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1. นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ 
3.3 นโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ  
3.3.1 ภาคการเกษตร 

มาตรา 83   การวิจัยและพัฒนา 

1. วิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและการตลาด 
มุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้โครงการหลวง ทั้งด้าน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชส าคัญ พืชอาหารเพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร การฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชด าริ การเพิ่ม
ศักยภาพการตลาดและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐาน วิจัยการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานของพืช
ท้องถิ่นและพลังงานชีวมวล รวมทั้งศึกษาและทดสอบความเหมาะสม
จากองค์ความรู้โครงการหลวง โดยน าเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะสม 
ควบคู่กับการสร้างกระบวนการเรยีนรู้ของชุมชน โดยด าเนินการแล้ว 10 
ชุดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
99.30 
2. วิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
มุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงระบบ เพื่อการจัดการ
ระบบนิเวศดิน น้ าและป่า การสร้างต้นแบบเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการจัดการธาตุอาหารพืช การวิจัยเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมบน    
พื้นที่สูง การรวบรวม อนุรักษ์ และต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม

 สวพส. 
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ในระดับชุมชน และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ด้านลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร และสิ่ งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์
และสังคมในการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรดิน น้ า และป่าไม้ เพื่อสร้างกลไกเกี่ยวกับระบบการร่วม
จัดการและดูแลเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ โดยด าเนินการแล้ว 
13 ชุดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 99.46 
3. การบริหารจัดการงานวิจัย 
3.1  การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการสร้างสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัย โดย 
1.) บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง 

1.1) ยื่นจดทะเบยีนลิขสิทธ์ิ ประเภทวรรณกรรม 14 รายการ  
1.2) ยื่นขอจดทะเบียนอนสุิทธิบัตร “สตูรผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งการ

อักเสบของผิวหนัง” 1 รายการ  
1.3) แก้ไขค าขอรับอนุสิทธิบตัรการประดิษฐ์ 1 รายการ 
1.4) เว็บไซตเ์ผยแพร่ผลงานทรัพยส์ินทางปัญญา 1 เว็บไซต ์
1.5) พื้นที่คุ้มครองทางสมุนไพรฯ  1  รายการ 

2) เสรมิสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิทธิของชุมชน ใน 2 พ้ืนท่ี 

     2.1) เครื่องหมายการค้า “เครื่องเงินพระบาทห้วยตม้” ในพื้นที่ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ล าพูน  
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   2.2)  สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วย
ห้อม”  ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแมล่าน้อย จ.แมฮ่่องสอน  

3.2 การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ 
ด าเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกี่ยวกับผลส าเร็จของโครงการหลวง และความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยการรับการ
สนับสนุนผู้เช่ียวชาญ ให้ค าปรึกษา และถ่ายทอดองค์องค์ความรู้ ดังนี ้
1) เผยแพร่พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับผลส าเร็จของโครงการหลวงในงาน Thai 
Festival 2013 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ งาน 
Fine Food Australia 2013 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

2) ความร่วมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย มีการประชุม
คู่ขนานความร่วมมือทางวิชาการในการประชุม CND 56 
ฝ่ายไทยได้ยืนยันถึงความต้องการความร่วมมือจากฝ่าย
โคลอมเบียด้านการพัฒนาคุณภาพกาแฟ ซึ่งฝ่ายโคลอมเบีย
โดยหน่วยงาน UACT ได้มีหนังสือแสดงความต้องการที่จะ
คงความร่วมมือทางวิชาการไทย -โคลอมเบีย ต่อไป เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกเพ่ือทดแทนพืช
เส พ ติ ด  โด ยจะ ได้ ห ารื อ เกี่ ย วกั บ ก ารแลก เป ลี่ ย น
ประสบการณ์การพัฒนาต่อไป 

3) ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ติดตามให้ค าปรึกษา
กลุ่มเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร
ตามแนวทางโครงการหลวงในระดับชุมชน จ านวน 5 ครั้ง 

4) แลกเปลี่ ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ด้ านการพัฒนากับ
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นานาชาติ อาทิเช่น สัมมนาวิชาการนานาชาติ ประชุม
หารือร่วมกับส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 
ศึกษาดูงานเรื่องเฮมพ์ การเกษตรบนพ้ืนที่สูง การส่ง
เยาวชนไทยไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ จ านวน 7 
ครั้ง 

5) ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ และประชุมหารือความร่วมม ือ ณ 
ประเทศเดนมาร์ก รวมทั้ง พบปะเจรจาเรื่องการจัดซื้อหัวพันธุ์
ทิวลิปพันธุ์คิงภูมิพล ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  ร่วมกับส านักงานที่
ปรึกษาเกษตร ประจ ากรุงแคนเบอร์ร่า  

6) จัดการสัมมนาธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้น าเข้ากาแฟใน
ออสเตรเลีย ศึกษาดูงานตลาดกาแฟ เพื่อให้ทราบแนวโน้มความ
นิยมในการบริโภคกาแฟของชาวออสเตรเลีย 

7) ศึกษาดูงานสวน Hunter Valley Gardens ซึ่งมีการจัดสวนรูปแบบ
ต่างๆ เป็นสวนแบบถาวร 9 แบบ และกึ่งถาวรจัดแสดงตามฤดูกาล  

การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 

1. สนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพ้ืนที่โครงการหลวง 
ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบูรณาการแผนปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีการการเกษตร สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของศูนย์/สถานี
ของโครงการหลวง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยระบบการสอบทวนย้อนกลับ การลดการใช้สารเคมีบน
พื้นที่สูง และการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อเป็น
องค์กรพึ่งตนเองที่มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ รวมทั้ง เพื่อรองรับ
กิจกรรมเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง โดยถ่ายทอด
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เทคโนโลยี 707 ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด 44,429 ราย 
2. การขยายผลโครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 
ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาอาชีพภาค
การเกษตร เช่น ส่งเสริมการปลูกพืชโดยเน้นให้เกษตรกรลดการใช้
สารเคมี และการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนและ
นอกภาคการเกษตร เช่น การส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่น และการ
เตรียมความพร้อมของชุมชนด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาสังคมและ
การตลาด เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการพัฒนาด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรที่เหมาะสมภายใต้บริบทของชุมชน รวมทั้งการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยี 1,824 ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด 44,370 ราย 
3. การปฏิบัติงานสนับสนุนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” 
เป็นโครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระเสาวนีย์สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยด าเนินงานในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด 10 ลุ่มน้ า โดย
สถาบันด าเนินงานในฐานะฝ่ายกรรมการและเลขานุการโครงการ“รักษ์
น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เน้นการบริหารงานของโครงการให้เกิดความ
ต่อเนื่อง โดยด าเนินการโครงการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 
4. การจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ด าเนินงานภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง โดยการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้จาก
โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนสามารถน าไปใช้ได้จริง 
ตามศักยภาพที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
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องค์กรท้องถิ่นและชุมชน ด าเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
(ศศช.) จ านวน 91 แห่ง ใน 4 จังหวัด  และพัฒนาศักยภาพชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 22 แห่ง โดยมีผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยี 774 ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด 17,366 ราย 

การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

ด าเนินการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช รวมทั้งเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวและพักผ่อน
ทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณพืช
หลากหลายชนิด ภายในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยตั้งแต่วันที่               
1 ตุลาคม 2555– 30 กันยายน 2556 มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 651,317 คน  มีผู้ได้รับความรู้จาก
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ โลกแมลง พรรณไม้ในเรือน
ร่มไม้ พืชสมุนไพร จ านวน 8,401 คน  โดยในช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรมที่
ส าคัญ คือ 
1) การจัดนิทรรศการ : ปทุมมาทิวลิบ แห่งสยาม ระหว่างวันที่ 25 

กรกฎาคม 2556- 18 สิงหาคม 2556 

 

การเพ่ิมศักยภาพการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ขยายผล
โครงการหลวง ด าเนินการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมระดมความ
คิดเห็นของคนในชุมชน และท าประชาพิจารณ์ จัดตั้งคณะกรรมการ 
สร้างข้อบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหารจัดการท้องถิ่นบน
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ฐานความรู้ภูมิปัญญาตามภูมิสังคมของชุมชน ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
ป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ า การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยด าเนินการ
โครงการแล้วคิดเป็นร้อยละ 95 
 

 


