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เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

บนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
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ความเป�นมา
“๕๐ ป มูลนิธิโครงการหลวง..โครงการหลวงโมเดล: การปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือก

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน”

ศาสตร�พระราชาเพื่อการพัฒนาทางเลือกบนพ้ืนท่ีสูง
อย�างยั่งยืนแบบโครงการหลวง
 เขาใจ เขาถึง พัฒนา..ตามแบบโครงการหลวง
 ขั้นตอนสําคัญและแนวทางการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง

คุณูปการของโครงการหลวงต�อสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อม 

 การเปนแบบอยางที่ดีของการพัฒนาทางเลือกบนพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวง
 คุณูปการที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 คุณูปการของโครงการหลวงในมิติเศรษฐศาสตร

โครงการหลวงโมเดลเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน

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

สืบสาน รักษา ต�อยอด..งานพัฒนาทางเลือกท่ีม่ันคงและยั่งยืนตามแบบโครงการหลวง
 สืบสาน..พระราโชบายและการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน ตามแบบโครงการหลวง
 รักษา..เปาหมายและความสําเร็จของโครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ตอยอด..การพัฒนาเพื่อชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก

 • การนํารูปแบบความสําเร็จของโครงการหลวงโมเดลไปตอยอด
  การพัฒนาสูพื้นที่อื่นทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

 • โครงการหลวงโมเดลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (UN-SDGs)

สถาบันเรียนรู�การพัฒนาพื้นท่ีสูง มูลนิธิโครงการหลวง
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ในอดีตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย 
เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และเปน
แนวปองกันประเทศ โดยเฉพาะดานทิศเหนือ และ
ทิศตะวันตก อีกทั้งยังเปนแหลงกําเนิดของลุมนํ้าตาง ๆ 
ที่สําคัญ ไดแก ลุมนํ้าแมปง ลุมนํ้าแมกก ลุมนํ้าแมแตง 
ลุมนํ้าแมแจม และลุมนํ้านานที่มีความสําคัญตอการทํา
การเกษตร และการดาํรงชพีของคนพืน้ราบในภาคเหนอื
และภาคกลางของประเทศ นับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๙ 
บรเิวณพ้ืนทีส่งูซึง่เปนจดุกาํเนิดของลุมนํา้ตาง ๆ  ดงักลาว 
มปีญหาถูกทาํลายจากการทําไรเล่ือนลอยของประชาชน
บนพื้นที่สูง ซ่ึงยากจน แรนแคน ขาดแคลนอาหาร และ
มีคุณภาพชีวิตต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ประชากรกวา 

๑,๖๐๐,๐๐๐ คน ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด ตองดํารงชีพดวย

การทําการเกษตรแบบดั้งเดิม และทําไรเลื่อนลอย
เพื่อยังชีพ ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การปลูกฝน
ของชาวเขา ซึ่งเปนพืชเสพติดและผิดกฎหมายทั้งของ

ประเทศไทยและสากล ที่ตองหมุนเวียนยายพื้นที่ปลูก

ไปเร่ือย ๆ  สงผลใหปา ดิน และน้ํา บนพื้นที่สูงถูกทําลาย

ไปเปนจํานวนมาก เกิดเปนภูเขาหัวโลน ดินพังทลาย 
และเกิดนํ้าทวมในพื้นที่ราบ รัฐบาลไทยจึงไดเขาไป

ดําเนินการแกไขปญหา ดวยการชวยเหลือและพัฒนา
ชมุชนบนพ้ืนทีส่งูเหลานี ้ภายใตการดูแลของกองพัฒนา
และสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห กระทรวง
มหาดไทย แตปญหาตาง ๆ ยังคงมีอยู  โดยพบวา 
ปาตนน้ําลําธารทางภาคเหนือถูกทําลายไปประมาณ 
ปละ ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ ไร (สาํนกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๐-
๒๕๒๔)

นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนตนมา พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร (พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

รชักาลที ่๙) สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง และพระบรมวงศ ไดเสด็จ
แปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม เพื่อเย่ียมเยียน
ราษฎรในพ้ืนที่ภาคเหนือ ทรงทราบปญหาความยากจน

แรนแคน สุขอนามัยและการศึกษาท่ีตํ่ากวามาตรฐาน 

การทําการเกษตรแบบดั้งเดิม และการปลูกฝ นของ
ชาวเขาที่อาศัยอยู บนพ้ืนที่สูง ซึ่งสงผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมและความมั่นคงของประเทศ จึงทรงมี

ความเป�นมา
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พระราชประสงคที่จะชวยเหลือชุมชนชาวเขาเหลานี้ 
ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม ในรูปแบบ “การพัฒนาแบบทางเลือก” ขึ้น 
โดยในป พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดตั้ง 

“โครงการพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา” ตอมาได
ปรับเปล่ียนเปน “โครงการหลวง” เพื่อพัฒนาชุมชน
ชาวเขา โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อมนุษยธรรม
และความม่ันคงของประเทศชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไดเปล่ียนสถานภาพเปน “มลูนธิโิครงการหลวง” เพือ่ให
เปนองคกรนติบิคุคลทีม่กีฎหมายรองรบั สามารถทาํงาน
ไดอยางตอเน่ืองม่ันคง และทรงพระราชทานหลักการ
ปฏิบัติที่สําคัญยิ่งในการดําเนินงานพัฒนาทางเลือก
บนพื้นที่สูง ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อันนับเปนรากฐานสําคัญเพ่ือสรางความสมดุลของ
การพัฒนาทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

ทีมุ่งพฒันาทรพัยากรมนษุยเปนศนูยกลางในการพฒันา 

และสรางความสมดุลทุกดานใหแกชีวิตผูคนในชุมชน 
และพระราชทานแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพฒันาชุมชนชาวเขา (Royal Project 

Way of Working) ไดแก (๑) ลดขั้นตอน (๒) เร็ว ๆ เขา 

(๓) ปดทองหลังพระ และ (๔) ชวยชาวเขาใหชวยตนเอง 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคสําคัญของโครงการหลวง 
ประกอบดวย

๑) ช วยชาวเขาเพ่ือมนุษยธรรม

๒) ชวยชาวไทยโดยลดการทําลาย 

 ทรพัยากรธรรมชาติ คอื ปาไมและตนนํา้ลาํธาร

๓) กําจัดการปลูกฝน

๔) รักษาดิน และใชพื้นที่ใหถูกตอง คือ ใหปาอยู

 สวนที่เปนปา และทําไรทําสวนในสวนที่ควร

 เพาะปลกู อยาใหสองสวนนีร้กุลํา้ซึง่กันและกนั

การปฏิบตังิานของโครงการหลวงไดรบัความรวมมอื
และการมีสวนรวมของอาสาสมัครจากหนวยงานราชการ
และสถาบันการศึกษา ไดแก กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และมหาวิทยาลัยตาง ๆ อาทิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ และมหาวิทยาลยัอืน่ ๆ  รวมท้ังหนวย
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)

พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว รัชกาลท่ี ๙ 
ทรงพระราชทานแนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนา
ทางเลือก โดยการขับเคล่ือนดวย “หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และหลักการทรงงาน ๓ ประการ 
คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา เพื่อสรางความสมดุลใหแก

ชีวิตผูคนในชุมชนในทุก ๆ ดาน อันเปนแนวทางในการ

แกไขปญหาบนพ้ืนที่สูงของประเทศไทย อาจถือไดวา
ประเทศไทยเปนประเทศแรกทีเ่ริม่ดาํเนนิแนวทางพฒันา
ทางเลือก โดยการบูรณาการพัฒนาแบบองครวม ทีส่ัง่สม

แนวปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๕๐ ป จนเกิดผลสําเร็จ

เปนรูปธรรมสามารถเปนแบบอยางใหแกพื้นที่สูงอื่น ๆ 

ทั้งในและตางประเทศตามเปาหมายเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ

๔



“เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขา 
นั้นมีประโยชนโดยตรงกับชาวเขาเพ่ือท่ีจะสงเสริม
และสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถ
เพาะปลกูสิง่ทีเ่ปนประโยชนและเปนรายไดกบัเขาเอง 
ทีม่โีครงการเชนนี ้จดุประสงคอยางหนึง่คอืมนษุยธรรม 
อยากท่ีจะใหผูอยูในทีท่รุกันดารสามารถท่ีจะมคีวามรูและ
พยงุตวัใหมคีวามเจรญิได อกีอยางหนึง่กเ็ปนเรือ่งชวย
ในทางที่ทุกคนเห็นวาควรจะชวย เพราะเปนปญหา
ใหญกค็อืปญหาเรือ่งยาเสพติด ถาเราสามารถท่ีจะชวย
ชาวเขาปลูกพืชท่ีเปนประโยชนมาก เขาจะเลิกปลูก
ยาเสพติด คือ ฝน ทําใหนโยบายการระงับการปราบ
การสูบฝนและการคาฝนไดผลด ีอนันีเ้ปนผลอยางหนึง่ 
ผลอีกอยางหน่ึงซึ่งสําคัญมากก็คือ ชาวเขาตามท่ีรู
เปนผูทําการเพาะปลูกที่อาจทําใหบานเมืองเราไปสู
หายนะได โดยที่ถางปาและปลูกโดยวิธีไมถูกตอง 
ถาพวกเราทุกคนไปชวยเขาก็เทากับชวยบานเมือง
ใหมีความดี อยูดีกินดี และปลอดภัยไดอีกทั่วประเทศ 
เพราะวาถาเราสามารถทําโครงการนี้ใหสําเร็จให
ชาวเขาอยูเปนหลักเปนแหลง สามารถท่ีจะมีการอยูดี

กินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายจะ
รักษาปา รักษาดินใหเปนประโยชน
ตอไป ประโยชนอนันีจ้ะยัง่ยนืมาก”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรง
เขาใจถึงแกนแทของปญหาท่ีเกิดขึ้นบนพ้ืนที่สูงของ
ประเทศไทย ไมวาจะเปนปญหาความยากจน การทําไร
เลือ่นลอยและปลูกฝนเพ่ือยงัชพี ทาํใหสิง่แวดลอมตนนํา้
ถูกทําลาย พื้นที่หลายแหงกลายเปนภูเขาหัวโลน 
โดยปญหาตาง ๆ  เกดิขึน้จากการดาํรงชีวติแบบวิถดีัง้เดมิ 
ที่ยังไมถูกตองตามหลักวิชาการ เนื่องจากชาวเขายัง
ขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการประกอบอาชีพ 
การใชกฎหมายควบคมุเพยีงอยางเดยีว ไมสามารถแกไข
ปญหาดังกลาวได จงึทรงพระราชทานแนวทางการแกไข
ปญหาแบบทางเลือก โดยใหดําเนินการพัฒนาชาวเขา
ที่ถือวาเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญที่สุดบนพ้ืนที่สูง 
สามารถประกอบอาชพีทีถ่กูกฎหมาย อยูรวมกบัปาและ
สิง่แวดลอมบนพ้ืนทีส่งูไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยทรง
มอบหมายใหโครงการหลวงวิจัยคนควาพันธุพืชและ

ศาสตร�พระราชา
เพื่อการพัฒนาทางเลือกบนพ้ืนท่ีสูงอย�างยั่งยืนแบบโครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๙ พระราชทานพระราชดํารัสเรื่อง “ช�วยชาวเขาและโครงการ
ชาวเขา” เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ซึ่งเป�นเสมือน
นโยบาย เป�าหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของโครงการหลวง ความว�า…

ROYAL PROJECT
T H A I L A N D
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พันธุ สัตวที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของพ้ืนที่สูง 

กอนนําไปสงเสริมใหชาวเขาดําเนินการเพื่อทดแทน

การปลูกฝนตอไป

โครงการหลวงไดศึกษา คนควา และวิจัย โดยเริ่ม

จากการวเิคราะหประเด็นปญหาทีเ่กดิข้ึนในชมุชนชาวเขา

บนท่ีสูง ดวยวัตถุประสงคหลักเพ่ือชวยชาวเขาใหเลิก

ปลูกฝนซึ่งผิดกฎหมาย ปรับเปล่ียนไปสูการปลูกพืช

เขตหนาวทีเ่ปนมิตรตอสิง่แวดลอม เพือ่สรางรายได และ

ลดการบุกรกุพืน้ทีป่าโดยการทําไรเลือ่นลอย การดําเนนิงาน
เริ่มจากใหชาวเขาเหลานี้ไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง 
ดังนั้นในระยะแรกโครงการหลวงจึงใหความรู และ
คําแนะนําแกเกษตรกรชาวเขาโดยใหทดลองปลูกพืช
เขตหนาวเพื่อทดแทนการปลูกฝน เมื่อผลลัพธที่ไดเปน
ที่ประจักษวา พืชอ่ืนนั้นสามารถสรางรายไดมากกวาฝน 
พืน้ท่ีปลกูฝนจงึถกูทดแทนดวยพืน้ทีก่ารเกษตรโดยมติอง
ใชกฎหมายบงัคบัซึง่อาจจะเปนขอขดัแยงในการปกครอง
ดแูลชาวเขาในระยะยาว นอกจากนีย้งัสามารถเปนแบบ

อยางใหชาวเขารายอ่ืนไดปฏิบัติตาม เปนผลใหรูปแบบ
การพัฒนาพืชทางเลือกทดแทนฝน ไดขยายผลออกไป
อยางกวางขวางยงัพืน้ทีอ่ืน่ทัง้ในประเทศและตางประเทศ 
นอกจากน้ียังสามารถชวยใหชาวเขาเปล่ียนวิถีชีวิต
จากการทําไรเลื่อนลอยมาเปนการเกษตรท่ียั่งยืนและ
ยังเปนการชวยฟนฟูและอนุรักษพื้นท่ีปาตนนํ้าลําธาร
สูความอุดมสมบูรณ ซึ่งจะเปนประโยชนตอประชาชน
ทั้งประเทศและประชาชนท่ัวโลกตอไป ดวยหลักการ
ทรงงาน ๓ ประการ คอื เขาใจ เขาถงึ พฒันา ดวยวธิกีาร
ระเบิดจากขางใน

เขาใจ เขาถึง พัฒนา..
ตามแบบโครงการหลวง

๑) เขาใจ..วถิชีวีติดัง้เดิมของชาวเขาและบริบทพ้ืนทีส่งู 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงมี

ความเขาใจวิถชีวีติดัง้เดิมของชาวเขาและบริบทบนพ้ืนทีส่งู

อยางแทจริง ทรงเล็งเห็นวา (๑) ชาวเขาปลูกฝน ซึ่งเปน

พชืหลกัเพือ่หารายไดมาเลีย้งครอบครวั แนวทางการแกไข

เพื่อใหชาวเขาเลิกปลูกฝนที่เหมาะสม คือ ตองหาพืช
ที่มีประโยชนและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่ดีกวามา
ทดแทนฝน (๒) การเพาะปลูกดวยวิธีดั้งเดิมไมถูกตอง 
ซึ่งจะนําไปสูการทําลายปาตนนํ้า จึงควรแนะนําการ
เพาะปลกูทีถ่กูตองตามหลักวชิาการ เพือ่ใหไดผลผลติทีด่ี 
หรือสามารถนํามาแปรรูปเพ่ือสรางรายได รวมถึงการ
ใชประโยชนจากปาอยางถูกตองและเหมาะสม และ 
(๓) ตองยกระดับคณุภาพชีวติของชาวเขาดวยการเกษตร
ทีม่กีารศกึษา คนควา วจิยั เพือ่ใหไดผลผลิตทีด่ ีสามารถ
นํามาแปรรูปและสรางรายได เพ่ือใหความเปนอยูของ
เกษตรกรดีขึ้น

บริบทและสภาพแวดลอมที่ เป นพ้ืนที่สูงของ
ประเทศมีอากาศเยน็ ทาํใหชนดิพนัธุพชืและสัตวทีเ่หมาะ
สมกบัพืน้ทีส่งู มคีวามแตกตางจากชนดิพนัธุพชื และสตัว
ในพืน้ทีร่าบ ดงันัน้ในระยะเริม่แรกโครงการจงึมเีปาหมาย
ศึกษา คนควา วิจัย เพ่ือหาชนิดพืช คัดเลือกและพัฒนา
พนัธุพชืสตัว และพฒันาการเกษตรท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของพืน้ทีส่งู เพ่ือใหไดมาซึง่ชนดิ หรอืพันธุพชืและสตัวที่
สามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตที่ดี กอนนําผลไป
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ขยายใหแกเกษตรกรชาวเขาเพาะปลูกและเล้ียงสัตว

โดยใชวิธีที่ถูกตองและใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม 

และมีการควบคุมไมใหมีการทําลายปาตนน้ําเพิ่มเติม 

ซึ่งสงผลดีทั้งในดานส่ิงแวดลอม การรักษาปาตนน้ํา 

นอกจากนี้พันธุพืชท่ีไดจากการศึกษาวิจัยไดสงเสริมให

เกษตรกรปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ซึ่งเปนไม

หรือผลิตผลที่ชาวเขานําไปใชประโยชนได จึงทําใหเกิด

ความหวงแหน ไมโคนตนไม และไมทําลายปา 

ปจจุบันการคนควา วิจัย พันธุพืชและพันธุสัตว
ตาง ๆ  ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูง ยังคงดําเนินการมา
อยางตอเนือ่ง ผลงานวจิยัตาง ๆ  ทัง้พนัธุพชืและพนัธุสตัว
ที่โครงการหลวงไดพัฒนาสามารถสรางรายไดใหแก
เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง นอกจากน้ียังถูกนําไป
ใชประโยชนในพื้นที่สูงอื่นของประเทศไทยที่มีสภาพ
แวดลอมท่ีมีความคลายคลึงกันอยางกวางขวาง

๒) เขาถึง..ชุมชนพ้ืนท่ีสูงบนดอยหางไกลและบริบท
ทางสังคม

การเสด็จพระราชดําเนินเพื่อทรงงาน และ
เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ตาง ๆ ในเขตภาคเหนือ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่โครงการหลวงของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศ
ทุกพระองคอยางไมทรงถือพระองคและเปนกันเองกับ
ชาวเขา ทําใหเกษตรกรชาวเขามีขวัญและกําลังใจ ตั้งใจ
ปฏิบัติงานในการเพาะปลูกพืชทดแทนฝนจนทําใหการ

ปลูกฝนหมดไป ชาวเขายังใหความรวมมือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนบนพ้ืนที่สูง และชวยอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาต ิและฟนฟปูาตนนํา้ลําธาร ตลอดจน

สรางผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ และ

พระบรมวงศทกุพระองค ทรงเปนแบบอยางของผูนาํทีด่ี
ในการเปนนกัพฒันา จากการเสดจ็พระราชดาํเนนิไปถงึ

พื้นท่ีสูงบนดอยที่หางไกลของราษฎรชาวเขา ทําใหทรง

ทราบถงึสภาพชวีติความเปนอยู และสภาพปญหาตาง ๆ  
ซึง่สามารถชวยบรรเทาทกุข และแกไขปญหาบนพ้ืนทีส่งู

ใหกบัราษฎรชาวเขาไดอยางถูกตองเหมาะสมกับวิถีชวีติ

ของชาติพนัธุ วฒันธรรม บรบิททางสังคม และสิง่แวดลอม 

การปฏิบัติงานระยะเร่ิมตนนั้น คณะอาสาสมัคร

จากมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ที่มาปฏิบัติงาน

ถวาย ไดออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวเขาในหมูบาน

เปนประจําทุกสัปดาห เพ่ือใหความรู คําแนะนํา สาธิต 

และอบรมการปลูกพืชและเล้ียงสัตว ซึ่งเรียกหมูบาน

เหลานี้วา หมูบานเยี่ยมเยียน อาทิ

 อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รบัผดิชอบ บานชางเคีย่น แมสาใหม อางขาง และแกนอย

 อาสาสมคัรจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม รบัผิดชอบ 
บานดอยปาคา หวยผักไผ ปูหมื่นในบานใหมรมเย็น 
ถํ้าเวียงแก บานสวด และจอมหด

 อาสาสมัครจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แมโจ รับผิดชอบ บานวังดิน ผาหมี สะโงะ และเมืองงาม

 อาสาสมคัรจากกรมวชิาการเกษตร และศนูย
พัฒนาและสงเคราะหชาวเขากรมประชาสงเคราะห
รบัผดิชอบ บานแมลานอย หวยฮอม ดง ปาแป และรากไม
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นอกจากการออกเย่ียมเยียนพ้ืนที่ของอาสาสมัคร

แลว โครงการหลวงไดกาํหนดใหเจาหนาทีโ่ครงการหลวง

ไปปฏิบัติงานประจําอยูในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูงของ

โครงการหลวงอยางใกลชิด โดยจัดตั้งเปนศูนยพัฒนา

โครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวง เพื่อรับทราบ

ปญหา ความตองการของชุมชน และทําหนาที่เปน

นักพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

โดยจัดเปนหนวยปฏิบัติงาน เรียกวา ศูนยพัฒนา

โครงการหลวง หรือสถานีเกษตรหลวง ซึ่งกระจายอยู
บนพื้นที่สูงตาง ๆ ที่โครงการหลวงดําเนินงาน

จากการเขาถงึชมุชนชาวเขาบนพืน้ท่ีสงู ไดรบัทราบ
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นจริง และความจําเปนของชุมชนจน
ชุมชนใหการยอมรับ และรวมใจปฏิบัติงานสานตอ
พระราโชบาย นับไดวาเกิดเปนกระบวนการระเบิดจาก
ขางใน หรอืบนพืน้ฐานทีเ่ปนอยูจรงิของชมุชนบนพืน้ทีส่งู 
โดยมุงพัฒนาคนในชุมชนชาวเขาใหเปนศูนยกลาง
ในการดําเนนิงานพฒันาและผลกัดนัใหเกดิการดาํเนนิงาน
ในรูปแบบประชาคมรวมกันพัฒนา เพื่อสนับสนุน
การเสรมิสรางความเขมแขง็ของชมุชนทองถิน่และสงัคม 
โดยเนนการมีสวนรวมของชาวเขาใหสามารถแกไข
ปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เกิดความโปรงใสและเปนธรรมในสังคม 
แนวคิดหลักในการดําเนินงานดังกลาวคือ การพัฒนา
แบบองครวมท่ีใช คนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 
มีสหวิชาการแบบองครวม กลาวคือ มีองคความรู 
การพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางม่ันคงและย่ังยืนตามแบบ
โครงการหลวงเปนแนวทางการทํางาน

๓) พฒันา..จากพ้ืนฐานของปญหาและความตองการ

ของชุมชนบนพื้น ท่ีสูงเป นหลักการดําเนินงาน

พระราชทาน

โครงการหลวงไดดําเนินการพัฒนาบนพื้นฐาน

ความรวมมือรวมใจ พัฒนาตามสภาพปญหา และสภาพ

ชุมชน โดยการบูรณาการความรวมมือจากหนวยงาน

ราชการตาง ๆ  ทัง้ในพ้ืนทีแ่ละสวนกลาง ในการสนับสนุน

การพัฒนาองคความรูดานการเกษตร ดานการพัฒนา

โครงสร างพื้นฐานที่จําเป นต อการดํารงชีวิตและ
การเกษตร ดานการศึกษาและสุขอนามัยของชาวไทย
ภูเขา ดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาตนนํ้าลําธาร 
โดยการมีสวนรวมของประชาชนชาวเขาในชุมชน 
(Participation) เพื่อรวมกันทํางานในการพัฒนา 
(Collaboration) โดยการนาํองคความรูทีไ่ดรบัจากการ
วิจัยไปสงเสริมเกษตรกร เกษตรกรไดรับความรูและเกิด
ความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษา 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน
จากการรวมกลุมของเกษตรกรกลุมตาง ๆ  อาทิ สหกรณ
การเกษตร และกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

การปฏิบัติตามแนวพระราชประสงค และ
พระราชดําริในการดําเนินงานอยางเขาใจ เขาถึง ดวย
ยุทธวิธีการปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน 
ตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวงเกิดจากพระราช
วินิจฉัย ทรงทดลองการใชวิธีการพัฒนาทางเลือก 
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จสูงสุดในการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยาง
ยั่งยืน ภายใตหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

สามารถสรางความสมดลุใหแกชวีติผูคนในชุมชนบนทีส่งู

ทั้ง ๓ มิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
ซึ่งถือเปนรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) 
ในการพัฒนาแบบองครวมอยางครบวงจร แนวปฏิบัตินี้

ไดรบัการเผยแพรและขยายองคความรูและประสบการณ

เกือบ ๕๐ ป ไปสูองคกรอ่ืน ๆ  ทัง้ภายในและตางประเทศ

อยางกวางขวาง เพื่อแกไขปญหาในการพัฒนาเกษตร
ทีส่งู การปลกูพชืเสพตดิ ความยากจน และความหวิโหย

๘



ตลอดจนปญหาที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและสภาวะความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก

กลาวไดวา การขับเคล่ือนการพัฒนาในรูปแบบ
โครงการหลวงนี ้ยดึหลกัตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
โดยการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งคน 
ชมุชน ภาครัฐ เอกชน และนานาประเทศ และการพัฒนา
แบบครบวงจร คือ ตนนํ้า..เริ่มจากการวิจัยเพ่ือสราง

องคความรู กลางน้ํา..นาํไปสูการสงเสริมพฒันาเพ่ือสราง
อาชีพ และปลายน้ํา..ที่สอดรับดวยการจัดการดานการ

ตลาด จึงเปนหนทางสู ความสําเร็จในการแกปญหา

การปลูกฝน ความยากจนแรนแคน การทําไรเลื่อนลอย 
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบน
พื้นที่สูงของโครงการหลวง

ขั้นตอนสำคัญและแนวทาง
การพฒันาทางเลือกบนพ้ืนท่ีสงู
ของโครงการหลวง 

๑) งานวิจัย

การวจิยัและการพัฒนาทางเลือกทีย่ัง่ยนืตามแบบ

โครงการหลวงต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความจําเปนตองมี

ความรู เพื่อการพัฒนาและสามารถนําไปปฏิบัติได  

ดงัพระราชดํารัสทีว่า “เมือ่ไมรูตองวิจยั” โครงการหลวง
วิจัยคนควาหาพันธุพืชและพันธุสัตวที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมตาง ๆ กอนนําไปพัฒนาและสงเสริม
ใหกบัชาวเขาเพาะปลูกเพือ่สรางรายได ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รชักาลที ่๙ ไดพระราชทาน
ทุนทรัพยจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ทรงพระราชทาน 
เพื่อให คณาจารย และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เริม่ทาํการทดสอบ โดยการเปล่ียนยอดทอ
พื้นเมืองเปนทอพันธุดี และทดสอบพืชเขตหนาวชนิด
อืน่ ๆ  ซึง่ตอมาเรยีกพ้ืนทีว่จิยัดงักลาววา “สวนสองแสน” 
และพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้ง “สถานีวิจัยและศูนยฝก
อบรมเกษตรที่สูงขุนชางเคี่ยน” โดยใหคณาจารยและ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมดําเนินการศึกษาวิจัย
พืชและสัตวชนิดตาง ๆ ไปพรอมกัน นอกจากน้ีในระยะ
เริ่มตนโครงการหลวงไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
USDA/ARS กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รวมทัง้ไดรบั
การสนบัสนนุพนัธุพชื และผูเชีย่วชาญจากสาธารณรัฐจนี 
(ไตหวัน) เพ่ือดําเนินงานวิจัยหาพันธุพืชชนิดตาง ๆ 
ทดแทนฝน เมื่อโครงการหลวงไดพันธุพืชที่เหมาะสม

จากงานวิจัยแลว จึงจําเปนตองมีองคความรู วิธีการ

เพาะปลูกที่ดีและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
การจาํหนาย และการแปรรูปผลติผลทีเ่หมาะสม เพือ่เปน

การเพิ่มมูลคาใหกับผลิตผล ซึ่งมีการศึกษาวิจัยดังนี้

๙



๑.๑) ดานการผลิตพืช ในระยะเริ่มแรกยังไมมี

พนัธุพชืและองคความรูการเพาะปลูกพืชบนพ้ืนทีส่งู อกีท้ัง

การคมนาคมยากลาํบาก ยงัไมมถีนน จงึเนนการหาพนัธุ

พืชอาหารท่ีมีอายุการเก็บรักษานาน ทนตอการขนสง 

และเหมาะสมตอสภาพแวดลอมบนท่ีสูงหางไกล ไดแก 

(๑) ขาวและพืชไร โดยการศึกษาวิจัยและสงเสริมการ

ปลูกขาวทีถ่กูตองและใหเพยีงพอตอการบรโิภคเพือ่ยงัชพี 

และนาํเขาเมลด็พนัธุถัว่แดงหลวง ถัว่ไลมา และถัว่ปนโต 

เพื่อศึกษาวิจัยพันธุ ที่เหมาะสม (๒) ไมผลเขตหนาว 
เริ่มจากการปรับปรุงทอพันธุพื้นเมือง ตอมามีการวิจัย
การปลกูไมผลเขตหนาว ไมผลกึง่หนาว และไมผลขนาดเลก็
ชนิดอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงของ
ประเทศ และสามารถสรางรายไดทีม่ัน่คงใหแกเกษตรกร
ไดเปนอยางดี (๓) พืชผักเขตหนาว โดยการศึกษาวิจัย
และปรับปรุงพันธุพืชผักเขตหนาวชนิดตาง ๆ เพื่อเปน
แหลงรายไดระยะสัน้ ระหวางท่ีรอไมผลยนืตนใหผลผลติ 
(๔) ไมดอกไมประดับ โดยนําไมดอกไมประดับจํานวน
หลายชนิดและหลายพันธุมาทําการวิจยัและทดลองปลูก 
อาทิ คารเนชัน แกลดิโอรัส และซิมบิเดียม (๕) กาแฟ
อาราบิกา โดยการวิจัยเพื่อหาพันธุตานทานโรคราสนิม
และการศึกษาดานการปฏิบัติรักษาการปลูกกาแฟ
อาราบิกาบนพ้ืนทีส่งู รวมท้ังสงเสริมใหกบัเกษตรกรปลูก
ควบคูกันไป (๖) ชาพันธุอูหลงเบอร ๑๒ และอูหลง
กานออน โดยไดจดัทาํเปนแปลงวจิยัทดสอบพนัธุในพ้ืนที่
โครงการหลวงกอน ตอมาจึงไดขยายผลสงเสริมไปให
เกษตรกรปลูกตอไป (๗) การปรับปรุงพันธุและขยาย
พนัธุพชื เพือ่ผลติเมลด็พนัธุพชืจากพนัธุของโครงการหลวง 

และขยายพันธุโดยใชทอนพันธุที่ดีและเหมาะสมไวใช
สงเสริมใหกับเกษตรกร ซึ่งชวยลดการนําเขาพันธุจาก
ตางประเทศ และลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร

๑.๒) ด านปศุสัตว และประมง ระยะแรก
โครงการหลวงเร่ิมทดลองและสงเสริมใหเกษตรกรเล้ียง

ไกพันธุพื้นเมือง และสุกรพันธุพื้นเมือง เพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน ตอมาไดวิจัยการเล้ียงแกะ ผึ้ง รวมถึงการวิจัย
และพัฒนาไกพืน้เมอืงลูกผสม ไกเบรส ไกกระดูกดาํ สกุร

๑๐



พันธุ พื้นเมืองลูกผสม และควายนม เพ่ือบริโภคใน

ครวัเรือนและจําหนายหากมีผลผลิตเหลือ ตลอดจนการ

ศึกษาวิจัยการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวเพื่อใชเปน

พลงังานทดแทนกาซ LPG หรอืไมฟน และการใชประโยชน

จากวัสดุรองพ้ืนคอกหมูหลุมเปนปุย สําหรับงานประมง 

โครงการหลวงรวมกับกรมประมง เริ่มดําเนินการวิจัย

และเพาะเ ล้ียงสัตว นํ้ า เศรษฐกิจบนพื้นที่สู งของ

โครงการหลวง โดยการทดลองเล้ียงและขยายพันธุสตัวนํา้

ชนิดตาง ๆ เพ่ือลดการนําเขาจากตางประเทศไดสําเร็จ
เปนที่ตองการของตลาด ไดแก ปลาเรนโบวเทราต 
ปลาสเตอรเจียนซึ่งนิยมนําไขมาทําคาเวียร ปูขน และ
กุงกามแดง 

๑.๓) ดานทรัพยากรปาไมและส่ิงแวดลอม 
โครงการหลวงเร่ิมดําเนินงานวิจัยเพ่ือฟนฟูสภาพปาไม
ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอางขาง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๕ 
โดยนาํพนัธุไมโตเรว็จากสาธารณรฐัจนี (ไตหวนั) มากกวา 
๒๐ ชนิด มาทดลองปลูกเปนระยะเวลากวา ๑๒ ป 
พบวาเปนพันธุ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมเพียง 

๔ ชนิด ๒๐ สายพันธุ ตอมาไดนําไปสงเสริมใหชุมชน
ชาวเขาในพื้นที่ปลูกเปนปาชาวบานภายใตโครงการปา
ชาวบานในพระราชูปถมัภของสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ซึ่งสอดคลองตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ เรื่องการปลูกปา ๓ อยาง 
ประโยชน ๔ อยาง ในพื้นที่โครงการหลวง 

๑.๔) การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาใหผลิตผล
ทางการเกษตร เมือ่ปรมิาณผลติผลทีไ่ดจากการวจิยัและ

นําไปสงเสริมใหแกเกษตรกรมีมากขึ้น ไดสงผลกระทบ

ตอเกษตรกรท่ีจําหนายผลิตผลทางเกษตรผานพอคา
คนกลาง เพราะถูกกดราคาเปนอยางมาก จงึมกีารจัดตัง้
โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปแหงแรกที่มหาวิทยาลัย

เชียงใหม เพื่อชวยใหเกษตรกรจําหนายผลผลิตใหได

ราคาสูงขึ้น และดําเนินการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ

ชนดิอ่ืน ๆ  เพ่ือการอุปโภคและบริโภค อาทิ การวจิยัและ
พฒันาผลติภณัฑสตรอวเบอรร ีและไมผลเขตหนาวอ่ืน ๆ 

๑๑



รวมท้ังพืชสมุนไพร ธัญพืช และพืชผักตาง ๆ ดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตผล และต้ัง 
“โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๑” ณ อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม ขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๑๕ เพ่ือชวยเหลือ
ดานการรับซือ้ผลผลิตจากพืชท่ีสงเสรมิในราคาเปนธรรม 
โดยนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑในเครื่องหมายการคา 
“ดอยคํา” เปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการ
เกษตร ตลอดจนการจัดหาชองทางกระจายสินคาสูตลาด 
รวมถึงจัดใหมีการคนควา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารตามแนวพระราชดําริ “อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ

การพัฒนาชนบท” ตอมามีการตั้งโรงงานหลวงอาหาร
สาํเร็จรูป ขึน้อกีจํานวน ๓ แหง ดวยวัตถุประสงคเดียวกัน

ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ พระบาทพระเจาอยูหัว รัชกาล
ที ่๙ มพีระราชดาํรใิหสาํนกังานทรพัยสนิพระมหากษตัรยิ 

รับชวงดําเนินกิจการโรงงานหลวงฯ ตอจากมูลนิธิ

โครงการหลวง โดยจดัตัง้เปนนติบิคุคลภายใตชือ่ “บรษิทั

ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด” เพื่อดําเนินกิจการ
ในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) บริษัทฯ 

จึงเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสรางสุขใหสังคม

ดวยการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน
๑.๕) การจัดการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือลดการ

สญูเสียของผลิตผล เริม่ดาํเนนิการศกึษาวจิยัโดยจดัทาํ

ดชันเีกบ็เกีย่วและชัน้มาตรฐานของผลติผลโครงการหลวง 

ตอมามกีารวจิยัเร่ืองหองเย็นธรรมชาต ิ(Passive cooling) 

และไดสรางหองเย็นธรรมชาติขึ้นที่สถานีเกษตรหลวง

อางขางเพ่ือใช เก็บรักษาผลิตผล รวมถึงการวิจัย

เพือ่ศกึษาคุณภาพ การลดการสูญเสีย และรักษาคุณภาพ
ของผลิตผลโครงการหลวง นอกจากน้ียังมีการวิจัย
เพ่ือปรับปรุงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทั้งระบบ 

๑.๖) ดานการตลาด เมื่อผลผลิตมีมากขึ้น 
จึงเร่ิมนําผัก ผลไม และดอกไมเขตหนาว ซึ่งปลูก
เพื่อทดแทนฝนออกจําหนายในจังหวัดเชียงใหม และ
กรงุเทพฯ จงึจาํเปนตองมกีารศึกษาวิจยัระบบการตลาด
ที่เหมาะสมสําหรับสินคาโครงการหลวง เพ่ือรองรับการ
ดาํเนนิงานดานการตลาด โดยไดวจิยัเรือ่งการตลาดสินคา
เกษตรบนพ้ืนที่สูง การกําหนดราคาและสวนเหล่ือม
การตลาด ประเมินพฤติกรรมและความเห็นของผูซื้อ 
และผลกระทบจากการคาเสรี

สมัฤทธผิลจากงานวจิยัพืชและสตัวเขตหนาวชนดิ
ตาง ๆ  เพ่ือทดแทนการปลูกฝน ไดนาํไปสงเสริมใหชาวเขา
ผูปลูกฝนไดทดลองปฏิบตัดิวยตนเอง โดยโครงการหลวง
ใหความรูและคําแนะนํา เมื่อผลลัพธที่ไดเปนที่ประจักษ
วาพืชอื่นนั้นสามารถสรางรายไดมากกวาฝน ชาวเขาจึง
เปลีย่นวิถชีวีติจากการทาํไรเลือ่นลอยมาเปนการเกษตร
ที่ยั่งยืน และพื้นที่ที่ เคยปลูกฝ นไดถูกทดแทนดวย

พืชเมืองหนาวและกิจกรรมทางการเกษตรชนิดตาง ๆ 
ปจจุบันโครงการหลวงไดนําผลจากงานวิจัยไปถายทอด
สูชาวเขาในหมูบานตาง ๆ ในการเพาะปลูกและการ
เลีย้งสตัว รวมกวา ๒๘๘ ชนดิ ๕๘๕ พนัธุ เพือ่การบรโิภค

ในครัวเรือน และการนําไปจําหนายเพื่อสรางรายได

ทดแทนการปลูกฝน รวมท้ังไดดําเนินการข้ึนทะเบียน
พันธุพืชใหมในกลุม พืชผัก ไมผล และไมดอก รวม 
๑๙ ชนิด จํานวนทั้งสิ้น ๕๗ พันธุ และยื่นขอจดสิทธิบัตร 

๑๒



๗๔ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ๒ สิทธิบัตร ตลอดจนได

องคความรู และเทคโนโลยีใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานและดูแลรักษาไดดียิ่งขึ้น ซึ่งปจจุบัน

พืชหลายชนิดกลายเปนพืชสําคัญของประเทศไทย และ

เกิดความสําเร็จอยางขวางขวาง

๒) งานพัฒนาทางเลือกแบบองครวมอยางมีสวนรวมมือ

ของทุกภาคสวน 

ในระยะแรกการศึกษาวิจยัและพัฒนาชุมชนชาวเขา
ดําเนินงานในพ้ืนที่ไมกี่แหง ตอมาเม่ือองคความรูของ
โครงการหลวงและผลงานวจิยัในมติดิานเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดลอม มีความกาวหนามากข้ึน จึงนําไปสูการ
พัฒนาทางเลือกที่มีการจัดใหเปนระบบของการพัฒนา
ทางเลือก การใหความรูใหคําแนะนําแกชุมชนชาวเขา
นําไปปฏิบัติ ทั้งนี้ไดรับความรวมมือจากชุมชนชาวเขา
อยางยินยอมพรอมใจ เกิดการมีสวนรวมอยางแข็งขัน 
โดยในป พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รชักาลท่ี ๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งหนวย
ปฏิบัติงานโครงการหลวงในพ้ืนที่ชุมชนชาวเขาในพ้ืนที่
ทรุกันดารข้ึน เพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวไทย
ภูเขา ลดการปลูกฝน และฟนฟูปาตนนํ้าลําธารใหเปน
รูปธรรมมากขึ้น ซึ่งระยะแรกใชงบประมาณดําเนินงาน
จากพระราชทรัพยที่ทรงพระราชทาน ในการเริ่มงาน
พฒันาชุมชนชาวไทยภูเขาในลักษณะการพัฒนาหมูบาน
เชิงบูรณาการ รวมกับชุมชนชาวเขา โดยมีอาสาสมัคร

จากหนวยงานราชการเปนผูดูแลรับผิดชอบในกิจกรรม

ตาง ๆ ของโครงการหลวงแตละแหง ตอมาจึงมี

การบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐทั้งจาก

สวนกลางและสวนทองถิน่มากขึน้ จงึเรยีกหนวยปฏบิตังิาน

ของโครงการหลวงวา “ศูนยพัฒนาโครงการหลวง” 

มคีณาจารยและนกัวิชาการจากหนวยราชการตาง ๆ  มา

เปนอาสาสมัครปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการบริหาร

โครงการ ในพ้ืนที่แตละแหง เพ่ือพัฒนาชุมชนชาวเขา

ในพื้นที่ตาง ๆ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยแม โจ  
กรมประชาสงเคราะห กรมพฒันาทีด่นิ สาํนกังานเกษตร
ภาคเหนือ และกรมสงเสริมการเกษตร 

นอกจากนีย้งัมหีนวยงานจากตางประเทศทีใ่หการ
สนบัสนนุงานโครงการหลวง อาท ิคณะกรรมการสงเสริม
อาชีพทหารผานศึก สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ที่ให
การสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ พันธุพืช และทุนศึกษาดูงาน
และฝกอบรมกับคณาจารย อาสาสมัคร และเจาหนาที่
โครงการหลวง เดนิทางไปศึกษาดูงานและฝกงานท่ีไตหวัน
เปนประจาํทกุป มาตัง้แต ป พ.ศ. ๒๕๑๓ เนือ่งดวยสภาพ
พื้นที่ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสงเสริมอาชีพ
ทหารผานศึกตั้งอยูบนภูเขา ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่แบบเดียว
กับพ้ืนที่ของโครงการหลวง และประสบความสําเร็จใน
การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมผลเขตหนาวชนิดตาง ๆ 
ตอมาไต หวันได เปลี่ยนหนวยงานรับผิดชอบเปน 
International Cooperation and Development Fund 
แตทางคณะกรรมการสงเสรมิอาชพีทหารผานศกึไตหวนั
ยังใหความรวมมือในการอบรมและการศึกษาดูงานแก

มูลนิธิโครงการหลวงจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีมูลนิธิ
โครงการหลวงยังมีความร วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยแหงชาติจุงชิง

องคการสหประชาชาต ิใหการสนบัสนนุการพฒันา

บนพื้นที่สูง โดยในป พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดใหการสนับสนุน

งบประมาณและสงเจาหนาท่ีมาชวยเหลอืดานการสงเสรมิ
และพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมชน

บนพืน้ทีส่งู ภายใตโครงการปองกนัและกาํจดัพชืเสพตดิ 

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 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดสนับสนุนคณาจารยเปน

อาสาสมัครทํางานในฐานะผูประสานงานโครงการและ

หวัหนาสถานีฯ ภายใตโครงการดังกลาว นบัเปนการเร่ิม

ตนของโครงการพฒันาทางเลอืกเพ่ือทดแทนการปลกูพืช
เสพติด (Alternative Development Programs) ของ 
UNODC ในปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความรวมมือในการ
พฒันาเกษตรทีส่งูกบัประเทศตาง ๆ  อาท ิโครงการเกษตร
ที่สูงไทย-ออสเตรเลีย (Thai-Australian Highland 
Agricultural Project: TAHAP) ป พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๗ 
โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน (Thai-German 
Highland Development Programme: TG-HDP) 
ป พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๑ และโครงการไทย-นอรเวย
โครงการดอยยาว-ผาหมน (DP-HDP) เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการทําการเกษตร
และการปศุสัตวของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

การเริม่งานของโครงการหลวงในการพฒันาชมุชน
ชาวไทยภูเขาในพ้ืนที่สูงตาง ๆ จึงเกิดข้ึนมาตามลําดับ 
และในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปล่ียน
สถานภาพโครงการหลวง เปนมูลนิธิโครงการหลวง 
เพื่อใหดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง และเมื่อวันท่ี ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจัดงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานของโครงการหลวงตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ เปนตนมา พรอมท้ังมีมติ

เห็นชอบการแตงตั้ง คณะกรรมการประสานงานและ

สนับสนุนงานโครงการหลวง มีนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานกรรมการ ทาํหนาทีใ่นการพิจารณาและกําหนด

นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของ

รัฐที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง รวมทั้งพิจารณา

กําหนดและอนุมัติ แผนงาน งานโครงการ และกิจกรรม

ตาง ๆ รวมท้ังงบประมาณรายจาย ใหสอดคลองกับ

ขอเสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือใหหนวยงาน

รวมบูรณาการของรัฐที่เกี่ยวของจํานวน ๒๖ หนวยงาน
รับไปดําเนินการ ทั้งในดานวิชาการ และการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ 

มลูนธิโิครงการหลวงดําเนนิงานดานการพัฒนาบน
พืน้ฐานความรวมมอืรวมใจ พฒันาตามสภาพปญหาและ
สภาพชุมชน โดยการบูรณาการความรวมมือและการ
สนบัสนนุจากหนวยงานของรัฐ ทัง้ในพ้ืนทีแ่ละสวนกลาง 
ปจจุบันมีพื้นที่ดําเนินงานครอบคลุมในพื้นที่ ๖ จังหวัด
ภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน 
พะเยา และตาก มปีระชากรไดรบัประโยชน จาํนวน ๔๖๘ 
กลุมบาน ๔๙,๖๒๔ ครวัเรอืน รวม ๑๙๑,๘๒๑ คน โดยมี
ผลการดําเนินงานพัฒนาทางเลือกแบบองครวมอยางมี
สวนรวมมอืของทกุภาคสวนของมลูนธิโิครงการหลวง ดงันี้

๒.๑) งานพัฒนาดานเศรษฐกจิเพือ่สรางรายได
มูลนิธิโครงการหลวง ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา

อยางตอเนือ่ง เพือ่พฒันาพนัธุพชืใหมและวิธกีารเพาะปลูก
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
ศึกษาและพัฒนาการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชใหเกิด
ประโยชน โดยใหความสําคัญกับการลดการใชสารเคมี 

ทีม่คีวามปลอดภัยตอเกษตรกรผูเพาะปลูก ผูบริโภค และ

เปนการอนุรักษทรัพยากรดิน นํ้า และปาบนพื้นที่สูง 
นอกจากน้ีไดพฒันาเขาสูมาตรฐานตาง ๆ  ทีเ่ปนทีย่อมรับ
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ การเปน

หนวยงานตนแบบในการพัฒนามาตรฐานการเพาะปลูกพืช

ในประเทศไทย ภายใตมาตรฐานการเพาะปลกูทีดี่ (GAP) 

โดยรวมกับกรมวิชาการเกษตรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวมทั้งไดรับการรับรองมาตรฐาน Global G.A.P. 

๑๔



มาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบ

สารพิษตกคางและกระบวนการควบคุมท่ีเข มงวด 

ตลอดจนนโยบายใหเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

ลดปรมิาณการใชสารเคมดีวยการใชสารชวีภณัฑทดแทน 

เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ

ผลิตผลกอนสงจําหนายใหผูบริโภค 

เมื่อปริมาณผลผลิตที่ไดจากการวิจัยและนําไป

สงเสริมใหแกเกษตรกรมีมากข้ึน แตเกษตรกรประสบปญหา

ไมมีชองทางในการจําหนายผลผลิต ในป พ.ศ. ๒๕๒๔ 
โครงการหลวงจึงไดจัดตั้งฝายการตลาด เพื่อทําหนาที่
ดานการตลาดใหแกเกษตรกรชาวไทยภูเขาในพ้ืนที่ของ
โครงการหลวง ใหมกีารจําหนายผลผลิตตามระบบกลไก
การตลาดทีย่ตุธิรรม รวมทัง้การขนสงสินคา และการจดัการ
หลงัการเก็บเกีย่ว โดยมีวตัถปุระสงค (๑) เพือ่ใหเกษตรกร
มีชองทางจําหนายผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตชนิดใหม
ทีเ่ปนผลจากงานวิจยั (๒) เพ่ือใหเกษตรกรมีการวางแผน
การผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
และมีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตที่ดี และ 
(๓) เพื่อใหสินคาซ่ึงเปนผลผลิตจากพืชเขตหนาวและ
ผลิตภัณฑของเกษตรกรชาวเขาเปนที่รูจักของผูบริโภค 
โดยโครงการหลวงรบัซือ้ผลติผลจากเกษตรกรตามราคา
และภาวะตลาดท่ัวไป นําไปจําหนายโดยไมหวังผลกําไร 
โดยสวนตางท่ีไดนํามาเปนคาใชจายในการดําเนินงาน 
นอกจากนี ้โครงการหลวงไดจดัตัง้โรงงานแปรรปูแหงแรก
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ทีม่มีากขึน้ ชวยใหเกษตรกรจาํหนายผลผลติไดราคาสงูขึน้ 
และดําเนินการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑชนิดอื่น ๆ 

เพื่อการอุปโภคและบริโภค อาทิ การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภณัฑสตรอวเบอรร ีและไมผลเขตหนาวอ่ืน ๆ  รวมทัง้
พืชสมุนไพร ธัญพืช และพืชผักตาง ๆ ดวยเทคโนโลยี

ทีเ่หมาะสม เพือ่เพิม่มลูคาผลผลิตชนดิตาง ๆ นอกจากน้ี

โครงการหลวงยังไดส งเสริมและพัฒนาอาชีพนอก
ภาคเกษตร เชน งานหัตถกรรมท่ีมาจากวัฒนธรรม หรือ

ภูมิปญญาชนเผา เพื่อสรางรายไดเสริมใหแกครัวเรือน

จากการจําหนายเปนผลิตภัณฑตาง ๆ 

การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตหลังการ

เก็บเกีย่ว โครงการหลวงไดจดัตัง้ศนูยผลติผลโครงการหลวง 

ที่เชียงใหม และกรุงเทพฯ เพ่ือจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

โดยการพัฒนากระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีสมยัใหม 

Pre-cooling และ Vacuum-cooling เพือ่รกัษามาตรฐาน

และคุณภาพของผลผลิต ภายใตมาตรฐาน GMP และ 

HACCP และสามารถตรวจสอบยอนกลับถึงเกษตรกร

ผูผลิตได (Traceability system) รวมท้ังไดตั้งศูนย

ผลติผลโครงการหลวง ในพืน้ทีศ่นูยพฒันาโครงการหลวง
ตาง ๆ  เพ่ือทาํหนาทีร่วบรวม และคัดคณุภาพผลผลิตของ
เกษตรกร รวมถงึการบรรจ ุกอนขนสงมายงั “ศนูยผลติผล
โครงการหลวง” ในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพฯ หรือ
สงตรงไปยังลูกคาในจังหวัดตาง ๆ รวมท้ังการจัดการ
ระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ ทําใหผู บริโภคได
บริโภคผลผลิตที่สด สะอาด และปลอดภัย โดยในระยะ
เร่ิมแรกโครงการหลวง (หมอมเจาภศีเดช รชัน)ี ไดกาํหนด
ตราสินคาใหแกผลิตผลทุกประเภทที่เปนผลมาจากการ
ดําเนินงานการพัฒนาและสงเสริมเพ่ือทดแทนฝนของ
โครงการหลวง ในชื่อตราสินคาวา “ดอยคํา” ปจจุบันได
เปลีย่นช่ือเปนตรา “โครงการหลวง” ทัง้ทีเ่ปนผลิตผลสด
จากดอย สนิคาแปรรปู สนิคาหตัถกรรม และสนิคาอ่ืน ๆ 
มากกวา ๑,๗๐๐ รายการ วางจําหนายในรานโครงการหลวง
ทัง้ในกรงุเทพฯ และตางจงัหวัด ซึง่ชวยลดการนาํเขาพชื
เขตหนาวและก่ึงหนาวจากตางประเทศ รวมทั้งสามารถ
สงออกผลผลิตไปจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งเปนผลดี

เศรษฐกิจภายในประเทศ
๒.๒) งานพัฒนาดานสังคม

มูลนิธิโครงการหลวงมุงดําเนินงานพัฒนาดาน

สังคมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ภายใต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานไว โดยมี

รายละเอียดของงานพัฒนาดานสังคม ดังนี้

(๑) การพัฒนาและสงเสริมดานการศกึษา มุงเนน
เรือ่งการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวน

๑๕



ชายแดน (ตชด.) ในพืน้ทีห่างไกลและพืน้ทีโ่ครงการหลวง

ใหเยาวชนชาวเขาไดรับการศึกษาอยางนอยในระดับ

ขั้นพื้นฐาน พรอมท้ังพัฒนาใหเกษตรกรไดรับความรู

และสามารถเขาถึงขอมูลความรูและเทคโนโลยีทั้งดาน

การเกษตร การตลาด สังคม และส่ิงแวดลอม ไดอยาง

กวางขวางมากข้ึน โครงการหลวงรวมกับสํานักหอสมุด 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ดาํเนนิโครงการหองสมดุเคลือ่นที่

สําหรับชุมชนชาวไทยภูเขา เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงรูคุณคาหนังสือและ
เพิ่มพูนความรู นอกจากน้ีโครงการหลวงไดสงชาวเขา
ในพื้นที่และเจาหนาที่ เขารับการเรียนรูและฝกอบรม
ดานการเกษตร ทีส่ถานวีจิยัและศนูยฝกอบรมเกษตรทีส่งู
ขุนชางเคี่ยนภายใตการดูแลของคณะเกษตรศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมเปนประจาํทกุป ปละกวา ๒๕๐ คน 
ทําใหผูเขารับการอบรมไดเขาใจถึงผลกระทบจากการ
ปลูกฝ น การปลูกพืชทดแทนฝ น และมีความรูการ
ในปลูกพืชที่ถูกตองเหมาะสมภายใตระบบอนุรักษ
บนพื้นที่สูง ตลอดจนเขาใจงานพัฒนาดานการศึกษา
แกชุมชนชาวเขา

(๒) การพัฒนาดานสาธารณสุข มลูนธิโิครงการหลวง
รวมกับกระทรวงสาธารณสุข และกลุมประชาอาสา
พัฒนาโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตลอดจน
หนวยงานทองถิ่นตาง ๆ ใหบริการทางการแพทยและ
สงเสริมดานสุขอนามัย การวางแผนครอบครัวดวยการ
คุมกาํเนดิ การใหความรูเรือ่งยารกัษาโรคตาง ๆ  แทนการ

ใชฝนภายในครวัเรอืน การเสริมสรางสุขอนามัยครัวเรอืน
ทีด่แีละถูกตองในพ้ืนทีช่มุชน การสนับสนุนการจัดกจิกรรม

หมูบานสะอาด และรวมกับกรมประชาสงเคราะห เสริมสราง

ความรูใหชมุชนชาวเขาตระหนักวาฝนเปนสิง่ผดิกฎหมาย 
และดําเนินงานพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนในการ
ปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด

(๓) การพัฒนาและสงเสริมการรวมกลุมพึ่งพา

ตนเองของชมุชน พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รชักาล
ที่ ๙ พระราชทานทุนทรัพยใหแกราษฎรบานปาแป

อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ที่ขาดแคลน

ขาวบริโภค จาํนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จดัตัง้ธนาคารขาว และ
ทรงรบัสัง่วา “เปนธนาคารขาวแหงแรกของโลก” เพือ่ให
ชาวเขาท่ีขาดแคลนขาวไวกูยมืขาวไปบริโภคหรือเพาะปลูก 
โดยใหใชคืนไดหลังฤดูเก็บเกี่ยวตอไป นับเปนจุดเริ่มตน
ในการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการรวมกลุมพ่ึงพา

ตนเองภายในชุมชน นอกจากนี้ไดพัฒนาและสงเสริม
การรวมกลุมในชุมชนในรูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ สหกรณ
การเกษตร กลุมออมทรัพย กลุมชุมชนพึง่พาตนเอง รวมทัง้
การจดัฝกอบรมทกัษะการวางแผนพึง่พาตนเองในชมุชน 

(๔) การพฒันาการเรยีนรูงานโครงการหลวง มลูนธิิ
โครงการหลวงใหบริการดานการเรยีนรูงานพัฒนาพ้ืนทีส่งู
อยางยั่งยืน โดยการถายทอดองคความรูโครงการหลวง

เพื่อใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองไดภายใตแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสนับสนุน
การฟนฟแูละอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
รวมทัง้การบรหิารจดัการโดยกระบวนการมสีวนรวมของ

ชุมชน มูลนิธิโครงการหลวงไดจัดทําระบบฐานขอมูล

องคความรูโครงการหลวง การพฒันาศกัยภาพของสถานี

วิจัยเกษตรหลวงและศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่มีผล
การดําเนินงานโดดเดนในแตละดาน ใหเปนศูนยเรียนรู

oo oo ooo
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บนพื้นที่สูงอยางย่ังยืนดานตาง ๆ สําหรับใหนักเรียน 
นักศึกษา เกษตรกรนอกพื้นที่ ขาราชการ นักวิชาการ 
และเจาหนาท่ีจากหนวยงานทองถ่ิน ตลอดจนผูสนใจ
เดนิทางมาศึกษา อบรม และดูงาน นอกจากน้ี ศนูยพฒันา
โครงการหลวงไดรวมมอืกบัสถาบนัวจิยัและพัฒนาพืน้ทีส่งู
ในการขยายผลไปสูชุมชนบนพ้ืนที่สูงอื่น ๆ ทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ

๒.๓) งานพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ชมุชนชาวเขาสวนใหญตัง้อยูบนพ้ืนทีป่าตนนํา้ลาํธาร 
ทําการเพาะปลูกบนพื้นท่ีไหลเขาที่มีความลาดชันสูง 
สงผลใหเกิดการแผวถางปา และการเผาตนไม เพื่อทํา
ไรเล่ือนลอย และทาํใหทรพัยากรดนิเกดิความเสือ่มโทรม
อยางรวดเร็ว โครงการหลวงรวมกับกรมปาไม ตั้ง 
“โครงการหลวงปาไม” ขึ้นเพื่อดําเนินงานพัฒนาดาน

สิ่งแวดลอมดวยวิธีการตาง ๆ โดยการฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การควบคุมพื้นที่
ทาํการเกษตรท่ีถกูตอง การรณรงคการปลูกปาและใหปา

พื้นฟูตนเองได การชะลอและลดการพังทลายของดิน 

การสรางระบบการอนุรักษนํ้า การสรางฝายชะลอนํ้า 

มลูนธิโิครงการหลวงรวมกบักรมพฒันาทีด่นิ ดาํเนนิงาน
อนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่โครงการหลวงเพื่อปองกัน

การชะลางของดนิ ตัง้แตระยะเริม่แรกของโครงการ ตอมา 
ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดมกีารวางแผนการใชประโยชนทีด่นิ 

เพื่อกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ใดควรจะเปนปา และพ้ืนที่ใด

เปนไรนาหรือสวนเกษตร ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ มูลนิธิ

โครงการหลวงไดสงเสริมใหชาวเขาปลูกปาชาวบาน

ภายใตโครงการปาชาวบานในพระราชปูถมัภของสมเดจ็

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพื่อใชประโยชนในครัวเรือน 

ทดแทนการตัดไมจากปาธรรมชาติ นอกจากนี้มูลนิธิ

โครงการหลวงยังไดรวมกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม อาทิ 
การสรางฝายชะลอนํ้าเพ่ือเพิ่มความชุมชื้นในพื้นที่
ปาตนน้ํา และใหชุมชนชาวเขามีนํ้าไวสําหรับอุปโภค
บริโภคและการเกษตร และการจัดทําแนวกันไฟปา 

๒.๔) การพัฒนาเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศของโลก

มูลนิธิโครงการหลวง ตระหนักถึงความสําคัญของ
การลดผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมการเกิด
กาซเรือนกระจก และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จึงไดพัฒนาตนแบบการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงเขาสู
มาตรฐานชุมชนบนพืน้ทีส่งูคารบอนตํา่และยัง่ยนื โดยมุง
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดของเสียและกาซเรือนกระจกในปริมาณท่ีไมสง
ผลกระทบตอทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจนเกดิ
ความเส่ือมโทรมและสูญเสียสมดุล โดยมูลนธิโิครงการหลวง 
ดําเนินการรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนทีส่งู และ
มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเกณฑการประเมิน และ
ตัวช้ีวัด รวม ๔ ดาน ไดแก ดานการเกษตรท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ดานการฟนฟูและอนุรักษปาไม ดานการ

จดัการอนามยัสิง่แวดลอมในชมุชน และดานความเขมแขง็
ของชุมชนในการรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับ
คุณภาพและสรางมาตรฐานใหแกชุมชนบนพื้นที่สูง 
ซึ่งนับไดวาเปนการพัฒนามาตรฐานชุมชนคารบอนตํ่า

บนพื้นที่สูงเปนแหงแรกของไทย ปจจุบันมีชุมชน

โครงการหลวง ๑๒ แหง ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
เปนตนแบบชุมชนโครงการหลวงคารบอนตํ่าและยั่งยืน 
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การเปนแบบอยางที่ดีของการ
พัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูง
ตามแบบโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวง ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา
งานดานตาง ๆ ดวยการยึดถือตามวิธีปฏิบัติงานท่ีทรง
พระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทาน เพือ่พัฒนาใหชมุชน
โครงการหลวงมีความสมดุลในทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม และสิ่งแวดลอม นํามาซึ่งความสําเร็จในการ
พฒันาชวีติและความเปนอยูของชาวเขา ลดการปลูกฝน 
จากการพฒันาอาชพีบนฐานความรู มพีนัธุพชืและพนัธุสตัว
ใหเกษตรกรเลือกประกอบอาชีพตามความเหมาะสม 
มมีาตรฐานการเพาะปลกูทีด่ ีมรีะบบการดแูลรกัษา และ
การจัดการผลผลิตที่ดี รวมท้ังเกิดการอนุรักษและฟนฟู
หัตถกรรมของชุมชนบนพื้นที่สูง และผลิตผลทางการ
เกษตรชนิดตาง ๆ มาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา เกษตรกร
สามารถพ่ึงพาตนเองไดภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการเสริมสรางความเขมแข็งของคนและ
ชุมชน มีแผนการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม 
รวมทั้งไดสนับสนุนการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
และนํ้า ปลูกปาชาวบาน ฟนฟูและปลูกปาตนนํ้าลําธาร

โดยกระบวนการมีสวนรวมของชมุชน การรักษาคุณภาพ
นํ้าในลําธาร และการพัฒนาปจจัยพื้นฐานตาง ๆ  ใหเปน

ประโยชนอยางย่ังยืน ภายใตความรวมมืออยางใกลชิด

กับหนวยงานราชการท้ังจากสวนกลาง และสวนทองถิ่น 
รวมไปถึงภาคเอกชนตาง ๆ ตลอดจนการใหบริการ 

การถายทอดความรูใหกับเกษตรกร บุคลากรมูลนิธิ
โครงการหลวง และบุคคลทั่วไปที่สนใจทั้งชาวไทยและ

ตางประเทศ

การพิจารณาบริบทแหงการเปลี่ยนแปลงตาม

แนวทางการพฒันาของโครงการหลวง จากงานทัง้ ๓ ดาน

ที่มีความเชื่อมโยงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางครบ
วงจร และการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนชาวเขาบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ชายขอบของประเทศ 
เปนนยัสาํคญัทีส่ามารถชีใ้หเหน็ถงึการบรรลวุตัถปุระสงค
ของการกอตั้งโครงการหลวง ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
สําคัญได ดังนี้

๑) ราษฎรชาวเขามีความเปนอยูทีด่ขีึน้ มจีติสาํนกึ
และตระหนักในบทบาทที่สําคัญตอการรักษาความ
อุดมสมบูรณของพื้นที่ตนนํ้าของประเทศ มีความภูมิใจ 
มีศักด์ิศรี และมีความเทาเทียมทางสังคมเทียบเทา
ประชาชนกลุมอื่น ๆ ทั่วประเทศ

๒) การแกไขปญหายาเสพติด ไดรับความสําเร็จ
อยางดียิ่ง สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั รชักาลท่ี ๙ เนือ่งจากเปนวิธกีารแกไขปญหา
ดวยสันติวิธี ตามแนวทางการพัฒนาอยางมีสวนรวม
และบูรณาการ

๓) การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

สภาพทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอม และพ้ืนทีป่าตนนํา้ 

ไดรับการดูแลรักษาอยางมีสวนรวมระหวางชุมชน
ชาวเขาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่ และเครือขายการพัฒนา
ตาง ๆ ใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

๔) การพฒันาการเกษตรบนพืน้ทีส่งู สามารถทํา

ใหพืชผัก ไมผล ไมดอก ไมประดับเขตหนาว กลายเปน
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ สามารถสรางรายไดที่เหมาะสม

ใหแกเกษตรกร ชมุชน และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ 
อกีทัง้สามารถทดแทนการนําเขาพืชผัก ผลไมเขตหนาว

ไดอีกดวย

คุณูปการของโครงการหลวง
ต�อสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อม
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ภาพรวมของการเปล่ียนแปลงในระยะ ๕๐ ป
ของสภาพเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอมในพื้นที่โครงการหลวง

เริ่มต�น ป�จจุบัน 

 การปลูกฝนบนที่สูงท่ัวไป  การปลูกฝนหมดไปจากพื้นที่โครงการหลวง
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเพิกถอนประเทศไทยออกจากประเทศที่เปนผูผลิต

และลําเลียงยาเสพติดรายสําคัญ ในป พ.ศ. ๒๕๔๗

 ชาวเขาปลูกขาว ขาวโพด และ
ทอพื้นเมืองเพ่ือยังชีพและเปนรายได

 ชาวเขาปลูกพืชทางเลือกและเลี้ยงสัตวมากกวา ๓๐๐ ชนิด เพื่อยังชีพและ
เปนรายได

 การทําไรเลื่อนลอยและการปลูกพืช
แบบด้ังเดิม

 การถางปา การตัด การฟน และ
เผาปา จนเปนภูเขาหัวโลน

 การถางปา การตัด ฟน และเผาปา การทําไรเลื่อนลอยและการปลูกพืช
แบบดั้งเดิมหมดไป โดยทดแทนดวยการปลูกพืชในระบบที่เหมาะสม

 เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
 ผลผลิตการเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดีและเกษตร

อินทรียจากท้ังในประเทศและมาตรฐานนานาชาติ
 การวางแผนการใชที่ดิน ระบบการอนุรักษดินและน้ํา และปลูกหญาแฝก

ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของโครงการหลวง
 เกษตรกรปลูกปาชาวบาน และมีสวนรวมในการฟนฟูและรักษาปาตนน้ําลําธาร

 ชาวเขามีความยากจน แรนแคน 
พึง่พารายไดจากฝนและของปา
เพื่อยังชีพ 

 เกษตรกรชาวเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายไดจากการทําการเกษตรเพื่อ
ทดแทนฝน โดยมีรายไดอยูในเกณฑมาตรฐานของประเทศไทย

 การศึกษาตํ่า และขาดโอกาส
ทางการศึกษา

 ชาวเขาไดรบัการพัฒนาการศึกษาท่ีสงูขึน้ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย
 ชาวเขาไดรับความรูเสริมจากการฝกอบรมและพัฒนาเฉพาะดาน

 การสาธารณสุขตํ่ากวามาตรฐาน  สุขอนามัยของชาวเขาไดรับการพัฒนาดีขึ้นและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

 ชุมชนชาวเขาอยูหางไกลและ
ทุรกันดาร

 ชุมชนชาวเขาไดรับการพัฒนาปจจัยพื้นฐานอยางทั่วถึง 

 การพัฒนาที่ขาดรูปแบบ หลักการ
และวิธีการที่ดี

 ผูมาเรยีนรูดานการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงปละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน
 การเกิดรูปแบบการปฏิบัติที่ดีตามโครงการหลวงโมเดล
 การเปนตนแบบของการพัฒนาทางเลือกแบบองครวมตามโครงการหลวงโมเดล

ไปสูพื้นที่สูงอื่นในประเทศและตางประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรภูฏาน
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การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเปนที่

ประจักษชัดเจนวา มูลนิธิโครงการหลวงสามารถ

ดาํเนนิงานบรรลเุปาหมายตามทีไ่ดทรงตัง้พระราชหฤทัย 

คือ สามารถทําใหชาวเขาเลิกปลูกฝน โดยการทําการ

เกษตรทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอมบนพืน้ทีส่งู เพือ่เพิม่

ประโยชนทางเศรษฐกจิแกประเทศ อกีทัง้ยังเปนการฟนฟู

และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สราง

ความอุดมสมบูรณใหแกพื้นที่ตนนํ้าของประเทศ และ

ที่สําคัญที่สุด คือ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สภาพความเปนอยูของราษฎรชาวเขาใหดีขึ้น พรอมทั้ง
เสริมสรางความภาคภูมิใจ ความมีศักดิ์ศรี และความ
เทาเทียมในความเปนคนไทยของราษฎรชาวเขาและ
ราษฎรพื้นที่อื่น ๆ เพื่อนําไปสูความสงบสุขของสังคม 
ความมัน่คงในชวีติ และความรมเยน็เปนสุขของประชาชน
ในแผนดินไทยและนานาชาติ

คุณูปการที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ

จากผลสําเร็จของรูปแบบการพัฒนาทางเลือก
ของโครงการหลวงตลอดระยะเวลา ๕๐ ปนับไดวาเปน
แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบ
องครวมตามโครงการหลวงโมเดล นําไปสูความสําเร็จ
ในการแกปญหาการปลูกฝน ความยากจนแรนแคน 
การทําไรเลื่อนลอย และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมบนพืน้ทีส่งูจากการพฒันาอยางตอเน่ือง

ของโครงการหลวง สงผลใหเกษตรกรชาวเขามคีวามเปนอยู

ทีด่ขีึน้ ชมุชนมีความเขมแขง็ พึง่พาตนเองได ชมุชนชาวเขา
มีความเขาใจและรวมมือในการฟ นฟูและอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม รวมทัง้มกีารบรหิาร

จัดการโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนพื้นที่ปลูก

ฝนลดลง จากป ๒๕๓๒/๒๕๓๓ เหลอืเพยีง ๑๒๙ เฮกตาร 

จากการสํารวจในป พ.ศ. ๒๕๔๖/๒๕๔๗ (รายงานการ
สํารวจฝนประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ สํานักงาน 

ป.ป.ส.) และในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ประเทศสหรัฐอเมริกาได

ถอนประเทศไทยออกจากรายช่ือประเทศท่ีเปนผูผลติฝน

และยาเสพติดรายสําคัญ สงผลใหมูลนิธิโครงการหลวง
ไดรบัการยอมรับและรางวัลเกยีรตยิศในการเปนตนแบบ

ของการพัฒนาทางเลือกบนพ้ืนที่สูงที่สําคัญในดาน

ตาง ๆ ทั้งในระดับในประเทศและนานาชาติ ไดแก 

๑) รางวัลเกียรติยศท่ีสําคัญระดับประเทศ

๑.๑) รางวลัการประกาศเกยีรตคิณุ “การพฒันา
ชมุชนบนพ้ืนทีส่งูคารบอนตํา่และย่ังยนื” ในฐานะท่ีเปน
องคกรที่ดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

๑.๒) รางวลัการประกาศเกยีรติคณุ “การประเมนิ
การกักเก็บคารบอนของการปลูกปาบนพ้ืนท่ีสูง ณ 
สถานีเกษตรหลวงอางขาง” ภายใตโครงการ Low 
Emission Supporting Scheme ประเภทการจัดการ
ปาไมและพื้นที่สีเขียวขององคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๒

๒) รางวัลเกียรติยศท่ีสําคัญระดับนานาชาติ
๒.๑) รางวัลแมกไซไซ (Ramon Magsaysay 

Award) สาขาความเขาใจระหวางประเทศ (International 
Understanding) ป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยในตอนทายของ
คาํประกาศเกียรตคิณุกลาววา “จากการใหความรวมมอื
ชวยเหลอืเกือ้กลูของนานาประเทศ และรวมประสานโดย
หลายหนวยงานในชาติ โครงการหลวงไดมีสวนชวยลด

ยาเสพติดพิษรายแรงของโลกลง และยังชวยยกระดับ
ความมั่นคงอยูดีกินดีแกชนชาวเขาทั้งหลาย” และยังได
ชวยฟ นฟูและอนุรักษพื้นที่ป าตนนํ้าลําธารสู ความ

อุดมสมบูรณ ซึ่งนับวาเปนประโยชนตอประชาชนท้ังใน

ประเทศและประชาชนท่ัวโลกเปนรูจักแพรหลายใน
บรรดาประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ในการใหความรวมมือ

กําจัดพืชเสพติดโดยสันติวิธี เปนโครงการสรางสรรค 

และชวยสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ

๒๐



๒.๒) รางวลัเหรยีญทองประกาศเกยีรตคิณุดาน

สิ่งแวดลอม โดยผูอํานวยการใหญโครงการส่ิงแวดลอม

แหงสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกลาฯ ถวายพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ 

จากการทรงเปนผูนาํ และพระราชทานแนวพระราชดําริ

และโครงการตาง ๆ เพื่อปกปองและพัฒนาทรัพยากร

ธรรมชาติอันเปนมรดกของชาติ

๒.๓) รางวัลเหรียญทองเพ่ือสดุดพีระเกียรติคณุ

ดานการปองกันแกปญหายาเสพติด โครงการควบคุม
ยาเสพติดของสหประชาชาติ (UNDCP) ไดทลูเกลาฯ ถวาย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ในป พ.ศ. 
๒๕๓๗ ตามท่ีไดตระหนักถึงผลสําเร็จในการพัฒนาทาง
เลอืกตามแบบโครงการหลวง เพือ่ลดปญหาการปลูกฝน 
และยกระดับชีวิตความเปนอยูของชาวเขาใหดีขึ้น 

๒.๔) รางวัล The Colombo Plan โดยองคกร 
The Colombo Plan: Drug Advisory Program (DAP) 
ซึง่เปนองคกรท่ีไดรบัการสนบัสนนุจากรฐับาลสหรฐัอเมรกิา 
เพ่ือรวมมือแกไขปญหายาเสพติดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟก 
ไดมอบรางวัล The Colombo Plan ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ฐานะเปนองคกรเดยีวของโลก ทีแ่กไขปญหาการปลกูฝน
ในเชิงสรางสรรคเปนผลสําเร็จ 

๒.๕) รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนา
มนุษย โดยโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) 
ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ทูลเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ในป พ.ศ. 
๒๕๔๙ ในฐานะทีท่รงอทุศิพระองคเพือ่การพัฒนามนษุย
อยางตอเนื่อง โดยไมแบงแยกสถานะ และรับฟงปญหา

ความทกุขยากของราษฎรและพระราชทานแนวทางการ
ดํารงชีวิต เพื่อให ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได 
อยางเขมแข็งและยั่งยืน ดังแนวทางที่พระราชทานให

โครงการหลวงวา ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
๒.๖) รางวัลวันดนิโลก (World Soil Day Award) 

โดยท่ีประชุมขององคการอาหารและการเกษตรแหง

สหประชาชาติ (FAO) ครัง้ที ่๑๔๔ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ มมีติ
สนับสนนุและรวมกนัผลักดนัใหมกีารจดัตัง้ “วนัดนิโลก” 

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพ 

เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ

เพื่อถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ  สืบเนื่องจาก

พระราชกรณียกจิดานการจัดการทรัพยากรดินอยางย่ังยนื

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ เปนท่ี

ประจักษไปท่ัวโลก เปนที่มาใหสหภาพวิทยาศาสตร

ทางดินนานาชาติทูลเกล าฯ ถวายเหรียญรางวัล

นกัวทิยาศาสตรดนิเพ่ือมนษุยธรรมเปนพระองคแรกและ

พระองคเดียวของโลก นอกจากนี้ประเทศไทยรวมกับ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 
ไดจัดตั้งรางวัลวันดินโลก World Soil Day Award ขึ้น

คุณูปการของโครงการหลวง
ในมิติเศรษฐศาสตร

ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง “คณุปูการของโครงการหลวง
ที่มีตอสังคมไทย มิติจากผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ 
สิง่แวดลอม และสังคม” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ไดแสดงถึงขอมูลจากการ
วิเคราะหในบริบททางดานเศรษฐศาสตร จากมิติทั้ง 
๕ ดานของการดาํเนนิงานโครงการหลวงตลอด 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

ผลสืบเนื่องจากมูลคาผลประโยชนที่ไมเปนตัวเงิน

ทางดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาสังคม นั่นคือ 
โครงการหลวงกอใหเกดิประโยชนดานส่ิงแวดลอม ควบคู

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวเขามากกวา

ประโยชนในดานอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ ดังนี้
(๑) มูลคาผลประโยชนดานงานวิจัย ทั้งหมด

ประเมินได ๔,๗๖๑.๑๓ ลานบาท เปนมลูคาทีเ่ปนตวัเงิน 

ประมาณรอยละ ๒๕ และเปนมูลคาท่ีไมเปนตัวเงิน 

๒๑



ประมาณรอยละ ๗๕ ตัวเลขน้ีมีนัยสําคัญที่บงชี้ว า

ผลประโยชนทีเ่กดิจากการขยายผลงานวจิยัมคีามากกวา

งบประมาณที่ใชถึง ๓ เทา ซึ่งสะทอนถึงประสิทธิภาพ

ของการใชงบประมาณดานการวิจัย

(๒) มูลคาผลประโยชนที่เปนตัวเงินทางดาน

เศรษฐกจิสงัคม ประเมินได ๗๐,๖๒๔.๖๕ ลานบาท เปน
มูลคาที่เปนตัวเงิน รอยละ ๘๐ (จากรายไดสุทธิและ
ทรัพยสินครัวเรือนเกษตรกร) ในขณะท่ีมูลคาที่ไมเปน
ตัวเงิน รอยละ ๒๐ (จากรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรกร
ที่ไมเปนเงินสด) มีนัยสําคัญคือ การพัฒนาการเกษตร
บนพื้นที่สูงของโครงการหลวง กอใหเกิดการหมุนเวียน
ของกระแสเงินสดเปนปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
การเกดิข้ึนของมลูคาทีไ่มเปนตวัเงนิในกระบวนการผลติ
และจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ ของชุมชนชาวเขา

(๓) มูลค าผลประโยชนจากมิติสิ่ งแวดล อม 
เปนมูลคาท่ีมีสัดสวนสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบจากทุกมิติ
การพัฒนา และเปนมูลคาที่ไมเปนตัวเงินท้ังหมดราว 
๑๗๔,๐๔๘.๖๙ ลานบาท (รอยละ ๑๐๐) ทั้งนี้เนื่องจาก
แนวทางการพฒันาการเกษตรบนทีส่งูของโครงการหลวง 
คือ การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาไม โดยเฉพาะพื้นที่ปา
ตนนํา้ชัน้หนึง่ ขอบงชีท้ีไ่ดจากผลการวิเคราะหคอื มลูคา
ผลประโยชนจากการอนุรักษพื้นที่ปาไมมีมูลคาสูงสุด 
จะนําไปสูการอนุรักษนํ้าตนทุนในดิน และในที่สุดคือ
การเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดิน

(๔) มูลคาผลประโยชนจากมิติการพัฒนาสังคม 

ประเมินได ๒๒๖,๐๒๘.๕๗ ลานบาท ประกอบดวยมูลคา
ที่เปนตัวเงินประมาณรอยละ ๖๕ และมูลคาที่ไมเปนตัว
เงนิประมาณรอยละ ๓๕ ขอบงชีจ้ากผลการวิเคราะหคอื 

การลดปญหายาเสพติดมีมูลคาทางการเงินสูงที่สุด 

พจิารณาจากรายไดของเกษตรกรชาวเขาท่ีเพิม่ขึน้จากการ
ปลูกพชืเมืองหนาวทดแทนการปลกูฝน มนียัสาํคญัสะทอน
ใหเห็นชัดเจนวา การแกไขปญหายาเสพติดควรเริ่มตน

ที่การสรางทางเลือกอื่น ๆ ที่ดีกวาปลูกฝน ซึ่งสามารถ

สรุปไดวาเปนรูปธรรมของ “การระเบิดจากขางใน” คือ 

เตรียมความพรอมของชุมชนใหชมุชนเขมแขง็ดวยตนเอง

และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติไดดวย

ตนเอง

(๕) มลูคาผลประโยชนจากมติงิานตลาด ประเมนิ

มูลคาเปนตัวเงินไดทั้งหมด ๑๘,๒๕๕.๒๑ ลานบาท 

ซึ่งเกิดจากมูลคาการจําหนายในประเทศประมาณ

รอยละ ๙๙ และที่เหลือประมาณรอยละ ๑ เปนมูลคา
จากการสงออก ขอบงช้ีจากผลการวิเคราะหคอื งานดาน
การตลาดในประเทศเปนการสรางตลาดรองรับผลผลิต
จากเกษตรกรชาวเขาในพ้ืนที่โครงการหลวง ๕ จังหวัด
ในภาคเหนือ อีกทั้งเปนการสรางตลาดทดแทนการ
นาํเขาพชืผกัและไมผลเมืองหนาวท่ีมศีกัยภาพ นยัสาํคญั
คือ แนวทางการพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนที่สูงของ
โครงการหลวงสามารถสะทอนถึงการประกอบการทาง
ธรุกจิการเกษตรทีส่มบรูณ หรอืการเกษตรแบบครบวงจร
ไดเปนอยางดียิ่ง

นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนมา มูลนิธิ
โครงการหลวงยังคงดําเนินงานพัฒนาพื้นท่ีสูงในทุกมิติ
อยางตอเน่ือง แมวายังไมมีการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมิน
มลูคาทีม่ใิชตวัเลขทางการเงิน แตผลการดําเนนิงานท่ีกอ
ใหเกิดมูลคาทางการเงินเปนจํานวนมหาศาล ซึ่งเปน
มูลคาที่เกษตรกรโครงการหลวงไดรับประโยชนโดยตรง 
และการเติบโตเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๒-
๒๕๖๑ เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผลิตผลผาน
มูลนิธิโครงการหลวงจํานวน ๕,๑๗๖ ลานบาท และ

จําหนายผลผลิตเองในชุมชนรวมกวา ๓,๗๓๑ ลานบาท 

นอกจากนีเ้กษตรกรมีรายไดจากอาชพีนอกภาคการเกษตร 
จากงานหตัถกรรมและแปรรปูผลติผล รวมกวา ๓๖๙.๒๐ 
ลานบาท และชุมชนไดรบัการพัฒนาใหเกิดความเขมแข็ง 

รวมทั้งชวยรักษาสิ่งแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณ 

ซึ่งก อให เกิดมูลค าที่ ไม  เป นตัวเงินอยางมหาศาล 
เปนประโยชนทีส่งัคมควรจะไดรวมกนัตระหนกัถงึคณุคา
ของโครงการหลวงที่มีตอสังคมไทย
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โครงการหลวงไดปรบัเปลีย่นและพฒันาใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับบริบททางสังคม และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น

ในชุมชนบนพื้นที่สูงของแตละชวงเวลา โดยสามารถ

แบงเปนระยะเวลาของพัฒนาการรูปแบบออกเปน 

๔ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ ระยะเริ่มตน: บุกเบิก วิจัย พัฒนา
โมเดลโครงการหลวงในระยะเร่ิมตนจะเปนการ

ดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชทาน โดยเริม่ตัง้แตการวางแผนการใชประโยชน
ที่ดิน ใหเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชทดแทน โดยลด
พื้นที่การทําไรเลื่อนลอย และกําหนดใหพื้นที่ปาเปนปา 
โดยการปลูกไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ซึ่งเปน
จุดเร่ิมตนที่ดี ตอมาดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการ
ปลูกพืชและเล้ียงสัตว เพ่ือยังชีพ และเปนรายไดตอไป

ความสําเร็จจากการดําเนินงานพัฒนาทางเลือก

บนพื้นที่สูงของโครงการหลวงตลอดระยะเวลา ๕๐ ป 

เปนท่ีประจกัษวา สามารถปรบัเปลีย่นชมุชนชาวเขาจาก
ชมุชนพชืเสพตดิและยากไร เปนชมุชนทีล่ดเลกิการปลกูฝน
และการใชสารเสพติด ชุมชนมีความสุข สามารถพ่ึงพา
ตนเอง สรางความม่ันคงย่ังยืนแกประเทศโดยรวม 
สิ่งสําคัญที่นําทางใหโครงการหลวงไปสูจุดหมายของ
ความสําเรจ็นัน้ เกดิจากความเช่ือมัน่ในพระอัจฉรยิภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ผูทรง
เปนผูนํา เปนหลักชัย และศูนยรวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทุกหมูเหลา และพรอมที่จะดําเนินตามแนวทาง
พระราชทานของการพัฒนาทางเลือกเพื่อดูแลทุกขสุข
ของอาณาประชาราษฎร ทรงเล็งเหน็สภาพปญหาทีแ่ทจริง
ของแตละพื้นที่ ไดพระราชทานแนวทางในการแกไข
ปญหาโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ดวยความเขาใจ 
เขาถงึ และพฒันา ผานการศกึษา วจิยั และทดลองปฏบิตัิ 
จนเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงจึงนับเปนศาสตรแหงพระราชา ที่กอเกิด
คุณูปการตอชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก

ศาสตรแหงพระราชาทีม่จีดุเร่ิมตนจากการทาํงาน
เพื่อแกไขปญหาความยากจนแรนแคน พืชเสพติด และ

การทาํลายสิง่แวดลอมบนพืน้ทีส่งู ดวยหลกัการทรงงาน
ที ่“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” จากวิธีการระเบิดจากขางใน 
เกดิเปนรปูแบบการปฏบิตังิานทีค่รบวงจรทัง้ในมติเิศรษฐกจิ 
สิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน เพื่อมุงสูการเปนสังคม

ทีม่คีวามสุข สามารถพ่ึงพาตนเอง และมีความม่ันคงและ

ยั่งยืน ตลอดจนไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีของการ
พัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มูลนิธิ

โครงการหลวงโมเดล
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
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ระยะที่ ๒ การพัฒนาอยางตอเนื่อง: 
กนิด ีอยูด ีมคีวามสขุ...ผลสำเรจ็เปนทีป่ระจกัษ

โมเดลโครงการหลวงในระยะที ่๒ เปนการขยายงาน
จากระยะที่ ๑ จากการกําหนดพื้นที่ของการทําการ

เกษตรจากพ้ืนทีป่าไม สูการวิจยั ศกึษา ทดลองในเชิงลึก 

รายไดพอเพียง
ชุมชนเขมแข็ง
ปาตนนํ้าลำธาร
ไดรับการฟนฟู

การเสริมสราง
ความเขมแข็งของ

คนและชุมชน

การวางแผนการ
ใชประโยชนที่ดิน

ปลูกปาในสวนท่ี
ควรเปนปา

การขนสง
การจัดการหลัง
การเก็บเก่ียว
การตลาด

การวิจัย
การเกษตร 
สังคม และ
สิ่งแวดลอม

ทำการเกษตร
ภายใต 

ระบบอนุรักษ
ดินและน้ํา
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และพัฒนาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพื่อทดแทนฝน 

เพื่อเปนพืชยังชีพและสรางรายได ซึ่งไดนําผลการวิจัย

ไปปฏบิตั ิในพืน้ทีช่มุชนชาวเขาโดยเริม่ตัง้หนวยปฏบิตังิาน

ในพ้ืนท่ี และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องไปสูการจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ

การเกษตร ตลอดจนการพัฒนาในมิติสําคัญที่เก่ียวของ 

คอื การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ

การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน

บนพื้นที่สูง

ระยะที่ ๓ การพัฒนาตามแบบโครงการหลวง: ตนแบบการพัฒนาทางเลือกบนที่สูง 
ขยายผลสูพื้นที่สูงอื่นและพัฒนาสูสากล 

โมเดลโครงการหลวงในระยะท่ี ๓ เปนการพฒันาโมเดลท่ีขยายจากพ้ืนฐานจากการยังชพีและเศรษฐกิจบนพืน้ทีส่งู 
สูความสมดลุในมติติาง ๆ  ทีเ่กีย่วของทัง้ดานเศรษฐกจิ การสรางรายไดจากพชืเศรษฐกจิทีป่ลูกทดแทนฝน ดานสงัคม
จากการพัฒนาดานการศกึษา สาธารณสขุและความปลอดภัยในชีวติและทรพัยสนิ การพฒันาดานกายภาพบนพ้ืนทีส่งู 
การคมนาคม และปจจัยพ้ืนฐานตาง ๆ อาทิ ถนน ไฟฟา ประปาภูเขา ดานสังคมชุมชนและดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการฟนฟูและอนุรักษปา ดิน และนํ้า การพัฒนาการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคา
ผลผลิตและผลิตภัณฑของโครงการหลวงตลอดจนการพัฒนาระบบการตลาดเพื่อประกันคุณภาพของสินคา
ตามมาตรฐานการตลาดและการบริโภค เปนประเด็นสําคัญของการพัฒนาอยางองครวมตามวัตถุประสงคของ
โครงการหลวง “ชวยชาวเขา ชวยชาวเรา ชวยชาวโลก” ซึ่งนําไปปฏิบัติในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงและ
สถานีเกษตรหลวงทั้ง ๓๙ แหง

หลักกกปปปรรััชชชญญญญญญาาาเเศเศศศศรรษษษษรร ฐฐฐฐกกกกิิิจจจพพพอออเเพียงงง
แนวปปปฏิฏิบัติติติทีทีที่ขขขขอององงอ กากาาากก รพรพรพพรร ัฒัฒฒนนานานานาททาทาางงงเลืลืลืลอออกกกบนนพืพืพ้้้นที่สูง

รายไดพอเพียง
ชุมชนเขมแข็ง
ปาตนน้ําลำธาร
ไดรับการฟนฟู

แผนการ
ใชประโยชนที่ดิน

และอนุรักษ
ดินและนํ้า

การพัฒนา
อาชีพการเกษตร

และนอกภาค
การเกษตร

การบูรณาการ
กับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

การเสริมสราง
ความเขมแข็งของ

คนและชุมชน

การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว
และการตลาด

การฟนฟู
สิ่งแวดลอม

การวิจัย
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พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยูหวัในการสืบสานรกัษาและตอยอดงานโครงการหลวง 

เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยโดยรวมสู ระดับ

นานาชาติ เขาสูความเปนสากลตามแนวทางของโมเดล

ของการพัฒนาทางเลือก เปนการพัฒนาที่สอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 

(UN-SDGs) ทั้ง ๑๗ ประการ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง

สามารถดําเนินงานไดอยางครบถวนและเปนแบบอยาง

ของการพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ตอพืน้ทีอ่ืน่ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตทิาํใหเกดิ
ความสาํเรจ็ตามกรอบการพฒันาทีย่ัง่ยนืของโลก ในป 
ค.ศ. ๒๐๓๐ จากการพัฒนาอยางมั่นคงและยังยืน
ครอบคลุมในทุกมิติตอไป

โมเดลของโครงการหลวงจงึเปนแนวปฏบิตัิ
ทีด่ ีและเปนไปตามแนวพระราชดาํรพิระราชทาน 
๔ ประการภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และดวยหลักการ “เขาใจ เขาถึง 
และพัฒนา” ซึ่งรูปแบบการปฏิบัติงาน
ของโครงการหลวง จึงมีวิวัฒนาการของ
การพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยการ
มีสวนรวมท่ีสําคัญของผูปฏิบัติงาน
ในทุกภาคสวน และรวมไปถึง
ชุมชนชาวเขา ยังผลใหเกิดความ
สําเร็จตามเปาหมายสูงสุด คือ

ค ว า ม ม่ั น ค ง แ ล ะ ย่ั ง ยื น
ของเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง และโดยเฉพาะอยางยิ่งมีผล

ตอความมุงมั่นในการพัฒนา เพื่อชาวเขา ชาวเรา และ
ชาวโลกอยางแทจริง

ผลของการพัฒนาตามแนวปฏิบัติพระราชทาน

ที่เรียกวา “โครงการหลวงโมเดล” หรือแนวปฏิบัติที่ดี

ของการพัฒนาทางเลือกเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอมบนพ้ืนท่ีสูงอยางย่ังยืนนี้ ทําใหราษฎร
ในพื้นที่เลิกปลูกฝนหันมาทําการเกษตรท่ีถูกตอง สราง

เศรษฐกิจแบบพอเพียงแกชุมชนชาติพันธุบนพ้ืนที่สูง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ได รับ
การฟนฟกูลับคนืสูความสมดุล สงัคมและชุมชนชาติพนัธุ

บนพื้นที่สูงเกิดความเขมแข็ง เปนชุมชนแหงการเรียนรู 

เปนสุขและเปนแบบอยางของการพึ่งพาตนเอง บรรลุ
สูจุดหมายของความพอเพียง ความม่ันคง และความ

ปลอดภัยอยางยัง่ยนืตลอดไป ซึง่สอดคลองกับเปาหมาย

ขององคการสหประชาชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระยะที่ ๔ สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง

พอเพียง ปลอดภัย มั่นคง

ความยั่งยืน

โครงการหลวงโมเดล: ศาสตรพระราชา

• ความยากจน - หิวโหย
• พืชเสพติด : ฝน
• สิ่งแวดลอมถูกทำลาย

ปญหา

ภาวะผูนำ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวปฎิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูง

เลิกปลูก
ฝน เศรษฐกิจ

พอเพียง

สิ่งแวดลอม
สมดุล

สังคม
เขมแข็ง

ชุมชน
แหงการเรียนรู

สังคมมีสุข
ชุมชนพึ่งพา

ตนเอง

บูรณาการ
ความรวมมือ

คน : ชุมชน : ภาครัฐ
เอกชน : นานาชาติ

กำหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ี
อยางเหมาะสม
เกษตร : ชุมชน : ปา

อม

วิจัย พัฒนา
สรางนวัตกรรม

พืช : สัตว : เทคโนโลยี

ิ

สงเสริม
พัฒนาอาชีพ

สรางรายได
ภาคเกษตร : นอกภาคเกษตร

 : การตลาด

เสริมสรางชุมชน
พึ่งพาตนเอง
สังคม : การศึกษา

 : สาธารณสุข

อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
ดิน : น้ำ : ปาไม
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สืบสาน..พระราโชบายและ
การพัฒนาทางเลือกทีย่ัง่ยนื
ตามแบบโครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (พระบาท
สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว) องคนายกกิตติมศักดิ์
มลูนธิโิครงการหลวง ทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะสืบสาน 
รักษา และตอยอดงานโครงการหลวง ซึ่งกําเนิดขึ้นจาก
พระราชประสงคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รชักาลท่ี ๙ 
ในการพัฒนาชีวติความเปนอยูของชาวไทยภูเขา ลดการ
ปลูกฝน และฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร จึงมุงมั่นดําเนินงาน
วจิยั และพฒันางานดานตาง ๆ  ทามกลางการเปล่ียนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อพัฒนา
ใหชุมชนโครงการหลวงอยูดีกินดี มีความสุข และย่ังยืน 

โดยเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม เพื่อสืบสาน 
รกัษาและตอยอดโครงการหลวง เพือ่ใหเกดิความตอเนือ่ง 

และเปนประโยชนโดยรวมแกปวงประชา 
การพฒันาพืน้ทีส่งูอยางยัง่ยนืตามแบบโครงการหลวง

นับเปนยุทธวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือแกไขปญหาในการ

พฒันาเกษตรทีส่งู ไดแก แกไขปญหาการปลกูพชืเสพตดิ 

ซึ่งเดิมแกไขโดยการใชกฎหมายควบคุม/ปองกัน/
ปราบปรามดานเดียว แตการดาํเนนิงานแบบโครงการหลวง 

มุงเนนการพัฒนาทางเลือกในการเกษตรแขนงตาง ๆ 

ทดแทนพืชเสพติดโดยมีกฎหมายสากล และกฎหมาย

ไทยกํากับการพัฒนาอยางสอดคลอง ชวยแกไขปญหา
ดานเศรษฐกิจ ความยากจน ความหิวโหย ดวยการวิจัย 
พัฒนา สงเสริมการประกอบอาชีพดานการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตรท่ีถกูตองตามหลกัวิชาการ ใหความรู
เกี่ยวกับการใชประโยชนพื้นที่อยางเหมาะสม และเปน
มติรตอสิง่แวดลอม ควบคูกบัการเสรมิสรางความเขมแขง็
ของคนและชุมชน 

มูลนิธิโครงการหลวงมุงสืบสานงานตามแนวทาง
การดําเนนิงานตลอดระยะเวลา ๕๐ ปทีผ่านมา ซึง่กลาว
โดยรวมไดวา เมื่อชาวเขาเลิกการปลูกฝนเปลี่ยนมา
เปนการปลูกพืชอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน รวมทั้ง
ปลกูพชืเขตหนาวและก่ึงหนาวทีส่รางรายไดอยางพอเพียง 
ซึ่งเปนการนําองคความรู ของมูลนิธิโครงการหลวง 

ไปดําเนินการเพาะปลูกพืชที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ใชพืน้ทีน่อยและใชพืน้ทีอ่ยางถกูตองเหมาะสม ซึง่ลดการ
บุกรุกพื้นที่ปา ทําใหปาตนนํ้าลําธารบนพ้ืนที่สูงไดฟนฟู
ตนเอง และเปนแหลงตนนํ้าลําธารที่สําคัญของประเทศ 
นอกจากนี้ชุมชนโครงการหลวงยังไดรับการเสริมสราง
ความเขมแข็งของกลุมตาง ๆ ควบคูไปกับการพัฒนา

คนในชุมชนในดานการศกึษา สาธารณสขุ และสขุอนามยั

ครัวเรือน รวมทั้งสรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษปาตนนํ้าลําธารใหคงความอุดมสมบูรณ 
ซึง่เปนประโยชนตอชมุชนและประเทศชาติ อาจจะถือวา
ประเทศไทยเปนประเทศแรกที่เร่ิมทดลองปฏิบัติการ

พฒันาอยางเปนระบบ โดยการบรูณาการการปฏบิตังิาน

พัฒนาในสาขาตาง ๆ เขาดวยกันเปนโครงการหลวง
โมเดล นับเปนแนวปฏิบัติงานที่ดีที่สามารถพัฒนาแบบ

สืบสาน รักษา ต�อยอด
…งานพัฒนาทางเลือกท่ีม่ันคงและยั่งยืนตามแบบโครงการหลวง

ROYAL PROJECT
T H A I L A N D
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องครวมอยางครบวงจรท่ีครอบคลุมทกุมิตทิัง้ดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม ที่ไดรับการยอมรับจากองคการ

สหประชาชาติในการนําไปสูการพัฒนาอยางกวางขวาง

ในประเทศตาง ๆ  อาทิ ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมา จึงนับวาเปนแบบอยางของการพัฒนาพื้นที่สูง

ของประเทศตาง ๆ

รกัษา..เปาหมายและความสำเร็จ
ของโครงการหลวง
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

มูลนิธิโครงการหลวงยังคงมุงรักษาเปาหมายการ
พัฒนาตามโครงการหลวงโมเดลอยางตอเนื่อง พรอมทั้ง
ไดจดัทาํแผนยุทธศาสตรมลูนธิโิครงการหลวง ระยะ ๔ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) โดยกําหนดวิสัยทัศน “มุงมั่น
สืบสาน รักษา และตอยอดงานวิจัยและพัฒนาคนและ
ชุมชนโครงการหลวงใหมีความรูพยุงตัวได มีความเจริญ
และสามารถพึง่ตนเองได และรกัษาดนินํา้และปาใหเปน
ประโยชน รวมทั้งเปนตนแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมี
เปาหมายการดาํเนนิงานทีส่าํคญั คอื (๑) เกษตรมรีายได
พอเพียง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสุข (๒) ชุมชน
เขมแข็งและเปนชุมชนแหงการเรียนรู (๓) สิ่งแวดลอม
ไดรบัการฟนฟแูละดแูลรักษาอยางยัง่ยนื และ (๔) มลูนธิิ
โครงการหลวงม่ันคง ยัง่ยนื และพ่ึงพาตนเองได ซึง่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ที่กําหนดวิสัยทัศนประเทศไทยดังนี้ “ประเทศมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ขององคการสหประชาชาติทัง้นีเ้พือ่พฒันาชมุชน
ในพ้ืนท่ีโครงการหลวงใหเปนแบบอยางในการแกไข

ปญหาความยากจนความหิวโหยท้ังในระดับภมูภิาคและ

ระดับโลก ในดานความยั่งยืน เนนการพัฒนาที่สามารถ
สรางความเจริญ สรางรายได และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง การผลิตและ

การบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความอุดมสมบูรณ

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น 

มุงประโยชนสวนรวมอยางยัง่ยนื ประชาชนทุกภาคสวน

ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมคีวามสอดคลองกบัการปฏบิตังิานมูลนธิโิครงการหลวง

ใน ๓ ดาน ในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ (๑) ดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน (๒) ดานการสรางโอกาส

ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๓) ดานการ

สรางการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม
นอกจากนี้ปจจัยสําคัญที่จะนําไปสู ดําเนินงาน

ในการพัฒนาเกษตรบนพ้ืนทีส่งูอยางย่ังยนืตามแนวทาง
ของมูลนธิโิครงการหลวงน้ัน ผูเช่ียวชาญ นกัวิชาการ และ
ผู ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของ จะตองมีการแลกเปลี่ยน
องคความรู ขอคิดเห็น และประสบการณในการพัฒนา
ที่สูงอยางยั่งยืนระหวางกันอยางตอเนื่องเปนการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการ โดยรวมมือกับทุกภาคสวน 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได อนุมัติแผนแม บทศูนย พัฒนา
โครงการหลวง ระยะ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) เมื่อวัน
ที ่๒๑ มถินุายน ๒๕๕๙ เพือ่เปนแผนปฏบิตังิานเชงิบรูณา
การรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการสนับสนุนงาน
ของมูลนิธิโครงการหลวง ใหเกิดความย่ังยืนตามแนว
พระราชดํารพิระราชทานขางตน รวมทั้งเปนแหลงเรียนรู
ของการพัฒนาพื้นที่สูง สําหรับเกษตรกร นักศึกษา และ
ผูสนใจทั้งภายในประเทศและตางประเทศตามแนวทาง
การพัฒนาทางเลือกตามแนวปฏิบตัทิีด่ ี(Best Practices) 
ตามรูปแบบของโครงการหลวงโมเดล

ตอยอด..การพัฒนาเพื่อ
ชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก

การดาํเนนิงานของโครงการหลวงตลอดระยะเวลา 
๕๐ ป ที่ผานมา มีผลงานเปนที่ประจักษและไดรับการ

ยอมรับวาเปนตนแบบของการพัฒนาทางเลือกที่ดีและ

มีความย่ังยืน สามารถนําไปเปนตนแบบของการพัฒนา
ในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศไดเปนอยางดี
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และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนตาม 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

ที่ประชาคมโลกตกลงรวมกันที่จะใชเปนกรอบในการ

ดําเนินงานดานการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกจวบจนถึงป 

พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐)

เพือ่ใหเกดิการตอยอดการดาํเนนิงานตามแนวทาง

การพัฒนาที่ยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 

รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานไวมูลนิธิโครงการหลวง

จงึกาํหนดจัดสมัมนา “International Conference on 
Rising to the Challenge of Sustainable Development 
Goals (SDGs) through Sustainable Highland 
Development: The Royal Project Model” ในวนัท่ี 
๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อนอมรําลึกในพระมหา
กรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รชักาลที ่๙ 
ที่พระราชทานโครงการหลวง และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ที่พระราชทาน
พระราโชบายในการสืบสานรักษาและตอยอดงาน
โครงการหลวงเพือ่เปนเผยแพรผลการดาํเนนิงานพฒันา
พื้นที่สูงของโครงการหลวงตลอดระยะเวลาที่ผานมา

มูลนิธิโครงการหลวง ไดรวบรวม วิเคราะห และ
สรุปขอมูลความรู จากแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ไดทรง
พระราชทานไวจนปจจบุนักลายเปนการพัฒนาทางเลือก

ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามรูปแบบ

โครงการหลวงโมเดล เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางจาก

การแกไขปญหาบนทีส่งูในทกุมติทิัง้ดานเศรษฐกจิ สงัคม 

และส่ิงแวดลอม อนัจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกต

ใชในพื้นที่อื่น และสามารถเช่ือมโยงกับการพัฒนาอยาง

ยัง่ยนืขององคการสหประชาชาต ิ(UN-SDGs) ทีส่ามารถ

ชวยเหลือคนบนท่ีสูงและพ้ืนที่ราบใหไดรับประโยชน 

จากการแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อใหเกิดคุณูปการและ

การนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และ
สภาพแวดลอมบนพ้ืนที่สูงทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ พรอมท้ังเกิดประโยชนอยางแพรหลาย
ตอประชาชนทั้งชาวไทยและตางประเทศตอไปภายใต
ความรวมมือของทุก ภาคสวนผลสําเร็จที่ไดรับจาก
การประชุมวิชาการนานาชาตินี้ จะนําไปเผยแพรงาน
โครงการหลวงดานการพฒันาทางเลอืกบนเวท ีCND 63 
ณ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เนือ่งจากเปนเวทสีาํคญั
ในการขบัเคล่ือนการปฏบิตังิานตามเปาหมายการพฒันา
อยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ ตอไป

มลูนธิโิครงการหลวง ไดตัง้ศูนยพฒันาโครงการหลวง
เลอตอ ขึ้นเปนพื้นที่ดําเนินการพัฒนาแหงที่ ๓๙ 
เมื่อชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๕๙ สืบเนื่องจากเปนพื้นที่ที่ตั้ง
อยูบนภูเขาสูงหางไกล ทุรกันดาร และเปนพื้นที่ที่ยังคง
มีการปลูกฝน (จากรายงานของสํานักงานปองกันและ
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ปราบปรามยาเสพติดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพื้นที่ปลูกฝน 

๒๐๔ ไร ต อมาเพ่ิมข้ึนเปน ๓๕๕.๖๙ ไร ใน พ.ศ. 

๒๕๕๘/๒๕๕๙) รวมทั้งเร่ิมมีการบุกรุกขยายพ้ืนที่

เพื่อปลูกขาวโพดประชากรมีฐานะยากจนไมมีรายได

ที่เพียงพอตอการดํารงชีพ มูลนิธิโครงการหลวงจึงนํา

รปูแบบการพัฒนาทางเลือกบนพ้ืนทีส่งูของโครงการหลวง

โมเดลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว รัชกาลท่ี ๙ 

ทรงพระราชทาน ไปเปนแนวทางการปฏิบัติงาน

ในการแกไขปญหาของชุมชนในพ้ืนที่บ านเลอตอ 
ตําบลแมตื่น อําเภอระมาด จังหวัดตาก โดยตั้งเปน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอประกอบกับเพ่ือเปน
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระวชิรเกลา
เจาอยูหวั ทีท่รงมพีระราโชบายในการสบืสาน รกัษา และ
ตอยอดงานโครงการหลวง เพื่อสรางสุขแกปวงประชา

การนํารูปแบบความสําเร็จของโครงการหลวง
โมเดลไปตอยอดการพัฒนาสูพื้นที่อื่นทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ 

จากผลการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีสูงของมูลนิธิ
โครงการหลวงที่ประสบความสําเร็จเปนอยางสูงและ
ตอเนือ่ง เปนท่ียอมรบัอยางกวางขวางจากการแกไขปญหา 
และทําใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตนแบบของการพัฒนาทาง
เลือกบนพืน้ทีส่งูอยางเปนรูปธรรมและยัง่ยนื มหีนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ นํารูปแบบ
โครงการหลวงโมเดลไปประยุกตใชในการพัฒนาพืน้ทีส่งู
อื่น ๆ ที่หางไกลและทุรกันดาร ไดแก 

(๑) การนํารปูแบบความสําเร็จของโครงการหลวง

โมเดลไปตอยอดการพัฒนาสู พื้นที่อื่นในประเทศ 
โดยสถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู (องคการมหาชน) 

จากผลสําเร็จของโครงการหลวงท่ีกอใหเกิด 
“ตนแบบของการพัฒนาพ้ืนทีส่งูอยางย่ังยนื” และความ

จาํเปนทีจ่ะตองแกไขปญหาพืน้ท่ีสงูทีม่ผีลกระทบตอชวีติ

และความเปนอยูของประชาชน และสรางผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ

ดังนั้น รัฐบาลจึงมีเปาหมายดําเนินการพัฒนาพื้นที่สูง
โดยยึดรูปแบบการดําเนินงานของโครงการหลวง เปน
แนวทางในการดาํเนนิงานทัง้นีค้ณะรฐัมนตรีไดมพีระราช
กฤษฎกีาจดัตัง้ “สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคการ
มหาชน)” ขึน้ ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ เพือ่ทาํหนาทีด่าํเนนิงาน
ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยใหเปนองคกรท่ีมี
ลักษณะองคกร ภารกิจหนาที่ และการบริหารจัดการที่
มีมูลนิธิโครงการหลวงเปนตนแบบและมีการดําเนินงาน
ที่เช่ือมโยงกัน โดยดําเนินการวิจัย เพ่ือสรางองคความรู
สําหรับใชขับเคล่ือนการพัฒนาในพื้นที่ดําเนินงานของ
โครงการหลวงและพ้ืนที่สูงอื่น ๆ โดยมุงงานวิจัยที่ตรง
ตามความตองการของชุมชน และสถานการณของพืน้ทีส่งู 

เพื่อใหชุมชนสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนได
ทันที และการพัฒนาเพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีชีวิตและ

ความเปนอยูทีด่ขีึน้ สงัคมและชุมชนมีความเขมแข็ง และ

สิง่แวดลอมไดรบัการอนรุกัษฟนฟใูหมคีวามสมบรูณและ
ใชประโยชนไดอยางย่ังยืน โดยใชแนวทางและวิธีการ

ปฏิบัติงานแบบโครงการหลวง คือเปนการพัฒนาใน

เชงิพืน้ที ่อยางสมดลุทัง้ดานเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอม 
และโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพและการ

ประกอบอาชีพ ดวยการใชองคความรูในการสรางการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลง โดยการดําเนินงานมีเจาหนาที่
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปนผูปฏิบัติงานพัฒนา
ในพ้ืนทีภ่ายใตการมีสวนรวมของชุมชน และการบูรณาการ
กบัหนวยงานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ โดยมมีลูนธิโิครงการหลวง
เปนตนแบบของการพัฒนา และทาํหนาทีใ่หการปรึกษา 
สนับสนุน และเชื่อมโยงการดําเนินงานซึ่งกันและกัน 
ภายใตหลักการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแนวทาง
โครงการหลวง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา 

ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการ
มหาชน) ไดนําผลโครงการหลวงโมเดลไปปรับใชในการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงอื่น ๆ เนื่องจากพ้ืนที่สูงเปนแหลงตนนํ้า

ลําธารของทั้งประเทศซึ่งมีความสําคัญอยางมาก และ

มีประชาชนอาศัยอยูจํานวนมาก ประกอบกับปจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังถูกบุกรุกและ
ทําลายมาก นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานสังคมและความ

มั่นคง ชีวิตความเปนอยูที่ยากลําบาก เนื่องจากพื้นท่ี

สวนใหญอยูหางไกล ทุรกันดาร หรืออยูติดชายแดน 

จึงจําเปนอยางมากท่ีพื้นที่สูงจะตองไดรับการพัฒนา
อยางถูกตอง เพื่อใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูได

อยางมัน่คง ควบคูไปกบัการอนุรกัษและฟนฟสูิง่แวดลอม 
โดยดําเนินงานภายใตชื่อ “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวง” จํานวน ๔๔ แหง ใน ๘ จังหวัด ๖๑๖ 
กลุมบาน “โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนที่สูง” ซึ่งดําเนินการ
รวมกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) จาํนวน ๗๘๕ ศูนยการศกึษา

เพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) และ “โครงการรักษนํ้า

เพือ่พระแมของแผนดนิ” ซึง่ดาํเนนิการรวมกบักระทรวง
เกษตรและสหกรณ และหนวยงานรวมบูรณาการ 

ใน ๑๑ พื้นที่ ๗ จังหวัด จํานวน ๑๒๖ กลุมบาน ซึ่งเปน
ประโยชนตอการพัฒนาชีวิตและความเปนอยู ของ

ประชาชนที่อยูหางไกลและทุรกันดารเปนอยางมาก

(๒) การนํารปูแบบความสําเร็จของโครงการหลวง
โมเดลไปตอยอดการพัฒนาสูพื้นท่ีอื่นในตางประเทศ 

มลูนธิโิครงการหลวงดําเนินโครงการความรวมมือ

ทางวิชาการระหวางประเทศรวมกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง เพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด

และปญหาความยากจน และการทาํเกษตรแบบเล่ือนลอย
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ที่สงผลตอปญหาการใชพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

บนพื้นที่สูง โดยการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอยาง

ยั่งยืนตามรูปแบบโครงการหลวงโมเดล ภายใตหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีมุ่งเนนการพฒันาคนเปน

ศูนยกลาง และเปนการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

โดยการชวยเหลอืชมุชนชาวเขาใหไดรบัความมัน่คงดาน

อาหาร มรีายไดพอเพียง มสีขุภาพท่ีดขีึน้ และชุมชนเปน

มติรกบัสิง่แวดลอม ซึง่โครงการหลวงโมเดลเกดิผลสาํเรจ็

เปนท่ีประจักษในการกําจัดการปลูกฝนและฟนฟูพืน้ท่ีสงู
ของประเทศไทย และไดรับการยอมรับในรูปแบบการ
พัฒนาอยางกวางขวาง ทําใหนานาชาติใหความสนใจใน
การแลกเปลีย่นเรยีนรูจากความสาํเรจ็และประสบการณ
ในการพัฒนาพื้นที่สูงในรูปแบบตาง ๆ 

มูลนิธิโครงการหลวงไดนําโครงการหลวงโมเดล
ไปใชในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและการทดแทน
การปลูกพืชเสพติด ในพ้ืนที่แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พื้นที่รัฐฉาน สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมยีนมา และในหลายพืน้ทีข่องราชอาณาจกัร
ภูฏาน โดยมูลนิธิโครงการหลวงสนับสนุนการพัฒนา
เจาหนาที่และเกษตรกรในพ้ืนที่ ผานการฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาดานการเกษตร ตามความตองการของ
ประเทศนัน้ ๆ  รวมทัง้การแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณ
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งการดําเนินความรวมมือ
ในระยะท่ีผานมาชวยพัฒนาชีวติความเปนอยูของชุมชน
ในพื้นที่ และชวยเสริมสรางความรวมมือการดําเนินงาน

ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มูลนิธิโครงการหลวง ไดรวมเปนสวนหน่ึงในการ

ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานตามเปาหมายการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และไดรับเชิญใหไป
เผยแพรผลความสําเร็จในการปลูกพืชทดแทนฝ น 

โดยการพฒันาทางเลอืก ในการประชมุคณะกรรมาธกิาร

ยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND)
ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เปนการประชุม
ที่สํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหง

สหประชาชาติ (UNODC) ซึง่จัดข้ึนเปนประจําทุกปอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือใหประเทศสมาชกิ จาํนวน ๕๓ ประเทศ และ

องคกรทีเ่ก่ียวของ รวมกนัทบทวนประเดน็ตาง ๆ  เกีย่วกบั
ปญหายาเสพตดิ และมาตรการทีใ่ชแกปญหาอยูในปจจบุนั 

ซึง่การประชมุ CND สมยัที ่๖๐ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเดจ็

พระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (พระเจา

หลานเธอพระองคเจาพชัรกติยิาภา พระอสิรยิยศขณะนัน้) 

ทรงรับการทูลเกลาฯ ถวายตําแหนง ทูตสันถวไมตรีของ 
UNODC และไดทรงมีพระดํารัสเกี่ยวกับการแนวทาง
เพือ่แกไขปญหายาเสพติด โดยคํานึงถึงสภาพความเปน
อยูและวิถีชีวิตอยางแทจริงของผูคนในแตละพื้นที่ ทั้งนี้
ทรงยกตัวอยางแนวทางการพัฒนาทางเลือกตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๙ ที่ทรงใหความสําคัญตอสภาพปญหาและความเปน
อยูที่แทจริงของราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยูในเขต
พื้นที่สูงอันหางไกล ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงไดถือเปน
แนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด 

๓๑



โครงการหลวงโมเดลกับการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
องคการสหประชาชาติ (UN-SDGs)

ผลการดําเนนิงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดาํริ 

ทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทานไวเกีย่วกบังาน

โครงการหลวงโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ทรงพระราชทานไว และประสบความสําเร็จ โดยเปน
แนวทางของการพัฒนาทางเลือก โดยวิธีการและ
การปฏิบตังิานของโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา ๕๐ ป 
กอใหเกดิความสาํเรจ็ ทีน่าํไปสูความสุขในการดาํเนนิชวีติ
และสรางสมัฤทธผิลตอการพฒันาทีย่ัง่ยนืไดอยางแทจรงิ 
และไดรบัการยอมรบัอยางกวางขวางทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ และสอดคลองอยางชัดเจนตอนโยบาย

เปาหมายที่  ๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกชุมชนบนพื้นที่สูงที่หางไกล 
เปาหมายที่  ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร โดยการเกษตรท่ีเหมาะสมและย่ังยืน

เปาหมายที่  ๓ พัฒนาการสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในทุกชวงอายุ
เปาหมายที่  ๔ พัฒนาการศึกษาทุกระดับใหเทาเทียมและท่ัวถึง และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน
เปาหมายที่  ๕ บรรลุความเทาเทียมทางเพศ และพัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผูหญิง
เปาหมายที่  ๖ รับรองการมีนํ้าสะอาดใชอยางพอเพียง และมีการจัดการนํ้าที่ยั่งยืน

เปาหมายที่  ๗ พัฒนาการมีพลังงานไวใชอยางเหมาะสมและย่ังยืน
เปาหมายที่  ๘ พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน 

เปาหมายที่  ๙ พฒันาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีพรอมรบัการเปล่ียนแปลง และสงเสริมการปรับตวัใหสามารถพัฒนา
ไดอยางยั่งยืนและท่ัวถึง 

เปาหมายที่  ๑๐ สรางอาชีพและลดความเหล่ือมลํ้าทั้งภายในและระหวางประเทศ

เปาหมายที่  ๑๑ พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชนเผาที่มั่นคงและมีความปลอดภัย
เปาหมายที่  ๑๒ กําหนดแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

เปาหมายที่  ๑๓ กําหนดมาตรการเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
เปาหมายที่  ๑๔ อนุรักษและใชประโยชนและทรัพยากรนํ้าเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

เปาหมายที่  ๑๕ ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากระบบนิเวศบนพ้ืนที่สูงอยางยั่งยืน

เปาหมายที่  ๑๖ สงเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม สามัคคี เพื่อการพัฒนาความเปนอยูที่สงบและมีสันติ
เปาหมายที่  ๑๗ สรางพลังแหงการเปนหุนสวนความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาอยางย่ังยืนของสหประชาชาติ (UN-SDGs) 

ที่ผูนําจากประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ มีมติ

รับรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ในการประชุม

สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations 

General Assembly-UNGA) ในวันศกุรที ่๒๕ กนัยายน 
๒๕๕๘ เพ่ือเปนวาระแหงการพัฒนาของโลกในอีก ๑๕ 
ปขางหนา (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๓๐) โดยมีเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจํานวน ๑๗ เปาหมาย ซึ่งการดําเนินงาน
ของมูลนิธิ โครงการหลวงได มุ  ง เน นการพัฒนาที่
ครอบคลุมในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
ที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้

๓๒



โครงการหลวงโมเดล นับเปนคุณูปการสูงสุดที่มีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนทั้ง ๑๗ ดาน
ขององคการสหประชาชาติ ที่มุงหวังขจัดความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบแกประเทศตาง ๆ ในโลก 
โครงการหลวงจึงนับเปนหนึ่งในความสําเร็จที่ยิ่งใหญของประเทศไทย ในการพัฒนาทางเลือกบนพ้ืนที่สูงอยางยั่งยืน 
สามารถแกปญหาความยากจน การขาดโอกาสในการดํารงชีวิต ปญหาฝน และการตัดไมทําลายปา ซึ่งเปนปญหา
ที่สะสมมานานของชาวเขาบนพื้นที่สูงที่หางไกล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแนวทาง
เพือ่นาํไปสูความสาํเรจ็ในการพฒันาและแกไขปญหาคนบนพืน้ท่ีสงู สงผลใหการปลกูฝนในพืน้ทีค่อยลดลงและหมดไป 
กลายเปนพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดตาง ๆ ที่สรางรายไดใหแกชาวไทยภูเขาไดอยางพอเพียง

๓๓



๕๐๐,๐๐๐ คน ไดรับการยอมรับในองคความรู และ
การปฏบิตัพิฒันาอยางด ีและสามารถนาํไปประยกุตใชใน
พืน้ทีอ่ืน่ทัง้ในและตางประเทศอกีดวย สาํหรับประเทศไทย 
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับพื้นที่สูง เชน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ และหนวยงานตาง ๆ  ไดนาํไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานในขณะที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
ไดนาํไปปฏบิตัพิฒันาอยางเตม็รูปแบบในพืน้ที ่๘ จงัหวดั 
จํานวน ๔๔ โครงการ

นอกจากการขยายองคความรูสูการปฏบิตัดิงักลาว
แลว จากผลสําเร็จในการดําเนินการพัฒนาทางเลือก 
ตามโครงการพัฒนาของโครงการหลวงทําใหไดรับ
การรับรองจากองคการพัฒนาตาง ๆ  ทัง้ในระดับโลกและ
ภูมิภาคดวย จนเกิดการยอมรับอยางสูงในการนําไป

ประยกุตใชพฒันาในประเทศตาง ๆ  ทัง้ในภมูภิาคอาเซยีน 
และในภูมิภาคอื่นของโลก โดยองคกรพัฒนา UNODC 
ขององคการสหประชาชาติ ไดนําไปพัฒนาในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมยีนมา ในประเทศอเมรกิาใต เชน โคลมัเบยี 

และเปร ูเปนตน โดยเฉพาะราชอาณาจกัรภฏูานไดนาํไป
ประยกุตใชและกอตัง้เปน โครงการหลวงภฏูาน เพือ่การ

พฒันาทีย่ัง่ยนือีกดวย จงึนบัไดวาการพฒันาทางเลอืกของ

พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยูหวั ทีจ่ะสืบสาน รกัษา และตอยอดงานโครงการหลวง 

จงึเปนผลใหเกดิการนาํเอาความสาํเร็จของโครงการหลวง
สูการเรียนรู จาก ๕๐ ปของการดําเนินงานของมูลนิธิ
โครงการหลวง ที่ประสบผลสําเร็จอยางสูงสุด กอใหเกิด
การพัฒนาที่มั่นคงและย่ังยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม รูปแบบของการพัฒนาทางเลือก 
(Alternative Development) ของโครงการหลวงโมเดล 
ไดกลายเปนรูปแบบการปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาที่
องคการสหประชาชาติเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาปญหาของพื้นที่ อาทิ UNDP, UNODC, FAO 
นาํไปเปนแนวทางปฏิบตัพิฒันาในหลายภูมภิาคของโลก
ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(UN-SDGs) นบัวาเปนการปฏบิตัจิากบทเรยีนทีด่ ี(Best 
Practice) และเปนไปตามแนวทางพัฒนาอยางบูรณาการ
ตามรูปแบบโครงการหลวงไดดําเนินการปฏิบัติพัฒนา
ภายใตหลักการพัฒนา ตามพระราชดําริอันไดแก 
(๑) เขาใจ (๒) เขาถึง และ (๓) พัฒนาภายใตหลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การดาํเนนิการดงักลาวไดรบัการยอมรบัและไดรบั
ความเช่ือถือในวงวิชาการอยางกวางขวาง โดยไดมกีารศกึษา

และเรียนรูกระบวนการพัฒนาทางเลือกอยางจริงจงัเปน

ระบบและนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล อนัเปนผลตอการพัฒนาพืน้ทีส่งูเปนอยางดียิง่ 
พืน้ท่ีและผลของการปฏิบตัพิฒันาของโครงการหลวงท้ัง 
๓๙ แหง ไดทาํหนาทีเ่ปนศนูยการเรียนรูของนักวชิาการ 

อาจารย นกัศึกษา นกัเรยีน ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิง่

ตอเกษตรกรในแตละปจะมีผู สนใจเขาเรียนรูในศูนย
ตาง ๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ เฉลี่ยปละกวา 

สถาบันเรียนรู�
การพัฒนาพื้นท่ีสูง มูลนิธิโครงการหลวง
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โครงการหลวงเปนรูปแบบตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best 

Practice) ที่ไดรับการประยุกตใชอยางแพรหลาย โดย

หนวยงานพัฒนา และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ

และตางประเทศ กอใหเกิดการพัฒนาอยางกวางขวาง

ในพื้นที่สูงในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก จึงมีแรงผลักดันให

ดําเนินการรวบรวมองคความรูจากพ้ืนที่โครงการหลวง 

๓๙ แหง เปนสถาบันการเรียนรูอยางเปนทางการ 

สถา บัน เ รียน รู  ก าร พัฒนา พ้ืนที่ สู ง  มู ลนิ ธิ

โครงการหลวง จะเปนสถาบันที่จะสามารถดําเนินการ
ในดานวิชาการ การวิจัย การพัฒนาความรูในลักษณะ
ของการเรยีนรูในหลายมติ ิอาท ิการเรยีนรูผานสือ่สังคม
ออนไลน (Electronic Learning) การเรียนรูอยางเปน
ทางการ (Formal Education/Learning) การฝกอบรม 
และการศึกษาวิจัยขั้นสูงสําหรับนักวิชาการ อาจารย 
นกัพัฒนาและนักบริหารในมิตดิานเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิ่งแวดลอม อันจะสามารถนําความรูจากแนวปฏิบัติ

ที่ดีไปประยุกตใชในการพัฒนาไดอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ

ความสําเร็จได

มูลนิธิโครงการหลวงไดคํานึงถึงความสําคัญ

ของการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนแบงเปนระบบ และ

มรีปูแบบท่ีชดัเจนโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ที่เปนศูนยกลางของการพัฒนาอันจะเปนประโยชน

ตอมวลมนุษยชาติอยางแทจริงดังนั้นการจัดตั้งสถาบัน
เรียนรู การพัฒนาพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง 
โดยองคความรู ประสบการณ และกลไกการปฏิบัติงาน
พฒันาเพ่ือไปสูแนวทางการพฒันาทางเลอืกสูความยัง่ยนื
ขององคการสหประชาชาต ิจงึเปนเปาหมายสาํคญัสงูสดุ
ในการบูรณาการการพัฒนาอยางตอเน่ืองและย่ังยืน
สืบไป
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มูลนิธิโครงการหลวง
เลขที่ ๖๕ หมู ๑ ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐

โทรศัพท ๐ ๕๓๘๑ ๐๗๖๕-๖๘ 
โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๔๐๐๐

อีเมล pr@royalproject.org

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค�การมหาชน)

เลขท่ี ๖๕ หมู ๑ ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
โทรศัพท ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๖-๙๘ 
โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๔, ๐ ๕๓๓๒ ๘๒๒๙
อีเมล info@hrdi.or.th


