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ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติด้านพื้นที่สูง (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๑. บทนา
พื้นที่สู งหมายความว่าพื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ถึงแม้ปัจจุบันจะเรียกว่าเป็น
ชาวไทยภูเขาหรื อประชากรบนพื้นที่สูงก็ตาม แต่ประชากรส่ วนใหญ่ก็ยังเป็นชนเผ่ าอยู่ดี พื้นที่สูง เป็นที่ตั้ง
บ้านเรือนและที่ทากินที่มีความลาดชัน โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๓๕ หรือมีความสูงกว่าระดับน้าทะเล ๕๐๐
เมตรขึ้นไป พื้นที่สูงในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ป ระมาณ ๖๗.๒๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของพื้นที่ ๒๐
จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลาพูน แพร่ น่าน ลาปาง ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย
สุโขทัย กาแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี พื้นที่ตั้งชุมชน
บนที่สูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร ประมาณร้อยละ ๘๘ ของหมู่บ้านมีการคมนาคมยากลาบาก ทาให้
หน่วยงานของรัฐเข้าไปดาเนินงานบนพื้นที่สูงได้ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้พื้นที่สูงยังคงมีปัญหาการทาไร่เลื่อนลอย
และการบุกรุกทาลายป่าอย่างต่อเนื่อง
ประชากรบนพื้นที่สูงประกอบด้วย ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ๑๕ เผ่า มีจานวนประชากร ๙๖๔,๙๑๖
(จากรายงานสารวจประชากรเชิงลึก พ.ศ.๒๕๕๑) อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด ๓,๘๒๙ กลุ่มบ้าน
ใน ๒๐ จังหวัด โดยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ๑๓ จังหวัด จานวน ๘๕๑,๒๘๒ คน หรือร้อยละ
๘๘.๒๒ ของประชากรชาวเขาทั้งประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีชาวเขามากที่สุด จานวน ๒๔๔,๒๙๑ คน
(ร้อยละ ๒๕.๓๑) รองลงมา คือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย มีจานวน ๑๓๐,๐๖๕ คน และ ๑๓๐,๐๕๔ คน
ตามลาดับ (ร้อยละ ๑๓.๔๗)
ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง
พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๑๒ รั ฐ ให้ ค วามส าคั ญ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นความมั่ น คง มองปั ญ หาชาวเขาในฐานะ
ชนกลุ่มน้อย ซึ่งหน่วยงานหลักที่ดาเนินการ คือ ตารวจตระเวนชายแดน และกรมประชาสงเคราะห์ และต่อมา
พ.ศ. ๒๕๑๒–๒๕๓๔ เน้นการแก้ไขปัญหาการปลู กฝิ่ น ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเป็นหลั ก
ต่อมาจึงเน้นการพัฒนาในเชิงบูรณาการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพื้นที่สูงยังคงมีปัญหาที่จาเป็นจะต้องให้
ความสาคัญในการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง สภาพปัญหาของพื้นที่สูง อาจจาแนกได้หลายลักษณะ ได้แก่
๑) ประชากรบนพื้นที่สูงทั่วไปมีสภาพยากจน จากการสารวจเพื่อจัดทาแผนแม่บทการพัฒนา
เกษตรที่สูงในภาคเหนือตอนบน ๙ จังหวัด โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่า เกษตรกรทั่วไป
มีรายได้เฉลี่ยเพียงปีละ ๓๑,๑๒๖ บาทต่อครัวเรือน ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยรายได้ของเกษตรกรในภาคเหนือกว่า
เท่าตัว (๖๙,๓๗๓ บาทต่อครัวเรือนต่อปี) สาเหตุสาคัญเกิดจากเกษตรกรสร้างผลผลิตได้น้อย ต้นทุนการผลิตสูง
ในขณะที่ราคาผลผลิตค่อนข้างต่าและค่อนข้างผันผวน นอกจากนี้เกษตรกรยังมีช่องทางการตลาดน้อย และไม่มี
โอกาสสร้างรายได้นอกภาคการเกษตรเท่าที่ควร
๒) มีระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีเกษตรอย่างไม่เหมาะสม ทาให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี
เกษตร เกิดการตกค้างทั้งในผลผลิตและในสิ่งแวดล้อมทั้งดินและน้า สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากเกษตรกร
บนพื้นที่สูงยังขาดความรู้และทักษะในการเพาะปลูกที่เหมาะสม และส่งผลกระทบต่อระบบทรัพยากรน้าและ
ผู้ที่อยู่อาศัยบนพื้นราบด้วย
๓) พื้นที่ทากินเสื่อมโทรม พื้นที่ทาการเกษตร ร้อยละ ๙๖.๔๘ ของพื้นที่สูงใน ๑๒ จังหวัดของ
ภาคเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีความลาดเทมาก ทาให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายหน้าดิน โดยเฉพาะในระบบการ
ทาการเกษตรแบบตัดและเผา ที่เปิดหน้าดินโล่งรับแรงปะทะกับ เม็ดฝนโดยตรง และไม่มีระบบชะลอการไหล
ของน้าฝนที่ไหลบ่าไปตามความลาดชัน หน้าดินที่ถูกชะล้างไปทุกปีทาให้พื้นที่เกษตรเหลือแต่ดินชั้นล่างที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่า และเป็นดินปนหิน
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๔) ปัญหาการบุกรุกเพื่อหาพื้นที่ทากินใหม่ สาเหตุเกิดจากการที่ผลผลิตต่อพื้นที่ต่าลง ข้าว
และอาหารที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค หรือผลผลิตที่ได้ไม่พอสาหรับขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว
จึงต้องเพิ่มผลผลิตโดยเพิ่มพื้นที่ปลูก นอกจากนี้ยังเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในครัวเรือน การอพยพเข้า
มาของประชากรจากนอกประเทศและจากพื้นราบของประเทศไทย ทาให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นเป็น
ลาดับ
๕) ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะระหว่างชุมชนบนพื้นที่ต้นน้าและ
พื้นที่ท้ายน้ารวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน เนื่องจากต่างมีจุดยืนและมุมมองการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติต่างกัน ทั้งทรัพยากรดิน น้า และป่าไม้ โดยร้อยละ ๗๗.๗๔ ของครัวเรือนเกษตรกรบน
พื้นที่สูงใน ๑๒ จังหวัด ยังอาศัยการตัดไม้เพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
๖) ปัญหาด้านสังคมในอนาคต ชุมชนชาวเขาอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย และมีวัฒนธรรม
เฉพาะ อาศัยกฎระเบียบชุมชน และความเชื่อทางศาสนาเป็นกรอบการดารงชีวิต และการสร้างความสงบสุขใน
สังคม ลักษณะเช่นนี้ทาให้ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงน้อย ปัจจุบันสังคมของชุมชนชาวเขาเปิดสู่
สังคมภายนอกมากขึ้น ทาให้มีความล่อแหลมต่อปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาเยาวชน การขาดจิตสานึกต่อสังคม
การแพร่ระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ รวมทั้งปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ขณะเดียวกันเยาวชน
บนพื้นที่สูงมีแนวโน้มที่จะอพยพไปประกอบอาชีพในเมืองมากขึ้น ทาให้ขาดแคลนแรงงานในชุมชน
ปัญหาพื้น ที่สู งเป็ น ปั ญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข มีความจาเป็นต้องคานึงถึงอย่างถี่ถ้ว นใน
การวางแผนพัฒนาอย่างบูรณาการ จึ งมีหลายหน่วยงานเกิดขึ้นเพื่อเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่สูง พื้น ที่สูงเป็น แหล่งกาเนิดของพืช พรรณธรรมชาติที่ห ลากหลาย มีภูมิทัศน์และทิว ทัศน์ตาม
ธรรมชาติที่ส วยงาม ถือเป็น ทุนทางธรรมชาติที่ส ามารถนามาใช้เป็นช่องทางการพัฒนาที่นาไปสู่การสร้าง
คุณค่าได้มากมาย นอกจากนี้พื้นที่สูงยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ และมี
ภูมิป ัญญาท้อ งถิ่น ที่จัด เป็น ทุน ทางสังคมที่มีมูล ค่า นอกจากนั้น พื้น ที่ส ูงยังมีโ ครงการหลวงที่ดาเนิน งาน
ประสบความสาเร็จทั้งในการปลูกพืชทดแทนฝิ่น การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา และการฟื้นฟูสภาพ
สิ ่ง แว ดล้อ ม ซึ ่ง เป็น แหล่ง รว มของทุน ที ่เ ป็น องค์ค ว ามรู ้ข อ งการพัฒ นาพื ้น ที ่ส ูง ที ่ส า คัญ ขอ ง
ประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงมีความเปราะบางและเสื่อมโทรมได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูง ในขณะที่ชุมชนมีหลากหลายเผ่าพันธุ์ มีความเชื่อและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน รวมทั้ง ส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษาน้อย ทาให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปด้วยความยากลาบาก ประกอบกับมีการเพิ่มของประชากรใน
อัตราสูง และมีการอพยพเข้ามาเพิ่มจากพื้นที่ภายนอกประเทศอีกด้วย ทาให้เกิดปัญหาการบุกรุกป่าและการ
แย่งชิงทรัพยากรรุนแรงขึ้นเป็นลาดับ
ส าหรั บ ในการพัฒ นาพื้ น ที่สู งจะเห็ นได้ว่ายัง มีโ อกาสอีกมากที่จะท าให้ การพัฒ นาประสบ
ความสาเร็จต่อไปได้อีก ได้แก่
๑) การที่ประชาชนและรัฐให้ความสาคัญกับนโยบายที่จะส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้จาก
โครงการหลวงและโครงการตามแนวพระราชดาริต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒) มีกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
เป็นอันมาก ซึ่งเป็นโอกาสสาคัญในการได้รับความร่วมมือจากชุมชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๓) มีกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้นทั้งใน
และต่างประเทศ ทาให้เปิดโอกาสในการขยายตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารปลอดภัย และอาหารสุขภาพที่
ผลิตจากความหลากหลายของพืชพรรณบนพื้นที่สูงได้อีกมาก
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๔) ในขณะเดีย วกันจากความสาเร็จในการปลูกพืช ทดแทนฝิ่นจนเป็นที่ยอมรับจากนานา
ประเทศที่ม ีส ภาพพื้น ที่ภ ูเ ขาและมีป ัญ หาการปลูก พืช เสพติด เช่น เดีย วกัน ทาให้มีค วามสนใจจากหลาย
หน่วยงานและจากหลายประเทศที่จ ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากบทเรียนแห่งความสาเร็จของโครงการหลวงใน
ลักษณะการร่วมเป็นภาคีในการพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด ซึ่งจะเป็นโอกาสของ
ประเทศไทยที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติได้
ข้อจากัด การดาเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงจะต้องคานึงถึง และต้องให้ความสาคัญในการกาหนด
กลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาอี ก หลายประการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การก าหนดนโยบายการฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกาหนดเขตที่ดิน ป่าไม้ และพื้นที่ทากินที่ยังไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างแท้จริง ทาให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งจากการปฏิบัติตามนโยบายและข้อกฎหมายดังกล่าว นอกจากนั้นการพัฒนาบนพื้นที่สูงยังต้องคานึงถึง
ความละเอียดอ่อนของปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลของการ
พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน ปัจจุบันมีผลผลิตพืช
เขตหนาวที่นาเข้าเพิ่มขึ้นตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตลาดของผลิตผลของเกษตรกรบน
พื้นที่สูง ทาให้รายได้ลดลงและอาจก่อให้เกิดการหวนกลับไปสู่การลั กลอบปลูกพืชเสพติดเช่นเดิม นอกจากนี้
ระบบฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม และไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทาให้การวางแผน
และการกาหนดมาตรการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และขาดประสิทธิภาพ
พื้นที่สูงมีลักษณะเฉพาะ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ พฤษศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวัฒนธรรม เดิมซึ่ง
โครงการหลวงได้เข้าไปทางานกว่า ๔๐ ปี โดยมีงานวิจัยเป็นกลไกที่ผลักดันให้ประสบความสาเร็จ และปัจจุบัน
มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลและบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงโดยตรง ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ซึ่งต้องมีการผนึกกาลังในการบูรณาการงานร่วมกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัย
จากการหารื อร่ ว มของหน่ ว ยงานเครื อข่ายด้า นการวิจัยได้เห็ นชอบให้ มีความร่ว มมือด้านการวิจัยร่ว มกั น
ในการใช้ ง านวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่สู ง โดยบู ร ณาการทรั พ ยากรที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การวิ จัย อย่ า งเป็ น เอกภาพ
ทั้งหน่วยงานวิจัย นักวิจัย และงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้มีการดาเนินงานร่วมกัน และขับเคลื่อนไป
อย่างมีทิศทาง โดยยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นพื้นที่สูงที่จัดทาขึ้นจะเป็นการบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนา
พื้นที่สูงอย่างยั่นยืนร่วมกันจะได้ครอบคลุมปัญหาและการพัฒนารอบด้านอย่างครบถ้วน
๒. วิสัยทัศน์การวิจัยรายประเด็นพื้นที่สูง (Vision)
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน และประชากรบนพื้นที่สูง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
๓. พันธกิจการวิจัยรายประเด็นพื้นที่สูง (Mission)
๑. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยที่มุ่งสู่การพัฒนาประชากร
บนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. สร้างการมีส่วนร่วมของประชากรในพื้นที่ในการวิจัย เพื่อประโยชน์การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชนในการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ครัวเรือน รวมทั้งสร้างจิตสานึกในการทดสอบวิจัยด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการรักษ์ถิ่นรักษ์วัฒนธรรม และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ
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๓. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของประชากรบนพื้นที่สูงและพื้นที่ลุ่มน้า ที่มีปัญหารุนแรง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบของการ
พัฒนา
๔. มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย ประยุ ก ต์ ที่ ด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ จ ริ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
สอดคล้ อ งกับ เงื่ อนไขภูมิ สั งคม สภาพพื้น ที่ วิก ฤต การแปรปรวนของสภาพภูมิอ ากาศ และการแข่งขั นใน
เศรษฐกิจโลก
๔. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นพื้นที่สูง (Research Strategies)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประชากรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจฐานความรู้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชากรบนพื้นที่สูงเพื่อสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่ดี และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบบูรณาการใน
เชิงลุ่มน้า
๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นพื้นที่สูง (Research Strategies Goals)
เป้า ประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นพื้นที่สู งจัดทาขึ้นบนความ
ร่วมมือของหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้การวิจัยเป็นเครื่องมือสาคัญในการแก้ไขปัญหาของประชากร
บนที่สูงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนี้
๑. ประชากรบนพื้นที่สูงมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิต ที่ดี มีสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ประชากรบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ ผู้นาชุมชน หัวหน้าครอบครัว และ
เยาวชนมีส่วนร่วมสาคัญในการดาเนินการวิ จัยและเป็นผู้นาในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยี
เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูงดีขึ้น และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๓. มีพื้นที่สูงต้นแบบที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาของประชากร ทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาประชากรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจฐานความรู้
เป้าหมาย : ยุ ทธศาสตร์การวิจัย นี้มุ่งเน้นการวิ จัยเพื่อให้ ประชากรบนพื้นที่สู งมีความเป็นอยู่ และ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการวิจัยต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกได้โดยประชากรในท้องถิ่นเอง
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แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
แผนงานวิจัยที่ ๑ แผนงานวิจั ย เพื่ อ พัฒ นาความเข้ม แข็ง ของชุ มชนภายใต้ ห ลั ก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานวิจัยที่ ๒ แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนาร่องในธุรกิจที่เป็นเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน
แผนงานวิจัยที่ ๓ แผนงานวิ จั ย เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ด้ า นการตลาดและการ
สื่อสารในประชาคมโลก ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
โลจิสติกส์สาหรับสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้ง
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แผนงานวิจัยที่ ๔ แผนงานวิ จั ย ต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนบนพื้นที่สู ง
ด้านอาหาร ยาสมุนไพร และพลั งงานชีวภาพ โดยพัฒ นาต่อยอดไปสู่
เศรษฐกิจของชาติ
แผนงานวิจัยที่ ๕ แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีศักยภาพในการปรั บตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยที่มุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของประชากรบนพื้น ที่สูง เพื่อสร้า ง
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่ดี และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า
เป้าหมาย : ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัย ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการวิจัยของประชากรใน
พื้นที่ เพื่อกาหนดแนวทางบริหารจัดการสังคมบนพื้นที่สูงให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนช่วยลดปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
แผนงานวิจัยที่ ๑ แผนงานวิจัยการจัดการองค์ความรู้ และการสร้างกลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดินน้า และป่าไม้)อย่างมีประสิทธิภาพและ
ช่วยลดปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
แผนงานวิจัยที่ ๒ แผนงานวิจัย กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ นาชุมชน หัวหน้าครัวเรือน
และเยาวชน ในการจัดการองค์ความรู้ กฎระเบียบของชุมชน ทุน ทาง
สั ง คม ทุ น มนุ ษ ย์ เงิ น กองทุ น และเงิ น ออม รวมทั้ ง การอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม
แผนงานวิจัยที่ ๓ แผนงานวิ จั ย กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเองที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น และ
การจัดการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของภูมสิ ังคมและชุมขน
แผนงานวิจัยที่ ๔ แผนงานวิจัยกระบวนการปรับตัวของสังคม และการพัฒนานโยบายของ
องค์กรส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชากร ภาคีเครือข่าย การสร้าง
ความเข้าใจและการปรับปรุงกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐในส่วนกลาง
และในพื้นที่

๖
แผนงานวิจัยที่ ๕ แผนงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การจั ด การปั ญ หามลพิ ษ เช่ น การจั ด การขยะ
ปัญหาหมอกควัน ปัญหาสารเคมีเกษตรตกค้าง ปัญหาน้าเสีย
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบบูรณาการในเชิงลุ่มน้า
เป้าหมาย : มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชากรในพื้นที่สูงและพื้นที่ลุ่มน้า
ที่มีปัญหารุนแรงด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาอย่างบูรณาการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิ จ และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาพื้นที่สูง
อย่างยั่งยืนในเชิงลุ่มน้าต่อไป
แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
แผนงานวิจัยที่ ๑ แผนงานวิ จัย เชิง บูร ณาการและการมี ส่ ว นร่ ว มเพื่อ แก้ ไขปั ญหาสั งคม
ปัญหายาเสพติด เยาวชน ในเชิงลุ่มน้า
แผนงานวิจัยที่ ๒ แผนงานวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการและการมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ครั ว เรื อน และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเพื่อรองรับนโยบาย CSR และ
PES
แผนงานวิจัยที่ ๓ แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวน้าฝน และการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าบนพื้นที่สูงแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของชุมชน
แผนงานวิจัยที่ ๔ แผนงานวิจัยเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ป่ า ไม้ ที่ ถู ก ท าลาย การปลู ก ป่ า ๓ อย่ า ง ประโยชน์ ๔ อย่ า ง และ
การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
แผนงานวิจัยที่ ๕ แผนงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ และการชะพังทลายของ
หน้าดิน
๖. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย
๑. รัฐ บาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สู งอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม
๒. หน่ ว ยงานบริ ห ารงานวิจั ย มีการบริห ารงบประมาณเพื่อการวิจัยพื้นที่สู งอย่างมีเอกภาพและ
มีประสิทธิภาพ
๓. หน่ ว ยงานวิจั ย ที่เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารประสานความร่ ว มมื อบู ร ณาการการด าเนิ น การวิจั ย ภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๔. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ
นาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่สูงอย่างจริงจัง

๗

บรรณานุกรม
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (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)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. แม่โจ้โพลล์ ฉบับที่
๒๖ ประจาวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔
ส านั ก อนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด การต้ น น้ า กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่า และพั น ธุ์ พื ช . รายงานการประชุ ม ความ
หลากหลายทางชีวภาพด้า นป่า ไม้ และสัตว์ป่า “ความก้า วหน้าของผลงานวิจัย และกิจกรรมปี
๒๕๔๘” เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ภาคผนวก

๙

ตารางยุทธศาสตร์และแผนแม่บทพื้นที่สูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

มูลนิธิโครงการหลวง

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

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

๑๐
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
แผนยุทธศาสตร์ฉ บับนี้เป็นแผนหลักของการพัฒนา
พื้นที่สูงของประเทศในระยะ ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาที่สูงของ
ประเทศไทยมี ทิ ศ ทางและบู ร ณาการที่ ชั ด เจนเป็ น
รู ป ธรรม รวมทั้ ง ตอบสนองต่ อ นโยบายการพั ฒ นา
ประเทศและความต้ อ งการของชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง
ตลอดจนภาคีร่วมพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาอย่างสมดุลและมีบูรณาการในสามมิติ คือ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหลักใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยมียุทธศาสตร์ ๔ ด้าน
ประกอบด้วย
๑. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ มสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชนบนพื้น ที่สูง เพื่อให้ ส ามารถบริ ห ารจัดการพื้นที่
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหัวใจสาคัญของการ
พั ฒ นาชุ ม ช น กลยุ ท ธ์ ๔ ด้ า นของยุ ท ธ ศาสตร์ นี้
ประกอบด้วย
๑.๑ สนั บ สนุ น ให้ แ ต่ ล ะชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง มี ก าร
กาหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของตนเอง
๑.๒ เสริ ม สร้ างให้ ชุมชนมีการบริ ห ารจั ดการใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
๑.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุ่ม
รวมพลังกัน อย่างเข้มแข็งในการทากิจกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและเพื่อสาธารณะประโยชน์
๑.๔ สนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างกว้างขวางและมี
ประสิทธิผล
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลบนพื้นที่
สูง เพื่อให้ ชุมชนบนพื้น ที่สู งมีความมั่น คงในอาชีพและ
รายได้ โดยพิจารณาครอบคลุมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดั บ ครั ว เรื อ นและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระดั บ ชุ ม ชน
ทั้งนี้กลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรื อนมี ๒ ด้าน
คือ

มูลนิธิโครงการหลวง
แผนแม่บทงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดทาแผนแม่บทงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินการวิจัยและ
พั ฒ นาอย่ า งครบวงจรทั้ ง ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้ อม และเศรษฐกิจ สั งคม เพื่อความยั่ งยืนบน
พื้นที่สูง
๒. สร้างเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อ เนื่อ ง ให้ ส ามารถเห็ น แนวทางการท างานวิ จัย และ
พัฒนาร่วมกัน
๓. เป็ น ประโยชน์ ใ นการติ ด ตาม ประเมิ น ผล
การทางานและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ งมี สาระส าคั ญของแผนแม่ บทงานวิ จั ยของมู ลนิ ธิ
โครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ประกอบด้วย ๕ แผนยุทศาสตร์งานวิจัย ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
การผลิตที่ค านึงถึงภูมิ สังคมและแข่งขันได้ มีแนวทาง
ดังนี้
๑.๑ การผลิ ต พื ช ตามความต้ อ งการของตลาด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม
๑.๒ การรักษาความเป็นผู้นาในการผลิตสิ่งแปลก
ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๑.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต
ตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ภ ายใต้ ต้ น ทุน ที่ เ หมาะสมแบบ
บูรณาการ
๑.๔ การปรับตัวของการผลิตในสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
๑.๕ การสร้ า งระบบการผลิ ต ที่ มี ม าตรฐาน
คุณภาพความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัด
พลังงาน
๑.๖ การสร้ างระบบฐานข้อมู ล และองค์ความรู้
เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ มี
ประสิทธิภาพ

๑๑
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

มูลนิธิโครงการหลวง

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๒.๑ การลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน โดยส่งเสริม
การทาบัญชีครัวเรือนเพื่อจาแนกและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่มี
ความจาเป็น หรือลดภาระจากหนี้สินและดอกเบี้ย
๒.๒ การเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ ครั ว เรื อ น โ ดย
ประยุ กต์ใช้ องค์ความรู้ จ ากประสบการณ์และบทเรียน
ของโครงการหลวงตลอดจนผลการวิ จั ย ต่างๆ ทั้ง ของ
สถาบันฯ และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
การเพิ่ ม ผลผลิ ต การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลิ ต ผล การเพิ่ ม
ทางเลือกอาชีพ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการกิจ การของครัว เรื อน การพัฒนาการตลาดและ
ระบบโลจิสติกส์
๒.๓ การเพิ่มความมั่งคั่งและทุนสะสมของชุมชน
รูปแบบต่างๆ เช่น กองทุน ธนาคารข้าว สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกรรมและส่วนเกิน
ทางเศรษฐกิจได้ตกอยู่กับชุมชนให้มากที่สุด
๒.๔ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ด้ อ ยโอกาสในชุ ม ชนให้
สามารถพึ่งพาตนเองให้ ได้มากที่สุ ด เพราะการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ โดยทั่ ว ไปไม่ อาจกระจายผลประโยชน์อ ย่า ง
ทั่ว ถึง ดังนั้ นจึ งจาเป็น ที่ผู้ที่ได้รั บผลประโยชน์จากการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ จะต้ อ งให้ ค วามสนใจช่ ว ยเหลื อ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนของตนเอง
๓. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง เพื่อให้
พื้นที่สูงซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สาคัญของประเทศมีความ
อุ ดมสมบู ร ณ์ และสามารถรั กษาสภาพสิ่ งแวดล้ อมของ
ประเทศได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กลยุทธ์ ๕ ด้าน ดังนี้
๓.๑ กาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อจาแนก
ให้ชัดเจนระหว่างพื้นที่ทากิ นของประชาชนและพื้นที่ป่า
เพื่อการอนุรักษ์
๓.๒ อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ าในพื้ น ที่ ก ารเกษตร
ด้ ว ยมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น แปลงเกษตรยั่ ง ยื น เช่ น
ท าแนวระดั บ ปลู ก หญ้ า แฝกปลู ก ไม้ ยื น ต้ น ท าเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น

แผนแม่บทงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๒. ยุทธศาสตร์ การสร้ างระบบงานด้านการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทาง ดังนี้
๒.๑ การประเมิ นสภาพแวดล้ อ มทางการตลาด
(จุล ภาค/มหภาค) เพื่อกาหนดแนวทางการตลาดและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๒.๒ ก าหนดทิ ศ ทางส่ ว นประสมทางการตลาด
(ผลิตภัณฑ์ /ช่องทางการจาหน่าย/สถานที่การส่ งเสริม
การตลาด) เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม
๒.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริ หารจัดการ
งานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีแนวทางดังนี้
๓.๑ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม (ดิน น้า ป่าไม้) เพื่อการบริหารจัดการสู่การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
๓.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ การใช้ ป ระโยชน์ และการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพ ให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นที่สูง
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนสู่สังคมของ
การเรียนรู้และการพึ่งพาตนเอง มีแนวทาง ดังนี้
๔.๑ การรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านสังคมเพื่อ
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
๔.๒ การพัฒนาชุมชนภายในบริบทของพื้นที่ และ
การปรับตัวตามการเปลี่ ยนแปลงของสภาพสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม
๔.๓ การจัดการกระบวนการเรียนรู้และการสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อการพึ่งพาตนเอง
๔.๔ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนวิ จั ย เพื่ อ น าไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้และการพึ่งพาตนเอง
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ มีแนวทาง ดังนี้

๑๒
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

มูลนิธิโครงการหลวง

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
แผนแม่บทงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
(องค์การมหาชน) ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๓.๓ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และ
๕.๑ การกาหนดแผนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายทางชี ว ภาพในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า ด้ ว ย ประสิ ท ธิ ภ าพและ คุ ณ ภ าพข อ งการท างานตา ม
กระบวนการป้องกัน อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์
๓.๔ จัดการขยะครัวเรือนและเศษวัสดุเกษตรอย่าง
๕.๒ การจัดการองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ถู กต้ องและเหมาะสม โดยเน้ นทั้ งการพั ฒนาระบบการ บุคลากรโครงการหลวง
จัดการขยะที่ถูกต้องและวินัยของประชาชนด้วยหลัก 3Rs
คือ ลดขยะ นากลับมาใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งละ
เว้นการเผา
๓.๕ เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อกั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งการเตรียมการและการเตือนภัย
๔. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริ การจั ด การสถาบัน ฯ เพื่อให้ ส ามารถทาหน้าที่เป็ น
แกนกลางในการประสานงานการพัฒนาที่สูงของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนับเป็นหัวใจของความสาเร็จใน
การพัฒนาที่สูงของประเทศ กลยุทธ์ ๕ ด้าน ดังนี้
๔.๑ การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทาให้
มีบุ ค คลากรที่มี ความสามารถปฏิบั ติ งานได้ตามหน้า ที่
รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาพื้นที่ สูงได้
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การจัด
บุคลากรลงตาแหน่ง การสรรหาและพัฒ นาบุคคลากร
การจัดระบบสวัสดิการ การสร้างขวัญกาลังใจ การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการทางาน
๔.๒ การบริ ห ารจั ด การเงิน และงบประมาณที่ มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่ งใสตรวจสอบได้ และมีความ
คล่องตัวในการแสวงหาและการใช้จ่ายเงินรายได้
๔.๓ ปรับปรุงระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความชัดเจน คล่องตัว และมีธรรมาภิบาล โดย
การทบทวนระเบี ย บให้ เ หมาะสมกั บ การเป็ น องค์ ก าร
มหาชน จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ KPI ร่วมเพื่อ
เน้ นการทางานเป็น ทีม พัฒ นาระบบควบคุมมาตรฐาน
และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

๑๓
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๔.๔ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อความประหยัดสะดวกรวดเร็วในการ
จัดการองค์ความรู้และการสื่อสารขององค์กร การบริหาร
จัดการระบบข้อมูล ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
๔.๕ การบริหารยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประกอบด้วย การจัดลาดับความสาคัญ
ของเป้าหมาย การกาหนดบทบาทและแนวทางที่ชัดเจน
ของสถาบันฯในการพัฒนาที่สูง การติดตามประสานงาน
ให้ ก ารน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปอย่ า งสอดคล้ อ งมี
บูรณาการและมี ความยื ดหยุ่น ต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่หรือช่วงเวลา

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

๑๔

