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ปัญหาความมั่นคงและยาเสพติด

มีชนเผ่าหลายเผ่าที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นที่สูงภาคเหนือทั่วไป ชนเผ่าเหล่านี้ต่างแสวงหาอ�านาจ 

เพื่อปกครองตนเอง เช่น กะเหรี่ยง ว้าแดง ซึ่งมีสภาพเหมือนชนเผ่าทางเหนือของพม่าในปัจจุบัน และ 

ยังมีข่าวเรื่องการต่อสู้อยู่จนถึงปัจจุบัน พื้นที่สูงเหล่านี้ไม่มีเส้นทางติดต่อหรือเข้าถึง อะไรจะเกิดขึ้นไม่มี 

ใครรู ้ในตอนนัน้คาราวานฝ่ินมอีทิธพิลเหนอืทกุอย่าง แผ่นดนิอาจลกุเป็นไฟเมือ่ไรกไ็ด้ พบเขาหวัโล้นอยูท่ัว่ไป 

ดนิแดนนัน้เป็นของใคร กองพล ๙๓ ของก๊กมนิตัง๋ถกูกองทพัของเหมาเจ๋อตงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 

บุกไล่โจมตีจนต้องถอยร่นเข้ามาในประเทศไทย กองทัพเหล่านี้มีอาวุธและค่อนข้างน่ากลัวและอาจเข้าไป 

มส่ีวนอย่างมากในการเป็นคาราวานฝ่ินในขณะนัน้ การปลกูฝ่ินมอีย่างเปิดเผยทัว่ไป การตดัไม้ท�าลายป่าเพือ่ 
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  เมื่อ ๔๐ ปีมาแล้วปัญหาของพื้นที่สูงภาคเหนือมีความส�าคัญมาก ชาวเขายากจน 

ปลกูพชืเสพตดิคอืฝ่ิน ตดัไม้ท�าลายป่า อพยพอยูเ่รือ่ย ๆ  โครงการหลวงเกดิขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๒ เมือ่

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพบว่า ชาวเขาได้เงนิจากฝ่ินไม่มากนกั ยงัมคีวามเป็นอยูท่ีแ่ร้นแค้น  

และตัดไม้ท�าลายป่าอยู่ตลอดเวลา จึงก�าหนดให้นักวิชาการหาพืชทีี่มีราคาดีทดแทนฝิ่น สามารถน�า

ไปขายในพื้นที่ด้านล่างได้ และมีเงินคืนให้แก่เกษตรกรชาวเขา ท�าให้พวกเขาเริ่มอยู่กับที่ ไม่เคลื่อน

ย้ายและไม่ตดัไม้ท�าลายป่า นบัว่าเป็นโครงการเดยีวในโลกทีป่ระสบความส�าเรจ็ ชาวเขาเหล่านีไ้ด้รบั

การส่งเสริมให้ท�ากินอย่างถาวร เลิกปลูกพืชเสพติด มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อคนเหล่านี้มีความเป็น

อยู่ดีขึ้น การอยู่ของเขาบนพื้นที่สูงจึงเป็นไปได้ เพราะคนพวกนี้จะยังช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

ให้มสีภาพคงที ่ท�าให้เกดิความยัง่ยนื ซึง่การพฒันาอย่างพอเพยีง ทีม่คีวามพอดแีละเหน็ผลอย่างชดัเจน 

สามารถใช้เป็นตวัแบบในการถ่ายทอดไปสูห่มูบ้่านอืน่ ๆ  ทัง้ในประเทศและนอกประเทศได้เป็นอย่างดี 

สิง่ทีป่รากฏชดัเจนคอืความสามารถในการบรูณาการข้อมลูและกจิกรรมต่าง ๆ  เข้าด้วยกนั ท�าให้การ

ท�างานบนพื้นที่สูงเป็นไปได้และยั่งยืน
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ปลูกฝิ่นมีมากขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ต�ารวจชายแดนหรือทหารยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร และไม่มีอิทธิพลเหนือ 

กองก�าลงัต่าง ๆ  ดงักล่าว ไม่มถีนนหนทางตดิต่อถงึกนัได้อย่างเช่นปัจจบุนั ไม่มผีูแ้นะน�าทีเ่ข้าปฏบิตัใินพืน้ที่

ดงัเช่นทีโ่ครงการหลวงปฏบิตัอิยู ่ชนเผ่าทัง้หลายดจูะไม่มพีรมแดนเป็นของตนเองและจะเคลือ่นย้ายไปมา

อยูเ่รือ่ย ๆ  โดยไม่ค�านงึถงึเขตของประเทศมากนกั ตลอดเวลาคนเหล่านีม้ฐีานะยากจน มคีวามเป็นอยูอ่ย่าง

แร้นแค้น พวกเขาไม่มีเป้าหมายที่แท้จริงและเคลื่อนย้ายไปมาอย่างเสรีอยู่ตลอดเวลา

เมื่อเกิดโครงการหลวงขึ้น พระอัจฉริยภาพได้น�าไปสู่การมองภาพรวมและผลกระทบที่พึงมี  

ซึ่งนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และคงจะต้องถึงวิกฤตและไม่น่าจะดีนักส�าหรับประเทศไทย 

ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 2๕๐๐ พื้นที่สูงภาคเหนืออุดมไปด้วยฝิ่น สามเหลี่ยมทองค�าซึ่งเป็น 

เขตตดิต่อระหว่างประเทศ คอื ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศเวยีดนาม และแคว้นยนูนาน 

ของจนี มพีืน้ทีป่ระมาณ ๑ ล้านตารางกโิลเมตร ในขณะนัน้เป็นพืน้ทีห่ลกัในการผลติเฮโรอนีจากฝ่ินในโลก 

ฝ่ินเจรญิขึน้ได้ดมีากในพืน้ทีภ่เูขาเหล่านี ้ระยะนัน้ชนเผ่าต่าง ๆ  อยูก่ระจดักระจายในพืน้ทีส่งูและแสวงหา

อ�านาจเพือ่ปกครองตนเอง พืน้ทีส่งูมกีารตดิต่อคมนาคมล�าบากมาก เพราะพืน้ทีเ่ป็นภเูขาซบัซ้อนและไม่มี

ถนนติดต่อถึงกัน เราเคยนั่งเฮลิคอปเตอร์ผ่านไปบริเวณถ�้างอบซึ่งเป็นบริเวณของกองพล ๙๓ ปรากฏว่า

พวกเขามีการฝึกอาวุธและฝึกทหารกันอย่างเข้มงวด 

สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นก็คือ ชาวเขามีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้น เมื่อได้

รับการแนะน�าให้ปลูกฝิ่นโดยผู้แนะน�าสัญญาว่าจะให้พันธุ์และจะมาซื้อถึงที่ ชาวเขาจึงยอมรับท�าโดยดี 

และสิ่งที่ชาวเขาเหล่านั้นท�าตามปกติก็คือการหักร้างถางพง ตัดไม้ในป่าไปเรื่อย ๆ เพื่อท�ากินและหันมา 

ปลูกฝิ่นเพราะรายได้ดี เราจึงพบภูเขาหัวโล้นอยู่เป็นจ�านวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นผลจากการท�ากินของ 

ชาวเขาทัง้สิน้ กจิกรรมนีเ้กดิทัว่ไปในบรเิวณสามเหลีย่มทองค�า ไม่มใีครเข้าไปถงึพวกเขา นอกจากพวกทีม่า 

ซื้อฝิ่นซึ่งมักจะมาพร้อมกับกิจกรรมด้านการพนัน ชาวเขาจะได้รับการชักชวนให้เล่นการพนันจนหมดตัว 

แล้วกลับมาปลูกฝิ่นใหม่ เป็นวัฏจักรที่น่ากลัวมาก 

ก�าเนิดโครงการหลวงเมื่อประพาสต้นบนดอย

ช่วงเวลานัน้ คอืประมาณ ๔๐-๕๐ ปีมาแล้ว พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปตามทีต่่าง ๆ  ของประเทศไทย และได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงั

บริเวณพื้นที่สูงอยู่หลายครั้ง ทรงใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นพาหนะในการเสด็จพระราชด�าเนินไป เพราะไม่ทรง

สามารถใช้พาหนะอืน่ได้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเล่าว่า ทรง “ไปเทีย่ว” อนัทีจ่รงิหม่อมเจ้าภศีเดช 

รัชนี เรียกว่า เป็นการ “ประพาสต้นบนดอย” ที่ส�าคัญยิ่งเพราะได้เปลี่ยนวิธีคิดต่อสถานภาพของพื้นที่สูง 
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8๓สนัทดั  โรจนสุนทร

ไปอย่างสิ้นเชิง ทรงมองเห็นปัญหาอย่างทะลุปรุโปร่ง ทรงมองเห็นความเกี่ยวโยงของปัญหาการปลูกฝิ่น 

และการตัดไม้ท�าลายป่า ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประชาชนคนไทยและพื้นที่ป่าของประเทศ ปัญหา

หลักเหล่านี้จ�าเป็นต้องแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน นั่นคือ ความยากจนของชาวเขา การปลูกพืชเสพติด 

และการตัดไม้ท�าลายป่า ความยากล�าบากที่ต้องต่อสู ้ในขณะนั้นก็คือ การคมนาคมสิ่งแรกที่ทรง

มองเห็นทันทีก็คือการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องได้ผลและยั่งยืน 

สิง่ทีส่องทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงทราบอย่างชดัเจนกค็อืจะต้องได้ข้อมลูจากต้นตอ เคยมรีบัสัง่ 

ไว้ว่า “ฉันต้องไปสัมผัสมองเห็นด้วยตาตนเอง เพื่อจะได้รู ้ถึงความต้องการของชาวบ้าน” เมื่อ

ทรงไปเยี่ยมบ้านแม้ว ดอยปุย ซึ่งอยู่ห่างจากพระต�าหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ ประมาณ ๑๐ นาที โดย

ทางรถ แต่ขณะนั้นต้องเสด็จพระราชด�าเนินด้วยพระองค์เอง ทรงถามพวกเขาว่า ขายฝิ่นได้เท่าไร 

เมื่อพวกเขากราบบังคมทูลให้ทรงทราบ พระองค์ท่านก็ทรงถามต่อไปว่า แล้วลูกท้อพื้นเมือง ซึ่ง

นิยมเอาไปดองเมื่อยังดิบอยู ่ล่ะได้เงินเท่าไร และที่นั่นเองพระองค์ท่านจึงทรงทราบว่า เงินที่พวก

ชาวเขาได้รับไม่ต่างกันมากเท่าไรนัก ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวจึงมีพระราชด�าริว่าถ้า

เป็นเช่นนี้ พวกเราน่าจะสู้กับฝิ่นได้ เพราะก่อนหน้านี้เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมโครงงาน 

ไม้ผลของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ทีห้่วยคอกม้าใกล้ ๆ  กบัพระต�าหนกั ภพูงิคราชนเิวศน์ ทางมหาวทิยาลยั

ต้องการจะหาไม้ผลที่สามารถปลูกแทนป่าไม้ที่ถูกตัดลง เช่น การติดตาต่อกิ่งท้อพันธุ์ดีจากต่างประเทศ 

บนต้นตอท้อพืน้เมอืง ซึง่ปรากฏว่าได้ผลเป็นอย่างด ีเมือ่ทรงน�าทัง้ 2 เรือ่งมาบรูณาการเข้าด้วยกนั จงึทรง

มีความคิดที่แยบยลว่า น่าจะคิดใช้การปลูกท้อวิธีใหม่ทดแทนการปลูกฝิ่น จึงจะยังคงรักษาระดับรายได้ 

ของชาวเขาไว้ได้นอกจากนั้น ไม้ผลยังท�าหน้าที่เสมือนป่าไม้ดังเช่นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องการ 

จะท�าอยูใ่นขัน้แรก โครงการทีเ่กดิขึน้ในช่วงนัน้ คอื “โครงการพระบรมราชานเุคราะห์ชาวเขา” และเน้นทีก่าร

ช่วยชาวเขาโดยตรง ต่อมาเมือ่กจิการขยายขึน้และครอบคลมุงานหลายประเภทเข้าด้วยกนั จงึเปลีย่นเป็น  

“โครงการหลวง” เช่นปัจจุบัน และนี่คือก�าเนิดของโครงการหลวง ซึ่งถือเป็นพระอัจฉริยภาพในการ

บรูณาการ การท�าให้ความเป็นอยูข่องชาวเขาดขีึน้ ลดการตดัไม้ท�าลายป่า และเลกิการปลกูฝ่ิน โดยหาพชื 

ทดแทนที่ขายได้ เมื่อรวมเข้าด้วยกันนับว่าเป็นการทรงงานที่มีความแยบยลอยู่เป็นอย่างมาก และท�าให้

เกิดผลต่อเนื่องในที่สุด สิ่งที่ทรงทราบในขั้นต่อไปก็คือ การท�างานประเภทพัฒนาชนบท ไม่ว่าจะเป็นที่สูง 

หรือที่ต�่า จ�าเป็นจะต้องใช้เวลา เพราะทรงรู้ว่าจะต้องเปลี่ยนความคิดของคน คือเปลี่ยนความคิดของ 

ชาวเขาให้เห็นพ้องตามเรา และได้เคยรับสั่งให้ชาวต่างประเทศได้ทราบว่า งานที่ทรงท�าอย่างน้อยต้อง  

๓๐ ปี จึงจะเห็นผล และต้องให้เวลาส�าหรับงานนี้ ถ้าอยากเห็นผล 
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บูรณาการข้อมูลเพื่อการปฏิบัติ 

ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน เป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีพ่ระเจ้าอยูห่วัทรงเน้นว่าจ�าเป็นจะต้องม ีเรือ่งนี้ 

ซ่อนอยูใ่นรปูของ “การปิดทองหลงัพระ” คอืให้คนอืน่ได้หน้า (ชือ่เสยีง) แต่เราได้งาน โดยมพีระราชด�ารสั 

ตอนหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของวิธีด�าเนินงานโครงการหลวงและเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนว่า “คงไม่มี

ความภูมิใจใดที่เหนือกว่าแล้วเพราะเราต้องปิดทองหลังพระ ต้องปิดเร็ว ๆ ด้วย ไม่มีขั้นตอน และช่วย 

ชาวเขาให้ช่วยตวัเองให้จงได้” มวีธิเีดยีวในขณะนัน้กค็อื “การลดขัน้ตอน” ต้องท�าไปใช้ไปเพือ่ให้ได้ผลเรว็ 

มีค�าง่าย ๆ อีกค�าหนึ่งคือ “เร็ว ๆ เข้า” ซึ่งแปลว่า มีปัญหาเรื่องความมั่นคงและมีปัญหาเรื่องที่ชาวเขา

ต้องการความช่วยเหลอืโดยเรว็ แปลว่าเราต้องดงึเขาออกมาจากการปลกูฝ่ินให้ได้ และทีส่�าคญัต้องให้เขา 

“ช่วยตวัเอง” ให้ได้ ช่วยเราดแูลฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิช่วยเราอนรุกัษ์พืน้ทีส่งูอย่างถกูขัน้ตอน หากท�า 

เช่นนี้พวกเขาจึงจะอยู่บนที่สูงได้ งานในตอนนั้นก็คือ กระบวนการบูรณาการเพื่อท�าให้เกิดสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกขึน้ซึง่มหีลายประเภทด้วยกนั นัน่คอื ถนนตดิต่อซึง่กนัและกนั โอกาสในการใช้ไฟฟ้าในบรเิวณ

ศนูย์ต่าง ๆ  ของโครงการหลวง ทีส่�าคญัท�าให้การตดิต่อน�าผลติผลต่าง ๆ  ลงมาขายทีพ่ืน้ทีข้่างล่าง และช่วยเรือ่ง 

การเกบ็รกัษาให้สด โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่มกีารคดับรรจทุีถ่กูต้อง ท�าให้ผลติผลเหล่านัน้ถงึตลาดได้ในสภาพ

ทีด่ ีในปัจจบุนัผลติผลจะถกูส่งลงมาในสภาพของรถห้องเยน็ ท�าให้ถงึตลาดได้ในสภาพทีด่ ีและสามารถส่ง

ให้บรษิทัการบนิไทยเพือ่ใช้บรกิารเป็นอาหารบนเครือ่งบนิ ไม่ว่าจะเป็นบรษิทัการบนิใดทีแ่วะจอดทีส่นาม

บินของเรา ชื่อเสียงของโครงการหลวงท�าให้เราได้รับการยอมรับในเรื่องของความสะอาดปลอดภัย ท�าให้

เราสามารถอยู่ในตลาดระดับบนได้ในขณะนี้ นั่นคือในซูเปอร์มาร์เก็ต และมีโอกาสสูงในการส่งออก อย่าง

น้อยก็ส่งไปประเทศใกล้เคียง อีกส่วนหนึ่งที่ท�าให้เราได้รับความเชื่อถือก็คือ ผลผลิตของโครงการหลวง 

จากศูนย์ที่เลือกแล้วประมาณ ๑๐ ศูนย์ ได้รับการยอมรับในแง่ของมาตรฐานจาก Globalgap ซึ่งเป็น

มาตรฐานระดบัโลก ได้รบัการยอมรบัจากประเทศต่าง ๆ  ๙๐ กว่าประเทศ โดยมกีารเริม่ต้นจากประเทศใน

แถบยโุรป แต่ทีเ่หมาะสมกบัเราเป็นอย่างมากกเ็พราะ Globalgap เน้นมากในเรือ่งสิง่แวดล้อม ซึง่เราถอืว่า 

เป็นสิง่ทีโ่ครงการหลวงให้ความส�าคญัอยูเ่ป็นอย่างมาก เพราะเรารูอ้ยูต่ลอดเวลาว่า เราท�างานอยูบ่นหลงัคา

ของประเทศไทย และต้องระมัดระวังเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก นี่เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นถึงอยู่ตลอดเวลา

ถึงตอนนี้เราควรมองให้ลึกกว่าปกติ แล้วเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเน้นในตอนหลังเกี่ยวกับ “ความพอเพียง” ความพอเพียงนั้นสืบเนื่องมาจากการทรงงานตั้งแต่แรก

ในโครงการหลวง ทรงเน้นในหลายโอกาสถึงความยั่งยืนในขณะที่ไม่เคยมีใครกล่าวถึงมาก่อน และรับสั่ง

ถึงตั้งแต่ พ.ศ. 2๕๑๗ ว่า ถ้าเราสามารถท�าโครงการให้ส�าเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง สามารถ
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อยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์นี้ 

จะยั่งยืนมาก ถึงตรงนี้ขอน้อมน�าพระราชกระแสรับสั่งทั้งหมดเนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชด�าเนินไป

ทรงเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. 2๕๑๗ ซึ่งเราถือว่าเป็น 

พระราชกระแสดูงานที่ทรงกล่าวถึงกระบวนการต่าง ๆ ของโครงการหลวงไว้ทั้งหมดทุกขั้นตอน 

“เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อจะส่งเสริม 

และสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้ 

ของเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม หมายถึง ให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

สามารถทีจ่ะมคีวามรูแ้ละพยงุตวั มคีวามเจรญิได้อกีอย่างหนึง่ กเ็ป็นเรือ่งช่วยในทางทีท่กุคนเหน็ว่าควร 

จะช่วย เพราะเป็นปัญหาใหญ่ก็คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็น

ประโยชน์บ้าง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ท�าให้นโยบายการระงับการปราบปรามการปลูกพืช

ฝิ่นและการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งส�าคัญมากก็คือ ชาวเขาตามที่

รู้เป็นผู้ที่ท�าการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะท�าให้บ้านเมืองของเราไปสู่หายนะได้ โดยที่ถางป่าและปลูกโดย

วิธีที่ไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความอยู่ดีกินดี และ

ปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ เพราะถ้าสามารถท�าโครงการนี้ได้ส�าเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง 

สามารถที่จะมีความเป็นอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็น

ประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก” 

พืชทดแทนฝิ่นและความยั่งยืน

ดงันัน้ จงึสรปุได้ว่า เมือ่ทรงต้องตดัสนิพระราชหฤทยัว่าจะเริม่ปฏบิตัโิดยเริม่ต่อสูก้บัการท�าลายป่า 

และการปลกูฝ่ิน จ�าเป็นจะต้องเริม่ต้นด้วยการหาพชืทดแทนฝ่ิน ในขณะนัน้ภมูอิากาศบนทีส่งูไม่เหมอืนทีใ่ด 

นัน่คอื กลางวนัร้อนกลางคนืหนาว และมคีวามชืน้สงู และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรบัสัง่อยูต่อนหนึง่ว่า 

“เมือ่เข้าไปในบรเิวณหรอืเรือ่งทีเ่ราไม่รู ้เมือ่ไม่รูเ้ราต้องวจิยั” และนัน่คอืหลกัปรชัญาทีเ่ราใช้ในการปฏบิตัิ 

คอื การเสาะหาพชืทดแทนฝ่ิน โดยเมือ่ปลกูแล้วจะต้องเอาไปขายในตลาดให้ได้ ซึง่แปลว่าของทีท่�าต้องมตีลาด 

และเมือ่ขายได้จ�าเป็นต้องมเีงนิคนืให้แก่เกษตรกรชาวเขา เพราะความส�าคญัอยูต่รงทีม่เีงนิคนืมา ซึง่แปลว่า 

สิ่งที่เราแนะน�าให้เขาท�าเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จที่จะเป็นความภาคภูมิใจของทั้งเขาและเรา  

และจะท�าให้พวกเขาเชื่อว่า สิ่งที่เราท�าหรือช่วยเขาให้ท�าเป็นสิ่งที่ดี ความรู้สึกในการเป็นพวกเดียวกัน  

เป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก เมือ่เขาเชือ่เรา กจ็ะท�าให้การท�างานสะดวกยิง่ขึน้ การเปลีย่นดงักล่าวซึง่เป็นนวตักรรม 

ที่ส�าคัญยิ่งที่เกิดแก่ชาวเขา โดยที่เขาได้รางวัลกลับคืนมาในรูปของเงิน ส่วนโครงการหลวงได้ผลลัพธ์ 

ซึ่งเมื่อท�าต่อไปเรื่อย ๆ จะท�าให้เขามีอาชีพและสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ถ้าเขาไม่มีความ 
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พอเพยีงในการใช้ธรรมชาตเิพือ่การท�ามาหากนิ การอยูข่องเขาบนพืน้ทีส่งูจะไม่ยัง่ยนือย่างแน่นอน วฏัจกัร

ของธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจะต้องปรับตัวให้ได้สมดุลใหม่อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน งานของเราบนพื้นที่สูงมองสิ่งนี้เป็นส่วนส�าคัญ และความยั่งยืนในการพัฒนา คือ 

สิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง จนถึงปัจจุบันนี้ เราท�างานมาแล้วถึง ๔๐ กว่าปี บนพื้นที่สูง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 

2,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีศูนย์พัฒนาฯ อยู่ประมาณ ๓8 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ ๓๐6 หมู่บ้าน มีชาวเขา 

ประมาณ 2๐๐,๐๐๐ คน อยู่ในภาคเหนือตอนบนครอบคลุมพื้นที่ของ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย 

ล�าพูน พะเยา ล�าปาง และแม่ฮ่องสอน ในบรรดาศูนย์ทั้งหมดมีประมาณ ๑๐ กว่าศูนย์ที่ถือว่าก้าวหน้า  

ศูนย์ที่พัฒนาได้พอสมควร มีประมาณ ๑๐ กว่าศูนย์ และอีก ๑๐ กว่าศูนย์ที่ส่วนมากอยู่ห่างไกล เดินทาง

ล�าบาก และยงัต้องพฒันาให้มากกว่านี ้ในส่วนส�าคญัทีส่ดุคอื การปลกูพชืทดแทนฝ่ิน ซึง่โครงการหลวงได้

สร้างความหลากหลายเพือ่ให้เหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ต่ละแห่งและได้รบัการยอมรบัว่าเป็นโครงการเดยีวในโลก 

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในเรือ่งนี ้เราจะมไีม้ผลอยูป่ระมาณ ๑๕ ชนดิ ทัง้ไม้ผลเมอืงหนาว คอื พชี พลบั ไม้ผล 

ขนาดเล็ก เช่น สตรอว์เบอร์รี กีวี และไม้ผลค่อนข้างมาทางเขตร้อน เช่น มะม่วง อะโวกาโด ด้านไม้ดอกมี

ประมาณ 2๐ ชนดิ ส่วนใหญ่จะเป็นกหุลาบและเบญจมาศ นอกจากนัน้ จะเป็นไม้ดอกน�าเข้าเพือ่ดงึความสนใจ 

จากตลาด ท�าให้มีความแปลกใหม่ สีสันสวยงาม ส่วนผักและสมุนไพรประมาณ 6๐ ชนิดมีความ 

หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด มีผักกาดหอมห่อเป็นพืชน�า ตามด้วยกะหล�่าต่าง ๆ 

และผักใบนานาชนิด สมุนไพรจะเป็นพวก เซส คาโมมาย ฯลฯ ซึ่งน�าส่งสู่ตลาดระดับบนเป็นส่วนใหญ่  

นอกจากนั้น ก็มีพืชไร่ เช่น ถั่วแดงหลวง ถั่วต่าง ๆ ชา กาแฟ รวมไปถึงปลาเทราต์ ปลาสเตอร์เจียน  

และกุง้ก้ามแดง ตลาดของโครงการหลวงเป็นตลาดระดบับน โรงแรม และซเูปอร์มาร์เกต็ รวมทัง้การส่งออก 

และการจัดส่งให้แก่บริษัทการบินไทย และบริษัทการบินอื่น ๆ

รูปแบบที่ควรถ่ายทอดของมูลนิธิโครงการหลวง

เมือ่มองว่าโครงการหลวงมรีปูแบบทีน่่าจะน�าไปใช้ได้ในทีอ่ืน่ ๆ  ปัจจบุนัทางราชการได้ตัง้หน่วยงาน 

“วจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู” ขึน้ ในรปูขององค์การมหาชน เพือ่ช่วยถ่ายทอดรปูแบบของโครงการหลวงไปใน

ทีอ่ืน่ ๆ  ของภาคเหนอื โดยถอืว่ามลูนธิโิครงการหลวงสามารถครอบคลมุพืน้ทีไ่ด้ไม่เกนิร้อยละ 2๐ ของพืน้ที่

ทัง้หมด รปูแบบของมลูนธิโิครงการหลวงจงึเป็นสิง่ทีส่มควรถ่ายทอดและน�าไปใช้ในพืน้ทีส่งูอืน่ ๆ  โดยเฉพาะ

อย่างยิง่บรเิวณพืน้ทีส่งูในเขตประเทศข้างเคยีงซึง่อยูใ่นอนภุมูภิาคลุม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion; 

GMS) ซึ่งมีสภาพเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อนเป็นส่วนใหญ่เหมือนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ต้นแบบ (Model) ของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือ เมื่อบูรณาการข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ว จะ

พบว่าครอบคลุมปัจจัยอยู่ ๓ อย่าง นั่นคือ
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๑. การส่งเสรมิอาชพีทางด้านเศรษฐกจิ ส่วนนีเ้ป็นสิง่ทีโ่ครงการหลวงได้ท�ามาตลอด ท�าให้ชาวเขา 

  โดยทั่วไปมีอาชีพที่ดีในการปลูกพืชนานาชนิด ตั้งแต่ไม้ผล ไม้ดอก จนกระทั่งถึงผัก และ 

  สมนุไพรต่าง ๆ  ในทีห่ลายแห่งสามารถรกัษามาตรฐานได้สงู ท�าให้ได้รบัมาตรฐานการยอมรบัแบบ  

  Globalgap

2. การดูแลชุมชนที่เข้มแข็ง งานด้านนี้พบว่าการดูแลประชากรให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น 

  มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชุมชนนั้น ๆ  รวมตัวกันได้เป็นอย่างดี มักจะมี 

  ความร่วมมือที่ดีและจัดตั้งเป็นสหกรณ์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

๓. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในระดับดี รวมไปถึงการฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดี  

  ควบรวมไปถึงความสามารถของชาวเขาในเรื่องนี้กับกระบวนการอนุรักษ์ซึ่งจ�าเป็นจะต้อง 

  มีการแนะน�าอย่างเข้มงวด เพราะเป็นกระบวนการที่ส�าคัญอย่างยิ่งแก่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้โครงการหลวงอย่างเต็มที่ในการดูแล

คนซึง่เป็นชาวเขาในพืน้ทีใ่ห้มโีอกาสพึง่ตนเองได้ พวกเขาจงึพฒันาพืน้ทีภ่เูขาให้กลบัมาเขยีวขจเีตม็ไปด้วย

ป่าไม้ดังเดิมในบริเวณที่สูงโดยมีความเป็นพื้นที่ป่าอย่างแท้จริง มีวิธีการอนุรักษ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม  

หากบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีและเหมาะสม ย่อมจะเกิดความพอดีขึ้น ความพอดีดังกล่าว 

จะต้องรกัษาเอาไว้ หากท�าได้จะเกดิความพอเพยีงด้านทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรธรรมชาตไิม่ถกูท�าลาย 

เพราะคน (บางคน) มีส�านึกในเรื่องดังกล่าว กิจกรรมของโครงการหลวงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง

ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามธรรมชาติมากที่สุดตามรอยพระยุคลบาท.
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