กลยุทธ์งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้จัดทากลยุทธ์งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2563) ขึ้น โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ นักวิจัยดาเนินงานวิจัยภายใต้กรอบของแผนกลยุทธ์ ซึ่ง
คณะกรรมการของสถาบันมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2559-2563) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มุ่งเน้นการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง
ยั่ งยื น เพื่อ ให้ ชุ มชนบนพื้น ที่ สู งมี ความมั่ น คงด้า นอาหาร และสามารถอยู่ ร่ว มกับป่ าได้อย่ างยั่ งยื น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
เป้าประสงค์
ชุมชนบนพื้นที่สูงเกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหาร และ
การศึกษาระบบการปลูกพืชอาหารที่เหมาะสมกับสภาพบนพื้นที่สูง
แนวทางการวิจัยที่สาคัญ ได้แก่
1. การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด
1. จานวนองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตพืชอาหาร
2. ระบบการปลูกพืชอาหารที่สาคัญ
3. จานวนชนิดพืชท้องถิ่นที่สูญหายหรือขาดแคลนในชุมชนได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร
เป้าประสงค์
องค์ความรู้ของโครงการหลวงได้รับการพัฒนาต่อยอดและนาไปทดสอบในพื้นที่สูงอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต พืชและสัตว์ รวมทั้งลด
ต้นทุนการผลิตตลอดโซ่อุปทาน การปรับปรุงหรือคัดเลือกพันธุ์พืช -สัตว์ที่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ดี ตลอดจนการศึกษาพืชท้องถิ่นเพื่อสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน
แนวทางการวิจัยที่สาคัญ ได้แก่
1. การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ของโครงการหลวง
2. การนาองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปทดสอบในพื้นที่สูงอื่นๆ
3. การวิจัยเพื่อหาชนิด/พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ดีกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
4. การวิจัยและพัฒนาชนิดและพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการ/องค์ความรู้ของโครงการหลวงที่ได้นาไปวิจัยต่อยอด/ทดสอบในพื้นที่สูงอื่นๆ
2. ชนิด/พันธุ์พืช-สัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ดีกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
3. ชนิดและพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน

กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
ชุมชนสามารถอยู่อาศัยกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการวิจัยเพื่อศึกษา รวบรวม ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมจาก
ความหลากหลายทางชี ว ภาพของท้ องถิ่น บนพื้น ที่สู ง ตลอดจนการบริห ารจัด การทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางการวิจัยที่สาคัญ ได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
2. การศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
3. การวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
- การศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดินในระดับชุมชน
- การศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน
4. การวิจัยและพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตที่สามารถนาไปใช้ทดแทนสารเคมีเกษตรสาหรับการปลูกพืชบนพื้นที่สูง
2. จานวนผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน/เชิงพาณิชย์
3. ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
4. องค์ความรู้ในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง
5. ชนิดไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมสาหรับการส่งเสริมให้เกษตรใช้ประโยชน์
6. ชุมชนต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
สนั บ สนุ น ส่ งเสริ มให้ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภ ายใต้ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ผลกระทบในด้ า นต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง เพื่ อ หาแนวทางหรื อ
เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
แนวทางการวิจัยที่สาคัญ ได้แก่
1. การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนบนฐานของทุนท้องถิ่น
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลไกทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองภายใต้ปรัชญาขอเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. การรวบรวม อนุรักษ์ วิจัย และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน
4. การวิจัยที่นาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง
ตัวชี้วัด
1. จานวนองค์ความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชน
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อวางแผน/แนวทางในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีภูมิคุ้มกันและ
สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. จ านวนองค์ ค วามรู้ / ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การรวบรวม อนุ รั ก ษ์ วิ จั ย และพั ฒ นาต่ อ ยอด
เพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน

กลยุทธ์ที่ 5 การศึกษาเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าบนพื้นที่สูงและการสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย
เป้าประสงค์
การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของสิ น ค้ า บนพื้ น ที่ สู ง และการพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของ
ระบบงานวิจัย โดยบุคลากรด้านการวิจัยได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างเครือ ข่ายความ
ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการบริหาร
จัดการองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
งานวิจัยที่นาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง
กิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่
1. การศึกษาโอกาส ปัญหา และเงื่อนไขทางด้านการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ
3. การจัดการองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย
ตัวชี้วัด
1. แนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าบนพื้นที่สูง
2. จานวนโครงการวิจัย/เครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน/ความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
3. ร้อยละขององค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
4. จานวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
5. ร้อยละของบุคลากรด้านการวิจัยได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ

ภาพแผนกลยุทธ์งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

