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บทท่ี 1 

บทน า 

ในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม
ใหต้ัง้โครงการหลวง เพื่อรบัผดิชอบงานพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกพชืเสพ
ตดิ รวมทัง้อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าล าธาร ซึ่งในการด าเนินงานตามพระราชประสงค ์
โครงการหลวงไดใ้หค้วามส าคญักบัวธิกีารท างานดงัต่อไปนี้ 

1) ใชก้ารวจิยัและการพฒันาเป็นตวัขบัเคลื่อนการสรา้งรายได้และความเป็นอยู่ของ
ชาวเขา โดยเน้นให้ปลูกพชืและเลี้ยงสตัว์หลายชนิด และมรีะบบการใช้ที่ดนิที่
เหมาะสม  

2) ร่วมมอืกบัหน่วยงานและชุมชนอย่างใกลช้ดิ ในการพฒันาปจัจยัพืน้ฐาน  รวมทัง้
การฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ดนิและปา่ตน้น ้าล าธาร 

3) พฒันาศูนยแ์ละสถานีบนพืน้ทีส่งูจ านวน 36 แห่งในพืน้ที ่5 จงัหวดัของภาคเหนือ
ตอนบน ใหเ้ป็นศูนยป์ระสานงานการปฏบิตังิานในระดบัพืน้ที่  และเป็นจุดเรยีนรู้
การพฒันาทีส่งูอยา่งยัง่ยนื 

ปจัจุบนัสภาพการปลูกฝ่ินหมดไปจากพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ผลผลติฝ่ินทีม่ถีงึ 200 ตนั เมื่อปี พ.ศ. 2513 ลดลงเหลอืเพยีง 2 ตนั ในปี 2546 และ
เกอืบหมดไปในปจัจุบนั  ชาวเขาหนัมาปลูกพชืเมอืงหนาวมากกว่า 118 ชนิดทดแทน  โดยมี
ระบบตลาดรองรบั  การพฒันาคู่ขนานทัง้ด้านการศกึษา  ด้านสุขภาพอนามยั  ดา้นสงัคมและ
การสร้างจติส านึก  ท าให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมชีวีติและความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับชาวเขาในพื้นที่ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ในด้านการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูดินและน ้ า  
โครงการหลวงไดร้ว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งช่วยชาวเขาจดัท าระบบอนุรกัษ์ดนิและน ้า รวมทัง้
กระตุ้นใหชุ้มชนมสี่วนร่วมในกจิกรรมฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าล าธารอย่างสม ่าเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิง่
การปลกูหญา้แฝกบนพืน้ทีล่าดชนัและปลกูผสมผสานในแปลงเกษตร  เป็นตน้ 

ถงึแมก้ารด าเนินงานของมลูนิธโิครงการหลวง  จะสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามแนว
พระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัแล้วกต็าม แต่กระแสโลกาภวิฒัน์และการแข่งขนั
อยา่งเสรใีนระบบเศรษฐกจิโลกในปจัจบุนั  ท าใหบ้รบิทของการพฒันาพืน้ทีสู่งเปลีย่นไปจากเดมิ
มาก  มีปจัจยัใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่สูงมากขึ้น  เช่น  
ผลกระทบจาก FTA ต่อตลาดผลผลติผกั ดอกไม ้และผลไมเ้มอืงหนาวทีเ่กษตรกรบนพืน้ทีสู่ง
เพาะปลกูอยู ่ ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศของโลก  ปญัหาการเพิม่ขึน้ของราคาน ้ามนั  
ปญัหาการเคลื่อนยา้ยของแรงงานจากภาคการเกษตรบนพืน้ทีสู่งลงสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาค
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การบรกิารในชุมชนเมอืง เป็นตน้ เงือ่นไขและปญัหาเหล่าน้ีก าลงัส่งผลกระทบต่อเน่ืองในเชงิลบ 
3 ประการ  ไดแ้ก่ เกดิการแข่งขนักบัผลผลติเกษตรจากพืน้ทีสู่งมากขึน้ ทรพัยากรบนพืน้ทีสู่ง
ถูกใช้อย่างเขม้ขน้และเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเรว็  มกีารปนเป้ือนของสารเคมเีกษตรจ านวน
มาก และปญัหาดา้นความมัน่คงและปญัหายาเสพตดิ  ซึ่งยงัคงเกดิขึน้เป็นระยะเน่ืองจากพืน้ที่
สงูเป็นพืน้ทีต่ามแนวชายแดนอยู่ห่างไกลยากแก่การเขา้ไปดูแล เงื่อนไขและปญัหาเหล่าน้ีท าให้
การพฒันาพื้นที่สูงยงัเป็นประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่มคีวามส าคญัและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

 เพื่อใหก้ระบวนการพฒันาพืน้ทีสู่งสามารถด าเนินการไดอ้ย่างยัง่ยนื  ในการขบัเคลื่อน
ขบวนการวิจยัและการเรยีนรู้ ให้การขยายผลการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สูงทัว่ประเทศไทย  
คณะรฐัมนตรจีงึได้มมีตเิมื่อวนัที่ 17 พฤศจกิายน 2547 ให้ตัง้สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีสู่ง 
(องคก์ารมหาชน) ขึน้ โดยมภีารกจิส าคญัในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและสนับสนุนการ
วจิยัและพฒันาบนพื้นที่สูงเพื่อให้เกิดการพฒันาที่ย ัง่ยนื รวมทัง้ให้ขยายผลความส าเรจ็ของ
โครงการหลวงไปยงัพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ โดยการปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพทาง
เศรษฐกจิและสงัคมของท้องถิน่ตามหลกัการภูมสิงัคม ตลอดจนกระตุ้นใหเ้กดิจติส านึกในการมี
ส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าล าธาร อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ
บนพื้นที่สูง ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ กระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัของประชาชน  ซึง่การด าเนินการดงักล่าวนี้จ าเป็นต้องมกีารจดัท า
แผนยทุธศาสตรเ์พื่อก าหนดทศิทางและการก ากบัดแูลการท างานต่อไป 

 การจดัท ายุทธศาสตรข์องสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูงนี้ ได้ยดึแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เน้นการพฒันาคนและการจดัการองค์ความรู้เป็นกลไกหลกั  และบูรณาการแนว
ทางแก้ไขปญัหาอย่างเป็นองคร์วมบนฐานภูมสิงัคมที่หลากหลาย เพื่อให้เกดิการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโครงการหลวง และสามารถขยายผลความส าเรจ็ของโครงการหลวงไปสู่พื้นที่
นอกเขตรบัผดิชอบของโครงการหลวงอย่างต่อเนื่อง จนสามารถบรรลุเป้าหมายการพฒันาพืน้ที่
สงูโดยรวม ตามนโยบายของรฐับาลไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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บทท่ี 2 

กระบวนทศัน์ของการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย่างยัง่ยืน 

พืน้ทีส่งูในประเทศไทยครอบคลุมพืน้ทีป่ระมาณ 67.22 ลา้นไร ่ คดิเป็นรอ้ยละ 53 ของ
พืน้ที ่20 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชยีงใหม ่เชยีงราย แมฮ่่องสอน พะเยา ล าพนู แพร ่น่าน ล าปาง ตาก 
เพชรบูรณ์ พษิณุโลก เลย สุโขทยั ก าแพงเพชร กาญจนบุร ี อุทยัธานี สุพรรณบุร ี ราชบุร ี
ประจวบครีขีนัธ ์และเพชรบุร ีพืน้ทีต่ ัง้ชุมชนบนทีส่งูส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีป่่าตน้น ้าล าธาร ประมาณ
รอ้ยละ 88 ของหมูบ่า้นมกีารคมนาคมยากล าบาก ท าใหห้น่วยงานของรฐัเขา้ไปด าเนินงานบน
พืน้ทีส่งูไดไ้มท่ัว่ถงึ นอกจากนี้พืน้ทีส่งูยงัคงมปีญัหาการท าไรเ่ลื่อนลอย และการบุกรกุท าลายป่า
อยา่งต่อเนื่อง 

ในเชงิสงัคม ประชากรบนพื้นที่สูงประกอบด้วย ชาวเขาเผ่าต่างๆ 15 เผ่า มจี านวน
ประชากร 1,203,149 คน (พ.ศ. 2545) อาศยักระจดักระจายอยู่ในหมู่บ้านทัง้หมด 4,192 
หมู่บ้าน ใน 20 จงัหวดั โดยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในจงัหวดัภาคเหนือ 12 จงัหวดั จ านวน 
1,056,077 คน หรอืรอ้ยละ 87.87 ของประชากรชาวเขาทัง้ประเทศ โดยจงัหวดัเชยีงใหม่มี
ชาวเขามากที่สุดจ านวน 322,709 คน (รอ้ยละ 26.82) รองลงมาคอืจงัหวดัเชยีงรายจ านวน 
221,196 คน (รอ้ยละ 18.38) และจงัหวดัตากจ านวน 145,079 คน (รอ้ยละ 12.06) 

2.1 สภาพปัญหาพ้ืนท่ีสงูในปัจจบุนั 

 ตลอดเวลาที่ผ่านมา  รฐับาลได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยในช่วง พ.ศ. 2498-2512 รฐัใหค้วามส าคญัในการแก้ไขปญัหาดา้นความมัน่คง มองปญัหา
ชาวเขาในฐานะชนกลุ่มน้อย ซึ่งหน่วยงานหลกัที่ด าเนินการ คอื ต ารวจตระเวนชายแดน และ
กรมประชาสงเคราะห ์และต่อมา พ.ศ. 2512-2534 เน้นการแก้ไขปญัหาการปลูกฝ่ิน ควบคู่กบั
การแก้ไขปญัหาด้านความมัน่คงเป็นหลกั  ต่อมาจงึเน้นการพฒันาในเชิงบูรณาการมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม  ปจัจุบนัพื้นที่สูงยงัคงมปีญัหาที่จ าเป็นจะต้องให้ความส าคญัในการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง  สภาพปญัหาของพืน้ทีส่งู อาจจ าแนกไดห้ลายลกัษณะ  ไดแ้ก่ 

1) ประชากรบนพื้นท่ีสูงทัว่ไปมีสภาพยากจน  จากการส ารวจเพื่อจดัท าแผน
แม่บทการพฒันาเกษตรที่สูงในภาคเหนือตอนบน 9 จงัหวดั โดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ในปี 
พ.ศ. 2547 พบว่า  เกษตรกรทัว่ไปมรีายไดเ้ฉลีย่เพยีงปีละ 31,126 บาทต่อครวัเรอืน ซึง่ต ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยรายไดข้องเกษตรกรในภาคเหนือกว่าเท่าตวั (69,373 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี) สาเหตุ
ส าคญัเกดิจากเกษตรกรสรา้งผลผลติไดน้้อย  ตน้ทุนการผลติสงู  ในขณะทีร่าคาผลผลติค่อนขา้ง
ต ่าและค่อนขา้งผนัผวน  นอกจากนี้เกษตรกรยงัมชี่องทางการตลาดน้อย  และไม่มโีอกาสสรา้ง
รายไดน้อกภาคการเกษตรเท่าทีค่วร 
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2) มีระบบการผลิตท่ีใช้สารเคมีเกษตรอย่างไม่เหมาะสม ท าใหเ้กดิการปนเป้ือน
ของสารเคมเีกษตร  เกดิการตกค้างทัง้ในผลผลติและในสิง่แวดล้อมทัง้ดนิและน ้า สาเหตุส่วน
ใหญ่เนื่องมาจากเกษตรกรบนพืน้ทีสู่งยงัขาดความรูแ้ละทกัษะในการเพาะปลูกทีเ่หมาะสม และ
ส่งผลกระทบต่อระบบทรพัยากรน ้าและผูท้ีอ่ยูอ่าศยับนพืน้ราบดว้ย 

3) พื้นท่ีท ากินเส่ือมโทรม พื้นที่ท าการเกษตร ร้อยละ 96.48 ของพื้นที่สูงใน 12 
จงัหวดัของภาคเหนือ เป็นพืน้ทีท่ี่มคีวามลาดเทมาก ท าใหเ้กดิปญัหาการชะล้างพงัทลายหน้าดนิ  
โดยเฉพาะในระบบการท าการเกษตรแบบตดัและเผา  ที่เปิดหน้าดนิโล่งรบัแรงปะทะกบั เมด็ฝน
โดยตรง  และไมม่รีะบบชะลอการไหลของน ้าฝนทีไ่หลบ่าไปตามความลาดชนั  หน้าดนิทีถู่กชะลา้ง
ไปทุกปีท าใหพ้ืน้ทีเ่กษตรเหลอืแต่ดนิชัน้ล่างทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ต ่า  และเป็นดนิปนหนิ 

4) ปัญหาการบุกรกุเพ่ือหาพื้นท่ีท ากินใหม่ สาเหตุเกดิจากการทีผ่ลผลติต่อพืน้ที่
ต ่าลง  ขา้วและอาหารทีผ่ลติได้ไม่เพยีงพอต่อการบรโิภค  หรอืผลผลติทีไ่ดไ้ม่พอส าหรบัขายเป็น
รายได้เลี้ยงครอบครวั  จงึต้องเพิม่ผลผลติโดยเพิม่พื้นที่ปลูก  นอกจากนี้ยงัเกิดจากการเพิม่ขึ้น
ของประชากรในครวัเรอืน การอพยพเข้ามาของประชากรจากนอกประเทศและจากพื้นราบของ
ประเทศไทย ท าใหเ้กดิการบุกรกุพืน้ทีป่า่เพิม่มากขึน้เป็นล าดบั 

5) ความขดัแย้งในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะระหว่างชุมชนบนพืน้ทีต่้น
น ้าและพื้นที่ท้ายน ้า รวมไปถึงความขดัแยง้ระหว่างรฐักบัชุมชน เนื่องจากต่างมจีุดยนืและมุมมอง
การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตต่ิางกนั ทัง้ทรพัยากรดนิ  น ้า และป่าไม ้ โดยรอ้ยละ 77.74 
ของครวัเรอืนเกษตรกรบนพื้นที่สูงใน 12 จงัหวดั ยงัอาศยัการตดัไม้เพื่อการใช้ประโยชน์ใน
ครวัเรอืน 

6) ปัญหาด้านสงัคมในอนาคต ชุมชนชาวเขาอาศยัอยู่อย่างกระจดักระจาย  และมี
วฒันธรรมเฉพาะ  อาศยักฎระเบยีบชุมชน  และความเชื่อทางศาสนาเป็นกรอบการด ารงชวีติ  
และการสรา้งความสงบสุขในสงัคม  ลกัษณะเช่นนี้ท าใหชุ้มชนมภีมูติา้นทานต่อการเปลีย่นแปลง
น้อย  ปจัจุบนัสงัคมของชุมชนชาวเขาเปิดสู่สงัคมภายนอกมากขึน้ ท าให้มคีวามล่อแหลมต่อ
ปญัหาต่างๆ ทัง้ปญัหาเยาวชน  การขาดจติส านึกต่อสงัคม การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ โรค
เอดส์ รวมทัง้ปญัหาด้านความมัน่คงตามแนวชายแดน ขณะเดียวกันเยาวชนบนพื้นที่สูงมี
แนวโน้มทีจ่ะอพยพไปประกอบอาชพีในเมอืงมากขึน้ ท าใหข้าดแคลนแรงงานในชุมชน 

ปญัหาพื้นที่สูงเหล่าน้ีมทีัง้ที่เป็นปญัหาดัง้เดมิที่ต่อเน่ืองมายาวนาน และปญัหาที่เป็น
เงื่อนไขใหม่  จงึจ าเป็นต้องค านึงถึงอย่างถี่ถ้วนในการวางแผนพฒันาอย่างบูรณาการ  ซึ่งใน
ปจัจุบนัเป็นที่ยอมรบักันโดยทัว่ไปว่าหน่วยงานที่ด าเนินการพฒันาพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานและประสบผลส าเร็จอย่างดี  สามารถใช้เป็นแบบอย่างของการด าเนินงานได้  คือ  
มลูนิธโิครงการหลวง 



 5 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี  1 การกระจายตวัของชุมชนบนพืน้ทีส่งูจ าแนกตามระดบัความสงูในเขต 20 จงัหวดั
ประเทศไทย 
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ภาพท่ี 2  การกระจายตวัของพืน้ทีโ่ครงการหลวง  เปรยีบเทยีบกบัความหนาแน่นของชุมชน

ชุมชนบนพืน้ทีสู่งในเขต 20 จงัหวดัในประเทศไทย 
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2.2 ความส าเรจ็ของโครงการหลวง 

 นบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2512 โครงการหลวงไดด้ าเนินการวจิยัและพฒันาองคค์วามรูด้า้นต่างๆ 
รวมทัง้การถ่ายทอดความรูไ้ปสู่ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงทัง้ 36 แห่ง 5 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนอยา่งต่อเนื่องและประสบผลส าเรจ็อยา่งด ี มผีลการด าเนินงานทีส่ าคญัสรปุไดด้งันี้  

1) การปลูกฝ่ินหมดไปจากพื้นที่โครงการหลวง 36 แห่ง และส่งผลให้พื้นที่สูงเกือบ
ทัง้หมดของประเทศปลอดจากการปลูกฝ่ิน เกษตรกรมกีจิกรรมการเกษตรทีห่ลากหลาย ชาวเขา
หนัมาปลูกพชืเมอืงหนาวมากกว่า 118 ชนิด และมผีลผลติเกษตรที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
ความปลอดภยัส่งจ าหน่ายแก่ผูบ้รโิภค  มกีารแปรรปูผลผลติ  และมรีะบบตลาดรองรบัผลผลติ
และผลติภณัฑอ์ยา่งชดัเจน  

2) เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการหลวงจ านวน 26,102 ครวัเรอืน มชีวีติและความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น มีรายได้ต่อครวัเรือน เฉลี่ยปีละ 68,596 บาท (พ.ศ. 2548) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
เกษตรกรบนพืน้ทีส่งูทีอ่ยูน่อกเขตความรบัผดิชอบของโครงการหลวงประมาณ 1 เท่าตวั 

3) มรีะบบการอนุรกัษ์ดนิและน ้าทีด่ าเนินการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพืน้ฟูป่าต้นน ้าล าธารมากขึน้  โดยเกษตรกรรอ้ยละ 78.62 มสี่วนร่วมในการท า
แนวกนัไฟ และฟ้ืนฟูปา่ตน้น ้าล าธาร รวมทัง้ปลูกไมผ้ลและปลูกไมย้นืต้น รวมทัง้ปลูกป่าชาวบา้น
มากกว่า 23,000 ไร่ ตลอดจนมีการปลูกแฝกบนพื้นที่ลาดชนั  และปลูกผสมผสานในแปลง
เกษตรดว้ย 

4) อตัราเกดิของประชากรชาวเขาลดลงจากรอ้ยละ 3.10 ในปี 2539 เป็นรอ้ยละ 1.60 
ในปี 2543 และเหลอืเพยีงรอ้ยละ 0.55 ในปี 2548 (ปี 2548 อตัราการตายลดลงเหลอื รอ้ยละ 
0.23 และมอีตัราการอพยพเขา้ รอ้ยละ 0.09 เท่านัน้) 

5) สงัคมของชุมชนชาวเขาในพืน้ทีโ่ครงการหลวงโดยเฉพาะทีต่ ัง้อยู่ตลอดแนวชายแดน 
มคีวามสงบสุข มกีารรกัษาเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของตนเอง ท าให้มนีักท่องเที่ยวเดนิทางไป
ยงัพืน้ทีโ่ครงการหลวงเหล่านี้ถงึปีละประมาณ 500,000 คน 

2.3 ประเดน็ท้าทาย 

 ถึงแม้ว่าความส าเร็จของการพฒันาพื้นที่สูงภายใต้การดูแลของโครงการหลวงได้แก้ไข
ปญัหาทีส่ าคญัของประเทศทัง้ในด้านความมัน่คง  ปญัหายาเสพตดิ  รวมถงึการพฒันาอาชพีและ
ยกระดบัรายได้และคุณภาพชวีติของชาวเขาได้กว่า 26,102 ครวัเรอืน จนเป็นที่ยอมรบัว่าเป็น
แนวทางในการพัฒนาที่ย ัง่ยืนทัง้ในระดับประเทศและนานาชาติ  แต่ในขณะเดียวกันกระแส
โลกาภวิฒัน์และการเคลื่อนยา้ยอย่างเสรขีองเงนิทุน  การคา้และการบรกิาร  รวมทัง้เทคโนโลยแีละ
คน  ในสงัคมโลกยุคปจัจุบนัก าลงัสร้างเงื่อนไขใหม่ให้กบัการพฒันาชุมชนชาวเขาอย่างยัง่ยนื  



 8 
 
 

เงื่อนไขเหล่านี้ แตกต่างและซับซ้อนกว่าเดิมมาก  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสริมสร้าง
กระบวนการพฒันาทีสู่งอย่างต่อเนื่องต่อไป  เพื่อใหเ้กดิภูมคิุม้กนัต่อระบบภูมสิงัคมของพืน้ทีสู่งที่
มคีวามเปราะบางทัง้ในปจัจุบันและอนาคต  โดยประเด็นของความท้าทายและบรบิทของการ
เปลีย่นแปลง  สรปุไดด้งันี้ 

1) การเปล่ียนแปลงสภาพโครงสร้างเศรษฐกิจ  ทีเ่น้นการผลติบนฐานทรพัยากรและ
แรงงาน  ส่ งผลให้ เกิดแรงกดดันในการขยายพื้นที่การผลิตและมีการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่ อง  โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน ้ าบนพื้นที่สูง  ซึ่งท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ และเป็นปญัหาที่ขยายผลต่อเน่ืองถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ ทัง้ในกรณีการเกดิอุทกภยั ดนิถล่ม และภยัแล้งที่มคีวามรุนแรง
และมคีวามถี่มากยิง่ขึน้ นอกจากนี้เกษตรกรบนพื้นที่สูงจ านวนมากใช้สารเคมเีกษตรโดยขาด
ความรู้  ก่อปญัหาการปนเป้ือนในผลผลติและสิง่แวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทรพัยากรน ้า  
และส่งผลถงึประชาชนบนพืน้ราบ 

2) การพัฒนาระบบสิทธิบตัรและทรพัย์สินทางปัญญา ที่มีการพัฒนารูปแบบ 
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบั เปิดโอกาสใหผู้ท้ีม่เีทคโนโลยพียายามทีจ่ะแสวงหาและใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพ และพฒันาภูมปิญัญาท้องถิน่ในเชงิพาณิชย ์โดยชุมชน
ในทอ้งถิน่ซึง่มสีทิธใินทรพัยากรดงักล่าว ไม่ได้รบัความเป็นธรรมในการแบ่งปนัผลประโยชน์แต่
อยา่งใด 

3) กระแสทุนนิยมและวฒันธรรมตะวนัตก  เป็นปจัจยัที่ดงึดูดเยาวชนและแรงงาน
บนพืน้ทีสู่งใหอ้อกไปแสวงหารายไดใ้นชุมชนเมอืง  ท าใหโ้ครงสรา้งของครอบครวัและชุมชนเริม่
เปลี่ยนแปลงและเป็นผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในพื้นที่สูงเริม่เปลี่ยนแปลง  การ
สบืทอดวฒันธรรมต่างๆ ของชุมชนลดความส าคญัและเริม่สูญหายจากชุมชนในพื้นทีสู่ง  เป็นผล
ใหก้ลไกทางประเพณีและภูมคิุม้กนัทางสงัคมทีเ่ป็นแนวทางดัง้เดมิในการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุข  
อ่อนแอลง  ก่อปญัหาดา้นยาเสพตดิ  และอาชญากรรมเริม่ขยายตวั 

4) เง่ือนไขจากข้อตกลงทางการค้าและการเปิดเสรีของระบบการค้าโลก รวมทัง้
วิกฤติทางด้านพลังงาน  ส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อราคาพืชผล และต้นทุนการผลิตของ
ผลติภณัฑบ์นพืน้ทีส่งู และมแีนวโน้มทีเ่พิม่สงูขึน้ ท าใหศ้กัยภาพการแขง่ขนัในตลาดลดลง  

5) การสร้างค่านิยมของสังคมในการบริโภคผลผลิตจากสินค้าท่ีผลิตโดย
เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง  ปจัจุบนัแมส้งัคมไทยจะเริม่มคีวามนิยมในการบรโิภคสนิคา้
อาหารปลอดภยัและอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น แต่ยงัจ ากัดอยู่ในกลุ่มผู้บรโิภคจ านวนน้อย 
ดงันัน้โครงการหลวงซึ่งเป็นผู้น าในการผลิตสินค้าอาหารปลอดภยั จึงควรผลกัดนัและเป็น
ต้นแบบในการขบัเคลื่อนให้เกดิการท าการเกษตรโดยอาศยัฐานความรูท้ี่เหมาะสม มุ่งการลด
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มลพษิการเกษตรบนพื้นที่สูง การส่งเสรมิระบบเกษตรอนิทรยี ์เพื่อให้ชุมชนบรโิภคอาหารที่มี
ความปลอดภยั และสามารถส่งไปจ าหน่ายยงัตลาดภายนอกด้วยมาตรฐานที่ด ีรวมทัง้กระตุ้น
การสร้างค่านิยมในการบรโิภคสนิค้าเกษตรที่มคีวามปลอดภยัให้กว้างขวางมากขึน้ การสรา้ง
ค่านิยมดงักล่าวจะช่วยใหก้ารพฒันามคีวามยัง่ยนืและสามารถแขง่ขนักบัผลผลติจากภายนอกได้ 

ประเดน็ทา้ทายดงักล่าวขา้งต้นลว้นเป็นเงื่อนไขใหม่ทีเ่พิม่เตมิขึน้จากปญัหาดัง้เดมิของ
พืน้ทีสู่ง  ซึง่นับวนัมแีต่จะรุนแรงและซบัซ้อนมากขึน้  และต้องการการด าเนินงานแก้ไขปญัหา
ในเชงิรุกบนฐานความเขา้ใจ และความร่วมมอืของชุมชนผู้ได้รบัผลกระทบทัง้โดยตรงและโดย
ออ้มอยา่งต่อเนื่องจงึจะประสบความส าเรจ็อยา่งยัง่ยนืได ้

2.4 การวิเคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และข้อจ ากดั ของการพฒันาพื้นท่ีสงูอย่างยัง่ยืน 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของการพฒันาพื้นที่สูงและประเด็นท้าทาย ซึ่งจ าเป็น
จะต้องให้ความส าคญัในการพฒันาพื้นที่สูงทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต จะเหน็ได้ว่ามทีัง้ จุดอ่อน  
จดุแขง็ โอกาส และขอ้จ ากดัในการพฒันาพืน้ทีส่งูใหเ้กดิความยัง่ยนืไดอ้ยู่หลายประการ จดุแขง็
ที่ส าคญัของพื้นที่สูง คอืเป็นแหล่งก าเนิดของพชืพรรณธรรมชาติที่หลากหลาย มภีูมทิศัน์และ
ทวิทศัน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม ถือเป็นทุนทางธรรมชาติ ที่สามารถน ามาใช้เป็นช่องทางการ
พฒันาที่น าไปสู่การสรา้งคุณค่าได้มากมาย นอกจากนี้พื้นที่สูงยงัเป็นพื้นที่ที่มคีวามหลากหลาย
ทางวฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ และมีภูมิปญัญาท้องถิ่น ที่จดัเป็นทุนทางสังคมที่มมีูลค่า 
นอกจากนัน้ พื้นที่สูงยงัมโีครงการหลวงที่ด าเนินงานประสบความส าเร็จทัง้ในการปลูกพืช
ทดแทนฝ่ิน  การพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของชาวเขา และการฟ้ืนฟูสภาพสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็น
แหล่งรวมของทุนทีเ่ป็นองคค์วามรูข้องการพฒันาพืน้ทีส่งูทีส่ าคญัของประเทศ  

อยา่งไรกต็ามการพฒันาพืน้ทีสู่งยงัมจีดุอ่อนทีส่ าคญั คอื ทรพัยากรธรรมชาตบินพืน้ทีสู่ง
มคีวามเปราะบางและเสื่อมโทรมได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มคีวามลาดชนัสูง ในขณะที่ชุมชนมี
หลากหลายเผ่าพนัธุ ์มคีวามเชื่อและวถิชีวีติทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้ส่วนใหญ่ไดร้บัการศกึษาน้อย    
ท าใหก้ระบวนการพฒันาเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ประกอบกบัมกีารเพิม่ของประชากรอยู่ใน
อตัราสูง และมกีารอพยพเขา้มาเพิม่จากพื้นทีภ่ายนอกประเทศอกีดว้ย ท าให้เกดิปญัหาการบุก
รกุปา่และการแยง่ชงิทรพัยากรรนุแรงขึน้เป็นล าดบั 

อย่างไรก็ตามเมื่อวเิคราะห์ถึงโอกาสในการพฒันาพื้นที่สูงจะเหน็ได้ว่ายงัมโีอกาสอีก
มากทีจ่ะท าใหก้ารพฒันาประสบความส าเรจ็ในระยะต่อไปได ้ไดแ้ก่  

1) การที่ประชาชนและรฐัให้ความส าคญักบันโยบายที่จะส่งเสรมิเครอืข่ายการเรยีนรู้
จากโครงการหลวงและโครงการตามแนวพระราชด ารต่ิางๆ รวมทัง้ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อเสรมิสรา้งใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็และพึง่พาตนเองได ้ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง  
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2) มกีระแสการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละวฒันธรรมท้องถิน่ที่ได้รบัความนิยม
เพิม่ขึน้เป็นอนัมาก ซึ่งเป็นโอกาสส าคญัในการได้รบัความร่วมมอืจากชุมชน และผู้มสี่วนได้ส่วน
เสยีในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ฟ้ืนฟูเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่  

3) มีกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและอาหารสุขภาพ
เพิม่ขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ ท าให้เปิดโอกาสในการขยายตลาดสนิค้าที่เกี่ยวเนื่องกบัอาหาร
ปลอดภยั และอาหารสุขภาพทีผ่ลติจากความหลากหลายของพชืพรรณบนพืน้ทีส่งูไดอ้กีมาก  

4) ในขณะเดยีวกนัจากความส าเรจ็ของโครงการหลวงในการปลูกพชืทดแทนฝ่ินจน
เป็นทีย่อมรบัจากนานาประเทศทีม่สีภาพพืน้ทีภ่เูขาและมปีญัหาการปลูกพชืเสพตดิเช่นเดยีวกนั 
ท าให้มีความสนใจจากหลายหน่วยงานและจากหลายประเทศที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
บทเรยีนแห่งความส าเรจ็ของโครงการหลวงในลกัษณะการร่วมเป็นภาคใีนการพฒันาพื้นที่สูง 
รวมทัง้การปลูกพชืทดแทนพชืเสพตดิ ซึ่งจะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะสามารถพฒันาขดี
ความสามารถโดยกระบวนการแลกเปลีย่นองคค์วามรูใ้นระดบันานาชาตไิด้ 

อย่างไรก็ตามการด าเนินงานพฒันาพื้นที่สูงในระยะต่อไปยงัมข้ีอจ ากดัที่จะต้องค านึงถึง 
และต้องใหค้วามส าคญัในการก าหนดกลยุทธใ์นการพฒันาอกีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การก าหนดนโยบายการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้ขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งใน
การก าหนดเขตทีด่นิ ป่าไม ้และพืน้ทีท่ ากนิทีย่งัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและบรบิทของภูมิ
สงัคมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างแท้จริง ท าให้เกิดปญัหาความขดัแย้งจากการปฏิบตัิตาม
นโยบายและข้อกฎหมายดงักล่าว นอกจากนัน้การพฒันาบนพื้นที่สูงยงัต้องค านึงถึงความ
ละเอยีดอ่อนของปญัหาดา้นความมัน่คงตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกบัการสรา้งความสมดุลของ
การพฒันาทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน  
ปจัจุบนัมผีลผลติพชืเขตหนาวที่น าเขา้เพิม่ขึน้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสร ีซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การตลาดของผลติผลของเกษตรกรบนพื้นที่สูง  ท าให้รายได้ลดลงและอาจก่อให้เกดิการหวน
กลบัไปสู่การลกัลอบปลูกพชืเสพติดเช่นเดมิ นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงที่มอียู่ใน
ปจัจุบันยงัไม่ครอบคลุม และไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ท าให้การวางแผนและการก าหนด
มาตรการพฒันาในแต่ละพืน้ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ และขาดประสทิธภิาพ 

จากการวเิคราะห์ประเดน็ท้าทาย จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และขอ้จ ากดัของการพฒันา
พื้นที่สูงข้างต้น เหน็ได้ชดัเจนว่าการพฒันาพื้นที่สูงอย่างยัง่ยนืยงัต้องการองค์ความรูอ้ีกมาก  
และต้องการแนวทางที่ชดัเจนในการด าเนินงาน  ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการวจิยัและพฒันา เพื่อสร้างองค์ความรูบ้นฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ รวมทัง้สนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการถ่ายทอดทุน
ความรู้จากโครงการหลวงไปสู่ชุมชนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อที่จะสรา้งสงัคมบนที่สูงให้
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เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ ภายใต้บรบิทของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสงัคมไทยที่มคีุณภาพ มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และมภีูมคิุ้มกนัส าหรบัรองรบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคม  
วฒันธรรม  และสิง่แวดลอ้มจากภายนอก  ตลอดจนกระแสโลกาภวิฒัน์ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 กระบวนทศัน์ของการพฒันาพื้นท่ีสงูอย่างยัง่ยืน 

 เพื่อใหก้ารพฒันาพืน้ทีส่งูในระยะต่อไปสามารถทีจ่ะสรา้งสงัคมบนทีสู่งใหเ้ป็นสงัคมแห่ง
การเรยีนรู ้ภายใต้บรบิทของเศรษฐกจิพอเพยีง และสอดคล้องกบัแนวทางของโครงการหลวง 
จงึจ าเป็นต้องมกีารก าหนดยุทธศาสตร์ของสถาบนัภายใต้กรอบแนวคดิ และกระบวนทศัน์ใน
การด าเนินงาน 4 ดา้น ดงันี้ 

 1) เสริมสร้างกระบวนการวิจยัและพฒันานวตักรรมท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจสงัคมและส่ิงแวดล้อมของโครงการหลวงและเขตพื้นท่ีสูงอ่ืนๆ  ให้การพฒันา
ชุมชนบนพืน้ทีส่งูสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเนื่อง โดยส่งเสรมิการวจิยัพฒันาองคค์วามรูจ้าก
ฐานความรูข้องภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และความหลากหลายทางชวีภาพของทรพัยากรธรรมชาตบิน
พื้นที่สูง เพื่อสร้างความมัน่คงด้านอาหารให้กับชุมชนและสร้างความโดดเด่นของผลผลติใน
ทอ้งถิน่ และเป็นการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรพืน้ฐานทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด  

SWOT Analysis  ของพืน้ที่สูง

ข้อจ ำกดั
1. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติหรือข้อ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดเขตกำรใช้ที่ดิน ป่ำไม้ 
และที่ท ำกนิ มปัีญหำในทำงปฏิบัต ิ 

2. กำรพัฒนำบนพืน้ที่สูงมคีวำมละเอยีดอ่อนต่อควำมสมดุล
ในกำรพัฒนำเศรษฐกจิและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
มำกกว่ำปกต ิรวมทั้งประเด็นด้ำนควำมมั่นคง

3. ผลผลติพืชเขตหนำวน ำเข้ำเพิ่มขึน้ตำมข้อตกลงกำรค้ำเสรี
4. ระบบฐำนข้อมูลบนที่สูงไม่ครอบคลุมและกระจัดกระจำย

จุดอ่อน
1. ทรัพยำกรธรรมชำติบนพืน้ที่สูงมคีวำมเปรำะบำง ต่อกำรเส่ือม

โทรมและพังทลำย
2. ประชำชนส่วนใหญ่ยังมคีวำมยำกจน มคีวำมเช่ือ มกีำรศึกษำ

น้อย และวถิีชีวติที่แตกต่ำงกนัไป
3. กำรอพยพและเคลื่อนย้ำยประชำกรจำกภำยนอกมำยังชุมชน

บนพืน้ที่สูง

โอกำส
1. ประชำชนและรัฐบำลให้ควำมส ำคัญกบันโยบำยส่งเสริม

เครือข่ำยกำรเรียนรู้จำกโครงกำรหลวงและโครงกำรตำม
พระรำชด ำริต่ำงๆ

2. กระแสกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติและ
วฒันธรรมท้องถิน่ที่เพิ่มขึน้

3. กระแสควำมนิยมบริโภคอำหำรที่มคีวำม 
ปลอดภยั และอำหำรสุขภำพกว้ำงขวำงขึน้

4. นำนำประเทศมคีวำมสนใจสูงที่จะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และ
ร่วมเป็นภำคีในกำรพัฒนำพืน้ที่สูง

จุดแขง็
1. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พืชพรรณธรรมชำต ิและ

ภูมทิัศน์ที่สวยงำม
2. ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมของชุมชนบนพืน้ที่สูง และ

ภูมปัิญญำท้องถิน่ 
3. โครงกำรหลวงเป็นแหล่งรวมองค์ควำมรู้ของกำรพัฒนำ

พืน้ที่สูงที่ส ำคัญ
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 2)  มุ่งขยายผลความส าเรจ็ของโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพื้นท่ีสูงของประเทศ 
เพื่อแก้ไขปญัหาในระดบัพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ของจงัหวดัและของชุมชน โดยน าต้นแบบการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืจากโครงการหลวงไปปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพภมูสิงัคม  และก่อใหเ้กดิการ
สรา้งเศรษฐกจิของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง ที่มคีวามเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
เศรษฐกจิสงัคมทอ้งถิน่ และสภาพสิง่แวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดนิ
และป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของหน้าดนิบนพืน้ทีส่งูอยา่งเหมาะสม 

 3)  ก าหนดรปูแบบและแนวทางปฏิบติัในการพฒันาพื้นท่ีสูงให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมกบัรฐัในลกัษณะพนัธมิตรทางกลยุทธ์ (Strategic Partnership) โดยบูรณาการการ
บรหิารจดัการในระดบัพืน้ทีแ่ละชุมชน ในลกัษณะโครงการทีย่ดึพืน้ทีเ่ป็นหลกั ใหค้วามส าคญักบั
การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วมกบัชุมชนบนพื้นที่สูง (Share Vision) และสรา้งแรงจูงใจการพฒันาที่
ย ัง่ยนื กระตุ้นให้เกิดกระบวนการการมสี่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นกระบวนการหลกัในการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่ขัน้ตอนของการศกึษาและวเิคราะหป์ญัหาของชุมชน การแสวงหาภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ การวางแผน และการปฏบิตังิานตามแผน  

4)  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงาน องค์กร ทัง้
ภายในประเทศและในระดบันานาชาติ เพื่อเป็นการเสรมิสร้างความร่วมมอืในการพฒันา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทัง้เพื่อเข้า ถึงองค์ความรู้ใน
ต่างประเทศเพื่อน ามาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสม   
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           ดงันัน้กระบวนทศัน์ของการพฒันาพืน้ทีสู่งอย่างยัง่ยนื จงึเป็นการมุ่งใหเ้กดิการพฒันา
อยา่งบรูณาการ เพื่อใหเ้กดิความสมดุลทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มของพื้นทีสู่ง 
โดยใหค้วามส าคญักบักระบวนการมสี่วนร่วมของประชากรเป้าหมาย ตลอดจนการมเีครอืข่าย
ทางวชิาการกบัหน่วยงานภายในประเทศและองคก์รต่างประเทศ  โดยมเีป้าหมายที่ส าคญัเพื่อ
ความยัง่ยนืในอนาคต คอื ประชากรบนพื้นท่ีสูงมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียงจากการ
ประกอบอาชีพบนฐานความรู้ มีสงัคมท่ีเข้มแขง็ มีคณุภาพชีวิตท่ีดี และส่ิงแวดล้อมได้รบั
การฟ้ืนฟูให้คงความสมบูรณ์ ซึ่งสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูงจะได้ยดึถอืกระบวนทศัน์การ
พฒันานี้เป็นกรอบแนวทางหลกัในการด าเนินงานตามภารกจิขององคก์รต่อไป 

 

 

 

พฒันาองคค์วามรู้ใหม่ 
จากทุนความรู้โครงการหลวง

และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

เสริมสร้างเครือข่าย 
และกระบวนการมีส่วนร่วม 

ในการปฏิบติังานทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 

รายได้พอเพียง 
สงัคมดี มีคณุภาพชีวิต 

ส่ิงแวดล้อมยัง่ยืน 
มุ่งพฒันาคน  

ชมุชนและส่ิงแวดล้อมตาม
แนวทางของโครงการหลวง 

 
 
 
 

เพ่ืออนาคต 

กระบวนทศันข์องการพฒันาพื้ นทีสู่งอย่างยัง่ยนื 
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บทท่ี 3 

ยทุธศาสตรส์ถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องคก์ารมหาชน) 

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที่ 17 พฤศจกิายน 2547 ใหจ้ดัตัง้สถาบนัวจิยัและพฒันา
พื้นที่สูง ขึน้ในรูปแบบองค์การมหาชนเพื่อให้มกีารบรหิารจดัการที่มคีวามคล่องตวั และมกีาร
ประสานความรว่มมอืของภาคส่วนต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ดว้ยกนัไดด้ยีิ่งขึน้ โดยมภีารกจิส าคญัใน
การสนับสนุนการวจิยัและการพฒันางานโครงการหลวง และขยายผลการด าเนินงานโครงการ
หลวงไปยงัพืน้ทีส่งูส่วนใหญ่ของประเทศ เกดิการน าไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิท สภาพทาง
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิน่เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื รวมทัง้การกระตุ้นให้เกดิจติส านึก
ในการพึ่งพาตนเอง สามารถผสมผสานองค์ความรูจ้ากโครงการหลวงกบัภูมปิญัญาท้องถิน่ได้
อยา่งเหมาะสม ก่อใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมใหม่ของชุมชน ตลอดจนส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าล าธาร ดูแลมิให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน ้ าล าธารเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้การเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเพื่อให้ชุมชนมคีวามรูแ้ละทกัษะในการใชส้ารเคมี
เกษตรที่เหมาะสม ไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขอนามยัของประชาชน  และให้มกีจิกรรม
แลกเปลี่ยนผลงานวชิาการและพฒันาเครอืข่ายด าเนินงานระดบันานาชาตไิด้ ดงันัน้สถาบนัจงึ
ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตรน์ี้ขึน้ 

3.1 วิสยัทศัน์  

เพื่อใหส้ถาบนัสามารถด าเนินการส่งเสรมิการพฒันาพืน้ทีส่งูไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยเชื่อมโยง
องคค์วามรูจ้ากโครงการหลวงจนเกดิประโยชน์อย่างกวา้งขวาง จงึก าหนดวสิยัทศัน์ ดงันี้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูเป็นองคก์รท่ีท าหน้าท่ีในการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย่างยัง่ยืน  เน้นสนับสนุนภารกิจของ
โครงการหลวง  เพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างบรูณาการและเกิดความ
สมดลุทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดล้อม 
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3.2 พนัธกิจของสถาบนั 

เพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ดงักล่าว จงึก าหนดพนัธกจิหลกัดงันี้  

1) ส่งเสรมิสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาของโครงการหลวง  

2) รกัษาและพฒันาต่อยอดภูมปิญัญาท้องถิน่ รวมทัง้รกัษาคุณค่าและสรา้งประโยชน์
จากความหลากหลายทางชวีภาพบนพืน้ทีส่งู 

3) ส่งเสรมิการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องชุมชน  เพื่อให้
ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ภายใต้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและสอดคล้องกบัแนวทาง
ของโครงการหลวง รวมทัง้การสนับสนุนกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนในการ
ฟ้ืนฟูและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

4) เสรมิสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืและแลกเปลี่ยนการวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง ทัง้
ภายในและต่างประเทศ 

3.3 กรอบแนวคิดในการจดัท ายทุธศาสตร ์

เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามพนัธกจิเป็นไปในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบักระบวนทศัน์ของการ
พฒันาพืน้ทีส่งูดงักล่าวขา้งตน้  และตอบสนองกบัสภาพภูมสิงัคมของชุมชนบนพืน้ทีสู่งทีม่รีะดบั
การพฒันาแตกต่างกนั  จงึไดก้ าหนดแนวทางด าเนินงานโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายผูร้บัประโยชน์
องิตามลกัษณะพื้นที่  และก าหนดกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการการพฒันาของแต่ละ
พื้นที่  ดงัแสดงในแผนภูม ิ โดยจดัแบ่งพื้นท่ีเป้าหมายด าเนินงานเป็น  3 ลกัษณะ ได้แก่  
พืน้ทีศู่นยพ์ฒันาโครงการหลวง พืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวง และพืน้ทีเ่ครอืข่ายการเรยีนรู ้และ
มรีายละเอยีดของพืน้ทีแ่ละกจิกรรมในพืน้ทีแ่ต่ละลกัษณะ  ดงันี้ 

1) พื้นท่ีศูนย์พฒันาโครงการหลวง  หมายถึง พื้นที่สูงที่อยู่ภายใต้การพฒันาของ
มลูนิธโิครงการหลวง 36 ศูนย ์ใน 5 จงัหวดัภาคเหนือ  มุ่งเน้นกจิกรรมวจิยัเพื่อพฒันาต่อยอด
องค์ความรู้  โดยเฉพาะอย่างยิง่การบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อเป็นต้นแบบการพฒันา  ใน
ขณะเดยีวกนัก็ด าเนินการสรุปบทเรยีนความส าเรจ็ของโครงการหลวงเพื่อใช้เป็นต้นแบบและ
เป็นศูนยเ์รยีนรูก้ารพฒันาพืน้ทีสู่งส าหรบัชุมชนนอกโครงการหลวง  รวมทัง้หน่วยงานทีม่าจาก
ต่างประเทศ (ตารางภาคผนวกที ่1) 

2) พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง  หมายถงึ  พืน้ทีข่ยายผลความส าเรจ็ของโครงการ
หลวงไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ  อาจเป็นพื้นที่ใกล้เคยีงกบัพื้นที่ศูนยพ์ฒันา
ของโครงการหลวงหรอืเป็นพื้นที่ห่างไกลออกไป  รวมถึงพื้นที่ของโครงการพเิศษต่างๆ เช่น 
โครงการรกัษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น  ส าหรบักิจกรรมในพื้นที่จะมุ่งเน้นน าองค์
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ความรู้และความส าเร็จของโค รงการหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีการผลิต  
การท่องเที่ยว  และหตัถกรรมของโครงการหลวงเข้าไปทดสอบและปรบัใช้ให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมสิงัคมของชุมชน ทัง้นี้ในพื้นทีน่ าร่อง เมื่อชุมชนและองคก์รในพื้นที่มคีวามพรอ้มและ
เขม้แขง็จะพฒันาเขา้สู่เครอืขา่ยของสงัคมการเรยีนรูข้องชุมชนบนพืน้ทีสู่งตามแนวนโยบายของ
รฐัต่อไป (ตารางภาคผนวกที ่2) 

3) พื้นท่ีเครือข่ายการเรียนรู้ เป็นพื้นที่หย่อมบ้านหรอืกลุ่มบ้านที่ร่วมเป็นเครอืข่าย
การถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากโครงการหลวงผ่านระบบการเรยีนรูท้ี่อาศยัสื่อและสารสนเทศ โดย
การร่วมมอืกบัหน่วยงาน องคก์ร หรอืชุมชนต่างๆ ในพื้นที่  เพื่อใหเ้กดิการถ่ายทอดความรูไ้ป
ยงัพื้นที่สูงในวงกว้าง รวมไปถึงการสนับสนุนกจิกรรมการเตรยีมความพร้อมของชุมชน การ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากโครงการหลวง และการให้ค าปรกึษาอื่นๆ รวมทัง้การติดตามผลอย่าง
ใกลช้ดิกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและองคก์รในทอ้งถิน่  ในการสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูบ้นพืน้ที่
สงู เป็นตน้  (ตารางภาคผนวกที ่3) 
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เป้าหมาย 

รายได้
พอเพียง 

สงัคมดี  
มีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ส่ิงแวดล้อม
ยัง่ยืน  

กลุ่มเป้าหมาย การวิจยัและพฒันา การส่งเสริมและขยาย
เครือข่าย 

• สนบัสนุนและพฒันาโครงการวจิยั
โครงการหลวง 

• ศกึษาและพฒันารูปแบบการพฒันา
เชงิบูรณาการทางเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้มของโครงการหลวง 

• ศกึษาสภาพภูมสิงัคมและเศรษฐกจิ
ชุมชน 

• ศกึษาและทดสอบความเหมาะสม
ของเทคโนโลยจีากโครงการหลวง
ในทอ้งถิน่  

• ด าเนินงานวจิยัแบบการมสีว่นรว่ม
ของชุมชนในการฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร
ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

 
• ศกึษาและจดัท าขอ้มลูภูมสิงัคม 
• จดัท าแผนการเรยีนรูแ้ละการมสีว่น

รว่มของชุมชน 

• จดัท าแผนปฏบิตักิารโดย
กระบวนการมสีว่นร่วมของชุมชน
และหน่วยงานในทอ้งถิน่ 

• ถ่ายทอดความรูแ้ละสง่เสรมิการ
เรยีนรูข้องชุมชน 

• เสรมิสรา้งกระบวนการมสีว่นร่วม 
และความเขม้แขง็ของชุมชน 

• ถ่ายทอดและสง่เสรมิการเรยีนรูใ้น
ระบบเครอืขา่ย 

• การเยีย่มเยยีนใหค้ าปรกึษา 
สนบัสนุนกจิกรรมชุมชน และการ
ตดิตามผล 

• พฒันาความส าเรจ็โครงการหลวง
เป็นบทเรยีนและศูนยศ์กึษา
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

• เชื่อมโยงเครอืขา่ยความรว่มมอืการ
วจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งูกบันานาชาต ิ

กรอบแนวคิดการจดัท ายทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัการ 

พืน้ท่ีเครือข่ายการเรียนรู ้** 

พืน้ท่ีขยายผลโครงการหลวง * 

36 ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง 

การเสริมสรา้งประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
• การพฒันาบุคลากร 
• การพฒันาประสทิธภิาพขององคก์ร 
• การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอ้มลูบนพืน้ทีส่งู 

หมายเหตุ *พืน้ทีด่ าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รวม 17 แห่ง ใน 6 จงัหวดั 
                      **พืน้ทีด่ าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รวม 180 กลุ่มบา้น ใน 13 จงัหวดั 



3.4  ยทุธศาสตรข์องสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสงู 

ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นยุทธศาสตร์ที่มี
วตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการส่งเสรมิและร่วมมอืซึ่งกนัและกนักบัมูลนิธโิครงการ
หลวง และหน่วยงานทัง้ในระดบัท้องถิ่นและนานาชาติ โดยมกีารวิจยัและพฒันาองค์ความรู้จาก
ฐานความรูข้องโครงการหลวงและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และการขยายผลงานโครงการหลวงน าไปปรบัใช้
ใหเ้หมาะสมในแต่ละภมูสิงัคม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างยัง่ยนืต่อพืน้ทีสู่งส่วนใหญ่ของประเทศ  โดย
มุง่พฒันาใหพ้ืน้ทีโ่ครงการหลวงเป็นเสมอืนหอ้งปฏบิตักิารและศูนยก์ารเรยีนรู ้ ส่วนสถาบนัท าหน้าที่
เป็นองคก์รทีส่นับสนุนกระบวนการวจิยัและพฒันา และขบัเคลื่อนการพฒันาผ่านกระบวนการเรยีนรู้
และการมสี่วนรว่มของชุมชนเป็นหลกั การด าเนินงานจงึอาศยัเครอืข่ายการปฏบิตังิานร่วมกบัองคก์ร
และหน่วยงานต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้ และการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  ทัง้นี้ภายใต้
กระบวนการและแนวปฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอพยีงและแนวทางของโครงการหลวง  เพื่อใหเ้กดิ
การพฒันาทีย่ ัง่ยนืและมภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ  

อย่างไรกต็ามภารกจิของสถาบนันอกจากจะครอบคลุมในเรื่องของการสรา้งรายได ้การสรา้ง
ความเขม้แขง็ของชุมชน และความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อมแลว้ สถาบนัยงัจะต้องพฒันาตนเองไปเป็น
องค์กรที่มกีารบรหิารจดัการที่ดีและมคีวามทนัสมยัเช่นกัน ดงันัน้ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน จงึ
ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตรห์ลกัดงันี้ 

 

1) ยทุธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันา  

2) ยทุธศาสตรก์ารถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

3) ยทุธศาสตรก์ารเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  

3.5 เป้าหมายของยทุธศาสตร ์

เป้าหมายในองค์รวมของสถาบนั คือ ประชาชนบนพื้นที่สูงมรีายได้พอเพียง สามารถ
พึง่พาตนเอง รกัษาเอกลกัษณ์และวฒันธรรม มสี่วนร่วมในการฟ้ืนฟู บ ารุงรกัษา และใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื โดยมเีป้าหมายในแต่ละดา้นดงัน้ี 

1) ด้านเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยของครวัเรอืนในพื้นที่โครงการหลวงเพิ่มขึ้นไม่ต ่ากว่า     
รอ้ยละ 5 และในพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวงไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 3 ในระยะเวลาของแผน  

2) ด้านสังคม  ประชากรบนพื้นที่สูงทัง้ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ ขยายผล
โครงการหลวง สามารถรวมตวัเป็นองค์กรพึ่งตนเอง และมกีระบวนการจดัการกลุ่ม อย่างน้อย
พื้นที่โครงการละ 1 แห่ง และมสี่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นรูปแบบต่างๆ อย่าง
น้อยรอ้ยละ  20  ของชุมชนในพืน้ทีโ่ครงการหลวงและพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวง  
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3) ด้านส่ิงแวดล้อม รอ้ยละ 30 ของชุมชนในพืน้ทีโ่ครงการหลวง มผีลผลติทีม่คีุณภาพ
ได้รบัการรบัรองมาตรฐานด้านอาหารปลอดภยั ร้อยละ 30 ของพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงมี
กระบวนการเรยีนรูก้ารลดการใชส้ารเคม ี และมคีุณภาพน ้าในแหล่งน ้าหลกัเฉลีย่อย่างน้อยรอ้ยละ  
30 ของชุมชนโครงการหลวงและพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวงอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ 

3.6 ยทุธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันา 

 ยุทธศาสตร์การวจิยัและพฒันา มเีป้าประสงคม์ุ่งพฒันาองค์ความรูเ้พื่อสนับสนุนงานของ
โครงการหลวง โดยเฉพาะองคค์วามรูเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการผลติพชืและสตัว ์ใหผ้ลผลติมี
คุณภาพที่สูงขึน้ จนสามารถรบัรองมาตรฐานได้  มตี้นทุนการผลติที่พอเหมาะ ตลอดจนมคีวาม
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม  และมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจยัที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการรวบรวม การเก็บรกัษา การ
สงัเคราะห์และพฒันานวตักรรมต่อยอดภูมปิญัญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อน าไปสู่การเสรมิสร้าง
ความมัน่คงดา้นอาหาร และการพฒันาสนิค้าที่เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนบนพื้นที่สูงในแต่ละแห่ง 
ทั ้งนี้ โดยอาศัยกลไกของ เครือข่ายการปฏิบัติงานวิจัยร่ วมกับ มูลนิ ธิโครงการหลวง  
สถาบนัการศกึษา หน่วยงาน องคก์รต่างๆ ตลอดจนการมสี่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่ โดย
ก าหนดแนวทางขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ทีด่ าเนินงาน จ าแนกไดเ้ป็น 4 แผนงาน  
ไดแ้ก่  

ก. พื้นท่ีโครงการหลวง  ม ี 2 แผนงาน  ไดแ้ก่ 

1) แผนงานวิจยัและพฒันาสนับสนุนงานโครงการหลวง  

 เพื่อสนับสนุนให้งานวิจัยของโครงการหลวงสาขาต่างๆที่ด า เนินงานมาตัง้แต่เริ่ม
โครงการจนปจัจุบนั ให้เกิดกระบวนการรวบรวม และพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่
อย่างเขม้แขง็และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการพฒันาพื้นที่สูงที่จะส่งผลไปถึง
การใชป้ระโยชน์ยงัพืน้ทีส่งูส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมกีารด าเนินงานทีส่ าคญัคอื 

 (1) มุ่งเน้นสนับสนุนการวิจยัที่น าไปสู่การสร้างรายได้ที่ย ัง่ยืนให้กับเกษตรกรใน 2 
แนวทาง  คอื  รายไดจ้ากการเกษตร  และรายไดน้อกภาคการเกษตร  โดยในส่วน
การผลติทางการเกษตรจะมุ่งเน้นการสนับสนุนการวจิยัเชงิบูรณาการองค์ความรู้
จากผลการวจิยัและจากประสบการณ์บนพื้นที่สูงที่มอียู่แล้วในโครงการหลวง เพื่อ
มุ่งสู่กระบวนการผลติที่ใช้ต้นทุนต ่า  ลดต้นทุนปุ๋ ยเคมแีละสารเคมเีกษตร การเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติในโรงเรอืน  การยดือายุผลผลติดว้ยการจดัการหลงัการเก็บ
เกี่ยวที่เหมาะสม  ผลการวิจัยจะถูกประมวลเป็นคู่มือและสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อน าไปสู่การรับรองมาตรฐานการผลิต  และการเพิ่ม
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ศกัยภาพการแข่งขนัของเกษตรกรบนพื้นที่สูง  ส่วนการพฒันารายได้นอกภาค
การเกษตรมุง่เน้นการวจิยัเพื่อพฒันานวตักรรมจากหตัถกรรมทอ้งถิน่บนพืน้ทีส่งู 

(2) มุ่งศึกษาแนวทางจดัการองค์ความรู้ที่มอียู่ในมูลนิธโิครงการหลวง โดยรวบรวมองค์
ความรู้ทัง้จากผลการวิจ ัยและประสบการณ์ของบุคลากร รวมถึงปจัจัย เงื่อนไข 
ความส าเรจ็และรปูแบบการปฏบิตัทิีด่ขีองโครงการหลวง (Best Practice) เกี่ยวกบัการ
พฒันางานดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  สิง่แวดลอ้ม  และการบรหิารองคก์รเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการถ่ายทอดไปสู่ชุมชนทัง้ในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของ
ประเทศ  

2) แผนงานส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกบันานาชาติ   
  เพื่อเผยแพร่ความส าเร็จของโครงการหลวงอันเกิดจากแนวพระราชด ารทิี่โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานไว้ และส่งเสรมิให้เกิดเครอืข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในการพฒันาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมส าหรบัการพฒันาพืน้ทีภ่เูขาและพืน้ทีป่ลกูพชืเสพตดิ โดยมแีนวด าเนินงานทีส่ าคญัคอื  

(1) จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างสถาบนักบัหน่วยงานใน
ต่างประเทศในการอบรมแลกเปลีย่น และพฒันาบุคลากร ดา้นการผลติ การจดัการ
หลงัการเกบ็เกีย่ว การอนุรกัษ์ดนิและน ้า และการป้องกนัก าจดัศตัรพูชืแบบผสมผสาน 
เป็นต้น 

(2) พฒันาแนวทางในการใชป้ระโยชน์จากแหล่งทุนระหว่างประเทศในการพฒันาอาชพี
และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

ข. พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง ม ี1 แผนงาน  คอื 

3) แผนงานวิจยัเชิงปฏิบติัการในพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง 

 พื้นที่สูงเป็นพื้นที่ที่มสีภาพความหลากหลายทางชวีภาพ และวฒันธรรมท้องถิน่จ านวน
มาก  ก่อให้เกดิทุนทางธรรมชาต ิและทุนทางสงัคมที่มคีุณค่า  อย่างไรก็ตามพื้นที่เหล่านี้ยงัประสบ
ปญัหาที่ส าคัญคือ ความยากจน การขาดความรู้ที่ เหมาะสม รวมทัง้การเสื่ อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสูญหายของทรพัยากรชีวภาพและภูมปิญัญา
ท้องถิน่ การพฒันาพื้นที่สูงในประเทศจงึจ าเป็นต้องอาศยัทุนความรู้จากโครงการหลวงเป็นฐานใน
การปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพภมูสิงัคมของแต่ละทอ้งถิน่ จงึมแีนวทางด าเนินงานทีส่ าคญัคอื 

(1) ศึกษาสภาพภูมิสังคมและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นการศึกษาถึงสภาพทาง
ภูมศิาสตร์ สงัคม และเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ที่สะท้อนให้เห็นถึง
สภาพปญัหา ความต้องการของชุมชน และความจ าเป็นในการพฒันาของชุมชนใน
ดา้นต่างๆ 
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(2) ศกึษาและทดสอบความเหมาะสมของเทคโนโลยจีากโครงการหลวงในทอ้งถิน่ โดย
น าเทคโนโลยจีากโครงการหลวง ไปทดสอบในท้องถิน่ตามสภาพปญัหาและความ
ตอ้งการของชุมชน เพื่อการปรบัใชอ้ย่างเหมาะสม และสรา้งกระบวนการเรยีนรูข้อง
ชุมชนควบคู่กนัไป  

(3) สนบัสนุนการวจิยัแบบมสี่วนรว่ม ดา้นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม และการคนืสภาพความหลากหลายทางชวีภาพของพชืพรรณท้องถิ่น
บนพืน้ทีสู่ง เพื่อสรา้งความสมดุลและการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื มุ่งเน้นสนับสนุน
การวจิยัเพื่อสงัเคราะห์องคค์วามรูเ้พื่อพฒันาแนวทางอนุรกัษ์  รวมทัง้การวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อมโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน 
(Food bank) ยา สมุนไพร  และพลงังานในกระบวนการรกัษาและฟ้ืนฟูสภาพป่าบน
พืน้ทีส่งู  

(4) สนับสนุนการศกึษาวจิยั  รวบรวม  อนุรกัษ์ และต่อยอดองค์ความรูเ้กี่ยวกบัความ 
หลากหลายทางชวีภาพบนพืน้ทีส่งูและภมูปิญัญาทอ้งถิน่บนพืน้ทีสู่ง  เพื่อประโยชน์
ในการส่งเสรมิการน าไปใช้ประโยชน์ในระดบัชุมชน  การจดลิขสิทธิ ์และการใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชย ์ มกีารจดัท าฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชวีภาพและภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ 

 

ค. พื้นท่ีเครือข่ายการเรียนรู้  ม ี1 แผนงาน  คอื 

 4) แผนงานวิจยัสนับสนุนการเรียนรู้ในพื้นท่ีเครือข่ายการเรียนรู้ 
 มุ่งสนับสนุนการศกึษารวบรวมขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัสภาพภูมสิงัคมและความต้องการ

เรยีนรูข้องชุมชนในพื้นที่เครอืข่ายการพฒันา  ซึ่งจะร่วมมอืกบัหน่วยงานการศกึษาในพื้นที่  จดั
เตรยีมการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละปลูกจติส านึกดว้ยการใชส้ื่อและโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ ทัง้นี้เพื่อ
รวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรบัก าหนดแนวทางและขัน้ตอนการพฒันาไปสู่การเป็นหมู่บ้าน
เป้าหมายการพฒันาเตม็รปูแบบในระยะต่อไป 

 
 ง. ตวัช้ีวดัของยทุธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันา 

(1) ความส าเรจ็ของโครงการวจิยัทีพ่ฒันาองคค์วามรูส้ าหรบัน าไปใชป้ระโยชน์ 
(2) ความส าเรจ็ตามแผนงานของโครงการวจิยัทีด่ าเนินการรว่มกบัชุมชนและ 
     หน่วยงานอื่น 
(3) ความส าเรจ็ในการพฒันาเครอืขา่ยตามความรว่มมอืกบัต่างประเทศ 
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3.7 ยทุธศาสตรก์ารถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ยุทธศาสตรก์ารถ่ายทอดความรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน มีเป้าประสงค์
เพื่อขยายผลองคค์วามรูข้องโครงการหลวงสู่ชุมชนพืน้ทีสู่งส่วนใหญ่ของประเทศใหก้วา้งขวางเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื ช่วยเสรมิสรา้งใหชุ้มชนบน
พืน้ทีสู่งสามารถพึง่ตนเองได้ และมภีูมคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง โดยแบ่งพืน้ทีเ่ป้าหมายในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละการพฒันาเป็น 3 พืน้ที ่คอื พืน้ทีโ่ครงการหลวง  พืน้ที่ขยายผลโครงการหลวง  
และพืน้ทีเ่ครอืขา่ยการเรยีนรู ้และมแีผนงานจ านวน  3 แผนงาน  ดงันี้ 

 

ก. พื้นท่ีโครงการหลวง  ม ี1 แผนงาน  ไดแ้ก่ 

1) แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนในพื้นท่ีโครงการหลวง เพ่ือเป็น
ศนูยเ์รียนรู้ในการพฒันาพื้นท่ีสงูอย่างยัง่ยืน   

สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมและประสานความร่วมมอืหน่วยงานรฐั -เอกชน  และ
ชุมชน  ในการปฏบิตังิานในพื้นทีโ่ครงการหลวง รวมทัง้ร่วมพฒันาอาชพีเกษตรกรให้ได้ผลผลติ
พชื-สตัว์คุณภาพสูง  ปราศจากการตกค้างของสารเคมเีกษตร  สนับสนุนให้เกษตรกรได้รบัการ
รบัรองมาตรฐานการผลติอาหารปลอดภยั เช่น  GAP และมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ เป็นต้น  เน้น
เป้าหมายการพฒันาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงให้เป็นชุมชนเข้มแขง็  สามารถวางแผนและ
ด าเนินกจิกรรมในลกัษณะกลุ่มและคณะกรรมการดว้ยตนเองได้  และสามารถเขา้ถงึแหล่งความรู้
หรอืแหล่งทุนไดด้ว้ยตนเอง โดยมแีนวด าเนินการทีส่ าคญัคอื 

(1) สนับสนุนการปฏบิตัิงาน การถ่ายทอดความรู ้และการบูรณาการแผนปฏบิตังิานกบั
หน่วยงานของรฐั องคก์รทอ้งถิน่ และชุมชน 

(2) สนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของศูนย์/สถานีของโครงการหลวง เพื่อเป็นศูนยเ์รยีนรู้
การพฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งยัง่ยนื 

(3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรเพื่อพฒันาคุณภาพผลผลติใหไ้ดก้ารรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั 

(4) สนบัสนุนการเตรยีมความพรอ้มของชุมชนเพื่อเป็นองคก์รพึง่ตนเองทีม่คีวามเขม้แขง็
ในดา้นต่างๆ รวมทัง้เพื่อรองรบักจิกรรมเครอืขา่ยการท่องเทีย่วในพืน้ทีโ่ครงการหลวง 

 

ข. พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง  ม ี1 แผนงาน  คอื 
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2) แผนงานการขยายผลโครงการหลวงสู่ชุมชนบนพื้นท่ีสงู 
ด าเนินการพฒันาและส่งเสรมิกระบวนการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยจีากโครงการ

หลวง เพื่อน าไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัทุนความรูแ้ละสภาพภมูสิงัคมทอ้งถิน่ตามปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงและแนวทางของโครงการหลวง โดยการร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกดิการเสรมิสร้างรายได้ของครวัเรอืน พฒันาความเขม้แขง็ของชุมชน ตลอดจน
สรา้งความสมดุลของสิง่แวดลอ้ม โดยมแีนวด าเนินการทีส่ าคญัคอื 

(1) จดัท าแผนชุมชนแบบบูรณาการบนพื้นฐานการศกึษาและวเิคราะห์ปญัหาของชุมชน
จากฐานขอ้มลูภมูสิงัคมโดยใชเ้วทกีารมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน   

(2) น าผลส า เร็จของการพัฒนาในโครงการหลวงไปถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยใช้
กระบวนการวจิยัเชงิสาธติในพืน้ที ่เพื่อใหเ้กดิการน าทุนความรูจ้ากโครงการหลวงไป
ปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสม   

(3) ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากโครงการหลวงไปสู่ชุมชน ผสมผสานกบัองค์ความรูแ้ละภูมิ
ปญัญาท้องถิ่นในแต่ละภูมสิ ังคมในชุมชนเป้าหมายหลักของการพัฒนา และการ
ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพการผลติเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานและการเพิม่มลูค่าสนิคา้ รวมถงึ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยกระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชน 

(4) ส่งเสริมองค์กรพึ่งตนเองในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาของชุมชนทีย่ ัง่ยนืในอนาคต 

 

ค. พื้นท่ีเครือข่ายการเรียนรู้  ม ี1 แผนงาน  คอื 

3) แผนงานการจดัการองคค์วามรู้และการสร้างเครือข่ายการพฒันาพื้นท่ีสงู  
ด าเนินงานในลกัษณะเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงาน องค์กรและชุมชนท้องถิ่น เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  และถ่ายทอดทุนความรู้โครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยรวม โดยมแีนว
ด าเนินการทีส่ าคญัคอื 

(1) รวบรวม สงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากผลส าเรจ็ของโครงการหลวง  และผลการวจิยัเชงิ
ประยกุต ์และการถ่ายทอดความรูไ้ปสู่ชุมชนเป้าหมายในรปูแบบต่างๆ  

(2) ร่วมกับชุมชนและเครอืข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสรมิแนวทางการจดัท า
แผนการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมของชุมชน  

(3) ด าเนินการถ่ายทอดความรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นระบบเครอืข่าย รวมทัง้การศกึษาดู
งานในพืน้ทีโ่ครงการหลวง เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากทัง้ทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

(4) พฒันาระบบการเยีย่มเยยีน การใหค้ าปรกึษา และการตดิตามผล รว่มกบัหน่วยงาน
เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  
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 ง. ตวัช้ีวดัของยทุธศาสตรก์ารถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 (1) จ านวนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นศูนยเ์รยีนรู้ 

 (2) ความส าเรจ็ในการพฒันาพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวง 

 (3) ความส าเรจ็ในการลดการใชส้ารเคมใีนพืน้ทีโ่ครงการหลวงและพืน้ทีข่ยายผล 

3.8   ยทุธศาสตรก์ารเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  

ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ  มเีป้าประสงคเ์พื่อใหส้ถาบนั
มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ี สามารถเอือ้อ านวยต่อการปฏบิตังิานตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การสนับสนุนงานโครงการหลวงและการขยายผลความส าเรจ็
โครงการหลวงสู่ชุมชนบนพืน้ทีสู่ง โดยมแีผนงาน จ านวน 3 แผนงาน ดงันี้ 

 1) แผนงานพฒันาระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศ   

ด าเนินการพฒันาสารสนเทศเพื่อการบรหิารองคก์รให้มศีกัยภาพและมคีวามโปร่งใส 
สามารถรองรบัการสัง่การและโต้ตอบเอกสารจากนอกส านักงานได ้ และมรีะบบการใหบ้รกิาร
ขอ้มูลแก่ผูบ้รหิารในการตดิตามความก้าวหน้าของโครงการ  กจิกรรม  และการจดัซื้อจดัจา้ง  
เพื่อใช้ในการวางแผนและด าเนินงานในระยะสัน้และระยะยาว  และมุ่งเน้นการจดัท าระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการวิจยัและพฒันาบนพื้นที่สูงให้ครอบคลุมภาวะทางสงัคม  ทางเศรษฐกิจ  
ทรพัยากรมนุษยบ์นพืน้ที่สูง  รวมทัง้ทรพัยากรธรรมชาตแิละขอ้มลูเชงิพืน้ที่ (GIS) และองค์
ความรูจ้ากภูมปิญัญาท้องถิน่และความหลากหลายทางชวีภาพ  โดยให้มเีครอืข่ายเชื่อมโยง
กบัระบบฐานขอ้มลูของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมแีนวด าเนินการทีส่ าคญัคอื 

(1) จดัท าระบบฐานขอ้มลู และพฒันาเครอืข่ายเพื่อเชื่อมโยงขอ้มูล กบัหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชส้ าหรบัการวางแผนการตดัสนิใจในการด าเนินงานบนพืน้ทีส่งู 

(2) จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์และประมวลผลโดยพฒันาเป็นระบบ
ฐานขอ้มลูสารสนเทศ ในการจดัการความรูแ้ละขอ้มลูพืน้ฐานต่างๆ  

(3) ส ารวจขอ้มลูประชากรบนพืน้ทีสู่งในเชงิลกึ ในพืน้ที ่20 จงัหวดั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ประชากรเชิงลึกของชุมชนในพื้นที่สูงที่ถูกต้องและเป็นปจัจุบัน เพื่อน ามาใช้
ส าหรบัพฒันาเป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผนในการพฒันางานด้านต่างๆ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

2) แผนงานการพฒันาระบบการบริหารงาน  

(1) พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ ระบบบรหิารบญัชแีละการเงนิ 
ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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โครงการ รวมถึงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคลากร เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(2) สนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดระบบการควบคุม
ภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมรีะบบการบรหิารกจิการทีด่ ี

 

3) แผนงานการพฒันาบคุลากร  
เพื่อเป็นการพฒันาความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะของเจา้หน้าทีส่ถาบนัใหส้ามารถปฏบิตัิ

ภารกิจให้บรรลุผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทัง้เพื่อเสรมิสร้างสถาบนัไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้  สามารถจดัการความรู้ส าหรบัการวจิยัและพฒันาพื้นที่สูงอย่างยัง่ยนื และ
สามารถปฏบิตังิานร่วมกบัโครงการหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมี
แนวด าเนินการทีส่ าคญัคอื 

(1) พฒันาบุคลากรให้มศีกัยภาพสอดคล้องกบัการปฏบิตัิงานในองค์กร และมกีาร
เรยีนรูอ้งคค์วามรูข้องโครงการหลวงอยา่งต่อเนื่อง 

(2) พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ในการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ สร้าง
บรรยากาศในการท างานเป็นทมี 

(3) สรา้งวฒันธรรมองคก์รในการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้และเปิดกวา้งในเชงิวชิาการ 

(4) สนบัสนุนการพฒันาทมีงานรว่มปฏบิตักิารกบัโครงการหลวง เพื่อเพิม่ศกัยภาพใน
การพฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวงและการรว่มปฏบิตังิานในพืน้ทีข่ยายผล 

           4)  ตวัช้ีวดัของยทุธศาสตรก์ารเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  

 (1) ความส าเรจ็ของการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ 

 (2) จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันา 

3.9    ระบบการบริหารจดัการ 

 1) กลไกก ากบันโยบาย  

เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการด าเนินงานและได้รบัการสนับสนุนในเชงินโยบาย
การด าเนินงานดงันี้  

(1) อาศยักลไกของคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนมลูนิธโิครงการหลวง โดย
ปรบัปรุงขอบเขตของคณะกรรมการทีดู่แลเฉพาะพืน้ทีโ่ครงการหลวง ใหค้รอบคลุมถงึ
พืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวงตามยุทธศาสตร ์ เพื่อใหเ้กดิการบูรณาการและเชื่อมโยง
กจิกรรมในการปฏบิตังิานในพืน้ที ่ ทัง้องคก์รของรฐั ภาคเอกชน รวมถงึองคก์รชุมชน
ในพืน้ทีสู่งนอกเขตโครงการหลวงดว้ย 
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(2) อาศยักลไกของคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู และคณะทีป่รกึษาพเิศษ
ของสถาบนัในการก าหนดทศิทาง เป้าหมาย และนโยบายของสถาบนั ใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวนโยบายของรฐั ภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และแนวทางของโครงการ
หลวง โดยทัง้การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ามที่
ก าหนดไว ้

(3) พฒันาการท างานของสถาบนัให้เป็นการท างานแบบภาครี่วมพฒันา (Development 
Partnership) ในลกัษณะร่วมมือเคยีงข้างกบัมูลนิธโิครงการหลวง โดยสนับสนุน
โครงการหลวงด าเนินงานไดต้ามแนวพระราชด ารสัทีพ่ระราชทานไว ้รวมทัง้มกีจิกรรม
การวิจยัและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงเพื่อเป็นการขยายผลงาน
โครงการหลวงให้เกดิประโยชน์อย่างกว้างขวางเป็นหวัใจส าคญั   

 
2) กลไกการก ากบัดแูลภายในสถาบนั 

เพื่อควบคุมให้การบรหิารองค์กรมคีวามโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกั 
ธรรมาภบิาล  และมคีวามก้าวหน้าของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จงึได้ก าหนดกลไกส าคญั
ไว้ดงันี้ 

(1) จดัแบ่งโครงสรา้งองค์กรให้สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  โดยจดัแบ่ง
ภายในเป็น 4 ส านัก ได้แก่ ส านักอ านวยการ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
ส านักวิจยัและส านักพัฒนา ซึ่งมผีู้อ านวยการส านักและบุคลากรด าเนินงานให้
บรรลุผลตามแผนงาน โครงการ และตัวชี้ว ัดต่างๆ อย่างไรก็ตามจะได้มีการ
ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สามารถบรหิารงานได้อย่างคล่องตวัและมคีวาม
ยดืหยุน่มากขึน้ (ภาคผนวกโครงสรา้งองคก์ร) 

(2) จดัใหม้รีะบบตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินงานทีผู่กตดิอยู่กบัระบบการประเมนิ
ประสทิธภิาพ  การปฏบิตังิานเพื่อพจิารณาความดคีวามชอบเป็นรายบุคคล ทัง้ใน
ด้านประสทิธภิาพการใช้จ่ายเงนิงบประมาณแต่ละช่วงไตรมาสของปีงบประมาณ  
และประสทิธภิาพตามตวัชีว้ดัในแผนด าเนินงาน 

(3) จดัตัง้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการปฏบิตัิงานหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ในการตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานให้มคีวามถูกต้องโปร่งใส  และการ
ตดิตามความกา้วหน้าตามแผนงานการใชจ้า่ยงบประมาณ 

(4) จดัให้มกีระบวนการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจติส านึกและสร้าง
ความเขา้ใจในพนัธกจิ และเป้าประสงคข์องสถาบนั รวมทัง้การเตรยีมบุคลากรเขา้สู่
องคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละองคก์รแห่งการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 

 
    -----------------------------------------------------
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แผนงานและเป้าหมายเชิงพื้นท่ี  
ภายใต้ยทุธศาสตรส์ถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสงู 
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3.10 แผนงานและเป้าหมายเชิงพื้นท่ีภายใต้ยทุธศาสตรส์ถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสงู 
 

1)   พื้นท่ีโครงการหลวง 
(พื้นที ่36 ศูนย/์สถานีของโครงการหลวง  ใน 5 จงัหวดั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันา 
ยทุธศาสตรก์ารถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็ชุมชน เป้าหมายเชิงพื้นท่ี 

1.1   แผนงานวจิยัและพฒันาสนบัสนุนงาน
โครงการหลวง 

 
(1)   การสนบัสนุนการวจิยัเชงิบรูณาการใน

พืน้ทีโ่ครงการหลวง 
(2)   การศกึษาและพฒันารปูแบบการพฒันา

เชงิบรูณาการทางเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มของโครงการหลวง 

 

1.1 แผนงานการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในพืน้ทีโ่ครงการ
หลวง เพือ่เป็นศนูยเ์รยีนรูใ้นการพฒันาพืน้ทีส่งู อย่างยัง่ยนื 

 
(1) การสนบัสนุนการบรหิารจดัการและสง่เสรมิการพฒันาเชงิ

บรูณาการในพืน้ทีโ่ครงการหลวง  
(2) การพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนในพืน้ทีโ่ครงการหลวง 
(3) การลดการใชส้ารเคมเีกษตรบนพืน้ทีส่งูและพฒันามาตรฐาน

ระบบคุณภาพผลผลติตามมาตรฐานอาหารปลอดภยั  
(4) การสนบัสนุนการพฒันาโครงการหลวงเป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้ใน

การพฒันาพืน้ทีส่งูอย่างยัง่ยนื  
 1.2. แผนงานส่งเสรมิความร่วมมอืกบันานาชาต ิ

(1)   การพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืวจิยัและ
พฒันาพืน้ทีส่งูกบันานาชาต ิ

 

 โครงการหลวงมคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยอีย่าง
ต่อเนื่องและมกีารจดัการองคค์วามรูอ้ย่างเป็นระบบที่
สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นระหว่างศนูย์/สถานี  

 เกษตรกรไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการผลติ 
เช่น GAP มตีน้ทุนการผลติต ่า  มสีนิคา้ทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของชุมชน และมกีารจดัตัง้กลุ่มพึง่พา
ตนเองทีม่ศีกัยภาพเขา้ถงึแหล่งทุนและแหล่งวชิาการ
ไดด้ว้ยตนเอง 

 มคีวามเขม้แขง็ และมสี่วนร่วมในกจิกรรมพฒันา  
ประชากรมจีติส านึกในการรกัษาสภาพแวดลอ้ม และ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 โครงการหลวงเป็นแหล่งเรยีนรูก้ารพฒันาพืน้ทีส่งู
อย่างยัง่ยนื ส าหรบัพืน้ทีท่ ัว่ประเทศและสามารถ
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นระดบันานาชาต ิ
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2) พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง 
(พื้นทีข่ยายผลโครงการหลวง 17 หมูบ่า้น ใน 6 จงัหวดั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันา ยทุธศาสตรก์ารถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้าง  
ความเข้มแขง็ชุมชน 

เป้าหมายเชิงพื้นท่ี 

2.1. แผนงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารในพืน้ทีน่ าร่อง    
การพฒันา 

 
(1) การศกึษาสภาพภมูสิงัคมและเศรษฐกจิใน

พืน้ทีข่ยายผล  
(2) การศกึษาและทดสอบเทคโนโลยโีครงการ

หลวงในทอ้งถิน่  
(3) การวจิยัเชงิปฏบิตักิารในการพื้นฟูแหล่ง

อาหารชุมชน และการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
(4) การวจิยัและพฒันานวตักรรมการใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่บนพืน้ทีส่งู 

2.1. แผนงานการขยายผลโครงการหลวงสู่ชุมชนบนพืน้ทีส่งู 
 
 

(1) การขยายผลโครงการหลวงเพือ่การพฒันาพืน้ทีส่งู 
อย่างยัง่ยนื   

(2) การสนบัสนุนการพฒันาพืน้ทีส่งูในโครงการพเิศษ  
 
 

 ชุมชนใกลเ้คยีงโครงการหลวงและทีอ่ยู่
ห่างไกลแต่แสดงความจ านงร่วมงานพฒันา  
รวมทัง้ชุมชนภายใตโ้ครงการพเิศษสามารถ
พึง่พาตนเองในการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้มตามแนวทางโครงการหลวง 
มกีระบวนการจดัการกลุ่ม มกีจิกรรมฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้ม และมแีผนพฒันาชุมชนของ
ตนเอง สามารถด ารงชวีติควบคู่กบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ความหลากหลายทางชวีภาพและภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ไดร้บัการศกึษา รวบรวม อนุรกัษ์ 
และพฒันาใชป้ระโยชน์อย่างเป็นระบบ มกีาร
ขึน้ทะเบยีนหรอืจดลขิสทิธิ ์และมกีารรวบรวม
องคค์วามรูไ้วบ้นฐานขอ้มลูความหลากหลาย
ทางชวีภาพบนพืน้ทีส่งู 
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3) พื้นท่ีเครือข่ายการเรียนรู้ 
(พื้นทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้180 กลุ่มบา้นใน 13 จงัหวดั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันา ยทุธศาสตรก์ารถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ชุมชน 

เป้าหมายเชิงพื้นท่ี 

3.1 แผนงานวจิยัสนบัสนุนการพฒันาในพืน้ที่
เครอืขา่ยการเรยีนรู ้

 
(1) การวจิยัสภาพภมูสิงัคมและความตอ้งการ

เรยีนรูข้องชุมชนในพืน้ทีเ่ครอืขา่ยการ
เรยีนรู ้

 

3.1. แผนงานการจดัการองคค์วามรูแ้ละการสรา้งเครอืขา่ยเรยีนรู ้   
การพฒันาพืน้ทีส่งู 

 
(1) การสรา้งเครอืขา่ยการถ่ายทอดความรูเ้พือ่การพฒันาพืน้ที่

สงูอย่างยัง่ยนื 

 ชุมชนภายใตเ้ครอืขา่ยการเรยีนรู้
ของหน่วยงานการศกึษาและองคก์ร
ในทอ้งถิน่ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารพฒันา
ตามแนวทางโครงการหลวง 

 ชุมชนสามารถจดัท าแผนชุมชนแบบ
มสี่วนรว่ม 
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แผนงานและงบประมาณ 
ตามยทุธศาสตรส์ถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู 
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3.11 แผนงานและงบประมาณภายใต้ยทุธศาสตรส์ถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสงู 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันา 
 

แผนงาน แนวทางด าเนินงาน เป้าประสงค ์
งบประมาณ (บาท) รวม 

(บาท) 2550 2551 2552 2553 2554 
1) แผนงานวจิยัและ
พฒันาสนบัสนุนงาน
โครงการหลวง 

 
(1)  การสนบัสนุนการวจิยัเชงิ

บูรณาการในพืน้ทีโ่ครงการ
หลวง  

(2)  การศกึษาและพฒันารปูแบบ
การพฒันาเชงิบูรณาการทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มของโครงการ
หลวง 

 
1) ชุมชนในพืน้ทีโ่ครงการหลวงมี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยอียา่ง
ต่อเน่ือง  

2) ผลการด าเนินงานของโครงการหลวง
เฉพาะดา้นไดร้บัการตดิตาม วเิคราะห์
อยา่งเป็นระบบเพื่อก าหนดนโยบายการ
พฒันาในระยะต่อไป 

3) องคค์วามรูท้ีส่ะสมอยูใ่นตวับุคลากร 
และองคก์รหน่วยยอ่ยของมลูนิธทิัง้ที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ 
วชิาการเฉพาะเรื่อง และเทคนิคการ
ถ่ายทอดองคค์วามรูไ้ดร้บัการรวบรวม
สรปุเป็นบทเรยีนทัง้จากความส าเรจ็
และความลม้เหลวเพื่อใชแ้ลกเปลีย่น
ภายในศูนย/์สถานี และสง่ต่อสูชุ่มชน
ภายนอกจากภายใตก้ระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

7,802,000 
 

9,222,400 9,310,400 10,770,800 11,847,800 48,953,400 
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แผนงาน แนวทางด าเนินงาน เป้าประสงค ์
งบประมาณ (บาท) รวม 

(บาท) 2550 2551 2552 2553 2554 
2) แผนงานสง่เสรมิ
ความร่วมมอืกบั
นานาชาต ิ

 
(1)   การพฒันาเครอืขา่ย

ความร่วมมอืวจิยัและ
พฒันาพืน้ทีส่งูกบั
นานาชาต ิ

 
(1)  มกีารเผยแพร่พระเกยีรตคิุณของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และ
ความส าเรจ็ของโครงการหลวงสู่ระดบั
นานาชาต ิ

(2)  เกดิเครอืขา่ยแลกเปลีย่นเรยีนรูก้าร
พฒันาพืน้ทีส่งูเพื่อการพฒันางาน
โครงการหลวง และการน าองคค์วามรู้
ของโครงการหลวงไปปรบัใชใ้นระดบั
นานาชาต ิ

6,846,800 10,900,000 15,500,000 16,500,000 18,150,000 67,896,800 
 

3) แผนงานวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารในพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
หลวง 

 
(1) การศกึษาสภาพภูมิ

สงัคมและเศรษฐกจิใน
พืน้ทีข่ยายผลโครงการ
หลวง  

 
(1)  มขีอ้มลูพืน้ฐานดา้นพืน้ที ่ดา้นเศรษฐกจิ

และสงัคมเพื่อใชก้ าหนดกลยทุธพ์ฒันาที่
สอดคลอ้งกบัชุมชนและพืน้ทีต่่อไป 

17,581,400 30,084,800 36,861,800 35,661,800 39,227,900 159,417,700 
 

(2) การศกึษาและทดสอบ
เทคโนโลยโีครงการ
หลวงในทอ้งถิน่ 

(2)  เทคโนโลยขีองโครงการหลวงไดร้บัการ
ปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละ
ชุมชน และไดร้บัการยอมรบัจาก
เกษตรกรในพืน้ทีข่ยายผลโครงการ
หลวง 

      

 (3) การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
ในการฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร
ชุมชน และการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 

(3)  มตีน้แบบการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากร
ดนิ น ้า และปา่ไมท้ีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
และกฎระเบยีบของชุมชน 
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แผนงาน แนวทางด าเนินงาน เป้าประสงค ์
งบประมาณ (บาท) รวม 

(บาท) 2550 2551 2552 2553 2554 
 (4) การวจิยัและพฒันา

นวตักรรมการใช้
ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชวีภาพ
และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

(4)  ความหลากหลายทางชวีภาพดา้นพชื 
สตัว ์และจลุนิทรยีแ์ละภูมปิญัญาท้องถิน่
ไดร้บัการศกึษา รวบรวมอยา่งเป็นระบบ 
และพฒันาต่อยอด เพื่อการใชป้ระโยชน์
ในระดบัชุมชนบนพืน้ทีส่งู และเชงิ
พาณิชย ์

(5)  มกีารจดลขิสทิธิผ์ลติผล ผลติภณัฑ์
ธรรมชาตจิากความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

(6)  มฐีานขอ้มลูความหลากหลายทาง
ชวีภาพและภูมปิญัญาบนพืน้ทีส่งูของ
ไทยทีม่ขีอ้มลูเป็นปจัจบุนั 

      

4) แผนงานวจิยั
สนบัสนุนการเรยีนรู้
ในพืน้ทีเ่ครอืข่ายการ
เรยีนรู ้

 
(1) การวจิยัสภาพภูมสิงัคม

และความตอ้งการเรยีนรู้
ของชุมชนในพืน้ที่
เครอืขา่ยการเรยีนรู ้ 

 
(1)  มขีอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัพืน้ที่ เศรษฐกจิ 

และสงัคมของชุมชนเครอืขา่ยการพฒันา
เพื่อใชก้ าหนดแนวทางและกจิกรรม
พฒันาต่อไป 

2,070,000 3,004,000 100,000 100,000 100,000 5,374,000 
 

รวม 34,300,200 53,211,200 61,772,200 63,032,600 69,325,700 281,641,900 
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ยทุธศาสตรก์ารถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

แผนงาน แนวทางด าเนินงาน เป้าประสงค ์
งบประมาณ (บาท) รวม 

(บาท) 2550 2551 2552 2553 2554 
1) แผนงานการ
เสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ของชุมชนใน
พืน้ทีโ่ครงการหลวง 
เพื่อเป็นศูนยเ์รยีนรู้
ในการพฒันาพืน้ทีส่งู
อยา่งยัง่ยนื 

 

 
(1) การสนบัสนุนการ

บรหิารจดัการและ
สง่เสรมิการพฒันาเชงิ
บูรณาการในพืน้ที่
โครงการหลวง 

(2) การพฒันาความ
เขม้แขง็ของชุมชนใน
พืน้ทีโ่ครงการหลวง 

(3) การลดการใชส้ารเคมี
เกษตรบนพืน้ทีส่งูและ
พฒันามาตรฐานระบบ
คณุภาพผลผลติตาม
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภยั 

(4) การสนบัสนุนการ
พฒันาโครงการหลวง
เป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้ใน
การพฒันาพืน้ทีส่งู
อยา่งยัง่ยนื 

 
(1) ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงมแีผนปฏบิตัิ

งานเชงิบูรณาการทัง้แผนระยะยาว และ
แผนระยะสัน้ 

(2) ชุมชนในพืน้ทีโ่ครงการหลวงมคีวามสามารถ
ผลติผลผลติพชื-สตัวท์ี่ไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานดา้นคุณภาพและความปลอดภยั
ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค มตี้นทุนการ
ผลติต ่า สามารถแข่งขนัได ้

(3) มกีารรวมตวัของเกษตรกรในพืน้ที่
โครงการหลวงเป็นกลุ่มเพื่อการพึง่ตนเอง 
มกีระบวนการจดัการกลุ่มอยา่งเป็นระบบที่
สามารถเขา้ถงึแหล่งทุนและแหล่งวชิาการ
ดว้ยตนเอง และมจีติส านึกในความเป็น
ไทย ตอ้งการพฒันาชุมชนตามแนวทาง
โครงการหลวง 

(4) เกษตรกรของโครงการหลวงไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานระบบการผลติ (GAP) 
และมาตรฐานเกษตรอนิทรยีต์ามแต่กรณี  

(5) แหล่งน ้าในพืน้ทีโ่ครงการหลวงไดร้บัการ
ยนืยนัการปลอดการปนเป้ือนของสารเคมี
เกษตร 

25,656,000 
 

30,521,800 36,253,200 42,722,700 46,994,900 182,148,600 
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แผนงาน แนวทางด าเนินงาน เป้าประสงค ์
งบประมาณ (บาท) รวม 

(บาท) 2550 2551 2552 2553 2554 
  (6)  ศูนยแ์ละสถานีของโครงการหลวงทีม่คีวาม

พรอ้มไดร้บัการพฒันาเป็นศูนยเ์รยีนรู้
เฉพาะทางส าหรบัชุมชนทัง้ภายใน 
ภายนอกโครงการหลวง และในระดบั
นานาชาต ิ

      

2) แผนงานขยายผล
โครงการหลวงสู่
ชุมชนบนพืน้ทีส่งู 

 
(1) การขยายผลโครงการ

หลวงเพื่อการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื  

(2) การสนบัสนุนการ
พฒันาพืน้ทีส่งูในพืน้ที่
โครงการพเิศษ 

 
(1)  องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยขีองโครงการ

หลวงไดร้บัการขยายผลไปยงัพืน้ที่สงูอื่น
ทัง้ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง และพืน้ที่หา่งไกล อยา่ง
ประสบความส าเรจ็ สรา้งรายไดอ้ย่าง
สมดลุกบัการอนุรกัษฟ้ื์นฟูสภาพ
สิง่แวดลอ้ม 

(2)  การพฒันาชุมชนในพืน้ที่พเิศษตาม
แนวทางโครงการหลวง ประสบผลส าเรจ็
และชุมชนมคีณุภาพชวีติดขีึน้ 

18,342,400 
 

18,051,000 18,256,600 18,871,600 20,758,700 94,280,300 

3) แผนงานการจดัการ
องคค์วามรูแ้ละการ
สรา้งเครอืขา่ยการ
พฒันาพืน้ทีส่งู 

 
(1) การสรา้งเครอืขา่ยการ

ถ่ายทอดความรูเ้พื่อ
การพฒันาพืน้ทีส่งู
อยา่งยัง่ยนื 

 
(1)  มกีารจดัตัง้เครอืข่ายสถาบนัและองคก์รใน

พืน้ทีเ่พื่อเผยแพรแ่นวทางพฒันาพืน้ทีส่งู
ของโครงการหลวงสูพืน้ที่หา่งไกล 

7,068,000 8,481,000 13,477,000 19,092,000 21,000,000 69,118,000 

รวม 51,066,450 57,053,800 67,986,800 79,686,300 88,753,600 345,546,900 
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ยทุธศาสตรก์ารเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

แผนงาน แนวทางด าเนินงาน เป้าประสงค ์
งบประมาณ (บาท) รวม 

(บาท) 2550 2551 2552 2553 2554 
1) แผนงานพฒันา
ระบบฐานขอ้มลู
และสารสนเทศ 

 
(1)   การพฒันาระบบ

สารสนเทศและ
ฐานขอ้มลูบนพืน้ที่
สงู 

 
(1)  มรีะบบฐานขอ้มลูและคลงัขอ้มลูเพื่อการ

พฒันาพืน้ทีส่งูทีถู่กตอ้ง แมน่ย า และเป็น
ปจัจบุนั เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานการพฒันา
พืน้ทีส่งูทีส่อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 

25,673,700 30,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 79,673,700 

 (2)   การส ารวจขอ้มลู
ประชากรเชงิลกึบน
พืน้ทีส่งู 

       

2) แผนงานการ
พฒันาระบบ
การบรหิารงาน 

 
(1)   งานอ านวยการและ

บรหิารจดัการ  
(2)   การพฒันาธรรมา- 
       ภบิาลในการบรหิาร

จดัการองคก์ร 

 
(1)  สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีสู่งมรีะบบการ

บรหิารงานทีเ่ป็นธรรมาภบิาล และ
ใหบ้รกิารการพฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

54,273,400 65,333,000 83,845,000 98,989,000 108,887,000 401,429,400 

3) แผนงานการ
พฒันาบุคลากร 

 
(1)   การพฒันา   
      บุคลากร 

 
(1)  บุคคลากรของสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ที่

สงูสามารถร่วมด าเนินงานกบัโครงการ
หลวงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และมี
ศกัยภาพท างานเป็นทมี มทีกัษะดา้นการ
บรหิารจดัการโครงการและมกีารเรยีนรู้
อยา่งต่อเน่ือง 

3,500,000 4,200,000 5,040,000 6,048,000 6,653,000 25,441,000 

รวม 83,447,100 99,533,000 96,885,000 113,037,000 123,540,000 506,544,100 
รวมทัง้ส้ิน 168,813,700 209,798,000 226,644,000 255,755,900 281,619,300 1,133,732,900 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 แสดงท่ีตัง้ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงจ านวน 36 ศนูย ์
 

ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง อ าเภอ / ก่ิงอ าเภอ จงัหวดั 

1.  แกน้อย เชยีงดาว เชยีงใหม่ 
2.  ขนุแปะ จอมทอง เชยีงใหม่ 
3.  ขนุวาง แมว่าง เชยีงใหม่ 
4.  ตนีตก กิง่อ าเภอแมอ่อน เชยีงใหม่ 
5.  ทุ่งเรงิ หางดง เชยีงใหม่ 
6.  ทุ่งเรา สะเมงิ เชยีงใหม่ 
7.  ทุ่งหลวง แมว่าง เชยีงใหม่ 
8.  ปางอุ๋ง แมแ่จ่ม เชยีงใหม่ 
9.  ปา่เมีย่ง ดอยสะเกด็ เชยีงใหม่ 
11. แมโ่ถ ฮอด เชยีงใหม่ 
13. แมส่ะป๊อก แมว่าง เชยีงใหม่ 
14. แมส่าใหม่ แมร่มิ เชยีงใหม่ 
15. แมห่ลอด แมแ่ตง เชยีงใหม่ 
16. แมแ่พะ สะเมงิ เชยีงใหม่ 
17. แมแ่ฮ แมแ่จ่ม เชยีงใหม่ 
18. วดัจนัทร ์ แมแ่จ่ม เชยีงใหม่ 
19. หนองเขยีว เชยีงดาว เชยีงใหม่ 
20. หนองหอย แมร่มิ เชยีงใหม่ 
21. หมอกจา๋ม แมอ่าย เชยีงใหม่ 
22. หว้ยลกึ เชยีงดาว เชยีงใหม่ 
23. หว้ยสม้ปอ่ย จอมทอง เชยีงใหม่ 
24. หว้ยเสีย้ว หางดง เชยีงใหม่ 
25. อ่างขาง ฝาง เชยีงใหม่ 
26. อนิทนนท ์ จอมทอง เชยีงใหม่ 
27. ปงัค่า ปง พะเยา 
28. พระบาทหว้ยตม้ ลี ้ ล าพนู 

29. แม่ปนูหลวง เวยีงปา่เป้า เชยีงราย 
30. สะโงะ เชยีงแสน เชยีงราย 
31. หว้ยน ้าขุ่น แมส่รวย เชยีงราย 
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ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง อ าเภอ / ก่ิงอ าเภอ จงัหวดั 

32. หว้ยน ้ารนิ เวยีงปา่เป้า เชยีงราย 

33. หว้ยโป่ง เวยีงปา่เป้า เชยีงราย 
34. หว้ยแลง้ เวยีงแก่น เชยีงราย 
35. แมล่าน้อย แมล่าน้อย แมฮ่่องสอน 
36. แมส่ะเรยีง แมส่ะเรยีง แมฮ่่องสอน 

รวม 36 ศนูย ์   

 
ตารางภาคผนวกท่ี 2 ขอ้มลูสรปุพืน้ทีพ่ืน้ที่ขยายผลโครงการหลวง  17 แห่ง รายจงัหวดั 
 

ล าดบั จงัหวดั 
จ านวน 

พืน้ท่ีขยายผล หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
1 เชยีงใหม่ 9 พืน้ที ่ 13 หมูบ่า้น 9 ต าบล 6 อ าเภอ 
2 ก าแพงเพชร 1 พืน้ที ่ 7 หมูบ่า้น 4 ต าบล 3 อ าเภอ 
3 น่าน  3 พืน้ที ่ 13 หมูบ่า้น 4 ต าบล 3 อ าแภอ 
4 กาญจนบุร ี 1 พืน้ที ่ 8 หมูบ่า้น 1 ต าบล 1 อ าเภอ 
5 แมฮ่่องสอน 2 พืน้ที ่ 16 หมูบ่า้น 2 ต าบล 1 อ าเภอ 
6 เชยีงราย 1 พืน้ที ่ 5 หมูบ่า้น 1 ต าบล 1 อ าเภอ 

รวม 6 จงัหวดั 17 พืน้ที ่ 62 หมูบ่า้น 21 ต าบล 15 อ าเภอ 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 3 ขอ้มลูทีต่ ัง้โครงการและจ านวนประชากรของพืน้ที่ขยายผลโครงการหลวง  17 
แห่ง 
 

ล าดบั ช่ือโครงการ หมู่บ้าน อ าเภอ จงัหวดั ครวัเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 ปา่กลว้ย ปา่กลว้ย อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 88 356 335 691 

2 แมม่ะลอ แมม่ะลอ อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม่ 59 134 143 277 

3 ผาแตก ผาแตก อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่ 45 97 75 172 

4 ปา่แป๋ ปางมะกลว้ย อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่ 325 516 496 1,012 

  ผาเดง็ อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่ 149 206 209 415 

  ปา่แป๋ อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่ 225 311 325 636 

5 ดอยปยุ ดอยปยุ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 150 650 617 1,267 



 41 
 
 

ล าดบั ช่ือโครงการ หมู่บ้าน อ าเภอ จงัหวดั ครวัเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
6 สบโขง แมห่ลองน้อย อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ 47 104 91 195 

  แมห่ลองหลวง อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ 91 246 212 458 

  พะเบีย้ว อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ 41 101 95 196 

7 ปางมะโอ ปางมะโอ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ 94 102 89 191 

8 ปางแดงใน ปางแดงใน อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ 51 n/a n/a 254 

9 หว้ยเป้า หว้ยเป้า อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ 250 573 478 1,051 

10 คลองลาน อุดมทรพัย ์ อ.ปางศลิาทอง จ.ก าแพงเพชร 124 248 242 490 

  ปางมะละกอ อ.ปางศลิาทอง จ.ก าแพงเพชร 112 234 212 446 

 
 ปางมะนาว 

อ.ขาณุวรลกัษ
บุร ี

จ.ก าแพงเพชร 
93 137 143 280 

  สขุสวรรค ์ อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 146 334 317 651 

  น ้าพระทยั อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 38 86 91 177 

  สขุวจิติรพฒันา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 24 54 82 136 

  แปลงสี ่ อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 83 150 168 318 

11 ถ ้าเวยีงแก ถ ้าเวยีงแก อ.สองแคว จ.น่าน 123 391 383 774 

  น ้าพนั อ.สองแคว จ.น่าน 31 70 63 133 

  ผาหม ี อ.สองแคว จ.น่าน 120 358 300 685 

12 โปง่ค า โปง่ค า อ.สนัตสิขุ จ.น่าน 175 228 232 460 

  ดอนดู่พงษ์ อ.สนัตสิขุ จ.น่าน 222 341 326 667 

  น ้าโซง้ อ.สนัตสิขุ จ.น่าน 175 294 277 571 

  นาเลา อ.สนัตสิขุ จ.น่าน 67 120 122 242 

  ตน้ผึง้ อ.สนัตสิขุ จ.น่าน 51 87 89 176 

  ศรบีุญเรอืง อ.สนัตสิขุ จ.น่าน 107 178 186 364 

13 สะเนียน ละเบา้ยา อ.เมอืง จ.น่าน 58 261 234 495 

  หว้ยเฮอื อ.เมอืง จ.น่าน 92 174 166 340 

  หว้ยระพ ี อ.เมอืง จ.น่าน 31 104 90 194 

  สมนุใหม่ อ.เมอืง จ.น่าน 69 290 326 616 
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ล าดบั ช่ือโครงการ หมู่บ้าน อ าเภอ จงัหวดั ครวัเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

14 หว้ยเขยง่ บา้นท่ามะเดื่อ อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุร ี 87 193 187 380 

 
 

บา้นปาก
ล าปิล๊อก 

อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุร ี
108 176 167 343 

  บา้นหว้ยเขยง่ อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุร ี 48 69 71 140 

  บา้นประจ าไม ้ อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุร ี 144 289 320 609 

  บา้นไรป้่า อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุร ี 80 186 183 369 

  บา้นไร่ อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุร ี 97 201 198 399 

 
 

บา้นหว้ย
ปากคอก 

อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุร ี
90 185 158 343 

  รวมใจ อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุร ี 83 106 131 237 

15 สบเมย แมล่ามาหลวง อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 89 250 234 484 

  ทยีาเพอ อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 113 262 274 536 

  ทชิะ อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 105 210 225 435 

  ทอีอืลอื อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 79 189 191 380 

  กลอโค๊ะ อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 53 117 122 239 

  ซื่อมื่อหลวง อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 111 226 217 443 

16 แมส่ามแลบ แมต่อหละ อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 70 166 152 318 

  หว้ยมะโอ อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 34 96 97 193 

  ซวิาเดอร ์ อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 92 263 264 527 

  แมแ่คะหลวง อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 26 91 57 148 

  บุญเลอ อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 94 294 254 548 

  เคลอะบอหลวง อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 36 111 106 217 

  หว้ยกระต่าย อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 49 122 131 253 

  กอมูเ่ดอร ์ อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 93 219 225 444 

  หว้ยแหง้ อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 25 41 23 64 

  แมป่คู า อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 39 112 110 222 

17 วาว ี ต.วาว ี อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 578 1,685 1,670 3,355 
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ตารางภาคผนวกท่ี 4  พืน้ทีเ่ครอืขา่ยการเรยีนรู ้180 กลุ่มบา้น 
 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ช่ือบ้าน หมู่ท่ี หลงัคาเรือน ครอบครวั รวม 

กาญจนบุร ี ทองผาภูม ิ ชะแล ทพิเุย 3 66 67 326 

    ท่าขนุน ขนุนคลี่ 4 11 11 59 

เชยีงราย เมอืง หว้ยชมภู แสนต่อ 4 37 40 204 

      จะหา 5 30 30 146 

      ตแิส 5 25 32 157 

      อาดี ่ 5 7 66 342 

      จะนู 8 32 33 151 

  แมส่รวย ท่าก๊อ ปา่คาหลวง* 17 26 28 149 

      ปา่มว่ง* 18 39 40 185 

      ปา่เกีย๊ะใต*้ 18 90 95 645 

    วาว ี หว้ยน ้ากลนื 2 32 35 183 

      ผาแดงลซีอ 3 52 56 281 

      ใหมพ่ฒันา 3 73 82 416 

      ปา่ซาง 13 26 30 176 

    ศรถีอ้ย หว้ยหก (จะดแิอ) 4 41 45 280 

      พญาโกหา 6 36 39 190 

      ปา่ซอ้ 9 55 68 350 

  เวยีงปา่เป้า เวยีง แมป่นูน้อย (มเูซอ) 8 67 70 317 

      หว้ยทราย 8 31 33 159 

      แมป่นูล่าง 9 195 223 1004 

      หว้ยมะเดื่อ 9 97 125 548 

    สนัสล ี แมป่นูน้อย 6 25 25 140 

เชยีงใหม่ เชยีงดาว ทุ่งขา้วพวง ปางเบาะ 4 53 63 389 

      หว้ยปา่ฮ่อม** 5 167 n/a 615 

    ปิงโคง้ หนองเต่า* 7 50 58 239 

    เมอืงนะ น ้าเฮีย้ง (นาศริ)ิ** 2 180 n/a 832 

      หนองววัแดง* 3 51 51 287 

      ขนุหว้ยใส ้ 7 40 43 220 

      ลซีอปา่บงงาม 11 114 116 535 
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จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ช่ือบ้าน หมู่ท่ี หลงัคาเรือน ครอบครวั รวม 

      มเูซอปา่บงงาม 11 35 37 194 

  พรา้ว ปา่ตุม้ อาบอเน 3 15 15 83 

      ปางฟาน* 10 25 31 235 

      อาบอราชา 11 36 39 198 

    ปา่ไหน ปา่หญ้าไทร 3 25 27 122 

      ขอนมว่ง** 3 203 n/a 777 

      อาแย 11 42 50 274 

      อาเส ่ 11 16 24 100 

  แมแ่จม่ บา้นทบั มอืหลอง 2 49 62 315 

      แมป๊่อก 4 31 44 215 

      แมข่ีม้กูน้อย 12 60 78 274 

      หว้ยวอก 13 25 25 132 

    ปางหนิฝน แมปีค ี 3 26 31 140 

      แมแ่ฮใน 3 30 46 160 

      เซโดซา 9 39 42 241 

    แมศ่กึ ขนุแมน่าย 3 53 60 585 

      สะมอจาบน 4 19 23 189 

      สะมอจาใต้ 4 20 22 214 

  อมก๋อย นาเกยีน หว้ยลอก 9 32 32 164 

      หว้ยกวา้ง 7 12 13 61 

    แมต่ื่น ราชา 1 52 59 233 

    ยางเปียง หว้ยปหูลวง 4 52 54 221 

      หว้ยตองหลวง 6 64 68 293 

      ปิตุค ี 11 34 36 318 

      แมแ่ฮน้อย 14 22 24 140 

      แมแ่ฮหลวง 14 35 38 176 

    สบโขง ขนุอมแฮดนอก 5 63 69 204 

    อมก๋อย ยองแหละ 1 60 70 308 

      พะเบีย้ว 11 48 53 62 

      ผาแดง 12 10 12 56 

      รงับี ้ 15 41 45 202 
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จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ช่ือบ้าน หมู่ท่ี หลงัคาเรือน ครอบครวั รวม 

      แมล่ะมดีน้อย 17 24 29 112 

      แมล่ะมดีหลวง 17 65 69 318 

ตาก ท่าสองยาง  ท่าสองยาง อาแมะค ี 2 10 10 50 

      อุมละ 4 20 22 111 

      แมห่ดิ 8 28 30 123 

    แมต่า้น ตะพโิจ 3 49 50 213 

      เลอผาโด ้ 3 21 24 115 

      ตะโปะปู ่ 4 34 38 203 

      ตะโขะบี้ 4 29 30 160 

      ตะบลือ้โหย่ 4 33 35 181 

      เปาะหยา่ลู 4 40 47 199 

      ขนุแมต่อ้ค ี** 8 168 n/a 685 

      ซอแขว่าค ี 8 n/a n/a n/a 

    แมส่อง ตะโดกุ้ย 2 14 14 72 

      ผาแดง 15 19 19 96 

      ซอแขะลู่ 16 24 26 106 

      วะเบอลู่ 16 32 32 142 

    แมแ่หละ ปา่สกั 5 37 30 166 

      ตะโตะโกร 7 58 60 384 

      ทจีอืหล่อค ี 8 51 58 394 

    แมอุ่ส ุ อุสโุพค ี 5 43 45 201 

      เล่อเป๊ะปวา้ค*ี* 10 83 n/a 392 

  แมร่ะมาด ขะเนจือ้ กิง่หมอ่งวา ** 1 47 n/a 244 

      นุบอ 1 41 45 242 

      ขนุหว้ยหมอ่งวา 6 30 31 100 

    แมต่ื่น โบเก่** 3 58 n/a 260 

      ค าหวนั 5 56 56 312 

  แมส่อด ดา่นแมล่ะเมา หว้ยช้างไล่ 6 28 34 170 

    พะวอ หว้ยผกักูด 8 16 22 148 

      หว้ยระพริง้ 8 49 56 212 

    มะหาวนั เรผาโด ้(ปางววั) 12 15 26 86 



 46 
 
 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ช่ือบ้าน หมู่ท่ี หลงัคาเรือน ครอบครวั รวม 

      ซูตัว๋ 12 37 51 256 

น่าน เฉลมิพระเกยีรต ิ ขนุน่าน หว้ยเต๋ย** 4 70 n/a 313 

      หว้ยปดู 9 26 29 485 

      ปูดู่่ 9 19 25 90 

      บวกหญ้า 10 48 83 309 

      เปียงก่อ 12 55 55 235 

      บวกอุม้ 14 39 54 297 

  เชยีงกลาง เชยีงกลาง หนองหลวง** 6 57 n/a 232 

    พระธาตุ หนองปลา 10 59 79 275 

  บ่อเกลอื ขนุน่าน สะเกีย้ง 8 86 137 528 

    ดงพญา เดน่ 1 62 66 295 

      น ้าโทน** 2 92 n/a 489 

      น ้าแคะ 4 50 57 293 

      ขนุน ้าจร 5 11 19 84 

      หว้ยหม ี 6 33 41 170 

      สะจกุ 7 88 116 446 

    บ่อเกลอืใต้ ก่อก๋วงใน 9 21 33 144 

      น ้าแพะนอก 9 n/a n/a n/a 

      ก่อก๋วงนอก 10 16 24 112 

      หนองน่าน 12 18 27 184 

      น ้าแพะใน** 13 40 n/a 270 

    บ่อเกลอืเหนือ สะไลน้อย** 2 109 n/a 586 

      สะไลหลวง 2 43 53 237 

      หว้ยลกึ 2 40 60 264 

      น ้าจนู 4 52 80 378 

      ปา่ก ๋า 5 16 29 155 

      หว้ยขาบ 7 41 49 209 

      หว้ยขวาก 11 43 57 232 

  ปวั ภคูา แจรงหลวง 4 30 47 187 

      กอก 11 75 90 310 

      จนู 11 105 164 524 
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จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ช่ือบ้าน หมู่ท่ี หลงัคาเรือน ครอบครวั รวม 

ประจวบครีขีนัธ ์ หวัหนิ หว้ยสตัวใ์หญ่ ปา่ละอ ู 3 154 154 530 

พะเยา เชยีงค า รม่เยน็ หว้ยปุ้ม 3 45 52 288 

      ผาแดงบน 11 22 22 125 

      หว้ยเดื่อดอยนาง 13 27 41 212 

  ปง ผาชา้งน้อย สะนามใต้ 2 19 21 134 

      สะนามเหนือ 2 29 36 160 

      ปางมะโอ 4 36 43 206 

พษิณุโลก ชาตติระการ บ่อภาค รม่เกลา้ 8 89 98 679 

      น ้าจวง 13 202 262 1458 

เพชรบุร ี แก่งกระจาน หว้ยแมเ่พรยีง บางกลอย 3 80 80 395 

เพชรบูรณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ เล่าลอื 9 98 122 725 

      เพชรด า 10 146 155 710 

แมฮ่่องสอน ขนุยวม แมก่ิ ๊ หว้ยโปง่เลา 2 5 8 48 

      พะโท 2 20 20 96 

      พะเข่ 3 17 17 130 

      หว้ยคี ่ 3 17 19 82 

      แมส่รุนิน้อย 2 24 28 121 

    แมย่วมน้อย หวัแมล่ะก๊ะ 8 26 30 158 

    แมอู่คอ พะยอย 2 22 29 105 

  ปางมะผา้ ปางมะผา้ ลุกขา้วหลาม 9 45 45 293 

      บ่อไคร ้ 11 52 64 321 

      ปางคอง** 12 31 n/a 132 

      ปางคามน้อย n/a 22 22 118 

      ผาเผอืก n/a 36 41 133 

  ปาย เวยีงเหนือ หว้ยเฮีย๊ะ 1 27 30 168 

      ปายสองแง*่* 4 237 n/a 1043 

      หว้ยช้างเฒา่ 4 36 40 227 

      หวัปาย 4 67 69 400 

      กิว่หน่อ 10 58 46 280 

  เมอืง ผาบ่อง หว้ยมะโงบน 11 9 12 47 

    หว้ยปลูงิ ปา่คา 6 20 22 114 
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จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ช่ือบ้าน หมู่ท่ี หลงัคาเรือน ครอบครวั รวม 

      หว้ยกล้วย 6 15 19 91 

      หว้ยไทร 11 25 30 168 

      กิว่ขมิน้** 11 76 n/a 371 

  แมล่าน้อย แมโ่ถ โปง่น ้ารอ้น 2 11 85 347 

    แมน่าจาง หว้ยโปง่ 2 39 42 260 

      หว้ยหมาบา้** 2 79 n/a 451 

      หว้ยเฮีย๊ 4 38 40 201 

    สนัตคิรี ี ขนุแมฮุ่ 3 n/a n/a n/a 

      แมแ่ป 5 45 48 196 

      แมซ่อ้** 5 40 n/a 171 

      หวัตาด 8 29 36 180 

  แมส่ะเรยีง แมเ่หาะ ขนุน 3 15 17 65 

      ผาแดงใต้ 8 11 11 40 

      แมส่ะล ี 1 37 41 190 

      แมร่ดิน้อย 1 28 31 143 

      หว้ยยาว n/a n/a n/a n/a 

  สบเมย  ปา่โปง่ หว้ยหมเูหนือ 5 23 30 115 

    แมส่วด อุมโละเหนือ 5 99 99 535 

      หว้ยหมาน ้า 5 21 21 105 

      แมแ่ฮด 6 96 96 752 

    สบเมย หว้ยหมใูต้ 4 68 75 302 

ล าปาง เมอืงปาน หวัเมอืง แมห่มใีน 6 22 26 126 

      แมห่มนีอก 6 20 21 94 

ล าพนู ทุ่งหวัชา้ง ทุ่งหวัชา้ง ดอยแก้ว 5 45 48 173 

      ดอยวงค ์ 12 66 68 280 

รวมทัง้สิน้ (180 กลุ่มบา้น) 8,391 7,808 46,191 
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รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

คณะกรรมการสถาบนัวิจยัและพฒันา
พื้นท่ีสงู 

หน่วยตรวจสอบภายใน         

หน่วยงานเลขานุการบริหาร 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ   
 

ฝ่ายธรุการ 

ส านักวิจยั 
 

ส านักพฒันา 
 

ส านักอ านวยการ 
 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสงู 
(องคก์ารมหาชน) 

ฝ่ายคลงั                   

ฝ่ายพสัดแุละอาคาร 

กลุ่มพฒันาโครงการ                

กลุ่มติดตามและประเมินผล 

ศนูยข้์อมูลและสารสนเทศ 

คณะท่ีปรึกษาพิเศษ 

ท่ีปรึกษา 

   กลุ่มโครงการวิจยัและพฒันา                

     กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ            

ศนูยจ์ดัการองคค์วามรู้และการเรยีนรู้บนพ้ืนท่ีสูง  

กลุ่มปฏิบติัการโครงการ                   
7 

    กลุ่มปฏิบติัการโครงการ                    
5 

กลุ่มส่งเสริมธรุกิจและการตลาด     

ฝ่ายบคุคล                 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
 

หมายเหต ุ       
1. เจา้หนา้ที่ตามโครงสรา้งรวม 81 อตัรา ลูกจา้ง 17 อตัรา 
2. อยู่ระหว่างการปรบัโครงสรา้งใหย้ืดหยุ่นและคล่องตวั 

โครงสร้างสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสงู(องคก์ารมหาชน) 


