โครงการหลวงโมเดล: แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือก
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
บนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
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๓

ความเปนมา
“๕๐ ป มูลนิธิโครงการหลวง..โครงการหลวงโมเดล: การปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือก
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน”

๕

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูง
อยางยั่งยืนแบบโครงการหลวง
 เขาใจ เขาถึง พัฒนา..ตามแบบโครงการหลวง
 ขั้นตอนสําคัญและแนวทางการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง

๖
๙

๑๘
๑๘
๒๐
๒๑

คุณูปการของโครงการหลวงตอสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
 การเปนแบบอยางที่ดีของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง
 คุณูปการที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 คุณูปการของโครงการหลวงในมิติเศรษฐศาสตร

๒๓

โครงการหลวงโมเดลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒๓
๒๓
๒๔
๒๕

๒๖






ระยะที่ ๑ ระยะเริ่มตน: บุกเบิก วิจัย พัฒนา
ระยะที่ ๒ การพัฒนาอยางตอเนื่อง: กินดี อยูดี มีความสุข...ผลสําเร็จเปนที่ประจักษ
ระยะที่ ๓ การพัฒนาตามแบบโครงการหลวง: ตนแบบการพัฒนาทางเลือกบนที่สูง
ขยายผลสูพื้นที่สูงอื่นและพัฒนาสูสากล
ระยะที่ ๔ สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง

๓๒

สืบสาน รักษา ตอยอด..งานพัฒนาทางเลือกที่มั่นคงและยั่งยืนตามแบบโครงการหลวง
 สืบสาน..พระราโชบายและการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน ตามแบบโครงการหลวง
 รักษา..เปาหมายและความสําเร็จของโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ตอยอด..การพัฒนาเพื่อชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก
• การนํารูปแบบความสําเร็จของโครงการหลวงโมเดลไปตอยอด
การพัฒนาสูพื้นที่อื่นทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
• โครงการหลวงโมเดลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (UN-SDGs)

๓๔

สถาบันเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง

๒๖
๒๗
๒๗
๒๙

ความเปนมา
ในอดีตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และเปน
แนวปองกันประเทศ โดยเฉพาะดานทิศเหนือ และ
ทิศตะวันตก อีกทั้งยังเปนแหลงกําเนิดของลุมนํ้าตาง ๆ
ที่สําคัญ ไดแก ลุมนํ้าแมปง ลุมนํ้าแมกก ลุมนํ้าแมแตง
ลุมนํ้าแมแจม และลุมนํ้านานที่มีความสําคัญตอการทํา
การเกษตร และการดํารงชีพของคนพืน้ ราบในภาคเหนือ
และภาคกลางของประเทศ นับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๙
บริเวณพืน้ ทีส่ งู ซึง่ เปนจุดกําเนิดของลุม นํา้ ตาง ๆ ดังกลาว
มีปญ
 หาถูกทําลายจากการทําไรเลือ่ นลอยของประชาชน
บนพื้นที่สูง ซึ่งยากจน แรนแคน ขาดแคลนอาหาร และ
มีคุณภาพชีวิตตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ประชากรกวา
๑,๖๐๐,๐๐๐ คน ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด ตองดํารงชีพดวย
การทํ า การเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม และทํ า ไร เ ลื่ อ นลอย
เพื่อยังชีพ ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การปลูกฝน
ของชาวเขา ซึ่งเปนพืชเสพติดและผิดกฎหมายทั้งของ
ประเทศไทยและสากล ที่ตองหมุนเวียนยายพื้นที่ปลูก
ไปเรื่อย ๆ สงผลใหปา ดิน และนํ้า บนพื้นที่สูงถูกทําลาย
ไปเปนจํานวนมาก เกิดเปนภูเขาหัวโลน ดินพังทลาย
และเกิดนํ้าทวมในพื้นที่ราบ รัฐบาลไทยจึงไดเขาไป
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ดําเนินการแกไขปญหา ดวยการชวยเหลือและพัฒนา
ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เหลานี้ ภายใตการดูแลของกองพัฒนา
และสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห กระทรวง
มหาดไทย แต ป  ญ หาต า ง ๆ ยั ง คงมี อ ยู  โดยพบว า
ปาตนนํ้าลําธารทางภาคเหนือถูกทําลายไปประมาณ
ปละ ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ ไร (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๐๒๕๒๔)
นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนตนมา พระบาท
สมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
รัชกาลที่ ๙) สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง และพระบรมวงศ ไดเสด็จ
แปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม เพื่อเยี่ยมเยียน
ราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงทราบปญหาความยากจน
แรนแคน สุขอนามัยและการศึกษาที่ตํ่ากวามาตรฐาน
การทําการเกษตรแบบดั้งเดิม และการปลูกฝนของ
ชาวเขาที่ อ าศั ย อยู  บ นพื้ น ที่ สู ง ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ
สภาพแวดลอมและความมั่นคงของประเทศ จึงทรงมี

๓

๑) ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
๒) ชวยชาวไทยโดยลดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาไมและตนนํา้ ลําธาร
๓) กําจัดการปลูกฝน
๔) รักษาดิน และใชพื้นที่ใหถูกตอง คือ ใหปา อยู
สวนที่เปนปา และทําไรทําสวนในสวนที่ควร
เพาะปลูก อยาใหสองสวนนีร้ กุ ลํา้ ซึง่ กันและกัน

พระราชประสงคที่จะชวยเหลือชุมชนชาวเขาเหลานี้
ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม ในรูปแบบ “การพัฒนาแบบทางเลือก” ขึ้น
โดยในป พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดตั้ง
“โครงการพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา” ตอมาได
ปรับเปลี่ยนเปน “โครงการหลวง” เพื่อพัฒนาชุมชน
ชาวเขา โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อมนุษยธรรม
และความมั่นคงของประเทศชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๓๕
ไดเปลีย่ นสถานภาพเปน “มูลนิธโิ ครงการหลวง” เพือ่ ให
เปนองคกรนิตบิ คุ คลทีม่ กี ฎหมายรองรับ สามารถทํางาน
ไดอยางตอเนื่องมั่นคง และทรงพระราชทานหลักการ
ปฏิ บั ติ ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ในการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาทางเลื อ ก
บนพื้นที่สูง ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อั น นั บ เป น รากฐานสํ า คั ญ เพื่ อ สร า งความสมดุ ล ของ
การพัฒนาทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
ทีม่ งุ พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนา
และสรางความสมดุลทุกดานใหแกชีวิตผูคนในชุมชน
และพระราชทานแนวทางการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนชาวเขา (Royal Project
Way of Working) ไดแก (๑) ลดขั้นตอน (๒) เร็ว ๆ เขา
(๓) ปดทองหลังพระ และ (๔) ชวยชาวเขาใหชวยตนเอง
เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค สํ า คั ญ ของโครงการหลวง
ประกอบดวย

๔

การปฏิบตั งิ านของโครงการหลวงไดรบั ความรวมมือ
และการมีสว นรวมของอาสาสมัครจากหนวยงานราชการ
และสถาบั น การศึ ก ษา ได แ ก กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และมหาวิ ท ยาลั ย ต า ง ๆ อาทิ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ และมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ รวมทัง้ หนวย
งานจากตางประเทศและองคการระหวางประเทศ ไดแก
หนวยงาน USDA/ARS กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลนิวซีแลนด ออสเตรเลีย ญี่ปุน ไตหวัน United
Nation/Thai Program for Drug Abuse Control:
UNPDAC (ปจจุบันคือ สํานักงานวาดวยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแหงสหประชาชาติ United Nations
Office on Drugs and Crime-UNODC)
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว รั ช กาลที่ ๙
ทรงพระราชทานแนวทางการปฏิ บั ติ ง านการพั ฒ นา
ทางเลือก โดยการขับเคลื่อนดวย “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และหลักการทรงงาน ๓ ประการ
คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา เพื่อสรางความสมดุลใหแก
ชีวิตผูคนในชุมชนในทุก ๆ ดาน อันเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาบนพื้นที่สูงของประเทศไทย อาจถือไดวา
ประเทศไทยเปนประเทศแรกทีเ่ ริม่ ดําเนินแนวทางพัฒนา
ทางเลือก โดยการบูรณาการพัฒนาแบบองครวม ทีส่ งั่ สม
แนวปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๕๐ ป จนเกิดผลสําเร็จ
เปนรูปธรรมสามารถเปนแบบอยางใหแกพื้นที่สูงอื่น ๆ
ทั้งในและตางประเทศตามเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ
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ศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนแบบโครงการหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชดํารัสเรื่อง “ชวยชาวเขาและโครงการ
ชาวเขา” เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนเสมือน
นโยบาย เปาหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่สําคัญของโครงการหลวง ความวา…
“เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขา
นั้นมีประโยชนโดยตรงกับชาวเขาเพื่อที่จะสงเสริม
และสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถ
เพาะปลูกสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนและเปนรายไดกบั เขาเอง
ทีม่ โี ครงการเชนนี้ จุดประสงคอยางหนึง่ คือมนุษยธรรม
อยากทีจ่ ะใหผอู ยูใ นทีท่ รุ กันดารสามารถทีจ่ ะมีความรูแ ละ
พยุงตัวใหมคี วามเจริญได อีกอยางหนึง่ ก็เปนเรือ่ งชวย
ในทางที่ทุกคนเห็นวาควรจะชวย เพราะเปนปญหา
ใหญกค็ อื ปญหาเรือ่ งยาเสพติด ถาเราสามารถทีจ่ ะชวย
ชาวเขาปลูกพืชที่เปนประโยชนมาก เขาจะเลิกปลูก
ยาเสพติด คือ ฝน ทําใหนโยบายการระงับการปราบ
การสูบฝน และการคาฝน ไดผลดี อันนีเ้ ปนผลอยางหนึง่
ผลอีกอยางหนึ่งซึ่งสําคัญมากก็คือ ชาวเขาตามที่รู
เปนผูทําการเพาะปลูกที่อาจทําใหบานเมืองเราไปสู
หายนะได โดยที่ถางปาและปลูกโดยวิธีไมถูกตอง
ถาพวกเราทุกคนไปชวยเขาก็เทากับชวยบานเมือง
ใหมีความดี อยูดีกินดี และปลอดภัยไดอีกทั่วประเทศ
เพราะวาถาเราสามารถทําโครงการนี้ใหสําเร็จให
ชาวเขาอยูเปนหลักเปนแหลง สามารถที่จะมีการอยูดี
กินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายจะ
รักษาปา รักษาดินใหเปนประโยชน
ตอไป ประโยชนอนั นีจ้ ะยัง่ ยืนมาก”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรง
เขาใจถึงแกนแทของปญหาที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สูงของ
ประเทศไทย ไมวาจะเปนปญหาความยากจน การทําไร
เลือ่ นลอยและปลูกฝน เพือ่ ยังชีพ ทําใหสงิ่ แวดลอมตนนํา้
ถู ก ทํ า ลาย พื้ น ที่ ห ลายแห ง กลายเป น ภู เ ขาหั ว โล น
โดยปญหาตาง ๆ เกิดขึน้ จากการดํารงชีวติ แบบวิถดี งั้ เดิม
ที่ยังไมถูกตองตามหลักวิชาการ เนื่องจากชาวเขายัง
ขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการประกอบอาชีพ
การใชกฎหมายควบคุมเพียงอยางเดียว ไมสามารถแกไข
ปญหาดังกลาวได จึงทรงพระราชทานแนวทางการแกไข
ปญหาแบบทางเลือก โดยใหดําเนินการพัฒนาชาวเขา
ที่ถือวาเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญที่สุดบนพื้นที่สูง
สามารถประกอบอาชีพทีถ่ กู กฎหมาย อยูร ว มกับปาและ
สิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู ไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยทรง
มอบหมายใหโครงการหลวงวิจัยคนควาพันธุพืชและ
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พั น ธุ  สั ต ว ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มของพื้ น ที่ สู ง
กอนนําไปสงเสริมใหชาวเขาดําเนินการเพื่อทดแทน
การปลูกฝนตอไป
โครงการหลวงไดศึกษา คนควา และวิจัย โดยเริ่ม
จากการวิเคราะหประเด็นปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนชาวเขา
บนที่สูง ดวยวัตถุประสงคหลักเพื่อชวยชาวเขาใหเลิก
ปลูกฝนซึ่งผิดกฎหมาย ปรับเปลี่ยนไปสูการปลูกพืช
เขตหนาวทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม เพือ่ สรางรายได และ
ลดการบุกรุกพืน้ ทีป่ า โดยการทําไรเลือ่ นลอย การดําเนินงาน
เริ่มจากใหชาวเขาเหลานี้ไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง
ดังนั้นในระยะแรกโครงการหลวงจึงใหความรู และ
คําแนะนําแกเกษตรกรชาวเขาโดยใหทดลองปลูกพืช
เขตหนาวเพื่อทดแทนการปลูกฝน เมื่อผลลัพธที่ไดเปน
ที่ประจักษวา พืชอื่นนั้นสามารถสรางรายไดมากกวาฝน
พืน้ ทีป่ ลูกฝน จึงถูกทดแทนดวยพืน้ ทีก่ ารเกษตรโดยมิตอ ง
ใชกฎหมายบังคับซึง่ อาจจะเปนขอขัดแยงในการปกครอง
ดูแลชาวเขาในระยะยาว นอกจากนีย้ งั สามารถเปนแบบ
อยางใหชาวเขารายอื่นไดปฏิบัติตาม เปนผลใหรูปแบบ
การพัฒนาพืชทางเลือกทดแทนฝน ไดขยายผลออกไป
อยางกวางขวางยังพืน้ ทีอ่ นื่ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง สามารถช ว ยให ช าวเขาเปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต
จากการทําไรเลื่อนลอยมาเปนการเกษตรที่ยั่งยืนและ
ยังเปนการชวยฟนฟูและอนุรักษพื้นที่ปาตนนํ้าลําธาร
สูความอุดมสมบูรณ ซึ่งจะเปนประโยชนตอประชาชน
ทั้งประเทศและประชาชนทั่วโลกตอไป ดวยหลักการ
ทรงงาน ๓ ประการ คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ดวยวิธกี าร
ระเบิดจากขางใน
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เขาใจ เขาถึง พัฒนา..
ตามแบบโครงการหลวง
๑) เขาใจ..วิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของชาวเขาและบริบทพืน้ ทีส่ งู
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมี
ความเขาใจวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของชาวเขาและบริบทบนพืน้ ทีส่ งู
อยางแทจริง ทรงเล็งเห็นวา (๑) ชาวเขาปลูกฝน ซึ่งเปน
พืชหลักเพือ่ หารายไดมาเลีย้ งครอบครัว แนวทางการแกไข
เพื่อใหชาวเขาเลิกปลูกฝนที่เหมาะสม คือ ตองหาพืช
ที่มีประโยชนและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่ดีกวามา
ทดแทนฝน (๒) การเพาะปลูกดวยวิธีดั้งเดิมไมถูกตอง
ซึ่งจะนําไปสูการทําลายปาตนนํ้า จึงควรแนะนําการ
เพาะปลูกทีถ่ กู ตองตามหลักวิชาการ เพือ่ ใหไดผลผลิตทีด่ ี
หรือสามารถนํามาแปรรูปเพื่อสรางรายได รวมถึงการ
ใชประโยชนจากปาอยางถูกตองและเหมาะสม และ
(๓) ตองยกระดับคุณภาพชีวติ ของชาวเขาดวยการเกษตร
ทีม่ กี ารศึกษา คนควา วิจยั เพือ่ ใหไดผลผลิตทีด่ ี สามารถ
นํามาแปรรูปและสรางรายได เพื่อใหความเปนอยูของ
เกษตรกรดีขึ้น
บริ บ ทและสภาพแวดล อ มที่ เ ป น พื้ น ที่ สู ง ของ
ประเทศมีอากาศเย็น ทําใหชนิดพันธุพ ชื และสัตวทเี่ หมาะ
สมกับพืน้ ทีส่ งู มีความแตกตางจากชนิดพันธุพ ชื และสัตว
ในพืน้ ทีร่ าบ ดังนัน้ ในระยะเริม่ แรกโครงการจึงมีเปาหมาย
ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อหาชนิดพืช คัดเลือกและพัฒนา
พันธุพ ชื สัตว และพัฒนาการเกษตรทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ของพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ใหไดมาซึง่ ชนิด หรือพันธุพ ชื และสัตวที่
สามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตที่ดี กอนนําผลไป

ขยายใหแกเกษตรกรชาวเขาเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว
โดยใชวิธีที่ถูกตองและใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม
และมีการควบคุมไมใหมีการทําลายปาตนนํ้าเพิ่มเติม
ซึ่งสงผลดีทั้งในดานสิ่งแวดลอม การรักษาปาตนนํ้า
นอกจากนี้พันธุพืชที่ไดจากการศึกษาวิจัยไดสงเสริมให
เกษตรกรปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ซึ่งเปนไม
หรือผลิตผลที่ชาวเขานําไปใชประโยชนได จึงทําใหเกิด
ความหวงแหน ไมโคนตนไม และไมทําลายปา
ปจจุบันการคนควา วิจัย พันธุพืชและพันธุสัตว
ตาง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูง ยังคงดําเนินการมา
อยางตอเนือ่ ง ผลงานวิจยั ตาง ๆ ทัง้ พันธุพ ชื และพันธุส ตั ว
ที่โครงการหลวงไดพัฒนาสามารถสรางรายไดใหแก
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง นอกจากนี้ยังถูกนําไป
ใชประโยชนในพื้นที่สูงอื่นของประเทศไทยที่มีสภาพ
แวดลอมที่มีความคลายคลึงกันอยางกวางขวาง
๒) เขาถึง..ชุมชนพื้นที่สูงบนดอยหางไกลและบริบท
ทางสังคม
การเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เพื่ อ ทรงงาน และ
เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ตาง ๆ ในเขตภาคเหนือ โดย
เฉพาะอย า งยิ่ ง ในพื้ น ที่ โ ครงการหลวงของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศ
ทุกพระองคอยางไมทรงถือพระองคและเปนกันเองกับ
ชาวเขา ทําใหเกษตรกรชาวเขามีขวัญและกําลังใจ ตั้งใจ
ปฏิบัติงานในการเพาะปลูกพืชทดแทนฝนจนทําใหการ
ปลูกฝนหมดไป ชาวเขายังใหความรวมมือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง และชวยอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และฟน ฟูปา ตนนํา้ ลําธาร ตลอดจน
สรางผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ และ
พระบรมวงศทกุ พระองค ทรงเปนแบบอยางของผูน าํ ทีด่ ี
ในการเปนนักพัฒนา จากการเสด็จพระราชดําเนินไปถึง
พื้นที่สูงบนดอยที่หางไกลของราษฎรชาวเขา ทําใหทรง
ทราบถึงสภาพชีวติ ความเปนอยู และสภาพปญหาตาง ๆ
ซึง่ สามารถชวยบรรเทาทุกข และแกไขปญหาบนพืน้ ทีส่ งู

ใหกบั ราษฎรชาวเขาไดอยางถูกตองเหมาะสมกับวิถชี วี ติ
ของชาติพนั ธุ วัฒนธรรม บริบททางสังคม และสิง่ แวดลอม
การปฏิบัติงานระยะเริ่มตนนั้น คณะอาสาสมัคร
จากมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ที่มาปฏิบัติงาน
ถวาย ไดออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวเขาในหมูบาน
เปนประจําทุกสัปดาห เพื่อใหความรู คําแนะนํา สาธิต
และอบรมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ซึ่งเรียกหมูบาน
เหลานี้วา หมูบานเยี่ยมเยียน อาทิ
อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รับผิดชอบ บานชางเคีย่ น แมสาใหม อางขาง และแกนอย
 อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม รับผิดชอบ
บานดอยปาคา หวยผักไผ ปูหมื่นในบานใหมรมเย็น
ถํ้าเวียงแก บานสวด และจอมหด
 อาสาสมัครจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แมโจ รับผิดชอบ บานวังดิน ผาหมี สะโงะ และเมืองงาม
 อาสาสมัครจากกรมวิชาการเกษตร และศูนย
พัฒนาและสงเคราะหชาวเขากรมประชาสงเคราะห
รับผิดชอบ บานแมลานอย หวยฮอม ดง ปาแป และรากไม
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นอกจากการออกเยี่ยมเยียนพื้นที่ของอาสาสมัคร
แลว โครงการหลวงไดกาํ หนดใหเจาหนาทีโ่ ครงการหลวง
ไปปฏิบัติงานประจําอยูในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงอยางใกลชิด โดยจัดตั้งเปนศูนยพัฒนา
โครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวง เพื่อรับทราบ
ปญหา ความตองการของชุมชน และทําหนาที่เปน
นักพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยจั ด เป น หน ว ยปฏิ บั ติ ง าน เรี ย กว า ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวง หรือสถานีเกษตรหลวง ซึ่งกระจายอยู
บนพื้นที่สูงตาง ๆ ที่โครงการหลวงดําเนินงาน
จากการเขาถึงชุมชนชาวเขาบนพืน้ ทีส่ งู ไดรบั ทราบ
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นจริง และความจําเปนของชุมชนจน
ชุ ม ชนให ก ารยอมรั บ และร ว มใจปฏิ บั ติ ง านสานต อ
พระราโชบาย นับไดวาเกิดเปนกระบวนการระเบิดจาก
ขางใน หรือบนพืน้ ฐานทีเ่ ปนอยูจ ริงของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
โดยมุงพัฒนาคนในชุมชนชาวเขาใหเปนศูนยกลาง
ในการดําเนินงานพัฒนาและผลักดันใหเกิดการดําเนินงาน
ในรู ป แบบประชาคมร ว มกั น พั ฒ นา เพื่ อ สนั บ สนุ น
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิน่ และสังคม
โดยเน น การมี ส  ว นร ว มของชาวเขาให ส ามารถแก ไ ข
ปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เกิดความโปรงใสและเปนธรรมในสังคม
แนวคิดหลักในการดําเนินงานดังกลาวคือ การพัฒนา
แบบองค ร วมที่ ใ ช ค นเป น ศู น ย ก ลางในการพั ฒ นา
มีสหวิชาการแบบองค ร วม กล า วคื อ มี อ งค ค วามรู 
การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง อย า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ตามแบบ
โครงการหลวงเปนแนวทางการทํางาน

๘

๓) พัฒนา..จากพืน้ ฐานของปญหาและความตองการ
ของชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง เป น หลั ก การดํ า เนิ น งาน
พระราชทาน
โครงการหลวงไดดําเนินการพัฒนาบนพื้นฐาน
ความรวมมือรวมใจ พัฒนาตามสภาพปญหา และสภาพ
ชุมชน โดยการบูรณาการความรวมมือจากหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละสวนกลาง ในการสนับสนุน
การพัฒนาองคความรูดานการเกษตร ดานการพัฒนา
โครงสร า งพื้ น ฐานที่ จํ า เป น ต อ การดํ า รงชี วิ ต และ
การเกษตร ดานการศึกษาและสุขอนามัยของชาวไทย
ภูเขา ดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาตนนํ้าลําธาร
โดยการมี ส  ว นร ว มของประชาชนชาวเขาในชุ ม ชน
(Participation) เพื่ อ ร ว มกั น ทํ า งานในการพั ฒ นา
(Collaboration) โดยการนําองคความรูท ไี่ ดรบั จากการ
วิจัยไปสงเสริมเกษตรกร เกษตรกรไดรับความรูและเกิด
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การเพาะปลู ก พื ช ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษา
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน
จากการรวมกลุมของเกษตรกรกลุมตาง ๆ อาทิ สหกรณ
การเกษตร และกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
การปฏิ บั ติ ต ามแนวพระราชประสงค แ ละ
พระราชดําริในการดําเนินงานอยางเขาใจ เขาถึง ดวย
ยุทธวิธีการปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวงเกิดจากพระราช
วิ นิ จ ฉั ย ทรงทดลองการใช วิ ธี ก ารพั ฒ นาทางเลื อ ก
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืน ภายใตหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
สามารถสรางความสมดุลใหแกชวี ติ ผูค นในชุมชนบนทีส่ งู
ทั้ง ๓ มิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ซึ่งถือเปนรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)
ในการพัฒนาแบบองครวมอยางครบวงจร แนวปฏิบัตินี้
ไดรบั การเผยแพรและขยายองคความรูแ ละประสบการณ
เกือบ ๕๐ ป ไปสูอ งคกรอืน่ ๆ ทัง้ ภายในและตางประเทศ
อยางกวางขวาง เพื่อแกไขปญหาในการพัฒนาเกษตร
ทีส่ งู การปลูกพืชเสพติด ความยากจน และความหิวโหย

ขั้นตอนสำคัญและแนวทาง
การพัฒนาทางเลือกบนพืน
้ ทีส่ งู
ของโครงการหลวง

ตลอดจนป ญ หาที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและสภาวะความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ
ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
กลาวไดวา การขับเคลื่อนการพัฒนาในรูปแบบ
โครงการหลวงนี้ ยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งคน
ชุมชน ภาครัฐ เอกชน และนานาประเทศ และการพัฒนา
แบบครบวงจร คือ ตนนํ้า..เริ่มจากการวิจัยเพื่อสราง
องคความรู กลางนํา้ ..นําไปสูก ารสงเสริมพัฒนาเพือ่ สราง
อาชีพ และปลายนํ้า..ที่สอดรับดวยการจัดการดานการ
ตลาด จึงเปนหนทางสูความสําเร็จในการแกปญหา
การปลูกฝน ความยากจนแรนแคน การทําไรเลื่อนลอย
การทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มบน
พื้นที่สูงของโครงการหลวง

๑) งานวิจัย
การวิจยั และการพัฒนาทางเลือกทีย่ งั่ ยืนตามแบบ
โครงการหลวงตั้งอยูบนพื้นฐานของความจําเปนตองมี
ความรู  เ พื่ อ การพั ฒ นาและสามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด
ดังพระราชดํารัสทีว่ า “เมือ่ ไมรตู อ งวิจยั ” โครงการหลวง
วิ จั ย ค น คว า หาพั น ธุ  พื ช และพั น ธุ  สั ต ว ท่ี เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมตาง ๆ กอนนําไปพัฒนาและสงเสริม
ใหกบั ชาวเขาเพาะปลูกเพือ่ สรางรายได ในป พ.ศ. ๒๕๑๒
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๙ ไดพระราชทาน
ทุนทรัพยจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ทรงพระราชทาน
เพื่ อ ให ค ณาจารย แ ละนั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร เริม่ ทําการทดสอบ โดยการเปลีย่ นยอดทอ
พื้นเมืองเปนทอพันธุดี และทดสอบพืชเขตหนาวชนิด
อืน่ ๆ ซึง่ ตอมาเรียกพืน้ ทีว่ จิ ยั ดังกลาววา “สวนสองแสน”
และพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้ง “สถานีวิจัยและศูนยฝก
อบรมเกษตรที่สูงขุนชางเคี่ยน” โดยใหคณาจารยและ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมดําเนินการศึกษาวิจัย
พืชและสัตวชนิดตาง ๆ ไปพรอมกัน นอกจากนี้ในระยะ
เริ่มตนโครงการหลวงไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
USDA/ARS กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รวมทัง้ ไดรบั
การสนับสนุนพันธุพ ชื และผูเ ชีย่ วชาญจากสาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน) เพื่อดําเนินงานวิจัยหาพันธุพืชชนิดตาง ๆ
ทดแทนฝน เมื่อโครงการหลวงไดพันธุพืชที่เหมาะสม
จากงานวิจัยแลว จึงจําเปนตองมีองคความรู วิธีการ
เพาะปลูกที่ดีและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
การจําหนาย และการแปรรูปผลิตผลทีเ่ หมาะสม เพือ่ เปน
การเพิ่มมูลคาใหกับผลิตผล ซึ่งมีการศึกษาวิจัยดังนี้

๙

๑.๑) ดานการผลิตพืช ในระยะเริ่มแรกยังไมมี
พันธุพ ชื และองคความรูก ารเพาะปลูกพืชบนพืน้ ทีส่ งู อีกทัง้
การคมนาคมยากลําบาก ยังไมมถี นน จึงเนนการหาพันธุ
พืชอาหารที่มีอายุการเก็บรักษานาน ทนตอการขนสง
และเหมาะสมตอสภาพแวดลอมบนที่สูงหางไกล ไดแก
(๑) ขาวและพืชไร โดยการศึกษาวิจัยและสงเสริมการ
ปลูกขาวทีถ่ กู ตองและใหเพียงพอตอการบริโภคเพือ่ ยังชีพ
และนําเขาเมล็ดพันธุถ วั่ แดงหลวง ถัว่ ไลมา และถัว่ ปนโต
เพื่อศึกษาวิจัยพันธุที่เหมาะสม (๒) ไมผลเขตหนาว
เริ่มจากการปรับปรุงทอพันธุพื้นเมือง ตอมามีการวิจัย
การปลูกไมผลเขตหนาว ไมผลกึง่ หนาว และไมผลขนาดเล็ก
ชนิ ด อื่ น ๆ ที่ เ หมาะสมกั บ การปลู ก บนพื้ น ที่ สู ง ของ
ประเทศ และสามารถสรางรายไดทมี่ นั่ คงใหแกเกษตรกร
ไดเปนอยางดี (๓) พืชผักเขตหนาว โดยการศึกษาวิจัย
และปรับปรุงพันธุพืชผักเขตหนาวชนิดตาง ๆ เพื่อเปน
แหลงรายไดระยะสัน้ ระหวางทีร่ อไมผลยืนตนใหผลผลิต
(๔) ไมดอกไมประดับ โดยนําไมดอกไมประดับจํานวน
หลายชนิดและหลายพันธุม าทําการวิจยั และทดลองปลูก
อาทิ คารเนชัน แกลดิโอรัส และซิมบิเดียม (๕) กาแฟ
อาราบิกา โดยการวิจัยเพื่อหาพันธุตานทานโรคราสนิม
และการศึ ก ษาด า นการปฏิ บั ติ รั ก ษาการปลู ก กาแฟ
อาราบิกา บนพืน้ ทีส่ งู รวมทัง้ สงเสริมใหกบั เกษตรกรปลูก
ควบคูกันไป (๖) ชาพันธุอูหลงเบอร ๑๒ และอูหลง
กานออน โดยไดจดั ทําเปนแปลงวิจยั ทดสอบพันธุใ นพืน้ ที่
โครงการหลวงกอน ตอมาจึงไดขยายผลสงเสริมไปให
เกษตรกรปลูกตอไป (๗) การปรับปรุงพันธุและขยาย
พันธุพ ชื เพือ่ ผลิตเมล็ดพันธุพ ชื จากพันธุข องโครงการหลวง
และขยายพันธุโดยใชทอนพันธุที่ดีและเหมาะสมไวใช
สงเสริมใหกับเกษตรกร ซึ่งชวยลดการนําเขาพันธุจาก
ตางประเทศ และลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร
๑.๒) ด า นปศุ สั ต ว แ ละประมง ระยะแรก
โครงการหลวงเริ่มทดลองและสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยง
ไกพันธุพื้นเมือง และสุกรพันธุพื้นเมือง เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน ตอมาไดวิจัยการเลี้ยงแกะ ผึ้ง รวมถึงการวิจัย
และพัฒนาไกพนื้ เมืองลูกผสม ไกเบรส ไกกระดูกดํา สุกร

๑๐

พั น ธุ  พื้ น เมื อ งลู ก ผสม และควายนม เพื่ อ บริ โ ภคใน
ครัวเรือนและจําหนายหากมีผลผลิตเหลือ ตลอดจนการ
ศึกษาวิจัยการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวเพื่อใชเปน
พลังงานทดแทนกาซ LPG หรือไมฟน และการใชประโยชน
จากวัสดุรองพื้นคอกหมูหลุมเปนปุย สําหรับงานประมง
โครงการหลวงรวมกับกรมประมง เริ่มดําเนินการวิจัย
และเพาะเลี้ ย งสั ต ว นํ้ า เศรษฐกิ จ บนพื้ น ที่ สู ง ของ
โครงการหลวง โดยการทดลองเลีย้ งและขยายพันธุส ตั วนาํ้
ชนิดตาง ๆ เพื่อลดการนําเขาจากตางประเทศไดสําเร็จ
เปนที่ตองการของตลาด ไดแก ปลาเรนโบวเทราต
ปลาสเตอรเจียนซึ่งนิยมนําไขมาทําคาเวียร ปูขน และ
กุงกามแดง
๑.๓) ด า นทรั พ ยากรป า ไม แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
โครงการหลวงเริ่มดําเนินงานวิจัยเพื่อฟนฟูสภาพปาไม
ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอางขาง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๕
โดยนําพันธุไ มโตเร็วจากสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มากกวา
๒๐ ชนิด มาทดลองปลูกเปนระยะเวลากวา ๑๒ ป
พบว า เป น พั น ธุ  ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มเพี ย ง
๔ ชนิด ๒๐ สายพันธุ ตอมาไดนําไปสงเสริมใหชุมชน
ชาวเขาในพื้นที่ปลูกเปนปาชาวบานภายใตโครงการปา
ชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งสอดคลองตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ เรื่องการปลูกปา ๓ อยาง
ประโยชน ๔ อยาง ในพื้นที่โครงการหลวง
๑.๔) การแปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า ให ผ ลิ ต ผล
ทางการเกษตร เมือ่ ปริมาณผลิตผลทีไ่ ดจากการวิจยั และ
นําไปสงเสริมใหแกเกษตรกรมีมากขึ้น ไดสงผลกระทบ
ตอเกษตรกรที่จําหนายผลิตผลทางเกษตรผานพอคา
คนกลาง เพราะถูกกดราคาเปนอยางมาก จึงมีการจัดตัง้
โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปแหงแรกที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม เพื่อชวยใหเกษตรกรจําหนายผลผลิตใหได
ราคาสูงขึ้น และดําเนินการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ
ชนิดอืน่ ๆ เพือ่ การอุปโภคและบริโภค อาทิ การวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑสตรอวเบอรรี และไมผลเขตหนาวอืน่ ๆ

๑๑

รวมทั้งพืชสมุนไพร ธัญพืช และพืชผักตาง ๆ ดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตผล และตั้ง
“โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๑” ณ อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม ขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อชวยเหลือ
ดานการรับซือ้ ผลผลิตจากพืชทีส่ ง เสริมในราคาเปนธรรม
โดยนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑในเครื่องหมายการคา
“ดอยคํา” เปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการ
เกษตร ตลอดจนการจัดหาชองทางกระจายสินคาสูต ลาด
รวมถึงจัดใหมีการคนควา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารตามแนวพระราชดําริ “อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ
การพัฒนาชนบท” ตอมามีการตั้งโรงงานหลวงอาหาร
สําเร็จรูป ขึน้ อีกจํานวน ๓ แหง ดวยวัตถุประสงคเดียวกัน
ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ พระบาทพระเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๙ มีพระราชดําริใหสาํ นักงานทรัพยสนิ พระมหากษัตริย
รั บ ช ว งดํ า เนิ น กิ จ การโรงงานหลวงฯ ตอจากมูลนิธิ
โครงการหลวง โดยจัดตัง้ เปนนิตบิ คุ คลภายใตชอื่ “บริษทั
ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด” เพื่อดําเนินกิจการ
ในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) บริษัทฯ

๑๒

จึงเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสรางสุขใหสังคม
ดวยการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน
๑.๕) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการ
สูญเสียของผลิตผล เริม่ ดําเนินการศึกษาวิจยั โดยจัดทํา
ดัชนีเก็บเกีย่ วและชัน้ มาตรฐานของผลิตผลโครงการหลวง
ตอมามีการวิจยั เรือ่ งหองเย็นธรรมชาติ (Passive cooling)
และไดสรางหองเย็นธรรมชาติขึ้นที่สถานีเกษตรหลวง
อ า งขางเพื่ อ ใช เ ก็ บ รั ก ษาผลิ ต ผล รวมถึ ง การวิ จั ย
เพือ่ ศึกษาคุณภาพ การลดการสูญเสีย และรักษาคุณภาพ
ของผลิ ต ผลโครงการหลวง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารวิ จั ย
เพื่อปรับปรุงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทั้งระบบ
๑.๖) ด า นการตลาด เมื่ อ ผลผลิ ต มี ม ากขึ้ น
จึ ง เริ่ ม นํ า ผั ก ผลไม และดอกไม เ ขตหนาว ซึ่ ง ปลู ก
เพื่อทดแทนฝนออกจําหนายในจังหวัดเชียงใหม และ
กรุงเทพฯ จึงจําเปนตองมีการศึกษาวิจยั ระบบการตลาด
ที่เหมาะสมสําหรับสินคาโครงการหลวง เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานดานการตลาด โดยไดวจิ ยั เรือ่ งการตลาดสินคา
เกษตรบนพื้นที่สูง การกําหนดราคาและสวนเหลื่อม
การตลาด ประเมินพฤติกรรมและความเห็นของผูซื้อ
และผลกระทบจากการคาเสรี
สัมฤทธิผลจากงานวิจยั พืชและสัตวเขตหนาวชนิด
ตาง ๆ เพือ่ ทดแทนการปลูกฝน ไดนาํ ไปสงเสริมใหชาวเขา
ผูป ลูกฝน ไดทดลองปฏิบตั ดิ ว ยตนเอง โดยโครงการหลวง
ใหความรูและคําแนะนํา เมื่อผลลัพธที่ไดเปนที่ประจักษ
วาพืชอื่นนั้นสามารถสรางรายไดมากกวาฝน ชาวเขาจึง
เปลีย่ นวิถชี วี ติ จากการทําไรเลือ่ นลอยมาเปนการเกษตร
ที่ ยั่ ง ยื น และพื้ น ที่ ที่ เ คยปลู ก ฝ  น ได ถู ก ทดแทนด ว ย
พืชเมืองหนาวและกิจกรรมทางการเกษตรชนิดตาง ๆ
ปจจุบันโครงการหลวงไดนําผลจากงานวิจัยไปถายทอด
สูชาวเขาในหมูบานตาง ๆ ในการเพาะปลูกและการ
เลีย้ งสัตว รวมกวา ๒๘๘ ชนิด ๕๘๕ พันธุ เพือ่ การบริโภค
ในครัวเรือน และการนําไปจําหนายเพื่อสรางรายได
ทดแทนการปลูกฝน รวมทั้งไดดําเนินการขึ้นทะเบียน
พันธุพืชใหมในกลุม พืชผัก ไมผล และไมดอก รวม
๑๙ ชนิด จํานวนทั้งสิ้น ๕๗ พันธุ และยื่นขอจดสิทธิบัตร

๗๔ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ๒ สิทธิบัตร ตลอดจนได
องคความรู และเทคโนโลยีใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง านและดู แ ลรั ก ษาได ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ป จ จุ บั น
พืชหลายชนิดกลายเปนพืชสําคัญของประเทศไทย และ
เกิดความสําเร็จอยางขวางขวาง
๒) งานพัฒนาทางเลือกแบบองครวมอยางมีสว นรวมมือ
ของทุกภาคสวน
ในระยะแรกการศึกษาวิจยั และพัฒนาชุมชนชาวเขา
ดําเนินงานในพื้นที่ไมกี่แหง ตอมาเมื่อองคความรูของ
โครงการหลวงและผลงานวิจยั ในมิตดิ า นเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม มีความกาวหนามากขึ้น จึงนําไปสูการ
พัฒนาทางเลือกที่มีการจัดใหเปนระบบของการพัฒนา
ทางเลือก การใหความรูใหคําแนะนําแกชุมชนชาวเขา
นําไปปฏิบัติ ทั้งนี้ไดรับความรวมมือจากชุมชนชาวเขา
อยางยินยอมพรอมใจ เกิดการมีสวนรวมอยางแข็งขัน
โดยในป พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งหนวย
ปฏิบัติงานโครงการหลวงในพื้นที่ชุมชนชาวเขาในพื้นที่
ทุรกันดารขึน้ เพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวไทย
ภูเขา ลดการปลูกฝน และฟนฟูปาตนนํ้าลําธารใหเปน
รูปธรรมมากขึ้น ซึ่งระยะแรกใชงบประมาณดําเนินงาน
จากพระราชทรัพยที่ทรงพระราชทาน ในการเริ่มงาน
พัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขาในลักษณะการพัฒนาหมูบ า น
เชิงบูรณาการ รวมกับชุมชนชาวเขา โดยมีอาสาสมัคร

จากหนวยงานราชการเปนผูดูแลรับผิดชอบในกิจกรรม
ต า ง ๆ ของโครงการหลวงแต ล ะแห ง ต อ มาจึ ง มี
การบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐทั้งจาก
สวนกลางและสวนทองถิน่ มากขึน้ จึงเรียกหนวยปฏิบตั งิ าน
ของโครงการหลวงวา “ศูนยพัฒนาโครงการหลวง”
มีคณาจารยและนักวิชาการจากหนวยราชการตาง ๆ มา
เปนอาสาสมัครปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการบริหาร
โครงการ ในพื้นที่แตละแหง เพื่อพัฒนาชุมชนชาวเขา
ในพื้นที่ตาง ๆ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ
กรมประชาสงเคราะห กรมพัฒนาทีด่ นิ สํานักงานเกษตร
ภาคเหนือ และกรมสงเสริมการเกษตร
นอกจากนีย้ งั มีหนวยงานจากตางประเทศทีใ่ หการ
สนับสนุนงานโครงการหลวง อาทิ คณะกรรมการสงเสริม
อาชี พ ทหารผ า นศึ ก สาธารณรั ฐ จี น (ไต ห วั น ) ที่ ใ ห
การสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ พันธุพืช และทุนศึกษาดูงาน
และฝกอบรมกับคณาจารย อาสาสมัคร และเจาหนาที่
โครงการหลวง เดินทางไปศึกษาดูงานและฝกงานทีไ่ ตหวัน
เปนประจําทุกป มาตัง้ แต ป พ.ศ. ๒๕๑๓ เนือ่ งดวยสภาพ
พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการส ง เสริ ม อาชี พ
ทหารผานศึกตั้งอยูบนภูเขา ซึ่งมีสภาพพื้นที่แบบเดียว
กับพื้นที่ของโครงการหลวง และประสบความสําเร็จใน
การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมผลเขตหนาวชนิดตาง ๆ
ต อ มาไต ห วั น ได เ ปลี่ ย นหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบเป น
International Cooperation and Development Fund
แตทางคณะกรรมการสงเสริมอาชีพทหารผานศึกไตหวัน
ยังใหความรวมมือในการอบรมและการศึกษาดูงานแก
มูลนิธิโครงการหลวงจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้มูลนิธิ
โครงการหลวงยั ง มี ค วามร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
มหาวิทยาลัยแหงชาติจุงชิง
องคการสหประชาชาติ ใหการสนับสนุนการพัฒนา
บนพื้นที่สูง โดยในป พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดใหการสนับสนุน
งบประมาณและสงเจาหนาทีม่ าชวยเหลือดานการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมชน
บนพืน้ ทีส่ งู ภายใตโครงการปองกันและกําจัดพืชเสพติด

๑๓

(United Nation/Thai Program for Drug Abuse Control:
UNPDAC) ในการสรางสถานีวิจัย ฝกอบรม พัฒนา และ
สงเสริมอาชีพ จํานวน ๖ สถานี ไดแก สถานีวิจัยและ
ฝกอบรมการเกษตร ขุนชางเคี่ยน ขุนวาง แมโถ บานพุย
ดอยสามหมื่น และบานคุม โดยคณะเกษตรศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ได ส นั บ สนุ น คณาจารย เ ป น
อาสาสมัครทํางานในฐานะผูประสานงานโครงการและ
หัวหนาสถานีฯ ภายใตโครงการดังกลาว นับเปนการเริม่
ตนของโครงการพัฒนาทางเลือกเพือ่ ทดแทนการปลูกพืช
เสพติด (Alternative Development Programs) ของ
UNODC ในปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความรวมมือในการ
พัฒนาเกษตรทีส่ งู กับประเทศตาง ๆ อาทิ โครงการเกษตร
ที่สูงไทย-ออสเตรเลีย (Thai-Australian Highland
Agricultural Project: TAHAP) ป พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๗
โครงการพั ฒ นาที่ สู ง ไทย-เยอรมั น (Thai-German
Highland Development Programme: TG-HDP)
ป พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๑ และโครงการไทย-นอรเวย
โครงการดอยยาว-ผาหม น (DP-HDP) เพื่ อ พั ฒ นา
และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการทําการเกษตร
และการปศุสัตวของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
การเริม่ งานของโครงการหลวงในการพัฒนาชุมชน
ชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงตาง ๆ จึงเกิดขึ้นมาตามลําดับ
และในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปลีย่ น
สถานภาพโครงการหลวง เปนมูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อใหดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง และเมื่อวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจัดงบประมาณ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของโครงการหลวงตั้ ง แต
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ เปนตนมา พรอมทั้งมีมติ

๑๔

เห็นชอบการแตงตั้ง คณะกรรมการประสานงานและ
สนั บ สนุ น งานโครงการหลวง มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป น
ประธานกรรมการ ทําหนาทีใ่ นการพิจารณาและกําหนด
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง รวมทั้งพิจารณา
กําหนดและอนุมัติ แผนงาน งานโครงการ และกิจกรรม
ตาง ๆ รวมทั้งงบประมาณรายจาย ใหสอดคลองกับ
ขอเสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใหหนวยงาน
รวมบูรณาการของรัฐที่เกี่ยวของจํานวน ๒๖ หนวยงาน
รับไปดําเนินการ ทั้งในดานวิชาการ และการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ
มูลนิธโิ ครงการหลวงดําเนินงานดานการพัฒนาบน
พืน้ ฐานความรวมมือรวมใจ พัฒนาตามสภาพปญหาและ
สภาพชุมชน โดยการบูรณาการความรวมมือและการ
สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ ทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละสวนกลาง
ปจจุบันมีพื้นที่ดําเนินงานครอบคลุมในพื้นที่ ๖ จังหวัด
ภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน
พะเยา และตาก มีประชากรไดรบั ประโยชน จํานวน ๔๖๘
กลุม บาน ๔๙,๖๒๔ ครัวเรือน รวม ๑๙๑,๘๒๑ คน โดยมี
ผลการดําเนินงานพัฒนาทางเลือกแบบองครวมอยางมี
สวนรวมมือของทุกภาคสวนของมูลนิธโิ ครงการหลวง ดังนี้
๒.๑) งานพัฒนาดานเศรษฐกิจเพือ่ สรางรายได
มูลนิธิโครงการหลวง ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาพันธุพ ชื ใหมและวิธกี ารเพาะปลูก
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
ศึกษาและพัฒนาการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชใหเกิด
ประโยชน โดยใหความสําคัญกับการลดการใชสารเคมี
ทีม่ คี วามปลอดภัยตอเกษตรกรผูเ พาะปลูก ผูบ ริโภค และ
เปนการอนุรักษทรัพยากรดิน นํ้า และปาบนพื้นที่สูง
นอกจากนีไ้ ดพฒ
ั นาเขาสูม าตรฐานตาง ๆ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ การเปน
หนวยงานตนแบบในการพัฒนามาตรฐานการเพาะปลูกพืช
ในประเทศไทย ภายใตมาตรฐานการเพาะปลูกทีด่ ี (GAP)
โดยรวมกับกรมวิชาการเกษตรและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
รวมทั้ ง ได รั บ การรั บ รองมาตรฐาน Global G.A.P.

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบ
สารพิ ษ ตกค า งและกระบวนการควบคุ ม ที่ เ ข ม งวด
ตลอดจนนโยบายใหเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
ลดปริมาณการใชสารเคมีดว ยการใชสารชีวภัณฑทดแทน
เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตผลกอนสงจําหนายใหผูบริโภค
เมื่อปริมาณผลผลิตที่ไดจากการวิจัยและนําไป
สงเสริมใหแกเกษตรกรมีมากขึน้ แตเกษตรกรประสบปญหา
ไมมีชองทางในการจําหนายผลผลิต ในป พ.ศ. ๒๕๒๔
โครงการหลวงจึงไดจัดตั้งฝายการตลาด เพื่อทําหนาที่
ดานการตลาดใหแกเกษตรกรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ของ
โครงการหลวง ใหมกี ารจําหนายผลผลิตตามระบบกลไก
การตลาดทีย่ ตุ ธิ รรม รวมทัง้ การขนสงสินคา และการจัดการ
หลังการเก็บเกีย่ ว โดยมีวตั ถุประสงค (๑) เพือ่ ใหเกษตรกร
มีชองทางจําหนายผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตชนิดใหม
ทีเ่ ปนผลจากงานวิจยั (๒) เพือ่ ใหเกษตรกรมีการวางแผน
การผลิ ต ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาด
และมี ก ารพั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ภาพผลผลิ ต ที่ ดี และ
(๓) เพื่อใหสินคาซึ่งเปนผลผลิตจากพืชเขตหนาวและ
ผลิตภัณฑของเกษตรกรชาวเขาเปนที่รูจักของผูบริโภค
โดยโครงการหลวงรับซือ้ ผลิตผลจากเกษตรกรตามราคา
และภาวะตลาดทั่วไป นําไปจําหนายโดยไมหวังผลกําไร
โดยสวนตางที่ไดนํามาเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
นอกจากนี้ โครงการหลวงไดจดั ตัง้ โรงงานแปรรูปแหงแรก
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ทีม่ มี ากขึน้ ชวยใหเกษตรกรจําหนายผลผลิตไดราคาสูงขึน้
และดําเนินการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑชนิดอื่น ๆ
เพื่อการอุปโภคและบริโภค อาทิ การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑสตรอวเบอรรี และไมผลเขตหนาวอืน่ ๆ รวมทัง้
พืชสมุนไพร ธัญพืช และพืชผักตาง ๆ ดวยเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ เพิม่ มูลคาผลผลิตชนิดตาง ๆ นอกจากนี้
โครงการหลวงยั ง ได ส  ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ นอก
ภาคเกษตร เชน งานหัตถกรรมที่มาจากวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปญญาชนเผา เพื่อสรางรายไดเสริมใหแกครัวเรือน
จากการจําหนายเปนผลิตภัณฑตาง ๆ

การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตหลังการ
เก็บเกีย่ ว โครงการหลวงไดจดั ตัง้ ศูนยผลิตผลโครงการหลวง
ที่เชียงใหม และกรุงเทพฯ เพื่อจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
โดยการพัฒนากระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
Pre-cooling และ Vacuum-cooling เพือ่ รักษามาตรฐาน
และคุณภาพของผลผลิต ภายใตมาตรฐาน GMP และ
HACCP และสามารถตรวจสอบยอนกลับถึงเกษตรกร
ผูผลิตได (Traceability system) รวมทั้งไดตั้งศูนย
ผลิตผลโครงการหลวง ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง
ตาง ๆ เพือ่ ทําหนาทีร่ วบรวม และคัดคุณภาพผลผลิตของ
เกษตรกร รวมถึงการบรรจุ กอนขนสงมายัง “ศูนยผลิตผล
โครงการหลวง” ในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพฯ หรือ
สงตรงไปยังลูกคาในจังหวัดตาง ๆ รวมทั้งการจัดการ
ระบบโลจิ ส ติ ก ส ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทํ า ให ผู  บ ริ โ ภคได
บริโภคผลผลิตที่สด สะอาด และปลอดภัย โดยในระยะ
เริม่ แรกโครงการหลวง (หมอมเจาภีศเดช รัชนี) ไดกาํ หนด
ตราสินคาใหแกผลิตผลทุกประเภทที่เปนผลมาจากการ
ดําเนินงานการพัฒนาและสงเสริมเพื่อทดแทนฝนของ
โครงการหลวง ในชื่อตราสินคาวา “ดอยคํา” ปจจุบันได
เปลีย่ นชือ่ เปนตรา “โครงการหลวง” ทัง้ ทีเ่ ปนผลิตผลสด
จากดอย สินคาแปรรูป สินคาหัตถกรรม และสินคาอืน่ ๆ
มากกวา ๑,๗๐๐ รายการ วางจําหนายในรานโครงการหลวง
ทัง้ ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ซึง่ ชวยลดการนําเขาพืช
เขตหนาวและกึ่งหนาวจากตางประเทศ รวมทั้งสามารถ
สงออกผลผลิตไปจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งเปนผลดี
เศรษฐกิจภายในประเทศ
๒.๒) งานพัฒนาดานสังคม
มูลนิธิโครงการหลวงมุงดําเนินงานพัฒนาดาน
สังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ภายใต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานไว โดยมี
รายละเอียดของงานพัฒนาดานสังคม ดังนี้
(๑) การพัฒนาและสงเสริมดานการศึกษา มุง เนน
เรือ่ งการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวน
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ชายแดน (ตชด.) ในพืน้ ทีห่ า งไกลและพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
ใหเยาวชนชาวเขาไดรับการศึกษาอยางนอยในระดับ
ขั้นพื้นฐาน พรอมทั้งพัฒนาใหเกษตรกรไดรับความรู
และสามารถเขาถึงขอมูลความรูและเทคโนโลยีทั้งดาน
การเกษตร การตลาด สังคม และสิ่งแวดลอม ไดอยาง
กวางขวางมากขึ้น โครงการหลวงรวมกับสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินโครงการหองสมุดเคลือ่ นที่
สําหรับชุมชนชาวไทยภูเขา เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงรูคุณคาหนังสือและ
เพิ่มพูนความรู นอกจากนี้โครงการหลวงไดสงชาวเขา
ในพื้นที่และเจาหนาที่ เขารับการเรียนรูและฝกอบรม
ดานการเกษตร ทีส่ ถานีวจิ ยั และศูนยฝก อบรมเกษตรทีส่ งู
ขุนชางเคี่ยนภายใตการดูแลของคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนประจําทุกป ปละกวา ๒๕๐ คน
ทําใหผูเขารับการอบรมไดเขาใจถึงผลกระทบจากการ
ปลู ก ฝ  น การปลู ก พื ช ทดแทนฝ  น และมี ค วามรู  ก าร
ในปลู ก พื ช ที่ ถู ก ต อ งเหมาะสมภายใต ร ะบบอนุ รั ก ษ
บนพื้นที่สูง ตลอดจนเขาใจงานพัฒนาดานการศึกษา
แกชุมชนชาวเขา
(๒) การพัฒนาดานสาธารณสุข มูลนิธโิ ครงการหลวง
รวมกับกระทรวงสาธารณสุข และกลุมประชาอาสา
พัฒนาโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตลอดจน
หนวยงานทองถิ่นตาง ๆ ใหบริการทางการแพทยและ
สงเสริมดานสุขอนามัย การวางแผนครอบครัวดวยการ
คุมกําเนิด การใหความรูเ รือ่ งยารักษาโรคตาง ๆ แทนการ
ใชฝน ภายในครัวเรือน การเสริมสรางสุขอนามัยครัวเรือน
ทีด่ แี ละถูกตองในพืน้ ทีช่ มุ ชน การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
หมูบ า นสะอาด และรวมกับกรมประชาสงเคราะห เสริมสราง
ความรูใ หชมุ ชนชาวเขาตระหนักวาฝน เปนสิง่ ผิดกฎหมาย
และดํ า เนิ น งานพั ฒ นาศั ก ยภาพองค ก รชุ ม ชนในการ
ปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
(๓) การพัฒนาและสงเสริมการรวมกลุมพึ่งพา
ตนเองของชุมชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาล
ที่ ๙ พระราชทานทุนทรัพยใหแกราษฎรบานปาแป
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ที่ขาดแคลน
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ขาวบริโภค จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดตัง้ ธนาคารขาว และ
ทรงรับสัง่ วา “เปนธนาคารขาวแหงแรกของโลก” เพือ่ ให
ชาวเขาทีข่ าดแคลนขาวไวกยู มื ขาวไปบริโภคหรือเพาะปลูก
โดยใหใชคืนไดหลังฤดูเก็บเกี่ยวตอไป นับเปนจุดเริ่มตน
ในการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการรวมกลุมพึ่งพา
ตนเองภายในชุมชน นอกจากนี้ไดพัฒนาและสงเสริม
การรวมกลุมในชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ สหกรณ
การเกษตร กลุม ออมทรัพย กลุม ชุมชนพึง่ พาตนเอง รวมทัง้
การจัดฝกอบรมทักษะการวางแผนพึง่ พาตนเองในชุมชน
(๔) การพัฒนาการเรียนรูง านโครงการหลวง มูลนิธิ
โครงการหลวงใหบริการดานการเรียนรูง านพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อยางยั่งยืน โดยการถายทอดองคความรูโครงการหลวง
เพื่อใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดภายใตแนวคิด
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการสนั บ สนุ น
การฟน ฟูและอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
รวมทัง้ การบริหารจัดการโดยกระบวนการมีสว นรวมของ
ชุมชน มูลนิธิโครงการหลวงไดจัดทําระบบฐานขอมูล
องคความรูโ ครงการหลวง การพัฒนาศักยภาพของสถานี
วิจัยเกษตรหลวงและศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่มีผล
การดําเนินงานโดดเดนในแตละดาน ใหเปนศูนยเรียนรู

บนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนดานตาง ๆ สําหรับใหนักเรียน
นักศึกษา เกษตรกรนอกพื้นที่ ขาราชการ นักวิชาการ
และเจาหนาที่จากหนวยงานทองถิ่น ตลอดจนผูสนใจ
เดินทางมาศึกษา อบรม และดูงาน นอกจากนี้ ศูนยพฒ
ั นา
โครงการหลวงไดรว มมือกับสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
ในการขยายผลไปสูชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น ๆ ทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ
๒.๓) งานพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ชุมชนชาวเขาสวนใหญตงั้ อยูบ นพืน้ ทีป่ า ตนนํา้ ลําธาร
ทําการเพาะปลูกบนพื้นที่ไหลเขาที่มีความลาดชันสูง
สงผลใหเกิดการแผวถางปา และการเผาตนไม เพื่อทํา
ไรเลือ่ นลอย และทําใหทรัพยากรดินเกิดความเสือ่ มโทรม
อย า งรวดเร็ ว โครงการหลวงร ว มกั บ กรมป า ไม ตั้ ง
“โครงการหลวงปาไม” ขึ้นเพื่อดําเนินงานพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมดวยวิธีการตาง ๆ โดยการฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การควบคุมพื้นที่
ทําการเกษตรทีถ่ กู ตอง การรณรงคการปลูกปาและใหปา
พื้นฟูตนเองได การชะลอและลดการพังทลายของดิน
การสรางระบบการอนุรักษนํ้า การสรางฝายชะลอนํ้า
มูลนิธโิ ครงการหลวงรวมกับกรมพัฒนาทีด่ นิ ดําเนินงาน
อนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่โครงการหลวงเพื่อปองกัน
การชะลางของดิน ตัง้ แตระยะเริม่ แรกของโครงการ ตอมา
ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดมกี ารวางแผนการใชประโยชนทดี่ นิ

เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่ใดควรจะเปนปา และพื้นที่ใด
เปนไรนาหรือสวนเกษตร ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ มูลนิธิ
โครงการหลวงไดสงเสริมใหชาวเขาปลูกปาชาวบาน
ภายใตโครงการปาชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เพื่ อ ใช ป ระโยชน ใ นครั ว เรื อ น
ทดแทนการตัดไมจากปาธรรมชาติ นอกจากนี้มูลนิธิ
โครงการหลวงยังไดรวมกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม อาทิ
การสร า งฝายชะลอนํ้ า เพื่ อ เพิ่ ม ความชุ  ม ชื้ น ในพื้ น ที่
ปาตนนํ้า และใหชุมชนชาวเขามีนํ้าไวสําหรับอุปโภค
บริโภคและการเกษตร และการจัดทําแนวกันไฟปา
๒.๔) การพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก
มูลนิธิโครงการหลวง ตระหนักถึงความสําคัญของ
การลดผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สิ่ ง แวดล อ มการเกิ ด
กาซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จึงไดพัฒนาตนแบบการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเขาสู
มาตรฐานชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู คารบอนตํา่ และยัง่ ยืน โดยมุง
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย า งยั่ ง ยื น เป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดของเสียและกาซเรือนกระจกในปริมาณทีไ่ มสง
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจนเกิด
ความเสือ่ มโทรมและสูญเสียสมดุล โดยมูลนิธโิ ครงการหลวง
ดําเนินการรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และ
มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเกณฑการประเมิน และ
ตัวชี้วัด รวม ๔ ดาน ไดแก ดานการเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ดานการฟนฟูและอนุรักษปาไม ดานการ
จัดการอนามัยสิง่ แวดลอมในชุมชน และดานความเขมแข็ง
ของชุมชนในการรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพและสร า งมาตรฐานให แ ก ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง
ซึ่งนับไดวาเปนการพัฒนามาตรฐานชุมชนคารบอนตํ่า
บนพื้ น ที่ สู ง เป น แห ง แรกของไทย ป จ จุ บั น มี ชุ ม ชน
โครงการหลวง ๑๒ แหง ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
เปนตนแบบชุมชนโครงการหลวงคารบอนตํ่าและยั่งยืน
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ตอสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
การเปนแบบอยางที่ดีของการ
พัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูง
ตามแบบโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวง ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา
งานดานตาง ๆ ดวยการยึดถือตามวิธีปฏิบัติงานที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน เพือ่ พัฒนาใหชมุ ชน
โครงการหลวงมีความสมดุลในทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม และสิ่งแวดลอม นํามาซึ่งความสําเร็จในการ
พัฒนาชีวติ และความเปนอยูข องชาวเขา ลดการปลูกฝน
จากการพัฒนาอาชีพบนฐานความรู มีพนั ธุพ ชื และพันธุส ตั ว
ใหเกษตรกรเลือกประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
มีมาตรฐานการเพาะปลูกทีด่ ี มีระบบการดูแลรักษา และ
การจัดการผลผลิตที่ดี รวมทั้งเกิดการอนุรักษและฟนฟู
หัตถกรรมของชุมชนบนพื้นที่สูง และผลิตผลทางการ
เกษตรชนิดตาง ๆ มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา เกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองไดภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการเสริมสรางความเขมแข็งของคนและ
ชุ ม ชน มี แ ผนการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น อย า งเหมาะสม
รวมทั้งไดสนับสนุนการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
และนํ้า ปลูกปาชาวบาน ฟนฟูและปลูกปาตนนํ้าลําธาร
โดยกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน การรักษาคุณภาพ
นํ้าในลําธาร และการพัฒนาปจจัยพื้นฐานตาง ๆ ใหเปน
ประโยชนอยางยั่งยืน ภายใตความรวมมืออยางใกลชิด
กับหนวยงานราชการทั้งจากสวนกลาง และสวนทองถิ่น
รวมไปถึงภาคเอกชนตาง ๆ ตลอดจนการใหบริการ
การถายทอดความรูใหกับเกษตรกร บุคลากรมูลนิธิ
โครงการหลวง และบุคคลทั่วไปที่สนใจทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศ
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การพิ จ ารณาบริ บ ทแห ง การเปลี่ ย นแปลงตาม
แนวทางการพัฒนาของโครงการหลวง จากงานทัง้ ๓ ดาน
ที่มีความเชื่อมโยงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางครบ
วงจร และการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูงในพื้นที่ชายขอบของประเทศ
เปนนัยสําคัญทีส่ ามารถชีใ้ หเห็นถึงการบรรลุวตั ถุประสงค
ของการกอตั้งโครงการหลวง ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
สําคัญได ดังนี้
๑) ราษฎรชาวเขามีความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ มีจติ สํานึก
และตระหนั ก ในบทบาทที่ สํ า คั ญ ต อ การรั ก ษาความ
อุดมสมบูรณของพื้นที่ตนนํ้าของประเทศ มีความภูมิใจ
มี ศั ก ดิ์ ศ รี และมี ค วามเท า เที ย มทางสั ง คมเที ย บเท า
ประชาชนกลุมอื่น ๆ ทั่วประเทศ
๒) การแกไขปญหายาเสพติด ไดรับความสําเร็จ
อยางดียิ่ง สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๙ เนือ่ งจากเปนวิธกี ารแกไขปญหา
ดวยสันติวิธี ตามแนวทางการพัฒนาอยางมีสวนรวม
และบูรณาการ
๓) การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม และพืน้ ทีป่ า ตนนํา้
ได รั บ การดู แ ลรั ก ษาอย า งมี ส  ว นร ว มระหว า งชุ ม ชน
ชาวเขาที่อาศัยอยูในพื้นที่ และเครือขายการพัฒนา
ตาง ๆ ใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน
๔) การพัฒนาการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู สามารถทํา
ใหพืชผัก ไมผล ไมดอก ไมประดับเขตหนาว กลายเปน
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ สามารถสรางรายไดที่เหมาะสม
ใหแกเกษตรกร ชุมชน และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
อีกทัง้ สามารถทดแทนการนําเขาพืชผัก ผลไมเขตหนาว
ไดอีกดวย

ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในระยะ ๕๐ ป
ของสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการหลวง
เริ่มตน


การปลูกฝนบนที่สูงทั่วไป

ปจจุบัน







ชาวเขาปลูกขาว ขาวโพด และ
ทอพื้นเมืองเพื่อยังชีพและเปนรายได
การทําไรเลื่อนลอยและการปลูกพืช
แบบดั้งเดิม
การถางปา การตัด การฟน และ
เผาปา จนเปนภูเขาหัวโลน















ชาวเขามีความยากจน แรนแคน
พึง่ พารายไดจากฝนและของปา
เพื่อยังชีพ
การศึกษาตํ่า และขาดโอกาส
ทางการศึกษา
การสาธารณสุขตํ่ากวามาตรฐาน
ชุมชนชาวเขาอยูหางไกลและ
ทุรกันดาร
การพัฒนาที่ขาดรูปแบบ หลักการ
และวิธีการที่ดี











การปลูกฝนหมดไปจากพื้นที่โครงการหลวง
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเพิกถอนประเทศไทยออกจากประเทศที่เปนผูผลิต
และลําเลียงยาเสพติดรายสําคัญ ในป พ.ศ. ๒๕๔๗
ชาวเขาปลูกพืชทางเลือกและเลี้ยงสัตวมากกวา ๓๐๐ ชนิด เพื่อยังชีพและ
เปนรายได
การถางปา การตัด ฟน และเผาปา การทําไรเลื่อนลอยและการปลูกพืช
แบบดั้งเดิมหมดไป โดยทดแทนดวยการปลูกพืชในระบบที่เหมาะสม
เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ผลผลิตการเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดีและเกษตร
อินทรียจากทั้งในประเทศและมาตรฐานนานาชาติ
การวางแผนการใชที่ดิน ระบบการอนุรักษดินและนํ้า และปลูกหญาแฝก
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของโครงการหลวง
เกษตรกรปลูกปาชาวบาน และมีสวนรวมในการฟนฟูและรักษาปาตนนํ้าลําธาร
เกษตรกรชาวเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายไดจากการทําการเกษตรเพื่อ
ทดแทนฝน โดยมีรายไดอยูในเกณฑมาตรฐานของประเทศไทย
ชาวเขาไดรบั การพัฒนาการศึกษาทีส่ งู ขึน้ ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย
ชาวเขาไดรับความรูเสริมจากการฝกอบรมและพัฒนาเฉพาะดาน
สุขอนามัยของชาวเขาไดรับการพัฒนาดีขึ้นและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ชุมชนชาวเขาไดรับการพัฒนาปจจัยพื้นฐานอยางทั่วถึง
ผูม าเรียนรูด า นการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงปละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน
การเกิดรูปแบบการปฏิบัติที่ดีตามโครงการหลวงโมเดล
การเปนตนแบบของการพัฒนาทางเลือกแบบองครวมตามโครงการหลวงโมเดล
ไปสูพื้นที่สูงอื่นในประเทศและตางประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรภูฏาน

๑๙

การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเปนที่
ประจั ก ษ ชั ด เจนว า มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงสามารถ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามทีไ่ ดทรงตัง้ พระราชหฤทัย
คือ สามารถทําใหชาวเขาเลิกปลูกฝน โดยการทําการ
เกษตรทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ เพิม่
ประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศ อีกทัง้ ยังเปนการฟน ฟู
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สราง
ความอุดมสมบูรณใหแกพื้นที่ตนนํ้าของประเทศ และ
ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สภาพความเปนอยูของราษฎรชาวเขาใหดีขึ้น พรอมทั้ง
เสริมสรางความภาคภูมิใจ ความมีศักดิ์ศรี และความ
เทาเทียมในความเปนคนไทยของราษฎรชาวเขาและ
ราษฎรพื้นที่อื่น ๆ เพื่อนําไปสูความสงบสุขของสังคม
ความมัน่ คงในชีวติ และความรมเย็นเปนสุขของประชาชน
ในแผนดินไทยและนานาชาติ

คุณูปการที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
จากผลสําเร็จของรูปแบบการพัฒนาทางเลือก
ของโครงการหลวงตลอดระยะเวลา ๕๐ ปนับไดวาเปน
แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบ
องครวมตามโครงการหลวงโมเดล นําไปสูความสําเร็จ
ในการแกปญหาการปลูกฝน ความยากจนแรนแคน
การทําไรเลื่อนลอย และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู จากการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
ของโครงการหลวง สงผลใหเกษตรกรชาวเขามีความเปนอยู
ทีด่ ขี นึ้ ชุมชนมีความเขมแข็ง พึง่ พาตนเองได ชุมชนชาวเขา
มี ค วามเข า ใจและร ว มมื อ ในการฟ  น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รวมทัง้ มีการบริหาร
จัดการโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนพื้นที่ปลูก
ฝน ลดลง จากป ๒๕๓๒/๒๕๓๓ เหลือเพียง ๑๒๙ เฮกตาร
จากการสํารวจในป พ.ศ. ๒๕๔๖/๒๕๔๗ (รายงานการ
สํารวจฝนประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ สํานักงาน
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ป.ป.ส.) และในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ประเทศสหรัฐอเมริกาได
ถอนประเทศไทยออกจากรายชือ่ ประเทศทีเ่ ปนผูผ ลิตฝน
และยาเสพติดรายสําคัญ สงผลใหมูลนิธิโครงการหลวง
ไดรบั การยอมรับและรางวัลเกียรติยศในการเปนตนแบบ
ของการพั ฒ นาทางเลื อ กบนพื้ น ที่ สู ง ที่ สํ า คั ญ ในด า น
ตาง ๆ ทั้งในระดับในประเทศและนานาชาติ ไดแก
๑) รางวัลเกียรติยศที่สําคัญระดับประเทศ
๑.๑) รางวัลการประกาศเกียรติคณ
ุ “การพัฒนา
ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู คารบอนตํา่ และยัง่ ยืน” ในฐานะทีเ่ ปน
องคกรที่ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
๑.๒) รางวัลการประกาศเกียรติคณ
ุ “การประเมิน
การกักเก็บคารบอนของการปลูกปาบนพื้นที่สูง ณ
สถานีเกษตรหลวงอางขาง” ภายใตโครงการ Low
Emission Supporting Scheme ประเภทการจัดการ
ปาไมและพื้นที่สีเขียวขององคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๖๒
๒) รางวัลเกียรติยศที่สําคัญระดับนานาชาติ
๒.๑) รางวัลแมกไซไซ (Ramon Magsaysay
Award) สาขาความเขาใจระหวางประเทศ (International
Understanding) ป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยในตอนทายของ
คําประกาศเกียรติคณ
ุ กลาววา “จากการใหความรวมมือ
ชวยเหลือเกือ้ กูลของนานาประเทศ และรวมประสานโดย
หลายหนวยงานในชาติ โครงการหลวงไดมีสวนชวยลด
ยาเสพติดพิษรายแรงของโลกลง และยังชวยยกระดับ
ความมั่นคงอยูดีกินดีแกชนชาวเขาทั้งหลาย” และยังได
ช ว ยฟ  น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ป  า ต น นํ้ า ลํ า ธารสู  ค วาม
อุดมสมบูรณ ซึ่งนับวาเปนประโยชนตอประชาชนทั้งใน
ประเทศและประชาชนทั่วโลกเปนรูจักแพรหลายใน
บรรดาประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ในการใหความรวมมือ
กําจัดพืชเสพติดโดยสันติวิธี เปนโครงการสรางสรรค
และชวยสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ

๒.๒) รางวัลเหรียญทองประกาศเกียรติคณ
ุ ดาน
สิ่งแวดลอม โดยผูอํานวยการใหญโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกลาฯ ถวายพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ในป พ.ศ. ๒๕๓๕
จากการทรงเปนผูน าํ และพระราชทานแนวพระราชดําริ
และโครงการตาง ๆ เพื่อปกปองและพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติอันเปนมรดกของชาติ
๒.๓) รางวัลเหรียญทองเพือ่ สดุดพี ระเกียรติคณ
ุ
ดานการปองกันแกปญหายาเสพติด โครงการควบคุม
ยาเสพติดของสหประชาชาติ (UNDCP) ไดทลู เกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ในป พ.ศ.
๒๕๓๗ ตามที่ไดตระหนักถึงผลสําเร็จในการพัฒนาทาง
เลือกตามแบบโครงการหลวง เพือ่ ลดปญหาการปลูกฝน
และยกระดับชีวิตความเปนอยูของชาวเขาใหดีขึ้น
๒.๔) รางวัล The Colombo Plan โดยองคกร
The Colombo Plan: Drug Advisory Program (DAP)
ซึง่ เปนองคกรทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เพือ่ รวมมือแกไขปญหายาเสพติดในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก
ไดมอบรางวัล The Colombo Plan ในป พ.ศ. ๒๕๔๖
ฐานะเปนองคกรเดียวของโลก ทีแ่ กไขปญหาการปลูกฝน
ในเชิงสรางสรรคเปนผลสําเร็จ
๒.๕) รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนา
มนุษย โดยโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)
ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ทูลเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ในป พ.ศ.
๒๕๔๙ ในฐานะทีท่ รงอุทศิ พระองคเพือ่ การพัฒนามนุษย
อยางตอเนื่อง โดยไมแบงแยกสถานะ และรับฟงปญหา
ความทุกขยากของราษฎรและพระราชทานแนวทางการ
ดํ า รงชี วิ ต เพื่ อ ให ร าษฎรสามารถพึ่ ง พาตนเองได
อยางเขมแข็งและยั่งยืน ดังแนวทางที่พระราชทานให
โครงการหลวงวา ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
๒.๖) รางวัลวันดินโลก (World Soil Day Award)
โดยที่ประชุมขององคการอาหารและการเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) ครัง้ ที่ ๑๔๔ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีมติ
สนับสนุนและรวมกันผลักดันใหมกี ารจัดตัง้ “วันดินโลก”

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพ
เพื่ อ เป น การน อ มรํ า ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และ
เพื่ อ ถวายราชสดุ ดี พ ระเกี ย รติ คุ ณ สื บ เนื่ อ งจาก
พระราชกรณียกิจดานการจัดการทรัพยากรดินอยางยัง่ ยืน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ เปนที่
ประจักษไปทั่วโลก เปนที่มาใหสหภาพวิทยาศาสตร
ทางดิ น นานาชาติ ทู ล เกล า ฯ ถวายเหรี ย ญรางวั ล
นักวิทยาศาสตรดนิ เพือ่ มนุษยธรรมเปนพระองคแรกและ
พระองคเดียวของโลก นอกจากนี้ประเทศไทยรวมกับ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
ไดจัดตั้งรางวัลวันดินโลก World Soil Day Award ขึ้น

คุณูปการของโครงการหลวง
ในมิติเศรษฐศาสตร
ผลการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “คุณปู การของโครงการหลวง
ที่มีตอสังคมไทย มิติจากผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ
สิง่ แวดลอม และสังคม” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ไดแสดงถึงขอมูลจากการ
วิเคราะหในบริบททางดานเศรษฐศาสตร จากมิติทั้ง
๕ ดานของการดําเนินงานโครงการหลวงตลอด ๔ ทศวรรษ
ที่ผานมา ซึ่งสะทอนถึงมูลคาผลประโยชนรวมทั้งหมด
ที่เกิดจากการพัฒนาดานตาง ๆ ของโครงการหลวง
ในระยะเวลา ๔ ทศวรรษ สามารถประเมินมูลคา
ณ ป พ.ศ. ๒๕๕๑ เทากับ ๔๙๓,๗๑๘.๒๕ ลานบาท
ประกอบดวยมูลคาที่เปนตัวเงินประมาณรอยละ ๔๐
และมูลคาที่ไมเปนตัวเงินประมาณรอยละ ๖๐ ซึ่งเปน
ผลสื บ เนื่ อ งจากมู ล ค า ผลประโยชน ที่ ไ ม เ ป น ตั ว เงิ น
ทางด า นสิ่ ง แวดล อ มและการพั ฒ นาสั ง คม นั่ น คื อ
โครงการหลวงกอใหเกิดประโยชนดา นสิง่ แวดลอม ควบคู
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวเขามากกวา
ประโยชนในดานอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ ดังนี้
(๑) มู ล ค า ผลประโยชน ด  า นงานวิ จั ย ทั้ ง หมด
ประเมินได ๔,๗๖๑.๑๓ ลานบาท เปนมูลคาทีเ่ ปนตัวเงิน
ประมาณรอยละ ๒๕ และเปนมูลคาที่ไมเปนตัวเงิน
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ประมาณร อ ยละ ๗๕ ตั ว เลขนี้ มี นั ย สํ า คั ญ ที่ บ  ง ชี้ ว  า
ผลประโยชนทเี่ กิดจากการขยายผลงานวิจยั มีคา มากกวา
งบประมาณที่ใชถึง ๓ เทา ซึ่งสะทอนถึงประสิทธิภาพ
ของการใชงบประมาณดานการวิจัย
(๒) มู ล ค า ผลประโยชน ที่ เ ป น ตั ว เงิ น ทางด า น
เศรษฐกิจสังคม ประเมินได ๗๐,๖๒๔.๖๕ ลานบาท เปน
มูลคาที่เปนตัวเงิน รอยละ ๘๐ (จากรายไดสุทธิและ
ทรัพยสินครัวเรือนเกษตรกร) ในขณะที่มูลคาที่ไมเปน
ตัวเงิน รอยละ ๒๐ (จากรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรกร
ที่ไมเปนเงินสด) มีนัยสําคัญคือ การพัฒนาการเกษตร
บนพื้นที่สูงของโครงการหลวง กอใหเกิดการหมุนเวียน
ของกระแสเงินสดเปนปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
การเกิดขึน้ ของมูลคาทีไ่ มเปนตัวเงินในกระบวนการผลิต
และจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ ของชุมชนชาวเขา
(๓) มู ล ค า ผลประโยชน จ ากมิ ติ สิ่ ง แวดล อ ม
เปนมูลคาที่มีสัดสวนสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบจากทุกมิติ
การพัฒนา และเปนมูลคาที่ไมเปนตัวเงินทั้งหมดราว
๑๗๔,๐๔๘.๖๙ ลานบาท (รอยละ ๑๐๐) ทั้งนี้เนื่องจาก
แนวทางการพัฒนาการเกษตรบนทีส่ งู ของโครงการหลวง
คือ การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาไม โดยเฉพาะพื้นที่ปา
ตนนํา้ ชัน้ หนึง่ ขอบงชีท้ ไี่ ดจากผลการวิเคราะหคอื มูลคา
ผลประโยชนจากการอนุรักษพื้นที่ปาไมมีมูลคาสูงสุด
จะนําไปสูการอนุรักษนํ้าตนทุนในดิน และในที่สุดคือ
การเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดิน
(๔) มูลคาผลประโยชนจากมิติการพัฒนาสังคม
ประเมินได ๒๒๖,๐๒๘.๕๗ ลานบาท ประกอบดวยมูลคา
ที่เปนตัวเงินประมาณรอยละ ๖๕ และมูลคาที่ไมเปนตัว
เงินประมาณรอยละ ๓๕ ขอบงชีจ้ ากผลการวิเคราะหคอื
การลดป ญ หายาเสพติ ด มี มู ล ค า ทางการเงิ น สู ง ที่ สุ ด
พิจารณาจากรายไดของเกษตรกรชาวเขาทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการ
ปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝน มีนยั สําคัญสะทอน
ใหเห็นชัดเจนวา การแกไขปญหายาเสพติดควรเริ่มตน
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ที่การสรางทางเลือกอื่น ๆ ที่ดีกวาปลูกฝน ซึ่งสามารถ
สรุปไดวาเปนรูปธรรมของ “การระเบิดจากขางใน” คือ
เตรียมความพรอมของชุมชนใหชมุ ชนเขมแข็งดวยตนเอง
และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติไดดวย
ตนเอง
(๕) มูลคาผลประโยชนจากมิตงิ านตลาด ประเมิน
มูลคาเปนตัวเงินไดทั้งหมด ๑๘,๒๕๕.๒๑ ลานบาท
ซึ่ ง เกิ ด จากมู ล ค า การจํ า หน า ยในประเทศประมาณ
รอยละ ๙๙ และที่เหลือประมาณรอยละ ๑ เปนมูลคา
จากการสงออก ขอบงชีจ้ ากผลการวิเคราะหคอื งานดาน
การตลาดในประเทศเปนการสรางตลาดรองรับผลผลิต
จากเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวง ๕ จังหวัด
ในภาคเหนือ อีกทั้งเปนการสรางตลาดทดแทนการ
นําเขาพืชผักและไมผลเมืองหนาวทีม่ ศี กั ยภาพ นัยสําคัญ
คื อ แนวทางการพั ฒ นาการเกษตรบนพื้ น ที่ สู ง ของ
โครงการหลวงสามารถสะทอนถึงการประกอบการทาง
ธุรกิจการเกษตรทีส่ มบูรณ หรือการเกษตรแบบครบวงจร
ไดเปนอยางดียิ่ง
นั บ ตั้ ง แต ป  พ.ศ. ๒๕๕๒ เป น ต น มา มู ล นิ ธิ
โครงการหลวงยังคงดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงในทุกมิติ
อยางตอเนื่อง แมวายังไมมีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมิน
มูลคาทีม่ ใิ ชตวั เลขทางการเงิน แตผลการดําเนินงานทีก่ อ
ใหเกิดมูลคาทางการเงินเปนจํานวนมหาศาล ซึ่งเปน
มูลคาที่เกษตรกรโครงการหลวงไดรับประโยชนโดยตรง
และการเติบโตเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๒๒๕๖๑ เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผลิตผลผาน
มูลนิธิโครงการหลวงจํานวน ๕,๑๗๖ ลานบาท และ
จําหนายผลผลิตเองในชุมชนรวมกวา ๓,๗๓๑ ลานบาท
นอกจากนีเ้ กษตรกรมีรายไดจากอาชีพนอกภาคการเกษตร
จากงานหัตถกรรมและแปรรูปผลิตผล รวมกวา ๓๖๙.๒๐
ลานบาท และชุมชนไดรบั การพัฒนาใหเกิดความเขมแข็ง
รวมทั้งชวยรักษาสิ่งแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณ
ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด มู ล ค า ที่ ไ ม เ ป น ตั ว เงิ น อย า งมหาศาล
เปนประโยชนทสี่ งั คมควรจะไดรว มกันตระหนักถึงคุณคา
ของโครงการหลวงที่มีตอสังคมไทย
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โครงการหลวงโมเดล
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความสําเร็จจากการดําเนินงานพัฒนาทางเลือก
บนพื้นที่สูงของโครงการหลวงตลอดระยะเวลา ๕๐ ป
เปนทีป่ ระจักษวา สามารถปรับเปลีย่ นชุมชนชาวเขาจาก
ชุมชนพืชเสพติดและยากไร เปนชุมชนทีล่ ดเลิกการปลูกฝน
และการใชสารเสพติด ชุมชนมีความสุข สามารถพึ่งพา
ตนเอง สร า งความมั่ น คงยั่ ง ยื น แก ป ระเทศโดยรวม
สิ่งสําคัญที่นําทางใหโครงการหลวงไปสูจุดหมายของ
ความสําเร็จนัน้ เกิดจากความเชือ่ มัน่ ในพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ผูทรง
เปนผูนํา เปนหลักชัย และศูนยรวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทุกหมูเหลา และพรอมที่จะดําเนินตามแนวทาง
พระราชทานของการพัฒนาทางเลือกเพื่อดูแลทุกขสุข
ของอาณาประชาราษฎร ทรงเล็งเห็นสภาพปญหาทีแ่ ทจริง
ของแตละพื้นที่ ไดพระราชทานแนวทางในการแกไข
ปญหาโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ดวยความเขาใจ
เขาถึง และพัฒนา ผานการศึกษา วิจยั และทดลองปฏิบตั ิ
จนเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงจึงนับเปนศาสตรแหงพระราชา ที่กอเกิด
คุณูปการตอชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก
ศาสตรแหงพระราชาทีม่ จี ดุ เริม่ ตนจากการทํางาน
เพื่อแกไขปญหาความยากจนแรนแคน พืชเสพติด และ
การทําลายสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู ดวยหลักการทรงงาน
ที่ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” จากวิธีการระเบิดจากขางใน
เกิดเปนรูปแบบการปฏิบตั งิ านทีค่ รบวงจรทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน เพื่อมุงสูการเปนสังคม
ทีม่ คี วามสุข สามารถพึง่ พาตนเอง และมีความมัน่ คงและ
ยั่งยืน ตลอดจนไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีของการ
พัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มูลนิธิ

โครงการหลวงไดปรับเปลีย่ นและพัฒนาใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบททางสังคม และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
ในชุมชนบนพื้นที่สูงของแตละชวงเวลา โดยสามารถ
แบ ง เป น ระยะเวลาของพั ฒ นาการรู ป แบบออกเป น
๔ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ระยะเริ่มตน: บุกเบิก วิจัย พัฒนา

โมเดลโครงการหลวงในระยะเริ่มตนจะเปนการ
ดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานตามแนวทาง
พระราชทาน โดยเริม่ ตัง้ แตการวางแผนการใชประโยชน
ที่ดิน ใหเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชทดแทน โดยลด
พื้นที่การทําไรเลื่อนลอย และกําหนดใหพื้นที่ปาเปนปา
โดยการปลูกไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ซึ่งเปน
จุ ด เริ่ ม ต น ที่ ดี ต อ มาดํ า เนิ น งานวิ จั ย และพั ฒ นาการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว เพื่อยังชีพ และเปนรายไดตอไป
การวางแผนการ
ใชประโยชนที่ดิน
การขนสง
การเสริ
มสรางง
การจั
ดการหลั
ความเข
การเก็มบแข็
เกีง่ยของ
ว
คนและชุ
มชน
การตลาด

การวิจัย
การเกษตร
สังคม และ
สิ่งแวดลอม

รายไดพอเพียง
ชุมชนเขมแข็ง
ปาตนนํ้าลำธาร
ไดรับการฟนฟู

ปลูกปาในสวนที่
ควรเปนปา

ทำการเกษตร
ภายใต
ระบบอนุรักษ
ดินและนํ้า

ระยะที่ ๒ การพัฒนาอยางตอเนื่อง:
กินดี อยูด
 ี มีความสุข...ผลสำเร็จเปนทีป
่ ระจักษ

โมเดลโครงการหลวงในระยะที่ ๒ เปนการขยายงาน
จากระยะที่ ๑ จากการกําหนดพื้นที่ของการทําการ
เกษตรจากพืน้ ทีป่ า ไม สูก ารวิจยั ศึกษา ทดลองในเชิงลึก

๒๓

การวิจัย

และพัฒนาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพื่อทดแทนฝน
เพื่อเปนพืชยังชีพและสรางรายได ซึ่งไดนําผลการวิจัย
ไปปฏิบตั ิ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนชาวเขาโดยเริม่ ตัง้ หนวยปฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องไปสูการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ
การเกษตร ตลอดจนการพัฒนาในมิติสําคัญที่เกี่ยวของ
คือ การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และ
การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของสั ง คมและชุ ม ชน
บนพื้นที่สูง

แผนการ
ใชประโยชนที่ดิน
และอนุรักษ
ดินและนํ้า

การบูรณาการ
กับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

การเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
คนและชุมชน

การฟนฟู
สิ่งแวดลอม

รายไดพอเพียง
ชุมชนเขมแข็ง
ปาตนนํ้าลำธาร
ไดรับการฟนฟู

การพัฒนา
อาชีพการเกษตร
และนอกภาค
การเกษตร

การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว
และการตลาด

ระยะที่ ๓ การพัฒนาตามแบบโครงการหลวง: ตนแบบการพัฒนาทางเลือกบนที่สูง
ขยายผลสูพื้นที่สูงอื่นและพัฒนาสูสากล

โมเดลโครงการหลวงในระยะที่ ๓ เปนการพัฒนาโมเดลทีข่ ยายจากพืน้ ฐานจากการยังชีพและเศรษฐกิจบนพืน้ ทีส่ งู
สูค วามสมดุลในมิตติ า ง ๆ ทีเ่ กีย่ วของทัง้ ดานเศรษฐกิจ การสรางรายไดจากพืชเศรษฐกิจทีป่ ลูกทดแทนฝน ดานสังคม
จากการพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ การพัฒนาดานกายภาพบนพืน้ ทีส่ งู
การคมนาคม และปจจัยพื้นฐานตาง ๆ อาทิ ถนน ไฟฟา ประปาภูเขา ดานสังคมชุมชนและดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการฟนฟูและอนุรักษปา ดิน และนํ้า การพัฒนาการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคา
ผลผลิตและผลิตภัณฑของโครงการหลวงตลอดจนการพัฒนาระบบการตลาดเพื่อประกันคุณภาพของสินคา
ตามมาตรฐานการตลาดและการบริโภค เปนประเด็นสําคัญของการพัฒนาอยางองครวมตามวัตถุประสงคของ
โครงการหลวง “ชวยชาวเขา ชวยชาวเรา ชวยชาวโลก” ซึ่งนําไปปฏิบัติในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงและ
สถานีเกษตรหลวงทั้ง ๓๙ แหง

หลักปรัชญาเศ
เศรษฐกิจพอเพียง

แนวป
ปฏิบติ
ต
ั ิที
ท่ขี อ
องงก
กาารรพ
พัฒนา
นาทา
นาท
ทางเลื
ลอ
ลื
อกบน
นพื
พ้้นที่สูง
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ระยะที่ ๔ สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง

พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูห วั ในการสืบสานรักษาและตอยอดงานโครงการหลวง
เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ของประเทศไทยโดยรวมสู  ร ะดั บ
ความยั่งยืน
นานาชาติ เขาสูความเปนสากลตามแนวทางของโมเดล
ของการพัฒนาทางเลือก เปนการพัฒนาที่สอดคลองกับ
พอเพียง ปลอดภัย มั่นคง
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ
(UN-SDGs) ทั้ง ๑๗ ประการ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง
สามารถดําเนินงานไดอยางครบถวนและเปนแบบอยาง
ของการพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ตอพืน้ ทีอ่ นื่ ทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติทาํ ใหเกิด
ความสําเร็จตามกรอบการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก ในป
ค.ศ. ๒๐๓๐ จากการพัฒนาอยางมั่นคงและยังยืน
ครอบคลุมในทุกมิติตอไป
โมเดลของโครงการหลวงจึงเปนแนวปฏิบตั ิ
ทีด่ ี และเปนไปตามแนวพระราชดําริพระราชทาน
๔ ประการภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิิจพอเพียง
พอเพียง และดวยหลักการ “เขาใจ เขาถึง
แนวปฎิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูง
และพัฒนา” ซึ่งรูปแบบการปฏิบัติงาน
ของโครงการหลวง จึงมีวิวัฒนาการของ
ภาวะผูนำ
การพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยการ
มีสวนรวมที่สําคัญของผูปฏิบัติงาน
• ความยากจน - หิวโหย
ในทุ ก ภาคส ว น และรวมไปถึ ง
ปญหา • พืชเสพติด : ฝน
• สิ่งแวดลอมถูกทำลาย
ชุมชนชาวเขา ยังผลใหเกิดความ
สําเร็จตามเปาหมายสูงสุด คือ
โครงการหลวงโมเดล: ศาสตรพระราชา
ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ ยั่ ง ยื น
ของเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง และโดยเฉพาะอยางยิ่งมีผล เศรษฐกิจแบบพอเพียงแกชุมชนชาติพันธุบนพื้นที่สูง
ตอความมุงมั่นในการพัฒนา เพื่อชาวเขา ชาวเรา และ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ ไ ด รั บ
ชาวโลกอยางแทจริง
การฟน ฟูกลับคืนสูค วามสมดุล สังคมและชุมชนชาติพนั ธุ
ผลของการพัฒนาตามแนวปฏิบัติพระราชทาน บนพื้นที่สูงเกิดความเขมแข็ง เปนชุมชนแหงการเรียนรู
ที่เรียกวา “โครงการหลวงโมเดล” หรือแนวปฏิบัติที่ดี เปนสุขและเปนแบบอยางของการพึ่งพาตนเอง บรรลุ
ของการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สูจุดหมายของความพอเพียง ความมั่นคง และความ
และสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนนี้ ทําใหราษฎร ปลอดภัยอยางยัง่ ยืนตลอดไป ซึง่ สอดคลองกับเปาหมาย
ในพื้นที่เลิกปลูกฝนหันมาทําการเกษตรที่ถูกตอง สราง ขององคการสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บูรณาการ
ความรวมมือ

คน : ชุมชน : ภาครัฐ
เอกชน : นานาชาติ

กำหนด
ขอบเขตพื้นที่
อยางเหมาะสม

อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ดิน : น้ำ : ปาไม

เกษตร : ชุมชน : ปา

เลิกปลูก

เศรษฐกิจ

ฝน

ชุมชน

แหงการเรียนรู

เสริมสรางชุมชน
พึ่งพาตนเอง

พอเพียง

สังคมมีสุข
ชุมชนพึ่งพา
ตนเอง

สิ่งแวดลออมม
สมดุล

สังคม

เขมแข็ง

สังคม : การศึกษา
: สาธารณสุข

วิจัย พัฒนา
สรางนวัตกรรม

พืช : สัตว : เทคโนโลยี

สงเสริม
พัฒนาอาชีพ

สรางรายได
ภาคเกษตร : นอกภาคเกษตร
: การตลาด
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สืบสาน รักษา ตอยอด

…งานพัฒนาทางเลือกที่มั่นคงและยั่งยืนตามแบบโครงการหลวง
สืบสาน..พระราโชบายและ
การพัฒนาทางเลือกทีย
่ งั่ ยืน
ตามแบบโครงการหลวง
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (พระบาท
สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว) องคนายกกิตติมศักดิ์
มูลนิธโิ ครงการหลวง ทรงมีพระราชปณิธานทีจ่ ะสืบสาน
รักษา และตอยอดงานโครงการหลวง ซึ่งกําเนิดขึ้นจาก
พระราชประสงคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๙
ในการพัฒนาชีวติ ความเปนอยูข องชาวไทยภูเขา ลดการ
ปลูกฝน และฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร จึงมุงมั่นดําเนินงาน
วิจยั และพัฒนางานดานตาง ๆ ทามกลางการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา
ใหชุมชนโครงการหลวงอยูดีกินดี มีความสุข และยั่งยืน
โดยเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม เพื่อสืบสาน
รักษาและตอยอดโครงการหลวง เพือ่ ใหเกิดความตอเนือ่ ง
และเปนประโยชนโดยรวมแกปวงประชา
การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนตามแบบโครงการหลวง
นับเปนยุทธวิธีการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาในการ
พัฒนาเกษตรทีส่ งู ไดแก แกไขปญหาการปลูกพืชเสพติด
ซึ่ ง เดิ ม แก ไ ขโดยการใช ก ฎหมายควบคุ ม /ป อ งกั น /
ปราบปรามดานเดียว แตการดําเนินงานแบบโครงการหลวง
มุงเนนการพัฒนาทางเลือกในการเกษตรแขนงตาง ๆ
ทดแทนพืชเสพติดโดยมีกฎหมายสากล และกฎหมาย
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ไทยกํากับการพัฒนาอยางสอดคลอง ชวยแกไขปญหา
ดานเศรษฐกิจ ความยากจน ความหิวโหย ดวยการวิจัย
พัฒนา สงเสริมการประกอบอาชีพดานการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตรทีถ่ กู ตองตามหลักวิชาการ ใหความรู
เกี่ยวกับการใชประโยชนพื้นที่อยางเหมาะสม และเปน
มิตรตอสิง่ แวดลอม ควบคูก บั การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของคนและชุมชน
มูลนิธิโครงการหลวงมุงสืบสานงานตามแนวทาง
การดําเนินงานตลอดระยะเวลา ๕๐ ปทผี่ า นมา ซึง่ กลาว
โดยรวมไดวา เมื่อชาวเขาเลิกการปลูกฝนเปลี่ยนมา
เปนการปลูกพืชอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน รวมทั้ง
ปลูกพืชเขตหนาวและกึง่ หนาวทีส่ รางรายไดอยางพอเพียง
ซึ่ ง เป น การนํ า องค ค วามรู  ข องมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ไปดําเนินการเพาะปลูกพืชที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใชพนื้ ทีน่ อ ยและใชพนื้ ทีอ่ ยางถูกตองเหมาะสม ซึง่ ลดการ
บุกรุกพื้นที่ปา ทําใหปาตนนํ้าลําธารบนพื้นที่สูงไดฟนฟู
ตนเอง และเปนแหลงตนนํ้าลําธารที่สําคัญของประเทศ
นอกจากนี้ชุมชนโครงการหลวงยังไดรับการเสริมสราง
ความเขมแข็งของกลุมตาง ๆ ควบคูไปกับการพัฒนา
คนในชุมชนในดานการศึกษา สาธารณสุข และสุขอนามัย
ครัวเรือน รวมทั้งสรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษปาตนนํ้าลําธารใหคงความอุดมสมบูรณ
ซึง่ เปนประโยชนตอ ชุมชนและประเทศชาติ อาจจะถือวา
ประเทศไทยเปนประเทศแรกที่เริ่มทดลองปฏิบัติการ
พัฒนาอยางเปนระบบ โดยการบูรณาการการปฏิบตั งิ าน
พัฒนาในสาขาตาง ๆ เขาดวยกันเปนโครงการหลวง
โมเดล นับเปนแนวปฏิบัติงานที่ดีที่สามารถพัฒนาแบบ

องครวมอยางครบวงจรทีค่ รอบคลุมทุกมิตทิ งั้ ดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ที่ไดรับการยอมรับจากองคการ
สหประชาชาติในการนําไปสูการพัฒนาอยางกวางขวาง
ในประเทศตาง ๆ อาทิ ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา จึงนับวาเปนแบบอยางของการพัฒนาพื้นที่สูง
ของประเทศตาง ๆ

รักษา..เปาหมายและความสำเร็จ
ของโครงการหลวง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มูลนิธิโครงการหลวงยังคงมุงรักษาเปาหมายการ
พัฒนาตามโครงการหลวงโมเดลอยางตอเนื่อง พรอมทั้ง
ไดจดั ทําแผนยุทธศาสตรมลู นิธโิ ครงการหลวง ระยะ ๔ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) โดยกําหนดวิสัยทัศน “มุงมั่น
สืบสาน รักษา และตอยอดงานวิจัยและพัฒนาคนและ
ชุมชนโครงการหลวงใหมีความรูพยุงตัวได มีความเจริญ
และสามารถพึง่ ตนเองได และรักษาดินนํา้ และปาใหเปน
ประโยชน รวมทั้งเปนตนแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมี
เปาหมายการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ คือ (๑) เกษตรมีรายได
พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข (๒) ชุมชน
เขมแข็งและเปนชุมชนแหงการเรียนรู (๓) สิ่งแวดลอม
ไดรบั การฟน ฟูและดูแลรักษาอยางยัง่ ยืน และ (๔) มูลนิธิ
โครงการหลวงมัน่ คง ยัง่ ยืน และพึง่ พาตนเองได ซึง่ สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ที่กําหนดวิสัยทัศนประเทศไทยดังนี้ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ขององคการสหประชาชาติทงั้ นีเ้ พือ่ พัฒนาชุมชน
ในพื้นที่โครงการหลวงใหเปนแบบอยางในการแกไข
ปญหาความยากจนความหิวโหยทัง้ ในระดับภูมภิ าคและ
ระดับโลก ในดานความยั่งยืน เนนการพัฒนาที่สามารถ
สรางความเจริญ สรางรายได และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง การผลิ ต และ

การบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น
มุง ประโยชนสว นรวมอยางยัง่ ยืน ประชาชนทุกภาคสวน
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านมูลนิธโิ ครงการหลวง
ใน ๓ ดาน ในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ (๑) ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๒) ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๓) ดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
นอกจากนี้ปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูดําเนินงาน
ในการพัฒนาเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนตามแนวทาง
ของมูลนิธโิ ครงการหลวงนัน้ ผูเ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และ
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ ง จะต อ งมี ก ารแลกเปลี่ ย น
องคความรู ขอคิดเห็น และประสบการณในการพัฒนา
ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น ระหว า งกั น อย า งต อ เนื่ อ งเป น การ
ดําเนินงานแบบบูรณาการ โดยรวมมือกับทุกภาคสวน
ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด อ นุ มั ติ แ ผนแม บ ทศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวง ระยะ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) เมื่อวัน
ที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ เพือ่ เปนแผนปฏิบตั งิ านเชิงบูรณา
การรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการสนับสนุนงาน
ของมูลนิธิโครงการหลวง ใหเกิดความยั่งยืนตามแนว
พระราชดําริพระราชทานขางตน รวมทั้งเปนแหลงเรียนรู
ของการพัฒนาพื้นที่สูง สําหรับเกษตรกร นักศึกษา และ
ผูสนใจทั้งภายในประเทศและตางประเทศตามแนวทาง
การพัฒนาทางเลือกตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practices)
ตามรูปแบบของโครงการหลวงโมเดล

ตอยอด..การพัฒนาเพื่อ
ชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก
การดําเนินงานของโครงการหลวงตลอดระยะเวลา
๕๐ ป ที่ผานมา มีผลงานเปนที่ประจักษและไดรับการ
ยอมรับวาเปนตนแบบของการพัฒนาทางเลือกที่ดีและ
มีความยั่งยืน สามารถนําไปเปนตนแบบของการพัฒนา
ในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศไดเปนอยางดี

๒๗

และสอดคล อ งกั บ เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตาม
Sustainable Development Goals (SDGs)
ที่ประชาคมโลกตกลงรวมกันที่จะใชเปนกรอบในการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกจวบจนถึงป
พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐)
เพือ่ ใหเกิดการตอยอดการดําเนินงานตามแนวทาง
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว
รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานไวมูลนิธิโครงการหลวง
จึงกําหนดจัดสัมมนา “International Conference on
Rising to the Challenge of Sustainable Development
Goals (SDGs) through Sustainable Highland
Development: The Royal Project Model” ในวันที่
๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๙
ที่พระราชทานโครงการหลวง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ที่พระราชทาน
พระราโชบายในการสื บ สานรั ก ษาและต อ ยอดงาน
โครงการหลวงเพือ่ เปนเผยแพรผลการดําเนินงานพัฒนา
พื้นที่สูงของโครงการหลวงตลอดระยะเวลาที่ผานมา
มูลนิธิโครงการหลวง ไดรวบรวม วิเคราะห และ
สรุ ป ข อ มู ล ความรู  จ ากแนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว รั ช กาลที่ ๙ ได ท รง
พระราชทานไวจนปจจุบนั กลายเปนการพัฒนาทางเลือก

๒๘

ตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practice) ตามรู ป แบบ
โครงการหลวงโมเดล เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางจาก
การแกไขปญหาบนทีส่ งู ในทุกมิตทิ งั้ ดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอม อันจะเปนประโยชนตอ การนําไปประยุกต
ใชในพื้นที่อื่น และสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาอยาง
ยัง่ ยืนขององคการสหประชาชาติ (UN-SDGs) ทีส่ ามารถ
ชวยเหลือคนบนที่สูงและพื้นที่ราบใหไดรับประโยชน
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดคุณูปการและ
การนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และ
สภาพแวดล อ มบนพื้ น ที่ สู ง ทั้ ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศ พรอมทั้งเกิดประโยชนอยางแพรหลาย
ตอประชาชนทั้งชาวไทยและตางประเทศตอไปภายใต
ความรวมมือของทุก ภาคสวนผลสําเร็จที่ไดรับจาก
การประชุมวิชาการนานาชาตินี้ จะนําไปเผยแพรงาน
โครงการหลวงดานการพัฒนาทางเลือกบนเวที CND 63
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เนือ่ งจากเปนเวทีสาํ คัญ
ในการขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ านตามเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ ตอไป
มูลนิธโิ ครงการหลวง ไดตงั้ ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
เลอตอ ขึ้ น เป น พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาแห ง ที่ ๓๙
เมื่อชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๕๙ สืบเนื่องจากเปนพื้นที่ที่ตั้ง
อยูบนภูเขาสูงหางไกล ทุรกันดาร และเปนพื้นที่ที่ยังคง
มีการปลูกฝน (จากรายงานของสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพื้นที่ปลูกฝน
๒๐๔ ไร ต  อ มาเพิ่ ม ขึ้ น เป น ๓๕๕.๖๙ ไร ใ น พ.ศ.
๒๕๕๘/๒๕๕๙) รวมทั้ ง เริ่ ม มี ก ารบุ ก รุ ก ขยายพื้ น ที่
เพื่อปลูกขาวโพดประชากรมีฐานะยากจนไมมีรายได
ที่เพียงพอตอการดํารงชีพ มูลนิธิโครงการหลวงจึงนํา
รูปแบบการพัฒนาทางเลือกบนพืน้ ทีส่ งู ของโครงการหลวง
โมเดลที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว รั ช กาลที่ ๙
ทรงพระราชทาน ไปเป น แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ในการแก ไ ขป ญ หาของชุ ม ชนในพื้ น ที่ บ  า นเลอตอ
ตําบลแมตื่น อําเภอระมาด จังหวัดตาก โดยตั้งเปน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอประกอบกับเพื่อเปน
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระวชิรเกลา
เจาอยูห วั ทีท่ รงมีพระราโชบายในการสืบสาน รักษา และ
ตอยอดงานโครงการหลวง เพื่อสรางสุขแกปวงประชา

การนํารูปแบบความสําเร็จของโครงการหลวง
โมเดลไปตอยอดการพัฒนาสูพื้นที่อื่นทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ

จากผลการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิ
โครงการหลวงที่ประสบความสําเร็จเปนอยางสูงและ
ตอเนือ่ ง เปนทีย่ อมรับอยางกวางขวางจากการแกไขปญหา
และทําใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตนแบบของการพัฒนาทาง
เลือกบนพืน้ ทีส่ งู อยางเปนรูปธรรมและยัง่ ยืน มีหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ นํารูปแบบ
โครงการหลวงโมเดลไปประยุกตใชในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อื่น ๆ ที่หางไกลและทุรกันดาร ไดแก
(๑) การนํารูปแบบความสําเร็จของโครงการหลวง
โมเดลไปต อ ยอดการพั ฒ นาสู  พื้ น ที่ อื่ น ในประเทศ
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน)
จากผลสํ า เร็ จ ของโครงการหลวงที่ ก  อ ให เ กิ ด
“ตนแบบของการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน” และความ
จําเปนทีจ่ ะตองแกไขปญหาพืน้ ทีส่ งู ทีม่ ผี ลกระทบตอชีวติ
และความเปนอยูข องประชาชน และสรางผลกระทบตอ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มของประเทศ

ดังนั้น รัฐบาลจึงมีเปาหมายดําเนินการพัฒนาพื้นที่สูง
โดยยึดรูปแบบการดําเนินงานของโครงการหลวง เปน
แนวทางในการดําเนินงานทัง้ นีค้ ณะรัฐมนตรีไดมพี ระราช
กฤษฎีกาจัดตัง้ “สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการ
มหาชน)” ขึน้ ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ เพือ่ ทําหนาทีด่ าํ เนินงาน
ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยใหเปนองคกรที่มี
ลักษณะองคกร ภารกิจหนาที่ และการบริหารจัดการที่
มีมูลนิธิโครงการหลวงเปนตนแบบและมีการดําเนินงาน
ที่เชื่อมโยงกัน โดยดําเนินการวิจัย เพื่อสรางองคความรู
สําหรับใชขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ดําเนินงานของ
โครงการหลวงและพื้นที่สูงอื่น ๆ โดยมุงงานวิจัยที่ตรง
ตามความตองการของชุมชน และสถานการณของพืน้ ทีส่ งู
เพื่อใหชุมชนสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนได
ทันที และการพัฒนาเพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีชีวิตและ
ความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ สังคมและชุมชนมีความเขมแข็ง และ
สิง่ แวดลอมไดรบั การอนุรกั ษฟน ฟูใหมคี วามสมบูรณและ
ใชประโยชนไดอยางยั่งยืน โดยใชแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงานแบบโครงการหลวง คือเปนการพัฒนาใน
เชิงพืน้ ที่ อยางสมดุลทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม
และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพและการ
ประกอบอาชีพ ดวยการใชองคความรูในการสรางการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลง โดยการดําเนินงานมีเจาหนาที่
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปนผูปฏิบัติงานพัฒนา
ในพืน้ ทีภ่ ายใตการมีสว นรวมของชุมชน และการบูรณาการ
กับหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ โดยมีมลู นิธโิ ครงการหลวง
เปนตนแบบของการพัฒนา และทําหนาทีใ่ หการปรึกษา
สนับสนุน และเชื่อมโยงการดําเนินงานซึ่งกันและกัน
ภายใตหลักการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทาง
โครงการหลวง หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และหลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา
ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ไดนําผลโครงการหลวงโมเดลไปปรับใชในการ
พัฒนาพื้นที่สูงอื่น ๆ เนื่องจากพื้นที่สูงเปนแหลงตนนํ้า
ลําธารของทั้งประเทศซึ่งมีความสําคัญอยางมาก และ
มีประชาชนอาศัยอยูจํานวนมาก ประกอบกับปจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังถูกบุกรุกและ
ทําลายมาก นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานสังคมและความ
มั่นคง ชีวิตความเปนอยูที่ยากลําบาก เนื่องจากพื้นที่
สวนใหญอยูหางไกล ทุรกันดาร หรืออยูติดชายแดน
จึงจําเปนอยางมากที่พื้นที่สูงจะตองไดรับการพัฒนา
อยางถูกตอง เพื่อใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูได

๓๐

อยางมัน่ คง ควบคูไ ปกับการอนุรกั ษและฟน ฟูสงิ่ แวดลอม
โดยดําเนินงานภายใตชื่อ “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง” จํานวน ๔๔ แหง ใน ๘ จังหวัด ๖๑๖
กลุมบาน “โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง” ซึ่งดําเนินการ
รวมกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จํานวน ๗๘๕ ศูนยการศึกษา
เพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) และ “โครงการรักษนํ้า
เพือ่ พระแมของแผนดิน” ซึง่ ดําเนินการรวมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และหน ว ยงานร ว มบู ร ณาการ
ใน ๑๑ พื้นที่ ๗ จังหวัด จํานวน ๑๒๖ กลุมบาน ซึ่งเปน
ประโยชน ต  อ การพั ฒ นาชี วิ ต และความเป น อยู  ข อง
ประชาชนที่อยูหางไกลและทุรกันดารเปนอยางมาก
(๒) การนํารูปแบบความสําเร็จของโครงการหลวง
โมเดลไปตอยอดการพัฒนาสูพื้นที่อื่นในตางประเทศ
มูลนิธโิ ครงการหลวงดําเนินโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางประเทศรวมกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด
และปญหาความยากจน และการทําเกษตรแบบเลือ่ นลอย

ที่สงผลตอปญหาการใชพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นที่สูง โดยการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืนตามรูปแบบโครงการหลวงโมเดล ภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ งุ เนนการพัฒนาคนเปน
ศูนยกลาง และเปนการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยการชวยเหลือชุมชนชาวเขาใหไดรบั ความมัน่ คงดาน
อาหาร มีรายไดพอเพียง มีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ และชุมชนเปน
มิตรกับสิง่ แวดลอม ซึง่ โครงการหลวงโมเดลเกิดผลสําเร็จ
เปนทีป่ ระจักษในการกําจัดการปลูกฝน และฟน ฟูพนื้ ทีส่ งู
ของประเทศไทย และไดรับการยอมรับในรูปแบบการ
พัฒนาอยางกวางขวาง ทําใหนานาชาติใหความสนใจใน
การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากความสําเร็จและประสบการณ
ในการพัฒนาพื้นที่สูงในรูปแบบตาง ๆ
มูลนิธิโครงการหลวงไดนําโครงการหลวงโมเดล
ไปใชในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและการทดแทน
การปลูกพืชเสพติด ในพื้นที่แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พื้นที่รัฐฉาน สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา และในหลายพืน้ ทีข่ องราชอาณาจักร
ภูฏาน โดยมูลนิธิโครงการหลวงสนับสนุนการพัฒนา
เจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่ ผานการฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาดานการเกษตร ตามความตองการของ
ประเทศนัน้ ๆ รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณ
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งการดําเนินความรวมมือ
ในระยะทีผ่ า นมาชวยพัฒนาชีวติ ความเปนอยูข องชุมชน
ในพื้นที่ และชวยเสริมสรางความรวมมือการดําเนินงาน
ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มูลนิธิโครงการหลวง ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามเปาหมายการพัฒนาอยาง
ยั่ ง ยื น ขององค ก ารสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs) และไดรับเชิญใหไป
เผยแพร ผ ลความสํ า เร็ จ ในการปลู ก พื ช ทดแทนฝ  น
โดยการพัฒนาทางเลือก ในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND)
ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เปนการประชุม
ที่ สํ า นั ก งานว า ด ว ยยาเสพติ ด และอาชญากรรมแห ง

สหประชาชาติ (UNODC) ซึง่ จัดขึน้ เปนประจําทุกปอยาง
ตอเนือ่ ง เพือ่ ใหประเทศสมาชิก จํานวน ๕๓ ประเทศ และ
องคกรทีเ่ กีย่ วของ รวมกันทบทวนประเด็นตาง ๆ เกีย่ วกับ
ปญหายาเสพติด และมาตรการทีใ่ ชแกปญ
 หาอยูใ นปจจุบนั
ซึง่ การประชุม CND สมัยที่ ๖๐ เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (พระเจา
หลานเธอพระองคเจาพัชรกิตยิ าภา พระอิสริยยศขณะนัน้ )
ทรงรับการทูลเกลาฯ ถวายตําแหนง ทูตสันถวไมตรีของ
UNODC และไดทรงมีพระดํารัสเกี่ยวกับการแนวทาง
เพือ่ แกไขปญหายาเสพติด โดยคํานึงถึงสภาพความเปน
อยูและวิถีชีวิตอยางแทจริงของผูคนในแตละพื้นที่ ทั้งนี้
ทรงยกตัวอยางแนวทางการพัฒนาทางเลือกตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๙ ที่ทรงใหความสําคัญตอสภาพปญหาและความเปน
อยูที่แทจริงของราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยูในเขต
พื้นที่สูงอันหางไกล ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงไดถือเปน
แนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด
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โครงการหลวงโมเดลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องคการสหประชาชาติ (UN-SDGs)

ผลการดําเนินงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดําริ
ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานไวเกีย่ วกับงาน
โครงการหลวงโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ทรงพระราชทานไว และประสบความสําเร็จ โดยเปน
แนวทางของการพั ฒ นาทางเลื อ ก โดยวิ ธี ก ารและ
การปฏิบตั งิ านของโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา ๕๐ ป
กอใหเกิดความสําเร็จ ทีน่ าํ ไปสูค วามสุขในการดําเนินชีวติ
และสรางสัมฤทธิผลตอการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไดอยางแทจริง
และไดรบั การยอมรับอยางกวางขวางทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ และสอดคลองอยางชัดเจนตอนโยบาย
เปาหมายที่
เปาหมายที่
เปาหมายที่
เปาหมายที่
เปาหมายที่
เปาหมายที่
เปาหมายที่
เปาหมายที่
เปาหมายที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เปาหมายที่ ๑๐
เปาหมายที่ ๑๑
เปาหมายที่ ๑๒
เปาหมายที่ ๑๓
เปาหมายที่ ๑๔
เปาหมายที่ ๑๕
เปาหมายที่ ๑๖
เปาหมายที่ ๑๗
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การพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN-SDGs)
ที่ผูนําจากประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ มีมติ
รั บ รองเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในการประชุ ม
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations
General Assembly-UNGA) ในวันศุกรที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๕๘ เพื่อเปนวาระแหงการพัฒนาของโลกในอีก ๑๕
ปขางหนา (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๓๐) โดยมีเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจํานวน ๑๗ เปาหมาย ซึ่งการดําเนินงาน
ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงได มุ  ง เน น การพั ฒ นาที่
ครอบคลุมในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกชุมชนบนพื้นที่สูงที่หางไกล
ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร โดยการเกษตรที่เหมาะสมและยั่งยืน
พัฒนาการสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในทุกชวงอายุ
พัฒนาการศึกษาทุกระดับใหเทาเทียมและทั่วถึง และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน
บรรลุความเทาเทียมทางเพศ และพัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผูหญิง
รับรองการมีนํ้าสะอาดใชอยางพอเพียง และมีการจัดการนํ้าที่ยั่งยืน
พัฒนาการมีพลังงานไวใชอยางเหมาะสมและยั่งยืน
พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน
พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทีพ่ รอมรับการเปลีย่ นแปลง และสงเสริมการปรับตัวใหสามารถพัฒนา
ไดอยางยั่งยืนและทั่วถึง
สรางอาชีพและลดความเหลื่อมลํ้าทั้งภายในและระหวางประเทศ
พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชนเผาที่มั่นคงและมีความปลอดภัย
กําหนดแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
กําหนดมาตรการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อนุรักษและใชประโยชนและทรัพยากรนํ้าเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากระบบนิเวศบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
สงเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม สามัคคี เพื่อการพัฒนาความเปนอยูที่สงบและมีสันติ
สรางพลังแหงการเปนหุนสวนความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการหลวงโมเดล นับเปนคุณูปการสูงสุดที่มีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ ดาน
ขององคการสหประชาชาติ ที่มุงหวังขจัดความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบแกประเทศตาง ๆ ในโลก
โครงการหลวงจึงนับเปนหนึ่งในความสําเร็จที่ยิ่งใหญของประเทศไทย ในการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
สามารถแกปญหาความยากจน การขาดโอกาสในการดํารงชีวิต ปญหาฝน และการตัดไมทําลายปา ซึ่งเปนปญหา
ที่สะสมมานานของชาวเขาบนพื้นที่สูงที่หางไกล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแนวทาง
เพือ่ นําไปสูค วามสําเร็จในการพัฒนาและแกไขปญหาคนบนพืน้ ทีส่ งู สงผลใหการปลูกฝน ในพืน้ ทีค่ อ ยลดลงและหมดไป
กลายเปนพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดตาง ๆ ที่สรางรายไดใหแกชาวไทยภูเขาไดอยางพอเพียง
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สถาบันเรียนรู

PROJECT
o o o ROYAL
T H A I L A N D

การพัฒนาพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง
พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูห วั ทีจ่ ะสืบสาน รักษา และตอยอดงานโครงการหลวง
จึงเปนผลใหเกิดการนําเอาความสําเร็จของโครงการหลวง
สูการเรียนรู จาก ๕๐ ปของการดําเนินงานของมูลนิธิ
โครงการหลวง ที่ประสบผลสําเร็จอยางสูงสุด กอใหเกิด
การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ ง แวดล อ ม รู ป แบบของการพั ฒ นาทางเลื อ ก
(Alternative Development) ของโครงการหลวงโมเดล
ได ก ลายเป น รู ป แบบการปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการพั ฒ นาที่
องคการสหประชาชาติเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาปญหาของพื้นที่ อาทิ UNDP, UNODC, FAO
นําไปเปนแนวทางปฏิบตั พิ ฒ
ั นาในหลายภูมภิ าคของโลก
ตามแนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ
(UN-SDGs) นับวาเปนการปฏิบตั จิ ากบทเรียนทีด่ ี (Best
Practice) และเปนไปตามแนวทางพัฒนาอยางบูรณาการ
ตามรูปแบบโครงการหลวงไดดําเนินการปฏิบัติพัฒนา
ภายใต ห ลั ก การพั ฒ นา ตามพระราชดํ า ริ อั น ได แ ก
(๑) เขาใจ (๒) เขาถึง และ (๓) พัฒนาภายใตหลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินการดังกลาวไดรบั การยอมรับและไดรบั
ความเชือ่ ถือในวงวิชาการอยางกวางขวาง โดยไดมกี ารศึกษา
และเรียนรูก ระบวนการพัฒนาทางเลือกอยางจริงจังเปน
ระบบและนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล อันเปนผลตอการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เปนอยางดียงิ่
พืน้ ทีแ่ ละผลของการปฏิบตั พิ ฒ
ั นาของโครงการหลวงทัง้
๓๙ แหง ไดทาํ หนาทีเ่ ปนศูนยการเรียนรูข องนักวิชาการ
อาจารย นักศึกษา นักเรียน ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิง่
ตอเกษตรกรในแตละปจะมีผูสนใจเขาเรียนรูในศูนย
ตาง ๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ เฉลี่ยปละกวา

๓๔

๕๐๐,๐๐๐ คน ไดรับการยอมรับในองคความรู และ
การปฏิบตั พิ ฒ
ั นาอยางดี และสามารถนําไปประยุกตใชใน
พืน้ ทีอ่ นื่ ทัง้ ในและตางประเทศอีกดวย สําหรับประเทศไทย
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับพื้นที่สูง เชน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ และหนวยงานตาง ๆ ไดนาํ ไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานในขณะที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ไดนาํ ไปปฏิบตั พิ ฒ
ั นาอยางเต็มรูปแบบในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด
จํานวน ๔๔ โครงการ
นอกจากการขยายองคความรูส กู ารปฏิบตั ดิ งั กลาว
แลว จากผลสําเร็จในการดําเนินการพัฒนาทางเลือก
ตามโครงการพั ฒ นาของโครงการหลวงทํ า ให ไ ด รั บ
การรับรองจากองคการพัฒนาตาง ๆ ทัง้ ในระดับโลกและ
ภูมิภาคดวย จนเกิดการยอมรับอยางสูงในการนําไป
ประยุกตใชพฒ
ั นาในประเทศตาง ๆ ทัง้ ในภูมภิ าคอาเซียน
และในภูมิภาคอื่นของโลก โดยองคกรพัฒนา UNODC
ขององคการสหประชาชาติ ไดนําไปพัฒนาในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา ในประเทศอเมริกาใต เชน โคลัมเบีย
และเปรู เปนตน โดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานไดนาํ ไป
ประยุกตใชและกอตัง้ เปน โครงการหลวงภูฏาน เพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนอีกดวย จึงนับไดวา การพัฒนาทางเลือกของ

โครงการหลวงเปนรูปแบบตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ที่ไดรับการประยุกตใชอยางแพรหลาย โดย
หนวยงานพัฒนา และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และตางประเทศ กอใหเกิดการพัฒนาอยางกวางขวาง
ในพื้นที่สูงในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก จึงมีแรงผลักดันให
ดําเนินการรวบรวมองคความรูจากพื้นที่โครงการหลวง
๓๙ แหง เปนสถาบันการเรียนรูอยางเปนทางการ
สถาบั น เรี ย นรู  ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง มู ล นิ ธิ
โครงการหลวง จะเปนสถาบันที่จะสามารถดําเนินการ
ในดานวิชาการ การวิจัย การพัฒนาความรูในลักษณะ
ของการเรียนรูใ นหลายมิติ อาทิ การเรียนรูผ า นสือ่ สังคม
ออนไลน (Electronic Learning) การเรียนรูอยางเปน
ทางการ (Formal Education/Learning) การฝกอบรม
และการศึกษาวิจัยขั้นสูงสําหรับนักวิชาการ อาจารย
นักพัฒนาและนักบริหารในมิตดิ า นเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม อันจะสามารถนําความรูจากแนวปฏิบัติ
ที่ ดี ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ นการพั ฒ นาได อ ย า งถู ก ต อ งตาม
หลั ก วิ ช าการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และ
ความสําเร็จได
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงได คํ า นึ ง ถึ ง ความสํ า คั ญ
ของการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนแบงเปนระบบ และ
มีรปู แบบทีช่ ดั เจนโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่เปนศูนยกลางของการพัฒนาอันจะเปนประโยชน
ตอมวลมนุษยชาติอยางแทจริงดังนั้นการจัดตั้งสถาบัน
เรี ย นรู  ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
โดยองคความรู ประสบการณ และกลไกการปฏิบัติงาน
พัฒนาเพือ่ ไปสูแ นวทางการพัฒนาทางเลือกสูค วามยัง่ ยืน
ขององคการสหประชาชาติ จึงเปนเปาหมายสําคัญสูงสุด
ในการบูรณาการการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
สืบไป

๓๕

มูลนิธิโครงการหลวง
เลขที่ ๖๕ หมู ๑ ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
โทรศัพท ๐ ๕๓๘๑ ๐๗๖๕-๖๘
โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๔๐๐๐
อีเมล pr@royalproject.org
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