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ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติด้านพื้นที่สูง (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 
๑. บทน า 

พ้ืนที่สูงหมายความว่าพ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ถึงแม้ปัจจุบันจะเรียกว่าเป็น    
ชาวไทยภูเขาหรือประชากรบนพ้ืนที่สูงก็ตาม แต่ประชากรส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชนเผ่าอยู่ดี พ้ืนที่สูง เป็นที่ตั้ง
บ้านเรือนและที่ท ากินที่มีความลาดชัน โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๓๕ หรือมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเล ๕๐๐ 
เมตรขึ้นไป พื้นที่สูงในประเทศไทยครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๖๗.๒๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของพ้ืนที่ ๒๐ 
จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน แพร่ น่าน ล าปาง ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย 
สุโขทัย ก าแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี พ้ืนที่ตั้งชุมชน   
บนที่สูงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร ประมาณร้อยละ ๘๘ ของหมู่บ้านมีการคมนาคมยากล าบาก ท าให้
หน่วยงานของรัฐเข้าไปด าเนินงานบนพ้ืนที่สูงได้ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้พ้ืนที่สูงยังคงมีปัญหาการท าไร่เลื่อนลอย 
และการบุกรุกท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 

ประชากรบนพื้นที่สูงประกอบด้วย ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ๑๕ เผ่า มีจ านวนประชากร ๙๖๔,๙๑๖  
(จากรายงานส ารวจประชากรเชิงลึก พ.ศ.๒๕๕๑) อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด ๓,๘๒๙ กลุ่มบ้าน  
ใน ๒๐ จังหวัด โดยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ๑๓ จังหวัด จ านวน ๘๕๑,๒๘๒ คน หรือร้อยละ 
๘๘.๒๒ ของประชากรชาวเขาทั้งประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีชาวเขามากที่สุด  จ านวน ๒๔๔,๒๙๑ คน 
(ร้อยละ ๒๕.๓๑) รองลงมา คือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย มีจ านวน ๑๓๐,๐๖๕ คน และ ๑๓๐,๐๕๔ คน 
ตามล าดับ (ร้อยละ ๑๓.๔๗) 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง 
พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๑๒ รัฐให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  มองปัญหาชาวเขาในฐานะ         
ชนกลุ่มน้อย ซึ่งหน่วยงานหลักท่ีด าเนินการ คือ ต ารวจตระเวนชายแดน และกรมประชาสงเคราะห์ และต่อมา            
พ.ศ. ๒๕๑๒–๒๕๓๔ เน้นการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเป็นหลัก 
ต่อมาจึงเน้นการพัฒนาในเชิงบูรณาการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพ้ืนที่สูงยังคงมีปัญหาที่จ าเป็นจะต้องให้
ความส าคัญในการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง สภาพปัญหาของพ้ืนที่สูง อาจจ าแนกได้หลายลักษณะ ได้แก่ 

๑) ประชากรบนพื้นที่สูงทั่วไปมีสภาพยากจน จากการส ารวจเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา
เกษตรที่สูงในภาคเหนือตอนบน ๙ จังหวัด โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่า เกษตรกรทั่วไป
มีรายได้เฉลี่ยเพียงปีละ ๓๑,๑๒๖ บาทต่อครัวเรือน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรายได้ของเกษตรกรในภาคเหนือกว่า
เท่าตวั (๖๙,๓๗๓ บาทต่อครัวเรือนต่อปี) สาเหตุส าคัญเกิดจากเกษตรกรสร้างผลผลิตได้น้อย ต้นทุนการผลิตสูง 
ในขณะที่ราคาผลผลิตค่อนข้างต่ าและค่อนข้างผันผวน นอกจากนี้เกษตรกรยังมีช่องทางการตลาดน้อย และไม่มี
โอกาสสร้างรายได้นอกภาคการเกษตรเท่าที่ควร 

๒) มีระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีเกษตรอย่างไม่เหมาะสม ท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี
เกษตร เกิดการตกค้างทั้งในผลผลิตและในสิ่งแวดล้อมทั้งดินและน้ า สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากเกษตรกร   
บนพ้ืนที่สูงยังขาดความรู้และทักษะในการเพาะปลูกที่เหมาะสม และส่งผลกระทบต่อระบบทรัพยากรน้ าและ  
ผู้ที่อยู่อาศยับนพื้นราบด้วย 

๓) พ้ืนที่ท ากินเสื่อมโทรม พื้นที่ท าการเกษตร ร้อยละ ๙๖.๔๘ ของพ้ืนที่สูงใน ๑๒ จังหวัดของ
ภาคเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดเทมาก ท าให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายหน้าดิน โดยเฉพาะในระบบการ
ท าการเกษตรแบบตัดและเผา ที่เปิดหน้าดินโล่งรับแรงปะทะกับ เม็ดฝนโดยตรง และไม่มีระบบชะลอการไหล
ของน้ าฝนที่ไหลบ่าไปตามความลาดชัน หน้าดินที่ถูกชะล้างไปทุกปีท าให้พ้ืนที่เกษตรเหลือแต่ดินชั้นล่างที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และเป็นดินปนหิน 



๒ 
 

 

๔) ปัญหาการบุกรุกเพ่ือหาพ้ืนที่ท ากินใหม่ สาเหตุเกิดจากการที่ผลผลิตต่อพ้ืนที่ต่ าลง  ข้าว
และอาหารที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค หรือผลผลิตที่ได้ไม่พอส าหรับขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว     
จึงต้องเพ่ิมผลผลิตโดยเพิ่มพ้ืนที่ปลูก นอกจากนี้ยังเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรในครัวเรือน การอพยพเข้า
มาของประชากรจากนอกประเทศและจากพ้ืนราบของประเทศไทย ท าให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้นเป็น
ล าดับ 

๕) ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะระหว่างชุมชนบนพ้ืนที่ต้นน้ าและ
พ้ืนที่ท้ายน้ ารวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน เนื่องจากต่างมีจุดยืนและมุมมองการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติต่างกัน ทั้งทรัพยากรดิน น้ า และป่าไม้ โดยร้อยละ ๗๗.๗๔ ของครัวเรือนเกษตรกรบน
พ้ืนที่สูงใน ๑๒ จังหวัด ยังอาศัยการตัดไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 

๖) ปัญหาด้านสังคมในอนาคต ชุมชนชาวเขาอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย และมีวัฒนธรรม
เฉพาะ อาศัยกฎระเบียบชุมชน และความเชื่อทางศาสนาเป็นกรอบการด ารงชีวิต และการสร้างความสงบสุขใน
สังคม ลักษณะเช่นนี้ท าให้ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงน้อย ปัจจุบันสังคมของชุมชนชาวเขาเปิดสู่
สังคมภายนอกมากขึ้น ท าให้มีความล่อแหลมต่อปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาเยาวชน การขาดจิตส านึกต่อสังคม   
การแพร่ระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ รวมทั้งปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ขณะเดียวกันเยาวชน
บนพื้นที่สูงมีแนวโน้มที่จะอพยพไปประกอบอาชีพในเมืองมากขึ้น ท าให้ขาดแคลนแรงงานในชุมชน 

ปัญหาพ้ืนที่สูงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข มีความจ าเป็นต้องค านึงถึงอย่างถี่ถ้วนใน    
การวางแผนพัฒนาอย่างบูรณาการ จึงมีหลายหน่วยงานเกิดขึ้นเพ่ือเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง พื้นที่สูงเป็นแหล่งก าเนิดของพืชพรรณธรรมชาติที่หลากหลาย มีภูมิทัศน์และทิวทัศน์ตาม
ธรรมชาติที่สวยงาม ถือเป็นทุนทางธรรมชาติที่สามารถน ามาใช้เป็นช่องทางการพัฒนาที่น าไปสู่การสร้าง
คุณค่าได้มากมาย นอกจากนี้พื้นที่สูงยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ และมี
ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ที่จัดเป็นทุนทางสังคมที่มีมูลค่า  นอกจากนั ้น พื้นที่สูงยังมีโครงการหลวงที่ด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จทั้งในการปลูกพืชทดแทนฝิ่น การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา และการฟื้นฟูสภาพ
สิ ่ง แ วดล ้อม  ซึ ่ง เ ป ็นแหล ่ง ร ว มของท ุนที ่เ ป ็น องค ์ค ว ามรู ้ข อ งการพ ัฒนา พื ้นที ่ส ูง ที ่ส า ค ัญขอ ง
ประเทศ  ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงมีความเปราะบางและเสื่อมโทรมได้ง่าย  โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูง ในขณะที่ชุมชนมีหลากหลายเผ่าพันธุ์ มีความเชื่อและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน รวมทั้ง ส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษาน้อย ท าให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปด้วยความยากล าบาก ประกอบกับมีการเพิ่มของประชากรใน
อัตราสูง และมีการอพยพเข้ามาเพ่ิมจากพ้ืนที่ภายนอกประเทศอีกด้วย ท าให้เกิดปัญหาการบุกรุกป่าและการ
แย่งชิงทรัพยากรรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ 

ส าหรับในการพัฒนาพ้ืนที่สูงจะเห็นได้ว่ายังมีโอกาสอีกมากที่จะท าให้การพัฒนาประสบ
ความส าเร็จต่อไปไดอี้ก ได้แก่  

๑) การที่ประชาชนและรัฐให้ความส าคัญกับนโยบายที่จะส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้จาก
โครงการหลวงและโครงการตามแนวพระราชด าริต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๒) มีกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น
เป็นอันมาก ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญในการได้รับความร่วมมือจากชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

๓) มีกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและอาหารสุขภาพเพ่ิมขึ้นทั้งใน
และต่างประเทศ ท าให้เปิดโอกาสในการขยายตลาดสินค้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับอาหารปลอดภัย และอาหารสุขภาพที่
ผลิตจากความหลากหลายของพืชพรรณบนพื้นที่สูงได้อีกมาก  



๓ 
 

 

๔) ในขณะเดียวกันจากความส าเร็จในการปลูกพืชทดแทนฝิ่นจนเป็นที่ยอมรับจากนานา
ประเทศที่มีสภาพพื้นที ่ภ ูเขาและมีปัญหาการปลูกพืชเสพติดเช่นเดียวกัน  ท าให้มีความสนใจจากหลาย
หน่วยงานและจากหลายประเทศที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากบทเรียนแห่งความส าเร็จของโครงการหลวงใน
ลักษณะการร่วมเป็นภาคีในการพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด ซึ่งจะเป็นโอกาสของ
ประเทศไทยที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติได้  

ข้อจ ากัด การด าเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงจะต้องค านึงถึง และต้องให้ความส าคัญในการก าหนด
กลยุทธ์ในการพัฒนาอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนดนโยบายการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก าหนดเขตที่ดิน ป่าไม้ และพ้ืนที่ท ากินที่ยังไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของภูมิสังคมของชุมชนบนพ้ืนที่สูงอย่างแท้จริง ท าให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งจากการปฏิบัติตามนโยบายและข้อกฎหมายดังกล่าว นอกจากนั้นการพัฒนาบนพ้ืนที่สูงยังต้องค านึงถึง
ความละเอียดอ่อนของปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลของการ
พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน  ปัจจุบันมีผลผลิตพืช
เขตหนาวที่น าเข้าเพ่ิมข้ึนตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตลาดของผลิตผลของเกษตรกรบน
พ้ืนที่สูง ท าให้รายได้ลดลงและอาจก่อให้เกิดการหวนกลับไปสู่การลักลอบปลูกพืชเสพติดเช่นเดิม นอกจากนี้
ระบบฐานข้อมูลบนพ้ืนที่สูงที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม และไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ท า ให้การวางแผน
และการก าหนดมาตรการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และขาดประสิทธิภาพ 

พ้ืนที่สูงมีลักษณะเฉพาะ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ พฤษศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวัฒนธรรม เดิมซึ่ง
โครงการหลวงได้เข้าไปท างานกว่า ๔๐ ปี โดยมีงานวิจัยเป็นกลไกที่ผลักดันให้ประสบความส าเร็จ และปัจจุบัน
มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือดูแลและบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงโดยตรง ได้แก่  สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) ซึ่งต้องมีการผนึกก าลังในการบูรณาการงานร่วมกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัย  
จากการหารือร่วมของหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยได้เห็นชอบให้มีความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน        
ในการใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สูง โดยบูรณาการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างเป็นเอกภาพ         
ทั้งหน่วยงานวิจัย นักวิจัย และงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เพ่ือให้มีการด าเนินงานร่วมกัน และขับเคลื่อนไป
อย่างมทีิศทาง โดยยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นพ้ืนที่สูงที่จัดท าขึ้นจะเป็นการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่สูงอย่างยั่นยืนร่วมกันจะได้ครอบคลุมปัญหาและการพัฒนารอบด้านอย่างครบถ้วน 
 

๒. วิสัยทัศน์การวิจัยรายประเด็นพื้นที่สูง (Vision) 

ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน และประชากรบนพ้ืนที่สูง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั้งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 

๓. พันธกิจการวิจัยรายประเด็นพื้นที่สูง (Mission) 
   ๑. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยที่มุ่งสู่การพัฒนาประชากร
บนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. สร้างการมีส่วนร่วมของประชากรในพ้ืนที่ในการวิจัย เพ่ือประโยชน์การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชนในการลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ครัวเรือน รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการทดสอบวิจัยด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือการรักษ์ถิ่นรักษ์วัฒนธรรม และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 



๔ 
 

 

๓. มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชากรบนพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ลุ่มน้ า ที่มีปัญหารุนแรง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบของการ
พัฒนา 

๔. มุ่งเน้นการวิจัยประยุกต์ที่ด าเนินการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จริง ด้วยวิธีการที่
สอดคล้องกับเงื่อนไขภูมิสังคม สภาพพ้ืนที่วิกฤต การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการแข่งขันใน     
เศรษฐกิจโลก 

 

๔.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นพื้นที่สูง (Research Strategies) 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจประชากรบนพ้ืนที่สูงให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจฐานความรู้ 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชากรบนพ้ืนที่สูงเพ่ือสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่ดี และร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบบูรณาการใน  
เชิงลุ่มน้ า 
 

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นพื้นที่สูง (Research Strategies Goals) 

เป้าประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นพ้ืนที่สูงจัดท าขึ้นบนความ
ร่วมมือของหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้การวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ไขปัญหาของประชากร
บนที่สูงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 

๑. ประชากรบนพ้ืนที่สูงมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. ประชากรบนพ้ืนที่สูง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน หัวหน้าครอบครัว และ
เยาวชนมีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินการวิจัยและเป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยี
เพ่ือให้เศรษฐกิจและสังคมบนพ้ืนที่สูงดีขึ้น และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๓. มีพ้ืนที่สูงต้นแบบที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาของประชากร ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาประชากรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจฐานความรู้ 

เป้าหมาย : ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือให้ประชากรบนพ้ืนที่สูงมีความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการวิจัยต่อยอดเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกได้โดยประชากรในท้องถิ่นเอง 

 



๕ 
 

 

แผนงานวิจัย ประกอบด้วย 
แผนงานวิจัยท่ี ๑ แผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัยท่ี ๒ แผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนน าร่องในธุรกิจที่เป็นเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน 
แผนงานวิจัยท่ี ๓ แผนงานวิจัยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดและการ

สื่อสารในประชาคมโลก ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)    
โลจิสติกส์ส าหรับสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพ้ืนที่สูง รวมทั้ง
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

แผนงานวิจัยท่ี ๔ แผนงานวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ      
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
ด้านอาหาร ยาสมุนไพร และพลังงานชีวภาพ โดยพัฒนาต่อยอดไปสู่
เศรษฐกิจของชาติ 

แผนงานวิจัยท่ี ๕ แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีศักยภาพในการปรับตัว  
เข้ากับสภาพแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชากรบนพื้นที่สูง เพื่อสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่ดี และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า 

เป้าหมาย : ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างการมีส่วนร่วมในการวิจัยของประชากรใน
พ้ืนที่ เพื่อก าหนดแนวทางบริหารจัดการสังคมบนพื้นที่สูงให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนช่วยลดปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 

แผนงานวิจัย ประกอบด้วย  
แผนงานวิจัยท่ี ๑  แผนงานวิจัยการจัดการองค์ความรู้ และการสร้างกลไกในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดินน้ า และป่าไม้)อย่างมีประสิทธิภาพและ
ช่วยลดปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 

แผนงานวิจัยท่ี ๒  แผนงานวิจัยกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน หัวหน้าครัวเรือน 
และเยาวชน ในการจัดการองค์ความรู้กฎระเบียบของชุมชน ทุนทาง
สังคม  ทุนมนุษย์  เ งินกองทุน และเงินออม รวมทั้ ง การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  

แผนงานวิจัยท่ี ๓  แผนงานวิจัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการ
การศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น และ
การจัดการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของภูมสิังคมและชุมขน 

แผนงานวิจัยท่ี ๔  แผนงานวิจัยกระบวนการปรับตัวของสังคม และการพัฒนานโยบายของ
องค์กรส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชากร ภาคีเครือข่าย การสร้าง
ความเข้าใจและการปรับปรุงกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐในส่วนกลาง
และในพื้นที ่



๖ 
 

 

แผนงานวิจัยท่ี ๕  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการปัญหามลพิษ เช่น การจัดการขยะ 
ปัญหาหมอกควัน ปัญหาสารเคมีเกษตรตกค้าง ปัญหาน้ าเสีย 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบบูรณาการในเชิงลุ่มน้ า 

เป้าหมาย : มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชากรในพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
ที่มีปัญหารุนแรงด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่
ต้นแบบการพัฒนาอย่างบูรณาการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่สูง
อย่างยั่งยืนในเชิงลุ่มน้ าต่อไป 

แผนงานวิจัย ประกอบด้วย 
แผนงานวิจัยท่ี ๑  แผนงานวิจัยเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม

ปัญหายาเสพติด เยาวชน ในเชิงลุ่มน้ า 
แผนงานวิจัยท่ี ๒  แผนงานวิจัยเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

ครัวเรือน และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเพ่ือรองรับนโยบาย  CSR และ 
PES  

แผนงานวิจัยท่ี ๓  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวน้ าฝน และการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าบนพ้ืนที่สูงแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของชุมชน 

แผนงานวิจัยที่ ๔  แผนงานวิจัยเพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ป่าไม้ที่ถูกท าลาย  การปลูกป่า  ๓ อย่าง ประโยชน์  ๔  อย่าง  และ       
การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง 

แผนงานวิจัยที ่๕ แผนงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ และการชะพังทลายของ
หน้าดิน 

 

๖. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย 
 

๑. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณ    
เพ่ือการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม  

๒. หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพ่ือการวิจัยพ้ืนที่สูงอย่างมีเอกภาพและ        
มีประสิทธิภาพ   

๓. หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด าเนินการวิจัยภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่สูง มีการประสานความร่วมมือ         
น าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่สูงอย่างจริงจัง 
 
  



๗ 
 

 

บรรณานุกรม 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -
๒๕๕๙)  

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน). (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 

มูลนิธิโครงการหลวง. แผนแม่บทงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน). ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  แม่โจ้โพลล์ ฉบับที่ 
๒๖ ประจ าวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 

ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช . รายงานการประชุมความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ และสัตว์ป่า “ความก้าวหน้าของผลงานวิจัย และกิจกรรมปี 
๒๕๔๘” เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



๙ 
 

 

ตารางยุทธศาสตร์และแผนแม่บทพื้นที่สูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) 

มูลนิธิโครงการหลวง 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) ระยะท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

แผนแม่บทงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 



๑๐ 
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) 

มูลนิธิโครงการหลวง 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) ระยะท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

แผนแม่บทงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นแผนหลักของการพัฒนา
พ้ืนที่สูงของประเทศในระยะ ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การพัฒนาที่สูงของ
ประเทศไทยมีทิศทางและบูรณาการที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนา
ประเทศและความต้องการของชุมชนบนพ้ืนที่ สู ง 
ตลอดจนภาครี่วมพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาอย่างสมดุลและมีบูรณาการในสามมิติ คือ 
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหลักใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยมียุทธศาสตร์ ๔ ด้าน
ประกอบด้วย  

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนาชุ มชน  กลยุ ทธ์  ๔  ด้ านของยุ ทธศาสตร์ นี้
ประกอบด้วย  

๑.๑ สนับสนุนให้แต่ละชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของตนเอง  

๑.๒ เสริมสร้างให้ชุมชนมีการบริหารจัดการใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  

๑.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุ่ม
รวมพลังกันอย่างเข้มแข็งในการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและเพ่ือสาธารณะประโยชน์  

๑.๔ สนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาบนพ้ืนที่สูงอย่างกว้างขวางและมี
ประสิทธิผล 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลบนพื้นที่
สูง เพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีความมั่นคงในอาชีพและ
รายได้ โดยพิจารณาครอบคลุมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือนและการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
ทั้งนี้กลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนมี ๒ ด้าน 
คือ 

มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดท าแผนแม่บทงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาอย่างครบวงจรทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือความยั่งยืนบน
พ้ืนที่สูง 

๒. สร้างเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ให้สามารถเห็นแนวทางการท างานวิจัยและ
พัฒนาร่วมกัน 

๓.  เป็นประโยชน์ ในการติดตาม  ประเมินผล        
การท างานและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งมีสาระส าคัญของแผนแม่บทงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง  ระยะ  ๕  ปี  (พ.ศ .  ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) 
ประกอบด้วย ๕ แผนยุทศาสตร์งานวิจัย ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
การผลิตที่ค านึงถึงภูมิสังคมและแข่งขันได้  มีแนวทาง 
ดังนี้ 

๑.๑ การผลิตพืชตามความต้องการของตลาด  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ การรักษาความเป็นผู้น าในการผลิตสิ่งแปลก
ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

๑.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมแบบ
บูรณาการ 

๑.๔ การปรับตัวของการผลิตในสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง 

๑.๕ การสร้ างระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัด
พลังงาน 

๑.๖ การสร้างระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้
เ พ่ือ เป็นแหล่ ง เรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ มี
ประสิทธิภาพ 

 



๑๑ 
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) 

มูลนิธิโครงการหลวง 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) ระยะท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

แผนแม่บทงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

๒.๑ การลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน โดยส่งเสริม
การท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือจ าแนกและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่มี
ความจ าเป็น หรือลดภาระจากหนี้สินและดอกเบี้ย  

๒ .๒ การ เ พ่ิ ม ร าย ได้ ให้ กั บครั ว เ รื อน  โ ดย
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากประสบการณ์และบทเรียน
ของโครงการหลวงตลอดจนผลการวิจัยต่างๆ ทั้งของ
สถาบันฯ และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
การเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมมูลค่าของผลิตผล การเพ่ิม
ทางเลือกอาชีพ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการกิจการของครัวเรือน การพัฒนาการตลาดและ
ระบบโลจิสติกส์ 

๒.๓ การเพ่ิมความมั่งคั่งและทุนสะสมของชุมชน
รูปแบบต่างๆ เช่น กองทุน ธนาคารข้าว สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ธุรกรรมและส่วนเกิน
ทางเศรษฐกิจได้ตกอยู่กับชุมชนให้มากที่สุด  

๒ .๔ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้
สามารถพ่ึงพาตนเองให้ได้มากที่สุด เพราะการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยทั่วไปไม่อาจกระจายผลประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจจะต้อง ให้ความสนใจช่ วย เหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนของตนเอง 

๓. ยุทธศาสตร์การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง เพ่ือให้
พ้ืนที่สูงซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศมีความ
อุดมสมบูรณ์และสามารถรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กลยุทธ์ ๕ ด้าน ดังนี้  

๓.๑ ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือจ าแนก
ให้ชัดเจนระหว่างพ้ืนที่ท ากินของประชาชนและพ้ืนที่ป่า
เพ่ือการอนุรักษ์  

๓ .๒ อนุ รั กษ์ดินและน้ า ใน พ้ืนที่ การ เกษตร        
ด้วยมาตรการต่างๆ เพ่ือเป็นแปลงเกษตรยั่งยืน เช่น     
ท าแนวระดับปลูกหญ้าแฝกปลูกไม้ยืนต้นท าเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น 

 

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างระบบงานด้านการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทาง ดังนี้ 

๒.๑ การประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาด 
(จุลภาค/มหภาค) เพ่ือก าหนดแนวทางการตลาดและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๒.๒ ก าหนดทิศทางส่วนประสมทางการตลาด 
(ผลิตภัณฑ์/ช่องทางการจ าหน่าย/สถานที่การส่งเสริม
การตลาด) เพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสม 

๒.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
งานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีแนวทางดังนี้ 

๓.๑ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า ป่าไม้) เพ่ือการบริหารจัดการสู่การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

๓.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม
เพ่ือการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ให้เกิดความยั่งยืนบนพ้ืนที่สูง 

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนสู่สังคมของ
การเรียนรู้และการพึ่งพาตนเอง มีแนวทาง ดังนี้ 

๔.๑ การรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านสังคมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 

๔.๒ การพัฒนาชุมชนภายในบริบทของพ้ืนที่ และ
การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ การจัดการกระบวนการเรียนรู้และการสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อการพ่ึงพาตนเอง 

๔.๔ การสร้างเครือข่ายชุมชนวิจัยเพ่ือน าไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้และการพ่ึงพาตนเอง 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ มีแนวทาง ดังนี้ 

 



๑๒ 
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) 

มูลนิธิโครงการหลวง 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) ระยะท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

แผนแม่บทงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

๓.๓ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชี วภาพในพ้ืนที่ ลุ่ มน้ า  ด้วย
กระบวนการป้องกัน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้  

๓.๔ จัดการขยะครัวเรือนและเศษวัสดุเกษตรอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้นทั้งการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะที่ถูกต้องและวินัยของประชาชนด้วยหลัก 3Rs 
คือ ลดขยะ น ากลับมาใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งละ
เว้นการเผา  

๓.๕ เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งการเตรียมการและการเตือนภัย 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริการจัดการสถาบันฯ เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่เป็น
แกนกลางในการประสานงานการพัฒนาที่สูงของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนับเป็นหัวใจของความส าเร็จใน
การพัฒนาที่สูงของประเทศ กลยุทธ์ ๕ ด้าน ดังนี้  

๔.๑ การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ท าให้
มีบุคคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ 
รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาพ้ืนที่สูงได้
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การจัด
บุคลากรลงต าแหน่ง การสรรหาและพัฒนาบุคคลากร 
การจัดระบบสวัสดิการ การสร้างขวัญก าลังใจ การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการท างาน  

๔.๒ การบริหารจัดการเงินและงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีความ
คล่องตัวในการแสวงหาและการใช้จ่ายเงินรายได้  

๔.๓ ปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน คล่องตัว และมีธรรมาภิบาล โดย
การทบทวนระเบียบให้เหมาะสมกับการเป็นองค์การ
มหาชน จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ KPI ร่วมเพ่ือ
เน้นการท างานเป็นทีม พัฒนาระบบควบคุมมาตรฐาน 
และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 
 

๕.๑ การก าหนดแผนการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิ ทธิ ภ าพและคุณภาพขอ งการท า ง านตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ 

๕.๒ การจัดการองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรโครงการหลวง 

 



๑๓ 
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) 

มูลนิธิโครงการหลวง 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) ระยะท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

แผนแม่บทงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

๔.๔ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้
มีประสิทธิภาพ เพ่ือความประหยัดสะดวกรวดเร็วในการ
จัดการองค์ความรู้และการสื่อสารขององค์กร การบริหาร
จัดการระบบข้อมูล ตลอดจนการติดตามและประเมินผล  

๔.๕ การบริหารยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประกอบด้วย การจัดล าดับความส าคัญ
ของเป้าหมาย การก าหนดบทบาทและแนวทางที่ชัดเจน
ของสถาบันฯในการพัฒนาที่สูง การติดตามประสานงาน
ให้การน าแผนสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างสอดคล้องมี 
บูรณาการและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ในแต่ละพ้ืนที่หรือช่วงเวลา  



๑๔ 
 

 

 


