
บทที่ 6 
แนวพระราชด าริ  วิธีการ และโครงการแก้ปัญหา 

 
 รายงานการวิจัยบทนี้  ต้องการตอบวัตถุประสงค์ในเรื่องส าคัญต่อไปนี้ 
 แนวพระราชด าริในการแก้ปัญหาให้แก่ชาวเขา  และคนไทยในพ้ืนที่สูง  ในเขตพ้ืนที่กลุ่ม
ตัวอย่างจากการวิจัย 
 วิธีการแก้ปัญหา  การแก้ปัญหาโดยใช้หลักการแก้ปัญหาในการพัฒนาชาวเขา  และชาวไทย
ในเขตบนพ้ืนที่สูง  นอกจากนี้ยังเสนอการใช้หลักอริยสัจ 4 ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 โครงการของพระเจ้าแผ่นดินในการแก้ปัญหา  โดยเริ่มต้นจากโครงการส่วนพระองค์  
โครงการหลวง  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
แนวพระราชด าริในการแก้ปัญหา 
 แนวพระราชด าริในการช่วยเหลือราษฎร  ม.จ. ภีศเดช  รัชนีได้อธิบายไว้ในสาเหตุของการ
ประพาสต้น  พอสรุปได้ดังนี้ 
 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีรับสั่งกับผู้เข้าเฝ้าฯ ราวร้อยคน ณ พระต าหนักจิตรลดา
รโหฐานว่า  โครงการหลวงเกิดขึ้นเพราะท่านไปเท่ียว 
 ค าว่า “ไปเที่ยว” นี้ เราท่านน่าจะว่า “ประพาสต้น” มากกว่า  เพราะนอกจากจะเป็นราชา
ศัพท์ที่ถูกต้อง  แต่ออกจะไม่ใช้กันแล้ว  ยังท าให้เราเห็นภาพพระพุทธเจ้าหลวงเวลาเสด็จฯไปเที่ยว
บ้านชาวบ้าน  โดยที่เขาไม่ทราบว่าท่านเป็นใคร  จึงไม่ประหม่ามาก  คุยคล่องถึงการกินอยู่  ท าให้
ท่านสามารถพระราชทานความช่วยเหลือได้ตามพระราชอัธยาศัย 
 ส่วนพระราชนัดดา  คือรัชกาลที่ 9 ของเรานี้เมื่อทรงแปรพระราชฐานไปเชียงใหม่เพ่ือตาก
อากาศ  จะเสด็จฯไปหน้าหนาว  จึงเรียกว่าพักร้อนอย่างที่ใคร ๆ เขามักจะแยกกันไม่ได้   นอกจากนี้  
ท่านไม่ได้ทรงพัก  แต่มักจะเสด็จฯดั้นด้นไปทอดพระเนตรชีวิตของคนบนดอย  ซึ่งส าหรับคนอ่ืน ๆ ยัง
กับว่าอยู่คนละโลกกับเรา  เช่นราว 30 ปีมาแล้ว  จะไปพระธาตุดอยสุ เทพ  มีถนนลูกรังที่รถยนต์ขึ้น
ได้  แต่ล าบาก  จากนั้นถ้าจะไปบ้านแม้วดอยปุยก็ต้องเดินเอา  นอกจากจะจ้างเสลี่ยงนั่งให้เขาหาบ
โยกเยกไป  ในเมืองระยะใกล้ ๆ ต้องใช้เวลาเดินทางนานเช่นนี้  ดอยจึงพ้นหูต้นตาของคนไทยส่วนมาก  
โดยเฉพาะพวกเกษตร  เว้นแต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ที่หมู่บ้านแม้วใกล้พระต าหนักนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินแบบทรง
เดินไป  ท่านรับสั่งถามแม้วที่นั่นว่า  นอกจากปลูกฝิ่นขายแล้ว  เขามีรายได้จากพืชพันธุ์อ่ืนอีกหรือ
เปล่า  ซึ่งเรื่องนี้  ถ้าเป็นคนอ่ืนถึงจะไม่ใช่ต ารวจถามก็ตาม  เขาคงบอกว่า “เปล่า ๆ ฝิ่นบ่ดี  เฮาบ่
ปลูก”  และยิ่งกว่านั้น  เขาปลูกโดยวิธีที่ท าลายสิ่งแวดล้อม  เช่น  ป่าและหน้าดินบริเวณต้นน้ าล าธาร
เกิดความเสียหายที่กระจายลงสู่ส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศอีกด้วย  แต่ส าหรับพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  เขาเห็นได้ชัดว่าท่านทรงสนพระราชหฤทัย  ทรงเห็นใจเขา  มีพระราชประสงค์จะช่วย  จึง
ไม่ปิดบังความจริงอะไร  ท าให้ทรงทราบว่า  นอกจากฝิ่นแล้ว  เขายังเก็บท้อพ้ืนเมืองขาย  ซึ่งแม้ว่าลูก
จะเล็กก็ตาม  แต่ก็ยังได้เงินเท่า ๆ กัน” (ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2539 : 24-27) 
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 ส าหรับแนวพระราชด าริในการช่วยเหลือราษฎรในเขตพ้ืนที่สูงในภาคเหนือ  หรือชาวเขา  
ตลอดจนชาวไทย  ส่วนน้อยในเขพ้ืนที่สูงเกิดจากสาเหตุหลัก คือ ปัญหาเรื่องฝิ่น  การบุกรุกท าลายป่า
เพ่ือการท าไร่หมุนเวียน  ส่งผลให้เกิดน้ าท่วม  ภัยแล้ง  ดินเสื่อมโทรม  และขาดแคลนน้ า  ส าหรับคน
พ้ืนราบ  การช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาแร้นแค้น  ยากล าบาก  ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งในการ
ช่วยเหลือมวลมนุษย์ในแผ่นดินไทย  ให้มีความอยู่ดีกินดีบนความพอเพียงที่เท่าเทียมกัน 
 แนวพระราชด าริในการทรงช่วยเหลือชาวนา  และคนไทย  สังเกตและวิเคราะห์ได้จาก
กระแสพระราชด ารัสดังต่อไปนี้ 
 “เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น  มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น  สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับ
เขาเอง  ที่มีโครงการนี้  จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรม  หมายถึงให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
สามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัว  มีความเจริญได้  อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่า
ควรจะช่วย  เพราะเป็นปัญหาใหญ่  ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด  ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็น
ประโยชน์บ้าง  เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด  คือ  ฝิ่น  ท าให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่น  
และการค้าฝิ่นได้ผลดี  อันนี้เป็นผลอย่างหนึ่ง  ผลอีกอย่างหนึ่ง  ซึ่งส าคัญมากก็คือ  ชาวเขาเป็นผู้ที่ท า
การเพาะปลูกโดยวิธีที่จะท าให้บ้านเมืองของเราไปสู่หายนะได้  โดยที่ถางป่าแล้วปลูกโดยวิธีที่ไม่
ถูกต้อง  ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา  ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี  ความอยู่ ดีกินดีและความ
ปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ  เพราะถ้าสามารถท าโครงการนี้ได้ส าเร็จ  ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง  
สามารถที่จะอยู่ดีกินดีพอสมควร  และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้  รักษาดินให้เป็นประโยชน์
ต่อไป  ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก” 
 พระราชด ารัสนี้เท่ากับเป็นการตอบค าถามที่ว่า  “ไปช่วยท าไมกันชาวเขา” (ม.จ. ภีศเดช  
รัชนี, 2551 : 43-45) 
 เป้าหมายของการจัดตั้งโครงการหลวงเพ่ือช่วยเหลือชาวเขา  สรุปได้ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ช่วยชาวเขาเพ่ือมนุษยธรรม 
2. ช่วยไทยโดยลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  คือป่าไม้และต้นน้ าล าธาร 
3. ก าจัดการปลูกฝิ่น 
4. รักษาดิน  และใช้พ้ืนที่ให้ถูกต้อง  คือให้ป่าอยู่ในส่วนที่ควรเป็นป่าและท าไร่ท าสวนใน

ส่วนที่ควรเพาะปลูก  อย่าให้ส่วนทั้งสองนี้รุกล้ าซึ่งกันและกัน 
ซึ่งข้อ 4 นี้  ถ้าทั้งกรมป่าไม้และเกษตรกรด าเนินการที่มีรับสั่งก็จะลดปัญหาส าคัญของชาติไป

ได ้
ต่อไปเมื่อโครงการหลวงก้าวหน้าไปบ้างแล้ว  ก็เห็นช่องทางว่าจะต้องเพ่ิมเป้าหมายอีกหนึ่ง

ข้อ  คือ 
5. ผลิตพืชผลเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ  เช่น  มันฝรั่ง  เป็นต้น            

(ม.จ.ภีศเดช  รัชนี, 2551) 
การจัดตั้งโครงการหลวงครั้งแรก  เกิดข้ึนในพ.ศ. 2512  คือ  โครงการหลวงอ่างขาง  ปัจจุบัน

คือ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  ในขณะที่ยังไม่ได้จัดตั้งโครงการหลวงหลายพ้ืนที่  ได้จัดตั้งโครงการ
พระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา  ในระหว่างปีพ.ศ. 2517-2522) 
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วัตถุประสงค์ของโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาในระยะแรก คือ 
1. เพ่ือป้องกันการท าลายป่าต้นน้ าโดยราษฎรชาวเขา  และส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน 
2. เพ่ือจัดให้ราษฎรชาวเขาเลิกโยกย้ายที่ท ากิน  และการท าลายป่าเพ่ือปลูกฝิ่น  ซึ่งเป็นการ

ผิดกฎหมาย  และให้รู้จักอยู่เป็นหลักแหล่งโดยด าเนินการจัดหาพันธุ์พืชที่ทดสอบแล้วว่าสามารถปลูก
ได้ในสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของราษฎรชาวเขา  อีกทั้งเป็นพืชที่สามารถ
ท ารายได้สูงเท่ากับฝิ่นหรือมากกว่า 

3. เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมราษฎรชาวเขาให้เข้าใจหลักวิชาการเกษตรที่สูง  รวมทั้งการ
เลี้ยงสัตว์ 

4. เพ่ือด าเนินการทดลองวิจัยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่จะสามารถขยายพันธุ์ให้แก่ราษฎร  
เพ่ือน าไปปลูก และเลี้ยง  เพื่อเพ่ิมพูนรายได้  โดยท าการศึกษาในด้านการขนส่งและภาวะตลาดด้วย 

5. เพ่ือส่งเสริมในด้านการศึกษา  อนามัย  และการวางแผนครอบครัวแก่ราษฎรชาวเขา 
(ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2539 : 62-63) 
 
วิธีการในการแก้ปัญหา 
 วิธีการในการแก้ปัญหา  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  ได้พระราชทานวิธีการไว้ดังนี้ (คณะกรรมการ
อ านวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2539 : 65) 

1. ลดขั้นตอน คือ จะท าอะไรก็ได้อย่าต้องให้มีการอนุมัติต่อ ๆ กันไปหลายชั้น  อีกนัยหนึ่ง
ให้กระจายอ านาจ 

2. ปิดทองหลังพระ  อย่าท าความดีเพ่ือเอาไว้อวด 
3. เร็ว ๆ เข้า 
4. ช่วยเขา ช่วยตัวเอง คือ ช่วยชาวเขาให้เขาช่วยตัวเองได้ 
ส าหรับหลักการวิธีการบริหาร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสูตร 3M และ

สมการ  คือ 
M1 + M2 + M3 = ผลส าเร็จ 
M1 = เงิน M2 = คน   M3 = วิธี 
M1  เงิน  ได้จากกระเป๋าท่าน และข้าพเจ้า  M2  คือผู้ร่วมงานของเรานั้นมาจากหลายระดับ

ตั้งแต่นักเศรษฐศาสตร์ผู้เคยเป็นรัฐมนตรีไปจนพลต ารวจ  ครูโรงเรียนชาวเขา  ทุกคนเป็นอาสาสมัคร  
ไม่ไดอ้ะไรพิเศษ  หรือทุรกันดารฝ่าภัยอันตรายหลายประการ 

เมื่อทีมผู้เชี่ยวชาญเกษตร  พัฒนาที่ดิน  และแพทย์ไปท างานตามดอยก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์
ทหารอากาศหรือต ารวจ  นักบิน ฮ.  นี้ตามปกติบินรบอยู่ที่เชียงราย และน่าน  และมาเชียงใหม่เพ่ือ
คลายความตึงเครียด  ส าหรับเรื่อง M3 คือวิธีท างานนั้น  จุดส าคัญคืออย่างให้ยุ่งยาก  จะต้องให้ความ
ช่วยเหลือโดยเร็ว  โดยตรง  ไม่มีขั้นตอนสีแดงพันแข้งพันขา  ไม่มีคณะกรรมการเป็นทางการ  จึงไม่
ต้องเสียเวลาประชุมอย่างยืดยาด  จะปรึกษาหารืออะไรก็ท าในท้องที่  เวลารับประทานอาหาร
กลางวันใกล้น้ าตก  หรือระหว่างเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาดังที่เกิดขึ้นที่ดอยปุย (ม.จ.ภีศเดช  รัชนี, 2551 : 
47) 
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การแก้ปัญหาโดยใช้หลักอริยสัจ 4 
 ในการแก้ปัญหาความทุกข์ยากแร้นแค้นของราษฎรในกลุ่มม้ง  กะเหรี่ยง  และคนไทย  โดย
ใช้โครงการส่วนพระองค์  โครงการหลวง  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จุดเริ่มต้นเกิด
จากหลักอริยสัจ 4 และแนวทางปฏิบัติ หรือการแสงหาความรู้ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 หลักอริยสัจ 4 และแนวทางปฏิบัติ  ประกอบด้วย 4 ประการ  ได้แก่ 
  ทุกข์  คือ  ความทุกข์  เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา 
  สมุทัย  คือ  มูลเหตุแห่งความทุกข์ 
  นิโรธ  คือ  สิ่งที่ใช้ดับทุกข์ 
  มรรค  คือ  แนวทางแห่งการดับทุกข์ 
 ขั้นตอนการเข้าถึงอริยสัจ 4  3 ประการ ประกอบด้วย 
  การรับรู้  คือ  ความเข้าใจในสิ่งที่มากระทบ 
  การใช้ปัญญา  คือ  การคิด  วิเคราะห์เหตุแห่งที่มาของความทุกข์หรือปัญหา 
  การก าหนดสิ่งดับทุกข์ 
 ศาสตราจารย์ ดร.สาโรธ  มังศรี บัวศรี ได้เปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาตามหลักการแสวงหา
ความรู้ตามวิธีการทางวิทยาสตร์ 5 ขั้นว่า  เปรียบเทียบได้กับอริยสัจ 4 (จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง, 2553 : 
85-90)  กล่าวคือ  ทุกขะ (ความทุกข์) คือ  ขั้นที่ 1  สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา  สมุทัย (สาเหตุ) คือ ขั้น
ที่ 2 การตั้งสมมติฐานจากประสบการณ์ในอดีต  จากแนวคิด  ทฤษฎี หรือจากภูมิปัญญาเดิม  นิโรธ 
(การดับ) คือ ขั้นที่ 3 การทดลอง น าสมมติฐานทั้งหมดไปทดลองปฏิบัติจริง      เพ่ือหาผลที่เกิดขึ้น  
มรรค (หนทาง) คือ ขั้นที่ 4 และที่ 5 ได้แก่การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นหลายครั้ง  จนเชื่อถือได้แล้วหา
ข้อสรุป  น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ทุกข์  หรือปัญหาต่าง ๆ ให้หลุดพ้นไป 
 การแก้ปัญหาในการช่วยเหลือราษฎรในเขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือ  ระยะแรกก่อนพ.ศ. 2525  
หรือในระยะแห่งการเริ่มต้น  ตั้งแต่พ.ศ. 2510-2525  เริ่มต้นจากทุกขะ  หรือขั้นที่ 1 สถานการณ์ที่
เป็นปัญหา  ได้แก่  ชาวเขาปลูกฝิ่น  การค้าขายฝิ่น  การเสพฝิ่น  ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  การท าไร่เลื่อน
ลอยบุกรุกแผ้วถางป่าง  ส่งผลต่อภัยธรรมชาติ  เกิดปัญหาภัยแล้ว  น้ าท่วม  ปัญหาความยากจน
แร้นแค้น  ขาดสุขอนามัยที่ดี  ขาดปัจจัยพื้นฐานการผลิต  สมมติฐานในการแก้ปัญหา  หรือสมุทัย คือ
การพระราชทานหมูพันธุ์ให้ม้งแม่สาใหม่เลี้ยง  3  ตัว  พร้อมกันพันธุ์พืชอาหารหมู  นอกจากนี้ยัง
พระราชทานพันธุ์มันส าปะหลัง  ถั่ว  ข้าวฟ่าง  พริกไทย  ส่งเสริมการปลูกข้าวเพ่ือบริโภค  สร้งโรงสี
พลังน้ า  ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว  และไม้ผล เช่น ลิ้นจี่ พลับ สาลี่ เพ่ือทดลองตามขั้นที่ 3 
หรือนิโรธ จากการศึกษาทดลองติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี  ยกตัวอย่างหมู่บ้านแม่สาใหม่  
บ้านหนองหอย  และหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้เสด็จพระราชด าเนินติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่พ.ศ. 
2507 -2527 รวมระยะเวลา 20 ปี นับจ านวนได้ 13 ครั้ง (องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง, ม.ป.ป. 
: 70) จึงได้บรรลุผลขั้นที่ 4 คือ มรรค และขั้นที่ 5 คือได้ข้อสรุปว่า  หมูพันธุ์  แกะ  ไม่เหมาะสมที่จะ
ให้ชาวเขาเลี้ยง  เพราะต้องปลูกพันธุ์อาหาร  ต้องซื้ออาหารสัตว์  ต้องมีสัตวแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด  
ความทนทานโรคน้อยกว่าพันธุ์พื้นเมือง  การปลูกผักเมืองหนาว  เหมาะที่สุดกับกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง  การ
ปลูกไม้ผลเมืองหนาว และผักเมืองหนาว  เหมาะสมกับกะเหรี่ยง  การส่งเสริมการปลูกกาแฟ  แทน
เมี่ยง  เหมาะสมส าหรับหมู่บ้านชาวไทยเขตท่ีสูง  เพราะกาแฟต้องการไม้ใหญ่เป็นร่มเงา  เช่นเดียวกับ
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เมี่ยง  เมื่อความต้องการบริโภคเมี่ยงลดลง  จึงส่งเสริมการปลูกกาแฟแทน  หรือกรณีของโครงการ
สหกรณ์หมู่บ้านสันก าแพง  เมื่อตั้งสมมติฐานแล้วว่าพ้ืนที่แห้งแล้ง  ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก  แต่
ต้องสร้างอ่างเก็บน้ าไว้เพ่ือการบริโภค  อุปโภค  ดังนั้นพ้ืนที่ดังกล่าวจึงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  เลี้ยงโค
นม  ดีกว่าการส่งเสริมการเพาะปลูก 
 หลักอริยสัจ 4  ซึ่งเริ่มต้นด้วยทุกข์  สมุทัย นิโรธ  มรรค  ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหา
ตามหลักการแสวงหาความรู้  ตามวิธีวิทยาศาสตร์  จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการค้นพบที่ส าคัญในการ
พัฒนา  ดังนั้นหลังจากพ.ศ. 2525  การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  เช่น  หมู  แกะ  บนภูเขาก็ลดน้อยลง  
และสรุปบทเรียนได้ว่า  การปลูกพืชผักเมืองหนาว  เหมาะสมที่สุด  ดังนั้นจึงเกิดกิจกรรมการส่งเสริม
การเกษตรโดยการปลูกผักเมืองหนาว  ดอกไม้เมืองหนาว  และพืชเมืองหนาว  ที่เหมาะสมกับดิน
ลูกรัง  เขตภูเขา  การปลูกผักและผลไม้  ต้องการหน้าดินร่วนซุย  อุดมสมบูรณ์  หน้าดินลึกไม่เกิน 1 
ฟุต  ก็สามารถเพาะปลูกได้ดี  ถ้ามีระบบน้ าอุดมสมบูรณ์  ดังนั้นการสร้างอ่างเก็บน้ าบนพ้ืนที่สูง  โดย
น าน้ ามาจากล าธารที่สูงกว่าอ่างเก็บน้ า  แล้วขังน้ าไว้  หรือกั้นล าธารน้ าไว้ในลักษณะอ่างเก็บน้ า  จึง
เป็นบทเรียนส าคัญในการพัฒนา “น้ าคือชีวิต”  การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค  อุปโภค  จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญมากที่สุด  น้ าฝนเกิดจากการระเหยของแหล่งน้ า  เช่น  ทะเล  มหาสมุทร  แม่น้ า  ล าคลอง 
ฯลฯ  ประมาณมากกว่าร้อยละ 70  และเหลืออีกประมาณร้อยละ 20-25 เกิดจากการคายไอน้ าของ
พืชในเขตปา่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าเขตร้อนในเขตภูเขาสูง 
 การสรุปบทเรียนดังกล่าวแล้ว  จึงสัมพันธ์กับระบบนิเวศป่า  ความหลากหลายทางชีวภาพ  
และสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งตัวมนุษย์ที่อยู่ร่วมในระบบนิเวศที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน  พ่ึงพาอาศัย
กันทั้งระบบนิเวศบก และระบบนิเวศน้ า  และเกี่ยวพันกันทั้งระบบนิเวศป่า  ระบบนิเวศเมือง 
 จากการศึกษา  ทดลอง  และสรุปบทเรียนอันยาวนาน  ตลอดระยะเวลาครองราชย์สมบัติ 70 
ปี (2489-2559)  จึงเกิดโครงการส่วนพระองค์  โครงการหลวง  และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ตลอดจนแนวพระราชด าริ  และหลักการทรงงาน  กล่าวคือ 

1. ท าให้เกิดหลักการพัฒนาแบบ “เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา” 
2. เกิดหลักการ บวร คือ การพัฒนาร่วมกันระหว่างชาวบ้าน (บ้าน) วัด และโรงเรียน คือ

พัฒนาการศึกษาควบคู่ไปด้วย 
3. หลักการทรงงาน 23 ข้อ ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในการด าเนินชีวิตหรือประกอบธุรกิจ  ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเหมือนสมองในการคิด  ควบคุม  การสั่งงาน  หรือการกระท าอย่างมีสติ  
ไตร่ตรอง  อย่างรอบคอบ  ระมัดระวัง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หัวใจในความอยู่รอดของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ หัวใจในความอยู่รอดของชีวิต  ถ้าขาดหัวใจ หรือหัวใจบกพร่อง  ก็จะน าชีวิต
ไปสู่ความตาย 
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โครงการแก้ปัญหาให้แก่ราษฎร 
 โครงการแก้ปัญหาความแร้นแค้นให้แก่ราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สามารถ
แบ่งได้ออกเป็น 3 โครงการ คือ โครงการส่วนพระองค์  โครงการหลวง  และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 โครงการหลวง  ประกอบด้วย  โครงการหลวงแม่สาใหม่  โครงการหลวงหนองหอย  ส าหรับ
แก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ม้ง  โครงการหลวงตีนตก  แก้ปัญหากลุ่มชาวไทยในพ้ืนที่สูง  โครงการหลวงทุ่ง
หลวง  แก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ประกอบด้วย  โครงการสหกรณ์หมู่บ้านสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่  และโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   ส าหรับแก้ปัญหา
คนไทย  ซึ่งบุกรุกป่าท าไร่  และขาดแคลนพื้นที่ประกอบอาชีพ 
 โครงการส่วนพระองค์ 

โครงการส่วนพระองค์ (พ.ศ. 2506-2525) จุดเริ่มต้นของโครงการช่วยเหลือราษฎร  เริ่มต้น
จากโครงการส่วนพระองค์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จประพาสเยี่ยมเยียนพสกนิกรในภาคเหนือ  ในปีพ.ศ. 2501 ต่อมาในพ.ศ. 
2504 ได้ทรงสร้างพระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ที่ดอยบวกห้า  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่  เพ่ือเป็นที่ประทับในการเสด็จประพาสภาคเหนือ  เพ่ือช่วยเหลือราษฎร  จุดเริ่มต้นในการ
ทรงประสบแบบ “เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา”  จึงเริ่มเกิดขึ้น  และชัดเจนขึ้น  ณ พระต าหนัก         
ภูพิงคราชนิเวศน์  ด้วยการเสด็จประพาสต้นส ารวจพื้นที่  เยี่ยมเยียนชาวเขา  จึงได้พบปัญหาการปลูก
ฝิ่น  และการเผาป่าท าไร่เลื่อนลอย  ไร่ฝิ่นในเขตหมู่บ้านม้งดอยปุย  ซึ่ งอยู่ห่างจากพระต าหนักภูพิง
คราชนิเวศน์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จประพาสต้นถึง 14 ครั้ง  ในระหว่างพ.ศ. 2506 -
2543เพ่ือเยี่ยมเยียน และแก้ปัญหาให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง (อ านวย เมธาพันธ์ และคณะ. สัมภาษณ์, 
10 ธันวาคม 2560) 
 เพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลจากประสบการณ์ตรง  ในการวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาของราษฎร  
ดังนั้นในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินจากบ้าน      
ม้งดอยปุย  พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์  โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ  สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  เสด็จตามเส้นทาง  โดยเริ่มจากดอยปุย  กิ่งม้งปลิว  ดอยผาฆ้องผากลอง  
บวกกระทิง  ไร่ม้ง  ห้วยงู  ป่าคา  บ้านปางขมุ (บ้านแม่สา)  เป็นครั้งแรก  ระยะทาง 10 กิโลเมตร  
ประทับแรม 1 คืน  รวมเวลา 2 วัน 1 คืน  เพ่ือเยี่ยมเยียนชาวเขาเผ่าม้งบ้านแม่สา 

ทรงทอดพระเนตรการท าไร่ฝิ่น  ชีวิตความเป็นอยู่อันแร้นแค้นและเรื่องราวอ่ืน ๆ ที่แตกต่าง
จากคนพื้นราบ (องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง, ม.ป.ป. : 39-40) ณ หมู่บ้านแม่สา  ซึ่งต่อมาก็เป็น
พ้ืนที่โครงการหลวงแม่สาใหม่ (พ.ศ. 2525) 
 การแก้ปัญหาความทุกข์ยากของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านแม่สาใหม่  บ้านหนองหอย  และ
หมู่บ้านอ่ืน ๆ ในเฉพาะในเขตอ าเภอเมือง  และอ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  เกิดขึ้นก่อนเกิด
โครงการแม่สาใหม่ (พ.ศ. 2525) เริ่มต้นตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จประพาสต้น



90 
 

หมู่บ้านม้ง ดอยปุย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่พ.ศ. 2506  แล้วต่อมาในพ.ศ. 
2507 ก็เสด็จประพาสต้นเดินป่า 2 วัน 1 คืน จากบ้านม้งดอยปุย สู่บ้านม้งแม่สา อ าเภอแม่ริม และใน
ปีพ.ศ. 2509 ก็ได้เสด็จประพาสต้นพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในภาคเหนือ 
 ในปีพ.ศ. 2506 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้เริ่มโครงการจัดการลุ่มน้ าบน
ภูเขาที่ห้วยคอกม้า ดอยปุย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และในปีพ.ศ. 2508 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้ง “โครงการศึกษาไม้ผล” ทดลองปลูกพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาวเพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพชาวเขา  ในปีพ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์จ านวน 200,000 บาท  เพ่ือซื้อพ้ืนที่เพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ส าหรับ
การวิจัยผลไม้เมืองหนาว  หรือ “สวนสองแสน” ปัจจุบันเรียกว่า “สถานีวิจัยดอยปุย” และในปี
เดียวกันก็ได้จัดตั้งโครงการหลวงอ่างขาง (พ.ศ. 2512) ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น
เป็นครั้งแรก (ประวัติความเป็นมาของสถานีวิจัยดอยปุย, 2554) 
 หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้หลักการทรงงาน เช่น การศึกษาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ  การแก้ปัญหาที่จุดเล็ก  หลักภูมิสังคม  พออยู่พอกิน  การขาดทุนคือก าไร  และผ่านการ 
“เข้าใจ เข้าถึง” เป็นเบื้องต้นแล้ว  การพัฒนาจึงเริ่มต้นขึ้น  ดังกระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้มาเฝ้าฯ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512  
 “...เมื่อวันที่ 29 มกราคม เราขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงในไร่ฝิ่นที่ก าลังออกดอกบานสะพรั่ง  เรา
ออกเดิน 25 นาที ก็ถึงหมู่บ้านม้งชื่อแม่สา  ซึ่งอยู่ต่ ากว่าแม่สาเดิม  นอกจากนี้เรายังเอาหมูอย่างดีไป
ด้วย 3 ตัว ส าหรับขยายพันธุ์  พร้อมด้วยพืชส าหรับปลูกเป็นอาหารหมู...” (องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งแยง, ม.ป.ป. : 96)  นอกจากหมูพันธุ์ที่พระราชทานแก่ราษฎรชาวม้งบ้านแม่สาใหม่แล้ว  ยัง
พระราชทานผ้าห่มกันหนาว  เสื้อกันหนาว  ขนม  พันธุ์มันส าปะหลัง  พริกไทย  ข้าวฟ่าง  และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์หลวง และพยาบาลซึ่งตามเสด็จ  ตรวจรักษาและมอบยารักษาโรคแก่
ชาวบ้าน  แล้วเสด็จต่อไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ในต าบลโป่งแยง  เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.1  จุดประทับแรมในป่าบ้านปางขมุ 
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 กระแสพระราชด ารัสในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ยังได้ทรงกล่าวถึงวิธีการเลี้ยงหมู  
และการอภิปรายซักถาม  แสดงความคิดเห็นของชาวม้ง ดังนี้ 
 “เจ้าหน้าที่เกษตรไปกับเราด้วยหนึ่งนาย  และเริ่มบรรยายเรื่องการเลี้ยงสัตว์ และการเกษตร
โดยใช้ค าง่าย ๆ การบรรยายค่อย ๆ กลายเป็นการอภิปราย  ซึ่งทั้งฝ่ายแม้ว และฝ่ายเราต่างก็
แลกเปลี่ยนความคิดว่า  ท าอย่างไรจะเลี้ยงหมูให้ได้ผลดีที่สุด  กับกล่าวถึงวิธีปลูกถั่ว  ข้าวฟ่าง  และ
มันเทศส าหรับเป็นอาหารหมู” (ม.จ. ภีศเดช รัชนี, ม.ป.ป. : 27-28) 
 ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จบ้านแม่สาใหม่ ครั้งที่ 3  เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเฝ้ารับเสด็จ ณ บริเวเณ
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่
ครู  พระราชทานแกะ จ านวน 5 ตัว แก่หมู่บ้านแม่สาใหม่  ตามโครงการพระบรมราชานุเคราะห์
ชาวเขา  แล้วเสด็จฯ ทอดพระเนตรสวนแอปเปิล  สาลี่  ไร่มันฝรั่ง  และถั่วแดง  (องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง, ม.ป.ป. : 95) 

 

รูปที่ 6.2  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 
 
 ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2515  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่ขุนห้วยต้นผึ้ง  บ้าน
หนองหอย  บ้างปางป่าคา  และบ้านแม่สาใหม่  ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  ได้พระราชทาน
สมุด  ดินสอ  และเสื้อกันหนาว  แก่นักเรียน 45 คน  ทอดพระเนตรโคพระราชทาน  แหล่งน้ า         
ไก่พันธุ์  ทรงมีพระราชด ารัสแนะน าเกี่ยวกับการรักษาแหล่งน้ า  การปลูกไม้ผลแทนไม้ล้มลุก (องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งแยง, ม.ป.ป. : 47) 
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รูปที่ 6.3  หมู่บ้านแม่สาใหม่ 
 

 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2516  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชด าเนินจากพระต าหนักภูพงคราชนิเวศน์ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่
บ้านโป่งแยกนอก  และบ้านม้งหนองหอย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานสมุด  
ดินสอ  และขนม  แก่ครูและนักเรียนที่เฝ้ารับเสด็จ  ต่อจากนั้นได้ทอดพระเนตรติดตามผลงานที่
บ้านม้งหนองหอย  ต่อมาในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2517 ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จหมู่บ้านหนองหอย 
และบ้านแม่สาใหม่ 

 

 
รูปที่ 6.4  ที่ตั้งหมู่บ้านหนองหอย 
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 ในการเสด็จประพาสต้นครั้งนี้  นอกจากได้พระราชทานสมุด  ดินสอ  ผ้าห่มกันหนาวแล้ว  
ยังได้พระราชทานพันธุ์พืช  บ ารุงดิน  และอาหารสัตว์ที่บ้านหนองหอย  ส าหรับที่บ้านแม่สาใหม่  ได้
ทอดพระเนตรยุ้งข้าว  ซึ่งจัดเป็นธนาคารข้าว  โรงสีข้าวพลังน้ า  ไร่กาแฟ  ทรงพระราชด าเนินไปยัง
ส านักสงฆ์  นายป่ายิ่ง  แซ่แม่ว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่สาใหม่  ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานที่ดินส าหรับท านา  และขอพระราชทานรถยนต์ส าหรับขนส่งผลผลิตจากไร่สู่ตลาด  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัส  ชี้แจงว่า  ในขณะนี้  โครงการจัดการลุ่มน้ าแม่สา   มี
การส ารวจพ้ืนที่  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ห้ามมิให้ท านา  ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นต้นน้ าล าธาร  
และเส้นทางน้ าไหล  ส าหรับพ้ืนที่ที่ท ากินที่มีน้ าไม่เพียงพอ  ก าลังแก้ปัญหาเรื่องนี้  เพ่ือช่วยเหลือ
ราษฎร  ส าหรับการขอพระราชทานรถยนต์เพ่ือรับส่งผลิตผลจากหมู่บ้านสู่ตลาดนั้น  ทรงมี
พระราชด าริว่า  ควรนัดวันให้รถของหน่วยราชการที่ท างานช่วยเหลือชาวเขารับพืชไร่ไปส่งตลาดแทน
การลงทุนซื้อรถยนต์  เพราะการมีรถยนต์นั้นต้องมีเงินส าหรับค่าซ่อมแซมซึ่งจะเป็นภาระต่อหมู่บ้าน  
แต่เมื่อราษฎรบ้านแม่สาใหม่ได้แสดงความจ านงที่จะช่วยกันบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนเพ่ือการซื้อ
รถยนต์  ทรงเห็นสมควรว่า  เงินนั้นควรจะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยซื้อน้ ามัน  ซึ่งจะเป็นการ
เหมาะสมที่สุด (องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง, ม.ป.ป. : 48-49) 
 การเสด็จพระพาสต้นในแต่ละครั้งของทุกปี  นอกจากทรงติดตามพระราชกรณียกิจเดิมแล้ว  
ยังทรงเพ่ิมเติมกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมเพ่ิมเติม  เช่น พ.ศ. 2519 ได้เสด็จบริเวณพ้ืนที่
สร้างฝาย  บ่อกักน้ าไว้ใช้ในหมู่บ้าน  และเครื่องสีข้าวพลังน้ า พ.ศ. 2520 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่วิช าการ
เกษตรมาแนะน าแก่ราษฎร  นอกจากนี้ได้สาธิตวิธีท าปุ๋ยหมักให้แก่ชาวบ้าน และนักเรียน  ได้
ทอดพระเนตรการตีเหล็กเพ่ือผลิตเครื่องมือเกษตร  และทรงแนะน าให้ผลิตเป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนเพ่ือใช้เอง  และจัดจ าหน่าย  ทรงมีพระราชด ารัสแนะน าหัวหน้าสถานีหลวงพัฒนาชาวเขา  
ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข้าวในที่ราบลุ่มตอนล่าง  ส าหรับพ้ืนที่ตอนเหนือน้ าน้อย  ก็ปลูกกระเทียม  ถั่ว  
และพืชอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  ควรสร้างระบบการชลประทาน เช่น ฝาย  อ่างเก็บน้ า  แนะน าให้ราษฎร
อนุรักษ์ป่า และปลูกป่าทดแทน  ในเดือนมกราคมทุกปี  ระหว่างพ.ศ. 2521-2527  ได้เสด็จประพาส
ต้น  เพ่ือทรงแนะน าส่งเสริมอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างต่อเนื่อง  ได้มีการส่งเสริม
ปลูกพืชผักทดแทนฝิ่น  จนประสบผลส าเร็จ  (องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง, ม.ป.ป. : 65-69) 
 การเสด็จประพาสต้นเพ่ือเยี่ยมเยียน และพัฒนาหมู่บ้านแม่สาใหม่  บ้านหนองหอย  และ
หมู่บ้านใกล้เคียง  ได้เสด็จพระราชด าเนินติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่พ.ศ. 2507 ถึงพ.ศ. 2527  
รวมระยะเวลา 20 ปี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จบ้านแม่สานับ
จ านวนได้ 13 ครั้ง  รวมทั้งเขตหมู่บ้านพ้ืนที่ใกล้เคียงด้วย 
 แนวพระราชด าริในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  และความ
ยากจน  เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง  เขตอ าเภอแม่ริม  พระราชกรณียกิจอย่างเป็นรูปธรรม  ได้เกิดขึ้น
เมื่อพ.ศ. 2507 เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นจากหมู่บ้านดอยปุยถึงหมู่บ้านแม่สา  เพ่ือทรงเยี่ยมเยียน
ราษฎรและทรงศึกษาภูมิสังคม  และมีพระราชกรณียกิจในการเด็จประพาสต้นเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่
ราษฎรอย่างต่อเนื่อง  จนกระทั่งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  จึงได้จัดตั้งศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ในพ.ศ. 2525 และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ในพ.ศ. 
2527 เพ่ือรับพันธกิจอย่างถาวรต่อไป 
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 ดังนั้นการแก้ปัญหาราษฎร  เพ่ือลดการปลูกฝิ่น  การประกอบอาชีพโดยการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ราษฎรในพ้ืนที่บ้านม้งดอยปุย  บ้านม้ง
แม่สาใหม่  และบ้านม้งหนองหอย  ระหว่างพ.ศ. 2506-2525 จึงเริ่มจากโครงการส่วนพระองค์เป็น
หลัก  แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ  จัดสรรงบประมาณและก าลังคน  หลังจากเกิด
โครงการหลวงแล้ว  พันธกิจหลักทั้งหมด  จึงเป็นหน้าที่ของโครงการหลวง  แต่ก็ยังได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาความยั่งยืน  มั่นคง  ให้เกิดข้ึนแก่ท้องถิ่น 
 

โครงการหลวง 
 โครงการหลวง หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในพ.ศ. 2512 คือ ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง  หรือสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  และต่อมาปีพ.ศ. 2517 ได้จัดตั้งศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด  เมื่อทดลองทั้ง 2 โครงการหลวงประสบผลส าเร็จ  จึงได้ขยายโครงการ
หลวงมากขึ้น  ภายหลังปีพ.ศ. 2520 ส าหรับโครงการหลวงทุ่งหลวงได้จัดตั้งขึ้นในพ.ศ. 2522 เพ่ือ
ช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ในเขตลุ่มแม่น้ าวางตอนบน  เช่น หมู่บ้านห้วยเตียน  ห้วยข้า วลีบ 
ห้วยอีค่าง โป่งสมิ ห้วยตอง หนองเต่า ทุ่งหลวง แม่สะป๊อก ราษฎรในแต่ละหมู่บ้านก็ประสบปัญหา
ความยากจน  แร้นแค้น  ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหา  โดยการปลูกฝิ่น  รับจ้างปลูกฝิ่น  และท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  การแก้ปัญหาในระยะแรกระหว่างพ.ศ. 2516-2525  นอกจากแก้ปัญหาความ
แร้นแค้น  ยากจนแล้ว  ยังต้องแก้ปัญหาทางการเมือง คือ ปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  หมู่บ้าน
ดังกล่าวแล้วในเขตลุ่มน้ าวางตอนบน  เป็นเขตพ้ืนที่สีแดง  ม.จ. ภีศเดช รัชนี  ทรงเขียนบันทึกไว้ว่า 
 “ชาวบ้านแถวนั้นอยู่ใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้านคอมมิวนิสต์  จึงยากจนมาก  บ้านเมืองจะ
เข้าไปช่วยก็ไม่ได้  เราจะท าอะไรได้ไหมเพ่ือบรรเทาความทุกข์ยากของเรา” (ม.จ. ภีศเดช รัชนี, 2551 
: 72-73) 
 เมื่อทรงรับกระแสพระราชด ารัสแล้ว  ม.จ.ภีศเดช รัชนี และอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้
ทรงศึกษาพ้ืนที่ที่บ้านห้วยตอง  หนองเต่า  ห้วยข้าวลีบ  และทุ่งหลวง  “เราทราบว่าทุ่งหลวงเป็น
คอมมิวนิสต์ 50% .... แต่หมู่บ้านถัดไป คือ ห้วยข้าวลีบ  ผกค. แข็งขันมาก  เราจึงปล่อยไว้ก่อน” 
(ม.จ. ภีศเดช รัชนี, 2551 : 73) 

เขตหมู่บ้านห้วยข้าวลีบ  โป่งสมิ  และห้วยตอง  รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียง  มีผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์จริง  แต่ชาวบ้านเล่าว่า  พวกนี้ส่วนมากเป็นนักศึกษาหลบหนีเข้าป่า  ในพ.ศ. 2516 
ออกมาในหมู่บ้านเป็นครั้งคราวเพ่ือซื้อเสบียงอาหาร  และบางคนก็แนะน าชาวบ้านในการท ามาหากิน  
นักศึกษาดังกล่าวแล้วผูกมิตรกับชาวบ้าน  และชาวบ้านก็ไม่กลัวนักศึกษาดังกล่าวแล้ว (น้อยน้อย   
ดอยสูงสง่า. สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2560) 
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รูปที่ 6.5  ข้าวออกรวงบ้านโป่งสมิ 

 
อย่างไรก็ตาม  ชาวบ้านห้วยข้าวลีบบางคนให้แนวคิดต่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต่อ        

ม.จ. ภีศเดช รัชนี  เมื่อทรงถามชาวบ้านว่า “คอมมิวนิสต์เล่าไม่ช่วยเหลือ”  ชาวบ้านตอบว่า        
“เฮ้อ มันเอาแต่ปากช่วย”  เมื่อทราบความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนข้าวบริโภค  ม.จ. ภีศเดช 
รัชนี  จึงทรงแนะน าเรื่อง ธนาคารข้าวที่บ้านห้วยตอง  และให้ไปรับข้าวพระราชทานที่บ้านห้วยตอง  
เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน  (ม.จ. ภีศเดช รัชนี , 2551 : 75) การช่วยเหลือ  การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าก่อน  แล้วจึงดึงชาวบ้านในหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการภายหลัง  จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน 

นายปุลุ  บุญลือ  อดีตพ่อหลวงบ้านห้วยตองเล่าว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรง
ขับรถยนต์มาถึงบ้านผม  จอดรถบริเวณหน้าบ้าน  แล้วพระองค์ท่านเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่ง  ผม
รอถวายความเคารถอยู่ก่อนแล้ว  ผมก้มกราบที่เท้าท่าน  ท่านทรงตรัสว่า  ท่านจะมาช่วยเหลือพวก
เราในการเกษตร  จะสร้างโครงการหลวงเพ่ือช่วยการเกษตร  และสร้างอ่างเก็บน้ า”  (ปุลุ บุญลือ. 
สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม 2560) 
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รูปที่ 6.6  นาขั้นบันไดบ้านโป่งสมิ 

 
 ต่อมาในปีพ.ศ. 2522 จึงได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงขึ้นในพ้ืนที่หมู่บ้าน     
ห้วยตอง  แล้วสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยตองขึ้น  เพ่ือใช้ในการเกษตร  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ได้ช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงในเขตลุ่มน้ าวางตอนบนหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโป่งสมิ  บ้านห้วยข้าวลีบ  
บ้านห้วยอีค่าง  บ้านห้วยตอง  บ้านหนองเต่า  บ้านห้วยทราย  และบ้านทุ่งหลวง  โครงการช่วยเหลือ
ระยะแรกส่งเสริมด้านพืช  ได้แก่  ไม้ผล  เช่น  พลับ  ท้อ  สาลี  อะโวคาโด ฯลฯ  ไม้ดอก และผัก  
ต่อมาก็ทดลองการเลี้ยงสัตว์  แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ  เพราะขัดแย้งกับวัฒนธรรมกะเหรี่ยง  ซึ่งสนใจ
การท านา  ท าไร่  ท าสวน  และเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยตามธรรมชาติ  เพ่ือบริโภคมากกว่าเลี้ยงเพ่ือขาย  
และต้องซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้เพราะระบบการยังชีพก่อนพ.ศ. 2535 ชาวบ้านเริ่มพัฒนา  ยังมี
อุปสรรคในเรื่องการขาดแคลนเงินตรา  และเงินลงทุนในการซื้ออาหารสัตว์  แต่ที่ส าคัญที่สุด คือ 
ขัดแย้งต่อวัฒนธรรมแบบเดิม  ซึ่งเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน  บริโภค  และเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ 
 ในปัจจุบัน  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง  ท าให้ชาวกะเหรี่ยงเขตลุ่มน้ าวางตอนบน
พัฒนาดีขึ้น  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 หมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพงตามพระราชด าริ  จังหวัดเชียงใหม่  ก่อนพ.ศ. 2518  เขตพ้ืนที่ หมู่ 
6 ต าบลสันก าแพง  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียใหม่  และหมู่บ้านใกล้เคียง  ในปัจจุบันรวม 6 
หมู่บ้าน  หรือเรียกว่า  หมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพงตามพระราชด าริ  จังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตพ้ืนทีป่า
เต็งรังแล้ง  ดินลูกรังแห้งแล้ง  กันดาร  ติดต่อไปจนถึงเขตต าบลห้วยแก้ว  อ าเภอแม่ออน  จังหวัด
เชียงใหม่  ในสมัยนั้น (พ.ศ. 2518) ต าบลห้วยแก้วขึ้นอยู่กับอ าเภอสันก าแพง  พ้ืนที่ป่าทั้งหมดอยู่ใน
การดูแลของกรมป่าไม้  กระทรงการเกษตรและสหกรณ์  มีราษฎรบุกรุกป่าเพ่ือเลี้ยงสัตว์  และการท า
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ไร่บ้างแต่ไม่ประสบความส าเร็จ  เพราะเกิดจากความแห้งแล้ง  และปัญหาของดินลูกรังขาด
สารอาหารของพืช 

 
รูปที่ 6.7  การเลี้ยงโคม 

 
 ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 1  มีล าธารน้ าร้อนไหลผ่าน  มีตาน้ าผุดขึ้นสองฝั่งในป่ารก  ชาวบ้านใช้ใน
การการต้มหน่อไม้เพ่ือขายและบริโภค  ไม่มีถนนติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง  ยกเว้นทางเดิน  และบาง
หมู่บ้านมีทางเกวียน  หรือทางวัวต่าง  ม้าต่าง  ในการล าเลียงสิ่งของ  และสินค้า  ชีวิตชาวบ้านในเขต
รอยต่อระหว่างพ้ืนราบ  ป่าเต็งรังแล้ง  และป่าดิบเขาในเขตพ้ืนที่สูง  ด าเนินชีวิตติดต่อกันมาช้านาน
หลายร้อยปี  จนกระทั่งวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกระแส
รับสั่งผ่านส านักราชเลขาธิการ  ในการช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินของตนเอง  ได้ถือครองที่ดิน
เพ่ือยู่อาศัย  และท าการเกษตรในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร  โดยเกษตรกรจะไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน  แต่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากินตกทอดถึงลูกหลาน (ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน
สหกรณ์สันก าแพงตามแนวพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ป.) 
 จากสภาพปัญหาและความกันดารของพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว  ประกอบกับความทุกข์ยากของ
ราษฎรในการยังชีพเพ่ือความอยู่รอด  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาช่วยเหลือแก่
ราษฎรผู้ทุกข์ยากขาดที่ท ากิน  โดยการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในปีพ.ศ. 2518) 
 ในระยะเริ่มแรกของการด าเนินการตามโครงการ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ ฯพณฯ ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ องคมนตรี  เป็นประธานคณะกรรมการ
โครงการฯ และคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2518  โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นรองประธานฯ  มีอธิบดีกรมต่าง ๆ และหัวหน้าส่วนราชการที่
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เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ  โดยมีเลขาธิการส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นกรรมการและเลขานุการ 
(โครงการสหกรณ์หมู่บ้านสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, ม.ป.ป.) 
 ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  ได้ขอใช้พ้ืนที่ป่าไม้แม่สอน  จากกรมป่าไม้  เนื้อที่ประมาณ 
22,296.25 ไร่  น ามาจัดสรรให้ราษฎรเข้าท าประโยชน์  และกันไว้เป็นพ้ืนที่สมบัติส่วนกลางจ านวน 
9,264 ไร่  ส่วนที่เหลืออีกจ านวน 13,032.25 ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าไม้  และภูเขา  ไม่เหมาะที่จะน ามา
จัดสรรเพื่อการเกษตร (โครงการสหกรณ์หมู่บ้านสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, ม.ป.ป.) 
 การคัดเลือกเกษตรกรไร้ที่ท ากินเข้าสู่โครงการ  ได้คัดเลือกเกษตรกรในอ าเภอดอยสะเก็ด  
อ าเภอเมือง  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดน่าน  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดล าพูน  
จังหวัดล าปาง  จังหวัดก าแพงเพชร  จังหวัดพะเยา  และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมโครงการฯ  โดย
สมาชิกได้รับการจัดสรรที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 2,000 ตารางวา  และที่ดินส าหรับเกษตรกร
ครอบครัวละ 4-7 ไร่  และต่อมาได้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง  จ ากัด  
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2524 (โครงการสหกรณ์หมู่บ้านสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, 2553) 
 ในท่ามกลางความแห้งแล้งและกันดาร  ในระยะแรกก่อนพ.ศ. 2540  ส านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท  ได้จัดแบ่งที่ดินให้ราษฎรตามข้อตกลงดังกล่าวมาแล้ว  ได้มีการสร้างถนน  สร้างอ่างเก็บน้ าทุก
หมู่บ้าน  เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว  กันดารน้ า  การเพาะปลูกไม่ได้ผล  เพราะดินไม่ดี และขาดแคลน
น้ า  ปลูกได้เฉพาะพืชทนแล้ง  จึงได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด หมู เพ่ือยั งชีพ  และได้
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในระบบการผลิตเพ่ือขาย  ในอ่างเก็บน้ ามีการปล่อยพันธุ์ปลา  เพ่ือส่งเสริมให้
ชาวบ้านเลี้ยงปลา 
 การประกอบอาชีพระยะเริ่มแรก  ก่อนพ.ศ. 2530 ค่อนข้างล าบาก  เพราะก าลังพัฒนา  ยัง
ขาดแคลนน้ า  ประกอบกับดินลูกรังแห้งแล้ง  การเพาะปลูกจึงไม่ได้ผล  มีการบ ารุงดิน  ปลูกพืช
ตระกูลถั่วท าให้ดินดีขึ้น  แต่ก็ได้ผลอย่างล่าช้า  จึงเปลี่ยนจากวิธีการส่งเสริมการกสิกรรม  มาสู่การ
เลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคและเหลือขาย  ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคมนมเป็นอาชีพหลัก  ท าให้ชีวิตความอยู่  
ในระบบการผลิตแบบยังชีพ  ซึ่งราษฎรมีรายได้เดือนละ 2,000-4,000 บาท  ก็เปลี่ยนเป็นเดือนละ 
10,000-30,000 บาท  หรือบางคนก็มากกว่านั้น  ในระบบการผลิตเพ่ือขาย  แต่รายจ่ายก็เพ่ิมขึ้น
กว่าเดิม (สมนึก จีโน. สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2561) 
 การพัฒนาโครงการสหกรณ์หมู่บ้านสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  จุดเริ่มต้นเกิดจากหน่วยงาน
หลัก คือ ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  ในการจัดแบ่งพ้ืนที่  สร้างถนน  และอ่างเก็บน้ า  ต่อมา
หน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่  ส่วน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส านักพัฒนาและถ่ายอดเทคโนโลยี  การประมง  กรมประมง  
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  เข้ามาร่วมปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันนี้  
ส าหรับส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  ผู้มีบทบาทในครั้งแรก ในปีพ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนเป็นกรมทาง
หลวงชนบท  ดังนั้น  บทบาทการพัฒนาโครงการสหกรณ์หมู่บ้านสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  จึงลด
น้อยลง  เหลือแต่เพียงการสร้างถนน  อย่างไรก็ตาม  การก่อสร้างรากฐาน  ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จ  
เป็นบทบาทเริ่มต้นที่ส าคัญของส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  ในการตอบสนองโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด าริหลาย ๆ พื้นที่  หลายโครงการก่อนก่อนพ.ศ. 2545 
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 ความส าเร็จของโครงการสหกรณ์หมู่บ้านสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  เกิดจากแนวพระราช
ด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์       
สันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ  ได้มอบหมายงาน
ระยะแรกในการปรับปรุงพื้นที่  และคัดเลือกราษฎรเข้าอยู่อาศัย  ให้ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็น
หน่วยงานบุกเบิก  และร่วมงานกับฝ่ายเกี่ยวข้องในกระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ การท างานแบบ
ประสานงานตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงท าให้โครงการสหกรณ์หมู่บ้านสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  
บรรลุเป้าหมาย  ราษฎรอยู่ดี กินดี บนความพอเพียง 
 ราษฎรในเขตสหกรณ์ทั้ง 6 หมู่บ้าน  มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  
กระประปา  อ่างเก็บน้ า  มีอาชีพหลัก คือ การเลี้ยงโคนม  การจักสาน  การเกษตร  การผลิต
หัตถกรรมเครื่องใช้  และของที่ระลึก  การค้าขาย  จากแผ่นดินที่เคยแห้งแล้ง  กันดาร  รกร้าง  ขาด
ถนนหนทาง  ก่อนปีพ.ศ. 2518 ก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้นภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
หมู่บ้านสหกรณ์อ าเภอสันก าแพงตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
รูปที่ 6.8  ฟางข้าวอาหารชนิดหนึ่งของโคนม 

 
 โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริดังกล่าวแล้ว  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 บ้านปง  ต าบล   
ออนใต้  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนพ.ศ. 2532  ราษฎรในเขตบ้านปงประกอบอาชีพ
การเกษตรแบบพ่ึงพิงธรรมชาติ  ปลูกข้าว  พืชผักสวนครัวตามฤดูกาลเพ่ือบริโภค  เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว 
ควาย ไว้ใช้งาน เลี้ยงไก่ หมู เพ่ือบริโภคและขายบ้าง  นอกจากนี้ยังมีการปลูกข้าวโพด ฝิ่น ยาสูบ อ้อย 
ตามแนวริมห้วย  โดยอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติ  ถนนหนทาง  มีแต่ทางเกวียนและถนนดินลูกรัง  ใน
การติดต่อกับอ า เภอ  ขาดระบบไฟฟ้า  และการประปา  รวมทั้ งสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ                   
(ณรงค์ กันทะพงค์ และกลุ่มเกษตรกร. สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2560) เนื่องจากในระบบการผลิต
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แบบยังชีพ  ชาวบ้านมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพ่ือบริโภคมากกว่าการผลิตเพ่ือขาย  ประกอบกับ
ปัจจัยกระตุ้นในการใช้เงินมีน้อยกว่าสมัยปัจจุบัน  รายได้เป็นเงินต่อเดือนจึงมีน้อย ประมาณ 2 ,000-
4,000 บาท  แต่ชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรก็อธิบายว่าไม่เดือดร้อน  ไม่ขาดแคลน พอมี พอกิน เพราะ
ค่าใช้จ่ายน้อย  เงินเก็บสะสมหรือเงินออมในการซื้อที่ดินเพ่ือการเกษตร และการศึกษาเล่าเรียนของ
บุตรหลาน  การด ารงชีวิตจึงอยู่อย่างค่อนข้างประหยัด  อดออม  ไม่หรูหราฟุ่มเฟือยเหมือนปัจจุบัน  
บางปีเกิดปัญหาภัยธรรมชาติก็อดอยากขาดแคลนบ้าง (จินดา ยะค า และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร. 
สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2560) 
 แนวพระราชด าริสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ผาแหน 
 อ่างเก็บน้ าแม่ผาแหน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลออนใต้  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ใน
เขตพ้ืนที่ดังกล่าวแล้วประชาชนขาดแคลนน้ าในการเกษตรกรรม 
 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราบด าเนินเยี่ยม
ราษฎร  โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีราษฎรต าบล  
ออนใต้เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จฯ  และถวายแผนผังเพ่ือขอพระราชทานสร้างอ่างเก็บน้ าในบริเวณล าน้ า 
แม่ผาแหน  เพื่อส่งน้ าให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลออนใต้ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่ดังกล่าว  และมีพระกระแส
รับสั่งแก่พ่อหลวงอุดทา  อินตายง ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น  และราษฎร  โดยพระราชทานหลักการ 3 
ประการ  สรุปได้ดังนี้ 

1. เงินมีน้อย  เมื่อสร้างอ่างเก็บน้ าให้แล้ว  ดูคลองส่งน้ าให้ช่วยกันท าเอง 
2. เมื่อสร้างให้แล้ว  อย่าแย่งกันใช้น้ า 
3. ที่ดินข้างเคียง  อย่างแย่งกันถือครอง 
ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้ด าเนินการส ารวจบริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  

พบว่า สภาพภูมิประเทศเป็นผาหินสูงชัน  เป็นหินปูน และมีฐานรากเป็นหินทราย  อันเป็นอุปสรรคที่
ส าคัญ  จึงได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมจนมีความมั่นใจว่าสามารถก่อสร้างอ่างเก็บแห่งนี้ได้ 

ต่อมาเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเยี่ยมโครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง และหมู่บ้านใกล้เคียง  ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการจัดหาน้ า
ให้กับโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง และหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยให้ส านักงาน รพช. พิจารณา
ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ผาแหน  ตามที่กราบบังคมทูลเสนอผลการส ารวจ เพ่ือส่งน้ าให้พ้ืนที่
การเกษตรบ้านแม่ผาแหนและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง  ที่ระบบส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าชลประทาน     
แม่เลาส่งไม่ถึง 

ส านักงาน รพช. ได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ผาแหน บริเวณหมู่ที่ 6 ต าบลออนใต้ 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนเมษายน 2524 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2525 

อ่างเก็บน้ าแม่ผาแหนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีลักษะเป็นเขื่อนดิน  สันเขื่อนกว้าง 8 
เมตร สูง 25 เมตร ยาว 335 เมตร ความจุ 3,120,000 ลูกบาศก์เมตร  โดยมีปริมาณน้ าเฉลี่ยทั้งปีไหล
ลงสู่อ่าง 7.15 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ต่อมาได้ก่อสร้างระบบท่อและคลองส่งน้ าระบบเปิดรวม 2 ฝั่ง คือฝั่งซ้ายเป็นท่อส่งน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 2,000 เมตร  และเป็นคลองส่งน้ ายาว 325 เมตร  ส่วนฝั่งขวาเป็น
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ท่อส่งน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.30 เมตร ยาว 2,600 เมตร เป็นคลองส่งน้ ายาว 100 เมตร ใน
ปีงบประมาณ 2530 ได้ก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ิมเติมแยกจากท่อฝั่งซ้าย เป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.20 เมตร ยาว 1,375 เมตร และเป็นคลองส่งน้ าปูคอนกรีตตัวไอ 643 เมตร และมีการวางระบบท่อ
น้ าตลอดจนคลองส่งน้ าเพ่ิมเติม  จนมีความยาวรวม 8,240 เมตร  เพ่ือส่งน้ าให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก
อาณาเขตกว้างขวาง (โครงการอ่างเก็บน้ าแม่ผาแหนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2010) 

หลังจากมีการปฏิรูปราชการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545  ได้โอนกิจการบริหารทรัพยากรน้ า
ให้แก่กรมทรัพยากรน้ า  กระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม  รับด าเนินการต่อมาทุกอ่างเก็บ
น้ า  จนกระท่ังปัจจุบันนี้ 

การสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยลาน 
อ่างเก็บน้ าห้วยลาน  ตั้งอยู่ที่บ้านปง หมู่ที่ 8 ต าบลออนใต้  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัด

เชียงใหม่  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินไปยังห้วยลาน  เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 ราษฎรได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาถึงความกันดารและขาดแคลนน้ า  พระองค์ได้
ทรงวินิจฉัยถึงความเหมาะสมของบริเวณสถานที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยลาน  และมีกระแสพระ
ราชรับสั่งให้ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  พิจารณาด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยลานให้สามารถ
กักเก็บน้ าได้ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือส่งน้ าไปยังพ้ืนที่เพาะปลูกของบ้านปง หมู่ที่ 8  บ้านป่าห้า หมู่
ที่ 9  บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ 5 บ้านป่าแงะ หมู่ที่  4 บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 และ
บางส่วนของพ้ืนที่ต าบลแซ่ช้าง  ซึ่งกันดารน้ า (ตามรอยพระราชด าริ อ่างเก็บน้ าแม่ผาแหน, ม.ป.ป) 

 
รูปที่ 6.9  อ่างเก็บน้ าห้วยลาน 

 

 ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2530  ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ด าเนินการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่     
ห้วยลาน  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยลานบริเวณ
บ้านปง หมู่ที่ 8 ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือส่งน้ าให้พ้ืนที่ในเขตต าบล      
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แม่ออนใต้ ให้แล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ าได้ทันในฤดูฝน  และก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กอีก 2 แห่ง 
คือ อ่างเก็บน้ าดอนโตนและอ่างเก็บน้ าห้วยป่าไร่  เพ่ือส่งน้ าให้กับกิจกรรมพัฒนาด้านป่าไม้และด้าน
ประมง 

 

รูปที่ 6.10  พ้ืนที่ป่าไม้ห้วยลานหลังการฟื้นฟู 
 

2. ให้กรมป่าไม้พิจารณาด าเนินการจัดตั้งสถานีเพาะช ากล้าไม้  และด าเนินการปลูกป่า  
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ าห้วยลาน (ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้บุกรุกแผ้วถางยึดคือครอบครองปลูกอ้อย) เพ่ือ
พัฒนาให้เกิดความชุ่มชื่นบริเวณอ่างเก็บน้ า  เหมือนกับที่ได้ด าเนินการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา       
ห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
รูปที่ 6.11  ส านักงานฝ่ายป่าไม้ 
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3. ให้กรมประมงพิจารณาด าเนินการจัดตั้งสถานีประมงขนาดเล็ก  และแพร่พันธุ์ปลาในอ่าง
เก็บน้ าห้วยลาน  เพ่ือเป็นการขยายพันธุ์ปลาแจกจ่ายให้ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณนี้  โดยพิจารณา
จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลา  เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจับปลา และเลี้ยงปลาเป็นอาชีพด้วย 

 
รูปที่ 6.12  สถานีประมงดอยโตน 

 
4. การด าเนินงานทั้งทางด้านป่าไม้  และด้านประมง  ขอให้น าผลการทดลองของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มาด าเนินการเพ่ือที่จะขยายผลการทดลองที่
เห็นว่าเหมาะสมแล้ว  ให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนที่อ่ืนต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอ่างเก็บน้ าห้วยลาน. 
ม.ป.ป.) 

ในวันเดียวกันนั้น  คือวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมี
พระราชด ารัสเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยลานว่า 

“...โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยลานมีความเหมาะสมมากที่จะด าเนินการทั้งในด้านการจัดหาน้ า
ให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก  และในการจัดตั้งสถานีป่าไม้ และสถานีประมงขนาดย่อยในพ้ืนที่นี้ให้ลอดคล้อง
เกื้อกูลกันต่อไป  ในเรื่องป่าไม้ และการประมงนั้น  ขอให้น าผลการทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ มาด าเนินการในเรื่องของป่าไม้  การประมง  และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายผลการ
ทดลองที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว  ให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป...” (ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ่าง
เก็บน้ าห้วยลาน. ม.ป.ป) 
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รูปที่ 6.13  บ่ออนุบาลลูกปลาสถานีประมงดอยโตน 

 
จากแนวพระราชด าริดังกล่าวแล้ว  ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้จัดสร้างอ่างเก็บ

น้ า 3 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ าห้วยลาน  อ่างเก็บน้ าดอยโตน  และอ่างเก็บน้ าห้วยป่าไร่  กรมประมง
จัดสร้างสถานีประมงเพ่ือการเพาะลี้ยงขยายพันธุ์ปลา และกรมป่าไม้ได้จัดตั้งส านักงานฝ่ายป่าไม้  เพื่อ
การฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ า  อนุรักษ์ป่า  ปลูกป่า  ปลูกหวาย  เพาะพันธุ์ต้นกล้าไม้  ก่อสร้างฝายต้นน้ า
ล าธาร  และวิจัยเกี่ยวกับต้นรักและการพัฒนายางรัก  หรือโครงการอนุรักษ์ต้นรักและภูมิปัญญาการ
เจาะเก็บยางรัก  ตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จากพระราชด ารัสดังกล่าว  ท าให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในขณะนั้นประกอบด้วยส านักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย และการพัฒนาชุมชน 
รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและราษฎรได้ร่วมกันพัฒนาโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน  โดย
ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้สร้างอ่างเก็บน้ าห้วยลาน  โดยสร้างคันดินกั้นน้ า และมีประตูระบาย
น้ า  เพื่อให้ไหลไปตามล าห้วย และคลองส่งน้ า  ต่อจากนั้นได้สร้างอ่างเก็บน้ าดอยโตน และอ่างเก็บน้ า
ห้วยป่าไร่  ได้สร้างถนนจากหมู่บ้านผ่านป่าไปยังอ่างเก็บน้ าทั้งสาม และสถานีประมง 

แนวพระราชด าริในการช่วยเหลือราษฎร  ได้รับการตอบสนองจากหน่วยราชการต่าง ๆ และ
ราษฎรเป็นอย่างดี  ราษฎรได้ถวายที่ดินที่บุกรุกป่าเพ่ือท าไร่  ปลูกฝิ่น  ปลูกข้าวโพด  ปลูกอ้อย  และ
ยาสูบ  ให้แก่รัฐบาล  เพ่ือให้กรมป่าไม้ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่า  ให้เป็นบ่อเกิดของทรัพยากรชีวภาพและต้นน้ า
ล าธารต่อไป  หน่วยราชการได้จัดการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎร  จัดการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร  กลุ่มจักสาน  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มท่องเที่ยว และโฮมสเตย์  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการ

 



105 
 

ส่งเสริมด้านการเกษตรอินทรีย์  ผลิตปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยน้ า  และยาขับไล่ศัตรูพืชประเภทอินทรีย์  มีการ
ส่งเสริมการเพาะเห็ด  การเลี้ยงไก่  การเลี้ยงสุกรอินทรีย์  การเลี้ยงกบ  การเลี้ยงปลา  เป็นต้น 

 

รูปที่ 6.14  ทุ่งนาบ้านปง ห้วยลาน 
 

 จากการช่วยเหลือราษฎรโดยผ่านโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ดังกล่าวแล้วซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ผ่านไป 30 ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน  ราษฎรก็มีชีวิตความ
เป็นอยู่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พัฒนาดีขึ้นอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้
ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนยังยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก ๆ ครัวเรือน  มากกว่าร้อยละ 
25  การอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ด าเนินไปด้วยดี  ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
แต่เนื่องจากพ้ืนที่ห้วยลานมีความเจริญ  สะดวก สบายมากขึ้น  และอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ  ดังนั้นการ
ขายที่ดิน หรือการเปลี่ยนที่นา  ที่สวน  เป็นพ้ืนที่บ้านพักอาศัยของบุคคลภายนอกหมู่บ้านก็เริ่ม
ปรากฏขึ้นบ้าง  แต่ยังเบาบาง 
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รูปที่ 6.15  พระราชกระแสรับสั่งในการจัดตั้งสถานีประมง 

 




