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มาตรา 83 * ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการด าเนินการตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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การวิจัยและพัฒนา 

1. แผนงานวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อให้ชุมชนบน
พื้นที่สูงเกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
อาหาร และการศึกษาระบบการปลูกพืชอาหารที่เหมาะสมกับสภาพบนพื้นที่
สูง จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวและพืชไร่
บนพื้นที่สูง ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ ด าเนินงาน
แล้ว ๓ โครงการ ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96.67 มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นเงิน 4,731,432.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.86 ของ
งบประมาณทั้งแผนงาน 
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๒. แผนงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร เพื่อให้
องค์ความรู้ของโครงการหลวงได้รับการพัฒนาต่อยอดและน าไปทดสอบใน
พื้นที่สูงอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน โดยมุ่งเน้นการด าเนินงาน
วิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว์ รวมทั้งลดต้นทุนการ
ผลิตตลอดโซ่อุปทาน การปรับปรุงหรือคัดเลือกพันธุ์พืช-สัตว์ที่สามารถปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดี ตลอดจนการศึกษาพืชท้องถิ่นเพื่อ
สร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน จ านวน 18 โครงการ เช่น 
กาแฟอราบิก้า องุ่น เสาวรสหวาน อาโวกาโด ไม้ดอก ผัก ปศุสัตว์ เฮมพ์ เป็น
ต้น ด าเนินงานแล้ว ๑๘ โครงการ ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 99.56 มี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 25,208,908.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 
86.15 ของงบประมาณทั้งแผนงาน 

๓. แผนงานวิจัยเพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่อาศัยกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดย
เ น้ น ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ ศึ ก ษ า  ร ว บ ร วม  ฟื้ น ฟู  แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการ
สร้างนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นบนพื้นที่สูง 
ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน ๘ โครงการ เช่น การศึกษารวบรวม
และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน ชีวภัณฑ์เกษตร
และผลิตภัณฑ์ส าหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง พัฒนาชุมชน
ต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น 
ด าเนินงานแล้ว ๘ โครงการ ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.13 มีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 15,815,792.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 
85.08 ของงบประมาณทั้งแผนงาน  

๔. แผนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการศึกษาวิจัยถึง
การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในด้านต่างๆ ที่มีต่อชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อหา
แนวทางหรือเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จ านวน ๘ โครงการ เช่น 
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วิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืน พัฒนาระบบเกษตรปลอดภัย เสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและระบบนิเวศ 
ศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช พัฒนาภาวะผู้น า เยาวชน 
กระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น ด าเนินงานแล้ว ๘ โครงการ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 
8,391,869.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.80 ของงบประมาณทั้งแผนงาน 

๕. แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพ้ืนที่สูงและการพัฒนา
ความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ของสินค้าบนพื้นที่สูง และการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย โดย
บุคลากรด้านการวิจัยได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงกับ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการองค์ความรู้
และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง รวมทั้งงานวิจัยที่น าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
พื้นที่สูง จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ งานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่
สูง 3 โครงการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และโครงการส ารวจข้อมูลรายครัวเรือนใน
พื้นที่โครงการหลวง ด าเนินงานแล้ว ๕ โครงการ ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ 96 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 13,809,652.45 บาท คิด
เป็นร้อยละ 91.45 ของงบประมาณทั้งแผนงาน 

การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 

1. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ของการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 

ด าเนินการในพื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย์/สถานี 5 จังหวัด (เชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และล าพูน) ด าเนินงานสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก ไม้ผล ผักอินทรีย์ ชาและกาแฟอรา
บิก้า พืชผักและสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์และประมง สนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการบ ารุงดิน การปลูกพืชอาหารหลัก สนับสนุนโครงการป่าชาวบ้าน 
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เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง ลดใช้สารเคมี 
พัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน พัฒนาศักยภาพเยาวชน ฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่า 
เตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดตามแนวทาง
องค์ความรู้โครงการหลวง จ านวน 41,315 คน 

2. แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง 
๒.๑ โครงการขยายผลโครงการหลวง 
 ด าเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง ๒๙ แห่ง ๒๖ อ าเภอ 

ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี 
และก าแพงเพชร ด าเนินงานพัฒนาใน ๖ ยุทธศาสตร์ ตามปัญหาความ
ต้องการของชุมชนซึ่งได้จากการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน เน้นการน าองค์
ความรู้จากโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง ให้
กว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลการด าเนินงานมีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 40,554 คน 

๒.๒ โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” 
ด าเนินงานในพื้นที่ 11 ลุ่มน้ าย่อย 113 กลุ่มบ้าน 7 จังหวัด เพื่อขยาย

ผลแนวพระราชด าริในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ต้นน้ าของลุ่มน้ าต่างๆ เช่น จัดตั้งถิ่นฐานถาวรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่
ต้นน้ าและลุ่มน้ าตามแนวพระราชด าริการอยู่ร่วมกันของคนและป่าอย่างสมดุล
ยั่งยืน อนุรักษ์พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ลุ่มน้ า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท า
ให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ า พัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ า เป็นต้น 
โดยสถาบันมีบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการ
บริหารและก ากับดูแล เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 64 
คน 
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๒.๓ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝ่ินอย่าง
ยั่งยืน 

ด าเนินงานร่วมกับส านักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานต่างๆ ใน 11 พื้นที่ 7 
จังหวัด 26 อ าเภอ 42 ต าบล โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ที่
สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และการลดปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ไปยัง
พื้นที่ท่ีมีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ าซาก ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน
เกษตรกรทีไ่ด้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 6,342 คน 

๒.๔ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพ้ืนที่สูง 

ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง 470 ศศช./
กลุ่มบ้าน ให้ชุมชนบนพื้นที่สูงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถน าองค์ความรู้
โครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามความ
ต้องการของชุมชน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ด้านการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จ านวน 980 คน 

2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์ 
ด าเนินกิจกรรมการสนับสนุนพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

เฮมพ์ในระบบควบคุม พัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ปลูก
เฮมพ์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเฮมพ์ มีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 
110 คน 

2.6 โครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 
ด าเนินการส่งเสริมให้ชุมชนมีการท าแผนชุมชน การบูรณาการระหว่าง

หน่วยงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าและ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 29 พื้นที่ 68 หมู่บ้าน 

2.7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและ



 

 หน้าท่ี ๖ 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 
ด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตลาด พัฒนา

คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรของชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการ
หลวง มีเกษตรได้รับการส่งเสริมและน าองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เป็นเงิน 217.28 ล้านบาท 

การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านการเกษตร
และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเกษตรทฤษฎีใหม่  และเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมทั้งบทเรียนจากประสบการณ์และความส าเร็จของโครงการหลวง 
งานวิจัยและการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พรรณพืช และความรู้ทางการเกษตร ด้านต่างๆ 

พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับ
นานาชาติ โดยเพิ่มพรรณไม้และต้นไม้ใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งความสวยงาม
และความร่มรื่นปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีคุณภาพ
พร้อมให้บริการ ในระดับสากล และปรับปรุงการให้บริการและกิจกรรมที่สร้าง
ความประทับใจและมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ ผลการด าเนินงาน มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม จ านวน 
819,820 คน  

ผู้รับผิดชอบการรายงาน นางสาวพูนสุข ขันธาโรจน์    ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           
กลุ่มงาน   กลุ่มตดิตามและประเมนิผล   ส านัก/กอง  ส านักยุทธศาสตร์และแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  กระทรวง/หน่วยงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
โทรศัพท ์ 053 – 328496-8 ต่อ 1304     
โทรสาร  053 - 328226        


