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1
บทนํา

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)

1

บทนํา

1.1 ความเปนมา
ประเทศไทยมีพื้นที่สูงอยูในพื้นที่ของ 20 จังหวัด จํานวน 54.97 ลานไร โดยสวนใหญอยูใน
เขตภาคเหนือ เปนปาตนนํ้าลําธารและแหลงความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญของประเทศ
พื้นที่ดังกลาวมีประชาชนซึ่งสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาอาศัยอยูมานับตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน
มีจํานวน 4,205 กลุมบาน1 ประชากร 1,070,354 คน ในอดีตประชาชนบนพื้นที่สูงมีชีวิตและ
ความเปนอยูท ยี่ ากลําบาก เนื่องจากความหางไกลและทุรกันดารของพื้นที่ และขาดทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ เปนเหตุใหเกิดการปลูกฝน และการทําไรเลื่อนลอย และเกิดปญหาตอเนื่องที่สําคัญ
คือ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด การเสื่อมโทรมของปาตนนํ้าลําธาร และยังสงผลกระทบ
ตอความมั่นคงของประเทศ ดวยขอจํากัดในการเขาถึงการพัฒนาของรัฐ ขาดวิธีการและองคความรู
ในการแกปญ
 หา ในป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดตั้งโครงการหลวงพัฒนาชาวเขาขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตและความเปนอยู
ของชาวเขา ลดพื้นที่ปลูกฝน และฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ เปลี่ยนแปลงสถานภาพจัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเปนองคกรสาธารณประโยชน
ที่ถาวร การดําเนินงานยาวนานกวา 50 ป กอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน แกไขปญหาของ
ประเทศ รวมทั้งไดรับการยอมรับจากองคการสหประชาชาติวาเปนรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
สงเสริมใหนานาประเทศเรียนรูและนําไปใชประโยชน ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีจึงไดมี
มติจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)” ขึ้น เพื่อดําเนินงานวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนโครงการหลวง และขยายผลสําเร็จโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆ ใหเกิดประโยชน
อยางกวางขวาง เพื่อแกไขปญหาความยากจน ปญหาดานสังคม ปญหาการเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดลอม และปญหาการขาดแคลนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต อีกทั้งปญหาใหมๆ
ที่มาสรางผลกระทบตอพื้นที่สูง

1

กลุมบาน หมายถึง หมูบานยอยในหมูบานทางการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนําหมูบานยอยๆ ที่ตั้งอยูในเขต
พื้นที่ใกลเคียงกันมารวมกัน เพื่อใหมีขนาดใหญพอสําหรับตั้งเปนหมูบานทางการ
แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) l 3

การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะทีผ่ า นมา มูลนิธโิ ครงการหลวงกับสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู รวมกับหนวยงาน
ตางๆ กวา 33 หนวยงาน ไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง โดยบูรณาการงานและ
งบประมาณตามภารกิจของหนวยงาน ในพื้นที่กลุมบานจํานวน 2,030 กลุมบาน (รอยละ 48.28 ของกลุมบาน
บนพื้นที่สูง) ครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัด มีประชากร 797,456 คน มีผลความสําเร็จของการดําเนินงานครอบคลุม
ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามในสถานการณการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและ
ของประเทศไทย เปนสถานการณและความทาทายในการพัฒนาบนพื้นที่สูง เชน การชวยเหลือและกระจาย
การพัฒนาผูดอยโอกาสและชุมชนเปราะบางบนพื้นที่สูง ใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและแกไขปญหา
ความยากจนของประชาชน ชุมชนมีวิถีชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัย ชวยแกไขปญหา
และปองกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน
เปนตน
การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในระยะตอไปจึงควรมีกรอบการดําเนินงานแบบบูรณาการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ของประเทศ
เพือ่ ใหมกี ารแกไขปญหาและพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ของประเทศแบบองครวมตามแนวทางโครงการหลวง ทัง้ ดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม บนฐานความรูที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน และ
การประสานประโยชนของหนวยงานตางๆ และทุกภาคสวน โดยนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ไดทรงพระราชทานเกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่สูง และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มาเปนกรอบแนวคิดหลักสําคัญ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและความสมดุลในทุกมิติ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ (ราง) กรอบแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายที่สําคัญตางๆ เชน BCG Model
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เปนตน
คณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาทีส่ งู (องคการมหาชน) เห็นควรใหมกี ารจัดทําแผนบูรณาการพัฒนา
พื้นที่สูงของประเทศ จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามคําสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ที่ 2/2564 เพือ่ ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติการฯ นี้มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและชุมชน
บนพื้นที่สูง โดยมีเปาหมายเพื่อกระจายการพัฒนาใหทั่วถึง เพื่อสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า
และยกระดับการพัฒนาของชุมชนเปาหมายใหเขมแข็ง สามารถพึง่ พาตนเองไดอยางแทจริง รวมทัง้ เปนประโยชน
อยางกวางขวางใหกบั ภาคประชาชนและภาคสวนทีเ่ กีย่ วของของประเทศไทย ในการเปนแหลงสรางรายไดเศรษฐกิจ
มูลคาสูงทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม แหลงเรียนรู และคลังความรูด า นการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู การรักษาปาตนนํา้
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศ นําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการนี้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบมติการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึง่ ในการประชุม
ไดมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาของหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในพืน้ ทีส่ งู ของประเทศอยางทัว่ ถึง ดวยการพัฒนาอยางยัง่ ยืนแบบโครงการหลวง ประกอบกับสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
เห็นวาแผนทั้ง 3 ฉบับ กระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไดทันที โดยไมตอง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือรับทราบ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดทําแผนฯ และเปนไปตาม
4 l แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)

มติคณะกรรมการ กปส. และมติคณะรัฐมนตรี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในฐานะ
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการ
จัดทําเลมแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อใชเปน
กรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1) เพือ่ เปนกรอบการดําเนินงานแบบบูรณาการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ของประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค เปาหมาย
วิธีการงบประมาณ และการบริหารจัดการ เปนไปในทิศทางเดียวกัน
2) เพื่อยกระดับแผนปฏิบัติการฯ เปนแผนบูรณาการดานการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ และผลักดัน
สูระบบงบประมาณแบบแผนงานบูรณาการ
3) เพื่อกระจายการพัฒนาพื้นที่สูงใหทั่วถึง สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า และยกระดับ
การพัฒนาของชุมชนเปาหมายใหเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางแทจริง

1.3 หลักการของแผนปฏิบัติการ
ใชหลักและวิธกี ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนแบบโครงการหลวง เปนเครือ่ งมือในการแกไขปญหาและพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
ของประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม บนฐานความรูที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ภายใต
การมีสว นรวมของชุมชน และการประสานประโยชนของหนวยงานตางๆ และทุกภาคสวน เพือ่ ใหเกิดความยั่งยืน
และความสมดุลในทุกมิติ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูป
ประเทศ

1.4 ขอบเขตพื้นที่ดําเนินงาน
ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาใน “กลุ  ม บ า น” ที่ อ ยู  บ นพื้ น ที่ สู ง จากระดั บ นํ้ า ทะเล ตั้ ง แต 500 เมตรขึ้ น ไป
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 4,205 กลุมบาน และปจจุบัน
โครงการหลวงไดดาํ เนินการพัฒนา จํานวน 500 กลุม บาน และ สวพส. ดําเนินการพัฒนา จํานวน 1,530 กลุม บาน
โดยแยกเปน กลุมบานที่ดําเนินการพัฒนาแบบโครงการหลวง จํานวน 616 กลุมบาน และดําเนินงานในลักษณะ
ความรวมมือกับหนวยงานในเชิงของการถายทอดความรู จํานวน 914 หมูบาน รวมเปน จํานวน 2,030 กลุมบาน
(รอยละ 48.28 ของกลุมบานบนพื้นที่สูง) ครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัด มีประชากร 797,456 คน
แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) มีเปาหมายพื้นที่
การดําเนินงานในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและขยายผลสําเร็จโครงการหลวงไปพัฒนาพืน้ ทีส่ งู รวมจํานวน 3,230 กลุม บาน
โดยแบงเปน 3 กลุม ตามลักษณะการดําเนินงาน ดังนี้
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กลุมพื้นที่ 1
กลุมบานที่พัฒนา
แบบโครงการหลวงโดยสมบูรณ

กลุมพื้นที่ 2
กลุมบานที่พัฒนาในบางกิจกรรม
โดยรวมกับบางหนวยงาน
และภาคเอกชน

กลุมพื้นที่ 3
กลุมบานเครือขายการเรียนรู

ลักษณะกลุมบาน

ลักษณะกลุมบาน

ลักษณะกลุมบาน

เปนกลุมบานในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ที่ดําเนินงานพัฒนาอยูในปจจุบัน
ซึ่งมีการตั้งสํานักงานในพื้นที่
และมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําอยู
รวมทั้งกลุมบานเยี่ยมเยียนที่เปน
เครือขายการพัฒนาของแตละพื้นที่

เปนกลุมบานที่มีปญหาหรือ
เปาหมายการพัฒนาเฉพาะดาน
เชน ความยากจน หมอกควัน
หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปนตน

เปนกลุมบานทั่วๆ ไป ที่สามารถ
เขาถึงเครือขายการเรียนรูดวย
ระบบดิจิทัลได

การดําเนินงาน

การดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ดําเนินงานพัฒนาครอบคลุม
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และโครงสรางพื้นฐาน ตามปญหา
ความตองการ และภูมิสังคมของ
กลุมบาน โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน และการบูรณาการกับ
ทุกภาคสวน (เนนการยกระดับ
ความเขมแข็งของชุมชน)

ดําเนินงานพัฒนาเฉพาะเรื่อง
โดยรวมกับหนวยงานตางๆ
หรือภาคเอกชน

ถายทอดองคความรูการพัฒนา
พื้นที่สูง ที่สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของกลุมบานเปาหมาย
ผานระบบการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และความรวมมือกับหนวยงาน
และภาคเอกชน

พื้นที่เปาหมาย

พื้นที่เปาหมาย

พื้นที่เปาหมาย

44 แหง 616 กลุมบาน (พื้นที่เดิม)

1,114 กลุมบาน
(พื้นที่เดิม 914 กลุมบาน
พื้นที่ใหม 200 กลุมบาน)

1,000 กลุมบาน (พื้นที่ใหม)

คํานิยาม
กลุมบาน หมายถึง หมูบานยอยในหมูบานทางการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนําหมูบานยอยๆ ที่ตั้งอยู
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงกัน มารวมกัน เพื่อใหมีขนาดใหญพอสําหรับตั้งเปนหมูบานทางการ
แบบโครงการหลวง หมายถึง
1) มีการตั้งศูนยในพื้นที่ และเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจํา ภายใตการบูรณาการกับหนวยงาน และการมี
สวนรวมของชุมชน
2) การดําเนินงานพัฒนาครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และโครงสรางพืน้ ฐาน โดยยึดปญหา
ความตองการและภูมิสังคมของกลุมบาน และ
3) ดําเนินงานครบวงจรทั้งการวิจัย พัฒนาโลจิสติกสและตลาด

6 l แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)

ลุมนํ้าปง

กลุมพื้นที่ 1 : 18 แหง 168 กลุมบาน
กลุมพื้นที่ 2 : 376 กลุมบาน
กลุมพื้นที่ 3 : 300 กลุมบาน

ลุมนํ้าสาละวิน

กลุมพื้นที่ 1 : 8 แหง 171 กลุมบาน
กลุมพื้นที่ 2 : 203 กลุมบาน
กลุมพื้นที่ 3 : 200 กลุมบาน

ลุมนํ้าวัง

กลุมพื้นที่ 1 : ไมมี
กลุมพื้นที่ 2 : 29 กลุมบาน
กลุมพื้นที่ 3 : 100 กลุมบาน

ลุมนํ้าแมกลอง

กลุมพื้นที่ 1 : 2 แหง 17 กลุมบาน
กลุมพื้นที่ 2 : 30 กลุมบาน
กลุมพื้นที่ 3 : 50 กลุมบาน

ลุมนํ้าโขงเหนือ

กลุมพื้นที่ 1 : 4 แหง 157 กลุมบาน
กลุมพื้นที่ 2 : 183 กลุมบาน
กลุมพื้นที่ 3 : 200 กลุมบาน

ลุมนํ้านาน

กลุมพื้นที่ 1 : 12 แหง 103 กลุมบาน
กลุมพื้นที่ 2 : 255 กลุมบาน
กลุมพื้นที่ 3 : 100 กลุมบาน

ลุมนํ้ายม

กลุมพื้นที่ 1 : ไมมี
กลุมพื้นที่ 2 : 38 กลุมบาน
กลุมพื้นที่ 3 : 50 กลุมบาน

ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)
ที่มา : ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สวพส., 2564
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2
นโยบายและสถานการณ
ที่สงผลตอการพัฒนาพื้นที่สูง

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)

2

นโยบายและสถานการณ
ที่สงผลตอการพัฒนาพื้นที่สูง

2.1 กรอบแนวคิดของแผน
การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ไดนอมนําพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีไ่ ดทรงพระราชทาน
เกีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มาเปนกรอบแนวคิดหลักสําคัญ ดังนี้
1) พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานไวเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง ไดแก
(1) พระราชดํารัสทีท่ รงพระราชทานแดโครงการหลวงในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เมือ่ วันที่ 10
มกราคม พ.ศ. 2517 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“เรือ่ งทีจ่ ะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานัน้ มีประโยชนโดยตรง
กับชาวเขา เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูด ขี นึ้ สามารถ
เพาะปลูกสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน และเปนรายไดใหกบั เขาเอง จุดประสงคอยางหนึง่
คือมนุษยธรรม หมายถึงใหผูที่อยูในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรูและ
พยุงตัว มีความเจริญได อีกอยางหนึง่ เรือ่ งชวยในทางทีท่ กุ คนเห็นวาควรจะชวย
เพราะเปนปญหาใหญ คือ ปญหาเรื่องยาเสพติด ถาชวยชาวเขาปลูกพืช
ทีเ่ ปนประโยชนบา งเขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝน ทําใหนโยบายการระงับ
การปราบปรามการปลูกฝนและคาฝนไดผลดี อันนี้เปนผลอยางหนึ่ง
อีกอยางหนึ่งคือ ชาวเขาตามที่รูเปนผูทําการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทําให
บานเมืองของเราสูห ายนะได ทีถ่ างปาและปลูกโดยวิธไี มถกู ตอง ถาพวกเรา
ทุกคนไปชวยเขาก็เทากับชวยบานเมืองใหมคี วามดี อยูด ี กินดี และปลอดภัย
ไดอกี ทัว่ ประเทศ ถาสามารถทําโครงการนีส้ าํ เร็จใหชาวเขาอยูเ ปนหลักแหลง
และสนับสนุนนโยบาย จะรักษาปาไม รักษาดินใหเปนประโยชนตอไป
และยั่งยืนมาก”
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(2) พระราชดํารัสที่ทรงพระราชทานในพิธีปดการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ พ.ศ. 2524 ณ สํานักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
“...หากเราทํา ปา 3 อยาง ใหชาวบานเห็นประโยชนและไดใชประโยชน เขาก็
จะรักษาประโยชน เขาจะไมทําลาย และใครมาทําลาย เขาก็ปองกัน หมายความวา
ชาวบานนั้น ถาเราใหโอกาสใหเขามีอยูมีกินพอสมควร ก็จะเปนเจาหนาที่ปาไมใหเรา
เปนจํานวนมาก อยางในรองหุบเขาเล็กๆ ที่มีเพียง 50 ไร ก็จะเปนหมูบานใหชาวเขา
มาอยู คําวาชาวบานนีจ้ ะเรียกวาชาวบานก็ได ชาวเขาก็ได ก็เปนชาวบานทัง้ นัน้ เคยไปถาม
ชาวเขาพูดถึงเรื่องวาจะทําโครงการอะไรๆ เราก็ตองชวยกันรักษานะ เขาบอกวา หมูเฮา
ก็เปนคนไทยเหมือนกัน ก็หมายความวาเปนชาวบานเหมือนกัน ชวยกันทํา เขาก็อยาก
อยูใตกฎหมาย ทํางานที่สุจริต ถาเราทําอะไรที่ดีมีเหตุผล เขาก็จะรักษา ปา 3 อยาง
ใหเรา ถาจะถือวา ปา 3 อยาง นีไ้ มใชรกั ษาตนนํา้ ลําธารแลว ก็เปนความคิดทีผ่ ดิ เพราะวา
ตนไม จะเปนตนอะไรก็ตาม มีประโยชนทงั้ นัน้ ใชประโยชนจากตนไมนนั้ และมีประโยชนที่ 4
คือ อนุรักษดิน และอนุรักษตนนํ้าลําธาร...”
“...แหงใดทีท่ างการยังไมถอื วาเปนเขตทีเ่ พิกถอนปาสงวน และประชาชนเขาไป
ทํากิน ก็ตอ งมีการควบคุม อยางเชน โครงการหลวงไปควบคุมใหเขาถือวาเขาทําถูกตองแลว
ไมทําลายปาไมเพิ่มเติม หรือไมทําใหเสียหาย เขามีสิทธิ เลยคิดวาควรใหใบแสดงวามี
“สิทธิ์ทํากิน” ก็กลายเปน “สทก” “สิทธิ์ทํากิน” นี้ ถาใหเปนตัวบุคคล เขาก็เอาไปขาย
จึงนึกวาจะตองทําใหเปนของหมูบานหรือกลุมที่หมูบานเปนหมูบานสหกรณ มีหัวหนา
มีกรรมการ แลวก็มีองคการหนวยหนึ่งหนวยใดเขาไปชวย เชน โครงการหลวง หรือ
ปาไมเอง หรือจะเปนกรรมการอยางใดอยางหนึง่ ทีต่ งั้ ขึน้ สําหรับในสวนนัน้ รวมกันระหวาง
กรมปาไม กรมที่ดิน อําเภอ และจังหวัด ใหกําหนดเขตของหมูบานนั้นๆ เขตที่ทํากิน
รวมทั้งเขตปาไมใชสอยดวย ใหกําหนดอยางนั้น ใหอยูในควบคุม...”

12 l แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)

จากพระราชดํารัสฯ ขางตน โดยนํามาสูแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูง ไดแก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 พัฒนาการดํารงชีวิตของคนและชุมชนใหมีความพอเหมาะพอสมกับธรรมชาติบนพื้นที่สูง
ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในดานตางๆ
 การเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมกับชุมชน ใหมีความพรอม
อยูมากในการขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต
 การปรับใชองคความรูและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมควบคูกับการใชภูมิปญญาทองถิ่น
ในการพัฒนาชุมชนใหเกิดการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
หลักการทํางานตามแนวทางโครงการหลวง
 พัฒนาบนฐานความรูของโครงการหลวง งานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม
 การสํารวจและการใชประโยชนที่ดิน เพื่อใหเกิดการใชที่ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่
ทัง้ พืน้ ทีก่ ารเกษตรและพืน้ ทีป่ า การปลูกปาในทีท่ คี่ วรเปนปา เพือ่ ใหเกิดการใชทดี่ นิ ทีเ่ หมาะสม
ดานการเกษตร ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ลาดชัน ตองทําขั้นบันได ทางระบายนํ้า ปลูกหญาแฝก
รวมทั้งมีการชลประทานและการคมนาคม สวนพื้นที่ควรเปนพื้นที่ปาใหมีการฟนฟูสภาพปา
ในรูปแบบตางๆ
 การจัดการผลผลิตและการตลาด โดยเนนการจัดการผลผลิตภายใตระบบมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยและระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อจําหนายยังตลาดโครงการหลวง ตลาด
ชุมชน และตลาดทั่วไป
2) พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูห วั ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
“เราจะสืบสาน รักษา และตอยอดและครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป”

2.2 นโยบายที่สอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่สูง
การจัดทําแผนปฏิบัติการดานพัฒนาพื้นที่สูงฯ คํานึงถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา นโยบายสําคัญ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
เปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพือ่ นําไปกําหนดทิศทางของแผนฯ ดังนี้

2.2.1 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) พ.ศ. 2559 - 2573

เนนการพัฒนามิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน
เพื่อใหบรรลุเปาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน สรางหลักประกัน
ใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ปกปอง ฟนฟูระบบนิเวศ และจัดการปาไมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน และสําหรับประเทศไทย การจะบรรลุความสําเร็จของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไดนั้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งจะนําไปสูความสุขในการดําเนินชีวิตและสรางสัมฤทธิผลแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางแทจริง
และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการหลวงมีการดําเนินงาน
ที่สอดคลองทั้ง 17 เปาหมาย

แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) l 13

2.2.2 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)

วิสัยทัศนประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมนั่ คง ประชาชน
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” เพื่อใหประเทศ
มีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูง อยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ โดยมีแนวทางการทําการเกษตรสรางมูลคา ใหความสําคัญกับการเพิม่ ผลิตภาพการผลิต
ทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายพัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา
ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการดึงเอาพลัง
ของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยลดความเหลื่อมลํ้า
สรางความเปนธรรมในทุกมิติ โดยลงทุนทางสังคมแบบมุง เปาเพือ่ ชวยเหลือกลุม คนยากจนและกลุม ผูด อ ยโอกาส
โดยตรง และสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒนาทีส่ าํ คัญเพือ่ นําไปสูก ารบรรลุเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในทุกมิติ ทัง้ ดานสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม
ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ

2.2.3 (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

เปาหมาย “เพือ่ พลิกโฉมประเทศไทย สูเ ศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยัง่ ยืน” กําหนด
“หมุดหมาย” เพื่อใหการขับเคลื่อนเปาหมายการพลิกโฉมประเทศสูการเปนเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนา
อยางยั่งยืน ไปสูการปฏิบัติท่ีมีทิศทางชัดเจนและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นความสอดคลองกับ
การดําเนินงาน ดังนี้
1) การเปลีย่ นผานจากเศรษฐกิจฐานทรัพยากรไปสูเ ศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและองคความรู
หรือการมุงสูเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมายใหเศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการ
แขงขันสูงบนพืน้ ฐานของการสรางมูลคาเพิม่ จากการพัฒนาตอยอด และใชประโยชนจากองคความรู ความคิดสรางสรรค
เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรอมกับการลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ
มีความสอดคลองกับการดําเนินงาน 2 หมุดหมาย ไดแก ไทยเปนประเทศชัน้ นําดานสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป
มูลคาสูง ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค
2) การเปลี่ยนผานจากสังคมที่มีเพียงบางกลุมที่เขาถึงโอกาสไปสูสังคมที่มีโอกาสสําหรับ
ทุกคนและทุกพื้นที่ หรือการสรางสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค โดยทุกกลุมคนมีโอกาสในการ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเต็มศักยภาพ ไดรับความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ มีสวนรวมและ
ไดรบั ประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และประเทศมีความเหลือ่ มลํา้ ลดลง ทัง้ ในเชิงธุรกิจ
พื้นที่ รายได และความมั่งคั่ง มีความสอดคลองกับการดําเนินงาน 3 หมุดหมาย ไดแก มุงลดความเหลื่อมลํ้า
ระหวางธุรกิจขนาดใหญและ SMEs มุงลดความเหลื่อมลํ้าระหวางพื้นที่ มุงเพิ่มพลวัตการเลื่อนชั้นทางสังคมและ
ลดความเหลื่อมลํ้าเชิงรายไดและความมั่งคั่ง
14 l แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)

3) การเปลีย่ นผานจากการผลิตและการบริโภคทีท่ าํ ลายสิง่ แวดลอม ไปสูว ถิ ชี วี ติ ทีเ่ ปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัยหรือการเสริมสรางวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยทุกภาคสวนในสังคมมีรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดความยั่งยืนตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสามารถรับมือ
และมีภูมิคุมกันจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ความสอดคลองกับการดําเนินงาน 2 หมุดหมาย ไดแก
ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า ไทยสามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
4) การเปลี่ยนผานจากกําลังคนทักษะตํ่าและภาครัฐที่ลาสมัย ไปสูกําลังคนและภาครัฐ
ทีม่ สี มรรถนะสูง เพือ่ เอือ้ ตอการเปลีย่ นผานประเทศไปสูก ารเปนเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยัง่ ยืน
ความสอดคลองกับการดําเนินงาน 1 หมุดหมาย คือ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต

2.2.4 แนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Model)

รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยการใชโมเดลเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา Bio-CircularGreen Economy หรือ BCG Model ซึ่งเปนการพัฒนาที่เนนดานเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อนําไปใชในการขับเคลื่อนการเติบโต
ของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ โดยนอมนําหลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (Suﬃciency
Economy Philosophy : SEP) เปนหลักในการพัฒนาสู “เปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” (Sustainable Development
Goals : SDGs) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม โดยการผนึกพลังภาครัฐ-เอกชน/ชุมชน/สังคมมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย-เครือขายตางประเทศ ในลักษณะจตุภาคี (Quadruple Helix) เพื่อ “เปลี่ยนขอไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ทีไ่ ทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ใหเปนความสามารถในการแขงขันดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology & Innovation)
เพือ่ ใหเกิดเศรษฐกิจ BCG ทีเ่ ติบโตและแขงขันไดในระดับโลก พรอมกับการกระจายรายไดสชู มุ ชน ลดความเหลือ่ มลํา้
ชุมชนเขมแข็ง มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) l 15

2.2.5 นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) มีเปาหมายเพื่อใหการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพการใชประโยชนในที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรม และยั่งยืน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และความมั่นคงของประเทศ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรกั ษ และการใชประโยชนทดี่ นิ
และทรัพยากรดินอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการใชที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาสอยางทั่วถึงและเปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

16 l แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) l 17

2.3 สถานการณการพัฒนาพื้นที่สูง
การพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยไดดําเนินการพัฒนาอยางมีสวนรวมทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน
และองคกรความรวมมือระหวางประเทศ โดยแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 รัฐกันชนและแกปญหาดานความมั่นคง (พ.ศ. 2498 - 2512) เปนระยะสรางความมั่นคง
ตามแนวชายแดน แกปญหาการปลูกฝน โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับรัฐกันชนและแกปญหาดานความมั่นคง รวมกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการลดพื้นที่ปลูกฝนโดยการปลูกพืชทดแทน โดยชวงนี้สวนใหญเปนการดําเนินงานของตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห และกรมปาไม
ระยะที่ 2 การพัฒนาโครงการหลวงเปนโครงการนํารอง (พ.ศ. 2512 - 2535) นับตั้งแตป พ.ศ. 2512
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดตัง้ โครงการหลวง
พัฒนาชาวเขาขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของชาวเขา ลดพื้นที่ปลูกฝน และฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร
โดยการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และอาสาสมัคร
ระยะที่ 3 ขยายผลความสําเร็จตามแนวทางพระราชทานสูพื้นที่สูงอื่นๆ (พ.ศ. 2535 - 2547)
เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต โดยการนํางานวิจัยสูการพัฒนาอาชีพของชาวเขา โครงการหลวง
ริเริ่มการนําพันธุพืช 150 ชนิด มาวิจัยทดสอบและถายทอดสูชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อการจําหนายและบริโภค
ในครัวเรือน พัฒนาความเปนอยูและคุณภาพชีวิตเนนความมั่นคงดานอาหาร แกปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรปาไมที่เกิดจากการถางปาและทําไรเลื่อนลอย เปนตนแบบของการนําภาพถายทางอากาศมาใชในการ
วางแผนการใชประโยชนที่ดินในประเทศไทย เพื่อแกไขปญหาการใชพื้นที่ดินบนที่สูง วางแผนการใชที่ดิน
แบงเขตปา และพื้นทีท่ าํ กิน สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย อาสาสมัครนานาชาติ
ในการสนับสนุนทุนวิจัยและโครงการตางๆ
ระยะที่ 4 ขยายผลความสําเร็จ ยกระดับมาตรฐานดานรายได (พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน) ปญหา
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต ประชากรเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก โดยสรางรายไดใหแกประชาชน
บนพืน้ ทีส่ งู จากการวิจยั พืชและสัตวทเี่ หมาะสม งานวิจยั เพือ่ สงเสริมใหเปนอาชีพของราษฎรบนพืน้ ทีส่ งู พรอมทัง้
สรางความมั่นคงดานอาหาร เนนผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดตนทุน
การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ระบบโลจิสติกส การถายทอดองคความรูตามแนวทางโครงการหลวง
รวมไปถึงการสรางเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย เอกชน และประชาชน
จากการทบทวนและประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่สูง ขอมูลจากการประเมินกึ่งกลาง
แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และแผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560-2564) พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู โดยสรุปเปนสถานการณ
และความทาทายบนพื้นที่สูง มีรายละเอียดดังนี้
1) สถานการณดา นการเสริมสรางความเขมแข็งและเทาเทียมกันทางสังคม ปจจุบนั ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
ยังคงมีการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชนทีเ่ ปนวัฒนธรรมของแตละชนเผาทีเ่ กีย่ วกับดานการเกษตร
เชน สืบชะตาขาว กินขาวใหม (มง) ขาวหอกะเหรี่ยง ดานประเพณีที่สําคัญประจําป เชน งานปใหมมง ผูกขอมือ
เรียกขวัญ โลชิงชา ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไหวผีตนนํ้าผีฝาย เลี้ยงผีหวยผีดอย และดานหัตถกรรม
และภาษา เชน การอนุรกั ษการทอผา ภาษา ตัวเขียน (ตัวหนังสือ) การสอนบทสวด เปนตน ดานโครงสรางประชากร
จํานวนประชากรบนพื้นที่สูงมีแนวโนมลดลง และกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยมีสัดสวนผูสูงอายุ เพิ่มขึ้น
ทั้งในพื้นที่โครงการหลวง (รอยละ 8.1) และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (รอยละ 1.38)
ขนาดครัวเรือนลดลง เฉลี่ยเทากับ 5 คนตอครัวเรือน อีกทั้งอัตราการพึ่งพิงลดลงรอยละ 36.4 หรือ 1 คนทํางาน
ตองทํางานเลีย้ งดูคนไมทาํ งาน 3 คน ดานการศึกษา มีสดั สวนผูอ ยูใ นวัยเรียนแตไมไดเรียนหนังสือลดลงรอยละ 3.27
18 l แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)

โดยมีสัดสวนผูไมไดเรียนหนังสือรอยละ 22 ดานสาธารณสุข พิจารณาจากการเขาถึงสถานพยาบาลภาครัฐ
ไดแก โรงพยาบาลรัฐ รพ.สต. เพิ่มขึ้นรอยละ 0.63 ดานศาสนา ครัวเรือนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธเปนหลัก
รอยละ 73 รองลงมาคือศาสนาคริสตและอื่นๆ (ผีบรรพบุรุษ) การรวมกลุมในชุมชน มีการรวมกลุมในชุมชน
เพิ่มขึ้น โดยในป 2562 ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมีการรวมกลุมอาชีพสูงสุด
รอยละ 63.86 กลุมทางการเงิน รอยละ 40.96 กลุมทางสังคม และกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม การพัฒนาดานสังคม
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แหง ป พ.ศ. 2563 พบวา การสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนา
ในชุมชน จํานวน 110 ชุมชน 116 กลุมบาน และพัฒนาผูนําชุมชนจํานวน 909 คน แบงเปน ผูนําเพศชาย
731 คน สตรี 138 คน และเยาวชน 40 คน สวนดานการพัฒนาสถาบันเกษตรกรทัง้ หมด 95 กลุม เปนกลุม สหกรณ
9 กลุม กลุมเตรียมสหกรณ 7 กลุม กลุมวิสาหกิจชุมชน 47 กลุม และกลุมพึ่งพาตนเอง 32 กลุม โดยมีสมาชิกกลุม
ทั้งหมด 2,909 คน และมีทุนการดําเนินงานทั้งหมด 20,913,069.64 บาท
2) สถานการณดานเศรษฐกิจชุมชน พบวาชุมชนบนพื้นที่สูงยังมีปญหาความยากจน โดยมีสัดสวน
ครัวเรือนที่มีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจนสูงถึงรอยละ 23 ในขณะที่สัดสวนคนจนของประเทศมีเพียงรอยละ 6
ของประชากรทั้งหมด โดยมีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนตํ่าเพียง 193,038 บาทตอครัวเรือนตอป ในขณะที่รายไดเฉลี่ย
ตอครัวเรือนของประเทศ 312,216 บาทตอครัวเรือน และภาคเหนือ 305,000 บาทตอครัวเรือน โดยแหลงรายได
ของครัวเรือนสวนใหญมาจากภาคเกษตรถึงรอยละ 64 เปนรายไดจากพืชผัก รอยละ 32.25 พืชไร รอยละ 29.80
และไมผล รอยละ 13.17 ตามลําดับ ดานคาใชจา ย ครัวเรือนมีคา ใชจา ยเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง
175,173 บาทตอครัวเรือน เพิ่มขึ้นรอยละ 21 และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 143,190 บาท
ตอครัวเรือนตอป เพิ่มขึ้นรอยละ 19 ดานหนี้สิน ครัวเรือนทั้งในศูนยพัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 280,138 บาทตอครัวเรือนตอป (รอยละ 476)
84,490 บาทตอครัวเรือนตอป (รอยละ 31) สวนดานเงินออม ครัวเรือนในศูนยพัฒนาโครงการหลวงมีเงินออม
เพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 121 (146,329.49 บาทตอครัวเรือน) ในขณะที่ครัวเรือนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงที่มีเงินออมลดลงรอยละ 16 (34,203 บาทตอครัวเรือน)
3) สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้นที่สูงสวนใหญอยูในเขตพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติและปาอนุรักษกวารอยละ 90 โดยขอบเขตพื้นที่ดําเนินงานในเขตปาไมตามกฎหมาย ของโครงการหลวง
39 แหง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แหง โดยพื้นที่โครงการหลวงมีพื้นที่ทั้งหมด
1,680,599.48 ไร เปนพื้นที่ที่อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษกวารอยละ 90 สวนขอบเขตพื้นที่
ดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แหง เปนพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ
กวารอยละ 86 ดังนัน้ การจัดการพืน้ ทีท่ าํ กินและพืน้ ทีป่ า จึงมีความสําคัญอยางมากบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ปองกันการบุกรุก
พื้นที่ปาและการใชประโยชนพื้นที่ใหเกิดประโยชนอยางคุมคาและยั่งยืน โดยการสงเสริมการจัดทําแผนที่ดิน
รายแปลง 308 ชุมชนเพือ่ แบงแยกพืน้ ทีป่ า กับพืน้ ทีเ่ กษตรและการปรับเปลีย่ นการใชประโยชนทดี่ นิ ตามหลักวิชาการ
ถูกตองตามกฎหมาย และควบคุมการบุกรุกพื้นที่ปา เพิ่มปาฟนฟูปาชุมชน จัดทําธนาคารอาหารในชุมชน (Food
bank) และปาตนนํ้าลําธาร 10,261 ไร ปลูกปาชาวบานในพื้นที่ทํากินของเกษตรกร พื้นที่ 4,002 ไร และดูแล
และอนุรักษปาชุมชน และปาตนนํ้าลําธาร เชน การทําแนวกันไฟปองกันไฟปา ลาดตระเวน ไมบุกรุกพื้นที่ปา
615,183 ไร ชุมชนมีสวนรวม 22,904 ราย นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาคุณภาพดินและนํ้าในพื้นที่ดําเนินการ
ลดการปนเปอนของสารเคมีเกษตรและโลหะหนักในดินและนํ้า ซึ่งทําใหคุณภาพดินและนํ้าอยูในระดับดีขึ้น
และสงผลใหระดับสารเคมีในเลือดของเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม สวนใหญอยูในระดับเสี่ยง รอยละ 40.44
ไมปลอดภัยรอยละ 22.45 ปลอดภัยและปกติ รอยละ 21.99 และรอยละ 15.11 ตามลําดับ สวนอุณหภูมิและ
ปริมาณนํา้ ฝน มีความสําคัญอยางมากตอการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู โดยพบวา พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่
ทั้งป 28.2 องศาเซลเซียส สูงกวาที่เคยเกิดขึ้นเปนสวนใหญในอดีตรอบ 30 ป (พ.ศ. 2524 - 2553) หรือคาปกติ
แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) l 19

1.0 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดเปนอันดับ 1 ของประเทศไทยในรอบ 69 ป (พ.ศ. 2494 - 2562)
สวนปริมาณนํ้าฝนในป 2562 มีปริมาณฝนนอยกวาที่เคยเกิดขึ้นเปนสวนใหญ มีเพียงเดือนมกราคมและสิงหาคม
เทานั้นที่มีปริมาณฝนมากกวาปกติจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทย
4) สถานการณดา นการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ มีความสําคัญอยางมาก
ตอการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ทีต่ อ งอาศัยการบูรณาการและความรวมมือจากหนวยงานและภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ ในดาน
การดําเนินงานและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ภายใตแผนแมบทโครงการศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
และแผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยที่ผานมางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรภายใต
แผนแมบทตามแผนแมบทศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง (พ.ศ. 2552 - 2563) 27 หนวยงาน งบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรร
ทัง้ หมด 5,113.31 ลานบาท งบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรรตามแผนแมบทโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
(พ.ศ. 2552 - 2563) 20 หนวยงาน งบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด 2,979 ลานบาท การดําเนินสําคัญ
ที่ตองอาศัยการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่สูง คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง ไดแก ถนน ไฟฟา แหลงนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค รวมทั้งโครงสรางพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ ไดแก โรงคัดบรรจุ โรงรวบรวมผลผลิต เพื่อจัดการผลผลิตใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยตั้งแต พ.ศ. 2520 - 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมกับหนวยงานรวมบูรณาการไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานจําเปน จํานวน 1,156 แหง
โดยสวนใหญเปนเสนทางลําเลียง รอยละ 44 ระบบสงนํ้าชลประทาน รอยละ 17 อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า
รอยละ 11 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตและการตลาด ไดแก พัฒนาอาคารอาคารคัดบรรจุ/โรง
รวบรวมผลผลิต 50 แหง แบงเปน อาคารคัดบรรจุ โครงการหลวง 39 แหง โรงรวบรวมผลผลิตโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 11 แหง หองวิเคราะหสารเคมี 47 แหง ในพื้นที่โครงการหลวง 39 แหง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 8 แหง
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2.4 สถานการณและความทาทายดานการพัฒนาพื้นที่สูง
จากผลการศึกษาโครงการประเมินผลการดําเนินงานและศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
ผลการศึกษาวิจัยและการดําเนินงานในระยะที่ผานมา รวมถึงขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวาชุมชน
บนพื้นที่สูงยังมีปญหาบางสวนที่ยังคงมีอยู และมีปญหาใหมที่ตองไดรับการพัฒนา ดังนี้
(1) ความยากจน
ในระยะที่ผานมาตั้งแตกอนป พ.ศ. 2512 ชุมชนบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเปนอยูคอนขางยากจนและ
ทําการเกษตรแบบยังชีพ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน
ความชวยเหลือโดยตั้งมูลนิธิโครงการหลวงขึ้น และนํามาสูการขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งหนวยงานตางๆ ทําใหประชาชนและชุมชนจํานวนมากไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแกไขปญหาความยากจนของประชาชน แตอยางไรก็ตามประชาชนอีกจํานวนมากที่ยังอยูในสภาวะยากจน
โดยเฉพาะกลุมที่อยูหางไกลมากและดอยโอกาส โดยมีรายไดตอครัวเรือนเฉลี่ย 193,038 บาทตอครัวเรือนตอป
และมีสัดสวนคนจนที่มีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจนสูงถึงรอยละ 23 ของครัวเรือนบนพื้นที่สูง และโดยเฉพาะ
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งประชาชนสูงถึงรอยละ 73 ที่อยูในภาวะ
ยากจนทั่วไป และรอยละ 69 มีความยากจนดานอาหาร
(2) ความเหลื่อมลํ้า
ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมลํ้าในหลายปจจัย ทั้งในสวนของความเหลื่อมลํ้าทางดานรายได
การถือครองทรัพยสิน และการเขาถึงบริการทางสังคมที่สําคัญ อาทิ การเขาถึงบริการสาธารณสุข การศึกษา
สวัสดิการสังคม กระบวนการยุติธรรม และโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งความเหลื่อมลํ้าตางๆ ตองไดรับการแกไขอยางมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อเปนการสรางความเสมอภาคใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูง
ทีม่ คี วามเหลือ่ มลํา้ ดานรายได ครัวเรือนเกษตรกรในพืน้ ทีศ่ นู ยปฏิบตั กิ ารโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หา
พืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงมีคา สัมประสิทธิจ์ นี ขี่ องรายไดรวมทัง้ หมด
รายไดเงินสดทั้งหมด และรายไดครัวเรือนอยูในระดับ “ปานกลางหรือพอใช” (คาสัมประสิทธิ์จีน2ี่ มีคาอยูระหวาง
0.490-0.6647)
(3) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและสังคมผูสูงอายุ
ลักษณะโครงสรางของประชากรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงยังคงเปนรูปพีระมิด
ทีม่ ลี กั ษณะเปนรูประฆังควํา่ ทีช่ ัดเจน แตฐานลาง (ประชากรอายุตํ่ากวา 9 ป) เริม่ แคบลง และประชากรในป 2562
มีสัดสวนสูงที่สุดในกลุมวัยทํางานชวงอายุ 15-29 ป และมีอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงจากเดิม อัตราการ
พึ่งพิงลดลงรอยละ 36.4 หรือ 1 คนทํางาน ตองทํางานเลี้ยงดูคนไมทํางาน 3 คน อีกทั้งการเคลื่อนยายเยาวชน
สูช มุ ชนเมืองมีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ เทาตัว โดยสวนใหญเปนการเคลือ่ นยายของเยาวชนเพือ่ ไปเรียนในเมืองรอยละ
51.22 และรอยละ 48.78 เคลื่อนยายไปเพื่อทํางาน เนื่องจากปญหาความยากจน ขาดอาชีพหลากหลายและ
ขาดแคลนที่ดินทํากิน สงผลใหครอบครัวขาดแรงงานในการผลิต และยังสงผลตอคาใชจายในครัวเรือนที่สูงขึ้น
และชุมชนขาดแคลนเยาวชนที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น

2

ตัวบงชี้ความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได หากคานี้สูงขึ้นจะบงชี้ถึงการกระจายรายไดที่เหลื่อมลํ้ากันมากขึ้นใกลคา 1
สัมประสิทธิ์จีนีที่เทากับ 0 หมายถึงความเทาเทียมกันอยางสมบูรณ (ทุกคนมีรายไดเทากัน)
แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) l 21

(4) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม
การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของสังคมหรือชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู มีทงั้ จากปจจัยภายในชุมชน ไดแก การเคลือ่ นยาย
แรงงาน ขาดการเตรียมพรอมและสรางความรูค วามเขาใจกับสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงไป และปจจัยภายนอกชุมชน
ไดแก การคมนาคมและระบบสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว กระแสบริโภคนิยมทําใหการสืบทอดจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมตางๆ ของชุมชนลดความสําคัญและเริม่ สูญหาย ภูมคิ มุ กันทางสังคมทีเ่ ปนแนวทางดัง้ เดิมในการอยูร ว มกัน
อยางเปนสุขออนแอลง มีปญ
 หาดานความขัดแยงภายในชุมชนเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สิง่ แวดลอมในชุมชนไดรบั การเอาใจใส
จากชุมชนลดลง จนบางพื้นที่เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียในชุมชน
(5) ความมั่นคงตามแนวชายแดนและลักลอบปลูกฝน
แมวาการลักลอบปลูกฝนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีแนวโนมลดลง ขอมูลจากสํานักงาน
ป.ป.ส. โดยสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พบวาในป พ.ศ. 2560/61 มีพื้นที่ปลูกฝนจํานวน
508 แปลง 433.73 ไร คิดเปนรอยละ 23 เมือ่ เทียบกับปทผี่ า นมาและในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ มีการลักลอบปลูกฝน ลดลงเหลือเพียง 297 แปลง พืน้ ที่ 252.78 ไร หากการดําเนินมาตรการปองกัน
ในพืน้ ทีข่ าดความเขมงวด การปลูกฝน ในพืน้ ทีป่ ญ
 หาซํา้ ซากก็จะกลับมาเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากยังมีแรงจูงใจทีส่ าํ คัญคือ
ฝนดิบยังคงมีราคาสูง และยังมีผูเสพอยูในพื้นที่
(6) การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
จากการใชประโยชนเกินกวาศักยภาพในการฟนตัวของระบบนิเวศ พื้นที่ปาไมของประเทศในชวง
ป พ.ศ. 2551 - 2556 ลดลงอยางตอเนื่องเฉลี่ยประมาณปละ 1 ลานไร และการบุกรุกทําลายปาอยางตอเนื่อง
สงผลคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพซึง่ มีปญ
 หารุนแรงมากทีส่ ดุ ในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะในลุม นํา้ นาน
ปาสัก และสาละวิน ซึ่งเปนพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1 และเปนแหลงตนนํ้าลําธารที่สําคัญของประเทศ การบุกรุกและ
การเสื่อมโทรมของพื้นที่ปาตนนํ้าทําเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าทา มีผลตอทั้งการเกิดอุทกภัยและภัยแลง
การชะลางและการพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรที่สูงชันหรือเปนภูเขา (กรมทรัพยากรนํ้า, 2558) นอกจากนี้
ยังพบปญหาการปนเปอนในดินและนํ้า เนื่องจากเกษตรกรบางสวนใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคแมลง
การกําจัดวัชพืชตางๆ สงผลกระทบตอทั้งผูปลูก ผูบริโภค และชุมชนที่อาศัยบริเวณปลายนํ้า รวมทั้งยังมีปญหา
มลภาวะหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุจากการเกษตร
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2.5 บริบทการเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะหสถานการณการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบตอการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู และการดําเนินงาน
การพัฒนาพื้นที่สูงระยะตอไป ดังนี้
1) ความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเปลี่ยนแปลงของโลกเขาสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชประโยชนในภาคสวนตางๆ อยางกวางขวาง และแตกตางไปจากวิถีการดําเนินชีวิตและการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม อาทิ การใชระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การใชขอมูล
ขนาดใหญในการกําหนดทิศทางธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางเฉพาะเจาะจง และ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา หรือแมกระทั่งการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ แตอยางไรก็ตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
ดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบตอตลาดแรงงาน โดยอาจนําไปสูการขาดแคลนแรงงานทักษะ และเกิดความ
ไมสอดคลองระหวางทักษะของแรงงานกับทักษะทีต่ อ งใชในการทํางาน (Skill Mismatch) การใชฐานขอมูลขนาดใหญ
และปญญาประดิษฐอาจนํามาซึง่ ความไมเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีระหวางผูม ศี กั ยภาพ
และผูขาดโอกาส (Digital Divide) ไมวาจะเปนดานการเขาถึงความรูแหลง เงินทุน หรือสวัสดิการทางสังคม อันจะ
สงผลตอความเหลื่อมลํ้าทางรายไดของประชากร ซึ่งเปนเหตุใหปญหาความเหลื่อมลํ้าในสังคมทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรยังมีแนวโนมแปรผันตามปริมาณการใชงาน
2) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ประเทศไทยเริ่มเขาสูงสังคมสูงวัยมาตั้งแตป 2548 และคาดการณวาจะกลายเปน “สังคมสูงวัย
อยางสมบูรณ” (Complete-aged Society) ภายในป 2566 เนื่องจากมีประชากรสูงวัยประมาณรอยละ 20.1
และกําลังมุง หนาเขาสู “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Superaged Society) ภายในป 2577 เมือ่ มีสดั สวนของประชากร
สูงวัยสูงถึงรอยละ 28.1 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสงผลทําใหจํานวนวัยแรงงานลดลง ทําใหอัตราสวนพึ่งพิงของ
ผูสูงอายุตอวัยแรงงาน และภาระคาใชจายดานสุขภาพของผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งนําไปสูการขยายตัวของ
การเคลื่อนยายแรงงานทั้งภายในและระหวางประเทศ ซึ่งจะทําใหรูปแบบของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสูการเปน
สังคมพหุวฒ
ั นธรรมในทีส่ ดุ เชนเดียวกับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เกษตรกรสวนใหญเขาสูส งั คมผูส งู วัย และคนวัยแรงงาน
มีแนวโนมที่จะยายถิ่นฐานไปทํางานนอกภาคการเกษตร ทําใหเริ่มเกิดการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
3) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กฎเกณฑ กติกาและมาตรฐานของโลก
แนวโนมเศรษฐกิจระหวางประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดดของประเทศในทวีป
เอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีบทบาทในการกําหนดระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลกมากขึ้น จนนํามาสู
สถานการณที่อยูภายใตแรงกดดันระหวางขั้วอํานาจใหมทางตะวันออกกับขั้วอํานาจดั้งเดิมอยางสหรัฐอเมริกา
ซึ่งอาจกอใหเกิดการดําเนินมาตรการกีดกันทางการคาระหวางทั้งสองประเทศขึ้นได เศรษฐกิจของไทยยังคง
ขึ้นอยูกับทิศทางยุทธศาสตรระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกาภายใตการบริหารของโจ ไบเดน ที่มีแนวโนม
จะดําเนินยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก (1) นโยบายระหวางประเทศที่จะเพิ่มบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลก
และยังคงทาทายจีนทัง้ ในดานเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยี ซึง่ จะสงผลทําใหเงือ่ นไขทางการคาของประเทศไทย
(2) นโยบายสิง่ แวดลอมทีใ่ หความสําคัญกับการปองกันการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลกผานกลไกความตกลง
และการกําหนดเงือ่ นไขทางการคาทีไ่ มใชภาษี จะผลักดันใหไทยตองพัฒนากระบวนการผลิตและสินคาทีเ่ ปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น (3) การปกปองความเปนสวนตัวของผูบริโภค และลดการผูกขาดในอุตสาหกรรมดิจิทัล
จะสงผลตอเนือ่ งถึงผูบ ริโภคในประเทศไทย และ (4) ระบบการคาภายใตขอ ตกลงพหุภาคีและกลไกสถาบันระหวาง
ประเทศจะเปนแนวโนมทีท่ วีความสําคัญมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะสงผลใหการผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑบนพืน้ ทีส่ งู ทีต่ อ ง
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ปรับตัวใหสามารถแขงขันได โดยมุงการผลิตสินคาที่สอดคลองและตอบสนองกับความตองการตลาด ซึ่งมีกลุม
ผูบริโภคที่หลากหลายทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตและสินคาตามมาตรฐานความปลอดภัยและ
ดานสิ่งแวดลอม
4) การเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพและชีวิตความเปนอยู
การใหความสําคัญกับคุณภาพชีวติ ของมนุษยทลี่ กึ ซึง้ มากขึน้ โดยคํานึงถึงมุมมอง 3 ดาน คือ รางกาย
จิตใจ และจิตวิญญาณ แนวโนมนี้จะทําใหเกิดการพัฒนาดานวิทยาการทางการแพทยและสุขภาพตางๆ ใหความ
สําคัญกับคุณภาพชีวิต รูปแบบการบริโภคสินคาที่สรางความสุขในการบริโภค และเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น
มีความสนใจกับรายละเอียดและภาพลักษณของสินคามากกวาประโยชนใชสอยและราคา มีคา นิยมทีส่ นใจในสินคา
ที่เปนมิตรกับธรรมชาติและสังคม เชน สินคาจากทองถิ่นที่ชวยกระจายรายไดใหแกคนยากจน ซึ่งเพิ่มโอกาส
ดานการตลาดแกผลิตภัณฑและบริการเพื่อสุขภาพ เชน การพัฒนาผลิตจากความหลากหลายและพืชสมุนไพร
สินคาที่เปนอัตลักษณทองถิ่นของชุมชน รวมถึงการพัฒนาอุทยานใหเปนแหลงเรียนรูเชิงเกษตร และวัฒนธรรม
ทองถิ่น และสนับสนุนการใหบริการเพื่อสุขภาพ
5) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
สถานการณการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีแนวโนมทีจ่ ะเกิดรวดเร็วและรุนแรงขึน้ จากทีค่ าดการณ
ไวเดิม โดยใน พ.ศ. 2550 มีการคาดการณวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้น 1.5 ถึง 5.1 องศาเซลเซียส
ภายในป 2643 เมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิกอนยุคอุตสาหกรรม (Preindustrial Level) แตการคาดการณเมื่อ
พ.ศ. 2561 ระบุวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียส เร็วขึ้นเปนภายใน พ.ศ. 2573 - 2595
สภาพภูมปิ ระเทศของไทยซึง่ สวนใหญเปนพืน้ ทีร่ าบลุม ประชากรจํานวนมากดํารงชีพดวยการพึง่ พิงภาคการเกษตร
รวมทั้งมีระยะทางของพื้นที่ชายฝงทะเลยาวถึง 3,100 กิโลเมตร จึงมีโอกาสสูงที่ไทยจะไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวาหลายประเทศ โดยพบวาที่ผานมาพื้นที่รอยละ 23 ของประเทศไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศในหลากหลายรูปแบบ เชน นํ้าทวมฉับพลัน และภาวะภัยแลง เปนตน
จะสงผลใหภัยพิบัติทางนํ้ามีความถี่และรุนแรงขึ้น แมลงศัตรูพืชเจริญเติบโตและระบาดมากขึ้น ซึ่งอาจลดทอน
ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตการเกษตร
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2.6 สภาพแวดลอมของการพัฒนาพื้นที่สูง
จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานพัฒนาพืน้ ทีส่ ูงทีผ่ า นมา สถานการณและปญหาพืน้ ทีส่ งู สถานการณ
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ง ผลกระทบตอชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู และการดําเนินงานในระยะตอไป รวมทัง้ การวิเคราะหนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนแมบทที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่สูง และทําการประมวลผลเพื่อกําหนดจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูง ดังนี้

2.6.1 จุดแข็ง (Strengths)

1) มีองคความรูโ ครงการหลวงและผลงานวิจยั ทีเ่ หมาะสมกับภูมสิ งั คมบนพืน้ ทีส่ งู สามารถนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาพื้นที่สูง
2) มีอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูและเผยแพรองคความรูดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
3) พื้นที่สูงเปนแหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีอัตลักษณเฉพาะถิ่นในการสรางมูลคา
ที่นํามาตอยอดเชิงพาณิชย เพื่อสรางรายไดใหแกเกษตรกร

2.6.2 จุดออน (Weaknesses)

1) การกระจายการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจน ความ
เหลือ่ มลํา้ ดานรายได การเขาถึงบริการภาครัฐและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ยังไมครอบคลุม
พื้นที่สูงของประเทศ
2) การเขาถึงองคความรูท เี่ หมาะสมและการพัฒนาพัฒนาอาชีพทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม การบริหาร
จัดการผลผลิต การจัดการโลจิสติกส และการตลาดที่ทันสมัยบนพื้นที่สูง ยังไมทั่วถึง
3) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการใชประโยชนที่ไมสมดุลกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
4) การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงยังไมรองรับการบริหารงานและใหบริการบนพื้นที่สูง
รวมทัง้ ฐานขอมูลสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ยังไมบรู ณาการและเชือ่ มโยงขอมูลกับหนวยงาน
ภายนอก

2.6.3 โอกาส (Opportunities)

1) การทํางานเปนภาคีกับโครงการหลวง และหนวยงานรวมบูรณาการภายใตแผนแมบท
เปนการสรางพลังรวมกันทําใหการพัฒนาพื้นที่สูงมากยิ่งขึ้น
2) ความกาวหนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในรูปแบบตางๆ เอื้อตอการเขาถึง
องคความรูและถายองคความรูที่ทั่วถึงผานชองทางสื่อสังคมออนไลน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานการผลิตและการตลาดบนพื้นที่สูง
3) การปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายและนโยบายของรัฐบาล เอือ้ ตอการจัดการและใชประโยชนทดี่ นิ
และการพัฒนาบนพื้นที่สูง เชน นโยบาย คทช. BCG Model เปนตน
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2.6.4 อุปสรรค (Threats)
บนพื้นที่สูง

1) ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอการปริมาณและคุณภาพผลผลิตเกษตร

2) การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ และกฎกติกาทางการคาดานมาตรฐานความปลอดภัยสราง
ผลกระทบตอการแขงขันกับสินคาจากตางประเทศมากขึ้น ทั้งในดานราคา คุณภาพ และมาตรฐาน
3) การเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากรเขาสูส งั คมผูส งู อายุสง ผลตอภาระการพึง่ พิง การขาดแคลน
แรงงานบนพื้นที่สูงและศักยภาพตอการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
4) พื้นที่สูงสวนใหญอยูหางไกล ทุรกันดาร และการคมนาคมยากลําบาก เปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาและการติดตอสื่อสาร

2.7 ทิศทางการพัฒนาพื้นที่สูง
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมการในการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและภายนอก นํามาจัดทํากลยุทธ
และทิศทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้
1. การขยายพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1) สํารวจและจําแนกกลุม บานบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ กําหนดพืน้ ทีเ่ ปาหมายดําเนินการพัฒนา 3 กลุม พืน้ ที่
2) การจัดทําขอมูลและเตรียมความพรอมชุมชนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนา
3) การจัดตั้งสํานักงานสาขาเพื่อประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ
4) จัดทําแผนและระบบความเชื่อมโยงการพัฒนาในเชิงพื้นที่ และการเชื่อมโยงกับโครงการหลวง
2. การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง
1) การวิจัยและพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ และ
ความเขมแข็งของสังคม และรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและการนํางานวิจัย
ไปใชประโยชนอยางกวางขวาง
2) การปรับปรุงพันธุพ ชื พันธุส ตั ว ทัง้ พันธุพ ชื เศรษฐกิจและพันธุพ ชื ทองถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะ เชน พันธุที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง มีสารประกอบที่ตองการ และสามารถปรับตัวในสภาพแวดลอม
ของพื้นที่สูง
3) การวิจยั และพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ตาม BCG model เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
อยางเหมาะสม รวมทั้งการวิจัยเพื่อยกระดับพืชทองถิ่นใหเปนพืชเศรษฐกิจใหม การวิจัยและพัฒนาการใชปจจัย
การผลิตทางการเกษตรหรือทรัพยากรใหเกิดประโยชนสงู สุด ตลอดจนการวิจยั เพือ่ แกไขปญหาสิง่ แวดลอมทีส่ าํ คัญ
บนพื้นที่สูง
4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพตามความ
เหมาะสมและจําเปน เชน ถนน ไฟฟา แหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และโรงรวบรวมผลผลิต
เปนตน
5) การเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยบนพื้นที่สูง โดยยกระดับความสามารถของนักวิจัย และ
พัฒนาเกษตรกรสูน กั วิจยั ทองถิน่ รวมทัง้ การสรางความรวมมือดานการวิจยั กับภาคีเครือขายทัง้ ภาครัฐและเอกชน
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําคัญ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัย
26 l แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)

3. พัฒนาระบบการเรียนรูดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
1) ยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู โดยมุงการเปนแหลงเรียนรูที่มีชีวิต มาตรฐาน
และทันสมัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งรองรับ New normal โดยเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูกับโครงการหลวง
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
2) เสริมสรางศักยภาพแหลงเรียนรูในพื้นที่ขยายผลสําเร็จโครงการหลวง ในการเปนตนแบบและ
แหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3) พัฒนาระบบการจัดการความรูบนพื้นที่สูงดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพัฒนา
ระบบการเรียนรูแ ละคลังความรูแ ละในรูปแบบดิจทิ ลั (interactive) บนพืน้ ทีส่ งู และอุทยานหลวงราชพฤกษ และพัฒนา
ดิจิทัลคอนเทนตใหอยูในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลในพื้นที่เปาหมาย
4. พัฒนาระบบโลจิสติกส และการตลาด ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
1) ปรับระบบการตลาดของผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
โดยศึกษาและพัฒนาชองทางตลาดออนไลน พัฒนาแพลตฟอรมการบริหารจัดการตลาดบนพื้นที่สูง พัฒนา
มาตรฐานและตราสินคาทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม พรอมทัง้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรในทําการตลาด
ออนไลน
2) พัฒนาระบบสนับสนุนโลจิสติกสบนพืน้ ทีส่ งู และการขนสง ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ นั สมัย
โดยศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกสทเี่ หมาะสมกับบริบทของพืน้ ทีส่ งู พัฒนาหรือปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปน
เพือ่ สนับสนุนโลจิสติกสในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาแบบโครงการหลวง โดยความรวมมือกับทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ และพัฒนา
พื้นที่ตนแบบการบริหารจัดการดานการตลาด และโลจิสติกสดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. สงเสริมการจัดการที่ดิน และความรวมมือในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1) สงเสริมการจัดการที่ดิน และวางผังชุมชนตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ และหลักวิชาการ
แบบมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
2) สงเสริมความรวมมือของชุมชนและทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู และแกไขปญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
6. สรางกลไกความรวมมือเชิงพื้นที่และยกระดับแผนบูรณาการ
1) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูง สูแผนบูรณาการของประเทศที่และผลักดัน
แผนปฏิบัติการฯ สูระบบงบประมาณแบบแผนงานบูรณาการใน พ.ร.บ. งบประมาณ
2) สรางกลไกความรวมมือทั้งทางภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาภาคเอกชน ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู โดยใชแผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนเปนกรอบในการดําเนินงานและจัดตัง้
งบประมาณ
7. การบริหารจัดการองคกรสูองคกรดิจิทัล
1) ยกระดับ สวพส. เปนสํานักงานดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
รองรับการเปนศูนยประสานและศูนยเครือขายขอมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงกับหนวยงานอื่น
2) พัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ใหมีความครบถวน และครอบคลุมกลุมบานเปาหมาย มีมาตรฐาน
และเปนขอมูลเปดที่รองรับการใชประโยชนรวมกัน
3) สรางกลไกการบริหารจัดการขอมูลเพือ่ การพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู ในระบบดิจทิ ลั โดยมีศนู ยการบริการ
ขอมูลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นที่สูงในระดับพื้นที่
4) เสริมสรางขีดความสามารถดานดิจิทัลแกบุคลากรและชุมชนใหพรอมสูการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)

3

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2566 - 2570)

3.1 วิสัยทัศน
“ชุมชนบนพื้นที่สูงอยูดีมีสุข ดวยการพัฒนาอยางมีสวนรวม มุงสู
การสรางเศรษฐกิจชุมชนเปนฐานรากพรอมทั้งดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

3.2 หลักการดําเนินงานของแผน
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ด ว ยรู ป แบบการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น ตามแนวทาง
โครงการหลวง คือ
1) การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Approach) ตามปญหา ความตองการ และภูมิสังคมของ
ชุมชน
2) ขับเคลื่อนการพัฒนาดวยผลงานวิจัย และองคความรู
3) ใชหลักและวิธกี ารดําเนินงานแบบโครงการหลวง คือ ดําเนินงานพัฒนาภายใตหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาอยางสมดุล ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และโครงสราง
พื้นฐาน และครบวงจรทั้งดานการวิจัย พัฒนา และตลาด ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน และ
ความรวมมือของทุกภาคสวน
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3.3 เปาหมายและตัวชี้วัดของแผน ประกอบดวย
1) เปาหมายเชิงพื้นที่
กลุมพื้นที่
กลุมบานในพื้นที่
โครงการหลวง
(ยกระดับการพัฒนา)
กลุมพื้นที่ 1
กลุมบานที่พัฒนา
แบบโครงการหลวง
โดยสมบูรณ
(ยกระดับการพัฒนา)
กลุมพื้นที่ 2
กลุมบานที่พัฒนา
ในบางกิจกรรม
โดยรวมกับบางหนวยงาน
และภาคเอกชน
กลุมพื้นที่ 3
กลุมบานเครือขาย
การเรียนรู
รวมพื้นที่ (กลุมบาน)
(รอยละ)

จํานวนกลุมบาน
ที่ดําเนินการปจจุบัน
39 แหง
500 กลุมบาน

2566

2567

2568

2569

2570

เปาหมายรวม

500

500

500

500

500

44 แหง
616 กลุมบาน

616

616

616

616

616

ยกระดับ
เปนตนแบบ
และแหลงเรียนรู
การพัฒนา
500 กลุมบาน
ยกระดับ
การพัฒนา
616 กลุมบาน

914 กลุมบาน

954

994

1,034 1,074 1,114

1,114

-

200

400

600

1,000

1,000

2,270 2,510 2,750 2,990 3,230
53.98 59.69 65.40 71.11 76.81

3,230
76.81

2,030
48.28

800

** หมายเหตุ : ยังคงเหลือพื้นที่ที่ไมไดเขาดําเนินการอีก 975 กลุมบาน รอยละ 23.19

คํานิยาม
“ยกระดับการพัฒนาของกลุม บาน” หมายถึง พัฒนากลุม บานโดยใชเกณฑตวั ชีว้ ดั ระดับความเขมแข็ง จํานวน
10 ตัวชี้วัด ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกําหนด โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ
ระดับ A ชุมชนเขมแข็ง สามารถขับเคลือ่ นการพัฒนาไดดว ยตนเองและมีผลการพัฒนาทีส่ ามารถ
เปนแหลงเรียนรูได
ระดับ B ชุมชนที่สามารถรวมขับเคลื่อนการพัฒนา มีการกระจายและยกระดับการพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมและการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ระดับ C ชุมชนทีอ่ ยูร ะหวางการเริม่ เรียนรูแ ละการขับเคลือ่ นการพัฒนา เพือ่ การแกไขปญหาพืน้ ฐาน
ดานการประกอบอาชีพ และมีการพัฒนาแปลงเรียนรู
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2) เปาหมายการพัฒนาของแผน
1. ประชาชนหลุดพนจากความยากจน
2. ชุมชนมีสังคมที่ดี มีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมบูรณ
3) ตัวชี้วัดของแผน
ตัวชี้วัด
1. รอยละของ
กลุมบานที่มี
ผลการประเมิน
ระดับการพัฒนา
ไมตํ่ากวาระดับ B
(รอยละ)
2. กลุมบานในพื้นที่
พัฒนาแบบ
โครงการหลวง
อยางสมบูรณ
ที่ประชาชน
เปาหมายสวนใหญ
มีรายไดสูงกวา
เสนความยากจน
(รอยละ)
3. กลุมบานที่บรรลุ
ความสําเร็จในการ
แกไขปญหาเฉพาะ
(รอยละ)
4. จํานวนผูที่เรียนรู
และเขาถึง
องคความรู
ตามแนวทาง
โครงการหลวง
ผานเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั (ราย)

ผลการ
ดําเนินงาน
ที่ผานมา 2566

คาเปาหมาย (ป 2566 - 2570)
2567

2568

2569

2570

รวม

กลุม
ยุทธศาสตร
พื้นที่

รอยละ
40

55

60

65

70

80

80

1

1, 2, 3,
4, 5, 7

68.82

71

72

73

74

75

75

1

2, 3,
4, 5, 7

12
(129
กลุมบาน)

40

50

60

70

80

80

2

1, 2, 3,
4, 5, 7

770,000
1, 2,
ราย
804,000 814,000 824,000 834,000 844,000 4,120,000
3
(เปาหมาย
ป 2565)

3
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3.4 ยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการ
แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบดวย
7 ยุทธศาสตร 23 แผนงาน 63 โครงการหลัก กรอบงบประมาณ 9,956.76 ลานบาท รายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ยุทธศาสตรที่ 2 วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรู ดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบ logistics และการตลาด
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการจัดการที่ดินและความรวมมือ
ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางกลไกความรวมมือและยกระดับ
แผนบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกรสูองคกรดิจิทัล
รวม
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จํานวน
แผนงาน
4
5
3

จํานวน
โครงการ
6
15
11

งบประมาณ
(ลานบาท)
79.80
6,753.10
520.60

2

7

190.18

2

7

2,014.57

3

4

186.89

4
23

12
63

211.62
9,956.76

ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
มุงสํารวจและจําแนกกลุมบานบนพื้นที่สูง เพื่อกําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินการพัฒนาตามแผนปฏิบัติ
ดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 3 กลุมพื้นที่ การจัดทําขอมูลและเตรียมความ
พรอมชุมชนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดตั้งสํานักงานสาขาเพื่อประสานการปฏิบัติงานระหวาง
หนวยงานตางๆ และจัดทําแผนและระบบความเชือ่ มโยงการพัฒนาในเชิงพืน้ ที่ และการเชือ่ มโยงกับโครงการหลวง
โดยประกอบดวย 4 แผนงาน 6 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ 79.80 ลานบาท
1) เปาประสงคและผลลัพธ
เปาประสงค (Objective)
1. มีขอมูลพื้นฐานกลุมบนพื้นที่สูง เพื่อการวิเคราะห
และวางแผนการพัฒนา
2. กลุมบานเปาหมายมีความพรอมในการขับเคลื่อน
การพัฒนา

•
•
•

3. มีสํานักงานสาขาเพื่อประสานการปฏิบัติงาน
ระหวางหนวยงานตางๆ

•

ผลลัพธ (Key Results)
การจําแนกพื้นที่กลุมบานเปาหมายที่จะดําเนินการ
พัฒนาอยางเปนระบบ และสอดคลองกับสถานการณ
ของกลุมบานบนพื้นที่สูง
กลุมบานเปาหมายมีแผนพัฒนาที่ตรงตามปญหา
และความตองการ และไดรับการพัฒนาตามลักษณะ
ของกลุม พืน้ ที่ ภายใตความรวมมือของภาคสวนตางๆ
มีการใชประโยชนจากฐานขอมูลชุมชน เพื่อวิเคราะห
และวางแผนพัฒนาอยางมีสวนรวม
การดําเนินงานพัฒนาในเชิงพื้นที่เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตการสานประโยชนความรวมมือ
ของทุกภาคสวน

2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. กลุมบานบน
พื้นที่สูงที่มีขอมูล
พื้นฐาน เพื่อใช
ในการจําแนกและ
วางแผนการพัฒนา
(กลุมบาน)
2. กลุม บานเปาหมาย
ทีจ่ ดั ทําแผนพัฒนา
ชุมชน (กลุมบาน)
3. จํานวนสํานักงาน
สาขารวมกับ
สวนราชการอื่น
(แหง)

คาเปาหมาย (ป 2566 - 2570)
2567
2568
2569
2570

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

2566

2,030
(ป 2565)

3,102
(+1,088)

4,205
(+1,087)

2,030
(ป 2565)

2,270
(+240)

2,510
(+240)

2,750
(+240)

2,990
(+240)

3,230
(+240)

3,230
(+1,200)

-

+1

2
(+1)

3
(+1)

4
(+1)

5
(+1)

5

รวม

4,205
(+2,175)
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3) แนวทางการพัฒนา
(1) ยกระดับการพัฒนาพื้นที่ในกลุม 1 โดยไมขยายพื้นที่การดําเนินงาน
(2) สํารวจจัดทําฐานขอมูลกลุมบานบนพื้นที่สูง เพื่อทราบสถานการณ ปญหา และความตองการ
พัฒนา จําแนกและกําหนดพื้นที่กลุมบานเปาหมายดําเนินการพัฒนา 3 กลุม ไดแก (1) กลุมบานที่ดําเนินงาน
พัฒนาแบบโครงการหลวงโดยสมบูรณ (2) กลุม บานทีด่ าํ เนินการพัฒนาในบางกิจกรรม โดยความรวมกับหนวยงาน
และภาคเอกชนบางแหง (3) กลุมบานเครือขายการเรียนรู
(3) เตรียมความพรอมชุมชน รองรับการดําเนินงานพัฒนา โดยศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมและ
สภาพแวดลอม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาชุมชนเปาหมาย สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม
พรอมทั้งจัดทําแผนที่ และระบบความเชื่อมโยงรวมกับหนวยงานราชการนําไปสูการปฏิบัติ
(4) จัด ตั้ ง สํ า นั ก งานสาขาในจั ง หวั ด หรื อ พื้ น ที่ ที่ จํา เป น เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางในการประสานงาน
ดําเนินการพัฒนา โดยใชสํานักงานรวมกับหนวยงานปกติในพื้นที่
(5) จัดทําแผนที่และระบบความเชื่อมโยงการทํางานในเชิงพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาระหวาง
พื้นที่หรือโครงการตางๆ ในลุมนํ้า หรือจังหวัด
4) แผนงานและโครงการหลัก ประกอบดวย 4 แผนงาน 6 โครงการหลัก ประมาณการใชจา ยงบประมาณ
79.8 ลานบาท ไดแก
แผนงาน

โครงการหลัก

แผนงานที่ 1
การสํารวจและจําแนก
พื้นที่กลุมบาน
บนพื้นที่สูง

1. การสํารวจขอมูลกลุมบาน
บนพื้นที่สูง (ขอมูลพื้นฐาน
ปญหาและความตองการ)
2. การจําแนก และกําหนด
พื้นที่เปาหมายดําเนินงาน
พัฒนา 3 ลักษณะ
แผนงานที่ 2
1. ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเตรียมความพรอม
และสิง่ แวดลอม และแนวทาง
ชุมชน
การพัฒนาชุมชนเปาหมาย
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน
แผนงานที่ 3
1. จัดตั้งสํานักงานในระดับ
การจัดตั้งสํานักงาน
จังหวัดและพื้นที่สําคัญ
สาขา เพื่อบริหารจัดการ
รวมกับหนวยงานในพื้นที่
และประสานการพัฒนา
(จังหวัดเชียงราย จังหวัด
แมฮองสอน จังหวัดตาก
อําเภออมกอย)
แผนงานที่ 4
1. ศึกษาและจัดทําแผนที่ระบบ
จัดทําแผนที่และ
ความเชื่อมโยงการทํางาน
ระบบความเชื่อมโยง
พัฒนาในเชิงพื้นที่ จังหวัด
การทํางาน
และลุมนํ้า
งบประมาณรวม

กลุมพื้นที่
1 2 3

งบประมาณ
หนวยงาน/หมายเหตุ
(ลานบาท)







30.00

สวพส. หนวยงานรัฐ
ที่เกี่ยวของ







40.00

สวพส. มทร.ลานนา
หนวยงานรัฐ
ที่เกี่ยวของ







4.80

สวพส. หนวยงานรัฐ
ที่เกี่ยวของ







5.00

สวพส. อปท.
หนวยงานที่เกี่ยวของ



79.80

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวพส. อปท. หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2 วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง
มุงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูใหมที่สอดคลองกับเปาหมายตามแผนปฏิบัติการโครงการ
หลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเขมแข็งของชุมชน และความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชนบนพื้นที่สูง ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทาง
BCG model (Bio-Circular-Green) และการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม มีการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยดวยการพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาแพลตฟอรมความรวมมือดานการวิจยั กับหนวยงานทัง้ ในและตางประเทศ และการขับเคลือ่ น
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากงานวิจัย โดยประกอบดวย 5 แผนงาน 17 โครงการหลัก ประมาณการใชจาย
งบประมาณ 6,753.10 ลานบาท
1) เปาประสงคและผลลัพธ
เปาประสงค (Objective)
1. กลุมบานเปาหมายสามารถยกระดับการพัฒนา
ใหความเขมแข็ง อยูดีมีสุข ภายใตความยั่งยืน
ของสิ่งแวดลอม

•

•
•

2. สรางองคความรูและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงาน
โครงการหลวง และยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูง
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน

•

3. พัฒนาเครือขายความรวมมือ และศักยภาพนักวิจัย
ระบบนิเวศวิจัย และโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย
เพื่อเปนศูนยกลางของเครือขายวิจัยและพัฒนา
บนพื้นที่สูง

•

•

ผลลัพธ (Key Results)
เกษตรกรมีรายไดพอเพียง มีความมั่นคงดานอาชีพ
โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและคุมคา
ดวยระบบการเกษตรสรางมูลคา เกษตรปลอดภัย
และการสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชุมชนเขมแข็ง มีผูนําการเปลี่ยนแปลง
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา และการอนุรักษฟนฟู
วัฒนธรรมและประเพณี
ชุมชนมีโอกาสเขาถึงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ไดแก ถนน ไฟฟา พลังงาน
ในชุมชน พัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก ระบบกระจายนํ้า
และการบริหารจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ
องคความรูและนวัตกรรม ที่ตรงตามปญหา
และความตองการของประชาชน และสนับสนุน
งานโครงการหลวง
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกไขปญหา
การพัฒนาพื้นที่สูง และจดทรัพยสินทางปญญา
ขีดความสามารถและมาตรฐานดานการวิจัย
บนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น
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2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

1. ครัวเรือนในกลุม
บานเปาหมาย
ที่ไดรับการพัฒนา
รอยละ 14
อาชีพเพื่อใหมี
รายไดที่พอเพียง (9,720 ครัวเรือน)
ดวยอาชีพที่เปน
มิตรตอสิง่ แวดลอม
(รอยละ)
2. กลุม บานเปาหมาย
ที่มีสถาบัน
เกษตรกรที่เขมแข็ง
รอยละ 17.69
ในการขับเคลื่อน
(109 กลุมบาน)
การพัฒนาชุมชน
และการตลาดได
(รอยละ)
3. องคความรูและ
นวัตกรรม ที่นําไป
รอยละ 52
ใชประโยชนในการ
(ป 2563)
พัฒนาพื้นที่สูง
(รอยละ)

2566

20

คาเปาหมาย (ป 2566 - 2570)
2567
2568
2569
2570

25

30

35

รวม

40

40
(29,000
ครัวเรือน)

42

44

46

48

50

50
(308
กลุมบาน)

60

65

70

75

80

80

3) แนวทางการพัฒนา
(1) การวิจัยและพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับเปาหมายตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
โครงการหลวง และการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ และ
ความเขมแข็งของสังคม ทั้งในดานคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข ยาเสพติด (รวมกับ ป.ป.ส.) และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและการนํางานวิจัยไปใชประโยชนอยางกวางขวาง
(2) การปรับปรุงพันธุพ ชื พันธุส ตั ว ทัง้ พันธุพ ชื เศรษฐกิจและพันธุพ ชื ทองถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะ เชน พันธุท มี่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการสูง พืชทางเลือกใหม และสามารถปรับตัวในสภาพแวดลอมของพืน้ ทีส่ งู
เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและดานอาชีพ
(3) การวิจยั และพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ตาม BCG model เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
อยางเหมาะสม ตามแนวคิด Zero Food Waste & Food Loss รวมทั้งการวิจัยเพื่อยกระดับพืชทองถิ่นใหเปน
พืชเศรษฐกิจใหม การวิจัยและพัฒนาการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตรหรือทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตลอดจนการวิจัยเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญบนพื้นที่สูง เชน ผลกระทบการปลูกขาวโพดบนพื้นที่สูง
การจัดการแกไขขยะ ไฟปาในพื้นที่ภาคเหนือ/การแกปญหาไฟปาตามวิถีชุมชน
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(4) การพัฒนาผสมผสานและเชือ่ มโยงของโครงขายสีเขียว/สีฟา (โครงสรางพืน้ ฐานสีเขียว/สีฟา หรือ
Blue and Green Infrastructure) เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยง และพึ่งพากันของชุมชน กลุมบานกับระบบนิเวศและปา
เพื่อยกระดับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมและจําเปน เชน ถนน ไฟฟา แหลงนํ้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และโรงรวบรวมผลผลิต เปนตน
(5) การเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยบนพื้นที่สูง โดยยกระดับความสามารถของนักวิจัย และ
พัฒนาเกษตรกรสูน กั วิจยั ทองถิน่ รวมทัง้ การสรางความรวมมือดานการวิจยั กับภาคีเครือขายทัง้ ภาครัฐและเอกชน
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําคัญ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัย
4) แผนงานและโครงการหลัก ประกอบดวย 5 แผนงาน 16 โครงการหลัก ประมาณการใชจาย
งบประมาณ 6,753.10 ลานบาท ไดแก
แผนงาน

โครงการหลัก

แผนงานที่ 1
การวิจัยและพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการหลวง
และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง
แผนงานที่ 2
การปรับปรุงและพัฒนา
พันธุพืช พันธุสัตว และ
เทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

1. การวิจัยและพัฒนา
เพื่อสงเสริมอาชีพที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ
2. การวิจัยและพัฒนาชุมชน
แหงการเรียนรู และสราง
ความเขมแข็งของชุมชน
มั่นคงและปลอดภัย
1. ปรับปรุงและทดสอบพันธุพืช
และสัตวเศรษฐกิจและพันธุ
ทองถิ่น เพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ และ
ความมั่นคงดานอาหาร
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร
ประณีต เกษตรแมนยํา
ภายใตระบบเกษตรคุณภาพ
ที่มีมาตรฐาน ภายใตระบบ
การผลิตที่ยั่งยืน
3. วิจยั การประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ การเกษตร โลจิสติกส
และการตลาดที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่สูง
4. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่มีอัตลักษณและมูลคาเพิ่ม
จากสินคาเกษตร พืชทองถิ่น
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

กลุมพื้นที่
งบประมาณ
หนวยงาน/หมายเหตุ
1
2 3 (ลานบาท)

1,707.89 มูลนิธิโครงการหลวง
สวพส. หนวยงาน
ภาครัฐ








(ปรับปรุง
พันธุ
รวมกับ
โครงการ
หลวง)

289.35

มูลนิธิโครงการหลวง
สวพส. สกสว. มช.
มจธ. มทร. มมจ.
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แผนงาน

โครงการหลัก

5. วิจัยและพัฒนาอาชีพ
นอกภาคเกษตร (หัตถกรรม
การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
และการบริการ)
แผนงานที่ 3
1. วิจัยเพื่ออนุรักษ ฟนฟู
การวิจัยเพื่ออนุรักษ
และใชประโยชนจาก
ฟนฟู และใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปญญาทองถิ่น
สิ่งแวดลอม และความ
อยางยั่งยืน
หลากหลายทางชีวภาพ 2. วิจัยเพื่อแกปญหาหรือ
ตาม BCG model
ลดความเสี่ยงทางดาน
สิ่งแวดลอมของพื้นที่สูง
(ดิน นํ้า ปาไม ขยะ นํ้าเสีย
หมอกควัน) รวมกับชุมชน
และหนวยงานทองถิ่น
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อใช
ประโยชนสูงสุดจาก
ทรัพยากร และบริหาร
จัดการเพื่อลดการสูญเสีย
อาหาร (food loss)
ตลอด supply chain
รวมถึงแนวทางการลด
และใชประโยชนจาก
ของเสีย/เหลือทิ้ง
ในกระบวนการผลิต
แผนงานที่ 4
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาโครงสราง
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
พื้นฐานเพื่อยกระดับ
2. พัฒนาโครงสราง
การดํารงชีวิต และ
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุน
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ
แผนงานที่ 5
1. พัฒนาศักยภาพ
การเพิ่มขีดความ
นักวิจัย นักวิจัยทองถิ่น
สามารถดานการวิจัย
และเกษตรกร
บนพื้นที่สูง
2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานวิจัย
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
และฐานขอมูลงานวิจัย
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กลุมพื้นที่
งบประมาณ
หนวยงาน/หมายเหตุ
1
2 3 (ลานบาท)


78.90





สวพส. สกสว.
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย





4,612.74




64.22





 

การไฟฟาสวนภูมภิ าค
กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรนํ้า
กรมทรัพยากร
นํ้าบาดาล อปท.
สวพส.
โครงการหลวง

แผนงาน

โครงการหลัก
3. เสริมสรางเครือขาย
ความรวมมือในการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการ
วิจยั
งบประมาณรวม

กลุมพื้นที่
งบประมาณ
หนวยงาน/หมายเหตุ
1
2 3 (ลานบาท)




6,753.10

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ : มูลนิธิโครงการหลวง สวพส. สกสว. มหาวิทยาลัย สวทช. ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
มุงพัฒนาระบบการเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อใหกลุมบานบนพื้นที่สูง และ
ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงองคความรูไดอยางทั่วถึงและตรงตามความตองการ ดวยระบบการจัดการความรู
ผานระบบเครือขายและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษ และเสริมสรางศักยภาพ
ศูนยเรียนรูและกลุมบานในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงใหเปนแหลงเรียนรูที่มาตรฐาน และเชื่อมโยง
เปนเครือขายการจัดการเรียนรูก บั โครงการหลวง ประกอบดวย 3 แผนงาน 11 โครงการหลัก ประมาณการใชจา ย
งบประมาณ 520.60 ลานบาท
1) เปาประสงคและผลลัพธ
เปาประสงค (Objective)
ผลลัพธ (Key Results)
• มีแหลงดานโครงการตามแนวพระราชดําริ
1. อุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู มีชีวิต
มาตรฐาน ทันสมัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และเชื่อมโยง
และการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนแบบโครงการหลวง
การจัดการเรียนรูกับโครงการหลวง โดยเปนที่ยอมรับ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานศิลปะ
ในระดับประเทศและนานาชาติ
วัฒนธรรม ประเพณี ที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ
และนานาชาติ
• มีระบบการจัดการเรียนรูแบบวิถีใหม Life Long
Learning และการเขาถึงความรูไดงายดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
• กลุมเปาหมายคือประชาชน นักเรียน นักศึกษา
และเยาวชน ไดเรียนรู และสรางความรักความศรัทธา
ตอสถาบันพระมหากษัตริย จิตสํานึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความภูมิใจ
ในศิลปวัฒนธรรม
2. ศูนยและกลุมบานในพื้นที่ขยายผลการพัฒนาพื้นที่สูง • ศูนยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แบบโครงการหลวง เปนแหลงเรียนรูที่มีศักยภาพ
ยกระดับเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
รองรับการเรียนรู เชื่อมโยงกับศูนยเรียนรู
แบบโครงการหลวงที่มาตรฐาน
โครงการหลวง
• กลุมบานเปาหมายยกระดับเปนตนแบบและ
แหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
• ประชาชนในพื้นที่และกลุมบานเครือขายไดเขาเรียนรู
และนําไปใชประโยชน
3. มีระบบการจัดการเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
• เกิดระบบการจัดการเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ที่สามารถกระจายองคความรู
แบบโครงการหลวงที่มีประสิทธิภาพ
สูกลุมบานเปาหมายไดอยางทั่วถึงดวยเทคโนโลยี
• มีฐานขอมูลองคความรูในรูปแบบดิจิทัล ที่ตรงตาม
และนวัตกรรมที่ทันสมัย
ความตองการของประชาชน สามารถเขาถึงไดสะดวก
และรวดเร็ว
• กลุมบานผูเรียนรูและประชาชนบนพื้นที่สูงเขาถึง
องคความรูพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
และนําไปปรับใชในการดํารงชีวิต
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2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. ระบบการจัดการ
เรียนรูและ
ฐานขอมูล
องคความรู
การพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
(ระบบ/ฐานขอมูล)
2. จํานวนพืน้ ที่
ขยายผลสําเร็จ
การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง
ทีม่ คี วามพรอม
เปนแหลงเรียนรู
(แหง)
3. ความสามารถ
ในการลดการพึง่ พา
งบประมาณของ
ภาครัฐ (ลานบาท)

2567

คาเปาหมาย
2568
2569

2570

รวม

-

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

45

45

45

45

45

45

45

38.9 ลานบาท

20

21

23

26

30

120

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

2566

-

3) แนวทางการพัฒนา
(1) ยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูด า นโครงการตามแนวพระราชดําริ และการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืนแบบโครงการหลวง ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมุงการเปนแหลงเรียนรูที่มีชีวิต มีมาตรฐาน และทันสมัย
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งรองรับ New normal โดยเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูกับโครงการหลวง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(2) เสริมสรางศักยภาพแหลงเรียนรูในพื้นที่ขยายผลสําเร็จโครงการหลวง ในการเปนตนแบบและ
แหลงเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงตามความโดดเดนของพืน้ ที่ ดวยการสังเคราะหและถอดบทเรียน
ความสําเร็จ การพัฒนาขีดความสามารถของแหลงเรียนรู วิทยากร ระบบการสือ่ ความหมายสิง่ อํานวยความสะดวก
และเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) พัฒนาระบบการจัดการความรูบนพื้นที่สูงดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพัฒนา
ระบบการเรียนรูและคลังความรูและในรูปแบบดิจิทัล (interactive) บนพื้นที่สูงและอุทยานหลวงราชพฤกษ
และพัฒนาดิจทิ ลั คอนเทนต สรางระบบการสือ่ ความหมาย คลังความรูเ พือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ดานเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางโครงการหลวงใหอยูในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้ง
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลในพื้นที่เปาหมาย
4) แผนงานและโครงการ ประกอบดวย 3 แผนงาน 11 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ
520.60 ลานบาท ไดแก
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แผนงาน

โครงการหลัก

แผนงานที่ 1
ยกระดับอุทยานหลวง
ราชพฤกษเปนแหลง
เรียนรูที่มีมาตรฐาน
ทันสมัย และพึ่งพา
ตนเองได

1. พัฒนาอุทยานหลวง
ราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
โครงการตามแนว
พระราชดําริและการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
2. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนแหลงเรียนรูดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนแหลงเรียนรูดาน
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และสถาบันครอบครัว
4. สงเสริมการเรียนรูและ
หารายไดเพื่อลดการพึ่งพา
งบประมาณของภาครัฐ
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
จัดการและการเรียนรู
แผนงานที่ 2
1. ยกระดับศูนยโครงการพัฒนา
เสริมสรางศักยภาพ
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แหลงเรียนรูในพื้นที่
เปนแหลงเรียนรู
ขยายผลสําเร็จ
2. พัฒนาชุมชนตนแบบและ
โครงการหลวง
แหลงเรียนรูการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แผนงานที่ 3
1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
พัฒนาระบบการจัดการ
การพัฒนาพื้นที่สูงและ
ความรูบนพื้นที่สูง
อุทยานหลวงราชพฤกษ
ผานระบบเครือขาย
ในรูปแบบดิจิทัล
และเทคโนโลยีดิจิทัล
2. พัฒนาคลังความรูการพัฒนา
พื้นที่สูงและอุทยานหลวง
ราชพฤกษในรูปแบบดิจิทัล
3. พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานดานดิจิทัลที่จําเปน
ในพื้นที่เปาหมาย
4. สรางเครือขายและสงเสริม
การเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
งบประมาณรวม

กลุมพื้นที่
1 2 3
































งบประมาณ
หนวยงาน/หมายเหตุ
(ลานบาท)
280.50

มูลนิธิโครงการหลวง
สวพส. สบร. มช.

43.20

สวพส. อปท. กศน.
หนวยงานที่เกี่ยวของ











 196.90



















โครงการหลวง
สวพส. อปท. กศน.
หนวยงานดานดิจทิ ลั /
ภาคเอกชน

520.60

5) หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ : มูลนิธโิ ครงการหลวง สวพส. อปท. กสทช. หอการคา ภาคเอกชน สํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (สบร.หรือ OKMD) ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบโลจิสติกส และการตลาด ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เนนการพัฒนาระบบโลจิสติกสและการตลาดของผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย ดวยการศึกษาและพัฒนาระบบตลาดและโลจิสติกสที่เหมาะสมสําหรับบริบทของพื้นที่สูง
การพัฒนาชองทางตลาดออนไลน แพลตฟอรมการบริหารจัดการตลาดและโลจิสติกสบนพื้นที่สูง พรอมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเกษตรกรในทําการตลาดออนไลน และพัฒนาพื้นที่ตนแบบการบริหารจัดการ
ดานการตลาดแบบเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางจุดเดน และโลจิสติกสดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย
2 แผนงาน 7 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ 190.18 ลานบาท
1) เปาประสงคและผลลัพธ
เปาประสงค (Objective)
1. กลุมบานในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
มีระบบการตลาดผลิตผลและสินคาที่เหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน ตามแนวทางการตลาด
แบบเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางจุดเดน
2. กลุมบานในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
มีระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ

•
•
•
•
•

ผลลัพธ (Key Results)
มีระบบการตลาดที่เหมาะสม รองรับการจัดการ
ผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง เพื่อสรางจุดเดน/จุดขาย
กลุมบานเปาหมายสามารถที่บริหารจัดการดานการ
ตลาดไดดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
มีระบบโลจิสติกสที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
กลุมบานเปาหมายมีโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส
รองรับการจัดการผลิตผลและสินคา
มีเครือขายความรวมมือดานตลาดและโลจิสติกสบน
พื้นที่สูง

2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. พื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
ที่มีความพรอม
และศักยภาพ
ในการจัดการ
โลจิสติกสและ
การตลาดดวย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ที่ทันสมัย (แหง)
2. มีเครือขาย
ความรวมมือ
ในการพัฒนา
ระบบตลาดและ
โลจิสติกส
บนพื้นที่สูง

2567

คาเปาหมาย
2568
2569

2570

รวม

20
(+3)

25
(+5)

30
(+5)

35
(+5)

40
(+5)

40
(+23)

1

2
(+1)

3
(+1)

4
(+1)

5
(+1)

5

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

2566

17 แหง
(ป 2564)-

-
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3) แนวทางการพัฒนา
(1) ปรับระบบการตลาดของผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
โดยการศึกษาและพัฒนาชองทางตลาดออนไลน การตลาดสรางสรรคเพื่อสรางจุดขาย การพัฒนาแพลตฟอรม
การบริหารจัดการตลาดบนพืน้ ทีส่ งู การพัฒนามาตรฐานและตราสินคาทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม พรอมทัง้ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรในทําการตลาดออนไลน
(2) พัฒนาระบบสนับสนุนโลจิสติกสบนพืน้ ทีส่ งู และการขนสง ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ นั สมัย
โดยการศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกสที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่สูง การพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน เพื่อสนับสนุนโลจิสติกสในพื้นที่พัฒนาแบบโครงการหลวง โดยความรวมมือกับทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ เชน โรงรวบรวม อาคารคัดบรรจุ และพัฒนาพื้นที่ตนแบบการบริหารจัดการดานการตลาด และ
โลจิสติกสดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
4) แผนงานและโครงการ ประกอบดวย 2 แผนงาน 7 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ
190.18 ลานบาท ไดแก
แผนงาน

โครงการหลัก

แผนงานที่ 1
ปรับปรุงตลาด
ของผลิตผล
และสินคา
บนพื้นที่สูง

1. ศึกษาระบบการตลาดของผลิตผล
และสินคาบนพื้นที่สูงที่เหมาะสม
2. พัฒนาและสงเสริมระบบ
ตลาดออนไลน และแพลตฟอรม
การบริหารจัดการตลาด
บนพื้นที่สูง
3. สรางมาตรฐานและตราสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Eco brand) ของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
4. พัฒนาศักยภาพดานตลาดออนไลน
ของบุคลากรและเกษตรกร
5. พัฒนาพื้นที่ตนแบบ
การบริหารจัดการดานการตลาด
และโลจิสติกสดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (อยางนอย 5 แหง)
แผนงานที่ 2
1. ศึกษาระบบโลจิสติกสของ
ศึกษาและปรับปรุง
ผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง
โลจิสติกสของ
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ผลิตผลและสินคา
และสิ่งอํานวยความสะดวก
บนพื้นที่สูง
เพื่อสนับสนุนการยกระดับ
โลจิสติกสของผลิตผลและ
สินคาบนพื้นที่สูง
รวมงบประมาณ

กลุมพื้นที่
1 2 3




























งบประมาณ
หนวยงาน/หมายเหตุ
(ลานบาท)
110.58

มูลนิธิโครงการหลวง
สวพส. อปท.
กรมสงเสริมสหกรณ
มทร.ลานนา
ภาคเอกชน

79.60

สวพส. อปท.
กรมสงเสริมสหกรณ
ภาคเอกชน

190.18

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ : มูลนิธิโครงการหลวง สวพส. อปท. กรมสงเสริมสหกรณ กสทช. ภาคเอกชน
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการจัดการทีด่ นิ และความรวมมือในการอนุรกั ษและฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
มุง อนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยสงเสริมการจัดการทีด่ นิ วางผังชุมชนเหมาะสม
และใชประโยชนที่ดินอยางถูกตอง ดวยการจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินและแผนที่ดินรายแปลง การจัดทํา
ผังชุมชน ผังแมบทการใชพนื้ ที่ การบริหารจัดการพืน้ ทีใ่ หเปนไปตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐและหลักวิชาการ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน ในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
แกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสําคัญบนพื้นที่สูงอยางมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามแผน
BCG เพื่อใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนไดอยางยั่งยืน ประกอบดวย 2 แผนงาน 7 โครงการหลัก
ประมาณการใชจายงบประมาณ 2,014.57 ลานบาท
1) เปาประสงคและผลลัพธ
เปาประสงค (Objective)
1. กลุมบานเปาหมายในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง มีการจัดการที่ดิน วางผังชุมชน
และผังแมบทการใชพื้นที่ตามกฎหมายหรือนโยบาย
ของรัฐ และหลักวิชาการ
2. กลุมบานเปาหมายในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงมีความเขมแข็งดานการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพ

•
•
•
•

•
•
3. ปญหาที่สําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ไดรับการแกไขโดยปฏิบัติตามแผน BCG

ผลลัพธ (Key Results)
กลุมบานเปาหมายมีการจัดการที่ดิน และวางผังชุมชน
ตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ และหลักวิชาการ
กลุมบานเปาหมายใชประโยชนที่ดินตามแผน
การจัดการที่ดิน ผังชุมชนและผังแมบทการใชพื้นที่
กลุมบานเปาหมายมีความเขมแข็งชุมชน
ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามเกณฑทํากําหนด
มีแผนฟนฟูและจัดการสภาพแวดลอมระบบนิเวศ
ใหเหมาะสม และพึ่งพากันของภูมินิเวศ ภูมิสังคม
เพื่อการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในกลุมบานเปาหมาย
มีกลไกความรวมมือและการระดมทุนเพื่อการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ภาคีเครือขาย
ปญหาสําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ไดรับแกไขปญหาดวยการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขาย
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2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. กลุมบานในพื้นที่
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบ
โครงการหลวง
ทีม่ กี ารจัดการทีด่ นิ
และวางผังชุมชน
(กลุมบาน)
2. กลุมบานที่มี
ความเขมแข็ง
ในการอนุรักษ
และฟน ฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตาม
เกณฑที่กําหนด
ตามแนวทาง
โครงการหลวง
(รอยละ)
2. จํานวนพืน้ ทีส่ เี ขียว
ในพื้นที่พัฒนา
พื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง
ที่มีเพิ่ม (ไร)

2566

2567

คาเปาหมาย
2568
2569

333
กลุมบาน

466

516

566

616

616

616

รอยละ 48
(298 กลุมบาน)

60

65

70

75

80

80

1,323 ไร

12,320

24,640

36,960

49,280

61,600

61,600

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

2570

รวม

3) แนวทางการพัฒนา
(1) สงเสริมการจัดการที่ดิน และวางผังชุมชนตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ และหลักวิชาการ
แบบมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน โดยจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน แผนที่ดินรายแปลง
ของเกษตรกร ผังชุมชน (เปนสวนหนึ่งของผังแมบทการใชพื้นที่) และสงเสริมการใชประโยชนที่ดินอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการและวางแผนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) สงเสริมความรวมมือของชุมชนและทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู และแกไขปญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยเนนสรางความเขมแข็งของชุมชน สรางจิตสํานึกและปลูกฝง
เยาวชนและคนในชุมชนในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดทําแผนฟนฟู และจัดการสภาพแวดลอม และระบบนิเวศ ใหเหมาะสม และพึ่งพากันของภูมินิเวศและภูมิสังคม
สงเสริมใหมีการบริหารจัดการคารบอนเครดิตในชุมชน และสรางกลไกความรวมมือและการระดมทุนจาก
ทุกภาคสวน ในการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญบนพื้นที่สูงอยางมีประสิทธิภาพ
เชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการหมอกควัน นํ้าเสีย หรือการจัดการขยะ ขยะพิษ เปนตน
4) แผนงานและโครงการ ประกอบดวย 2 แผนงาน 7 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ
2,014.57 ลานบาท ไดแก
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แผนงาน

โครงการหลัก

แผนงานที่ 1
1. กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน
สงเสริม
และจัดทําผังชุมชนแบบมีสว นรวม
การจัดการที่ดิน
ของประชาชนและหนวยงาน
และจัดทําผังชุมชน
ที่เกี่ยวของ
2. การสงเสริมการใชประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ
และหลักวิชาการ
แผนงานที่ 2
1. เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
สงเสริมความรวมมือ
ดานการอนุรักษและฟนฟู
ของชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทุกภาคสวนในการ
สิ่งแวดลอม
อนุรักษ ฟนฟู
2. จัดทําแผนฟนฟู และจัดการ
และแกไขปญหา
สภาพแวดลอม และระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหเหมาะสม และพึ่งพากัน
และสิ่งแวดลอม
ของภูมินิเวศ และภูมิสังคม
เพื่ออนุรักษ และฟนฟู
อยางสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
และยั่งยืน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
บนพื้นที่สูง
4. สงเสริมการแกไขปญหาสําคัญ
ดานสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
ดวยความรวมมือของภาคี
เครือขาย (เชน นํ้าเสีย ขยะ
ขยะพิษ)
5. สรางแพลตฟอรมความรวมมือ
การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวมงบประมาณ

กลุมพื้นที่
1 2 3






























งบประมาณ
หนวยงาน/หมายเหตุ
(ลานบาท)
268.31

สวพส. กรมอุทยานฯ
กรมปาไม
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมทรัพยากรนํ้า
จังหวัด อปท.
ภาคเอกชน ฯลฯ

1,746.26

สวพส. กรมอุทยานฯ
กรมปาไม
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมทรัพยากรนํ้า
จังหวัด
อปท. จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา
ภาคเอกชน ฯลฯ

2,014.57

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวพส. กรมอุทยานฯ กรมปาไม กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรนํ้า จังหวัด
ภาคเอกชน ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 6 สรางกลไกความรวมมือ และยกระดับแผนบูรณาการ
เนนสรางกลไกความรวมมือในการขับเคลือ่ นการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางมีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือและ
การระดมทุนแบบใหม ภายใตความรวมมือทั้งทางภาครัฐและเอกชน โดยยกระดับแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน เปนแผนบูรณาการของประเทศ เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานและการจัดตั้งงบประมาณ
ของหนวยงาน และริเริ่มการระดมทุนแบบใหม เชน ผานระบบออนไลน เพื่อเสริมการพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจง
ใหการขับเคลือ่ นการดําเนินงานใหเกิดความตอเนือ่ งและบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย 3 แผนงาน 4 โครงการหลัก
ประมาณการใชจายงบประมาณ 186.89 ลานบาท
1) เปาประสงคและผลลัพธ
เปาประสงค (Objective)
1. แผนปฏิบัติดานการพัฒนาพื้นที่สูง เปนแผนระดับ 3
และแผนบูรณาการระดับประเทศ

•
•

2. มีกลไกความรวมมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการขับเคลือ่ น •
แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง
3. มีรูปแบบการระดมทุนแบบใหมเพื่อเสริมการพัฒนา
แบบเฉพาะเจาะจง

•

ผลลัพธ (Key Results)
แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง เปนกรอบดําเนินงาน
ทั้งในระดับสวนกลาง ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น
มีการบรรจุแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง
ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป
กลไกการขับเคลื่อนแผนทั้งในระดับสวนกลาง
ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ แบบมีสวนรวม
ของภาครัฐและเอกชน และระดับลุมนํ้า
รูปแบบการระดมทุนในรูปแบบใหม เพื่อการพัฒนา
บนพื้นที่สูง

2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

1. หนวยงาน
และภาคีเครือขาย
หนวยงาน
ความรวมมือ
รวมบูรณาการ
ที่รวมขับเคลื่อน
ภายใตแผนแมบทฯ
แผนปฏิบัติการ
22 หนวยงาน
พัฒนาพื้นที่สูง
ที่เพิ่มขึ้น
(หนวยงาน)
2. โครงการ
ความรวมมือของ
ภาคประชาสังคม
เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(โครงการ)

2566

2567

คาเปาหมาย
2568
2569

2
(+2)

4
(+2)

6
(+2)

8
(+2)

10
(+2)

10

1
(+1)

2
(+1)

3
(+1)

4
(+1)

5
(+1)

5
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2570

รวม

3) แนวทางการพัฒนา
(1) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูง สูแผนบูรณาการของประเทศที่สนับสนุน
การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติและรัฐบาล และผลักดันแผนปฏิบตั กิ ารฯ สูร ะบบงบประมาณแบบแผนงาน
บูรณาการใน พ.ร.บ.งบประมาณ
(2) สรางกลไกความรวมมือทั้งทางภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาภาคเอกชน ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู โดยใชแผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนเปนกรอบในการดําเนินงานและจัดตัง้
งบประมาณของหนวยงาน และมีคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการภายใต คณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนโครงการหลวง (กปส.)
(3) พัฒนารูปแบบการระดมทุนแบบใหม เพื่อเสริมการพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจง ดวยการสราง
ความรวมมือจากภาคประชาสังคมผานระบบออนไลน เพื่อการระดมทุนในการพัฒนาหรือแกไขปญหาสําคัญ
บนพื้นที่สูง
4) แผนงานและโครงการ ประกอบดวย 3 แผนงาน 4 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ
186.89 ลานบาท ไดแก
แผนงาน
แผนงานที่ 1
ยกระดับแผนปฏิบัติการ
พัฒนาพื้นที่สูง
เปนแผนบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่สูง
ระดับประเทศ
แผนงานที่ 2
พัฒนากลไกและ
การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการพัฒนา
พื้นที่สูง
แผนงานที่ 3
เสริมสรางความรวมมือ
จากประชาสังคม
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
แบบเฉพาะเจาะจง

โครงการหลัก

กลุมพื้นที่
1 2 3

งบประมาณ
หนวยงาน/หมายเหตุ
(ลานบาท)







3.00

สวพส. หนวยงานรัฐ
ภาคเอกชน ฯลฯ


1. พัฒนาประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง
2. ติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการพัฒนา
พื้นที่สูง
1. สงเสริมกิจกรรมการพัฒนา 
แบบเฉพาะเจาะจง
ภายใตความรวมมือ
จากประชาสังคม





163.89

สวพส. หนวยงานรัฐ
ภาคเอกชน ฯลฯ

20.00

สวพส. หนวยงานรัฐ
ภาคเอกชน ฯลฯ

1. ยกระดับแผนปฏิบัติการ
พัฒนาพื้นที่สูง
เปนแผนบูรณาการพัฒนา
พื้นที่สูงระดับประเทศ



งบประมาณรวม

186.89

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวพส. หนวยงานรัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกรสูองคกรดิจิทัล
เนนการยกระดับการพัฒนาองคกรสูสํานักงานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง
และจัดทําขอมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงที่ใชประโยชนไดจริง และเขาถึงไดงาย และครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย
โดยมีกลไกการบริหารจัดการขอมูล ดวยระบบดิจทิ ลั เพือ่ ใหชมุ ชนและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สามารถใชประโยชน
สนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 4 แผนงาน
12 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ 211.62 ลานบาท
1) เปาประสงคและผลลัพธ
เปาประสงค (Objective)
1. ระบบบริหารงานสํานักงานของ สวพส. ยกระดับ
สูดิจิทัล
2. ระบบภูมิสารสนเทศ ขอมูลเชิงพื้นที่ ระบบนิเวศ
การบริหารจัดการนํ้า และภัยพิบัติ เพื่อเปนขอมูล
ที่จําเปนตอการพัฒนาพื้นที่สูง มีความพรอม
และสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. มีกลไกการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการพัฒนา
บนพื้นที่สูงที่ดี มีระบบการจัดการผลิตผล
การตลาด การเตือนภัย ฯลฯ

4. บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของและผูนําชุมชน
มีขีดความสามารถดานดิจิทัล
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ผลลัพธ (Key Results)
ป พ.ศ. 2568
• กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหบริการและสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
• มีขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบดิจิทัล ครอบคลุมพื้นที่สูง
เปาหมาย
ระยะเรงดวน 1-2 ป : จํานวน 3,335 กลุมบาน
ภายในป พ.ศ. 2567
ระยะ 3-5 ป : จํานวน 4,205 กลุมบาน
ภายในป พ.ศ. 2570
• หนวยงานตางๆ นําขอมูลไปใชในการวางแผน
และตัดสินใจ ในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (กลุม เปาหมายที่ 1
และ 2) โดยเฉพาะขอมูลเชิงพื้นที่ ระบบนิเวศ
การบริหารจัดการนํ้า และภัยพิบัติ
• มีกลไกการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการพัฒนา
บนพื้นที่สูงที่ดี และเปนระบบดิจิทัล
ผานศูนยการบริการขอมูลการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมบนพื้นที่สูงในระดับพื้นที่
(Highland Area Data Innovation Technology
Service Center : HAIC)
• องคกร หนวยงานรวมบูรณาการ และเกษตรกร
สามารถเขาใชประโยชน และรวมบริหารจัดการขอมูล
การจัดการผลิตผล การตลาด การเตือนภัย ฯลฯ
• บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของและผูนําชุมชน
นําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา

2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. ระบบบริหารงาน
สํานักงานของ
สวพส. ที่ยกระดับ
สูดิจิทัล (ระบบ)
2. มีขอมูลเชิงพื้นที่
เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่สูง
(กลุมบาน)
3. ชุมชนบนพื้นที่สูง
นําขอมูลและ
เทคโนโลยีมา
วางแผนหรือ
ขับเคลื่อน
การทํางาน
(รอยละ)
4. บุคลากรของ
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของและ
ผูนําชุมชนที่ไดรับ
การพัฒนา
ขีดความสามารถ
ดานดิจิทัล
(รอยละของแผน)

2567

คาเปาหมาย
2568
2569

2570

รวม

2

4
(+2)

5
(+1)

6
(+1)

7
(+1)

7

2,030
(ป 2565)

2,465
(+435)

2,900
(+435)

3,335
(+435)

3,770
(+435)

4,205
(+435)

4,205
(+435)

-

60

65

70

75

80

80

-

60

65

70

75

80

80

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

2566

-
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3) แนวทางการพัฒนา
(1) ยกระดับ สวพส. เปนสํานักงานดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
รองรับการเปนศูนยประสานและศูนยเครือขายขอมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงกับหนวยงานอื่น ดวยการพัฒนา
ทุกระบบงานสูด จิ ทิ ลั โดยมีการศึกษากระบวนการปฏิบตั งิ าน (Workflow Process) และจัดทําสถาปตยกรรมองคการ
(Enterprise Architecture : EA) เพือ่ รองรับการปรับเปลีย่ นสูอ งคกรดิจทิ ลั และพัฒนาระบบโครงสรางพืน้ ฐานดิจทิ ลั
ที่เหมาะสมในการนําเทคโนโลยีมาปฏิบัติงาน ไดอยางมั่นคง ปลอดภัย มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ใหมีความครบถวน และครอบคลุมกลุมบานเปาหมาย มีมาตรฐาน
และเปนขอมูลเปด ที่รองรับการใชประโยชนรวมกัน สงเสริมการใชประโยชนขอมูลและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
จัดใหมีระบบการรวบรวมและใหบริการขอมูล รวมถึงพัฒนาแนวทางในการตัดสินใจวางแผนการวิจัยและพัฒนา
บนพื้นที่สูง
(3) สรางกลไกการบริหารจัดการขอมูลเพือ่ การพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู ในระบบดิจทิ ลั โดยมีศนู ยการบริการ
ขอมูลการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมบนพืน้ ทีส่ งู ในระดับพืน้ ที่ (Highland Area Data Innovation Technology
Service Center : HAIC)
(4) เสริมสรางขีดความสามารถดานดิจิทัลแกบุคลากรและชุมชน ใหพรอมสูการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล และสามารถนําขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
4) แผนงานและโครงการ ประกอบดวย 3 แผนงาน 12 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ
211.62 ลานบาท ไดแก
แผนงาน

โครงการหลัก

แผนงานที่ 1
ยกระดับสูสํานักงาน
ดิจิทัล

1. ยกระดับการบริหารจัดการ
และการบริการขององคกร
ในรูปแบบดิจิทัล
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานดิจิทัลและสนับสนุน
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เชื่อมตอการทํางานรวมกัน
จากระดับพื้นที่สูสวนกลาง
3. บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง
แผนงานที่ 2
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับ
สงเสริมการใชประโยชน
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่
จากขอมูลเปด
2. พัฒนาระบบขอมูลการผลิต
(Open data)
และตลาดระดับฟารม
รองรับการพัฒนาสูตลาด
แบบออนไลน
3. สงเสริมการใชประโยชนจาก
ขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล
4. พัฒนาแพลตฟอรม
การแลกเปลี่ยนเครือขาย
ขอมูลบนพื้นที่สูง

54 l แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)

กลุมพื้นที่
1 2 3


















งบประมาณ
หนวยงาน/หมายเหตุ
(ลานบาท)
106.30

สวพส. อปท.
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน สํานักงาน
สถิติแหงชาติ
กองทุนพัฒนาดิจิทัล

63.32

สวพส. อปท.
กรมสงเสริม
การเกษตร
สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล















แผนงาน
แผนงานที่ 3
พัฒนากลไกในการ
บริหารจัดการขอมูล

แผนงานที่ 4
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานดิจิทัล

โครงการหลัก
1. พัฒนาระบบและบริหาร
จัดการฐานขอมูลบนพื้นที่สูง
สูมาตรฐาน เพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
เครือขายขอมูลบนพื้นที่สูง
2. จัดตั้งศูนยการบริการขอมูล
การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมบนพื้นที่สูง
ในระดับพื้นที่ (HAIC)
3. การสรางเครือขาย
ความรวมมือดานขอมูล
และสารสนเทศ
1. เสริมสรางศักยภาพบุคลากร
ใหพรอมสูการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล (Digital
Transformation)
2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ในการนําขอมูลและ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
มาปรับใชอยางสรางสรรค
งบประมาณรวม

กลุมพื้นที่
1 2 3




















งบประมาณ
หนวยงาน/หมายเหตุ
(ลานบาท)
22.00

สวพส. คกล. GISDA
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมปาไม
กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช
กรมสงเสริมสหกรณ
อปท. ชุมชน

20.00

สวพส. สํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa)



211.62

5) หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ : สวพส. อปท. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องคการ
มหาชน) สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สํานักงานสถิติแหง
ชาติ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร กองทุนพัฒนา
ดิจิทัล ฯลฯ
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3.5 ประมาณการกรอบงบประมาณ
1) กรอบงบประมาณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงานและโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ยุทธศาสตร
ขยายพื้นที่ดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง
พัฒนาระบบการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย
พัฒนาระบบโลจิสติกส และการตลาด
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
สงเสริมการจัดการที่ดินและความรวมมือ
ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สรางกลไกความรวมมือและยกระดับ
แผนบูรณาการ
การบริหารจัดการองคกรสูองคกรดิจิทัล
รวม

แผนงาน
4

โครงการหลัก
6

งบประมาณ (ลานบาท)
79.80

5
3

15
11

6,753.10
520.60

2

7

190.18

2

7

2,014.57

3

4

186.89

4
23

12
63

211.62
9,956.76

2) กรอบงบประมาณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) จําแนกตามยุทธศาสตร และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตร/แผนงาน

ระยะเวลา

ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
แผนงานที่ 1 การสํารวจและจําแนกพื้นที่กลุมบาน
บนพื้นที่สูง
แผนงานที่ 2 การเตรียมความพรอมขอมูล
และชุมชน
แผนงานที่ 3 การจัดตั้งสํานักงานสาขา
เพื่อบริหารจัดการและประสาน
การพัฒนา
แผนงานที่ 4 จัดทําแผนที่และระบบความเชื่อมโยง
การทํางาน
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กรอบงบประมาณ
(ลานบาท)
79.80

2 ป

30.00

2 ป

40.00

5 ป

4.80

2 ป

5.00

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สวพส. หนวยงานรัฐ
ที่เกี่ยวของ
สวพส. มทร.ลานนา
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
สวพส. หนวยงานรัฐ
ที่เกี่ยวของ
สวพส. อปท.
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมบนพื้นที่สูงเพื่อสรางมูลคา
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยยึดหลักตามสภาพภูมิสังคม
แผนงานที่ 1 การวิจยั และพัฒนาตามแผนปฏิบตั กิ าร
โครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
แผนงานที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืช
พันธุสัตว และเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่ออนุรักษ ฟนฟู
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ตามแนวทาง BCG
แผนงานที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อยกระดับการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ
แผนงานที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัย
บนพื้นที่สูง
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย
แผนงานที่ 1 ยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐาน
ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได
แผนงานที่ 2 เสริมสรางศักยภาพแหลงเรียนรู
ในพื้นที่ขยายผลสําเร็จโครงการหลวง
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการความรู
บนพื้นที่สูงผานระบบเครือขาย
และเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบโลจิสติกส
และการตลาด ดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงตลาดของผลิตผลและ
สินคาบนพื้นที่สูง
แผนงานที่ 2 ศึกษาและปรับปรุงโลจิสติกส
ของผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง

ระยะเวลา

กรอบงบประมาณ
(ลานบาท)
6,753.10

หนวยงานที่เกี่ยวของ

5 ป

1,707.89

มูลนิธิโครงการหลวง
สกสว. มหาวิทยาลัย
สวพส. ฯลฯ
มูลนิธิโครงการหลวง
สวพส. สกสว. มช. มจธ.
มทร. มมจ.
สวพส. สกสว.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

5 ป

289.35

5 ป

78.90

5 ป

4,612.74

กฟภ. กช. ทน. ทนบ.

5 ป

64.22

สกสว. สวพส. อว.
สวทช. ฯลฯ

520.60
5 ป

280.50

มูลนิธิโครงการหลวง
สวพส. สบร. มช.

1-2 ป

43.20

1-5 ป

196.90

มูลนิธิโครงการหลวง
สวพส. อปท. ฯลฯ
กสทช. กสก. สวพส.
ภาคเอกชน ฯลฯ

190.18
1-5 ป

110.58

1-2 ป

79.60

หอการคา สวพส.
ภาคเอกชน สํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
จังหวัด อปท. ฯลฯ
สวพส.
จังหวัด อปท. ฯลฯ
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ยุทธศาสตร/แผนงาน

ระยะเวลา

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการจัดการที่ดิน
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการใชอยางยั่งยืน
แผนงานที่ 1 สงเสริมการจัดการที่ดิน และจัดทํา
ผังชุมชน และผังแมบทการใชพื้นที่
แผนงานที่ 2 สงเสริมความรวมมือของชุมชนและ
ทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู
และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางกลไกความรวมมือ
และยกระดับแผนบูรณาการ
แผนงานที่ 1 ยกระดับแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง
เปนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูง
ระดับประเทศ
แผนงานที่ 2 พัฒนากลไกและการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง
แผนงานที่ 3 เสริมสรางความรวมมือจาก
ประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
แบบเฉพาะเจาะจง
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกร
สูองคกรดิจิทัล
แผนงานที่ 1 ยกระดับสูสํานักงานดิจิทัล

กรอบงบประมาณ
(ลานบาท)
2,014.57

5 ป

268.31

5 ป

1,746.26

อส. กป. กสก. ภาคเอกชน
สวพส. ฯลฯ
สวพส. อส. กป. พด. ทน.
จังหวัด อปท.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มทร.ลานนา ภาคเอกชน
ฯลฯ

186.89
1-2 ป

3.00

หนวยงานรัฐ สวพส.
ภาคเอกชน ฯลฯ

5 ป

163.89

5 ป

20.00

หนวยงานรัฐ สวพส.
ภาคเอกชน ฯลฯ
หนวยงานรัฐ สวพส.
ภาคเอกชน ฯลฯ

211.62
1-5 ป

106.30

แผนงานที่ 2 สงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลเปด
(Open data)

1-5 ป

63.32

แผนงานที่ 3 พัฒนากลไกในการบริหารจัดการขอมูล
(ระบบภูมิสารสนเทศ ขอมูลเชิงพื้นที่
ระบบนิเวศ การบริหารจัดการนํ้า
ภัยพิบัติ และผลผลิต ฯลฯ)
แผนงานที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานดิจิทัล
รวมงบประมาณทั้งหมด

1 ป

22.00

5 ป

20.00
9,956.76
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หนวยงานที่เกี่ยวของ

สวพส. อปท.
สํานักงานสถิติแหงชาติ
กองทุนพัฒนาดิจิทัล
สวพส. คกล. สทอภ. พด.
กป. อส. กสส. อปท.
ชุมชน
สวพส. อปท. กสก.
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
สวพส.

3.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ

1) ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความมั่งคงดานอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
ชุมชนมีความสงบเรียบรอยอยูรวมกันอยางมีความสุขและเขาถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2) พื้นที่ปาตนนํ้าไดรับการดูแลและฟนฟู การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นสูง ลดปญหาดานสิ่งแวดลอม
และมลพิษที่มีผลกระทบตอประเทศ เชน หมอกควัน การใชลดสารเคมี ฯลฯ ดวยกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน
3) พื้นที่สูงเปนแหลงสรางรายไดของเกษตรอินทรีย และเกษตรสรางมูลคาของประเทศ รวมทั้งรองรับ
แรงงานคืนถิ่นจากการไดรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของ COVID-19
4) ประชาชนของประเทศเขาถึงองคความรูข องโครงการหลวงและงานวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางทัว่ ถึง
และนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
5) มีกลไกความรวมมือ (Partnership) ทัง้ ทางภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาภาคเอกชน ระบบการงบประมาณ
และการลงทุนในรูปแบบใหมในการพัฒนาพื้นที่สูง
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)

4

กลไกการขับเคลื่อน
และติดตามผลการดําเนินงาน

เพื่อใหการดําเนินงานของทุกภาคสวนที่รวมปฏิบัติงาน เปนไปตามแผนปฏิบัติการดานการ
พัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณ
ของหนวยงาน และลงทุนแบบหุนสวนรวมกับภาคเอกชน จึงกําหนดใหมีกลไกการขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติการฯ ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายพัฒนาพื้นที่บนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ดังนี้

4.1 องคกรขับเคลื่อนการดําเนินงาน
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) (นายกรัฐมนตรี
เปนประธาน)
2) คณะอนุ ก รรมการแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2566 - 2570)
• คณะกรรมการรวมของภาครัฐ ติดตามและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
• คณะกรรมการของภาคเอกชน

4.2 กลไกการขับเคลื่อนแผนและการติดตาม
1) ใชแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)
เปนกลไกการจัดตั้งงบประมาณของหนวยงาน และตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการ ภายใต
คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง (กปส.)
2) เชือ่ มโยงแผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)
กับแผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วของ ภายใตคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง (กปส.)
3) ขับเคลื่อนและติดตาม (ระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ)
4) มอบให ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง เป น ผู  ป ระสานงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) l 63

4.3 การประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน (คณะกรรมการระดับพื้นที่)
1) คณะกรรมการอํานวยการโครงการระดับจังหวัด
2) คณะกรรมการอํานวยการโครงการระดับอําเภอ

4.4 การติดตามประเมินผล
1) การติดตามความกาวหนาประจําป (Annual Review) ติดตามความกาวหนาตางๆ ในแตละยุทธศาสตร
และตัวชี้วัด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) รายงานความกาวหนาการติดตามดังกลาวตอคณะกรรมการ
กปส. และคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบและพิจารณาแกไขปญหา อุปสรรค วินิจฉัย และสั่งการ พรอมทั้งติดตาม
และประสานงานในพื้นที่อยางตอเนื่อง
2) สํารวจขอมูลกลุมบานบนพื้นที่สูงเพื่อจัดทําเปนขอมูลกอนเขาดําเนินงานเพื่อนําไปสูการประเมินผล
เมือ่ การดําเนินงานสิน้ สุดปที่ 2 (สิน้ สุดปงบประมาณ พ.ศ. 2567) เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการปรับทิศทางและกิจกรรม
ของแผนงานใหสอดคลองกับสภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงและปญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน ซึง่ เปน
ชวงระหวางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ แลวนําผลการประเมินปรับปรุงแกไขการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
ในระยะตอไป รวมทัง้ การประเมินผลเมือ่ สิน้ สุดแผนปฏิบตั กิ ารฯ (Summative Evaluation) เพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิ์
และผลลัพธที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2570
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)

1. นิยามศัพท
คํา
1. ชุมชนพื้นที่สูง
2. กลุมพื้นที่ 1 กลุมบานที่พัฒนา
แบบโครงการหลวงโดยสมบูรณ
3. กลุมพื้นที่ 2 กลุมบานที่พัฒนา
ในบางกิจกรรม โดยรวมกับ
บางหนวยงานและภาคเอกชน
4. กลุมพื้นที่ 3 กลุมบานเครือขาย
การเรียนรู
5. กลุมบาน
6. การดําเนินงานแบบโครงการหลวง

7. ลุมนํ้า

8. ชุมชนตนแบบ

9. แหลงเรียนรู

10. ชุมชนอยูดีมีสุข

ความหมาย
ชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีความสูงกวาระดับนํ้าทะเล 500 เมตรขึ้นไป
กระจายตัวอยูใน 4,205 กลุมบานในพื้นที่ 20 จังหวัด
สําหรับในแผนฯ ฉบับนี้ คําวา “ชุมชน หมายถึง กลุมบาน”
เปนกลุมบานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ที่ดําเนินงานพัฒนานาอยูในปจจุบัน ซึ่งมีการตั้งสํานักงานในพื้นที่ และ
มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําอยู รวมทั้งกลุมบานเยี่ยมเยียนที่เปนเครือขาย
การพัฒนาของแตละพื้นที่
เปนกลุมบานที่มีปญหาหรือเปาหมายการพัฒนาเฉพาะดาน เชน
ความยากจน หมอกควัน หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปนตน
เปนกลุมบานทั่วๆ ไป ที่สามารถเขาถึงเครือขายการเรียนรูดวยระบบ
ดิจิทัลได
หมูบ า นยอยในหมูบ า นทางการของกระทรวงมหาดไทย ซึง่ นําหมูบ า น
ยอยๆ ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ใกลเคียงกัน มารวมกัน เพื่อใหมีขนาดใหญ
พอสําหรับตั้งเปนหมูบานทางการ
1) มีการตั้งศูนยในพื้นที่ และเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจํา ภายใต
การบูรณาการกับหนวยงาน และการมีสวนรวมของชุมชน
2) การดําเนินงานพัฒนาครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และโครงสรางพื้นฐาน โดยยึดปญหา ความตองการและภูมิสังคมของ
กลุมบาน และ
3) ดําเนินงานครบวงจรทั้งการวิจัย การพัฒนาโลจิสติกสและตลาด
การแบงขอบเขตพืน้ ทีเ่ พือ่ ประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้
โดยคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร ระบบนิเวศ การตั้งถิ่นฐาน
การผังเมือง ผังนํ้าและเขตการปกครอง ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้า
พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการกําหนดลุมนํ้าหลักของประเทศไทย จํานวน 22 ลุมนํ้า
ชุ ม ชนที่ มี ค วามเข ม แข็ ง เป น ตั ว อย า งที่ ดี ใ นด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิง่ แวดลอม การบริหารจัดการ หรือดานใดดานหนึง่ พรอมทัง้ เปนแหลงเรียนรู
ระบบงานทีด่ ี ประกอบดวยแปลงสาธิต สือ่ วิทยากร และหลักสูตรการเรียนรู
ตามจุดเดนของชุมชน
ชุมชนหรือพืน้ ทีส่ าํ หรับขยายความสําเร็จการดําเนินงานแบบโครงการหลวง
โดยเนนสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู การแลกเปลี่ยน เผยแพรขอมูลและ
การถายทอดองคความรูโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ และการให
บริการทางสังคม
ชุมชนมีชีวิตความเปนอยูดวยปจจัยพื้นฐานหลัก 4 ประการ ไดแก นํ้า
อาหาร ทีอ่ ยูอ าศัย และยารักษาโรค โดยสามารถดํารงชีวติ ในสภาพสังคมปกติสขุ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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คํา
11. ชุมชนเขมแข็ง
12. การยกระดับการพัฒนาชุมชน

13. ตัวชี้วัดระดับความเขมแข็ง
ของชุมชน

14. รายไดสูงกวาเสนความยากจน
15. การใชประโยชนที่ดิน

ความหมาย
ชุมชนรวมตัวกัน มีศกั ยภาพในการพึง่ ตนเอง และเรียนรูร ว มกันภายใต
จิตสํานึกความเปนเจาของชุมชนตนเอง สามารถสรางเครือขายการพัฒนา
แบบมีสวนรวมกับคนภายในและภายนอกชุมชน
พัฒนากลุม บานโดยใชเกณฑตวั ชีว้ ดั ระดับความเขมแข็ง จํานวน 10 ตัวชีว้ ดั
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกําหนด โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ
ระดับ A ชุมชนเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดดวยตนเอง
และมีผลการพัฒนาที่สามารถเปนแหลงเรียนรูได
ระดับ B ชุมชนทีส่ ามารถรวมขับเคลือ่ นการพัฒนา มีการกระจายและ
ยกระดับการพัฒนาชีวิตความเปนอยูการอนุรักษและฟนฟู
สิ่งแวดลอมและการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ระดับ C ชุมชนทีอ่ ยูร ะหวางการเริม่ เรียนรูแ ละการขับเคลือ่ นการพัฒนา
เพื่อการแกไขปญหาพื้นฐานดานการประกอบอาชีพ และ
มีการพัฒนาแปลงเรียนรู
ตัวชี้วัด 10 ขอ สําหรับใชเปนเกณฑการยกระดับชุมชนโดยเรียงจาก
ความเขมแข็งของชุมชนจากมากที่สุดตามลําดับ ประกอบดวย
10 - ผลการพัฒนาโดยรวมของชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีการยอมรับ
และสนับสนุนจากหนวยงานพื้นที่ และมีผูนําการเปลี่ยนแปลง
(ขับเคลื่อนการพัฒนา)
09 - แผนชุมชนที่มีคุณภาพ และการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ
08 - ครัวเรือนสวนใหญในชุมชนมีรายไดสูงกวาเสนความยากจน
07 - มีสถาบันเกษตรกรทีด่ าํ เนินกิจกรรมไดอยางตอเนือ่ ง จัดการดาน
การผลิตและการตลาด
06 - ครัวเรือนสวนใหญของชุมชนไดรบั การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
05 - มีการใชประโยชนพนื้ ทีต่ ามแผนทีก่ ารใชประโยชนทดี่ นิ (Landused
Planning)
04 - มีแผนอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมและดําเนินงาน
ตามแผน
03 - ชุมชนครัวเรือนนํารองไดรบั การพัฒนาและสงเสริมแปลงเรียนรู
แปลงสาธิตของชุมชน
02 - มีโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีพ และมีมาตรการดูแล
รักษา
01 - ไดรบั การถายทอดองคความรู มีเกษตรกรหรือผูน าํ ชุมชนเขารวม
กิจกรรมการพัฒนา
คาเฉลี่ยของรายไดของครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริมอาชีพตอจํานวน
ครัวเรือนสงเสริมในชุมชนเปาหมาย (สวพส. กําหนดคาเฉลี่ยรายไดสูงกวา
เสนความยากจนของพื้นที่สูง 78,000 บาทตอป, 2562)
การจั ด ทํ า แผนที่ ดิ น รายแปลงและการกํ า หนดขอบเขตที่ ดิ น ตาม
หลักวิชาการ เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผนสงเสริมอาชีพในพื้นที่
อย า งเหมาะสมและอยู  ภ ายใต ก ฎระเบี ย บ ควบคู  กั บ การอนุ รั ก ษ ฟ   น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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คํา
16. สถาบันเกษตรกร
17. แผนชุมชน
18. เครือขายความรวมมือ
19. แพลตฟอรม (Platform)
20. สํานักงานสาขา
21. ศูนยปฏิบัติการโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
22. กิจการเพื่อสังคม
(Social Enterprise)
23. ความยั่งยืน
24. แผนระดับ 3

ความหมาย
กลุ ม เกษตรกรที่ มีก ารรวมกลุ ม ตามธรรมชาติ เ พื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ทางการผลิต การตลาด และมีการจัดตั้งหรือจดทะเบียนตามระเบียบ ไดแก
กลุมพึ่งตนเอง กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมเตรียมสหกรณ และกลุมสหกรณ
แผนปฏิบตั กิ ารของชุมชน ทีเ่ กิดจากคนในชุมชนรวมกันวิเคราะหปญ
 หา
ลงมติประชาคมรวมผลักดันแผนเขาสูแผนงบประมาณประจําปขององคการ
ปกครองสวนทองถิน่ ในระดับพืน้ ที่ และนําไปสูก ารนําปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม
ความรวมมือดําเนินงานระหวาง 2 ภาคสวนขึ้นไป ไดแก ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน องคกร
นานาชาติ หรือองคกรอิสระ
รู ป แบบการดํ า เนิ น งานที่ อ อกแบบขึ้ น เพื่ อ เอื้ อ ต อ การดํ า เนิ น งาน
ในดานตางๆ
สวพส. รวมกับหนวยงานหรือภาคเอกชน จัดตั้งสํานักงานระดับพื้นที่
เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานดําเนินการพัฒนา
ศูนยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง จํานวน 44 แหง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย นาน
ตาก แมฮองสอน กําแพงเพชร เพชรบูรณ และกาญจนบุรี
กิจการทีม่ ลี กั ษณะเปนธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ มุง แกไข
ปญหาสังคมหรือสิง่ แวดลอมไปพรอมๆ กับการสามารถสรางผลกําไร เพือ่ ให
ธุรกิจนั้นสามารถดําเนินกิจการไปไดอยางยั่งยืน และสรางผลลัพธทางสังคม
อยางเปนรูปธรรม
การพัฒนาที่สรางสมดุลระหวางมิติสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ
โดยทุกมิติเกื้อหนุนกันและไมเกิดผลกระทบในทางลบ
แผนระดับที่ 3 คือแผนที่จัดทําขึ้นโดยหนวยงานรัฐ สวนราชการ และ
หนวยงานอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป) และแผนระดับที่ 2 (แผนแมบทยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรปู ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ) สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ทั้งนี้หากมีความจําเปนแผนระดับ 3 เสนอตอ ครม. เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ ตองเปนเรือ่ งสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ตองระบุเหตุผล
และความจําเปนเพือ่ อธิบายความประสงคทจี่ ะนําแผนฯ เขาสูก ารพิจารณาของ
ครม. และดําเนินการตามแนวทางขัน้ ตอนของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โดยมีความเห็นของ สศช. ประกอบการนําเสนอแผน
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คํา
25. แผนบูรณาการ

ความหมาย
เปนแผนที่กําหนดมาจากนโยบายที่มีความสําคัญเรงดวนของรัฐบาล
ที่จําเปนจะตองมีการบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อันจะ
ทําใหเกิดการประสานกิจกรรมของหลายกระทรวงในการดําเนินการรวมกัน
เพือ่ ใหบรรลุภารกิจรวมกัน ดังนัน้ จึงเปนเครือ่ งมือทีก่ ําหนดทิศทาง ประเด็น
การบูรณาการ เปาหมายและตัวชี้วัด หนวยงานที่เกี่ยวของและกลไกการ
ดําเนินงาน
โดยงบแผนบูรณาการ เปน “งบประมาณที่จัดสรรใหกับแผนงาน/
โครงการทีห่ ลายหนวยงานทํางานรวมกัน ตามยุทธศาสตรในระดับพืน้ ทีซ่ งึ่ มี
การบู ร ณาการภารกิ จ ที่ ต อบสนองความต อ งการในพื้ น ที่ แ ละตามมิ ติ
ยุทธศาสตรที่สําคัญ และทําใหผลลัพธมีคุณคาหรือมูลคามากกวาใหตาง
หนวยตางทํา”
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2. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2566 - 2570)
การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) มีกระบวนการ
จัดทํา 3 ขั้นตอนหลัก รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนนโยบายประเทศ แผนยุทธศาสตร สถานการณที่สงผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่สูง
•
•
•
•
•

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2563 - 2580)
แผนปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนกลยุทธมูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2566 - 2570)

•
•

แผนการขับเคลื่อน BCG model และ นโยบายฯ
คทช.
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการ
พัฒนาพื้นที่สูงดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรฯ
จากผลการประเมินตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ

ประเด็นสําคัญ/ประเด็นทาทายในการพัฒนาพื้นที่สูง ในระยะตอไป

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหและประมวลผลการดําเนินงานของ สวพส. เพื่อนําไปสูการพัฒนาพื้นที่สูง
•
•

ทบทวนผลการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะที่ผานมา
วิเคราะหสถานการณการและความทาทาย
ดานการพัฒนาที่สูงทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม

•
•

วิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาพื้นที่สูง
กําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่สูงระยะตอไป

ทิศทางการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะตอไป

ขั้นตอนที่ 3 จัดทํารายละเอียดและยกรางแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
•
•

กําหนดวิสยั ทัศน เปาหมาย กลยุทธการดําเนินงาน
แผนงาน โครงการหลัก
จัดทํากรอบงบประมาณ โดยขอใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการเสนอโครงการและ
กรอบงบประมาณ

•

ประชุมรับฟงความคิดเห็นรวมกับชุมชน
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งรับฟง
ความคิดเห็นผานแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)
เสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2. คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
3. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
1.
2.
3.
4.

อนุมัติใหความเห็นชอบ
หลักการ แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)
มอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) (สวพส.) ในฐานะสํานักงานเลขานุการของ กปส.
เสนอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พิจารณาเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป
กําหนดใหแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เปนแผนงานบูรณาการ
ระดับประเทศตอไป
แผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) l 71

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 และความเห็นของหนวยงาน
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4. มติสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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5.1

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

65 หมู 1 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท 053-328496-8 โทรสาร 053-328494, 053-328229
www.facebook.com/hrdi.or.th
www.hrdi.or.th

ตัดสําเร็จ 209 x 297 mm

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (Public Organization)

433.1 x 309 mm

