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ก 

 

สารบัญ 
 หน้า 
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา ๑ 
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์ ๒ 
ส่วนที่ ๓ กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   ๒ 
ส่วนที่ ๔ กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๓ 
ส่วนที่ ๕ สถานการณ์การพัฒนาพื้นที่สูง ๕ 
 ๕.๑ ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ ๖ 
 ๕.๒ ประเด็นท้าทายและเงื่อนไขใหม่ ๑๒ 
ส่วนที่ ๖ แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป ๑๔ 
 ๖.๑ ความเชื่อมโยงของประเด็นท้าทาย  แนวทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์ ๑๗ 
 ๖.๒ ความสอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนา และแผนแม่บทเกี่ยวข้องของ

ยุทธศาสตร์ของสถาบัน ระยะที่ ๒  
๑๘ 

ส่วนที่ ๗ ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ๑๘ 
 ๗.๑ วิสัยทัศน์  ๑๘ 
 ๗.๒ พันธกิจ ๑๘ 
 ๗.๓ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ ๑๙ 
 ๗.๔ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และตัวชี้วัด ๒๐ 
 ๗.๕ แผนที่ยุทธศาสตร์ (STRATEGIC MAP) ๒๑ 
 ๗.๖ พ้ืนที่ด าเนินงานและพ้ืนที่เป้าหมายในระยะต่อไป ๒๒ 
 ๗.๗ รายละเอียดยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ๓๐ 
 ๑. ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา ๓๐ 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผล

องค์ความรู้โครงการหลวง 
๓๔ 

 ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๓๙ 
 ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ๔๒ 
 ๗.๘ กรอบงบประมาณของยุทธศาสตร์ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ๔๖ 
ส่วนที่ ๘ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  ๔๗ 
 ๘.๑ กลไกการขับเคลื่อน ๔๗ 
 ๘.๒ การแปลงแผนยุทธศาสตรส์ู่แผนปฏิบัติการ   ๔๘ 
 ๘.๓ การบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๕๐ 
 ๘.๔ การติดตามและประเมินผล ๕๑ 
 ๘.๕ การถ่ายโอนและการขยายพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง  

 
 

๕๒ 
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ภาคผนวก หน้า 

๑ โครงสร้างองค์กร ๒ 
๒ จ ำนวนกลุ่มบ้ำนบนพื้นที่สูง ๓ 
๓ สรุปผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  

ระยะที่ผ่านมา 
๔ 

 ๑. ทบทวนผลการด าเนินงานของภาพรวมสถาบันในระยะที่ผ่านมา ๔ 

 ๒. ทบทวนผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์ ๗ 
 (๑) ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา ๗ 
 (๒) ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๓ 
 (๓) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ๑๙ 
 (๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๒๔ 
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 หน้า ๑ 

 
๑. ความเป็นมา 

 

๑) ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ต้ัง
โครงการหลวง เพ่ือรับผิดชอบงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกพืชเสพติด รวมท้ัง
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร ซึ่งในการดําเนินงานตามพระราชประสงค์ โครงการหลวงได้
ให้ความสําคัญกับวิธีการทํางานดังต่อไปน้ี  

• ใช้การวิจัยและการพัฒนาเป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างรายได้และความเป็นอยู่ของ
ชาวเขา โดยเน้นให้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายชนิด และมีระบบการใช้ที่ดินที่
เหมาะสม  

• ร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนอย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน  รวมท้ังการ
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ดินและป่าต้นนํ้าลําธาร 

• พัฒนาศูนย์และสถานีบนพ้ืนที่สูงจํานวน ๓๘ แห่งในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดของภาคเหนือ
ตอนบน ให้เป็นศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ และเป็นจุดเรียนรู้การ
พัฒนาที่สูงอย่างย่ังยืน 

๒) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) มีภารกิจสําคัญ คือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่สูงได้อย่างย่ังยืนครอบคลุมทุกมิติ 
สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้จากโครงการหลวงจนเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและเหมาะสมกับ
สภาพภูมิสังคม 

๓) สถาบันได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ เพ่ือให้มี
ทิศทางและกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งบรรลุภารกิจที่ต้ังไว้ โดยมีวิสัยทัศน์ “เพ่ือมุ่งการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
พ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน 
ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ” 

๔) สถาบันได้ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา ๒) ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ๓) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ ๔) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์  

๕) แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ได้สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงาน เพ่ือให้ภารกิจของ
สถาบันเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถาบันและสอดคล้องแนวพระราชดําริ นโยบายและ
แผนพัฒนาต่างๆ ของรัฐ  สถาบันจึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง(องค์การ
มหาชน) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙) ที่สามารถบริหารงานและดูแลองค์กรได้อย่างมั่นคง และ
เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
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 หน้า ๒ 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
 

๑) เพ่ือทบทวนบทเรียนและผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของสถาบัน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์       
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)   

๒) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบสําคัญต่างๆในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ อาทิ 
สถานภาพและศักยภาพของสถาบัน รวมท้ังปัจจัยภายในภายนอกที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถาบัน ที่นําไปสู่การกําหนด       
ทิศทางการดําเนินงานของสถาบันในระยะต่อไป  

๓) เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ที่สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศและ
นโยบายของคณะกรรมการสถาบัน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนบนฐาน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
๓. กรอบแนวคิดการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 

 
   การจัดทํายุทธศาสตร์ของสถาบันครั้งน้ี ได้น้อมนําแนวพระราชดําริ ตามหลักการทํางาน
ของโครงการหลวง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสถาบันเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน ตลอดจนนําแนวคิดการกําหนดขอบเขต   
ลุ่มนํ้าเป็นขอบเขตการปฏิบัติเพ่ือขยายผลงานโครงการหลวง โดยการบูรณการการปฏิบัติงานกับภาคส่วน
ต่างๆ เน้นการพัฒนาศูนย์ความร่วมมือการเรียนรู้และการพัฒนา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังน้ี 

๑) หลักการทํางานของโครงการหลวง ประกอบด้วย การวิจัยการเกษตร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ปลูกป่าในส่วนที่ควรเป็นป่า ทํา
การเกษตรภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า และการขนส่ง การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
การตลาด  

๒) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่อาศัยหลักการมีเหตุ   
มีผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน และการพัฒนาบนฐานความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรมและดําเนินชีวิตด้วยความเพียร 

๓) การพัฒนาที่ย่ังยืนที่มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ลุ่มนํ้า
เป็นขอบเขตการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาเชิงบูรณา
การของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีหมู่บ้านหรือชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเป็นหมู่บ้าน
เครือข่ายการพัฒนา และอาศัยสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้  
ขณะเดียวกันใช้ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง เป็นกลไกในการปฏิบัติงานเชิงบูรณการใน
ระดับลุ่มนํ้า ลุ่มนํ้าสาขาและลุ่มนํ้าย่อย 

๔) การพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม โดยนําองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปปรับใช้
ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕) การพัฒนาพ้ืนที่สูงให้เกิดความย่ังยืนในลักษณะการเจริญเติบโตสีเขียว (Green growth)
เป็นประเด็นพัฒนาที่สําคัญในภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๑ 
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 หน้า ๓ 

เน่ืองจากเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ไปสู่ความมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันชุมชนบนพ้ืนที่สูงควรมีการ
ปรับกระบวนทัศน์ไปในทิศทางการพัฒนาสังคมสีเขียว ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ปรับใช้
ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรท่ีเป็นทุนสังคมและทุนธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ 

๖)  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน  นโยบาย แผนพัฒนาและมติ ครม. ที่
เก่ียวข้อง   

 

         ๔.กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ครั้งน้ี เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกของสถาบัน  
ได้แก่ คณะกรรมการสถาบัน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน  รวมท้ังผู้แทนชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก ร่วมกันระดมความคิดทั้งประเด็นสถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนกําหนด
ทิศทางและรายละเอียดต่างๆของแผนร่วมกัน โดยข้ันตอนในการจัดทําแผนแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน 
(แผนภาพที่ ๑) ดังน้ี 

(๑) การสังเคราะห์ข้อมูลและการทบทวนการดําเนินงานของสถาบันและการพัฒนาพ้ืนที่สูงใน
ระยะที่ผ่านมา 

๑.๑) การทบทวนนโยบาย แผนพัฒนา และยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง เช่น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ปัจจุบัน นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทโครงการหลวง แผนแม่บทโครงการขยายผล
โครงการหลวง เป็นต้น  

๑.๒) การทบทวนผลงานและภาพรวมการดําเนินงานของสถาบันช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ. 
๒๕๕๐-๒๕๕๔) และการรับฟังข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันในทุกสํานัก และจากประชาชนในพ้ืนที่
เป้าหมาย รวมท้ังการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่สูงด้วยมิติต่างๆ 

๑.๓) จัดประชุมร่วมกับบุคลากรของแต่ละสํานัก ทั้งในสํานักงานและภาคสนาม รวมทั้งกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือวิเคราะห์การดําเนินงานของสํานักต่างๆ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ที่ดําเนินงานอยู่ รวมทั้งทบทวนและวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ควรดําเนินงานต่อไปของ
แต่ละสํานัก 

(๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์  
เป็นการประชุมเพ่ือกําหนดสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน โดยกระบวนการมี

ส่วนร่วม ทั้งน้ีได้แบ่งการประชุมออกเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่  
๒.๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ สําหรับคณะผู้บริหารระดับสูง เพ่ือกําหนดทิศทาง

ของแผนฯ ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า มีสาระสําคัญประกอบด้วย 
• สรุปภาพรวมของการพัฒนาที่สูงที่ผ่านมารวมท้ังประเด็นปัญหาอุปสรรค 

ร่วมกันทบทวนบทเรียน  
• วิเคราะห์ SWOT  
• กําหนดวัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 
• กําหนดกรอบเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 
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๒.๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ สําหรับเจ้าที่ระดับปฏิบัติการ มีสาระสําคัญ
ประกอบด้วย 

• ทบทวนเป้าหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
• กําหนดกิจกรรมหลัก ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

(๓) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการของสถาบันให้เห็นความเห็นชอบ 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เริ่มต้นจากการนําร่างแผนยุทธศาสตร์เข้าสู่การประชุมหารือเพ่ือ

รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่ เก่ียวข้อง ก่อนนํามาพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
รายละเอียดของแต่ละขั้นประกอบด้วย 

๓.๑) จัดประชุมร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ 
ทั้งน้ีผู้ที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนบุคลากรของสถาบัน ตัวแทนภาคประชาชน 
เป็นต้น 

๓.๒) ปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ฯตามข้อเสนอแนะของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง และจัดทํา
รายละเอียดขั้นสุดท้ายของยุทธศาสตร์ฯ   

๓.๓) นําเสนอแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการของสถาบันให้เห็นความเห็นชอบ 

๓.๔) คณะกรรมการของสถาบันมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
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๕. สถานการณ์การพัฒนาพื้นท่ีสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๑ กระบวนการจัดแผนยุทธศาสตร์สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 

 
 
 
 

พ้ืนที่สูงในประเทศไทยครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๖๗.๒๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของพ้ืนที่ 
๒๐ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน แพร่ น่าน ลําปาง ตาก เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก เลย สุโขทัย กําแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
เพชรบุรี สําหรับการกระจายตัวของชุมชนบนพ้ืนที่สูง มีทั้งหมด ๓,๘๒๙ กลุ่มบ้าน ส่วนใหญ่ร้อยละ 
๖๕.๕๐ เป็นกลุ่มในจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มบ้านที่ต้ังอยู่มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงราย ตามลําดับ 

การกระจายตัวของชุมชนบนพื้นที่สูง ครอบคลุมลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทย ๑๔ ลุ่มนํ้า ๑๒๘   
ลุ่มนํ้าสาขา โดยลุ่มนํ้าปิง มีจํานวนชุมชนบนพ้ืนที่สูงกระจายตัวมากที่สุด (ร้อยละ ๓๒.๕๙) รองลงมาได้แก่ 
ลุ่มนํ้าสาละวิน (ร้อยละ ๒๖.๕๐) และลุ่มนํ้ากก (ร้อยละ ๑๐.๐๗) ตามลําดับ 

กระบวนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร ์

ทบทวนนโยบายและ
แผนงานท่ีเก่ียวข้อง 

ทบทวนผลการดําเนินงาน
ของสถาบัน 

จัดประชุมหารือ
ร่วมกับบุคลากร

สํารวจภาคสนาม 1. การสังเคราะห์ข้อมูลและ
ทบทวนผลการดําเนินงาน 

2. การประชุม            
เชิงปฏิบัติการ 2 คร้ัง 

ครั้งท่ี 1 : คณะผู้บริหาร 
กําหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ 

 

ครั้งท่ี 2 : เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ 
• ทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
•กําหนดกิจกรรมหลัก  

3. การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 

จัดประชุมเพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและปรับปรุง    
ร่างแผนยุทธศาสตร์ 

ปรับปรุงร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 
 

4. นําเสนอ           
แผนยุทธศาสตร์ 

นําเสนอคณะกรรมการของ
สถาบันให้ความเห็นชอบ 

 

จัดทําเอกสาร 
แผนยุทธศาสตร์ 

 
ปรับปรุง 
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ประชากรบนพ้ืนที่สูงประกอบด้วย ชาวเขาเผ่าต่างๆ กว่า ๑๐ ชนเผ่า มีจํานวนประชากร 
๒๑๓,๒๗๖ ครัวเรือน ๙๖๔,๙๑๖ คน (พ.ศ. ๒๕๕๐) อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด ๓,๘๒๙ 
หมู่บ้าน ใน ๒๐ จังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีชาวเขามากท่ีสุดจํานวน ๒๖๐,๐๔๔ คน (ร้อยละ ๒๖.๙๕) 
รองลงมาคือ จังหวัดเชียงราย จํานวน ๑๓๘,๓๖๙ คน (ร้อยละ ๑๔.๓๔) และจังหวัดตาก จํานวน 
๙๙,๙๖๕ คน (ร้อยละ ๑๐.๓๖) 
 

๕.๑ ปัญหาท่ียังคงมีอยู่   
ผลของการพัฒนาท่ีผ่านมา ผนวกกับสถานการณ์แวดล้อมสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น 

กระแสโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสภาวะโลกร้อน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงด้านการเมือง ล้วนส่งผลต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาด้ังเดิม
ของชุมชนบนพื้นที่สูงบางส่วนที่ยังคงมีอยู่ และมีปัญหาใหม่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้
สรุปปัญหาหลักที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สูง แบ่งเป็นปัญหา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านนโยบายและกฎหมาย และด้านการบริหารจัดการ มีรายละเอียด
ดังน้ี 

๑.) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
(๑) ปัญหาความยากจน เป็นผลสืบเน่ืองจากการพัฒนาที่ผ่านมามีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจทําให้

ระบบการผลิตเปล่ียนจากการเกษตรเพ่ือยังชีพประกอบด้วยการปลูกพืชหลากหลายไปสู่การเกษตรเชิง
พาณิชย์ ซึ่งเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียวและเน้นการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกชุมชน และพ่ึงพิงตลาด
ภายนอกเป็นหลัก ประกอบกับพ้ืนที่สูงมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์มีจํากัด ทําให้เกษตรกรมี
พ้ืนที่ทํากินต่อครัวเรือนน้อยและไม่สามารถขยายพ้ืนที่ทํากินออกไปได้ นําไปสู่การใช้ที่ดินทํากินและ
สารเคมีอย่างเข้มข้น นอกจากน้ีความผันผวนด้านราคาปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิต รวมท้ังชุมชน
ชาวเขาขาดอํานาจต่อรองกับพ่อค้า ทําให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระหน้ีสิน  

พ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ครัวเรือนเกษตรกรปี พ.ศ.๒๕๕๑/๒๕๕๒ มีรายได้รวม
เฉลี่ยเท่ากับ ๑๐๙,๓๗๗ บาทต่อครัวเรือน ในจํานวนน้ีเป็นรายได้ที่เป็นเงินสด ร้อยละ ๘๘ ส่วนรายได้ที่
เหลืออีกร้อยละ ๑๒ เป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๑๓,๐๑๙ บาทต่อครัวเรือน (กมล งาม
สมสุขและคณะ, ๒๕๕๓) ซึ่งรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรที่ได้น้ียังตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรายได้ของครัวเรือน
เกษตรทั้งประเทศและในภาคเหนือ โดยรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศในปี ๒๕๕๑ 
เท่ากับ ๒๑๙,๙๑๒ บาทต่อครัวเรือน และรายได้เงินสดจากการเกษตรของครัวเรือนเกษตรในภาคเหนือในปี 
๒๕๕๐/๒๕๕๑ เท่ากับ ๑๔๐,๖๘๕ บาทต่อครัวเรือน (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และสํานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๒) 

ส่วนครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงมีถึงร้อยละ ๒๗ ที่มีรายได้ตํ่ากว่าเส้นความ
ยากจน ซึ่งถือว่าเป็นครัวเรือนที่ยากจน และมีครัวเรือนเกษตรกรเกือบร้อยละ ๒๐ ที่มีความยากจนด้าน
อาหาร (มีรายได้ไม่พอสาหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเพ่ือประทังชีวิตในระดับพ้ืนฐาน) และครัวเรือนเกษตรกรใน
พ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงมีครัวเรือนเกษตรกรถึงร้อยละ ๓๓ ที่มีรายได้ตํ่ากว่าเส้นความยากจน 
ซึ่งถือว่าเป็นครัวเรือนที่ยากจนและมีครัวเรือนเกษตรกรเกือบร้อยละ ๒๔ ที่มีความยากจนด้านอาหาร (มี
รายได้ไม่พอสําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเพ่ือประทังชีวิตในระดับพ้ืนฐาน) ครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนและ
ยากจนด้านอาหารจะมีจํานวนมากที่โครงการขยายผลฯ ความสูงต้ังแต่ ๑,๐๐๐ เมตรขึ้นไป และโครงการ
ขยายผลฯ ที่อยู่ตามแนวชายแดนและชนเผ่าม้ง กะเหรี่ยง อีก้อ และละว้า (กมล งามสมสุข และคณะ, 
๒๕๕๓) นอกจากน้ีครัวเรือนเกษตรกรในลุ่มนํ้าปิงมีหน้ีสินของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย ๘๔,๙๗๘ บาท และใน
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ลุ่มนํ้าน่านหน้ีสินของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย ๘๖,๗๗๘ บาท อีกทั้งมีแนวโน้มของหน้ีสินเพ่ิมขึ้นในช่วง ๓ ปี ที่
ผ่านมา 

(๒) เกษตรกรขาดความรู้ที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ ซึ่งนําไปสู่การทําการเกษตรบน
พ้ืนที่สูงยังขาดความย่ังยืน ซึ่งระบบเกษตรมีทั้งระบบเชิงพาณิชย์และเพ่ือยังชีพ ที่ปลูกพืชเชิงเด่ียวและพืช
ผสมผสานในบริเวณที่สูง ที่ราบเชิงเขา และที่ตามหุบเขา มีนํ้าจากลําห้วยไหลผ่านตลอดปี เมื่อประชากร
เพ่ิมขึ้นแต่พ้ืนที่ทําการเกษตรมีจํานวนเท่าเดิม ทําให้การใช้พ้ืนที่ในการผลิตเป็นไปอย่างเข้มข้น ประกอบ
กับมีการทําการเกษตรบนพื้นที่มีความลาดชันและอยู่บริเวณต้นนํ้าลําธาร (ร้อยละ ๘๘) ทําให้เกิดการ   
ชะล้างพังทลายของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ผลผลิตตกตํ่า มีการใช้สารเคมีเกษตรจํานวนมาก 
โดยเฉพาะพ้ืนที่สูงในเขตลุ่มนํ้าน่านที่มีสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ถูกแผ้วถางแปรเปลี่ยนไปเป็นไร่ข้าวโพดจํานวน
มากเพ่ิมขึ้นถึง ๓ เท่า ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ จาก ๓ แสนไร่ เป็น ๙ แสนไร่ในปี 
๒๕๕๓ ทําให้สภาพป่าไม้สมบูรณ์เหลือเพียงร้อยละ ๒๖.๑๕ ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านทั้งหมด มีแนวโน้มของ
ระบบเกษตรขาดความยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันจําเป็นต้องมีการบูรณาการและผสมผสานองค์ความรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยมีระบบการจัดการในลักษณะลุ่มนํ้าที่เหมาะสมควบคู่กันไป 

(๓) ปัญหาการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ข้าวโพดและมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น เน่ืองจากข้าวโพดเป็น
พืชที่ใช้นํ้าน้อย มีความทนทานกับสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับมีการส่งเสริมการผลิตจากภาคเอกชน อีก
ทั้งเป็นผลมาจากการประกันรายได้เกษตรกร และการเปลี่ยนพ้ืนที่มันสําปะหลังซึ่งเสียหายจากการระบาด
ของเพลี้ยแป้ง มาปลูกข้าวโพด ทําให้พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยเพ่ิมเป็น ๗ ล้านไร่ ในปี 
๒๕๕๓ (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย,๒๕๕๔) โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคเหนือมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเพ่ิมขึ้นกว่า ๒.๓ 
ล้านไร่.เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ปลูกในปี ๒๕๔๗/๒๕๔๘ มีพ้ืนที่ปลูก ๓,๙๖๑,๘๐๙ ไร่ และเพ่ิมขึ้นเป็น 
๖,๓๔๐,๖๐๘ ไร่ ในปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๕) แต่ปริมาณการผลิตยังไม่
เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์ในประเทศ นอกจากน้ีสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร คาดการณ์ว่า พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศจะเพ่ิมขึ้น แต่ผลผลิตจะลดลงอันเน่ือง
มากจากภัยธรรมชาติ ส่วนความต้องการข้าวโพดล ี้ยงสัตว์ของตลาดในประเทศจะมีมากขึ้น เน่ืองจากจะมี
การผลิตไก่เน้ือเพ่ือส่งออกไปยังกลุ่มสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงขึ้น 

ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดในภาคเหนือมีการขยายพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง ในทางกลับกันพ้ืนที่ป่า
ภาคเหนือกลับลดลงปีละ ๒.๑๕ % เน่ืองจากความต้องการใช้พ้ืนที่ในการปลูกพืชเชิงเด่ียว รวมท้ังปลูก
ข้าวโพดเพ่ิมขึ้น นอกจากขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ป่าแล้ว ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้น
ชัดเจนและมากข้ึน โดยเฉพาะการพังทลายของดินบนพ้ืนที่ลาดชันและที่สูง การชะล้างตะกอนสู่แหล่งนํ้า
ธรรมชาติ การปนเป้ือนของสารเคมีในแหล่งนํ้าใช้ และพิษของสารเคมีต่อเกษตรกร รวมถึงเกิดไฟป่าและ
หมอกควันกระจายทั่วพ้ืนที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสถิติเกิดไฟไหม้ป่า ในภาคเหนือจํานวนมากที่สุด ๑,๒๖๖ 
ครั้ง มีพ้ืนที่ป่าเสียหาย ๘,๑๓๗ ไร่ หรือ ประมาณ ๑๓.๐๒ ตารางกิโลเมตร เป็นการเผาไร่สร้างความ
เสียหายให้พ้ืนที่ถึง ๔,๐๒๕ ไร่ (สํานักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า, ๒๕๕๔) และภาคเหนือได้
ประสบกับปัญหาหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน (๑๒๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โดยปี ๒๕๕๓ ตรวจพบ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) มีค่าเฉล่ีย ๒๔ ช่ัวโมง เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ 
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่ากับ ๕๑๘.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานกว่า ๔ เท่า ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ แนวโน้มความรุนแรงของปัญหาหมอกควันเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งพบในหลายพ้ืนที่ของ ๙ 
จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก และพะเยา (กรม
ควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๕) โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง เดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการศึกษาระดับและความเป็นพิษของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (Particulate 
Matter) ของอากาศมีผลทําให้เกิดโรคในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่ม
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โรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ ส่วนด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากท่ีสุด จากปัญหา
หมอกควันทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ เมตร เครื่องบินไม่สามารถร่อนลงจอดสนามบิน
ได้ โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทําให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับจากปกติ ๒๒๖ เที่ยวบิน เหลือ
เพียง ๑๘๔ เที่ยวบิน ส่งผลให้ผู้โดยสารลดลงร้อยละ ๒๑.๒ และด้านธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว เช่น 
ธุรกิจโรงแรม ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรมท่ีประกอบด้วย
ชาวต่างประเทศ มีอัตราการยกเลิกห้องพัก ประมาณร้อยละ ๒๐-๓๐ สูงกว่าเกณฑ์ปกติและระยะเดียวกัน 
สําหรับผลกระทบด้านเกษตร จากการเกิดไฟป่าและมีฝุ่นละอองหมอกควันในปริมาณมากอย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลกระทบต่อผักกินใบทําให้เกิดโรคใบเหลืองและการเจริญเติบโตชะลอลง เน่ืองจากมีฝุ่นละอองปก
คลุมใบทําให้ใบได้รับความเข้มของแสงแดดลดลง ส่วนไม้ผลเมื่อประสบกับอากาศที่ร้อนเกินไป และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จํานวนมากจะเร่งการบ่มตัวของผลไม้ทําให้สุกเร็วขึ้น ส่งผลให้คุณภาพและรสชาติ
เปลี่ยนไป อย่างไรก็ดี เหตุการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นรุนแรงเพียงช่วงสั้นๆ จึงไม่เกิดผลกระทบต่อปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตพืชสําคัญของภาคเหนือ (ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ, ๒๕๕๐)  

 

๒) ปัญหาด้านสังคม 
(๑) การลักลอบปลูกฝิ่นของเกษตรกรในพื้นที่ที่ห่างไกลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นประเด็น

ปัญหาใหม่ จากการสํารวจของสํานักงาน ป.ป.ส.พบว่า มีพ้ืนที่ปลูกฝิ่นมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๗๔๔ ไร่ใน
ฤดูปลูกปี ๒๕๔๗/๔๘ เพ่ิมเป็น ๙๘๔ ไร่ ในฤดูปลูกปี ๒๕๔๘/๔๙ เพ่ิมเป็น ๑,๔๔๕ ไร่ในฤดูปลูกปี 
๒๕๔๙/๕๐ และลดลงในฤดูปลูกปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ มีพ้ืนที่ปลูก ๑,๓๐๓.๖๗ ไร่ ใน ๖ จังหวัดภาคเหนือ 
เน่ืองจากเง่ือนไขสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น แรงจูงใจด้านราคาที่ผู้ปลูกได้รับผลตอบแทนจากการ
ปลูกฝิ่นค่อนข้างสูง โดยมีราคาขายปลีกถึง ๑๓๔,๐๐๐-๑๖๘,๐๐๐ บาทต่อจ๊อย (๑ จ๊อย เท่ากับ ๑.๖ 
กิโลกรัม) การสนับสนุนทุนและระบบตลาดจากบุคคลภายนอก ทําให้ได้ผลผลิตสูงถึง ๒.๕ กิโลกรัมต่อไร่ 
จากที่ผลผลิตฝิ่นด้ังเดิมโดยเฉลี่ยเพียง ๑.๖ กิโลกรัมต่อไร่เท่าน้ัน  นอกจากน้ียังมีความพยายามปลูกฝิ่น
นอกฤดู มีการพัฒนารูปแบบการปลูกเพ่ือหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งยากลําบากทั้งต่อการ
สํารวจทางอากาศและการตัดทําลาย ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า วิธีปฏิบัติการด้วยระบบปกติ
ของหน่วยงานภาครัฐในระดับพ้ืนที่เพียงอย่างเดียวและยกเลิกการพัฒนาเชิงบูรณการบนพ้ืนที่สูง อาจจะ
ทําให้การป้องปราม การบังคับใช้กฎหมาย และการขจัดพ้ืนที่ปลูกฝิ่น รวมท้ังการลดปัญหาสารเสพติดของ
ชาติไม่สามารถดําเนินการได้อย่างทั่วถึง 

(๒) ความเหลื่อมล้ําด้านสังคม อันเกิดจากความยากจนและขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการจาก
ภาครัฐ ยังคงมีอยู่ทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนพ้ืนราบ ซึ่งเป็นผลจากการคมนาคมที่ลําบากและการ
พิสูจน์สัญชาติของชาวเขาเอง ทําให้สถานภาพเป็นผู้อพยพลี้ภัย ผู้หลบหนีเข้าเมือง และผู้ตกสํารวจ 

(๓) ความซับซ้อนของประชากรบนพื้นที่สูงที่เพิ่มขึ้น  
๓.๑) มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและเยาวชนบนที่สูงเข้าสู่เมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๔.๖๒ มีการเคล่ือนย้ายช่ัวคราว โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทํางาน ร้อยละ 
๗๖.๘ เป็นการเคลื่อนย้ายหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว และเคลื่อนย้ายไปเรียนหนังสือสัดส่วนค่อนข้างสูง ร้อยละ 
๙๓.๕ ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบถาวรยังมีสัดส่วนน้อย ร้อยละ ๕.๓ โดยมีสัดส่วนในการ
เปลี่ยนแปลงช่วงปี ๒๕๔๗–ปี ๒๕๕๒ สัดส่วนการเคลื่อนย้ายเพ่ือมาทํางานต่อการเคลื่อนย้ายเพ่ือศึกษา
เล่าเรียนในปี ๒๕๔๗ คิดเป็น ๖๒ : ๓๘ และในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นสัดส่วน ๕๔ : ๔๖ ส่งผลกระทบต่อชุมชน
บนพ้ืนที่สูงหลายประการ เช่น การขาดแรงงานในการดูแลครอบครัว แรงงานในภาคเกษตร การขาดผู้สืบ
ทอดทางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาจขาดเยาวชนแกนนําหรือผู้นํารุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถที่จะพัฒนาชุมชนในอนาคต และเป็นผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในพ้ืนที่สูงเริ่ม
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เปลี่ยนแปลง การสืบทอดวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนลดความสําคัญและเริ่มสูญหาย เป็นผลให้กลไกทาง
ประเพณีและภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เป็นแนวทางด้ังเดิมในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอ่อนแอลง มีความ
ล่อแหลมต่อปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาต่อตัวเยาวชน การขาดจิตสํานึกต่อสังคม การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
โรคเอดส์ ฯลฯ นอกจากน้ีมีการเคล่ือนย้ายของประชากรที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูง ได้แก่ 
แรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานบนพ้ืนที่สูงที่เคลื่อนย้าย และกลุ่มประชากรพ้ืนราบเคลื่อนย้ายสู่พ้ืนที่สูง 
เป็นต้น ส่วนปัญหาที่ขยายวงกว้างสู่สังคมเมืองหลายประการ เช่น โอกาสท่ีจะเกิดการมั่วสุมทางอบายมุข 
การก่ออาชญากรรม การค้าประเวณี เป็นต้น ตลอดจนการมาเป็นสมาชิกของสังคมเมือง ทําให้เกิดการ
แออัด เกิดแหล่งเสื่อมโทรม และเกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง 

๓.๒) สถานการณ์การอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย จากการอพยพของแรงงานต่างด้าว 
เพ่ือเข้ามาค้าขายตามแนวชายแดน และการอพยพเข้าไปสู่เมืองใหญ่ บางกลุ่มมีญาติอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ชายแดนประเทศไทยชักชวนให้เข้ามา โดยมีปัจจัยที่สําคัญ เช่น การทํากิน สาธารณสุข และการศึกษา 
เป็นต้น ผลกระทบจากเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับจ้างในภาคการเกษตร โดยทดแทนแรงงาน
เยาวชนที่เคลื่อนย้ายออกไป ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบถึงร้อยละ ๖๓.๑ ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพ
ติด การค้ามนุษย์ และการกลับมาระบาดใหม่ของโรคด้ังเดิม อาทิ โรคเท้าช้าง และวัณโรค เป็นต้น 

๓.๓) โครงสร้างของประชากรบนพ้ืนที่สูง ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๕ ปี 
ซึ่งถือว่ายังเป็นวัยเด็ก และประชากรที่มีช่วงอายุระหว่าง ๑๖–๓๐ ปีมีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ ๒๙) 
เน่ืองจากต้องการแรงงานเพ่ือช่วยประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวความเช่ือเดิม และบางชนเผ่าได้
แต่งงานเร็วขึ้น ทําให้เกิดครอบครัวขยาย และต้องการพ้ืนที่ทํากินเพ่ิมขึ้น ส่วนประชากรมีเพียงส่วนน้อยที่
เป็นผู้สูงอายุหรือวัยชราอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๗ โดยขนาดของครัวเรือนในพ้ืนที่สูงมีขนาด ๕.๘ คน
(วันเพ็ญ สุรฤกษ์และคณะ, ๒๕๔๘) 

๓.) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) การเสื่อมโทรมของส่ิงแวดล้อมบนพื้นที่สูงที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการบุกรุก

พ้ืนที่ป่าไม้ และการใช้ทรัพยากรดินและนํ้าที่ไม่ย่ังยืนรวมถึงความสูญหายของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(๑.๑) ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงมีอยู่  พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงไปมาก 
นับจากปี พ.ศ. ๒๕๑๖ จนปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สูญเสียป่าธรรมชาติไปกว่า ๕๓.๖๔ ล้านไร่ จากพ้ืนที่ป่า 
๑๓๔.๗๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔๒ เหลือ ๘๑.๐๗ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ สําหรับพ้ืนที่ป่าของภาคเหนือ
นับจากปี พ.ศ. ๒๕๑๖ จนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พ้ืนที่ป่าลดลงร้อยละ ๑๐.๙๒ เหลือพ้ืนที่ป่าร้อยละ ๕๖.๐๔ 
ของพ้ืนที่ภาคเหนือทั้งหมด เน่ืองจากความต้องการใช้พ้ืนที่ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การสร้างเข่ือน 
การตัดถนน เป็นต้น ในขณะที่ภาคประชาชนได้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจและเป็นที่
ต้องการของตลาด เช่น ข้าวโพด กะหล่ําปลี มันสําปะหลัง หรือในบางพ้ืนที่อาจใช้เพ่ือการปลูกข้าวไร่ ซึ่ง
ทําให้เกิดการเสื่อมโทรมของพื้นที่ต้นนํ้าลําธาร  

(๑.๒) ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การบริโภคและอุปโภค มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เน่ืองจากขาดแคลนแหล่งกักเก็บนํ้า เพราะความต้องการใช้นํ้าในภาพรวมมีปริมาณมากกว่า
ศักยภาพการเก็บกักนํ้า การพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
ส่วนใหญ่พ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตรถูกปิดล้อมด้วยป่าอนุรักษ์ ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ อีกทั้งประชาชนบนพ้ืนที่สูงขาดความรู้และทักษะในการบริหาร
จัดการนํ้า จึงทําให้การใช้นํ้าที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพ สําหรับพ้ืนที่สูงโดยส่วนใหญ่อาศัยนํ้าประปาภูเขา/
ประปาหมู่บ้าน และน้ําฝนเป็นหลัก ส่วนชลประทานบนพ้ืนที่สูงเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บนํ้า เช่น แหล่งนํ้า
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ขนาดเล็ก มีสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ ๕ และทําให้มีแนวโน้มของการซื้อนํ้ากิน นํ้าใช้ และน้ําเพ่ือ
การเกษตร ร้อยละ ๑๕  

ถึงแม้ว่าภาคเหนือเป็นบริเวณที่มีปริมาณฝนสูงเฉลี่ย ๑,๔๓๒ มิลิเมตรต่อปี มีแหล่ง
ต้นนํ้าลําธารและเป็นแหล่งนํ้าที่ไหลลงสู่ลุ่มนํ้าตอนล่างในบริเวณที่ราบภาคกลาง ซึ่งควรจะมีนํ้าใช้ตลอดปี 
แต่เน่ืองจากการหักล้างทําลายป่าไม้ที่ดําเนินไปอย่างรวดเร็วในระยะหลังๆ น้ี ทําให้แหล่งนํ้าที่เคยมีป่าไม้
ดูดซับนํ้าไว้หรือแหล่งนํ้าต่างๆ มีปริมาณนํ้าน้อยลงไปมากจนอ่างเก็บนํ้าของเขื่อนที่สร้างขึ้นในภาคเหนือ
กักเก็บนํ้าไว้ได้น้อย บางปีมีปริมาณนํ้าที่กักเก็บตํ่ากว่าระดับนํ้าที่ควรกักไว้สําหรับใช้ประโยชน์ สอดคล้อง
กับปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ของภาคเหนือและที่มีความสําคัญกับลุ่มนํ้าปิงและลุ่มน้ําน่าน ได้แก่ 
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนแม่งัด เขื่อนแม่กวง โดยไม่รวมเขื่อนก่ิวลมมีความจุของปริมาณนํ้าทั้งหมด 
๒๓,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๓ ของภาคเหนือ ซึ่งปริมาณนํ้าความจุในแต่ละเขื่อน ปี 
๒๕๕๑ มีปริมาณลดลงจากปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งประเทศกับภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง
ตามลําดับในแต่ละช่วงปี จากร้อยละ๓๖.๒๘ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๓๒.๑๐ ในปี ๒๕๕๑ เป็นทิศทาง
เดียวกับปริมาณนํ้าที่นําไปใช้งานได้  

(๑.๓) ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
(๑.๓.๑) ดินเสื่อมโทรม จากการทําการเพาะปลูกของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง 

เป็นการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งพืชบางชนิดเป็นพืชที่ปลูกกันมาเป็นเวลานาน โดยไม่มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่มีประสิทธิภาพ ทําให้พ้ืนที่ทําการเกษตร ร้อยละ ๙๖.๕ ของพ้ืนที่สูงใน ๑๒ 
จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดเทมาก เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จาก
การจําแนกตามช้ันความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน จําแนกตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พบว่า พ้ืนที่ภาคเหนือมีพ้ืนที่ที่เกิดการชะล้างพังทลายของดินที่มีความรุนแรงมากที่สุด
คือ ๗,๑๕๘,๘๔๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒ ของพ้ืนที่ที่เกิดการชะล้างพังทลายของดินทั้งหมด รวมท้ังการ
เกิดดินและโคลนถล่ม 

(๑.๓.๒) มลพิษทางน้ํา เน่ืองจากการละเลยสุขอนามัยชุมชนทําให้เกิดการ
ปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรีย์ที่อยู่ในสิ่งขับถ่ายของสัตว์เลือดอุ่น นํ้าทิ้งจากครัวเรือน และการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร ทั้งน้ีผลการสุ่มตรวจคุณภาพนํ้าช่วงฤดูหนาวตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน ประเภทที่ ๓ 
ประกาศของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ ๘ (๒๕๓๗) จํานวน ๒๑ รายการ แบ่งเป็น ๓ ด้าน 
ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านเคมี (เคมีทั่วไป สารกําจัดศัตรูพืช ๔ กลุ่ม โลหะหนัก) และด้านชีวภาพ 
(เช้ือจุลินทรีย์ coliform และ fecal coliform) ของแม่นํ้าสายสําคัญเขตภาคเหนือปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
พบว่า คุณภาพนํ้าของลุ่มนํ้าปิง ลุ่มนํ้าน่าน ลุ่มนํ้าสาละวิน ลุ่มนํ้าโขง ลุ่มนํ้ากก ลุ่มนํ้าแม่กลอง และลุ่มนํ้า
ยม ในเขตพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๓๘ แห่ง และบางแห่งของโครงการขยายผลโครงการหลวงส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงพอใช้ โดยทุกลุ่มนํ้าผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพ สารกําจัดศัตรูพืช ๔ กลุ่ม และโลหะ
หนัก (๑๐๐%) แต่บางลํานํ้าสาขาของลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้ากก คุณภาพนํ้ายังมีการแปรปรวนด้านชีวภาพ 
ค่า DO ตํ่ากว่า ๔ mg/L และค่า BOD สูงกว่า ๒ mg/L ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามมูลนิธิ
โครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้สนับสนุนให้ชุมชนจัด
กิจกรรมฟ้ืนฟูและบําบัดคุณภาพนํ้า ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน 

(๑.๓.๓) ความไม่ปลอดภัยของผลผลิตบนพื้นที่สูง อันเกิดจากเกษตรกร
ขาดความรู้และวิธีการจัดการที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช (แมลง โรค และวัชพืช) 
รวมท้ังเง่ือนไขความต้องการของตลาด/ผู้บริโภคที่นิยมผลิตผลที่มีลักษณะสวยงาม ไม่มีตําหนิ ทําให้
เกษตรกรต้องใช้สารเคมีปริมาณสูง ส่งผลให้เกิดสารพิษสะสมในผลิตผล ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค โดยกลุ่มสารเคมีที่สําคัญคือ (๑) ออร์กาโนคลอรีน (๒) ออร์กาโนฟอสเฟต (๓) คาร์บาเมต 
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และ(๔) ไพรีทอยด์สังเคราะห์ นอกจากน้ีการใช้สารเคมีมากเกินความจําเป็นยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะแหล่งต้นนํ้าและพ้ืนที่เพาะปลูกบนพ้ืนที่สูงด้วยเช่นกัน  
 

 (๒) ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร และการบังคับใช้กฎหมายไม่ชัดเจน เน่ืองจาก
พ้ืนที่สูงมีกฎหมายที่เก่ียวข้องมากมาย มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้าไป
มีส่วนรับผิดชอบทําให้ความขัดแย้งที่เกิดจากนโยบาย ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานในพ้ืนที่ โดยเฉพาะด้านป่าไม้และการใช้ที่ดิน นอกน้ีมีความขัดแย้งระหว่างรัฐกับ
ชุมชนเก่ียวกับสิทธิที่ดิน เช่น มีความขัดแย้งระหว่างรัฐอันเกิดจากหน่วยงานรัฐท้องถิ่นกับชุมชนบนพ้ืนที่
สูง เช่น ในเขตอําเภอจอมทองเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเกิดจากนโยบายการขยายเขตป่าอนุรักษ์ของรัฐที่
เตรียมอพยพชาวเขาออกจากป่า มีการจัดต้ังหน่วยพิทักษ์ป่าและหน่วยจัดการต้นนํ้าขึ้นหลายแห่งในเขต
จอมทองและเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในป่าควบคุมการล่าสัตว์ การใช้ไม้และเก็บของป่า (พฤกษ์ เถาถวิล, 
๒๕๔๔)  และความขัดแย้งระหว่างชุมชนต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ําเก่ียวกับทรัพยากรนํ้า เช่น กรณี
ระหว่างคนพ้ืนที่ราบที่อยู่ปลายนํ้ากับกลุ่มชนบทพ้ืนที่สูงที่อยู่ต้นนํ้า เช่น กรณีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่สอย อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จากการที่ชาวบ้านพ้ืนราบอ้างว่ากลุ่มชนบนพ้ืนที่สูงเป็นผู้ทําลายแหล่งต้นนํ้าลํา
ธารและดึงนํ้าไปใช้ในการปลูกพืชพาณิชย์มากเกินไป ทําให้คนพ้ืนราบขาดแคลนนํ้าในการผลิตทั้งอุปโภค
และบริโภค หรือในกรณีหมู่บ้านแม่มะลอ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เกิดความขัดแย้งระหว่างชาว
กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณต้นนํ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทําลายต้นนํ้าลําธาร ถึงขั้นยกกําลังคนปิด
ทางเข้าออกของหมู่บ้าน เป็นต้น 

๔.) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  
(๑) ปัญหาท่ีเกิดจากข้อจํากัดของพื้นที่ชุมชนท่ีต้ังอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ทุรกันดาร และ

ห่างไกล ทําให้การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานของรัฐต้องลงทุนค่อนข้างสูง ส่งผลต่อการคมนาคมยังไม่สะดวก
เป็นอุปสรรคในการดําเนินงานของหน่วยงานและการขอรับบริการของประชาชนในพ้ืนที่สูง  

(๒) การขาดความเข้าใจการบริหารจัดการแบบบูรการเป็นระบบลุ่มน้ํา เน่ืองจากการพัฒนา
บนพ้ืนที่สูงต้องมุ่งสร้างสมดุลระหว่างดิน นํ้า ป่าไม้และคนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งผลการพัฒนาทุกอย่างมี
ผลกระทบเช่ือมโยงจนก่อให้เกิดปัญหาเร่ิมต้ังแต่การทําเกษตรกรรมบนพ้ืนที่สูงที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน แหล่งนํ้า ภูมิอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดสภาพความกดดันต่อการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง รวมถึงความไม่มั่นคงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแต่ละแห่ง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาการดําเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ มีการดําเนินงานในลักษณะแยกส่วน เช่น การจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
เฉพาะลุ่มนํ้า แผนการใช้ที่ดินในแต่ละลุ่มนํ้าการพัฒนาพ้ืนที่สูงเฉพาะแห่ง เป็นต้น ทําให้ขาดการบูรณา
การในการปฏิบัติงานและความร่วมมือที่เป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
รวมทั้งขาดการเช่ือมโยงการใช้ฐานความรู้และบทเรียนของโครงการหลวงและโครงการพระราชดําริต่างๆ 
อย่างเหมาะสม จึงทําให้การพัฒนาไม่เช่ือมโยงกันแบบบูรณาการทํางานร่วมกันโดยใช้ลุ่มนํ้าเป็นขอบเขต
พัฒนาเพ่ือให้สามารถมองปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขที่เช่ือมโยงกันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในการดําเนินชีวิตได้อย่างย่ังยืน ทั้งในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่สูง ดังน้ันการพัฒนาพ้ืนที่สูง
ในอนาคตจึงต้องมองความสมดุลทุกมิติของความย่ังยืน โดยอาศัยลุ่มนํ้าขอบเขตการพัฒนา  
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๕.๒ ประเด็นท้าทายและเงื่อนไขใหม่ 
นอกจากปัญหาที่ยังคงมีอยู่ และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ข้างต้น ทําให้เกิดประเด็น     

ท้าทายและเง่ือนไขใหม่ สรุปได้ดังน้ี 
๑)  ความแปรปรวนของภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการปรับตัว หรือผลผลิตของการปลูกพืช

บนพื้นที่สูง เน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนเพ่ิมขึ้น จํานวนวันที่ฝนตกลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิสูงขึ้น และจํานวน
วันที่มีอากาศร้อนเพ่ิมขึ้น โดยมีคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อการขาดทรัพยากรนํ้า และการระบาดของ
โรคพืชและแมลงมากขึ้นและถี่ขึ้น ซึ่งมีผลต่อเน่ืองถึงกิจกรรมทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูง ส่วนใหญ่เป็นพืช
อาศัยนํ้าฝน และมีพืชเมืองหนาวที่ได้รับการส่งเสริมอาจเกิดภาวะเครียดจากความร้อน ระยะเวลาการทํา
การเพาะปลูกไม่แน่นอน เช่น พืชที่ปลูกในเขตหนาวเริ่มมีการให้ผลผลิตน้อยลงได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง (กรม
วิชาการเกษตร, ๒๕๕๔) การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลทําลายนาข้าวเสียหายรวมกันประมาณ ๔-
๕ ล้านไร่ ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ (กรมการข้าว, ๒๕๕๒) และผลกระทบต่อการปลูกไม้ผล เช่น ลิ้นจี่ 
และลําไย ซึ่งต้องการอุณหภูมิในการกระตุ้นการออกดอก ส่วนปริมาณนํ้าฝนที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อ
พืชเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะเกษตรนอกชลประทานเพราะพืชเหล่าน้ีหลังจากอกดอกแล้วต้องการนํ้าในการ
พัฒนาผลผลิต (ACCCRN, ๒๕๕๔)  

นอกจากน้ีความแปรปรวนของภูมิอากาศอาจทําให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าไม้
จากชนิดหน่ึงเป็นอีกชนิดหน่ึงได้ ทําให้บริการที่จะได้รับจากระบบนิเวศ (Ecosystem service) 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาวะโลกร้อน กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๔๗) ตลอดจนการ    
สูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง รวมถึงภาคการท่องเท่ียวจากแนวโน้มอุณหภูมิที่
แปรปรวนส่งผลกระทบต่อสวนดอกไม้เมืองหนาว ส่วนการเกิดภาวะฝนแล้งมีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว
ที่เป็นนํ้าตกและมีการล่องแก่ง ในขณะที่ช่วงฝนตกมากจะส่งผลกระทบต่อนํ้าหลากและดินโคลนถล่มทําให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ยากลําบาก (ACCCRN, ๒๕๕๔) 

ดังน้ันการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุพืชบนพ้ืนที่สูงให้เหมาะสม เพ่ือให้พันธ์ุพืชมีการทน
แล้ง หรือการปลูกพืชที่ใช้นํ้าน้อย และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนที่สูงภายใต้ภาวะความ
แปรปรวนของภูมิอากาศ รวมถึงการปรับตัวของชุมชนในการลดความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าวข้าวต้น
จึงเป็นงานวิจัยและพัฒนาที่ท้าทายในระยะต่อไปของพ้ืนที่สูง 

๒)  การเปิดเขตการค้าเสรี มีผลกระทบต่อการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพของผลิต
รวมถึงชนิดของพืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง ประเทศไทยมีดุลการค้าผักและผลไม้ขาดดุลกับประเทศจีนอย่าง
มาก และนับวันมูลค่าการขาดดุลจะได้ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนการค้ากับประเทศออสเตรเลีย พบว่า 
การค้าพืชในปี พ.ศ.๒๕๔๕ และ พ.ศ.๒๕๔๖ มีการค้าขาดดุลและได้ปรับมาเป็นการค้าเกินดุลจํานวน
เล็กน้อย ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ในส่วนของผลไม้น้ัน พบว่า มูลค่าการค้ายังเป็นการขาดดุลตลอดช่วงปี พ.ศ.
๒๕๔๕-๒๕๔๗ (ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, ๒๕๔๙) เช่น มีการนําเข้าพืชผักและผลไม้หลายชนิด 
โดยเฉพาะจากจีน มีราคานําเข้าตํ่ากว่าและมีการนําเข้ามาจําหน่ายเพิ่มมากขึ้น (สมพร อัศวิลานนท์ และ
คณะ, ๒๕๕๒) นโยบายการค้าเสรีมีผลสําคัญที่ทําให้ประเทศผู้นําต่างให้ความสําคัญกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในสินค้านําเข้าเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือให้การคุ้มครองด้านสุขอนามัยกับผู้บริโภค การส่งออกสินค้า
พืชผัก ผลไม้ และกาแฟของไทย จึงต้องพัฒนารูปแบบของการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดและความ
ต้องการของผู้บริโภค การจัดทําเขตการค้าเสรีกับประเทศใน ASEAN และนอกประชาคม ASEAN มีผลต่อ
การปรับลดอัตราภาษีในกลุ่มผักและผลไม้หลายชนิดให้เป็นศูนย์หรือเกือบเป็นศูนย์ พร้อมกับเป็นอัตราเร่ง
ให้เกิดการแข่งขันทางการค้าและนําไปสู่การพัฒนากฎระเบียบและมาตรการด้านสุขอนามัยของประเทศผู้
นําเข้าสินค้าผักและผลไม้ ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องถือปฏิบัติเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าพืชผัก
และผลไม้ ครอบคลุมถึงระบบการผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP และระบบการบรรจุและแปรรูปมาตรฐาน 
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GMP และ HACCP เป็นฐานสําคัญ ดังน้ันงานวิจัยและพัฒนาจึงจําเป็นต้องเร่งปรับปรุงศักยภาพการผลิต 
คุณภาพสินค้า ยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยต่างๆ ให้มากขึ้น และการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  

ในขณะเดียวกันเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เน่ืองจากอาเซียนจะ
รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และจะมีการเคล่ือนย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี ทําให้สินค้าสําคัญบนพ้ืนที่สูงมีคู่แข่งขันและสภาพ
การแข่งขันในตลาดเพ่ิมขึ้น เช่น กาแฟ ผักและผลไม้หลายชนิด ดังน้ันการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับ
ผลกระทบทั้งด้านการผลิต โดยเฉพาะพืชสําคัญบนพ้ืนที่สูง ที่อาจจะมีข้อได้เปรียบ หรือเสียเปรียบ เป็น
สิ่งจําเป็นและมีความสําคัญเพ่ือนําไปใช้กําหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  

๓)  การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน ทําให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งของผลผลิตจาก
พ้ืนที่สูงได้รับผลกระทบ 

๔)  การปลูกข้าวโพดบนที่สูงเพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่อพื้นที่ป่า และมลพิษของสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากเกษตรกรจะหันมาปลูกข้าวโพดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่า
ข้าวโพด นอกจากน้ีข้าวโพดมีแนวโน้มถูกนําไปเป็นพืชนํ้ามัน จากแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นพ้ืนที่เป็น ๓ แสนไร่ 
ในช่วง ๓ ปี ที่ผ่านมามีผลกระทบต่อพ้ืนที่ป่า การพังทลายของดินบนพ้ืนที่ลาดชันและที่สูง การชะล้าง
ตะกอนสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ การปนเป้ือนของสารเคมีในแหล่งนํ้าใช้ และพิษของสารเคมีต่อเกษตรกร 
รวมถึงเกิดไฟป่าและหมอกควัน 

๕)  ปัญหาด้านความม่ันคงของชุมชนบนพื้นที่สูงที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนและการลักลอบ
ปลูกฝิ่น เน่ืองจากเกษตรกรยังมีฐานะยากจน และขาดอาชีพที่มั่นคง ทําให้ชุมชนที่เข้าถึงยากเป็นพ้ืนเสี่ยง
และลักลอบปลูกฝิ่น ประกอบกับเง่ือนไขสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น แรงจูงใจด้านราคา การ
สนับสนุนทุนและระบบตลาดจากบุคคลภายนอก นอกจากน้ียังมีความพยายามปลูกฝิ่นนอกฤดู มีการ
พัฒนารูปแบบการปลูกเพ่ือหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งยากลําบากทั้งต่อการสํารวจทาง
อากาศและการตัดทําลาย 

๖)  ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและชุมชนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระแสการท่องเที่ยวบนพ้ืนที่สูง เน่ืองจากพ้ืนที่สูงมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความ
หลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ทําให้
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ และมีผลกระทบเชิงลบต่อด้านสังคมและ
วัฒนธรรมตามมา เช่น การบริโภคนิยม ใช้สินค้าฟุ่มเฟือยเพ่ิมขึ้น การนําวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้าสู่ชุมชน 
ทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย เป็นต้น 

๗)  การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําไปประยุกต์ใช้กับชุมชนบนพื้นที่สูง เพ่ือให้
ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีการพัฒนาบนฐานความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ดํารงชีพโดยไม่เบียดเบียน
ทรัพยากรบนพ้ืนที่สูง เป็นชุมชนมีภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและดําเนินชีวิตด้วยความเพียร และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
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 การพัฒนาพ้ืนที่ในระยะต่อไป นอกจากต้องแก้ไขปัญหาที่ยังมีอยู่ของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ชุมชนยัง
ต้องปรับตัวกับเง่ือนไขใหม่ทั้งด้านภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ซึ่งส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนนํ้าและขาดความมั่นคงด้านอาหาร ภาวะสังคมของ
ผู้สูงอายุ และการไหลออกของแรงงานเยาวชนจากภาคเกษตร และการเคลื่อนย้ายของคนพ้ืนราบสู่พ้ืนที่
สูง ภาวการณ์ขาดแคลนพลังงาน และความต้องการพ้ืนที่เพ่ือผลิตพืชพลังงาน และบริบทของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปซ่ึงมีผลกระทบต่อพ้ืนที่สูง เช่น ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ประชาคมอาเซียน กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เป็นต้น แนวทางการดําเนินงานมีดังน้ี 

๑) การพัฒนาบนฐานองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและพัฒนาสู่สังคมสีเขียว 
1.1) เน้นสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และการเพาะปลูกภายใต้มาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย รวมถึงการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและปัจจัยการผลิตจากวัสดุ
ชีวภาพ  

1.2) เน้นเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของโครงการหลวงด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืน 

1.3) เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของโครงการขยายผลโครงการหลวงจากฐานความรู้
โครงการหลวงและและการพัฒนาต่อยอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่นบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

1.4) เน้นการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพัฒนากระบวนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตใช้วัตถุดิบ
และการลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพที่
เป็นทุนที่สําคัญของพ้ืนที่สูง โดยบูรณาการองค์ความรู้ผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาศักยภาพพืชท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวและ
การเก้ือกูลการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ไปพร้อมๆกัน  

1.5) เน้นสร้างความตระหนักการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนสร้างอาชีพในการบริหารจัดการจากระบบ
นิเวศน์ ทั้งในระดับชุมชนและระดับลุ่มนํ้า  

๒) การพัฒนาโดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทํางานของโครงการหลวง และ
ตามแนวพระราชดําริ   

2.1) การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป และเน้นการพ่ึงตนเอง โดยการส่งเสริมธนาคาร
อาหารชุมชน (Food bank) เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

2.2) การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบตลาดชุมชน โดยอาศัยการดําเนินงานตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่ทั้ง ๓ ขั้นตอน อย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยหลักความพอเพียง ไม่
เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพ่ือกระจายผลผลิตของ
เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงให้มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  

2.3) การสร้างความมั่นคงให้กับทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและพึ่ งพาตนเองได้ของชุมชนบนพ้ืนที่สู งภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกและสภาวะโลกร้อน รวมทั้งมาตรการจูงใจด้านการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

๖. แนวทางการพฒันาในระยะต่อไป 



แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559) 
 

 หน้า ๑๕ 

๓) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้โครงการหลวงอย่างเป็นระบบร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ 

3.1) การพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ โดยการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงด้านการเรียนรู้ (Knowledge Center) 
เพ่ือเช่ือมโยงปฏิบัติงานของศูนย์ขยายผลโครงการหลวงเพ่ือเป็นกลไกในการบูรณา
การปฏิบัติงานและขยายการเรียนรู้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับ
ลุ่มนํ้า 

3.2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการกระจายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ 
บนพ้ืนที่สูง และใช้ระบบการบริหารจัดการเชิงลุ่มนํ้าเป็นขอบเขตของการพัฒนา
พ้ืนที่สูง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์กลางพัฒนา (Growth Pole Development 
Center และ Satellite) เพ่ือสร้างสมดุลการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากฐานองค์ความรู้จาก
โครงการหลวงและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนบนพ้ืนที่สูง ทั้งในด้านอาชีพ ระบบนิเวศ และการส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชน โดยมีการนําร่องภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิ
โครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และส่งเสริมให้ชุมชนสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกันระหว่างชุมชนและภาคส่วนต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และสรุป
บทเรียนจากการพัฒนาให้มากขึ้น  

3.4) การจัดการองค์ความรู้ โดยอาศัยรูปแบบการบริหารงานของโครงการหลวงในการ
ขยายผล และส่วนราชการและชุมชนเป็นแหล่งกระจายความรู้และจัดการองค์
ความรู้  

๔) ส่งเสริมการพัฒนาเชิงบูรณาการและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งหน่วยงานของ
รัฐและภาคเอกชน 

4.1) การร่วมมือกับสํานักงาน ปปส. ด้านการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ปลูกฝิ่นซ้ําซาก และการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด โดยการขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวง และบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

4.2) การบูรณาการแผนงานและงบประมาณ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน โดยเช่ือมโยงแผนชุมชนกับการบูรณาการ
นโยบายและแผนแม่บท และระบบงบประมาณ อย่างเป็นรูปธรรมและมีระบบ
ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

4.3) การประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามความจําเป็น
และเหมาะสม เน่ืองจากกิจกรรมการพัฒนาเป็นไปด้วยความยากลําบากโดยเฉพาะ
ในชุมชนพ้ืนที่สูงที่ห่างไกล และทุรกันดาร เช่น การกระจายโอกาสการใช้นํ้าเพ่ือ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค การปรับปรุงเส้นทางลําเลียงผลผลิต ระบบไฟฟ้า 
ระบบสื่อสาร และระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น 

4.4) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งด้านการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี การพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังค่านิยมการดํารงชีวิตแบบพอเพียง รวมทั้งการ
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พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน จึงมี
ความสําคัญที่ควรมีการบูรณาการร่วมกันของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  

4.5) การสร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุน ความรู้ และบริการของรัฐ ตลอดจนการกระจาย
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง 

๕) การปรับปรุงและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้มีความโดดเด่นและเป็นฐานการเรียนรู้ด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติในการลดโลกร้อนและพื้นที่สีเขียว 

5.1) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์การเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง และด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมทัศนคติการลดโลกร้อนและ
เศรษฐกิจสีเขียว  

5.2) การสร้างความแปลกใหม่และโดดเด่นของสวนให้สวยงามตลอดปี โดยปรับปรุงสวน
ให้มีคุณภาพ การปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม และการ
ปรับปรุงโครงสร้างของสวน และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้ใช้บริการ 
เพ่ือปรับปรุงสวนให้มีคุณภาพทั้งด้านแหล่งเรียนรู้และการให้บริการสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

5.3) พัฒนาคุณภาพด้านการบริการและการตลาดและการสร้างรายได้จากการส่งเสริม
ภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ อาคารประชุมและนิทรรศการ 

5.4) จัดทํามีแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว  
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๖.๑ ความเชื่อมโยงของประเด็นท้าทาย  แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความแปรปรวนของภูมิอากาศส่งผลกระทบ
ต่อการปรับตัว หรือผลผลิตของการปลูกพืช
บนพื้นที่สู ง  และการสูญหายของความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2. การเปิดเขตการค้าเสรีและการเปิดประชาคม
อาเซียน มีผลกระทบต่อการแข่งขันด้าน
ราคาและคุณภาพของผลิตรวมถึงชนิดของ
พืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง รวมทั้งการปรับตัวของ
ชุมชน 

3. การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน ทําให้ต้นทุนการ
ผลิตและต้นทุนการขนส่งของผลผลิตจาก
พื้นที่สูงเพิ่มสูงขึ้น 

4. การปลูกข้าวโพดบนที่สูงเพิ่มขึ้นมีผลกระทบ
ต่อพื้นที่ป่าและมลพิษของสิ่งแวดล้อม 

5. ปัญหาด้านความมั่นคงของชุมชนบนพื้นที่สูง
ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนและการปลูกฝิ่นที่
เพิ่มขึ้น 

6. ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและชุมชนที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 
และกระแสการท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง 

7. การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นําไปประยุกต์ใช้กับชุมชนบนพื้นที่สูง 

ประเด็นท้าทาย 

1. การพัฒนาบนฐานองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิสังคม และพัฒนาสู่สังคมสีเขียว  

2. การพัฒนาโดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลักการทํางานของโครงการ
หลวง และตามแนวพระราชดําริ  

3. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
โครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงอย่างเป็น
ระบบร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ 

4. ส่ ง เส ริมการพัฒนาเชิ งบู รณาการและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน (เช่น 
ร่วมกับ ป .ป .ส .  ในการนําขยายผลองค์
ความรู้โครงการหลวงในการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ปลูกฝิ่น) 

5. การปรับปรุงและพัฒนาอุทยานหลวงราช
พฤกษ์ให้มีความแปลกใหม่ โดดเด่นและเป็น
ฐานการเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติในการ
ลดโลกร้อนและพื้นที่สีเขียว 

 
 

แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา 
2. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า

สนับสนุนโครงการหลวงและ
ขยายผลโครงการหลวง 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร์ระยะที ่2 

1. ชุมชนเป้าหมายมีความมั่นคงใน
อาชีพและรายได้ จากการน้อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางของโครงการหลวง 

2. ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีความ
เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมและการ
เ รียน รู้จากการสนับสนุนงาน
โครงการหลวงและขยายผล
โครงการหลวง 

3. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ดี  จ า ก
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

4. อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  

เป้าประสงค์  
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๖.๒ ความสอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนา และแผนแม่บทเกี่ยวข้องของยุทธศาสตร์ของสถาบัน ระยะที่ ๒  

ความสอดคลองและประเดน็เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของสถาบัน ระยะที ่2

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)

นโยบายรัฐบาล

แผนการบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2555-2558 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผนแมบท /มติ ครม.  ท่ีสําคัญ

พรฏ. จัดต้ังสถาบัน

ยุทธศาสตรสถาบัน ระยะที่ 2

1. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
2. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน
3. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และ ความมั่นคง 
                         อาหาร

1. วัตถุประสงคการจัดต้ังสถาบัน (8 ขอ )
2. ผลผลิต ประชากรพ้ืนท่ีสูงไดรับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกําหนด
ทิศทางการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน

3. พันธกิจของสถาบัน ( 6 ขอ )

1. แผนแมบทโครงการหลวง (พ.ศ. 2555-2559) ครม. 20 เม.ย. 54
2. แผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวง (พ.ศ. 2555-2559) ครม. 20 เม.ย. 54
3. แผนแมบทโครงการ “รักษนํ้าเพ่ือพระแมของแผนดิน” (พ.ศ. 2555-2559)  
    ครม.  2 ตค.55
4. แผนปฏิบัติการโครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงฯ ” (พ.ศ. 2556-2559)
5. แผนแมบทโครงการขยายโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาการพ้ืนที่ปลูกฝน  (พ.ศ. 2553 –
2556) ครม. 10 พ.ย. 52
6. แผนปฏบิัติการพัฒนาเฮมพบนพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553 – 2557) 16 พ.ย. 53
7. แผนยุทธศาสตร การพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ ระยะ 10 ป    
    (พ.ศ. 2553-2562)
 

1. เปาหมาย “การพัฒนาพื้นที่สูงอยางย่ังยืน” โดยการสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยาย
ผลองคความรูโครงการหลวง

2. วัตถุประสงค “ชุมชนเปาหมายบนพื้นท่ีสูงมีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมท่ีดี” โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรูของโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นในการ
พัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
ของโครงการหลวง

3. ยุทธศาสตรสถาบัน 4 ยุทธศาสตร
(1) การวิจัยและพัฒนา
(2) การพัฒนาสนับสนุน โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
(3) การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
(4) การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

๗. ยุทธศาสตร์สถาบันวจิัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

๗.๑ วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรที่มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน 
ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ” 

๗.๒ พันธกิจ 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง    
(๒) สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังรักษาคุณค่าและสร้าง

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง  
(๓) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการวิจัย พัฒนาและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมท้ังการสนับสนุนกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม    
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(๔) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่าง
ครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดําเนินการดังกล่าว  

(๕) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ    
(๖) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่ง

ท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ 
 

๗.๓ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เปา้ประสงค์และกลยุทธข์องยุทธศาสตร์  
 

๑) เป้าหมายสูงสุด  คือ “การพัฒนาพืน้ที่สูงอย่างย่ังยืน” โดยการสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยาย
ผลองค์ความรู้โครงการหลวง 

๒) วัตถุประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ คือ “ชุมชน
เป้าหมายบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี” โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของ
โครงการหลวง 

๓) เป้าประสงค์เชงิผลลพัธข์องยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย  
๓.๑) ด้านเศรษฐกิจ คือ ชุมชนเป้าหมายมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ จากการน้อมนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง 
๓.๒) ด้านสังคม คือ ชุมชนเป้าหมายบนพ้ืนที่สูงมีความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ โดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมและการเรียนรู้จากการสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 
๓.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมดี 

จากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
๓.๔) ด้านบริหารจัดการ คือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่

ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
๔) กลยุทธ์ภาพรวมของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

4.1) การกําหนดกลยุทธ์เช่ือมโยงงานวิจัยของโครงการหลวงและสถาบัน เพ่ือนําไปถ่ายทอดและพัฒนาใน
พ้ืนที่เป้าหมาย โดยมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติการบูรการร่วมกับ
โครงการหลวง 

4.2) การกําหนดเกณฑ์ถ่ายโอนและการขยายพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยคํานึงถึงขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการของสถาบัน มีความสอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน และสร้าง
กลไกในการทํางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3) การจัดทําคู่มือการดําเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยมีการจัดระดับของการพัฒนา
ต้ังแต่การถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา การสร้างความย่ังยืนให้แก่ชุมชนและการถ่ายโอน 
เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

4.4) การกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในระยะต่อไปให้ชัดเจน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คัดเลือกตาม
เกณฑ์การขยายพ้ืนที่ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

4.5) การกําหนดกลยุทธ์เพ่ือยกระดับความร่วมมือภายใต้กรอบยุทธศาสตร์น้ี โดยการบูรณการแผนและ
งบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัดและระดับพ้ืนที่ (อปท.) 
อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่เริ่มดําเนินงานจนถึงการถ่ายโอนพ้ืนที่  
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4.6) การกําหนดกลยุทธ์เพ่ือใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยสร้างความแปลก
ใหม่และโดดเด่น ในการพัฒนาคุณภาพของสวนและการให้บริการ รวมทั้งเป็นฐานการเรียนรู้ และ
เผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวง เพ่ือดึงดูดใจผู้มาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 

4.7) การจัดทําแผนธุรกิจและแผนการตลาดของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่มีความชัดเจน ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
 

๗.๔ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ค่าเป้าหมายบริการหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงได้รับการพัฒนา
และถ่ายทอดความรู้ตามแนวทาง
โครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง 

     

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวน
เ กษต รก ร ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒนาแล ะ
ถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการ
หลวง 

ราย ๖๖,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวน
โครงการวิจัยท่ีดําเนินการ 

โครงการ ๒๗ ๒๙ ๓๒ ๓๕ 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ
เกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมาย ได้นําองค์
ความรู้จากศูนย์เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ
ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานตาม
แผนงานของโครงการวิจัย 

ร้อยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ 

ร้อยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 
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๗.๕ แผนท่ียุทธศาสตร์ (STRATEGIC MAP) 

สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา :  ยุทธศาสตร์ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
 

 

วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรท่ีมุ่งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอย่างย่ังยืน รวมท้ังเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยว 
ท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติ” 

่ ่

มิติที่ ๑ 
ประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร์ 

โครงการหลวงเป็นศูนย์การความรู้  
(Knowledge Center) ของการ

พัฒนาพื้นที่สูง 

ชุมชนได้รับการพัฒนา 
บนพ้ืนฐานความรู้และอยู่ร่วมกับ

ส่ิงแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

อุทยานหลวง ฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้พืช
สวน ความหลากหลายทางชีวภาพ  แหล่ง
ท่องเที่ยวและมีการบริการที่มีคุณภาพ 

มิติที่ ๒ 
คุณภาพการ
ให้บริการ

(Customer 
Satisfaction) 

ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
งานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

และส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง 

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
โครงการหลวง และคุณภาพการ

ขยายผลโครงการหลวง 

พัฒนาระบบปฏิบัติงานของ
อุทยานหลวงให้มีคุณภาพ  
และบริการที่ประทับใจ 

มิติที่ ๓ 
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน
(Internal 

processes) 

พัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 
ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่สูง

ของประเทศ 

พัฒนาคุณภาพระบบการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรให้ก้าวหน้า 

อย่างต่อเน่ือง 

มิติที่ ๔ 
การพัฒนาองค์กร 

(Learning and 
Growth) 

ปรับกระบวนทัศน์และพัฒนาบุคลากรให้
เป็นไปตามสมรรถนะขององค์กร 

พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
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๗.๖ พื้นที่ดําเนินงานและพืน้ที่เป้าหมายในระยะต่อไป 

 ๑) สถาบันได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในระยะแรก เพ่ือการถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาเป็น ๔ พ้ืนที่ คือ 
พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง พื้นที่โครงการ “รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”
และพื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง และได้เพิ่มพื้นที่
ดําเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงาน ป.ป.ส. ภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน คลอบคลุมพ้ืนที่ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา 
ลําพูน น่าน กําแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก ลําปาง อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก โดยมีจํานวนกลุ่มบ้าน ๑,๐๖๖ กลุ่ม
บ้าน ครัวเรือน ๘๕,๖๖๖ ครัวเรือน ประชากร ๓๘๕,๐๑๓ คน ดําเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด 
รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก ตามลําดับ ขอบเขตลุ่มนํ้าครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ๘ ลุ่มนํ้า
หลัก ๔๘ ลุ่มนํ้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ดําเนินงานอยู่ในลุ่มนํ้าปิงมากที่สุด ๒๘,๓๔๙ ตารางกิโลเมตร ๕๖๒ กลุ่มบ้าน 
รองลงมา เป็นลุ่มนํ้าสาละวิน ๑๒,๙๖๕ ตารางกิโลเมตร ๒๒๐ กลุ่มบ้าน ลุ่มนํ้าน่าน ๑๑,๘๙๘ ตารางกิโลเมตร 
๑๑๑ กลุ่มบ้าน ตามลําดับ ดําเนินงานในพ้ืนที่โครงการหลวงมากที่สุดจํานวน ๔๗๖ กลุ่มบ้าน รองลงมาเป็น
โครงการขยายผลโครงการหลวง ๑๘๖ กลุ่มบ้าน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ๑๘๐ กลุ่มบ้าน โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน ๑๑๕ กลุ่มบ้าน และ
โครงการ “รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ๑๐๙ กลุ่มบ้าน (ตารางที่ ๑ และแผนภาพที่ ๑) 

๒) การพัฒนาบนพ้ืนที่สูงในปัจจุบันการถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปยังชุมชนบนพ้ืนที่สูงยัง
ไม่ทั่วถึง (๓,๘๒๙ กลุ่มบ้าน) จึงมีแนวทางการบริหารจัดการในระบบลุ่มนํ้า โดย 
   (๑) ใช้ลุ่มนํ้าเป็นขอบเขตการพัฒนาเชิงพ้ืนที่(Area Approach) เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
และการพัฒนาเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   (๒) ใช้ยุทธวิธีการพัฒนาแบบศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ โดยมีศูนย์ขยายผลโครงการ
หลวง เป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงให้แก่หมู่บ้านหรือชุมชนเครือข่ายในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
(Satellite Village) ซึ่งแนวทางบริหารจัดการในระบบลุ่มนํ้ามีผลที่คาดว่าจะได้รับดังน้ี 

• ทําให้สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่สูง กระจายได้ไปทั่วถึง ๓,๘๒๙ กลุ่มบ้าน (๒,๑๒๖ 
หมู่บ้าน ใน ๒๐ จังหวัด : สํารวจปี พ.ศ. ๒๕๕๐) ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น  

• ลดกําลังคน ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
• เพ่ิมศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง  
• รูปแบบการดําเนินงานสอดคล้องกับโครงการหลวงมากข้ึน มีการกําหนดเป้าหมาย

ผลผลิต มีการสนับสนุนด้าน Logistic และการตลาดได้เป็นระบบมากขึ้น  
๓) พ้ืนที่ดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีพ้ืนที ่๔๖๘ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา แบ่งออกเป็น 

(๑) หอคําหลวง  
(๒) สวนไทย  
(๓) สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติ ๒๖ สวน 
(๔) สวนนานาชาติ ๓๐ สวน ๒๙ ประเทศ 
(๕) ส่วนอ่ืนๆ เช่น ฐานการเรียนรู้ อาคารนิทรรศการ  

รายละเอียดพ้ืนที่ดําเนินงานและพ้ืนที่เป้าหมายระยะต่อไป ดังน้ี 
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   ภาพที่ ๑  พ้ืนท่ีดําเนินงานบนพ้ืนท่ีสูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
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ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนกลุ่มบ้านของพืน้ทีด่ําเนินงานสถาบนัระยะทีแ่รก 

ลุ่มนํ้าหลัก 

จํานวนกลุ่มบ้าน 

โครงการ
หลวง 

๓๘ แห่ง 

โครงการ
ขยายผล ฯ 
๒๙ แห่ง 

โครงการ
ถ่ายทอด 

(๑๘๐ กลุ่ม
บ้าน) 

โครงการ
ขยายผลเพ่ือ
แก้ไขปัญหา

ฝิ่น 
๑๐ แห่ง 

 

โครงการ 
รักษ์นํ้าฯ 
๑๐ ลุ่มนํ้า 

 

รวมพ้ืนท่ี
ดําเนินการ  

พ้ืนท่ีสูง
อื่นๆ  

รวม 

๑ ลุ่มนํ้ากก ๖๓ ๑๑ ๒๑ ๓ 
 

๙๘ ๒๘๓ ๓๘๑ 

๒ ลุ่มนํ้าโขง ๒๑ ๑๕ ๗ 
 

๔ ๔๗ ๒๒๕ ๒๗๒ 

๓ ลุ่มนํ้าปิง ๓๗๒ ๖๑ ๕๕ ๖๑ ๑๓ ๕๖๒ ๖๓๕ ๑,๑๙๗ 

๔ ลุ่มนํ้าน่าน 
 

๔๙ ๒๕ 
 

๓๗ ๑๑๑ ๒๒๗ ๓๓๘ 

๕ ลุ่มแม่น้ําสาละวิน ๑๓ ๔๒ ๕๙ ๕๑ ๕๕ ๒๒๐ ๘๒๐ ๑,๐๔๐ 

๖ ลุ่มนํ้าวัง 
  

๓ 
  

๓ ๔๓ ๔๖ 

๗ ลุ่มนํ้ายม ๗ 
 

๖ 
  

๑๓ ๑๑๔ ๑๒๗ 

๘ ลุ่มนํ้าท่าจีน 
      

๒๕ ๒๕ 

๙ ลุ่มนํ้าป่าสัก 
      

๓๗ ๓๗ 

๑๐ ลุ่มนํ้าสะแกกรัง 
      

๑ ๑ 

๑๑ ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
      

๒๘ ๒๘ 

๑๒ ลุ่มนํ้าแม่กลอง 
 

๘ ๔ 
  

๑๒ ๓๐๒ ๓๑๔ 

๑๓ 
ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเล
ประจวบคีรีขันธ์       

๗ ๗ 

๑๔ 
ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเล
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก       

๑๖ ๑๖ 

 รวม ๔๗๖ ๑๘๖ ๑๘๐ ๑๑๕ ๑๐๙ ๑,๐๖๖ ๒,๗๖๓ ๓,๘๒๙ 

             ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สาํนักแผนงานและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) พ. ศ.๒๕๕๔ 
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ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนกลุ่มบ้านของพืน้ทีด่ําเนินงานสถาบนัระยะที ่๒ 

ลุ่มน้ําหลัก 

จํานวนกลุ่มบ้าน 

โครงการ
หลวง 

 
๓๘ แห่ง 

โครงการ
ขยายผล ฯ
๒๙ แห่ง 

โครงการ
ถ่ายทอด  

(พัฒนา ๒๒ 
แห่ง) 

โครงการ
ถ่ายทอด 
(ถ่ายทอด 
๓๔๕ แห่ง) 

โครงการ
ขยายผล
เพ่ือแก้ไข
ปัญหาฝิ่น 
๑๑ แห่ง 

โครงการ
รักษ์น้ํา 

๑๑ ลุ่มน้ํา 

กลุ่มบ้าน
ขยายผล

ใหม่ 

รวมพ้ืนที่
ดําเนินการ

ใหม่ 
พ้ืนที่สูงอืน่ๆ รวม 

๑ ลุ่มนํ้ากก ๖๓ ๑๑ ๔ ๖๐ ๔ ๘ ๑๕๐ ๒๑๓ ๓๖๓ 

๒ ลุ่มนํ้าโขง ๒๑ ๑๕ ๗๔ ๑๓ ๕ ๑๒๘ ๑๓๗ ๒๖๕ 

๓ ลุ่มนํ้าปิง ๓๗๒ ๖๑ ๕ ๖๐ ๖๑ ๑๓ ๒๑ ๕๙๓ ๕๕๔ ๑๑๔๗ 

๔ ลุ่มนํ้าน่าน ๔๙ ๓ ๑๐ ๓๗ ๙ ๑๐๘ ๒๐๘ ๓๑๖ 

๕ ลุ่มแม่นํ้าสาละวิน ๑๓ ๔๒ ๗ ๑๑๑ ๖๑ ๕๕ ๗ ๒๙๖ ๖๙๒ ๙๘๘ 

๖ ลุ่มนํ้าวัง ๑ ๗ ๘ ๓๖ ๔๔ 

๗ ลุ่มนํ้ายม ๗ ๑ ๑๕ ๒๓ ๙๙ ๑๒๒ 

๘ ลุ่มนํ้าแม่กลอง ๘ ๑ ๘ ๑ ๑๘ ๒๙๓ ๓๑๑ 

๙ ลุ่มนํ้าท่าจีน ๒๕ ๒๕ 

๑๐ ลุ่มนํ้าป่าสัก ๓๗ ๓๗ 

๑๑ ลุ่มนํ้าสะแกกรัง ๑ ๑ 

๑๒ ลุ่มนํ้าเพชรบุรี ๒๘ ๒๘ 

๑๓ 
ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ ๗ ๗ 

๑๔ 
ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๑๖ ๑๖ 

รวม ๔๗๖ ๑๘๖ ๒๒ ๓๔๕ ๑๒๖ ๑๑๘ ๕๑ ๑,๓๒๔ ๒,๓๔๖ ๓,๖๗๐ 
ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สาํนักแผนงานและสารสนเทศ สถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) พ. ศ.๒๕๕๔ 
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ภาพที่ ๒ พ้ืนท่ีดําเนินงานในระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
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ตารางที่ ๓ พื้นที่เป้าหมายการดําเนินงานในการบริหารจัดการในระบบลุ่มน้ํา   

 

ลุ่มน้ําหลกั 
 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ขยายผล ฯ 
(Growth 

Pole) 

โครงการ 
หลวง 

โครงการ
ขยายผล
โครงการ
หลวง 

โครงการขยาย
ผลเพ่ือแก้ไข

ปัญหาพ้ืนที่ปลูก
ฝ่ิน 

 

โครงการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู ้(ศศช.) 

โครงการ
รักษ์นํ้าฯ 

พื้นท่ีสูง 
อื่น 

๑.ลุ่มน้ําปิง ๑.ห้วยเป้า  หนองเขียว  
ห้วยลึก  
แม่ปูนหลวง (๓แหง่) 

ปางแดงใน   
ปางมะโอ   
โหล่งขอด  
(๓ แห่ง) 

ผาแดง  
(๑ แห่ง) 
 

พื้นท่ีถ่ายทอด
ใหม ่๖๐ แห่ง 

 

พื้นท่ีพัฒนา
ศักยภาพเดิม 

๔ แห่ง 

- - 

 ๒.ป่าแป๋ ม่อนเงาะ  
แม่หลอด  
หนองหอย  
แม่สาใหม่  
ห้วยเสี้ยว แม่แพะ  
ทุ่งเรา ทุ่งเริง  
ตีนตก ป่าเมี่ยง  
แม่ทาเหนือ ปางดะ 
(๑๒ แห่ง) 

ดอยปุย  
ผาแตก 
(๒ แห่ง) 
 

ป่ า เ กี๊ ย ะ ใ ห ม่
ฟ้าสวย  
(๒ แห่ง) 

นํ้าปิงน้อย  
นํ้าแม่หาด    
(๒ แห่ง) 

- 

 ๓.ปางหินฝน แกน้อย  
วัดจันทร์ ปางอุ๋ง ทุ่ง
หลวง แม่แฮ ขุนวาง  
อินทนนท์  
ห้วยส้มป่อย  
แม่สะป๊อก  
ขุนแปะ แม่ โถ  พระ
บ า ท ห้ ว ย ต้ ม  (๑๒ 
แห่ง) 

ป่ากล้วย   
แม่มะลอ   
คลองลาน  
(๓ แห่ง) 
 

แม่แฮหลวง ขุน
ตื่นน้อย เลอตอ  
(๓ แห่ง) 
 

- - 

๒. ลุ่มน้ําน่าน 
 

๔.สะเนียน  
 

- โป่งคํา 
แม่จริม  
 (๒ แห่ง) 

- พื้นท่ีถ่ายทอด
ใหม ่๑๐ แห่ง 

 

พื้นท่ีพัฒนา
ศักยภาพเดิม 

๓ แห่ง 

นํ้าขุนน่าน 
นํ้าลี             
นํ้าภาค   
(๓ แห่ง ) 
 

- 

๕.วังไผ่  
 

- ขุนสถาน  
นํ้าแขว่ง  

   

๖.บ่อเกลือ - ถํ้าเวียงแก  
นํ้าแป่ง  
นํ้าเคิม  
ปางยาง  

   

๓.ลุ่มน้ําสาละวิน ๗.สบเมย  แม่ลาน้อย   
แม่สะเรียง   
(๒ แห่ง) 
 

แม่สามแลบ 
สบโขง  
(๒ แห่ง ) 
 

ห้วยฮะ  
ห้ ว ย แ ห้ ง 
ผีปานเหนือ 
แม่ระมีดหลวง 
(๔ แห่ง ) 
 

พื้นท่ีถ่ายทอด
ใหม ่๑๑๑ แห่ง 

 

พื้นท่ีพัฒนา
ศักยภาพเดิม 

๗ แห่ง 

นํ้าของ  
นํ้าแม่สะงา 
นํ้าปาย  
นํ้ า แ ม่ ส ะ -
มาด   
(๔ แห่ง ) 

- 
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ลุ่มน้ําหลกั 
 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ขยายผล ฯ 
(Growth 

Pole) 

โครงการ 
หลวง 

โครงการ
ขยายผล
โครงการ
หลวง 

โครงการขยาย
ผลเพ่ือแก้ไข

ปัญหาพ้ืนที่ปลูก
ฝ่ิน 

 

โครงการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู ้(ศศช.) 

โครงการ
รักษ์นํ้าฯ 

พื้นท่ีสูง 
อื่น 

๘.แม่สอง  
 

  
 

    

๔. ลุ่มน้ําโขง 
 

๙.แม่สลอง  สะโง๊ะ ห้วยแล้ง ผาตั้ง 
(๓ แห่ง) 
 

- - พื้นท่ีถ่ายทอด
ใหม ่๗๔ แห่ง 

 

นํ้าแม่คํา   
นํ้าหมัน 
(๒ แห่ง ) 
 

- 

๕. ลุ่มน้ํากก 
 

๑๐.วาวี  อ่างขาง  
หมอกจ๋าม  
ห้วยโป่ง  
ห้วยนํ้าริน  
ห้วยนํ้าขุ่น  
(๕ แห่ง) 

- ห้ ว ย โ ป่ ง -
พัฒนา  
(๑ แห่ง ) 
 

พื้นท่ีถ่ายทอด
ใหม ่๕๗ แห่ง 

 

พื้นท่ีพัฒนา
ศักยภาพเดิม 

๔ แห่ง 

- - 

๖ .  ลุ่ ม น้ํ า แ ม่
กลอง 

๑๑.ห้วยเขย่ง - - - พื้นท่ีถ่ายทอด
ใหม ่๘ แหง่ 

 

พื้นท่ีพัฒนา
ศักยภาพเดิม 

๑ แห่ง 

- - 

๗. ลุ่มน้ําวัง 
 

- - - - พื้นท่ีถ่ายทอด
ใหม ่๗ แหง่ 

 

พื้นท่ีพัฒนา
ศักยภาพเดิม 

๑ แห่ง 

- - 

๘. ลุ่มน้ํายม - ปังค่า (๑ แห่ง) - - พื้นท่ีถ่ายทอด
ใหม ่๑๕ แห่ง 

 

พื้นท่ีพัฒนา
ศักยภาพเดิม 

๑ แห่ง 

- - 

รวม ๑๑ แห่ง ๓๘ แห่ง ๑๘ แห่ง ๑๑ แห่ง ๓๔๕ แห่ง ๑๑ แห่ง - 
   ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) พ. ศ.๒๕๕๔ 
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แผนผังพ้ืนที่ดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 

 สถานที่ต้ัง : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ 
 

พื้นท่ีประมาณ ๔๘๖ ไร ๓ งาน ๑๐ ตร.ว

แผนผังอุทยานหลวงราชพฤกษ

 
 

ภาพที่ ๓ พ้ืนท่ีดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
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๗.๗ รายละเอียดยุทธศาสตร์ของสถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู 
เพ่ือให้ภารกิจของสถาบันเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถาบัน และสอดคล้องแนวพระราชดําริ 

นโยบายและแผนพัฒนาต่างๆ ของรัฐ ซึ่งเน้นความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนบน
พ้ืนที่สูงต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งปรับทิศทางการดําเนินงานให้สอดรับตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบัน  
และสามารถบริหารงานและดูแลองค์กรได้อย่างมั่นคง และเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเครือข่ายใน
ระดับพ้ืนที่ลุ่มนํ้า จึงได้กําหนดข้อเสนอยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
๑. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

รายละเอียดดังน้ี  
 
 

งานวิจัยเป็นภารกิจที่สําคัญของสถาบันและพัฒนาพ้ืนที่สูง ในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและการ
ขยายผลงานโครงการหลวงไปปรับใช้ในชุมชนบนพ้ืนที่สูง  เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้นและ
ฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้าลําธารให้มีความสมบูรณ์ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งงานวิจัย
สนับสนุนงานโครงการหลวง และงานวิจัยในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงมีลักษณะดังน้ี 

 

(๑) งานวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง   
เน้นส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของโครงการหลวงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่มากย่ิงขึ้น 

ซึ่งต้องใช้ความชํานาญเฉพาะด้านหลายสาขาและงบประมาณค่อนข้างสูง งานวิจัยแบบองค์รวมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือได้ต้นแบบการพัฒนาพ้ืนที่สูง งานวิจัยที่สนับสนุนให้เกิดการกําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานบนพ้ืนที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต รวมถึงงานวิจัยที่สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้โครงการหลวง และการเข้าถึงองค์ความรู้ของการพัฒนาพ้ืนที่ใน
ระดับนานาชาติ 

(๒) งานวิจัยเพื่อขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวง 
เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพ่ือให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์

โดยตรงต่อชุมชนท้องถิ่นจากการนําองค์ความรู้โครงการหลวงไปทดสอบความเหมาะสม งานวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดการใช้
สารเคมี การลดต้นทุนการผลิต การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมของชุมชน งานวิจัยค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้ังเดิม และงานวิจัยเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งอาหารตามแนวพระราชดําริ  
ธนาคารอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง เพ่ือสร้างความมั่นคงของครัวเรือน
และเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรควบคู่ไปด้วย 

(๓) การส่งเสริมความร่วมมือและบูรณาการงานวิจัยบนพื้นที่สูง 
เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้พัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนที่สูงเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประสานและ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานวิจัยให้เป็นไปในแนวเดียวกัน รวมถึงการปฏิบัติ
งานวิจัยร่วมกันเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยบนพ้ืนที่สูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

๑.ยุทธศาสตรก์ารวิจัยและพฒันา   
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๑) เป้าประสงค์   
1.1 การวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวงและการขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวง  
1.2 การจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงและ    

องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 
1.3 การบูรณาการงานวิจัยและงานพัฒนาเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

๒) ผลผลติและผลลพัธห์ลกั 
2.1 องค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาจากการสนับสนุนงานโครงการหลวงและการขยายผลองค์ความรู้

โครงการหลวง  
2.2 เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับต่างๆ  
2.3 การวิจัยของสถาบันเป็นกลไกสําคัญในการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการวิจัย 
2.4 สถาบันเป็นศูนย์กลางของข้อมูลการวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนที่สูง 

 

๓)  ตัวชี้วัด    
3.1 ร้อยละองค์ความรู้จากงานวิจัยและการพัฒนาที่เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่อย่าง

กว้างขวางอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ของงานตามแผน 
3.2 จํานวนผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวง  
3.3 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับต่างๆอย่างน้อย ๗ เครือข่าย 
  

๔)  กลยุทธท์ีส่ําคญั  
4.1 เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยเพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวงและการขยายผลองค์ความรู้โครงการ

หลวงในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย และสามารถแข่งขันด้านการตลาด  

4.2 สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
เพ่ือให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.3 สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายและสังคมเพ่ือกําหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

4.4 สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของการวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนที่สูง  
ทั้งภายในและต่างประเทศ 

4.5 บูรณาการงานวิจัยและงานพัฒนาบนพ้ืนที่สูงเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 

๕) แผนงาน  
ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ดังน้ี 
5.1  แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด มุ่งเน้นสนับสนุนการ

วิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้โครงการหลวง ทั้งด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของพืชสําคัญ พืช
อาหารเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การฟ้ืนฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชดําริ การเพ่ิม
ศักยภาพการตลาดและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว การพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐาน วิจัยการผลิต
พลังงานทดแทนจากพืชพลังงานของพืชท้องถิ่นและพลังงานชีวมวล รวมทั้งศึกษาและทดสอบความ
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เหมาะสมจากองค์ความรู้โครงการหลวง โดยนําเทคโนโลยีไปรับใช้ให้เหมาะสม และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนควบคู่ไปด้วย  

5.2  แผนงานวิจัยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัย  
เชิงระบบ เพ่ือการจัดการระบบนิเวศดิน นํ้าและป่า การสร้างต้นแบบเพ่ือให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่า
ไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารพืช 
การวิจัยเพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง การรวบรวม อนุรักษ์ และต่อยอดองค์ความรู้เก่ียวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมในระดับชุมชน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก    
ภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการวิจัยและ
พัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์และสังคมในการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง ในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรดิน นํ้า และป่าไม้ เพ่ือสร้างกลไกเก่ียวกับระบบการร่วมจัดการและดูแล
เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเพ่ิมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

5.3  แผนงานสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายและสังคมเพื่อกําหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยให้
เกิดการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานบนพ้ืนที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น เน้นวิจัยผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพืชเป็นหลัก เช่น ข้าว พืชเมืองหนาว พืชสําคัญบนพ้ืนที่สูงเพ่ือ
กําหนดมาตรการและกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบ และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

5.4  แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือของการวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โครงการหลวง และการเข้าถึงองค์ความรู้ของการพัฒนาพ้ืนที่ใน
ระดับนานาชาติ การบูรณาการงานวิจัยและงานพัฒนาบนพื้นที่สูงเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน และพัฒนาเครือข่ายวิชาการในระดับชุมชนและระดับประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนมีการ
บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือคุ้มครองสิทธิจากผลงานวิจัยและนําไปสู่การสร้างรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

รายละเอียดกลยุทธ์ และแผนงานของยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา มีดังน้ี 
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๑. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา  

กลยุทธ์ แผนงาน 

๑) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยเพ่ือสนับสนุน
งานโครงการหลวงและการขยายผลองค์
ความรู้โครงการหลวงในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย 
และสามารถแข่งขันด้านการตลาด 

๒) สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการขยายผล
องค์ความรู้โครงการหลวงที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิสังคมเพ่ือให้เกิดความสมดุลของ
การพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓) สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายและสังคม
เพ่ือกําหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนา
ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๔) สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือของการวิจัยและ
พั ฒ น า บ น พื้ น ท่ี สู ง ท้ั ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

๕) บูรณาการงานวิจัยและงานพัฒนาบนพ้ืนท่ี
สู ง เ พ่ื อ นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

๑) แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 
 เน้นสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้โครงการหลวง ท้ังด้าน

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของพืชสําคัญ พืชอาหาร การเพ่ิมศักยภาพ
การตลาดและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานความปลอดภัย วิจัยการเกี่ยวกับสร้างความม่ันคงด้าน
พลังงานบนพ้ืนท่ีสูง  

 ศึกษาและทดสอบความเหมาะสมจากองค์ความรู้โครงการหลวง โดยนํา
เทคโนโลยีไป รับใช้ ใ ห้ เหมาะสมกับสภาพภู มิสั งคม  และสร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนควบคู่ไปด้วย  

๒) แผนงานวิจัยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงระบบ เพ่ือการจัดการระบบ
นิเวศดิน น้ําและป่า การสร้างต้นแบบเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การ
ลดมลพิษสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูง 

 การวิจัยรวบรวม อนุรักษ์ และต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินบนพ้ืนท่ีสูง และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมในระดับชุมชน และเพ่ือ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   

 การวิจัยและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์และสังคมในการสร้าง
แรงจูงใจแก่ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรดิน น้ํา 
และป่าไม้  

๓) แผนงานสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายและสังคมเพ่ือกําหนดนโยบายและ
กลยุท ธ์การพัฒนาท่ี เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 เน้นสนับสนุนการวิจัยให้เกิดการกําหนดนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานบนพ้ืนท่ีสูงท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น เน้นวิจัยผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี
และการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพืชเป็นหลัก เช่น ข้าว พืช
เมืองหนาว พืชสําคัญบนพ้ืนท่ีสูง ฯลฯ 

๔) แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพ้ืนท่ีสูง 
 เน้นสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของการวิจัยและพัฒนา

บนพ้ืนท่ีสูงท้ังภายในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้โครงการหลวง และการเข้าถึงองค์ความรู้ของการพัฒนาพ้ืนท่ี
ในระดับนานาชาติ  

 การบูรณาการงานวิจัยและงานพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์
และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน และพัฒนาเครือข่ายวิชาการในระดับ
ชุมชนและระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

 การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิจาก
ผลงานวิจัยและนําไปสู่การสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงมีเป้าประสงค์เพ่ือสนับสนุนศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืนและขยายผลองค์ความรู้ของโครงการหลวง
สู่ชุมชนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ ให้กว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน ช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
แบ่งพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้เป็น ๔ พ้ืนที่ คือ  

(1) พ้ืนที่โครงการหลวง   
(2) พ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงทั้งในส่วนของสถาบันดําเนินการเองและการสนับสนุนสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
(3) พ้ืนที่เครือข่ายการเรียนรู้ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ผ่านกระบวนการเรียนรู้

จากฐานองค์ความรู้จากโครงการหลวงและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการนําร่อง
ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และส่งเสริมให้ชุมชนสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและภาคส่วนต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และสรุปบทเรียนจาก
การพัฒนาให้มากขึ้น  

(4) พ้ืนที่ของโครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการ “รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นต้น  
 

การดําเนินภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ ๒ ได้มีการวางกลยุทธ์ในการดําเนินงาน โดยจะมีการ
กําหนดคัดเลือกพ้ืนที่ให้ชัดเจน มีการจัดระดับการพัฒนา และกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานใน ๓ ขั้นตอน ดังน้ี  

(1) การคัดเลือกพ้ืนที่ จากเกณฑ์คัดเลือกพ้ืนที่ที่กําหนดขึ้น โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการของสถาบัน มีความสอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน และสร้างกลไกในการทํางาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(2) การกําหนดแนวทางในการพัฒนาระยะ๔ ปี และการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
การกําหนดกลยุทธ์เพ่ือยกระดับความร่วมมือภายใต้กรอบยุทธศาสตร์น้ี เน้นการบูรณาการแผน
และงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับส่วนกลาง จังหวัดและพ้ืนที่ (อปท.) อย่าง
ต่อเน่ือง ต้ังแต่เริ่มดําเนินงานจนถึงการถ่ายโอนพ้ืนที่  

(3) การจัดทําคู่มือการดําเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยมีการจัดระดับของการ
พัฒนาต้ังแต่การถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา การสร้างความย่ังยืนให้แก่ชุมชนและ
การถ่ายโอน เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

สําหรับกิจกรรมในพ้ืนที่จะมุ่งเน้นนําองค์ความรู้และความสําเร็จของโครงการหลวง โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงเทคโนโลยีการผลิต การท่องเที่ยว และหัตถกรรมของโครงการหลวงเข้าไปทดสอบและปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิสังคมของชุมชน ทั้งน้ีในพ้ืนที่นําร่อง เมื่อชุมชนและองค์กรในพ้ืนที่มีความพร้อมและเข้มแข็งจะพัฒนาเข้า
สู่เครือข่ายของสังคมการเรียนรู้ของชุมชนบนพ้ืนที่สูงตามแนวนโยบายของรัฐต่อไป  

 

1) เป้าประสงค์    
๑.๑ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืน 
๑.๒ ขยายผลองค์ความรู้ของโครงการหลวงสู่ชุมชนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศให้กว้างขวางเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนนุโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 
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๑.๓ เสริมสร้างให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๔ การสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับการทดสอบผ่านเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่าย 
Electronics เครือข่ายราชการ ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่สูงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๕ การบูรณาการแผนงานและข้อมูลเพ่ือใช้ในการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาพ้ืนที่สูงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 

๒) ผลผลติและผลลพัธห์ลกั 
๒.๑ โครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูง และมีเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาบนพ้ืนที่สูงอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิผล 
๒.๒  ชุมชนเป้าหมาย มีความมั่นคงด้านอาหาร มีรายได้ที่เพียงพอและเท่าเทียมกันบนฐานความรู้และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่   
๒.๓ ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิดการพ่ึงพาตนเองทั้งในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน   
๒.๔ ชุมชนมีการพัฒนาระบบตลาดชุมชน และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคม 
๒.๕ ลดความซับซ้อนในการทํางาน และให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ การถ่ายโอนและ

ขยายพ้ืนที่ทํางานของสถาบันในการพัฒนาบนพ้ืนที่สูงอย่างเป็นระบบ 
๒.๖  การเตรียมความพร้อมด้านการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติ และการฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
๓) ตัวชี้วัด  

๓.๑. จํานวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากขยายผลองค์ความรู้ของโครงการหลวงอย่างน้อย  
๒๘๒,๐๐๐ ราย 

๓.๒ ร้อยละความสําเร็จของแผนชุมชนที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถาบันที่มีกิจกรรมของ
ชุมชนบรรจุในแผนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 

 

๔) กลยุทธท์ีส่าํคญั  
 

๔.๑ การพัฒนาบนฐานความรู้ โดยสนับสนุนโครงการหลวง เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
และเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงในลักษณะการบริหารจัดการเชิงลุ่มนํ้า  
และการพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงหลวง โดยการจัดการองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับการทดสอบผ่านเครือข่ายต่างๆเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 

๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเก่ียว การตลาด และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมต่อ
สภาพภูมิสังคม 

๔.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  
๔.๕ การสนับสนุนการจัดแผนชุมชน และแผนปฏิบัติการของสถาบันที่ทํางานร่วมกับโครงการหลวงเพ่ือการ

กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานสอดคล้องกันเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของการปฏิบัติงานและความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากร 
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๔.๖ การบูรณาการและบริหารจัดการ โดยสร้างกลไกเช่ือมโยงกับหน่วยงานระดับพ้ืนที่ (อบต.) และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกลไกการถ่ายโอนและการขยายพ้ืนที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง 

 

๕) แผนงาน 
ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังน้ี 
5.1  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง

ย่ังยืน มุ่งเน้นสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและพัฒนาประสิทธิภาพการส่งเสริมการปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่โครงการหลวง การพัฒนาระบบคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย เช่น การรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การรณรงค์เพ่ือลดการใช้
สารเคมีบนพ้ืนที่สูง การสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาพ้ืนที่สูง
อย่างย่ังยืน การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในพ้ืนที่โครงการหลวง พัฒนาเครือข่ายเยาวชน ฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม การเตรียมความพร้อมของชุมชนเพ่ือจัดการการท่องเที่ยว โครงการป่า
ชาวบ้าน รวมทั้งการสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาบันที่ทํางานร่วมกับโครงการหลวงใน
การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานสอดคล้องกันเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดความต่อเน่ืองในการ
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

5.2  แผนงานการขยายผลโครงการหลวงสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง มุ่งเน้นการนําองค์ความรู้จากโครงการ
หลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ทั้งด้านการวิจัย การพัฒนา
อาชีพของเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งของระบบตลาดชุมชน การศักยภาพด้านการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียว การตลาดและระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม การพัฒนาสังคม การฟ้ืนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีการพัฒนาคู่มือการ
ดําเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงและการถ่ายโอน โดยการดําเนินของสถาบันในแผนงานน้ี
ดําเนินการใน ๒ ลักษณะ (๑) พ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงในส่วนของสถาบันดําเนินการเองร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงหลวงและการ
พัฒนาศักยภาพชุนชนผ่านกระบวนการการจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับการ
ทดสอบผ่านเครือข่ายต่างๆและสนับสนุนการพัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญทางไกล และกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
จากส่วนกลาง เพ่ือแก้ไขปัญหาในการทํางานอย่างทันท่วงทีและต่อเน่ือง และ(๒) พ้ืนที่เฉพาะกิจหรือ
โครงการพิเศษต่างๆ ได้แก่ พ้ืนที่ขยายผลเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นโดยการสนับสนุนสํานักงาน 
ป.ป.ส และโครงการ “รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”  

5.3  แผนงานจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งเน้น 
การสร้างกลไกเช่ือมโยงกับหน่วยงานระดับพ้ืนที่ (อบต.) และการบูรณาการงานส่วนกลางให้
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ผ่านกระบวนการการจัดทําแผนชุมชนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการสํารวจข้อมูล การจัดทําฐานข้อมูลในระดับกลุ่มบ้าน เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ รวมท้ังเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ
พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเอง ตาม
ความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดทําแผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือนําไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง 

รายละเอียดกลยุทธ์ และแผนงานของยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการ
หลวงมีดังน้ี 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 

กลยุทธ์ แผนงาน 

1) การพัฒนาบนฐานความรู้ โดยสนับสนุนโครงการ
หลวง เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
และเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือขยายผลองค์ความรู้
โครงการหลวงในลักษณะการบริหารจัดการเชิงลุ่ม
น้ํา  และการพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ตามแนวทางโครงหลวง   

2) เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
การตลาด และระบบโลจิสติกส์ท่ีเหมาะสมต่อสภาพ
ภูมิสังคม 

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

5) การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาบันท่ี
ทํางานร่วมกับโครงการหลวงเพื่อการกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานสอดคล้องกันเพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งของการปฏิบัติงานและความคุ้มค่าของการ
ใช้ทรัพยากร 

6) การสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และการบูรณา
การและบริหารจัดการ โดยสร้างกลไกเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานระดับพ้ืนท่ี (อบต . ) และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ 
รวมท้ังกลไกการถ่ายโอนและการขยายพื้น ท่ี
โครงการขยายผลโครงการหลวง 

 
 

1) แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูอย่างยั่งยืน 

 สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ พัฒนา
ประสิทธิภาพการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์ พัฒนาระบบคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี ศูนย์การเรียนรู้ 
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เครือข่ายเยาวชน 
หัตถกรรม ท่องเที่ยว ป่าชาวบ้าน 

 สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการของ สวพส. 
ร่วมกับโครงการหลวงในการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน  

2) แผนงานการขยายผลโครงการหลวงสู่ชุมชนบนพ้ืนท่ี
สูง 

 การนําองค์ความรู้จากการโครงการหลวงไปปรับใช้
อย่างเหมาะสมท้ังด้านการวิจัย การพัฒนาและ
อาชีพของเกษตรกร  

 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
การตลาดและระบบโลจิสติกส์ ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพภูมิสังคม และการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบตลาดชุมชน  

 การพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบเตือนภัย 
 การพัฒนาคู่มือการดําเนินงานโครงการขยายผล

โครงการหลวงและการถ่ายโอน  
 มีการกําหนดสํานักงานวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงใน

ระดับลุ่มน้ํา ศูนย์การพัฒนา (Growth pole) ใน
การบริหารงานเชื่อมโยงงานโครงการหลวง 
โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการสําคัญ
อ่ืนๆ เพ่ือรองรับเครือข่ายการเรียนรู้และการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมโดยมีลุ่มน้ําเป็นขอบเขตการ
พัฒนา 

 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้โครงหลวงและการพัฒนาศักยภาพชุนชน  

 สนับสนุนการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญทางไกล 
และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง เพ่ือแก้ไขเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในการทํางานอย่างทันท่วงทีและ
ต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ แผนงาน 

3) แผนงานจัดทําแผนชุมชนในพ้ืนท่ีขยายผลโครงการ
หลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 การสนับสนุนการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลใน
ระดับกลุ่มบ้าน  

 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาขีด
ความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในท้องถ่ินของตนเอง ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดทํา
แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือ นําไปสู่ชมุชนท่ีเข้มแข็ง 

 การผลักดันแผนชุมชนไปสู่การบูรณาการกับแผน
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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๑) เป้าประสงค์   
1.1 เป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรม

วงศานุวงศ์ ที่เก่ียวกับการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1.2 เป็นศูนย์การเรียนรู้พฤกษ์ศาสตร์การเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่สูง และ
วัฒนธรรม ตลอดจนเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ 

 

๒) ผลผลติและผลลพัธห์ลกั 
2.1 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง  
2.2 ศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษ์ศาสตร์การเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่สูง ตลอดจน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  
2.3 การให้บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีคุณค่าและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ  

 

๓) ตัวชี้วัด    
3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
3.2 จํานวนผู้เข้ามาเรียนรู้และนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ของทุกๆ ปี   
3.3 รายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ของทุกๆ ปี   

 

๔) กลยุทธท์ีส่าํคญั  
4.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเทิดพระเกียรติพระจริย

วัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เก่ียวกับการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 พัฒนาอุทยานหลวงให้เป็นอุทยานเพ่ือการเรียนรู้และการท่องเที่ยวระดับโลก  
4.3 การสร้างความแปลกใหม่และโดดเด่นของสวนให้สวยงามตลอดปี และเป็นฐานการเรียนรู้ 
4.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร และด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณภาพเพ่ือส่งเสริม

ทัศนคติการลดโลกร้อนและเศรษฐกิจสีเขียว 
4.5 พัฒนาคุณภาพด้านการบริการและการตลาด รวมท้ังการสร้างรายได้จากการส่งเสริมภาคเอกชนในการมี

ส่วนร่วมการบริหารจัดการ อาคารประชุมและนิทรรศการ 
4.6 จัดทําแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว  
4.7 สนับสนุนให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการเรียนรู้และใช้บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

 

๕) แผนงาน 
ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังน้ี 
5.1  แผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระจริยวัตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เก่ียวกับการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ เน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์การเกษตร โดยการศึกษาและรวบรวมพันธ์ุพืชท้องถิ่น พืชหายาก และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทําระบบฐานข้อมูลพรรณไม้  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพรรณ

๓. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
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ไม้ หอจดหมายเหตุ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง ด้านพฤกษศาสตร์
การเกษตร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในระดับ
นานาชาติและภายในประเทศ 

5.2  แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน เพ่ือให้สวนมีคุณภาพและสร้างความโดดเด่น เน้นการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพสวนและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือสร้างความแปลกใหม่และสร้างความโดดเด่นและเป็น
ฐานการศึกษาเรียนรู้ เช่น สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนกล้วยไม้ สวนปาล์ม 
โดมเมืองร้อน เป็นต้น การปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม และการปรับปรุง
โครงสร้างของสวน และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้ใช้บริการ เพ่ือปรับปรุงสวนให้มี
คุณภาพทั้งด้านแหล่งเรียนรู้และการให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

5.3  แผนงานด้านการตลาด และการสร้างรายได้ เน้นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ การส่งเสริมภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ อาคารประชุมและนิทรรศการ 
การวางแผนหารายได้เชิงธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของ
กิจกรรมที่สําคัญเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรมตลอดทั้งปี 
การให้เช่าพ้ืนที่และการจําหน่ายของที่ระลึก พรรณไม้ ผลิตภัณฑ์ชนเผ่า ฯลฯ การประชาสัมพันธ์เชิง
รุกและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับโครงการ
หลวงและเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มลูกค้าสําคัญเพ่ือรองรับการจัดงานที่สําคัญที่ได้มาตรฐาน
ระดับสากล การสนับสนุนเพ่ือขยายช่องการจัดจําหน่ายของผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง และการส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) โดยเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรกิารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

5.4  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เน้นการเสริมสร้างระบบ
บริหารจัดการของอุทยานฯให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติตามภารกิจ ทั้งด้านการจัดทําแผนธุรกิจ
ระยะสั้นและระยะยาว การให้บริการเชิงคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งด้านการตลาด
และการบริหารแผนธุรกิจเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ การบริหารความเสี่ยงและ
ประเมินความคุ้มค่าของการบริหารจัดการงบประมาณ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
และการเรียนรู้ การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
ระบบโลจิสติกต์เพ่ือรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว 

 
รายละเอียดกลยุทธ์ และแผนงานของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีดังน้ี 
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๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
กลยุทธ์ แผนงาน 

๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) พัฒนาอุทยานหลวงให้เป็นอุทยานเพ่ือการเรียนรู้
และการท่องเที่ยวระดับโลก  

๓) การสร้างความแปลกใหม่และโดดเด่นของสวนให้
สวยงามตลอดปี และเป็นฐานการเรียนรู้ 

๔) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร และด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีคุณภาพเพื่อ
ส่งเสริมทัศนคติการลดโลกร้อนและเศรษฐกิจ  
สีเขียว 

๕) พัฒนาคุณภาพด้านการบริการและการตลาด โดย
การใช้ประโยชน์ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมทั้งการสร้างรายได้
จากการส่งเสริมภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมการ
บริหารจัดการ อาคารประชุมและนิทรรศการ 

๖) จัดทําแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว  
๗) สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และใช้

บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 

๑) แผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชาสัมพันธ์แหล่ง
เรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 เน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านส่งเสริม
การเรียนรู้ เ พ่ือเป็นแหล่งเ รียนรู้พฤกษศาสตร์
การเกษตร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การศึกษาและรวบรวมพันธ์ุพืชท้องถ่ิน พืชหายาก 
และความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทําระบบ
ฐานข้อมูลพรรณไม้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและ
พรรณไม้ หอจดหมายเหตุ 

 การจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการ
หลวง และด้านพฤกษศาสตร์การเกษตร 

๒) แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน 
 เน้นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสวนและเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือสร้างความแปลกใหม่และสร้าง
ความโดดเด่นและเป็นฐานการศึกษาเรียนรู้  
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ด้ า น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  แ ล ะภู มิ
สถาปัตยกรรม ปรับปรุงโครงสร้างของสวน และการ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการ 

๓)  แผนงานด้านการตลาด และการสร้างรายได้ 
 เน้นการส่งเสริมภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมการ

บริหารจัดการ อาคารประชุมและนิทรรศการ 
 การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของกิจกรรมท่ี

สําคัญ 
 การวางแผนหารายได้เชิงธุรกิจ ท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว  
การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวร่วมกับโครงการ
หลวงและเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มลูกค้าสําคัญ
เพ่ือรองรับการจัดงานท่ีสําคัญท่ีได้มาตรฐาน 

๔) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ 

 เน้นการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการของอุทยานฯ
ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติตามภารกิจ ท้ังด้าน
การให้บริการเชิงคุณภาพ  

 การจัดทําแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว  
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังด้านการตลาด
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กลยุทธ์ แผนงาน 

และการบริหารแผนธุรกิจเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรม
ในระดับนานาชาติ  
 

 การบริหารความเสี่ยงและประเมินความคุ้มค่าของ
การบริหารจัดการงบประมาณ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  

 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม  

 การพัฒนาระบบโลจิสติกต์เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของการท่องเที่ยว 

 

 

 
 

๑) เป้าประสงค์    
๑.๑ การบริหารงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้านการบริหาร

จัดการบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การจัดการระบบการทํางาน และการพัฒนา
ระบบสื่อสารและสารสนเทศ 

๑.๒ การสร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการและเกษตรกรเป้าหมาย 
๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือบนพ้ืนที่สูง  
 

๒) ผลผลติและผลลพัธห์ลกั 
๒.๑ ลดความซับซ้อนในการทํางาน เกิดความคล่องตัว มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการบริหารลด

ต้นทุนในการดําเนินงาน 
๒.๒ เครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนที่เก่ียวข้องที่ทํางานร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
๒.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
๒.๔ ลดความเสียหายและลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของสถาบัน 
๒.๕ การให้บริการของสถาบันได้สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการและเกษตรกร

เป้าหมาย 
 

๓) ตัวชี้วัด    
๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานและผู้ใช้บริการจากสถาบันไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  
๓.๒ ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนร้อยละ ๑๐๐ 

 

๔) กลยุทธท์ีส่าํคญั  
๔.๑ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลด้วยระบบสมรรถนะ และปรับปรุงสวัสดิการและประโยชน์เพ่ือ

เก้ือกูลอ่ืนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
๔.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการเงิน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือ

ป้องกันและควบคุมความเสียหายและลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 

๔.ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ  
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๔.๓ สนับสนุนการจัดระบบการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจในการให้บริการ รวมถึง
การกําหนดมาตรฐานต่างๆ  

๔.๔ พัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลองค์
ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลวิจัย พัฒนาบนพ้ืนที่สูงและกิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์อย่างครบ
วงจร  

๔.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เช่ือมโยงกับงานวิจัยและงานพัฒนาไปสู่เครือข่ายองค์กรที่
เก่ียวข้องและเกษตรกรเป้าหมาย 

๔.๖ สนับสนุนการจัดทําแผนบูรณาการและงบประมาณทั้งในสถาบันและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

๕) แผนงาน 
ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังน้ี 
5.1  แผนงานการบริหารงานบุคคลและปรับปรุงสวัสดิการและประโยชน์เพื่อเกื้อกูลอ่ืน เน้นการพัฒนา

ระบบสมรรถนะเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์กร การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และอัตรากําลังตาม
ความเหมาะสมเพ่ือรองรับการขยายงานขององค์กร การปรับปรุงสวัสดิการและประโยชน์เพ่ือเก้ือกูล
อ่ืนสําหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

5.2  แผนงานการบริหารจัดการเงิน และงบประมาณ เน้นการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว มีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการบริหารลดต้นทุนในการดําเนินงาน สอดคล้องกับนโยบาย 
ดําเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่า มีข้อมูลที่เช่ือถือได้ ทันต่อ
เหตุการณ์ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจทางการบริหารได้ มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน และการบริหารรายได้ของสถาบัน และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

5.3 แผนงานพัฒนาติดตามและประเมินผล เน้นการพัฒนาระบบการทํางานและสร้างความประทับใจใน
การบริการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  ลดขั้นตอนการดําเนินงาน และสนับสนุนการจัดทํา
แผนบูรณาการและงบประมาณทั้งในสถาบันและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยทบทวนระเบียบและจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบควบคุมมาตรฐานที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างจิตสํานึกในการทํางาน และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 

5.4  แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร เน้นเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (MIS) และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เช่ือมโยงกับงานวิจัยและงานพัฒนา 
รวมท้ังสนับสนุนฐานข้อมูลเพ่ือขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวง และเผยแพร่ข้อมูลวิจัย พัฒนาบน
พ้ืนที่สูงไปสู่เครือข่ายองค์กรที่เก่ียวข้องและเกษตรกรเป้าหมาย และกิจกรรมของอุทยานหลวงราช
พฤกษ์อย่างครบวงจร โดยจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนที่สูง พัฒนาระบบการสื่อสารของสถาบันทั้ง
ภายในสถาบันและในพ้ืนที่เป้าหมายการดําเนินงาน พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนการตัดสินใจ พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และพัฒนาเวบไซค์สถาบันให้เป็นมาตรฐานสากล 

 

รายละเอียดกลยุทธ์ และแผนงานของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีดังน้ี 
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๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ   
กลยุทธ์ แผนงานหลัก 

๑) เสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลด้วย
ระบบสมรรถนะ และปรับปรุงสวัสดิการและ
ประโยชน์เพ่ือเกื้อกูลอ่ืนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

๒) สนับสนุนการบริหารจัดการเงิน งบประมาณ 
และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเพ่ือป้องกันและควบคุมความเสียหาย
และลดระดับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองค์กร 

๓) สนับสนุนการจัดระบบการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจในการ
บริการ รวมถึงการกําหนดมาตรฐานต่างๆ  

๔) พัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ และการ
สื่อสาร เพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวงและ
ขยายผลองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลวิจัย 
พัฒนาบนพื้นท่ีสูงและกิจกรรมของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์อย่างครบวงจร  

๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ท่ี
เชื่ อมโยงกับงานวิจัยและงานพัฒนาไปสู่
เครือข่ายองค์กรท่ีเกี่ยวข้องและเกษตรกร
เป้าหมาย 

 

๑) แผนงานการบริหารงานบุคคลและปรับปรุงสวัสดิการและ
ประโยชน์เพ่ือเก้ือกูลอื่น 

 พัฒนาการบริหารงานบุคคล จัดทํามาตรฐานตําแหน่ง
งาน จัดบุคลากรลงระดับ 

 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และอัตรากําลังตามความ
เหมาะสมเพ่ือรองรับการขยายงานขององค์กร  

 ปรับปรุงเกณฑ์/วิธีการสรรหาบุคลากร และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน  
 ปรับปรุงระเบียบและระบบสวัสดิการท่ีเกื้อกูลต่อเจ้าท่ี

ทุกระดับ  
๒) แผนงานการบริหารจัดการเงิน และงบประมาณ 

 การวิเคราะห์ความคุ้มค่า และความเสี่ยงของโครงการ 
 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน  
 การบริหารรายได้ของสถาบันและอุทยานหลวงพฤกษ์ 

๓) แผนงานพัฒนาติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผล  
 ทบทวน ปรับปรุงระเบียบและจัดทําคู่มือการปฏิบัติ 

เพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน 
 ระบบควบคุมมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 สนับสนุนการจัดทําแผนบูรณาการและงบประมาณท้ัง

ในสถาบันและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ดําเนินงานด้วยจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้อง
การทุจริต 

๔)  แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

 แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบัน  

 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เช่น มีระบบ
เผยแพร่งานวิจัย ระบบจัดการความรู้ 

 การพัฒนาฐานข้อมูลบนพ้ืนท่ีสูง และปรับปรุงระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูง 

 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล  
 พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนการ

ตัดสินใจ  
พัฒนาเว็บไซต์สถาบันให้เป็นมาตรฐานสากล 
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ความเช่ือมโยงของแตละยุทธศาสตร

การวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาสนับสนุน
โครงการหลวงและ          

ขยายผล              
โครงการหลวง

การบริหารจัดการ  
อุทยานหลวง                
ราชพฤกษ

การบริหารจัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพ

วิจัยตอเนื่องเพ่ือ
แกไขปญหา ทรัพยสินทาง 

ปญญา

วิจัยเชิงนโยบาย

เครือขายความ
รวมมือการพัฒนา

พ้ืนที่สูง

สงเสริมดานพัฒนา
/ขยายผล

• แผนชุมชน
• ปญหา/ความตองการ

• ศูนยกลางการพัฒนา 
(Growth Pole) เช่ือมโยงกับ
โครงการหลวง
• เครือขายการเรียนรูการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ

ศูนยการเรียนรูทาง
การเกษตร และดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ของพื้นที่สูง

แหลงทองเที่ยวที่มี
คุณภาพระดับนานาชาติ 

เผยแพรประชาสัมพันธ
พระราชกรณียกิจ

การจัดการ
องคความรู

ระบบ
ผูเชี่ยวชาญ
ทางไกล

ระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศ

การบูรณาการงานวิจัยและ
งานพัฒนา

การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

การบริหารการเงินและ
งบประมาณ

การพัฒนา
ระบบงาน

การบริหาร
ยุทธศาสตร

การดําเนินงาน
 หลักการทํางานของโครงการหลวง
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ใชลุมนํ้าเปนขอบการการพัฒนา  
 วัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบัน
 มติ ครม. ของแผนแมบทสําคัญ
 นโยบายของรัฐ

วิสัยทัศน : “ มุงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผล
โครงการหลวงเพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน รวมทั้งเสริมสรางและ
พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงความรูพืชสวน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและแหลงทองเที่ยวท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติ ”

วิจัยเชิงปฏิบัตกิาร

วิจัยสนับสนุนงาน
โครงการหลวง

 

ภาพที่ ๔  ความเช่ือมโยงของแต่ละยุทธศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๘  กรอบงบประมาณของยุทธศาสตร์ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
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ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ รวม (บาท) 

๑ การวิจัยและพัฒนา ๗๔,๙๐๐,๐๐๐ ๘๖,๑๓๕,๐๐๐ ๙๙,๐๕๕,๒๐๐ ๑๑๓,๙๑๓,๕๐๐ ๓๗๔,๐๐๓,๗๐๐ 

๒ การพัฒนาสนับสนุน
โครงการหลวงและขยายผล
โครงการหลวง 

๑๗๐,๒๗๓,๐๐๐ ๑๙๕,๘๑๓,๙๐๐ ๒๒๕,๑๘๕,๙๐๐ ๒๕๘,๙๖๓,๘๐๐ ๘๕๐,๒๓๖,๖๐๐ 

๓. การบริหารจัดการอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ 

๕๗,๘๐๙,๘๐๐ ๖๖,๔๘๑,๒๐๐ ๗๖,๔๕๓,๔๐๐ ๘๗,๙๒๑,๔๐๐ ๒๘๘,๖๖๕,๘๐๐ 

๔.การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

๑๑๗,๙๑๔,๒๐๐ ๑๓๕,๖๐๑,๓๐๐ ๑๕๕,๙๔๑,๕๐๐ ๑๗๙,๓๓๒,๗๐๐ ๕๘๘,๗๘๙,๗๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ ๔๒๐,๘๙๗,๐๐๐ ๔๘๔,๐๓๑,๔๐๐ ๕๕๖,๖๓๖,๐๐๐ ๖๔๐,๑๓๑,๔๐๐ ๒,๑๐๑,๖๙๕,๘๐๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
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        ๘.๑ กลไกการขับเคลื่อน  

       ๑) กลไกกํากับนโยบาย  

    เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงในการดําเนินงานและได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายการดําเนินงาน
ดังน้ี  

(๑) อาศัยกลไกของคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง (กปส.) โดยปรับปรุง
ขอบเขตของคณะกรรมการท่ีดูแลเฉพาะพ้ืนที่โครงการหลวง ให้ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ขยายผลโครงการ
หลวงตามยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและเช่ือมโยงกิจกรรมในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ทั้ง
องค์กรของรัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรชุมชนในพ้ืนที่สูงนอกเขตโครงการหลวงด้วย 

(๒) อาศัยกลไกของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คณะที่ปรึกษาพิเศษ และ
คณะอนุกรรมการต่างๆของสถาบันในการกําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายของสถาบัน ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางของโครงการหลวง 
โดยทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 

(๓) อาศัยกลไกของคณะทํางานระดับจังหวัดและอําเภอ รวมถึงในระดับพ้ืนที่โครงการหลวง 

๒) กลไกการกาํกบัดแูลภายในสถาบนั 
เพื่อควบคุมให้การบริหารองค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

และมีความก้าวหน้าของการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง จึงได้กําหนดกลไกสําคัญไว้ดังน้ี 
(๑) จัดแบ่งโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผู้อํานวยการสํานักและ

บุคลากรดําเนินงานให้บรรลุผลตามแผนงาน โครงการ และตัวช้ีวัดต่างๆ อย่างไรก็ตามจะได้มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น   
เพ่ือรองรับการขยายงานขององค์กร 

(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณของสถาบัน ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสถาบัน ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน และนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล รวมทั้งแผนแม่บทของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการ
หลวง แผนแม่บทโครงการขยายผลเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่น แผนแม่บทโครงการ “รักษ์นํ้าเพ่ือ
พระแม่ของแผ่นดิน” และแผนปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง 

(๓) จัดทําข้อตกลงแผนปฏิบัติการประจําปีร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง  
(๔) จัดให้มีระบบติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานที่ผูกติดอยู่กับระบบการประเมินประสิทธิภาพ  

การปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบเป็นรายบุคคล ทั้งในด้านประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแต่ละช่วงไตรมาสของปีงบประมาณ  และประสิทธิภาพตามตัวช้ีวัดในแผนดําเนินงาน 

(๕) มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ในการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานให้มีความถูกต้องโปร่งใส และการติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
 

 

๘.๒ การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ   
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การบรรลุวัตถุประสงค์ทุกระดับของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่สูงครั้งน้ี จําเป็นต้องอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือประสานการดําเนินงาน
และบูรณาการภารกิจต่างๆเข้าด้วยกัน การนําแผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีสู่การปฏิบัติเป็นจริงได้ สถาบันกําหนด
ขั้นตอนดําเนินการดังต่อไปน้ี 

1) จัดประชุมหารือกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน เพ่ือนําเสนอสาระสําคัญของ
แผนยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดทําแผนอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนขอ
อนุมัติจากที่ประชุมเพ่ือนําแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ ๒ สู่การปฏิบัติ นําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการไป
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือประกาศใช้เป็นกรอบในการบริหารกิจการของสถาบันในระยะ ๕ 
ปีข้างหน้า  

2) เตรียมความพร้อมภายในของสถาบันเพ่ือก้าวเข้าสู่การดําเนินงานในระยะที่ ๒ เริ่มจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยการดําเนินงานต่อไปน้ี 

• การจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ ๒  
• กําหนดเป้าหมายในการขยายพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมชุมชนบนพ้ืนที่สูง และกําหนดเกณฑ์ถ่ายโอน 
• ปรับโครงสร้างของสถาบันให้เหมาะกับภารกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การคัดเลือกที่ต้ัง

ของศูนย์ปฏิบัติการในระดับลุ่มนํ้า การต้ังชุดปฏิบัติการสนามประจําแต่ละศูนย์ พร้อมทั้งกําหนดภารกิจและ
บทบาทหน้าที่ในเบ้ืองต้น 

• จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรประจําศูนย์ประสานงานให้มีขีดความสามารถและความ
พร้อมที่จะทํางานร่วมกัน และร่วมกับส่วนอ่ืนๆของสถาบันฯอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ปรับระบบการติดตามประเมินผลของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒ 
• จัดเตรียมแบบแผนและกระบวนการสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนที่/ลุ่มนํ้าอย่างมีส่วนร่วม ให้

เป็นรูปแบบหรือลักษณะเดียวกัน 
3) จัดประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับบริหารของภาคีร่วมพัฒนาพื้นที่

สูง เช่น หน่วยงานระดับกรม หรือสํานักงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ีเพ่ือให้ทุกภาคีมองเห็นการพัฒนาที่สูงเป็นภาพ
เดียวกัน พร้อมทั้งมองเห็นว่าหน่วยงานของตนเป็นส่วนหน่ึงของแผนการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืน ทําให้หน่วยงาน
ต่างๆรู้สึกว่าได้ร่วมเป็นเจ้าของงานและของความสําเร็จในการพัฒนาที่สูงตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีต้ังแต่ต้น  

4) สนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ (Area Based Strategic Plan) ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ี ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและเหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่/ลุ่มนํ้า ทําให้หน่วยงานและ
ภาคส่วนต่างๆในพ้ืนที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานพัฒนาที่สูงร่วมกัน    

5) จัดทําระบบการประสานงานเพ่ือสนับสนุนการทํางานพัฒนาที่สูงของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือทําให้งาน
พัฒนาพ้ืนที่สูงมีบูรณาการ มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น ในฐานะของ“ผู้ประสานงาน
หลัก” ของการพัฒนาพ้ืนที่สูง สถาบันจะดําเนินการพัฒนาศักยภาพในการเป็น facilitator ของเจ้าหน้าให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีสถาบันจะมีการต่อยอดฐานข้อมูลและร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพ้ืนที่ขยายผลท้ัง ๒๙ แห่ง โดยทําหน้าที่เป็นผู้ประสานในการลําดับความสําคัญของปัญหา และเป็นผู้ช้ีเป้าพ้ืนที่
เป้าหมาย ทั้งน้ีเพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆได้นํากลับไปพิจารณาจัดลําดับความสําคัญภายในของแต่ละหน่วยงาน 
เพ่ือให้สามารถร่วมงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันน้ีสถาบันจะมีการบูรณาการแผนและงบประมาณของ
แต่ละส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนบูรณาการที่ได้มีการตกลงร่วมมือกันในแต่ละพ้ืนที่ 

ขณะที่หน่วยงานต่างๆท่ีเป็นภาคีเครือข่ายควรทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพของแต่ละกิจกรรมตามบทบาท
หน้าที่หลักของตน โดยมีภาคส่วนต่างๆที่เก่ียวข้องเป็นผู้ให้การสนับสนุน ทั้งน้ีในการเป็นเจ้าภาพ ของกิจกรรมตาม
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แผนอาจมีการร่วมกันในลักษณะของการเป็นเจ้าภาพร่วม แบ่งกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละด้าน หรือผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นเจ้าภาพของแต่ละภารกิจ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและข้อตกลงระหว่างคณะทํางานในพ้ืนที่ 

6) แนวทางการดําเนินงานอาจมีโครงสร้าง โดยการบูรณการแผนยุทธศาสตร์สถาบัน เข้ากับแผน
หน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งแผนของชุมชน และการดําเนินงานในลักษณะการพัฒนาแบบ Cluster โดยยึดลุ่มนํ้าเป็น
หลัก 

7) แนวทางการประสานงานระดับปฏิบัติ อาจประกอบด้วย 
 สถาบันในฐานะผู้ประสานงานสามารถเช่ือมโยงและบูรณาการการทํางานของภาคีต่างๆในแต่ละ

พ้ืนที่ พร้อมทั้งสามารถเช่ือมโยงหรือเปรียบเทียบงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันในพ้ืนที่ต่างๆ
ให้สามารถสอดประสานกันเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการทํางานพัฒนาของพ้ืนที่
สูงต่อไปได้  กระบวนการหารือระหว่างภาคีต่างๆอาจประกอบด้วย การลําดับความสําคัญของปัญหา การกําหนด
เป้าหมายและยุทธวิธีร่วม รวมท้ังการติดตามและประเมินผลร่วมกัน  

แผนพัฒนาพ้ืนที่หรือลุ่มนํ้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ร่วมของภาคีต่างๆ โดยมีเจ้าภาพร่วมและ
ผลงานร่วมเกิดขึ้น ทําให้ลดการแข่งขันระหว่างองค์กร ลดความซ้ําซ้อนของกิจกรรม รวมทั้งการหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ที่อาจส่งผลกระทบหรือมีความขัดแย้งต่อกัน แต่เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาพ้ืนที่สูง อย่างไรก็ดี 
ก่อนนําแผนสู่การปฏิบัติในชุมชนควรมีการนําแผนไปเสนอต่อชุมชนให้แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่ในชุมชนเข้าใจ
แผนพัฒนาพื้นที่อย่างครบถ้วนถึงผลประโยชน์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งบทบาทหน้าที่ที่แต่ละคนพึงกระทํา 
ในการนี้อาจมีการปรับแผนพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชนท่ีชุมชนอีกลําดับหน่ึง หากชุมชนมีแผน
ของตนเองอยู่ก่อนแล้ว 

 

ปฏิบัติการ

P-D-C-A

ติดตามและ
ประเมินผล

 

ภาพที่ ๕ : การบูรณาการแผนปฏบิตักิารระหว่างหน่วยงานเพื่อการพฒันาบนพืน้ทีสู่ง 
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๘.๓ การบูรณาการกับภาคสว่นที่เก่ียวข้อง 

๑) การประสานและจัดทําแผนบูรณการระดับพ้ืนที่ประจําปี ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งในระดับพ้ืนที่ 
(อําเภอและจังหวัด) และส่วนกลาง ภายใต้กรอบการดําเนินงานของแผนแม่บทสําคัญต่างๆ ประกอบด้วย 

• แผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (๓๘ แห่ง) ประจําปีงบประมาณ ภายใต้แผนแม่บทของ
โครงการหลวง (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

• แผนปฏิบัติการของศูนย์โครงการขยายผลโครงการหลวง (๒๙ แห่ง) ประจําปีงบประมาณ ภายใต้แผน
แม่บทของโครงการขยายผลโครงการหลวง (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔   

• แผนปฏิบัติการของศูนย์โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน (๑๐ 
แห่ง) ประจําปีงบประมาณ ภายใต้แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่น
อย่างย่ังยืน ระยะ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖) มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

• แผนแม่บทโครงการ “รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

• แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพ้ืนที่สูงภาคเหนือ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) มีมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๓ 

• แผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ”(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)  
 

๒) การเข้าร่วมคณะทํางานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยทําหน้าที่ประสานงานและฝ่ายเลขานุการ เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานผ่านการประชุมคณะทํางานศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง จัดการสัมมนาหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพ่ือระดมความคิดเห็นเรื่องการพัฒนา ทิศทางและ
การปฏิบัติงานของศูนย์ สรุปผลการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ เพ่ือมุ่งให้เกิดการมี
ส่วนร่วมและการบูรณาการระหว่างกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และกลุ่มลุ่มนํ้าของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที
สูง  

๓) การประสานงานและเข้าร่วมคณะทํางานโครงการขยายผลโครงการหลวงในระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง โดยได้
ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา  และติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นเวทีในการ
ปรึกษาหารือสําหรับกําหนดแนวทางในการดําเนินงานต่างๆ   

๔) การบูรณาการและร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันบนพ้ืนที่สูง โดยการจัดทําปฏิญญาเชียงใหม่ว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืนแห่งชาติ ของหน่วยงานภาคี ๕ หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิโครงการ
หลวง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

๕) ความร่วมมือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเกษตรกรและชุมชนบนพ้ืนที่สูง เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ตามแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวง ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน โดย สวพส. จะร่วมบูรณาการด้านบุคลากรและ
องค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้เข้มแข็ง สามารถจัดการด้านผลผลิตและการตลาดแบบครบวงจร อันจะ
นําไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้โครงการหลวง อีกทั้งขยายผลสําเร็จของ
ชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนนอ่ืนต่อไป ในขณะที่ ธ.ก.ส. จะร่วมบูรณาการด้านบุคลากรและฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือ
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เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง การจัดเวที
ชุมชน การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน นอกจากน้ี จะสร้างความเช่ือมโยงการผลิตของชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
จาก สวพส. กับบริการด้านสินเช่ือของ ธ.ก.ส. และจะเช่ือมโยงการตลาดชุมชนเป้าหมายกับเครือข่ายการตลาดของ 
ธ.ก.ส.  

๖) ความร่วมมือการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) เพ่ือเพ่ือ
พัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลในรูปแบบ Portal Web Site ภายใต้มาตรฐานและระดับของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล หรือข้อกําหนดที่คณะทํางานพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับประเทศ ซึ่งจะแต่งต้ังโดยมีตัวแทนหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมได้เห็นชอบร่วมกัน 

 

๘.๔ การติดตามและประเมินผล 
 เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในพ้ืนที่ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป    
๗) การติดตาม 
(๑) การติดตามผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ และ

ผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ แต่ละไตรมาส นําเสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบัน 

(๒) การติดตามจํานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และสรุปผลส่งให้สํานักงานประมาณรอบ ๖ 
เดือนและรอบ ๑๒ เดือน 

(๓) การจัดประชุมประจําเดือนของสถาบันเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของโครงการและกิจกรรม  
(๔) การจัดต้ังทีมติดตามและนิเทศการดําเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายของสถาบัน เพ่ือติดตาม ให้คําปรึกษา

และแนะนํา การดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพ รวมทั้งให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่  
และวิเคราะห์ สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
หลังจากการติดตามและนิเทศจะจัดทํารายงานผลการติดตามและนิเทศทุกคร้ังเสนอผู้อํานวยการสถาบัน 

(๕) การติดตามโครงการวิจัย ดําเนินการโดยมีคณะกรรมการกํากับและติดตามผลโครงการวิจัย โดยการ
ตรวจเย่ียมในพ้ืนที่ดําเนินงานหรือร่วมสังเกตการณ์ในขณะปฏิบัติงานวิจัย การสัมภาษณ์กลุ่มผู้เก่ียวข้อง
โดยตรงและผู้ใช้ประโยชน์โครงการวิจัยน้ันๆ การจัดประชุมนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงาน
โครงการวิจัยและสอบถามนักวิจัยโดยตรง และการพิจารณาจากเอกสารรายงานความก้าวหน้าและ
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

๘) การประเมินผล 
(๑) การประเมินการระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณใช้ (PART) เพ่ือ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรมและงบประมาณอย่างเป็นระบบ เสนอต่อสํานัก
งบประมาณ 

(๒) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับใช้บริการทั้งจากงานพัฒนาและงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
(๓) การประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนแม่บทต่างๆ ในระยะก่ึงกลางแผน และสิ้นสุดแผน 
(๔) การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง และพ้ืนที่

โครงการอ่ืนๆ 
(๕) ประเมินความคุ้มค่าจากการดําเนินงาน และประเมินผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
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๘.๕ การถ่ายโอนและการขยายพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 
๑) การถ่ายโอน  

มีกระบวนการดําเนินงานดังต่อไปน้ี 
(๑) การกําหนดเกณฑ์ของโครงการที่เข้าข่ายการถ่ายโอน 

• มีผลดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  
• ชุมชนลดปัญหาหน้ีสิน  
• ชุมชนมีรายได้มากกว่าเดิม  
• ชุมชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองทั้งในและนอกภาคเกษตร  
• ชุมชนมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหมู่บ้านอย่างน้อย ๓ เรื่อง เช่น 

อาชีพ ออมทรัพย์ สิ่งแวดล้อม 
• มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ  
• ชุมชนได้บรรจุกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ไว้ในแผนชุมชน  
• ชุมชนมีความพึงพอใจกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่มากกว่า ๘๐ % 
• มีตัวแทนชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง รวมทั้งการประสานงาน การ 

 เขียนโครงการและการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยตนเอง  
(๒) การกําหนดวิธีการและข้อตกลงร่วมกันเพ่ือการถ่ายโอนและมอบงานให้ชุมชนบริหารจัดการด้วย

ตนเอง และให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สําหรับพ้ืนที่อ่ืนๆ 
(๓). การเย่ียมเยียนและถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นระยะๆ หลังจากถ่ายโอนงานให้พ้ืนที่แล้ว  
คาดว่าจะถ่ายโอนได้ปีละ ๒-๓ พ้ืนที่ และมีการทดสอบนําร่องในพ้ืนที่ที่จะดําเนินถ่ายโอน  
 

๒) การขยายพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 
มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี  

(๑) เป็นไปตาม พรฏ. จัดต้ังสถาบัน  
• พ้ืนที่สูงกว่า ๕๐๐ เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง  
• มีชุมชนบนพ้ืนที่สูง  
• ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบัน สวพส.  

(๒) เป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหา  
• ความมั่นคงด้านอาหาร  
• พืชเสพติด  
• คุณภาพชีวิต 
• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

(๓) ชุมชนมีความพร้อม มีความต้องการที่จะรับองค์ความรู้โครงการหลวงไปใช้ประโยชน์ โดย อบต. 
มีส่วนร่วม และมีการขอรับสนับสนุนจากชุมชน 

(๔) กระจายโดยยึดศูนย์โครงการขยายผลในระบบลุ่มนํ้าเป็นหลัก โดยท่ีต้ังของพ้ืนที่มีศักยภาพที่จะ
สามารถขยายองค์ความรู้ไปยังกลุ่มบ้านที่อยู่รอบๆ  

 

ทั้งน้ีต้องคํานึงสภาพภูมิสังคม ผู้นําชุมชน และการเช่ือมโยงกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานหลักที่
ทํางานในพ้ืนที่ 
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ภาคผนวก ๒ จ านวนกลุ่มบ้านบนพ้ืนที่สูง 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในแต่ละลุ่มน้ า 

ล าดับ ลุ่มน้ าหลัก กลุ่มบ้าน ครัวเรือน รวม 
๑ ลุ่มน ้ากก 364 ๗,๐๐๗ ๒๙,๒๔๒ 

๒ ลุ่มน ้าโขง 265 ๒,๙๓๓ ๑๓,๙๙๐ 
๓ ลุ่มน ้าปิง ๑,147 ๕๑,๓๕๔ ๒๒๑,๙๕๓ 

๔ ลุ่มน ้าน่าน 316 ๒๕,๒๘๙ ๑๒๑,๐๗๗ 
๕ ลุ่มแม่น ้าสาละวิน 988 ๔๔,๗๓๒ ๒๑๒,๔๒๕ 
๖ ลุ่มน ้าวัง 44 ๒,๗๒๑ ๑๑,๓๐๒ 

๗ ลุ่มน ้ายม ๑๒๒ ๑๐,๐๐๒ ๔๑,๐๔๐ 
๘ ลุ่มน ้าแม่กลอง 311 ๒๘,๔๖๕ ๑๐๓,๑๕๒ 

๙ ลุ่มน ้าท่าจีน ๒๕ ๑,๖๙๑ ๖,๑๔๓ 
๑๐ ลุ่มน ้าป่าสัก ๓๗ ๒,๑๘๐ ๙,๒๒๒ 

๑๑ ลุ่มน ้าสะแกกรัง 1 ๑๔๔ ๖๘๔ 
๑๒ ลุ่มน ้าเพชรบรุ ี ๒๘ ๒,๓๓๒ ๗,๙๒๘ 
๑๓ ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบครีีขันธ ์ ๗ ๑,๗๒๖ ๕,๓๒๔ 

๑๔ ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลภาคใตฝ้ั่งตะวันตก  ๑๖ ๑,๕๕๓ ๔,๗๑๘ 
รวม ๓,761 ๑๘๒,๑๒๙ ๗๘๘,๒๐๐ 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส้านักแผนงานและสารสนเทศ (๒๕๕๔) 
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ภาคผนวกที่ ๓  สรุปผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะทีผ่่านมา 

๑.  ทบทวนผลการด าเนินงานของภาพรวมสถาบันในระยะที่ผ่านมา 

สถาบันได้ด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ีสูง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา ๒) ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  ๓) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่มีผลการด้าเนินงานส้าเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจ ซึ่งประเมินได้จากตัวชี วัดของส้านักงบประมาณ 
ตัวชี วัดของส้านักงาน ก.พ.ร และเกษตรกรในพื นท่ีเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการด้าเนินงานของสถาบัน รายละเอียดดังนี  

 
๑.๑ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของส านักงบประมาณ ช่วงปี พ. ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส้านักงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะที่ ๑  งบประมาณ
ทั งสิ น ๑,๒๐๖,๑๓๒,๔๐๐ บาท  เมื่อเปรียบเทียบการเพิ่มขึ นของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
ยกเว้น ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เพิ่มขึ นร้อยละ ๓๗ เนื่องจากสถาบันมีภารกิจเพิ่มขึ น ซึ่งได้รับมอบการบริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์พื นท่ีหลังการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ท้าให้ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ น ส้าหรับการใช้จ่ายเงินของสถาบันภายใต้ยุทธศาสตร์
ระยะที่ ๑  ใช้จ่ายเงินงบประมาณทั งสิ น  ๑,๑๒๙,๙๒๖,๙๕๖.๓๒ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๘  ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั งหมด โดยผลการใช้จ่ายจริงในแต่ละปี คิดเป็นร้อยละ ๘๒ – ๙๘  (แผนภาพท่ี ๑) 

ผลการด้าเนินตามตัวชี วัดของส้านักงบประมาณ  (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ได้ก้าหนดเป้าหมายในการ
บริการของสถาบัน เกี่ยวกับเกษตรกรบนพื นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและถ่ายทอดความรู้ตาม
แนวทางโครงการหลวง และสามารถก้าหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีตัวชี วัดเชิง
ปริมาณและตัวชี วัดเชิงคุณภาพ ได้แก่    

๑) จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ ตามแนวทางโครงการหลวง ตั งแต่ปี            
๒๕๕๐-๒๕๕๔  ซึ่งมีผลการด้าเนินงานตามค่าเป้าหมาย  

๒) จ้านวนโครงการวิจัยที่ด้าเนินการ (เริ่มประเมินปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔)  โดยมีผลส้าเร็จของผลการ
ด้าเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย ร้อยละ ๙๗.๔๕ (ปี ๒๕๕๓) และร้อยละ ๙๗.๙๙ (ปี ๒๕๕๔)   และมีการน้าไปใช้
ประโยชน์ของเกษตรกรสามารถน้าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  ร้อยละ ๗๐.๙๘ (ปี ๒๕๕๓) และร้อยละ ๘๒.๔๕ (ปี 
๒๕๕๔) ตามล้าดับ 

๓) ร้อยละ ๘๐ ของพื นที่เป้าหมายของประชากรบนพื นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง
และมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทาง (เริ่มประเมินปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔)  โดยผลการ
ด้าเนินงานของสถาบันได้เกินค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๗.๘ (ปี ๒๕๕๒) ร้อยละ ๙๑.๕๐ (ปี ๒๕๕๓) และร้อยละ ๙๒.๓๐ (ปี 
๒๕๕๔) ตามล้าดับ 
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แผนภาพที่ ๑ เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายจริงภายใต้ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 

 

 
 

แผนภาพที ่๒ จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาถ่ายทอดความความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔  
 
 
 
 
 

ร้อยละของการใช้

จ่ายเงนิ 
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๑.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ช่วงปี                  
พ. ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนของส้านักงาน(ก.พ.ร.) เพื่อเป็นการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และประเมินผล
การด้าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง 
(องค์การมหาชน) และเป้าหมายของหน่วยงานที่ก้าหนด ดังนั นส้านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ให้สถาบันจัดท้าค้ารับรองการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน ซึ่งมีการวัดผลทั ง ๔ มติ ได้แก่ (๑)  มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  (๒) มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ  (๓) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และ(๔) มิติด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร โดย
สถาบันได้มีการประเมินผลตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  ผลการด้าเนินตามตัวชี วัดของส้านักงาน ก.พ.ร. มี
ดังนี   (แผนภาพท่ี ๓) 

ผลการด้าเนินงานของสถาบันมีการพัฒนาในทิศทางที่ดี ระดับคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์สูง โดยมีคะแนน
อยู่ในช่วง ๔.๖๔๑๑ – ๔.๙๗๓๖   

มิติที่ ๑  มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เป็นตัวชี วัดสะท้อนความส้าเร็จการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั งและอ้านาจหน้าที่ของจัดตั งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง  ระดับคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์สูง โดยมี
คะแนนอยู่ในช่วง ๔.๖๐๔๑ – ๔.๙๗๕๖ (ปี ๒๕๕๑ สูงสุด)    

มิติที่ ๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เป็นตัวชี วัดสะท้อนความส้าเร็จในการตอบสนองต่อความ
คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ระดับคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์สูง โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง ๔.๗๐๐๐ – ๕.๐๐๐ 
(ปี ๒๕๕๑,๒๕๕๒,๒๕๕๔ สูงสุด)    

มิติท่ี ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  เป็นตัวชี วัดสะท้อนความส้าเร็จการปฏิบัติงานทาง
การเงินและการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายใน   ระดับคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์สูง โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง ๔.๑๘๒๗ 
– ๕.๐๐๐ (ปี ๒๕๕๓,๒๕๕๔ สูงสุด)    

มิติที่ ๔ มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร  เป็นตัวชี วัดสะท้อนความส้าเร็จ
ความสามารถของผลการปฏิบัติงานด้านการก้ากับดูแลที่ดีของคณะกรรมการขององค์การมหาชน   ในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ระดับคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์สูง โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง ๔.๑๗๔๙– ๕.๐๐๐ (ปี ๒๕๕๔ สูงสุด)    

 

 
 

แผนภาพที ่๓  ผลการด าเนินงานของสถาบันตามตัวชี้วัดของส านักงาน(ก.พ.ร.)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
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2.  ทบทวนผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร ์

๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา   

๑.๑ แผนงานวิจัยและการด าเนินวิจัยเพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวง ได้มีการร่วมมือด้าเนินการวิจัยจาก
โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 
งบประมาณที่ใช้ด้าเนินงานทั งสิ น ๕๕,๙๖๔,๐๐๐ บาท ในพื นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๓๘ ศูนย์/สถานีของโครงการ
หลวง ๒๑ อ้าเภอ ครอบคลุมพื นท่ี ๕ จังหวัด  เพื่อสร้างรายได้จากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรบนฐานความรู้ที่
เหมาะสม  โดยมุ่งสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้จากผลการวิจัยของโครงการหลวง เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และศักยภาพการแข่งขันของสินค้าการเกษตร รวมทั งวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งศึกษาการจัดการองค์ความรู้ของโครงการหลวง และรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี
ของโครงการหลวง  สาระส้าคัญผลการด้าเนินงานสรุปได้ดังนี     

(๑) การวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้ของโครงการหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตพืชและ
สัตว์ ให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สูงขึ นจนสามารถรับรองมาตรฐานได้ และมีต้นทุนการผลิตที่พอเหมาะ ตลอดจนมีความเหมาะสม
ต่อสภาพแวดล้อม โดยส่วนใหญ่จะเน้นการลดความเสียหายของผลผลิตจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เกษตรกร
ปลูกพืชได้ตลอดปี ปริมาณและคุณภาพผลผลิตต่อหน่วยพื นท่ีเพิ่มขึ น ลดปัญหาการขยายพื นท่ีเพาะปลูก และเทคโนโลยีการ
จัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนการปลูก ลดการใช้สารเคมีการเกษตรเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้
ปลูก ผลผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น  รูปแบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสม วิจัยและ
พัฒนาต้นแบบการผลิตพืชเมืองหนาวในโรงเรือน งานวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงอาติโช้ค ระบบการปลูกข้าวโพดเหลื่อมเหลื่อมด้วยพืช
ตระกูลถั่วโดยวิธีการไม่ไถพรวนบนพื นท่ีลาดชัน การจัดการธาตุอาหารและปัจจัยทางดินเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดิน รวบรวมและ
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมของชนเผ่าในพื นที่โครงการหลวง  เป็นต้น 

(๒) งานวิจัยการจัดการหลังการเกี่ยวและการตลาด ส่วนใหญ่จะเน้นการวิจัยและพัฒนากระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชเมืองหนาว เช่น พืชผัก สมุนไพร รวมทั งการศึกษาด้านการตลาด มีผลผลิตที่ส้าคัญจาก
วิจัย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์  เพื่อการส่งออกพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์ ๘ ชนิด ได้แก่ ยอด
ซาโยเต้ กะหล่้าปลีรูปหัวใจ เบบี ฮ่องเต้ เบบี แครอท ผักชีไทย ใบมะกรูด ข่า และขมิ น มีผลงานท่ีจะส่งมอบให้โครงการหลวง
เกี่ยวกับ 

วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ๕ ชนิด ได้แก่ บรอคโคลี่ ปวยเล้ง ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี 
และกะหล่้าปลี  นอกจากนี ศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรโครงการหลวง เพื่อก้าหนดกลยุทธ์ก้าหนดกล
ยุทธ์พร้อมแนวทางขับเคลื่อนในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของมูลนิธิโครงการ
หลวง ทั งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ และการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง 

(๓) งานวิจัยสังคมและนโยบาย เพื่อวิจัยด้านการจัดการองค์ความรู้ของโครงการหลวงและรูปแบบการ
บริหารจัดการที่ดีของโครงการหลวง ระยะแรกเน้นการวิจัยจะเน้นการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเง่ือนไขก้าหนด
ความส้าเร็จและรูปแบบการด้าเนินงานท่ีดีของโครงการหลวง การพัฒนากระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มศูนย์
พัฒนาโครงการหลวง และด้าเนินการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมืองของเยาวชน มูลเหตุความ
ยากจน การวิจัยด้านทรัพย์สินทางภูมิปัญญา และการพัฒนาตัวชี วัดของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมบนพื นท่ีสูง เพื่อจัดท้าข้อเสนอเชิงนโยบาย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ผลผลิตและผลลัพธ์ส าคัญ 

๑) ชุดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัย 
1.1) วิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผักอินทรีย์ ๔ ชนิด คือ กะหล่้าปลีรูปหัวใจ ยอด

ซาโยเต้ เบบี แครอท เบบี ฮ่องเต้ และสมุนไพร ๓ ชนิด คือ ผักชีไทย โหระพา ใบกะเพรา  
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1.2) ระบบการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศส้าหรับการส่งออก โดยสามารถคงศักยภาพในการแข่งขัน
ด้านราคา และได้เทคโนโลยีการบ่มเสาวรสหวานและอะโวกาโด ให้มีสีผิวสม่้าเสมอเป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภค และวิธีการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุผลไม้ 

1.3) การปรับปรับสายพันธ์ุเฮมพ์ท่ีมีปริมาณสาร THC ต่้า โดยมีการขึ นทะเบียนพันธุ์เฮมพ์ ๔  สายพันธุ์ 
(RPE๑, RPF๒, RPF๓ , RPF๔) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และต้นแบบ THC test kit ที่สามารถ
ตรวจสอบปริมาณ THC ภาคสนาม  

1.4) ต้นแบบระบบการปลูกข้าวโพดที่ลดการใช้สารก้าจัดวัชพืช ลดการพังทลายของดิน และเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน และน้าไปไปขยายผลและทดสอบองค์ความรู้เพิ่มเติมในพื นที่ขยายผล
โครงการหลวง รวมทั งจัดพิมพ์เอกสารคู่มือ/แผ่นพับ วิธีการปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่ไถพรวน 

1.5) ฐานข้อมูลดินในพื นที่โครงการหลวง ประกอบด้วย ๑) สภาวะธาตุอาหารพืช และความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ๒) ปัจจัยทางดินที่มีผลต่อการผลิตพืช รวมทั ง การเสื่อมโทรมและการฟื้นฟูดิน ๓) 
วิธีการจัดการดิน และระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมตลอดจนแนวทางการฟื้นฟูดิน เพื่อการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

1.6) การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั งสร้างอาชีพ และรายได้เสริมแก่ชุมชนบนพื นที่สูง 
๑๑ ชนเผ่า 

๒) ผลผลิตเพ่ือการขยายผลและใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ 
2.1) แบบพิมพ์เขียวต้นแบบโรงเรือนมาตรฐานส้าหรับการปลูกพืช ๓ ชนิด  แบบพิมพ์เขียวต้นแบบ

โรงเรือนต้นทุนต่้าส้าหรับปลูกผักบนพื นที่สูง และการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของโรงเรือน
เพาะปลูกหลังคาพลาสติกโค้ง ๒ ชั น 

2.2) ส่งเสริมโรงเรือนมาตรฐานส้าหรับปลูกพืชซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างที่ได้จากผลการวิจัยสู่เกษตรกร
ในพื นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง/สถาน ีจ้านวน ๒๐๐ โรงเรือน 

2.3) คู่มือ การจัดการดิน น ้า ปุ๋ย และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในโรงเรือนมาตรฐานส้าหรับ
ปลูกผักบนพื นที่สูง 

2.4) คู่มือในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลผัก ได้แก่ บร๊อคโคลี่ และผักกาดฮ่องเต้ พืชสมุนไพร 
ได้แก่ กะเพรา โหระพา และตะไคร้ และผลไม้ ได้แก่ พลับ 

2.5) คู่มือการจัดการและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ คู่มือการท้าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเฮมพ์ ๒ ประเภท 
๑๕ รูปแบบ และคู่มือการปลูกเฮมพ์ 

2.6) การยื่นจดอนุสิทธิบัตรของสูตรและกรรมวิธีผลิตเครื่องดื่มอาติโช้คผสมสมุนไพร 
2.7) การศึกษาเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลการวิจัยให้น้าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง โดยการจัดแผน

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื นท่ีสูง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๒- ๒๕๕๖) 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการศึกษาและยุทธศาสตร์ของการปลูกเฮมพ์บนพื นที่สูงเมื่อ
วันที่ ๒๒ ก.ย ๒๕๕๒  และแผนปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื นที่สูง 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๓ มีกรอบวงเงิน
งบประมาณ ๗๒.๓๕๐ ล้านบาท หน่วยงานร่วมบูรณาการ ๖ หน่วยงาน ด้าเนินงานในพื นที่น้าร่อง 
๕ แห่ง ครอบคลุมพื นที่ ๕  จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่านและตาก 

๑.๒ แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง  เป็นการร่วมมือด้าเนินการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  งบประมาณที่ใช้
ด้าเนินงานทั งสิ น ๑๔๕,๐๓๖,๕๐๐ บาท ในพื นที่ของโครงการขยายผลโครงการหลวง ๒๘ แห่ง ครอบคลุมพื นที่ ๗ จังหวัด  
เพื่อสร้างรายได้จากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรบนฐานความรู้โดยปรับใช้ทุนองค์ความรู้จากโครงการหลวงใน
การปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมแต่ละท้องถิ่น  ศึกษาและทดสอบความเหมาะสมจากโครงการหลวง  การวิจัยแบบ
มีส่วนร่วม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแหล่ง
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อาหารชุมชน   รวมทั งรวบรวม อนุรักษ์ และต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
บนพื นท่ีสูง เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมในระดับชุมชน สาระส้าคัญผลการด้าเนินงานสรุปได้ดังนี     

(๑) งานวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง   เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและทดสอบ
ความเหมาะสมจากโครงการหลวง โดยน้าเทคโนโลยีไปรับใช้ให้เหมาะสม และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนควบคู่ไป
ด้วย  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพืช-สัตว์แบบมีส่วนร่วม (ไม้ผล พืชผัก ไม้
ดอกไม้ประดับ กาแฟ ข้าว พืชไร่และเทคโนโลยีอื่นๆ)   และการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื นที่สูง 

(๒) งานวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่
สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแหล่งอาหารชุมชน และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมในระดับชุมชน การจดลิขสิทธิ์ การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  มีการจัดท้าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น  
วิจัยรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื นที่สูง  การฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าของชุมชนบนพื นท่ีสูงส้าหรับใช้ประโยชน์ด้านแหลางอาหาร (Food Bank) ยาสมุนไพรและ
พลังงาน  การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื นที่สูง  รวบรวมและศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมของชนเผ่า 

 (๓) งานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การสังเคราะห์องค์
ความรู้ กฎระเบียบของชุมชน และวิธีปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายชุมชนที่ด้าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมบนพื นที่สูง ทดสอบชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื นที่เสื่อมโทรมบนพื นที่สูง  วิจัยเชิงปฏิบัติการการ
ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การจัดการธาตุอาหารและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินในพื นท่ีขยายผลโครงการหลวง   

 (๔) งานวิจัยสังคมและนโยบาย ด้าเนินการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมือง
ของเยาวชน มูลเหตุความยากจนและการวิจัยด้านทรัพย์สินทางภูมิปัญญา และการพัฒนาตัวชี วัดของการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนพื นท่ีสูง การพัฒนาเพื่อจัดท้าข้อเสนอเชิงนโยบาย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

ผลผลิตและผลลัพธ์ส าคัญ 

๑) ชุดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากกการวิจัย 
1.1) ชุดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช เพื่อแก้ปัญหาโรคพืชและเพิ่มผลผลิต และเทคโนโลยี และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงสู่เกษตรกร เสาวรสหวาน เบญจมาศและเยอบีร่า และกาแฟ  
อราบิก้า  

1.2) ชุดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน IPM และการป้องกันก้าจัดโรคแมลงและศัตรูข้าว  
1.3) ชุดเทคโนโลยีรูปแบบการฟื้นฟูและพัฒนาการปลูก การแปรรูปหวาย และรูปแบบการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูสมุนไพรบนพื นท่ีสูง 
1.4) การพัฒนาพืชท้องถิ่นเพื่อเป็นพืชพลังงาน ได้แก่ มะแตกและมะเยาหินมีศักยภาพในการน้ามาใช้

เป็นเชื อเพลิงส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก รวมทั งพัฒนาเครื่องสกัดน ้ามันจากเมล็ดพืช                 
๒ เครื่อง คือ เครื่องสกัดน ้ามันแบบใช้แรงกด และเครื่องหีบน ้ามันแบบกดอัดด้วยกระบอกไฮดรอลิก 

1.5) องค์ความรู้การใช้ประโยชน์พืชอาหาร ๑๕๔ ชนิด สมุนไพร ๑๐๐ ชนิด พืชพลังงานและใช้สอย 
๑๐ ชนิด รวมทั ง รวบรวมเพาะขยายพันธุ์ในธนาคารพืชท้องถิ่น ๒๕ พื นที่ จ้านวน ๘๗๖ ชนิด รวม 
๑๐๓,๖๕๕ ต้น ในจ้านวนนี เป็นพืชหายาก ๓๕ ชนิด และพืชที่มีศักยภาพ ๓๐ ชนิด และน้าไปปลูก
ในพื นที่รอบครัวเรือนและป่ารอบชุมชน รวม ๕๒,๖๘๖ ต้น ซึ่งพืชที่ปลูกมีอัตราการรอดชีวิตเฉลี่ย
ร้อยละ ๘๕ 

1.6) พันธุ์ข้าวท่ีมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง (พันธุ์ขามเหนีย พันธุ์ลีซอ) ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ดี ระบบการปลูกข้าวผสมผสานกับพืชไร่อื่น และระบบการปลูกข้าวนาน ้าน้อย และผลิตภัณฑ์
ข้าวกล้องงอกที่มีลักษณะโดดเด่น 
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1.7) ปลูกอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื นที่สูงจ้านวน ๑๒๖ พันธุ์ และศึกษาอนุกรมวิธาน
ลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในแต่ละพื นท่ี 

1.8) รูปแบบการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื นที่สูง โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน                   
๔ รูปแบบ และรูปแบบการพัฒนาระบบตลาดที่ชุมชนน้าไปใช้สร้างรายได้ 

1.9) ต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หรือ อนุรักษ์พลังงาน  ต้นแบบระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
ส้าหรับครัวเรือนบนพื นท่ีสูง 

1.10) ตัวชี วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติบนพื นท่ีสูง และเหมาะสมกับการวิเคราะห์
ด้านนิเวศลุ่มน ้า  (จ้านวน ๑๙ตัวชี วัด) และระบบน้าเข้าและวิเคราะห์ข้อมูล เรียกใช้และแสดงผล
ข้อมูลตัวชี วัดการพัฒนาชุมชนบนพื นท่ีสูง ๑ ระบบ  

๒) ผลผลิตเพ่ือการขยายผลและใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ 

2.1) ข้อมูลพืชและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจ้านวนทั งหมด ๑,๐๑๔ ชนิด และพัฒนาข้อมูลไปสู่
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื นที่สูง (Highland E-
Herbarium)  

2.2) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทดแทนการใช้สารเคมีบนพื นท่ีสูง จ้านวน ๗ ชนิด ที่มีประสิทธิภาพ และ
ต้นทุนต่้า และการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของชีวผลิตภัณฑ์ชนิดผงส้าหรับคลุกเมล็ดและชนิด
เม็ดส้าหรับรองก้นหลุมการปลูกพืช 

2.3) ผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งด้าเนินการมอบ
ให้โครงการหลวง ได้แก่ เจลรักษาสิว ครีม-เจลควบคุมจุลินทรีย์ในคน/สัตว์ เจลยับยั งไวรัสเริม 
สเปรย์ลดอาการอักเสบบริเวณช่องปากและล้าคอ ครีมบ้ารุงผิวหน้าคาเทซิน และครีมบ้ารุงผิวหน้า
นาโนคาเทซิน และได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่ สีย้อมของชุมชน (สีแดงจากไม้ก่อ) ผงปรุงรสเฮาะที 
และชา-แคปซูล (ผักเชียงดา ย่านาง และมะรุม) 

2.4) หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื นที่สูง ชุดที่ ๑ บ้านปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว              
จ.เชียงใหม่ และหนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื นที่สูง บ้านโป่งค้า ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข 
จ.น่าน รวมทั งการขอให้ประกาศพื นท่ีป่าชุมชนเป็นเขตพื นท่ีอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นก้าเนิด โป่งค้า 
และปางมะโอ 

2.5) คลังชีวภาพชุมชนสู่ระดับครัวเรือน และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปอย่างง่ายที่ใช้ประโยชน์ภายใน
ชุมชน ๓ ชนิด จากชาชงสุมนไพรรางจืด  เจียวกู้หลาน และยาดมสมุนไพร 

2.6) คู่มือการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ไผ่ ส้าหรับเกษตรกรและคู่มือการปลูกไม้เพื่อสร้างรายได้ส้าหรับ
เกษตรกรบนพื นท่ีสูง 

2.7) จัดท้าแผนแม่บท ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๘) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในการ
จัดเก็บ การฟื้นฟู และการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนางานหัตถกรรมแบบดั งเดิมของชนเผ่าใน
พื นที่โครงการหลวง 

2.8) กลุ่มข้อมูลแหล่งทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพบนพื นที่สูง และแนวทางการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๑.๓  แผนงานการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ  เน้นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานในระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาพื นที่สูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานโครงการหลวงและด้าเนินการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการพัฒนาพื นที่ สูงอย่างยั่งยืน  
งบประมาณที่ใช้ด้าเนินงานทั งสิ น ๓๓,๐๖๕,๐๐๐ บาท สรุปผลการด้าเนินงานได้ ดังนี  

          (๑) งานเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับผลส้าเร็จของโครงการ
หลวงในต่างประเทศเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะแนว
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พระราชด้าริในการลดพื นท่ีปลูกฝิ่น การอนุรักษ์พื นที่ต้นน ้าล้าธาร การบริหารจัดการบนพื นที่สูงและการอนุรักษ์ดินและน ้า 
โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย 

 ๑.๑) การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงไปยังชุมชนบนพื นที่สูงในต่างประเทศเรื่องความมั่นคงด้าน
อาหารและการสร้างรายได้เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น รวมถึงการจัดการศึกษาดูงานโครงการหลวงให้กับหน่วยงานจากประเทศ
ต่างๆ เพื่อน้าองค์ความรู้โครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ 

            ๑.๒) การเผยแพร่และจัดนิทรรศการโครงการหลวงในต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ อังกฤษ สเปน 
สวีเดน เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น 

(๒) โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการไทย – อัฟกานิสถาน  มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาในประเทศอัฟกานิสถาน โดยการเรียนรู้
ผลส้าเร็จของงานโครงการหลวงในการพัฒนาทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกพืชเสพติดและการพัฒนาพื นที่สูงอย่างยั่งยืน 
โดยมีกิจกรรมด้านการศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ด้านการผลิตไม้ผลเขตหนาว การอารักขาพืช การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวและการวางแผนการใช้ที่ดินและทรัพยากรน ้า รวมทั งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และน้าผลส้าเร็จจากการ
ด้าเนินงานของโครงการหลวงไปประยุกต์ใช้เป็นโครงการน้าร่อง ด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาดสินค้าเกษตรชุมชนบน
พื นที่สูงและพื นท่ีปลูกพืชเสพติดในประเทศอัฟกานิสถาน 

(๓) โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการไทย – โคลอมเบีย โดยมี
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในการด้าเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน 
ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน และการ
ส่งเสริมรายได้จากพืชอายุสั น รวมทั งการจัดการด้านการตลาด และการวางแผนการใช้ที่ดินจากโครงการหลวงสู่โคลอมเบีย 
และการผลิต การแปรรูปและการตลาดของกาแฟอราบิก้าจากโคลอมเบียสู่โครงการหลวง 

(๔) โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว เป็นความร่วมมือของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง ผ่านหน่วยงาน UNODC ประจ้า สปป. ลาว และThe Lao National Commission for 
Drug Control and Supervision (LCDC) เพื่อการพัฒนาโครงการน้าร่องในการขยายผลส้าเร็จและปรับใช้องค์ความรู้จาก
โครงการหลวงใน สปป.ลาว โดยมีกิจกรรมหลักที่ส้าคัญได้แก่ การฝึกอบรมพัฒนาระบบธุรกิจและตลาดชุมชนให้เจ้าหน้าที่
ของ UNODC และUNIDO การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงด้านการปลูกพืชเพื่อเพ่ิมผลผลิตข้าว ข้าวโพด  พืชผัก  ไม้
ผล และเลี ยงสัตว์  การสนับสนุนและสาธิตการสร้างโรงเรือนการปลูกผักและโรงเรือนองุ่น  การผลิตปัจจัยการผลิตอินทรีย์
จากวัสดุในท้องถิ่น การปรับปรุงบ้ารุงดิน และฟื้นฟูธาตุอาหารของดิน รวมทั งศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในพื นที่โครงการ
หลวง จ. เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในระดับชุมชน  นอกจากนี  ยังได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
เพาะปลูกพืชโครงการหลวงในพื นที่โครงการน้าร่อง ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาแสนค้า และบ้านห้วยอุ่น แขวงอุดมไชย ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป โดยได้จัดให้เจ้าหน้าที่ สปป . ลาว และเกษตรกรใน
โครงการน้าร่องเข้ารับการอบรมการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้
สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดและขยายผลโครงการหลวงไปยังชุมชนอื่นๆ ใน สปป. ลาว อีกด้วย 

(๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนากับนานาชาติ   
๕.๑) การประชุมคณะท้างานเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดพืชเสพติดที่ผิดกฎหมาย

และการพัฒนาทางเลือกของคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งองค์การสหประชาชาติ  โดยสถาบันได้เข้าร่วมประชุม ระหว่าง
วันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑   ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อยกร่างกรอบนโยบายการพัฒนาทดแทนพืชเสพติดในระยะ 
๑๐ ปี ของคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งองค์การสหประชาชาติ 

๕.๒) การศึกษาดูงานการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตรและการตลาดบนพื นที่สูง ณ มณฑล              
ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ีสูง ร่วมเดินทางศึกษาแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่การ
ผลิตทางการเกษตรบนพื นท่ีสูงและระบบสนับสนุนธุรกิจชุมชนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้ศึกษาระบบธุรกิจการตลาดแบบ 
Township-Village Enterprises (TVEs)  

๕.๓) การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๓ ระหว่างวันที่ ๘ -๑๒  
มีนาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเป็นการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมคู่ขนาน โดย หม่อมเจ้า          
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ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง “The Royal Project of Thailand” และนายปีติพงศ์ 
พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสถาบันร่วมตอบข้อซักถาม รวมทั งจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับผลส้าเร็จโครงการหลวงและนิทรรศการผลผลิตโครงการหลวง 

๕.๔) การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ ๕๔ สถาบันส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย โดยในการประชุมประเทศไทยร่วมกับประเทศเปรู เสนอเป็นเจ้าภาพการประชุม International Conference 
on Alternative Development (ICAD)  

๕.๕) โครงการฝึกงานผู้น้าเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น   สถาบันร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council) ด้าเนิน
โครงการฝึกงานผู้น้าเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจ้าปี ๒๕๕๔ จ้านวน ๒ คน  

๕.๖) การจัดการศึกษาดูงานโครงการหลวงให้กับ Organic Federation of Australia สถาบันได้ร่วม
ด้าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์ไทย-ออสเตรเลีย ร่วมกับ Organic Federation of Australia 
โดยฝ่ายออสเตรเลียให้การสนับสนุนโครงการโดยได้ส่งผู้เช่ียวชาญด้านเกษตรอินทรีย์จากออสเตรเลีย มาบรรยายและให้
ค้าแนะน้าด้านการเพาะปลูกพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์ของโครงการหลวง 

๕.๗) การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental 
Facility: GEF) ในการด้าเนินโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในช่วง GEF-๕ (๒๕๕๓-๒๕๕๗) ผ่าน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นหน่วยประสานงาน (Focal Point) ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก  

ผลผลิตและผลลัพธ์ส าคัญ 

1) เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาพื นที่สูง 
และจัดท้าหนังสือ The Peach and the Poppy: The Story of Thailand’s Royal Project. ซึ่ง
รวบรวมและเผยแพร่เรื่องราวการพัฒนาพื นท่ีสูงตามแนวพระราชด้าริ 

2) การขยายผลโครงการหลวงในบ้านนาแสนค้าและห้วยอุ่น แขวงอุดมไชย สปป.ลาว โดยในปี ๒๕๕๔ มี
เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มเพาะปลูกพืชผักในโรงเรือน จ้านวน ๒๘ โรงเรือน มีรายได้รวม 
๔๘๓,๔๐๔ บาท และปลูกไม้ผลโครงการหลวง ๖ ชนิด ประกอบด้วย มะม่วงพันธุ์นวลค้า ๘๙๘ ต้น พี ช
และพลัม ๖๕๑ ต้น องุ่นพันธุ์ Beauty Seedless ๗๓ ต้น เสาวรสรับประทานสด ๑๐๐ ต้น รวมจ้านวน 
๑,๗๐๒ ต้น รวมถึงเริ่มต้นเปิดตลาดจ้าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษในตลาดแขวงอุดมไชย มีผลผลิต
ที่จ้าหน่ายได้แก่ พืชผัก และองุ่น   

3) เครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการของโครงการหลวงและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้าองค์ความรู้ด้านการผลิตกาแฟของสาธารณรัฐโคลอมเบียมาประยุกต์ใช้ในการ
วิจัยและพัฒนากาแฟอราบิก้าโครงการหลวง 

4) เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั งในประเทศและในต่างประเทศ เช่น United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC) สภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAEC) กองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก (GEF)   Presidential Program Against Illicit Crops (PCI), Colombia เป็นต้น 

5) การเจรจาต่อรองด้านการค้าของโครงการหลวงกับต่างประเทศด้านกาแฟ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
6) กรอบแนวคิดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental 

Facility: GEF) บรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของประเทศไทย (National 
Portfolio) 

7) จัดพิมพ์คู่มือและ CD Rom เรื่อง Building Development Oriented-Rural Enterprise: Best 
Practice Marketing for Communities in Mountainous and/or Drug –Crop Producing 
Regions. จ้านวน ๕๐๐ ชุด เพื่อการเผยแพร่ในระดับประเทศและนานาชาติ 

8) เว็บไซต์ www.adkn.org เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนานาชาติ 

http://www.adkn.org/
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๒.  ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลองค์ความรู้ของโครงการหลวงสู่ชุมชนพื นที่สูง  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื นที่สูงสามารถพึ่งตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยจ้านวน ๓ แผนงาน ดังนี  

 2.1 แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เป็นการด้าเนินการใน
พื นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๓๘ ศูนย์/สถานี ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดพะเยา และจังหวัดล้าพูน มีประชากรทั งหมด ๒๗,๑๕๐ ครัวเรือน ๑๔๕,๘๙๘ คน งบประมาณที่ใช้ด้าเนินงานทั งสิ น 
๑๕๓,๕๖๑,๖๐๐ บาท มีกิจกรรมส้าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ส่งเสริมการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ในพื นที่โครงการหลวง การพัฒนาระบบคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
เช่น การรับรองมาตรฐาน  GAP  และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การรณรงค์เพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื นท่ีสูง การเตรียมความ
พร้อมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาพื นท่ีสูงอย่างยั่งยืน การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนใน
พื นท่ีโครงการหลวง พัฒนาเครือข่ายเยาวชน ฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม การเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการ
การท่องเที่ยว รวมทั งโครงการป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ผลผลิตและผลลัพธ์ทีส่ าคัญ  

๑) การส่งเสริมและถ่ายทอดความรูจ้ากงานวิจัย 
๑.๑) เกษตรกรจ้านวน ๒๕,๐๑๘ ราย ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านไม้ผล  ไม้ดอก พืชผัก พืชผัก

อินทรีย์ ชา กาแฟ และปศุสัตว์ และเลี ยงสัตว์ จ้านวน  
๑.๒) เกษตรกรจ้านวน ๒๔,๐๙๘  ราย ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผล

และพืชผักตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
๑.๓) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๒๗ แห่ง และโครงการขยายผลโครงการหลวง ๒ แห่ง เป็นศูนย์การ

เรียนรู้การพัฒนาพื นท่ีสูงอย่างยั่งยืน และเจ้าหน้าท่ีของโครงการหลวงจ้านวน ๘๔๐ ราย ได้รับการ
พัฒนาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาต่างๆแก่เกษตรกรทั งในพื นที่โครงการหลวงและ
พื นที่สูงอ่ืนๆ   

1.4) องค์ความรู้การปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ของโครงการหลวง และสื่อเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรน้าไปใช้
ประโยชน์ จ้านวน ๒๖ เรื่อง 

1.5) แหล่งเรียนรู้ วิทยากร และหลักสูตรการเรียนรู้  ทั งนี สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้
เรียนรู้ทั่วไป จ้านวน ๕๓,๙๗๘ ราย 

1.6) รณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการลดการใช้สารเคมีแก่เกษตรกร จ้านวน ๒,๘๙๑ ราย 
1.7) รณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกป่าชาวบ้านแก่เกษตรกร ๑๑,๒๔๗ ราย เพื่อส่งเสริมให้

เกษตรกรปลูกป่าส้าหรับใช้ประโยชน์เป็นของตนเองโดยไม่รบกวนป่าธรรมชาติ   
1.8) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในพื นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๓๘ ศูนย์ พึ่งพาตนเองโดย

การจัดท้าแผนชุมชน และส่งเสริมการร่วมกลุ่มของประชาชนเพื่อการด้าเนินงานพัฒนาทั งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน ๔๗,๒๘๘ คน 

1.9) การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการให้ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยว
แก่ประชาชน ๒๖,๔๑๓ คน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนา
การท่องเที่ยว และเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการท่องเที่ยวชองชุมชน  รวมทั งจัดท้า
คู่มือการท่องเที่ยวในโครงการหลวง ผลการจากการด้าเนินงานมีจ้านวนนักท่องเที่ยว ๕๓๑,๔๔๐
และรายได้ ๑๖๕.๙๖ ล้านบาท (ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒) 
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๒)  การพัฒนาอาชีพ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่ม และสร้างประโยชน์ให้
เกษตรกรเป้าหมาย 
2.1) เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลได้รับการรับรองมาตรฐานภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดี ๕,๙๘๘ 

รายในพื นที่โครงการหลวง ๓๘ แห่ง และโครงการขยายผลโครงการหลวง ๖ แห่งและมาตรฐาน 
CODEX ศูนย์ผลิตผล ๔ แห่ง 

2.2) เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตผักอินทรีย์ในพื นที่โครงการหลวง ๑๔ แห่ง เกษตรกร 
๕๙๒ ราย  พื นที่  ๑,๕๐๐ ไร่ 

2.3) คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าที่ส้าคัญในพื นที่โครงการหลวง และพื นที่ขยายผลโครงการหลวง ๖๔ แห่ง 
รวม ๕๐ สายน ้า ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพน ้าตามมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดิน ด้านปริมาณสารเคมี
ก้าจัดแมลงร้อยละ ๑๐๐ ผ่านเกณฑ์ด้านปริมารณจุลินทรีย์ ร้อยละ ๘๖.๑๑ 

๒.๔) เฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยการตรวจวิเคราะห์ดินและแหล่งน ้าที่ส้าคัญ 
๕๐ แหล่ง และเฝ้าระวังผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพของประชาชน โดยการตรวจคัดกรอง
โลหิตของประชาชนจ้านวน ๓,๔๘๒ คน 

๒.๕) ผลผลิตกาแฟจากการรวมรวม แปรรูป คัดบรรจุและจ้าหน่ายผลผลิตในพื นที่โครงการหลวง ๘๖๔ 
ตัน มูลค่า ๗๔.๕๘ ล้านบาท และในพื นท่ีขยายผลโครงการหลวง ๑๘ ตัน มูลค่า ๑.๓๙๘ ล้านบาท 

๒.๖) ปลูกป่าในพื นท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวง ฯ พื นที่ปลูก ๓,๔๖๕ ไร่ จ้านวนต้นไม้ที่ปลูก  ๖๐๔,๗๘๕ ต้น จาก
ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านที่ผ่านมาสร้างรายได้จากการจ้าหน่ายต้นไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ป่า
ชาวบ้าน ๙๕,๒๐๐  บาท มีการน้าไปใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์จากป่าชาวบ้าน  เช่น ฟืน ร่มเงา
กาแฟ  ท้าค้างไม้ผล โรงเรือนเพาะเห็ดหอม เป็นต้น เกษตรกร ๓๔๓ ราย พื นที่ ๒๕๘ ไร่    
จ้านวนต้นไม้ ๔๐,๐๔๙ ต้น 

๒.๗) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและพื นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 
รวม ๑๕ พื นที ่

๒.๘) แผนการพัฒนางานปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙)" 
 

2.2 แผนงานการขยายผลความส าเร็จของโครงการหลวงสู่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง   งบประมาณที่ใช้
ด้าเนินงานทั งสิ น ๑๓๒,๗๑๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๓  งานส้าคัญ ดังนี  

(๑) โครงการขยายผลโครงการหลวง  เป็นการน้าองค์ความรู้จากการโครงการหลวงไปปรับปรับ
ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตาม
แนวทางของโครงการและภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

การด้าเนินงานของโครงการขยายผลโครงการหลวงได้เริ่มด้าเนินการตั งแต่ ปี พ .ศ.๒๕๕๐โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติโครงการขยายผลโครงการระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔)เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เริ่มแรกด้าเนินการในพื นที่ ๑๗ แห่ง จนถึงปัจจุบัน รวม ๒๘ แห่ง ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก จ้านวน ๘๗ กลุ่ม
บ้าน ๑๕,๐๗๔ ครัวเรือน ประชากร ๖๙,๘๕๔ คน  โดยเป็นการบูรณการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณที่ใช้
ด้าเนินงานทั งสิ น ๑๒๕,๔๗๔,๐๐๐ บาท มีกิจกรรมส้าคัญด้าเนินงาน ได้แก่ การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร  การฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาสังคมและการตลาด และด้านการบริหารจัดการ ส้าหรับการ
ด้าเนินงานของสถาบันในระยะที่ผ่านมามีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส้าคัญดังนี   

 
 

 



แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)  ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) 
 

 

ภาคผนวก - 15 - 

 

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

1) การวิจัยและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 
1.1) เกษตรกรจ้านวน  ๒๓,๕๖๑ คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง เพื่อการพัฒนา

อาชีพ และน้าไปปรับประยุกต์ใช้ทั งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 
1.2) เกษตรกรจ้านวน ๑๑,๗๘๙ คน ได้รับส่งเสริมการปลูกพืชโดยเน้นการลดการใช้สารเคมีและการ

ปลูกพืชตามระบบการเพาะปลูกท่ีดี (GAP)  รวม ๕ ประเภท ๖๘ ชนิด พื นท่ีปลูกรวม ๒๒,๐๕๓ ไร่ 
สร้างรายได้ ๔๔,๓๙๒,๓๖๒ บาท 

 ไม้ผล  ๑๓ ชนิด เช่น พลับ  อะโวกาโด เสาวรส มะม่วง  เป็นต้น 
 พืชผัก ๒๓ ชนิด เช่น กะหล่้าปลี ต้นหอมญี่ปุ่น  บีทรูท แครอท คะน้า ผักกาดขาว  เป็นต้น 
 พืชไร่  และข้าว 
 กาแฟอราบิก้า 
 ไม้ดอกไม้ประดับ ๕ ชนิด 

1.3) เกษตรกรจ้านวน ๕,๕๓๗ ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การเลี ยงสัตว์ เช่น สุกร ปลา/กบ  ไก่ เป็ด
เทศ เป็นต้น เพื่อการบริโภคในครัวเรือน  

1.4) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพนอกภาคการเกษตร เน้นการฟื้นฟูอนุรักษ์ และส่งเสริมงาน
หัตถกรรมท้องถิ่น จ้านวน ๓๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม
บริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน รวมสมาชิก ๑,๐๐๔ คน สร้างรายได้ ๑,๔๘๐,๔๕๐ บาท 

2) การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1) ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกป่าชาวบ้านในพื นที่ท้ากิน จ้านวน ๒,๒๓๙ ราย พื นที่ ๒,๒๕๐.๑๐ ไร่ 

จ้านวนต้นไม้ที่ปลูก ๓๐๘,๐๔๓ ต้น และรณรงค์ปลูกป่าของชุมชนในพื นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง จ้านวน ๒๘ แห่ง โดยปลูกต้นไม้รวมทั งสิ น ๕๔๓,๑๖๓ ต้น  

2.2) รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า ในพื นที่ทั ง ๒๘ แห่ง เกษตรกร ๗,๒๖๓ ราย 
ปลูกหญ้าแฝก จ้านวน ๑๓,๔๒๖,๖๐๐  กล้า พื นที่ ๓๐,๖๒๘ ไร่ รวมทั งการจัดท้าแปลงขยายพันธ์
หญ้าแฝกในพื นที่ศูนย์เรียนรู้ของโครงการ จ้านวน ๕ แห่ง ๒๑แปลง และผลิตกล้าพันธุ์แฝกได้
จ้านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ กล้า 

2.3) ส่งเสริมการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของดินทั ง ๒๘ แห่ง ในการผลิตปุ๋ยหมัก ๔,๖๗๕ ตัน และปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ จ้านวน 
๓,๑๑๕ ลิตร 

2.4) รณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการลดการใช้สารเคมีแก่เกษตรกร จ้านวน ๓,๓๔๙ราย   
2.5) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพในแหล่งน ้าส้าหรับใช้ในการเพาะปลูก ในพื นที่โครงการขยายผลโครงการ

หลวง จ้านวน ๒๘ พื นที่ จ้านวน ๒๘ สายน ้า ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดิน ประเภทที่ 
๓ ประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ ๘ (๒๕๓๗)  

3) การพัฒนาสังคมและการตลาด  
3.1) เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับงานสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนจ้านวน ๙๕๒ ราย   และสนับสนุน

กลุ่มให้มีการจดทะเบียนวิสากิจชุมชน ๖ กลุ่ม  เช่น กลุ่มผู้ปลูกกาแฟปางมะโอ กลุ่มผู้ปลูกถั่ว
เหลืองบ้านผาแตก กลุ่มออทรัพย์บ้านแม่สอง กลุ่มผู้ปลูกพริกกะเหรี่ยงบ้านสบเมย กลุ่มผู้ปลูกพริก
กะเหรี่ยงบ้านแม่สามแลบ และกลุ่มผ้าเขียนเทียนบ้านดอยปุย 

3.2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื นที่โครงการขยายผลฯ ๒๘ แห่ง จ้านวน ๒๔๘ กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพทาง
การเกษตร ๘๙ กลุ่ม กลุ่มอาชีพนอกภาคการเกษตร ๓๕ กลุ่ม  กลุ่มด้านสังคม ๘๐ กลุ่ม  กลุ่มด้าน
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๖ กลุ่ม  กลุ่มอื่นๆ ๑๕ กลุ่ม สมาชิกรวมทั งสิ น 
๕,๔๑๗ ราย  

3.3) ด้าเนินงานโครงการหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็งและการออมทรัพย์ มีผู้เข้าร่วม ๓,๐๙๑ ราย  
และส่งเสริมการออมทรัพย์ด้วยกระบอกออมสินไม้ไผ่ จ้านวน ๖๔๒ กระบอก ท้าการผ่ากระบอก
ออมสินไม้ไผ่ จ้านวนเงิน ๒๘๖,๔๖๖ บาท และจัดท้าแผนชุมชนในพื นท่ี ๒๘ แห่ง จ้านวน ๒๘ แผน 
มีผู้เข้าร่วม ๒,๑๔๓ คน โดยชุมชนสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และก้าหนดแนว
ทางการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของชุมชนในปัจจุบัน เป็นการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตนเอง  

3.4) การสนับสนุนด้านการตลาด โดยทดสอบการพัฒนาตลาดผลผลิตในพื นท่ีขยายผลโครงการหลวงทั ง 
๒๘ แห่ง ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ได้แก่ การประเมินความต้องการของตลาด การวางแผนการ
ผลิตและการตลาด การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการจ้าหน่าย
ผลผลิตสู่ตลาด ซึ่งท้าให้ชุมชนสามารถด้าเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดทั งภายในและนอกชุมชน
ได้ โดยมีรูปแบบการตลาด ประกอบด้วย ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) ตลาดภายในชุมชน จ้านวน ๑๕ แห่ง 
๒) ตลาดภายนอกชุมชนและตลาดแบบไม่มีสัญญา จ้านวน ๒๔ แห่ง  ๓) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
และตลาดแบบมีสัญญา จ้านวน ๖ แห่ง  

4) ด้านการบริหารจัดการ  
4.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท้าแผนบูรณาการของโครงการขยายผลโครงการหลวง ร่วมกับ

หน่วยงานท่ีร่วมปฏิบัติงานรวม ๔๐ หน่วยงาน ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะท้างาน
ระดับอ้าเภอ เพื่อเป็นกลไกการขับแผนปฏิบัติการและร่วมกันติดตามความก้าวหน้าและพิจารณา
การแก้ไขปัญหาของการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการอ้านวยการระดับ
จังหวัดรวม ๑๔ ครั ง และจัดประชุมคณะท้างานระดับอ้าเภอ รวม ๘๔ ครั ง 

4.2) จัดท้าศูนย์เรียนรู้ในพื นที่ขยายผลโครงการหลวง ทั ง ๒๘ แห่งโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยแปลง
สาธิต จ้านวน ๘๙ แปลง พื นที่ ๒๒๔.๕๐ไร่ โรงเรือนเพาะช้ากล้าไม้ ๓๔ โรง  โรงเรือนปลูกผัก ๒๘ 
โรง โรงปุ๋ยหมักและโรงเลี ยงไส้เดือนดิน ๒๙ โรง คอกเลี ยงไก่ เป็ดเทศ และสุกร ๓๘ คอก โรงเลี ยง
กระต่าย ๒๖ โรง บ่อเลี ยงปลา และกบ ๒๙ บ่อ บ่อก๊าซชีวภาพ ๒ บ่อ โรงเก็บรวบรวมและคัด
บรรจุผลผลิต ๖ โรง โรงคัดบรรจุ ๒ โรง และโรงเก็บวัสดุการเกษตร ๒๑ โรง มีผู้สนใจศึกษาดูงาน
ในพื นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงทั ง ๒๘ แห่ง รวมทั งสิ น ๑๘,๕๐๑ คน 

(๒) งานประสานงานโครงการ “รักษ์ฯน้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นการปฏิบัติงานในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการรักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  เพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงานภายใต้แผนแม่บท
โครงการรักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) ที่ ครม. เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ มี
พื นที่ด้าเนินงาน ๑๐ ลุ่มน ้า ใน ๖ จังหวัดภาคเหนือ ประชากร ๗,๙๙๓ ครัวเรือน  งบประมาณที่ใช้ด้าเนินงานทั งสิ น 
๔,๘๗๗,๐๐๐ บาท เน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น ้า และป่า
ไม้เพื่อความสมดุลและยั่งยืน  ด้านการศึกษาวิจัย และการบูรณาการภายใต้แผนแม่บท ผลการด้าเนินงานของสถาบัน มีดังนี  

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

1) การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
1.1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

จ้านวน ๕ ครั ง  มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๘ หน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนารวม ๙๕๑ 
คน 

1.2) ประสานและจัดประชุมคณะกรรมการอ้านวยการและคณะกรรมการบริหารและก้ากับดูแล
โครงการ “รักษน์ ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” รวม ๕ ครั ง   
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1.3) ประสานและอ้านวยการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการอ้านวยการและคณะกรรมการบริหารและ
ก้ากับดูแลโครงการ “รักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” รวม ๖ ครั ง  และจัดท้ารายงานผลการ
ตรวจเยี่ยมโครงการประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

1.4) จัดประชุมสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ “รักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” จ้านวน   ๒ ครั ง  มี
เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ้านวน ๑๘ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมจ้านวน ๒๑๒ คน  และ
จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

1.5) การประเมินผลการด้ า เนินงานโครงการ ภายใต้ แผนแม่บทในระยะที่ ผ่ านมา โ ดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาปัญหา ข้อจ้ากัดของการด้าเนินงานและผลกระทบของปัจจัย
ต่างๆทั งภายในและภายนอก รวมทั งจัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้ได้แนวทางและรูปแบบ
การบริหารของแผนในระยะต่อไป 

2) ด้านการศึกษาวิจัย ด้าเนินการโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และชุมชนในการ
ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ดั งเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ผลการด้าเนินงานมีดังนี  
2.1) โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน โดยรณรงค์การปลูก

พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มแหล่งอาหารมีเกษตรกรเข้า
ร่วม ๗๙๗ ราย ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์พืช จ้านวนกว่า ๑๔๐ 
ชนิด เช่น  หวาย  ไผ่   รวมทั งณรงค์การปลูกกล้วยไม้  และคืนกล้วยไม้สู่ป่าธรรมชาติ ๓๘,๙๐๔ 
ต้น 

2.2) คัดเลือกรวบรวมและเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นร่วมกับชุมชนในพื นที่ ๘ ลุ่มน ้า จ้านวน ๑๓๐ 
ชนิด ๒๓,๔๐๓ ต้น สังเคราะห์และประมวลองค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืช
ท้องถิ่น และจัดท้าเป็นฐานข้อมูลจ้าแนกชนิด ตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากพืช
เพิ่มเติม ในลุ่มน ้าแม่ค้า ๒๒๕ ชนิด ๖๒ วงศ์ ลุ่มน ้าลี ๒๒๕ ชนิด ๘๑ วงศ์ ลุ่มน ้าภาค ๒๒๒ชนิด 
๘๘ วงศ์ 

2.3) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื นที่สูงอย่างยั่งยืน   งบประมาณที่ใช้
ด้าเนินงานทั งสิ น ๑,๘๖๔,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจใน
การปลูกหญ้าแฝกแก่เกษตรกร เพื่อรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดิ นและน ้าโดย
เกษตรกรตามแนวทางโครงการหลวง  และเพื่อสนับสนุนการขยายพันธุ์หญ้าแฝกในระดับชุมชน
เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุ์กล้าหญ้าแฝกในระดับชุมชน  ผลการด้าเนินงานมีดังนี  

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

1) เกษตรกรได้รับถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจในการปลูกหญ้าแฝก รวมทั งฝึกปฏิบัติการปลูกและ
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก จ้านวน ๗,๓๐๓ ราย 

2) รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน ้าโดยเกษตรกรตามแนวทางโครงการหลวง ๖,๐๔๕  ราย 
๕,๖๕๒,๙๐๐ ต้น 

3) แหล่งพันธุ์กล้าหญ้าแฝกในระดับชุมชนของพื นที่ขยายผลโครงการหลวง ๑๖ (แห่ง/แปลง/ไร่) สามารถผลิต
พันธุ์กล้าหญ้าแฝกได้   ๙๐๐,๐๐๐ กล้า 

2.3 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูง   

 (๑) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่ด้าเนินงานใน
ลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและชุมชนท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพื นที่สูงโดยรวม เป็นการด้าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื นที่สูง ที่ ครม. เห็นชอบเมื่อวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒  ด้าเนินงานในพื นที่ 
ศศช. จ้านวน ๑๘๐ แห่ง ในพื นท่ี ๘ จังหวัดภาคเหนือ ประชากร ๗,๙๐๒ ครัวเรือน จ้านวน ๓๙,๙๗๑ คน  งบประมาณที่
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ใช้ด้าเนินงานทั งสิ น ๖๗,๑๙๕,๐๐๐ บาท มีกิจกรรมที่ส้าคัญ ได้แก่  รวมรวมสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลส้าเร็จของ
โครงการหลวง การถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้  การพัฒนาจากองค์ความรู้และการบริการของภาครัฐ  และการ
บริหารจัดการ  ผลการด้าเนินงานมีดังนี  

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

1) การถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้  
1.1) การสังเคราะห์และถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู 

ศศช. ๒๑๕ คน มีผู้ลงทะเบียนเรียนรู้ ๑๘,๖๑๐ คน ซึ่งหากนับซ ้าจะมีผู้เรียนรู้ รวม ๑๖๕,๓๐๘ 
คน  

1.2) ผลิตสื่อองค์ความรู้โครงการหลวง ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  จัดท้าสื่อองค์ความรู้โครงการ
หลวงมากกว่า ๔๐ เรื่อง  จัดท้าส้าเนาวีดีทัศน์องค์ความรู้โครงการหลวง ชุดการเรียนรู้ หนังสือ
เสริมประสบการณ์   บทวิทยุ โปสเตอร์กระดาษ และจัดท้าสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ ๕ ปี  

1.3) พัฒนาบุคลากร เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มเติมองค์ความรู้โครงการหลวงให้ครู ศศช. และเจ้าหน้าที่ ทั ง
จากการอบรมและศึกษาดูงาน มีผู้เข้าร่วม  ๒,๖๙๘ คน   

2) การพัฒนาจากองค์ความรู้และการบริการของภาครัฐ   
2.1) ปรับใช้องค์ความรู้ตามสภาพภูมิสังคมของชุมชน  มีการจัดท้าแปลงทดสอบและสาธิตองค์ความรู้

โครงการหลวงในด้านต่างๆ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่  
 จัดท้าแปลงสาธิตองค์ความรู้ แปลงผักปลอดสารพิษ  ๔,๖๗๘ แปลง 
 สาธิตและส่งเสริมการท้าปุ๋ยหมัก จ้านวน ๓๖,๔๕๐ กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์น ้า จ้านวน 

๒๑,๐๘๐ ลิตร และสารไล่แมลง จ้านวน ๒,๖๔๐ ลิตร  
 ส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ในพื นที่กว่า ๖๓.๕ ไร่  

2.2) พัฒนาอาชีพและการตลาด  เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในชุมชนเป็นหลัก โดยส่งเสริมให้
ชุมชนได้เรียนรู้การเลี ยงสัตว์ เช่น การเลี ยงสุกร จ้านวน ๕๑๒ ตัว ไก่และเป็ด จ้านวน ๙,๕๐๗ ตัว 
กระต่าย ๔๑๓ ตัว แพะ ๒๘ ตัว ปลา จ้านวน ๙๘๑,๔๑๐ ตัว และ กบ ๒๘,๕๔๐ ตัว ปลูกไม้ผล
และไม้ท้องถิ่น จ้านวน ๗๒,๖๔๑ ต้น ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ได้แก่ กาแฟ             
อราบิก้า จ้านวน ๘๓,๙๖๐ ต้น มีสมาชิก  ๒๓๕ คน ชาอัสสัม จ้านวน ๑๓,๐๐๐ ต้น ชาเจียวกู่
หลาน จ้านวน ๒,๔๐๐ ต้น  

2.3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
การรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนเพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ 
และการจัดตั งกลุ่มรูปแบบสหกรณ์  ซึ่งชุมชนสามารถจัดตั งกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน ดังนี  กองทุน
ยาสัตว์ กองทุนอาหารสัตว์ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผลิตผ้าทอ และกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ รวม ๘๗ กลุ่ม  

2.4) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีผู้เข้าร่วมทุกกิจกรรม ๖,๓๙๘ ราย 
โดยปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า รวม ๑,๐๗๓,๕๐๐  กล้า ส่งเสริมการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า
ต้นน ้าธารโดยการปลูกป่าชาวบ้าน/ป่าชุมชน/ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง ฯลฯ ๓๘๒,๒๖๒ ต้น 
จัดท้าแนวกันไฟ รวมระยะทาง ๑๕๒ กิโลเมตร จัดท้าและซ่อมแซมฝายชะลอความชุ่ม                
รวม ๑๔๔ ฝาย    

3) การบริหารจัดการ 
3.1) จัดสัมมนาและจัดประชุมเชิงปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วม ๒,๓๕๒  คน  
3.2) การนิเทศติดตามผลการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและชี แนะแนว

ทางการด้าเนินงาน ๑๘๐ กลุ่มบ้านๆ ละ ๒ ครั งต่อปี  ซึ่งได้ด้าเนินการนิเทศโดยคณะผู้เช่ียวชาญ 
๑ คณะและนิเทศโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจาก สวพส. 
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3.3) พัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  โดยจัดท้าเวบไซต์โครงการซึ่งมีระบบ
ฐานข้อมูล  ๑๘๐  กลุ่มบ้าน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติ ซึ่งกระจายอยู่ในพื นที่   
ติดตั งสัญญาณดาวเทียม IP Star  ๑๗  แห่ง  เพื่อเสริมระบบการรายงานและระบบการติดตามได้
ถูกต้องรวดเร็ว และจัดตั งศูนย์เรียนรู้ของโครงการ  ๘ แห่ง 

 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

      มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  สามารถเอื ออ้านวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนโครงการหลวงและการขยายผลความส้าเร็จ
โครงการหลวงสู่ชุมชนบนพื นท่ีสูง ประกอบด้วยจ้านวน ๓ แผนงาน ดังนี  

3.1  แผนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  ด้าเนินการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร
องค์กรให้มีศักยภาพ สามารถรองรับระบบการจัดการเอกสารจากนอกส้านักงานและภายในส้านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีระบบการให้บริการข้อมูลแก่ผู้บริหารในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรม และการจัดซื อจัดจ้าง  เพื่อใช้
ในการวางแผนและการด้าเนินงานในระยะสั นและระยะยาว  และมุ่งเน้นการจัดท้าระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา
บนพื นที่สูงให้ครอบคลุมภาวะทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรมนุษย์บนพื นที่สูง รวมทั งทรัพยากรธรรมชาติและข้อมูล
เชิงพื นที่ และองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้มีเครือข่ายเช่ือมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  งบประมาณที่ใช้ด้าเนินงานทั งสิ น ๗๒,๖๖๘,๖๐๐ บาท มีกิจกรรมที่ส้าคัญ ได้แก่  
จัดท้าระบบ 

ฐานข้อมูลและพัฒนาเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ส้าหรับการวาง
แผนการตัดสินใจในการด้าเนินงานบนพื นที่สูง และจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลโดยพัฒนา
เป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการจัดการความรู้และข้อมูลพื นฐานต่างๆ  ผลการด้าเนินงานมีดังนี  

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาพื นที่สูง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย รวมทั งเช่ือมโยงข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตภายในส้านักงานและระบบอินเตอร์เน็ต
ดาวเทียมในพื นท่ีขยายผลโครงการหลวง ๒๑ แห่ง 

2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายของสถาบันบริเวณอาคาร ๒ และ ๕ โดยติดตั งกล้องวงจรปิด 
เครื่องสแกนลายนิ วมือและเครื่องส้ารองไฟฟ้า ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ รวมทั งการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
สายสัญญาณในห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย และติดตั งสายสัญญาณใยแก้วน้าแสงระหว่างสถาบันและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้านวน ๑ เส้นทาง เพื่อเช่ือมโยงระบบและให้บริการอินเตอร์เน็ต เริ่มใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

3) การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ  ประกอบด้วย 
 พัฒนาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื นท่ีสูง มีการส้ารวจและจัดท้าฐานข้อมูลประชากร

บนพื นที่สูงในพื นที่  ๒๐ จังหวัด  ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื นที่โครงการหลวง   พื นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง  พื นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื นท่ีปลูก
ฝิ่นอย่างยั่งยืน ฯลฯ 

 ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจัดท้าฐานข้อมูลเพื่อก้าหนดเขตการใช้ที่ดินท้ากินและร่างแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ขยายผลโครงการหลวง ๒๗  แห่ง และโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนพื นที่สูง ๖ จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน 
แม่ฮ่องสอน พะเยาและล้าพูน) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการก้าหนดขอบเขตพื นที่ป่าและพื นที่ท้ากิน 
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 การพัฒนาฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื นที่สูงด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ดาวเทียม (IP STAR) โดยติดตั งเครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศที่มีระบบบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ 
ในพื นที่ขยายผลโครงการหลวง ๒๔ แห่ง เพื่อจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศและปริมาณน ้าฝน
แบบต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในพยากรณ์การเพาะปลูกพืชของเกษตร และจะเช่ือมโยงกับ
เครือข่ายการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติจากปัญหาดินถล่มและปัญหาภัยแล้งในอนาคต และ
ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื นที่สูงเว็บไซต์ของสถาบัน  

 การจัดท้าแผนที่เชิงเลขในพื นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง  ๒๔ แห่ง  พื นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ๑๐ แห่ง   พื นที่เครือข่ายการ
เรียนรู้ ๑๘๐ แห่ง ซึ่งเป็นแผนที่ที่ผลิตจากภาพถ่ายที่มีความละเอียดระดับ ๑: ๔,๐๐๐  
สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติงานได้พื นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน  

 จัดท้าฐานข้อมูลสถานภาพการใช้ทรัพยากรบนพื นที่สูงในพื นที่โครงการหลวง ๒ แห่ง และ
พื นที่โครงการขยายผล ๗ แห่ง ได้แก่ ฐานข้อมูลเชิงพื นที่ความเหมาะสมของที่ดินในการผลิต
พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ฐานข้อมูลเชิงพื นที่การชะล้างพังทลายของดิน และ
สถานภาพการใช้ทรัพยากรที่ดินในลุ่มน ้าย่อย รวมทั งโปรแกรมการเรียกใช้ฐานข้อมูลสถานภาพ
การใช้ทรัพยากรบนพื นที่สูงในพื นที่ฏโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง 

 การจัดท้าสารสนเทศภูมิศาสตร์ขอบเขตลุ่มน ้าบนพื นที่สูงใน ๓ จังหวัด เพื่อจัดท้าฐานข้อมูล
ขอบเขตลุ่มน ้าย่อยในพื นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก ที่สอดคล้องกับระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาจากโครงการจัดท้าฐานข้อมูลสถานภาพการใช้ทรัพยากรบนพื นที่สูงในพื นที่
โครงการหลวงและพื นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง   โดยการออกแบบและจัดท้า
ฐานข้อมูลสารสนเทศขอบเขตลุ่มน ้าย่อย พร้อมให้รหัสก้ากับลุ่มน ้าย่อยเพื่ออธิ บาย
ความสัมพันธ์เชิงพื นที่ของลุ่มน ้า โครงข่ายล้าน ้า และต้าแหน่งของพื นที่ต้นน ้า /ปลายน ้า ซึ่ง
สามารถน้าไปใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูลในระบบเรียกใช้ Restus View  

4) การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 พัฒนาระบบเครือข่ายของสถาบันเข้ากับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อใช้

บริการอินเตอร์เน็ตและความร่วมมือทางวิชาการ   
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จ้านวน ๒๕ เครื่องและซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ส้าหรับการใช้งานและ

เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์  
 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายซึ่งอยู่ที่อาคาร AR๔๕ โดยติดตั งกล้องวงจรปิด 

เครื่องสแกนลายนิ วมือ เครื่องปรับอากาศ และได้ปรับปรุงบานประตูและหน้าต่างให้มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ น 

 ติดตั งระบบกระจายสัญญาณภายใน  (LAN) และติดตั งจุดเช่ือมสาย UTP จ้านวน ๕๐ จุด  
 จัดท้าระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อช่วยในการ

บริหารจัดการและรองรับกิจกรรมการจัดนิทรรศการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์และการ
ให้บริการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและอนุรักษ์พันธุ์พืช  

5) ระบบการให้บริการองค์ความรู้พื นที่สูง 
 จัดท้าฐานข้อมูลองค์ความรู้พื นที่สูง (H-RM) ประกอบด้วย ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพืชผัก

พื นที่สูง  ๑๒๔ เรื่อง  ไม้ผลพื นที่สูง ๑๘ เรื่อง  ไม้ดอกพื นที่สูง  ๕๐ เรื่อง  (ไม้ดอกและไม้ตัด
ดอก) ผักพื นบ้านและสมุนไพรพื นที่สูง ๑๓๑ เรื่อง ชุดการเรียนรู้ ๕๗ เรื่อง และเรื่องอื่นๆ (ปศุ
สัตว์ หัตถกรรม) ๙ เรื่อง  

 ฐานข้อมูลองคค์วามรู้งานวิจัยของโครงการหลวงและของสถาบัน   
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 ข้อมูลองค์ความรู้พื นที่สูงรายสาขา ในลักษณะชุดการเรียนรู้  คู่มือการเรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ 
ข้อมูลสื่อ วีซีดี มีข้อมูลเผยแพร่แล้ว ๘๒๙ รายการ และอยู่ระหว่างการปรับปรุง ๑๑๙ รายการ 

 การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเครือข่ายวิชาการ “e-library” โดยเช่ือมโยงกับระบบห้องสมุด
กลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

6) พัฒนาระบบสื่อสารและประชาสมัพันธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
 พัฒนาเครือข่ายอินทราเน็ตเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในและการจัดการเอกสารของ

บุคลากร 
 พัฒนาเว็บไซต์ของสถาบัน http://hrdi.ot.th เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ

สถาบัน มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ีสูง (องค์การมหาชน)  ผู้เข้าชม
จ้านวน ๗๔๘,๗๑๖ ครั ง  

 พัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของสถาบัน http://hrdi.ot.th/hrdi/interCo/ และ
http://adkn.org  ส้าหรับพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการระดับนานาชาติ ผู้เข้าชมจ้านวน  
๒๓๕,๑๘๕ ครั ง  

 พัฒนาเว็บไซต์โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนพื นที่สูง
๑๘๐ กลุ่มบ้าน http://mis.hrdi.or.th/inforcenter/projectrep/default.aspx  ผู้เข้าชม 
จ้านวน ๒๓๕,๑๘๕ ครั ง  

 พัฒนาเว็บไซต์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ http://www.royalparkrajapruek.org ผู้เข้าชม
จ้านวน ๖๓,๘๑๖ ครั ง  

 พัฒนาเว็บไซต์โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวในพื นที่โครงการ
หลวง http://www.thairoyalprojecttour.com/  ผู้เข้าชมจ้านวน ๘๓,๕๗๓ ครั ง 

7) โครงการประเมินผลการด้าเนินงานแผนแม่บท และกิจกรรมส้าคัญของสถาบัน ประกอบด้วย 
 โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื นท่ีโครงการหลวง  
 โครงการประเมินผลการด้าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื นที่สูง

อย่างยั่งยืน 
 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื นที่สูง (กึ่งกลาง

แผน) 
 โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมและประเมินผลการด้าเนินงานโครงการ "รักษ์น ้า

เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" 
 โครงการส้ารวจความพึงพอใจและความต้องการผู้รับบริการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง  

(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔) 
 โครงการนิเทศและติดตามผลการด้าเนินงาน  (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔) 

 3.2  แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานขององค์กร  

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบบริหารบัญชีและการเงิน  ระบบการเบิกจ่ายเงิน
ประมาณ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นโครงการ รวมถึงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น และสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี งบประมาณที่ใช้ด้าเนินงานทั งสิ น ๓๔๐,๘๓๙,๘๖๐ 
บาท ผลการด้าเนินงานมี ดังนี  

 
 
 
 

http://hrdi.ot.th/
http://hrdi.ot.th/hrdi/interCo/
http://adkn.org/
http://mis.hrdi.or.th/inforcenter/projectrep/default.aspx
http://www.royalparkrajapruek.org/
http://www.thairoyalprojecttour.com/%20%20ผู้
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ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

๑) งานอ านวยการบริหารจัดการ 

1.1) จัดประชุมคณะกรรมการสถาบัน ๕๘ ครั ง จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ ๔ ครั ง 
คณะอนุกรรมการของสถาบันทั ง ๖ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการวิจัย ๓๖ ครั ง คณะอนุกรรมการ
พัฒนาสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง ๓๐ ครั ง  คณะอนุกรรมการ
พัฒนาและบริหารงานบุคคล ๓๓ ครั ง คณะอนุกรรมการก้ากับแผนปฏิบัติการขยายผล  ๕๖ ครั ง  
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ๓๐ ครั ง คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๒๙  ครั ง 

1.2) สรุปมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ีสูงประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ 
1.3) ประสานและจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)  

จ้านวน ๕ ครั ง   
1.4) จัดท้าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐-

๒๕๕๔) เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ 
1.5) จัดท้าแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)  มติครม.เห็นชอบเมื่อ ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๐ และแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  มติครม.
เห็นชอบเมื่อ เห็นชอบเมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ 

1.6) จัดท้าแผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)  มติครม.เห็นชอบเมื่อ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
มติครม. เห็นชอบเมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ 

1.7) จัดท้าแผนแม่บทโครงการ “รักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” (พ.ศ. ๒๕๕๑ -๒๕๕๔)  มติครม.
เห็นชอบเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐    

1.8) จัดท้าแผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนพื นที่
สูง ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๓ –๒๕๕๕)  มติครม.เห็นชอบเมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

1.9) ร่วมกับส้านักงาน ป.ป.ส. จัดท้าแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขการปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน  (พ.ศ. ๒๕๕๓ –๒๕๕๖)  มติครม.เห็นชอบเมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒    

1.10) ร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท้าแผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื นที่สูง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) มติครม.เห็นชอบ
เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  และจัดท้า (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์ บนพื นที่สูง ระยะ ๕ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) มติครม.เห็นชอบเมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

1.11) การด้าเนินการตามตัวชี วัดของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   (ก.พ.ร.) โดยผล
การด้าเนินงานของสถาบันมีการพัฒนาในทิศทางที่ดี ระดับคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์สูง  โดยมี
คะแนนอยู่ในช่วง ๔.๖๔๑๑ – ๔.๙๔๘๖ 

1.12) สรุปผลการด้าเนินงานของสถาบันและจัดท้ารายงานประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๐ -๒๕๕๔ 

๒) งานสนับสนุนการปฏิบัติการ 

1.1) ระบบการบริหารจัดการภายในสถาบัน (MIS) ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ ระบบบริหาร
โครงการและงบประมาณ ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบการขอจัดซื อจัดจ้างแบบอิเล็คทรอนิคส์ 
ด้วยโปรแกรม (Winspeed) ระบบบริหารงานบุคคล  และ ระบบงานวิจัย เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.2) จัดท้าระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน และปรับปรุงกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินงานของสถาบัน 
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1.3) การด้าเนินการจัดท้าต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งปฏิบัติงานตามค้ารับรองการปฏิบัติงานประจ้าปี  โดยมี
การจัดท้าฐานข้อมูลและจัดท้าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

1.4) ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงินประจ้าปี และจัดท้ารายงานการเงินประจ้าปี 
1.5) ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื อจัดจ้าง 
1.6) งานธุรการและงานประชาสัมพันธ์ รับ-ส่งหนังสือภายในสถาบันและภายนอก  รวมทั งออกค้าสั่ง

ของสถาบัน  
1.7) งานพัสดุและอาคาร ด้าเนินการจัดซื อ/จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ของส้านักงาน  

๓) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ได้จัดท้าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

เพื่อให้สถาบันสามารถป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ น และมีการก้าหนดมาตรการที่สามารถลดมูลเหตุและ
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดขนาดและระดับความเสี่ยงมรายอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้  ซึ่งมีผลให้การ
ด้าเนินงานบรรลุความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และบรรลุตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน โดยมีกลไกการ
ด้าเนินงานที่สอดคล้องกันตั งแต่ระดับส้านักจนถึงระดับสถาบัน และเช่ือมโยงการด้าเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ มีการแต่งตั งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของสถาบัน เพื่อน้านโยบายการบริหารความเสี่ยงจากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ 
ประเมินความเสี่ยง ติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการควบคุมภายในของสถาบัน จัดท้ารายงานการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 โดยปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจของสถาบัน ทั งสิ น ๑๙ โครงการ/กิจกรรม  แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก ๙ กิจกรรม  ระดับสูง ๑๖ กิจกรรม  
ส่วนปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีโครงการ/กิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของ
สถาบัน ทั งสิ น ๑๒ โครงการ/กิจกรรม  แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก ๓ กิจกรรม  ระดับสูง ๙ กิจกรรม  และได้น้ามา
จัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ จากผลการด้าเนินงาน ได้มีจัดท้าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 3.3  แผนงานการพัฒนาบุคลากร  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
เจ้าหน้าท่ีสถาบันให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ รวมทั งเพื่อเสริมสร้างสถาบันไปสูก่าร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถจัดความรู้ความรู้ส้าหรับการวิจัยและพัฒนาพื นที่สูงอย่างยั่งยืนและสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันโครงการหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งบประมาณที่ใช้ด้าเนินงานทั งสิ น ๑๕,๒๗๐,๓๐๐ 
บาท ผลการด้าเนินงานมีดังนี  

(1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้มีการจัดท้าระบบ Competency (สมรรถนะ) ให้กับบุคลากร
ภายใต้กรอบโครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ีสูง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
ให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมและทัศนคติให้เป็นไปตามที่องค์กรต้องการ  

(2) จัดท้าแผนและหลักสูตรฝึกอบรมตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
กลุ่มงาน (Functional Competency) โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรม (Training) ทั งภายใน
สถาบันและร่วมกับหน่วยงานภายนอก และการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Non Training ได้แก่ การดูงานนอกสถานที่ การ
สอนงาน การมอบหมายงาน โปรแกรมพี่เลี ยง และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

(3) จัดฝึกอบรม๑๐๑ หลักสูตร ๑๖๒ ครั ง เจ้าหน้าที่เข้าร่วม ๓,๐๙๐ คน และจัดประชุมสัมมนา
ประจ้าปีเพื่อสรุปผลการด้าเนินงานของสถาบันจ้านวน ๑๐ ครั ง  ๑,๑๐๐  คน 
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4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์  

สถาบันได้รับมอบพื นที่และทรัพย์สินของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ จากกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๒ เป็นต้นมา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานช่ือว่า “อุทยานหลวงราช
พฤกษ์”เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ ปัจจุบันอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีพื นที่ ๔๖๘ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา  มีวัตถุประสงค์
การบริหารจัดการเพื่อให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพืชสวนและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ งบประมาณที่ใช้ด้าเนินงานทั งสิ น ๑๖๐,๖๘๗,๖๔๐ 
บาท มีกิจกรรมส้าคัญ ประกอบด้วย (๑) งานด้านวิชาการและการเรียนรู้  เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว การเรียนรู้ด้านพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดและตกแต่งภูมิทัศน์ (๒) การส่งเสริมกิจกรรมและ
นิทรรศการ การจัดประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ (๓) การประชาสัมพันธ์และการตลาด  และ(๔) การบริหารจัดการ  
โดยมีผลการด้าเนินงาน ดังนี  

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

1) จัดท้าแผนการบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ อนุมัติเรื่องการโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และ
งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนการบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 
๒๕๔๙ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ีสูง (องค์การมหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการ 

2) รายได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่ด้าเนินการในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (รายได้หลังหักภาษี) รวมทั งสิ น 
๔๕,๕๔๕,๒๖๖.๙๕  บาท  (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔)  

3) จ้านวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์  รวมทั งสิ น ๙๖๙,๑๖๐ คน  (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-
๒๕๕๔)  โดยมีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ พบว่าระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ นจาก ร้อยละ ๗๘.๘๓  (พ.ศ.๒๕๕๓) เป็นร้อยละ ๘๕.๓๖ (พ.ศ.๒๕๕๔)  

4) จ้านวนผู้เข้ามาเรียนรู้ในอุทยานในรูปแบบต่างๆ ทั งสิ น ๓๑,๕๔๔ คน 
5) ศึกษาความเป็นไปได้ของการด้าเนินงานธุรกิจและหารายได้ของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 

๒๕๔๙ 
6) จัดท้าแผนธุรกิจอุทยานหลวงราชพฤกษ์  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
7) งานวิชาการและการเรียนรู้ 

7.๑)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยมีผู้เรียนรู้ จ้านวน ๓๑,๕๔๔ คน ประกอบด้วย  
 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส้าหรับชีวิตประจ้าวัน  

เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดและตกแต่งภูมิทัศน์ พืชสมุนไพรท้องถิ่น การปลูกพืชไร้ดิน เป็นต้น               
มีจ้านวนผู้เรียนรู้  ๓,๖๘๖ คน  

 ให้ความรู้แบบกลุ่มตามฐานการเรียนรู้โดยน้าชมสวนและบรรยายให้ความรู้ มีจ้านวนผู้เรียนรู้
๑๔,๒๖๐ คน  

 จัดค่ายเยาวชน เช่น โครงการหลวงเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ ค่าย English with Earth Camp  ค่าย
เครือข่ายเยาวชนโครงการหลวงสร้างสรรค์สื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม  มีจ้านวนเยาวชนเข้าร่วม  ๓๖๖ คน  

 นิทรรศการวิชาการด้านการเกษตร มีจ้านวนผู้เรียนรู้ ๑๓,๒๓๒ คน  
7.๒) รวบรวมพรรณไม้จ้านวนทั งสิ น ๒,๖๖๑ ชนิด และจัดท้าฐานข้อมูลพรรณไม้ในอุทยานหลวงราช

พฤกษ์ ๖๔๓ ชนิด ประกอบด้วย กล้วยไม้ ๑๕๕ ชนิด ปาล์ม ๗ ชนิด เฟิร์น ๔ ชนิด ไม้คลุมดิน ๕ 
ชนิด ไม้น ้า ๘ ชนิด ไม้พุ่ม ๖๙ ชนิด ไม้ยืนต้น ๒๒๙ ชนิด ไม้ล้มลุก ๑๑๐ ชนิด ไม้เลื อย ๕๓ ชนิด 
หญ้า ๓ ชนิด และได้จัดท้าโปรแกรมโครงสร้างฐานข้อมูลพรรณไม้พร้อมทั งบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมแล้วเสร็จจ้านวน ๔๗๓ ชนิด 
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8) การพัฒนาและปรับปรุงสวน 
๘.๑) งานปรับปรุงและพัฒนา  โดยดูแลรักษาบ้ารุงพรรณไม้ เพื่อให้สวนสะอาดและสวยงามอยู่

ตลอดเวลา รวมทั งการเปลี่ยนพรรณไม้ดอกนานาชนิด รวมถึงปรับปรุงพัฒนาสวน เพื่อเปลี่ยน
มุมมอง ให้สวนมีความแปลกตา สวยงามและน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม โดยมีการ
ปรับปรุง ๑) สวนกล้วยไม้  ๒) จัดสวนแบบอังกฤษบริเวณแนวแกนกลาง ๓) สวนบอนไซ ๔) พื นที่
ทางเข้า – ออกด้านหน้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๕) หน้าอาคารบริการนักท่องเที่ยว ๖) สร้าง
อุโมงค์ต้นไม้ ๗) สวนไทยบริเวณเนินขั นบันได ๘) บริเวณด้านหน้าประตูช้าง ๙) อาคารโลกแมลง 
๑๐) สวนรีไซเคิล ๑๑) บริเวณเนินหลังเต่า ทางเข้า-ออกหลักและเนินราชพฤกษ์ ๑๒) สวนป่าเขต
ร้อน ๑๓) ภายในเรือนร่มไม้ ๑๔) สวนสวัสดี ๑๕) สวนทะเลทราย ๑๖) อาคารส้านักงาน ๒ ๑๗) 
อุโมงค์ทางเดิน (Green tunnel)  และ๑๘) งานต้นไท้ใหญ่รอบบริเวณอุทยานพร้อมระบบน ้า 

๘.๒) งานขยายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เพาะเลี ยงพรรณไม้เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ ทั งสิ น ๒๐๕,๔๖๐ 
ต้น ผลิตพรรณไม้และเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเพื่อจ้าหน่าย จ้านวน ๔๗ รายการ รวมทั งหมด ๑,๘๗๐ 
แบ่งเป็นไม้ขวด ๓๐ รายการ จ้านวน ๑,๕๐๐ ขวด และไม้กระถาง จ้านวน ๑๗ รายการ รวม 
๓๗๐ กระถาง นอกจากนั นได้ผลิตด้วยการเพาะเมล็ด ปักช้า จ้านวน ๗๐ ชนิด รวมกว่า ๒๐,๐๐๐ 
ต้น ผลิตปุ๋ยหมัก ๒๐ ตัน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น ้า ๑,๘๐๐ ลิตร และผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินได้ ๒๐๐ ลิตร 
ซึ่งเมื่อน้ามาใช้พบว่าได้ผลดี ท้าให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์สามารถประหยัดงบประมาณในการ
จัดซื อปุ๋ยดังกล่าวได้เป็นเงินจ้านวน ๑๕๔,๐๐๐ บาท  

๘.๓) ด้านภูมิสถาปัตยกรรม  ด้าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ ตามแผนการเตรียมความ
พร้อมในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔  ประกอบด้วย งาน
ปลูกต้นไม้ริมทางเดิน   งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสวนให้ร่มรื่น  เพิ่มไม้ใหญ่พร้อมปลูก 
๓๒ รายการ ๕๒ ต้น  พรรณไม้ ๑,๒๑๓ รายการ  งานปรับปรุงลานจอดรถและถนนทางเข้า-ออก 

๘.๔) ด้านสถาปัตยกรรม  ด้าเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการหลังใหม่   งานปรับปรุงงานระบบและ
พื นที่อาคารนิทรรศการหลังเดิม   งานปรับปรุงอาคารโลกแมลง   งานก่อสร้างอาคารส้านักงาน   
งานปรับปรุงโครงสร้างหอค้าหลวง   งานซ่อมแซมหอพระ  งานปรับปรุงสวนทฤษฎีใหม่  งานสร้าง
ตู้แสดงนิทรรศการในหอค้าหลวง  งานปรับปรุงอาคารนิทรรศการกล้วยไม้ 

๘.๕) ด้านสุขาภิบาล  ด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียประจ้าจุด และงานก่อสร้างและซ่อมแซม
ห้องน ้า 

9) การจัดกิจกรรมและการตลาด 
๙.๑) จัดกิจกรรมด้านการตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ๑) งานเทศกาลดอกไม้บาน                      

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๓๖๒,๖๓๗ คน ๒) งาน Agriculture Asia ๒๐๑๐ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการ ๒๖๕ คน มีผู้เข้าชมงาน ๑๐,๐๐๐  คน ๓) งานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง 
๘๘,๘๐๕ คน ๔) งานวันเด็กแห่งชาติ ๖,๖๑๐ คน ๕) งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็น
เลิศเทิดไท้องค์ราชัน ภาคเหนือ ๓๐,๒๘๑ คน ๖) งานวันวาเลนไทน์  ๕,๗๕๖ คน ๗) จัดงานปี๋ใหม่
เมืองดอกเอื องงาม ๒๐,๑๙๕ คน ๘) งานวันต้นไม้แห่งชาติ ๑,๒๓๖ คน  ๙) วันแม่แห่งชาติ 
๒,๑๐๓ คน  

๙.๒) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล  ได้แก่ จัดการแถลงข่าว และจัดบูธประชาสัมพันธ์ในงาน
เทศกาลต่างๆ  
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๒. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดของสถาบัน 
          ๑) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของสถาบันที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่สูง 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของสถาบัน ในครั งนี  เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั งที่ 
๑ ซึ่งคณะผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาจุดอ่อน-จุดแข็งของสถาบันฯโดยใช้กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey ๗ Ss 
Framework) เป็นแนวทาง ประกอบด้วย ๗ key words ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังรูปด้านล่างนี  

 
           รูปที่ ๒: กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey ๗ Ss Framework) 

สรุปปัจจยัภายในที่ส่งผลต่อการพฒันาพื นที่สูงของสถาบันได้ดังนี  

(๑)  ค่านิยมร่วม (Shared values) 
 สถาบันมีจุดแข็งของค่านิยมร่วมในด้านการเป็นหน่วยงานหลักในงานพัฒนาที่สูง ยังมีบางส่วนของคนใน

องค์กรที่ขาดความเช่ือมั่นในองค์กร 
 องค์กรมีทัศนะที่ดีต่อชาวเขา หรือ กลุ่มชาติพันธ์ุ และปรารถนาจะช่วยเหลือชุมชนบนพื นท่ีสูงให้มีความ

เข้มแข็ง แต่การให้ความส้าคญัต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีน้อย 
 เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท้าภารกิจเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยความอดทน เสียสละ จงรักภักดี โดยมุ่งเน้นความส้าเร็จของโครงการ แต่ยังขาดเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน  
 องค์กรมีการท้างานที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน และท้างานร่วมกัน

แบบพ่ีสอนน้อง  แต่ยังมีปัญหาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนภายในองค์กร  

(๒) โครงสร้าง (Structure) 

 สถาบันมีโครงสร้างและการแบ่งสายบังคับบัญชาท่ีชัดเจน มีงบประมาณสนับสนุน แต่โครงสร้างการบริหารที่
มีอยู่ไม่สอดคล้องกับการท้างานเชิงพื นที่ (area based approach) ทั งยังไม่สามารถรองรับการขยายตัวของ
องค์กรในระยะข้างหน้า  

 สถาบันได้แยกออกมาจากระบบราชการแล้ว แต่การท้างานยังอิงระบบราชการ  ท้าให้การปฏิบัติงานขาด
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

 สถาบันมีโครงข่ายการสื่อสารที่กวา้งขวางครอบคลุมพื นท่ีแต่ยังมีอุปสรรคด้านโครงสร้างพื นฐานในการสื่อสาร 
 
 



แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)  ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) 
 

 

ภาคผนวก - 27 - 

 

 (๓) กลยุทธ ์(Strategy) 

 สถาบันก้าหนดกลุ่มเป้าหมายและพื นที่ด้าเนินงาน ในลักษณะตั งรับ ยังขาดการขยายผลเชิงรุก ยังไม่ได้ใช้
ความได้เปรียบเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพมาเป็นจุดแข็งเท่าที่ควร ขาดการจ้าลองฉากทัศน์ส้าหรับ
อนาคต และยังไม่มีการปรับกลยุทธ์การท้างานให้เหมาะสม 

 สถาบันมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางแก่คนทั่วไป 
 สถาบันมีการวิจัยและพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์หลัก แต่ยังไม่ได้น้าผลการวิจัยสู่การปฏิบัติมากพอ ทั งยังไม่มีแผน

ที่ชัดเจนในการบูรณาการองค์ความรู้จากภาคส่วนต่างๆของสถาบัน 

(๔)  ระบบ  (Systems) 

 สถาบันมีระบบการท้างานที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้  แต่ระเบียบการบริหารองค์กรและโครงสร้าง
บริหารงานบุคคลยังไม่ชัดเจน ขาดคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบสนับสนุน (back office) ยังไม่สมบูรณ์มีการ
ตอบสนองที่ล่าช้าเพราะติดยึดกับระบบราชการ 

 มีการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ แต่ยังไม่น้าผลการจากการติดตามประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการ
ด้าเนินงานเท่าท่ีควร 

 มีระบบข้อมูลทั งในระดับพื นทีแ่ละส่วนกลาง  แต่ยังขาดระบบวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
รวมถึงขาดข้อมูลด้านความต้องการและความสุขท่ีแท้จริงของคนบนพื นท่ีสูง  

 ขาดบูรณาการแผนและเชื่อมโยงงานของแต่ละส้านัก ทั งยังขาดความชัดเจนในการน้าแผนสู่การปฏิบัติ 
 ระบบสวัสดิการขององค์กรยังไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานภายในทุกระดับ นอกจากนี สถาบันยังขาดระบบ

การบ่มเพาะบุคลากร ขาดระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร รวมทั งขาดระบบให้รางวัลต่อผู้ที่มี
ความคิดริเริ่มหรือผู้สร้างนวัตกรรมในงานพัฒนาพื นที่สูง 

(๕) รูปแบบ  (Style) 

 สถาบันส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีแนวคิดที่เปิดกว้าง ให้อิสระแก่เจ้าหน้าที่ในการคิดและท้างาน แต่
บุคลากรบางส่วนยังขาดภาวะผู้น้า หรือยังขาดการฝีกฝนเพื่อเป็นผู้น้าท่ีดี 

 สถาบันให้ความส้าคัญกับการบริหารแบบบูรณาการทั งภายในและกับภายนอกสถาบัน แต่ยังขาดการประสาน
ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับงานพัฒนา ท้าให้ขาดการท้างานที่เป็น
ทีมขององค์กรอย่างแท้จริง 

 ผู้บริหารใส่ใจติดตามงาน ด้วยระบบการติดตามงานท่ีเข้มข้น  แต่ผลของการบูรณาการในพื นท่ียังไม่ชัดเจน 

(๖)  บุคลากร (Staff) 

 สถาบันมีช่องว่างระหว่างวัยของบุคลากร กล่าวคือ ขาดบุคคลากรระดับกลางที่เป็นตัวเช่ือมและรับช่วงงาน
ระหว่างบุคคลากรอาวุโสกับเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ 

 สถาบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางซึ่งครอบคลุมประเด็นงานที่
รับผิดชอบในปัจจุบันเกือบทุกด้าน แต่ยังขาดเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด และการพัฒนาสถาบันเกษตรกร และ
ขาดบุคคลากรด้านสังคม 

 เจ้าหน้าท่ีมีทักษะความสามารถ แต่ลักษณะการท้างานยังเป็นต่างคนต่างท้างาน 

(๗) ทักษะ (Skill) 

 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของสถาบันเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท้างานพัฒนาที่สูงเป็นอย่างดี แต่
เจ้าหน้าท่ีใหม่ยังขาดความรู้และทักษะในการท้างานพัฒนาพื นที่สูง ขาดทักษะในการประสานงานเชิงบูรณา
การ ถนัดท้างานเฉพาะด้าน ขาดการคิดเชิงระบบ รวมทั งขาดทักษะในการจัดเตรียมเอกสารราชการ  
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 เจ้าหน้าที่บางส่วนมีความสามารถท้างานร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทั งมีศักยภาพเป็นผู้น้าด้านสังคมอุดม
ความรู้ให้แก่ภูมิภาค แต่ยังมีบางส่วนที่ขาดความเป็นมืออาชีพ กล่าวคือ ท้างานโดยไม่ศึกษาแผน ขาดการ
เรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ไม่ค่อยมีความคิดริเริ่ม รวมทั งขาดทักษะในการบริหารจัดการเวลาที่ดี  

 เจ้าหน้าที่สนามสวนหนึ่งได้รับการยอมรับจากชุมชนและเกษตรกร ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่บางส่วนซึ่งมี
ความรู้แต่ขาดความมั่นใจในวิธีการท้างาน 

 ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่ามีระบบการพัฒนาบุคลากรแบบพี่สอนน้อง มีการเรียนรู้จากรุ่นเก่าสู่รุ่น
ใหม่ ขณะเดียวกันพบว่าบุคลากรรุ่นพ่ีไม่ได้เขียนเอกสารเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์หรือข้อมูลในอดีต บางคน
ยังขาดความรู้ในการถ่ายทอดประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่สูง 

การวิเคราะห์ปัจจัยนอกได้ใช้ PESTEL Analysis Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ผลกระทบของปัจจัยภายนอกต่อการด้าเนินงานขององค์กรในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ช่วยให้เข้าใจใน “ภาพใหญ่” ในบริบท
ที่องค์กรด้าเนินงานอยู่ และเลือกใช้ “โอกาส” จากสิ่งท่ีเป็นปัจจัยเกื อหนุน และป้องกัน/ลดผลกระทบจากสิ่งท่ีเป็นข้อจ้ากัด/
อาจเป็นอุปสรรค 

สรุปปัจจยัภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื นท่ีสูงของสถาบันได้ดังนี  

(๑) ด้านการเมือง  

 ปัจจัยที่เป็นโอกาส ได้แก่ การพัฒนาพื นที่สูงมีความส้าคัญต่อความมั่นคงของชาติ ทุกรัฐบาลสนับสนุนงาน
โครงการหลวง ขณะที่นโยบายการพัฒนาพื นท่ีสูงของเกือบทุกรัฐบาลยังไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง 

 รัฐมีนโยบายให้ความส้าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หรืองานปราบปรามยาเสพติด ขณะเดียวกัน
หากรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วน จะส่งผลให้งบประมาณในการพัฒนาพื นที่สูงลดลง และ
นโยบายปรับเพิ่มเงินเดือน อาจส่งผลให้สถาบันจ้างบุคคลากรน้อยลง 

 การกระจายอ้านาจท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้างบประมาณสนับสนุนแผนชุมชน (บนพื นที่สูง) และ
ภาคีต่างๆมีโอกาสมีส่วนร่วมในงานพัฒนาพื นที่สูงเพิ่มขึ น ขณะที่การเปลี่ยนแปลงผู้น้าการเมืองท้องถิ่นส่งผล
ให้การท้างานพัฒนาที่สูงไม่ต่อเนื่อง และงบประมาณอุดหนุนที่ อปท. ได้รับจากรัฐบาลมักไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 การ reshape พื นที่ป่าท้าให้คนบุกรุกป่าน้อยลง แต่อาจส่งผลให้เข้าพื นท่ีท้างานได้ยากขึ น 
 หลักธรรมาภิบาลท้าให้เจ้าหน้าท่ีมีคุณธรรม แต่การเพิ่มขั นตอนตรวจสอบท้าให้งานช้าลง 

(๒)  ด้านเศรษฐกิจ 

 ภาวะเศรษฐกิจตกต่้าและอัตราการว่างงานสูง จึงท้าให้ประชาชนบนพื นที่สูงกลับเข้าสู่อาชีพเกษตร ส่งผลให้
สถาบันมีโอกาสได้ท้างานมากขึ น แต่การเพิ่มค่าแรงท้าให้นายจ้างเปลี่ยนไปเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวมากขึ น 
ส่งผลให้ประชากรบนพื นท่ีสูงว่างงาน 

 การค้าไร้พรมแดนท้าให้มีอุปสงค์ด้านอาหารปลอดภัยมากขึ น ซึ่งสนับสนุนต่อภารกิจของสถาบัน ขณะที่
การค้าเสรีมีผลกระทบต่อการผลิตพืชเมืองหนาว 

(๓)  ด้านสังคม 

 การเพิ่มจ้านวนของประชากรบนพื นท่ีสูง ท้าให้มีความต้องการทรัพยากรมากขึ น ส่งผลให้พื นทีป่่าลดลง 
 ประชากรมีการศึกษาสูงขึ นอาจท้าให้มีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ น ขณะเดียวกันอาจ

ท้าอาชีพการเกษตรน้อยลง รูปแบบวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมดั งเดิมมีการสืบทอดลดลง 
 สังคมเปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมส่งผลให้ง่ายต่องานพัฒนา ขณะเดียวกันความหลากหลายอาจ

ส่งผลให้ความสามัคคี ความร่วมมือลดลง ต่างคนต่างอยู่ ท้าให้ชุมชนอ่อนแอ 
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 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานอาจส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกันอาจน้ามาซึ่งความฟุ่มเฟือย หนี สินที่
เพิ่มขึ น และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

(๔)  ด้านเทคโนโลยี 

 เทคโนโลยีด้านการลดต้นทุนและการถนอมอาหารเป็นคุณต่อการพัฒนาพื นท่ีสูง แต่สินค้า GMO ราคาถูกเป็น
คู่แข่งกับสินค้าของเกษตรกร นอกจากนี  bio-technology ลดความได้เปรียบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื นที่สูง 

 เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีราคาถูกลง และสามารถซื อหาได้อย่างแพร่หลายท้าให้การสื่อสารสัมพันธ์สะดวก
รวดเร็วมากขึ น ขณะเดียวกันท้าให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ น และอาจน้าไปสู่แหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือการล่อลวงต่างๆ 

 การจดสิทธิบัตรเป็นช่องทางการเพิ่มมูลค่าในการสร้างรายได้และช่ือเสียงของสถาบัน ขณะเดียวกันเป็นการ
เพิ่มค่าใช้จ่ายของสถาบันฯในเรื่องค่าลิขสิทธิ์ของ software และhardware ต่างๆ 

 Software สนับสนุนการท้างานบริหารของสถาบันในด้านการจัดการองค์ความรู้ การท้างานวิจัย เป็นต้น 
ขณะเดียวกันอาจส่งผลให้คนตกงานเพราะเทคโนโลยีเข้ามาแทน หรือเกิดการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ น 

(๕)  ด้านสิ่งแวดล้อม 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้าให้โลกให้ความส้าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ น รัฐบาลอาจให้ความสนใจ
สนับสนุนเพิ่มขึ น สินค้าเกษตรอาจได้รับราคาสูงขึ น ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่ง
ผลกระทบให้มีโรคแมลงศัตรูพืชแพร่ระบาดมากขึ นทนขึ น และการออกดอกออกผลของพืชเปลี่ยนไป 

 การเกษตรบนที่สูงอาจเป็นที่มาของการปนเปื้อนของสารพิษในธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ขณะเดียวกันอาจ
กระตุ้นให้เกิดกลุ่มผู้ซื อใหม่ๆที่ต้องการสินค้าอาหารปลอดภัย พร้อมทั งยอมจ่ายในราคาที่แพงขึ น 

 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีขอบเขตส่งผลให้เกิดภัยพิบัติและความขาดแคลน
ทรัพยากร ขณะเดียวกันความขาดแคลนอาจน้ามาซึ่งความตระหนักของสังคมและความร่วมมือในการอนุรักษ์
คุ้มครองทรัพยากรที่คงเหลืออยู่ 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติอาจน้ามาซึ่งรายได้ของชุมชน ขณะเดียวกัน
อาจท้าให้เกิดขยะมูลฝอยและผลกระทบต่อสภาพของธรรมชาติได้ในท่ีสุด 
 

๓) ประเด็นพัฒนา/ยุทธวิธีของสถาบัน  

น้าผลการวิเคราะห์ SWOT เป็นแนวทางเพื่อให้ได้ยุทธวิธีที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับแต่ละสถานการณ์  ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี  

3.1) ประเด็นพัฒนาเชิงรุก/ยุทธวิธีเชิงรุก (การใช้จุดแข็งช่วงชิงโอกาส) 
๑) ขยายองค์ความรู้ของโครงการหลวงสู่ชุมชนบนพื นท่ีสูงอย่างทั่วถึงและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
๒) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรของชุมชนที่มีความหลากหลาย

ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เช่น น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพมาให้บริการ 
๓) ขยายเครือข่ายการท้างานแบบบูรณาการโดยใช้ความคล่องตัวขององค์กรควบคู่กับการใช้ เทคโนโลยี 
๔) ใช้จุดแข็งจากการที่มีพื นที่เป้าหมายและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยท่ีชัดเจนในการหาทุนวิจัย 
๕) มุ่งมั่นเจริญรอยตามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้องค์ความรู้ขยายโอกาสการพัฒนาของ

ชุมชน 
๖) ใช้ศักยภาพของบุคลากร ในเรื่องความรู้และพฤติกรรม บุคลากรมีปริญญาโท เอก สนับสนุนงานได้มี

ความทุ่มเทให้ความร่วมมือกับสถาบันเป็นอย่างดี 
๗) สถาบันเสริมสร้างสนับสนุนเพื่อสร้างงานผลผลิตของสถาบันฯ เพื่อเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ 
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๘) เนื่องจากสถาบันฯออกนอกระบบราชการแล้ว สามารถก้าหนดระบบระเบียบของตนเองได้ ใช้ความ
คล่องตัวตรงนี ขยายงานและเครือข่าย 

๓.๒) ประเด็นพัฒนาเชิงป้องกัน/ยุทธวิธีเชิงป้องกัน (การใช้จุดแข็งเลี่ยงอุปสรรค) 
๑) ท้าการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม  
๒) พัฒนาอาชีพทางเลือก โดยใช้องค์ความรู้จากโครงการหลวง เพื่อลดการติดยาเสพติด และการ

เคลื่อนย้ายแรงงานสู่เมือง 
๓) เพิ่มการกักเก็บน ้าฝนและความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื นที่สูง เช่น ฝายแม้ว เพื่อเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ของดิน ลดความเสี่ยงของภัยแล้งและโลกร้อน 
๔) บูรณาการหน่วยงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อลดพื นที่ท้ากินที่ไม่เหมาะสม เช่นการปลูกข้าวโพดบน

พื นที่ลาดชันและยอดดอย เพื่อเพ่ิมพื นท่ีป่าและพื นที่แนวกันชน (buffer zone) 
๕) พัฒนาชุมชนบนพื นท่ีสูงให้มีความเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๓) ประเด็นพัฒนาเชิงแก้ไข/ยุทธวิธีเชิงแก้ไข (การใช้โอกาสแก้ไขจุดอ่อน) 
๑) เสริมสร้างระบบการจัดการความรู้บ่มเพาะให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ที่ขาดประสบการณ์ 
๒) สร้างต้นแบบในการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ น 
๓) บูรณาการกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่

มีศักยภาพในพื นท่ีอย่างครบวงจร 
๔) ใช้ CSR จากภาคเอกชนมาสนับสนุนภารกิจวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ 

๓.๔)  ประเด็นพัฒนาเชิงรับ/ยุทธวิธีเชิงรับ (การใช้ลดจุดอ่อน เลี่ยงอุปสรรค) 
๑) การประยุกต์เอาผลงานวิจัยไปปฏิบัติ  

 ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ศึกษาและติดตามผลกระทบจาก climate change และเสนอแนวทางแก้ไข 
 ให้ความส้าคัญของการน้าผลงานวิจัย/ปัจจัยการผลิตไปใช้ในทางปฏิบัติ 

๒) การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 อาหารคุณภาพ 
 ยกระดับให้ได้มาตรฐานภูมิภาค 
 พัฒนากลุ่มอาชีพและระบบ logistic 

๓) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสื่อสาร 
 เตือนภัยเพื่อปรับตัวรับ climate change และให้ความรู้ประชาชน 
 สร้างระบบการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต 
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Back Office และการสื่อสารถึงศูนย์ 

๔) การปรับโครงสร้างและบุคลากรองค์กร 
 การประสานงานโครงการหลวง 
 การสร้างค่านิยมร่วมองค์กร 
 พัฒนาบุคลากรทดแทน/ถ่ายทอดความรู้ 
 การขยายพื นท่ี 
 ก้าหนดแนวทางปฏิบัติของการใช้พื นที่ป่าร่วมกับอาสาสมัครป่าไม้ และชุมชน 
 สร้างกระบวนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในองค์กร 
 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื นท่ีสูงโดยมีหน่วยงานรองรับ 
 สร้างความมั่นคงให้กับบุคลากร 
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๕) การสร้างรายได้ให้สถาบัน 
 รายได้จากสิทธิบัตร 
 รายได้จากการรับงานวิจัย/ฝึกอบรม 
 เพิ่มรายได้จากอุทยานหลวง 
 รายได้จากฐานข้อมูลและสิ่งพิมพ์ 
 รายได้จากเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ/ในประเทศ 

นอกจากนี ผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ (Organization and Management – 
O&M) ของสถาบันซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนของผลลัพธ์อื่นๆของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนบนพื นที่สูง 
ควรแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่มภารกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี  

๑) โครงสร้าง ประกอบด้วย การปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันให้เหมาะสมกับภารกิจปัจจุบัน และการ
กระจายอ้านาจในพื นที่ด้าเนินการ รวมทั งการขยายเครือข่ายการท้างานเชิงบูรณาการ ซึ่งต้องใช้ความคล่องตัวขององค์กร
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัย 

๒) การหารายได้ เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มทางเลือกด้านรายได้ให้กับสถาบันฯ เช่น การสร้าง brand image 
การใช้จุดแข็งของสถาบันฯในการหาทุนวิจัย เพราะมีพื นที่เป้าหมายและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่แน่นอน ตลอดจน
การใช้ CSR จากภาคเอกชนมาสนับสนุนภารกิจของสถาบันฯ 

๓) การจัดการองค์ความรู้ โดยบูรณาการเช่ือมโยงองค์ความรู้ให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
๔) บุคลากร โดยเน้นเสริมสร้างระบบการจัดการความรู้ และบ่มเพาะให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ที่ยังขาด

ประสบการณ์ รวมทั งพัฒนาบุคคลากรของสถาบันฯให้เป็น Change Agent มืออาชีพ 
๕) ระบบการสื่อสาร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสื่อสาร เพื่อช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งให้สามารถสื่อสารกับเครือข่ายและโลกกว้าง  
๖) การวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการวิจัยที่ขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวง เพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์

ของชุมชนและเครือข่าย ตลอดจนการน้าผลวิจัยไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
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