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“เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชนโดยตรงกับชาวเขา เพื่อจะสงเสริมและสนับสนุน
ใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เปนประโยชนและเปนรายไดของเขาเอง ที่มีโครงการนี้
จุดประสงคอยางหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม หมายถึง ใหผูที่อยูในถิ่นทุรกันดาร สามารถที่จะมีความรูและพยุงตัว
มีความเจริญกาวหนาได อีกอยางหนึ่งก็เปนเรื่องชวยในทางที่ทุกคนเห็นวาควรจะชวยเพราะเปนปญหาใหญคือ
ปญหาเรื่องยาเสพติด ถาสามารถชวยชาวเขาปลูกพืชที่เปนประโยชนบางเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือ ฝน ทําให
นโยบายการระงับการปราบปรามการปลูกฝนและการคาฝน ไดผลดี อันนี้ก็เปนผลอยางหนึ่ง
ผลอีกอยางหนึ่งซึ่งสําคัญมากก็คือ ชาวเขา ตามที่รูเปน ผูที่ทําการเพาะปลูก โดยวิธีที่ไมถูกตองถาพวกเรา
ทุกคนไปชวยชาวเขา ก็เทากับชวยบานเมืองใหมีความดี ความอยูดีกินดี และปลอดภัยไดอีกทั่วประเทศ เพราะถา
สามารถทําโครงการนี้ไดสําเร็จ ใหเขาอยูเปนหลักเปนแหลง สามารถที่จะมีความอยูดีกินดีพอสมควร และสนับสนุน
นโยบายที่จะรักษาปาไม รักษาดินใหเปนประโยชนตอไป ประโยชนอันนี้จะยั่งยืนมาก”
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2517
ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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มูลนิธิโครงการหลวง
นับตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
พระบรมวงศานุวงศ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมชาวเขาที่หมูบานดอยปุย ใกลพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ทรงทราบวาชาวเขาปลูกฝนแตยากจน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค
ดําเนินงานวิจัยพืชเขตหนาวเพื่อทดแทนฝน และทรงกอตั้งโครงการหลวง โดยพระราชทานเปาหมายการดําเนินงาน
4 ประการ คือ
1) ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
2) ชวยชาวไทยโดยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติคือปาไมและตนนํ้าลําธาร
3) กําจัดการปลูกฝน
4) รักษาดิน และใชพื้นที่ใหถูกตอง คือ ใหปาอยูสวนที่เปนปา
และทําไรทําสวนในสวนที่ควรเพาะปลูก อยาใหสองสวนนี้รุกลํ้าซึ่งกันและกัน
ตอมา มีผูทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบการดําเนินงานของโครงการหลวง รวมถึงการได
รับสนับสนุนจากมิตรประเทศและองคกรระหวางประเทศ กระทั่งในปพุทธศักราช 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
เปลีย่ นสถานภาพของโครงการหลวงเปน “มูลนิธโิ ครงการหลวง” เพือ่ ใหเปนองคกรทีม่ น่ั คงถาวร โดยดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชทาน 4 ประการ คือ
1) ลดขั้นตอน
2) ปดทองหลังพระ
3) เร็วๆ เขา
4) ชวยชาวเขาเพื่อชวยตัวเอง
ในปพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และตอยอด
การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใหชุมชนโครงการหลวงมีความสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม เปนสังคมแหงการเรียนรู สามารถพึ่งพาตนเอง ลดความเหลื่อมลํ้า และสิ่งแวดลอมไดรับการ
ฟนฟูอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน
ปจจุบัน มูลนิธิโครงการหลวงมีพื้นที่ดําเนินงาน จํานวน 39 แหง ตั้งอยูใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม
เชียงราย ลําพูน แมฮอ งสอน พะเยา และตาก ประชากรทีไ่ ดรบั ประโยชนรวม 474 หมูบ า น จํานวนกวา 191,821 คน

“โครงการหลวง ชวยชาวเขา ชวยชาวเรา ชวยชาวโลก”
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บทสรุปสําหรับผูบร�หาร
การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในปงบประมาณ 2562 เพื่อบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-2565) รวม 6 ยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การว�จัยและพัฒนาองคความรู และการสรางนวัตกรรมที่เหมาะสม
ตอการพัฒนาพ�้นที่สูง
มูลนิธิโครงการหลวงดําเนินงานวิจัยเพื่อนําไปพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ในปงบประมาณ 2562
รวม 9 หมวดงาน จํานวน 37 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 11,582,715 บาท ประกอบดวย
1) การปรับปรุงพันธุพืชที่เจริญเติบโตไดดีคุณภาพสูงเหมาะสมกับพื้นที่สูง
มูลนิธิโครงการหลวงขึ้นทะเบียนพันธุพืชใหม ปรับปรุงพันธุพืชที่เจริญเติบโตไดดี มีคุณภาพสูงเหมาะสมกับ
พื้นที่ ตรงตามความตองการของผูบริโภค และสงเสริมแกเกษตรกรตามบริบทของแตละพืน้ ที่ ดังนี้
1.1) การขึ้นทะเบียนพันธุพืชใหม ปงบประมาณ 2562 ขึ้นทะเบียนพันธุพืชใหม กับกรมวิชาการเกษตร
จํานวน 9 ชนิด 15 พันธุ ประกอบดวย (1) ไมดอก ไดแก แคลลาลิลี่ 2 พันธุ ปทุมมา 1 พันธุ ประกายดาว 5 พันธุ
(2) ผัก ไดแก มะเขือเทศเชอรรี ผักกาดหอมหอ เบบี้ฮองเต และผักกาดหวาน อยางละ 1 พันธุ (3) พืชไร ไดแก คีนัว
2 พันธุ (4) ไมผล ไดแก เนคทารีน 1 พันธุ และยังมีแผนขึ้นทะเบียนพันธุใหมอกี 1 พันธุ
1.2) การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชและสัตวบนพื้นที่สูง 18 โครงการ 27 ชนิด ประกอบดวย (1) พืชผัก
8 ชนิด ไดแก ฟกทองญีป่ นุ มะเขือเทศผลเล็ก ผักกาดหวาน พริกกะเหรีย่ ง คะนา ฮองกง ถัว่ ลันเตาหวาน ผักกาดหอมหอ
เบบี้ฮองเต (2) พืชไร 6 ชนิด ไดแก คีนัว ถั่วขาว ถั่วดํา ถั่วแดงหลวง ถั่วอะซูกิ และถั่วลูกไก (3) ไมผล
3 ชนิด ไดแก ทับทิม พีช และเนคทารีน (4) ไมดอกไมประดับ 9 ชนิด ไดแก มาลีรัตน ไมดอกวงศขิง ลิลลี่ ไฮเดรนเยีย
แคลลาลิลลี่ วานสี่ทิศ ยูโคมีส อัลสโตรมีเรีย และกุหลาบ (5) ปศุสัตว 1 ชนิด ไดแก ไกกระดูกดําขนสีขาว
2) การวิจัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรมการเกษตร และระบบการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
13 โครงการ ประกอบดวย
2.1) พืชไร ไดแก คีนัว จํานวน 3 องคความรู
2.2) ไมผล ไดแก มะมวง อาโวคาโด เสาวรส จํานวน 4 องคความรู
2.3) ไมดอกไมประดับ ไดแก ยูโคมิส จํานวน 1 องคความรู
2.4) ปศุสัตว ไดแก สัตวปก และสุกร ไดสูตรอาหาร 2 สูตร
2.5) อารักขาพืช ไดแก ขึ้นฉาย มะละกอ และเสาวรส จํานวน 2 องคความรู และเครื่องมือ
ไดแก เครื่องตนแบบชุดทดสอบพีวาย และเครื่องตนแบบเขยาตัวอยางในการสกัดสารตกคาง
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3) สิทธิบัตร
3.1) สิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา ไดแก บรรจุภัณฑ ผลไมขนาดเล็ก จํานวน 7 สิทธิบัตร
ลักษณะเดน คือ ลดการชํ้าของผลผลิต โดยมีสวนโคงรองรับสรีระตามธรรมชาติ ชวยลดพื้นที่สัมผัสระหวาง
ผิวบรรจุภัณฑ ลดการเสียดสีระหวางผลไดมาก
3.2) สิทธิบัตรที่อยูระหวางการพิจารณาคําขอ ไดแก เครื่องระเหยสารสกัดจากตัวอยางพืชเพื่อวิเคราะหสารตกคาง
ดวยทอลมรอน ลักษณะเดน คือ สามารถระเหยสารสกัดไดหลายตัวอยางพรอมกัน ใชงานสะดวก รวดเร็ว
แข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย
4) ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน และสงเสริมแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ดังนี้
4.1) พันธุพืชใหมที่ไดจากการคัดและปรับปรุงพันธุ และนําไปสงเสริมแกเกษตรกร จํานวน 1,812 ราย พื้นที่
3,095.29 ไร ไดแก ผัก ไมผล พืชไร ไมดอก ปศุสัตว ประมง แปรรูป และสารชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคพืช
และแมลงศัตรูพืช รวม 59 ชนิด 84 พันธุ
4.2) พันธุพ ชื ปลอดโรค และตนกลาทีไ่ ดจากการขยายพันธุ และนําไปสงเสริมแกเกษตรกร 16 ชนิด รวม 3,583,519 ตน
5) ผลงานวิจัยเดนที่เขาสูการผลิตในเชิงพาณิชย ไดแก
5.1) ผลิตภัณฑบํารุงผิวจากสารสกัดจากถั่งเชา 5 ชนิด จําหนายครั้งแรกในงานโครงการหลวง 50
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ระหวางวันที่ 9-18 สิงหาคม 2562
5.2) โยเกิรตนมกระบือ รสธรรมชาติ และรสนํ้าผึ้ง ไดนําไปทดลองจําหนายในงานโครงการหลวง 50 และ
อยูระหวางการขอเลขสารระบบอาหาร (อย.) จากสํานักงานสาธารณสุข
6) รางวัลที่ไดรับ ผลงานของมูลนิธิโครงการหลวงเปนที่ยอมรับ สงผลใหไดรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้
6.1) รางวัล “Belle Berry Awards Angel” จากการประชุมสัมมนานานาชาติ “The 2nd International
Strawberry Brand Symposium” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ เมืองลี่ซุย มณฑลหนานจิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
6.2) โลประกาศเกียรติคุณ “ชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน” จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
6.3) การประกาศเกียรติคณ
ุ ดาน “การประเมินการกักเก็บคารบอนของการปลูกปาบนพืน้ ทีส่ งู ” จาก มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสมตอสภาพภูมิสังคม
และเปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
การดําเนินงานในสถานีวิจัย 4 แหง และศูนยพัฒนาโครงการหลวง 35 แหง มุงใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยการพัฒนาอาชีพบนฐานความรู ผลิตพืชอาหารภายใตระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เสริมสรางความเขมแข็ง
ของคนและชุมชน รวมทั้งการฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
หนวยงานภาครัฐและทองถิ่น ผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
1) งานทดสอบสาธิตเทคโนโลยี
จัดทําแปลงทดสอบ สาธิตเพื่อการเรียนรู ควบคูกับการปฏิบัติ รวม 115 ชนิดพืช พื้นที่ดําเนินงาน 386.93 ไร
171 แปลง โรงเรือนสาธิตการปลูกพืช จํานวน 255 โรงเรือน
2) งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.1) งานสงเสริมอาชีพภาคเกษตร มีเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปลูกพืชจากฐานความรู
ที่เหมาะสม รวม 381 ชนิด จํานวน 13,645 ราย พื้นที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 33,605.20 ไร
มูลคาผลผลิตที่ จําหนายผานมูลนิธิโครงการหลวง 814.10 ลานบาท และจําหนายเองในชุมชน
574.17 ลานบาท
2.2) งานพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลผลิต
โดยการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย ดังนี้
(1) การเพาะปลูกพืชภายใตมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) จํานวน 246 ชนิดพืช เกษตรกร 11,794 ราย
พื้นที่ 30,624.22 ไร
(2) การปลูกพืชภายใตมาตรฐาน Mcdonald’s GAP ในผักกาดหอมหอ
เกษตรกร 149 ราย พื้นที่ 352 ไร
(3) การปลูกพืชภายใตมาตรฐานเกษตรอินทรีย รวม 46 ชนิด เกษตรกร 577 ราย พื้นที่ปลูก
1,350.03 ไร นอกจากนีย้ งั มีการรับรองมาตรฐานอินทรียจ ากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
(IFOAM : International Federation of Organic Agriculture Movements) ในพืช 45 ชนิด
เกษตรกร 906 ราย พืน้ ที่ 1,778.53 ไร
(4) มาตรฐานอาคารคัดบรรจุผลผลิต ของศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม กรุงเทพฯ
สถานีวิจัยเกษตรหลวง/ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 34 แหง ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP
ในระดับดีกวา และมาตรฐาน HACCP จํานวน 11 แหง
(5) กิจกรรมสนับสนุนงานมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี ไดแก
(5.1) การตรวจวิเคราะหดนิ และนํา้ รวม 1,868 ตัวอยาง โดยความรวมมือจากกรมพัฒนาทีด่ นิ
ในการวิเคราะหโลหะหนักและธาตุอาหาร ภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย
(5.2) การตรวจเชื้อสาเหตุโรคในดินนํ้า และวัสดุปลูก รวม 921 ตัวอยาง เพื่อหาแนวทางปองกัน
และควบคุมอยางถูกตองและเหมาะสม
2.3) งานสงเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร
(1) งานหัตถกรรม สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษหัตถกรรมชนเผา เพื่อใชประโยชนในครัวเรือน
และจําหนายเปนรายไดเสริม มีจํานวนสมาชิก 1,257 ราย สรางรายไดเปนมูลคา
30.36 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 รอยละ 45.12
(2) งานแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม อาทิ นํ้ามันงาดํา ผลิตภัณฑทําความสะอาดจากอาโวกาโด
และกุหลาบ ผลิตภัณฑสมุนไพรและอาหารแปรรูปตาง ๆ มีจํานวนสมาชิก 399 ราย ในพื้นที่ 12 แหง
คิดเปนมูลคา 29.72 ลานบาท
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2.4) งานผลิตเมล็ดพันธุ ประจําปงบประมาณ 2561/2562
มูลนิธิโครงการหลวงผลิตเมล็ดพันธุผัก เพื่อสงเสริมในระบบ GAP และระบบอินทรีย
จํานวน 13 ชนิด สามารถทดแทนการสั่งซื้อเมล็ดพันธุเปนมูลคา 621,201 บาท

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงใหสามารถพ�่งตนเองและ
เปนชุมชนแหงการเร�ยนรู
1) การพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนในการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด มีเครือขายชุมชนปองกัน
การแพรระบาดของยาเสพติด รวม 62 เครือขาย 126 ชุมชน สมาชิกที่เขารวมกิจกรรม 2,146 คน ชุมชนไดรับการ
รับรองเปนหมูบานปลอดยาเสพติด 2 หมูบาน ไดแก บานปางบง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง และบานหวย
ขาวลีบ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก
2) การพัฒนาและสงเสริมดานสาธารณสุข โดยรวมกับกลุมประชาอาสา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ใหบริการทางการแพทย และสงเสริมสุขอนามัยใหแกชุมชนชาวเขา 3,691 คน ตรวจประเมินความสะอาดดาน
สุขอนามัยครัวเรือน ตามเกณฑกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ 10 ชุมชน ไดรับผลการประเมินระดับ
ยอดเยี่ยม 112 หลังคาเรือน และระดับดีมาก 178 หลังคาเรือน
3) การสงเสริมและพัฒนาการศึกษาและสังคม โดยสงเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรโครงการหลวง จํานวน
687 คน เพื่อใหเปนเกษตรกรที่ดีในอนาคต และพัฒนาภาวะความเปนผูนําใหกับเยาวชน จํานวน 339 คน สนับสนุน
กองทุนการศึกษาแกเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 24 คน จัดหาสถานศึกษาวิชาชีพ ณ โรงเรียนพระดาบส
แกเยาวชน จํานวน 6 คน
4) การสงเสริมและพัฒนาการรวมกลุมพึ่งพาตนเองของชุมชน ไดแก (1) การจัดกิจกรรมดานเศรษฐกิจ
พอเพียง มีผูเขารวมกิจกรรม 3,515 คน (2) การจัดตั้งสหกรณในพื้นที่โครงการหลวง จํานวน 48 แหง สมาชิกรวม
9,312 คน สหกรณโครงการหลวงที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากกรมสงเสริมสหกรณอยูในระดับดีเลิศ จํานวน 8
แหง ระดับดีมาก 16 แหง ระดับดี 7 แหง ระดับพอใช 13 แหง ฟนฟู 1 แหง และหยุดกิจกรรม 3 แหง
สงเสริมกลุมออมทรัพย มีสมาชิก 3,757 คน (3) การสงเสริมการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน (4) การจัดเวทีประชาคม
และประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนงาน (5) การสนับสนุนกิจกรรมการจัดตั้งองคกรชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง
และ (6) การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงใหเปนชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน ผลการตรวจประเมินระดับดีเยี่ยม
11 ชุมชน และระดับดีมาก 1 ชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 4 การฟ��นฟ� รักษาสิ�งแวดลอมในชุมชนและปาตนนํ้าลําธาร
ใหมีความสมบูรณ
มูลนิธิโครงการหลวง ดําเนินการฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยการสงเสริม
การปลูกหญาแฝก การผลิตปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ และปุยพืชสด สงเสริมการปลูกปาชาวบาน ทําแนวปองกันไฟปา
โดยมีหนวยงานและเกษตรกรในชุมชนเขารวมกิจกรรม จํานวน 34,665 ราย
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ยุทธศาสตร 5 การบร�หารจัดการการตลาดเพ�่อสังคม
ปงบประมาณ 2562 มูลนิธโิ ครงการหลวงจําหนายผลิตผลจากการสงเสริมเกษตรกรในพืน้ ที่ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ
แปรรู ป และอื ่ น ๆ ภายใต ต ราสั ญ ลั ก ษณ “โครงการหลวง” คิ ด เป น มู ล ค า 1,328,148,137 บาท
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจําหนายสินคาจากโครงการสวนพระองค คิดเปนมูลคา 145,721,064 บาท โดยมีชอ งทาง
จําหนายหลัก คือ รานโครงการหลวง จํานวน 15 สาขา กลุมรานคาปลีกสมัยใหม คาสง อุตสาหกรรมอาหาร โรงแรม/
รานอาหาร หนวยขายเคลื่อนที่ และลูกคาทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง เปนองคกรที่มีคุณธรรม
มีระบบปฏิบัติงานที่ดีและมีความยั่งยืน
บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง ในปงบประมาณ 2562 ประกอบดวย คณะทํางานและผูทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 70 คน เจาหนาที่ 770 คน ลูกจางประจํา 382 คน และลูกจางชั่วคราว 1,680 คน
เพื่อสนองตอบเปาหมายในการพัฒนาสูองคกรที่มีคุณธรรม มีระบบการปฏิบัติที่ดีและมีความยั่งยืน ในปงบประมาณ
2562 มูลนิธิโครงการหลวงไดดําเนินการดังนี้
1) การพัฒนาบุคลากร โดยการจัดฝกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในองคกร ตามวงจรการพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่อง PDCA เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน และนําไปสูองคกรที่มีสมรรถนะ รวม 94 หลักสูตร มีบุคลากรและ
เกษตรกรไดรับการพัฒนารวม 19,338 คน
2) การใหบริการดานการเรียนร ปงบประมาณ 2562 มีผูเขารับการเรียนรู ประกอบดวย นักเรียน
นักศึกษา เกษตรกร องคกรตางประเทศ และผูสนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้น 14,978 คณะ 92,447 คน
3) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ ดําเนินการดังนี้
(1) ปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตของสํานักงานมูลนิธโิ ครงการหลวงเชียงใหม ศูนยผลิตผลโครงการหลวง
เชี ย งใหม และกรุ ง เทพฯ รวมทั ้ ง สถานี ว ิ จ ั ย ศู น ย พ ั ฒ นาโครงการหลวง 38 แห ง ยกเว น
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งอยูในชวงการกอตั้ง
(2) จัดทําแผนที่ขอมูลพื้นฐานศูนยฯ/สถานีฯ 39 แหง รวมทั้งไฟลแผนที่ขอมูลเกษตรกรรายแปลง
ในพืชผัก, ไมผล, ไมดอก, พืชไร, กาแฟ, ชา
(3) จัดทําฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส พรอม E-Book (Full Text) เพื่อใหสืบคนและอานใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส รวม 139 เลม สืบคนไดที่ เว็บไซต library.cmu.ac.th และเว็บไซต
www.royalprojectthailand.com
(4) พัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการเพื่อรองรับระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
โปรแกรมปฏิบัติการซื้อขายผลผลิต, โปรแกรมปฏิบัติการงานขายหนาราน, โปรแกรมปฏิบัติการ
งานเมล็ดพันธุ, พัฒนาระบบซื้อ-ขายผลผลิต ดวย Web Application (RPF-WEB),
ระบบหักชําระหนี้เกษตรกรและระบบบันทึกขอมูลเงินได เงินหักพนักงาน
4) การเผยแพรภาพลักษณองคกร โดยการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ ไดแก
จดหมายขาวรายเดือน และวารสารโครงการหลวง รวม 4,600 เลม การนําเสนอขาวสารโดยไดรับ
ความรวมมือจากสื่อตาง ๆ ไดแก โทรทัศน 19 ชอง วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อออนไลน
ในปงบประมาณ 2562 มีการเผยแพรขาวสารรวม 72 ขาว รวมทั้งยังมีการประชาสัมพันธทาง
7
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สื่อออนไลนของมูลนิธิฯ ไดแก เว็บไซต www.royalprojectthailand.com ชองทางเฟชบุกแฟนเพจ
“โครงการหลวง” และ “โครงการหลวงดีอรอย” ชองทางอินสตราแกรม “thairoyalproject” ชองยูทูบ
“โครงการหลวง” และการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพรในงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวม 9 ครั้ง 38 วัน
5) การปรับปรุงระบบและระเบียบดานการเงินและบัญชี ในปงบประมาณ 2562
มูลนิธิโครงการหลวงไดรับ งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ผานสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ (กปร.) เปนจํานวนเงิน 485,000,000 บาท โดยงบการเงิน
ผานการตรวจสอบและรับรองจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด และเพื่อใหการปฏิบัติ
งานดานงบประมาณ การเงิน และบัญชี เปนไปอยางถูกตอง ไดมีการปรับปรุงระบบและระเบียบการเงิน
และบัญชี การรวมกองทุนหมุนเวียนไวทส่ี ว นกลาง โดยฝายการเงินและบัญชีควบคุมการเบิกจายกองทุน
รวมทั้งดําเนินการจายคาผลผลิตตรงไปยังบัญชีรายเกษตรกร
6) การพั ฒ นาป จ จั ย พื ้ น ฐาน โดยความร ว มมื อ ของหน ว ยงานราชการทั ้ ง ส ว นกลาง และท อ งถิ ่ น
ประกอบดวย งานพัฒนาแหลงนํ้า งานปรับปรุงและกอสรางถนน เสนทางลําเลียง งานกอสรางและ
ปรับปรุงในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง รวม 214 โครงการ
7) การเสริมสรางจิตสาธารณะ/จิตอาสาแกบุคลากรและชุมชน
โดยการสงเสริมการจัดกิจกรรมจิตอาสา รวมกับชุมชน และหนวยงาน รวม 176 กิจกรรม ผูเ ขารวมกิจกรรม
34,021 คน อาทิ กิจกรรมปลูกหญาแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน กิจกรรมขุดลอกฝาย กิจกรรมปลูกตนไม
8) ความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ ประกอบดวย
ความรวมมือทางวิชาการกับ Royal Project of Bhutan
มูลนิธิโครงการหลวง ไดลงนามขยายความรวมมือระยะ 5 ป กับ Royal Project of Bhutan
(พ.ศ. 2563-2567) พรอมทั้งติดตามการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ภูฏาน ณ เมืองทิมพู
และเมืองพูนาคา รวมเผยแพรความรวมมือในงาน Royal Bhutan Flower Exhibition สงนักวิชาการ
ไปใหคําปรึกษาการปฏิบัติงานดานการปลูกผัก ไมผล ไมตัดดอก และประมง ในพื้นที่ Chimipang
Royal Project เมืองพูนาคา และ Dechencholing Royal Project เมืองทิมพู พรอมจัดฝกอบรม
แกคณะเจาหนาที่ภูฏาน 2 ครั้ง 16 คน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวง
ความรวมมือทางวิชาการกับ UNODC เมียนมาร
มูลนิธิโครงการหลวง และ UNODC ประจําสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ไดลงนามบันทึก
ขอตกลง โครงการความรวมมือทางวิชาการ ไทย-เมียนมาร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - ธันวาคม 2562)
เพือ่ สนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือกของ UNODC ในการปลูกพืชทดแทนฝน ในพืน้ ทีร่ ฐั ฉาน
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยมูลนิธิโครงการหลวงใหคําแนะนําการปลูกกาแฟในระบบเกษตร
อินทรีย ผัก ไมผลเขตหนาวและกึ่งรอน การฟนฟูปาไม จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการเกษตรให
กับเจาหนาที่ และเกษตรกรผูนําจากพื้นที่โครงการของ UNODC ประจําเมียนมาร จํานวน 4 ครั้ง รวม
28 คน ผูเชี่ยวชาญ UNODC ใหคําปรึกษาดานการปลูกและแปรรูปกาแฟอาราบิกาแกนักวิชาการและ
เกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง
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ความรวมมือทางวิชาการกับ สปป. ลาว
ปงบประมาณ 2562 มูลนิธิโครงการหลวงรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
จัดศึกษาดูงานพื้นที่ปลูกพืชทดแทนพืชเสพติดใหแกคณะผูบริหาร เจาหนาที่ และเกษตรกรของสํานักงาน
คณะกรรมการแหงชาติ เพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และเขารวมการสํารวจพื้นที่โครงการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด ณ หมูบานอุดมไซ เมืองเวียงทอง
แขวงบอลิคําไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขารวมประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่อง ความรวมมือ
ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 17 ณ โรงแรม เดอะเซนต รีจิส กรุงเทพ ระหวางวันที่
10-11 มกราคม 2562
ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ประกอบดวย
(1) การสนับสนุนงบประมาณจาก International Cooperation and Development Fund (ICDF)
ภายใตโครงการ Horticultural Development Project จํานวน 2 โครงการหลัก 4 โครงการยอย
บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงไปศึกษาดูงานและฝกอบรมดานการเกษตรที่ไตหวัน จํานวน 4 คณะ
รวม 21 คน ผูเชี่ยวชาญไตหวันมาใหคําแนะนํา และจัดอบรมแกบุคลากรและเกษตรกรโครงการหลวง
5 หลักสูตร รวม 201 คน
(2) ความรวมมือจาก National Chung Hsing University (NCHU) ในการสงเจาหนาที่ไปศึกษาดูงาน
2 คณะ 12 คน และมูลนิธิโครงการหลวงจัดหลักสูตรฝกอบรมสําหรับคณะนักศึกษาและอาจารยจาก
NCHU จํานวน 13 คน รวมระยะเวลา 14 วัน
การประชุมองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
มูลนิธิโครงการหลวง เขารวมประชุม International Workshop and Regional Expert Consultation on Mountain Agriculture Development and Food Security and Nutrition Governance
for Zero Hunger and Poverty Reduction under FAO RAP Regional Initiative on Zero
Hunger Challenge ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปกกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เปนวิทยากรบรรยาย
การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 62 (CND62) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
โดยผูแ ทนของมูลนิธโิ ครงการหลวงเขารวมประชุมและรวมจัดแสดงนิทรรศการในหัวขอ การพัฒนาบน
พื้นที่สูงแบบยั่งยืนตามแบบโครงการหลวง การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการกับตางประเทศ โดยรวมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดการประชุม ฝกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อนํา
องคความรูดานงานวิจัยและพัฒนาจากตางประเทศมาประยุกตใช รวม 4 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐออสเตรีย และประเทศญี่ปุน รวมทั้งเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาใหความรู
และคําปรึกษาในประเทศไทยจํานวน 7 ครั้ง
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สรุปผลการดําเนินงาน
ของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สรุปผลการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตามแผนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2562-2565)
ประจําปงบประมาณ 2562 มีดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การว�จัยและพัฒนาองคความรู และการสรางนวัตกรรมที่เหมาะสม
ตอการพัฒนาพ�้นที่สูง
มูลนิธิโครงการหลวงสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัย รวมถึงการถายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม
องคความรูสูเกษตรกร ในปงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. งานว�จัย
มุ  ง เน น การวิ จ ั ย เพื ่ อ หาองค ค วามรู  ท ี ่ เ หมาะสมกั บ สภาพภู ม ิ ส ั ง คม
ไม้ดอกไม้ประดับ
2,721,500 บาท
บนพื้นที่สูงสูการใชประโยชน ศึกษาเทคโนโลยีการปฏิบัติรักษาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตามสภาวะเศรษฐกิจสังคม
บนพื้นที่สูง ศึกษาการผลิตภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย การจัดการ
หลั ง การเก็ บ เกี ่ ย ว การแปรรู ป เพื ่ อ เพิ ่ ม มู ล ค า ผลผลิ ต ตลอดจนเสริ ม สร า ง
ความเขมแข็งของชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม เพื่อใหสามารถพึ่งตนเอง
รวมทั้งการอนุรักษ และฟนฟูระบบนิเวศ ดิน นํ้า และปาลดการใชสารเคมี
ไม้ผล
2,495,460 บาท
เฝาระวังการปนเปอนมลพิษในดานสิ่งแวดลอม ภายใตการบริหารจัดการ
การแปรรูป
1,232,000 บาท
งบประมาณสนั บ สนุ น ทุ น วิ จ ั ย ตามความจํ า เป น และประหยั ด เพื ่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสูดตองานของมูลนิธิโครงการหลวง
ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2562 มีดังนี้
การสนับสนุนทุนวิจัยใหแกอาสาสมัครจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 6 หนวยงาน และนักวิจัยรุนใหมของ
มูลนิธิโครงการหลวง ใน 9 สาขา จํานวน 37 โครงการ งบประมาณรวม 11,582,715 บาท
พืชไร่
636,000 บาท

หลังการเก็บเกี่ยว 511,000
บาท

ปศุสัตว์
680,000 บาท

ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
1,053,755 บาท

ผัก
1,080,000 บาท

อารักขาพืช 1,173,000 บาท
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ลําดับ

หมวดงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ไมดอกไมประดับ
ไมผล
การแปรรูป
อารักขาพืช
ผัก
ปาไม
ปศุสัตว
พืชไร
หลังการเก็บเกี่ยว
รวม

ใหม
8
1
4
4
3
2
2
2
1
27

โครงการ
ตอเนื่อง
2
5
1
1
1
10
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รวม
10
6
4
5
4
2
2
3
1
37

ใหม
2,366,000
875,000
1,232,000
792,000
785,000
1,053,755
680,000
376,000
511,000
8,670,755

งบประมาณ
ตอเนื่อง
355,500
1,620,460
381,000
295,000
260,000
2,911,960

รวม (บาท)
2,721,500
2,495,460
1,232,000
1,173,000
1,080,000
1,053,755
680,000
636,000
511,000
11,582,715

1.1 โครงการวิจัยภายใตงบประมาณของมูลนิธิโครงการหลวง แยกตามกลุมงานวิจัยหลักไดดังนี้
ศึกษา
ได
กลุมงานวิจัยหลัก
โครงการ ชนิด พันธุ/วิธีการ/ พันธุ/วิธีการ/
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
18
27
783
46
1. การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชและสัตวบนพื้นที่สูง
13
11
43
18
2. การวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมการเกษตร

และระบบการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. การวิจัยและพัฒนาสังคมของชุมชนโครงการหลวง
4. การวิจัยการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมทั้งในพื้นที่
ชุมชน ดิน นํ้า และปาตนนํ้าลําธารเพื่อใหเกิดประโยชน
และยั่งยืน
5. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑการแปรรูป
ผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคา
รวม

2

6

6

2

4

6

9

6

37

50

841

72

1.2 ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน มีดังนี้
1) การนําพันธุพืชใหมที่ไดจากการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุไปสงเสริมเกษตรกร
กลุม

1.พืชผัก

ชนิดพืช

ผักกาดขาวปลี
เซเลอรี่
ขาวโพดหวานสีมวง
ผักกาดหอมหอ
มะเขือเทศเชอรรีแฟนซี

จํานวนพันธุ จํานวนศูนย/ เกษตรกร พื้นที่ (ไร),ตน
สถานี
(ราย)
1
1
1
1
1

16
1
2
1
3
1

877
62
111
432
3

2,046
18.51
143.25
230.77
0.67
2.46

พีช
เนคทารีน

8
1

7
2

166
-

573.5
3

สมคัมควัท

1

3.พืชไร

ขาวไร (เหลาซูหยา)
คีนัว (Verdes)

4.ไมดอก

กุหลาบ
ซิมบิเดียม
วานสี่ทิศ
ยูโคมิส
เดเลีย
รองเทานารี
ฟาแลนนอปซิส
ลิเซียนทัส

1
1
4
14
5
1
5
2
23
7

3
1
3
2
1
4
1
2
1
3
1
1

1
26
26
14
59
13
4
3
9
6

123 ตน
1.75
38
18.5
5
5
6.25
2,000 ตน
2,000 ตน
1
330 ตน
1.625

2. ไมผล

หมายเหตุ

ปลูกในพื้นที่ศูนย

ปลูกในสถานีฯ
ปลูกในศูนย/สถานี

ผลิตหัวพันธุ
ผลิตไมกระถาง
ปลูกในสถานีฯ
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2) การนําวิธีการผลิตพันธุพืชปลอดโรค/การขยายพันธุพืชไปผลิตสวนขยายพันธุใหแกเกษตรกร

โดยมู ลนิ ธิ โครงการหลวงนํ าเทคโนโลยี ช ี วภาพด านเทคนิ คการเพาะเลี ้ ย งเนื ้ อเยื ่ อพื ช ไปพั ฒนาการขยาย
พั น ธุ  พ ื ช คุ ณ ภาพ ผลิ ต ต น กล า พื ช ให เ พี ย งพอต อ การส ง เสริ ม แก เ กษตรกร และยั ง นํ า ไปพั ฒ นางานวิ จ ั ย ได แ ก
การผลิตตนแมพันธุพืชปลอดโรค การจัดการพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลคาของผลผลิต ตลอดจนเปนแหลงเก็บรักษาและ
รวบรวมพันธุพืชในสภาพปลอดเชื้อ ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2562 สรุปไดดังนี้
กลุม
1. พืชผัก

2. ไมผล

3. ดอกไม

4. อื่นๆ

13

ชนิดพืช

จํานวนตน

การผลิตหัวพันธุซาโยเต
3,600
ปลอดไวรัส
ตนกลาเกกฮวย (ไตหวัน)
1,000
ตนกลาซาโยเต
100
ตนกลามันเทศ
13,020
ตนกลาลาเวนเดอร
1,000
เสาวรสปลอดโรค
-พันธุไทนุง
85,100
พันธุ RPF No.117
26,500
เคพกูสเบอรรี
248,050
(เหลืองทอง)
กีวีฟรุต (2 พันธุ)
3,200
สตรอวเบอรรี (พันธุ 88) 42,800
สตรอวเบอรรี (พันธุ 80) 3,147,000
ตนกลามะละกอ
25
ปทุมมา
6,000
กลอริโอซา
3,000
ตนกลาพันธแคลลาลิลลี่
2,000
ตนมะนาว 6 นิ้ว
455.00
ตนมะนาว 15 นิ้ว
69.00
กิ่งตอนมะนาว
100.00
ตนมอซซี่ บัสเตอร
500
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จํานวนศูนย/ เกษตรกร
สถานี
(ราย)
3
1
2
5
1
7
26
16
27
2
2
10
1
2
1
1
-

105
166
971
443
14
231
1
1

พื้นที่ (ไร)
573.5

หมายเหตุ
กําลังขยายหัวหัวพันธุ
ทําตนแมพันธุ
ใชเปนตนแมพันธุ
ผลิตนํ้ามันหอมระเหย

1,489.8
381.4
312.25
1
1
-

กําลังปกชํากิ่ง

ปลูกทดสอบ
กําลังเพิ่ม
ปริมาณหัวพันธุ
ปลูกทดสอบ
จําหนายให
กับบุคคลทั่วไป

3) การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพดานปศุสัตวสูเกษตรกร
หัวขอ

จํานวนสัตว
(ตัว)
23,193 ฟอง
61
138

1. การผลิตไขไกอินทรีย
2. การเลี้ยงควายนม
3. การเลี้ยงแพะนม

จํานวนศูนย/
สถานี
2
1
1

เกษตรกร
(ราย)
3
4

สรางรายได
(บาท)
162,351
1,195,000
509,180.36

4) การขยายผลงานวิจยั และพัฒนาดานสารชีวภัณฑเพือ่ ปองกันและควบคุมศัตรูพชื
ผลิตภัณฑจากผลงานวิจัย จํานวน (ชนิด) จํานวนศูนย/สถานีที่ใช
สรางรายได (บาท)
1. สารชีวภัณฑ

13

39

2,646,705

5) การขยายผลงานวิจัยและพัฒนาดานการแปรรูปผลิตภัณฑที่นําไปสูการจําหนายแลว
ผลิตภัณฑจากผลงานวิจัย
จํานวน (ชนิด) รายได (บาท)
1. การผลิตกิมจิผักกาดขาว
1
641,000
2. การผลิตผักผลไมกรอบ (มะมวง ฟกทอง เห็ดหอม)
3
8,583,361
3. ธัญพืชชนิดแทงรสผลไม
1
2,534,744
4. เครื่องดื่มสมุนไพร (เจียวกูหลาน คาโมมาย มิ้นต อารติโชค หญาหวาน
6
4,219,267
และเกกฮวย)

6) การขยายผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานประมงที่นําไปสูการจําหนายแลว
ผลิตภัณฑจากผลงานวิจัย
1. กุงกามแดง
2. ปลาเทราตสายรุง
3. ปลาไซบีเรียนสเตอรเจียน
4. ปูขน
5. Caviar

ปริมาณ (กิโลกรัม)
1,045.30
12,115.40
4,463.64
4 ตัว
230 ขวด

รายได (บาท)
719,615
4,168,455
2,609,521
1,800
1,047,810

หมายเหตุ
ขยายพันธุในพื้นที่
สถานีฯ อินทนนท

1.3 พันธุพืชใหม
การปรับปรุงพันธุพืช เพื่อพัฒนาพันธุที่มีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอมบนพื้นที่สูง ใหมีผลผลิตสูง
และคุณภาพดี ในปงบประมาณ 2562 มีผลงานวิจัยที่ขอขึ้นทะเบียนพันธุพ ืชรวม 10 ชนิด 16 พันธุ ดังนี้
ชวงเวลา

1.ไดรับการขึ้น

ทะเบียนแลว

ต.ค.-ธ.ค. 61

ม.ค.-ก.ย. 62

รวม 12 เดือน

หมายเหตุ

2 ชนิด
3 พันธุ

7 ชนิด
12 พันธุ

9 ชนิด
15 พันธุ

1. ไมดอก 3 ชนิด : แคลลาลิลี่ (2 พันธุ) ปทุมมา (1
พันธุ) ประกายดาว (5 พันธุ)
2. ผัก 4 ชนิด: มะเขือเทศเชอรรี (1พันธุ)
ผักกาดหอมหอ เบบี้ฮองเต และคอส (ชนิดละ 1
พันธุ)
3. พืชไร 1 ชนิด: คีนัว (2 พันธุ)
4. ไมผล 1 ชนิด: เนคทารีน (1 พันธุ)
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ชวงเวลา

ต.ค.-ธ.ค. 61

ม.ค.-ก.ย. 62

รวม 12 เดือน

-

1 ชนิด
1 พันธุ
10 ชนิด/16 พันธุ

1 ชนิด
1 พันธุ

ปทุมมา

ประกายดาว

2. อยูระหวาง
ดําเนินการ

รวม

แคลลาลิลี่

ผักกาดหอมหอ

คอส

มะเขือเทศเชอรรี

หมายเหตุ

1. ไมผล 1 ชนิด: พีช (1 พันธุ)

คีนัว

เบบี้ฮองเต

เนคทารีน

1.4 สิทธิบัตร

ผลการวิจัย ออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ และเครื่องมือที่เหมาะสมตอการใชประโยชน ไดขอขึ้นทะเบียนกับ
กรมทรัพยสินทางปญญา ในนามมูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 8 เรื่อง ดังนี้
ชวงเวลา
1. ดําเนินการแลว
2. อยูระหวางการยื่น

ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ก.ย. 62
7 รายการ
1 รายการ

รวม

8

รวม 12 เดือน หมายเหตุ
บรรจุภัณฑสําหรับไมผล จํานวน 7 แบบ
เครื่องระเหยสารสกัดจากตัวอยางพืช
เพื่อวิเคราะหสารตกคางดวยทอลมรอน
(เลขคําขอ190100404)

รายการ

บรรจุภัณฑสําหรับไมผล

15
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1.5 การเก็บรวบรวมรักษาพันธุพืชในสภาพปลอดเชื้อ
ศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางดานพืช ไดเก็บรวบรวมพันธุพืชในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อใชศึกษาและทดลอง
การผลิตพืชปลอดโรค จํานวน 21 ชนิด ดังนี้
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อพืช
แคลลาลิลลี่
คารเนชั่น
เบญจมาศ
เจอบีรา
มะละกอ
สตรอวเบอรรี
เคพกูสเบอรรี
สับปะรด
อารติโชค
มันฝรั่ง
รูบารบ

จํานวน
สายพันธุ
4
5
3
4
1
2
2
3
1

จํานวน ลําดับที่
โคลน
12
13
14
15
10
16
17
11
18
19
20
21
-

ชื่อพืช
เกกฮวย
ซาโยเต
มันเทศ
โรสเจอราเนียม
ลาเวนเดอร
หญาหวาน
ชาหอม
ไผ
เฮมพ
กาแฟ

จํานวน
สายพันธุ
3
1
6
2
1
1
2
-

จํานวนโคลน
4
35
5

1.6 ผลงานวิจัยเดนที่กําลังนําไปสูการผลิตในเชิงพาณิชย มีดังนี้
(1) ผลิตภัณฑบํารุงผิวจากสารสกัดจากถั่งเชา ในชวงป พ.ศ. 2560 – 2562 มูลนิธิโครงการหลวง
รวมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑบํารุงผิวจากถั่งเชาหิมะ จํานวน 5 ชนิด ประกอบดวย สบูสูตรออนโยนตอผิว เซรั่มสูตรเขมขน
ผลิตภัณฑบํารุงรอบดวงตา ผลิตภัณฑบํารุงผิวกลางวันและกลางคืน โดยผลิตภัณฑดังกลาวไดนํา
ออกสูก ารจําหนายครัง้ แรกในงานโครงการหลวง 50 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ระหวางวันที่
9-18 สิงหาคม 2562
(2) โยเกิรต นมกระบือ รสธรรมชาติ และรสนํา้ ผึง้ ในป พ.ศ. 2562 งานวิจยั และพัฒนาผลิตผลอาหารและบริการ
ไดดาํ เนินการแปรรูปนํา้ นมกระบือพันธุเ มซานี ซึง่ เปนนํา้ นมทีใ่ หคณ
ุ คาสารอาหารสูง มากกวานมโค 2.5 เทา
แตมโี คเรสเตอรอลนอยกวา และมีผลงานวิจยั ทีอ่ อกสูต ลาด ไดแก โยเกิรต นมกระบือ จํานวน 2 รส ไดแก
(1) รสธรรมชาติ ซึ่งเปนโยเกิรตแบบคงตัว แตปราศจากการใสสารคงตัว เนื้อแนนเนียน ผลิตโดย
กรรมวิธีแบบดั้งเดิม หมักดวยจุลินทรียที่เปนเชื้อโพรไบโอติค (2) รสนํ้าผึ้ง ใชอิริทริทอลใหความหวาน
แทนนํ้าตาลและนํ้าผึ้งแท เหมาะสําหรับผูที่รักสุขภาพ โดยโยเกิรตดังกลาวไดผานการทดสอบและประเมิน
จากลูกคารวมทั้งทดลองจําหนายในงานโครงการหลวง 50 ทั้งนี้ ไดดําเนินการขอเลขสารระบบ
อาหาร (อย.) จากสํานักงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
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1.7 รางวัลที่ไดรับ ในป พ.ศ. 2562 การดําเนินงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
มีผลงานเปนที่ยอมรับ สงผลใหไดรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้
1) รางวัล “Belle Berry Awards Angel” จากการประชุมสัมมนานานาชาติ “The 2nd International
Strawberry Brand Symposium” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ เมืองลี่ซุย
มณฑลหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ดร. ณรงคชัย พิพฒ
ั นธนวงศ ผูแทนจากประเทศไทย
รวมบรรยายในหัวขอ “Technological Innovation for Strawberry Industry in Thailand”
คณะผูจัดงานไดพิจารณาวา การปลูกสตรอวเบอรรีของประเทศไทยมีเปาหมายชัดเจน สามารถสรางราย
ไดทดแทนการปลูกฝนอยางยั่งยืน ตรงตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับมีความกาวหนาดานการวิจัยและพัฒนา
สายพันธุ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง สรางรายไดใหแกเกษตรกรของ
ประเทศไทยไดเปนอยางดี
2) โลหประกาศเกียรติคุณ “ชุมชนคารบอนตํา่ และยัง่ ยืน” ตามที่มูลนิธิโครงการหลวง ดําเนินโครงการวิจัยศึกษา
การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) และคณะสิง่ แวดลอม และทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางป
พ.ศ. 2559-2561 ผลการดําเนินงานคือ ชุมชนโครงการหลวง ทัง้ 12 แหง ไดรับผลการตรวจประเมิน
มาตรฐานชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน ในระดับดีเยี่ยม 11 ชุมชน และ ระดับดีมาก 1 ชุมชน
โดยรั บ มอบโลประกาศเกียรติคุณ จากศาสตราจารย เ กี ย รติ ค ุ ณ นพ. ไกรสิ ท ธิ ์ ตั น ติ ศ ิ ร ิ น ทร
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
3) การประกาศเกี ย รติ ค ุ ณ ด า น “การประเมิ น การกั ก เก็ บ คาร บ อนของการปลู ก ป า บนพื ้ น ที ่ ส ู ง ”
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรบั ทุนจากสํานักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
ดําเนินวิจยั เรือ่ ง “การกักเก็บคารบอนของการปลูกปาบนพืน้ ทีส่ งู ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง” ระหวางป
พ.ศ. 2558-2560 ผลการศึกษา พบวา โครงการปาชาวบานของสถานีเกษตรหลวงอางขาง พืน้ ที่ 734.78 ไร
สามารถกักเก็บและดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไดในปริมาณ 67,830 ตัน CO2 (เหนือพืน้ ดิน 43,205 ตัน
CO2 และใตดิน 25,625 ตัน CO2) จากผลงานวิจัยดังกลาว องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน) ภายใตโครงการ LESS (Low Emission Supporting Scheme) จึงมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ
การประเมินการกักเก็บคารบอนของการปลูกปาบนพืน้ ทีส่ งู ประเภทโครงการจัดการปาไมและพืน้ ทีส่ เี ขียว
ใหแกมลู นิธโิ ครงการหลวง โดยรับมอบจาก ผศ. ดร. นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร ผูแ ทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองและขับเคลือ่ นการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมดอยคํา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
จังหวัดเชียงใหม
2. งานทดสอบสาธิต
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จัดทําแปลงทดสอบสาธิตองคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย เพื่อใหเกษตรกรและ
ผูสนใจสามารถเขาไปเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบสาธิตปลูกพืช และเลี้ยงสัตวในศูนยพัฒนา
โครงการหลวง และแปลงของเกษตรกร รวม 115 ชนิด 171 แปลง พื้นที่ 386.93 ไร และมีโรงเรือนสาธิตการปลูกพืช
จํานวน 255 โรงเรือน ในปงบประมาณ 2562 มีนักวิชาการและเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและภายนอกพื้นที่
จํานวน 24,435 คน เรียนรูผานการฝกอบรม และศึกษาดูงาน จํานวน 39 แหง รวม 476 ครั้ง
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ตาราง แสดงขอมูลงานทดสอบสาธิตองคความรูใหม ปงบประมาณ 2562
ประเภท
1. ผัก
2. ไมผล
3. ไมดอก
4. พืชไร
5. กาแฟ
6. ชา
7. ปศุสัตว
8. เห็ด
9. หัตถกรรม
10. ปาไม
11. สังคม
12. อารักขาพืช
13. ระบบประกัน
คุณภาพ
รวม

จํานวน
ศูนย
ชนิด
30
22
39
3
1
1
3
8
6
2
115

27
27
10
3
13
9
2
3
5
5

แปลงสาธิตเรียนรู
แปลง โรงเรือน
ไร

ผูเรียนรู (คน)
อบรม
ดูงาน

จํานวนครั้ง
อบรม ดูงาน

8
39

14
76
10
3
50
5
5
8
-

107
36
88
3
21
-

19.25
233.10
8.43
5
109.5
7.65
4
-

743
1,105
187
185
576
215
180
256
134
280
1,685
3,786
13,596

386
153
47
23
25
59
784
30
-

23
38
4
4
15
9
5
10
5
3
15
89
186

22
4
2
1
1
2
37
1
-

39

171

255

386.93

22,928

1,507

406

70

3. งานขยายพันธุพ�ช (การผลิตเมล็ดพันธุ/ทอนพันธุ)
มู ล นิ ธ ิ โ ครงการหลวงดํ า เนิ น งานขยายพั น ธุ  พ ื ช มาตั ้ ง แต ป  พ.ศ. 2555 เพื ่ อ ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ 
และทอนพันธุที่ดีและเหมาะสม สงเสริมใหแกเกษตรกร ลดตนทุนการสั่งซื้อเมล็ดพันธุและทอนพันธุ ปจจุบันมี
การขยายพันธุพืช จํานวน 3 กลุม 29 ชนิด ไดแก
3.1 กลุมพืชผักและสมุนไพร
ปงบประมาณ 2562 งานวิจัยและพัฒนาพืชผักและสมุนไพร ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุผัก รวมจํานวน
13 ชนิด 2,516.255 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 1,782,905 บาท ดังนี้
1) ระบบ GAP จํานวน 10 ชนิด ไดแก ฟลเลยไอซเบิรก เบบี้คอส เรดโครอล โอคลีฟเขียว บัตเตอรเฮด
ถัว่ ลันเตาหวาน ถัว่ ลันเตาฝกใหญ ถัว่ แขกขาว ถัว่ แขกดํา และผักโขมขาว นํา้ หนักรวม 2,359.245 กิโลกรัม
2) ระบบเกษตรอินทรียจํานวน 10 ชนิด ไดแก ฟลเลยไอซเบิรก เบบี้คอส คอส เรดโครอล โอคลีฟเขียว
บัตเตอรเฮด ผักกาดหอมใบแดง ถัว่ แขกขาว ถัว่ แขกดํา และกระเจีย๊ บเขียว นํา้ หนักรวม 157.01 กิโลกรัม
3.2 กลุมไมผล
ปงบประมาณ 2562 งานวิจัยและพัฒนาไมผล ดําเนินการผลิตตนกลาไมผล จํานวน 4 ชนิด
จํานวน 3,261,036 ตน ดังนี้
1) ผลิตตนไหลสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 สูงานสงเสริมเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง 10 แหง รวมจํานวน 2,894,400 ตน เกษตรกร จํานวน 257 ราย พื้นที่ 349.32 ไร
2) ผลิ ต ต น เสาวรสพั น ธุ  ป ลอดโรคไวรั ส (พั น ธุ  ไ ทนุ ง ) จํ า นวน 41,008 ต น พั น ธุ  ป ลอดโรคไวรั ส
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(พันธุ RPF No.1) จํานวน 35,128 ตน และพันธุปลอดโรคไวรัส (พันธุ RPF No.3) จํานวน 1,800 ตน
สําหรับสงเสริมเกษตรกร 707 ราย พื้นที่ 1,075 ไร
3) ผลิตตนกลาองุนคุณภาพสูง จํานวน 1,000 ตน เพื่อใชเปนตนตอองุนสงเสริมใหกับเกษตรกรใน
ปงบประมาณ 2563 ตอไป
4) ผลิตเมล็ดพันธุเคพกูสเบอรรี พันธุเหลืองทอง สําหรับสงเสริมแกเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง 26 แหง รวมจํานวน 287,700 ตน เกษตรกร จํานวน 385 ราย รวมพื้นที่ 349.32 ไร
3.3 กลุมไมดอก
งานวิ จ ั ย และพั ฒ นาไม ด อก ดํ า เนิ น งานขยายพั น ธุ  ไ ม ด อกที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพในการผลิ ต เป น การค า
และเปนที่ตองการของตลาด ควบคูไปกับการปรับปรุงและพัฒนาพันธุไมดอก งานขยายพันธุโดยวิธีการ
ทั่วไปและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมชนิดไมดอก 14 ชนิด ไดแก กุหลาบ เบญจมาศ เจอบีรา จิ๊ปซ็อฟฟลา
ไฮเดรนเยีย คารเนชั่น ลิซิแอนทัส กลุมไมดอกประเภทหัว (ปทุมมา แคลลาลิลี่ กลอริโอซา อัลสโตรมีเรีย
วานสี่ทิศยูคาลิปตัส สแตติสแคสเปยร)
3.4 กลุมพืชไร
งานวิจัยและพัฒนาพืชไร ผลิตเมล็ดพันธุสําหรับสงเสริมใหแกเกษตรกรในป พ.ศ. 2562 จํานวน 12
ชนิดพืช ไดแก ถั่วขาว ถั่วแดงหลวง ถั่วเหลืองผิวดํา ถั่วอะซูกิ ถั่วดํา เมล็ดขาวสาลี เมล็ดลินิน คีนัว
ขาวเหลือง ขาวเฮงาะเลอทิน ขาวไกปา และขาวเลาทูหยา จํานวนรวม 9,636 กิโลกรัม มูลคา 228,261 บาท

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสมตอสภาพภูมิสังคม
และเปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
จากผลการวิจยั และปรับปรุงพันธุพ ชื และสัตวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู นําสูก ารสรางมูลคาเพิ่ม
ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง รวมไปถึงการพัฒนาองคความรู นวัตกรรม
และระบบการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมพัฒนาเปนอาชีพแกเกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการ 39 แหง
และขยายผลไปยังพื้นที่สูงแหงอื่น ๆ ในปงบประมาณ 2562 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. งานพัฒนาและสงเสร�มการเกษตร
มูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปลูกพืชจากฐานความรูที่
เหมาะสม ไดแก พืชผัก ไมผล ไมดอก พืชไร ชา กาแฟ สมุนไพร และสัตว รวม 381 ชนิด พืน้ ทีป่ ลูก 33,305.20 ไร
เกษตรกรสงผลผลิตจําหนายผานมูลนิธโิ ครงการหลวง 13,645 ราย คิดเปนมูลคา 820.16 ลานบาท และจําหนายเอง
คิดเปนมูลคา 574.17 ลานบาท
ตาราง แสดงขอมูลเกษตรกรที่สงผลผลิตผานตลาดโครงการหลวง ปงบประมาณ 2562
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กลุมผลิตผล

จํานวน
ชนิด

1. ผักและสมุนไพร

เกษตรกร

พื้นที่ปลูก

ปริมาณผลผลิต

มูลคาผลผลิต

ป 2562
(ราย)

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

ป 2562
(ไร)

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

ป 2562
(กิโลกรัม,หนวย)

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

ป 2562
(ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

202

5,969

-16.31

8,257

15.77

21,920,879

-5.53

563.05

-6.99

2. ไมผล

23

2,970

0.00

7,853

0.00

1,794,265

-6.05

97.65

-8.66

3. ไมดอกไมประดับ

118

545

0.00

333

-4.31

861,274 หนวย

-47.4

41.45

-6.9

4. พืชไร

12

730

125.31

2,319

134.48

384,145

16.05

9.63

-8.43

5. กาแฟ

1

2,183

0.00

13,978

0.00

652,507

-17.0

73.89

-22.81

6. ชา

2

242

-4.72

565.2

-18.21

134,994

108.25

8.75

89.67

7. เห็ด

14

206

7.29

224 โรงเรือน

16.67

58,058

176.27

10.94

162.40

8. ปศุสัตว

9

103

8.42

107 โรงเรือน

9.18

138,720 หนวย

121.9

7.39

119.8

691

50.87

-

-

28,134 หนวย

-13.31

5.72

41.58

6

-33.33

-

-

39,487

6.74

1.69

6.29

13,645

137.53

33,305.2

153.58

24,984,335

339.92

820.16

365.95

9. หัตถกรรม
10.ผลิตผลอาหารฯ
รวม

381

331 โรงเรือน

1,028,128 หนวย

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม้ผล , 97.65

ไม้ดอก, 41.45
พืชไร่ , 9.63
หัตถกรรม, 5.72

กาแฟ, 73.89
ชา, 8.75
เห็ด , 10.94
ผัก, 563.05

ปศุสัตว์, 7.39
พัฒนาผลิตผลอาหารฯ , 1.69

ภาคการเกษตร
ผัก

ไม้ผล

ไม้ดอก

พืชไร่

นอกภาคการเกษตร
กาแฟ

ชา

เห็ด

ปศุสัตว์

พัฒนาผลิตผลอาหารฯ

หัตถกรรม

ภาพที่ 1 สัดสวนรายไดของเกษตรกรแยกตามกลุมสินคา ในป 2562

2. งานพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิต
ในปงบประมาณ 2562 มูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมการเพาะปลูกพืชภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดย
ไดรบั การรับรองมาตรฐานสากล จํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก (1 )ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) ใน 6 กลุมพืช ไดแก
พืชผักและสมุนไพร ไมผลเขตหนาว ชา กาแฟ พืชไร และขาว ดําเนินการในพื้นที่ 39 แหง (2) มาตรฐาน
McDonald’s GAP ดําเนินการในพื้นที่ 2 แหง และ (3) มาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยไดรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย (IFOAM) จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย จํานวน 2 กลุมพืช ไดแก ผัก และชา ดําเนินการ
ในพื้นที่ 17 แหง สําหรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย DOA จากกรมวิชาการเกษตร ไดรับการรับรองแหลงผลิตพืชผัก
45 ชนิด ในพื้นที่ดําเนินการ 15 แหง
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จากมาตรฐานฟารมเลีย้ งสัตว จํานวน 5 มาตรฐาน มูลนิธโิ ครงการหลวงไดรบั การรับรองใน 3 มาตรฐาน ไดแก
(1) มาตรฐานฟารมสัตวปก RPF-GAP ในพื้นที่ดําเนินการ 11 แหง (2) มาตรฐานฟารมสุกร RPF-GAP ไดรับการ
รับรองในพื้นที่ดําเนินการ 3 แหง (3) มาตรฐานโรงชําแหละสัตวปก ไดรับรองในพื้นที่ดําเนินการ 1 แหง และโรงงาน
คัดบรรจุของศูนยฯ/สถานีฯ ไดรับรองมาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 34 แหง มาตรฐาน CODEX
จํานวน 11 แหง และมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จํานวน 1 แหง
ตารางแสดงรายละเอียดการเพาะปลูกพืชภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ศูนย/
สถานี

จํานวน
ชนิด

2. การปลูกพืชภายใตมาตรฐาน McDonald’s GAP

39
2

246
1

11,794
149

30,624.22
352

3. การปลูกพืชภายใตมาตรฐานเกษตรอินทรีย
1) กรมวิชาการเกษตร
2) สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (IFOAM)

15
17

47

877
906

1,778.53
1,778.53

4. มาตรฐานอาคารคัดบรรจุผลผลิต
1) หลักเกณฑและวิธกี ารผลิตอาหารในระดับดีมาก (GMP)
2) มาตรฐานระบบการวิเคราะหอนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ งควบคุม (HACCP)

34
11

อาคารคัดบรรจุ
ในศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง

5. มาตรฐานอาหารปลอดภัยดานหองปฏิบัติการวิเคราะหสารเคมี

1

ศูนยอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

ประเภท
1. การปลูกพืชภายใตมาตรฐานการเพาะปลูกทีด่ ี (GAP)

ตกคางในผลผลิต ISO/IEC 17025

เกษตรกร (ราย) พืน้ ทีป่ ลูก (ไร)

45

ตารางแสดงรายละเอียดมาตรฐานอาหารปลอดภัยดานสัตว จํานวน 5 มาตรฐาน
มาตรฐาน
1. มาตรฐานฟารมสัตวบนพื้นที่สูง RPF-GAP
- มาตรฐานฟารมสัตวปกบนพื้นที่สูง RPF-GAP
- มาตรฐานฟารมสุกรบนพื้นที่สูง RPF-GAP
- มาตรฐานฟารมกระบือนม RPF-GAP
2. มาตรฐานโรงชําแหละสัตวปก
3. มาตรฐานฟารมพอแมพันธุสัตวปก
4. มาตรฐานไกไข และเนื้อไกอินทรีย
5. มาตรฐานฟารมไกไข
รวม

จํานวน (ชนิด)

เกษตรกร (ราย)

พื้นที่ (แหง)

1
1
1
1
1
1
1
7 ชนิด

81
6
7
1
1
12
5
113 ราย

11
3
1
1
1
6
1
24 แหง

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและรองรับการเขาสูมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิต และ
สิ่งแวดลอม ไดแก การตรวจคุณภาพดิน นํ้า และปจจัยการผลิต ดังนี้
1) การตรวจวิเคราะหดินและนํ้า โดยความรวมมือจากกรมพัฒนาที่ดิน ในการวิเคราะหโลหะหนักและ
ธาตุอาหารภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย มีจํานวนตัวอยางดินที่สงวิเคราะห 1,068 และตัวอยางนํ้าที่สงวิเคราะห
800 ตัวอยาง ตามลําดับ
2) การตรวจเชือ้ สาเหตุโรคในดินนํา้ และวัสดุปลูก โดยศูนยอารักขาพืช มูลนิธโิ ครงการหลวง เพือ่ หาแนวทาง
ปองกันและควบคุมอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีตัวอยางดิน และนํ้า ที่ไดรับการวิเคราะหรวม 530 และ
391 ตัวอยางตามลําดับ
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3. งานพัฒนาและสงเสร�มอาชีพนอกภาคเกษตร
1) งานหัตถกรรม มุงเนนสงเสริมและถายทอดความรูเพื่อการฟนฟู และอนุรักษงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อ
ประโยชนในครัวเรือน และจําหนายเปนรายไดเสริม ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 33 แหง พื้นที่สถาบัน
วิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 16 แหง โดยมีสมาชิกที่ไดรับการสงเสริมรวม 1,257 ราย สามารถ
สรางรายไดจากการจําหนายเปนมูลคา 30.36 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 รอยละ 45.12
2) งานแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดยสงเสริมการแปรรูปผลิตผลของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง 12 แหง รวมจํานวน 399 ราย อาทิ นํ้ามันงาดํา แชมพู-ครีมนวด-สบู-เจลอาบนํ้าอาโวคาโด
สบู-เจลอาบนํ้า-นํ้าหอมกุหลาบ กระเทียมดอง กลวยฉาบ นํ้าสมุนไพรพรอมดื่ม พีชดอง บวยดอง กาแฟคั่วบด
ขาวดอย มะเขือเทศเชอรรีอบแหง พิมเสนนํ้า ยาหมอง กิมจิ เตาหูยี้ และผลิตภัณฑสมุนไพรตาง ๆ เปนตน
โดยสงจําหนายทั้งในตลาดชุมชน และตลาดโครงการหลวง คิดเปนมูลคา 29.72 ลานบาท
สรุปภาพรวมรายไดของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ปงบประมาณ 2562
รายการ
มูลคา (ลานบาท)
• การจําหนายผลผลิตสดผานโครงการหลวง
821.16
• การจําหนายเองภายในชุมชนและผูรับซื้อทั่วไป
574.10
• การจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปในชุมชนและผานตลาดโครงการหลวง
29.72
• รายไดจากงานหัตถกรรมที่จําหนายในชุมชนและผานตลาดโครงการหลวง
30.36
รวม
1,455.34

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงใหสามารถพ�่งตนเองและ
เปนชุมชนแหงการเร�ยนรู
มูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมการเรียนรูการดํารงชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางความ
เขมแข็งของคนและชุมชน ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข พัฒนาชุมชนโครงการหลวงใหเปน
ชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืนในทุกมิติ พัฒนาระบบการเรียนรูงานโครงการหลวง ใหเปนแนวปฏิบัติที่ดีของการ
พัฒนาทางเลือกทุกมิติบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ในปงบประมาณ 2562 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การเสร�มสรางความเขมแข็งของชุมชนโครงการหลวง
โดยรวมกับกลุมประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง มหาวิทยาลัย
เชียงใหม หนวยงานราชการ และหนวยงานทองถิ่น ในพัฒนาศักยภาพ
องคกรชุมชนในการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด พัฒนาและ
สงเสริมดานสาธารณสุขใหแกชุมชนชาวเขา ใหบริการทางการแพทยและ
สงเสริมสุขอนามัย สงเสริมและพัฒนาการศึกษาและสังคม สงเสริมและ
พัฒนาการรวมกลุมพึ่งพาตนเองของชุมชน ดังนี้
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กิจกรรม

หนวยนับ

สมาชิก (คน)

1) สงเสริมความเขมแข็งของงานสหกรณ
2) สงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง

46 แหง
71 ครัง้

9,677 คน
3,515 คน

3) การจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในการจัดทําแผนชุมชน

119 หมูบ า น

22,383 คน

3) การสงเสริมกลุม ออมทรัพย

32 กลุม

3,757 คน

4) การพัฒนาครัวเรือนและชุมชน โดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
หมูบานสะอาด

79 ครัง้

5,535 คน

5) กลุม องคกรชุมชนพึง่ พาตนเอง

317 กลุม

34,865 คน

62 เครือขาย/126ชุมชน
40 ครัง้
74 หมูบ า น
5 ศูนย
2 หมูบ า น

2,121 คน
25 คน
-

14 ศูนย
434 ครอบครัว
40 ครัง้

3,691 คน
3,309 คน

14 ศูนย

1,556 คน

39 ศูนย

687 คน

54 แหง
43 ครัง้

339 คน
178 คน
2,236 คน

22 ชุมชน

6,609 คน

1. สงเสริมการดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาการรวมกลุม พึง่ พา
ตนเองของชุมชน

2. สงเสริมความเขมแข็งของคน และชุมชน ทัง้ ดานวัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข
2.1) พัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนในการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
1) ฝกอบรมใหความรูด า นการปองกันชุมชนจากยาเสพติด
2) กิจกรรมเฝาระวังชุมชนใหปลอดภัยจากยาเสพติด
3) กิจกรรมการบําบัด รักษา ติดตาม และดูแลผูเ สพยาเสพติด
4) หมูบ า นทีไ่ ดรบั การรับรองเปนหมูบ า นปลอดยาเสพติด
2.2) พัฒนาและสงเสริมดานสาธารณสุขใหแกชุมชนชาวเขา
1) ใหบริการทางการแพทยและสงเสริมสุขอนามัย
2) บริจาคเครือ่ งอุปโภคบริโภคใหแกครอบครัวชาวไทยภูเขา
3) เสริมสรางความรูแ ละการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมเพือ่ สุขภาพทีด่ ี
2.3 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาและสังคม
1) การพัฒนาและสงเสริมเด็ก เยาวชน และเด็กเล็กในพื้นที่ที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษาในพื้นที่โครงการหลวง
2) สงเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรโครงการหลวง เพือ่ เปนเกษตรกรทีด่ ใี นอนาคต
3) สนับสนุนการเรียนรูโครงการหลวงในโรงเรียนในพื้นที่โครงการหลวง
4) อบรมเยาวชนในหลักสูตรการพัฒนาภาวะความเปนผูนํา
5) จัดสัมมนาเครือขายเยาวชนบนพื้นที่สูง
6) อบรมใหความรูใ นการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมของประชาชนชาวเขา
3. พัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนคารบอนตํ่า

2. การพัฒนาระบบการเร�ยนรูงานโครงการหลวง
ปงบประมาณ 2562 มีจํานวนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ เขาฝกงาน ฝกอบรม รวมทั้งเกษตรกรและ
ผูสนใจจากทั้งในและตางประเทศศึกษาเรียนรูงานของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่สถานีวิจัย/เกษตรหลวง และ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 14,978 คณะ รวม 92,447 คน ดังนี้
ผูมารับบริการการเรียนรู
1. การฝกงานและฝกอบรม
1) นักเรียน/นักศึกษา
2) เกษตรกรในพื้นที่และภายนอก
3) องคกรตางประเทศ
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หนวยงาน/คณะ

จํานวน (คน)

147
153
-

764
8,069
-

ผูมารับบริการการเรียนรู
4) ผูสนใจทั่วไป
2. การศึกษาดูงาน
• นักเรียนและนักศึกษา
• เกษตรกรในพื้นที่และภายนอก
• องคกรตางประเทศ
• ผูสนใจทั่วไป
รวม

หนวยงาน/คณะ
57

จํานวน (คน)
631

574
221
184
13,642
14,978 คณะ

10,670
6,232
3,106
62,975
92,447 คน

ยุทธศาสตรที่ 4 การฟ��นฟ�และรักษาสิ�งแวดลอมในชุมชนและปาตนนํ้าลําธาร
ใหมีความสมบูรณ
มู ล นิ ธ ิ โ ครงการหลวงดํ า เนิ น งานกํ า กั บ ดู แ ล และประสานงานการใช ป ระโยชน ท ี ่ ด ิ น ให ถ ู ก ต อ ง
พรอมทั้งรณรงคฟนฟู และรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนทุกมิติ ทั้งดิน นํ้า และปาตนนํ้าลําธาร โดยกระบวนการมี
สวนรวมของภาครัฐและชุมชน สงเสริมและพัฒนาระบบการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตามแนวพระราชดําริ
โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. การฟ��นฟ�และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
สถานีวิจัย/เกษตรหลวง และศูนยพัฒนาโครงการหลวง ดําเนินการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมโดยกระบวนการมีสว นรวมของหนวยงาน ในพืน้ ทีร่ วม 8,565.42 ไร จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรบั ประโยชน
34,665 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม

พื้นที่ (ไร)

จํานวน

เกษตรกร (ราย)

1. งานอนุรกั ษดนิ และนํา้ ดวยการปลูกหญาแฝก

4,091 ไร

9,000,200 ตน

2,079 ราย

2. งานฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินและนํ้า
1) ผลิตปุยหมัก
2) ผลิตปุยนํ้าชีวภาพ
3) ผลิตปุยพืชสด

2,995.12 ไร

5,158.90 ตัน
66,723 ลิตร
-

7,258 ราย

3. งานสงเสริมการปลูกปาชาวบาน
1) ปลูกใหม
2) ดูแลรักษาแปลงเดิม

450.64 ไร
902.78 ไร

87,942 ตน
166,710 ตน

376 ราย
845 ราย

4. งานฟนฟูปาตนนํ้าและทําแนวปองกันไฟปา
1) ปลูกซอมแซม/ฟนฟู
2) สรางฝายชะลอนํา้
3) ทําแนวปองกันไฟปา

125.88 ไร
259.8 กม.

50,350 ตน
39 ฝาย
-

1,531 ราย
1,378 ราย
1,555 ราย
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กิจกรรม

พื้นที่ (ไร)

5. กิจกรรมลดการใชสารเคมีและเฝาระวังการปนเปอ นมลพิษในสิง่ แวดลอม
1) รณรงค/ตรวจเยี่ยมใหความรูและใหคําแนะนําเกษตรกร
2) ผลิตปจจัยชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช (โรค และแมลงศัตรูพืช)
3) การนําสารชีวภัณฑไปใชในพื้นที่
4) ผลิตและปลอยแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงเกษตรกร
5) บริการคลินิกพืช ตรวจหาเชื้อสาเหตุของโรคจากพืชดิน นํ้า
และวัสดุปลูก
6) วิเคราะหหาสารตกคางในผลผลิต
7) กําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีทใ่ี ชแลวอยางถูกตอง

39 ศูนย

รวม

8,565.42 ไร

จํานวน

เกษตรกร (ราย)
14,499 ราย

132 ครั้ง
61,321 หนวย
57,966.42 หนวย
123,921 ตัว
2,248 ตัวอยาง

5,144 ราย

12,809 ตัวอยาง
1 ครั้ง
34,665 ราย

2. การสํารวจและกําหนดขอบเขตพ�้นที่ เพ�่อจัดทําฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
การสํารวจและกําหนดขอบเขตพื้นที่ เพื่อจัดทําฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดินใหถูกตอง เหมาะสม และ
ชัดเจนมากขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 การกําหนดขอบเขตและจัดทําพิกัดพื้นที่ของสถานีวิจัยเกษตรหลวงและศูนยพัฒนาโครงการหลวง
สําหรับเปนทีต่ งั้ สํานักงาน แปลงทดสอบสาธิต และพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน 39 ศูนยฯ/สถานีฯ รวมเนือ้ ที่ 8,290 ไร
2 งาน 10 ตารางวา
2.2 การวิเคราะหการใชประโยชนพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการ 39 แหง ในขอบเขตพื้น
ที่รับผิดชอบตามราชกิจจานุเบกษา และตามหลักการของกรมปาไม รวมเนื้อที่ 32,303 ไร ไดแก Zone
B จํานวน 1,887.5 ไร, Zone C จํานวน 22,953.25 ไร, Zone D1 จํานวน 4,090.55 ไร และ Zone
D2 จํานวน 3,372.64 ไร
3. การรณรงคการผลิตและการใชสารชีวภัณฑทดแทนสารกําจัดศัตรูพ�ช
3.1) การรณรงค แ ละส ง เสริ ม การใช ส ารชี ว ภั ณ ฑ ป  อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช และลดการใช ส ารเคมี
มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ปจจุบันมีสารชีวภัณฑที่
มูลนิธิโครงการหลวงผลิตเพื่อจําหนายแกเกษตรกรในพื้นที่ 12 ชนิด แบงเปน สารชีวภัณฑปองกัน
กําจัดโรคพืช 5 ชนิด สารชีวิภัณฑปองกันกําจัดแมลง 7 ชนิด ปริมาณรวม 14,034 หนวย คิดเปนรอยละ
117.48 ของแผน และยังรณรงคใหเกษตรกรผลิตและใชสารชีวภัณฑ รวมจํานวน 5,145 ราย
ปริมาณการนําไปใชทั้งสิ้น 57,966.42 หนวย คิดเปนรอยละ 154.52 เมื่อเทียบกับแผนในปงบประมาณ
2561 นอกจากนี้ยังมีการอบรมใหความรูแกหมอพืช และเจาหนาที่วิเคราะหสารตกคาง 640 คน
และเกษตรกร 9,355 คน
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ปริมาณการผลิตจากโรงชีวภัณฑ
(หนวย)

ปริมาณใชสารชีวภัณฑ/
สารทดแทนในพื้นที่ (หนวย)

จํานวนเกษตรกรที่นําไปใช
(ราย)

กราฟแสดงปริมาณการผลิตสารชีวภัณฑ การใชสารชีวภัณฑ/สารทดแทนในพื้นที่
และจํานวนเกษตรกรที่มีการใชสารชีวภัณฑ/ ประจําป 2562

3.2) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของโรงชีวภัณฑ มูลนิธิโครงการหลวง รัฐบาลญี่ปุน โดยโครงการ
ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจแบบใหเปลาเพือ่ พืน้ ฐานและความมัน่ คงของมนุษย (โครงการคุซะโนะเนะ)
ไดมอบเครื่องหมัก (Fermenter) มูลคา 1,851,000 บาท แกมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อดําเนินการผลิต
ชีวภัณฑ ทําใหโรงชีวภัณฑสามารถเพิม่ กําลังการผลิตเชือ้ แบคทีเรีย ไดแก ผลิตภัณฑ พีพ-ี บีเค33 พีพ-ี บี10
พีพี-บี15 จาก 8 ลิตร เปน 100 ลิตร ตอครั้ง ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของเกษตรกร
ไดอยางทั่วถึง และลดการสูญเสีย การปนเปอนจากการผลิตได

เครื่องหมัก (Fermenter) จากงบประมาณโครงการการรวมมือทางดานเศรษฐกิจแบบใหเปลา
เพื่อพื้นฐาน และความมั่นคงของมนุษย (โครงการคุซะโนะเนะ) รัฐบาลญี่ปนุ

3.3) การตรวจวิเคราะหสารตกคางในผลผลิตกอนสงจําหนาย
(1) การตรวจสอบดวยชุดทดสอบ 3 ชุด รวมจํานวน 12,230 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 106.72 เทียบแผน
ตรวจไมพบสารพิษตกคาง รอยละ 94.77 พบในระดับปลอดภัย รอยละ 5.22 และพบในระดับไมปลอดภัย
รอยละ ≤0.01 ดังรายละเอียดดังนี้
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• ชุดทดสอบ GT ตรวจไมพบสารพิษตกคางรอยละ 90.59 พบในระดับปลอดภัย รอยละ 9.40
พบในระดับไมปลอดภัย รอยละ ≤0.01
• ชุดทดสอบ PY ตรวจไมพบสารพิษตกคาง รอยละ99.89 พบในระดับปลอดภัย รอยละ 0.11
• ชุดทดสอบ DTC ตรวจไมพบสารพิษตกคาง รอยละ 99.43 พบในระดับปลอดภัย รอยละ 0.57
(2) การตรวจสอบดวยวิธีมาตรฐาน ดวยเครื่องมือ GC, GC-MS และ LC-MS-MS จํานวน 579 ตัวอยาง
คิ ด เป น ร อ ยละ165.43 เที ย บแผน จากผลการตรวจไม พ บสารพิ ษ ตกค า ง ร อ ยละ73.58
พบในระดับระดับปลอดภัย รอยละ 22.97 และพบในระดับไมปลอดภัย รอยละ 3.45

การวิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐาน

การวิเคราะห์โดยวิธีรวดเร็ว
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ไม่พบ

พบปลอดภัย

พบไม่ปลอดภัย

กราฟแสดงผลการตรวจหาสารตกคางในผลผลิตกอนสงจําหนายประจําปงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตรที่ 5 การบร�หารจัดการการตลาดเพ�่อสังคม
ในปงบประมาณ 2562 มูลนิธโิ ครงการหลวงดําเนินงานบริหารจัดการการตลาดเพือ่ สังคม โดยหนวยงานหลัก
คือ ฝายงานการตลาดโครงการหลวง และฝายกลุม กิจกรรมพิเศษโครงการหลวง มีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ
2562 ดังนี้
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการผลผลิตตลอดหวงโซอุปสงคอุปทาน เพ�่อเพ��มความสามารถ
ในการแขงขัน
1.1 มูลคาการรับซือ้ และจําหนายผลผลิต ใน 5 กลุมหลัก ไดแก
1. ผลิตภัณฑสําหรับบริโภค ไดแก ผัก สมุนไพร ผลไม พืชไร ประมง ปศุสัตว และอาหารแปรรูป
2. ผลิตภัณฑสําหรับทําความสะอาด ไดแก ผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพร อาทิ แชมพู ครีมนวดผม
โลชั่นบํารุงผิว
3. ผลิตภัณฑงานฝมือ ไดแก หัตถกรรม บุหงา
4. ผลิตผลและผลิตภัณฑการเกษตร ไดแก ไมดอก ไมประดับ ปุย เมล็ดพันธุ
5. สินคาอื่น ไดแก ผลิตภัณฑดอยคํา ผลิตภัณฑจากโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ผลิตภัณฑจาก
โครงการพัฒนาดอยตุง
ในปงบประมาณ 2562 มีการวางแผนการทํางานรวมกันอยางใกลชดิ ระหวางหนวยจัดการการตลาด และ
หน ว ยผลิ ต ไดแก สถานีวิจัย/เกษตรหลวง และศูนยพัฒนาโครงการหลวง โดยมุ  ง เน น ส ง เสริ ม การผลิ ต พื ช ที่
ตรงตามความตองการของตลาด เนื่องจากปญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน และการตัดราคาซื้อผลผลิตจากพอคา
ภายนอก ทําใหมลู คาการรับซือ้ ผลผลิตจากเกษตรกรในปงบประมาณ 2562 มีแนวโนมลดลงเมือ่ เทียบกับปงบประมาณ
27
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2560 และ 2561 โดยมูลคาการรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรในปงบประมาณ 2562 เปนจํานวนเงิน 857.06 ลานบาท
(ไมรวมผลิตภัณฑของโครงการสวนพระองคอนื่ ) ลดลงจากปงบประมาณ 2561 รอยละ 6.31 และมีมลู คาการจําหนาย
1,473.87 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ 2561 รอยละ 10.92 โดยมูลคาจําหนายหลัก คือ สินคาในกลุมผัก ผลไม
และสินคาแปรรูป
มูลค่ารับซือ้ ผลผลิตเกษตรกร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2562

1000.

ล้านบาท

800.
600.
400.
200.
.
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

นอกจากนีใ้ นปงบประมาณ 2562 กลุม สินคาแปรรูป ไดแก ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป
ชา และกาแฟ มีมูลคาการรับซื้อเพิ่มขึ้นรอยละ 19.53 เมื่อเทียบกับ ปงบประมาณ 2561 โดยมีการรับซื้อรวมทั้งสิ้น
108.76 ลานบาท
ตารางมูลคาการรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรปงบประมาณ 2561 และ 2562
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กลุมสินคา
ผัก
ไมผล
ไมดอกไมประดับ
พืชไร
พืชสมุนไพร
ปศุสัตว
ประมง
เห็ด
สินคาแปรรูป
ดอกไมแหง
ปาไม
สินคาอื่นๆ
รวมซื้อสินคาโครงการหลวง
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สินคาโครงการสวนพระองคอ่นื ๆ
รวมซื้อสินคาทั้งสิ้น

มูลคารับซื้อ (บาท)
ปงบประมาณ 2561

594,830,840
106,908,385
45,191,829
13,223,427
7,526,273
8,444,182
6,253,124
38,105,823
90,993,066
1,659,731
17,064
1,601,546
914,755,291
191,310,626
1,106,065,917

% เปลี่ยนแปลง

ปงบประมาณ 2562

553,462,150
97,669,047
41,204,850
11,970,112
7,540,374
7,541,424
4,233,621
22,021,936
108,764,988
786,521
1,865,174
857,060,196
155,840,063
1,012,900,259

มูลคา (บาท)

รอยละ

-41,368,689.92
-9,239,338.27
-3,986,979.50
-1,253,315.00
14,100.49
-902,758.43
-2,019,503.50
-16,083,887.15
17,771,921.98
-873,210.64
-17,063.75
263,628.15
-57,695,095.54
-35,470,562.51
-93,165,658.05

-6.95
-8.64
-8.82
-9.48
0.19
-10.69
-32.30
-42.21
19.53
-52.61
-100.00
16.46
-6.31
-18.54
-8.42

ที่มา : สรุปจากรายงานการจายเงินคืนเกษตรกร จากฐานขอมูลระบบสารสนเทศงานตลาด (ขอ E5.1)
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ปริมาณรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562 และ 2561 (ล้านหน่วยผลผลิต)
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปริมาณรับซื้อ 2562 2.23

2.35

2.51

2.61

2.47

2.96

2.3

2.05

1.74

2.01

2.31

2.07

ปริมาณรับซื้อ 2561 2.32

2.50

2.43

2.65

2.61

3.36

2.48

2.57

2.02

2.4

2.17

2.19

สําหรับปริมาณการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในปงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 27.62 ลานหนวย
(เฉลี่ย 2.3 ลานหนวยตอเดือน) ลดลงจากปงบประมาณ 2561 ที่รับซื้อเขา 29.69 ลานหนวย (เฉลี่ย 2.47
ลานหนวยตอเดือน) โดยมีปริมาณลดลงในชวงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2562
มูลค่าการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562 และ 2561 (ล้านบาท)
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มูลค่ารับซื้อ 2562 67.56

72.57

79.51

85.4

79.87

79.84

62.7

59.86

60.81

67.07

72.18

68.9

มูลค่ารับซื้อ 2561 70.48

81.20

80.65

85.93

84.91

91.75

67.66

75.59

61.09

77.45

70.88

67.05

600

มูลค่าที่จ่ายคืนเกษตรกรค่าผลผลิตปีงบประมาณ 2561 และ 2562

594.83

500
400
300

191.31
45.19

90.99
13.22

7.53
ุนไพ
ร

106.91

100

พืช
ไร่

200

8.44

6.25

1.66

0.02

38.11

1.60

รส่ว
งกา
โคร
ค้า
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ปีงบประมาณ 2562

สิน

ปีงบประมาณ 2561
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ื่นๆ
งค์อ

ระอ

นพ

สิน

ค้า

อื่น

ๆ

เห็ด

้ง
้แห

ดอ

กไม

รรูป

แป

ไม้

ค้า

ป่า

สิน

ง
ะม
ปร

ว์
ุสัต
ปศ

สม
พืช

ไม้ผ
ล
อก
ไม้ป
ระด
ับ
ไม้ด

ผัก

ล"านบาท

ในปงบประมาณ 2562 มีมลู คาจายคืนเกษตรกรสูงสุดในกลุม ผัก ไมผล สินคาแปรรูป และไมดอก เปนจํานวน
594.83, 106.91, 90.99 และ 45.19 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมีการรับสินคาจากโครงการสวนพระองค
เพื่อจําหนายในรานโครงการหลวง คิดเปนมูลคา 191.31 ลานบาท
ตารางสรุปมูลคาการจําหนายสินคารายกลุมผลิตผล เปรียบเทียบปงบประมาณ 2561 และ 2562
ลําดับ

กลุมสินคา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผัก
ไมผล
ไมดอกไมประดับ
พืชไร
พืชสมุนไพร
ปศุสัตว
ประมง
เห็ด
สินคาแปรรูป
ดอกไมแหง
ปาไม
สินคาอื่นๆ
รวมขายสินคาโครงการหลวง
สินคาโครงการสวน
พระองคอื่นๆ
รวมรายไดทั้งสิ้น
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มูลคาจําหนาย (บาท)
ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
859,484,592
813,230,916
181,853,691
170,033,446
59,895,087
53,804,452
25,894,774
21,281,905
11,051,592
9,049,222
9,877,679
8,552,556
9,623,792
7,094,981
14,206,085
11,665,138
225,371,824
195,385,027
4,018,001
2,782,998
80,140
145,060
67,205,467
35,122,435
1,468,562,726
1,328,148,137

เปลี่ยนแปลง
มูลคา (บาท)
รอยละ
-46,253,677
-5.38
-11,820,245
-6.50
-6,090,635
-10.17
-4,612,869
-17.81
-2,002,370
-18.12
-1,325,123
-13.42
-2,528,811
-26.28
-2,540,948
-17.89
-29,986,796
-13.31
-1,235,002
-30.74
64,920
81.01
-32,083,032
-47.74
-140,414,588
-9.56

186,052,424

145,721,064

-40,331,360

-21.68

1,654,615,150

1,473,869,201

-180,745,948

-10.92

หมายเหตุ : 1. รายไดแสดงยอดขายกอนหักสวนลดและรับคืนสินคาประจําปงบประมาณ 2561 – 2562
2. สินคาอื่น ไดแก ปุย ,หัตถกรรม, รายไดคาขนสง, รายไดเบ็ดเตล็ด, รายไดจําหนายวัสดุบรรจุ, รายรับจากการจัดงานโครงการหลวง เปนตน
3. ยอดจําหนายเห็ด เปนรายการจําหนายเห็ดสด สวนยอดจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ด แสดงรวมในหมวดสินคาแปรรูป

1.2 การจัดการผลผลิตของศูนยผลิตผลโครงการหลวง
ผลิตผลและผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการจัดการที่ศูนยผลิตผลโครงการหลวงทั้งเชียงใหมและ
กรุงเทพฯ มีปริมาณรวม 27,035,999.15 หนวย โดยผลิตผลในกลุมผักมีปริมาณสูงสุด คิดเปนจํานวน
18,887,742.26 กิโลกรัม ผลิตผลอื่นประกอบดวย ผลิตภัณฑแปรรูป ปริมาณรวม 4,517,187.4 หนวย ผลไม
1,479,490.22 หนวย ธัญพืช 520,557.2 หนวย ดอกไมและไมใบประดับ 766,996 หนวย สมุนไพร 547,134.37
หนวย สินคาปศุสตั วและประมง 122,366 หนวย และ สินคาอืน่ ไดแก เห็ด ปุย อินทรีย บุหงา 194,525.5 หนวย
ในปงบประมาณ 2562 ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม ไดรับการรับรองระบบการจัดการที่ดี
ในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และการวิเคราะหและควบคุมจุดวิกฤตในการ
ผลิตอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Points : HACCP) นอกจากนี้ยังอยูระหวางการดําเนินการ
ขอรับรองระบบประกันคุณภาพ HACCP มาตรฐาน Codex ในโรงงานชาและกาแฟ 11 แหง และอาคาร
ผลิตผลของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 35 แหง
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ดอกไม้ไม้ประดับ
1.74%

สมุนไพร อื่นๆ
0.78% 0.44% ประมงและปศุสัตว์
0.44%

พืชไร่และธัญพืช
2.11%

ผลไม้
4.28%

ผลิตภัณฑ์แปรรูป
12.36%

ผัก
77.84%

สัดส่วนของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2562

สัดสวนของผลผลิตที่ผานเขาระบบศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และกรุงเทพฯ เปนไปในทิศทาง
เดียวกันคือ ผลผลิตที่ผานเขาระบบศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหมสูงสุด คือ ผลผลิตผัก รอยละ 77.84
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑแปรรูป รอยละ 12.36 และผลผลิตที่ผานเขาระบบของศูนยผลิตผลโครงการหลวง
กรุงเทพฯ สูงสุด คือ ผลผลิตผัก รอยละ 55.18 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑแปรรูป รอยละ 24.70

พืชไร่ และธัญพืช
1.58%
ผลไม้
7.67%

พืชสมุนไพร
4.31%

สินค้าอื่นๆ (เห็ดสดและ
ปุ๋ย)
1.24%
ประมงและปศุสัตว์
0.47%

ไม้ดอกไม้ประดับ
4.85%
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
24.70%

พืชผัก
55.18%

สัดส่วนของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพฯ
ปีงบประมาณ 2562

31
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ในปงบประมาณ 2562 ระหวางเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 มีปริมาณการทําลายสะสม 249,717
หนวย คิดเปนรอยละ 0.91 จากปริมาณรับซื้อ ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ 2561 รอยละ 0.12 โดยมีการทําลายลดลง
ในกลุมผัก สมุนไพร และผลไม สวนดอกไม มี รอยละการทําลายเพิ่มขึ้นจากป 2561 รอยละ 4.09 ของปริมาณรับซื้อ
ผลผลิต โดยสวนใหญมกี ารทําลายทีศ่ นู ยผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพ จากการลดคําสัง่ ซือ้ ในกลุม ลูกคาโรงแรมและ
รานดอกไม เนือ่ งจากราคาดอกไมนาํ เขาจากตางประเทศมีราคาถูกกวา และหนวยงานสวนใหญลดคาใชจา ยในการใช
ดอกไมสดลดลง
ตารางเปรียบเทียบปริมาณซื้อเขาและปริมาณทําลายตามกลุมผลผลิต ปงบประมาณ 2561 และ 2562
กลุม
ผลผลิต

หนวย

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

ปริมาณซื้อ

ปริมาณทําลาย

% ทําลาย

ปริมาณซื้อ

ปริมาณทําลาย

% ทําลาย

%
เปลี่ยนแปลง

23,243,347

255,162

1.10

21,290,107

184,988

0.87

-0.23

ผัก

กก.

สมุนไพร

หนวย

664,141

11,266

1.70

551,898

5,245

0.95

-0.75

ผลไม

กก.

1,984,311

5,750

0.29

1,793,477

112

0.01

-0.28

ดอกไม

หนวย

1,654,932

40,145

2.43

852,890

55,615

6.52

4.09

อื่นๆ

หนวย

2,847,141

1,362

0.05

2,817,029

3,757

0.13

0.09

30,393,871

313,685

1.03

27,305,401

249,717

0.91

-0.12

รวม

ปริ ม าณทํ า ลายผลผลิ ต ผั ก ป ง บประมาณ 2562 ของศู น ย ผ ลิ ต ผลโครงการหลวงเชี ย งใหม
สูงสุดในชวงเดือนกุมภาพันธ รองลงมาคือ เมษายน และกรกฎาคม 2562 ตามลําดับ เนื่องจากชวงเดือนกุมภาพันธ
มีผลผลิตผักบางชนิดในปริมาณมาก บางสวนหมดอายุการเก็บรักษากอนจะสามารถจําหนายได สวนปริมาณทําลาย
ผลผลิตทีผ่ า นศูนยผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพ สูงสุดคือ ผัก ในเดือนมกราคม 2562 และไมดอกในเดือนมีนาคม
30,000
24,965

25,000

ผัก
สมุนไพร
ไม้ผล
ไม้ดอก
แปรรูป
พืชไร่

20,000
15,000

13,685

12,816

10,000
5,000
0

4,739

5,172

4,100 4,103

1,460
1,204
270 562
121
ปริมาณ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

ปริมาณทําลาย (หนวย) ตามกลุมผลผลิต ศูนยผลิตผลเชียงใหม ปงบประมาณ 2562
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30,000
25,000
20,000
15,000
9,783 10,799

10,000
5,000

4,249 3,232

0

9,027
4,370

6,785

6,010

7,627 7,065

ผัก
สมุนไพร
ไม้ผล
ไม้ดอก
แปรรูป
พืชไร่

1,164 1,180

ปริมาณ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

ปริมาณทําลาย (หนวย) ตามกลุมผลผลิต ศูนยผลิตผลกรุงเทพฯ ปงบประมาณ 2562

1.3 ผลประกอบการและการดําเนินการของรานโครงการหลวง
ผลประกอบการของรานโครงการหลวงในปงบประมาณ 2562
มี ย อดจํ าหน ายสิ นค าเป นมู ลค า 507.23 ล านบาท เมื่ อเที ย บกับ
ปงบประมาณ 2561 มียอดจําหนายลดลงรอยละ 8.38 เนื่องจากราน
โครงการหลวงป ด ทํ า การไป 1 สาขา คื อ ร า นโครงการหลวง
สาขามูลนิธิพระดาบส และรานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซา
เชียงราย ปดชั่วคราวเพื่อรอการปรับปรุงพื้นที่ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
2561 แตในปงบประมาณ 2562 มูลนิธิโครงการหลวงไดเปดราน
โครงการหลวงเพิ่มอีก 1 สาขา คือ รานโครงการหลวง สาขาวังแดง
โดยเปดทําการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มูลนิธิโครงการหลวงได
พัฒนารานโครงการหลวง สาขาวังแดง เปนรานตนแบบระบบ IT เพื่อสื่อสารเรื่องราวของมูลนิธิโครงการหลวง
ที่เกิดขึ้นดวยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคนายกกิตติมศักดิ์ทั้ง 2 พระองค เพือ่ เปน
สถานที่จําหนายผลิตผล ผลิตภัณฑ ตราโครงการหลวง และโครงการพระราชดําริอื่น ๆ โดยใชเทคโนโลยีเชื่อมโยง
ระบบการบริหาร ระบบการสือ่ สาร และการประชาสัมพันธ เพือ่ ความคลองตัวในการดําเนินงาน และตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบันไดอยางแทจริง ซึ่งรูปแบบของรานโครงการหลวง สาขาวังแดง จะเปนตนแบบ
สําหรับการปรับปรุงรานโครงการหลวงสาขาอื่นตอไป
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ปจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีรานโครงการหลวง รวมทั้งสิ้น 15 สาขา ตั้งอยูในกรุงเทพฯ 10 สาขา และพื้น
ที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 5 สาขา
รานโครงการหลวงที่มียอดจําหนายสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขา อ.ต.ก. มียอดจําหนาย 108.31 ลานบาท
ลดลงจากปงบประมาณ 2561 รอยละ 10.07 สาขา ทาอากาศยานดอนเมือง 2 มียอดจําหนาย 52.97 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 รอยละ 0.20 และสาขาสุเทพ มียอดจําหนาย 51.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2561 รอยละ 0.58 ตามลําดับ
สําหรับรานโครงการหลวงทีม่ อี ตั ราเติบโตของยอดจําหนายสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขา สนามบินเชียงใหม
มีอัตราเติบโตรอยละ 25.09 สาขาเซ็นทรัลพลาซา แอรพอรตเชียงใหม มีอัตราเติบโตรอยละ 23.89 และ สาขา
สุวรรณภูมิ 1 และ 2 มีอัตราเติบโตรวมรอยละ 17.50 ตามลําดับ
ตารางเปรียบเทียบมูลคาการจําหนายสินคารายชองทางการจําหนาย
ลําดับ

กลุมลูกคา

มูลคาจําหนาย (บาท)
ป 2561

ป 2562

เปลี่ยนแปลง
มูลคา(บาท)

รอยละ

1

รานโครงการหลวง

553,618,818

507,229,900

-46,388,919

-8.38

2

รานคาปลีกสมัยใหม

440,657,980

413,467,410

-27,190,570

-6.17

3

ตลาดบริการ

186,889,130

171,264,383

-15,624,746

-8.36

4

ผูคาคนกลาง

173,163,151

156,632,205

-16,530,946

-9.55

5

ตลาดแปรรูปสินคา

102,154,613

98,798,343

-3,356,270

-3.29

6

หนวยขายเคลื่อนที่

140,684,946

56,867,784

-83,817,161

-59.58

8

ลูกคารายยอย/ลูกคาทั่วไป

57,446,512

69,609,176

12,162,664

21.17

1,654,615,150

1,473,869,201

-180,745,948

-10.92

รวมรายไดทั้งสิ้น

สําหรับมูลคาการจําหนายรายชองทาง รานโครงการหลวงนับเปนชองทางสําคัญในการจําหนายใน
ปงบประมาณ 2562 โดยมีมลู คาการจําหนาย 507.23 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ 2561 เปนจํานวนเงิน 46.38
ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.38 ตามดวยกลุมรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ซึ่งมีมูลคาการจําหนายรวม
413.47 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ 2561 รอยละ 6.17 โดยทั้งสองชองทางมีสัดสวนมูลคาการจําหนาย
คิดเปนรอยละ 34 และ 28 จากยอดจําหนายรวม ตามลําดับ
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รายได้รายสาขา ร้านโครงการหลวงเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 เทียบ 2561
60.
ปีงบประมาณ 2,561

มูลค่า (ล้านบาท)

50.

ปีงบประมาณ 2,562

40.
30.
20.
10.

์ต…

เซ็น

ทร
ัลพ

สน

ลาซ

เชีย

่าแอ

ร์พ

อุด
รธา

อร

นี

งให
ม่ 8
9

งรา
ย

าม
บิน

เชีย

เชีย

งให
ม่

สุเท
พ

.

นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2562 รานโครงการหลวงสาขาของเชียงใหม มีแนวโนมยอดขายเพิ่มขึ้น
ยกเวนสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ที่ลดลงเล็กนอย และสาขาเชียงรายที่ปดปรับปรุงพื้นที่ของศูนยการคา สวนราน
โครงการหลวงสาขาในกรุงเทพฯ มีแนวโนมยอดขายลดลง 8 สาขา รวมสาขามูลนิธิพระดาบสที่ปดดําเนินการไปใน
ชวงตนป 2562 ยกเวนสาขาทาอากาศยานดอนเมือง 2 และสาขาสุวรรณภูมิ ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ 2561
รายได้รายสาขา ร้านโครงการหลวงกรุงเทพฯ ปีงบประมาณ 2562 เทียบ 2561
140.
ปีงบประมาณ 2,561

120.

ปีงบประมาณ 2,562

มูลค่า (ล้านบาท)

100.
80.
60.
40.
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ท่า

อาก
าศ

ิ

ภูม
รรณ
สุว

2

๒
ือง
นเม

ยาน

ดอ

ะด
าบ
ส

พร

ดี
าธิบ
.รา
ม

พัท
ิวัล

สต
ัลเฟ

รพ

ร์เช
่
งมา
บอ
ทร
เซ็น

ิต
รังส

ร์พ
า

ร์ค

ือง

ฟิว

เจอ

นเม

ท่า

อาก
าศ

ยาน

ดอ

ลด

1

๑

าม
์สย

ร
ดิโอ

กษ
ต
ม.เ

อ.ต

.ก.

.

ยาบ
ีช

20.

เมื่อเปรียบเทียบยอดจําหนายแยกตามกลุมสินคา พบวา รานโครงการหลวงสาขาตาง ๆ ในกรุงเทพฯ มียอด
จําหนายรวมสูงกวารานโครงการหลวงสาขาในเชียงใหมทกุ กลุม สินคา โดยกลุม ผัก ไมผล แปรรูป สินคาบริษทั ดอยคําฯ
และสวนจิตรลดา มียอดจําหนายสูงสุด 5 ลําดับแรก
เปรียบเทียบยอดจำหน่าย ตามกลุ่มสินค้า ปีงบประมาณ 2562

ล้านบาท

120.00
100.00

เชียงใหม่

80.00

กรุงเทพฯ

60.00
40.00
20.00
ดอยตุง

สินค้าหัตถกรรม

ฝากขาย-โครงการหลวง

วังสวนจิตร

บ.ดอยคำ

ผลิตภัณฑ์หน่วยงานอื่น

ค่าวัสดุบรรจุ

สินค้าอื่นๆ

ดอกไม้แห้ง

แปรรูป

ประมง

ปศุสัตว์

ไม้ดอก

กาแฟ

ไม้ผล

พืชไร่

สมุนไพร

ผัก

-

2. การเพ��มประสิทธิภาพการจัดการการตลาดเพ�่อสังคม
2.1 การดําเนินงานของกองทุนหมุนเวียน
มูลนิธิโครงการหลวงไดจัดตั้งฝายกลุมกิจกรรมพิเศษโครงการหลวง ตามโครงสรางที่ประกาศใชเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อทําหนาที่สนับสนุนและตอยอดเพิ่มมูลคาของผลผลิต โดยมีหนวยงานภายใตฝาย
ประกอบดวย (1) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ ซึ่งทําหนาที่ทดลอง คนควาการแปรรูปผลิตภัณฑที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดผูบริโภค (2) รานสวัสดิการรวม 10 แหง เพื่อใหบริการอาหารแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติ
งานในพื้นที่ รวมทั้งคณะศึกษาดูงานและฝกอบรม (3) จุดจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑ และบริการที่พักแก
ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน และผูศึกษาดูงานในพื้นที่ 41 แหง โดยกิจกรรมเหลานี้ดําเนินงานในรูปแบบกองทุน
หมุนเวียน มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านของแตละกองทุนโครงการ ใหเอือ้ ประโยชนตอ การดําเนินงาน
เชิงรุก ภายใตระเบียบและขอกําหนดของมูลนิธโิ ครงการหลวง การดําเนินงานในภาพรวมในปงบประมาณ 2562
กองทุนโครงการ จํานวน 27 กองทุน มีรายรับจากการดําเนินงานทัง้ ผลิตภัณฑอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑเกษตร
และงานบริการ รวมทั้งสิ้น 345.33 ลานบาท แบงเปน รายรับจากการจําหนายสินคา 88.25 ลานบาท
รายรับจากการจําหนายอาหารและบริการ 59.57 ลานบาท รายไดจากการชดใชทางบัญชีคาสินคาและบริการ
ระหวางกันภายในองคกร 196.60 ลานบาท และรายไดอื่น ๆ 920,761.74 บาท มีสินคาคงเหลืออยูระหวาง
รอจําหนายเปนมูลคา 192,978,695.94 บาท
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รายได้เบ็ดเตล็ด
0%
รายรับชดใช้ทาง
บัญชีค่าสินค้าและ
บริการ
57%

รายได้จากการ
จำหน่ายสินค้า
26%
รายได้จากการ
จำหน่ายอาหาร
และบริการ
17%

สัดสวนรายรับกองทุนโครงการ จํานวน 27 กองทุน สังกัดฝายกลุมกิจกรรมพิเศษโครงการหลวง
ปงบประมาณ 2562
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2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม

การพัฒนาผลิตภัณฑ ใหม ในป พ.ศ. 2562

• ซอสพริกเขียว ซอสพริกแดง ซอสพริกหวานมะมวง

ชุดซอสพริก Hot pepper sauce (แพ็ค 3 ขวด)

ขนมหมอแกงอบกรอบ รสถั่วแดงหลวง
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2.3 กิจกรรมสนับสนุนการตลาด
มูลนิธโิ ครงการหลวงใหความสําคัญในการวางแผนการผลิตและจัดจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑแก
ผูบ ริโภคทุกชองทาง และมุง เนนการเพิม่ ฐานลูกคาในตางจังหวัด โดยจําหนายผานคนกลาง และการออกหนวย
ขายเคลือ่ นทีต่ ามจังหวัดตาง ๆ เพือ่ ใหสนิ คาเขาถึงตอบสนองความตองการและเขาถึงกลุม ลูกคาใหมากทีส่ ดุ ดังนี้
1) การออกรานแสดงสินคา ในหนวยงานของรัฐและเอกชน เพือ่ นําเสนอผลิตผลและผลิตภัณฑโครงการหลวง
ใหกบั กลุม ลูกคาทางตรงทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม อีกทัง้ ยังไดออกหนวยขายเคลื่อนที่ตาม
ตางจังหวัด เชน จ.นครสวรรค และ จ.ระยอง รวม 234 ครัง้ และไดทําขอตกลงกับกรมราชทัณฑในการซื้อสินคา
จากโครงการหลวงไปจําหนายในรานสงเคราะหผูตองขัง ทั้ง 7 เรือนจํา ไดแก เรือนจํากลางคลองเปรม,
เรือนจําพิเศษกรุงเทพ, ทัณฑสถานหญิงกลาง, ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ, ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง,
เรือนจํากลางบางขวาง และเรือนจําจังหวัดนนทบุรี และการรับผัก-ผลไมสดไปประกอบอาหารในรานอาหารชวนชม
ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลราชทัณฑ
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2) การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับโรงแรมและรานอาหาร ดังนี้ (1) สมาคมผูประกอบวิสาหกิจในยาน
ราชประสงค ซึง่ มีสมาชิกโรงแรม 8 แหง และรานอาหารชัน้ นํารวม 100 แหง จัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติ
Taste it all@ Ratchaprasong ประจําป และนําผลผลิตจากโครงการหลวงเปนวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร (2) โรงแรม 137 Pillars เชิญโครงการหลวงไปรวมออกรานในงาน “Invitation for 137 Pillars
Organic Gourmet Festival” (3) รานอาหาร Greyhound Cafe จัดทํา Special Menu
ภายใตแนวความคิด Perfectly Imperfect โดยนําผลผลิตโครงการหลวงทีม่ คี ณ
ุ ภาพแตมรี ปู ทรง/ขนาด
ไมเปนไปตามความตองการของตลาด ปรุงเปนเมนูพเิ ศษ จําหนายในราน Greyhound Cafe (4) Sizzler
ซึ่งจัดโปรโมชั่นวันวาเลนไทน นําสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 ไปทําของหวานเมนูพิเศษตอนรับ
วาเลนไทนสื่อบอกรัก สงความสุขในทุกคํา และจัดทําโครงการโรงเรือนในโรงเรียน ใหกับลูก ๆ ของ
เกษตรกรบนดอย ที่อยูโรงเรียนในเขตพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง

3) การเพิม่ ชองทางการจําหนายสินคาดวยโซเชียลมีเดียและ Platform ใน Application Line ในชือ่ @Royal
Project และเพิม่ ชองทางการจัดจําหนายสินคาแปรรูป ตราโครงการหลวง ผาน Application Shopee
4) การจัดชุดของขวัญปใหม ป 2563 โดยมีรูปแบบกระเชารวม 10 รูปแบบ สามารถจําหนายไดจํานวน
9,282 ชุด เปนมูลคาทั้งสิ้น 6,868,018.00 บาท

5) ระบบการจัดสงสินคา โดย บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส เครือบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด เขามาชวยพัฒนา
การสงสินคาใหกับลูกคาโครงการหลวงกลุมรานอาหารและโรงแรม และรานโครงการหลวง
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงเปนองคกรที่มีคุณธรรม
มีระบบปฏิบัติงานที่ดี และมีความยั่งยืน
มูลนิธิโครงการหลวงมีเปาหมายพัฒนาบุคลากรขององคกรใหเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม และมีระบบ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ดี โดยการพั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ง านและศั ก ยภาพบุ ค ลากรในองค ก ร ตามวงจรการพั ฒ นา
คุณภาพงานอยางตอเนื่อง (PDCA) เพื่อใหมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น นําไปสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง
มีความเปนเลิศ และมั่งคงยั่งยืน เนนการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการฐานขอมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
สรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. จํานวนบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง ประกอบดวย คณะทํางาน ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน จํานวน 70 คน เจาหนาที่ 770 คน ลูกจางประจํา จํานวน 382 คน และลูกจางชั่วคราว 1,680 คน
2. การพั ฒ นาด า นการเรี ย นรู  โ ครงการหลวง ในป ง บประมาณ 2562 มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงได พั ฒ นา
หลักสูตรการเรียนรูงานโครงการหลวง จํานวน 26 หลักสูตร ในพื้นที่สถานีวิจัย/เกษตรหลวง และศูนยพัฒนา
โครงการหลวงที่เปนแหลงเรียนรู 39 แหง มีจํานวนผูเขาศึกษาเรียนรู และฝกอบรม ประกอบดวย นักเรียนนักศึกษา
เกษตรกรในและนอกพืน้ ที่ องคกรตาง ๆ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ รวมทัง้ ผูส นใจทัว่ ไป รวมทัง้ สิน้ 14,978 คณะ
จํานวน 92,447 คน
3. การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ปงบประมาณ 2562 มูลนิธิโครงการหลวงไดพัฒนาระบบการ
จัดการฐานขอมูล และพัฒนาระบบการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้
3.1 งานบริหารจัดการระบบเครือขาย ประกอบดวย
1) การบํารุงรักษาเครื่องแมขาย (Server) ใหสามารถรองรับการใชงานในสํานักงานทุกแหงทั้งที่จังหวัด
เชียงใหม กรุงเทพฯ เพื่อใหมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการบํารุง
รักษาระบบเครือขายหลัก (Wide Area Network : WAN) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงขอมูลของเครื่อง
แมขาย ระหวางพื้นที่ดําเนินการสวนกลางทั้งในจังหวัดเชียงใหม กรุงเทพฯ กับสถานีวิจัย/เกษตรหลวง
และศูนยพัฒนาโครงการหลวง ดวยความเร็วระดับ 10 Mbps พรอมบํารุงรักษาระบบเครือขายภายใน
(Local Area Network : LAN) สําหรับเครื่องลูกขาย (Desktop PC) ทุกเครื่อง ใหสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลกับฐานขอมูลหลักได ดวยความเร็วระดับ 100/1000 Mbps
2) การพัฒนาระบบอินทราเน็ต และอินเทอรเน็ตของหนวยงานสวนกลาง 3 แหง ไดแก สํานักงาน
มูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และศูนยผลิตผลโครงการหลวง
กรุงเทพฯ ดวยความเร็วระดับ 10/5 Mbps (ในประเทศ/ตางประเทศ) ระบบอินเทอรเน็ตของสถานีวจิ ยั /
เกษตรหลวง และศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38 แหง ยกเวนศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอที่ยังไม
พร อ มดํ า เนิ น การ โดยเรี ย กใช ง านระบบอิ น เทอร เ น็ ต ด ว ยความเร็ ว ระดั บ 1024/512 Mbps
รวมถึงการติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมใชงานในเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหถูกตองตามลิขสิทธิ์
จํานวน 63 เครื่อง
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3.2 งานบริหารจัดการดานขอมูลสารสนเทศ และภูมสิ ารสนเทศ ประกอบดวย
1) การพัฒนาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสูงสุด
และปริมาณนํ้าฝน และเผยแพรขอมูลวิเคราะหสภาพอากาศของมูลนิธิฯ รายพื้นที่ผานเว็บไซต
http://www.royalprojectthailand.com/RPF_Meteorological
2) จั ด ทํ า แผนที่ ข  อ มู ล พื้ น ฐานสถานี วิ จั ย /เกษตรหลวง และศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง 39 แห ง
ขอมูลเกษตรกรรายแปลงทุกชนิดพืช ไดแก ผัก, ไมผล, ไมดอก, พืชไร, กาแฟ, ชา พรอมไฟลแผนที่
3) จัดทําขอมูลความรูดานการใชงานระบบ ERP-SAP บนอินทราเน็ต ผานเว็บไซตมูลนิธิโครงการหลวง
3.3 การจัดทําฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในปงบประมาณ 2562 มูลนิธโิ ครงการหลวงไดจดั ทําฐานขอมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส พรอมจัดทํา E-Book (Full Text) ซึ่งจะเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคลากรในองคกร
และบุคคลทั่วไปอยางกวางขวางยิ่งขึ้น โดยมีหนังสือและเอกสารวิชาการสําคัญที่ควรเก็บรักษาและเผยแพร
ใหเปนประโยชน จํานวน 139 เลม โดยสืบคนรายการสิ่งพิมพไดที่ เว็บไซต library.cmu.ac.th และเว็บไซต
royalprojectthailand.com
3.4 การพัฒนาโปรแกรมปฏิบตั กิ ารเพือ่ รองรับระบบปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประกอบดวย (1) โปรแกรม
ปฏิบัติการซื้อขายผลผลิต (2) โปรแกรมปฏิบัติการงานขายหนาราน (Point of Sales) (3) โปรแกรมปฏิบัติ
การงานเมล็ดพันธุ (4) ระบบ Web Application (RPF-WEB) เพือ่ พัฒนาระบบซือ้ -ขายผลผลิต ระหวางศูนยฯ/
สถานีฯ และ เกษตรกร พัฒนาระบบหักชําระหนีเ้ กษตรกร และพัฒนาระบบบันทึกขอมูลเงินได เงินหักพนักงาน
4. การเผยแพรประชาสัมพันธองคกร ในรอบปงบประมาณ 2562 มีการดําเนินการ ดังนี้
4.1 การผลิตสือ่ สิง่ พิมพเพือ่ การประชาสัมพันธ ไดแก จดหมายขาวรายเดือน วารสารโครงการหลวง จํานวน
16 ครั้ง รวม 4,600 เลม การเผยแพรขาวสาร กิจกรรมผานชองทางสื่อตาง ๆ ไดแก โทรทัศนรวม 19
ชอง วิทยุ สิ่งพิมพ และสื่อออนไลน รวม 72 ขาว
4.2 การประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน เพื่อสื่อสารถึงกลุมคนที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยมูลนิธิโครงการหลวง
มีชองทางสื่อออนไลน ประกอบดวย เว็บไซต www.royalprojectthailand.com และ www.royalprojectmarket.com เฟชบุกแฟนเพจ “โครงการหลวง” อินสตราแกรม “thairoyalproject”
และชองยูทูป “โครงการหลวง”
4.3 การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพรในงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวม 9 ครั้ง 38 วัน
5. การบริหารระบบการเงินและบัญชี ในปงบประมาณ 2562 มูลนิธิโครงการหลวงไดรับงบประมาณผาน
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการดําเนินงานของมูลนิธิ เปนจํานวน 485,000,000 บาท โดยงบการเงินไดรับการตรวจสอบและ
รับรองจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด และยังไดปรับปรุงระบบและระเบียบการเงินและบัญชี เพื่อ
ใหการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน และบัญชี ใหเปนไปดวยความถูกตอง ดังนี้
5.1) จัดทําระเบียบงบประมาณ การเงินและบัญชี พ.ศ.2562
5.2) จัดทําระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2562
5.3) รวมกองทุนหมุนเวียนไวที่สวนกลาง โดยฝายการเงินและบัญชีเปนผูควบคุมการเบิกจาย
ของกองทุนหมุนเวียน และจายคาผลผลิตตรงแกเกษตรกรรายคน
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6. การพั ฒ นาป จ จั ย พื ้ น ฐาน มู ล นิ ธ ิ โ ครงการหลวงได ร ั บ ความร ว มมื อ จากหน ว ยราชการทั ้ ง จากส ว นกลาง
และสวนทองถิ่น ในการพัฒนาและบํารุงรักษาปจจัยพื้นฐานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ไดแก การพัฒนา
แหลงนํ้า การปรับปรุงและขยายเขตไฟฟา การปรับปรุงและกอสรางถนน เสนทางลําเลียง และการกอสรางในพื้นที่
ของสถานีวิจัย/เกษตรหลวง และศูนยพัฒนาโครงการหลวง รวม 214 แหง
7. การเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ/จิตอาสาแกบคุ ลากรและชุมชน มูลนิธโิ ครงการหลวงจัดกิจกรรมจิตอาสา โดย
ความรวมมือของชุมชน และหนวยงาน รวมทั้งสิ้น 176 กิจกรรม 310 ครัง้ มีผูเขารวมกิจกรรม 34,021 คน ประกอบ
ดวย กิจกรรมปลูกหญาแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ขุดลอกฝาย
ปลูกปา พัฒนาพื้นที่ตั้งของสถานี ศูนย และชุมชน เปนตน
8. ความรวมมือกับนานาชาติ ในปงบประมาณ 2562 มูลนิธิโครงการหลวงดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ประสบการณในการพัฒนาพื้นที่สูงกับนานาประเทศ ดังนี้
8.1) ความรวมมือทางวิชาการกับ Royal Project of Bhutan

เริ่มตนขึ้นในป พ.ศ. 2544 โดยมูลนิธิโครงการหลวงไดสนับสนุนดานการปลูกไมผลเขตหนาว
ตอมาพระมหากษัตริยภูฏาน ทรงสนพระทัยในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตร จึงเกิด
ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร และงานวิจยั พัฒนาไมผลเขตหนาวทีป่ ระเทศภูฏาน ปจจุบนั มีการสนับสนุน
ตามแผนความรวมมือระยะ 5 ป กับ Royal Project of Bhutan (พ.ศ. 2558-2562) 5 โครงการ ไดแก การปลูกผัก
ผลไม ไมตดั ดอก Bangkok (Don Mueang) (DMK) การประมง และการอนุรกั ษดนิ และนํา้ รวมทัง้ การปรับปรุง
ภูมทิ ศั นเพือ่ เปนแหลงเรียนรูแ ละพักผอนหยอนใจ และการพัฒนาศูนยศกึ ษาและพัฒนาจํานวน 2 แหง ตลอดจน
ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรดานตางๆ โดยในปงบประมาณ 2562 มีกิจกรรมเดน ดังนี้
(1) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี/ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
และคณะทํางาน รวมประชุมหารือและติดตามการดําเนินงานโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ไทย-ภูฏาน ณ เมืองทิมพู และเมืองพูนาคา ราชอาณาจักรภูฏาน ระหวางวันที่ 16-20 พฤศจิกายน
2561
(2) การติดตามความกาวหนา ใหคําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานดานการปลูกผัก ไมผล
ไมตัดดอก และประมงในพืน้ ที่ 2 แหง ไดแก Chimipang Royal Project เมืองพูนาคา และ
Dechencholing Royal Project เมืองทิมพู และรวมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพรพระราช
กรณี ย กิ จ ของพระราชปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ในการสื บ สาน รั ก ษา
และตอยอดงานโครงการหลวง และเผยแพรผลงานความรวมมือระหวางมูลนิธิโครงการหลวง
และ Royal Project of Bhutan จํานวน 1 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2562
(3) การจัดการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูดานการปลูกพืชตามแนวทางโครงการหลวง
ใหแกคณะเจาหนาที่ภูฏาน จํานวน 2 ครั้ง 16 คน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวง
จ.เชียงใหมระหวางวันที่ 28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 และ 1 - 5 กันยายน 2562
(4) การลงนามความรวมมือระยะ 5 ป กับ Royal Project of Bhutan (พ.ศ. 2563-2567) โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้ 1) กิจกรรมหลัก งานไมดอกไมประดับและการจัดภูมทิ ศั น งานไมผลเขตหนาว
การปลูกพืชผักอินทรีย การจัดการดิน ปุยและการใชประโยชนจากดิน งานประมง การจัดการหลัง
การเก็ บ เกี่ ย วและมาตรฐานการจั ด การผลผลิ ต การพั ฒ นาและส ง เสริ ม การเพาะเห็ ด
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การศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนจากพืชพื้นถิ่น 2) รูปแบบความ
รวมมือทางวิชาการ สงผูเชี่ยวชาญไปอบรม ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่และเกษตรกรภูฏานหรือ
ใหเจาหนาที่และเกษตรกรภูฏานมาฝกงานในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ดําเนินงานในศูนยศึกษา
และพัฒนา ราชอาณาจักรภูฏาน จํานวน 4 แหง

8.2 ความรวมมือกับ UNODC เมียนมาร

ป พ.ศ. 2556 UNODC ประจําสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ไดขอความรวมมือจากมูลนิธิ
โครงการหลวง ในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือกของ UNODC ประจําเมียนมา
ในพืน้ ทีร่ ฐั ฉาน โดยนําองคความรูข องโครงการหลวงดานการพัฒนาทดแทนพืชเสพติด และการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืนไปประยุกตใชในการพัฒนา ซึ่งมูลนิธิฯ และ UNODC ประจําเมียนมารไดลงนามในบันทึกความ
เขาใจ (MOU) รวมกันแลวจํานวน 2 ฉบับ และฉบับที่ 2 มีผลสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยมีผลความรวมมือ ดังนี้
(1) ความรวมมือในรางบันทึกขอตกลง ฉบับที่ 2 มีสาระสําคัญ ดังนี้ มูลนิธโิ ครงการหลวงสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการเกษตรของ UNODC ไดแก 1) การถายทอด ความรูแ ละเทคโนโลยีใหแก
เกษตรกรและเจาหนาที่ ในพื้นที่ดําเนินโครงการของ UNODC 2) ใหการปรึกษาแนะนํา
เทคโนโลยีการปลูกผักในระบบโรงเรือน และระบบนํ้าหยด 3) สนับสนุนเมล็ดพันธุผักและ
กิ่งพันธุไมผลเขตหนาวใหเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 4) ใหคาํ ปรึกษาและฝกอบรมดานการผลิต
และการขอรับรองกาแฟอินทรียแ ละผักอินทรีย
(2) UNODC ประจําเมียนมาร ใหคําปรึกษาและการฝกอบรมเทคนิคการผลิตและการปลูกกาแฟ
แนะนําเมล็ดพันธุกาแฟคุณภาพสายพันธุใหม เพื่อทดลองปลูกในพื้นที่โครงการหลวง และให
คําปรึกษาและฝกอบรมการเก็บกาแฟใหมีคุณภาพ และจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ใหแก
เจาหนาที่และเกษตรกรโครงการหลวง
(3) มูลนิธโิ ครงการหลวง รวมกับสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานดาน
การเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง ใหกับเจาหนาที่ และเกษตรกรผูนําจากพื้นที่โครงการ
ของ UNODC ประจําเมียนมา ในพื้นที่โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
จํานวน 4 ครั้ง รวม 28 คน
(4) คณะผูเชี่ยวชาญของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เดินทางไปให
คําปรึกษาดานการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง เพือ่ ทดแทนการปลูกพืชเสพติด จํานวน
2 ครั้ง
(5) มูลนิธโิ ครงการหลวง สนับสนุนเมล็ดพันธุไ มโตเร็ว จํานวน 5 ชนิด และกิง่ พันธุอ าโวคาโด จํานวน
40 กิง่ รวมทัง้ วัสดุอปุ กรณสาํ หรับสาธิตการสรางโรงเรือนปลูกผักตามแบบของโครงการหลวงให
แก UNODC ประจําเมียนมาร
(6) ผูเ ชีย่ วชาญดานกาแฟ ชาวเปรู ของ UNODC ประจําเมียนมาร เดินทางมาฝกอบรมและให
คําแนะนําดานการผลิตกาแฟคุณภาพแกเจาหนาทีโ่ ครงการหลวง จํานวน 2 ครัง้ รวมทัง้ มอบ
เมล็ดพันธุก าแฟใหมลู นิธฯิ ทดลองปลูก

8.3 ความรวมมือทางวิชาการกับ สปป. ลาว
ในป พ.ศ. 2552 – 2558 มูลนิธิโครงการหลวงมีความรวมมือกับ UNODC สปป. ลาว พัฒนาชุมชน
ตอนเหนือของ สปป. ลาว ที่เคยปลูกฝน โดยการถายทอดความรูและประสบการณดานการเกษตรใหแก
เกษตรกร จํานวน 19 หมูบาน ในการปลูกพืชชนิดตางๆ ทดแทน ไดแก พืชผัก ไมผล ขาวโพด และขาวที่
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ปลอดการใชสารเคมีและการเลี้ยงหมูหลุม รวมถึงการเพิ่มผลผลิตขาวภายใตระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย
เพือ่ ใชประโยชนในการเปนแหลงอาหารและปุย คอกสําหรับการปลูกพืชตาง ๆ ตลอดจนการใหการฝกอบรม
และดูงานแกเจาหนาที่และเกษตรกรในประเทศไทยจากผลการดําเนินงานที่ผานมาประสบผลสําเร็จ
เปนที่นาพอใจ คือ ชาวบานสามารถเลี้ยงชีพไดดวยตนเอง และโครงการไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2562 มูลนิธิโครงการหลวงรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู จัดการศึกษาดูงานพืน้ ทีป่ ลูกพืชทดแทนพืชเสพติดใหแกคณะผูบ ริหาร เจาหนาที่ และเกษตรกร ของ
สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติ เพือ่ ตรวจตราและควบคุมยาเสพติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ และสถานีเกษตรหลวงอางขาง จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 26-27
พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ ผูแทน สวพส. และมูลนิธิโครงการหลวงไดเขารวมการสํารวจพื้นที่โครงการ
ปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด ณ หมูบานอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคําไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหวางวันที่ 23-27 ธันวาคม 2561 และเขารวมประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่อง ความรวมมือ
ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ครัง้ ที่ 17 ณ โรงแรม เดอะเซนต รีจสิ กรุงเทพระหวางวันที่ 10-11
มกราคม 2562
8.4 ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
มูลนิธโิ ครงการหลวงไดรบั ความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ของไตหวัน ตัง้ แต ป พ.ศ. 2512 จากการ
แลกเปลีย่ นความรูแ ละประสบการณทางวิชาการในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในป พ.ศ. 2562 มูลนิธโิ ครงการหลวง
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของไตหวัน ดังนี้ 1) International Cooperation and Development
Fund (ICDF) สนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินงานภายใตโครงการ Horticultural Development
Project จํานวน 2 โครงการหลัก 4 โครงการยอย พรอมสงบุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงานและฝกอบรมดาน
การเกษตรที่ไตหวัน จํานวน 3 คณะ รวม 18 คน ฝกอบรมดานการเกษตร ระยะเวลา 16 วัน รวม 3 คน
และมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาใหคําแนะนํา และจัดอบรมแกบุคลากรและเกษตรกรดานตางๆ รวม
5 หลักสูตร มีผูเขารับการอบรมรวม 201 คน 2) National Chung Hsing University (NCHU) โดย
มูลนิธิโครงการหลวงสงเจาหนาที่ไมผล พืชผัก อารักขาพืช ไมดอก การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การตลาด
การเงิ น และบั ญ ชี แผนงานและการต า งประเทศ ศู น ย เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ และการบริ ห ารจั ด การ
ไปศึ ก ษาดู ง านที่ NCHU และหน ว ยงานต า งๆ ในไต ห วั น ระยะเวลา 7 วั น รวม 2 คณะ
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 12 คน และมูลนิธิโครงการหลวงไดจัดหลักสูตรการฝกอบรม
สําหรับคณะนักศึกษาและอาจารยจาก NCHU จํานวน 13 คน รวมระยะเวลา 14 วัน 3) Veterans Affairs
Council (VAC) สงผูเ ชีย่ วชาญดานการเกษตรจาก Wuling Farm, Qingjing Farm และFushoushan farm
จํานวน 5 คน เดินทางมาใหความรู การแนะนําและสอนเทคนิคการปลูก การตัดแตงกิง่ และการดูแลรักษา
รวมทัง้ ดานการเก็บเกีย่ วและการแปรรูปชาอูหลงชนิดตาง ๆ ระหวางวันที่ 27 สิงหาคม-5 กันยายน 2562
8.5 การประชุมองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
การเขารวมการประชุม International Workshop and Regional Expert Consultation on
Mountain Agriculture Developmentand Food Security and Nutrition Governance for Zero Hunger and Poverty Reduction under FAO RAPRegional Initiative on Zero Hunger Challenge

ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู
บทเรียนทีไ่ ดรบั และวิธกี ารปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับการพัฒนาการเกษตรความมัน่ คงดานอาหารและโภชนาการ
บนพื้นที่ภูเขา เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและโภชนาการ และการกํากับดูแลเรื่องโภชนาการเพื่อ
ขจัดความหิวโหยและยากจน โดย ศ. เกียรติคณ
ุ ดร.พงษศกั ดิ์ อังกสิทธิ์ กรรมการบริหารมูลนิธโิ ครงการหลวง
เปนวิทยากรบรรยาย
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

8.6 การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 62 (CND62) ณ กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ไดเชิญมูลนิธโิ ครงการหลวง
รวมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 62 (CND) ระหวางวันที่ 14-22 มีนาคม 2562 ณ กรุงเวียนนา
สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม จะร ว มกั น ทบทวนผลการดํ า เนิ น การและมาตรการแก ไ ข
ปญหายาเสพติดที่กําหนดไวในปฏิญญาทางการเมือง พ.ศ. 2552 และแผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือ
ระหวางประเทศทีม่ ตี อ ยุทธศาสตรเชิงบูรณาการและสมดุลเพือ่ ตอตานปญหายาเสพติดโลก พ.ศ. 2552 ระยะ
10 ป(พ.ศ. 2552-2562) อีกทั้ง ประเทศสมาชิกจะรวมปรึกษาหารือถึงแนวทางการดําเนินนโยบาย
ยาเสพติดโลกในอนาคตภายหลังการสิน้ สุดแผนปฏิบตั กิ ารฯ ระยะ 10 ป พ.ศ. 2562 (The way beyond 2019)
นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงเขารวมการจัดนิทรรศการพัฒนาบนพื้นที่สูงแบบยั่งยืนตามแบบ
โครงการหลวงซึง่ แสดงถึงความรวมมือในการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบานใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกฉียงใต และไดเขารวมกิจกรรมคูขนานอื่น ๆ อาทิ การประชุมหัวขอยอยตาง ๆ
ที่ประเทศไทยรวมเปนเจาภาพในการจัด
8.7 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการกับตางประเทศ
เพื่อนําองคความรูดานงานวิจัยและพัฒนาจากตางประเทศ มาประยุกตใชเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ในพื้นที่โครงการหลวงและสถาบัน โดยดําเนินงานรวมกับมูลนิธิโครงการหลวงในกิจกรรมการตาง ๆ ดังนี้
1) การประชุมและศึกษาดูงานโครงการวิจยั และพัฒนาชุมชนคารบอนตํา่ ของคณะผูบ ริหารและเจาหนาที่
สํานักวิจัยสิ่งแวดลอมและทรัพยากรดานการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรดานการเกษตรมณฑล
กวางตุง (GDAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของมูลนิธโิ ครงการหลวง ระหวางวันที่
22 – 25 เมษายน 2562
2) การประชุมและศึกษาดูงานดานความหลากหลายทางชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยทรัพยากรธรรมชาติและ
วิทยาศาสตรชีวภาพ (University of Natural Resources and Life Sciences – BOKU)
ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
3) การศึกษาดูงานในตางประเทศ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหแกเจาหนาที่โครง
การหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครั้ง
ในดานเทคนิคการเพาะปลูกกาแฟ ณ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ ง
และขยายพันธุสัตวนํ้า ณ ประเทศจีน เทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุน
4) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใหแกเจาหนาที่โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โดยการเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาใหความรูและคําปรึกษาในประเทศไทย จํานวน 4 ครั้ง
ในดานการปลูกกาแฟคุณภาพ โดยผูเชี่ยวชาญจาก UNODC เมียนมาร การเพาะปลูกไมผลเขตหนาว
โดยผูเชี่ยวชาญจากนิวซีแลนด การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวนํ้า โดย
ผูเชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย และการปลูกพืชระบบปลอดภัย โดยผูเชี่ยวชาญจากประเทศ
ออสเตรเลีย
5) โครงการฝกงานผูนําเยาวชนเกษตรไทย ณ ประเทศญี่ปุน มีเยาวชนเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง
และ สวพส. ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ ป 2562 จํานวน 2 คน ไดแก เยาวชนเกษตรศูนยพฒ
ั นา
โครงการหลวงทุงเรา และ เยาวชนเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน
6) การฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการพัฒนาการบริหารจัดการการผลิตและคุณภาพพืชผักระบบ
ปลอดภัย โดยเชิญ ดร. สุรชาติ วุฒาพาณิชยผูเชี่ยวชาญจากเครือรัฐออสเตรเลียมาใหคําแนะนําใน
พื้นที่โครงการหลวงและ สวพส. จํานวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ระหวางวันที่ 26-28
เมษายน 2562 และระหวางวันที่ 1-8 กันยายน 2562
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ประมวลภาพกิจกรรมสําคัญ
ของมูลนิธิโครงการหลวง
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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งานโครงการหลวง 2561
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ เจ า ฟ า ฯ กรมหลวงราชสาริ ณี สิ ริ พั ช รมหาวั ช รราชธิ ด า
เสด็จแทนพระองคไปทรงเปดงาน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561

งานโครงการหลวง 50
วันที่ 9-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิรด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวงราชสาริณสี ริ พิ ชั รมหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองคไปทรงเปดงาน
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

52

มูลนิธิโครงการหลวง ไดรับรางวัล “Belle Berry Awards Angel”
ในฐานะเปนโครงการที่ผลิตสตรอวเบอรรีเพื่อสรางรายได เพิ่มคุณภาพชีวิตแกเกษตรกรอยางยั่งยืน ตลอดจน
ชวยรักษาสภาพแวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู เปนตัวอยางแกเกษตรกรผูป ลูกสตรอวเบอรรที งั้ ในและตางประเทศไดอยางดียงิ่
จากผูจัดงาน “The 2nd International Strawberry Brand Symposium” เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2562
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มูลนิธิโครงการหลวงไดรับโลหประกาศเกียรติคุณ "การพัฒนาชุมชนบนพ�้นที่สูงคารบอนต่ําและยั่งยืน"
จากนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในฐานะที่ เ ป น องค ก รที่ ดํ า เนิ น งานด า นสิ่ ง แวดล อ มอย า งเป น
รูปธรรม และชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง จํานวน 12 แหง ไดรับรางวัลชุมชนคารบอนตํ่าในระดับดีเยี่ยม 11 ชุมชน
และระดับดีมาก 1 ชุมชน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ หองประชุมดอยคํา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)
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มูลนิธิโครงการหลวงไดรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเร�อนกระจก
ประเภทโครงการการจัดการปาไมและพ�้นที่สีเข�ยว
ขององคการบริหารจัดการกาชเรือนกระจก (องคการมหาชน) ในการกักเก็บคารบอนของการปลูกปาบน
พื้ น ที่ สู ง ณ สถานี เ กษตรหลวงอ า งขาง จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เมื่ อ วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ หองประชุมดอยคํา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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องคมนตร� ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน
ในพ�้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
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8 กุมภาพันธ 2562 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพ�น

22 กุมภาพันธ 2562 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก

15 มีนาคม 2562 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
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3 เมษายน 2562 สถานีเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

29 พฤษภาคม 2562 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
และศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเข�ยว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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7 มิถุนายน 2562
• ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว อําเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม
• ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเร�ง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
• สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
• ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเรา อําเภอแมร�ม จังหวัดเชียงใหม
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8 กรกฎาคม 2562 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
และ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง อําเภอเว�ยงแกน จังหวัดเชียงราย

19 กรกฎาคม 2562 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา อําเภอปง จังหวัดพะเยา
และศูนยพัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อําเภอเว�ยงแกน จังหวัดเชียงราย
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24 กรกฎาคม 2562 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อําเภอแมร�ม จังหวัดเชียงใหม
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ภาคผนวก
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รายนามคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
1. นายจรัลธาดา กรรณสูต
2. พลอากาศเอก สถิตพงษ สุขวิมล
3. พันโท สมชาย กาญจนมณี
4. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ
5. พลเรือเอก พงษเทพ หนูเทพ
6. นายกฤษณ กาญจนกุญชร
7. พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถนอม
8. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย
9. พลเอก จักรภพ ภูริเดช
10. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
11. คุณจันทนี ธนรักษ
12. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผูชวยเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ
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รายชื่อพ�้นที่ปฏิบัติการของมูลนิธิโครงการหลวง
ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพ�น แมฮองสอน พะเยา และตาก

สถานีว�จัย สถานีเกษตรหลวง 4 แหง ไดแก
1. สถานีเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
2. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
3. สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
4. สถานีวิจัยโครงการหลวงแมหลอด อําเภอแมแตง เชียงใหม
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 35 แหง ไดแก
จังหวัดเชียงใหม
1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง
2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว
3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม
4. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
5. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน
6. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง
7. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง
8. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง
9. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม
10. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา
11. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย
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12. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง
13. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยสมปอย ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง
14. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว
15. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว
16. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตําบลแมแรม อําเภอแมริม
17. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน
18. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง
19. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง ตําบลบางปง อําเภอหางดง
20. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเรา ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม
21. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว ตําบลบานปง อําเภอหางดง
22. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมโถ ตําบลบอสลี อําเภอฮอด
23. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแพะ ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิงใต
24. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง ตําบลแมแวน อําเภอพราว
จังหวัดเชียงราย
25. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน
26. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง ตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเปา
27. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน
28. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าริน ตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเปา
29. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าขุน ตําบลทอกอ อําเภอแมสรวย
30. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง ตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน
จังหวัดลําพ�น
31. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม ตําบลนาทราย อําเภอลี้
จังหวัดแมฮองสอน
32. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมลานอย ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย
33. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะเรียง ตําบลปาแป อําเภอแมสะเรียง
จังหวัดพะเยา
34. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา ตําบลผาชางนอย อําเภอปง
จังหวัดตาก
35. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด

65

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชวยชาวเขา ชวยชาวเรา ชวยชาวโลก

มูลนิธิโครงการหลวง

ที่อยู : 65 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
โทร. 0 5332 4001-4 แฟกซ. 0 5342 4000
อีเมล: pr@royalproject.org
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