
ผกัอนิทรยีโ์ครงการหลวง

เพชรดา อยูส่ขุ

ผูป้ระสานงานผกัอนิทรยี ์มลูนธิโิครงการหลวง

ผูอ้ านวยการส านกัวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน)

6 กนัยายน 2561



 พ.ศ.2512 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ กอ่ต ัง้

“โครงการหลวง” 

 พ.ศ. 2535 

โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นสถานภาพเป็น

“มลูนธิโิครงการหลวง”



“...ทีม่โีครงการนีจ้ดุประสงคอ์ยา่งหนึง่ก็คอื มนษุยธรรม หมายถงึใหผู้ท้ ีอ่ยู่

ในถิน่ทรุกนัดารสามารถทีจ่ะมคีวามรูแ้ละพยงุตวัมคีวามเจรญิได ้อกีอยา่ง

หนึง่ก็เป็นเร ือ่งชว่ยในทางทีท่กุคนเห็นวา่ควรจะชว่ยเพราะเป็นปญัหาใหญ ่ก็

คอืปญัหาเรือ่งยาเสพตดิ ถา้สามารถชว่ยชาวเขาปลกูพชืทีเ่ป็นประโยชน์

บา้งเขาจะเลกิปลกูยาเสพตดิ คอื ฝ่ิน ท าใหน้โยบายการระงบัการปราบปราม

การปลกูฝ่ินและการคา้ฝ่ินไดผ้ลด ีผลอกีอยา่งหนึง่ซึง่ส าคญัมากก็คอื 

ชาวเขาตามทีรู่เ้ป็นผูท้ ีท่ าการเพาะปลกูโดยวธิที ีจ่ะท าใหบ้า้นเมอืงของเรา

ไปสูห่ายนะได ้โดยทีถ่างป่าและปลกูโดยวธิที ีไ่มถ่กูตอ้ง ถา้พวกเราทกุคนไป

ชว่ยเขาก็เทา่กบัชว่ยบา้นเมอืงใหม้คีวามด ีความอยูด่กีนิด ีและปลอดภยัได้

อกีท ัว่ประเทศ...”

พระราชด ารสัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

10 มกราคม 2517



พืน้ทีศ่นูยพ์ฒันาโครงการหลวง 39 แหง่

6 จงัหวดั ในภาคเหนอื: 

ประชากร: 183,744 

ครวัเรอืน: 42,742

หมูบ่า้น: 264

จงัหวดั ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง

เชยีงราย 7

เชยีงใหม่ 27

แมฮ่อ่งสอน 2

พะเยา 1

ล าพนู 1

ตาก 1



มาตรฐานการปลกูพชืผกัของโครงการหลวง

GAP: Good Agricultural Practice

เกษตรอนิทรยี:์ Organic



โครงการหลวงเร ิม่สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลกูผกัอนิทรยี ์

มาต ัง้แตปี่ พ.ศ. 2545

 ไมใ่ชพ้ชืตดัตอ่พนัธกุรรม (GMOs)

 ใชว้สัดจุากธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์

 มคีวามหลากหลายของพืน้ทีแ่ละชนเผา่

 มอีงคค์วามรูจ้ากงานวจิยัสนบัสนนุ

ผกัอนิทรยีโ์ครงการหลวง



ผกัอนิทรยีโ์ครงการหลวง

ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง 17 แหง่ เกษตรกร 4 ชนเผา่

- กะเหรีย่ง

- มเูซอ

- ปะหลอ่ง

- คนเมอืง



List 2002 2017

ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง

เกษตรกร (ราย)

พืน้ที่ (ไร)่

ปรมิาณผลติผล (ตนั)

6 

163

96

136 

17

861 

1,933

1,864 

จากอดตี...สู.่..ปจัจบุนั

ผกัอนิทรยีโ์ครงการหลวง



Royal Project’s Organic Vegetable

Value and volume of organic vegetables from farmers in Royal Project areas

2012-2016
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38 Centers in 5 Provinces (+1)1

Productions & Marketing section2

3

4

Diversities: Hill-tribes, Ecologies

Royal Project Foundation: Strong points

Less bureaucracy

5 Vegetable Production; Organic, GAP



ความเชือ่มโยงระหวา่งการผลติ-ตลาด

ลกูคา้ ฝ่ายตลาด ศนูยฯ์
หนว่ยตรวจ
รบัรอง

วางแผนปลกู

เกษตรกร

โรงคดับรรจุ

การวเิคราะหส์ารตกคา้ง
(Test kit+Standard method)

ตรวจสารตกคา้ง
(Test kit)

ตรวจสารตกคา้ง
(Test kit)

พอ่คา้ในพืน้ที่



คัดเลือก
เกษตรกร

ประเมนิพืน้ที่ อบรม/ดูงาน

วางแผนปลูกปลูก+ดูแล
การจัดการหลัง
การเกบ็เกี่ยว

ขนส่ง กระจายสินค้า ลูกค้า

ตรวจรับรอง

(DOA & ACT)

กระบวนการผลติ



ชอ่งทางการตลาด

มสีญัญา
72.47%

ขายสง่ 4.80%

Modern trade 12.99%

หนว่ยเคลือ่นที่ 1.46%

รา้นโครงการหลวง
อืน่ๆ 0.35%

7.93%

สง่ออก 43.37%

ในประเทศ 56.63%



เกษตรกร+พืน้ที ่: แยกระหวา่ง Organic และ GAP

การสรา้งความเชือ่ม ัน่



ปจัจยัการผลติ

การสรา้งความเชือ่ม ัน่

น า้หมกัชวีภาพ
รวมกลุม่ท าปุ๋ ยหมกั

ปลกูพชืปุ๋ ยสดเชือ้ราไตรโคเดอรม์า

แมลงมปีระโยชน์



ป้องกนัโรคเหีย่วเขยีว ป้องกนัโรคผลเนา่ ป้องกนัโรคทางดนิ

ป้องกนัก าจดัแมลงปากกดั ป้องกนัก าจดัแมลงปากดดู ฟีโรโมนดงึดดูผเีส ือ้หนอนใยผกั

ชวีภณัฑจ์ากงานวจิยั



จดบนัทกึ

การสรา้งความเชือ่ม ัน่



การสรา้งความเชือ่ม ัน่

แยกการจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว

Organic GAP



การสรา้งความเชือ่ม ัน่

การตรวจสารตกคา้งในผลติผล

GT-Pesticide Test KitStandard method: 

GC / HPLC



การสรา้งความเชือ่ม ัน่

การทวนสอบ: ตะกรา้จากแปลง - โรงคดับรรจุ

ชือ่ + รหสั ของศนูยฯ์

ชือ่ + รหสั ของชนดิผกั

เกรด + ปรมิาณ (กก.)

วนัที ่+ ชือ่เกษตรกร

รุน่ทีป่ลกู + รหสั

หมายเลขตะกรา้

ลกูคา้ (กรณีเป็นขอ้ตกลง/สญัญา)

RFID 



การสรา้งความเชือ่ม ัน่

การทวนสอบ: ถงุบรรจุ

AA = กลุม่ของผลติผล

  01 พชืผกั

  02 ผลไม้

  03 ดอกไม้

  04 ธญัพชื

BBBB = รหสัศนูยฯ์

CC   = สถานทีบ่รรจุ

 00 ศนูยฯ์

 01 โรงคดับรรจ,ุ เชยีงใหม่

 02 โรงคดับรรจ,ุ กรงุเทพฯ

 03 สง่ตรงจากศนูยฯ์

DDDD =  รหสัเกษตรกร

EEE =  วนัทีผ่ลติ (Julian date)

AA-BBBB-CC

โครงการหลวง

DDDD-EEE



การสรา้งความเชือ่ม ัน่: การตรวจรบัรอง

Internal Audit 3rd party Audit



สวสัดคีะ่/ครบั


