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31 ธ.ค.๕5 การวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและการตลาด 
มุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้โครงการหลวง ทั้งด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืช
ส าคัญ พืชอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชด าริ การ
เพิ่มศักยภาพการตลาดและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐาน วิจัยการผลิต
พลังงานทดแทนจากพืชพลังงานของพืชท้องถิ่นและพลังงานชีวมวล รวมทั้งศึกษาและทดสอบความ
เหมาะสมจากองค์ความรู้โครงการหลวง โดยน าเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะสม ควบคู่กับการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยเริ่มด าเนินการไปแล้ว 9 โครงการ จากทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 
การวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
มุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงระบบ เพื่อการจัดการระบบนิเวศดิน น้ าและป่า การสร้าง
ต้นแบบเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการจัดการธาตุอาหารพืช การวิจัยเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมบน    พื้นที่สูง การรวบรวม อนุรักษ์ และ
ต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมในระดับชุมชน และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการวิจัย
และพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์และสังคมในการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง ในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน น้ า และป่าไม้ เพื่อสร้างกลไกเกี่ยวกับระบบการร่วมจัดการและดูแลเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเริ่ม
ด าเนินการไปแล้ว 13 โครงการ จากท้ังหมด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การบริหารจัดการงานวิจัย 
- การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

ด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างสิทธิประโยชน์
จากผลงานวิจัย โดย 
1) สังเคราะห์งานวิจัยขอสถาบันท่ีมีศักยภาพ ยื่นขอจดแจ้งลิขสิทธ์ิ จ านวน 14 เรื่อง  
2) สนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิทธิของชุมชน ใน 2 

พื้นที ่
- การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ 

ด าเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับผลส าเร็จของโครงการหลวง 
และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยการรับการ
สนับสนุนผู้เช่ียวชาญ ให้ค าปรึกษา และถ่ายทอดองค์องค์ความรู้ โดย 
1) ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพกาแฟจากโคลอมเบีย  เดินทางมาฝึกอบรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปและการตรวจสอบคุณภาพกาแฟอราบิก้าคุณภาพสูง ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง จ านวน 1 ครั้ง 

2) เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เดินทางไปติดตามให้ค าปรึกษาแก่
กลุ่มเกษตรกรในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้าน
การเกษตรตามแนวทางโครงการหลวงในระดับชุมชน จ านวน 2 ครั้ง 

3) จั ดการสั มมน าวิ ช าการนานาชาติ  เรื่ อ ง  2012 International Symposium: Research and 
Development on Highland Temperate and Sub-Tropical Horticultural Crops มี ผู้ เข้ า ร่ ว ม
สัมมนา 170 คน และมีผู้แทนจาก 5 ประเทศ ร่วมน าเสนอผลงาน ได้แก่ ไต้หวัน ลาว  อินโดนีเซีย 
เวียดนาม ภูฏาน  

4) ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยการเกษตรสิบสองปันนา และศูนย์ส่งเสริมวิชาการเกษตรเมืองลี่
เจียง เพื่อประชุมหารือความร่วมมือกับ Institute of Industrial Crops, YAAS นครคุนหมิง มณฑล            
ยูนนาน และลงนามบันทึกการประชุม ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  

5) การศึกษาดูงานด้านการเกษตรบนพืชที่สูง ณ สถาบันวิจัยผักแห่งอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย  
6) การประชุมนานาชาติ ว่ าด้ วยการพัฒนาทางเลื อก (International Conference on Alternative  

Development (ICAD)) ณ กรุงลิม่า ประเทศเปรู 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7&source=web&cd=8&cad=rja&sqi=2&ved=0CE4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww1.skz2.go.th%2Fhistorysk1%2Fhis4%2Fasean4.htm&ei=dNLbULycKcOqrAfawYCoBw&usg=AFQjCNH1_QH7HcYQmay2fMF0yOoBfZJw6Q
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     การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 
สนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพ้ืนที่โครงการหลวง 
ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบูรณาการแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรท้องถิ่น และ
ชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการการเกษตร สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของศูนย์/สถานี
ของโครงการหลวง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยระบบการสอบทวนย้อนกลับ การลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง และการสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมของชุมชนเพื่อเป็นองค์กรพึ่งตนเองที่มีความเข้มแข็งในด้ านต่างๆ รวมทั้งเพื่อรองรับกิจกรรม
เครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี 63 ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด 
2,548 ราย 
การขยายผลโครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 
ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร เช่น ส่งเสริมการปลูกพืช
โดยเน้นให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนและนอก
ภาคการเกษตร เช่น การส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาสังคมและการตลาด เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการพัฒนาด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรที่เหมาะสมภายใต้บริบทของชุมชน รวมทั้งการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี 43 ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด 1,982 ราย 
การปฏิบัติงานสนับสนุนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดิน” 
เป็นโครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดย
ด าเนินงานในพื้นที่ 6 จังหวัด 10 ลุ่มน้ า โดยสถาบันด าเนินงานในฐานะฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
โครงการ“รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เน้นการบริหารงานของโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเริ่ม
ด าเนินการโครงการแล้วคิดเป็นร้อยละ 9.23 
การจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ด าเนินงานภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง โดยการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนสามารถน าไปใช้ได้จริง ตาม
ศักยภาพที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ด้าน
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการ
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ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและชุมชน ด าเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงให้แก่
ชุมชนในพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) จ านวน 91 แห่ง ใน 4 จังหวัด  
และพัฒนาศักยภาพชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 22 แห่ง โดยมีผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี 3,423 ราย 
การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
ด าเนินการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช รวมทั้ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณพืชหลากหลายชนิด ภายในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ ์โดยตั้งแต่วันที่               
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2555 มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 215,595 คน               
มีจ านวนผู้ได้รับความรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ 1,606 คน ช่วงที่ผ่านมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ 
1) การจัดงานเทศการดอกไม้บาน ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2555- 28 กุมภาพันธ์ 2556 
2) การจัดงานพิธเีฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวามหาราช ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์”  
3) การจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 
การเพ่ิมศักยภาพการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชน
บนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง ด าเนินการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน และท าประชา
พิจารณ์ จัดตั้งคณะกรรมการ สร้างข้อบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหารจัดการท้องถิ่นบน
ฐานความรู้ภูมิปัญญาตามภูมิสังคมของชุมชน ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้น้ า การเสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยเริ่มด าเนินการโครงการแล้วคิดเป็นร้อยละ 19.58 
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