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1. วิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและการตลาด 
มุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้โครงการหลวง ทั้งด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืช
ส าคัญ พืชอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชด าริ การ
เพิ่มศักยภาพการตลาดและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐาน วิจัยการผลิต
พลังงานทดแทนจากพืชพลังงานของพืชท้องถิ่นและพลังงานชีวมวล รวมทั้งศึกษาและทดสอบความ
เหมาะสมจากองค์ความรู้โครงการหลวง โดยน าเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะสม ควบคู่กับการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยเริ่มด าเนินการแล้ว 10 ชุดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 52.87 
2. วิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
มุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงระบบ เพื่อการจัดการระบบนิเวศดิน น้ าและป่า การสร้าง
ต้นแบบเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการจัดการธาตุอาหารพืช การวิจัยเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง การรวบรวม อนุรักษ์ และต่อ
ยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพ้ืนท่ีสูง การสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมในระดับชุมชน และการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ รวมทั้ง
นวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนามาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์และสังคมในการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรดิน 
น้ า  และป่ าไม้  เพื่ อสร้างกลไกเกี่ ยวกับระบบการร่วมจัดการและดูแลเพื่ ออนุ รักษ์และฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเริ่มด าเนินการ
แล้ว 13 ชุดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 46.83 
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3. การบริหารจัดการงานวิจัย 
3.1  การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างสิทธิประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย โดย 
1) สังเคราะห์งานวิจัยของสถาบันท่ีมีศักยภาพในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

14 รายการ ได้แก่ 
1.1)  คู่มือการทอผ้าหม่ของชนเผ่าคะฉิน่  
1.2)  คู่มือการทอผ้าซิ่นชนเผ่าลัวะ 
1.3)  คู่มือการทอผ้าชนเผ่าลาหูเ่ชเละหรือมูเซอด า 
1.4)  คู่มือการทอผ้าชนเผ่าอาข่า 
1.5)  คู่มือการผลิตผ้าฝ้ายและการย้อมสีธรรมชาติของชนเผ่าปะหล่อง 
1.6)  คู่มือการผลิตผ้าใยเฮมพ์ การเขยีนเทียนและการย้อมสีธรรมชาติของชนเผ่าม้ง 
1.7)  คู่มือการท าปลอกมดีของชนเผ่าลวัะ 
1.8)  คู่มือการท าห่วงหวายคาดเอวของชนเผ่าปะหล่อง 
1.9)  คู่มือการท าเข็มขัดหอยเบี้ยของชนเผ่าคะฉิ่น 
1.10)  หนังสือวัฒนธรรมและลายผ้าทอชาวคะฉิ่น 
1.11)  หนังสือเครื่องแต่งกายและลายผ้าปักของชนเผ่าเมี่ยน 
1.12)  งานหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ 
1.13)  เรื่องเล่าชาวคะฉิ่น 
1.14)  โลโก้ Highland Hemp 

2) สนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิทธิของชุมชน ใน 2 
พื้นที ่

3.2 การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ 
ด าเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับผลส าเร็จของโครงการ
หลวง และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยการรับการ
สนับสนุนผู้เช่ียวชาญ ให้ค าปรึกษา และถ่ายทอดองค์องค์ความรู้ ภายใต้โครงการ ดังนี ้
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป

และการตรวจสอบคุณภาพกาแฟอราบิก้าคุณภาพสูง โดยผู้เชี่ยวชาญ 
2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ติดตามให้ค าปรึกษากลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาศูนย์
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เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวงในระดับชุมชน จ านวน 4 ครั้ง 
3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนากับนานาชาติ  โดยจัดสัมมนาวิชาการ

น า น า ช า ติ  เ รื่ อ ง  2012 International Symposium: Research and Development on 
Highland Temperate and Sub-Tropical Horticultural Cropsเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่า
ด้วยการพัฒนาทางเลือก (International Conference on Alternative  Development (ICAD)) 
ณ กรุงลิม่า ประเทศเปรู  ศึกษาดูงานเรื่องเฮมพ์ ณ มณฑลยูนนาน  ศึกษาดูงานด้านการเกษตรบน
พื้นที่สูง ณ สถาบันวิจัยผักแห่งอินโดนีเซีย  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่ง
สหประชาชาติ สมัยที่ 56 ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ส่งเยาวชนเกษตรไทยเข้าร่วมโครงการฝึก
ประสบการณ์  ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของ
ญี่ปุ่น (JAEC) และจัดประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง กับส านักงานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  

การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 

1. สนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพ้ืนที่โครงการหลวง 
ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบูรณาการแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรท้องถิ่น และ
ชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการการเกษตร สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของศูนย์/สถานี
ของโครงการหลวง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยระบบการสอบทวนย้อนกลับ การลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง และการสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมของชุมชนเพื่อเป็นองค์กรพึ่งตนเองที่มีความเข้มแข็งในด้ านต่างๆ รวมทั้งเพื่อรองรับกิจกรรม
เครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี 341 ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด 
23,936 ราย 
2. การขยายผลโครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 
ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร เช่น ส่งเสริมการปลูกพืช
โดยเน้นให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนและนอก
ภาคการเกษตร เช่น การส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาสังคมและการตลาด เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการพัฒนาด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรที่เหมาะสมภายใต้บริบทของชุมชน รวมทั้งการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี 468 ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด 14,668 ราย 
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3. การปฏิบัติงานสนับสนุนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดิน” 

เป็นโครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดย
ด าเนินงานในพื้นที่ 6 จังหวัด 10 ลุ่มน้ า โดยสถาบันด าเนินงานในฐานะฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
โครงการ“รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เน้นการบริหารงานของโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเริ่ม
ด าเนินการโครงการแล้วคิดเป็นร้อยละ 25.65 
4. การจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ด าเนินงานภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง โดยการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนสามารถน าไปใช้ได้จริง ตาม
ศักยภาพที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพ 
ชีวิตความเป็นอยู่ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ด้าน
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและชุมชน ด าเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงให้แก่
ชุมชนในพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) จ านวน 91 แห่ง ใน 4 จังหวัด  
และพัฒนาศักยภาพชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 22 แห่ง โดยมีผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี 13,774 ราย 

การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

ด าเนินการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช รวมทั้ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณพืชหลากหลายชนิด ภายในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยตั้งแต่วันที่               
1 ตุลาคม 2555– 31 มีนาคม 2556 มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 
421,916 คน  มีผู้ได้รับความรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ โลกแมลง พรรณไม้ใน
เรือนร่มไม้ พืชสมุนไพร จ านวน 8,017 คน  โดยในช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ 
1) การจัดงานเทศการดอกไม้บาน ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2555- 28 กุมภาพันธ์ 2556 
2) การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวามหาราช ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์”  
3) การจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 

 



ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและ 
แนวทางปฏิบัติ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว / ด / ป) ผลการด าเนินการ 

การเพ่ิมศักยภาพการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชน
บนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง ด าเนินการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน และท าประชา
พิจารณ์ จัดตั้งคณะกรรมการ สร้างข้อบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหารจัดการท้องถิ่นบน
ฐานความรู้ภูมิปัญญาตามภูมิสังคมของชุมชน ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้น้ า การเสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยเริ่มด าเนินการโครงการแล้วคิดเป็นร้อยละ 56.88 
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โทรศัพท ์ 053 - 328226 / 089 - 7587486   โทรสาร  053 - 328226    E-mail address   tae_nanaea@hotmail.com  


