บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ
ภู มิ ศ าสตร์ ท างภาคเหนื อ ของประเทศไทย เช่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เชี ย งราย น่ า น และ
แม่ฮ่องสอน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและหุบเขาเป็นส่วนมาก โดยจะมีทิวเขาเป็นแนวยาว
ขนานกันจากเหนือมาใต้ มีที่ราบระหว่างหุบเขา เช่น ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่จะมีความสูงจาก
ระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 300 ถึง 500 เมตร ส่วนภูเขาต่างๆ จะมีความสูงแตกต่างกันไป
ยอดเขาหรือดอยที่สูงที่สุด คือ ดอยอินทนนท์ ของทิวเขาถนนธงชัย ซึ่งสูงถึง 2,565 เมตร นับว่าเป็น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าที่อุดมสมบู รณ์ เป็นที่อยู่ของคนหลายเผ่าพันธุ์ ขณะที่ทาง
ประชากรศาสตร์ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาหรือ "ที่สูง" ในพืนที่ภาคเหนือ คือ “ชาวเขา” ซึ่ง
กาลต่อมาภาษาราชการเรียกว่า "ชาวไทยภูเขา" ชนชาวไทยภูเขานีมีอยู่มากมายหลายเผ่าและชาว
ไทยภูเขาเหล่านีส่วนใหญ่มีวิถีดารด้ารงชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง คือ การ
อาศัยอยู่ตามเทือกเขาต่างๆ ห่างไกลสังคมเมือง ไกลความเจริญ ทุรกันดาร มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ยากจน ท้าการเกษตรแบบยังชีพ สุขภาพอนามัยและการศึกษาถูกละเลย ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การบ้ า รุ ง รั ก ษาความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น น้ า และป่ า ไม้ กล่ า วคื อ เมื่ อ เพาะปลู ก ซ้ า ที่
จนกระทั่งผลิตผลต่้า เพราะดินหมดความอุดมสมบูรณ์แล้ว ก็จะย้ายไร่เคลื่อนหมู่บ้านไปตัดฟันป่า
เพื่อท้าไร่ในบริเวณอื่น นอกจากนัน ชาวไทยภูเขาส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเพาะปลูกและขายฝิ่นเป็น
รายได้หลัก ซึ่งกาลต่อมากลายเป็ นสิ่งผิดกฎหมายของประเทศไทยและของโลก อย่างไรก็ดีเมื่อ
พิจารณาถึงสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวไทยภูเขาเหล่านี ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี
1. มีปัญหาเกี่ยวกับทักษะเชิงภาษาและการศึกษาต่้า กล่าวคือ ชาวไทยภูเขาไม่เชี่ยวชาญ
ภาษาไทยทังในด้านการฟัง การพูด และโดยเฉพาะการอ่านและการเขียน รวมทังความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรและอาชีพอื่นๆ
2. ปัญหาความแตกต่างด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรม กล่าวคือ ชาวไทยภูเขาเป็นชาติพันธุ์ที่
มีอัตลักษณ์ของตนเองทังในด้าน ภาษา ความเชื่อ วัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะมีความแตกต่างกันใน
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาด้วยกันเอง ยังมีความแตกต่างกันอย่างมากกับชาวไทยพืนราบ
3. ปัญหาการคมนาคม กล่าวคือ เส้นทางการคมนาคมในหลายพืนที่ไม่สะดวก
4. ปัญหาเกี่ยวกับพืนที่ที่มีลักษณะลาดชัน ซึ่งท้าให้ต้องการความรู้ทักษะด้านการเกษตร
และการรักษาพืนดิน รวมถึงการขาดแคลนแหล่งน้าในการพัฒนาการเกษตร
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5. ปัญหาความยากจน และการขาดแคลนปัจจัยสี่ รวมทังการมีระดับคุณภาพชีวิตในด้าน
สุขอนามัย การสาธารณสุข ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลกระทบเชิงลบทังต่อตัวชาวไทยภูเขาและต่อคน
ทั งประเทศ เป็ น ปั ญ หาที่ เ รื อรั ง และมี ส าเหตุ ที่ ซั บ ซ้ อ นที่ มิ ใ ช่ แ ต่ เ พี ย งการมุ่ ง ปราบปราม แต่
จ้าเป็นต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้าง ก็คือ การปรับเปลี่ยนวิถีการด้ารงชีวิตของชาว
ไทยภูเขา ซึ่งหมายถึง การปรับเปลี่ยนตังแต่ฐานความคิดคติความเชื่อในการด้ารงชีวิต ไปจนถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะปลูกและการด้ารงชีพ
ในการด้ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาในระดั บ โครงสร้ า ง กล่ า วได้ ว่ า ได้ เ ริ่ ม ต้ น ขึ นเมื่ อ 25
กุมภาพันธ์ 2512 ซึ่งเป็ นวันที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จไปถึง
หมู่ บ้ านชาวไทยภูเขาจังหวัดเชี ย งใหม่เป็นครังแรกการเสด็จพระราชด้าเนินในครังนัน ได้ทรง
ทอดพระเนตรเห็นปัญหาการด้ารงชีวิตของชาวไทยภูเขา และ การขาดความรู้ทักษะทางการเกษตร
จึงได้ทรงพระราชทาน พันธุ์สัตว์ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ และได้ทรงมีพระราชด้าริในการปรับปรุงพัฒนาด้านการเกษตรของชาวไทยภูเขา อย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ที่จัดตังขึนเมื่อปี 2512 โดยใช้พระ
ราชทรั พ ย์ ส่ ว นพระองค์ และเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากราษฎร รั ฐ บาลไทยและรั ฐ บาล
ต่างประเทศร่วมกัน โดยพระราชทานเป้าหมายส้าหรับการด้าเนินงาน ดังนี
1. ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
2. ช่วยชาวไทยโดยลดการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นน้าล้าธาร
3. ก้าจัดการปลูกฝิ่น
4. รักษาดิน และใช้พืนที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่า และท้าไร่ ท้าสวน ใน
ส่วนที่ควรเพาะปลูกอย่าให้สองส่วนนีรุกล้าซึ่งกันและกัน
การด้ า เนิ นงานต่ า งๆ ของโครงการหลวง ในระยะแรกไม่ มีเ จ้ าหน้า ที่ ไ ปอยู่ ป ระจ้า ใน
หมู่บ้านชาวไทยภูเขา แต่มีคณะท้างาน ซึ่งเป็นอาสาสมัครไปเยี่ยมเยียนชาวไทยภูเขาในหมู่บ้าน
ต่า งๆ เป็ น ประจ้า ทุ ก สั ป ดาห์ เพื่ อ ให้ค้าแนะน้ าและสาธิต การปลูก พื ช หรือเลี ยงสั ตว์ชนิดต่างๆ
เรีย กว่า หมู่ บ้านดัง กล่า วว่า หมู่ บ้านเยี่ ยมเยีย น เมื่อเกษตรกรกลับไปยั งหมู่บ้านของตน จึงเริ่มน้า
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการฝึ ก อบรมไปปฏิ บั ติ ง าน โครงการหลวงได้ ม อบให้ ค ณะท้ า งานซึ่ ง เป็ น
อาสาสมัคร ประกอบด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยราชการต่างๆ
ได้ออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรในหมู่บ้านเป็นประจ้าทุกสัปดาห์ เพื่อให้ค้าแนะน้า และสาธิตการ
ปลูกพืชและเลียงสัตว์ต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบ ช่างเคี่ยน แม่สาใหม่ อ่าง
ขาง แกน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบ บ้านปางป่าคา ห้วยผักไผ่ ปู่หมื่นใน บ้านใหม่ร่มเย็น

3

ถ้าเวียงแก บ้านสวด จอมหด สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ รับผิดชอบ บ้านวังดิน (ศูนย์ฯ
หมอกจ๋ามในปัจจุบัน) ผาหมี สะโง๊ะ เมืองงาม กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบส่งเสริมกาแฟอรา
บิก้า (ร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งมีศูนย์พัฒนา และสงเคราะห์ชาวเขาบ้านแม่ลาน้อย) ห้วยฮ่อม
บ้านดง ป่าแป๋ รากไม้
อย่างไรก็ดีการท้างานมีลักษณะแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะองค์ความรู้ด้านการเกษตร
บนที่สูงยังมีไม่มากพอ ต้องอาศัยการทดลองเรียนรู้ทังด้านการเกษตร และการด้าเนินชีวิตร่วมกัน
กับชาวไทยภูเขา ต่อมาจึงได้มีโครงการวิจัยบนที่สูงควบคู่กับงานส่งเสริมอาชีพเกษตร มีอาสาสมัคร
จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการด้านต่างๆ ปฏิบัติงานถวาย ท้าให้การ
ปฏิบัติงานก้าวหน้า อย่า งรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยการปลูก พืชเขตหนาวชนิดต่างๆ
เกษตรกรสามารถน้าไปปลูกทดแทนฝิ่นได้ผลดี พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการหลวงจดทะเบียนเป็นมูลนิธิโครงการหลวง
โดยพระราชทานเงิ น เพื่ อเป็ นทรัพ ย์ สินของมูล นิ ธิฯ เริ่ มแรก 500,000 บาท เพื่ อ ให้เป็น องค์ก ร
สาธารณประโยชน์ที่ถาวรมั่นคง สามารถด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีระบบงานที่แน่นอนรองรับ มี
การบริหารงานภายในคล่องตัว มี ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานและเกิดผลดียิ่งขึนในอนาคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงด้ารงต้าแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ และหม่อม
เจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นประธานมูลนิธิ โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นเลขาธิการมูลนิธิ
และรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการด้าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2536 เป็นต้นมา การสานต่องานวิจัยต่างๆได้ด้าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เงินงบประมาณ
ของมูลนิธิฯ ได้มีการพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพและให้การสนับสนุนนักวิจัยใหม่ๆ ให้สร้างสรรค์
งานวิจัยที่มีประโยชน์ทังในแง่การพัฒนาระบบการเกษตรบนพืนที่สูง และการปรับปรุงสภาพความ
เป็ น อยู่ ข องชาวไทยภู เ ขา ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ก ารสร้ า งบุ ค ลลากรที่ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี เพื่อท้าหน้าที่นีอย่างต่อเนื่อง ได้มีการจัดระบบการจัดการงานวิจัยให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึน มีคณะอนุกรรมการวิจัย ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของมูลนิธิ
และพิจารณาโครงการวิจัยต่างๆ ตลอดจนติดตามผลการวิจัย มีการจัดแบ่งประเภทของหัวข้อวิจัย
ออกเป็นหมวดต่างๆ คือ หมวดไม้ผล นัทและพืชเครื่องดื่ม หมวดผัก พืชสมุนไพร และพืชไร่ หมวด
ไม้ดอกไม้ประดับ หมวดป่าไม้ หมวดอารักขาพืช หมวดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว หมวดการแปร
รูป หมวดการศึกษา สังคม และสาธารณสุข โดยจัดงบประมาณให้การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการหลวง 2 ลักษณะ กล่าวคือ
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1. งานวิจั ยที่ด้าเนินงานโดยมูลนิธิโครงการหลวง รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณประเภท
งบอุดหนุนให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อการด้าเนินงานวิจัย งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประกอบด้วย
1) งานวิจัยประจ้าปี ตามงบประมาณประจ้าปี
2) งานวิ จัย เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ แก้ ไ ขปัญ หาการผลิต อย่ า งเร่ง ด่ ว นและเพื่ อ สนั บ สนุ น
นักวิจัยรุ่นใหม่ ลักษณะเป็นโครงการระยะสันและใช้งบประมาณแต่ละโครงการไม่มาก
3) โครงการวิจัย ก้าหนดเรื่อง เป็นโครงการวิจัยเพื่ อการพัฒนา มุ่งสร้างสิ่งที่จะ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ นทั งในระยะสั นและ ระยะยาว ลั ก ษณะเป็ น ชุ ด
โครงการวิจัย
2. งานวิจัยที่ด้าเนินงานโดยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ
ซึ่ง แต่เดิมรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในชื่อ “งบประมาณงานพั ฒนาเกษตรที่สูง ” ให้แก่ส่วน
ราชการต่า งๆ ตังแต่ ปี 2536 เป็ น ต้นมา ส้าหรั บด้าเนิ นงานวิ จัย ในโครงการต่างๆ เพื่ อช่ วยงาน
โครงการหลวง แต่พบว่าผลงานกระจัดกระจายไม่สอดคล้องกันท้าให้ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่
วิธีการด้าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นวิธีการด้าเนินงานที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้กับโครงการหลวงดังนี
1. ลดขันตอน หมายถึง ให้กระจายอ้านาจ
2. ปิดทองหลังพระ
3. เร็วๆ เข้า
4. ช่วยเขาช่วยตัวเอง
แนวทางการด้าเนินงานของโครงการหลวงสนองตามพระราชด้าริที่ว่า “ช่วยชาวเขาให้ช่วย
ตนเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์ และมีมาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึน” ปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งมี
ส่วนช่วยให้มูลนิธิฯ สามารถพัฒนาการปลูกพืชชนิดต่างๆ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่
หนาวเย็นได้ก็คือ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอาจารย์ นักวิชาการสาขาต่างๆ และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม การปฏิบัติงานทดลองค้นคว้าในเรื่องใดๆ ที่มุ่งสนองความต้องการของ
ตลาดเป็นส้าคัญ และผลงานวิจัยเหล่านันจะถูกถ่ายทอดไปสู่เจ้าหน้าที่สนาม รวมไปถึงเกษตรกร
อย่างฉับพลัน ทุกเดือนนักวิจัย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สนามจะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน และที่ส้าคัญคือเพื่อให้งานวิจัยต่ างๆ
เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด
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พืนที่ปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงบนดอย แบ่งตามลักษณะงาน ได้ดังนี
1. สถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง เน้นการศึกษาวิจัยการปลูกพืชเมืองหนาวชนิด
ต่างๆ รวมทังการศึกษาเลียงสัตว์ที่เหมาะสมกับพืนที่สูง ตลอดจนเป็นสถานที่ให้การอบรมและ
ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในด้านต่างๆ ประกอบด้วยสถานีวิจัย 4 แห่ง ได้แก่
• สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
• สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
• สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ้าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
• สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2. ศูนย์พัฒนามูลนิธิโครงการหลวง เป็นพืนที่ชุมชนที่ตังอยู่บนพืนที่สูงต่างๆ ที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด้าเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าล้าธารในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา ปัจจุบันมีทังหมด 38 แห่ง ตังอยู่ในพืนที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล้าพูน และตาก
1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
จากที่โครงการหลวง ได้น้าพืชพรรณเข้ามาท้าการทดลองบนที่สูงเป็นจ้านวนมากมายหลาย
ชนิด หลายพันธุ์ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ ซึ่งเข้าใจ และเห็นใจในปัญหาที่ประสบอยู่
เพราะปัญหาเรื่องฝิ่นนัน มิใช่เป็นปัญหาของประเทศไทยเท่านัน แต่เป็นปัญหาของโลก ผลการ
ทดลองค่ อยๆ เกิ ดขึ นอย่ า งช้ า ๆ ในระยะแรก และมีอั ตราความส้ าเร็ จสู งขึนในเวลาต่อ มา เมื่ อ
นักวิชาการมีความเข้าใจ สภาพภูมิอากาศดีขึน ผลการทดลองนีได้ถ่ายทอดไปสู่ชาวเขาเป็นการ
ร่วมกันทดลองก่อนในระยะแรกแล้วจึงกลายมาเป็นอาชีพอย่างจริงจัง ในระยะหลังชาวเขาเริ่มมี
ความเชื่อมั่นที่จะปลูกผัก ปลูกดอกไม้ ปลูกผลไม้เพื่อท้ารายได้แทนฝิ่น และเมื่อเห็นว่าได้เงินมา
จริงๆ ก็ค่อยๆ ลดการปลูกฝิ่นลง จนในที่สุดในหลายท้องที่ของโครงการหลวง ฝิ่นดูจะกลายเป็นพืช
ที่หาดูได้ยากไปเสียแล้ว
มูลนิธิโครงการหลวงมีการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกผลไม้ ผัก ดอกไม้ และพืชเมือง
หนาวต่างๆ ท้าให้มีจ้าหน่ายตลอดปี และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทังๆ ที่เมื่อไม่นานมานีเองยัง
ต้องสั่ง ซือมาจากต่า งประเทศ พื นที่สูงกลับกลายเป็นพื นที่พิ เศษ เป็นพื นที่ที่เป็นประโยชน์แ ก่
ประเทศชาติอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาภายใต้
ความช่วยเหลือของมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากจะส่งเสริมการเพาะปลูกและรับซือผลผลิตจาก
เกษตรกรแล้ว ยั ง ได้ใ ห้บ ริก ารทางการตลาดและจัดจ้าหน่ายแก่ ลูก ค้าในจังหวัดเชีย งใหม่ และ
ต่างจังหวัดอีกด้วย โดยเริ่มตังแต่การคิดค้นวิจัยพืชผักเมืองหนาวใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรในพืนที่
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ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวง รวมถึงการจัดจ้าหน่ายและการขนส่ ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การ
ตังราคา การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแสวงหาตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องให้กับสินค้าของมูลนิธิ
โครงการหลวง ท้าให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาหรือเกษตรกรที่เข้าร่วมเพาะปลูกและขายผลผลิตให้กับ
มูลนิธิโครงการหลวง จึงท้าให้แต่ละครอบครัวมีฐานะที่ดีขึนหลายครอบครัวเรียกได้ว่าร่้ารวยขึน
นับได้ว่าโครงการหลวงสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาได้เป็นอย่างมาก โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลวง เพิ่มเติมดังนี
กฤษณา ภูรังสี (2551) ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว
บางชนิดในพืนที่โครงการหลวง พบว่า เมื่อก้าหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7.5 การผลิตไม้
ดอกเมืองหนาว มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยการผลิตดอกฟรีเซีย มีความ
เหมาะสมและคุ้ ม ค่า ในการลงทุนมากที่สุด กล่าวคือ มีมูล ค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากั บ
421,080.34 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 121.43 อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 2.49 และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 0.63 ปี ซึ่ง
เป็นระยะเวลาคืนทุนที่รวดเร็ว
บุญรอง สายน้อย (2546) ศึกษาการด้าเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ้าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรที่รับการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยลึก ต้าบลปิงโค้ง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะเวลาที่เป็นสมาชิกโครงการ
หลวงเฉลี่ย 8.19 ปี มีพืนที่ถือครอง 1-5 ไร่ ไม่มีเอกสารสิทธิ มีรายได้เฉลี่ย 56,156.67 บาท/ปี และ
พบว่ า ระยะเวลาการเป็ น สมาชิ ก มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ด้ า นการส่ ง เสริ ม อาชี พ รายได้ ร วม และ
ระยะเวลาเป็นสมาชิกมีความสัมพันธ์กับด้านการจ้าหน่ายและราคาผลผลิต
เดโชพล เสมือนใจ (2541) ศึกษาความคาดหวังของเกษตรกรจากการส่งเสริมการเกษตร
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกโครงการ
หลวงเฉลี่ย 15.1 ปี มีพืนที่ถือครอง 1-5 ไร่ ไม่มีเอกสารสิทธิ มีรายได้เฉลี่ย 86,535 บาท มีความพึง
พอใจด้านในส่งเสริมอาชีพและด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ห้วยลึกอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในด้านราคาการจ้าหน่ายผลผลิตอยู่ในระดับปานกลาง
ณรงค์ บุญแก้ว (2540) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ได้รับ
การส่งเสริมการเกษตรจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผล
การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกในปี พ.ศ.2525 ถึงปี พ.ศ.
2538 ในช่วงระยะเวลา 13 ปี พบการเปลี่ยนแปลงคือ การถือครองพืนที่ท้ากินที่เพิ่มขึนจาก 5.05 ไร่
ต่อครอบครัว เป็น 5.85 ไร่ต่อครอบครัว ปัจจัยการผลิตเกษตรกรได้จากโครงการหลวงเป็นส่วน
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ใหญ่ ซึ่งเดิมจะได้การเก็บพันธุ์เองและซือจากพ่อค้า รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึนจากรายได้เดิม 6,172 บาท
ต่อปี เป็น 29,932 บาทต่อปีต่อครอบครัว
ภราดร สื่อมโนธรรม (2540) ศึกษาการด้าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกผักบนพืนที่สูง
มูลนิธิโครงการหลวง โดยแบ่งช่วงการด้าเนินงานออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกปี พ.ศ.2522-2526
ช่วงที่สองปี พ.ศ.2527-2534 ช่วงที่สามปี พ.ศ.2535-2539 พบว่า ในด้านการผลิต ช่วงแรกมีปริมาณ
ผักผลิตเฉลี่ย 81.8 ตันต่อปี ช่วงที่สองผลิต 1,358.9 ตันต่อปี และช่วงที่สามผลิต 2,182.3 ตันต่อปี
ส่วนในด้านการตลาด ช่วงแรกมียอดขายผักเฉลี่ย 0.54 ล้านบาทต่อปี ช่วงที่สองมียอดขายมูลค่า
เฉลี่ย 11.2 ล้านบาทต่อปี และช่วงที่สามมียอดขายเฉลี่ย 19.9 ล้านบาทต่อปี
ดังนันจึงกล่าวได้ว่ามูลนิธิโครงการหลวงได้มีส่วนอย่า งยิ่งในด้านเศรษฐกิจที่สร้างรายได้
ให้เกษตรกรซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา และชาวไทยพืนราบเป็นจ้านวนมาก รวมทังมีบทบาทในเรื่อง
สุขภาพอนามัยของประชาชนเพราะผลผลิตทางการเกษตรจากมูลนิธิโครงการหลวงได้ผ่านการ
ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมีอย่างเข้มงวดทุกขันตอน จึงอาจกล่า วได้ว่า โครงการ
หลวงมีจุดเริ่มต้นจากแนวพระราชด้าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรง
ต้องการให้ชาวไทยภูเขาเลิกปลูกฝิ่นหันมาท้าการเกษตรเพื่อให้พ้นความยากจนและมีมาตรฐานชีวิต
ที่ดีขึน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึนจากการด้าเนินงานของโครงการมิใช่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่เฉพาะ
ชาวไทยภูเขา แต่ยังเป็นประโยชน์กับชาวไทยพืนราบในการลดความเสี่ยงจากการเกิดดินถล่ม และ
น้าท่วม จากการท้าไร่เลื่อนลอย รวมทังการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากพืนที่สูง รวมทังยังได้
บริโภค พืชผักที่สะอาด ปลอดสารพิษ ท้าให้มูลนิธิโครงการหลวงได้รับรางวัลแห่งผลส้าเร็จดังต่อไปนี
พ.ศ.2531 รางวัลแมกไซไซในสาขา INTERNATIONAL UNDERSTANDING พ.ศ.2531 Thai Expo
Award 1988 สินค้าไทยส่งออกดีเด่น พ.ศ.2533 Thailand’s Best Quality Product Award 1990 พ.ศ. 2543
Life Time Achievement Award, ICDF Taiwan (หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี) พ.ศ. 2547 COLOMBO PLAN
สาขาองค์กรที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นได้ส้าเร็จ พ.ศ.2547 รางวัลเทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่นประจ้าปี
2546 พ.ศ.2551 Thailand Tourism Award (ปี 2543, 2547) พ.ศ.2551 Expo Zaragoza 2008 “Water and
Sustainable Development” ประเทศสเปน และรางวัลอื่นๆ เช่น การบ้ารุงรักษาและใช้รถยนต์ยอดเยี่ยม
และรางวัลจากการ ประกวดดอกไม้ในงานไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่
ส่วนของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์นัน เป็นสถานีอีกแห่งหนึ่งของมูลนิธิโครงการหลวง
ก่อตังขึนเมื่อปี พ.ศ.2552 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชที่จะช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน สามารถปลูกพืชที่เป็นประโยชน์และ
เป็นรายได้ ท้าให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง เลิกปลูกฝิ่น เลิกตัดไม้ท้าลายป่า เลิกท้าไร่เลื่อนลอย หัน
มาปลูกพืชเมืองหนาวและเลียงสัตว์ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้า สมดังพระราชประสงค์ที่จะช่วย
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ชาวไทยภูเขาให้ช่วยตัวเองได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชประสงค์
ที่จะช่วยเหลือชาวเขาเหล่านันให้มีพืนที่ท้ากินเป็นหลักแหล่งและได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้าน
การเกษตรแผนใหม่ ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึน ด้ วยการหันมาท้าการเกษตรแบบถาวร อัน
เป็นที่มาของการจัดตังสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ บริเวณบ้านขุนกลาง เพื่อเป็นสถานีวิจัย
ด้า เนิน การวิ จัย ด้า นไม้ ดอก ไม้ ป ระดั บ พื ช ผัก และไม้ ผล รวมทังถ่า ยทอดผลงานวิจั ย ไปสู่ ก าร
ส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกรทังชาวกะเหรี่ย งและม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ
พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพืนฐานด้านสังคมและการอนุรักษ์ต้นน้าล้าธาร
ความส้าเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงในการด้าเนินการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวไทย
ภูเขาจากการมีวิถีความเชื่อและขนบธรรมเนียมในการท้าการเกษตรด้วยการท้าไร่เลื่อนลอย รวมทัง
การปลูก การเสพและการขายฝิ่น มีความน่าสนใจในทางวิชาการ และในการบริหารจัดการ ในหลาย
ประการ เนื่องจาก โครงการหลวงได้ใช้ความรู้ เป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนวิถีความเชื่อดังเดิม จนน้ามาสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด้ารงชีวิต ของชาวไทยภูเขา ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และจาก
การศึกษางานวิจัยต่างๆ ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับ “รูปแบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิ
โครงการหลวงในการพัฒนาพืนที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย” จึงเป็นที่มาของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ใน
ครังนี ที่มีความส้าคัญ มีประโยชน์ในทางวิชาการด้านการเป็นต้นแบบการจัดการองค์ความรู้ที่ได้รับซึ่ง
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทังภาครัฐและภาคเอกชนให้ยั่งยืนสืบไป
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. ศึกษากระบวนการบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงในเขตพืนที่สูงทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
2. ศึกษาระบบและกลไกในการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพืนที่
สูงภาคเหนือของประเทศไทย
3. ศึกษาสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้ของ
มูลนิธิโครงการหลวง
1.4 ประโยชนที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ท้าให้ทราบลักษณะรูปแบบและวิธีการการด้าเนิ นงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการ
พัฒนาเขตพืนที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้สามารถน้าไปปรับใช้กับ
องค์การหรือหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
2. ท้าให้ทราบถึงระบบและกลไกลในการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการ
พัฒนาพืนที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย เพื่ อน้าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
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ความรู้ในพืนที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงภาคอื่นๆ และหน่วยงานพัฒนาอื่นๆ ของรัฐและ
เอกชนให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยครังนีมีขอบเขตการศึกษาดังนี
1. ขอบเขตด้านเนือหา การศึกษาครังนีมุ่งศึกษาในประเด็น ระบบและกลไกลในการจัดการ
ความรู้ในด้านต่างๆ คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์และ
สกัดความรู้ การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ การประยุกต์และการท้าให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง
ผ่านทางแนวคิดของ Marquardt, (2002) โดยมีภาวะผู้น้า วัฒนธรรมองค์การ การท้างานเป็นทีมและ
การพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งเป็นมิติร่วม
2. ขอบเขตพืนที่ในการวิจัย ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ พืนที่เขตดอยอินทนนท์
อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
3. ขอบเขตด้ า นประชากร การศึ ก ษาครั งนี ศึ ก ษาเฉพาะเกษตรกรที่ เ ป็ น สมาชิ ก มู ล นิ ธิ
โครงการหลวงในเขตพืนที่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริหารรวมถึง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงในเขตพื นที่ ส ถานี เ กษตร
หลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาในช่วงระยะเวลาตังแต่ มกราคม 2558-ธันวาคม 2559
โดยเก็บแบบสอบถามช่วงเดือนสิงหาคม 2559
1.6 นิยำมศัพท์
กำรจัด กำรควำมรู้ ของมู ลนิ ธิโครงกำรหลวง หมายถึง มูล นิธิ โครงการหลวงมี บริ หาร
ทรัพยากรในองค์กรในการด้าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในโครงการหลวงตังแต่การ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ ไปจนถึงการประยุ ก ต์องค์ความรู้ โดยมีก ารน้าองค์ก รหรือ
คุณลักษณะของภาวะผู้น้าขององค์การ การวัฒนธรรมองค์การ การท้างานเป็นทีม หรือลักษณะของ
ชุมชน อันจะน้าไปสู่การจัดการความรู้ของโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
จากการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงหลวง
พื้ น ที่ สู ง ภำคเหนื อ หมายถึ ง ที่มี ค วามสูง มากว่ า 700 เมตร พื นที่ ปฏิ บั ติง านของมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงบนดอย ประกอบด้วย สถานีวิจัย 4 แห่งในจังหวัดเชีย งใหม่ และ ศูนย์ พัฒนา
โครงการหลวงที่ เ ป็ นพื นที่ ชุ ม ชนที่ ตังอยู่ บ นพื นที่ สูง จ้ านวน 39 แห่ง ตั งอยู่ ใ นพื นที่ 5 จั งหวั ด
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล้าพูน และตากเป็นต้น

