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31 มี.ค. 57 1.  วิจัยสนับสนนุการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 
ศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของพืชที่มีศักยภาพในการ

แข่งขัน มุ่งเน้นการวิจัยและทดสอบสาธิตเพื่อพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ
กาแฟอราบิก้า  ส่งเสริมการปลูกองุ่น  เสาวรสหวาน อาโวกาโด ไม้ดอก ข้าว การวิจัยและพัฒนาการ
เพาะปลูกและแปรรูปผลติภณัฑ์จากเฮมพ์  การวิจยัพืชทางเลือกใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน เป็นพืชที่
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง การศึกษาวิจัยนีมุ้่งเน้นการน าชีวภณัฑ์ที่ได้จาก
โครงการวิจัยและพัฒนาปจัจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมเีกษตรบนพื้นท่ีสูง และการศึกษาดา้น
การตลาดเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการจ าหนา่ยผลิตผลผัก
อินทรีย์ของโครงการหลวง รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ไปยังเกษตรกรทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อ
ยอดองค์ความรู้และเทคโนโลย ีรวมไปถึงไดผ้ลผลิต มีปริมาณ คุณภาพและมลูค่าสูงขึ้น อันจะน ามาซึ่ง
ความยั่งยืนทางรายได้ของเกษตรกรในระยะยาว นอกจากน้ี ยังมีการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือด้าน
งานวิจัยและพัฒนาคณุภาพผลผลติกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อเสริมสร้างและสนบัสนุนให้เกดิผลประโยชน์ตอ่
เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง  รวมจ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ  ด าเนินการครบทั้ง   14  โครงการ  มีผลการ
ด าเนินงานร้อยละ  15.39 

2.  วิจัยการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม 
     การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่าง
ยั่งยืน เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหารุนแรงบนพื้นที่สูง พัฒนาชุมชนต้นแบบการ
พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหารุนแรงบนพื้นที่สูง ต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มกีารพัฒนาระบบการผลิตพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมบนพื้นทีสู่ง   

    เพื่อส่งเสริมให้พ้ืนท่ีโครงการหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน จึงได้น าแนวคดิ
การพัฒนาชุมชนต้นแบบในแต่ละบริบทสภาพภูมสิังคมบนพื้นที่สูงมาใช้เป็นหลักของการพัฒนา เพื่อให้มี
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ความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน เกิดระบบการพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืนท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทของภูมิสังคมบนพ้ืนท่ีสูงได้ 3 รูปแบบ 
ได้แก ่ชุมชนป่าเมี่ยง ชุมชนที่อาศัยการท านาเป็นหลัก  และชุมชนที่มีพ้ืนฐานจากการปลูกฝิ่น โดยอาศยั
หลักการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการสรา้ง
กระบวนการเรียนรู้ และสรุปบทเรยีน เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงศึกษาและพัฒนาท่ีสามารถน าไปถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ในชุมชนพื้นที่สูงอ่ืนๆ ต่อไป รวมจ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ  โดยเริ่มด าเนินการไปแล้ว     13  
โครงการ  มผีลการด าเนินงานร้อยละ  25.18 
 
3.  สนับสนนุการวิจัยเชิงนโยบายและสังคมเพ่ือก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

    การวิจัยสินค้าโครงการหลวงทีม่ีศักยภาพในการแข่งขันภายใต้การเปลีย่นแปลงของสภาวะโลกร้อน
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการศึกษากลไกการเรียนรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกของชุมชนโครงการหลวง  ด าเนินการศึกษาและวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบาย และกลไกการ
ปรับตัวต่อผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของสินค้าเกษตร/การพัฒนาเทคโนโลยีงานสินค้า
เกษตรให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง และข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการปรับตัวต่อผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลง AEC ของสินค้าโครงการหลวง และศึกษาด้านกลไกการเรียนรู้และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกของโครงการหลวง  รวมจ านวนทั้งสิ้น  3 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนนิการ      
ทั้ง   3  โครงการ   
 
4.  การจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง 
     ๑) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย  ด าเนนิกระบวนการการจัดการองค์ความรู ้โดยรวบรวม สังเคราะห์
และคัดเลือกองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
สถาบันบรรลผุลตามยุทธศาสตร์และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็งที่สามารถแข่งขันกับองค์กร
อื่นๆได ้
     ๒) การบริหารจดัการและตดิตามงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์วิจัยและพฒันา
ให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิผลสูงสดุ 

1)      ๓)  งานพัฒนาเครือข่ายวิจัยและแลกเปลีย่นประสบการณ์การวจิัยและการพัฒนากับนานาชาติ 
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศไดส้่งเสริมให้มีการเข้าถึงและน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ

พัฒนาคุณภาพผลผลติของพืชที่ใช้ในการปลูกทดแทนพืชเสพติด ส่งผลให้งานการพัฒนาเครือข่ายวิจยัและ
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แลกเปลีย่นประสบการณ์การพัฒนากับนานาชาติ จ าเป็นต้องด าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการน าองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
บนพ้ืนท่ีสูงน าร่องในต่างประเทศ และ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตของโครงการหลวงอย่างต่อเนื่อง ให้เป็น
ที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศให้กว้างขวางและแพร่หลายมาก
ขึ้น  รวมจ านวนทั้งสิ้น 2  งาน  ด าเนินการไปแล้วทั้ง     2 งานการบริหารจดัการและติดตามงานวิจัย   มี
ผลการด าเนินงานร้อยละ   31.05 
 
5.  งานสนับสนนุการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 
       การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู ้รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝา้
ระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาคณุภาพผลผลติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง การพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง   การฟื้นฟูและอนุรกัษ์
หัตถกรรมของชนเผ่าบนพ้ืนท่ีสูง  และเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการในพื้นที่โครงการหลวง  เพื่อเป็นแหล่งขององค์ความรูข้องการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงที่มีการวิจัย 
พัฒนา และถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร รวมทั้งพัฒนาศูนย์โครงการหลวงทุกแห่งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ด้านต่างๆ 
ได้แก ่พืชผัก ไม้ผล ไมด้อก พืชไร่ ชา กาแฟ พืชสมุนไพร และพืชอื่นๆ รวมทั้งการเลี้ยงสตัว ์ 
           ด าเนินงานสนับสนุนโครงการหลวง และขยายผลส าเร็จโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพื้นที่สงูอื่นๆ 
จึงได้ด าเนิน “โครงการสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศนูย์เรียนรู้การพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอย่าง
ยั่งยืน”เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่งให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด    มีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดตามแนวทางองค์ความรู้โครงการหลวง  
จ านวน  350  ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด  17,122  ราย 
 
6.   งานขยายผลโครงการหลวง   
         เน้นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการเรียนรูจ้ากทุนความรู้ของโครงการ
หลวงผสมผสานกับภมูิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางของโครงการหลวงในพื้นที่สูง รวม 29 แห่ง ใน 24 อ าเภอ ของ 8 จังหวัด   มีจ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอดตามแนวทางองค์ความรู้โครงการหลวงไมต่่ ากว่า  32,088  ราย 
7.   โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”  
       เน้นจัดตั้งถิ่นฐานถาวรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าตามพระราชด าริการอยูร่่วมกันของ
คนกับป่า และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันมีบทบาทหน้าท่ีของ
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คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแล โดยมีพื้นท่ีการด าเนินงานท้ังหมด 
จ านวน 11 แห่ง ใน 10 อ าเภอ ของ 7 จังหวัด  มีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดตามแนวทางองค์
ความรู้โครงการหลวงไมต่่ ากว่า  707  ราย 
8.  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินอยา่งยั่งยืน  
       ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ส. และมลูนิธิโครงการหลวง เพื่อเข้าไปด าเนินงานในพ้ืนท่ีที่มีการปลูกฝิน่
ซ้ าซาก โดยใช้การพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวง ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
และชุมชนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ี 11 แห่ง 3 จังหวัด 7 อ าเภอ 1  ต าบล 126 กลุ่มบ้าน   มีจ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอดตามแนวทางองค์ความรู้โครงการหลวงไมต่่ ากว่า 1,234 ราย 
 
9.  ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชมุชนบนพื้นที่สูง  
        เน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของโครงการหลวงสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถน าไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 7 จังหวัด ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แมฮ่อ่งสอน น่าน  รวม 180 แห่ง และ
พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงในพื้นที่ 5 จังหวัด 10 อ าเภอ จ านวน 13 แห่ง รวมทั้งหมด 193 แห่ง  มี
จ านวนเกษตรกรที่ไดร้ับการถ่ายทอดตามแนวทางองค์ความรูโ้ครงการหลวงไม่ต่ ากว่า 14,022 ราย 
 
10.  งานจัดท าแผนชุมชนในพืน้ที่ขยายผลโครงการหลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
      1) โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลในระดับกลุม่บ้าน (29 แห่ง)  โดยเป้าหมายของการ
ด าเนินงานของโครงการขยายผลโครงการหลวงคือการช่วยให้ประชากรมีรายได้ที่พอเพียง ชุมชนเข้มแข็งมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดแีละยั่งยืนซึ่งการด าเนินงานจะมุ่งพัฒนาโดยใช้พลัง  3 ด้าน ของการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอย่าง
ยั่งยืนคือ การสรา้งรายได้ การสร้างสิ่งแวดล้อม และการสร้างความมัน่คงทางสังคม  โดยพื้นฐานความ
ต้องการ ของชุมชนผ่านกระบวนการการจดัท าแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการ
ส ารวจข้อมลู การจดัท าฐานข้อมูลในระดับกลุม่บ้านเพื่อใช้จัดเก็บ รวมรวม ข้อมูลชุมชน และวิเคราะห์
ข้อมูลหมู่บ้านชุมชนที่สามารถช้ีใหเ้ห็นจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค และข้อมลูดังกล่าวใช้เป็น
ข้อมูลจัดท าแผนงาน Master plan ของชุมชนต่อไป  
       2) โครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง(5 แห่ง) เสรมิสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปญัหาในท้องถิ่นของตนเองใน
ทุกๆๆด้าน ตามความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการจดัท าแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ น าไปสู่ชุมชนที่



ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและ 
แนวทางปฏิบัติ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว / ด / ป) ผลการด าเนินการ 

เข้มแข็ง บูรณาการการท างานขององค์กรภาครัฐ ในการสนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชน โดยใช้พื้นที่
เป็นที่ตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลางและคนในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบการพฒันาและแก้ไขปญัหา ผลักดัน
กิจกรรมตามความต้องการของแผนชุมชน   มีจ านวนเกษตรกรที่ได้รบัการถ่ายทอดตามแนวทางองค์
ความรู้โครงการหลวงไมต่่ ากว่า  2,108 ราย 

 
11. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
         เป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
เป็นแหล่งความรู้ด้านพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเป็นสถานท่ีการจดักิจกรรมและ
นิทรรศการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดบันานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และการเกษตรที่ส าคัญของประเทศ  พัฒนาให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวในระดับนานาชาต ิโดยเพิ่มพรรณไม้
และต้นไม้ใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งความสวยงามและความรม่รื่น ใหม้ีคุณภาพพร้อมให้บริการ ในระดบั
สากล  พัฒนาให้พร้อมในการจัดงาน “อุทยานดอกไม้แห่งอาเซียน”  จัดหารายได้ใหส้ามารถลดรายจา่ย
ของรัฐลงได้  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    มีประชาชนและผูส้นใจเข้าเยี่ยมชม  จ านวน  470,206  คน  มีผูไ้ด้รับความรูจ้ากฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ 
อาทิ  เกษตรทฤษฎีใหม่  โลกแมลง  พรรณไม้ในเรือนรม่ไม้ พืชสมุนไพร จ านวน 37,421  คน 
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