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สารจาก
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สูง การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนางานโครงการหลวง และขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปยังพืน้ ทีส่ งู สวนใหญของประเทศ นอกจากนีย้ งั ไดรบั
มอบหมายใหบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษเพิ่มขึ้นอีกภารกิจหนึ่ง
พื้นที่สูง เปนพื้นที่ที่มีสภาพความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมทองถิ่นจำนวนมาก กอใหเกิดทุนทาง
ธรรมชาติ และทุนทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ คา อยางไรก็ตามพืน้ ทีเ่ หลานีย้ งั ประสบปญหาทีส่ ำคัญ คือ ความยากจน การขาดความรู
ที่เหมาะสม รวมทั้งการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการสูญหายของทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาพื้นที่สูงในประเทศจึงจำเปนตองอาศัยทุนความรูจากโครงการหลวงเปนฐานในการปรับใช
ใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแตละทองถิ่น
การดำเนินงานของสถาบันจึงมุง เนนการสรางรายได การสรางความเขมแข็งของชุมชน และความยัง่ ยืนของสิง่ แวดลอม
เพื่อใหเกิดประโยชนตอพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศ โดยมุงพัฒนาใหพื้นที่โครงการหลวงเปนเสมือนหองปฏิบัติการและ
ศูนยการเรียนรู สวนสถาบันทำหนาที่เปนองคกรที่สนับสนุนกระบวนการวิจัยและพัฒนา และขับเคลื่อนการพัฒนาผาน
กระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมของชุมชนเปนหลัก โดยอาศัยเครือขายการปฏิบัติงานรวมกับองคกรและหนวยงานตางๆ
ในการถ า ยทอดความรู ภ ายใต ก ระบวนการและแนวปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และแนวทางของ
โครงการหลวง เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ
สนับสนุนการวิจัยที่นำไปสูการสรางรายไดที่ยั่งยืนใหกับเกษตรกรใน 2 แนวทาง คือ รายไดจากการเกษตร และ
รายไดนอกภาคการเกษตร สวนการผลิตทางการเกษตรจะมุงเนนการสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองคความรูและ
ประสบการณบนพื้นที่สูงจากโครงการหลวง เพื่อมุงสูกระบวนการผลิตที่ใชตนทุนต่ำ ลดสารเคมีเกษตร การยืดอายุผลผลิต
ดวยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การรับรองมาตรฐานการผลิต และการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสินคา
เกษตรบนพื้นที่สูง
อุทยานหลวงราชพฤกษ ภายหลังเสร็จสิ้นงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2554 ไดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาสวนใหสวยงาม รมรื่น โดยใชแนวทางในการจัดสวนแบบสวนถาวร (Perennial Garden) ซึ่งเนนการใช
ไม ใ บถาวร ไม พุ ม ที่ ใ ห สี สั น เพื่ อ ลดพื้ น ที่ ใ นการผลั ด เปลี่ ย นพรรณไม และมี ก ารจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
อยางตอเนื่อง เพื่อเปดใหบริการนักทองเที่ยวไดเขาชมความงดงามของพรรณไม
สำหรับการดำเนินงานในระยะตอไป คณะกรรมการสถาบันมีนโยบายใหความสำคัญในการวิจัยดานการผลิตและ
การตลาดแบบครบวงจร การพัฒนาใหความสำคัญดานการจัดทำแผนชุมชน การขยายผลและการถายโอนโครงการขยายผล
โครงการหลวง การเชื่อมโยงงานกับโครงการหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษใหความสำคัญในการเผยแพรพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ การเพิม่ ความรมรืน่ ของสวน การเพิม่ ความนาสนใจและจุดดึงดูด การปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน ในขณะที่การบริหารจัดการใหความสำคัญในการปรับปรุงระเบียบและขอบังคับใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในนามของคณะกรรมการสถาบัน ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณหนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุนและรวมมือกับสถาบัน
เปนอยางดีมาโดยตลอด รวมทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ของสถาบันทุกระดับสำหรับการรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สงผลใหสถาบันสามารถดำเนินภารกิจตางๆ ไดอยางสำเร็จลุลวง นอกจากนี้คณะกรรมการสถาบันยังมีความเชื่อมั่นวา
สถาบันมีศักยภาพที่จะขยายผลและเติบโตไดมากขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวา จะยังคงไดรับการสนับสนุนและความรวมมือ
จากทุกทานตลอดไป
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ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ได รั บ การจั ด ตั้ ง ตามพระราชกฤษฎี ก า มี ผ ลบั ง คั บ ใช เ มื่ อ วั น ที่
15 ตุ ล าคม พ.ศ.2548 ภายใต ก ารกำกั บ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี ภ ารกิ จ สำคั ญ ในการสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม
การพัฒนาพื้นที่สูงใหยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ สามารถนำองคความรูจากโครงการหลวงไปขยายผลใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง
และเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เนนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ตลอดหวงโซการผลิตและการตลาด รวมถึง
ใหความรวมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการ
เสริมสรางและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงความรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลงทองเที่ยวที่มี
คุณภาพระดับนานาชาติ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 สถาบันไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปเปนเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 330
ลานบาท มีผลการใชจายงบประมาณคิดเปนรอยละ 96.09 ผลการปฏิบัติงานคิดเปนรอยละ 108.28 ของแผนปฏิบัติการ คะแนน
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เทากับ 4.9432 และ
มีการพัฒนาและถายทอดความรูใหแกเกษตรกรตามแนวทางของโครงการหลวง จำนวน 106,789 ราย จากเปาหมาย 63,000 ราย
ซึ่งนับวาผลงานตางๆ ไดสำเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กำหนดไวในระดับที่นาพอใจ
โดยรอบปที่ผานมา สถาบันไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบภารกิจสำคัญในการใชพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษเปนสถานที่
จั ด งานมหกรรมพื ช สวนโลกเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ราชพฤกษ 2554 ระหว า งวั น ที่ 14 ธั น วาคม 2554 ถึ ง 14 มี น าคม 2555
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในปมหามงคล ซึ่งการจัดงานดังกลาวลุลวงไปดวยดี มีนกั ทองเที่ยวเขาชมเปนจำนวนกวา 2.4 ลานคน
ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2559) ของการดำเนินงานของสถาบัน ตองมีการปรับทิศทางการดำเนินงานใหเหมาะสมตาม
สถานการณ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา รวมถึ ง ภารกิ จ และพื้ น ที่ เ ป า หมายในการดำเนิ น งานเพิ่ ม มากขึ้ น
โดยมุงเนนรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงในระบบลุมน้ำ เพื่อใหสามารถขยายผลการดำเนินงานสูชุมชน
บนพื้ น ที่ สู ง อื่ น ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง การนำผลการวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน การพั ฒ นาด า นการผลิ ต ที่ ไ ด ม าตรฐานและระบบการตลาด
การบูรณาการการทำงานบนพื้นที่สูงรวมกับหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ การปรับปรุงโครงสรางสถาบันและอัตรากำลังของเจาหนาที่
เพื่อใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นของสถาบัน
สุดทายนี้ ผมขอสงความปรารถนาดีเพื่อเปนกำลังใจมายังผูบริหาร เจาหนาที่ และผูปฏิบัติงานทุกคน ที่ไดทุมเทในการ
ทำงานรวมกัน ทำใหภารกิจของสถาบันลุลวงไปดวยดี และหวังวารายงานประจำปของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ฉบับนี้ จะเปนประโยชนใหผูที่สนใจงานของสถาบันไดทราบผลการดำเนินงานในรอบปที่ผา นมา
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ผลการดำเนินงานป 2555
• ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2555

ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา
แผนงานการวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง
1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชในโรงเรือน
และการประยุกตใชพลาสติกชีวภาพ
2. โครงการวิจัยและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดโดยไมเผาตอซังบนพื้นที่สูง
3. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกส
สินคาสำคัญของโครงการหลวง
4. โครงการวิจัยพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑและการจัดการหวงโซการผลิตและการตลาดสินคาหัตถกรรม
ในพื้นที่โครงการหลวง
5. โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพจากผลผลิตเกษตร และวัตถุดิบที่เหลือจากการตัดแตง
6. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑธรรมชาติจากเฮมพ
7. ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และการตลาดผักอินทรียของโครงการหลวง
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8. ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอราบิกา
9. โครงการวิจัยการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดตนทุนการผลิตไมผลบนพื้นที่สูง
10. โครงการวิจัยและพัฒนาสียอมธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง
11. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวง เพื่อใหคนอยูอาศัยรวมกับปาไม
และสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
12. โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปจจัยทางดินเพื่อการฟนฟูทรัพยากรดิน
และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง
แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
1. โครงการทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูงเพื่อการผลิตปุย
2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำรองการปลูกปาสรางรายไดและปากักเก็บคารบอน
ในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูง
3. ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักของชุมชนภายใตสภาวะการใชน้ำนอย
4. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง
5. โครงการวิจัยการฟนฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
6. โครงการวิจัยและพัฒนาเห็ดทองถิ่นเพื่อเปนแหลงอาหารและรายไดสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
7. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อฟนฟูการปลูกและสรางมูลคาเพิ่มหวายและตาว
8. โครงการวิจัยจัดทำมาตรฐานและปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาดพริกกะเหรี่ยงและมะแขวน
9. โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนตนแบบการฟนฟูและการสรางมูลคาเพิ่มจากพืชสมุนไพร
และยาพื้นบานที่ไดมาตรฐาน
10. ชุดโครงการวิจัยและบมเพาะเทคโนโลยีการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
11. ชุดโครงการวิจยั และพัฒนาชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑควบคุมศัตรูพชื เพือ่ ทดแทนสารเคมีบนพืน้ ทีส่ งู
12. โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบการฟนฟูพื้นที่ปาไมรอบเขตชุมชน (Buffer zone) โดยกระบวนการ
มีสวนรวม
13. โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวง
14. โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตรและสังคมในการสรางแรงจูงใจ
แกชุมชนบนพื้นที่สูงในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรดิน น้ำ และปาไม
แผนงานจัดการความรูและพัฒนางานวิจัย
1. โครงการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยสินทางปญญาและการสรางสิทธิประโยชน
จากผลงานวิจัย
2. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริการความรูและศูนยบมเพาะเทคโนโลยี
3. โครงการวิเคราะหความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนการผลิตทางเกษตร
แผนงานการสงเสริมเครือขายวิจัยความรวมมือกับนานาชาติ
1. โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนากับนานาชาติ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง
1. การสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเพื่อเปนศูนยเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
2. การรณรงคเพื่อลดการใชสารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝาระวังการปนเปอนมลพิษในสิ่งแวดลอม
3. การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและระบบการตรวจสอบยอนกลับ
4. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง
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แผนงานขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
1. การขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
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3. การขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
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6. การพัฒนาความเขมแข็งของระบบตลาดชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
7. การเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
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บทสรุปผูบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) หรือ
สวพส. เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มี ภ ารกิ จ สำคั ญ ในการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สนั บ สนุ น งาน
โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพื่อใหเกิดการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนาอุทยานหลวง
ราชพฤกษใหเปนแหลงความรูพ ชื สวน ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแหลงทองเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับนานาชาติ โดยในปงบประมาณ
พ.ศ.2555 สวพส. มี ค ะแนนผลการปฏิ บั ติ ง านตามคำรั บ รอง
การปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) เทากับ 4.9432 ผลการดำเนินงานมีดังนี้
การวิ จั ย และพั ฒ นา สวพส. ดำเนิ น งานวิ จั ย จำนวน
28 โครงการ มุงเนนการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อสนับสนุน
งานของโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง โดยเฉพาะ
องค ค วามรู ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการผลิ ต พื ช และสั ต ว
การอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ การฟน ฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูง และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนำไปสูการ
สรางรายไดใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูง รวมถึงการนำผลงานวิจัย
ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย การจดลิขสิทธิ์ และการสงเสริมเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยแบงเปน งานวิจยั
ดานการผลิตและการตลาด 12 โครงการ ดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 8 โครงการ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6 โครงการ และดานสังคมและนโยบาย 2 โครงการ
การพั ฒ นาสนั บ สนุ น โครงการหลวงและขยายผล
โครงการหลวง ดำเนินงานในพื้นที่ 5 รูปแบบ จำนวนทั้งสิ้น
267 แหง ใน 12 จังหวัด มีประชากรรับประโยชน 384,341 คน
มุ ง เน น การสนั บ สนุ น ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงให เ ป น ศู น ย
เรียนรู ขยายผลองคความรูของโครงการหลวงสูชุมชนพื้นที่สูง
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ โดยการถ า ยทอดเทคโนโลยี ด า น
การผลิตพืชและสัตว การพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดการรับรอง
มาตรฐาน เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งพา
ตนเองได รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการ

ฉ

กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง ในป 2555 มี เ กษตรกรได รั บ การ
พัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน
106,789 ราย และสามารถพั ฒ นาศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง
ใหเปนศูนยเรียนรู จำนวน 27 แหง
การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ อุทยานหลวง
ราชพฤกษไดรับเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเปนพื้นที่
ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ
2554 ระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ถึง 14 มีนาคม 2555
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว สมเด็ จ พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และแสดงศักยภาพใหนานาประเทศ
ได ท ราบถึ ง ความสามารถของคนไทยด า นการเกษตร รวมถึ ง
เปนการเผยแพรความรูและเทคโนโลยีดานพืชสวนใหแกเกษตรกร
นักวิชาการ เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีผูเขาชมงานกวา 2.4
ลานคน ภายหลังการจัดงาน อุทยานหลวงราชพฤกษไดเปดบริการ
และดำเนินกิจกรรมตามปกติ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใต
หลักสูตรดานการเกษตร มีผูเรียนรู 21,283 คน จัดกิจกรรมเพื่อ
หารายไดและสงเสริมการทองเที่ยว รวมทั้งสิ้น 36 ครั้ง ตั้งแตวันที่
6 เมษายน 2555 ถึ ง 30 กั น ยายน 2555 มี จ ำนวนผู เข า ชม
145,478 คน นอกจากนี้มีการรวบรวมพรรณไมจำนวน 5 ประเภท
2,762 ชนิด และจัดทำฐานขอมูลพรรณไมในอุทยานหลวงราชพฤกษ
643 ชนิด
การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร ระบบขอมูลและสารสนเทศ
ติดตัง้ เครือ่ งมือตรวจวัดสภาพอากาศในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง
และจั ด ทำรายงานข อ มู ล สถานภาพการใช ป ระโยชน ท รั พ ยากร
บนพื้ น ที่ สู ง และบั น ทึ ก ในระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ ใช ใ นการสื บ ค น
ดานบุคลากร พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(IDP) หลักสูตร Core Competency และหลักสูตร Functional
Competency รวมทั้งสิ้น 54 ครั้ง จำนวน 1,048 คน
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ.2548 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2548 เพื่อสงเสริม
และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง การพั ฒ นาและเสริ ม สร า งนั ก วิ จั ย การให บ ริ ก าร ให ค ำปรึ ก ษา
การถายทอดเทคโนโลยี และการสรางความเขมแข็งของชุมชน การแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
และการสนับสนุนงานโครงการหลวง เพื่อเปนการขยายผลงานโครงการหลวงใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง
ในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่หางไกลและทุรกันดาร
ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2552 ขยายวัตถุประสงคใหสามารถบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ซึ่งเปนพื้นที่
จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมฉลองครองราชยครบ 60 ป และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
และเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม
สวนแหงนี้วา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” และตอมาสำนักราชเลขาธิการแจงชื่อภาษาอังกฤษวา “Royal Park
Rajapruek”
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วิสัยทัศน
มุง วิจยั และพัฒนาเพือ่ สนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวง เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อยางยั่งยืน รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงความรูพืชสวน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษา และพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งรักษาคุณคาและ
สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหนวยงานที่เกี่ยวของในการวิจัย พัฒนา
และถายทอดองคความรู และพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งภายใตปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนในการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม
4. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางครบวงจร ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดำเนินการดังกลาว
5. เสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ
6. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลง
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพ

แนวทางการปฏิบัติงาน
อาศัยหลักการ 2 ประการ คือ
1. หลักการทำงานของโครงการหลวง ที่สำคัญคือ การวิจัยเพื่อนำผลไปใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงไดใช
ประโยชน และเปนไปตามความตองการของตลาด การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชหลายๆ ชนิด และการสำรวจ
และวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การเสริมสรางภูมคิ มุ กัน สถาบันจึงมียทุ ธศาสตรทไี่ มเล็งผลเลิศ
จนเกินไป มีความรอบคอบระมัดระวัง มีการวิจัยและทดลองปฏิบัติเพื่อใหไดผลจริง รวมทั้งการสงเสริมใหมีรายได
จากการขายผลผลิตสูตลาด เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดที่จะอยูไดอยางดี สงเสริมใหเกิดการพึ่งตนเอง รวมถึงการ
สงเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความอดออม และการเอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยสถาบันมีแผนแมบท และแผนปฏิบตั งิ าน จำนวน 5 แผน เพือ่ รองรับการทำงานของสถาบันในปงบประมาณ
พ.ศ.2555 ดังนี้
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แผนแมบท/แผนปฏิบัติ

มติคณะรัฐมนตรี

ลักษณะการปฏิบัติงาน

1. แผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)

20 เม.ย. 2554

สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวง

2. แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2559)

20 เม.ย. 2554

พัฒนาเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

3. แผนปฏิบัติการโครงการถายทอดองคความรู
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
ระยะ 3 ป (พ.ศ.2553-2555)

5 ส.ค. 2552

การถายทอดความรูจากโครงการในพื้นที่
ศศช. และการบูรณาการการปฏิบัติงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

4. แผนแมบทโครงการรักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)

2 ต.ค. 2555

สนับสนุนการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

5. แผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน

10 พ.ย. 2552

ปฏิบัติงานพัฒนาเชิงบูรณาการโดยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส.

กลยุทธการดำเนินงาน
สถาบันไดกำหนดกลยุทธบนพื้นฐานของการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก
รวมถึงผลตอผูมีสวนไดสวนเสียจากการดำเนินกิจการของสถาบัน เพื่อเปนทิศทางในการดำเนินงานของสถาบัน
และเปนเครื่องมือผลักดันใหสถาบันสามารถปรับแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสามารถดำเนินตามพันธกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2555
จึงกำหนดกลยุทธของสถาบัน 4 ดาน ดังนี้
1. สนับสนุนโครงการหลวง และขยายผลความสำเร็จโครงการหลวง
2. เสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง
3. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงทองเที่ยวและศูนยเรียนรูพฤกษศาสตรการเกษตร
4. เสริมสรางประสิทธิภาพองคกรและการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรการดำเนินงานของสถาบัน
1. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา มุงวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและ
ขยายผลโครงการ และสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงเนนการรวบรวม
การเก็บรักษา การสังเคราะห และพัฒนานวัตกรรมตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน เพื่อนำไปสูการเสริมสราง
ความมั่นคงดานอาหาร และการพัฒนาสินคาที่เปนเอกลักษณของชุมชนบนพื้นที่สูง
2. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาสนั บ สนุ น โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง มุ ง เน น ขยายผล
องคความรูของโครงการหลวงสูชุมชนพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศใหกวางขวาง เปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ชวยเสริมสรางใหชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถพึ่งตนเองได และ
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
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3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ มุงเนนใหอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง
เผยแพรประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนศูนยการเรียนรู
พฤกษศาสตรการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่สูง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุงเนนใหสถาบันมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี สามารถเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสนับสนุนงานโครงการหลวงและการขยายผลความสำเร็จโครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง

พื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบัน
1. พื้นที่ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประกอบดวย
1) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง เนนการสงเสริมและสนับสนุนงานของโครงการหลวง จำนวน 38 แหง
ใน 21 อำเภอ ของ 5 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ประชากรรับประโยชน 166,911 คน
2) โครงการขยายผลโครงการหลวง เนนการสงเสริมการพัฒนาอยางยัง่ ยืน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู
จากทุนความรูข องโครงการหลวงผสมผสานกับภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ จำนวน 29 แหง ใน 24 อำเภอ ของ 7 จังหวัด
ประชากรรับประโยชน 120,325 คน
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน เนนการพัฒนาพื้นที่ที่มี
ปญหาการปลูกฝนซ้ำซาก โดยใชแนวทางของโครงการหลวงและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงเสริมสรางอาชีพ
และรายไดบนฐานความรูที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม จำนวน 10 แหง ใน 7 อำเภอ ของ 3 จังหวัด ประชากร
ไดรับประโยชน 23,585 คน
4) โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง เนนสงเสริม
กระบวนการเรียนรูจ ากองคความรูข องโครงการหลวงสูช มุ ชนเพือ่ ใหชมุ ชนสามารถนำไปปรับใชในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อยางยั่งยืน โดยอาศัยเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จำนวน 180 แหง ใน 24 อำเภอ ของ
8 จังหวัด ประชากรไดรับประโยชน 39,971 คน
5) โครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน” เนนสนับสนุนการปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการโครงการเพือ่ สนับสนุนและประสานงานหนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ จำนวน 10 แหง ใน 9 อำเภอ
ของ 6 จังหวัด ประชากรไดรับประโยชน 33,549 คน
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จังหวัด

พื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
โครงการหลวง
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(38 แหง)
ขยายผล
ขยายผล
ถายทอด
“รักษน้ำเพื่อ
โครงการหลวง โครงการหลวง
องคความรู
พระแมของ
(29 แหง)
เพื่อแกปญหา
โครงการหลวง
แผนดิน”
พื้นที่ปลูกฝน
และพัฒนา
(10 แหง)
อยางยั่งยืน
ศักยภาพชุมชน
(10 แหง)
บนพื้นที่สูง
(180 แหง)

เชียงใหม

๏

๏

เชียงราย

๏

๏

แมฮองสอน

๏

๏

ลำพูน

๏

๏
๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

ลำปาง
พะเยา

๏

๏
๏

นาน

๏
๏

๏

๏

แพร
อุตรดิตถ

๏

ตาก

๏

๏

๏

พิษณุโลก

๏

กำแพงเพชร

๏

กาญจนบุรี

๏

รวม

5 จังหวัด

7 จังหวัด

3 จังหวัด

8 จังหวัด

6 จังหวัด

5
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พื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

6

สวพส. / HRDI

2. พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ มีพื้นที่ทั้งหมด 468 ไร 3 งาน 10 ตารางวา เพื่อเปนแหลงความรู
ที่ ส ำคั ญ ในการเผยแพร พ ระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว เป น แหล ง ความรู ด า นพื ช สวน
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเปนสถานที่จัดกิจกรรมและนิทรรศการ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตรที่สำคัญของประเทศ

7

8

กลุมบริหารจัดการ
งานวิจัย (8)

กลุมงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (9)

กลุมงานเพิ่มผลผลิต (7)

สํานักวิจัย (25)
- ผูอํานวยการ (1)

งานธุรการ (2)

งานแผนงานและ
นโยบาย (1)

กลุมงานการตลาด (1)

ศูนยจัดการความรูและ
เครือขายการเรียนรู
(2)

กลุมปฏิบัติการขยายผล
โครงการหลวง (13)

กลุมปฏิบัติการสนับสนุน
โครงการหลวง (8)

สํานักพัฒนา (28)
- ผูอํานวยการ (1)

สํานักงานกรุงเทพ
(3)

หนวยงานตรวจสอบภายใน (3)

เจาหนาที่ธุรการ (2)

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ (11)

กลุมติดตามและ
ประเมินผล (4)

กลุมแผนงานและพัฒนา
โครงการ (4)

สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ (22)
- ผูอํานวยการ (1)

งานเลขานุการ (2)

งานนิติกร (1)

ฝายอาคารและ
สถานที่ (7/11)

ฝายธุรการและ
ประชาสัมพันธ (5)

ฝายบุคคล (4)

ฝายพัสดุ (6)

ฝายคลัง (7)

สํานักอํานวยการ
(33/11)
- ผูอํานวยการ (1)

รองผูอํานวยการสถาบัน (1)

โครงสรางอัตรากําลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

ฝายอํานวยการ (17)

ฝายการตลาดและ
กิจกรรม (7)

ฝายวิชาการและสวน (14)

อุทยานหลวงราชพฤกษ (39)
- ผูอํานวยการ (1)

ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน (1)

ที่ปรึกษา, ผูเชี่ยวชาญ

ผูอํานวยการสถาบัน

โครงสรางอัตรากําลังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 180 อัตรา

ฝายอํานวยการ (4)

ศูนยขยายผล
สะเนียน (3)

ศูนยขยายผล
บอเกลือ (3)

ศูนยขยายผล
วังไผ (3)

สํานักงานวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (ลุมน้ํานาน) (14)
- หัวหนาสํานักงาน (1)

รายงานประจำป 2555

สวพส. / HRDI

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2555
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร

ป 2555

1. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา

59,830,000

1.1 งานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวง

17,130,000

1.2 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

32,975,000

1.3 การสงเสริมเครือขายความรวมมือกับนานาชาติ

6,550,000

1.4 การจัดการความรูและพัฒนางานวิจัย

3,175,000

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง

105,803,300

2.1 แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

37,725,400

2.2 แผนงานการขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง

43,837,700

2.3 แผนงานการจัดการองคความรูและการสรางเครือขายการพัฒนาพื้นที่สูง

24,240,200

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ

43,641,000

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

102,725,700

4.1 แผนงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

8,230,200

4.2 แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานขององคกร

91,995,5000

4.3 แผนงานการพัฒนาบุคลากร

2,500,000

5. โครงการเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ระยะ 3 ป
รวม (บาท)

18,000,000
330,000,000

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณรายจายประจำป
ปงบประมาณ พ.ศ.2555
โครงการเพิ่มศักยภาพ 6%
18,000,000 บาท
บริหารจัดการ 31%
102,725,700 บาท

อุทยานหลวงราชพฤกษ 13%
43,641,000 บาท

วิจัย 18%
59,830,000 บาท

พัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง
และขยายผล 32%
105,803,300 บาท
9
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ตารางการเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจำป
ปงบประมาณ พ.ศ.2551-2555
ยุทธศาสตร/แผนงาน

ป 2551

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2555

39,748,000

48,133,000

57,393,900

56,560,400

59,830,000

1.1 การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง

9,040,000

10,258,000

15,170,000

13,694,000

17,130,000

1.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวง

24,358,000

31,315,000

35,569,800

36,212,300

32,975,000

1.3 การสงเสริมเครือขายความรวมมือกับ
นานาชาติ

6,350,000

6,560,000

6,654,100

6,654,100

6,550,000

1. การวิจัยและพัฒนา

1.4 การจัดการความรูและพัฒนางานวิจัย
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง
และขยายผลโครงการหลวง

54,862,500

71,570,900

83,978,100

91,993,700 105,803,300

2.1 การสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการ
ในพื้นที่โครงการหลวง

26,678,000

30,432,900

35,158,100

35,157,600

37,725,400

2.2 การขยายผลโครงการหลวงเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

19,703,500

27,642,000

31,950,000

35,556,100

43,837,700

2.3 การจัดการองคความรูและการสราง
เครือขายการพัฒนาพื้นที่สูง

8,481,000

13,496,000

16,870,000

21,280,000

24,240,200

-

-

89,835,300

70,852,340

43,641,000

4. การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ

87,949,300

79,094,000

84,803,800

91,414,560 102,725,700

4.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศ

18,500,000

7,505,000

7,700,000

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพและระบบ
การบริหารงานขององคกร

66,384,300

68,983,700

74,053,800

3,065,000

2,605,300

3,050,000

3,000,000

2,500,000

-

-

-

29,128,900

18,000,000

3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ

4.3 การพัฒนาบุคลากร
5. โครงการเพิ่มศักยภาพการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการเสริมสรางคุณภาพชีวิตชุมชน
บนพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง
ระยะ 3 ป
รวม (บาท)

10

3,175,000

11,219,900

8,230,200

77,194,660 91,995,5000

182,559,800 198,797,900 316,011,100 339,949,900 330,000,000

สวพส. / HRDI

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจำป
ปงบประมาณ พ.ศ.2551-2555
400,000,000
350,000,000
300,000,000

บาท

250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
วิจัย
พัฒนา
อุทยานหลวงราชพฤกษ
บริหารจัดการ
โครงการเพิ่มศักยภาพ
รวม (บาท)

ป 2551
39,748,000
54,862,500
0
87,949,300
0
182,559,800

ป 2552
48,133,000
71,570,900
0
79,094,000
0
198,797,900

ป 2553
57,393,900
83,978,100
89,835,300
84,803,800
0
316,011,100

ป 2554
56,560,400
91,993,700
70,852,340
91,414,560
29,128,900
339,949,900

ป 2555
59,830,000
105,803,300
43,641,000
102,725,700
18,000,000
330,000,000
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ผลการดําเนินงาน

ป 2555

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(องคการมหาชน)

รายงานประจำป 2555

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2555
เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน

หนวย น้ำหนัก
วัด (รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดำเนินงาน
5

ผลการ คา คะแนน
ดำเนิน คะแนน ถวง
ที่ ได น้ำหนัก
งาน

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน (น้ำหนัก : รอยละ 60)
ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามโครงการวิจัยของ สวพส.

5

ระดับ

7

80

85

90

95

100

100

5

0.35

โครงการที่ 1 โครงการวิจยั การเพิม่ ประสิทธิภาพ รอยละ
การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การตลาดผักอินทรียของโครงการหลวง

1

80

85

90

95

100

100

5

0.714

โครงการที่ 2 โครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิต
และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูป
กาแฟอราบิกา

รอยละ

1

80

85

90

95

100

100

5

0.714

โครงการที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนาการ
จัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยว และระบบ
โลจิสติกสสินคาสำคัญของโครงการหลวง

รอยละ

1

80

85

90

95

100

100

5

0.714

โครงการที่ 4 โครงการวิจัยการปรับปรุง
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและ
ลดตนทุนการผลิตไมผลบนพื้นที่สูง

รอยละ

1

80

85

90

95

100

100

5

0.714

โครงการที่ 5 โครงการวิจยั และพัฒนาการ
เพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑธรรมชาติ
จากเฮมพ

รอยละ

1

80

85

90

95

100

100

5

0.714

โครงการที่ 6 โครงการวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ รอยละ
อาหารสุขภาพจากผลผลิตเกษตร และวัตถุดิบ
ที่เหลือจากการตัดแตง

1

80

85

90

95

100

100

5

0.714

โครงการที่ 7 โครงการสภาวะธาตุอาหารพืช
และปจจัยทางดินเพื่อการฟนฟูทรัพยากรดิน
และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนในพื้นที่
เกษตรกรรมโครงการหลวง

รอยละ

1

80

85

90

95

100

100

5

0.714

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ฐานขอมูลทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพืน้ ทีส่ งู และการสรางเครือขายความรวมมือ

ระดับ

8

1

2

3

4

5

5

5

0.4

ตัวชีว้ ดั ที่ 1.3 รอยละความสำเร็จของโครงการ รอยละ
ความรวมมือกับหนวยงาน/องคการในประเทศ

8

80

85

90

95

100

100

5

0.4

ตัวชีว้ ดั ที่ 1.4 รอยละความสำเร็จของโครงการ รอยละ
ความรวมมือกับหนวยงาน/องคการระหวาง
ประเทศ

7

80

85

90

95

100

100

5

0.35

14
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เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน

หนวย น้ำหนัก
วัด (รอยละ)

ผลการดำเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ คา คะแนน
ดำเนิน คะแนน ถวง
ที่ ได น้ำหนัก
งาน

ตัวชีว้ ดั ที่ 1.5 จำนวนชุมชนทีส่ ามารถจำหนาย ชุมชน
ผลิตผลผานกระบวนการบริหารจัดการของกลุม

7

1

2

3

4

5

5

5

0.35

ตัวชี้วัดที่ 1.6 รอยละของเกษตรกรในพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวงที่ไดรับการฝกอบรม
และสามารถนำองคความรูไปใชประโยชนได

รอยละ

5

70

75

80

85

90

90.54

5

0.25

ตัวชี้วัดที่ 1.7 จำนวนทรัพยสินทางปญญา
ที่มีการยื่นขอจดทะเบียน

เรื่อง

9

3

4

5

6

7

7

5

0.45

ตัวชีว้ ดั ที่ 1.8 การดำเนินงานของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ
ตัวชี้วัดที่ 1.8.1 จำนวนนักทองเที่ยวที่เขา
เยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ
ตัวชี้วัดที่ 1.8.2 จำนวนองคความรู
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษเผยแพร

0.45
คน

4.5

องค
ความรู

4.5

28,000 48,000 68,000 88,000 108,000 145,478
1

2

3

4

5

5

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ำหนัก : รอยละ 10)

5

0.225

5

0.225

4.432

ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 เกษตรกรที่ไดรับการถายทอด
ความรูตามแนวทางโครงการหลวง

รอยละ

5

70

75

80

85

90

91.05

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ผูรับบริการจากอุทยานหลวง
ราชพฤกษ

รอยละ

5

70

75

80

85

90

84.32

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ำหนัก : รอยละ 10)

5

0.25

3.864 0.1932
5

ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของจำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการจัดทำตนทุนตอหนวยผลผลิต
ไดสำเร็จ

รอยละ

5

20

25

30

35

40

40

5

0.25

ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละของการเบิกจาย
ตามแผนการใชเงิน

รอยละ

5

80

85

90

95

100

100

5

0.25

มิติที่ 4 มิติดานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร (น้ำหนัก : รอยละ 20)
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาดานการกำกับ
ดูแลกิจการ
น้ำหนักรวม

ระดับ

20
100

1

2

5
3

4

5

5

5

คาคะแนนที่ได

1
4.9432
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การประเมินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2551-2555
การประเมินผล

ป 2551

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2555

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน

4.9756

4.9375

4.9198

4.9560

5.0000

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ

5.0000

5.0000

3.7660

5.0000

4.4320

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

4.5000

4.9000

5.0000

5.0000

5.0000

มิติที่ 4 ดานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ

4.1749

4.7485

4.7608

5.0000

5.0000

ภาพรวม

4.6902

4.9022

4.7727

4.9736

4.9432

6.0000
5.0000

4.6902

4.9022

4.7727

4.9736

4.9432

4.0000

มิติที่ 1
มิติที่ 2

3.0000

มิติที่ 3
มิติที่ 4

2.0000

รวม

1.0000
0.0000
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ป 2551

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ยุทธศาสตร
การวิจัยและพัฒนา
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ยุทธศาสตร
การวิจัยและพัฒนา
การกำหนดกรอบยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา มุงเนนเพื่อแกไขปญหาชุมชนบนพื้นที่สูง เพิ่มรายได
สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน อนุ รั ก ษ และใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน การสรางภูมิคุมกันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ตลอดจนการบริหารจัดการ
ที่มปี ระสิทธิภาพ ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก
1. แผนงานการวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง
2. แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
3. แผนงานจัดการความรูและพัฒนางานวิจัย
4. แผนงานการสงเสริมเครือขายวิจัยความรวมมือกับนานาชาติ
พื้นที่ดำเนินงานวิจัยจะดำเนินการในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38 แหง และพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง 29 แหง มีผลการดำเนินงานรายแผนงาน ดังนี้

แผนงานการวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง
มุงเนนสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการซึ่งตอยอดงานวิจัยของโครงการหลวง รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยที่นำ
ไปสูการสรางรายไดที่พอเพียงทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวน
การผลิต เพือ่ ใหผลิตผลมีคณ
ุ ภาพสูงและลดตนทุนการผลิต โดยการฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ
ของดิน รวบรวมนวัตกรรมและเสริมสรางคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นจากความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจน
รวบรวมองคความรูจ ากผลการวิจยั ประสบการณของบุคลากร ความสำเร็จ และรูปแบบการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องโครงการหลวง
(Best Practice) เกี่ยวกับการพัฒนางานดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการบริหารองคกร เพื่อนำไป
ประยุกตใชในการถายทอดองคความรูตางๆ สูชุมชนทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนอื่นๆ บนพื้นที่สูงตอไป

1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชในโรงเรือนและ
การประยุกตใชพลาสติกชีวภาพ

โครงการยอยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชในโรงเรือน
1) การทดสอบเทคโนโลยี ก ารเพิ่ ม คุ ณ ภาพผลผลิ ต พื ช ผั ก ภายในโรงเรื อ นลดอุ ณ หภู มิ อั ต โนมั ติ
(Evaporative Cooling Greenhouse) โดยการเปรียบเทียบการปลูกพริกหวานแดงภายใตโรงเรือนลดอุณหภูมิ
อัตโนมัติเปรียบเทียบกับโรงเรือนควบคุม ใน 3 พื้นที่ พบวา การปลูกพริกหวานแดงในโรงเรือนลดอุณหภูมิ
อัตโนมัติมีผลผลิตมากกวา และยังพบการระบาดของโรคและแมลงนอยกวาโรงเรือนควบคุม โดยมีตนทุน กำไรสุทธิ
ขาดทุนสุทธิ ดังนี้
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การผลิต
พริกหวานแดง

ตนทุน (บาท)
โรงเรือน
โรงเรือน
ควบคุม
ลดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ

กำไรสุทธิ (บาท)
โรงเรือน
โรงเรือน
ควบคุม
ลดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ

ขาดทุนสุทธิ (บาท)
โรงเรือน
โรงเรือน
ควบคุม
ลดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ

หวยลึก

14,122

27,446

-

-

13,612

284

แมสาใหม

13,588

29,546

-

7,460

3,108

-

หนองหอย

14,133

25,738

-

5,461

13,353

-

2) การประเมิ น ผลการยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารปลู ก พื ช ในโรงเรื อ นหลั ง คามุ ง พลาสติ ก 2 ชั้ น
จากเกษตรกร 130 ราย ใน 23 ศูนย พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความสนใจที่จะสรางโรงเรือนหลังคามุงพลาสติก
2 ชั้น รอยละ 61.54 เนื่องจากมีความเห็นวาโครงสรางมีความแข็งแรง สวนเกษตรกรที่ไมเลือกสรางโรงเรือน
หลังคามุงพลาสติก 2 ชั้น มีสาเหตุมาจากตนทุนกอสรางโรงเรือนมีราคาสูง และเกินความจำเปน
3) ทดสอบประสิทธิภาพการใชงานโรงเรือนแบบถอดประกอบสำหรับปลูกพืชผักบนพื้นที่สูง ณ สถานี
เกษตรหลวงปางดะ พบวา การเชื่อมแผนเหล็ก (Plate) กับโครงเหล็กตองใชระยะเวลา และความประณีตในขั้นตอน
การทำชิ้นสวนและการประกอบแตละชิ้นสวนเขาดวยกัน

การปลูกพริกหวานแดงภายใตโรงเรือนลดอุณหภูมิอัตโนมัติ

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาวิธกี ารใชสาร
เคลือบเนื้อไม CCA และ CCB เพื่อยืดอายุการ
ใชงานไมไผสำหรับกอสรางโรงเรือนตนทุนต่ำ
ตรวจสอบ เปรียบเทียบ และประเมินผล
สภาพเนื้อไมที่เคลือบและไมเคลือบดวยน้ำยา CCA
และ CCB ในการยื ด อายุ ก ารใช ง านไม ไ ผ ส ำหรั บ
กอสรางโรงเรือนตนทุนต่ำ ผลคือ ไดขอมูลพื้นฐาน
ถึ ง ชนิ ด ปริ ม าณ และลั ก ษณะของไม ไ ผ ข องพื้ น ที่
ศูนยโครงการหลวง และคุณสมบัติพื้นฐานทั้งในสวนที่
เกี่ยวของกับคุณสมบัติทางฟสิกส และคุณสมบัติเชิงกล
รวมทั้ ง คุ ณ สมบั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆ ในการนำมาใช
ประโยชนของเนื้อไมไผท้งั ที่เคลือบและไมเคลือบน้ำยา
CCA และ CCB ในการยืดอายุการใชงานไมไผสำหรับ
กอสรางโรงเรือนตนทุนต่ำ
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ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีไปปรับใชเพื่อลดความเสียหายของผลผลิตจากความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ ทำใหปลูกพืชไดตลอดป ปริมาณและคุณภาพผลผลิตตอหนวยพื้นที่เพิ่มขึ้น ลดปญหาการขยาย
พื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมจะชวยลดตนทุน และลดการใชสารเคมีการเกษตร
เปนการสรางความปลอดภัยใหกับผูปลูก ผลผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม

2. โครงการวิจัยและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดโดยไมเผาตอซังบนพื้นที่สูง

กิโลกรัม/ไร

1) ผลผลิตขาวโพด จากการเก็บขอมูลตอเนื่องเปนปที่ 2
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 4 แหงพบวา ผลผลิตของขาวโพดในแปลงที่ปลูกรวมกับ
ถั่วแปะยี (568-1,057 กิโลกรัม/ไร) และถั่วนิ้วนางแดง (572-894 กิโลกรัม/ไร) มีผลผลิตขาวโพดสูงกวาแปลงปลูก
ขาวโพดอยางเดียว และมีการเผาเตรียม
ขาวโพดอยางเดียว
1,200
พื้นที่ปลูกทุกป (487-677 กิโลกรัม/ไร)
ขาวโพด-ถั่วแปะยี
1,100
พื้นที่โครงการหลวง พบวา
ขาวโพด-ถั่วนิ้วนางแดง
1,000
ผลผลิ ต เฉลี่ ย ของข า วโพดฤดู ป ลู ก
900
ป 2554/2555 อยูระหวาง 408-1,278
800
700
กิโลกรัม/ไร
600
500
400
300
200
100
0

ปางแดงใน

โหลงขอด

น้ำเคิม

น้ำแขวง

ปริมาณผลผลิตขาวโพดในแตละวิธีการทดลอง (กิโลกรัม/ไร)

2) ตนทุนผลตอบแทน
รายไดจากการปลูกขาวโพดระบบตางๆ ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
ขาวโพดอยางเดียว

รายได (บาท/ไร)
ขาวโพด+ถั่วแปะยี

ขาวโพด+ถั่วนิ้วนางแดง

ปางแดงใน

2,526

5,478

5,477

โหลงขอด

3,284

4,371

6,925

น้ำเคิม

3,243

7,851

8,674

น้ำแขวง

3,399

5,351

5,549

พื้นที่

รายไดจากระบบการปลูกขาวโพดทั้ง 3 วิธีการ พบวา รายไดจากการปลูกขาวโพดอยางเดียวใหผล
ตอบแทนสุทธินอยที่สุด และระบบปลูกขาวโพดรวมกับถั่วนิ้วนางแดงไดผลตอบแทนมากที่สุดในทุกๆ พื้นที่
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รายไดจากการปลูกขาวโพดระบบตางๆ ในพื้นที่โครงการหลวง
พื้นที่

ขาวโพด
อยางเดียว

ขาวโพด+
ถั่วแดงหลวง

รายได (บาท/ไร)
ขาวโพด+
ถั่วพุมดำ

แปลงสาธิต

758-3,465

1,485-5,772

1,358-4,490

ขาวโพด+
ถั่วลิสง

ขาวโพด+
ถั่วแปะยี

3,635

1,092-5,140

* พื้นที่โครงการหลวง 11 แหง ไดแก ปางดะ หนองเขียว ปงคา หวยลึก หวยน้ำริน หวยโปง ปางอุง แมแฮ ขุนแปะ หวยแลง ผาตั้ง

275
250

254.4

225

ขาวโพดอยางเดียว
ขาวโพดเหลื่อมถั่วแปะยี

206.7

200

ขาวโพดเหลื่อมถั่วแดง

175
กิโลกรัม/ไร

3) ปริมาณน้ำหนักแหงวัชพืช
กอนปลูก พบวา แปลงปลูกขาวโพดอยางเดียว
มี ป ริ ม าณวั ช พื ช มากที่ สุ ด และแปลงปลู ก
ขาวโพดเหลื่อมดวยถั่วแปะยีมีปริมาณวัชพืช
นอยที่สุดในทุกๆ พื้นที่

150

129.4

125

124.7

100
75

64.2

50

28.6

21.9

25
0

59.8

45.6

43.5

น้ําเค็ม

10.9 12.4

น้ําแขวง

ปางแดงใน

โหลงขอด

น้ําหนักแหงวัชพืชกอนปลูก (กิโลกรัม/ไร) ในแปลงทดสอบพื้นที่เกษตรกร

14
12

10.2

10

22

8
สปอร/กรัม

4) ปริมาณสปอรไมคอรไรซา
ในพื้ น ที่ ป างแดงในและโหล ง ขอด พบว า
สปอรของไมคอรไรซาในตนขาวโพดที่ปลูก
ในระบบไม เ ผาร ว มกั บ ถั่ ว แปะยี และถั่ ว
นิ้วนางแดงมีจำนวนสปอรมากกวาการปลูก
ขาวโพดเชิงเดี่ยวและมีการเผาเตรียมพื้นที่
ปลูก

ขาวโพดอยางเดียว
ขาวโพด-ถั่วแปะยี
ขาวโพด-ถั่วนิ้วนางแดง

11.9

6.4

6
4

5

5.6

4

2
0

ปางแดงใน

โหลงขอด

ปริมาณของสปอร ไมคอร ไรซาบริเวณรากขาวโพด (สปอร/กรัม)

สวพส. / HRDI

ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
1) การอบรมและถ า ยทอดความรู
ด า นการแก ไขป ญ หาการเผาพื้ น ที่ ก ารเกษตร
ในทีส่ งู และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ปรับปรุง
เกณฑโครงการ “ชุมชนมาตรฐาน หมูบานปลอด
การเผา” รวมกับกรมควบคุมมลพิษ ใหแกเกษตรกร
ผูสนใจ 442 คน
2) คู มื อ และสื่ อ การเรี ย นรู เรื่ อ งการ
ปลูกขาวโพดโดยไมเผาเศษพืช
3) โครงการขยายผลโครงการหลวง
ปางแดงใน เป น ศู น ย ก ารเรี ย นรู แ ละการศึ ก ษา
ดู ง านเรื่ อ งการปลู ก ข า วโพดโดยไม เ ผาเศษพื ช
และเหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว

3. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกส
สินคาสำคัญของโครงการหลวง

โครงการยอยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยวสินคาสำคัญของ
โครงการหลวง
มุงเนนการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอด
หวงโซอุปทานของผลิตผลพืชผักที่สำคัญของโครงการหลวง ดำเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแพะ
หมอกจ า ม ตี น ตก ศู น ย ผ ลิ ต ผลโครงการหลวงเชี ย งใหม แ ละกรุ ง เทพฯ และร า นค า ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
สาขา อตก. กรุงเทพฯ รายละเอียดดังนี้
ผลผลิต

ความเสียหาย (เปอรเซ็นต)
กอนการ
หลังการ
เก็บเกีย่ ว
เก็บเกีย่ ว

สาเหตุความเสียหาย

จุดทีเ่ กิดความเสียหาย
มากทีส่ ดุ

มะเขือมวงกานเขียว

18.42

1.82

แมลงและสาเหตุทางกล

แปลงปลูกของเกษตรกร

ถั่วแขก

20.17

1.30

- การเก็บเกี่ยวที่ไมเหมาะสม
- ลักษณะของฝกไมสมบูรณ
- คุณภาพไมเปนไปตามคุณภาพขั้นต่ำ

แปลงปลูกของเกษตรกร

คะนาฮองกง

24.05

7.57

สาเหตุทางสรีรวิทยา คือ ใบและยอด
เกิดการสูญเสียน้ำ และแสดงอาการเหี่ยว
22.60%

งานคัดบรรจุเชียงใหม

ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
เกษตรกรและเจาหนาที่ของมูลนิธิโครงการหลวงนำวิธีหรือกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ดี
และเหมาะสม สำหรับมะเขือมวงกานเขียว ถั่วแขก และคะนาฮองกงไปประยุกตใช เพื่อลดการสูญเสียของ
ผลิตผลพืชผักและมีรายไดเพิ่มขึ้น
23

รายงานประจำป 2555

โครงการยอยที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกสสินคาสำคัญของโครงการหลวง
มุ ง เน น การศึ ก ษาเงื่ อ นไขและป จ จั ย ความสำเร็ จ ในการจั ด การระบบโลจิ ส ติ ก ส ข องกลุ ม ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวง (Clusters) ดำเนินการในพื้นที่กลุมศูนยที่ 4 ประกอบดวย แมโถ แมสะเรียง และแมลานอย และ
กลุม ศูนยที่ 7 ประกอบดวย หนองหอย แมสาใหม แมแพะ ปางดะ ทุง เริง ทุง เรา หวยเสีย้ ว และมอนเงาะ โดยพบวา
หลังจากมีการรวมขนสงแบบกลุมศูนย ทำใหกลุมศูนยดังกลาวมีปริมาณงานมากขึ้น ไดแก การประสานงาน
การคัดบรรจุ การรับและตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการขนสง โดยเฉพาะศูนยที่เปนแหลงรวบรวมผลผลิตจะมี
ปริมาณงานและตนทุนมากกวาศูนยอื่น เนื่องจากตองเปนตัวกลางในการประสานงานกับฝายตลาดใหศูนยอื่น
เพื่อใหเกิดการขนสงผลผลิตไดตามแผนและไดเต็มศักยภาพของรถหองเย็น
หลังการรวมขนสงแบบกลุมศูนย มีขอดีที่สำคัญ คือ ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพราะมีความสดมากขึ้น
สามารถยืดอายุการวางจำหนายในตลาดไดนาน และเกิดความรวมมือในการทำงานรวมกันระหวางศูนย ทำใหการ
ทำงานในภาพรวมของมูลนิธิโครงการหลวงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอเสียที่สำคัญ คือ บางศูนยมีคาใชจายในการ
ขนสงเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาผลผลิตเทาเดิม รวมทั้งตองแบกรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการสงตรงในกรณีผลผลิต
ไมไดคุณภาพ สวนเงื่อนไขและปจจัยแหงความสำเร็จ ไดแก ความเขาใจ ความพรอม และความรับผิดชอบของ
บุคลากรทุกระดับ การมีผลผลิตที่หลากหลายเพื่อการสงตรง และสถานที่ตั้งของแหลงรวบรวมผลผลิตที่เหมาะสม
ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
แนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียของผลผลิต ทำให
ประหยัดตนทุนในการจัดการ อีกทั้งยังคงคุณภาพของผลิตผลพืชผักไดจนถึงมือผูบริโภค และสามารถใชเปน
แนวทางในการพัฒนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงอื่นๆ ที่จะจัดการโลจิสติกสแบบเครือขายได
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4. โครงการวิจัยพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑและการจัดการหวงโซการผลิตและการตลาด
สินคาหัตถกรรมในพื้นที่โครงการหลวง

เนนการศึกษา รวบรวม และสังเคราะหกลไกการขับเคลื่อนสินคาหัตถกรรมพื้นที่สูงตลอดหวงโซการผลิต
และการตลาด พัฒนารูปแบบและมาตรฐานสินคา และทดสอบตลาดสินคาหัตถกรรมที่มีศักยภาพตามกลไก
การขับเคลื่อนสินคาหัตถกรรมพื้นที่สูง
1) ศึกษาและสังเคราะหกลไกการขับเคลื่อนสินคาหัตถกรรมพื้นที่สูงตลอดหวงลูกโซการผลิตและ
การตลาดของกลุมตัวอยาง 4 แหง ไดแก ถนนคนเดินวัวลาย จังหวัดเชียงใหม สถานที่จัดแสดงงานโครงการหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และศูนยการคา
รานจัดจำหนาย
เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด ศู น ย ก ารค า สยาม
ผูบริโภค (1)
ผูจัดหาวัตถุดิบ
(1)
(1)
พารากอน กรุ ง เทพมหานคร โดย
รานจัดจำหนาย
สามารถนำผลการสำรวจมากำหนด
ผูบริโภค (3)
(2)
ผู
จ

ด
ั
ส
ง
ผูจัดหาวัตถุดิบ
ผูผลิต
เป น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นสิ น ค า
(2)
สินคา
รานจัดจำหนาย
หัตถกรรมพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ใหเกิดเปนระบบ
ผูบริโภค (4)
(3)
ผูจัดหาวัตถุดิบ
หวงโซการผลิตและการตลาดทีเ่ หมาะสม
(3)
รานจัดจำหนาย
กับการบริหารงานและความตองการ
ผูบริโภค (5)
(4)
ของกลุมผูบริโภค แสดงไดดังภาพ
2) พัฒนารูปแบบ มาตรฐาน และเรื่องราว ของสินคาหัตถกรรมพื้นที่สูง
แนวโนมความตองการของตลาดสินคาหัตถกรรมประเภทผาและสิ่งทอของชนเผา พบวา สินคา
ที่อยูในความสนใจ ไดแก เครื่องใชภายในบาน เครื่องใชสวนตัว เชน กระเปา ผาพันคอ รองลงมา คือ เสื้อผา
ที่ดูแลรักษางาย สวมใสสบาย พอดีตัว มีดีไซน และสินคาประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารที่ใชสีธรรมชาติ
หน ว ยงานที่ ค วบคุ ม ดู แ ลคุ ณ ภาพของสิ น ค า หั ต ถกรรมชุ ม ชน คื อ กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดย
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานของสินคาหัตถกรรมแตละชนิด
เรียกชื่อมาตรฐานสินคาแตละชนิดตามสินคาประเภทนั้นๆ เชน มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผาหมอหอมหรือ
ผาคราม เปนตน ซึ่งสินคาหัตถกรรมที่จะไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองมีคุณภาพตามประกาศจาก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม มีความสะอาด ประณีต รวมทัง้ มีการบอกลักษณะวัสดุทุ ใี่ ชอยางชัดเจน

ตัวอยางลวดลายการปกผาที่สะทอนเรื่องราว วิถีชีวิต และความเชื่อของชนเผามง
ลายจายหลาย : เปนภาษามง หมายถึง สัญลักษณจากไม ไผสานที่ชาวมงบานถ้ําเวียงแกทุกครัวเรือนจะตองแขวนไวที่ประตูทางเขาหมูบาน ทางเขาบาน และ
ประตูหนาของบาน เนื่องจากเชื่อวาสามารถรับพลังธรรมชาติ และสามารถปองกันอันตรายจากสิ่งเลวรายทั้งปวงได เชนเดียวกับผาทอจากเสนใยธรรมชาติ
ไมวาจะเปนเสนใยฝาย ใยกัญชง อันเปนเครื่องปกปองคุมครองผูคนจากความหนาว ปองกันแดด สวนลายจายหลายในผืนผา จะชวยเปนกําลังใจใหผานพน
การเปลี่ยนแปลง เปนเครื่องปองกันสิ่งเลวรายตางๆ ที่จะเกิดกับชีวิตชาวมงและคนทุกคนที่เคารพตอธรรมชาติ
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ตัวอยางลวดลายการปกผาทีส่ ะทอนเรือ่ งราว
วิถีชีวิต และความเชื่อของชนเผาดาราอั้ง
ลายบกเหรว : เปนภาษาดาราอั้ง หมายถึง
ดอกหวาย สตรีดาราอั้งนิยมสรางลวดลายผา
โดยการปกบนผืนผา สวนใหญใชลายจาก
ธรรมชาติรอบตัว เชน จากตนหญา ตนไผ
สายรุง อันสะทอนวิถีชีวิตที่เรียบงาย

ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
1) ลายผาที่สามารถนำมาจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จำนวน 4 ลาย
2) นำผลิ ต ภั ณ ฑ ข องชนเผ า ม ง ที่ ป ก ลายจายหลายร ว มจั ด นิ ท รรศการในงาน “เส น ใยแห ง ความ
จงรักภักดี” ระหวางวันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ อาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัด
เชียงใหม

5. โครงการวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพจากผลผลิตเกษตร และวัตถุดบิ ทีเ่ หลือ
จากการตัดแตง

จากปญหาวัตถุดิบที่เหลือจากขั้นตอนการตัดแตงพืชผักของมูลนิธิโครงการหลวงที่มีการสูญเสียเกิดขึ้น
ประมาณรอยละ 20-30 รวมทั้งปญหาผลิตผลที่ไมไดตามชั้นมาตรฐาน ผลิตผลมีภาวะลนตลาด ดังนั้นจึงไดหา
แนวทางในการนำวัตถุดิบที่เหลือจากการตัดแตงผลิตผลจากกรณีดังกลาวมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมที่สามารถ
เพิม่ มูลคาใหกบั ผลิตผลทีม่ ปี ญ
 หาขางตนมาเปนผลิตภัณฑอาหารเพือ่ สุขภาพ ในรูปแบบของเครือ่ งดืม่ สารอาหารสูง
พรอมดื่มและผลิตภัณฑสารอาหารสูงอัดเม็ด มีรายละเอียดดังนี้
1) ศึกษาสารที่เปนประโยชนในวัตถุดิบกลุมผักและศึกษากระบวนการสกัดผักที่ใหสารอาหารมากที่สุด
พบวา ผักที่มีปริมาณวิตามินซีสูง คือ บล็อกโคลี่ ถั่วลันเตา ปวยเลง กะหล่ำปลี ผักกาดหางหงส ผักกาดขาวปลี
ผักกาดหวาน ผักกาดหอม และถั่วแขก ตามลำดับ สวนผักที่มีปริมาณแคลเซียมคอนขางสูง ไดแก ถั่วลันเตา
กะหล่ำปลี ถั่วแขก ปวยเลง และผักกาดหางหงส ปริมาณเบตาแคโรทีนในผัก พบวา ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม
ผักกาดหวาน ปวยเลง กะหล่ำปลี บล็อกโคลี่ ถั่วแขก และถั่วลันเตา มีปริมาณเบตาแคโรทีนเทากับ 26.81, 2.99,
52.25, 56.26, 0.42, 3.61, 3.79 และ 6.3 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตามลำดับ สำหรับปริมาณโฟเลตในผัก พบวา
ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม ผักกาดหวาน ปวยเลง กะหล่ำปลี บล็อกโคลี่ ถั่วแขก และถั่วลันเตา มีปริมาณโฟเลต
เทากับ 0.66, 0.29, 1.36, 1.94, 0.43, 0.63, 0.37 และ 0.42 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตามลำดับ สวนผักกาด
หางหงสไมพบขอมูลของปริมาณเบตาแคโรทีนและโฟเลต
2) ปริมาณอัตราสวนทีเ่ หมาะสมของวัตถุดบิ ผักทัง้ 9 ชนิด ในการผลิตผลิตภัณฑเครือ่ งดืม่ สารอาหารสูง
คือ ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม ผักกาดหางหงส ผักกาดหวาน ปวยเลง กะหล่ำปลี บล็อกโคลี่ ถั่วแขก และ
ถั่วลันเตา รอยละ 6.20, 30.67, 11.93, 3.64, 2.29, 14.62, 1.94, 28.10 และ 0.61 ตามลำดับ และมีปริมาณ
สารอาหารที่ไดจากการแทนคาในสมการ คือ วิตามินซี แคลเซียม โฟเลต และเบตาแคโรทีน เทากับ 84.94,
276.58, 0.44 และ 7.58 มิลลิกรัม ตามลำดับ

26

สวพส. / HRDI

3) ศึกษาอัตราสวนของเครื่องดื่มสารอาหารสูงพรอมดื่มที่เหมาะสม โดยวางแผนการทดลองแบบ
Mixture Design ประกอบดวย น้ำผักเขมขน (20-40%) น้ำชาเขมขน (20-40%) และน้ำถั่วเขมขน (20-40%) แลวนำ
มาวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพ คุณภาพทางดานเคมี (คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมด) คุณภาพทางดานประสาทสัมผัสโดยการทดสอบชิม แลวจึงนำสูตรผลิตภัณฑเครื่องดื่มสารอาหารสูตรที่
ผานการคัดเลือกมาคำนวณปริมาณสารที่เปนประโยชนและตนทุนวัตถุดิบดวย Linear Programming Technique
4) ศึกษาสูตรการผลิตผลิตภัณฑสารอาหารสูงอัดเม็ดที่เหมาะสม ประกอบดวย ปริมาณวัตถุดิบผง
(55-60%) สารเพิ่มเนื้อ (20-40%) สารชวยในการยึดเกาะ (3-5%) โดยวางแผนการทดลองแบบ Mixture Design
แล ว นำมาวิ เ คราะห คุ ณ ภาพทางด า นกายภาพ (ค า แรงกดด ว ยเครื่ อ งวั ด เนื้ อ สั ม ผั ส ) คุ ณ ภาพทางด า นเคมี
(ปริมาณความชื้น และคาน้ำที่เปนประโยชน) คุณภาพทางดานประสาทสัมผัสโดยการทดสอบชิม
ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
สูตรตำรับผลิตภัณฑเครือ่ งดืม่ สารอาหารสูงและผลิตภัณฑสารอาหารสูงอัดเม็ด โดยมูลนิธโิ ครงการหลวง
สามารถนำไปผลิตอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผลผลิตพืชผักที่เหลือจากการตัดแตงหรือไมไดชั้นมาตรฐานได

6. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑธรรมชาติจากเฮมพ
โครงการยอย

ผลการศึกษาวิจัย

1. การพัฒนาพันธุ
และเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุเฮมพ

1) เฮมพ 4 พันธุ คือ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 มีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 14.2,
13.8, 12.9 และ 14.7 เปนรอยละ 16.2, 16.8, 17.1 และ 16.4 ตามลำดับ โดยทีท่ กุ พันธุย งั คง
มีปริมาณ THC ต่ำกวารอยละ 0.3 คือเทากับ 0.054, 0.111, 0.062 และ 0.122 ตามลำดับ
2) การสรางพันธุลูกผสม (F1) ระหวางพันธุ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 ของไทย กับเฮมพ
พันธุตางประเทศ 7 พันธุ โดยใหเฮมพพันธุตางประเทศเปนตนเพศผู พบวา สามารถผลิต
เมล็ดพันธุลูกผสม F1 สำหรับการนำไปศึกษาการถายทอดลักษณะพันธุกรรม หรือใชใน
กระบวนการปรับปรุงพันธุตอไป จำนวน 21 คูผสม คือ USO31xRPF1, USO31xRPF2, USO
31xRPF3, USO31xRPF4, FérimonxRPF1, FérimonxRPF2, Fédora17xRPF1, Fédora
17xRPF2, Félina32xRPF1, Félina32xRPF2, Félina32xRPF3, Félina32xRPF4, Epsilon
68xRPF1, Futura75xRPF1, Futura75xRPF2, Futura75xRPF3, Futura75xRPF4, Santhica
27xRPF1, Santhica27xRPF2, Santhica27xRPF3 และ Santhica27xRPF4

2. การวิจัยและพัฒนา
1) ทดสอบพันธุเฮมพที่มี THC ต่ำ 4 พันธุ
เทคโนโลยีการเพาะปลูก
พื้นที่
ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร)
และการปฏิบตั ริ กั ษาเฮมพ
ถ้ำเวียงแก
แมสาใหม
ปางหินฝน

436-676
900
1,369

RPF1
3.6
3.0
1.5

ผลผลิตเฮมพ (ตัน/ไร)
RPF2 RPF3 RPF4
3.7
0.7

5.6
1.9

5.9
1.0

2) การปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินในแปลงเฮมพ พบวา ผลผลิตเฮมพ
จากแปลงที่ปลูกปอเทืองกอนปลูกเฮมพมีผลผลิตสูงกวาแปลงเฮมพที่ไมไดปลูกปอเทือง โดยมี
ผลผลิตสูงขึ้นรอยละ 19-75
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โครงการยอย

ผลการศึกษาวิจัย

3. การวิจัยและพัฒนา
1) การแปรรูปเสนใยดวยการแชหมัก พบวา การแชหมักตนเฮมพดวยน้ำผสมน้ำหมักชีวภาพ
กระบวนการหลังการ
(EM) เปนเวลา 3 วัน เหมาะสมที่สุด
เก็บเกี่ยว และการแปรรูป 2) เมล็ดเฮมพพันธุ RPF3 เมื่อหีบน้ำมันดวยเครื่องหีบน้ำมันงา มีผลผลิตน้ำมันรอยละ 18-21
เฮมพ
สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑลปิ บาลมไดจำนวน 100 ตลับ ซึง่ ปริมาณน้ำมันเฮมพทเ่ี หมาะสม
สำหรับทำลิปบาลม คือรอยละ 8 และมีตนทุนการผลิต 32 บาทตอตลับ
3) แกนหรือสวนที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปของเฮมพ สามารถทำเปนบล็อกเฮมพคอนกรีต
โดยมี ส ว นผสมของแกนต น เฮมพ เ ป น ส ว นประกอบหลั ก ปริ ม าณ 30 กิ โ ลกรั ม หิ น กรวด
2 ลำรถเข็น ทราย 1 ลำรถเข็น สามารถแปรรูปเปนบล็อกเฮมพคอนกรีตไดประมาณ 70 กอน
4. การวิจยั และพัฒนาหวงโซ 1) ประเมินกำลังการผลิตเฮมพภายใตระบบการควบคุม จำนวน 10 พื้นที่ รวม 124 ไร
การผลิตและการตลาด
2) ประชุมชี้แจง วางแผนการเพาะปลูก แปรรูป และจำหนาย จำนวน 7 พื้นที่ รวม 46 ไร
เฮมพบนพื้นที่สูงภายใต 3) สนับสนุนกลุมผูผลิตเฮมพใน 4 พื้นที่ คือ ขุนวาง แมสาใหม ถ้ำเวียงแก ปางหินฝน และ
สรางมูลคาผลิตภัณฑ โดยการจัดฝกอบรมทอผาจากเสนใยเฮมพโดยใชกที่ อพืน้ เมือง เพือ่ ใหได
ระบบการควบคุม
ผืนผาหนากวางตรงตามความตองการของตลาด
5. โครงการวิจัยและพัฒนา
เครื่องลอกเปลือกเฮมพ

จัดทำแบบเครื่องลอกเปลือกเฮมพขนาด 100 กิโลกรัมตนสด/ชั่วโมง อยูระหวางการจัดทำเครื่อง
ลอกเปลือกขนาด 100 กิโลกรัมตนสด/ชั่วโมง ขั้นที่ 1

ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
1) ตนแบบผลิตภัณฑ ไดแก กระเปา ผาคลุมไหล รองเทา ลิปบาลม เข็มกลัดติดเสื้อ พวงกุญแจ
2) ตราสัญลักษณ (Logo) “Highland Hemp”
3) จัดนิทรรศการและสัมมนาในงาน “เสนใยแหงความจงรักภักดี” ระหวางวันที่ 16-19 สิงหาคม
พ.ศ.2555 ณ อาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม
4) จัดนิทรรศการผลงานวิจัยและผลิตภัณฑเฮมพ ในงานโครงการหลวง 43 ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ.2555-3 กันยายน พ.ศ.2555 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
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7. ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ
การตลาดผักอินทรียของโครงการหลวง
อินทรีย

1) การทดสอบปจจัยการผลิตในการปลูกมะเขือเทศโครงการหลวง ผักกาดกวางตุง และเบบี้ฮองเต

- การป อ งกั น กำจั ด โรคและแมลงในมะเขื อ เทศโครงการหลวง โดยใช ส ารชี ว ภั ณ ฑ ป อ งกั น โรค
เหี่ยวเขียว เชื้อราไตรโคเดอรมา พบวา การใชชีวภัณฑปองกันโรคเหี่ยวเขียว โดยใชรองกนหลุมกอนปลูกพืช และ
ราดเชื้อบริเวณโคนตนหลังปลูก 3 ครั้ง สามารถลดอาการเหี่ยวเขียวไดดี และการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาฉีดพน
ทุกๆ 3 วัน สามารถควบคุมโรคใบจุดไดดี
- การเพิ่มผลผลิตผักกาดกวางตุงโดยใชน้ำหมักชีวภาพ (ฮอรโมนไข) ทำใหผักกาดกวางตุงมีปริมาณ
ผลผลิตมากที่สุด ผลผลิตเพิ่มขึ้น 17.92 เปอรเซ็นต
- การควบคุมดวงหมัดผักในเบบีฮ้ อ งเตอนิ ทรีย โดยใชเมล็ดสะเดาบด เชือ้ ราเมทาไรเซียม ไสเดือนฝอย
สารปองกันกำจัดแมลง PP6 และสารสกัดสะเดา ทุกกรรมวิธีใชรวมกับกับดักกาวเหนียว พบวา มีปริมาณผลผลิต
คาเฉลี่ยจำนวนแมลงศัตรูพืช พื้นที่ใบที่ถูกทำลายไมแตกตางกัน
2) การศึกษาวิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อลดความสูญเสียในผักกาดกวางตุงและ
เบบี้ฮองเตอินทรีย โดยการลางและเช็ดผลิตผลดวยน้ำผสมคลอรีน พบวา การเช็ดดวยน้ำผสมคลอรีนความเขมขน
100 ppm สามารถเก็บรักษาผักกาดกวางตุงอินทรียไดนานที่สุด 5 วัน และการเช็ดดวยน้ำผสมคลอรีนความเขมขน
200 ppm สามารถเก็บรักษาเบบี้ฮองเตอินทรียไดนานที่สุด 3 วัน
3) การลดอุณหภูมิโดยระบบสุญญากาศกอนเก็บรักษาผลผลิตในอุณหภูมิต่ำสามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาผักกาดกวางตุงอินทรียไดนานที่สุด 9 วัน และเบบี้ฮองเตอินทรีย 12 วัน
4) การจัดการดานตลาดผักอินทรียโครงการหลวง มี 2 รูปแบบ คือ แบบมีพันธสัญญา มีสัดสวน
35.60% และการจำหนายโดยฝายตลาดของโครงการหลวง มีสัดสวน 64.40% แบงกลุมลูกคาเปน 6 กลุม คือ
(1) กลุม Modern trade 29.36% (2) กลุมลูกคารายยอย 15.04% (3) กลุมรานคา RPF 7.64% (4) กลุมตลาด
สงออก 5.87% (5) กลุมหนวยขายเคลื่อนที่ 5.72% และ (6) กลุมอื่นๆ 0.77%
ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
1) เกษตรกรสามารถใชปจจัยการผลิตที่ถูกตองและเหมาะสมสำหรับการปองกันกำจัดโรคและแมลง
และสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตผักอินทรีย
2) เกษตรกรไดแนวทางในการแกปญหาการผลิตและการตลาด
3) ฝายตลาดสามารถนำขอมูลตนทุนการผลิตไปใชเปนฐานการตั้งราคาจำหนายผลผลิตและตอรอง
ราคากับลูกคา
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การทดสอบวิธีปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในเบบี้ฮองเตอินทรีย

ลางน้ําเปลา

ลางน้ํา+คลอรีน
100 ppm

การลางผลิตผลดวยน้ําเปลา (วิธีปฏิบัติของเกษตรกร)

ลางน้ํา+คลอรีน
200 ppm

เช็ดน้ํา+คลอรีน
100 ppm

เช็ดน้ํา+คลอรีน
200 ppm

วิธีปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม (การทําความสะอาดผลิตผล)

8. ชุดโครงการวิจยั การเพิม่ ผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอราบิกา

โครงการยอยที่ 1 การจัดการสวนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตกาแฟอราบิกา
มุงเนนการศึกษาวิธีการปลูกกาแฟอราบิการะยะชิดที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต
กาแฟอราบิกา วิธีการตัดเพื่อสรางลำตนใหม (Rejuvenation) และวิธีการที่เหมาะสมในการปองกันกำจัดศัตรูของ
กาแฟอราบิกา
1) การปลูกกาแฟอราบิการะยะชิด ดวยระยะปลูก 1.5x1.5 1.5x2.0 และ 2.0x2.0 เมตร กรรมวิธีละ
1 ไร โดยความสูงเฉลี่ยของตนกาแฟในทุกกรรมวิธีอยูระหวาง 65-70 เซนติเมตร
2) วิธีการตัดเพื่อสรางลำตนใหม (Rejuvenation) ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต
กาแฟอราบิกา โดยการตัดตนกาแฟและไวหนอจำนวน 1 หนอ และ 2 หนอ เปนระยะเวลา 2 ป หนอมีการพัฒนา
เปนลำตนใหมและมีความสูงเฉลี่ย 95 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังมีการออกดอกและการพัฒนาจากดอกเปนผล
ซึ่งในปการผลิต 55/56 ประมาณการผลผลิตอยูระหวาง 300-350 กิโลกรัม/ไร
3) วิธีการที่เหมาะสมในการปองกันกำจัดศัตรูของกาแฟอราบิกา ขอควรปฏิบัติเพื่อปองกันการเขา
วางไข ใ นลำต น ของด ว งหนวดยาว ให เ กษตรกรทำการตั ด แต ง กิ่ ง ยอดกาแฟให เ หลื อ ต น กาแฟสู ง จากพื้ น ดิ น
45 เซนติเมตร หลังจากนั้น 2 เดือน พบวา มีการแตกหนอใหมมากและหนอมีความสมบูรณดี จึงใหเกษตรกรเลือก
หนอที่สมบูรณและแข็งแรงไว 1-2 หนอ สวนหนอที่เหลือใหตัดทิ้งไป และใหเกษตรกรใสปุยเคมีสูตร 46-0-0
จำนวนตนละ 100 กรัม ทุกๆ 3 เดือน เพื่อใหตนมีการเจริญเติบโตอยางเต็มที่
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กราฟแสดงความสูงของตนกาแฟ

62

63
61

60.5

61

62

61

60

80
59

58

57

58

60

ความสูง (เซนติเมตร)

ความสูง (เซนติเมตร)
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ความสูงของหนอใหมกาแฟหลังการตัดเพื่อสรางลําตนใหม
100

63.5

57.5

56
54
52

ปาเมี่ยง

โหลงขอด

แมสอง

สบโขง

พื้นที่

60
40
20
0

ปางมะโอ

วาวี

ปาแป

แมสลอง

พื้นที่

ความสูงของตนกาแฟโดยเฉลี่ยในแปลงทดสอบของแตละพื้นที่

1

2

3

1. ตนกาแฟเดิม หลังการตัดแตงกิ่ง 2 เดือน
2. คัดเลือกหนอที่สมบูรณและแข็งแรงไว 1-2 กิ่ง เพื่อใหเจริญเปนตนใหม
3. แปลงทดสอบความเหมาะสมของวิธีการปองกันกําจัดศัตรูของกาแฟอราบิกา (หนอนเจาะลําตนกาแฟ) ในพื้นที่โครงการขยายผลฯ วาวี จังหวัดเชียงราย

โครงการยอยที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสินคาตนแบบผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอราบิกา
ตามมาตรฐานขอกำหนดการผลิตสินคาสีเขียว (Green Product)
มุงเนนการศึกษารวบรวมขอมูลกระบวนการจัดการในการผลิตและการตลาดตลอดหวงโซอุปทาน
(Supply Chain Management) ของสินคากาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง และหาแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟอราบิกาใหมีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและ
สรางเอกลักษณใหกับสินคาหรือผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอราบิกาที่มีกระบวนการผลิตในเชิงอนุรักษ (Enviro-coffee)
ของชุมชนตนแบบในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ภายใตสัญลักษณผลิตภัณฑชุมชน ตามมาตรฐาน
ขอกำหนดการผลิตสินคาสีเขียว (Green Product) และยกระดับสินคาสูตลาดสินคาผลิตภัณฑสีเขียว (Green
Market)
1) กระบวนการจัดการในการผลิตและการตลาดตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)
ของสินคากาแฟอราบิกา คือ (1) มีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูปลูกกาแฟในชุมชน เพื่อรวบรวมผลผลิต โดยกลุมจะมี
การแปรรูปและคัดเกรดกอนที่จะจำหนายใหพอคาคนกลาง จากนั้นผลผลิตจะถูกนำไปแปรรูปจากกาแฟกะลาเปน
สารกาแฟ (Green coffee) และกาแฟคั่ว (Roasted coffee) (2) เกษตรกรจำหนายผลผลิตใหกับพอคาคนกลาง
ที่เขามารับซื้อในชุมชน ทั้งในรูปของผลสดและกาแฟกะลา ซึ่งจะเกิดขึ้นในชุมชนที่มีพื้นที่เพาะปลูกและมีปริมาณ
ผลผลิตมาก
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เกษตรกร

พอคาคนกลาง
ลําดับที่ 1

จําหนายผลผลิต
(ผลกะลา)

กลุม

เกษตรกรรายยอยอื่นๆ
(ที่ไมเปนสมาชิกกลุม)

ขายกาแฟในรูปผลสด
(Cherry)

แปรรูปและจําหนายในรูป
สารกาแฟ, กาแฟคั่ว

สงผลผลิตเขากลุม
ในรูปผลกะลา

จําหนายผลผลิตตอไป
ในรูปผลกะลา

สมาชิกกลุมผูปลูก
กาแฟ (ปลูกและ
แปรรูปเองในครัวเรือน)

ตลาด

ผูรับซื้อในชุมชน หรือ
เกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุม

เจาของธุรกิจ/
ผูประกอบการ
รานกาแฟสด
ทั่วไป

สงผลผลิตเขากลุม
ในรูปผลกะลา

พอคาคนกลาง ลําดับที่ 2
หรือโรงงานแปรรูปกาแฟ

เสนทางการลําเลียงของสินคากาแฟอราบิกาในลักษณะการรวมกลุมของเกษตรกร

เกษตรกร
ผลสด

ตลาด
จําหนาย
ผลสด

บานเฮโก

พอคาคนกลาง
บานสันติคีรี (ชื่อ อาตง)
พอคาคนกลาง
บานตงจาใส
(ผูใหญบาน จะบูสึ)

จําหนาย
ผลสด

จําหนาย
ผลสด

โรงงานกาแฟ
ดอยชาง

พอคาคนกลาง
บานอังหลอ แมสลอง (ชื่อ Mr. Wong)

ผลสด
บาน
พนาสวรรค
ผลกะลา

จําหนาย
ผลสด
จําหนาย
ผลกะลา

11.5 ตัน
4 ตัน
?

ผลสด

จําหนาย
ผลสด

พอคาคนกลาง
ผาฮี้ จ.เชียงราย
(ทําสารกาแฟ)

จําหนาย
ผลกะลา

กาแฟ BlueKoﬀ,
ดอยชาง, โรงงาน
กาแฟใน จ.ชลบุรี

?

ลพบุรี
(ทําสารกาแฟ)

จําหนาย
สารกาแฟ

จําหนาย
สารกาแฟ

จําหนาย
ผลกะลา

นายอาโข
(รับซื้อผลสดมาจากหมูบานอื่น
มาทํากะลาเอง)

ผลสด

จําหนาย
ผลสด

พอคาจาก จ.เชียงใหม
จําหนาย
ผลกะลา

จําหนาย
ผลกะลา

โรงงานผลิตกาแฟในเมือง จ.เชียงใหม
(ทําสารกาแฟ >> คั่ว)

จําหนาย
ผลกะลา

รอการ
จําหนาย

โรงงานผลิตกาแฟในเมือง จ.เชียงใหม
(ทําสารกาแฟ >> คั่ว)

ลักษณะหวงโซอุปทานสินคากาแฟอราบิกาแบบที่ 2 พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสลอง จังหวัดเชียงราย
(สํารวจขอมูลปการผลิต 2554/2555)

32

?

พอคาและ
ผูประกอบการทั่วไป

พอคาในหมูบาน (ชื่อ อาแม)
(ทําผลกะลา)

ผลกะลา

ผลกะลา

จําหนาย
ผลกะลา

พอคาคนกลางจากกรุงเทพ

ผลกะลาของนายอาแม

บานแมเตอ

บานธาตุ

พอคาคนกลาง
ตํารวจในอําเภอแมสาย
(จุดรับซื้ออยูที่กิ่วสะไต)

โรงงานใน จ.เชียงราย (สี่แยกแมกรณ)
(ทําสารกาแฟ)

จําหนาย
ผลกะลา

จําหนาย
ในชื่อ “กาแฟ
แมสลอง”

สวพส. / HRDI

2) การศึกษาขอบเขตและขอกำหนดการผลิตสินคาสีเขียว (Green Product) รวมไปถึงกระบวนการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนำมาปรับใชกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑกาแฟอราบิกาเชิงอนุรักษธรรมชาติ
(Environmental friendly) ของชุมชนตนแบบ และชี้แจงขอกำหนดและวางแผนการพัฒนาการผลิตรวมกับสมาชิก
กลุมผูปลูกกาแฟในแตละชุมชน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขและขอกำหนดของการสรางผลิตภัณฑในกลุมสินคา
เกษตรอินทรียหรือสินคาในกลุมผลิตภัณฑสีเขียว กำหนดแปลงกาแฟที่จะดำเนินการ ตรวจสอบกระบวนการผลิต
ตั้งแตการปลูก การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการแปรรูป รวมถึงการวางแผนการปรับปรุงหรือแกไขกระบวนการใดๆ ให
เปนไปตามขอกำหนดของการผลิตสินคาสีเขียว (Green Product) เพื่อรับรองมาตรฐานในระดับตางๆ ตอไป
ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
1) เกษตรกรนำองคความรูและเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาไปใชในสภาพสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม
2) แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟอราบิกาในระดับแปลงใหมีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น
3) เเนวทางในการพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอราบิกาตนแบบที่มีกระบวนการผลิตในเชิง
อนุรักษ (Enviro-coffee) ภายใตตราสัญลักษณผลิตภัณฑของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา

9. โครงการวิจัยการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตและลดตนทุนการผลิตไมผลบนพื้นที่สูง

เน นการพั ฒ นาเทคโนโลยี การผลิตขององุ นและเสาวรสหวาน
ของโครงการหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณ คุณภาพผลผลิต และลดตนทุนการผลิต
1) วิธีการปลิดผลองุน โดยใชฮอรโมน GA3 ในการปลิดผลองุน
ขนาด 4 มิลลิเมตร (0.56-1.39 นาที/ชอ) นอยกวาการไมใชสาร (3.38 นาที/
ชอ) และการใช GA3 ในการปลิดผลองุน ขนาด 8 มิลลิเมตร (1.02-1.59 นาที/
ชอ) นอยกวาการไมใชสาร (2.13 นาที/ชอ) นอกจากนี้การใช GA3 ทุกวิธีการ
มีแนวโนมใหขนาดของผลใหญกวาการไมใชสาร แตมีน้ำหนักชอผลและ
จำนวนผลตอชอนอยกวา สวนตนทุนการปลิดผลการใชสาร GA3 ความ
เขมขน 10 ppm ที่ระยะดอกบาน 80% มีตนทุนรวมทั้งหมดในการปลิดผล
นอยที่สุด คือ 151.32 บาท/ตน หรือ 9,836 บาท/ไร ซึ่งมากกวาวิธีการไมใช
สารเทากับ 123.68 บาท/ตน หรือ 8,039 บาท/ไร ในดานคุณภาพของผล
ทั้งปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได (TSS) ปริมาณกรดที่ไตเตรทได (TA) และ
คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของทุกวิธีการมีคาใกลเคียงกัน โดยอยูในชวง
18.55-19.98 ºBrix 0.67-0.81% และ 3.17-3.27 ตามลำดับ สำหรับตนทุน
การปลิดผลการใชสาร GA3 ความเขมขน 10 ppm ที่ระยะดอกบาน 80%
มีตนทุนรวมทั้งหมดในการปลิดผลนอยที่สุด คือ 151.32 บาท/ตน หรือ
9,836 บาท/ไร ซึ่งมากกวาวิธีการไมใชสารเทากับ 123.68 บาท/ตน หรือ
8,039 บาท/ไร (พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ)

ระยะดอกบานที่ระยะ 80%

ลักษณะของผลที่ถูกปลิดออก

องุนใชสาร GA3 10 ppm
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2) วิธีการจัดการกิ่งเสาวรสหวานเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตในรูปแบบคางที่ตางกัน เบื้องตน
พบวา วิธีการคางรูปแบบ A และแบบรั้ว ตนเสาวรสมีการเจริญเติบโตและมีการออกดอกเร็วกวาคางแบบผืน
สำหรับปริมาณผลผลิตและขอมูลผลผลิตของแตละวิธีการอยูระหวางการเก็บขอมูล

คางแบบผืน

คางแบบ A

คางแบบรั้ว

ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
การใช GA 3 ความเข ม ข น 10 ppm ที่ ร ะยะดอกบาน 80% ไปใช ใ นการผลิ ต องุ น สามารถช ว ยลด
คาแรงงานในการปลิดผล 8,039 บาท/ไร

10. โครงการวิจัยและพัฒนาสียอมธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง

มุงเนนการพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผงสีธรรมชาติพรอมใชในระดับชุมชนที่มีมาตรฐาน
มีความสม่ำเสมอ ติดทนนาน และถายทอดกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑสีธรรมชาติพรอมใชสูชุมชน
หรือกลุมเกษตรกร
ผลการดำเนินโครงการไดคัดเลือกพืชที่ใชศึกษาการผลิตผงสี 3 กลุมสี ไดแก สีแดง (จากครั่งและ
แกนฝาง) สีเหลือง (จากขมิ้นและแกนขนุน) และสีน้ำเงิน (จากฮอมและคราม) โดยไดศึกษาวิธีการสกัดสีจากพืช
ทั้ ง แบบการสกั ด ร อ นและสกั ด เย็ น สำหรั บ กลุ ม สี แ ดงและกลุ ม สี เ หลื อ ง และใช วิ ธี ก ารตกตะกอนสี ส ำหรั บ
กลุม สีนำ้ เงิน หารอยละของผงสีทสี่ กัดได ศึกษาคุณสมบัตเิ บือ้ งตนของผงสีทไี่ ด เชน ความสามารถในการละลายน้ำ
และไดศึกษากระบวนการยอมและหาอัตราสวนของน้ำสียอมที่เหมาะสมในการยอมเสนใยและผาทอธรรมชาติ
(ฝายและกัญชง) ใหไดสีที่ยอมติดเปนที่นาพึงพอใจ โดยเนนสีที่เขมและสดใส และนำอัตราสวนที่ศึกษาไดยอม
เสนใยและผาทอธรรมชาติ สงตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งทอ จากผลการทดลองการผลิตผงสี พบวา
แกนฝางเหมาะสมที่จะนำมาแปรรูปเปนผงสีแดง ขมิ้นชันสำหรับสีเหลือง และตนฮอมสำหรับสีน้ำเงิน พบวา
วิธีการสกัดแบบเย็นจะใหรอยละของผงสีและคาความสามารถในการละลายน้ำไดคอนขางจะดีกวาผงสีที่ไดจาก
วิธีการสกัดแบบรอน สวนผลในการทดสอบยอมเสนใยและผาทอธรรมชาติดวยผงสีเปรียบเทียบกับสียอมที่ไมผาน
ขบวนการแปรรูปเปนผงใหเฉดสีและระดับของความเขมสีที่ใกลเคียงกัน ภายใตอัตราสวนในการเตรียมน้ำสียอม
ที่เทากันสำหรับการยอมดวยผงสีเหลืองและผงสีแดง สวนการยอมดวยผงสีน้ำเงินจากครามและฮอมนั้น สามารถ
เพิ่มระดับความเขมของสีไดดวยการยอมซ้ำ โดยผาที่ยอมดวยผงสีผานการตรวจสอบคุณภาพสียอมตามมาตรฐาน
สิ่งทอ 3 ดาน คือ ความคงทนตอการซักเหงื่อ และการกดทับดวยความรอน แตไมผานการตรวจสอบในดานความ
คงทนตอแสง ซึ่งยังตองทำการปรับปรุงอัตราสวนของสารชวยยอมเพื่อผลิตเปนผงสีพรอมใชตอไป
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ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
การสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น และเพิ่มเติมองคความรูใหมเกี่ยวกับการแปรรูปสียอม
ธรรมชาติเปนผงแกชุมชน เพื่อเก็บไวใชนอกฤดูกาลของวัตถุดิบ และมีความปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค และ
ลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากในกระบวนการผลิตและยอมผาดวยผงสีเคมีสังเคราะหอาจมีสารตกคางใน
เนื้อผาและน้ำทิ้ง กอใหเกิดความเปนพิษตอสภาวะแวดลอมได ซึ่งการแปรรูปจะใชเทคโนโลยีแบบงาย สามารถ
ทำไดดวยตัวเอง และเนนการนำทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

การยอมเสนใยฝายสีแดงจากฝาง และการยอมสีเหลืองจากแกนขนุน

11. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวง เพื่อใหคนอยูอาศัย
รวมกับปาไมและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนในสภาพภูมิสังคม
บนพื้นที่สูง 4 รูปแบบ และสังเคราะหรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนของชุมชนเพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่ดี
ให ชุ ม ชนอาศั ย อยู ร ว มกั บ ป า ไม แ ละสิ่ ง แวดล อ มได อ ย า งยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงแม ล าน อ ย
(บานดง) ปาเมี่ยง (บานปางบง) แมแฮ (บานหวยขมิ้น) และทุงเริง (บานแมขนิลเหนือ)
การพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวงในแตละรูปแบบภูมิสังคม พบวา ในแตละชุมชนมีกระบวนการ
จัดการที่เอื้อใหชุมชนของตนเองอยูรวมกับปาไมและสิ่งแวดลอมอยางกลมกลืนและสมดุล แตมีความสมบูรณของ
ประเด็นและระดับความเขมขนของการดำเนินงานที่แตกตางกัน ซึ่งมีความจำเปนที่จะตองพัฒนากระบวนการ
จัดการชุมชนดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงความสอดคลองกับรูปแบบภูมิสังคมของแตละชุมชน
และสถานการณของสังคมโดยรวมตอไป โดยในเบื้องตนทางโครงการวิจัยไดรวมกับชุมชนในการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน ประเด็นปญหา และภาพที่ชุมชนตองการอยากใหเปนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ของแตละชุมชนนำรอง แลวนำขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนดำเนินงานพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวง
ซึ่งจะมีการทดลองดำเนินงานตามแผนที่ไดวางไวในปงบประมาณตอไป
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สภาพปญหาเบื้องตนของหมูบานนำรองของโครงการวิจัย
ดานโครงสราง
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ดานความเขมแข็งของชุมชน

บานปางบง

3.0
2.0
1.0
0.0

ดานการประกอบอาชีพและมีงานทํา

ดานสุขภาพและอนามัย
ดานความรูและการศึกษา
บานดง
บานหวยขมิ้น

บานแมขนิลเหนือ

12. โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปจจัยทางดินเพื่อการฟนฟูทรัพยากรดิน และ
การใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง

มุงเนนการศึกษาสมบัติดินและความอุดมสมบูรณของดิน สถานะธาตุอาหารพืช และปจจัยทางดินที่มี
ผลกระทบตอการปลูกพืชที่สรางรายได ความสัมพันธของชนิดดิน/หนวยดินกับการใชประโยชนที่ดิน การจัดการดิน
และการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมในทรัพยากรดินที่มีแรดินเหนียวกิจกรรมต่ำเปนองคประกอบหลัก แนวทาง
ฟนฟูทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรอยางยั่งยืน และจัดทำฐานขอมูลดินในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง
1) สมบัติดิน วัตถุตนกำเนิดดินเปนวัตถุตกคาง เศษหินเชิงเขา ตะกอนน้ำพาเกาในหุบเขา และ
ตะกอนน้ำพาลำน้ำของหินแกรนิต หินแกรโนไดโอไรต หินไนส (สะโงะ หวยน้ำขุน แมปูนหลวง) หินดินดาน
หินฟลไลต (ผาตัง้ ปงคา หวยแลง) หินแอนดีไซต หินไดโอไรต หินชีสต (ผาตัง้ หวยแลง) ทรัพยากรดินมีพฒ
ั นาการสูง
หนาตัดดินลึกถึงลึกมาก ชนิดแรดินเหนียวที่เปนองคประกอบหลัก คือ เคโอลิไนต เซสควิออกไซด กิบบไซต และ
อิลไลต ปริมาณน้ำที่เปนประโยชนตอพืชรอยละ 7.7-22.8 เม็ดดินสวนใหญจัดอยูในกลุม macro aggregates
ดินมีความคงทนของเม็ดดินดีถึงไมดี ความพรุนของดินบนสูงกวาดินลาง สัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินบนเร็ว
มากกวาชั้นดินลาง
2) สถานะธาตุอาหารพืช สมบัติทางเคมีและธาตุอาหารพืชของทรัพยากรดินในแปลงเกษตรกรรม
มีสถานะความอุดมสมบูรณของดินปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก สวนใหญสภาพ
กรดของดินเกิดจากประจุเหล็กและอะลูมินั่ม ความอิ่มตัวของเบสต่ำถึงสูงมาก ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางถึง
สูงมาก ความจุแลกเปลีย่ นประจุบวกต่ำถึงปานกลาง โดยมีปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดต่ำมากถึงปานกลาง โพแทสเซียม
ฟอสฟอรัส แมงกานีส เหล็ก ต่ำมากถึงสูงมากเกินไป สังกะสี โบรอน ต่ำมากถึงสูง และทองแดง แคลเซียม
แมกนีเซียม อะลูมินั่ม ต่ำถึงสูงมาก โซเดียมแลกเปลี่ยนไดสูงถึงสูงมากเกิน
3) ปจจัยทางดินที่มีผลกระทบตอการเสื่อมโทรมและการฟนฟูดิน ชั้นดินบนมีความคงทนของ
เม็ดดินต่ำ และสัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินชั้นบนเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับดินลาง เมื่อฝนตกหนักติดตอกัน
ทำใหเกิดการกรอนดิน และสภาพดินคืบ ชั้นดินลางมีแรดินเหนียวกิจกรรมต่ำเปนองคประกอบหลัก ทำใหสมบัติ
ทางฟสิกส ทางเคมี และธาตุอาหารพืชมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
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4) การใชประโยชนที่ดิน มีการใชประโยชนที่ดิน 7 ลักษณะ ไดแก พืชผัก สมุนไพรและเครื่องเทศ
ไมผล พืชสวน พืชไร ไมดอกไมประดับ และขาวนา โดยมีมาตรการอนุรักษดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ไดแก
ตะพักขั้นบันได ปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชเปนแถบ
5) แนวทางการฟน ฟูทรัพยากรดินและการใชประโยชนทดี่ นิ ควรลดการใชปยุ เคมีทมี่ อี งคประกอบ
ธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโพแทสเซียม เพราะมีธาตุอาหารดังกลาวตกคางและสะสมอยูในดินเปนปริมาณสูงมาก
รณรงคและหามเกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยวิธีฉีดพนวัชพืชดวยสารละลายเกลือแกง สงเสริมและเรงรัดเกษตรกร
ใหทำมาตรการอนุรักษดินและน้ำในพื้นที่ปองกันการกรอนดินและดินคืบ และควรจัดฝกอบรมการใชเครื่องมือ
สำหรับการตรวจวัดคาสมบัติดินในสนามใหกับเจาหนาที่สงเสริมของสถานีวิจัย/ศูนยพัฒนาโครงการหลวง เพื่อให
สามารถตรวจสอบและวินิจฉัยสมบัติดินซึ่งกอใหเกิดปญหาตอผลผลิตและคุณภาพของพืชสงเสริมแตละชนิด

การเก็บตัวอยางดินและบันทึกขอมูลการใชประโยชนในแปลงปลูกพืชของเกษตรกร

ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
1) ฐานข อ มู ล ดิ น ในพื้ น ที่ ศู น ย โ ครงการหลวง 6 แห ง ได แ ก ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงสะโงะ
ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงห ว ยแล ง ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงผาตั้ ง ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงห ว ยน้ ำ ขุ น
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา และศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง
2) สามารถนำผลงานวิจัยมาประยุกตใชในพื้นที่โครงการหลวงอื่นได เชน เทคโนโลยีดานการจัดการ
ดินและธาตุอาหารพืช
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แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
มุงเนนใหเกิดการพัฒนาองคความรูในการนำผลการวิจัยของโครงการหลวงไปปรับใชกับชุมชนบนพื้นที่สูง
อยางเหมาะสม โดยเกษตรกรมีสวนรวมในการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง การสรางคุณคาเพิ่มจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางความมั่นคงของอาหารและฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ของความหลากหลายทางชี ว ภาพในชุ ม ชน รวมทั้ ง การรวบรวมและการสั ง เคราะห ส ถานการณ แ ละป ญ หา
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงดวย

1. โครงการทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูงเพื่อการผลิตปุย

มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมและเกษตรกรมีขอมูลการเลี้ยงสุกรและกระตาย
เชน การเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน ปริมาณปุยที่ได รวมไปถึงตนทุนในการเลี้ยง เพื่อชวยในการตัดสินใจ
ในการเลี้ยงเพื่อการบริโภคจำหนายและเพื่อการผลิตปุยไวใชเองในพื้นที่ ลดการซื้อปุยจากภายนอก และใชวัตถุดิบ
ที่มีในทองถิ่นเปนหลักเพื่อลดตนทุนในการเลี้ยงสัตว โดยแบงออกเปน 2 การทดสอบ
1) ใชลูกสุกรหยานม จำนวน 45 ตัว แบงสุกรออกเปน 3 กลุม กลุมละ 3 ซ้ำ เลี้ยงแบบสุกรหลุม
ขนาดคอก 2x3 เมตร ลึก 90 เซนติเมตร ใหอาหารแตกตางกัน 3 สูตร ไดแก สูตรที่ 1 ตนกลวยหมัก+รำ+ปลายขาว
สูตรที่ 2 อาหารผสมโปรตีน 15% และสูตรที่ 3 อาหารผสมโปรตีน 17% เก็บขอมูลดานการเจริญเติบโต ปริมาณ
อาหารที่กิน และตนทุนการผลิตตางๆ เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ผลปรากฏวา สุกรที่ไดรับอาหารที่มีโปรตีน 17%
มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยตอตัวดีกวาอาหารที่มีโปรตีน 15% และอาหารหมัก (86.30, 70.37 และ 53.43 กิโลกรัม
ตามลำดับ) อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยปริมาณอาหารทีก่ นิ ตอตัว พบวาไมมคี วามแตกตางกันทางสถิติ
(125.13, 114.47 และ 109.67 กิโลกรัม ตามลำดับ) สวนผลกำไรที่ไดจากการเลี้ยงสุกร เมื่อหักคาพันธุสัตวและ
คาอาหารแลว พบวา มีกำไรอยูที่ 1,338.35, 1,182.24 และ 1,794.68 บาท/ตัว (อาหารหมัก 15 และ 17%
ตามลำดับ) โดยตนทุนคาอาหารหมักมีตนทุนต่ำกวาอาหารผสมโปรตีน 15 และ 17% (400.30, 1,488.11 และ
1,751.82 บาท/ตัว ตามลำดับ) และปุยที่ไดจากการเลี้ยงแบบสุกรหลุมเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงอยูที่ 2,300, 2,260 และ
2,240 กิโลกรัม (อาหารหมัก 15 และ 17% ตามลำดับ)
2) ใชลูกกระตายหยานม จำนวน 108 ตัว แบงออกเปนกลุมละ 12 ตัว 3 กลุม กลุมละ 3 ซ้ำ ใหอาหาร
ที่มีโปรตีน 3 ระดับ คือ 17, 15 และ 12% เก็บขอมูลดานการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และตนทุนการผลิต
ตางๆ เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ผลปรากฏวา กระตายที่ไดรับอาหารที่มีโปรตีน 17 และ 15% มีอัตราการเจริญ
เติบโตตอตัวดีกวาที่โปรตีน 12% (2.51, 2.39 และ 2.07 กิโลกรัม ตามลำดับ) อยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ
(P<0.01) โดยปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดตอตัว พบวาไมมีความแตกตางกัน (7.26, 7.33 และ 7.31 กิโลกรัม
ตามลำดับ) ตนทุนคาอาหารตอตัว พบวา อาหารโปรตีน 12% มีตนทุนต่ำกวา 15 และ 17% (85.53, 95.29
และ 101.64 บาท ตามลำดับ) เมื่อหักคาพันธุสัตวและคาอาหารแลว พบวา มีกำไรอยูที่ 49.90, 66.17 และ 69.52
บาท/ตัว (โปรตีน 12, 15 และ 17% ตามลำดับ)
ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการส ง เสริ ม ของเจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม สร า งความเชื่ อ มั่ น ให เ กษตรกรในการนำไป
ปฏิบัติตามและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรใหเกิดประโยชนสูงสุด มีผลกระทบตอชุมชน
และสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
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2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำรองการปลูกปาสรางรายไดและปากักเก็บคารบอนใน
พื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูง

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำรองการปลูกปาสรางรายไดและปากักเก็บคารบอนในพื้นที่เกษตรกรรม
บนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงคเพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงเกิดทัศนคติที่ดีตอการปลูกปา มีการยอมรับการปลูกปาไม
ทดแทนการปลูกพืชเกษตร สงผลตอการเกิดเปนรายไดจากการปลูกปาในพื้นที่เสื่อมโทรมพรอมทั้งยังชวยในการ
ฟนฟูสภาพแวดลอม ดำเนินงานในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรใน 4 พื้นที่ ไดแก ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคำ และโครงการขยายผลโครงการหลวง
ถ้ำเวียงแก ผลจากการดำเนินงาน พบวา มีเกษตรกรเขารวมโครงการจำนวน 70 ราย พื้นที่รวม 150 ไร ซึ่งมี
ศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแปลงตัวอยาง โดยสวนใหญมีรูปแบบการปลูกปาเพื่อสรางรายไดแบบผสมผสาน
ในลักษณะของวนเกษตร ซึ่งจะปลูกรวมกับพืชเกษตร ชนิดไมที่เกษตรกรใหความสนใจที่จะปลูก ไดแก สัก ไผ
จันทรทองเทศ ซึ่งสามารถปลูกรวมกับกาแฟเพื่อใหรมเงาไดเปนอยางดี เนื่องจากทรงพุมมีลักษณะโปรงและแคบ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการในการใชประโยชนและความยากงายในการดูแลรักษาแปลงปลูก พื้นที่แปลงปลูกปา
สวนใหญอยูใ นพืน้ ทีต่ น น้ำและอยูใ นเขตปาเพือ่ การอนุรกั ษตามมติคณะรัฐมนตรี (โซนซี) เปนพืน้ ทีท่ ไี่ มมเี อกสารสิทธิ์
มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร เชน ขาวโพด ขาวไร หรือเปนพื้นที่รกราง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำ ดังนั้น
ชนิดไมที่สงเสริมจึงมีการเจริญเติบโตไดคอนขางชากวาการปลูกในพื้นที่ราบทั่วไป ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษา
ปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนของจันทรทองเทศ ที่มีชวงอายุตั้งแต 3-7 ป มีเสนผานศูนยกลางและ
ความสูงอยูระหวาง 2.1-18.5 เซนติเมตร และ 4.4-14.0 เมตร ตามลำดับ ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและ
ใตดิน อยูระหวาง 1.2-107.5 และ 0.6-50.2 กิโลกรัมตอตน ตามลำดับ ซึ่งคิดเปนสัดสวนเหนือดินประมาณรอยละ
30-45 ของปริมาณมวลชีวภาพทั้งหมดโดยจันทรทองเทศอายุ 6 ป จะสามารถกักเก็บคารบอนได 11 ตัน CO2
ตอไร คิดมูลคา 3,248 บาทตอไร (คิดมูลคาตัน CO2 ละ 7 ยูโร)
การสรางโอกาสในเรื่องของรายไดจากการปลูกตนไมเปนสิ่งจูงใจแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการไดเปน
อยางดี ซึ่งโอกาสการสรางรายไดจากการปลูกปาบนพื้นที่สูง ควรจะเปนการจายคาตอบแทนโดยใชมาตรการ
ทางดานเศรษฐศาสตร เชน PES, CSR หรือกองทุน เปนตน รวมถึงการพัฒนาโครงการปลูกปาเพื่อสรางรายได
ซึ่งจะไดมีการศึกษาขอกำหนดและแนวทางการดำเนินโครงการใหสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและเงื่อนไขการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อใหไดแนวทางโครงการสงเสริมปลูกปาเพื่อสรางรายไดที่สามารถดำเนินการไดในทางปฏิบัติและ
เกิดการยอมรับทั้งจากชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงโอกาสในการขายคารบอนในตลาดภาคสมัครใจ
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ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
เกษตรกรและชุมชนสามารถดำเนินการปลูกปาเพื่อสรางรายไดในพื้นที่ของตนเองไดอยางถูกตองภายใต
การบริหารจัดการที่ดี มีผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงชวยในการอนุรักษดินและน้ำและสามารถนำแนวทางการนำไม
ที่ปลูกมาใชประโยชน ทั้งที่ตัดฟนขายโดยตรง การแปรรูปผลิตภัณฑ โดยที่ไมขัดตอขอกฎหมาย
เสนผานศูนยกลาง (เซนติเมตร)
20.0

18.5

15.0
5.0
0.0

2.1
3 ป

4.4
4 ป

6.9

5 ป

15.0

5.0
6 ป

11.4

10.0

12.0

10.0

ปริมาณมวลชีวภาพ (จันทรทองเทศ)

ความสูง (เมตร)

7 ป

0.0

4.4
3 ป

5.8

4 ป

14.0

มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (30-45%)

5.9

5 ป

น้ําหนักแหง (กิโลกรัม) ตอตัน
250.0
200.0

6 ป

7 ป

มวลชีวภาพใตพื้นดิน

150.0

170.5

100.0
50.0
0.0

การศึกษาปริมาณมวลชีวภาพของจันทรทองเทศ

2.1

0.6

5.4

17.4

49.4

18.1
2.5
5.3
4.4
6.9
12.0
เสนผานศูนยกลาง (เซนติเมตร)

ปริมาณมวลชีวภาพของจันทรทองเทศ

แปลงปลูกไผ

แปลงปลูกจันทรทองเทศ

แปลงฟื้นฟูปาดวยไมตางถิ่น
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3. ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักของชุมชนภายใตสภาวะการใชน้ำนอย

เนนการรวบรวม อนุรักษ ฟนฟูความหลากหลายของพันธุขาวทองถิ่นและคัดเลือกพันธุขาวทองถิ่นที่มี
ลักษณะเดน ปรับปรุงพันธุขาวทองถิ่นใหมีลักษณะที่เกษตรกรตองการ และพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ที่ดีโดยชุมชนมีสวนรวม เพื่อลดการปนพันธุและลดการสูญหายของพันธุขาวทองถิ่น ดังนี้
โครงการยอย

ผลงาน

1) การศึกษารวบรวม อนุรักษ และ
คัดเลือกพันธุขาวทองถิ่นที่ทนแลง
และมีโภชนาการสูง

คัดเลือกและอนุรักษพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูงในสภาพไร 115 ตัวอยางพันธุ และ
ในสภาพนา 33 ตัวอยางพันธุ โดยทำการบันทึกลักษณะประจำพันธุ ไดแก ความสูง
สีใบ สีเขี้ยวใบ กาบใบ สีดอก สีเมล็ด และลักษณะการทนแลงในชวงฝนแลง

2) การปรับปรุงพันธุขาวทองถิ่นแบบ
มีสวนรวมกับชุมชนบนพื้นที่สูง

ปรับปรุงพันธุขาวทองถิ่นเพื่อใหไดพันธุขาวไมไวแสง และตานทานตอแมลงบั่ว
จาก 3 ชุมชน ไดแก พันธุวาเจาะ พันธุบือแมว พันธุกินบเสี้ยง พันธุบือคอ

3) การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต
เมล็ดพันธุขาวบนพื้นที่สูงโดยชุมชน
มีสวนรวม

• กำจัดตนพันธุปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวในทองถิ่นรวมกับเกษตรกร ทำให
เกษตรกรมีความเขาใจในกระบวนการและดำเนินการใหเองอยางถูกตองมากขึ้น
• ปลูกขาวแบบประณีตเพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวที่บริสุทธิ์ พบวา เกษตรกรใหความ
สนใจและเขาใจในระบบขาวนาน้ำนอย

4) การทดสอบพันธุข า วรวมกับระบบการ การใชสารปองกันมดหรือแมลงหลังหยอดเมล็ดขาวไร ประกอบการปลูกระยะชิด
ปลูกพืชแบบผสมผสานในขาวไร และ ชวยทำใหจำนวนหลุมตอพื้นที่มากขึ้น และปลูกถั่วลอดในแปลงขาวไรชวยลดปญหา
ระบบนาน้ำนอยในขาวนาบนพืน้ ทีส่ งู เรื่องวัชพืชในแปลง สำหรับการปลูกขาวระบบนาน้ำนอย เปนวิธีหนึ่งที่ชวยลดปญหา
เรื่องการระบาดของโรคกาบใบแหงในขาว และชวงเรงการแตกหนอของขาว
5) การวิจัยกระบวนการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑขาว
และพืชไรบนพื้นที่สูง

สรางกระบวนจัดการผลผลิตขาวใหไดคุณภาพกอนเก็บเกี่ยว และรวมกลุมเกษตรกร
ผูสนใจแปรรูปขาวพันธุทองถิ่นเปนผลิตภัณฑ “ขาวกลอง” เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในการ
จำหนาย

ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
1. ฐานขอมูลและฐานพันธุกรรมพันธุขาวทองถิ่นของพื้นที่สูง 137 สายพันธุ
2. เมล็ดพันธุขาวที่ไดผานการคัดเลือกใหมีลักษณะสม่ำเสมอและผลผลิตสูง 126 สายพันธุ
3. คัดเลือกพันธุขาวทองถิ่นเพื่อปรับปรุงพันธุ ไดแก พันธุวาเจาะ พันธุบือแมว และพันธุกินบเสี้ยง
เพื่อสรางขาวคูผสมใหมที่เปนพันธุขาวไมไวแสง และตานทานตอการทำลายของแมลงบั่ว

ทรงกอ

ทรงกอแผ

เมล็ดสีมวง

เมล็ดสีสม

เมล็ดมีแถบสีมวง

ตัวอยางลักษณะประจําพันธุขาวทองถิ่น
แปลงเกษตรกรเกิดโรคระบาด

แปลงทดสอบ

ปลูกขาวอายุ 15 วัน ปลูกขาวตนเดี่ยว ในระบบนาน้ํานอย
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4. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง

โครงการยอยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชพลังงานทองถิ่นบนพื้นที่สูง
เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตของมะแตกและมะเยาหิน วิจัยและพัฒนาพื้นที่นำรองการผลิต
และใชประโยชนมะแตกและมะเยาหิน สำหรับเปนแหลงพลังงานของชุมชนซึ่งในป 2555 ไดเก็บขอมูลการเจริญ
เติบโตในแปลงทดลองปลูกพืชตอเนื่องจากป 2553 เพื่อศึกษาการเขตกรรมในพืชมะแตก และมะเยาหิน โดยในพืช
มะแตก ปลูกในพื้นที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500 เมตร พบวาเสนผานศูนยกลางโดยเฉลี่ยของมะแตก
และการเจริญเติบโตทางดานความสูงและลำตน กรรมวิธีการใสปุยเคมีในลักษณะปลูกขึ้นคางกลางแจง มีคาโดย
เฉลีย่ สูงสุด สวนมะเยาหินปลูกในพืน้ ทีร่ ะดับความสูงจากน้ำทะเล 600 และ 1,000 เมตร รวมกับการจัดการทรงพุม
โดยการเด็ดยอดมีการเจริญเติบโตทางดานความสูงและลำตนไมตางกันและไดศึกษาการขยายพันธุพืชมะแตก
โดยมีการแชเมล็ดในฮอรโมน GA กอนนำไปเพาะ พบวาระยะเวลาการงอกของตนมะแตกเร็วกวา แตเปอรเซ็นต
การงอกต่ำกวาไมไดแชเมล็ดในฮอรโมน GA และไดทดลองเปลี่ยนยอดพันธุจากตนตัวผูเปนตัวเมียโดยวิธีการเสียบ
กิ่งยอด สวนมะเยาหิน พบวาการเพาะเมล็ดในขี้เถาแกลบ เปอรเซ็นตการงอกของมะเยาหินสูงสุด นอกจากนั้น
ยังพบวามะเยาหินในกรรมวิธีที่ไมมีการเด็ดยอดในทั้ง 2 พื้นที่ระดับความสูง ใชเวลาในการออกดอกและติดผล
เร็วกวากรรมวิธีที่มีการเด็ดยอด และไดคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรที่มีศักยภาพและความพรอม เพื่อเปนเกษตร
ตัวอยาง/นำรองการปลูกและใชประโยชนดานพลังงานจากพืชพลังงานทองถิ่น ไดแก 1) พื้นที่บานหวยเปา
มีเกษตรกรนำรอง 2 ราย พื้นที่ปลูกรวม 1.5 ไร พืชที่ปลูก ไดแก มะแตก โดยไดมีการปลูกพืชแซมในแปลงมะแตก
เพื่อเปนรายไดเสริมระหวางรอตนมะแตกใหผลผลิต ไดแก ออย สับปะรด และถั่วแดงหลวง 2) พื้นที่บานแมสาย
นาเลา มีเกษตรกรนำรอง 6 ราย พื้นที่ปลูกรวม 6 ไร พืชที่ปลูก ไดแก มะเยาหิน โดยไดมีการปลูกพืชแซมในแปลง
มะเยาหินเพื่อเปนรายไดเสริมระหวางรอตนมะเยาหินใหผลผลิต ไดแก ถั่วพุมดำ ถั่วแดงหลวง และขมิ้น

มะแตก ปลูกขึ้นคางกลางแจง

มะแตก ปลูกโดยใชกิ่งตอน

ปลูกกาแฟภายใตรมเงาของตนมะเยาหิน

โครงการยอยที่ 2 การศึกษาการใชพลังงานชีวภาพจากพืชพลังงานทองถิ่นสำหรับใชในระดับ
ครัวเรือนและเครื่องยนตการเกษตร
เน น การพั ฒ นากระบวนการใช ป ระโยชน จ ากพื ช ที่ ขึ้ น เองในพื้ น ที่ ห รื อ สามารถปลู ก ได โ ดยต อ งการ
การดูแลนอย โดยนำน้ำมันที่ไดจากการหีบเมล็ดพืชรวมถึงเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการหีบน้ำมันมาใชเปน
พลังงานในรูปแบบตางๆ มีพืชที่ศึกษา 2 ชนิด ไดแก มะเยาหินและมะแตก
การพัฒนาเครื่องหีบน้ำมันแบบสกรูอัดเพื่อใหเครื่องหีบน้ำมันสามารถหีบน้ำมันจากเมล็ดมะแตกไดดี
สวนเมล็ดมะเยาหินพบปญหาการไมแยกตัวของน้ำมันและกากเมล็ด เนื่องจากกระบอกสกรูอัดมีแรงดันไมสูงพอ
จึงเหมาะกับการหีบดวยการอัดดวยไฮดรอลิกซึ่งสามารถใหแรงดันสูงกวา มะเยาหินสามารถนำไปใชประโยชน
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ในรูปแบบตางๆ ไดแก การนำน้ำมันไปผสมกับน้ำมันดีเซลเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กในอัตราสวน
3 : 7 หรือนำไปผลิตไบโอดีเซลและใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กไดทันที กากและเปลือกมะเยาหิน
สามารถนำไปผลิตถานอัดแทงสำหรับจุดไฟใหความรอน เมล็ดมะแตกสามารถนำไปใชในรูปแบบตางๆ ไดแก
การนำน้ำมันไปใชจุดใหแสงสวาง การนำน้ำมันไปผสมกับน้ำมันดีเซลเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็ก
ในอัตราสวน 3 : 7 แตไมสามารถนำไปผลิตไบโอดีเซลได ในงานวิจัยยังไดทำการสรางถังกวนและใหความรอน
สำหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใหงายตอการผลิต ออกแบบสำหรับกำลังการผลิตไมสูงมาก
ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
ชุมชนไดใชประโยชนน้ำมันเปนพลังงานในชุมชนโดยหีบจากพืชที่ปลูกในทองถิ่น และใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชทองถิ่นเพื่อใชในภาคเกษตรกรรม

แผนพับเพื่อการเรียนรู

5. โครงการวิจัยการฟนฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

ดำเนิ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยเน น กระบวนการมี ส ว นร ว มกั บ ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง 27 ชุ ม ชน
ใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย นาน แมฮองสอน และกาญจนบุรี มีเปาหมายเพื่อใหแหลงอาหาร สมุนไพร
และพลังงานในทองถิ่นและปาธรรมชาติ ไดรับการฟนฟูและอนุรักษเพื่อการใชประโยชนอยางตอเนื่อง สรางความ
มั่นคงทางอาหารใหกับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยกระบวนการวิจัยประกอบดวย (1) การฟนฟูและอนุรักษความอุดม
สมบูรณของแหลงอาหาร (Food bank) และความหลากหลายทางชีวภาพ (2) การศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู
การฟ น ฟู แ หล ง อาหารและความหลากหลายทางชี ว ภาพของชุ ม ชน (3) ศึ ก ษาและพั ฒ นากลุ ม อาชี พ ต น แบบ
ที่สามารถสรางรายไดจากการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น และ (4) สังเคราะหองคความรูและสรุปบทเรียนสำหรับ
สร า งต น แบบกระบวนการฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ แ หล ง อาหารและความหลากหลายทางชี ว ภาพโดยกระบวนการ
มีสวนรวม
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ผลการศึกษา (1) มีการรวบรวมและเพาะขยายพันธุพืชทองถิ่นตอเนื่องใน 27 ชุมชน จำนวน 890 ชนิด
และปลูกฟนฟูความอุดมสมบูรณของแหลงอาหาร และสมุนไพรในชุมชนและปาธรรมชาติ จำนวน 103 ชนิด
ใน 20 ชุมชน พื้นที่รวม 150 ไร (2) พัฒนาแหลงเรียนรูดานการฟนฟูพืชทองถิ่น โดยรวมกับชุมชนจัดทำแปลง
รวบรวมพืชอาหารและสมุนไพรทองถิ่น ทำปายสื่อความหมาย เสนทางเรียนรู รวมกับชุมชน 10 แหง และพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรูรวมกับโรงเรียน 8 แหง (3) วิเคราะหดานคุณภาพทางเคมีและความปลอดภัยจากการปนเปอน
เชื้อจุลินทรีย สารหนู โลหะหนัก และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของผลิตภัณฑเจียวกูหลานพันธุทองถิ่น 3 สายพันธุ
และวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของพืชทองถิ่น 3 ชนิดและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมสมาชิกในชุมชน 6 กลุม
สมาชิก 40 คน โดยมีรายไดจากการขยายพันธุการปลูก และการแปรรูปผลิตภัณฑจากพืชทองถิ่นรวม 167,370
บาท และ (4) สังเคราะหขอมูลและจัดจำแนกพืชทองถิ่นที่มีการใชประโยชนใน 41 ชุมชน 8 ชนเผา ไดเปน 5 กลุม
รวม 1,262 ชนิด ประกอบดวย พืชอาหาร 680 ชนิด สมุนไพร 669 ชนิด พืชใหสียอมธรรมชาติ 36 ชนิด พืชพิษ
48 ชนิด และใชสอยอื่นๆ 398 ชนิด ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูล และนำเขาในระบบ
ฐานขอมูล Highland E-Herbarium จำนวน 613 ชนิด 182 วงศ
ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
งานวิจัยสามารถสรางรายไดจากการพัฒนาตอยอดพืชทองถิ่นใหกับกลุมสมาชิก จำนวน 40 ราย
รวมเปนเงิน 167,370 บาท และมีชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูการฟนฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชน จำนวน 3 ชุมชน

การจัดทําแปลงรวบรวมพืชทองถิ่นรวมกับ
นักเรียนโรงเรียนปากลวยพัฒนา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

การแปรรูปผลิตภัณฑจากพืชทองถิ่น บานปางมะโอ
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนพับเผยแพรผลการวิจัยการฟื้นฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
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6. โครงการวิจัยและพัฒนาเห็ดทองถิ่นเพื่อเปนแหลงอาหารและรายไดสำหรับชุมชน
บนพื้นที่สูง

เนนการศึกษาความหลากหลายของเห็ดและภูมิปญญาในการจัดการและใชประโยชนจากเห็ดทองถิ่น
ในแตละชุมชน ตลอดจนระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดทองถิ่นชนิดตางๆ รวมทั้งศึกษาวิธีการ
และเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุเห็ดทองถิ่นที่มีศักยภาพสำหรับการบริโภคในครัวเรือน โดยสามารถจัดจำแนก
เห็ดได 71 สกุล 108 ชนิด และสามารถจัดกลุมตามการใชประโยชนไดเปน 4 กลุมไดแก 1) เห็ดใชเปนอาหาร
30 ชนิด 2) เห็ดสมุนไพร 4 ชนิด 3) เห็ดพิษ 8 ชนิด และ 4) เห็ดที่ยังไมมีรายงานการใชประโยชน 66 ชนิด เมื่อนำ
เห็ดที่ยังไมมีรายงานการใชประโยชนในพื้นที่มาตรวจสอบกับเอกสารรายงานการใชประโยชน พบวามีเห็ดที่มีการ
ใชประโยชนเพิ่มขึ้น 19 ชนิด จัดเปนอาหาร 2 ชนิด และสมุนไพร 17 ชนิด และจากการศึกษาภูมิปญญาในการ
จัดการและใชประโยชนจากเห็ดทองถิ่นในชุมชน พบวาแตละชุมชนมีองคความรูหรือภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาจาก
รุนสูรุนซึ่งมีทั้งที่ซ้ำกันและตางกันไปในแตละพื้นที่ รวบรวมไดทั้งหมด 16 ขอ สวนการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ด
ทองถิ่นที่มีศักยภาพสำหรับการบริโภคในครัวเรือน สามารถแยกเชื้อเห็ดที่เปนอาหารได 7 ชนิด ไดแก เห็ดลมปา
เห็ ด ขอนขาว เห็ ด หั ว ลิ ง เห็ ด หู ห นู เห็ ด ห า เห็ ด ถอบ เห็ ด ฟาง และเห็ ด สมุ น ไพร 4 ชนิ ด ได แ ก เห็ ด หลิ น จื อ
เห็ดรางแห เห็ดจวักงู และเห็ดตีนตุกแก
ตารางเปรียบเทียบภูมิปญญาในการจัดการและใชประโยชนจากเห็ดทองถิ่นในแตละชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ
ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเห็ด

เชียงใหม
นาน
กาญจนบุรี
ปางมะโอ โหลงขอด ปางแดงใน ผาแตก ปางยาง น้ำเคิม หวยเขยง

1. ไมกินเห็ดที่ไมรูจัก

1

1

1

2. ไมเก็บเห็ดที่ไมมีแมลงกิน

1

1

1

3. หลีกเลี่ยงเห็ดที่มีรอยกัดแทะของเตาหรือกระตาย

1

4. ไมกินเห็ดสีสันฉูดฉาด

1

5. ไมกินเห็ดปาสน

1

6. ตีนกลวง-กินได, ตีนตัน-กินไมได

1

7. ใชมือถู : ดำ-เปนพิษ

1

8. ใชขาวสาร/ชอนเงิน/ปูน/หอมแดง : ดำ-เปนพิษ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9. ยึดถือพื้นที่ในการเก็บ (ความเชื่อ)
10. ใชไมเหมือดคนขาวกินแกพิษ

1

1

1
1

11. ใสขมิ้นลงไปแกพิษขณะปรุง

1

12. เห็ดออกมากหรือนอยดูจากไฟไหมปา

1

1

1

1

1

1

1

1

13. เห็ดจวักงูใชเคาะเขาแกปวดขอ

1

14. ความเชื่อเห็ดถอบตองเผาปา

1

1

1

1

1

15. เห็ดรางแหตากแหงแกฝ

1

16. ใชหัวเตาเหลืองตากแหงฝนละลายน้ำใหดื่มแกพิษ

1

รวม

11

5

10

5

8

7

7
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การจัดจําแนกกลุมเห็ดตามการใชประโยชน

7. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อฟนฟูการปลูกและสรางมูลคาเพิ่ม
หวายและตาว

เนนการศึกษารวบรวมองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับหวายและตาว รวบรวมและคัดเลือก
พั น ธุ ห วายที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ศึ ก ษาการขยายพั น ธุ วิ ธี ก ารปลู ก การดู แ ลรั ก ษาหวายและต า วที่ เ หมาะสม
บนพื้นที่สูง ศึกษาความตองการของตลาดและแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มจากหวายและตาว ตลอดจนสนับสนุน
ชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูการปลูกหวายและตาว
พื้นที่ปางแดงใน

ผลการศึกษาวิจัย
พื้นที่โปงคำและแมจริม

1) ศึกษาและรวบรวม
องคความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ในดานตางๆ ที่
เกีย่ วกับหวายและตาว

หวาย : มีจำนวน 3 ชนิด ไดแก
หวายฝาด หวายหนามขาว และ
หวายไสไก (หวายขม) ปลูกเพื่อ
กินยอดและใชเสนหวายนำมา
ทำเปนเครือ่ งใชในชีวติ ประจำวัน
เชน กวย ที่ใสของ เปนตน และ
หวายเปนสวนประกอบหนึ่ง
ของเครื่องแตงกายของหญิง
ชาวปะหลอง ใชทำทีค่ าดเอว
เกษตรกรบางรายสามารถ
ขายกวยไดราคาอันละ 150-200
บาท ขายในรูปวัตถุดบิ เสนหวาย
(เมตรละ 7-10 บาท) และขาย
ตนกลาหวาย

หวาย : มีจำนวน 4 ชนิด
ไดแก หวายฝาด (หวายบุน)
หวายหนามขาว (หวายขม)
หวายหางหนู (หวายติว้ ดีด) และ
หวายหนามรอบ นิยมตัดหนอ
หวายเพือ่ การบริโภคเพียงอยาง
เดียว สามารถตัดหนอไดปละ
ไมตำ่ กวา 5 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ
1,000-3,000 บาทตอไร (1 ไร
ปลูกไดประมาณ 350-400 ตน)
ตาว : ปลูกเพื่อกินยอดเพียง
อยางเดียว ไมมีการเก็บผลตาว
มาทำลูกชิด เนื่องจากอายุ
เก็บเกี่ยวนาน

2) รวบรวมพันธุหวาย
จากแหลงตางๆ
ภายในชุมชนและ
แหลงอื่นๆ

รวบรวมหวาย 2 ชนิด ไดแก หวายขมและหวายฝาด โดยมีพนั ธุห วายทีท่ ราบชือ่ จำนวน 7 พันธุ ไดแก
(1) หวายหนามขาว (หรือหวายน้ำขาว) (Calamus floribundus Griff.)
สถานที่พบ : ปางแดงใน หวยเปา โปงคำ แมจริม น้ำแปง ถ้ำเวียงแก และวังไผ
(2) หวายฝาด (Daemonorops tabacina Becc.)
สถานที่พบ : ปาแป ปางแดงใน โปงคำ แมจริม น้ำแปง ถ้ำเวียงแก และวังไผ
(3) หวายไสไก (Calamus kerrianus Becc.)
สถานที่พบ : ปางแดงใน และโปงคำ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม
(4) หวายหนามรอบ (Calamus thawaithesii var. canarus Becc.)
สถานที่พบ : โปงคำ และแมจริม
(5) หวายหลวง (Calamus spp.) สถานที่พบ : แมมะลอ
(6) หวายหอม (Calamus pandanosmus Furtado) สถานทีพ่ บ : ปาแป และแมฮอ งสอน
(7) หวายหนามเกี้ยว (Calamus spp.) สถานที่พบ : แมมะลอ

กิจกรรม
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พื้นที่ถ้ำเวียงแกและวังไผ
หวาย : มีจำนวน 2 ชนิด
ไดแก หวายฝาดและหวายขม
ใชประโยชนจากหวายเพื่อการ
กินหนอเทานั้น
ตาว : มี 2 ชนิด ไดแก
ชนิดที่ใหลูกสีชมพูกับลูกสีเขียว
สามารถเก็บขายไดประมาณ
ปละ 3 ครั้ง สรางรายได
จำนวนมาก ราคารับซื้อถังละ
ประมาณ 550-570 บาท หรือ
กิโลกรัมละ 30-40 บาท
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กิจกรรม

พื้นที่ปางแดงใน

ผลการศึกษาวิจัย
พื้นที่โปงคำและแมจริม

พื้นที่ถ้ำเวียงแกและวังไผ

3) ศึกษาวิธีการปลูก
การดูแลรักษา และ
วิธีการขยายพันธุ
หวายและตาว
ที่เหมาะสม

การทดลองจัดการแสงและปุยของหวาย 3 พันธุ ไดแก หวายหนามขาว หวายฝาด หวายไสไก
อายุ 2-3 ป โดยการเจริญเติบโตการปลูกหวายกลางแจงเหมาะสำหรับปลูกหวายหนามขาวและ
หวายฝาดเพื่อตัดหนอบริโภค ในขณะที่การปลูกหวายโดยพรางแสง 70% เหมาะสำหรับปลูกหวาย
เพื่อใชเสน โดยหวายไสไกใหเสนหวายยาวที่สุด และการใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเรงการเจริญ
เติบโตหวายมากกวาการไมใสปุยในทุกสภาพแสง
การเพาะขยายพันธุหวายชนิดตางๆ ไดแก หวายหนามขาว หวายฝาด และหวายไสไก โดยใช
เมล็ด (หวยเปา โปงคำ) ในวัสดุเพาะตางกัน พบวาวัสดุเพาะจากขุยมะพราวที่นึ่งแลวมีผลทำใหหวาย
ทุกพันธุมีอัตราการงอกที่ดีกวาการใชดินผสมสำเร็จ อยางไรก็ตามหากใชเมล็ดหวายที่แกะตาจะชวย
ใหมีอัตราการงอกที่เร็วขึ้นกวาเดิมจาก 1-2 เดือน เปน 2-3 สัปดาห

4) ศึกษาและพัฒนา
วิธีการแปรรูปและ
สรางมูลคาเพิ่ม
จากหวายและตาว

พัฒนาและตอยอดผลิตภัณฑแปรรูปจากหวายในชุมชนปางแดงใน พบวาผูเขารวมอบรมมีการ
พัฒนาฝมือและทักษะที่ละเอียดและดีขึ้นในดานการจักสานหวายเปนตะกราและที่ใสของ และ
ได พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก หวายให เ หมาะสมกั บ การใช ป ระโยชน ใ นครั ว เรื อ น โดยได น ำ
เครื่องจักหวายที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบใชในพื้นที่ปางแดงใน พบวาการจักตอกเสนหวายยังไม
สม่ำเสมอเทาที่ควร (ทดสอบกับหวาย 2 ชนิด ไดแก หวายหนามขาวและหวายไสไก) จึงตองมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป
ทดลองแปรรูปหวายแชน้ำเกลือบรรจุขวดใหมีมาตรฐานในพื้นที่โปงคำและแมจริมโดยพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑหวายแปรรูปเพื่อการบริโภคใหมีมาตรฐานและวิเคราะหคุณภาพอาหารและ
วัตถุเจือปนในอาหารตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบวาหวาย
แชน้ำเกลือบรรจุขวดที่มีการแปรรูปเปนเวลา 1 ป 7 เดือน และ 4 เดือน มีความปลอดภัยโดยเฉลี่ย
67% ดังนั้นจะตองมีการปรับปรุงมาตรฐานตอไป

5) ฟนฟูการปลูกการ
อนุรักษแหลงปลูก
หวายและตาว และ
สนับสนุนกลาหวาย
และตาวใหแกชุมชน

สนั บ สนุ น กล า หวาย (หวายหนามขาวและหวายฝาด) รวม 10,400 ต น และต า ว 3,570 ต น
ใหแกชุมชนเพื่อฟนฟูการปลูกในพื้นที่หมอกจาม โปงคำ แมจริม ฟาสวย ปาเกี๊ยะใหม ผาแดง
หวยโปงพัฒนา หวยแหง ผีปานเหนือ แมแฮหลวง ขุนตื่นนอย หวยฮะ และเลอตอ รวมทั้งจัดทำ
แหลงใหความรูในพื้นที่ปางแดงใน โปงคำ และแมจริม

ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
ชุมชนมีแหลงวัตถุดิบหวายเพิ่มขึ้น เพียงพอตอการใชประโยชนในชุมชน มีการนำองคความรูภูมิปญญา
การใชประโยชนจากหวายมาแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน เชน เรื่องการเพาะขยายพันธุหวายและตาว และชุมชน
มีแนวทางการแปรรูปหวายเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

แหลงใหความรู
เรื่องหวายและตาว

กลุมผูปลูกและแปรรูปหวาย

การแปรรูปหวาย

การเพาะขยายพันธุหวายและตาว
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8. โครงการวิจัยจัดทำมาตรฐานและปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาดพริกกะเหรี่ยงและ
มะแขวน

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงบริบททางดานการผลิตและการตลาดของพริกกะเหรี่ยงและ
มะแขวน โดยเนนการวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินคา การเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑทองถิ่นในการตอยอด
ผลิตภัณฑสูตลาด ผลการศึกษาพบวา พริกกะเหรี่ยงสดมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 39.36 บาทตอกิโลกรัม พริกแหง
มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 138.94 บาทตอกิโลกรัม ในขณะที่มะแขวนในพื้นที่โครงการขยายผลฯ ปาแป และน้ำแขวง
มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 46.84 และ 39.43 บาทตอกิโลกรัมสด ตามลำดับ เมื่อแปรสภาพเปนมะแขวนแหง มีตนทุน
เฉลี่ย 153.47 บาทตอกิโลกรัม
การปรับปรุงคุณภาพพริกกะเหรี่ยง โดยควบคุมความชื้นของพริกแหงกอนแพ็คบรรจุ เนื่องจากความชื้น
เปนปจจัยสำคัญตอการเกิดเชื้อราโดยเฉพาะเชื้อราในกลุมที่สรางสารอะฟลาท็อกซิน โดยความชื้นของผลิตภัณฑ
พริกกะเหรี่ยงที่วัดไดอยูในชวงรอยละ 8-9 ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพพริกแหงของเกณฑของมกอช.
ที่กำหนดใหมีความชื้นไมเกินรอยละ 13.5 การปองกันการเกิดแมลงหรือสิ่งปลอมปนในสินคา การพัฒนาระบบ
การผลิตภายใตระบบ GAP รวมทั้งออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑพริกกะเหรี่ยงของชุมชน จากการวิจัย
สรุปไดวา ผูปลูกพริกกะเหรี่ยงควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แกปญหาโรคพืช รวมถึงเพิ่มปริมาณผลผลิต
ตอพื้นที่ และเพื่อสรางความสม่ำเสมอของผลผลิตสูตลาด ทั้งนี้การรวมกลุมของเกษตรกรเปนกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการผลิตสินคาของชุมชน
ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑทองถิ่นใหไดมาตรฐาน โดยสรางมูลคา
เพิ่มใหกับสินคาจากทองถิ่นภายใตตราผลิตภัณฑของชุมชน และสามารถขยายผลงานสูงานพัฒนาตอไป

การปรับปรุงคุณภาพพริกกะเหรี่ยง

การพัฒนาบรรจุภัณฑและออกรานประชาสัมพันธสินคาสํารวจความเห็นของผูบริโภค
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9. โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาชุ ม ชนต น แบบการฟ น ฟู แ ละการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม จากพื ช
สมุนไพร และยาพื้นบานที่ไดมาตรฐาน

ดำเนินการวิจัยรวมกับชุมชนบนพื้นที่สูง 3 ชนเผา คือ กะเหรี่ยง มง คนเมือง ใน 5 พื้นที่ ไดแก
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยสมปอย โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคำ
โครงการขยายผลโครงการหลวงปากลวย และโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาแนวทางการอนุรักษฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนพืชสมุนไพรและตำรับยาพื้นบานในชุมชน เพื่อศึกษา
การสรางมูลคาเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบานที่ไดมาตรฐาน และเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนตนแบบ
ในการฟนฟูและสรางมูลคาเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบานที่ไดมาตรฐาน
แนวทางการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนพืชสมุนไพรและตำรับยาพื้นบานในชุมชน
ประกอบดวย 8 ขั้นตอน คือ 1) รวบรวมและทบทวนองคความรู 2) วิเคราะหจุดเดน ปญหา และอุปสรรค
3) หาแนวทางการดำเนินงานแตละพืน้ ที่ 4) ประชุมคืนขอมูลและสรางความเขาใจกับชุมชน 5) ปฏิบตั งิ านตามแผน
ทีว่ างไวรว มกัน 6) สรุปบทเรียน 7) ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบตั งิ าน และ 8) ขับเคลือ่ นการใชประโยชนอยางตอเนือ่ ง
คัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพและเหมาะสมรวมกับชุมชน และประยุกตใชประโยชนพืชสมุนไพรและ
ยาพื้นบานในรูปแบบชาชง และยาตมดื่มบรรจุในซองพลาสติกเพื่อการเก็บรักษาไดสะอาดปลอดภัยตอการบริโภค
และสะดวก มีฉลากบงชี้รายละเอียดชัดเจน และผลิตภัณฑสมุนไพรใชภายนอกตางๆ เชน ยาดม ยากันยุง เปนตน
นอกจากนี้ยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑพืชสมุนไพรและยาพื้นบานที่ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย
ตอผูบริโภคไดจาก 33 ผลิตภัณฑ รวมมีรายไดทั้งสิ้น 204,031 บาท
พืชสมุนไพรหรือตำรับยาพื้นบานที่มีศักยภาพและเหมาะสม
โปงคำ

รางจืด ยานาง ผักเชียงดา ไพล มะรุม ขิงเมือง ฟาทะลายโจร ตะไคร ฝรั่งบาน ชุมเห็ดเทศ ฝางหัวยาขาวเย็น
บุกเบีย และกลอย

ปากลวย

รางจืดดอกแดง ปูเฒาทิ้งไมเทา โสมตังกุย และจิงจูฉาย

ปางมะโอ

ชาอัสสัม มะระขี้นก หญาปกกิ่ง ขิงเมือง ฟกขาว เจียวกูหลาน รางจืด รางจืดดอกแดง ดีงูหวา และหญาเอ็นยืด

วัดจันทร

มะขามปอม ยาแกโรคกระเพาะ ยาแกปวดเมื่อยรางกาย ยาแกริดสีดวง และยาแกปวดฟน

หวยสมปอย

รางจืดดอกแดง ปูเฒาทิ้งไมเทา มะขามปอม กำลังเสือโครง และตะไครตน

ดำเนินการสรางมูลคาเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบาน
พื้นที่

ชาชง

ยาตม

โปงคำ

8 ผลิตภัณฑ (รางจืด ยานาง ผักเชียงดา ไพล มะรุม
ขิงเมือง ฟาทะลายโจร ตะไคร)

4 ผลิตภัณฑ (รางจืด ยาแกปวดหลังปวดเอว ยาฮมอยูเ ดือน
ยาแกโรคเบาหวาน)

ปากลวย

2 ผลิตภัณฑ (รางจืดดอกแดง ปูเฒาทิ้งไมเทา)

2 ผลิตภัณฑ (โสมดังกุย รางจืดดอกแดง)

ปางมะโอ

3 ผลิตภัณฑ (ชาอัสสัม มะระขี้นก บัวบก)

วัดจันทร

1 ผลิตภัณฑ (มะขามปอม)

5 ผลิตภัณฑ (ยาแกปวดเสนเอ็น ยาแกริดสีดวง ยาแก
ปวดเมื่อยตามรางกาย ยาแกโรคกระเพาะ ยาแกปวดฟน)

หวยสมปอย

2 ผลิตภัณฑ (รางจืดดอกแดง ปูเฒาทิ้งไมเทา)

6 ผลิตภัณฑ (รางจืดดอกแดง กระดูกไก โดไมรูลม
กำลังเสือโครง กระชายเขียว ยาแกพิษขับสารพิษ)
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ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
ผลิตภัณฑสมุนไพรและยาพื้นบานที่ผลิตโดยชุมชนและนำไปสูการใชประโยชนในวงกวางเพื่อลดการ
พึ่งพาปจจัยจากภายนอกจำนวน 7 ตำรับ ไดแก ยาฮมอยูเดือน-แกผิดเดือน (บานโปงคำ) รางจืดและยานางชงดื่ม
(บานศรีบุญเรือง) ใชประโยชนในโรงพยาบาลสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดนาน และยาแกปวดเมื่อยปวดเสนเอ็น
ยาแกโรคกระเพาะ ยาแกริดสีดวงสูตร 1 และยาแกริดสีดวงสูตร 2 (บานกิ่งโปง) ใชประโยชนในโรงพยาบาล
วัดจันทร อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

10. ชุดโครงการวิจัยและบมเพาะเทคโนโลยีการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากความ
หลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

เนนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ ศึ ก ษาวิ จั ย โดยกระบวนการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน และพั ฒ นาฐานข อ มู ล ด า นความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูงผานฐานขอมูล Highland E-herbarium
โครงการยอย
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1) การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑแชมพูกำจัดเหา
ที่มีสวนประกอบสำคัญ
จากหนอนตายหยาก

สารสกัดจากหนอนตายหยากมีลักษณะเปนของเหลวคอนขางหนืด สีน้ำตาลแดง และตั้งสูตร
ตำรับแชมพูแบบใส (Clear Shampoo) มีสวนประกอบสารออกฤทธิ์จากหนอนตายหยาก
รอยละ 1 สามารถกำจัดเหาในระยะตัวเต็มวัยได และมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 6
และเมื่อนำไปคำนวณตนทุนเบื้องตนของผลิตภัณฑคิดเปน 62.84 บาทตอ 100 กรัม

2) การพัฒนาผลิตภัณฑยับยั้ง
การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
สาเหตุของกลิ่นตัว
(Deodorant) จากสมุนไพร
ทองถิ่นบนพื้นที่สูง

สารสกัดเอทานอลจากสมุนไพรสบูเลือด และพิลังกาสามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของ
กลิ่นตัวทดสอบไดทุกชนิด จึงเหมาะสมที่จะนำมาใชทำผลิตภัณฑน้ำยาดับกลิ่นตัว (roll-on)
มากทีส่ ดุ ซึง่ จากการทดสอบความชอบผลิตภัณฑตน แบบน้ำยาดับกลิน่ ตัวจากสารสกัดพิลงั กาสา
และสบูเลือดกับอาสาสมัคร 50 คน พบวา อาสาสมัครมีความพึงพอใจที่ผลิตภัณฑไมทำให
เกิดอาการระคายเคืองมากที่สุด รองลงมาคือความเหนียวของผลิตภัณฑอยูในเกณฑดี และ
ความสามารถในการระงับกลิ่นกายอยูในระดับดี

สวพส. / HRDI

โครงการยอย

ผลการวิจัย

3) การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑสารเสริมอาหาร
จากพืชสมุนไพรทองถิ่น
บนพื้นที่สูง

การศึกษาผลของสมุนไพร 21 ชนิดที่สกัดดวยเอทานอลและน้ำกลั่น สารสกัดจากพืชสมุนไพร
ที่คัดเลือกมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคทองรวง 5 ชนิด ไดแก Escherichia
coli O157:H7, Samonellal typhi, Shigella dysenteriae, Staphylococcus aureus และ Vibrio
cholera และเมื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการสงเสริมการเจริญของ
L. acidophilus และ L. casei พบว า สารสกั ด น้ ำ ของมั น แกวส ง เสริ ม การเจริ ญ ของ
L. acidophilus มากที่ สุ ด ส ว นสารสกั ด น้ ำ ของตะขบป า ส ง เสริ ม การเจริ ญ ของ L. casei
มากที่สุด ดังนั้นสารสกัดน้ำของตะขบปาจะถูกนำไปพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบซินไบโอติก
ในรูปของเม็ดสาคูซึ่งจะถูกนำไปทดสอบความคงตัวตอไป

พืชน้ำมันที่มาจากพื้นที่สูงที่มีศักยภาพทั้ง 5 ชนิด ไดแก น้ำมันจากเมล็ดกระบก มะแตก
4) การศึกษาองคประกอบ
ทางเคมี กลุม สารสำคัญ และ มะเยาหิน ชา และงาขี้มอนใหฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระสูงมาก โดยน้ำมันเมล็ดกระบก
ตรวจฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของ น้ำมันมะแตกมีความสามารถในการตานทานอนุมลู อิสระไดถงึ 2,805 μm Trolox Equivalent/g
พืชสมุนไพรและพืชน้ำมัน
(μmTE/g) รองลงมา ไดแก น้ำมันงาขี้มอน น้ำมันมะเยาหิน น้ำมันเมล็ดชาเมี่ยง
บนพื้นที่สูง
เมื่อศึกษาองคประกอบทางเคมีของน้ำมันทั้ง 5 ชนิด พบวา น้ำมันมะเยาหิน มีปริมาณ
ของกรดไขมันอิสระชนิดอิ่มตัวสูงถึง 60.93% สวนน้ำมันจากเมล็ดกระบกมีกรดไขมันสวนใหญ
เปนกรดไขมันอิ่มตัวถึง 95.62% ซึ่งตางจากในน้ำมันเมล็ดชาเมี่ยงและมะแตก และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในน้ำมันงาขี้มอนมี Polyunsatureated fatty acid สูงมากถึง 77.94% โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง α-Linolenic acid ในน้ำมันงาขี้มอนและยังมีปริมาณ tocopherols ที่เปนสารตาน
อนุมูลอิสระทำใหเกิดโอกาสการหืนไดนอยกวา
ผลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนสของน้ำมันทั้ง 5 ชนิด
พบวา น้ำมันมะเยาหิน ใหผลการยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนสไดดีมาก ใกลเคียงกับ
Kojic acid ซึ่งเปนสารเปรียบเทียบ ความเขมขนที่ 5.0 mg/ml สามารถยับยั้งการทำงานของ
เอนไซมไทโรซิเนสไดถึง 6.2% เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม (100%) ในขณะที่สาร Kojic acid ได
คาที่ 3.6% น้ำมันมะแตกก็เปนน้ำมันอีกชนิดที่นาสนใจ ที่ความเขมขน 5 mg/ml ใหผลยับยั้ง
การทำงานอยูที่ 69.3%
5) การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑสำหรับบำรุงผม
จากพืชทองถิ่นพื้นที่สูง

การประเมินฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม 5-alpha-reductase พบวาสารสกัดจากหญา
ถอดบอง และสารสกัดขิง มีคุณสมบัติที่ดีในการยับยั้งเอนไซมที่มีผลตอการสรางฮอรโมน
ที่ ท ำให ผ มร ว ง ศี ร ษะล า นได ดี ต ามลำดั บ เมื่ อ นำมาเตรี ย มให อ ยู ใ นรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ บ ำรุ ง ผม
ผลิตภัณฑที่ไดใหผลการทดสอบมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม 5-alpha-reductase ไดดี
เทียบเทากับยามาตรฐานไฟแนสเทอไรดในขนาดยาที่ไดรับการยอมรับใหใชในการรักษาผมรวง
มีคุณลักษณะที่ดี ไมกอใหเกิดอาการแพรุนแรง และไดรับความพึงพอใจจากอาสาสมัครที่
ทดลองใชในเกณฑดี มีความคงสภาพและประสิทธิภาพเมื่อทดลองเก็บไวที่อุณหภูมิที่ควบคุม

6) การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑครีมนวดสลาย
ไขมันใตผวิ หนัง (anti-cellulite
cream) จากพืชทองถิ่น
บนพื้นที่สูง

นำพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง ไดแก กวาวเครือดำ (Mucuna macrocarpa Wall) ไมแดง (Xylia
xylocarpa (Roxb.) และมะแขวน (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.) มาสกัดเพื่อใชเตรียม
ผลิตภัณฑสำหรับนวดสลายไขมันใตผิวหนัง โดยนำลำตนกวาวเครือดำมาสกัดดวยเมทานอล
ระเหยเมทานอลออกจนหมด สวนไมแดงนำเปลือกมาสกัดดวยเมทานอลและนำสารสกัดที่ได
ทำใหบริสุทธิ์มากขึ้นโดยนำไปผานคอลัมน XAD-amberlite ชะออกดวยสารละลายเมทานอล
80% ระเหยเมทานอลออกจนหมด น้ำมันมะแขวนไดจากการสกัดเมล็ดมะแขวนดวยน้ำ
นำสารสกัดทั้งหมดไปทดสอบฤทธิ์ในการลดการสะสมของเซลลไขมันใตผิวหนังโดยใชเซลล
MC3T3-G2/PA6 pre-adipocytes ผลการทดสอบผลิตภัณฑในอาสาสมัครจำนวน 20 คน
พบวาครีมสารสกัดกวาวเครือดำและครีมสารสกัดไมแดงไมทำใหเกิดการระคายเคือง และ
มีความพึงพอใจผลิตภัณฑอยูในเกณฑดี
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ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
ยื่นขอคุมครองลิขสิทธิ์ อี-เฮอรบาเรียม (Highland E-Herbarium) และอยูระหวางการรางคำขอ
จดคุมครองทรัพยสินทางปญญา อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง ไดแก สูตรผลิตภัณฑเจลยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง
สูตรตำรับผลิตภัณฑเจลยับยั้งไวรัสเริมที่มีสวนประกอบสำคัญจากสารสกัดฮอสะพายควาย

รากหนอนตายหยากสด รากหนอนตายหยากแหง และสารสกัดจากหนอนตายหยาก (จากซายไปขวา)

น้ํายาดับกลิ่นตัว

ครีมเบส ครีมสารสกัดกวาวเครือดํา 0.2% และ 0.4% (จากซายไปขวา)

11. ชุ ด โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาชี ว ภั ณ ฑ เ กษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ ค วบคุ ม ศั ต รู พื ช เพื่ อ
ทดแทนสารเคมีบนพื้นที่สูง

เนนการพัฒนาตอยอดชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑสำหรับปองกันและกำจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงใน
รูปแบบเชิงพาณิชย วิจยั และพัฒนาเชือ้ จุลนิ ทรีย สารธรรมชาติ พืชสมุนไพรชนิดใหมทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการควบคุม
ศัตรูพชื บนพืน้ ทีส่ งู รวมทัง้ ทดสอบและสาธิตการใชชวี ภัณฑเกษตรในการควบคุมศัตรูพชื รวมกับเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู

โครงการยอยที่ 1 การศึกษาและทดสอบการเชื่อมโยงขอมูลปจจัยสิ่งแวดลอมตอการเขาทำลาย
ของศัตรูพืชสำหรับปองกันการระบาดในพืชตระกูลพริก กะหล่ำปลี และมะเขือเทศบนพื้นที่สูง
พบวาปจจัยสิ่งแวดลอมที่ทำใหเกิดการระบาดของโรคกับพริกกะเหรี่ยงมากที่สุดคือ ความชื้นสัมพัทธ
และอุณหภูมิชวง 88.52-98.67 เปอรเซ็นต และ 19.33-25 องศาเซลเซียส ตามลำดับ สวนแมลงศัตรูพริกพบวา
แมลงจะสรางความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจและสำรวจพบเมื่อมีความชื้นสัมพัทธ 65.82-98.39 เปอรเซ็นต และ
อุณหภูมิ 21.24-29.04 องศาเซลเซียส สำหรับกะหล่ำปลีและมะเขือเทศพบวา ความรุนแรงของโรคจะแปรผัน
ตรงกับความชื้นสัมพัทธชวง 65.82-98.26 เปอรเซ็นตและอุณหภูมิชวง 14.03-19.05 องศาเซลเซียส ตามลำดับ
แมลงศัตรูพืชจะเริ่มสรางความเสียหายที่ความชื้นสัมพัทธ 65.82-77.65 เปอรเซ็นตและอุณหภูมิ 14.03-22.01
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องศาเซลเซียส ทั้งนี้การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชยังขึ้นอยูกับปริมาณน้ำฝน ความเขมแสง และความเร็วลม
ซึ่งมีความเกี่ยวพันโดยตรงทำใหปจจัยหลักไดแก อุณหภูมิและความชื้นสัมพันธเปลี่ยนแปลงเกิดการแพรระบาด
ของศัตรูพืชเปนวงกวางและกระจายไปสูพื้นที่ใกลเคียงที่มีสภาพแวดลอมคลายกันและปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือ
พืชตระกูลเดียวกัน
โครงการยอยที่ 2 การทดสอบการใชชวี ภัณฑเกษตรในการควบคุมศัตรูพชื รวมกับเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแตละพื้นที่จะเลือกใชชีวภัณฑแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดพืชปลูก
ชนิดศัตรูพืช และฤดูกาล เปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร (ชุดควบคุม) สรุปผลไดดังนี้
ชีวภัณฑเกษตร

ผลการวิจัย

• วัสดุเพาะกลา สูตร 2

ชวยสงเสริมการเจริญเติบโตตนกลากะหล่ำปลีโดยเปอรเซ็นตการงอกมีคา 98.28% ความสูงตน
13.75 เซนติเมตร ความยาวราก 14.22 เซนติเมตร น้ำหนักสด 2.49 กรัม และน้ำหนักแหง
0.30 กรัม ซึ่งสูงกวาวัสดุเพาะกลาของเกษตรกรและวัสดุเพาะกลาของโครงการขยายผล
และยังพบวาเมื่อตนกลาพริกกะเหรี่ยง อายุ 60 วัน ปริมาณธาตุอาหารในวัสดุเพาะกลา
สูตร 2 มีแนวโนมมากกวา

• ชีวภัณฑชนิดเม็ด/ผงไอโซเลท
GAR1

ควบคุมโรครากเนา โคนเนา กะหล่ำปลี อัตรา 1 กรัม/ตน ใส 1 ครั้ง โดยรองกนหลุมกอน
ปลูกชวยลดการระบาดของโรคได 95.85%

• ชีวภัณฑแบบผงไอโซเลท B10

ควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของพริกและมะเขือเทศในแปลงปลูกที่มีประวัติการเกิดโรคและ
ปลูกนอกโรงเรือนชวงฤดูฝนใหผลในระดับต่ำ แตเมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่เกษตรกรไมฉีด
พนสารเคมีพบวา แปลงควบคุมเกิดโรคเหี่ยว 2.90% มากกวาแปลงทดสอบที่มีคา 0.91%
สำหรับการทดสอบในแปลงปลูกมะเขือเทศภายใตโรงเรือนพบวา ชีวภัณฑสามารถควบคุม
โรคได 97%

• ชีวภัณฑแบบผงไอโซเลท B15

ควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวพริกกะเหรี่ยงพบวา ชีวภัณฑสามารถควบคุมโรคกุงแหงไดสูง
กวาการฉีดพนสารเคมีคารเบ็นดาซิม คิดเปน 81.02 และ 72.03% ตามลำดับ

• เชื้อราสาเหตุโรคแมลง
Metarhizium ไอโซเลท 4849

ควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู

• เชื้อรา Beauveria ไอโซเลท
5335

ควบคุมเพลีย้ ไฟ อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพนทุกๆ 7 วัน หลังยายปลูกจนถึงเก็บเกีย่ ว
พบวา เชื้อราควบคุมหนอนศัตรูกะหล่ำปลีได 87% ใกลเคียงกับแปลงควบคุมที่ฉีดพน
สารเคมี เชน อะบาเม็กติน ไซเปอรเมทริน เซพวิน สปนโนแซด อาทาบรอนฟโพรนิล และ
ฟลูเบนไดอะไมด และการใชรา Beauveria ไอโซเลท 5335 สามารถควบคุมเพลี้ยไฟในพริก
ได 85% เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ใชสารเคมีอิมิดาคลอพริด อะเซทามิพริด

• สารสกัดจากพืช

สูตร D2 กำจัดเพลี้ยชนิดตางๆ ทำใหเพลี้ยออนมีเปอรเซ็นตการตายนอยกวาชุดควบคุมที่ใช
สารเคมีอะบาเม็กติน 70.88 และ 80.22% ตามลำดับ เชนเดียวกับสูตร D4 กำจัดเพลี้ยไฟ
ที่มีเปอรเซ็นตการตาย 85.49 เมื่อเทียบกับการใชสารเคมีกลุมดูดซึม เชน คอนฟดอรและ
โปรวาโด (100%)
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ชุดควบคุม - สด

ชุดทดสอบ - สด

ชุดควบคุม - แหง

ชุดทดสอบ - แหง

ผลิตผลพริก-ทดสอบชีวภัณฑ B15
ควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวพริกกะเหรี่ยง

เชื้อรา Metarhizium เขาทําลายหนอนใยผักและหนอนกระทู (บน)
เชื้อรา Beauveria เขาทําลายแมลงวันทอง (ลาง)

โครงการยอยที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและเก็บรักษาหัวเชื้อจุลินทรียสำหรับปองกัน
และกำจัดศัตรูพืชเชิงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตชีวภัณฑ 2 ชนิด ไดแก ชีวภัณฑแบบผงปองกันกำจัดโรคเหี่ยวที่เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรียที่มีสวนประกอบหลักเปนเชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท B10 และชีวภัณฑสำหรับรองกนหลุมปองกันโรค
ทางดินที่มีสวนประกอบหลักจากเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท ไอโซเลท GAR1 โดยไดปรับวิธีการเลี้ยงเชื้อเพื่อ
เพิ่มปริมาณในระยะเวลาที่สั้นลงจากเดิมเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท B10 และ
เชื้อแอคติโนมัยซีสไอโซเลท GAR1 ในขวดชมพู ขนาด 250 มิลลิลิตร เปนการ
เลี้ยงใน fermenter ขนาด 10 ลิตร และขวดชมพูขนาด 1 ลิตร ตามลำดับ พบวา
วิธีการใหมไดปริมาณเชื้อไมแตกตางจากเชื้อเริ่มตนที่มีความเขมขน 1011cfu/ml
ในขณะที่สามารถเพิ่มปริมาณเชื้อไดมากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง การคัดเลือก
สารพาชนิดใหมและทดสอบอัตราผสมเพือ่ ทดแทนการใชนำ้ ตาลแลกโตส (lactose)
ซึ่งมีราคาแพงในการผลิตชีวภัณฑ (ตนทุนชีวภัณฑ 1 กิโลกรัม เทากับ 500 บาท)
พบวา เมื่อผสมหัวเชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท B10 กับสารพาที่ประกอบดวยน้ำตาล
lactose 50 สวน กับแปงขาวเหนียว/แปงขาวโพด 50 สวน ตามวิธีการผลิต
ชีวภัณฑที่ไดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวและมีปริมาณหัวเชื้อ
ใกล เ คี ย งกั บ การใช lactose 100 ส ว นเป น สารพา และมี ต น ทุ น ลดลงเหลื อ
340 บาท ตอกิโลกรัม นอกจากนี้โครงการยังไดผลิตชีวภัณฑเพื่อสงมอบใหกับ
โครงการวิ จั ย ต า งๆ ของสถาบั น และฝ า ยอารั ก ขาพื ช มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
เพื่อนำไปทดสอบใชในพื้นที่ แบงเปนชีวภัณฑแบบผงปองกันโรคเหี่ยวที่เกิดจาก
แบคทีเรีย 95 กิโลกรัม ชีวภัณฑแบบผง/เม็ดปองกันโรคทางดิน 44 กิโลกรัม
ชีวภัณฑแบบผงปองกันโรคหลังการเก็บเกี่ยว 11 กิโลกรัม ผลการเปรียบเทียบ
วิธีการเก็บรักษาหัวเชื้อจุลินทรียที่มีศักยภาพอางอิงวิธีการของสมบูรณ (2535)
จำนวน 4 ไอโซเลท แบงเปน เชื้อแบคทีเรีย 3 ไอโซเลท และแอคติโนมัยซีส
1 ไอโซเลท โดยเก็บรักษาใน glycerol กระดาษกรอง และ silica gel รวมทั้ง
เปรียบเทียบการเก็บ ณ อุณหภูมิหอง 4 -20 และ -80 องศาเซลเซียส พบวา
การเลี้ยงเชื้อใน fermenter
ทุกวิธกี ารทำใหเชือ้ ทุกไอโซเลทยังคงมีชวี ติ และการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ่ คือ -20
และการผลิตชีวภัณฑทั้ง 2 ชนิด
และ -80 องศาเซลเซียส ทำใหเชือ้ ยังคงความมีชวี ติ และปองกันการปนเปอ นดีทสี่ ดุ
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โครงการยอยที่ 4 การทดสอบปฏิกิริยารวมระหวางกลุมเชื้อจุลินทรียและสารสกัดพืชภายใต
สภาพหองปฏิบัติการ
การทดสอบปฏิกิริยารวมระหวางเชื้อจุลินทรียดวยวิธี Dual culture หรือ Poison technique แบงเปน
เชื้อแบคทีเรีย 1 ไอโซเลท เชื้อราเหตุโรคแมลง 4 ไอโซเลท เชื้อแอคติโนมัยซีส 1 ไอโซเลท และสารสกัดสมุนไพร
2 สูตร ซึ่งไดจากผลงานวิจัยที่ผานมา เพื่อคัดเลือกกลุมที่มีระดับการยับยั้งซึ่งกันและกัน ปฏิกิริยาหรือตอตานกัน
นอยที่สุดสำหรับนำรองผลิตเปนตนแบบชีวภัณฑสูตรสำเร็จใชควบคุมศัตรูพืชมากกวา 1 ชนิด ในการฉีดพน
ครั้งเดียวกัน และขอมูลที่ไดจะนำไปเปนเงื่อนไขการใชงานพบวา กลุมเชื้อที่มีเปอรเซ็นตการยับยั้งซึ่งกันและกัน
ระดับ 50-100 เปอรเซ็นต ไดแก เชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท B10 ที่เปนสวนผสมหลักของชีวภัณฑควบคุมโรคเหี่ยว
ที่เกิดจากแบคทีเรียกับเชื้อแอคติโนมัยซีสโรคทางดินไอโซเลท GAR1, สารสกัดดีปลีผสมหางไหลกำจัดเพลี้ยกับ
เชื้อราสาเหตุโรคแมลงทั้ง 4 ไอโซเลท, เชื้อแอคติโนมัยซีส VAc006 สวนผสมของวัสดุเพาะกลาชีวภาพกับ
เชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท B10 สวนระดับการยับยั้งที่ 20-50 เปอรเซ็นต คือ สารสกัดวานน้ำควบคุมเพลี้ยออน/
โรคแอนแทรคโนสกับเชื้อราสาเหตุโรคแมลง 4 ไอโซเลท, สารสกัดหางไหลกำจัดเพลี้ยไฟกับเชื้อราสาเหตุโรคแมลง
4 ไอโซเลท, สารสกัดหางไหลผสมยาสูบกำจัดเพลี้ยตางๆ กับเชื้อราสาเหตุโรคแมลง 4 ไอโซเลท และระดับ 0-20
เปอรเซ็นต ไดแก เชื้อราสาเหตุโรคแมลง 4 ไอโซเลทภายในกลุม, เชื้อแอคติโนมัยซีส ไอโซเลท CYM1 ควบคุม
โรคใบจุดกับเชื้อราสาเหตุโรคแมลง 4 ไอโซเลท, เชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท Vas87 และไอโซเลท VBe33 ที่เปน
สวนผสมของวัสดุเพาะกลาชีวภาพกับเชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท B10

GAR

B10

GAR1-B10

ลักษณะปฏิกิริยาการยับยั้งการเจริญเติบโตระหวางเชื้อจุลินทรียแตละชนิด

บนพื้นที่สูง

โครงการยอยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑกับดักฟโรโมนเพื่อควบคุมผีเสื้อหนอนใยผัก

ทดสอบประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผักเพศผูเทียบกับผลิตภัณฑกับดักฟโรโมนเชิงการคา
และคัดเลือกวัสดุชวยชะลอการระเหยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑกับดักฟโรโมน ไดแก เทียนเจล solid paraffin,
silicone, molecular sieve ขนาดรูพรุน 4 อังสตรอม และ molecular sieve ขนาด 13X ผลการทดลองพบวาวัสดุ
แตละชนิดสามารถดูดซับสารฟโรโมนสังเคราะหในปริมาณ 100 มิลลิกรัม ไดทั้งหมด และเมื่อทดสอบดวย GC
พบองคประกอบของสารฟโรโมนสังเคราะหอยู ยกเวนเทียนเจลเมื่อหลังทำการผสมพบวา องคประกอบของสาร
ฟโรโมนสังเคราะหหายไป จากนั้นทำการศึกษาความเหมาะสมตอการนำกับดักไปใชในแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ
เพื่อดักจับผีเสื้อหนอนใยผักดวยกับดัก delta trap และแบบ wing trap พบวา การใชสารฟโรโมนสังเคราะห
ในรูปแบบผลิตภัณฑดักจับผีเสื้อหนอนใยผักรวมกับกับดักแบบ wing trap สามารถดักจับหนอนใยผักไดจำนวน
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มากกว า การใช แ บบ delta trap จึ ง จะได ท ำการนำกั บ ดั ก แบบ wing trap ไปทำการประยุ ก ต แ ละออกแบบ
ใหเหมาะสมตอไป จากนั้นศึกษาวิธีการเก็บรักษาฟโรโมนสังเคราะห ในภาชนะและอุณหภูมิที่แตกตางกันในระยะ
เวลา 90 วัน ดวยวิธี GC พบวา สารสังเคราะหฟโรโมนแตละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติของสาร
ไปคอนขางมากและมีแนวโนมวาสารที่เก็บรักษาดวยการผสมมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารสังเคราะห
ฟโรโมนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงไมสามารถเก็บไวไดนาน โดยสรุปไดวาการเก็บรักษาสารฟโรโมนสังเคราะหแบบผสม
สามารถเก็บไดนาน 30 วัน
โครงการยอยที่ 6 การวิจยั และพัฒนาสารอนุพนั ธจากน้ำสมควันไมในการควบคุมหนอนแมลงวัน
เจาะลำตนถั่วและหนอนเจาะลำตนกาแฟบนพื้นที่สูง
การศึกษาชนิดสารอนุพันธน้ำสมควันไมที่ไดจากไม 2 ชนิด คือ ไมไผกับไมยูคาลิปตัส ดวยวิธีการกลั่น
แบบลำดับสวน พบวาน้ำสมควันไมกลั่นไดจากไมตางชนิดและอุณหภูมิการกลั่นที่แตกตางกัน มีปริมาณสาร
อนุพันธความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยไมยูคาลิปตัส มีปริมาณ Methanol, Methyl
acetate, acetic acid, Propanoic acid, Total Phenol, Total Cresol, Furanone และ Butyrolactone สูงกวาไมไผ
อยางไรก็ตามสารอนุพันธ ethanol, phenol, acetone, formic acid, methyl propanate และ furanone มีปริมาณ
ไมแตกตางกัน (p>0.05) การทดสอบประสิทธิภาพน้ำสมควันไมกลั่นจากไมไผและไมยูคาลิปตัสในการควบคุม
หนอนแมลงวันเจาะลำตนถั่วและหนอนเจาะลำตนกาแฟ วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ ผลการ
ทดลองพบวาการใชน้ำสมควันไมกลั่นจากไมยูคาลิปตัส ในอัตราสวน 1 : 200 สามารถปองกันการเขาทำลาย
ตนถั่วลันเตาจากแมลงวันเจาะลำตนถั่วได และการใชน้ำสมควันไมกลั่นจากไมยูคาลิปตัสในอัตราสวน 1 : 100
สามารถยับยั้งการวางไข การเขาทำลายตนกาแฟและทำใหหนอนเจาะลำตนกาแฟตายไดมากที่สุด จากผลการ
ทดลองเกษตรกรควรใชน้ำสมควันไมกลั่นจากไมยูคาลิปตัส ชวงอุณหภูมิที่ 2 ในอัตราสวน 1 : 200 สำหรับแปลง
ถั่วลันเตา และอัตราสวน 1 : 100 สำหรับแปลงกาแฟไดทุก 7 วัน เพื่อใหเห็นผลอยางชัดเจน
โครงการยอยที่ 7 การทดสอบประสิทธิภาพและวิธีการใชชีวภัณฑเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำและมะเขือเทศในสภาพแปลง
ศึกษาและทดลองผลิตเชื้อราสูตรสำเร็จ ไดแก สูตรสำเร็จรูปแบบเม็ด แบบผง แบบน้ำ แบบน้ำมัน
จากนั้นทดสอบหาอัตราที่เหมาะสมของแตละสูตร คือ อัตราความเขมขน สูตรเม็ด 10 กรัม/1 ลิตร สูตรผง
1 กรัม/1 ลิตร สูตรน้ำเขมขน 5 มิลลิลิตร/ลิตร สูตรน้ำมัน 5 มิลลิลิตร/ลิตร ทำการทดสอบความคงทนของ
เชื้อรา จำนวน 4 ไอโซเลท ไอโซเลทละ 4 สูตรสำเร็จ ในสภาพภูมอิ ากาศ แตกตางกัน 3 สภาพอากาศ คือ อุณหภูมิ
กลางแจง มีการบังแสง และชื้น รอนจัดในเรือนกระจก พบวา สูตรสำเร็จรูปแบบเม็ดของเชื้อทั้ง 4 ไอโซเลท มีความ
คงทนตอสภาพแวดลอมตางๆ ไดดีกวาสูตรสำเร็จอื่นๆ จากนั้นทดสอบความคงทนของเชื้อรารูปแบบเม็ดใน
สภาพดินตางๆ ของโครงการขยายผลโครงการหลวง พบวา เมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 5 เดือน เชื้อรามีความมีชีวิต
อยูใกลเคียงกัน ทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารชีวภัณฑรูปแบบตางๆ ในสภาพแปลงที่ไมมีการควบคุมสภาพ
อากาศ สูตรเม็ดมีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงไดดีที่สุด รองลงมาไดแก สูตรผง และน้ำมัน ตามลำดับ
สวนสูตรน้ำเขมขน ใหผลในการควบคุมนอยทีส่ ดุ เมือ่ ระยะเวลาการพน 2 สัปดาหตอ ครัง้ และเชือ้ รา Paecilomyces
tunipes Pt.6073 ไมมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยออนและดวงหมัดผักศัตรูกะหล่ำ จากนั้นทำการแยกเชื้อรา
ทีเ่ ก็บรวบรวมไดและเลีย้ งในอาหารเลีย้ งเชือ้ แตละชนิดเพือ่ หาอาหารเลีย้ งเชือ้ ราทีม่ กี ารสรางสปอรไดสงู ผลการคัดแยก
เชื้อราจากพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงไดเชื้อรา Nomuraearileyi, Beauveria bassiana Metarhizium
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anisopliae และการนำเชื้อราทั้ง 3 สกุลมาประเมินความสามารถในการทำใหหนอนใยผักเกิดโรคตาย พบวาเชื้อรา
ที่เก็บรวบรวมไดสามารถทำใหหนอนใยผักเกิดโรคตายไดทุกไอโซเลท โดยเชื้อราทั้ง 3 ไอโซเลททำใหหนอนใยผัก
ตายไดไมแตกตางกันทางสถิติ และไดประเมินความสามารถในการทำใหเพลี้ยออนเกิดโรคตาย พบวาเฉพาะเชื้อรา
Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae ที่ทำใหเพลี้ยออนเกิดโรคตาย สวน Nomuraearileyi ไมมีความ
สามารถในการทำใหเพลี้ยออนเกิดโรคตาย
โครงการยอยที่ 8 การคัดเลือกจุลินทรียที่มีประโยชนในดินบนพื้นที่สูงเพื่อปรับปรุงดินกรดและ
ดินที่มีโลหะหนักอาซินิคปริมาณสูง
การเก็บตัวอยางดินพื้นที่สูงของโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงรวม 7 พื้นที่ พบวา
คาเฉลี่ย pH ของดินทั้ง 7 สวนใหญมีความเปนกรดสูง นอกจากมีความเปนกรดสูงแลว ปริมาณสารหนูของ
ตัวอยางดินทุกตัวอยางมีคาสูงกวาคามาตรฐาน (5.61-39.48 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ไดทำการนำตัวอยางดินมาแยก
เชื้อแบคทีเรียไดทั้งหมด 40 ไอโซเลทและไอโซเลทที่สามารถเจริญไดดีในทุกระดับ pH และที่ความเขมขนของ
Al 50 μM ไดแก ไอโซเลท 11, 19, 20, 22, 29, 30 และ 36 ผลการทดสอบแบคทีเรีย ในการทนอาซินิค พบวา
ทีท่ กุ ระดับ pH ความเขมขนของอาซินคิ 40 mM สวนใหญไมมเี ชือ้ แบคทีเรียทีแ่ ยกไดสามารถเจริญไดเลย อยางไรก็ตาม
เชื้อที่สามารถเจริญไดคอนขางดี ถึง ดีมาก ในระดับความเขมขนของอาซินิคที่ 0, 5, 10 และ 20 mM มีทั้งหมด
7 ไอโซเลท คือ 11, 19, 20, 22, 29, 30 และ 36 โดยที่ ไอโซเลท 22 ทำใหปริมาณอาซินิคในสารละลายอาหาร
ลดลงไดมากที่สุดเหลือเพียง 87.2% (1,559.7 มิลลิกรัม/ลิตร) เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ 100% ของ control
(1,787.7 และ 1,559.7 มิลลิกรัม/ลิตร)
โครงการยอยที่ 9 การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรียปฏิปกษควบคุมโรค
ขอบใบไหมกะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมหอบนพื้นที่สูง
การเก็บและแยกเชื้อสาเหตุโรคขอบใบไหมของกะหล่ำปลีจากแปลงขยายผลโครงการหลวงพบวา
2 ไอโซเลทคือ CA16 และ CA27 ทีท่ ำใหเกิดอาการใบไหมกบั ตนกะหล่ำปลีสว นการเก็บและแยกเชือ้ Cercospora sp.
สาเหตุโรคใบจุดตากบของพืชตระกูลผักกาดหอม แยกไดจำนวน 6 ไอโซเลท และทั้ง 6 ไอโซเลทนี้สามารถ
ที่ทำใหเกิดอาการใบจุดตากบกับพืชตระกูลผักกาดหอมได สำหรับการแยกเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ และยีสตปฏิปกษ
ที่แยกจากพืชตระกูลกะหล่ำ และพืชตระกูลผักกาดหอมไดแบคทีเรียปฏิปกษทั้งสิ้น 166 ไอโซเลท และยีสตปฏิปกษ
ทั้งสิ้น 38 ไอโซเลท ดังนั้น เมื่อนำเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ และยีสตปฏิปกษที่ไดทั้งหมด มาทดสอบประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคขอบใบไหมพบวา เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท BAL053 สามารถยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคไอโซเลท CA27 ไดดีที่สุด มีเสนผานศูนยกลางบริเวณใส 4.63 มิลลิเมตร สวนผลการ
ทดสอบ การอยู ร อดของ Xanthomonas sp. โดยวิ ธี เ ลี้ ย งร ว มกั น กั บ ยี ส ต ป ฏิ ป ก ษ ในอาหาร NB พบว า
เชื้อยีสตไอโซเลท CaMCC-2, BhNH-1, BhNH-2, CaMJ-4 และ FiNH-2 มีความสามารถลดปริมาณเชื้อ
Xanthomonas sp. ลงได ส ว นการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ Cercospora sp.
พบแบคทีเรียปฏิปกษไอโซเลท LBF02, LBF03, SRR02 และ SRF08 มีคาเปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ 80.82,
79.30, 75.12 และ 73.67 เปอรเซ็นตตามลำดับ ซึ่งเชื้อทั้ง 4 ไอโซเลทไมมีความแตกตางกันระดับความเชื่อมั่นที่
95 เปอรเซ็นตสวนเชื้อยีสตปฏิปกษ 5 ไอโซเลท คือ CaMJ-4, BhNH-2, BhNH-4, FiNH-1 และ KaMH-1
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Cercospora sp. ได 50.83, 49.19, 47.50, 45.00 และ 44.17 เปอรเซ็นต
ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับชุดควบคุม
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โครงการยอยที่ 10 การปรับปรุงเทคนิคการสกัดสารทุติยภูมิจากเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท
เพื่อควบคุมโรคใบจุดกะหล่ำปลี โรคใบไหมมะเขือเทศ และการคัดเลือกเชื้อราปรสิตโรคราแปงมะเขือเทศ
บนพื้นที่สูง
การแยกเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟทจากพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง บนอาหาร IMA-2 สามารถแยกเชื้อ
บริสุทธิ์ได 57 ไอโซเลท เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรค บนอาหาร ISP-2 พบวา
ไอโซเลท PAN12 และ SPI3 สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา A. brassicicola สาเหตุโรคใบจุดของกะหล่ำปลี
และ A. solani สาเหตุโรคใบไหมมะเขือเทศไดดีที่สุด ตามลำดับ สำหรับสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารทุติยภูมิ
จำพวกสารปฏิชีวนะของเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟทไอโซเลท CEN26 คือ การเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว สูตร
ISP-2 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน มีเปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญของเชื้อรา A. brassicicola
ได 90.0 เปอรเซ็นต จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพของน้ำกรองเลี้ยงเชื้อในการควบคุมโรคใบจุดของกะหล่ำปลี
ในระดับโรงเรือน พบวา การพนน้ำกรองเลี้ยงเชื้อไอโซเลท CEN26 เปนเวลา 30 นาที แลวจึงพนสปอรเชื้อรา
A. brassicicola สามารถควบคุมโรคใบจุดกะหล่ำปลีไดดที สี่ ดุ นอกจากนีท้ ำการสกัดสารทุตยิ ภูมจิ ำพวกสารปฏิชวี นะ
จากน้ำกรองเลี้ยงเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟทไอโซเลท CEN26 พบวา สารละลายอินทรีย ethyl acetate สามารถ
สกัดสารทุติยภูมิไดมากที่สุด มีเปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญของเชื้อรา A. brassicicola เทากับ 65.0 เปอรเซ็นต
การแยกเชื้อราปรสิตจากพืช 6 ชนิด สามารถแยกเชื้อราปรสิต Ampelomyces บริสุทธิ์ได 3 ไอโซเลท
จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของ conidia เชื้อราแปงมะเขือเทศ พบวาน้ำกรองเลี้ยงเชื้อรา
ปรสิตไอโซเลท 2 ในอาหาร PDA, MEA, MCzA และ CZ และน้ำกรองเลี้ยงเชื้อราปรสิตไอโซเลท 1 ในอาหาร
PDA, MEA และ MCzA สามารถยับยั้งการงอกของ conidia เชื้อราแปงได 100 เปอรเซ็นต ในทุกชวงเวลาของการ
บมเชื้อ นอกจากนี้อาหารสังเคราะห PCA, PDA, Chitin และ
V8 สามารถกระตุนการเจริญของเสนใยของเชื้อราปรสิตทั้ง
ก
3 ไอโซเลทจาก pycnidia ไดดี
ข
IMB-2

ค

ISP-2
3 วัน
5 วัน
7 วัน
10 วัน
ลักษณะการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria brassicicola
โดยน้ํากรองเลี้ยงเชื้อไอโซเลท CEN26 ในอาหารเหลวสูตร IMB-2 และ ISP-2
ที่ระยะเวลาตางกัน

3 วัน
2 วัน
หลังพนเชื้อราสาเหตุ
ระดับความรุนแรงของโรคใบจุดบนใบกะหล่ําปลี อายุ 45 วัน
หลังพนน้ํากรองเลี้ยงเชื้อไอโซเลท CEN26 30 นาที (ข) และ 1 วัน
(ค) กอนปลูกเชื้อ Alternaria brassicicola สาเหตุโรคใบจุด
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม ที่พนเชื้อราสาเหตุโรคอยางเดียว
1 วัน

โครงการยอยที่ 11 การทดสอบผลิตภัณฑสารสกัดปองกันกำจัดโรคราแปงของถั่วหวาน (Pisum
sativum) และผงสมุนไพรไลแมลงศัตรูพืชในดิน
การทดสอบประสิทธิภาพผงสมุนไพรในการปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในดินไมพบตนกลาถูกทำลาย
ในกรรมวิธีการใชผงใบยาสูบและเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมพบวา ถูกทำลายทั้งหมดการคัดเลือกและ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดพืชในการปองกันกำจัดโรคราแปงพบวา น้ำมันอบเชยที่มีการปรับใหอยูในรูป
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ของสารแขวนลอยเมื่อผสมกับน้ำสามารถนำมาใชปองกันกำจัดราแปงไดผลดี สวนสารสกัดจากพืชอื่นๆ ยังมี
ประสิทธิภาพต่ำ จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง 10 ชนิด ในการปองกันและ
กำจัดโรคแอนแทรกโนสที่เขาทำลายผลพริกในหองปฏิบัติการ พบวา สารสกัดจากตองหอ สะระแหนดอย และ
ตะไครตน สามารถปองกันการเขาทำลายเชื้อไดในระดับปานกลาง สวนสารสกัดจากพืชอื่นๆ ที่เหลือไมสามารถ
ปองกันกำจัดโรคแอนแทรกโนสได การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงในการปองกัน
กำจัดโรคราน้ำคางของกะหล่ำปลีพบวา การใชสารสกัดจากดาวกระจายดอย สะระแหนดอย และตะไครตน ทำให
จำนวนแผลที่เกิดจากโรคราน้ำคางมีจำนวนลดลง สวนกรรมวิธีอื่นๆ มีจำนวนแผลที่ใบเพิ่มขึ้น การทดสอบและ
คั ด เลื อ กสารจากพื ช ที่ ส ามารถลดแรงตึ ง ผิ ว ของน้ ำ และไม เ ป น อั น ตรายต อ พื ช ที่ ป ลู ก พบว า สารสกั ด ที่ ไ ด จ าก
ฝกสมปอยทั้งที่สกัดดวยน้ำและเอทานอล 95 เปอรเซ็นต มีคุณสมบัติทำใหน้ำเปยกใบพืชไดมากที่สุดเทากับ
สารจับใบที่เปนสารเคมี (tween 80) รองลงมาเปนใบมะดัน สวนสารสกัดจากพืชอื่นๆ ที่เหลือไมสามารถทำให
น้ำเปยกใบพืชทั้งสองชนิดได

สารสกัดจากดาวกระจายดอย สะระแหนดอย และตะไครตน
ทําใหจํานวนแผลที่เกิดจากโรคราน้ําคางมีจํานวนลดลง
สารสกัดจากยาสูบสามารถปองกันหนอนดวงแกวเขาทําลาย
ตนกลาผักไดดีกวากรรมวิธีอื่นๆ

การทดสอบชนิดของปุยน้ําหมักกับผักคะนาพบวาการใชปุยน้ําหมัก
จากนมวัวจะมีแนวโนมใหผลผลิตรองลงมาจากการใชปุยเคมี

ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยของโครงการสามารถนำไปประยุกตใชเปนชีวภัณฑควบคุมและกำจัดศัตรูพืชในระดับไรนา
เกษตรกรเพื่อทดแทนหรือใชรวมกับสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อลดปริมาณการใชสารเคมีของเกษตรกร ผลงาน
วิจัยที่ดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรแลว ไดแก
1) ชีวภัณฑชนิดเม็ดสำหรับรองกนหลุมปลูกพืช
2) ชีวภัณฑชนิดผงสำหรับคลุกเมล็ด
3) กรรมวิธีการสังเคราะหฟโรโมนสำหรับดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก
4) ชีวภัณฑสำหรับกำจัดแมลงหวี่ขาวและกรรมวิธีในการเตรียม
5) ผลิตภัณฑสำหรับเพาะกลาพืชผัก
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12. โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบการฟนฟูพื้นที่ปาไมรอบเขตชุมชน (Buffer zone)
โดยกระบวนการมีสวนรวม

มุงเนนพัฒนาตนแบบการฟนฟูพื้นที่ปาไมรอบเขตชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน รวมถึงการ
สงเสริมใหชุมชนมีการอนุรักษ ฟนฟูปา และใชประโยชนพื้นที่รอยตอระหวางพื้นที่ปาไมกับชุมชนอยางตอเนื่อง
ดำเนินการในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดอยูในเขตปาเพื่อการอนุรักษตามมติ
คณะรัฐมนตรี (โซนซี) เปนชุมชนปาเมี่ยงที่มีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศปาไม มีการปลูกพืชเกษตรภายใตรมเงา
ของไมใหญ ในลักษณะวนเกษตร พืชเกษตรที่ปลูกไดแก ชา กาแฟ ดวยวิถีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกับปาชุมชนจึงให
ความสำคัญตอการอนุรักษพื้นที่ปาไม ดังจะเห็นไดจากการมีขอหามในการปลูกพืชไร รวมทั้งขาว เนื่องจากเปนพืช
ทีต่ อ งการแสงมาก โครงสรางของสังคมพืชบริเวณพืน้ ทีป่ า ไมรอบเขตชุมชน มีสภาพปาเปนปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง
และปาดิบแลง การจัดชั้นเรือนยอดโดยทั่วไปมี 2-3 ชั้นเรือนยอด ไมนับพืชในชั้นพื้นปา (Forest Floor) เรือนยอด
ชั้นบนสุดมีความสูงอยูระหวาง 15-22 เมตร ไมเดน ไดแก ทะโล ยางปาย รักใหญ กอเดือย และกอเหล็ก
โดยตนกาวเปนชนิดไมที่มีคาดัชนีความสำคัญของพันธุพืช (Importance Value Index: IVI) สูงสุดเทากับ 102.35
พันธุพืชที่พบมีจำนวน 57 ชนิด 24 วงศ พื้นที่สวนใหญจะพบไมหนุมและกลาไมคอนขางนอย เนื่องจากเปนพื้นที่
ที่เกิดไฟปาเปนประจำ มีการเขาไปบุกรุกแผวถางพื้นที่เพื่อจับจองและทำการเกษตร โดยการนำพืชอื่นเขาไป
ปลูกแซมในปา เชน ไผ กาแฟ เปนตน
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ป า ไม ร อบเขตชุ ม ชน ชุ ม ชนจะร ว มกั น กำหนดแนวเขตพื้ น ที่ ป า ไม
รอบเขตชุมชน เปนปาใชสอย และปาที่ชุมชนอนุรักษไวเปนปาตนน้ำ ซึ่งการเขาไปใชประโยชนในแตละพื้นที่จะมี
กฎระเบียบที่ชุมชนรวมกันจัดทำขึ้น เพื่อใหเกิดการใชประโยชนควบคูไปกับการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาไม โดย
กฎระเบียบนี้ไดเปดโอกาสใหชุมชนทุกครัวเรือนและผูนำชุมชนโดยรอบไดเขามามีสวนรวมในการกำหนดรวมกัน
เพื่อใหเกิดการยอมรับและมีการใชกฎระเบียบในการบริหารจัดการพื้นที่ปาไมรอบเขตชุมชนอยางเปนรูปธรรม
การสรางแรงจูงใจในการเขามามีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูจึงเปนสิ่งสำคัญ
ที่จะทำใหเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งในระยะยาวนอกจากจะเปนการ
ฟนฟูแหลงตนน้ำลำธารและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพแลว ยังจะเปนการสรางโอกาสในการสรางรายได
อันจะเกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการเปนแหลงเรียนรูดานการจัดการพื้นที่ปาไมรอบเขตชุมชน
ซึ่งจะสงผลดีตอชุมชนในพื้นที่ตนน้ำใหสามารถอาศัยอยูรวมกับปาและสงผลตอสมดุลของน้ำที่จะไหลมายังพื้นที่
กลางน้ำและปลายน้ำอีกดวย
ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
ชุมชนมีการรวมกันกำหนดขอบเขตพื้นที่รอยตอระหวางปาไมและชุมชนที่ชัดเจน และมีแหลงศึกษา
เรียนรูดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

13. โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินและการจัดการ
ธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

เนนการทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินและการจัดการธาตุอาหารพืช
โดยป 2555 การจัดการธาตุอาหารพืชสามารถเพิ่มผลผลิตพืชได 9-137% ในพืช 8 ชนิด ไดแก ขาวไร ขาวนา
ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วดำ กะหล่ำปลี และหอมญี่ปุน ในแปลงทดสอบของเกษตรกร 72 ราย ในพื้นที่
ขยายผลฯ 20 แหง ทำใหรายไดหลังหักตนทุนเพิ่มขึ้น 371-14,171 บาท/ไร นอกจากนี้การจัดการธาตุอาหารพืชที่
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แนะนำสามารถลดตนทุนการปลูกหอมญี่ปุนในพื้นที่ขยายผลฯ ปางหินฝน 1,264 บาท/ไร การทดสอบโดยใช
สูตรปุยที่แตกตางกันตามชนิดของธาตุอาหารที่ไมเพียงพอในพืชแตละชนิดในแตละพื้นที่ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ.2551-2555 ทำใหไดสูตรปุยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตพืช 46 สูตรในพืช 11 ชนิด
ถายทอดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช การดูงานผลการทดสอบในแปลงเกษตรกรสงผลให
444 ราย ตัดสินใจลงทุนซื้อปุยตามคำแนะนำ ในพืช 9 ชนิด ในพื้นที่ขยายผลฯ 19 แหง รวมมูลคาปุย 547,086
บาท เป น งบประมาณจากเกษตรกร 58% นอกจากนี้ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล ได ส นั บ สนุ น งบประมาณ
ในป 2555 และ 2556 เปนเงิน 481,886 บาท เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช 3 ชนิด ในพื้นที่ขยายผลฯ 13 แหง นอกจากนี้
มีการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยพัฒนากลุมเกษตรกรขึ้นใหมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555
ทั้งหมด 8 กลุม ในพื้นที่ขยายผลฯ 7 แหง มีเงินหมุนเวียนรวม 228,423 บาท นอกจากนี้มีการขยายผลการเพิ่ม
ผลผลิตขาวไรในพื้นที่สูงอื่น 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน
8 แหง พื้นที่ 644 ไร และพื้นที่ถา ยทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 14 แหง
พื้นที่ 75 ไร โดยใชสูตรปุยขาวไรที่จดสิทธิบัตรเปรียบเทียบกับการจัดการธาตุอาหารพืชแบบดั้งเดิมของเกษตรกร
ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
1. สูตรปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายไดพืชแตละชนิดในแตละพื้นที่ จำนวนพืช 11 ชนิด ในพื้นที่
โครงการขยายผลฯ 22 แหง
2. การจัดการธาตุอาหารเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืช 8 ชนิด 9-137% ในแปลงเกษตรกร
72 ราย พื้นที่ขยายผลฯ 20 แหง และเพิ่มรายไดหลังหักตนทุน 371-14,171 บาท/ไร
3. องค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ แก ป ญ หาการขาดธาตุ อ าหารพื ช และ
เพิ่มผลผลิตพืช ไดรับเงินอุดหนุนจากเกษตรกรและชุมชน 58% และในปงบประมาณตอไป เปนเงิน 403,130 บาท
ในพื้นที่ขยายผลฯ 13 แหง
ตารางแสดงผลผลิตพืชจากการจัดการธาตุอาหารพืชแบบเดิมและแบบใหม ตนทุนปุยและรายไดที่เพิ่มขึ้น
เนือ่ งจากการจัดการปุย แบบใหม ในพืช 8 ชนิด จาก 72 แปลงทดสอบสาธิต ในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง
20 แหง
แปลง
ทดสอบ
(แปลง)
โปงคำ
ขาวโพด
3
ขาวไร
1
ถ้ำเวียงแก ขาวโพด
1
สะเนียน ขาวโพด
4
วังไผ
ขาวไร
4
ปางยาง ขาวโพด
2
น้ำแปง
ขาวไร
1
ขาวโพด
1
แมจริม
ขาวโพด
1
ขาวนา
3
ถั่วเหลือง
2
พื้นที่

พืช

การจัดการธาตุอาหารพืชแบบใหม
(ธาตุอาหารพืชที่เพิ่มจากแบบดั้งเดิม)
เพิ่มทางดิน
เพิ่มทางใบ
N P Ca Mg Cu B
N P Ca Mg Cu B
N P Ca Mg Zn Cu B
N Ca Mg Cu B
N P Ca Mg Cu B
N P Ca Zn Cu B
N P Ca Mg
N P Ca Mg Zn Cu B
N Ca Mg Cu B
Ca Mg Cu B
Mg Zn Cu B

ผลผลิตพืชจากการจัดการ
ผลผลิตเพิม่
ธาตุอาหาร
(%)
แบบเดิม
แบบใหม
429-779 563-1,016 30*-32**
394
633
61*
398
889
123**
472-716 675-1,036 43**-52*
527-696
670-946
18*-36**
523-564
778-844 49**-50**
744
972
31*
609
961
58**
443
738
67**
527-638
739-847
16-48**
266-368
370-560
39-52

ตนทุนปุย
ที่เพิ่ม
(บาท/ไร)
325
402
561
205
366
205
508
554
405
246
97

รายได
ที่เพิ่มขึ้น
(บาท/ไร)
680-1,505
2,468
3,122
1,318-2,293
930-2,635
1,318-2,293
2,230
2,086
1,808
970-2,761
1,469-2,776

61

รายงานประจำป 2555

แปลง
ทดสอบ
(แปลง)
น้ำแขวง ขาวโพด
3
ขาวไร
3
น้ำเคิม
ขาวโพด
3
ขาวนา
1
ปางแดงใน ขาวโพด
2
ขาวไร
2
ปาแป
ขาวนา
3
โหลงขอด ขาวโพด
1
ขาวนา
3
ปากลวย กะหล่ำปลี 1
ปางหินฝน กะหล่ำปลี 6
หอมญีป่ นุ
2
แมมะลอ ขาวไร
1
ขาวนา
1
วาวี
ขาวไร
4
ถั่วดำ
4
ถั่วแดง
1
หวยเขยง ขาวไร
1
สบเมย
ขาวไร
1
สบเมย
ขาวนา
1
แมสามแลบ ขาวไร
1
แมสอง
ขาวไร
1
ขาวนา
2
พื้นที่

พืช

การจัดการธาตุอาหารพืชแบบใหม
ผลผลิตพืชจากการจัดการ
ตนทุนปุย
รายได
ผลผลิตเพิม่
(ธาตุอาหารพืชที่เพิ่มจากแบบดั้งเดิม)
ธาตุอาหาร
ที่เพิ่ม
ที่เพิ่มขึ้น
(%)
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)
เพิ่มทางดิน
เพิ่มทางใบ
แบบเดิม
แบบใหม
N P Ca Mg B
402-585
589-742
20*-50**
713
37-810
Ca Mg Cu B
316-482
517-656 35**-81**
255
1,783-3,266
Ca Mg Zn Cu B
541-783 654-1,072 21*-37*
1,256
(-34)-912
N P K Ca Mg Zn Cu B
654
975
49*
285
3,559
N P Ca Mg Cu B
264-441
576-722 64*-118*
401
1,707-1,939
NB
138-216
270-331
53-95*
184
1,198-1,939
N P K Ca Mg Zn Cu B
208-585
265-736
26*-47**
260
431-2,274
P Ca Mg Cu B
277
419
51*
466
599
N P Ca Mg Zn Cu B
547-806 766-1,040 17-90**
201
1,139-5,716
Ca
Ca Cu B น้ำปุย หมัก 8,751
10,929
25
62
5,819
Ca
Ca B น้ำปุยหมัก
6,247-9,384 6,914-10,313 9**-16** 1,302-(-719) 6,461-14,171
Ca
Ca Cu B น้ำปุย หมัก 3,960-5,439 5,055-6,648 22*-28*
-1,264
6,737-7,307
P Zn Cu B
446
656
47**
304
2,216
N P Ca Mg Zn Cu B
739
976
32*
294
2,076
P Ca Mg Zn Cu B
127-198
85-258 43**-137**
321
693-2,777
209-263
281-395
32-62*
137
1,259-2,563
P
Ca B น้ำปุยหมัก
257-340
351-450 32**-37**
137
1,940-2,283
N P Zn Cu B Fe
472
722
53**
417
2,584
P Ca Mg Zn Cu B
177
245
38
354
325
N P Ca Mg Zn Cu B
424
658
55*
410
1,929
Ca Mg Zn B
337
454
35*
184
989
N P Ca Mg Zn Cu B
180
295
64
500
657
N P Ca Mg Zn Cu B
532-566
723-757
34*-36*
440
1,470

หมายเหตุ* และ ** หมายถึง มีความแตกตางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99% ตามลำดับ

ตารางแสดงจำนวนเกษตรกรและงบประมาณการซื้อปุยตามคำแนะนำ ปงบประมาณ พ.ศ.2555
พื้นที่
โปงคำ
แมจริม
ปางยาง
สะเนียน
ถ้ำเวียงแก
น้ำแปง
น้ำแขวง
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ราย

ไร

งบประมาณ
(บาท)

ขาวไร
ขาวนา
ขาวโพด
ขาวนา
ขาวโพด
ขาวไร
ขาวโพด
ขาวไร
ขาวโพด
ขาวโพด
ลิ้นจี่
ขาวโพด
ขาวไร
ขาวโพด
ถั่วเหลืองหลังนา

4
18
47
12
12
7
9
1
3
1
42
4
9
14
9

8
47
210
27
39
14
15
3
15
1
84
41
14
40
12

2,360
10,878
97,121
7,668
13,858
3,066
4,770
972
3,840
379
29,318
11,070
3,990
13,500
1,320

แหลงงบประมาณ (บาท)
สถาบันฯ
กลุม
เกษตรกร
เกษตรกร
วิจัย พัฒนา
2,360
10,878
28,045
2,700
13,858
1,176
4,770
972
3,840
379
29,318
11,070
1,680
12,240
1,320

4,708
4,968

4,708

อบต.

พด.

59,660

1,890

1,890

420
1,260
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พื้นที่

พืช

ราย

ไร

งบประมาณ
(บาท)

ขุนสถาน
น้ำเคิม

กะหล่ำปลี
ขาวไร
ขาวนา
ขาวโพด
ขาวไร
ขาวไร
ขาวนา
หอมญี่ปุน
หอมญี่ปุน
กะหล่ำปลี
มะเขือเทศ
ขาวนา
ขาวนา
ขาวไร
แตงกวา
กะหล่ำปลี
9 พืช

2
2
4
4
12
71
4
9
2
5
1
5
6
39
4
82
444

14
7
8
12
14
80
12
13
2
13
3
17
16
179
5
72
1,037
%

33,362
2,135
2,184
4,140
10,160
45,070
5,202
18,749
238
3,477
965
12,715
14,652
99,179
12,955
77,793
547,086
100

ผาแตก
ปาแป
โหลงขอด
แมมะลอ
ปางหินฝน
สบเมย
แมสอง
หวยเขยง
คลองลาน
ปากลวย

แหลงงบประมาณ (บาท)
กลุม
สถาบันฯ
เกษตรกร
เกษตรกร
วิจัย พัฒนา

10,160
2,760

1,375

2,112
9,650
238
2,102
965

พด.

756

11,300

10,274
9,099

19,096 4,400
330

52,093

9,990

68,460
134,848
24.65

9,333
44,835 101,499 78,756 6,410
8.19
18.55 14.40 1.17

อบรมการผสมปุยเพื่อใชเพิ่มผลผลิตพืชในแปลงทดสอบสาธิต

แบบเดิม
1,973 กิโลกรัม/ไร

32,606
2,135
2,184
4,140

อบต.

180,738
33.04

จัดดูงานแปลงทดสอบสาธิตการเพิ่มผลผลิตขาวโพด

ผลผลิตขาวโพดเพิ่ม
11%

แบบใหม
2,193 กิโลกรัม/ไร
63

รายงานประจำป 2555

14. โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตรและสังคมในการ
สรางแรงจูงใจแกชุมชนบนพื้นที่สูงในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรดิน น้ำ และปาไม

วัตถุประสงคเพื่อการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนคุณคาระบบนิเวศอยางเปน
รูปธรรม และแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในและตางประเทศ และแนวทางที่ใกลเคียงกันในประเทศไทย เพื่อนำมาสังเคราะห
และกำหนดแนวทางการนำไปประยุกตใชสำหรับพื้นที่สูงของไทยพรอมทั้งเพื่อศึกษาโดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการสรางแรงจูงใจแกชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศบนพื้นที่สูง ตามหลักการจาย
คาตอบแทนคุณคาระบบนิเวศอยางเปนรูปธรรมดำเนินการในโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ และ
โหลงขอดผลการศึกษาวิจัยในปแรกแบงออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย
1) ประเภทมาตรการเศรษฐศาสตร : นานาประเทศใชมาตรการเศรษฐศาสตรเปนเครื่องมือในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8 ประเภท คือ การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม การสนับสนุนสินเชื่อ
การกำหนดดอกเบี้ยอัตราพิเศษ การสงเสริมตลาดสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การแบงปนผลประโยชน
การจัดตั้งกองทุน การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร และการตอบแทนคุณผูใหบริการดานสิ่งแวดลอม (PES)
2) คุณคาของบริการดานสิ่งแวดลอมหรือบริการระบบนิเวศ : การใชมาตรการเศรษฐศาสตรเพื่อสราง
แรงจูงใจมุงเนนการคงคุณคาและฟนฟูบริการของระบบนิเวศ ที่สงผลกระทบโดยตรงตอการดำรงชีพของมนุษย
ทั้งการเขาถึงปจจัยหลักในการดำรงชีพ สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การมีปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งแบงออก
เปน 4 กลุมดังนี้ (1) แหลงผลิตเสบียง ไดแก อาหาร พลังงาน น้ำ สมุนไพร และยารักษาโรค (2) การควบคุมกลไก
ระบบนิเวศ ไดแก การใหรมเงา การผลิตอากาศบริสุทธิ์ การปองกันภัยพิบัติ การดูดซับสารพิษ ลดการชะลาง
ของหนาดิน การขยายพันธุพืชและสัตว (3) แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาและแหลงพันธุกรรม และ (4) แหลงของ
สุนทรียภาพ ไดแก การศึกษาเรียนรู การพักผอนหยอนใจ และแรงบันดาลใจงานศิลปะ
3) ขั้นตอนการใชมาตรการเศรษฐศาสตร : การนำมาตรการเศรษฐศาสตรใชเปนเครื่องมือในการสราง
แรงจูงใจประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก คือ (1) การศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมชุมชน (2) การเลือกบริการระบบ
นิเวศ (3) การประเมินมูลคาระบบนิเวศ (4) การเลือกมาตรการเศรษฐศาสตร (5) การจัดทำแผนธุรกิจ
4) เครือขายวิชาการดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม : สถาบันไดดำเนินโครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับโครงการ ECO-BEST ซึ่งบริหารงานโดยองคกรความรวมมือเพื่อการพัฒนาประเทศเยอรมนี (GIZ) ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการใชมาตรการเศรษฐศาสตร ในการคงคุณคาระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ลักษณะความรวมมือประกอบดวยการใหคำปรึกษาดานวิชาการการพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม และการดำเนินงานในพื้นที่นำรองที่โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ อำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม
ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
จัดพิมพสื่อการเรียนรู เรื่องบริการระบบนิเวศ 17 ดาน โดยความรวมมือกับ TEEB และ GIZ เพื่อใชใน
การสื่อสารและสรางความตระหนักในคุณคาของบริการระบบนิเวศของชุมชนบนพื้นที่สูง
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แผนงานจัดการความรูและพัฒนางานวิจัย
1. โครงการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยสินทางปญญาและการ
สรางสิทธิประโยชนจากผลงานวิจัย

เน น การสนั บ สนุ น ให ชุ ม ชนสามารถบริ ห ารจั ด การการใช
ประโยชนจากพื้นที่อนุรักษสมุนไพรและถิ่นกำเนิด สนับสนุนและรวมมือ
กับชุมชนในการรวบรวม สังเคราะหภมู ปิ ญ
 ญา และขอจดทะเบียนคุม ครอง
ทรัพยสนิ ทางปญญาทีเ่ ปนสิทธิของชุมชน สรุปบทเรียนการจัดการทรัพยสนิ
ทางป ญ ญาของชุ ม ชน รวมถึ ง ประมวลผลงานวิ จั ย ของสถาบั น และ
ดำเนินการสังเคราะหเพื่อดำเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
โดยดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของ
สถาบัน จำนวน 7 รายการ ไดแก สิทธิบัตร 4 รายการ คือ 1) กรรมวิธี
การสังเคราะหฟโรโมนสำหรับดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก 2) ชีวผลิตภัณฑ
สำหรับกำจัดแมลงหวี่ขาวและกรรมวิธีในการเตรียม 3) ผลิตภัณฑกำจัด
ศั ต รู พื ช ที่ มี ส ว นผสมของสารสกั ด จากดี ป ลี หางไหล พริ ก ไทย และ
หนอนตายหยาก 4) ผลิ ต ภั ณ ฑ ส ำหรั บ เพาะกล า พื ช ผั ก และลิ ข สิ ท ธิ์
3 รายการ คือ 1) หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรทองถิ่นบนพื้นที่สูง
ชุดที่ 1 บานปางมะโอ ตำบลแมนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
2) หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรทองถิ่นบนพื้นที่สูง บานโปงคำ ตำบล
ดูพงษ อำเภอสันติสุข จังหวัดนาน 3) ฐานขอมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง (Highland E-herbarium)
และทรัพยสินทางปญญาที่เปนสิทธิของชุมชน จำนวน 1 รายการ ไดแก
เครื่องหมายการคา “ขาววังไผ” สำหรับกลุมผลิตภัณฑขาวไรบานวังไผ
อำเภอสองแคว จังหวัดนาน

สํารวจขอบเขตปารวมกับคณะกรรมการปาชุมชน

กลุมผูผลิตผลิตภัณฑขาววังไผ

เครื่องหมายการคาขาววังไผ

2. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริการความรูและศูนยบมเพาะเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาเครือขายวิชาการในการเขาถึงองคความรูดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนจากหนวยงาน
และภาคีความรวมมือในระดับนานาชาติ และประสานความรวมมือกับหนวยงานดานการพัฒนาในการแสวงหา
การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ ดำเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงปางมะโอ อำเภอเชียงดาว และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการแกไขปญหาการปลูกฝน
อยางยั่งยืนหวยแหง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
1) เขารวมเปนสมาชิกเครือขายวิชาการ Ecosystem Services Partnership (ESP) ซึ่งเปนเครือขาย
ศึกษาวิจัยดานเศรษฐศาสตรระบบนิเวศ โดยมีศูนยประสานงานที่ประเทศเนเธอรแลนด และ The Economics
of Ecosystem and Biodiversity (TEEB) ซึ่งเปนเครือขายเผยแพรแนวปฏิบัติการใชเครื่องเศรษฐศาสตรเพื่อการ
คงคุณคาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่บริหารจัดการโดย United Nations Environment Program
2) จั ด การฝ ก อบรมเรื่ อ ง Integrated Lake Basin Management และการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อศึกษาความตองการดานการพัฒนาบุคลากร ดานการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมกับ UNESCAP ใหกับเจาหนาที่
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ของสวนราชการและองคกรพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก จำนวน 30 คน
ซึ่งประกอบดวยการบรรยายภาคทฤษฎี การนำเสนอกรณีศึกษาของแตละประเทศ และการศึกษาดูงานดาน
การจัดการทะเลสาบที่กวานพะเยา
3) พัฒนาขอเสนอโครงการ Joint Action for Sustainable Management of Natural Resources in
Northern Thailand (JASMIN) รวมกับโครงการ Trade Standard Compliance and Innovations for Agri-Food
Supply Chains in Thailand and Neighboring Countries (CIAS) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพ
ยุโรป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสินคาเกษตรอินทรียและสินคาที่ผลิตในระบบที่เปน
มิตรตอระบบนิเวศ

3. โครงการวิเคราะหความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนการผลิตทางเกษตร

เนนการศึกษาขอมูลความคุมทุนทางดานเศรษฐศาสตรในการสรางโรงเรือนปลูกพืชผัก สงเสริมให
เกษตรกรปลูกพืชในโรงเรือนที่เหมาะสมกับชนิดพืช พันธุ สภาพพื้นที่ และงบประมาณ จัดทำคูมือแนวทาง
ความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรของเทคโนโลยีการปลูกผักในโรงเรือน เพื่อเผยแพรแกผูที่เกี่ยวของรับทราบ และ
นำกรอบการประเมิ น ความคุ ม ทุ น ทางเศรษฐศาสตร ข องเทคโนโลยี ก ารปลู ก ผั ก ในโรงเรื อ นไปประยุ ก ต ใช กั บ
การประเมินความคุมทุนของโครงการอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นในสองกรณี คือ กรณีที่มีความคุมทุน และกรณีที่ไมมีความคุมทุน ซึ่งจะ
สามารถแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง และยังสามารถชวยใหเจาหนาที่สงเสริมนำขอมูลไปปรับปรุงผลผลิตให
เพิ่มขึ้นจนเกิดความคุมทุน โดยแสดงผลการวิเคราะหไดดังนี้ กรณีไมคุมทุน การลงทุนปลูกพริกหวานในโรงเรือน
ของพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ผลคือ อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) 0.96 ดังนั้นดวยตนทุนแปรผันที่สูง
และผลผลิตยังนอยในชวงเริ่มตน ทำใหโครงการไมคุมคาตอการลงทุน แตเมื่อพิจารณาในเรื่องของรายได ไมคิดคา
ตนทุนคงที่ (โรงเรือน ระบบน้ำ) รายไดยังมากกวาตนทุนแปรผัน เกษตรกรยังมีรายไดเหลือ หากจะแกปญหา
เจาหนาที่ควรชวยในการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจาก 2.43 กิโลกรัม/ตารางเมตร เปน 2.58 กิโลกรัม/ตารางเมตร ในราคา
เฉลี่ย 55 บาท/กิโลกรัม โครงการจึงจะคุมทุน กรณีคุมทุน การลงทุนปลูกมะเขือเทศพันธุโทมัส ผลคือ มูลคา
ปจจุบัน (NPV) 66,738 บาท อัตราผลตอบแทน 1.20 อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) 159.32% มีความ
คุมทุนในการลงทุน แตไมควรใหผลผลิตต่ำลงกวา 4.19 กิโลกรัม/ตารางเมตร ในราคาเฉลี่ย 20.65 บาท/กิโลกรัม
ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
คูมือแนวทางความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรของเทคโนโลยีการปลูกพืชผักในโรงเรือน ที่สามารถนำไป
ประยุกตใชกับประเมินความคุมทุนของโครงการไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด คุมคากับงบประมาณ
ที่ใชดำเนินงานโครงการ
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โครงการวิเคราะหความคุมทุนของการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

แผนงานการสงเสริมเครือขายวิจัยความรวมมือกับนานาชาติ
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เผยแพร ค วามสำเร็ จ ของโครงการหลวงอั น เกิ ด จากแนวพระราชดำริ ที่ โ ปรดเกล า ฯ
พระราชทานไวใหเปนที่ประจักษในระดับนานาชาติ และสงเสริมใหเกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ
กับตางประเทศ ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด

1. โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนากับนานาชาติ

1) การเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห วั เกีย่ วกับผลสำเร็จของโครงการหลวง
ในตางประเทศ จัดนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธสนิ คา
และผลิตภัณฑโครงการหลวงในงาน Ethnic Foods Europe
2012 ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม งาน Fine Food
Australia 2012 ณ นครเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย โดย
ผลิตภัณฑของโครงการหลวง
ที่ไดรับความสนใจ คือ กาแฟ
อราบิ ก า คุ ก กี้ ข า วเกรี ย บ
ผลิตภัณฑสมุนไพร และสินคา
หัตถกรรม
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2) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-โคลัมเบีย
ผูเ ชีย่ วชาญดานการปลูกกาแฟ และผูเ ชีย่ วชาญดานการทดสอบคุณภาพ
และรสชาติกาแฟจากโคลัมเบีย เขามาปฏิบัติงานใหคำปรึกษาดาน
การผลิตกาแฟอราบิกาคุณภาพสูง ใหแกโครงการหลวงและโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง และจัดการศึกษาดูงานดานการสรางความ
มั่ น คงด า นอาหารในครั ว เรื อ น การส ง เสริ ม รายได จ ากพื ช อายุ สั้ น
รวมทั้งการจัดการดานการตลาดจากโครงการหลวงใหแกโคลัมเบีย
3) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว มีการ
ลงนามความตกลงในหนั ง สื อ แสดงเจตจำนง (Letter of Intent)
ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการไทย-ลาว ระหว า งมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) และ United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC) ประจำ สปป.ลาว เพื่อเปน
กรอบแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่สูงใน สปป.ลาว และ
ถ า ยทอดองค ค วามรู แ ละให ค ำปรึ ก ษาเรื่ อ งการเพาะปลู ก พื ช
โครงการหลวงสูชุมชนในหมูบานนำรองในแขวงอุดมไชย จำนวน
14 ครัง้ เพือ่ สนับสนุนใหหมูบ า นนำรองเปนศูนยเรียนรูใ นการถายทอด
องคความรูสูเกษตรกรในหมูบานอื่นๆ ตอไป
4) การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ป ระสบการณ ด า นการ
พัฒนากับนานาชาติ (1) รวมกับสำนักงาน ป.ป.ส. จัดการสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ ารระหวางประเทศ วาดวยการพัฒนาทางเลือก (International
Workshop and Conference on Alternative Development-ICAD)
(2) เขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแหงสหประชาชาติ
สมัยที่ 55 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย (3) สงเยาวชนเกษตร
2 คน จากพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอางขางและอินทนนท เขารวม
ในโครงการฝกงานผูนำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปนุ
ภายใตความรวมมือระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง และสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแหงประเทศ
ญี่ ปุ น (The Japan Agricultural Exchange Council) เป น เวลา
11 เดือน

การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 55 ที่กรุงเวียนนา
68
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
สนับสนุนโครงการหลวง
และขยายผลโครงการหลวง
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาสนั บ สนุ น โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง มุ ง เน น เพื่ อ สนั บ สนุ น งาน
โครงการหลวง สนับสนุนโครงการหลวงเปนศูนยการเรียนรู การขยายผลโครงการหลวงโดยใชองคความรูของ
โครงการหลวง ผลงานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่น ครอบคลุมทั้งดานอาชีพ ความมั่นคงทางดานอาหาร รายได
การรวมกลุมที่เขมแข็ง การอนุรักษและการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสนับสนุนโครงการสำคัญ
ตางๆ เชน โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน โครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน” ประกอบดวย
3 แผนงาน ไดแก
1. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง
2. แผนงานขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
3. แผนงานจัดการองคความรูและสรางเครือขายการพัฒนาพื้นที่สูง
ดำเนินการในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38 แหง โครงการขยายผลโครงการหลวง 29 แหง โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน 10 แหง โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 180 แหง และโครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน” 10 แหง มีผลการ
ดำเนินงานรายแผนงาน ดังนี้

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง
เนนเปาหมายการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงใหเปนชุมชนเขมแข็ง สามารถวางแผนและดำเนิน
กิจกรรมในลักษณะกลุมดวยตนเอง และสามารถเขาถึงแหลงความรูหรือแหลงทุนไดดวยตนเอง โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานที่สำคัญ คือ สนับสนุนการปฏิบัติงาน การถายทอดความรู และการบูรณาการแผนปฏิบัติงานกับ
หนวยงานของรัฐ องคกรทองถิ่นและชุมชน พัฒนาศักยภาพของศูนย/สถานีโครงการหลวง เพื่อเปนศูนยเรียนรู
การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น พั ฒ นาศั ก ยภาพและส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ข องเจ า หน า ที่ แ ละเกษตรกร
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และสนับสนุนการเตรียมความพรอม
ของชุมชนเพือ่ เปนองคกรพึง่ ตนเองทีม่ คี วามเขมแข็งในดานตางๆ รวมทัง้ เพือ่ รองรับกิจกรรมเครือขายการทองเทีย่ ว
ในพื้นที่โครงการหลวง
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1. การสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเพื่อเปนศูนยเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืน

1) สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูก ารปลูกไมดอก ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง
20 แหง โดยอบรมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปลูก การดูแล การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตไมดอกไมประดับใหแกเกษตรกร จำนวน 5 ครั้ง ผูไดรับความรู 200 คน และจัดใหมีการศึกษา
ดูงานเรื่องเทคโนโลยีการปลูกไมดอกไมประดับเพื่อการตกแตงภูมิทัศน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ และเทคนิค
การปลูกและการดูแลรักษาซิมบิเดียม ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรูที่
ไดรับไปประยุกตใชในการผลิตของตนเองได นอกจากนี้มีการประชุมกลุมเกษตรกรผูปลูกไมดอก เพื่อหารือแนวการ
บรรจุ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การวางแผนการผลิต การแกไขปญหาเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตและปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ จำนวน 5 ครั้ง 262 คน และพัฒนาศูนยเรียนรู จัดทำ
แปลงสาธิตเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมดอก 7 แหง โดยสนับสนุนวัสดุเกษตร เชน เมล็ดพันธุ ตนพันธุ ปุย
ระบบน้ำ วัสดุอุปกรณภายในโรงเรือนสำหรับเปนแปลงทดสอบสาธิต

2) สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูก ารปลูกไมผล ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง
38 แหง โดยอบรมและรณรงคปรับปรุงคุณภาพไมผล จำนวน 20 ครั้ง เกษตรกรไดรับความรู 455 คน จัดการ
ศึกษาดูงานแปลงเรียนรูไมผลของเกษตรกร จำนวน 22 ครั้ง เกษตรกรเขารวม 309 คน อบรมเจาหนาที่ไมผลเรื่อง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิตไมผลเขตรอน ไมผลเขตหนาว คุณภาพไมผลขนาดเล็ก และแนวทางการพัฒนา
ไมผลตัวอยาง รวม 22 ครั้ง สังเคราะหองคความรูและจัดทำคูมือ “การปลูกเสาวรสหวาน” จำนวน 500 เลม
เพื่อเปนคูมือสำหรับนำไปใชเรียนรูและการสงเสริมการปลูกเสาวรสหวาน รวมทั้งมีการพัฒนาแปลงเรียนรูการปลูก
ไมผลตัวอยางของเกษตรกร เพื่อเปนแหลงเรียนรู 50 แปลง ทดสอบสาธิตไมผลของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
20 แปลง สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูของกลุมเกษตรกรผูปลูกไมผล 10 กลุม และติดตามใหคำแนะนำการสงเสริม
และพัฒนาการปลูกไมผลของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 64 ครั้ง

3) สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูก ารเลีย้ งสัตว ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง
10 แหง โดยถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว การผสมอาหารสัตว การปองกันโรคระบาดในสัตวปก สุกร โคและ
กระบือ รวม 12 ครั้ง เกษตรกรไดรับความรู 417 คน ติดตามใหคำปรึกษาแนะนำเรื่องการเลี้ยงสัตว การดูแลรักษา
และปองกันโรค 87 ครั้ง เกษตรกรไดรับความรู 500 คน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเลี้ยงสัตวและเสริมสราง
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ความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร จำนวน 12 กลุม และพัฒนาศูนยเรียนรูดานการเลี้ยงสัตว โดยสนับสนุนพันธุสัตว
ไดแก ลูกไกพื้นเมือง พันธุประดูหางดำ (เชียงใหม 1) สุกรลูกผสมพันธุเปยแตรง-พื้นเมือง และกระตายเนื้อ
พอแมพันธุ ปจจุบันมีศูนยการเรียนรูและศึกษาดูงานดานการเลี้ยงสัตว 14 แหง นอกจากนี้มีการจัดทำวีดิทัศนเรื่อง
“การเลี้ยงหมูหลุม” 1 เรื่อง และจัดทำคูมือ เรื่อง “โรคและการปองกันโรคในสัตว” เพื่อใชในการเผยแพรองคความรู
ใหแกเจาหนาที่และเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

4) สนั บ สนุ น การถ า ยทอดเทคโนโลยี
และการเรียนรูการปลูกผักอินทรีย ในพื้นที่ศูนย
พัฒนาโครงการหลวง 15 แหง โดยอบรมถายทอด
ความรูและศึกษาดูงานเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย
โครงการหลวง การจั ด การศั ต รู พื ช ในผั ก อิ น ทรี ย
การปลูกผักอินทรียใ นโรงเรือน รวม 15 ครัง้ เกษตรกร
ไดรับความรู 683 ราย อบรมเจาหนาที่สงเสริมของ
ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงเรือ่ งมาตรฐานเกษตรอินทรีย
มกท. เพื่อเสริมสรางความรูและสามารถนำความรู
ที่ไดไปใชในการปฏิบัติงานและใหคำปรึกษาแนะนำ
แกเกษตรกรในพืน้ ที่ รวมถึงการตรวจและรับรองฟารม
ภายใตระบบเกษตรอินทรียโครงการหลวง ผูเขารวม
71 ราย ติ ด ตามให ค ำปรึ ก ษาแนะนำแก เจ า หน า ที่
สงเสริมและเกษตรกรดานการพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย จำนวน 210 ราย
พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการผลิตผักอินทรีย ตรวจประเมินภายในแปลงปลูกอินทรียในพื้นที่
ของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 13 แหง เกษตรกรที่ตรวจประเมิน 101 ราย ประสานงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย และขอตออายุใบรับรองแหลงผลิตพืชอินทรียจากกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ซึ่งมีเกษตรกรของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 15 แหง ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
สนับสนุนการจัดทำแปลงสาธิตเพือ่ การเรียนรูใ นพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง 7 แหง และจัดทำสือ่ เพือ่ การเรียนรู/
เผยแพร 2 เรื่อง ไดแก เรื่องผักอินทรีย และหนังสือรายการผลิตผลโครงการหลวง
5) สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกชาและกาแฟอราบิกา โดยอบรม
เกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษา การปรับปรุงสวนกาแฟ สถานการณการผลิตกาแฟอราบิกาโครงการหลวง
รวม 10 ครั้ง เกษตรกรไดรับความรู 424 คน สนับสนุนการรับรองมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point) ระบบการจัดการคุณภาพดานความปลอดภัย ซึ่งใชในการควบคุมกระบวนการผลิต ใหได
อาหารทีป่ ราศจากอันตรายจากเชือ้ จุลนิ ทรีย สารเคมี และสิง่ แปลกปลอมตางๆ ของโรงคัว่ กาแฟ มูลนิธโิ ครงการหลวง
สนับสนุนการจัดทำแปลงสาธิตและแปลงเรียนรูการปลูกกาแฟอราบิกาในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 13 แหง
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และจัดทำสื่อเผยแพรประชาสัมพันธการผลิตกาแฟอราบิกาคุณภาพ และคูมือการผลิตกาแฟอราบิกาที่เหมาะสม
บนพื้นที่สูง เพื่อสงเสริมและเผยแพรขอมูลการผลิตกาแฟอราบิกาใหแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและ
โครงการขยายผลอื่นๆ
นอกจากนี้ มีการประชุมคณะทำงานและวิจัยกาแฟอราบิกามูลนิธิโครงการหลวง 4 ครั้ง เพื่อ
วางแผนและติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงาน และแผนงานสงเสริมและสถานการณการผลิต การตลาด
และราคาผลผลิตกาแฟอราบิกาของโครงการหลวง ประจำปการผลิต 2554/2555 และรวมกับคณะทำงานในการ
ติ ด ตามให ค ำแนะนำการดู แ ลรั ก ษาแปลงกาแฟอราบิ ก า ในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง รวม 9,399.9 ไร เกษตรกร
2,645 ราย ปริมาณผลผลิตที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 17 แหง สงใหมูลนิธิโครงการหลวง ปการผลิต 2554/2555
กาแฟกะลา จำนวน 226,083.4 กิโลกรัม เกษตรกรมีรายได 33,877,297 บาท

6) สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และการเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพร ใน
พืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง 37 แหง โดยอบรม
เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการปลูกพืชผักเพื่อใหได
ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย จำนวน 8 ครั้ง
เกษตรกรไดรับความรู 250 คน อบรมเจาหนาที่
เรื่ อ งการวิ นิ จ ฉั ย โรคและแมลงศั ต รู พื ช การใช
สารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย และการบริหาร
จัดการแผนการปลูกผัก จำนวน 2 ครั้ง เจาหนาที่
ไดรับความรู 195 คน ศึกษาดูงานการปลูกพืชผัก
และสมุนไพรของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง จำนวน
13 ครั้ง เจาหนาที่และเกษตรกรเขารวม 378 คน ติดตามใหคำแนะนำการสงเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผักและ
สมุนไพร จำนวน 53 ครั้ง สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาและสงเสริมพืชผักป 2554 และจัดทำแผนการ
ปฏิบัติงานป 2555 จำนวน 1 ครั้ง เจาหนาที่และเกษตรกร 232 คน สังเคราะหความรูและการจัดทำสื่อเรื่องระบบ
การผลิตพืชผักและพืชผักชนิดใหม และสนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพร 18 แหง
ดำเนินการในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 8 แหง พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 10 แหง
7) ปาชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน
ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38 แหง โดยประชุมชี้แจงทำความเขาใจใหเกษตรกรเห็นความสำคัญของการ
ปลูกปาชาวบาน มีเกษตรกรเขารวม 296 คน ประชุมชี้แจงเพื่อการรวมกลุมของเกษตรกรผูปลูกปาชาวบานและ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุมผูปลูกปาชาวบานอันนำไปสูการพัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชน 3 ครั้ง มีเกษตรกร
เขารวม 61 คน อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการจัดการสวนปาตามหลักวิชาการปาไมและถายทอดความรู
เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเผาถานจากเศษไมที่ไดจากการจัดการสวนปา (การลิดกิ่ง/การตัดสางขยายระยะ)
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เพื่อใหไดถานที่มีคุณภาพดี 2 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวม 61 คน และอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอน
การเพาะเห็ดหอมจากตนเมเปลหอม 2 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวม 44 คน จัดศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกปา
ชาวบาน เพื่อกระตุนใหเกษตรกรเห็นตัวอยางการปลูกปาชาวบานที่เปนรูปธรรมและสามารถตัดสินใจปลูกปา
ชาวบานได 3 ครั้ง มีผูเขารวม 32 คน
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุมผูปลูกปาชาวบานทั้งกลุมเดิมและกลุมใหม 4 กลุม ในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง มีเกษตรกรผูปลูกปาชาวบาน จำนวน 662 ราย พื้นที่ปลูก 667.5 ไร จำนวนกลาไม
104,876 ตน รณรงคปลูกปาชาวบานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 4 ครั้ง มีผูเขารวม 454 คน สนับสนุน
ปจจัยการผลิตกลาไมโตเร็ว เชน วัสดุในการเพาะและบำรุงรักษากลาไม ดูแลรักษาโรงเรือน ใหกับศูนยพัฒนา
โครงการหลวง 6 แหง สามารถผลิตกลาไมโตเร็วได 185,004 กลา สนับสนุนศูนยเรียนรูการปลูกปาชาวบานฯ
ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวและจัดรณรงคปลูกปาชาวบาน 1 ครั้ง มีผูเขารวม 222 คน และ
สนับสนุนการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกปาชาวบาน จำนวน 2 แหง ไดแก วัดจันทร และแมปูนหลวง
อำนวยการและการประสานงาน จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับเจาหนาที่
และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวม 2 ครั้ง ผูเขารวม 62 คน จัดประชุมคณะทำงานโครงการปาชาวบานฯ มูลนิธิ
โครงการหลวง จำนวน 4 ครั้ง ผูเขารวม 98 คน จัดฝกอบรมหลักสูตรการเปนวิทยากรที่ดีแกเกษตรกรผูปลูกปา
ชาวบานในพื้นที่แปลงเรียนรูใหแกกลุมเกษตรกรผูปลูกปาชาวบาน 1 ครั้ง มีผูเขารวม 20 คน และจัดทำสื่อ
การเรียนรูการปลูกปาชาวบานในรูปแบบแผนพับ จำนวน 4,200 แผน

8) สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเพือ่ เปนศูนยเรียนรู ดำเนินงานในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง
38 แหง โดยสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรูเ พือ่ เปนแหลงเรียนรูข องศูนยฯ และวัสดุอปุ กรณทจ่ี ำเปนตอกระบวนการ
ถายทอดความรู 10 แหง มีแปลงเรียนรูเพิ่มขึ้น 10 แปลง พัฒนาความพรอมของวิทยากร จัดทำทะเบียนวิทยากร
ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้งหมด 38 แหง แยกเปนเกษตรกร 105 คน เจาหนาที่ 96 คน จัดอบรมวิทยากร
3 รุน 60 คน สนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแพรศูนยการเรียนรูโครงการหลวง และจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น
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ของศูนยการเรียนรู รวม 20 ครั้ง ผูไดรับความรู 6,958 คน และผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธและถายทอดความรู
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับเอกลักษณหรือจุดเดนของศูนยเรียนรู 11 ชุด รวม 18,058 แผน โดยปงบประมาณ
พ.ศ.2555 มีผูเขามาเรียนรูในศูนยเรียนรูโครงการหลวงทั้ง 38 แหง จำนวน 48,396 คน

2. การรณรงคเพือ่ ลดการใชสารเคมีบนพืน้ ทีส่ งู และเฝาระวังการปนเปอ นมลพิษในสิง่ แวดลอม

ดำเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38 แหง เพื่อสำรวจและวิเคราะหคุณภาพดินและน้ำ
ประเมินผลกระทบการใชสารเคมีและสุขาภิบาลในชุมชนบนพื้นที่สูง ใหความรูในการเฝาระวังและสรางความ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการใชสารเคมีเกษตรดวยการรณรงคโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน มีผลการ
ดำเนินงานดังนี้
ตรวจปริมาณสารพิษกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมตในกระแสเลือด โดยไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานสาธารณสุขของแตละพื้นที่ในการเจาะเลือดและแปรผล ผลการตรวจพบวา เกษตรกร 3,549 คน
มีผลการตรวจคัดกรองโลหิตอยูในระดับปกติ 318 คน (รอยละ 8.96) ระดับปลอดภัย 825 คน (รอยละ 23.25)
ระดับเสี่ยง 1,430 คน (รอยละ 40.29) และระดับไมปลอดภัย 976 คน (รอยละ 27.50)
สนับสนุนกิจกรรมรณรงคลดการใชสารเคมี สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณสำหรับวิเคราะหสารพิษตกคาง
ในผลิตผลกอนสงจำหนาย สารชีวภาพเกษตร และปจจัยการผลิตที่ไดคุณภาพ การใหคำแนะนำเรื่องการเลือกและ
การใชสารปองกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกตองกับกลุมเตรียมสหกรณของชุมชน การตรวจแปลงปลูกพืชและใหคำแนะนำ
การปองกันกำจัดศัตรูพืชแกเกษตรกร และวิธีการลดสารพิษในรางกาย
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ เฝ า ระวั ง และลดการปนเป อ นมลพิ ษ ของแหล ง น้ ำ ในพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวง 17 แหง โดยจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชน การทำบอบำบัดน้ำเสียของครัวเรือน การรณรงคคัดแยก
ภาชนะบรรจุสารพิษที่ใชแลว การเก็บตัวอยางน้ำเพื่อตรวจหาสารกำจัดวัชพืช ตามมาตรฐานแหลงน้ำผิวดิน
ประเภทที่ 3 การสรางฝายดักตะกอน การปลูก
กลวยปาเพื่ออนุรักษและฟนฟูแหลงตนน้ำ
การเก็บตัวอยางดินและน้ำเพื่อตรวจ
วิเคราะหคณ
ุ ภาพ โดยจางบริษทั หองปฏิบตั กิ ารกลาง
(ประเทศไทย) จำกัด ผลการตรวจพบวา ตัวอยางน้ำ
รอยละ 74.44 ของพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง ผานเกณฑ
การประเมิ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานแหล ง น้ ำ
ผิวดิน ประเภทที่ 3 และตัวอยางดินรอยละ 30.08
ของพื้นที่โครงการหลวง ผานเกณฑการประเมิน
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานดิ น ที่ ใช ป ระโยชน เ พื่ อ
อยูอาศัยและทำการเกษตร
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3. การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและระบบ
การตรวจสอบยอนกลับ

เน น การพั ฒ นาระบบการจั ด การคุ ณ ภาพการผลิ ต พื ช และระบบการจั ด การสุ ข ลั ก ษณะอาหารใน
โรงคัดบรรจุมูลนิธิโครงการหลวง ภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ซึ่งประกอบดวย มาตรฐาน
การเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย (Organic) มาตรฐาน GlobalGAP รวมทั้งมาตรฐาน GMP/
HACCP มีผลการดำเนินงานดังนี้
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเรื่องขอกำหนดของมาตรฐาน GAP และ GlobalGAP ใหแกเกษตรกร
5,691 คน ถายทอดความรูและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่สงเสริมผักและไมผลมูลนิธิโครงการหลวง รวม 5 เรื่อง
ไดแก ภารกิจของที่ปรึกษาเกษตรกรในระบบการเพาะปลูกที่ดี : พืช ผูตรวจประเมินภายในภายใตมาตรฐาน
GAP มาตรฐาน GlobalGAP มาตรฐาน GMP/HACCP เทคโนโลยีการใหน้ำและปุยทางน้ำแกพืชในระบบการ
เพาะปลูกที่ดี ผูเขารวม 1,092 คน
ตรวจแหลงผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรภายใตมาตรฐาน GAP และ Organic ในศูนยพัฒนา
โครงการหลวง 37 แหง ติดตามและใหคำปรึกษาดานมาตรฐาน GMP/HACCP ในศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง 11 แหง
ประสานงานในการวิเคราะหผลผลิตและปจจัยการผลิต โดยตรวจวิเคราะหหาสารเคมีตกคาง 4 กลุม
ไดแก กลุม organochlorine กลุม organophosphate กลุม pyerthroid และกลุม carbamate และเชื้อโรค 5 ชนิด
ไดแก เชื้อ Escherichia coli เชื้อ Salmonella spp. เชื้อ Clostridium perfringens เชื้อ Staphylococcus aureus
เชื้อ Listeria monocytogenes เชื้อ Coliform และเชื้อ Yeast/mold อีกทั้งโลหะหนัก 4 ชนิด ไดแก สารหนู
สารปรอท สารแคดเมียม สารตะกั่ว จำนวน 47 ตัวอยาง และตรวจวิเคราะหน้ำที่ใชในแปลงปลูกพืชตามมาตรฐาน
น้ำผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน 1 ตัวอยาง และน้ำที่ใชใน
โรงคัดบรรจุสินคาเกษตรตามมาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 พ.ศ.2534 จำนวน 6 ตัวอยาง
ประสานงานเพื่อขอการรับรองแหลงผลิตและระบบผลิตภายใตมาตรฐาน GAP พืช ผัก และไมผล
ในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 37 แหง โครงการขยายผลโครงการหลวง 14 แหง โดยเกษตรกรที่ไดรับการรับรอง
แหลงผลิตพืชผัก 24 ตระกูล และไมผล 13 ชนิด ภายใตมาตรฐาน GAP จำนวน 4,351 ราย
ประสานงานเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โดยโรงคัดบรรจุสินคาเกษตรจำนวน 7 ศูนยฯ
ไดแก แมปูนหลวง แมแฮ หนองหอย ขุนวาง แมแพะ อินทนนท และหวยลึก ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
GMP/HACCP ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐาน Codex
สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู หรือ
การจั ด กิ จ กรรมของศู น ย ฯ /สถานี ด า นระบบ
การจัดการคุณภาพการผลิตพืชภายใตมาตรฐาน
อาหารปลอดภั ย จำนวน 9 ศู น ย ฯ ได แ ก
หนองหอย แม ปู น หลวง อิ น ทนนท ห ว ยโป ง
แมแฮ แมโถ แมสะปอก แมแพะ และทุงหลวง
ปรับปรุงสื่อ สงเสริมเผยแพรความรู
จำนวน 4 เรือ่ ง ไดแก มาตรฐาน GAP ผลกระทบ
ของการใชสารเคมีทางการเกษตรที่ไมเหมาะสม
ขอควรปฏิบัติในการใชสารเคมี และการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน
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4. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

1) การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ดำเนินงานในชุมชนของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38 แหง โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทำแผน
ชุมชนใหเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของรัฐ เพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหสถานการณ
ของชุมชน หาทางจัดการปญหาและการพัฒนาอยางมีแบบแผนหรือการกำหนดทิศทางในการพัฒนาหมูบาน
ของตนเอง โดยเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชน และสามารถนำเสนอแผนเขาสูหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ได
จำนวน 38 ศูนย 38 ครั้ง ผูเขารวม 1,191 คน สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการหมูบานเพื่อบริหารจัดการ
พัฒนาตามแผนชุมชน และทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมการพั ฒ นาแบบมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนและศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง เช น การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการอนุรักษดินและน้ำ การเพิ่มศักยภาพของชุมชนโดยการจัดอบรม
ศึกษาดูงาน และการปรับปรุงสิ่งกอสรางที่เปนสาธารณประโยชนของชุมชน จำนวน 43 ครั้ง ผูเขารวม 4,333 คน
รวมทั้งอบรมใหความรูแกคณะกรรมการหมูบาน ผูนำชุมชนและประชาชนเรื่อง “การวิเคราะหและเขียนโครงการ
ดานการพัฒนา” จำนวน 36 ศูนย 36 ครั้ง ผูเขารวม 1,206 คน เพื่อใหสามารถนำไปประยุกตใชในการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหลงเงินทุนตางๆ และเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานของกลุมผูนำชุมชน
สนับสนุนกิจกรรมของกลุมเพื่อเสริมสราง
ความเข ม แข็ ง และพั ฒ นาไปสู ส ถาบั น เกษตรกรหรื อ
วิสาหกิจชุมชน โดยใหความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการกลุม เชน บทบาทหนาที่ กิจกรรม คณะกรรมการ
กฎระเบียบ และประโยชนทไี่ ดจากการรวมกลุม จำนวน
38 กลุม 1,450 คน
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนและ
ดำเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน
การทำบัญชีครัวเรือน การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่ไดรับรางวัลหมูบานสะอาด
รางวัลที่ 1 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง
การออมทรัพยดวยกระบอกไมไผ ในพื้นที่ศูนยพัฒนา
รางวัลที่ 2 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ
โครงการหลวง 37 แหง 37 ครั้ง ผูเขารวม 1,182 คน
รางวัลที่ 3 สถานีเกษตรหลวงอางขาง
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมสื บ ทอดวั ฒ นธรรม
และประเพณี และสงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชน 37 ครั้ง ผูเขารวม 2,922 คน
และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมหมู บ า นน า อยู
สิง่ แวดลอมดีและปลอดมลภาวะ เพือ่ สราง
จิ ต สำนึ ก ในการรั ก ษาความสะอาดของ
บริ เวณชุ ม ชนตนเอง โดยแต ล ะชุ ม ชน
ได จั ด รณรงค ก ารรั ก ษาความสะอาด
การกำจัดขยะทีถ่ กู ตอง การทำความสะอาด
บานเรือน 38 ครั้ง ผูเขารวม 2,718 คน

78

สวพส. / HRDI

2) การพัฒนาเครือขายเยาวชนบนพื้นที่สูง เพื่อสงเสริมการรวมกลุมเยาวชนใหมีความเขมแข็ง
มีการเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เกิดจิตสำนึก
และมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมรวมกับชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ของเยาวชนดวยการอบรมพัฒนาทักษะความเปนผูนำ การฝกงานและเรียนรูงานโครงการหลวง การจัดกิจกรรม
เยาวชนพื้นที่สูงสัมพันธ รักษสิ่งแวดลอม ตานภัยยาเสพติด รวม 5 ครั้ง 295 คน เสริมสรางความเขมแข็งของกลุม
เยาวชน 60 ครั้ง 1,823 คน เสริมสรางเครือขายเยาวชนโดยการจัดคายเยาวชน ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ และจัดกิจกรรมเผยแพรผลงานเครือขายเยาวชนโครงการหลวง รวม 5 ครั้ง 555 คน และจัดทำ
หนังสือคูมือการจัดตั้งและการพัฒนากลุมเยาวชนบนพื้นที่สูง จำนวน 500 เลม เพื่อใชประกอบการจัดคายและ
จัดอบรมกลุมยุวเกษตรกร

5. การฟนฟูและอนุรักษหัตถกรรมของชนเผาบนพื้นที่สูง

เพื่ อ อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู และถ า ยทอดภู มิ ป ญ ญาด า นหั ต ถกรรมดั้ ง เดิ ม ของชนเผ า ในพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวง และใหคนในชุมชนตระหนักถึงคุณคา เกิดความภาคภูมิใจและชวยกันรักษาภูมิปญญาของตนมิให
เลือนหายไป รวมถึงพัฒนาสินคาหัตถกรรมเพื่อเปนการสรางรายไดใหแกคนในชุมชน ดำเนินงานโดยมีการฟนฟู
และถายทอดภูมิปญญาดานหัตถกรรมทองถิ่นของชนเผา อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูรูในงานหัตถกรรม
ทองถิ่นที่มีคุณคา 10 ครั้ง 143 คน อบรมใหความรูเรื่องการบริหารจัดการกลุมและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
หัตถกรรมใหตรงกับความตองการของตลาดและวางแผนการผลิตการตลาดของกลุมหัตถกรรม 43 ครั้ง 906 คน
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมผลิตงานหัตถกรรม 12 กลุม 421 คน จัดนิทรรศการเพื่อการสงเสริม
การตลาด และเผยแพรงานหัตถกรรม 5 ครั้ง 359 คน และสนับสนุนการพัฒนาศูนยเรียนรูงานหัตถกรรม
บนพื้นที่สูง 3 แหง โดยศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง 20 แหง มีรายไดจากการจำหนายสินคาหัตถกรรมผานชองทาง
ตางๆ 6,182,747.50 บาท
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6. การเตรียมความพรอมชุมชนดานการทองเที่ยว

เพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการดานการทองเที่ยวโดยกระบวนการมีสวนรวม โดยการ
กำหนดแนวทางและทิศทางในการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนของตนเอง และพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว
ในชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวกและการใหบริการ ดานการทองเที่ยวภายใตมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ เพื่อนำ
ไปสูการสรางรายไดแกคนในชุมชน โดยมีการพัฒนาศักยภาพชุมชนดานการทองเที่ยว จัดทำแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยว และจัดเวทีชุมชนเพื่อสรางความเขาใจในการบริหารจัดการกลุมทองเที่ยวในชุมชน รวม 83 ครั้ง
1,998 คน
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานดานการใหบริการและมาตรฐานแหลงทองเที่ยวในชุมชน 120 ครั้ง
ซึ่งคณะกรรมการและตัวแทนชุมชนที่ผานการฝกอบรมสามารถบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนไดเปนอยางดี
สามารถนำเสนอข อ มู ล ชุ ม ชนและแหล ง ท อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู ใ นชุ ม ชนของตนเองแก นั ก ท อ งเที่ ย วได รวมไปถึ ง
การพัฒนาการใหบริการดานอาหาร ที่พัก และการตอนรับตางๆ เพื่อสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว และ
นำไปสูการสรางรายไดในชุมชน จากผลการดำเนินงานที่ผานมามีรานอาหารผานมาตรฐาน Clean Food Good
Taste ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 27 ราน และไดรับรางวัลชุมชนทองเที่ยวหัตถกรรมตนแบบ จำนวน
2 หมูบาน คือ บานพระบาทหวยตม จังหวัดลำพูน และบานหวยหอม จังหวัดแมฮองสอน จากกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ภายใตโครงการเที่ยวหลากหลาย
สไตลภาคเหนือ (Miracle Lanna)
นอกจากนี้ มี ก ารสนั บ สนุ น กระบวนการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การการท อ งเที่ ย ว
ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง โดยการจัดกิจกรรม 34 ครั้ง มีผูเขารวม
619 คน จัดทำโปรแกรมทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชน 33 โปรแกรม เพื่อสรางโอกาสและรายได
จากการทองเที่ยวใหกับชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง โดยในป 2555 มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว จำนวน
680,119 คน สรางรายไดจากการทองเที่ยว 81,807,411 บาท
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รางวัลชุมชนทองเที่ยวหัตถกรรมตนแบบ
จากสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

7. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

จำนวน 38 แหง เพื่อสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่
โครงการหลวง โดยมีแผนปฏิบัติการศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปนตัวขับเคลื่อน มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2555 ของศูนยพัฒนาโครงการหลวง มีหนวยงาน
ทีร่ ว มจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร 22 หนวยงาน ผูเ ขารวมประชุม 203 คน งบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรรทัง้ สิน้ 489,277,445
บาท จัดประชุมคณะทำงานศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38 ศูนย จำนวน 79 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ
หนวยงานในพืน้ ที่ และรวมกันพัฒนาและแกไขปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานป 2555 และจัดทำแผนการดำเนินงานป 2556 และติดตาม ประสานงาน สนับสนุน
กิจกรรมของศูนยพัฒนาโครงการหลวง จำนวน 132 ครั้ง
นอกจากนี้มีการสนับสนุนกิจกรรมบูรณาการ
และสรางความเขมแข็งของเครือขายกลุมศูนยพัฒนา
โครงการหลวง 8 กลุ ม ศู น ย จำนวน 12 กิ จ กรรม
ได แ ก จั ด นิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว พระชนมายุ 84 พรรษา สัมมนาเรื่อง
แนวทางการผลิตและแผนความรวมมือของศูนยพัฒนา
โครงการหลวง จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งทิ ศ ทาง
การพัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทำงานเชิงบูรณาการ
ของกลุมศูนย
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38 ศูนย
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การประชุมคณะทํางานศูนยพัฒนาโครงการหลวง

การสนับสนุนกิจกรรมบูรณาการและสรางความเขมแข็งของเครือขาย
กลุมศูนยพัฒนาโครงการหลวง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานป 2555
และการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานป 2556

แผนงานขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ดำเนินการพัฒนาและสงเสริมกระบวนการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีจากโครงการหลวง เพื่อนำไป
ปรับใชใหเหมาะสมกับทุนความรูและสภาพภูมิสังคมทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของ
โครงการหลวง โดยการรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการเสริมสรางรายไดของ
ครัวเรือน พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน ตลอดจนสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอม

1. การขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

มุงเนนถายทอดองคความรูของโครงการหลวงไปสูชุมชน และประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถิ่นตาม
ความเหมาะสมของสภาพภูมิสังคม สรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทำ
แผนชุมชนและการบูรณาการกับหนวยงานของภาครัฐ เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหคนในชุมชนมีอาชีพ
มีรายได สามารถพึ่งพาตนเอง รวมทั้งพัฒนาพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงใหเปนศูนยกลางการเรียนรู
(Growth Pole Center) ในการขยายผลไปสูชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นในเขตลุมน้ำ
ดำเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 29 แหง ใน 7 จังหวัด 23 อำเภอ 33 ตำบล ไดแก
เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน นาน กำแพงเพชร กาญจนบุรี และตาก ประชากร 28,627 ครัวเรือน จำนวน
120,325 คน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
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แผนที่แสดงพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 29 แหง

1) การพัฒนาอาชีพและสรางความเขมแข็งของคนและชุมชน
1.1) การถ า ยทอดองค ค วามรู จ ากโครงการหลวงและการพั ฒ นาอาชี พ โดยการฝ ก อบรม
การศึกษาดูงาน เพื่อใหเกษตรกรนำความรูที่ไดไปปรับใชในการประกอบอาชีพ 121 ครั้ง 3,598 คน สงเสริม
การปลูกพืชตามระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) 67 ชนิด พื้นที่ปลูก 8,281 ไร ผลผลิต 2,941,270 กิโลกรัม
สรางรายได 36,884,941 บาท สงเสริมการเลี้ยงสัตว มีรายได 824,626 บาท สนับสนุนกลุมอาชีพนอกภาค
การเกษตร เชน หัตถกรรม แปรรูปผลผลิต ทองเที่ยว 49 กลุม สมาชิก 1,080 คน สรางรายได 344,622 บาท
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ตารางแสดงการสงเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
ประเภท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จำนวนชนิด เกษตรกร (ราย)

พืชผัก
ไมผล
ไมดอก
พืชไร
กาแฟอราบิกา
ปศุสัตว
- สุกร
- กระตาย
- ไก
- เปดเทศ
- โค/กระบือ
- ปลา/กบ

26
13
16
11
1
8

รวม

พื้นที่ปลูก (ไร)

จำนวน

414
1,508
23
814
584
551
102
33
148
16
4
248

308
2,110
13
2,743
3,107

384,244 กิโลกรัม
225,334 กิโลกรัม

3,894

8,281

341,045 กิโลกรัม
1,990,647 กิโลกรัม
4,154 ตัว
291 ตัว
551 ตัว
3,110 ตัว
182 ตัว
20 ตัว
107 บอ
2,941,270 กิโลกรัม
4,154 ตัว
107 บอ

รายได (บาท)
5,369,131
3,816,580
389,845
3,599,416
25,709,969
824,626

37,709,567

ตารางแสดงการสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร
จำนวนกลุม

จำนวนสมาชิก (ราย)

จำนวน

1. กลุมหัตถกรรม

33

586

2,179 ชิ้น

132,812

2. กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

9

155

40 กิโลกรัม

10,060

3. กลุมบริหารจัดการการทองเที่ยวในชุมชน

7

339

2,676 คน

201,750

49

1,080

กลุม

รวม

รายได (บาท)

344,622

1.2) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน มีการจัดเวทีเพื่อทำแผนชุมชนใน 29 แหง ซึ่งชุมชน
สามารถวิ เ คราะห ส ภาพป ญ หา ความต อ งการ และกำหนดแนวทางการพั ฒ นาตนเองที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพ
ภูมิสังคมของชุมชนตนเองได และเปนการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใหสามารถชวยเหลือตนเอง
มีผูเขารวม 870 คน สงเสริมโครงการหมูบานสะอาดชุมชนเขมแข็ง จัดกิจกรรมรณรงคทำความสะอาดภายในชุมชน
และสถานที่สาธารณประโยชน 20 ครั้ง ผูเขารวม 2,748 คน สงเสริมการออมทรัพยดวยกระบอกออมสินไมไผ
5 แหง จำนวนเงิน 181,572.50 บาท และสงเสริมการรวมกลุมเพื่อพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
310 กลุม สมาชิก 7,105 คน
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ตารางแสดงการสงเสริมการรวมกลุมเพื่อพึ่งตนเอง
ชื่อกลุม

จำนวนกลุม

จำนวนสมาชิก (คน)

1. กลุมอาชีพภาคการเกษตร
1.1 กลุมผูปลูกผัก
1.2 กลุมผูปลูกพืชไร
1.3 กลุมผูปลูกไมผล
1.4 กลุมผูปลูกกาแฟอราบิกา
1.5 กลุมผูปลูกขาว
1.6 กลุมผูปลูกไมดอก
1.7 กลุมผูเลี้ยงสัตว

25
5
19
14
4
3
39

449
94
288
415
212
27
578

2. กลุมอาชีพนอกภาคการเกษตร
2.1 กลุมผูผลิตงานหัตถกรรม
2.2 กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2.3 กลุมบริหารจัดการการทองเที่ยวในชุมชน
2.4 กลุมผูผลิตน้ำดื่ม

33
9
7
4

586
155
339
85

3. กลุมดานสังคม
3.1 กลุมเตรียมสหกรณ
3.2 กลุมออมทรัพย
3.3 กลุมเยาวชน
3.4 กลุมผูใชน้ำ

14
21
35
8

190
752
1,024
398

4. กลุมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 กลุมผูปลูกปาชาวบาน
4.2 กลุมผูผลิตปุยหมัก และปุยน้ำชีวภาพ
4.3 กลุมขยายพันธุพืชทองถิ่น

10
15
9

194
436
128

36
310

1,153
7,105

5. กลุมอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

2) การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
กำหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน 19 แหง ปลูกปาชาวบาน 520 ไร 41,450 ตน ปลูกหญาแฝก
29 แหง 1,661,400 กลา จัดทำแปลงขยายพันธุหญาแฝก 16 แหง ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน 29 แหง
ผลิตปุยหมัก 1,255 ตัน สรางฝาย 117 ฝาย ทำแนวกันไฟ ระยะทาง 93 กิโลเมตร รณรงคลดการใชสารเคมี
13 พื้นที่ วิเคราะหคุณภาพน้ำในแหลงน้ำสำหรับใชในการเพาะปลูก 17 แหง พบวา ผานเกณฑการประเมิน
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40 ตัวอยาง จาก 51 ตัวอยาง สรุปไดวาสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 3
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) โดยรอยละของการประเมินคุณภาพคิดเปน
78.43 และมีการตรวจคัดกรองโลหิตเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 13 แหง

3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส การสื่อสาร และการตลาด ทดสอบการพัฒนาตลาดผลผลิตในพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวง 28 แหง โดยมีรูปแบบการตลาด 4 รูปแบบ ไดแก
3.1) ตลาดภายในชุมชน 16 ชุมชน ไดแก ดอยปุย ปาแป หวยเขยง แมสลอง สบเมย แมสามแลบ
แมสอง วังไผ ถ้ำเวียงแก น้ำแปง ปางยาง โปงคำ แมจริม สะเนียน น้ำเคิม และน้ำแขวง ซึ่งเปนตลาดขั้นตน
เกษตรกรมีการปลูกพืชเพื่อบริโภคและขายภายในชุมชนในปริมาณไมมากนักเฉลี่ย 100-300 กิโลกรัมตอสัปดาห
มี แ หล ง รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต ส ว นใหญ ได แ ก โรงเรี ย น ค า ยผู อ พยพ ร า นอาหาร และผู บ ริ โ ภคในชุ ม ชน มี ช อ งทาง
การจำหนายผลผลิตของเกษตรกร คือ การจัดตลาดนัดชุมชน จัดขายเองในชุมชน จัดขายเองใหกับหนวยงาน
ราชการ และการฝากขายตามรานคารานอาหาร เปนตน
3.2) พอคาทองถิ่น 19 ชุมชน ไดแก ดอยปุย ปางแดงใน ปางมะโอ โหลงขอด ปากลวย แมมะลอ
ปางหินฝน คลองลาน หวยเขยง แมสลอง วาวี สบเมย แมสามแลบ แมสอง สบโขง ถ้ำเวียงแก แมจริม สะเนียน
และขุนสถาน เปนตลาดขั้นกลางที่มีการผลิตและขายภายนอกชุมชน ใหแกพอคา บริษัทเอกชน โดยผลิตตาม
ขอตกลง โดยไมมีการกำหนดราคาซื้อขายลวงหนา เชน การปลูกมะเขือเทศ กะหล่ำปลี และพริก โดยเกษตรกร
มีชองทางการจำหนายผลผลิตสงผานพอคาที่อำเภอ หรือผูรวบรวมในพื้นที่เพื่อสงตอไปยังตลาดคาสง เชน
ตลาดไท และตลาดในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
3.3) บริ ษั ท เอกชน/ห า งหุ น ส ว น ซึ่ ง อยู ใ นรู ป แบบการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล 8 ชุ ม ชน ได แ ก
ดอยปุย ปางมะโอ แมมะลอ ปากลวย แมสลอง สบเมย แมสามแลบ และแมสอง
3.4) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 11 แหง ไดแก หวยเปา ผาแตก โหลงขอด ปากลวย ปางหินฝน
แมสลอง วังไผ ถ้ำเวียงแก น้ำแปง โปงคำ และสะเนียน เปนตลาดขั้นกาวหนาที่มีการกำหนดราคาซื้อขายลวงหนา
โดยมีการระบุชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา และเวลาสงมอบที่ชัดเจนและมีความเขมขนในการตรวจรับรอง
มาตรฐานการผลิ ต ตามมาตรฐานอาหารปลอดภั ย ซึ่ ง มี ช อ งทางการจำหน า ยผลผลิ ต ของเกษตรกร ได แ ก
การจำหนายผลผลิตใหกับศูนยพัฒนาโครงการหลวงและบริษัทเอกชนเพื่อจำหนายตอไปยังตลาดปลายทาง
เชน Supermarket ภายในประเทศและการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ
3.5) ซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) เปนลักษณะของหางคาปลีกขนาดใหญ 7 ชุมชน ไดแก
หวยเปา ปางแดงใน ปางมะโอ สบเมย แมสามแลบ แมสอง และขุนสถาน
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4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1) การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวงแบบบูรณาการประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2555 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 15 หนวยงาน งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 185,097,158 บาท
4.2) ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอ เพื่อรวมกันติดตามความ
กาวหนาและพิจารณาการแกไขปญหาของการปฏิบัติงานในดานตางๆ รวม 24 ครั้ง ผูเขารวม 1,006 คน
4.3) จัดทำศูนยเรียนรูในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 29 แหง เพื่อใหเกษตรกรที่สนใจเขามา
ศึกษาเรียนรู จัดทำแปลงสาธิต โรงเรือนเพาะชำกลาไม โรงเรือนปลูกผัก โรงปุยหมักและโรงเลี้ยงไสเดือนดิน
การเลี้ยงสัตว เปนตน โดยมีผูสนใจเขามาเรียนรูและศึกษาดูงาน 5,003 คน

2. การประสานงานโครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน”

สถาบั น ดำเนิ น การโครงการ “รั ก ษ น้ ำ เพื่ อ พระแม ข องแผ น ดิ น ” ในฐานะกรรมการและเลขานุ ก าร
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานสนองพระราชเสาวนี ย ข องสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ที่ ท รงห ว งใย
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพปาตนน้ำ และขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจน
สนองแนวพระราชดำริการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำตางๆ จำนวน 10 แหง
ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย นาน อุตรดิตถ และพิษณุโลก ครอบคลุมพื้นที่รวม
3,027 ตารางกิโลเมตร จำนวน 126 หมูบาน/กลุมบาน 14,208 ครัวเรือน ประชากร 58,938 คน
โครงการรักษน้ําเพื่อพระแม
ของแผนดินลุมน้ําของ

โครงการรักษน้ําเพื่อพระแม
ของแผนดินลุมน้ําแมคํา

โครงการรักษน้ําเพื่อพระแม
ของแผนดินลุมน้ําสะงา

โครงการรักษน้ําเพื่อพระแม
ของแผนดินลุมน้ําขุนนาน

โครงการรักษน้ําเพื่อพระแม
ของแผนดินลุมน้ําปาย

โครงการรักษน้ําเพื่อพระแม
ของแผนดินลุมน้ําลี

โครงการรักษน้ําเพื่อพระแม
ของแผนดิน
ลุมน้ําแมสะมาด-หวยหมากลาง

โครงการรักษน้ําเพื่อพระแม
ของแผนดินลุมน้ํากาด

โครงการรักษน้ําเพื่อพระแม
ของแผนดินลุมน้ําปงนอย
โครงการรักษน้ําเพื่อพระแม
ของแผนดินลุมน้ําแมหาด

แผนที่แสดงพื้นที่ดําเนินงานโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน
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1) การอำนวยการและประสานงาน
• ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให
คณะกรรมการอำนวยการรั บ ทราบผลการปฏิ บั ติ ข องแต ล ะลุ ม น้ ำ และพิ จ ารณาร า งแผนแม บ ทฯ ระยะที่ 2
(พ.ศ.2555-2559)
• ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการรักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน จำนวน
1 ครั้ง เนื่องจากมีการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการชุดใหม เพื่อใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “รักษน้ำ
เพื่อพระแมของแผนดิน” มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพิจารณารายละเอียดของรางแผนแมบทฯ ระยะที่ 2
• จัดประชุมสัมมนาการจัดทำตัวชี้วัดและการบูรณาการโครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน”
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.2555 มี ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
เขารวม 18 หนวยงาน 114 คน
2) การตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน
• ตรวจเยี่ ย มและนิ เ ทศงานในพื้ น ที่ โ ครงการ
“รักษนำ้ เพือ่ พระแมของแผนดิน” เขตจังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
แม ฮ อ งสอน จำนวน 6 ครั้ ง 6 ลุ ม น้ ำ เกษตรกรที่ ไ ด รั บ การ
ตรวจเยี่ยม 729 ราย ติดตามความกาวหนาการดำเนินงานของ
หนวยงานในพื้นที่ทั้ง 10 ลุมน้ำ อยางตอเนื่องจำนวน 19 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ

ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานในพื้นที่

3. การขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ดำเนินงานโดยความรวมมือ
ระหวางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัย
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) มีวตั ถุประสงคเพือ่ ขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
และการลดป ญ หาการเพาะปลู ก ฝ น อย า งยั่ ง ยื น ไปยั ง พื้ น ที่ ที่ มี ป ญ หาการปลู ก ฝ น ซ้ ำ ซาก โดยใช แ นวทางของ
โครงการหลวงและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสรางอาชีพและรายไดบนฐานความรูที่สอดคลองกับ
สภาพภูมิสังคม เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและ
หนวยงานในพื้นที่ที่นำไปสูการพึ่งตนเอง และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน มีพื้นที่การดำเนินงาน 10 แหง ครอบคลุม 115 หมูบาน ใน 15 ตำบล 7 อำเภอ 3 จังหวัด
ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน และตาก ประชากร 4,425 ครัวเรือน จำนวน 23,585 คน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
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1) การพัฒนาอาชีพและการตลาด ถายทอดความรูจากโครงการหลวงในการพัฒนาทักษะดานการ
ประกอบอาชีพ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว รวม 12 เรื่อง 64 ครั้ง เกษตรกรที่ไดรับความรู 2,446 ราย สงเสริมการปลูก
และเพิ่มผลผลิตพืชเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารและสรางรายไดในพืช 9 ชนิด พื้นที่ 7,807 ไร เกษตรกรไดรับ
การสงเสริม 2,281 ราย สงเสริมงานหัตถกรรมชนเผา 15 กลุม สมาชิก 203 ราย ผลิตภัณฑ 1,024 ชิ้น มูลคารวม
111,616 บาท
ตารางแสดงการสงเสริมอาชีพภาคการเกษตร
การสงเสริมอาชีพภาคการเกษตร

เกษตรกร (ราย)

พื้นที่ปลูก (ไร)

การปลูกและเพิ่มผลผลิตขาวไร

616

2,800.50

การปลูกและเพิ่มผลผลิตขาวนาดำ

159

502

การปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน

179

100

การเพิ่มผลผลิตและการลดตนทุนการผลิตพืชผัก

33

225

การปลูกการจัดการผลผลิตและการตลาดพริกกะเหรี่ยง

146

139

การปลูกและการเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่ว

389

1,568.50

การปลูกและเพิ่มผลผลิต/การปลูกและดูแลรักษาไมผลไมยืนตน

43

158

การปลูกขาวโพดเหลื่อมถั่ว

66

200

การดูแลรักษา การจัดการผลผลิต และการตลาดกาแฟอราบิกา (พื้นที่เดิม)

559

1,119

การปลูกและการดูแลรักษากาแฟอราบิกา (พื้นที่ใหม)

91

995

2,281

7,807

รวม

2) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม จัดทำแผนชุมชนโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานใน 6 พื้นที่ ผูเขารวม 961 ราย จัดเวทีชุมชนเพื่อพัฒนากระบวนการขับเคลื่อน
ภายในชุมชน 3 เรื่อง ไดแก การพัฒนากลุมเยาวชนตอบทบาทในพื้นที่สูง การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
การพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน รวม 11 ครั้ง ผูเขารวม 509 คน สงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมยุวเกษตรรวมกับโรงเรียนในพื้นที่ 6 แหง สมาชิก 691 ราย สนับสนุนการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน
2 กลุม สงเสริมการจัดตั้งกลุมธนาคารปุยคอก 2 กลุม สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 ครั้ง ผูเขารวม 516 ราย และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญตางๆ ผูเขารวม 1,808 คน
3) กระบวนการปองกันยาเสพติด ดำเนินการในพื้นที่ 70 กลุมบาน โดยมีการเสริมสรางความเขาใจ
คัดกรองและบำบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบสมัครใจ จัดตั้งกองทุนนำรองฟนฟูและชวยเหลือผูผาน
การบำบัด สนับสนุนกิจกรรมดำเนินการปองกันยาเสพติด รวมถึงการสำรวจ ศึกษาขอมูล และพัฒนากระบวนการ
แพรระบาดของยาเสพติดโดยใชสื่อผสมรวมกับหนวยงานในพื้นที่
4) การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฟนฟูและปลูกปาเพื่ออนุรักษตนน้ำลำธาร
7 พื้นที่ รวม 6,002.50 ไร กลาไม 49,650 ตน ผูเขารวม 3,285 ราย สรางฝายชะลอความชุมชื้น 9 พื้นที่ 90 ฝาย
ปลูกหญาแฝก 523,000 กลา พรอมทั้งจัดทำแปลงขยายพันธุหญาแฝก 13 ไร
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5) การบริหารจัดการและกำกับดูแล
5.1) จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ มีหนวยงานรวมดำเนินการ 28 หนวยงาน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 182,823,400 บาท
5.2) จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการอำนวยการโครงการ คณะทำงานบริ ห ารและประสานการ
ดำเนินงาน คณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด คณะกรรมการอำนวยการระดับอำเภอ รวม 25 ครั้ง
5.3) จั ด ทำระบบฐานข อ มู ล ที่ ส ำคั ญ ต า งๆ เช น ข อ มู ล ประชากร ข อ มู ล ด า นอาชี พ ข อ มู ล
ดานการเกษตร ขอมูลพื้นที่ทำกิน ขอมูลขอบเขตหมูบาน รวมไปถึงการเก็บพิกัด และภาพถายภูมิประเทศ

ฝนมากกวา 150 ไร
ฝนมากกวา 100 ไร
ฝนมากกวา 50 ไร
ฝนมากกวา 1 ไร

แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝ่น

4. การสนับสนุนและรณรงคการปลูกหญาแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงสวนใหญมีความลาดชัน จำเปนตองมีระบบ
อนุรักษดินและน้ำที่เหมาะสมในการทำการเกษตร การปลูกหญาแฝกเปนกรรมวิธีหนึ่งในการอนุรักษดินและน้ำ
ที่สามารถปองกันการชะลางพังทลายของผิวหนาดิน ลดการเสื่อมความอุดมสมบูรณของดินและสารเคมีที่ไหลลงสู
แหลงน้ำที่ดีวิธีหนึ่ง โดยเกษตรกรสามารถดำเนินการไดดวยตนเองและมีคาใชจายต่ำ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
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1) สนั บ สนุ น และรณรงค ก าร
ปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ
บนพื้ น ที่ สู ง ในพื้ น ที่ ก ารดำเนิ น งานของ
สถาบัน 69 แหง 3,079,400 กลา โดยปลูก
แฝกในแปลงทำการเกษตรของเกษตรกร
พื้นที่ลาดชัน ไหลถนน คลองสงน้ำ และ
พืน้ ทีแ่ ปลงสาธารณะของชุมชน เพือ่ ปองกัน
การพังทลายของหนาดิน และสนับสนุน
การทำแปลงขยายพันธุหญาแฝกในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง 16 พื้นที่
101,400 กลา เพื่อผลิตกลาพันธุใชสำหรับ
การสงเสริมใหเกษตรกรปลูก
2) จัดทำศูนยเรียนรูหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ เพื่อเผยแพรความรู ประโยชนของหญาแฝก
ในรูปแบบตางๆ ในการปลูกสาธิตในพื้นที่ของเกษตรกรของชุมชนบานปางแดงใน โครงการขยายผลโครงการหลวง
ปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
3) เขารวมการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนในทิศทางเดียวกัน

5. การสงเสริมการจัดทำปุยอินทรียชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืช

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการผลิตปุยอินทรียจากเศษพืชและขยะอินทรียที่มีในชุมชนทองถิ่น ควบคู
ไปกับการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถผลิตปุยหมักอินทรีย ปุยอินทรียชีวภาพในการ
เพิ่มผลผลิตพืชในแปลงของตนเองไดเหมาะสม ดำเนินการในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 29 แหง
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
ถายทอดความรูโดยการจัดฝกอบรมและสาธิตการทำปุยหมักอินทรีย จำนวน 5 ครั้ง 189 คน รณรงค
สาธิตการผลิตปุยหมักหรือปุยอินทรียในชุมชน เพื่อกระตุนใหคนในชุมชนผลิตปุยอินทรียใชเอง ลดการซื้อปุยเคมี
จำนวน 4 ครั้ง 315 คน สงเสริมการทำ
ปุยอินทรียอยางงายจากเศษขยะอินทรีย
ที่มีอยูในทองถิ่น จำนวน 31 แหง และ
ติ ด ตามให ค ำแนะนำแก เจ า หน า ที่ ใ นการ
ผลิตปุยหมักและปุยอินทรีย ใน 4 พื้นที่
จากการสงเสริมการจัดทำปุย อินทรียช วี ภาพ
ในพื้ น ที่ โ ครงการขยายผลโครงการหลวง
29 แหง สามารถผลิตปุย หมักไมกลับกองได
31.2 ตัน และปุยน้ำจากมูลไสเดือนดินได
5,692 ลิตร
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6. การพัฒนาความเขมแข็งของระบบตลาดชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

มุงเนนการพัฒนาความเขมแข็งของระบบตลาดชุมชนและกระบวนการบริหารจัดการกลุมในการจัด
ตลาดผลผลิตของชุมชนอยางมีสวนรวม ภายใตแนวทางการพัฒนาตลาดผลผลิตของโครงการหลวง จากการนำเอา
ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูงมาใชเพื่อใหมีความเหมาะสมกับรูปแบบตลาด
ในแตละพื้นที่ เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกตามวิธีการที่ถูกตอง ผลผลิตมีคุณภาพดี ตอบสนองกับความ
ตองการของตลาดของแตละชุมชน และเพิ่มรายไดใหกับชุมชน ดำเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
27 แหง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1) การพัฒนาความเขมแข็งของระบบตลาดชุมชน โดยจัดใหมีการฝกอบรมการวางแผนการผลิต
และการตลาดใหกับเกษตรกร 24 ครั้ง ผูเขารวม 268 คน และเกษตรกรสามารถสงมอบผลผลิตพืชผักไดทั้งหมด
759,427 กิโลกรัม มูลคา 6,274,140 บาท แบงพื้นที่จำหนายผลผลิตดังนี้ (1) ภายในตลาดชุมชน 15 แหง
(2) ตลาดพ อ ค า ท อ งถิ่ น 3 แห ง (3) บริ ษั ท /ห า งหุ น ส ว น 13 แห ง (4) ตลาดโครงการหลวง 6 แห ง และ
(5) หางคาปลีก 3 แหง สงเสริมและสนับสนุนการจำหนายเสาวรสใหกับบริษัท/หางหุนสวน 2 แหง และหางคาปลีก
2 แหง มีปริมาณผลผลิต 33,863 กิโลกรัม มูลคา 952,988 บาท
2) การพัฒนาและถายทอดองคความรูดานกระบวนการสรางกลุมและการบริหารจัดการกลุม จัดฝก
อบรม กระบวนการสร า งกลุ ม และการบริ ห ารจั ด การกลุ ม 10 ครั้ ง ผู เข า ร ว ม 158 คน เพื่ อ ให ส มาชิ ก และ
คณะกรรมการกลุมไดเรียนรูกระบวนการและการดำเนินงานในรูปกลุม สามารถเขาถึงแหลงทุนและองคความรู
จากหนวยงานอื่นได จัดศึกษาดูงานดานกระบวนการสรางกลุมและการบริหารจัดการกลุม 2 ครั้ง ผูเขารวม 46 คน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการกลุม ทั้งในเรื่องจำหนายปจจัยการผลิตแกสมาชิก การรวบรวม
ผลผลิตจำหนาย และผูศึกษาดูงานสามารถนำแนวคิดและประสบการณที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไปพัฒนาการบริหาร
จัดการกลุมของตนเอง
3) การพัฒนาและถายทอดความรูดานการเงิน การจัดทำบัญชี และแหลงเงินทุน 10 ครั้ง ผูเขารวม
111 คน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารจัดการดานการเงินของกลุมและการทำบัญชีเบื้องตน
รวมถึงสามารถอานรายงานทางการเงินเพื่อใหทราบถึงสภาพทางการเงินของกลุมได ซึ่งจะสงผลใหกลุมมีการ
บริหารจัดการดานการเงินอยางถูกตอง
4) การพั ฒ นากระบวนการจั ด การ
หลังการเก็บเกี่ยว และการบรรจุภัณฑ โดยการ
ฝกอบรม 3 ครั้ง ผูเขารวม 57 คน และศึกษา
ดู ง าน 1 ครั้ ง 15 คน สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑและตราสินคาชุมชน 3 พื้นที่ ไดแก
ปางแดงใน คลองลาน และสบเมย
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7. การเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

มุงเนนเพิ่มศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงในการมีสวนรวม
วางแผนการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสม สงเสริมสนับสนุนชุมชน
บนพื้นที่สูงในการมีสวนรวมฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรอบชุมชน และเสริมสรางกระบวนการเรียนรู และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางมีสวนรวม
1) การกำหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจัดทำแผนที่จำลอง (Model)
และฐานขอมูลแสดงขอบเขตการใชประโยชนที่ดินใน 13 พื้นที่ จัด
ประชุมระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ
สร า งข อ บั ญ ญั ติ กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ให
เหมาะสมใน 19 พื้นที่ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกำหนดเขต
การใชประโยชนที่ดิน โดยการปลูกปาเปนแนวกันชนหมายแนวเขต
ปาและที่ทำกิน (Buffer Zone) รวม 19 พื้นที่ 880 ไร 176,000 กลา
ปลูกปาในพื้นที่ทำกินของเกษตรกร 19 พื้นที่ กลาไม 60,000 กลา
จัดทำแปลงเพาะขยายพันธุหญาแฝก 17 พื้นที่ 22.5 ไร และปลูก
หญาแฝก 1,184,000 กลา โดยปลูกตามแนวเขตพื้นที่กันชนรวมกับ
ไมยืนตน เพื่อหมายแนวพื้นที่ปาและที่ทำกิน
2) การฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม สนับสนุนงบประมาณใหกรมปาไม 3,554,800 บาท
และกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช 5,028,200 บาท สงเสริม
และสนับสนุนการปลูกปาฟนฟูระบบนิเวศตนน้ำ (ปลูกปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง) ใน 10 พื้นที่ ปลูกปาพื้นบานอาหารชุมชน
(Food Bank) ใน 10 พื้นที่ 200 ไร ปลูกปาเปยกฟนฟูระบบนิเวศ
ริมหวย เพือ่ เพิม่ ความชุม ชืน้ ในดิน ใน 9 พืน้ ที่ ปลูกปาเปนแนวกันชน
หมายแนวเขตป า และที่ ท ำกิ น (Buffer Zone) 19 พื้ น ที่ 880 ไร
ปลูกปาในพื้นที่ทำกินของเกษตรกร 19 พื้นที่
3) การเสริมสรางกระบวนการเรียนรู และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางมีสวนรวม โดยการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากชุมชนที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
ประสบความสำเร็จ ไดแก บานสามขา จังหวัดลำปาง บานปาสักงาม
จังหวัดเชียงใหม และบานหวยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย และอบรมให
ความรูและสรางความเขาใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมแกคนในชุมชน หนวยงาน
และชุมชน 19 พื้นที่
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แผนงานการจัดการองคความรูแ ละการสรางเครือขายการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
ดำเนินงานในลักษณะเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน องคกร และชุมชนทองถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูและถายทอดองคความรูโครงการหลวงไปสูชุมชนบนพื้นที่สูง โดยรวบรวม สังเคราะหองคความรูจาก
ผลสำเร็จของโครงการหลวงและผลการวิจัยเชิงประยุกต ถายทอดความรูไปสูชุมชนเปาหมายผานสื่อในรูปแบบ
ตางๆ รวมถึงการสรางเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชน

1. การถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

เนนการถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ วิถีชุมชน ภูมิปญญา
ทองถิ่น รวมทั้งการอนุรักษสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงของหนวยงาน องคกร และชุมชนตางๆ เพื่อใหเกิดบรรยากาศ
ของการรู (To-know) การเรียนรู (To-learn) และการถายทอดปรับเปลี่ยน (Transform) รวมกันภายใตการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง
พื้นที่การดำเนินงาน แบงเปน 2 สวน คือ พื้นที่ถายทอดองคความรูโครงการหลวง 180 แหง และพื้นที่
ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จำนวน 30 แหง โดยพิจารณาจากพื้นที่ 180 แหง ครอบคลุม
8 จังหวัด 24 อำเภอ 53 ตำบล ดำเนินงานภายใต 3 ยุทธศาสตร ดังนี้

แผนที่แสดงพื้นที่ดําเนินงานพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จํานวน 30 แหง
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1) การถ า ยทอดความรู แ ละการเรี ย นรู ถ า ยทอดองค ค วามรู โ ครงการหลวงผ า นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของครู ศศช. 207 คน โดยมีผูเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการนับซ้ำ จำนวน 85,620 คน
สั ง เคราะห แ ละผลิ ต สื่ อ องค ค วามรู โ ครงการหลวงรวม 11 เรื่ อ ง ในรู ป แบบโปสเตอร วี ดิ ทั ศ น และคู มื อ การ
ดำเนินงาน รวมจำนวนสื่อทั้งหมด 13,800 ชิ้น และพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติม
องคความรูโครงการหลวงใหเจาหนาที่สงเสริม รวม 9 ครั้ง มีผูเขารวม 257 คน

2) การพัฒนาจากองคความรูและการบริการของภาครัฐ เปนการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
โดยการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับ 14 หนวยงาน ประกอบดวย สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง กรมชลประทาน กรมการขาว
กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมสหกรณ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กรมปาไม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
2.1) ดานเศรษฐกิจ ปรับใชองคความรูตามสภาพภูมิสังคมของชุมชน โดยจัดทำแปลงทดสอบ
และสาธิ ต องค ค วามรู โ ครงการหลวงในด า นต า งๆ ส ง เสริ ม การทำปุ ย หมั ก 29,100 กิ โ ลกรั ม ปุ ย อิ น ทรี ย น้ ำ
8,710 ลิตร สงเสริมการปรับปรุงดินโดยใชปุยพืชสด 2,300 กิโลกรัม สงเสริมการเพิ่มผลผลิตขาวตอไรโดยการทำนา
ขั้นบันได 14 พื้นที่ 38 ไร เพิ่มผลผลิตขาวไรโดยการจัดการธาตุอาหารใน 14 พื้นที่ 92 ไร จัดทำแปลงผักปลอดภัย
1,777 แปลง สงเสริมการเลี้ยงสัตว 3,248 ตัว ปลา 660,820 ตัว สงเสริมการเพาะเห็ดไดผลผลิต 3,057 กิโลกรัม
สงเสริมการปลูกไมผล 9,788 ตน กาแฟอราบิกา 118,800 ตน ชาอัสสัม 11,500 ตน พริกกะเหรีย่ ง 8,500 ตน
2.2) ดานสังคม จัดตั้งกลุมภายในชุมชน ไดแก กองทุนยาสัตว กองทุนอาหารสัตว กลุมเตรียม
สหกรณ กลุมออมทรัพย กลุมผลิตผาทอ และกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ รวม 64 กลุม และมีการจัดรณรงคหมูบาน
สะอาดใน 17 พื้นที่ มีผูเขารวม 1,630 คน
2.3) ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมการปลูกและขยาย
พันธุแฝก 913,300 กลา สงเสริมการปลูกปาและการฟนฟูปาตนน้ำธาร 71,299 ตน จัดทำแนวกันไฟปา 122
กิโลเมตร สรางและซอมแซมฝาย 91 ฝาย ทำไบโอแกสจากมูลสุกร 11 บอ เลี้ยงไสเดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย
20 บอ
2.4) ดานการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน กรมชลประทานไดจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหลงน้ำ
ดานการเกษตร จำนวน 7 แหง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลไดดำเนินการพัฒนาแหลงน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค
โดยขุดเจาะบอบาดาล พรอมระบบประปา จำนวน 1 บอ
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2.5) ด า นการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ จั ด ทำระบบฐานข อ มู ล ของ 180 กลุ ม บ า น เพื่ อ เป น
ขอมูลกลางใหกับหนวยงานที่รวมปฏิบัติงานและผูสนใจผานเว็บไซต www.hdkn.hrdi.or.th และใชเว็บไซตเปน
ชองทางสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานซึ่งอยูในพื้นที่หางไกลกระจายอยูใน 180 กลุมบาน นอกจากนี้ยังไดมีการติดตั้ง
สัญญาณดาวเทียม (IP-Star) ในพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 30 แหง เพื่อสนับสนุนระบบการรายงาน
ขอมูลและระบบการติดตามประเมินผลใหเกิดความคลองตัว สะดวก และรวดเร็ว

ชุมชนนําองคความรูโครงการหลวงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต โดยการสนับสนุนจากโครงการและหนวยงานที่รวมปฏิบัติงาน

3) การบริหารจัดการ จัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการประจำป 2555 รวมกับ 14 หนวยงาน
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ จำนวน 5 ครั้ง ผูเขารวมจำนวน 658 คน และจัดประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ 1 ครั้ง ผูเขารวมจำนวน 402 คน รวมถึงการนิเทศติดตามผลการถายทอดองคความรู
โครงการหลวง เพื่อชวยแกไขปญหาและชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน จำนวน 180 กลุมบาน บานละ 2 ครั้งตอป
และสนับสนุนสงเสริมใหมีศูนยเรียนรูองคความรูโครงการหลวงดานตางๆ เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานและถายทอด
องคความรูโครงการหลวงใหแกผูที่เขามาเรียนรูในพื้นที่ และมีเจาหนาที่สงเสริมลงไปปฏิบัติประจำพื้นที่ จำนวน
30 แหง
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ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ
สถาบันไดรับมอบพื้นที่และทรัพยสินของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 จากกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 โดยไดเริ่มเปดใหบริการอยางเปนทางการ เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2552 เปนตนมา ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
ชื่อวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553
อุทยานหลวงราชพฤกษมีพื้นที่ 468 ไร 3 งาน 10 ตารางวา มีวัตถุประสงคการบริหารจัดการเพื่อให
อุทยานหลวงราชพฤกษเปนศูนยความรูดานพืชสวนและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยว
การเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

แผนงานวิชาการและการเรียนรู
งานวิชาการและการเรียนรู จัดกิจกรรม
ให ค วามรู ร ะยะสั้ น และฐานการเรี ย นรู
การจัดคายเยาวชน และการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ มีจำนวนผูเขารับการเรียนรู
รวมทั้งสิ้น 21,143 คน แบงเปนการเรียนรู
ผ า นการให ค วามรู ร ะยะสั้ น และหลั ก สู ต ร
ฐานการเรียนรู 3,129 คน การจัดฝกอบรม
186 คน การจั ด ค า ยเยาวชน 76 คน
หลักสูตรที่ถายทอดความรู ไดแก เกษตร
ทฤษฎีใหม ความรูเ กีย่ วกับพรรณไมในเรือน
กลวยไม ความรูเกี่ยวกับพรรณไมในเรือน
รมไม พืชสมุนไพร และการใชประโยชน
โลกของแมลง และการจั ด นิ ท รรศการ
ทางวิชาการ ผูเ ขาชม 17,662 คน ไดแก นิทรรศการภาพถายในความทรงจำ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ นิทรรศการกลวยไมไทย นิทรรศการขาวไทยและวันพืชมงคล นิทรรศการมหัศจรรยพรรณไมและตนไม
แหงชาติ และนิทรรศการปทุมมา : ทิวลิปแหงสยาม

99

รายงานประจำป 2555

แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสวน
1. การปรับปรุงและพัฒนาสวนระหวางการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
เฉลิมพระเกียรติฯ 2554

อุทยานหลวงราชพฤกษรับผิดชอบดูแลพื้นที่สวนสวนกลาง การปรับปรุงภูมิทัศนพรอมผลัดเปลี่ยน
พรรณไมใหสวยงามตลอดระยะเวลาการจัดงาน จำนวน 9 สวน ประกอบดวย สวนสวัสดี สวนอาคารโลกแมลง
สวนสมุนไพร เรือนรมไม สวนสตรอเบอรี่ สวนปาเขตรอน สวนบอนไซ สวนกลวยไม สวนรอบอาคารนิทรรศการ 2
นอกจากนั้นมีการจัดทำอุโมงคทางเดินสีเขียว (Green Tunnel) บริเวณสวนองคกรเฉลิมพระเกียรติฯ

สวนสวัสดี

สวนอาคารโลกแมลง

สวนสมุนไพร

เรือนรมไม

สวนสตรอเบอรี่

สวนปาเขตรอน

สวนบอนไซ

สวนกลวยไม

อุโมงคผัก

2. การปรับปรุงและพัฒนาสวนภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
เฉลิมพระเกียรติฯ 2554

อุทยานหลวงราชพฤกษใชแนวทางในการจัดสวนแบบสวนถาวร (Perennial Garden) ซึ่งเนนการใชไมใบ
ถาวร ไมพุมที่ใหสีสัน เพื่อลดพื้นที่ในการผลัดเปลี่ยนพรรณไม โดยแบงพื้นที่การปรับปรุงเปน 4 สวน คือ สวนแนว
แกนกลาง จำนวน 7 แปลง พื้นที่รวม 7,854 ตารางเมตร สวนองคกรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 30 สวน
สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 28 สวน สวนไมผล จำนวน 1 สวน พื้นที่รวม 2,000 ตารางเมตร
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3. งานรวบรวมพรรณไม

จัดหาพรรณไมเพิ่มเติม 4 ประเภท รวม 101 ชนิด
ได แ ก ไม ยื น ต น 33 ชนิ ด กล ว ยไม 29 ชนิ ด ไม พุ ม
27 ชนิ ด ไม เ ลื้ อ ย 8 ชนิ ด ไม ล ม ลุ ก 3 ชนิ ด และเฟ ร น
1 ชนิด เมื่อรวมกับพรรณไมที่มีอยูเดิม มีทั้งหมด 2,762 ชนิด

4. งานขยายพันธุพืชและปจจัยการผลิต

1) การเพาะขยายพรรณไมเพื่อตกแตงภูมิทัศน
ผลิตพรรณไมดอกไมประดับเพื่อใชในการจัดตกแตงภูมิทัศน
จำนวน 118,550 ตน คิดเปนมูลคา 1,778,250 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับการจัดซื้อจากรานคาภายนอกอุทยานหลวง
ราชพฤกษสามารถลดภาระคาใชจายได 1,066,950 บาท
2) การทำปุย หมักและปุย อินทรียน ำ้ ผลิตปุย หมัก
100 ตัน ผลิตปุยอินทรียน้ำ 5,600 ลิตร ซึ่งอุทยานสามารถ
ประหยัดงบประมาณในการซื้อปุยเปนเงิน 256,000 บาท

แผนงานการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
1. การจัดกิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ

1) การจัดกิจกรรมเพือ่ หารายไดและสงเสริมการทองเทีย่ ว รวม 6 ครัง้
มีผเู ขารวมทัง้ สิน้ 65,227 คน ประกอบดวย (1) งานนิทรรศการภาพถายในความทรงจำ
“มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ” 1,425 คน (2) งานปใหมเมือง
ดอกเอื้องงาม 10,172 คน (3) งานมหัศจรรยพรรณไม
และวันตนไมแหงชาติ 7,148 คน (4) งานเทศกาล
ปทุมมาทิวลิปแหงสยาม 42,446 คน (5) งานวันแม
แหงชาติ 3,929 คน และ (6) งานนิทรรศการภาพถาย
“มหัศจรรยรังสรรค โดย
ธรรมชาติ” 107 คน และ
ออกบู ธ ประชาสั ม พั น ธ
อุทยานหลวงราชพฤกษ
รวม 16 ครั้ง
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2) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม รวม 3 ครั้ง ประกอบดวย (1) การปลูกยางนา เฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา โดยนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร พรอมดวยคณะรัฐมนตรี (2) งานวันผูสูงอายุแหงชาติ
มีผูเขารวม 2,836 คน และ (3) งานแจกเมล็ดพันธุขาวพระราชทาน และนิทรรศการขาวไทย มีผูเขาชม 951 คน

3) การจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่น รวม 8 ครั้ง ประกอบดวย
(1) การจัดงานวันจักรี รวมกับจังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมงาน 1,537 คน
(2) การจัดงานทองเที่ยวเชียงใหม มวนใจ OTOP ช็อปวิสาหกิจชุมชน ยลภูมิปญญาลานนาไทย
มีผูเขารวมงาน 3,021 คน
(3) การจัดทำ “แพ็กเกจเที่ยวเชียงใหมสุดคุม 999 บาท ราคาเดียวเที่ยว 3 ซู + 1 สวนฯ” รวมกับ
สวนสัตวเชียงใหม เชียงใหมซูอควาเรียม เชียงใหมไนทซาฟารี
(4) การจั ด งานเลี้ ย งต อ นรั บ คณะกรรมาธิ ก ารภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกและแปซิ ฟ ก และ
คณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต (UNWTO) รวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีผูเขารวมงาน 400 คน
(5) กิจกรรมตั้งจุดสังเกตการณและถายทอดสดปรากฏการณ “ดาวศุกรผานหนาดวงอาทิตย”
รวมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) มีผูเขารวมงาน 1,535 คน
(6) งานประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นอาเซียน”
รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีผูเขารวมงาน 32,683 คน
(7) งาน “มหัศจรรยทองเที่ยวเชิงนิเวศนและผจญภัย” และ “มหกรรมทองเที่ยวชุมชนจังหวัด
เชียงใหม” รวมกับสำนักงานการทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมงาน 1,626 คน
(8) งานคอนเสิ ร ต “เพราะรั ก ที่ เ ธอให ม า ศรี ไ ศล สุ ช าตวุ ฒิ Live in Chiang Mai” ร ว มกั บ
สายการบินแอรเอเชีย และเอ็กซโปลิงค โกลบอล เน็ทเวอรค มีผูเขารวมชม 518 คน
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4) การจัดกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวม 3 ครั้งประกอบดวย
(1) งานเสนใยแหงความจงรักภักดี (2) อบรมแนวทางการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ และ (3) การประชุม
เชิงปฏิบัติการและการประกวดโครงการ “ชุมชนมาตรฐาน หมูบานปลอดการเผา”

2. กิจกรรมดานการตลาดและการหารายได

อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ไ ด ป ด ให บ ริ ก ารตั้ ง แต วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2554 เพื่ อ ส ง มอบพื้ น ที่ ใ ห แ ก
กรมวิ ช าการเกษตร ในการจั ด งานมหกรรมพื ช สวนโลกเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ราชพฤกษ 2554 ระหว า งวั น ที่
14 ธันวาคม 2554-14 มีนาคม 2555 โดยในชวงการจัดงานอุทยานหลวงราชพฤกษไมสามารถหารายไดจาก
คาบัตรผานประตู รายไดสวนแบงจากรถพวงและรถกอลฟ การใหเชารถจักรยาน และการเชาพื้นที่ตางๆ ได
แตสามารถหารายไดจากการจำหนายของที่ระลึกและพรรณไม การจำหนายบัตรรายป และไดเปดดำเนินการ
อีกครั้ง ในวันที่ 6 เมษายน-30 กันยายน 2555 มีรายไดตางๆ ดังนี้
1) การใหหนวยงานตางๆ เชาพื้นที่ เพื่อขายสินคา จัดกิจกรรมและนิทรรศการตางๆ จัดงานเลี้ยง
รวม 38 ครั้ง มีรายไดหลังหักภาษี รวมทั้งสิ้น 1,620,252.38 บาท
2) การจำหนายบัตรคาบำรุงและบัตรรายปอุทยานหลวงราชพฤกษ ในระหวางวันที่ 6 เมษายน
2555-30 กันยายน 2555 มีรายไดหลังหักภาษี รวมทั้งสิ้น 3,866,934.59 บาท
3) การจัดเก็บรายได ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554-30 กันยายน 2555 มีรายไดหลังหักภาษี จำนวน
ทั้งสิ้น 14,757,849 บาท
ในปงบประมาณ 2554 รัฐบาลไดใชอุทยานหลวงราชพฤกษ เปนสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
ในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2555 และสถาบันตองปรับปรุงอุทยานหลวงราชพฤกษ และเปดดำเนินการ
ไดตั้งแต 6 เมษายน 2555-30 กันยายน 2555 ซึ่งเปนชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยวและเขาสูฤดูฝน ทำใหจำนวน
นักทองเที่ยวเขาชมอุทยาน จำนวน 145,478 คน
103

รายงานประจำป 2555

แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ
อุทยานหลวงราชพฤกษไดรับงบประมาณประจำป พ.ศ.2555 สำหรับบริหารจัดการ จำนวน 44,734,000
บาท และสามารถจัดเก็บรายไดจากการดำเนินงานไดทั้งหมด 14,757,849 บาท จากการดำเนินงานที่ผานมาไดมี
การเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการในดานตางๆ ประกอบดวย
1) งานอาคารและสถานที่ มีการดูแลอาคารสถานที่ชวงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 โดย
ออกแบบและเขียนแบบงานกอสรางตางๆ ตรวจสอบและซอมแซมระบบไฟฟา ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ
ซอมแซมระบบน้ำพุ และซอมแซมทั่วไป รวมทั้งสิ้น 851 ครั้ง และหลังการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 ไดมี
งานซอมแซมและดูแลอาคารสถานที่ รวมทั้งสิ้น 895 ครั้ง
2) งานพัสดุ ไดมีการจัดซื้อจัดจางวัสดุและครุภัณฑ รวมทั้งสิ้น 974 ครั้ง โดยสงมอบ/รับมอบพัสดุ
สิ่งปลูกสรางและพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ ใหกรมวิชาการเพื่อจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 จำนวน
2,265 รายการ รวมมูลคาทรัพยสินฯ 835,791,423.26 บาท
3) งานการเงิ น และบั ญ ชี อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ไ ด รั บ เงิ น งบประมาณประจำป 2555 ทั้ ง หมด
44,734,000 บาท และไดทำการเบิกจายไปทั้งหมด 44,676,000 บาท
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ยุทธศาสตร
การเสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
แผนงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองคกรใหมีศักยภาพและมีความโปรงใส สามารถรองรับ
เอกสารจากนอกสำนักงานและสามารถสั่งการและโตตอบกันภายในได และมีระบบการใหบริการขอมูลแกผูบริหาร
ในการติดตามความกาวหนาของโครงการ กิจกรรม และการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใชในการวางแผนและการดำเนินงาน
ในระยะสั้นและระยะยาว และมุงเนนการจัดทำระบบฐานขอมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงใหครอบคลุม
ภาวะทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรมนุษยบนพื้นที่สูง รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและขอมูลเชิงพื้นที่ และ
องคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใหมีเครือขายเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูล
ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง
โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหมเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใชงานเกิน 5 ป พรอมทั้งอุปกรณตอพวง
จำนวน 25 ชุด ติดตั้งดาวเทียม IP-Star ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง และติดตั้งอุปกรณไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่ไมมีไฟฟาใชงาน 6 แหง ไดแก ปางหินฝน ปากลวย แมมะลอ
สบเมย แมสามแลบ และแมสอง

2) การพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง โดยติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพ
อากาศในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 3 แหง ไดแก แมจริม น้ำแขวง และดอยปุย ซึ่งสามารถสงขอมูล
มาเก็บไวเปนฐานขอมูลสวนกลางผานสัญญาณดาวเทียม IP-Star และจัดทำรายงานขอมูลสถานภาพการใช
ประโยชนทรัพยากรบนพื้นที่สูงและบันทึกในระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการสืบคน
3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยเชื่อมตอระบบเครือขายอุทยานหลวง
ราชพฤกษเขากับระบบเครือขายของสถาบัน เพื่อชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานอินเทอรเน็ตและระบบ
งานตางๆ ของสถาบัน เชน WINSpeed MIS
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4) การสำรวจความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง โดยเกษตรกร
บนพื้นที่สูงที่ไดรับการถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวงมีความพึงพอใจในการไดรับบริการ รอยละ
91.05 และผูรับบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษมีความพึงพอใจในการไดรับบริการ รอยละ 84.32 ซึ่งผลการ
ประเมินอยูในระดับพอใจมากทั้ง 2 กลุม
5) การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงและโครงการถายทอดองคความรูโ ครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จำนวน 11 แหง โดยที่ปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารของสถาบัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ให ค ำแนะนำ และสร า งขวั ญ กำลั ง ใจแก เ จ า หน า ที่ ให ส ามารถ
ดำเนินงานไดตามแผนปฏิบัติงานและบรรลุเปาหมายของโครงการ
อยางมีประสิทธิภาพ
6) การศึกษาเพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงใน
ลุมน้ำสาละวิน กก และโขง โดยมีจุดเนนการพัฒนา ดังนี้
(1) ดานเศรษฐกิจ ควรเนนการสงเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและการตลาด การสงเสริมอาชีพใหคนอยูร ว มกับปา การสงเสริม
อาชีพนอกภาคการเกษตร สงเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชและสัตวเพื่อ
สรางความมั่นคงทางอาหาร
(2) ด า นสั ง คม เน น การส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต
การสงเสริมคุณภาพชีวติ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การบูรณาการระหวางหนวยงาน/ภาคีเครือขายทีม่ อี ยู
(3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนการฟนความอุดมสมบูรณ ดูแล และบริหารจัดการ
(4) ดานโครงสรางพื้นฐาน เนนการพัฒนาเสนทางการคมนาคม ระบบกระจายน้ำ พลังงาน และ
ระบบสื่อสาร
(5) ดานงานวิจัย เนนการศึกษาและวิจัยเชิงนโยบาย เชน การวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตอการดำรงชีพและระบบผลิตบนพื้นที่สูง การวิจัยในการเตรียมพรอมของชุมชนในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน การศึกษาความเปนไปไดในการเชื่อมโยงตลาด ระบบโลจิสติกส การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เชน การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชใชน้ำนอยและเกษตรประณีต การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพในพืช
เศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขัน การวิจัยเพื่อสรางระบบแรงจูงใจและการมีสวนรวมของชุมชน
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การวิจัยปรับปรุงและบำรุงดิน โดยขยายผลเทคโนโลยีจากแปลงทดสอบสูแปลง
เกษตรกร
(6) ดานการบริหารจัดการแผนบูรณาการ เนนการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และ
กำหนดแนวทางการพัฒนาการรวมกันของแตละหนวยงานและชุมชน การจัดทำฐานขอมูลดานการสำรวจขอมูล
บนพื้นที่สูง ผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนบูรณาการโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน อปท. และ
ระดับจังหวัด จัดตั้งศูนยประสานงานในระดับลุมน้ำ เพื่อขยายผลองคความรู มีแปลงทดสอบสาธิต และทำงาน
เชิงกระบวนการรวมกับชุมชน และประสานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การประเมินผล และติดตามผลการ
ดำเนินงานอยางใกลชิดและตอเนื่อง
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แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกร
พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการระบบบริหารบัญชีและการเงิน ระบบการเบิกจายเงินประมาณ
และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนโครงการ รวมถึงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหเกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี
1) จั ด ประชุ ม คณะกรรมการสถาบั น 10 ครั้ ง ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการต า งๆ 41 ครั้ ง จั ด ประชุ ม
ประจำเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถาบัน 7 ครั้ง และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนิน
ของสถาบัน 2 ครั้ง
2) งานธุรการและประชาสัมพันธ รับ-สงหนังสือภายในสถาบัน 28,113 ฉบับ ภายนอก 6,454 ฉบับ คำสั่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 99 คำสั่ง เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมขาวสาร สวพส. ใน Website สถาบัน
72 เรื่อง และนำบุคลากรเขารวมพระราชพิธีและงานพิธีสำคัญจังหวัดเชียงใหม 20 ครั้ง
3) งานพัสดุและอาคาร ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุและครุภัณฑของสถาบัน ดังนี้
รายการ
ใบสั่งซื้อ-จาง
สัญญาซื้อขาย
สัญญาจาง
สัญญาจางที่ปรึกษา
สัญญาจางปฏิบัติงานโครงการ
สัญญาจางเหมาบริการ
ขอตกลงเชา
สัญญาจางเหมาเอกชน

รวม

จำนวน (ฉบับ)
5,167
14
8
3
206
200
4
5
5,607

จำนวนเงิน (บาท)
66,172,552.20
9,263,651.60
9,069,328.00
1,650,000.00
19,114,298.49
8,358,235.47
117,000.00
1,509,000.00
115,254,065.76

4) การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 12 ตัวชี้วัด โดยการประเมินตนเองมีคาคะแนนเทากับ 4.9432
5) การดำเนินการจัดทำตนทุนตอหนวย จำนวน 26 โครงการ ใน 3 ยุทธศาสตร และ 1 โครงการบริหาร
จัดการ เพื่อดำเนินการจัดทำตนทุนตอหนวยผลผลิตตามกิจกรรมในกระบวนการจัดทำอัตราสวนตนทุนของแตละ
ขั้นตอนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 และ 2555 สำหรับคามาตรฐานที่เหมาะสม
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และวิ ธี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยกิ จ กรรมที่ มี ก ารจั ด ทำอั ต ราส ว นต น ทุ น ต อ หน ว ยที่ มี ม าตรฐาน จำนวน
12 กิจกรรม ไดแก (1) การติดตามงานวิจัย (2) การติดตามงานในพื้นที่วิจัย (3) การจัดฝกอบรมถายทอดความรู
ใหแกเกษตรกร (4) การเผยแพรงานโครงการหลวงในตางประเทศ (5) การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (6) การรณรงคการลดใชสารเคมี (7) การเผยแพรงานศูนยเรียนรูโครงการหลวง
(8) การอบรมให ค วามรู ด า นการให บ ริ ก ารแก นั ก ท อ งเที่ ย วสำหรั บ บุ ค ลากรในท อ งถิ่ น (9) การจั ด ฝ ก อบรม
การสนับสนุนและสงเสริมอาชีพการเกษตร (10) การถายทอดองคความรูโครงการหลวงแกครู ศศช. (11) การฝก
อบรมของเจาหนาที่สถาบัน (12) การจัดฝกอบรมและการใหความรูแกบุคคลทั่วไปและผูที่สนใจ ซึ่งคามาตรฐาน
ที่เหมาะสมของกิจกรรมจะเปนไปตามระเบียบ ประกาศและคูมือการปฏิบัติงานของสถาบัน และมีความสอดคลอง
กับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกคาใชจาย และ
มติที่ประชุมของคณะกรรมการสถาบัน
6) ตรวจสอบและวิเคราะหรายงานการเงินประจำป 2554 และเดือนสิงหาคม 2554-กรกฎาคม 2555
จำนวน 11 เดือน ตรวจสอบการรับเงินของอุทยานหลวงราชพฤกษ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ
พ.ศ.2554 ตรวจสอบการรับทุนอุดหนุนวิจัย
จำนวน 24 สัญญา
7) ติ ด ตามการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประจำป 2554 และป 2555 ประเมินการ
รายงานการควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ว า ด ว ย
การกำหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ.2544 ขอ 6 ปงบประมาณ 2554 สง
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามหนังสือ
ที่ สวพส./2758 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554

แผนงานการพัฒนาบุคลากร
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan: IDP) เพื่อ
เลือกสมรรถนะที่ตองการพัฒนา โดยกำหนดเปนสมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency) จำนวน 2 ดาน
สมรรถนะหลัก จำนวน 1 ดาน และกำหนดวิธีการพัฒนาเจาหนาที่แตละคนใหเหมาะสม เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับ
ความรู ฝกทักษะ และมีคุณลักษณะอันสามารถนำมาประยุกตและชวยสนับสนุนการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว โดยมีเครื่องมือในการพัฒนาประกอบดวย
1) การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการฝกอบรม (Training) ดวยการจัดการฝกอบรมภายในสถาบันตามแผน
การฝกอบรมที่วางไวและสงเจาหนาที่รวมฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก
2) การพัฒนาบุคลากรโดยวิธกี าร Non Training ไดแก การดูงานนอกสถานที่ การสอนงาน การมอบหมายงาน
และการเรียนรูดวยตนเอง
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การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะกลุม งาน (Functional Competency)
หลักสูตร
1. การพัฒนาบุคลากรตาม Core Competency

จำนวน (ครั้ง) จำนวน (คน)
5

130

1

40

2) การสื่อสารที่ไดผล

1

42

3) การบริการที่เหนือชั้น

1

24

4) Communicative English at Work

2

24

2. การพัฒนาบุคลากรตาม Functional Competency

45

316

1) หลักสูตรการวางแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1

45

2) หลักสูตร โปรแกรม WINSpeed

1

25

3) ศึกษาดูงานการใชเทคโนโลยีการเกษตรในการเพาะปลูกการบริหารจัดการพื้นที่
แหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรูดานการเกษตร การจัดหลักสูตรการเรียนรู

1

21

4) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หลักสูตรการจัดการองคความรูสูการพัฒนา

1

26

5) แนวคิดหลักเกณฑการจัดบุคลากรลงระดับ

1

10

6) สัมมนาการจัดทำคูมือบัญชีการเงิน และพัสดุ (แนวทางการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ)

1

120

7) การฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ภายนอก ซึ่งเปนการใหความรู
ฝกทักษะ และความสามารถเฉพาะทาง เชน หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายและ
ติดตามงาน หลักสูตรเทคนิคการปองกันความเสี่ยง หลักสูตรการวางแผนและการบริหาร
โครงการอยางมืออาชีพ

39

69

3. หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

5

580

1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานและตัวชี้วัด
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2555

1

200

2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2555
และแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556

1

245

3) การปฐมนิเทศบุคลากร

1

45

4) ฝกอบรมพนักงานขับรถยนต

1

35

5) ฝกอบรมการสรางสุขดวยคุณธรรมและจริยธรรม

1

63

55

1,026

สมรรถนะดานการคิดสิ่งใหมและความเปนมืออาชีพ
1) เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงระบบ
สมรรถนะดานการมีสวนรวม

สมรรถนะดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

รวม

111

รายงานประจำป 2555

อบรม "การบริการที่เหนือชั้น" และ "เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงระบบ"

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การจัดการองคความรูสูการพัฒนา"

นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2555 สถาบันไดมีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและเกิดประโยชนสูงสุดแกบุคลากรของสถาบัน จำนวน 2 ระเบียบ
ไดแก
1. ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ วาดวยสวัสดิการและประโยชนเกือ้ กูลอืน่ สำหรับผูป ฏิบตั งิ าน พ.ศ.2549
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
2. ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพ
ประจำปของผูปฏิบัติงาน พ.ศ.2555

112
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ภาคผนวก

รายงานประจำป 2555

รายงานการเงิน
ปงบประมาณ พ.ศ.2555
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 40
ใหสถาบันจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการสงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ได จั ด ทำรายงานการเงิ น ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.2555 (ตุ ล าคม
2554 ถึง กันยายน 2555) เสนอตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2555
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 และนำเสนอคณะกรรมการสถาบัน พิจารณาใหความเห็นชอบแลวในการประชุม
ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 และไดนำเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) แลว
ตามหนังสือที่ สวพส. 2844 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555
สรุปงบประมาณและผลการเบิกจายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
1. การวิจัยและพัฒนา
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
4. การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รวม

114

งบประมาณ (บาท)
ที่ ไดรับจัดสรร ผลการใชจาย

รอยละ

57,038,100

52,208,405.30

91.53

119,575,860

116,237,395.03

97.21

44,734,000

44,676,000.00

99.87

108,652,040

103,990,131.31

95.71

330,000,000

317,111,931.64

96.09

สวพส. / HRDI

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินคาคงเหลือ
รายไดคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ

2555

(หนวย : บาท)
2554

2
3

115,635,280.99
17,785,965.05
378,473.49
5,603,785.56
223,923.44
6,064,048.93
145,691,477.46

186,035,641.68
12,186,088.84
537,498.04
1,211,367.05
2,387,777.86
1,928,984.66
204,287,358.13

4
5
6

802,145,551.34
303,937,539.39
1,783,180.86
1,107,866,271.59
1,253,557,749.05

816,993,942.09
293,591,292.86
1,585,277.11
1,112,170,512.06
1,316,457,870.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ยังไมผานการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
เงินรับฝากและเงินประกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

20,601,042.92
4,525,437.94
19,138,464.36
2,328,338.48
46,593,283.70

22,465,325.52
6,490,536.34
11,343,565.83
1,043,658.32
41,343,086.01

1,660,500.94
1,660,500.94
48,253,784.64
1,205,303,964.41

1,835,659.45
1,835,659.45
43,178,745.46
1,273,279,124.73

1,021,951,779.90
183,352,184.51
1,205,303,964.41

1,021,951,779.90
251,327,344.83
1,273,279,124.73

หมายเหตุ

หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรู (สุทธิ)
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสทุ ธิ
ทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ

2555

(หนวย : บาท)
2554

7
7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ยังไมผานการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
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สวพส. / HRDI

งบรายไดและคาใชจาย
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล :
รายไดจากงบประมาณ
รายไดเงินงบกลาง
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น :
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดำเนินงาน
คาใชจายจากการดำเนินงาน
คาใชจายดานบุคลากร
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุและคาใชสอย
ตนทุนขาย
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายเกี่ยวกับภาษี
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาสอบบัญชี
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสุทธิ

2555

(หนวย : บาท)
2554

330,000,000.00
330,000,000.00

339,949,900.00
226,824,044.00
566,773,944.00

8
9
10

11,369,742.75
22,544,266.62
29,985,892.47
63,899,901.84
393,899,901.84

29,185,274.95
15,140,827.21
6,752,078.44
51,078,180.60
617,852,124.60

11

57,771,454.40
22,832,314.74
30,346,152.47
238,969,034.44
1,183,276.14
7,618,064.53
13,362,012.00
46,486.49
83,577,371.18
130,000.00
985,112.70
456,821,279.09
(62,921,377.25)

53,045,468.60
21,403,859.46
28,263,414.07
232,635,835.30
1,337,487.79
7,610,710.38
19,514,500.00
65,021,315.63
130,000.00
6,999,991.04
435,962,582.27
181,889,542.33

หมายเหตุ

12
13
14
15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ยังไมผานการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
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เงินงบประมาณ
งบกระแสเงินสด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
รายไดสูง/(ต่ำ) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ
ปรับ ผลกระทบเปนกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมปกติ
โอนเงินงบวิจัยป 2552 เปนเงินรายไดสถาบัน
เงินรับคืนป 2554 จากอุทยานหลวงราชพฤกษ
คาเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งกอสราง
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑและอุปกรณ
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
คาตัดจำหนาย-สินทรัพยไมมีตัวตน
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการพัฒนาการปลูกเฮมพป 2549
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการภูมิสังคมป 2550
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการเฮมพเชิงเศรษฐกิจป 2550
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการลุมน้ำปง-นาน
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการความรวมมือทางไทย-ลาว
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการสภาพภูมิสังคมป 2550
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการพัฒนาเฮมพเชิงเศรษฐกิจป 2550
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพ
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการไทย-ลาว
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการพัฒนาการปลูกเฮมพป 2549
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพ
รับโอนเงินคงเหลือและครุภัณฑจากโครงการพัฒนาและอนุรักษธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นในลูกหนี้เงินยืม
ลดลงในลูกหนี้ระยะสั้น
ลดลงในเงินประกันผลงาน
เพิ่มขึ้นในรายไดคางรับ
ลดลงในวัสดุคงเหลือ
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(หนวย : บาท)
(62,921,377.25)
(3,370,941.84)
176,665.19
48,866,421.63
15,428,118.01
16,012,191.32
572,796.25
153,798.29
505.23
3,938.65
233,911.53
53,734.29
116,387.63
713,341.61
39,134.86
198,149.32
151,996.23
(6,251.14)
(17,270.16)
(56,774.35)
(1,461,686.72)
379,715.00
99,925.00
(801,778.12)
321,048.33

สวพส. / HRDI

เพิ่มขึ้นในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้นในสินคาสำเร็จรูปรับฝากขาย
ลดลงในเจาหนี้
เพิ่มขึ้นในเจาหนี้กรมสรรพากร
ลดลงในคาใชจายคางจาย
เพิ่มขึ้นในเงินรับฝากและเงินประกัน
ลดลงในรายไดรอการรับรู (สุทธิ)
เพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
ตัดโอนครุภัณฑและอุปกรณใหสถาบัน
ตัดโอนคาเสื่อมราคา-ครุภัณฑและอุปกรณใหสถาบัน
ตัดโอนรายไดสูง/(ต่ำ) กวาคาใชจายสะสมยกมา-เงินนอกงบประมาณใหสถาบัน
ตัดโอนรายไดสูง/(ต่ำ) กวาคาใชจายปปจจุบัน-เงินนอกงบประมาณใหสถาบัน
กระแสเงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางเพิ่ม
ลดลงในงานระหวางกอสราง
ซื้อครุภัณฑและอุปกรณเพิ่ม
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรเพิ่ม
ซื้อสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานเพิ่ม
ตัดจำหนายอาคารและสิ่งกอสราง
ตัดจำหนายครุภัณฑและอุปกรณ
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

(4,549,121.95)
1,616,927.15
(1,097,686.69)
15,371,823.40
(258,100.93)
7,892,252.23
1,531,532.13
357,940.40
118,806.03
(78,064.26)
(1,372,807.94)
(211,794.05)
34,207,404.31
(117,509,803.22)
(537,226.00)
(3,996,385.30)
(636,700.00)
18,072,349.52
0.00
0.00
(104,607,765.00)
(70,400,360.69)
186,035,641.68
115,635,280.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ยังไมผานการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
ความเปนมา

สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) จัดตัง้ ตามมติคณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน
2547 โดยเริ่ ม จากพระราชกฤษฎี ก าแบ ง ส ว นราชการจากสำนั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ เป น
กองพัฒนาเกษตรที่สูงในวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ตอมาไดรับยกฐานะเปนสำนักงานพัฒนาเกษตรที่สูง เมื่อวันที่
9 ตุลาคม 2545 และไดรบั การจัดตัง้ เปนองคการมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122 ตอนที่ 95 ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ซึ่งมี
ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2548 ใหจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงขึ้นในรูปแบบองคการมหาชนเพื่อ
ใหมีการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว และมีการประสานความรวมมือของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกัน
ไดดียิ่งขึ้น
ตอมาคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 อนุมัติใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ์ หนี้สินของ
สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรที่สูง
ซึ่งเปนโครงการหลวงมาตั้งแตป พ.ศ.2536 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 โอนไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) โดยโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2549 ของสำนักพัฒนาเกษตร
ที่สูง ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/400 ลงวันที่ 27 เมษายน 2549 วงเงิน 43,948,655.00 บาท
ไปตั้งจายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) มีที่ตั้งอาคารสำนักงาน เลขที่ 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
และไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรใหปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ 1 ปกซาย ตึกสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร กรมวิชาการเกษตรใชเปนอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ
สถาบันฯ ไดมีภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 อนุมัติหลักการใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) เปนผูบริหารจัดการในการใชประโยชนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549
โดยการบริหารจัดการโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่
15 กันยายน 2552 อนุมัติเรื่องการโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ตอมากรมวิชาการเกษตรไดสงมอบพื้นที่และภารกิจ
บริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ใหเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ในวั น ที่ 10 ธั น วาคม 2552 ตามหนั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ กษ 0901.13/7325 ลงวั น ที่ 8 ธั น วาคม 2552 และ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อจากเดิม “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ 2549” ให ใช ชื่ อ ใหม ว า “อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ” เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2553 และต อ มา
สำนักราชเลขาธิการแจงชื่อภาษาอังกฤษวา “Royal Park Rajapruek”

120
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วัตถุประสงค

1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจยั รวบรวม และเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ตลอดจน
รักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ
และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และ
การถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน
4. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑการขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงาน
และสงเสริมการดำเนินการดังกลาว
5. รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
6. ใหบริการดานการใหคำปรึกษาและการใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ไดจาก
การศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา
7. สนั บ สนุ น และดำเนิ น การให มี ก ารรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ข องสิ น ค า โครงการหลวง และสิ น ค า
ในโครงการของสถาบั น จากหน ว ยงานในและต า งประเทศ รวมทั้ ง ดำเนิ น การให มี ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการคาและทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
8. จัดนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานอื่นๆ ดำเนินการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยวและพักผอนทางดานเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตรและ
การอนุรักษพันธุพืช

หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑในการจัดทำ งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑคงคางโดยเปนไปตามขอกำหนดในหลักการ
และนโยบายการบัญชี สำหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2546 และรูปแบบรายงานตามหนังสือ ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
1.2 หนวยงานที่เสนอรายงาน งบการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)
1.3 รอบระยะเวลาบั ญ ชี (Account Period) สถาบั น ฯ กำหนดรอบระยะเวลาบั ญ ชี โดยถื อ ตาม
ปงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ในงวดถัดไป
1.4 การรับรูรายได
• รายไดจากการดำเนินงาน รับรูตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis)
• รายไดดอกเบีย้ รับรูต ามเกณฑสดั สวนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนตามทีธ่ นาคารกำหนด
• รายไดจากการรับบริจาคสินทรัพย บันทึกเปนหนี้สินภายใตบัญชีรายไดรอการรับรู และจะทยอย
รับรูเปนรายไดจากการรับบริจาคตามสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับบริจาคในแตละงวดบัญชี
• รับรูรายไดจากเงินอุดหนุนเมื่อไดรับเงินอุดหนุนจริง
1.5 การรับรูคาใชจาย รับรูตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis)
1.6 วัสดุคงเหลือ บันทึกรับรูในราคาทุนที่ไดมา และแสดงตามราคาทุนที่คำนวณโดยวิธีเขากอนออกกอน
(FIFO)
121

รายงานประจำป 2555

1.7 สินคาคงเหลือ สินคาสำเร็จรูปคงเหลือตีราคาทุนดวยวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) โดยบันทึกบัญชีตาม
วิธีบันทึกเมื่อสิ้นงวด (Periodic Method)
1.8 อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งครุภัณฑและอุปกรณ (สุทธิ) แสดงราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
โดยปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ราคาทุนของสินทรัพยถาวรสวนที่ไดรับโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และที่ไดรับโอนจากกรมวิชาการเกษตร บันทึกราคาเริ่มตนในราคาที่รับโอนมาภายหลังจากที่ได
ตีราคาเพื่อใชเกณฑคงคางตามหนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2544 เรื่องการตีราคาทรัพยสิน
1.9 คาเสื่อมราคาและการตัดจำหนาย คำนวณโดยวิธีเสนตรง อายุการใชงาน และอัตราคาเสื่อมราคา
อาคาร สิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ และอุปกรณที่สถาบันฯ ไดรับโอนมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เมื่อเริ่มจัดตั้งเปนองคการมหาชน และที่ไดรับโอนจากกรมวิชาการเกษตร คิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานที่ยัง
คงเหลืออยูของครุภัณฑนั้นตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
สำหรับสินทรัพยที่สถาบันฯ จัดหามาภายหลัง ใหถือปฏิบัติโดยใชอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยของ
กรมบัญชีกลางเปนแนวทาง ดังนี้
ป

อัตราคาเสื่อมราคารอยละ/ตอป

อาคารและสิ่งปลูกสราง

8-40

5-12.50

ครุภัณฑและอุปกรณ

4-20

20

โปรแกรมคอมพิวเตอร

5

5-20

การนับระยะเวลาการใชงานเพือ่ คำนวณคาเสือ่ มราคาหรือตัดจำหนาย ใชวธิ นี บั เปนเดือน กลาวคือ
สินทรัพยที่หนวยงานไดรับมาในระหวางวันที่ 1-15 ของเดือนใหคิดคาเสื่อมราคาเต็มเดือน หากไดรับมาหลัง
วันที่ 15 เปนตนไป ใหคิดคาเสื่อมราคาในเดือนถัดไป
สินทรัพยไมมีตัวตน บันทึกบัญชีตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสม
1.10 สิ ท ธิ์ ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ได รั บ โอนสิ ท ธิ์ จ ากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใ ห ใช พื้ น ที่ ข อง
อุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย เพื่อเปนที่ตั้งสำนักงานและเพื่อการศึกษาและวิจัยโครงการหลวง จำนวน 2 พื้นที่ คือ
1) พื้นที่ดานเหนือของอุทยานหลวงราชพฤกษ เปนที่ตั้งอาคารที่ทำการและหองปฏิบัติการตางๆ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ 583.17 ไร
2) พื้ น ที่ ด า นใต ข องอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ใช ส ำหรั บ งานศึ ก ษาวิ จั ย ด า นการปฏิ บั ติ ก ารต า งๆ
ไรแมเหียะ ตำบลหนองควาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ 94.03 ไร
3) สิทธิ์การใชประโยชนบนพื้นที่ดินที่ไดรับโอนมาจากกรมวิชาการ จำนวน 3 แปลง รวมพื้นที่ 468 ไร
3 งาน 10 ตารางวา พรอมอาคารและสิ่งปลูกสรางซึ่งมีรั้วลอมรอบ โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จรด พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
ทิศใต
จรด พื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร
ทิศตะวันออก จรด ถนนราชพฤกษ
ทิศตะวันตก
จรด พื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร
1.11 ทุ น บั น ทึ ก รั บ รู มู ล ค า ตามบั ญ ชี สุ ท ธิ ข องสิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น เป น รายการปรั บ ปรุ ง ส ว นทุ น
ของสถาบันฯ
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หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
- เงินฝากกระแสรายวัน
- เงินฝากออมทรัพย
- เงินฝากประจำ
รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2555
100,000.00

(หนวย : บาท)
2554
-

0.00
111,427,336.65
4,107,944.34
115,635,280.99

112,918.65
181,754,533.53
4,168,189.50
186,035,641.68

2555
1,416,898.81
13,902.00
312,074.76
112,575.00
15,401,813.48
528,701.00
17,785,965.05

(หนวย : บาท)
2554
854,745.00
13,902.00
242,400.00
262.50
480,270.48
30,735.00
9,958,514.48
512,447.51
12,186,088.84

หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืม (โครงการฝน)
ลูกหนี้เงินยืม (สวัสดิการ)
ลูกหนี้เงินยืม (เงินรายได)
ลูกหนี้จากการขายหนังสือ
พักเงินยืมในงบประมาณ
พักเงินยืมรายได
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้-สวพส.
ลูกหนี้อื่น
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น
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หมายเหตุที่ 4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
อาคารและสิ่งปลูกสราง
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)

2555
933,849,157.50
212,622,593.36
721,226,564.14

(หนวย : บาท)
2554
816,339,354.28
163,920,082.95
652,419,271.33

อุปกรณ
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ (สุทธิ)

175,106,737.28
94,724,976.08
80,381,761.20

156,461,296.08
79,374,922.33
77,086,373.75

งานระหวางกอสราง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

537,226.00
802,145,551.34

87,488,297.01
816,993,942.09

2555
394,424,846.51
90,487,307.12
303,937,539.39

(หนวย : บาท)
2554
368,066,408.66
74,475,115.80
293,591,292.86

2555
3,929,479.56
2,146,298.70
1,783,180.86
1,783,180.86

(หนวย : บาท)
2554
3,158,779.56
1,573,502.45
1,585,277.11
1,585,277.11

หมายเหตุที่ 5 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (ถนน)
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
รวม สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 6 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาเสื่อมราคาตัดจำหนาย
โปรแกรมคอมพิวเตอร (สุทธิ)
รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
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หมายเหตุที่ 7 สวนทุนและการเปลี่ยนแปลงในสวนทุน
2555

(หนวย : บาท)
2554

1,021,951,779.90
1,021,951,779.90

1,021,951,779.90
1,021,951,779.90

251,327,344.83
(5,053,783.07)
246,273,561.76
(62,921,377.25)
183,352,184.51
1,205,303,964.41

70,335,172.02
(897,369.52)
69,437,802.50
181,889,542.33
251,327,344.83
1,273,279,124.73

2555
รายไดจากการใหบริการ-หนวยงานภาครัฐ (โครงการฝน)
รายไดจากการใหบริการ-หนวยงานภาครัฐ (โครงการไทย-ลาว)
รายไดจากการใหบริการ-หนวยงานภาครัฐ (โครงการลุมน้ำปง-นาน)
รายไดจากการใหบริการ-หนวยงานภาครัฐ (โครงการยุทธศาสตรฯ พื้นที่สูง)
รายไดจากการใหบริการ-หนวยงานภาครัฐ (โครงการยุทธศาสตรฯ เฮมพ)
รายไดจากการใหบริการ-ฝกอบรม
188,509.36
รายไดจากการใหบริการ-ยานพาหนะ
439,381.80
รายไดจากการใหเชาหองพัก
92,572.93
รายไดจากการใหเชาพื้นที่
1,756,925.28
รายไดจากรานกาแล
960,000.00
รายไดจากการจำหนายหนังสือ
161,952.11
รายไดจากการจำหนายสินคา
482,989.33
รายไดจากการจำหนายบัตรบำรุงอุทยานหลวงราชพฤกษ
3,866,934.59
รายไดจากการจำหนายน้ำดื่มอุทยานหลวงราชพฤกษ
233,698.23
รายไดจากการจำหนายผลผลิตการเกษตร
รายไดจากการจำหนายพรรณไม
148,565.00
รายไดจากการขายน้ำผลไม
98,537.32
รายไดจากการรับฝากขายสินคา
1,745,968.84
รายไดจากการขายของที่ระลึก
1,193,707.96
รวม รายไดจากการขายสินคาและบริการ
11,369,742.75

(หนวย : บาท)
2554
1,122,600.00
1,867,757.00
49,093.47
2,607,687.74
72,827.11
1,689,235.28
800,000.00
42,086.50
818,615.94
18,813,490.66
58,042.06
117,786.87
1,126,052.32
29,185,274.95

ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
บวก รับโอนอุทยานหลวงราชพฤกษ
ทุนสุทธิ
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
ยอดยกมา
รายการปรับปรุงระหวางงวด
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายปปจจุบัน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสมสุทธิ
รวม สินทรัพยสุทธิ

หมายเหตุที่ 8 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
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หมายเหตุที่ 9 รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
2555
เงินชวยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก-หนวยงานภาครัฐ (วาวี)
เงินชวยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก-หนวยงานภาครัฐ (อบต.หวยเขยง)
เงินชวยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก-หนวยงานภาครัฐ (ไทย-อัฟกานิสถาน)
เงินชวยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก-หนวยงานภาครัฐ (ฝน)
22,192,108.11
เงินชวยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก-โครงการปดทองหลังพระ
เงินชวยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก-หนวยงานภายนอก
รายไดจากการรับบริจาค
352,158.51
รวม รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
22,544,266.62

หมายเหตุที่ 10 รายไดอื่น
รายไดจากคาปรับอื่น
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดระหวางกัน-ภายในกรมเดียวกัน
รายไดอื่น

2555
1,748,306.27
1,156,181.50
3,370,941.84
23,710,462.86
29,985,892.47

(หนวย : บาท)
2554
2,976,766.52
1,501,104.38
2,274,207.54
6,752,078.44

2555
48,901,261.55
1,649,160.00
1,451,548.13
2,433,664.00
2,436,298.72
10,000.00
9,000.00
740,098.50
140,423.50
57,771,454.40

(หนวย : บาท)
2554
44,773,307.00
1,792,590.00
1,262,057.00
2,142,579.00
2,169,164.10
19,500.00
55,000.00
711,149.00
120,122.50
53,045,468.60

หมายเหตุที่ 11 คาใชจายดานบุคลากร
เงินเดือนและคาจาง
คาตอบแทนเจาหนาที่
คาครองชีพ
คาลวงเวลา
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจาหนาที่
คาชวยเหลือจัดงานศพ
คาใชจายบุคลากรอื่น
เงินเพิ่ม
คารักษาพยาบาล
คาชวยการศึกษาบุตร
รวม คาใชจายดานบุคลากร
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(หนวย : บาท)
2554
203,040.00
14,601,975.63
335,811.58
15,140,827.21
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หมายเหตุที่ 12 คาวัสดุและคาใชสอย
คาครุภัณฑต่ำกวาเกณฑ
คาน้ำมันเชื้อเพลิง
คาวัสดุใชไป
คาซอมแซม
คาจางบริการ-หนวยงานภายนอก
คาจางบริการ-หนวยงานภาครัฐ
คาวิจัยและพัฒนา-หนวยงานภาครัฐ
คาวิจัยและพัฒนา-บุคคลภายนอก
คาธรรมเนียม
คารับรอง
คาเชาเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก
คาเบี้ยประชุม
คาที่ปรึกษา
คาเบี้ยประกันภัย
คาใชจายในการประชุม
คาประชาสัมพันธ
คาจัดพิมพ
คาตอบแทนเฉพาะงาน
คาตอบแทนอื่น
ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย
ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รวม คาวัสดุและคาใชสอย

2555
2,022,338.19
9,752,759.46
80,077,880.46
11,577,827.13
101,430,329.79
600,000.00
10,212,459.50
4,043,350.00
119,801.50
734,446.21
1,246,030.23
4,823,600.00
2,313,125.19
361,795.70
3,895,911.73
1,463,316.18
1,879,506.70
1,466,059.81
170,761.71
763,934.95
13,800.00
238,969,034.44

(หนวย : บาท)
2554
2,548,565.47
9,413,530.57
67,314,487.08
5,136,337.49
97,027,468.67
150,000.00
16,997,763.00
5,724,650.00
91,469.12
515,962.56
448,214.21
5,855,000.00
11,385,250.49
321,486.59
3,812,276.05
934,507.26
2,221,591.74
2,221,681.55
512,549.45
3,044.00
232,635,835.30

2555
843,212.05
1,396,326.05
2,239,538.10
1,056,261.96
1,183,276.14

(หนวย : บาท)
2554
345,419.29
1,835,280.55
2,180,699.84
843,212.05
1,337,487.79

หมายเหตุที่ 13 ตนทุนขาย
สินคาคงเหลือตนงวด
บวก ซื้อสินคาระหวางงวด
สินคาที่มีไวเพื่อขาย
หัก สินคาคงเหลือปลายงวด
ตนทุนขาย
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หมายเหตุที่ 14 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาโทรศัพท/โทรสาร
คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม
คาบริการไปรษณียโทรเลข
คาน้ำประปา
รวม คาสาธารณูปโภค

2555
4,742,916.99
363,962.24
1,207,118.35
429,959.46
874,307.49
7,618,064.53

(หนวย : บาท)
2554
4,903,845.62
340,415.05
1,171,431.42
290,074.65
904,943.64
7,610,710.38

2555
8,583,000.00
4,779,012.00
13,362,012.00

(หนวย : บาท)
2554
16,113,100.00
3,401,400.00
19,514,500.00

หมายเหตุที่ 15 คาใชจายเงินอุดหนุน
บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-หนวยงานภาครัฐ
บัญชีคาใชจายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ธุรกิจเอกชน
บัญชีคาใชจายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น
บัญชีคาใชจายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-องคกรไมหวังกำไร
รวม คาใชจายเงินอุดหนุน

คาใชจายเงินอุดหนุนในป 2554 มีดังตอไปนี้

1. เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-หนวยงานภาครัฐ จำนวน 16,113,100.00 บาท ประกอบดวย
1.1 เงิ น สนั บ สนุ น เพื่ อ ดำเนิ น งานโครงการจั ด การทรั พ ยากรที่ ดิ น และป า ไม กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ
สัตวปา และพันธุพืช จำนวน 3,955,200.00 บาท
1.2 เงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม เพื่อสนับสนุน
โครงการขยายผลฯ จังหวัดนาน, จังหวัดเชียงใหม นำรองจำนวน 4 แหง กรมปาไม จำนวน 12,076,800.00 บาท
1.3 เงินสนับสนุนงบประมาณเขารวมโครงการเตรียมความพรอมผูนำเยาวชนเกษตรไทยไปฝกงาน
ตามขอตกลงความรวมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุน (JAEC) ป 2554 กรมสงเสริมการเกษตร
จำนวน 81,100.00 บาท
2. เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน-องคกรไมหวังผลกำไร จำนวน 3,401,400.00 บาท ประกอบดวย
2.1 เงินสนับสนุนกิจกรรมสอยดาวของงานมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 1,400.00 บาท
2.2 งบประมาณดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
ตามยุ ท ธศาสตร ที่ 3 ว า ด ว ยการพั ฒ นากระบวนการชุ ม ชนเพื่ อ แก ไขป ญ หายาเสพติ ด ประจำป ง บประมาณ
พ.ศ.2554 จำนวน 3,400,000.00 บาท
1) ดำเนินงานในพืน้ ทีเ่ ปาหมาย จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮอ งสอน จำนวน 2,800,000.00 บาท
2) ดำเนินงานในพื้นที่เปาหมาย จังหวัดตาก จำนวน 600,000.00 บาท
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คาใชจายเงินอุดหนุนในป 2555 มีดังตอไปนี้

1. เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-หนวยงานภาครัฐ จำนวน 8,583,000.00 บาท ประกอบดวย
1.1 เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และเสริมสรางคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงภายใตขอบเขตโครงการขยายผลโครงการหลวง 9 แหง (12 หมูบาน)
2 กิจกรรม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จำนวน 5,028,200.00 บาท
1.2 เงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และเสริมสรางคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงภายใตขอบเขตโครงการขยายผลโครงการหลวง
10 แหง (10 หมูบาน) 2 กิจกรรม กรมปาไม จำนวน 3,554,800.00 บาท
2. เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องคกรไมหวังผลกำไร จำนวน 4,779,012.00 บาท ประกอบดวย
2.1 เงินงบประมาณดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
ตามยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติดประจำปงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน
3,779,012.00 บาท
2.2 เงินสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือองคความรู เรื่องศักยภาพพืชของไทยในการปองกันกำจัดศัตรูพืช
และสัตว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2555 31 สิงหาคม 55 จำนวน 1,000,000.00 บาท

หมายเหตุที่ 16 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
2555
48,866,421.63
18,125,961.98
16,012,191.32
572,796.25
83,577,371.18

อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

หนวย : บาท
2554
32,404,761.55
17,395,070.31
14,726,722.44
494,761.33
65,021,315.63

หมายเหตุที่ 17 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2555)
รายการ

งบสุทธิ

การสำรองเงิน ใบสัง่ ซือ้ /สัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

แผนงบประมาณ
งบอุดหนุน
- งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน

54,433,000.00

-

-

51,925,269.68

2,507,730.32

263,688,387.20

-

-

246,188,930.78

17,499,456.42

11,878,612.80

-

-

8,571,897.59

3,306,715.21

330,000,000.00

-

-

306,686,098.05

23,313,901.95

งบรายจายอื่น
รวม
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งบประมาณที่เหลือจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งเปนยอดกอนรับการตรวจสอบของสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) จำนวน 23,313,901.95 บาท ประกอบไปดวยภาระผูกพัน จำนวน 10,425,833.59
บาท และเปนเงินเหลือจาย จำนวน 12,888,068.36 บาท ซึ่งไดรายงานเพื่อทราบตอที่ประชุมคณะกรรมการ
สถาบันครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555

หมายเหตุที่ 18 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (2554)
รายการ

เงินกันไว (เบิกเหลื่อมป) (สุทธิ)

เบิกจาย

คงเหลือ

หมายเหตุ

แผนงบประมาณ
งบอุดหนุน
- งบดำเนินงาน

5,016,121.43

4,927,621.43

88,500.00

- งบลงทุน

7,344,870.00

7,344,870.00

-

12,360,991.43

12,272,491.43

88,500.00

งบรายจายอื่น
รวม
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Highland Research and
Development Institute
(Public Organization)

HRDI

การกำกับดูแลองคกร
คณะที่ปรึกษาพิเศษ
1. หมอมเจาภีศเดช รัชนี
ประธานที่ปรึกษาพิเศษ
2. ศาสตราจารยนายแพทยเกษม วัฒนชัย
ที่ปรึกษาพิเศษผูทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย ดร.กำพล อดุลวิทย
ที่ปรึกษาพิเศษผูทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์
ที่ปรึกษาพิเศษผูทรงคุณวุฒิ
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
ที่ปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา
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คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

นายอำพน กิตติอำพน
ประธานกรรมการสถาบัน

นายสุทัศน ปลื้มปญญา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบัน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายเชาว อรรถมานะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบริหารจัดการ

นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานการพัฒนาสังคม

นายอุณารุจ บุญประกอบ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานการเกษตร

นายกัมปนาท ภักดีกุล

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

กรรมการโดยตำแหนง
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

นายสุวัฒน เทพอารักษ
เลขาธิการ กปร.

นายชวลิต ชูขจร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายวิบูลย สงวนพงศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายโชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

นายศิริพงศ หังสพฤกษ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง
กรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ประกอบดวย

1. นายอำพน กิตติอำพน
2. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
3. นายอัชพร จารุจินดา
4. นายวรวิทย จำปรัตน
5. นายชวลิต ชูขจร
6. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
7. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ
8. นายสุทัศน ปลื้มปญญา
9. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
10. ผูอำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อำนาจหนาที่

• ติดตามการดำเนินงาน ใหเปนไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
• จัดทำนโยบาย กำกับ และประสานการดำเนินงาน รวมกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ ใหดำเนินงาน
สอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน ในแนวทางขยายผลพัฒนาพื้นที่สูง
• กำหนดแนวทางนโยบายการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค
• กำกั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การและการใช บ ริ ก ารของอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ เพื่ อ ให ก ารดำเนิ น งาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
• กำหนดโครงสราง คาตอบแทนของผูบริหาร และปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน)
• รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
• แตงตั้งคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการวิจัย
ประกอบดวย

1. นายอุณารุจ บุญประกอบ
2. นายกัมปนาท ภักดีกุล
3. นายธีระ วิสิทธิ์พานิช
4. นายสุทัศน ปลื้มปญญา
5. นายกฤษฎา สุชีวะ
6. นายบัญชร แกวสอง
7. นายอานัฐ ตันโช
8. นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
9. นางสาวสุรียวัลย เมฆกมล
10. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
11. ผูอำนวยการสำนักวิจัย
12. ผูอำนวยการสำนักพัฒนา
13. เจาหนาที่ที่ผูอำนวยการมอบหมาย

อำนาจหนาที่

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

• เสนอแนะนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย แผนงาน และโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
แกคณะกรรมการ
• ติดตามใหคำปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการวิจัยตางๆ ของสถาบัน
• เชิญบุคคลผูทรงคุณวุฒิมาชวยปฏิบัติงานไดตามความจำเปน
• แตงตั้งคณะทำงานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายเชาว อรรถมานะ
นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท
นายอัชพร จารุจินดา
นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ
หัวหนาหนวยผูตรวจสอบภายใน
เจาหนาที่ที่ผูอำนวยการมอบหมาย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อำนาจหนาที่

• สอบทานใหสถาบันมีรายงานงบดุลบัญชี การเงิน ที่ถูกตอง และเพียงพอ
• พิจารณา ตรวจสอบใหสถาบันมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพ
• ตรวจสอบ พิจารณา ใหขอเสนอแนะ ตลอดจนขอสังเกตเกี่ยวกับระบบงาน การบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) ตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
• จัดทำรายงานสาระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เสนอตอประธาน
กรรมการ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ประธานที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและการบริหารจัดการองคกร

นายณัฐวุฒิ อยูสมบูรณ

ที่ปรึกษาดานการพัฒนาแหลงน้ำ

นายวีระพงษ เลื่อนประไพ
ผูเชี่ยวชาญดานปฏิบัติการ

นายศิริพงศ หังสพฤกษ

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
และรักษาการผูอำนวยการสำนักพัฒนา

นางเสาวนิตย พงษประไพ

รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
และรักษาการผูอำนวยการสำนักวิจัย
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นายภูธาดล ธีรอธิยุต

ผูชวยผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

นางทัศนีย ศรีมงคล

ผูอำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

นายอินทร มาสุวรรณ

ผูอำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

นางสุมล เมธาวิทยากรณ

ผูอำนวยการสำนักอำนวยการ

นายวุฒิพงศ โสมนัส

หัวหนาสำนักงานกรุงเทพฯ

นางวัชรีฐ พรรณเรืองรอง

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
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