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2556
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)

ดร.อําพน กิตติอําพน

สารจาก
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สูง การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางาน
โครงการหลวง และขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปสูชุมชนยังพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศ นอกจากนี้ยังไดรับมอบหมาย
ใหบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษเพิ่มขึ้นอีกภารกิจหนึ่ง
พื้นที่สูง เปนพื้นที่ที่มีสภาพความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมทองถิ่นจำนวนมาก กอใหเกิดทุนทางธรรมชาติ
และทุนทางสังคมที่มีคุณคา อยางไรก็ตามพื้นที่เหลานี้ยังประสบปญหาที่สำคัญ คือ ความยากจน การขาดความรูที่เหมาะสม รวมทั้ง
การเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และการสูญหายของทรัพยากรชีวภาพและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
ในประเทศจึงจำเปนตองอาศัยทุนความรูจากโครงการหลวงและผลการวิจัยเปนฐานในการปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
ของแตละทองถิ่น
การดำเนินงานของสถาบัน มุง เนนสนับสนุนการวิจยั และพัฒนางานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงใหเกิดประโยชน
ตอพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศ รวมทั้งใหความรวมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการดานการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับ
นานาชาติ โดยในการปฏิบตั งิ านของสถาบันยึดหลักการดำเนินงานของโครงการหลวง ดวยการวิจยั เพือ่ นำผลไปใหเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู
ไดใชประโยชนและเปนไปตามความตองการของตลาด การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและเพื่อสราง
รายได การสำรวจและวางแผนการใชประโยชนที่ดิน การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน สถาบันยังไดยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยการเสริมสรางภูมิคุมกัน มีการปฏิบัติงานที่รอบคอบ
ระมัดระวัง มีการวิจัยและทดลองปฏิบัติเพื่อใหไดผลจริง รวมทั้งการสงเสริมใหมีรายไดจากการขายผลผลิตสูตลาดในระดับตางๆ
เพื่ อ ให เ กษตรกรมี ร ายได ที่ จ ะอยู ไ ด อ ย า งดี ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การพึ่ ง พาตนเอง รวมถึ ง การส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
ความอดทน ความอดออม และการเอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในขณะที่การบริหารจัดการใหความสำคัญในการปฏิบัติหนาที่
ดวยหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงระเบียบและขอบังคับใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อุทยานหลวงราชพฤกษ ใหความสำคัญในการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รวมทั้งเสริมสราง
และพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงความรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับ
นานาชาติ
ในนามของคณะกรรมการสถาบัน ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณหนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุนและรวมมือกับสถาบันเปนอยางดี
มาโดยตลอด รวมทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ของสถาบันทุกระดับสำหรับการรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหสถาบัน
สามารถดำเนินภารกิจตางๆ ไดอยางสำเร็จลุลวง และหวังเปนอยางยิ่งวา จะยังคงไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากทุกทาน
ตลอดไป

ดร.อำพน กิตติอำพน
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ก

ดร.ศิริพงศ หังสพฤกษ

สารจาก
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดรับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
พ.ศ.2548 ภายใตการกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาพื้นที่สูงใหยั่งยืน
ครอบคลุมทุกมิติ สามารถนำองคความรูจ ากโครงการหลวงไปขยายผลใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางและเหมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม
เนนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวงตลอดหวงโซการผลิตและการตลาด รวมถึงใหความรวมมือและแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการเสริมสรางและพัฒนาอุทยานหลวง
ราชพฤกษใหเปนแหลงความรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สถาบันไดรบั การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปเปนเงินอุดหนุนทัว่ ไป จำนวน 420 ลานบาท
(ผลการปฏิบัติงานคิดเปนรอยละ 107.52 ของแผนปฏิบัติการ) มีผลการใชจายงบประมาณคิดเปนรอยละ 93.41 ผลการปฏิบัติงาน
ตามคำรั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของสำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เท า กั บ 4.9662 และมี ก ารพั ฒ นา
และถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกรตามแนวทางของโครงการหลวง จำนวน 110,647 ราย จากเปาหมาย 69,000 ราย ซึ่งนับวา
ผลงานตางๆ ไดสำเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กำหนดไวในระดับที่นาพอใจ
โดยรอบปทผี่ า นมา สถาบันไดดำเนินงานดานงานวิจยั และพัฒนาเชิงบูรณาการ เพือ่ สนับสนุนใหโครงการหลวงเปนแหลงเรียนรู
ของการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการเรียนรูจากองคความรูของโครงการหลวงและ
ผลการวิจัยผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
ของโครงการหลวง นำองคความรูของโครงการหลวงสูชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถนำไปปรับใชในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
โดยอาศั ย เครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในพื้ น ที่ ถ า ยทอดองค ค วามรู รวมทั้ ง บริ ห ารอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ
ซึ่งเปนแหลงความรูที่สำคัญในการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแหลงความรูดานพืชสวน
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเปนสถานทีก่ ารจัดกิจกรรมและนิทรรศการทัง้ ในระดับทองถิน่ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตรที่สำคัญของประเทศ มีผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ จำนวน 6.5 แสนคน
ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2559) สถาบันไดการปรับทิศทางการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการสถาบัน
และตามความเหมาะสมของสถานการณ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา รวมถึ ง ภารกิ จ และพื้ น ที่ เ ป า หมาย
ในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น โดยมุงเนนรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงในระบบลุมน้ำ เพื่อใหสามารถขยาย
ผลการดำเนินงานสูชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว การนำผลการวิจัยไปใชประโยชนโดยการเชื่อมโยงงานวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาดานการผลิตที่ไดมาตรฐานและระบบการตลาด การบูรณาการทำงานบนพื้นที่สูงรวมกับหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ
การปรับปรุงโครงสรางสถาบันและอัตรากำลังของเจาหนาที่ เพื่อใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นของสถาบัน
สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการสถาบันที่กำหนดกรอบนโยบายและชวยเหลือกำกับการดำเนินงานของสถาบันและ
ขอขอบคุณและสงความปรารถนาดีเพื่อเปนกำลังใจมายังผูบริหาร เจาหนาที่ และผูปฏิบัติงานของสถาบันทุกคน ที่ไดอุทิศตน
ปฏิบัติงานที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน ทำใหภารกิจของสถาบันลุลวงไปดวยดี เชื่อวารายงานประจำปของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ฉบับนี้ จะเปนประโยชนใหผูที่สนใจงานของสถาบันไดทราบผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมาและจะไดใช
ในการประสานการดำเนินงานกับผูเกี่ยวของเพื่อประโยชนของชุมชนบนพื้นที่สูง

ดร.ศิริพงศ หังสพฤกษ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ข

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ก

สารจากผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ข

บทสรุปผูบริหาร

ฉ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
• ประวัติความเปนมา
• วิสัยทัศน
• พันธกิจ
• แนวทางการปฏิบัติงาน
• กลยุทธการดำเนินงาน
• ยุทธศาสตรการดำเนินงานของสถาบัน
• พื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบัน
• ผังโครงสรางการแบงสวนงานสถาบัน
• งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556
• ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556
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ผลการดำเนินงานป 2556
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ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา
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1. แผนงานการผลิตและตลาด
1.1 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการหลวง
และโครงการขยายผลโครงการหลวง
1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไมผลในพื้นที่โครงการหลวง
และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตผลพืชผักในพื้นที่โครงการหลวง
และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
1.4 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชอาหารหลักสำหรับชุมชนพื้นที่สูง
1.5 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาและประสิทธิภาพตลาดผลิตภัณฑพริกกะเหรี่ยง
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รายงานประจําป 2556

1.6 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑจากเฮมพ
1.7 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกสสินคาสำคัญ
ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
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รายงานประจําป 2556

บทสรุปผูบริหาร
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) มีภารกิจสำคัญในการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สนับสนุนงานโครงการหลวง
และขยายผลโครงการหลวงเพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ
ใหเปนแหลงความรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ดำเนินงานภายใต
4 ยุทธศาสตร ไดแก การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง การบริหารจัดการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ และการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีพื้นที่ปฏิบัติงานใน 11 จังหวัด ประชากร
ที่ไดรับประโยชนทั้งสิ้น 383,378 คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สวพส. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
จำนวน 420,897,000 บาท มีการใชจา ยจริงรวมงบประมาณผูกพัน จำนวน 393,148,431.01 บาท คิดเปน รอยละ 93.41
ของงบประมาณที่ไดรับ และมีผลการดำเนินงาน รอยละ 107.52 ของแผนปฏิบัติการ และมีผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. โดยการประเมินผลตนเอง เทากับ 4.9662 สรุปผลการดำเนินงานไดดังนี้
การวิจัยและพัฒนา มุงเนนสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองคความรูโครงการหลวง ทั้งดานเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของพืชสำคัญ พืชอาหารเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร การฟนฟูแหลงอาหารชุมชนตามแนวพระราชดำริ
การเพิ่มศักยภาพการตลาดและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐาน วิจัยการผลิตพลังงานทดแทน
จากพืชพลังงานของทองถิ่นและพลังงานชีวมวล รวมทั้งศึกษาและทดสอบความเหมาะสมจากองคความรูโครงการหลวง
โดยนำเทคโนโลยีไปปรับใชใหเหมาะสม ควบคูกับการสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชน มุงเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและ
การวิจัยเชิงระบบ เพื่อการจัดการระบบนิเวศดิน น้ำและปา การสรางตนแบบเพื่อใหคนอยูอาศัยรวมกับปาไมและสิ่งแวดลอม
ไดอยางยั่งยืน การฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินและการจัดการธาตุอาหารพืช การวิจัยเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
การรวบรวม อนุรักษ และตอยอดองคความรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง
การสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อประโยชนในการสงเสริมในระดับชุมชน และการสรางมูลคาเพิ่ม
จากภูมิปญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ ดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร รวมทั้งนวัตกรรมใหมๆ
ของผลิตภัณฑชุมชน เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย ตลอดจนการวิจัยและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตรและสังคม
ในการสรางแรงจูงใจแกชุมชนบนพื้นที่สูง ในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรดิน น้ำ และปาไม เพื่อสรางกลไกเกี่ยวกับระบบ
การรวมจัดการและดูแลเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดความอุดมสมบูรณและเพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดำเนินการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยสินทางปญญาและการสรางสิทธิประโยชนจาก
ผลงานวิจัย จดทะเบียนลิขสิทธิ์ จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา รวมทั้งการเผยแพรพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการหลวง และความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ โดยแบง
เปนงานพัฒนาดานการผลิตและการตลาด จำนวน 10 ชุดโครงการ งานพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 13 ชุดโครงการ
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การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง สนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
และการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ถายทอดองคความรูและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
โดยการพั ฒ นากระบวนการจั ด การความรู จ ากโครงการหลวงและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ให ชุ ม ชนสามารถนำไปใช ไ ด จ ริ ง
ตามศักยภาพทีเ่ หมาะสมอยางตอเนือ่ งและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทัง้ ในดานการพัฒนาอาชีพ ชีวติ ความเปนอยู
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบูรณาการแผนปฏิบัติงานกับหนวยงานของรัฐ
องคกรทองถิ่น และชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของศูนย/สถานีของโครงการหลวง เพื่อเปนศูนยเรียนรู
การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน เพือ่ พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระบบการสอบทวนยอนกลับ
การลดการใชสารเคมีบนพื้นที่สูง และการสนับสนุนการเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อเปนองคกรพึ่งตนเองที่มีความ
เขมแข็งในดานตางๆ รวมทั้งเพื่อรองรับกิจกรรมเครือขายการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง มีผูไดรับการถายทอดจำนวน
110,647 ราย และพัฒนาศักยภาพของศูนยเรียนรู ซึ่งปจจุบันมีศูนยเรียนรูครบทั้ง 38 แหง
การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ ดำเนินการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตร
และการอนุรักษพันธุพืช รวมทั้งเปนสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนทางดานการเกษตรและวัฒนธรรมของนักทองเที่ยว
ทั้งในประเทศและตางประเทศและเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูลพรรณพืชหลากหลายชนิด ภายในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ โดยตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 255530 มิถุนายน 2556 มีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ จำนวน 651,317 คน มีผูไดรับความรูจากฐาน
การเรียนรูตางๆ อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม โลกแมลง พรรณไมในเรือนรมไม พืชสมุนไพร จำนวน 8,401 คน ซึ่งปจจุบัน
อุทยานหลวงราชพฤกษมีชนิดพรรณไมเมื่อรวมกับพรรณไมที่มีอยูเดิม ทั้งสิ้น 2,862 ชนิด
เสริมสรางประสิทธิภาพองคกรและการบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอุทยานหลวงราชพฤกษ ติดตั้งอุปกรณใหบริการแบบไรสาย
(Access Point) บริเวณอาคารสำนักงานและจุดแสดงนิทรรศการ พัฒนาระบบการจัดการองคความรู รวบรวมและ
ตรวจสอบข อ มู ล องค ค วามรู ร ายสาขาที่ ส ถาบั น มี อ ยู แ ละบั น ทึ ก ในระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ ให ผู ส นใจสามารถสื บ ค น ข อ มู ล
ไดโดยงายดำเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบ ขอบังคับสถาบัน

ช

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) หรื อ สวพส. จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ.2548
โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2548 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง การพัฒนาและเสริมสรางนักวิจัย การใหบริการใหคำปรึกษา การถายทอด
เทคโนโลยีและการสรางความเขมแข็งของชุมชน การแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติและการสนับสนุนงานโครงการหลวง เพื่อเปนการขยายผลงานโครงการหลวง
ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่หางไกลและทุรกันดาร
ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
(ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ขยายวัตถุประสงคใหสามารถบริหารจัดการ
สวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ราชพฤกษ 2549 ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ จั ด งานมหกรรมพื ช สวนโลก
เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครองราชย 60 ป และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
โดยเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามสวนแหงนีว้ า “อุทยานหลวงราชพฤกษ” และตอมาสำนักราชเลขาธิการ
แจงชื่อภาษาอังกฤษวา “Royal Park Rajapruek”
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วิสัยทัศน
มุงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวงเพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงความรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งรักษาคุณคาและสรางประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหนวยงานที่เกี่ยวของในการวิจัย พัฒนาและ
ถายทอดองคความรูและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคลองกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและ
รักษาสิ่งแวดลอม
4. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ครบวงจร ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดำเนินการดังกลาว
5. เสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและตางประเทศ
6. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลงทองเที่ยว
ที่มีคุณภาพ

แนวทางการปฏิบัติงาน
อาศัยหลักการ 2 ประการ คือ
1. หลักการทำงานของโครงการหลวง คือ การวิจัยเพื่อนำผลไปใหชุมชนบนพื้นที่สูงไดใชประโยชน และเปนไปตาม
ความตองการของตลาด การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชหลากหลายชนิด การสำรวจและวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท
โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ เปนพื้นฐานในการดำรงชีวิต เมื่อเกษตรกรมีพื้นฐานความมั่นคงพรอม
พอสมควรแลว จึงสงเสริมใหเกิดการพึ่งตนเอง และการเอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสรางความเจริญและฐานะ
ทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น
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สถาบันมีแผนแมบทฯ และแผนปฏิบัติงาน จำนวน 4 แผน เพื่อรองรับการทำงานของสถาบันในปงบประมาณ
พ.ศ.2556 ดังนี้
á¼¹áÁ‹º·/á¼¹»¯ÔºÑμÔ
แผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2559)
แผนแมบทโครงการรักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
แผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหา
พื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2553-2556)

ÁμÔ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕ

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹

20 เมษายน 2554

สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวง

20 เมษายน 2554

พัฒนาเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2 ตุลาคม 2555 สนับสนุนการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
10 พฤศจิกายน 2552 ปฏิบัติงานพัฒนาเชิงบูรณาการโดยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณ จาก ป.ป.ส.

ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2556-2559
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉμÃ
áÅÐÊË¡Ã³
¹âÂºÒÂ·Õè 3 ¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨
á¼¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ÃÒª¡ÒÃá¼‹¹´Ô¹

à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

¡ÅÂØ·¸Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

ประเด็นนโยบาย
3.1 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ: ภาคเกษตร
1. มูลคาสินคาเกษตร
1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงไดรับ 1. สงเสริมการเรียนรูตาม
และผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
การพัฒนาและถายทอด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรูตามแนวทาง
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนว
โครงการหลวง
พระราชดำริและการทำเกษตรยั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ สรางความเขมแข็งใหกบั เกษตรกร
และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
ในวงกวางใหเกิดการเรียนรู
เชิงปฏิบัติระดับชาติและนานาชาติ
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กลยุทธการดำเนินงาน
สถาบันไดกำหนดกลยุทธบนพื้นฐานของการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก รวมถึงผลตอ
ผูมีสวนไดสวนเสียจากการดำเนินกิจการของสถาบัน เพื่อเปนทิศทางในการดำเนินงานของสถาบัน และเปนเครื่องมือผลักดัน
ให ส ามารถปรั บ แนวทางการดำเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องสถาบั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงกำหนดกลยุทธของสถาบัน 4 ดาน ดังนี้
1. สนับสนุนโครงการหลวง และขยายผลความสำเร็จโครงการหลวง
2. เสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง
3. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงทองเที่ยวและศูนยเรียนรูพฤกษศาสตรการเกษตร
4. เสริมสรางประสิทธิภาพองคกรและการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรการดำเนินงานของสถาบัน
1. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา
มุงวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการ และสนับสนุนการวิจัย
ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงเนนการรวบรวม การเก็บรักษา การสังเคราะหและพัฒนานวัตกรรม
ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน เพื่อนำไปสูการเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร และการพัฒนาสินคาที่เปนเอกลักษณ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
มุงเนนสนับสนุนงานโครงการหลวง และสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาโครงการหลวงใหเปน
ศูนยการเรียนรูของการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน รวมทั้งขยายผลองคความรูของโครงการหลวงสูชุมชนพื้นที่สูงสวนใหญของ
ประเทศใหกวางขวาง เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ชวยเสริมสรางใหชุมชน
บนพื้นที่สูงสามารถพึ่งตนเองได และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
มุ ง เน น ให อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ เ ป น แหล ง เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ พ ระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชนโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปนศูนยการเรียนรูพฤกษศาสตรการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่สูง วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ตลอดจนเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มุงเนนใหสถาบันมีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนงานโครงการหลวงและการขยายผลความสำเร็จโครงการหลวง
สูชุมชนบนพื้นที่สูง
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พื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบัน
1. พื้นที่ศูนยพัฒนา/สถานีวิจัยโครงการหลวง เนนการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยพัฒนา/
สถานีวิจัยโครงการหลวง ทั้งดานงานวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการ เพื่อใหศูนยพัฒนา/สถานีวิจัยโครงการหลวงเปนแหลง
เรียนรูข องการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน ประกอบดวย 38 ศูนยพฒ
ั นา/สถานีวจิ ยั โครงการหลวง ใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลำพูน และพะเยา
2. พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง เพื่อดำเนินงานขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงไปสูการพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆ
ตามภารกิ จ ของสถาบั น เพื่ อ ให ป ระชาชนมี ค วามมั่ น คงด า นอาหารและมี ร ายได จ ากภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
เพื่อสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางมั่นคง ควบคูไปกับการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม ดำเนินงานโดยใชลุมน้ำเปนขอบเขต
การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Approach) ซึ่งมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำเดียวกัน แตอาจมีรูปแบบ
การดำเนินงานที่แตกตางกัน รวมทั้งการพิจารณาดานการตลาดและโลจิสติกสและมีเปาหมายของการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน เนนการสงเสริมการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูจากองคความรูของโครงการหลวง
ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง เพื่อพัฒนาชุมชน
ใหเปนศูนยกลางการเรียนรู มีพื้นที่ดำเนินงานใน 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน นาน กำแพงเพชร
กาญจนบุรี และตาก รวม 29 แหง
นอกจากนีแ้ ลวสถาบันยังไดดำเนินการขยายผลโครงการหลวงในรูปแบบของการนำองคความรูข องโครงการหลวง
ไปพัฒนาพื้นที่ โดยมีเจาหนาที่ของสถาบันไปใหการฝกอบรมและใหคำแนะนำเปนครั้งคราวในพื้นที่จังหวัดแพร 2 แหง
จังหวัดแมฮองสอน 2 แหง จังหวัดเชียงราย 1 แหง จังหวัดเพชรบูรณ 1 แหง
2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ไดแก
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่ อ แก ป ญ หาการปลู ก ฝ น อย า งยั่ ง ยื น เป น โครงการขยายผล
โครงการหลวงที่ดำเนินงานในพื้นที่หางไกลที่ยังมีการปลูกฝนซ้ำซาก โดยรวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และมูลนิธิโครงการหลวง โดยใชการพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวง ควบคูกับการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการมีสวนรวม
ของหนวยงานและชุมชนทองถิ่น โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินงานในพื้นที่ 10 แหง ของ 3
จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน และตาก
2) โครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน” เนนการจัดตั้งถิ่นฐานถาวรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่
ตนน้ำและลุมน้ำตามพระราชดำริ การอยูรวมกันของคนกับปา และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยมีพื้นที่การดำเนินงาน 10 แหง ใน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน นาน อุตรดิตถ และพิษณุโลก
2.3 โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง เปนโครงการขยายผล
โครงการหลวงที่ดำเนินงานในพื้นที่ที่มีศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) โดยเนนการถายทอด
องคความรูของโครงการหลวงสูชุมชน โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูของครู ศศช. เปนกลไกในการดำเนินงาน เพื่อให
องคความรูโครงการหลวงขยายไปสูชุมชนบนพื้นที่สูงไดอยางกวางขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดำเนินงานในพื้นที่ 22 แหง
ของ 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา นาน และตาก
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แผนที่แสดงพื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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3. พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ มีพื้นที่ทั้งหมด 468 ไร 3 งาน 10 ตารางวา ในตำบลแมเหียะ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม มุง เนนใหเปนแหลงเผยแพรประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และพระบรมวงศานุวงศ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนสถานที่จัดกิจกรรมและ
แสดงนิทรรศการดานการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวและพักผอนดานการเกษตรและวัฒนธรรม และเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตรและการอนุรักษ
พันธุพืช
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กลุมบริหารจัดการ
งานวิจัย

กลุมสังคม

กลุมทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุมเพิ่มผลผลิต
และการตลาด

สำนักวิจัย
ผูอำนวยการสำนัก

รองผูอำนวยการ

กลุมติดตามและประเมินผล

กลุมขยายผลโครงการหลวง
ในพื้นที่ลุมน้ำเฉพาะ

กลุมงานนิติการ

กลุมประสานความรวมมือวิจัย
และพัฒนากับตางประเทศ

กลุมงานธุรการ
ประชาสัมพันธ

กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

กลุมงานพัสดุ

กลุมงานคลัง

สำนักอำนวยการ
ผูอำนวยการสำนัก

กลุมงานอาคาร
สถานที่

กลุมอำนวยการ

กลุมพัฒนาธุรกิจ

กลุมพัฒนาและบำรุงรักษา

กลุมพัฒนา
และเผยแพรความรู

อุทยานหลวงราชพฤกษ
ผูอำนวยการอุทยานฯ

รองผูอำนวยการ

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมชวยอำนวยการ
คณะกรรมการบริหาร

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ

กลุมแผนงาน
และงบประมาณ

กลุมขยายผลโครงการหลวง

กลุมบริหารจัดการ
งานพัฒนา

กลุมยุทธศาสตร

สำนักยุทธศาสตรและแผน
ผูอำนวยการสำนัก

ผูอำนวยการสถาบัน

คณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง

กลุมสนับสนุนโครงการหลวง

สำนักพัฒนา
ผูอำนวยการสำนัก

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

คณะที่ปรึกษาพิเศษ

แนบทายขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู วาดวยการจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาทีค่ วามรับผิดชอบของสวนงาน พ.ศ.2556

ผังโครงสรางการแบงสวนงานสถาบัน

รายงานประจําป 2556

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ÂØ·¸ÈÒÊμÃ/á¼¹§Ò¹

»‚ 2556

1. การวิจัยและพัฒนา
1.1 แผนงานการผลิตและการตลาด
1.2 แผนงานดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3 แผนงานการบริหารจัดการงานวิจัย
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง
2.2 แผนงานขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
2.3 แผนงานการจัดการองคความรูและการสรางเครือขายการพัฒนาพื้นที่สูง
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
3.1 แผนงานวิชาการและการเรียนรู
3.2 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน
3.3 แผนงานการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
3.4 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 แผนงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
4.2 แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานขององคกร
4.3 แผนงานการพัฒนาบุคลากร
5. โครงการเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางคุณภาพชีวิตชุมชน
บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง
รวมทั้งสิ้น

71,980,000
30,901,300
24,579,100
16,499,600
148,097,100
42,217,900
83,782,100
22,097,100
66,441,050
400,000
25,833,500
5,992,720
34,214,830
115,359,950
12,894,500
98,015,450
4,450,000
19,018,900
420,897,000

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณรายจายประจำป จำแนกตามงบรายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ.2556
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
19,018,900
การบริหารจัดการ
115,359,950

การวิจัยและพัฒนา
71,980,000

5%
27%

17%

35%

16%

การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง
และขยายผลโครงการหลวง
148,097,100

การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
66,441,050
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ตารางการเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจำปจำแนกตามยุทธศาสตร
ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556
ÂØ·¸ÈÒÊμÃ/á¼¹§Ò¹
1. การวิจัยและพัฒนา
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง
และขยายผลโครงการหลวง
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ
4. การเสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
5. โครงการเพิ่มศักยภาพการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการเสริมสรางคุณภาพชีวิตชุมชน
บนพื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวง ระยะ 3 ป
รวม (บาท)

»‚ 2552

»‚ 2553

»‚ 2554

48,133,000
71,570,900

57,393,900
83,978,100

56,560,400 59,830,000 71,980,000
91,993,700 105,803,300 148,097,100

-

89,835,300

70,852,340

79,094,000

84,803,800

91,414,560 102,725,700 115,359,950

-

-

29,128,900

»‚ 2555

43,641,000

18,000,000

»‚ 2556

66,441,050

19,018,900

198,797,900 316,011,100 339,949,900 330,000,000 420,897,000

บาท

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจำป จำแนกตามยุทธศาสตร
ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556
450,000,000
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
ป 2552
ป 2553
ป 2554
ป 2555
ป 2556
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วิจัย

พัฒนา

อุทยานฯ

บริหารจัดการ

48,133,000
57,393,900
56,560,400
59,830,000
71,980,000

71,570,900
83,978,100
91,993,700
105,803,300
148,097,100

0
89,835,300
70,852,340
43,641,000
66,441,050

79,094,000
84,803,800
91,414,560
102,725,700
115,359,950

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
0
0
29,128,900
18,000,000
19,018,900

รวม (บาท)
198,797,900
316,011,100
339,949,900
330,000,000
420,897,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน (น้ำหนัก: รอยละ 60)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามนโยบายของรัฐ
รอยละ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รอยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
รอยละ
ตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง
โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
รอยละ
และการเรียนรูการปลูกไมผล
โครงการที่ 2 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
รอยละ
การเรียนรูเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว
โครงการที่ 3 โครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
รอยละ
และการเรียนรูการปลูกผักอินทรีย
โครงการที่ 4 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเทคโนโลยี รอยละ
การปลูกชาและกาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการหลวง
โครงการที่ 5 โครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
รอยละ
และการเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพร
โครงการที่ 6 โครงการปาชาวบานในพระราชูปถัมภ
รอยละ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการที่ 7 โครงการฟนฟูและอนุรักษงานหัตถกรรมของชนเผา
รอยละ
บนพื้นที่สูง
ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1.2 จำนวนกิจกรรมทีจ่ ดั ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ กิจกรรม
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการเรียนรู
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละความสำเร็จของผลการดำเนินงาน
รอยละ
ตามแผนของโครงการวิจัยของ สวพส.
รอยละ
โครงการที่ 1 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
กาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง
โครงการที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ รอยละ
ผลผลิตไมผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
โครงการที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ รอยละ
ผลผลิตพืชผักในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
โครงการที่ 4 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ รอยละ
จากเฮมพบนพื้นที่สูง
โครงการที่ 5 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการกอนและหลังการ รอยละ
เก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกสสินคาสำคัญในพื้นที่โครงการหลวงและ
พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
โครงการที่ 6 โครงการวิจยั การศึกษาความคุม ทุนทางดานเศรษฐศาสตร รอยละ
ในการปลูกพืชในโรงเรือนชนิดตางๆ
โครงการที่ 7 โครงการวิจัยและพัฒนาพืชอาหารหลัก
รอยละ
สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
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โครงการที่ 8 โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนตนแบบการฟนฟูและ รอยละ 1
การสรางมูลคาเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบานที่ไดมาตรฐาน
โครงการที่ 9 โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการ รอยละ 1
หลวงเพื่อใหคนอยูอาศัยรวมกับปาไมและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละความสำเร็จของการนำผลจากความรวมมือ
รอยละ 5
กับหนวยงาน/องคการในประเทศไปใชประโยชน
ชุมชน
5
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนชุมชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ที่มีการนำองคความรูจากโครงการความรวมมือระหวาง สวพส.
กับหนวยงาน/องคการระหวางประเทศไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 1.5 จำนวนชุมชนที่สามารถจำหนายผลิตผล
ชุมชน
5
ผานกระบวนการบริหารจัดการของกลุม
ตัวชี้วัดที่ 1.6 รอยละของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการ
รอยละ 6
ฝกอบรมและไดนำองคความรูจากศูนยการเรียนรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 1.7 จำนวนทรัพยสินทางปญญาที่มีการยื่นขอจดทะเบียน เรื่อง
6
ตัวชี้วัดที่ 1.8 การดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ
ตัวชี้วัดที่ 1.8.1 จำนวนนักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชม
คน
3
อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตัวชี้วัดที่ 1.8.2 จำนวนผูไดรับการเรียนรู
องค
5
จากองคความรูของอุทยานหลวงราชพฤกษ
ความรู
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ำหนัก: รอยละ 15)
15
ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ 3
(เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ 2
(ผูรับบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการใชผลการสำรวจ
ระดับ
5
ความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละความเชื่อมั่นตอการดำเนินงาน
รอยละ 5
ตามบทบาทหนาที่ขององคการมหาชน
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ า นประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน (น้ำหนัก: รอยละ 12)
12
ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน
รอยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละของโครงการของ สวพส.ในปงบประมาณ
รอยละ 7
พ.ศ.2557 ที่นำตนทุนตอหนวยไปใชประโยชน
มิติที่ 4 มิติดานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
13
(น้ำหนัก: รอยละ 13)
ระดับ 10
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองคการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 จำนวนระเบียบหรือขอบังคับของ สวพส.
ระเบียบ 3
ที่มีการปรับปรุงแกไข
น้ำหนักรวม
100
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

การประเมินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å

»‚ 2552

»‚ 2553

»‚ 2554

»‚ 2555

»‚ 2556

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 ดานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
ภาพรวม
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ผลการดำเนินงานป 2556
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)

ยุทธศาสตร

การวิจัยและพัฒนา

ANNUAL REPORT

2013

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) เนนการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง
และขยายผลโครงการ และสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาใหผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนา
ระบบโลจิสติกสและระบบการสื่อสารระหวางชุมชนหลักและชุมชนเครือขายใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการตลาดใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงเนนการรวบรวม การเก็บรักษา
การสังเคราะหและพัฒนานวัตกรรมตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน เพื่อนำไปสูการเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร
และการพัฒนาสินคาที่เปนเอกลักษณของชุมชนบนพื้นที่สูง
ในการดำเนินงานวิจัยจะมุงเนนความตองการของชุมชนและการแกไขปญหาในพื้นที่โดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อที่จะไดนำผลการวิจัยไปใชประโยชนไดทันที การวิจัยในเรื่องการผลิตและการตลาดจะดำเนินงานรวมกับโครงการหลวง
และชุมชนในการกำหนดหัวขอวิจัย และดำเนินการตลอดทุกขั้นตอนของหวงโซการผลิต ตั้งแตการผลิต การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวและการตลาด การวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะมีการวิจัยแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤติ ควบคู
ไปกับการวิจัยรายประเด็น และในสวนของการบริหารงานวิจัยจะใหความสำคัญตอการจัดการองคความรูที่ไดจากการวิจัย
เพื่อนำไปเผยแพร และมีการสนับสนุนใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และการติดตามผลการวิจัยอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2556 มีการดำเนินงานใน 3 แผนงาน ไดแก
1. แผนงานการผลิตและตลาด
2. แผนงานดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
3. แผนงานการบริหารจัดการงานวิจัย

1. แผนงานการผลิตและตลาด
ดำเนิ น งานวิ จั ย ด า นการผลิ ต และศึ ก ษาด า นการตลาดของพื ช ต า งๆ ได แ ก กาแฟ ไม ผ ล พื ช ผั ก ข า ว เฮมพ
พริกกะเหรี่ยง รวมทั้งวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกส และการใชชีวภัณฑเกษตรสำหรับปลูกพืช
เพื่อลดการใชสารเคมี โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1.1 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการหลวง
และโครงการขยายผลโครงการหลวง

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและคัดเลือกสายพันธุกาแฟอราบิกาที่มีความตานทานโรคราสนิมและเหมาะสมตอ
สภาพพื้นที่ปลูกบนพื้นที่สูง รวมทั้งศึกษาวิธีการจัดการสวนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิกา
และศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและสรางเอกลักษณใหกับสินคาหรือผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอราบิกาจากชุมชน
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงภายใตสัญลักษณผลิตภัณฑชุมชน
ผลจากการวิจัย ไดตนกลากาแฟที่มีแนวโนมการเจริญเติบโตดี ตรงตามสายพันธุ และตานทานโรคราสนิม
สำหรับใชปลูกทดสอบในแปลงผลิตตนพอ-แมพันธุ จากพื้นที่โครงการหลวง 4 พื้นที่ (ปาเมี่ยง 896 ตน ตีนตก 3,159 ตน
อินทนนท 708 ตน และอางขาง 1,372 ตน) สวนการศึกษาวิธีการจัดการสวนที่เหมาะสม พบวาการปลูกกาแฟอราบิกา
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ที่ระยะ 1.5x1.5 เมตร และ 1.5x2.0 เมตร จะมีปริมาณผลผลิตมากกวาการปลูกที่ระยะเดิมของเกษตรกร คือ 2.0x2.0 เมตร
อยางนอย 100 กิโลกรัมตอไร สำหรับวิธีการตัดแตงกิ่งและไวหนอนั้น พบวา ทำใหตนกาแฟมีสภาพทรงตนดี แข็งแรง และ
สามารถใหผลผลิตไดดีขึ้น และการศึกษาการปองกันกำจัดหนอนเจาะลำตนกาแฟนั้น พบวา การใชสารชีวภัณฑและ/หรือ
สารเคมีทำใหการระบาดของหนอนเจาะลำตนมีแนวโนมลดลงไดดีกวาวิธีควบคุมและการทาลำตนดวยสีน้ำอะคริลิก สวนการ
พัฒนาคุณภาพและสรางเอกลักษณใหกับสินคาผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอราบิกาของชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการ
ลุมน้ำปงตอนบน บานปางมะโอ สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและหาจุดเดน/สรางเอกลักษณใหกับผลิตภัณฑแปรรูป
กาแฟอราบิ ก า ของชุ ม ชนได ขณะนี้ ไ ด ท ำการยื่ น ขอจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค า กั บ กรมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาแล ว
อยูในระหวางการตรวจสอบลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด

ปาเมี่ยง

ตีนตก

อางขาง

อินทนนท

ภาพที่ 1 การคัดเลือกสายพันธุกาแฟอราบิกาที่ดีและตานทานโรคราสนิม (Hemileia vastatrix)

2ก) การศึกษาวิธีการปลูกกาแฟอราบิกา
ระยะชิด (แมสอง)

2ข) การศึกษาวิธีการตัดเพื่อสรางลำตนใหม

(ปางมะโอ)

2ค) การศึกษาวิธีปองกันกำจัด
หนอนเจาะลำตนกาแฟ (วาวี)

ภาพที่ 2 การจัดการสวนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิกา

3ก) เครื่องหมายการคากาแฟ
อราบิกา บานปางมะโอ
(P.M.O Coffee)

3ข) ฉลากสินคากาแฟอราบิกาบานปางมะโอ (P.M.O Coffee)
(ความแตกตางของสีแทนระดับการคั่ว; สีเขียว = คั่วออน สีเหลือง = คั่วกลาง สีแดง = คั่วเขม)

ภาพที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอราบิกาของชุมชนบานปางมะโอ
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1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไมผลในพื้นที่โครงการหลวง
และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตขององุน และเสาวรส
หวาน การศึกษาวิธีการจัดการและทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตของ
พี้ช วานิลลา และเงาะ มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใชประโยชนไดแลว ดังนี้
1.2.1 องุน
ศึกษาวิธีการลดตนทุนการผลิตในการปลิดผลองุนพันธุ Beauty Seedless โดยใชฮอรโมน GA3
พบวาที่ระดับความสูงของพื้นที่ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล การใช GA3 ความเขมขน 20 ppm ที่ระยะดอกบาน 80%
สามารถลดตนทุนที่ใชในการปลิดผลขององุน รวมทั้งเพิ่มคุณภาพผลผลิต ขณะที่ระดับความสูงของพื้นที่ 650 เมตร
จากระดับน้ำทะเล การใช GA3 10 ppm ที่ระยะดอกบาน 30% สามารถลดตนทุนที่ใชในการปลิดผลขององุน รวมทั้ง
เพิ่มคุณภาพผลผลิตได นอกจากนี้การศึกษาทดลองวิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตขององุนพันธุ Beauty
Seedless ในฤดูฝน โดยการใสและไมใสหินเกล็ดรวมกับการใหปุยทางดินและทางใบ พบวาการใสหินเกล็ดรวมกับการใหปุย
ทางดินและทางใบมีแนวโนมใหจำนวนผลตอชอและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำไดในน้ำองุน มากกวากรรมวิธีอื่นๆ
ผลงานวิจัยดังกลาวไดถายทอดผลงานวิจัยแกเจาหนาที่และเกษตรกรผูปลูกองุนในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง 10 แหง และโครงการขยายผลโครงการหลวง 15 แหง ซึ่งทำใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตลงได
0.67-1.09 บาทตอกิโลกรัม

ชอดอกองุนบาน 30 เปอรเซ็นต

ชอดอกองุนบาน 80 เปอรเซ็นต

การตัดรากและใสหินเกล็ด

1.2.2 พี้ช
ศึกษาเปรียบเทียบพันธุพี้ช 3 พันธุ ไดแก EarliGrande Tropic Beauty และ Jade ทดลองรวมกับ
เกษตรกรในพื้นที่วาวีและดอยปุย โดยเกษตรกรพึงพอใจพี้ชพันธุ Jade และ EarliGrande เนื่องจากใหผลผลิตสูงและ
คุณภาพดีกวาพันธุ Tropic Beauty
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บชนิ ด ของวั ส ดุ ห อ ผลพี้ ช ทดลองร ว มกั บ เกษตรกรในพื้ น ที่ ว าวี แ ละดอยปุ ย
พบวา การไมหอผลทำใหผลผลิตมีความเสียหายมากที่สุด โดยเกษตรกรยอมรับถุงหอผลพี้ชคือ ถุงกระดาษสีขาวของชุนฟง
และถุงกระดาษสีขาวของโครงการหลวง
เนื่องจากสามารถปองกันผลผลิตและ
มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน

พี้ชพันธุ Jade

ผลผลิตพี้ชที่หอดวยถุงกระดาษสีขาว
ของชุนฟง
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1.2.3 เงาะ
ศึกษาการปรับปรุงการ
จัดการสวนเพือ่ เพิม่ ปริมาณและคุณภาพผลผลิต
เงาะ ใน 2 กรรมวิธีคือ วิธีการจัดการสวนตาม
ที่ แ นะนำและวิ ธี ก ารจั ด การแบบเดิ ม ของ
เกษตรกร (วิธคี วบคุม) ทดลองรวมกับเกษตรกร
ในพืน้ ทีส่ ะเนียนและแมจริม จากผลการทดลอง
เกษตรกรในพื้นที่สะเนียนและแมจริม ยอมรับ
การจั ด การสวนตามวิ ธี ก ารที่ แ นะนำ ได แ ก
การตัดแตงกิ่ง การใสปุย

การออกดอกติดผลของตน
ที่มีวิธีการจัดการดวยวิธีควบคุม

การออกดอกติดผลของตน
ที่มีวิธีการจัดการสวนตามที่แนะนำ

1.2.4 เสาวรสหวาน
ศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตเสาวรสหวานในรูปแบบคางที่ตางกัน พบวาคางแบบรั้ว
และแบบเอ มีปริมาณผลผลิตตอตน 4.66 และ 4.11 กิโลกรัม ซึ่งมากกวาแบบผืน (2.2 กิโลกรัม) และรูปแบบคางทั้ง 3 แบบ
ไมมีผลตอคุณภาพของผลผลิต

คางแบบผืน

คางแบบรั้ว

เกษตรกรผูปลูกเสาวรสหวานในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวงหวยเปา ปางแดงใน และปางมะโอ อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีการรวมกลุมเพื่อวางแผนการ
ผลิตและจัดการผลผลิตเสาวรสหวาน โดยมีผลผลิตรวมออก
สูต ลาดในปการผลิต 2555/2556 ประมาณ 34,000 กิโลกรัม
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1.3 โครงการวิจยั และพัฒนาการเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพผลิตผลพืชผักในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรียโครงการหลวง โดยการทดสอบปจจัยการผลิตชีวภาพ
รวมทั้งศึกษากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และการตลาดผักอินทรียโครงการหลวง และทดสอบ
องคความรูโครงการหลวงในการพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ผลจากการดำเนินงานโครงการดังกลาว ทำใหเกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิตที่ถูกตองเหมาะสมในการ
ควบคุมโรคและแมลงในผักโครงการหลวงชนิดตางๆ เชน โรคใบจุดตากบในพืชตระกูลสลัดอินทรีย 5 ชนิด ประกอบดวย
ผักกาดหอมหอ คอสสลัด โอคลีฟแดง โอคลีฟเขียว และเรดโครอล โรคและแมลงในมะเขือเทศพันธุ Cherry และ Thomas
รวมทัง้ มีวธิ กี ารปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ วทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดความสูญเสียจากอาการเนาในเบบีฮ้ อ งเต ผักกาดกวางตุง และคอส

ลักษณะตนกลาของพืชตระกูลสลัดที่เปนโรคใบจุดตากบ (กอนใชปจจัยการผลิต)

คอส

โอคลีฟเขียว

โอคลีฟแดง

ผักกาดหอมหอ

ลักษณะตนกลาของพืชตระกูลสลัดอายุ 20 วัน หลังการใชปจจัยการผลิต

เพลี้ยไฟ

ราแปง

ไวรัส

แมลงศัตรูพืชและโรคของมะเขือเทศที่พบกอนการทดสอบ
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แปลงปลูกมะเขือเทศพันธุโทมัสแปลงทดสอบและแปลงควบคุม

น้ำโอโซน

น้ำอิเล็กโตรไลต

น้ำผสมดางทับทิม

น้ำผสมผงฟู

น้ำผสมคลอรีน

ชุดควบคุม

เบบี้ฮองเตอินทรียที่ศึกษา วิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
หลังจากเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหองนาน 3 วัน
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1.4 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชอาหารหลักสำหรับชุมชนพื้นที่สูง

ในป 2556 การดำเนินงานโครงการนี้ มีการรวบรวมและปลูกคัดพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูงได 200 พันธุ
เพื่อเปนการอนุรักษ และฟนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูง โดยกลุมเกษตรกรไดมีการแปรรูป
ขาวพันธุทองถิ่นเปนผลิตภัณฑ “ขาวกลอง” จำนวน 2 กลุมคือ กลุมบานวังไผ (ขาวเจาเปลือกดำ ขาวก่ำ) และกลุมบาน
สะเนียน (เบี้ยวจิกู)
จากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวบนพื้นที่สูงโดยชุมชนมีสวนรวม ทำให
เกษตรกรมีความรูและเขาใจในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่ดี สามารถผลิตเมล็ดพันธุที่ดีเพื่อใชเอง เปนการลดตนทุน
การซื้อเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรมีความรูและเขาใจ และเห็นถึงขอดีของการปลูกขาวดวยระบบนาน้ำนอย เพื่อลดการระบาด
ของโรคและแมลง โดยเฉพาะโรคกาบใบแหง (Bacteria leaf blight) ซึ่งสงผลทำใหผลผลิตขาวลดลงถึง 12% นอกจากนั้น
ไดเมล็ดพันธุขาวลูกผสมรุน F1 มีลักษณะยีนไมไวตอชวงแสงและการทนทานตอแมลงบั่วทดสอบและคัดเลือกในพื้นที่ที่เกิด
การระบาดในฤดูนาป 2556

บือเข (ขาวเจา/ไร)
พื้นที่วัดจันทร

บือซูคี (ขาวเจา/นา)
พื้นที่บานหวยหอม
แมลานอย
ตัวอยางขาวทองถิ่น

ผลิตภัณฑขาวกลอง

เมล็ดพันธุขาวลูกผสมรุน F1

ขาวที่โดนแมลงบั่วทำลาย

ขาวนาน้ำนอย

โรคกาบใบแหง
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1.5 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาและประสิทธิภาพตลาดผลิตภัณฑพริกกะเหรี่ยง

โครงการวิจัยนี้ เนนดำเนินการโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ
จากพืชที่มีในทองถิ่น โดยนำรองวิจัยในพืช 2 ชนิด ไดแก พริกกะเหรี่ยง และมะแขวน ซึ่งเปนพืชที่นอกเหนือจากการปลูก
เพื่อบริโภคในครัวเรือนแลว ยังมีการจำหนายสูตลาดเพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง โดยในป 2555 ไดมีการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑพริกกะเหรี่ยงและมะแขวน และในป 2556 เปนการวิจัยตอเนื่อง
โดยนำปญหาหรือขอบกพรองจากการวิจัยในป 2555 มาปรับปรุงผลิตภัณฑและพัฒนาการดำเนินงานของกลุม โดยเนน
การวิเคราะหศักยภาพของกลุมผูผลิตในการบริหารจัดการสินคาของชุมชน
ผลิตภัณฑพริกกะเหรี่ยง มีการพัฒนาผลิตภัณฑใน 2 รูปแบบ คือ พริกกะเหรี่ยงแหงบรรจุถุงสุญญากาศ และ
ถุงปดผนึก จำหนายภายใตตราสินคา ‘ภูภณ
ั ฑ’ ดำเนินการผลิตโดยกลุม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกกะเหรีย่ ง บานแมลามาหลวง
วางจำหนายในหางสรรพสินคาเดอะมอลล ริมปงซุปเปอรมารเก็ต และบริษัทเชียงใหมวนัสนันท จำกัด ในขณะที่มะแขวน
มีการพัฒนาผลิตภัณฑเปนมะแขวนแหงและพริกลาบ ภายใตบรรจุภัณฑ 2 รูปแบบคือ แบบแผงกระดาษ และซองลามิเนต
ภายใตการผลิตของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑบานน้ำแขวง ซึ่งวางจำหนายทั้งในตลาดชุมชน และตลาดภายนอก
สำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑพริกกะเหรีย่ งและมะแขวน ผลจากการตรวจวิเคราะหตวั อยางทางหองปฏิบตั กิ าร
และวิธีการเก็บรักษา พบวา พริกกะเหรี่ยงแหงที่มีความชื้นอยูในชวงรอยละ 5-6 จะชวยรักษาคุณภาพ ลดโอกาสเกิดเชื้อรา
และการปนเปอนจากสารอะฟลาทอกซิน เชนเดียวกับมะแขวนแหง ที่ระดับความชื้นไมเกินรอยละ 6

ผลิตภัณฑพริกกะเหรี่ยง

การทดสอบผลิตภัณฑ

การจัดทำสื่อเผยแพรองคความรู
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1.6 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑจากเฮมพ

มีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ การเพาะปลูกและการปฏิบัติ
รักษาเฮมพ รวมทั้งกระบวนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑเฮมพ โดยผลจากการดำเนินงานโครงการ สามารถคัดเลือก
เฮมพ 4 พันธุ (RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4) ใหมีเปอรเซ็นตเสนใยเพิ่มขึ้นจาก รุนที่ 1 (M1) 16.1, 16.5, 15.0 และ
16.0% เปน 19.3, 19.8, 17.5 และ 18.7% ตามลำดับ โดยทุกพันธุยังคงมีปริมาณ THC ต่ำกวา 0.3% เทากับ 0.72, 0.11,
0.101 และ 0.27 ตามลำดับ สำหรับใชในการคัดเลือกเพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตเสนใยรุนตอไป
นอกจากนัน้ ไดมกี ารผลักดันการแกไขกฎระเบียบในการผลิตเฮมพใหเปนพืชเศรษฐกิจ ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขไดมี
ประกาศกระทรวง เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 12) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ยกเวนเปลือกแหง
แกนแหง เสนใยแหง และผลิตภัณฑที่ผลิตจากเปลือกแหง แกนแหง เสนใยแหงของเฮมพ ออกจากการเปนยาเสพติดใหโทษ
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

พันธุ RPF1

พันธุ RPF2

พันธุ RPF3

พันธุ RPF4

เครื่องลอกเปลือกเฮมพที่ไดรับการอนุเคราะหตนแบบจากประเทศจีน

การคัดเลือกพันธุเฮมพใหมีเปอรเซ็นตเสนใยสูงในโรงเรือน

การทดสอบผาเฮมพกันน้ำ และหนวงไฟ
สำหรับการนำไปใชผลิตผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ
(Home Texties)
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1.7 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกสสินคา
สำคัญในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

โครงการนี้ ดำเนินการสำรวจความสูญเสียของผลิตผลโครงการหลวง 4 ชนิดคือ บรอคโคโลนี ผักกาดกวางตุง
ผักกาดหวาน และสตรอเบอรี่ ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของโซอุปทาน พรอมทั้งวิเคราะหหาวิธีการที่เหมาะสมในการลด
ความสูญเสีย และใหแนะนำ ซึ่งทำใหผลผลิตดังกลาวลดความเสียหายลง เหลือเพียง 11.44 เปอรเซ็นต 34.88 เปอรเซ็นต
30-40 เปอรเซ็นต และ 2.09 เปอรเซ็นต ตามลำดับ โดยไดจัดทำรางคูมือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก 8 ชนิด ไดแก
ผักกาดหวาน บรอคโคโลนี ผักกาดกวางตุง กะหล่ำปลี ผักกาดหอมหอ ปวยเลง บรอคโคลี และเบบี้ฮองเต รวมทั้งผลไม
1 ชนิดคือ สตรอเบอรี่
นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยในโครงการนี้ ไดแนวทางในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ
ในการสงผลิตผลจากศูนยพัฒนาโครงการหลวงไปถึงลูกคาโดยตรง ในรูปแบบของกลุมศูนยและศูนยเดี่ยว โดยการสงผลิตผล
จากศูนยพัฒนาโครงการหลวงไปยังลูกคาโดยตรง จะมีตนทุนที่ถูกกวาการสงผลผลิตจากศูนยพัฒนาโครงการหลวงผาน
โรงคัดบรรจุเชียงใหมไปยังลูกคา
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1.8 โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑสำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช
สารเคมีบนพืน้ ทีส่ งู

ผลการดำเนินงาน สรุปไดดังนี้
1.8.1 ผลการคัดเลือกและทดสอบเชื้อจุลินทรีย สารชีวภาพ และชีวภัณฑ เพื่อควบคุมและปองกันโรค
และแมลงศั ต รู พื ช เศรษฐกิ จ บนพื้ น ที่ สู ง พบว า (1) เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ป ฏิ ป ก ษ ส ามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ สาเหตุ โรคผลเน า เสาวรส
โรคแอนแทรคโนสเสาวรส โรคยอดเนาพริก และโรคใบจุดมะเขือเทศไดมีคา 7.14-79.00% (2) พบสมุนไพรบนพื้นที่สูง
8 ชนิด ทีส่ ามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยไดมคี า 0.01-0.64% (v/w) แตไมทำใหหนอนกระทูต าย และ (3) ผลิตภัณฑจากงานวิจยั
4 ชนิด ใหประสิทธิภาพใกลเคียงกับผลิตภัณฑการคาในกลุมเดียวกันคิดเปน 82.33-100%
1.8.2 สามารถลดตนทุนการผลิตชีวภัณฑแบบผงปองกันโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและชีวภัณฑปองกัน
โรคหลังการเก็บเกี่ยวได 3 เทา ดวยการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อแตยังตองคัดเลือกสารพาชนิดใหม สำหรับการเก็บรักษา
หัวเชื้อจุลินทรียเชิงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 17 ไอโซเลท พบวา เชื้อยังคงมีชีวิตในทุกวิธีการเก็บรักษา มีความเขมขนของ
จำนวนโคโลนีเชื้อจุลินทรียที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อมีความเขมขน <×103 ถึง 109 cfu/ml ของปริมาตรสารแขวนลอย
1 มิลลิลิตร
1.8.3 การใหทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับปองกันกำจัดศัตรูพืชสำคัญหรือสงเสริมการเจริญเติบโตพืช
พบวา ชีวภัณฑปองกันกำจัดโรคขอบใบไหมกะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมหอ ชีวภัณฑลดความเปนกรดและความ
เป น พิ ษ โลหะหนั ก อาซิ นิ ค ในดิ น ชี ว ภั ณ ฑ ค วบคุ ม แมลงศั ต รู พื ช สกุ ล Gryllinae (จิ กุ ง ) สารสกั ด พื ช ชนิ ด น้ ำ กำจั ด โรค
แอนแทรคโนสพริก และสารสกัดพืชชนิดผงกำจัดหนอนดวงแกวและเสี้ยนดินใหผลเปนที่นาพอใจ สวนสารทุติยภูมิจากเชื้อ
แอคติโนมัยซีสเอนโดไฟทสำหรับควบคุมโรคใบจุดพืชตระกูลกะหล่ำและใบไหมมะเขือ และน้ำสมควันไมสำหรับควบคุมแมลง
ศัตรูถั่วและกาแฟยังตองปรับปรุงและพัฒนางานตอเนื่องเพื่อใหเหมาะสมตอการขยายผลในวงกวาง
1.8.4 ผลจากโครงการวิจัยนี้ สามารถนำไปจัดทำคำขอยื่นจดทรัพยสินทางปญญา 3 รายการ ประกอบดวย
ชีวผลิตภัณฑแบบเม็ดสำหรับกำจัดแมลงศัตรูพชื ผลิตภัณฑดงึ ดูดผีเสือ้ หนอนใยผัก ผลิตภัณฑสำหรับสงเสริมการเจริญเติบโตพืช

โรคผลจุดมะเขือเทศ

โรคเนาผลเสาวรส

การทดสอบชีวภัณฑในเสาวรส

การเก็บรักษาหัวเชื้อจุลินทรีย

ชีวภัณฑปองกันโรคขอบใบไหมกะหล่ำปลี

ผงสมุนไพรกำจัดเสี้ยนดิน

29

รายงานประจําป 2556

2. แผนงานดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพ
ดำเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการฟนฟูแหลงอาหาร
สมุนไพรและยาพื้นบาน และพัฒนาผลิตภัณฑจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งวิจัยในเรื่องดิน น้ำ และปาไม
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

2.1 โครงการวิจัยฟนฟูแหลงอาหาร (Food Bank) จากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง

โครงการนี้ ดำเนินการสำรวจความหลากหลายและการใชประโยชนพืชทองถิ่น เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ
ฟนฟูการใชประโยชนพืชทองถิ่น และการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยชุมชนเปนหลักและผานโรงเรียนในพื้นที่ จัดทำ
คูมือกระบวนการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากพืชทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง และ
ไดจัดทำเปนสื่อวีดิทัศน จำนวน 2 เรื่อง ไดแก เรื่องการขยายพันธุ การปลูก และการดูแลรักษามะแขวน และเรื่องการฟนฟู
แหลงอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
นอกจากนี้ มีการศึกษาและพัฒนากลุม อาชีพตนแบบทีส่ ามารถสรางรายไดจากพืชทองถิน่ ในชุมชน และเสริมสราง
ความรู ความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพของกลุมสมาชิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาเปนผลิตภัณฑคุณภาพ
ชนิดตางๆ เชน ชาชงสมุนไพร จาก ชาอัสสัม รางจืดดอกมวง รางจืดดอกแดง ปญจขันธ หญาเอ็นยืด เนระพูสไี ทย และเชียงดา
ในพื้นที่ชุมชนปางมะโอ ผลิตภัณฑในรูปแบบน้ำมันนวดสมุนไพร จากมะแตก ในพื้นที่หวยเปา เปนตน ทั้งนี้มีการบรรจุ
หลักสูตร “พืชอาหารและสมุนไพรทองถิ่น” ในแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนบานปากลวยพัฒนา อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ในทุกระดับชั้นแลว
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แปลงขยายพันธุพืชทองถิ่น (ปางมะโอ)

แปลงขยายพันธุพืชทองถิ่น (ปางแดงใน)

ปลูกฟนฟูในพื้นที่ครัวเรือน (ปาแป)

ปลูกฟนฟูเสริมปาธรรมชาติ (ปางแดงใน)

กิจกรรมการเพาะขยายพันธุพืชทองถิ่น

สื่อการเรียนรูพืชทองถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

2.2 ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑแปรรูปจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง

ชุดโครงการนี้มุงเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยในป พ.ศ.2556 ไดมีการนำรองการผลิตและจำหนายรวมกับงานผลิตภัณฑพืชสมุนไพร มูลนิธิโครงการหลวง
และไดทำการจดแจงถูกตองตามระเบียบของ อย. เปนที่เรียบรอยแลว (เลขที่ใบรับแจง 50-1-5600107) ภายใตชื่อ
ผลิตภัณฑเจลแตมสิว “แอคเนเจล” ซึง่ มีสว นประกอบสำคัญของน้ำมันหอมระเหยตะไครตน ทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียสาเหตุสิว ไดแก Staphylococcus aureus และ Propionibacterium acnes ไดเปนอยางดี นอกจากนี้
ยังไดทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑบำรุงผมและหนังศีรษะ (Hair tonic) และผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (Facial
Moisturizer) เพื่อนำไปสูการผลิตและนำรองจำหนายในเชิงพาณิชยตอไป ตลอดจนทำการปรับปรุงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ
แชมพูกำจัดเห็บหมัดจากสารสกัดหนอนตายหยากสำหรับสัตวเลี้ยงอีกดวย
นอกจากนี้ไดจัดทำรางคำขอทรัพยสินทางปญญา (อนุสิทธิบัตร) จำนวน 3 ผลิตภัณฑ ไดแก (1) สูตรผลิตภัณฑ
เจลยับยั้งการอักเสบของผิวหนังที่มีสวนประกอบจากตะไครตน (2) สูตรตำรับผลิตภัณฑเจลยับยั้งไวรัสเริมที่มีสวนประกอบ
สำคัญจากสารสกัดฮอสะพายควาย และ (3) สูตรตำรับผลิตภัณฑบำรุงผมและหนังศีรษะ ที่มีสวนประกอบจากสารสกัด
หญาถอดปลองและขิง นอกจากนั้นยังสามารถผลิตเครื่องมือตนแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2 รายการ คือ เครื่อง
สกัดสารแบบหมุนภายใตระบบสุญญากาศ (Rotary evaporator) และเครื่องอบแหงพลังงานไมโครเวฟในการอบแหงพืช
สมุนไพรสำหรับเตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพและลดระยะเวลาในการอบแหงและเตรียมสารสกัด

ตนแบบผลิตภัณฑจากความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลิตภัณฑสำหรับผูมีปญหาผมรวง (Hair Tonic)
ผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา (แอคเน สกิน)
ที่ผลิตและจำหนาย โดยมูลนิธิโครงการหลวง
ชวยลดการสะสมของแบคทีเรียสาเหตุ
การเกิดสิวและสิวอุดตัน ชวยลดอาการอักเสบ
จากการเกิดสิว ทำใหหัวสิวแหง
และยุบตัวอยางรวดเร็ว

เครื่องสกัดสารแบบหมุนภายใตระบบสุญญากาศ
(Rotary evaporator) และเครื่องอบแหงพลังงานไมโครเวฟ
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2.3 โครงการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวง

โครงการนี้ดำเนินการทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช โดยใชปุยที่แตกตางกันตามชนิด
ของธาตุอาหารที่ยังไมเพียงพอสำหรับแตละชนิดพืช และในพื้นที่ที่แตกตางกัน โดยทดสอบในพืชจำนวน 6 ชนิด ไดแก
ขาวโพด ขาวไร ขาวนา ถั่วเหลือง ถั่วแดง และถั่วดำ โดยมีเกษตรกรเปนผูรวมทดสอบ ในแปลงทดสอบสาธิตของเกษตรกร
จำนวน 46 ราย ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 14 แหง พบวา การเพิ่มธาตุอาหารพืชใหเพียงพอในแตละชนิดพืช สามารถ
เพิ่มผลผลิตพืชได 10-122% ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มหลังหักตนทุนปุย โดยเฉลี่ยจำนวน 278-6,455 บาท/ไร นอกจากนี้
ยังดำเนินการทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช ในหอมญี่ปุนและกะหล่ำปลีดวย โดยสามารถลดตนทุน
การปลูกพืชดังกลาว ได 2,715 บาท/ไร และ 736-1,496 บาท/ไร ตามลำดับ
ผลความสำเร็จดังกลาวของโครงการ ไดนำไปถายทอดใหแกเกษตรกร จำนวน 597 ราย ในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวง 18 แหง และนำเสนอผลงานแกองคการบริหารสวนตำบล ที่รับผิดชอบพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 9 แหง
และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และ 7 สงผลใหไดรับงบประมาณสนับสนุน เพื่อใหเกษตรกรไดทดลองใชปุยตามคำแนะนำ
เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต พื ช และทำให เ กิ ด การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน โดยการพั ฒ นาการรวมกลุ ม เกษตรกร อาทิ
กลุมวิสาหกิจชุมชนเพิ่มผลผลิตพืชบานศรีบุญเรือง ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคำ จังหวัดนาน และกลุม
ผูผลิตถั่วเหลืองหลังนา ในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงแมจริม จังหวัดนาน รวมทัง้ ไดจดั ทำระบบสารสนเทศเชิงพืน้ ที่
ดานการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง จำนวน 27 แหง เพื่อใชเปนฐานขอมูล

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบผลผลิตขาวนาจากการจัดการ
ธาตุอาหารพืช
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบพันธุขาวโพด
รวมกับการจัดการธาตุอาหารพืช

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

2.4 โครงการประเมินประสิทธิภาพการใชนำ้ ในพืน้ ทีล่ มุ น้ำบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ การจัดการของชุมชน

โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ประเมินปริมาณน้ำทาในพืน้ ทีล่ มุ น้ำโดยใชแบบจำลอง Soil and Water Assessment
Tools (SWAT) และประเมินประสิทธิภาพการใชน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งจำลองสถานการณการใชประโยชนที่ดิน
ตามระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินที่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพการใชที่ดินเพื่อการเกษตร โดยดำเนินงาน
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคำ ปางยาง และขุนสถาน จังหวัดนาน
ในการนี้ ผลการประเมินปริมาณน้ำทารายเดือนและอัตราการไหลของน้ำในแมน้ำรายเดือนของลุมน้ำยอย
บริเวณจุดรวมน้ำของแตละลุมน้ำยอย พบวาปริมาณน้ำในแตละป จะผันแปรตามปริมาณฝน โดยมีการจัดเก็บขอมูลชวงเวลา
ที่มีปริมาณน้ำมากที่สุดและนอยที่สุด และชวงเวลาที่มีปริมาณตะกอนมากที่สุด และนอยที่สุด รวมทั้งมีการสำรวจปริมาณ
น้ำตนทุน (น้ำทา) และความตองการน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชน้ำเพื่อการเกษตร
ในพืน้ ทีล่ มุ น้ำยอย และหาแนวทางในการเก็บกักน้ำ เพือ่ นำกลับมาใชสำหรับการเพาะปลูกพืชในพืน้ ที่ เปนการเพิม่ การผลิตพืช
ภายในลุมน้ำยอยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 6 แผนที่ประสิทธิภาพการใชน้ำของพืชในลุมน้ำยอยตางๆ ของโครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคำ

ภาพที่ 7 แผนที่ประสิทธิภาพการใชน้ำของพืชในลุมน้ำยอยตางๆ ของโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง

ภาพที่ 8 แผนที่ประสิทธิภาพการใชน้ำของพืชในลุมน้ำยอยตางๆ ของโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน
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2.5 โครงการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนต น แบบโครงการหลวงเพื่ อ ให ค นอยู อ าศั ย
รวมกับปาไมและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน

โครงการนี้ ไดดำเนินการสำรวจ รวบรวม และวิเคราะหขอ มูลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอมของชุมชน
ในแตละรูปแบบภูมิสังคม รวมทั้งวิเคราะหสภาพปญหา และโอกาสในการพัฒนาของชุมชน และศึกษากระบวนการเรียนรู
สำหรับกลุม ผูน ำในการขับเคลือ่ นใหเกิดการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวงทีม่ คี วามสมดุลและยัง่ ยืนทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ดำเนินงานใน 4 พื้นที่ที่มีสภาพภูมิสังคมแตกตางกัน ไดแก 1) บานปางบง ภูมิสังคมปาเมี่ยง
2) บานหวยขมิ้น (หยอมบานปาเกี๊ยะนอย) ภูมิสังคมที่มีฐานจากการปลูกฝน และ 3) บานแมขนิลเหนือและบานดง ภูมิสังคม
ทำนาขาวเปนหลัก
ผลการดำเนินงานพบวา การพัฒนาชุมชนจากการสงเสริมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง แมแฮ ทุงเริง
และแมลานอย ดานอาชีพดวยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวบนพื้นฐานองคความรูที่ถูกตองและเหมาะสมของโครงการหลวง
อยูในระดับดี ทำใหชุมชนดังกลาวสามารถพึ่งพาตัวเองได เปนชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และปลอดยาเสพติด
สมาชิกในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และมีระดับการศึกษาเฉลี่ยที่สูงขึ้น แตอยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน สงผลใหสมาชิกในชุมชนสวนใหญมีเวลาเขารวมกิจกรรมสวนรวมของชุมชนนอยลง ซึ่งอาจสงผลตอความ
เขมแข็งของชุมชนในอนาคตได ถึงแมวาในปจจุบันแตละชุมชนมีการรวมกลุมทั้งทางดานอาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม
แตยังขาดกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สวนดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ในแตละ
ชุมชนมีแนวทางปฏิบัติเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมมาอยางตอเนื่อง เชน การจัดทำแนวกันไฟ การทำฝายชะลอน้ำ
การปลูกเสริมและฟนฟูปา เปนตน โดยจากผลการประเมินพื้นที่ดังกลาว ทำใหสามารถกำหนดแผนงานวิจัยและพัฒนา
ชุมชนตนแบบโครงการหลวงที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบภูมิสังคม รวมทั้งกำหนดกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับศักยภาพ
และสถานภาพของแตละชุมชน โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมไดอยางเหมาะสม

การประชุมระดมความคิดเห็นในการวางแผนดำเนินงานการระดมความคิดเห็นในการวางแผนดำเนินงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวงรวมกับชุมชนในแตละรูปแบบภูมิสังคม
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2.6 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำรองการปลูกปาสรางรายไดและปากักเก็บคารบอนในพื้นที่
เกษตรกรรมบนพื้นที่สูง

ศึกษาและจัดทำฐานขอมูลการเจริญเติบโตและปริมาณการกักเก็บคารบอนของไมทปี่ ลูกในพืน้ ทีน่ ำรอง 4 แหง คือ
พืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง 2 แหง ไดแก ศูนยฯ หมอกจาม อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ศูนยฯ ผาตัง้ อำเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย และพื้นที่โครงการขยายโครงการหลวง 2 แหง ไดแก โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคำ อำเภอสันติสุข
จังหวัดนาน โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก อำเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยไดจัดทำฐานขอมูลเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการ จำนวน 70 ราย พื้นที่รวม 150 ไร ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อใหสะดวกตอการสืบคน
และติดตามตรวจสอบ รวมทั้งการเตรียมความพรอมของเกษตรกรเพื่อเขาสูตลาดคารบอน
ในป 2556 สงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่นำรองที่เขารวมโครงการผลิตกลาไมและไผ ไดแก จันทรทองเทศ
กระถินดอย เสี้ยวดอกขาว ไผลำเดี่ยว ไผเปาะนาน และไผหวานอางขาง รวมจำนวน 6,600 กลา คิดเปนเงิน 69,000 บาท
ซึง่ มีการเจริญเติบโตคอนขางดีและการรอดตายโดยเฉลีย่ รอยละ 80-90 จากผลการศึกษาปริมาณการกักเก็บคารบอนไดออกไซด
ของตนไม พบวาจันทรทองเทศที่ปลูกอายุ 2-6 ป มีขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับความสูง 1.3 เมตร อยูระหวาง 0.4-23.9
เซนติเมตร มีความสูงทั้งหมดอยูระหวาง 0.8-12.0 เมตร มีปริมาณการกักเก็บคารบอน 0.3-15.3 ตัน คารบอนไดออกไซด
ตอไร คิดเปนมูลคาในการกักเก็บคารบอนอยูระหวาง 154-7,106 บาทตอไร
นอกจากนี้ ชุมชนมีแปลงสาธิตการปลูกปาและการดูแลรักษาที่เปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานแกชุมชน
ใกลเคียงและกลุมที่สนใจทั่วไป

การจัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการกับเกษตรกร

การผลิตกลาเสี้ยวดอกขาว

การติดตามความกาวหนาโครงการวิจัย

การผลิตกลาจันทรทองเทศ

แปลงสาธิตการปลูกไผ โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก (น้ำพัน)
โปรแกรมคำนวณ
ปริมาณการกักเก็บคารบอน
ใน Microsoft Excel

ฐานขอมูลการกักเก็บคารบอน
ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
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2.7 โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนามาตรการเศรษฐศาสตรและสังคมในการสราง
แรงจูงใจแกชุมชนบนพื้นที่สูงในการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ

โครงการนี้ ด ำเนิ น การศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด า นการใช ม าตรการเศรษฐศาสตร แ ละสั ง คมทั้ ง ในและ
ตางประเทศ เพื่อสังเคราะหเปนแนวทางการสรางแรงจูงใจในการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศบนพื้นที่สูง ดำเนินงานในพื้นที่
นำรอง 3 แหง ไดแก 1) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ อำเภอเชียงดาว 2) โครงการขยายผลโครงการหลวงปาแป
อำเภอแมแตง และ 3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกไขปญหาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืนบานขุนตืน่ นอย อำเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม
ผลการทดสอบมาตรการเศรษฐศาสตรและสังคมในพื้นที่นำรองดังกลาว สรุปไดดังนี้
2.7.1 ชุมชนปลูกเมีย่ ง ในพืน้ ทีน่ ำรอง 2 แหง คือ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ อำเภอเชียงดาว
จั ง หวั ด เชี ย งใหม และโครงการขยายผลโครงการหลวงป า แป (บ า นปางมะกล ว ย) อำเภอแม แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ประสบปญหาอยางเดียวกันคือ ราคาผลผลิตเมี่ยงและสวนแบงการตลาดของใบชาแหงลดลง เกิดรายไดรายจายที่ไมสมดุล
และภาระหนี้สิน โดยบานปางมะโอ มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 186,430 บาท ชุมชนมีหนี้สินรวมจำนวน 10.9 ลานบาท
โดย 68% มีภาระหนี้สินกับ ธกส. ในขณะที่บานปางมะกลวย ปาแป อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีภาระหนี้สินเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 30,000 บาท ชุมชนมีหนี้สินรวมจำนวน 12 ลานบาท โดย 75% มีภาระหนี้สินกับ ธกส. สงผลใหเกษตรกร
ขายที่ดินสวนเมี่ยงและโยกยายถิ่นอาศัย
บริการนิเวศที่สำคัญคือ การรักษานิเวศปาเมี่ยงที่มีไมยืนตนไมขนาด
ใหญใหคงอยูในฐานะเปนแหลงตนน้ำ โดยบานปางมะโอเปนถิ่นที่อยูของพืชทองถิ่น สมุนไพร
และสัตวใกลสูญพันธุ (เตาปูลู) จำนวนกวา 221 ชนิด ในขณะที่ บานปางมะกลวย ปาแป
เปนถิ่นที่อยูของพืชทองถิ่น สมุนไพร จำนวนรวมกวา 118 ชนิด โดยเครื่องมือเศรษฐศาสตร
ที่มีศักยภาพ คือ การลดภาระหนี้สินดวยบริการระบบนิเวศ (Debt for Nature) โดยความ
รวมมือกับ ธกส. ดำเนินการในระยะแรกภายใตโครงการธนาคารตนไม ที่ไดสำรวจและ ถายทอดวิธีการคัดตนพันธุปน
ในนาขั้นบันไดใหม
ประเมินมูลคาตนไมที่เขารวมโครงการธนาคารตนไม โดยกลุมธนาคารตนไมบานปางมะโอ
มีตนไมเขารวมโครงการจำนวน 2,009 ตน ไดรับคาตอบแทนบริการดานสิ่งแวดลอมในการ
รักษาไมยืนตนในปาเมี่ยงและเพาะกลาไมจาก ธกส. รวมทั้งสิ้น 281,327 บาท ในขณะที่
บานปางมะกลวย ปาแป มีตนไมเขารวมโครงการ 2,750 ตน ไดรับคาตอบแทนจาก ธกส.
รวมทั้งสิ้น 117,950 บาท
2.7.2 ชุมชนปลูกขาว พืน้ ทีน่ ำรองโครงการขยายผลโครงการหลวงฯ ขุนตืน่ นอย
อำเภออมก อ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี ป ญ หาจากเกษตรกรมี ร ะบบการปลู ก ข า วไร ใ นระบบ การปลูกปาในพื้นที่ขาวไร
งมอบเปน
ไรหมุนเวียน ผลผลิตขาวไมเพียงพอตอการบริโภคของครัวเรือนและขาดอาชีพทางเลือก เดิมทีพื่เกษตรกรส
้นที่ปาอนุรักษ
ในระยะเวลา 3 ปทผี่ า นมา เกษตรกรจึงแผวถางปาเพือ่ ปลูกขาวไรเพิม่ เนือ่ งจากผลผลิตขาวนา
ลดลง อยางไรก็ตาม ชุมชนมีการดูแลรักษาปาอนุรักษพื้นที่ 1,500 ไร อยางเขมแข็งบนฐานความเชื่อวาปาคือแหลงตนน้ำ
อาหารและยา ดังนั้น เครื่องมือเศรษฐศาสตรที่มีศักยภาพคือ การอุดหนุนการจัดทำแปลงปลูกขาวนาขั้นบันไดใหกับ
เกษตรกร 4 ราย เพื่อลดพื้นที่การปลูกขาวไรและฟนฟูพื้นที่ขาวไรเดิมเปนปาอนุรักษ และการถายทอดเทคโนโลยีการ
เพิ่มผลผลิตขาวในแปลงนาขั้นบันไดใหมและนาเดิม โดยในปแรกเกษตรกรยินดีสงมอบพื้นที่ขาวไรเดิมที่ใชประโยชน
ในป พ.ศ.2555 และอยูติดกับปาอนุรักษเปนพื้นที่ปาอนุรักษของชุมชน จำนวน 13.3 ไร
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2.8 โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาเห็ ด ท อ งถิ่ น เพื่ อ เป น แหล ง อาหารและรายได ส ำหรั บ ชุ ม ชน
บนพื้นที่สูง

โครงการนี้ ดำเนินการศึกษาความหลากหลายของเห็ดและภูมิปญญาในการจัดการและใชประโยชนจากเห็ด
ทองถิ่นในแตละชุมชน รวมทั้งศึกษาระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดทองถิ่นชนิดตางๆ และเทคโนโลยี
การเพาะขยายพันธุเห็ดทองถิ่นที่มีศักยภาพสำหรับการบริโภคในครัวเรือน และพัฒนานำรองชุมชนตนแบบที่สรางรายไดจาก
การเพาะเลี้ยง แปรรูป และจำหนายเห็ดทองถิ่น ดำเนินการในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 10 แหง ในจังหวัด
เชียงใหม นาน ตาก กำแพงเพชร และกาญจนบุรี
ผลจากการดำเนินงาน ไดรวบรวมตัวอยางของเห็ดทองถิ่นในพื้นที่โครงการขยายผลฯ 10 แหง ไดจำนวน 291
ตัวอยาง 74 สกุล 154 ชนิด และสามารถแยกเชื้อจากตัวอยางเห็ดที่เก็บได 14 ชนิด 41 ไอโซเลต โดยนำไปศึกษาวิธีการ
เพาะเลี้ยงที่เหมาะสม ซึ่งผลจากการทดสอบในหองปฏิบัติการ พบวา อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญของเสนใยเห็ด
ที่นำมาเพาะเลี้ยงอยูในชวง 25-30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเกิดดอกอยูในชวง 28-33 องศาเซลเซียส
และพบวิธีการเพาะขยายพันธุเห็ด 5 วิธี คือ (1) เพาะในทอนไม (2) เพาะในวัสดุขี้เลื่อย (3) เพาะในวัสดุฟางขาว
(4) เพาะรวมกับพืชอาศัย และ (5) เพาะแบบฝงกลบ ทั้งนี้ ชุมชนบานปางมะโอมีแนวโนมที่จะสามารถพัฒนาตอยอด
การเพาะเห็ดเขตรอนและเขตหนาว มีความรูความเขาใจในธรรมชาติของเห็ด และสามารถทำกอนเชื้อเห็ดเองได

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

การศึกษาการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

การศึกษาดูงานเห็ดมายคอรไรซา

การศึกษาการเพาะเห็ดมายคอรไรซา
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2.9 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อฟนฟูการปลูกและสรางมูลคาเพิ่มจาก
หวายและตาว

โครงการนี้ ดำเนินการรวบรวมองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการใชประโยชนจากหวายและตาว
ของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยไดจัดทำแปลงรวบรวมความหลากหลายของหวายจากแหลงตางๆ จำนวน 7 ชนิด ไดแก 1) หวาย
หนามขาว 2) หวายฝาด 3) หวายไสไก 4) หวายดง 5) หวายหลวง 6) หวายหอม และ 7) หวายหมี รวมทั้งศึกษาและ
พัฒนาการเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกและขยายพันธุหวายและตาวบนพื้นที่สูง และพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑ
แปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดยรูปแบบของผลิตภัณฑหวายสามารถจำแนกออกเปน 3 ลักษณะ ประกอบดวย ผลิตภัณฑ
เครื่องเรือน เชน เกาอี้ ชุดรับแขก โตะ เตียงนอน ชั้นวางของ ฉากกั้นบังตา ชิงชาและเปลนอน ผลิตภัณฑเครื่องมือเครื่องใช
เชน ตะกรา บุงกี๋ เขง ดามไมกวาด ลอบดักปลา กระบุง โตกกับขาว กระเปา หมวก และผลิตภัณฑอื่นๆ เชน โคมไฟ ตะกรอ
และหวายสานประดับ ในการนี้เกษตรกรมีการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกและแปรรูปหวายบานตอง อำเภอแมจริม
จังหวัดนาน แปรรูปหวายเปนหวายแชน้ำเกลือบรรจุขวดและหวายพรอมปรุงพัฒนาเปนผลิตภัณฑโอท็อป นำไปสูการสราง
รายไดเสริมแกครัวเรือนสมาชิก
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การอบรมการเพาะขยายพันธุตาว

การรวบรวมตนกลาพันธุหวาย

การแปรรูปหวาย (การจักสาน)

การแปรรูปหวาย (หนอหวายในน้ำเกลือ)

แปลงขยายพันธุหวาย

การเก็บเกี่ยวเสนหวาย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

2.10 โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรชีวมวลทองถิ่นบนพื้นที่สูง

โครงการนี้ ไดดำเนินการศึกษาและพัฒนาวิธีการผลิตพลังงานจากชีวมวลทองถิ่น เพื่อเปนพลังงานทดแทน
ใชในชุมชน โดยการนำชีวมวลทองถิ่นไดแก ซังขาวโพด มาผลิตเปนพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงหุงตมในครัวเรือน ในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง 3 แหง คือ ปางแดงในและโหลงขอด จังหวัดเชียงใหม และโปงคำ จังหวัดนาน
ผลจากโครงการวิจยั ดังกลาว สามารถผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด เพือ่ นำไปใชเปนเชือ้ เพลิงประกอบอาหาร
ในครัวเรือนได โดยมีสวนประกอบจากถานซังขาวโพด 10 สวน และแปงมัน 1 สวน ใหคาความรอนที่ 6,170.13 kcal/kg
คาความชื้นที่ 7.26% มีปริมาณคารบอนคงที่ 66.38% และมีระยะเวลามอดดับ 210 นาที นอกจากนี้ ถานอัดแทง
1 กิโลกรัม ยังสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไดถึง 0.609 kgCO2-eq หรือ 21.33% โดยมีการถายทอด
องคความรูจ ากผลการวิจยั ดังกลาว ใหกบั ชุมชนบานปางแดงใน แมสายนาเลาและโปงคำ เพือ่ ใหชมุ ชนสามารถนำองคความรู
ไปขยายผลในการพัฒนาการใชพลังงานในพื้นที่ตอไป

ถานอัดแทงจากซังขาวโพด

การถายทอดองคความรูสูชุมชน

การนำถานอัดแทงไปใชประโยชน
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2.11 โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนตนแบบการฟนฟูและการสรางมูลคาเพิ่มจากพืชสมุนไพร
และยาพื้นบานที่ไดมาตรฐาน

โครงการนี้ไดรวมกับเกษตรกรพัฒนาวิธีการผลิตและแปรรูป พืชสมุนไพรและยาพื้นบานใหไดมาตรฐานของ
สาธารณสุข จำนวน 25 ผลิตภัณฑ เปนสมุนไพร 14 ผลิตภัณฑ และยาพื้นบาน 11 ผลิตภัณฑ และพัฒนาแหลงเรียนรู
ดานการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากพืชสมุนไพรทองถิ่น โดยรวบรวมและจัดทำฐานความรูจากภูมิปญญาการใช
พืชสมุนไพร จำนวน 63 อาการโรค 135 ตำรับยาพื้นบาน 585 ชนิดพืชสมุนไพร โดยผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรทองถิ่นและ
ยาพื้นบานไดมีการนำออกวางจำหนายในตลาดชุมชนและศูนยโอทอปในบางจังหวัดแลว เชน ศูนยโอทอป จังหวัดนาน อาทิ
ชารางจืด ชามะรุม ชายานาง ชาผักเชียงดา รวมทั้ง พัฒนาแหลงเรียนรูดานการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากพืช
สมุนไพรทองถิ่น 2 แหง ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร และบานศรีบุญเรือง โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคำ
และผลักดันตำรับยาพืน้ บานสูก ารใชในระดับโรงพยาบาลของชุมชน 2 แหง ไดแก ยาแกปวดเมือ่ ย ปวดเสนเอ็น ในโรงพยาบาล
วัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม และยาอยูเดือน แกผิดเดือน ในโรงพยาบาล
สันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดนาน

ผลิตภัณฑสมุนไพร

ผลิตภัณฑยาพื้นบาน
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

กิจกรรมกลุม:
เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
ภายในและภายนอกชุมชน

ยกระดับมาตรฐาน
การปลูกพืชสมุนไพร
เปนมาตรฐาน GAP

ยกระดับมาตรฐาน
การผลิต สมุนไพร
และยาพื้นบาน
ในกรอบมาตรฐาน
สาธารณสุข

ศึกษาดูงาน ณ
สถานีเกษตรหลวงอางขาง
และมหาวิทยาลัย
ราชมงคลลานนา ลำปาง

เทคนิคการแปรรูป
ใบพืชสมุนไพร
เพื่อผลิตวัตถุดิบแหง
และผลิตภัณฑชาชง
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การสำรวจและรวบรวมภูมิปญญาการใชพืชสมุนไพรในชุมชน

สื่อ: โปสเตอร

สื่อ: ที่คั่นหนังสือ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

2.12 โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบการฟนฟูพื้นที่ปาไมรอบเขตชุมชน
(Buffer zone โดยกระบวนการมีสวนรวม)

โครงการนี้ดำเนินการโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 3 แหง
ไดแก โครงการขยายผลโครงการหลวงลุมน้ำปงตอนบนบานปางมะโอ และโครงการขยายผลโครงการหลวงลุมน้ำปงตอนบน
บานปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และโครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดนาน
เพื่อฟนฟูพื้นที่ปาไมรอบเขตชุมชน โดยรวมกับชุมชนในการกำหนดและปรับปรุงแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รอยตอที่ชัดเจน
ระหวางปาไมและชุมชน รวมทั้งสำรวจและรวบรวมขอมูลทรัพยากรปาไมของพื้นที่รอยตอระหวางปาไมและชุมชน รวมถึง
การดำเนิ น กิ จ กรรมด า นการฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มร ว มกั บ ชุ ม ชน ตลอดจนการศึ ก ษา
การพั ฒ นากระบวนการกลุ ม ในการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ป า รอบชุ ม ชน ซึ่ ง มี ก ระบวนการและขั้ น ตอน
ในการดำเนินงานของชุมชนดังนี้
การรวมกลุมของแกนนำในชุมชน
การกำหนดแนวเขตปาชุมชน
การจัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชน
การจำแนกพื้นที่ปาชุมชนเปนปาอนุรักษและปาใชสอย
การสรางกฎระเบียบปาชุมชนและขอตกลงรวมกัน
การใชประโยชนและการตรวจตรา การใชประโยชนในพื้นที่ปา
การกำหนดกิจกรรมในการอนุรักษและฟนฟู
การสรางรายไดจากกิจกรรมและผลผลิตจากปา
การฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมและเพิ่มความหลากหลาย
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รวมประชุมวางแผนงาน

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

รวมสำรวจแนวเขต และความหลากหลาย
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แบงเขตการใชประโยชน

ทำเสนทางศึกษาธรรมชาติ

ทำฝายชะลอน้ำ

แหลงเรียนรูใหกับเยาวชน

2.13 โครงการวิจัยและทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดโดยไมเผาเศษพืช
โครงการนี้ดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง 10 แหง
และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 10 แหง ผลการวิจัยและ
ทดสอบพบวา วิธีการปลูกขาวโพดเหลื่อมดวยถั่วแปะยีปลูกแบบ
หยอดหลุมกอนเก็บเกี่ยวขาวโพด 30 วัน มีจำนวนสปอรของเชื้อรา
ไมคอรไรซาที่ชวยในการดูดซับฟอสฟอรัสตอกรัมมากที่สุด ใหผลผลิต
ขาวโพดมากที่สุด และมีการสูญเสียธาตุอาหารในดินนอยที่สุด
ในการนี้ โครงการดังกลาวไดจัดทำจุดสาธิตระบบการ การศึกษาการชะลางหนาดินจากระบบการปลูกขาวโพด
โดยไมเผาและรวมกับพืชตระกูลถั่ว
ปลูกขาวโพดโดยไมเผา ในพื้นที่โครงการหลวง 10 พื้นที่ และพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง 10 พื้นที่ สำหรับการฝกอบรมเพื่อ
ขยายองคความรูเ รือ่ งระบบการปลูกขาวโพดโดยไมเผาใหแกเกษตรกร
ทั้งนี้จากการสำรวจการยอมรับของเกษตรกร พบวา เกษตรกรไมมี
การเผาเตรียมพื้นที่กอนปลูกขาวโพดสูงขึ้น อาทิ ในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงโหลงขอด และน้ำพัน มีสัดสวนเทากับ 93
และ 100% ตามลำดับ

การศึกษาการหมุนเวียนธาตุอาหาร และความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต จากระบบการปลูกขาวโพดโดยไมเผา

เกษตรกรศึกษาดูงานเรื่องระบบการปลูกขาวโพด
โดยไมเผาและรวมกับพืชตระกูลถั่ว
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อบรมใหความรูเกษตรกรเรื่องระบบการปลูกขาวโพด
โดยไมเผาและรวมกับพืชตระกูลถั่ว

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

3. แผนงานการบริหารจัดการงานวิจัย
ดำเนินบริหารจัดการงานวิจยั โดยการจัดการทรัพยสนิ ทางปญญา ศึกษาแนวทางเตรียมความพรอมชุมชนเพือ่ เขาสู AEC
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเครือขายงานวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ โดยมีโครงการที่สำคัญ ดังนี้

3.1 งานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา

ดำเนินการสังเคราะหงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ที่มีศักยภาพ เพื่อดำเนิน
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยสินทางปญญาที่เปนสิทธิ
ของชุมชน ผลการดำเนินงานจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา มีดังนี้
·Õè
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1 สูตรผลิตภัณฑเจลยับยั้งการอักเสบ
ของผิวหนัง
2 ผลิตภัณฑกาแฟคั่วเมล็ด บานปางมะโอ
3 หนังสือเครื่องแตงกายและลายผาปกของ
ชนเผาเมี่ยน
4 หนังสือวัฒนธรรมและลายผาทอชาวคะฉิ่น
5 งานหัตถกรรมผาทอไทลื้อ
6 คูมือการทอผาซิ่นชนเผาลัวะ
7 คูมอื การทำหวงหวายคาดเอวของ
ชนเผาปะหลอง
8 คูมือการผลิตผาใยเฮมพ การเขียนเทียน
และการยอมสีธรรมชาติของชนเผามง
9 เรื่องเลาชาวคะฉิ่น
10 คูมือการทำเข็มขัดหอยเบี้ยของชนเผาคะฉิ่น
11 คูมือการทำปลอกมีดของชนเผาลัวะ
12 คูม อื การทอผาหมของชนเผาคะฉิน่ กลุม ระวาง
13 คูมือการผลิตผาฝายและการยอมสีธรรมชาติ
ของชนเผาปะหลอง
14 คูมือการทอผาชนเผาลาหูเชเละหรือมูเซอดำ
15 คูมือการทอผาชนเผาอาขา
16 Highland Hemp (ภาพพิมพ)
17 พื้นที่คุมครองอนุรักษสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
ปาชุมชนบานโปงคำ อำเภอสันติสุข
จังหวัดนาน
18 ผาฝายทอผสมขนแกะบานหวยหอม
อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ
ªÕé·Ò§ ¾×é¹·ÕèÍ¹ØÃÑ¡É
èÍ§ËÁÒÂ ÊÔÀÙè§Áº‹ÔÈ§ÒÊμÃ
ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì Í¹ØÊÔ·¸ÔºÑμÃ à¤Ã×¡ÒÃ¤Œ
Ò
ÊÁØ¹ä¾ÃÏ
(GI)

Ê¶Ò¹Ð
เลขที่คำขอ 1303000552
เลขที่คำขอ 905354
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30503
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30504
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30505
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30506
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30507
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30508
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30509
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30510
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30511
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30512
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30513
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30514
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว.30515
ทะเบียนขอมูลเลขที่ ศ3.2116
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
แผนจัดการเพือ่ คุม ครองสมุนไพร
ในพืน้ ทีเ่ ขตอนุรกั ษ (2556-2558)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ประกาศขึ้นทะเบียน
เลขที่ สช 56100059
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
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3.2 โครงการเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
แนวทางการปรับตัวดานการผลิตและการตลาดเพื่อเขาสู AEC 2015

โครงการนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเตรียมความพรอมชุมชนและเกษตรกรบนพื้นที่สูงในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการศึกษาสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ผลกระทบจากการคาในกรอบ
เศรษฐกิจอาเซียนทีม่ ตี อ เกษตรกรและชุมชน และศึกษาศักยภาพในการแขงขันของพืชหลักบนพืน้ ทีส่ งู ดำเนินการศึกษาศักยภาพ
การผลิตและตลาดของสินคาพืชผัก ไมดอก และไมผลในพื้นที่โครงการหลวง 10 แหง ไดแก ขุนวาง ตีนตก ปางอุง มอนเงาะ
แมสาใหม แมแฮ หวยโปง หวยลึก อางขาง และอินทนนท และพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวง 1 แหงคือ วาวี ตลอดจน
ศึกษาศักยภาพการผลิตในประเทศเพื่อนบาน ไดแก ประเทศจีน มาเลเซีย และเวียดนาม ผลจากการศึกษาวิจัยโครงการนี้
ไดมีการเสนอแนวทางการปรับตัวดานการผลิตและการตลาดเพื่อเขาสู AEC ทั้งแนวทางการปรับตัวของเกษตรกร และ
แนวทางการปรับตัวขององคกร เพื่อนำไปประยุกตใชเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 ตอไป
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3.3 โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนากับนานาชาติ

สถาบันไดรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง ดำเนินงานความรวมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร
ผลสำเร็จของโครงการหลวงในแนวทางการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) เพื่อทดแทนการปลูกพืชเสพติด
อยางยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารใหกับชุมชน และสงเสริม
การจำหนายผลผลิต เพือ่ สรางรายไดใหแกครัวเรือน เกษตรกรมีความเปนอยูแ ละมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ กอใหเกิดความเขมแข็ง
ภายในชุมชนและมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานความรวมมือทางวิชาการกับประเทศตางๆ และองคกรระหวาง
ประเทศ ไดแก โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-อัฟกานิสถาน โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย และ
โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว รวมกับสำนักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United
Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) ประจำ สปป. ลาว ผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปไดดังนี้
3.3.1 การเผยแพรงานโครงการหลวงในตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับผลสำเร็จโครงการหลวงในการพัฒนาทดแทนพืชเสพติดและการพัฒนาพื้นที่สูง
ในระดับนานาชาติ รวมทั้งเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาโครงการหลวงใหเปนที่รูจักแพรหลาย ทั้งในดานมาตรฐาน
การผลิตและคุณภาพ รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในตางประเทศใหแกผลิตภัณฑโครงการหลวง โดยไดเขารวมงาน
แสดงสินคาในประเทศตางๆ และรวมจัดนิทรรศการเผยแพรงานโครงการหลวงในการประชุมระดับนานาชาติ ไดแก
งาน Thai Festival 2013 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน งาน Thailand Trade Show 2013 ณ กรุงจาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย งาน Fine Food Australia 2013 ณ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย และการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด
แหงสหประชาชาติ สมัยที่ 56 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เกี่ยวกับผลสำเร็จโครงการหลวงในการพัฒนาทดแทนพืชเสพติดและการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงไดรับการ
ยอมรับเปนอยางสูงในระดับนานาชาติ ทำใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานประเทศตางๆ และองคกรระหวางประเทศในการ
นำแนวทางโครงการหลวงไปประยุกตใชในพืน้ ทีส่ งู ประเทศตางๆ ทีม่ ปี ญ
 หาการปลูกพืชเสพติดและผลิตภัณฑของโครงการหลวง
ที่ ไ ด รั บ ความสนใจ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป ต า งๆ อาทิ เช น ข า วเกรี ย บรสผั ก ต า งๆ เห็ ด หอมอบกรอบ กาแฟอราบิ ก า
และสินคาหัตถกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาธุรกิจรวมกับผูประกอบการและผูนำเขาที่สนใจสินคาของโครงการหลวง
เพื่อเจรจาการคาในโอกาสตอไป

การประชุมที่กรุงเวียนนา

การแสดงสินคาที่กรุงซิดนีย
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3.3.2 ความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ
1) ความรวมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย
หนวยงาน Unidad Administrativa Especial Para La Consolidacion Territorial (UACT)
ซึง่ เปนหนวยงานเพิง่ ตัง้ ใหมเมือ่ ป 2554 ของสาธารณรัฐโคลอมเบีย เพือ่ รับผิดชอบเรือ่ งยาเสพติดและการสงเสริมความมัน่ คง
และเอกภาพของประเทศ ได มี ห นั ง สื อ แสดงความต อ งการที่ จ ะคงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการไทย-โคลอมเบี ย ต อ ไป
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันดานการพัฒนาทางเลือกเพื่อทดแทนพืชเสพติด และถายทอด
เทคโนโลยีองคความรูดานการเพาะปลูกและการแปรรูปกาแฟคุณภาพสูงจากโคลอมเบีย มาประยุกตใชในการผลิตกาแฟ
คุณภาพสูงของโครงการหลวง โดยหนวยงาน UCAT มีแผนจะเดินทางมาศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการพัฒนากับสถาบันและโครงการหลวงในตนป 2557

2) ความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบัน ไดดำเนินโครงการความ
รวมมือทางวิชาการ ไทย-ลาว รวมกับสำนักงานคณะกรรมการแหงชาติลาวเพือ่ ตรวจตรา
และควบคุมยาเสพติด และ UNODC สปป. ลาว มาตัง้ แตป 2552 เพือ่ ถายทอดเทคโนโลยี
การปลูกพืชโครงการหลวงใหกับเกษตรกรในชุมชนนำรอง 2 หมูบาน ของเมืองไชย
แขวงอุดมไชย ไดแก บานนาแสนคำ และบานหวยอุน และเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล
โครงการ (K26) ของ UNODC เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและสรางรายไดใหแก
เกษตรกร และเพือ่ เผยแพรผลสำเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพืชทดแทนพืชเสพติด
และการพัฒนาการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนใน สปป. ลาว โดยในป 2556 โครงการ
ไดกำหนดเปาหมายของการดำเนินงาน คือ การสรางความยั่งยืนในการปลูกพืชผัก ไมผล
และเลี้ยงสัตว ตามองคความรูโครงการหลวง โดยการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหมี
ความเชี่ยวชาญและสามารถประสบความสำเร็จในการปลูกพืชตางๆ และการเลี้ยงสัตว
ไดอยางแทจริง สามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวมีการพัฒนาระบบการเพาะปลูกไปสู
มาตรฐานอาหารปลอดภัย และสามารถสรางเครือขายการผลิตและการตลาดได โดยใน
ปปฏิทิน 2556 มีเกษตรกรเขารวมโครงการทั้งสิ้น 153 ครอบครัว ปลูกผักในโรงเรือน
จำนวน 110 โรงเรือน มีรายไดรวมประมาณ 3.37 ลานบาท และเกษตรกร 25 ครอบครัว
เขารวมโครงการปลูกไมผลโครงการหลวง มีรายไดรวมประมาณ 74,000 บาท
3) การเสริมสรางความรวมมือทางวิชาการกับประเทศอื่นๆ
อาทิ ความรวมมือดานการปลูกไมผลเขตหนาวกับประเทศออสเตรเลีย ความรวมมือ
ดานพลังงานทดแทนและการเกษตรอื่นๆ กับ Yunnan Normal University และ
Yunnan Academy Agricultural Sciences (YAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้ง
ดานการเกษตรอินทรียกับประเทศเดนมารก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาสนับสนุน
โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) มีภารกิจสำคัญดานการพัฒนา คือ การสนับสนุนงานโครงการหลวง
และการขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆ ของประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อใหพื้นที่สูงเกิดการพัฒนา
อยางสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยในปงบประมาณ 2556
มีการดำเนินงานใน 3 แผนงาน คือ
1. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง
2. แผนงานการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
3. แผนงานการจัดการองคความรูและการสรางเครือขายการพัฒนาพื้นที่สูง

1. แผนงานการสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการ
ในพื้นที่โครงการหลวง
ดำเนินงานสนับสนุนงานดานการพัฒนาของโครงการหลวง เพือ่ สนับสนุนใหพฒ
ั นาไปสูก ารเปนตนแบบและศูนยเรียนรู
การพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ตามเปาหมายของโครงการหลวง โดยดำเนินโครงการพัฒนา 15 โครงการ เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38 แหง ใน 4 ดาน คือ การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ การอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาสังคมและชุมชน และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

1.1 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ

ดำเนินโครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 6 โครงการ คือ
โครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพร โครงการสนับสนุนการถายทอด
เทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกผักอินทรีย โครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกไมดอก
โครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกไมผล โครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและ
การเรียนรูการปลูกชาและกาแฟอราบิกา และโครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการเลี้ยงสัตว
โดยมีผลงานสำคัญ คือ สนับสนุนการพัฒนาศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงทัง้ 38 แหง เพือ่ เปนศูนยเรียนรู โดยพัฒนาแปลงเรียนรู
155 แหง ประกอบดวย แปลงเรียนรูไมดอก 23 แหง ไมผล 71 แหง ผักอินทรีย 18 แหง ชาและกาแฟ 23 แหง พืชผักและ
สมุนไพร 8 แหง พัฒนาเจาหนาที่และเกษตรกรผูนำ 199 คน เพื่อเปนวิทยากร ทำการสังเคราะหองคความรูและจัดทำเปน
สื่อสำหรับการเรียนรูรูปแบบตางๆ 23 เรื่อง เชน การเพาะเมล็ดไมดอกไมประดับ การปลูกสตรอเบอรี่ มาตรฐานและ
หลักการทำเกษตรอินทรียของมูลนิธิโครงการหลวง การปองกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ เปนตน และไดสนับสนุนการพัฒนา
หรือแกไขปญหาในการผลิตพืชและการเลี้ยงสัตวของเกษตรกร โดยถายทอดเทคโนโลยี และผลการวิจัยใหมๆ แกเกษตรกร
จำนวน 44,429 ราย
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1.2 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดำเนิ น โครงการเพื่ อ สนั บ สนุ น งานด า นการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ในพื้นที่โครงการหลวง 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โครงการรณรงค
เพื่อลดใชสารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝาระวังการปนเปอนมลพิษในสิ่งแวดลอม และโครงการปาชาวบานในพระราชูปถัมภ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผลงานที่สำคัญ คือ
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต ตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย และเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม โดยถายทอดความรูแ ละเทคโนโลยีแกเกษตรกร
ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง 5,556 ราย และถายทอด
ความรูแ ละเทคโนโลยีแกเจาหนาทีส่ ง เสริมผัก ไมผล เจาหนาทีค่ ดั บรรจุ และผูป ฏิบตั งิ าน
ในโรงคัดบรรจุ 1,609 ราย สนับสนุนการสงเสริมระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP)
ในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 37 แหง โดยมีเกษตรกร 3,771 ราย ไดรับการรับรอง
แหลงผลิตพืชผัก 24 ตระกูล 123 ชนิด พืน้ ที่ 8,122.64 ไร และเกษตรกร 1,778 ราย
ได รั บ การรั บ รองแหล ง ผลิ ต ไม ผ ล 20 ชนิ ด พื้ น ที่ 5,905.135 ไร ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวง 14 แหง ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย นอกจากนี้
ได ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาศู น ย ร วบรวมผลผลิ ต และโรงคั ด บรรจุ สิ น ค า เกษตรของ
โครงการหลวง 12 แหง เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP ไดแก ศูนย
ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม แมปูนหลวง แมแฮ หนองหอย แมโถ หวยลึก ผาตั้ง
ปางดะ แมสาใหม แมทาเหนือ หมอกจาม
และหวยลึก โดยไดรบั การรับรองตามมาตรฐาน
GMP/HACCP ของกระทรวงสาธารณสุข และ
มาตรฐาน Codex นอกจากนี้ไดพัฒนาศูนย
พัฒนาโครงการหลวง 3 แหง คือ หนองหอย
แมปูนหลวง และขุนแปะ ใหเปนศูนยเรียนรู
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย และจัดทำสื่อเผยแพรเรื่องมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP)
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1.2.2 โครงการการรณรงคเพื่อลดใชสารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝาระวังการปนเปอนมลพิษในสิ่งแวดลอม
สนับสนุนกิจกรรมเฝาระวังการปนเปอนของสารพิษตกคางในสิ่งแวดลอม โดยตรวจวิเคราะหดินและน้ำ
ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 38 แหง จำนวน 266 ตัวอยาง ซึ่งพบวามีคุณภาพน้ำจัดอยูในมาตรฐานแหลงน้ำ
ประเภทที่ 3 และเฝาระวังผลกระทบของสารเคมีตอเกษตรกร โดยตรวจหาปริมาณสารพิษกลุมออรกาโนฟอสเฟตและ
คารบาเมตในกระแสเลือดของเกษตรกร 3,739 ราย พบวาเกษตรกรไดรับผลกระทบลดลง โดยอยูในระดับปกติและปลอดภัย
เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.27 และมีการปองกันการปนเปอ นของสารเคมีสสู งิ่ แวดลอม โดยการเก็บรวบรวมภาชนะบรรจุสารเคมีทใี่ ชแลว
จำนวน 6.62 ตัน และนำไปกำจัดดวยวิธที ถ่ี กู ตองตามหลักมาตรฐานสากล นอกจากนีย้ งั ไดสนับสนุนชุมชน 9 แหง ประชาชน
1,251 ราย ในการทำกิจกรรมเฝาระวังและลดการปนเปอนมลพิษในสิ่งแวดลอม
ระดับคุณภาพของแหลงน้ำ ป พ.ศ. 2555-2556
ผลการสำรวจตัวอยางดินและน้ำป 2555

ภาพรวมการสำรวจตัวอยางจุดเก็บน้ำ ป 2556

1.2.3 โครงการปาชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนับสนุนการผลิตตนกลาไมโตเร็วสำหรับสงเสริมปลูกปาชาวบานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
18 แหง จำนวน 234,057 กลา สนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาโครงการหลวง
3 แหง ใหเปนศูนยเรียนรูปาชาวบาน พรอมทั้งสังเคราะหองคความรูจัดทำสื่อ
เผยแพรเรือ่ งการจัดการตนไมปา ชาวบาน และสงเสริมการมีสว นรวมของชุมชน
ในพื้นที่โครงการหลวง 38 แหง จำนวน 3,036 ราย ในการทำกิจกรรมอนุรักษ
และฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ได แ ก จั ด ทำแนวกั น ไฟ
ระยะทางรวม 91 กิโลเมตร การปลูกปาชุมชน และการปลูกปาตนน้ำ เปนตน
และไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีแกเกษตรกร จำนวน 2,802 ราย
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1.3 การพัฒนาสังคมและชุมชน

ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนงานดานการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง 4 โครงการ คือ
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาเครือขายเยาวชน
บนพื้ น ที่ สู ง โครงการฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ ง านหั ต ถกรรมของชนเผ า บนพื้ น ที่ สู ง และโครงการเตรี ย มความพร อ มชุ ม ชน
ดานการทองเที่ยว โดยมีผลงานที่สำคัญ คือ
1.3.1 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง
สนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยสงเสริมใหชุมชนในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
38 แหง จำนวน 44 ชุมชน ประชาชน จำนวน 2,691 ราย รวมกันจัดทำแผนชุมชน เพื่อวางแผนการพัฒนาไดดวยตนเอง
และดำเนินกิจกรรมการพัฒนา โดยการมีสวนรวมของประชาชน จำนวน 56 กิจกรรม ประชาชน จำนวน 5,678 คน
การปรับปรุงสิ่งกอสรางที่เปนสาธารณประโยชนของชุมชน มีการสงเสริมใหชุมชนดำเนินชีวิตตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยสนับสนุนกิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เชน การทำบัญชีครัวเรือน การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได และการออมทรัพยดวยกระบอกไมไผ เปนตน จำนวน 38 ชุมชน
ผูเขารวมจำนวน 2,308 คน มีการสนับสนุนกิจกรรมหมูบานนาอยู (สิ่งแวดลอมดี และปลอดมลภาวะ) จำนวน 40 หมูบาน
ผูเขารวมจำนวน 2,479 คน สนับสนุนกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี และสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
จำนวน 40 กิจกรรม ผูเขารวมจำนวน 2,506 คน สงเสริมการรวมกลุมในดานตางๆ 150 กลุม ประกอบดวย กลุมอาชีพ
27 กลุม กลุมเลี้ยงสัตว 15 กลุม กลุมหัตถกรรม 35 กลุม กลุมออมทรัพย 11 กลุม กลุมสหกรณ 38 กลุม กลุมเตรียม
สหกรณ 2 กลุม กลุมทองเที่ยว 14 กลุม และกลุมวิสาหกิจชุมชน 8 กลุม สมาชิก 1,251 และสงเสริมกิจกรรมของกลุม
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาไปสูสถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน จำนวน 46 กิจกรรม ผูเขารวมจำนวน
2,251 คน และพัฒนาเจาหนาที่และผูนำชุมชน 284 ราย ในดานการบริหารจัดการและเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม
เพื่อพัฒนาไปสูสถาบันเกษตรกร
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1.3.2 โครงการพัฒนาเครือขายเยาวชนบนพื้นที่สูง
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเยาวชนในพื้ น ที่ โ ครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงให เ ป น เยาวชน
ที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาเยาวชนดานการเปนผูนำ จำนวน 180 ราย ดานการเรียนรูงานพัฒนาพื้นที่สูงและการเกษตร
ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน 145 ราย และดานการคิดวิเคราะหและทำโครงการพัฒนา จำนวน 733 ราย
สงเสริมใหเยาวชนรวมกลุมเพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน เสริมสรางความสามัคคี และทำประโยชน
เพือ่ ชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมกลุม เยาวชนดานการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี 10 กิจกรรม เยาวชนเขารวม 690 ราย
ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 15 กิจกรรม เยาวชนเขารวม 842 ราย ดานเสริมสรางทักษะ
การประกอบอาชีพ 10 กิจกรรม เยาวชนเขารวม 686 ราย และดานอื่นๆ เชน การแขงขันกีฬา 10 กิจกรรม เยาวชนเขารวม
492 ราย และสนับสนุนกิจกรรมกระบวนการกลุม 15 ครั้ง เยาวชนเขารวม 300 ราย
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายเยาวชนบนพื้นที่สูง โดยสนับสนุนการจัดคายพัฒนาทักษะ
อาชีพของยุวเกษตรกรในโรงเรียน และคายเยาวชนหัวใจไทยใสใจสิง่ แวดลอม 2 ครัง้ เยาวชนเขารวม 129 ราย และสนับสนุน
การเผยแพรและเชิดชูเยาวชนที่กระทำความดีและมีผลงานดีเดนในดานตางๆ 2 ครั้ง เยาวชนเขารวมกิจกรรม 471 ราย
เพื่อสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

1.3.3 โครงการฟนฟูและอนุรักษงานหัตถกรรมของชนเผาบนพื้นที่สูง
สนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษงานหัตถกรรมของชนเผาบนพื้นที่สูง โดยอนุรักษลวดลายดั้งเดิมของ
หัตถกรรมผาที่เปนภูมิปญญาและใกลสูญหายของ 2 ชนเผา คือ เมี่ยน (เยา) และกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) โดยจัดทำลวดลาย
ตัวอยางเพือ่ เก็บรวบรวม และจัดทำทะเบียนผูร ใู นการผลิตลวดลายดังกลาว และไดฟน ฟูภมู ปิ ญ
 ญาดานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมของ
ชนเผา 5 เรือ่ ง คือ การปกผาลวดลายดัง้ เดิมของชนเผาเยา การยอมสีธรรมชาติ การทอผาคะฉิน่ การยอมสีผา จากวัสดุธรรมชาติ
การปกและตัดเย็บผาแบบดั้งเดิมของชนเผาอาขา โดยถายทอดความรูสืบตอแกคนในชุมชน 120 ราย ทั้งนี้ไดพัฒนาผูรู
ในงานหัตถกรรมทองถิ่นที่มีคุณคา การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมของชนเผาเพื่อเพิ่มมูลคา 18 ราย
สนับสนุนการสรางรายไดเสริมแกชุมชนจากงานหัตถกรรม โดยสงเสริมใหรวมกลุม 25 กลุม สมาชิก
555 ราย คัดเลือกงานหัตถกรรมที่มีศักยภาพ และพัฒนาเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมเพื่อการจำหนาย โดยมีรายไดจากการ
จำหนายสินคา 4,152,082 บาท ทั้งนี้ไดสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการกลุมและการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑหัตถกรรม โดยจัดการอบรมและศึกษาดูงานใหกับกลุม 10 กลุม ผูเขารวม 235 ราย และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของกลุม โดยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหไดมาตรฐาน 10 กลุม ผูเขารวม 265 คน และสงเสริมการตลาดและ
เผยแพรงานหัตถกรรมโดยการจัดนิทรรศการ จำนวน 8 ครั้ง
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1.3.4 โครงการเตรียมความพรอมชุมชนดานการทองเที่ยว
สนับสนุนการเตรียมความพรอมชุมชนดานการทองเทีย่ ว โดยสงเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการทองเทีย่ ว
แบบบูรณาการใน 38 ชุมชน มีผูเขารวมจำนวน 1,343 คน ซึ่งไดแผนพัฒนาการทองเที่ยวของ 22 ชุมชน และเสนอแผน
เพือ่ ขอการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางๆ แลว 4 แผน คือ แผนการพัฒนาชุมชนโดยเนนเอกลักษณและมาตรฐาน
คุณภาพตางๆ ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน แผนพัฒนาการทองเที่ยวตำบลหวยเขยงป 2557-2559 ของสำนักงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี แผนพัฒนาการทองเที่ยวดอยแมสลอง ของการทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย
และแผนพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง และศูนยฯ หวยแลง ของอบต.ปอ
และเทศบาลตำบลทาขาม
สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชน โดยจัดการศึกษาดูงานเพื่อใหความรูในดาน
ตางๆ คือ ดานการบริหารจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยชุมชนมีสวนรวม ผูเขารวมจำนวน 222 ราย และดานการบริหาร
จัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนและกลุมสหกรณดานการทองเที่ยว ผูเขารวมจำนวน 135 ราย และรวมกับชุมชน 14 ชุมชน และ
ผูเขารวมจำนวน 455 ราย สำรวจและจัดทำขอมูลทรัพยากรแหลงทองเที่ยว โดยพบแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว คือ เสนทางทองเที่ยวทางธรรมชาติ 11 เสนทาง เสนทางทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 2 เสนทาง
และเสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตร 3 เสนทาง
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก และฟนฟูแหลงทองเที่ยว เพื่อใหเกิด
ความยัง่ ยืน โดยสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วใหไดมาตรฐาน
ของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 15 ชุมชน ผูเขารวม 947 ราย สนับสนุนการ
จั ด กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนดานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
14 ครั้ง ผูเขารวม 1,356 ราย และดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม
13 ครัง้ ผูเ ขารวม 1,252 ราย มีการจัดทำปายประชาสัมพันธและปายบอกเสนทาง
ทองเที่ยวที่สำคัญ 10 แหง ปรับปรุงศูนยบริการนักทองเที่ยวและรานจำหนาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน 7 แห ง และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของกลุ ม ท อ งเที่ ย ว 5 กลุ ม
ผูเขารวม 281 ราย ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว
สนั บ สนุ น การพั ฒ นามาตรฐานสิ น ค า บริ ก ารด า นการ
ทองเที่ยว ใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา โดยจัดอบรม
ใหความรูในดานตางๆ คือ ดานการเปนวิทยากรและผูนำเที่ยวภายในชุมชน
ผูเ ขารวม 44 ราย การพัฒนามาตรฐานแหลงทองเทีย่ วในชุมชน ผูเ ขารวม 217 ราย
และดานการพัฒนามาตรฐานที่พักชุมชน ผูเขารวม 154 ราย
สนับสนุนการประชาสัมพันธและแนะนำแหลงทองเที่ยว
โดยจัดทำสารคดีเผยแพรผานสื่อวิทยุโทรทัศนรวมกับ สทท.11 จำนวน 12 เรื่อง
รวม 20 ครั้ง จัดทำสื่อเอกสารแผนพับประชาสัมพันธการทองเที่ยว 5 แหง
จัดกิจกรรมทดสอบและแนะนำแหลงทองเที่ยวแกสื่อมวลชนและผูประกอบการ
ดานการทองเทีย่ ว จำนวน 7 ครัง้ ผูเ ขารวม จำนวน 253 ราย และการจัดนิทรรศการ
สงเสริมการทองเทีย่ ว 10 ครัง้ ทัง้ นีใ้ นป 2556 การทองเทีย่ วในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
ไดสรางรายไดรวม 294,830,471 บาท จากนักทองเที่ยว 965,295 คน และ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ได รั บ รางวั ล ดี เ ด น ประเภทองค ก รส ง เสริ ม
และสนับสนุนการทองเที่ยว (ภาครัฐ)
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1.4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนงานดานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 2 โครงการ คือ โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง และโครงการสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวง
เพื่อเปนศูนยเรียนรู โดยมีผลงานที่สำคัญ
1.4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเชิงบูรณาการของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่โครงการ ใหมีประสิทธิภาพ
เพิม่ ยิง่ ขึน้ โดยจัดประชุมบูรณาการแผนปฏิบตั กิ ารประจำป พ.ศ.2556 ของหนวยงานในคณะทำงานศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
22 หนวยงาน 221 กิจกรรม งบประมาณ 725,000,557 บาท และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะทำงาน
ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง 38 แห ง โดยจั ด ประชุ ม 149 ครั้ ง เพื่ อ ติ ด ตามผลการดำเนิ น งาน ป ญ หา และอุ ป สรรค
ในการดำเนินงานของหนวยงานตางๆ
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุมศูนยพัฒนาโครงการหลวง 8 กลุม โดยจัด
ประชุมเพื่อประสานความรวมมือดานงานพัฒนาระหวางศูนยพัฒนาโครงการหลวงตางๆ รวมทั้งพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
จำนวน 52 ครั้ง และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งของเครือขายการพัฒนา 6 กิจกรรม เชน การสัมมนา
และศึกษาดูงานเรื่อง “แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการปลูกพืชผักเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
การสัมมนาเรื่อง “การกำหนดทิศทางการพัฒนารวมกันระหวางศูนยพัฒนาโครงการหลวงกลุมศูนยฯ ที่ 5 และโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงลุมน้ำปงตอนกลาง” และการสัมมนาเรื่อง “แผนความรวมมือของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
กลุมที่ 6 และการพัฒนาผลผลิตใหไดคุณภาพ” เปนตน
เพิม่ ประสิทธิภาพการบูรณาการการปฏิบตั งิ านระหวางโครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ปงบประมาณ พ.ศ.2556
และจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารสรุปผลการปฏิบตั งิ านปงบประมาณ พ.ศ.2556 และการกำหนดเปาหมายการปฏิบตั ปิ ง บประมาณ
พ.ศ.2557 ของศูนยพัฒนาโครงการหลวง นอกจากนี้ยังไดมีการประชุมเพื่อบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาในสาขาตางๆ
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของโครงการหลวง และติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามแผนงาน
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1.4.2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเพื่อเปนศูนยเรียนรู
สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานพั ฒ นาโครงการหลวงเพื่ อ เป น ศู น ย เรี ย นรู
โดยพัฒนาความพรอมในดานตางๆ คือพัฒนาแหลงเรียนรูหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ
ศู น ย เรี ย นรู 8 แห ง คื อ แหล ง เรี ย นรู ว านิ ล ลา ไม ด อก และไม ก ระถางของศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงตีนตก พืชไรของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงแกนอย การปลูกผักในโรงเรือนของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ การปลูกเสาวรสหวาน พืชผัก และสมุนไพรของ
ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงแมสะปอก พืชผักในโรงเรือนของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงแมสาใหม
เห็ดของศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ ผักอินทรียของสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท
และแปลงเรียนรูการเกษตรของศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม สนับสนุนการ
พัฒนาความพรอมของวิทยากร 113 ราย ทั้งดานทักษะในการจัดการเรียนรู การถายทอด
ความรูและวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู โดยประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู และจัดทำสื่อการเรียนรู 12 เรื่อง
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารในการจั ด การเรี ย นรู
โดยจัดทำแผนจัดการเรียนรูในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง และ
ประเมินความพรอมของศูนยเรียนรู โดยทดสอบจัดกิจกรรมเรียนรูในศูนยเรียนรู 10 แหง
ผูเขาเรียนรู 243 คน และจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรศูนยเรียนรู 9 ครั้ง
มีผูเขาเรียนรู 2,900 ราย
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2. แผนงานการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดดำเนินงานขยายผลสำเร็จของโครงการหลวง ซึ่งเปนตนแบบ
ของการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ไปสูการพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆ ของประเทศ ซึ่งมีอยู 3,829 กลุมบาน ในพื้นที่ 20 จังหวัด
โดยปจจุบันไดเขาดำเนินงานพัฒนาแลว 1,066 กลุมบาน ภายใตโครงการที่สำคัญ คือ
2.1 โครงการขยายผลโครงการหลวง
2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
2.3 โครงการรักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน

2.1 โครงการขยายผลโครงการหลวง

ปจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงาน 29 แหง 248 กลุมบาน ในพื้นที่ 6 ลุมน้ำหลักของประเทศ คือ ลุมน้ำปง ลุมน้ำนาน
ลุมน้ำสาละวิน ลุมน้ำกก ลุมน้ำโขง และลุมน้ำแมกลอง ดังนี้
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ลุมน้ำปง มีพื้นที่ดำเนินงาน 11 แหง จำนวน 89 กลุมบาน
โดยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 10 แหง คือ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน ปางมะโอ หวยเปา ปาแป ผาแตก
โหลงขอด ดอยปุย ปากลวย แมมะละ และปางหินฝน และจังหวัดกำแพงเพชร 1 แหง คือ โครงการขยายผลโครงการหลวง
คลองลาน
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ลุมน้ำนาน มีพื้นที่ดำเนินงาน 11 แหง จำนวน 72 กลุมบาน
โดยทั้งหมดอยูในพื้นที่จังหวัดนาน คือ โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก วังไผ ปางยาง สะเนียน น้ำแขวง น้ำเคิม
น้ำแปง โปงคำ แมจริม บอเกลือ และขุนสถาน
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ลุมน้ำสาละวิน มีพื้นที่ดำเนินงาน 4 แหง จำนวน 51 กลุมบาน
โดยอยูในจังหวัดแมฮองสอน 2 พื้นที่ คือ โครงการขยายผลโครงการหลวง สบเมย และแมสามแลบ จังหวัดเชียงใหม 1 พื้นที่
คือ โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง และพื้นที่จังหวัดตาก 1 แหง คือ โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ลุมน้ำกก มีพื้นที่ดำเนินงาน 1 แหง จำนวน 11 กลุมบาน
คือ โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี จังหวัดเชียงราย
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ลุมน้ำโขง มีพื้นที่ดำเนินงาน 1 แหง จำนวน 15 กลุมบาน
คือ โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสะลอง จังหวัดเชียงราย
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ลุมน้ำแมกลอง มีพื้นที่ดำเนินงาน 1 แหง จำนวน 10 กลุมบาน
คือ โครงการขยายผลโครงการหลวงหวยเขยง จังหวัดกาญจนบุรี
นอกจากนีแ้ ลวสถาบันยังไดดำเนินการขยายผลโครงการหลวงในรูปแบบของการนำองคความรูข องโครงการหลวงไป
พัฒนาพื้นที่ โดยมีเจาหนาที่ของสถาบันไปใหการฝกอบรมและใหคำแนะนำเปนครั้งคราวในพื้นที่จังหวัดแพร 2 แหง
จังหวัดแมฮองสอน 2 แหง จังหวัดเชียงราย 1 แหง จังหวัดเพชรบูรณ 1 แหง

59

รายงานประจําป 2556

พื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

การดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ปฏิบัติงานภายใตแผนแมบทขยายผลโครงการหลวงระยะ 5 ป
(พ.ศ.2555-2559) 6 ยุทธศาสตร คือ
กิจกรรมที่ 1 การวิจัยเพื่อปรับตัวตอสภาวะโลกรอนและตลาดเสรี
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งของคนและชุมชน
กิจกรรมที่ 3 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบโลจิสติกส การสื่อสาร และการตลาด
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
กิจกรรมที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อปรับตัวตอสภาวะโลกรอนและตลาดเสรี

ไดดำเนินการวิจัยในโครงการเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แนวทางการ
ปรับตัวดานการผลิตและการตลาดเพื่อเขาสู AEC 2015 ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี เพื่อหาองคความรูหรือ
เทคโนโลยีใหมๆ สำหรับใหชุมชนบนพื้นที่สูงนำไปใชประโยชนสำหรับการปรับตัวตอสภาวะโลกรอนและตลาดเสรีในอนาคต
ใหสามารถดำรงชีพอยูไดอยางมั่นคง ตลอดจนศึกษาศักยภาพการผลิตในประเทศเพื่อนบาน ไดแก ประเทศจีน มาเลเซีย
และเวียดนาม เพื่อเสนอแนวทางการปรับตัวดานการผลิตและการตลาดเพื่อเขาสู AEC ทั้งแนวทางการปรับตัวของเกษตรกร
และแนวทางการปรับตัวขององคกร เพื่อนำไปประยุกตใชเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 ตอไป
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ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งของคนและชุมชน

การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
ไดพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่เปาหมาย โดยศึกษาและวิเคราะหชุมชนเปาหมาย กำหนด
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและตรงกับความตองการของชุมชน และนำองคความรูโครงการหลวงดานการ
ปลูกพืช การเลี้ยงสัตว และอาชีพนอกภาคเกษตร มาถายทอดแกเกษตรกรเพื่อใหเกิดการเรียนรู และนำไปสูการพัฒนาอาชีพ
ทั้งเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารและการสรางรายได ผลการดำเนินงานมีดังนี้
1) เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 44,370 ราย
2) สงเสริมใหเกษตรกร 7,929 ครัวเรือน นำองคความรูไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ ประกอบดวย สงเสริม
การปลูกพืชชนิดตางๆ ไดแก ไมผล พืชผัก ไมดอก พืชไร ขาว และอื่นๆ
3) เกษตรกร จำนวน 5,504 ครัวเรือน ไดรับการสงเสริมการเลี้ยงสัตวตางๆ ไดแก โค กระบือ สุกร ไก กระตาย
สัตวน้ำ และอื่นๆ 714 ครัวเรือน
4) สงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ไดแก งานหัตถกรรม และการทองเที่ยว ใหแกเกษตรกร 1,711 ครัวเรือน
ผลจากการดำเนินงานดังกลาว ทำใหในป 2556 เกษตรกรมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นเปน 72,441,295 บาท โดยเปนรายได
ภาคการเกษตร 71,161,068 บาท และรายไดนอกภาคการเกษตร 1,280,227 บาท (ป 2555 เกษตรกรมีรายไดรวม
38,054,189 บาท ภาคเกษตร 37,709,567 บาท และนอกภาคเกษตร 344,622 บาท)

การเสริมสรางความเขมแข็งของคนและชุมชน
1) ไดพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได โดยสงเสริมใหชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงทั้ง 29 แหง รวมกันจัดทำแผนชุมชน เพื่อใหสามารถวางแผนพัฒนา และขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติไดดวย
ชุมชนเอง โดยการสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐ และไดสงเสริมใหประชาชนในชุมชนรวม
กลุมกัน เพื่อใหเกิดความเขมแข็งในการดำรงชีวิตหรือดำเนินกิจกรรมตางๆ เชน กลุมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ และกลุม
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนพัฒนาใหกลุมเขมแข็งและสามารถตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนหรือ
สถาบันเกษตรกร โดยสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของกลุม ไดแก การอบรม ศึกษาดูงาน การประชุม และการบริหารจัดการกลุม
ปจจุบันมีกลุมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 255 กลุม สมาชิก 9,189 ราย ประกอบดวย กลุมอาชีพทั้งในและนอก
ภาคเกษตร เชน หัตถกรรม ทองเที่ยว และการแปรรูป 45 กลุม สมาชิก 1,392 คน และกลุมดานสังคมและสิ่งแวดลอม เชน
กลุมเยาวชน กลุมแมบาน กลุมเตรียมสหกรณ และกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน จำนวน 210 กลุม สมาชิก 7,797 ราย
2) สงเสริมใหชุมชนดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เชน การทำ
บัญชีครัวเรือน การออมทรัพย การพัฒนาหมูบานสะอาดและนาอยู และการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของชุมชน
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ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางคุณภาพชีวิตชุมชน
บนพื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการสนับสนุนและรณรงคปลูกหญาแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
และโครงการสงเสริมการจัดทำปุยอินทรียชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืช โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ
1) กำหนดเขตการใชประโยชนทดี่ นิ เพือ่ ฟน ฟู และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผล
โครงการหลวง 10 แหง 11 หมูบาน จำนวน 2,193 แปลง พื้นที่ 21,650 ไร
2) กำหนดพื้นที่เกษตรและพื้นที่ปา และสงเสริมการปลูกปาฟนฟูระบบนิเวศตนน้ำ ปาเปยก ปาพื้นบานอาหารชุมชน
และปลูกเปนแนวเขตกันชนระหวางพื้นที่ปา พื้นที่ 9,687 ไร
3) จัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน สรางกฎระเบียบ การทำ
ปายแนวเขต การทำแนวกันไฟ การลาดตระเวนปา การจัดทำเสนทางศึกษาธรรมชาติ การสรางฝายชะลอน้ำและดักตะกอน
และการพัฒนาแหลงน้ำ เปนตน
4) สงเสริมการปลูกปาชาวบาน จำนวน 126,076 ตน ในพื้นที่ของเกษตรกร
5) จัดทำฝายชะลอน้ำ 224 แหง และฝายกึ่งถาวร 54 แหง เพื่อสรางความชุมชื้นและแหลงน้ำขนาดเล็ก
6) สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงตอการชะลางพังทลาย จำนวน 1,751,000 กลา
รวมทั้งรณรงคการปลูกหญาแฝกในพื้นที่วิกฤต เพื่อปองกันการพังทลายของดินในพื้นที่โครงการขยายผลฯ 3 แหง ผูเขารวม
กิจกรรมทั้งหมด 227 ราย และสงเสริมผลิตกลาพันธุหญาแฝก 30 แหง พื้นที่ 22.5 ไร
7) สงเสริมการทำปุยหมักเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน 31 พื้นที่ จำนวน 170 ตัน รวมทั้ง ใหความรูเรื่องการ
ทำปุยหมักแกเกษตรกร 259 ราย ใน 8 พื้นที่ และรวมกับชุมชนรณรงคลดการใชสารเคมีในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง 21 แหง
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ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส การสื่อสาร และการตลาด

1) ดำเนินโครงการพัฒนาความเขมแข็งของระบบตลาดชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยถายทอดความรู
แกเกษตรกร จำนวน 359 ราย ประกอบดวย ความรูดานการวางแผนการผลิตและการตลาด จำนวน 213 ราย ดานการ
พัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว และบรรจุภณ
ั ฑ จำนวน 86 ราย และดานโลจิสติกส จำนวน 60 ราย นอกจากนี้
ไดสง เสริมใหเกษตรกรรวมกลุม ดานการผลิตและการตลาด 10 กลุม และใหความรูด า นกระบวนการบริหารจัดการกลุม จำนวน
173 ราย ดานการเงินและการจัดทำบัญชี จำนวน 132 ราย และดานการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกลุม จำนวน 47 ราย
2) สนับสนุนเกษตรกรในการศึกษาความตองการตลาด และจัดหาตลาดผูรับซื้อผลิตผลพืชผัก ไมผล ไมดอก พืชไร
กาแฟ และปศุสัตว ใหแกเกษตรกร 18 แหง รวมทั้ง จัดทำแผนการผลิตในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงที่เหมาะสม จำนวน
7,612 ตัน ซึ่งสรางรายไดแกเกษตรกร จำนวน 72,441,295 ลานบาท โดยมีมูลคาการ
จำหนายเปนสินคา 53,364,992 บาท และมูลคาบริโภคคิดเปน 19,076,303 บาท
ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการจำหนายผลิตผลของชุมชน 6 ครั้ง และ
พัฒนาโรงรวบรวมและคัดบรรจุผลิตผลชั่วคราว 16 แหง
3) สถาบันไดจัดตั้งคณะทำงานประสานงานผลิตและตลาดขึ้น เพื่อใหการ
บริหารจัดการดานการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยไดวิเคราะหและกำหนดรูปแบบตลาดในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง 4 รูปแบบ คือ ตลาดชุมชน ตลาดทองถิ่น ตลาดขอตกลง และตลาด
โครงการหลวง มีการวางแนวทางดำเนินงานดานการผลิตและการตลาด กำกับและ
ติดตามใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย รวมทั้ง การแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ

ระบบการสงเสริมการผลิตและการตลาดของโครงการขยายผลโครงการหลวง
โครงการขยายผล
วิเคราะห วางแผน และสงเสริมการผลิต
และการตลาดแกกลุมเกษตรกร/
ถายทอดเทคโนโลยี/
พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพผลผลิต

กำหนดแนวทางการสงเสริมอาชีพ
และจัดทำแผนการผลิตและการตลาด
จัดตั้งและพัฒนากลุมผูผลิต

นักวิชาการ
วิเคราะหและวางแผนการผลิตและการตลาด/
ถายทอดเทคโนโลยี/พัฒนาระบบมาตรฐาน
คุณภาพผลผลิต

ตลาดภายในชุมชน

สงเสริมการผลิตและพัฒนาความพรอม
ตางๆ (โรงคัดบรรจุ GAP)

งานตลาด
หาความตองการของตลาด/พัฒนา
กลุมตลาดชุมชน/วางแผนการผลิต
และการตลาด/สนับสนุนการจัดการ
ดานการตลาดของกลุม

กลุมเกษตรกรจำหนายผลผลิต

ตลาดพอคาทองถิ่น

ตลาดขอตกลง

ตลาดโครงการหลวง
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ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน

ประสานงานและใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในคณะทำงานโครงการขยายผลโครงการหลวง ในการเขาดำเนินงาน
พัฒนาปจจัยพื้นฐานตางๆ ใหแกชุมชน เชน แหลงน้ำ และเสนทาง
คมนาคมขนสง เปนตน โดยใหตรงกับความตองการของชุมชน และมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเชิงบูรณาการของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มยิ่งขึ้น โดยจัดประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ.2556 ของหนวยงานในคณะทำงานโครงการขยายผล
โครงการหลวง 29 หนวยงาน มีหนวยงานที่รวมปฏิบัติงาน รวม 15 หนวยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 205,579,948 บาท และ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะทำงานโครงการขยายผลโครงการหลวง 29 แหง โดยจัดประชุมคณะทำงาน
ระดับอำเภอในพืน้ ที่ 20 อำเภอ 36 ครัง้ เพือ่ ติดตามผลการดำเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของหนวยงานตางๆ

2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน

ดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ที่มีการปลูกฝนซ้ำซาก รวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตามแนวทางของโครงการหลวง ควบคูไปกับการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการฟนฟู
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงาน และชุมชนทองถิ่น เพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน ในพื้นที่ 10 แหง 115 กลุมบาน ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการและกำกับดูแล
แผนที่พื้นที่เปาหมาย โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝน
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ยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาอาชีพและการตลาด

พัฒนาและสงเสริมอาชีพเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารและรายไดแกเกษตรกร โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
1) ถายทอดองคความรูโครงการหลวงและภูมิปญญาทองถิ่นแกเกษตรกร 8 หลักสูตร 2,201 ราย
2) จัดทำแปลงเรียนรูในพื้นที่ดำเนินงาน 10 แหง มีผูเขาเรียนรู 4,500 ราย
3) สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชชนิดตางๆ ประกอบดวย
• พืชอาหาร คือ ขาว ในพื้นที่ 3,705.5 ไร เกษตรกร 854 ครัวเรือน สามารถเพิ่มผลผลิตขาว เปน 377 กิโลกรัม
ตอไร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26
• พืชสรางรายได จำนวน 5 ชนิด ไดแก ถั่ว พริกกะเหรี่ยง ขาวโพดเหลื่อมถั่ว ไมผล และกาแฟอราบิกา พื้นที่
รวม 1,740 ไร เกษตรกรมีรายได 11,724,643 บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 122 จากป พ.ศ.2555 ทัง้ นี้ กาแฟอราบิกา ซึง่ เปนพืชหลัก
เริ่มใหผลผลิตจำนวน 78,738 กิโลกรัม มูลคา 1,574,760 บาท
4) สำหรับอาชีพนอกภาคเกษตร ไดสง เสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนใน 2 พื้นที่ คือ ศูนยฯ ฟาสวย และผาแดง และ
สงเสริมงานหัตถกรรมชนเผา จำนวน 13 กลุม เกษตรกรมีรายไดจากการจำหนายงานหัตถกรรม จำนวน 822 ชิ้น มูลคา
129,663 บาท

ยุทธศาสตรที่ 2

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคม

เนนการพัฒนาชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ
คือ จัดทำแผนชุมชนอยางมีสว นรวมระหวางชุมชนและหนวยงานในพืน้ ที่ จำนวน 22 แผน ผูเ ขารวมกิจกรรม 904 ราย รวมทัง้
มีการพัฒนาศักยภาพการบริหารชุมชนของกลุมผูนำ จำนวน 197 ราย และสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อพึ่งพาตนเอง
ในรูปแบบกลุมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 กลุม ตลอดจน สนับสนุนชุมชนในการทำกิจกรรมสงเสริมความสามัคคีและ
สรางจิตสำนึกของชุมชน เชน วันตอตานยาเสพติดโลก และพัฒนาหมูบานสะอาด เปนตน โดยมีเกษตรกรเขารวม 997 ราย
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ยุทธศาสตรที่ 3

การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สงเสริมใหชุมชนในพื้นที่เปาหมายทั้ง 10 แหง ใชที่ดินอยางเหมาะสม และมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดประชาพิจารณแผนการใชประโยชนทด่ี นิ รวมกับชุมชนและหนวยงานในทองถิน่ รวมทัง้ สนับสนุน
การฟน ฟูและอนุรกั ษปา ตนน้ำลำธาร พืน้ ที่ 5,000 ไร มีเกษตรกรเขารวม 588 ราย สรางฝายชะลอความชุม ชืน้ จำนวน 70 แหง
เกษตรกรเขารวม 414 ราย และจัดทำกฎระเบียบการใชพื้นที่ปาชุมชน 7 แหง เกษตรกรเขารวม 267 ราย ตลอดจน
จัดตั้งกลุมเยาวชนรักษปาไม 6 กลุม สมาชิก 321 ราย จัดแปลงขยายพันธุหญาแฝกในพื้นที่ 10 ไร และรณรงคปลูกหญาแฝก
เพื่ออนุรักษในพื้นที่ลาดชัน จำนวน 380,000 กลา เกษตรกรเขารวม 489 ราย

ยุทธศาสตรที่ 4

ดานการบริหารจัดการและกำกับดูแล

สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเชิงบูรณาการของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ จำนวน 17 หนวยงาน รวม 125 กิจกรรม
งบประมาณรวม 114,832,410 บาท และบริหารจัดการโครงการเชิงบูรณาการโดยการมีสวนรวมระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของตามแผนแมบท ทั้งระดับสวนกลางและทองถิ่น โดยจัดประชุมในระดับตางๆ อาทิ คณะอนุกรรมการอำนวยการ
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน 2 ครั้ง คณะทำงานบริหารและประสานงานโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนระดับจังหวัด 3 จังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้ง คณะทำงานโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนระดับอำเภอ 6 อำเภอ อำเภอละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการระดับชุมชน
ทุกพื้นที่ 10 พื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้ง ไดรวมกับสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด จัดทำและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลรายแปลง ในพื้นที่ศูนยฯ ทั้ง 10 แหง
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2.3 โครงการรักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน

สถาบันไดดำเนินงานสนองพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยทำหนาที่เปน
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน” มีบทบาท
หนาที่ในการประสานงานและบูรณาการระหวางหนวยงาน และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานแกหนวยงานในพื้นที่
โดยมีเปาหมายพัฒนาใหชุมชนในพื้นที่เปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยูกับปาไมไดอยางเหมาะสม
และยั่งยืน ตลอดจนลดการบุกรุกทำลายปา และฟนฟูสภาพปาตนน้ำลำธารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ คือ
1) จัดตั้งถิ่นฐานถาวรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ำและลุมน้ำตามพระราชดำริการอยูรวมกันของคนและปา
อยางสมดุลยั่งยืน
2) อนุรักษ พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำ โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3) สรางโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำใหกับประชาชนในพื้นที่ลุมน้ำ ใหพออยูพอกินและ
พึง่ ตนเองได มีความมั่นคงดานอาหารเพื่อกาวไปสูการเหลือกินเหลือใช
4) พัฒนาคุณภาพคนในชุมชนในพื้นที่ลุมน้ำใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีโอกาสเขาถึงบริการพื้นฐาน ชุมชน
ทองถิ่นมีความเขมแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัย และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ำ มุงบูรณาการดำเนินงานอยางเปนองครวม
เพื่อสรางภูมิคุมกันรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ

การดำเนินงานพัฒนาของสถาบันในพื้นที่โครงการ 10 ลุมน้ำ คือ ลุมน้ำปงนอย ลุมน้ำแมหาด ลุมน้ำนาน ลุมน้ำภาค
ลุมน้ำลี ลุมน้ำปาย ลุมน้ำของ ลุมน้ำแมสะมาด ลุมน้ำแมสะงา และลุมน้ำโขงตอนบน ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 123 กลุมบาน
ของ 6 จังหวัด คือ จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย นาน พิษณุโลก และอุตรดิตถ มีผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร
ตางๆ ดังนี้
67

รายงานประจําป 2556

ยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จัดทำฐานขอมูลรายแปลงและการจัดทำแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด
แมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดนาน รวม 812 ครัวเรือน รวมทั้ง สงเสริมการปลูกหญาแฝก 20,000 ตน เกษตรกร
150 ราย และจัดทำฝายชะลอน้ำ 20 แหง โดยมีเกษตรกรที่ไดรับประโยชน 350 ราย

ยุทธศาสตรที่ 2

การพัฒนาและสงเสริมอาชีพเพื่อยกระดับความเปนอยูในการดำรงชีวิต

ถายทอดความรูจากโครงการหลวงแกเกษตรกรในพื้นที่ 10 ลุมน้ำสาขา คือ ลุมน้ำปงนอย ลุมน้ำแมหาด ลุมน้ำนาน
ลุมน้ำภาค ลุมน้ำลี ลุมน้ำปาย ลุมน้ำของ ลุมน้ำแมสะมาด ลุมน้ำแมสะงา ลุมน้ำโขงตอนบน โดยจัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ใหแกเกษตรกร 640 ราย และสงเสริมการปลูกพืชเลีย้ งสัตว และการประมง แกเกษตรกร 195 ราย พืน้ ที่ 24 ไร และ 79 บอ

ยุทธศาสตรที่ 3

การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคน

สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ลุมน้ำบานสบหาด อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม จำนวน 1,280 ราย
และขยายผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาเด็กวัยเรียน ในพื้นที่ลุมน้ำปงนอย อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยมีนักเรียนที่ไดรับ
ประโยชน จำนวน 92 ราย

ยุทธศาสตรที่ 4

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการ ไดประสานงานและ
ติดตามความกาวหนาการดำเนินงานของหนวยงานในพื้นที่ 10 ลุมน้ำ อยางตอเนื่อง มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
และกำกับดูแลโครงการรักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน 1 ครั้ง จัดกิจกรรมบูรณาการของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่โครงการฯ
จำนวน 2 ครั้ง มีหนวยงานเขารวม 15 หนวยงาน และมีเกษตรกรที่ไดรับประโยชน 221 ราย ตลอดจนจัดกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน และเชียงราย โดยคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแล
โครงการรักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน จำนวน 2 ครั้ง
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3. แผนงานการจัดการองคความรูและสรางเครือขาย
การพัฒนาพื้นที่สูง
ดำเนินการขยายผลโครงการหลวงในรูปแบบพิเศษ เนนการถายทอดองคความรูโครงการหลวงไปสูชุมชนบนพื้นที่สูง
โดยรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง สำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม เพือ่ ใหชมุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู ไดรบั การพัฒนาบนฐานความรูท เ่ี หมาะสม และสามารถดำรงชีวติ อยูก บั ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางหลักของการพัฒนา โดยแบงลักษณะการดำเนินงานเปน 2 สวน

3.1 พื้นที่ถายทอดองคความรูโครงการหลวง

ไดถายทอดองคความรูโครงการหลวงใหกับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ศศช.
ที่มีอยูในชุมชน ผานสื่อองคความรูโครงการหลวงรูปแบบตางๆ เนนการถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาอาชีพ วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้ง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยดำเนินการในพื้นที่
113 ชุมชน โดยมีผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จำนวน 18,958 คน และสนับสนุนวัสดุประกอบการเรียนรูและจัดการเรียนรู
แกเกษตรกร จำนวน 41 เรื่อง

3.2 พื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ถายทอดองคความรูโครงการหลวงที่มีความพรอม จำนวน 22 แหง เพื่อสงเสริม
การนำองคความรูไปใชพัฒนาความเปนอยูของประชาชน ในกิจกรรมที่ชุมชนตองการ และเพื่อพัฒนาใหเปนตนแบบศูนยการ
เรียนรูภายในชุมชน โดยมีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินงาน คือ
3.2.1 ดานการพัฒนาอาชีพ
1) สนับสนุนการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักในพืน้ ที่ 22 ชุมชน จำนวน 1,529 แปลง สมาชิก 573 ราย
สงเสริมการปลูกผักเพื่อจำหนาย มีรายได 15,393 บาท
2) จัดทำแปลงสาธิตและสงเสริมการปลูกกาแฟอราบิกา ในพืน้ ที่ 3 ชุมชน สมาชิก 31 ราย พืน้ ที่ 57 ไร
โดยสนับสนุนตนกลา จำนวน 12,000 ตน และเมล็ดพันธุ จำนวน 10 กิโลกรัม
3) จัดทำแปลงสาธิตการปลูกไมผลชนิดตางๆ เชน เสาวรสหวาน มะมวง ฝรัง่ พลับมะนาว และอโวคาโด
ฯลฯ เกษตรกร 46 ราย พื้นที่ 36 ไร รวมทั้ง สงเสริมปลูกไมผลเพื่อบริโภคในครัวเรือน 10 ชนิด เกษตรกร 593 ราย จำนวน
2,305 ตน
4) สาธิตและสงเสริมการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟา และเห็ดถั่วเนา โดยสนับสนุนกอนเชื้อเห็ด จำนวน
11,000 กอน เพื่อบริโภค และจำหนายในชุมชน จำนวน 824 กิโลกรัม รายได 39,030 บาท
5) สนับสนุนและขยายพันธุสัตว ไดแก สุกร 250 ตัว ไก 617 ตัว และเปด 18 ตัว สมาชิก 227 ราย
และการสนับสนุนกองทุนยาและอาหารสัตว 22 กองทุน รวมทัง้ สนับสนุนพันธุป ลาใหเกษตรกร 95 บอ 216 ราย 263,000 ตัว
และสนับสนุนพันธุกบ 1,000 ตัว สมาชิก 15 ราย
3.2.2 ดานการพัฒนาสังคมและการรวมกลุม
สงเสริมการรวมกลุมอาชีพนอกภาคการเกษตรใน 7 ชุมชน เพื่อผลิตงานหัตถกรรมตางๆ เชน ผาทอ
กะเหรี่ยง ผาปกลายเมี่ยน และไมกวาดดอกหญา รวมทั้ง สงเสริมการรวมกลุมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 8 กลุม สมาชิก
93 ราย มีรายได 62,332 บาท และสนับสนุนการพัฒนาเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 11 กลุม
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3.2.3 ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและดานสิ่งแวดลอม
รณรงคปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษทั้งหมด 550,000 กลา ปลูกปา 45,290 ตน จัดทำแนวกันไฟใน
พื้นที่ 13 ชุมชน รวมระยะทาง 62 กิโลเมตร จัดทำฝายชะลอความชุมชื้นในพื้นที่ 19 ชุมชน จำนวน 67 แหง จัดทำปุยหมัก
28 ตัน ปุยน้ำ 500 ลิตร แกสชีวภาพ 10 บอ สาธิตการเลี้ยงไสเดือนดิน 27 บอ และปลอยพันธุปลาลงแหลงน้ำธรรมชาติ
175,000 ตัว
3.2.4 ดานการบริหารจัดการ
จัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการประจำป 2556 ไดรับงบประมาณสนับสนุน 5,427,100 บาท เพื่อ
ดำเนินงานกิจกรรมตางๆ ในโครงการ อาทิ จัดประชุมชี้แจงผูบริหาร กศน. และประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ รวม 3 ครั้ง มีผูเขารวมประชุมจำนวน 365 คน และนิเทศติดตามผลการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อชวยแกไขปญหาและชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน จำนวน 113 พื้นที่ รวมทั้ง
สนับสนุนและสงเสริมใหมีศูนยเรียนรูองคความรูโครงการหลวงดานตางๆ เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานและถายทอดองคความรู
โครงการหลวงใหแกผูที่เขามาเรียนรูในพื้นที่ โดยมีเจาหนาที่สงเสริมลงไปปฏิบัติประจำพื้นที่ จำนวน 22 แหง
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การประชุมชี้แจงผูบริหาร กศน. ปงบประมาณ 2556
วันที่ 4-5 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมมณีนาราคร จังหวัดเชียงใหม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป 2556
พื้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 18-20 ตุลาคม 2555
ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอรทแอนดสปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป 2556
พื้นที่จังหวัดนาน วันที่ 15-17 ตุลาคม 2555
ณ โรงแรมนานวัลเลยรีสอรท อำเภอเมือง จังหวัดนาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป 2556
พื้นที่จังหวัดตากและแมฮองสอน วันที่ 11-13 ตุลาคม 2555
ณ โรงแรมริเวอรเฮาส อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่
พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ป 2556 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2555
ณ โรงแรมคุมภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

การประชุมผูบริหาร กศน. วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ และดูงานสถานีเกษตรหลวงอางขาง/
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก จังหวัดเชียงใหม
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การอบรมครูนิเทศกและครู ศศช. พื้นที่ถายทอดองคความรูโครงการหลวง ป 2556 วันที่ 2-5 เมษายน 2556

การประชุมสัมมนา
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2556
โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
วันที่ 14-16 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม

เขารวมกิจกรรม ศศช. สัญจร ครั้งที่ 1-2556
ณ ศศช. บานซอแขวาคี อำเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก

เขารวมกิจกรรม ศศช. สัญจร ครั้งที่ 2-2556
ณ ศศช. บานแจรงหลวง อำเภอปว
จังหวัดนาน
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สำเนาวีดิทัศนองคความรูโครงการหลวงป 2556

หนังสือสรุปงานโครงการป 2556

วีดิทัศนสรุปงานโครงการป 2556

จัดทำสำเนาสื่อองคความรูโครงการหลวงสำหรับสนับสนุนใหครู ศศช. นำไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใหชุมชน

การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อถายทอดองคความรูโครงการหลวง โดยครู ศศช.
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การบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานรวมปฏิบัติงาน โดยการผลักดันกิจกรรมและประสานงานของเจาหนาที่สงเสริมโครงการ

เสาวรสหวาน ศศช. บานสะจุก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
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กาแฟอราบิกา ศศช. บานหวยน้ำกืน
อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

กาแฟอราบิกา ศศช. บานปาซอแสนพงษ
อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

อโวคาโด/มะนาว ศศช. บานหวยน้ำกืน
อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

อโวคาโด/มะนาว ศศช. บานสะนามเหนือ
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ผักปลอดภัย/ไผหวาน ศศช. บานสะจุก
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

ผักปลอดภัย/ไผหวาน ศศช. บานแมปูนนอยกะเหรี่ยง
อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

ตัวอยางแปลงเกษตรกรตัวอยางที่โครงการสนับสนุนใหเปนอาชีพเสริมของชุมชน ในป 2556
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ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2551 อนุ มั ติ ห ลั ก
การใหสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) เปนผูบ ริหารจัดการ
ในการใชประโยชนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 และอนุมัติ
เรื่องการโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตร
และสหกรณใหเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 โดยกรมวิชาการเกษตรไดสงมอบพื้นที่และ
ภารกิจบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ซึ่งมีพื้นที่
ดำเนินงาน 468 ไร 3 งาน 10 ตารางวา ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
บริหารจัดการ เพื่อใหอุทยานหลวงราชพฤกษ เปนศูนยความรูดานพืชสวน
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวการเกษตร
และวัฒนธรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชือ่ จากเดิม “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ 2549” ใหใชชื่อใหมวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” โดยสำนัก
ราชเลขาธิการ แจงชื่อภาษาอังกฤษวา “Royal Park Rajapruek”
ในปงบประมาณ 2556 อุทยานหลวงราชพฤกษดำเนินงานตามแผนงาน
4 ประการ คือ
1. แผนงานวิชาการและการเรียนรู
2. แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสวน
3. แผนงานการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
4. แผนการพัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ
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1. แผนงานวิชาการและการเรียนรู
เพื่อพัฒนาการใชประโยชนพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ ใหเปนศูนยความรูดานตางๆ ไดแก พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานพืชสวนและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดภูมิทัศน และการเรียนรูทางดาน
พืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพแบบพื้นบาน
ในปงบประมาณ 2556 อุทยานหลวงราชพฤกษ ไดดำเนินการจัดหลักสูตรการเรียนรูสาขาตางๆ ประกอบดวย
การใหความรูระยะสั้นตามฐานการเรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา เจาหนาที่เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล (อบต.)
ขาราชการ ประชาชน และผูสนใจ ในเรื่องพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ มหาราช เกษตรทฤษฎีใหม ความรูเกี่ยวกับพรรณไมในอุทยานหลวงราชพฤกษ พืชสมุนไพรและการใชประโยชน
โลกของแมลง พืชทะเลทราย และการจัดสวนถาด รวมทั้ง จัดคายเยาวชนรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง หนวยงานภายใน
สถาบัน และโรงเรียนตางๆ และจัดฝกอบรมใหแกหนวยงานภายนอก เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธกส.) ตลอดจน จัดนิทรรศการทางวิชาการ เชน นิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการกุหลาบ:
ราชินีแหงดอกไม นิทรรศการโลกแมลงกิ่งไมเดินได นิทรรศการบอนไซ นิทรรศการทิวลิปคิงภูมิพลและ 80 พรรณไมงาม
โครงการหลวง นิทรรศการเรือ่ งกลวยๆ ทีไ่ มกลวย นิทรรศการสมุนไพรคลายหนาวและการดูแลสุขภาพในฤดูหนาว นิทรรศการ
กลวยไมไทย นิทรรศการวันพืชมงคล นิทรรศการราชพฤกษตนไมแหงแผนดิน นิทรรศการพรรณไม 10 ประเทศอาเซียน
และนิทรรศการปทุมมา ทิวลิปแหงสยาม

คายเยาวชน
ฐานเรียนรู

นิทรรศการ 80 พรรณไมงาม โครงการหลวง
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2. แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสวน
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของอุทยานหลวงราชพฤกษในการเปนศูนยเรียนรูดานพืชสวน และแหลงทองเที่ยวการเกษตร
ของไทยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ
ในปงบประมาณ 2556 อุทยานหลวงราชพฤกษ ไดดำเนินการปรับปรุงภูมิสถาปตยกรรม เพื่อใหสามารถจัดสวนที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศนในลักษณะตางๆ ที่มีความสวยงาม มีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความนาสนใจในชวงระยะเวลา
ตางๆ โดยการใชประโยชนสงู สุดจากสิง่ ทีม่ อี ยูต ามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงซอมแซมสิง่ ทีม่ อี ยูใ หใชการไดในระยะยาว
และสร า งเพิ่ ม เติ ม ให ถ าวรตามความจำเป น รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ห มุ น เวี ย นให น า สนใจ ตลอดจนการเลื อ กใช วั ส ดุ
รูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืนในการใชประโยชนดานตางๆ และการรวบรวมพรรณไมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความหลากหลายและ
ดึงดูดความนาสนใจจากนักทองเที่ยวใหมากขึ้น
2.1 งานปรับปรุงภูมิทัศนและจัดแสดงพรรณไม อุทยานหลวงราชพฤกษ ไดปรับปรุงภูมิทัศนและจัดแสดงไมดอก
เมืองหนาว และกลวยไม ตลอดจนผลัดเปลี่ยนพรรณไมใหมีความสวยงามตลอดทั้งป รวมทั้งสิ้นเปนจำนวนกวา 500,000 ตน
2.2 งานรวบรวมพรรณไม ปจจุบันอุทยานหลวงราชพฤกษมีชนิดพรรณไม รวมทั้งสิ้น 2,862 ชนิด
2.3 งานขยายพันธุพืชและปจจัยการผลิต มีการเพาะขยายและผลิตพรรณไมดอกไมประดับ เพื่อใชในการจัด
ตกแตงภูมิทัศนในอุทยานหลวงราชพฤกษ จำนวนมากกวา 260,000 ตน แทนการจัดซื้อจากรานคาภายนอก ซึ่งสามารถ
ลดภาระคาใชจายไดมากกวา 1 ลานบาท นอกจากนี้ การทำปุยหมักและปุยอินทรียน้ำไวใชในอุทยานหลวงราชพฤกษ
สามารถประหยัดงบประมาณในการซื้อปุย ไดประมาณ 40,000 บาท
2.4 งานดูแลและบำรุงรักษาสวน เพื่อเพิ่มความรมรื่น และมีความสวยงามตามฤดูกาลตลอดทั้งป รวมทั้ง พัฒนา
และปรับปรุงสวนนานาชาติฯ และสวนองคกรฯ ใหเรียบรอยและสวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศนสวนหนาเหรียญ
ตราสัญลักษณ 60 พรรษา

จัดทำน้ำพุและสวนแนวตั้ง
ดานหนาเรือนรมไม

ปรับปรุงสวนรอบหอคำหลวง

จัดทำน้ำพุหลังประตูชาง
ปรับปรุงสวนกลวยไม
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2.5 งานปลูกไมใหญเพื่อเพิ่มรมเงาและไมกลุมสี เพื่อเพิ่มรมเงาและสีสัน
จากไมยืนตน โดยจัดสรรพื้นที่สำหรับจัดปลูกไมยืนตนที่ใหดอกสีแดง (ประดูแดง)
สีมวง (ศรีตรัง) สีชมพู (กัลปพฤกษ) สีเหลือง (เหลืองอินเดีย) และไมยืนตนอื่นๆ
ที่ใหรมเงา รวมทั้งสิ้นจำนวน 298 ตน

3. แผนงานการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
เนนการเผยแพรประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก เพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ วและการหารายได รวมทัง้ การจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม และรวมมือกับหนวยงานภายในสถาบันและหนวยงานอื่นในการจัดกิจกรรม เพื่อรักษากลุมลูกคาที่สำคัญและ
เพิ่มในกลุมลูกคาใหม ในลักษณะของหุนสวนที่ดีและการบริการที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเรียนรูและการทองเที่ยว
3.1 การจัดกิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการหารายได รวมทั้งกิจกรรม
เพื่อสังคม และกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายในสถาบันและหนวยงานอื่น
1) กิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการหารายได จำนวน 11 ครั้ง ประกอบดวย

·Õè

ª×èÍ§Ò¹

1 งานเทศกาลดอกไมบาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
(Flora Fest’ @ Royal Park Rajapruek 2012)
2 งานวันคริสตมาส
3 กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม
4 วันเด็กแหงชาติ ประจำป 2556
5 เทศกาลตรุษจีน
6 กิจกรรมวันวาเลนไทน (Season in love@Royal Park Rajapruek)
7 วันมาฆปูรณมีบูชา องคสัมมาสัมพุทธเจา
8 งานปใหมเมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
9 งานวันแมแหงชาติ ประจำป 2556
10 เทศกาลปทุมมา: ทิวลิปแหงสยาม
11 งานมหัศจรรยโลกของเด็ก Kid’s World ครั้งที่ 1

ª‹Ç§àÇÅÒ
1 ธันวาคม 2555-28 กุมภาพันธ 2556
23-25 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2555-1 มกราคม 2556
12 มกราคม 2556
1-10 กุมภาพันธ 2556
14-16 กุมภาพันธ 2556
21-28 กุมภาพันธ 2556
11-18 เมษายน 2556
12 สิงหาคม 2556
25 กรกฎาคม-18 สิงหาคม 2556
22-28 สิงหาคม 2556

ไมกลุมสีแดง (ประดูแดง)
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งานเทศกาลดอกไมบาน
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
1 ธันวาคม 2555-28 กุมภาพันธ 2556

งานวันคริสตมาส

สงทายปเกาตอนรับปใหม

วันเด็กแหงชาติ

เทศกาลตรุษจีน

กิจกรรมวันวาเลนไทน
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งานปใหมเมือง ดอกเอื้องงาม
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ

เทศกาลปทุมมา: ทิวลิปแหงสยาม

งานมหัศจรรยโลกของเด็ก
Kid’s World

2) กิจกรรมเพือ่ สังคม จำนวน 2 ครัง้ ประกอบดวย กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนือ่ งในวันออกพรรษา
วันที่ 20 ตุลาคม 2556 รวมกับตำบลแมเหียะ ตำบลสุเทพ และตำบลหนองควาย และโครงการ ปนทำดี ถวายพอ
ดวยระยะทาง 11 กิโลเมตร รวมกับจังหวัดเชียงใหม วันที่ 15 ธันวาคม 2556
งานมหัศจรรยโลกของเด็ก
Kid’s World

โครงการ ปนทำดี ถวายพอ
รวมกับจังหวัดเชียงใหม

3) กิจกรรมรวมกับหนวยงานภายในสถาบันและหนวยงานอื่น จำนวน 4 ครั้ง ประกอบดวย
1) กิจกรรมแพ็คเกจทัวร 999 เที่ยว 3 ซู+1 สวน เดือนมิถุนายน-กันยายน 2556 โดยการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (สำนักงานเชียงใหม) เชียงใหม ซู อควาเรียม สวนสัตวเชียงใหม เชียงใหมไนทซาฟารี และอุทยานหลวง
ราชพฤกษ
2) งาน Lanna Expo 2013 ระหวางวันที่ 9-15 สิงหาคม 2556
3) งานคอนเสิรต “บทเพลงแหงแผนดิน (ครัง้ ที่ 4)” ตามโครงการ “อัครดุรยิ ะศิลปนราชสดุดี 84 พรรษา”
วันที่ 10-12 สิงหาคม 2556
4) งานมหกรรมการเกษตร ใตรมพระบารมี 2556 วันที่ 1-15 ธันวาคม 2556 โดยกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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งาน Lanna Expo 2013

งานคอนเสิรต
“บทเพลงแหงแผนดิน”

งานมหกรรมการเกษตร
ใตรมพระบารมี 2556

แพ็คเกจทัวร 999
เที่ยว 3 ซู+1 สวน

3.2 การประชาสัมพันธเผยแพรอุทยานหลวงราชพฤกษ
เพือ่ ประชาสัมพันธอทุ ยานหลวงราชพฤกษอยางตอเนือ่ ง
ใหเปนที่รูจักของประชาชนชาวไทยและนักทองเที่ยวตางประเทศ
มากขึ้ น รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ที่ อุ ท ยานหลวง
ราชพฤกษ และพื้นที่บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ ที่สามารถ
จัดกิจกรรมและงานตางๆ
งานสงเสริมการขายจากภาคเหนือสูภาคใต
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งาน Chiang Mai Flora Blossom 2012
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต

สมาคมชมรมผูสื่อขาวจังหวัดเชียงใหม

งานเที่ยวไทย 5 ภาค ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต

3.3 การตลาดและการหารายได
1) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556 อุทยานหลวงราชพฤกษ มีรายไดจากการใหหนวยงานตางๆ
เชาพื้นที่ การจำหนายบัตรคาบำรุงและบัตรรายปอุทยานหลวงราชพฤกษ และรายไดอื่นๆ ไดแก การใหบริการรถพวง
รถกอล ฟ จั ก รยาน การจำหน า ยสิ น ค า และของที่ ร ะลึ ก การฝ ก อบรม รวมทั้ ง สิ้ น 32,747,013.84 บาท นอกจากนี้
อุทยานหลวงราชพฤกษยังไดรับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก บริษัทไปรษณีย จังหวัดเชียงใหม บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จำกัด บริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และโรงแรม
แคนทารี่ ฮิลส เชียงใหม
2) ผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556 รวมทั้งสิ้นจำนวน
651,317 คน โดยชวงที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุดคือ ชวงเดือนธันวาคม 2555-มกราคม 2556
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4. แผนการพัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ
ดำเนินการบริหารจัดการ และปรับปรุงดูแลรักษา ทรัพยสิน รวมทั้ง อาคารและสถานที่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ
ใหมีการใชงานอยางคุมคา ลดคาใชจายการจางดูแลและปรับปรุงสวน รวมทั้งบริหารจัดการภายในดานการเงิน บัญชี และ
การพัสดุ ใหการดำเนินงานและการใหบริการมีความฉับไวและมีประสิทธิภาพโดยไดดำเนินการสวนของงานปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 16 รายการ แบงเปน
• งานซ อ มแซมเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง อาคาร โครงสร า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภค จำนวน 8 รายการ เช น
งานซอมแซมถนนและลานจอดรถ งานซอมแซมฉัตรและกระเบื้องดินเผาหอคำหลวง งานปรับปรุง Kiosk งานซอม
และเปลี่ยนกระแสไฟฟาแรงสูงบริเวณสวนกลวยไมและบานชาวสวน
• งานกอสรางเพื่อเพิ่มความรมรื่นและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ จำนวน 8 รายการ เชน งานติดตั้งน้ำพุ
รอบหอคำหลวง งานจัดทำซุมไมเลื้อย งานกอสรางอาคารหอพักเยาวชน งานติดตั้งระบบรดน้ำตนไมบริเวณเรือนเพาะชำ

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556
ÃÒÂ¡ÒÃ
1. จำนวนนักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชม
อุทยานหลวงราชพฤกษ
2. จำนวนผูไดรับการเรียนรูจากองคความรู
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ
3. ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่มาอุทยานหลวงราชพฤกษ
4. จำนวนกิจกรรมที่จัดภายในอุทยานหลวง
ราชพฤกษ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
และการเรียนรู
5. รายไดจากกิจกรรมตางๆ ที่ดำเนินการ
ในอุทยานหลวงราชพฤกษ
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(1 μØÅÒ¤Á 255530 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2556)

ËÁÒÂàËμØ

640,000 คน

651,317 คน

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.

5,300 คน

8,700 คน

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.

รอยละ 90

รอยละ 85.52

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.

6 กิจกรรม

9 กิจกรรม

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.

38,000,000 บาท

32,747,013.84 บาท

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ

ยุทธศาสตร

การเสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

ANNUAL REPORT
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ยุทธศาสตรการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) มีเปาประสงคในการบริหารงานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางทั้งดานการบริหารจัดการบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การจัดการระบบ
การทำงาน และการพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อสรางความประทับใจและความพึงพอใจแกผูมาใชบริการ
และเกษตรกรเปาหมาย รวมทั้งสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือบนพื้นที่สูง

1. แผนงานการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
เนนเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (MIS) และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรูที่เชื่อมโยงกับ
งานวิจัยและงานพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนฐานขอมูลเพื่อขยายผลองคความรูโครงการหลวง และเผยแพรขอมูลวิจัย พัฒนาบน
พื้นที่สูงไปสูเครือขายองคกรที่เกี่ยวของและเกษตรกรเปาหมาย รวมทั้งกิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษอยางครบวงจร
โดยจัดทำแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการ
พัฒนาบนพื้นที่สูง พัฒนาระบบการสื่อสารของสถาบันทั้งภายในสถาบันและในพื้นที่เปาหมายการดำเนินงาน พัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลเพื่อการวางแผนการตัดสินใจ พัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูล
การใชประโยชนที่ดิน และพัฒนาเว็บไซตสถาบันใหเปนมาตรฐานสากล
ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ สรุปไดดังนี้
1.1 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
1) พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยจัดทำระบบ
สำรอง (Backup Site) สำหรับระบบงานหลักของสถาบัน เชน เว็บไซต MIS ติดตั้งที่อุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหระบบ
งานหลักสามารถทำงานไดอยางตอเนื่องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่สถาบันสวนกลาง
2) พัฒนาระบบใหบริการแบบไรสายเพื่อใหเจาหนาที่สามารถเขาใชงานระบบของสถาบันไดจากอุปกรณตางๆ
โดยไมจำเปนตองใชจุดเชื่อมที่มีอยูอยางจำกัด
3) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณสถาบัน โดยติดตั้งกลองวงจรปด 8 จุด เพื่อใหสามารถตรวจสอบ
และบันทึกเหตุการณผานอินเตอรเน็ตไดแบบ real time

ทุก 15 นาที

ทุกวันเวลา 22.00 น.

ระบบสำรองข
ำ อมูล
(Data Backup)
เก็บขอมูลยอนหลังได 30 วัน

สถาบััน (Main Site)
เปนระบบงานหลัก
ใหบริการ 24 ชั่วโมง

อุทยานหลวง (Backup Site)
เปนระบบคูขนาน
จะทำงานเมื่อระบบหลักมีปญหา

การพัฒนาระบบสำรอง
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จัดหาคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวง

ปรับปรุงระบบฉายภาพ
พรอมจอมอนิเตอร

ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย
ในสถาบัน

ติดตั้งกลองวงจรปด
เพื่อรักษาความปลอดภัย

1.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
รวบรวมและจั ด เก็ บ ข อ มู ล องค ค วามรู โ ครงการหลวง และองค ค วามรู จ ากการดำเนิ น งานวิ จั ย และพั ฒ นา
ของสถาบัน ในฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหงายตอการสืบคน จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกเจาหนาที่ของสถาบัน
และเกษตรกรผูนำ เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูล และชวยในการบันทึกขอมูลผานระบบเพื่อใหไดขอมูล
เพิ่มขึ้นและเปนปจจุบันอยูเสมอ รวมทั้ง จัดทำสื่อวีดิทัศนและโปสเตอร เพื่อนำไปใชในการถายทอดองคความรูอยางงาย

·Õè
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการองคความรูในฐานขอมูล
ËÁÇ´¤ÇÒÁÃÙŒ
ผักบนพื้นที่สูง
ไมผล
ไมตัดดอกและไมใบ
ชาและกาแฟ
ผักพื้นบานและสมุนไพรบนพื้นที่สูง
ปศุสัตว
หัตถกรรม
งานวิจัยสถาบัน
สื่อการเรียนรู
รวม

ÃÒÂ¡ÒÃ
156
27
176
13
132
4
8
50
49
615

ตัวอยางโปสเตอรที่ใชในการถายทอดความรู

การจัดสัมมนาและฝกอบรมใหกับเกษตรกรผูนำ
และเจาหนาที่ขยายผล
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1.3 โครงการสำรวจสภาพการใชประโยชนที่ดินรายแปลงพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
สำรวจและวิเคราะหขอมูลที่ดินรายแปลงพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง และนำเขาระบบ GIS รวมทั้ง
จัดทำแผนที่เฉพาะ และภาพถายดาวเทียมบริเวณพื้นที่เปาหมาย ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลครัวเรือน เพื่อนำเสนอ
ผานระบบอินเตอรเน็ต

การสำรวจขอมูลรายแปลง
ÅÓ´Ñº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

â¤Ã§¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å
หวยเปา
ปาแป
ปางหินฝน
บอเกลือ
สะเนียน
วังไผ
แมสลอง
วาวี
สบเมย
แมสอง
หวยเขยง

ËÁÙ‹ºŒÒ¹

¨Ó¹Ç¹á»Å§

¨Ó¹Ç¹ÃÒÂ

¾×é¹·Õè´Ô¹ÃÒÂá»Å§ (äÃ‹)

บานแมกอน
บานปางมะกลวย
บานปางหินฝน
บานหวยโทน
บานสมุนใหม
บานใหม
บานสันติคีรี
บานดอยลาน
บานกลอโคะ
บานแมระเมิง
บานไรปา

332
309
244
460
253
42
100
310
213
358
240
2,861

188
197
105
95
150
28
88
182
72
333
124
1,562

1,409.95
6,323.03
1,258.34
2,946.58
3,273.35
267.07
1,070.19
3,393.47
396.06
4,316.25
2,536.95
27,191.51

รวม

การสำรวจขอมูลรายแปลง

นำเขาขอมูลในระบบ GIS
และวิเคราะหขอมูลจัดทำรายงาน

สรุปพื้นที่ทำกินรายแปลงของเกษตรกร

การจัดประชุมและอบรมเกษตรกรเพื่อทำความเขาใจระบบการดำเนินงาน
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1.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอุทยานหลวงราชพฤกษ
พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดวยสัญญาณไรสายในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ และปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยดวยกลองวงจรปดติดตั้งบริเวณสำคัญๆ เพื่อใหสามารถตรวจสอบการเขาออก และเหตุการณบริเวณ
อุทยานหลวงราชพฤกษผานระบบอินเตอรเน็ตไดแบบ real time

แผนผังจุดติดตั้งกลองวงจรปดและอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสายเพื่อใหบริการ Wifi
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2. แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกร
เนนการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว มีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการบริหาร และเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์และความคุมคา รวมทั้งบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในเพื่อปองกันและควบคุมความเสียหายและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองคกร ตลอดจนทบทวนระเบียบและขอบังคับ
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 12 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายและขอเสนอแนะ
ในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะอนุกรรมการตางๆ เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถาบัน จำนวน
24 ครั้ง
2. การปรับปรุงแกไขระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน เพื่อใหมีความทันสมัยและเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
จำนวน 3 เรื่อง ไดแก ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงวาดวยสวัสดิการและประโยชนเพื่อเกื้อกูลอื่น
สำหรับเจาหนาที่ พ.ศ.2556 ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงวาดวยการพัฒนาและบริหารบุคคล
พ.ศ.2556 และขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงวาดวยการแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของ
สวนงาน พ.ศ.2556
3. จั ด ซื้ อ จั ด จ า งวั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาตามแผนปฏิ บั ติ ง านประจำป ง บประมาณ
พ.ศ.2556 จำนวน 5,599 รายการ งบประมาณ 110,197,033 บาท
4. เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม องคความรู ขาวสาร สวพส. และเว็บไซตสถาบัน จำนวน 77 เรื่อง
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3. แผนงานการพัฒนาบุคลากร
เนนการพัฒนาบุคลากรโดยใชระบบสมรรถนะ (Competency) ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual
Development Program-IDP) ซึ่งไดจัดฝกอบรมตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) จำนวน 4 หลักสูตร 5 ครั้ง
จำนวน 152 คน เชน
• สมรรถนะการคิดสิง่ ใหมและการมีสว นรวม ฝกอบรมเรือ่ ง “งาน พลังกลุม และความสุข” สมรรถนะการบริการทีด่ ี
ฝกอบรมเรื่อง “การสรางปฏิสัมพันธในงานพัฒนา”
• สมรรถนะความสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษ จั ด ฝ ก อบรม “ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การท อ งเที่ ย ว” และ
“ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน”
จัดฝกอบรมและสงเจาหนาทีเ่ ขารวมการฝกอบรม ดูงาน สัมมนา ตามสมรรถนะกลุม งาน (Functional Competency)
จำนวน 45 หลักสูตร 59 ครั้ง จำนวน 857 คน เชน
• ศึกษาดูงาน “การจัดสรางระบบกรองน้ำดื่มสะอาด”
• ฝกอบรม เรื่อง “การใชงานอุปกรณ GPS และระบบ GIS”
• จัดสัมมนาและฝกอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอยางมืออาชีพ ระยะที่ 1”
นอกจากนี้ยังไดจัดฝกอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร 5 ครั้ง จำนวน
611 คน เชน
• การปฐมนิเทศบุคลากร
• สัมมนาติดตามผลตัวชี้วัดระยะครึ่งปงบประมาณ
• ฝกอบรมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
• การสัมมนาการพัฒนาและปรับปรุงงานของสำนักอำนวยการ
รวมทัง้ จัดทำเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ตามความเหมาะสม เพือ่ รองรับการขยายงานขององคกร
ปรับปรุงสวัสดิการและประโยชนเพื่อเกื้อกูลอื่นสำหรับผูปฏิบัติงานทุกระดับ และสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสรางการมีสวนรวมของบุคลากร

สมรรถนะการคิดสิ่งใหมและการมีสวนรวม:
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“งาน พลังกลุม และความสุข”
ระหวางวันที่ 18-20 เมษายน 2556

สมรรถนะความรูและทักษะในการวิเคราะห
ประมวลผล และนำเสนอ: ฝกอบรมเรื่อง
“การใชงานระบบ GPS และ GIS”
ระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2555
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4. แผนการติดตามและประเมินผล
เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมาย รวมทั้งสามารถวิเคราะหปญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินงานในพื้นที่ พรอมทั้งหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป
4.1 การติดตาม
1) การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจำปงบประมาณ และผลการปฏิบัติตาม
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ แตละไตรมาส นำเสนอตอคณะกรรมการสถาบัน
2) การติดตามจำนวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรู และสรุปผลสงใหสำนักงานประมาณรอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน
3) การจัดประชุมประจำเดือนของสถาบันเพื่อติดตามความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
โครงการและกิจกรรม
4) การจัดตั้งทีมติดตามและนิเทศการดำเนินงานในพื้นที่เปาหมายของสถาบัน เพื่อติดตาม ใหคำปรึกษาและ
แนะนำการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพ รวมทั้งใหกำลังใจแกเจาหนาที่ในพื้นที่ และวิเคราะห สรุปปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไข การดำเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน หลังจากการติดตามและนิเทศไดจัดทำรายงาน
ผลการติดตามและนิเทศเสนอผูอำนวยการสถาบัน
5) การติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจยั โดยคณะกรรมการกำกับและติดตามผลโครงการวิจยั ออกตรวจเยีย่ ม
ในพื้นที่ดำเนินงาน และรวมสังเกตการณในขณะปฏิบัติงานวิจัย การสัมภาษณกลุมผูเกี่ยวของโดยตรงและผูใชประโยชน
โครงการวิจัยนั้นๆ การจัดประชุมเพื่อใหนักวิจัยนำเสนอความกาวหนาการดำเนินงานโครงการวิจัย รวมทั้งการพิจารณา
จากเอกสารรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ
4.2 การประเมินผล
1) การประเมินการระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณ (Performance Assessment
Rating Tool-PART) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของผลลัพธ ผลผลิต กิจกรรมและงบประมาณอยางเปนระบบ เสนอตอ
สำนักงบประมาณ
2) การประเมินความพึงพอใจของผูรับใชบริการทั้งจากงานพัฒนาและงานอุทยานหลวงราชพฤกษเกษตรกร
บนพื้นที่สูงที่ไดรับการถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวงมีความพึงพอใจในการไดรับบริการ รอยละ 91.94 และ
ผูรับบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษมีความพึงพอใจในการไดรับบริการ รอยละ 85.52 ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับ
พอใจมากทั้ง 2 กลุม
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รายงานการเงิน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

ANNUAL REPORT

2013

รายงานประจําป 2556

รายงานการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

รายงานการเงินนี้ เปนการเสนอขอมูลทางการเงินที่มีแบบแผนตามมาตรฐานรายงานการเงินสำหรับหนวยงานภาครัฐ
เพื่อแสดงฐานะการเงินและรายการทางบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูใชรายงานการเงินในการตัดสินใจประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) วาเปนไปตาม วิสยั ทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ และหนาทีค่ วามรับผิดชอบตามทีก่ ำหนดไว
หรือไม รายงานการเงินเลมนี้ไดนำเสนอขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มา การจัดสรร และการใชไปของทรัพยากรทางการเงิน
2. ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดหาเงินมาใชในการดำเนินงาน ตามกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน
3. ข อ มู ล ที่ จ ะเป น ประโยชน ต อ การประเมิ น ความสามารถของหน ว ยงานในการจั ด หาเงิ น มาใช ก ารดำเนิ น งาน
ตามกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการชำระหนี้สินและขอผูกพันตางๆ
4. ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของหนวยงานและการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงิน
5. ข อ มู ล ในภาพรวม ที่ จ ะเป น ประโยชน ต อ การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของหน ว ยงานในรู ป ของต น ทุ น
การใหบริการ ประสิทธิภาพ และผลสำเร็จของงาน
ขอมูลดังกลาวและขอมูลอื่นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถคาดคะเน
เกี่ยวกับจำนวนทรัพยากรที่ตองการใชในการดำเนินงานอยางตอเนื่องและจำนวนทรัพยากรที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ตอไป
กลุมงานคลัง
สำนักอำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นสูง (องคการมหาชน)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินคาคงเหลือ
รายไดคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

2
3
4

5
6
7

2556

(หนวย : บาท)
2555

175,416,279.39
1,747,290.60
229,510.88
868,718.32
359,118.86
3,270,515.82
181,891,433.87

115,635,280.99
17,785,965.05
274,497.50
5,582,523.63
223,923.44
6,122,085.75
145,624,276.36

760,280,313.06
288,634,691.04
3,397,802.36
1,052,312,806.46
1,234,204,240.33

801,816,293.56
303,936,213.28
1,783,180.80
1,107,535,687.64
1,253,159,964.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้
คาใชจายคางจาย
เงินรับฝากและเงินประกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรู (สุทธิ)
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ

8

9
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2556

(หนวย : บาท)
2555

16,603,008.67
8,365,050.06
17,294,860.68
306,792.38
42,569,711.79

20,635,517.69
4,525,437.94
19,138,464.36
2,293,863.71
46,593,283.70

1,702,982.65
1,702,982.65
44,272,694.44
1,189,931,545.89

1,660,500.90
1,660,500.90
48,253,784.60
1,204,906,179.40

1,021,951,779.90
167,979,765.99
1,189,931,545.89

1,021,951,779.90
182,954,399.50
1,204,906,179.40

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

งบรายไดและคาใชจาย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
หมายเหตุ
รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล :
รายไดจากงบประมาณ
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น :
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดำเนินงาน
คาใชจายจากการดำเนินงาน
คาใชจายดานบุคลากร
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุและคาใชสอย
ตนทุนขาย
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายเกี่ยวกับภาษี
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาสอบบัญชี
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสุทธิ

2556

(หนวย : บาท)
2555

420,897,000.00
420,897,000.00

330,000,000.00
330,000,000.00

10
11
12

32,210,214.77
23,019,119.83
4,034,161.91
59,263,496.51
480,160,496.51

11,339,981.04
22,544,266.58
29,920,041.77
63,804,289.39
393,804,289.39

13

60,164,763.35
27,347,383.60
30,005,544.33
261,588,191.76
570,205.90
14,788,019.84
9,316,000.00
327,787.86
86,844,657.10
300,000.00
1,299,968.82
492,552,522.56
(12,392,026.05)

57,771,454.40
22,832,314.74
30,346,152.47
238,693,790.59
1,308,499.77
7,618,064.53
13,362,012.00
83,673,930.42
130,000.00
1,031,599.19
456,767,818.11
(62,963,528.72)

14
15
16
17
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

ความเปนมา
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547
โดยเริ่มจากพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกองพัฒนาเกษตรที่สูง
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ตอมาไดรับการยกฐานะเปนสำนักงานพัฒนาเกษตรที่สูง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และไดรับ
การจัดตั้งเปนองคการมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ.2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122 ตอนที่ 95 ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ซึง่ มีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ 15 ตุลาคม 2548
ใหจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงขึ้นในรูปแบบองคการมหาชนเพื่อใหมีการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว และ
มีการประสานความรวมมือของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกันไดดียิ่งขึ้น
ตอมาคณะรัฐมนตรีฯ ไดมีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 อนุมัติใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินของ
สำนั ก พั ฒ นาเกษตรที่ สู ง สำนั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ ง ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเกษตรที่ สู ง
ซึ่งเปนโครงการหลวงมาตั้งแตป พ.ศ.2536 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 โอนไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) โดยโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2549 ของสำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ตามหนังสือ
สำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/400 ลงวันที่ 27 เมษายน 2549 วงเงิน 43,948,655.00 บาท ไปตั้งจายในงบเงินอุดหนุน
ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปเพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในการดำเนิ น งานของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน)
มีที่ตั้งอาคารสำนักงาน เลขที่ 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร
ใหปรับปรุงพื้นที่ ชั้นที่ 1 ปกซาย ตึกสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร กรมวิชาการ
เกษตรใชเปนอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ
สถาบันฯ ไดมภี ารกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2551 อนุมตั หิ ลักการใหสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) เปนผูบริหารจัดการในการใชประโยชนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 โดยการบริหารจัดการ
โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 อนุมัติเรื่องการโอน
กิ จ การ ทรั พ ย สิ น สิ ท ธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไ ปเป น ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
(องคการมหาชน) ตอมากรมวิชาการเกษตรไดสงมอบพื้นที่และภารกิจบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549
ให เ ป น ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ในวั น ที่ 10 ธั น วาคม 2552 ตามหนั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่
กษ 0901.13/7325 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ชื่อจากเดิม “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549” ใหใชชื่อใหมวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ.2553 และตอมาสำนักราชเลขาธิการแจงชื่อภาษาอังกฤษกวา “Royal Park Rajapruek”
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วัตถุประสงค
1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนรักษา
คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหนวยงานของรัฐและสถาบัน
การศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และการถายทอดขอมูลและ
เทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน
4. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑการขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริม
การดำเนินการดังกลาว
5. รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
6. ใหบริการดานการใหคำปรึกษาและการใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ไดจากการศึกษา
คนควา วิจัย และพัฒนา
7. สนับสนุนและดำเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวงและสินคาในโครงการของ
สถาบันจากหนวยงานในและตางประเทศ รวมทั้งดำเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและทรัพยสิน
ทางปญญาอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
8. จัดนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานอื่นๆ ดำเนินการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวและพักผอนทางดานเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตรและการอนุรักษพันธุพืช

หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
1.1 หลั ก เกณฑ ใ นการจั ด ทำ งบการเงิ น นี้ จั ด ทำขึ้ น ตามเกณฑ ค งค า งโดยเป น ไปตามข อ กำหนดในหลั ก การ
และนโยบายการบัญชี สำหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2546 และ
รูปแบบรายงานตามหนังสือ ที่ กค.0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
1.2 หนวยงานที่เสนอรายงาน งบการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน)
1.3 รอบระยะเวลาบัญชี (Account Period) สถาบันฯ กำหนดรอบระยะเวลาบัญชี โดยถือตามปงบประมาณ
โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ในงวดถัดไป
1.4 การรับรูรายได
- รายไดจากการดำเนินงาน รับรูตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis)
- รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนตามที่ธนาคารกำหนด
- รายไดจากการรับบริจาคสินทรัพย บันทึกเปนหนีส้ นิ ภายใตบญ
ั ชีรายไดรอการรับรู และจะทยอยรับรูเ ปนรายได
จากการรับบริจาคตามสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับบริจาคในแตละงวดบัญชี
- รับรูรายไดจากเงินอุดหนุนเมื่อไดรับเงินอุดหนุนจริง
1.5 การรับรูคาใชจาย รับรูตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis)
1.6 วัสดุคงเหลือ บันทึกรับรูในราคาทุนที่ไดมา และแสดงตามราคาทุนที่คำนวณโดยวิธี เขากอนออกกอน (FIFO)
1.7 สินคาคงเหลือ สินคาสำเร็จรูปคงเหลือตีราคาทุนดวยวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) โดยบันทึกบัญชีตามวิธีบันทึก
เมื่อสิ้นงวด (Periodic Method)
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1.8 อาคารและสิง่ ปลูกสราง รวมทัง้ ครุภณ
ั ฑและอุปกรณ (สุทธิ) แสดงราคาทุนหักคาเสือ่ มราคาสะสม โดยปฏิบตั ติ าม
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ราคาทุนของสินทรัพยถาวรสวนที่ไดรับโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ที่ไดรับโอนจากกรมวิชาการเกษตร บันทึกราคาเริ่มตนในราคาที่รับโอนมาภายหลังจากที่ไดตีราคาเพื่อใชเกณฑคงคาง
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง การตีราคาทรัพยสิน
1.9 คาเสื่อมราคาและการตัดจำหนาย คำนวณโดยวิธีเสนตรง อายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาอาคาร
สิ่งปลูกสราง ครุภัณฑและอุปกรณ ที่สถาบันฯ ไดรับโอนมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อเริ่มจัดตั้ง
เปนองคการมหาชน และที่ไดรับโอนจากกรมวิชาการเกษตร คิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานที่ยังคงเหลืออยูของครุภัณฑ
นั้นตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
สำหรับสินทรัพยทสี่ ถาบันฯ จัดหามาภายหลัง ใหถอื ปฏิบตั โิ ดยใชอตั ราคาเสือ่ มราคาสินทรัพยของกรมบัญชีกลาง
เปนแนวทาง ดังนี้
ป
อัตราคาเสื่อมราคารอยละ/ตอป
อาคารและสิ่งปลูกสราง
8 - 40
5 - 12.50
ครุภัณฑและอุปกรณ
4 - 20
20
โปรแกรมคอมพิวเตอร
5
5 - 20
การนับระยะเวลาการใชงานเพื่อคำนวณคาเสื่อมราคาหรือตัดจำหนาย ใชวิธีนับเปนเดือน กลาวคือ สินทรัพย
ที่หนวยงานไดรับมาในระหวางวันที่ 1 - 15 ของเดือนใหคิดคาเสื่อมราคาเต็มเดือน หากไดรับมาหลังวันที่ 15 เปนตนไป
ใหคิดคาเสื่อมราคาในเดือนถัดไป
สินทรัพยไมมีตัวตน บันทึกบัญชีตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสม
1.10 สิทธิการใชประโยชนที่ดิน ไดรับโอนสิทธิจากกระทรวงเกษตรและสหกรณใหใชพื้นที่ของอุทยานแหงชาติ
สุเทพ-ปุย เพื่อเปนที่ตั้งสำนักงานและเพื่อการศึกษาและวิจัยโครงการหลวง จำนวน 2 พื้นที่ คือ
1. พื้นที่ดานเหนือของอุทยานฯ เปนที่ตั้งอาคารที่ทำการและหองปฏิบัติการตางๆ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ 583.17 ไร
2. พืน้ ทีด่ า นใตของอุทยานฯ เพือ่ ใชสำหรับงานศึกษาวิจยั ดานการปฏิบตั กิ ารตางๆ ไรแมเหียะ ตำบลหนองควาย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ 94.03 ไร
3. สิทธิการใชประโยชนบนพื้นที่ดินที่ไดรับโอนมาจากกรมวิชาการ จำนวน 3 แปลง รวมพื้นที่ 468 ไร 3 งาน
10 ตารางวา พรอมอาคารและสิ่งปลูกสรางซึ่งมีรั้วลอมรอบ โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
จด พื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
ทิศใต
จด พื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร
ทิศตะวันออก จด ถนนราชพฤกษ
ทิศตะวันตก
จด พื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร
1.11 ทุน บันทึกรับรูมูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย หรือหนี้สินเปนรายการปรับปรุงสวนทุนของสถาบันฯ
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หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
- เงินฝากกระแสรายวัน
- เงินฝากออมทรัพย
- เงินฝากประจำ
รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2556
100,000.00
4,184,064.75
175,416,279.39

(หนวย : บาท)
2555
100,000.00
111,427,336.65
4,107,944.34
115,635,280.99

หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น
2556
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืม (สวัสดิการ)
พักเงินยืมในงบประมาณ
พักเงินยืมรายได
พักเงินยืมเงินเหลือจาย
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้อื่น

9,902.00
433,578.85
(13,600.00)
98,216.00
973,724.50
245,469.25
1,747,290.60

(หนวย : บาท)
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

หมายเหตุที่ 4 สินคาคงเหลือ
2556
วัตถุดิบปลายงวด
สินคาคงเหลือ (น้ำดื่ม)
สินคาคงเหลือ (ซื้อมาขายไป)
สินคาสำเร็จรูป (ฝากขาย)

463.24
826,324.08
41,931.00
868,718.32

(หนวย : บาท)
2555
6,001.64
16,999.03
1,056,261.96
4,503,261.00
5,582,523.63
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หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
อาคารและสิ่งปลูกสราง
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)

2556
941,439,062.22
261,664,235.13
679,774,827.09

(หนวย : บาท)
2555
933,097,614.79
212,411,420.32
720,686,194.47

อุปกรณ
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ (สุทธิ)

195,127,969.44
115,513,433.90
79,614,535.54

175,979,788.18
95,386,915.09
80,592,873.09

งานระหวางกอสราง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

890,950.43
760,280,313.06

537,226.00
801,816,293.56

2556
395,134,436.11
106,499,745.07
288,634,691.04

(หนวย : บาท)
2555
394,424,846.51
90,488,633.23
303,936,213.28

2556
6,259,727.52
2,861,925.16
3,397,802.36
3,397,802.36

(หนวย : บาท)
2555
3,929,479.56
2,146,298.76
1,783,180.80
1,783,180.80

หมายเหตุที่ 6 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (ถนน)
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
รวม สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 7 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาเสื่อมราคาตัดจำหนาย
โปรแกรมคอมพิวเตอร (สุทธิ)
รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

106

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

หมายเหตุที่ 8 เจาหนี้
เจาหนี้คาวัสดุและบริการ - หนวยงานของรัฐ
เจาหนี้คาวัสดุและบริการ - หนวยงานภายนอก
เจาหนี้กรมสรรพากร
เจาหนี้ - รับฝากขาย
ภาษีขาย
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
เจาหนี้อื่น
รวม เจาหนี้

2556
1,905,640.60
14,614,403.52
21,002.18
41,931.00
14,449.37
5,582.00
16,603,008.67

(หนวย : บาท)
2555
841,980.60
17,377,910.02
853.74
2,326,069.50
34,474.77
54,229.06
20,635,517.69

หมายเหตุที่ 9 สวนทุนและการเปลี่ยนแปลงในสวนทุน
2556

(หนวย : บาท)
2555

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

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

182,954,399.50
(2,582,607.46)
180,371,792.04
(12,392,026.05)
167,979,765.99
1,189,931,545.89

251,327,344.83
(5,409,416.61)
245,917,928.22
(62,963,528.72)
182,954,399.50
1,204,906,179.40

ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
บวก รับโอนอุทยานหลวงราชพฤกษ
ทุนสุทธิ
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
ยอดยกมา
รายการปรับปรุงระหวางงวด
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายปปจจุบัน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสมสุทธิ
รวม สินทรัพยสุทธิ
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หมายเหตุที่ 10 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
2556
รายไดจากการใหบริการ - หนวยงานภาครัฐ (โครงการฝน)
รายไดจากการใหบริการ - หนวยงานภาครัฐ
รายไดจากการใหบริการฝกอบรม
รายไดจากการใหบริการ - ยานพาหนะ
รายไดจากการจัดประชุมและสัมมนา - สถาบัน
รายไดจากการใหเชาหองพัก
รายไดจากการใหเชาพื้นที่
รายไดคาเชารานจำหนายผลิตภัณฑอาหารวางและเครื่องดื่ม
รายไดจากรานกาแล
รายไดจากการจำหนายหนังสือ
รายไดจากการจำหนายสินคา
รายไดจากการจำหนายบัตรบำรุงอุทยานหลวงราชพฤกษ
รายไดจากการจำหนายน้ำดื่มอุทยานหลวงราชพฤกษ
รายไดจากการจำหนายผลผลิตการเกษตร
รายไดจากการจำหนายพรรณไม
รายไดจากการขายน้ำผลไม
รายไดจากการรับฝากขายสินคา
รายไดจากการขายของที่ระลึก
รวม รายไดจากการขายสินคาและบริการ

2,517,476.63
371,799.07
2,397,548.71
43,500.00
101,047.68
6,216,630.09
21,150.00
960,000.00
71,243.25
241,930.33
18,004,812.67
174,395.49
2,000.00
13,915.98
233.64
142,691.93
929,839.30
32,210,214.77

(หนวย : บาท)
2555
188,509.36
439,381.80
92,572.93
1,756,925.28
960,000.00
135,141.95
480,037.78
3,866,934.59
233,698.23
148,565.00
98,537.32
1,745,968.84
1,193,707.96
11,339,981.04

หมายเหตุที่ 11 รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
2556
เงินชวยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก - หนวยงานภาครัฐ (วาวี)
เงินชวยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก - หนวยงานภาครัฐ (ฝน)
รายไดจากการรับบริจาค
รวม รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
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22,169,812.58
849,307.25
23,019,119.83

(หนวย : บาท)
2555
22,192,108.11
352,158.47
22,544,266.58

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

หมายเหตุที่ 12 รายไดอื่น

รายไดจากคาปรับอื่น
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดระหวางกัน - ภายในกรมเดียวกัน
รายไดอื่น

2556
1,375,473.08
1,768,922.90
889,765.93
4,034,161.91

(หนวย : บาท)
2555
1,682,455.57
1,156,181.50
3,370,941.84
23,710,462.86
29,920,041.77

2556
51,351,291.97
1,453,688.26
1,622,020.35
2,143,307.00
2,551,791.02
6,000.00
67,000.00
804,398.75
165,266.00
60,164,763.35

(หนวย : บาท)
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

หมายเหตุที่ 13 คาใชจายดานบุคลากร

เงินเดือนและคาจาง
คาตอบแทนเจาหนาที่
คาครองชีพ
คาลวงเวลา
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจาหนาที่
คาชวยเหลือจัดงานศพ
คาใชจายบุคลากรอื่น
เงินเพิ่ม
คารักษาพยาบาล
คาชวยการศึกษาบุตร
รวม คาใชจายดานบุคลากร
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หมายเหตุที่ 14 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
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2556
2,940,154.83
10,129,387.19
77,860,604.71
6,384,924.40
119,438,834.01
18,173,875.00
2,908,000.00
1,604,022.27
762,844.62
911,574.50
4,501,538.73
3,113,000.00
488,720.47
4,491,804.89
2,840,236.96
1,432,469.44
1,513,100.00
90,900.00
2,002,199.74
261,588,191.76

(หนวย : บาท)
2555
2,022,338.19
9,752,759.46
80,077,894.75
11,577,827.13
101,247,278.89
600,000.00
10,212,459.50
4,043,350.00
385,437.45
734,446.21
918,049.47
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
141,000.00
763,834.23
13,800.00
238,693,790.59

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

หมายเหตุที่ 15 ตนทุนขาย

สินคาคงเหลือตนงวด
บวก ซื้อสินคาระหวางงวด
สินคาที่มีไวเพื่อขาย
หัก สินคาคงเหลือปลายงวด
ตนทุนขาย
วัตถุดิบตนงวด
บวก ซื้อวัตถุดิบระหวางงวด
วัตถุดิบที่มีไวเพื่อผลิต
หัก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด
วัตถุดิบใชไปในการผลิต (ตนทุนการผลิต)
หัก สินคาสำเร็จรูปคงเหลือปลายงวด
ตนทุนขาย (สินคาที่ผลิต)
รวมตนทุนขาย

2556
1,056,261.96
242,574.46
1,298,836.42
826,324.08
472,512.34
6,001.64
92,155.16
98,156.80
0.00
98,156.80
463.24
97,693.56
570,205.90

(หนวย : บาท)
2555
843,212.05
1,356,841.10
2,200,053.15
1,056,261.96
1,143,791.19
187,709.25
187,709.25
(6,001.64)
181,707.61
16,999.03
164,708.58
1,308,499.77

2556
10,038,225.27
332,492.18
1,219,538.96
177,310.07
3,020,453.36
14,788,019.84

(หนวย : บาท)
2555
4,742,716.99
363,962.24
1,207,118.35
429,959.46
874,307.49
7,618,064.53

หมายเหตุที่ 16 คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา
คาโทรศัพท/โทรสาร
คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม
คาบริการไปรษณียโทรเลข
คาน้ำประปา
รวม คาสาธารณูปโภค
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หมายเหตุที่ 17 คาใชจายอุดหนุน

บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หนวยงานภาครัฐ
บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องคกรไมหวังกำไร
รวม คาใชจายเงินอุดหนุน

2556
9,116,000.00
200,000.00
9,316,000.00

(หนวย : บาท)
2555
8,583,000.00
4,779,012.00
13,362,012.00

คาใชจายเงินอุดหนุนในป 2555 มีดังตอไปนี้
1. เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หนวยงานภาครัฐ จำนวน 8,583,000.00 บาท ประกอบดวย
1.1 เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ชุมชนบนพื้นที่สูงภายใตขอบเขตโครงการขยายผลโครงการหลวง 9 แหง (12 หมูบาน) 2 กิจกรรม กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช จำนวน 5,028,200.00 บาท
1.2 เงินสนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงภายใตขอบเขตโครงการขยายผลโครงการหลวง 10 แหง (10 หมูบาน) 2 กิจกรรม
กรมปาไม จำนวน 3,554,800.00 บาท
2. เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องคกรไมหวังผลกำไร จำนวน 4,779,012.00 บาท ประกอบดวย
2.1 เงินงบประมาณดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนตามยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติดประจำปงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 3,779,012.00 บาท
2.2 เงินสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือองคความรูเรื่องศักยภาพพืชของไทยในการปองกันกำจัดศัตรูพืชและสัตวตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 จำนวน 1,000,000.00 บาท
คาใชจายเงินอุดหนุนในป 2556 มีดังตอไปนี้
1. คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องคกรไมหวังผลกำไร
1.1 เงินสนับสนุนการจัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง 2012 International Symposium ระหวางวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555
จำนวน 200,000.00 บาท มูลนิธิโครงการหลวง
1.2 จำนวน 9,116,000.00 บาท เปนเงินคาใหเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมและเสริมสรางคุณภาพชีวติ ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ป 2556 กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
(หนวยงานละ 4,558,000 บาท)

หมายเหตุที่ 18 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
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2556
49,991,400.05
20,126,518.81
16,011,111.84
715,626.40
86,844,657.10

(หนวย : บาท)
2555
48,774,072.61
18,313,544.27
16,013,517.27
572,796.27
83,673,930.42

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

หมายเหตุที่ 19 รายงานฐานการเงินงบประมาณปปจจุบัน 2556
ÃÒÂ¡ÒÃ

§ºÊØ·¸Ô

แผนงบประมาณ
งบอุดหนุน
- งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

56,424,800.00
330,861,750.00
33,610,450.00
420,897,000.00

¡ÒÃÊÓÃÍ§à§Ô¹ ãºÊÑè§«×éÍ/ÊÑÞÞÒ

-

-

àºÔ¡¨‹ÒÂ

¤§àËÅ×Í

54,427,000.58 1,997,799.42
293,292,894.25 37,568,855.75
18,547,625.93 15,062,824.07
366,267,520.76 54,629,479.24

สรุปวิเคราะหการใชจายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ในป ง บประมาณ พ.ศ.2556 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
จำนวน 420,897,000 บาท จำแนกออกเปน 3 ประเภทงบรายจาย ไดแก
1. งบบุคลากร จำนวน 56,424,800 บาท
2. งบดำเนินงาน จำนวน 330,861,750 บาท
3. งบลงทุน
จำนวน 33,610,450 บาท
ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556 ใน 4 ดานคือ
1. ยุทธศาสตรวิจัยและพัฒนา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผลการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 366,267,520.76 บาท สามารถจำแนกตาม
ประเภทงบรายจาย ดังนี้
1. งบบุคลากร ประกอบดวย เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนบุคลากร มีการเบิกจายรวมทั้งสิ้น 54,427,000.58 บาท
คิดเปนรอยละ 96.46 ของงบประมาณที่ไดรับ
2. งบดำเนินงาน ประกอบดวย คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ มีการเบิกจายรวมทั้งสิ้น 293,292,894.25 บาท
คิดเปนรอยละ 88.65 ของงบประมาณที่ไดรับ
3. งบลงทุน ประกอบดวย คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง มีการเบิกจายรวมทั้งสิ้น 18,547,625.93 บาท คิดเปนรอยละ
55.18 ของงบประมาณที่ไดรับ
สำหรับภาระผูกพันในปงบประมาณ 2556 มีจำนวน 26,912,956.71 บาท คิดเปนรอยละ 6.69 ของงบประมาณทีไ่ ดรบั
ภาพรวมของการใช จ า ยตามแผนเท า กั บ 393,180,477.47 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 93.41 ซึ่ ง ต่ ำ กว า นโยบาย
คณะกรรมการสถาบันทีใ่ หเบิกจายในอัตรารอยละ 95 จะเห็นวาแมจะมีการใชจา ยเงินนอยกวาทีต่ งั้ ไว แตในแผนการดำเนินงาน
สามารถดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงคชี้ใหเห็นถึงการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
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หมายเหตุที่ 20 รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจายปกอน (2555)
ÃÒÂ¡ÒÃ
แผนงบประมาณ
งบอุดหนุน
- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

à§Ô¹¡Ñ¹äÇŒàºÔ¡¨‹ÒÂàËÅ×èÍÁ»‚ (ÊØ·¸Ô)

àºÔ¡¨‹ÒÂ

8,563,425.59
8,515,525.59
1,862,408.00
1,862,408.00
10,425,833.59 10,377,933.59

¤§àËÅ×Í

47,900.00
47,900.00

หมายเหตุ : รายงานการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556 อยูระหวางการตรวจสอบรับรองงบการเงิน
จากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
114

ËÁÒÂàËμØ

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
116

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

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 และแผนปฏิบัติงานของสถาบัน
วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
• จัดทำนโยบาย กำกับ และประสานการดำเนินงาน รวมกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ ใหดำเนินงานสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงาน ในแนวทางขยายผลพัฒนาพื้นที่สูง
• กำหนดแนวทางนโยบายการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค
• กำกับดูแลการบริหารจัดการและการใชบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
• กำหนดโครงสราง คาตอบแทนของผูบริหาร และปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
• 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

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

อำนาจหนาที่
• เสนอแนะนโยบาย ทิ ศ ทาง เป า หมาย แผนงาน และโครงการวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
แกคณะกรรมการ
• ติดตามใหคำปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการวิจัยตางๆ ของสถาบัน
• เชิญบุคคลผูทรงคุณวุฒิมาชวยปฏิบัติงานไดตามความจำเปน
• แตงตั้งคณะทำงานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวย
1. นายเชาว อรรถมานะ
2. นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท
3. นายอัชพร จารุจินดา
4. นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ
5. หัวหนาหนวยผูตรวจสอบภายใน
6. เจาหนาที่ที่ผูอำนวยการมอบหมาย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อำนาจหนาที่
• สอบทานใหสถาบันมีรายงานงบดุลบัญชี การเงิน ที่ถูกตอง และเพียงพอ
• พิจารณา ตรวจสอบใหสถาบันมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพ
• ตรวจสอบ พิจารณา ใหขอเสนอแนะ ตลอดจนขอสังเกตเกี่ยวกับระบบงาน การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี
ทีเ่ กีย่ วของใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (Good Governance)
ตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
• จัดทำรายงานสาระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เสนอตอประธานกรรมการ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ประธานที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและการบริหารจัดการองคกร

นายวีระพงษ เลื่อนประไพ
ผูเชี่ยวชาญดานปฏิบัติการ

นายศิริพงศ หังสพฤกษ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
และรักษาการผูอํานวยการสํานักพัฒนา

นางเสาวนิตย พงษประไพ

รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
และรักษาการผูอํานวยการสํานักวิจัย
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นางทัศนีย ศรีมงคล

รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

นายภูธาดล ธีรอธิยุต

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและแผน

นายอินทร มาสุวรรณ

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

นางวัชรีฐ พรรณเรืองรอง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
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