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ค�ำน�ำ
จากพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (สวพส.) เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ได้ก�ำหนดภารกิจของ สวพส. คือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติ        
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เชือ่ มโยงองค์ความรูจ้ ากโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
และเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรที่มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงาน
โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงให้เกิดการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ เสริมสร้างและพัฒนา
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดย สวพส.ได้ด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผล
โครงการหลวง 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ 4) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
งานวิจัยเป็นภารกิจส�ำคัญของ สวพส.ในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและการขยายผลงาน
โครงการหลวงไปปรับใช้ในชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู สวพส.จึงได้จดั ท�ำ “คูม่ อื นักวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ” ขึน้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือส�ำหรับการปฏิบัติงานของนักวิจัยของ สวพส.ตลอดจนบุคลากรจาก   
หน่วยงานเครือข่ายที่ปฏิบัติงานวิจัยพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ด�ำเนินงานของ สวพส.                        
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์            
หลักการด�ำเนินงาน และภารกิจของ สวพส.
สวพส. ขอขอบคุณมูลนิธิโครงการหลวงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและผู้ที่มีส่วนในการจัดท�ำคู่มือนักวิจัย
ของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู นีท้ กุ ท่าน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงานวิจยั บนพืน้ ทีส่ งู
โดยมีแนวทางและวิธีการด�ำเนินงานวิจัยที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ สามารถแก้ปัญหา             
ได้ตรงกับความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูงตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายคณะกรรมการ สวพส.
และสามารถขับเคลื่อนให้การด�ำเนินงานของ สวพส. บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ให้ดขี นึ้ ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ้ ล�ำธารให้มคี วามสมบูรณ์ ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 1

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
1.1 มูลนิธิโครงการหลวง
1) พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชด�ำรัส ณ พระต�ำหนักจิตรลดา
รโหฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ในโอกาสที่หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิ
โครงการหลวงน�ำคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และน้อมเกล้าฯ ถวายสิ่งของเพื่อสนับสนุน
กิจการมูลนิธิโครงการหลวง ความว่า
“โครงการหลวง ได้เริ่มขึ้นเป็นกิจการเล็ก ๆ ซึ่งไม่เป็นโครงการ แต่เป็นการไปเที่ยวมากกว่า
คือ ไปเที่ยวตามหมู่บ้านต่าง ๆ ก็ได้เห็นว่าควรจะช่วยประชาชนในการอาชีพ จึงได้น�ำสิ่งของไปให้เขาเพื่อที่จะ
พัฒนาการอาชีพของชาวบ้าน ต่อมาก็ได้เพิ่มขึ้น มีผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการได้เข้ามาช่วย
และมีคนส่วนหนึง่ ช่วยเพือ่ ทีจ่ ะให้การส่งเสริมความเป็นอยูข่ องประชาชนดีขนึ้ ต่อมามีการร่วมมือของทางองค์กร
ต่างประเทศ ตลอดจนรัฐบาลต่างประเทศด้วย จึงขึน้ มาเป็นโครงการทีเ่ รียกว่า “โครงการหลวง” โครงการหลวง
เริ่มต้นจากโครงการที่ประกอบด้วยผู้ที่เป็นอาสาสมัครและเป็นข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ
ของไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากต่างประเทศ ในที่สุดเป็นโครงการที่มากมายใหญ่โตขยายออกไป
จากการช่วยประชาชนในหมู่บ้านในวงจ�ำกัด จนกระทั่งเป็นการช่วยเหลือเท่ากับเป็นภาคทีเดียว จึงต้องมี
การบริหารทีด่ ขี นึ้ และก็มคี นได้ชว่ ยบริจาคเงินและสิง่ ของ เพือ่ ทีจ่ ะให้โครงการนีด้ ำ� เนินไปตามจุดประสงค์
คือ ความกินดีอยู่ดีของประชาชน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อที่จะให้กิจการนี้
ด�ำเนินต่อไปได้อย่างสม�่ำเสมอ ในการที่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ อย่างดีโดยเอื้อเฟื้อ
บุคลากรและงบประมาณที่จะช่วยให้ท�ำได้ตามจุดประสงค์...”
“ทางราชการมีส่วนหนึ่งท�ำให้การบริหารงานที่ท�ำยาก อยู่ที่ว่าแบ่งเป็นกระทรวง ทบวง กรม เหล่านั้น
อาจมีการด�ำเนินงานที่ซ�้ำซ้อนกันได้ และทางมูลนิธิโครงการหลวงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ได้เข้ามาร่วมมือกันอย่างกันเอง โดยที่ไม่ต้องกลัวจะถูกว่าว่าก้าวก่ายกัน”
2) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
2.1) ความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของ
ชาวเขาที่บ้านดอยปุย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้พระต�ำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จึงทรงทราบว่า    
ชาวเขาปลูกฝิ่นแต่ยากจน รับสั่งถามว่านอกจากปลูกฝิ่นขายแล้ว เขามีรายได้จากพืชชนิดอื่นอีกหรือเปล่า
คู่มือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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ท�ำให้ทรงทราบว่า นอกจากฝิน่ แล้วเขายังเก็บท้อพืน้ เมืองขาย แม้วา่ ลูกจะเล็กก็ตาม แต่กย็ งั ได้เงินเท่า ๆ กัน
โดยที่ทรงทราบว่า สถานีวิจัยดอยปุยซึ่งเป็นสถานีทดลองไม้ผลเขตหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้นำ� กิง่ พันธุท์ อ้ ลูกใหญ่มาต่อกับต้นตอท้อพืน้ เมือง จึงให้คน้ คว้าหาพันธุท์ อ้ ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับประเทศไทย
เพือ่ ให้ได้ทอ้ ทีส่ ามารถท�ำรายได้ โดยพระราชทานเงินจ�ำนวน 200,000 บาท ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส�ำหรับจัดหาทีด่ นิ ด�ำเนินงานวิจยั ไม้ผลเขตหนาวเพิม่ เติมจากสถานีวจิ ยั ดอยปุยซึง่ มีพนื้ ทีค่ บั แคบ เรียกพืน้ ทีน่ วี้ า่
สวนสองแสน ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น โดยเริ่มต้นนั้นตั้งเป็นโครงการ           
ส่วนพระองค์ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ มีชื่อเรียกว่า
“โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมกับ
เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ส�ำหรับเป็นงบประมาณด�ำเนินงานต่าง ๆ มีเป้าหมายการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
2) ช่วยชาวไทยโดยลดการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นน�้ำล�ำธาร
3) ก�ำจัดการปลูกฝิ่น
4) รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่า และท�ำไร่ท�ำสวนในส่วนที่ควร        
เพาะปลูกอย่าให้สองส่วนนี้รุกล�้ำซึ่งกันและกัน
การด�ำเนินงานของโครงการหลวง มีอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่
เป็นนักวิชาการปฏิบัติงานถวาย ท�ำให้การปฏิบัติงานก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัย
การปลูกพืชเขตหนาว เกษตรกรสามารถน�ำไปปลูกทดแทนฝิ่นได้ผลดี
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�ำรัส              
ในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ 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�ำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่นและ
การค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งส�ำคัญมาก ก็คือ ชาวเขาตามที่รู้เป็น
ผู ้ ท� ำ การเพาะปลู ก โดยวิ ธี ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ถ้ า พวกเราทุ ก คนไปช่ ว ยชาวเขา ก็ เ ท่ า กั บ ช่ ว ยบ้ า นเมื อ งให้ มี
ความอยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ เพราะถ้าสามารถท�ำโครงการนี้ได้ส�ำเร็จ ให้เขาอยู่
เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะมีความอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้
รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก”
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ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการหลวง
จดทะเบียนเป็น มูลนิธโิ ครงการหลวง โดยพระราชทานเงินเพือ่ เป็นทรัพย์สนิ ของมูลนิธิ เริม่ แรก 500,000 บาท
เพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถาวรมั่นคง สามารถด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีระบบงานที่แน่นอน
รองรับ มีการบริหารงานภายในคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและเกิดผลดียงิ่ ขึน้ ในอนาคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด�ำรงต�ำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็น        
ประธานมูลนิธิ โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นเลขาธิการมูลนิธิ
ในปี พ.ศ. 2537 โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติ (UNDCP) ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
เหรี ย ญทองเพื่ อ สดุ ดี พ ระเกี ย รติ คุ ณ ในการแก้ ป ั ญ หายาเสพติ ด โดยส่ ง เสริ ม ให้ ช าวเขาเลิ ก ปลู ก ฝิ ่ น                  
แต่ปลูกพืชอื่นแทน จึงกล่าวได้ว่าโครงการหลวงเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลก
2.2) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
(2) เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
(3) เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
(4) เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วและการตลาดสินค้าโครงการหลวง
(5) เพื่อพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
3) หลักการด�ำเนินงาน
3.1) วิธีการด�ำเนินงาน
วิธกี ารด�ำเนินงานของมูลนิธโิ ครงการหลวงเป็นวิธกี ารด�ำเนินงานทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ ดังนี้
(1) ลดขั้นตอน หมายถึง ให้กระจายอ�ำนาจ
(2) เร็ว ๆ เข้า
(3) ช่วยเขาช่วยตัวเอง
(4) ปิดทองหลังพระ
3.2) แนวทางการด�ำเนินงาน
แนวทางการด�ำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงได้สนองตามพระราชด�ำริที่ว่า “ช่วยชาวเขา
ให้ชว่ ยตนเองในการปลูกพืชทีม่ ปี ระโยชน์และมีมาตรฐานความเป็นอยูด่ ขี นึ้ ” ปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่     
มีสว่ นช่วยให้มลู นิธโิ ครงการหลวงสามารถพัฒนาการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ซึง่ เหมาะสมกับสภาพสิง่ แวดล้อม
ที่หนาวเย็นได้ ก็คือ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอาจารย์ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ และเจ้าหน้าที        ่
ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม การปฏิบัติงานทดลองค้นคว้าในเรื่องใด ๆ ที่มุ่งสนองความต้องการของตลาด
เป็นส�ำคัญ และผลงานวิจยั เหล่านัน้ จะถูกถ่ายทอดไปสูเ่ จ้าหน้าทีภ่ าคสนาม รวมไปถึงเกษตรกรอย่างรวดเร็ว
โดยทุ ก เดื อ นนั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ และเจ้ า หน้ า ที่ ภ าคสนามจะพบปะแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น                         
เพื่อร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และที่ส�ำคัญ คือ เพื่อให้งานวิจัย                
เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด
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หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงกล่าวถึงการด�ำเนินงานที่ครบวงจร    
โดยได้นิพนธ์ไว้ในหนังสือ “ประพาสต้นบนดอย” ดังนี้
...ในระยะแรก ถึ ง แม้ เ ราจะไม่ มี พื ช ใหม่ ๆ มาส่ ง เสริ ม ให้ ป ลู ก ตามดอยกั น มากนั ก ก็ ต าม                    
เราก็พยายามเอาผลการวิจยั มาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยท�ำสิง่ ทีค่ วรท�ำให้ครบถ้วนตามขัน้ ตอน ซึง่ การกระท�ำ
เช่นนี้ เรียกกันว่า “ครบวงจร” คือ
วงแรก   คือ
วงที่สอง   คือ

วงที่สาม   คือ

วงที่สี่   คือ
วงสุดท้าย  คือ

การส�ำรวจดินและน�้ำ
การปลูกป่าในที่ที่ควรเป็นป่า ส่วนที่เหมาะแก่การเกษตรก็ต้องท�ำขั้นบันได
ท�ำทางระบายน�้ำ  ปลูกหญ้าแฝก สิ่งที่ต้องจัดการต่อไปในวงเดียวกัน คือ        
การชลประทาน ซึ่งบนดอยมักขาดแคลนน�้ำ  นอกจากนี้ เรื่องพื้นฐานที่ต้อง
ด�ำเนินการต่อในวงนี้ คือ การคมนาคม
การวิจยั ซึง่ จะหยุดไม่ได้ ต้องท�ำอย่างต่อเนือ่ ง อันได้แก่ การวิจยั พืชเมืองหนาว
ทุกชนิด เนือ่ งจากวิธกี ารปลูกพืชเมืองหนาวเหล่านัน้ เป็นเรือ่ งทีใ่ หม่สำ� หรับเรา
คนไทย
การส่งเสริมน�ำผลงานวิจยั ไปให้เกษตรกร รวมถึงการอารักขาพืช การพัฒนาคน
และการสาธารณสุข เพื่อ “ช่วยเขาช่วยตัวเอง”
การขนส่ง การคัดบรรจุ การเก็บรักษา และการจ�ำหน่าย การด�ำเนินงานของ
มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมีการด�ำเนินงานแบบครบวงจร คือ
(1) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรักษาดินและใช้พ้ืนที       ่
ให้ถูกต้อง คือ แบ่งพื้นที่ให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่าและท�ำไร่ท�ำสวนในส่วนที่
ควรเพาะปลูก ไม่ให้สว่ นทัง้ สองนีร้ กุ ล�ำ้ ซึง่ กันและกัน ส่วนทีเ่ หมาะแก่การเกษตร
จะต้องจัดท�ำระบบขั้นบันได ปลูกหญ้าแฝก ท�ำทางระบายน�้ำ  สร้างระบบ
ชลประทานและปรับปรุงการคมนาคม
(2) การวิจยั หาองค์ความรูท้ เี่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ทีส่ งู โดยวิจยั หา
พันธุพ์ ชื เมืองหนาวชนิดใหม่ ๆ พัฒนาพันธุ์ และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง เพราะพืชและวิธีการปลูกใหม่เกิดขึ้นในโลกอยู่เสมอ
(3) การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน�ำ   
ผลการวิจัยที่ส�ำเร็จแล้วส่งเสริมสู่เกษตรกรชาวเขา ควบคู่กับการอารักขาพืช
การพัฒนาสังคม และสาธารณสุข เพื่อให้ชาวเขาใช้ความรู้ไปช่วยตนเอง         
ในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่
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(4) การจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วและการตลาดโดยสนั บ สนุ น         
และส่งเสริมด้านการขนส่ง การคัดบรรจุ การเก็บรักษา และจ�ำหน่าย เพื่อให้
เกษตรกรสามารถจ�ำหน่ายผลิตผลที่ได้รับการส่งเสริมได้
(5) ชุมชนด�ำรงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถด�ำรงชีพอยู่บนพื้นที่สูง
ได้อย่างยั่งยืน
(6) กระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม       
โดยส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น ป่าไม้ และแหล่งน�้ำล�ำธาร
(7) ความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่
โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกัน ทั้งของภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น
และประชาชน ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันได้ดี และไม่ซ�้ำซ้อนกัน…

4) พื้นที่ด�ำเนินงาน
พื้ น ที่ ด� ำ เนิ น งานของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง           
ใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮอ่ งสอน พะเยา
และล�ำพูน

พื้นที่ด�ำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
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5) งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
พืน้ ทีข่ องมูลนิธโิ ครงการหลวงส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับความสูงจากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง มากกว่า
700 เมตร มีสภาพเป็นพื้นที่สูงตามหุบเขาหรือเชิงเขาที่มีความลาดชัน สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ                
พืชที่เหมาะสมจึงต่างจากพื้นที่ราบ ซึ่งพื้นที่สูงสามารถปลูกพืชเขตหนาวได้ แต่ในระยะแรกความรู         ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชเขตหนาวในประเทศไทยยังมีน้อยมากจึงต้องวิจัย ประกอบกับพื้นที่สูงมีสิ่งที่ต้อง
ค�ำนึงถึงหลายประการ เช่น ความยากล�ำบากในการขนส่ง ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ และผลกระทบ      
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม งานวิจยั จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญเป็นอันดับแรก โดยระยะเริม่ ต้น เป็นงานวิจยั หาพืช
หรือสัตว์ทเี่ หมาะสมส�ำหรับส่งเสริมให้เกษตรกรทดแทนการปลูกฝิน่ คือ ปลูกได้ดใี นพืน้ ทีม่ อี ากาศหนาวเย็น
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ท�ำให้งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงมีความหลากหลาย ครอบคลุม
และมุ่งตอบสนองความต้องการของเกษตรกร
งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงมีลักษณะ ดังนี้
(1) เน้นการวิจยั ค้นคว้าและทดลองอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ได้พนั ธุพ์ ชื และสัตว์ทเี่ หมาะสมกับสภาพ
ภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศบนพืน้ ทีส่ งู ของไทย ซึง่ ปัจจุบนั งานวิจยั ของมูลนิธโิ ครงการหลวงเป็นต้นแบบของ
งานวิจัยการเกษตรที่สูง ด้วยการสร้างสมประสบการณ์ทางวิชาการและเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและ      
ไม้ผลเขตหนาวอย่างมากมาย   
(2) เน้นเรื่องเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดความเสียหายของ
การผลิตพืช เช่น การปลูกพืชในระบบโรงเรือน เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว การแปรรูปผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยด้านอารักขาพืช โรคพืช และแมลงศัตรูพืช เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ในการควบคุม     
ศัตรูพืชโดยชีววิธี ตลอดจนงานวิจัยเรื่องดินและธาตุอาหารพืช  
1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
1.1) ความเป็นมา
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดั ตัง้ “กองพัฒนาเกษตรทีส่ งู ” ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินการ
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 ให้มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่
ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งโอนงานบางส่วนจากมูลนิธิโครงการหลวงมายังรัฐบาล               
โดยกองพัฒนาเกษตรทีส่ งู ได้ดำ� เนินงานคล้ายกับเลขานุการของมูลนิธโิ ครงการหลวงและประสานกับหน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอื่น ๆ ในการน�ำเอาภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ มา สนับสนุนงานของ
มูลนิธโิ ครงการหลวง ต่อมาภายใต้การปรับโครงสร้างส่วนราชการ จึงได้เปลีย่ นเป็น “ส�ำนักพัฒนาเกษตรทีส่ งู ”
และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)”
หรือ สวพส. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 มีเหตุผลที่ส�ำคัญ คือ  เพื่อสนับสนุนงานและ
ขยายผลงานของมูลนิธโิ ครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบตั งิ านบนพืน้ ทีส่ งู ทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
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และทุรกันดาร โดยการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบองค์การมหาชนเพื่อท�ำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งจะท�ำให้ม             ี
การบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวในการด�ำเนินงานและมีการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ            
ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานโครงการหลวง
1.2) วัตถุประสงค์
(1) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
(2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรักษาคุณค่า
และสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
(3) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ            
หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ               
ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน
(4) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่สูงอย่างครบวงจร เช่น ด้านการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็น
ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการด�ำเนินการดังกล่าว
(5) ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับ
นานาชาติ
(6) ให้บริการด้านการให้ค�ำปรึกษาและการให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง
ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
(7) สนับสนุนและด�ำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการหลวงและ
สินค้าในโครงการของ สวพส. จากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งด�ำเนินการให้มี                 
การจดทะเบียนสิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการค้า และทรัพย์สนิ ทางปัญญาอืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
(8) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ     
และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรม
2) หลักการด�ำเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีหลักการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ 2 ประการ คือ
2.1) หลักการท�ำงานของมูลนิธิโครงการหลวง คือ การวิจัยเพื่อเอาผลการวิจัยไปให้เกษตรกร
ได้ใช้ประโยชน์ และเป็นไปตามความต้องการของตลาด การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด             
การส�ำรวจและวางแผนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อ            
การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ด้ า น ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง ความรู ้ แ ละเทคโนโลยี                     
โดยความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้
คู่มือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทไี่ ม่นอ้ ยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป           
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค�ำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก             
การกระท�ำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง     
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต    
ทั้งใกล้และไกล
3) พื้นที่ด�ำเนินงาน
จากพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2548 ได้นิยามค�ำว่า พื้นที่สูง ดังนี้
“พื้นที่สูง” หมายความว่า พื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน�้ำทะเลปานกลาง   
ห้าร้อยเมตรขึ้นไป หรือพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างพื้นที่สูงตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ก�ำหนด พื้นที่ด�ำเนินงานของ สวพส. ประกอบด้วย
(1) พื้นที่ของโครงการหลวง ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง 38 แห่ง ใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่  
เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และล�ำพูน
(2) พืน้ ทีข่ อง สวพส. การด�ำเนินงานเพือ่ ขยายผล
โครงการหลวง มี 2 รูปแบบ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง จ�ำนวน 29 แห่ง ใน 7 จังหวัด           
และการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงทีด่ ำ� เนินงานพัฒนา
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ พื้นที่โครงการพัฒนา    
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน จ�ำนวน 11 แห่ง ใน 3 จังหวัด พื้นที่โครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง จ� ำ นวน 330 แห่ ง ใน 8 จั ง หวั ด             
และพืน้ ทีโ่ ครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน จ�ำนวน
พื้นที่ด�ำเนินงานของ
11 แห่ง ใน 7 จังหวัด
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
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4) งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ส�ำหรับใช้ใน   
การพัฒนาพื้นที่สูง โดยมุ่งงานวิจัยที่จะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเป้าหมายโดยตรง มีลักษณะของงานวิจัย
และแนวทางงานวิจัย ดังนี้
4.1) ลักษณะงานวิจัย มี 2 ลักษณะ คือ
(1) งานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง
เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่            
ทีต่ อ่ ยอดผลงานวิจยั ให้กา้ วหน้าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนยิง่ ขึน้ และการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทที่ ำ� ให้
เกษตรกรสามารถปรับตัวและด�ำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ ได้              
เช่น การแข่งขันทางการค้า การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม        
ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ สวพส.
(2) งานวิจัยในพื้นที่ด�ำเนินงานของ สวพส. และพื้นที่สูงอื่น
เป็นงานวิจยั ทีม่ งุ่ เน้นการน�ำองค์ความรูข้ องมูลนิธโิ ครงการหลวงไปศึกษาและทดสอบร่วมกับชุมชน
เป้าหมายเพือ่ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมสิ งั คมของแต่ละชุมชน โดยมุง่ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา รวบรวม ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน     
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการศึกษาวิจัยด้านสังคม โดยส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยตั้งแต่การก�ำหนดปัญหา ด�ำเนินงาน และการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
4.2) แนวทางงานวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556-2559  
สวพส. จึงได้ก�ำหนดแนวทางงานวิจัย ดังนี้
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(1) งานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
เป้าประสงค์
ชุมชนบนพื้นที่สูงเกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหาร
และการศึกษาระบบการปลูกพืชอาหารที่เหมาะสมกับสภาพบนพื้นที่สูง
แนวทางการวิจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด
1. จ�ำนวนองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตพืชอาหาร
2. ระบบการปลูกพืชอาหารที่ส�ำคัญ
3. จ�ำนวนชนิดพืชท้องถิน่ ทีส่ ญ
ู หายหรือขาดแคลนในชุมชนได้รบั การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์
(2) งานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร
เป้าประสงค์
องค์ความรู้ของโครงการหลวงได้รับการพัฒนาต่อยอดและน�ำไปทดสอบในพื้นที่สูงอื่นๆ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยมุง่ เน้นการด�ำเนินงานวิจยั เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชและ
สัตว์ รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตตลอดโซ่อุปทาน การปรับปรุงหรือคัดเลือกพันธุ์พืช-สัตว์ที่สามารถปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดี ตลอดจนการศึกษาพืชท้องถิ่นเพื่อสร้างความโดดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน
แนวทางการวิจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ของโครงการหลวง
2. การน�ำองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปทดสอบในพื้นที่สูงอื่น ๆ
3. การวิจัยเพื่อหาชนิด/พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ดีกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
4. การวิจยั และพัฒนาชนิดและพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ เพือ่ สร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน
ตัวชี้วัด
1. จ�ำนวนโครงการ/องค์ความรูข้ องโครงการหลวงทีไ่ ด้นำ� ไปวิจยั ต่อยอด/ทดสอบในพืน้ ทีส่ งู อืน่ ๆ
2. ชนิด/พันธุ์พืช-สัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ดีกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
3. ชนิดและพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน
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(3) งานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
ชุมชนสามารถอยู่อาศัยกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการวิจัยเพื่อศึกษา รวบรวม ฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างนวัตกรรม
จากความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางการวิจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
2. การศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
3. การวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
- การศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดินในระดับชุมชน
- การศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน
4. การวิจัยและพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด

1. เกษตรกรมีปจั จัยการผลิตทีส่ ามารถน�ำไปใช้ทดแทนสารเคมีเกษตรส�ำหรับการปลูกพืชบนพืน้ ทีส่ งู
2. จ�ำนวนผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ ใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน/เชิงพาณิชย์
3. ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
4. องค์ความรู้ในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง
5. ชนิดไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมส�ำหรับการส่งเสริมให้เกษตรใช้ประโยชน์
6. ชุมชนต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

(4) งานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น    
การศึกษาวิจัยถึงการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อหาแนวทาง
หรือเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
แนวทางการวิจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนบนฐานของทุนท้องถิ่น
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลไกทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองภายใต้ปรัชญา
    เศรษฐกิจพอเพียง
3. การรวบรวม อนุรักษ์ วิจัย และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างประโยชน์ต่อ     
               เศรษฐกิจชุมชน
4. การวิจัยที่น�ำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง
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ตัวชี้วัด
1. จ�ำนวนองค์ความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชน
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อวางแผน/แนวทางในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีภูมิคุ้มกัน
    และสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. จ�ำนวนองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาต่อยอด       
เพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน
(5) การศึกษาเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าบนพื้นที่สูงและการสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย
เป้าประสงค์
การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าบนพื้นที่สูง และการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบงานวิจัย โดยบุคลากรด้านการวิจัยได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการบริหาร
จัดการองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยเพื่อน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง     
รวมทั้งงานวิจัยที่น�ำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง
กิจกรรมที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การศึกษาโอกาส ปัญหา และเงื่อนไขทางด้านการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงกับหน่วยงาน        
ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. การจัดการองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย
ตัวชี้วัด
1. แนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าบนพื้นที่สูง
2. จ�ำนวนโครงการวิจัย/เครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน/ความร่วมมือด้านการวิจัย     
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
3. ร้อยละขององค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์
4. จ�ำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
5. ร้อยละของบุคลากรด้านการวิจัยได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ
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1.3 ความเชื่อมโยงงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
จากการที่งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างมาก ท�ำให้ปัจจุบันพื้นที่สูง
ของประเทศไทยสามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้หลากหลายชนิดและได้สร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ จ�ำนวนมาก
โดยได้ ถู กน� ำ ไปใช้ป ระโยชน์และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างมากมาย               
จากการปลูกฝิน่ และท�ำไร่เลือ่ นลอยเปลีย่ นมาเป็นการปลูกพืชเพือ่ บริโภคและน�ำไปจ�ำหน่ายเพือ่ สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรในโครงการหลวง เกษตรกรบนพื้นที่สูง และเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม
สวพส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานและขยายผลงานของมูลนิธิ
โครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบตั งิ านบนพืน้ ทีส่ งู อืน่ ทีอ่ ยูห่ า่ งไกลและทุรกันดาร
จึ ง ได้ ส นั บ สนุ น งานด้ า นการวิ จั ย ที่ เ ป็ น โครงการวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการ ซึ่ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย นั ก วิ จั ย ที่ มี              
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลายสาขาวิชา หรืออาจเป็นสาขาที่อาสาสมัครและบุคลากรโครงการหลวง             
ไม่มคี วามเชีย่ วชาญ จ�ำเป็นต้องอาศัยบุคลากรและทรัพยากรจากภายนอก เช่น การวิจยั และพัฒนาโรงเรือน
ปลูกพืช ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมงานกับนักวิจัย
สาขาเกษตรในการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรือนด้านต่าง ๆ และการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หรือการวิจยั
และพัฒนาการปลูกเฮมพ์ เป็นต้น และส่งผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานวิจัยให้กับมูลนิธิ
โครงการหลวง โดยการน�ำเสนอในที่ประชุมฝ่ายงาน หรือประชุมประจ�ำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง
ขณะเดียวกัน มูลนิธโิ ครงการหลวงได้มกี ารศึกษาและคัดเลือกพืชพันธุใ์ หม่ ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี
ในการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต ซึ่ง สวพส. นั้นได้น�ำพืชพันธุ์ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยี
ที่ส�ำเร็จของโครงการหลวงนั้นไปทดสอบเพื่อพัฒนาการผลิตหรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนน�ำไปปรับใช้            
ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเงื่อนไขของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการ        
ซึง่ เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกับเกษตรกร และสามารถส่งต่อผลงานวิจยั ให้แก่เกษตรกรได้ทนั ที
กล่าวโดยสรุป งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบการวิจัยของ สวพส. ที่เน้นการวิจัยที่แก้ไข
ปัญหาได้รวดเร็ว ทันเวลา มีการทดลอง ค้นคว้าทีต่ อ่ เนือ่ งและเกิดประโยชน์ตอ่ เกษตรกร ส่วนงานวิจยั ของ
สวพส. เป็นโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ โดยน�ำองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
รวมทั้งน�ำเทคโนโลยีโครงการหลวงไปทดสอบและปรับใช้กับบริบทพื้นที่สูงอื่น โดยด�ำเนินงานทั้งในพื้นที่
โครงการหลวงและพื้นที่ของ สวพส.
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มูลนิธิ
โครงการหลวง

เผยแพร่ผลงานวิจัยประชุม
ประจ�าเดือนงาน
สัมมนาวิชาการประจ�าปี

สวพส.

ฝ่ายพัฒนา
เกษตรกร / ชุมชน
เผยแพร่ผลงานวิจัย

ส�านักพัฒนา

เกษตรกร / ชุมชน

งานวิจัย
มูลนิธิ
โครงการหลวง

ใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์/ต่อยอด

องค์ความรู้
โจทย์วิจัย

งานวิจัย
สวพส.

เผยแพร่ผลงานวิจัย
ใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์/ต่อยอด
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ความเชื่อมโยงงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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บทที่ 2

ที่มาของงานวิจัยบนพื้นที่สูง
2.1 สภาพปัญหาของพื้นที่สูง
พื้นที่สูงมีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขาที่มีความสูงกว่าระดับน�้ำทะเล 500 เมตรขึ้นไป และมีชุมชน    
ชาวเขาอาศัยอยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 67.22 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 53 ของพืน้ ที่
20 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮอ่ งสอน พะเยา ล�ำพูน แพร่ น่าน ล�ำปาง ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก
เลย สุโขทัย ก�ำแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ประชากร
บนพื้นที่สูง ประกอบด้วย ชาวเขา 15 ชาติพันธุ์ มีประชากร 207,138 ครัวเรือน จ�ำนวน 878,177 คน     
(พ.ศ. 2552) อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 3,774 กลุ่มบ้าน โดยจังหวัดเชียงใหม่มีชาวเขา      
มากที่สุด จ�ำนวน 236,708 คน (ร้อยละ 26.95) รองลงมาคือ เชียงราย จ�ำนวน 125,996 คน                     
(ร้อยละ 14.34) และแม่ฮ่องสอน จ�ำนวน 103,678 คน (ร้อยละ 11.80)
การกระจายตั ว ของชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง ครอบคลุ ม ลุ ่ ม น�้ ำ หลั ก ของประเทศไทย 14 ลุ ่ ม น�้ ำ                
128 ลุ่มน�้ำสาขา โดยลุ่มน�้ำปิง มีจ�ำนวนชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูงกระจายตัวมากที่สุด (ร้อยละ 32.59)    
รองลงมา ได้แก่ ลุ่มน�้ำสาละวิน (ร้อยละ 26.50) และลุ่มน�้ำกก (ร้อยละ 10.07) ตามล�ำดับ (พ.ศ. 2550)
ผลของการพั ฒ นาที่ ผ ่ า นมา ผนวกกั บ สถานการณ์ แ วดล้ อ มส� ำ คั ญ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป อาทิ                 
กระแสโลกาภิวตั น์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และภาวะโลกร้อน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ล้วนส่งผลต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาดั้งเดิม
ของชุมชนบนพื้นที่สูงบางส่วนที่ยังคงมีอยู่ และมีปัญหาใหม่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด             
โดยได้สรุปปัญหาหลักที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สูง แบ่งเป็นปัญหา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม                     
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นนโยบายและกฎหมาย และด้ า นการบริ ห ารจั ด การ                     
มีรายละเอียดดังนี้
1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
1.1) ปัญหาความยากจน
เป็นผลสืบเนือ่ งจากการพัฒนาทีผ่ า่ นมามีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท�ำให้ระบบการผลิตเปลีย่ นจาก
การเกษตรเพื่อยังชีพประกอบด้วยการปลูกพืชหลากหลายไปสู่การเกษตรเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการปลูกพืช
เชิงเดีย่ วและเน้นการพึง่ พาปัจจัยการผลิตจากภายนอกชุมชน และพึง่ พิงตลาดภายนอกเป็นหลัก ประกอบกับ
พื้นที่สูงมีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์มีจ�ำกัด ท�ำให้เกษตรกรมีพื้นที่ท�ำกินต่อครัวเรือนน้อยและ   
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ไม่สามารถขยายพื้นที่ท�ำกินออกไปได้ น�ำไปสู่การใช้ที่ดินท�ำกินและสารเคมีอย่างมาก นอกจากนี้            
ความผันผวนด้านราคาปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิต รวมทั้งชุมชนชาวเขาขาดอ�ำนาจต่อรองกับพ่อค้า
ท�ำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระหนี้สิน
กมล และคณะ (2553) รายงานว่ า ครั ว เรื อ นเกษตรกรในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง                 
แบบโครงการหลวง ในปี พ.ศ. 2551/2552 มีรายได้รวมเฉลี่ยเท่ากับ 109,377 บาทต่อครัวเรือน ในจ�ำนวนนี้
เป็นรายได้ทเี่ ป็นเงินสดร้อยละ 88 ส่วนรายได้ทเี่ หลืออีกร้อยละ 12 เป็นรายได้ทไี่ ม่เป็นตัวเงิน ซึง่ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 13,019 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรที่ได้นี้ยังต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายได้                
ของครัวเรือนเกษตรทั้งประเทศและในภาคเหนือ โดยรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศ               
ในปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 219,912 บาทต่อครัวเรือน และรายได้เงินสดจากการเกษตรของครัวเรือนเกษตร
ในภาคเหนือในปี พ.ศ. 2550/2551 เท่ากับ 140,685 บาทต่อครัวเรือน (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร        
และส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)
ส่วนครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีถึงร้อยละ 27 ที่มีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจน
ซึ่งถือว่าเป็นครัวเรือนที่ยากจน และมีครัวเรือนเกษตรกรเกือบร้อยละ 20 ที่มีความยากจนด้านอาหาร       
(มีรายได้ไม่พอส�ำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเพือ่ ประทังชีวติ ในระดับพืน้ ฐาน) ขณะทีค่ รัวเรือนเกษตรกรในพืน้ ที่
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง ร้อยละ 33 ทีม่ รี ายได้ตำ�่ กว่าเส้นความยากจน ซึง่ ถือว่าเป็นครัวเรือน
ทีย่ ากจนและมีครัวเรือนเกษตรกรเกือบร้อยละ 24 ทีม่ คี วามยากจนด้านอาหาร (มีรายได้ไม่พอส�ำหรับจ่าย
เป็นค่าอาหารเพื่อประทังชีวิตในระดับพื้นฐาน) โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน�้ำทะเลตั้งแต่       
1,000 เมตรขึ้นไป และที่อยู่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะชนเผ่าม้ง กะเหรี่ยง อีก้อ และละว้า (กมล และ
คณะ, 2553)
1.2) เกษตรกรขาดความรู้ที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ
การท�ำเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู นัน้ มีทงั้ การปลูกพืชเชิงเดีย่ วและพืชผสมผสานในบริเวณทีส่ งู ทีร่ าบเชิงเขา
และทีต่ ามหุบเขา มีนำ�้ จากล�ำห้วยไหลผ่านตลอดปี เมือ่ ประชากรเพิม่ ขึน้ แต่พนื้ ทีท่ ำ� การเกษตรมีจำ� นวนเท่าเดิม
ประกอบกับมีการท�ำการเกษตรบนพื้นที่มีความลาดชันและอยู่บริเวณต้นน�้ำล�ำธาร (ร้อยละ 88) ท�ำให้เกิด
การชะล้างพังทลายของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ผลผลิตตกต�่ำ  ท�ำให้มีการใช้สารเคมีเกษตร
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะพืน้ ทีส่ งู ในเขตลุม่ น�ำ้ น่านทีม่ สี ภาพพืน้ ทีป่ า่ ไม้ถกู แผ้วถางเป็นไร่ขา้ วโพดจ�ำนวนมาก
เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จากในปี พ.ศ. 2548-2549 มีพื้นที่ปลูก 3 แสนไร่ เป็น 9 แสนไร่  
ในปี พ.ศ. 2553 ท�ำให้สภาพป่าไม้สมบูรณ์เหลือเพียงร้อยละ 26.15 และมีแนวโน้มของระบบเกษตร        
ขาดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจ�ำเป็นต้องมีการบูรณาการและผสมผสานองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิสังคม โดยมีระบบการจัดการในลักษณะลุ่มน�้ำที่เหมาะสมควบคู่กันไป
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1.3) ปัญหาการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ข้าวโพดและมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่ใช้น�้ำน้อย ปลูกง่ายและมีการจัดการน้อย ประกอบกับมีการส่งเสริม
การผลิตจากภาคเอกชน อีกทั้งเป็นผลมาจากการประกันราคาของรัฐบาล และการเปลี่ยนพื้นที่จาก           
การปลูกมันส�ำปะหลังซึ่งเสียหายจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง มาปลูกข้าวโพด ท�ำให้พื้นที่ปลูกข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคเหนือมีพนื้ ทีป่ ลูกข้าวโพดเพิม่ ขึน้ กว่า 2.3 ล้านไร่ เมือ่ เปรียบเทียบ
พืน้ ทีป่ ลูกในปี พ.ศ. 2547/2548 ทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูก 3,961,809 ไร่ โดยเพิม่ ขึน้ เป็น 6,340,608 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554/2555
(ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร, 2555) นอกจากนี้ ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรคาดการณ์ ว ่ า               
พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศจะเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตจะลดลงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ                    
ส่วนความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของตลาดในประเทศจะมีมากขึ้น เนื่องจากจะมีการผลิตไก่เนื้อ          
เพื่อส่งออกไปยังกลุ่มสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงขึ้น
จากการที่พื้นที่ปลูกข้าวโพดในภาคเหนือมีการขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกันพื้นที่ป่า
ภาคเหนือกลับลดลงปีละ 2.15% และยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นชัดเจนและมากขึ้น โดยเฉพาะการพังทลาย
ของดินบนพืน้ ทีล่ าดชันและทีส่ งู การชะล้างตะกอนสูแ่ หล่งน�ำ้ ธรรมชาติ การปนเปือ้ นของสารเคมีในแหล่ง
น�้ำใช้ และพิษของสารเคมีต่อเกษตรกร รวมถึงเกิดไฟป่าและหมอกควันกระจายทั่วพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2554
มีสถิติเกิดไฟไหม้ป่าในภาคเหนือจ�ำนวนมากที่สุด 1,266 ครั้ง มีพื้นที่ป่าเสียหาย 8,137 ไร่ หรือ ประมาณ
13.02 ตารางกิโลเมตร เป็นการเผาไร่สร้างความเสียหายให้พื้นที่ถึง 4,025 ไร่ (ส�ำนักป้องกันปราบปราม
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�ำปาง ล�ำพูน แพร่
น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก และพะเยา (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง เดือนมกราคมมีนาคมของทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จากการศึกษาระดับและความเป็นพิษของอนุภาคฝุน่ ขนาดเล็ก (Particulate Matter) ของอากาศ
มีผลท�ำให้เกิดโรคในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคตาอักเสบ          
และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ ส่วนด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากที่สุด จากปัญหาหมอกควันท�ำให้
ทัศนวิสยั ในการมองเห็นทางอากาศต�ำ่ กว่า 2,000 เมตร เครือ่ งบินไม่สามารถลงจอดสนามบินได้ โดยเฉพาะ
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนท�ำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับจากปกติ 226 เที่ยวบินเหลือเพียง 184 เที่ยวบิน
ส่งผลให้ผู้โดยสารลดลงร้อยละ 21.2 และด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม ได้รับ       
ผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรมที่ประกอบด้วยชาวต่างประเทศ มีอัตรา            
การยกเลิกห้องพัก ประมาณร้อยละ 20-30 สูงกว่าเกณฑ์ปกติในระยะเดียวกัน
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ส�ำหรับผลกระทบด้านเกษตร จากการเกิดไฟป่าและมีฝุ่นละอองหมอกควันในปริมาณมาก       
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผักกินใบท�ำให้เกิดโรคใบเหลืองและการเจริญเติบโตช้าลง เนื่องจาก               
มีฝนุ่ ละอองปกคลุมใบท�ำให้ใบได้รบั ความเข้มของแสงแดดลดลง ส่วนไม้ผลเมือ่ ประสบกับอากาศทีร่ อ้ นเกินไป
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ�ำนวนมากจะเร่งการแก่ของผลไม้ ส่งผลให้คุณภาพและรสชาติเปลี่ยนไป
อย่างไรก็ดี เหตุการณ์หมอกควันทีเ่ กิดขึน้ รุนแรงเพียงช่วงสัน้ ๆ จึงไม่เกิดผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตพืชส�ำคัญโดยรวมของภาคเหนือ (ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ, 2550)
2) ปัญหาด้านสังคม
2.1) การลักลอบปลูกฝิ่นของเกษตรกรในพื้นที่ที่ห่างไกลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากการส�ำรวจของส�ำนักงาน ป.ป.ส. พบว่า มีพื้นที่ปลูกฝิ่นมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจาก 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�ำให้ได้ผลผลิตสูงถึง                 
2.5 กิโลกรัมต่อไร่ จากที่ผลผลิตฝิ่นดั้งเดิมโดยเฉลี่ยเพียง 1.6 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น นอกจากนี้ยังมี           
ความพยายามปลูกฝิน่ นอกฤดู และมีการพัฒนารูปแบบการปลูกเพือ่ หลบเลีย่ งการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่        
ซึ่งยากล�ำบากทั้งต่อการส�ำรวจทางอากาศและการตัดท�ำลาย ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า             
วิธีปฏิบัติการด้วยระบบปกติของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่เพียงอย่างเดียวและยกเลิกการพัฒนา     
เชิงบูรณาการบนพื้นที่สูง อาจจะท�ำให้การป้องปราม การบังคับใช้กฎหมาย และการขจัดพื้นที่ปลูกฝิ่น    
รวมทั้งการลดปัญหาสารเสพติดของชาติไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างทั่วถึง
2.2) ความเหลื่อมล�้ำด้านสังคม
อั น เกิ ด จากความยากจนและขาดโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารจากภาครั ฐ ยั ง คงมี อ ยู ่ ทั่ ว ไป               
เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนพื้นราบ ซึ่งเป็นผลจากการคมนาคมที่ล�ำบากและการพิสูจน์สัญชาติของชาวเขา
เอง ท�ำให้มีสถานภาพเป็นผู้อพยพลี้ภัย ผู้หลบหนีเข้าเมือง หรือเป็นผู้ตกส�ำรวจ
2.3) ความซับซ้อนของประชากรบนพื้นที่สูงที่เพิ่มขึ้น
(1) มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและเยาวชนบนที่สูงเข้าสู่เมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 94.62 มีการเคลื่อนย้ายชั่วคราว โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท�ำงาน ร้อยละ 76.8
เป็นการเคลือ่ นย้ายหลังฤดูกาลเก็บเกีย่ ว และเคลือ่ นย้ายไปเรียนหนังสือ ร้อยละ 93.5 ส่วนการเคลือ่ นย้าย
แรงงานแบบถาวร ร้อยละ 5.3 โดยมีสัดส่วนในการเปลี่ยนแปลงช่วงปี พ.ศ. 2547–2552 สัดส่วน               
การเคลื่อนย้ายเพื่อมาท�ำงานต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อศึกษาเล่าเรียนในปี พ.ศ. 2547 คิดเป็น 62 : 38         
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และในปี พ.ศ. 2552 คิดเป็นสัดส่วน 54 : 46 ส่งผลกระทบต่อชุมชนบนพื้นที่สูงหลายประการ เช่น การขาด
แรงงานในการดู แ ลครอบครั ว แรงงานในภาคเกษตร การขาดผู ้ สื บ ทอดทางวั ฒ นธรรมประเพณี                   
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และอาจขาดเยาวชนแกนน�ำหรือผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถทีจ่ ะพัฒนาชุมชน
ในอนาคต เป็นผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในพืน้ ทีส่ งู เริม่ เปลีย่ นแปลง การสืบทอดวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ของชุมชนลดความส�ำคัญและเริ่มสูญหาย เป็นผลให้กลไกทางประเพณีและภูมิคุ้มกันทางสังคม        
ที่เป็นแนวทางดั้งเดิมในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอ่อนแอลง มีความล่อแหลมต่อปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหา
ต่อตัวเยาวชน การขาดจิตส�ำนึกต่อสังคม การแพร่ระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ ฯลฯ
นอกจากนี้ มีการเคลือ่ นย้ายของประชากรทีม่ ผี ลกระทบต่อการใช้ทดี่ นิ บนพืน้ ทีส่ งู ได้แก่ แรงงาน
ต่างด้าวทดแทนแรงงานบนพื้นที่สูงที่เคลื่อนย้าย และกลุ่มประชากรพื้นราบเคลื่อนย้ายสู่พื้นที่สูง เป็นต้น
ส่วนปัญหาที่ขยายวงกว้างสู่สังคมเมืองหลายประการ เช่น โอกาสที่จะเกิดการมั่วสุมทางอบายมุข การก่อ
อาชญากรรม การค้ า ประเวณี ตลอดจนการมาเป็ น สมาชิ ก ของสั ง คมเมื อ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การแออั ด                      
เกิดแหล่งเสื่อมโทรม และเกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง
(2) มีการอพยพของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เพือ่ เข้ามาค้าขายตามแนวชายแดน
และการอพยพเข้าไปสู่เมืองใหญ่ โดยการชักชวนญาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนให้เข้ามาประเทศไทย     
โดยมีปัจจัยที่ส�ำคัญ เช่น การท�ำกิน สาธารณสุข และการศึกษา เป็นต้น ผลกระทบจากเคลื่อนย้ายแรงงาน
ต่างด้าวทีเ่ ข้ามารับจ้างในภาคการเกษตร โดยทดแทนแรงงานเยาวชนทีเ่ คลือ่ นย้ายออกไป ซึง่ ส่งผลกระทบ
ด้านลบถึงร้อยละ 63.1 ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการกลับมาระบาดใหม่
ของโรคเดิม ได้แก่ โรคเท้าช้าง และวัณโรค
(3) โครงสร้างของประชากรบนพืน้ ทีส่ งู ส่วนใหญ่เป็นผูท้ มี่ อี ายุนอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี ซึง่ ถือว่า
ยังเป็นวัยเด็ก และประชากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 16-30 ปีมีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 29) เนื่องจากต้องการ
แรงงานเพื่อช่วยประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวความเชื่อเดิม และบางชนเผ่ามีการแต่งงานเร็วขึ้น
ท�ำให้เกิดครอบครัวขยายและต้องการพืน้ ทีท่ ำ� กินเพิม่ ขึน้ ส่วนประชากรมีเพียงส่วนน้อยทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุหรือ
วัยชราอายุ 60 ปีขนึ้ ไป ร้อยละ 7 โดยขนาดของครัวเรือนในพืน้ ทีส่ งู มีขนาด 5.8 คน (วันเพ็ญ และคณะ, 2548)
3) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1) การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และการใช้ทรัพยากรดินและน�้ำที่ไม่ยั่งยืนรวมถึงความสูญหายของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงมีอยู่   พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงไปมาก นับจากปี
พ.ศ. 2516 จนปี พ.ศ. 2545 สูญเสียป่าธรรมชาติไปกว่า 53.64 ล้านไร่ จากพื้นที่ป่า 134.71 ล้านไร่       
หรือร้อยละ 42 เหลือ 81.07 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ส�ำหรับพื้นที่ป่าของภาคเหนือนับจากปี พ.ศ. 2516
จนปี พ.ศ. 2556 พื้นที่ป่าลดลงร้อยละ 21.80 เหลือพื้นที่ป่าร้อยละ 52.36 ของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด
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เนื่องจากความต้องการใช้พื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การสร้างเขื่อน การตัดถนน เป็นต้น ในขณะ
ที่ภาคประชาชนได้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ข้าวโพด
กะหล�่ำปลี มันส�ำปะหลัง หรือในบางพื้นที่อาจใช้เพื่อการปลูกข้าวไร่ ซึ่งท�ำให้เกิดการเสื่อมโทรมของพื้นที่
ต้นน�้ำล�ำธาร
(2) ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร การบริโภค และอุปโภค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เนื่องจากขาดแคลนแหล่งกักเก็บน�้ำ  เพราะความต้องการใช้น�้ำในภาพรวมมีปริมาณมากกว่าศักยภาพ       
การเก็บกักน�ำ 
้ การพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดใหญ่ไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนือ่ งจากพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม ส่วนใหญ่
พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรถูกปิดล้อมด้วยป่าอนุรักษ์ ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ           
และระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ อีกทั้งประชาชนบนพื้นที่สูงขาดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการน�้ำ            
จึงท�ำให้การใช้น�้ำที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพ ส�ำหรับพื้นที่สูงโดยส่วนใหญ่อาศัยน�้ำประปาภูเขา/ประปา
หมู่บ้าน และน�้ำฝนเป็นหลัก ส่วนชลประทานบนพื้นที่สูงเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน�้ำ เช่น แหล่งน�้ำขนาดเล็ก
มีสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ 5 และท�ำให้มีแนวโน้มของการซื้อน�้ำกิน น�้ำใช้ และน�้ำเพื่อการเกษตร                   
ถึงร้อยละ 15
ถึงแม้ว่าภาคเหนือเป็นบริเวณที่มีปริมาณฝนสูงเฉลี่ย 1,432 มิลลิเมตรต่อปี มีแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร
และเป็นแหล่งน�ำ้ ทีไ่ หลลงสูล่ มุ่ น�ำ้ ตอนล่างในบริเวณทีร่ าบภาคกลาง ซึง่ ควรจะมีนำ�้ ใช้ตลอดปี แต่เนือ่ งจาก
มีการท�ำลายป่าไม้อย่างรวดเร็วในระยะทีผ่ า่ นมา ท�ำให้แหล่งน�ำ้ ทีเ่ คยมีปา่ ไม้ดดู ซับน�ำ้ ไว้หรือแหล่งน�ำ้ ต่าง ๆ
มีปริมาณน�้ำน้อยลงไปมากจนอ่างเก็บน�้ำของเขื่อนที่สร้างขึ้นในภาคเหนือกักเก็บน�้ำไว้ได้น้อย บางปี             
มีปริมาณน�้ำที่กักเก็บต�่ำกว่าระดับน�้ำที่ควรกักไว้ส�ำหรับใช้ประโยชน์ไม่สอดคล้องกับความสามารถ              
ในการรองรับปริมาณน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่ของภาคเหนือและทีม่ คี วามส�ำคัญกับลุม่ น�ำ้ ปิงและลุม่ น�ำ้ น่าน
ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแม่งัด เขื่อนแม่กวง โดยมีความจุของปริมาณน�้ำทั้งหมด 23,500 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 99.53 ของภาคเหนือ ซึ่งปริมาณน�้ำความจุในแต่ละเขื่อน ปี พ.ศ. 2551         
มีปริมาณลดลงจากปี พ.ศ. 2549-2550 เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งประเทศกับภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง       
ตามล�ำดับในแต่ละช่วงปี จากร้อยละ 36.28 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 32.10 ในปี พ.ศ. 2551 เป็น
ทิศทางเดียวกับปริมาณน�้ำที่น�ำไปใช้งานได้
(3) ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่
(3.1) ดินเสือ่ มโทรม จากการท�ำการเพาะปลูกของเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู เป็นการใช้ทดี่ นิ ไม่ถกู ต้อง
และเหมาะสม ซึ่งพืชบางชนิดเป็นพืชที่ปลูกกันมาเป็นเวลานาน โดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน�้ำที่มี
ประสิทธิภาพ ท�ำให้พื้นที่ท�ำการเกษตร ร้อยละ 96.5 ของพื้นที่สูงใน 12 จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่มีความลาดเทมาก เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จากการจ�ำแนกตามชั้นความรุนแรงของ
การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น จ� ำ แนกตามภาคต่ า ง ๆ ของประเทศไทยเมื่ อ ปี พ.ศ. 2543 พบว่ า                      
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พื้นที่ภาคเหนือมีพื้นที่ที่เกิดการชะล้างพังทลายของดินที่มีความรุนแรงมากที่สุดคือ 7,158,845 ไร่ คิดเป็น       
ร้อยละ 67.2 ของพื้นที่ที่เกิดการชะล้างพังทลายของดินทั้งหมด รวมทั้งการเกิดดินและโคลนถล่ม
(3.2) มลพิษทางน�ำ 
้ เนือ่ งจากการละเลยสุขอนามัยชุมชนท�ำให้เกิดการปนเปือ้ นของเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ทีอ่ ยูใ่ นสิง่ ขับถ่ายของสัตว์ น�ำ้ ทิง้ จากครัวเรือน และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ทัง้ นีผ้ ลการสุม่ ตรวจ
คุณภาพน�้ำช่วงฤดูหนาวตามมาตรฐานคุณภาพน�้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ประกาศของคณะกรรมการ               
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2537) จ�ำนวน 21 รายการ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านเคมี
(เคมีทั่วไป สารก�ำจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม โลหะหนัก) และด้านชีวภาพ (เชื้อจุลินทรีย์ coliform และ fecal
coliform) ของแม่น�้ำสายส�ำคัญเขตภาคเหนือปี พ.ศ. 2551-2554 พบว่า คุณภาพน�้ำของลุ่มน�้ำปิง ลุ่มน�้ำน่าน
ลุ่มน�้ำสาละวิน ลุ่มน�้ำโขง ลุ่มน�้ำกก ลุ่มน�้ำแม่กลอง และลุ่มน�้ำยม ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
38 แห่ง และบางแห่งของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงพอใช้
โดยทุกลุม่ น�ำ้ ผ่านเกณฑ์ดา้ นกายภาพ สารก�ำจัดศัตรูพชื 4 กลุม่ และโลหะหนัก (ร้อยละ 100) แต่บางล�ำน�ำ้
สาขาของลุ่มน�้ำปิงและลุ่มน�้ำกก คุณภาพน�้ำยังมีการแปรปรวนด้านชีวภาพ ค่า DO ต�่ำกว่า 4 mg/L และ
ค่า BOD สูงกว่า 2 mg/L ซึง่ ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มูลนิธโิ ครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจยั
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้สนับสนุนให้ชมุ ชนจัดกิจกรรมฟืน้ ฟูและบ�ำบัดคุณภาพน�ำ้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
(3.3) ความไม่ปลอดภัยของผลผลิตบนพืน้ ทีส่ งู อันเกิดจากเกษตรกรขาดความรูแ้ ละวิธกี ารจัดการ
ที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช (แมลง โรค และวัชพืช) รวมทั้งเงื่อนไขความต้องการของ
ตลาด/ผู้บริโภคที่นิยมผลิตผลที่มีลักษณะสวยงาม ไม่มีต�ำหนิ ท�ำให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีปริมาณสูง      
ส่งผลให้เกิดสารพิษสะสมในผลิตผล ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค โดยกลุม่ สารเคมีทสี่ ำ� คัญ
คือ (1) ออร์กาโนคลอรีน (2) ออร์กาโนฟอสเฟต (3) คาร์บาเมต และ (4) ไพรีทอยด์สังเคราะห์ นอกจากนี้
การใช้สารเคมีมากเกินความจ�ำเป็นยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งต้นน�้ำและพื้นที่เพาะปลูก         
บนพื้นที่สูงด้วยเช่นกัน
3.2) ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการบังคับใช้กฎหมายไม่ชัดเจน
เนื่องจากพื้นที่สูงมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมาย มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กร
พัฒนาเอกชนที่เข้าไปมีส่วนรับผิดชอบท�ำให้ความขัดแย้งที่เกิดจากนโยบาย ข้อกฎหมาย หรือระเบียบ
ปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านป่าไม้และการใช้ที่ดิน นอกจากนี้
มีความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนเกี่ยวกับสิทธิที่ดิน และความขัดแย้งระหว่างชุมชนต้นน�้ำ  กลางน�้ำ         
และปลายน�้ำเกี่ยวกับทรัพยากรน�้ำ 
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4) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
4.1) ปัญหาทีเ่ กิดจากข้อจ�ำกัดของพืน้ ทีช่ มุ ชนทีต่ งั้ อยูก่ ระจัดกระจายในพืน้ ทีท่ รุ กันดารและห่างไกล
ท�ำให้การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของรัฐต้องลงทุนค่อนข้างสูง ส่งผลต่อการคมนาคมยังไม่สะดวก
เป็นอุปสรรคในการด�ำเนินงานของหน่วยงานและการขอรับบริการของชุมชนในพื้นที่สูง
4.2) การขาดความเข้าใจการบริหารจัดการแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน�้ำ
เนื่องจากการพัฒนาบนพื้นที่สูงต้องมุ่งสร้างสมดุลระหว่างดิน น�้ำ  ป่าไม้และคนไปพร้อม ๆ กัน    
ซึง่ ผลการพัฒนาทุกอย่างมีผลกระทบเชือ่ มโยงจนก่อให้เกิดปัญหาเริม่ ตัง้ แต่การท�ำเกษตรกรรมบนพืน้ ทีส่ งู
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ ทีด่ นิ แหล่งน�ำ 
้ ภูมอิ ากาศ ซึง่ ก่อให้เกิดสภาพความกดดันต่อการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู รวมถึงความไม่มนั่ คงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ แต่ละแห่ง ประกอบกับในช่วงทีผ่ า่ นมาการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ มีการด�ำเนินงานในลักษณะแยกส่วน เช่น การจัดท�ำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
เฉพาะลุ่มน�้ำ  แผนการใช้ที่ดินในแต่ละลุ่มน�้ำการพัฒนาพื้นที่สูงเฉพาะแห่ง เป็นต้น ท�ำให้ขาดการบูรณาการ
ในการปฏิบัติงานและความร่วมมือที่เป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้ง  
ขาดการเชือ่ มโยงการใช้ฐานความรูแ้ ละบทเรียนของโครงการหลวงและโครงการพระราชด�ำริตา่ ง ๆ อย่างเหมาะสม
จึงท�ำให้การพัฒนาไม่เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการท�ำงานร่วมกันโดยใช้ลุ่มน�้ำเป็นขอบเขตพัฒนาเพื่อให้
สามารถมองปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขที่เชื่อมโยงกันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที                 ่
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ
สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูง ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่สูงในอนาคต
จึงต้องมองความสมดุลทุกมิติของความยั่งยืน โดยอาศัยลุ่มน�้ำขอบเขตการพัฒนา
ที่มา : ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559)

2.2 ผลการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและการน�ำไปใช้ประโยชน์
สวพส. ได้ด�ำเนินงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง สถาบัน      
การศึกษา และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินงานวิจัยในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง
ครอบคลุมพื้นที่ 21 อ�ำเภอ 5 จังหวัด โดยมุ่งสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้จากผลการวิจัย
ของโครงการหลวง เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ศักยภาพการแข่งขันของ
สินค้าการเกษตร การจัดการองค์ความรูข้ องโครงการหลวง และรูปแบบการบริหารจัดการทีด่ ขี องโครงการหลวง
นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินงานวิจัยในพื้นที่ของ สวพส.ซึ่งเป็นการร่วมมือด�ำเนินการวิจัยจากสถาบันการศึกษา
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และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ของ สวพส. 29 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด เพื่อสร้างรายได้จาก
ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรบนฐานความรูท้ เี่ หมาะสม โดยใช้ทนุ องค์ความรูจ้ ากโครงการหลวง
และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมแต่ละท้องถิ่น ศึกษาและทดสอบความเหมาะสมขององค์ความรู้
จากโครงการหลวง การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาแหล่งอาหารชุมชน รวมทั้งรวบรวม อนุรักษ์ และต่อยอด         
องค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อประโยชน์ใน          
การส่งเสริมในระดับชุมชน
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ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้มีการน�ำไปใช้ประโยชน์ในระยะที่ผ่านมา

ผลงานวิจัย

การน�ำไปใช้ประโยชน์

  1. ชีวภัณฑ์เกษตร
			
  - โรคเหี่ยวเขียว
  - เชื้ อ ราสาเหตุ โ รคแมลงของ  
เพลีย้ ไฟ เพลีย้ อ่อน แมลงหวีข่ าว
  และหนอน

เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลพริก มะเขือ และแตง มีผลิตภัณฑ์
ป้ อ งกั น โรคเหี่ ย วเขี ย วซึ่ ง ท� ำ ให้ ต ้ น พื ช ตายมากในระยะ
เก็บผลิตผล ท�ำให้ผลิตผลมีความเสียหายลดลง และส่งเสริม
การเจริญเติบโต สร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืช
เกษตรกรกลุม่ ผูป้ ลูกพืชตระกูลกะหล�ำ่ และมะเขือ มีผลิตภัณฑ์
ก�ำจัดแมลงศัตรูส�ำคัญ 4 ชนิด ท�ำให้ผลิตผลมีความเสียหาย  
ลดลงจากแมลงศัตรูพืช 4 ชนิด

2. การท�ำถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด   - เกษตรกรสามารถน�ำซังข้าวโพดมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มใช้
ในครั ว เรื อ น สามารถลดรายจ่ า ย และเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่              
ซังข้าวโพด ลดการตัดไม้มาท�ำฟืน และลดปัญหาหมอกควัน
จากการเผาซังข้าวโพด
3. การปลูกข้าวต้นเดี่ยวด้วยระบบ   - เกษตรกรมีความพึงพอใจและน�ำวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวและ
ระบบนาน�ำ้ น้อยไปใช้ เพราะเห็นผลว่าข้าวปลูกต้นเดีย่ วแตกกอ
    นาน�้ำน้อย
ให้ดีกว่าข้าวหลายต้น และง่ายต่อการคัดเลือกต้นที่ต้องการ     
อีกทั้งต้นข้าวมีรวงขนาดใหญ่ ทนต่อการหักล้ม และยังช่วย         
ลดการระบาดของโรค/แมลง
4. การปลูกเฮมพ์

  - ส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม ในปี                
พ.ศ. 2557 ส� ำ หรั บ ผลิ ต ใช้ ใ นครั ว เรื อ น 30 ไร่ ผลิ ต                         
เชิงอุตสาหกรรม 120 ไร่ และผลิตเมล็ดพันธุ์ส�ำหรับส่งเสริม
แก่เกษตรกร ประมาณ 1,200 กิโลกรัม

5. การจัดการธาตุอาหารส�ำหรับพืช   - มีสูตรปุ๋ยข้าวไร่ ข้าวนา ข้าวโพด ผักกะหล�่ำปลี ผักกาดขาวปลี
และถั่ว ส�ำหรับเกษตรกร
หมายเหตุ  1. ผลงานวิจัยของ สวพส. แสดงในภาคผนวก ก
2. สามารถสืบค้นผลงานวิจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ สวพส. http://www.hrdi.or.th/
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อย่างไรก็ตาม แม้วา่ มูลนิธโิ ครงการหลวงและ สวพส. ได้มกี ารวิจยั และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ปัญหา
ที่ยังคงมีอยู่ และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ท�ำให้เกิดประเด็นท้าทายและเงื่อนไขใหม่ ซึ่งจะเป็น  
งานวิจัยที่ท้าทายในระยะต่อไปในการพัฒนาพื้นที่สูง
2.3 ประเด็นท้าทายและเงื่อนไขใหม่ต่องานวิจัย
1) ความแปรปรวนของภู มิ อ ากาศส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลผลิ ต ของการปลู ก พื ช บนพื้ น ที่ สู ง                   
และการปรับตัวรองรับ
จากความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งมีผลต่อปริมาณน�้ำฝน การกระจายตัวของฝน ตลอดจน
อุณหภูมแิ ละฤดูกาลทีเ่ ปลีย่ นแปลง โดยมีการคาดการณ์วา่ จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน�ำ 
้ การระบาดของ
โรคพืชและแมลงทีม่ ากขึน้ และมีผลต่อเนือ่ งถึงกิจกรรมทางการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นพืชอาศัย
น�ำ้ ฝน ปริมาณน�ำ้ ฝนทีเ่ ปลีย่ นแปลงมีผลกระทบต่อพืชเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะพืน้ ทีเ่ กษตรนอกชลประทาน
เพราะพืชเหล่านี้หลังจากออกดอกแล้วต้องการน�้ำในการพัฒนาผลผลิต (ACCCRN, 2554) พืชที่ปลูก          
ในเขตหนาวเริ่มมีการให้ผลผลิตน้อยลง ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง (กรมวิชาการเกษตร, 2554) พืชเมืองหนาว   
หรือไม้ผล เช่น ลิน้ จี่ และล�ำไย ทีต่ อ้ งการอุณหภูมติ ำ�่ ในการกระตุน้ การออกดอก ได้รบั ผลกระทบจากอุณหภูมิ
ที่สูงขึ้น รวมถึงการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาลท�ำลายนาข้าวเสียหายรวมกันประมาณ 4-5 ล้านไร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 (กรมการข้าว, 2552) นอกจากนี้ ความแปรปรวนของภูมิอากาศอาจท�ำให้   
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศป่าไม้จากชนิดหนึง่ เป็นอีกชนิดหนึง่ ได้ ท�ำให้บริการทีจ่ ะได้รบั จากระบบนิเวศ
(Ecosystem Service) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) ตลอดจนการสูญหายของ       
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง รวมถึงผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว จากแนวโน้มอุณหภูมิ      
ที่แปรปรวนส่งผลกระทบต่อดอกไม้เมืองหนาว ส่วนการเกิดภาวะฝนแล้งมีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว   
ที่เป็นน�้ำตกและมีการล่องแก่ง ในขณะที่ช่วงฝนตกมากจะส่งผลกระทบต่อน�้ำหลากและดินโคลนถล่ม       
ท�ำให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ยากล�ำบาก (ACCCRN, 2554)
ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชบนพื้นที่สูงให้เหมาะสม เช่น พันธุ์พืชที่ทนแล้ง          
หรือการปลูกพืชทีใ่ ช้นำ�้ น้อย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ ทีส่ งู ภายใต้ภาวะความแปรปรวน
ของภูมิอากาศ รวมถึงการปรับตัวของชุมชนในการลดความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จึงเป็น   
งานวิจัยและพัฒนาที่ท้าทายของพื้นที่สูง
2) การเปิดเขตการค้าเสรีมผี ลกระทบต่อการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพของผลิตรวมถึง         
ชนิดของพืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง
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ประเทศไทยมีดลุ การค้าผักและผลไม้ขาดดุลกับประเทศจีนอย่างมาก และนับวันมูลค่าการขาดดุล
จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่วนการค้ากับประเทศออสเตรเลีย พบว่า การค้าพืชในปี พ.ศ. 2545 และ                
พ.ศ. 2546 มีการค้าขาดดุลและได้ปรับมาเป็นการค้าเกินดุลจ�ำนวนเล็กน้อย ในปี พ.ศ. 2547 ในส่วนของ
ผลไม้นั้น พบว่า มูลค่าการค้ายังเป็นการขาดดุลตลอดช่วงปี พ.ศ. 2545-2547 (ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์, 2549) เช่น มีการน�ำเข้าพืชผักและผลไม้หลายชนิด โดยเฉพาะจากจีน มีราคาน�ำเข้าต�่ำกว่า    
และมีการน�ำเข้ามาจ�ำหน่ายเพิม่ มากขึน้ (สมพร และคณะ, 2552) นโยบายการค้าเสรีมผี ลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ประเทศ
ผู ้ น� ำ ต่ า งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ในสิ น ค้ า น� ำ เข้ า เพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ คุ ้ ม ครอง               
ด้านสุขอนามัยกับผู้บริโภค การส่งออกสินค้าพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของไทย จึงต้องพัฒนารูปแบบของ           
การผลิตให้สอดคล้องกับตลาดและความต้องการของผู้บริโภค การจัดท�ำเขตการค้าเสรีกับประเทศใน
ASEAN และนอกประชาคม ASEAN มีผลต่อการปรับลดอัตราภาษีในกลุ่มผักและผลไม้หลายชนิดให้เป็น
ศูนย์หรือเกือบเป็นศูนย์ เป็นการเร่งให้เกิดการแข่งขันทางการค้าและน�ำไปสู่การพัฒนากฎระเบียบ           
และมาตรการด้านสุขอนามัยของประเทศผูน้ ำ� เข้าสินค้าผักและผลไม้ ซึง่ ผูส้ ง่ ออกจะต้องถือปฏิบตั เิ พือ่ ไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าพืชผักและผลไม้ ครอบคลุมถึงระบบการผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP           
และระบบการบรรจุและแปรรูปมาตรฐาน GMP และ HACCP เป็นฐานส�ำคัญ ดังนั้น งานวิจัยและพัฒนา
จึงจ�ำเป็นต้องเร่งปรับปรุงศักยภาพการผลิต คุณภาพสินค้า ยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยต่าง ๆ       
ให้มากขึ้น และการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค   
ตลอดจนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ในขณะเดียวกันเมือ่ มีการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 จะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน
และจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี ท�ำให้สินค้าส�ำคัญ    
บนพื้ น ที่ สู ง มี คู ่ แ ข่ ง ขั น และสภาพการแข่ ง ขั น ในตลาดเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น กาแฟ ผั ก และผลไม้ ห ลายชนิ ด                    
ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลกระทบทั้งด้านการผลิต โดยเฉพาะพืชส�ำคัญบนพื้นที่สูงที่อาจจะมี               
ข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบ เป็นสิ่งจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญเพื่อน�ำไปใช้ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์       
การพัฒนาที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
3) การปลูกข้าวโพดบนที่สูงเพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่อพื้นที่ป่าและมลพิษของสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากเกษตรกรจะหันมาปลูกข้าวโพดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีต้นทุนการผลิตสูง
จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นพื้นที่เป็น 3 แสนไร่ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีผลกระทบต่อพื้นที่ป่า การพังทลายของ
ดินบนพืน้ ทีล่ าดชันและทีส่ งู การชะล้างตะกอนสูแ่ หล่งน�ำ้ ธรรมชาติ การปนเปือ้ นของสารเคมีในแหล่งน�ำ้ ใช้
และพิษของสารเคมีต่อเกษตรกร รวมถึงเกิดไฟป่าและหมอกควัน
4) ปัญหาด้านความมัน่ คงของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ทีต่ งั้ อยูต่ ามแนวชายแดนและการลักลอบปลูกฝิน่
เนือ่ งจากเกษตรกรยังมีฐานะยากจนและขาดอาชีพทีม่ นั่ คง ท�ำให้ชมุ ชนทีเ่ ข้าถึงยากเป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
และลักลอบปลูกฝิ่น ประกอบกับมีเงื่อนไขสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น แรงจูงใจด้านราคา การสนับสนุนทุน
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และระบบตลาดจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังมีความพยายามปลูกฝิ่นนอกฤดู มีการพัฒนารูปแบบ
การปลูกเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งยากล�ำบากทั้งต่อการส�ำรวจทางอากาศและ            
การตัดท�ำลาย
5) ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและชุมชนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวัตน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง เนื่องจากพื้นที่สูงมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม                
มีความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
ท�ำให้ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ และมีผลกระทบเชิงลบต่อด้านสังคม
และวัฒนธรรมตามมา เช่น การบริโภคนิยม ใช้สนิ ค้าฟุม่ เฟือยเพิม่ ขึน้ การน�ำวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้าสูช่ มุ ชน
ท�ำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย เป็นต้น
2.4 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยเป็นภารกิจที่ส�ำคัญของสถาบันและพัฒนาพื้นที่สูง ในการสนับสนุนงานโครงการหลวง
และการขยายผลงานโครงการหลวงไปปรับใช้ในชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ พัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องชาวเขา
ให้ดขี นึ้ และฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ้ ล�ำธารให้มคี วามสมบูรณ์ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โดยเป็นงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และงานวิจัยในพื้นที่ของ สวพส. นอกจากนี้ ส่งเสริม  
ความร่วมมือและบูรณาการงานวิจัยบนพื้นที่สูง โดยการประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ                 
ในการก�ำหนดทิศทางการปฏิบัติงานวิจัยให้เป็นไปในแนวเดียวกัน รวมถึงการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน         
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยบนพื้นที่สูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกลยุทธ์งานวิจัย ดังนี้
(1) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและการขยายผลองค์ความรู้
โครงการหลวงในการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรให้ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน             
ความปลอดภัย และสามารถแข่งขันด้านการตลาด
(2) สนั บ สนุ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารขยายผลองค์ ค วามรู ้ โ ครงการหลวงที่ เ หมาะสม                           
กับสภาพภูมิสังคมเพื่อให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(3) สนับสนุนการวิจยั เชิงนโยบายและสังคมเพือ่ ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาทีเ่ หมาะสม
กับสภาพแวดล้อม และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(4) สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของการวิจัยและพัฒนา    
บนพื้นที่สูง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(5) บูรณาการงานวิจยั และงานพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพและ
และมีประสิทธิผล
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2.5 การก�ำหนดหัวข้องานวิจัย
สวพส. ได้ก�ำหนดกรอบงานวิจัยในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย กรอบงานวิจัยเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร กรอบงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร กรอบงานวิจัย       
เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรอบงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่ง
ตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าบนพื้นที่สูง
และการสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย ในแต่ละกรอบงานวิจัยได้ก�ำหนดกลุ่มโครงการวิจัย โดยพิจารณา
จากปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ นโยบายของรัฐบาล นโยบายคณะกรรมการสถาบัน และ
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ และน้อมน�ำพระราชด�ำริทเี่ กีย่ วข้องมาเป็นแนวทางด�ำเนินงาน ความส�ำเร็จของงานวิจยั นัน้
อยูท่ กี่ ารทีช่ มุ ชนมีความเชือ่ ในผลงานวิจยั ว่าน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ผลดีจริง ดังนัน้ ผลงานวิจยั จึงต้องเป็นผล
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติจริง เชื่อถือได้ และได้ประโยชน์อย่างชัดเจน
ด้วยเหตุนี้ สวพส. จึงสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยตั้งแต่ต้น ผลักดันให้            
งานวิจัยและงานพัฒนาด�ำเนินไปด้วยกันและเสริมกันในพื้นที่เดียวกัน และบูรณาการงานวิจัย                      
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน       
ในพืน้ ที่ นอกจากการวิจยั เพือ่ ตอบสนองความต้องการของชุมชนแล้ว งานวิจยั เพือ่ ให้ได้มาซึง่ องค์ความรูใ้ หม่
ถือได้ว่าเป็นความท้าทายของการท�ำงานวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดี
ขึ้นและฟื้นฟูป่าต้นน�้ำล�ำธารให้มีความสมบูรณ์ ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส�ำหรับที่มาของหัวข้องานวิจัยบนพื้นที่สูงนั้น มีวิธีการได้มาของหัวข้องานวิจัยหรือประเด็น       
การวิจัย ดังนี้
(1) หัวข้องานวิจัยจากชุมชนในพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ประเด็นร่วมกับชุมชน เพื่อก�ำหนดวิธีการ
แก้ไข วิธีการด�ำเนินงานวิจัย และน�ำไปสู่การก�ำหนดโจทย์หรือประเด็นในการวิจัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
หรือกิจกรรมของชุมชนและสอดคล้องกับการท�ำงานของนักวิจัย
(2) หัวข้องานวิจยั จากความต้องการของมูลนิธโิ ครงการหลวง โดยมาจากการประชุมหารือร่วมกับ
ผูป้ ระสานงานฝ่ายต่าง ๆ รวมทัง้ จากนักวิจยั เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมของมูลนิธโิ ครงการหลวง และจากการประชุม
สรุปผลงานวิจัยซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
(3) หัวข้องานวิจัยจากนักวิจัยหรือนักพัฒนาในพื้นที่ จากการท�ำงานของนักวิจัยหรือนักพัฒนา   
ในพื้ น ที่ ท� ำ ให้ ม องเห็ น ถึ ง ประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ จ ะต้ อ งด� ำ เนิ น งานวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ ง หรื อ เกิ ด งานวิ จั ย ใหม่                    
หรือเป็นประเด็นทีน่ กั พัฒนามีความต้องการแก้ไขปัญหา ซึง่ เป็นปัญหาทีต่ อ้ งแก้ไขโดยใช้งานวิจยั สนับสนุน
นอกจากนี้ อาจเกิดจากการระดมความคิดเพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานวิจัยที่ผ่านมาและแนวทางการวิจัย    
ที่จะท�ำต่อไป จากการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการหลวง/ผู้ประสานงาน/นักวิจัย/นักวิชาการ
ของโครงการหลวงและ สวพส. ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เกี่ยวข้อง หรือผู้น�ำเกษตรกรชุมชน
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(4) หั ว ข้ อ งานวิ จั ย จากนโยบาย ในกรณี ง านวิ จั ย เชิ ง นโยบายจะเป็ น งานวิ จั ย ที่ ห น่ ว ยงาน                   
มีความจ�ำเป็นต้องใช้ประกอบในการก�ำหนดนโยบายหรือแนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต รวมถึงงานวิจยั
ทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ เช่น งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบ
จากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการค้าเสรี เป็นต้น
เมื่อได้หัวข้องานวิจัยแล้ว ส�ำนักวิจัยจะรวบรวมสาระส�ำคัญ สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา               
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย เกษตรกร ชุมชน เจ้าหน้าที่      
ในพื้นที่ และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ และเครื่องมือที่แสดงถึง     
ตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นปัญหาหรือหัวข้องานวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก
มีข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ รวมทั้งเงื่อนไขระยะเวลาซึ่งสัมพันธ์กับความจ�ำเป็น
เร่งด่วนในการด�ำเนินงาน โดยการจัดล�ำดับนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง และทันเวลา
วิธีการวิเคราะห์ผลเพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา จะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ประการ
คือ (1) ประเด็นปัญหา และ (2) เกณฑ์การพิจารณา เช่น นโยบายของหน่วยงาน ผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้
รับการแก้ไข ขนาดของปัญหา โอกาสความส�ำเร็จ และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยจะถูกจัด
ระดับความส�ำคัญด้วยการประมาณค่า “คะแนนน�้ำหนัก” ดังนี้
คะแนน 5
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

มีความส�ำคัญมากที่สุด
มีความส�ำคัญมาก
มีความส�ำคัญปานกลาง
มีความส�ำคัญน้อย
มีความส�ำคัญน้อยที่สุด

โดยจะสรุปผลคะแนนจากค่าคะแนนน�้ำหนักของแต่ละปัญหาและแต่ละเกณฑ์การพิจารณา        
ด้วยวิธีการระดมความคิด (Brain Storming) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตาม สามารถน�ำค่าคะแนน       
น�้ำหนักของความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับเกณฑ์การพิจารณามาพิจารณาร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ผลการสรุป
แต่ละครั้งอาจแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และองค์ประกอบ ดังแสดงในตัวอย่างตารางการให้คะแนน
น�้ำหนัก ซึ่งสรุปผลได้ว่า “ปัญหา ก มีความส�ำคัญอันดับแรก รองลงมาคือ ปัญหา ค และปัญหา ข
ตามล�ำดับ”
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เกณฑ์/1
ปัญหา

ผลที่จะเกิด
นโยบายของ
ขึ้นหากไม่ได้
หน่วยงาน
รับการแก้ไข

ขนาดของ
ปัญหา

การน�ำไปใช้
โอกาสความ
ประโยชน์ใน คะแนนรวม
ส�ำเร็จ
วงกว้าง

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

ความหมายของแต่ละเกณฑ์ ดังนี้
-  นโยบายของหน่วยงาน คือ สิง่ ทีห่ น่วยงานได้กำ� หนดไว้เพือ่ ใช้เป็นแนวทางด�ำเนินงานต่าง ๆ ซึง่ ผูเ้ กีย่ วข้องต้อง
น�ำไปใช้หรือปฏิบัติตาม
- ผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไข คือ เกิดความเสื่อมเสีย หรือผลกระทบด้านลบต่อสิ่งที่ถูกกระท�ำ                
เช่น คน สิ่งแวดล้อม
- ขนาดของปั ญ หา คื อ ความเล็ ก /ใหญ่ ข องปั ญ หา ซึ่ ง อาจเกิ ด เฉพาะกลุ ่ ม /พื้ น ที่ หรื อ สั ม พั น ธ์                           
กับหลายปัจจัย เช่น กลุ่มคน หน่วยงาน
-  โอกาสความส�ำเร็จ คือ มีความเป็นไปได้สูงในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ หรือได้มาในสิ่งที่ต้องการ
- การน�ำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง คือ การขยายผลจากงานวิจัยสู่งานพัฒนาโดยเกษตรกรยอมรับ
และชุมชนมีส่วนร่วม
/1

/2
/3

ตัวเลขที่แสดงค่าคะแนนน�้ำหนักของแต่ละเกณฑ์พิจารณาและปัญหา
ผลบวกของค่าคะแนนน�้ำหนักของแต่ละเกณฑ์พิจารณาและปัญหา (ค่าคะแนนของ /1 รวมกัน ซึ่งไม่เกิน 25 คะแนน)

ทั้งนี้ในการก�ำหนดประเด็นงานวิจัยจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สวพส. ในแต่ละระยะ         
และมุ่งเน้นการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ต่อไป
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บทที่ 3

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย
เมือ่ ได้กำ� หนดหัวข้องานวิจยั แล้ว สวพส. จะจัดท�ำโครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั และพัฒนา
ของ สวพส. ตามขั้นตอนและระเบียบของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยแบ่ง          
รูปแบบตามวิธีการด�ำเนินงานวิจัย ดังนี้
3.1 รูปแบบการด�ำเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 3 รูปแบบ
1) โครงการวิจัยที่ด�ำเนินงานโดย สวพส. หมายถึง งานวิจัยที่ สวพส.ด�ำเนินการเองทั้งหมด         
โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ สวพส. แต่งตั้งท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และด�ำเนินงาน      
ตามระเบียบของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2) โครงการวิจัยที่ด�ำเนินงานโดยหน่วยงานภายนอก หมายถึง งานวิจัยที่ สวพส.เชิญชวนให้    
หน่วยงานภายนอกท�ำการวิจัยตามที่ สวพส. ก�ำหนดในลักษณะ “สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย”               
โดยผู้รับทุนท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการและด�ำเนินงานวิจัยทั้งหมด ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของ สวพส.       
หรือผูท้ ี่ สวพส. แต่งตัง้ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงานโครงการวิจยั และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ทั้งนี้อาจเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัย
3) โครงการวิจัยร่วม หมายถึง โครงการวิจัยที่เจ้าหน้าที่ของ สวพส.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ    
หรือผูป้ ระสานงานโครงการหรือเป็นนักวิจยั ร่วม มีเครือข่ายด�ำเนินงานร่วมกับบุคคล ผูเ้ ชีย่ วชาญ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ การร่วมมือวิจยั กับบุคคลในชุมชน
เป้าหมาย แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
3.1) โครงการวิจัยที่เจ้าหน้าที่ของ สวพส. หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ สวพส.มอบหมายเป็นหัวหน้า   
โครงการและบุคคลจากภายนอกเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการ ทั้งนี้ด�ำเนินการตามระเบียบของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และไม่ต้องท�ำสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย
3.2) โครงการวิจัยที่นักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้ให้ด�ำเนินการ             
ตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย และต้องท�ำสัญญา
ทุนอุดหนุนการวิจัย
3.3) โครงการวิจัยรูปแบบอื่น ทั้งนี้วิธีการด�ำเนินงาน สิทธิในผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา   
ที่เกิดจากการด�ำเนินงานวิจัยตามแต่จะตกลงกัน
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3.2 ขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย
สวพส. ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา โดยมีกรอบงานวิจัย ประกอบด้วย (1) งานวิจัย
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (2) งานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร (3) งานวิจัย
เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4) งานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ           
พึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (5) การศึกษาเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าบนพื้นที่สูง
และการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของงานวิ จั ย โดยแต่ ล ะกรอบงานจะประกอบด้ ว ยกลุ ่ ม โครงการวิ จั ย                    
ซึ่งนักวิชาการหรือหัวหน้าโครงการที่ได้รับมอบหมาย ต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดังนี้
1) การจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณประจ�ำปี
เมื่อได้หัวข้องานวิจัย สวพส.จะจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมาณรายโครงการ ตามกรอบงบประมาณ   
ที่ได้รับจัดสรรภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของสวพส. และเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อพิจารณา รายละเอียดประกอบด้วย ชื่อยุทธศาสตร์ ชื่อแผนงาน ชื่อโครงการ         
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ โทรศัพท์ โทรสาร   
หน่วยงานที่รับมอบหมาย พื้นที่เป้าหมาย ระยะเวลาด�ำเนินการ งบประมาณโครงการ รายละเอียด            
งบประมาณจ�ำแนกตามกิจกรรม และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยแบบฟอร์มค�ำขอตั้งงบประมาณประจ�ำปี
แสดงในภาคผนวก ข
2) การจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
เมือ่ กรอบงบประมาณประจ�ำปีได้รบั อนุมตั จิ ากส�ำนักงานประมาณแล้ว สวพส.จะจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
ประจ�ำปีรายโครงการ โดยอ้างอิงจากค�ำขอตั้งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการนั้น
เป็นการบูรณาการงานระหว่าง (1) โครงการวิจยั ภายใต้กรอบงานวิจยั และระหว่างกรอบงานวิจยั (2) ส�ำนักวิจยั
กับส�ำนักอื่น ๆ ภายใน สวพส. ได้แก่ ส�ำนักพัฒนา ส�ำนักยุทธศาสตร์และแผนงาน (3) ส�ำนักวิจัยและ     
หน่วยงานร่วม ได้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัย และอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การด�ำเนินงานวิจัย
เป็นไปในลักษณะเชือ่ มโยง และสนับสนุนส�ำหรับการน�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป หัวข้อทีต่ อ้ งแสดงรายละเอียด
ในแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ประกอบด้วยชื่อยุทธศาสตร์ ชื่อแผนงาน ชื่อโครงการวิจัย ตัวชี้วัดโครงการ
กิจกรรม เป้าหมาย/หน่วยนับแต่ละกิจกรรม งบประมาณแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาด�ำเนินงาน และหน่วยงาน
รับผิดชอบ โดยแบบฟอร์มแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีงบประมาณ แสดงในภาคผนวก ค ซึง่ มีทงั้ รูปแบบโครงการ
วิจัยเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย
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3) การจัดท�ำข้อก�ำหนดโครงการวิจัย (Terms of Reference: TOR)
การจัดท�ำข้อก�ำหนดโครงการวิจัย ด�ำเนินการโดย สวพส. โดยจะอ้างอิงสาระส�ำคัญจากแผนที่
งานวิจัยของแต่ละโครงการ (roadmap) ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
โครงการ โดยสามารถก�ำหนดเป้าหมายได้หลายลักษณะ เช่น เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมาย
หลักและรอง เป้าหมายเชิงคุณภาพและปริมาณ ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ทีเ่ น้นถึงความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
หลังจากโครงการวิจัยเสร็จสิ้นในแต่ละปีงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์         
และตัวชี้วัด เพื่อให้งานวิจัยบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ขอบเขตของโครงการวิจัย พื้นที่ด�ำเนินการ                         
งบประมาณ ระยะเวลาด�ำเนินงาน เป็นต้น โดยแบบฟอร์มข้อก�ำหนดโครงการวิจัย แสดงในภาคผนวก ง
4) การจัดท�ำข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)
การจัดท�ำข้อเสนอโครงการวิจยั นัน้ กรณีเป็นโครงการวิจยั ทีด่ ำ� เนินงานโดย สวพส. เจ้าหน้าทีข่ อง
สวพส. จะเป็นผูจ้ ดั ท�ำ หากเป็นโครงการวิจยั ทีด่ ำ� เนินงานโดยหน่วยงานภายนอก นักวิจยั ผูร้ บั ทุนจาก สวพส.
จะเป็นผู้จัดท�ำ  โดยต้องก�ำหนดวิธีการ (กิจกรรมหลัก/ย่อย) ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์       
เป้าหมายของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิต ผลลัพธ์และขอบเขตของโครงการวิจัย ตลอดจน
แผนการเผยแพร่ผลงานวิจยั สูก่ ลุม่ เป้าหมาย และการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ โดยแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการวิจัย แสดงในภาคผนวก จ
5) การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ผู้อ�ำนวยการ สวพส. จะแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ” เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย และ “คณะกรรมการก�ำกับ
และติดตามโครงการวิจัย” เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย สรุปขั้นตอน       
ได้ดังนี้
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(1) โครงการวิจัยที่ด�ำเนินงานโดย สวพส.
หัวหน้าโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมาย จัดท�ำข้อเสนอโครงการวิจัย
(Full Proposal)

“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ”
พิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย
แก้ไข
ผ่าน

หัวหน้าโครงการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อเสนอโครงการวิจัย ตามความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณา
และเสนอผู้อ�ำนวยการ สวพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติด�ำเนินงานวิจัย

หัวหน้าโครงการด�ำเนินการวิจัย
ตามข้อเสนอโครงการและแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ

“คณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัย” ติดตามผลตลอดระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุดโครงการวิจัยตามปีงบประมาณ
และหัวหน้าโครงการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
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(2) โครงการวิจัยที่ด�ำเนินงานโดยนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
สวพส. มอบหมายผู้ประสานงานโครงการ
จัดท�ำข้อก�ำหนดโครงการ (Terms of Reference) และราคากลาง
“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ”
พิจารณารายละเอียดข้อก�ำหนดโครงการ (TOR)
ผ่าน

แก้ไข
ผู้ประสานงานโครงการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อก�ำหนดโครงการ (TOR) ตามความเห็นคณะกรรมการฯ
สวพส. เชิญหน่วยงานหรือนักวิจัย
เพื่อส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
(Full proposal)

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
(ในกรณีที่เป็นองค์ความรู้จากผู้รับทุน
และน�ำมาต่อยอดให้ สวพส. ให้แสดง
เอกสารหลักฐานผลงานวิจัยที่ผ่านมา)

“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ”
พิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย
ผ่าน

แก้ไข

คณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณา และ
เสนอผู้อ�ำนวยการ สวพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผู้อ�ำนวยการ สวพส. มีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ร่างสัญญา  
ทุนอุดหนุนการวิจัย และนัดวันท�ำสัญญา
ลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

นักวิจัยปรับปรุงและแก้ไข
ข้อเสนอโครงการวิจัย ตามความเห็น
คณะกรรมการฯ

นักวิจยั เตรียมเอกสารประกอบการท�ำสัญญา
นักวิจยั ด�ำเนินการวิจยั ส่งรายงานการศึกษา
เบื้องต้น รายงานความก้าวหน้า ร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับสมบูรณ์ และ
เบิกเงินวิจัยตามงวดงานที่ 2-5

“คณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัย” ด�ำเนินงานตรวจรับรายงานให้เป็นไปตามสัญญา
ติดตามผล ให้ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายงวดเงินวิจัย ตลอดระยะเวลาโครงการ
สิ้นสุดโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
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(3) โครงการวิจัยร่วม
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยร่วมด�ำเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการสถาบันวิจัย   
และพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย
3.3 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย หมายถึง การให้ทุนอุดหนุนเพื่อด�ำเนินการวิจัยนอกเหนือจาก             
การจัดจ้างวิจัยในระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2552        
และให้หมายรวมถึง การให้ทุนผู้ร่วมปฏิบัติงานวิจัยโดยมีสัญญาการให้ทุนระหว่าง สวพส. และผู้รับทุน
ทั้งนี้ระเบียบและขั้นตอนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
1) ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน
ผู้รับทุน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล องค์กรชุมชน หน่วยงานของรัฐ ที่สามารถ        
ด�ำเนินการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน�ำเสนอผลงานวิจัยตามหลักวิชาการ
หรือแนวทางปฏิบัติที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้การพิจารณาผู้รับทุนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ที่ สวพส.            
มอบหมายให้เป็นผู้พิจารณา ซึ่งอาจเป็นบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ตามความเหมาะสม
2) คุณสมบัติของผู้รับทุน
(1) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานต่าง ๆ ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวพส.        
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ด�ำเนินการวิจัย
(3) เป็นผูม้ คี วามพร้อมในด้านเวลาทีจ่ ะด�ำเนินโครงการวิจยั ให้สำ� เร็จได้ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
3) วิธีการให้ทุนวิจัย
(1) การให้ ทุ น วิ จั ย ให้ ก ระท� ำ ได้ เ ฉพาะโครงการวิ จั ย ประเภทโครงการวิ จั ย ที่ ด� ำ เนิ น งาน
โดยหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่แสวงหาก�ำไร
(2) การให้ทุนวิจัยให้กระท�ำโดยวิธีตกลง 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�ำนวนจ�ำกัด มีมูลค่าทุนวิจัยไม่เกิน 2,000,000 บาท
(3.3) การให้ ทุ น วิ จั ย แก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก รภาคเอกชนที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ มี
วัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก�ำไร
(3.4) การให้ทุนวิจัยเพื่อท�ำงานวิจัยต่อเนื่องจากงานที่ได้ท�ำอยู่แล้ว และสัญญายังไม่สิ้นสุด
มูลค่าทุนวิจัยตามข้อ (3.1) และ (3.2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ�ำนวยการ สวพส.
4) การท�ำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
เมื่อโครงการวิจัยผ่านขั้นตอนการพิจารณา และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย
มีมติเห็นชอบแล้วนั้น สวพส. จะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนัดวันท�ำสัญญา
ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการท�ำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จ�ำนวน 7 รายการ
ประกอบด้วย
(1) หลักฐานที่แสดงความเป็นนิติบุคคล (ภาครัฐ/ภาคเอกชน)
(2) หนังสือมอบอ�ำนาจจากผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมอบอ�ำนาจให้
หัวหน้าโครงการเป็นผู้ลงนามในสัญญา)
(3) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวผู้มอบอ�ำนาจ (กรณีผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมอบอ�ำนาจให้หัวหน้า
โครงการเป็นผู้ลงนามในสัญญา)
(4) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้ที่จะลงนามในสัญญา
(5) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะลงนามในสัญญา
(6) ส�ำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าทีป่ รากฏชือ่ โครงการ และเลขทีบ่ ญ
ั ชี
ที่ชัดเจน
(7) ส�ำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของหน่วยงานต้นสังกัด กรณีทมี่ คี า่ บริหาร
โครงการของหน่วยงาน
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ทั้งนี้ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมอบหมายหน้าที่ให้ผู้แทน ได้แก่ รองอธิการบดี               
เป็นผู้มีอ�ำนาจในการลงนามในสัญญา ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจนั้นแนบมาด้วย
5) การถือปฏิบัติในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผู้รับทุนต้องศึกษาและอ่านเนื้อหาในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยโดยละเอียด ประกอบด้วย   
สาระส�ำคัญของผูใ้ ห้ทนุ และผูร้ บั ทุน และเอกสารแนบท้ายสัญญา (ถ้ามี) ได้แก่ เงือ่ นไขของสัญญา ภาคผนวก
และบันทึกข้อตกลงซึง่ อาจจัดท�ำขึน้ ภายหลังทุกฉบับ ตลอดจนต้องปฏิบตั ติ ามข้อความทีร่ ะบุในสัญญาอย่าง
เคร่งครัด หากเกิดกรณีขัดแย้ง ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและค�ำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน            
ถือเป็นที่สุด  
6) การเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและการส่งรายงานผลการวิจัยโดยผู้รับทุน
ผูร้ บั ทุนต้องจัดส่งหนังสือขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจยั และขอส่งรายงาน พร้อมซีดบี นั ทึกข้อมูล
รายงานให้กบั สวพส. 4 งวด ได้แก่ รายงานการศึกษาเบือ้ งต้น (Inception Report) รายงานความก้าวหน้า
(Progress Report) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
ตามรายละเอียดและวันที่ก�ำหนดในสัญญา และเมื่อ สวพส. ได้ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้น
สวพส. จะเบิกจ่ายงวดเงินสุดท้ายพร้อมเงินค่าประกันผลงานโครงการวิจัยให้กับผู้รับทุน
7) การพิจารณารายงานผลการวิจัย
กระบวนการตรวจ พิจารณา และแก้ไขรายงานผลการวิจัย กระท�ำโดยคณะกรรมการก�ำกับและ
ติดตามผลโครงการวิจัย ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อ�ำนวยการ สวพส. โดยต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน รวมทั้งการจัดท�ำรายงานผลการพิจารณา และเสนอต่อผู้อ�ำนวยการ สวพส.         
ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันตรวจและพิจารณารายงานผลการวิจัยเสร็จสิ้นลง
หมายเหตุ ระเบี ย บคณะกรรมการสถาบันวิจัย และพัฒ นาพื้นที่สูง ว่าด้วยทุน อุดหนุน การวิจัย สืบค้น เพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ของ สวพส. http://www.hrdi.or.th/
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3.4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย
“อัตราค่าใช้จ่ายของโครงการ” ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยค�ำนึงถึง           
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานวิจัยของโครงการ จ�ำแนกเป็น 5 หมวด ได้แก่
(1) งบบุคลากร หมายถึง เงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการในลักษณะรายวัน รายเดือน
หรืออื่น ๆ ตามความจ�ำเป็นแก่กรณี
(2) งบด�ำเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
โครงการ
(3) งบลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องท�ำค�ำชี้แจงประกอบ และ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงก่อนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง และ    
ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(4) ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ ค่าสมาชิกในสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับงานโครงการ และค่าบริการ/สมาชิกอินเตอร์เน็ต หรือค่าสาธารณูปโภค
(5) ค่าบริหารโครงการ ให้เบิกจ่ายตามความเหมาะสม และไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณ
โครงการ โดยไม่รวมค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และค่าเดินทางไปต่างประเทศ
ทัง้ นีอ้ ตั ราค่าใช้จา่ ยในแต่ละหมวดงบประมาณให้อา้ งอิงระเบียบของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องค์การมหาชน) ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติขณะนั้น
3.5 การก�ำหนดราคากลาง
ผู้ประสานงานโครงการหรือผู้ที่ สวพส. มอบหมายต้องส่งเอกสารการเปิดเผยราคากลางและ     
การค�ำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย รวมทั้งเอกสารแสดงวงเงิน              
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จา่ ยในการจ้างทีป่ รึกษา (ถ้ามี) แนบส่งพร้อมกับข้อก�ำหนด
โครงการ (TOR) ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ             
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ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการค�ำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น     
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ราคากลาง และการค�ำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ธันวาคม 2556) ทั้งนี้สาระส�ำคัญและ
วิธีปฏิบัติการก�ำหนดราคากลางจะแสดงในคู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สวพส. โดยหัวข้อที่ต้องแสดง
รายละเอียดการเปิดเผยราคากลางและการค�ำนวณราคากลางการจ้างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ทนุ การวิจยั
ประกอบด้วย
(1) ชื่อโครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (บาท)
(3) วันที่ก�ำหนดราคากลาง/เป็นเงิน (บาท)
(4) หมวดค่าตอบแทน (บาท)
(4.1) ประเภทนักวิจัย
(4.2) คุณสมบัตินักวิจัย
(4.3) จ�ำนวนนักวิจัย (คน)
(5) หมวดค่าจ้าง (บาท)
(6) หมวดค่าใช้สอย (บาท)
(7) หมวดค่าวัสดุ (บาท)
(8) หมวดค่าครุภัณฑ์ (บาท)
(9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (บาท) (ถ้ามี)
(10) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (บาท)
(11) รายชือ่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (ผูร้ บั ผิดชอบ) ทีเ่ กีย่ วกับการจ้างงานวิจยั หรือสนับสนุนทุนวิจยั และ TOR
(12) ที่มาของการก�ำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
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ส�ำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จา่ ยในการจ้างทีป่ รึกษา
หัวข้อที่ต้องแสดง ประกอบด้วย
(1) ชื่อโครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) วันที่ก�ำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)/เป็นเงิน (บาท)
(4) ค่าตอบแทนบุคลากร ระบุประเภทที่ปรึกษา คุณสมบัติที่ปรึกษา และจ�ำนวนที่ปรึกษา (บาท)
(5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บาท)
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (บาท) (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (บาท)
(8) รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก�ำหนดค่าใช้จ่าย/ด�ำเนินการ/ขอบเขตด�ำเนินการ (TOR)
(9) ที่มาของการก�ำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
3.6 การรายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัยของโครงการ
เจ้าหน้าทีข่ อง สวพส. ต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการวิจยั ทัง้ โครงการทีด่ ำ� เนินโดย สวพส.
และโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็นผูป้ ระสานงานโครงการให้ทนุ อุดหนุนการวิจยั ในรูปแบบเอกสาร
หรือการรายงานในที่ประชุม ตามปฏิทินงานวิจัยที่ สวพส. ก�ำหนด ดังนี้
(1) เอกสารรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายเดือน
(2) เอกสารสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการวิจัยรายไตรมาส
(3) เอกสารผลการด�ำเนินงาน กพร. รายไตรมาส (เฉพาะโครงการที่ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัด กพร.)
(4) เอกสารร้อยละผลส�ำเร็จของผลการด�ำเนินงานตามแผนของโครงการวิจัย
(5) เอกสารสรุปผลการด�ำเนินงานของโครงการวิจัย  
(6) เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์
(7) การรายงานผลการวิจัยในการประชุมประจ�ำเดือนของ สวพส.
(8) การรายงานผลการวิจัยในประชุมวิชาการของ สวพส.
(9) การน�ำเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการประจ�ำปี
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ระยะเวลาด�ำเนินงาน

ด�ำเนินงานโดย สวพส.
ด�ำเนินงานโดย นักวิจัย (หน่วยงานภายนอก)
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ด�ำเนินงานโดย คณะอนุกรรมการวิจัย สวพส. และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก

(ล่ ว งหน้ า ) ส่ ง ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2 จัดท�ำค�ำขอตัง้ งบประมาณประจ�ำปี
3 จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
4 จัดท�ำข้อก�ำหนดโครงการ (TOR)
5 นั ก วิ จั ย ภายนอกจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย (Proposal)
6 เจ้าหน้าที่ สวพส. จัดท�ำข้อเสนอ
โครงการวิจัย (Proposal)
7 จัดท�ำสัญญา
8 เจ้าหน้าที่/นักวิจัยด�ำเนินงานวิจัย
ตามแผน
9 คณะท�ำงานติดตามความก้าวหน้า
โครงการวิจัย
10 สัมมนาสรุปผลงานวิจัยประจ�ำปี

1 จัดท�ำรายละเอียดโครงการวิจัย

ล�ำดับ

3.7 ปฏิทินการด�ำเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

บทที่ 4

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ก�ำหนดให้มกี ารติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั ประกอบด้วย
(1) การติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อยู่ในระหว่างการวิจัย ซึ่งหมายถึงระยะเวลาในปีงบประมาณนั้น
หรือระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาการให้ทุนอุดหนุนวิจัย เพื่อติดตามกระบวนการด�ำเนินโครงการวิจัย  
ให้เป็นตามข้อเสนอโครงการและแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้ รวมทัง้ ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการศึกษา
วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการด�ำเนินโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และ (2) การประเมินผลโครงการภายหลัง
การสิน้ สุดการศึกษาวิจยั เพือ่ ประมวลผลการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ทงั้ ในพืน้ ทีม่ ลู นิธโิ ครงการหลวง
และพื้นที่ของ สวพส.  
4.1 การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการวิจัย ด�ำเนินการโดยคณะอนุกรรม    
การวิจัยและพัฒนา คณะท�ำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย และคณะกรรมการก�ำกับและติดตาม
ผลโครงการวิจัย มีรูปแบบการติดตาม ดังนี้

รูปแบบการติดตาม

คณะติดตามโครงการวิจัย

1) นักวิจัยเสนอเอกสารรายงานความก้าวหน้า   - คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
    ของโครงการวิจัย หรือรายงานผลการวิจัย
- คณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจยั
2) นักวิจัยน�ำเสนอความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน - คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัย ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย
3) นักวิจัยน�ำเสนอความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน - คณะท�ำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
    โครงการวิจัย
4) การตรวจเยี่ยมในพื้นที่ด�ำเนินงาน หรือสัมภาษณ์  
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัย
5) นักวิจัยน�ำเสนอผลงานวิจัยในที่การสัมมนา - คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
    วิชาการประจ�ำปีของสถาบัน
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4.2 การประเมินผลโครงการวิจัย
การประเมินผลโครงการวิจัยให้ด�ำเนินการภายหลังการศึกษาวิจัยแล้วเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประมวลผลการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ด�ำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง พื้นที่ด�ำเนินงาน
ของสวพส. และพื้นที่สูงอื่น โดยอาจเป็นการประเมินผลโครงการเดี่ยว ชุดโครงการ และ/หรือแผนงาน
โครงการที่เหมาะสมกับช่วงเวลา
เนือ่ งจากการประเมินผลมีหลายประเภทและมีขอบเขตทีแ่ ตกต่างกัน สวพส. จะแต่งตัง้ คณะท�ำงาน
เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและผูป้ ระเมิน ซึง่ อาจครอบคลุมเฉพาะหัวข้อใดหัวข้อหนึง่ หรือมากกว่า
ในแต่ละช่วงเวลาตามนโยบายของ สวพส. โดยเจ้าหน้าที่ของ สวพส. และนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
เป็นผู้ให้ข้อมูลกับคณะประเมินผล ซึ่งคณะประเมิน ได้แก่ หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
งานวิจัย ได้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง ส�ำนักพัฒนาของ สวพส. หรือเกษตรกร เป็นต้น โดยมีขอบเขต          
การประเมินผลโครงการวิจัย ดังนี้

หัวข้อ

คณะติดตามโครงการวิจัย

1. ผลงานวิจยั เพือ่ การส่งเสริมในพืน้ ที่ ผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่ประกอบด้วยมูลนิธิโครงการหลวง
และส�ำนักพัฒนา สวพส. ร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยประจ�ำปี     
เพื่อน�ำไปส่งเสริมในพื้นที่
2. การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ ผลการวิ จั ย บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละผลผลิ ต ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
   วิจัย
โครงการวิจัยหรือไม่ ซึ่งประเมินโดยคณะท�ำงานของ สวพส.
3. คุณภาพและความมีคุณค่าของ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย สามารถน�ำไปใช้
   ผลการวิจัย
ประโยชน์ และ/หรือการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งประเมินโดยบุคคล/องค์กรที่สาม
4. ความคุ้มค่าของผลการวิจัย
(third party)
5. ผลลัพธ์ของการน�ำงานวิจัยไปใช้ ผลการวิจัยมีความคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยที่ใช้ใน      
   ประโยชน์
การวิจยั (inputs) ทัง้ ปริมาณและมูลค่า เช่น แรงงาน เวลา วัสดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณทีใ่ ช้ในงานวิจยั ซึง่ ประเมินโดยบุคคล/
องค์กรที่สาม  
6.การเผยแพร่ ผ ลการวิ จั ย และ การเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น การน�ำเสนอต่อที่ประชุม สัมมนา
   ทรัพย์สินทางปัญญา
การเสนอในสิ่งพิมพ์ วารสาร สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และระดับ   
ความส�ำคัญของการเผยแพร่และถ่ายทอดผลการวิจัยใน
ระดับประเทศหรือนานาชาติ
44 คู่มือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

4.3 คณะกรรมการติดตามโครงการวิจัย
1) คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
1.1) องค์ประกอบ
คณะอนุกรรมการวิจยั และพัฒนาได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการที่เป็นกรรมการสถาบัน เลขานุการ คือ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัย            
และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนา กรรมการอืน่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ าจากมูลนิธโิ ครงการหลวง สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชน  
1.2) อ�ำนาจหน้าที่
• ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และ               
แผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
• จัดท�ำนโยบาย ก�ำกับและประสานการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ด�ำเนินงาน
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแนวทางขยายผลพัฒนาพื้นที่สูง
• ก�ำหนดแนวทางนโยบายการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อให้การด�ำเนินงาน       
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
• ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการและการใช้บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อให้การด�ำเนินงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
• รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
• แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
2) คณะท�ำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
2.1) องค์ประกอบ
คณะท�ำงานได้รับการแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย หัวหน้า           
คณะท�ำงานที่เป็นอนุกรรมการวิจัย และเลขานุการ คือ เจ้าหน้าที่ สวพส. ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการ
วิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย คณะท�ำงานอื่นเป็นอนุกรรมการวิจัย นักวิชาการของ สวพส. ที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
2.2) บทบาทหน้าที่
(1) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย                 
ในที่ประชุมและในพื้นที่ด�ำเนินงาน
(2) สรุปผลการติดตามเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย
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3) คณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัย
3.1) องค์ประกอบ
คณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัย ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อ�ำนวยการ สวพส.         
จากเจ้าหน้าที่ของ สวพส. และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ช�ำนาญ          
ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2) บทบาทหน้าที่
(1) ก�ำกับการด�ำเนินงานให้ถูกต้องตามข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
(2) ประสานการด�ำเนินงาน ให้ค�ำปรึกษา และติดตามผลตลอดระยะเวลาโครงการ
(3) ตรวจและพิจารณารายงานผลการวิจัยและแจ้งนักวิจัยให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานการวิจัย (ถ้ามี)
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเล่มรายงาน
(4) รายงานผลการตรวจและพิจารณาต่อผู้อ�ำนวยการ สวพส. เพื่อสั่งการ ภายใน 7 วัน นับแต่
วันตรวจและพิจารณาเล่มรายงานผลการวิจัยเสร็จสิ้นลง
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บทที่ 5

การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่
5.1 การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) การส่งต่องานวิจัยให้กับมูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะน�ำผลงานวิจัยและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นไปใช้
ประโยชน์ทงั้ ในระหว่างการด�ำเนินงานวิจยั หรือเมือ่ การด�ำเนินงานวิจยั สิน้ สุดลง เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินการ
ของมูลนิธโิ ครงการหลวงและสถาบันวิจยั พัฒนาพืน้ ทีส่ งู อืน่ ตามพันธกิจของ สวพส. หรือเผยแพร่ในรูปแบบ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อใด ๆ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง หรือน�ำไปใช้ในการวิจัย
เพื่อพัฒนาต่อยอดทางวิชาการ หรือน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย สวพส. มีกระบวนการส่งต่อผลงาน
วิจัยให้กับมูลนิธิโครงการหลวง ดังนี้
1.1) การส่ ง มอบรายงานผลการวิ จั ย ของ สวพส.ที่ ส นั บ สนุ น หรื อ ต่ อ ยอดงานวิ จั ย ของ                  
มูลนิธิโครงการหลวงให้กับมูลนิธิโครงการหลวง
1.2) การถ่ายทอดผ่านเจ้าหน้าที่ หัวหน้าศูนย์/สถานี ผู้ประสานงานของมูลนิธิโครงการหลวง      
ที่ด�ำเนินงานวิจัยร่วมกัน
1.3) การน�ำเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมฝ่ายงานต่าง ๆ หรือในที่ประชุมประจ�ำเดือนของ         
มูลนิธิโครงการหลวง
1.4) การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการประจ�ำปี
2) การส่งต่องานวิจัยให้งานส่งเสริมในพื้นที่ของ สวพส.
ผลงานวิจัยของ สวพส. นั้น ต้องสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลได้ จึงได้ก�ำหนดวิธีการ
ส่งต่องานวิจัยให้งานส่งเสริม ดังนี้
2.1) การส่งต่อโดยเกิดจากการท�ำงานวิจัยร่วมกัน ทั้งนักวิจัย เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และเกษตรกร
ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและส่งต่อผลงานวิจัยไปสู่งานพัฒนาได้ทันที
2.2) การน�ำเสนอในการประชุมประจ�ำเดือนของส�ำนักพัฒนา โดยการคัดเลือกผลการวิจัยที่ได้
ผลชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะสามารถขยายสู่งานส่งเสริมได้
2.3) พิจารณาร่วมกับส�ำนักพัฒนาในการน�ำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
3) การส่งต่องานวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอก
สวพส. อาจน�ำผลงานวิจัยบางผลงานที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยร่วมกับ         
หน่วยงานภายนอก เพือ่ ให้ผลงานวิจยั นัน้ สามารถน�ำไปใช้หรือต่อยอด และเกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม
และต่อประเทศได้อย่างสูงสุด
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5.2 การจัดการองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อให้ได้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ และน�ำเอาผลงานวิจัยที่ได้  
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนางานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร        
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม เป็นต้น การจัดการองค์ความรู้สามารถท�ำได้โดยสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย    
จัดท�ำแผนจัดการองค์ความรูแ้ ละเผยแพร่องค์ความรูเ้ พือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู โดย สวพส.
มุ่งเน้นด�ำเนินงานวิจัยที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในระดับชุมชน และเชิงพาณิชย์ นักวิจัยจึงต้องให้
ความร่วมมือในการขยายผลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในการน�ำผลงานไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เช่น การผลิตเพือ่ ทดสอบตลาด การทดสอบประสิทธิภาพ หรือศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพ
เพิ่มเติมเพื่อการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้น                  
มีหลายรูปแบบ ดังนี้
1) เพื่อการใช้ประโยชน์ในระดับครัวเรือนและชุมชน
ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นทั้งจากการวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวงหรือการต่อยอดองค์ความรู้จาก
โครงการหลวง เกษตรกรสามารถน�ำไปใช้ในระดับครัวเรือนหรือในชุมชนได้เลย โดยให้อยู่ในรูปของ          
กลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน
2) เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีแบบ
หลายราย (Non-exclusive licensing) เพือ่ ให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างแพร่หลายและเกิดประโยชน์
แก่เศรษฐกิจ สังคม และต่อประเทศ ในบางกรณี สวพส. อาจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
แบบมีเงือ่ นไขในการใช้ประโยชน์ (Exclusive licensing) โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป และ สวพส. ในฐานะ
ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะด�ำเนินการร่วมกับผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อให้ผลงานวิจัยได้ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น
3) เพื่อการใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ ได้แก่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในทุกรูปแบบ
นักวิจัยต้องส่งข้อมูลผลงานวิจัยที่จะน�ำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ให้ สวพส. พิจารณาอนุญาต          
ก่อนทุกครัง้ ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันผลกระทบต่อความสามารถในการยืน่ ขอรับความคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เนื่องจากในการเผยแพร่ผลงาน ส่วนที่เผยแพร่ออกไปอาจเป็นสิ่งที่ค้นพบใหม่หรือมีส่วนส�ำคัญในการเกิด
ผลลัพธ์ใหม่ นอกจากนี้ การเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอื่น               
ใดในแต่ละครั้ง ต้องระบุข้อความ “โครงการ/ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา        
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)”
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4) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายของสถาบันหรือสาธารณะ
หากผลงานวิจัยนั้นเป็นโครงการวิจัยเชิงนโยบายของสถาบัน หรือสาธารณะ สามารถเปิดเผย    
และน�ำไปใช้ได้ทนั ทีเมือ่ โครงการวิจยั เสร็จสิน้ ลง ทัง้ นี้ ผูร้ บั ทุนหรือนักวิจยั ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ต่อผู้อ�ำนวยการ สวพส. และได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
นอกจากนี้ องค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยสามารถน�ำไปเผยแพร่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์        
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร              
และวัฒนธรรมตามพันธกิจของ สวพส.
5.3 สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์
สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจยั และประกาศของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์ของสถาบันวิจัย  
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สิทธิในผลการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการด�ำเนินงานวิจัยด้วยทุนวิจัย มีดังนี้
1) สวพส. มีสิทธิ์น�ำผลการวิจัยที่เกิดขึ้นทั้งในระหว่างการด�ำเนินงานวิจัยและเมื่อการด�ำเนินงาน
วิจัยสิ้นสุดลงไปสนับสนุนการด�ำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงตามพันธกิจของ
สวพส. ได้ตลอดเวลา หรือน�ำไปเผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์หรือโดยสื่อใด ๆ หรือน�ำไปใช้ในการวิจัย
เพื่อพัฒนาทางวิชาการต่อไป หรือใช้ประโยชน์ใด ๆ ของ สวพส. ได้
ส�ำหรับงานวิจยั ทีส่ นับสนุนงานมูลนิธโิ ครงการหลวง หรือต่อยอดงานวิจยั ของมูลนิธโิ ครงการหลวง
ผลการวิจัยให้ตกเป็นของมูลนิธิโครงการหลวง
2) ทรัพย์สินทางปัญญาของผลการวิจัยให้ตกเป็นของ สวพส. เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย                  
มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนการลงนามสัญญา  
3) กรณีที่ สวพส. น�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั หลังจาก
หักค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเป็นของ สวพส. ทั้งหมด ยกเว้น กรณีที่เป็นองค์ความรู้จากผู้รับทุนและ      
น�ำมาต่อยอดให้ สวพส. จะท�ำการตกลงเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับทุน
ทัง้ นี้ การจัดสรรผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามประกาศของ สวพส. ว่าด้วยเรือ่ ง การคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4) ในการที่ผู้รับทุนจะน�ำผลการวิจัยที่ได้รับทุนตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเผยแพร่
ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใด ๆ หรือในการสาธิตแก่สาธารณชนไม่ว่า ณ ที่ใด ให้ถือเป็น                 
ความรับผิดชอบของผู้รับทุน แต่ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก สวพส. และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ สวพส. ก�ำหนดก่อนจึงจะเผยแพร่หรือสาธิตได้ การให้อนุญาตของ สวพส. ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับทุน
หลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาจากการเผยแพร่ผลการวิจัยดังกล่าว
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กรณีผรู้ บั ทุนได้รบั อนุญาตจาก สวพส. ให้มกี ารตีพมิ พ์ผลการวิจยั ได้แล้ว ผูร้ บั ทุนจะต้องลงข้อความ
ไว้ที่หน้าปกว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)”                 
ให้มตี ราสัญลักษณ์ของ สวพส. ปรากฏอยูบ่ นหน้าปก และ “ความเห็นในรายงานผลการวิจยั เป็นของผูว้ จิ ยั
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป” และส่งส�ำเนาของสิ่งที่
ได้โฆษณาเผยแพร่นั้นให้ สวพส. จ�ำนวน 1 ชุดด้วย
5) ในกรณีที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา ผู้รับทุนต้องให้ข้อมูลแก่ สวพส.
ส�ำหรับกรณีการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์                    
หรือการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ผูร้ บั ทุนจะเปิดเผยผลการวิจยั ไม่ได้ จนกว่า สวพส. จะท�ำการยืน่ ขอจดทะเบียน/จดแจ้ง
ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ
6) อัตราการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับผู้รับทุนในกรณีที่ สวพส. น�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กรณีที่เป็นองค์ความรู้จากผู้รับทุนและน�ำมาต่อยอดให้ สวพส. จะท�ำการตกลง       
เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับทุนหลังหักค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในอัตราตามแต่จะตกลงกัน โดย สวพส. จะได้
รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 การพิจารณาอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับผู้รับทุนหลัง         
หักค่าใช้จ่าย ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป
7) ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้ สวพส. มีอ�ำนาจด�ำเนินการแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้
สวพส. อาจมอบหมายให้ผู้รับทุนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ด�ำเนินการแทนก็ได้
5.4 การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภททั้งในและต่างประเทศต้องเคารพ  
ตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย มีขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
1) ควรตรวจสอบว่างานวิจัยจะเกิดผลลัพธ์อะไรที่แปลกใหม่หรือดีกว่าเดิม โดยพิจารณาจาก    
การเปลีย่ นแปลงสภาวะ/ขัน้ ตอน/วัตถุดบิ หรือการท�ำให้กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ ดีกว่าทีเ่ คย
มีมาก่อนทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ
2)  ผู้รับทุนแจ้งให้ สวพส. ทราบ เมื่อมีผลงานวิจัยที่คาดว่าสามารถขอรับความคุ้มครองได้แล้ว
3) กรอกแบบฟอร์มตามรูปแบบของ สวพส. และจัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร/ตัวอย่างผลงาน            
ที่เกี่ยวข้องแนบไปพร้อมกันและระบุรายการเอกสารแนบให้ชัดเจน โดย สวพส. เป็นผู้ด�ำเนินการยื่นขอรับ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
หมายเหตุ ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจยั และประกาศของสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์ของ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) สืบค้นเพิม่ เติมได้ที่ เว็บไซต์ของ สวพส. http://www.hrdi.or.th/
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บทที่ 6

จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย
ปัจจุบัน ผลการวิจัยมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัยที่
ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง น�ำเสนอสิ่งที่เป็นความจริง สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างแท้จริง สามารถน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ และการจะให้ได้มาซึ่งงานวิจัย
ทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพนัน้ จ�ำเป็นต้องมีสว่ นประกอบส�ำคัญหลายประการ นอกจากการด�ำเนินตามระเบียบวิธกี ารวิจยั
อย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาวิชาชีพนักวิจัยเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งประการหนึ่ง
ดังนั้น นักวิจัยควรปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพที่เป็นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพวิจัยเพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของประเทศไทยสู่ระดับสากล ตามส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัย      
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 ก�ำหนดจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) จรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
2) จรรยาวิชาชีพของในการท�ำวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
3) แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน
4) แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
5) การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย
(ที่มา : จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556)

นอกเหนือจากจรรยาวิชาชีพที่นักวิจัยที่ปฏิบัติกันทั่วไปแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทาง
การด�ำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึงควรมีข้อเพิ่มเติมส�ำหรับ  
นักวิจัยในการท�ำงานบนพื้นที่สูง ดังนี้
1) นักวิจัยควรค�ำนึงถึงความส�ำเร็จของงานวิจัย ถือการน�ำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัต                ิ
และผลงานวิชาการเป็นผลพลอยได้
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงความคุ้มค่าของงานวิจัย หากงานวิจัยไม่น�ำไปสู่ผลดีในทางปฏิบัต        ิ
ก็ควรระงับการวิจัย
3) การพัฒนาหัวข้อวิจัย ควรค�ำนึงถึงประโยชน์ที่ชุมชนบนพื้นที่สูงจะได้รับประโยชน์เป็นหลัก
ควรสร้ า งความมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการด� ำ เนิ น งานวิ จั ย และพั ฒ นาเกษตรกรที่ มี ศั ก ยภาพ                                  
และยุวเกษตรกรให้เป็นนักวิจัย โดยให้ผลงานวิจัยเป็นผลงานร่วมของเกษตร
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4) นักวิจยั ควรมีความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในความส�าเร็จของงานมากกว่าความส�าเร็จส่วนตน มีการท�างาน
เป็นทีมในโครงการและระหว่างโครงการ โดยถือว่าเป็นความส�าเร็จร่วมกัน
5) นักวิจัยต้องค�านึงถึงมิติทางเวลาที่ใช้วิจัย ต้องไม่นานมากจนเกิดความเสียหายต่อชุมชน
6) นักวิจัยควรต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
และควรปฏิบัติตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ฉ)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ผลการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
(พ.ศ. 2550-2556)
1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง ได้มีการร่วมมือด�ำเนินการวิจัยจากโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่
ของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง เพือ่ สร้างรายได้จากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรบนฐานความรู้
ที่ เหมาะสม โดยมุ ่ ง สนับ สนุนการวิจัยเชิง บูรณาการองค์ค วามรู้จากผลการวิจัยของโครงการหลวง               
เช่น เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว และศักยภาพการแข่งขันของสินค้าการเกษตร
รวมทั้งวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งศึกษาการจัดการ    
องค์ความรูข้ องโครงการหลวง และรูปแบบการบริหารจัดการทีด่ ขี องโครงการหลวง ผลการด�ำเนินงานสรุปได้
ดังนี้   
(1) การวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้ของโครงการหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต
พืชและสัตว์ ให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สูงขึ้นจนสามารถรับรองมาตรฐานได้ และมีต้นทุนการผลิตที่พอเหมาะ
ตลอดจนมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม โดยส่วนใหญ่จะเน้นการลดความเสียหายของผลผลิตจาก
ความแปรปรวนของสภาพภู มิ อ ากาศ เกษตรกรปลู ก พื ช ได้ ต ลอดปี มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพผลผลิ ต                 
ต่อหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาการขยายพื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนเทคโนโลยีการจัดการภายในโรงเรือน
ที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการปลูก ลดการใช้สารเคมีการเกษตร อันเป็นการสร้างความปลอดภัยให้
กับผู้ปลูก ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสม การ
วิจัยและพัฒนาต้นแบบการผลิตพืชเมืองหนาวในโรงเรือน งานวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์เพื่อสนอง                    
พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงอาติโช้ค
ระบบการปลูกข้าวโพดเหลือ่ มด้วยพืชตระกูลถัว่ โดยวิธกี ารไม่ไถพรวนบนพืน้ ทีล่ าดชัน การจัดการธาตุอาหาร
และปัจจัยทางดินเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดิน การรวบรวมและศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม              
ของชนเผ่าในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง การวิจยั การเพิม่ ผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟอราบิกา้
และการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผลผลิตเกษตรและวัตถุดิบที่เหลือจากการตัดแต่ง     
การวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักของชุมชนภายใต้สภาวะการใช้น�้ำน้อย เป็นต้น
(2) งานวิจยั การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วและการตลาด เน้นการวิจยั และพัฒนากระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชเมืองหนาว เช่น พืชผัก สมุนไพร รวมทั้งการศึกษาด้านการตลาด ได้แก่         
งานวิจัยเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการส่งออก พืชผักและสมุนไพร
อินทรีย์ 8 ชนิด ได้แก่ ยอดซาโยเต้ กะหล�่ำปลีรูปหัวใจ เบบี้ฮ่องเต้ เบบี้แครอท ผักชีไทย ใบมะกรูด ข่า
และขมิ้น โดยมีผลงานที่ส่งมอบให้โครงการหลวง คือ วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก 5 ชนิด ได้แก่
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บรอคโคลี่ ปวยเล้ง ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี และกะหล�ำ่ ปลี นอกจากนี้ มีงานวิจยั เกีย่ วกับการศึกษา
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรโครงการหลวง เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์พร้อมแนวทางขับเคลื่อน
ในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของมูลนิธิโครงการหลวง                 
ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ และการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ
โครงการหลวง ซึ่งเป็นการสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวงตามพันธกิจของ สวพส.
(3) งานวิจัย สังคมและนโยบาย เพื่อวิจัยด้านการจัดการองค์ความรู้ของโครงการหลวง              
และรูปแบบการบริหารจัดการทีด่ ขี องโครงการหลวง โดยเน้นการรวบรวมองค์ความรูเ้ กีย่ วกับเงือ่ นไขก�ำหนด
ความส�ำเร็จและรูปแบบการด�ำเนินงานที่ดีของโครงการหลวง การพัฒนากระบวนการสร้างเครือข่าย        
การเรียนรูข้ องกลุม่ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง รวมถึงการด�ำเนินการวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบจากการเคลือ่ นย้าย
สู ่ ชุ ม ชนเมื อ งของเยาวชน และการพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ของการพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ทรั พ ยากร                  
และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง เพื่อจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิจัย     
เชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพือ่ ให้คนอยูอ่ าศัยร่วมกับป่าไม้และสิง่ แวดล้อมได้อย่างยัง่ ยืน
ผลผลิตและผลลัพธ์ส�ำคัญ
1) ชุดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัย
1.1) การปรับปรุงสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต�่ำ  โดยมีการขึ้นทะเบียนพันธุ์เฮมพ์                    
4 สายพันธุ์ (RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และต้นแบบ THC test kit        
ที่สามารถตรวจสอบปริมาณ THC ภาคสนาม
1.2) ฐานข้ อ มู ล ดิ น ในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง ประกอบด้ ว ย 1) สภาวะธาตุ อ าหารพื ช และ                 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 2) ปัจจัยทางดินที่มีผลต่อการผลิตพืช รวมทั้งการเสื่อมโทรมและการฟื้นฟูดิน                
3) วิธกี ารจัดการดินและระบบการปลูกพืชทีเ่ หมาะสม ตลอดจนแนวทางการฟืน้ ฟูดนิ เพือ่ การเกษตรอย่างยัง่ ยืน
1.3) วิธีการปลิดผลองุ่นพันธุ์ Beauty seedless เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ฮอร์โมน GA 3
1.4) วิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผักอินทรีย์ 4 ชนิด คือ กะหล�่ำปลีรูปหัวใจ
ยอดซาโยเต้ เบบี้แครอท เบบี้ฮ่องเต้ และสมุนไพร 3 ชนิด คือ ผักชีไทย โหระพา ใบกะเพรา
1.5) ระบบการลดอุ ณ หภู มิ แ บบสุ ญ ญากาศส� ำ หรั บ การส่ ง ออก โดยสามารถคงศั ก ยภาพ                   
ในการแข่ ง ขั น ด้ า นราคา และได้เ ทคโนโลยีก ารบ่มเสาวรสหวานและอาโวกาโดให้มีสีผิว สม�่ำเสมอ               
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และวิธีการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุผลไม้
1.6) ต้นแบบระบบการปลูกข้าวโพดที่ลดการใช้สารก�ำจัดวัชพืช ลดการพังทลายของดิน              
และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และน�ำไปไปขยายผลและทดสอบองค์ความรู้เพิ่มเติมในพื้นที่พัฒนา
พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง รวมทัง้ จัดพิมพ์เอกสารคูม่ อื /แผ่นพับ วิธกี ารปลูกข้าวโพดโดยวิธกี ารไม่ไถพรวน
คู่มือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 55

1.7) การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างอาชีพและรายได้เสริมแก่ชุมชน
บนพื้นที่สูง 11 ชนเผ่า
1.8) หลักเกณฑ์/ข้อก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้
สามารถอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลยั่งยืน ภายใต้บริบทของพื้นที่ชุมชน                     
4 ภูมิสังคม
ผลผลิตเพื่อการขยายผลและใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์
2.1) แบบพิมพ์เขียวต้นแบบโรงเรือนมาตรฐานส�ำหรับการปลูกพืช 3 ชนิด แบบพิมพ์เขียวต้นแบบ
โรงเรือนต้นทุนต�ำ่ ส�ำหรับปลูกผักบนพืน้ ทีส่ งู และการจดสิทธิบตั รการประดิษฐ์ของโรงเรือนเพาะปลูกหลังคา
พลาสติกโค้ง 2 ชั้น
2.2) ส่งเสริมโรงเรือนมาตรฐานส�ำหรับปลูกพืชซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างที่ได้จากผลการวิจัยสู่
เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง/สถานี จ�ำนวน 200 โรงเรือน
2.3) คู่มือการจัดการดิน น�้ำ  ปุ๋ยและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในโรงเรือนมาตรฐาน
ส�ำหรับการปลูกผักบนพื้นที่สูง
2.4) คู่มือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลผัก ได้แก่ บร๊อคโคลี่ และผักกาดฮ่องเต้ พืชสมุนไพร
ได้แก่ กะเพรา โหระพา ตะไคร้ และผลไม้ ได้แก่ พลับ
2.5) คู่มือการจัดการและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ คู่มือการท�ำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเฮมพ์             
2 ประเภท 15 รูปแบบ และคู่มือการปลูกเฮมพ์
2.6) การศึกษาเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลการวิจัยให้น�ำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 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�ำเนินงานในพื้นที่น�ำร่อง 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 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เป็นการร่วมมือ
ด�ำเนินการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานรัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีข่ องโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง เพือ่ สร้างรายได้จากภาคการเกษตรและนอก
ภาคการเกษตรบนฐานความรู้ โดยปรับใช้ทุนองค์ความรู้จากโครงการหลวงในการปรับใช้ให้เหมาะสม      
กับสภาพภูมิสังคมแต่ละท้องถิ่น โดยการศึกษาและทดสอบความเหมาะสมจากโครงการหลวง การวิจัย   
แบบมีสว่ นร่วมด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การพัฒนาแหล่งอาหารชุมชน รวมทั้งรวบรวม อนุรักษ์ และต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมในระดับชุมชน ผลการด�ำเนินงาน
สรุปได้ดังนี้
(1) งานวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา                
และทดสอบความเหมาะสมขององค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีจากโครงการหลวง โดยน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสม
และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนควบคู่ไปด้วย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การทดสอบเทคโนโลยี
โครงการหลวงในการผลิตพืช-สัตว์แบบมีส่วนร่วม (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ กาแฟ ข้าว พืชไร่        
และเทคโนโลยีอื่น ๆ) และการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง
(2) งานวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น          
บนพื้ น ที่ สู ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การพั ฒ นาแหล่ ง อาหารชุ ม ชน และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม                     
ในระดับชุมชน การจดลิขสิทธิ์ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   มีการจัดท�ำฐานข้อมูลความหลากหลาย        
ทางชีวภาพและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น วิจยั รวบรวมองค์ความรูแ้ ละพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า
ของชุมชนบนพื้นที่สูงส�ำหรับใช้ประโยชน์ด้านแหล่งอาหาร (Food Bank) ยาสมุนไพรและพลังงาน            
การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง ตลอดจนการรวบรวม    
และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมชนเผ่า
(3) งานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การสังเคราะห์
องค์ความรู้ กฎระเบียบของชุมชน และวิธีปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายชุมชนที่ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟืน้ ฟูทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู ทดสอบชนิดไม้ทเี่ หมาะสมในการปลูกเพือ่ ฟืน้ ฟูพนื้ ทีเ่ สือ่ มโทรม
บนพื้นที่สูง วิจัยเชิงปฏิบัติการการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน              
การจัดการธาตุอาหารและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(4) งานวิจยั สังคมและนโยบาย ด�ำเนินการวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบจากการเคลือ่ นย้ายสูช่ มุ ชนเมือง
ของเยาวชน มูลเหตุความยากจนและการวิจัยด้านทรัพย์สินทางภูมิปัญญา และการพัฒนาตัวชี้วัดของ    
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง การพัฒนาเพื่อจัดท�ำข้อเสนอ         
เชิงนโยบาย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ผลผลิตและผลลัพธ์ส�ำคัญ
1) ชุดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากกการวิจัย
1.1) ชุดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช เพื่อแก้ปัญหาโรคพืชและเพิ่มผลผลิต เทคโนโลยี
และถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงสู่เกษตรกร ได้แก่ เสาวรสหวาน เบญจมาศ เยอบีร่า กาแฟอราบิก้า
1.2)    ชุดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน IPM และการป้องกันก�ำจัดโรคแมลง          
และศัตรูข้าว และพืชผัก
1.3) ชุดองค์ความรู้การจัดการสวนกาแฟที่เหมาะสม เช่น การปลูกกาแฟอราบิก้าระยะชิด         
การตัดเพื่อสร้างล�ำต้นใหม่ และวิธีการป้องกันก�ำจัดหนอนเจาะล�ำต้นกาแฟ 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�ำมาใช้เป็นเชือ้ เพลิงส�ำหรับเครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาดเล็ก รวมทัง้ พัฒนาเครือ่ งสกัดน�ำ้ มันจากเมล็ดพืช    
2 เครื่อง คือ เครื่องสกัดน�้ำมันแบบใช้แรงกด และเครื่องหีบน�้ำมันแบบกดอัดด้วยกระบอกไฮดรอลิก
1.8)   องค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชอาหาร 154 ชนิด สมุนไพร 100 ชนิด    
พืชพลังงานและใช้สอย 10 ชนิด รวมทั้งรวบรวมเพาะขยายพันธุ์ในธนาคารพืชท้องถิ่น 25 พื้นที่            
จ�ำนวน 876 ชนิด รวม 103,655 ต้น ในจ�ำนวนนี้เป็นพืชหายาก 35 ชนิด และพืชที่มีศักยภาพ 30 ชนิด
และน�ำไปปลูกในพื้นที่รอบครัวเรือนและป่ารอบชุมชน รวม 52,686 ต้น ซึ่งพืชที่ปลูกมีอัตราการรอดชีวิต
เฉลี่ยร้อยละ 85
1.9)     พันธุ์ข้าวที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง (พันธุ์ขามเหนีย พันธุ์ลีซอ) ระบบการผลิต    
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ระบบการปลูกข้าวผสมผสานกับพืชไร่อื่น ระบบการปลูกข้าวนาน�้ำน้อย และผลิตภัณฑ์        
ข้าวกล้องงอกที่มีลักษณะโดดเด่น
1.10) การปลูกอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงจ�ำนวน 126 พันธุ์ และศึกษา
อนุกรมวิธานลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่
1.11)   รูปแบบการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู โดยกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันของชุมชน
4 รูปแบบ และรูปแบบการพัฒนาระบบตลาดที่ชุมชนน�ำไปใช้สร้างรายได้
1.12) ต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรืออนุรักษ์พลังงาน ต้นแบบระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
ส�ำหรับครัวเรือนบนพื้นที่สูง
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1.13) ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง และเหมาะสมกับ           
การวิเคราะห์ด้านนิเวศลุ่มน�้ำ (จ�ำนวน 19 ตัวชี้วัด) และระบบน�ำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูล เรียกใช้และแสดงผล
ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 1 ระบบ
1.14) ชนิดและพันธุ์พืชชนิดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทดแทนพืชเดิมที่มีอยู               ่
เช่น เสาวรสหวาน พี้ช วานิลลา ซึ่งเป็นองค์ความรู้จากโครงการหลวง เป็นต้น
2) ผลผลิตเพื่อการขยายผลและใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์
2.1) วิดีโอการเพิ่มผลผลิตแตงกวาบ้านอุดมทรัพย์ อ.ปางศิลาทอง จ.ก�ำแพงเพชร
2.2) วิดีโอการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ จ�ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง และการควั่นกิ่ง
2.3) คู่มือการจัดการผลผลิตพริกกะเหรี่ยงและมะแขว่นคุณภาพดี
2.4) ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟอราบิก้าจากชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านปางมะโอ ที่ได้มีการสร้าง
เอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2.5) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทดแทนการใช้สารเคมีบนพืน้ ทีส่ งู จ�ำนวน 7 ชนิด ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ต้นทุนต�่ำ  และการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของชีวผลิตภัณฑ์ชนิดผงส�ำหรับคลุกเมล็ดและชนิดเม็ด
ส�ำหรับรองก้นหลุมการปลูกพืช
2.6) ข้อมูลพืชและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจ�ำนวนทั้งหมด 1,014 ชนิด และพัฒนาข้อมูล  
ไปสู่ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (Highland E-Herbarium)
2.7) หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ และหนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 2 บ้านโป่งค�ำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข
จ.น่าน รวมทั้งการขอให้ประกาศพื้นที่ป่าชุมชนเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นก�ำเนิด บ้านโป่งค�ำ     
และบ้านปางมะโอ
2.8) วิดีทัศน์พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การขยายพันธุ์
การปลูก การดูแลรักษามะแขว่น (2) การฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชน และ (3) แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่น 10 แห่ง : แปลงรวบรวม               
พืชท้องถิ่น วิทยากรท้องถิ่น สื่อเรียนรู้
2.9) ผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพทีไ่ ด้รบั พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิม่ ซึง่ ด�ำเนินการ
มอบให้โครงการหลวง ได้แก่ เจลรักษาสิว ครีม-เจลควบคุมจุลินทรีย์ในคน/สัตว์ เจลยับยั้งไวรัสเริม สเปรย์
ลดอาการอักเสบบริเวณช่องปากและล�ำคอ ครีมบ�ำรุงผิวหน้าคาเทซิน และครีมบ�ำรุงผิวหน้านาโนคาเทชิน
และได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ สีย้อมของชุมชน (สีแดงจากไม้ก่อ) ผงปรุงรสเฮาะที และชาแคปซูล               
(ผักเชียงดา ย่านาง และมะรุม)
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2.10) แหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ 6 พื้นที่ ได้แก่ ปางมะโอ
ปางแดงใน ห้วยเป้า ป่ากล้วย โป่งค�ำ และปางยาง
2.11) คลังชีวภาพชุมชนสู่ระดับครัวเรือน และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปอย่างง่ายที่ใช้ประโยชน์
ภายในชุมชน 3 ชนิด จากชาชงสมุนไพรรางจืด เจียวกู้หลาน และยาดมสมุนไพร
2.12) คู่มือการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ไผ่ ส�ำหรับเกษตรกร และคู่มือการปลูกไม้เพื่อสร้างรายได้
ส�ำหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูง คู่มือส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง
2.13) คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีการปลูกผัก           
ในโรงเรือน
2.14) จัดท�ำแผนแม่บท ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2554 ในการจัดเก็บ การฟืน้ ฟู และการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละพัฒนางานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมของ      
ชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง
2.15) กลุ่มข้อมูลแหล่งทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่สูง และแนวทาง       
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มค�ำขอตั้งงบประมาณประจ�ำปี
การจัดท�ำรายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 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�ำนวน/หน่วยนับ

สถาบัน

โครงการ

1) ……………………………………………………………………………

☐

✓

2) ……………………………………………………………………………

☐

✓

3) ……………………………………………………………………………

☐

✓
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรติดต่อ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
    ชื่อ-สกุล........................................./เบอร์โทร....................................../ส�ำนัก........................................
9. พื้นที่เป้าหมาย 									
9.1...............................................................................................................................................................
9.2...............................................................................................................................................................
9.3...............................................................................................................................................................
10. ระยะเวลาด�ำเนินการ .........................................................................................................................
11. งบประมาณโครงการ ............................................บาท   (.................................................บาทถ้วน)
12. รายละเอียดงบประมาณ จ�ำแนกตามกิจกรรม
ที่

กิจกรรม

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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เป้าหมาย
หน่วยนับ

จ�ำนวน

งบประมาณ
(บาท)

13. งบประมาณจ�ำแนกตามรายละเอียด หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียดค�ำชี้แจง (แสดงการค�ำนวณที่มาของตัวเลขงบประมาณ)
กิจกรรม

หมวดงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่าย

รายละเอียด
(การใช้จ่ายงบ
ประมาณ)

งบประมาณ(บาท)

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 1.1

กิจกรรมที่ 1.2

กิจกรรมที่ 1.3

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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14. งบประมาณจ�ำแนกตามงบรายจ่าย
งบรายจ่าย

รายการ

งบประมาณ (บาท)

หมวดเงิน : อุดหนุนทั่วไป เบิกจ่ายลักษณะ
- งบด�ำเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าของสมนาคุณ
- ค่าจ้างวิจัย
3. ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุส�ำนักงาน
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าวัสดุเกษตร
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
4. ค่าสาธารณูปโภค
- งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
(ถ้ามี)
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
(ถ้ามี)
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ประเภทครุภัณฑ์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตามหนังสือที่ สอพ 4916 ลงวันที่       
20 พฤศจิกายน 2558
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15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
15.1................................................................................................................................................................
15.2.................................................................................................................................................................
15.3.................................................................................................................................................................
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16. รายละเอียดค�ำของบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์
กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์
กรม : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………………………….……………………………………
โครงการ......................................................................................................................................................
(1)
ล�ำดับ
ที่

(2)
หมวดรายจ่าย
รายการ

(3)

(4)

(5) (6)

(7) ค�ำชี้แจง

มีอยู่แล้ว
เหตุผล
มาตรฐานและคุณลักษณะ
ราคา
ความ
รวม
และความจ�
ำเป็น
เฉพาะหรือขนาด ลักษณะ จ�ำนวน หน่วย ต่อ
ต้องการ ใช้ ใช้
เงิน
และโครงสร้าง
หน่วย
ทัง้ สิ้น การ การ
ได้ ไม่ได้

รวมทั้งสิ้น
ครุภัณฑ์ .............

หมายเหตุ 1. ให้เรียงล�ำดับความส�ำคัญโดยครุภัณฑ์ที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้งานมากที่สุดให้อยู่ในล�ำดับที่ 1
2. ชื่อของครุภัณฑ์ต้องเป็นภาษาไทย แต่อาจจะวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ข้างหลังได้
3. ให้หน่วยงานตรวจสอบดูก่อนว่าครุภัณฑ์ที่ขอมีอยู่ในมาตราฐานราคากลางของส�ำนักงบประมาณหรือไม่       
ถ้ามีตอ้ งใช้ราคามาตรฐานของส�ำนักงบประมาณ Download ได้ที่ http://pcmc.swu.ac.th/plan/bdoc.html
ชื่อ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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รวมงบประมาณ

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

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

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

กิจกรรม

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

ตัวชี้วัด

โครงการวิจัย...........................

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ใส่ชื่อรับผิดชอบ
โครงการหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนงาน .......................................................
ส�ำนักวิจัย

(1) กรณีโครงการวิจัยเดี่ยว

ระยะเวลาด�ำเนินงาน
งบประมาณ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. .............
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)
ยุทธศาสตร์งานวิจัยพัฒนา								

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ

ภาคผนวก ค
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รวมงบประมาณ

โครงการย่อยที่ 1 .......................
(ด�ำเนินงานเอง)
ตัวชี้วัด
1. ...............................................
กิจกรรม
1. ...............................................
2. ...............................................
โครงการย่อยที่ 2 ......................
(ให้ทุนการอุดหนุนวิจัย)
ตัวชี้วัด
1. ...............................................
กิจกรรม
1. ลงนามในสัญญา
2. ตรวจรั บ รายงานการศึ ก ษา
เบื้องต้น (Inception Report)
3. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า
(Progress Report)
4. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์
(Draft Final Report)
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

โครงการวิจัย...............................

โครงการ/งาน/กิจกรรม

1 รายงาน

1 รายงาน

1 รายงาน

1 รายงาน

1 สัญญา

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ใส่ชื่อผู้รับผิดชอบ   
โครงการย่อย

ใส่ชื่อรับผิดชอบ
โครงการหลัก
ใส่ชื่อผู้รับผิดชอบ   
โครงการย่อย

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนงาน .......................................................
ส�ำนักวิจัย

ระยะเวลาด�ำเนินงาน
งบประมาณ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. .............
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)
ยุทธศาสตร์งานวิจัยพัฒนา								

(2) กรณีชุดโครงการวิจัย

ภาคผนวก ง
แบบฟอร์มข้อก�ำหนดโครงการวิจัย (Terms of Reference)
ข้อก�ำหนดโครงการ (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
....................................................................................................................................................................
คู่มือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 69

6. ขอบเขตของการศึกษา
6.1 ขอบเขตการศึกษา
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6.2 วิธีการศึกษา : ผู้รับทุนเป็นผู้ก�ำหนดวิธีการศึกษา
7. พื้นที่ด�ำเนินการวิจัย/เก็บข้อมูล
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
8. งบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
9. ระยะเวลาการด�ำเนินงาน  จ�ำนวน ............. วัน (นับแต่วันลงนามในสัญญา)
กิจกรรม
1. เสนอรายงานการศึกษาเบือ้ งต้น
(Inception Report)
2. เสนอรายงานความก้ า วหน้ า
(Progress Report)
3. เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
(Draft Final Report)
4. เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์  
(Final Report)
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ระยะเวลาด�ำเนินกิจกรรม (วัน)
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

10. การเสนอผลงาน
10.1 เสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) ก�ำหนดส่งรายงานภายใน         
ระยะเวลา ..... วัน นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประกอบด้วย
(1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานการศึกษาเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย คณะผู้วิจัย
สารบัญ บทน�ำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย สถานที่ด�ำเนินงานวิจัย
แผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย งบประมาณในการด�ำเนินการวิจัย         
ผลการวิจัย งานที่จะด�ำเนินการต่อไป และเอกสารอ้างอิง จ�ำนวน 10 เล่ม
(2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงาน ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 1 ชุด
10.2 เสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ก�ำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา
..... วัน นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประกอบด้วย
(1) เอกสารฉบับที่ 1 รายงานความก้าวหน้า โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย คณะผู้วิจัย สารบัญ
บทน�ำ  วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย สถานที่ด�ำเนินงานวิจัย        
แผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย งบประมาณในการด�ำเนินการวิจัย          
ผลการวิจยั งานทีจ่ ะด�ำเนินการต่อไป เอกสารอ้างอิง และตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจยั กับผลงานวิจยั
จ�ำนวน 10 เล่ม
(2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 1 ชุด
(3) รายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�ำส่ง
10.3 เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ก�ำหนดส่งรายงานภายใน          
ระยะเวลา ..... วัน นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประกอบด้วย
(1) เอกสารฉบับที่ 1 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั บทสรุปส�ำหรับผูบ้ ริหาร Executive Summary สารบัญ บทคัดย่อ Abstract บทน�ำ วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย สถานที่ด�ำเนินงานวิจัย ผลการวิจัย วิจารณ์ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย งานที่จะด�ำเนินการต่อไป เอกสารอ้างอิง และตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจัยกับ      
ผลงานวิจัย จ�ำนวน 10 เล่ม
(2) ซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 1 ชุด
(3) รายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�ำส่ง
10.4 การเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ก�ำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา
.....วัน ทั้งนี้รายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย
(1) เอกสารฉบั บ ที่ 1 รายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ โดยมี ร ายละเอี ย ดประกอบด้ ว ย
กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้ จิ ยั บทสรุปส�ำหรับผูบ้ ริหาร Executive Summary สารบัญ บทคัดย่อ Abstract
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บทน�ำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา การตรวจเอกสาร วิธีการวิจัย สถานที่ด�ำเนินงานวิจัย ผลการวิจัย
วิจารณ์ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั เอกสารอ้างอิง และ ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนงานวิจยั กับผลงานวิจยั
จ�ำนวน 20 เล่ม
(2) เอกสารฉบับที่ 2 รายงานบทสรุปส�ำหรับผูบ้ ริหาร (Executive Summary) โดยมีรายละเอียด
เบื้องต้นประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ประมวลผลการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์
ตลอดโครงการ และสรุปผลการวิจัย จ�ำนวน 20 เล่ม
(3) ซีดีบันทึกรายงาน ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จ�ำนวน 5 ชุด
(4) รายงานการเงิน จ�ำนวน 1 ชุด โดยแนบพร้อมกับหนังสือน�ำส่ง
หมายเหตุ การส่งรายงาน อาจระบุรายละเอียดในรายงานเพิ่มเติม ดังนี้
1) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น วิจารณ์ผลการวิจัย    
สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน และภาคผนวก
2) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) รายละเอียดเพิม่ เติม เช่น ข้อเสนอแนะ ปัญหา
และอุปสรรคในการด�ำเนินงาน และภาคผนวก
3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น  ข้อเสนอแนะ และภาคผนวก
4) รายงานบทสรุปส�ำหรับผูบ้ ริหาร (Executive Summary) รายละเอียดเพิม่ เติม เช่น ข้อเสนอแนะ
เพื่อการด�ำเนินงานวิจัยต่อไป
11. ระยะเวลาการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็นงวด ๆ ดังนี้
เป็นจ�ำนวนเงินในอัตราร้อยละ .......... (..............เปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัย
งวดที่ 1		
		โดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้ลงนามในสัญญา
ให้ทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2
เป็นจ�ำนวนเงินในอัตราร้อยละ ..... (.........เปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัย โดยหักเป็น
		เงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น
		(Inception Report) และคณะกรรมการก� ำ กั บ และติ ด ตามผลโครงการวิ จั ย
ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
งวดที่ 3
เป็นจ�ำนวนเงินในอัตราร้อยละ ..... (........เปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัย โดยหักเป็นเงิน
ประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า
(Progress Report) และคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัยได้ตรวจรับ
ผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
งวดที่ 4
เป็นจ�ำนวนเงินในอัตราร้อยละ ..... (.......เปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัย โดยหักเป็น
เงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมือ่ นักวิจยั ได้จดั ส่งร่างรายงานผลการวิจยั
ฉบั บ สมบู ร ณ์ (Draft Final Report) และคณะกรรมการก� ำ กั บ และติ ด ตามผล
โครงการวิจัยได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
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งวดสุดท้าย
เป็นจ�ำนวนเงินในอัตราร้อยละ ..... (......เปอร์เซ็นต์) ของเงินทุนวิจัย โดยหักเป็น
		เงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมือ่ นักวิจยั ได้จดั ส่งรายงานผลการวิจยั ฉบับ
		สมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการก�ำกับและติดตามผลโครงการวิจัย
		ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
การจ่ายเงินประกันผลงาน  สถาบันจะคืนเงินประกันผลงานภายใน 45 วัน นับแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
ส�ำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
13. ผู้ศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้
13.1 หัวหน้าโครงการต้องส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญา ........ และมีผลงานการวิจัยและ   
การด�ำเนิน โครงการทางด้าน .................. และมีประสบการณ์ทางการศึกษาวิจัย ............... ไม่ต�่ำกว่า …..… ปี
13.2 คณะท�ำงานจะต้องเคยปฏิบัติงานทางด้าน ......................... ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่า
ปริญญา ........ ทางด้าน ................... หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
13.3  เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือเป็นธุรกิจเอกชนที่เป็นนิติบุคคล
14. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ให้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันก�ำหนด จํานวน 5 ชุด ส่งถึงผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์
053-328224 โทรสาร 053-328225
15. การแจ้งผลการพิจารณา
การพิจารณาข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) จะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา      
กลั่นกรองโครงการวิจัยที่แต่งตั้งโดยผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)             
โดยพิจารณาจากความสอดคล้องและความครบถ้วนตามข้อก�ำหนดโครงการ (Terms of Reference, TOR)
รวมถึงสาระทางวิชาการและความเป็นไปได้ของวิธกี ารศึกษา นอกจากนีย้ งั พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ (ผลลัพธ์
และตัวชีว้ ดั ) ของโครงการวิจยั ทีจ่ ะเกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อย่างยัง่ ยืนตามพันธกิจของสถาบัน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าโครงการ          
รวมทั้งเจรจาต่อรองงบประมาณวิจัยตามความเหมาะสม หรือแจ้งปฏิเสธการรับข้อเสนอโครงการวิจัยได้
ภายหลังได้มีการตกลงรับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะแจ้ง         
นัดหมายหัวหน้าโครงการวิจัยผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย เพื่อด�ำเนินการขั้นต่อไป              
โดยสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติมในลักษณะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์       
แก่สถาบัน
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ภาคผนวก จ
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)
ข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)
เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ......
1. ความสอดคล้องกับแผนงานวิจัยของสถาบัน
แผนงานวิจัย ..................................................................................................................................................................................
2. ชุดโครงการ (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................................
ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย) ...............................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................................................................................
ค�ำส�ำคัญ ........................................................................................................................................................................................
Keywords.....................................................................................................................................................................................
3. ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................................
คุณวุฒิ ...........................................................................................................................................................................................
ต�ำแหน่ง (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�ำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) ...................................................................................................................................................
หน่วยงาน .................................................................................. ภาควิชา ....................................................................................
ที่อยู่ ...............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร ...................................................................... E-mail ......................................................................................
5. ชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของหัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................................................................
ชือ่ -สกุล (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................................................................
ต�ำแหน่ง .........................................................................................................................................................................................
หน่วยงาน .................................................................................. ภาควิชา ....................................................................................
ที่อยู่ ...............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร ...................................................................... E-mail ......................................................................................
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6. ได้เสนอโครงการนี้ หรือโครงการที่มีส่วนเหมือนกับเรื่องนี้บางส่วนเพื่อขอทุนต่อแหล่งอื่นที่ใดบ้าง
ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น
เสนอต่อ ......................................................................................................................................
ชื่อโครงการที่เสนอ ......................................................................................................................
ก�ำหนดทราบผล (หรือสถานภาพเท่าที่ทราบ) .............................................................................
7. งบประมาณทั้งโครงการ ................................................................................ บาท
จาก สวพส. .......................................................................................... บาท
จากหน่วยงานอื่นที่เสนอขอโครงการวิจัยไว้ ......................................... บาท
8. ระยะเวลาด�ำเนินงาน ............... วัน  นับแต่วันลงนามในสัญญา
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รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ
1. ปัญหาหลักที่ต้องการศึกษาและความส�ำคัญของเรื่อง
(ในกรณีที่เป็นโครงการหนึ่งภายใต้ชุดโครงการของ สวพส. ควรระบุความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของชุดโครงการ
ด้วย) นอกจากนี้ควรระบุผลการทบทวนเอกสาร (Literature review) ผลงานที่ผู้อื่นได้ท�ำมาแล้ว ซึ่งเป็นพื้นฐานของแนวคิดหรือการ
ท�ำวิจัยเรื่องดังกล่าว
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(การเขียนวัตถุประสงค์ อาจแยกเป็นข้อ ควรเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะด�ำเนินการในปีที่ขอ            
งบประมาณ และวัตถุประสงค์ตลอดโครงการ (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องหลายปี) เพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความ
ส�ำเร็จของโครงการได้)
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
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�ำไปสู่วัตถุประสงค์ร่วมกัน
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
7. ขอบเขตของการศึกษา
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
8. ระเบียบวิธีวิจัยของโครงการวิจัย/โครงการย่อย (Research Methodology) พร้อมการวางแผนทางสถิติ การเก็บตัวอย่าง
และการบันทึกข้อมูล
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
9. พื้นที่ด�ำเนินการวิจัย/เก็บข้อมูล
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
10. ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
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11. แผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการ
กิจกรรม

ระยะเวลาด�ำเนินกิจกรรม (วัน)
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1. ........................................................
2. ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น   

•

3. .........................................................
4. .........................................................
5. ส่งรายงานความก้าวหน้า
6. .........................................................
7. ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
8. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

•
•

•

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Milestone) ตลอดโครงการ (แสดงในรูปตารางของช่วงเวลา, กิจกรรมและ
ผลที่จะได้รับ)
ระยะเวลา

กิจกรรมที่ท�ำ

ผลที่จะได้รับ

1*
2*
3*
4*
หมายเหตุ 1*  คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น
              2*  คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งรายงานความก้าวหน้า
              3*  คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
              4*  คือระยะเวลาตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

13. แผนการเผยแพร่เทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
(เช่น ในรูปการผลิตสือ่ -โสตทัศนูปกรณ์การฝึกอบรม, การน�ำเสนอผลการวิจยั ในทีป่ ระชุม, การจัดท�ำ pilot
project, การจัดประชุมสังเคราะห์ผลงานในลักษณะเดียวกัน, การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
หมายเหตุ สามารถเสนองบประมาณโครงการในส่วนนี้ โดยแยกจากงบประมาณวิจัย

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
14. แนวทางการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณอิงตามเกณฑ์ของ สวพส. แบ่งงบประมาณออกเป็น 5 รายการหลัก ดังนี้  งบบุคลากร,
งบด�ำเนินการ, งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเฉพาะที่จ�ำเป็น และต้องชี้แจงเหตุผลประกอบ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และ
ค่าบริหารโครงการ (ค่าตอบแทนสถาบัน)
15.1 รายละเอียดงบประมาณของข้อเสนอโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ......
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้าง
- ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยปริญญาโท (.....คน)
- ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยปริญญาตรี (.....คน)
1.2 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ
- ค่าตอบแทนผู้ร่วมโครงการ (.....คน)
รวม
2. งบด�ำเนินงาน
2.1 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าเดินทาง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าจ้างเหมาแรงงานและบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม
- ค่าจัดท�ำต้นฉบับและเอกสารประชุมและรายงาน
- ค่าชดเชยเกษตรกร
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ
2.2 ค่าวัสดุ
- วัสดุส�ำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
- 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)

เดือน
…-…

งบประมาณ (บาท)
เดือน
เดือน
เดือน
…-…
…-…
…-…

รวม

หมายเหตุ : 1. ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
  2. ขอยืนยันงบประมาณ จ�ำนวน.................บาท (.................บาทถ้วน)  โดยไม่สามารถปรับลดได้อีก
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15.2 ภาพรวมงบประมาณการวิจยั ทีเ่ สนอขอในแต่ละปี  ตลอดระยะเวลาของโครงการ (กรณีเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง) โดยงบประมาณปีนี้เป็นการด�ำเนินงานปีที่.....
รายการ

งบประมาณรายปี
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม 3 ปี

1. งบบุคลากร
2. งบด�ำเนินงาน
3. ค่าใช้จ่ายอื่น
4. งบลงทุน
5.  ค่าบริหารโครงการวิจัย
รวมงบประมาณรายปี

16. ค�ำชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
17. ค�ำรับรองการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าโครงการ
ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฯ และข้อก�ำหนดในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยเคร่งครัด
ลายเซ็น..............................................
(..............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ..........
18. ค�ำยินยอมให้ด�ำเนินการวิจัยโดยหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมลายเซ็น (ตัวอย่างเช่น มูลนิธิโครงการหลวง :
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันการศึกษา:อธิการบดี หน่วยงานราชการระดับกรม:อธิบดี เป็นต้น)
ข้าพเจ้าอนุญาตให้ใช้สถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์การวิจัย ในการวิจัยนี้ และรับรองว่า                
จะควบคุมติดตามการด�ำเนินงานวิจัย การรายงานผล ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จนเสร็จสิ้น
โครงการ
ลายเซ็น..............................................
(..............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ..........
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วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ..........
ค�ำชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลักษณะการใช้และความจ�ำเป็นต่อโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
สถานภาพของครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างนี้ในหน่วยงานของท่าน (กรุณาท�ำเครื่องหมายที่หน้าหัวข้อ)
☐ ไม่มีครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง นี้เลย
☐ มีครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ที่ลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกัน คือ
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

สถานภาพและการใช้งานในปัจจุบัน

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

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

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

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

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

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

☐ ปัจจุบันมีอยู่แล้ว  โดยมีสถานภาพและการใช้งานดังนี้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................
2. เลขหมายบัตรประจ�ำตัวประชาชน...........................................................................................................
3. ต�ำแหน่งในโครงการวิจัยนี้ (ระบุต�ำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ พร้อมร้อยละของ
ความรับผิดชอบ) ........................................................................................................................................
4. ต�ำแหน่งปัจจุบัน (อาจารย์, ผศ., รศ., ศ., ต�ำแหน่งทางราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด)
....................................................................................................................................................................
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท�ำงาน) .......................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร.........................................................................................................................................
E-mail address.........................................................................................................................................
6. ที่อยู่ (บ้าน).............................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร.........................................................................................................................................
7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา สถาบันและปีที่จบ)
....................................................................................................................................................................
8. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 สาขา)
....................................................................................................................................................................
9. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
9.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
....................................................................................................................................................................
9.2  ผลงานวิจัยที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
....................................................................................................................................................................
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9.3  ผลงานอื่น ๆ เช่น ต�ำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ
....................................................................................................................................................................
9.4  รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
....................................................................................................................................................................
10. ในกรณีหัวหน้าชุดโครงการวิจัย โปรดระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายใน
และต่างประเทศ เช่น ผูอ้ ำ� นวยการแผนงานวิจยั , หัวหน้าชุดโครงการวิจยั (ระบุชอื่ แผนงานหรือโครงการวิจยั )
....................................................................................................................................................................
11. ภาระงานในปัจจุบัน
11.1 งานประจ�ำ
....................................................................................................................................................................
11.2 งานวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
....................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ฉ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เรือ่ ง นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557
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