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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) มีภารกิจ
สําคัญในการสงเสริม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนางานโครงการหลวง
และรวบรวมเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมปิ ญ ญา
ทองถิ่น ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพืน้ ทีส่ งู สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง ขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงไป
ยังพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศ และฟนฟูปาตนนําลําธาร ตลอด
จนรวมมือกับนานาประเทศในการเผยแพรพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับงานโครงการหลวง
และแลกเปลี่ยนการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง รวมทั้ง
การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยการจัดแสดงนิทรรศการ
ดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดําเนิน
การบริ ห ารจั ด การเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วและพั ก ผ อ นทางการ
เกษตรและวัฒนธรรม
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายและเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยการศึกษาวิจัยดาน
การผลิตและการตลาด ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ดาน
งานวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสังคมและ
นโยบาย และการบริหารจัดการ โดยนําผลงานวิจัยดังกลาวและ
องคความรูโ ครงการหลวงไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม
บนพื้นที่สงู เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและสรางราย
ไดอยางพอเพียง รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนโดย
กระบวนการมีสวนรวม โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและชุมชนบนพื้นที่สูง
นอกจากนัน้ สถาบันไดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบดานสถานที่
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนเฉลิม
พระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ ระหวางวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
ถึง ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เพือ่ เฉลิมฉลองเนือ่ งในปมหามงคล ๓ วโรกาส
คือ (๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒) สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในป
พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (๓) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของทั้ง ๓ พระองค รวมถึงเพื่อ
แสดงและสาธิตการลดภาวะโลกรอนโดยพืชสวนและการเกษตร
และการแสดงศักยภาพการพัฒนาดานพืชสวนของไทย
ซึ่งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนการดําเนินงานปสุดทาย
ตามแผนยุทธศาสตรสถาบัน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ซึ่งสถาบันจะตองเตรียมความพรอมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
สถาบัน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อใชเปนกรอบในการ
ดําเนินงานระยะตอไป ซึง่ จะดําเนินงานในลักษณะการบริหารจัดการ
ในระบบลุมนํา โดยใชลุมนําเปนขอบเขตการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อ
สรางเครือขายการเรียนรูและการพัฒนาเชิงบูรณาการของหนวย
งานที่เกี่ยวของ พรอมใชยุทธวิธีการพัฒนาแบบ Growth Pole
Development Center โดยมีหมูบานหรือชุมชนในพื้นที่ลุมนํา
เปนหมูบานเครือขายการพัฒนา (Satellite Village) โดยใชศูนย
พัฒนาโครงการหลวงเปนศูนยเรียนรู (Knowledge Center)
สํานักงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเปนกลไกการปฏิบัติ
งานในระดับลุมนํา เพื่อเชื่อมโยงงานโครงการหลวงและโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงใหสามารถขยายผลไปสูชุมชนบนพื้นที่สูง
อื่นๆ ไดอยางทั่วถึง
ในนามของคณะกรรมการสถาบัน ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ
หนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุนและรวมมือกับสถาบันเปน
อยางดีมาโดยตลอด รวมทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ของสถาบัน
ทุกระดับ สําหรับการรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลให
สถาบันสามารถดําเนินภารกิจตางๆ ไดอยางสําเร็จลุลว ง นอกจากนี้
คณะกรรมการสถาบันยังมีความเชื่อมั่นวา สถาบันมีศักยภาพที่
จะขยายผลและเติบโตไดมากขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวา จะยัง
คงไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากทุกทานตลอดไป

(นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการสถาบัน

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดตั้งตาม
พระราชกฤษฎีกาสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน)
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีภารกิจสนับสนุนงาน
โครงการหลวง ขยายผลสําเร็จของโครงการหลวง และดําเนิน
การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบการณการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนกับนานาชาติ รวมทั้ง
บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูดาน
การเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลงทองเที่ยวใน
ระดับนานาชาติ
นับตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๑๒ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดทรง
กอตั้งโครงการหลวง ปจจุบันมีศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๓๘ แหง
ซึ่งในจํานวนนี้เปนสถานีวิจัย ๔ แหง ใน ป พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบัน
ไดดําเนินการขยายผลโครงการหลวงไปแลวใน ๒๙ พื้นที่ และ
ถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบน
พื้นที่สูงอีก ๑๘๐ กลุมบาน นอกจากนั้นสถาบันมีความรวมมือ
กับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝนอยาง
ยั่งยืนอีก ๑๐ พื้นที่ ครอบคลุม ๑๑๕ กลุมบาน และทําหนาที่
เปนฝายเลขานุการในโครงการรักษนําเพื่อพระแมของแผนดิน
ตามพระราชเสาวนียข องสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
รวมไปถึงการดําเนินงานในโครงการความรวมมือทางวิชาการ
กับตางประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐโคลอมเบียซึ่งโครงการเหลานี้สามารถดําเนินไปได
ดวยดีตลอดมาดวยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ และความรวมมือ
จากหนวยงานทุกภาคสวน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ไดรบั การจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป เปนเงินอุดหนุนทัว่ ไป จํานวน ๓๓๙,๙๔๙,๙๐๐ บาท
โดยดําเนินงานภายใตยทุ ธศาสตรการวิจยั และพัฒนา ยุทธศาสตร
การถายทอดความรูแ ละเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ยุทธศาสตร
การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร
การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยมีผลการประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคาคะแนน ๔.๙๗๓๖
จากคะแนนเต็ม ๕ และมีจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและ
ถายทอดความรูต ามแนวทางโครงการหลวง ทั้งสิ้น ๑๐๑,๖๗๘ ราย
ทายที่สุดนี้ ขอขอบคุณหนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุน
และรวมมือกันดําเนินงานกับสถาบัน เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง และ
ขอขอบคุณผูบริหาร เจาหนาที่ ลูกจางของสถาบันทุกทาน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ที่รวมมือและทุมเทในการทํางานอยางเต็ม
กําลังความสามารถ ทําใหภารกิจของสถาบันสําเร็จลุลวงไปดวยดี

ดร.ศิริพงศ หังสพฤกษ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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ñ. â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³¢Í§´Ô¹áÅÐ¨Ñ´¡ÒÃ¸ÒμØÍÒËÒÃ¾×ªã¹¾×é¹·Õè¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
ò. â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ·´ÊÍºà·¤â¹âÅÂÕâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§ã¹¾×é¹·Õè¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
ó. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙáËÅ‹§ÍÒËÒÃáÅÐ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¢Í§ªØÁª¹
ô. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔμÀÑ³±¨Ò¡¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾áÅÐÀÙÁ»Ô Þ
˜ ÞÒ·ŒÍ§¶Ô¹è º¹¾×¹é ·ÕÊè §Ù
õ. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔμªÕÇÀÒ¾à¾×èÍ·´á·¹ÊÒÃà¤ÁÕà¡ÉμÃº¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
ö. â¤Ã§¡ÒÃ·´ÊÍºª¹Ô´äÁŒ·ÕèàËÁÒÐÊÁã¹¡ÒÃ»ÅÙ¡à¾×èÍ¿„œ¹¿Ù¾×é¹·ÕèàÊ×èÍÁâ·ÃÁº¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
÷. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàªÔ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà¡ÉμÃ¡Ã»ÅÙ¡»†ÒäÁŒà¾×èÍÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ
ø. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàªÔ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººμÅÒ´ªØÁª¹º¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
ù. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ»ÅÙ¡ËÇÒÂáÅÐ¡ÒÃá»ÃÃÙ»ã¹ÃÐ´ÑºªØÁª¹
ñð. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ªÊÁØ¹ä¾ÃáÅÐÂÒ¾×é¹ºŒÒ¹º¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
ññ. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¾×ª¾ÅÑ§§Ò¹ÊíÒËÃÑºªØÁª¹º¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
ñò. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔμ¡Ò«ªÕÇÀÒ¾ÊíÒËÃÑº¤ÃÑÇàÃ×Í¹à¡ÉμÃ¡Ãº¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
ñó. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×ªÍÒËÒÃËÅÑ¡ÊíÒËÃÑºªØÁª¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
ñô. â¤Ã§¡ÒÃ·´ÊÍºáÅÐÊÒ¸Ôμ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ÊíÒËÃÑºªØÁª¹º¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
á¼¹§Ò¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº¹Ò¹ÒªÒμÔ
ñ. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¤Ã×Í¢‹ÒÂÇÔ¨ÑÂáÅÐáÅ¡à»ÅÕèÂ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡Ñº¹Ò¹ÒªÒμÔ

òõ
òõ
òö
ò÷
òù
òù
óó
óô
óõ
óõ
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ó÷
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ôò

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§ªØÁª¹
á¼¹§Ò¹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§ªØÁª¹ã¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
ñ. ¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÈÙ¹Â¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§ãËŒà»š¹ÈÙ¹ÂàÃÕÂ¹ÃÙŒâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
ò. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ»ÅÙ¡äÁŒ´Í¡ã¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
ó. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ»ÅÙ¡äÁŒ¼Åã¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
ô. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃàÅÕéÂ§ÊÑμÇã¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
õ. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÍÔ¹·ÃÕÂã¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
ö. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ»ÅÙ¡ªÒáÅÐ¡Òá¿ÍÃÒºÔ¡ŒÒã¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
÷. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ª¼Ñ¡áÅÐÊÁØ¹ä¾Ãº¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
ø. ¡ÒÃÃ³Ã§¤à¾×èÍÅ´¡ÒÃãªŒÊÒÃà¤ÁÕº¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
ù. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¼Å¼ÅÔμμÒÁÁÒμÃ°Ò¹ÍÒËÒÃ»ÅÍ´ÀÑÂ
ñð. ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§ªØÁª¹º¹¾×é¹·ÕèÊÙ§ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹μÒÁá¹Ç»ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
ññ. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¤Ã×Í¢‹ÒÂàÂÒÇª¹ã¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
ñò. ¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ËÑμ¶¡ÃÃÁ
ñó. ¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§ªØÁª¹à¾×èÍ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
ñô. ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàªÔ§ºÙÃ³Ò¡ÒÃã¹¾×é¹·ÕèÈÙ¹Â¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
ñõ. »†ÒªÒÇºŒÒ¹ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ

ôø
ôø
ôø
ôù
õð
õñ
õò
õó
õô
õõ
õö
õö
õø
õù
öð
öò
öó

ÊÒÃºÑÞ

(μ‹Í)

Ë¹ŒÒ

á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨¢Í§â¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§ÊÙ‹ªØÁª¹º¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
ñ. ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨¢Í§â¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§ÊÙ‹¾×é¹·Õè¢ÂÒÂ¼Å
ò. ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ“ÃÑ¡É¹íÒœà¾×èÍ¾ÃÐáÁ‹¢Í§á¼‹¹´Ô¹”
ó. ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐÃ³Ã§¤¡ÒÃ»ÅÙ¡ËÞŒÒá½¡à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
ô. ¡ÒÃà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ
ªØÁª¹º¹¾×é¹·ÕèÊÙ§ã¹¾×é¹·Õè¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
õ. ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ¾×é¹·Õè»ÅÙ¡½›¹ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§
ñ. ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ªØÁª¹º¹¾×é¹·ÕèÊÙ§

öö
öö
÷ð
÷ò
÷ó

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅáÅÐÊÒÃÊ¹à·È
ñ. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃáÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§
ò. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò°Ò¹¢ŒÍÁÙÅáÅÐÊÒÃÊ¹à·È
ó. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¢Í§ÍØ·ÂÒ¹ÃÒª¾Ä¡É
ô. ÃÐºº¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒ¾×é¹·ÕèÊÙ§
á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¢Í§Í§¤¡Ã
ñ. §Ò¹ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃáÅÐºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
ñ. ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã

øø
øø
øø
øù
ùñ
ùñ
ùò
ùò
ùó
ùó

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É
ñ. ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨ªØÁª¹
ò. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃμÅÒ´
ó. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

ùø
ùù
ñðò
ñðó

ÀÒ¤¼¹Ç¡
• ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹
• ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ñðø
ñðø
ññø

÷õ
øð
øñ

hrdi
Highland Research and Development Institute (Public Organization)

º·ÊÃØ»ÊíÒËÃÑº¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¡

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ òõõô Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

º·ÊÃØ»ÊíÒËÃÑº¼ÙŒºÃÔËÒÃ

º·ÊÃØ»ÊíÒËÃÑº¼ÙŒºÃÔËÒÃ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) เปนองคกรทีม่ งุ การวิจยั และพัฒนา เพือ่ สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผล
โครงการหลวง เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน รวมทัง้ เสริมสรางและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูพ ชื สวน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลงทองเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับนานาชาติ ประกอบดวย ยุทธศาสตรการวิจยั และพัฒนา ยุทธศาสตร
การถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการบริหาร
จัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลการดําเนินงานดังนี้

๑. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา
แผนงานงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวง

๑. โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ คุณภาพผลผลิตพืชภายใตโรงเรือน
๑) ทดสอบชนิดพลาสติกมุงหลังคาโรงเรือนทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการควบคุมแสง เพือ่ เพิม่ การเจริญเติบโตขององุน กุหลาบและผักกาด
หอมหอ พบวา พลาสติกตนแบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม ยังมีคุณภาพไมดีเทาพลาสติกที่มีขายทั่วไป จึงตองมีการพัฒนาตอไป
๒) การยืดอายุการใชงานไมไผสาํ หรับกอสรางโรงเรือน พบวา โรงเรือนไมไผทเ่ี คลือบดวยนําย ารักษาเนือ้ ไม Copper Chrome
Boron (CCB) และ Chromate Copper Arsenate (CCA) มีอายุการใชงาน ๖ ป และหากไมเคลือบนําย ามีอายุ
การใชงาน ๒ ป
๓) การปลูกผักหมุนเวียนในโรงเรือนเหล็กหลังคามุงพลาสติกลดอุณหภูมิอัตโนมัติ เชน พริกหยวก จะสามารถคืนทุนภายใน
๙ ฤดูกาลปลูก และสามารถลดการระบาดของโรคและแมลงไดมากกวา
การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีไปปรับใชเพือ่ ลดความเสียหายผลผลิตจากความแปรปรวนของสภาพ
ภูมอิ ากาศทําใหปลูกพืชไดตลอดป
๒. โครงการวิจยั และทดสอบสาธิตการปลูกขาวโพดโดยไมเผาเศษพืช
การปลูกขาวโพดสลับกับการปลูกถัว่ แปะยีใหผลตอบแทน ๙,๐๐๙ บาท/ไร สูงกวาการปลูกขาวโพดอยางเดียวทีไ่ ดผลตอบแทน
เพียง ๕,๗๔๐ บาท/ไร และลดอัตราการกัดเซาะหนาดินใหอยูในระดับที่ยอมรับได
การนําไปใชประโยชน : นําไปถายทอดใหแกเกษตรกร โดยทําใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่และมีรายได
เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถลดปญหามลภาวะหมอกควันจากการเผาเศษซากพืช และเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน
๓. โครงการวิจยั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชผักของโครงการหลวง
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชผักของโครงการหลวงที่มีมูลคาและศักยภาพ โดยลดการสูญเสียและยืดอายุของ
ผลผลิต ใหสามารถจําหนายไดนานขึ้น สามารถลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ในพืชผัก ๕ ชนิด ไดแก ๑) กะหลําปลีรูปหัวใจ
รอยละ ๓๐.๘๐ - ๓๕.๔๐ ๒) เบบี้ฮองเต รอยละ ๒๖.๕๗ - ๒๙.๙๗ ๓) ขาวโพดหวานสองสี รอยละ ๓.๓๓ ๔) ยอดซาโยเต รอยละ
๑๘.๘๐ - ๑๙.๔๓ ๕) แตงกวาญี่ปุน รอยละ ๓๐.๓๙ - ๓๕.๖๕
การนําไปใชประโยชน : ตนแบบที่ดีในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวงที่มีมูลคาและมีศักยภาพในการ
สงออกทั้งระบบ
๔. โครงการวิจยั และพัฒนาการผลิตและการตลาดสินคาหัตถกรรมของชนเผากะเหรีย่ ง ปะหลอง และลัวะ
ศึกษาจากกลุมสตรีทอผา ๔ ชนเผา พบวา ทุกกลุมมีจุดออนและจุดแข็งในการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด และได
มีการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรผาทอของชนเผาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
การนําไปใชประโยชน : สามารถอนุรักษและฟนฟูองคความรูดานหัตถกรรมของชนเผา มีกลุมผูผลิตงานหัตถกรรมของ
ชนเผา และมีศูนยเรียนรูงานหัตถกรรมที่สามารถถายทอดความรูได
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๕. โครงการวิจยั และพัฒนาการปลูกเฮมพและการแปรรูป
มีการคัดเลือกสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณ THC ตํากวา ๐.๓% มีเปอรเซ็นตเสนใย ๑๗.๗-๒๒.๙% และขึ้นทะเบียนเฮมพ ๔
พันธุ คือ RPF๑ RPF๒ RPF๓ RPF๔ ตอกองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร นอกจากนั้นตนแบบหวงโซการผลิตเฮมพ (value
chain) ตนแบบชุดตรวจวัด THC test kit ๑ ชุด ที่สามารถตรวจวัดปริมาณ THC ตํากวา ๐.๓ % และตนแบบพรอมแบบพิมพเขียว
เครื่องลอกเปลือกพืชเสนใย รวมทั้งกระบวนการยอมสีธรรมชาติที่ไมตกสีงายสําหรับเสนใยเฮมพ ๕ เฉดสี และกระบวนการยอมสีเคมี
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับเสนใยเฮมพ ๓ เฉดสี
การนําไปใชประโยชน : มีการจัดทําคูมือการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมมูลนิธิโครงการหลวง และอนุสิทธิบัตร
“เครื่องลอกเปลือกพืชเสนใย”
๖. โครงการทดสอบปจจัยการผลิตชีวภาพในการเพิม่ ผลผลิตการปลูกผักอินทรีย
๑) เปรียบเทียบวัสดุเพาะกลา จํานวน ๖ สูตร พบวา วัสดุเพาะสูตร ๑ เหมาะสมตอตนกลาคอสสลัด เบบี้ฮองเต ผักกาด
ฮองเต แตงกวาญี่ปุน วัสดุเพาะสูตร ๒ มีความเหมาะสมตอตนกลาโอคลีฟเขียว โอคลีฟแดง
๒) ทดสอบปจจัยการผลิตชีวภาพในการปองกันกําจัดดวงหมัดผักในกะหลําปลีรูปหัวใจอินทรีย พบวา การใชปจจัยการผลิต
รวมกับการใชกับดักกาวเหนียวและการไขนําท วมแปลงสามารถลดปริมาณการระบาดของดวงหมัดผักไดดี
๓) ทดสอบปจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกเบบีฮ้ อ งเตอนิ ทรีย พบวา การกําจัดโรคใบจุดโดยฉีดพนเชือ้ ราไตรโคเดอรมาสลับ
กับเชื้อแบคทีเรีย BK๓๓ รวมกับการรดนําห มักชีวภาพสามารถลดการระบาดของโรคใบจุด เพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตได ๘๔.๘๑%
๔) ทดสอบปจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกคอสสลัดอินทรีย พบวา การฉีดพนปุยชีวภาพรวมกับการรดนําหมักชีวภาพ
สามารถลดการระบาดของโรคใบจุด เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตได ๓๒.๒๖%
๕) ทดสอบนําห มักชีวภาพในการเพิม่ ผลผลิตกะหลาํ ปลีรปู หัวใจและกะหลาํ ปลี พบวา การรดนําห มักชีวภาพทุกอัตราปริมาณ
ผลผลิตไมแตกตาง และการรดนําหมักมูลไสเดือนดิน กะหลําปลีมีการเจริญเติบโตและมีปริมาณผลผลิตมากที่สุด
การนําไปใชประโยชน : ตอยอดใหเกษตรกรนําไปใชเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
๗. โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปจจัยทางดินเพื่อการฟนฟูทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ดี ินอยางยั่งยืนในพื้นที่
เกษตรกรรมโครงการหลวง
สมบัติดินสวนใหญ วัตถุตนกําเนิดดินเปนวัตถุตกคางและเศษหินเชิงเขา ความหนาแนนรวมของดินบนและดินลางคอนขาง
ตําถึงปานกลาง ความพรุนรวมของดินรอยละ ๓๒ - ๖๕ สมบัติทางเคมีและธาตุอาหารพืชของทรัพยากรดินในแปลงเกษตรกรรม
ปริมาณอินทรียวัตถุคอนขางตําถึงสูงมาก ปฏิกิริยาดินกรดปานกลางถึงกรดรุนแรง ดินมีความอุดมสมบูรณตําถึงสูง ในบางพื้นที่มี
ปริมาณโซเดียมแลกเปลีย่ นไดสงู ถึงสูงมาก เนือ่ งจากมีการกําจัดวัชพืชดวยวิธกี ารฉีดพนสารละลายเกลือแกง (Nacl) ซึง่ จะสงผลกระทบ
โดยตรงตอสมบัติทางเคมีและฟสิกสของดิน
การนําไปใชประโยชน : นําองคความรูและผลงานวิจัยมาประยุกตและถายทอดเทคโนโลยี ใหกับเกษตรกรอยางเหมาะสม
๘. โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาทรัพยสนิ ทางภูมปิ ญ
 ญาและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
ยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตาม พ.ร.บ. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ คือ กาแฟเทพเสด็จและผาฝายทอผสม
ขนแกะบานหวยหอม และ พ.ร.บ. คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ พื้นที่ปาชุมชนบานปางมะโอ
และปาชุมชนบานโปงคํา
การนําไปใชประโยชน : การคุมครองสิทธิ์ของสถาบันและชุมชนเพื่อการใชประโยชนในระยะยาว
๙. โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาตัวชีว้ ดั ของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู ระยะที่ ๒
ปรับปรุงวิธีการสรางและแสดงผลตัวชี้วัด รวมถึงการปรับปรุงตัวชี้วัดทางดานระบบนิเวศลุมนําเพิ่มเติม ซึ่งในระยะที่ ๒ มี
ตัวชี้วัดที่ไดพัฒนา แบงเปน ๕ หมวด ๑๙ ตัวชี้วัด และพัฒนาระบบคํานวณตัวชี้วัดโดยอัตโนมัติจากขอมูล จปฐ. เรียกวา โปรแกรม
“คํานวณตัวชี้วัดจากขอมูล จปฐ.” (คตช-จปฐ) นอกจากนั้น ไดผนวกผลการคํานวณตัวชี้วัดและดัชนีการพัฒนาเขาไปในระบบเรียกใช
และแสดงผลเชิงแผนที่ (โปรแกรม RestusView)
การนําไปใชประโยชน : วิเคราะหปญหา ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อกําหนดประเด็นและจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยและ
การพัฒนาพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๑๐. โครงการศึกษาเพือ่ เสนอแนะรูปแบบและสวนประกอบของโรงเรือนทีเ่ หมาะสมสําหรับการปลูกพืชบนพืน้ ทีส่ งู
รูปแบบมาตรฐานของโรงเรือนที่แข็งแรงสามารถลดอุณหภูมิ กันฝนสาด และลดศัตรูพืชสําหรับการปลูกพืชที่มีปริมาณขายสูงบน
พื้นที่สูง และโรงเรือนเหล็กแบบถอดประกอบแตละชิ้นสวนที่กอสรางไดทุกพื้นที่ สามารถเลือกรูปแบบ ขนาดและความสูง ปด-เปด
ดานขางหรือชัน้ บนไดสะดวก พรอมติดตัง้ โครงสรางหรืออุปกรณชว ยกันฝนและระบายอากาศภายในโรงเรือน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
การใชงาน อายุการใชงาน และตนทุนการสรางเปนหลัก
การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรสามารถนํารูปแบบโรงเรือนที่ไดรับการแกไขปญหาในประเด็นตางๆ ไปใชไดอยางเหมาะสม

แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

๑. โครงการฟน ฟูความอุดมสมบูรณของดินและจัดการธาตุอาหารพืชในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง
๑) การจัดการธาตุอาหารสามารถเพิ่มผลผลิตพืช ๑๓ - ๔๕๑ % ในพืช ๘ ชนิด ทําใหรายไดหลังหักตนทุนเพิ่มขึ้น
๑๙๙ – ๑๒,๗๗๖ บาท/ไร
๒) สังเคราะหสตู รปุย ขาวไรสามารถเพิม่ ผลผลิตขาวไรเฉลีย่ ๕–๗๖% ทําใหรายไดหลังหักตนทุนเพิม่ ขึน้ ๙๖–๔,๐๓๒ บาท/ไร
๓) การใชเศษพืชทําคันปุยทดแทนการเผาและใสโดโลไมทและหินฟอสเฟตในคันปุย ทําใหผลผลิตขาวโพดที่ปลูกติดคันปุย
สูงกวาตนที่อยูหางจากคันปุย ๕๒ - ๑๕๘ %
การนําไปใชประโยชน :
๑) สูตรปุยที่เหมาะสมกับแตละพืช ในแตละพื้นที่
๒) การทดสอบขอบเขตความเปนประโยชนของสูตรปุยขาวไร เพื่อยื่นคําขอสิทธิบัตร
๓) เกษตรกรสามารถใชผลการวิจัยในการเพิ่มผลผลิตขาวไร และขยายผลสําเร็จสูชุมชน
๒. โครงการทดสอบสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง
๑) เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา : ปลูกทดสอบระยะชิด ทําใหตนกาแฟมีการเจริญเติบโตดี ระยะ ๓ เดือน มีความสูง
เฉลี่ย ๕๐-๕๕ ซม. และหนอใหมมีความสูงเฉลี่ย ๖๐-๖๕ ซม.
๒) เทคโนโลยีการปลูกไมดอก : การทดสอบการปลูกปทุมมา บัวดิน และวานสี่ทิศที่ใชปูนขาวโรยกอนปลูกมีอัตราความสูง
เฉลี่ยดีกวากรรมวิธีอื่นๆ
๓) เทคโนโลยีการปลูกพืชผัก : การใชวิธี IPM ในการปลูกกะหลําปลีทําใหปริมาณผลิตผลตอพื้นที่ ๑ งาน สูงกวาแปลง
ควบคุม รายไดสุทธิเพิ่มขึ้น ๓๑๖ - ๑,๓๓๗ บาท
๔) เทคโนโลยีการปลูกไมผล : พันธุพี้ช ๓ สายพันธุสามารถออกดอกและใหผลผลิตไดดี มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
โครงการหลวง การปลูกตนวานิลลาในโรงเรือน มีการเจริญเติบโตดีกวาตนที่ปลูกรวมกับตนไมในปา และมีความยาวของ
ฝกวานิลลาเฉลี่ยมากกวา ๑๔.๗๕ และ ๑๔.๐ เซนติเมตร ตามลําดับ
๕) วิจัยและพัฒนาการใชไสเดือนดินเพื่อการเกษตรและการกําจัดขยะอินทรีย : อัตราการขยายพันธุของไสเดือนดินขี้ตาแหล
ทุกๆ ๑ เดือน จะมีจํานวนไสเดือนดินเพิ่มขึ้นประมาณ ๒ เทา และใชระยะเวลาในการยอยขยะ ๕-๑๔ วัน โดยปริมาณปุย
และนําหมักจะแปรผันตามขยะ
การนําไปใชประโยชน :
๑) การถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกรและเจาหนาที่ ๓๔ ครั้ง ๑,๓๖๕ คน ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ๒๘ แหง
๒) เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีทั้ง ๕ กลุม และนําไปปฏิบัติ สามารถเพิ่มผลผลิตและสรางรายไดใหแกครัวเรือน
๓. โครงการวิจยั การฟน ฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
๑) ประมวลผลและจัดจําแนกพืชทองถิ่นที่มีการใชประโยชนใน ๔๑ ชุมชน เปน ๕ กลุม รวม ๔,๒๒๑ ชนิด และรวบรวม
ขอมูลปราชญชุมชน จํานวน ๑๔๕ คน
๒) ฟนฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน ๘๗๘ ชนิด ๑๐๓,๖๖๕ ตน
๓) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จํานวน ๓๐ ชนิด แบงเปน ๕ กลุม ไดแก พืชอาหาร ชาชงสมุนไพร สียอมธรรมชาติ
ปจจัยการผลิตชีวภาพ และผลิตภัณฑเวชสําอางค
๔) ศูนยเรียนรูก ารฟน ฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน จํานวน ๙ แหง หลักสูตรการเรียนรู ๓ เรือ่ ง
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การนําไปใชประโยชน :
๑) องคความรูเกี่ยวกับสรรพคุณ พันธุพืชที่รวบรวมและวิธีขยายพันธุ สามารถตอยอดพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจ เกิดแหลงเรียนรู และปลูกจิตสํานึกใหชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งพาตัวเองตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ลิขสิทธิ์ : หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรทองถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู ชุมชนบานปางมะโอและโปงคํา การจดแจงภูมปิ ญ ญาทองถิน่ ไทย :
ผลิตภัณฑจากยาสมุนไพรและอาหารทองถิ่น การประกาศเขตพื้นที่อนุรักษสมุนไพรและถิ่นกําเนิดตาม พรบ. คุมครอง
และสงเสริมการแพทยแผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ และการขึ้นทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น (หนอขม และโลงเลง)
๔. โครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู
๑) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑในระดับชุมชนเพื่อใหชุมชนนําไป
ใชประโยชน ไดแก (๑) แชมพูกําจัดเห็บหมัดสําหรับสัตวเลี้ยง สูตร ๑ (หนอนตายหยาก+ มะแขวน) และสูตร ๒ (หนอน
ตายหยาก+ตะไครตน) (๒) เครื่องดื่มชาชงสมุนไพร ไดแก ผักเชียงดา ยานาง และรางจืดดอกมวง/ดอกแดง (๓) การผลิตผง
ปรุงรสผสมเฮาะทีใหไดมาตรฐาน
๒) ศึกษาองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการตานอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งการสรางเมลานิน ฤทธิ์ตานเซลล
มะเร็งผิวหนัง และฤทธิ์ลดการสะสมไขมันใตผิวหนัง พบวา สารสกัดหยาบจากตีนฮุงดอย สะแล ละหุงแดง และนํามัน
มะแขวน มีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งผิวหนังและลําไส และสารสกัดหยาบจากตีนฮุงดอยและกวาวเครือดํามีฤทธิ์ในการลด
เซลลไขมัน (Anticellulite) ซึง่ สามารถนําไปขอมูลในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑครีมนวดลดเซลลไขมัน (Anticellulite) ตอไป
การนําไปใชประโยชน :
๑) กลุมเกษตรกรมีการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อใชเองหรือจําหนายเปนรายได ตลอดจนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑของ
ชุมชนมีมาตรฐาน และมีการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในการเปนสวนประกอบของสารออกฤทธิ์ใน
ผลิตภัณฑ อีกทั้งเปนการสรางมูลคาใหกับทรัพยากรชีวภาพของทองถิ่นอีกดวย
๒) อยูระหวางการยกรางคําขอคุมครองทรัพยสินทางปญญา ไดแก (๑) สูตรและกรรมวิธีผลิตผงปรุงรสธรรมชาติเฮาะที
(๒) สูตรตํารับผลิตภัณฑปรับสภาพผิวหนา (Toner) และ (๓) สูตรตํารับผลิตภัณฑเพิ่มความชุมชื้นผิวหนา (Moiturizer)
๕. โครงการวิจยั และพัฒนาปจจัยการผลิตชีวภาพเพือ่ ทดแทนสารเคมีเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู
โดยนําไปประยุกตใชเปนชีวภัณฑควบคุมและกําจัดศัตรูพืชในระดับไรนาเกษตรกรเพื่อทดแทนหรือใชรวมกับสารเคมีเกษตร
บนพื้นที่สูงเพื่อลดปริมาณการใชสารเคมีของเกษตรกร และอยูระหวางดําเนินการขอยื่นจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย ไดแก ชีวภัณฑรองกน
หลุมสําหรับการปลูกพืชและชีวภัณฑชนิดผงสําหรับคลุกเมล็ด
การนําไปใชประโยชน : ผลการวิจัยสามารถตอยอดพัฒนาเปนผลิตภัณฑเชิงการคา หรือเกษตรกรนําไปประยุกตใชเพื่อลด
การใชสารเคมีเกษตรสําหรับควบคุมศัตรูพืชในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญบนพื้นที่สูง
๖. โครงการทดสอบชนิดไมทเ่ี หมาะสมในการปลูกเพือ่ ฟน ฟูพน้ื ทีเ่ สือ่ มโทรมบนพืน้ ทีส่ งู
๑) ชนิดไมไผ พบวา ไผซาง มีจํานวนหนอเฉลี่ยตอกอมากที่สุด ไผเลี้ยง มีความสูงเฉลี่ยสูงที่สุด
๒) ไมตางถิ่น พบวา การเติบโตทางความสูงที่ดีที่สุด คือ ไมกระถินเทพา การปกคลุมของเรือนยอดดีที่สุด คือ กระถินดอย
๓) ไมพื้นถิ่น พบวา การเติบโตทางความสูงที่ดีที่สุด คือ ไมยมหิน การปกคลุมของเรือนยอดดีที่สุด คือ ไมแดง
๔) ปริมาณมวลชีวภาพและการเก็บกักคารบอนของไมโตเร็วตางถิ่น พบวา ไมกระถินเทพา มีปริมาณมากที่สุด สวนไมพื้นถิ่น
พบวา ไมยมหิน มีปริมาณมากที่สุด
การนําไปใชประโยชน :
๑) เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่ที่ผานการฝกอบรมการเพาะขยายพันธุสามารถนําความรูที่ไดไปใชในเพาะกลาไมและ
ขยายพันธุเพื่อปลูกไดดวยตนเอง
๒) ชุมชนมีแหลงผลิตกลาไมจากไมที่ปลูกและโตจนสามารถใหเมล็ดได
๓) มีชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูในการทดสอบและคัดเลือกชนิดไมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๗. โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สนับสนุนใหเกษตรกรปลูกปาไมเพือ่ สรางรายได
เกษตรกรรอยละ ๗๗.๘๘ สนใจปลูกปาเพื่อสรางรายไดในรูปแบบการปลูกแบบผสมผสาน (mixed cultivation) ในลักษณะ
ของวนเกษตร เงื่อนไขปจจัยที่สนับสนุนใหเกษตรกรตัดสินใจปลูกปาสรางรายได คือ รายไดระหวางรอรอบตัดฟน และคาลงทุน
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การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรยอมรับแนวทางการสงเสริมการปลูกปาไมเพือ่ สรางรายได ในพืน้ ทีท่ าํ กินบนพืน้ ทีส่ งู และนํารูปแบบ
การปลูกปาเพื่อสรางรายไดไปใชประโยชนโดยสามารถคาดการณรายไดและผลตอบแทน
๘. โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาระบบตลาดของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
ชุมชนบนพื้นที่สูงทั้ง ๒๗ ชุมชน มีชองทางการจําหนาย และกระจายผลผลิตพืชหลักๆ ๔ รูปแบบ ประกอบดวย (๑) การผลิต
เพื่อจําหนายภายในชุมชน (๒) ตลาดภายนอก (๓) การผลิตเพื่อจําหนายใหกับศูนยพัฒนาโครงการหลวง และ (๔) การจําหนายใหกับ
รานคาปลีก
การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรเกิดการเรียนรูการวางแผนการผลิตและการตลาดใหผลผลิตมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด
รวมถึงเกิดกระบวนการเรียนรูการบริหารจัดการกลุมและการพัฒนาตลาดภายในชุมชนใหสามารถรองรับผลผลิตของชุมชน
๙. โครงการวิจยั และพัฒนาการปลูกหวายและการแปรรูปในระดับชุมชน
รวบรวมพันธุหวายได ๑๖ พันธุ และฟนฟูการปลูกหวาย ๑๖,๕๐๐ ตนใน ๑๐ พื้นที่ และแปรรูปหวายทําเปนตะกรารูปแบบ
ตางๆ และหวายแชนําเกลือบรรจุขวด
การนําไปใชประโยชน :
๑) มีพันธุหวายที่เจริญเติบโตและใหผลผลิตดี สามารถเลือกใชและปลูกในสภาพพื้นที่แตกตางกัน และปลูกใหตรงกับการ
นําไปใชประโยชนตางๆ ได
๒) พันธุหวายที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ โดยเปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
๑๐. โครงการวิจยั และพัฒนาการฟน ฟูการปลูกพืชสมุนไพรและยาพืน้ บานบนพืน้ ทีส่ งู
พืชสมุนไพรทองถิ่นและยาพื้นบาน จํานวน ๔๕๐ ตํารับ และผลิตภัณฑสมุนไพรชงดื่ม ยาตม และยาใชภายนอก เพื่อบริโภค
และจําหนาย รวม ๗๘ ผลิตภัณฑ รวมทั้งจดสิทธิบัตรประเภทขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไทยรวมกับชุมชนทั้ง ๔ พื้นที่ รวม ๒๖ ฉบับ จาก
๓๓ ตํารับยาพื้นบาน เพื่อคุมครององคความรูและภูมิปญญาของชุมชน
การนําไปใชประโยชน : ชุมชนสามารถปรับใชองคความรูจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับการแปรรูปเปนผลิตภัณฑรูปแบบตางๆ
เพื่อบริโภคและจําหนายจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบานของตน
๑๑. โครงการวิจยั พืชพลังงานสําหรับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
๑) มะกิ้ง ปลูกที่ระดับความสูง ๑,๐๐๐ เมตร (MSL) มีเสนผาศูนยกลางสูงสุด มะแตก ปลูกขึ้นคางกลางแจง รวมกับการ
ใสปยุ เคมี/ปุย อินทรีย มีเสนผาศูนยกลางสูงสุด และมะเยาหิน ปลูกทีร่ ะดับความสูง ๖๐๐ เมตร (MSL) มีเสนผาศูนยกลาง
และเสนรอบวง มากที่สุด
๒) เครื่องหีบแบบสกรูอัดใชงานไดดีกับเมล็ดมะแตกไดนํามันจากเมล็ดมะแตก ๔๔๐.๖ กรัมตอกิโลกรัม เครื่องหีบแบบ
ไฮดรอลิกใชไดดีกับเมล็ดมะเยาหินและมะเคาะ ไดนํามัน ๘๙.๑ กรัม และ๙๘.๓ กรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ
การนําไปใชประโยชน : ชุมชนไดใชประโยชนนํามันเปนพลังงานในชุมชนโดยหีบจากพืชพลังงานที่ปลูกในทองถิ่น
๑๒. โครงการวิจยั และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือนเกษตรกรบนทีส่ งู
บอหมักในพื้นที่สูงทั้ง ๓ ระดับ คือที่ความสูง ๔๐๐-๘๐๐, ๘๐๐-๑,๐๐๐ และมากกวา ๑,๐๐๐ เมตรจากระดับนําทะเล
จะผลิตกาซได ๐.๓๑ ๐.๓๓ และ ๐.๓๐ m๓/hr และบอหมักขนาด ๕ ๗.๕ และ ๑๐ m๓ ผลิตกาซได ๐.๑๖ ๐.๓๗ และ ๐.๔๑ m๓/hr
และเกษตรกรจะนํากาซไปใชหุงตมวันละ ๑-๒ ชั่วโมง
การนําไปใชประโยชน :
๑) บอกาซชีวภาพตนแบบที่มีความเหมาะสมตอครัวเรือนเกษตรกรบนพื้นที่สูง
๒) คูม อื การทําบอกาซชีวภาพสําหรับการเผยแพรใหนกั วิชาการ นักสงเสริม และเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู นําไปใชประโยชนตอ ไป
๑๓. โครงการวิจยั และพัฒนาพืชอาหารหลักสําหรับชุมชนพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวง
๑) พันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูงจํานวน ๑๒๖ พันธุ
๒) ระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวของพันธุขาวนาจํานวน ๔ พันธุ และพันธุขาวไรจํานวน ๔ พันธุ
๓) ระบบปลูกขาวแบบผสมผสานและระบบการปลูกขาวนานําน อ ยบนพืน้ ทีส่ งู และลดการใชนาํ ใ นนาขาวและไมสง ผลกระทบ
ตอผลผลิตขาว
๔) ผลิตภัณฑ“ขาวกลองงอก”และวิเคราะหคุณคาโภชนาการ
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การนําไปใชประโยชน : พันธุขาวที่มีศักยภาพใหผลผลิตสูง สามารถนําไปทดแทนพันธุเดิม และมีเทคโนโลยีการปลูกขาวที่
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีรายไดจากผลผลิตขาวในทองถิ่น
๑๔. โครงการทดสอบและสาธิตพลังงานทดแทนสําหรับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
สงมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหแกชาวบาน ไดแก เตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง จํานวน ๓๗๐ เตา เตาเผาถาน ๒๐๐ ลิตร
จํานวน ๑๗ เตา เตานึ่งเมี่ยงประสิทธิภาพสูง จํานวน ๗ เตา ตูอบพลังงานแสงอาทิตย จํานวน ๘ ตู และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย
จํานวน ๓ โรง
การนําไปใชประโยชน : ประชาชนบนพืน้ ทีส่ งู มีความรู ความเขาใจและมีการนํารองดานการใชพลังงานทดแทนหรืออนุรกั ษพลังงาน

แผนงานการสงเสริมเครือขายความรวมมือกับนานาชาติ

๑. การเผยแพรผลสําเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน
เผยแพรงานโครงการหลวงในงาน International Green Week Berlin ณ กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
และงาน Foodex Japan ๒๐๑๑ ณ ประเทศญี่ปุน และงาน Thailand Festival ๒๐๑๑ at Kungstradgarden และศึกษาดูงาน
ณ The Bergius Botanic Garden ณ ประเทศสวีเดน โดยผลิตภัณฑที่ไดรับความสนใจ และมีแนวโนมขยายตลาดได คือ สมุนไพรไทย
และกาแฟอราบิกา ซึ่งมีผูเขามาติดตอเปนตัวแทนจําหนายสินคาโครงการหลวง
การนําไปใชประโยชน :
๑) ประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยีจากตางประเทศ ในการพัฒนาผลผลิตของโครงการหลวง
๒) ทรัพยากรบุคคลของโครงการหลวงและสถาบันมีการพัฒนาในการเปนทีป่ รึกษาโครงการพัฒนาทดแทนการปลูกพืชเสพติด
และการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนใหกับหนวยงานในตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ
๓) สรางความรวมมือและความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานในตางประเทศ/องคกรระหวางประเทศ
๒. การพัฒนาเครือขายวิจยั และแลกเปลีย่ นประสบการณการพัฒนากับนานาชาติ
๑) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว โดยใหคําแนะนําการถายทอดองคความรูดานการปลูกพืชผักและไมผลใหแก
เกษตรกร รวมทั้งเปดตลาดสินคาเกษตรปลอดสารพิษขึ้นในตลาดแขวงอุดมไชย
๒) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-สาธารณรัฐโคลอมเบีย ไดดาํ เนินโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-สาธารณรัฐ
โคลอมเบีย รวมกับ Presidential Program Against Illicit Crops (PCI), Accion Social สาธารณรัฐโคลอมเบีย
เพือ่ แลกเปลีย่ นองคความรูแ ละพัฒนาบุคลากรของทัง้ สองประเทศ โดยนําองคความรูด า นการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ไปประยุกตใช
๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการพัฒนากับนานาชาติ โครงการฝกงานผูนําเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุน
การสัมมนาและดูงานดานเกษตรอินทรียรวมกับ Organic Federation of Australia ประเทศออสเตรเลีย
๔) การเขารวมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ ๕๔ ณ นครเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย
๕) การสรางความรวมมือกับกองทุนสิง่ แวดลอมโลก (Global Environmental Facility : GEF) ในโครงการวิจยั แบบมีสว นรวม
เพื่อพัฒนามาตรการเศรษฐศาสตรและสังคมในการสรางแรงจูงใจแกชุมชนบนพื้นที่สูง ในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรดิน
นําและปาไม

๒. ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

๑. การเตรียมความพรอมศูนยพัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยการเรียนรู
๑) จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูของศูนยเรียนรูโครงการหลวง จํานวน ๒๙ แหง และศูนยเตรียม จํานวน ๕ ศูนย
๒) สนับสนุนวัสดุอปุ กรณในการจัดทํา/ปรับปรุงแปลงเรียนรูห รือจัดทํากิจกรรมของศูนยการเรียนรูโ ครงการหลวงและการพัฒนา
ความพรอมดานสถานที่ และอุปกรณสนับสนุนการเรียนรูของศูนยการเรียนรูโครงการหลวง จํานวน ๒๗ แหง และ
ศูนยเรียนรูของโครงการขยายผลโครงการหลวง ๒ แหง มีจํานวนผูเขามาเรียนรูทั้งหมด ๔๕,๑๐๔ คน
๓) จัดทําทะเบียนวิทยากรของศูนยการเรียนรูโครงการหลวงทั้ง ๓๔ แหง และจัดอบรมวิทยากรศูนยเรียนรู จํานวน ๓ รุน
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ๙๐ คน
๔) พัฒนาสื่อและหลักสูตรการเรียนรูของศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน ๑๙ เรื่อง/ชุด และจัดทําหลักสูตรเรียนรูของ
ศูนยการเรียนรูโครงการหลวงจํานวน ๒ ครั้ง ไดรางหลักสูตรการเรียนรูจํานวน ๘ หลักสูตร
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การนําไปใชประโยชน :
๑) มีศูนยการเรียนรูโครงการหลวงที่เปนตนแบบและเปนแหลงเรียนรูในการถายทอดความรูแกชุมชนบนพื้นที่สูงและ
ประชาชนที่สนใจทั่วไป
๒) มีวิทยากรของศูนยเรียนรูโครงการหลวง เพื่อฝกอบรมถายทอดองคความรูและประสบการณของโครงการหลวง
๓) มีหลักสูตรในการถายทอดความรูและเรียนรู รวมถึงสื่อที่เหมาะสมและสอดคลองกับจุดเดนของแตละศูนยฯ
๔) ประเมินความพรอมในการเปนศูนยการเรียนรูของศูนยพัฒนาโครงการหลวง พบวามี ๒๙ แหง
๒. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ทคโนโลยีการปลูกไมดอกในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
๑) สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู และการถายทอดเทคโนโลยีในการปลูกไมดอก ไมประดับ สูเจาหนาที่และ
เกษตรกรสําหรับเปนวิทยากรในการบรรยายใหความรู จํานวน ๑๓ ครั้ง/๔๐๑ คน
๒) เสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของกลุม ปลูกไมดอกใหสามารถมีรายได พึง่ พาตนเองและเขาถึงแหลงเงินทุนได โดยการ
ประชุมกลุม จํานวน ๑๒ ครั้ง/๒๔๙ คน
๓) จัดทําแปลงทดสอบและสาธิตไมดอกชนิดใหม จํานวน ๖ แหง พื้นที่ ๘๖๔ ตารางเมตร ใหเปนศูนยเรียนรูการปลูก
ซิมบิเดียม กุหลาบ เบญจมาศ และไมกระถางแบบครบวงจรทั้งระบบโรงเรือน ระบบการปลูก ระบบการใหนําและปุย
๔) ติดตามและใหคาํ ปรึกษาแนะนําเพือ่ พัฒนางานสงเสริมไมดอก จํานวน ๒๐ ครัง้ ผูไ ดรบั คําปรึกษาแนะนํา จํานวน ๗๐ คน
การนําไปใชประโยชน : เจาหนาที่และเกษตรกรไดนําความรูและทักษะทั้งในการดานปลูก การดูแล การจัดการโรคและแมลง
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของไมดอก จํานวน ๙ ชนิด
๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ทคโนโลยีการปลูกไมผลในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
๑) แปลงเรียนรูและแปลงทดสอบสาธิตไมผลในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตางๆ จํานวน ๗๐ แปลง
๒) จัดทําแผนพับเพื่อถายทอดเทคโนโลยีไมผลโครงการหลวงเรื่อง “ชนิดและพันธุไมผลขนาดเล็ก” จํานวน ๕๐๐ แผน
๓) จัดทําโปสเตอรเพือ่ ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไมผล และการปฏิบตั ดิ แู ลไมผลทีเ่ หมาะสมตามแนวทางของโครงการหลวง
จํานวน ๕ เรือ่ ง คือ การผลิตมะเดือ่ การผลิตเคพกูสเบอรี่ การผลิตมัลเบอรี่ การผลิตราสพเบอรี่ และการปลูกองุน ระบบใหม
ของโครงการหลวง
๔) จัดทําคูมือ “การเก็บเกี่ยวและจัดชั้นมาตรฐานคุณภาพผลไม” เพื่อเปนคูมือกําหนดระยะเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวและ
มาตรฐานคุณภาพผลผลิตไมผล
การนําไปใชประโยชน : เกษตรกรจํานวน ๓,๑๔๙ คน เกิดการพัฒนาการผลิตและมีรายไดเพิ่มขึ้นจากคุณภาพผลผลิตที่สูงขึ้น
และไมผลชนิดใหมๆ
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ทคโนโลยีการเลีย้ งสัตวในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
๑) มีความรูการเลี้ยงสัตวและการปองกันโรคระบาดสัตวของเจาหนาที่และเกษตรกร จํานวน ๓๖๙ คน
๒) สรุปผลการดําเนินงานป ๒๕๕๔ และแผนการพัฒนางานปศุสัตว มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ ๕ ป (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
จํานวน ๑ ครั้ง มีผูเขารวม ๒๖ คน
๓) เกิดศูนยเรียนรูดานการเลี้ยงสัตวและการจัดกิจกรรมของกลุมผูเลี้ยงสัตว ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๑๒ แหง โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง จํานวน ๑๙ แหง
การนําไปใชประโยชน :
๑) เจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ไดรับการถายทอดความรูดานการ
เลี้ยงสัตว อยางนอย ๓๐๐ คน
๒) มีศนู ยเรียนรูด า นการเลีย้ งสัตวตา งๆ ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ทีส่ ามารถขยายองคความรู
ไปสูพื้นที่ใกลเคียงหรือผูที่สนใจได
๓) เกษตรกรในพืน้ ทีเ่ ปาหมายมีอาชีพเสริม คือ การเลีย้ งสัตวหรือกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ เพิม่ รายไดใหครอบครัว เสริมสราง
คุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
๕. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ทคโนโลยีการปลูกผักอินทรียใ นพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
๑) ฝกอบรม/ศึกษาดูงาน ๑๓ ครั้ง ทั้งเจาหนาที่และเกษตรกร รวม ๖๙๓ คน
๒) แปลงสาธิต ๒๐ ไร ๘ ศูนย/สถานี
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๓) การรับรองมาตรฐานพืชผัก สมุนไพร ชา รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร ๑๔ ศูนย/สถานี (พื้นที่ ๑,๕๗๐.๒๕ ไร) เกษตรกร
๕๒๙ คน รับรองโดย มกท. (IFOAM) ๑๑ ศูนย/สถานี (พื้นที่ ๑,๕๐๒.๐๒ไร) เกษตรกร ๕๑๖ คน
การนําไปใชประโยชน :
๑) เกษตรกรและเจาหนาที่ไดรับการถายทอดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกผักอินทรียโครงการหลวง
ระหวางกัน
๒) เกษตรกรปลูกผักอินทรียสงจําหนายปริมาณ ๕๒,๓๐๔ กิโลกรัม มูลคา ๑๙,๖๔๘,๒๙๙ บาท
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ทคโนโลยีการปลูกชาและกาแฟอราบิกา ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง และโครงการขยายผล
โครงการหลวง
๑) แปลงสาธิตเพื่อเปนศูนยเรียนรูการปลูกกาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการขยายผลฯ รวม ๒๖ แหง
๒) อบรมและติดตามใหคําปรึกษาแนะนําการปลูก การดูแลรักษา การผลิตกาแฟอราบิกาตามมาตรฐานของโครงการหลวง
๓) สนับสนุนการเพาะกลากาแฟอราบิกา เพือ่ สงเสริมแกกลุม เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงทัง้ ๓ โครงการฯ
รวม ๑๙ แหง จํานวน ๗๐๓ ไร (๓๗๕,๐๐๐ ตน)
การนําไปใชประโยชน :
๑) เกษตรกรผูปลูกกาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงไดรับการถายทอดองค
ความรูและเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอราบิกาคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตกาแฟของมูลนิธิโครงการหลวง
๒) สามารถจําหนายกาแฟกะลาจํานวน ๑,๖๐๐ กิโลกรัม มูลคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท สําหรับเกษตรกร (ปางมะโอ และสบโขง)
๗. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพืน้ ทีส่ งู
๑) ฝกอบรมเกษตรกรดานเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการหลวง ๗ ครั้ง/๑๖๑ คน
และพื้นที่ขยายผลฯ ๑๕ ครั้ง/๓๙๓ คน และศึกษาดูงานของเกษตรกรดานเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรบน
พื้นที่สูง ๒๐ ครั้ง/๒๑๗ คน
๒) แปลงสาธิตเพื่อการเรียนรูดานการปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง ๑๐ แหง/๓๗ ไร
๓) คูมือการจัดชั้นคุณภาพผัก มูลนิธิโครงการหลวง ๑ เรื่อง/๕๐๐ เลม เพื่อเผยแพรองคความรู
๔) การจัดงานสาธิตพืชผักภายในงาน “วันวิชาการโครงการหลวง ๕๔ เทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิต” ๑ ครั้ง/๗๖๐ คน
๕) การสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาและสรางความเขมแข็งในการพัฒนาและสงเสริมพืชผักของศูนยพัฒนาโครงการหลวง”
๑ ครั้ง/๑๘๐ คน
การนําไปใชประโยชน :
๑) เจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงไดรับการถายทอดและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง
๒) เกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปลูกพืชผักและสมุนไพรในพื้นที่ของตนเองได รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึ้นและสามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรเพิ่มขึ้น
๘. การรณรงคเพือ่ ลดการใชสารเคมีบนพืน้ ทีส่ งู
๑) การรณรงคลดการใชสารเคมีในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน ๗ พื้นที่ มีผูเขารวม ๗๒๕ คน และรวมจัด
นิทรรศการรณรงคลดการใชสารเคมีในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง รวม ๑๗ พื้นที่
๒) การตรวจคัดกรองโลหิตใหกับเกษตรกรสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๓๘ พื้นที่ พบวา เกษตรกร จํานวน ๓,๔๘๒ คน
มีผลการตรวจคัดกรองโลหิตอยูในระดับปกติ รอยละ ๙.๖๕ ระดับปลอดภัย รอยละ ๓๓.๐๓ และ ระดับเสี่ยง รอยละ
๔๐.๑๕ และระดับไมปลอดภัย รอยละ ๑๗.๑๗
๓) ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํา จํานวน ๕๐ พื้นที่ พบวา ตัวอยางนําร อยละ ๘๗.๑๒ ในพื้นที่โครงการหลวง รอยละ ๘๓.๓๓
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานแหลงนําผ ิวดิน
๔) ตรวจวิเคราะหคุณภาพดิน พบวา ตัวอยางดินรอยละ ๔๒.๑๐ ในพื้นที่โครงการหลวง และรอยละ ๕๘.๓๓ ในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง ผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานดินทีใ่ ชประโยชนเพือ่ อยูอ าศัยและทําการเกษตร
๕) การจัดทําสื่อแผนพับ เรื่อง ขอควรปฏิบัติในการใชสารเคมีเกษตร และผลกระทบของการใชสารเคมีทางการเกษตรที่ไม
ถูกตอง รวม ๒ เรื่อง จํานวน ๒๔,๐๐๐ แผน
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การนําไปใชประโยชน :
๑) เกษตรกรนําความรูเกี่ยวกับแนวทางการลดใชสารเคมีและสามารถเลือกใชสารเคมีไดอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึง
ความปลอดภัยตอตัวเอง ผลผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
๒) โครงการขยายผลโครงการหลวงทําการเกษตรปลอดภัยสูชุมชน
๓) สรางความตระหนักในเรื่องผลกระทบของการใชสารเคมีเกษตร และความรวมมือการฟนฟูอนุรักษคุณภาพนําของชุมชน
และหนวยงาน
๙. การสงเสริมการพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
๑) การพัฒนาและตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดีโดยการการฝกอบรมเจาหนาที่และเกษตรกร จํานวน ๕,๙๓๒ คน
ในพื้นที่โครงการหลวง ๓๘ พื้นที่ และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ๑๓ พื้นที่ รวมทั้งฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ของเจาหนาที่ จํานวน ๘๐ คน
๒) ตรวจแหลงผลิตและระบบผลิตของเกษตรกร GAP พืช จํานวน ๑๗๑ ครัง้ และการประสานงานเพือ่ ขอการรับรองแหลงผลิต
และระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร จํานวน ๘๒ ครั้ง และจัดทําสื่อสงเสริมเผยแพรความรู
จํานวน ๖ เรื่อง
๓) การพัฒนาและตรวจรับรองมาตรฐานโรงคัดบรรจุสินคาเกษตร (GMP) โดยการฝกอบรมเจาหนาที่ และผูปฏิบัติงานใน
โรงคัดบรรจุ จํานวน ๔๘๔ คน ใน ๑๖ ศูนย
๔) การประสานงานในการวิเคราะหและสอบเทียบเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด จํานวน ๔ ศูนย และประสานงาน
เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP จํานวน ๕ ศูนย รวมทั้งการติดตามและใหคําปรึกษา GMP/HACCP
จํานวน ๗ ศูนย
การนําไปใชประโยชน : เจาหนาที่และเกษตรกร มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาและตรวจรับรองระบบการเพาะปลูก
ที่ดีโดยการการฝกอบรมและนําไปขยายผลในการปฏิบัติจริงตอไป
๑๐. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑) แผนชุมชนแบบมีสวนรวม ติดตามทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน ประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาทองถิ่น
๓๘ พื้นที่/๓๘ แผน
๒) สนับสนุนกิจกรรมกลุมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพแกกลุมพึ่งตนเองในชุมชน โดยมีกลุมออมทรัพย และการออมดวย
กระบอกไมไผ ๘๑ ชุมชน สมาชิก ๕,๗๘๙ คน และมีเงินออม ๖๔๓,๑๕๗ บาท และใหความรูดานการบริหารจัดการ
กลุมสหกรณ กลุมเตรียมสหกรณ จํานวน ๓๘ พื้นที่
๓) สนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๕๒ พื้นที่ โดยชุมชนเกิดเครือขายดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การนําไปใชประโยชน :
๑) สงเสริมการสรางจิตสํานึก และสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนบนพื้นที่สูงในการลดภาวะโลกรอน
๒) พัฒนาการรวมกลุมของชุมชนใหมีความสามารถในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และมีความเขมแข็งในการจัดกิจกรรม
การพัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง
๓) สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนในการลดภาวะโลกรอน
๑๑. การพัฒนาเครือขายเยาวชนบนพืน้ ทีส่ งู
๑) สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวง ๓๐ แหง โครงการขยายผลฯ ๑๕ แหง
๒) จัดกิจกรรมตางๆ รวม ๗๔ ครั้ง ๓,๑๑๖ คน รวมถึงมีการดําเนินกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่องและมีผลงานอยางเปน
รูปธรรม จํานวน ๔๕ กลุม สมาชิก ๙๓๗ คน
การนําไปใชประโยชน :
๑) เยาวชนบนพื้นที่สูงไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความเปนผูนํา กลาคิด กลาแสดงออก และเกิดความรูดาน
การเกษตรทั้งทางทฤษฎีและทางปฎิบัติ
๒) ผลักดันเยาวชนในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ๒ คน ใหไดรับการคัดเลือกเขา
รวมโครงการผูน าํ เยาวชนเกษตรไทยไปฝกงานตามขอตกลงความรวมมือกับ สภาการแลกเปลีย่ นทางการเกษตรของญีป่ นุ (JAEC)
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๑๒. การฟน ฟูภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ การพัฒนางานหัตถกรรมในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง
จัดประชุม สัมมนา อบรม และจัดนิทรรศการ รวมทั้งใหคําแนะนําดานผลิตภัณฑหัตถกรรม จํานวน ๘๔ ครั้ง รวม ๒,๒๔๖ คน
ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและแนวทางดานการตลาดหัตถกรรม
การนําไปใชประโยชน :
๑) สามารถอนุรักษ ฟนฟูและถายทอดความรูทางดานหัตถกรรมของชาวเขาแตละเผาสูกลุมแมบานและกลุมเยาวชนได
ตระหนักถึงคุณคาภูมิปญญาดั้งเดิมดานหัตถกรรม
๒) มีการเรียนรูและอนุรักษใหสืบทอดตอไป พัฒนางานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อนําไปประยุกตใชในการแปรรูปผลิตภัณฑ
ของกลุมแมบาน และมีการผลิตงานหัตถกรรมที่มีคุณภาพ และสรางรายไดใหแกกลุมแมบาน
๑๓. การเตรียมความพรอมของชุมชนเพือ่ จัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
๑) การพัฒนาศักยภาพของชุมชนดานการทองเที่ยวโดยกระบวนการมีสวนรวม
- จัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน จัดอบรมใหความรูดานการทองเที่ยวและการ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว จํานวน ๑๖ ครั้ง ๕๔๙ คน และจัดอบรมมัคคุเทศก ๑๒ ครั้ง ๓๙๙ คน
- จัดสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการทองเที่ยว จํานวน ๑๒ ครั้ง ๒๖๕ คน
- สรุปผลการดําเนินงานการทองเที่ยว ประจําป ๒๕๕๔ และจัดทําแผนฯ ป ๒๕๕๕
๒) การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน
- จัดฝกอบรมและดูงานเรื่องการพัฒนาบริการดานการทองเที่ยว การจัดการโฮมสเตยที่ไดมาตรฐาน จํานวน ๗ ครั้ง
๑๕๖ คน จัดอบรมผูประกอบการรานอาหารภายใตมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๗ ครั้ง ๑๕๘ คน
มีรานอาหารผานมาตรฐาน จํานวน ๒๔ ราน
- จัดทําแผนพัฒนาการทองเทีย่ วและปรับปรุงกิจกรรมการทองเทีย่ วของชุมชนใหมคี วามพรอมมากยิง่ ขึน้ จํานวน ๖ ครัง้
มีผูเขารวม ๒๔๗ คน
- จัดเวทีชุมชนเพื่อขอความรวมมือในการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวในชุมชนอยางเปนระบบและเปนไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา จํานวน ๑๐ ครั้ง ๒๔๗ คน และมีการเตรียมความพรอมแหลงทองเที่ยว
ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อขอรับรองมาตรฐานแหลงทองเที่ยว จํานวน ๓ แหง
- จัดกิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนแหลงทองเที่ยวสีเขียว จํานวน ๑๔ ครั้ง ๑,๔๔๔ คน และจัดกิจกรรม
ทองเที่ยวที่เนนการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จํานวน ๑๑ ครั้ง
๓) การพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการและการตลาด
- จัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชน รวม ๔,๐๐๐ ชุด
- จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรงานโครงการหลวงและการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง จํานวน ๙ ครั้ง มีผูเขารวม
ทั้งหมด ๑,๐๐๐ คน และจัดกิจกรรมแนะนําแหลงทองเที่ยวแกสื่อมวลชนและผูประกอบการ จํานวน ๖ ครั้ง ๒๑๑ คน
จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อกระตุนความสนใจแกนักทองเที่ยว จํานวน ๑๑ ครั้ง ๑,๓๑๗ คน
การนําไปใชประโยชน : ชุมชนมีรายไดจากการทองเทีย่ วมากขึน้ และชวยรองรับผลผลิตจากภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตรได
๑๔. การสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง
๑) จัดทําแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ งบประมาณ ๓๙๔,๕๖๖,๓๓๔ บาท ของหนวยงาน
๒๑ หนวยงาน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวง ๓๘ ศูนย
๒) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนยพัฒนาโครงการหลวง” โดยวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาและกําหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในระยะตอไป
๓) เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายการพัฒนาของกลุมศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๘ กลุม และสนับสนุนการพัฒนาศูนย
พัฒนาโครงการหลวง ๓๘ ศูนย เพื่อเปนตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
การนําไปใชประโยชน :
๑) การปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงและหนวยงานของรัฐจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอ
ปญหาและความตองการของชุมชน
๒) ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงจะมีความเขมแข็งโดยสามารถกําหนดทิศทางในการพัฒนาไดดวยตนเอง และความสามารถ
พึ่งพาตนเองไดในอนาคต
๓) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงจะไดรับการพัฒนาใหเปนตนแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนและเปนแหลงเรียนรู
สําหรับพื้นที่สูงอื่นๆ
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๑๕. โครงการปาชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑) ศูนยเรียนรูในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน ๑ แหง และแปลงสาธิตปาชาวบานในพื้นที่โครงการขยายผลฯ
จํานวน ๒ แปลง
๒) จัดทําแผนพับเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาชาวบานตามแนวทางของโครงการหลวงเรื่อง “การปลูกปาชาวบาน”
จํานวน ๔,๐๐๐ แผน จัดทําโปสเตอร ๑ ชุด จัดทําคูมือ ๑,๕๐๐ เลม เพื่อคูมือในการดําเนินการปลูกปาชาวบานฯ และ
ประชาสัมพันธ ใหเกิดการกระตุนจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การนําไปใชประโยชน :
๑) การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาชาวบาน แกเจาหนาที่ และเกษตรกร จํานวนรวม ๑,๖๑๓ คน มีผูนําไปปฏิบัติ
๑,๓๒๒ คน และมีกลุมผูปลูกปาชาวบาน จํานวน ๕ กลุม ทําใหเกษตรกรสนใจนําตนไมไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง และได
มีการพัฒนาดานการใชประโยชนไมที่สามารถเปนรายได
๒) เกษตรกรมีสวนรวมในการฟนฟูปาตนนําลําธาร และสรางจิตสํานึกในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง

แผนงานการขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง

๑. โครงการขยายผลโครงการหลวง
๑) สํารวจและกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒๘ แหง
๒) ปลูกปาชาวบาน จํานวน ๕๕๖ ไร ปาแหลงอาหาร/ตนนํา/แนวกันชน จํานวน ๗๔๗ ไร หญาแฝก จํานวน ๑,๖๓๘,๔๐๐ ตน
นาขั้นบันได จํานวน ๑๖๔ ไร การทําระบบอนุรักษดินและนํา จํานวน ๓,๗๘๐ ไร
๓) วิจัย/ทดสอบ ๑๐ โครงการ นําไปสูงานพัฒนาอาชีพ จํานวน ๑๐ เรื่อง
๔) ถายทอดองคความรูจากโครงการหลวงแกเกษตรกร โดยฝกอบรมและศึกษาดูงาน ๒๑๐ ครั้ง ๒,๗๔๐ ราย สงเสริมและ
พัฒนาอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรแกเกษตรกร จํานวน ๗,๐๘๐ ราย พื้นที่ ๑๔,๐๔๗ ไร มีรายไดทั้งหมด
๖๑,๑๘๖,๘๔๔ บาท และสงเสริมการรวมกลุม ๒๔๘ กลุม เกษตรกร ๕,๔๑๗ ราย สงเสริมการออมทรัพย ดวยกระบอก
ออมสินไมไผ ๓๗๐ กระบอก จํานวนเงิน ๒๕๖,๒๔๗ บาท
๕) การจําหนายผลผลิตผานตลาด ไดแก ตลาดภายในชุมชน จํานวน ๑๓ แหง ตลาดภายนอกชุมชน บริษัท ๑๖ แหง
สงศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๔ แหง และรานคาปลีก ๑ แหง เกษตรกรมีวางแผนการผลิต ๕๖๔,๓๒๒ กิโลกรัม เกษตรกร
๕๑๒ ราย พื้นที่ ๙๐๕ ไร ๘ โรงเรือน มีรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิต (GAP) ๑๐ แหง โรงรวบรวมผลผลิตชั่วคราว
๑๑ แหง รานคาชัว่ คราวชุมชน ๒ แหง ปริมาณการสงมอบ ๓๔๑,๓๑๘ กิโลกรัม มูลคาการจําหนายรวม ๖,๖๓๗,๖๒๕ บาท
การนําไปใชประโยชน :
๑) แผนการดําเนินงานเชิงบูรณาการกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของในพื้นที่ ๒๘ แหง
๒) ชุมชนนําความรูจากการฝกอบรมและถายทอดความรูจากโครงการหลวงและหนวยงานไปเสริมสรางความเขมแข็ง
สามารถรวมกลุมในการประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได
๓) รายไดทางการเกษตรและนอกภาคการเกษตร รวม ๖๑,๑๘๖,๘๔๔ บาท
๒. โครงการ “รักษนาํ เ พือ่ พระแมของแผนดิน”
๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โครงการ “รักษนําเพื่อพระแม
ของแผนดิน” มีเจาหนาทีจ่ ากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ๑๘ หนวยงาน เขารวม ๑๗๐ คน งบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรร รวมทัง้ สิน้
๑๘๗,๖๐๖,๒๙๑ บาท
๒) ประสานและอํานวยการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการ
“รักษนําเพื่อพระแมของแผนดิน” รวม ๒ ครั้ง
๓) จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ “รักษนําเพื่อพระแมของแผนดิน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีเจาหนาทีจ่ ากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจํานวน ๑๘ หนวยงาน เขารวมประชุมจํานวน ๑๒๑ คน
การนําไปใชประโยชน :
๑) นําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการของหนวยงานไปดําเนินการในพื้นที่ จํานวน ๑๐ พื้นที่
๒) มีการเรียนรูจ ากตนแบบของพืน้ ทีท่ ด่ี ี (Best Practice) ในการดําเนินงานตามแนวพระราชเสาวนียข องสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยตระหนักถึงความสําคัญของปาตนนํา
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๓. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน
๑) ดานการแกไขปญหายาเสพติดสถานการณการปลูกฝนในพื้นที่โครงการฯ ชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔
มี ๗๘๙.๘ ไร ซึ่งลดลงจาก ป พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ จํานวน ๔๐๑.๕ ไร คิดเปนรอยละ ๓๓.๗
๒) ดานรากฐานสังคมที่มั่นคง ไดสงเสริมกลุมเกษตรกร ๑๗ กลุม ๓๗๗ ราย เขาถึงแหลงทุน ๑ กลุม ผูเสพฝนไดรับการ
บําบัดและฟนฟูสมรรพภาพ ๑๔๕ คน รวมทั้งจัดตั้งเครือขายเฝาระวังยาเสพติด ๗๔ หยอมบาน
๓) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ไดจัดทําโมเดลการใชที่ดินทุกพื้นที่ ปลูกปาอนุรักษ ๑,๐๐๐ ไร และจัดทํา
กฎระเบียบอนุรักษปาทุกพื้นที่ รวมทั้งปลูกหญาแฝก ๑๗๓,๐๐๐ กลา จัดทําแปลงขยายพันธุ ๖.๒๕ ไร
การนําไปใชประโยชน :
๑) สามารถควบคุมและลดพื้นที่ปลูกฝนในพื้นที่เปาหมายได และสรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นที่หันมาปลูกพืชและ
ประกอบอาชีพทดแทนได
๒) ดานเศรษฐกิจชุมชน เกษตรกรไดรับความรู ๒,๑๑๑ ราย นําไปใชประโยชน ๑,๔๐๒ ราย มีชนิดพืชที่สงเสริม ๘ ชนิด
รวม ๓,๓๑๐ ไร ปศุสัตว ๓ ชนิด เกษตรกรมีรายไดรวม ๔,๓๘๘,๔๘๙ บาท จาก ๗๖๙ ครัวเรือน

แผนงานการจัดการองคความรูและการสรางเครือขายการพัฒนาพื้นที่สูง

๑. โครงการถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ที่
๑) ดานเศรษฐกิจ สงเสริมการเลี้ยงสัตว ๖๘๗,๘๘๓ ตัว สงเสริมการปลูกผักปลอดภัย ๑,๖๔๔ แปลง สงเสริมการเพาะเห็ด
๒๗ แหง ๔,๖๖๙ กิโลกรัม สงเสริมการปลูกไมผลและไมทองถิ่น ๓๔ ชนิด ๗๒,๖๔๑ ตน สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
๑๐๑,๕๖๐ ตน อบรมการถนอมอาหาร ๗ แหง ๑๗๕ คน ถายทอดเทคโนโลยีและจัดทําแผน การผลิตของเกษตรกร
๗ แหง ๓๔๐ คน
๒) ดานสังคม รวมกลุมตางๆในชุมชน รวมทั้งหมด ๒๖ กลุม และจัดรณรงคหมูบานสะอาด ๗ แหง มีผูเขารวม ๕๒๕ คน
๓) ดานสิ่งแวดลอม สาธิตและสงเสริมการทําปุยหมัก ๓๖.๔๕ ตัน สาธิตและสงเสริมการทําปุยหมักชีวภาพและยาไลแมลง
๑๔,๖๑๐ ลิตร ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขาว ๖๓.๕ ไร จัดรณรงคปลูกปาและหญาแฝก จํานวน ๑๐๑,๓๗๑ ตน
ผูเขารวม ๒,๒๒๒ คน จัดทําแนวกันไฟ ๗๗ กม. ฝายชะลอนํา ๔๙ ฝาย สงเสริมการทําไบโอแกสเพื่อลดมลภาวะ ๖ แหง
๒๗ บอ สงเสริมการเลี้ยงไสเดือนเพื่อนทําขยะอินทรีย ๘ แหง ๑๖ บอ และสรางฝายพรอมระบบสงนํา จํานวน ๑ แหง

๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ
แผนงานการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ

๑) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยจัดหาอุปกรณเครือขายเพิ่มเติม และโปรแกรมปองกันไวรัส
สําหรับเครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย
๒) พัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศ จัดทําแผนที่เชิงเลขในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
๑๐ แหง และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ๔ แหง และจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตรขอบเขตลุมนําบ นพื้นที่สูงใน ๓ จังหวัด
ไดแก นาน แมฮองสอน และตาก
๓) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยเชื่อมโยงระบบเครือขายของสถาบันเขากับระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อใชบริการอินเตอรเน็ตและความรวมมือทางวิชาการ

แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกร

๑) จัดประชุมคณะกรรมการสถาบัน ๑๐ ครั้ง คณะอนุกรรมการของสถาบันทั้ง ๖ คณะ รวม ๕๕ ครั้ง จัดประชุมประจําเดือน
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน ๑๐ ครั้ง จัดประชุมผูบริหารสถาบัน ๓๘ ครั้ง และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินของสถาบัน ๒ ครั้ง
๒) การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ จํานวน ๑๗ ตัวชี้วัด โดยการประเมินตนเอง มีคาคะแนนเทากับ ๔.๙๗๓๖
๓) ตรวจสอบและวิเคราะหรายงานการเงินประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ และเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ – สิงหาคม ๒๕๕๔ ตรวจสอบการรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวน ๓๖ โครงการ ตรวจสอบติดตามผลการการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ และ พ.ศ.๒๕๕๔ ตรวจสอบงานจางเหมากอสรางแนวรั้วเพิ่มเติมของอุทยานหลวงราชพฤกษ
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แผนงานการพัฒนาบุคลากร

๑) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan: IDP) จัดทําแผนและหลักสูตรฝกอบรมตามสมรรถนะหลัก
(Core Competency) และสมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency) ดวยวิธีการฝกอบรม การดูงานนอกสถานที่ การสอน
งาน การมอบหมายงาน โปรแกรมพี่เลี้ยง และการเรียนรูดวยตนเอง
๒) พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประกอบดวยการอบรมหลักสูตร Core Competency ๑๔ ครั้ง
๙๕๗ คน หลักสูตร Functional Competency ๔๙ ครั้ง ๔๖๗ คน หลักสูตรอื่นๆ ๒ ครั้ง ๔๐๔ คน รวมทั้งสิ้น ๖๕ ครั้ง ๑,๘๒๘ คน

๔. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
๑. การเรียนรูพระราชกรณียกิจและเศรษฐกิจชุมชน

๑) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบตางๆ มีผูเรียนรู จํานวน ๒๑,๔๓๐ คน ประกอบดวย การจัดฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรู
ตางๆ ๒,๔๗๕ คน ใหความรูแบบกลุมตามฐานการเรียนรู ๑๔,๒๖๐ คน จัดคายเยาวชน ๒๗๘ คน จัดนิทรรศการทางวิชาการดาน
การเกษตร ๔,๔๑๗ คน
๒) รวบรวมพรรณไมจํานวน ๑๐ ประเภท ๒,๖๖๑ ชนิด และจัดทําฐานขอมูลพรรณไมในอุทยานหลวงราชพฤกษ ๖๔๓ ชนิด
๓) การปรับปรุงและพัฒนาสวน เชนการปรับปรุง (๑) สวนกลวยไม (๒) จัดสวนแบบอังกฤษบริเวณแนวแกนกลาง (๓) สวน
บอนไซ (๔) พื้นที่ทางเขา – ออกดานหนาอุทยานหลวงราชพฤกษ (๕) หนาอาคารบริการนักทองเที่ยว เปนตน
๔) งานขยายพันธุพืชและปจจัยการผลิต เพาะเลี้ยงพรรณไมเพื่อตกแตงภูมิทัศน ทั้งสิ้น ๒๐๕,๔๖๐ ตน ผลิตพรรณไมและเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อจําหนาย ๔๗ รายการ รวมทั้งหมด ๑,๘๗๐ ขวด นอกจากนั้นไดผลิตดวยการเพาะเมล็ด ปกชํา จํานวน ๗๐ ชนิด รวม
กวา ๒๐,๐๐๐ ตน ผลิตปุยหมัก ๒๐ ตัน ผลิตปุยอินทรียนํา ๑,๘๐๐ ลิตร และผลิตปุยไสเดือนดินได ๒๐๐ ลิตร ซึ่งเมื่อนํามาใชสามารถ
ประหยัดงบประมาณการจัดซื้อปุย เปนเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท

๒. การสงเสริมการจัดกิจกรรมและการตลาด

๑) ดานการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวไดจัดกิจกรรม ๙ ครั้ง มีผูรวมงานทั้งสิ้น ๕๒๗,๘๘๘ คน
๒) ดานการตลาดและการหารายได ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ อุทยานหลวงราชพฤกษ มีรายได
จากกิจกรรมตางๆ ที่ยังไมไดหักภาษีจํานวนทั้งสิ้น ๒๙,๙๕๘,๑๖๗.๒๗ บาท ผูเขาชมที่เขามาในอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน
๖๗๑,๓๐๘ คน
๓) การจัดทําแผนธุรกิจ รองรับการใชพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ ภายหลังการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยยังคงไวซึ่ง
วัตถุประสงคหลักของการเปนแหลงเรียนรูพืชสวน และสามารถหารายไดเพื่อลดภาระงบประมาณไดในระดับหนึ่ง
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
การพัฒนาและเสริมสรางนักวิจัย การใหบริการใหคําปรึกษา การถายทอดเทคโนโลยีและการสรางความเขมแข็งของชุมชน
การแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในระดับนานาชาติและการสนับสนุนงานโครงการหลวง เพื่อเปนการขยายผลงานโครงการหลวงใหเกิด
ประโยชนอยางกวางขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่หางไกลและทุรกันดาร
ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
ขยายวัตถุประสงคใหสามารถบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๔๙ ซึ่งเปนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมฉลองครองราชย ๖๐ ป และเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามสวนแหงนี้วา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” และตอมาสํานักราชเลขาธิการ
แจงชื่อภาษาอังกฤษวา "Royal Park Rajapruek"

ÇÔÊมุÑÂง การวิ·ÑจÈยั และพั
¹ ฒนาเพือ่ สนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวงเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน รวมทัง้

เสริมสรางและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงความรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลงทองเที่ยวที่มี
คุณภาพระดับนานาชาติ

¾Ñ¹๑.¸¡Ôสงเสริ¨ม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง

๒. สนับสนุนการวิจยั รวบรวม รักษาและพัฒนาตอยอดภูมปิ ญ ญาทองถิน่ รวมทัง้ รักษาคุณคาและสรางประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
๓. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธโิ ครงการหลวงและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการวิจยั พัฒนาและถายทอดองคความรู
และพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับแนวทางของ
โครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม
๔. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอยางครบวงจรตลอดจน
เปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว
๕. เสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและตางประเทศ
๖. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
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แนวทางการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีวัตถุประสงคหลัก

คือ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการ
หลวงและดําเนินการขยายผลโครงการหลวงใหเกิดประโยชนตอพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศ รวมทั้งใหความรวมมือ และแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการดานการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ โดยในการปฏิบัติงานของสถาบันมีหลักการดําเนินงานที่สําคัญ
๒ ประการ คือ
๑. หลักการทํางานของโครงการหลวงที่สําคัญ คือ การวิจัยเพื่อนําผลไปใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงไดใชประโยชนและเปนไป
ตามความตองการของตลาด การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชหลายๆ ชนิด และการสํารวจและวางแผนการใชประโยชนทด่ี นิ
๒. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การเสริมสรางภูมิคุมกัน สถาบันจึงมียุทธศาสตรที่ไมเล็งผลเลิศจนเกินไป มีความ
รอบคอบระมัดระวัง มีการวิจัยและทดลองปฏิบัติเพื่อใหไดผลจริง รวมทั้งการสงเสริมใหมีรายไดจากการขายผลผลิต
สูตลาด เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดที่จะอยูไดอยางดี สงเสริมใหเกิดการพึ่งตนเอง รวมถึงการสงเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย
สุจริต ความอดทน ความอดออม และการเอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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สถาบันไดกําหนดกลยุทธ บนพื้นฐานของการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกรวมถึงผลตอผูมีสวนได
สวนเสียจากการดําเนินกิจการของสถาบัน เพื่อเปนทิศทางในการดําเนินงานของสถาบัน และเปนเครื่องมือผลักดันใหสามารถ
สถาบันปรับแนวทางการดําเนินงานเพื่อสามารถดําเนินตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกําหนดกลยุทธของสถาบัน ๔ ดาน ดังนี้
๑. สนับสนุนโครงการหลวง และขยายผลความสําเร็จโครงการหลวง
๒. เสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง
๓. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงทองเที่ยวและศูนยเรียนรูพฤกษศาสตรการเกษตร
๔. เสริมสรางประสิทธิภาพองคกรและการบริหารจัดการ

ÂØ·๑.¸ÈÒÊμÃ
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Ê¶ÒºÑ¹
ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา

๒. ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๔. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ

¾×é¹๑.·Õพืèà้น»‡ที่ดÒําËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃ´í
Ò
à¹Ô
¹
§Ò¹
เนินงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประกอบดวย

(๑) พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง เนนการสงเสริมและสนับสนุนงานของโครงการหลวง ในพื้นที่ ๓๘ ศูนย ใน ๒๑ อําเภอ
ของ ๕ จังหวัด ในภาคเหนือตอนบน ประชากรไดรับประโยชน จํานวน ๑๖๖,๕๑๑ คน
(๒) พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เนนการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการเรียนรูจากทุนความรู
ของโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น ในพื้นที่สูง ๒๘ แหง ใน ๒๓ อําเภอ ของ ๘ จังหวัด ประชากรไดรับ
ประโยชน จํานวน ๑๒๐,๓๒๕ คน
(๓) พื้นที่โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง เนนสงเสริมกระบวนการเรียนรู
จากองคความรูของโครงการหลวงสูชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน โดยอาศัย
เครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ๑๘๐ แหง ใน ๒๔ อําเภอ ของ ๗ จังหวัด ประชากรไดรับ
ประโยชน จํานวน ๔๐,๑๕๑ คน
(๔) พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน เนนการพัฒนาพื้นที่ที่มีปญหาการปลูกฝน
ซําซาก โดยใชแนวทางของโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุงเสริมสรางอาชีพและรายไดบนฐานความรูที่
สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ในพื้นที่ ๑๐ แหง ๑๑๕ หมูบาน ใน ๑๕ ตําบล ๗ อําเภอ ของ ๓ จังหวัด ประชากรไดรับ
ประโยชน จํานวน ๒๓,๕๘๕ คน
(๕) โครงการ "รักษนําเพื่อพระแมของแผนดิน" เนนสนับสนุนการปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการ
เพื่อสนับสนุนและประสานงานหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ พื้นที่ทั้งหมดจํานวน ๑๐ แหง ใน ๙ อําเภอ ของ ๖ จังหวัด
ประชากรไดรับประโยชน จํานวน ๓๓,๕๔๙ คน
๒. พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ พื้นที่ทั้งหมด ๔๖๘ ไร ๓ งาน ๑๐ ตารางวา เพื่อเปนแหลงความรูที่สําคัญในการเผยแพร
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแหลงความรูดานพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเปนสถานที่
จัดกิจกรรมและนิทรรศการทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
การเกษตรที่สําคัญของประเทศ
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Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂ¨‹ÒÂ»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõô
¨íÒá¹¡μÒÁ»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๕๔

๑. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา
๑.๑ แผนงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวง
๑.๒ แผนงานวิจัยปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
๑.๓ แผนงานการสงเสริมเครือขายความรวมมือกับนานาชาติ
๒. ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
๒.๑ แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง
๒.๒ แผนงานการขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง
๒.๓ แผนงานการจัดการองคความรูและการสรางเครือขายการพัฒนาพื้นที่สูง
๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๓.๑ แผนงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
๓.๒ แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานขององคกร
๓.๓ แผนงานการพัฒนาบุคลากร
๔. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
๕. โครงการเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ระยะ ๓ ป

รวม (บาท)

๕๖,๕๖๐,๔๐๐
๑๓,๖๙๔,๐๐๐
๓๖,๒๑๒,๓๐๐
๖,๖๕๔,๑๐๐
๙๑,๙๙๓,๗๐๐
๓๕,๑๕๗,๖๐๐
๓๕,๕๕๖,๑๐๐
๒๑,๒๘๐,๐๐๐
๙๑,๔๑๔,๕๖๐
๑๑,๒๑๙,๙๐๐
๗๗,๑๙๔,๖๖๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๗๐,๘๕๒,๓๔๐
๒๙,๑๒๘,๙๐๐

๓๓๙,๙๔๙,๙๐๐

á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§ÊÑ´Ê‹Ç¹§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂ¨‹ÒÂ»ÃÐ¨íÒ»‚ ¨íÒá¹¡μÒÁ§ºÃÒÂ¨‹ÒÂ
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõô
โครงการเพิ่มศักยภาพฯ
๒๙,๑๒๘,๙๐๐ บาท
๘%
อุทยานหลวงราชพฤกษ
๗๐,๘๕๒,๓๔๐ บาท
๒๑%

การวิจัยและพัฒนา
๕๖,๕๖๐,๔๐๐ บาท
๑๗%

การถายทอดความรูฯ
๙๑,๙๙๓,๗๐๐ บาท
๒๗%
การบริหารจัดการ
๙๑,๔๑๔,๕๖๐ บาท
๒๗%
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μÒÃÒ§¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂ¨‹ÒÂ»ÃÐ¨íÒ»‚¨íÒá¹¡μÒÁ§ºÃÒÂ¨‹ÒÂ
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõð – òõõô
ยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๓๒,๒๓๐,๒๐๐

๓๙,๗๔๘,๐๐๐

๔๘,๑๓๓,๐๐๐

๕๗,๓๙๓,๙๐๐

๕๖,๕๖๐,๔๐๐

๑.๑ แผนงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวง

๗,๘๐๒,๐๐๐

๙,๐๔๐,๐๐๐

๑๐,๒๕๘,๐๐๐

๑๕,๑๗๐,๐๐๐

๑๓,๖๙๔,๐๐๐

๑.๒ แผนงานวิจัยปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

๑๗,๕๘๑,๔๐๐

๒๔,๓๕๘,๐๐๐

๓๑,๓๑๕,๐๐๐

๓๕,๕๖๙,๘๐๐

๓๖,๒๑๒,๓๐๐

๑.๓ แผนงานการสงเสริมเครือขายความรวมมือกับนานาชาติ

๖,๘๔๖,๘๐๐

๖,๓๕๐,๐๐๐

๖,๕๖๐,๐๐๐

๖,๖๕๔,๑๐๐

๖,๖๕๔,๑๐๐

๕๑,๐๖๖,๔๐๐

๕๔,๘๖๒,๕๐๐

๗๑,๕๗๐,๙๐๐

๘๓,๙๗๘,๑๐๐

๙๑,๙๙๓,๗๐๐

๒.๑ แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

๒๖,๑๓๕,๐๐๐

๒๖,๖๗๘,๐๐๐

๓๐,๔๓๒,๙๐๐

๓๕,๑๕๘,๑๐๐

๓๕,๑๕๗,๖๐๐

๒.๒ แผนงานการขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง

๑๗,๘๖๓,๔๐๐

๑๙,๗๐๓,๕๐๐

๒๗,๖๔๒,๐๐๐

๓๑,๙๕๐,๐๐๐

๓๕,๕๕๖,๑๐๐

๒.๓ แผนงานการจัดการองคความรูและการสรางเครือขายการพัฒนาพื้นที่สูง

๗,๐๖๘,๐๐๐

๘,๔๘๑,๐๐๐

๑๓,๔๙๖,๐๐๐

๑๖,๘๗๐,๐๐๐

๒๑,๒๘๐,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

๘๕,๕๑๗,๑๐๐

๘๗,๙๔๙,๓๐๐

๗๙,๐๙๔,๐๐๐

๘๔,๘๐๓,๘๐๐

๙๑,๔๑๔,๕๖๐

๓.๑ แผนงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

๒๗,๗๔๓,๗๐๐

๑๘,๕๐๐,๐๐๐

๗,๕๐๕,๐๐๐

๗,๗๐๐,๐๐๐

๑๑,๒๑๙,๙๐๐

๓.๒ แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานขององคกร

๕๔,๒๗๓,๔๐๐

๖๖,๓๘๔,๓๐๐

๖๘,๙๘๓,๗๐๐

๗๔,๐๕๓,๘๐๐

๗๗,๑๙๔,๖๖๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๓,๐๖๕,๐๐๐

๒,๖๐๕,๓๐๐

๓,๐๕๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๘๙,๘๓๕,๓๐๐

๗๐,๘๕๒,๓๔๐

๒. ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

๓.๓ แผนงานการพัฒนาบุคลากร
๔. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ

-

-

-

๕. โครงการเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ
เสริมสรางคุณภาพชีวติ ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง ระยะ ๓ ป
รวม (บาท)

๒๙,๑๒๘,๙๐๐
๑๖๘,๘๑๓,๗๐๐ ๑๘๒,๕๕๙,๘๐๐

๑๙๘,๗๙๗,๙๐๐ ๓๑๖,๐๑๑,๑๐๐ ๓๓๙,๙๔๙,๙๐๐

á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂ¨‹ÒÂ»ÃÐ¨íÒ»‚
¨íÒá¹¡μÒÁ§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂ¨‹ÒÂ
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõð – òõõô

8

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ òõõô Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ»¯ÔºμÑ §Ô Ò¹μÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºμÑ §Ô Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõô
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด

นําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
๑

๒

๓

๔

ผลการดําเนินงาน
๕

ผลการ คาคะแนน คะแนนถวง
ดําเนินงาน
ที่ได
นําหนัก

มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน (นําหนัก : รอยละ ๖๐)

๔.๙๕๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รอยละเฉลี่ยถวงนําหนักของการ
ดําเนินงานตามโครงการวิจัยของสวพส.

รอยละ

๕

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

๙๗.๕

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การตามโครงการการศึกษาเชิงลึกและบันทึก
ภูมิปญญาดานการยอมสีธรรมชาติของชนเผา
กะเหรีย่ ง ปะหลอง และไทลือ้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง

รอยละ

๕

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

๑๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การตามโครงการวิจัยการฟนฟูแหลงอาหารและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

รอยละ

๕

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

๑๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การตามโครงการวิจัยและพัฒนาการฟนฟูการปลูก
พืชสมุนไพรและยาพื้นบานบนพื้นที่สูง

รอยละ

๕

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

๑๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

ยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ จํานวนยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติ
งาน/ ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในตาง แผน/ความ
ประเทศ
รวมมือ

๕

๑

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ รอยละของชาวตางประเทศที่ไดรับ รอยละ
การถายทอดความรูจ ากโครงการหลวงและนําไปปฏิบตั ิ

๕

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐

๘๕.๙๖

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ จํานวนชุมชนที่มีการนํารูปแบบการ ชุมชน
ตลาดชุมชนซึ่งเกิดจากการสังเคราะหจากโครงการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดของชุมชน
บนพื้นที่สูงไปปฏิบัติ

๕

๖

๑๐

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๑ ศูนยการเรียนรูโครงการ
รอยละ
หลวง(กลุมเปาหมายไดแก เกษตรกรโครงการขยาย
ผลโครงการหลวง)

๓

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

๙๑.๑๙

๔.๑๑๙๒

๐.๑๒๓๖

ตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๒ โครงการขยายผลโครงการหลวง
(การเรียนรูโดยวิธีการฝกอบรม)

รอยละ

๓

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

๘๖.๑๒

๕.๐๐๐๐

๐.๑๕๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๙ รอยละของเกษตรกรสามารถนําองค รอยละ
ความรูไปใชประโยชนได

๔

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

๘๑.๔๗

๕.๐๐๐๐

๐.๒๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๐ รอยละของจํานวนพื้นที่ที่ไดรับ
ใบรับรองมาตรฐาน GAP ตอจํานวนพื้นที่ที่ไดรับ
การตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ

รอยละ

๒

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

๑๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๑ รอยละของจํานวนพื้นที่ที่ได
รับใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย กรม
วิชาการเกษตร

รอยละ

๒

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

๑๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

๒

๗

๓

๘

๔

๙

๕

๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ รอยละของเกษตรกรที่ผานการอบรม
และผานเกณฑการประเมิน

Annual Report 2011 Highland Research and Development Institute (Public Organization)
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Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ»¯ÔºμÑ §Ô Ò¹μÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºμÑ §Ô Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõô
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹) (μ‹Í)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ตัวชีว้ ดั ที่ ๑.๑๒ รอยละของจํานวนพืน้ ทีท่ ไ่ี ด
รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ระดับ
นานาชาติ (มกท.)

เกณฑการใหคะแนน

นําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)
รอยละ

๑

๒

๓

ผลการดําเนินงาน

๔

๕

๒

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๓ จํานวนผลิตภัณฑจาก
ผลิตภัณฑ
ความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ กี ารยืน่ ขอจด
ทรัพยสนิ ทางปญญา

๔

๑

๒

๓

๔

๕

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๔ จํานวนนักทองเที่ยวที่เขา
เยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ

๕

๒๗๐,๐๐๐

๒๙๐,๐๐๐

๓๑๐,๐๐๐

๓๓๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

คน

ผลการ คาคะแนน คะแนนถวง
ดําเนินงาน
ที่ได
นําหนัก
๑๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๒๐๐๐

๖๗๑,๓๐๘

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นําหนัก : รอยละ ๑๐)

๕.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ เกษตรกรที่ไดรับการ
รอยละ
ถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง

๕

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๘๗.๖๗

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ผูรับบริการจากอุทยาน
หลวงราชพฤกษ

๕

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๘๕.๓๖

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

รอยละ

มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (นําหนัก :รอยละ ๑๐)
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ รอยละของจํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ไดสําเร็จ

รอยละ

๑๐

๑๐

๕.๐๐๐๐
๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๐

มิติที่ ๔ มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร (นําหนัก :รอยละ ๒๐)
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระดับการพัฒนาดานการ
กํากับดูแลกิจการ และการพัฒนาองคการ
นําหนักรวม

ระดับ

๒๐
๑๐๐

๑

๒

๕.๐๐๐๐

๐.๕๐๐๐

๕.๐๐๐๐
๓

๔

๕
คาคะแนนที่ได

๕

๕.๐๐๐๐
๔.๙๗๓๖

๑.๐๐๐๐

10 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ òõõô Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹μÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºμÑ §Ô Ò¹ μÑ§é áμ‹»§‚ º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõð-òõõô
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×¹é ·ÕÊè §Ù (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
๔.๖๔๑๑

๔.๖๙๐๒

๔.๙๐๒๒

๔.๗๗๒๗

๔.๙๗๓๖

μÒÃÒ§áÊ´§¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹μÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹ μÑé§áμ‹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõð-òõõô
การประเมินผล
มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
มิติที่ ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ
มิติที่ ๓ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ ๔ ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
ภาพรวม

ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔
๔.๖๐๔๑ ๔.๙๗๕๖ ๔.๙๓๗๕
๔.๙๑๙๘ ๔.๙๕๖๐
๔.๗๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐
๓.๗๖๖๐ ๕.๐๐๐๐
๔.๑๘๒๗ ๔.๕๐๐๐ ๔.๙๐๐๐
๕.๐๐๐ ๕.๐๐๐๐
๔.๙๙๐๗ ๔.๑๗๔๙ ๔.๗๔๘๕
๔.๗๖๐๘ ๕.๐๐๐๐
๔.๖๔๑๑ ๔.๖๙๐๒ ๔.๙๐๒๒ ๔.๗๗๒๗ ๔.๙๗๓๖

áÅÐ¾Ñ
ÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
12 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ òõõôô Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅ

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊ§Ù (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

hrdi
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò
ยุทธศาสตรการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาองคความรูส าํ หรับนําไปใชในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพืน้ ทีส่ งู
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิตพืชและสัตว โดยตองการจัดการกระบวนการผลิตที่เหมาะสม
เพื่อใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพสูง ลดตนทุนการผลิต ตลอดจนไดรับการรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น โดยมุงเนนการรวบรวม การเก็บรักษา การสังเคราะหและพัฒนานวัตกรรมตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน โดยอาศัยกลไกของเครือขายการปฏิบัติงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันการศึกษา หนวยงาน องคกรตางๆ ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น เพื่อนําไปสู
การเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและการพัฒนาสินคาที่เปนเอกลักษณของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยแผนงานภายใตยุทธศาสตรการ
วิจัยและพัฒนา แบงเปน ๓ แผนงาน ดังนี้
๑. แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง
๒. แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
๓. แผนงานสงเสริมความรวมมือวิจัยและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนานาชาติ

á¼¹·ÕèáÊ´§¡ÅØ‹Á§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õè´íÒà¹Ô¹§Ò¹§Ò¹ã¹¾×é¹·Õèμ‹Ò§æ ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§
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แผนงานวิจยั และพัฒนาเพือ่ สนับสนุนงานโครงการหลวง มุง เนนสนับสนุนการวิจยั เชิงบูรณาการซึง่ ตอยอดงานวิจยั ของโครงการหลวง
รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยที่นําไปสูการสรางรายไดที่พอเพียงทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต เพื่อใหผลิตผลมีคุณภาพสูงและลดตนทุนการผลิต โดยการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณของดิน
รวบรวมนวัตกรรมและเสริมสรางคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นจากความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนรวบรวมองคความรูจากผล
การวิจัย ประสบการณของบุคลากร ความสําเร็จ และรูปแบบการปฏิบัติที่ดีของโครงการหลวง (Best Practice) เกี่ยวกับการพัฒนา
งานดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการบริหารองคกร เพื่อนําไปประยุกตใชในการถายทอดองคความรูตางๆ สูชุมชนทั้งในพื้นที่
โครงการหลวงและชุมชนอื่นๆ บนพื้นที่สูงตอไป

๑. โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ คุณภาพผลผลิตพืชภายใตโรงเรือน
เปนงานวิจัยตอเนื่องในลักษณะการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนดานตางๆ เพื่อเปนทางเลือกสําหรับเกษตรกรบน
พื้นที่สูงที่มีขอกําจัดแตกตางกัน ซึ่งเกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีไปปรับใชเพื่อลดความเสียหายผลผลิตจากความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศทําใหปลูกพืชไดตลอดป ปริมาณและคุณภาพผลผลิตตอหนวยพื้นที่เพิ่มขึ้น ลดปญหาการขยายพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้ง
การจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมจะชวยลดตนทุน และลดการใชสารเคมีการเกษตรเปนการสรางความปลอดภัยใหกับผูปลูก
ผลผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการศึกษาวิจัย ๓ โครงการยอย ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
๑. การทดสอบชนิดพลาสติกมุงหลังคาโรงเรือนที่มีคุณสมบัติ
ในการควบคุมแสงเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตพืช ๓ ชนิด ไดแก องุน กุหลาบและผักกาดหอมหอ
โดยวิเคราะหคาการยอมใหแสงผานในชวงคลื่น UVA , UVB , IR , PAR
รวมทั้งคาตานทานการดึงยืด คาการถูกดึงยืด ณ จุดขาด (Tensile strain
at break) อุณหภูมิภายในโรงเรือน และความชื้นสัมพัทธในอากาศ หลัง
จากทดสอบเปนเวลาระยะ ๑๒ เดือน พบวา พลาสติกตนแบบที่พัฒนา
ขึ้นมาใหมสําหรับการปลูกพืชทั้ง ๓ ชนิด ยังมีคุณภาพไมดีเทาพลาสติกที่
มีขายทั่วไป

¡ÒÃ·´ÊÍº¾ÅÒÊμÔ¡μŒ¹áººã¹¡ÒÃ»ÅÙ¡Í§Ø‹¹

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการยืดอายุการใชงานของไมไผสําหรับกอสรางโรงเรือน ประกอบดวย (๑) การพัฒนาสาร
เคลือบไม (พอลิเมอร) ในหองปฏิบัติการ พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับไมไผที่ไมไดเคลือบผิว
(๒) ออกแบบจําลองขอตอตนแบบที่ทาํ จากอะลูมิเนียมและทดสอบการใชงานในพื้นที่ พบวา ขอตอตนแบบสามารถยึดติดกับไมไผไดดี
ไมเกิดการเลื่อนของไมเมื่อเปรียบเทียบกับการใชยางรถมอเตอรไซด (๓) พัฒนากรรมวิธีการยืดอายุไมไผพันธุบงใหญ อายุ ๓ ปขึ้น
ไป ดวยนํายารักษาเนื้อไม Copper Chrome Boron (CCB) และ Chromate Copper Arsenate (CCA) พรอมกอสรางโรงเรือน
สําหรับปลูกผัก และไมผล พบวา ตนทุนกอสรางโรงเรือน ขนาด ๖x๒๔ เมตร มีคาประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกวาโรงเรือนไมไผ
แบบเดียวกันแตไมเคลือบนํายารักษาเนื้อไม อยางไรก็ตามไดประมาณอายุการใชงานของโรงเรือนที่เคลือบนํายา คือ ๖ ป ในขณะที่
โรงเรือนไมเคลือบนํายามีอายุการใชงาน ๒ ป เทานั้น

16 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ òõõô Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

๓. การพัฒนาตอยอดการปลูกผักหมุนเวียนในโรงเรือนเหล็กหลังคามุงพลาสติกที่สามารถคัดกรองแสงสองผาน มีระบบลด
อุณหภูมิอัตโนมัติ และระบบการใหปุยผานนําแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยโรงเรือนลดอุณหภูมิอัตโนมัติมีตนทุนการกอสราง ๗๙๘.๒๖ บาท/
ตร.ม. เกษตรกรนาจะคืนทุนไดภายใน ๙ ฤดูกาลปลูก หากราคาขายพริกหวานมีมูลคา ๖๕ บาทตอกิโลกรัม และการเจริญเติบโต และ
ใหผลผลิตพริกหยวก มากกวาโรงเรือนควบคุม ๓๕๘.๕๐ กิโลกรัมตอโรงเรือน ทําใหรายไดสุทธิหักเฉพาะคาใชจายปจจัยการผลิตมีคา
๑๒,๒๖๓.๖๐ บาท สูงกวารายไดสุทธิพริกหวานในโรงเรือนควบคุม ๘,๙๒๑.๑๗ บาท นอกจากนี้ยังพบวา โรงเรือนลดอุณหภูมิยัง
สามารถลดการระบาดของโรคและแมลงไดมากกวา

âÃ§àÃ×Í¹äÁŒä¼‹·Õèà¤Å×Íº´ŒÇÂ¹íÒœÂÒÃÑ¡ÉÒà¹×éÍ

¡ÒÃ·´ÊÍº¢ŒÍμ‹ÍÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃ¨ÑºÂ×´äÁŒä¼‹

âÃ§àÃ×Í¹Å´ÍØ³ËÀÙÁÔÍÑμâ¹ÁÑμÔ

๒. โครงการวิจยั และทดสอบสาธิตการปลูกขาวโพดโดยไมเผาเศษพืช
ผลการวิจัยไดองคความรูเรื่องระบบการปลูกขาวโพดโดยไมเผาเศษพืชรวมกับการปลูกพืชตระกูลถั่ว สามารถนําไปถายทอดให
แกเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย เพื่อลดปญหามลภาวะจากหมอกควัน รวมถึงดินขาดความอุดมสมบูรณ และปญหาการขาดทุนการ
จากปลูกขาวโพด ควรนําองคความรูนําไปผลักดันใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง และมีการประชาสัมพันธอยางกวางขวางจะทําให
เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ และมีรายไดเพิ่มขึ้น พรอมทั้งสามารถอนุรักษดินอยางเปนระบบ นอกจากนี้ยังชวยลด
ปญหามลภาวะจากหมอกควันจากการเผาเศษซากพืชกอนปลูกขาวโพดดวย ในการทดสอบจะเก็บขอมูลปริมาณวัชพืชและความอุดม
สมบูรณของดินกอนปลูก ตนทุนการผลิต ความหนาแนนของดิน ผลผลิตขาวโพดและถั่ว รายไดและผลตอบแทนทั้งระบบ โดยทําการ
ทดสอบใน ๒ ลักษณะ คือ แปลงวิจัย และแปลงทดสอบสาธิตในพื้นที่เกษตรกร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

ขอมูล
๑) ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM)
๒) ความหนาแนนดิน (mg / m๓) *
๓) นําหนักแหงวัชพืช (กก./ไร) *
๔) ผลผลิตขาวโพด (กก./ไร) *
๕) ผลผลิตถัว่ (กก./ไร)
๖) รายได/ผลตอบแทน (บาท/ไร) *
๗) ปริมาณการชะลางหนาดิน (กก./ไร)

ขาวโพดอยางเดียว
แปลงวิจยั แปลงสาธิต
๓.๐๓
๒.๖๒
๑.๓๓
๑.๓๐
๓๘
๑๓๓
๘๒๐
๗๐๖
๕,๗๔๐
๓,๗๗๘
๒,๔๘๐

ขาวโพด/ถัว่ แปะยี
แปลงวิจยั
แปลงสาธิต
๓.๔๗
๓.๐๐
๑.๑๑
๑.๓๑
๔๘
๔๒
๑,๒๘๗
๙๘๖
๔๒
๕๕
๙,๐๐๙
๕,๘๓๐
๒,๐๙๗

ขาวโพด/ถัว่ นิว้ นางแดง
แปลงวิจยั
แปลงสาธิต
๓.๔๖
๓.๒๑
๑.๑๗
๑.๓๒
๑๓๑
๓๖
๑,๑๔๕
๘๙๖
๑๔๒
๑๓๓
๘,๐๑๕
๖,๘๐๖
๒,๐๗๓

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมกับกรมพัฒนาที่ดิน และกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดอบรมเรื่องการ
ปลูกขาวโพดโดยไมเผาเศษพืชรวม ๑๖ ครั้ง ใหแกเจาหนาที่สงเสริมและเกษตรกร จํานวน ๒๕๐ คน
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๓. โครงการวิจยั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชผัก
ของโครงการหลวง
มุงศึกษากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชผัก ๕ ชนิด คือ กะหลําปลีรูปหัวใจ เบบี้ฮองเต ขาวโพดหวานสองสี
ยอดซาโยเต และแตงกวาญี่ปุน เพื่อประเมินการสูญเสียที่เกิดขึ้น ตั้งแตจากแปลงปลูกจนถึงรานคาหรือลูกคาสงออก วิเคราะหหา
สาเหตุ และเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงเพื่อใหไดตนแบบที่ดี (Best Practices) ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของ
โครงการหลวงที่มีมูลคาหรือมีศักยภาพในการสงออกทั้งระบบ โดยลดการสูญเสียของผลผลิตพืชผักโครงการหลวงหลังการเก็บเกี่ยวให
สามารถรักษาคุณภาพ ยืดอายุของผลผลิตและสามารถวางจําหนายในตลาดไดนานขึ้น โดยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ชนิดพืช
กะหลําปลีรูปหัวใจ

เบบี้ฮองเต

กอน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ
ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๖๓.๗๙ %
สาเหตุ เนื่องจากสวนที่ไมสามารถใชประโยชน
ไดหรือมีคุณภาพไมเปนไปตามคุณภาพขั้นตํา
ซึ่งจุดที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นมากที่สุด คือ ที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

หลัง ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ
ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๓๕.๔๐ %
สําหรับกะหลําปลีรูปหัวใจที่ตัดแตงบรรจุถุงพรอม
จําหนายมาจากศูนยฯ
ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๓๐.๘๐ %
สําหรับกะหลําปลีรูปหัวใจไมไดเปลี่ยนตะกรา
พลาสติกจากแปลงปลูกของเกษตรกรและรองดวย
ถุงพลาสติกขยายขางเจาะรู
ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๕๙.๑๔ % ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๒๙.๙๗ %
สาเหตุ เนื่องจากสวนที่ไมสามารถใชประโยชน สําหรับเบบี้ฮองเตที่บรรจุในตะกราพลาสติกที่รอง
ไดหรือมีคุณภาพไมเปนไปตามคุณภาพขั้นตํา ดวยฟองนํา
โดยจุดที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นมากที่สุดคือ ที่ ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๒๖.๕๗ %
แปลงปลูกของเกษตรกร
สําหรับเบบี้ฮองเตที่บรรจุในตะกราพลาสติกที่รอง
ดวยถุงแอคทีฟ
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ชนิดพืช

กอน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ

หลัง ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ

ขาวโพดหวานสองสี

ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๓.๘๕ %
สาเหตุ เนื่องจากแมลงและจากมีเมล็ดไมเต็ม
ฝก และจุดที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นมากที่สุดคือ
ที่แปลงปลูกของเกษตรกร

ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๓.๓๓ % และ
ปริมาณของแข็งที่ละลายนําไ ดทั้งหมดที่รานคา
โครงการหลวงมีปริมาณใกลเคียงกับที่แปลงปลูก
ของเกษตรกร

ยอดซาโยเต

ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๓๙.๓๗ %
สาเหตุ เนื่องจากทางสรีรวิทยา (เหี่ยว) เปน
หลัก ซึ่งจุดที่มีความสูญเสียมากที่สุดเกิดขึ้นที่
งานคัดบรรจุกรุงเทพฯ

ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๑๙.๔๓ %
สําหรับยอดซาโยเตที่บรรจุในตะกราพลาสติกซึ่ง
รองดวยถุงพลาสติกขยายขางเจาะรู
ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๑๘.๘๐ %
สําหรับยอดซาโยเตที่บรรจุในตะกราพลาสติกซึ่ง
รองดวยถุงแอคทีฟ

แตงกวาญี่ปุน

ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๕๙.๑๑ %
สาเหตุ เนื่องจากเกิดจากผลแตงกวาญี่ปุนมี
ลักษณะรูปรางโคงงอและรูปรางผิดปกติมาก
ที่สุด ซึ่งพบความสูญเสียเกิดขึ้นที่แปลงปลูก
ของเกษตรกรมากที่สุด

ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๓๕.๖๕ %
สําหรับแตงกวาญี่ปุนที่บรรจุในตะกราพลาสติกซึ่ง
รองดวยถุงพลาสติกขยายขางเจาะรู
ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ๓๐.๓๙ %
สําหรับแตงกวาญี่ปุนที่บรรจุในตะกราพลาสติกซึ่ง
รองดวยถุงแอคทีฟไมพบความสูญเสียจากสาเหตุ
ทางสรีรวิทยาซึ่งทําใหแตงกวาญี่ปุนแสดงอาการ
ปลายผลเหี่ยวตลอดหวงโซอุปทาน

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃËÅÑ§¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇÂÍ´«ÒâÂàμŒ

Annual Report 2011 Highland Research and Development Institute (Public Organization) 19

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

๔. โครงการวิจยั และพัฒนาการผลิตและการตลาดสินคาหัตถกรรมของชนเผา
กะเหรีย่ ง ปะหลอง และลัวะ
เนนการวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดภูมิปญญาดานงานหัตถกรรมของชนเผากะเหรี่ยง ปะหลอง และลัวะ ใหมีคุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการของตลาด เพื่อพัฒนาตนแบบกลุมผูผลิตสินคาหัตถกรรมใหมีความเขมแข็งในระดับชุมชน เพื่อขยายผลไปสูชุมชน
พื้นที่สูงอื่นในระยะตอไป และเพื่อพัฒนากลุมผูผลิตสินคาหัตถกรรมตนแบบใหเปนศูนยเรียนรูงานหัตถกรรมของชนเผา
จากการศึกษากลุมสตรีทอผาของชนเผาทั้ง ๔ ชนเผา พบวาทั้งหมดมีการรวมกลุมทอผามานานตั้งแต ๓ – ๒๐ ป มีทั้งประสบ
ความสําเร็จสามารถดําเนินงานและการตลาดดวยตนเอง และอยูระหวางการพัฒนา ทุกกลุมมีจุดออนและจุดแข็งในการผลิต
การบริหารจัดการ และการตลาด การดําเนินงานวิจยั ชุดนีไ้ ดมกี ารพัฒนากลุม สตรีทอผาโดยการผลการวิเคราะหจดุ ออนของแตละกลุม
ซึ่งมีทั้งเหมือนกันและตางกัน การมาปรับปรุงแกไข โดยใหสมาชิกและคณะกรรมการกลุมเปนผูมีสวนรวมในการวิเคราะหและแกไข
และนําเอาจุดแข็งบางขอของบางกลุมไปเปนตัวอยางใหกับกลุมที่ยังขาดความเขมแข็ง นอกจากนั้นยังไดมีการศึกษาการตลาดถึงความ
ตองการลักษณะรูปแบบของสินคาหัตถกรรมผาทอในจังหวัดเชียงใหม และกรุงเทพฯ ของผูบริโภคทั้งที่เปนนักทองเที่ยว และคนทั่วไป
เพื่อนํามาพัฒนาและออกแบบงานหัตถกรรมผาทอโดยยังคงเอกลักษณของชนเผาไว ใชเสนใยและสีธรรมชาติเพื่อตอบสนองตลาด
ระดับกลาง ผลิตภัณฑดังกลาวไดมีการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ งานวิจัยชุดนี้ยังไดมีการพัฒนากลุม
ผูผลิตสินคาหัตถกรรมตนแบบใหเปนศูนยเรียนรูงานหัตถกรรมของชนเผา และการคัดเลือกชุมชนเพื่อพัฒนาใหเปนศูนยเรียนรู
ดานหัตถกรรม

ÍºÃÁÂŒÍÁÊÕ¸ÃÃÁªÒμÔ¡ÅØ‹ÁÊμÃÕ¡ÐàËÃÕèÂ§ ÈÙ¹Â¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§¾ÃÐºÒ·ËŒÇÂμŒÁ

ÍºÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÅØ‹ÁáÅÐμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

๕. โครงการวิจยั และพัฒนาการปลูกเฮมพและการแปรรูป
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงไดรับมอบหมายจาก สศช. ในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตางๆ ในการพัฒนาเฮมพ
ซึง่ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบตอแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพืน้ ทีส่ งู ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖)
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ และมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) เมื่อวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหสถาบันเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการประสานหนวยงานตางๆ โดย
เฉพาะประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงศึกษาวิจัยในดานตางๆ
โดยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
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การศึกษาวิจัย
การคั ด เลื อ กสายพั น ธุ เ ฮมพ ที่ มี
ปริมาณสาร THC ตําและเปอรเซ็นต
เสนใยสูง
การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก าร
เพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาภาย
ใตระบบการควบคุม
การพั ฒ นาชุ ด ตรวจวั ด ปริ ม าณสาร
THC ภาคสนาม (THC test kit)
การศึ ก ษาวิ จั ย การเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด
พั น ธุ เ ฮมพ แ ละแนวทางการใช
ประโยชนจากเมล็ด

ผลการศึกษาวิจัย
ขึ้นทะเบียนเฮมพ ๔ พันธุ (THC ตํากวา ๐.๓ % มีเปอรเซ็นตเสนใย ๑๗.๗-๒๒.๙ %) คือ
อารพเี อฟ๑ อารพเี อฟ๒ อารพเี อฟ๓ และอารพเี อฟ๔ ตอกองคุม ครองพันธุพ ชื กรมวิชาการเกษตร
ตนแบบหวงโซการผลิตเฮมพ (value chain) ๑ แบบ โดยแบงเปน ๓ ขั้นตอนหลักคือ การ
เพาะปลูก การแปรรูป และการตลาด และสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุม
ใน ๙ พื้นที่ รวมพื้นที่ ๖๗ ไร มีสมาชิก ๑๐ กลุม รวม ๑๔๐ ราย
ตนแบบชุดตรวจวัด THC test kit ๑ ชุด ที่สามารถตรวจวัดปริมาณ THC ตํากวา ๐.๓ % ได

การลดความชื้นโดยการตากบนตะแกรงโปรงยกพื้นในรมประมาณ ๑-๒ วัน แลวจึงตากแดด
และหลังจากลดความชื้นของเมล็ดเรียบรอยแลว ควรเก็บเมล็ดในถุงฟรอยดปดสนิทใน
สภาพหองเย็นที่อณ
ุ หภูมิ -๔ ถึง ๑๕ องศาเซลเซียส จะทําใหเมล็ดยังคงความงอกและความ
แข็งแรงไดมากกวา ๘๐ % นาน ๑๒ เดือน และเมล็ดมีคุณภาพดี
การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุและ ผลิตเมล็ดพันธุค ดั (Breeder seeds) จํานวน ๗ กิโลกรัม และเมล็ดพันธุห ลัก (Foundation
ขยายเมล็ดพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร seeds) จํานวน ๔๕ กิโลกรัม และเมล็ดพันธุขยาย (Extension seeds) จํานวน ๗๐๐
THC ตํา
กิโลกรัม
การพัฒนาเครื่องมือแปรรูปเสนใย ตนแบบพรอมแบบพิมพเขียวเครือ่ งลอกเปลือกพืชเสนใย ทีม่ กี าํ ลังผลิตไมตาํ กวา ๑๐ กิโลกรัม
เฮมพ
ตนเฮมพสด/ ชั่วโมง และเสนอแนะแนวทางการปรับใชกับการแปรรูปเสนใยเฮมพ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสียอม กระบวนการยอมสีธรรมชาติที่ไมตกสีงายสําหรับเสนใยเฮมพ ๕ เฉดสี คือ แดง เหลือง
สําหรับเสนใยเฮมพ
นําเงิน สม เขียว มวง และกระบวนการยอมสีเคมีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับเสนใย
เฮมพ ๓ เฉดสี คือ แดง เหลือง นําเงิน

¡ÒÃμÒ¡Å´¤ÇÒÁª×é¹μŒ¹àÎÁ¾

¡ÒÃ»ÅÙ¡àÎÁ¾¨Ò¡μŒ¹¡ÅŒÒà¾×Íè ¼ÅÔμàÁÅç´¾Ñ¹¸Øà ÎÁ¾ ¡ÒÃÍºÃÁμ‹ÍàÊŒ¹´ŒÒÂáÅÐÂŒÍÁÊÕàÊŒ¹ãÂàÎÁ¾

รวมทัง้ จัดทําคูม อื เรือ่ ง การปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุม
มูลนิธิโครงการหลวง โปสเตอรองคความรูเกี่ยวกับเฮมพ ๙ เรื่อง
และอนุสิทธิบัตร “เครื่องลอกเปลือกพืชเสนใย”

à¤Ã×Íè §ÅÍ¡à»Å×Í¡àÎÁ¾

¤ÙÁ‹ Í× ¡ÒÃ»ÅÙ¡àÎÁ¾
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๖. โครงการทดสอบปจจัยการผลิตชีวภาพในการเพิม่ ผลผลิตการปลูกผักอินทรีย
มุงเนนการทดสอบและคัดเลือกปจจัยการผลิตชีวภาพที่เหมาะสมสําหรับการเพิ่มผลผลิตการปลูกผักอินทรีย โดยการนําปจจัย
การผลิตชีวภาพทีไ่ ดจากโครงการวิจยั และพัฒนาปจจัยการผลิตชีวภาพเพือ่ ทดแทนสารเคมีเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู และปจจัยการผลิตชีวภาพ
จากมูลนิธิโครงการหลวงไปทดสอบในพื้นที่ของเกษตรกรภายใตกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกร โดยการทดสอบประกอบดวย
๕ กิจกรรมหลัก คือ
(๑) การทดสอบวัสดุเพาะกลาในผักอินทรีย โดยเปรียบเทียบ
วัสดุเพาะกลาจํานวน ๖ สูตร ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของตนกลาผัก
อินทรีย ๖ ชนิด พบวาวัสดุเพาะสูตร ๑ มีความเหมาะสมตอการเจริญ
เติบโตของตนกลาคอสสลัด เบบีฮ้ อ งเต ผักกาดฮองเต แตงกวาญีป่ นุ วัสดุ
เพาะสูตร ๒ มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของตนกลาโอคลีฟ
¡Ñº´Ñ¡¡ÒÇàË¹ÕÂÇÊÕàÅ×Í§ áÅÐ¡ÒÃ¤ÅØÁá»Å§»ÅÙ¡
เขียว โอคลีฟแดง
(๒) การทดสอบปจจัยการผลิตชีวภาพในการปองกันกําจัดดวงหมัดผักในกะหลําปลีรูปหัวใจอินทรีย พบวา การใชปจจัยการ
ผลิต (สารสกัดหางไหล เชื้อราบิวเวอเรีย และนําหมักสูตร PP๓) รวมกับการใชกับดักกาวเหนียวและการไขนําทวมแปลง สามารถลด
ปริมาณการระบาดของดวงหมัดผักไดดี
(๓) การทดสอบปจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกเบบี้ฮองเตอินทรีย พบวาการปองกันกําจัดโรคใบจุดโดยฉีดพนเชื้อราไตร
โคเดอรมาสลับกับเชื้อแบคทีเรีย BK๓๓ ทุกๆ ๕ วัน รวมกับการรดนําหมักชีวภาพ อัตรา ๑:๕๐๐ ทุกๆ ๗ วัน สามารถลดการระบาด
ของโรคใบจุด โดยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตได ๘๔.๘๑%
(๔) การทดสอบปจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกคอสสลัดอินทรีย พบวาการปองกันกําจัดโรคใบจุดโดยฉีดพนปุยชีวภาพ
(EM) ทุกๆ ๕ วัน รวมกับการรดนําหมักชีวภาพ อัตรา ๑:๒๐๐ ทุกๆ ๗ วัน สามารถลดการระบาดของโรคใบจุด และเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพผลผลิตได ๓๒.๒๖%
(๕) การทดสอบนําหมักชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตกะหลําปลีรูปหัวใจและกะหลําปลี พบวาในกะหลําปลีรูปหัวใจการรด
นําหมักชีวภาพทุกอัตราปริมาณผลผลิตไมแตกตาง และในกะหลําปลีการรดนําหมักมูลไสเดือนดิน อัตรา ๑:๕๐ ทุกๆ ๗ วัน กะหลําปลี
มีการเจริญเติบโตและมีปริมาณผลผลิตมากที่สุด
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๗. โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปจจัยทางดินเพือ่ การฟน ฟูทรัพยากรดินและ
การใชประโยชนทด่ี นิ อยางยัง่ ยืนในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมโครงการหลวง
ศึกษาสถานะธาตุอาหารพืชและปจจัยทางดินตามชนิดวัตถุตนกําเนิดดิน ระบบการปลูกพืช และสภาพแวดลอมจุลภูมิอากาศ ซึ่ง
มีผลกระทบตอการเสื่อมโทรมและการฟนฟูทรัพยากรดิน และประเมินสภาวะธาตุอาหารพืชและสถานะความอุดมสมบูรณของดินที่มี
ผลกระทบตอการผลิตพืชที่สรางรายไดหลัก รวมทั้งวินิจฉัยปจจัยทางดินซึ่งมีผลกระทบตอการเสื่อมโทรมและการฟนฟูทรัพยากรดิน
ในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง โดยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
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การใชประโยชนที่ดิน ๖ ลักษณะ ไดแก พืชผัก ไมผล พืชไร ขาวนานําขัง ไมดอกไมประดับ และไมยืนตนใชสอย บางพื้นที่มี
มาตรการอนุรักษดินและนําของกรมพัฒนาที่ดิน และสมบัติดิน สวนใหญวัตถุตนกําเนิดดินเปนวัตถุตกคางและเศษหินเชิงเขา ตะกอน
นําพาเกาในหุบเขาความหนาแนนรวมของดินบนและดินลางคอนขางตําถึงปานกลาง ความพรุนรวมของดินรอยละ ๓๒-๖๕ ปริมาณ
นําที่เปนประโยชนตอพืชในดินรอยละ ๕-๓๐ โดยนําหนัก เม็ดดินจัดอยูในกลุม small macro aggregates (รอยละ ๒๐-๖๐) และ
large macro aggregates (รอยละ ๔๐-๖๐)
สมบัตทิ างเคมีและธาตุอาหารพืชของทรัพยากรดินในแปลงเกษตรกรรม ปริมาณอินทรียวัตถุคอ นขางตาํ ถึงสูงมาก ปฏิกริ ยิ าดินกรด
ปานกลางถึงกรดรุนแรง ทรัพยากรดินมีสถานะความอุดมสมบูรณของดินตํา (หวยสมปอย ขุนแปะ) ถึงสูง (หวยลึก หวยโปง)
ในแปลงปลูกพืชของเกษตรกรบางพืน้ ที่ จะมีปริมาณโซเดียมแลกเปลีย่ นไดสงู ถึงสูงมาก
ซึ่งอาจเปนผลเนื่องจากเกษตรกรบางพื้นที่มีการกําจัดวัชพืชดวยวิธีการฉีดพนสารละลาย
เกลือแกง (NaCl) ซึ่งจะเกิดผลกระทบโดยตรงตอสมบัติทางเคมีและทางฟสิกสของดิน และ
คุณภาพของแหลงนําธรรมชาติ โดยทัว่ ไปแปลงปลูกพืชผักและแปลงไมผลมีปริมาณฟอสฟอรัส
ที่เปนประโยชน โพแทสเซียมที่เปนประโยชน และแมงกานีสที่สกัดไดปริมาณสูงถึงสูงมาก
เกินไป อันเปนผลเนือ่ งจากเกษตรกรมีการใชปยุ เคมีอตั ราสูงและปุย คอก (มูลไก) ปริมาณมาก
และติดตอกันนานหลายป ทําใหเกิดอันตรกิริยาแกงแยงและลดความเปนประโยชนของ
ธาตุเหล็ก สังกะสี และแมกนีเซียม เปนผลใหพืชที่ปลูกเกิดการขาดธาตุอาหารพืชดังกลาว
ไดงาย
นอกจากนี้ นํ า  ช ลประทานซึ่ ง มี ส ารประกอบ
คารบอเนตและไบคารบอเนตปะปนมาก จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาดินเปนสภาพดางจัดอยางรวดเร็ว
ทําใหพืชที่ปลูกเกิดการขาดจุลธาตุ ไดแก ธาตุเหล็ก สังกะสี
ทองแดง แมงกานีส และโบรอน ในบางชวงเวลาของรอบป ซึ่งจะมีผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตของพืช โดยเฉพาะอยางยิ่งพืชไมผล พืชผัก และพืชไมดอก รวมทั้งลดประสิทธิภาพของ
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ดังนัน้ เพือ่ ใหการจัดการดินและการใชประโยชนทด่ี นิ ทีเ่ หมาะสม จึงควรรณรงคไมใหใชเกลือแกง
ในการกําจัดวัชพืช และควรศึกษาวิจัยอัตราปุยและสูตรปุยทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ
จุลธาตุ ทีเ่ หมาะสมกับพืชผัก ไมดอก และไมผลแตละชนิด เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ตลอดจน
ลดการตกคางของปุย

๘. โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาทรัพยสนิ ทางภูมปิ ญ
 ญาและทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
เนนการวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยสินทางภูมิปญญาและทรัพยากรธรรมชาติ
ทีเ่ ปนทรัพยากรพันธุกรรม/ชีวภาพ ใหไดมาซึง่ ทรัพยสนิ ทางปญญาของชุมชน
อยางเปนรูปธรรม และประเด็นการบริหารสิทธิและผลประโยชนที่พึงไดของ
ชุมชน เพื่อเตรียมการเผชิญกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยสิน
และผลประโยชนที่สมาชิกชุมชนมีรวมกัน และผลักดันใหมีการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาอยางเปนรูปธรรม ในพื้นที่โครงการหลวงปาเมี่ยงและ
พระบาทหวยตม และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปางมะโอและโปงคํา
ไดดําเนินการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมเชิงทฤษฎี หลักการและ
ประสบการณการบริหารจัดการ “ทรัพยสินสวนรวมของชุมชน” เพื่อ
สังเคราะหรูปแบบที่ดี หรือ Optimal model การทบทวนขีดความสามารถ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใตขอบเขตโครงการวิจัยนี้ ในการบริหารผล
ประโยชนและพิทักษสิทธิตางๆเกี่ยวกับทรัพยสินชุมชน อาศัยการวิเคราะห
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SWOT และสรางตาราง TOWS แบบมีสวนรวม การศึกษานโยบายกับกรณีที่
เกี่ยวของ ขั้นตอน กระบวนการ และขอกําหนดตางๆ สําหรับการใหไดมาซึ่งทรัพยสิน
ทางปญญาตามกฎหมายสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ๔ แหง ในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อถายทอดใหผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายเกิดความเขาใจ และตัดสินใจดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การ
ทํางานสนับสนุนและรวมกับสมาชิก ตลอดจนหนวยงานราชการหรือองคกร อีกทั้ง
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย ในทุกขั้นตอนที่นําไปสูการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาจนสําเร็จ
ทายสุดไดนําไปสูการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตาม พ.ร.บ. สิ่งบง
ชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ คือ กาแฟเทพเสด็จและผาฝายทอผสมขนแกะบาน
หวยหอม และ พ.ร.บ. คุม ครองและสงเสริมภูมปิ ญ
 ญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
คือ พื้นที่ปาชุมชนบานปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม และปาชุมชนบานโปงคํา
อ.สันติสุข จ.นาน ทั้งนี้สําหรับทรัพยสินชุมชนแตละกรณีจะมีแนวนโยบายชี้แนะใน
การสรางภูมิคุมกันจากภยันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นและแนวนโยบายในการพัฒนา
เชิงรุกตอไป
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๙. โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาตัวชีว้ ดั ของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
และสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู ระยะที่ ๒
โครงการนี้เปนงานวิจัยตอเนื่อง ดําเนินการตามกรอบและวิธีการในโครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาพื้นที่สูงในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ระยะที่ ๑) โดยเพิ่มพื้นที่เปาหมาย ๔ พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง และ ๖ พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง รวม ๖๔
หมูบาน รวมทั้งปรับปรุงวิธีการสรางและแสดงผลตัวชี้วัดการพัฒนาใหดีขึ้น ไดปรับปรุงตัวชี้วัดทางดานระบบนิเวศลุมนําเพิ่มเติม และ
ไดเพิ่มเติมการวิเคราะหตัวชี้วัดทั้งในระดับหมูบานและระดับลุมนําขนาดเล็ก และในสถานการณที่หลากหลาย
ตัวชี้วัดแบงออกเปน ๕ หมวด คือ หมวดกายภาพ โครงสรางพื้นฐาน หมวดทรัพยากรและสิ่งแวดลอมหมวดการดํารงชีพ หมวด
ทรัพยากรมนุษย และหมวดความเขมแข็งของชุมชน มีทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด โดยใชฐานขอมูล จปฐ. และ กชช.๒ค ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ผนวก
กับขอมูลทางภูมิสารสนเทศ และขอมูลที่เก็บเพิ่มเติมบางสวน มีการพัฒนาระบบคํานวณตัวชี้วัดโดยอัตโนมัติจากขอมูล จปฐ. เรียกวา
โปรแกรม “คํานวณตัวชี้วัดจากขอมูล จปฐ.” (คตช-จปฐ) นอกจากนั้น ไดผนวกผลการคํานวณตัวชี้วัดและดัชนีการพัฒนาเขาไปใน
ระบบเรียกใชและแสดงผลเชิงแผนที่ (โปรแกรม RestusView) ทําใหสามารถเห็นผลการวิเคราะหไดสะดวกขึ้น จากการฝกอบรมนํา
ตัวชี้วัดและดัชนีการพัฒนาผนวกกับการมีสวนรวมของชุมชน สามารถนําไปใชประโยชนในการวิเคราะหปญหา ศักยภาพของพื้นที่
เพื่อกําหนดประเด็น และจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัย และพัฒนาพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๑๐. โครงการศึกษาเพือ่ เสนอแนะรูปแบบและสวนประกอบของโรงเรือนทีเ่ หมาะสม
สําหรับการปลูกพืชบนพืน้ ทีส่ งู
เนือ่ งจากพืน้ ทีส่ งู แตละแหงมีขอ จํากัดทีแ่ ตกตางกัน เกษตรกรมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด ซึง่ อาจทําใหโรงเรือนหลายรูปแบบไมมี
มาตรฐาน และยังพบวารูปแบบโรงเรือนทีใ่ ชอยูม ปี ญ
 หาฝนสาดและความรอนทีส่ ะสมภายในโรงเรือน สงผลกระทบโดยตรงตอการเจริญ
เติบโตของพืชและยังไมสามารถแกไขได ดวยเหตุนจ้ี งึ ไดศกึ ษารูปแบบและปญหาการใชงานของโรงเรือนปลูกพืชทีใ่ ชอยูใ นพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นา
โครงการหลวง และออกแบบโรงเรือนใหมคี วามเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชทีม่ ปี ริมาณขายสูง
จากผลการศึกษาวิจยั พบวา รูปแบบโรงเรือนปลูกพืชทีใ่ ช แบงเปน โรงเรือนเหล็กตนทุน ๕๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ บาท และโรงเรือน
ไมไผ ตนทุน ๑๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท และปญหาการปลูกพืชในโรงเรือนบนพืน้ ทีส่ งู ทีพ่ บ คือ (๑) สภาพภูมอิ ากาศแปรปรวนไมตรง
ตามฤดูกาล และพืน้ ทีส่ ว นใหญมคี วามลาดชันไมเหมาะกับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน (๒) รูปแบบโรงเรือนทีใ่ ชไมเหมาะสมกับชนิดพืช
สภาพพืน้ ทีแ่ ละไมมมี าตรฐานกอสราง เนือ่ งจากเกษตรกรไมมคี วามรูแ ละมีงบประมาณกอสรางจํากัด (๓) พืน้ ทีส่ าํ หรับสรางโรงเรือนจํากัด
(๔) โครงสรางโรงเรือนระบายอากาศไดนอ ยและฝนสาด (๕) การเขาทําลายของศัตรูพชื มีหลายชนิดตลอดฤดูกาลปลูก และ(๖) ปญหาการ
ใชงานพลาสติกมุงหลังคาโรงเรือนหลังจากใชงานแลว ๑ ป พลาสติกเริม่ ขุน มีตะไครนาํ ห รือเชือ้ ราเกาะทําใหปริมาณและความเขมแสงที่
สองมาภายในโรงเรือนลดลงสงผลตอการสังเคราะหแสงของพืช
การออกแบบโรงเรือนสําหรับการปลูกพืชทีม่ ปี ริมาณขายสูง ไดแก (๑) พืชผัก (พริกและมะเขือเทศ) (๒) ไมดอก (กุหลาบและ
เบญจมาศ) และ (๓) ไมผลขนาดเล็ก (สตรอเบอรี)่ บนพืน้ ทีส่ งู ๓ ระดับ คือ ตาํ กวา ๕๐๐ เมตร ๕๐๐-๑,๐๐๐ เมตร และสูงกวา ๑,๐๐๐
เมตร จึงมีแนวคิดการสรางโรงเรือนเหล็กแบบถอดประกอบแตละชิน้ สวนทีก่ อ สรางไดทกุ พืน้ ที่ สามารถเลือกรูปแบบ ขนาดและความสูง
ปด-เปดดานขางหรือชัน้ บนไดสะดวก เพือ่ ปรับอุณหภูมหิ รือปองกันฝนนาจะเหมาะสมทีส่ ดุ พรอมติดตัง้ โครงสรางหรืออุปกรณชว ยกันฝน
และระบายอากาศภายในโรงเรือน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการใชงาน อายุการใชงาน และตนทุนการสรางเปนหลัก
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á¼¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂàªÔ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ
ã¹¾×é¹·Õè¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
แผนงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง มุง เนนใหเกิดการพัฒนาองคความรู ในการนําผลการวิจยั ของโครงการหลวง
ไปปรับใชกับชุมชนบนพื้นที่สูงอยางเหมาะสม โดยเกษตรกรมีสวนรวมในการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง การสราง
คุณคาเพิ่มจากภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางความมั่นคงของอาหารและฟนฟูความอุดมสมบูรณของ
ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน รวมทั้งการรวบรวมและการสังเคราะหสถานการณและปญหาดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงดวย

๑. โครงการฟน ฟูความอุดมสมบูรณของดินและจัดการธาตุอาหารพืชในพืน้ ที่
ขยายผลโครงการหลวง
โครงการฯนี้ไดวิจัยตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ มีขอบเขตงานวิจัยดังนี้ (๑) วินิจฉัยสถานะธาตุอาหารพืช
สําคัญ (๒) รวมกับชุมชนวางแผนและทดสอบสาธิตการจัดการธาตุอาหารพืชและฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในแปลงเกษตรกร
(๓) รวมกับเกษตรกรจัดดูงานผลการทดสอบสาธิตเพื่อถายทอดความรูสูชุมชนและ (๔) สังเคราะหสูตรปุยขาวไรจากผลการทดสอบ
และนําไปขยายผลในพื้นที่อื่น
โดยมีผลการศึกษาวิจัยและการนําไปใชประโยชนของเกษตรกรในพื้นที่ ดังนี้
(๑) การจัดการธาตุอาหารสามารถเพิ่มผลผลิตพืช ๑๓ - ๔๕๑ %
ในพืช ๘ ชนิด ไดแก ขาวนา ขาวไร ขาวโพด ถั่วเหลือง ผักกาดขาวปลี
หอมญี่ปุน กะหลําปลี และมะเขือเทศ ในแปลงทดสอบของเกษตรกร ๘๖ ราย
ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ๒๐ แหง ทําใหรายไดหลังหักตนทุนเพิ่มขึ้น
๑๙๙ – ๑๒,๗๗๖ บาท/ไร
(๒) การศึกษาดูงานผลการทดสอบในแปลงเกษตรกรรวมกับการ
จัดหาเงินทุนกูยืม สงผลใหเกษตรกร ๑๔๓ ราย ยอมรับเทคโนโลยีและใชปุย
ตามคําแนะนําเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช ๙ ชนิด ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
๑๑ แหง
ÍºÃÁ¡ÒÃ¼ÊÁ»Ø‰Âà¾×èÍãªŒà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔμ¾×ª
ã¹á»Å§·´ÊÍºÊÒ¸Ôμ
(๓) สังเคราะหสูตรปุยขาวไรจากผลทดสอบขาวไรในพื้นที่ขยายผลฯและนําไปทดสอบในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการ
ขยายผล โดยปุยขาวไรสามารถเพิ่มผลผลิตขาวไรเฉลี่ย ๕–๗๖ % ในแปลงเกษตรกร ๔๑ ราย ตามลําดับ ทําใหรายไดหลังหักตนทุน
เพิ่มขึ้น ๙๖ – ๔,๐๓๒ บาท/ไร
(๔) การทดสอบการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินโดยใชเศษพืชทําคันปุยทดแทนการเผา และใสโดโลไมทและหินฟอสเฟต
ในคันปุย ทําใหผลผลิตขาวโพดที่ปลูกติดคันปุยสูงกวาตนที่อยูหางจากคันปุย ๕๒ - ๑๕๘ % ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ๒ แหง
จากการแสดงผลการทดสอบและอบรมสาธิตการทําคันปุยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สงผลใหเกษตรกร ๑๑๐ ราย ในพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวง ๑๐ แหง ทําคันปุย ๑๑๐ ไร

áººà´ÔÁ (÷÷ ¡¡/
äÃ‹)
á»Å§·´ÊÍºÊÒ¸Ôμ¡ÒÃà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔμ¶ÑèÇàËÅ×Í§

áººãËÁ‹ (òðø ¡¡/äÃ‹)
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๒. โครงการทดสอบสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง
ทดสอบสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวง โดยการนําผลสําเร็จของโครงการหลวงไปใชเปนตนแบบในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
เพื่อพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกรบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะดานการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับสงเสริมใหเกษตรกร โดย
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดําเนินการทดสอบใน ๕ เรื่อง คือ กาแฟ ไมดอก พืชผัก ไมผล และไสเดือนดิน มีผลการทดสอบดังนี้
การทดสอบ

ผลการทดสอบ

เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา ศึกษาระยะปลูกและการตัดเพื่อสรางลําตนใหม พบวา
การปลูกทดสอบระยะชิด ๑.๕ x ๑.๕ ม. และ ๑.๕ x
๒.๐ ม. ทําใหตนกาแฟมีการเจริญเติบโตดี โดยที่ระยะ ๓
เดือนหลังการปลูกตนกาแฟมีความสูงเฉลี่ย ๕๐-๕๕ ซม.
ตัดเพื่อสรางลําตนใหม ตนที่ทําการตัดและปลิดหนอใหม
ใหเหลือเพียง ๑ หนอ และ ๒ หนอ โดยหนอใหมมีความ
สูงเฉลี่ยระหวาง ๖๐-๖๕ ซม.
เทคโนโลยีการปลูกไมดอก
(๑) ทดสอบการปลูกซิมบิเดียม มีจํานวนหนอเฉลี่ย ๖.๖๑
หนอตอกระถาง (๒) การทดสอบพันธุไมกระถาง ๗ ชนิด
สําหรับพื้นที่ดอยปุย คือ เทียนฝรั่งพันธุโชวไทมซีรีส บิโก
เนียพันธุอดัมมิกซ/โรส สําหรับพื้นที่ปางมะโอ คือ เทียน
ฝรั่งพันธุดีวายน ซีรีส บิโกเนียพันธุอดัมมิกซ/โรส และ
สําหรับพื้นที่หวยเขยง คือ ผีเสื้อพันธุสตารซีรีส ดาวเรือง
พันธุไอซเบิรก และพิทูเนียพันธุจัมโบแซลมอนฮาโล พื้นที่
หวยเขยง คือ ผีเสื้อพันธุสตารซีรีส ดาวเรืองพันธุไอซ
เบิรก และพิทูเนียพันธุจัมโบแซลมอนฮาโล และ (๓) การ
ทดสอบการปลูกไมหัว ๓ ชนิด (ปทุมมา บัวดิน และวาน
สี่ทิศ) พบวา การทดสอบการอบดินดวยกรรมวิธีตางๆ
เพื่อปลูกปทุมมาที่ใชปูนขาวโรยกอนปลูกมีอัตราความสูง
เฉลี่ยดีกวากรรมวิธีอื่นๆ
เทคโนโลยีการปลูกพืชผัก
(๑) การใชวิธี IPM เพื่อลดการใชสารเคมีเกษตร พบวา
ตนทุนการปลูกมะเขือเทศตอพื้นที่ ของแปลงทดสอบ
และแปลงควบคุมมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P≤๐.๐๕) ในขณะที่ตนทุนการปลูกกะหลําปลี และ
ซุกินี แปลงทดสอบมีตนทุนสูงกวาแปลงควบคุม ๕๐ และ
๗๙๙ บาท ตามลําดับ สวนกะหลําปลีพื้นที่ขุนสถาน แปลง
ทดสอบมีตนทุนการผลิตตํากวาแปลงควบคุม ๘๓ บาท
ในดานปริมาณผลิตผลนัน้ แปลงทดสอบและแปลงควบคุม
ของกะหลําปลีบางพื้นที่ มีปริมาณผลิตผลตอพื้นที่ ๑ งาน
สูงกวาแปลงควบคุม ๕๐ - ๖๒๗ กิโลกรัม ทําใหรายได
สุทธิของเกษตรกร แปลงทดสอบมีรายไดสุทธิมากกวา
๓๑๖ - ๑,๓๓๗ บาท (๒) การปลูกพริกซุปเปอรฮอทใน
โรงเรือนระบบนําหยดเพื่อประหยัดนํา อยูระหวางเก็บ
เกี่ยวผลผลิต และ (๓) การเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตพริกกระเหรี่ยงดวยปุยหมัก พริกกระเหรี่ยงอยูใน
ระยะเจริญเติบโตทางลําตน ทั้งนี้ผลสํารวจการยอมรับ
เทคโนโลยี IPM กับเกษตรกร ๕ พื้นที่นั้น เกษตรกร
รอยละ ๙๐ ยอมรับเทคโนโลยี และจะนําไปปฏิบัติตอไป

การใชประโยชนของเกษตรกร
เรียนรูในการจัดการสวนกาแฟที่ดี
มี ก ารวางแผนการปลู ก ให เ หมาะ
สมกับสภาพพื้นที่ ทําใหเกษตรกร
สามารถผลิตกาแฟที่มีปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตคุมคาตอการ
ลงทุนตอพื้นที่และเกิดความยั่งยืน
มีชนิดและพันธุ ไมตดั ดอก ไมกระถาง
และไม หั ว ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่
และสามารถปลู ก เพื่ อ เป น อาชี พ
สรางรายได

การประยุกตใชวิธี IPM ในการปลูก
พืชผักเชิงการคา ชวยใหเกษตรกร
บนพื้ น ที่ สู ง มี ต น ทุ น การใช ส าร
เคมีกําจัดศัตรูพืชลดลง และ การ
ปลูกผักในโรงเรือนระบบนําหยด
เปนแนวทางชวยแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนําและยังชวยควบคุม
ปริมาณคุณภาพผลผลิต สําหรับ
การใช ปุ ย หมั ก รองก น หลุ ม หรื อ
ทํ า เป น แนวคั น ปุ ย สามารถเพิ่ ม
ปริ ม าณคุ ณ ภาพผลผลิ ต ได ใ น
ระดับหนึ่ง
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การทดสอบ
เทคโนโลยีการปลูกไมผล

ผลการทดสอบ
(๑) การศึกษาพันธุพี้ช Tropic beauty EarliGrande และ
Jade ทั้ง ๓ สายพันธุสามารถออกดอกและใหผลผลิตไดดี
คุณภาพตามมาตรฐานของโครงการหลวงของพันธุ Jade
สวนใหญอยูในเกรด ๑ (๕๕.๓๔ เปอรเซ็นต) (๒) การ
ทดสอบพันธุสมโอ (ทองดี ขาวนําผึ้ง ขาวแตงกวา) มีการ
เจริญเติบโตดีโดยเฉพาะพื้นที่สะเนียนที่มีการเจริญเติบโต
ดีกวาพื้นที่อื่น (๓) การทดสอบอะโวกาโดพันธุ Hass
ในพื้นที่วาวีและสบโขงเริ่มใหผลผลิตเปนปแรก มีขนาด
ความยาวของผล ๘.๑๕ และ ๖.๗๐ เซนติเมตร ตาม
ลําดับ (๔) การทดสอบการปลูกวานิลลาในพื้นที่โปงคํา
โดยวิธีการปลูกตนวานิลลาในโรงเรือน มีการเจริญเติบโต
ดีกวาตนที่ปลูกรวมกับตนไมในปา และมีความยาวของ
ฝกวานิลลาเฉลี่ยมากกวา (๑๔.๗๕ และ ๑๔.๐ เซนติเมตร
ตามลําดับ)
การวิจัยและพัฒนาการใชไสเดือน (๑) การสํารวจและรวบรวมไสเดือนดินพันธุทองถิ่นใน
ดินเพื่อการเกษตรและการกําจัด พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ๗ แหง พบไสเดือนดินพันธุ
ทองถิ่นที่มีลักษณะแตกตางกัน คือ หวยเขยง ๔ ชนิด
ขยะอินทรีย
คลองลาน ๑ ชนิด โปงคํา ๓ ชนิด หวยเปา ๖ ชนิด
สบเมย ๔ ชนิด ปางยาง ๓ ชนิด และสบโขง ๕ ชนิด (๒)
ศึกษาอัตราการขยายพันธุของไสเดือนดินขี้ตาแร ทุกๆ ๑
เดือนจะมีจํานวนไสเดือนดินเพิ่มขึ้นประมาณ ๒ เทา และ
ใชระยะเวลาในการยอยขยะประเภทเศษผัก เศษผลไม
และเศษอาหาร ๕-๑๔ วัน (ขึ้นอยูกับประเภทของขยะที่
ให) โดยปริมาณปุยมูลไสเดือนดินและนําหมักมูลไสเดือน
ดินจะแปรผันตามปริมาณขยะที่ให

การใชประโยชนของเกษตรกร
เกษตรกรได เ รี ย นรู เ ทคโนโลยี
ใหมๆ รวมถึงการเรียนรูการปลูก
ไมผลใหมๆ และสามารถนําองค
ความรู ใ นการเปลี่ ย นพั น ธุ ไ ม ผ ล
ไปปฏิบัติ นอกจากนี้ เกษตรกร
สามารถสรางรายไดจากการปลูก
ไมผล

เกษตรกรสามารถนํ า วิ ธี ก ารใช
ปุยมูลไสเดือนดินและนําหมักมูล
ไสเดือนดินไปประยุกตใช เพื่อลด
ตนทุนในการปลูกพืช

๓. โครงการวิจยั การฟน ฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
เปนโครงการวิจัยตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใตหลักการของโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดําริ (Food
Bank) โดยเปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมกับ ๔๑ ชุมชน ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการ
รักษนําเพื่อพระแมของแผนดิน ใน ๗ จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย นาน แมฮองสอน พิษณุโลก อุตรดิตถ และกาญจนบุรี ผลการ
ดําเนินงานวิจัยสรุปไดดังนี้
๑) สังเคราะหและประมวลผลองคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชทองถิ่น เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลพืชทองถิ่นบน
พื้นที่สูง ๓ พื้นที่ มีความหลากหลายของพืชทองถิ่น ดังนี้
โครงการขยายผลฯ
แมสลอง (๑๒๒ ชนิด)
สบเมย (๑๐๒ ชนิด)
แมสามแลบ (๘๔ ชนิด)

พืชเดน
หนอไมนํา โอชุน หอมชู ยอดถั่วลันเตา ยอดมะระหวาน ถั่วพื้นเมือง รางจืดดอกแดง หงสผาคํา
เนียง หมาก พลู เผือก บุก ถั่วพุมดํา ผักอีหลืน งา ฟกทอง ถั่วพู และหงอนไก
พลู และ เนียง
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โดยประมวลผลและจัดจําแนกพืชทองถิ่นที่มีการใชประโยชนใน ๔๑ ชุมชน ๘ ชนเผา ไดเปน ๕ กลุม รวม ๔,๒๒๑ ชนิด
ประกอบดวย พืชอาหาร ๒,๑๖๗ ชนิด สมุนไพร ๑,๕๑๐ ชนิด พืชใหสียอมธรรมชาติ ๓๕ ชนิด พืชพิษ ๑๓ ชนิด และใชสอยอื่น ๆ
๔๙๖ ชนิด ซึ่งมีการตรวจสอบความถูกตองแลว ๑,๐๑๔ ชนิด รวมทั้งรวบรวมขอมูลผูรูหรือปราชญชุมชน สําหรับจัดทําทําเนียบผูรู
จํานวน ๑๔๕ คน ประกอบดวยผูรูดานสมุนไพร/หมอยา ๕๒ คน ดานอาหารปา/พรานปา ๓๘ คน ดานหัตถกรรม ๒๘ คน และดาน
อื่นๆ ๒๗ คน
๒) ฟนฟูและอนุรักษความอุดมสมบูรณของแหลงอาหาร (Food bank) และความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับใชประโยชน
ในชุมชน โดยรวบรวมและเพาะขยายพันธุพืชทองถิ่นรวมกับชุมชน ๒๗ แหง จํานวน ๘๗๘ ชนิด ๑๐๓,๖๖๕ ตน ในจํานวนนี้มีพืชหา
ยาก ไดรับการขยายพันธุและปลูกฟนฟู จํานวน ๒๗ ชนิด ใน ๒๐ ชุมชน เชน รางจืดดอกแดง ตีนฮุงดอย โลงเลง หงสผาคํา คานหาน
มะกิ้ง และหวายหนามเกี้ยว เปนตน และปลูกพืชทองถิ่นเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของแหลงอาหาร ยาสมุนไพร พลังงานและใชสอย
จํานวน ๘๕ ชนิด รวม ๒๕,๔๑๔ ตน ในชุมชน ๒๕ แหง พื้นที่รวม ๑๗๕ ไร จากการมีสวนรวมของชุมชน ๘๘๑ คน
๓) ศึกษาและพัฒนาศูนยเรียนรูก ารฟน ฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน โดยรวมกับชุมชนจัดทําแปลง
รวบรวมพืชผักสมุนไพรทองถิ่น ทําปายสื่อความหมาย และเสนทางเรียนรู จํานวน ๙ แหง และถายทอดองคความรูสูชุมชนโดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะขยายพันธุพืช/สัตวทองถิ่น จํานวน ๓ ครั้ง
๔) พัฒนาตอยอดองคความรู และศึกษารวบรวมขอมูลเชิงลึกดานตางๆ ของพืชสําคัญ โดยรวมกับชุมชนสังเคราะหและคัด
เลือกพืชที่มีศักยภาพเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จํานวน ๓๐ ชนิด โดยแบงกลุมพืชออกเปน ๕ กลุม ไดแก พืชอาหาร
(เชน เฮาะที ผักฮาก ตองหอม) ชาชงสมุนไพร (เชน ปญจขันธ รางจืด มะรุม เชียงดา ยานาง ใบเตย) สียอมธรรมชาติ (เชน ฮอม
คราม) ปจจัยการผลิตชีวภาพ (เชน หนอนตายหยาก วานนํา คางคาวดํา) และผลิตภัณฑเวชสําอาง (เชน ชาเมี่ยง ฟกขาว มะเนียงนํา
ฮอสะพายควาย วานกีบแรด) และศึกษาขอมูลทุติยภูมิของพืชสําคัญ ๑๐ ชนิด ไดแก หนอขม โลงเลง รางจืดดอกแดง หงสผาคํา
เจียวกูหลัน ตีนฮุงดอย เฮาะที มะเนียงนํา มะแขวน และผักฮาก ครอบคลุมขอมูล ขอมูลทางพฤกษศาสตร การขยายพันธุ การใช
ประโยชนในทองถิ่น คุณคาทางโภชนาการและสาระสําคัญ เปนตน
๕) ศึกษาและพัฒนากลุม อาชีพตนแบบทีส่ ามารถสรางรายไดจากการตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ โดยสนับสนุนการรวมกลุม สมาชิก
ดําเนินการตอยอดฟน ฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับเปนรายไดเสริมของครัวเรือน ไดแก กลุม เพาะขยายพันธุ
พืชผักสมุนไพรพืน้ บาน กลุม ผูป ลูกเจียวกูห ลัน กระเทียมจีน และกูช ิ และกลุม อนุรกั ษและฟน ฟูกลวยไมทอ งถิน่ มีสมาชิกรวม ๑๓๒ คน
๖) ศึกษาแนวทางการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับพืชทองถิ่นหรือภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน ไดแก ลิขสิทธิ์
หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรทองถิ่นบนพื้นที่สูง ชุมชนบานปางมะโอและโปงคํา การจดแจงภูมิปญญาทองถิ่นไทยผลิตภัณฑจากยา
สมุนไพรและอาหารทองถิ่น การประกาศเขตพื้นที่อนุรักษสมุนไพรและถิ่นกําเนิด ตาม พ.ร.บ. คุมครองและสงเสริมการแพทยแผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒ และการขึ้นทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
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๔. โครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู
มุงวิจัยและพัฒนาตอยอดองคความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและ
ทองถิ่นไปสูการใชประโยชนในระดับชุมชนและในเชิงการคา โดยทําการวิจัยเบื้องตนในระดับหองปฏิบัติการกอนจึงขยายสูชุมชนหรือ
ผูรับประโยชนอื่นๆ ตอไป ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังนี้
๑) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑในระดับชุมชนเพื่อใหชุมชนนําไป
ใชประโยชน ไดแก (๑) แชมพูกําจัดเห็บหมัดสําหรับสัตวเลี้ยง สูตร ๑ (หนอนตายหยาก+มะแขวน) และสูตร ๒ (หนอนตายหยาก
+ตะไครตน) (๒) เครื่องดื่มชาชงสมุนไพร ไดแก ผักเชียงดา ยานาง และรางจืดดอกมวง/ดอกแดงในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการ
หลวงโปงคํา สบโขง และปากลวย (๓) ปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิตผงปรุงรสผสมเฮาะทีใหไดมาตรฐาน
๒) การศึกษาเชิงลึกองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการสรางเมลานิน ฤทธิ์
ตานเซลลมะเร็งผิวหนัง และฤทธิ์ลดการสะสมไขมันใตผิวหนัง พบวา สารสกัดหยาบจากตีนฮุงดอย สะแล ละหุงแดง และนํามันมะแขวน
มีฤทธิย์ บั ยัง้ เซลลมะเร็งผิวหนังและลําไส และสารสกัดหยาบจากตีนฮุง ดอย
และกวาวเครือดํามีฤทธิใ์ นการลดเซลลไขมัน (Anticellulite) ซึง่ สามารถนํา
ไปเป น ข อ มู ล ในการพั ฒ นาเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ค รี ม นวดลดเซลล ไขมั น
(Anticellulite) ตอไป
ขณะนี้อยูระหวางการยกรางคําขอคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ไดแก (๑) สูตรและกรรมวิธีผลิตผงปรุงรสธรรมชาติเฮาะที (๒) สูตรตํารับ
ผลิตภัณฑปรับสภาพผิวหนา (Toner) และ (๓) สูตรตํารับผลิตภัณฑเพิ่ม
ความชุมชื้นผิวหนา (Moiturizer)
นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหม
ไดแก ผลิตภัณฑบํารุงผม (Hair tonic) จากสารสกัดขิงและหญาถอด
ปลอง ซึ่งอยูระหวางการทดสอบประสิทธิภาพ
à¤Ã×èÍ§´×èÁÊÁØ¹ä¾ÃÃÒ§¨×´ («ŒÒÂ) áÅÐáªÁ¾Ù¡íÒ¨Ñ´àËçº
ËÁÑ´¨Ò¡Ë¹Í¹μÒÂËÂÒ¡ÊíÒËÃÑºÊÑμÇàÅÕéÂ§ (¢ÇÒ)

๕. โครงการวิจยั และพัฒนาปจจัยการผลิตชีวภาพเพือ่ ทดแทนสารเคมีเกษตร
บนพืน้ ทีส่ งู
เปนชุดโครงการตอเนื่อง จํานวน ๑๔ โครงการยอย ดําเนินงานวิจัย ๔ รูปแบบ (๑) งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสํารวจขอมูลปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการเขาทําลายของโรคและแมลงศัตรูพืชบนพื้นที่สูงสําหรับใชพยากรณการระบาดของศัตรูพืช (๒) งานวิจัยและพัฒนา
ปจจัยการผลิตชีวภาพชนิดตางๆ ไดแก อุปกรณหรือสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ผลิตจากเชื้อจุลินทรีย สารสกัดพืช และสารสงเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช (๓) การทดสอบประสิทธิภาพของปจจัยการผลิตชีวภาพในแปลงปลูกพืช และ (๔) การวิจัยและพัฒนาวิธีการเพิ่ม
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย และทดสอบวิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียประเภทตางๆ สําหรับการผลิตในเชิงปริมาณ สรุปดังนี้
๑) การวิจัยผลกระทบของปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการแพรระบาดของโรคและแมลงสําหรับการปลูกพืชตระกูลกะหลํา
มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง พบวา ความชื้นสัมพัทธอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณนําฝน ความเขมแสง ความเร็วลม ชนิด
และพันธุพืชปลูก ระยะการเจริญเติบโต วัชพืช (พืชอาศัย) ตําแหนงแปลงปลูกที่แตกตางกัน มีความสัมพันธตอการเขาทําลายของศัตรู
พืชทั้งหมด โดยพบระดับการเกิดโรคในพื้นที่ ๑ งาน มากกวา ๒๐ เปอรเซ็นต ชวงที่มีความชื้นสัมพัทธอากาศ ๗๕-๑๐๐ เปอรเซ็นต
อุณหภูมิ ๒๐-๓๕ องศาเซลเซียส สําหรับแมลงศัตรูพืชจะสรางความเสียหายมากกวาระดับเศรษฐกิจชวงความชื้นสัมพัทธอากาศ
๔๐-๖๐ เปอรเซ็นต อุณหภูมิ ๒๖-๔๒ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ความรุนแรงจะขึ้นอยูกับความเขมแสง ทิศทางและความเร็วลม และปริมาณ
นําฝนในลักษณะองคประกอบรอง นอกจากนี้พืชอาศัยบริเวณแปลงปลูกยังมีผลตอการเพิ่มปริมาณและความรุนแรงของการทําลาย
ดวยซึ่งจากการสํารวจพบพืช ๑๕ ชนิด แบงเปน แหลงอาศัยเชื้อสาเหตุโรคพืช ๖ ชนิด แมลงศัตรูพืช ๗ ชนิด และทั้งเชื้อสาเหตุโรค
และแมลงศัตรูพืช ๒ ชนิด โดยโรคและแมลงศัตรูที่พบในพืชอาศัย คือ โรคใบจุด โรคใบไหม เพลี้ยออน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ และ
หนอน ซึ่งเปนชนิดเดียวกับศัตรูกะหลําปลี มะเขือเทศ และพริก
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๒) การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑควบคุมโรคเนาคอ
ดินของพริกกระเหรี่ยงและมะเขือเทศ ซึ่งการตอยอดชีวภัณฑ
โดยใชเชื้อแอคติโนมัยซีสที่คัดเลือกไดจากโครงการในระยะ
ที่ผานมา ไดแก GAR๑ NEE๑ COF๑ และ PRE๕ และเชื้อที่
คัดเลือกไดใหมจากพื้นที่โครงการขยายผล ไดแก COF๖ ERY๑
และ MET๔ สามารถนํามาพัฒนาเปนชีวภัณฑคลุกเมล็ดที่
สามารถยึดเกาะผิวเมล็ดไดมากขึน้ และนํามาขึน้ รูปเปนชีวภัณฑ
สําหรับรองกนหลุม เพื่อใชในการควบคุมโรคเนาคอดินที่เกิด
จากเชื้อ Fusarium oxysporum, Pythium sp., Rhizoctonia sp. และ Sclerotium sp. เชื้อปฏิปกษในชีวภัณฑมีชีวิตรอดและทน
ตอ glyphosate, abamectin, cypermecthrin, metalaxyl และทนตออุณหภูมิและความชื้นที่แปรปรวนไดนานถึง ๓๐ วัน โดย
เฉพาะไอโซเลท GAR๑ และ NEE๑ การใชชีวภัณฑรองกนหลุมกอนปลูกมะเขือเทศบนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงสบโขง พบวา
ชีวภัณฑ NEE๑ สงเสริมใหพืชมีความสมบูรณแข็งแรง แตกกิ่ง รวมถึงใหนําหนักเฉลี่ยตอผลมากที่สุด ๗๘.๒๖ กรัม เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดควบคุมที่มีนําหนักผล ๗๓.๓๓ กรัม
๓) การวิจยั และพัฒนาชีวภัณฑควบคุมโรคทางดินและโรคหลังการเก็บเกีย่ วของพริกกะเหรีย่ งบนพืน้ ทีส่ งู การพัฒนาตอยอด
สูตรสําเร็จชีวภัณฑในรูปแบบตางๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการละลายและปลดปลอยเชือ้ แบคทีเรียปฏิปก ษ ไดชวี ภัณฑรปู แบบเม็ดฝง
ดินจากสวนประกอบของ sodium carboxymethyl cellulose (SCMC), microcrystalline cellulose (MCC), lactose, talcum
และ magnesium stearate ในอัตราสวนทีเ่ หมาะสม เมือ่ นําชีวภัณฑไปทดสอบการสลายตัว หลังจากการฝงชีวภัณฑไวในภาชนะทีบ่ รรจุ
ดิน พบวาดินทีม่ คี วามชืน้ สูง พบเม็ดชีวภัณฑมกี ารละลายทีด่ ี เปอ ย ยุย ได นอกจากนีย้ งั ไดพฒ
ั นาชีวภัณฑรปู แบบผงละลายนํา จากสวน
ประกอบของ Sodium algenate, polyvinylpyrolidone (PVP) และ lactose ไดชวี ภัณฑทม่ี ลี กั ษณะเปนผงสีขาว พบวา ชีวภัณฑ
ในสูตรทีไ่ ดมกี ารละลายในนําไ ดดี หลังผลิตจะมีปริมาณเชือ้ แบคทีเรียอยูท ่ี ๔.๕๐ x ๑๐๑๐ cfu/กรัม นอกจากนีย้ งั คงมีชวี ติ รอดอยูบ นใบ
พริกกะเหรีย่ งหลังจากฉีดพนไปทีใ่ บแลว ๑๐ วัน โดยมีแบคทีเรีย
ปฏิปก ษ ประมาณ ๒.๐๐ - ๒.๘๓ x ๑๐๕ cfu./มิลลิลติ รตอใบ
เมือ่ เปรียบเทียบกับปริมาณตัง้ ตนทีม่ ี ๑.๖๐-๒.๐๐ x ๑๐๖ cfu./
มิลลิลิตรตอใบ และเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของ
พริกกะเหรีย่ งทีพ่ บไดแก Aspergillus sp., Fusarium sp.,
Cladosporium sp., Pennicillium sp., Rhizopus sp. และ
Colletotrichum sp. สวนการทดสอบหาแบคทีเรียปฏิปก ษ เพือ่
ÅÑ¡É³ÐªÕÇÀÑ³±áºº¼§ áººàÁç´ áÅÐãº¾ÃÔ¡ËÅÑ§¡ÒÃ
ควบคุมเชือ้ สาเหตุโรคหลังการเก็บเกีย่ ว โดยพบแบคทีเรียปฏิปก ษ
©Õ´¾‹¹´ŒÇÂªÕÇÀÑ³±
๒ ไอโซเลท ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการยับยัง้ ไดดี
๔) การวิจยั และพัฒนาสารทุตยิ ภูมจิ ากเชือ้ แอคติโนมัยซีสเอนโดไฟทควบคุมโรคทางใบของพืชตระกูลกะหลาํ และมะเขือเทศ
บนพื้นที่สูง จากการจําแนกชนิดเชื้อสาเหตุโรคใบจุดของกะหลําปลี โรคใบไหมและโรคราแปงของมะเขือเทศ พบเชื้อรา Alternaria
brassicicola, A. solani และ Oidium sp. ตามลําดับ สําหรับเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท สามารถแยกเชื้อได ๕๕ ไอโซเลท เมื่อนํา
ไปทดสอบประสิทธิภาพดวยวิธกี าร Dual culture พบวา ไอโซเลท CEN๒๖ สามารถยับยั้งเชื้อรา A. brassicicola ไดดีที่สุด ๘๐.๐๐
เปอรเซ็นต สวนไอโซเลท COF๔ สามารถยับยั้งเชื้อรา A. solani ไดดีที่สุด ๗๑.๗๙ เปอรเซ็นต นอกจากนี้นํากรองเลี้ยงเชื้อ CEN๒๖
สามารถยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อรา Oidium sp. ได ๖๑.๘๔ เปอรเซ็นต
๕) การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑกําจัดแมลงหวี่ขาวในการปลูกมะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มปริมาณและคงประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงของเชื้อรา Paecilomyces tenuipes (Peck) Samson โดยนํามาศึกษาการ
เจริญเติบโตในอาหารที่มีอัตราคารบอนตอไนโตรเจนที่อัตราสวนตางๆ กัน พบวา เชื้อรา P. tenuipes ที่เลี้ยงบนอาหาร low C:N ratio
(๑๐:๑) ที่อุณหภูมิ ๒๕ °C เปนเวลา ๑๕ วัน มีปริมาณโคนิเดียมากที่สุด เทากับ ๖.๐๖ ±๐.๔๔ x๑๐๑๐ โคนิเดียตอมิลลิลิตร เมื่อ
นํามาทดสอบกับแมลงหวี่ขาวโรงเรือนในหองปฏิบัติการและ
สภาพแปลงปลูก เชื้อราสามารถเขากอโรคไดมีอัตราการตาย
เทากับ ๙๒.๐๔ ± ๐.๙๕ เปอรเซ็นต และ ๘๐.๐๙ ± ๔.๙๖
เปอรเซ็นต ตามลําดับ อัตราการมีชีวิตของโคนิเดียผงเชื้อรา
P. tenuipes หลังทําเปนผลิตภัณฑมีคาเทากับ ๑๐๕ โคนิเดีย
ตอมิลลิลิตร ทําใหแมลงหวี่ขาวโรงเรือนมีอัตราการตายระหวาง
๙๑.๐๔ ± ๓.๙๘ - ๙๓.๑๕ ± ๕.๙๓ เปอรเซ็นต หลังการเก็บ
àª×éÍÃÒÊÒàËμØâÃ¤áÁÅ§μÃÐ¡ÙÅ Paecilomyces tenuipes
เชื้อราแบบผงละลายนําใ นถุงพลาสติกซิปเปนเวลา ๔ เดือน มี
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คาความมีชีวิตที่ ๑๐๔ โคนิเดียตอมิลลิลิตร เชื้อรา P. tenuipes มีแนวโนมการผลิตเปนสารชีวภัณฑในการควบคุมแมลงหวี่ขาว
๖) การพัฒนาปุยและวัสดุเพาะกลาชีวภาพจากจุลินทรียที่มีประโยชนในดินบนพื้นที่สูง ผลการทดสอบประสิทธิภาพวัสดุ
เพาะกลา พบวา สูตรที่มีความเปนไปไดมากที่สุดที่นาจะใชไดดีกับพืชผักทั้ง ๓ ชนิดคือ สูตรที่ประกอบดวย ปุยหมักขุยมะพราว ผสม
จุลินทรียสามชนิด leonardite ๐.๕%, dolomite ๐.๕%, rock phosphate ๐.๑๖ กรัม และ potash feldspar ๐.๓๒ กรัมตอ
วัสดุเพาะกลา ๑ กิโลกรัม การทดสอบประสิทธิภาพวัสดุปลูกอินทรียสูตรที่สงผลใหการเจริญเติบโตของคะนาฮองกงดีที่สุดคือ สูตรที่
ประกอบดวย วัสดุปลูกผสมจุลินทรีย ๓ ชนิด leonardite ๐.๕%, dolomite ๐.๕%, แหนแดง ๐.๕%, rock phosphate ๐.๑๖ กรัม
และ potash feldspar ๐.๓๒ กรัมตอวัสดุปลูก ๑ กิโลกรัม และสวนผลการวิเคราะหการใสธาตุอาหารลงในปุยอินทรีย พบวา การ
เพิ่มแหนแดงในปุยอินทรียสงผลใหปริมาณอินทรียวัตถุและความเขมขนของธาตุอาหารเพิ่มขึ้น
๗) การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑกบั ดักฟโรโมนเพือ่ ควบคุมผีเสือ้ หนอนใยผัก
บนพื้นที่สูง มีจุดมุงหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของสารฟโรโมนสังเคราะหและ
เปนทางเลือกหนึ่งในการปองกันกําจัดหนอนใยผักนอกเหนือจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช การทดสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผักเพศผู
ในสภาพหองปฏิบัติการ ซึ่งไดทําการคัดเลือกชนิดของไฟเบอรที่เหมาะสมสําหรับ
การดูดซับสารระเหยจากผีเสื้อหนอนใยผักเพศเมีย พบวาไฟเบอร PDMS/DVB และ
PA สามารถดูดซับสารเคมีจากผลิตภัณฑ ฟโรโมนไดดีที่สุด โดยเมื่อนํา PDMS/DVB
และ PA วิเคราะหสารระเหยที่ผีเสื้อหนอนใยผักเพศเมียไดสรางขึ้นในระยะเจริญพันธุ
ซึ่ง ไฟเบอร PA สามารถตรวจพบสาร Z-๑๑-hexadecenal ในปริมาณ ๐.๗๘% เปรียบ
เทียบกับสารที่พบในผลิตภัณฑกับดักตนแบบ มีองคประกอบของสารที่ออกฤทธิ์เปน
ฟโรโมนหลัก Z-๑๑-hexadecenal ๐.๐๕ % และ Z-๑๑-hexadecenyl acetate
๐.๐๓% จากการนําสารฟโรโมนสังเคราะหที่ผสมกันระหวาง Z-๑๑-Hexadecenal :
Z-๑๑-Hexadecenyl acetate : Z-๑๑-Hexadecen-๑-ol ในอัตราสวน ๕๐ : ๕๐ : ๑
ปริมาณ ๑๐๐ มิลลิกรัม พบมีประสิทธิภาพในการดึงดูดสูง และเมื่อเติมสารที่ใชใน
การดูดซับ (dispenser) ในแตละชนิด ไดแก กลีเซอรอล ซีไลท ดินเบา และพาราฟน
เหลว ในอัตราสวนนําหนัก ๑ : ๑ พบวาสารฟโรโมนสังเคราะหที่ผสมและไมเติมสาร
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ดูดซับมีประสิทธิภาพในการดึงดูดสูงกวาสารฟโรโมนสังเคราะหที่ผสมและเติมสาร
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ดูดซับ
๘) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสารธรรมชาติจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อควบคุมแมลงและโรคพืช สําหรับพืชตระกูล
กะหลําและมะเขือเทศบนพื้นที่สูง โดยการสกัดพืชดวยตัวทําละลายเอธานอลและทดสอบฤทธิ์เบื้องตนของสารสกัดกับหนอน
กระทูผัก และปรับปรุงประสิทธิภาพ formulation ใหม เนื่องจาก formulation วานนําที่ไดจากการวิจัยในปที่ผานมายังมีตนทุน
คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสารเคมีเกษตรที่มีจําหนายโดยทั่วไป ดังนั้นจึงไดพัฒนาผลิตภัณฑสูตรใหมเพื่อลดตนทุน จากการศึกษา
พบวาสารสกัดจากวานนําและขา ซึ่งมีสวนประกอบสําคัญ คือ สารสกัดหยาบ : ตัวทําละลายรวม (Propolene glycol) : Tween ๒๐
ในอัตราสวน ๑ : ๐.๕ : ๐.๕ มีตนทุนของผลิตภัณฑอยูที่ ๔๙๐ บาท จากเดิม ๕๕๐ บาท เมื่อนําผลิตภัณฑสารสกัดวานนําผสมขาไป
ละลายนําในอัตราแนะนํา คือ ๑๒๐ มิลลิลิตรตอนํา ๒๐ ลิตร สารละลายพรอมใชคิดเปนเงิน ๔.๑๒ บาทตอลิตร ซึ่งจะเปนอีกทางเลือก
หนึ่งใหแกเกษตรกรผูปลูกพืชผักบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปลูกผักอินทรีย อีกทั้งยังเปนการใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพื้นที่สูงอีกดวย ซึ่งจะสงผลตอการอนุรักษและใชประโยชนพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงอยางเปนรูปธรรมตอไป
๙) การทดสอบประสิทธิภาพวิธีการใชผลิตภัณฑปจจัยการผลิตตนแบบสําหรับปองกันศัตรูพืชในระดับไรนาเกษตรกร
จํานวน ๖ ชนิด แบงเปน ผลิตภัณฑปองกันศัตรูพืชตระกูลกะหลํา มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยง ๕ ชนิด และผลิตภัณฑสงเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช ๑ ชนิด พบวา (๑) เมล็ดพริกกะเหรี่ยงที่คลุกดวยตนแบบชีวภัณฑเชื้อแอคติโนมัยซีสเพื่อควบคุมโรคโคนเนาราก
เนา ไอโซเลท GAR ๑ อัตราผงคลุก ๑๐๐ กรัม/เมล็ดพันธุ ๑ กิโลกรัม มีโรคเกิดนอยที่สุด ๓.๓๕ เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับชุดควบคุม
(ปลูกเชื้อสาเหตุโรค) (๒) ชีวภัณฑอัดเม็ดควบคุมโรคเหี่ยว พบวา เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคที่ปลูกเชื้อในดินไมทําใหตนมะเขือเทศแสดง
อาการเหี่ยว และชีวภัณฑชวยเพิ่มความสูงและเรงการติดผลมะเขือเทศ (๓) สารสกัดวานนํากําจัดเพลี้ยออน การใชสารสกัดวานนํา
อัตรา ๑๗๐ ซีซี/๒๐ ลิตร พน ๑ วัน ๗ วัน และ ๒๐ วัน สามารถกําจัดเพลี้ยออนไดมากที่สุด ๘๘.๐๘ เปอรเซ็นต (๔) วัสดุเพาะกลา
พริกกะเหรี่ยง พบวา วัสดุเพาะกลาจากงานวิจัยทั้ง ๔ สูตร มีประสิทธิภาพสูงในการสงเสริมการเจริญเติบโตของตนกลา
๑๐) การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑตนแบบในการปองกันโรคใบจุดสําหรับการปลูกพืชตระกูลกะหลําบนพื้นที่สูง พบวา
ตํารับชีวภัณฑสําหรับฉีดพนควบคุมโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria brassicicola ของกะหลําปลี สูตร ๑ ซึ่งประกอบดวย
สารแขวนลอยของเชื้อแอคติโนมัยซีสฯ ไอโซเลท GIR๑ หรือ CYM๑ ปริมาตร ๒๐ ml Alginate ๑๐ กรัม Polyvinylpyrrolidone;
PVP (k-๓๐) ๑๐ กรัม และlactose ๘๐ กรัม เหมาะสมที่จะนํามาทดสอบใชในสภาพแปลงปลูกเนื่องจากมีความหนืดสูงสุด ในขณะ
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เดียวกันเชื้อยังคงกระจายตัวดี และมีความเขมขนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับสูตรอื่นๆ หลังจากเก็บเชื้อไวนาน ๔ เดือน สําหรับเชื้อแอคติ
โนมัยซีสชนิดใหมที่แยกไดจากใบชะพลูพบวา ไอโซเลท P๕ สามารถยับยั้งเชื้อ Pythium sp. ไดดีที่สุดที่ ๘๘.๓๓ % เหมาะสําหรับนํา
ไปพัฒนาเปนชีวภัณฑตอไป
๑๑) การศึกษาวิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียที่มีศักยภาพและการเพิ่มปริมาณจุลินทรียเพื่อใชประโยชนในแปลงเกษตรกร
เชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท Streptomyces sp. ควบคุมโรคโคนเนารากเนา ๓ ไอโซเลท และเชื้อราสาเหตุโรคแมลงตระกูล
Metarhizium sp. และ Beavaria sp. จํานวน ๕ ไอโซเลท เปรียบเทียบคุณสมบัติดานความมีชีวิตของเชื้อในแตละวิธี ทุกๆ ๓ เดือน
แบงเปน เชื้อแอคติโนมัยซีสฯ ๗ กรรมวิธี และเชื้อราฯ ๗ กรรมวิธี รวมทั้งเปรียบเทียบความแตกตางของอุณหภูมิในการเก็บ ๔ ระดับ
ผลการทดสอบพบวา ทุกกรรมวิธีหลังจากเก็บเชื้อนาน ๖ เดือน เชื้อแอคติโนมัยซีส ยังคงความมีชีวิต และความเขมขนของเชื้อแตละ
ไอโซเลทมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤๐.๐๕) โดยกรรมวิธีที่เก็บบนกระดาษกรอง เชื้อแอคติโนมัยซีสมีแนวโนม
ความมีชีวิตมากที่สุด ๑๐๙ cfu/ml จากความเขมขนเชื้อเริ่มตน ๑๐๑๐cfu/ml สําหรับเชื้อราสาเหตุโรคแมลงยังคงเหลืออีก ๑ เดือน
จึงจะครบเวลาตรวจสอบผล นอกจากนี้ยังพบวา อุณหภูมิมีผลตอการมีชีวิตของเชื้อทั้ง ๒ ประเภท โดยการเก็บเชื้อที่อุณหภูมิ -๘๐
องศาเซลเซียส ชวยรักษาเชื้อใหมีชีวิตดีที่สุด
ผลการศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรียที่มีศักยภาพบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด
ตางๆ แบงเปน เชื้อแอคติโนมัยซีสฯ ๓ ไอโซเลท เปรียบเทียบ ๕ กรรมวิธี และเชื้อราฯ ๕ ไอโซเลท เปรียบเทียบ ๕ กรรมวิธี พบวา
เชื้อแอคติโนมัยซีสฯ ที่เลี้ยงบนอาหาร IMB-๒ อายุ ๗ วัน มีความเขมขนมากที่สุด ๒.๓ x ๑๐๗cfu/ml จากเชื้อเริ่มตนวันที่ ๐ ความเขมขน
๕ x ๑๐๒ cfu/ml
๑๒) การพัฒนาประสิทธิภาพเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหลําและมะเขือเทศบนพื้นที่สูง
พบวาเชื้อราที่นํามาพัฒนานั้นสามารถผลิตเปนสารชีวภัณฑรูปแบบตางๆ ไดทั้ง แบบเม็ด (G) ผงละลายนํา (WP) นําเขมขน (SL) และ
นํามัน (EC) โดยสูตรสําเร็จแบบเม็ด ความเขมขนของโคนิเดีย อายุการเก็บรักษาจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัสดุเลี้ยงเชื้อราที่มาทําเปน
สูตรสําเร็จ แตทุกวัสดุเลี้ยงเชื้อรายังคงมีประสิทธิภาพในการทําใหแมลงตายสูงไมแตกตางกัน สําหรับรูปแบบผงละลายนํา สารพาที่นํา
มาผสมไมมีผลตอการละลายนําและประสิทธิภาพในการทําใหแมลงตาย แตมีผลตออายุการเก็บรักษา สวนรูปแบบสารละลายเขมขน
เชื้อรา Metarhizium anisopliae สรางบลาสโตสปอรไดสูงที่สุดที่ ๕ วัน ในอาหาร ½ Ademex สวนเชื้อรา Beauveria bassiana
สรางบลาสโตสปอรไดสูงที่สุด ใน ๓% กากนําตาล และ ๑% ยีสต ที่ ๓ วัน สําหรับอายุการเก็บรักษาพบวาไมมีความแตกตางกันใน
แตละสูตรอาหาร เพื่อใหสปอรมีความคงทนไดนานในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงจึงไดพัฒนารูปแบบสูตรนํามัน พบวา สารผสมที่
เปนนํามันพืช และ พาราฟนเหลว โดยมี Tween ๘๐ เปน emulsifying agent ไมมีผลตอการงอกของสปอร สวนผลของการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิตางๆ กัน พบวาเชื้อราที่เก็บในตูเย็น มีความมีชีวติ สูงที่สุด รองลงมาไดแกที่หองเย็น แตไมแตกตางทางสถิติกับที่
อุณหภูมิหอง สําหรับผลของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอเชื้อรา ๑๓ ชนิดที่นํามาทดสอบ พบวา มี ๓ ชนิดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เสนใยและการงอกของโคนิเดีย แตขึ้นอยูกับชนิดชนิดของเชื้อรา
๑๓) การพัฒนาประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรในการควบคุมแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหลําปลี และมะเขือเทศบนพื้นที่สูง
การพัฒนาตอยอดสารสกัดสมุนไพรดีปลีและหางไหล มีการศึกษาความคงทนของสารออกฤทธิ์ในสารสกัดดีปลีและหางไหล จากการ
เก็บรักษาสารสกัดจากดีปลีเปนเวลาอยางนอยหกเดือนทั้งที่อุณหภูมิหองและในตูเย็นปริมาณสารไมแตกตางกันและไมลดลง เชนเดียว
กับสารสกัดดีปลีที่ผสมกับสารสกัดหางไหลสารออกฤทธิ์ยังคงมีเกือบเทาเดิมภายในระยะเวลาหกเดือน สารสกัดจากดีปลี หางไหล
และสารผสมระหวางดีปลีกับหางไหลที่ความเขมขน ๐.๒๒๕% มีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อราควบคุมโรคพืช Trichoderma virens
ประมาณ ๒๐ -๒๕.๖๕% แตสารสกัดดีปลีและหางไหลความเขมขน ๒% ไมมีผลตอการงอกของสปอรเชื้อรากําจัดแมลง Beauveria
bassiana isolate ๖๒๔๑ และ Metarhizium anisopliae isolate MA.๔๘๔๙ การใชสารสกัดจากพืชรวมกับเชื้อรากําจัดแมลง หลัง
จากพนกรรมวิธีตางๆไปแลว ๒๔ ชั่วโมงพบวา กรรมวิธีที่ใชเชื้อรา Beauveria bassiana รวมกับ ดีปลี และ หางไหล ทําใหหนอน
กระทูผักมีเปอรเซ็นต การตายสูงกวากรรมวิธีอื่นคือ ๗๐.๐๐ ± ๑๑.๕๕% รองลงมาเปนการใชเชื้อรา Metarhizium anisopliae
รวมกับ ดีปลีและหางไหล ซึ่งไมแตกตางกับดีปลีรวมกับหางไหล สวนการใชเชื้อราอยางเดียว และสารสกัดอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
เชื้อราทั้งสองชนิดที่นํามาผสมกับสารสกัดอยางใดอยางหนึ่งนั้น ทําใหหนอนกระทูผักตายไมถึง ๕๐% สําหรับสารสกัดจากเฮมพไมมี
ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชกะหลําและมะเขือเทศ และพืชอื่นๆ ไดแก มะขวง การบูร หญาหนอนตาย และ
วานนําที่นํามาทดสอบกับแมลงศัตรูพืชเพิ่มเติมยังคงมีประสิทธิภาพตําเชนกัน
๑๔) การวิจัยการทดสอบการใชปจจัยการผลิตชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพริกกะเหรี่ยงระดับแปลงปลูกเกษตรกรบนพื้นที่
สูง พบวา รูปแบบการระบาดของแมลงศัตรูพริกขึ้นอยูกับระยะการเจริญเติบโตของตนพริก โดยมีเพลี้ยไฟและแมลงหวี่ขาวเปนแมลง
ศัตรูที่สําคัญในทุกระยะ สวนแมลงปากกัดทั้งหนอนผีเสื้อและหนอนแมลงวันทองจะเขาทําลายพริกในระยะติดผลไปจนถึงเก็บผลผลิต
ปจจัยการผลิตชีวภาพ มีผลตอการเจริญเติบโตของพริก แตไมมีผลในการลดการเขาทําลายแมลงศัตรูพริก
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๖. โครงการทดสอบชนิดไมที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟนฟูพื้นที่เสื่อมโทรม
บนพื้นที่สูง
เปนโครงการวิจยั เพือ่ คัดเลือกชนิดไมทเี่ หมาะสมสําหรับการเพาะปลูกในพืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรมบนพืน้ ทีส่ งู ศึกษาแนวทางการสรางรายได
จากการปลูกตนไมและการปลูกพืชอายุสั้นผสมผสานในพื้นที่ และเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยไปสูเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่อื่นๆ
ผลการศึกษาในปที่ ๔ ในแปลงทดลองชนิดไมไผ พบวา ไผซาง มีจํานวนหนอเฉลี่ยตอกอมากที่สุด รองลงมาไดแก ไผเลี้ยง
ไผรวกดํา ไผหวานอางขาง โดยไผตงมีจํานวนหนอเฉลี่ยตอกอนอยที่สุด สวนความสูงของไมไผแตละชนิดพบวา ไผเลี้ยง มีความสูง
เฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ไผซาง ไผรวกดํา ไผหวานอางขาง และไผตง มีความสูงเฉลี่ยนอยที่สุด ในแปลงทดลองปลูกไมตางถิ่น
พบวา ขนาดความโตทางเสนผาศูนยกลางที่ระดับความสูง ๑.๓๐ เมตรของไมกระถินเทพา มีความโดดเดนกวาไมชนิดอื่นๆ อยางเห็น
ไดชัด สําหรับขนาดการเติบโตทางความสูงนั้นมีลักษณะเชนเดียวกับความโต โดยกระถินเทพาเปนชนิดไมที่มีการเติบโตทางความสูง
มากที่สุด ในขณะที่การปกคลุมของเรือนยอดนั้น พบวา กระถินดอยเปนชนิดไมที่มีคามากที่สุด ในแปลงไมพื้นถิ่นพบวาขนาดความโต
ทางเสนผาศูนยกลางที่ระดับความสูง ๑.๓๐ เมตรของไมยมหินมีความโดดเดนกวาไมชนิดอื่นๆ รองลงมาไดแก ไมสัก แดง และประดูปา
ตามลําดับ สวนไมจามจุรีนั้นไมปรากฏมีการรอดตาย จึงไมสามารถวัดการเติบโตได สําหรับขนาดการเติบโตทางความสูงนั้นเปนเชน
เดียวกับความโต สําหรับการปกคลุมของเรือนยอดนั้น พบวา ไมแดงเปนชนิดไมที่มีพื้นที่ปกคลุมของเรือนยอดเฉลี่ยมากที่สุด สวน
ปริมาณมวลชีวภาพและการเก็บกักคารบอนของไมโตเร็วตางถิ่น พบวา ไมกระถินเทพา มีปริมาณมากที่สุด สวนไมพื้นถิ่น พบวา ไม
ยมหิน มีปริมาณมากที่สุด
องคความรูเบื้องตนในการเลือกชนิดไมเพื่อการสงเสริมใหชาวบานปลูกเพื่อใชประโยชน โดยแบงออกเปนกลุมไมไผ ซึ่งทั้ง ๕ ชนิด
ที่นํามาทดลองมีขอดี ขอดอยแตกตางกัน แตสามารถนําไปใชสงเสริมการปลูกได เชนเดียวกับกลุมไมโตเร็วตางถิ่น แตสําหรับกลุมไม
พื้นถิ่นนั้นมีเพียงไมจามจุรีเทานั้นที่ไมสามารถนําไปสงเสริมใหปลูกในพื้นที่ลาดชันบนพื้นที่สูงไดเพราะมีอัตราการรอดตายที่ตํามาก
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๗. โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สนับสนุนใหเกษตรกรปลูกปาไมเพือ่ สรางรายได
ในการดําเนินงานวิจัยประกอบดวย
๑) การศึกษาแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการปลูกปาไมเพื่อสรางรายได เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
โดยรวบรวมองคความรูและแนวทางการปลูกปาสรางรายไดในรูปแบบตางๆ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานสงเสริม
การปลูกปาไมเพื่อสรางรายไดในพื้นที่ทํากินบนพื้นที่สูง ที่สอดคลองกับขอกฎหมายและนโยบาย โดยใชหลักการทางวนวัฒนที่สงผลดี
ตอทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
(๑) หลักในการพิจารณาเลือกชนิดไมเพื่อปลูกบนพื้นที่สูง ประกอบดวย ๑) ศักยภาพในการเติบโตของตนไมในพื้นที่ปลูก
โดยคํานึงถึงสภาพนิเวศวิทยาใหสอดคลองกับชนิดที่ปลูก ในโครงการนี้ สามารถวิเคราะหลักษณะของพื้นที่ที่จะ
สงเสริมออกไดเปน ๒ พื้นที่หลักๆ คือ พื้นที่ที่มีระดับความสูงนอยกวา ๙๐๐ เมตรจากระดับนําทะเลปานกลาง
สามารถปลูกชนิดไมพื้นถิ่นไดคอนขางหลากหลาย รวมทั้งกลุมไมตางถิ่น และกลุมไมไผ นอกจากนี้ยังสามารถปลูก
ไมผลยืนตนที่นิยมปลูกในพื้นที่ตําไดดวย และพื้นที่ที่มีระดับความสูงมากกวา ๙๐๐ เมตรจากระดับนําทะเลปานกลาง
มีขอจํากัดในการเลือกชนิดพอสมควร เนื่องจากตนไมที่สามารถปลูกในพื้นที่ตําบางชนิดเติบโตไดไมดีในพื้นที่สูงที่
มีระดับอุณหภูมิตํามาก ความชื้นสูง ดังนั้นกลุมไมพื้นถิ่นที่สามารถปลูกได เชน สนสามใบ ไมวงศกอ กลุมไมตางถิ่น
เปนกลุมไมที่นํามาจากประเทศในเขตอบอุน ๒) ศักยภาพทางดานการใชประโยชน ทั้งในระดับชุมชน หรือขายเขาสู
ตลาดได ๓) ความสัมพันธกบั วัฒนธรรม ประเพณีและ ๔) ขอปฏิบตั ทิ างดานกฎหมาย เนือ่ งจากเกีย่ วของกับขอบเขตของ
การดําเนินการจัดการพื้นที่ปลูกตนไม รวมไปถึงการตัดฟนตนไมที่ปลูกเพื่อนํามาใชประโยชน
(๒) รูปแบบการปลูกตนไมที่ควรสงเสริมใหเกษตรกรดําเนินการ ปจจุบันในประเทศไทยมีอยู ๒ รูปแบบใหญๆ คือ ๑) การ
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมที่สําคัญทางเศรษฐกิจโดยการปลูกเปนสวนปา และ ๒) การสงเสริมการปลูกตนไมใน
ลักษณะผสมผสานทั้งดานชนิดพรรณไมรวมกับพืชเกษตรอื่นๆ ในลักษณะที่เรียกวา ระบบวนเกษตร
(๓) การมีสว นรวมของชุมชนในโครงการสงเสริมการปลูกตนไม การออกแบบแผนการปลูกตนไมเพือ่ ชุมชนเปนกระบวนการ
ทีต่ อ งเกิดจากการมีสว นรวมของชุมชน เพือ่ พัฒนาแผนการปลูกตนไมใหมคี วามเหมาะสม จึงตองถายทอดความรูใ หแก
ชุมชน และนําเสนอรางแผนการฯ ใหแกคนในชุมชนไดรับฟง รวมเสนอขอคิดเห็นตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแผนใหมี
ความสมบูรณและสามารถนําไปใชและเกิดประโยชนไดจริงในพื้นที่นั้นๆ
๒) การศึกษาและพัฒนาตนแบบการปลูกปาสรางรายไดในพื้นที่เกษตรกรบนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบและพัฒนา
ตนแบบการปลูกปาสรางรายไดในพื้นที่เกษตรกรโดยกระบวนการมีสวนรวม รวมถึงรวบรวมเงื่อนไขปจจัยที่สนับสนุนใหเกษตรกร
ตัดสินใจปลูกปาสรางรายไดในพื้นที่ของเกษตรกรสําหรับชนเผาตางๆ
(๑) รูปแบบการปลูกปาเพือ่ สรางรายไดทเ่ี กษตรกรสวนใหญ คือ รอยละ ๗๗.๘๘ ใหความสนใจ คือ รูปแบบการปลูกแบบ
ผสมผสาน (mixed cultivation) ในลักษณะของวนเกษตร ซึง่ จะปลูกรวมกับพืชเกษตร และเกษตรกร รอยละ ๒๘.๑๒
เลือกรูปแบบการปลูกไมเศรษฐกิจและไมตางถิ่นในลักษณะเชิงเดี่ยว (monoculture) โดยชนิดไมที่เกษตรกรสนใจ
ปลูก ไดแก งิ้วดอกแดง สัก ไผ จันทรทองเทศ การบูร เมเปลหอม เปนตน
(๒) เงื่อนไขปจจัยที่สนับสนุนใหเกษตรกรตัดสินใจปลูกปาสรางรายไดในพื้นที่ของเกษตรกรสําหรับชนเผาตางๆ พบวา
การปลูกปาในพื้นที่ทํากินของเกษตรกร นอกจากการคัดเลือกชนิดไมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แลว สิ่งที่เกษตรกรให
ความสําคัญอันดับแรก คือ รายไดระหวางรอรอบตัดฟน ตอมาคือ คาลงทุน ซึ่งไดแก ตนกลา ปุย การเตรียมพื้นที่
เปนตน
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๘. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดของชุมชนบนพื้นที่สูง
เปนโครงการวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบตลาดของชุมชนบนพื้นที่สูงภายใตแนวทางการพัฒนาตลาดผลผลิตของมูลนิธิ
โครงการหลวง ศึกษาศักยภาพของกลุมเกษตรดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และสิ่งแวดลอมของกลุมผูผลิตโดย
ใชการวิเคราะหทางสถิติอยางงาย ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและการบริหารจัดการตลาดผลผลิตของชุมชน ผลการวิจัย พบวา
๑) ชุมชนบนพื้นที่สูงทั้ง ๒๗ ชุมชน มีชองทางการจําหนาย และกระจาย
ผลผลิตพืชหลักๆ ๔ รูปแบบ ประกอบดวย (๑) การผลิตเพื่อจําหนายภายในชุมชน
๑๔ ชุมชน (๒) ตลาดภายนอก แบงเปน จําหนายผลผลิตยังตลาดภายนอกอื่นๆ
๑๓ ชุมชน และ ผลิตเพื่อจําหนายบริษัท/หางหุนสวน ๑๒ ชุมชน (๓) การผลิต
เพื่อจําหนายใหกับศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๔ ชุมชน และ (๔) การจําหนายใหกับ
รานคาปลีก ๑ ชุมชน ซึ่งชุมชนสวนใหญมีลักษณะการกระจายและจําหนายผลผลิต
หลายรูปแบบผสมผสานกัน ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - เดือนกันยายน ๒๕๕๔
มีการวางแผนการผลิตพืชผักทั้งหมด ๕๖๔,๓๒๒ กิโลกรัม โดยเกษตรกรสามารถ
สงมอบผลผลิตได ๓๔๑,๓๑๘ กิโลกรัม คิดเปนรอยละ ๖๐.๔๘ มีรายไดจากการ
จําหนายรวม ๖,๖๓๗,๖๒๕ บาท
๒) ศักยภาพของกลุมเกษตรกรดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และสิ่งแวดลอม ของกลุมผูผลิต ในพื้นที่โครงการขยายผลฯ ๘ ชุมชน กลุม
เกษตรกรผูผลิตสวนใหญมีศักยภาพแตละดานอยูในระดับปานกลาง โดยปญหา
หลักของกลุมเกษตรกรสวนใหญ คือ มีกําลังการผลิตที่ไมเพียงพอกับความตองการ
ของผูรับซื้อ รองลงมาเปนปญหาดานการขาดแคลนแหลงเงินทุน
๓) พฤติกรรมของผูบริโภคและการบริหารจัดการตลาดผลผลิตของชุมชน พบวา ผูบริโภครอยละ ๘๕.๙๐ ยังไมมีความรูและ
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับผักปลอดภัยจากสารพิษ ดานการบริหารจัดการตลาดของชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
ปาแปและสบเมยมีการบริหารจัดการอยูในระดับดี
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๙. โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกหวายและการแปรรูปในระดับชุมชน
เปนโครงการวิจัยเพื่อใหชุมชนมีแหลงความมั่นคงทางอาหารจากหวาย โดยสามารถปลูกและขยายพันธุหวายใหเพียงพอกับความ
ตองการใชประโยชนในชุมชน และสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนอยางยั่งยืน ผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
๑) รวบรวมพันธุหวาย ๑๖ พันธุ เชน หวายหนามขาว หวายไสไก หวายหนามดํา หวายฝาด หวายหก หวายหนามขาว หวาย
หวายติ้วดีด หวายบุน หวายหนามลอม หวายหมน หวายขมสกลนคร เปนตน โดยมีการฟนฟูการปลูกหวาย ๑๖,๕๐๐ ตนใน ๑๐ พื้นที่
๒) การเขตกรรมที่เหมาะสมสําหรับการปลูกหวายตางสายพันธุบนพื้นที่สูง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ พบวา ในชวง ๕ เดือน
แรกหลังยายปลูก มีการพรางแสง ๓ ระดับ ไดแก ไมพรางแสง พรางแสงที่ ๕๐% และ ๗๐% และใสปุย ๔ ชนิด ไดแก ไมใสปุย ใสปุย
เคมี อินทรีย และเคมี+อินทรีย พบวาหวายอายุ ๑ ปทุกพันธุ มีขนาดลําตนอยูระหวาง ๔-๖ ซ.ม. เมื่อใสปุยเคมี และไดรับแสง ๑๐๐%
นอกจากนี้ พบวา หวายไสไกมีการเจริญเติบโตดานความสูงมากที่สุด (๒๕ ซ.ม.) และเริ่มมีการแตกหนอแรก ในขณะที่หวายหนามขาว
และหวายฝาดยังไมแตกหนอ หวายหนามขาวและหวายฝาด (นิยมใชบริโภค): มีขนาดลําตนเฉลี่ย ๕ ซ.ม. และมีความสูงอยูระหวาง
๑๗-๒๑ ซ.ม. หวายไสไก (นิยมใชผูกมัดสิ่งของ): มีขนาดลําตนเฉลี่ย ๔ ซ.ม. และมีความสูงอยูระหวาง ๒๓-๒๘ ซ.ม.
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๓) การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปหวายในดานการบริโภค งานจักสาน และหัตถกรรม ซึ่งชุมชนมีการพัฒนาวิธี
การแปรรูปหวาย โดยนําเสนหวายมาจักสานเปนผลิตภัณฑ เชน ซองใสมีด ชะลอม กระบุง ขันโตก ตะกรา ถาดใสผลไม พาน เกาอี้
เปนตน และนําหนอมาทําเปนอาหาร ไดแก ตําหวาย แกงหวายใสไก แกงแคหวาย หวายผัดนํามันหอย เปนตน รวมทั้งใชหวายเปน
สมุนไพรเพื่อชวยใหเจริญอาหาร และบรรเทาอาการปวดทองของหญิงหลังคลอดบุตร

๑๐. โครงการวิจยั และพัฒนาการฟน ฟูการปลูกพืชสมุนไพรและยาพืน้ บานบนพืน้ ทีส่ งู
เปนโครงการวิจยั เพือ่ ศึกษาวิธกี ารเพิม่ ผลผลิตพืชสมุนไพรทองถิน่ สําคัญในตํารับยาพืน้ บาน ศึกษาและฟน ฟูพชื สมุนไพรทองถิน่ และ
ตํารับยาพืน้ บานของชุมชน และศึกษาแนวทางการใชประโยชนพชื สมุนไพรและตํารับยาพืน้ บานอยางเหมาะสม มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) รวบรวมองคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาพืชสมุนไพรและยาพืน้ บาน รวมถึงองคประกอบของพืชสมุนไพรในตํารับยาพืน้ บานจาก ๔
พืน้ ที่ ไดทง้ั สิน้ ๔๕๐ ตํารับยาพืน้ บาน ๕๘๙ ชนิดพืชสมุนไพร คัดเลือกชนิดพืชสมุนไพรทองถิน่ สําคัญทีม่ ศี กั ยภาพจากภายในและนอก
ชุมชนไดจาํ นวน ๑๑๒ ชนิด ๘๗ ตํารับ
๒) สรางความเขาใจและหารือรวมกับผูน าํ ชุมชน ผูร ู หมอยาพืน้ บาน อนามัยชุมชน
และผูเกี่ยวของ แลกเปลี่ยนแนวคิดหาแนวทางรวมกันในการอนุรักษฟนฟูพืชสมุนไพร
และตํารับยาพืน้ บาน และรวมกลุม ผูอ นุรกั ษฟน ฟูพชื สมุนไพรและตํารับยาพืน้ บาน จํานวน
๖ กลุม มีสมาชิก ๖๐ คน โดยมีกจิ กรรมหลักคือ (๑) ฟน ฟูตาํ รับยาพืน้ บานของชุมชน
(๒) เพาะขยายพันธุพ ชื สมุนไพรในตํารับยาทีฟ่ น ฟู (๓) ทําแหลงเรียนรูแ ละฟน ฟูพชื สมุนไพร
(๔) รณรงคปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือนและในพืน้ ทีป่ า ของชุมชน (๕) รวมรวมองคความรู
และจัดทําหนังสือตํารายาพืน้ บานฉบับพกพา จํานวน ๔ ฉบับ จาก ๔ พืน้ ที่
๓) ทดลองแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ๓ รูปแบบ คือ สมุนไพรชงดืม่ ยาตม และยาใช
ภายนอก โดยใชกรอบมาตรฐานของสาธารณสุข เพือ่ บริโภคและจําหนาย จํานวน ๗๘
ผลิตภัณฑ ศึกษาสารสําคัญผลิตภัณฑ ๓๘ ตัวอยาง จากพืชสมุนไพร ๒๔ ตัวอยาง และยาพืน้
บาน ๑๔ ตัวอยาง และจดสิทธิบตั รประเภทขอมูล ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ไทย รวมกับชุมชนทัง้ ๔
พืน้ ที่ รวม ๒๖ ฉบับ จาก ๓๓ ตํารับยาพืน้ บาน เพือ่ คุม ครององคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาของ
ชุมชน
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๑๑. โครงการวิจยั พืชพลังงานสําหรับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
เปนโครงการวิจยั เพือ่ ศึกษาการเจริญเติบโตและใหผลผลิตรวมถึงศึกษาการเขตกรรม การดูแลรักษา การเก็บเกีย่ วและการเพิม่ ผลผลิต
ของพืชพลังงานทองถิน่ รวมถึงการศึกษาและพัฒนาเครือ่ งหีบนําม นั จากเมล็ดพืชพลังงานทองถิน่ ของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ใชเปนเชือ้ เพลิง
สําหรับเครือ่ งยนตทางการเกษตร ผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) การผลิตพืชพลังงานทองถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู โดยศึกษาการเขตกรรมในพืชมะกิง้ มะแตก และมะเยาหิน ซึง่ มะกิง้ ปลูกในพืน้ ทีร่ ะดับ
ความสูงจากนําท ะเล ๑,๐๐๐ เมตร มีการเจริญเติบโตดานเสนผานศูนยกลางสูงสุด มะแตก การปลูกขึน้ คางกลางแจงรวมกับการใสปยุ เคมี
หรือปุย อินทรีย มีการเจริญเติบโตดานเสนผานศูนยกลางสูงสุด สวนมะเยาหิน ปลูกในพืน้ ทีร่ ะดับความสูงจากนําท ะเล ๖๐๐ เมตร รวมกับ
การจัดการทรงพุม โดยการเด็ดยอด มีการเจริญเติบโตดานเสนผานศูนยกลาง และเสนรอบวงสูงสุด สําหรับโรคและแมลงศัตรูพชื มะเยาหิน
พบโรคใบไหม ดวงปกแข็งกัดกินใบ และตุน กัดกินราก สวนมะแตก พบหนอนและทากกัดกินใบในระยะกลา ผลการทดสอบความเปนพิษ
ของนําม นั กระบก มะแตก มะเคาะ มะเยาหิน มะกิง้ และคอ พบวาไมมคี วามเปนพิษตอหนูขาวในการทดลองแบบเฉียบพลัน
๒) การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการหีบนําม นั จากพืชพลังงานทองถิน่ สําหรับใชในระดับครัวเรือนและเครือ่ งยนตการเกษตร
พบวา เครือ่ งหีบนําม นั แบบสกรูอดั เหมาะกับการหีบนําม นั มะแตก ไดนาํ ม นั
จากเมล็ดมะแตก ๔๔๐.๖ กรัมตอกิโลกรัม สวนเมล็ดมะเยาหินและมะเคาะ
มีเนื้อเมล็ดปนมากับนํามันเปนจํานวนมาก สวนเครื่องหีบแบบไฮดรอลิก
เหมาะกับการหีบเมล็ดมะเยาหินและมะเคาะ ไดนาํ ม นั ๘๙.๑ กรัม และ
๙๘.๓ กรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ โดยนําม นั ทีไ่ ดจากเมล็ดมะเยาหินสามารถ
นํามาผลิตเปนไบโอดีเซลดวยกระบวนการทรานเอสเทอรรฟิ เ คชัน่ โดยใชเบส
เปนตัวทําปฏิกริ ยิ า สวนนําม นั มะแตกไมสามารถหากระบวนการทีเ่ หมาะสม
ในการผลิตไบโอดีเซลได และกากเมล็ดทีเ่ หลือจากการหีบนําม นั สามารถนํา
มาผลิตเปนเชือ้ เพลิงแทงโดยผสมกับวัสดุประสาน เชน ขีเ้ ลือ่ ยหรือแกลบ
เพือ่ ใหไดเชือ้ เพลิงแทงทีค่ งรูป
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๑๒. โครงการวิจยั และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือน
เกษตรกรบนทีส่ งู
การวิจยั และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือนเกษตรกรบนทีส่ งู มี
วัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาวิจยั พัฒนาระบบผลิตกาซชีวภาพตนแบบสําหรับครัวเรือนเกษตรกรบน
พืน้ ทีส่ งู สําหรับลดปญหามลภาวะในชุมชน ใชเปนพลังงานทดแทนการหุงตมในครัวเรือนและใช
กากอินทรียท ผ่ี า นการยอยสลายทดแทนปุย เคมี ผลการดําเนินงานดังนี้
๑) เกษตรกรทีร่ ว มโครงการฯ ไดแก โครงการหลวงแมหลอด วัดจันทร แมแฮและอางขาง
สวนโครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน ปาแป ปากลวย และวาวี มีสมาชิกในครอบครัว
๓-๕ คน ใชฟน เพือ่ หุงตมทุกครัวเรือนวันละ ๕-๙ ทอน มีการใชกา ซหุงตมเสริมบางครัวเรือน
เดือนละ ๐.๒-๑ ถัง โดยทีเ่ กษตรกรสวนใหญจะเลีย้ งสุกรลูกผสมพืน้ เมืองดวยอาหารทีป่ ระกอบ
ดวยตนกลวยดิบหรือตนกลวยหมัก หรือเศษผักจากโครงการหลวงผสมกับรําโรงสีเล็ก และ/หรือ
อาหารสําเร็จรูป รองลงมาคือเลีย้ งโคพืน้ เมืองแบบปลอยหากินตามธรรมชาติ และแพะนม
๒) ปริมาณกาซชีวภาพทีผ่ ลิตไดในสภาพทีม่ แี สงแดดปกติของบอหมักในพืน้ ทีส่ งู ๔๐๐๘๐๐, ๘๐๐-๑๐๐๐ และสูงกวา ๑,๐๐๐ เมตร มีคา เทากับ ๐.๓๑, ๐.๓๓ และ ๐.๓๐ m๓/hr
และบอหมักขนาด ๕, ๗.๕ และ ๑๐ m๓ มีคา เทากับ ๐.๑๖, ๐.๓๗ และ ๐.๔๑ m๓/hr เกษตรกร
ทุกรายนํากาซชีวภาพทีไ่ ดซง่ึ มีกา ซมีเทนเฉลีย่ ๕๖% กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H๒S) หรือกาซไขเนา
๓๗๘.๕ ppm ไปใชหงุ ตมวันละ ๑-๒ ชัว่ โมง เกษตรกรมีบางรายยังคงใชฟน เสริมบาง กาก
ตะกอนทีไ่ ดประกอบดวยธาตุ N ๐.๐๔ % P๒O๕ ๐.๑๒% และ K๒O ๐.๗๕%
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38 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ òõõô Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

๑๓. โครงการวิจยั และพัฒนาพืชอาหารหลักสําหรับชุมชนพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผล
โครงการหลวง
ในป ๒๕๕๔ ไดดาํ เนินงานวิจยั ขาวโดยมีเปาหมาย คือ (๑) การรวบรวบและคัดเลือกพันธุข า วทองถิน่ โดยปลูกอนุรกั ษและฟน ฟูพนั ธุ
ขาวทองถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู พรอมศึกษาอนุกรมวิธานลักษณะเดนของขาวทองถิน่ แตละพันธุ และปลูกเพือ่ คัดเลือกพันธุข า วทีต่ อบสนองตอ
สภาพแวดลอมในแตละทองถิน่ (๒) ทดสอบพันธุข า วทองถิน่ และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุข า ว โดยปลูกทดสอบเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของพันธุข า วนา และพันธุข า วไร ทีร่ ะดับความสูง ๖๐๐-๑,๐๐๐ เมตร จากระดับนําท ะเลปานกลาง และดําเนินการการตรวจ
แปลงนากําจัดตนปนหรือพันธุป นในแปลง เพือ่ ผลิตเมล็ดพันธุข า วทีด่ ี (๓) ทดสอบระบบปลูกขาวแบบปลูกพืชผสมผสาน และระบบการ
ปลูกขาวนานําน อ ยบนพืน้ ทีส่ งู โดยการปลูกขาวไรรว มกับพืชตระกูลถัว่ และลดการขังนําใ นแปลงนาขาวและไมสง ผลกระทบตอผลผลิตขาว
ตลอดจนทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพันธุข า ว พันธุพ ชื ไรชนิดใหมใหทนรอนทนแลงไดดกี วาเดิม มีการปรับเปลีย่ นวิธกี ารปลูกขาวหรือพืชไร
ใหสอดคลองกับสภาวะอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพือ่ ใหสามารถสรางผลผลิตไดมากขึน้ (๔) พัฒนาผลิตภัณฑชมุ ชนจากขาวและทดสอบพืชไร
บนพืน้ ทีส่ งู ดําเนินการแปรรูปขาวทองถิน่ เปนผลิตภัณฑ “ขาวกลองหรือขาวกลองงอก” และวิเคราะหคณ
ุ คาโภชนาการของผลิตภัณฑขา ว
กลองหรือขาวกลองงอกเพือ่ หาจุดเดนในการสรางรายไดแกเกษตรกร มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) รวบรวบและคัดเลือกพันธุข า วทองถิน่ โดยปลูกอนุรกั ษและฟน ฟูพนั ธุข า วทองถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู จํานวน ๑๒๖ พันธุ พรอมศึกษา
อนุกรมวิธานและคัดเลือกพันธุข า วตามลักษณะเดนของขาวทองถิน่ แตละพันธุ จํานวน ๑๑๖ พันธุ และปลูกทดสอบเพือ่ คัดเลือกพันธุข า วที่
ตอบสนองตอสภาพแวดลอมในแตละทองถิน่ นอกจากนีไ้ ดมกี ารวิเคราะหคณ
ุ คาทางโภชนาการของพันธุข า วทองถิน่ จํานวน ๑๗ พันธุ ดังตาราง
ลํา
ดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

พันธุข า ว

ชนิด
ขาว
เจา
เจา
เหนียว
เจา
เจา

amylose Vitamin B๑ Protein Fat Carbohydrate Moisture Ash
Energy
%
mg/๑๐๐g g/๑๐๐g g/๑๐๐g
g/๑๐๐g
g/๑๐๐g g/๑๐๐g kcal/๑๐๐g
๑๗.๑๘
๐.๓๑
๙.๓๑ ๒.๘๖
๗๓.๔๒
๑๓.๒๗ ๑.๑๔ ๓๕๖.๖๖
๑๓.๘๗
๐.๓๒
๗.๕๓ ๒.๘๕
๗๕.๖๔
๑๒.๖๙ ๑.๒๙ ๓๕๘.๓๓
๒.๘๖
๐.๐๖
๘.๖๕
๓.๑
๗๔.๐๕
๑๓.๐๙ ๑.๑๑
๓๕๘.๗
๑๒.๔๙
๐.๒๙
๙.๑๕ ๒.๘๓
๗๒.๖๓
๑๔.๒๔ ๑.๑๕ ๓๕๒.๕๙
๑๑.๙
๐.๒๘
๗.๙
๒.๘๑
๗๓.๗๔
๑๔.๒๒ ๑.๓๓ ๓๕๑.๘๕

ไกปา
ลิกา
ขาวกาํ
เล็บนก
งาชาง
ดอถําเ วียงแก
เจา ๑๐.๕๔
(หอมทอง)
ขาวเหนียวแดง เหนียว ๔.๕๖
ขาวกาํ ถําเ วียงแก เหนียว ๓.๒๔
ขาวเมล็ดขาว
เจา ๑๔.๗๗
กวาโพ
เจา ๑๖.๙๔
บือโช
เจา ๑๙.๕๗
บือหมึง
เจา
บือซอมี
เจา ๑๖.๑๘
บือทอแม
เจา ๑๒.๒๔
กาํ เหนียวสะเมิง เหนียว ๔.๐๓
เจาไชยปราการ เจา
๙.๙๖
เจาหนองเขียว เจา ๑๒.๒๓

๐.๒๒

๗.๕๖

๒.๙๓

๗๔.๖๑

๑๓.๖๒

๑.๒๘

๓๕๕.๐๕

๐.๑๖
๐.๐๒
๐.๒๗
๐.๒๘
๐.๓
๐.๓๒
๐.๓๒
๐.๐๕
๐.๔๔
๐.๓๗

๗.๐๖
๘.๒๕
๙.๐๕
๖.๓๙
๗.๒๙
๙.๘๒
๙.๗๗
๙.๑๙
๑๐.๖๑
๑๑.๐๔
๑๐.๘๒

๒.๖๕
๒.๖๒
๒.๙
๒.๕๘
๒.๗๒
๒.๗
๒.๘๙
๓.๐๑
๒.๗๗
๒.๖๓
๒.๗

๗๕.๒๕
๗๔.๒๔
๗๒.๖๓
๗๖.๑๗
๗๕.๔๗
๗๓.๐๓
๗๓.๒๗
๗๓.๖๒
๗๑.๗๓
๗๑.๗๕
๗๒.๑๖

๑๓.๘๔
๑๓.๗๙
๑๔.๔๒
๑๓.๕๕
๑๓.๕๒
๑๓.๓๗
๑๓.๑๗
๑๓.๐๖
๑๓.๓๑
๑๓.๑๕
๑๓.๒๒

๑.๒
๑.๑
๑
๑.๓๑
๑
๑.๐๘
๐.๙
๑.๑๒
๑.๕๘
๑.๔๓
๑.๑

๓๕๓.๐๙
๓๕๓.๔
๓๕๒.๘๒
๓๕๓.๔๖
๓๕๕.๕๒
๓๕๕.๗
๓๕๘.๑๗
๓๕๘.๓๓
๓๕๔.๒๙
๓๕๔.๘๓
๓๕๖.๒๒
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๒) ทดสอบพันธุข า วทองถิน่ และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุข า ว โดยปลูกทดสอบเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพันธุข า วนา
จํานวน ๔ พันธุ และพันธุข า วไรจาํ นวน ๔ พันธุ ทีร่ ะดับความสูง ๖๐๐-๑,๐๐๐ เมตร จากระดับนําท ะเลปานกลาง และดําเนินการตรวจ
แปลงนากําจัดตนปนหรือพันธุป นในแปลง เพือ่ ผลิตเมล็ดพันธุข า วทีด่ ี
๓) ทดสอบและสาธิตระบบการผลิตพืชอาหารหลักแบบผสมผสาน
- ทดสอบพันธุข า วนาในระบบนําน อ ย จํานวน ๔ พันธุ รวมกับวิธกี ารจัดการนําใ นแปลง คือ ระบบนําข งั ในแปลง และระบบ
นําแ หงสลับนําข งั พบวา พันธุข า วทัง้ ๔ พันธุ มีการเจริญเติบโตทีแ่ ตกตางกัน โดยเฉพาะการแตกหนอ
- ทดสอบพันธุข า วไร ๔ พันธุ ดวยระยะปลูกทีแ่ ตกตางกัน ๒ ระยะ คือ ระยะ ๓๐ เซนติเมตร และระยะ ๑๕-๒๐ เซนติเมตร
และทดสอบโรยสารชีวภาพเพือ่ ปองกันแมลง มดเขาทําลายเมล็ดพันธุข า วกอนงอก หลังขาวงอก ๑ เดือน ทําการปลูกแซม
คือ ถัว่ ลอด และพืชแถบ คือ ถัว่ ลิสง พบวา ขาวแตละพันธุม กี ารเจริญเติบโตทีแ่ ตกตางกัน และพบปญหา คือ ขาวแตละพันธุ
งอกไมสมาํ เสมอ เกิดปญหาวัชพืชแกงแยงในแปลง เกิดการกัดทําลายเมล็ดขาวกอนงอกและหลังงอกจากมดแมลง
- คัดเลือกพันธุข า วเบือ้ งตน โดยศึกษา seedling growth ทําการเพาะเมล็ดพันธุข า วจากพืน้ ทีส่ งู จํานวน ๕๙ พันธุใ น growth
chamber พบวา อุณหภูมกิ ลางคืนทีเ่ พิม่ ขึน้ มีผลตอการตัง้ ตัวของตนกลาพันธุข า วจากพืน้ ทีส่ งู กลาวคือ พันธุข า วจากพืน้ ทีส่ งู
มีความสามารถในการสรางตนไดดกี วาพันธุข า วปรับปรุงจากพืน้ ราบ และอุณหภูมกิ ลางวันทีต่ า งกัน ๒ Cํ ไมสง ผลตอการยืด
ขยายสวน coleoptiles ของกลาขาวแตละพันธุ
๔) พัฒนาผลิตภัณฑชมุ ชนจากขาวและทดสอบพืชไรบนพืน้ ทีส่ งู ดําเนินการแปรรูปขาวทองถิน่ เปนผลิตภัณฑ“ขาวกลองงอก”และ
วิเคราะหคณ
ุ คาโภชนาการของผลิตภัณฑขา วกลองงอก จํานวน ๒๐ ชนิด ดังตาราง
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

สารอาหาร
วิตามิน A
วิตามิน B๑
วิตามิน B๒
วิตามิน B๖
วิตามิน B๑๒
วิตามิน E
ไขมันรวม (crude fat)
โปรตีนรวม (crude protein)
กากใย (crude fiber)
สารกาบา
แกมมาออริไชนอล
สารตานอนุมลู อิสระ
สารแอนโทไชยานิล
โพแทสเซียม
ฟอสฟอรัส
แคลเซียม
แมกนีเซียม
เหล็ก
ทองแดง
สังกะสี

ขาวเจาดํา (ขาวเจาขาว) ขาวกาํ (เหนียวดํา)
๐.๕๑
๐.๘๔
๐.๒๗
๐.๒๘
๐.๐๐๓
๐.๐๑๒
๐.๐๗
๐.๐๕
<๐.๑
<๐.๑
๐.๗๖
๑.๔๓
๒.๙๘
๓.๓๓
๖.๔๔
๗.๑๒
๐.๔๒
๐.๕๐
๗.๗๔
๙.๓๙
๐.๓๕
๐.๖๓
๒.๐๗
๒.๒๓
๓.๐๑
๑.๒๙
๑.๒๙
๐.๒๘
๐.๒๗
๐.๐๙
๐.๑๕
๐.๑๐
๐.๑๒
๒๔.๒๒
๓๐.๓๔
๒.๙๑
๓.๙๑
๒๒.๖๓
๒๒.๙๙

หนวย
μg/ ๑๐๐g
mg/ ๑๐๐g
mg/ ๑๐๐g
mg/ ๑๐๐g
mg/ ๑๐๐g
g/ ๑๐๐g
g/ ๑๐๐g
g/ ๑๐๐g
g/ ๑๐๐ g
mg/ ๑๐๐g
mg/ ๑๐๐g
μmol trolox/ g
mg/ ๑๐๐g
g/ ๑๐๐ g
g/ ๑๐๐ g
g/ ๑๐๐ g
g/ ๑๐๐ g
mg/ kg
mg/ kg
mg/ kg
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๑๔. โครงการทดสอบและสาธิตพลังงานทดแทนสําหรับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
การทดสอบและสาธิตพลังงานทดแทนสําหรับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาและวิเคราะหศกั ยภาพของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
สําหรับความจําเปนและโอกาสของการใชพลังงานทดแทนในวิถชี วี ติ และเพือ่ ใหประชาชนบนพืน้ ทีส่ งู มีองคความรู ความเขาใจในเรือ่ งการ
ใชพลังงานทดแทนหรืออนุรกั ษพลังงานทีเ่ หมาะสมใชงานภายในชุมชนได ดําเนินงานในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงแมแฮและขุนวาง
โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ปางแดงใน ปางมะโอ โหลงขอด ปาแป และแมสามแลบ สรุปผลดังนี้
๑) การใชพลังงานโดยทัว่ ไปและศักยภาพในการใชพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน พบวา ชุมชนในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการ
หลวงแมแฮและขุนวาง โครงการขยายผลโครงการหลวงปาแป ปางมะโอ ปางแดงในและวาวี มีไฟฟาใชจากการไฟฟาสวนภูมภิ าค และใน
พืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงโหลงขอดและแมสามแลบ ชาวบานมีไฟฟาใชบางสวนจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชแผงโซลารเซลล
และจากพลังนําโ ดยมีเครือ่ งปน ไฟจากพลังนํา
๒) พืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพดานพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน จําแนกดังนี้ (๑) การใชเตาเผาถาน ๒๐๐ ลิตร ไดแก พืน้ ทีศ่ นู ย
พัฒนาโครงการหลวงแมแฮและขุนวาง โครงการขยายผลโครงการหลวงปาแป ปางมะโอและโหลงขอด (๒) การใชเตาอัง่ โลประสิทธิภาพ
สูง ทุกพืน้ ทีด่ าํ เนินงาน (๓) การใชเตาหนึง่ เมีย่ งประสิทธิภาพสูง ไดแก พืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ปาแปและโหลงขอด
(๔) การใชเครือ่ งอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ไดแก พืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงแมแฮ ขุนวาง และโครงการขยายผลโครงการหลวงแม
สามแลบ
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๓) ฝกอบรมใหองคความรูดานพลังงานแกชาวบานภายในพื้นที่
ดําเนินงานโครงการ โดยฝกอบรมภาคทฤษฏีเรื่องพลังงาน ปญหา
สภาวะโลกรอน ผลกระทบจากภาวะโลกรอน ๑๐ มาตรการชวยโลก
รอน พืน้ ฐานของการอนุรกั ษพลังงาน และการฝกอบรมภาคปฏิบตั ิ โดย
สาธิตการใชเตาอัง้ โลประสิทธิภาพสูง เตาแกสหุงตม การเผาถาน ๒๐๐
ลิตร เตานึง่ เมีย่ งประสิทธิภาพสูง และตูอ บพลังงานแสงอาทิตย มีผเู ขา
รวมฝกอบรมทัง้ หมด ๓๐๒ คน พรอมทัง้ ออกแบบ สราง ติดตัง้ และ
สงมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหแกชาวบาน อันไดแก เตาอัง้ โล
ประสิทธิภาพสูง จํานวน ๓๗๐ เตา เตาเผาถาน ๒๐๐ ลิตร จํานวน ๑๗
เตา เตานึง่ เมีย่ งประสิทธิภาพสูง จํานวน ๗ เตา ตูอ บพลังงานแสงอาทิตย
จํานวน ๘ ตู และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย จํานวน ๓ โรง พรอมทัง้
ประเมินผลการใชงานเทคโนโลยี ไดแก (๑) เตาอัง้ โลประสิทธิภาพสูง ให
ประสิทธิภาพทางความรอนดีกวาเตาอัง้ โลแบบเดิม (๒) เตานึง่ เมีย่ งประสิทธิภาพสูง ใหประสิทธิภาพทางความรอนดีกวาเตานึง่ เมีย่ งแบบ
เดิม (๓) ตูอ บพลังงานแสงอาทิตย การตากอาหารในตูอ บแหงพลังงานแสงอาทิตย มีประสิทธิภาพดีกวาการตากแหงทัว่ ไป ๔๐ เปอรเซ็นต
(๔) เตาเผาถาน ๒๐๐ ลิตร มีประสิทธิภาพของเตา ๑๘ เปอรเซ็นต

μÒÃÒ§áÊ´§¼Å¡ÒÃÍºÃÁáÅÐμÔ´μÑé§à·¤â¹âÅÂÕ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ผูเ ขา
ตูอ บ
ลําดับ
ฝก
เตาอัง้ โล เตาเผาถาน เตานึง่ เมีย่ ง
โรงอบ
พืน้ ทีด่ าํ เนินงานโครงการฯ
ที่
อบรม ประสิทธิภาพ ๒๐๐ ลิตร ประสิทธิภาพ พลังงาน พลังงาน แสง
แสงอาทิตย
(คน)
สูง (เตา)
(เตา)
สูง (เตา)
อาทิตย (โรง)
(ตู)
๑ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน
๔๕
๔๕
๒ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ
๔๒
๔๕
๑
๕
๑
๓ โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี
๔๙
๗๕
๔ โครงการขยายผลโครงการหลวงปาแป
๔๑
๔๐
๑
๑
๕ โครงการขยายผลโครงการหลวงโหลงขอด
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๓๐
๕
๑
๖ โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสามแลบ ๔๖
๔๕
๒
๑
๗ ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงขุนวาง
๒๘
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๓
๑
๘ ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงแมแฮ
๑๘
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มีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพรความสําเร็จของโครงการหลวงอันเกิดจากแนวพระราชดําริฯ พระราชทานไวใหเปนทีป่ ระจักษในระดับ
นานาชาติ และสงเสริมใหเกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการกับตางประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับ
การพัฒนาพื้นที่สูงและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด

๑. โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนา
กับนานาชาติ
ดําเนินงานเพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและผลความสําเร็จของงานโครงการหลวง โดยผาน
กระบวนการเครือขายการเรียนรู รวมถึงการพัฒนางานทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่สูงกับนานาชาติ ผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) การเผยแพรผลสําเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
(๑) การเผยแพรงานโครงการหลวงในงาน International Green Week Berlin ระหวางวันที่ ๒๑-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔
ณ กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีการจัดแสดงผลิตภัณฑโครงการหลวง ประกอบดวย ผัก และสมุนไพร
อินทรีย กาแฟอราบิกา ชา ผลิตภัณฑแปรรูป ผลิตภัณฑเครื่องดื่มสมุนไพร และงานหัตถกรรม โดยผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความสนใจมากที่สุดและมีแนวโนมในการขยายตลาดได คือ สมุนไพรไทย และกาแฟอราบิกา ซึ่งมีผูเขามาติดตอเปน
ตัวแทนจําหนายสินคาโครงการหลวง จํานวน ๔ ราย

§Ò¹ International Green Week Berlin
(๒) การเผยแพรงานโครงการหลวงในงาน Foodex Japan
๒๐๑๑ ระหวางวันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศ
ญีป่ นุ โดยมีการจัดนิทรรศการเผยแพรพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับงาน
โครงการหลวงและการจัดแสดงผลิตภัณฑโครงการหลวง
ซึ่งผูบริโภคในญี่ปุนใหความสนใจกาแฟอราบิกาของ
โครงการหลวงเปนอยางมาก โดยผูน าํ เขาของประเทศญีป่ นุ
จํานวน ๑๕ ราย มีความสนใจที่จะสั่งซื้อสินคาจาก
โครงการหลวง
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(๓) การเผยแพรงานโครงการหลวงงาน Thailand Festival ๒๐๑๑ at Kungstradgarden และศึกษาดูงาน ณ The Bergius
Botanic Garden ระหวางวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ประเทศสวีเดน

§Ò¹ Thailand Festival òðññ
๒) การพัฒนาเครือขายวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนากับนานาชาติ
(๑) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว
• การติดตามใหคําแนะนําการถายทอดองคความรูดานการปลูกพืชผัก
และไมผลโครงการหลวงใหแกเกษตรกร ๒๓ ราย โดยเกษตรกรรวม
กลุมเพาะปลูกพืชผักในโรงเรือน จํานวน ๒๘ โรงเรือน มีรายได
๔๘๓,๔๐๔ บาท ปลูกไมผลโครงการหลวง ๖ ชนิด ประกอบดวย
มะมวงพันธุนวลคํา ๘๙๘ ตน พี้ชและพลัม ๖๕๑ ตน องุนพันธุ Beauty
Seedless ๗๓ ตน เสาวรสรับประทานสด ๑๐๐ ตน รวมจํานวน
๑,๗๐๒ ตน จํานวน ๒๔ ราย
• เปดตลาดจําหนายสินคาเกษตรปลอดสารพิษในตลาดแขวงอุดมไชย
เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ มีผลผลิตที่จําหนายไดแก พืชผัก และองุน
ซึ่งผลผลิตทุกชนิดสามารถจําหนายไดราคาดีเปนที่นิยมของผูบริโภค
• พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจาหนาที่ในการถายทอดองคความรู
โครงการหลวงในระดับชุมชน โดยศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติ ณ สถานี
เกษตรหลวงและศูนยพัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม จํานวน
๑๐ ราย และการฝกอบรมในพื้นที่ดําเนินงานใน สปป.ลาว จํานวนรวม
๓๕ ราย

¶‹ÒÂ·Í´Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ªμÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§â¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
ÀÒÂãμŒâ¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃä·Â-ÅÒÇ
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(๒) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-สาธารณรัฐโคลอมเบีย
• ถายทอดองคความรูดานการสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและการสงเสริมรายไดจากพืชอายุสั้นจาก
โครงการหลวงสูสาธารณรัฐโคลอมเบีย ระหวางวันที่ ๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยฝายโคลอมเบียไดแสดงความ
ตองการขอความรวมมือจากฝายไทย ใน ๓ ประเด็น ไดแก ความรูในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีผลผลิต
ปริมาณมาก ความรูการปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง รวมทั้งหญาแฝก และความรูการวางแผนการตลาด
• วิ จั ย และพั ฒ นากาแฟอราบิ ก า โครงการหลวงคุ ณ ภาพสู ง
โดยประยุ ก ต ใ ช อ งค ค วามรู ด า นการผลิ ต กาแฟของ
สาธารณรัฐโคลอมเบีย ป ๒๕๕๔ การวิจัยการผลิตกาแฟ
อราบิกา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพและผลผลิต
กาแฟอราบิกา ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงประกอบดวย ปจจัยดาน
พันธุกาแฟที่มีความหลากหลายและพันธุใหมๆ ความสูง
ของพื้นที่ การจัดการดูแลรักษาเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
ผลิตกาแฟอยางมาก ดังนั้นการปลูกกาแฟในแตละพื้นที่ควร
มีการวิเคราะหพื้นที่หรือจัดการพื้นที่ใหเหมาะสมเพื่อใหได
กาแฟมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตที่ดี การศึกษาระยะ
ปลูกและการตัดเพื่อสรางลําตนใหมเพื่อการปรับปรุงผลผลิต
และคุ ณ ภาพกาแฟอราบิ ก า ที่ ป ลู ก บนพื้ น ที่ สู ง นั้ น เป น ช ว ง
ระยะแรกของการทดลอง ผลของการทดสอบระบบการตัด
เพื่ อ สร า งลํ า ต น ใหม แ สดงให เ ห็ น ว า หน อ ที่ แ ตกใหม มี ก าร
เจริญเติบโตดีสามารถที่จะเริ่มมีการออกดอกและติดผลใน
ชวงปที่ ๒ และมีความสูงของหนอใหมเฉลี่ย ๖๕ – ๗๐
เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกดวยกลากาแฟที่มี
ความสูงเฉลี่ย ๕๕-๖๐ อยางไรก็ตามจะตองมีการติดตาม
บันทึกผลผลิตเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตตอตนหรือตอพื้นที่ใน
ระยะตอไป การศึกษาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดวยเทคนิคของโคลอมเบียพบวา การหมักแบบไมใชนํา
ที่จํานวนชั่วโมง ๑๖ ชั่วโมงนั้น สามารถกําจัดเมือกไดหมดและใหลักษณะของกาแฟกะลาที่มีสีขาวเหลือง และมีกลิ่น
ปกติ ไมมีความแตกตางจากการหมักแบบใชนําตามกรรมวิธีปกติ
๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการพัฒนากับนานาชาติ
(๑) โครงการฝกงานผูนําเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุน สถาบัน
รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสภาแลกเปลีย่ นทางการ
เกษตรแหงประเทศญี่ปุน (The Japan Agricultural Exchange
Council) ดําเนินโครงการฝกงานผูนําเยาวชนเกษตรไทยใน
ประเทศญีป่ นุ โดยไดคดั เลือกเยาวชนเกษตรในพืน้ ทีด่ าํ เนินการของ
โครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน
๒
๒ คน ฝกงานในประเทศญี่ปุนเปนเวลา ๑๑ เดือน ตั้งแตเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๔- มีนาคม ๒๕๕๕
(๒) การจัดการศึกษาดูงานโครงการหลวงใหกับ Organic Federation of Australia สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได
ริเริ่มเสนอโครงการความรวมมือดานมาตรฐานการผลิตและการรับรองสินคาเกษตรอินทรีย ในกรอบคณะทํางานความ
รวมมือดานวิชาการเกษตรไทย-ออสเตรเลีย (Joint Working Group on Agriculture) ครั้งที่ ๑๑ ภายใตความตกลงการคา
เสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement) และสถาบันไดรวมดําเนินโครงการพัฒนาเครือขาย
บุคลากรดานเกษตรอินทรียไทย-ออสเตรเลีย รวมกับ Organic Federation of Australia โดยฝายออสเตรเลียยินดี
สนับสนุนโครงการและไดสงผูเชี่ยวชาญดานเกษตรอินทรียจากออสเตรเลีย จํานวน ๒ ทาน มาเปนวิทยากร โดยสถาบัน
จัดใหมีการศึกษาดูงานดานการเพาะปลูกพืชผักในระบบเกษตรอินทรียโครงการหลวงใหแกคณะ ระหวางวันที่ ๘-๑๐
มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง
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(๓) การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ ๕๔ สถาบันสงผูแทนรวมเปนคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมคณะ
กรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๕๔ ระหวางวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยในการ
ประชุมประเทศไทยรวมกับประเทศเปรู เสนอเปนเจาภาพการประชุม International Conference on Alternative
Development (ICAD) ซึ่งกําหนดจัดการประชุมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย
โดยสถาบันจัดการศึกษาดูงานโครงการหลวงใหแกคณะผูเขารวมการประชุม
(๔) การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environmental Facility: GEF)
สถาบันไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม จากกองทุนสิ่งแวดลอมโลกในชวง GEF-๕ (๒๕๕๓-๒๕๕๗) ผานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในฐานะเปนหนวยประสานงาน (Focal Point) ของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก โดยมีผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการดังนี้
• เขารวมการประชุมหารือเพื่อกําหนดแผนการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดลอมโลก GEF-๕ (๒๕๕๓-๒๕๕๗)
ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กรุงเทพมหานคร
• จัดทํากรอบแนวคิดโครงการ (Concept Note) ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณาเห็นชอบกรอบ
แนวคิดโครงการดังกลาว และไดบรรจุกรอบแนวคิดโครงการเขาไวในแผนการบริหารจัดการกองทุนสิง่ แวดลอมโลก
ของประเทศไทย (National Portfolio)
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒ
áÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§ªØÁª¹
ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน มีเปาประสงคเพื่อขยายองคความรูของโครงการหลวง
สูชุมชนบนพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศใหกวางขวางเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ชวย
เสริมสรางใหชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถพึ่งตนเองได และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย ๓ แผนงาน ดังนี้
๑. แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง
๒. แผนงานการขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง
๓. แผนงานการจัดการองคความรูและการเสริมสรางเครือขายการพัฒนาพื้นที่สูง

á¼¹§Ò¹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§ªØÁª¹ã¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
เนนเปาหมายการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงใหเปนชุมชนเขมแข็ง สามารถวางแผนและดําเนินกิจกรรมในลักษณะกลุม
ดวยตนเอง และสามารถเขาถึงแหลงความรูหรือแหลงทุนไดดวยตนเอง โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ คือ
๑. สนับสนุนการปฏิบัติงาน การถายทอดความรู และการบูรณาการแผนปฏิบัติงานกับหนวยงานของรัฐ องคกรทองถิ่นและ
ชุมชน
๒. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของศูนย/สถานีโครงการหลวง เพื่อเปนศูนยเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
๓. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเจาหนาที่และเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตให
ไดการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
๔. สนับสนุนการเตรียมความพรอมของชุมชนเพือ่ เปนองคกรพึง่ ตนเองทีม่ คี วามเขมแข็งในดานตางๆ รวมทัง้ เพือ่ รองรับกิจกรรม
เครือขายการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง

๑. การเตรียมความพรอมศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงใหเปนศูนยเรียนรูโ ครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงไดเห็นความสําคัญในการนําองคความรูตางๆ ไปถายทอดใหแกเจาหนาที่
และเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่โครงการหลวงและผูที่สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนรูและ
เกิดประโยชนอยางกวางขวาง ซึ่งในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมศูนยพัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยการเรียนรูนั้น จําเปนตอง
พัฒนาทั้งในสวนของการจัดทําแหลงเรียนรู การพัฒนาวิทยากรของศูนยฯโครงการหลวง การจัดทําสื่อตางๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรม
เพื่อถายทอดความรูและประสบการณของโครงการหลวงใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ เพื่อสงเสริมและพัฒนาศูนย
พัฒนาโครงการหลวงใหเปนตนแบบและเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนตอไป โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
๑) สนับสนุนวัสดุอุปกรณการจัดทําแปลงเรียนรูเพื่อเปนแหลงเรียนรูหรือกิจกรรมของศูนย โดยจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูของ
ศูนยเรียนรูโครงการหลวง จํานวน ๒๙ แหง และศูนยเตรียม จํานวน ๕ ศูนย และสนับสนุนวัสดุอปุ กรณในการจัดทํา/ปรับปรุงแปลง
เรียนรูหรือจัดทํากิจกรรมของศูนยการเรียนรูโครงการหลวง และการพัฒนาความพรอมดานสถานที่ และอุปกรณสนับสนุนการเรียนรู
ของศูนยการเรียนรูโครงการหลวง จํานวน ๒๙ แหง และศูนยเตรียม ๕ แหง
๒) พัฒนาความพรอมของวิทยากรของศูนยพัฒนาโครงการหลวงในการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยการ
จัดทําทะเบียนวิทยากรของศูนยการเรียนรูโครงการหลวงทั้ง ๓๔ แหง และปรับปรุงทะเบียนวิทยากรเดิม และจัดอบรมวิทยากรศูนย
เรียนรู จํานวน ๓ รุน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ๙๐ คน
๓) พัฒนาสื่อและหลักสูตรการเรียนรูของศูนยพัฒนาโครงการหลวง โดยการผลิตสื่อ เอกสารเพื่อประชาสัมพันธหรือการ
ถายทอดความรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับเอกลักษณหรือจุดเดนของศูนย (แผนพับ/ โปสเตอร) จํานวน ๑๙ เรื่อง/ชุด และจัดทํา
หลักสูตรเรียนรูของศูนยการเรียนรูโครงการหลวงจํานวน ๒ ครั้ง ไดรางหลักสูตรการเรียนรูจํานวน ๘ หลักสูตร

Annual Report 2011 Highland Research and Development Institute (Public Organization) 49

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§ªØÁª¹

๔) จัดกิจกรรมเผยแพรศูนยเรียนรูโครงการหลวงและศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนยเรียนรูโครงการหลวงเพื่อเผยแพรความรูใหแก
เจาหนาที่เกษตรกรและผูสนใจ ใหเกิดการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ไดแก (๑) จัดกิจกรรมเผยแพรศูนยเรียนรู
โครงการหลวง เพือ่ ใหผทู ส่ี นใจเขารวมกิจกรรมและแลกเปลีย่ นเรียนรู จํานวน ๑๐ ครัง้ (๒) จัดศึกษาดูงานในพืน้ ทีศ่ นู ยเรียนรูโ ครงการหลวง
เพื่อเผยแพรความรูใหแกเจาหนาที่และเกษตรกร จํานวน ๓๔ ครั้ง มีผูเขารวมจํานวน ๖๒๗ คน และ (๓) จัดกิจกรรมการจัดหลักสูตร
ระยะสั้นในพื้นที่ศูนยการเรียนรูโครงการหลวง ทั้งหมด ๙ ครั้ง มีผูเขารวม จํานวน ๓๔๙ คน
๕) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยเรียนรู” วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
ณ หองชางกระ โรงแรมเชียงใหม ออคิด มีผูเขารวมจํานวน ๕๕ คน
๖) มีศูนยเรียนรูที่เปนตนแบบบนพื้นที่สูงซึ่งเปนศูนยเรียนรูโครงการหลวง ๒๗ แหง และศูนยเรียนรูของโครงการขยายผล
โครงการหลวง ๒ แหง มีจํานวนผูเขามาเรียนรูทั้งหมด ๔๕,๑๐๔ คน
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๒. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ทคโนโลยีการปลูกไมดอกในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
สนับสนุนภารกิจของโครงการหลวงเรื่องการสงเสริมการปลูกไมดอก ทําใหเกษตรกรที่เคยบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกฝนและทําไร
เลื่อนลอยหันมาปลูกไมดอกไมประดับเมืองหนาวที่สามารถเพิ่มมูลคาตอหนวยพื้นที่ไดสูงกวาพืชชนิดอื่น และพัฒนาศูนยพัฒนา
โครงการหลวงเปนแหลงเรียนรูการปลูกไมดอกเมืองหนาว โดยไดดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๒๐ แหง และโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ๘ แหง ดังนี้
๑) สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู และการถายทอดเทคโนโลยีในการปลูกไมดอก ไมประดับ สูเจาหนาที่และ
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงสําหรับเปนวิทยากรในการบรรยายใหความรู โดยการ
พัฒนาทักษะของเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตดวยองคความรูจากงานวิจัยและงานสงเสริมไมดอก จํานวน ๑๓ ครั้ง ผูเขา
อบรมจํานวน ๔๐๑ คน ทําใหไดรับความรูและทักษะทั้งในการดานปลูก การดูแล การจัดการโรคและแมลง การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวไมดอก จํานวน ๙ ชนิด และงานพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีไปสูเจาหนาที่ดานไมดอก จํานวน ๔ ครั้ง ผูเขารวม ๑๑๗ คน เพื่อ
พัฒนาและตอยอดความรูใหแกเจาหนาที่สําหรับนําไปประยุกตใชในงานสงเสริมของตนเอง
๒) เสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรที่ปลูกไมดอกใหสามารถมีรายได พึ่งพาตนเองและสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนได โดยการเสริมสรางและพัฒนากลุมเกษตรกรโดยการประชุมกลุมเกษตรกร จํานวน ๑๒ ครั้ง ผูเขารวมจํานวน ๒๔๙
คน ไดรวมกันวิเคราะหปญหาคุณภาพผลผลิตที่เสียหายจากการเก็บเกี่ยว และขนสงจนถึงมือลูกคา รวมทั้งแนวทางแกไขเพื่อปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต การวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด การปรับชั้นมาตรฐานคุณภาพของผลผลิต
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๓) สรุปและสังเคราะหผลการถายทอดเทคโนโลยีดานการปลูกไมดอก ไมประดับไปสูเกษตรกร เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการ
ความรูแ ละถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมดอกเมืองหนาวไดตอ ไป โดยการสนับสนุนการจัดทําแปลงทดสอบและสาธิตไมดอกชนิดใหม
จํานวน ๖ แหง พื้นที่ ๘๖๔ ตารางเมตร ใหเปนศูนยเรียนรูการปลูกซิมบิเดียม กุหลาบ เบญจมาศ และไมกระถางแบบครบวงจร
ทั้งระบบโรงเรือน ระบบการปลูก ระบบการใหนําและปุย
๔) ติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อพัฒนางานสงเสริมไมดอก โดยรวมกับงานไมดอก มูลนิธิโครงการหลวง จํานวน ๒๐ ครั้ง
ผูไดรับคําปรึกษาแนะนําจํานวน ๗๐ คน เกี่ยวกับการปลูก การดูแลและการจัดการโรคและแมลงอยางถูกวิธี เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพ
และจําหนายได

๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ทคโนโลยีการปลูกไมผลในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีไมผลจากผลงานวิจยั องคความรู และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมไปสูเ กษตรกรและผูเ กีย่ วของ สนับสนุน
การสงเสริมและพัฒนาการผลิตไมผลบนพื้นที่สูง พัฒนาแหลงเรียนรู การปลูกไมผลบนพื้นที่สูง และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลุม
เกษตรกร ดังนี้
๑) ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมผล โดยจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนาและการฝกอบรมเจาหนาที่และเกษตรกร รวมทั้ง
กิจกรรมอื่นๆ จํานวน ๓๕ ครั้ง มีเกษตรกรและผูเกี่ยวของไดรับความรูทั้งสิ้น ๓,๑๔๙ คน รวมทั้งสนับสนุนการสงเสริมและพัฒนาการ
ผลิตไมผลและแหลงเรียนรูการปลูกไมผลบนพื้นที่สูง โดยการพัฒนาแปลงเรียนรูไมผลของศูนยพัฒนาโครงการหลวงและโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง จํานวน ๒๐ แปลง/ ไร และแปลงเรียนรูไมผลของเกษตรกร จํานวน ๕๐ แปลง/ไร เพื่อเปนแหลงทดสอบและ
เรียนรูเทคโนโลยีการปลูกไมผลที่ไดจากการวิจัยของเกษตรกร และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลุมเกษตรกรที่ปลูกไมผลบนพื้นที่สูง
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุมเกษตรกรผูปลูกไมผล จํานวน ๑๐ กลุม เพื่อสรางความเขมแข็งและใหเกิดการพึ่งพา
ตนเองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาการปลูกไมผล
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๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหผลลัพธ ปญหา และผลกระทบจากการนําเทคโนโลยีการปลูกไมผลบนพื้นที่สูงไปสู
เกษตรกร เพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดการความรูและประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําแก
เจาหนาที่ไมผล เกษตรกร จํานวน ๕๐ ครั้ง และจัดทําคูมือ “การเก็บเกี่ยวและจัดชั้นคุณภาพผลผลิตไมผล” จํานวน ๑ เรื่อง เพื่อเปนคูมือ
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และเกษตรกร จัดทําแผนพับเพื่อถายทอดเทคโนโลยีไมผลโครงการหลวงเรื่อง “ชนิดและพันธุไมผล
ขนาดเล็ก” จํานวน ๕๐๐ แผน จัดทําโปสเตอรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไมผล และการปฏิบัติดูแลไมผลที่เหมาะสมตาม
แนวทางของโครงการหลวง จํานวน ๕ เรื่อง

á¼‹¹¾ÑºáÅÐâ»ÊàμÍÃ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¼ÅÔμäÁŒ¼Å
๓) สนับสนุนการจัดประชุมคณะทํางานไมผลและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม และการบูรณาการในการ
สงเสริมและพัฒนาการปลูกไมผล จํานวน ๓๘ ครั้ง ใน ๕ จังหวัด

๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ทคโนโลยีการเลีย้ งสัตวในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
สนับสนุนใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตวเพื่อเปนแหลงอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน ใชในวัฒนธรรมประเพณี หรือ
ความเชื่อตางๆ และเพื่อจําหนายเปนรายได โดยเนนการใชวัตถุดิบพื้นบานหรือวัตถุดิบที่มีในชุมชนเปนแหลงอาหารหลัก รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตว เชน การผลิตอาหารสัตว การแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เปนตน ซึ่งไดมีการ
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
๑) ถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวและการปองกันโรคระบาดสัตว โดยการฝกอบรมแกเจาหนาที่และเกษตรกร ๑๖ ครั้ง
มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน ๓๖๙ คน พรอมทั้งติดตามความกาวหนา ใหคําปรึกษาและแนะนําเรื่องการเลี้ยงสัตว การดูแลรักษา
และปองกันโรคแกเจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๘๐ ครั้ง และจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ จํานวน ๔ เรื่อง
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๒) จัดประชุมคณะทํางานโครงการฯ รวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่ เพื่อวางแผนติดตามการดําเนินงานและแกไขปญหาอุปสรรค
จํานวน ๑๒ ครั้ง ผูเขารวม ๒๑๕ คน และจัดสัมมนาเรื่อง "สรุปผลการดําเนินงานป ๒๕๕๔” รวมทั้งจัดทําแผนการพัฒนางานปศุสัตว
มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ ๕ ป (๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีผูเขารวม ๒๖ คน
๓) สนับสนุนการจัดทําศูนยเรียนรูดานการเลี้ยงสัตวและการจัดกิจกรรมของกลุมผูเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวง โดยสนับสนุนพันธุสัตวและวัสดุ-อุปกรณตางๆ เชน ลูกไกพันธุพื้นเมือง/ไกดํา จํานวน ๒๐๐ ตัว กระตายเนื้อ
พอแมพันธุ จํานวน ๙๗ ตัว ยาและเวชภัณฑสัตว ๑๕ รายการ อุปกรณการเกษตรและอุปกรณกอสรางโรงเรือน ๒๕ รายการ เปนตน
๔) แหลงเรียนรูดานการเลี้ยงสัตว และเกิดกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ในพื้นที่ตางๆ ไดแก ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน
๑๒ แหง โครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน ๑๙ แหง และโครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง ๓ แหง
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๕. การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเ ทคโนโลยีการปลูกผักอินทรียใ นพืน้ ที่
โครงการหลวง
การดําเนินงานมุง เนนการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการผลิตผักอินทรียม ลู นิธโิ ครงการหลวงใหดยี ง่ิ ขึน้ ควบคูไ ปกับการถายทอด
เทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการปลูกผักอินทรีย เพื่อพัฒนาเกษตรกรและเจาหนาที่ใหสามารถปลูกผักอินทรียได
อยางมีคุณภาพและปริมาณตามความตองการของตลาด ตลอดจนเพื่อสรางความเชื่อมั่นในผลิตผลผักอินทรียของเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวงวา “ดี อรอย” โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
๑) พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการผลิตผักอินทรียม ลู นิธโิ ครงการหลวง
โดยการตรวจรับรองภายในระบบการผลิตพืชอินทรียโครงการหลวง ในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๑๔ แหง มีเกษตรกรที่ไดรับการตรวจประเมิน
ฟารม ๒๒๑ ราย การขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ของกรม
วิชาการเกษตร ไดเขาตรวจรับรองแปลงเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง ๑๔ แหง และสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ไดเขาตรวจ
รับรองแปลงเกษตรกร ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๑๑ แหง ซึ่งอยู
ระหวางรอผลการตรวจประเมิน นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเอกสารระบบ
ควบคุมภายใน โดยจัดทําแบบบันทึกการติดตามงานสงเสริมผักอินทรีย ๑
¡ÒÃμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹á»Å§à¾×èÍ¢ÍÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÁÒμÃ°Ò¹à¡ÉμÃ
ÍÔ¹·ÃÕÂ¨Ò¡¡ÃÁÇÔªÒ¡ÒÃà¡ÉμÃáÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÁÒμÃ°Ò¹à¡ÉμÃÍÔ¹·ÃÕÂ
ฉบับ และยกรางบทลงโทษการละเมิดมาตรฐาน ๑ ฉบับ
๒) ถายทอดเทคโนโลยี ประกอบดวย การฝกอบรม จํานวน ๑๐ ครั้ง
ในเรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรียโครงการหลวง มาตรฐานเกษตรอินทรีย
มกท. และผลการตรวจรับรองของ มกท. และการศึกษาดูงาน จํานวน ๒
ครั้ง ไดแก การปลูกผักอินทรียของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวงและ
แมสะปอก และการติดตอสื่อสารและการจัดการในดานการสงเสริมพืชผัก
ณ สวนคุณสุวิทย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
จ.ชลบุรี
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹
³ ÈÙ¹Â¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§·Ø‹§ËÅÇ§áÅÐáÁ‹ÊÐ»ˆÍ¡
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๓) สนับสนุนการจัดทําแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรูในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๘ แหง พื้นที่ ๒๐ ไร รวมทั้งติดตามใหคํา
ปรึกษาแนะนํา โดยใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่สงเสริมผักอินทรีย และเกษตรกร จํานวน ๒๓๙ ราย และจัดทําปฏิทิน เพื่อเผย
แพรเทคโนโลยีการปลูกผักอินทรียและสงเสริมใหเกษตรกรจดบันทึกการใชปจจัยการผลิต โดยเผยแพรแกเกษตรกร ๕๓๘ ราย
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เกษตรกรผูปลูกผักอินทรียในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๑๔ แหง สามารถปลูกผักอินทรียสง
จําหนายได ปริมาณ ๘๕๒,๓๐๔.๘๐ กิโลกรัม คิดเปนมูลคา ๑๙,๖๔๘,๒๙๙.๐๒ บาท สําหรับการขอรับการรับรองมาตรฐาน (ตออายุ)
จากกรมวิชาการเกษตรและสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) อยูระหวางการพิจารณาผลการตรวจรับรอง

๖. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ทคโนโลยีการปลูกชาและกาแฟอราบิกา ในพืน้ ที่
โครงการหลวง
ดําเนินการวิจัยและพัฒนากาแฟอราบิกาโดยการขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงดานการผลิตกาแฟอราบิกาไปสูชุมชน
บนพื้นที่สูง โดยนําเอาองคความรูดานการผลิตกาแฟอราบิกาของโครงการหลวงมาถายทอดสูเกษตรกรโดยอาศัยการมีสวนรวมของ
เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจดานการปลูก การดูแลรักษา และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟ
อราบิกาที่เหมาะสม โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้
๑) ประชุมคณะทํางานและวิจัยกาแฟอราบิกา มูลนิธิโครงการหลวง จํานวน ๕ ครั้ง ในการวางแผนและติดตามงานสงเสริมและ
สถานการณการผลิต การตลาดและราคาผลผลิตกาแฟอราบิกาของโครงการหลวง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔
๒) อบรมเกษตรกรผูปลูกกาแฟอราบิกา เรื่อง สถานการณการผลิตกาแฟอราบิกาโครงการหลวง และการปลูก การดูแลรักษา
การปรับปรุงสวนกาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงหลวง จํานวน ๙ แหง จํานวนเกษตรกรเขารวมอบรม จํานวน ๓๑๕ คน พื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ๙ แหง เกษตรกรจํานวนทั้งหมด ๓๖๐ คน พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝนฯ
๗ แหง เกษตรกร ๒๖๒ คน พื้นที่โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ๑ แหง เกษตรกร
๓๗ คน ผลการดําเนินงานคือ เกษตรกรมีความรู ทักษะและความเขาใจในสถานการณการผลิตกาแฟอราบิกา รวมถึงวิธีการปลูก การ
ดูแลรักษาและการปรับปรุงสวนกาแฟมากขึ้น
๓) ติดตามใหคําแนะนําการดูแลรักษาแปลงกาแฟอราบิกา รวม
กับคณะทํางานโครงการวิจัยและพัฒนากาแฟอราบิกาโครงการหลวง
ในพื้นที่โครงการหลวงรวมพื้นที่ ๖,๐๗๔.๙๔ ไร เกษตรกร ๑,๘๙๗
ราย ปริมาณผลผลิตที่ศูนยฯ สงใหมูลนิธิโครงการหลวง ปการผลิต
๒๕๕๒/๕๓ กาแฟกะลา จํานวน ๙๔,๖๔๕ กิโลกรัม เงินคืนเกษตรกร
๑๐,๔๐๔,๘๑๒ บาท
๔) การจัดการผลผลิตกกาแฟกะลาและการจําหนายกาแฟกะลา
๒๕๕๒/๕๓ จํานวน ๒ แหง ไดแกพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
ปางมะโอ จํานวน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม และสบโขง ๔๐๐ กิโลกรัม คิดเปน
มูลคาคืนสูเกษตรกรจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยจําหนายไดในราคา
กิโลกรัมละ ๙๐ - ๙๕ บาท
๕) สงเสริมการปลูกกาแฟอราบิกา ในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงจํานวน ๑๒ แหง พื้นที่ โครงการขยายผลเพื่อแกปญหา
การปลูกฝนอยางยั่งยืนจํานวน ๗ แหง และพื้นที่โครงการถายทอด
องคความรูและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงจํานวน ๖ แหง โดย
สนับสนุนเมล็ดพันธุในการเพาะเมล็ดในสวนกลางและในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงทั้ง ๑๒ แหง รวม ๑๕๐ กิโลกรัม คิดเปนพื้นที่สง
เสริมการปลูกกาแฟในป ๒๕๕๔ รวม ๗๐๐ ไร
๖) จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ การผลิตกาแฟอราบิกา
คุณภาพ คูมือและแผนพับ เรื่องการผลิตกาแฟอราบิกาที่เหมาะสม
บนพื้นที่สูงเพื่อสงเสริมและเผยแพรขอมูลการผลิตกาแฟอราบิกาที่
ถูกตองและเหมาะสมสําหรับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน และพื้นที่โครงการถายทอดองค
ความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
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๗) สัมมนาสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากาแฟ
อราบิกาปงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยมีเจาหนาที่สงเสริมกาแฟอราบิกา
พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง พื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
เขารวมสัมมนา จํานวน ๓๘ คน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน รวมถึงการ
วิเคราะหปญหา อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนางานสงเสริมและงาน
ผลิตกาแฟอราบิการะหวางมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง
ซึ่งมีการประมาณการณผลผลิตกาแฟกะลาปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จะมีจํานวน ๒๙๔,๗๐๐
กิโลกรัม พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูก
ฝน จะมีจํานวน ๗,๒๐๐ กิโลกรัม และพื้นที่ ศศช. จะมีจํานวน ๑๕,๘๐๐
กิโลกรัม รวมทั้งหมด ๓๑๗,๗๐๐ กิโลกรัม และการจําหนายผลผลิต
สวนใหญดําเนินการโดยเครือขายพอคาภายในพื้นที่เปนฝายรับซื้อจาก
เกษตรกร

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»ÅÙ¡áÅÐ¼ÅÔμ¡Òá¿ÍÃÒºÔ¡ŒÒ¤Ø³ÀÒ¾

๗. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพร
บนพืน้ ทีส่ งู
ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการปลูกพืชผักและสมุนไพรของโครงการหลวงใหแกเจาหนาที่และ
เกษตรกรบนพื้นที่สูง และสนับสนุนการจัดทําแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรูในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๓๘ แหง โครงการขยายผล
โครงการหลวง ๒๘ แหง และโครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จํานวน ๑๔ แหง
๑) ถายทอดเทคโนโลยี โดยฝกอบรมเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวงและโครงการ
ถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จํานวน ๒๒ ครั้ง เกษตรกร ๕๓๔ คน เชน เรื่องหลักการผลิต
พืชผักภายใตมาตรฐาน Global GAP การปลูกเซเลอรี่ กะหลําปลีหัวใจและมะเขือมวง หลักการผลิตเบบี้คอส การใชสารเคมีในการ
ควบคุมศัตรูพืชของหอมญี่ปุนชวงฤดูฝน และกระบวนการผลิตพืชผักตามมาตรฐาน GAP โครงการหลวง การปองกันกําจัดศัตรูพืชผัก
ที่ถูกตองและเหมาะสม การปลูกพืชผักในโรงเรือนตนทุนตํา เปนตน และนําเกษตรกรศึกษาดูงานเรื่องการปลูกพืชผักในพื้นที่โครงการ
หลวง จํานวน ๑๐ ครั้ง เกษตรกร ๒๑๗ คน จัดงานสาธิตพืชผักในวันวิชาการโครงการหลวง ๒๕๕๔ ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑ ครั้ง เกษตรกร ๗๖๐ คน และจัดทําคูมือการจัดชั้นคุณภาพผัก มูลนิธิโครงการหลวง จํานวน
๑ เรื่อง
๒) สนับสนุนการจัดทําแปลงสาธิต เพื่อการเรียนรูดานการปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูงจํานวน ๑๐ แหง (๓๗ ไร) โดย
ดําเนินการในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน ๓ แหง ไดแก ศูนยฯ ทุงหลวง แมสาใหม และตีนตก และพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง จํานวน ๗ แหง ไดแก โครงการขยายผลฯ โหลงขอด ปาแป หวยเขยง คลองลาน แมสอง แมสลอง และปางมะโอ
๓) จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาและสรางความเขมแข็งในการพัฒนาและสงเสริมพืชผักของศูนยพัฒนาโครงการหลวง” วันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เจาหนาที่เขารวม ๑๘๐ คน
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๘. การรณรงคเพื่อลดการใชสารเคมีบนพื้นที่สูง
เพื่อใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปลูกพืชที่มีความปลอดภัย ตระหนักถึงพิษภัยของการใชสาร
เคมี ตลอดจนการใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในชุมชนและครัวเรือนตามขอกําหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety)
รวมทั้งลดตนทุนการผลิตที่เกิดจากการใชสารเคมี ดําเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน ๑ พื้นที่ ในพื้นที่
โครงการหลวง ๓๘ พื้นที่ และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ๒๖ พื้นที่ รวม ๖๔ พื้นที่ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) รณรงคลดการใชสารเคมี ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน ๗ พื้นที่ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๗๒๕ คน
และรวมจัดนิทรรศการรณรงคลดการใชสารเคมีในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง รวม ๑๗ พื้นที่
๒) ตรวจคัดกรองโลหิต ใหกับเกษตรกรสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๓๘ พื้นที่ โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
สาธารณสุขของแตละพื้นที่ในการตรวจคัดกรอง ซึ่งพบวาเกษตรกร จํานวน ๓,๔๘๒ คน มีผลการตรวจคัดกรองโลหิตอยูในระดับปกติ
จํานวน ๓๓๖ คน (รอยละ ๙.๖๕) ระดับปลอดภัย จํานวน ๑,๑๕๐ คน (รอยละ ๓๓.๐๓) ระดับเสี่ยง จํานวน ๑,๓๙๘ คน (รอยละ
๔๐.๑๕) และระดับไมปลอดภัย จํานวน ๕๙๘ คน (รอยละ ๑๗.๑๗)
๓) เก็บตัวอยางดินและนํา เพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพ จํานวน ๕๐ พื้นที่ โดยนําตัวอยางดินและนําไปตรวจวิเคราะหคุณภาพ
ณ บริษทั หองปฏิบตั กิ ารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพนําพ บวา ตัวอยางนําร อ ยละ ๘๗.๑๒ ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
และรอยละ ๘๓.๓๓ ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานแหลงนําผิวดิน และผล
การวิเคราะหคณ
ุ ภาพดินพบวา ตัวอยางดินรอยละ ๔๒.๑๐ ในพื้นที่โครงการหลวง และรอยละ ๕๘.๓๓ ในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง ผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานดินที่ใชประโยชนเพื่ออยูอาศัยและทําการเกษตร

μÃÇ¨¤Ñ´¡ÃÍ§âÅËÔμáÅÐ¡ÒÃÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾¹íÒœ
๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อแหลงนําสะอาด ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผล
โครงการหลวง ๒๒ พื้นที่ เชน การรณรงคเก็บขยะในลําหวย การทําบอบําบัดนําเสีย การรณรงคคัดแยกขยะพิษ เปนตน และกิจกรรม
เสริมสรางความปลอดภัยจากการใชสารเคมีเกษตร รวบรวมภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชแลวในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อสงทําลายอยางถูกวิธี และจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนการสรางหองวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผลในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงแมมะลอ
๕) การจัดฝกอบรม โครงการเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อลดผลกระทบของการใชสารเคมีเกษตร มีผูเขา
รวมการฝกอบรมและจัดทําสื่อประชาสัมพันธสําหรับลดผลกระทบของการใชสารเคมีเกษตรดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
จํานวน ๓๕ คน จัดทําสื่อแผนพับ เรื่อง ขอควรปฏิบัติในการใชสารเคมีเกษตร และผลกระทบของการใชสารเคมีทางการเกษตรที่ไม
ถูกตอง รวม ๒ เรื่อง จํานวน ๒๔,๐๐๐ แผน

Ê×èÍá¼‹¹¾Ñº ¢ŒÍ¤ÇÃ»¯ÔºÑμÔã¹¡ÒÃãªŒÊÒÃà¤ÁÕà¡ÉμÃ·Ò§¡ÒÃà¡ÉμÃ·ÕèäÁ‹¶Ù¡μŒÍ§

56 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ òõõô Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§ªØÁª¹

๙. การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
เพื่อใหความรูคําแนะนําแกเจาหนาที่และเกษตรกรที่เกี่ยวของตามขอ
กําหนดของระบบการจัดการคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
บนพื้นที่สูง สนับสนุนกิจกรรมการตรวจประเมินภายในภายใตระบบควบคุม
ภายใน การปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และ
ระบบการจัดการสุขลักษณะอาหาร (GMP) สนับสนุนการขอรับการรับรอง
แหลงผลิตตามระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สนับสนุนการขอรับการรับรอง
การจัดการสุขอนามัยโรงงาน (GMP) ดําเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง ๓๘
แหง และพื้นที่ขยายผลงานโครงการหลวง ๑๒ แหง รวม ๕๐ แหง ผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
๑) พัฒนาและตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) โดยการฝก
อบรมเจาหนาที่ และเกษตรกร จํานวน ๕,๙๓๒ คน ในพื้นที่โครงการหลวง
๓๘ พื้นที่ และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ๑๓ พื้นที่ รวมทั้ง
ฝกอบรมและศึกษาดูงานของเจาหนาที่ จํานวน ๘๐ คน ตรวจแหลงผลิต
และระบบผลิตของเกษตรกร GAP พืช ๑๗๑ ครั้ง ประสานงานเพื่อขอการ
รับรองแหลงผลิตและระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร
จํานวน ๘๒ ครั้ง
๒) พัฒนาและตรวจรับรองมาตรฐานโรงคัดบรรจุสินคาเกษตร (GMP)
โดยการฝกอบรมเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุ จํานวน ๔๘๔ คน
ใน ๑๖ ศูนย ประสานงานในการวิเคราะหและสอบเทียบเพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด จํานวน ๔ ศูนย และประสานงานเพื่อขอการ
รับรองมาตรฐาน GMP/HACCP จํานวน ๕ ศูนย รวมทั้งการติดตามและให
คําปรึกษา GMP/HACCP จํานวน ๗ ศูนย
๓) จัดทําสื่อสงเสริมเผยแพรความรู จํานวน ๖ เรื่อง เชน การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices) ขอควรปฏิบัติในการ
ใชสารเคมี ผลกระทบจากการใชสารเคมีเกษตรที่ไมเหมาะสม การจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน เปนตน
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๑๐. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสนับสนุนชุมชนในการกําหนดแผนพัฒนาของตนเอง สนับสนุน
กิจกรรมกลุมของชุมชนและสนับสนุนการสรางเครือขายระหวางชุมชน โดย
การพัฒนาศักยภาพใหคนในชุมชนไดพบแนวทางการพัฒนาของตนเอง
ในลักษณะ “รวมคิด รวมทํา และรวมเรียนรู” เพื่อรูจักทุนเดิมที่มีอยูและ
สามารถจัดการชุมชนไดอยางเหมาะสมตามระบบและรูปแบบของวิถีชีวิต
ความเชื่อของแตละกลุมชาติพันธุ ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงจํานวน ๓๘ แหง มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) สนับสนุนชุมชนในการกําหนดแผนพัฒนาของตนเอง โดยจัดเวที
ทําแผนชุมชนอยางมีสวนรวม จํานวน ๓๘ ครั้ง ผูเขารวม ๑,๕๒๔ คน ติดตาม
ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนและผลักดันการทําแผนชุมชนไปประกอบการ
จัดสรรงบประมาณการพัฒนาทองถิ่น จํานวน ๓๘ ครั้ง ผูเขารวม ๘๙๘ คน
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๒) สนับสนุนกิจกรรมกลุมของชุมชน ดังนี้
๒.๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูความเขมแข็งของชุมชนและการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเจาหนาที่
ไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน พรอมกับสรางความรูความเขาใจแนวทางการพัฒนางานและ
กําหนดเปาหมายแตพื้นที่ใหเกิดความชัดเจน สอดคลองตามแผนยุทธศาสตร ผูเขารวมจํานวน ๕๐ คน
๒.๒) จัดอบรมใหแกเกษตรกร เพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและวาง
แนวทางการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนตนแบบทางดานเศรษฐกิจพอเพียง เชน การทําบัญชีครัวเรือน การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
การออมทรัพยดวยกระบอกไมไผ จํานวน ๓๘ ครั้ง/๓๘ แหง ผูเขารวมจํานวน ๑,๕๙๖ คน และจัดอบรมใหความรูเรื่องการสงเสริมการ
มีสวนรวมของชุมชนในการลดภาวะโลกรอน จํานวน ๓๙ ครั้ง/๓๙ แหง ผูเขารวมจํานวน ๑,๐๔๕ คน
๒.๓) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกกลุมพึ่งตนเองในชุมชน โดยจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุมออมทรัพย
จํานวน ๓๘ ครั้ง/๓๘ แหง ผูเขารวมจํานวน ๑,๗๑๒ คน และจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุมเตรียมสหกรณ จํานวน
๓๘ ครั้ง/๓๘ แหง ผูเขารวมจํานวน ๑,๕๒๐ คน โดยใหความรูความเขาใจและสามารถบริหารจัดการกลุม เชน บทบาทหนาที่ กิจกรรม
คณะกรรมการ กฎระเบียบ และประโยชนที่ไดจากการรวมกลุมใหเกิดการพัฒนาหรือการเขาถึงแหลงทุนในดานตางๆ ได
๒.๔) จัดกิจกรรมโครงการหมูบานสะอาด จํานวน ๓๘ พื้นที่/๓๘ แหง ผูเขารวมจํานวน ๔,๖๒๗ คน โดยแตละชุมชนได
จัดกิจกรรมรณรงคการรักษาความสะอาด การเก็บขยะ การกําจัดขยะที่ถูกตอง โดยใหชุมชนตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพของคนใน
ชุมชน พรอมมีการใชกฎระเบียบที่ชุมชนไดรวมกันจัดตั้งขึ้นอยางเครงครัด ในการรักษาความสะอาดภายในบริเวณหมูบานและสภาพ
แวดลอมของชุมชน

๒.๕) จัดกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหคนในชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความ
สําคัญตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน ๕๒ ครั้ง/๕๒ แหง ๕,๐๕๓ คน โดยมีการจัดกิจกรรมเชน การทําแนวกันไฟ
ความกวาง ๔ – ๘ เมตร ระยะทางยาว ๕๗ กิโลเมตร การทําฝายชะลอนํา การปลูกปา การอนุรักษสัตวนาํ  เปนตน
๒.๖) จัดทัศนศึกษาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเสริมประสบการณงานชุมชนเขมแข็ง ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ ศูนยเรียนรูทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตบาน
หนองชุมแสง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ผูเขารวมจํานวน ๖๐ คน เพื่อ
สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูแทนชุมชนและขยาย
ฐานความรูในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่
โครงการหลวง และเพื่อสรางความรูความเขาใจในเรื่องการรวมกลุม การ
บริหารจัดการกลุมใหผูนําชุมชนและตัวแทนชุมชน
นอกจากนี้ ไดมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแกเจาหนาที่ เรื่อง
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนและการนําไปสูการปฏิบัติ พรอมทั้งเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงใน
ดานแผนชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็งของทีมงานในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนในพื้นที่จํานวน ๒ ครั้ง ผูเขารวมจํานวน ๑๖๐ คน
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กิจกรรม

๑. สนับสนุนชุมชนในการกําหนดแผนพัฒนาของตนเอง
- จัดเวทีทําแผนชุมชนอยางมีสวนรวม
- ติดตามทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
๒. สนับสนุนกิจกรรมกลุมของชุมชน
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูความเขมแข็งของชุมชนและการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- อบรมสรางความรูความเขาใจเรื่องการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- อบรมใหความรูเรื่องการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการลดภาวะโลกรอน
- กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุมออมทรัพย
- กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุมเตรียมสหกรณ
- กิจกรรมโครงการหมูบานสะอาด
- กิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ทัศนศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเสริมประสบการณงานชุมชนเขมแข็ง
รวม

จํานวน
(ครั้ง)

ผูเขารวม
(คน)

๓๘
๓๘

๑,๕๒๔
๘๙๘

๑
๓๘
๓๐
๓๘
๓๘
๓๘
๕๒
๑
๓๑๒

๕๐
๑,๕๖๙
๑,๐๗๐
๑,๗๒๑
๑,๕๒๐
๔,๖๒๗
๕,๐๕๓
๖๐
๑๘,๐๙๒

๑๑. การพัฒนาเยาวชนบนพืน้ ทีส่ งู
สนับสนุนเยาวชนบนพื้นที่สูงใหเกิดการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะอาชีพดานการเกษตร เกิดจิตสํานึก
และมีการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
เครือขายเยาวชนบนพื้นที่สูง มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) งานพัฒนากลุมเยาวชน
๑.๑) จัดอบรมเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาศักยภาพกลุมเยาวชนในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงและ
โครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน ๓๕ ครั้ง ผูเขารวม ๙๔๕ คน จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการพัฒนาอาชีพและกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมเพื่อชวยลดภาวะโลกรอนแกกลุม จํานวน ๓๓ ครั้ง มีผูเขารวม ๑,๔๔๗ คน จัดคายพัฒนาแกนนํายุวเกษตรกรบนพื้นที่สูง
จํานวน ๒ ครั้ง ผูเขารวม ๑๖๖ คน
๑.๒) จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องและศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษปาชายเลนเพื่อ
การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละสรางความเขมแข็งแกแกนนํายุวเกษตรกร ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง
และโครงการขยายผลโครงการหลวงจาก ๑๒ พื้นที่ จํานวน ๕๐ คน
๒) งานพัฒนาเครือขายเยาวชนบนพื้นที่สูง
๒.๑) จัดสัมมนาประจําปเครือขายเยาวชนและนําเยาวชนเขารวมกิจกรรมงานโครงการหลวง กิจกรรมประกอบดวย การ
สัมมนาเรื่องแนวทางการพัฒนาเครือขายเยาวชน การประกวดการแสดงวัฒนธรรมชนเผา การประกวดรองเพลง กิจกรรมรณรงคลด
ภาวะโลกรอน“ ขยะแลกตนไม” การถักหญาอิบูแค กิจกรรมนวด/ประคบของเยาวชน การจัดสวนถาด และการประดิษฐสิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช เปนตน โดยมีเยาวชนจาก ๒๓ พื้นที่ เขารวมจํานวน ๒๑๔ คน
๒.๒) จัดคายเครือขายเยาวชนโครงการหลวงสรางสรรคสื่อเพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อใหเยาวชนมี ความรู ความเขาใจ เรื่องภาวะ
โลกรอน สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหเยาวชนมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน ๑ ครั้ง ผูเขารวม ๖๕
คน ประกอบดวยเยาวชนจาก ๑๖ พื้นที่
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๒.๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและงานเวทีเยาวชนโครงการหลวง จํานวน ๑ ครั้ง ผูเขารวม ๒๒๙ คน จาก ๒๒ พื้นที่ โดย
มีกิจกรรมนําเสนอผลงานของเยาวชนและมอบรางวัลเยาวชนดีเดน เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติแกเยาวชนที่มีผลงานดีเดนและเปนที่
ยอมรับของสังคม
๒.๔) สงเยาวชนเขารวมโครงการผูนําเยาวชนเกษตรไทยไปฝกงานตามขอตกลงความรวมมือกับสภาการแลกเปลี่ยน
ทางการเกษตรของญี่ปุน (JAEC) ป ๒๕๕๔ โดยมีเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงไดรับการคัดเลือก
ใหเดินทางไปฝกงานที่ประเทศญี่ปุน จํานวน ๒ คน ระยะเวลา ๑๑ เดือน (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ - เดือนเมษายน ๒๕๕๕ )

๑๒. การฟน ฟูและพัฒนางานหัตถกรรมบนพืน้ ทีส่ งู
เพือ่ อนุรกั ษฟน ฟูและถายทอดภูมปิ ญ
 ญาดานหัตถกรรมดัง้ เดิมของชนเผาในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง
ใหชุมชนตระหนักถึงคุณคา เกิดความรูสึกภาคภูมิใจและชวยกันรักษาภูมิปญญาของตนมิใหเลือนหายไป อีกทั้งสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนางานหัตถกรรมของชนเผาตางๆ โดยรักษาเอกลักษณดั้งเดิมที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานของตลาด รวมทั้งมุงพัฒนาและสงเสริม
การรวมกลุมผูผลิตงานหัตถกรรมในชุมชนเพื่อใหสามารถใชในชีวิตประจําวันและจําหนายเปนรายไดเสริมแกครัวเรือน โดยมีพื้นที่
เปาหมายในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๒๐ แหง และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ๑๕ แหง มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) ถายทอดความรูและฟนฟูภูมิปญญาดานหัตถกรรมของชนเผา โดยฝกอบรมเรื่อง การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิม
ในการยอมสีธรรมชาติและการปกผาลวดลายดั้งเดิมของชนเผาเยา จํานวน ๕ ครั้ง ผูเขารวมจํานวน ๑๑๓ คน การยอมสีธรรมชาติ
การปกผาชนเผาอาขา การฟนฟูกระบวนการผลิตฝายสีธรรมชาติและการปองกันสีตกในผาเขียนเทียน จํานวน ๓ ครั้ง ผูเขารวม ๒๓๖
คน ซึ่งทําใหคนรุนใหมในชุมชนเกิดความตระหนัก รูสึกหวงแหนและเห็นคุณคาในงานหัตถกรรมดั้งเดิมของชนเผา
๒) สงเสริมการรวมกลุมดานงานหัตถกรรม
๒.๑) จัดประชุมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของกลุม จํานวน ๒๘
ครั้ง ผูเขารวม ๕๒๒ คน โดยมีการใหคําปรึกษา วางแผนการผลิต การคัด
เลือกงานหัตถกรรมที่เหมาะสมกับภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางการผลิตงาน
หัตถกรรมใหตรงกับความตองการของตลาด การตรวจสอบคุณภาพเพื่อนํา
สินคามาจําหนาย และรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
๒.๒) ฝกอบรมใหความรูเ กีย่ วกับการบริหารจัดการกลุม การตลาด
และการพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมเพื่อใหตรงกับความตองการของตลาด
จํานวน ๑๓ ครั้ง ผูเขารวม ๓๐๓ คน โดยจัดฝกอบรมเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อจําหนายการแปรรูปผลิตภัณฑจากผาชนเผา เทคนิคการใหสี
ในผาทอและการบริหารจัดการกลุม เปนตน
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๓) จัดฝกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน และสัมมนาเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค ความรูความเขาใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อให
กลุม แมบา นไดแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากกลุม ทีม่ ที กั ษะและความชํานาญ โดยศึกษาดูงาน ณ บานดอนหลวง
และหนองเงือก จ.ลําพูน ศูนยเรียนรูฯ ตูบแกวมา จ.ลําปาง และโครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย รวมทั้งสัมมนาแลกเปลี่ยน
เทคนิคและขั้นตอนการยอมสีธรรมชาติรวมกับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมจํานวน ๔ ครั้ง ผูเขารวม ๑๒๘ คน
๔) จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสินคาหัตถกรรมของโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน
๕ ครั้ง ในงานโครงการหลวง ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดนิทรรศการในงานถนนวัฒนธรรม ณ อําเภอนานอย จ.นาน
งานเทศกาลมหกรรมผาซิ่นตีนจกแมแจม ครั้งที่ ๑๘ ณ สนามบริเวณที่วาการอําเภอแมแจม อ.แมแจม จ.เชียงใหม และงาน ๔๒
ปโครงการหลวง ณ ศูนยการคา The Mall บางแค และศูนยการคา Central World กรุงเทพฯ เพือ่ เพิม่ ชองทางในการจําหนายสินคา
หัตถกรรมชนเผาใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
๕) ติดตามงาน ใหคําปรึกษา แนะนําในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ แนวทางดานการตลาดและรวมกันแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต การแปรรูป จํานวน ๒๖ ครั้ง ผูไดรับการถายทอดความรู ๓๐๔ คน

๑๓. การเตรียมความพรอมของชุมชนเพือ่ จัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
โดยวัตถุประสงคของการเตรียมความพรอมของชุมชนเพือ่ จัดการการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน คือ เพือ่ จัดทําแผนพัฒนาการทองเทีย่ ว
ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยเนนหลักการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและมีสวนรวมแบบบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนดานการทองเที่ยว ใหมีทักษะ ความรูและประสบการณดานการจัดการแหลง
ทองเที่ยว สามารถพัฒนาและบริหารจัดการการทองเที่ยวในชุมชนได โดยใหชุมชนเปนผูขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยวรวมกับ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
๑) การพัฒนาศักยภาพของชุมชนดานการทองเที่ยวโดยกระบวนการมีสวนรวม
๑.๑) จัดประชุมและจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและ
โครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน ๔๓ ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด ๑,๑๑๘ คน โดยไดแผนพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง รวม ๑๕ พื้นที่ และไดนําเสนอแผนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรมภายใตแผนดังกลาว
๑.๒) จัดอบรมใหความรูดานการทองเที่ยวและการใหบริการแกนักทองเที่ยว จํานวน ๑๖ ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด ๕๔๙
คน ซึ่งคณะกรรมการและตัวแทนชุมชนไดความรับความรูความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชนและการจัดการการทองเที่ยวโดย
ชุมชนมีสวนรวม รวมไปถึงการพัฒนาการใหบริการดานการทองเที่ยว และจัดอบรมมัคคุเทศก ๑๒ ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด ๓๙๙ คน
ประกอบดวย หลักสูตรมัคคุเทศกที่ดี จํานวน ๗ ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด ๒๒๒ คน หลักสูตรมัคคุเทศกเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จํานวน ๕
ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด ๑๗๗ คน
๑.๓) จัดสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการทองเทีย่ วโดยชุมชนการจัดการบานพักและรานคาชุมชน เพือ่ นํามาประยุกต
และปรับใชกับชุมชนของตน จํานวน ๑๒ ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด ๒๖๕ คน
๑.๔) จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง ประจําป ๒๕๕๔
และจัดทําแผนฯ ป ๒๕๕๕ และเสริมสรางทักษะกระบวนการพัฒนางานดานการทองเที่ยว เพื่อนํามาปรับประยุกตใชกับพื้นที่ไดอยาง
เหมาะสม จํานวน ๑ ครั้ง ผูเขารวม ๘๐ คน
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๒) การพัฒนาทรัพยากรการทองเทีย่ วและสิง่ อํานวยความสะดวก
ในชุมชน
๒.๑) จั ด ฝ ก อบรมและดู ง านเรื่ อ งการพั ฒ นาบริ ก ารด า นการ
ทองเที่ยว การจัดการโฮมสเตยที่ไดมาตรฐาน จํานวน ๗ ครั้ง มีผูเขารวม
ทั้งหมด ๑๕๖ คน จัดอบรมผูประกอบการรานอาหารภายใตมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุขจํานวน ๗ ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด ๑๕๘ คน ซึ่งนําไปสู
การพัฒนาปรับปรุงการใหบริการภายใตมาตรฐานอาหาร clean food good
taste ของกระทรวงสาธารณสุข มีรานอาหารผานมาตรฐาน จํานวน ๒๔ ราน
๒.๒) จัดสํารวจทรัพยากรของแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เปาหมาย
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวและปรับปรุงกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชนใหมีความพรอมมากยิ่งขึ้น จํานวน ๖ ครั้ง มีผูเขารวม
ทั้งหมด ๒๔๗ คน
๒.๓) จัดเวทีชุมชนเพื่อขอความรวมมือในการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวในชุมชนอยางเปนระบบและเปนไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา จํานวน ๑๐ ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด ๒๔๗ คน และมีการเตรียมความพรอมแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อขอรับรองมาตรฐานแหลงทองเที่ยว จํานวน ๓ แหง ไดแก ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาท
หวยตม สถานีเกษตรหลวงอินทนนท ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมลานอย
๒.๔) จัดกิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนแหลงทองเที่ยวสีเขียว จํานวน ๑๔ ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด ๑,๔๔๔ คน จัด
กิจกรรมทองเที่ยวที่เนนการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จํานวน ๑๑ ครั้ง

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇÀÒÂã¹ªØÁª¹
๓) การพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการและการตลาด
๓.๑) ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลการทองเที่ยวในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๓๘ แหง และปรับปรุงขอมูลโปรแกรม
การทองเที่ยว ภาพถายโครงการหลวง ทุกเดือนๆ ละ ๕ ครั้ง
๓.๒) จัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง ทั้งหมด ๕ แหง รวม ๔,๐๐๐ ชุด โดยใชเปนเครื่องมือเผยแพรขอมูลการทองเที่ยวของชุมชนดังกลาวใหกับนักทองเที่ยว
และผูที่สนใจในโอกาสตางๆ
๓.๓) จัดทําสือ่ วีดที ศั นการทองเทีย่ วโดยชุมชนและการบริหารจัดการโฮมสเตยในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงโดยใชเปนสือ่ ประชาสัมพันธ
โครงการฯ และใชเปนสื่อในการฝกอบรมใหกับชุมชนอื่น รวม ๑ เรื่อง
๓.๔) จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรงานโครงการหลวงและการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง จํานวน ๙ ครั้ง จัดงาน
เทศกาลทองเที่ยวโครงการหลวง วันที่ ๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีผูเขารวมทั้งหมด ๑,๐๐๐ คน เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวงที่เปนจุดเดนและสรางความรวมมือในการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวงรวมกับผู
ประกอบการดานการทองเที่ยว
๓.๕) จัดกิจกรรมแนะนําแหลงทองเที่ยวแกสื่อมวลชนและผูประกอบการ จํานวน ๖ ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด ๒๑๑ คน จัด
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อกระตุนความสนใจแกนักทองเที่ยว จํานวน ๑๑ ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด ๑,๓๑๗ คน
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๑๔. การสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง
เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยโครงการหลวงใหเปนไปตามแนวทางและเปาหมายทีก่ าํ หนดไว และเกิดการบูรณาการในการ
ปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวง หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่
โครงการหลวง เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเอง สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงใหเปนศูนยความรูของการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
๑) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
๓๘ ศูนย จํานวน ๑ ครั้ง ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม หนวยงานที่รวมจัดทําแผนปฏิบัติจํานวน ๒๑ หนวยงานผูเขารวม
ประชุมรวม ๒๔๔ คน งบประมาณ ๓๙๔,๕๖๖,๓๓๔ บาท และจัดประชุมคณะทํางานศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๓๗ แหง จํานวน ๙๐
ครั้ง
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๒) อบรมและสัมมนา
๒.๑) จัดอบรมเลขานุการคณะทํางานศูนยพัฒนาโครงการหลวงเรื่อง “กระบวนการจัดทําแผนชุมชนและการนําไปสู
การปฏิบัติ” จํานวน ๑ ครั้ง ผูเขารวมฝกอบรมจํานวน ๖๐ คน
๒.๒) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนยพัฒนาโครงการหลวง” ผูเขารวม
สัมมนา จํานวน ๙๑ คน
๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนและบริหารโครงการใหประสบความสําเร็จ” และสรุปผลการปฏิบัติงานป
๒๕๕๔ และจัดทําแผนการดําเนินงานป ๒๕๕๕ แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ผูเขารวมประชุม
จํานวน ๔๔๒ คน
๔) สนับสนุนกิจกรรมบูรณาการและสรางความเขมแข็งของเครือขายกลุมศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๑๔ กิจกรรม ใน ๘
กลุมศูนยฯ อาทิ จัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาและสรางความเขมแข็งในการพัฒนาและสงเสริมพืชผักของศูนยพัฒนาโครงการหลวง”
จัดนิทรรศการงาน ๓ ทศวรรษงานวิจัยและพัฒนาสถานีเกษตรหลวงอินทนนท จัดนิทรรศการ “โครงการหลวงกับการพัฒนาพื้นที่สูง”
สัมมนาและศึกษาดูงาน “แผนความรวมมือของศูนยพัฒนาโครงการหลวง กลุมที่ ๒ และแนวทางการวางแผนการผลิตผักสงภายใน
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ตลาดทองถิ่น” ณ ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ อําเภอปลวกแดง และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สัมมนาและศึกษาดูงาน “แผนความรวมมือของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
กลุมที่ ๘ และแนวทางการผลิตผลที่ไดคุณภาพ” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม เปนตน

¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃà¾×èÍà¼Âá¾Ã‹¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨áÅÐ§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
๕) เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายการพัฒนาของกลุมศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๘ กลุม และสนับสนุนการพัฒนาศูนย
พัฒนาโครงการหลวง ๓๘ ศูนย เพื่อเปนตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา จํานวน
๕๕ โครงการ

๑๕. ปาชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการไดนําแนวทางการปลูกปาชาวบานฯ ตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวง มาขยายผลไปสูพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง พื้นที่ถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง และพื้นที่โครงการขยายผลเพื่อแก
ปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน โดยเนนการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมโตเร็วรวมทั้งไมไผบนพื้นที่ทํากินของตนเอง โดยเปนผูปลูก ดูแล
รักษา และไดรับประโยชนจากไมที่ปลูกโดยตรง ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับการปลูกปา ๓ อยาง
ประโยชน ๔ อยาง โดยดําเนินงานกิจกรรม ดังนี้
๑) จัดประชุมชี้แจงและทําความเขาใจเพื่อกระตุนใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของการปลูกปาชาวบานและอบรมใหความรู
ในการปลูกและการจัดการสวนปา จํานวน ๔๘ ครั้ง ผูรับการอบรม จํานวน ๑,๖๘๙ คน และจัดประชุมชี้แจงเพื่อการจัดตั้งกลุมผูปลูก
ปาชาวบาน จํานวน ๖ ครั้ง มีเกษตรกร เขารวม ๑๐๖ คน โดยจะรวมกันนําไมปาชาวบานที่ปลูกมาเผาถานเพื่อใชในชีวิตประจําวันและ
การจักสานไมไผ การปลูกตนไมโตเร็วในพื้นที่ทํากินของตนเอง ซึ่งรูปแบบการปลูก คือ แบบแนวรั้ว ทั้งนี้ไดสนับสนุนวัสดุการเกษตร
(ปุยคอก) เพื่อใชรองกนหลุมปลูกตนไมแกสมาชิกปลูกปาชาวบาน และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุมเกษตรกรผูปลูกปา
ชาวบาน
๒) จัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและการถายทอดวิธีการจัดการและการใชประโยชนจากไมในโครงการปาชาวบาน
ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง มีผูเขารวม ๘๐๐ คน
๓) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง การดําเนินงานโครงการปาชาวบานฯ เพื่อชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการ
ดําเนินงานสงเสริมการปลูกปาชาวบานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันมีผูเขารวม จํานวน ๒๐ คน ณ ศูนยฯ หนองเขียว และสถานีเกษตร
หลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม และอบรมถายทอดองคความรูแนวทางการดําเนินงานโครงการปาชาวบานฯ ในพื้นที่ ศศช. จํานวน
๑๑ พื้นที่
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ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ»†ÒªÒÇºŒÒ¹
๔) จัดทําแปลงสาธิตการปลูกปาชาวบานเพื่อพัฒนาเปนแปลงตนแบบของชุมชนตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเกี่ยวกับการปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ๒ แหง พื้นที่ ๑๓ ไร มีจํานวนผูมาเรียนรูในศูนยเรียนรูปาชาวบาน
(ศูนยฯ หนองเขียว) รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน

á»Å§ÊÒ¸Ôμ¡ÒÃ»ÅÙ¡»†ÒªÒÇºŒÒ¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Òà»š¹á»Å§μŒ¹áºº¢Í§ªØÁª¹

๕) จัดกิจกรรมการเรียนรูและรณรงคปลูกปาชาวบาน เพื่อเปนการประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการปาชาวบานฯ และ
กระตุนใหผูเขารวมเกิดจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น จํานวน ๕ ครั้ง มีผูเขารวม ๘๑๗ คน
ศูนยหนองเขียวเปนศูนยเรียนรูโครงการปาชาวบาน จึงไดจัดฐานเพื่อใหความรูตางๆ
๖) สนับสนุนปจจัยการผลิตกลาไมโตเร็วเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกไมโตเร็วและกระจายแหลงผลิตกลาไมโตเร็ว ใหกับ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๑๐ แหง โครงการขยายผลโครงการหลวง ๒๘ แหง พื้นที่โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงฯ
๑๙ แหง และโครงการขยายผลฯเพื่อแกปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน ๑๐ แหง
๗) การอํานวยการและประสานงาน
๗.๑) จัดประชุมคณะทํางานโครงการปาชาวบานฯ มูลนิธิโครงการหลวง มีผูเขารวม ๒๖ คน
๗.๒) จัดทําสือ่ แผนพับ โปสเตอรและคูม อื การปลูกปาชาวบาน เพือ่ ใหความรูแ ละประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการ
ปาชาวบานฯ มูลนิธิโครงการหลวงแกเกษตรกรกลุมเปาหมายและผูสนใจ
๗.๓) รวมจัดนิทรรศการใหความรูแ ละเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการปาชาวบานฯ และออกรานจําหนาย
กลาพันธุไม จํานวน ๓ ครั้ง ทําใหเกิดรายไดจากการจําหนายตนไมและผลิตภัณฑจากไมปาชาวบาน เปนเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท
๗.๔) ติดตามใหคําแนะนําการดําเนินงานโครงการปาชาวบานฯ รวมทั้งสิ้น ๓๙ ครั้ง
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á¼‹¹¾Ñºâ¤Ã§¡ÒÃ»†ÒªÒÇºŒÒ¹à¾×èÍ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹áÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
ผลการดําเนินงานโครงการปาชาวบาน มีดังนี้
๑) เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ๓๘ แหง มีเกษตรกรผูปลูกปาชาวบาน จํานวน ๔๘๑ ราย พื้นที่ปลูก ๔๐๐ ไร จํานวน
ตนไมที่ปลูก ๙๔,๘๘๑ ตน ไผ ๓,๗๓๘ ตน และเกษตรกรจากพื้นที่โครงการหลวง ๑๔ แหง นําไมที่ปลูกไปใชประโยชน คิดเปนปริมาตร
๑๐๔.๗๙ ลูกบาทเมตร และสามารถนําไปสรางรายได โดยเปนรายไดจากการทําไมลอมขาย (ศูนยตีนตก) เปนเงิน ๕,๔๐๐ บาท การ
เก็บหนอไมขาย (ศูนยพระบาทหวยตม) เปนเงิน ๓๐,๖๐๐ บาท
๒) เกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ๒๘ แหง ปลูกปาชาวบาน จํานวน ๖๐๒ ราย พื้นที่ปลูก ๕๕๘.๕ ไร
จํานวนตนไมที่ปลูก ๕๒,๙๙๖ ตน ไผ ๖,๘๙๒ ตน
๓) เกษตรกรในพื้นที่โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ๑๗ แหง ปลูกปา
ชาวบาน จํานวน ๒๓๙ ราย พื้นที่ปลูก ๑๓๒.๓ ไร จํานวนตนไมที่ปลูก ๒๘,๐๒๕ ตน ไผ ๑,๔๘๓ ตน
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á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨¢Í§â¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§ÊÙª‹ ÁØ ª¹º¹¾×¹é ·ÕÊè §Ù
มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการพัฒนาและสงเสริมกระบวนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากโครงการหลวง ในการนําไปปรับ
ใชใหเหมาะสมกับทุนความรูและสภาพภูมิสังคมทองถิ่นตามแนวทางของโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ และเพื่อใหเกิดการเสริมสรางรายไดของครัวเรือน พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน ตลอดจน
สรางความสมดุลของสิ่งแวดลอม มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

๑. การขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงสูพ น้ื ทีข่ ยายผล
ดําเนินงานในพื้นที่โครงขยายผลโครงการหลวง รวม ๒๘ แหง ใน ๗ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัด
แมฮองสอน จังหวัดนาน จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก จํานวน ๘๗ กลุมบาน ๑๕,๐๗๔ ครัวเรือน ประชากร
๖๙,๘๕๔ คน สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

á¼¹·ÕèáÊ´§¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
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๑. การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

๑.๑) การถายทอดองคความรูจากโครงการหลวงและการพัฒนาอาชีพ โดยจัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อใหเกษตรกร
นําความรูที่ไดไปปรับใช จําแนกเปนฝกอบรม จํานวน ๘๐ ครั้ง ๒,๒๙๙ คน และศึกษาดูงาน ๓๐ ครั้ง ๔๔๑ คน รวมเกษตรกรที่ไดรับ
ความรูมีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๗๔๐ คน
๑.๒) สงเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ทั้ง ๒๘ แหง โดยเนนการปลูกพืชตาม
ระบบการเพาะปลูกทีด่ ี (GAP) ผานกระบวนการถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงและเทคโนโลยีตา งๆ มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท
๑. พืชผัก
๒. ไมผล
๓. ไมดอก
๔. พืชไร
๕. กาแฟอราบิกา
๖. ปศุสัตว
- สุกร
- กระตาย
- ไก
- เปดเทศ
- โค/กระบือ
- ปลา/กบ
รวม

จํานวนชนิด

เกษตรกร (ราย)

พื้นที่ปลูก (ไร)

จํานวน

รายได(บาท)

๒๖
๑๓
๖
๑๒
๑
๘

๗๙๓
๑,๕๘๘
๒๕
๑,๗๒๑
๗๙๒
๒,๐๑๔
๗๓๓
๘๗
๔๑๘
๗๕
๓๔๖
๓๕๕
๖,๙๓๓

๖๔๐
๔,๐๒๖
๕
๖,๓๙๕
๒,๑๔๙

๗๘๑,๔๐๖ กก.
๑๘๗,๔๔๕ กก.
๑,๗๘๕ กก.
๒,๘๒๖,๙๑๗ กก.
๗๓๙,๒๓๙
๒๒,๑๐๐ ตัว
๓,๐๓๖ ตัว
๒๕๙ ตัว
๑๕,๕๙๙ ตัว
๔๓๐ ตัว
๒,๗๗๖ ตัว
๑,๒๗๕ บอ

๗,๕๖๐,๓๐๗
๑,๒๒๐,๒๖๗
๓๙๕,๗๓๐
๓,๘๖๒,๓๐๓
๑๓,๗๘๓,๖๐๑
๗๑๘,๔๑๐

๖๖

๑๓,๒๑๕

๒๗,๕๔๐,๖๑๘

๑.๓) สงเสริมและสนับสนุนกลุม อาชีพนอกภาคการเกษตร เนนการฟน ฟูอนุรกั ษและสงเสริมงานหัตถกรรมทองถิน่ การแปรรูป
ผลผลิตและการเตรียมความพรอมของชุมชนดานการทองเที่ยว โดยการถายทอดความรูและสงเสริมการดําเนินงานของกลุม จํานวน
๓๕ กลุม ดังนี้
กลุม
๑. กลุม หัตถกรรม
๒. กลุม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๓. กลุม บริหารจัดการการทองเทีย่ วในชุมชน
รวม

จํานวนกลุม จํานวนสมาชิก (ราย)
๒๒
๒
๗
๓๕

๔๗๕
๑๐๔
๓๓๙
๑,๐๐๔

๒. การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จํานวน
๑,๓๕๐ ชิน้
๑๔,๔๓๔ กก.
๒,๖๗๖ คน

รายได(บาท)
๑๖๒,๓๘๐
๑๔๘,๗๔๐
๑,๓๓๕,๒๐๐
๑,๔๘๐,๔๕๐

๒.๑) สงเสริมใหเกษตรกรปลูกปาชาวบานในพืน้ ทีท่ าํ กิน โดยจัดฝกอบรมถายทอดความรู มีเกษตรกรสนใจปลูก จํานวน ๕๙๙
ราย พืน้ ที่ ๕๕๖ ไร จํานวนตนไมทป่ี ลูก ๗๗,๒๕๗ ตน และรณรงคปลูกปาของชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน ๒๘
แหง โดยปลูกตนไมรวมทัง้ สิน้ ๑๕๘,๗๓๗ ตน มีผเู ขารวมจํานวน ๖,๒๙๑ คน
๒.๒) รณรงคการปลูกหญาแฝกเพือ่ การอนุรกั ษดนิ และนํา ในพืน้ ทีท่ ง้ั ๒๘ แหง ปลูกหญาแฝก จํานวน ๑,๔๕๖,๐๐๐ กลา รวมทัง้
การจัดทําแปลงขยายพันธหญาแฝกในพืน้ ทีศ่ นู ยเรียนรูข องโครงการ จํานวน ๕ แหง ๕ แปลง (ปากลวย แมจริม ขุนสถาน แมสลอง และ
แมสามแลบ) ผลิตกลาพันธุแ ฝกไดจาํ นวน ๕๐๐,๐๐๐ กลา
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๒.๓) สงเสริมการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงเพือ่ ฟน ฟูความอุดมสมบูรณของดินทัง้ ๒๘ แหง
ในการผลิตปุย หมัก จํานวน ๑,๑๑๕ ตัน และปุย นําหมักชีวภาพ จํานวน ๑,๐๐๐ ลิตร
๒.๔) รณรงคลดการใชสารเคมี จํานวน ๗ พืน้ ที่ มีผเู ขารวมจํานวน ๘๐๘ คน และการตรวจคัดกรองโลหิต ซึง่ ผลการตรวจหา
สารพิษในรางกายเกษตรกร ทัง้ ๗ แหง พบวา รอยละ ๓๓.๐๔ อยูใ นภาวะปกติและปลอดภัย และรอยละ ๖๖.๙๖ อยูใ นภาวะเสีย่ งและไม
ปลอดภัย
๒.๕) ตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพในแหลงนําสาํ หรับใชในการเพาะปลูก ในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน ๑๒ พืน้ ที่
จํานวน ๑๒ สายนํา รวม ๓๐ ตัวอยาง โดยสงตัวอยางนําไปตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพ ณ บริษทั หองปฏิบตั กิ ารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
พบวา รอยละของผลการตรวจสอบคุณภาพนําใ นพืน้ ทีท่ ผ่ี า นเกณฑตามมาตรฐานคุณภาพนําผ วิ ดิน ประเภทที่ ๓ ประกาศของคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอมแหงชาติฉบับที่ ๘ (๒๕๓๗) ๒๐ รายการ เทากับ รอยละ ๘๗.๑๒

¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙáÅÐÍ¹ØÃÑ¡É·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔ

๓. การพัฒนาสังคมและการตลาด

๓.๑) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยสงเสริมการรวมกลุม เพือ่ พึง่ ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ขยายผลโครงการหลวงทัง้ ๒๘ แหง จํานวน ๒๔๘ กลุม แบงเปนกลุม อาชีพทางการเกษตร ๘๙ กลุม กลุม อาชีพนอกภาคการเกษตร ๓๕
กลุม กลุม ดานสังคม ๘๐ กลุม กลุม ดานการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ๑๖ กลุม กลุม อืน่ ๆ ๑๕ กลุม สมาชิกรวมทัง้ สิน้
๕,๔๑๗ คน

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§¡ÅØ‹Á
๓.๒) ดําเนินงานโครงการหมูบ า นสะอาดชุมชนเขมแข็งและการออมทรัพย โดยจัดกิจกรรมรณรงคทาํ ความสะอาดภายในชุมชน
สถานทีส่ าธารณประโยชน จํานวน ๓๔ ครัง้ ผูเ ขารวม ๓,๐๙๑ คน และสงเสริมการออมทรัพยดว ยกระบอกออมสินไมไผ จํานวน ๓๗๐
กระบอก ทําการผากระบอกออมสินไมไผ จํานวนเงิน ๒๕๖,๒๔๗ บาท และจัดทําแผนชุมชนในพืน้ ที่ ๒๘ แหง จํานวน ๒๘ แผน จัดเวที
ชุมชน รวม ๒๘ ครัง้ ผูเ ขารวม ๗๘๔ คน โดยชุมชนสามารถวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ และกําหนดแนวทางการพัฒนาตนเองที่
สอดคลองกับสภาพภูมสิ งั คมของชุมชนในปจจุบนั เปนการสงเสริมกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนใหสามารถชวยเหลือตนเอง

â¤Ã§¡ÒÃËÁÙ‹ºŒÒ¹ÊÐÍÒ´áÅÐ¡ÒÃÍÍÁ·ÃÑ¾Â´ŒÇÂ¡ÃÐºÍ¡äÁŒä¼‹
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๓.๓) การสนับสนุนดานการตลาด โดยทดสอบการพัฒนาตลาดผลผลิตในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวงทัง้ ๒๘ แหง ประกอบดวย
๕ กิจกรรม ไดแก การประเมินความตองการของตลาด การวางแผนการผลิตและการตลาด การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการหลัง
การเก็บเกีย่ ว และการจําหนายผลผลิตสูต ลาด ซึง่ ทําใหชมุ ชนสามารถดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาดทัง้ ภายในและนอกชุมชนได โดยมี
รูปแบบการตลาด ประกอบดวย ๓ รูปแบบ ไดแก ๑) ตลาดภายในชุมชน จํานวน ๑๕ แหง ๒) ตลาดภายนอกชุมชนและตลาดแบบไมมี
สัญญา จํานวน ๒๔ แหง ๓) ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงและตลาดแบบมีสญ
ั ญา จํานวน ๖ แหง

๔. ดานการบริหารจัดการ

๔.๑) จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดทําแผนบูรณาการของโครงการขยายผลโครงการหลวง ๒๘ แหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ มีหนวยงานทีร่ ว มปฏิบตั งิ านรวม ๔๐ หนวยงาน ไดรบั การจัดสรรงบประมาณรวม ๒๘๒,๗๐๗,๖๙๖ บาท
๔.๒) ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทํางานระดับอําเภอ ซึง่ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ านแบบ
บูรณาการกับหนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ รวมกันติดตามความกาวหนาและพิจารณาการแกไขปญหาของการปฏิบตั งิ านในดานตางๆ โดย
ไดจดั ประชุมคณะกรรมการอํานวยการระดับจังหวัด รวม ๑๔ ครัง้ และจัดประชุมคณะทํางานระดับอําเภอ รวม ๘๔ ครัง้
๔.๓) จัดทําศูนยเรียนรูใ นพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง ทัง้ ๒๗ แหง โดยมีกจิ กรรมประกอบดวยแปลงสาธิต จํานวน ๘๙ แปลง
พืน้ ที่ ๒๒๔.๕๐ ไร โรงเรือนเพาะชํากลาไม ๓๔ โรง โรงเรือนปลูกผัก ๒๘ โรง โรงปุย หมักและโรงเลีย้ งไสเดือนดิน ๒๙ โรง คอกเลีย้ งไก เปดเทศ
และสุกร ๓๘ คอก โรงเลีย้ งกระตาย ๒๖ โรง บอเลีย้ งปลา และกบ ๒๙ บอ บอกาซชีวภาพ ๒ บอ โรงเก็บรวบรวมและคัดบรรจุผลผลิต ๖ โรง
โรงคัดบรรจุ ๒ โรง และโรงเก็บวัสดุการเกษตร ๒๑ โรง มีผสู นใจศึกษาดูงานในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงทัง้ ๒๗ แหง จํานวน ๓๓
คณะ รวมทัง้ สิน้ ๗,๘๖๗ คน

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ã¹ÈÙ¹ÂàÃÕÂ¹ÃÙŒ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
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๒. การประสานงานโครงการ “รักษนาํ เ พือ่ พระแมของแผนดิน”

á¼¹·ÕèáÊ´§¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ “ÃÑ¡É¹íÒœà¾×èÍ¾ÃÐáÁ‹¢Í§á¼‹¹´Ô¹”
เปนการปฏิบตั งิ านในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการรักษนาํ เ พือ่ พระแมของแผนดิน เพือ่ ขับเคลือ่ นการดําเนินงานภายใต
แผนแมบทโครงการรักษนาํ เ พือ่ พระแมของแผนดิน ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) พืน้ ทีด่ าํ เนินงาน ๑๐ ลุม นํา ใน ๖ จังหวัดภาคเหนือ
ประชากร ๗,๙๙๓ ครัวเรือน สรุปผลการบูรณาการงานในพืน้ ที่ ดังนี้
๑. สงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืช
และเลีย้ งสัตวใหแกเกษตรกร จํานวน ๑,๒๕๑ ราย และจัดทําแปลงสาธิต แปลงทดสอบ เพือ่ เปนจัดเรียนรู จํานวน ๑๕๙ ไร
๒. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยการผลิตและขยายพันธุพ ชื เมืองหนาว จํานวน ๑๐,๗๐๐ ตน สงเสริมการปลูกผักในพืน้ ที่
โครงการพระราชดําริ จํานวน ๑๑๕ ไร การเพาะเลีย้ งสัตวนํา จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว จัดตัง้ กองทุนอาหารสัตว ยา วัคซีน และสนับสนุน
แรธาตุ วัคซีน เวชภัณฑโคเนือ้ แกเกษตรกร ๗๐ ราย สงเสริมการเลีย้ งสัตวปก แกเกษตรกร ๕๐ ราย และจัดตัง้ ธนาคารโค จํานวน ๑๐๐ ตัว
๓. เสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ครอบครัวและชุมชน โดยสงเสริมใหเกษตรกรในพืน้ ที่ เรียนรูร ะบบการ
สรางกลุม การจัดตัง้ กลุม และกลุม เตรียมสหกรณ จํานวน ๑๓ กลุม ฝกอบรมหลักการและวิธกี ารเกีย่ วกับสหกรณ การจัดทําบัญชี จํานวน
๔๒๖ ราย และสงเสริมเคหกิจเกษตรดานการแปรรูปและถนอมอาหาร

Annual Report 2011 Highland Research and Development Institute (Public Organization) 71

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§ªØÁª¹

๔. ฟน ฟูและอนุรกั ษทรัพยากรดิน นํา และปาไมเพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน โดยการปลูกปา ๔,๗๗๐ ไร จัดทําแผนทีร่ ะดับเขต
และวางแผนการใชทด่ี นิ ๓,๒๐๐ ไร สงเสริมการใชปยุ พืชสด ปุย หมัก ปุย นําอ นิ ทรียใ นพืน้ ที่ ๕๖๐ ไร กอสรางและซอมแซมฝายทดนําแ ละ
ระบบสงนํา มีพน้ื ทีร่ บั นํา ๑,๐๕๐ ไร จัดทําระบบชะลอการไหลของนํา ลดการชะลางและพังทลายของดิน ๘๐๐ ไร และคืนความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยขยายพันธุแ ละปลอยสัตวนํา รวม ๔๓๐,๐๐๐ ตัว
๕. ดานการศึกษาวิจยั ดําเนินการโดยความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ องคกรทองถิน่ และชุมชนในการศึกษาวิจยั องคความรู
ดัง้ เดิมทีม่ อี ยูใ นทองถิน่ เชน คัดเลือกรวบรวมและเพาะขยายพันธุพ ชื ทองถิน่ รวมกับชุมชนในพืน้ ที่ ๘ ลุม นํา จํานวน ๑๓๐ ชนิด ๒๓,๔๐๓ ตน
สังเคราะหและประมวลองคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชทองถิ่น และจัดทําเปนฐานขอมูลจําแนกชนิด ตรวจสอบชื่อ
วิทยาศาสตร การใชประโยชนจากพืชเพิม่ เติม ในลุม นําแมคาํ ๒๒๕ ชนิด ๖๒ วงศ ลุม นําลี ๒๒๕ ชนิด ๘๑ วงศ ลุม นําภาค ๒๒๒ ชนิด
๘๘ วงศ
๖. สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
(๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โครงการ “รักษนาํ เ พือ่ พระแมของ
แผนดิน” เมือ่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ มีเจาหนาทีจ่ ากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ๑๘ หนวยงาน เขารวมสัมมนารวม
๑๗๐ คน งบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรร รวมทัง้ สิน้ ๑๘๗,๖๐๖,๒๙๑ บาท
(๒) ประสานและอํานวยการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการ
“รักษนาํ เ พือ่ พระแมของแผนดิน” รวม ๒ ครัง้ ครัง้ ที่ ๑ พืน้ ทีล่ มุ นําป ง นอย พืน้ ทีล่ มุ นําแ มสะงา และลุม นําแ มสะมาดหวยหมากลาง ระหวางวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ครัง้ ที่ ๒ ตรวจเยีย่ มพืน้ ทีล่ มุ นําล ี ลุม นําภ าค และลุม นําค าํ ระหวาง
วันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(๓) จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ “รักษนาํ เ พือ่ พระแมของแผนดิน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗-๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๔ มีเจาหนาทีจ่ ากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจํานวน ๑๘ หนวยงาน เขารวมประชุมจํานวน ๑๒๑ คน
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๓. การสนับสนุนและรณรงคการปลูกหญาแฝกเพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน
การสนับสนุนและรณรงคการปลูกหญาแฝก มีเปาหมายเพือ่ ใหเกษตรกรสามารถใชพน้ื ทีท่ าํ การเกษตรไดอยางยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ ถายทอดความรูแ ละสรางความเขาใจในการปลูกหญาแฝกแกเกษตรกร รณรงคการปลูกหญาแฝกในการอนุรกั ษดนิ และนําต ามแนวทาง
ของมูลนิธโิ ครงการหลวง และสนับสนุนการขยายพันธุห ญาแฝกในระดับชุมชนเพือ่ ใชเปนแหลงพันธุห ญาแฝกของชุมชน มีผลการดําเนินงาน
ดังนี้
๑) สนับสนุนและการสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพือ่ อนุรกั ษดนิ และนํา ในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง ๒๘ แหง โดยปลูกหญาแฝก
เพือ่ อนุรกั ษดนิ และนํา จํานวน ๑,๔๕๖,๐๐๐ กลา โครงการถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ๑๗ แหง
จํานวน ๕๕๙,๐๐๐ กลา และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝน ๑๐ แหง จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ กลา รวมทั้งสิ้น
๕๔ แหง ๒,๑๙๕,๐๐๐ กลา
๒) รณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก ในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงแมสลอง จ.เชียงราย โดยการถายทอดความรู
เรือ่ งการปลูก การดูแลรักษา การใชประโยชนของหญาแฝก มีผเู ขารวม ๑,๓๐๐ คน ปลูกหญาแฝกจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ กลา
๓) จัดทําแปลงขยายพันธุห ญาแฝก ในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงรวมพืน้ ทีท่ ง้ั หมด ๕ ไร ไดแก ปากลวย แมจริม
ขุนสถาน แมสลองและแมสามแลบ ซึง่ สามารถผลิตกลาพันธุส าํ หรับการสงเสริมใหเกษตรกรปลูก จํานวน ๓๕,๐๐๐ กลา คาดวาจะสามารถ
ขยายพันธุก ลาได ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ กลา
๔) จัดทําสื่อเพื่อใชในการเผยแพรความรูประโยชนของหญาแฝกในรูปแบบโปสเตอร โดยไดรับการสนับสนุนตนฉบับจาก
กรมพัฒนาทีด่ นิ จํานวน ๑๐ ชุด(ชุดละ ๕ แผน) มอบใหโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาการปลูกฝน อยางยัง่ ยืน
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๔. การเพิม่ ศักยภาพการฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมและการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
๑. กําหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑) จัดอบรมการจัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและการสรางแผนที่จําลอง (Model)
เพื่อกําหนดขอบเขตการใชประโยชนที่ดินของชุมชน และสาธิตวิธีการจัดทําแผนที่จําลอง (Model)
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ๑๔ พื้นที่ โดยชาวบานมีสวนรวมปฏิบัติและชี้ตําแหนงจุดสําคัญ
ของพื้นที่ มีผูเขารวม ๗๓๗ คน จัดทําแผนที่จําลอง ๒๕ ชิ้นงาน พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน จํานวน ๕ พื้นที่ จัดทําแผนที่จําลอง ๕ ชิ้นงาน
๒) สนับสนุนการจัดทําแนวกันชนระหวางพื้นที่ทํากินของเกษตรกรและพื้นที่ปาดวยการปลูก
ตนไมหมายแนวเขต ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ๒๗ พื้นที่ โดยสนับสนุนกลาไมสําหรับ
ปลูกเปนแนวกันชน จํานวน ๑๔๒,๕๒๐ กลา ไดแก สัก ขนุน มะมวง เสี้ยวดอกขาว หวาย ประดู กะทอน
มะตูม สะเดา มะไฟ มะขามปอม มะเกี๋ยง กระบก มะกอกปา ขี้เหล็กบาน เปนตน
๓) รณรงคฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง ๒๖ พื้นที่ โดยมีการบรรยายใหความรูเรื่อง ความสําคัญของปาตนนําล ําธาร ปา ๓ อยาง
ประโยชน ๔ อยาง ปาชาวบาน ปาพื้นบานอาหารชุมชน การอนุรักษดินและนํา หญาแฝก และการ
ลดการใชสารเคมี เปนตน และกระตุนใหผูเขารวมเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีผูเขารวม ๕,๕๙๘ คน
๒. สนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑) สนับสนุนงบประมาณใหกับกรมปาไม จํานวน ๑๒,๐๗๖,๘๐๐ บาท และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธพืช จํานวน
๓,๙๕๕,๒๐๐ บาท ในการดําเนินงานฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
๓๐ หมูบาน เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางหนวยงานภาครัฐและชุมชนในการกําหนดขอบเขตพื้นที่รวมกัน โดยดําเนิน
กิจกรรมปลูกปาฟนฟูระบบนิเวศตนนํา ๑๒,๖๔๐ ไร ปลูกปาพื้นบานอาหารชุมชน ๑,๓๕๐ ไร สรางฝายแบบผสมผสาน ๓๐๐ แหง
และฝายกึ่งถาวร ๔๔ แหง ในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ และอุทยานแหงชาติ
๒) สนับสนุนการจัดทําแปลงเพาะขยายพันธุหญาแฝก ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ๑๘ แหง มีพื้นที่ปลูกรวม
๒๓.๕ ไร โดยไดสนับสนุนการจัดทําระบบนํา และกลาพันธุแฝกสําหรับขยายพันธุ จํานวน ๑๕๐,๔๐๐ กลา คาดวาจะผลิตกลาเพื่อใช
ปลูกได ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐-๒,๐๐๐,๐๐๐ กลา เพื่อผลิตกลาแฝกสําหรับใชปลูกเปนแนวกันชนระหวางพื้นที่ปาและพื้นที่เกษตร
๓) สนับสนุนปจจัยการผลิตกลาไม วัสดุการเกษตร และกลาไม สําหรับปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ในพื้นที่ของ
เกษตรกร ดําเนินการในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงนํารอง ๑๐ พื้นที่ โดยสนับสนุนกลาไมจํานวน ๑๔๗,๐๐๐ กลา ไดแก สัก
ประดู คูณ สะเดา เพกา เสี้ยวดอกขาว ขี้เหล็กบาน มะมวง ขนุน ไผ และหวาย
๔) สนับสนุนการปลูกปาเปยก โดยใหชาวบานปลูกตนไมคลุมแนวรองนํา ในลักษณะการปลูกปาเปยกตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เพือ่ เพิม่ ความชุม ชืน้ ใหกบั ผืนปา ทําใหปา เขียวขจี ดําเนินงานในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวง
นํารอง ๑๐ พื้นที่ สนับสนุนกลาพันธุ จํานวน ๑๙,๙๗๐ กลา ไดแก กระชายดํา ขมิ้นขาว ขมิ้นดํา ขมิ้นชัน ขิง ไพลเหลือง ไพลขาว
มาขาว รางจืดหัว มหาเมฆ ขา หวาย ดีงูหวา กลวย และไผ
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๓. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางมีสวนรวม
๑) ศึกษาดูงานการพัฒนาดานปาไมและการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรแบบยั่งยืน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยนําเกษตรกรและเจาหนาที่ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน ปางมะโอ หวยเปา
โหลงขอด และวาวี จํานวน ๕๐ คน เขารวมกิจกรรม ซึ่งมีการใหความรูในเรื่องการพัฒนางานดานปา การพัฒนาที่ดิน การใชหญาแฝก
ทดสอบการปลูกพืช การฟนฟูระบบนิเวศปาไมควบคูกับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม เปนตน
๒) จั ด ประชุ ม แนวทางการปฏิ บั ติ ง านแผนการดํ า เนิ น งานอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อสรางความเขาใจระหวางเจาหนาที่ สวพส. กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธพืช
กรมพัฒนาที่ดิน และชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ๒๘ พื้นที่ ในเรื่องการพัฒนาลุมนํา การกําหนดเขตการใช
ประโยชนที่ดิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวม โดยไดจัดการประชุมจํานวน ๒ ครั้ง
มีผูเขารวม ๒๘๗ คน
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๕. การขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน ดําเนินงานโดยความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มูลนิธโิ ครงการหลวง และสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) มีวตั ถุประสงคเพือ่
ขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และการลดปญหาการเพาะปลูกฝน อยางยัง่ ยืนไปยังพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญ
 หาการปลูก
ฝน ซําซ าก โดยใชแนวทางของโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสรางอาชีพและรายไดบนฐานความรูท ส่ี อดคลองกับ
สภาพภูมสิ งั คม เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน โดยสงเสริมกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนและหนวยงานในพืน้ ทีท่ น่ี าํ ไปสู
การพึง่ ตนเอง และสรางความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน ซึง่ ดําเนินงานในพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญ
 หาการ
ปลูกฝน ซําซ าก ในพืน้ ที่ ๑๑๕ หมูบ า น ๑๕ ตําบล ๗ อําเภอ ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม แมฮอ งสอน และตาก จํานวน ๔,๔๒๕ ครัวเรือน
ประชากร ๒๓,๕๘๕ คน มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
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๑. ดานการพัฒนาอาชีพและการตลาด สงเสริมกระบวนการเรียนรูจ ากโครงการหลวงและพัฒนาตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่
เพิม่ ทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรและอาชีพนอกภาคการเกษตร โดย
๑.๑) ถายทอดองคความรูจ ากโครงการหลวงและการพัฒนาตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานการปลูกพืชและเลีย้ งสัตว เพือ่ นําไป
สูค วามมัน่ คงทางอาหารและสรางรายไดแกครัวเรือน โดยจัดฝกอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพดานการปลูกพืชและการเลีย้ งสัตว จํานวน ๕๐
ครัง้ เกษตรกร ๑,๕๔๙ ราย จัดทําแปลงเรียนรูแ ละสาธิตตางๆ เชน โรงเรือนเพาะชํากลาไม โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟา แปลงสาธิตการปลูกผัก
สวนครัว ไมผล ถัว่ แดงหลวง กาแฟอราบิกา ฯลฯ รวม ๙๒ แปลง
๑.๒) สงเสริมการปลูกและเพิม่ ผลผลิตพืชเพือ่ สรางความมัน่ คงทางดานอาหารและสรางรายได ไดแก ขาวไร พืน้ ที่ ๑,๖๐๑ ไร
ขาวนาดํา พืน้ ที่ ๔๙๘ ไร พืชผัก พืน้ ที่ ๑๐๐ ไร พืชตระกูลถัว่ (ถัว่ แดงและ ถัว่ ลิสง) พืน้ ที่ ๘๙๕ ไร พืชผัก พืน้ ที่ ๒๕๐ ไร มีปริมาณผลผลิต
ตัง้ แตเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – สิงหาคม ๒๕๕๔ รวม ๔๑๘,๑๐๐ กิโลกรัม เปนเงิน ๒,๖๐๒,๓๐๐ บาท ขาวโพดเหลือ่ มดวยพืชตระกูลถัว่ พืน้ ที่
๕๐ ไร ไมผลไมยนื ตน พืน้ ที่ ๑๕๐ ไร กาแฟอราบิกา พืน้ ที่ ๕๖๗.๙ ไร รวม ๒๘๔,๐๑๐ กลา

๑.๓) สงเสริมกิจกรรมการฟน ฟูความอุดมสมบูรณของดิน สนับสนุนใหเกษตรกรผลิตปุย หมักแบบไมกลับกอง จํานวน ๑๑ ตัน
และการผลิตปุย นําชวี ภาพ จํานวน ๑,๙๔๐ ลิตร และรณรงคการลดการใชสารเคมีรว มกับหนวยงานสาธารณสุข โดยไดใหบริการตรวจวัด
ระดับสารเคมีตกคางในกระแสเลือด ซึง่ ไดแนะนําวิธกี ารปองกันการใชสารเคมีอยางถูกตองแกเกษตรกร ซึง่ มีเกษตรกรสนใจตรวจวัดระดับ
สารเคมีตกคางในกระแสเลือด ๔๕๘ ราย
๑.๔) ใหคาํ แนะนําและใหบริการควบคุมโรคในสัตว โดยใหบริการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคสัตวรว มกับอาสาพัฒนาปศุสตั วประจําพืน้ ที่ ไกพน้ื เมือง จํานวน ๓,๑๐๙ ตัว
สุกร จํานวน ๘๐๒ โคและกระบือ จํานวน ๔๗๓ ตัว
๑.๕) สงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ฝกอบรมใหความรูดานการฟนฟู
อนุรกั ษงานหัตถกรรมชนเผาแกเกษตรกร ๖๗ ราย สนับสนุนกลุม เกษตรกร ๑๐ กลุม
สมาชิกรวม ๒๒๖ ราย ผลิตชิน้ งาน ไดแก กระเปาสตางค ผาพันคอ พวงกุญแจ ทีร่ ดั ผม
ผาลีซอ จํานวน ๓,๔๗๖ ชิน้ โดยสงจําหนายผานฝายหัตถกรรมมูลนิธโิ ครงการหลวง มูลคา
รวม ๑๘๙,๑๑๓ บาท
๒. ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม โดยเนน
การพัฒนาองคกรของชุมชนเพือ่ พึง่ ตนเอง การมีสว นรวมของเกษตรกรในพืน้ ที่ รวมทัง้ กอ
ใหเกิดการพัฒนาสังคมบนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยกิจกรรม
๒.๑) จัดทําแผนชุมชน จํานวน ๑๙ แผน รวมกับเกษตรกรและหนวยงานใน
พืน้ ที่ ผูม สี ว นรวม ๘๓๗ ราย และใหความรูแ กกลุม ผูน าํ ชุมชน จํานวน ๓๓๔ ราย ในการ
บริหารจัดการชุมชนและรวมระดมความคิดในการนําแผนชุมชนสูก ารปฏิบตั ิ เชน การจัด
ทํากฎระเบียบชุมชน และวิธกี ารพัฒนาหมูบ า น เปนตน
๒.๒) สนับสนุนกลุม เยาวชนในพืน้ ที่ ๙ แหง โดยจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การตัง้ กลุม เยาวชน กิจกรรมเสวนาเพือ่ สืบสานวัฒนธรรม
ชนเผา กิจกรรมประเพณีชนเผา กิจกรรมการปลูกผักเพือ่ อาหารกลางวัน และการออมทรัพยขน้ั พืน้ ฐาน รวม ๑๐ ครัง้ เยาวชนเขารวม ๖๙๓
ราย
๒.๓) สงเสริมการสรางจิตสํานึกดานการออมและแหลงทุนในระดับครัวเรือน โดยสงเสริมการออมทรัพยดว ยออมสินกระบอก
ไมไผแกเกษตรกร จํานวน ๓๒๐ ราย ซึง่ ในพืน้ ทีศ่ นู ยปฏิบตั กิ ารฯบานหวยแหงและบานหวยฮะ ไดพฒ
ั นารูปแบบการออมทรัพยเปนกลุม
สัจจะออมทรัพย โดยมีสมาชิก รวม ๗๐ ราย ยอดเงินออมรวม ๑๖๒,๐๔๒ บาท
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๒.๔) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีและสงเสริมความรูด า นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๓๘ ครัง้
ไดแก กิจกรรมพัฒนาหมูบ า นสะอาด กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ กิจกรรมสงเสริม
ความรูด า นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรใหความสนใจเขารวมกิจกรรม จํานวน ๒,๖๖๖ ราย

๓. ดานการพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดจัดสรรงบ
ประมาณ จํานวน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ใหมลู นิธภิ มู พิ ลังชุมชนไทยดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําป ๒๕๕๔ เมือ่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
โดยแบงเปาหมายการดําเนินงานเปน ๒ สวน ไดแก พืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮอ งสอน พืน้ ทีด่ าํ เนินการ ๑๐๒
หมูบ า น งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท และพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนลาง ในจังหวัดตาก พืน้ ทีด่ าํ เนินการ ๑๓ หมูบ า น งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐
บาท รวมทัง้ สิน้ ๑๑๕ หมูบ า น โดยมีการจัดเวทีประมวนสถานการณและกําหนดแผนปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ ประสานรวบรวมขอมูลผูใ ชยาเสพติดใน
พืน้ ทีแ่ ละกําหนดระยะเวลาการบําบัดรักษา
โดยมีเปาหมายดําเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๔๖ คน เปนผูเ สพติดฝน และยาบา ในพืน้ ทีศ่ นู ยปฏิบตั กิ ารโครงการฯ
บานหวยโปงพัฒนา จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒๖ คน และศูนยปฏิบตั กิ ารโครงการฯ บานเลอตอ จังหวัดตาก จํานวน ๒๐ คน รวมกับหนวยงาน
และประชาชนในพืน้ ที่ และสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานภาคีในพืน้ ทีด่ าํ เนินการปองกันการแพรระบาดยาเสพติดในชุมชน โดยเนนใน
พืน้ ทีอ่ าํ เภออมกอย และอําเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ซึง่ สถานการณปญ
 หาการแพรระบาดของยาเสพติดในปจจุบนั พบมีการปลูกฝน ในทุกพืน้ ทีข่ องโครงการ พบผูเ สพฝน และยาเสพติด
ชนิดอืน่ อยูใ นทุกกลุม อายุ ตัง้ แต ๑๓ ป ถึง ๖๕ ป รวมทัง้ ยังพบผูค า และ ผูม อี ทิ ธิพลอยูเ บือ้ งหลัง ดังนัน้ กลไกในการแกไขปญหาจําเปนตองมี
การประสานงานแบบบูรณาการและดําเนินการรวมกันอยางใกลชดิ ของทุกหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในทุกมาตรการควบคูก นั
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๔. ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยดําเนินกิจกรรมการมีสว นรวมของชุมชน ประกอบดวย
กิจกรรม
๔.๑) กําหนดเขตการใชประโยชนทด่ี นิ และจัดทําโมเดลการกําหนดการใชประโยชนทด่ี นิ ในพืน้ ทีศ่ นู ยปฏิบตั กิ ารฯ จํานวน ๕ แหง
ไดแก บานขุนตืน่ นอย บานหวยแหง บานผีปานเหนือ บานแมแฮหลวงและบานเลอตอ
๔.๒) ฟน ฟูอนุรกั ษตน นําลาํ ธารและการปรับปรุงระบบนิเวศตนนํา โดยรณรงคการปลูกปาเพือ่ ฟน ฟูและอนุรกั ษปา ตนนําล าํ ธาร
จํานวน ๙ ครัง้ เกษตรกร ๕๔๑ ราย กลาไม ๒๒,๙๒๐ ตน เพาะขยายพันธุก ลาไม จํานวน ๓ ชนิด ไดแก จันทรทองเทศ เมเปล หอมและ
ไผหวานอางขาง รวม ๔๖๕,๔๐๐ กลา
๔.๓) รณรงคการปลูกหญาแฝก จํานวน ๑๐ ครัง้ เกษตรกร ๕๖๒ ราย จํานวน ๑๙๙,๒๐๐ กลา และจัดทําแปลงขยายพันธุ
หญาแฝกในพืน้ ทีๆ่ ละ ๑ ไร รวม ๑๐ ไร

๕. ดานการบริหารจัดการและกํากับดูแล จัดประชุมคณะกรรมการในระดับตางๆ จํานวน ๑๑ คณะ รวม ๑๙ ครัง้ ผูเ ขารวมประชุม
๗๑๐ ราย ตอนรับคณะตรวจเยีย่ มและติดตามผลการดําเนินงานในพืน้ ทีศ่ นู ยปฏิบตั กิ ารฯ จํานวน ๒ คณะ ประกอบดวย ๑) พลโทวรรณทิพย
วองไว แมทพั ภาค ๓ พรอมคณะ รวม ๖๐ คน ซึง่ มีการติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในพืน้ ทีแ่ ละตรวจเยีย่ มโครงการขยายผลฯ
บานขุนตืน่ นอย เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และ ๒) ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ประธานคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการโครงการฯ ตรวจเยีย่ มพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงฯ บานฟาสวย เมือ่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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นายอุดม พรหมตัน ผูจ ดั การโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน
ไดรบั คัดเลือกใหเปนบุคคลทีม่ ผี ลงานดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําป ๒๕๕๔

นายอุดม พรหมตัน ผูจัดการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ไดเริ่มดําเนินการโครงการ
มาตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการจัดทําแผนแมบทสํารวจขอมูลหมูบ า นพืน้ ทีเ่ ปาหมาย ๑๑๕ หมูบ า นใน ๑๕ ตําบล ๗ อําเภอ
๓ จังหวัด อันนําไปสูก ารสงเสริมอาชีพและการตลาด การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การพัฒนาสังคมใหมจี ติ สํานึกและพึง่ พาตนเองได
รวมถึงการอนุรกั ษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ทัง้ นีก้ ารดําเนินงานเปนไปดวยความยากลําบากดวยพืน้ ทีห่ า งไกลทุรกันดาร
มีผมู อี ทิ ธิพลตอตาน ซึง่ ตองมีการประสานงาน บูรณาการ และระดมทรัพยากรทัง้ กับหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และองคกรภาคประชาชนในทุกระดับ เพือ่ ใหพน้ื ทีป่ ลูกฝน ลดลง
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á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍ§¤¤ÇÒÁÃÙáŒ ÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×¹é ·ÕÊè §Ù
ดําเนินงานในลักษณะเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน องคกรและชุมชนทองถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและถายทอด
องคความรูโครงการหลวงไปสูชุมชนบนพื้นที่สูงโดยรวม โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ คือ
๑. รวบรวม สังเคราะหองคความรูจากผลสําเร็จของโครงการหลวง และผลการวิจัยเชิงประยุกตและถายทอดความรูไปสู
ชุมชนเปาหมายในรูปแบบตางๆ
๒. รวมกับชุมชนและเครือขายของหนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมแนวทางการจัดทําแผนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชน
๓. ดําเนินการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูในระบบเครือขาย รวมทั้งการศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อ
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๔. พัฒนาระบบการเยี่ยมเยียน การใหคําปรึกษา และการติดตามผลรวมกับหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ

á¼¹·ÕèáÊ´§¾×é¹·Õè¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§áÅÐ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ªØÁª¹º¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
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การถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
โครงการถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู มีพน้ื ทีด่ าํ เนินงาน๑๘๐ กลุม บาน (บานหลัก ๓๓ บาน
และบานบริวาร ๑๔๗ บาน) ใน ๘ จังหวัด ๒๔ อําเภอ ๕๓ ตําบลปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีงบประมาณดําเนินการรวม ๓๘,๒๖๕,๖๐๒
บาท ภายใต ๓ ยุทธศาสตร มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การถายทอดความรูและการเรียนรู แบงการดําเนินงานออกเปน ๔ กิจกรรมหลัก ไดแก
๑.๑) การสังเคราะหและถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงผานกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูข องครู ศศช. ๒๑๕ คน มีผลู ง
ทะเบียนเรียนรู ๕,๓๑๓ คน โดยมาพบปะเรียนรูก นั เปนประจําอยางนอยเดือนละ ๑ ครัง้ ซึง่ หากนับซําจ ะมีผเู รียนรู รวม ๔๗,๕๒๘ คน และใน
พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ๑๗ พืน้ ที่ มีผเู รียนรู รวม ๒๐,๐๘๒ คน รวมผูเ รียนรูท ง้ั หมด จํานวน ๖๗,๖๑๐ คน

¡ÒÃÊÑ§à¤ÃÒÐËáÅÐ¶‹ÒÂ·Í´Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¤ÃÙ ÈÈª.
๑.๒) ผลิตสือ่ องคความรูโ ครงการหลวง จัดทําสําเนาวีดที ศั นองคความรูโ ครงการหลวง ๑๐ เรือ่ ง รวม ๒,๕๐๐ แผน จัดทําสือ่ องค
ความรูโ ครงการหลวง ๘ เรือ่ ง ในรูปแบบโปสเตอรกระดาษ จํานวน ๕๐๐ ชุด รวม ๔,๐๐๐ แผน และโปสเตอรไวนิลใสกรอบไม ๗๒ ชุด รวม
๕๖๘ แผน และจัดทําสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ๕ ป รูปแบบวีดที ศั น ๑ เรือ่ ง จํานวน ๕๐๐ แผน รูปแบบปฏิทนิ ตัง้ โตะ ๑,๐๐๐ แผน
รูปแบบปฏิทนิ ติดผนัง (planner) ๑,๐๐๐ แผน รวมจํานวนสือ่ ทัง้ หมด จํานวน ๙,๕๖๘ ชิน้

¡ÒÃÊÑ§à¤ÃÒÐËáÅÐ¼ÅÔμÊ×èÍ¨Ò¡Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
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๑.๓) พัฒนาบุคลากร มีการจัดอบรมเพือ่ ฟน ฟูและเพิม่ เติมองคความรูโ ครงการหลวงใหครู ศศช. และเจาหนาที่ จํานวน ๑๐
ครัง้ มีผเู ขารวม ๔๘๖ คน จัดการศึกษาดูงานโครงการหลวงของแกนนําชุมชนครู ศศช. และเจาหนาทีจ่ าก ๑๘๐ กลุม บาน มีผศู กึ ษาดูงาน
๑,๓๒๐ คน มีการจัดสัมมนาหนวยงานรวม ๑๔ หนวยงาน จํานวน ๓ ครัง้ มีผเู ขารวม ๕๓๖ คน และจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทําแผน
ปฏิบตั กิ ารปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวน ๘ ครัง้ มีผเู ขารวม ๕๘๑ คน รวมบุคคลากรทีไ่ ดรบั การพัฒนาทัง้ หมด จํานวน ๒,๙๒๓ คน

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
๑.๔) การนิเทศติดตามผลการถายทอดองคความรูโครงการหลวงเพื่อชวยแกไขปญหาและชี้แนะแนวทางการดําเนินงาน
๑๘๐ กลุม บานๆ ละ ๒ ครัง้ ตอป ซึง่ ไดดาํ เนินการนิเทศโดยคณะผูเ ชีย่ วชาญ ๑ คณะ และนิเทศโดยผูบ ริหารและเจาหนาทีจ่ ากสถาบัน

¡ÒÃ¹Ôà·ÈμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
๒. การพัฒนาจากองคความรูและการบริการของภาครัฐ เปนการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู โดยการบูรณาการการปฏิบตั ิ
งานเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาตอเนือ่ งจากการเรียนรูบ นฐานความรู ใหชมุ ชนสามารถนําองคความรูไ ปปรับใชในการดํารงชีวติ และการฟน ฟูปา
ตนนําล าํ ธาร โดยมีหนวยงานรวมปฏิบตั งิ าน ๑๔ หนวยงาน ประกอบดวย กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสตั ว กรมประมง กรมชลประทาน
กรมการขาว กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมสงเสริมสหกรณ กรมทรัพยากรนํา กรมทรัพยากรนําบ าดาล กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
กรมปาไม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักงานสงเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถาบันวิจยั
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) โดยสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
๒.๑) ปรับใชองคความรูต ามสภาพภูมสิ งั คมของชุมชน มีการจัดทําแปลงทดสอบและสาธิตองคความรูโ ครงการหลวงในดานตางๆ
โดยเนนกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน เชน สาธิตและสงเสริมการทําปุย หมัก จํานวน ๓๖,๔๕๐ กิโลกรัม ปุย อินทรียน าํ  จํานวน ๑๑,๙๗๐
ลิตร และสารไลแมลง จํานวน ๒,๖๔๐ ลิตร สงเสริมการปลูกขาวเพือ่ เพิม่ ผลผลิตขาวตอไรในพืน้ ทีก่ วา ๖๓.๕ ไร เปนตน

¡ÒÃ»ÃÑºãªŒÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒμÒÁÊÀÒ¾ÀÙÁÔÊÑ§¤Á¢Í§ªØÁª¹
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๒.๒) พัฒนาอาชีพและการตลาด เนนการผลิตเพือ่ การบริโภคภายในชุมชนเปนหลัก โดยสงเสริมใหชมุ ชนไดเรียนรูแ ละจัดทํา
แปลงผักปลอดภัย รวม ๑,๖๔๔ แปลง สงเสริมการเลีย้ งสัตว เชน การเลีย้ งสุกร จํานวน ๔๐๒ ตัว ไกและเปด จํานวน ๔,๑๙๐ ตัว กระตาย
๔๑๓ ตัว แพะ ๒๘ ตัว ปลา จํานวน ๖๕๕,๔๑๐ ตัว และ กบ ๒๗,๔๔๐ ตัว ปลูกไมผลและไมทอ งถิน่ จํานวน ๗๒,๖๔๑ ตน สงเสริมการปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ ไดแก กาแฟอราบิกา จํานวน ๘๓,๙๖๐ ตน มีสมาชิก ๒๓๕ คน ชาอัสสัม จํานวน ๑๓,๐๐๐ ตน ชาเจียวกูห ลาน
จํานวน ๒,๔๐๐ ตน

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾áÅÐ¡ÒÃμÅÒ´
๒.๓) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรทองถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมกลุมสมาชิก
ในชุมชนเพื่อจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ วิธีการสหกรณ และการจัดตั้งกลุมรูปแบบสหกรณ ซึ่งชุมชนสามารถจัด
ตั้งกลุมตางๆ ภายในชุมชน ดังนี้ กองทุนยาสัตว กองทุนอาหารสัตว กลุมสหกรณ กลุมออมทรัพย กลุมผลิตผาทอ และกลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑ รวม ๒๖ กลุม

¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§ªØÁª¹
๒.๔) การอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยปลูกแฝกเพือ่ การอนุรกั ษดนิ และนํา รวม ๕๕๙,๐๐๐ กลา
สงเสริมการปลูกปาและฟนฟูปาตนนําธารโดยการปลูกปาชาวบาน/ปาชุมชน/ปา ๓ อยางประโยชน ๔ อยาง ฯลฯ ๑๐๑,๓๗๑ ตน
จัดทําแนวกันไฟ รวมระยะทาง ๗๗ กิโลเมตร จัดทําและซอมแซมฝายชะลอความชุม รวม ๔๙ ฝาย

¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡ÉáÅÐ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
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๒.๕) การพัฒนาปจจัยพื้นฐาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมชลประทานไดจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหลงนํา
ทางการเกษตรและแหลงนําสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค โดยไดสรางฝายพรอมระบบสงนําที่บานแมกองแป อําเภอแมลานอย จังหวัด
แมฮองสอน จํานวน ๑ แหง

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»˜¨¨ÑÂ¾×é¹°Ò¹
๒.๖) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสรางเครือขายการเรียนรู การบูรณาการงานรวมกับชุมชน และเพื่อเปนการให
บริการดานขอมูล โครงการฯ ไดมีการดําเนินการจัดทําเว็บไซตโครงการฯ เพื่อเปนชองทางสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานซึ่งกระจายอยูใน
พื้นที่ ๑๘๐ กลุมบาน และหนวยงานที่รวมบูรณาการงานทั้ง ๑๔ หนวยงาน และมีการจัดทําระบบฐานขอมูลของ ๑๘๐ กลุมบาน เพื่อ
เปนขอมูลกลางใหกับหนวยงานที่รวมปฏิบัติงานและผูสนใจไดเขาไปศึกษาและใชขอมูลผานเว็บไซต www.hdkn.org นอกจากนี้ยังได
มีการติดตั้งสัญญาณดาวเทียม (IP Star) ในพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงที่เปนบานหลักทั้ง ๑๗ พื้นที่ เพื่อสนับสนุนระบบ
การรายงานขอมูลและระบบการติดตามประเมินผลใหเกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทํางานในพื้นที่
หางไกลมากยิ่งขึ้น
๓. การบริหารจัดการ จัดทําแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการประจําป ๒๕๕๔ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ โดยจัด
ประชุมจํานวน ๘ ครั้ง หนวยงานเขารวม ๑๔ หนวยงาน ผูเขารวมจํานวน ๕๘๑ คน สนับสนุนและสงเสริมใหมีศูนยเรียนรูองคความรู
โครงการหลวงดานตางๆ ในพื้นที่ และมีเจาหนาที่สงเสริมโครงการลงไปปฏิบัติงานประจําในพื้นที่พัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัตงิ านและผลักดันกิจกรรมใหเปนรูปธรรม จํานวน ๑๗ พื้นที่

¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹»¯ÔºÑμÔ§Ò¹
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันมีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถเอื้อ
อํานวยตอการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนโครงการหลวงและการ
ขยายผลความสําเร็จโครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมี ๓ แผนงาน ดังนี้
๑. แผนงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
๒. แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานขององคกร
๓. แผนงานพัฒนาบุคลากร

á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅáÅÐÊÒÃÊ¹à·È
ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองคกรใหมีศักยภาพและมีความโปรงใส สามารถรองรับเอกสารจากนอก
สํานักงานและสามารถสั่งการและโตตอบกันภายในได และมีระบบการใหบริการขอมูลแกผูบริหารในการติดตามความกาวหนาของ
โครงการ กิจกรรม และการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใชในการวางแผนและการดําเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว และมุงเนนการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงใหครอบคลุมภาวะทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรมนุษยบนพื้นที่สูง รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและขอมูลเชิงพื้นที่ และองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใหมีเครือขาย
เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีแนวดําเนินการที่สําคัญ คือ
๑. จัดทําระบบฐานขอมูลและพัฒนาเครือขายเพื่อเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชสําหรับการวางแผน
การตัดสินใจในการดําเนินงานบนพื้นที่สูง
๒. จัดเก็บและรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหและประมวลผลโดยพัฒนาเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการจัดการ
ความรูและขอมูลพื้นฐานตางๆ

๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบคอมพิวเตอรของสถาบันใหมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
และใหบุคลากรสถาบันที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หางไกลสามารถติดตอสื่อสารกับสวนกลางได
โดยปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการพัฒนาฐานขอมูลเพือ่ ติดตามความกาวหนางานวิจยั ในลักษณะ Web Application เพือ่ จัดเก็บ
รายละเอียดขอมูลโครงการวิจัยใหสามารถติดตามการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ได ทั้งนี้ไดติดตั้งระบบและจัดฝกอบรมการใชงานให
แกเจาหนาที่สํานักวิจัยเพื่อใหทดสอบการใชงานแลว คาดวาจะสามารถนํามาใชงานไดจริงในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร โดยการจัดหาอุปกรณเครือขายเพิ่มเติม ไดแก เครื่องแมขาย
๓ เครื่อง อุปกรณสลับสัญญาณหลัก ๒ เครื่อง อุปกรณสลับสัญญาณรอง ๕ เครื่อง Firewall ๑ เครื่อง จัดหาซอฟแวรลขิ สิทธิ์สําหรับ
บริหารจัดการระบบสํารองขอมูล ๑ ชุด โปรแกรมปองกันไวรัสสําหรับเครื่องแมขาย ๑๕ เครื่อง และเครื่องลูกขาย ๑๓๖ เครื่อง
โปรแกรม Windows Server ๑ ชุด ตออายุการรับประกันอุปกรณ ดังนี้ Router ๑ ชุด อุปกรณสลับสัญญาณหลัก ๑ เครื่อง อุปกรณ
สลับสัญญาณรอง ๑ เครื่อง Firewall ๑ เครื่อง เครื่องแมขาย ๙ เครื่อง อุปกรณจัดเก็บและสํารองขอมูล ๒ ชุด เครื่องสํารองไฟฟา ๑
เครื่อง
การปรับปรุงหองปฏิบัติการระบบเครือขายของสถาบันบริเวณอาคาร ๒ และ ๕ โดยติดตั้งกลองวงจรปด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
และเครื่องสํารองไฟฟา ระบบตรวจจับเพลิงไหม รวมทั้งการปรับปรุงระบบไฟฟา สายสัญญาณในหองปฏิบัติการระบบเครือขาย
และติดตั้งสายสัญญาณใยแกวนําแสงระหวางสถาบันและมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน ๑ เสนทาง เพื่อเชื่อมโยงระบบและใหบริการ
อินเตอรเน็ต เริ่มใชบริการอินเตอรเน็ตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ การใชงานถึงปจจุบันสามารถใช
งานไดเปนอยางดี ไมมีปญหาการหลุดของสัญญาณอินเตอรเน็ต โดยมีความเร็วเฉลี่ย ขาเขา ๓.๑๒ Mbps. ขาออก ๐.๙๕ Kbps. และ
ความเร็วสูงสุด ขาเขา ๙๕.๓๗ Mbps. ขาออก ๑๒.๒๐ Kbps.
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๒. การพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศ
การพัฒนาฐานขอมูลการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศบนพืน้ ทีส่ งู ดวยเครือขายอินเตอรเน็ตดาวเทียม เพือ่ จัดเก็บขอมูลภูมอิ ากาศและ
ปริมาณนําฝ นแบบตอเนือ่ งในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวงและใหบริการขอมูลภูมอิ ากาศบนพืน้ ทีส่ งู โดยติดตัง้ เครือ่ งตรวจวัดสภาพภูมอิ ากาศ
ในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวง ๓ แหง ไดแก นําเ คิม ปางหินฝน และแมสลอง จากเดิมทีม่ อี ยู ๒๑ แหง รวมเปน ๒๔ แหง และ
ปรับปรุงชุดอุปกรณในสวนการประมวลผลและเก็บขอมูลของเครือ่ งตรวจวัดสภาพอากาศเดิมในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง ๒๑ แหง

ÍØ»¡Ã³·ÕèãªŒã¹¡ÒÃμÔ´μÑé§à¤Ã×èÍ§μÃÇ¨ÇÑ´ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ
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การจัดทําแผนทีเ่ ชิงเลขในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน ๑๐ แหง และพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผล
โครงการหลวง ๔ แหง ไดแก ขุนสถาน นําเ คิม นําแ ขวง และแมสลอง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดการพืน้ ทีด่ ว ยการใชแผนทีท่ ่ี
มีคณ
ุ ภาพและใชบริการขอมูลสารสนเทศภูมศิ าสตรผา นระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยใชโปรแกรม PMAPPER เปนเครือ่ งมือในการดําเนิน
งาน ประกอบดวย ขอมูลเชิงพืน้ ทีข่ องโครงสรางพืน้ ฐานของหมูบ า นทีไ่ ดจากการสํารวจภาคสนามและภาพถายทางอากาศเชิงเลข

¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹·ÕèàªÔ§àÅ¢ã¹¾×é¹·Õè¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ¾×é¹·Õè»ÅÙ¡½›¹ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
áÅÐ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
การจัดทําสารสนเทศภูมศิ าสตรขอบเขตลุม นําบ นพืน้ ทีส่ งู ใน ๓ จังหวัด เพือ่ จัดทําฐานขอมูลขอบเขตลุม นําย อ ยในพืน้ ที่ ๓ จังหวัด ไดแก
นาน แมฮอ งสอน และตาก ทีส่ อดคลองกับระบบฐานขอมูลทีพ่ ฒ
ั นาจากโครงการจัดทําฐานขอมูลสถานภาพการใชทรัพยากรบนพืน้ ทีส่ งู ใน
พืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวง โดยการออกแบบและจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศขอบเขตลุม นําย อ ย พรอม
ใหรหัสกํากับลุม นําย อ ยเพือ่ อธิบายความสัมพันธเชิงพืน้ ทีข่ องลุม นํา โครงขายลํานํา และตําแหนงของพืน้ ทีต่ น นํา/ ปลายนํา ซึง่ สามารถนําไปใช
รวมกับระบบฐานขอมูลในระบบเรียกใช Restus View

¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È¢Íºà¢μÅØ‹Á¹íÒœã¹ ó ¨Ñ§ËÇÑ´ ä´Œá¡‹ áÁ‹Î‹Í§ÊÍ¹ ¹‹Ò¹ μÒ¡
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๓. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของอุทยานหลวงราชพฤกษ
การดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษท่มี ีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ที่ผานมาอุทยานหลวงราชพฤกษไมไดมีการเชื่อมโยงระบบเครือขายภายใน
กับสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) เนือ่ งจากตัง้ อยูห า งไกลกัน และในปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔ สถาบันไดเชือ่ มโยงเครือขาย
ของอุทยานหลวงราชพฤกษเขากับระบบเครือขายของสถาบันดวยระบบเครือขายเสมือน (VPN) เพือ่ ใหเกิดการใชงานฐานขอมูลรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสถาบันไดจดั หาเครือ่ งคอมพิวเตอรสว นบุคคล จํานวน ๒๕ เครือ่ ง ซอฟแวรลขิ สิทธิส์ าํ หรับการใชงานและเพือ่ รักษา
ความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรของอุทยานหลวงราชพฤกษ การปรับปรุงหองปฏิบตั กิ ารระบบเครือขายซึง่ อยูท อ่ี าคาร AR๔๕
โดยติดตัง้ กลองวงจรปด เครือ่ งสแกนลายนิว้ มือ เครือ่ งปรับอากาศ และไดปรับปรุงบานประตูและหนาตางใหมคี วามปลอดภัยยิง่ ขึน้

¡ÒÃ¨Ñ´ËÒà¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å
ÊíÒËÃÑºãªŒ§Ò¹ã¹ÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É

»ÃÑº»ÃØ§ËŒÍ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ

๔. ระบบการใหบริการองคความรูพ น้ื ทีส่ งู
๑) จัดทําฐานขอมูลองคความรู โดยรวบรวมและจัดเก็บขอมูลองคความรูพื้นที่สูงรายสาขา ขอมูลสื่อ วีซีดี และเอกสารเผยแพร
มีขอ มูลเผยแพรแลว ๘๒๙ รายการ และอยูร ะหวางการปรับปรุง ๑๑๙ รายการ
๒) เว็บไซตเพือ่ เผยแพรและประชาสัมพันธ มีผเู ขาเยีย่ มชมเว็บไซตของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ตัง้ แตเดือน
มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ โดยผูเ ขาชมจํานวน ๒๑๑,๑๕๒ ครัง้ เว็บไซตอทุ ยานหลวงราชพฤกษ ผูเ ขาชมจํานวน ๔๔,๓๗๕
ครัง้ เว็บไซตทอ งเทีย่ วโครงการหลวง ๘๓,๕๗๓ ครัง้
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á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¢Í§Í§¤¡Ã
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบบริหารบัญชีและการเงิน ระบบการเบิกจายเงินประมาณ และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนโครงการ รวมถึงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
มีการบริหารจัดการที่ดี

งานอํานวยการบริหารจัดการ

๑) จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวม ๑๐ ครั้ง คณะอนุกรรมการของสถาบันทั้ง ๖ คณะ ไดแก
คณะอนุกรรมการวิจัย ๙ ครั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาสารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ๖ ครั้ง คณะ
อนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล ๗ ครั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ๑๒ ครั้ง คณะอนุกรรมการกํากับแผนปฏิบัติการขยายผล
พัฒนาพื้นที่สูง ๙ ครั้ง คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ ๑๒ ครั้ง จัดประชุมสถาบันประจําเดือนเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ของสถาบัน รวม ๑๐ ครั้ง จัดประชุมผูบริหารสถาบัน เพื่อติดตามและหารือเรื่องตางๆ รวม ๓๘ ครั้ง และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรุปผลการดําเนินของสถาบัน รวม ๒ ครั้ง
๒) งานธุรการและประชาสัมพันธ รับ-สงหนังสือภายในสถาบัน จํานวน ๓๐,๔๓๐ ฉบับ ภายนอก ๗,๒๓๐ ฉบับ ออกคําสั่ง
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ๑๕๖ ฉบับ
๓) งานพัสดุและอาคาร ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุและครุภัณฑของสถาบัน ดังนี้
รายการ
ใบสัง่ ซือ้ -จาง
สัญญาซือ้ ขาย
สัญญาจาง
สัญญาจางทีป่ รึกษา
สัญญาจางปฏิบตั งิ านโครงการ
สัญญาจางเหมาบริการ
ขอตกลงเชา
สัญญาจางเหมาเอกชน
รวม

จํานวน (ฉบับ)
๓๔๑๕
๒๓
๑๖
๖
๑๖๓
๑๘๘
๑
๒
๓,๘๑๔

จํานวนเงิน (บาท)
๔๓,๐๓๖,๐๒๕.๔๒
๑๕,๙๑๑,๓๑๙.๘๐
๙,๘๐๘,๔๙๔.๕๐
๔,๘๘๘,๔๐๐.๐๐
๒๙,๑๕๓,๐๐๖.๐๐
๑๑,๕๗๒,๙๘๕.๔๗
๓๐๘,๑๖๐.๐๐
๑,๒๗๒,๔๐๐.๐๐
๑๑๕,๙๕๐,๗๙๑.๑๙

๔) การดําเนินการตามตัวชีข้ องสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการ
ปฏิบตั งิ านของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๗ ตัวชีว้ ดั มีคา คะแนนทีไ่ ดรบั
เทากับ ๔.๙๗๓๖
๕) ตรวจสอบและวิเคราะหรายงานการเงินประจําป ๒๕๕๓ และรายงานการเงินประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ – สิงหาคม ๒๕๕๔
ตรวจสอบการรับทุนอุดหนุนการวิจยั ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๓๖ โครงการ ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั ิ
การจัดซือ้ จัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตรวจสอบงานจางเหมากอสรางแนวรัว้ เพิม่ เติมของอุทยานหลวงราชพฤกษ
๖) การดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวย ซึง่ เปนการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใน
มิตทิ ่ี ๓ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน ตัวชีว้ ดั รอยละของจํานวนโครงการทีด่ าํ เนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตไดสาํ เร็จ มีผลการ
ดําเนินการดังนี้
(๑) คัดเลือกโครงการ จํานวน ๑๖ โครงการใน ๓ ยุทธศาสตร และ ๑ โครงการบริหารจัดการ เพือ่ ดําเนินการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิตตามกิจกรรมในกระบวนการจัดทําอัตราสวนตนทุนของแตละขัน้ ตอนทีส่ ามารถนํามาเปรียบเทียบกันได
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ สําหรับคามาตรฐานทีเ่ หมาะสม และวิธกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
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(๒) กิจกรรมทีม่ กี ารจัดทําอัตราสวนตนทุนตอหนวยทีม่ มี าตรฐาน จํานวน ๙ กิจกรรม ไดแก ๑) กิจกรรม : การจัดฝกอบรม
ถายทอดความรูใ หแกเกษตรกร ๒) กิจกรรม : การอบรมใหความรูด า นการใหบริการแกนกั ทองเทีย่ วสําหรับบุคลากรใน
ทองถิน่ (๓) กิจกรรม : การจัดฝกอบรมการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพการเกษตร ๔) กิจกรรม : การติดตามงานวิจยั
๕) กิจกรรม : การฝกอบรมของเจาหนาทีส่ ถาบัน ๖) กิจกรรม :การเผยแพรงานศูนยเรียนรูโ ครงการหลวง ๗) กิจกรรม :
การถายทอดความรูแ ละการเรียนรูใ หแกครู ศศช. ๘) กิจกรรม : การจัดฝกอบรมและการใหความรูแ กบคุ คลทัว่ ไปและ
ผูท ส่ี นใจ ๙) กิจกรรม : การเผยแพรงานโครงการหลวงในตางประเทศ โดยคามาตรฐานทีเ่ หมาะสมของกิจกรรมจะ
เปนไปตามระเบียบ ประกาศและคูมือการปฏิบัติงานของสถาบัน และมีความสอดคลองกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรือ่ ง มาตรการประหยัดในการเบิกคาใชจา ย และมติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการสถาบัน
(๓) จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งผานความเห็นชอบจากผูอํานวยการสถาบัน เมื่อวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๕๔

á¼¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรใหแกผูปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพองคกรและการบริหารจัดการ โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาเปนแนวทาง
หลักในการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน อันประกอบดวยสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน ๕ ดาน ไดแก
การคิดสิง่ ใหม ความเปนมืออาชีพ การมีสว นรวม การบริการทีด่ ี และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และสมรรถนะกลุม งาน
(Functional Competency) ทีเ่ หมาะสมสําหรับลักษณะงานที่แตกตางกันออกไป สามารถเชื่อมโยงการจัดการความรูกับการพัฒนา
บุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุมงาน และยุทธศาสตรของสถาบัน เพื่อพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีสมรรถนะในการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะตามที่สถาบันตองการตลอดจน เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีความรักสถาบัน ทุมเท มุงมั่น และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันนําระบบสมรรถนะที่ไดปรับปรุงแลวมาใชในการพัฒนาผูปฏิบัติงาน โดยไดใหเจาหนาที่
ทําการประเมินระดับสมรรถนะกอนพัฒนา เพื่อหาชองวางสมรรถนะ (Competency Gap) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Individual
Development Plan: IDP) เพือ่ เลือกสมรรถนะทีต่ อ งการพัฒนาในป ๒๕๕๔ และกําหนดวิธกี ารพัฒนาเจาหนาทีแ่ ตละคนใหเหมาะสม
ไดรับความรู ฝกทักษะ และมีคุณลักษณะอันสามารถนํามาประยุกตและชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทว่ี างไว จัดทําแผนและหลักสูตรฝกอบรมตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะกลุม งาน
(Functional Competency) โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการฝกอบรม (Training) ทั้งภายในสถาบันและรวมกับ
หนวยงานภายนอก และการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการ Non Training ไดแก การดูงานนอกสถานที่ การสอนงาน การมอบหมายงาน
โปรแกรมพี่เลี้ยง และการเรียนรูดวยตนเอง

การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)
และสมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency)
สมรรถนะ
๑.การพัฒนาบุคลากรตาม Core Competency
สมรรถนะดานการคิดสิง่ ใหม
สมรรถนะดานความเปนมืออาชีพ

หลักสูตร
(๑) พัฒนาระบบความคิดและความคิดสรางสรรค
(๒) การประยุกตใชไคเซ็นในการปฏิบตั งิ านรุน ที่ ๒
(๓) การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน และ
การจัดซือ้ จัดจางแบบองคการมหาชน
(๔) แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (TQA)

จํานวน จํานวน
(ครัง้ ) (คน)
๑๔ ๙๕๗
๑
๕๖
๑
๖๒
๑

๔๘

๑

๕๓
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สมรรถนะ

หลักสูตร

สมรรถนะดานการมีสว นรวม

สมรรถนะดานการบริการทีด่ ี
สมรรถนะดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
๒. การพัฒนาบุคลากรตาม Functional Competency

(๕) พัฒนาการทํางานเชิงรุกอยางสรางสรรคเพือ่ การ
พัฒนางาน (Proactive & Creative Thinking)
(๖) สัมมนานําเสนอผลการปรับปรุงงานดวยไคเซ็น
(๗) การปฐมนิเทศบุคลากร
(๘) การสรางและพัฒนาทีมงาน รุน ที่ ๓
(๙) การทํางานเปนทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(๑๐) กิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day)
(๑๑) บริการดวยคุณภาพถวนทัว่ เพือ่ ความพึงพอใจทัว่
ถวน
(๑๒) ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(๑) การออกแบบและตกแตงภูมทิ ศั น
(๒) โปรแกรม Winspeed
(๓) การวิเคราะห ประมวลผลและการนําเสนอ
(๔) หลักการพัฒนาลุม นํา
(๕) การเขียนและวิเคราะหโครงการ
(๖) วิทยากรมืออาชีพ
(๗) การจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน และการขยายเชือ้
ไตรโคเดอรมา
(๘) ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศสถาบันวิจยั และ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(๙) การวิเคราะหปญ
 หาและศักยภาพของตัวชีว้ ดั เพือ่
กําหนดหัวขอการวิจยั และกิจกรรมการพัฒนา
(๑๐) การฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานรวมกับหนวย
งานอืน่ ๆ ภายนอก ซึง่ เปนการใหความรู ฝกทักษะ และ
ความสามารถเฉพาะทาง เชน หลักสูตรการใชคาํ สัง่
ประยุกต หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน
หลักสูตรเทคนิคการปองกันความเสีย่ ง หลักสูตรการ
วางแผนและการบริหารโครงการอยางมืออาชีพ เปนตน

๓. หลักสูตรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ าน
(๑) สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การติดตามผลการ
ดําเนินงานและตัวชีว้ ดั ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔
(๒) สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง สรุปผลการปฏิบตั งิ าน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนปฏิบตั งิ าน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
รวม

จํานวน จํานวน
(ครัง้ ) (คน)
๑

๓๙

๑
๑
๑
๑
๓

๓๙
๕๒
๓๕
๓๕
๔๖๔

๑

๗๐

๑
๔๙
๑
๑
๑
๒
๑
๑

๔
๔๖๗
๒๗
๒๓
๓๐
๑๑๓
๔๒
๒๖

๑

๑๘

๑

๘๐

๑

๓๙

๓๙

๖๙

๒

๔๐๔

๑

๑๙๖

๑

๒๐๘

๖๕

๑,๘๒๘
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ÀÒ¾¨Ò¡¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ “á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹μ¹àÍ§
ÀÒ¾¨Ò¡¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ
μÒÁà¡³±ÃÒ§ÇÑÅ¤Ø³ÀÒ¾áË‹§ªÒμÔ (TQA)”
“¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡μãªŒä¤à«ç¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹ ÃØ‹¹·Õè ò”

ÀÀÒ¾¨Ò¡¡ÒÃ½ƒ
Ò¾¨Ò¡¡ÒÃ½ƒ¡Íº
ºÃÁ
ÍºÃÁ
“¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à»šš¹·ÕÁ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾”

ÀÀÒ¾¨Ò¡¡ÒÃ½ƒ
Ò¾¨Ò¡¡ÒÃÃ½ƒ¡ÍÍºÃÁ
ºÃÁ “¾Ñ²¹Ò
Ò¡ÒÃ·íÒ§§Ò¹àªÔ
Ò¹àªÔ§ÃØ¡ÍÍÂ‹Â‹Ò§
¹Ò¡ÒÃ·í
ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹”

hrdi
Highland Research and Development Institute (Public Organization)

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
ÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É
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¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
ÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É
สถาบันไดรับมอบพื้นที่และทรัพยสินของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๔๙ จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยไดเริ่มเปดใหบริการอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เปนตนมา
ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานชื่อวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” เมื่อวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๕๓
อุทยานหลวงราชพฤกษมีพื้นที่ ๔๖๘ ไร ๓ งาน ๑๐ ตารางวา มีวัตถุประสงคการบริหารจัดการเพื่อใหอุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนศูนยความรูดานพืชสวนและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพระดับ
นานาชาติ ประกอบดวย ๓ แผนงาน ดังนี้
๑. แผนงานการเรียนรูพระราชกรณียกิจและเศรษฐกิจชุมชน
๒. แผนงานการสงเสริมการจัดกิจกรรมและการตลาด
๓. แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ

ÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡Éáº‹§Ê‹Ç¹§Ò¹à»š¹ ó ½†ÒÂ μÒÁâ´ÂÁÕâ¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐÍÑμÃÒ¡íÒÅÑ§´Ñ§¹Õé
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
อุทยานหลวงราชพฤกษ (๓๙)
ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ (๑)

ฝายวิชาการและสวน (๑๔)
- หัวหนาฝายวิชาการและสวน (๑)
- กลุมงานวิชาการและการเรียนรู (๗)
- กลุมพัฒนาสวน (๔)
- กลุมขยายพันธุพืชและปจจัยการผลิต (๒)

ฝายการตลาดและกิจกรรม (๗)
- หัวหนาฝายการตลาดและกิจกรรม (๑)
- กลุมการตลาดและประชาสัมพันธ (๓)
- กลุมกิจกรรมและนิทรรศการ

ฝายอํานวยการ (๑๗)
- หัวหนาฝายอํานวยการ (๑)
- กลุมอาคารและสถานที่ (๗)
• งานอาคาร
• งานปจจัยพื้นฐาน
- กลุมบัญชีและการเงิน (๔)
- กลุมงานพัสดุ (๓)
- งานธุรการ (๑)
- งานนโยบายและแผน (๑)
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á¼¹§Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¾Œ ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨ªØÁª¹
๑. งานวิชาการและการเรียนรู

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบตางๆ โดยมีผูเรียนรู จํานวน ๒๑,๔๓๐ คน ประกอบดวย การจัดฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรู
ตางๆ ๒,๔๗๕ คน ใหความรูแบบกลุมตามฐานการเรียนรู ๑๔,๒๖๐ คน จัดคายเยาวชน ๒๗๘ คน จัดนิทรรศการทางวิชาการดาน
การเกษตร ๔,๔๑๗ คน ดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
๑) จัดฝกอบรม
- การจัดและตกแตงภูมทิ ศั น
- อาสาสมัครทีป่ รึกษาการเงินภาคครัวเรือน (หมอหนี)้ รวมกับ ธกส.
- วิถชี วี ติ
- การบรรยายตามฐานการเรียนรู ๖ เรือ่ ง ประกอบดวย
• เกษตรทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
• สมุนไพร
• พรรณไมในเรือนพืชทะเลทราย
• พรรณไมในเรือนรมไม
• พรรณไมในเรือนพืชเมืองหนาว
• การปลูกพืชไรดนิ
๒) ใหความรูแ บบกลุม ตามฐานการเรียนรู โดยนําชมสวนและบรรยายใหความรู
๓) การจัดคายเยาวชน
- คาย English with Green Earth Camp รวมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- คายเครือขายเยาวชนโครงการหลวงสรางสรรคสอ่ื เพือ่ สิง่ แวดลอม รวมกับมูลนิธโิ ครงการหลวง
๔) การจัดนิทรรศการทางวิชาการดานการเกษตร
- พรรณไมสเี หลืองสดุดวี นั พอ
- พรรณไมในโครงการหลวง
- ดูแลสุขภาพในฤดูหนาวดวยแพทยแผนไทยและภูมปิ ญ
 ญาลานนา
- ดอกเอือ้ งงาม
- สรางโลกเขียวสวยดวยตนไมและการบริโภคผักปลอดภัยไรสารพิษ
- แมลงมีชวี ติ : ตัก๊ แตนใบไม
- ๓Gs๓RS และสรางโลกเขียวสวยดวยการปลูกตนไม
รวมทัง้ สิน้

จํานวนครัง้ จํานวนผูเ รียนรู
๒๗
๒,๔๗๕
๑
๗
๓
๒๑๙
๑
๑๘
๒๒
๒,๒๓๑

๑๓๖
๒
๑
๑
๗
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑๗๙

๑๔,๒๖๐
๒๗๘
๒๓๓
๔๕
๔,๔๑๗
๔๘๓
๑,๕๔๑
๑,๑๔๕
๘๔๘
๑๕๐
๒๕๐
๒๑,๔๓๐
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๒. งานรวบรวมพรรณไมและการทําฐานขอมูลพรรณไม

๒.๑) งานรวบรวมพรรณไม จัดหาพรรณไมเพิม่ เติมจํานวน ๑๐ ประเภท รวม ๑,๑๕๔ ชนิด (ดังตาราง) เมือ่ รวมกับพรรณไมท่ี
มีอยูเ ดิม จํานวนพรรณไมทร่ี วบรวมในอุทยานหลวงราชพฤกษทง้ั หมด ๒,๖๖๑ ชนิด

ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ประเภท
กลวยไม
ปาลม
เฟรน
ไมคลุมดิน
ไมนาํ 
ไมพมุ
ไมยนื ตน
ไมลม ลุก
ไมเลือ้ ย
พืชทะเลทราย
พืชกินแมลง
รวม

จํานวนชนิดพรรณไม
เพิม่ เติม
๒๔๔
๑
๓๗
๑๑
๓๖
๘๓
๕๐
๓๖๔
๑๖๑
๘๓
๘๔
๑,๑๕๔

๒.๒) การจัดทําฐานขอมูลพรรณไมในอุทยานหลวงราชพฤกษ ไดรวบรวมขอมูลพรรณไมไดทง้ั หมด ๖๔๓ ชนิด ประกอบดวย
กลวยไม ๑๕๕ ชนิด ปาลม ๗ ชนิด เฟรน ๔ ชนิด ไมคลุมดิน ๕ ชนิด ไมนาํ  ๘ ชนิด ไมพมุ ๖๙ ชนิด ไมยนื ตน ๒๒๙ ชนิด
ไมลม ลุก ๑๑๐ ชนิด ไมเลือ้ ย ๕๓ ชนิด หญา ๓ ชนิด และไดจดั ทําโปรแกรมโครงสรางฐานขอมูลพรรณไมพรอมทัง้ บันทึก
ขอมูลลงในโปรแกรมแลวเสร็จจํานวน ๔๗๓ ชนิด

๓. การปรับปรุงและพัฒนาสวน

๓.๑) งานปรับปรุงและพัฒนาสวน โดยดูแลรักษาบํารุงพรรณไม เพือ่ ใหสวนสะอาดและสวยงามอยูต ลอดเวลา รวมทัง้ การเปลีย่ น
พรรณไมดอกนานาชนิด รวมถึงปรับปรุงพัฒนาสวน เพือ่ เปลีย่ นมุมมอง ใหสวนมีความแปลกตา สวยงามและนาสนใจ
แกนกั ทองเทีย่ วทีเ่ ขามาเทีย่ วชม โดยมีการปรับปรุง ๑) สวนกลวยไม ๒) จัดสวนแบบอังกฤษบริเวณแนวแกนกลาง
๓) สวนบอนไซ ๔) พืน้ ทีท่ างเขา – ออกดานหนาอุทยานหลวงราชพฤกษ ๕) หนาอาคารบริการนักทองเทีย่ ว ๖) สรางอุโมงค
ตนไม ๗) สวนไทยบริเวณเนินขัน้ บันได ๘) บริเวณดานหนาประตูชา ง ๙) อาคารโลกแมลง ๑๐) สวนรีไซเคิล ๑๑) บริเวณเนิน
หลังเตา ทางเขา-ออกหลักและเนินราชพฤกษ ๑๒) สวนปาเขตรอน ๑๓) ภายในเรือนรมไม ๑๔) สวนสวัสดี
๑๕) สวนทะเลทราย ๑๖) อาคารสํานักงาน ๒ ๑๗) อุโมงคทางเดิน (Green tunnel)

ÊÇ¹¡ÅŒÇÂäÁŒ

ÊÇ¹ºÍ¹ä«

ÊÇ¹ÃÕä«à¤ÔÅ
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àÃ×Í¹Ã‹ÁäÁŒ

à¹Ô¹ËÅÑ§àμ‹Ò

ÊÇ¹·ÐàÅ·ÃÒÂ

๓.๒) งานขยายพันธุพ ชื และปจจัยการผลิต เพาะเลีย้ งพรรณไมเพือ่ ตกแตงภูมทิ ศั น ทัง้ สิน้ ๒๐๕,๔๖๐ ตน ผลิตพรรณไมและ
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เพือ่ จําหนาย จํานวน ๔๗ รายการ รวมทัง้ หมด ๑,๘๗๐ แบงเปนไมขวด ๓๐ รายการ จํานวน ๑,๕๐๐ ขวด
และไมกระถาง จํานวน ๑๗ รายการ รวม ๓๗๐ กระถาง นอกจากนัน้ ไดผลิตดวยการเพาะเมล็ด ปกชํา จํานวน ๗๐ ชนิด
รวมกวา ๒๐,๐๐๐ ตน ผลิตปุย หมัก ๒๐ ตัน ผลิตปุย อินทรียน าํ  ๑,๘๐๐ ลิตร และผลิตปุย ไสเดือนดินได ๒๐๐ ลิตร ซึง่ เมือ่
นํามาใชพบวาไดผลดี ทําใหอุทยานหลวงราชพฤกษสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อปุยดังกลาวไดเปนเงิน
จํานวน ๑๕๔,๐๐๐ บาท

¼ÅÔμ¾ÃÃ³äÁŒáÅÐà¾ÒÐàÅÕéÂ§à¹×éÍàÂ×èÍà¾×èÍμ¡áμ‹§ÀÙÁÔ·ÑÈ¹ÀÒÂã¹ÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡ÉáÅÐ¨Ñ´¨íÒË¹‹ÒÂ

¼ÅÔμ»Ø‰ÂËÁÑ¡»Ø‰ÂÍÔ¹·ÃÕÂà¾×èÍãªŒã¹ÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É
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á¼¹§Ò¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃμÅÒ´
๑. จัดกิจกรรมดานการประชาสัมพันธและเผยแพร รวม ๙ ครั้ง มีผูรวมงานทั้งสิ้น ๕๒๗,๘๘๘ คน ไดแก ๑) เทศกาล
ดอกไมบาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ๓๖๒,๖๓๗ คน ๒) งาน Agriculture Asia ๒๐๑๐ มีผูเขารวมสัมมนาทางวิชาการ ๒๖๕ คน
มีผูเขาชมงาน ๑๐,๐๐๐ คน ๓) งานราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอหลวง ๘๘,๘๐๕ คน ๔) จัดงานวันเด็กแหงชาติ ๓๐,๒๘๑ คน ๕) จัด
งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสูความเปนเลิศเทิดไทองคราชัน ภาคเหนือ ๖,๖๑๐ คน ๖) งานวันวาเลนไทน ๕,๗๕๖ คน ๗) จัดงาน
ปใหมเมืองดอกเอื้องงาม ๒๐,๑๙๕ คน ๘) งานวันตนไมแหงชาติ ๑,๒๓๖ คน ๙) งานวันแมแหงชาติ ๒,๑๐๓ คน

๒. ดานการตลาดและการหารายได ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ อุทยานหลวงราชพฤกษ
มีรายไดจากกิจกรรมตางๆ หลังหักภาษีจํานวนทั้งสิ้น ๒๙,๙๕๘,๑๖๗.๒๗ บาท ผูเขาชมที่เขามาในอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน
๖๗๑,๓๐๘ คน แบงเปน ผูเขาชมที่จายคาบัตร ๔๖๗,๑๐๘ คน ผูเขาชมที่จายคาบัตรบํารุงสวนแบบเหมาจาย ๙๖,๓๘๙ คน

ÃÒÂä´Œ¢Í§ÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É μÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè ñ μØÅÒ¤Á òõõó – óð ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõô
รายการ
๑. รายไดจากการขายบัตร
๒. รายไดจากการจําหนายของที่ระลึก
๓. รายไดจากการใหบริการรถพวง
๔. รายไดจากการใหเชาสถานที่จัดกิจกรรม
๕. รายไดจากการใหบริการฝกอบรม
๖. รายไดจากการใหเชารถกอลฟและรถจักรยาน
๗. รายไดจากการขายขนมและเครื่องดื่ม
๘. รายไดจากการรับฝากขายสินคา
๙. ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
๑๐. รายไดอื่นๆ(ขายแบบกอสราง คาปรับฯลฯ)
รวมรายไดทั้งสิ้น

เปาหมาย (ทั้งป) รายไดหลังหักภาษี (บาท)
๑๓,๙๖๒,๐๐๐
๑๘,๘๑๓,๔๙๐.๖๖
๖๐๐,๐๐๐
๑,๑๒๖,๐๕๒.๓๒
๑,๖๘๐,๐๐๐
๒,๐๙๑,๑๑๙.๖๖
๑,๔๐๐,๐๐๐
๑,๖๘๔,๕๖๒.๓๘
๔๙,๐๙๓.๔๗
๓๑๐,๐๐๐
๕๑๖,๕๖๘.๐๘
๘๗๖,๖๕๘.๐๐
๑๑๗,๗๘๖.๘๗
๔๔๕,๖๐๐.๙๓
๔,๒๓๗,๒๓๔.๙๐
๑๘,๐๖๒,๔๐๐
๒๙,๙๕๘,๑๖๗.๒๗
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á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
งานอํานวยการ รับผิดชอบงานดานการวางแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติงานดานธุรการ พัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การบัญชี
และการเงินของอุทยานหลวงราชพฤกษ รวมทั้งการสํารวจดูแลความเรียบรอย ความสวยงาม ความสะอาดของอาคารสถานที่และ
ความปลอดภัยในอุทยานหลวงราชพฤกษ
ดานบุคลากร อุทยานหลวงราชพฤกษมีผูปฏิบัติงานรวม ๒๓๑ คน ประกอบดวยเจาหนาที่ประจํา ๒๖ คน เจาหนาที่โครงการ
๔๐ คน และ คนสวน ๑๖๕ คน นอกจากนัน้ มีการจางเหมา รปภ. (บริษทั เอกชน) ๔๕ คน จางเหมาทําความสะอาด(บริษทั เอกชน) ๔๔ คน
งานอาคารและสถานที่ ดําเนินการดูแลอาคารสถานที่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน ๑๐๒ หลัง และหองนํา ๕๖๕ หอง
ประกอบดวย
- อาคารนิทรรศการ
๒
หลัง
- อาคารจําหนายบัตรและอาคารบริการนักทองเที่ยว
๔
หลัง
- อาคารจัดแสดงนิทรรศการตามสวนตาง ๆ
๑๐
หลัง
- อาคารสวนองคกร
๒๒
หลัง
- อาคารสวนนานาชาติ
๒๓
หลัง
- อาคารสํานักงาน
๒
หลัง
- รานอาหารและรานขายของ
๒๘
หลัง
- อาคารเรือนไทยและชานพักเรือนไทย
๔
หลัง
- หอคําหลวง
๑
หลัง
- อาคารเตรียมการแสดง
๒
หลัง
- อาคารโรงสูบนําแ ละอาคารผลิตนําด ื่ม
๒
หลัง
- อาคารเก็บพัสดุและอาคารซอมบํารุง
๒
หลัง
- หองนําถ าวรและชั่วคราว
๕๖๕ หอง
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μÒÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É »ÃÐ¨íÒ»‚ òõõô
วัน/เดือน/ป
๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ –
๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

กิจกรรม
รูปแบบกิจกรรม
เทศกาลดอกไมบาน ณ งานประจําปของอุทยานหลวงราชพฤกษทจ่ี ะจัดตอเนือ่ งกันไปทุกๆ ป เปนการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ จั ด แสดงสวนสวยและดอกไม เ มื อ งหนาวนานาพั น ธ จ ากโครงการหลวง
ที่แปลกตาและสวยงามตลอดชวง ๓ เดือน

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ –
๖ มกราคม ๒๕๕๔

เทศกาลวันคริสมาสต
และงานสงทายปเกา
ตอนรับปใหม

จัดสวนสวยดวยดอกไมและสรางบรรยากาศ ใหเขากับเทศกาล เทศกาลวัน
คริสมาสตรและงานสงทายปเกาตอนรับปใหม

๘ มกราคม ๒๕๕๔

งานวันเด็กแหงชาติ

เปนการจัดกิจกรรมใหกับเด็กและเยาวชนไดมีสวนรวมและทํากิจกรรมที่
สนุกสนานรวมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ

๓-๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เทศกาลตรุษจีน

เปนการจัดตกแตงสวนสวยพรอมจัดกิจกรรม ตามประเพณีนิยมที่สําคัญ
ของชาวจีน ณ สวนประเทศจีน ของอุทยานหลวงราชพฤกษ

๑๒-๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ งานอุทยานหลวง
ราชพฤกษอินเลิฟ

เปนการจัดสวนสวย ดอกไมงาม เบงบาน รับวันหวาน ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ เพื่อใหนักทองเที่ยวรวมฉลองวันแหงความรักในบรรยากาศที่
แสนโรแมนติก ทามกลางสวนสวยพรอมกิจกรรมที่เต็มไปดวยกลิ่นไอของ
ความรัก

๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ ปใหมเมืองดอกเอื้องงาม การสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมลานนาและจัดแสดงกลวยไมชนิดตางๆ
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ภายในงานยั ง มี กิ จ กรรมที่ น า สนใจและเป ด โอกาสให นั ก ท อ งเที่ ย วได มี
สวนรวม เชน การสรงนําพระพุทธรูป การเคาะระฆังรับนําพระพุทธมนต
กิจกรรมทําทานโดยการปกตุงบนเจดียทราย กาดหมั้ว การสาธิตการทํา
ตุงและการทําขนมพื้นบานพรอมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง ฟอนรํา และ
ขบวนแหสงกรานต ชุมเย็นกับอุโมงคพนหมอกยาว ๓๐ เมตร
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

งานวันตนไมแหงชาติ

จัดแสดงความหลากหลายของพรรณไม โดยใชแนวความคิดหลักของการ
ลดโลกรอน พรอมทั้งปลูกตนราชพฤกษ จํานวน ๒,๐๐๐ ตน พรอมชมจัด
แสดงนิทรรศการพรรณไมแปลกและหายากรวมทั้งมีกิจกรรมใหความรู
ตางๆ มากมาย

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

งานวันแมแหงชาติ

เปนการจัดกิจกรรม วันแมแหงชาติ โดยเนนกิจกรรม คุณแมและคุณลูก
ไดทํากิจกรรมรวมกันทามกลางสวน และถายภาพรวมกับแมสคอต ของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ
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ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõõô

ñ. §º»ÃÐÁÒ³áÅÐÊÔ¹·ÃÑ¾Â

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดรับงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๓๓๙,๙๔๙,๙๐๐ บาท
ดําเนินการภายใต ๔ ยุทธศาสตร มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน ๓๓๓,๙๑๓,๔๒๔.๗๖ บาท คิดเปนรอยละ ๙๘.๒๒ ดังนี้

ÊÃØ»§º»ÃÐÁÒ³áÂ¡μÒÁÂØ·¸ÈÒÊμÃáÅÐ¼Å¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³
งบประมาณ (บาท)
ทีไ่ ดรบั จัดสรร
ผลการใชจา ยงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตรการวิจยั และพัฒนา
๕๖,๓๐๗,๐๘๐.๐๐
๕๔,๒๙๙,๑๐๔.๖๓
๒. ยุทธศาสตรการถายทอดความรูแ ละเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑๑๙,๔๒๔,๖๕๐.๐๐
๑๑๖,๕๑๑,๑๙๙.๖๙
๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๙๓,๓๖๕,๘๓๐.๐๐
๙๒,๔๒๗,๔๔๕.๖๓
๔. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
๗๐,๘๕๒,๓๔๐.๐๐
๗๐,๖๗๕,๖๗๔.๘๑
รวม
๓๓๙,๙๔๙,๙๐๐.๐๐
๓๓๓,๙๑๓,๔๒๔.๗๖
ยุทธศาสตร

รอยละ
๙๖.๔๓
๙๗.๕๖
๙๘.๙๙
๙๙.๗๕
๙๘.๒๒

ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹
§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõõô
³ ÇÑ¹·Õè óð ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõô áÅÐ òõõó
ËÁÒÂàËμØ

òõõô

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´
ÅÙ¡Ë¹ÕéÃÐÂÐÊÑé¹
ÇÑÊ´Ø¤§àËÅ×Í
ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Í
ÃÒÂä´Œ¤ŒÒ§ÃÑº
ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹
ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾ÂËÁØ¹àÇÕÂ¹

ò
ó

ñøö,ðóõ,öôñ.öø
ñò,ñøö,ðøø.øô
õó÷,ôùø.ðô
ñ,òññ,óö÷.ðõ
ò,óø÷,÷÷÷.øö
ñ,ùòø,ùøô.öö
òðô,òø÷,óõø.ñó

·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³ (ÊØ·¸Ô)
ÊÔ¹·ÃÑ¾Ââ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹ (ÊØ·¸Ô)
ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂäÁ‹ÁÕμÑÇμ¹ (ÊØ·¸Ô)
ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾ÂäÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

ô
õ
ö

(หนวย : บาท)
òõõó

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â
ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂËÁØ¹àÇÕÂ¹
ñð÷,öùñ,÷ôð.ðõ
ò,ðôð,ñôö.ò÷
ôñó,÷øð.ðô
óõõ,øøò.òù
ñ,ôôö,òõô.ñô
ñ,öðô,øöù.ñô
ññó,õõò,ö÷ñ.ùó

ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂäÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

øñö,ùùó,ùôò.ðù ÷ðù,ñ÷ù,óñò.ôù
òùó,õùñ,òùò.øö
óð÷,öðð,øøð.óñ
ñ,ññò,ñ÷ð,õñò.ðö
ñ,ööö,øøó.ôô
ñ,ññò,òøù,øöù.óø ñ,ðñø,ôô÷,ð÷ö.òô
ñ,óñö,ôõ÷,ø÷ð.ñù ñ,ñóñ,ùùù,÷ôø.ñ÷
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ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹
§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõõô
³ ÇÑ¹·Õè óð ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõô áÅÐ òõõó
ËÁÒÂàËμØ

Ë¹ÕéÊÔ¹
Ë¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

Ë¹ÕéÊÔ¹äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÊØ·¸Ô
ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÊØ·¸Ô

à¨ŒÒË¹Õé
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¤ŒÒ§¨‹ÒÂ
ÃÒÂä´ŒÃÑºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ
à§Ô¹ÃÑº½Ò¡áÅÐà§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹
Ë¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹
ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

òò,ôöõ,óòõ.õò
ö,ôùð,õóö.óô
ññ,óôó,õöõ.øó
ñ,ðôó,öõø.óò
ôñ,óôó,ðøö.ðñ

ÃÒÂä´ŒÃÍ¡ÒÃÃÑºÃÙŒ (ÊØ·¸Ô)
ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹
ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹
·Ø¹
ÃÒÂä´ŒÊÙ§¡Ç‹Ò¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊÐÊÁ
ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÊØ·¸Ô

òõõô

(Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·)
òõõó
òó,øóó,øð÷.ñò
ñð,õ÷ó,ùöö.ôð
ñõð,ððð.ðð
ô,òñö,øóò.÷ó
óôö,÷ñø.ù÷
óù,ñòñ,óòõ.òò

ñ,øóõ,öõù.ôõ
õùñ,ô÷ñ.ðó
ñ,øóõ,öõù.ôõ
õùñ,ô÷ñ.ðó
ôó,ñ÷ø,÷ôõ.ñö óù,÷ñò,÷ùö.òõ
ñ,ò÷ó,ò÷ù,ñòô.÷ó ñ,ðùò,òøö,ùõñ.ùò
÷
÷

ñ,ðòñ,ùõñ,÷÷ù.ùð ñ,ðòñ,ùõñ,÷÷ù.ùð
òõñ,óò÷,óôô.øó
÷ð,óóõ,ñ÷ò.ðò
ñ,ò÷ó,ò÷ù,ñòô.÷ó ñ,ðùò,òøö,ùõñ.ùò

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

§ºÃÒÂä´ŒáÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
ÊíÒËÃÑºÊÔé¹»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè óð ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõô áÅÐ òõõó
ËÁÒÂàËμØ

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅ :
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡§º»ÃÐÁÒ³
ÃÒÂä´Œà§Ô¹§º¡ÅÒ§
ÃÇÁÃÒÂä´Œ¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅ

òõõô
óóù,ùôù,ùðð.ðð
òòö,øòô,ðôô.ðð
õöö,÷÷ó,ùôô.ðð

(Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·)
òõõó
óñö,ðññ,ñðð.ðð
ñõ,÷øð,ððð.ðð
óóñ,÷ùñ,ñðð.ðð

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡áËÅ‹§Í×è¹ :
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×ÍáÅÐà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤
ÃÒÂä´ŒÍ×è¹
ÃÇÁÃÒÂä´Œ¨Ò¡áËÅ‹§Í×è¹
ÃÇÁÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

ø
ù

óó,ööó,ñôõ.øõ
òñ,óö÷,÷øô.õô
ñõ,ñôð,øò÷.òñ
òð,õøñ,÷òõ.öù
ò,ò÷ô,òð÷.õô
ñ,öõò,óöõ.õô
õñ,ð÷ø,ñøð.öð
ôó,öðñ,ø÷õ.÷÷
öñ÷,øõò,ñòô.öð ó÷õ,óùò,ù÷õ.÷÷
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¤‹ÒãªŒ¨Ò‹ Â¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
¤‹ÒÇÑÊ´ØáÅÐ¤‹ÒãªŒÊÍÂ
μŒ¹·Ø¹¢ÒÂ
¤‹ÒÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÒÉÕ
¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒáÅÐ¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂ
¤‹ÒÊÍººÑÞªÕ
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍ×è¹
ÃÇÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ÃÒÂä´ŒÊÙ§¡Ç‹Ò¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ÃÒÂä´Œ/¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·ÕèäÁ‹à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
¤‹ÒºÃÔ¨Ò¤·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡
ÃÇÁÃÒÂä´Œ/¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·ÕèäÁ‹à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ÃÒÂä´ŒÊÙ§ (μèíÒ) ¡Ç‹Ò¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊØ·¸Ô

(Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·)
òõõó

ËÁÒÂàËμØ

òõõô

ñð

õó,ðôõ,ôöø.öð
òñ,ôðó,øõù.ôö
òø,òöó,ôñô.ð÷
òóò,öóõ,øóõ.óð
ñ,óó÷,ôø÷.÷ù
÷,öñð,÷ñð.óø
ñù,õñô,õðð.ðð
öõ,ðòñ,óñõ.öó
ñóð,ððð.ðð
ö,ùùù,ùùñ.ðô
ôóö,ùñò,õöõ.ø÷
ñ÷ù,ñòõ,ùòø.ùð

ô÷,øñ÷,ññö.ñ÷
òò,òõõ,öõò.õö
òñ,óøõ,ññõ.öð
òðõ,ñòö,ôò÷.øð
öñ÷,ñöô.ñø
÷,ô÷÷,÷ôö.öð
òò,óôõ,òðð.ðð
÷ù,õ÷ð.øö
õñ,÷ðñ,ùôó.ùó
ñóð,ððð.ðð
ùöô,õôö.ñð
ó÷ù,ùðð,ôøó.øð
(ô,õð÷,õðø.ðó)

ñøñ,øøù,õôò.óó

(ô,õð÷,õðø.ðó)

ññ
ñò
ñó
ñô
ñõ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ò. ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

หมายเหตุที่ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
๑.๑ หลักเกณฑในการจัดทํา งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคางโดยเปนไปตามขอกําหนดในหลักการและ นโยบาย
การบัญชี สําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๖ และ
รูปแบบรายงานตามหนังสือ ที่ กค.๐๔๒๓.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๑.๒ หนวยงานที่เสนอรายงาน งบการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวมของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
๑.๓ รอบระยะเวลาบัญชี (Account Period) สถาบันฯ กําหนดรอบระยะเวลาบัญชี โดยถือตามปงบประมาณ โดย
เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ในงวดถัดไป
๑.๔ การรับรูรายได
- รายไดจากการดําเนินงาน รับรูตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis)
- รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนตามที่ธนาคารกําหนด
- รายไดจากการรับบริจาคสินทรัพย บันทึกเปนหนี้สินภายใตบัญชีรายไดรอการรับรู และจะทยอยรับรูเปนรายได
จากการรับบริจาคตามสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับบริจาคในแตละงวดบัญชี
- รับรูรายไดจากเงินอุดหนุนเมื่อไดรับเงินอุดหนุนจริง
๑.๕ การรับรูคาใชจาย รับรูตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis)
๑.๖ วัสดุคงเหลือ บันทึกรับรูในราคาทุนที่ไดมา และแสดงตามราคาทุนที่คํานวณโดยวิธี เขากอนออกกอน (FIFO)
๑.๗ อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งครุภัณฑและอุปกรณ (สุทธิ) แสดงราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม โดยปฏิบัติตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด ราคาทุนของสินทรัพยถาวรสวนที่ไดรับโอนจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และที่ไดรับโอนจากกรมวิชาการเกษตร บันทึกราคาเริ่มตนในราคาที่รับโอนมาภายหลังจากที่ไดตีราคาเพื่อใชเกณฑ
คงคางตามหนังสือกรมบัญชีกลางดวนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๕๒๘.๒/ว ๓๓๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรือ่ ง การตีราคา
ทรัพยสิน
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ดังนี้

๑.๘ คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนาย คํานวณโดยวิธีเสนตรง อายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาอาคาร สิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑและอุปกรณ ที่สถาบันฯ ไดรับโอนมาจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อเริ่มจัดตั้งเปน
องคการมหาชน และที่ไดรับโอนจากกรมวิชาการเกษตร คิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานที่ยังคงเหลืออยูของ
ครุภัณฑนั้นตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
สําหรับสินทรัพยทสี่ ถาบันฯจัดหามาภายหลัง ใหถอื ปฏิบตั โิ ดยใชอตั ราคาเสือ่ มราคาสินทรัพยของกรมบัญชีกลางเปนแนวทาง

ÍÒ¤ÒÃáÅÐÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§
¤ÃØÀÑ³±áÅÐÍØ»¡Ã³
â»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ

»‚
ø - ôð
ô - òð
õ

(Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·)
ÍÑμÃÒ¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÃŒÍÂÅÐ/μ‹Í»‚
õ -ñò.õð
òð
õ - òð

การนับระยะเวลาการใชงานเพื่อคํานวณคาเสื่อมราคาหรือตัดจําหนาย ใชวิธีนับเปนเดือน กลาวคือ สินทรัพยที่หนวยงานได
รับมาในระหวางวันที่ ๑-๑๕ ของเดือนใหคิดคาเสื่อมราคาเต็มเดือน หากไดรับมาหลังวันที่ ๑๕ เปนตนไป ใหคิดคาเสื่อมราคาในเดือน
ถัดไป
สินทรัพยไมมีตัวตน บันทึกบัญชีตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
๑.๙ สิทธิการใชประโยชนที่ดิน ไดรับโอนสิทธิจากกระทรวงเกษตรและสหกรณใหใชพื้นที่ของอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย
เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงาน และเพื่อการศึกษาและวิจัยโครงการหลวง จํานวน ๒ พื้นที่ คือ
๑. พื้นที่ดานเหนือของอุทยานฯ เปนที่ตั้งอาคารที่ทําการและหองปฏิบัติการตางๆ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม
พื้นที่ ๕๘๓.๑๗ ไร
๒. พื้นที่ดา นใตของอุทยานฯ เพื่อใชสําหรับงานศึกษาวิจัยดานการปฏิบัติการตางๆ ไรแมเหียะ ต.หนองควาย
อ.เมือง จ.เชียงใหม พื้นที่ ๙๔.๐๓ ไร
๓. สิทธิการใชประโยชนบนพื้นที่ดินที่ไดรับโอนมาจากกรมวิชาการ จํานวน ๓ แปลง รวมพื้นที่ ๔๖๘ ไร ๓ งาน
๑๐ ตารางวา พรอมอาคารและสิ่งปลูกสรางซึ่งมีรั้วลอมรอบ โดยมี อาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
จด
พื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
ทิศใต
จด
พื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร
ทิศตะวันออก
จด
ถนนราชพฤกษ
ทิศตะวันตก
จด
พื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร
๑.๑๐ ทุน บันทึกรับรูมูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย หรือหนี้สินเปนรายการปรับปรุงสวนทุนของสถาบันฯ

ËÁÒÂàËμØ·Õè ò à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´

-

(หนวย : บาท)
òõõó
óð,øõð.ðð

ññò,ùñø.öõ
ñøñ,÷õô,õóó.õó
ô,ñöø,ñøù.õð
ñøö,ðóõ,öôñ.öø

ñòð,ñðñ.ðñ
ùó,óðô,õñô.òô
ñô,òóö,ò÷ô.øð
ñð÷,öùñ,÷ôð.ðõ

òõõô
à§Ô¹Ê´ã¹Á×Í
à§Ô¹½Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹
- à§Ô¹½Ò¡¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹
- à§Ô¹½Ò¡ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
- à§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨íÒ
ÃÇÁ à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´
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หมายเหตุที่ ๓ ลูกหนี้ระยะสั้น
òõõô
øõô,÷ôõ.ðð
ùò,øññ.ø÷
ñó,ùðò.ðð
òôò,ôðð.ðð
òöò.õð
ôøð,ò÷ð.ôø
óð,÷óõ.ðð
ù,ùõø,õñô.ôø
õñò,ôô÷.õñ
ñò,ñøö,ðøø.øô

(หนวย : บาท)
òõõó
ñ,óøø,ñöö.ôõ
ñòù,ðóó.ùð
òö,ùùù.øð
ñó,ùðò.ðð
öñ,ððð.ðð
ôòñ,ðôô.ñò
ò,ðôð,ñôö.ò÷

ÍÒ¤ÒÃáÅÐÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§
ËÑ¡ ¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁ
ÍÒ¤ÒÃáÅÐÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§ (ÊØ·¸Ô)

òõõô
øñö,óóù,óõô.òø
ñöó,ùòð,ðøò.ùõ
öõò,ôñù,ò÷ñ.óó

(หนวย : บาท)
òõõó
÷öô,øòø,ò÷ô.õö
ñóò,øøò,óøò.øù
öóñ,ùôõ,øùñ.ö÷

ÍØ»¡Ã³
ËÑ¡ ¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁ
ÍØ»¡Ã³ (ÊØ·¸Ô)

ñõö,ôöñ,òùö.ðø
÷ù,ó÷ô,ùòò.óó
÷÷,ðøö,ó÷ó.÷õ

ñóö,ù÷ô,ðøö.÷ù
öò,õõù,ðôõ.ôò
÷ô,ôñõ,ðôñ.ó÷

§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§¡‹ÍÊÃŒÒ§
ÃÇÁ ·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐÍØ»¡Ã³ (ÊØ·¸Ô)

ø÷,ôøø,òù÷.ðñ
øñö,ùùó,ùôò.ðù

ò,øñø,ó÷ù.ôõ
÷ðù,ñ÷ù,óñò.ôù

ÅÙ¡Ë¹Õéà§Ô¹Â×Á§º»ÃÐÁÒ³
ÅÙ¡Ë¹Õéà§Ô¹Â×Á (â¤Ã§¡ÒÃ½›¹)
ÅÙ¡Ë¹Õéà§Ô¹Â×Á (â¤Ã§¡ÒÃä·Â - ÅÒÇ)
ÅÙ¡Ë¹Õéà§Ô¹Â×Á (ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ)
ÅÙ¡Ë¹Õéà§Ô¹Â×Á (à§Ô¹ÃÒÂä´Œ)
ÅÙ¡Ë¹Õé¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂË¹Ñ§Ê×Í
¾Ñ¡à§Ô¹Â×Áã¹§º»ÃÐÁÒ³
¾Ñ¡à§Ô¹Â×ÁÃÒÂä´Œ
ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã
ÅÙ¡Ë¹Õé-ÊÇ¾Ê.
ÅÙ¡Ë¹ÕéÍ×è¹
ÃÇÁ ÅÙ¡Ë¹ÕéÃÐÂÐÊÑé¹
หมายเหตุที่ ๔ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

หมายเหตุที่ ๕ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

ÊÔ¹·ÃÑ¾Ââ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹ (¶¹¹)
ËÑ¡ ¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁ
ÃÇÁ ÊÔ¹·ÃÑ¾Ââ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹ (ÊØ·¸Ô)

(หนวย : บาท)
òõõô
òõõó
óöø,ðöö,ôðø.öö óö÷,óôù,ò÷ó.ö÷
÷ô,ô÷õ,ññõ.øð
õù,÷ôø,óùó.óö
òùó,õùñ,òùò.øö
óð÷,öðð,øøð.óñ

หมายเหตุที่ ๖ สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

â»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
ËÑ¡ ¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂ
â»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ (ÊØ·¸Ô)
ÃÇÁ ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂäÁ‹ÁÕμÑÇμ¹ (ÊØ·¸Ô)

òõõô
ó,ñõø,÷÷ù.õö
ñ,õ÷ó,õðò.ôõ
ñ,õøõ,ò÷÷.ññ
ñ,õøõ,ò÷÷.ññ

(หนวย : บาท)
òõõó
ò,÷ôõ,öòô.õö
ñ,ð÷ø,÷ôñ.ñò
ñ,ööö,øøó.ôô
ñ,ööö,øøó.ôô
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หมายเหตุที่ ๗ สวนทุนและการเปลี่ยนแปลงในสวนทุน
òõõô

(หนวย : บาท)
òõõó

·Ø¹
ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õè óð ¡Ñ¹ÂÒÂ¹
ºÇ¡ ÃÑºâÍ¹ÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É
·Ø¹ÊØ·¸Ô
ÃÒÂä´ŒÊÙ§¡Ç‹Ò¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊÐÊÁ
ÂÍ´Â¡ÁÒ
ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐËÇ‹Ò§§Ç´
ÃÒÂä´ŒÊÙ§ (μèíÒ) ¡Ç‹Ò¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ»‚»˜¨¨ØºÑ¹
ÃÒÂä´ŒÊÙ§¡Ç‹Ò¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊÐÊÁÊØ·¸Ô
ÃÇÁ ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÊØ·¸Ô

ñ,ðòñ,ùõñ,÷÷ù.ùð
òô,øùõ,ùõò.óñ
- ùù÷,ðõõ,øò÷.õù
ñ,ðòñ,ùõñ,÷÷ù.ùð ñ,ðòñ,ùõñ,÷÷ù.ùð
÷ð,óóõ,ñ÷ò.ðò
÷õ,ððõ,ñðò.óò
(øù÷,óöù.õò)
(ñöò,ôòò.ò÷)
öù,ôó÷,øðò.õð
÷ô,øôò,öøð.ðõ
ñøñ,øøù,õôò.óó
(ô,õð÷,õðø.ðó)
òõñ,óò÷,óôô.øó
÷ð,óóõ,ñ÷ò.ðò
ñ,ò÷ó,ò÷ù,ñòô.÷ó ñ,ðùò,òøö,ùõñ.ùò

หมายเหตุที่ ๘ รายไดจากการขายสินคาและบริการ
òõõô
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ-Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° (â¤Ã§¡ÒÃ½›¹)
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ-Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° (â¤Ã§¡ÒÃä·Â-ÅÒÇ)
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ-Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° (â¤Ã§¡ÒÃÅØ‹Á¹íÒœ»§-¹‹Ò¹)
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° (â¤Ã§¡ÒÃÂØ·¸ÈÒÊμÃÏ¾×é¹·ÕèÊÙ§)
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° (â¤Ã§¡ÒÃÂØ·¸ÈÒÊμÃÏàÎÁ¾)
ÃÒÂä´Œ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Ò»ÃÑºÍ×è¹
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ - ÂÒ¹¾ÒË¹Ð
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹ÒËŒÍ§¾Ñ¡
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒàª‹Ò¾×é¹·Õè
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡ÃŒÒ¹¡ÒáÅ
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂË¹Ñ§Ê×Í
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂºÑμÃºíÒÃØ§ÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂ¼Å¼ÅÔμ¡ÒÃà¡ÉμÃ
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ¹íÒœ¼ÅäÁŒ
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÃÑº½Ò¡¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡
ÃÇÁ ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ

ñ,ñòò,öðð.ðð
ñ,øö÷,÷õ÷.ðð
ñ,õðñ,ñðô.óø
ò,ù÷ö,÷öö.õò
ôù,ðùó.ô÷
ò,öð÷,öø÷.÷ô
÷ò,øò÷.ññ
ñ,öøù,òóõ.òø
øðð,ððð.ðð
ôò,ðøö.õð
øñø,öñõ.ùô
ñø,øñó,ôùð.öö
õø,ðôò.ðö
ññ÷,÷øö.ø÷
ñ,ñòö,ðõò.óò
óó,ööó,ñôõ.øõ

(หนวย : บาท)
òõõó
ñ,ö÷ô,ððð.ðð
ùôõ,÷ùô.ôð
ò,ñôð,ñøö.ùñ
öõò,óóö.ôô
òõö,ñôð.ñø
ñ,ôóð,øòó.ôø
ñóò,ð÷ø.ùó
ñ,ôó÷,ñôð.òó
÷òð,ððð.ðð
ñø,óóñ.÷ø
ùðö,øõò.òô
ññ,ðóô,ùñõ.ùø
ô,ôôð.ðð
ó,ñöõ.ôö
ññ,õ÷ø.õñ
òñ,óö÷,÷øô.õô
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หมายเหตุที่ ๙ รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Íà¾×èÍ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¨Ò¡ - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° (ÇÒÇÕ)
à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Íà¾×èÍ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¨Ò¡ - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° (Íºμ.ËŒÇÂà¢Â‹§)
à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Íà¾×èÍ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¨Ò¡ - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° (ä·Â - ÍÑ¿¡Ò)
à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Íà¾×èÍ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¨Ò¡ - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° (½›¹)
à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Íà¾×èÍ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¨Ò¡ - â¤Ã§¡ÒÃ»´·Í§ËÅÑ§¾ÃÐ
à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Íà¾×èÍ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¨Ò¡ - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÃÑººÃÔ¨Ò¤
ÃÇÁ ÃÒÂä´Œ¨Ò¡à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×ÍáÅÐà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤

òõõô
òðó,ðôð.ðð
ñô,öðñ,ù÷õ.öó
óóõ,øññ.õø
ñõ,ñôð,øò÷.òñ

(หนวย : บาท)
òõõó
óðð,ððð.ðð
òð,ñðð,ððð.ðð
òð,ððð.ðð
óð,ððð.ðð
ñóñ,÷òõ.öù
òð,õøñ,÷òõ.öù

òõõô
ôô,÷÷ó,óð÷.ðð
ñ,÷ùò,õùð.ðð
ñ,òöò,ðõ÷.ðð
ò,ñôò,õ÷ù.ðð
ò,ñöù,ñöô.ñð
ñù,õðð.ðð
õõ,ððð.ðð
÷ññ,ñôù.ðð
ñòð,ñòò.õð
õó,ðôõ,ôöø.öð

(หนวย : บาท)
òõõó
ôð,ù÷ø,ñøö.øñ
ñ,õøð,ùöô.øð
ñ,ð÷ð,ñôð.ñù
ñ,÷øô,ùøò.ðð
ñ,÷öù,ôöù.ó÷
ù,õðð.ðð
òñ,òõð.ðð
õðò,ññô.ðð
ñðð,õðù.ðð
ô÷,øñ÷,ññö.ñ÷

òõõô
ò,õôø,õöõ.ô÷
ù,ôñó,õóð.õ÷
ö÷,óñô,ôø÷.ðø
õ,ñóö,óó÷.ôù
ù÷,ðò÷,ôöø.ö÷
ñõð,ððð.ðð
ñö,ùù÷,÷öó.ðð
õ,÷òô,öõð.ðð
ùñ,ôöù.ñò
õñõ,ùöò.õö
ôôø,òñô.òñ
õ,øõõ,ððð.ðð
ññ,óøõ,òõð.ôù
óòñ,ôøö.õù
ó,øñò,ò÷ö.ðõ

(หนวย : บาท)
òõõó
ò,ðð÷,ù÷ø.öø
÷,ôùõ,öøõ.òõ
õö,÷ðò,òø÷.ôð
õ,øóð,õñõ.ùó
øñ,öõò,ðòô.ðø
øõð,ððð.ðð
ñ÷,÷õ÷,ñðò.õð
ö,óðö,óöð.ðð
÷ó,óöù.ðø
øôò,ñðõ.ùó
öùù,ðóó.ðñ
õ,÷ùñ,òðð.ðð
ø,õöø,÷òõ.ðð
òõò,ôöù.ôó
ò,øõñ,ñòõ.ùô

หมายเหตุที่ ๑๐ คาใชจายดานบุคลากร
à§Ô¹à´×Í¹áÅÐ¤‹Ò¨ŒÒ§
¤‹ÒμÍºá·¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè
¤‹Ò¤ÃÍ§ªÕ¾
¤‹ÒÅ‹Ç§àÇÅÒ
à§Ô¹ÊÁ·º¡Í§·Ø¹ÊíÒÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè
¤‹Òª‹ÇÂàËÅ×Í¨Ñ´§Ò¹È¾
à§Ô¹à¾ÔèÁ
¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
¤‹Òª‹ÇÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºØμÃ
ÃÇÁ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã
หมายเหตุที่ ๑๑ คาวัสดุและคาใชสอย

¤‹Ò¤ÃØÀÑ³±μèíÒ¡Ç‹Òà¡³±
¤‹Ò¹íÒœÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§
¤‹ÒÇÑÊ´ØãªŒä»
¤‹Ò«‹ÍÁá«Á
¤‹Ò¨ŒÒ§ºÃÔ¡ÒÃ - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡
¤‹Ò¨ŒÒ§ºÃÔ¡ÒÃ - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°
¤‹ÒÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°
¤‹ÒÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò - ºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡
¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
¤‹ÒÃÑºÃÍ§
¤‹Òàª‹Òàºç´àμÅç´ - ºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡
¤‹ÒàºÕéÂ»ÃÐªØÁ
¤‹Ò·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
¤‹ÒàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
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¤‹Ò»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
¤‹Ò¨Ñ´¾ÔÁ¾
¤‹ÒμÍºá·¹à©¾ÒÐ§Ò¹
¤‹ÒμÍºá·¹Í×è¹
¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃá»Å§¤‹Òà§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·È
ÃÇÁ ¤‹ÒÇÑÊ´ØáÅÐ¤‹ÒãªŒÊÍÂ

òõõô
ùóô,õð÷.òö
ò,òòñ,õùñ.÷ô
ò,òòñ,öøñ.õõ
õñò,õôù.ôõ
ó,ðôô.ðð
òóò,öóõ,øóõ.óð

(หนวย : บาท)
òõõó
ó,ööó,òùð.ùö
ñ,òðô,òñ÷.øö
ò,õ÷ñ,öòù.ðõ
ó,óóù.ðð
ó,ùöø.÷ð
òðõ,ñòö,ôò÷.øð

òõõô
óôõ,ôñù.òù
ñ,øóõ,òøð.õõ
ò,ñøð,öùù.øô
øôó,òñò.ðõ
ñ,óó÷,ôø÷.÷ù

(หนวย : บาท)
òõõó
ùöò,õøó.ô÷
ùöò,õøó.ô÷
óôõ,ôñù.òù
öñ÷,ñöô.ñø

หมายเหตุที่ ๑๒ ตนทุนขาย

ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×ÍμŒ¹§Ç´
ºÇ¡ «×éÍÊÔ¹¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§§Ç´
ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕäÇŒà¾×èÍ¢ÒÂ
ËÑ¡ ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Í»ÅÒÂ§Ç´
μŒ¹·Ø¹¢ÒÂ
หมายเหตุที่ ๑๓ คาใชจายเงินอุดหนุน

ºÑÞªÕà§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°
ºÑÞªÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍØ´Ë¹Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ – ¸ØÃ¡Ô¨àÍ¡ª¹
ºÑÞªÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍØ´Ë¹Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹Í×è¹
ºÑÞªÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍØ´Ë¹Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ – Í§¤¡ÃäÁ‹ËÇÑ§¡íÒäÃ
ÃÇÁ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹ã¹»‚ òõõó ÁÕ´Ñ§μ‹Íä»¹Õé

òõõô
ñö,ññó,ñðð.ðð
-

ó,ôðñ,ôðð.ðð
ñù,õñô,õðð.ðð

(หนวย : บาท)
òõõó
ò,öõð,ððð.ðð
õðð,ððð.ðð
ñõ,òðð.ðð
ñù,ñøð,ððð.ðð
òò,óôõ,òðð.ðð

๑. เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน – หนวยงานภาครัฐ จํานวน ๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบดวย
๑.๑ เปนเงินสนับสนุนโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมเพื่อสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวง กรมปาไม
จํานวน ๑,๓๑๑,๒๕๐.๐๐ บาท
๑.๒ เปนเงินสนับสนุนโครงการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุทยานแหงชาติภายใต
ขอบเขตโครงการขยายผลฯ พื้นที่ จ.เชียงใหมและ จ.นาน กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
๒. สนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมวิชาการฯ ของโครงการมูลนิธิโครงการหลวง จํานวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานอื่น จํานวน ๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท ประกอบดวย
๓.๑ เปนเงินสนับสนุนสลากกาชาดไทย จํานวน ๑๐,๒๐๐.๐๐ บาท
๓.๒ เปนเงินบํารุงสมาคมผูใชนําชลประทานแมแตง ประจําป ๒๕๕๓ จํานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน–องคกรไมหวังกําไร ประกอบดวย
๔.๑ เปนเงินงบกลางที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เบิกในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แทนมูลนิธิโครงการ
จํานวน ๑๕,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๒ เปนเงินสนับสนุนเพื่อการดําเนินงานของ มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหา
พื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน จํานวน ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

116 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ òõõô Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

ÀÒ¤¼¹Ç¡
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๑. จํานวน ๓,๙๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท เปนเงินคาใหเงินสนับสนุนเพื่อดําเนินงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๒. จํานวน ๑๒,๐๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท เปนเงินเงินสนับสนุนเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปา
ไม เพื่อสนับสนุนโครงการขยายผลฯ จ.นาน จ.เชียงใหม นํารองจํานวน ๔ แหง กรมปาไม
๓. จํานวน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท เปนสนับสนุนกิจกรรมสอยดาวของงานมูลนิธิโครงการหลวง
๔. จํานวน ๘๑,๑๐๐.๐๐ บาท เปนเงินคาเงินสนับสนุนงบประมาณเขารวมโครงการเตรียมความพรอมผูนําเยาวชนเกษตรไทยไป
ฝกงานตามขอตกลงความรวมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุน (JAEC) ป ๒๕๕๔ กรมสงเสริมการเกษตร
๕. จํานวน ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เปนงบประมาณดําเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยาง
ยั่งยืน ตามยุทธศาสตรที่ ๓ วาดวยการพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแกไขปญหายาเสพติดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน
๒ รายการ
๕.๑ ดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย จ.เชียงใหม และ จ.แมฮองสอน
จํานวน ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๒ ดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย จ.ตาก
จํานวน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุที่ ๑๔ คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

ÍÒ¤ÒÃáÅÐÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§
ÍØ»¡Ã³
ÊÔ¹·ÃÑ¾Ââ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹
ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂäÁ‹ÁÕμÑÇμ¹
ÃÇÁ ¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒáÅÐ¤‹ÒμÑ´¨íÒË¹‹ÒÂ

òõõô
óò,ôñò,ñùù.õó
ñ÷,ôñð,ò÷ô.öò
ñô,÷òö,÷òò.ôô
ôùô,÷öñ.óó
öõ,ðôó,ùõ÷.ùò

(หนวย : บาท)
òõõó
òõ,ðð÷,óóó.ôò
ñô,õôñ,öôð.òö
ññ,÷ôô,øñù.ðõ
ôðø,ñõñ.òð
õñ,÷ðñ,ùôó.ùó

หมายเหตุที่ ๑๕ รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (๒๕๕๔)
รายการ
งบสุทธิ
การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงบประมาณ
งบอุดหนุน
- งบบุคคลากร
๖๒,๕๑๖,๕๔๐.๐๐
- งบดําเนินงาน ๒๕๘,๐๒๒,๐๓๐.๐๐
- งบลงทุน
๑๙,๔๑๑,๓๓๐.๐๐
งบรายจายอื่น
รวม
๓๓๙,๙๔๙,๙๐๐.๐๐
-

เบิกจาย

๕๙,๘๗๐,๐๖๔.๙๒
๒๕๐,๑๒๓,๕๙๗.๕๘
๑๑,๕๕๙,๒๙๐.๓๓
๓๒๑,๕๕๒,๙๕๓.๘๓

คงเหลือ

๒,๖๔๖,๔๗๕.๐๘
๗,๘๙๘,๔๓๒.๔๒
๗,๘๕๒,๐๓๙.๑๗
๑๘,๓๙๖,๙๔๖.๖๗
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งบประมาณที่เหลือจํานวน ๑๘,๓๙๗,๔๖๖.๖๗ บาท เปนภาระผูกพันจํานวน ๑๒,๓๖๐,๙๙๑.๔๓ บาท เปนเงินเหลือจายตาม
แผน จํานวน ๖,๐๓๖,๔๗๕.๒๔ บาท โดยใชจายตามแผนยุทธศาสตรวิจัยและพัฒนา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตรการถายทอด
ความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจํานวน ๔๑๘,๐๐๐ บาท และยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารจัดการ จํานวน
๕,๕๑๘,๔๗๕.๒๔ บาท ซึ่งไดผานการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๔
หมายเหตุที่ ๑๖ รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (๒๕๕๓)
รายการ
แผนงบประมาณ
งบอุดหนุน
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

เงินกันไว (เบิกเหลื่อม
ป) (สุทธิ)

เบิกจาย

คงเหลือ

๔,๘๒๖,๖๑๒.๓๙ ๔,๘๐๒,๖๑๒.๓๙
๒๔,๐๐.๐๐
๑๓,๙๒๓,๖๑๐.๐๐ ๑๓,๔๖๘,๘๔๘.๙๙ ๔๕๔,๗๖๑.๐๑
๑๘,๗๕๐,๒๒๒.๓๙ ๑๘,๒๗๑,๔๖๑.๓๘ ๔๗๘,๗๖๑.๐๑
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ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
ñ. ÃÒÂ¾ÃÐ¹ÒÁáÅÐÃÒÂª×èÍ¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ
(ñ) ËÁ‹ÍÁà¨ŒÒÀÕÈà´ª ÃÑª¹Õ
(ò) Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ
(ó) Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
(ô) ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ä¾âÃ¨¹ ÇÔÃÔÂ¨ÒÃÕ
(õ) ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ¹ÒÂá¾·Âà¡ÉÁ ÇÑ²¹ªÑÂ
(ö) ¹ÒÂÇØ²Ô¾Ñ¹¸Ø ÇÔªÑÂÃÑμ¹
(÷) ¹ÒÂÍíÒ¾¹ ¡ÔμμÔÍíÒ¾¹
(ø) ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ¡íÒ¾Å Í´ØÅÇÔ·Â

»ÃÐ¸Ò¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô

ò. ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§
ñ. ¹ÒÂ»‚μÔ¾§È ¾Öè§ºØÞ ³ ÍÂØ¸ÂÒ
ò. ¹ÒÂÊØ·ÑÈ¹ »Å×éÁ»˜ÞÞÒ
ó. »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉμÃáÅÐÊË¡Ã³
ô. »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
õ. »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â
ö. àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾ÔàÈÉà¾×èÍ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
÷. àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÁÙÅ¹Ô¸Ôâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
ø. ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.¾§ÉÈÑ¡´Ôì ÍÑ§¡ÊÔ·¸Ôì
¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô´ŒÒ¹à¡ÉμÃ
ù. ¾ÅàÍ¡¹Ô¾¹¸ ÀÒÃÑÞ¹ÔμÂ
¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤Á
ñð. ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÇÔâÃ¨ ÍÔèÁ¾Ô·Ñ¡É
¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô´ŒÒ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡ÉáÅÐ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔ
ññ. ´Ã.ÈÔÃÔ¾§È ËÑ§Ê¾Ä¡É
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
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ó. ÃÒÂª×èÍÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ ö ¤³Ð
ñ) ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
ñ. ¹ÒÂ»‚μÔ¾§È ¾Öè§ºØÞ ³ ÍÂØ¸ÂÒ
ò. ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§
ó. ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ àÈ¡ÊÔ¹ ÈÃÕÇÑ²¹Ò¹Ø¡ÙÅ¡Ô¨
ô. ¹ÒÂ»¯ÔÞÞÒ àËÅ×Í§·Í§¤íÒ
õ. ¹ÒÂÊÒ¸Ôμ ÂÔ¹´Õ¾Ô¸
ö. ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É
÷. ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
ø. ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂºØ¤¤Å

»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

ò) ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅà¾×èÍ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
ñ. ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.¾§ÉÈÑ¡´Ôì ÍÑ§¡ÊÔ·¸Ôì
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹
ò. ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§
ó. ¹ÒÂàÁ¸Õ àÍ¡ÐÊÔ§Ë
¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô
ô. ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂÃÑ°ÊÔ·¸Ôì ÊØ¢ÐËØμ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹
õ. ¹ÒÂ»ÃÐ¡ÃÃ¨ ÇÑ²¹ÀÔÞâÞ
ÁÙÅ¹Ô¸Ôâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§

»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ö. ¹ÒÂÊØ¾ÃÃ³ ¡ÒÞ¨¹ÊØ¸ÃÃÁ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò

Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ

÷. ¹Ò§ÊØªÒ´Ò ªÂÑÁÀÃ
ÊíÒ¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¨Ò¡°Ò¹ªÕÇÀÒ¾ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ø. ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡á¼¹§Ò¹áÅÐÊÒÃÊ¹à·È
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

ù. à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§

Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
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ÀÒ¤¼¹Ç¡

ó) ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
ñ. ¾ÅàÍ¡¹Ô¾¹¸ ÀÒÃÑÞ¹ÔμÂ
ò. ¹ÒÂàªÒÇ ÍÃÃ¶ÁÒ¹Ð
ó. Ç‹Ò·Õè Ã.μ.ÍÃÃ³¾ ÊÙ·¡ÇÒ·Ô¹
ô. ¹ÒÂÇÔÊØ·¸Ôì Á¹μÃÕÇÑμ
õ. ¹ÒÂ¾ÔÊÔÉ° ¾ÅÃÑ¡Éà¢μμ
ö. ËÑÇË¹ŒÒË¹‹ÇÂμÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

ô) ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñºá¼¹»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
ñ. ¹ÒÂ»‚μÔ¾§È ¾Öè§ºØÞ ³ ÍÂØ¸ÂÒ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§
ò. ¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ ÇÑ²¹ÈÔÃÔ¸ÃÃÁ
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¨Ò¡°Ò¹ªÕÇÀÒ¾
(Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
ó. ¹ÒÂÊØÃªÑÂ ÈÈÔÊØÇÃÃ³
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²ÔÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¨Ò¡°Ò¹ªÕÇÀÒ¾
(Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
ô. ¹ÒÂ³Ñ°ÇØ²Ô ÍÂÙ‹ÊÁºÙÃ³
·Õè»ÃÖ¡ÉÒÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§
õ. ¼ÙŒá·¹ÊíÒ¹Ñ¡§º»ÃÐÁÒ³
ö. ¼ÙŒá·¹¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹íÒœ
¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
÷. ¼ÙŒá·¹¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹íÒœºÒ´ÒÅ
¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ø. ¼ÙŒá·¹¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉμÃáÅÐÊË¡Ã³
ù. ¼ÙŒá·¹¡ÃÁ»†ÒäÁŒ
¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ñð. ¼ÙŒá·¹¡ÃÁÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ ÊÑμÇ»†Ò áÅÐ¾Ñ¹¸Ø¾×ª
¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ññ. ¼ÙŒá·¹¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹
¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉμÃáÅÐÊË¡Ã³
ñò. ¼ÙŒá·¹¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉμÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉμÃáÅÐÊË¡Ã³
ñó. ¹Ò§ÊØªÒ´Ò ªÂÑÁÀÃ
ÃÍ§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¨Ò¡°Ò¹ªÕÇÀÒ¾ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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ÀÒ¤¼¹Ç¡

ñô. ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
ñõ. ¹ÒÂÇÕÃÐ¾§É àÅ×èÍ¹»ÃÐä¾
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
ñö. ËÑÇË¹ŒÒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÃØ§à·¾
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
ñ÷. ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡á¼¹§Ò¹áÅÐÊÒÃÊ¹à·È
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃáÅÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃáÅÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃáÅÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ

õ) ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
ñ. ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã. ÇÔâÃ¨ ÍÔèÁ¾Ô·Ñ¡É
ò. ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§
ó. ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã. ¡ÄÉ®Ò ÊØªÕÇÐ
ô. ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã. ·Ã§ÇØ²Ô à¾çªÃ»ÃÐ´Ñº
õ. ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã. ºØÞÇ§È ä·ÂÍØμÊ‹ÒË
ö. ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã. ¾Ô·ÂÒ ÊÃÇÁÈÔÃÔ
÷. ´Ã. ³Ã§¤ªÑÂ ¾Ô¾Ñ²¹¸¹Ç§È
ø. ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã. ÍØ³ÒÃØ¨ ºØÞ»ÃÐ¡Íº
ù. ¹Ò§ÊÒÇÊØÃÕÂÇÑÅÂ àÁ¦¡ÁÅ
ñð. ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
ññ. à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§

»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
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ÀÒ¤¼¹Ç¡

ö) ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
ñ.
ò.
ó.
ô.
õ.
ö.
÷.
ø.
ù.
ñð.

¹ÒÂ»‚μÔ¾§È ¾Öè§ºØÞ ³ ÍÂØ¸ÂÒ
¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹ ËÃ×Í¼ÙŒá·¹
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§
ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂÇÔâÃ¨¹ ÍÔèÁ¾Ô·Ñ¡É
ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.¾§ÉÈÑ¡´Ôì ÍÑ§¡ÊÔ·¸Ôì
Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔªÒ¡ÒÃà¡ÉμÃ ËÃ×Í¼ÙŒá·¹
¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ËÃ×Í¼ÙŒá·¹
¹ÒÂªÅÒÅÑ¡É³ ºØ¹¹Ò¤
¹ÒÂÍ´ÔÈÑ¡´Ôì ÈÃÕÊÃÃ¾¡Ô¨
¹ÒÂÊÃÈÑ¡´Ôì ÊÔÃÔÇÑ²¹ÒÇ§È
ŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÍØ·ÂÒ¹ËÅÇ§ÃÒª¾Ä¡É
ññ. ¼ÙÊ¶ÒºÑ
¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
ÇË¹ŒÒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÃØ§à·¾Ï
ñò. ËÑÊ¶ÒºÑ
¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
ñó. à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÊÙ§

»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

