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การด าเนินมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและ 
แนวทางปฏิบัติ 

หน่วยงานที่
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1 มาตรา 83  * ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการด าเนินการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง

(องค์การมหาชน) 

30 มิถุนายน 57 การวิจัยและพัฒนา 

1.  วิจัยสนับสนุนการเสรมิสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด มุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยเชิง  
บูรณาการองค์ความรูโ้ครงการหลวง ท้ังด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชส าคัญ พืชอาหารเพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร การฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชด าริ การเพิม่ศักยภาพการตลาดและ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐาน วิจัยการผลิตพลังงานทดแทนจากพืช
พลังงานของพืชท้องถิ่นและพลังงานชีวมวล รวมทั้งศึกษาและทดสอบความเหมาะสมจากองค์ความรู้
โครงการหลวงโดยน าเทคโนโลยไีปปรับใช้ให้เหมาะสม ควบคู่กับการสรา้งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
โดยด าเนินการไปแล้ว 14 โครงการ มีผลการด าเนินงานร้อยละ 56.48 

 
2. วิจัยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรพัยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม เป็นการวิจัย

เชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศยัร่วมกับป่าไมไ้ด้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนา
ชุมชนต้นแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหารุนแรงบนพ้ืนท่ีสูง พัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไข
ปัญหารุนแรงบนพ้ืนท่ีสูง ต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลคา่เพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีการพัฒนาระบบการผลิตพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมบนพื้นที่สูง เพื่อส่งเสริม
ให้พ้ืนท่ีโครงการหลวงเป็นแหล่งเรยีนรู้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอย่างยั่งยืน จึงได้น าแนวคิดการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบในแต่ละบริบทสภาพภมูิสงัคมบนพื้นที่สูงมาใช้เป็นหลักของการพัฒนา เพื่อให้มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน เกิดระบบการพัฒนาที่สมดลุและยั่งยืนทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทของภมูิสังคมบนพื้นที่สูงได้ 3 รูปแบบ ได้แก ่ชุมชนป่าเมี่ยง 
ชุมชนที่อาศัยการท านาเป็นหลักและชุมชนท่ีมีพื้นฐานจากการปลูกฝิน่ โดยอาศัยหลักการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการสร้างกระบวนการเรยีนรู้ 
และสรุปบทเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงศึกษาและพัฒนาท่ีสามารถน าไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในชุมชน



ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและ 
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(ว / ด / ป) ผลการด าเนินการ 

พื้นที่สูงอ่ืนๆต่อไป โดยด าเนินการไปแล้ว 12 โครงการ ผลการด าเนนิงานร้อยละ 54.20 
 
3. สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายและสังคมเพ่ือก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาท่ีเหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อนและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการศกึษา
กลไกการเรยีนรู้และการปรับตัวตอ่การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกของชุมชนโครงการหลวง  
ด าเนินการศึกษาและวิจยัข้อเสนอเชิงนโยบาย และกลไกการปรบัตัวต่อผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของสินค้าเกษตร/การพฒันาเทคโนโลยีงานสินค้าเกษตรให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลีย่นแปลง AEC ของสินค้าโครงการหลวง 
และศึกษาดา้นกลไกการเรียนรู้และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกของโครงการ
หลวง โดยด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ มีผลการด าเนินงานร้อยละ 40.63 
 

4. การจัดการองค์ความรู้และบรูณาการงานวิจัยและบนพ้ืนที่สูง ประกอบด้วย  
๑) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย ด าเนินกระบวนการการจัดการองค์ความรู ้โดยรวบรวม สังเคราะหแ์ละ
คัดเลือกองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานสถาบนั
บรรลผุลตามยุทธศาสตร์และเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ มีความเข้มแข็งที่สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้ 
๒) การบริหารจดัการและตดิตามงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์วิจยัและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยด าเนินการไปแล้ว 4 โครงการ มีผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 41.60 

การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 

1. งานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 
เป็นการสนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู ้รณรงค์เพือ่ลดใช้สารเคมีบนพ้ืนท่ีสูงและเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย การ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง การพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง การฟื้นฟูและอนุรักษ์
หัตถกรรมของชนเผ่าบนพ้ืนท่ีสูงและเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการในพื้นที่โครงการหลวงเพื่อเป็นแหล่งขององค์ความรู้ของการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงที่มีการวิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร รวมทั้งพัฒนาศูนย์โครงการหลวงทุกแห่งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ด้านตา่งๆ 
ได้แก ่พืชผัก ไม้ผล ไมด้อก พืชไร่ ชา กาแฟ พืชสมุนไพร และพืชอื่นๆ รวมทั้งการเลี้ยงสตัว ์ 
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โดยด าเนินงานสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลส าเร็จโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอื่นๆ จึงได้
ด าเนิน “โครงการสนับสนุนการพฒันาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยนื”
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูงให้บรรลเุป้าหมาย
ที่ก าหนด มีจ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดตามแนวทางองค์ความรู้โครงการหลวง มีเกษตรกรทีไ่ด้รับ
การถ่ายทอดตามแนวทางองค์ความรู้โครงการหลวง จ านวน 545 ครั้ง 27,693 คน 

2.   งานขยายผลโครงการหลวง   
         เน้นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการเรียนรูจ้ากทุนความรู้ของโครงการ
หลวงผสมผสานกับภมูิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางของโครงการหลวงในพื้นที่สูง รวม 29 แห่ง ใน 24 อ าเภอ ของ 8 จังหวัด มีจ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 2,156 ครั้ง 36,507 คน 

3.   โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”  
          เน้นจัดตั้งถิ่นฐานถาวรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต้นน้ าและลุม่น้ าตามพระราชด าริการอยู่ร่วมกนั
ของคนกับป่า และอนรุักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันมีบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแล โดยมีพื้นท่ีการด าเนินงานท้ังหมด 
จ านวน 11 แห่ง ใน 10 อ าเภอ ของ 7 จังหวัด มีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน  
818 คน 

4.  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างย่ังยืน  
       ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ส. และมลูนิธิโครงการหลวง เพื่อเข้าไปด าเนินงานในพ้ืนท่ีที่มีการปลูกฝิน่
ซ้ าซาก โดยใช้การพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวง ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
และการฟืน้ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
และชุมชนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ี 11 แห่ง 3 จังหวัด 7 อ าเภอ 1  ต าบล 126 กลุ่มบ้าน มีจ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 7,310 คน 

5.  ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนที่สูง  
        เน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของโครงการหลวงสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถน าไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 7 จังหวดั ไดแ้ก ่เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แมฮ่อ่งสอน น่าน  รวม 180 แห่ง และ
พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงในพื้นที่ 5 จังหวัด 10 อ าเภอ จ านวน 13 แห่ง รวมทั้งหมด 193 แห่ง  
มีเกษตรกรที่ไดร้ับการถา่ยทอดตามแนวทางองค์ความรู้โครงการหลวง จ านวน 22,410 คน 
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6.  งานจัดท าแผนชุมชนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 
      1) โครงการส ารวจและจดัท 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
เข้มแข็ง บูรณาการการท างานขององค์กรภาครัฐ ในการสนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชน โดยใช้พื้นที่
เป็นที่ตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลางและคนในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบการพฒันาและแก้ไขปญัหา ผลักดัน
กิจกรรมตามความต้องการของแผนชุมชน มีเกษตรกรทีไ่ด้รับการถ่ายทอดตามแนวทางองค์ความรู้
โครงการหลวง จ านวน 3,081 คน 

การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ ์

         เป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
เป็นแหล่งความรู้ด้านพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเป็นสถานท่ีการจดักิจกรรมและ
นิทรรศการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดบันานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และการเกษตรที่ส าคัญของประเทศ  พัฒนาให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวในระดับนานาชาต ิโดยเพิ่มพรรณไม้
และต้นไม้ใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งความสวยงามและความรม่รื่น ใหม้ีคุณภาพพร้อมให้บริการ ในระดบั
สากล  พัฒนาให้พร้อมในการจัดงาน “อุทยานดอกไม้แห่งอาเซียน” จัดหารายได้ใหส้ามารถลดรายจ่าย
ของรัฐลงได้ และส่งเสรมิการท่องเที่ยว มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยีย่มชม จ านวน 552,224 คน 
จ านวนผู้ที่เข้ามารับการเรียนรู้ด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ 4,033 คน 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน  นางสาวธีตา  วุฒิการณ์    ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีจ้างเหมา         
กลุ่มงาน   กลุ่มตดิตามและประเมนิผล   ส านัก/กอง  ส านักยุทธศาสตร์และแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  กระทรวง/หน่วยงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
โทรศัพท ์ 053 – 328496-8 ต่อ 1302  โทรสาร  053 - 328226   E-mail address  theetawood@gmail.com 


