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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
“เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อจะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้ของเขาเอง
ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม หมายถึง ให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร สามารถที่จะมี
ความรู้และพยุงตัว มีความเจริญก้าวหน้าได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย
เพราะเป็นปัญหาใหญ่คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะ
เลิกปลูกยาเสพติดคือ ฝิ่น ท�าให้นโยบายการระงับการปราบปรามการปลูกฝิ่นและการค้าฝิ่น ได้ผลดี อันนี้
ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งส�าคัญมากก็คือ ชาวเขา ตามที่รู้เป็นผู้ที่ท�าการเพาะปลูก โดยวิธีที่
ไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยชาวเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความอยู่ดีกินดี และปลอดภัย
ได้อีกทั่วประเทศ เพราะถ้าสามารถท�าโครงการนี้ได้ส�าเร็จ ให้เขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะมี
ความอยูด่ กี นิ ดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายทีจ่ ะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ตอ่ ไป ประโยชน์
อันนี้จะยั่งยืนมาก”
พระราชทานในโอกาสทรงเยี่ยม
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม 2517
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นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมชาวเขาที่หมู่บ้านดอยปุยใกล้
พระต�ำหนักภูพงิ ค์ราชนิเวศน์ ทรงทราบว่า ชาวเขาปลูกฝิน่ แต่ยากจน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ด�ำเนินงานวิจัยพืชเขตหนาวเพื่อทดแทนฝิ่น และทรงก่อตั้ง โครงการหลวง
โดยพระราชทานเป้าหมายการด�ำเนินงาน 4 ประการคือ
1. ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
2. ช่วยชาวไทยโดยลดการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นน�้ำล�ำธาร
3. ก�ำจัดการปลูกฝิ่น
4. รักษาดิน และใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่า และท�ำไร่ทำ� สวนในส่วนที่ควรเพาะปลูก
อย่าให้สองส่วนนี้รุกล�้ำซึ่งกันและกัน
ต่อมามีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบการด�ำเนินงานของโครงการหลวง รวมถึง
การได้รับสนับสนุนจากมิตรประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ กระทั่งในปีพุทธศักราช 2535 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนสถานภาพของโครงการหลวงเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อให้เป็นองค์กรที่มั่นคงถาวร
โดยด�ำเนินงานตามแนวทางพระราชทาน 4 ประการ คือ
1. ลดขั้นตอน
2. ปิดทองหลังพระ
3. เร็วๆ เข้า
4. ช่วยชาวเขาเพื่อช่วยตัวเอง
ในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด
การด�ำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้ชุมชนโครงการหลวงมีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเอง ลดความเหลื่อมล�้ำ และสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู
อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน
ปัจจุบัน มูลนิธิโครงการหลวงมีพื้นที่ด�ำเนินงานจ�ำนวน 39 แห่ง ตั้งอยู่ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่
เชียงใหม่ ล�ำพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก ประชากรที่ได้รับประโยชน์รวม 263 หมู่บ้าน จ�ำนวน
กว่า 190,000 คน
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การด�าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) รวม 6 ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืน
มูลนิธิโครงการหลวงด�าเนินงานวิจัยเพื่อน�าไปพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ในปีงบประมาณ
2563 รวม 11 สาขางานวิจัย จ�านวน 49 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 15,595,813 บาท ประกอบด้วย

1. การปรับปรุงพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตได้ดีคุณภาพสูงเหมาะสมกับพื้นที่สูง

มูลนิธิโครงการหลวงขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ปรับปรุงพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตได้ดี มีคุณภาพสูงเหมาะสม
กับพื้นที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และส่งเสริมแก่เกษตรกรตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ดังนี้
1.1 การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ กับกรมวิชาการเกษตร
จ�านวน 3 ชนิด 8 พันธุ์ ประกอบด้วย (1) ไม้ดอก ได้แก่ มาลีรัตน์ 4 พันธุ์ ไม้ดอกวงศ์ขิง 3 พันธุ์
ไม้ผล ได้แก่ พีช 1 พันธุ์ อยู่ระหว่างด�าเนินการขอขึ้นทะเบียน จ�านวน 4 ชนิด 5 พันธุ์ ได้แก่
มะเขือเทศเชอร์รี 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุอ์ าร์พเี อฟสวีทเยลโล่ และ พันธุอ์ าร์พเี อฟสวีทเรด คะน้าฮ่องกง
ได้แก่ พันธุ์อาร์พีเอฟกรีนวี ฟักทองญี่ปุ่นลูกผสม ได้แก่ พันธุ์อาร์พีเอฟสวีทตี้ และสาลี่ พันธุ์สุภัทร
1.2 การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพ์ ชื และสัตว์บนพืน้ ทีส่ งู 19 โครงการ 31 ชนิด ประกอบด้วย (1) พืชผัก
13 ชนิด ได้แก่ หญ้าหวาน ฟักทองญีป่ นุ่ ผักกาดหอมห่อ คอส เบบีฮ้ อ่ งเต้ คะน้าฮ่องกง ถัว่ ลันเตาหวาน
พริกกะเหรี่ยง ข้าวโพดหวานสองสี มันเทศญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่แฟนซี มะระ ถั่วแขก (2) พืชไร่
4 ชนิด ได้แก่ ถั่วแดง ถั่วขาว ถั่วด�า ถั่วอะซูกิ (3) ไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทับทิม เสาวรส พีช และ
เนคทารีน (4) ไม้ดอกไม้ประดับ 9 ชนิด ได้แก่ มาลีรตั น์ ไม้ดอกวงศ์ขงิ ลิลลี่ ไฮเดรนเยีย คัลล่าลิลลี่
กุหลาบ อัลสโตรมีเลีย ว่านสี่ทิศ ยูโคมิส (5) ปศุสัตว์ 1 ชนิด ได้แก่ ไก่กระดูกด�าขนสีขาว

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตบนพื้นที่สูง ประกอบด้วย

2.1 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ�านวน 8 โครงการ 7 ชนิด ได้แก่ (1) กลุ่มพืชผักและ
สมุนไพร 1 โครงการ ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ (2) กลุ่มไม้ผล 5 โครงการ 4 ชนิด ได้แก่ อาโวกาโด
พลับ กีวีฟรู้ท มะม่วง (3) กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 1 โครงการ ได้แก่ ยูโคมิส (4) กลุ่มพืชเครื่องดื่ม
1 โครงการ ได้แก่ ชาอู่หลง
2.2 ระบบการผลิตพืชปลอดโรคในพืช จ�านวน 1 ชนิด ได้แก่ มะละกอ
2.3 พัฒนาสูตรอาหารสัตว์ปีก และสุกรระบบอินทรีย์จ�านวน 1 โครงการ 2 ชนิด ได้แก่ ไก่เบรส
สุกรสายพันธุ์ลูกผสมเปียแตรง
2.4 ด้านการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการตรวจสอบหาเชื้อและสารตกค้างในกลุ่มอารักขาพืช
3 โครงการ ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชและการควบคุมคุณภาพ
ของผลผลิตเสาวรสโดยวิธีการผสมผสาน (IPM) (2) การศึกษาพัฒนาเทคนิควิธีตรวจหาพาราควอต
และไกลโฟเซตปนเปื้อนในดินน�้าและพืช (3) การส�ารวจโรคไวรัสและไวรอยด์ในเบญจมาศการใช้
เทคนิคทางอณูชีววิทยาร่วมกับการพัฒนาเทคนิคแลมพ์ในการตรวจสอบเชื้อสาเหตุของโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4
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2.5 ด้านการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทดแทนสารก�ำจัดศัตรูพืชในกลุ่มอารักขาพืช 2 โครงการ ได้แก่
(1) พัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรผสมสารก�ำจัดวัชพืชธรรมชาติ (ยาฆ่าหญ้า) จากสมุนไพรไทยท้องถิ่น
(2) การพัฒนาชีวภัณฑ์ก�ำจัดศัตรูพืชแบบผงละลายน�้ำจากสเตร็พโตมัยซีสส�ำหรับควบคุมโรคทาง
ใบของพืชวงศ์มะเขือ
2.6 ด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในกลุ่มอารักขาพืช 2 โครงการ ได้แก่ (1) การพัฒนาเครื่องวัดค่าสี
เพือ่ หาปริมาณสารพิษตกค้างด้วยชุดทดสอบสารพิษในอาหาร (2) การพัฒนาอ่างน�ำ้ ควบคุมอุณหภูมิ
ความร้อน เพื่อวิเคราะห์สารตกค้างระเหยสารสกัดและฆ่าไวรัสในเมล็ดพันธุ์พืช ในกลุ่มแปรรูป
1 โครงการ ได้แก่ การพัฒนาชุดพาสเจอร์ไรส์และชุดผลิตเคิร์ดระบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการผลิต
เฟต้าชีส

3. การวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์

3.1 ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ จ�ำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ โปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากธัญพืชโครงการหลวง (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากเปลือกกาแฟ (3) การพัฒนา
สารสกัดในรูปแบบเม็ดบีดส์อัลจิเนตเพื่อการใช้ในเครื่องดื่มชาเขียวส�ำหรับผู้สูงวัย (4) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชาโครงการหลวง (แบบชาไทย) จากชาด�ำ
3.2 ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลค่า 3 โครงการ ได้แก่ (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคีย้ วจากธัญพืช
หมักโครงการหลวงด้วยเทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์ (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากควินัว : โยเกิร์ตควินัว
เสริมสารสกัดออกฤทธิท์ างชีวภาพไอโซฟลาโวนอะไกลโคนและควินวั สเปรด (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กาแฟโครงการหลวงชนิดผสม (Royal Coffee blend) กาแฟโครงการหลวงชนิดแท่งผสมธัญพืช
และกาแฟโครงการหลวงชนิดผงเสริมคุณค่าทางอาหารด้วยธัญพืช

4. การวิจัยพัฒนาการตลาดและโลจิสติกส์ 1 โครงการ ได้แก่

การวิจยั เชิงบูรณาการเพือ่ พัฒนาศักยภาพการบริหารงานด้านการตลาดและการแข่งขันอย่างมีประสิทธิผล
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

5. การวิจัยฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดินน�ำ้ และป่าอย่างยั่งยืน 4 โครงการ ได้แก่

(1) การพัฒนาป่าวนเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ความมัน่ คงด้านอาหารและการฟืน้ ฟูปา่ อย่างยัง่ ยืน (2) การศึกษา
รูปแบบในการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้ำรินและหนองหอย
(3) การศึกษาการปลูกป่าและวนเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ (4) การศึกษาและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง

6. สิทธิบัตร

6.1 สิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ ผลไม้ขนาดเล็กจ�ำนวน 6
สิทธิบัตร ได้แก่ กล่องพลาสติกขึ้นรูปฝาในตัวบรรจุ 5 , 7 และ 9 ผล 1 รายการ กล่องพลาสติกขึ้น
รูปฝาในตัวบรรจุ 4 และ 5 ผล 1 รายการ และถาดพลาสติกขึ้นรูปส�ำหรับบรรจุผลไม้สดขนาดเล็ก
4 รายการ
6.2 สิทธิบตั รทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาค�ำขอ ได้แก่ เครือ่ งระเหยสารสกัดจากตัวอย่างพืชเพือ่ วิเคราะห์
สารตกค้างด้วยท่อลมร้อน และแผ่นวงกลมช่วยสุ่มเก็บตัวอย่าง

5
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2563

6.3 งานพัฒนานวัตกรรมใหม่ ได้พัฒนาเครื่องมือนวัตกรรม 4 รายการ ได้แก่ เครื่องวัดปริมาณสารพิษ
ตกค้าง (MJPK) อ่างน�ำ้ ควบคุมอุณหภูมสิ ำ� หรับวิเคราะห์สารตกค้างในห้องปฏิบตั กิ าร ชุดพาสเจอร์ไรส์
และชุดผลิตเคิร์ดระบบกึ่งอัตโนมัติ และเครื่องคัดมะเขือเทศเชอร์รีรวมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพือ่ เพิม่ มูลค่าจ�ำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครือ่ งดืม่ โปรตีนจากธัญพืช ขนมขบเคีย้ วจากธัญพืชหมัก
คอฟฟีซอฟ และผลิตภัณฑ์ชาจากเปลือกกาแฟหมัก

7. ผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ดังนี้

7.1 พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการคัดและปรับปรุงพันธุ์ และน�ำไปส่งเสริมแก่เกษตรกร จ�ำนวน 27 ชนิด
74 พันธุ์ จ�ำนวน 1,710 ราย ได้แก่ ผัก ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก ปศุสัตว์ ประมง แปรรูป
7.2 ด้านสารชีวภัณฑ์ เพือ่ ป้องกันและควบคุมศัตรูพชื จ�ำนวน 18 รายการ ให้แก่สถานีวจิ ยั และศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวง จ�ำนวน 39 แห่ง

8. ผลงานวิจัยเด่นที่เข้าสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้แก่

กิมจิผักกาดขาว ผัก - ผลไม้กรอบ ธัญพืชชนิดแท่งรสผลไม้ และเครื่องดื่มสมุนไพร รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ด้านประมงทีว่ างจ�ำหน่ายในตลาด ได้แก่ กุง้ ก้ามแดง ปลาเทราต์สายรุง้ ปลาไซบีเรียนสเตอเจีย่ นปูขน และ Caviar

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การด�ำเนินงานในสถานีวิจัย 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 35 แห่ง มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยการพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ ผลิตพืชอาหารภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของคนและชุมชน รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น ผลการด�ำเนินงานสรุปได้ดังนี้

1. งานทดสอบสาธิตเทคโนโลยี

จัดท�ำแปลงทดสอบสาธิต เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน
โดยการทดสอบสาธิตปลูกพืช และเลีย้ งสัตว์ ในศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง และแปลงของเกษตรกร รวม 77 ชนิด
พื้นที่ 1,510.83 ไร่ และมีโรงเรือนสาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน 448 โรงเรือน มีนักวิชาการและ
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและภายนอกพื้นที่ จ�ำนวน 22,160 ราย เรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม และศึกษา
ดูงาน จ�ำนวน 39 แห่ง รวม 142 ครั้ง

2. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

2.1 งานส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร มีเกษตรกรในพืน้ ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงปลูกพืชจากฐานความรู้
ที่เหมาะสม รวม 372 ชนิด พื้นที่ปลูก 38,380.84 ไร่ 302 โรงเรือน เกษตรกรส่งผลผลิตจ�ำหน่าย
ผ่านมูลนิธิโครงการหลวง 15,114 ราย คิดเป็นมูลค่า 769.11 ล้านบาท
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2.2 งานพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลผลิตโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชภายใต้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ดังนี้
   2.2.1 การเพาะปลูกพืชภายใต้มาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) จ�ำนวน 246 ชนิดพืช เกษตรกร
9,730 ราย พื้นที่ 30,138 ไร่
   2.2.2 การปลูกพืชภายใต้มาตรฐาน Mcdonald’s GAP ในผักกาดหอมห่อ เกษตรกร 149 ราย พื้นที่
352 ไร่
   2.2.3 การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวม 45 ชนิด เกษตรกร 523 ราย พื้นที่ปลูก
1,142.90 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการรับรองมาตรฐานอินทรีย์จากส� ำนักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movements)
ในพืช 59 ชนิด เกษตรกร 844 ราย พื้นที่ 1,924.25 ไร่
   2.2.4 มาตรฐานอาคารคัดบรรจุผลผลิต ของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่ กรุงเทพฯ สถานีวจิ ยั
เกษตรหลวง/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ในระดับ
ดีกว่าและมาตรฐาน HACCP จ�ำนวน 12 แห่ง
   2.2.5 มาตรฐานอาหารปลอดภัยด้านห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิต ISO/IEC 17025
จ�ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง
   2.2.6 มาตรฐานอาหารปลอดภัยด้านสัตว์ ได้รบั การรับรองใน 5 มาตรฐาน ได้แก่ (1) มาตรฐานฟาร์ม
สัตว์ปกี RPF-GAP ในพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ 11 แห่ง (2) มาตรฐานฟาร์มสุกร GAP ได้รบั การรับรอง
ในพื้นที่ด�ำเนินการ 3 แห่ง (3) มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้ออินทรีย์ ได้รับรองในพื้นที่
ด�ำเนินการ 6 แห่ง (4) มาตรฐานฟาร์มกระบือนม GFM ได้รับการรับรองในพื้นที่ด�ำเนินการ
1 แห่ง (5) มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก GFM ได้รับการรับรองในพื้นที่ดำ� เนินการ 5 แห่ง
   2.2.7 กิจกรรมสนับสนุนงานมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี ได้แก่ (1) การตรวจวิเคราะห์ดินและน�้ำ
รวม 765 ตัวอย่าง โดยความร่วมมือจากกรมพัฒนาที่ดินในการวิเคราะห์โลหะหนักและธาตุ
อาหาร ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (2) การตรวจเชื้อสาเหตุโรคในดินน�้ำ  และวัสดุปลูก
รวม 139 ตัวอย่าง เพือ่ หาแนวทางป้องกันและควบคุมอย่างถูกต้องและเหมาะสม (3) การตรวจ
วิเคราะห์ดนิ เพือ่ ส่งวิเคราะห์โลหะหนักภายใต้ขอ้ ก�ำหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)
โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีรวม 80 ตัวอย่าง (4) การตรวจ
วิเคราะห์ผลผลิตเพือ่ ส่งวิเคราะห์ 1.สารเคมีตกค้างในผลผลิต 2.โลหะหนัก 3.เชือ้ ทางเดินอาหาร
โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงส่งวิเคราะห์รวม 12 ตัวอย่าง
2.3 งานส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร
   2.3.1 งานหัตถกรรม มุง่ เน้นส่งเสริมและถ่ายทอดความรูเ้ พือ่ การฟืน้ ฟู และอนุรกั ษ์งานหัตถกรรมชุมชน
เพื่อประโยชน์ในครัวเรือน และจ�ำหน่ายเป็นรายได้เสริม ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
22 แห่ง พื้นที่สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 15 แห่ง โดยมีสมาชิกที่ได้รับการ
ส่งเสริมรวม 462 ราย สามารถสร้างรายได้จากการจ�ำหน่ายผ่านฝ่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์
แปรรูป มูลค่า 3.09 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 85.44 และไม่ผ่าน
ฝ่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูป มูลค่า 10.85 ล้านบาท

7
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้สามารถพึ่งตนเองและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
1. การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

มีเครือข่ายชุมชนป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวม 73 เครือข่าย 113 ชุมชน สมาชิกที่เข้าร่วม
กิจกรรม 2,727 คน

2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข

โดยร่วมกับกลุ่มประชาอาสาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทางการแพทย์และส่งเสริมสุขอนามัย
ให้แก่ชุมชนชาวเขา 2,395 คน บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวไทยภูเขา 483 ครอบครัว เสริมสร้าง
ความรู้และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีให้แก่ชาวไทยภูเขา 1,842 คน

3. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและสังคม

โดยส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และเด็กเล็กในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จ�ำนวน 475 คน
ส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรโครงการหลวงจ�ำนวน 400 คน เพื่อให้เป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต สนับสนุน
การเรียนรู้โครงการหลวงในโรงเรียนจ�ำนวน 45 แห่ง พัฒนาภาวะความเป็นผู้น�ำให้กับเยาวชน จ�ำนวน 134 คน
และจัดสัมมนาเครือข่ายเยาวชนบนพื้นที่สูง 84 คน รวมทั้งอบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ชาวไทยภูเขา จ�ำนวน 1,315 คน

4. การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้เป็นชุมชนคาร์บอนต�่ำและยั่งยืน

ได้รักษามาตรฐานชุมชนคาร์บอนต�่ำบนพื้นที่สูง (ระยะที่1) ที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วเมื่อ ปี 2562
จ�ำนวน 12 ชุมชน พัฒนาชุมชนโครงการหลวงแห่งใหม่ให้เป็นชุมชนคาร์บอนต�่ำบนพื้นที่สูง (ระยะที่ 2)
มีชมุ ชนเข้าร่วมด�ำเนินการ 9 ชุมชน ผลการตรวจประเมินภายในชุมชนทีไ่ ด้ระดับคะแนนดีเยีย่ ม จ�ำนวน 3 ชุมชน
ได้แก่ บ้านห้วยมะเกลี้ยง ศูนย์ฯ ห้วยโป่ง , บ้านใหม่สามัคคี ศูนย์ฯ ห้วยลึก , บ้านนอแล สถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง ชุมชนที่ได้ระดับคะแนนดีมาก จ�ำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านห้วยทรายขาว ศูนย์ฯ แม่ปูนหลวง
บ้านลัว๊ ะ ศูนย์ฯ หนองเขียว , บ้านป่าแป๋ ศูนย์ฯ แม่สะเรียง เตรียมชุมชนเพือ่ เข้าสูช่ มุ ชนคาร์บอนต�ำ่ บนพืน้ ทีส่ งู
(ระยะที่ 3) จ�ำนวน 22 ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและป่าต้นน�้ำล�ำธารให้มีความสมบูรณ์
มูลนิธิโครงการหลวง ด�ำเนินการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน�้ำชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน
ท�ำแนวป้องกันไฟป่า โดยมีหน่วยงานและเกษตรกรในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 61,516 ราย
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ยุทธศาสตร์ 5
การบริหารจัดการการตลาดเพื่อสังคม
ปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิโครงการหลวงจ�ำหน่ายผลิตผลจากการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปและอื่น ๆ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “โครงการหลวง” คิดเป็นมูลค่า 1,328,148,137 บาท
มีชอ่ งทางจ�ำหน่ายหลัก คือ ร้านโครงการหลวง จ�ำนวน 17 สาขา กลุม่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ค้าส่ง อุตสาหกรรม
อาหาร โรงแรม/ร้านอาหาร หน่วยขายเคลื่อนที่ และลูกค้าทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม
มีระบบปฏิบัติงานที่ดีและมีความยั่งยืง
บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง ในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย คณะท�ำงานและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน 133 คน เจ้าหน้าที่ 755 คน ลูกจ้างประจ�ำ  362 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 1,650 คน เพื่อสนองตอบเป้าหมายในการพัฒนาสู่องค์กรที่มีคุณธรรม มีระบบการปฏิบัติที่ดีและ
มีความยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิโครงการหลวงได้ด�ำเนินการดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากร

โดยการจัดฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ านและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร
ตามวงจรการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนือ่ ง PDCA เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและน�ำไปสูอ่ งค์กร
ที่มีสมรรถนะ รวม 4 หลักสูตร 45 ครั้ง 1,794 คน

2. การให้บริการด้านการเรียนรู้

ปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร องค์กรต่างประเทศ และผู้สนใจทั่วไป
รวมทั้งสิ้น 10,220 คณะ 70,444 คน

3. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

ด� ำ เนิ น การดั ง นี้ (1) พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ตอบสนองการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ มู ล นิ ธิ
โครงการหลวง ระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ , ระบบ RPF-WEB , ระบบ POS งานโครงการหลวงประจ�ำปี,
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบนระบบ ERP-SAP ของมูลนิธิฯ (2) พัฒนา สถานีตรวจ
วั ด อากาศ ส� ำ หรั บ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง โดยติ ด ตั้ ง ไปแล้ ว 5 สถานี แ ละน� ำ เสนอข้ อ มู ล ผ่ า น Website
http://rpmeteo.rpf.or.th (3) จัดท�ำข้อมูลภูมิสารสนเทศมูลนิธิโครงการหลวง ประกอบด้วย ขอบเขตพื้นที่
ปฏิบตั งิ านมูลนิธโิ ครงการหลวง 39 แห่ง , ขอบเขตพืน้ ทีข่ อใช้ประโยชน์มลู นิธโิ ครงการหลวง 39 แห่ง , ขอบเขต
พื้นที่แปลงเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง
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4. การเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร

ในปี 2563 ได้นำ� เสนอ เรือ่ งราวเพือ่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเพจโครงการหลวง จ�ำนวน 251 เรือ่ ง
ผ่านช่องทาง Instagram “thairoyalproject” จ�ำนวน 92 เรื่อง และช่องทาง YouTube “โครงการหลวง”
มีผู้กดติดตามจ�ำนวน 791 คน จัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ จดหมายข่าวรายเดือน วารสาร
โครงการหลวง รายงานประจ�ำปี 2562 รวม 3,785 เล่ม เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมผ่านสือ่ ต่าง ๆ จ�ำนวน 25 สือ่
รวม 55 ข่าว และ ผลิตสื่อถ่ายทอดผ่านศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง โดยจัดท�ำหนังสือโครงการหลวงโมเดล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 2,000 เล่ม จัดท�ำวิดที ศั น์ แนะน�ำศูนย์เรียนรู้ จ�ำนวน 9 แห่ง ได้แก่ สถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง อินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ห้วยเสี้ยว ทุ่งเริง หนองหอย แม่แฮ ตีนตก
และคัดบรรจุ

5. การปรับปรุงระบบและระเบียบด้านการเงินและบัญชี

มูลนิธิโครงการหลวงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ผ่านส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) เป็นเงิน จ�ำนวน 535,000,000 บาท บาท โดยงบ
การเงินผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด และเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ได้มีการปรับปรุงระบบ และระเบียบการเงินและบัญชี
การรวมกองทุนหมุนเวียนไว้ทสี่ ว่ นกลางโดยฝ่ายการเงินและบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายกองทุน รวมทัง้ ด�ำเนินการ
จ่ายค่าผลผลิตตรงไปยังบัญชีรายเกษตรกร

6. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน

ร่วมกับหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่นประกอบด้วย งานพัฒนาแหล่งน�ำ 
้ งานปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนน เส้นทางล�ำเลียง งานก่อสร้างและปรับปรุงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวม 214 แห่ง

7. การเสริมสร้างจิตสาธารณะ / จิตอาสาแก่บุคลากรและชุมชน

โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน รวม 176 กิจกรรม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 34,021 คน อาทิ กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมขุดลอกฝาย กิจกรรมปลูกต้นไม้

8. ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ประกอบด้วย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความส� ำเร็จและประสบการณ์ในการพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวง
ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู และการทดแทนการปลูกพืช
เสพติดผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา ได้แก่ Royal Project of Bhutan,
สาธารณรัฐประชาชนจีน , UNODC เมียนมา , สปป. ลาว และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (2) กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูท้ างวิชาการและการเผยแพร่งานโครงการหลวงในต่างประเทศ อาทิ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ
ยาเสพติด สมัยที่ 63 (CND63) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลส�ำเร็จของ
โครงการหลวง ณ ประเทศเกาหลีใต้ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่าง
ยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัด
เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม 17 ประเทศ
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สรุปผลการดำาเนินงาน
ของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ROYAL

PROJECT

FOUNDATION

สรุปผลการด�าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตามแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ประจ�าปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาพื้นที่สูง
1. งานวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวงสนับสนุนการด�าเนินโครงการวิจัย รวมถึงการถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม
องค์ความรู้สู่เกษตรกร ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1.1 โครงการวิจัยภายใต้งบประมาณของมูลนิธิโครงการหลวง

แผนกโครงการวิจัยได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่อาสาสมัครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วยงาน รวมถึง
นักวิจัยรุ่นใหม่ของมูลนิธิฯ ใน 11 สาขางานวิจัย จ�านวน 49 โครงการ งบประมาณรวม 15,595,813 บาท
ผลความก้าวหน้าการศึกษาวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
ต�ร�งสรุปโครงก�รวิจัยแยกต�มหมวดง�นวิจัย (เรียงต�มงบประม�ณ ม�ก - น้อย)
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมวดง�น
งานแปรรูป
ไม้ผล
ไม้ดอก
อารักขาพืช
ผักสมุนไพร
ปาไม้
ปศุสัตว์
การจัดการ
การตลาด
พืชเครื่องดื่ม

โครงก�ร
ใหม่ ต่อเนื่อง รวม
6
2
8
4
4
8
10
10
6
2
8
3
3
6
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1

งบประม�ณ (บ�ท)
ใหม่
ต่อเนื่อง
2,465,000
603,000
602,300
2,236,460
2,644,800
1,528,400
555,000
844,517
955,000
1,302,486
300,000
670,000
277,050
260,800
210,000
-

รวม
3,068,000
2,838,760
2,644,800
2,083,400
1,799,517
1,602,486
670,000
277,050
260,800
210,000

1.1.1 การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ จ�านวน 19 โครงการ 31 ชนิด ได้แก่
1) กลุ่มพืชผักและสมุนไพร 5 โครงการ 13 ชนิด ได้แก่ หญ้าหวาน ฟักทองญี่ปุ่น ผักกาดหอมห่อ
คอส เบบีฮ้ อ่ งเต้ คะน้าฮ่องกง ถัว่ ลันเตาหวาน พริกกะเหรีย่ ง มะเขือเทศเชอรี่ ข้าวโพดหวานสองสี
มันเทศญี่ปุ่น แฟนซี มะระ ถั่วแขก
2) กลุ่มพืชไร่ 1 โครงการ 4 ชนิด ได้แก่ ถั่วแดง ถั่วขาว ถั่วด�า ถั่วอะซูกิ
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3) กลุ่มไม้ผล 3 โครงการ 4 ชนิด ได้แก่ พีช เนคทารีน เสาวรส ทับทิม
4) กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 9 โครงการ 9 ชนิด ได้แก่ มาลีรัตน์ ไม้ดอกวงศ์ขิง ลิลลี่ ไฮเดรนเยีย
คัลล่าลิลลี่ กุหลาบ อัลสโตรมีเลีย ว่านสี่ทิศ ยูโคมิส
5) กลุ่มปศุสัตว์ จ�านวน 1 โครงการ 1 ชนิด ได้แก่ ไก่กระดูกด�าขนสีขาว

1.1.2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตบนพื้นที่สูง
1) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ�านวน 8 โครงการ 7 ชนิด ได้แก่
(1) กลุ่มพืชผักและสมุนไพร 1 โครงการ ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ
(2) กลุ่มไม้ผล 5 โครงการ 4 ชนิด ได้แก่ อาโวกาโด พลับ กีวีฟรู้ท มะม่วง
(3) กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 1 โครงการ ได้แก่ ยูโคมิส
(4) กลุ่มพืชเครื่องดื่ม 1 โครงการ ได้แก่ ชาอู่หลง
2) ระบบการผลิตพืชปลอดโรคในพืช จ�านวน 1 ชนิด ได้แก่ มะละกอ
3) พัฒนาสูตรอาหารสัตว์ปีก และสุกรระบบอินทรีย์ได้ศึกษาชนิดวัตถุดิบท้องถิ่นหมักเพื่อพัฒนา
เป็นสูตรอาหารสัตว์ปีกและสุกรบนพื้นที่สูง 1 โครงการ 2 ชนิด ได้แก่ ไก่เบรส สุกรสายพันธุ์
ลูกผสมเปียแตรง
4) ด้านการวิจยั พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเทคนิคการตรวจสอบหาเชือ้ และสารตกค้างในกลุม่ อารักขาพืช
3 โครงการ ได้แก่
(1) การพัฒนาระบบการจัดการโรคและแมลงศัตรูพชื และการควบคุมคุณภาพของผลผลิตเสาวรส
โดยวิธีการผสมผสาน (IPM)
(2) การศึกษาพัฒนาเทคนิควิธีตรวจหาพาราควอตและไกลโฟเซตปนเปื้อนในดินน�้าและพืช
(3) การส�ารวจโรคไวรัสและไวรอยด์ในเบญจมาศการใช้เทคนิคทางอณูชวี วิทยาร่วมกับการพัฒนา
เทคนิคแลมพ์ในการตรวจสอบเชื้อสาเหตุของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ด้านการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทดแทนสารก�าจัดศัตรูพืชในกลุ่มอารักขาพืช 2 โครงการ ได้แก่
(1) พัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรผสมสารก�าจัดวัชพืชธรรมชาติ (ยาฆ่าหญ้า) จากสมุนไพรไทยท้องถิ่น
(2) การพัฒนาชีวภัณฑ์ก�าจัดศัตรูพืชแบบผงละลายน�้าจากสเตร็พโตมัยซีสส�าหรับควบคุมโรค
ทางใบของพืชวงศ์มะเขือ
6) ด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในกลุ่มอารักขาพืช 2 โครงการ ได้แก่
(1) การพัฒนาเครื่องวัดค่าสีเพื่อหาปริมาณสารพิษตกค้างด้วยชุดทดสอบสารพิษในอาหาร
(2) การพัฒนาอ่างน�้าควบคุมอุณหภูมิความร้อน เพื่อวิเคราะห์สารตกค้างระเหยสารสกัดและ
ฆ่าไวรัสในเมล็ดพันธุ์พืช ในกลุ่มแปรรูป 1 โครงการ ได้แก่ การพัฒนาชุดพาสเจอร์ไรส์และ
ชุดผลิตเคิร์ดระบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการผลิตเฟต้าชีส
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1.1.3 การวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์
1) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนไฮโดรไลเสตจากธัญพืชโครงการหลวง
(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากเปลือกกาแฟ
(3) การพัฒนาสารสกัดในรูปแบบเม็ดบีดส์อัลจิเนตเพื่อการใช้ในเครื่องดื่มชาเขียวส�าหรับผู้สูงวัย
(4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาโครงการหลวง (แบบชาไทย) จากชาด�า
2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 3 โครงการ ได้แก่
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากธัญพืชหมักโครงการหลวงด้วยเทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์
(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากควินวั : โยเกิรต์ ควินวั เสริมสารสกัดออกฤทธิท์ างชีวภาพไอโซฟลาโวน
อะไกลโคนและควินัวสเปรด
(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟโครงการหลวงชนิดผสม (Royal Coffee blend) กาแฟโครงการหลวง
ชนิดแท่งผสมธัญพืชและกาแฟโครงการหลวงชนิดผงเสริมคุณค่าทางอาหารด้วยธัญพืช
1.1.4 การวิจัยพัฒนาการตลาดและโลจิสติกส์ 1 โครงการ ได้แก่ การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานด้านการตลาด และการแข่งขันอย่างมีประสิทธิผลส�าหรับผลิตภัณฑ์
โครงการหลวง
1.1.5 การวิจัยฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดินน�้าและป่าอย่างยั่งยืน 4 โครงการ ได้แก่
1) การพัฒนาป่าวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน
2) การศึกษารูปแบบในการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ห้วยน�้ารินและหนองหอย
3) การศึกษาการปลูกป่าและวนเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
4) การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง

1.2 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

มูลนิธิโครงการหลวง ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกรวม 3 หน่วยงาน ได้แก่
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และ Taiwan ICDF รวมจ�านวน
9 โครงการ งบประมาณรวม 8,372,223 บาท ซึ่งด�าเนินงานโดยนักวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง

1.3 การบริหารจัดการผลงานวิจัย และงานนวัตกรรม

1.3.1 ด�าเนินขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตรแล้วจ�านวน 3 ชนิด 8 พันธุ์ ได้แก่ พี้ช
พันธุ์รูบี้โกลด์ 1 มาลีรัตน์ 4 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์รอพ์ฟบิวติ้ พันธุ์รอพ์ฟเชอรี่ พันธุ์รอพ์ฟเลิฟลี่ และ
พันธุ์รอพ์ฟสตาร์ และไม้ดอกวงศ์ขิง 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์รอพ์ฟเอธีนา พันธุ์รอพ์ฟฮาร์ต และ
พันธุ์รอพ์ฟวีนัส
1.3.2 อยูร่ ะหว่างด�าเนินการขอขึน้ ทะเบียน จ�านวน 4 ชนิด 5 พันธุไ์ ด้แก่ มะเขือเทศเชอร์รี 2 พันธุ์ ได้แก่
พันธุ์อาร์พีเอฟสวีทเยลโล่และ พันธุ์อาร์พีเอฟสวีทเรด คะน้าฮ่องกง ได้แก่ พันธุ์อาร์พีเอฟกรีนวี
ฟักทองญี่ปุ่น ลูกผสม ได้แก่พันธุ์อาร์พีเอฟสวีทตี้ และสาลี่ พันธุ์สุภัทร
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1.4 สิทธิบัตร

ผลจากการวิจัย ออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ได้ขอขึ้น
ทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในนามมูลนิธิโครงการหลวง ดังนี้
1.4.1 ได้รับรองการจดสิทธิบัตรแล้ว 6 รายการ ได้แก่ กล่องพลาสติกขึ้นรูปฝาในตัวบรรจุ 5 , 7 และ
9 ผล 1 รายการ กล่องพลาสติกขึ้นรูปฝาในตัวบรรจุ 4 และ 5 ผล 1 รายการ และถาดพลาสติก
ขึ้นรูปส�าหรับบรรจุผลไม้สดขนาดเล็ก 4 รายการ

1.4.2 อยู่ระหว่างด�าเนินการขอยื่นจดสิทธิบัตร
จ�านวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องระเหย
สารสกั ด จากตั ว อย่ า งพื ช เพื่ อ วิ เ คราะห์
สารตกค้างด้วยท่อลมร้อนและ แผ่นวงกลม
ช่วยสุ่มเก็บตัวอย่าง
1.4.3 งานพัฒนานวัตกรรมใหม่ ได้พฒ
ั นาเครือ่ งมือนวัตกรรม 4 รายการ ได้แก่ เครือ่ งวัดปริมาณสารพิษ
ตกค้าง (MJPK) อ่างน�า้ ควบคุมอุณหภูมสิ า� หรับวิเคราะห์สารตกค้างในห้องปฏิบตั กิ าร ชุดพาสเจอร์ไรส์
และชุดผลิตเคิรด์ ระบบกึง่ อัตโนมัติ และเครือ่ งคัดมะเขือเทศเชอร์รรี วมทัง้ ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพือ่ เพิม่ มูลค่าจ�านวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครือ่ งดืม่ โปรตีนจากธัญพืช ขนมขบเคีย้ วจากธัญพืชหมัก
คอฟฟีซอฟ และผลิตภัณฑ์ชาจากเปลือกกาแฟหมัก

1.5 ผลการวิจัยน�าไปใช้ประโยชน์

มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการวิจัยน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ โดย ได้มีการ
น�าผลงานวิจัยไปใช้ในงานส่งเสริมของมูลนิธิฯ ดังนี้
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1.5.1 ผลงานวิจัยที่ได้น�าไปไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในระหว่างป พ.ศ. 2562 2563 ดังนี้
1) น�าพันธุพ์ ชื ใหม่ทไี่ ด้จากการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุจ์ า� นวน 22 ชนิด 74 พันธุ์ ไปส่งเสริมเกษตรกร
1,710 ราย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 74.65 ล้านบาท
2) น�าวิธกี ารผลิตพันธุพ์ ชื ปลอดโรค/ขยายพันธุพ์ ชื จากงานวิจยั ไปผลิตส่วนขยายพันธุใ์ ห้แก่เกษตรกร
ในกลุ่มพืชผัก 1 ชนิด ได้แก่ ซาโยเต้ กลุ่มไม้ดอก 3 ชนิด ได้แก่ ปทุมมา กลอริโอซา มาลีรัตน์
และกลุ่มไม้ผลได้แก่ สตรอว์เบอร์รี
3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพือ่ เพิม่ ปริมาณและคุณภาพด้านปศุสตั ว์สเู่ กษตรกร จ�านวน 12 ราย
ได้แก่ การผลิตไข่ไก่อนิ ทรีย์ การเลีย้ งควายนม และการเลีย้ งแพะนม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
2.3 ล้านบาท
4) ขยายผลงานวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและควบคุมศัตรูพืช จ�านวน 18 รายการ ให้แก่
สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จ�านวน 39 แห่ง
1.5.2 ผลงานวิจัยเด่นที่เข้าสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ กิมจิผักกาดขาว ผัก - ผลไม้กรอบ
ธัญพืชชนิดแท่งรสผลไม้ และเครื่องดื่มสมุนไพร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประมงที่วางจ�าหน่ายในตลาด
ได้แก่ กุ้งก้ามแดง ปลาเทราต์สายรุ้ง ปลาไซบีเรียนสเตอเจี่ยน ปูขน และ Caviar

1.6 ความร่วมมือทางวิชาการ
ดังนี้

มูลนิธโิ ครงการหลวงได้มกี ารลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการทัง้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ

•

•

ความร่วมมือภายในประเทศ มูลนิธิโครงการหลวงได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานวิทยาศาสตร์
และมหาวิทยาลัยจ�านวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2562
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ มูลนิธิโครงการหลวงได้
ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สวพส.
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต�่า
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2. งานทดสอบสาธิต
2.1 งานสาธิต และการสนับสนุนการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

2.1.1 การน� ำ พั น ธุ ์ พื ช ใหม่ ที่ ไ ด้ จ ากการคั ด เลื อ กและปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ จ� ำ นวน 21 ชนิ ด 34 พั น ธุ ์
ไปส่งเสริมเกษตรกร 455 ราย บนพื้นที่ 659.45 ไร่ 6 โรงเรือน โดยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
18,128,408.50 บาท ดังนี้

กลุ่ม
1. ผัก
2. ไม้ผล

3. ไม้ดอก
4. พืชไร่
5. เห็ด

ชนิดพืช
ข้าวโพดหวานสีขาว
มะเขือเทศเชอร์รี
เสาวรส
(RPF NO.3)
สตรอว์เบอร์รี
(พระราชทาน 88)
พีช
บลูเบอร์รี
สาลี่
ฝรั่งเนื้อแดง
ส้ม
กุหลาบ
คีนัว
เห็ดกระดุม
(แชมปิญอง)
เห็ดพอตโตเบลโล่
เห็ดปุยฝ้าย
เห็ดหอม
เห็ดหูหนูเผือก
เห็ดยานางิ
เห็ดรวม
เห็ดตระกูลนางฟ้า
เห็ดหลินจือ
เห็ดโคนน้อย
รวม

จำ�นวน
พันธุ์
1
2
1

จำ�นวนศูนย์
/สถานี
1
1
13

เกษตรกร
พื้นที่ (ไร่)
(ราย)
3
3 ไร่/12,000 ต้น
0.25 ไร่/800 ต้น
56
65.5

1

4

12

-

2
1
1
1
2
7
1
1

1
4
7
1
3
2
1
3

3
4
20
1
3
6
56
10

180
6 (โรงเรือน)
24.25
2
4.5
3.43
9.52
20

ยังไม่ให้ผลผลิต
ยังไม่ให้ผลผลิต
ยังไม่ให้ผลผลิต
อยู่ระหว่างขยายกล้า
2,403
1,745,840
1,004,369
217,520

1
1
2
1
1
1
4
1
1
34

3
1
5
1
3
1
2
4
1

10
5
152
10
5
22
32
40
5
455

20
16
162
12
7
40
40
45
5
659.45 ไร่
6 โรงเรือน

202,650
645,478
7,229,470
244,666
156,940
572,315
305,740
4,201,200
5,320
18,128,408.50
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รายได้ (บาท)
(ระบุ outcome)
134,947.50
4,290
1,294,878
160,382

2.1.2 การน�ำวิธีการ/เทคโนโลยี ขยายผลให้แก่เกษตรกร รวม 5 กลุ่มงาน 14 เรื่อง จ�ำนวนเกษตรกร
ที่ได้รับประโยชน์ 809 ราย ในพื้นที่ของเกษตรกร 859.75 ไร่ 7 โรงเรือน สามารถสร้างรายได้
ให้เกษตรกร 5,516,034 บาท ดังนี้
กลุ่มงาน
หัวข้อ (วิธีการ/เทคโนโลยี)

จำ�นวนศูนย์ เกษตรกร
/สถานี
(ราย)

1. งานผัก
1) การปลูกคาโมมายเพื่อแก้ไขปัญหาไส้เดือนฝอย
2) การจัดการธาตุอาหารเพื่อปลูกขึ้นฉ่ายในช่วงฤดูฝน
2. งานพืชไร่
1) อบรมการปลูกงาหอม
2) อบรมการปลูกเมล็ดลินิน
3) อบรมการปลูกข้าวสาลี
4) อบรมการจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกถั่วอะซูกิ
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
5) การปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว
3. งานเห็ด
1) อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริม
2) อบรมการสร้างบอยเลอร์อย่างง่ายและประหยัดพลังงาน
(เครื่องกำ�เนิดไอนํ้านึ่งก้อนเห็ด)
3) อบรมทำ�ปุ๋ยหมักที่ดี ในการเพาะเห็ดตระกูลกระดุม
ให้ได้ผลผลิตมาก
4) อบรมการลดต้นทุนโดยการใช้หม้อนึ่งลูกทุ่งในการเพาะเห็ด
(การเพาะเห็ดแบบง่าย)
4. งานปศุสัตว์
1) การผลิตไข่ไก่อินทรีย์
5. งานผลิตผลอาหารและบริการ
1) การผลิตโยเกิร์ตนมกระบือ
2) มะเขือเทศกึ่งแห้งในน้�ำ มันมะกอก
รวม

พื้นที่
(ไร่)

สร้างรายได้
(บาท)

1
1

35
100

10
390

-

1
5
3
1

16
69
7
136

76
62.75
38
197

514,000
625,292
202,485
1,004,369

3

89

30

-

5
2

210
40

52
1

1,505,600
283,699

1

50

2

220,260

1

50

1

5,500

5

7

7 โรงเรือน

58,135 ฟอง
406,945 บาท

994
3,156
-

809

859.75 ไร่
7 โรงเรือน

29,164
718,720
5,516,034

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จัดท�ำแปลงทดสอบสาธิตองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย เพื่อให้เกษตรกร
และผู้สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบสาธิตปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแปลงของเกษตรกร รวม 69 ชนิด พื้นที่ 597.83 ไร่ และมีโรงเรือนสาธิต
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน 448 โรงเรือน เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด จ�ำนวน 1,287 ราย ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีนักวิชาการและเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและภายนอกพื้นที่ จ�ำนวน
22,227 ราย เรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน จ�ำนวน 39 แห่ง รวม 142 หลักสูตร
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3. งานขยายพันธุ์พืช (การผลิตเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์)
มูลนิธิโครงการหลวงด�ำเนินงานขยายพันธุ์พืช มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ และท่อน
พันธุ์ที่ดีและเหมาะสมส่งเสริมให้แก่เกษตรกร ลดต้นทุนการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์ ปัจจุบันมีการ
ขยายพันธุ์พืช จ�ำนวน 4 กลุ่ม 56 ชนิด ได้แก่

3.1 กลุ่มพืชผักและสมุนไพร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานวิจัยและพัฒนาพืชผักและสมุนไพร ด�ำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
รวมจ�ำนวน 17 ชนิด 1,970.55 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,342,500 บาท ซึ่งสามารถทดแทนการสั่งซื้อจาก
บริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศเป็นมูลค่า 0.4 ล้านบาท หรือลดการสั่งซื้อจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศเป็น
มูลค่า 22.43 ล้านบาท ดังนี้
3.1.1 ระบบ GAP จ�ำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ฟิลเลย์ไอซ์เบิรก์ คอส เบบีค้ อส โอ๊คลีฟแดง ผักกาดหอมใบแดง
ผั กกาดหอมห่อ (พัน ธุ์ เ ฟรมและพัน ธุ ์ 51) ถั่ว ลั นเตาหวาน และถั่ว แขกขาว น�้ ำหนั ก รวม
1,726.40 กิโลกรัม มูลค่า 1,153,600 บาท
3.1.2 ระบบเกษตรอินทรียจ์ ำ� นวน 9 ชนิด ได้แก่ ฟิลเลย์ไอซ์เบิรก์ อินทรีย์ คอสอินทรีย์ เรดโครอลอินทรีย์
โอ๊คลีฟเขียวอินทรีย์ โอ๊คลีฟแดงอินทรีย์ บัตเตอร์เฮดอินทรีย์ ผักกาดหอมใบแดงอินทรีย์
ถัว่ แขกขาวอินทรีย์ และกระเจีย๊ บเขียวอินทรีย์ น�ำ้ หนักรวม 244.15 กิโลกรัม มูลค่า 188,900 บาท

3.2 กลุ่มไม้ผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานวิจัยและพัฒนาไม้ผล ด�ำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าไม้ผล
จ�ำนวน 2 ชนิด ดังนี้
3.2.1 ผลิตเมล็ดพันธุ์เคพกูสเบอร์รี
1) ภายใต้มาตรฐาน GAP จ�ำนวน 2,300 กรัม
2) ภายใต้มาตรฐานอินทรีย์ จ�ำนวน 30 กรัม
3.2.2 ผลิตต้นกล้าเสาวรสปลอดโรคภายใต้มาตรฐาน GAP จ�ำนวน 95,142 ต้น

3.3 กลุ่มไม้ดอก

งานวิจัยและพัฒนาไม้ดอก ด�ำเนินงานขยายพันธุ์ไม้ดอกที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นการค้าและตลาด
มีความต้องการเพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ไว้ส�ำหรับการผลิตในงานส่งเสริมโดยด�ำเนินการควบคู่ไปกับการปรับปรุงและ
พัฒนาพันธุ์ไม้ดอกชนิดต่าง ๆ ดังนี้
3.3.1 งานขยายพันธุ์โดยวิธีการทั่วไปและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจ�ำนวน 14 ชนิด ได้แก่ กุหลาบ เบญจมาศ
เจอบีรา่ จิป๊ ซอฟฟิลา่ ไฮเดรนเยีย คาร์เนชัน่ ยูคาลิปตัส สแตตีสแคสเปียร์ กลุม่ ไม้ดอกประเภทหัว
(ลิลี่ ปทุมมา แคลล่าลิลี่ ว่านสี่ทิศ อัลสโตรมีเรีย ออนิโทกาลัม)
3.3.2 งานปรับปรุงพันธุ์/พัฒนาพันธุ์จ�ำนวน 10 ชนิด ได้แก่ กุหลาบ เบญจมาศ ไฮเดรนเยีย กลุ่มไม้ดอก
ประเภทหัว (แคลล่าลิลี่ ว่านสี่ทิศ ไม้ดอกวงศ์ขิง มาลีรัตน์ ยูโคมิส ลิลี่ อัลสโตรมีเรีย)

3.4 กลุ่มพืชไร่

งานวิจยั และพัฒนาพืชไร่ ผลิตเมล็ดพันธุส์ ำ� หรับส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 13 ชนิดพืช
ได้แก่ ข้าวเลาทูหยา ข้าวไก่ป่า ข้าวเฮเงาะเลอทิญ คีนัวอินทรีย์แดง เหลือง ถั่วขาว ถั่วเหลืองผิวด�ำ  ถั่วด�ำ
ถั่วอะซูกิ ลินิน ถั่วแดงหลวง ข้าวสาลี และข้าวฟ่าง รวม 9,636 กิโลกรัม มูลค่า 228,261 บาท
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4. งานบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์สำ�หรับส่งเสริมการผลิตให้เกษตรกร
ในปี พ.ศ. 2563 ได้ด�ำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ผักส�ำ หรับให้ศูนย์/สถานีฯ ต่างๆ น�ำไปจ่ายให้
แก่เกษตรกรที่รับแผนการปลูกผัก โดยมีการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ร่วมกับแผนกจัดซื้อของมูลนิธิฯ จากทั้งใน
และต่างประเทศ มีมูลค่าการสั่งซื้อรวม 11,881,537.80 บาท และซื้อจากศูนย์/สถานีฯ ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์
1,342,500 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมเมล็ดพันธุ์ที่สั่งซื้อทั้งสิ้น 13,224,037.80 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จากผลการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง น�ำสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง รวมไปถึงการพัฒนา
องค์ความรู้ นวัตกรรม และระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
ในพื้นที่ดำ� เนินการ 39 แห่ง และขยายผลไปยังพื้นที่สูงอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด�ำเนินงาน
ดังนี้

1. งานพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปลูกพืชจากฐานความรู้
ที่เหมาะสม ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ ชา กาแฟ สมุนไพร และสัตว์ รวม 372 ชนิด 8 กลุ่มสินค้า
หัตถกรรม พื้นที่ปลูก 38,380.84 ไร่ 302 โรงเรือน เกษตรกรส่งผลผลิตจ�ำหน่ายผ่านมูลนิธิโครงการหลวง
15,114 ราย คิดเป็นมูลค่า 769.11 ล้านบาท

2. การพัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการหลวง ได้ดำ�เนินกิจกรรม 3 ด้าน มีดังนี้
2.1 การขอการรับรองจากหน่วยงานภายนอก มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมการเพาะปลูกพืช
ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จ�ำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
2.1.1 ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) ใน 6 กลุ่มพืช ได้แก่ พืชผักและสมุนไพร ไม้ผลเขตหนาว ชา
กาแฟ พืชไร่ และข้าว ด�ำเนินการในพื้นที่ 39 แห่ง
2.1.2 มาตรฐาน McDonald’s GAP ด�ำเนินการในพื้นที่ 2 แห่ง
2.1.3 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) จากส�ำนักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ�ำนวน 2 กลุ่มพืช ได้แก่ ผักและชา ด�ำเนินการในพื้นที่ 18 แห่ง
ส�ำหรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ DOA จากกรมวิชาการเกษตรได้รับการรับรองแหล่งผลิต พืชผัก
45 ชนิด ในพื้นที่ด�ำเนินการ 15 แห่ง จากมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน 5 มาตรฐาน
(1) มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก RPF-GAP ในพื้นที่ดำ� เนินการ 11 แห่ง (2) มาตรฐานฟาร์มสุกร GAP
ได้รับการรับรองในพื้นที่ด�ำเนินการ 3 แห่ง (3) มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้ออินทรีย์
ได้รับรองในพื้นที่ด�ำเนินการ 6 แห่ง
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2.1.4 มาตรฐานฟาร์มกระบือนม GFM ได้รับการรับรองในพื้นที่ด�ำเนินการ 1 แห่ง (5) มาตรฐาน
ฟาร์มสัตว์ปกี GFM ได้รบั การรับรองในพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ 5 แห่ง โรงงานคัดบรรจุของศูนย์ฯ/สถานีฯ
ได้รับรองมาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 39 แห่ง มาตรฐาน CODEX
จ�ำนวน 12 แห่ง และมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จ�ำนวน 1 แห่ง

2.2 การตรวจประเมินภายใน ด�ำเนินการตรวจโดยผู้ตรวจประเมินภายในที่เป็นเจ้าหน้าที่รายสาขา

จากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์/สถานี ของมูลนิธิโครงการหลวง แบ่งออกเป็น 3 มาตรฐาน ดังนี้
2.2.1 มาตรฐาน GAP ด�ำเนินการเข้าตรวจประเมินแปลงเกษตรกร จ�ำนวน 11,175 ราย ชนิดพืช
246 ชนิด พื้นที่ 30,138 ไร่
2.2.2 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด�ำเนินการตรวจประเมินอินทรีย์ จ�ำนวนเกษตรกร 844 ราย ชนิดพืช
59 ชนิด
2.2.3 มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย จ�ำนวน 5 มาตรฐาน ดังนี้
1) มาตรฐานไก่ไข่และเนื้อไก่อินทรีย์ 6 แห่ง ได้แก่ แม่ทาเหนือ ทุ่งเริง ห้วยเสี้ยว วัดจันทร์
ปางดะ และแม่สะป๊อก เกษตรกร 12 ราย ได้รับการรับรอง 5 ราย
2) มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก RPF - GAP จ�ำนวน 11 แห่ง ได้แก่ ปางดะ ทุ่งเริง ห้วยเสี้ยว
แม่แพะ ป่าเมี่ยง วัดจันทร์ หนองเขียว หมอกจ๋าม อินทนนท์ แม่ทาเหนือ และแม่สะป๊อก
เกษตรกรได้รับการรับรอง 67 ราย
3) มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก GFM จ�ำนวน 7 แห่ง ได้แก่แ ปางดะ ทุ่งเริง ห้วยเสี้ยว แม่แพะ
ป่าเมี่ยง วัดจันทร์ และหนองเขียว รวม 42 ราย ได้รับการรับรอง 14 ราย และอีก 28 ราย
อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมขอการรับรอง
4) มาตรฐานฟาร์มสุกร GAP 3 แห่ง ได้แก่ หนองหอย หนองเขียว และแม่หลอด เกษตรกรได้รับ
การรับรอง 3 ราย
5) มาตรฐานฟาร์มกระบือนม GFM จ�ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ แม่ทาเหนือ เกษตรกรได้รับการ
รับรอง 3 ราย

2.3 การวิเคราะห์ดนิ และน�ำ้ เพือ่ สนับสนุนและรองรับการเข้าสูม่ าตรฐานความปลอดภัยของผลผลิต

และสิ่งแวดล้อม โดย การตรวจคุณภาพดิน น�้ำ และปัจจัยการผลิต ดังนี้
2.3.1 การตรวจวิเคราะห์ดินและน�้ำ  โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ในการวิเคราะห์โลหะหนัก
และธาตุอาหารภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย มีจำ� นวนตัวอย่างดินทีส่ ง่ วิเคราะห์ 756 ตัวอย่าง
และตัวอย่างน�้ำที่ส่งวิเคราะห์ 108 ตัวอย่าง
2.3.2 การตรวจเชื้อสาเหตุโรคในดินน�้ำ  และวัสดุปลูก โดยศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อหาแนวทางป้องกันและควบคุมอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีตัวอย่างดิน และน�้ำ ที่ได้รับ
การวิเคราะห์รวม 139 และ 104 ตัวอย่าง
2.3.3 การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อส่งวิเคราะห์โลหะหนักภายใต้ข้อก�ำหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัย
(Food Safety) โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีจ�ำนวนตัวอย่างดิน
ที่ส่งวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 80 ตัวอย่าง
2.3.4 การตรวจวิเคราะห์ผลผลิตเพื่อส่งวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิต โลหะหนัก และเชื้อทางเดิน
อาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ส่งวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 12
ตัวอย่าง
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3. งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร
งานหัตถกรรมมุ่งเน้นส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อการฟื้นฟู และอนุรักษ์งานหัตถกรรมชุมชน
เพื่อประโยชน์ในครัวเรือน และจ�ำหน่ายเป็นรายได้เสริม ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 22 แห่ง พื้นที่
สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง 15 แห่ง โดยมีสมาชิกที่ได้รับการส่งเสริมรวม 462 ราย สามารถสร้างรายได้จาก
การจ�ำหน่ายผ่านฝ่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูป มูลค่า 3.09 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2562
ร้อยละ 85.44 และไม่ผ่านฝ่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูป มูลค่า 10.85 ล้านบาท

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ด้วยในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม-มิถุนายน) ของทุกปี ชุมชนภายใต้การดูแลของโครงการหลวงหลายแห่ง
ประสบปัญหาภัยแล้ง ชุมชนขาดแคลนน�้ำ  มีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรจากการ
ส�ำรวจพบว่ามีเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร มูลนิธิฯ จึงด�ำเนินการปรับแผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณของมูลนิธิฯ
และที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไม่สามารถด�ำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ มาช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อช่วยลดปัญหาภัยแล้ง และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่าต้นน�้ำล�ำธาร ในพื้นที่ 39 ศูนย์/สถานี จ�ำนวน 15 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,945,200 บาท แบ่งเป็น
(1) การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)   และมูลนิธิฯ 2,682,000 บาท และ
(2) มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากTaiwan ICDF จ�ำนวน 1,263,200 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณจากกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ โดยมูลนิธิฯ ได้ด�ำเนินงาน สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ฯ และชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง 39 ศูนย์ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 52,361 ราย
9,274 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,192 ไร่ สรุปผลการด�ำเนินงานได้ 5 ด้าน ดังนี้
4.1 ด้านภาคการเกษตรกรมีระบบส่งน�้ำกระจายไปยังแปลงปลูกของเกษตรกร มีแหล่งกักเก็บน�้ำ
ขนาดเล็กส�ำรอง มีบ่อเก็บน�้ำส�ำรอง มีการติดตั้งระบบประหยัดน�้ำแบบต่างๆ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรให้มีน�้ำใช้ส�ำหรับการเกษตรในพื้นที่ช่วงฤดูแล้งเกษตรกรได้รับประโยชน์
จ�ำนวน 1,420 คน พื้นที่ 1,245 ไร่ และ 135 โรงเรือน
4.2 ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีน�้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคจ�ำนวน 9,274 ครัวเรือน
4.3 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างจิตส�ำนึกและความสามัคคีในชุมชนมีจ�ำนวน
ฝายทีส่ ร้างและซ่อมแซม จ�ำนวน 142 แห่ง เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนจ�ำนวน 2,588 ราย
และได้รับประโยชน์จากการสร้างฝาย 50,869 ราย
4.4 การจัดการฟาร์มทีม่ มี าตรฐานสูก่ ารขอรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสตั ว์จำ� นวน 11 ศูนย์ เกษตรกร
72 ราย
4.5 องค์ความรู้ด้านการสลายตัวของสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในพืชแต่ละชนิดและน�ำเอาข้อมูลที่ได้เป็น
ตัวก�ำหนดระยะปลอดภัยในการเก็บเกีย่ วผลผลิต (PHI) จ�ำนวน 3 เรือ่ ง 3 ชนิดพืช ได้แก่ พริกหวาน
ผักกาด ขาวปลี และพีช

22
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้สามารถพึ่งตนเองและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
มูลนิธโิ ครงการหลวงส่งเสริมการเรียนรูก้ ารด�ำรงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของคนและชุมชน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข พัฒนาชุมชนโครงการหลวง
ให้เป็นชุมชนคาร์บอนต�่ำและยั่งยืนในทุกมิติ พัฒนาระบบการเรียนรู้งานโครงการหลวง ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ของการพัฒนาทางเลือกทุกมิติบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโครงการหลวง
โดยร่วมกับกลุ่มประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานท้องถิ่น ในพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด พัฒนาและ
ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนชาวเขา ให้บริการทางการแพทย์และส่งเสริมสุขอนามัย ส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาและสังคม ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มพึ่งพาตนเองของชุมชนดังนี้
กิจกรรม
หน่วยนับ
สมาชิก (คน)
1. ส่งเสริมการดำ�รงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาการรวมกลุ่ม
พึ่งพาตนเองของชุมชน
1.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานสหกรณ์
47 แห่ง
9,142 คน
68 ครั้ง
2,996 คน
1.2 ส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
1.2.1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ชุมชนบ้านป๊อก ศูนย์ฯ ตีนตก
1.3 การจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ�แผนชุมชน
159 หมู่บ้าน
23,982 คน
1.4 การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์
51 กลุ่ม
4,403 คน
1.5 การพัฒนาครัวเรือนและชุมชน โดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด
124 ครั้ง
5,832 คน
1.6 กลุ่มองค์กรชุมชนพึ่งพาตนเองกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
259 กลุ่ม
28,639 คน
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของคนและชุมชน ทั้งด้านวัฒนธรรม การศึกษาและสาธารณสุข
2.1 พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
2.1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันชุมชนจากยาเสพติด
73 เครือข่าย/113 ชุมชน
2,327 คน
2.1.2 กิจกรรมเฝ้าระวังชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
86 ชุมชน
26 คน
2.1.3 กิจกรรมการดูแลบำ�บัด รักษา และติดตาม และดูแลผู้เสพยาเสพติด
45 ครั้ง
2.2 พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนชาวเขา
2.2.1 ให้บริการทางการแพทย์และส่งเสริมสุขอนามัย
14 ศูนย์
2,795 คน
2.2.2 บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวชาวไทยภูเขา
483 ครอบครัว
3 หมู่บ้าน
2.2.3 เสริมสร้างความรู้และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี
17 ครั้ง
1,842 คน 2 หมู่บ้าน
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและสังคม
2.3.1 การพัฒนาและส่งเสริมเด็ก เยาวชน และเด็กเล็กในพื้นที่ที่ขาดโอกาส
10 ศูนย์
474 คน
ทางการศึกษาในพื้นที่โครงการหลวง
2.3.2 ส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรโครงการหลวง เพื่อเป็นเกษตรกรที่ดี
31 ศูนย์
400 คน
ในอนาคต
45 แห่ง
2.3.3 สนับสนุนการเรียนรู้โครงการหลวงในโรงเรียนในพื้นที่โครงการหลวง
134 คน
2.3.4 อบรมเยาวชนในหลักสูตรการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ�
84 คน
2.3.5 จัดสัมมนาเครือข่ายเยาวชนบนพื้นที่สูง
27 ครั้ง
1,315 คน
2.3.6 อบรมให้ความรู้ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนชาวเขา
42 ครัวเรือน
3. พัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนคาร์บอนตํ่า
35 ชุมชน
7,895 คน
108 ครัวเรือน
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2. พัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้เปนชุมชนคาร์บอนต่ำาและยั่งยืน ประกอบด้วย
2.1 รักษามาตรฐานชุมชนคาร์บอนต�่าบนพื้นที่สูง (ระยะที่ 1) ที่เคยได้รับรองมาตรฐานแล้วเมื่อปี 2562
จ�านวน 12 ชุมชน จาก 11 ศูนย์/สถานี ปัจจุบันด�าเนินการตรวจติดตามเพื่อรักษามาตรฐาน จ�านวน 12 ชุมชน
ซึ่งทุกชุมชนได้ระดับคะแนนดีเยี่ยม
2.2 พัฒนาชุมชนโครงการหลวงแห่งใหม่ให้เป็นชุมชนคาร์บอนต�า่ บนพืน้ ทีส่ งู (ระยะที่ 2) มีชมุ ชนเข้าร่วม
ด�าเนินการ 9 ชุมชน จาก 9 ศูนย์/สถานี ซึ่งผลการตรวจประเมินภายในชุมชนที่ได้ระดับคะแนนดีเยี่ยม จ�านวน
3 ชุมชน (คะแนน>90) ได้แก่ บ้านห้วยมะเกลี้ยง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง , บ้านใหม่สามัคคี
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก , บ้านนอแล สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ชุมชนที่ได้ระดับคะแนนดีมาก
(คะแนน 80-89 คะแนน) จ�านวน 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านห้วยทรายขาว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ,
บ้านลั๊วะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว , บ้านป่าแป๋ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ส่วนชุมชน
บ้านหาดส้มป่อย สถานีเกษตรหลวงปางดะ , บ้านเมืองอาง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และบ้านร่มฟ้าผาหม่น
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ระดับคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.3 เตรียมชุมชนเพื่อเข้าสู่ชุมชนคาร์บอนต�่าบนพื้นที่สูง (ระยะที่ 3) จ�านวน 22 ชุมชน จาก 22 ศูนย์/
สถานี ปัจจุบันชุมชนได้ด�าเนินการตอบรับการเข้าร่วมโครงการแล้ว

3. การพัฒนาระบบการเรียนรู้งานโครงการหลวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ส�าหรับประกอบการ
อบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ จาก 8 กลุ่มงาน รวม 11 เรื่อง ดังนี้
ง�น
1. งานผัก
2. งานไม้ดอก
3. งานพืชไร่
4. งานชา
5. งานกาแฟ
6. งานเห็ด
7. งานหัตถกรรม
8. แผนกอารักขาพืช

ประเภทของสื่อ
คู่มือ
วีดีโอ
แผ่นพับ/วีดีโอ
คู่มือ
แผ่นพับ
แผ่นพับ
โรลอัพ/แผ่นพับ
Application

จำ�นวน (เรื่อง)
2
1
1/1
1
1
1
1/1
1

คู่มือและแผ่นพับ
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จำ�นวนที่ผลิต (ชิ้น)
266
1
2,000/1
500
2,000
10,000
5/10,000
234

วิดีโอและ Application

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและป่าต้นน้ำ�ลำ�ธารให้มีความสมบูรณ์
มูลนิธิโครงการหลวงด�ำเนินงานก�ำกับดูแล และประสานงานการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้อง พร้อมทั้ง
รณรงค์ ฟื้นฟู และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนทุกมิติ ทั้งดิน น�้ำ  และป่าต้นน�้ำล�ำธาร โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชน  ส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชด�ำริ โดยมี
ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1. การสำ�รวจและจัดทำ�ฐานข้อมูลการใช้พื้นที่ของโครงการหลวง
เพือ่ ขออนุญาตใช้ประโยชน์พนื้ ทีใ่ ห้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง จากกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ มาตรา 19 อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มปี ระกาศแต่งตัง้ ให้เจ้าหน้าทีก่ รมป่าไม้

จ�ำนวน 30 ราย เป็นหัวหน้าโครงการ/เจ้าหน้าที่ประจ�ำพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง ซึ่งด�ำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้มลู นิธโิ ครงการหลวงและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ เป็นหน่วยงาน
ร่วมในโครงการภายใต้ขอบเขตพืน้ ทีท่ ไี่ ด้มกี ารส�ำรวจร่วมกัน เพือ่ จัดท�ำโครงการพัฒนาป่าไม้ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
โดยมีกรมป่าไม้เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมด�ำเนินการตามมาตรา 19
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พื้นที่รวม 2,542,169 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ได้รับอนุมัติแล้ว
เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2563 มาตรา 13/1 มูลนิธโิ ครงการหลวงได้จดั ส่งเอกสารค�ำขอใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (ปส. 17)
รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ในมาตรา 13/1 ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ
บริหารมูลนิธิโครงการหลวงให้กับส�ำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย
แม่ฮอ่ งสอน พะเยา ล�ำพูน และตาก) เรียบร้อยแล้ว ซึง่ อยูใ่ นกระบวนการการตรวจสอบเอกสารและประสานงาน
เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม

1.2 พืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ มาตรา 23 และมาตรา 64 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 แต่งตั้ง
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งปฏิบัติงานภายในพื้นที่ด�ำเนินกิจกรรมแปลงส่งเสริมเกษตรกร
สมาชิกโครงการหลวง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้มีอ�ำนาจ
ในการจับกุม ปราบปรามผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมีอ�ำนาจ
ในการปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามความใน
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือ
25
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2563

ท�ำนุบ�ำรุงอุทยานแห่งชาติ หรือการส�ำรวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ หรือเพื่ออ�ำนวย
ความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน ภายในพื้นที่ที่ก�ำหนดไว้ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

1.3 พื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มาตรา 56 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งปฏิบัติงานภายในพื้นที่ด�ำเนินกิจกรรมแปลงส่งเสริม
เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2562 ให้มีอ�ำนาจในการจับกุม ปราบปรามผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และมีอ�ำนาจในการปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่ออก
โดยอาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา 56 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ ้ ม ครองสั ต ว์ ป ่ า พ.ศ. 2562
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบ�ำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือการส�ำรวจ การศึกษา การวิจัย
หรือการทดลองทางวิชาการ หรือเพือ่ อ�ำนวยความปลอดภัย หรือให้ความรูแ้ ก่ประชาชนภายในพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดไว้
โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

2. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานีวจิ ยั /เกษตรหลวง และศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง ด�ำเนินการฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ในพื้นที่รวม 25,867.90 ไร่ จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์ 22,107 ราย นอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวงยังได้ทำ� โครงการสวมหมวกให้ดอย 1 ศูนย์ 1 ดอยเป็น
โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มจ�ำนวนต้นไม้ให้ปกคลุมบนเขา โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำรูปแบบการ
ปลูกพืชแบบวนเกษตรไปขยายผลให้เกิดรูปธรรมและปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรให้
เหมาะสมกับพื้นที่ตามภูมิสังคมมีรูปแบบคือ 1) กาแฟสร้างป่า 2) ป่าไม้ผลผสมผสาน 3) ไม้ป่าเศรษฐกิจบน
พื้นที่สูง ในระยะเริ่มแรกให้มีการปลูกไม้ป่าเป็นไม้ประธานปลูกไผ่เป็นแนวรั้วและให้ปลูกพืชไร่/สมุนไพรเป็น
พืชรายได้ระหว่างรอให้ตน้ ไม้โตเมือ่ ต้นไม้โตจะเป็นการปลูกกลุม่ พืชใต้ปา่ ได้แก่ กาแฟและสมุนไพร กระบวนการ
ด�ำเนินงานดังนี้ 1) ค้นหาเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการพื้นที่เป้าหมาย 2) สร้างความเข้าใจกับเกษตรกร
ในเรื่องชนิดพืชที่ต้องการ / เหมาะสมวิธี / รูปแบบการปลูกการดูแลแปลงปลูกการขาย / รับซื้อผลผลิต
3) เตรียมพื้นที่ / ต้นกล้าพันธุ์ไม้ 4) ด�ำเนินการปลูก 5) ติดตามดูแลแปลงปลูกรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน พาณิชย์จังหวัดเกษตรต�ำบล / อ�ำเภอ และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น จากการส�ำรวจความต้องการของชุมชนมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 39 ศูนย์ / สถานี พื้นที่
1,802 ไร่

3. การรณรงค์การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารกำ�จัดศัตรูพืช
3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชของมูลนิธิให้ได้รับรองมาตรฐาน

การขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์วัตถุอันตรายประเภทที่ 2 กับกรมวิชาการเกษตรจ�ำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ฟีโรแมลงวันแตง และฟีโรด้วงหมัดผัก ซึง่ ได้ดำ� เนินการยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรและอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์โดยส�ำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตรด�ำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายต่อไป
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3.2 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ Application การจัดการศัตรูพืช

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 แผนกงานอารักขาพืชมีการผลิตสื่อ
เพื่อการเรียนรู้คือ Application อารักพืชจ�ำนวน 1 เรื่อง และได้
เผยแพร่ให้กบั นักวิชาการเจ้าหน้าทีแ่ ละเกษตรกรเพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิ บั ติ ง าน/การผลิ ต พื ช อย่ า งถู ก ต้ อ งและปลอดภั ย จ� ำ นวน
234 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการการตลาดเพื่อสังคม
ในปีงบประมาณ 2563 การบริหารการตลาดเพือ่ สังคม โดยการด�ำเนินงานของฝ่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์
โครงการหลวง มีการพัฒนาระบบการท�ำงานร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง โดยการวางแผนการส่งเสริมและการควบคุมผลผลิต มีระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ
การขนส่งที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งให้
สามารถจ�ำหน่ายได้อย่างสม�่ำเสมอตรงความต้องการของลูกค้า

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปสงค์อุปทาน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
1.1 มูลค่าการรับซื้อและจ�ำหน่ายผลผลิต ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่

1.1.1 ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับบริโภค ได้แก่ ผัก สมุนไพร ผลไม้ พืชไร่ ประมง ปศุสัตว์ และอาหารแปรรูป
1.1.2 ผลิตภัณฑ์สำ� หรับท�ำความสะอาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร อาทิ แชมพู ครีมนวดผม
โลชั่นบ�ำรุงผิว
1.1.3 ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ ได้แก่ หัตถกรรม บุหงา
1.1.4 ผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์
1.1.5 สินค้าอื่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดอยค�ำ  ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ผลิตภัณฑ์
จากโครงการพัฒนาดอยตุง
ในปีงบประมาณ 2563 มีการวางแผนการท�ำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปกับ
หน่วยงานผลิตต่าง ๆ ในการส่งเสริมการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมไปถึงการท�ำงานร่วมกับ
ศูนย์ฯ/สถานีฯ อย่างใกล้ชิดในการรวบรวมผลิตผลมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกข้อมูลมูลค่า และปริมาณการ
รับซื้อกาแฟกะลาผ่านแผนกจัดซื้อและขนส่งผลผลิต มีมูลค่าการรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรในปีงบประมาณ
2563 เป็นเงิน 932.01 ล้านบาท (ไม่รวมผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์อื่น ๆ) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2562 ร้อยละ 8.74 ในปี 2563 พฤติกรรมผูบ้ ริโภคได้ปรับเปลีย่ นเนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 ท�ำให้ผู้บริโภคเน้นเลือกซื้อแต่สินค้าที่จ�ำเป็นต่อชีวิตประจ�ำวัน และลดการใช้จ่ายสินค้า
ฟุ่มเฟือย หรือสินค้าไม่จ�ำเป็นลง เพื่อลดรายจ่ายส่งผลให้มูลค่าการจ�ำหน่ายมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2562 มูลค่าการจ�ำหน่าย เป็นเงิน 1,458.60 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ
1.04 โดยมีมูลค่าการจ�ำหน่ายสินค้าในกลุ่มผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปจากผลิตผลโครงการหลวงเป็นหลัก
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มูลคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ปงบประมาณ 2554 - 2563

นอกจากนีใ้ นปีงบประมาณ 2563 กลุม่ สินค้าแปรรูป ตราโครงการหลวง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ชา และกาแฟ มูลค่าการรับซื้อประมาณ 197.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.81%
เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีมูลค่าการรับซื้อเพียง 108.76 ล้านบาท เนื่องจากปีงบประมาณ
2563 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกข้อมูลมูลค่า และปริมาณการรับซื้อกาแฟกะลา ผ่านแผนกจัดซื้อและ
ขนส่งผลผลิต
ต�ร�งมูลค่�ก�รรับซื้อผลิตผลจ�กเกษตรกรปีงบประม�ณ 2562 และ 2563
ลำ�ดับ

กลุ่มสินค้�

1 งานแปรรูป
2 สินค้าแปรรูป
3 ไม้ผล
4 ไม้ดอกไม้ประดับ
5 เห็ด
6 พืชไร่
7 ปศุสัตว์
8 พืชสมุนไพร
9 สินค้าอื่นๆ
10 ประมง
11 ดอกไม้แห้ง
รวมซื้อสินค้าโครงการหลวงอื่นๆ
12 สินค้าส่วนพระองค์อื่นๆ
รวมซื้อสินค้าทั้งสิ้น

มูลค่�รับซื้อ (ล้�นบ�ท)
ปีงบประม�ณ 2562 ปีงบประม�ณ 2563
553,462,150
533,115,576
108,764,988
197,751,045
97,669,047
105,818,655
41,204,850
35,192,700
22,021,936
23,213,257
11,970,112
10,698,774
7,541,424
8,379,066
7,540,374
7,724,628
1,865,174
6,959,924
4,233,621
2,086,855
786,521
1,066,852
857,060,196
932,007,331
155,840,063
114,081,639
1,012,900,259
1,046,088,969

ที่มา : สรุปจากรายงานการจ่ายเงินคืนเกษตรกร จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานตลาด (ข้อ E5.1)
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% เปลี่ยนแปลง
มูลค่� (บ�ท)
ร้อยละ
- 20,346,574 - 3.68
88,986,058 81.81
8,149,608
8.34
- 6,012,150 - 14.59
1,191,320
5.41
- 1,271,338 - 10.62
837,642 11.11
184,254
2.44
5,094,750 273.15
- 2,146,766 - 50.71
280,331 35.64
74,947,135
8.74
- 41,758,424 - 26.80
33,188,711
3.28

ปริมาณรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ปงบประมาณ 2562 และ 2563

ปริมาณการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 28.36 ล้านหน่วย เฉลี่ย 2.36
ล้านหน่วยต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ที่รับซื้อเข้า 27.68 ล้านหน่วย เฉลี่ย 2.31 ล้านหน่วย
ต่อเดือน โดยมีปริมาณลดลงในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 เป็นผลให้มูลค่ารับซื้อของเกษตรกร
ลดลงในช่วงดังกล่าวเช่นกัน
มูลคาการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ปงบประมาณ 2562 และ 2563
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มูลคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ปงบประมาณ 2562 และ 2563

ในปีงบประมาณ 2563 มีมูลค่าจ่ายคืนเกษตรกรสูงสุดในกลุ่มผัก สินค้าแปรรูป ไม้ผล และไม้ดอก
ประมาณ 533.12 , 197.75 , 105.82 และ 35.19 ล้านบาท ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังมีการซื้อสินค้า
โครงการส่วนพระองค์ เข้ามาเพื่อจ�าหน่ายหน้าร้านโครงการหลวง เป็นมูลค่า 114.08 ล้านบาท
มูลคาการจําหนายผลผลิต ปงบประมาณ 2554 - 2563
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ต�ร�งสรุปมูลค่�ก�รจำ�หน่�ยสินค้�ร�ยกลุ่มผลิตผล เปรียบเทียบปีงบประม�ณ 2562 และ 2563
ลำ�ดับ

% เปลี่ยนแปลง
ปีงบประม�ณ 2562 ปีงบประม�ณ 2563
มูลค่� (บ�ท) ร้อยละ
(บ�ท)
(บ�ท)
813,230,916
749,336,017 -63,894,898
-7.86
191,518,133
157,190,818 -34,327,315
-17.92
170,033,446
171,869,458
1,836,012
1.08
68,723,677
36,802,499 -31,921,178
-46.45
53,804,452
41,445,617 -12,358,835
-22.97
21,281,905
16,519,548
-4,762,357
-22.38
9,049,222
6,768,648
-2,280,575
-25.20
8,552,556
6,871,551
-1,681,005
-19.66
7,094,981
3,326,444
-3,768,537
-53.12
2,782,998
1,872,359
-910,640
-32.72
3,866,894
116,052,628 112,185,734 2,901.18
145,060
9,310
-135,750
-93.58
879,221
400,977
-478,244
-54.39

กลุ่มสินค้�

1 ผัก
2 สินค้าแปรรูป
3 ไม้ผล
4 สินค้าอื่นๆ
5 ไม้ดอกไม้ประดับ
6 พืชไร่
7 พืชสมุนไพร
8 ปศุสัตว์
9 ประมง
10 ดอกไม้แห้ง
11 พืชเครื่องดื่ม
12 ปาไม้
13 เห็ด
สินคาโครงการหลวง
14 สินค้าโครงการส่วนพระองค์อื่น ๆ
รวมรายไดทั้งสิ้น

122,905,739
1,473,869,201

150,137,300
1,458,603,174

27,231,561
-15,266,028

22.16
-1.04

หมายเหตุ : 1. รายได้แสดงยอดขายก่อนหักส่วนลดและรับคืนสินค้าประจ�าปีงบประมาณ 2562 - 2563
2. สินค้าอืน่ ๆ ได้แก่ ปุ๋ย, หัตถกรรม, รายได้ค่าขนส่ง, รายได้เบ็ดเตล็ด, รายได้จ�าหน่ายวัสดุบรรจุ, รายรับจากการจัดงาน
โครงการหลวงเป็นต้น
3. ยอดจ�าหน่ายเห็ดทีแ่ สดงในรายงาน เป็นรายการจ�าหน่ายเห็ดสด ส่วนยอดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด แสดงรวม
ในหมวดสินค้าแปรรูป
ปศุสัตว์ 0.47%

พืชสมุนไพร 0.46%

พืชไร่ 1.13%
สินค้าอื่นๆ 2.52%
ไม้ดอกไม้ประดับ 2.84%
พืชเครื่องดืม 7.96%
สินค้าโครงการส่วนพระองค์
อื่นๆ 10.29%

ประมง 0.23%
ดอกไม้แห้ง 0.13%
เห็ด 0.03%
ป่าไม้ 0.001%

ผัก 51.37%

สินค้าแปรรูป 10.78%
ไม้ผล 11.78%

สัดสวนมูลคาจําหนายตามกลุมสินคา ปงบประมาณ 2563
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ร้านโครงการหลวงเป็นช่องทางส�าคัญในการจ�าหน่ายในปีงบประมาณ 2563 โดยมีมูลค่าการจ�าหน่าย
479.23 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 เป็นจ�านวนเงิน 55.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.32
ตามด้วยกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งมีมูลค่าการจ�าหน่ายรวม 399.60 ล้านบาท ลดลง
จากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 3.36 โดยทั้งสองช่องทางการจ�าหน่ายดังกล่าว มีสัดส่วนมูลค่าการจ�าหน่าย
คิดเป็น ร้อยละ 33 และ 27 จากยอดจ�าหน่ายรวม ตามล�าดับ
ต�ร�งเปรียบเทียบมูลค่�ก�รจำ�หน่�ยสินค้�ร�ยช่องท�งก�รจำ�หน่�ย
ลำ�ดับ

กลุ่มลูกค้�

1 ร้านโครงการหลวง
2 ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
2 ผู้ค้าคนกลาง
3 ตลาดบริการ
4 ลูกค้ารายย่อย/ลูกค้าทั่วไป
5 ตลาดแปรรูปสินค้า
6 หน่วยขายเคลื่อนที่
8 ลูกค้าออนไลน์
รวมรายไดทั้งสิ้น
ตลาดแปรรูปสินค้า 3%

มูลค่�จำ�หน่�ย (บ�ท)
ปี 2562
ปี 2563
534,397,118
479,229,413
413,467,410
399,595,067
171,264,383
216,260,651
146,162,692
186,506,679
98,798,343
99,794,268
56,867,784
40,753,594
51,973,685
32,964,857
937,786
3,498,646
1,473,869,201 1,458,603,174
หน่วยขายเคลื่อนที่ 2%

เปลี่ยนแปลง
มูลค่� (บ�ท)
ร้อยละ
-55,167,704
-10.32
-13,872,343
-3.36
44,996,267
26.27
40,343,987
27.60
995,925
1.01
-16,114,191
-28.34
-19,008,828
-36.57
2,560,860
273.08
-15,266,028
-1.04

ลูกค้าออนไลน์ 0.24%

ลูกค้ารายย่อย/ลูกค้าทั่วไป 7%

ตลาดบริการ
13%

ร้านโครการหลวง
33%
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
27%

ผู้ค้าคนกลาง
15%

สัดสวนมูลคาจําหนายตามกลุมลูกคา ปงบประมาณ 2563

1.2 การจัดการผลผลิตของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง

ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่มีผลิตผลและผลิตภัณฑ์ผ่านการด�าเนินงาน
จ�านวน 13,360,560.53 หน่วย โดยพืชผักมีปริมาณสูงสุด จ�านวน 9,889,062.66 หน่วย ล�าดับที่สองเป็น
สินค้ากลุม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูป จ�านวน 1,724,113.55 หน่วย ผลไม้ จ�านวน 793,250.14 หน่วย พืชไร่ จ�านวน
420,513.70 หน่วย ดอกไม้และไม้ใบประดับ จ�านวน 292,829.00 หน่วย สินค้าอื่น ๆ เช่น บุหงา เห็ด
ปุ๋ยไส้เดือน จ�านวน 129,602 หน่วย สินค้าจากงานปศุสัตว์และประมง จ�านวน 56,902.10 หน่วย และ
สมุนไพรสด จ�านวน 54,287.38 หน่วย
32
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563

ดอกไม้ 2.19%

อื่นๆ 0.97 %

ปศุสัตว์และประมง 0.43%

พืชไร่ 3.15%
ผลไม้ 5.94%

สมุนไพร 0.41%

ผลิตภัณฑ์แปรรูป 12.90%

พืชผัก 74.02%

สัดสวนของผลิตผล และผลิตภัณฑที่ผานศูนยผลิตผลโครงการหลวง เชียงใหม
ประจําปงบประมาณ 2563

สัดส่วนของผลผลิตทีผ่ า่ นศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่สงู สุด คือ ผลผลิตผัก 74.02% รองลงมา
คือผลิตภัณฑ์แปรรูป 12.90% และที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพฯ สูงสุด คือ ผลผลิตผัก 55.60%
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์แปรรูป 22.64% โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สินค้าอื่นๆ (เห็ดสดและปุ๋ย) 4.12%

พืชไร่ และธัญพืช 1.63%

พืชสมุนไพร 0.54%

ไม้ดอกไม้ประดับ 5.38%

ประมงและปศุสัตว์ 0.43%

ผลไม้ 9.67%

ผลิตภัณฑ์แปรรูป 22.64%

พืชผัก 55.60%

สัดสวนของผลิตผล และผลิตภัณฑที่ผานศูนยผลิตผลโครงการหลวง กรุงเทพฯ
ประจําปงบประมาณ 2563

งานด้านประกันคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยแผนกคัดบรรจุได้ด�าเนินงานให้ค�าแนะน�า
ตรวจติดตามโรงคัดบรรจุผลิตผล งานผลิตชา และกาแฟ ของมูลนิธิโครงการหลวง และประสานงานเพื่อขอ
การรับรองระบบการผลิตอาหารที่ดี ท�าให้หน่วยงานภายในมูลนิธิฯ ผ่านการรับรองระบบประกันคุณภาพ
GMP กฎหมาย จ�านวน 37 แห่ง โดยมีโรงคัดบรรจุผลิตผลของศูนย์ฯ ห้วยเสี้ยว ได้รับการรับรองเพิ่มเติม
จากปี 2562 นอกจากนี้มีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิต
อาหารระดับสากล (Hazard Analysis Critical Control Points : HACCP) เพิ่มขึ้น 1 แห่ง คือ ศูนย์ผลิตผล
โครงการหลวงกรุงเทพฯ รวมจ�านวนที่ได้รับการรับรอง 12 แห่ง
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การด�ำเนินงานด้านการปรับปรุงคุณภาพผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสียหน้าโรงคัด
บรรจุในปี 2563 การคืนผลิตผลมีปริมาณลดลง โดยกลุ่มพืชผักมีผลิตผลที่ไม่ได้คุณภาพส่งคืนคิดเป็น 1.89
เปอร์เซ็นต์ กลุ่มผลไม้ ได้แก่ อาโวคาโด เสาวรส และเคพกูสเบอร์รี คืนผลิตผลคิดเป็น 3.37 เปอร์เซ็นต์
และกลุ่มดอกไม้ ได้แก่ เบญจมาศ กุหลาบ และไฮเดรนเยีย คืนผลิตผล 0.66 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้การ
สูญเสียจากการทิ้งผลิตผลผักมีปริมาณลดลง เหลือเพียง 1.97 เปอร์เซ็นต์ ทางศูนย์ผลิตผลเชียงใหม่ได้ให้
ค�ำแนะน�ำการจัดท�ำผลิตผลพร้อมจ�ำหน่ายจากศูนย์ฯ/สถานีฯ เพื่อลดความสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยว
และเพิ่มมูลค่าผลิตผลศูนย์ฯ/สถานีฯ สามารถผลิตผัก บรรจุถุงพร้อมจ�ำหน่ายได้เป็น 40.84 เปอร์เซ็นต์
จากปริมาณการส่งมอบผลิตผลผักทั้งหมด
การควบคุมวัสดุบรรจุผลิตผล แผนกคัดบรรจุด�ำเนินการสั่งซื้อวัสดุบรรจุโดยวิธีการยื่นซองประกวด
ราคา จ�ำนวน 36 รายการ เป็นมูลค่า 17,620,700.69 บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายเป็นมูลค่า 1,887,535.19
บาท จากมูลค่าเดิมที่ตั้งไว้
งานด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุงทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของแผนกคัดบรรจุ มีการด�ำเนินงานซ่อมแซม
และบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักร อุปกรณ์ทำ� ความเย็น และระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์ผลิตผลเชียงใหม่ จ�ำนวน 224 ครัง้
และศูนย์ผลิตผลกรุงเทพ จ�ำนวน 127 ครั้ง การซ่อมบ�ำรุงระบบท�ำความเย็นของศูนย์ฯ/สถานีฯ จ�ำนวน
142 ครั้ง การซ่อมบ�ำรุงระบบท�ำความเย็นของร้านโครงการหลวง จ�ำนวน 85 ครั้ง นอกจากนี้มีงานบริการ
ควบคุมการก่อสร้าง การพิจารณาตรวจสอบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติซ่อมแซม จ�ำนวน 158 ครั้ง
การลดปริมาณการท�ำลายผลผลิต ในปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน
2563 มีปริมาณการท�ำลายสะสม 348,198 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.40 จากปริมาณรับซื้อ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 0.47 โดยผักมีการท�ำลายเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 0.65 สมุนไพรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.31 และผลไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ของปริมาณรับซื้อ ผลผลิตในกลุ่มท�ำลายลดลง ได้แก่ ดอกไม้
และสินค้าอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 1.22 และ 0.09 ตามล�ำดับ
ตารางเปรียบเทียบปริมาณซื้อเข้าและปริมาณทำ�ลายตามกลุ่มผลผลิต ปีงบประมาณ 2562 และ 2563
กลุ่มผลผลิต
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
สินค้า หน่วย ปริมาณซื้อ ปริมาณทำ�ลาย % ทำ�ลาย
ผัก
กก. 21,290,107
189,091 0.89
สมุนไพร หน่วย
551,898
5,299 0.96
ผลไม้
กก.
1,793,477
112 0.01
ดอกไม้ หน่วย
852,890
55,875 6.55
อื่นๆ
หน่วย 2,817,029
4,100 0.15
รวม
27,305,401
254,477 0.93

ต.ค. 62 - ก.ย. 63
ปริมาณซื้อ ปริมาณทำ�ลาย % ทำ�ลาย
19,457,458
298,950 1.54
323,731
7,343 2.27
1,927,659
1,173 0.06
739,451
39,392 5.33
2,432,693
1,340 0.06
24,880,993
348,198 1.40

%
เปลี่ยนแปลง

0.65
1.31
0.05
- 1.22
- 0.09
0.47

ปริมาณท�ำลายผลผลิตผักปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่สูงสุด
ช่วงเดือนมกราคม 2563 รองลงมาคือ ธันวาคม 2562 และกุมภาพันธ์ 2563 ตามล�ำดับ เนื่องจากช่วงเดือน
ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เป็นช่วงที่มีผลผลิตผักบางชนิดปริมาณมาก บางส่วนหมดอายุการเก็บ
รักษาไปก่อนจะสามารถจ�ำหน่ายได้หมด ส่วนผลผลิตที่ผ่านศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพฯ ที่ถูกท�ำลาย
ส่วนใหญ่เป็นผักและไม้ดอก โดยท�ำลายผักสูงสุดในเดือนธันวาคม 2562 และท�ำลายไม้ดอกสูงสุดในเดือน
ตุลาคม 2562
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ปริมาณทําลาย (หนวย) ตามกลุมผลผลิต ศูนยผลิตผลเชียงใหม ปงบประมาณ 2563

ปริมาณทําลาย (หนวย) ตามกลุมผลผลิต ศูนยผลิตผลกรุงเทพฯ ปงบประมาณ 2563

1.3 การบริจาคสินค้าของโครงการหลวงให้แก่องค์กรการกุศลสาธารณะ และสวัสดิการ
พนักงาน

ปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิโครงการหลวง ได้บริจาคผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงให้แก่
องค์กรการกุศลสาธารณะต่างๆ รวมมูลค่าการบริจาค 4,104,850.60 บาท จ�านวน 22 หน่วยงาน ได้แก่
1) สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าวัดดอนจั่น 2) ลานคนเดิน เทศบาลสุเทพ 3) ทหารช่าง 4) เรือนจ�าหญิงจังหวัด
เชียงใหม่ 5) เรือนจ�าชายจังหวัดเชียงใหม่ 6) โรงเรียนสอนคนตาบอด 7) วัดศรีโสดา 8) สถานเลีย้ งเด็กก�าพร้า
บ้านกิ่งแก้ว 9) สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด 10) โรงพยาบาลนครพิงค์ 11) มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ
12) Chiang mai free food project 13) โครงการถวายมหาสังฆทาน 14) ชมรมของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 15) มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 16) เรือนจ�ากลางบางขวาง 17) มูลนิธิโกลารส์ออฟซัสทิแนนท์
18) โรงแรมโอเรียนเต็ล 19) สถานีต�ารวจภูธรเมืองนนทบุรี 20)มูลนิธิวัดไทร 21) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอาทิตย์ 22) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
นอกจากนีย้ งั มอบผลผลิตเป็นสวัสดิการให้แก่บคุ ลากรของมูลนิธโิ ครงการหลวง เพือ่ น�าไปใช้ประโยชน์
ในการด�ารงชีพรวมมูลค่า 355,778.26 บาท รวมมูลค่าการบริจาคทั้งสิ้น 4,460,628.86 บาท
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1.4 การปรับปรุงร้านโครงการหลวง

การด�ำเนินงานภายในปีงบประมาณ 2563 ร้านโครงการหลวง มียอดจ�ำหน่ายสินค้ามูลค่า
479.23 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 มียอดการจ�ำหน่ายลดลงร้อยละ 10.23
(เป็นจ�ำนวนเงิน 55.16 ล้านบาท) เนื่องจาก
1) ร้านโครงการหลวงกรุงเทพฯ ได้ปิดท�ำการไป 1 สาขา คือ ร้านโครงการหลวง สาขามูลนิธิ
พระดาบสปิดท�ำการตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
2) ร้านโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย มีผลการด�ำเนินงานเพียง 6 เดือน
(1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2564)
3) ร้านโครงการหลวง สาขาท่าอากาศยาน เชียงใหม่ มีผลการด�ำเนินงาน 10.5 เดือน เนื่องจาก
ปิดปรับปรุง 1.5 เดือน
4) เนือ่ งมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผูบ้ ริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยทีน่ อ้ ยลงอีกทัง้
เลือกจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่มีความจ�ำเป็น
ในปีงบประมาณ 2563 งานร้านโครงการหลวงกรุงเทพฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดร้านโครงการหลวงเพิ่ม
1 สาขา คือ ร้านโครงการหลวง สาขาวังแดง ได้เปิดท�ำการเมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 งานร้านโครงการหลวง
เชียงใหม่ ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลร้านครัวโครงการหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งมียอดขาย
ปีงบประมาณ 2563 รวมร้อยละ 5.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 มียอดจ�ำหน่ายลดลง
ร้อยละ 2.36 ทั้งนี้ เนื่องจากร้านโครงการหลวง สาขาครัวโครงการหลวง ลักษณะงานเป็นร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลท�ำให้ยอดจ�ำหน่ายลดลง
ปัจจุบันร้านโครงการหลวงมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 17 สาขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
มี 8 สาขา (รวมร้านครัวโครงการหลวง) และในกรุงเทพฯ มี 9 สาขา ร้านโครงการหลวงที่มียอดจ�ำหน่าย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขา อ.ต.ก. มียอดจ�ำหน่าย 107.87 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2562
ร้อยละ 0.41 สาขา แม่เหียะ มียอดจ�ำหน่าย 58.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 22.65
และสาขาสุเทพ มียอดจ�ำหน่าย 45.57 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 11.55 ตามล�ำดับ
ส่วนร้านโครงการหลวงที่มีอัตราเติบโตของยอดจ�ำหน่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาท่าอากาศยาน
ดอนเมือง 2 มีอัตราเติบโตร้อยละ 625.58 สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย มีอัตราเติบโตร้อยละ 92.95
และสาขา แม่เหียะ มีอัตราเติบโตร้อยละ 22.65 ตามล�ำดับ
ส่วนร้านโครงการหลวงทีม่ อี ตั ราเติบโตของยอดจ�ำหน่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาท่าอากาศยาน
ดอนเมือง 2  มีอัตราเติบโตร้อยละ 625.58 สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย มีอัตราเติบโตร้อยละ 92.95 และ
สาขาแม่เหียะ มีอัตราเติบโตร้อยละ 22.65 ตามล�ำดับ
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มูลคาจําหนายสินคา รานโครงการหลวงเชียงใหม ปงบประมาณ 2562 เทียบ 2563

มูลคาจําหนายสินคา รานโครงการหลวงกรุงเทพฯ ปงบประมาณ 2562 เทียบ 2563

เปรียบเทียบยอดจ�าหน่าย แยกตามกลุ่มสินค้า พบว่า ร้านโครงการหลวงกรุงเทพฯ มียอดรวมสูงกว่า
ร้านโครงการหลวงเชียงใหม่ในทุกกลุ่มสินค้า โดยกลุ่มผัก ไม้ผล แปรรูป สินค้าบริษัทดอยค�าฯ และสวน
จิตรลดา มียอดจ�าหน่ายสูงสุด
โดยในปีงบประมาณ 2563 มีแผนการปรับปรุงร้านโครงการหลวง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
1) การปรับปรุงรูปแบบร้านเพื่อสร้างอัตลักษณ์ สวยงาม ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยมีการก�าหนดโทนสี
เขียว เทา มีการออกแบบที่เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกๆ สาขา โดยได้ด�าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น
3 สาขา ได้แก่ สาขาวังแดง สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ และสาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย
2) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการร้านให้ทนั สมัยโดยมี สาขา วังแดง เพือ่ เป็นร้านต้นแบบระบบ IT
ในการน�าร่องพัฒนาต่อยอดไปยังร้านโครงการหลวงสาขาอืน่ ๆ ได้แก่ ระบบบริหาร ระบบสือ่ สาร
การตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมถึงระบบความปลอดภัย
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(1) ระบบบริหาร แบ่งการด�าเนินงานเป็น 2 ระบบ คือ (1) การบริหารจัดการขายหน้าร้านด้วย
ระบบ POS เชื่อมต่อเข้า server กลาง เป็นระบบเพื่อใช้ในการบริหารการรับเงินการจัดท�า
โปรโมชั่น การก�าหนดราคาขายที่สามารถตรวจสอบและทวนสอบการท�างานได้ (2) ระบบ
การจัดการคลังสินค้า เป็นระบบเพื่อใช้ในการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพรองรับ
การจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านระบบร้านค้าออนไลน์
(2) ระบบสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ แบ่งการด�าเนินงานเป็น 3 ระบบ ได้แก่ (1) ป้าย
ราคาสินค้า Digital สามารถเปลี่ยนราคาจาก server เป็นระบบแสดงราคาขายหน้าร้าน
โครงการหลวง โดยเชื่อมต่อราคาสินค้าจากส่วนกลาง เพื่อให้การบริหารราคาสินค้าทั้งใน
ระบบ Online ระบบขายส่ง และระบบขายหน้าร้านเป็นราคาเดียวกันซึ่งจะเป็นการลด
ภาระงานและความผิดพลาดในการปรับราคาขายปลีกที่หน้าร้าน ด้วยราคาสินค้าผลผลิต
เกษตรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (2) ระบบจอภาพ LED เพื่อการสื่อสาร Story telling
และส�าหรับโฆษณาสินค้าตราโครงการหลวง เป็นระบบหน้าจอเพื่อใช้ในการให้ข้อมูลลูกค้า
เพื่อการสื่อสารภารกิจขององค์กร และส่งเสริมการขาย (3) ระบบ Digital LED Signage
เคาท์เตอร์กาแฟ เป็นระบบจอป้ายโฆษณาเพื่อใช้ในการสื่อสารทางการตลาด สามารถปรับ
เปลี่ยนข้อมูลได้โดยการจัดหาอุปกรณ์พร้อมระบบควบคุม

(3) ระบบความปลอดภัย แบ่งการด�าเนินงานเป็น 2 ระบบ ได้แก่ (1) ติดตั้งกล้อง CCTV
เก็บข้อมูลลง server ดูออนไลน์ได้ เป็นระบบกล้องวงจรปิดภายในร้านและรอบอาคาร
ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ internet (2) ระบบควบคุมการเข้า - ออก เพื่อควบคุมการเข้า/ออก
ของพนักงานส่งสินค้าทัง้ นอกและในเวลาท�าการของร้านฯ ซึง่ จะสามารถลดค่าใช้จา่ ย ค่าล่วง
เวลาของพนักงานเพื่อรับสินค้านอกเวลาท�าการได้
3) พัฒนาระบบการส่งตรงผลผลิตจากศูนย์/สถานีฯ ที่เชียงใหม่ ตรงถึงร้านโครงการหลวงกรุงเทพฯ
ปัจจุบันสามารถด�าเนินการได้แล้ว 7 สาขา และสาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย อีก 1 สาขา
เพือ่ ลดปัญหาการจัดการผลผลิตทีใ่ ช้เวลานาน ในการกระจายสินค้าจากศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง
กรุงเทพฯ ไปยังร้านสาขาฯ ต่าง ๆ ท�าให้ผลผลิตไปถึงมือลูกค้าสดใหม่กว่าเดิม เพิ่มอายุการวาง
หน้าร้าน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
4) การพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ Customer Relationship Management
System (CRM System) และระบบ WMS หรือ Warehouse Management System
เพื่อรักษาฐานลูกค้าร้านโครงการหลวงเดิมให้ยังมีการซื้ออย่างต่อเนื่อง และสามารถช่วยกระตุ้น
ยอดขายได้ตรงจุดทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์โอกาสในการ
จ�าหน่ายที่เฉพาะเจาะจง รองรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดในปัจจุบัน
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นอกจากนี้ยังได้เริ่มการขยายช่องทางการจ�าหน่ายในระบบออนไลน์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การตลาดปัจจุบัน มีการพัฒนาระบบการจ�าหน่ายสินค้า Online โดยใช้ร้านโครงการหลวง สาขาวังแดง
เป็นต้นแบบในการพัฒนาวิธีการท�างาน การจัดส่งสินค้า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เริ่มด�าเนินการ
ในช่องทาง LINE Ofﬁcial Account (LINE OA) ชื่อ @Royal Project และเริ่มด�าเนินการผ่านช่องทาง
Platform Shopee ในเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา เป็นผลให้ในปี 2563 มีการเติบโตของลูกค้ากลุ่มนี้ถึง
273% เมื่อเทียบกับปี 2562 นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มโครงสร้างงานค้าปลีกออนไลน์ (Digital marketing)
เข้าไปเป็น 1 หน่วยงานในแผนกร้านโครงการหลวง เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้าไปยังลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่สนในสินค้าโครงการหลวง รวมทั้งเชื่อมต่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคของโครงการหลวง
ให้ง่ายขึ้น ทั้งทางด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดในยุคที่การสื่อสาร
ไร้พรมแดน ในเว็บไซต์ www.royalprojectmarket.com และผ่านเฟซบุคแฟนเพจ ชื่อ “โครงการหลวง
ดี อร่อย” อย่างต่อเนื่อง
ภาพความกาวหนาของชองทางการจําหนายออนไลน

2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
2.1 โครงการเพิ่มการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ

มีกองทุนโครงการ แยกเป็น 2 กลุ่ม รวม 15 กองทุน คือ กองทุนโครงการแผนกผลิตภัณฑ์อาหาร
รวม 10 กองทุน กองทุนโครงการแผนกสินค้าแปรรูปและเกษตร 5 กองทุน มีหน้าที่ในการสนับสนุนและ
ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตจากกิจกรรมของฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เป็นรูปธรรม เพื่อแปรรูป
ผลผลิตที่ล้นตลาดโดยการค้นคว้าจนเป็นผลผลิตที่ตลาดผู้บริโภคยอมรับ และพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ตัวใหม่ ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งช่วยสร้างงาน
และรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตที่ได้มาตรฐานจากเกษตรกรชาวเขา
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ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 มีการรวมฝ่ายกลุ่มกิจกรรมพิเศษ และฝ่ายตลาด
โครงการหลวง เป็นฝ่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูป มีการปรับโครงสร้างภายใน โดยมีแนวทางในการ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าที่ผลิตในแต่ละกองทุน มีการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบตั งิ านของแต่ละกองทุนโครงการ ลดค่าใช้จา่ ย ลดสินค้าคงคลัง ให้เอือ้ ประโยชน์
ต่อการด�าเนินงาน เชิงรุก ภายใต้ระเบียบและข้อก�าหนดต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง โดยค�านึงถึงการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สืบสานฐานองค์ความรู้ ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจ
รักษามาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงต่อยอดงานเดิมให้เกิดความ
ยั่งยืน รวมถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในฝ่ายซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนงานของแต่ละกองทุน
ส่งผลให้การด�าเนินงานในภาพรวมของฝ่ายกลุ่มกิจกรรมพิเศษในปีงบประมาณ 2563 มีรายรับจาก
การด�าเนินงานของ 15 กองทุนโครงการ ทัง้ ส่วนของผลิตภัณฑ์อาหาร และแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร รวมทัง้ สิน้
270.23 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 มูลค่าทั้งสิ้น 75.1 ล้านบาท (345.33 ล้านบาท) เนื่องจาก
มีการปรับโครงสร้างการด�าเนินงานของกองทุนโครงการกลุ่มบริการร้านสวัสดิการ ให้ไปอยู่ภายใต้การ
ด�าเนินงานของศูนย์/สถานีต่างๆ โดยแบ่งเป็นรายรับจากการจ�าหน่ายสินค้า 42.33 ล้านบาท รายรับจาก
การจ�าหน่ายอาหารและบริการ 173,194 บาท รายได้จากการชดใช้ทางบัญชีค่าสินค้าและบริการ ระหว่าง
กันภายในองค์กร 227.70 ล้านบาท และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 35,482.20 บาท โดยมีสินค้าคงเหลืออยู่
ระหว่างรอจ�าหน่ายเป็นมูลค่า 175.80 ล้านบาท โดยรายรับชดใช้ทางบัญชีค่าสินค้าภายในที่ส่งไปจ�าหน่าย
ผ่านแผนกขายและร้านโครงการหลวงทั้งกรุงเทพฯและเชียงใหม่ เป็นสัดส่วนสูงสุด 84% และรายได้จาก
การจ�าหน่ายสินค้าที่แต่ละกองทุนด�าเนินการขายเอง เป็นสัดส่วน 16%
รายได้จากการ
จ�าหน่ายสินค้า 16%

รายได้เบ็ดเตล็ด 0%

รายได้จากการจ�าหน่าย
และบริการ 0%

รายรับชดใช้ทางบัญชีค่า
สินค้าและบริการ 84%

สัดสวนของรายไดของกองทุนโครงการ ปงบประมาณ 2563
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2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ในปีงบประมาณ 2563 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จ�านวน 32 รายการ มูลค่าจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
มีมูลค่า 4.99 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการทดสอบจ�านวน 11 รายการ

มูลคาและปริมาณการจําหนายสินคาใหม ปงบประมาณ 2563
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รายการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารสำ�เร็จรูป ปีงบประมาณ 2563 - 2564
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่ออาหาร

ประเภทอาหาร
คีนัวบาร์
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำ�เร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
มะม่วงกวนนวลคำ�
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำ�เร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
ขนมปังคีนัวผสมสตรอว์เบอรี ขนมปัง
ขนมปังคีนัวผสมน้�ำ ผึ้ง
ขนมปัง
คีนัวกรอบ
อาหารสำ�เร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
เห็ดหอมแผ่นอบกรอบ
อาหารสำ�เร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
แยมเคพกูสเบอร์รี
แยมเยลลี่และมาร์มาเลตในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ขนมรอยัลโปรเจ็กต์ดีไลท์
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำ�เร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
รสกาแฟช็อกโกแลต
ขนมรอยัลโปรเจ็กต์ดีไลท์
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำ�เร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
รสเคพกูสเบอร์รี
โยเกิร์ตรสน้�ำ ผึ้ง
นมเปรี้ยว
โยเกิร์ต
นมเปรี้ยว
ซอสพริกแดงเม็กซิกัน
ซอสบางชนิด
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เลขสารระบบอาหาร
50-2-05447-6-0015
50-2-05447-6-0016
50-2-05447-6-0017
50-2-05447-6-0018
50-2-05447-6-0019
50-2-05447-6-0020
50-2-05447-6-0021
50-2-05447-6-0022
50-2-05447-6-0023
50-2-05759-5-0003
50-2-05759-5-0004
52-2-00341-6-0007

รายการผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางที่ดำ�เนินการต่ออายุเลขที่จดแจ้งในปี 2563
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
ครีมบำ�รุงผิวรอบดวงตา สูตร คาเทชิน
ครีมบำ�รุงผิวรอบดวงตา สูตร ฟักข้าว
คลีนซิ่ง ออยล์ไบรท์เทนนิ่ง
คลีนซิ่ง ออยล์ แก็กฟอร์มูล่า
ครีมนวดผมสมุนไพร
ฮอร์สเทลโฟมแชมพู
เซรั่มสมุนไพรบำ�รุงเส้นผมและหนังศีรษะ
แชมพูสมุนไพร
ทรีตเม้นท์มาส์ค สมุนไพร
สบู่เหลวอาบนํ้าและสระผมเด็ก เฮอร์บัล เฟรซ
สบู่เหลวอาบนํ้าและสระผมเด็กฟรุทตี้
ฮอร์สเทล แฮร์ ทรีตเม้นท์ เซรั่ม

เลขที่จดแจ้ง
10-1-6010058224
10-1-6010058213
10-1-6010058309
10-1-6010057929
10-1-6010057774
10-1-6010057831
10-1-6010057752
10-1-6010057790
10-1-6010057766
10-1-6010057624
10-1-6010057626
10-1-6010057824

รายการผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางที่จดแจ้งใหม่ ในปี 2563
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
เจลทำ�ความสะอาดมือ กลิ่นพีช
ซิตรัส แฮนด์ ซานิไทเซอร์
คาโมมายล์ลาเวนเดอร์ คอนดิชั่นเนอร์
คาโมมายล์ ลาเวนเดอร์แชมพู
แชมพู คาโมมายล์ แอนด์ ลาเวนเดอร์ (สูตรใส)
อินเทนซีฟคาเทชิน โทเทิล ครีม
เมน อินเทนซีฟคาเทชิน โทเทิล ครีม

เลขที่จดแจ้ง
50-1-6300005013
50-1-6300019527
50-1-6300055573
50-1-6300055568
50-1-6300033339
50-1-6300055828
50-1-6300055829

2.3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการตลาด

มูลนิธโิ ครงการหลวงให้ความส�ำคัญในการวางแผนการผลิตและจัดจ�ำหน่ายให้กบั ลูกค้าร้านโครงการหลวง
เป็นอันดับแรก โดยได้วางแผนการพัฒนาระบบการท�ำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณจ�ำหน่ายสินค้า
ให้มคี วามหลากหลายของผลผลิตภายในร้านโครงการหลวง อันดับต่อมา ได้แก่ กลุม่ ลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่
โดยเน้นการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกันเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนัน้ มุง่ เน้นการเพิม่ ฐานลูกค้าในต่างจังหวัด โดยจ�ำหน่ายผ่านคนกลาง และการออกหน่วยขาย
เคลือ่ นทีต่ ามจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานราชการ มุง่ เน้นการเข้าถึงลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
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2.3.1 งานออกร้านแสดงสินค้า มีแผนการส่งเสริมการขายโดยการจัดงานออกร้านร่วมกับหน่วยงาน
ราชการและเอกชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการน�ำเสนอผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงให้กับ
กลุ่มลูกค้าทางตรง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) การออกหน่วยขายเคลื่อนที่ โดย
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และเชียงใหม่ ในการสนับสนุนพื้นที่ส�ำหรับออกร้านหน่วยขายเคลื่อนที่ เช่น กระทรวงการคลัง,
กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, กรมธนารักษ์, ท�ำเนียบรัฐบาล, เขตวังทองหลาง,
กรมวิทยาศาสตร์บริการ, กสทช., บริษัท วิทยุการบิน, บริษัท ทีโอที จ�ำกัด มหาชน, โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นต้น อีกทั้งยังได้ออกหน่วยขาย
เคลือ่ นทีต่ ามต่างจังหวัด เช่น จ.นครสวรรค์ และ จ.ระยอง เป็นต้น รวมจ�ำนวน 195 ครัง้ เพือ่ ช่วย
ในการกระจายสินค้าให้ถงึ มือผูบ้ ริโภคอย่างทัว่ ถึง (2) การออกร้านและแสดงนิทรรศการในลักษณะ
การขายขาดให้กับห้างสรรพสินค้า ซึ่งทางมูลนิธิฯ มีการสนับสนุนการจัดนิทรรศการและผลผลิต
เพื่อจัดตกแต่งสถานที่ โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากห้างร้านต่างๆ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า
ในเครือเซ็นทรัล, เดอะมอลล์กรุ๊ป, แมคโคร, เอ็มบีเค, สุนีย์พลาซ่า, บิ๊กซี, และเทสโก้โลตัส
รวมจ�ำนวน 39 งาน
ในส่วนงานกรมราชทัณฑ์ ได้ท�ำข้อตกลงซื้อสินค้าจากโครงการหลวง ไปจ�ำหน่ายในร้าน
สงเคราะห์ผู้ต้องขัง ทั้ง 7 เรือนจ�ำ  ได้แก่ เรือนจ�ำกลางคลองเปรม, เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพ,
ทัณฑสถานหญิงกลาง, ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์, ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษกลาง, เรือนจ�ำ
กลางบางขวาง และเรือนจ�ำจังหวัดนนทบุรี โดยจะเลือกรายการสินค้าแปรรูป ที่มีอายุเก็บรักษา
3 เดือนขึ้นไป เข้าไปจ�ำหน่ายให้กับผู้ต้องขังและญาติที่มาเยี่ยม ในส่วนของผัก - ผลไม้สด
จะจ�ำหน่ายให้กับร้านอาหารชวนชม และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อน�ำไปประกอบ
อาหาร
2.3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับโรงแรมและร้านอาหาร สมาคมผูป้ ระกอบวิสาหกิจในย่าน
ราชประสงค์ ซึ่งมีโรงแรม 8 โรงแรม และร้านอาหารชั้นน�ำรวม 100 แห่ง เป็นสมาชิกของทาง
สมาคม โดยในทุกปีทางสมาคมจะจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติ Taste it all@ Ratchaprasong
ซึง่ ในแต่ละปีจะน�ำเสนอแนวคิดในการจัดงานเพือ่ น�ำเสนอรสชาติอาหารทีแ่ ตกต่าง โดยทางสมาคม
ได้นำ� ผลผลิตจากโครงการหลวงเพือ่ เป็นวัตถุดบิ ในการประกอบอาหาร อีกทัง้ ยังได้ประชาสัมพันธ์
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและโรงแรม 137 Pillars
ได้เชิญโครงการหลวงไปร่วมจ�ำหน่ายสินค้าออกร้านในงาน “Invitation for 137 Pillars
Organic Gourmet Festival” ร้านอาหาร Greyhound Café จัดท�ำ  Special Menu ภายใต้
แนวความคิด Perfectly Imperfect โดยน�ำผลผลิตโครงการหลวงทีม่ คี ณ
ุ ภาพแต่มรี ปู ทรง/ขนาด
ไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด มาปรุงเป็นเมนูพิเศษ จ�ำหน่ายในร้าน Greyhound Cafe,
Sizzler ซึง่ จัดโปรโมชัน่ วันวาเลนไทน์ โดยการน�ำสตรอว์เบอรีพนั ธุพ์ ระราชทาน 80 ไปท�ำของหวาน
เมนูพิเศษต้อนรับวาเลนไทน์สื่อบอกรัก ส่งความสุขในทุกค�ำ  และจัดท�ำโครงการโรงเรือน
ในโรงเรียนให้กับบุตร ของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ที่อยู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ของมูลนิธิ
โครงการหลวง
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2.3.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เว็บไซต์ www.royalprojectmarket.com เฟสบุคแฟนเพจ “โครงการหลวง ดี อร่อย” เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารทาง
การตลาดโดยตรง และง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคของโครงการหลวง ทั้งทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดน

2.3.4 เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าโดยใช้โซเชียลมีเดียและ Platform ใน Application Line
ในชื่อ @Royal Project และเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าแปรรูป ตราโครงการหลวง
ผ่าน Application Shopee
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2.3.5 เพิม่ การจัดส่งสินค้า โดย บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด หรือ เอสซีจี เข้ามาช่วยพัฒนาการส่งสินค้า
ให้กบั ลูกค้าโครงการหลวงกลุม่ ร้านอาหาร โรงแรม และร้านโครงการหลวง และด้วยความร่วมมือ
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด หรือเอสซีจี สามารถเพิม่ ช่องทางการส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ขยายกลุม่
ลูกค้าไปยังตลาดออนไลน์ด้วยรถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ แต่เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าในกลุ่มนี้
มีการจัดส่งสินค้าโดยรถโครงการหลวง ซึ่งจ�ำกัดเส้นทางการจัดส่งเนื่องจากรถมีจ�ำนวนน้อย และ
การจราจรในกรุงเทพฯ ค่อนข้างติดขัด จึงไม่สามารถให้บริการลูกค้านอกเส้นทางได้

2.3.6 โครงการจัดชุดของขวัญปีใหม่ปี 2563 มีจ�ำนวนทั้งหมด 10 ชุด สามารถจ�ำหน่ายได้จ�ำนวน
9,282 ชุด เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 6,868,018 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม
มีระบบปฏิบัติงานที่ดีและมีความยั่งยืน
ในปีงบประมาณ 2563 การบริหารการตลาดเพือ่ สังคม โดยการด�ำเนินงานของฝ่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์
มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม มีระบบ
การบริหารจัดการปฏิบตั งิ านทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ มีตน้ ทุนต�ำ 
่ สามารถพึง่ พาตนเอง และมีความมัน่ คงในระยะยาว
ตลอดจนมีระบบการเรียนรูง้ านโครงการหลวงทีด่ ี มีการให้บริการการเรียนรู้ และแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการ
บนพื้นที่สูงภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีมาตรฐาน โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งระดับภายในประเทศและต่างประเทศ สรุปผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1. จ�ำนวนบุคลากรของมูลนิธโิ ครงการหลวง ประกอบด้วย คณะท�ำงานผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน จ�ำนวน 133 คน เจ้าหน้าที่ 755 คน ลูกจ้างประจ�ำ  จ�ำนวน 362 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 1,650 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มูลนิธิได้จัดแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย

1.1 พัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามแนวทางโครงการหลวง และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในองค์กรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีแผนการด�ำเนินงานทั้งสิ้น 12 หลักสูตร
51 ครั้ง   2,249 คน แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท�ำให้แผนการ
พัฒนาบุคลากร ไม่เป็นไปตามแผน โดยมีผลการด�ำเนินงานในการพัฒนาบุคลากร จ�ำนวน 4
หลักสูตร 45 ครั้ง 1,794 คน
1.2 การฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ในพื้นที่สถานีวิจัย/เกษตรหลวง ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง และหน่วยงานภายในมูลนิธิฯ จ�ำนวน 36 สถาบัน รวม 492 คน

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิโครงการหลวงได้พัฒนา

ระบบเพือ่ ตอบสนองการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีม่ ลู นิธโิ ครงการหลวง และเกษตรกร รวมทัง้ ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงระบบ
ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ E-Book, ระบบ RPF-WEB, ระบบ POS งานโครงการหลวงประจ�ำปี,
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบนระบบ ERP-SAP ของมูลนิธิฯ
2.2 พัฒนา สถานีตรวจวัดอากาศ ส�ำหรับมูลนิธิโครงการหลวง โดยติดตั้งไปแล้วทั้งสิ้น 5 สถานี
และน�ำเสนอข้อมูลผ่าน Website http://rpmeteo.rpf.or.th
2.3 จัดท�ำข้อมูลภูมิสารสนเทศมูลนิธิโครงการหลวง ประกอบด้วย ขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติงานมูลนิธิ
โครงการหลวง 39 แห่ง, ขอบเขตพื้นที่ขอใช้ประโยชน์มูลนิธิโครงการหลวง 39 แห่ง, ขอบเขต
พื้นที่แปลงเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง
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3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร ในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิโครงการหลวงพัฒนาระบบ

การสื่อสารองค์กร ภายใต้แผนงานหลัก 3 แผน ดังนี้

3.1 แผนพัฒนาฐานข้อมูลเพือ่ การเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมองค์ความรูจ้ ากอาสาสมัคร
นักวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ รวมจ�ำนวน 132 เรื่อง
3.2 แผนพัฒนาช่องทางสื่อออนไลน์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย ดังนี้ (1) เฟซบุ๊กแฟนเพจ “โครงการหลวง” ในปี 2563 ได้น�ำเสนอเรื่องราว
จ�ำนวน 251 เรื่อง โดยมีผู้กด ถูกใจเพจ จ�ำนวน 33,878 คน กดติดตาม จ�ำนวน 35,054 คน
(2) อินสตราแกรม “thairoyalproject” จ�ำนวน 92 เรื่อง มีผู้ติดตาม จ�ำนวน 2,334 คน และ
(3) YouTube “โครงการหลวง” เพื่อเผยแพร่วิดีโอและคลิปสั้นต่าง ๆ (4) การปรับปรุงข้อมูล
ในเว็บไซต์หลักของมูลนิธิโครงการหลวง (5) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ได้แก่ จดหมายข่าวรายเดือน วารสารโครงการหลวง รายงานประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 13 ครั้ง
รวม 3,785 เล่ม (6) การผลิตข่าวเผยแพร่ผา่ นสือ่ มวลชนแขนงต่าง ๆ จ�ำนวน 25 สือ่ รวม 55 ข่าว
(7) การผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดผ่านศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง โดยจัดท�ำหนังสือโครงการหลวง
โมเดล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 2,000 เล่ม จัดท�ำวิดีทัศน์ แนะน�ำศูนย์เรียนรู้
จ�ำนวน 9 แห่ง ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ
ห้วยเสี้ยว ทุ่งเริง หนองหอย แม่แฮ ตีนตก และศูนย์ผลิตผลมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งการ
จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ในงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวม 5 ครั้ง
3.3 แผนงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้งานโครงการหลวง ในปี 2563
ได้มีการจัดกิจกรรม famtrip จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยน�ำคณะสื่อมวลชน/เชฟ จากศูนย์การค้า
สยามพารากอน เยี่ยมชมการ ด�ำเนินงานสถานีฯ อ่างขาง ศูนย์ห้วยลึก หมอกจ๋าม ผาตั้ง
ห้วยแล้ง จ�ำนวน 31 คน 21 สื่อ และการจัดงานแถลงข่าว จ�ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ งานแถลงข่าว
จัดประชุมวิชาการนานาชาติและงานโครงการหลวง 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
งานแถลงข่าวงานโครงการหลวง 51 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ งานแถลงข่าวงาน “RoyalProject
Gastronomy Festival 2020 @Siam Paragon” ณ ศูนย์ฯ ผาตั้ง

4. การบริหารระบบการเงินและบัญชี มูลนิธิโครงการหลวงได้รับงบประมาณผ่านส�ำนักงานคณะ

กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ด�ำเนินงานของมูลนิธิ เป็นจ�ำนวน 535,000,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยงบการเงินได้รับ
การตรวจสอบและรับรองจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด และยังได้ปรับปรุงระบบและระเบียบ
การเงินและบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ดังนี้
4.1 การบริหารสภาพคล่อง โดยการบริหารวางแผนการใช้เงินงบประมาณ เงินรายได้จากการขาย
สินค้า โดยก�ำหนดวงเงินสภาพคล่องให้เพียงพอใจการจ่ายช� ำระค่าผลผลิตเกษตรกรและ
ค่าใช้จ่ายประจ�ำเดือนส่วนเกินน�ำไปลงทุนให้เกิดประโยชน์แก่มูลนิธิฯ ให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี
และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการใช้ระบบธนาคารช่วยในการบริหารจัดการเงิน
ทีล่ กู ค้าช�ำระค่าสินค้าในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง โอนเข้าบัญชีกระแสรายวันทีก่ รุงเทพฯ
ซึ่งไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน เมื่อสิ้นวันเงินในบัญชีดังกล่าวจะตัดยอดที่เกินจากเงินคงเหลือ
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ขัน้ ต�า่ ทีก่ า� หนดไว้โอนมายังบัญชีกระแสรายวันทีเ่ ชียงใหม่ และเข้าบัญชีออมทรัพย์ทเี่ ปิดไว้คกู่ นั
โดยจะเป็นการโอนอัตโนมัติทุกวันท�าการช่วยลดเวลาการจัดท�าเอกสารการขออนุมัติโอนเงิน
จากการขายสินค้าจากกรุงเทพฯ มาบัญชีธนาคารที่เชียงใหม่
4.2 โอนเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ (Transaction Banking) ใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดระยะ
เวลาและงบประมาณในการท�างานใช้ด�าเนินการสั่งจ่ายค่าผลผลิตให้แก่เกษตรกรเจ้าหนี้การ
ค้าค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารภายในมูลนิธิฯ ซึ่งช่วยลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านเอกสารและให้ผู้บริหารสามารถอนุมัติเบิกจ่ายที่รวดเร็วขึ้น และสามารถ
ทราบรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารได้ตลอดเวลา
4.3 การรับช�าระเงินจากการขายสินค้าด้วยเครือ่ งรับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data
Capture : EDC) โดยการเพิ่มช่องทางการรับเงินจากการขายสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น
ผ่านเครือ่ ง EDC ซึง่ สามารถรองรับช�าระเงินด้วยการรูดบัตร หรือการน�าบัตรแตะบนเครือ่ งและ
การสแกนด้วยระบบ QR CODE ท�าให้ลกู ค้าสามารถเลือกช่องทางการช�าระเงินได้หลากหลายขึน้
รูปที่ 1 แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2563

รูปที่ 2 ประเภทผลผลิตที่มูลนิธิโครงการหลวงรับซื้อ ปงบประมาณ 2563
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รูปที่ 3 รายรับมูลนิธิโครงการหลวง ปงบประมาณ 2563

รูปที่ 4 รายจายมูลนิธิโครงการหลวง ปงบประมาณ 2563

5. การตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดท�าแผนปฏิบัติงานและ

แผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย 9 ระบบงาน ได้แก่ (1) การจ่ายเงินค่าผลผลิตให้เกษตรกร (2) การจ่ายค่าแรง
และค่าจ้าง (3) การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การควบคุมเงินสดย่อย (5) การจัดเก็บและน�าส่งรายได้ (6) การบริหาร
(7) ลูกหนี้การค้าการบริหารสินค้าคงคลัง (8) การให้ค�าปรึกษา (9) การพัฒนาระบบงานตรวจสอบ

6. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน มูลนิธิโครงการหลวงได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการทั้งจาก

ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและบ�ารุงรักษาปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ได้แก่
การพัฒนาแหล่งน�้า การปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้า การปรับปรุงและก่อสร้างถนน เส้นทางล�าเลียง และ
การก่อสร้างในพื้นที่สถานีวิจัย/เกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวม 214 แห่ง

7. การเสริมสร้างจิตส�านึกสาธารณะ/จิตอาสาแก่บุคลากรและชุมชน มูลนิธิโครงการหลวง

จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยความร่วมมือของชุมชน และหน่วยงาน รวมทัง้ สิน้ 176 กิจกรรม 310 ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรม 34,021 คน ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ขุดลอกฝาย
ปลูกป่า พัฒนาพื้นที่ตั้งของสถานี ศูนย์ และชุมชน เป็นต้น
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8. ความร่วมมือกับนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิโครงการหลวงด�ำเนินงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับนานาประเทศ ดังนี้
		

8.1 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และ Royal Project of Bhutan
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและประเทศภูฏาน เริ่มต้นขึ้นในปี
พ.ศ. 2544 โดยมูลนิธิโครงการหลวงให้สนับสนุนด้านการปลูกไม้ผลเขตหนาวเป็นล�ำดับแรก
โดยต้นไม้ผลชนิดต่างๆ สามารถออกผลผลิตที่มีคุณภาพดี ต่อมาองค์พระมหากษัตริย์ภูฏาน
ทรงสนพระทัยในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เช่น การปลูกพืชผัก ผลไม้
และการเลีย้ งปลา เป็นต้น ในรูปแบบความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร และงานวิจยั พัฒนา
ไม้ผลเขตหนาวที่ประเทศภูฏาน ปัจจุบันด�ำเนินการสนับสนุนตามแผนความร่วมมือระยะ
5 ปี กับ Royal Project of Bhutan (พ.ศ. 2558-2562) ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่
การปลูกผัก ผลไม้ ไม้ตัดดอก การประมง และการอนุรักษ์ดินและน�้ำ  รวมทั้งการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ และการพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนา
จ�ำนวน 2 แห่ง ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน
2562 มูลนิธิโครงการหลวง และกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน ได้ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 หน่วยงาน ในระยะที่ 2 (ค.ศ. 2020 - 2024)
พร้อมทั้งได้ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันโดยมีสาระส�ำคัญในบันทึกความ
เข้าใจความร่วมมือฯ ดังนี้ (1) กิจกรรมหลัก งานไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดภูมิทัศน์
งานไม้ผลเขตหนาว การปลูกพืชผักอินทรีย์ การจัดการดินปุ๋ยและการใช้ประโยชน์จากดิน
งานประมง การจัดการ หลังการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานการจัดการผลผลิต การพัฒนาและ
ส่งเสริมการเพาะเห็ด การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากพืช
พื้นถิ่น (2) รูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ ส่งผู้เชี่ยวชาญไปอบรมให้คำ� ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
และเกษตรกรภูฏานหรือให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรภูฏานมาฝึกงานในประเทศไทย โดยมีพื้นที่
ด�ำเนินงานในศูนย์ศึกษาและพัฒนาราชอาณาจักรภูฏานจ�ำนวน 4 แห่ง

		

8.2 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และ UNODC เมียนมา
ปี พ.ศ. 2556 UNODC ประจ�ำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ขอความร่วมมือจาก
มูลนิธิโครงการหลวง ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือกของ UNODC
ประจ�ำเมียนมา ในพื้นที่รัฐฉาน โดยน�ำองค์ความรู้ของโครงการหลวงด้านการพัฒนาทดแทน
พืชเสพติด และการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ซึ่งมูลนิธิฯ และ
UNODC ประจ�ำเมียนมา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันแล้วจ�ำนวน 2 ฉบับ
และฉบับที่ 2 มีผลสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562   แผนความร่วมมือทางวิชาการในปี
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือน เมษายน - ธันวาคม 2563 (ระยะเวลา 9 เดือน) มีดังนี้ (1) มูลนิธิ
โครงการหลวงจะให้ ก ารสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู ้ และฝึ ก อบรมเทคโนโลยี ด ้ า นการเกษตร
ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่การพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยจะเน้นการ
ผลิตกาแฟอินทรีย์ที่มีคุณภาพการพัฒนาการปลูกชาจีนการพัฒนาพันธุ์ และวิธีการปลูก
อาโวกาโดที่มีคุณภาพและการให้ค�ำแนะน�ำ  และฝึกอบรมกลุ่มสตรีด้านการปลูกพืชภายใต้
โรงเรือน (2) UNODC เมียนมาจะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญกาแฟเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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8.3 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและไต้หวัน เริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2512
จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่สูง อันเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของความร่วมมือที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ประจักษ์พยานแห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ ได้แก่ การลดการปลูกฝิ่น
ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวเขาที่ดีขึ้นและป่าต้นน�้ำล�ำธารได้รับการฟื้นฟูโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในปี พ.ศ. 2563 มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) ดังนี้
8.3.1 International Cooperation and Development Fund (ICDF) มีผลการด�ำเนินงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1) กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก TaiwanICDF ด�ำเนินงานภายใต้โครงการ
Horticultural Development Project จ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่
				 • โครงการพัฒนาสารชีวภาพก�ำจัดศัตรูพืช การศึกษาวิธีการท�ำปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภาพ
ก�ำจัดวัชพืช (Improvement of biopesticides and doing research on biofertilizer
and bioherbicide)ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการ
ควบคุมโรคพืชโดยสามารถพัฒนาชีวภัณฑ์ของเชื้อราไตรโคเดอร์ รหัส Tricho-004 เป็น
ชีวภัณฑ์ได้ส�ำเร็จ จ�ำนวน 4 สูตร จากการน�ำเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ได้จากผลงานวิจัยใน
ระยะที่ 3 (ค.ศ. 2017-2019) จ�ำนวน 3 สายพันธุ์ รหัส Tricho-002, Tricho-004, และ
Tricho-005 พบว่า รหัส Tricho-004 ให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงกว่า รวมทั้งการ
ควบคุมโรคได้ดีกว่า
			 • โครงการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกกึ่งเขตร้อน (Research and Development
on Breeding and Cultivation Improvement on Sub-tropical Flower Crops)
ได้ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์เบญจมาศจากการน�ำเข้าพันธุ์จากไต้หวัน 10 สายพันธุ์
ปลูกทดสอบร่วมกับสายพันธุ์เดิม 15 พันธุ์ โดยสามารถคัดเลือกพันธุ์ได้ 13 สายพันธุ์
และได้ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ดองดึง โดยน�ำต้นดองดึงที่ปลอดไวรัส จ�ำนวน 7 โคลน
มาเพิ่มขยายจ�ำนวนเพื่อผลิตเป็นหัวขนาดเล็ก ส�ำหรับใช้ผลิตเป็นต้นแม่พันธุ์ส�ำหรับการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สถานีฯ/ศูนย์ฯ ต่อไป
				 • โครงการวิจัยและพัฒนาพืชผักเพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร
ด้วยการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง (Research and Development on Vegetable by
Reducing the Production Cost and Promote Farmers Income by Growing
Higher Value Crop) ได้คัดเลือก และพัฒนาสายพันธุ์กลุ่มผักสลัด และมะเขือเทศ
ให้เหมาะสมส�ำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตต้นกล้าให้แก่เกษตรกร
และได้ทดลองส่งเสริมการปลูกพันธุพ์ ชื ใหม่ทมี่ มี ลู ค่าสูงให้แก่เกษตรกรเพือ่ สร้างรายได้เพิม่
ได้แก่ ข้าวโพดหวาน และเมล่อน
2) การจัดสัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มูลนิธโิ ครงการหลวง และ TaiwanICDF
เรื่อง “2019 Royal Project Foundation and TaiwanICDF Symposium : Technical
Cooperation on Integrated Crop Management in Royal Project Area”
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ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน 216 คน
3) การปรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ไต้หวัน
				 • สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ต้องปรับแผนงานและรูปแบบ
ของกิจกรรมความร่วมมือฯ จากการเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ไต้หวันของ
บุคลากรโครงการหลวง จ�ำนวน 21 คน และการเดินทางมาปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
ของผู้เชี่ยวชาญไต้หวัน จ�ำนวน 5 ท่าน ที่จะเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวง
โดยการบรรยายให้ความรู้ ข้อคิดเห็น และค�ำแนะน�ำต่างๆ รวมทั้งจัดอบรมแก่บุคลากร
และเกษตรกรด้านวิชาการต่าง ๆ
				 • ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Application Lifesize
ภายใต้หัวข้อของงานวิจัยและพัฒนาความร่วมมือฯ ทั้ง 3 โครงการ โดยในปี พ.ศ. 2563
เริม่ จัดอบรมระหว่าง เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ประกอบด้วย 18 หลักสูตร
มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการในสาขาต่างๆ จากไต้หวันมาบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อ
ซักถามต่างๆ จ�ำนวน 17 ท่าน บุคลากรมูลนิธโิ ครงการหลวงได้รบั การอบรม จ�ำนวน 405 คน
				 • การช่วยเหลือเกษตรกรโครงการหลวงจากการปรับแผนงานของ TaiwanICDF (ผลกระทบ
COVID-19) เนื่องด้วย สถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ส่งผลให้จ�ำเป็นต้องปรับ
แผนงานและรูปแบบของกิจกรรม ในแผนการจัดฝึกอบรม และการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญไต้หวัน
จ�ำนวน 5 ท่าน ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อให้ความรู้
ในด้ า นเทคโนโลยี ก ารเกษตรและให้ ค วามรู ้ และข้ อ เสนอแนะแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ มู ล นิ ธิ
โครงการหลวง ภายใต้แผนปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิ
โครงการหลวงและ TaiwanICDF ประจ�ำปี 2563 ได้ มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ
TaiwanICDF จึงได้ปรับแผนงาน กิจกรรม และงบประมาณในกิจกรรมที่ TaiwanICDF
ได้ตั้งงบประมาณไว้ 1,263,200 บาท โดยการน�ำไปช่วยเหลือเกษตรกร และชุมชนใน
พื้นที่โครงการหลวงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาภัยแล้งตาม
นโยบายของรัฐบาลจ�ำนวน 8 โครงการ ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง 20 แห่ง รวม 284 ราย และ 1 ชุมชน ครอบคลุมพืน้ ที่ 4,413 ไร่ โดยชุมชน
ดังกล่าวขาดน�้ำในการอุปโภคบริโภค การท�ำเกษตร และท�ำให้พื้นที่ป่าเกิดไฟไหม้มากขึ้น
เนื่องจากความชื้นลดลง
8.4 การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 63 (CND63) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
8.4.1 ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�ำนักงาน ป.ป.ส.) ได้เชิญมูลนิธิ
โครงการหลวง ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 63 (Commission on Narcotic
Drugs - CND 63) ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรียซึ่งได้จัดการประชุมเป็นประจ�ำทุกปี โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1973 ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวม 193 ประเทศและมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน
มีคณะผูแ้ ทนไทยทีเ่ ข้าร่วมการประชุมรวม 13 หน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
องคมนตรี/ประธานกรรมการบริหารมูลนิธโิ ครงการหลวงพร้อมด้วย เลขาธิการป.ป.ส. เลขาธิการอย.
และเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงเวียนนาในฐานะผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
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8.4.2 การเข้าร่วมและจัดกิจกรรมคู่ขนาน (Side event) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาทางเลือก
จ�ำนวน 2 กิจกรรม จากประเทศไทย ได้แก่ (1) การจัดอภิปรายเรื่องThailand’s 50-Year
Journey on Alternative Development towards Sustainable Development :
The Royal Project Model (2) การเข้าร่วมรับฟังการอภิปราย หัวข้อ Challenges in the
Role of Development in Drug Control Policies
8.4.3 การจัดนิทรรศการของประเทศไทยเรื่อง “Thailand’s50-YearJourneyonAlternative
Development towards Sustainable Development” The Royal Project Model
โดยความร่วมมือจากส�ำนักงาน ป.ป.ส. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและมูลนิธิโครงการหลวง
8.4.4 ผลลัพธ์จากการประชุม และการจัดกิจกรรมเผยแพร่งานโครงการหลวงในครั้งนี้ท�ำให้ผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ได้ รั บ ทราบหลั ก การและวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งาน และผลส� ำ เร็ จ ตามรู ป แบบการพั ฒ นา
ทางเลือกของมูลนิธิโครงการหลวง รวมถึงได้ร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และร่วมสดุดีในพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยประเทศปารากวัย มีความสนใจที่จะน�ำผลส�ำเร็จจากการพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวง
ไปเป็นใช้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนในประเทศปารากวัย
8.5 กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการกับประเทศอืน่ ๆ
เพือ่ เป็นการเผยแพร่ผลส�ำเร็จของโครงการหลวง และการน�ำองค์ความรูด้ า้ นงานวิจยั และพัฒนา
จากต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ ส�ำหรับการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูงโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลส�ำเร็จของโครงการหลวงในต่างประเทศ โดยการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบการ
ออกคูหาแสดงผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวง เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน
โครงการหลวงในงาน International Agricultural Exhibition 2019 รวมทั้งบุคลากรมีโอกาส
เดินทางไปศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาการเกษตรสาขาต่างๆ
ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2562
8.6 ผลการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นการพัฒนาเกษตรทีส่ งู อย่างยัง่ ยืน ตามพระราชปณิธาน
		 การสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ
ยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
แทนพระองค์ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และ
ต่อยอดงานโครงการหลวง ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม
การประชุม จ�ำนวน 675 คน ประกอบด้วย ชาวต่างประเทศ 43 คน จาก 17 ประเทศ และชาวไทย
632 คน กิจกรรมในการประชุมประกอบด้วย
8.6.1 การบรรยายพิเศษ จ�ำนวน 3 เรื่อง เพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงานโครงการหลวง และรับทราบ
ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
8.6.2 การอภิปรายกลุม่ (Panel Discussion) จ�ำนวน 3 หัวข้อ เพือ่ รับฟังเสียงสะท้อนผลการด�ำเนินงาน
จากการศึกษาดูงานในพื้นที่ที่นำ� หลักการพัฒนาทางเลือกไปปฏิบัติ
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8.6.3 การศึกษาดูงานในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง และพื้นที่ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
จ�ำนวน 3 เส้นทาง
8.6.4 การประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (expert consultation) โดยสาระส�ำคัญของ
การประชุม สรุปได้ดังนี้
1) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระราชด�ำรัสในการเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติฯ สรุปได้วา่
“ตลอด 50 ปีที่ผ่านมาโครงการหลวงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง น�ำสู่การเป็นต้น
แบบแห่งข้อก�ำหนดพัฒนาทางเลือกเพือ่ การแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ
พระราชด�ำริในการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สามารถน�ำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติได้อย่างแท้จริง”
2) การพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวง มีหลักการและขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
				 • หลักการด�ำเนินงานของโครงการหลวง ตลอด 50 ปี ทีผ่ า่ นมาอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีหลักการท�ำงานพระราชทานคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
เน้นการท�ำงานบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยมุง่ ให้คนเป็นศูนย์กลางพัฒนาภายใต้แนวทาง
การท�ำงานพระราชทาน คือ ลดขั้นตอน เร็วๆ เข้า ปิดทองหลังพระ และช่วยชาวเขาให้
ช่วยตนเอง
				 • กระบวนการท�ำงานตามแบบโครงการหลวงโมเดล แบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่
  (1) การศึกษาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถน�ำไปใช้แก้ไขปัญหา
ได้จริง เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และความต้องการของชุมชน
  (2) การพัฒนาและส่งเสริม เพื่อขยายผลองค์ความรู้ให้แก่ชาวเขาเพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนฝิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างสมัครใจ รวมถึงพัฒนาด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน จากการสนับสนุนของภาครัฐ
  (3) การด�ำเนินการตลาด เพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการปลูกพืชทดแทนฝิ่น
				 • ผลส�ำเร็จและผลสะท้อนจากการประยุกต์ใช้การพัฒนาทางเลือกตามแบบโครงการหลวง
  (1) เกิดความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง ท�ำให้พื้นที่ปลูกฝิ่นหมดไป
ด้วยสันติวิธี ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิกถอนประเทศไทยออกจากการเป็น
ผู้ผลิตยาเสพติดรายส�ำคัญ คุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง
สิง่ แวดล้อมได้รบั การฟืน้ ฟูรกั ษา โดยสิง่ ทีย่ นื ยันความส�ำเร็จของโครงการหลวงโมเดล
คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงได้รับการยกย่องพระเกียรติคุณ
และทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลจ�ำนวนมากจากองค์กรในระดับนานาชาติ อาทิ รางวัล
แมกไซไซ และรางวัล The colombo plan เป็นต้น
  (2) ความส�ำเร็จจากการประยุกต์ใช้โครงการหลวงโมเดลในพื้นที่สูงอื่น ๆ ในประเทศ
จ�ำนวน 44 แห่ง โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และการขยายผลไปสู่
ต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่าง ๆ อาทิ สปป. ลาว
เมียนมา และภูฏาน แนวปฏิบัตินี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ไม่เฉพาะเรื่องของการ
ปลูกฝิ่น แต่ยังสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านรายได้ จากการปลูกพืชตามแบบ
โครงการหลวง โดยมีเสียงสะท้อนยืนยันความส�ำเร็จจากเกษตรกรที่น�ำรูปแบบ
ไปใช้ดังกล่าว
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• ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการพัฒนาทางเลือกตามแบบโครงการหลวงมีประเด็น

				

•

ส�ำคัญ ดังนี้
  (1) ภาวะผู้น�ำ  จากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และพระวิริยะอุตสาหะ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  (2) การด�ำเนินงานแบบบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การวิจัย การพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมเกษตรกร และการตลาดควบคู่การกับพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  (3) การสร้างรายได้ และอาชีพทีม่ นั่ คง จากพืชทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ทีส่ งู สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน รวมถึงมีตลาดรองรับที่มั่นคงและแน่นอน
  (4) นโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐในการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและการ
กระจายการให้บริการทางสังคม ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำรงชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน
  (5) การวิเคราะห์และก�ำหนดพืน้ ทีเ่ พือ่ วางแผนการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติให้เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาครัฐ
  (6) การวางแผนการท�ำงานแบบบูรณาการ โดยมุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง โดยร่วมกับทุกภาคส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้ชมุ ชนมีความเข้มแข็ง
และมีภูมิคุ้มกันในการรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
ทิศทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดการด�ำเนินงานของโครงการหลวง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
นานาประเทศ สอดคล้อง/เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ซึ่งผู้แทนจาก UNODC ให้ข้อคิดเห็นว่า “การพัฒนา
ทางเลือกตามแบบโครงการหลวงเป็นแนวปฏิบัติที่แก้ไขปัญหาได้ทุกมิติ ดังนั้นจึงควร
บรรจุในแผนพัฒนาประเทศ และควรขยายผลไปสู่ประเทศต่างๆ  โดย UNODC พร้อมที่
จะเป็นสือ่ กลางการสร้างเครือข่ายและขยายผลไปยังประเทศอืน่ ๆ ให้เป็นทีร่ จู้ กั ซึง่ จะช่วย
สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมาย SDGs ต่อไป”ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทีป่ ระชุม
จึงเห็นควรให้มกี ารจัดตัง้ สถาบันการเรียนรูก้ ารพัฒนาทีส่ งู อย่างยัง่ ยืน มูลนิธโิ ครงการหลวง
เพื่อเป็นการขยายผลความส�ำเร็จของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อื่นๆ ทั้งใน
และต่างประเทศต่อไป

9. ผลการด�ำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้งานโครงการหลวง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ข้าราชการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนผู้สนใจเดินทางมาศึกษา อบรม และดูงานด้านต่างๆ รวม 10,220 คณะ จ�ำนวน
70,444 คน นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงได้กำ� หนดแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิ
โครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูง
อย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี ตามโครงการหลวงโมเดล (Royal Project Model) และร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพัฒนาศูนย์เรียนรู้งานโครงการหลวง โดยร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสถานีฯ/
ศูนย์ฯ ที่มีการด�ำเนินงานที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้น�ำร่อง จ�ำนวน 18 แห่ง โดยจัดแบ่งกลุ่ม
ศูนย์เรียนรู้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
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9.1 ศูนย์เรียนรูต้ น้ แบบการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ภายใต้ Royal Project Model จ�ำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ และ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตีนตก
9.2 ศูนย์เรียนรู้หลักสูตรวิชาการเฉพาะเรื่อง จ�ำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย
(1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง หลักสูตร การผลิตพืชภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ หลักสูตร การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน
(3) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย หลักสูตร ระบบการผลิตพืชผัก - สมุนไพรและการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว
(4) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว หลักสูตร การผลิตและแปรรูปพืชน�ำ้ มัน
(5) ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่ หลักสูตร กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
(6) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย หลักสูตร การปลูกควินัว
(7) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง หลักสูตร การผลิตปุ๋ยหมักและสารทดแทนสารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืช
(8) สถานีเกษตรหลวงปางดะ หลักสูตร การปลูกองุ่นระบบใหม่แบบโครงการหลวง, การขยายกล้า
พันธุ์ไม้ผล, การเลี้ยงไก่ไข่ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์
(9) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ หลักสูตร การเพาะและการแปรรูปเห็ดหลินจือ
  (10) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ หลักสูตร การปลูกพืชภายใต้ระบบ Substrate แบบ
โครงการหลวง
  (11) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว หลักสูตร การปลูกไม้ดอกประเภทหัว
  (12) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก หลักสูตร การผลิตไม้ดอก ไม้กระถาง
  (13) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ หลักสูตร การแปรรูปเก๊กฮวยอบแห้ง
9.3 ศูนย์สาธิตแก่เกษตรกร จ�ำนวน 21 แห่ง โดยมีแผนการยกระดับศูนย์สาธิตเข้าสูม่ าตรฐานศูนย์เรียนรู้
1 แห่ง คือ ศูนย์สาธิตการปลูกพืชทางเลือกตามแบบโครงการหลวง ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงเลอตอ
นอกจากนี้ได้จัดท�ำเกณฑ์ประเมินความพร้อมศูนย์เรียนรู้งานโครงการหลวง และตัวชี้วัด
มาตรฐานการเป็นศูนย์เรียนรูง้ านโครงการหลวง ได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จ และทดสอบแบบประเมินแล้ว
และการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ด้านกายภาพ/พื้นที่ วิทยากร หลักสูตร สื่อการเรียนรู้รวมทั้งการ
ทดสอบหลักสูตร และประเมินผลการพัฒนาศูนย์เรียนรูต้ ามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ในปีงบประมาณ 2564
จากมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประสานงานและสนั บ สนุ น งานโครงการหลวง (กปส.)
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบในหลักการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ศาสตร์
พระราชาการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเป็นการขยายผลความส�ำเร็จ
ของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศและให้หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเรียนรู้การพัฒนาทางเลือก
อย่างยั่งยืน มูลนิธิโครงการหลวงก�ำหนดแนวทางการจัดตั้งสถาบันเรียนรู้ การพัฒนาพื้นที่สูง
อย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงโดยมีที่ตั้งสถาบันเรียนรู้ฯ ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง โดยมีประเด็นที่สำ� คัญ ดังนี้
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9.3.1 แหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่สถานีฯ/ศูนย์ฯ ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
เข้าสู่มาตรฐานโครงการหลวง รวมทั้งห้องปฏิบัติการและพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในบริเวณ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
9.3.2 หลักสูตรการเรียนรู้ แบ่งเป็น
1) หลักสูตรเรียนรู้งานโครงการหลวงส�ำหรับนักเรียน เพื่อเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวง
เกิดความรู้ความเข้าใจงานโครงการหลวง และได้ทดลองปฏิบัติตามแนวทางโครงการหลวง
ซึ่งน�ำไปสู่การต่อยอดเป็นสมาชิกโครงการหลวง และน�ำทักษะไปใช้ในการในการด�ำรงชีวิต
ต่อไป
2) หลักสูตรดูงานและฝึกอบรมส�ำหรับผูส้ นใจทัว่ ไป ทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้งานโครงการหลวงและเรียนรู้เรื่องเฉพาะด้านต่าง ๆ ในแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน โดยสามารถเข้ารับการศึกษาดูงานได้โดยเดินทางไปยังพื้นที่แหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ หรือเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์
3) หลักสูตรฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ ส�ำหรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมี
เป้าหมายให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง ท�ำให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะที่สามารถน�ำไป
ปฏิบัติต่อยอดได้
4) หลักสูตรปริญญาโท-เอก แบบ Joint Programs เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธโิ ครงการหลวง
และสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง 39 แห่ง โดยในหลักสูตร อาจจะแบ่งเป็น เรียนรูว้ ชิ าการต่าง ๆ ทีส่ ถาบัน
การศึกษา และ Workshop ในพื้นที่โครงการหลวง เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับวุฒิปริญญา
โท-เอก จากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำที่ต่างประเทศ
9.3.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมูลนิธิ
โครงการหลวงเป็นพื้นที่เรียนรู้ด�ำเนินการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของนักเรียน/
นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการฯ และหน่วยต่าง ๆ
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ภาพกิจกรรมสำาคัญ
ในรอบปงบประมาณ 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ROYAL

PROJECT

FOUNDATION

งานประชุมวิชาการนานาชาติฯ และงานโครงการหลวง 2562
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิรา
เทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน
ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562
เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562

งานโครงการหลวง 51
วันที่ 6 - 16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 51 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง
กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนในฝ่ายมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกับ Dasho Rinzin Dorji ปลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ผู้แทนฝ่ายกระทรวงเกษตรและป่าไม้
ราชอาณาจักรภูฏานมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ กระทรวงเกษตรและป่าไม้
ราชอาณาจักรภูฏาน เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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มูลนิธิโครงการหลวงรับมอบถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช
และเครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟลม์ยืด
องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการรับมอบ
ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช และเครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิล์มยืด จากนายฮิโรชิ
มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ประจ�าประเทศไทย ตามโครงการความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุซะโนะเนะ) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2562 ณ ศูนย์ผลิตผลมูลนิธิโครงการหลวง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิโครงการหลวงเปดร้านมูลนิธิโครงการหลวง ต้นแบบระบบ IT สาขาวังแดง
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธโิ ครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง
สาขาวังแดง ให้เป็นต้นแบบระบบ IT เพือ่ ความคล่องตัวและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุคปัจจุบนั
ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่จะขยายไปยังร้านสาขาอื่น ๆ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

มูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 63
(CND63 วาระปกติ) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธโิ ครงการหลวง พร้อมด้วยเลขาธิการ
ปปส. เลขาธิการ อย. และเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงเวียนนา ในฐานะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 63 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งมีประเทศ
สมาชิกยูเอ็นจาก 193 ประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
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วันมูลนิธิโครงการหลวงร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาทางเลือก
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝนกับ UNODC สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยคณะ
มูลนิธโิ ครงการหลวง และสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เข้าร่วมหารือในโครงการพัฒนาทางเลือกกับผูอ้ า� นวยการ
ส�านักงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNODC และผู้จัดการ UNODC ประจ�าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ในการพัฒนาต่อยอดความร่วมมือในปี พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

มูลนิธิโครงการหลวงรับมอบประกาศกรมป่าไม้ อนุมัติการด�าเนินโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบประกาศกรมป่าไม้ อนุมัติการด�าเนินโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้แก่มูลนิธิ
โครงการหลวง โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นผู้แทน
รับมอบ ณ ท�าเนียบองคมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
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การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2563
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท�าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานโครงการหลวง รวมทั้งพิจารณาแผนงาน
สนับสนุนโครงการหลวง โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายอ�าพน กิตติอ�าพน
องคมนตรีที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
องคมนตรีและผู้บริหารตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง

20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงห้วยโป่ง ต�าบลแม่เจดียใ์ หม่ อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
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13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ต�ำบลสะเมิงเหนือ อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงวัดจันทร์ ต�ำบลบ้านจันทร์ อ�ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่

19 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ต�ำบลบ่อสลี อ�ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ต�ำบลห้วยห้อม อ�ำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

11 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุย ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

64
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2563

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
1. นายจรัลธาดา
2. พลอากาศเอก สถิตพงษ์
3. พันโท สมชาย
4. พลเอก กัมปนาท
5. พลเรือเอก พงษ์เทพ
6. นายกฤษณ์
7. พันต�ารวจเอก ธรรมนิธิ
8. พลอากาศเอก อ�านาจ
9. พลเอก จักรภพ
10. พลอากาศโท ภักดี
11. คุณจันทนี
12. พลเรือเอก ปวิตร

กรรณสูต
สุขวิมล
กาญจนมณี
รุดดิษฐ์
หนูเทพ
กาญจนกุญชร
วนิชย์ถนอม
จีระมณีมัย
ภูริเดช
แสง-ชูโต
ธนรักษ์
รุจิเทศ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ
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รายชื่อพื้นที่ปฏิบัติการของมูลนิธิโครงการหลวง
ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล�าพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก
สถานีวิจัย / สถานีเกษตรหลวง 4 แห่ง ได้แก่
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด

ต�าบลแม่งอน
ต�าบลบ้านหลวง
ต�าบลสะเมิงใต้
ต�าบลสบเปิง

อ�าเภอฝาง
อ�าเภอจอมทอง
อ�าเภอสะเมิง
อ�าเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ต�าบลแม่วิน
ต�าบลปิงโค้ง
ต�าบลโป่งแยง
ต�าบลเทพเสด็จ
ต�าบลทาเหนือ
ต�าบลแม่วิน
ต�าบลแม่วิน
ต�าบลแม่วิน
ต�าบลแม่ศึก
ต�าบลบ้านจันทร์
ต�าบลท่าตอน
ต�าบลบ้านแปะ
ต�าบลดอยแก้ว
ต�าบลเมืองนะ
ต�าบลเมืองนะ
ต�าบลแม่แรม
ต�าบลห้วยแก้ว
ต�าบลเมืองก๋าย
ต�าบลบ้างปง
ต�าบลโป่งแยง
ต�าบลบ้านปง
ต�าบลบ่อสลี
ต�าบลสะเมิงใต้
ต�าบลแม่แวน

อ�าเภอแม่วาง
อ�าเภอเชียงดาว
อ�าเภอแม่ริม
อ�าเภอดอยสะเก็ด
อ�าเภอแม่ออน
อ�าเภอแม่วาง
อ�าเภอแม่วาง
อ�าเภอแม่วาง
อ�าเภอแม่แจ่ม
อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา
อ�าเภอแม่อาย
อ�าเภอจอมทอง
อ�าเภอจอมทอง
อ�าเภอเชียงดาว
อ�าเภอเชียงดาว
อ�าเภอแม่ริม
อ�าเภอแม่ออน
อ�าเภอแม่แตง
อ�าเภอหางดง
อ�าเภอแม่ริม
อ�าเภอหางดง
อ�าเภอฮอด
อ�าเภอสะเมิงใต้
อ�าเภอพร้าว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 35 แห่ง ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่
1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง
5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
6. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
7. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
8. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
9. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง
10. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
11. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
12. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
13. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
14. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
15. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
16. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
17. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
18. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
19. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
20. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา
21. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
22. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ
23. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
24.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
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จังหวัดเชียงราย
25. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
26. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
27. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
28. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้าริน
29. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้าขุน
30. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง

ต�าบลศรีดอนมูล
ต�าบลแม่เจดีย์ใหม่
ต�าบลปอ
ต�าบลแม่เจดีย์ใหม่
ต�าบลท่อก๊อ
ต�าบลท่าข้าม

อ�าเภอเชียงแสน
อ�าเภอเวียงป่าเป้า
อ�าเภอเวียงแก่น
อ�าเภอเวียงป่าเป้า
อ�าเภอแม่สรวย
อ�าเภอเวียงแก่น

จังหวัดล�าพูน
31. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ต�าบลนาทราย

อ�าเภอลี้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
32. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
33. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

ต�าบลห้วยห้อม
ต�าบลป่าแป๋

อ�าเภอแม่ลาน้อย
อ�าเภอแม่สะเรียง

จังหวัดพะเยา
34. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

ต�าบลผาช้างน้อย อ�าเภอปง

จังหวัดตาก
35. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

ต�าบลแม่ตื่น

68
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563

อ�าเภอแม่ระมาด

