผลผลติบนพืน้ทีส่งู	อนัเกดิจากเกษตรกรขาดความรูแ้ละวธิกีารจดัการ

ที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	(แมลง	โรค	และวัชพืช)	รวมทั้งเงื่อนไขความต้องการของ

ตลาด/ผู้บริโภคที่นิยมผลิตผลที่มีลักษณะสวยงาม	 ไม่มีต�าหนิ	 ท�าให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีปริมาณสูง						

ส่งผลให้เกดิสารพษิสะสมในผลติผล	ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค	โดยกลุม่สารเคมท่ีีส�าคญั

คือ	(1)	ออร์กาโนคลอรีน	(2)	ออร์กาโนฟอสเฟต	(3)	คาร์บาเมต	และ	(4)	ไพรีทอยด์สังเคราะห์	นอกจากนี้

การใช้สารเคมีมากเกินความจ�าเป็นยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งต้นน�้าและพ้ืนที่เพาะปลูก									

บนพื้นที่สูงด้วยเช่นกัน	

 3.2) ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการบังคับใช้กฎหมายไม่ชัดเจน 

	 เนื่องจากพื้นที่สูงมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมาย	มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	และองค์กร

พัฒนาเอกชนที่เข้าไปมีส่วนรับผิดชอบท�าให้ความขัดแย้งที่เกิดจากนโยบาย	 ข้อกฎหมาย	 หรือระเบียบ

ปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน	ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานในพื้นที่	โดยเฉพาะด้านป่าไม้และการใช้ที่ดิน	นอกจากนี้

มีความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนเกี่ยวกับสิทธิที่ดิน	 และความขัดแย้งระหว่างชุมชนต้นน�้า	 กลางน�้า									

และปลายน�้าเกี่ยวกับทรัพยากรน�้า	
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 4) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

 4.1) ปัญหาทีเ่กดิจากข้อจ�ากัดของพ้ืนทีช่มุชนทีต่ัง้อยูก่ระจดักระจายในพืน้ทีท่รุกันดารและห่างไกล 

	 ท�าให้การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของรัฐต้องลงทุนค่อนข้างสูง	 ส่งผลต่อการคมนาคมยังไม่สะดวก

เป็นอุปสรรคในการด�าเนินงานของหน่วยงานและการขอรับบริการของชุมชนในพื้นที่สูง	

 4.2) การขาดความเข้าใจการบริหารจัดการแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน�้า 

	 เนื่องจากการพัฒนาบนพื้นที่สูงต้องมุ่งสร้างสมดุลระหว่างดิน	 น�้า	 ป่าไม้และคนไปพร้อม	 ๆ	 กัน				

ซ่ึงผลการพฒันาทกุอย่างมผีลกระทบเชือ่มโยงจนก่อให้เกดิปัญหาเริม่ตัง้แต่การท�าเกษตรกรรมบนพืน้ทีส่งู

ทีส่่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้	ทีดิ่น	แหล่งน�า้	ภมูอิากาศ	ซึง่ก่อให้เกดิสภาพความกดดันต่อการประกอบ

อาชพีของเกษตรกรบนพืน้ทีส่งู	รวมถงึความไม่มัน่คงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมตลอดจนการเสือ่มโทรม

ของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในพืน้ทีลุ่ม่น�า้แต่ละแห่ง	ประกอบกบัในช่วงทีผ่่านมาการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงานของรฐั	มกีารด�าเนนิงานในลกัษณะแยกส่วน	เช่น	การจดัท�าแผนบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้

เฉพาะลุ่มน�้า	 แผนการใช้ที่ดินในแต่ละลุ่มน�้าการพัฒนาพื้นที่สูงเฉพาะแห่ง	 เป็นต้น	 ท�าให้ขาดการบูรณาการ

ในการปฏิบัติงานและความร่วมมือที่เป็นระบบ	สอดคล้องกับสภาพปัญหาและทรัพยากรที่มีอยู่	 รวมทั้ง		

ขาดการเชือ่มโยงการใช้ฐานความรู้และบทเรียนของโครงการหลวงและโครงการพระราชด�ารต่ิาง	ๆ 	อย่างเหมาะสม 

จึงท�าให้การพัฒนาไม่เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการท�างานร่วมกันโดยใช้ลุ่มน�้าเป็นขอบเขตพัฒนาเพื่อให้

สามารถมองปัญหา	 สาเหตุ	 และแนวทางแก้ไขที่เชื่อมโยงกันได้	 และสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี																	

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความม่ันคงในการด�าเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน	 ท้ังในมิติด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	ความมั่นคง	และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูง	ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่สูงในอนาคต

จึงต้องมองความสมดุลทุกมิติของความยั่งยืน	โดยอาศัยลุ่มน�้าขอบเขตการพัฒนา

ที่มา	:	ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	ระยะที่	2	(พ.ศ.	2556-2559)

2.2 ผลการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและการน�าไปใช้ประโยชน์

	 สวพส.	 ได้ด�าเนินงานวิจัยตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2549	 โดยมีการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง	 สถาบัน						

การศึกษา	 และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	 ด�าเนินงานวิจัยในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	 38	 แห่ง	

ครอบคลุมพื้นที่	 21	อ�าเภอ	5	จังหวัด	 โดยมุ่งสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้จากผลการวิจัย

ของโครงการหลวง	เช่น	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว	ศักยภาพการแข่งขันของ

สนิค้าการเกษตร	การจดัการองค์ความรูข้องโครงการหลวง	และรูปแบบการบริหารจดัการทีด่ขีองโครงการหลวง 

นอกจากนี้	 ได้ด�าเนินงานวิจัยในพื้นท่ีของ	 สวพส.ซึ่งเป็นการร่วมมือด�าเนินการวิจัยจากสถาบันการศึกษา	
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และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	ในพื้นที่ของ	สวพส.	29	แห่ง	ครอบคลุมพื้นที่	7	จังหวัด	เพื่อสร้างรายได้จาก

ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรบนฐานความรู้ทีเ่หมาะสม	โดยใช้ทนุองค์ความรูจ้ากโครงการหลวง

และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมแต่ละท้องถิ่น	ศึกษาและทดสอบความเหมาะสมขององค์ความรู้

จากโครงการหลวง	การวิจัยแบบมีส่วนร่วม	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การพัฒนาแหล่งอาหารชุมชน	 รวมทั้งรวบรวม	 อนุรักษ์	 และต่อยอด									

องค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	 เพื่อประโยชน์ใน										

การส่งเสริมในระดับชุมชน
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ผลงานวิจัย การน�าไปใช้ประโยชน์

1.	ชีวภัณฑ์เกษตร

โรคเหี่ยวเขียว

เชื้อราสาเหตุโรคแมลงของ		

เพลีย้ไฟ	เพลีย้อ่อน	แมลงหวีข่าว

และหนอน

เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลพริก	มะเขือ	และแตง	มีผลิตภัณฑ์

ป้องกันโรคเห่ียวเขียวซึ่งท�าให้ต้นพืชตายมากในระยะ             

เก็บผลิตผล	 ท�าให้ผลิตผลมีความเสียหายลดลง	 และส่งเสริม

การเจริญเติบโต	สร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืช	

เกษตรกรกลุม่ผูป้ลกูพชืตระกูลกะหล�า่และมะเขือ	มผีลติภณัฑ์

ก�าจัดแมลงศัตรูส�าคัญ	 4	 ชนิด	 ท�าให้ผลิตผลมีความเสียหาย		

ลดลงจากแมลงศัตรูพืช	4	ชนิด	

2.	การท�าถ่านอดัแท่งจากซงัข้าวโพด เกษตรกรสามารถน�าซังข้าวโพดมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มใช้

ในครัวเรือน	 สามารถลดรายจ่าย	 และเพิ่มมูลค่าให้แก	่													

ซังข้าวโพด	 ลดการตัดไม้มาท�าฟืน	 และลดปัญหาหมอกควัน

จากการเผาซังข้าวโพด

3.	การปลูกข้าวต้นเดี่ยวด้วยระบบ	

				นาน�้าน้อย

เกษตรกรมีความพึงพอใจและน�าวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวและ

ระบบนาน�า้น้อยไปใช้	เพราะเหน็ผลว่าข้าวปลูกต้นเดีย่วแตกกอ

ให้ดีกว่าข้าวหลายต้น	 และง่ายต่อการคัดเลือกต้นที่ต้องการ					

อีกทั้งต้นข้าวมีรวงขนาดใหญ่	 ทนต่อการหักล้ม	 และยังช่วย									

ลดการระบาดของโรค/แมลง

4.	การปลูกเฮมพ์ ส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม	 ในป	ี															

พ.ศ.	 2557	 ส�าหรับผลิตใช ้ในครัวเรือน	 30	 ไร ่	 ผลิต																									

เชิงอุตสาหกรรม	 120	 ไร่	 และผลิตเมล็ดพันธุ์ส�าหรับส่งเสริม

แก่เกษตรกร	ประมาณ	1,200	กิโลกรัม

5.	การจดัการธาตอุาหารส�าหรบัพืช มีสูตรปุ๋ยข้าวไร่	ข้าวนา	ข้าวโพด	ผักกะหล�่าปลี	ผักกาดขาวปลี	

และถั่ว	ส�าหรับเกษตรกร

หมายเหตุ		1.	ผลงานวิจัยของ	สวพส.	แสดงในภาคผนวก	ก

            2.	สามารถสืบค้นผลงานวิจัยอื่น	ๆ	เพิ่มเติมได้ที่	เว็บไซต์ของ	สวพส.	http://www.hrdi.or.th/
 

ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ในระยะที่ผ่านมา

   

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-
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	 อย่างไรกต็าม	แม้ว่ามลูนธิโิครงการหลวงและ	สวพส.	ได้มกีารวจิยัและพฒันาในด้านต่าง	ๆ 	ปัญหา

ที่ยังคงมีอยู่	และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง	ๆ 	ท�าให้เกิดประเด็นท้าทายและเงื่อนไขใหม่	ซึ่งจะเป็น		

งานวิจัยที่ท้าทายในระยะต่อไปในการพัฒนาพื้นที่สูง

2.3 ประเด็นท้าทายและเงื่อนไขใหม่ต่องานวิจัย

 1)	 ความแปรปรวนของภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อผลผลิตของการปลูกพืชบนพ้ืนท่ีสูง																			

และการปรับตัวรองรับ	

	 จากความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งมีผลต่อปริมาณน�้าฝน	การกระจายตัวของฝน	ตลอดจน

อณุหภมูแิละฤดกูาลทีเ่ปลีย่นแปลง	โดยมกีารคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อทรพัยากรน�า้	การระบาดของ

โรคพชืและแมลงทีม่ากขึน้	และมผีลต่อเนือ่งถงึกิจกรรมทางการเกษตรบนพืน้ทีส่งู	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพชือาศยั

น�า้ฝน	ปริมาณน�า้ฝนทีเ่ปลีย่นแปลงมผีลกระทบต่อพชืเกอืบทกุชนดิโดยเฉพาะพืน้ทีเ่กษตรนอกชลประทาน

เพราะพืชเหล่านี้หลังจากออกดอกแล้วต้องการน�้าในการพัฒนาผลผลิต	 (ACCCRN,	 2554)	 พืชที่ปลูก										

ในเขตหนาวเริ่มมีการให้ผลผลิตน้อยลง	ได้แก่	ข้าว	ถั่วเหลือง	(กรมวิชาการเกษตร,	2554)	พืชเมืองหนาว			

หรอืไม้ผล	เช่น	ล้ินจี	่และล�าไย	ทีต้่องการอณุหภมูติ�า่ในการกระตุน้การออกดอก	ได้รบัผลกระทบจากอณุหภมูิ

ที่สูงขึ้น	 รวมถึงการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลท�าลายนาข้าวเสียหายรวมกันประมาณ	4-5	ล้านไร่	

ระหว่างปี	พ.ศ.	2551-2553	 (กรมการข้าว,	2552)	นอกจากนี้	 ความแปรปรวนของภูมิอากาศอาจท�าให้			

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศป่าไม้จากชนิดหน่ึงเป็นอกีชนดิหนึง่ได้	ท�าให้บริการทีจ่ะได้รับจากระบบนเิวศ	

(Ecosystem	 Service)	 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 (กรมพัฒนาท่ีดิน,	 2547)	 ตลอดจนการสูญหายของ							

ความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	 รวมถึงผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว	 จากแนวโน้มอุณหภูมิ						

ที่แปรปรวนส่งผลกระทบต่อดอกไม้เมืองหนาว	 ส่วนการเกิดภาวะฝนแล้งมีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว			

ท่ีเป็นน�้าตกและมีการล่องแก่ง	 ในขณะที่ช่วงฝนตกมากจะส่งผลกระทบต่อน�้าหลากและดินโคลนถล่ม							

ท�าให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ยากล�าบาก	(ACCCRN,	2554)

	 ดังน้ัน	 การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชบนพื้นท่ีสูงให้เหมาะสม	 เช่น	 พันธุ์พืชท่ีทนแล้ง										

หรือการปลูกพืชทีใ่ช้น�า้น้อย	การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตบินพืน้ทีส่งูภายใต้ภาวะความแปรปรวน

ของภูมิอากาศ	 รวมถึงการปรับตัวของชุมชนในการลดความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น	 จึงเป็น			

งานวิจัยและพัฒนาที่ท้าทายของพื้นที่สูง

 2)	การเปิดเขตการค้าเสรมีผีลกระทบต่อการแข่งขนัด้านราคาและคณุภาพของผลติรวมถงึ									

ชนิดของพืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง	
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	 ประเทศไทยมดีลุการค้าผกัและผลไม้ขาดดลุกบัประเทศจนีอย่างมาก	และนบัวนัมลูค่าการขาดดุล

จะขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น	 ส่วนการค้ากับประเทศออสเตรเลีย	 พบว่า	 การค้าพืชในปี	 พ.ศ.	 2545	 และ																

พ.ศ.	2546	มีการค้าขาดดุลและได้ปรับมาเป็นการค้าเกินดุลจ�านวนเล็กน้อย	ในปี	พ.ศ.	2547	ในส่วนของ

ผลไม้นั้น	 พบว่า	 มูลค่าการค้ายังเป็นการขาดดุลตลอดช่วงป	ี พ.ศ.	 2545-2547	 (ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์

ประยุกต์,	 2549)	 เช่น	 มีการน�าเข้าพืชผักและผลไม้หลายชนิด	 โดยเฉพาะจากจีน	 มีราคาน�าเข้าต�่ากว่า				

และมกีารน�าเข้ามาจ�าหน่ายเพิม่มากขึน้	(สมพร	และคณะ,	2552)	นโยบายการค้าเสรมีผีลส�าคัญทีท่�าให้ประเทศ

ผู ้น�าต่างให้ความส�าคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าน�าเข้าเพิ่มมากขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อคุ้มครอง															

ด้านสุขอนามัยกับผู้บริโภค	การส่งออกสินค้าพืชผัก	 ผลไม้	 และกาแฟของไทย	จึงต้องพัฒนารูปแบบของ											

การผลิตให้สอดคล้องกับตลาดและความต้องการของผู้บริโภค	 การจัดท�าเขตการค้าเสรีกับประเทศใน	

ASEAN	และนอกประชาคม	ASEAN	มีผลต่อการปรับลดอัตราภาษีในกลุ่มผักและผลไม้หลายชนิดให้เป็น

ศูนย์หรือเกือบเป็นศูนย์	 เป็นการเร่งให้เกิดการแข่งขันทางการค้าและน�าไปสู่การพัฒนากฎระเบียบ											

และมาตรการด้านสขุอนามยัของประเทศผู้น�าเข้าสินค้าผักและผลไม้	ซึง่ผูส่้งออกจะต้องถอืปฏบิตัเิพือ่ไม่ให้เกดิ

ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าพืชผักและผลไม้	 ครอบคลุมถึงระบบการผลิตภายใต้มาตรฐาน	 GAP											

และระบบการบรรจุและแปรรูปมาตรฐาน	GMP	และ	HACCP	เป็นฐานส�าคัญ	ดังนั้น	งานวิจัยและพัฒนา

จึงจ�าเป็นต้องเร่งปรับปรุงศักยภาพการผลิต	คุณภาพสินค้า	ยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยต่าง	ๆ							

ให้มากขึ้น	 และการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค			

ตลอดจนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว	

	 ในขณะเดียวกนัเมือ่มกีารเปิดประชาคมอาเซยีน	ในปี	พ.ศ.	2558	จะมตีลาดและฐานการผลติร่วมกัน

และจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	 บริการ	 การลงทุน	 เงินทุน	 และแรงงานฝีมืออย่างเสรี	 ท�าให้สินค้าส�าคัญ				

บนพื้นที่สูงมีคู ่แข่งขันและสภาพการแข่งขันในตลาดเพ่ิมขึ้น	 เช่น	 กาแฟ	 ผักและผลไม้หลายชนิด																				

ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับผลกระทบทั้งด้านการผลิต	 โดยเฉพาะพืชส�าคัญบนพื้นท่ีสูงท่ีอาจจะม	ี														

ข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบ	 เป็นส่ิงจ�าเป็นและมีความส�าคัญเพื่อน�าไปใช้ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ	์						

การพัฒนาที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	

	 3)	การปลูกข้าวโพดบนที่สูงเพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่อพื้นที่ป่าและมลพิษของสิ่งแวดล้อม	

	 เนื่องจากเกษตรกรจะหันมาปลูกข้าวโพดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น	ๆ	ที่มีต้นทุนการผลิตสูง	

จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นพื้นที่เป็น	3	แสนไร่	ในช่วง	3	ปี	ที่ผ่านมามีผลกระทบต่อพื้นที่ป่า	การพังทลายของ

ดนิบนพืน้ทีล่าดชันและทีส่งู	การชะล้างตะกอนสูแ่หล่งน�า้ธรรมชาติ	การปนเป้ือนของสารเคมใีนแหล่งน�า้ใช้ 

และพิษของสารเคมีต่อเกษตรกร	รวมถึงเกิดไฟป่าและหมอกควัน

	 4) ปัญหาด้านความมัน่คงของชมุชนบนพืน้ทีส่งูทีต่ัง้อยูต่ามแนวชายแดนและการลกัลอบปลกูฝ่ิน

	 เน่ืองจากเกษตรกรยงัมฐีานะยากจนและขาดอาชีพท่ีมัน่คง	ท�าให้ชุมชนท่ีเข้าถึงยากเป็นพ้ืนท่ีเสีย่ง

และลักลอบปลูกฝิ่น	ประกอบกับมีเงื่อนไขสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	แรงจูงใจด้านราคา	การสนับสนุนทุน
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และระบบตลาดจากบุคคลภายนอก	นอกจากน้ี	 ยังมีความพยายามปลูกฝิ่นนอกฤดู	 มีการพัฒนารูปแบบ

การปลูกเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่	 ซึ่งยากล�าบากทั้งต่อการส�ารวจทางอากาศและ												

การตัดท�าลาย

	 5)	ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและชุมชนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวัตน์

		 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง	 เนื่องจากพื้นที่สูงมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม																

มีความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน	

ท�าให้ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ	 และมีผลกระทบเชิงลบต่อด้านสังคม

และวัฒนธรรมตามมา	เช่น	การบรโิภคนยิม	ใช้สนิค้าฟุม่เฟือยเพิม่ข้ึน	การน�าวฒันธรรมสมยัใหม่เข้าสูช่มุชน	

ท�าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	เช่น	วัฒนธรรมการแต่งกาย	เป็นต้น

2.4 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

	 งานวิจัยเป็นภารกิจที่ส�าคัญของสถาบันและพัฒนาพื้นที่สูง	 ในการสนับสนุนงานโครงการหลวง

และการขยายผลงานโครงการหลวงไปปรบัใช้ในชมุชนบนพืน้ทีส่งู	เพือ่พฒันาชวีติความเป็นอยูข่องชาวเขา

ให้ดขีึน้และฟ้ืนฟูป่าต้นน�า้ล�าธารให้มคีวามสมบรูณ์ตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

โดยเป็นงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง	 และงานวิจัยในพื้นท่ีของ	 สวพส.	 นอกจากนี้	 ส่งเสริม		

ความร่วมมือและบูรณาการงานวิจัยบนพ้ืนท่ีสูง	 โดยการประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	 ๆ																	

ในการก�าหนดทิศทางการปฏิบัติงานวิจัยให้เป็นไปในแนวเดียวกัน	 รวมถึงการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน									

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยบนพื้นที่สูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยมีกลยุทธ์งานวิจัย	ดังนี้

	 (1)	 เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและการขยายผลองค์ความรู้

โครงการหลวงในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน													

ความปลอดภัย	และสามารถแข่งขันด้านการตลาด	

 (2)	สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์ความรู ้โครงการหลวงที่เหมาะสม																											

กับสภาพภูมิสังคมเพื่อให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและทรัพยากรธรรมชาต ิ                

และสิ่งแวดล้อม

	 (3) สนบัสนุนการวจัิยเชิงนโยบายและสงัคมเพือ่ก�าหนดนโยบายและกลยทุธ์การพฒันาท่ีเหมาะสม

กับสภาพแวดล้อม	และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	

	 (4)	 สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของการวิจัยและพัฒนา				

บนพื้นที่สูง	ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

	 (5) บรูณาการงานวจิยัและงานพฒันาบนพ้ืนทีส่งูเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ให้เกดิประสทิธภิาพและ

และมีประสิทธิผล
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2.5 การก�าหนดหัวข้องานวิจัย 

	 สวพส.	 ได้ก�าหนดกรอบงานวิจัยในการด�าเนินงาน	ประกอบด้วย	 กรอบงานวิจัยเพื่อเสริมสร้าง

ความมั่นคงด้านอาหาร	 กรอบงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร	 กรอบงานวิจัย							

เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กรอบงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่ง

ตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และกรอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าบนพื้นที่สูง

และการสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย	ในแต่ละกรอบงานวิจัยได้ก�าหนดกลุ่มโครงการวิจัย	โดยพิจารณา

จากปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่	นโยบายของรัฐบาล	นโยบายคณะกรรมการสถาบัน	และ

ทรพัยากรทีม่อียู	่และน้อมน�าพระราชด�ารทิีเ่กีย่วข้องมาเป็นแนวทางด�าเนนิงาน	ความส�าเรจ็ของงานวจิยันัน้

อยูท่ี่การท่ีชุมชนมคีวามเชือ่ในผลงานวจิยัว่าน�าไปใช้ประโยชน์ได้ผลดจีรงิ	ดงันัน้	ผลงานวจิยัจึงต้องเป็นผล

ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติจริง	เชื่อถือได้	และได้ประโยชน์อย่างชัดเจน	

	 ด้วยเหตุน้ี	 สวพส.	 จึงสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยตั้งแต่ต้น	 ผลักดันให้												

งานวิจัยและงานพัฒนาด�าเนินไปด้วยกันและเสริมกันในพื้นที่เดียวกัน	 และบูรณาการงานวิจัย																						

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน							

ในพืน้ที	่นอกจากการวจิยัเพือ่ตอบสนองความต้องการของชมุชนแล้ว	งานวจิยัเพือ่ให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ 

ถือได้ว่าเป็นความท้าทายของการท�างานวิจัย	โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดี

ขึ้นและฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธารให้มีความสมบูรณ์	ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

	 ส�าหรับที่มาของหัวข้องานวิจัยบนพื้นที่สูงนั้น	 มีวิธีการได้มาของหัวข้องานวิจัยหรือประเด็น							

การวิจัย	ดังนี้

	 (1)	หัวข้องานวิจัยจากชุมชนในพื้นที่	โดยการวิเคราะห์ประเด็นร่วมกับชุมชน	เพื่อก�าหนดวิธีการ

แก้ไข	วิธีการด�าเนินงานวิจัย	และน�าไปสู่การก�าหนดโจทย์หรือประเด็นในการวิจัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

หรือกิจกรรมของชุมชนและสอดคล้องกับการท�างานของนักวิจัย

	 (2)	หวัข้องานวจิยัจากความต้องการของมูลนธิโิครงการหลวง	โดยมาจากการประชมุหารอืร่วมกบั

ผูป้ระสานงานฝ่ายต่าง	ๆ 	รวมท้ังจากนักวจัิย	เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิของมลูนธิโิครงการหลวง	และจากการประชุม

สรุปผลงานวิจัยซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

	 (3)	 หัวข้องานวิจัยจากนักวิจัยหรือนักพัฒนาในพื้นท่ี	 จากการท�างานของนักวิจัยหรือนักพัฒนา			

ในพื้นที่	 ท�าให้มองเห็นถึงประเด็นส�าคัญที่จะต้องด�าเนินงานวิจัยต่อเนื่อง	 หรือเกิดงานวิจัยใหม	่																			

หรือเป็นประเดน็ทีนั่กพฒันามคีวามต้องการแก้ไขปัญหา	ซึง่เป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขโดยใช้งานวจิยัสนบัสนนุ	

นอกจากนี้	 อาจเกิดจากการระดมความคิดเพื่อสรุปผลการด�าเนินงานวิจัยท่ีผ่านมาและแนวทางการวิจัย				

ที่จะท�าต่อไป	จากการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการหลวง/ผู้ประสานงาน/นักวิจัย/นักวิชาการ

ของโครงการหลวงและ	สวพส.	ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้น�าเกษตรกรชุมชน
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	 (4)	 หัวข้องานวิจัยจากนโยบาย	 ในกรณีงานวิจัยเชิงนโยบายจะเป็นงานวิจัยท่ีหน่วยงาน																			

มคีวามจ�าเป็นต้องใช้ประกอบในการก�าหนดนโยบายหรอืแนวทางการด�าเนนิงานในอนาคต	รวมถงึงานวจิยั

ท่ีมคีวามจ�าเป็นต้องเตรยีมพร้อมในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 	เช่น	งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัผลกระทบ

จากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ	งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการค้าเสรี	เป็นต้น	

	 เมื่อได้หัวข้องานวิจัยแล้ว	 ส�านักวิจัยจะรวบรวมสาระส�าคัญ	 สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา															

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประกอบด้วย	เกษตรกร	ชุมชน	เจ้าหน้าที่						

ในพื้นที่	 และนักวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	 ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ	 และเครื่องมือท่ีแสดงถึง					

ตัวชี้วัดด้านต่าง	ๆ 	เพื่อพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นปัญหาหรือหัวข้องานวิจัย	ทั้งนี้เนื่องจาก

มีข้อจ�ากัดด้านทรัพยากร	ได้แก่	บุคลากร	งบประมาณ	รวมทั้งเงื่อนไขระยะเวลาซึ่งสัมพันธ์กับความจ�าเป็น

เร่งด่วนในการด�าเนินงาน	 โดยการจัดล�าดับนี้	 มีเป้าหมายเพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างแท้จริง	และทันเวลา	

	 วิธีการวิเคราะห์ผลเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	จะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	2	ประการ	

คือ	(1)	ประเด็นปัญหา	และ	(2)	เกณฑ์การพิจารณา	เช่น	นโยบายของหน่วยงาน	ผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้

รับการแก้ไข	ขนาดของปัญหา	โอกาสความส�าเร็จ	และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง	ซึ่งทั้ง	2	ปัจจัยจะถูกจัด

ระดับความส�าคัญด้วยการประมาณค่า	“คะแนนน�้าหนัก”	ดังนี้

	 	 คะแนน	5		 คือ		 มีความส�าคัญมากที่สุด	

	 	 คะแนน	4	 คือ		 มีความส�าคัญมาก	

	 	 คะแนน	3		 คือ		 มีความส�าคัญปานกลาง	

	 	 คะแนน	2	 คือ		 มีความส�าคัญน้อย	

	 	 คะแนน	1	 คือ		 มีความส�าคัญน้อยที่สุด

	 โดยจะสรุปผลคะแนนจากค่าคะแนนน�้าหนักของแต่ละปัญหาและแต่ละเกณฑ์การพิจารณา								

ด้วยวิธีการระดมความคิด	(Brain	Storming)	จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	อย่างไรก็ตาม	สามารถน�าค่าคะแนน							

น�้าหนักของความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับเกณฑ์การพิจารณามาพิจารณาร่วมด้วยก็ได	้ ทั้งนี้ผลการสรุป

แต่ละครั้งอาจแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข	และองค์ประกอบ	ดังแสดงในตัวอย่างตารางการให้คะแนน

น�้าหนัก	 ซึ่งสรุปผลได้ว่า	“ปัญหา ก มีความส�าคัญอันดับแรก รองลงมาคือ ปัญหา ค และปัญหา ข     

ตามล�าดับ”
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/1	ความหมายของแต่ละเกณฑ์	ดังนี้	

	 -		นโยบายของหน่วยงาน	คอื	สิง่ทีห่น่วยงานได้ก�าหนดไว้เพือ่ใช้เป็นแนวทางด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	ซึง่ผูเ้ก่ียวข้องต้อง

น�าไปใช้หรือปฏิบัติตาม

	 -	 ผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไข	 คือ	 เกิดความเสื่อมเสีย	 หรือผลกระทบด้านลบต่อสิ่งที่ถูกกระท�า																

เช่น	คน	สิ่งแวดล้อม

	 -	 ขนาดของปัญหา	 คือ	 ความเล็ก/ใหญ่ของปัญหา	 ซึ่งอาจเกิดเฉพาะกลุ ่ม/พ้ืนที่	 หรือสัมพันธ์																											

กับหลายปัจจัย	เช่น	กลุ่มคน	หน่วยงาน	

	 -		โอกาสความส�าเร็จ	คือ	มีความเป็นไปได้สูงในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ	หรือได้มาในสิ่งที่ต้องการ	

	 -	 การน�าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง	 คือ	 การขยายผลจากงานวิจัยสู่งานพัฒนาโดยเกษตรกรยอมรับ	

และชุมชนมีส่วนร่วม	

/2	ตัวเลขที่แสดงค่าคะแนนน�้าหนักของแต่ละเกณฑ์พิจารณาและปัญหา
/3	ผลบวกของค่าคะแนนน�้าหนักของแต่ละเกณฑ์พิจารณาและปัญหา	(ค่าคะแนนของ	/1	รวมกัน	ซึ่งไม่เกิน	25	คะแนน)	

	 ทั้งนี้ในการก�าหนดประเด็นงานวิจัยจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ	 สวพส.	 ในแต่ละระยะ									

และมุ่งเน้นการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	และสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ต่อไป

ปัญหา

เกณฑ์/1

นโยบายของ

หน่วยงาน

ผลที่จะเกิด

ขึ้นหากไม่ได้

รับการแก้ไข

ขนาดของ

ปัญหา

โอกาสความ

ส�าเร็จ

การน�าไปใช้

ประโยชน์ใน

วงกว้าง

คะแนนรวม

ปัญหา	ก 5/2 5 4 2 2 18/3

ปัญหา	ข 2 4 2 2 1 11

ปัญหา	ค 1 3 3 1 5 13
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	 เมือ่ได้ก�าหนดหวัข้องานวจิยัแล้ว	สวพส.	จะจดัท�าโครงการภายใต้ยทุธศาสตร์การวจิยัและพฒันา

ของ	 สวพส.	 ตามขั้นตอนและระเบียบของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 โดยแบ่ง										

รูปแบบตามวิธีการด�าเนินงานวิจัย	ดังนี้

 3.1 รูปแบบการด�าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย	3	รูปแบบ	

	 1)	 โครงการวิจัยที่ด�าเนินงานโดย	 สวพส.	 หมายถึง	 งานวิจัยที่	 สวพส.ด�าเนินการเองทั้งหมด									

โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ท่ี	 สวพส.	 แต่งต้ังท�าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย	 และด�าเนินงาน						

ตามระเบียบของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

	 2)	 โครงการวิจัยที่ด�าเนินงานโดยหน่วยงานภายนอก	 หมายถึง	 งานวิจัยท่ี	 สวพส.เชิญชวนให	้			

หน่วยงานภายนอกท�าการวิจัยตามที่	 สวพส.	 ก�าหนดในลักษณะ	 “สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย”															

โดยผู้รับทุนท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการและด�าเนินงานวิจัยทั้งหมด	 ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของ	 สวพส.							

หรอืผูท้ี	่สวพส.	แต่งต้ังท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานโครงการวจิยั	และปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่	ๆ 	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ทั้งนี้อาจเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัย	

	 3)	 โครงการวิจัยร่วม	 หมายถึง	 โครงการวิจัยท่ีเจ้าหน้าท่ีของ	 สวพส.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ				

หรอืผู้ประสานงานโครงการหรอืเป็นนกัวจิยัร่วม	มเีครือข่ายด�าเนนิงานร่วมกับบคุคล	ผูเ้ชีย่วชาญ	จากหน่วยงาน

ภาครฐั	และองค์กรภาคเอกชนทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ	รวมทัง้การร่วมมอืวจิยักบับคุคลในชมุชน

เป้าหมาย	แบ่งเป็น	3	รูปแบบ	ดังนี้

 3.1)	 โครงการวิจัยที่เจ้าหน้าที่ของ	 สวพส.	 หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่	 สวพส.มอบหมายเป็นหัวหน้า			

โครงการและบุคคลจากภายนอกเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการ	ทั้งนี้ด�าเนินการตามระเบียบของสถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	และไม่ต้องท�าสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย	

	 3.2)	 โครงการวิจัยที่นักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเป็นหัวหน้าโครงการ	 ท้ังนี้ให้ด�าเนินการ													

ตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย	และต้องท�าสัญญา

ทุนอุดหนุนการวิจัย

	 3.3)	โครงการวิจัยรูปแบบอื่น	ทั้งนี้วิธีการด�าเนินงาน	สิทธิในผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา			

ที่เกิดจากการด�าเนินงานวิจัยตามแต่จะตกลงกัน	

บทที่ 3
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย
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 3.2 ขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย

	 สวพส.	ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	โดยมีกรอบงานวิจัย	ประกอบด้วย	(1)	งานวิจัย

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	(2)	งานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร	(3)	งานวิจัย

เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (4)	 งานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ											

พึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และ	(5)	การศึกษาเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าบนพื้นที่สูง

และการสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย	 โดยแต่ละกรอบงานจะประกอบด้วยกลุ ่มโครงการวิจัย																				

ซึ่งนักวิชาการหรือหัวหน้าโครงการที่ได้รับมอบหมาย	ต้องด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง	ๆ	ตามระเบียบของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	ดังนี้

 1) การจัดท�าค�าขอตั้งงบประมาณประจ�าปี

	 เมื่อได้หัวข้องานวิจัย	 สวพส.จะจัดท�าค�าขอตั้งงบประมาณรายโครงการ	 ตามกรอบงบประมาณ			

ที่ได้รับจัดสรรภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของสวพส.	 และเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัย

และพัฒนาพ้ืนที่สูงเพ่ือพิจารณา	 รายละเอียดประกอบด้วย	 ชื่อยุทธศาสตร์	 ชื่อแผนงาน	 ชื่อโครงการ									

หลักการและเหตุผล	 วัตถุประสงค์	 กิจกรรม	 ตัวช้ีวัดโครงการ	 ผู้รับผิดชอบโครงการ	 โทรศัพท์	 โทรสาร			

หน่วยงานที่รับมอบหมาย	 พื้นที่เป้าหมาย	 ระยะเวลาด�าเนินการ	 งบประมาณโครงการ	 รายละเอียด												

งบประมาณจ�าแนกตามกิจกรรม	และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 โดยแบบฟอร์มค�าขอตั้งงบประมาณประจ�าป ี

แสดงในภาคผนวก	ข

 2) การจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี

	 เมือ่กรอบงบประมาณประจ�าปีได้รบัอนมุติัจากส�านกังานประมาณแล้ว	สวพส.จะจดัท�าแผนปฏิบตักิาร

ประจ�าปีรายโครงการ	 โดยอ้างอิงจากค�าขอตั้งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	 ในการจัดท�าแผนปฏิบัติการนั้น

เป็นการบรูณาการงานระหว่าง	(1)	โครงการวจัิยภายใต้กรอบงานวจิยัและระหว่างกรอบงานวจิยั	(2)	ส�านกัวจิยั

กับส�านักอื่น	 ๆ	 ภายใน	 สวพส.	 ได้แก่	 ส�านักพัฒนา	 ส�านักยุทธศาสตร์และแผนงาน	 (3)	 ส�านักวิจัยและ					

หน่วยงานร่วม	ได้แก่	มูลนิธิโครงการหลวง	มหาวิทยาลัย	และอื่น	ๆ 	โดยมีวัตถุประสงค์ให้การด�าเนินงานวิจัย

เป็นไปในลักษณะเชือ่มโยง	และสนบัสนนุส�าหรบัการน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป	หวัข้อท่ีต้องแสดงรายละเอยีด

ในแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 ประกอบด้วยชื่อยุทธศาสตร์	 ชื่อแผนงาน	 ชื่อโครงการวิจัย	 ตัวชี้วัดโครงการ	

กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับแต่ละกิจกรรม	งบประมาณแต่ละกิจกรรม	ระยะเวลาด�าเนินงาน	และหน่วยงาน

รบัผดิชอบ	โดยแบบฟอร์มแผนปฏบัิติการประจ�าปีงบประมาณ	แสดงในภาคผนวก	ค	ซ่ึงมีท้ังรูปแบบโครงการ

วิจัยเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย	
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 3) การจัดท�าข้อก�าหนดโครงการวิจัย (Terms of Reference: TOR)

	 การจัดท�าข้อก�าหนดโครงการวิจัย	 ด�าเนินการโดย	 สวพส.	 โดยจะอ้างอิงสาระส�าคัญจากแผนที่

งานวิจัยของแต่ละโครงการ	(roadmap)	ประกอบด้วย	หลักการและเหตุผล	วัตถุประสงค์	เป้าหมายของ

โครงการ	โดยสามารถก�าหนดเป้าหมายได้หลายลักษณะ	เช่น	เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว	เป้าหมาย

หลกัและรอง	เป้าหมายเชิงคณุภาพและปริมาณ	ผลทีค่าดว่าจะได้รบัทีเ่น้นถึงความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิข้ึน

หลังจากโครงการวิจัยเสร็จสิ้นในแต่ละปีงบประมาณ	 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	 ได้แก่	 ผลผลิต	 ผลลัพธ	์								

และตัวชี้วัด	 เพื่อให้งานวิจัยบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ	 ขอบเขตของโครงการวิจัย	 พื้นที่ด�าเนินการ																									

งบประมาณ	ระยะเวลาด�าเนินงาน	เป็นต้น	โดยแบบฟอร์มข้อก�าหนดโครงการวิจัย	แสดงในภาคผนวก	ง 

 4) การจัดท�าข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)

	 การจดัท�าข้อเสนอโครงการวจิยันัน้	กรณเีป็นโครงการวจิยัทีด่�าเนนิงานโดย	สวพส.	เจ้าหน้าทีข่อง	

สวพส.	จะเป็นผูจ้ดัท�า	หากเป็นโครงการวจัิยทีด่�าเนินงานโดยหน่วยงานภายนอก	นกัวจิยัผูร้บัทนุจาก	สวพส.	

จะเป็นผู้จัดท�า	 โดยต้องก�าหนดวิธีการ	 (กิจกรรมหลัก/ย่อย)	 ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค	์						

เป้าหมายของโครงการ	 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 ผลผลิต	 ผลลัพธ์และขอบเขตของโครงการวิจัย	 ตลอดจน

แผนการเผยแพร่ผลงานวจิยัสูก่ลุม่เป้าหมาย	และการน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์	โดยแบบฟอร์มข้อเสนอ

โครงการวิจัย	แสดงในภาคผนวก	จ

 5) การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

	 ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย	ผู้อ�านวยการ	สวพส.	จะแต่งตั้ง	 “คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองโครงการ”	เพื่อท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย	และ	“คณะกรรมการก�ากับ

และติดตามโครงการวิจัย”	 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	 ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย	 สรุปขั้นตอน							

ได้ดังนี้
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(1) โครงการวิจัยที่ด�าเนินงานโดย สวพส.

ผ่าน

แก้ไข

หัวหน้าโครงการ	หรือผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมาย	จัดท�าข้อเสนอโครงการวิจัย	

(Full	Proposal)

คณะกรรมการฯ	สรุปผลการพิจารณา	

และเสนอผู้อ�านวยการ	สวพส.	เพื่อพิจารณาอนุมัติด�าเนินงานวิจัย

“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ”	

พิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย

 หัวหน้าโครงการปรับปรุงและแก้ไข

ข้อเสนอโครงการวิจัย	ตามความเห็นคณะกรรมการฯ

หัวหน้าโครงการด�าเนินการวิจัย	

ตามข้อเสนอโครงการและแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ

สิ้นสุดโครงการวิจัยตามปีงบประมาณ	

และหัวหน้าโครงการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

“คณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัย”	ติดตามผลตลอดระยะเวลาโครงการ
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(2) โครงการวิจัยที่ด�าเนินงานโดยนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

แก้ไข

ผ่าน

ผ่าน

แก้ไข

สวพส.	มอบหมายผู้ประสานงานโครงการ

จัดท�าข้อก�าหนดโครงการ	(Terms	of	Reference)	และราคากลาง

สวพส.	เชิญหน่วยงานหรือนักวิจัย

เพื่อส่งข้อเสนอโครงการวิจัย	

(Full	proposal)

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย	

(ในกรณีที่เป็นองค์ความรู้จากผู้รับทุน

และน�ามาต่อยอดให้	สวพส.	ให้แสดง

เอกสารหลักฐานผลงานวิจัยที่ผ่านมา)

นักวิจัยปรับปรุงและแก้ไข

ข้อเสนอโครงการวิจัย	ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ

ผู้ประสานงานโครงการปรับปรุงและแก้ไข

ข้อก�าหนดโครงการ	(TOR)	ตามความเห็นคณะกรรมการฯ

“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ”	

พิจารณารายละเอียดข้อก�าหนดโครงการ	(TOR)

“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ”	

พิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย

คณะกรรมการฯ	สรุปผลการพิจารณา	และ

เสนอผู้อ�านวยการ	สวพส.	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้อ�านวยการ	สวพส.	มีหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	ร่างสัญญา		

ทุนอุดหนุนการวิจัย	และนัดวันท�าสัญญา

ลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

และเบิกจ่ายเงินงวดที่	1

นกัวจิยัเตรยีมเอกสารประกอบการท�าสญัญา

นกัวจิยัด�าเนนิการวจิยั	ส่งรายงานการศกึษา

เบื้องต้น	รายงานความก้าวหน้า	ร่างรายงาน

ฉบบัสมบรูณ์	และรายงานฉบบัสมบูรณ์	และ

เบิกเงินวิจัยตามงวดงานที่	2-5

“คณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัย”	ด�าเนินงานตรวจรับรายงานให้เป็นไปตามสัญญา	

ติดตามผล	ให้ความเห็น	เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายงวดเงินวิจัย	ตลอดระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุดโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
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(3) โครงการวิจัยร่วม

	 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยร่วมด�าเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการสถาบันวิจัย			

และพัฒนาพื้นที่สูง	ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย	

 3.3 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

	 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	 หมายถึง	 การให้ทุนอุดหนุนเพื่อด�าเนินการวิจัยนอกเหนือจาก													

การจัดจ้างวิจัยในระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 ว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 2552								

และให้หมายรวมถึง	 การให้ทุนผู้ร่วมปฏิบัติงานวิจัยโดยมีสัญญาการให้ทุนระหว่าง	 สวพส.	 และผู้รับทุน	

ทั้งนี้ระเบียบและขั้นตอนการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ให้ปฏิบัติตามคู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

 1) ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 

	 ผู้รับทุน	 หมายถึง	 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล	 องค์กรชุมชน	 หน่วยงานของรัฐ	 ที่สามารถ								

ด�าเนินการศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	รวบรวม	วิเคราะห์	สังเคราะห์	และน�าเสนอผลงานวิจัยตามหลักวิชาการ

หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเชื่อถือได้	 ทั้งนี้การพิจารณาผู้รับทุนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ที่	 สวพส.												

มอบหมายให้เป็นผู้พิจารณา	ซึ่งอาจเป็นบุคคล	คณะบุคคล	หรือนิติบุคคลก็ได้ตามความเหมาะสม

 2) คุณสมบัติของผู้รับทุน 

	 (1)	 ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานต่าง	 ๆ	 ของโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจาก	 สวพส.								

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

	 (2)	เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ด�าเนินการวิจัย

	 (3)	เป็นผู้มีความพร้อมในด้านเวลาท่ีจะด�าเนนิโครงการวจิยัให้ส�าเรจ็ได้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

 3) วิธีการให้ทุนวิจัย

	 (1)	 การให้ทุนวิจัยให้กระท�าได้เฉพาะโครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยที่ด�าเนินงาน

โดยหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่แสวงหาก�าไร	

	 (2)	 การให้ทุนวิจัยให้กระท�าโดยวิธีตกลง	 และเป็นการให้ทุนวิจัยแก่	 บุคคลธรรมดา	 นิติบุคคล			

หรือหน่วยงานของรัฐที่	สวพส.	เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงาน	และเป็นที่เชื่อถือได้
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	 (3)	มูลค่าทุนวิจัย	ให้เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

(3.1)	การให้ทุนวิจัยแก่บุคคลธรรมดา	ให้มีมูลค่าทุนวิจัยไม่เกิน	300,000	บาท

(3.2)	 การให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่ต้องการ	 ซึ่งมี

จ�านวนจ�ากัด	มีมูลค่าทุนวิจัยไม่เกิน	2,000,000	บาท

(3.3)	 การให้ทุนวิจัยแก่หน่วยงานของรัฐ	 หรือองค์กรภาคเอกชนท่ีเป็นนิติบุคคลที่มี

วัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก�าไร

(3.4)	 การให้ทุนวิจัยเพื่อท�างานวิจัยต่อเนื่องจากงานท่ีได้ท�าอยู่แล้ว	 และสัญญายังไม่สิ้นสุด	

มูลค่าทุนวิจัยตามข้อ	(3.1)	และ	(3.2)	ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ�านวยการ	สวพส.

 4) การท�าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

	 เมื่อโครงการวิจัยผ่านขั้นตอนการพิจารณา	และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย

มีมติเห็นชอบแล้วนั้น	สวพส.	จะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนัดวันท�าสัญญา	

ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการท�าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	จ�านวน	7	รายการ	

ประกอบด้วย	

	 (1)	หลักฐานที่แสดงความเป็นนิติบุคคล	(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

	 (2)	 หนังสือมอบอ�านาจจากผู้แทนนิติบุคคล	 (กรณีผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมอบอ�านาจให้

หัวหน้าโครงการเป็นผู้ลงนามในสัญญา)

	 (3)	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้มอบอ�านาจ	(กรณีผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมอบอ�านาจให้หัวหน้า

โครงการเป็นผู้ลงนามในสัญญา)

	 (4)	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของผู้ที่จะลงนามในสัญญา

	 (5)	ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะลงนามในสัญญา

	 (6)	ส�าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์หน้าทีป่รากฏช่ือโครงการ	และเลขทีบั่ญชี

ที่ชัดเจน

	 (7)	ส�าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์ของหน่วยงานต้นสงักัด	กรณท่ีีมค่ีาบรหิาร

โครงการของหน่วยงาน
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	 ทั้งนี้	 กรณีที่ผู ้บังคับบัญชาของหน่วยงานมอบหมายหน้าที่ให้ผู ้แทน	 ได้แก่	 รองอธิการบดี															

เป็นผู้มีอ�านาจในการลงนามในสัญญา	ต้องมีหนังสือมอบอ�านาจนั้นแนบมาด้วย

 5) การถือปฏิบัติในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

	 ผู้รับทุนต้องศึกษาและอ่านเนื้อหาในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยโดยละเอียด	 ประกอบด้วย			

สาระส�าคญัของผูใ้ห้ทนุและผูร้บัทนุ	และเอกสารแนบท้ายสญัญา	(ถ้ามี)	ได้แก่	เง่ือนไขของสญัญา	ภาคผนวก 

และบนัทกึข้อตกลงซึง่อาจจัดท�าขึน้ภายหลงัทกุฉบบั	ตลอดจนต้องปฏบิติัตามข้อความทีร่ะบุในสญัญาอย่าง

เคร่งครัด	 หากเกิดกรณีขัดแย้ง	 ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและค�าวินิจฉัยของผู้ให้ทุน												

ถือเป็นที่สุด		

 6) การเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและการส่งรายงานผลการวิจัยโดยผู้รับทุน

	 ผูร้บัทนุต้องจัดส่งหนงัสอืขอเบกิเงนิทนุอดุหนนุการวจิยัและขอส่งรายงาน	พร้อมซดีบีนัทกึข้อมลู

รายงานให้กบั	สวพส.	4	งวด	ได้แก่	รายงานการศกึษาเบ้ืองต้น	(Inception	Report)	รายงานความก้าวหน้า	

(Progress	Report)	ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์	(Draft	Final	Report)	และรายงานฉบบัสมบรูณ์	(Final	Report) 

ตามรายละเอียดและวันที่ก�าหนดในสัญญา	 และเมื่อ	 สวพส.	 ได้ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้น           

สวพส.	จะเบิกจ่ายงวดเงินสุดท้ายพร้อมเงินค่าประกันผลงานโครงการวิจัยให้กับผู้รับทุน

 7) การพิจารณารายงานผลการวิจัย

	 กระบวนการตรวจ	พิจารณา	และแก้ไขรายงานผลการวิจัย	กระท�าโดยคณะกรรมการก�ากับและ

ติดตามผลโครงการวิจัย	ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อ�านวยการ	สวพส.	โดยต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	30	วัน

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน	 รวมทั้งการจัดท�ารายงานผลการพิจารณา	 และเสนอต่อผู้อ�านวยการ	 สวพส.									

ให้เสร็จสิ้นภายใน	7	วันท�าการ	นับแต่วันตรวจและพิจารณารายงานผลการวิจัยเสร็จสิ้นลง	

หมายเหตุ	ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย	 สืบค้นเพ่ิมเติมได้ที่	

เว็บไซต์ของ	สวพส.	http://www.hrdi.or.th/
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 3.4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย

 “อัตราค่าใช้จ่ายของโครงการ”	 ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด	 โดยค�านึงถึง											

องค์ประกอบต่าง	ๆ	เช่น	ลักษณะของงานวิจัยของโครงการ	จ�าแนกเป็น	5	หมวด	ได้แก่	

	 (1)	 งบบุคลากร	หมายถึง	 เงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการในลักษณะรายวัน	 รายเดือน	

หรืออื่น	ๆ	ตามความจ�าเป็นแก่กรณี

	 (2)	 งบด�าเนินงาน	หมายถึง	 ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ

	 (3)	 งบลงทุน	หมายถึง	ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	ซึ่งต้องท�าค�าชี้แจงประกอบ	และ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูงก่อนการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง	 และ				

ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

	 (4)	ค่าใช้จ่ายอื่น	เช่น	ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ	ค่าสมาชิกในสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับงานโครงการ	และค่าบริการ/สมาชิกอินเตอร์เน็ต	หรือค่าสาธารณูปโภค

	 (5)	ค่าบริหารโครงการ	 ให้เบิกจ่ายตามความเหมาะสม	และไม่เกินร้อยละ	10	ของงบประมาณ

โครงการ	โดยไม่รวมค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	และค่าเดินทางไปต่างประเทศ

	 ทัง้นีอั้ตราค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดงบประมาณให้อ้างองิระเบยีบของสถาบนัวจิยัและพัฒนาพืน้ทีส่งู 

(องค์การมหาชน)	ที่เกี่ยวข้อง	และถือปฏิบัติขณะนั้น

 3.5 การก�าหนดราคากลาง

	 ผู้ประสานงานโครงการหรือผู้ที่	 สวพส.	 มอบหมายต้องส่งเอกสารการเปิดเผยราคากลางและ					

การค�านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย	 รวมทั้งเอกสารแสดงวงเงิน														

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่รกึษา	(ถ้าม)ี	แนบส่งพร้อมกบัข้อก�าหนด

โครงการ	(TOR)	ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การทจุริต	พ.ศ.	2542	รฐัสภาได้ตราพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2554	 โดยในมาตรา	 103/7	 วรรคหนึ่ง	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ													
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ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการค�านวณราคากลางเมื่อวันท่ี	 12	 กุมภาพันธ์	 2556	 ดังนั้น					

หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้าง	ราคากลาง	และการค�านวณราคากลาง	(ฉบับแก้ไขปรับปรุง	ธันวาคม	2556)	ทั้งนี้สาระส�าคัญและ

วิธีปฏิบัติการก�าหนดราคากลางจะแสดงในคู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย	 สวพส.	 โดยหัวข้อที่ต้องแสดง

รายละเอยีดการเปิดเผยราคากลางและการค�านวณราคากลางการจ้างงานวจิยัหรอืเงนิสนับสนนุให้ทนุการวจิยั	

ประกอบด้วย	

	 (1)	ชื่อโครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

	 (2)	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย	(บาท)

	 (3)	วันที่ก�าหนดราคากลาง/เป็นเงิน	(บาท)

	 (4)	หมวดค่าตอบแทน	(บาท)

(4.1)	ประเภทนักวิจัย

(4.2)	คุณสมบัตินักวิจัย

(4.3)	จ�านวนนักวิจัย	(คน)

	 (5)	หมวดค่าจ้าง	(บาท)

	 (6)	หมวดค่าใช้สอย	(บาท)

	 (7)	หมวดค่าวัสดุ	(บาท)

	 (8)	หมวดค่าครุภัณฑ์	(บาท)

	 (9)	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ	(บาท)	(ถ้ามี)

	 (10)	ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	(บาท)

	 (11)	รายชือ่เจ้าหน้าทีข่องรฐั	(ผูรั้บผดิชอบ)	ทีเ่กีย่วกับการจ้างงานวจัิยหรอืสนบัสนนุทุนวจัิย	และ	TOR

	 (12)	ที่มาของการก�าหนดราคากลาง	(ราคาอ้างอิง)
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	 ส�าหรบัตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่รกึษา	

หัวข้อที่ต้องแสดง	ประกอบด้วย

	 (1)	ชื่อโครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

	 (2)	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	(บาท)

	 (3)	วันที่ก�าหนดราคากลาง	(ราคาอ้างอิง)/เป็นเงิน	(บาท)

	 (4)	ค่าตอบแทนบุคลากร	ระบุประเภทที่ปรึกษา	คุณสมบัติที่ปรึกษา	และจ�านวนที่ปรึกษา	(บาท)

	 (5)	ค่าวัสดุอุปกรณ์	(บาท)

	 (6)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ	(บาท)	(ถ้ามี)

	 (7)	ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	(บาท)

	 (8)	รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก�าหนดค่าใช้จ่าย/ด�าเนินการ/ขอบเขตด�าเนินการ	(TOR)

	 (9)	ที่มาของการก�าหนดราคากลาง	(ราคาอ้างอิง)

 3.6 การรายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัยของโครงการ

	 เจ้าหน้าทีข่อง	สวพส.	ต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการวจิยัทัง้โครงการทีด่�าเนนิโดย	สวพส.	

และโครงการวิจยัทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผูป้ระสานงานโครงการให้ทุนอดุหนนุการวจิยั	ในรปูแบบเอกสาร

หรือการรายงานในที่ประชุม	ตามปฏิทินงานวิจัยที่	สวพส.	ก�าหนด	ดังนี้	

	 (1)	เอกสารรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน	และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายเดือน	

	 (2)	เอกสารสรุปผลการด�าเนินงานโครงการวิจัยรายไตรมาส

	 (3)	เอกสารผลการด�าเนินงาน	กพร.	รายไตรมาส	(เฉพาะโครงการที่ก�าหนดเป็นตัวชี้วัด	กพร.)

	 (4)	เอกสารร้อยละผลส�าเร็จของผลการด�าเนินงานตามแผนของโครงการวิจัย

	 (5)	เอกสารสรุปผลการด�าเนินงานของโครงการวิจัย		

	 (6)	เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์

	 (7)	การรายงานผลการวิจัยในการประชุมประจ�าเดือนของ	สวพส.

	 (8)	การรายงานผลการวิจัยในประชุมวิชาการของ	สวพส.

	 (9)	การน�าเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการประจ�าปี
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	 สถาบนัวิจัยและพฒันาพืน้ทีส่งูก�าหนดให้มีการตดิตามและประเมนิผลโครงการวจิยั	ประกอบด้วย	

(1)	การติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อยู่ในระหว่างการวิจัย	ซึ่งหมายถึงระยะเวลาในปีงบประมาณนั้น

หรือระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญาการให้ทุนอุดหนุนวิจัย	 เพื่อติดตามกระบวนการด�าเนินโครงการวิจัย		

ให้เป็นตามข้อเสนอโครงการและแผนงานทีก่�าหนดไว้	รวมทัง้ศกึษาสภาพปัญหาและอปุสรรคของการศึกษา

วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการด�าเนินโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ	และ	(2)	การประเมินผลโครงการภายหลัง

การสิน้สุดการศกึษาวิจยั	เพือ่ประมวลผลการน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ทัง้ในพืน้ทีม่ลูนธิโิครงการหลวง

และพื้นที่ของ	สวพส.		

4.1 การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

	 การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการวิจัย	 ด�าเนินการโดยคณะอนุกรรม				

การวิจัยและพัฒนา	คณะท�างานติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย	และคณะกรรมการก�ากับและติดตาม

ผลโครงการวิจัย	มีรูปแบบการติดตาม	ดังนี้

รูปแบบการติดตาม คณะติดตามโครงการวิจัย

1) นักวิจัยเสนอเอกสารรายงานความก้าวหน้า		

				ของโครงการวิจัย	หรือรายงานผลการวิจัย

-	คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา

-	คณะกรรมการก�ากบัและตดิตามผลโครงการวจิยั

2) นักวิจัยน�าเสนอความก้าวหน้าการด�าเนินงาน

    โครงการวิจัย	ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย

-	คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา

3) นักวิจัยน�าเสนอความก้าวหน้าการด�าเนินงาน

				โครงการวิจัย

-	คณะท�างานติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

4)	การตรวจเยี่ยมในพื้นที่ด�าเนินงาน	หรือสัมภาษณ์		

    กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัย

5) นักวิจัยน�าเสนอผลงานวิจัยในท่ีการสัมมนา

				วิชาการประจ�าปีของสถาบัน

-	คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา

บทที่ 4
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
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4.2 การประเมินผลโครงการวิจัย

	 การประเมินผลโครงการวิจัยให้ด�าเนินการภายหลังการศึกษาวิจัยแล้วเสร็จ	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อประมวลผลการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ด�าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	พื้นที่ด�าเนินงาน	

ของสวพส.	 และพื้นที่สูงอื่น	 โดยอาจเป็นการประเมินผลโครงการเดี่ยว	 ชุดโครงการ	 และ/หรือแผนงาน

โครงการที่เหมาะสมกับช่วงเวลา	

	 เน่ืองจากการประเมนิผลมหีลายประเภทและมีขอบเขตท่ีแตกต่างกนั	สวพส.	จะแต่งต้ังคณะท�างาน

เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิและผูป้ระเมนิ	ซึง่อาจครอบคลมุเฉพาะหวัข้อใดหวัข้อหนึง่หรอืมากกว่า

ในแต่ละช่วงเวลาตามนโยบายของ	สวพส.	โดยเจ้าหน้าที่ของ	สวพส.	และนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

เป็นผู้ให้ข้อมูลกับคณะประเมินผล	ซึ่งคณะประเมิน	ได้แก่	หน่วยงานภายนอก	หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก

งานวิจัย	 ได้แก่	 มูลนิธิโครงการหลวง	 ส�านักพัฒนาของ	 สวพส.	 หรือเกษตรกร	 เป็นต้น	 โดยมีขอบเขต										

การประเมินผลโครงการวิจัย	ดังนี้

หัวข้อ คณะติดตามโครงการวิจัย

1.	ผลงานวจิยัเพือ่การส่งเสรมิในพืน้ที่ ผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่ประกอบด้วยมูลนิธิโครงการหลวง	

และส�านักพัฒนา	 สวพส.	 ร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยประจ�าป	ี				

เพื่อน�าไปส่งเสริมในพื้นที่

2.	การบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ

			วิจัย	

ผลการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์และผลผลิตท่ีก�าหนดไว้ใน

โครงการวิจัยหรือไม่	ซึ่งประเมินโดยคณะท�างานของ	สวพส.

3. คุณภาพและความมีคุณค่าของ

			ผลการวิจัย

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีได้จากการวิจัย	 สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์	และ/หรอืการน�าผลการวจิยัไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 ซึ่งประเมินโดยบุคคล/องค์กรท่ีสาม	

(third	party)
4. ความคุ้มค่าของผลการวิจัย

5. ผลลัพธ์ของการน�างานวิจัยไปใช้

			ประโยชน์

ผลการวิจัยมีความคุ้มค่า	 เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยที่ใช้ใน						

การวจิยั	(inputs)	ทัง้ปรมิาณและมลูค่า	เช่น	แรงงาน	เวลา	วสัดุ

อปุกรณ์	และงบประมาณทีใ่ช้ในงานวจิยั	ซึง่ประเมนิโดยบคุคล/

องค์กรที่สาม		

6 .การเผยแพร ่ผลการวิ จัยและ

			ทรัพย์สินทางปัญญา

การเผยแพร่ผลงานวิจัย	เช่น	การน�าเสนอต่อที่ประชุม	สัมมนา	

การเสนอในสิ่งพิมพ์	 วารสาร	 สื่อวิทยุ	 โทรทัศน์	 และระดับ			

ความส�าคัญของการเผยแพร่และถ่ายทอดผลการวิจัยใน

ระดับประเทศหรือนานาชาติ	
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4.3 คณะกรรมการติดตามโครงการวิจัย

1) คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา

	 1.1)	องค์ประกอบ	

	 คณะอนกุรรมการวจิยัและพฒันาได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีสู่ง 

ประกอบด้วย	 ประธานอนุกรรมการที่เป็นกรรมการสถาบัน	 เลขานุการ	 คือ	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย												

และผูอ้�านวยการส�านกัพัฒนา	กรรมการอืน่เป็นผูท้รงคณุวฒุทิีม่าจากมูลนธิโิครงการหลวง	สถาบนัการศกึษา 

และภาคเอกชน		

	 1.2)	อ�านาจหน้าที่	

	 •	 ติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์	 แผนงาน	 โครงการ	 และ															

แผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

	 •	จัดท�านโยบาย	ก�ากับและประสานการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง	ให้ด�าเนินงาน

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแนวทางขยายผลพัฒนาพื้นที่สูง

	 •	 ก�าหนดแนวทางนโยบายการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	 เพ่ือให้การด�าเนินงาน							

เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 •	ก�ากับดูแลการบริหารจัดการและการใช้บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	 เพื่อให้การด�าเนินงาน

มีประสิทธิภาพสูงสุด	และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

	 •	รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

	 •	แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

	 •	ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

2) คณะท�างานติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

	 2.1)	องค์ประกอบ

	 คณะท�างานได้รับการแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา	 ประกอบด้วย	 หัวหน้า											

คณะท�างานที่เป็นอนุกรรมการวิจัย	และเลขานุการ	คือ	เจ้าหน้าที่	สวพส.	ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการ

วิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย	 คณะท�างานอื่นเป็นอนุกรรมการวิจัย	 นักวิชาการของ	 สวพส.	 ที่เกี่ยวข้อง	

และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	

	 2.2)	บทบาทหน้าที่

	 (1)	 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย	 รับฟังปัญหา	 และให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย																	

ในที่ประชุมและในพื้นที่ด�าเนินงาน

	 (2)	สรุปผลการติดตามเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย
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3) คณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัย

	 3.1)	องค์ประกอบ

	 คณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัย	 ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อ�านวยการ	 สวพส.									

จากเจ้าหน้าที่ของ	 สวพส.	 และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน	ซึ่งเป็นผู้ช�านาญ										

ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 3.2)	บทบาทหน้าที่

	 (1)	ก�ากับการด�าเนินงานให้ถูกต้องตามข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

	 (2)	ประสานการด�าเนินงาน	ให้ค�าปรึกษา	และติดตามผลตลอดระยะเวลาโครงการ

	 (3)	ตรวจและพิจารณารายงานผลการวิจัยและแจ้งนักวิจัยให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานการวิจัย	(ถ้ามี) 

ภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่ได้รับเล่มรายงาน

	 (4)	รายงานผลการตรวจและพิจารณาต่อผู้อ�านวยการ	สวพส.	เพื่อสั่งการ	ภายใน	7	วัน	นับแต่

วันตรวจและพิจารณาเล่มรายงานผลการวิจัยเสร็จสิ้นลง
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5.1 การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1) การส่งต่องานวิจัยให้กับมูลนิธิโครงการหลวง 

	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงจะน�าผลงานวิจัยและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นไปใช้
ประโยชน์ทัง้ในระหว่างการด�าเนนิงานวจิยัหรอืเม่ือการด�าเนนิงานวิจยัสิน้สดุลง	เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิการ
ของมลูนิธโิครงการหลวงและสถาบนัวจิยัพฒันาพืน้ทีส่งูอ่ืนตามพันธกจิของ	สวพส.	หรอืเผยแพร่ในรปูแบบ
เอกสาร	สิ่งพิมพ์	 สื่อใด	ๆ	 เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	 หรือน�าไปใช้ในการวิจัย
เพื่อพัฒนาต่อยอดทางวิชาการ	หรือน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	โดย	สวพส.	มีกระบวนการส่งต่อผลงาน
วิจัยให้กับมูลนิธิโครงการหลวง	ดังนี้	
	 1.1)	 การส่งมอบรายงานผลการวิจัยของ	 สวพส.ที่สนับสนุนหรือต่อยอดงานวิจัยของ																		
มูลนิธิโครงการหลวงให้กับมูลนิธิโครงการหลวง
	 1.2)	 การถ่ายทอดผ่านเจ้าหน้าที่	 หัวหน้าศูนย์/สถานี	 ผู้ประสานงานของมูลนิธิโครงการหลวง						
ที่ด�าเนินงานวิจัยร่วมกัน	
	 1.3)	 การน�าเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมฝ่ายงานต่าง	 ๆ	 หรือในที่ประชุมประจ�าเดือนของ									
มูลนิธิโครงการหลวง	
	 1.4)	การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการประจ�าปี

2) การส่งต่องานวิจัยให้งานส่งเสริมในพื้นที่ของ สวพส.
	 ผลงานวิจัยของ	สวพส.	นั้น	ต้องสามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลได้	จึงได้ก�าหนดวิธีการ
ส่งต่องานวิจัยให้งานส่งเสริม	ดังนี้	
	 2.1)	 การส่งต่อโดยเกิดจากการท�างานวิจัยร่วมกัน	 ทั้งนักวิจัย	 เจ้าหน้าที่ในพื้นที่	 และเกษตรกร	
ท�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและส่งต่อผลงานวิจัยไปสู่งานพัฒนาได้ทันที	
	 2.2)	 การน�าเสนอในการประชุมประจ�าเดือนของส�านักพัฒนา	 โดยการคัดเลือกผลการวิจัยท่ีได้	
ผลชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะสามารถขยายสู่งานส่งเสริมได้
	 2.3)	พิจารณาร่วมกับส�านักพัฒนาในการน�าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่	

3) การส่งต่องานวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอก

	 สวพส.	 อาจน�าผลงานวิจัยบางผลงานที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยร่วมกับ									
หน่วยงานภายนอก	เพือ่ให้ผลงานวจัิยน้ันสามารถน�าไปใช้หรอืต่อยอด	และเกดิประโยชน์แก่เศรษฐกิจ	สงัคม	

และต่อประเทศได้อย่างสูงสุด	

บทที่ 5
การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่
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5.2 การจัดการองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

	 การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ใหม่	 เพ่ือให้ได้ความรู้ในเรื่องต่าง	 ๆ	 และน�าเอาผลงานวิจัยท่ีได	้	

ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนางานด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร								

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ด้านคุณภาพ

ชีวิตและสังคม	 เป็นต้น	 การจัดการองค์ความรู้สามารถท�าได้โดยสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัย				

จดัท�าแผนจดัการองค์ความรูแ้ละเผยแพร่องค์ความรูเ้พือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาพืน้ท่ีสงู	โดย	สวพส.	

มุ่งเน้นด�าเนินงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในระดับชุมชน	และเชิงพาณิชย์	นักวิจัยจึงต้องให้

ความร่วมมือในการขยายผลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในการน�าผลงานไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ	เช่น	การผลติเพ่ือทดสอบตลาด	การทดสอบประสิทธภิาพ	หรอืศึกษาคณุสมบัตทิางกายภาพ

เพิ่มเติมเพื่อการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 ซึ่งการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้น																		

มีหลายรูปแบบ	ดังนี้

 1) เพื่อการใช้ประโยชน์ในระดับครัวเรือนและชุมชน

	 ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นทั้งจากการวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวงหรือการต่อยอดองค์ความรู้จาก

โครงการหลวง	 เกษตรกรสามารถน�าไปใช้ในระดับครัวเรือนหรือในชุมชนได้เลย	 โดยให้อยู่ในรูปของ										

กลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน

 2) เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

	 การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 มุ่งเน้นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีแบบ	

หลายราย	(Non-exclusive	licensing)	เพ่ือให้เกดิการเข้าถงึเทคโนโลยอีย่างแพร่หลายและเกดิประโยชน์

แก่เศรษฐกิจ	สังคม	และต่อประเทศ	ในบางกรณี	สวพส.	อาจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี

แบบมเีง่ือนไขในการใช้ประโยชน์	(Exclusive	licensing)	โดยจะพจิารณาเป็นกรณไีป	และ	สวพส.	ในฐานะ

ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะด�าเนินการร่วมกับผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อให้ผลงานวิจัยได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์

อย่างมีประสิทธิภาพ	เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น

 3) เพื่อการใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ ได้แก่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในทุกรูปแบบ

	 นักวิจัยต้องส่งข้อมูลผลงานวิจัยที่จะน�าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ให้	 สวพส.	 พิจารณาอนุญาต										

ก่อนทุกครัง้	ทัง้นี	้เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อความสามารถในการยืน่ขอรับความคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา	

เนื่องจากในการเผยแพร่ผลงาน	ส่วนที่เผยแพร่ออกไปอาจเป็นสิ่งที่ค้นพบใหม่หรือมีส่วนส�าคัญในการเกิด

ผลลัพธ์ใหม่	 นอกจากนี้	 การเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอื่น															

ใดในแต่ละครั้ง	 ต้องระบุข้อความ	 “โครงการ/ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา								

พื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)”
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 4)  การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายของสถาบันหรือสาธารณะ

	 หากผลงานวิจัยนั้นเป็นโครงการวิจัยเชิงนโยบายของสถาบัน	 หรือสาธารณะ	 สามารถเปิดเผย				

และน�าไปใช้ได้ทนัทเีมือ่โครงการวจิยัเสรจ็สิน้ลง	ทัง้นี	้ผูร้บัทนุหรอืนกัวจิยัต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ต่อผู้อ�านวยการ	สวพส.	และได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ	

	 นอกจากน้ี	 องค์ความรู้ท่ีได้จากผลงานวิจัยสามารถน�าไปเผยแพร่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ	์							

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร														

และวัฒนธรรมตามพันธกิจของ	สวพส.

5.3 สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์

	 สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์	 เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
สถาบนัวจิยัและพฒันาพ้ืนทีสู่ง	ว่าด้วยทนุอดุหนนุการวิจยั	และประกาศของสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ทีสู่ง 
(องค์การมหาชน)	 ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์ของสถาบันวิจัย		
และพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

	 สิทธิในผลการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการด�าเนินงานวิจัยด้วยทุนวิจัย	มีดังนี้

	 1)	สวพส.	มีสิทธิ์น�าผลการวิจัยที่เกิดขึ้นทั้งในระหว่างการด�าเนินงานวิจัยและเมื่อการด�าเนินงาน
วิจัยสิ้นสุดลงไปสนับสนุนการด�าเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงตามพันธกิจของ	
สวพส.	 ได้ตลอดเวลา	หรือน�าไปเผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์หรือโดยสื่อใด	ๆ	หรือน�าไปใช้ในการวิจัย
เพื่อพัฒนาทางวิชาการต่อไป	หรือใช้ประโยชน์ใด	ๆ	ของ	สวพส.	ได้	

	 ส�าหรบังานวจัิยทีส่นับสนุนงานมลูนธิโิครงการหลวง	หรอืต่อยอดงานวจิยัของมลูนธิโิครงการหลวง	
ผลการวิจัยให้ตกเป็นของมูลนิธิโครงการหลวง

	 2)	 ทรัพย์สินทางปัญญาของผลการวิจัยให้ตกเป็นของ	 สวพส.	 เว้นแต่คู ่สัญญาทั้งสองฝ่าย																		
มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนการลงนามสัญญา		

	 3)	กรณทีี	่สวพส.	น�าทรพัย์สนิทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์	ผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัหลงัจาก
หักค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเป็นของ	 สวพส.	 ทั้งหมด	 ยกเว้น	 กรณีที่เป็นองค์ความรู้จากผู้รับทุนและ						
น�ามาต่อยอดให้	สวพส.	จะท�าการตกลงเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับทุน	

	 ทัง้นี	้การจัดสรรผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามประกาศของ	สวพส.	ว่าด้วยเรือ่ง	การคุม้ครองทรพัย์สนิ
ทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

	 4)	 ในการที่ผู้รับทุนจะน�าผลการวิจัยที่ได้รับทุนตามสัญญานี้	 ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนเผยแพร่
ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใด	 ๆ	 หรือในการสาธิตแก่สาธารณชนไม่ว่า	 ณ	 ที่ใด	 ให้ถือเป็น																	
ความรับผิดชอบของผู้รับทุน	แต่ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก	สวพส.	และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่	สวพส.	ก�าหนดก่อนจึงจะเผยแพร่หรือสาธิตได้	การให้อนุญาตของ	สวพส.	ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับทุน
หลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด	 ๆ	 ที่เกิดข้ึนตามมาจากการเผยแพร่ผลการวิจัยดังกล่าว	
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	 กรณผีูร้บัทนุได้รับอนุญาตจาก	สวพส.	ให้มกีารตพีมิพ์ผลการวจิยัได้แล้ว	ผูร้บัทนุจะต้องลงข้อความ

ไว้ที่หน้าปกว่า	 “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)”																	

ให้มตีราสญัลกัษณ์ของ	สวพส.	ปรากฏอยูบ่นหน้าปก	และ	“ความเห็นในรายงานผลการวิจยัเป็นของผูว้จิยั	

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป”	และส่งส�าเนาของสิ่งที่

ได้โฆษณาเผยแพร่นั้นให้	สวพส.	จ�านวน	1	ชุดด้วย

	 5)	ในกรณีที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา	ผู้รับทุนต้องให้ข้อมูลแก่	สวพส.	

ส�าหรับกรณีการจดทะเบียนสิทธิบัตร	 อนุสิทธิบัตร	 เครื่องหมายการค้า	 พันธุ์พืช	 และพันธุ์สัตว์																				

หรอืการจดแจ้งลขิสทิธิ	์ผู้รบัทุนจะเปิดเผยผลการวิจัยไม่ได้	จนกว่า	สวพส.	จะท�าการยืน่ขอจดทะเบยีน/จดแจ้ง 

ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

	 6)	 อัตราการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับผู้รับทุนในกรณีท่ี	 สวพส.	 น�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 กรณีที่เป็นองค์ความรู้จากผู้รับทุนและน�ามาต่อยอดให้	 สวพส.	 จะท�าการตกลง							

เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับทุนหลังหักค่าใช้จ่าย	ทั้งนี้ในอัตราตามแต่จะตกลงกัน	โดย	สวพส.	จะได้

รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 การพิจารณาอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับผู้รับทุนหลัง									

หักค่าใช้จ่าย	ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป

	 7)	ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	ให้	สวพส.	มีอ�านาจด�าเนินการแต่เพียงผู้เดียว	ทั้งนี้	

สวพส.	อาจมอบหมายให้ผู้รับทุนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ด�าเนินการแทนก็ได้

5.4 การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

	 การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทท้ังในและต่างประเทศต้องเคารพ		

ตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	และจรรยาบรรณนักวิจัย	มีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1)	 ควรตรวจสอบว่างานวิจัยจะเกิดผลลัพธ์อะไรที่แปลกใหม่หรือดีกว่าเดิม	 โดยพิจารณาจาก				

การเปลีย่นแปลงสภาวะ/ขัน้ตอน/วตัถดุบิ	หรือการท�าให้กระบวนการผลติหรอืผลติภัณฑ์นัน้	ๆ 	ดกีว่าทีเ่คย

มีมาก่อนทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ

	 2)		ผู้รับทุนแจ้งให้	สวพส.	ทราบ	เมื่อมีผลงานวิจัยที่คาดว่าสามารถขอรับความคุ้มครองได้แล้ว	

	 3)	 กรอกแบบฟอร์มตามรูปแบบของ	 สวพส.	 และจัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร/ตัวอย่างผลงาน												

ที่เกี่ยวข้องแนบไปพร้อมกันและระบุรายการเอกสารแนบให้ชัดเจน	โดย	สวพส.	เป็นผู้ด�าเนินการยื่นขอรับ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ	ระเบยีบคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู	ว่าด้วยทนุอดุหนนุการวจิยั	และประกาศของสถาบันวิจยั

	 และพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์ของ

	 สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู	(องค์การมหาชน)	สบืค้นเพิม่เตมิได้ที	่เวบ็ไซต์ของ	สวพส.	http://www.hrdi.or.th/
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	 ปัจจุบัน	ผลการวิจัยมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง	หากงานวิจัยที่

ปรากฏสู่สาธารณชน	 มีความเท่ียงตรง	 น�าเสนอสิ่งที่เป็นความจริง	 สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน	

อย่างแท้จริง	สามารถน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ	และการจะให้ได้มาซึ่งงานวิจัย

ทีด่	ีมคีณุภาพนัน้	จ�าเป็นต้องมส่ีวนประกอบส�าคญัหลายประการ	นอกจากการด�าเนนิตามระเบยีบวธิกีารวิจยั

อย่างมีคุณภาพแล้ว	คุณธรรมหรือจรรยาวิชาชีพนักวิจัยเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งประการหนึ่ง

	 ดังนั้น	 นักวิจัยควรปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพท่ีเป็นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพวิจัยเพื่อน�าไปสู่

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของประเทศไทยสู่ระดับสากล	 ตามส�านักงานคณะกรรมการวิจัย						

แห่งชาติ	พ.ศ.	2556	ก�าหนดจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

	 1)	จรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

	 2)	จรรยาวิชาชีพของในการท�าวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

	 3)	แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน

	 4)	แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

	 5)	การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย

(ที่มา	:	จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2556)	

	 นอกเหนือจากจรรยาวิชาชีพท่ีนักวิจัยที่ปฏิบัติกันท่ัวไปแล้ว	 และเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทาง

การด�าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง	 จึงควรมีข้อเพิ่มเติมส�าหรับ		

นักวิจัยในการท�างานบนพื้นที่สูง	ดังนี้

	 1)	 นักวิจัยควรค�านึงถึงความส�าเร็จของงานวิจัย	 ถือการน�าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัต	ิ															

และผลงานวิชาการเป็นผลพลอยได้

	 2)	 นักวิจัยต้องตระหนักถึงความคุ้มค่าของงานวิจัย	 หากงานวิจัยไม่น�าไปสู่ผลดีในทางปฏิบัต	ิ							

ก็ควรระงับการวิจัย

	 3)	 การพัฒนาหัวข้อวิจัย	 ควรค�านึงถึงประโยชน์ท่ีชุมชนบนพื้นท่ีสูงจะได้รับประโยชน์เป็นหลัก	

ควรสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพ																																		

และยุวเกษตรกรให้เป็นนักวิจัย	โดยให้ผลงานวิจัยเป็นผลงานร่วมของเกษตร

บทที่ 6
จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย
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	 4)	นกัวจิยัควรมคีวามมุง่มัน่	ทุม่เทในความส�าเรจ็ของงานมากกว่าความส�าเรจ็ส่วนตน	มกีารท�างาน

เป็นทีมในโครงการและระหว่างโครงการ	โดยถือว่าเป็นความส�าเร็จร่วมกัน

	 5)	นักวิจัยต้องค�านึงถึงมิติทางเวลาที่ใช้วิจัย	ต้องไม่นานมากจนเกิดความเสียหายต่อชุมชน

	 6)	นักวิจัยควรต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	เพื่อให้มีความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

	 และควรปฏิบัติตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 เรื่อง	 นโยบาย				

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2557	(ภาคผนวก	ฉ)



ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

ผลการด�าเนินงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา 

(พ.ศ. 2550-2556)

 1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง	ได้มีการร่วมมือด�าเนินการวิจัยจากโครงการหลวง	

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	สถาบันการศึกษา	และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	ในพื้นที่

ของศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง	เพือ่สร้างรายได้จากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรบนฐานความรู้

ที่เหมาะสม	 โดยมุ ่งสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู ้จากผลการวิจัยของโครงการหลวง															

เช่น	เพิม่ประสิทธิภาพการผลติ	การจัดการหลงัการเกบ็เกีย่ว	และศกัยภาพการแข่งขนัของสนิค้าการเกษตร	

รวมทั้งวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 และมุ่งศึกษาการจัดการ				

องค์ความรูข้องโครงการหลวง	และรปูแบบการบรหิารจดัการทีด่ขีองโครงการหลวง	ผลการด�าเนนิงานสรปุได้ 

ดังนี้			

 (1) การวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้ของโครงการหลวง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต

พืชและสัตว์	ให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สูงขึ้นจนสามารถรับรองมาตรฐานได้	และมีต้นทุนการผลิตที่พอเหมาะ	

ตลอดจนมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม	 โดยส่วนใหญ่จะเน้นการลดความเสียหายของผลผลิตจาก

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ	 เกษตรกรปลูกพืชได้ตลอดปี	 มีปริมาณและคุณภาพผลผลิต																	

ต่อหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้น	 เพื่อลดปัญหาการขยายพื้นที่เพาะปลูก	ตลอดจนเทคโนโลยีการจัดการภายในโรงเรือน

ท่ีเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการปลูก	 ลดการใช้สารเคมีการเกษตร	 อันเป็นการสร้างความปลอดภัยให้

กับผู้ปลูก	ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสม	การ

วิจัยและพัฒนาต้นแบบการผลิตพืชเมืองหนาวในโรงเรือน	 งานวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์เพื่อสนอง																				

พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงอาติโช้ค	

ระบบการปลกูข้าวโพดเหลือ่มด้วยพืชตระกลูถัว่โดยวธิกีารไม่ไถพรวนบนพ้ืนท่ีลาดชัน	การจดัการธาตอุาหาร

และปัจจัยทางดินเพื่อฟื ้นฟูทรัพยากรดิน	 การรวบรวมและศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านหัตถกรรม														

ของชนเผ่าในพืน้ทีโ่ครงการหลวง	 การวจัิยการเพ่ิมผลผลติและปรบัปรงุคณุภาพผลติภณัฑ์แปรรปูกาแฟอราบก้ิา 

และการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผลผลิตเกษตรและวัตถุดิบที่เหลือจากการตัดแต่ง					

การวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักของชุมชนภายใต้สภาวะการใช้น�้าน้อย	เป็นต้น

 (2) งานวจิยัการจดัการหลังการเก็บเก่ียวและการตลาด	เน้นการวจิยัและพฒันากระบวนการจดัการ

หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชเมืองหนาว	 เช่น	 พืชผัก	 สมุนไพร	 รวมทั้งการศึกษาด้านการตลาด	 ได้แก	่								

งานวิจัยเร่ืองการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการส่งออก	 พืชผักและสมุนไพร

อินทรีย์	8	ชนิด	ได้แก่	ยอดซาโยเต้	กะหล�่าปลีรูปหัวใจ	เบบี้ฮ่องเต้	 เบบี้แครอท	ผักชีไทย	ใบมะกรูด	ข่า	

และขมิ้น	โดยมีผลงานที่ส่งมอบให้โครงการหลวง	คือ	วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก	5	ชนิด	ได้แก่	
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บรอคโคลี	่ปวยเล้ง	ผกักาดหอมห่อ	ผกักาดขาวปล	ีและกะหล�า่ปล	ีนอกจากนี	้มงีานวจิยัเกีย่วกบัการศกึษา

เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรโครงการหลวง	เพื่อก�าหนดกลยุทธ์พร้อมแนวทางขับเคลื่อน

ในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าพืชผัก	 ผลไม้	 และกาแฟของมูลนิธิโครงการหลวง																	

ทั้งตลาดในประเทศ	 และตลาดต่างประเทศ	 และการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ

โครงการหลวง	ซึ่งเป็นการสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวงตามพันธกิจของ	สวพส.

 (3) งานวิจัยสังคมและนโยบาย	 เพื่อวิจัยด้านการจัดการองค์ความรู ้ของโครงการหลวง														

และรปูแบบการบริหารจัดการทีด่ขีองโครงการหลวง	โดยเน้นการรวบรวมองค์ความรูเ้กีย่วกบัเงือ่นไขก�าหนด

ความส�าเร็จและรูปแบบการด�าเนินงานที่ดีของโครงการหลวง	 การพัฒนากระบวนการสร้างเครือข่าย								

การเรียนรู้ของกลุม่ศนูย์พฒันาโครงการหลวง	รวมถึงการด�าเนนิการวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบจากการเคลือ่นย้าย

สู ่ชุมชนเมืองของเยาวชน	 และการพัฒนาตัวช้ีวัดของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 ทรัพยากร																		

และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	 เพื่อจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย	 และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการวิจัย					

เชงิปฏบิตักิารพฒันาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพือ่ให้คนอยูอ่าศยัร่วมกบัป่าไม้และสิง่แวดล้อมได้อย่างยัง่ยนื

ผลผลิตและผลลัพธ์ส�าคัญ

 1) ชุดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัย

	 1.1)	 การปรับปรุงสายพันธุ ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร	 THC	 ต�่า	 โดยมีการขึ้นทะเบียนพันธุ ์เฮมพ์																				

4	สายพันธุ	์ (RPF1	RPF2	RPF3	และ	RPF4)	 ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง	และต้นแบบ	THC	 test	 kit								

ที่สามารถตรวจสอบปริมาณ	THC	ภาคสนาม	

	 1.2)	 ฐานข้อมูลดินในพื้นที่โครงการหลวง	 ประกอบด้วย	 1)	 สภาวะธาตุอาหารพืชและ																	

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 2)	ปัจจัยทางดินที่มีผลต่อการผลิตพืช	 รวมทั้งการเสื่อมโทรมและการฟื้นฟูดิน																

3)	วธิกีารจดัการดนิและระบบการปลกูพชืทีเ่หมาะสม	ตลอดจนแนวทางการฟ้ืนฟูดินเพือ่การเกษตรอย่างยัง่ยนื

	 1.3) วิธีการปลิดผลองุ่นพันธุ์	Beauty	seedless	เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ฮอร์โมน	GA 
3

	 1.4) วิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผักอินทรีย์	4	ชนิด	คือ	กะหล�่าปลีรูปหัวใจ	

ยอดซาโยเต้	เบบี้แครอท	เบบี้ฮ่องเต้	และสมุนไพร	3	ชนิด	คือ	ผักชีไทย	โหระพา	ใบกะเพรา	

	 1.5) ระบบการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศส�าหรับการส่งออก	 โดยสามารถคงศักยภาพ																			

ในการแข่งขันด้านราคา	 และได้เทคโนโลยีการบ่มเสาวรสหวานและอาโวกาโดให้มีสีผิวสม�่าเสมอ															

เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค	และวิธีการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุผลไม้

	 1.6)	 ต้นแบบระบบการปลูกข้าวโพดที่ลดการใช้สารก�าจัดวัชพืช	 ลดการพังทลายของดิน														

และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 และน�าไปไปขยายผลและทดสอบองค์ความรู้เพิ่มเติมในพื้นท่ีพัฒนา

พืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวง	รวมทัง้จดัพมิพ์เอกสารคูม่อื/แผ่นพบั	วธิกีารปลกูข้าวโพดโดยวธิกีารไม่ไถพรวน
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	 1.7)	 การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 พร้อมทั้งสร้างอาชีพและรายได้เสริมแก่ชุมชน	

บนพื้นที่สูง	11	ชนเผ่า

	 1.8)	 หลักเกณฑ์/ข้อก�าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้

สามารถอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลยั่งยืน	 ภายใต้บริบทของพ้ืนท่ีชุมชน																					

4	ภูมิสังคม

ผลผลิตเพื่อการขยายผลและใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์

	 2.1)     แบบพมิพ์เขยีวต้นแบบโรงเรอืนมาตรฐานส�าหรบัการปลกูพชื	3	ชนดิ	แบบพมิพ์เขยีวต้นแบบ

โรงเรอืนต้นทุนต�า่ส�าหรบัปลกูผกับนพ้ืนทีส่งู	และการจดสทิธิบัตรการประดษิฐ์ของโรงเรอืนเพาะปลูกหลังคา

พลาสติกโค้ง	2	ชั้น

	 2.2)  ส่งเสริมโรงเรือนมาตรฐานส�าหรับปลูกพืชซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างที่ได้จากผลการวิจัยสู่

เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง/สถานี	จ�านวน	200	โรงเรือน

	 2.3)  คู่มือการจัดการดิน	 น�้า	 ปุ๋ยและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในโรงเรือนมาตรฐาน

ส�าหรับการปลูกผักบนพื้นที่สูง

	 2.4)    คู่มือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลผัก	ได้แก่	บร๊อคโคลี่	และผักกาดฮ่องเต้	พืชสมุนไพร	

ได้แก่	กะเพรา	โหระพา	ตะไคร้	และผลไม้	ได้แก่	พลับ

	 2.5)   คู่มือการจัดการและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์	 คู่มือการท�าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเฮมพ	์												

2	ประเภท	15	รูปแบบ	และคู่มือการปลูกเฮมพ์

	 2.6)    การศึกษาเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลการวิจัยให้น�าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง	 โดยการจัด	

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2552-	 2556)							

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการศึกษาและยุทธศาสตร์ของการปลูกเฮมพ์บนพื้นที่สูงเมื่อวันที	่										

22	 ก.ย.	 2552	 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	 ระยะ	 5	 ปี															

(พ.ศ.	2553-2557)	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ	16	พ.ย.	2553	มีกรอบวงเงินงบประมาณ	72.350	ล้านบาท 

โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการ	6	หน่วยงาน	ด�าเนินงานในพื้นที่น�าร่อง	5	แห่ง	ครอบคลุมพื้นที่	5	จังหวัด	

ได้แก่	เชียงใหม่	เชียงราย	น่าน	ตาก	และเพชรบูรณ์

	 2.7)   คู่มือการย้อมสีเส้นด้ายเฮมพ์ด้วยสีธรรมชาติและสีเคมี

	 2.8)   การยื่นจดอนุสิทธิบัตรของสูตรและกรรมวิธีผลิตเครื่องดื่มอาติโช้คผสมสมุนไพร

	 2.9)   ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสารอาหารสูงพร้อมดื่ม

	 2.10)	ผลิตภัณฑ์สารอาหารสูงอัดเม็ด
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 1.2 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง	 เป็นการร่วมมือ

ด�าเนินการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	สถาบันการศึกษา	และหน่วยงานรัฐ

ท่ีเก่ียวข้องในพืน้ทีข่องโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	เพือ่สร้างรายได้จากภาคการเกษตรและนอก        

ภาคการเกษตรบนฐานความรู้	 โดยปรับใช้ทุนองค์ความรู้จากโครงการหลวงในการปรับใช้ให้เหมาะสม						

กับสภาพภูมิสังคมแต่ละท้องถิ่น	 โดยการศึกษาและทดสอบความเหมาะสมจากโครงการหลวง	การวิจัย			

แบบมีส่วนร่วมด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม	ความหลากหลายทางชวีภาพ	โดยเฉพาะอย่างยิง่     

การพัฒนาแหล่งอาหารชุมชน	รวมทั้งรวบรวม	อนุรักษ์	และต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย

ทางชวีภาพและภมูปัิญญาท้องถิน่บนพืน้ทีส่งู	เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสริมในระดบัชุมชน	ผลการด�าเนนิงาน

สรุปได้ดังนี้	

 (1)	 งานวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง	 เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา																

และทดสอบความเหมาะสมขององค์ความรู้และเทคโนโลยจีากโครงการหลวง	โดยน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสม 

และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนควบคู่ไปด้วย	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 การทดสอบเทคโนโลยี

โครงการหลวงในการผลิตพืช-สัตว์แบบมีส่วนร่วม	 (ไม้ผล	 พืชผัก	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 กาแฟ	 ข้าว	 พืชไร่								

และเทคโนโลยีอื่น	ๆ)	และการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง

	 (2)	 งานวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน										

บนพื้นที่สูง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแหล่งอาหารชุมชน	 และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม																					

ในระดับชุมชน	 การจดลิขสิทธิ์	 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 	 มีการจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลาย								

ทางชวีภาพและภมูปัิญญาท้องถิน่	งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	วจิยัรวบรวมองค์ความรูแ้ละพฒันาผลติภณัฑ์จาก           

ความหลากหลายทางชีวภาพ	และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า

ของชุมชนบนพื้นท่ีสูงส�าหรับใช้ประโยชน์ด้านแหล่งอาหาร	 (Food	 Bank)	 ยาสมุนไพรและพลังงาน												

การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง	 ตลอดจนการรวบรวม				

และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมชนเผ่า

	 (3)	งานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การสังเคราะห์

องค์ความรู้	 กฎระเบียบของชุมชน	 และวิธีปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายชุมชนที่ด�าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์	

ฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิง่แวดล้อมบนพืน้ทีส่งู	ทดสอบชนดิไม้ทีเ่หมาะสมในการปลกูเพือ่ฟ้ืนฟพูืน้ทีเ่สือ่มโทรม

บนพ้ืนที่สูง	 วิจัยเชิงปฏิบัติการการปลูกป่า	 3	 อย่าง	 ประโยชน์	 4	 อย่าง	 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน														

การจัดการธาตุอาหารและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	

	 (4)	งานวจิยัสงัคมและนโยบาย	ด�าเนนิการวจัิยเกีย่วกบัผลกระทบจากการเคลือ่นย้ายสูช่มุชนเมอืง

ของเยาวชน	 มูลเหตุความยากจนและการวิจัยด้านทรัพย์สินทางภูมิปัญญา	 และการพัฒนาตัวชี้วัดของ				

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	 การพัฒนาเพื่อจัดท�าข้อเสนอ									

เชิงนโยบาย	และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ผลผลิตและผลลัพธ์ส�าคัญ

 1) ชุดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากกการวิจัย

	 1.1)    ชุดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช	เพื่อแก้ปัญหาโรคพืชและเพิ่มผลผลิต	เทคโนโลยี	

และถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงสู่เกษตรกร	ได้แก่	เสาวรสหวาน	เบญจมาศ	เยอบีร่า	กาแฟอราบิก้า 

	 1.2)	 	 	 ชุดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน	 IPM	 และการป้องกันก�าจัดโรคแมลง										

และศัตรูข้าว	และพืชผัก	

	 1.3)   ชุดองค์ความรู้การจัดการสวนกาแฟที่เหมาะสม	 เช่น	 การปลูกกาแฟอราบิก้าระยะชิด									

การตัดเพื่อสร้างล�าต้นใหม่	และวิธีการป้องกันก�าจัดหนอนเจาะล�าต้นกาแฟ	เป็นต้น

	 1.4)			ชุดเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อลดต้นทุนการผลิต	เพิ่มปริมาณ

และคุณภาพผลผลิต	เช่น	การตัดแต่งกิ่ง	การตัดทรงต้น	การห่อผล	เป็นต้น

	 1.5)     ชุดเทคโนโลยีการจัดการแปลงผักอย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	การจัดการพืชผักแบบผสมผสาน

	 1.6)     ชุดเทคโนโลยีรูปแบบการฟื้นฟูและพัฒนาการปลูก	การแปรรูปหวาย	และรูปแบบการอนุรักษ์

และฟื้นฟูสมุนไพรบนพื้นที่สูง

	 1.7)	 	 การพัฒนาพืชท้องถิ่นเพื่อเป็นพืชพลังงาน	 ได้แก่	 มะแตกและมะเยาหิน	 มีศักยภาพ																		

ในการน�ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัเครือ่งยนต์ดเีซลขนาดเลก็	รวมทัง้พฒันาเครือ่งสกัดน�า้มนัจากเมลด็พชื				

2	เครื่อง	คือ	เครื่องสกัดน�้ามันแบบใช้แรงกด	และเครื่องหีบน�้ามันแบบกดอัดด้วยกระบอกไฮดรอลิก

	 1.8)			องค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชอาหาร	154	ชนิด	สมุนไพร	100	ชนิด				

พืชพลังงานและใช้สอย	 10	 ชนิด	 รวมทั้งรวบรวมเพาะขยายพันธุ ์ในธนาคารพืชท้องถ่ิน	 25	 พื้นท่ี												

จ�านวน	876	ชนิด	รวม	103,655	ต้น	ในจ�านวนนี้เป็นพืชหายาก	35	ชนิด	และพืชที่มีศักยภาพ	30	ชนิด	

และน�าไปปลูกในพื้นที่รอบครัวเรือนและป่ารอบชุมชน	รวม	52,686	ต้น	ซึ่งพืชที่ปลูกมีอัตราการรอดชีวิต

เฉลี่ยร้อยละ	85

	 1.9)					พันธุ์ข้าวที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง	(พันธุ์ขามเหนีย	พันธุ์ลีซอ)	ระบบการผลิต				

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี	ระบบการปลูกข้าวผสมผสานกับพืชไร่อื่น	ระบบการปลูกข้าวนาน�้าน้อย	และผลิตภัณฑ์								

ข้าวกล้องงอกที่มีลักษณะโดดเด่น

	 1.10)	 การปลูกอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวท้องถ่ินบนพื้นท่ีสูงจ�านวน	 126	 พันธุ์	 และศึกษา

อนุกรมวิธานลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่

	 1.11)			รปูแบบการพฒันาระบบตลาดชมุชนบนพืน้ทีส่งูโดยกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัของชมุชน	

4	รูปแบบ	และรูปแบบการพัฒนาระบบตลาดที่ชุมชนน�าไปใช้สร้างรายได้

	 1.12)   ต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรืออนุรักษ์พลังงาน	ต้นแบบระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ

ส�าหรับครัวเรือนบนพื้นที่สูง
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	 1.13)	 ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนท่ีสูง	 และเหมาะสมกับ											

การวิเคราะห์ด้านนิเวศลุ่มน�้า	(จ�านวน	19	ตัวชี้วัด)	และระบบน�าเข้าและวิเคราะห์ข้อมูล	เรียกใช้และแสดงผล

ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	1	ระบบ	

	 1.14)	 ชนิดและพันธุ์พืชชนิดใหม่	 ๆ	 เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว	 ทดแทนพืชเดิมท่ีมีอยู	่														

เช่น	เสาวรสหวาน	พี้ช	วานิลลา	ซึ่งเป็นองค์ความรู้จากโครงการหลวง	เป็นต้น

 2) ผลผลิตเพื่อการขยายผลและใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์

	 2.1)	วิดีโอการเพิ่มผลผลิตแตงกวาบ้านอุดมทรัพย์	อ.ปางศิลาทอง	จ.ก�าแพงเพชร

	 2.2)	วิดีโอการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ	จ�านวน	2	เรื่อง	ได้แก่	การตัดแต่งกิ่ง	และการควั่นกิ่ง

	 2.3)	คู่มือการจัดการผลผลิตพริกกะเหรี่ยงและมะแขว่นคุณภาพดี

	 2.4)	 ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟอราบิก้าจากชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านปางมะโอ	 ที่ได้มีการสร้าง

เอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

	 2.5)	ผลติภัณฑ์ทางการเกษตร	ทดแทนการใช้สารเคมบีนพืน้ทีส่งู	จ�านวน	7	ชนดิ	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	

ต้นทุนต�่า	 และการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของชีวผลิตภัณฑ์ชนิดผงส�าหรับคลุกเมล็ดและชนิดเม็ด

ส�าหรับรองก้นหลุมการปลูกพืช

	 2.6)	 ข้อมูลพืชและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินจ�านวนท้ังหมด	1,014	 ชนิด	 และพัฒนาข้อมูล		

ไปสู่ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	(Highland	E-Herbarium)	

	 2.7)	หนังสอืพชือาหารและสมนุไพรท้องถิน่บนพืน้ทีส่งู	ชดุที	่1	บ้านปางมะโอ	ต.แม่นะ	อ.เชยีงดาว	

จ.เชียงใหม่	และหนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	ชุดที่	2	บ้านโป่งค�า	ต.ดู่พงษ์	อ.สันติสุข	

จ.น่าน	 รวมท้ังการขอให้ประกาศพ้ืนที่ป่าชุมชนเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นก�าเนิด	 บ้านโป่งค�า					

และบ้านปางมะโอ

	 2.8)	วิดีทัศน์พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	จ�านวน	3	เรื่อง	ได้แก่	(1)	การขยายพันธุ์	

การปลูก	 การดูแลรักษามะแขว่น	 (2)	 การฟื้นฟูแหล่งอาหาร	 (Food	 Bank)	 และความหลากหลายทาง

ชีวภาพของชุมชน	 และ	 (3)	 แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่น	 10	 แห่ง	 :	 แปลงรวบรวม															

พืชท้องถิ่น	วิทยากรท้องถิ่น	สื่อเรียนรู้

	 2.9)	ผลติภณัฑ์จากความหลากหลายทางชวีภาพทีไ่ด้รบัพฒันา	และสร้างมลูค่าเพิม่	ซึง่ด�าเนินการ

มอบให้โครงการหลวง	ได้แก่	เจลรักษาสิว	ครีม-เจลควบคุมจุลินทรีย์ในคน/สัตว์	เจลยับยั้งไวรัสเริม	สเปรย์

ลดอาการอกัเสบบรเิวณช่องปากและล�าคอ	ครมีบ�ารงุผวิหน้าคาเทซนิ	และครมีบ�ารงุผวิหน้านาโนคาเทชนิ	

และได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ได้แก่	 สีย้อมของชุมชน	 (สีแดงจากไม้ก่อ)	 ผงปรุงรสเฮาะที	 และชาแคปซูล															

(ผักเชียงดา	ย่านาง	และมะรุม)
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	 2.10)	แหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ	6	พื้นที่	ได้แก่	ปางมะโอ 

ปางแดงใน	ห้วยเป้า	ป่ากล้วย	โป่งค�า	และปางยาง

	 2.11)	คลังชีวภาพชุมชนสู่ระดับครัวเรือน	และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปอย่างง่ายที่ใช้ประโยชน์

ภายในชุมชน	3	ชนิด	จากชาชงสมุนไพรรางจืด	เจียวกู้หลาน	และยาดมสมุนไพร

	 2.12)	 คู่มือการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ไผ่	 ส�าหรับเกษตรกร	 และคู่มือการปลูกไม้เพื่อสร้างรายได้

ส�าหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูง	คู่มือส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง

	 2.13)	 คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีการปลูกผัก											

ในโรงเรือน

	 2.14)	 จัดท�าแผนแม่บท	 ระยะ	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 2554-2558)	 และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ											

พ.ศ.	2554	ในการจดัเกบ็	การฟ้ืนฟ	ูและการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละพฒันางานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของ						

ชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง

	 2.15)	 กลุ่มข้อมูลแหล่งทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่สูง	 และแนวทาง							

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มค�าขอตั้งงบประมาณประจ�าปี
การจัดท�ารายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ...................

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1. ยุทธศาสตร์	...........................................................................................................................................

2. แผนงาน	................................................................................................................................................

3. ชื่อโครงการ	..........................................................................................................................................

	 	 โครงการย่อย	:	..............................................................................................................

          ☐  โครงการใหม่	 	 ☐  โครงการต่อเนื่อง

4. หลักการและเหตุผล	.............................................................................................................................

5. วัตถุประสงค์          

				5.1.........................................................................................................................................................

				5.2.........................................................................................................................................................

				5.3.........................................................................................................................................................

6. กิจกรรม          

				6.1.........................................................................................................................................................

				6.2.........................................................................................................................................................

				6.3.........................................................................................................................................................

7. ตัวชี้วัดโครงการ         

  ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัด

จ�านวน/หน่วยนบั สถาบัน โครงการ

1)	…………………………………………………………………………… ☐ ✓

2)	…………………………………………………………………………… ☐ ✓

3)	…………………………………………………………………………… ☐ ✓
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรติดต่อ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

				ชื่อ-สกุล........................................./เบอร์โทร....................................../ส�านัก........................................

9. พื้นที่เป้าหมาย          

9.1...............................................................................................................................................................

9.2...............................................................................................................................................................

9.3...............................................................................................................................................................

10. ระยะเวลาด�าเนินการ	.........................................................................................................................

11. งบประมาณโครงการ	............................................บาท			(.................................................บาทถ้วน)

12. รายละเอียดงบประมาณ จ�าแนกตามกิจกรรม

ที่ กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท)หน่วยนับ จ�านวน

1 กิจกรรมที่	1……………....……………………………......………

กิจกรรมย่อยที่	1.1……………………………………….........…

กิจกรรมย่อยที่	1.2…………………………………………......…

กิจกรรมย่อยที่	1.3………………………………………......……

2 กิจกรรมที่	2…………....…………………………………......……

3 กิจกรรมที่	3………………………....…………………......………

4 กิจกรรมที่	4………………………....…………………......………

รวมงบประมาณ
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กิจกรรม/รายละเอียดค�าชี้แจง (แสดงการค�านวณที่มาของตัวเลขงบประมาณ)

งบประมาณ(บาท)
กิจกรรม หมวดงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

(การใช้จ่ายงบ

ประมาณ)

กิจกรรมที่	1

กิจกรรมที่	1.1

กิจกรรมที่	1.2

กิจกรรมที่	1.3

กิจกรรมที่	2

กิจกรรมที่	3

รวมทั้งสิ้น

13. งบประมาณจ�าแนกตามรายละเอียด หมวดรายจ่าย
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งบรายจ่าย รายการ งบประมาณ (บาท)

หมวดเงิน	:	อุดหนุนทั่วไป	เบิกจ่ายลักษณะ

-	งบด�าเนินงาน 1. ค่าตอบแทน

-	ค่าตอบแทนวิทยากร

-	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

2. ค่าใช้สอย

-	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าเช่าที่พัก	และค่าพาหนะ

-	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

-	ค่าจ้างเหมาบริการ

-	ค่าของสมนาคุณ

-	ค่าจ้างวิจัย

3. ค่าวัสดุ

-	ค่าวัสดุส�านักงาน

-	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

-	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-	ค่าวัสดุเกษตร

-	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์

-	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

4. ค่าสาธารณูปโภค

-	งบลงทุน

- ค่าครุภัณฑ์

(ถ้ามี)

- ค่าสิ่งก่อสร้าง

(ถ้ามี)

รวมทั้งสิ้น

14. งบประมาณจ�าแนกตามงบรายจ่าย

หมายเหตุ	 ประเภทครุภัณฑ์	 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ตามหนังสือที่	 สอพ	 4916	 ลงวันที่							

20	พฤศจิกายน	2558



65คู่มือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

15.1................................................................................................................................................................

15.2.................................................................................................................................................................

15.3.................................................................................................................................................................
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ค�าชี้แจง

เหตุผล

และความจ�าเป็นล�าดับ

ที่

หมวดรายจ่าย

รายการ

มาตรฐานและคุณลักษณะ

เฉพาะหรอืขนาด	ลักษณะ

และโครงสร้าง

จ�านวน หน่วย

ราคา

ต่อ

หน่วย

รวม

เงิน

ความ

ต้องการ

ทั้งสิ้น

มีอยู่แล้ว

ใช้

การ

ได้

ใช้

การ

ไม่ได้

รวมทั้งสิ้น

ครุภัณฑ์	.............

16. รายละเอียดค�าของบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์

กระทรวง	:	เกษตรและสหกรณ์

กรม	:	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………………………….……………………………………

โครงการ......................................................................................................................................................

หมายเหตุ	1.	ให้เรียงล�าดับความส�าคัญโดยครุภัณฑ์ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้งานมากที่สุดให้อยู่ในล�าดับที่	1

2.	ชื่อของครุภัณฑ์ต้องเป็นภาษาไทย	แต่อาจจะวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ข้างหลังได้

3.	 ให้หน่วยงานตรวจสอบดูก่อนว่าครุภัณฑ์ที่ขอมีอยู่ในมาตราฐานราคากลางของส�านักงบประมาณหรือไม่							

ถ้ามต้ีองใช้ราคามาตรฐานของส�านกังบประมาณ	Download	ได้ที	่http://pcmc.swu.ac.th/plan/bdoc.html 

ชื่อ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ภาคผนวก ง 

แบบฟอร์มข้อก�าหนดโครงการวิจัย (Terms of Reference)

ข้อก�าหนดโครงการ (Terms of Reference)

โครงการวิจัย	……………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการย่อยที่	.............	:	…………………………………………………………………………………………	(ถ้ามี)

ปีงบประมาณ พ.ศ.	.............

**************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล 

	 ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค์

2.1	.............................................................................................................................................................

2.2	.............................................................................................................................................................

2.3	.............................................................................................................................................................

3. เป้าหมายของโครงการ

	 ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

5.1	ผลผลิต	(Output)	และตัวชี้วัดผลผลิต

....................................................................................................................................................................

5.2	ผลลัพธ์	(Outcome)	และตัวชี้วัดผลลัพธ์

....................................................................................................................................................................



70 คู่มือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

6. ขอบเขตของการศึกษา

6.1	ขอบเขตการศึกษา	

	 ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6.2	วิธีการศึกษา	:	ผู้รับทุนเป็นผู้ก�าหนดวิธีการศึกษา

7. พื้นที่ด�าเนินการวิจัย/เก็บข้อมูล

	 ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

8. งบประมาณ

	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)		

9. ระยะเวลาการด�าเนินงาน		จ�านวน	.............	วัน	(นับแต่วันลงนามในสัญญา)

กิจกรรม
ระยะเวลาด�าเนินกิจกรรม (วัน)

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.	เสนอรายงานการศึกษาเบือ้งต้น	

(Inception	Report)

2.	 เสนอรายงานความก้าวหน้า	

(Progress	Report)

3.	 เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	

(Draft	Final	Report)

4.	เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์		

(Final	Report)
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10. การเสนอผลงาน

 10.1 เสนอรายงานการศึกษาเบ้ืองต้น (Inception Report)	 ก�าหนดส่งรายงานภายใน									

ระยะเวลา	.....	วัน	นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	ประกอบด้วย

	 (1)	 เอกสารฉบับที่	 1	 รายงานการศึกษาเบ้ืองต้น	 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย	 คณะผู้วิจัย	

สารบัญ	บทน�า	วัตถุประสงค์	ขอบเขตของการศึกษา	การตรวจเอกสาร	วิธีการวิจัย	สถานที่ด�าเนินงานวิจัย	

แผนการด�าเนินงานตลอดโครงการวิจัย	 ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย	 งบประมาณในการด�าเนินการวิจัย									

ผลการวิจัย	งานที่จะด�าเนินการต่อไป	และเอกสารอ้างอิง	จ�านวน	10	เล่ม

	 (2)	ซีดีบันทึกข้อมูลรายงาน	ที่บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	1	ชุด	

 10.2 เสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	ก�าหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา	

.....	วัน	นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	ประกอบด้วย	

	 (1)	เอกสารฉบับที่	1	รายงานความก้าวหน้า	โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย	คณะผู้วิจัย	สารบัญ	

บทน�า	 วัตถุประสงค์	 ขอบเขตของการศึกษา	 การตรวจเอกสาร	 วิธีการวิจัย	 สถานที่ด�าเนินงานวิจัย								

แผนการด�าเนินงานตลอดโครงการวิจัย	 ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย	 งบประมาณในการด�าเนินการวิจัย										

ผลการวจิยั	งานทีจ่ะด�าเนนิการต่อไป	เอกสารอ้างองิ	และตารางสรปุเปรยีบเทียบแผนงานวจิยักบัผลงานวจิยั         

จ�านวน	10	เล่ม

	 (2)	ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	1	ชุด	

	 (3)	รายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด	โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�าส่ง

 10.3 เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	 ก�าหนดส่งรายงานภายใน										

ระยะเวลา	.....	วัน	นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	ประกอบด้วย	

	 (1)	เอกสารฉบับที	่1	ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์	โดยมรีายละเอียดประกอบด้วย	กติตกิรรมประกาศ	

คณะผูว้จิยั	บทสรปุส�าหรบัผูบ้รหิาร	Executive	Summary	สารบัญ	บทคดัย่อ	Abstract	บทน�า	วตัถปุระสงค์	

ขอบเขตของการศึกษา	การตรวจเอกสาร	วิธีการวิจัย	สถานที่ด�าเนินงานวิจัย	ผลการวิจัย	วิจารณ์ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย	 งานที่จะด�าเนินการต่อไป	 เอกสารอ้างอิง	 และตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับ						

ผลงานวิจัย	จ�านวน	10	เล่ม

	 (2)	ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	1	ชุด	

	 (3)	รายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด	โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�าส่ง

 10.4 การเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	 ก�าหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา	

.....วัน	ทั้งนี้รายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย

	 (1)	 เอกสารฉบับที่	 1	 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์	 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย	

กติตกิรรมประกาศ	คณะผูว้จัิย	บทสรปุส�าหรับผูบ้รหิาร	Executive	Summary	สารบญั	บทคดัย่อ	Abstract	
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บทน�า	วัตถุประสงค์	ขอบเขตของการศึกษา	การตรวจเอกสาร	วิธีการวิจัย	สถานที่ด�าเนินงานวิจัย	ผลการวิจัย 
วจิารณ์ผลการวจิยั	สรปุผลการวจิยั	เอกสารอ้างองิ	และ	ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจยักบัผลงานวิจยั 
จ�านวน	20	เล่ม
	 (2)	เอกสารฉบบัที	่2	รายงานบทสรปุส�าหรับผูบ้รหิาร	(Executive	Summary)	โดยมรีายละเอยีด
เบื้องต้นประกอบด้วย	ความเป็นมาของโครงการ	วัตถุประสงค์	ประมวลผลการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์
ตลอดโครงการ	และสรุปผลการวิจัย	จ�านวน	20	เล่ม

	 (3)	ซีดีบันทึกรายงาน	ที่บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	จ�านวน	5	ชุด	

	 (4)	รายงานการเงิน	จ�านวน	1	ชุด	โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�าส่ง

หมายเหตุ	การส่งรายงาน	อาจระบุรายละเอียดในรายงานเพิ่มเติม	ดังนี้
	 1)	 รายงานความก้าวหน้า	 (Progress	 Report)	 รายละเอียดเพิ่มเติม	 เช่น	 วิจารณ์ผลการวิจัย				
สรุปผลการวิจัย	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	และภาคผนวก	
	 2)	ร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์	(Draft	Final	Report)	รายละเอยีดเพิม่เตมิ	เช่น	ข้อเสนอแนะ	ปัญหา
และอุปสรรคในการด�าเนินงาน	และภาคผนวก	
	 3)	รายงานฉบับสมบูรณ์	(Final	Report)	รายละเอียดเพิ่มเติม	เช่น		ข้อเสนอแนะ	และภาคผนวก	
	 4)	รายงานบทสรปุส�าหรบัผูบ้รหิาร	(Executive	Summary)	รายละเอยีดเพิม่เตมิ	เช่น	ข้อเสนอแนะ
เพื่อการด�าเนินงานวิจัยต่อไป

11. ระยะเวลาการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย	การจ่ายเงิน	แบ่งออกเป็นงวด	ๆ	ดังนี้

งวดที่ 1  เป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละ	 ..........	 (..............เปอร์เซ็นต์)	 ของเงินทุนวิจัย
  โดยหักเป็นเงินประกันผลงาน	ร้อยละ	5	(ห้าเปอร์เซ็นต์)	 เมื่อนักวิจัยได้ลงนามในสัญญา
	 	 ให้ทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2		 เป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละ	 .....	 (.........เปอร์เซ็นต์)	 ของเงินทุนวิจัย	 โดยหักเป็น
  เงินประกันผลงาน	ร้อยละ	5	(ห้าเปอร์เซ็นต์)	เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น	
  (Inception	 Report)	 และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัย
	 	 ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

งวดที่ 3		 เป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละ	 .....	 (........เปอร์เซ็นต์)	ของเงินทุนวิจัย	 โดยหักเป็นเงิน
	 	 ประกันผลงาน	 ร้อยละ	 5	 (ห้าเปอร์เซ็นต์)	 เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า	
	 	 (Progress	 Report)	 และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัยได้ตรวจรับ
	 	 ผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

งวดที่ 4		 เป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละ	 .....	 (.......เปอร์เซ็นต์)	 ของเงินทุนวิจัย	 โดยหักเป็น
	 	 เงินประกนัผลงาน	ร้อยละ	5	(ห้าเปอร์เซน็ต์)	เมือ่นกัวจัิยได้จดัส่งร่างรายงานผลการวจิยั
	 	 ฉบับสมบูรณ์	 (Draft	 Final	 Report)	 และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผล
	 	 โครงการวิจัยได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
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งวดสุดท้าย	 เป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละ	 .....	 (......เปอร์เซ็นต์)	 ของเงินทุนวิจัย	 โดยหักเป็น

  เงนิประกันผลงาน	ร้อยละ	5	(ห้าเปอร์เซน็ต์)	เมือ่นกัวิจยัได้จดัส่งรายงานผลการวิจยัฉบับ

  สมบูรณ์	 (Final	 Report)	 และคณะกรรมการก�ากับและติดตามผลโครงการวิจัย

  ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การจ่ายเงินประกันผลงาน		สถาบันจะคืนเงินประกันผลงานภายใน	45	วัน	นับแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย

12. หน่วยงานรับผิดชอบ

	 	 ส�านักวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

13. ผู้ศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้

	 13.1	 หัวหน้าโครงการต้องส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญา	 ........	 และมีผลงานการวิจัยและ			

การด�าเนิน	โครงการทางด้าน	..................	และมีประสบการณ์ทางการศึกษาวิจัย	...............	ไม่ต�่ากว่า	…..…	ปี

	 13.2	 คณะท�างานจะต้องเคยปฏิบัติงานทางด้าน	 .........................	 ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่า

ปริญญา	........	ทางด้าน	...................	หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

	 13.3		เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาภาครัฐ	หรือเป็นธุรกิจเอกชนที่เป็นนิติบุคคล

14. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

	 ให้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มท่ีสถาบันก�าหนด	 จ�านวน	 5	 ชุด	 ส่งถึงผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	65	หมู่	1	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200	โทรศัพท์	

053-328224	โทรสาร	053-328225

15. การแจ้งผลการพิจารณา

	 การพิจารณาข้อเสนอโครงการ	 (Full	 Proposal)	 จะด�าเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา						

กลั่นกรองโครงการวิจัยที่แต่งตั้งโดยผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)													

โดยพจิารณาจากความสอดคล้องและความครบถ้วนตามข้อก�าหนดโครงการ	(Terms	of	Reference,	TOR)	

รวมถงึสาระทางวชิาการและความเป็นไปได้ของวธิกีารศกึษา	นอกจากนีย้งัพจิารณาจากผลสมัฤทธิ	์(ผลลพัธ์

และตวัชีว้ดั)	ของโครงการวจิยัทีจ่ะเกดิประโยชน์ต่อการพฒันาพืน้ทีส่งูอย่างยัง่ยนืตามพนัธกจิของสถาบนั

	 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าโครงการ										

รวมทั้งเจรจาต่อรองงบประมาณวิจัยตามความเหมาะสม	หรือแจ้งปฏิเสธการรับข้อเสนอโครงการวิจัยได้

	 ภายหลังได้มีการตกลงรับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว	 	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะแจ้ง									

นัดหมายหัวหน้าโครงการวิจัยผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย	 เพื่อด�าเนินการขั้นต่อไป														

โดยสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติมในลักษณะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์							

แก่สถาบัน



74 คู่มือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ภาคผนวก จ 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)

ข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)

เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ......

1. ความสอดคล้องกับแผนงานวิจัยของสถาบัน

แผนงานวิจัย	..................................................................................................................................................................................

2. ชุดโครงการ	(ภาษาไทย)	................................................................................................................................................................

ชื่อโครงการ		(ภาษาไทย)	...............................................................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ)	...............................................................................................................................................................................

ค�าส�าคัญ	........................................................................................................................................................................................

Keywords.....................................................................................................................................................................................

3. ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail

ชื่อ-สกุล	(ภาษาไทย)...นาย/นาง/นางสาว	.....................................................................................................................................

ชื่อ-สกุล	(ภาษาอังกฤษ)	................................................................................................................................................................

คุณวุฒิ	...........................................................................................................................................................................................

ต�าแหน่ง	(ทางวิชาการ/ราชการ)	...................................................................................................................................................

หน่วยงาน	.................................................................................	ภาควิชา	.....................................................................................

ที่อยู่	...............................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์/โทรสาร	.....................................................................	E-mail	.......................................................................................

4. ชื่อและสถานที่ติดต่อของนักวิจัย หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail

ชื่อ-สกุล	(ภาษาไทย)...นาย/นาง/นางสาว	.....................................................................................................................................

ชื่อ-สกุล	(ภาษาอังกฤษ)	................................................................................................................................................................

คุณวุฒิ	...........................................................................................................................................................................................

ต�าแหน่ง	(ทางวิชาการ/ราชการ)	...................................................................................................................................................

หน่วยงาน	..................................................................................	ภาควิชา	....................................................................................

ที่อยู่	...............................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์/โทรสาร	......................................................................	E-mail	......................................................................................

5. ชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของหัวหน้าโครงการ

ชื่อ-สกุล	(ภาษาไทย)...นาย/นาง/นางสาว	......................................................................................................................................

ชือ่-สกุล	(ภาษาองักฤษ)	......................................................................................................................................................................

ต�าแหน่ง	.........................................................................................................................................................................................

หน่วยงาน	..................................................................................	ภาควิชา	....................................................................................

ที่อยู่	...............................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์/โทรสาร	......................................................................	E-mail	......................................................................................
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6. ได้เสนอโครงการนี้ หรือโครงการที่มีส่วนเหมือนกับเรื่องนี้บางส่วนเพื่อขอทุนต่อแหล่งอื่นที่ใดบ้าง

	 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น

		 เสนอต่อ	......................................................................................................................................

	 ชื่อโครงการที่เสนอ	......................................................................................................................

	 ก�าหนดทราบผล	(หรือสถานภาพเท่าที่ทราบ)	.............................................................................

7. งบประมาณทั้งโครงการ	................................................................................	บาท

	 จาก	สวพส.	..........................................................................................	บาท

	 จากหน่วยงานอื่นที่เสนอขอโครงการวิจัยไว้	.........................................	บาท

8. ระยะเวลาด�าเนินงาน	...............	วัน		นับแต่วันลงนามในสัญญา
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รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ

1. ปัญหาหลักที่ต้องการศึกษาและความส�าคัญของเรื่อง 
(ในกรณีท่ีเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ชุดโครงการของ	 สวพส.	 ควรระบุความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของชุดโครงการ
ด้วย)	นอกจากนี้ควรระบุผลการทบทวนเอกสาร	(Literature	review)	ผลงานที่ผู้อื่นได้ท�ามาแล้ว	ซึ่งเป็นพื้นฐานของแนวคิดหรือการ
ท�าวิจัยเรื่องดังกล่าว
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(การเขียนวัตถุประสงค์	 อาจแยกเป็นข้อ	 ควรเขียนให้สอดคล้องกับช่ือเร่ือง	 และเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีจะด�าเนินการในปีที่ขอ												
งบประมาณ	 และวัตถุประสงค์ตลอดโครงการ	 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องหลายปี)	 เพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความ
ส�าเร็จของโครงการได้)	
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
3. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
3.1)	ผลผลิต	(Output)	และตัวชี้วัดผลผลิต
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
3.2)	ผลลัพธ์	(Outcome)	และตัวชี้วัดผลลัพธ์
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
4. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) หรือ Research Hypothesis  ของโครงการวิจัย
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
5. เอกสารอ้างอิง
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
6. ในกรณีของชุดโครงการให้แสดง Chart ความเชื่อมโยงของโครงการย่อยหรือกิจกรรมย่อย เพื่อน�าไปสู่วัตถุประสงค์ร่วมกัน
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
7. ขอบเขตของการศึกษา
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
8. ระเบียบวิธีวิจัยของโครงการวิจัย/โครงการย่อย (Research Methodology) พร้อมการวางแผนทางสถิติ การเก็บตัวอย่าง
และการบันทึกข้อมูล
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
9. พื้นที่ด�าเนินการวิจัย/เก็บข้อมูล
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
10. ระยะเวลาการด�าเนินงาน 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
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11.  แผนการด�าเนินงานตลอดโครงการ

กิจกรรม
ระยะเวลาด�าเนินกิจกรรม (วัน)

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.	........................................................

2.	ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น			 •

3.	.........................................................

4.	.........................................................

5.	ส่งรายงานความก้าวหน้า •
6.	.........................................................

7.	ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	 •
8.	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ •

ระยะเวลา กิจกรรมที่ท�า ผลที่จะได้รับ

1*

2*
3*

4*

หมายเหตุ 	1*		คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น

														2*		คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งรายงานความก้าวหน้า

														3*		คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

														4*		คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Milestone) ตลอดโครงการ (แสดงในรูปตารางของช่วงเวลา,	กิจกรรมและ

ผลที่จะได้รับ)

13. แผนการเผยแพร่เทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

(เช่น	ในรปูการผลติสือ่-โสตทศันปูกรณ์การฝึกอบรม,	การน�าเสนอผลการวจิยัในทีป่ระชมุ,	การจดัท�า	pilot	

project,	การจัดประชุมสังเคราะห์ผลงานในลักษณะเดียวกัน,	การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)

หมายเหตุ	สามารถเสนองบประมาณโครงการในส่วนนี้	โดยแยกจากงบประมาณวิจัย

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

14. แนวทางการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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รายการ

งบประมาณ (บาท)

เดือน
…	-	…

เดือน
…	-	…

เดือน
…	-	…

เดือน
…	-	… รวม

1. งบบุคลากร
1.1	ค่าจ้าง
-	ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยปริญญาโท	(.....คน)
-	ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยปริญญาตรี	(.....คน)
1.2	ค่าตอบแทน
-	ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ
-	ค่าตอบแทนผู้ร่วมโครงการ	(.....คน)

รวม
2. งบด�าเนินงาน
2.1	ค่าใช้สอย
-	ค่าเบี้ยเลี้ยง
-	ค่าที่พัก
-	ค่าเดินทาง
-	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
-	ค่าจ้างเหมาแรงงานและบริการ
-	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม
-	ค่าจัดท�าต้นฉบับและเอกสารประชุมและรายงาน
-	ค่าชดเชยเกษตรกร
-	ค่าใช้สอยอื่น	ๆ
2.2 ค่าวัสดุ
-	วัสดุส�านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
-	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-	วัสดุเกษตร	สารเคมี	และอุปกรณ์ภาคสนาม
-	วัสดุเอกสาร	วารสารต่าง	ๆ
-	วัสดุโฆษณา	เผยแพร่
-	วัสดุอื่น	ๆ

รวม
3. ค่าใช้จ่ายอื่น
-	ค่าสาธารณูปโภค

รวม
4. งบลงทุน* : ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

รวม
5. ค่าบริหารโครงการตามระเบียบ สวพส. โดยไม่รวมงบ
ค่าครุภัณฑ์และงบเดินทางต่างประเทศ 

รวมทั้งหมด (บาท)

15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณอิงตามเกณฑ์ของ สวพส.	แบ่งงบประมาณออกเป็น	5	รายการหลัก	ดังนี้		งบบุคลากร,	
งบด�าเนินการ,	งบลงทุน	(ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเฉพาะที่จ�าเป็น	และต้องชี้แจงเหตุผลประกอบ)	ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	และ
ค่าบริหารโครงการ	(ค่าตอบแทนสถาบัน)
15.1	รายละเอียดงบประมาณของข้อเสนอโครงการ		ปีงบประมาณ	พ.ศ.	......

หมายเหตุ :	1.	ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
	 		2.	ขอยืนยันงบประมาณ	จ�านวน.................บาท	(.................บาทถ้วน)		โดยไม่สามารถปรับลดได้อีก
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16. ค�าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)

17. ค�ารับรองการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าโครงการ

	 ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฯ	 และข้อก�าหนดในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	โดยเคร่งครัด

รายการ
งบประมาณรายปี

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม 3 ปี

1.	งบบุคลากร

2.	งบด�าเนินงาน

3.	ค่าใช้จ่ายอื่น

4.	งบลงทุน

5.		ค่าบริหารโครงการวิจัย

รวมงบประมาณรายปี

ลายเซ็น..............................................
(..............................................)

หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.	..........

ลายเซ็น..............................................
(..............................................)

หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.	..........

18. ค�ายินยอมให้ด�าเนินการวิจัยโดยหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมลายเซ็น (ตัวอย่างเช่น มูลนิธิโครงการหลวง : 

ประธานมูลนิธิโครงการหลวง	 สถาบันการศึกษา:อธิการบดี	 หน่วยงานราชการระดับกรม:อธิบดี	 เป็นต้น)

 ข้าพเจ้าอนุญาตให้ใช้สถานที่	 บุคลากร	 และอุปกรณ์การวิจัย	 ในการวิจัยน้ี	 และรับรองว่า																

จะควบคุมติดตามการด�าเนินงานวิจัย	การรายงานผล	ตลอดจนเรื่องอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	จนเสร็จสิ้น

โครงการ

15.2	ภาพรวมงบประมาณการวจิยัทีเ่สนอขอในแต่ละปี		ตลอดระยะเวลาของโครงการ	(กรณเีป็นโครงการ

ต่อเนื่อง)	โดยงบประมาณปีนี้เป็นการด�าเนินงานปีที่.....
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ค�าชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

ซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ลักษณะการใช้และความจ�าเป็นต่อโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

สถานภาพของครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างนี้ในหน่วยงานของท่าน	(กรุณาท�าเครื่องหมายที่หน้าหัวข้อ)

 ☐  ไม่มีครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	นี้เลย

 ☐  มีครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	ที่ลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกัน	คือ

ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	 	 	 สถานภาพและการใช้งานในปัจจุบัน

1.	.................................................	 		 .....................................................................................

2.	.................................................	 	 .....................................................................................

3.	.................................................	 		 .....................................................................................

  ☐  ปัจจุบันมีอยู่แล้ว		โดยมีสถานภาพและการใช้งานดังนี้

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

วันที่..........เดือน...................พ.ศ.	..........
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ประวัติคณะผู้วิจัย

1.	ชื่อ-นามสกุล	(ภาษาไทย)........................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................

2.	เลขหมายบตัรประจ�าตวัประชาชน...........................................................................................................

3.	ต�าแหน่งในโครงการวิจัยนี้	(ระบุต�าแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ	พร้อมร้อยละของ

ความรับผิดชอบ)	........................................................................................................................................

4.	ต�าแหน่งปัจจุบัน	(อาจารย์,	ผศ.,	รศ.,	ศ.,	ต�าแหน่งทางราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด)

....................................................................................................................................................................

5.	สถานที่ติดต่อ	(ที่ท�างาน)	.......................................................................................................................

โทรศพัท์/โทรสาร.........................................................................................................................................

E-mail	address.........................................................................................................................................

6.	ที่อยู่	(บ้าน).............................................................................................................................................

โทรศพัท์/โทรสาร.........................................................................................................................................

7.	ประวัติการศึกษา	(ปริญญาตรี-เอก	;	สาขา	สถาบันและปีที่จบ)

....................................................................................................................................................................

8.	สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ	(สามารถตอบได้มากกว่า	1	สาขา)

....................................................................................................................................................................

9.	ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

	 9.1	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

....................................................................................................................................................................

	 9.2		ผลงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

....................................................................................................................................................................
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	 9.3		ผลงานอื่น	ๆ	เช่น	ต�ารา	บทความ	สิทธิบัตร	ฯลฯ

....................................................................................................................................................................

	 9.4		รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ

....................................................................................................................................................................

10.	 ในกรณีหัวหน้าชุดโครงการวิจัย	 โปรดระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายใน

และต่างประเทศ	เช่น	ผูอ้�านวยการแผนงานวจิยั,	หวัหน้าชดุโครงการวจิยั	(ระบชุือ่แผนงานหรอืโครงการวจิยั)

....................................................................................................................................................................

11.	ภาระงานในปัจจุบัน

	 11.1	งานประจ�า

....................................................................................................................................................................

	 11.2	งานวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

....................................................................................................................................................................
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ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
เรือ่ง นโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่ขีองสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557

ภาคผนวก ฉ
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