บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูง (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูงกาหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อชี้นา
และขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและประชากรบนพื้นที่สูง ให้มีความเป็น อยู่ที่ดีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และทุนของชุมชนได้อย่างยั่งยืน” และมีพันธกิจการวิจัย ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑) ประสานความร่วมมือทุก
ภาคส่วนให้เกิดการบูร ณาการงานวิจั ยที่มุ่งสู่ การพัฒ นาประชากรบนพื้นที่สู งให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒) สร้างการมีส่วนร่วมของประชากรในพื้นที่
ในการวิจัย เพื่อประโยชน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือน รวมทั้ง
สร้างจิตสานึกในการทดสอบวิจัยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการรักษ์ถิ่น รักษ์วัฒนธรรม และหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ ๓) มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของประชากรบนพื้นที่สูงและพื้นที่ลุ่มน้า ที่มีปัญหา
รุนแรงด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบ
ของการพัฒนา ๔) มุ่งเน้นการวิจัยประยุกต์ที่ดาเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริง ด้วยวิธีการที่สอดคล้อง
กับเงื่อนไขภูมิสังคม สภาพพื้นที่วิกฤติ การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก
ยุทธศาสตร์การวิจัย มี ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประชากรบน
พื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจฐานความรู้ ๒) การวิจัยที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของประชากรบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่ดี และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และ ๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
บูรณาการในเชิงลุ่มน้า
เป้าประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ประชากรบนพื้นที่สูงมีความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ประชากรบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
รัฐในพื้นที่ ผู้นาชุมชน หัวหน้าครอบครัว และเยาวชนมีส่วนร่วมสาคัญในการดาเนินการวิจัยและเป็นผู้นาในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูงดีขึ้น และมีส่วนร่ วมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ ๓) มีพื้นที่สูงต้นแบบที่ใช้
ประโยชน์ จ ากงานวิจั ย ในการแก้ไขปั ญหาของประชากร ทั้งด้านสั งคม เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) รัฐบาล
ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ๒) หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยพื้นที่สูงอย่างมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ ๓) หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการดาเนินการวิจัยภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และ ๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่สูง มีการประสานความร่วมมือนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่สูง
อย่างจริงจัง

๒

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูง (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ความเป็นมาของงานวิจัยด้านพื้นที่สูง
พื้นที่สูงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่างๆ หรือที่เรียกในปัจจุบัน ว่าชาวไทยภูเขาหรือ
ประชากรบนพื้ น ที่ สู ง โดยสภาพพื้ น ที่ สู ง มี ค วามลาดชั น เฉลี่ ย มากกว่ า ร้ อ ยละ ๓๕ หรื อ มี ค วามสู ง กว่ า
ระดับน้าทะเล ๕๐๐ เมตรขึ้นไป พื้นที่สูงในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๖๗.๒๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ
๕๓ ของพื้นที่ ๒๐ จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลาพูน แพร่ น่าน ลาปาง ตาก
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย สุโขทัย กาแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
เพชรบุรี ทั้งนี้ พื้นที่สูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร ดังนั้น หมู่บ้านบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ
๘๘ มีการคมนาคมยากลาบาก ทาให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปดาเนินงานได้ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ พื้นที่สูงยังคงมี
ปัญหาการทาไร่เลื่อนลอย และการบุกรุกทาลายป่าอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาพื้นที่สูง ข้างต้นมีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนและชุมชน ความ
สลับซับซ้อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงจาเป็นต้องมีการวางแผนและ
ดาเนินการอย่างบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูง นอกจากนี้ พื้นที่สูงเป็นแหล่งกาเนิดของพืช
พรรณธรรมชาติที่ห ลากหลาย มีภูมิทัศน์และทิว ทัศน์ตามธรรมชาติที่ส วยงาม ถือเป็นทุนทางธรรมช าติที่
สามารถนามาใช้เป็นช่องทางการพัฒนาที่นาไปสู่การสร้างคุณค่าได้มากมาย แต่ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่
สูงมีความเปราะบางและเสื่อมโทรมได้ง่าย รวมทั้งพื้นที่สูงยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า
ต่างๆ และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จัดเป็นทุนทางสังคมที่มีมูลค่า ในขณะที่ชุมชนมีหลากหลายเผ่าพันธุ์ มีความ
เชื่อและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน แต่คนบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อยทาให้กระบวนการพัฒนาเป็นไป
ด้วยความยากลาบาก ประกอบกับมีการเพิ่มของประชากรอยู่ในอัตราสูง และมีการอพยพเข้ามาเพิ่มจากพื้นที่
ภายนอกประเทศอีกด้วย ทาให้เกิดปัญหาการบุกรุกป่าและการแย่งชิงทรัพยากรรุนแรงขึ้นเป็นลาดับ
ในช่วงที่ผ่านมาการดาเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงที่ประสบผลสาเร็จเป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ
การดาเนินงานของโครงการหลวง โดยสามารถส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่น การพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเขา และการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการหลวงเป็นแหล่งรวมของทุนที่เป็นองค์ความรู้
ของการพัฒนาพื้นที่สูงที่สาคัญของประเทศ
จากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ได้ก่อให้เกิดโอกาสที่สนับสนุนให้การพัฒนาพื้นที่สูงประสบความสาเร็จ ดังนี้
๑) การที่ประชาชนและรัฐให้ความสาคัญกับนโยบายที่จะส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้จาก
โครงการหลวงและโครงการตามแนวพระราชดาริต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒) มีกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
เป็นอันมาก ซึ่งเป็นโอกาสสาคัญในการได้รับความร่วมมือจากชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๓) มีกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้นทั้งใน
และต่างประเทศ ทาให้เปิดโอกาสในการขยายตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารปลอดภัย และอาหารสุขภาพที่
ผลิตจากความหลากหลายของพืชพรรณบนพื้นที่สูงได้อีกมาก
๔) ในขณะเดียวกัน จากความสาเร็จในการปลูก พืช ทดแทนฝิ่นจนเป็นที่ยอมรับจากนานา
ประเทศที่ม ีส ภาพพื้น ที่ภ ูเ ขาและมีป ัญ หาการปลูก พืช เสพติด เช่น เดีย วกัน ทาให้มีค วามสนใจจากหลาย

๓
หน่วยงานและจากหลายประเทศที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากบทเรียนแห่งความสาเร็จของโครงการหลวงใน
ลักษณะการร่วมเป็นภาคีในการพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด ซึ่งจะเป็นโอกาสของ
ประเทศไทยที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติได้
อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจากัดของการดาเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคานึง
และให้ความสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดนโยบาย
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกาหนดเขตที่ดิน ป่าไม้ และ
พื้นที่ทากินที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างแท้จริง ทาให้
เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการปฏิบัติตามนโยบายและข้อกฎหมายดังกล่าว นอกจากนั้นการพัฒนาบนพื้นที่สูง
ยังต้องคานึงถึงความละเอียดอ่อนของปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการสร้างความ
สมดุลของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน ปัจจุบันมี
ผลผลิตพืชเขตหนาวที่นาเข้าเพิ่มขึ้นตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตลาดของผลิตผลของ
เกษตรกรบนพื้นที่สูง ทาให้รายได้ลดลงและอาจก่อให้เกิดการหวนกลับไปสู่การลักลอบปลูกพืชเสพติดเช่นเดิม
นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม และไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทาให้การ
วางแผนและการกาหนดมาตรการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และขาดประสิทธิภาพ
พื้นที่สูงมีลักษณะเฉพาะ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ พฤษศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวัฒนธรรม เดิมซึ่ง
โครงการหลวงได้เข้าไปทางานกว่า ๔๐ ปี โดยมีงานวิจัยเป็นกลไกที่ผลักดันให้ประสบความสาเร็จ และปัจจุบันมี
หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลและบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงโดยตรง ได้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ซึ่งต้องมีการผนึกกาลังในการบูรณาการงานร่วมกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยจากการหารือ
ร่วมของหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยได้เห็นชอบให้มีความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันในการใช้งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาพื้นที่สูง โดยบูรณาการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยอย่างเป็นเอกภาพ ทั้งหน่วยงานวิจัย นักวิจัย
และงบประมาณสนั บ สนุ น การวิจั ย เพื่อ ให้ มีการดาเนินงานร่ว มกัน และขับเคลื่ อ นไปอย่างมี ทิศทาง โดย
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น ด้านพื้นที่สูงที่จัดทาขึ้นจะเป็นการบูรณาการงานวิ จัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน จะได้ครอบคลุมปัญหาและการพัฒนารอบด้านอย่างครบถ้วน
๑.๒ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ด้านพื้นที่สูง
ประชากรบนพื้นที่สูง ประกอบด้วย ชาวเขา ๑๕ เผ่า มีจานวนประชากร ๙๖๔,๙๑๖ คน (จาก
รายงานสารวจประชากรเชิงลึก ปี ๒๕๕๑) อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด ๓,๘๒๙ กลุ่มบ้าน ใน
๒๐ จังหวัด โดยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ๑๓ จังหวัด จานวน ๘๕๑,๒๘๒ คน หรือร้อยละ
๘๘.๒๒ ของประชากรชาวเขาทั้งประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีชาวเขามากที่สุด จานวน ๒๔๔,๒๙๑ คน หรือ
ร้อยละ ๒๕.๓๑ รองลงมา คือ จั งหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย มีจานวน ๑๓๐,๐๖๕ คน และ ๑๓๐,๐๕๔ คน
ตามลาดับ หรือร้อยละ ๑๓.๔๗
ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ประเด็นที่สนใจและให้ความสาคัญแตกต่างกัน กล่าวคือ ในช่วงปี ๒๔๙๘-๒๕๑๒ รัฐบาลให้ความสาคัญในการ
แก้ไ ขปั ญหาด้ านความมั่น คงและมองปั ญหาชาวเขาในฐานะชนกลุ่ ม น้อย ซึ่ง หน่ ว ยงานหลั ก ที่ด าเนิน การ
คือ ตารวจตระเวนชายแดน และกรมประชาสงเคราะห์ ในช่วงปี ๒๕๑๒-๒๕๓๔ รัฐบาลเน้นการแก้ไขปัญหา
การปลูกฝิ่นควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเป็นหลัก ต่อมาจึงเน้นการพัฒนาในเชิงบูรณาการมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพื้นที่สูงยังคงมีปัญหาที่จาเป็ นและต้องให้ความสาคัญ ต่อการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดย
สภาพปัญหาของพื้นที่สูง อาจจาแนกได้หลายลักษณะ ดังนี้

๔
๑) ประชากรบนพื้นที่สูงทั่วไปมีสภาพยากจน จากการสารวจเพื่อจัดทาแผนแม่บทการพัฒนา
เกษตรที่สูงในภาคเหนือตอนบน ๙ จังหวัด โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี ๒๕๔๗ พบว่า เกษตรกรทั่วไปมี
รายได้เฉลี่ยเพียงปีละ ๓๑,๑๒๖ บาทต่อครัวเรือน ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยรายได้ของเกษตรกรในภาคเหนือกว่า
เท่าตัว (๖๙,๓๗๓ บาทต่อครัวเรือนต่อปี) สาเหตุสาคัญเกิดจากเกษตรกรสร้างผลผลิตได้น้อย ต้นทุนการผลิตสูง
ในขณะที่ราคาผลผลิตค่อนข้างต่าและค่อนข้างผันผวน นอกจากนี้เกษตรกรยังมีช่องทางการตลาดน้อย และไม่มี
โอกาสสร้างรายได้นอกภาคการเกษตรเท่าที่ควร
๒) มีระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีเกษตรอย่างไม่เหมาะสม ทาให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี
เกษตร เกิดการตกค้างทั้งในผลผลิตและในสิ่งแวดล้อมทั้งดินและน้า สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากเกษตรกร
บนพื้นที่สูงยังขาดความรู้และทักษะในการเพาะปลูกที่เหมาะสม ส่ งผลกระทบต่อระบบทรัพยากรน้าและผู้ที่อยู่
อาศัยบนพื้นราบ
๓) พื้นที่ทากินเสื่อมโทรม พื้นที่ทาการเกษตรร้อยละ ๙๖.๔๘ ของพื้นที่สูงใน ๑๒ จังหวัดของ
ภาคเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีความลาดเทมาก ทาให้เกิดปัญ หาการชะล้างพังทลายหน้าดิน โดยเฉพาะในระบบการ
ทาการเกษตรแบบตัดและเผา ที่เปิดหน้าดินโล่งรับแรงปะทะกับ เม็ดฝนโดยตรง และไม่มีระบบชะลอการไหล
ของน้าฝนที่ไหลบ่าไปตามความลาดชัน หน้าดินที่ถูกชะล้างไปทุกปีทาให้พื้นที่เกษตรเหลือแต่ดินชั้นล่างที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่า และเป็นดินปนหิน
๔) ปัญหาการบุกรุกเพื่อหาพื้นที่ทากินใหม่ สาเหตุเกิดจากการที่ผลผลิตต่อพื้นที่ต่าลง ข้าว
และอาหารที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค หรือผลผลิตที่ได้ไม่พอสาหรั บขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว จึง
ต้องเพิ่มผลผลิตโดยเพิ่มพื้นที่ปลูก นอกจากนี้ยังเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในครัวเรือน การอพยพเข้ามา
ของประชากรจากนอกประเทศและจากพื้นราบของประเทศไทย ทาให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นเป็น
ลาดับ
๕) ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะระหว่างชุมชนบนพื้นที่ต้นน้าและ
พื้นที่ท้ายน้า รวมถึงความขัดแย้งระหว่างรั ฐกับชุมชน เนื่องจากต่างมีจุดยืนและมุมมองการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติต่างกัน ทั้งทรัพยากรดิน น้า และป่าไม้ โดยร้อยละ ๗๗.๗๔ ของครัวเรือนเกษตรกรบน
พื้นที่สูงใน ๑๒ จังหวัด ยังอาศัยการตัดไม้เพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
๖) ปัญหาด้านสังคมในอนาคต ชุมชนชาวเขาอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย และมีวัฒนธรรม
เฉพาะ อาศัยกฎระเบียบชุมชน และความเชื่อทางศาสนาเป็นกรอบการดารงชีวิต และการสร้างความสงบสุขใน
สังคม ลักษณะเช่นนี้ทาให้ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงน้อย ปัจจุบันสังคมของชุมชนชาวเขาเปิดสู่
สังคมภายนอกมากขึ้น ทาให้มีความล่อแหลมต่อปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาเยาวชน การขาดจิตสานึกต่อสังคม การ
แพร่ระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ รวมทั้งปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ขณะเดียวกันเยาวชนบน
พื้นที่สูงมีแนวโน้มที่จะอพยพไปประกอบอาชีพในเมืองมากขึ้น ทาให้ขาดแคลนแรงงานในชุมชน
๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่ องว่างการวิจัย และประเด็นที่สาคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านพื้นที่สูงที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
จากการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)๑ เรื่อง มูลเหตุความยากจน
ของชาวเขาและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งศึกษาและวินิ จฉัยมูลเหตุและระดับความรุนแรงของ
ปั ญหาความยากจนของชาวเขาในจั งหวัดภาคเหนือ และได้ ให้ ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุ ทธศาสตร์
ตามลาดับก่อนหลัง ในการฟื้นฟู รักษา และพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของครัวเรือนบนพื้นที่สูง ให้เป็นชุมชนอยู่
ดีมีสุ ขและชุมชนเศรษฐกิจ พอเพีย งโดยในการใช้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุผลนั้น ขึ้นอยู่กับครัวเรือน
๑
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๕
เกษตรกรว่าตระหนักรู้ถึงสาเหตุความยากจน รู้ศักยภาพของตนเองและชุมชน ตลอดจนมีเจตน์จานงค์ที่จะ
กาหนดจุดยืนหรือยุทธศาสตร์ของตนเองเพื่อปรับและพัฒนาตนได้ ตามข้อบ่งชี้ที่ได้จากผลการวิจัยเชิ งทฤษฎี
และสถิ ติ ห รื อ เงื่ อ นไขส าคั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งระหว่ า งแนวทางการพั ฒ นาที่ เ สนอแนะกั บ ทั ศ นคติ ข อง
กลุ่มเป้าหมาย จากผลการศึกษาและผลการวิจัยจากแหล่งอื่น พบว่า ชาวชนบทที่ยากจนจานวนมากยังหวัง
พึ่งพาและเรียกร้องความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยละเลยที่จะใช้ศักยภาพ
ภายในให้เป็นประโยชน์ จนปรากฏการสูญหายของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งวัฒนธรรมชุมชนที่มี
คุณค่า ดังนั้น เพื่อให้มั่ นใจว่าครัวเรือนชาวเขาที่ยากจนมีกระบวนทัศน์และจุดยืนในการแก้ไขปัญ หาความ
ยากจนของตนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาต่อเนื่องในลักษณะงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Active Participatory Research) จึงเป็นแนวทางที่สาคัญที่ส่งผลถึงบทสรุป สาหรับ
การประเมินประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ ภายใต้บริบทครัวเรือน ชุมชน และท้องถิน่
งานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางนโยบายในการดาเนินนโยบายที่พัฒนามาจากกระบวน
ทัศน์ของประชาชน/ชุมชนชาวเขายากจนบนพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่ วมไว้ มีประเด็นด้านบริหารนโยบายที่ควร
พิจารณา ดังนี้
๑) หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรบางอย่างเพื่อช่วย
ผลักดันอย่างต่อเนื่องให้ครัวเรือนเกษตรกรชนเผ่ายากจนได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา เนื่องจากชาวบ้าน
บางส่วนยังไม่มีความรู้ในสิ่งที่ตนต้องการทาอย่างสมบูรณ์ ยังกลัวความเสี่ยง ฯลฯ
๒) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หรือแผนงานต่างๆ ในแต่ละชนเผ่า พื้นที่ กลุ่มอายุ ฯลฯ อาจใช้
กลไกและภาคี/บูรณาการที่ไม่เหมือนกัน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
๓) พิจารณาความสาคัญของการมีภาคี/บูรณาการ ทั้งด้านแผนงาน/งบประมาณขับเคลื่อนกับ
หน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายกับธุรกิจ ภาคเอกชน NGOs ในการพัฒนาพื้นที่สูงประกอบด้วยชาติพันธุ์อัน
หลากหลายในระบบอันซับซ้อนของลุ่มน้า
๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านพื้นที่สูงที่เป็น
ที่ต้องการของประเทศ
การวิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด โดยประมวลมาจากผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมของการพัฒ นาพื้น ที่สู ง ในยุ ท ธศาสตร์ส ถาบั นวิจัยและพัฒ นาพื้นที่ สู ง (องค์ การมหาชน) ปี
๒๕๕๐-๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุด แข็ง พื้น ที่ส ูง เป็น แหล่ง กาเนิด ของพืช พรรณธรรมชาติที่ห ลากหลาย มีภ ูมิทัศ น์แ ละ
ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม ถือเป็นทุนทางธรรมชาติที่สามารถนามาใช้เป็นช่องทางการพัฒนาที่นาไปสู่
การสร้างคุณค่าได้มากมาย นอกจากนี้พื้นที่สูงยังเป็นพื้นที่ที่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ
และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จัดเป็นทุนทางสังคมที่มีมูลค่า นอกจากนั้น พื้นที่สูงยังมีโครงการหลวงที่ดาเนินงาน
ประสบความสาเร็จทั้งในการปลูกพืชทดแทนฝิ่น การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา และการฟื้นฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งรวมของทุนที่เป็นองค์ความรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงที่สาคัญของประเทศ
จุดอ่อน ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงมีความเปราะบางและเสื่อมโทรมได้ง่าย โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ในขณะที่ชุมชนมีหลากหลายเผ่าพันธุ์ มีความเชื่อและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน รวมทั้ ง
ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย ทาให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปด้วยความยากลาบาก ประกอบกับมีการเพิ่ม
ของประชากรอยู่ในอัตราสูง และมีการอพยพเข้ามาเพิ่มจากพื้นที่ภายนอกประเทศอีกด้วย ทาให้เกิดปัญหา
การบุกรุกป่าและการแย่งชิงทรัพยากรรุนแรงขึ้นเป็นลาดับ
โอกาส ส าหรั บในการพัฒ นาพื้นที่สู งจะเห็ นได้ว่ายังมีโ อกาสอีกมากที่จะทาให้ การพัฒ นา
ประสบความสาเร็จต่อไปได้อีก ได้แก่

๖
๑) การที่ประชาชนและรัฐให้ความสาคัญกับนโยบายที่จะส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้จาก
โครงการหลวงและโครงการตามแนวพระราชดาริต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ เสริมสร้าง
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒) มีกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
เป็นอันมาก ซึ่งเป็นโอกาสสาคัญในการได้รับความร่วมมือจากชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๓) มีกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้น ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ทาให้เปิดโอกาสในการขยายตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารปลอดภัย และ
อาหารสุขภาพที่ผลิตจากความหลากหลายของพืชพรรณบนพื้นที่สูงได้อีกมาก
๔) ในขณะเดียวกันจากความสาเร็จของโครงการหลวงในการปลูกพืชทดแทนฝิ่นจนเป็นที่
ยอมรับจากนานาประเทศที่มีสภาพพื้นที่ภูเขาและมีปัญหาการปลูกพืชเสพติดเช่นเดียวกัน ทาให้มีความสนใจ
จากหลายหน่วยงานและจากหลายประเทศที่จะแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ จากบทเรียนแห่งความสาเร็จของโครงการ
หลวงในลักษณะการร่ว มเป็น ภาคีในการพัฒ นาพื้นที่สูง รวมทั้งการปลูกพืช ทดแทนพืช เสพติด ซึ่งจะเป็น
โอกาสของประเทศไทยที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับ
นานาชาติได้
ข้อจากัด การดาเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงจะต้องคานึงถึงและต้องให้ความสาคัญในการกาหนด
กลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาอี ก หลายประการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การก าหนดนโยบายการฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกาหนดเขตที่ดิน ป่าไม้ และพื้นที่ทากินที่ยังไม่
สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและบริบทของภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างแท้จริง ทาให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งจากการปฏิบัติตามนโยบายและข้อกฎหมายดังกล่าว นอกจากนั้นการพัฒนาบนพื้นที่สูงยังต้องคานึงถึง
ความละเอียดอ่อนของปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลของการ
พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน ปัจจุบันมีผลผลิตพืชเขต
หนาวที่นาเข้าเพิ่มขึ้นตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตลาดของผลิตผลของเกษตรกรบน
พื้นที่สูง ทาให้รายได้ลดลงและอาจก่อให้เกิดการหวนกลับไปสู่การลักลอบปลูกพื ชเสพติดเช่นเดิม นอกจากนี้
ระบบฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม และไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทาให้การวางแผน
และการกาหนดมาตรการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และขาดประสิทธิภาพ
๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูงที่เป็น
ที่ต้องการของประเทศ
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้จัดตั้งขึ้นต่างมุ่งหวังจะได้มีส่วนสาคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒ นา
พื้นที่สูง และมีความร่วมมือกันอย่างบูรณาการ ซึ่งได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทในการพัฒนา
พื้นที่สูงในแต่ละช่วงปี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดการร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง ดังตัวอย่างยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของสองหน่วยงานดังต่อไปนี้

๗
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

มูลนิธิโครงการหลวง

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

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

แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นแผนหลักของการพัฒนาพื้นที่
สูงของประเทศในระยะ ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย
มี ทิ ศ ทางและบู ร ณาการที่ ชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรม รวมทั้ ง
ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศและความต้องการ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนภาคีร่วมพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
การพั ฒ นาอย่ า งสมดุ ล และมี บู ร ณาการในสามมิ ติ คื อ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหลักในการ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ า งต้ น โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ๔ ด้ า น
ประกอบด้วย
๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
บนพื้นที่ สู ง เพื่ อให้ส ามารถบริหารจั ด การพื้ นที่ ของตนได้
อย่ างมี ประสิท ธิ ภาพและเหมาะสมกับ สภาพภูมิ สัง คม ซึ่ ง
นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น และเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการพั ฒ นา
ชุมชน กลยุทธ์ ๔ ด้านของยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
๑.๑ สนั บ สนุ น ให้ แ ต่ ล ะชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง มี ก าร
กาหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาร่ ว มกั บ ภาคี เครื อข่า ยต่ า งๆ ให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของตนเอง
๑.๒ เสริมสร้างให้ชุมชนมีการบริหารจัดการในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
๑.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุ่มรวม
พลังกันอย่างเข้มแข็งในการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และเพื่อสาธารณะประโยชน์
๑.๔ สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ร ะหว่ า งชุ ม ชน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาบนพื้ น ที่ สู ง อย่ า งกว้ า งขวางและมี
ประสิทธิผล
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลบนพื้นที่สูง
เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ โดย
พิจารณาครอบคลุมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและ
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ทั้ งนี้กลยุทธ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจครัวเรือนมี ๒ ด้าน คือ
๒.๑ การลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน โดยส่งเสริมการ
ทาบัญชีครัวเรือนเพื่อจาแนกและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความ
จาเป็น หรือลดภาระจากหนี้สินและดอกเบี้ย
๒.๒ การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน โดยประยุกต์ใช้
องค์ความรู้จากประสบการณ์และบทเรียนของโครงการหลวง

มูล นิ ธิ โ ครงการหลวงได้ จั ด ท าแผนแม่ บ ทงานวิ จั ย ของ
มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็ น กรอบและแนวทางในการดาเนิ น การวิ จั ย และ
พั ฒ นาอย่ า งครบวงจรทั้ ง ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ สังคม เพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูง
๒. สร้า งเครือ ข่ า ยพั น ธมิ ต รการวิ จั ย และพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง ให้สามารถเห็นแนวทางการทางานวิจัยและพัฒนา
ร่วมกัน
๓. เป็นประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล การทางาน
และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ งมี สาระส าคั ญของแผนแม่ บทงานวิ จั ยของมู ลนิ ธิ
โครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประกอบด้วย
๕ แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการ
ผลิตที่คานึงถึงภูมิสังคมและแข่งขันได้ มีแนวทาง ดังนี้
๑.๑ การผลิตพืช ตามความต้องการของตลาด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม
๑.๒ การรักษาความเป็นผู้นาในการผลิตสิ่งแปลกใหม่
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๑.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตตาม
ศักยภาพของพื้นที่ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมแบบบูรณาการ
๑.๔ การปรั บ ตั ว ของการผลิ ต ในสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลง
๑.๕ การสร้างระบบการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
ความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน
๑.๖ การสร้างระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างระบบงานด้านการตลาดอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีแนวทาง ดังนี้
๒.๑ การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มทางการตลาด
(จุ ล ภาค/มหภาค) เพื่ อ ก าหนดแนวทางการตลาดและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๒.๒ ก าหนดทิ ศ ทางส่ ว นประสมทางการตลาด
(ผลิ ต ภั ณ ฑ์ / ช่ อ งทางการจ าหน่ า ย/สถานที่ ก ารส่ ง เสริ ม
การตลาด) เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม

๘
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

มูลนิธิโครงการหลวง

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

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

ตลอดจนผลการวิจั ย ต่ า งๆ ทั้ งของสถาบัน ฯ และภาคส่ วน
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มผลผลิต การเพิ่ ม
มู ล ค่ าของผลิ ต ผล การเพิ่ ม ทางเลื อกอาชี พ ตลอดจนการ
ปรับปรุงระบบการบริหารจั ดการกิจการของครัวเรือน การ
พัฒนาการตลาดและระบบโลจิสติกส์
๒.๓ การเพิ่ ม ความมั่ ง คั่ ง และทุ น สะสมของชุ ม ชน
รู ป แบบต่ า งๆ เช่ น กองทุ น ธนาคารข้ า ว สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกรรมและส่วนเกินทาง
เศรษฐกิจได้ตกอยู่กับชุมชนให้มากที่สุด
๒.๔ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้สามารถ
พึ่ ง พาตนเองให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด เพราะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
โดยทั่วไปไม่อาจกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง ดังนั้นจึง
จ าเป็ น ที่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
จะต้ องให้ความสนใจช่ ว ยเหลื อผู้ ด้ อยโอกาสในชุ ม ชนของ
ตนเอง
๓. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมบนพื้นที่ สู ง เพื่ อให้
พื้นที่สูงซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สาคัญของประเทศมีความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละสามารถรั ก ษาสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ประเทศได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กลยุทธ์ ๕ ด้าน ดังนี้
๓.๑ กาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อจาแนกให้
ชัดเจนระหว่างพื้น ที่ทากินของประชาชนและพื้ นที่ป่าเพื่ อ
การอนุรักษ์
๓.๒ อนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่การเกษตรด้วยมาตรการ
ต่างๆ เพื่อเป็นแปลงเกษตรยั่งยืน เช่น ทาแนวระดับปลูกหญ้า
แฝก ปลูกไม้ยืนต้นทาเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
๓.๓ เพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้า ด้วยกระบวนการ
ป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าไม้
๓.๔ จัดการขยะครัวเรือนและเศษวัสดุเกษตรอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้นทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะที่ถูกต้องและวิ นัยของประชาชนด้ วยหลัก 3Rs คือ ลด
ขยะ นากลับมาใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งละเว้นการเผา
๓.๕ เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งการเตรียมการและการเตือนภัย

๒.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงาน
ด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีแนวทาง ดังนี้
๓.๑ การรวบรวมองค์ ค วามรู้ ด้ า นทรั พ ยากรและ
สิ่ ง แวดล้ อม (ดิ น น้ า ป่ า ไม้ ) เพื่ อการบริห ารจั ด การสู่ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
๓.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อ
การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นที่สูง
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนสู่สังคมของ
การเรียนรู้และการพึ่งพาตนเอง มีแนวทาง ดังนี้
๔.๑ การรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านสังคมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
๔.๒ การพัฒนาชุมชนภายในบริบทของพื้นที่ สูง และ
การปรั บ ตั ว ตามการเปลี่ ย นแปลงของสภาพสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
๔.๓ การจัดการกระบวนการเรียนรู้และการสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อการพึ่งพาตนเอง
๔.๔ การสร้างเครือข่ายชุมชนวิจัยเพื่อนาไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้และการพึ่งพาตนเอง
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัด การองค์กรแบบ
บูรณาการ มีแนวทาง ดังนี้
๕.๑ การก าหนดแผนการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการทางานตามยุทธศาสตร์ทั้ง
๔ ยุทธศาสตร์
๕.๒ การจั ด การองค์ ค วามรู้ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรโครงการหลวง

๙
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

มูลนิธิโครงการหลวง

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

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

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริ หาร
จัดการสถาบันฯ เพื่อให้สามารถทาหน้าที่เป็นแกนกลางใน
การประสานงานการพั ฒ นาที่ สู ง ของประเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพซึ่งนับเป็นหัวใจของความสาเร็จ ในการพัฒนา
พื้นที่สูงของประเทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์ ๕ ด้าน ดังนี้
๔.๑ การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทาให้มี
บุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ รวมทั้ง
สามารถสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาพื้นที่สูงได้อย่างต่อเนื่อง
ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร การจั ด บุ ค ลากรลง
ต าแหน่ ง การสรรหาและพั ฒ นาบุ ค ลากร การจั ด ระบบ
สวั ส ดิ ก าร การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ การสร้ า งค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการทางาน
๔.๒ การบริ ห ารจั ด การเงิ น และงบประมาณที่ มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว
ในการแสวงหาและการใช้จ่ายเงินรายได้
๔.๓ ปรั บ ปรุ ง ระบบการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อให้เกิดความชัดเจน คล่องตัว และมีธรรมาภิบาล โดยการ
ทบทวนระเบี ย บให้ เหมาะสมกับ การเป็ น องค์ก ารมหาชน
จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ KPI เพื่อเน้นการทางาน
เป็นทีม พัฒนาระบบควบคุมมาตรฐาน และประเมินความพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
๔.๔ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ความประหยั ด สะดวกรวดเร็ ว ในการ
จัดการองค์ ความรู้และการสื่ อสารขององค์กร การบริหาร
จัดการระบบข้อมูล ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
๔.๕ การบริหารยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล ประกอบด้ ว ย การจั ด ล าดั บ ความส าคัญ ของ
เป้ า หมาย การกาหนดบทบาทและแนวทางที่ ชั ด เจนของ
สถาบันฯ ในการพัฒนาพื้นที่สูง การติดตามประสานงานให้
การนาแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างสอดคล้อง มีการบูรณาการ
และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใน
แต่ละพื้นที่หรือช่วงเวลา

พื้นที่สูงมีลักษณะเฉพาะ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ พฤษศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวัฒนธรรม เดิมซึ่ง
โครงการหลวงได้เข้าไปทางานกว่า ๔๐ ปี โดยมีงานวิจัยเป็นกลไกที่ผลักดันให้ประสบความสาเร็จ และปัจจุบัน
มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดู แลและบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงโดยตรง ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

๑๐
(องค์การมหาชน) ซึ่งต้องมีการผนึกกาลังในการบูรณาการงานร่วมกันหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัย
จากการหารื อร่ ว มของหน่ ว ยงานเครื อข่ายด้า นการวิจัยได้เห็ นชอบให้ มีความร่ว มมือด้านการวิจัยร่ว มกั น
ในการใช้ ง านวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่สู ง โดยบู ร ณาการทรั พ ยากรที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การวิ จัย อย่ า งเป็ น เอกภาพ
ทั้งหน่วยงานวิจัย นักวิจัย และงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้มีการดาเนินงานร่วมกัน และขับเคลื่อนไป
อย่างมีทิศทาง โดยยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูง ที่จัดทาขึ้นจะเป็นการบูรณาการงานวิ จัยเพื่อ
พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยัง่ ยืนร่วมกันจะได้ครอบคลุมปัญหาและการพัฒนารอบด้านอย่างครบถ้วน

๒. วิสัยทัศน์การวิจัย
สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อชี้นาและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและประชากรบนพื้นที่สูง
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั้งอนุรักษ์
ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

๓. พันธกิจการวิจัย
๓.๑ ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยที่มุ่งสู่การพัฒนาประชากรบน
พื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๒ สร้างการมีส่วนร่วมของประชากรในพื้นที่ในการวิจัย เพื่อประโยชน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนในการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ครัวเรือน รวมทั้งสร้างจิตสานึกในการทดสอบวิจัยด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการรักษ์ถิ่น รักษ์วัฒนธรรม และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๓ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของประชากรบนพื้นที่สูงและพื้นที่ลุ่มน้า ที่มีปัญหารุนแรงด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อ ม เพื่อใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบของการ
พัฒนา
๓.๔ มุ่งเน้นการวิจัยประยุกต์ที่ดาเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริง ด้วยวิธีการที่สอดคล้อง
กับเงื่อนไขภูมิสังคม สภาพพื้นที่วิกฤติ การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก

๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประชากรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจฐานความรู้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัย ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชากรบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างชุมชน
เข้มแข็ง สังคมที่ดี และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบบูรณาการในเชิงลุ่มน้า

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
เป้าประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูงจัดทาขึ้นบนความ
ร่วมมือของหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้การวิจัยเป็นเครื่องมือสาคัญในการแก้ไขปัญหาของประชากร
บนพื้ นที่ สู ง ทั้ง ด้า นสั ง คม เศรษฐกิ จ รวมทั้ งการแก้ไ ขปั ญหาการเสื่ อมโทรมของทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑๑
๕.๑ ประชากรบนพื้นที่สูงมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๕.๒ ประชากรบนพื้น ที่สู ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ ผู้นาชุมชน หั วหน้าครอบครัว และ
เยาวชนมีส่วนร่วมสาคัญในการดาเนินการวิจัยและเป็นผู้นาในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยี
เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูงดีขึ้น และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๕.๓ มีพื้นที่สูงต้นแบบที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาของประชากร ทั้ งด้านสังคม
เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๖.๑ ผลผลิต
๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านพื้นที่สูงในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
ภาคประชาชน
๒) เชิงคุณภาพ คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนสามารถ
ใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านพื้นที่สูงได้
๖.๒ ผลลัพธ์
มีองค์ความรู้ด้านพื้นที่สูง ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
๖.๓ ตัวชี้วัด
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา นาผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ
ส่วนตัวและส่วนรวม
๖.๔ เป้าหมาย
มีระบบการจัดการพื้นที่สูงของประเทศที่สามารถทัดเทียมกับประเทศที่มีศักยภาพในด้านการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ หน่วยงานหลัก
๑) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
๒) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๓) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๔) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๖) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๗) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๗.๒ หน่วยงานเครือข่ายที่สาคัญ
สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน

๑๒

๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาประชากรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจฐานความรู้ กรอบเวลา ช่วง ๑ ปีแรก
แผนงานวิจัยที่ ๑ แผนงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานวิจัยที่ ๒ แผนงานวิจั ยเพื่อ พัฒ นาวิส าหกิจชุม ชนนาร่องในธุรกิ จที่เป็ นเศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน
แผนงานวิจัยที่ ๓ แผนงานวิจัยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดและการสื่อสาร
ในประชาคมโลก ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โลจิสติกส์สาหรับสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์
ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แผนงานวิจัยที่ ๔ แผนงานวิ จั ย ต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพเพื่ อ
เสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนบนพื้นที่สูง ด้านอาหาร ยาสมุนไพร และพลังงานชีวภาพ
โดยพัฒนาต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจของชาติ
แผนงานวิจัยที่ ๕ แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีศักยภาพในการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยที่มุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของประชากรบนพื้น ที่สูง เพื่อสร้า ง
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่ดี และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒
แผนงานวิจัยที่ ๑ แผนงานวิ จัยการจั ดการองค์ความรู้ และการสร้ างกลไกในการบริห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้า และป่าไม้) อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
แผนงานวิจัยที่ ๒ แผนงานวิจัยกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ นาชุมชน หั วหน้าครัวเรือน
และเยาวชน ในการจัดการองค์ความรู้ กฎระเบียบของชุมชน ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ เงินกองทุน และเงินออม
รวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
แผนงานวิจัยที่ ๓ แผนงานวิ จั ย กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น และการจัดการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับ
บริบทของภูมิสังคมและชุมชน
แผนงานวิจัยที่ ๔ แผนงานวิจัยกระบวนการปรับตัวของสังคม และการพัฒนานโยบายของ
องค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น แบบมี ส่ ว นร่ ว มของประชากร ภาคี เ ครื อ ข่ า ย การสร้ า งความเข้ า ใจและการปรั บ ปรุ ง
กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐในส่วนกลางและในพื้นที่
แผนงานวิจัยที่ ๕ แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการปัญหามลพิษ เช่น การจัดการขยะ ปัญหา
หมอกควัน ปัญหาสารเคมีเกษตรตกค้าง ปัญหาน้าเสีย
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบบูรณาการในเชิงลุ่มน้า
กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๓-๔
แผนงานวิจัยที่ ๑ แผนงานวิจัยเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหา
ยาเสพติด เยาวชน ในเชิงลุ่มน้า
แผนงานวิจัยที่ ๒ แผนงานวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการและการมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ครั ว เรื อ น และเศรษฐศาสตร์ ท รั พ ยากรเพื่ อ รองรั บ นโยบายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม

๑๓
(Corporate Social Responsibility : CSR) และ การจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
(Payment for Ecosystem Services : PES)
แผนงานวิจัยที่ ๓ แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวน้าฝน และการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าบนพื้นที่สูงแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมของชุมชน
แผนงานวิจัยที่ ๔ แผนงานวิจัยเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ไม้ที่ถูกทาลาย การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
แผนงานวิจัยที่ ๕ แผนงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ และการชะพังทลายของ
หน้าดิน

๙. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๙.๑ รัฐบาลให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม
๙.๒ หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยพื้นที่สูงอย่างมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ
๙.๓ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการดาเนินการวิจัยภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๙.๔ หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องกับการแก้ไขปัญหา และพัฒ นาพื้นที่สู ง มีการประสานความร่ว มมือ
นาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงอย่างจริงจัง

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan)
ภายหลังจากการกาหนดยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็นด้านพื้นที่สูงแล้ว จะมีการกาหนด
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้ องกันและส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มีการกาหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนดาเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะต่อๆ
ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะทาให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น
๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูง จะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กรจานวนมาก
และเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและต่อเนื่อง
โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector
Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ซึ่ง
จะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการดาเนินการการพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการ
ยกระดับ ความร่ ว มมือ ของนั กวิจั ย ในสหวิทยาการ และช่ว ยอ านวยความสะดวกในการติดต่อ สื่ อสารและ
ประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้
๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร
มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ
ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้สาหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจานวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ

๑๔
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่กาหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะนาไป
พัฒนารูปแบบการวิจัยด้านพื้นที่สูงต่อไป
๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย
สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการทาวิจัยในส่วนที่เกี่ย วข้องในเรื่องพื้นที่สูง ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นการทา
วิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการทาวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล

๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในการนายุทธศาสตร์ การวิจัยไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อรับรู้ผลสาเร็จของ
การดาเนินงานยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็น ด้านพื้นที่สูงด้วยการบริหารจัดการระบบ จาเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้ การบริหารจัดการระบบวิจัย ซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้
๑๑.๑ การประเมินก่อนดาเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย
๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างดาเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงานที่เกิดจากการนายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่
๑๑.๓ การประเมิ น ผลหลั ง ด าเนิ น การวิ จั ย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิ จั ย ที่ ห น่ ว ยงาน
ดาเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลั พธ์ของการวิจัย โดยเปรียบเทีย บกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัว ชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย

