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บทคัดย่อ
ในการศึกษาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ห รือ Science and Technology Studies
(STS) ผู้ ศึ ก ษาพบว่ า มี ก ลุ่ ม งาน STS กล่ า วถึ ง วิ ท ยาศาสตร์ ใ นฐานะที่ เ ป็ น ศาสตร์ ส มั ย ใหม่
นักวิทยาศาสตร์เป็นบุคคลสาคัญในสังคม
แต่ในปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับกรอบคิด
ทางศาสนา เช่น งานของ Geertz (2001) อธิบายที่มาของอานาจของผู้ ปกครองในบาหลี(เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)ช่วงก่อนยุคอาณานิคมนั้นมาจากศาสนาพราหมณ์เรียกรูปแบบรัฐดังกล่าวว่า รัฐ
นาฎกรรม (theater state) ซึ่ ง ในการศึ ก ษาด้ ว ยกรอบคิ ด ดั ง กล่ า วยั ง ขาดการพิ จ ารณากลุ่ ม
นักวิทยาศาสตร์ ผู้ชานาญการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในฐานะผู้กระทาการ (actor) ที่มีส่วน
ร่วมในกระบวนการสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อหนุนเสริมพระราชอานาจของสถาบันกษัตริย์
ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการกล่าวถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือสาคัญในการสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ซึ่งสัมพันธ์กับบริบทช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่วิทยาศาสตร์
เพื่อบริหารพื้นที่สูงและต่อสู้กับภัยความมั่นคงของรัฐในยุคสงครามเย็นจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ได้นา
ประเทศและสถาบันกษัตริย์เข้าสู่ยุคเสรีนิยมใหม่ในฐานะผู้ผลิตสินค้าตามระเบียบการค้าแบบใหม่
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ABSTRACT
Monarchy Studies of Thailand give priority to concept of religion and
hegemony which intellectual support to monarchy institution however Science and
Technology Studies (STS) give priority to scientist because scientist play a pivotal role
to society .For example,Agricultural scientist play important a role in monarchy.
Practical Science from scientist‘s Royal Agricultural Station Angkhang has supported
status quo of Monarchy. Scientists set up Royal Agricultural Station in order to research
for winter fruits Project and prevent communist until Royal Agricultural Station give
priority for doing business in countries.
How are scientists make processes of affair in order to serve a Royal
Agricultural Station Angkhang.This research intend to study the Practical Science and
Biotechnology at Royal Agricultural Station Angkhang,a village by employing
anthropology research methods to collect field data for 10 month
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Author's Point of View Not only Royal Agricultural Station Angkhang have
interest because Practical Science has related to actor-network which is political and
economic context but Agricultural scientist have negotiated/bargained/interpreted
Practical Science of Agricultural Station.
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1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในห้วงยามเช้าหนาวเย็นอันเงียบสงบ ณ สถานบ่มเพาะไม้พันธุ์เมืองหนาวอย่างสถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนักวิจัยของสถานีในแผนกต่างๆ เริ่มทยอยเข้ามายังสถานี
เกษตรอย่างไม่ขาดสายด้วยรถกระบะและจักรยานยนต์ ณ บริเวณที่ทางาน นักวิจัยบางคนจับกลุ่ม
พูดคุยเกี่ยวกับผลผลิตเกษตรกรที่ไม่เป็นไปตามค่าประมาณการณ์แต่บางคนเข้าไปยังโต๊ะทางานเพื่อ
จัดเตรียมเอกสาร ตรวจแก้และนาเสนอข้อมูลต่อนักวิจัยระดับคณาจารย์ซึ่งพวกเขาขึ้นมายังสถานี
ในช่วงสุดสัปดาห์ ร่วมถึงตระเตรียมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สาหรับตรวจวัดค่าและบันทึกข้อมูลใน
เชิงสถิติต่อไป ส าหรั บ ภายในสถานี ทดลองประกอบไปด้ว ยสถานที่ส าคั ญ คือ “สวน80” สวน
กลางแจ้งกาเนิดเนื่องในวาระครบ 80 พรรษา "พ่อหลวง" รังสรรค์จัดแต่งด้วยพันธุ์ไม้จากต่างประเทศ
“พระตาหนัก” เรือนที่ประทับแรมและศาลาทรงงานเมื่อพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จยังอ่างขางที่เปิดให้
บุคคลทั่วไปเยี่ยมชม ยกเว้นห้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าสาหรับควบคุมสารเคมีตกค้างในผลผลิตและ
แปลงทดลองสตรอว์เบอร์รี ชา พลับ ผักปลอดสารพิษ ที่สงวนสิทธิ์ไว้สาหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับหมุดหมายในหนึ่งวันของนักวิจัยของสถานีเกษตร พวกเขาเริ่มก้าวย่างส ารวจ
แปลงสาธิตภายในโครงการที่เป็นดั่งห้องทดลองเพื่อสอบค้นลักษณะการเติบใหญ่ของพันธุ์พืชแต่ละ
ช่วงเวลาที่ได้รับการปรับแต่งพันธุ์ขึ้นใหม่ ด้วยวิธีการเพาะเนื้อเยื้อหรือ “ชีวาณูสงเคราะห์” 1 ขึ้นใหม่
ทุกๆ 4-5 ปี เพราะอากาศบนพื้นที่สูงของไทยที่อุ่นขึ้นและเกิดการกลายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวได้
รับมาจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2ในฐานะที่เป็นเครือข่าย
1ชีวาณูสงเคราะห์

(Culturing the cells in a container )เป็นคาศัพท์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นและใช้ อธิบายถึงกระบวนการฟื้นฟูต้นมะม่วงที่ถูกตัดทาลายในวรรณกรรมพระ
มหาชนกด้วยวิธีการการเพาะเนื้อเยื่อ คือ การนาเอาเซลล์
เนื้อเยื่อของต้น ไม้ออกมาเพาะใหม่ซึ่งวิธีการนี้จะได้กล้าใหม่ในปริมาณทีล ะมากๆ (ภูมิพล, 2539,
น.132)
2นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 คณะทางานโครงการหลวงได้แบ่งหน้าที่สาหรับ การท างานวิจัย อย่างชั ด เจน
กล่าวคือ งานวิจัยไม้ผลมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิจัยด้านไม้ดอกมี
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ของโครงการหลวง นอกจากนี้นักวิจัยยังจัดเก็บเกสร ตัวอย่างเนื้อเยื้อสาหรับการทดลอง ตรวจค่า pH
ความเป็นกรดด่างในดิน กาจัดต้นพันธุ์ที่จะกลายเป็นแหล่ งเพาะพันธุ์ศัตรูพืช และพูดคุยกับผู้ ช่ว ย
นักวิจัยที่ดูแลพันธุ์พืช กระทั่งแสงแดดแรงกล้ายามบ่ายมาเยี่ยมเยือน ณ ภูดอย นักวิชาการเกษตรหรือ
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเรียกว่า “อาจารย์” ขับเคลื่อนรถกระบะคู่ใจออกตรวจเยี่ยมแปลงพืชเมือง
หนาวภายในหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกสตรอว์เบอร์รีและผักปลอดสารพิษเป็นประจาทุกวัน
อย่างเช่นชุมชนขอบด้ง ภาพของนักวิจัยของสถานีดั้นด้นเดินทางมายังหมู่บ้าน ณ บนเทือกเขาสูงเป็น
สิ่งที่เจนตาของคนในหมู่บ้านที่เ ข้าร่วมโครงการ อาจารย์ย่างกรายเข้าห้องประชุมขนาดย่อมใกล้กับ
แปลงปลูกสตรอร์เบอร์รีมาตรฐาน GAPs ของชุมชน ภายในห้องหับดังกล่าวเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทาง
การเกษตรที่พักพิงไว้กับผนังทั้ง จอบ เสียมและสารเคมีที่ต้องได้รับอนุญาตจากนักวิจัยก่อนนาไปใช้ใน
แปลงเพาะปลูก บริเวณผนังห้องประชุมข้างประตูทางเข้ามีแผนภูมิกลุ่มผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใน
ชุมชน เหนือขึ้นไปจากลายเส้นสายดังกล่าว คือ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวงทรงมี "พระเสโท"
หยดหนึ่งที่พระนาสิกและภาพทรงปลูกหญ้าแพรกลงดิน ถัดจากประตูทางเข้าของห้องเรียบๆ นั้นเพียง
ไม่กี่ก้าวมีโต๊ะไม้ตัวเก่าเก็บตั้งอยู่ริมหน้าต่างและบนโต๊ะนั้นมีหนังสือระเบียบการเพาะพันธุ์ผักปลอด
สารพิษและแฟ้มงานเก่าสี ขาวหม่นวางอยู่ คือ รหั ส และรายชื่อกลุ่ มเกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการ
หลังจากนักวิจัยนั่งพักบนเก้าอี้เหล็กเก่าเขรอะสนิมจนหายเหน็ดเหนื่อยครู่หนึ่งจึงหยิบวิทยุสื่ อสารจาก
กระเป๋ากางเกงขึ้นมาพูดคุยกับตัวแทนของชุมชน เมื่อสิ้นเสียงวิทยุไม่นานนักหญิงสาวชาวลาหู่เร่ง
ฝีเท้าเข้ามายังห้องประชุมอย่างเร็วรีบเพื่อนาสมุดรายงานจากสมาชิกมาส่งให้กับอาจารย์ที่นั่งรออยู่
นักวิจัยสถานีรับสมุดมานั่งอ่านบันทึกข้อมูลที่เป็นตัวเลขเกี่ยวกั บขนาดของลาต้น ปริมาณการให้น้า
จานวนผลผลิตต่อหนึ่งไร่ เป็นต้น หลังจากนั้นอาจารย์เดินสารวจแปลงและจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการของต้นพันธุ์ภายในแปลงปลูกในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเตรียมการปรับแต่งพันธุ์ใหม่อีกครั้ง
ร่วมไปถึงแนะนาการใช้ส ารเคมี รูปแบบการจัดแปลงวางแผนการเพาะปลู กในฤดูกาลหน้า ให้ กับ
สมาชิกและซักถามพูดคุย ถึงปั ญหาที่ประสบและติติงถึงความย้อหย่อนในกรอบกฎของมาตรฐาน
เกษตรปลอดสารพิษ

ผู้รับผิดชอบหลัก คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานวิจัยด้านพืชผักมีผู้รับผิดชอบหลัก
คือ กองพัฒนาเกษตรที่สูงและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานวิจัยด้านอารักขาพืชมีคณะเกษตรศาสตร์ มหา
วิทยาลับเชียงใหม่ งานวิจัยด้านวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวมีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และห้ องปฏิบั ติการเทคโนโลยี ชีว ภาพของมูล นิธิโ ครงการหลวงตั้ ง อยู่ภ ายในคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มูลนิธิโครงการหลวง, 2553, น.29-30)
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ในการศึกษาเกี่ย วข้องกับสถาบันกษัตริย์ให้ ความส าคัญกับหลั กคิดทางศาสนาพุ ท ธ
รวมถึงกลุ่มเครือข่ายข้าราชการ เช่น ทหาร ในการสร้างอานาจนาให้เกิดขึ้นกับกษัตริย์ไทย แต่อย่างไร
ก็ตามลักษณะการทางานของนักวิจัยของสถานีมีบทบาทสาคัญตั้งแต่ยุคภัยคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งให้
การสนั บ สนุ น กั บ สถาบั น กษั ต ริ ย์ เ พื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องการเป็ น กษั ต ริ ย์ นั ก พั ฒ นาและ
นักวิทยาศาสตร์มีส่วนสาคัญในการนาโครงการวิทยาศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์เข้าสู่ระบบตลาดโลก
ในความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นกษัตริย์รับแนวคิดทางศาสนามาอธิบายถึงความเป็น
กษัตริย์ในฐานะที่เป็นจั กรพรรดิแห่งสากล (Universal Emperor) และกษัตริย์ในฐานะที่เป็น พระ
โพธิสัตว์(bodhisattva) หมายถึง ผู้จุติลงมาบาเพ็ญบารมีช่วยเหลือผู้คนเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการ
เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในภพหน้า( Reynolds, 2006, pp.205-206)แต่ตามคติความคิดดังกล่าวได้รับ
การสั่นคลอนในช่วงยุคล่าอาณานิคมจึงทาให้รัชกาลที่ 4-5 ต้องปรับภาพลักษณ์ในสถาบันกษัตริย์ให้
ความทันสมัย
ชนชั้นนาไทยเป็นกลุ่มที่เลือกรับวิทยาการที่ไม่ส่งผลกระทบกับกรอบคิดเดิม คือ พุทธ
ศาสนาที่ถือเป็นเสาหลัก (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2541, น.253-313) พวกเขาตีความวิทยาการดังกล่าวเป็น
เรื่องของทางโลกที่เต็มด้วยกิเลสและตัณหา แต่ศาสนาเป็นเรื่องทางธรรมะที่มีล าดับชั้นแห่ งสุ ขที่
เหนือกว่า(คณะเศรษฐศาสตร์, 2532, น.39-47)
สถาบันกษัตริย์นาวิทยาศาสตร์มารับใช้และสร้างพระราชอานาจ เช่น ในหลวงรัชกาลที่
9 ทรงเสด็จพระราชดาเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยด้วยความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์มีความซ้อนทับระหว่างความเป็นกษัตริย์
ตามคติความเชื่อแบบโลกตะวัน ออก คือ พระโพธิสั ตว์ ผู้ มีปัญญา ความเพียรและเป็นผู้ มาโปรด
ช่วยเหลือแก่ปวงชน (เสฐียร พันธรังษี, 2521,น.48) กับบทบาทผู้ชานาญการทางวิทยาศาสตร์ในฐานะ
ความหวังเพื่อสร้างการพัฒนาให้กับประเทศ (Midgley, 1993)
นักวิทยาศาสตร์ที่เคยทางานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้สร้างอัตชีวประวัติให้กษัตริย์มี
ความซ้ อ นทั บ ระหว่ า งการเล่ า เรื่ อ งแบบมหาวีรบุ รุ ษ 1และความเป็น อั จ ริย ภาพทางวิท ยาศาสตร์
กล่าวคือ ลักษณะการเขียนอัตชีวประวัติของกษัตริย์มีความเป็นตานานของวีรบุรุษที่ให้ความสาคัญกับ
ชนชั้นนาโดยเฉพาะในด้านอัจริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ของกษัตริย์ไทยตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่ง
พระองค์เริ่มต้นโครงการพระราชดาริที่ถูกนาเสนออยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมและสอดคล้ องกับ
1

ทฤษฎีมหาบุรุษ หมายถึง ภาวะผู้นาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวมาแต่
กาเนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้ (พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ,2558)
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2550, น.
18-20)
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ปรับเปลี่ยนขนบโบราณทั้งใน
ส่วนของพระราชตาหนักอย่างเช่น พระตาหนั กจิตรลดารโหฐานที่ถูกสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นตัว
แทนที่พานักสมมติเทพให้กลายเป็นสถานีทดลองโครงการส่วนพระองค์ด้านเกษตรเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ดังกล่าวไปยังพสกนิกรผู้ยากไร้ผ่านสถานีวิจัยและพัฒนา(สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2550, น.25-27) และการเปลี่ยนพระตาหนักตามหัวเมืองสาคัญ ที่แสดงถึง
พระราชอานาจของสถาบันกษัตริย์ให้ กลายเป็นสถานีวิจัย ศูนย์ศึกษา 1เช่นที่ทรงพระราชดารัส ว่า
1

ในปัจจุบันมีศูนย์ศึกษาการพัฒนา 5 ศูนย์ กระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ดังนี้ 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาเนินการค้นคว้า ทดลองและสาธิต
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ทากิน ของราษฎรให้ มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ห ลักในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลายชนิด 2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริ จังหวัดเพชรบุรี ดาเนินการศึกษาแนวทางและวิธีการที่จะพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม โดยหา
วิธีการที่จ ะให้ เกษตรกรมีส่ ว นในการปลู ก ปรับปรุงและรักษาสภาพป่าพร้อม ๆ กับมีรายได้และ
ผลประโยชน์จากป่าด้วย 3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
จันทบุรี ดาเนินการศึกษาและค้นคว้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่งเพื่ อให้
เกษตรกรสามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต ซึ่ ง จะสามารถเลี้ ย งตั ว เองได้ 4. ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ านอั น
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จั ง หวั ด สกลนคร ด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ยเกี่ ย วกั บ การท าเกษตรกรรมที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียง เหนือ โดยเน้นการปรับปรุงบารุงดิน การเร่งรัด
พัฒ นาป่ าไม้โ ดยอาศัย ระบบชลประทานและการปลูกพืช เศรษฐกิจ ที่มีผ ลต่อการเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร 5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนิน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้าลาธาร เพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งรู ป แบบการพัฒ นาต่าง ๆ ที่ทาให้ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้โ ดยไม่ ท าลาย
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
นราธิวาส ดาเนินการศึกษาวิจัยดินพรุที่มีอยู่อย่างกว้างขวางในภาคใต้ ให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ใน
ด้านเกษตรกรรมให้ได้มากที่สุด
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระราชประสงค์โครงการหลวง ท่านจึงได้ชักชวนให้หม่อม
ราชวงศ์ ชวนิศนดากร วรวรรณ อาจารย์ประจาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
อาจารย์ท่านอื่นๆ มาร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเป็นผู้มี
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“แล้วก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นนะ ถ้าหากไม่สร้างพระตาหนักแต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
การเกษตรจะเอาไหม เขาก็บอกยินดี ก็เลยเริ่มทาในที่นั้น” (ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์, 2552, น.184)
เช่ น เดี ย วกั บ สถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขางเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ“โครงการหลวง
พระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” สถานีวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
9 น าพระราชทรั พ ย์ ส่ ว นพระองค์จั ดซื้ อ ที่ ดิน และโปรดให้ จัด ตั้งสถานีวิ จัย พืช เมื อ งหนาวขึ้ น ในปี
พ.ศ.2512 สถานีวิจัยดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรที่เป็นพระ
ญาติ1และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยของไทยและประเทศโลกเสรีและมีหน้าที่พัฒนาสายพันธุ์พืชและ
สั ตว์ที่น าเข้าจากประเทศโลกเสรี นิย มในฐานะพันธุ์ พืช ที่ เป็น อาวุธ ทางการเมื องแบบหนึ่ง (geopolitical weapon) ในช่วงสงครามเย็น (Friedman, 1982) ในระยะแรกคณะทางานดาเนินการใน
ลักษณะที่เป็นอาสาสมัครเยี่ยมเยียนชนบนพื้นที่สูงและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการทาเกษตรที่เหมาะสม
โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานออกเป็น 4 เขต2ตามยุทธศาสตร์ทางการทหาร
บทบาทส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น และบุ ก เบิ ก เริ่ ม งานโครงการหลวงที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 โดยท่านดารงตาแหน่งองคมนตรีเป็นตาแหน่ง
สุดท้าย( มูลนิธิโครงการหลวง, 2541, น.12-13)
1 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระราชประสงค์โครงการหลวง ท่านจึงได้ชักชวนให้ ห ม่ อม
ราชวงศ์ ชวนิศนดากร วรวรรณ อาจารย์ประจาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
อาจารย์ท่านอื่นๆ มาร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเป็นผู้มี
บทบาทส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น และบุ ก เบิ ก เริ่ ม งานโครงการหลวงที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 โดยท่านดารงตาแหน่งองคมนตรีเป็นตาแหน่ง
สุดท้าย( มูลนิธิโครงการหลวง,2541, น.12-13)
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบบ้านช่างเคี่ยน แม่สาใหม่ อ่างขาง แกน้อย จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับผิดชอบบ้านห้วยผักไผ่ ปู่หมื่นใน บ้านสวด บ้านจอมหด จังหวัดเชียงใหม่
บ้านปางป่าคา บ้านใหม่ร่มเย็น จังหวัดเชียงราย ถ้าเวียงแก จ.น่าน สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
รับผิดชอบบ้านวังดิน จังหวัดแพร่ บ้านสะโง๊ะ ผาหมี เมืองงาม จังหวัดเชียงราย กรมวิชาการเกษตร
รับผิดชอบบ้านป่าแป๋ รากไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บ้านแม่ลาน้อย ห้วยฮ่อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านดง
จังหวัดลาปาง โดยการแบ่งเขตดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ทางการทหารที่แบ่งพื้นที่ประเทศไทย
ในช่วงสงครามเย็นออกเป็น 3 เขต คือ เขตเขียวแปลว่าปลอดภัย ไม่มีคอมมิวนิสต์ เขตเหลืองเขตพื้นที่
มีการปะทะกันระหว่างรัฐกับคอมมิวนิสต์ในบางครั้งและเขตแดง เขตอันตรายมีการปะทะกันบ่อยครั้ง
(มูลนิธิโครงการหลวง, 2541, น.15-16)
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ภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ 6 ตุ ล าคม 2519 เพี ย ง 1 ปี สมเด็ จ พระมหาวี ร วงศ์ (วิ น
ธมฺมสาโร มหาเถร) วัดราชผาติการาม แสดงพระธรรมเทศนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ใน พ.ศ. 2520 ใจความสาคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดาริเกี่ยวกับ
พระธรรมข้างต้นว่า
การที่พระมหาชนกจะเสด็จออกทรงแสวงโมกขธรรม ยังไม่ถึงวาระเวลาอันสมควร
เพราะว่าได้ทรงสร้างความเจริญแก่มิถิลายังไม่ครบถ้วน กล่าวคือข้าราชบริพารนับแต่
อุป ราชจนถึง คนรั ก ษาช้ า งคนรั ก ษาม้ า และนับแต่ คนรั ก ษาม้า จนถึ ง อุป ราช และ
โดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น ไม่มีความรู้ทั้งทางวิทยาการทั้งทาง
ปัญญา ยังไม่เห็นความสาคัญของผลประโยชน์แท้แม้ของตนเองจึงต้องตั้งสถานอบรมสั่ง
สอนให้เบ็ดเสร็จ อนึ่งพระมหาชนกยังต้องทรงปรารภเรื่องการอนุบาลต้นมะม่วงตามวิธี
สมัยใหม่ เก้าวิธีอีกด้วย ที่ทางเข้าสวนหลวงมีต้นมะม่วงสองต้น ต้นหนึ่งมีผล อีกต้น
หนึ่งไม่มีผล ทรงลิ้มรสมะม่วงอันโอชาแล้วเสด็จเยี่ยมอุทยาน เมื่อเสด็จกลับออกจากสวน
หลวง ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลรสดี ถูกข้าราชบริพารดึงทิ้งจนโค่นลง ส่วนต้น
ที่ไม่มีลูกก็ยังคงตั้งอยู่ตระหง่าน แสดงว่าสิ่งใดดี มีคุณภาพ จะเป็นเป้าหมายของการยื้อ
แย่ง และจะเป็นอันตรายในท่ามกลางผู้ที่ขาดปัญญา(ภูมิพลอดุลยเดช, 2539,น.5)
พระราชด าริ ดั ง กล่ า วของในหลวงรั ช กาลที่ 9 กลายเป็ น โครงเรื่ อ งส าคั ญ ของ
พระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ์1ที่ทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องในมหาชนกชาดกบางส่วน เช่น มหาชนก

1

วรรณกรรมมหาชนกชาดกเป็นชาดกเรื่องหนึ่งในทศชาดกซึ่งเน้นเรื่องการบาเพ็ญวิริ ยบารมีของพระ
โพธิสัตว์ที่เหนือกว่าบารมีอื่นๆ อีก 9 บารมี ก่อนบังเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ออกผนวชและตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า และพระมหาชนกในพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสาคัญสืบทอด
หลักธรรมสาคัญในเรื่องความเพียรและทรงเพิ่มเติมข้อคิดคาสอนที่สาคัญ คือ ปัญญา พระราชนิพนธ์
พระมหาชนกแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติสาคัญในด้านปัญญาความรู้ แม้ว่าพระมหาชนกไม่ได้เติบโตใน
ฐานะพระโอรสของพระมหากษัตริย์ เพราะ พระบิดาถูกชิงราชสมบัติและสิ้นพระชนม์ในสนามรบ แต่
พระมหาชนกทรงศึกษาไตรเพทและศิลปศาสตร์ทั้งปวงอันเป็นวิชาสาหรับกษัตริย์ด้วยพระองค์เองเมื่อ
พระชนม์มายุเพียง 16 ปี ตัวอย่างการแสดงปัญญาของพระมหาชนก เช่น พระมหาชนกแสดงปัญญา
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ชาดกในตอนต้นมะม่วงถูกโค่นเป็นเหตุการณ์สาคัญที่ทาให้พระมหาชนกตัดสินพระทัยละจากราช
สมบัติออกผนวช แต่พระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ์พระองค์ทรงคิดวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง 9 วิธี หนึ่งใน
วิธีการฟื้นฟูที่นาความรู้ด้านเทคโนโลยีชีภาพมาใช้ คือ ชีวาณูสงเคราะห์หรือการเพาะเนื้อเยื้อ และทรง
เห็นว่าการจะบรรลุโมกขธรรมได้ง่ายกว่า หากได้ประกอบพระราชกรณียกิจในโลกให้ครบถ้วนก่อน
(ภูมิพลอดุลยเดช, 2539, น.5)
กระทั่ ง ปี พ.ศ.2530 เป็ น ต้ น มา หน่ ว ยงานราชการและเอกชนได้ ร่ ว มกั น น าเสนอ
ภาพลั กษณ์โ ครงการหลวงในฐานะองค์ กรของสถาบั น กษั ตริ ย์ที่ ส ร้า ง “ความกินดี อยู่ ดี ” ให้ กั บ
เกษตรกรและนาเสนอภาพลักษณ์ของการเป็นกษัตริย์นักพัฒนาด้วยการนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
มาช่วยเหลือปวงชนชาวไทย เช่น ฝนหลวง กังหั นชัยพัฒนา และโครงการหลวง เป็นต้น โครงการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ดังกล่าวถูกผลิตซ้าผ่านวรรณกรรมที่สาคัญอย่างพระมหาชนก 1 ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่ ในช่วงเวลาดังกล่าวกลุ่มคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแบ่งสรรหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบอย่ างชัด เจน นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ลุ่ ม ดัง กล่ าวอธิ บายปัญ หาความยากจนของคนในถิ่น
ทุ ร กั น ดารเกิ ด ขึ้ น จากเงื่ อ นไขในเชิ ง เทคนิ ค กล่ า วคื อ ความยากจนเกิ ด จากชุ ม ชนนั้ น ๆ อยู่ ใ น
“เขตวิกฤต” มีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก (โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, 2544, น.1-17) จึงทา
ให้คณาจารย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ดาริก่อตั้ง “ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขต
วิกฤต” ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อสนับสนุนโครงการหลวงในการแก้ปัญหาให้กับชุมชน
ต่ า งๆ ด้ ว ยวิ ธี ก ารแบบวิ ท ยาศาสตร์ เช่ น คณะนั ก วิ ท ยาศาสตร์ คิ ด วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง ดิ น ด้ ว ยการ

ในการแก้ไขปัญหา คือ ฟื้นฟูต้นมะม่วงที่ถูกทึ้งดึงจนหักโค่น พระองค์พระราชทานวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง
9 วิธี
1 ในปี พ.ศ.2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์พระมหาชนกถือเป็นหนึ่งในทศชาติ
ชาดกก่อนที่พระโพธิสั ตว์จ ะมาประสู ติเป็นเจ้าชายสิ ทธัตถะและตรัส รู้เป็นพระสั มมาสั มพุท ธเจ้ า
กระทั่งในปี พ.ศ. 2539 ทรงให้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกเนื่องในพระราชวโรกาส
กาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รชกาลที่ 9 ไม่ได้นาเนื้อเรื่องมหาชนกชาดกจากพระ
อรรถกถาในพระตรี ปิ ฎ กมาโดยตรงทั้ งหมดหากได้ ปรั บปรุ งหลายประการโดยเฉพาะประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับการนาวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพสกนิกร เช่น การฟื้นฟูต้นมะม่วงที่ถูก
หักโค่นด้วยความรู้แบบวิทยาศาสตร์ คือ ชีวาณูสงเคราะห์แ ละเครื่องจักรกลสาหรับยกต้นมะม่วงมีชื่อ
เรียกว่า “ยันตกล” (ภูมิพล, 2539, น.132) ทั้งเครื่องมือและวิธีการดังกล่ าวพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวทรงนิยามคาศัพท์และพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่
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“แกล้งดิน”1 ร่วมไปถึงการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์พืชและสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ดังกล่ าว เป็ น ต้น เช่น เดีย วกับ สถานีเกษตรอ่างขางซึ่งเป็นสถานีในเครือข่ายของโครงการหลวง
นักวิจัยของสถานีได้นาความรู้และพันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาทดลองและส่งเสริมให้ กับ
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อความกินดีอยู่ดีกับพสกนิกร นอกจากนี้ในช่วงหลังปี พ.ศ.2535 เป็นต้น
มาโครงการฯ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมูลนิธิพร้อมทั้งขยายงานและปรับระบบงานบริหารให้เป็น
ระบบธุรกิจมากขึ้น กระทั่งตราสินค้า “ดอยคา” ถือกาเนิดและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสมัย
นายอานันท์ ปันยารชุน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดาริ ทาให้โครงการดังกล่าวได้รับ
ความร่ว มมือจากคณะกรรมการประสานงานโครงการพระราชดาริ (กปร.)พร้อมทั้งได้รับจัดสรร
งบประมาณและบุคลากรให้กับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทาธุรกิจ หลังจาก
นั้นเพียงสองปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มีพระประสงค์จัดตั้งบริษัท “ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร
จากัด” มีผู้ถือหุ้น 2 กลุ่ม คือ มูลนิธิโครงการหลวงและสานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัท
ดังกล่าวดาเนินธุร กิจ อาหารและแปรรูปผลิตผลจากโครงการหลวง(มูล นิธิโครงการหลวง, 2542,
น.16-17) นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข องบริ ษั ท ดอยค าผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารจ ากั ด อาศั ย ความรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับจัด zoning แหล่งเพาะปลูกพืชในแต่ล ะชนิด
พร้อมทั้งปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บเกี่ยว แปรรูปให้ได้รับมาตรฐานทางการค้า (มูลนิธิโครงการหลวง,
2540, น.119) และเพื่อนาบริษัทเข้าสู่ระบบการค้าเสรีในฐานะองค์กรที่เน้นผลิตสินค้าด้วยกรรมวิธีที่
ปลอดภั ย ตามหลั กการเทคโนโลยี ชีว ภาพพร้ อมทั้งตอบสนองต่ อรูป แบบสิ น ค้าเกษตรยุคใหม่ ใ น
ลั ก ษณะที่ บ ริ ษั ท ได้ ก ลายผู้ ผ ลิ ต รายหนึ่ ง ในการผลิ ต อาหารตามระเบี ย บอาหารโลก (new
international division of labour)(Reynolds, 1993) ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจึ ง ท าให้ นั ก วิ จั ย ของ
สถานีเกษตรอ่างขางรับมาตรฐานการผลิตสินค้าเข้ามาใช้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ในกลุ่มชนชั้นไทยเปรียบเทียบในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น ดั่งพระมหาชนก2ดังเช่นการ
อภิปายหัวข้อทฤษฎีพระมหาชนกกับการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง(2541) ในทัศนะของ
1

แกล้งดินเป็นแนวพระราชดาริของในหลวงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโดยมีการขังน้าไว้ในพื้นที่
จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทาให้ดินเปรี้ยวจัดจนถึงที่สุดแล้วจึงระบายน้าออกและปรับสภาพฟื้นฟูดิน
ด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้
2 อานั น ท์ ปั น ยารชุ น และศาสตราจารย์ เ สฐี ย รพงษ์ วรรณปก วิ เ คราะห์ ค าศั พท์ “มหาชนก” เพื่ อ
เปรียบเทียบกับในหลวงรัชกาลที่ 9 “ถ้าพูดถึงเรื่องพระมหาชนกนั้น คาว่า ชนก นั้นแปลว่า พ่อ ที่ผม
เข้ า ใจว่ า ในสมั ย หนึ่ ง นั้ น เวลาเราพู ด ถึ ง พระเจ้ า แผ่ น ดิ น ของเราอย่ า งพ่ อ ขุ น รามค าแหง และใน
ประวัติศาสตร์ของไทยนั้น คาว่า พ่อหรือพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็คงจะใช้ความหมายเดียวกันได้ ไปอ่าน
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อานันท์ ปันยารชุน เกี่ยวกับพระมหาชนก “ทุกครั้งที่ผมอ่าน ผมไม่ได้มองเห็นพระมหาชนกองค์เดียว
แต่ผมมองเห็นผู้พระราชนิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทรงรักมาก เพราะเป็นการจาลองชีวิตของ
พระองค์ ท่ า น ผมอ่ า นพระราชนิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ แ ล้ ว ผมเห็ น พระราชกรณี ย กิ จ ของพระองค์ ท่ า น ”
(ปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร, 2549, น.29 ) ในงานเดียวกัน นายแพทย์ประเวศ วะสี แสดงทัศนะไปใน
แนวทางเดียวกันกับนายอานันท์โดยเชื่อมโยง พระมหาชนกกับเหตุกาณ์ในปัจจุบัน
พระมหาชนกในที่นี้ก็คือ พระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 9) ซึ่งเป็นพระมหาชนกของปวงชน
ชาวไทย ผมคิดว่าในยามที่เราวิกฤตอย่างนี้ทั้งในประเทศและในโลก เราน่าจะฟังคนๆ
หนึ่งที่ใช้เวลาครึ่งศตวรรษสัมผัสอยู่กับความเป็นจริงของประชาชน การเมือง ธรรมะ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีโดยรอบด้านยิ่งกว่าคนอื่นๆ และพยายามมีพระราชอุตสาหะ
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตของประชาชน (ปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร, 2549, น.
28 )
นอกจากนี้ นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร หรืออ.ยักษ์ อดีต ผู้อานวยการกองประเมินผลงาน
ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ ง เป็ น ประธานสถาบั น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและประธาน
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่า วถึง การฟื้นฟูต้นมะม่วงในพระมหาชนก หมายถึง การฟื้นฟูสั งคม
อ.ยักษ์เปรียบเทียบต้นมะม่วงในพระมหาชนก คือ สังคมไทยที่กาลังถูกทาลายและต้นมะม่ว งจะ
กลับมามีชีวิตใหม่ได้ไม่เกิดขึ้นวิทยาการสมัยใหม่ แต่เป็นหน้าที่ทุกๆ คนในสังคม การฟื้นฟูต้นมะม่วง
แต่ละวิธีมีนัยยะทางสังคม เช่น การทาชีวาณูสงเคราะห์ หมายถึง การเพาะเนื้อเยื่อและนาเอาเซลล์
เนื้อเยื่อของต้นไม้ออกมาเพาะใหม่ซึ่งวิธีการนี้เราจะได้กล้าใหม่ในปริมาณทีล ะมากๆ แต่ อ.ยักษ์
บทความที่ ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ ท่ า นเคยเขี ย นไว้ และพู ด อยู่ ต อนหนึ่ ง ว่ า รากภาษาของไทย คื อ บาลี
สันสกฤต อันก็ใกล้เคียงกับรากภาษายุโรปคาว่า ชนก ซึ่งแปลว่า พ่อ แต่คาภาษาอังกฤษ คาว่า ชนก
ซึ่งแปลว่าพ่อ แต่คาภาษาอังกฤษ คือ คาว่า King ภาษาเยรมัน Konig ซึ่งสาเนียงอาจจะคล้ายคลึงกัน
ว่ามาจากรากฐานคาๆเดียวกัน ” เช่นเดียวกับเสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้อธิบายความหมายของคาว่า
“มหาชนก” แปลว่า พ่อหลวง หรือพ่อผู้ยิ่งใหญ่ พ่อหลวงทรงมีพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ คือ พัฒนา
คุ ณ ภาพประชากร พั ฒ นาคนในประเทศของพระองค์ ใ ห้ มี ปั ญ ญา รู้ จั ก เสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นร่ ว ม
(ปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร, 2549, น.21-22)
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ตีความการทาชีวาณูสงเคราะห์ในทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การสร้างใหม่ ที่สามารถก่ อ
ผลสะเทือนได้ทีละมากๆ หมายถึงการใช้ “สื่อสารมวลชน” เพื่อเปลี่ยนจิตสานึกในระดับดีเอ็นเอ
เสมือนการนาสมาชิกรุ่นเยาว์แต่ละคนมาอบรมบ่มเพาะให้การศึกษา ใส่ปัญญา ใส่ความรู้ คุณธรรม
ตั้งแต่เยาว์วัย ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้ผิดชอบชั่วดี สามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสมิจ ฉาทิฐิได้อย่าง
มั่นคง (วิวัฒน์ ศัลยกาธร, 2552)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของสถาบันกษัตริย์ มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น
ระหว่างบริบททางการเมืองกับสถาบันกษัตริย์ไทยดังเห็นได้จากสถานีเกษตรอ่างขางในช่วงแรกตั้งขึ้น
จากสถาบั น กษั ต ริ ย์ ไ ทยเพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย คอมมิ ว นิ ส ต์ โ ดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากคณาจารย์ ส าย
เกษตรศาสตร์ จนกระทั่งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวนาความรู้และผลลัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์ไป
เผยแพร่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กลายเป็นกษัตริย์นักพัฒนา กระทั่งในปัจจุบันองค์กรดังกล่าวเน้นการ
ทาธุรกิจด้วยการนาความรู้และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มผลผลิตและนา
สินค้าจากโครงการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสินค้าระดับโลกต่อไป ลักษณะข้อพิจาณาของกลุ่ม Science
and Technology Studies หรือ STS เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย actor หรือผู้กระทาการ
หลากหลายซึ่งร่วมไปประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกมีผลกระทบกับความรู้ทางด้านวิ ท ยา
ศาสตร์กล่าวคือ ถึงแม้ดูเหมือนกาแพงห้องทดลองอันแข็งแรงและหน่าแน่นปิดกั้นนักวิทยาศาสตร์และ
ความรู้ออกจากโลกฝ่ายนอกก็ตามที หากแต่ในข้อเท็จจริงแล้วปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยถูกตัด
ขาดจากบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับชีวิตประจาวันที่
นักวิจัยของสถานีนามาใช้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะกิจกรรมภายในแปลงเกษตรไม่ได้
เป็นไปอย่างคงเส้นคงวาตามกรอบกฎของระบบเกษตรอินทรีย์ด้วยข้อบังคับหรือ วินัยต่างๆที่นาเข้ามา
ควบคุมการผลิ ตซึ่งมักไม่ส อดคล้ องกับเงื่อนไขของเกษตรกร สภาพพื้นที่ ดังคาให้ สั มภาษณ์ข อง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “รายได้จากโครงการอย่างเดียวมันไม่พอเลี้ยงตัว ผมต้องไปรับจ้างทางาน
ที่อื่นด้วย บางครั้งก็ไปค้างคืนที่นั้นเลย ไม่มีเวลามาดูแลแปลงเป็นอาทิตย์ๆ อาจารย์รู้ก็ดุเอาว่าทิ้ง
แปลง ไม่ดูแลแปลงจะได้ผลิตดีได้ไง” ลี้ (สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2558).
ดังนั้นปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของสถานีเกษตรอ่างขางมีความน่าสนใจในการศึกษา
เพราะผู้ ศึ ก ษาไม่ เ พี ย งต้ อ งการชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ชี วภาพมี
ความสัมพันธ์กับบริ บ ททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและผู้ กระทาการที่หลากหลายกลุ่ มหากยัง
ชี้ให้เห็นว่า ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในระดับชีวิตประจาวันของเกษตรกรกลั บเต็มไปด้ว ยการ
เจรจา/ต่อรอง/ตีความใหม่ซึ่งตรงข้ามกับกรอบกฎที่ตั้งขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.ศึกษากลุ่มผู้กระทาการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของ
สถานีเกษตรอ่างขางที่เริ่มต้นจากยุคสงครามเย็นกระทั่งคลี่คลายตัวจวบจนกลายเป็นบริษัทดอยคา
2.ศึกษาการสร้างพระราชอานาจนาของนักวิทยาศาสตร์ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
3.ศึกษาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในระดับชีวิตประจาวันและแปลงเพาะปลูกของกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
1.3 คาถามการวิจัย
1.กลุ่มผู้กระทาการและเครือข่ายประกอบด้วยคนกลุ่มใดและพวกเขามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร เริ่มต้นจากยุคสงครามเย็นกระทั่งคลี่คลายตัวจวบจนกลายเป็นบริษัทดอยคา
2.นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข องสถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขางสร้ า งพระราชอ านาจน าผ่ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างไร
3.ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในระดับชีวิตประจาวันและแปลงเพาะปลูกของกลุ่มเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการมีลักษณะอย่างไร
1.4 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางและหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหลวงคือ
หมู่บ้านขอบด้ง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.5.1 Science and Technology Studies
Science and Technology Studies หรือ STS คือ การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ที่สัมพัน ธ์กับ บริบ ททางสั งคม (Edge, 1995, pp.3-24) ถือเป็นการศึกษาแขนงใหม่ที่
เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นเป็นต้นมา เพราะกลุ่มประเทศโลกที่หนึ่งได้นาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีไปใช้กับโครงการพัฒนาทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและนอกประเทศ
กลุ่ม STS ก่อตั้งขึ้นในช่วงคริสต์วรรษที่ 1970 เป็นต้นมาโดย Edinburgh school
of STS ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของของ Sociology of Scientific Knowledge (Edge, 1995, p 25)
โดยงานที่ ถื อ ว่ า มี อิ ท ธิ พ ลกั บ แนวทางการศึ ก ษาของกลุ่ ม STS คื อ The Structure of Scientific
Revolution ของ Thomos Kuhn ในงานของ Kuhn(1962) ได้กล่าวถึงนับตั้งแต่คริสตวรรษที่ 17 18 เป็นต้นมา เกิดการปฏิวัติความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่จนทาให้ศาสตร์ในสาขา
ดังกล่าวถูกนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศและเกี่ยวข้องกับ บริบททางสังคม การเมือง และนโยบาย
สาธารณะอย่างแนบแน่น
กระทั่งในเวลาต่อมาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกตั้งคาถามเรื่อยมาจากนักวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์โดยเฉพาะกลุ่มสานักหลังโครงสร้างนิยม (Post-structuralism) อย่างเช่น ปิแยร์
บูร์ดิเยอ( Pierre Bourdieu ) ชี้ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นวงการ(field)หนึ่งที่ประกอบไปด้วยเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ปัจเจกกับสถาบัน วงการดังกล่าวเป็นเหมือนพรมแดนของการต่อสู้(field
as the playing field) เพื่อเอาชนะคู่ตรงข้ามเพื่อกลายเป็นชนชั้นนาและผูกขาดการครองกฎ/ออก
กฎ ในวงการนั้นๆ เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์พยายามแข่งขันเพื่อสร้างความ
ยอมรั บ และสิ ท ธิ ช อบธรรมเหนื อ ศาสตร์ อื่ น ๆ(Ritzer, 2003, p.193) เช่ น เดี ย วกั บ มิ เ ชล ฟู โ กต์
( Michel Foucault ) เห็นว่าความรู้และอานาจเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันร่วมถึงความสงสัยใน
วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกจัดให้อยู่ในลาดับสูงสุดของความรู้ เพราะปลอดจากค่านิยมและเป็น
อิสระจากอุดมการณ์ทางการเมือง แต่ฟูโกต์แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้ววิทยาศาสตร์กลับเป็นความรู้ที่
ให้ ผ ลประโยชน์ กั บ กลุ่ ม ชนชั้ น น าในการสร้ า งระเบี ย บเพื่ อ ควบคุ ม ผู้ ค นเพื่ อประโยชน์ แ ห่ ง รั ฐ
(Seidman,1994)โดยกรอบการพิจารณาดังกล่าวถือเป็นต้นทาง
นอกจาก human ที่เป็นผู้สร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว Bruno Latour
Michel Callon และ John Law ได้นาแนวทางการศึกษา ANT หรือ actor-network theory มาใช้
ศึกษาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิด Actor – network มีที่มาจากแนวคิด assemblage1 ซึ่ง

1

Assemblage ถูกอธิบายใน 4 ลักษณะ 1.Assemblage คือ ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการจัดการกับ
ความแตกต่างกันให้เชื่อมโยงเข้าหากันโดยเป็นความสัมพันธ์แบบภายนอก กล่าวคือ ผู้กระทาการแต่
ละตัวมีความเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ระหว่างกัน คุณสมบัติของผู้กระทาการกลุ่มหนึ่งไม่สามารถ
อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ร่ ว มได้ ทั้ ง หมด (Delanda, 2006, p.10) 2.Assemblages เป็ น
ความสัมพันธ์ที่สร้างให้เกิดสิ่งใหม่ การร่วมตัวกันได้ก่อให้เกิดการจัดองค์กรแบบใหม่ พฤติกรรมแบบ
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มาจากคาศัพท์ฝรั่งเศสที่ว่า agencement ของ Gilles Deleuze และ Felix Guattari ในงาน AntiOedipus (Deleuze and Guattari, 1983) โดย assemblage เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เกิด
จากผู้กระทาการหลากหลายแบบโดยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีช่วงชั้นและไม่มีจุดเริ่มต้นจากจุดกาเนิด
เพียงจุดเดียว ด้วยกรอบคิดดังกล่าวได้ทาลายเส้นแบ่งแบบคู่ตรงข้าม เช่น structure-agency เป็นต้น
ในการศึกษาด้วยกรอบคิดดังกล่าวให้ความสาคัญกับสิ่งที่เรียกว่า nonhuman ในฐานะที่เป็นผู้กระทา
การแบบหนึ่ ง ที่ มี ส ถานภาพเท่ า เที ย มกั บ human หรื อ ให้ ค วามสมมาตร (symmetry) ระหว่ า ง
ผู้กระทาการที่เป็น human และ nonhuman โดยการปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่ายระหว่าง human
และ nonhuman เรียกว่า association ถูกใช้อธิบายถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้กระทาการ
หรือ Actor หรือ Actant1 มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมอย่างไรและภายในเครือข่ายผู้กระทา
การต่ อ รองกั น อย่ า งไร ดั ง นั้ น Latour เสนอว่ า ทั้ ง ผู้ ค น องค์ ก ร เทคโนโลยี ธรรมชาติ การเมื อ ง
กฎระเบี ย บทางสั ง คมได้ เ ข้ า มาปฏิ สั ม พั น ธ์ จ นเกิ ด เป็ น เครื อ ข่ า ยผู้ ก ระท าการที่ ห ลากหลาย
(heterogeneous) (Latour, 1987, p.268)
สาหรับงานของ Latour ที่ผู้ศึกษานามาใช้ในการอธิบายถึงกระบวนการทางานของ
นั กวิทยาศาสตร์ ภ ายในสถานี เกษตรหลวงอ่างขางทั้งหมด 2 ชิ้น คือ Laboratory Life และ The
Pasteurization of France
งาน Laboratory Life Latour ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ปฏิ บั ติ ก ารภายในห้ อ งทดลองที่
ประกอบด้วยกระบวนการสร้างความรู้ที่สาคัญ 2 ส่วน คือ inscription และ interpretation สาหรับ
1.inscription แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ literary inscription การบันทึกในรูปแบบของบทความ
ใหม่ ผู้ ก ระท าการใหม่ ความจริ ง แบบใหม่ มั น จึ ง ไม่ ใ ช่ ก ารจ าลองหรื อ เป็ น ภาพแทนของสิ่ ง เดิม
3..Assemblage เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ที่ ห ลากหลายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คน สั ต ว์ สิ่ ง ของ เหตุ ก ารณ์
4..Assemblage เป็นเรื่องจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายดังกล่าวเป็นผลของการร่วมกันของส่วนเสี้ยวของ
สิ่งที่ต่างๆ 5.Assemblage เป็นเรื่องของความปรารถนา(desire)ของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระทาการ(Deleuze and Guattari, 1983, p.6)
1 Actant พบครั้ ง แรกในงานของ Laucien Tesniere(1959) เป็ น ผลของการปฏิ สั ม พั น ธ์ ถกเถี ย ง
ขั ด แย้ ง ในกลุ่ ม actors ทั้ ง ในส่ ว นhuman และ nonhuman มากหน้ า หลายตาจนท าให้ เ กิ ด เป็ น
เครือข่าย/สภาวการณ์/วัตถุแบบหนึ่งซึ่งมีความสามารถในการเป็นผู้กระทาการ เช่น คอมพิวเตอร์ที่
เกิดขึ้นจากการถกเถียงภายในกลุ่มผู้กระทาการหลายกลุ่มทั้งกลุ่มบุคคล แผงวงจร และเครื่องมือ
กลไกจนทาให้เกิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโดยคอมพิวเตอร์มีความสามารถเป็นผู้กระทาการได้เช่นเดียวกัน
(Harman, 2009, p.4)
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วิ ช าการ บั น ทึ ก กราฟ (Latour, 1979, p.47) และ inscription devices เป็ น เครื่ อ งมื อ ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ห น้ า ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในขั้ น ตอนการผลิ ต ความรู้ (Latour,1979,p.63) และ
2. interpretation หรือการตีความที่เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์และเครื่อ งมือทางวิทยาศาสตร์
(Latour, 1979, p.243) ในขั้นตอนของการตีความเกี่ยวข้องกับต่อรอง การประเมินรูปแบบที่ถูกสร้าง
ขึ้นอย่างจงใจและไม่จงใจ(Latour, 1979, p.152, p.188)
เมื่อนางานดังกล่าวมาใช้อธิบายในบริบทแปลงทดลองของสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขางทาเห็นว่านอกจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนในการสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ในระดับแปลง
ทดลองแล้วยังมีผู้กระทาการอื่นๆ ที่มีบทบาทกับการบันทึกและตีความ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งส่วนที่
รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย เกษตรกรและสภาพพื้นที่ภายนอกสถานี เป็นต้น
งาน The Pasteurization of France ของ Latour กล่าวถึงหลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้
ค้ น พบเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ การค้ น พบดั ง กล่ า วท าให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ยนแนวคิ ด และรู ป แบบในวงการ
วิทยาศาสตร์โดยกระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของปาสเตอร์ ที่สาคัญประกอบด้วย 3
ขั้นตอน คือ translation transformation และ transportation
กระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสร์ของปาสเตอร์ เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1881
ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อเกิดโรคระบาดในสัตว์ชนิดต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุจึงทาให้ปาสเตอร์หาสาเหตุ
ความเจ็ บ ป่ วยของสัตว์ด้วยระเบี ยบวิธีวิทยาศาสตร์ ภายในห้ องทดลองปาสเตอร์ทางานร่วมกับ
เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร แ ป ล ค ว า ม (translation)แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น รู ป แ บ บ
(transformation) ของความรู้จนทาให้ปาสเตอร์ค้นพบต้นเหตุของความเจ็บป่วยนั้นเกิดจากจุลชีพ
ดังนั้นปาสเตอร์จึงเผยแพร่และส่งต่ อ (transportation) ข้อค้นพบดังกล่าวสู่สังคมด้วยการจัดแสดง
การทดลองต่อที่สาธารณะเพื่อพิสูจน์ข้อค้นพบดังกล่าว เมื่อปาสเตอร์ ดาเนินกระบวนการทั้งสาม
ขั้น ตอนโดยสมบู ร ณ์แล้ วจึ งทาให้ ปาสเตอร์ได้รับการยอมรับจากสังคม(Latour ,1988, pp.13-16,
pp.59-62)
ผู้ศึกษานางานชิ้นดังกล่าวมาพิจารณาเปรียบเทียบกับกระบวนการสร้างความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เริ่มต้นจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงลงพื้นที่เพื่อรับทราบถึง
ปัญหาของเกษตรกร จนกระทั่งนาปัญหาดังกล่าวไปศึกษา วิจัย ร่วมกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ระดับ
คณาจารย์และส่งต่อข้อมูล ความรู้ พันธุ์พืชไปให้กับนักวิจัยของสถานีเพื่อทดลองจนมั่นใจแล้วจึงนา
ความรู้ และพันธุ์พืชดังกล่าวไปเผยแพร่สู่เกษตรกรและสาธารณชนต่อไป
นอกจากนี้ผู้ศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จึงทาให้ พบว่า
ศาสตร์สาขาดังกล่าวมีพันธกิจเพื่อสังคมอย่างเช่นในกลุ่มงานที่กล่าวถึงวิทยาศาสตร์กับการสร้างรัฐ
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ชาติสมัยใหม่ นักวิทยาศาสตร์ได้กลายเป็นบุคคลสาคัญดังเช่นในงานของ Knight(2009) ได้กล่าวถึง
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา กลุ่มประเทศยุโรปต่างแข่งขันและสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ให้
ผลิตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับรัฐของตนเอง
เช่ น เดี ย วกั บ Carroll(2006) กล่ า วถึ ง อั ง กฤษได้ น าความรู้ ท างวิ ศ วกรรมและ
ระเบียบการปกครองมาสร้างประเทศไอร์แลนด์ขึ้นใหม่ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนกรอบทาง
ความคิดของวิทยาศาสตร์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 ที่วิทยาศาสตร์กลายเป็นเครื่องมือสาหรับการ
บริหารจัดการพื้นที่และผู้คนผ่านการใช้แผนที่และโครงการในด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ
ดังนั้นความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นจากวาทกรรม(discourse)ที่สัมพันธ์กับ
แนวทางปฏิบัติ(practice)กฎระเบียบของการตรวจวัด กาหนดขอบเขต การเขียนกราฟด้วยการใช้
วั ต ถุ (maternity)เช่ น เครื่ อ งมื อ ทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ แผนที่ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน เป็ น ต้ น ที่ มี
ส่วนประกอบสร้างให้กลายเป็นรัฐชาติสมัยใหม่เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ ผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้าง
ขึ้น
งานชิ้นดังกล่าวผู้ศึกษาจะนามาเปรียบเทียบกับชุมชนบ้านขอบด้งในฐานะที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นักวิทยาศาสตร์ของสถานีได้นาความรู้
และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ศึกษาวิจัยและบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว
เช่นเดียวกับงานของ Hodge(2007) ได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาของอังกฤษในยุค
อาณานิคมในแถบแอฟริกา อังกฤษระดมนักวิทยาศาสตร์และผู้ชานาญการด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อ
บริหารจัดการพื้นที่ประเทศอาณานิคมให้กลายเป็นแหล่งผลผลิตทางเกษตรของเจ้าอาณานิคม แต่
นักวิทยาศาสตร์ต้องพบกับอุปสรรคจากปั จจัยในด้านนโยบายของประเทศเจ้าอาณานิคมเองและ
ปัจจัยในระดับท้องถิ่น เช่น โครงการพัฒนาต่างๆ ต้องถูกปรับให้ เข้ากับวัฒ นธรรมของคนพื้ น ถิ่น
เป็นต้น
หากพิจารณาในบริบทของงานที่กล่าวถึงการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียจะเห็ นได้ว่ามีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกิดใหม่ เช่น ญี่ปุ่น
อินเดีย เป็นต้น ด้วยระบบคิดที่สาคัญ คือ วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา(science for development)
หรือวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติ(science in the nation is service) เช่นเดียวกับประเทศตะวันตกที่
รัฐมหาอานาจในเอเชียให้การสนับสนุนสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างชาติ
อย่ างเช่น ในงานของ Mizuno(2009) วิทยาศาสตร์ในบริบ ทของประเทศญี่ ปุ่ น
เกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจ ดังเห็นได้จากกลุ่มเทคโนแครตด้านวิศวกรรมศาสตร์สร้างความภูมิใจ
ให้กับชาติ (scientific nationalism) ในฐานะที่เป็นประเทศที่ทันสมัยกว่าประเทศอื่นๆในแถบเอเชีย
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ตะวันออกนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนกระทั่งกลายเป็นประเทศทุนนิยมที่สาคัญ แม้พวก
เขาจะแพ้สงครามครั้งที่ 2 แต่ญี่ปุ่นกลับมาเกิดใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ รัฐบาลญี่ปุ่นอธิบายสาเหตุของ
ความพ่ายแพ้สงครามเกิดจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ด้อยกว่าประเทศสัม พันธมิตรจึงทาให้รัฐ ญี่ปุ่น
สมัยชาติใหม่ให้ความสาคัญกับการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศและกลายเป็น
ชุดความคิดสาคัญในวงการวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่น
ในบริบทของประเทศอินเดียในงานของ Prakash(1999) ได้ให้ภาพอินเดียในอดีตที่
ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ กลุ่มเจ้าอาณานิคมนาความรู้วิทยาศาสตร์ มาใช้เพื่อแสดงสถานภาพที่
เหนือกว่าเพื่อเอาชนะ/ควบคุม/การขูดรีดทรัพยากรอินเดีย เมื่อชนชั้นนาอินเดียได้รับการศึกษาทาง
วิ ท ยาศาสตร์ จ ากประเทศอั ง กฤษจึ ง ได้ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ ต่ อ ต้ า นอั ง กฤษ ดั ง นั้ น
วิทยาศาสตร์จึงกลายเป็นพื้นที่ประลองกาลังระหว่างเจ้าผู้ปกครองกับคนในอาณัติ กล่าวคือ ผู้ปกครอง
ให้ภาพตนเองเป็นตัวแทนของความทันสมัย แต่ชนชั้นนาในอินเดียตอบโต้วาทกรรมดังกล่าวด้วยวาท
กรรมที่ว่าอินเดียเป็นตัวแทนของสังคมทันสมัยและมีความเป็นวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันก่อนตกเป็น
เมืองขึ้นของอังกฤษ ชุดความรู้ดังกล่าวถูกนาไปใช้ในการขับเคลื่อนการประกาศอิสรภาพในอินเดีย
ดังนั้นจากกลุ่มงานข้างต้นทาให้เห็นว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยเป็น
ปฏิบัติการที่โปร่งใสและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ความรู้และผลผลิตทางวิทยาศาสตร์นั้นสัมพันธ์
กับบริบททางการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ แต่ในงาน
ศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์ยังขาดการทาความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสถาบันกษัตริย์ไทยสมัยใหม่ด้วย
วิทยาศาสตร์
1.5.2 อานาจนา(hegemony)
อันโตนิโอ กรัมชี (1891-1937) นักทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์ นักหนังสือพิมพ์
และนั ก เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งชาวอิ ต าเลี ย น เป็ น บุ ค คลส าคั ญ ที่ มี ผู้ ใ ห้ ค วามสนใจศึ ก ษาถึ ง
แนวความคิดทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของเขาอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
แนวคิดที่สาคัญของกรัมชี่ คือ อานาจนา(hegemony) โดยกลไกสาคัญที่ทาให้เกิด
อานาจนา คือ กลุ่มประวัติศาสตร์และปัญญาชน
แนวความคิดเรื่องกลุ่มประวัติศาสตร์ (Historical Bloc)แนวคิดนี้ คือ แนวความคิด
ที่กรั มชีใช้ในการอธิบ ายเกี่ย วกับ การรวมตัว กันอย่างเป็นเอกภาพระหว่างโครงสร้างส่ ว นล่ า งกั บ
โครงสร้างส่วนบน ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ระหว่างปัญญาชนกับมวลชน กรัมชีได้เสนอแนวคิด
เรื่องกลุ่มประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์เชิงอานาจในสัง คม แนวคิดดังกล่าว
เป็นการอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relation) ระหว่างชนชั้นและกลุ่มพลังต่างๆ
ซึ่ ง สั ง คมทุ น นิ ย มนั้ น ชนชั้ น นายทุ น (Bourgeoisie) พยายามครองอ านาจน าให้ เ กิ ด ในพื้ น ที่ ข อง
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ความสัมพันธ์ในการผลิต (Sphere of Production) ซึ่งการครองอานาจนาในพื้นที่นี้แต่เพียงพื้นที่
เดียวนั้นจะไม่เกิดการครองอานาจนาที่สมบูรณ์ (Absolute) ดังจะเห็นได้ว่ามีการพยายามท้าทายชน
ชั้นนายทุนจากกลุ่มชนชั้นแรงงาน
ดั ง นั้ น แนวความคิ ด กลุ่ ม ประวั ติ ศ าสตร์ คื อ แนวความคิ ด ที่ ใ ช้ ส าหรั บ อธิ บ าย
ความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคมการเมืองในช่วงเวลาหนึ่งโดยเชื่อว่าความสัมพันธ์เชิงอานาจชุดต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมนั้ น ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น กลไกหรื อ โดยอั ต โนมั ติ แต่ เ กิ ด ขึ้ น โดยฝี มื อ หรื อ การ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ผ่านประวัติศาสตร์ร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ปัญญาชน (Intellectual) สาหรับกรัมชีนั้นคนทุกคนล้วนเป็นปัญญาชนในแง่ของ
การมีปัญญา ความรู้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้แสดงบทบาท/หน้าที่ในฐานะของปัญญาชน กรัมชีได้แบ่ง
ปัญญาชนออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันได้แก่ 1. ปัญญาชนสามัญ (Traditional Intellectual) เป็น
กลุ่มที่ถ่ายทอดอุดมการณ์และผูกขาดความรู้ในลัท ธิศาสนา ได้แก่ปัญญาชนศาสนา ปัญญาชนขุนนาง
ปัญญาชนสมัยฟิวดัล เมื่อขุนนางเสื่อมอานาจลงเพราะวิถีการผลิตเปลี่ยนไปและ 2. ปัญญาชนจัดตั้ง
(Organic Intellectual) คื อ กลุ่ ม ที่ เ ป็ น ตั ว แทนชนชั้ น หรื อ กลุ่ ม ผลประโยชน์ ก ลุ่ ม หนึ่ ง กลุ่ ม ใด
โดยเฉพาะสามารถทาให้ชนชั้นหรือกลุ่มมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการทาให้เกิดจิตสานึกเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของชนชั้นหรือกลุ่มในด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ปัญญาชนทั้งสองประเภทนั้นไม่ได้แยกขาดจากกันแต่อย่างใด แต่มีบทบาทที่สาคัญ
ร่วมกันในฐานะที่เป็นเสมือนตัวการในการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และเชื่ อมโยงระหว่าง
จิตสานึกของชนชั้น เช่นการสร้างชนชั้นแรงงานให้มีความเป็นปึกแผ่นขึ้นผ่านทางกลไกต่างๆ เพื่อสร้าง
การครองอานาจนาให้เกิดขึ้นเหนือสังคม และยกกลุ่ม/ชนชั้นของตนขึ้นเป็นชนชั้นผู้กุมความได้เปรียบ
แทนที่ชนชั้นเดิม บทบาทหน้าที่ของปัญญาชนในทัศนะของกรัมชีนั้น มองว่าปัญญาชนนั้นจะมีบทบาท
สาคัญในการเปลี่ยนรูป (Transform) จิตสานึกของชนชั้นกรรมาชีพ หรือชนชั้น/กลุ่มที่ถูกเอารัดเอา
เปรียบมาสู่การสร้างพันธมิตรระหว่างชนชั้นอื่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อเปลี่ยนจิตสานึกร่วมให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ คือการปฏิวัติเพื่อล้มล้างชนชั้ นนายทุน หรือหากเป็นกลุ่ม/ชนชั้นผู้เอาเปรียบนั่นอาจ
กล่ าวได้ว่าปั ญญาชนนั้ น เปรี ย บได้ กั บผู้ จัด การให้ เ กิ ดการครองอานาจน าในทางปฏิ บัติ หรือเป็ น
ผู้จัดการให้เกิดการครองอานาจนา (Organizer of Hegemony) เพราะปัญญาชนนั้นจะทาหน้าที่ทั้ง
ในการให้ความรู้เกี่ยวกับปลุกจิตสานึ กของชนชั้นในประเด็นต่างๆ (Educator) พร้อมทั้งเป็นผู้นาทาง
สติปัญญา (Leader)และผู้นาในการขับเคลื่อนมวลชนทางความคิดอีกด้วย(วัชรพล พุทธรักษา, 2549)
แนวคิดของกรั มชี่ถูกน ามาใช้ อธิบายการสร้า งพระราชอ านาจน าให้ เ กิด ขึ้ น กั บ
สถาบันกษัตริย์ ไทยในงานชนิดา ชิตบัณฑิตย์(2547) ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่ง
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สัมพันธ์กับบริบ ทประวัติศาสตร์ การเมืองนับแต่ปี พ.ศ. 2494-2546 การสถาปนาอานาจนาผ่ าน
โครงการพระราชดาริที่
ดังนั้ น จากกลุ่ มงานข้างต้นทาให้ เห็นว่า กลุ่ มปัญญาชนในความหมายของกรัมชี่
หมายถึงกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของโครงการหลวงที่สร้างให้เกิดการยอมรับในระดับชุมชนผ่านความ
ช่วยเหลือของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานกษัตริย์ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.วรรณกรรมเชิง
เปรี ย บเทีย บการสถาปนาอานาจนาสถาบันกษัตริย์ 2.วรรณกรรมที่กล่ าวถึงพระราชอานาจของ
สถาบันกษัตริย์ไทยมีที่มาจากศาสนา 3.วรรณกรรมที่กล่าวถึงการสถาปนาอานาจนาสถาบันกษัตริย์
ไทยโดยเครือข่ายกลุ่มคนภายในประเทศ 4.วรรณกรรมที่กล่าวถึงการสถาปนาอานาจนากษัตริย์ไทย
โดยอเมริกา และ 5.วรรณกรรมที่กล่าวถึงสานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นทุน
งานกลุ่มแรกเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการสถาปนาอานาจนาสถาบันกษัตริย์ของ
ประเทศในแถบเอเชีย งานกลุ่มที่สองนาเสนอข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างพระราช
อ านาจน าของกษั ต ริ ย์ ไ ทยให้ ก ลายเป็ น หั ว ใจของชาติ ผ่ า นผู้ เ ล่ น (Actor) ทางการเมื อ งที่ ส าคั ญ
ภายในประเทศ เช่น องคมนตรี ข้าราชการ ทหาร เป็นต้น งานกลุ่มที่สามกล่าวถึงอเมริกาในฐานะผู้
ที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างความยอมรับใน สถาบันกษัตริย์ไทยและงานกลุ่มที่สี่กล่าวถึงการทา
ธุรกิจของสถาบันกษัตริย์ไทยผ่านสานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ทุนดังกล่าวมีสถานภาพพิเศษที่
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
1.6.1 วรรณกรรมเชิงเปรี ยบเที ยบการสถาปนาอานาจน าของสถาบัน กษั ต ริ ย์ ใ น
ต่างประเทศ
งานกลุ่ มนี้ อธิบ ายถึงที่ม าของพระราชอานาจของสถาบันกษัตริย์ เช่นงานของ
Geertz(1980) กล่าวถึงที่มาของอานาจผู้ปกครองบาหลีในช่วงก่อนตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดา
คือ ศาสนาพราหมณ์ กลุ่มชนชั้นผู้ปกครองแสดงออกถึงความเชื่อ และลาดับชั้นทางสังคมผ่านตานาน
วัด พระราชวัง และรั ฐ พิธีกรรม เรียกรัฐ ดังกล่ าวว่ารัฐ นาฎกรรม (theater state) งานดังกล่ าวมี
ข้อจากัดที่พิจารณาสั งคมบาหลี ในช่วงเวลาดังกล่าวราวกับว่าสังคมบาหลี ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กั บโลก
ภายนอกและหยุดนิ่ง แต่งานชิ้นเป็นหมุนหมายความสาคัญในการพิจาณาอานาจของสถาบันกษัตริย์ที่
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เกิดขึ้น จากวัฒ นธรรม เช่น เดีย วกับ งานของ Fujitani (1993) กล่ าวถึงการสร้างพระจักรพรรดิให้
กลายเป็นหัวใจของชาติ ชนชั้นนาของญี่ปุ่นสร้างให้จักรพรรดิกลายเป็นศูนย์กลางของชาติผ่านความ
เชื่อทางศาสนา เช่น ความเป็นลูกพระอาทิตย์ของสถาบันกษัตริย์ และพิธีกรรมที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้น
ใหม่ทั้งงานแต่งงาน การขึ้นครองราชย์ การสวนสนาม ความเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นถูกสร้างให้กลายเป็น
ความทรงจาร่วมของชาติผ่านวันหยุดราชการ อนุ สาวรีย์ การเยี่ยมเยือนพสกนิกร และภาพวาดของ
พระจักรพรรดิ สถาบันกษัตริย์ของญี่ปุ่นถูกสร้าง ภาพลักษณ์ให้กลายเป็นบุคคลในอุดมคติของสังคม
สมัยใหม่และเผยแพร่ผ่านสื่อ เช่น วิทยุ รายการทีวี สารคดี เป็นต้น กระทั่งญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่
2 สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ชนะสงครามตระหนักถึงอานาจทางการเมืองของสถาบันกษัตริย์ป็นอย่างดี
จึงลดบทบาทสถาบันให้กลายเป็นเพียงสัญลักษณ์ของชาติญี่ปุ่นแทน
งานทั้งสองชิ้นมีความสาคัญ ในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับการสถาปนาอานาจ
ของสถาบันกษัตริย์ไทยถึงกระบวนการสร้างพระราชอานาจผ่านกลไกทางสังคมต่างๆ ทั้งระบบความ
เชื่อทางศาสนาเดิมและสิ่งที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นใหม่
1.6.2 วรรณกรรมที่กล่าวถึงศาสนากับการค้าจุนสถาบันกษัตริย์ไทยในอดีต
ในงานศึกษาเกี่ยวกับศาสนากับสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่กล่าวถึงมายาวนาน สถาบัน
กษัตริย์ไทยเลือกศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างสถานภาพทางสังคมให้เหนือกว่าบุคคลทั่วไปและสร้าง
ความชอบธรรมในการปกครอง ในงาน Tambiah(1976) ชี้ให้เห็นถึงคติแบบพุทธและพราหมณ์ทาให้
สถาบันกษัตริย์ไทยมีคุณสมบัติเป็นสมมติเทพและความศักดิ์สิทธิ์ถูกผลิตซ้าผ่านสถาปัตยกรรม เรื่อง
เล่า คาสอนทางพุทธศาสนา งานชิ้นดังกล่าวมีความสาคัญเกี่ยวข้องกับ ที่มาของอานาจและความชอบ
ธรรมของสถาบันกษัตริย์ไทยในการปกครอง
นอกจากศาสนาที่มีบทบาทสาคัญ ในการสร้างพระราชอานาจและความชอบธรรม
ให้กับสถาบันกษัตริย์ ในสังคมไทยยังมีกลุ่มทางการเมืองที่มีบทบาทสาคัญและให้การสนับสนุนสถาบัน
กษัตริย์ คือ กลุ่มทหาร
1.6.3 การสถาปนาอานาจนาให้กับสถาบันกษัตริย์โดยเครือข่ายภายในประเทศ
กลุ่มวรรณกรรมที่กล่าวถึงการสถาปนาอานาจสถาบันกษัตริย์ในช่วงก่อนหน้าปี
พ.ศ.2548 ได้รับอิทธิพลทางความคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูพระราชอานาจของสถาบันกษัตริย์ขึ้นใหม่ใน
ยุคเผด็จการทหาร อาทิงานของ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ(2526)และชนิดา ชิตบัณฑิตย์(2547)
งานการเมื อ งระบบพ่ อ ขุ น อุ ป ถั ม ภ์แ บบเผด็ จ การของ ทั ก ษ์ เฉลิ ม เตี ย รณ ได้
กล่าวถึง บุคคลสาคัญในการรื้อฟื้นพระราชพิธี ช่วยเหลือในด้านการเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ
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และสถาปนาอานาจให้กับสถาบั นกษัตริ ย์ไทย คือ จอมพลพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต์ จนกระทั่งสถาบัน
กษัตริย์กลายเป็นสัญลักษณ์ของชาติและมีบทบาททางการเมือง
เช่ น เดี ย วกั บ งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ : การสถาปนา
พระราชอานาจนา (พ.ศ.2494-2546) โดย ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ วิทยานิพนธ์ดังกล่าวศึกษากระบวนการ
[ส ถ า ป น า พ ร ะ ร า ช อ า น า จ น า ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ผ่ า น ก า ร ด า เ นิ น ]
“โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ” สัมพันธ์กับบริบทประวัติศาสตร์การเมือง นับแต่ปี พ.ศ.
2494-2546 และนาแนวคิดอานาจนา,กลุ่มทางประวัติศาสตร์ของอันโตนิโอ กรัมชี่มาใช้ศึกษาการ
สถาปนาอานาจนาผ่านโครงการพระราชดาริที่แบ่งพัฒนาการเป็น 4 ยุค คือ
ยุคแรกเริ่ม (พ.ศ. 2494-2500) การสถาปนาอานาจนาผ่านโครงการพระราชดาริ
เกิดขึ้นเพื่อขยายพระราชอานาจออกไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบ“สมบูรณาญาสิทธิราช” สู่
ระบอบ “กษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ”ในปี พ.ศ. 2475 โครงการพระราชดาริในช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะ
สาคัญ คือ “โครงการตามพระราชประสงค์ ” ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เครือข่ายปัญญาชน
และข้าราชการ เพื่อดาเนินโครงการพระราชดาริในด้านสังคมสงเคราะห์และสื่อมวลชนส่วนพระองค์
ยุคการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พ.ศ. 2501-2523) ในยุคสงครามเย็นภายใต้เผด็จ
การทหารอย่างสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ช่วยเหลือและสถาปนาอานาจนาของสถาบันกษัตริย์ผ่านโครงการ
พระราชดาริด้วยอุดมการณ์ “กษัตริย์นักพัฒนา” เป็นการประสานโครงการเข้ากับกลไกรัฐเผด็จการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ การพัฒนาเพื่อความมั่นคง ” ที่เน้นความสาคัญในด้านสังคมสงเคราะห์ ,การ
พัฒนาเกษตรเพื่อความมั่นคงโดยกลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในชนบทห่างไกลและชาวเขา
ภาคเหนือ
ยุ ค ก าเนิ ด องค์ ก รประสานงาน (พ.ศ.2524-2530) ผู้ น ารั ฐ บาลอย่ า งเปรม
ติณสูลานนท์มีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกษัตริย์จึงทาให้การดาเนินโครงการพระราชดาริประสานเข้า
กับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ ในรูปแบบการก่อตั้ง “ ศูนย์ศึกษา
เพื่อการพัฒนา” เพื่อเป็นแบบอย่างของความสาเร็จของด้านเกษตรกรรม
ยุ คกาเนิ ดองค์กรเอกชน (พ.ศ.2531-2546)โครงการพระราชดาริได้พัฒนาจน
กลายเป็น “มูลนิธิชัย พัฒนา” เป็นองค์กรเอกชนของกษัตริย์ที่มีลั กษณะเฉพาะในสังคมไทยและมี
วัตถุป ระสงค์ส าคัญในการเผยแพร่ อุดมการณ์ “เศรษฐกิจพอเพียง” ในฐานะที่เป็น ”การพัฒ นา
ทางเลื อก” โครงการได้รั บการสนับสนุนจากขบวนการเคลื่อนไหวระดับชุมชนและองค์กรพัฒนา
เอกชนเพื่อตอบโต้นโยบายเศรษฐกิจกระแสหลักที่ล้มเหลว การศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการ
ของกระบวนการสร้างกลุ่มทางประวัติศาสตร์เพื่อประสานเครือข่ายข้าราชการและปัญญาชนในการ
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สถาปนาพระราชอานาจนาผ่านการดาเนินโครงการในพระราชดาริ
สถาบันกษัตริย์และเครือข่ายของสถาบันเข้ามามีบทบาททางการเมืองชั ดเจน
ประมาณปี พ.ศ.2516 เป็นต้นมา ท่ามกลางกระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยจากเผด็จการทหาร
เรื่อยมาในช่วงพฤษภาปี พ.ศ.2535 กระทั่งในช่วงปี พ.ศ.2547 เกิดกระแสความคิดการถวายพระราช
อานาจคืนให้กับสถาบันกษัตริย์เพื่อตัดสินปัญหาการเมืองไทย กรอบความคิดดังกล่าวถูกตั้งคาถามจน
นาเกิดกลุ่มงานวิชาการที่ย้อนกลับไปสืบค้นที่มาของพระราชอานาจและกลุ่มเครือข่ายกษัตริย์นิยม
ก่อนยุคเผด็จการทหาร
งานของธงชัย(2547)ตั้งคาถามกับสถานะ “เหนือการเมือง” ของสถาบันกษัตริ ย์
คาว่า “เหนือการเมือง” เป็นวาทกรรมทางการเมืองชนิดหนึ่งที่เอื้อให้สถาบันกษัตริย์มีลักษณะพิเศษ
ภายในระบบการเมือง ธงชัยเห็นว่าสภาวะดังกล่าวเป็นความตั้งใจให้เกิดขึ้น เพราะหากย้อนกลับไป
ช่วงก่อนการปฏิวัติ พ.ศ.2475 สังคมไทยเกิดความไม่พอใจต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 6 จนทาให้เกิดการปฏิวัติ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 โดยคณะราษฎร สาหรับวาทกรรมการ
ปฏิวัติที่ไม่นองเลือดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 7 ล้วนเป็นความเข้าใจผิด ด้วยฝ่ายนิยมเจ้า
ต้องการให้ พระมหากษัตริย์ ทรงพระราชอานาจมากเกินกว่าคณะราษฎรยินยอมจึงทาให้ เกิด การ
ขัดแย้งระหว่างฝ่ายนิยมเจ้ากับฝ่ายคณะราษฎรหลังปฏิวัติจนทาให้เกิดการนองเลือดขึ้นเมื่อคราวกบฏ
บวรเดช
ในขณะที่ฝ่ายนิยมเจ้าหมดบทบาทชั่วคราวหลังกบฏบวรเดช ความขัดแย้งระหว่าง
จอมพล ป.พิบูลสงครามกับปรีดีกลับรุนแรงขึ้น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนทาให้เกิดพันธมิตร
ชั่วคราว ระหว่างปรีดีกับฝ่ายนิยมเจ้าต่อสู้กับรัฐบาลจอมพล ป.จนสาเร็จในปี พ.ศ.2487 ฝ่ายเจ้าที่เคย
ถูกคุมขังได้รับการปล่อยตัวและกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง ในเวลาต่อมาปรีดีเองกลับตก
เป็นเหยื่อการใส่ร้ายของฝ่ายนิยมเจ้าว่ามีส่วนพัวพันการลอบปลงพระชนม์รัชกาลที่ 8 จึงทาให้การ
ต่อสู้ระหว่างฝ่ายเจ้ากับคณะราษฎรจบลงด้วยรัฐบาลของกลุ่มปรีดีถูกรัฐประหาร แม้การต่อสู้ทาง
การเมืองระหว่างสองฝ่ายจะจบลง แต่ปัญหาเรื่องพระราชอานาจของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
ยังคงอยู่ กระทั่งการฟื้นฟูบทบาทกษัตริย์ในระบบประชาธิปไตยเปลี่ยนไป ฝ่ายนิยมเจ้าจัดวางสถาบัน
กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองและเพิ่มพระราชอานาจและความชอบธรรมทางการเมืองผ่านโครงการ
พระราชดาริที่ได้รับความช่วยเหลือจากเผด็จการทหาร
ในเวลาใกล้เคียงกัน กับงานของธงชัย เพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กร
หรือเครือข่ายของสถาบันกษัตริย์ ที่เข้ามามีบ ทบาททางการเมืองไทยอย่างไร Duncan McCargo
(2006) ได้กล่าวถึงเครือข่ายของชนชั้นนาที่มีบทบาททางการเมืองในช่วงระหว่าง พ.ศ.2516-2544
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โดยมี ศู น ย์ ก ลางอยู่ ที่ พ ระราชวั ง แมคคาร์ โ กนิ ย ามว่ า เป็ น “ราชส านั ก เครื อ ข่ า ย” (Network
monarchy)
เครือข่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสถาบั นพระมหากษัตริย์โดยมีตัวแทนที่สาคัญ คือ
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในช่วงที่รัฐไทยเผชิญวิกฤตการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ พ.ศ.2535 เป็นต้นมา
พล.อ.เปรม รับหน้าที่เป็นตัวแทนของราชสานักในการจัดระบบการเมืองให้เอื้อต่อการดารงอยู่ของ
เครือข่าย อย่างไรก็ตามการแทรกแซงการเมืองบ่อยครั้งได้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของสถาบัน
พระมหากษัตริย์หลังจากที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในปี พ.ศ.2544
และ 2548 พ.ต.ท.ทักษิณกับพรรคไทยรักไทยพยายามแทนที่เครือข่ายราชสานักด้วยเครือข่ายใหม่ที่
เขาสร้างขึ้นจนทาให้เกิดความขัดแย้งและปะทะกันระหว่างเครือข่ายทั้งสองกลุ่ม
อย่างไรก็ตามคาว่าราชสานักเครือข่ายที่ McCargo ใช้อธิบายนั้นไม่ทาให้เห็ นถึง
กลุ่มเครือข่ายที่ชัดเจน จนกระทั่ง ณัฐพล ใจจริง(2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายราชสานัก ที่เกิดขึ้น
หลัง พ.ศ.2475 และมีบทบาทกับสร้างพระราชอานาจ ณัฐพลชี้ให้เห็นว่าหลังปี พ.ศ.2475 เป็นต้นมา
เกิดการต่อสู้ระหว่างกลุ่มคณะเจ้าและคณะราษฎร เพราะพระปกเกล้ามิได้ทรงเต็มใจจะสละอานาจให้
ประชาชนอย่างที่ปัญญาชนนิยมเจ้ามักกล่าวอ้างถึง นอกจากนี้พระปกเกล้าและเครือข่ายนิยมเจ้าหรือ
ที่ณัฐพลเรียกว่ากลุ่ม “ปฏิปักษ์ปฏิวัติ” ไม่ยอมรับระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ
เช่นนั้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2476-2481 จึงเกิดการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายและจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของ
ฝ่ายเจ้า
กระทั่งปี พ.ศ.2490-2500 กลุ่มนิยมเจ้าฟื้นฟูพระราชอานาจของกษัตริย์ในทุกด้าน
ผ่านตัวบทกฎหมาย สถาบันการเมืองและวัฒนธรรม จนทาให้สถาบันกษัตริย์กลับเข้ามามีบทบาททาง
การเมือง ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญฉบับปี 2492 กลุ่มอนุรักษ์นิยมได้สร้างวลีสาคัญในรัฐธรรมนูญ คือ
“ระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” ต่อท้ายคาว่า “ประเทศไทยมีก าร
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย”
อย่างไรก็ตามใน งาน Mass Monarchy ของ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลกล่าวถึงกระแส
“กษัตริย์นิยม” ที่ปรากฏตัวขึ้นในปัจจุบันแท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หรือ
หลัง 14 ตุลา แต่เป็น “ประวัติศาสตร์ที่พึ่ง สร้าง” ผ่านการโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่ อมวลชนในช่ ว ง
ประมาณ 2 ทศวรรษหลังโดยเฉพาะประเด็นสาคัญอย่าง "ทรงงานหนัก" เสนอความคิดในเชิงนโยบาย
อย่ า งกรณี “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” และความ “พระอั จ ฉริ ย ภาพ” ของรั ช กาลที่ 9 ในด้ า นเป็ น
“นักเขียน”
งานชิ้นดังกล่าวให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระแสนิยมกษัตริย์แตกต่างไปจากงานชิ้นอื่น

Ref. code: 25595608030556ZTD

23
คือ ความนิยมในสถาบันกษัตริย์ในระดับมวลชนเกิดขึ้นในห้วงเวลาเมื่อไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมพร้อม
กับการเติบโตขึ้นของชนชั้นกลางที่ ยึดกุมอุดมการณ์ดังกล่าวเอาไว้ผ่านการผลิตซ้าในรูปของคาขวัญ
สินค้า อุดมการณ์ทางการเมือง
ในงานศึกษาเกี่ยวกับพระราชอานาจของกษัตริย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ
พลังจากภายในประเทศโดยเฉพาะศาสนา เผด็จการทหาร เครือข่ายราชสานัก และสื่อมวลชน แต่ยังมี
งานอีกกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และพยายามอธิบายถึงพลังจากภายนอกประเทศโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกามีส่วนในการกาหนดภาพลักษณ์ของความเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาติ
1.6.4 การสถาปนาอานาจนาให้กับสถาบันกษัตริย์โดยเครือข่ายภายนอกประเทศ
การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น เบเนดิกท์
แอนนเดอร์ สั น (1977,1986) ได้ เ สนอให้ ศึ ก ษาในช่ ว งสงครามเย็ น เรี ย กว่ า “สมั ย อเมริ ก า”
( American Era) เนื่องจากสหรัฐฯ เข้ามาครอบงาทางการเมืองไทยผ่านการให้ความช่วยเหลือทาง
การทหารและตารวจเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ การครอบงาดังกล่าวมีผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของไทย นอกจากนี้ในงานของ ณัฐพล ใจจริง(2554)ได้ชี้ให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ไทยและสหรัฐ
อเมริกาในช่วงสงครามเย็นโดยเฉพาะในประเด็นสถาบันกษัตริย์ รัฐบาลอเมริกาอนุมัติแผนงานต่อต้าน
ภัยคอมมิวนิสต์ด้วยสงครามจิตวิทยาโดยการสร้างภาพลักษณ์ให้สถาบันกษัตริย์กลายเป็น “สัญลักษณ์
แห่งชาติ” และเผยแพร่อุดมการณ์ดังกล่ าวออกไปในพื้นที่ซุ่มเสี่ยงภัยความมั่นคงของรัฐโดยเฉพาะ
พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
วรรณกรรมทั้งหมดให้บริบทของการศึกษาเกี่ยวกับการก่อตัวของพระราชอานาจ
ของสถาบันกษัตริย์ ลักษณะการสถาปนาอานาจนาให้กับสถาบันกษัตริย์ไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือ
2 ฝ่าย คือ 1.กลุ่มบุคคลภายในประเทศ เช่น ทหารและรัฐราชการ เครือข่ายชนชั้นนาโดยการฟื้นฟู
นาระบบความเชื่อ รัฐพิธี สื่อมวลชนและโครงการพระราชดาริ 2.กลุ่มองค์กรจากภายนอกประเทศ
คือ สหรัฐ อเมริกาให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่อุดมการณ์กษัตริย์ไทย
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แต่ในการศึกษากลุ่ มบุคคลและความรู้ที่มีส่วนสถาปนาอานาจนาให้ กับสถาบัน
กษัตริย์ไทย ในงานศึกษายังขาดการพิจารณาความรู้และกลุ่ มนักวิทยาศาสตร์ ผู้ชานาญการและ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในฐานะผู้กระทาการ (actor) ทีส่ ร้างพระราชอานาจนาผ่านความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ กล่าวคือ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ระดับคณาจารย์มีบทบาทสาคัญในการผลิตสร้างและส่ง
ต่อความรู้ไปยังนักวิจัยของสถานีเพื่อเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างการยอมรับ
ให้เกิดขึ้นในระดับชุมชนโดยที่คนในพื้นที่ไม่เคยสงสัย เพราะเชื่อมั่นในความโปร่งใส ปลอดการเมือง
ของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่ผ่านสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
1.6.5 วรรณกรรมที่กล่าวถึงสถาบันกษัตริย์ในฐานะที่เป็นกลุ่มทุน
ในงานศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจไทยได้ตัดสถาบันกษัตริย์ออกจากการเป็นปัจจัย
หนึ่งในการศึกษา กระทั่งปี พ.ศ.2549 นักวิชาการบางส่วนหันกลับมาศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจของ
สถาบันกษัตริย์ คือ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล(2549)และพอพันธุ์ อุยยานนท์(2008)
สาหรับบทความ “สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คืออะไร ” ของสมศักดิ์
เป็นงานศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายถึงสภาวะตึงเครียดระหว่างสถาบันกษัตริย์และคณะราษฎรที่
สะท้อนผ่านเนื้อหา พ.ร.บ จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ฉบับ
สาหรับฉบับแรกถูกบัญญัติขึ้นในปี พ.ศ.2479 อีกสองฉบับหลังจากนั้นถูกประกาศใช้ในปี พ.ศ.2484
และ 2491 ตามลาดับ เนื้อหาพระราชราชบัญญัติทั้งสองฉบับหลังได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ ฉบับ
แรกจนทาให้สานักงานทรัพย์สินมีอิทธิพลเหนือรัฐผ่านการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา สมศักดิ์
ชี้ให้เห็นว่าสานักงานทรัพย์สินฯมีฐานะพิเศษที่ได้รับผลประโยชน์จากการตีความทั้งในรูปแบบของ
ภาษีและการเอื้อประโยชน์ให้เกิดการสะสมทุน
ในส่วนงานของ “สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับบทบาทการลงทุน
ทางธุรกิจ” โดยพอพันธุ์ เป็นงานที่กล่าวถึงสถาบันกษัตริย์ในฐานะกลุ่มทุนไทยที่มีลักษณะเฉพาะใน
การดาเนินธุรกิจ และได้รับประโยชน์จากเติบโตของเศรษฐกิจโลกในแต่ละยุคสมัยโดยแบ่งได้เป็น 3
ช่วง คือ 1.ยุคกรมพระคลังข้า งที่ 2. ยุคสานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 3. ยุคสานักทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์หลังปี พ.ศ.2540
ช่ ว งที่ 1 ยุ ค กรมพระคลั ง ข้ า งที่ ในปี พ.ศ. 2445 กรมพระคลั ง ฯมี ที่ ดิ น ใน
ครอบคลุมประมาณ 1 ใน 5 ของกรุงเทพฯ กรมพระคลังฯ ลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นสาคัญ
คือ สร้างห้องแถวและตลาดสดเพื่อเก็บค่าเช่า นอกจากนี้ยังมีการร่วมทุนกับชาวยุโรปและชาวจีนใน
การทาธุรกิจสาคัญๆ เช่น การเดินเรือ เบียร์ รถรางและเหมืองแร่ เป็นต้น
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ช่ ว งที่ 2 ยุ ค ส านั ก ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ตริ ย์ จากพระคลั ง ข้ างที่ ใ นสมั ย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์( Absolute Monarchy ) ได้ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นนิติบุคคลสมัยรัฐบาลนาย
ควง อภัยวงศ์ ด้วยการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ.
2479 และ พ.ศ. 2484 เป็ น พ.ร.บ.จั ด ระเบี ย บฝ่ า ยพระมหากษั ต ริ ย์ พ.ศ. 2491 จึ ง ท าให้ ส านั ก
ทรัพย์สินฯ สามารถลงทุนในกิจการต่างๆ คือ ธนาคาร ปูนซีเมนต์ และอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นการ
ลงทุนในสินค้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐานพัฒนาประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้สานักทรัพย์สินฯยัง
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ทั้ ง ในส่ ว นของนโยบายภาษี แ ละการปกป้ อ งธุ ร กิ จ เกิ ด ใหม่
ภายในประเทศ
ช่วงที่ 3 ยุคสานักทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์หลังปี พ.ศ.2540 "สานักงาน
ทรัพย์สินฯ" มีฐานะที่เป็นองค์กรเหนือรัฐ กล่าวคือ ในช่วงปี พ.ศ.2540-2545 ธนาคารไทยพาณิชย์
ประสบปัญหาทางธุรกิจอย่างหนัก ส่งผลให้สานักงานทรัพย์สินฯต้องเพิ่มทุนเพื่อรักษาสถานภาพการ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร แม้ สานักงานทรัพย์สินประสบความล้มเหลวจนทาให้ถูกลดสัดส่วน
การถือหุ้น แต่สานักงานทรัพย์สินฯได้นาที่ดินของสานักงานทรัพย์สินฯ ย่านทุ่งพญาไทไปแลกกับหุ้น
ของธนาคารไทยพาณิช ย์ ที่กระทรวงการคลั งถืออยู่ ในการกระทาดังกล่ าวสะท้อนถึงอานาจของ
สานักงานทรัพย์สินฯทีเ่ หนือกว่ากระทรวงการคลัง เพราะ กฎหมายระบุชัดเจนว่าการแลกเปลี่ยนที่ดิน
ต้องเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดินกับสินทรัพย์ที่ราคาเท่าเทียม
นั บ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ด้ว ยอัตราดอกเบี้ยต่ามีผ ลต่อการเคลื่ อนย้าย
เงินทุนของสานักทรัพย์สินฯจากภาคธนาคารพาณิชย์เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัททุน
ลดาวัลย์ในฐานะเป็นหน่วยงานการลงทุนในตลาดหุ้นของสานักงานทรัพย์สินฯ บริหารจัดการลงทุนจน
ทาให้เกิดผลกาไรระดับสูง
การเติบโตด้านรายได้อย่างรวดเร็วของสานักทรัพย์สิ นฯส่งผลต่อการขยายการ
ลงทุนไปต่างประเทศ ทั้งการเติบโตอย่างรวดเร็วของธนาคารไทยพาณิชย์และเครือซีเมนต์ไทยส่งผลให้
ธุรกิจในเครือของสานักงานทรัพย์สินฯ คือ บจม.เทเวศประกันภัยขยายตัวอย่างรวดเร็วตาม เพราะบ
มจ.เทเวศประกันภัยมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยของกลุ่ มบริษัทในเครือสานักทรัพย์สินฯ เช่น การ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เป็นต้น
สาหรับนโยบายค่าเช่าและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของสานักงานทรัพย์สินฯ ได้
ปรับราคาค่าเช่ารวมทั้งนาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ มาแสวงหารายได้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
อย่ า งเช่ น ส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ฯ ท าสั ญ ญาใหม่ กั บ บมจ.เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา (Central Pattana Plc)
บริเวณสยามเซ็นเตอร์เดิม เป็นต้น
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สรุปงานทั้ง 2 ชิ้นข้างต้นได้พิจารณาสถาบันกษัตริย์ในฐานะเป็นทุนซึ่งมีลักษณะ
พิเศษ คือ ทุนดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนมาอย่างยาวนาน ทุน
ดังกล่าวเข้ามามีบทบาทกับสถานีเกษตรอ่างขางหลัง ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัท
ดอยค าจ ากั ด จึ ง ท าให้ ส ถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขางกลายเป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า ให้ กั บ บริ ษั ท ที่ รั บ ได้
มาตรฐานสินค้าระดับโลก
ด้ ว ยโลกเสรี นิ ย มใหม่ เ ป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ เ รี ย กร้ อ งมาตรฐานในการผลิ ต ด้ ว ย
เครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและ
เอกชนเช่นที่กลุ่มนักคิดสายมาร์กซิสต์ที่สาคัญอย่าง David Harvey ได้กล่าวถึงเสรีนิยมใหม่ ให้การ
สนับสนุนสิทธิเอกชนและการสะสมทุนได้ขยาย “การทาให้เป็นสินค้า” (commodification) ออกไป
ในปริ ม ณฑลที่ ไ ม่ เ คยเป็ น สิ น ค้ า มาก่ อ น เช่ น กาลเทศะ สาธารณสมบั ติ พั น ธุ ก รรม การศึ ก ษา
วัฒนธรรม เป็นต้น โดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่าสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาในการแปรรูปให้
กลายเป็นสินค้า (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, 2555, น.64-86) สาหรับงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรกับ
สภาวะเสรีนิยมใหม่เช่นเดียวกับบริษัทดอยคาอาศัยกระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ก ระท าการอื่ น ที่ อ ยู่ ภ ายนอกห้ อ งทดลอง คื อ งานของ Kean Birch (2006) Jamey
Essex(2008)
งานของ Kean Birch กล่าวถึงในช่วงหลัง ค.ศ.1970 เป็นต้นมา อุดมการณ์หลักใน
ด้านเศรษฐกิจอย่างเสรีนิยมนิยมใหม่ที่ถือเป็นหัวใจสาคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจของโลก อุดมการณ์
ดั ง กล่ า วเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ งที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ดการแข่ งขั น และการสร้ า งนวัต กรรมเพื่ อ สร้า งช่อ งทาง
การตลาดสินค้าใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กั บความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่น ชีวเศรษฐกิจ (Bioeconomy)
หมายถึง เศรษฐกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ
รัฐบาลในกลุ่มประเทศโลกที่หนึ่งต่างสนับสนุนธุรกิจ ชีวเศรษฐกิจในระดับนโยบาย
แต่ ส หรั ฐ อเมริ ก ามี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บกว่า ประเทศอื่ น ๆ คื อ 1.รั ฐ มี น โยบายที่ ชัด เจนในการส่ ง เสริ มให้
บริษัทเอกชนจดลิขสิทธิ์สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการปรับแต่งพันธุ์ 2.รัฐบาลกลางให้ความช่วยเหลือในด้าน
การเงินเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพผ่านสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยเพื่อนาความรู้
ดังกล่ าวไปต่อยอดทางด้านธุร กิจ 3.รัฐ ให้ ความช่ว ยเหลื อแก่บริษัทเอกชนในเชิงนโยบายเพื่อการ
แข่งขันระหว่างประเทศ งานชิ้นนี้เป็นการกล่าวถึงแนวโน้มของธุรกิจชีวภาพในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อเมริกาที่รัฐบาลทางานร่วมกับเอกชนในการสร้างองค์องค์ความรู้และระเบียบทางกฎหมายให้เอื้อต่อ
รูปแบบธุรกิจดังกล่าว
งานของ Jamey Essex กล่าวถึง ชีวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเกิดจากเครือข่าย
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ความสัมพันธ์ในการสร้างสินค้าแบบใหม่นับตั้งแต่ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัย รัฐบาล บริษัทเอกชน
และองค์กรระหว่างประเทศ เริ่มต้นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biological science) ได้สร้างชุด
ความรู้ที่กล่าวถึงความสาคัญของงานวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพจะกลายเป็นสิ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ นอกจากนี้ ค วามก้ า วหน้ า ในสาขาดั ง กล่ า วยั ง ส่ ง ผลในแง่ บ วกต่ อ สั ง คม เช่ น ด้ า น
สุขอนามัย ยารักษาโรค และการเกษตร รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาด เป็นต้น
เมื่อเทคโนโลยีชีวภาพกลายเป็นศาสตร์ที่สาคัญด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ได้ส่งเสริมความรู้และจัดทานโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น สนับสนุนการลงทุนด้านวิจัยและ
พัฒนา นอกจากนี้รัฐบาลเข้ามาอานวยความสะดวกในการส่งผ่านงานวิจัยด้านชีวภาพและผลิตภัณฑ์
จากห้องทดลองไปสู่ตลาดโลกด้วยการนาผลงานวิจัยไปต่อยอดเป็นสินค้า จากการผลิตของบริษัทข้าม
ชาติบริษัทข้ามชาติดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่นองค์กร
การค้าโลก (WTO) ในการผลักดันเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าโดยเครื่องมือที่สาคัญ คือ กฎหมาย
ในปั จ จุ บั น อุดมการณ์หลักด้านเศรษฐกิจอย่างเสรีนิยมนิยมใหม่ถือเป็นปัจจัยที่
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น และการสร้ า งนวั ต กรรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความรู้ ท างด้ า นชี ว เศรษฐกิ จ
(Bioeconomy) เช่นเดียวกับที่บริษัทดอยคาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่นทางด้านธุรกิจอุตสาหกร
รมเกษตรจึงจาเป็นที่ต้องนาหลักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาปรับใช้กับบริษัทโดย
รั ฐ ไทยให้ ความช่ว ยในเชิงนโยบาย การเงินและการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีว ภ าพผ่ า น
สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยเพื่อนาความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดทางด้านธุรกิจร่วมถึงให้ความช่วยเหลือ
แก่บริษัทในเชิงนโยบายในการแข่งขันระหว่างประเทศ
ดังนั้นในการพิจารณากลุ่มงานกษัตริย์ศึกษามักให้ความสาคัญกับ ทหาร องคมนตรี
ระบบราชการ สื่อมวลชน เป็นต้น แต่ในงานศึกษาชิ้นนี้ ผู้ศึกษาให้ความสาคัญกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้นวิทยานิพนธ์นี้จึงต้องการนาเสนอวิทยาศาสตร์ของสถาบัน
กษัตริย์ไทย กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ภายในสถานีเกษตรอ่างขางที่ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างอานาจนาให้กับสถาบันกษัตริย์นับตั้งแต่ยุคสมัยสงครามเย็น โครงการดังกล่าว
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้กระทาการทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศเพื่อความมั่นคงแห่ง
รัฐ จนกระทั่งโครงการเปลี่ยนเป็นบริษัท และนาความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้โดยได้รับความ
ช่ว ยเหลื อจากกลุ่มนั กวิทยาศาสตร์ระดับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับบริษัท
ในการศึกษาของกลุ่ม Science and Technology Studies หรือ STS ส่วนหนึ่ง
ให้ความสาคัญกับวิทยาศาสตร์ในฐานะความรู้ที่มีส่วนในการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ดังเช่นงานที่ได้กล่าว
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ไว้ข้างต้น แต่ในการศึกษา STS ยังขาดการพิจารณาวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนในการสถาปนาอานาจให้กับ
สถาบันกษัตริย์สมัยใหม่ผ่านความรู้และเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ ผู้ชานาญการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมื อ งเช่ น เดี ย วกั บ ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องสถาบั น กษั ต ริ ย์ ไ ทย ด้ ว ยกลุ่ ม แนวคิ ด STS
โดยเฉพาะแนวคิด ANT ที่นามาใช้อธิบายถึงกระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน
กษัตริ ย์ ไทยเพื่อสร้ างความยอมรั บให้ เกิดขึ้นกับชุมชน ผู้ ศึกษาได้นาขั้นตอนการสร้างความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของปาสเตอร์จากงาน Latour มาใช้อธิบายถึงขั้นตอนการดาเนินการประกอบด้วย 3
ขั้นตอน คือ translation transformation และ transportation เมื่อกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้น
ครบถ้วนแล้วได้สร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นกับมวลชน ดังนั้นกระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ของสถาบันกษัตริย์ไทยมีกระบวนการอย่างไร
เมื่อความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์ถูกส่งต่อมายังคณาจารย์ นักวิจัย
ของสถานีและเกษตรกรตามลาดับ ผู้ศึกษาสนใจศึกษาการสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของสถานี
เกษตรหลวงอ่างขางในฐานะพื้นที่แสดงออกถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตรของกษัตริ์ย์ กระบวนการ
ดังกล่าวมีขั้นตอนที่สาคัญ 2 ขั้นตอน คือ inscription และ translation 1. literary inscription คือ
การจดจารในรูปแบบของบทความวิชาการ บันทึก กราฟ ที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของโครงการหลวง
ผลิตขึ้นและ inscription devices คือ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีหน้าที่ จดข้อมูลที่ใช้ในขั้นตอน
การผลิตความรู้ภายในห้องทดลอง และ 2.translation คือ ความรู้เหล่านั้นเกิดจากการตีความโดย
วัตถุอุปกรณ์เป็นการแปลงสภาพวัตถุหนึ่งให้เป็น กลายเป็นอีกวัตถุหนึ่งกับความรู้ที่ผลิตโดยมนุษย์และ
ข้อมูลดังกล่าวมีการยักย้าย ปรับเปลี่ยน ต่อรองซึ่งเกิดขึ้นภายในเครือข่าย-ผู้กระทาทั้ง 2 กลุ่ม ข้อมูล
การตีความภายในกระบวนการสร้างองค์ความรู้และผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ภายในสถานีเกษตรหลวง
อ่างขางมีกระบวนการอย่างไร
1.7 วิธีดาเนินการวิจัย
วิทยานิ พนธ์ฉบั บ นี้ แบ่งวิธี การศึ ก ษาออกเป็ น 2 ลั กษณะคือ 1.ศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องและ 2.การเก็บข้อมูลภาคสนามในทางมานุษยวิทยา สาหรับการศึกษาจากเอกสารผู้ศึกษา
แบ่งลักษณะการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.งานเขียนที่ถูกผลิต
ขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 กล่าวถึงพัฒนาการของโครงการหลวงนับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการเพื่อต่อสู้กับ
ภัยคอมมิวนิสต์และได้พัฒนาจนกลายเป็นโครงการเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพสกนิกร กระทั่งใน
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ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนเป็นบริษัทเอกชน คือ บริษัทดอยคาผลิตภัณฑ์อาหารจากัด
และ 2.งานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนสถาบันกษัตริย์และโครงการหลวง
ส่วนที่สองของลักษณะการศึกษา คือ การเก็บข้อมูลจากงานภาคสนาม ผู้ศึกษาเลื อก
ศึกษาสถานีเกษตรหลวงอ่างขางในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์
ชาวเขา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วโปรดให้จัดตั้งสถานีเกษตรอ่างขางขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 จาก
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อพื้นที่จากชาวไทยภูเขาจานวน 10 ไร่ สร้างเป็นสถานีวิจัยพืชเมือง
หนาว กระทั่งโครงการได้เปลี่ยนชื่อและสถานภาพเป็น“โครงการหลวง” และ “มูลนิธิโครงการหลวง”
ตามลาดับ กระทั่งในปี พ.ศ.2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราโชวาทให้โครงการ
สามารถดาเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์และทาธุรกิจจึงได้เปลี่ยนชื่อและสถานภาพเป็นองค์กร
ธุรกิจ คือ บริษัทดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด จึงทาให้ในปัจจุบันสถานีเกษตรฯ กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลนิธิโครงการหลวงและบริษัทดอยคา ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด โดยเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อ
ป้อนให้กับโรงงานของบริษัทฯ
วิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจการผลิตความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน
โครงการรวมถึงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับชีวิตประจาวันของชุมชนที่เข้าร่วมโครงก าร
จนกระทั่งได้ผลผลิตสาหรับส่งเข้าบริษัทดอยคา บุคคลที่เกี่ยวข้องมีทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิจัยใน
สาขาเกษตรศาสตร์และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
สาหรับการเก็บข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ที่ประจาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ เริ่มต้นจากการ
ติดตามการทางานของนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ พวกเขาจะเริ่มต้นทางานตั้งแต่เช้าตรู่ด้วย
การออกตรวจแปลงปลูกของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จนกระทั่งกลับเข้าไปยังที่ทางานเพื่อจดบันทึก
ข้อมูลอีกครั้งในตอนเย็น นอกจากนี้ผู้ศึกษายังติดตามกลุ่ มนักวิทยาศาสตร์กลุ่ มดังกล่าวเข้า ไปใน
ห้องทดลองที่อยู่ ในสถานีเพื่อน าข้อมูล ที่ได้ส่งต่อไปยังกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่ อ ไป
ผู้ศึกษาสังเกตการณ์ภายในห้องทดลองและพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในโครงการ ด้วยวิธีดังกล่าว
จะทาให้ เข้าใจถึงกระบวนการสร้างความรู้และกลุ่ มเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าให้กับ
บริษัทฯ เช่น กลุ่มบริษัทที่รับซื้อสินค้าจากโครงการหลวง แหล่งเงินทุน เป็นต้น
การเก็บข้อมูลในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ คือ กลุ่มลาหู่บ้านขอบด้ง อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนให้ผลิตสตรอว์เบอร์รี ผักปลอดสารพิษ และเป็นกลุ่มเกษตรกรที่
ถูกนาเสนอผ่านสื่อในฐานะชุมชนตัวอย่างของโครงการฯที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบให้กับบริษัทและน้อม
นาหลักการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับคนในชุมชน กลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาหมู่บ้านขอบด้ง คือ กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มลาหู่ ที่อพยพมาจากฝั่งพม่ามาตั้งถิ่นฐาน
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อยู่บริเวณสันเขาบ้านหลวงประมาณปี พ.ศ. 2500 กระทั่งในเวลาต่อมากลุ่มลาหู่อพยพออกจากบ้าน
หลวงอีกครั้ง เพราะเกิดโรคระบาดจนทาให้ผู้คนล้มตายเป็นจานวนมากประกอบกับถูกจีนฮ่อ ว้า และ
ไทใหญ่รุกราน พวกเขาจึงถอยร่นมาอยู่ที่บ้านคุ้มบริ เวณที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและบ้าน
ขอบด้งตามลาดับ กลุ่มลาหู่มีพื้นที่ทากินเป็นของตนเองและได้รับพื้นที่จัดสรรจากโครงการฯ
ในอีกส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์ในการศึกษากลุ่มคนที่เข้าร่วมโครงการ
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับชีวิตประจาวัน ด้วยผู้ศึกษาจะ
ติดตามและสังเกตการณ์กิจวัตรประจาวันของกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นจวบจนสิ้นสุดเวลาทางาน
พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรในรอบหนึ่งปีว่ามีขั้นตอนการดาเนินงานอย่างไร นอกจากนี้ผู้ศึกษาจะ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นภายในชุมชนและในส่วนของกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นโดยโครงการหลวงซึ่งคน
ภายในชุมชนต้องเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วมในหลายลักษณะ
และในหลายพื้น ที่ร วมทั้ ง การสั มภาษณ์ เชิง ลึ ก อย่า งเป็ นทางการเพื่ อหาคาตอบว่า ผู้ กระท าการ
เครือข่ายทางสังคมหรือปัจจัยทางสังคมใดที่ส่งผลกระทบกับแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบที่ทางกลุ่ม
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ตั้ ง มาตรฐานการผลิ ต อย่ า งไรและการด าเนิ น ปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาส ตร์ ใ นระดั บ
ชีวิตประจาวันของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีลักษณะอย่างไร
1.8 เนื้อหาของวิทยานิพนธ์โดยสังเขป
บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา อธิบายถึงที่มาของคาถาม
โจทย์วิจัย พื้นที่ศึกษา แนวคิดที่นามาใช้ คือ กลุ่ม Science and Technology Studies หรือ STS
เพื่ออธิบายถึงวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ บริบททางสังคม ร่วมถึงวิทยาศาสตร์ได้ถูกนามาใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของรัฐและสถาบันกษัตริย์ไทย
บทที่ 2 กล่าวถึงก่อตัววิทยาศาสตร์ของกษัตริย์ไทยโดยมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็น
พื้ น ที่ ตั ว อย่ า งของกระบวนการท างาน นอกจากนี้ ผู้ ศึ ก ษายั ง ต้ อ งการน าเสนอประวั ติ ก ารก่ อ ตั้ ง
หน่วยงานภายในสถานี และพันธกิจในการทางาน
บทที่ 3 กลุ่มนักวิจัยของสถานีแบ่งออก 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย นักวิจัยระดับคณาจารย์
นั กวิจั ย ประจ าสถานี และผู้ ช่ว ยนั กวิจัย นักวิจัยทั้งสามกลุ่ มมี บทบาทส าคัญ กั บการสร้ างความรู้
วิทยาศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์ไทย
บทที่ 4 ในขั้นตอนของการสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของสถานีเกษตรไม่ได้ดาเนินไป
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ตามระเบียบของวิทยาศาสตร์ หากความรู้ดังกล่าวถูกปรับเปลี่ยน/ต่อรองในกลุ่มนักวิจัย จนกระทั่ง
ความรู้ดังกล่าวถูกเผยแพร่ให้กับเกษตรกร แต่นักวิจัยไม่สามารถดาเนินการทางวิทยาศาสตร์ได้ตามที่
ศึกษาและวิจัย เพราะกลุ่มชาติพันธุ์ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ
บทที่ 5 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญในการสร้างพระราชอานาจนาให้เกิดขึ้นกับสถาบัน
กษัตริ ย์ ไทย ผ่ านโครงการวิทยาศาสตร์ อย่างเช่น สถานีเกษตรหลวงอ่างขางและการตีความของ
นักวิทยาศาสตร์ในเครือข่ายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับสถาบันกษัตริย์
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บทที่ 2
วิทยาศาสตร์กับสถาบันกษัตริย์ไทย
ในการศึกษาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์หรือ Science and Technology Studies
(STS) ผู้ศึกษาพบว่ามีกลุ่มงาน STS ที่กล่าวถึงวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์เพื่อสร้างสร้างรัฐชาติ
สมั ย ใหม่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น บุ ค คลส าคั ญ ในสั ง คม(State-making) เช่ น เดี ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอานาจรัฐในงาน Carroll(2006) ที่กล่าวถึงการสร้างรัฐชาติใหม่
ของประเทศไอร์แลนด์ในฐานะพื้นที่ทดลองเพื่อการปกครองของประเทศอังกฤษ โครงการดังกล่าว
เป็นการประสานความรู้ระหว่างเครื่องมือทางวิศวกรรมและการปกครองเข้าไว้ด้วยกัน เช่นเดียวกับ
งานของ Hodage(2007) ที่กล่าวถึงโครงการพัฒนาของอังกฤษในประเทศอาณานิคมแถบแอฟริกา
อังกฤษได้ระดมกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆ มีจุดมุ่งหมายของโครงการ
ดังกล่ าวเพื่อบริ ห ารจั ดการประเทศอาณานิคมให้ กลายเป็นแหล่ งผลผลิ ตทางเกษตรที่ส าคัญของ
ประเทศเจ้าอาณานิคม
แต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่การศึกษาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทยให้ความสาคัญกับกรอบ
คิดทางศาสนา เช่น ในงานของ Tambiah(1976) กล่าวถึงแนวคิดจักรวาลวิทยาแบบพุทธศาสนาที่เชื่อ
ว่ากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของมณฑล (mandala) และเป็นจักรพรรดิแห่งสากล (Universal Emperor)
หรืองานของ Geertz (2001) อธิบายที่มาของอานาจของผู้ปกครองในบาหลีช่วงก่อนยุคอาณานิคมนั้น
มาจากศาสนาพราหมณ์เรียกรูปแบบรัฐดังกล่าวว่า รัฐนาฎกรรม (theater state) แต่ในการศึกษา
ทั่ว ไปยั งขาดการพิ จ ารณาการสร้ า งสถาบั น กษั ตริ ย์ ไ ทยด้ ว ยวิท ยาศาสตร์ ( Monarchy-making)
กล่าวคือ การพิจารณาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้ชานาญการและเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์มีสถานะเป็นผู้กระทาการ (actor) เพื่อหนุนเสริมพระราชอานาจของสถาบันกษัตริย์
สมัยใหม่
ฉะนั้ น บทนี้ ต้องการกล่ าวถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมื อ
สาคัญในการสร้างสถาบันกษัตริย์ซึ่งสัมพันธ์กับบริบทช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่วิทยาศาสตร์เพื่อบริหาร
พื้น ที่สู งและต่อสู้ กับ ภั ย ความมั่น คงของรัฐ ในยุ คสงครามเย็น และความรู้ด้านวิท ยาศาสตร์ ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ให้สถาบันกษัตริย์กลายเป็นนักพัฒนาที่หยิบเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อสร้ าง
ความกินดีอยู่ดีให้กับพสกนิกรที่อยู่ห่างไกล กระทั่ง นักวิทยาศาสตร์ได้นาสถาบันกษัตริย์เข้าสู่ยุคเสรี
นิยมในฐานะผู้ผลิตสินค้าตามระเบียบการค้าแบบใหม่
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2.1 สถาบันกษัตริย์ไทยกับวิทยาศาสตร์สายเกษตร
ความเป็นกษัตริย์ของไทยได้รับแนวคิดทางศาสนามาอธิบายถึงสถานภาพของกษัตริย์ใน
ฐานะที่เป็ น จั กรพรรดิแห่ งสากล (Universal Emperor) หรือจักรวาทิน (Chakravartin) มีส ถานะ
กษั ต ริ ย์ เ หนื อ กษั ต ริ ย์ นั่ น ก็ คื อ จั ก รพรรดิ ร าช ถื อ เป็ น ยุ ค สมั ย ที่ บ้ า นเมื อ งจะเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง
(Tambiah,1976,p.96) แนวคิดแบบพุทธมหายานและเถรวาทที่ กล่ าวถึ ง กษัต ริย์ มีฐ านะเป็ น พระ
โพธิสัตว์(bodhisattva)หมายถึงผู้จุติลงมาบาเพ็ญบารมีช่วยเหลือผู้คนเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการ
เป็ น พระพุทธเจ้ าต่อไปในภพหน้ า (Reynolds, 2006, pp.205-206) และคติแบบฮินดูของการเป็น
สมมติเทพที่ได้รับมาจากสมัยอยุธยา อย่างไรก็ตามคติความคิดดังกล่าวได้รับการสั่นคลอนในช่วงยุคล่า
อาณานิคมจึงทาให้รัชกาลที่ 4 ทรงปรับภาพลักษณ์ในสถาบันกษัตริย์ให้ ทันสมัยผ่านการรับวิธีการ
คานวณดวงดาวด้วยวิธีการดาราศาสตร์แบบตะวันตกเพื่อทานายช่วงเวลาเกิดสุริยุปราคาและรัชกาลที่
5 ปรับปรุงระเบียบวิธีการปกครองที่เคยอ้างอิงกับสิทธิตามหลักศาสนาเพื่ อเรียกเก็บภาษีจากกลุ่ม
ประเทศราชในขอบขันต์ สีมาเป็นการรับวิธีคิด รัฐชาติแบบตะวันตกที่มีขอบเขตและอานาจในการ
ปกครองอย่างชัดเจนถือเป็นการกระชับอานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
ชนชั้นนาไทยถือเป็นกลุ่มที่เลือกรับหรือผู้รักษาประตู (Gatekeeper) นาวิทยาการต่างๆ
เข้ามาโดยที่สิ่งที่แรกรับเข้ามาต้องไม่ส่งผลกระทบกับกรอบคิดเดิม คือ พุทธศาสนาถือเป็นเสาหลัก
(ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2541, น.253-313)วิทยาการใหม่ต้องถูกตีความให้ กลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยในลักษณะที่วิทยาการดังกล่าวเป็นเรื่องของทางโลก แต่การสอนทางศาสนาเป็นเรื่อ ง
ทางธรรม 1 ดั ง เช่ น ในงานของทวี ศั ก ดิ์ (2541)ได้ ก ล่ า วถึ ง ชนชั้ น น าได้ เ ลื อ กรั บ วิ ท ยาการตะวั น ตก
อย่างเช่น การทหาร การสาธารณะสุข การขนส่ง เนื่องจากวิทยาการดังกล่าวไม่ได้กระทบกับกรอบคิด
ของสังคมสยามโดย ชนชั้นนาสยามได้แยกแยะระหว่างความรู้ทางโลกและความรู้ทางธรรมที่ผูกพันกับ
พุทธศาสนาอย่างแนบแน่น ด้วยวิธีคิดดังกล่าวจึงทาให้ความรู้แบบตะวันตกกลายเป็นเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมของสยาม

1

สถานการณ์ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นเช่นในงานของ Mizuno (2009) ที่กล่าวถึง
สังคมญี่ปุ่นที่ช่วงยุคเมจิที่มีการแรกรับวิทยาศาสตร์เข้ามาพัฒนาประเทศ ความเป็นวิทยาศาสตร์แบบ
ญี่ปุ่นได้ประสานแนวคิดแบบจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และศาสนาแบบขงจื้อจนเป็นที่มาของคากล่าวที่ว่า
“Westerrn science and teachnology and Eastern ethic” (Mizuno, 2009 ,pp 77-78)
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กลุ่มคนที่มีบทบาทสาคัญกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา
คือ กลุ่มขุนนางเก่าที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ กระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองกลุ่มขุนนาง
ส่วนหนึ่งได้กลายมาเป็นข้าราชการในระบบการปกครองใหม่และท้ายที่สุดกลุ่ม คนดังกล่าวได้กลับมา
สนับสนุนสถาบันกษัตริย์อีกครั้งผ่านโครงการพระราชดาริต่างๆที่ต้องพึ่งพาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
กล่ าวคือ ระยะเริ่ มต้น ก่อตั้งวิช าเกษตรให้ เป็นระบบโรงเรียนเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยให้อุดหนุนการทาไหมและในภายหลังกลุ่มขุนนางเพิ่ม
วิชาการเพาะปลูกพืชเข้าในหลักสูตร หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2449 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไหม
เป็นโรงเรียนวิชาการเพาะปลูก กระทั่งในเวลาต่อมารัชกาลที่ 6 ส่งขุนนางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
เพื่อสร้างความทันสมัยในการผลิตพืชผลทางการเกษตร
กลุ่ ม คณาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาจากต่ า งประเทศและมี บ ทบาทส าคั ญ กั บ วงการ
เกษตรศาสตร์ต่อมา คือ พระช่วงเกษตรศิลปการ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจและหลวงอิงคศรีกสิการ
หรื อ ที่ เ จ้ า พระยาธรรมศั ก ดิ์ ม นตรี เสนาบดี ก ระทรวงธรรมการขนานนามทั้ ง สามท่ า นว่ า
“สามเสือเกษตร” ท่านทั้งสามมีบทบาทสาคัญในการขยายโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม 1ไปทุก
ภูมิภาคและร่วมงานกับหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ก่อตั้งหนังสือพิมพ์กสิกรหนังสือพิมพ์การเกษตร
สมัยใหม่ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัชกาลที่ 7 (อินทรี จันทรสถิตย์, 2533, น.1-17) โดยทั้งสามท่านมี
บทบาทสาคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเวลาต่อมา
ความเป็ น วิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งต่ อ รองกั บ ความคิ ด ทางศาสนา ดั่ ง จะเห็ น ได้ จ าก
นักวิทยาศาสตร์ให้ความสาคัญกับศาสนา ในฐานะความรู้ที่ อยู่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์ เช่น ศ.ดร.ระวี
ภาวิ ไ ล(2535)ราชบั ณ ฑิ ต สาขาดาราศาสตร์ 2 ที่ ก ล่ า วถึ ง พุ ท ธศาสตร์ เ ข้ า ถึ ง ความจริ ง ได้ ม ากกว่ า
1

อุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ ข องประเทศไทยได้ รับ อิ ทธิ พลจากแนวคิ ด และแนวทางของวิ ท ยาลั ย
การเกษตรที่เรียกว่า “land-Grant College” ถือกาเนิดขึ้นประเทศสหรัฐอเมริกาประสบภาวะขาด
ดุลการค้าในปี ค.ศ.1838 รัฐสภาจึงอนุมัติงบประมาณเพื่อการศึกษาการเกษตรกรรมเป็นครั้งแรก
สาหรับการศึกษาในระดับสูงและเปิดเสรีการศึกษาให้ลูกหลานเกษตรกรเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐโดยกระจายตัวออกไปตามมลรัฐต่างๆ พันธกิจของ Land-Grant College
เพื่ อ ผลิ ต บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาเกษตร การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาความรู้
การเกษตร การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้การเกษตรต่อชุมชน(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล , 2547, น.
45-47)
2 ดร.ระวี ภาวิไล กล่าวถึงความสาคัญของพุทธศาสนาที่ควรมีอยู่ควบคู่ภายในวิทยาศาสตร์ ความรู้ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น เรื่ อ ง คาดคะเนว่ า ในปรากฏการณ์ ห ลากหลายเรี ย กว่ า ธรรมชาติ นั้ น น่ า จะมี
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วิทยาศาสตร์ และเสน่ห์ จามริก ที่มองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเหมือนวัฒนธรรมอาณานิคม
อีกแบบหนึ่งของต่างชาติที่เข้า มาตักตวงผลประโยชน์ ของชาติ (เสน่ห์ จาริก, 2532, น.39-47) สิ่งที่
เหมาะสมที่สุดในทัศนะของเสน่ห์ คือให้ความสาคัญกับ “วิทยาศาสตร์เชิงพุทธ” หมายถึงการนาพุทธ
ศาสนาเข้ามาเป็น จุดเริ่มต้นของความรู้ที่เชื่อมโยง ความเป็นมนุษย์และชีวิตซึ่งแตกต่างจากทฤษฎี
ความรู้ภายใต้อารยธรรม ตะวันตกสมัยใหม่หรือวิทยาศาสตร์ได้ปฏิเสธคุณค่านี้ (เสน่ห์ จาริก, 2532,
น.71-72)
เมื่อวิทยาศาสตร์ถูกปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันกษัตริย์ไทย กล่าวคือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดาเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลและนา
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปแก้ไขปัญหาให้พสกนิกร โครงการของสถาบันกษัตริย์เน้นในเรื่องดิน
(แกล้งดิน) น้า(ฝนหลวง) ชลประทาน(แก้มลิง) ข้าว(พันธุ์) ส่วนหนึ่งภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์มี
ความซ้อนทับระหว่างความเป็นกษัตริย์ตามคติความเชื่อแบบโลกตะวันออก คือ พระโพธิสัตว์ แนวคิด
เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์1ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานมีความหมายคล้ายคลึงกัน คือ บุคคลผู้ที่มีความ

หลักเกณฑ์อย่างไรบ้างที่พอจะยึดถือเป็นแนวทาง สาหรับปฏิบัติการใน ชีวิตและสังคมได้ด้วยความ
มั่นใจตามสมควร สมมติฐาน ทฤษฎีและกฎทางวิทยาศาสตร์อันเป็น องค์ประกอบของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ย่อมมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประสบการณ์ ใหม่ได้เสมอ จึงไม่ใช่สัจ
ธรรมสุดท้าย แต่ก็มีประโยชน์ยิ่งเมื่อนาไปประยุกต์เป็นเทคโนโลยีอานวยความสะดวกสบายในการ
ดารง ชีวิตโดยชอบธรรม ข้อจากัดอีกประการหนึ่งของวิทยาศาสตร์ก็คือได้ละเลยที่จะ ขยายขอบเขต
เข้าไปสู่ด้านนามธรรม คือ เรื่องของ จิตใจซึ่งธรรมชาติ เช่น เดียวกับโลกแห่งสสารวัตถุหรือ รูปธรรม
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ในเรื่องของชีวิตจิตใจจึงนับว่า ผิวเผินไม่เพียงพอที่จะยึดถือเป็น หลัก
ปฏิ บั ติ ชี้ น าทางชี วิ ต และสั ง คมได้ พุ ท ธธรรมเป็ น ระบบความรู้ ค วามเข้ า ใจแจ้ ง ในสรรพสิ่ ง อั น
เนื่องมาจากความตรัสรู้ของพระสัมมาพุทธเจ้า ท่านผู้บรรลุความรู้เองโดยขอการประกาศความตรัสรู้
ของพระตถาคตเป็ น การ ประกาศศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ที่ จ ะหยั่ง สั จ ธรรมหรือ สภาพเป็ น จริ งของ
ธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นโดยตรงไม่ใช่ทางระบบ การคาดคะเน เช่นกับวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.ระวี ภาวิไล,
2535, น.3-4)
1 ค าว่ า โพธิ สั ต ว์ แปลว่ า ผู้ ข้องอยู่ ใ นความรู้ หมายถึง บุ ค คลที่ จ ะตรั ส รู้ เ ป็ น พระพุ ท ธเจ้ า ในอนาคต
นอกจากนี้ นั กวิช าการทางพุ ทธศาสนาได้ให้ ความหมายของคาว่า “โพธิสั ตว์ ”ไว้ห ลากหลาย แต่
ส่วนมากมักเป็นไปในแนวเดียวกัน เช่น ศาสตราจารย์ เสฐียร พันธรังษี (เสฐียร พันธรังษี,2521, น.48)
ให้ความหมายไว้ว่า “โพธิสัตว์” คือ ผู้ข้องอยู่ในโพธิ คือ ความรู้ ผู้ที่เข้าถึงพุทธิภาวะตรัสรู้เป็นพุทธใน
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มุ่งมั่นบาเพ็ญบารมีช่วยเหลือประชาชนเพื่อกลายเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและคติแบบโลกตะวันตก
ที่ให้ความสาคัญกับความรู้และผู้ชานาญการด้านวิทยาศาสตร์ในฐานะความหวังใหม่เพื่อสร้างการ
พัฒนาให้กับประเทศ เช่น ในงานของ Midgley(1993) ที่เห็นว่าความรู้วิทยาศาสตร์ เข้ามาทาหน้าที่
แทนศาสนาในฐานะผู้มาโปรดคนใหม่(Science as Salvation)
เริ่มต้นจากนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้สร้างภาพลักษณ์ และอัตชีวประวัติให้กับสถาบัน
กษัตริ ย์ ผ่ านกลุ่ ม นั กวิทยาศาสตร์ ที่เคยทางานร่ว มกับพระมหากษัตริย์ของไทย อัตชีว ประวัติของ
กษัตริย์ไทยมีความซ้อนทับระหว่างการเล่าเรื่องแบบมหาวีรบุรุษ และอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์
กล่าวคือ ลักษณะการเขียนเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของสถาบันกษัตริย์ มีความเป็นตานานของมหา
วี ร บุ รุ ษ ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ แก่ ช นชั้น นาในฐานะที่ ก าหนดความเป็น ไปของสั ง คมโดยเฉพาะในด้าน
วิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงอัจริยภาพของกษัตริย์ไทยตั้งแต่วัยเยาว์1จนกระทั่งเริ่มต้นโครงการพระราชดาริ
วันข้างหน้า หรืองานของสุชีพ ปุญญานุภาพ ให้ความหมายไว้ว่า “โพธิสัตว์” หมายถึง สัตว์ผู้จะได้ตรัส
รู้หรือบุคคลผู้จะได้เป็นพระพุทธเจ้า (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2541, น.176)
1การใช้ชีวิตและการทางานที่มีระบบระเบียบมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทาให้เกิดแนวทางหรือแผนงาน
สาหรับการปฏิบัติจากนั้นจึงทดลองปฏิบัติหาข้อสรุปและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น จนกระทั่งนาไปใช้
ปฏิบั ติงานจริ งและยั ง มีก ารติ ดตามผลในระยะยาว เพื่อนามาปรับปรุ ง การทางานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
กระบวนการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระ
ราช ทานบรมราโชวาทแก่ คณะกรรมการสโมสรออนส์สากลภาค 310 ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25
กันยายน พ.ศ.2512 ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐานว่า “...ในด้านชลประทานหรือด้านป่าไม้นี้ก็
อาจจะมีบางคน เข้าใจว่าทาไมจึงสนใจและบางคนไม่เข้าใจทาไมฉันเองสนใจเรื่องชลประทานหรือ
เรื่องป่าไม้จาได้เมื่ออายุ 10 ขวบ ที่โรงเรียน มีครูคนหนึ่งสอนเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการอนุรักษ์ดิน
นอกจากนี้ ก ารสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ ก ษั ต ริ ย์ มี ค วามอั จ ฉริ ย ภาพด้ า นการช่ า งหรื อ
วิศวกรรมศาสตร์นั้นได้ฉายแววตั้งแต่ทรง พระเยาว์จนกระทั่งปัจจุบันผ่านกลุ่มบุคคลที่อยู่รอบข้าง เช่น
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงเหตุที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว โปรดงานช่างวิศวกรรมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ในหนังสื อ ในหลวงนางช่างใหญ่ของ
แผ่นดินว่า “ท่านเคยเล่าให้ฟังเมื่อตอนเด็กๆ นั้นท่านมีความสนพระทัยในงานช่างมากสมัยที่ท่านอยู่
ประถมต้นที่สวิตเซอร์แลนด์นั้น เขามีวิธีการสอนเด็กยก ตัวอย่างเช่นการวาดรูปภาพให้เข้าใจเรื่องเส้น
เรื่องฟอร์มของรูปแบบ นั้นมีแบบฝึกหัดอยู่อันหนึ่ง ครูจะวาดรูปทรงกลม ทรงรี หรือรูปต่างๆบน
กระดาษแล้วลบทิ้ง แล้วให้เด็กจาแล้ววาดตามเริ่มจากง่าย แล้วยากขึ้นๆ ทุกที เวลายากๆท่านบอกว่า
บางที เ พื่ อ นทั้ ง ชั้ น ท าไม่ ไ ด้ เ พราะมี นิ สั ย ทางด้ า นนี้ ” ในด้ า นความเป็ น นั ก ประดิ ษ ฐ์ ข อง
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ลักษณะการนาเสนอภาพลักษณ์ดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของ หลักธรรมตามพระราชปณิธานและ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
ตัว อย่ างการน าความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ม าใช้ ในการสร้ างภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ กั บ สถาบั น
กษัตริย์ เช่น งานในด้านน้าในปี พ.ศ. 2499 ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และ
ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล สนองพระราชดาริ คิดค้นวิธีการทาฝนเทียม คณาจารย์ทั้งสามท่าน เริ่มต้น
ศึ ก ษาและน าวิ ธีก ารท าฝนในต่า งประเทศ เช่ น สหรั ฐ อเมริก า ออสเตรเลี ย และอิ ส ราเอล มา
ประยุกต์ใช้กับสภาพอากาศของเมืองไทย ภายใต้การพระราชทานข้อแนะนาจากองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
งานในด้านดิ น พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หั ว รัช กาลที่ 9 มี พระราชด ารัส เกี่ ย วกั บ
โครงการแกล้ งดิน อย่ างเป็น ทางการ ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2535 เริ่มดาเนินการทดลองภายใน
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส พระราชดาริโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขดิน
เปรี้ยวจัดจนทาการเพาะปลูกไม่ได้ เนื่องจากมีกรดกามะถันอยู่เป็นจานวนมาก การแก้ไขดินเปรี้ยว
ตามแนวพระราชดาริด้วย การแกล้งดิน คือ การทาดินให้แห้งและเปียกสลับกันเพื่อเร่งปฏิกิริยา ทาง
เคมีของดินให้มีความเป็นกรดจัดมากขึ้นจนถึงขั้นสุด จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ของโครงการ จะทดลอง
ปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยวิธีต่างๆ การแกล้งดินตามแนวพระราชดาริ ทาให้พื้นดินที่เปล่าประโยชน์และ
ไม่สามารถเพาะปลูกได้กลับฟื้นคืนสภาพและเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่ง
งานในด้านพันธุ์ข้าว ส่วนหนึ่งพระมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีส่วน
ร่วมในการทานาเสี่ยงทายคือ พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีกรรมดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูขึ้น ใน
สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรัชกาลที่ 9 เห็น
ถึงความสาคัญของการวิจัยและพัฒนาด้านการปลูกข้าว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการทดลอง
ผลิตข้าวในพื้นที่โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆ
ทั่ว ประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็ นต้นมา เช่นที่ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 26

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประวัติว่าเมื่อครั้งทรงศึกษาอยู่ในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ได้
ทรงประดิษฐ์ของ เล่นด้วยพระองค์เอง เช่นเครื่องร่อนและเรือรบจาลอง เป็นต้น และหลังจากเสด็จนิ
วัติพระนครแล้วได้ทรง ประดิษฐ์ “เรือมด” “เรือซูเปอร์มด” ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนให้เห็นถึง
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จอยู่หัวในการผสมผสานความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ความ
สนใจพระราชหฤทัยในด้านการต่อเรือและพระวิริยะที่ทรงทาสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จตามเป้าหมาย เข้า
ด้วยกันอย่างลงตัว (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2550, น.32-33)
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สิงหาคม พ.ศ.2531 ความว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนานั้นแม้จะมีการปลูกข้าว ก็อาจมีการปลูกข้าวใน
ลักษณะต่างๆกัน หรือดูว่าในภูมิประเทศอย่างนี้เราจะปลูกอย่างไร อาจจะไม่ถูกหลักวิชาการก็ได้ แต่
ว่าชาวบ้านเขาทาอย่างนั้นเราก็ทดลองบ้าง หรือว่าถ้าปลูกข้าวไม่เกิดประโยชน์ก็ลองแก้ไขใช้วิธีอื่นบ้าง
จะเป็นชลประทานก็ได้ หรือด้านพัฒนาที่ดินหรือด้านวิชาการเกษตรนามาประยุกต์เพื่อที่จะให้ได้ผล
มากขึ้ น ”(ชั ช ชั ย ภู วิ ช ยสั ม ฤทธิ์ , 2552,น.127) โครงการดั ง ล่ า วได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการข้าวและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาพันธุ์ข้าว1
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงปรับเปลี่ยนประเพณีโบราณใน
ส่วนของพระราชตาหนักส่วนพระองค์อย่างเช่น พระตาหนักจิตรลดารโหฐานทีถ่ ูกสร้างขึ้นสมัยรัชกาล
ที่ 6 ที่ตั้งชื่อพระตาหนักตามชื่อสวนแห่งหนึ่งของพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่เป็นดั่งตัวแทนที่
พานักสมมติเทพ2 ให้กลายเป็นสถานีทดลองโครงการส่วนพระองค์ ด้านการเกษตร และทรงเปลี่ยน
1

ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องข้าวเช่นเดียวกับงานของ Emiko Ohnuki-Tierney(1993) พิธีกรรมเกี่ยวกับ
การเกษตรมีความสาคัญกับหัวหน้า/ผู้ปกครองเพื่อเสริมอานาจ เช่นเดียวกับสังคมไทยที่กษัตริย์ให้
ความสาคัญกับข้าวทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธี กรรมและการนาวิทยาศาสตร์มาพัฒนาสายพันธุ์ข้าว
เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรไทย
2 พระตาหนักจิต รลดารโหฐาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2456 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัว ณ บริเวณทุ่งส้มป่อย ซึ่งเป็นทุ่งนาระหว่างพระราชวังสวนดุสิตกับวังพญาไท (ปัจจุบันคือ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) โดยโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงนคร
บาลจั ดสร้ างพระตาหนั กขึ้น โดยมีพระยาวิศุกรรมศิล ปประสิ ทธิ์ (น้อย ศิล ปี) เป็นผู้ ควบคุมและ
ดาเนินการก่อสร้าง เพื่อทรงใช้เป็นที่รโหฐานสาหรับทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ รวมทั้งราชเสวกจะได้
มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุ่งส้มป่อยว่า
สวนจิตรลดา พระราชทานนามพระตาหนักว่า "พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน" บริเวณรอบพระตาหนัก
มีการขุดคูและทากาแพงรั้วเหล็กโดยรอบ มีประตู 4 ทิศ พระราชทานชื่อประตูตามสวนจิตรลดาของ
พระอินทร์และท้าวโลกบาล คือ ด้านทิศตะวันออก ชื่อประตู “พระอินทร์อยู่ชม” ด้านทิศใต้ ชื่อประตู
“พระยมอยู่คุ้น” ด้านทิศตะวันตก ชื่อประตู “พระวรุณอยู่เจน” และด้านทิศเหนือ ชื่อประตู “พระกุ
เวนอยู่ เฝ้ า ” ในปั จ จุ บั น เป็ น ทางเข้าออกได้เพียง 3 ทิศ เว้นทิศตะวันออก มีส ะพาน 2 สะพาน มี
ประตูน้า 2 ประตู และมีซุ้มทหารยาม 30 ซุ้ม ความสาคัญของประตู “พระวรุณอยู่เจน” เป็นประตู
ส าหรั บ เสด็ จ พระราชด าเนิ น ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ และ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีน าถ(สานั กงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ, 2551)
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พระตาหนักตามหัวเมืองต่างๆ ที่แสดงถึงขอบขัณฑสีมาของพระราชอานาจ ให้ กลายเป็นสถานีวิจัย
ศูนย์ศึกษา เช่นที่ทรงพระราชดารัสว่า “แล้วก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นนะ ถ้าหากไม่สร้างพระตาหนักแต่ว่า
สร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหม เขาก็บอกยินดี ก็เลยเริ่มทาในที่นั้น” (ชัชชัย
ภูวิชยสัมฤทธิ์, 2552,น.184) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดารัสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการ พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2526
ความตอนหนึ่งว่า“ เป็นสาธิตการ พัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกด้านของชีวิตประชาชน
ที่จะเลี้ยงชีพในท้องถิ่นที่จะทาอย่างไร และได้ เห็นวิทยาการแผนใหม่สามารถที่จะหาดูวิธีจะทามาหา
กินให้มีประสิทธิภาพ ด้านหนึ่งก็เป็นจุดประสงค์ของศูนย์ เป็นสถานที่สาหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่
เพราะว่าแต่ละท้องที่มีสภาพฟ้า อากาศและประชาชนในท้องที่ต่างๆ กันก็มีลักษณะแตกต่างกันมาก
เหมื อ นกั น กรมกองต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประชาชนทุ ก ด้ า นได้ แ ลกเปลี่ ย น” (มู ล นิ ธิ
บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2550, น.35-37)
วิทยาศาสตร์ในบริบทของสังคมไทยถูกทาให้เป็นเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์ไทยเพื่อ
บาเพ็ญบารมีโดยผู้ที่จะใช้วิทยาศาสตร์ต้องเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมในแบบพุทธศาสนาดังเช่นที่ ดร.สุเมธ
ตัน ติเวชกุล เลขาธิการมูล นิ ธิชัย พัฒ นาให้ สั มภาษณ์แก่ส มาคมวิทยาศาสตร์เ มื่อวัน ที่ 3 มกราคม
พ.ศ.2550 ว่า
วิธีคิดของพระองค์ท่านมีตรรกะ มีเหตุผล มีระบบในทุกสิ่ง ไม่ใช่พอมีปัญหาเข้ามาแล้ว
จะทาทันทีทันใด พระองค์ท่านจะใช้เวลาคิดพอสมควร และประมวลความคิดของท่าน
อย่างมีระบบ ซึ่งความจริงก็คือหลักธรรมะในพุทธศาสนานั่นเอง หาต้นเหตุก่อนว่าเป็น
อย่างไร แล้วหาวิธีการแก้ไข หลังจากแก้ไขแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร กระบวนการคิด
ของพระองค์ท่านเป็นระบบเลย อีกประการ คือ พระองค์ท่านยึดเอาธรรมชาติเป็นหลัก
ยึดธรรมะ นั่น คือธรรมดา เป็นหลักในการวางระบบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกสิ่ง
ทุกอย่างจึงเรียบง่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผ่านระบบการคิดมาก่อน
(มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย, 2550, น.40)
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เช่นเดียวกับที่ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อานวยการสถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร ได้ถวายงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรน้า กล่าวถึงในหลวง
รัชกาลที่ 9 ความว่า
พระองค์พระราชทานแนวพระราชดาริในเรื่องการทางานทั้งทางตรงและทางอ้อมว่าจะ
ทาอะไรต้องศึกษาให้ครบถ้วนและต้องไปดูตัวอย่าง ต้องไปดูพื้นที่จริงเพื่อจะทาให้ ได้
ข้อมูลจริงและเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง หลังจากนั้นนาข้อมูลมารวบรวมจัดทาผัง
ความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอีกทั้งทรงสอนให้คิดอย่างรอบด้านทาอย่าง
รอบคอบ พระองค์ท่านทรงสอนให้ทางานอย่างเป็นระบบ ทรงเล่าว่าทรงทางานอย่างไร
ทรงเล่าจากที่พระองค์ทรงงานด้วยพระองค์เองเช่น การทาแผนที่วางแผนก่อสร้างเขื่อน
ท่าด่าน แล้วสรุปเป็นบทเรียนหลักคิด คือ เมื่อได้โจทย์ก็นามารวบรวมจัดทาผังความคิด
นาข้อมูลแผนที่มาประกอบเพื่อใช้อธิบายหลักคิดในการแก้ปัญหาจึงนาไปลงมือปฏิบัติ
จริงและจะพัฒนาอะไรต้องคิดให้ ครบถ้วน หลักคิดของพระองค์ท่านเป็นวิทยาศาสตร์
ทรงใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย หาสาเหตุ แ ละแก้ ปั ญ หา ค าตอบของพระองค์ เ ป็ น
วิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน เนื้อหาที่ทรงรับสั่งจะชัดเจนถี่ถ้วนเสมอ
(มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ ง
ประเทศไทย, 2550, น.41)
กระทั่งในช่ว งประมาณ ปี พ.ศ.2540 เป็นต้น มากลุ่ มคณาจารย์ส ายวิทยาศาสตร์ นา
วิ ธี ก ารเขี ย นประวั ติ ศ าสตร์ แ บบสายเดี่ ย วของสกุ ล ด ารงราชานุ ภ าพมาใช้ เขี ย นประวั ติ ศ าสตร์
วิทยาศาสตร์ไทยโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับ สถาบันกษัตริย์ นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวถึงกษัตริย์
ไทยว่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ในการแลกรับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาสร้างความเจริญให้กับ
ประเทศทั้งในด้านการแพทย์ ชลประทาน คมนาคม (สง่า สรรพศรี , 2542, น.71-72; Yongyuth,
1997, pp2-10) เช่นเดียวในงานของธงชัย (2544)ได้กล่าวถึงการเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ให้
ความสาคัญกับสถาบันกษัตริย์หรือที่เรียกว่าราชาชาตินิยม วิธีคิดดังกล่าวได้แทรกตัวอยู่ในการเขียน
ประวัตินิพนธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดังนั้นชนชั้นนาไทยเป็นผู้แลกรับและคัดสรรความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาในสังคม
พวกเขาเลือกรับความรู้ที่ ไม่กระทบกับระบบความเชื่อเดิมที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง กระทั่งในสมัย
รัชกาลที่9 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะที่สาคัญ คือ ความรู้ดังกล่าวถูกพิจารณาจาก
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นักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเหลืองานสถาบันกษัตริย์ว่า เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบาเพ็ญบารมีเพื่อช่วยเหลือ
พสกนิกรและ ผู้ที่คู่ควรกับเครื่องมือดังกล่าวต้องเปี่ยมไปด้วยบุญญาบารมีและศีลธรรมตามคติความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ์และพุทธ
ในส่วนต่อไปผู้ศึกษานาเสนอลักษณะ ของความรู้วิทยาศาสตร์สายเกษตรในบริบทหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้น มาโดยความรู้ดังกล่าวถูกสถาปนาขึ้นใหม่จากความร่วมมือของประเทศ
โลกเสรี และสถาบั น กษัตริ ย์ สาขาวิช าดังกล่ าวได้รับ การสนับสนุน ด้านเงินทุน และเครื่ อ งมื อ ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนพระราชอานาของสถาบันกษัตริย์ได้อย่างไร
2.2 สถาบันกษัตริย์กับวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาและความมั่นคงของรัฐ
สถาบันกษัตริย์ไทยและการเติบโตของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สายเกษตรสัมพันธ์กับบริบท
โลกหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 เป็ น ต้ น มา สหรั ฐ เข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้แทนประเทศอังกฤษที่ได้รับความบอบช้าจากสงครามโลกจนทาให้อิทธิพลที่เคยมีอยู่
ในภูมิภาคลดลงพร้อมทั้งเกิด กระแสการเรียกร้องเอกราชกลุ่ มประเทศอาณานิคมเก่าด้วยการรับ
อุดมการณ์สังคมนิยมและความช่วยเหลือจากจีนและโซเวียตเพื่อปลดแอกตัวเองออกจากประเทศเจ้า
อาณานิ คม สภาวการณ์ดังกล่ าวยอมส่ งผลกระทบกับอิทธิพลของสหรัฐ อเมริกาโดยตรงจึงทาให้
สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนงบประมาณทางการทหาร
งบประมาณในด้านการศึกษาและจัดสร้างปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น (ณัฐพล ใจจริง,
2552, น.22-23 )
นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาเห็นถึงความสาคัญของสถาบันกษัตริย์จึงได้ร่วมกับทหารและ
กลุ่ม royalist เผยแพร่อุดมการณ์กษัตริย์นิยมออกไปในวงกว้างทั้งในเมืองและชนบทในฐานะเป็นส่วน
หนึ่ งของโครงการสงครามจิ ตวิทยาในการป้ องกั นภัยคอมมิว นิส ต์ ส าหรับ สถาบันกษัตริย์ดาเนิ น
กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความยอมรั บ จากมวลชนผ่ า นกลุ่ ม royalist หลายกลุ่ ม หนึ่ ง ในนั้ น คื อ กลุ่ ม
นักวิทยาศาสตร์สายเกษตรช่วยเหลือในโครงการพระราดาริในด้านต่างๆ จนกระทั่งรัฐบาลจอมพล
ป.พิบูลสงคราม เริ่มกระชับความสัมพันธ์กับจีนและยินยอมให้ปรีดี พนมยงศ์ กลับประเทศพร้อมกับ
เตรียมรื้อฟื้นคดี สวรรคตรัชกาลที่ 8 (ณัฐพล ใจจริง, 2552, น.222-242) จึงทาให้สถาบันกษัตริย์และ
สหรัฐอเมริกาเห็นชอบให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทารัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม
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ภายหลั งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต์ ยึดอานาจส าเร็จ จอมพลสฤษดิ์เห็ น ถึ งบารมี ข อง
สถาบันกษัตริย์และเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดารงตาแหน่งต่อไป ดังนั้นจอมพลสฤษดิ์จึง
ฟื้นฟูราชประเพณีในรัชกาลที่ 9 และปฏิบัติต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เช่น พระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธ มหาณีรัตนปฏิมากรพระราช พิธี
ฉัตรมงคล พระราชพิธีมงคลสมัยครบรอบการเสด็จเถลิงถวัลราช สมบัติ (ครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก
และครบ 60 ปี รัชมังคลาภิเษก ) พระราชพิธี สมโภชพระนคร 200 ปี รัตนโกสินทร์ พระราชพิธี
สมโภชหลักเมือง พระราชพิธีขึ้นระวางช้างสาคัญ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น
เมื่ อ จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม หมดอ านาจลงไป ภั ย ที่ ส าคั ญ กั บ สถาบั น กษั ต ริ ย์ ใ น
ช่วงเวลาต่อมา คือ ลัทธิคอมมิวนิสต์ เพื่อต่อสู้กับภัยดังกล่าว จึงทาให้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา
ภาพลักษณ์ของสถาบันได้ถูกปรับจากสถาบันที่มีความศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและนา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้เพื่อบาบัดทุกข์บารุงสุขให้กับพสกนิกร เช่น โครงการฝนหลวงเกิดขึ้นเมื่อ
วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2504 มี ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุ ล เป็ น หั ว หน้ า โครงการ ท่ า นกล่ า วถึ ง
ความสาคัญของโครงการดังกล่าวว่า
เมื่ อ ปี พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อมให้ผมค้นคว้าพั ฒนาวิธีการทาฝนหลวงให้ได้ผล ผมได้ศึกษาค้นคว้าอยู่ 12 ปี
จนกระทั่งประสบความสาเร็จ ซึ่ งเป็นเพราะบุญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่ หั ว ที่เป็ น แรงบันดาลใจให้ การทาฝนหลวงประสบความสาเร็จได้ การที่ทรงมี
พระราชดาริ ให้ คิดทาฝนหลวงนี้ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่ ว งใย
พสกนิกรในท้องถิ่นที่ประสบความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้าบริโภค และเพาะปลูก เมื่อมี
ฝนหลวงก็ทาให้มีน้าไว้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้
(สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2550, 65-69)
นักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาช่วยเหลือ โครงการพระราชดาริ ส่วนหนึ่งคือ นักวิทยาศาสตร์
สายเกษตรของไทย กลุ่ ม คนดั ง กล่ า วมี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากภายหลั ง เปลี่ ย นแปลงการปกครอง 2475
กลุ่มขุนนางบางส่วนในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชได้กลายเป็นคณาจารย์และมีบทบาทสาคัญในการ
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ก่ อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าด้ า นเกษตรศาสตร์ คื อ พระช่ ว งเกษตรศิ ล ปาการ หลวงอิ ง คศรี ก สิ ก ร
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ขุนนางทั้ง 3 ท่านกลายเป็นบุคคลสาคัญในวงการเกษตรของไทยในฐานะผู้
ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ.2484
ประเทศโลกเสรี อ ย่ า งเช่ น สหรั ฐ อเมริ ก าให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสถาปนาความรู้
วิทยาศาสตร์สายเกษตร คือ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา เพื่อ
สร้างบุคลากรสายเกษตรศาสตร์ เช่น สหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งองค์กร Mutual Security Agency หรือ
M.A.S. ขึ้นเพื่อพิจารณาให้ ความช่ว ยเหลื อแก่ประเทศต่า งๆ ในการฟื้นฟูประเทศหลั ง ภัยสงคราม
องค์การนี้ได้ส่ง Dean Walker ซึ่งเป็นคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูท่าห์ และเป็น
ผู้แทน M.A.S.มาประเมินสถานภาพทางการเกษตรของไทยจากกระทรวงเกษตรฯ และมหาวิทยาลัยที่
สอนทางด้านเกษตรศาสตร์ กระทั่งประมาณปี พ.ศ.2492-2493 Dean Walker ได้เสนอให้องค์กร
M.S.A. ให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างกาลังคนที่มีคุณวุฒิสูง และให้ความ
ช่วยเหลือต่อมหาวิทยาลัยและกระทรวงเกษตรฯเพื่องานค้นคว้าวิจัย
นอกจากนี้ ค ณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ไ ด้ ติ ด ต่ อ กั บ องค์ ก ารต่ า งๆ ได้ แ ก่
องค์การ FAO1, Colombo Plan2 มูลนิธิเอเชีย มูลนิธิ ฟุลไบรท์ เพื่อขอรับทาทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2593-2512 รวมทั้งหมด 77 คน ในจานวนนี้เป็นสาขาเกษตรศาสตร์ 42 คน นอกจากนี้
กลุ่ ม ประเทศโลกเสรี แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งประเทศ 17 แห่ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ รั บ คณาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาในระดับสูงอีก 34 คน ซึ่งเป็นสายเกษตรศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง
อีก 26 คน(Yongyuth Yuthavong, 1997, pp 12-13)
1

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: Food and Agriculture Organization
of the United Nations หรื อ FAO) เป็นหน่ว ยงานพิเศษของสหประชาชาติ ที่มีเ ป้าหมายในการ
พัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ
อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมง ให้ประเทศต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนด
นโยบายการเกษตร
2 แผนการโคลัมโบ (อังกฤษ: Colombo Plan) เป็นองค์การระดับภูมิภาคที่รัฐบาลในภูมิภาคเอเชี ย
แปซิฟิกร่วมมือกันพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายหลักของแผนการโคลอมโบ
คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1949 ทูตอินเดียประจาสาธารณรัฐประชาชนจีน
Kavalam Madhava Panikkar เสนอโครงการกับทูตอังกฤษและออสเตรเลียให้สนับสนุนทุนแบบพหุ
ภาคีให้แก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กาลังแผ่ขยายใน
ภูมิภาค สหรัฐอเมริกาจึงเป็นผู้บริจาคความช่วยเหลือที่ใหญ่ที่สุดให้กับองค์กรดังกล่าว
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จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ.2510-2519 กลุ่มคณาจารย์รุ่นใหม่โดยเฉพาะคณาจารย์สาย
เกษตรทยอยกลับมาจากการศึกษาในต่างประเทศพร้อมทั้งเริ่มทางานวิจัย คณาจารย์กลุ่มดังกล่าว
ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ได้ส่งนักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯพร้อมกับความช่วยเหลือด้าน
อุปกรณ์ ทุนวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านเกษตรศาสตร์ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยงยุทธ ยุทธวงศ์, 2549, น.104-106)
ประมาณปี พ.ศ.2506 เมื่ อ มี ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสหรั ฐ อเมริ ก าโดยเฉพาะสาขา
วิทยาศาสตร์สายเกษตรมากขึ้น ทาให้คณาจารย์ได้แยกสาขาเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เช่น
สาขาเคมีเกษตร กีฏวิทยา โรคพืช จึงทาให้คณาจารย์ผลักดันและแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามแบบ
อเมริกา ปริญญาที่ได้รับจึงเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตร (มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2543, น.182)
ตัวอย่างความช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งด้า นเงินทุนวิจัย บุคลากรและอุปกรณ์จนทา
ให้เกิดกลุ่มงานสายเกษตรแบบใหม่และมีบทบาทสาคัญกับโครงการหลวงในการจัดสรรพื้นที่ เช่น การ
ส ารวจจ าแนกและทาแผนที่ ดิน ในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2507 หลั งจากประเทศได้ตั้งกรม
พัฒนาที่ดิน หน่วยงานดังกล่าวได้รับความช่วยเหลื อจากองค์การสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกา ใน
ด้านเครื่องมือเพื่อสารวจ การจัดทาแผนที่และงานพิมพ์รายงานสารวจดิน ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย
ได้รับทุนไปฝึกงานและศึกษาต่อในต่างประเทศด้านการสารวจและจาแนกดิน การแปลภาพถ่ายทาง
อากาศเพื่อการสารวจดิน และวิชาอื่นที่เกี่ ยวข้อง เมื่อกลุ่มข้าราชการกลับจากต่างประเทศจึงได้นา
ความรู้มาปรับปรุงงานสารวจจาแนกและทาแผนที่ดิน กระทั่งในปี พ.ศ.2510 กรมพัฒนาที่ดินได้
ร่ ว ม กั บ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก อ ง ค์ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ เ ก ษ ต ร แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ( F A O ) แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ์อ
คื ดร.สันทัด โรจนสุนทร ทาการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ดินของประเทศไทย
และจัดพิมพ์แผนที่ดินมาตราส่วน 1:1,250,000 และ 1:2,500,000 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553)
นอกจากประเทศอเมริกาที่มีส่วนสร้างกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สายเกษตรแล้วจากรายงาน
วิจัยโครงการการศึกษาเชิงวิพากษ์ : สถานภาพและทิศทางของการศึกษาเกษตรในประเทศไทย ผู้วิจัย
ได้กล่าวถึงรัชกาลที่ 9 ทรงมีส่วนในการวางรากฐานที่สาคัญในการศึกษาด้านการเกษตร กล่าวคือในปี
พ.ศ.2502 มูลนิธิอานันทมหิดลขยายการให้ทุนออกไปในสาขาวิชาต่างๆ ในส่วนของสาขาเกษตร มี
ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ เป็นประธานคัดเลือกทุนแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดลได้
สร้างคณาจารย์และบุคลากรทางด้านการเกษตรตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปี พ.ศ.2546 จานวนทั้ง 56 คน คิด
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เป็นร้อยละ 22.31 ของผู้ได้รับทุนทั้งหมด และผู้สาเร็จการศึกษาเกือบทั้งหมดสาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2547, น.127)
กระทั่งในเวลาต่อมากลุ่มวิทยาศาสตร์สายเกษตรร่ว มกันจัดตั้งสมาคมวิทยาศาสตร์
การเกษตรแห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชูป ถั มภ์ ขึ้น ในปี พ.ศ. 2512 โดยกลุ่ มนักวิทยาศาสตร์
การเกษตรที่กลับจากต่างประเทศ เช่น ศ.ปวิณ ปุณศรี ดร.สันทัด โรจนสุนทร เป็นหัวเรือใหญ่ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ (คณะกรรมการจัดทาหนังสือ 72 ปี ดร.สันทัด โร
จนสุนทร,2547,น.137) และ คณาจารย์กลุ่มดังกล่าวได้กลายเป็นนักวิจัยหลักของโครงการหลวงใน
เวลาต่อมา กลุ่มคณาจารย์สายวิทยาศาสตร์เกษตร เข้าไปช่วยเหลืองานสถาบันกษัตริย์ผ่านโครงการ
พระราชดาริต่างๆ เรื่อยมา ตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและ ช่วยเหลือพระราชกรณียกิจ เช่น ดร. สง่า สรรพศรี1 ขณะดารงตาแหน่ง เลขาธิการ
คณะกรรมการวิจั ย แห่ งชาติมีบ ทบาทสาคัญในการนาเทคโนโลยี การส ารวจข้อมูลระยะไกลผ่าน
ดาวเทียมเข้ามาใช้ใรประเทศไทยและในเวลาต่อมาท่านได้กลายเป็นผู้อานวยงานโครงการสารวจและ
วางแผนการใช้ที่ดินโครงการหลวงอ่างขางและได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่ ง ชาติ ช่ ว ยเหลื อ ด้า นเครื่ อ งมื อ จากโครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ ( UNDP ) ในการศึ ก ษา

1

ด้วยความร่วมมือระหว่างทหารและนักวิทยาศาสตร์ให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองเมื่ออยู่ในสภาวะคับ
ขันในระยะที่ประเทศในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ประสบสภาวะวิฤกติทางการเมือง เนื่องจากการล่ม
สลายของประเทศเวียดนามใต้อันนาไปสู่การทาให้หลาย ประเทศ ในภูมิภาคนี้มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ที่นาไปสู่ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมและเป็นที่มาของทฤษฎีโดมิโน ที่ทาให้ประเทศ
ไทยต้องอยู่ ในสภาวะอึดอัดเนื่องจากอยู่ในสถานะของแนวกั้นของระบบการปกครองที่แตกต่างและ
จาก ประสบการณ์ที่ได้รับจากเหตุการณ์ในเวียดนามใต้ ที่ต้องพึ่งพาประเทศมหาอานาจ อยู่เกือบ
ทั้งหมดจนถึงวาระสุดท้ายจึงก่อ ให้เกิดการปรึกษาหารือกับคณะนักวิชาการ มหาวิทยาลัยและจาก
กระทรวงกลาโหมทาให้เกิดการะดมนักวิชาการไทยทั้งจาก สถาบันการศึกษาและกองทัพเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในด้านการป้องกันตนเองขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาโครงการวิจัยจรวดเพื่อการ วิจัยทาง
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระยะต่อมาประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ นอกเหนือจากเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์โดยตรง แล้วยังมีผลประโยชน์ ทางอ้ อมอีกมาก เช่น การขยายผลนาไปใช้ในเทคโนโลยี
การ สื่ อสารระยะไกลผ่ านดาวเทียมและการใช้ ประโยชน์จากงานอวกาศร่ว มถึงนาผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ในการพัฒนาโครงการวิจัยจรวจฝนเทียมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สนับสนุน กิจการฝนเทียมตาม
แนวพระราชดาริ (สง่า สรรพศรี, 2542, น.85-87)
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ภาคสนามเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ โครงการสารวจลุ่มน้าทางภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยภาพถ่าย
ทางอากาศ (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2525, น.1-2)
เหตุผลส่วนหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ขานรับเข้ามาเป็นอาสาสมัครโครงการพระราชดาริ
ต่างๆ เกิดจากระบบราชการไม่ ย อมรับว่ า มหาวิท ยาลั ยมี ห น้ าที่ ห ลั กในการวิจัย หน้าที่ห ลั ก ของ
มหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน ทาให้มหาวิทยาลัยมีกาลังคนแต่ขาดงบประมาณในงานวิจัย
(มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,2543,น.183 ) เช่นเดียวกับข้อเสนอ
ในงานวิจั ย โครงการการศึกษาเชิงวิพากษ์ (2547) กล่ าวถึงการพัฒ นาการศึกษาเกษตรได้รับการ
สนั บ สนุ น จากสถาบั น กษั ต ริ ย์ โ ดยนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ ช้ ท รั พ ยากรของโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริเป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตกระบวนการใหม่ โดยเฉพาะโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็น
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ การวิจัย การแก้ปัญหาและกระบวนการทางาน
แนวทางการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนในพื้นที่ และการขยายผล
ความรู้สู่ประชาชน (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2547, น.127)
กลุ่มผู้ปกครองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสนใจกับชนบนพื้นที่สูง ส่วน
หนึ่งด้วยลักษณะทางกายภาพ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ราบจึ งทา
ให้เกิดอคติและ สร้างวาทกรรมเพื่อความชอบธรรมให้กับรัฐมีอานาจเหนือพื้นที่สูง ผู้ปกครองของ
ไทยได้เข้าไปบริหารจัดการพื้นที่สูงด้วยความคิดในเรื่องความมั่นคง และได้ ความร่วมมือจากเครือข่าย
ทางสังคมทั้งจากภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะองค์กรภายในประเทศที่มีบทบาทสาคัญ กับ
การควบคุมชาวเขาอย่างเช่นสถาบั นกษัตริย์ผ่านสถานีเกษตรบนพื้นสูงทางภาคเหนืออย่างเช่น สถานี
เกษตรหลวงดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นสถานีหลักในการศึกษาวิจัยไม้ผลเขตหนาวของโครงการที่สาคัญแห่ง
หนึ่ง (มูลนิธิโครงการหลวง, 2539, น.3-10)
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดาริก่อตั้ง โครงการหลวงเพื่อส่งเสริมพืชเมืองหนาว
ให้กับชาวเขาปลูก ทดแทนรายได้จากฝิ่น เบื้องต้นในหลวงทรงมอบหมายให้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
ชั ก ช ว น ก ลุ่ ม นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร ที่ เ ป็ น พ ร ะ ญ า ติ แ ล ะ ค ณ า จ า ร ย์ จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมงาน กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาท
สาคัญในฐานะอาสาสมัครช่วยเหลือโครงการหลวง เช่น ศ.ปวิณ ปุณศรี และ ดร.สันทัด โรจนสุนทร
ทั้งสองท่านมี บทบาทสาคัญในการบุกเบิกงานเพาะปลูกไม้ผลเมืองหนาวและ ประเทศโลกเสรี อย่าง
เช่น สหรัฐอเมริกาและไต้หวัน ให้ความช่วยเหลือโครงการในด้านความรู้ เงินทุน และอุปกรณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ต่างๆ (มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย, 2543, น.169)
นอกจากนี้โครงการหลวงยังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีความชานาญในด้านวิทยา
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ศาสตร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาพัฒนาบุคลากรในช่วงสงครามเย็น เช่น สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นต้น
ภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศเริ่มเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2504 เป็นต้นมา คือ พระองค์ทั้ง การ
ปรับเปลี่ยนพระราชวังให้กลายเป็นสถานีทดลองส่วนพระองค์และทรงเสด็จพระราชดาเนินไปยังถิ่นทุร
กันดานเพื่อเก็บข้อมูล และนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ไขปัญหาให้พสิกนิกร เช่น ทรงเสด็จพระ
ราชดาเนินไปเยี่ ย มเยื อนชาวเขาจั งหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2512 เพื่อ เก็บข้อมูล และเสนอแนะ
วิธีแก้ไขปัญหาชาวไทยภูเขาโดยเฉพาะบริเวณดอยอ่างขาง ด้วยการก่อตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ของโครงการวิจัยและทดลองไม้เมืองหนาวและนาความรู้ไปเผยแพร่ความรู้สู่
ชุมชนต่อไปโดยโครงการดังกล่าว ถูกนาเสนอผ่านสื่อเพื่อสร้างความยอมรับจากคนทั่วไป ลักษณะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของโครงการหลวงคล้ายกับกระบวน สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของ
ปาสเตอร์ทปี่ ระกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ translation transformation และ transportation
กระบวนการสร้างวิทยาศาสตร์ของภูมิพล( Bhumibolization of Thailand ) เกิดขึ้น
จากคนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาภัยความมั่นคงของรัฐในช่วงสงครามเย็น จึงทาให้ในหลวงรัชกาลที 9
ทรงหาสาเหตุ แ ละวิธีก ารแก้ ปั ญ หาด้ว ยระเบี ยบวิธีวิท ยาศาสตร์ ด้ ว ยการตั้ ง สถานีวิจั ย ภายใน
ห้องทดลอง นักวิจัยของสถานีประกอบเครือข่ายวิทยาศาสตร์สายเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มเครือ ข่ายสถาบัน
กษัตริย์เดิมและผู้ชานาญการจากประเทศโลกเสรีเข้ามาทางาน ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใน
การแปลความ(translation )และการเปลี่ยนรูปแบบ ( transformation ) จนทาให้ในหลวงรัชกาลที่
9 ได้ความรู้ วิธีการและพัน ธุ์ พืช ที่ เหมาะสมไปเผยแพร่แ ละส่ งต่ อ ( transportation ) ข้อค้ น พบ
ดังกล่าวสู่สังคมทั้งในระดับพื้นที่อ่างขางและสังคมไทย จนทาให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนในการ
ดาเนินงานโครงการดังกล่าว
โครงการพระราชดาริต่างๆได้สร้างความนิยมต่อ สถาบันกษัตริย์ในกลุ่มนักศึกษาและ
ปัญญาชนเกิดขึ้นโดยทั่วไปในช่วง พ.ศ.2516 จนกระทั่งเป็นที่มาของวาทกรรมกษัตริย์ประชาธิปไตย
เพื่อใช้ในการขับไล่เผด็จการทหารในช่วงเวลาดังกล่าว(ประจักษ์, 2545, น.56)ทาให้กลุ่มนักศึกษาจบ
ใหม่ต้องการทางานรับ ใช้เบื้องยุคลบาทและกลายเป็นนักวิจัยของสถานีและเจ้าหน้าทีฝ่ายส่งเสริมที่
เข้ามาสืบทอดอุดมการณ์กษัตริย์ นิยม เช่น อาจารย์สืบศักดิ์ นวจินดา อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ หลังจากเรียนจบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2510 ท่านมาเริ่มต้นชีวิตการทางานที่ สถานี
เกษตรหลวงอ่างขางทัน ทีโ ดยงานส่ ว นใหญ่เน้นด้ านการวิจัย พืช ผั กต่า งๆ เป็นหลั กและได้รับเงิ น
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จานวน 280,000 บาท กับรถยนต์อีก 1
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คัน เพื่อนามาใช้ขยายผลด้านการวิจัยด้านอื่นๆ และครูเรียม สิงห์ทร ครูประจาชั้นโรงเรียนบ้านขอบ
ด้งที่ถูกนาเสนอผ่านสื่อต่างๆ ในฐานะครูที่ทางานกับโครงการหลวงมาอย่างยาวนาน เป็นต้น
หลังเหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ไม่นานสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร
มหาเถร) วัดราชผาติการาม แสดงพระธรรมเทศนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ.
2520 ใจความสาคัญมีอยู่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดาริเกี่ยวกับพระธรรมข้างต้น
ว่า
การที่พระมหาชนกจะเสด็จออกทรงแสวงโมกขธรรม ยังไม่ถึงวาระเวลาอันสมควร
เพราะว่าได้ทรง สร้างความเจริญแก่มิถิลายังไม่ครบถ้วน กล่าวคือข้าราชบริพาร นับแต่
อุ ป ราชจนถึ ง คนรั ก ษาช้ า งคนรั ก ษาม้ า และนั บ แต่ ค นรั ก ษาม้ า จนถึ ง อุ ป ราช และ
โดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น ไม่มีความรู้ทั้งทางวิทยาการทั้งทาง
ปัญญา ยังไม่เห็นความสาคัญของผลประโยชน์แท้แม้ของตนเอง จึงต้องตั้งสถานอบรม
สั่งสอนให้เบ็ดเสร็จ อนึ่ง พระมหาชนกยังต้องทรงปรารภเรื่องการอนุบาลต้นมะม่วง
ตามวิธีสมัยใหม่ เก้าวิธีอีกด้วย ที่ทางเข้าสวนหลวงมีต้นมะม่วงสองต้น ต้นหนึ่ งมีผล
อีกต้นหนึ่งไม่มีผล ทรงลิ้มรสมะม่วงอันโอชา แล้วเสด็จเยี่ยมอุทยาน เมื่อเสด็จกลับออก
จากสวนหลวง ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลรสดี ถูกข้าราชบริพารดึงทิ้งจนโค่น
ลง ส่วนต้นที่ไม่มีลูกก็ยังคงตั้งอยู่ตระหง่าน แสดงว่าสิ่งใดดี มีคุณภาพ จะเป็นเป้าหมาย
ของการยื้อแย่งและจะเป็นอันตรายในท่ามกลางผู้ที่ขาดปัญญา
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดาริ พ.ศ.
2520)
ดังนั้นเรื่องพระมหาชนกในพระราชนิพนธ์(กาพล, 2014)สัมพันธ์กับบริบทของเวลาอย่าง
มีนั ย ยะส าคัญ กล่ าวคือ ในหลวงในรัช กาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์พระมหาชนกและมีความคิ ด
เบื้องหลัง ที่กากับโครงเรื่องของพระมหาชนกต่างกับฉบับก่อนหน้าพระราชนิพนธ์มีบางอย่างที่ขัดแย้ง
ไม่ลงรอยกับแนวคิด “ความเป็นกษัตริย์” ในโลกสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาสอนว่าด้วยการสละ
ชีวิตทางโลกย์ คือ ในตอนต้นมะม่วงเป็นเหตุการณ์ตอนสาคัญที่ทาให้พระมหาชนกตัดสินพระทัยละ
จากราชสมบัติออกผนวช แต่ใน“พระมหาชนกฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชนิพนธ์มีกระบวนการ
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ชาระพระมหาชนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภถึงการดัดแปลงเนื้อเรื่องใน
มหาชนกชาดกของพระองค์ไว้อีกที่ห นึ่ งว่า “พระมหาชนกจะบรรลุโ มกขธรรมได้ง่ายกว่า หากได้
ประกอบพระราชกรณียกิจในโลกให้ครบถ้วนก่อน” (กาพล จาปาพันธ์, 2514)

ภาพที่ 2.1 พระมหาชนกฟื้นฟูต้นมะม่วง
ดังนั้นภายหลังภัยจากคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงในช่วงเวลาประมาณปี พ.ศ.2530 เป็นต้น
สถาบันกษัตริย์ได้ใช้โครงการวิทยาศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์มาสร้างพระราชอานาจนาให้เกิดขึ้นใน
กลุ่มชนชั้นกลางและคนในชนบท ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ระดับคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศไทยได้ นาความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาชนบทและสร้างภาพ
ลักษณะให้สถาบันกษัตริย์กลายเป็นนักพัฒนา และสถาบันกษัตริย์ไทยเป็นเหมือนดั่งสมมติเทพที่มา
โปรด(salvation)แก่ปวงชนเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กั บพสกนิกรผ่านการจัดตั้ง “สถาบันสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต” โดยสถาบันดังกล่าวให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน โดยอธิบายความยากจนเกิดขึ้นจากเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมกับการทาเกษตร
(ปวิ ณ ปุ ณ ศรี , 2544, น.17) วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนของกลุ่ ม นัก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ ข้ าร่ว ม
โครงการ เช่น จัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างพื้นที่สาหรับการเพาะปลูกขึ้นใหม่ด้วยวิธี การ
เพาะปลูกแบบขั้นบันได เป็นต้น
ฉะนั้นวิทยาศาสตร์ของภูมิพล ได้สร้างพระราชอานาจนาให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนในเมือง
และชนบททั่วไป ในฐานะพระโพธิสัตว์ผู้มาโปรดด้วยวิทยาศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมแบบพุทธ
ศาสนา วิทยาศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์ ได้รับความช่วยเหลือจาก นักวิทยาศาสตร์สายเกษตรที่เป็น
เครือข่ายของสถาบันกษัตริย์เมื่อครั้งอดีตและนักวิทยาศาสตร์เครือข่ายโลกเสรีที่เข้ามาช่วยเหลื อ
โครงการในยุคสงครามเย็นในเรื่องความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืช และเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อความมั่นคงของ
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ประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ที่ถูกเปรียบเทียบกับ พราหมณ์ที่พระมหาชนกทรงชุบเลี้ยงไว้เพื่อ
ช่วยเหลือและสนองพระราชดาริของพระองค์ในยามบ้านเมืองเกิดวิกฤต
2.3 วิทยาศาสตร์ของกษัตริย์กับการฟื้นฟูสังคม
ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 2539 พระราชนิพนธ์เรื่อง
พระมหาชนกก็ออกจ าหน่ ายและได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โดยกลุ่ มเครือข่ายสถาบันกษัตริย์ ได้
เปรี ย บเที ย บพระมหาชนกในฉบั บ พระราชนิ พ นธ์ เ ป็ น ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ที่ ท รงบ าเพ็ ญ บารมี
ช่วยเหลือพสกนิกรด้วยความเพียร เหมือนเช่ นพระมหาชนก ฉบับพระราชนิพนธ์ที่ พระองค์ทรงอยู่
ช่วยเหลือพสกนิกรจนบ้านเมืองสงบสุขแล้วจึงออกผนวชและตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้า
ในช่วงหลังปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา กลุ่มเครือข่ายสถาบันกษัตริย์ ได้ตีความเนื้อเรื่องใน
พระราชมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ์ ตอนฟื้นฟูต้นมะม่วง คือ สังคมไทยที่กาลังถูกทาลาย เพราะ
ความละโมบ ความเห็นแก่ตัวเหมือนเช่นข้าราชบริพารในพระมหาชนกต่างแย่งชิงเก็บผลมะม่วงจนทา
ให้ต้นไม้หักโค่นลง ทรงเตือนสติคนไทยในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและข้อคิดอีกประการ
หนึ่ งจากประเด็น ต้น มะม่ว งในพระมหาชนกที่ ทรงให้ ไว้ กับ พสกนิ กร คือ ทรัพย์สิ นที่มีค่าหากอยู่
ท่ามกลางคนเขลา เบาปัญญา ก็มีสิทธิ์หมดไป หรือ ถูกทาลายไปในที่สุด ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงนัยยะที่
ซ่อนไว้ในพระมหาชนก คือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงเปี่ยมไปด้วยปัญญาบารมี
และมีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับสังคมผ่าน การเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาเพื่อความอยู่รอดของสังคม
นอกจากนี้กลุ่มเครือข่ายสถาบันอธิบายลักษณะการฟื้นฟูมะม่วงหมายถึงการฟื้นฟูสังคม
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเพาะเมล็ด คือ การนาเมล็ดมาเพาะให้โตเป็นต้นกล้าและเติบโตเป็นต้นไม้
ใหญ่ต่อไป เปรียบเสมือนการเอาสมาชิกรุ่นเยาว์แต่ละคนมาอบรมบ่มเพาะให้การศึกษา ใส่ปัญญา ใส่
ความรู้ คุณธรรมตั้งแต่เยาว์วัย ให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้ผิดชอบชั่วดี สามารถยืนหยัดท่ามกลาง
กระแสมิจฉาทิฐิได้อย่างมั่นคง สาหรับการทาชีวาณูสงเคราะห์ หมายถึงการเพาะเนื้อเยื่อ คือการ
นาเอาเซลล์เนื้อเยื่อของต้นไม้ออกมาเพาะใหม่ซึ่งวิธีการนี้เราจะได้กล้าใหม่ ในปริมาณทีละมากๆ
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการสร้างใหม่ ที่สามารถก่อผลสะเทือนได้ทีละมากๆ เพื่อเปลี่ยนจิตสานึกใน
ระดับดีเอ็นเอ
ดังนั้นพื้นที่วิทยาศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์ไทยที่สาคัญ แห่งหนึ่ง คือ สถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง ถือเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงที่ตั้งขึ้น ในช่วงสงครามเย็นจนกระทั่งปัจจุบันได้
เปลี่ยนเป็นบริษัทเพื่อรับซื้อไม้เมืองหนาวจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการ
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2.4 ประวัติการก่อตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
คนพื้นถิ่นอธิบายคาเรียก “อ่างขาง” หมายถึง พื้น ที่บริเวณหุบเขารูปสี่เหลี่ยมลึกและ
มีภูเขาเขาทอดยาวล้อมรอบ
สถานี เกษตรหลวงอ่า งขางตั้ง อยู่บนเทื อ กเขาตะนาวศรี ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูง 1,400 เมตรจากระดับน้าทะเล สถานีวิจัยมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ
26.52 ตารางกิโลเมตรหรือ 16,577 ไร่ สภาพอากาศของพื้นที่มีความเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 17.7 องศา
เซลเซียส และต่าสุด-3 องศาเซลเซียส
ลั ก ษณะการเดิ น ทางขึ้ น มายั ง สถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขาง เริ่ ม ต้ น ผู้ เ ดิ น ทางใช้ ถ นน
เชียงใหม่-ฝางทางหลวงหมายเลข 107 เมื่อเดินทางถึงอาเภอเชียงดาวบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 79 จะ
พบทางแยกให้ผู้เดินทางเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทาง ต.เมืองงาย บ้านอรุโณทัย เมื่อมาถึงปากทางขึ้น
ดอยอ่างขางจะพบป้ายบอกทางด้านซ้ายมือให้เลี้ยวซ้ายแล้วเดินทางไปตามถนนจนถึงสถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง
ในอดีตคนในพื้นที่ใช้วิธีการเดินเท้าหรือขี่ม้าขึ้นดอยอ่างขาง จากคาบอกเล่าของคนเมือง
ที่อาศัยอยู่บริเวณทางขึ้นมายังสถานี อย่างเช่น ลุงขาวเป็นคนเมืองประกอบอาชีพขับรถรับจ้างโดยสาร
รับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปยังสถานีเกษตรฯ ได้กล่าวถึงการเดินทางในอดีตของคนในพื้นที่จากพื้นราบขึ้น
ดอยอ่างขางว่า
ลุงเคยขึ้นมารับจ้างบนดอยตอนอายุ 15 ปี ตอนนี้อายุ 65 ปีแล้ว สมัยก่อนขึ้นดอยอ่าง
ขางด้วยวิธีเดินเท้าหรือขี่ม้าใช้เวลาในการเดินทางประมาณครึ่งวัน ขึ้นมากับเพื่อน 4-5
คน ผ่านการติดต่อจากเถ้าแก่ที่เป็นคนจีนฮ่อเพื่อจัดหาคนมาทางานในไร่ฝิ่น ไร่มันอลู
(มันฝรั่ง)ได้ค่าแรงวันละ 15 บาทเพื่อขายให้กับคนพื้นราบ สาหรับสินค้าที่คนดอยซื้อขึ้น
ไป คือ เกลือ ผงชูรสและเสื้อผ้ากระทั่งเมื่อถนนหนทางเป็นคอนกรีตเมื่อประมาณปี
พ.ศ.2520 เป็นต้น การเดินทางจากพื้นราบขึ้นบนดอยใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง หลังจาก
ถนนแล้วเสร็จจึงมีไฟฟ้าเข้ามาประมาณปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นไป
บุญชุม (สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2559).
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สถานที่สาคัญที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง คือ ศาลเจ้าสมเด็จ
พระนเรศวรและฐานปฏิ บั ติ ก ารกองร้ อ ยทหารม้ า ที่ 3 จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการตั้ ง ศาลเจ้ า สมเด็ จ
พระนเรศวรเกิดจากกรมศิลปากรยืนยันถึงความสาคัญของอาเภอฝาง ในฐานะที่เป็นเส้นทางเดินทัพ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเข้าตีเมืองหงสาวดี แต่ระหว่างการเดินทัพพระองค์ทรงประชวร
และสวรรคตในเวลาต่อมา1 กระทั่งกองร้อยทหารม้าที่ 3 ตั้งฐานเมื่อปี พ.ศ.2545 ผู้บังคับบัญชาจึงดาริ
ก่อตั้งศาลพระนเรศวรบริเวณด้านหน้าของฐานกองร้อยทหารม้าที่ 3 กองทหารม้าที่ 3 รับผิดชอบดูแล
พื้นที่ชายแดนไทย-พม่าร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ทหารเกณฑ์ประจาฐานส่วนใหญ่เป็นคนอีสาน ผู้ศึกษา
เคยพูดคุยกับอดีตทหารเกณฑ์ท่านหนึ่งที่เคยประจาฐานดังกล่าว ปัจจุบันเขาแต่งงานกับคนในพื้นที่
ได้กล่าวถึงเหตุผลของการส่งคนอีสานมาประจาการว่า "เหตุที่ต้องเลือกคนอีสานเพราะเป็นคนที่อื่น

1

ในปี พ.ศ. 2502 พันตารวจเอก นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นได้ร่วมกับ
ประชาชนจัดสร้างอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณตาบลเมืองงาย อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเส้นทางเดินทัพ และสถานที่ตั้งค่ายในอดีตเป็นสถานที่สุ ดท้ายในการ
ทรงกรีฑาทัพก่อนที่พระองค์จะสวรรคต และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
พระราชดาเนินมาบวงสรวงดวงพระวิญญาณโดยได้รับการยืนยันจากกรมศิลปากรตามหนังสือ ศธ.
๐๘๐๑/๕๕๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ ว่ากองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกา
ทศรถพักแรมที่บ้านเมืองงาย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงทรงยกทัพไปเมืองหางหรือเมือง
ห้างหลวง และเมืองฝางตามลาดับ ณ ที่เมืองหางหรือเมืองห้างหลวง ปัจจุบันอยู่ติดชายแดนประเทศ
ไทย ห่างจากเมืองฝางประมาณ ๔๐ กิโลเมตร อยู่ในรัฐไทยใหญ่ สหภาพพม่า มีเจดีย์สร้างไว้ที่เชิงเขา
๒ องค์ เป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้สร้างขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้ได้ชารุดทรุดโทรมถูกทาลาย
หมดสิ้น กระทั่งโครงการจัดสร้างพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรกลายเป็นโครงการระดับประเทศใน
ชื่อ “โครงการก่อสร้ างพระสถูป เจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุส รณ์ พ.ศ.2511” โครงการ
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ในฐานะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจิมและทรงสุหร่ายศิลา
ฤกษ์และแผ่นอิฐที่นามาจากพระเจดีย์องค์เดิม ซึ่งประดิษฐาน ณ เมืองหาง รัฐไทใหญ่ ประเทศพม่า
กระทั่งในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถ ได้ เ สด็ จ ฯ มาเป็ น องค์ ป ระธานในพระราชพิ ธี พุ ท ธาภิ เ ษก ณ วั ด พระสิ ง ห์
วรมหาวิหาร เพื่อสร้างวัตถุมงคลเพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างพระสถูปฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานเปิด
อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์ฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2514 (กรมการปกครอง, 2513, น.1-19)
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ไม่ใช่คนเมืองด้วยกัน เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างทหารกับคนในพื้ นที่ทาให้ทหารตัดสินใจได้
เด็ดขาด" ในปัจจุบันทหารม้ามีคาสั่งจากหน่ว ยเหนือให้ ถอนกองกาลั งออกจากพื้นที่ให้แล้ว เสร็จ
ภายในปี พ.ศ.2561
บริ เ วณด้ า นหน้ า ของสถานี เ กษตรฯ มี โ รงพยาบาลและโรงเรี ย นประจ าต าบล คื อ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบลอ่า งขาง โรงพยาบาลดัง กล่ าวก่ อ ตั้ งขึ้ นประมาณปี พ.ศ.2525
ให้บริการรักษาโรค วางแผนครอบครัว และช่วยเหลืองานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีออกตรวจโรคในกลุ่มชาติพันธุ์เขตพื้นที่อ่างขางเป็นประจาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์

ภาพที่ 2.2 ศาลสมเด็จพระนเรศวร
โรงเรียนเทพศิริน ทร์ ๙ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2526 เดิมชื่อว่า “โรงเรียน
ร่ มเกล้ า ” ต่อมาเปลี่ ย นชื่ อเป็ น “โรงเรียนโครงการหลวง” โรงเรียนดังกล่ าวได้ รับ อุ ป ถัม ภ์ จ าก
โครงการหลวงเรื่อยมาจนกระทั่งในปี พ.ศ.2540 โรงเรียนถูกโอนเข้าสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ ในปัจจุบัน
โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ดังนั้นบริเวณใกล้เคียงของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงประกอบด้วยสถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ช าติไทยและสถานีที่ส าคัญในด้านการศึกษาและสุ ขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจาก
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สถาบั น กษัตริ ย์ ในส่ ว นต่อไปผู้ ศึกษากล่าว ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสถานีที่มีบทบาทกับการ
ดาเนินงานส่งเสริมอาชีพซึ่งมีความสาคัญกับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
2.4.1 ยุคสงครามเย็น
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา กลุ่มเรียกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคม
ในแถบเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้รั บเอาอุด มการณ์ ข องสั ง คมนิ ยมจึงส่ งผลกระทบกั บอิ ทธิพ ลของ
สหรัฐอเมริกาโดยตรง สหรัฐอเมริกาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประเทศ
ไทย เช่น สนับสนุนงบประมาณทางการทหาร งบประมาณในด้านการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานใน
การพัฒนาประเทศ เป็นต้น (ณัฐพล ใจจริง, 2552, น.22-23)
นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาเห็นถึงความสาคัญของสถาบันกษัตริย์จึงได้ร่ว มมื อ กับ
ทหารและกลุ่ม royalist เผยแพร่อุดมการณ์กษัตริย์ออกไปทั้งในเมืองและชนบทในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการสงครามจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย คอมมิ ว นิ ส ต์ ดั ง นั้ น สถาบั น กษั ต ริ ย์ ไ ทยและ กลุ่ ม
นักวิทยาศาสตร์สายเกษตรจึงได้รับความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาผ่านโครงการความช่วยเหลือต่างๆ
(ณัฐพล ใจจริง, 2552, น.222-242)
เริ่ ม ต้ น จากภายหลั ง เปลี่ ย นแปลงการปกครองกลุ่ ม ขุ น นางบางส่ ว นในยุ ค สม
บูรณาญาสิทธิราชได้กลายเป็นคณาจารย์และมีบทบาทสาคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยชั้นนาของ
ประเทศ เช่น พระช่วงเกษตรศิลปาการ หลวงอิงคศรีกสิกร หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ขุนนางทั้ง 3
ท่านกลายเป็นบุคคลสาคัญวงการเกษตรของไทยในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี
พ.ศ.2484 วิทยาศาสตร์ ส ายเกษตรได้รับความช่ว ยเหลือจากประเทศโลกเสรีเสมอมา กล่ าวคือ
มหาวิทยาลั ย ได้รั บ ความช่ว ยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในด้านทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรสาย
เกษตรศาสตร์
ประมาณปี พ.ศ.2506 เมื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ ส ายเกษตรจาก
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น กลุ่ มคณาจารย์เริ่มต้นแยกสาขาวิช าเฉพาะด้าน เช่น สาขาเคมีเกษตร
กีฏวิทยา โรคพืชพืชเมืองหนาว เป็นต้น (มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย,2543,น.182)
ปี พ.ศ.2510-2519 กลุ่ มคณาจารย์ส ายเกษตรทยอยกลั บมาจากการศึกษาใน
ต่างประเทศ คณาจารย์สายเกษตรเริ่มทางานวิจัยและได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาได้ส่ง
นั กวิทยาศาสตร์ พร้ อมกับ ความช่ว ยเหลื อด้านอุปกรณ์และทุนวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา (ยงยุทธ
ยุทธวงศ์, 2549, น.104-106)

Ref. code: 25595608030556ZTD

55
กระทั่งในปี พ.ศ.2512 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์สายเกษตรที่พึ่งกลับจากต่างประเทศ
เช่น ศ.ปวิณ ปุณศรี ดร.สันทัด โรจนสุนทร ร่วมกันจัดตั้งสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย1ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ ในฐานะ
ประธานสมาคมคนแรก (คณะกรรมการจัดทาหนังสือ 72 ปี ดร.สันทัด โรจนสุนทร, 2547, น.137)
นักวิทยาศาสตร์สายเกษตรเริ่มต้นทางานวิจัยบนพื้นที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2506 กล่าวคือ
คณะวนศาสตร์เริ่มต้นโครงการวิจัยเรื่องการจัดการลุ่มน้าขึ้นเป็นครั้งแรกที่ห้วยคอกม้า บริเวณดอยปุย
จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2507 คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้าแห่งชาติ
มีศ.เทียม คมกฤต คณบดี คณะวนศาสตร์เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิจัยเกี่ยวกั บการจัดลุ่มน้า
แห่งชาติ1 กระทั่งปี พ.ศ. 2508 ศ.เทียม คมกฤส ได้รับความช่วยเหลือจากศ.ปวิณ ปุณศรี ด้านงานวิจัย
ด้านไม้ผล แต่โครงการดังกล่าวขาดงบประมาณในการดาเนินงาน
1

ดังเช่นในหนังสือ 6 รอบนักกษัตริย์ ดร.สันทัด โรจนสุนทรได้กล่าวถึงการตั้งสมาคมนักวิทยาศาสตร์
เกษตร “เมื่อก่อน 2510 อาจารย์ปวิน ปุณศรี ดร.สุขุม อัศเวศน์ ดร.สุธรรม อารีกุล ดร.สันทัด โรจน
สุนทร อาจารย์แสงทอง คมกฤช อาจารย์อาจ แจ่มเมฆ แล้วก็ผม และอีก 2-3 คน จาชื่อไม่ได้ครับ
ความคิดที่จะตั้งสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรก็เกิดจากแก๊งค์-ก๊วนนี้แหละ แบ่งเป็นสองพวกคือ พวก
น้าพักน้าลาย และน้าพักน้าแรง พวกหลังมีอยู่สาม คือ อาจารย์ปวิน อาจารย์สันทัด แล้วก็ผม อาจารย์
สันทัดและอาจารย์ ปวินก็ได้ไปกราบและได้รับทั้งความช่วยเหลือและสนับสนุนจากพ่อในวงการ
เกษตรของเราท่านหนึ่ง คือ อาจารย์อินทรีย์ จันทรสถิตย์ ราชทินนามของท่านก็คือ หลวงอิงคศรีกสิ
การ เราสามคนเป็นน้าพักน้าแรงครับ ท่านอาจารย์หลวงอิงค์(เราเรียกท่านลับหลังกันอย่างนี้ครั บ)เป็น
ทั้งน้าพักน้าแรง น้าเงิน และบารมีปลุกปล้ากันอยู่สองปีครับ สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่ ง
ประเทศไทยก็ ค ลอดออกมาในปี พ.ศ.2510 และต่ อ มาสั ก 3 ปี ดร.สั น ทั ด ก็ ไ ด้ ด าเนิ น การขอ
พระราชทานเจ้าอยู่ในพระบรมราชอุปถัมภ์ ” (คณะกรรมการจัดทาหนังสือ 6 รอบนักกษัตริย์ ดร.
สันทัด โรจนสุนทร, 2547, น.210) นิยามวิทยาศาสตร์การเกษตรของสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตร
แห่งประเทศไทยครอบคลุมเนื้อหาวิชาการทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ได้แก่ เกษตรกลวิธาน
สัตวบาล กีฎวิทยา คหกรรม ปฐพีวิทยา โรคพืช พืชสวน พืชไร่นา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐศาสตร์เกษตร วิศวกรรมเกษตร สัตว์น้า ป่าไม้ นิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม เป็นต้น
1 คณะอนุกรรมการวิจัยเกี่ยวกับการจัดลุ่มน้าแห่งชาติมีความเห็นว่าการจัดลุ่มน้ายังเป็นงานใหม่ ของ
ประเทศและยังขาดข้อมูลจึงได้ตั้งโครงการวิจัยนาร่องขึ้นที่ลุ่มน้าห้วยแม่ไน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มี
จุดประสงค์สาคัญเพื่อศึกษาหาทางป้องกันการพังทลายของดินซึ่งทาให้เกิดตะกอนในลาน้าปิงเป็น
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จนกระทั่ ง ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ทรงทราบถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง พระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจานวน 200,000 บาท เพื่อซื้อสวนของชาวเขาบริเวณพระตาหนักราช
นิเวศน์ (ปวิณ ปุณศรี,2541,น.68-69) และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จ
พระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรบริเวณดอยอ่างขาง และทอดพระเนตรเห็นพื้นที่มีการปลูกฝิ่นจานวนมาก
จึงทาให้ ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จานวน
1,500 บาทซื้อที่ดิน จากชาวเขาและสร้างเป็นสถานีวิจัยนาม “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง”เมื่อปี
พ.ศ.2513 เพื่อเผยแพร่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวไปยังเกษตรกร โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการและประสานงานโครงการ (ณรงค์ชัย สามภักดี, 2549, น.14-18)
จากบันทึกความทรงจาของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการ
ทางานก่อนเริ่มก่อสร้างสถานีเกษตรหลวง อ่างขางว่า
ในคืนแรกที่เราไปพักที่อ่างขางนั้นพวกเรารวมทั้งท่านภีศด้วย ก็ไปอาศัยบ้านลาหู่
นอน ชาวลาหู่เวลานอนเขาจะมีกองไฟตรงกลางบ้านและนอนเรียกกัน หากเรา
จะต้องหาสถานที่เพื่อทาการทดลองเกี่ยวกับการผลิตพืชอื่นเพื่อให้ชาวเขาปลู ก
ทดแทนฝิ่ น และก็ส ถานที่เหมาะที่สุ ด ก็คื อทาการทดลอง ในบริเวณที่มีฝิ่ นปลู ก
เพราะชาวเขาในบริเวณ ดอยอ่างขางในขณะนั้นปลูกฝิ่นกันมาก พวกเราพักค้างคืน
ที่ดอยอ่างขางกัน 2 คืน ชาวลาหู่จาก หมู่บ้านขอบด้ง 3-4 คน มาช่วยขนสัมภาระ
พวกกระเป๋าเสื้อผ้า ถุงนอนโดยเขาเอาของเราใส่ใน กระชุไม้ไผ่ของเขาและสะพาย
หลังเขาเรียกว่าเป๊อะของและเดินไปกับเราไปส่งจนถึงที่เราจอดรถ ไว้ตีนดอย ผม
จาได้ว่าเราให้ค่าจ้างเป๊อะของคนละ 20 บาท หลังจากนั้น ประมาณ 1 สัปดาห์
อาจารย์สืบศักดิ์ควบคุมชาวลาหู่สร้างสถานีเป็นกระท่อมโดยใช้ ไม้ไผ่จากบริเวณ
นั้นกั้นแบ่งเป็นห้องๆ
(สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, 2531, น.11-19)

จานวนมหาศาลทุกๆปี และศึกษาหาวิธีการหยุดการทาไร่เลื่อยลอยและการโค่นทาลายป่าของชาวเขา
คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่าการช่วยให้ชาวเขาอยู่กับที่ไม่เคลื่อนย้ายทาไร่เลื่อยลอยเรื่อยไปนั้นคือ
การเกษตรแบบไม่เลื่อยลอยควรเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่เป็นไม้ผล ดังนั้นแต่ละคณะอนุกรรมการจึง
อนุมัติงบประมาณให้มหาลัยเกษตรศาสตร์ทดลองเรื่องไม้ผลสาหรับพื้นที่สูง
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นอกจากนี้ อ.สุรนันต์ อธิบายถึงกลุ่มคนทางานให้กับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ในช่วงแรกเป็นคนสนิทของคณาจารย์และได้รับการชักชวนให้มาทางาน เช่น นายวินัย ปั่นศิริ หัวหน้า
สถานีวิจัยอ่างขางคนแรกเป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอกพืชสวน เคย
เรี ย นกั บ อาจารย์ ป วิ น ปุ ณ ศรี และท างานที่ ศู น ย์ วิจัย เพชรบู รณ์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ใน
ระยะแรกช่วงเตรียมจัดสร้างสถานีเกษตรเขาได้นานักศึกษาที่จบระดับปวช.จากเทคโนโลยีแม่โ จ้ มา
เป็นผู้ช่วยอีก 3 คน และจ้างแรงงาน ชาวเขาเป็นรายวัน
เมื่อก่อสร้ างสถานีวิจัยจนแล้ ว เสร็จกลุ่ มคณาจารย์เริ่มนาต้นพันธุ์แอปเปิล จาก
ประเทศออสเตรเลียเข้ามาทดสอบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมประมาณ 400-500 ต้น แต่การ
เจริญเติบโตไม่ดีและให้ผลผลิตน้อยเนื่องจากสภาพความเย็ นสะสมที่ดอยอ่างขาง มีไม่มากเท่าใน
ออสเตรเลีย (สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, 2531, น.11-19)
นอกนี้ประเทศไต้หวัน1เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศโลกเสรีมีบทบาทสาคัญกับโครงการ
เริ่ มต้น ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2513 ผู้ จัดการฟาร์มฟู ซู ซาน คือ นายซุง ชิง ยุน ตัว แทนจาก
ประเทศไต้หวันให้การสนับสนุนโครงการหลวงทั้งในด้านความรู้และพันธุ์พืชเมืองหนาว เช่น รัฐบาล
ไต้หวันเชิญ ม.จ.ภีศเดช รัชนี ผู้อานวยการโครงการหลวงและศาสตราจารย์ปวิณ ปุณศรี ประธานฝ่าย
วิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ไปดูงานที่ฟาร์มฟู ซูซาน เป็นฟาร์มที่เพาะปลูกพื้นเมืองหนาว ณ ประเทศ
ไต้หวัน ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพทหารผ่านศึกไต้หวันจึงส่ง
พันธุ์ไม้เมืองหนาวมาให้ทดลองปลูกที่ดอยตุงและดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเช่น ท้อ สาลี่
1

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้รับจากรัฐบาลไต้หวันเพราะกลุ่มจีนยูนนานหรือจีนคณะชาติอาศัยอยู่
บริเวณบ้านหลวงเป็นส่วนใหญ่จีนยูนนานที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็นกลุ่มชนที่เคยเป็นทหาร
คณะชาติ คืออดีตทหารกองพล 93 ก็กมินตั๋งของประเทศไต้หวันที่หลบหนีการปราบปรามจากจีน
คอมมิวนิสต์เข้ามาทางประเทศพม่าและถูกทางการทหารพม่าปราบปรามจนทาให้ต้องอพยพเข้ามาใน
ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2493 – 2499 อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน กลุ่มจีน
ยูนนานบ้านหลวงได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากประเทศบ้านเกิดดั่งจะเห็นได้จากสถานีเกษตร
อ่างขางได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านความรู้และเงินทุนจากประเทศไต้หวันร่วมทั้งความช่วยเหลือด้าน
การศึกษาให้กับกลุ่มจีนยูนนานบ้านหลวง เช่น เงินทุนช่วยเหลือจัดตั้งโรงเรียนสาหรับสอนภาษาจีนใน
ชุมชนดังกล่าวเด็กตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเป็นต้นไป เด็กจีนยูนนานต้องเรียนภาษาจีนตั้งแต่วันจันทร์ถึง
ศุกร์ เวลา 17.00-20.30 น. ร่วมถึงได้รับพิจารณาพิเศษเพื่อศึกษาต่อหรือทางานในประเทศไต้หวัน
ดังนั้นในปัจจุบันกลุ่มจีนยูนนานจึงมีทั้งกลุ่มที่ออกไปทางานต่างประเทศ ค้าขายอาหารด้านหน้าสถานี
เกษตรฯ และได้รับการส่งเสริมอาชีพจากสถานีเกษตรฯให้เพาะปลูกกาแฟ บ๊วย พลับ ท้อ
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บ๊วย และพันธุ์ผัก เป็นต้น นักวิจัยของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ดูงานและฝึกงานที่ ไต้หวันร่วมทั้ง
ทางไต้หวันยังได้ส่งผู้ เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมและสาธิตการทาเกษตรแผนใหม่ (สุทัศน์ ปลื้มปัญญา
,2553, น.37)
กระทั่ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ.2516 โครงการหลวงมอบหมายให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ เป็ น ผู้ ป ระสานงานโครงการความช่ว ยเหลื อจากรัฐ บาลไต้ ห วัน มีช่ว งเวลาด าเนิ น
โครงการ 4 ปี ตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ.2516 ถึงมิถุนายน พ.ศ.2520 แบ่งออกงานออกเป็น 3 ระยะ คือ
การขยายพั น ธุ์ (propagation) การสาธิ ต (demonstration) การส่ ง เสริ ม (extension) (คณิ ต า
เลขะกุล,2539,น.172-182) ในช่วงเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเริ่มต้น ทาแปลง
สาธิตเพื่อทดลองเพาะปลูกพืชนอกสถานีเกษตร ครูเรียม สิงห์ธร ในฐานะครูประจาโรงเรียนบ้านของ
ด้ง ส่งเสริมให้เด็กในโรงเรียนบ้านขอบด้งปลูกดอกคาเนชันและนากาไรจากการขายดอกคาเนชันไป
เป็นค่า อาหารกลางวันและซื้อชุดนักเรียนให้เด็กคนละ 1 ชุด ความสาเร็จของโครงการสาธิตดังกล่าว
ทาให้กลุ่มลาหู่บ้านขอบด้งเริ่มสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรม
กระทั่งในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จมายัง ดอยอ่างขางและทรงทราบถึงความสาเร็จ
ดังกล่าวจึงช่วยเหลือเงิน จานวน 3,000 บาท จัดสร้างโรงเรือนเพิ่มเติมเพื่อสาหรับป้องกันหมูที่ กลุ่ม
ชาติพันธุ์เลี้ยงไว้เข้ามากินเมล็ดดอกคาเนชัน จารัส (สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2558).
ในช่ ว งปี เ ดีย วกั นสถานี เกษตรหลวงอ่ า งขางได้ รับ ความช่ว ยเหลื อ ด้ า นการเงิน
สาหรับทางานวิจัยจากกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา งบประมาณดังกล่าวมีคณะกรรมการที่
ชื่อ Highland Agricultural Research Coordination Committee (HARCC)ประกอบด้วยตัวแทน
จากหน่วยงานราชการเป็นผู้กลั่นกรองงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและส่งเสริมการเกษตรที่สูงรวม
81 โครงการเป็นเงิน 6,351,216 เหรียญสหรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ทดแทนการขาด
รายได้จ ากการเลิ กปลู กฝิ่ น ของชาวเขา (คณิตา เลขะกุล , 2539, น.184-185) ตัว อย่างงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เช่น 1.โครงการศึกษาวิจัยการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวบนที่สูง ผศ.
ดร.พิศิฐ์ วรอุไร จากภาควิชาการพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ นาไม้ดอกเมือง
หนาวหลายชนิดมาทดลองปลูกบนดอย 2.โครงการศึกษาวิจัยการปลูกพืชตระกูลถั่วบนที่สูงโดย รศ.
ดร.ดารง ติยวลีย์ จากภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ 3.โครงการ
ศึกษาวิจัยการปลูกพืชตระกูลส้มบนที่สูงโดย รศ.ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ จากภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะวิจัย เป็นต้น
หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี หน่วยราชการเริ่มเข้ามาช่วยเหลือสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง เช่น กรมชลประทานมอบหมายให้หน่วยงานชลประทาน ได้แก่ สานักงานชลประทานที่ 1
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และ 2 บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้าของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และกรมป่าไม้ช่วยเหลืองาน
โครงการการหลวงในการปลูกป่าบนดอย 2 แห่ง คือ ดอยสามหมื่นและดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
เริ่มต้นกรมป่าไม้ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินและเฮลิคอปเตอร์จากอเมริกาเพื่อขนกล้าไม้สนสวม
ใบจากหน่วยงานป่าไม้ที่ อ.แม่ริมไปที่ดอยอ่างขาง อ.ฝาง เป็นต้น
กระทั่งงานวิจัยของสถานีหลวงอ่างขางในระยะต่อมา(พ.ศ.2522-2530) อเมริกา
และไต้หวันยังคงให้การสนับสนุนในด้านความรู้ ทุนวิจัย และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าวมีทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1.การพัฒนาแหล่งน้าและวางแผนการใช้ที่ดิน 2.
ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้า 3.การส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้และไม้ตัดดอก 4.งานด้านการศึกษา
และพัฒนาชุมชน เช่น โครงการสารวจและวางแผนการใช้ที่ดินโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณ
ร่วมกันจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(สวทช.)และกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6
ปี แบ่ ง หั ว ข้ อ ของการส ารวจออกเป็ น 4 ด้ า น คื อ การส ารวจประชากร ธรณี วิ ท ยา วนศาสตร์
อุตุนิยมวิทยา เริ่มต้ นสถาบันวิจัยชาวเขาและกรมประชาสงเคราะห์ สารวจจานวนประชากร พิกัด
สถานที่อยู่อาศัย รวบรวมความถี่การอยู่อาศัยในพื้นที่ดอยอ่างขางให้กับโครงการหลวงเพื่อทาทะเบียน
ชาวเขา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรม
พัฒนาที่ดิน สารวจพื้นที่เพื่ อจาแนกและกาหนดศักยภาพของที่ดิน และสถานีเกษตรฯ ได้รับความ
ร่วมมือจากกรมอุตุนิยมวิทยาจัดสร้างเรือนเทอร์โมกราฟ(THERMOGRAPH) เป็นเครื่องตรวจวัดสภาพ
อากาศเพื่อใช้วางแผนการทาการเกษตร เป็นต้น
นอกจากนี้อเมริกายังให้ความช่วยเหลือในงานด้ านการเก็บเกี่ ยว การรักษา จัด
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ และออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก าให้ ง บประมา ณแ ก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาเนินการวิจัยและพัฒนาห้องเย็นธรรมชาติขึ้น ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
เพื่อเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร และในปี พ.ศ. 2522 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริ กาทาวิจัย
เรื่ อ ง Postharvest Handling of Highland Produce to Develop Economically viable Crop
to Replace Opium Based Agriculture โครงการสงเคราะห์ชาวเขามอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็ น ผู้ ดาเนิ น การ การทามาตรฐานของผั ก การเก็บรักษาผลผลิ ต การศึกษาการใช้ส ารเคมี เ พื่ อ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2531-2533 สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้รับงบประมาณ
สนั บ สนุ น จาก UNDP ให้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง งานด้ า นวิ ท ยาการหลั ง เก็ บ เกี่ ย ว เป็ น ต้ น (คณิ ต า
เลขะกุ, 2539,น.112-113)
ส่วนของไต้หวันให้ความช่วยเหลือสถานีเกษตรหลวงอ่างขางในด้านงานป่าไม้ เช่น
ประมาณปี พ.ศ.2525 เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรฯ คณาจารย์ วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
กรมป่าไม้ทดลองปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างป่าปลูกโดยมี องค์การทหารผ่านศึกประเทศไต้หวัน ช่วยเหลือ
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ในด้านเมล็ดพันธุ์ไม้โตเร็วและงบประมาณในการดาเนินงาน เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรฯเริ่มต้นสร้าง
แปลงทดลองปลู กป่าในพื้น ที่อ่างขางประกอบด้วยไม้โตเร็วจากไต้ห วัน เช่น จันทองเทศ กระบูน
เมเปลหอม พอโรเมีย เป็นต้น และศึกษาการสูญเสียดิน1และน้าจากพื้นที่ปลูกป่าที่ใช้มาตรการอนุรักษ์
ดินน้าและพื้นที่สาหรับการเพาะปลูกในลักษณะเป็นขั้นบันไดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหน่วยงานราชการเริ่มให้ความช่วยเหลือโครงการ เช่น กรม
พัฒนาที่ดิน1 เกิดจาก ม.จ.ภีศเดช รัชนี ได้ทาหนังสือถึงสานักงบประมาณขอให้สนับสนุนโครงการฯ
และจัดงบประมาณให้แก่โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เป็นการเฉพาะ ดังนั้น
โครงการหลวงจึ งได้รั บ งบประมาณและเครื่ องจักรกลจากรัฐบาลมาปฏิบัติงาน กระทั่ง ในปี พ.ศ.
2527 โครงการหลวงพัฒนาที่ดินได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ ” สังกัด
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีลั กษณะการดาเนินงาน
บริหารจัดการที่ดินกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในพื้นที่ดอยอ่างขาง(มูลนิธิโครงการหลวง, 2553, น.59)

1

สมการการสูญเสียดินสากลเป็นวิธีการที่ใช้ในการคาดคะเนการสูญเสียดิน เป็นวิธีการที่นิยมมาก
เพราะสามารถประเมินการสูญเสียดินที่มีศักย์ที่เกิดขึ้น เริ่มคิดค้นและพัฒนาโดย Wischmeir and
Smith ปี ค.ศ. 1978 ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 กรมพัฒนาที่ดิน(มนูและคณะ) ได้นามาปรับใช้ในประเทศ
ไทย (ถวิล โกศลอนันตวงศ์, 2528, น.2)
1 รั ฐ บาลได้ จั ด ระบบเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น งานสนองพระราชด าริ โ ดยออก “ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ พ.ศ.2524” และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9
กันยายน 2524 เพื่อเป็นหลักให้แก่หน่ว ยราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆได้ยึดปฏิบัติในการดาเนินงาน
สนองพระราชดาริของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนดังนี้ คือ เมื่อได้รับพระราชกระแสพระราชดาริ
ประการใด เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนาความที่ได้รับพระราชดาริเสนอแม่ทัพภาคใน
เขตรับผิดชอบ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่งคงในระดับพื้นที่ในเขตของกองทัพ
ภาคนั้นๆ และหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่และเลขานุการ กปร.
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยด่วนเมื่อได้รับพระราชทาน จนกระทั่งปี พ.ศ.2533 ได้เปลี่ยนชื่อจาก
“โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนื อใหม่ ” เป็น “ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง” ในช่วง
ปลายปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้สังกัดงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
มีภารกิจเฉพาะสาหรับงานโครงการหลวงเท่านั้นไม่ทับซ้อนกับงานของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ถึงแม้ว่ามีพื้นที่ดูแลในจังหวัดภาคเหนือเช่นกัน แต่ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ
ปฏิบัติการเฉพาะพื้นที่ 38 ศูนย์ของโครงการหลวง(สายสุนีย์ สิงหทัศน์, 2549, น.3-9)
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นอกจากงานด้านจัดการพื้นที่แล้ว สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้รับความช่วยเหลือ
ในด้านพัฒนาการศึกษาและสังคม สังกัดฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นปี พ.ศ.2525
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดารัสกับ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย อธิการบดีมหาลัย
เชียงใหม่ในเวลานั้นว่ามีพระราชประสงค์ให้วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปช่วยอบรมให้ความรู้
ในด้านภาษาไทย การจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่ายแก่ชาวเขาและสอนถึงการวางแผนค่าใช้จ่าย
ในครอบครัวและเข้าใจเรื่องการกู้เงิน และอัตราดอกเบี้ย มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้นายกิจพัฒน์
ศรีสุโข ผู้อานวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนิน (ทัศนีย์ ศรีมงคล,2536,
น.57) ร่วมถึงให้ความรู้ในเรื่องของการคุมกาเนิดเพื่อความสมดุลระหว่างประชากรและพื้นที่ทากิน
เป็นหน้าที่ของแพทย์จากโรงพยาบาล สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
กลุ่มนักวิจัยของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางดาเนินกิจกรรมทดลองพันธุ์พืชภายใน
สถานี เกษตรฯและมีห น้ าที่ส่ งเสริ มอาชีพให้ กับกลุ่ มชาติพันธุ์ที่อยู่บริเวณรอบสถานี กลุ่ มนักวิจัย
ตระหนักถึงปัจจัยในด้านเศรษฐกิจของชุมชน ฉะนั้นในช่วงแรกนักวิจัย นาระบบการเกษตรแผนใหม่
เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น คือ วิธีเพาะปลูกแบบ Intercrop หมายถึง รูปแบบการทาเกษตรที่ให้ผลผลิต
ตลอดทั้งปี คือ ผลผลิตออกผลราย 1 ปี 6 เดือน 4 เดือน 2 เดือนเพื่อจูงใจให้ชาวลาหู่หันมาปลูกพืช
ของโครงการหลวง เช่น มันฝรั่ง ท้อ พลับ ผักกาดขาว เป็นต้น
ลักษณะการทางานกลุ่มนักวิจัยในช่วงสารวจเน้นเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่และนากลุ่ม
พืชเมืองหนาวที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานจากนอกประเทศมาทดลองเพาะปลูกและส่งเสริม
ให้กับชุมชนที่อยู่รอบข้าง กระทั่งในช่วงเวลาต่อมาสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเริ่มปรับตัวเพื่อนาสินค้า
ที่ผลิตได้จากชุมชนเข้าสู่ตลาด
2.4.2 ยุคกษัตริย์นักพัฒนา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เมื่อภัยจากคอมมิว นิส ต์สิ้ นสุ ด ลง โครงการพระบรมราชานุ
เคราะห์ชาวเขา ขยายงานออกไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาชีวิตพสกนิกรชาวไทยจึงทาให้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “โครงการหลวง” (มูลนิธิโครงการหลวง, 2541, น.20) ในช่วงเวลาดังกล่าวโครงการหลวงได้รับ
ความช่วยเหลือ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สายเกษตรจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการ
พื้นที่
ลักษณะงานวิจัยโครงการหลวงเน้นนาผักผลไม้เมืองหนาวเข้ามาทดลองเพื่อค้นหา
แหล่ ง เพาะปลู ก ที่ เ หมาะสม กล่ า วคื อ นั ก วิ จั ย ระดั บ คณาจารย์ น าความรู้ ใ นด้ า นธรณี วิ ท ยา
อุตุนิยมวิทยา อุทุกวิทยา การทดลองการชะพังทลายของหน้าดิน เพื่อออกแบบแปลงทดลองและ
วิธีการเพาะปลูกโดยเฉพาะชุมชนในเขตเชิงเขา เช่น การเอาแบบพื้นที่เพาะปลูก ชุมชนบ้านขอบด้ ง
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เป็นระบบขั้นบันได
กระทั่งประมาณปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา โครงการหลวงนาข้อมูลด้านธรณีวิทยา
อุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์ และชาติพันธุ์วรรณาที่ได้จากสถานีวิจัยทั้งหมด 4 แห่ง มาพัฒนาจนกลาย
เป็นแผนผังสาหรับบริหารจัดการพื้นที่ ด้วยการจัด zoning กลุ่มชาติพันธุ์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
แหล่งเพาะปลูกพืชและสัตว์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.พื้นที่กลุ่มศูนย์ที่มีระดับความสูงค่อนข้างมากระดับ
ความสูงเกิน 1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาหรือหุบเขาสลับซับซ้อน มีความสูงชันล้อมรอบด้วย
พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่บางแห่งเป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope Complex) พื้นที่เพาะปลูกเป็นพื้นที่ราบ
ระหว่างหุบเขาตามแนวลาห้วยหรือพื้นที่ตามไหล่เขา บางแห่งมีพื้นที่ลอนลาดเป็นคลื่น ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีความเป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณน้าฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,518.5 มิลลิเมตร
อุณหภูมิเฉลี่ย 19.7 องศาเซลเซียส เกษตรกรในศูนย์นี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ
และจีนฮ่อ รายได้ทางการเกษตรมาจากไม้ผลเมืองหนาว เช่น บ๊วย สาลี่ พลับ พลัมและพีช เพาะปลูก
บนพื้นที่ลาดชันหรือตามไหล่เขาและปลูกพืชล้มลุก เช่น พืชผัก ไม้ตัดดอก ในพื้นที่มีความลาดชั นน้อย
หรือใกล้แหล่งน้า
2. พื้นที่กลุ่มศูนย์ที่มีระดับความสูงปานกลางระดับความสูงระหว่าง 800 - 1,000
เมตร ในกลุ่มนี้เป็นพื้นที่ภูเขาหรือหุบเขา สลับซับซ้อน มีความสูงชัน พื้นที่เพาะปลูกเป็นที่ราบระหว่าง
เขาตามแนวลาห้วยหรือพื้นที่ตามไหล่เขา ดินมีความอุดมสมบูรณ์ป านกลาง มีความเป็นกรดเล็กน้อย
ปริมาณน้าฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,299.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส เกษตรกรใน
กลุ่มศูนย์นี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ลัวะและคนเมืองนิยมการปลูกพืชแบบไร่หมุนเวียนทา
ให้มีพื้นที่ถือครองค่อนข้างมาก
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ภาพที่ 2.3 พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในระดับความสูงต่างๆ
3. พื้นที่กลุ่มศูนย์ที่มีระดับความสูงค่อนข้างต่าอยู่ระหว่าง 400 – 800 เมตร พื้นที่
ศูนย์ในกลุ่มนี้มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้ นที่บริเวณเชิงเขาและไหล่เขา พื้นที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขา
บางส่วนเป็นเนินเตี้ย สภาพอากาศค่อนข้างร้อนกว่าพื้นที่สองกลุ่มแรกโดยเฉพาะฤดูหนาวและฤดูร้อน
จะแห้ งแล้ งกว่า พื้น ที่ อื่ น ๆ อุณหภูมิเฉลี่ ย 23.6 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนโดยเฉลี่ ยประมาณ
1,480.5 มิลลิเมตร สภาพพื้นที่ป่าไม้หลายแห่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากถูกตั ดมาเป็นฟืนและ
แปรรูปไม้ก่อนโครงการหลวงเข้าดาเนินการยกเว้นพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่พื้นที่
ป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรในกลุ่มศูนย์นี้ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ละว้า คน
เมืองและจีนฮ่อ รายได้ทางการเกษตรมาจากไม้ผล ได้แก่ ลิ้นจี่ ลาไย มะม่วง ส้มโอ พลับ อโวกาโด
เสาวรส ไม้ดอก ได้แก่ ดอกหน้าวัว เบญจมาศ แกลดิโอลัส พืชผัก ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาว
ปลี แตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ส่วนการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อ
บริโภคในครัวเรื อนและเป็นรายได้ เสริม นอกจากนี้เกษตรกรยังมีรายได้ทางอื่น เช่น รับจ้างและ
หัตถกรรมต่างๆ
สาหรับสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขางจัดอยู่ในพื้นที่สูงจากระดับน้าทะเล 1,400 เมตร มี
ระยะความหนาวเย็นกว่า 300 ชั่วโมง พื้นที่เหมาะสมกับพืชที่ต้องการความหนาวเย็น สูง อย่างเช่น
พลับ สตรอว์เบอร์รี สาลี่ และผักปลอดสารพิษ เป็นต้น
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ต่ อ มาประมาณปี พ.ศ.2537 เมื่ อ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ อ ย่ า งเช่ น บ้ า นขอบด้ ง นิ ย มปลู ก
สตรอว์เบอร์ รีและพืช เมืองหนาวมากขึ้น สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงได้ร่ว มกับกรมพัฒ นาที่ดิน
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้าบาดาลจัดทาบัญชีน้าเพื่อประมาณการณ์ปริมาณน้า สาหรับชุมชน
บ้านขอบด้งได้รับความช่วยเหลือจัดสร้างอ่างเก็บน้าจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรม
วิทยาศาสตร์เกษตร ทั้งหมด 6 บ่อและดาเนินการติดตั้งท่อประปาจากอ่างเก็บน้าเข้าไปในแปลง
เพาะปลูกแต่ละครอบครัว นอกจากนี้สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีปัญหาผลผลิตของเกษตรกรเสียหาย
ขณะนาส่งเข้าสถานี จึงทาให้ในปี พ.ศ.2539 สถานีเกษตรฯร่วมกับกรมทางหลวงชนบทจัดสร้างถนน
และเส้นทางพิเศษระหว่างหมู่บ้านขอบด้งกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นต้น
ในช่ว งเวลาใกล้ เคีย งกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ ายส่ งเสริมอาชีพของสถานีเ กษตรหลวงอ่ า งขาง
ตอบสนองความต้องแหล่งเงินกู้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เริ่ม
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์
กลุ่มสหกรณ์ดังกล่าวให้บริการสมาชิกทั้ง การให้สินเชื่อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและรวบรวม
ผลผลิตจากสมาชิกนาส่งเข้าสถานีเกษตรฯ ต่อไป
เมื่อผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวงเพิ่มสูงขึ้น โครงการจึงเริ่มต้นวางแผนการ
ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ลักษณะการวางแผนดังกล่าวได้นาแผนผังสาหรับบริหารจัดการ
พื้นที่เข้ามาใช้ในการวางแผนพื้นที่การผลิต เริ่มจากศูนย์พัฒนาแต่ละแห่งรับผิดชอบเพาะปลูกพืชต่าง
ชนิดกันโดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายส่งเสริม ของศูนย์พัฒนาจะรับแผนประมาณการณ์ผลผลิตในวันที่ 3
ของทุกเดือนจากมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางเพื่อนาไปจัดสรรโควตาเพาะปลูกให้ กับกลุ่มเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ
ดังนั้นลักษณะการบริหารพื้นที่ของโครงการหลวงด้วยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คือ
การแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 3 โซน แต่ละโซนได้รับการออกแบบพื้นที่เพาะปลูกและส่งเสริมพันธุ์พืช ที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาแต่ละแห่งได้รับความช่วยเหลือจัดสร้างปัจจัยพื้นที่
การผลิตจากหน่วยงานราชการ เมื่อวัตถุดิบที่ผลิตได้จากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีจานวนเพิ่มขึ้น
โครงการหลวงจึงได้วางแผนการตลาดด้วยการรับมาตรฐานการผลิตมาใช้กับวัตถุดิบ เช่นนั้นในส่ว น
ต่อไปผู้ ศึกษากล่ าวถึงสถานี เกษตรหลวงอ่ า งขางในฐานะที่เป็ นส่ ว นหนึ่ง ของบริษั ทดอยคาซึ่ ง รั บ
มาตรฐานการผลิตมาใช้กับพันธุ์พืชส่งเสริม
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2.4.3 สถานีเกษตรหลวงอ่างขางในฐานะ พื้นที่ที่ถูกควบคุมจากทางไกล
ในช่ว งก่อนหน้ าปี พ.ศ.2540 คณะกรรมการมูล นิธิโ ครงการหลวงเตรียมพร้อม
ส าหรั บ ก้าวเข้าสู่ ร ะบบตลาดโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยพันธุ์พืช เมืองหนาว ดังนั้นมูล นิธิ
โครงการหลวงจึงได้ส่งนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทางด้านเกษตรของไทยไปศึกษาต่อ
ยังประเทศต้นทางของพืชชนิดนั้นๆและเป็นพืชที่ ได้รับความนิยมจากตลาดโลกโดยเฉพาะในกลุ่ ม
ประเทศโลกที่หนึ่ง เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ด้วยทุนการศึกษาของสถาบันกษัตริย์ กระทั่ง
ในงานสัมมนาวิจัยโครงการหลวงในช่วงปี พ.ศ.2540 บริษัทได้แบ่งผู้รับผิดชอบการศึกษาวิจัยพันธุ์พืช
แต่ละชนิดและด้วยเงื่อนไขในการแข่งขันผลิตสินค้าที่สัมพันธ์กับบริบทโลกจึงทาให้สินค้าของบริษัท
ดอยคาจาเป็นต้องได้รับมาตรฐาน GLOBALGAP1 บริษัทฯได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของ
ภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งความรู้ บุคลากร และเงินทุนงานวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู ง(องค์การมหาชน)1 เป็นต้น จึงทาให้งานวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าวเน้น
ศึกษาแหล่งเพาะปลูกที่เหมาะสมกับผักและผลไม้ ความสามารถของเกษตรกร ศึกษาสภาวะการตลาด
ร่วมถึงการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของมูลนิธิโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวง
1

GLOBALGAP เป็นมาตรฐานสินค้าอาหารที่ถือว่ามีความสาคัญที่สุดใน EU เริ่มต้นจากผู้ค้าปลีกใน
อั งกฤษและซุป เปอร์ มาร์ เ ก็ตในยุ โ รป เพราะความต้องการของผู้ บริโ ภคที่ มีความห่ ว งใยในความ
ปลอดภัยของสินค้า มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและแรงงาน ทั้งนี้ สมาชิกของ GLOBALGAP มีส่วนแบ่ง
ตลาดถึง 85% ของตลาดสินค้าสดในยุโรปตะวันตก มีสมาชิกมากกว่า 30 รายใน 12 ประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. แต่เดิม คือ กองพัฒนาบนพื้นที่สูงเป็น
เพีย งหน่ ว ยงานหนึ่ งในกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทั่งปรับเป็นกรมพัฒ นาบนพื้นที่สู ง แต่
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงโดยจัดตั้งเป็น
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2548
สถาบันวิจัยบนพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน)เป็นแหล่งทุนวิจัยจัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
โครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวง
1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. แต่เดิม คือ กองพัฒนาบนพื้นที่ สู ง
เป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทั่งปรับเป็นกรมพัฒนาบนพื้นที่สูง แต่
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงโดยจัดตั้งเป็น
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2548
สถาบันวิจัยบนพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน)เป็นแหล่งทุนวิจัยจัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
โครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวง
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อ่างขางมีงานวิจัยกว่า 100 ชิ้นที่เกี่ยวข้องกับพืชและผักเมืองหนาวเพื่อพัฒนาให้ได้รับมาตรฐานสากล
และสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า เช่น การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและคะน้าฮ่องกง การชักนาให้เกิด
การกลายพันธุ์ในสตรอว์เบอร์รีด้วยรังสีแกมมาและนาสารเคมีมาใช้เพื่อเพิ่มการแตกตาของกีวีฟรุต
เป็นต้น และงานวิจัยที่เกี่ยวกับงานป่าไม้ ด้านสังคมและสาธารณสุข เพื่อสร้างระบบสวัสดิการพึ่งพา
ตนเองภายในชุมชน
เมื่อสถานีเกษตรหลวงอ่างขางกลายเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่สาคัญแห่งหนึ่ง
ของโครงการหลวงในด้านผักปลอดสารเคมี ผักและผลไม้มาตรฐาน GAP และมีวางแผนการบริหาร
จั ด การพื้ น ที่ ใ ห้ กั บ เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า งเป็ น ระบบเช่ น นั้ น ในวั น ที่ 10 กั น ยายน
พ.ศ.2544 “ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาทีดินโครงการหลวง”สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่ วมกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเริ่มต้นจัดสรรที่ดินและจัดโซน
เพาะปลูกในปี พ.ศ.2544-2545 เกี่ยวข้องกับระบบ ERP เพื่อบริหารการผลิต วางแผนการตลาดและ
ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลได้ถึงระดับแปลงเพาะปลูกโดยแต่ละครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมีรหั ส ของ
ตนเองบอกสถานที่ ป ลู ก ชนิ ด พื ช ที่ ป ลู ก และล าดับ การเข้ า เป็น สมาชิก โครงการ เป็ น ต้ น (คณิ ต า
เลขะกุล, 2539,น.165-166)เช่นพื้นที่เพาะปลูกบ้านขอบด้งแบ่งออกเป็น 4 โซน คือ โซนเห็ดพอร์โท
เบลโล ดอกคาราลินลี่ ผัก GAPs และสตอว์เบอร์รี
กระทั่งปี พ.ศ.2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สนับสนุนเงินใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 เพื่ อ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาและติ ด ตั้ ง ระบบงานอี อ าร์ พี 1 (ERP)โดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.)เพื่อ
บริหารทรัพยากรบุคคล โครงการ ระบบบริหารงาน การกระจายสินค้าและตรวจสอบผลผลิตจากต้น
ทางจนถึงมือลูกค้าจึงทาให้สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเชื่อมโยงระบบการตรวจสอบสินค้าจากระดับ
แปลงปลูกภายในชุมชนเข้ากับระบบเครือข่ายข้อมูลมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลาง
ดังนั้นลักษณะการทางานของนักวิจัยของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางในช่วงเวลา
ดังกล่าวเริ่มต้นจากการศึกษาวิจัยโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานจากภายในและภายนอก
ประเทศ กระทั่งนักวิจัยของสถานีนาพันธุ์พืชและสัตว์ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนเป้าหมาย หน่วยงาน

1

Enterprise Resource Planning (ERP) คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ มีห น้ าที่ร วบรวมส่ วนประกอบทางธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ มีการใช้ข้อมูล ร่ว มกันจากฐานข้อมูล
เดียวกันเพื่อสนับสนุนการทางาน
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ภายในสถานีและนักวิจัยสถานีจึงมีความสาคัญในการเผยแพร่ความรู้และอุดมการณ์ไปยังชุมชน ใน
ส่วนต่อไปผู้ศึกษากล่าวถึงหน่วยงานภายในสถานีในการผลิตความรู้
2.5 พันธกิจของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นตลอดปี ดังนั้นสถานีดังกล่าวจึง
กลายเป็นสถานีวิจัยหลักเพื่อศึกษาและขยายพันธุ์พืชไม้ผลเขตหนาวของโครงการหลวง เช่น พีช, สาลี่,
พลับ, พลัม, บ๊วย, กีวีฟรุ้ท และสตรอว์เบอรี เป็นต้น นอกจากนี้นักวิจัยของสถานียังได้ศึกษาและ
ทดลองปลูกพันธุ์ไม้ตัดดอกบางชนิด เช่น กุหลาบ ฟรีเซีย โปรเทียและไม้ดอกกระถาง เป็นต้น
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นแหล่งผลิตความรู้ ด้านพืชเมืองหนาวที่สาคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศและมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและเผยแพร่งานของโครงการหลวงให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่
ของโครงการหลวง ส่วนราชการ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้รับความสนใจจากองค์กรและสถาบัน
ต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและดูงานจึงทาให้มูลนิธิโครงการหลวงเปิดสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานทื่
ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2540 หน่วยงานภายในสถานีเกษตรหลวง
อ่างขางประกอบด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แปรรูปและการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
2.5.1 หน่วยงานภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ พื้นที่สาหรับนักท่องเที่ยว พื้นที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย งานคัดบรรจุ และหน่ วยงานราชการที่สนับสนุนโครงการ ส่วนที่หนึ่งของสถานี
เกษตรฯ คือ สถานที่ท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.อาคารลักษณะเป็นรูปทรงโดมตกแต่งด้วย
ไม้ดอกไม้ผ ลเมืองหนาวหลายชนิด เช่น กุห ลาบ ทิว ลิ ป และผั กเมืองหนาวไม้ ดอกไม้และไม้ผล
ดั ง กล่ า วเกิ ด จากทดลองเพาะปลู ก ในสถานี ก่ อ นน าไปส่ ง เสริ ม ให้ กั บ เกษตรกร 2.ศู น ย์ จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงเป็ นสถานที่จาหน่ายสินค้ าทั้งที่ผลิ ตขึ้น เองภายในสถานีเกษตรฯและรับ
ผลผลิ ต มาจากเกษตรกร เช่ น ผั ก ปลอดสารพิ ษ จากกลุ่ ม ดาระอั้ ง บ้ า นนอแลและสตรอว์ เ บอร์รี
มาตรฐาน GAPs จากลาหู่บ้านขอบด้ง เป็นต้น และ 3.อาคารที่พักของสถานีเกษตรฯ สร้างขึ้นเพื่อ
รับรองนักท่องเที่ยว
ส่วนที่สองกลุ่ม คือ ส่วนของงานวิจัยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็น
กลุ่มอาคารสานักงานของกลุ่มงานวิจัย ภายในอาคารเป็นห้องทางานและประชุมของกลุ่มงานวิจัยซึ่ง
ไม่ มี ค นเข้ า มาใช้ ง าน เพราะนั ก วิ จั ย ต้ อ งประจ าอยู่ ใ นแปลงทดลองของตนเอง นั ก วิ จั ย จะเข้ า ใน
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สานักงาน ในช่วงเย็นเพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้จากแปลงทดลอง ส่วนที่สองเป็นแปลงทดลอง เช่น แปลง
ทดลองกลุ่มผัก แปลงทดลองไม้ผลขนาดเล็ก แปลงทดลองปศุสัตว์ เป็นต้น ในแต่ละแปลงทดลองมี
นักวิจัยรับผิดชอบหนึ่งคน แปลงทดลองพืชแต่ละชนิดมีรูปแบบการใช้สอยพื้นที่ที่คล้ายกันแบ่งพื้นที่
เป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นแรกเป็ น อาคารที่ มี ห ลั ง คาเป็ น พื้ น ที่ ข องนั ก วิ จั ย นั่ ง ท างาน พื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วยโต๊ะทางานสาหรับจดบันทึกข้อมูล ที่ได้จากผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นคนไทใหญ่ ภายในอาคาร
ดังกล่าวมีกระดานสาหรับจดบันทึกเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในสถานีเกษตรฯ และรูปแบบงานใน
แต่ละวันของผู้ช่วยนักวิจัย ด้า นในสถานที่ทางานของนักวิจัยมีห้องเก็บเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
ใช้ ต รวจวั ด และทดสอบ เช่ น เครื่ อ งเวอร์ เ นี ย ส าหรั บ ตรวจวั ด ขนาดของผลผลิ ต เครื่ อ ง Brix
Refractometer วัดความหวาน เป็นต้น ส่วนที่สองเป็นแปลงทดลองพืชที่มีหลังคาคลุมมิดชิ ดแบ่ง
พื้นที่แปลงออกเป็นสัดส่วนตามกลุ่มสายพันธุ์ เช่น แปลงสตรอว์เบอร์รีแบ่งพื้นที่ออกเป็นหนึ่งสายพันธุ์
คือ พันธุ์ 369 พันธุ์ 80 พันธุ์ 88 เป็นต้น และส่วนที่สาม คือ ห้องปฏิบัติการหรือเรียกว่าห้องแล็บ
ภายในสถานี เ กษตรหลวงอ่ างขางมี ทั้ งหมดสองแห่ ง คือ 1.ห้ องทดลองบริเวณกลุ่ ม งานวิจั ย เป็ น
ห้ อ งทดลองขนาดใหญ่ ส ร้ า งขึ้ น เมื่ อ ประมาณปี พ.ศ.2530 เป็ น พื้ น ที่ ท างานวิ จั ย ของคณาจารย์
มหาวิทยาลัย ภายในห้องแล็บประกอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น ตะเกียงบุนเซนและกล้อง
จุ ล ทรรศน์ รวมไปถึ ง เครื่ อ งมื อ เฉพาะ เช่ น สเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์ แ ละแคลอรี มิ เตอร์ เป็ น ต้ น 2.
ห้องทดลองกลุ่มไม้ผล คณาจารย์ในแผนกไม้ผลได้ปรับปรุงห้องทดลองเมื่อประมาณปี พ.ศ.2540 เป็น
ต้นมา เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง เช่น บีกเกอร์ พอลิเมอร์เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่อง
ผสมปิเปตต์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย ตู้เย็น ตู้สารเคมี เครื่องชั่ง เป็นต้น
ส่วนที่สาม กลุ่มคัดผลผลิตแบ่งพื้นที่ใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง โรงรับ
ซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ภายในศูนย์มีพนักงานตรวจสอบและคัดแยกผลผลิตแบ่งเป็นสองส่วน คือ
กลุ่ มงานไม้ผ ล เช่น สตรอว์เบอร์ รี พลั บ ผั ก เป็นต้น และกลุ่ มงานไม้ดอก เช่น กุห ลาบ โปรเทีร์
คาลล่าลิลลี่ เป็นต้น คนงานคัดแยกเป็นกลุ่มไทใหญ่ทั้งหมด ส่วนที่สอง คือ งานตรวจสอบสารตกค้าง
อยู่บริเวณด้านข้างของโรงรับสินค้า ลักษณะเป็นห้องขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
เช่น หยอดทดลอง ปิเปคสาหรับดูดสารสกัด เครื่อง Toxicometer สาหรับอ่านค่าสารตกค้าง เป็นต้น
ภายในห้องดังกล่าวยังมีโปสเตอร์ขั้นตอนการทดสอบสารกาจัดศัตรูพืชตกค้างซึ่งโครงการหลวงได้รับ
งบประมาณประดิษฐ์ชุดวิเคราะห์สารตกค้างจากสานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)และ
ภาพในหลวงทรงงานในพื้นที่ อ่างขางเมื่อครั้งอดีต ในห้องดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตรวจสารเคมีตกค้าง
ทั้งหมด 2 คนเป็นคนไทใหญ่ที่ได้รับการอบรมการตรวจสารเคมีปนเปื้อนจากมูลนิธิโครงการหลวงจาก
ส่วนกลาง
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ส่วนที่สี่ อาคารของหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเพื่อ
สนับสนุนโครงการโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.หน่วยงานราชการที่ตั้งสถานที่ทางานอยู่ภ ายใน
สถานี และ2.บ้านพักชั่วคราวสาหรับทางานในพื้นที่โครงการ สาหรับหน่วยงานราชการที่ตั้งสถานที่
ทางานอยู่ภายในสถานี เช่น กรมอุตุนิยมวิทยาสร้างสถานีตรวจวัดอากาศเมื่อประมาณปี พ.ศ.2515
จานวนสองแห่ง คือ ภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและบริเวณหมู่บ้านนอแล เพื่อเก็บข้อมูลสภาพ
อากาศสาหรับวางแผนทาการเกษตร ศูนย์สงเสริมการเกษตรที่สูงบ้านขอบด้ง กรมส่งเสริมการเกษตร
สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2522 หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร
เป็นต้น
นอกจากนี้กรมชลประทานสร้างที่ทางานและสถานีน้าท่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.2520
เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณน้าผิวดินบริเวณดอยอ่างขาง กระทั่งปี พ.ศ.2521 กรมชลประทานได้สร้าง
โรงไฟฟ้ า พลั ง น้ าให้ กั บ สถานี เกษตรหลวงอ่ า งขางโดยหม่ อ มเจ้า ภีศ เดช รั ช นี กราบบั ง คมทู ล ขอ
พระราชทานโครงการไฟฟ้าพลังน้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านพระราช
ทานพระราชดาริแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานก่อสร้างฝายชักน้าเข้าอ่างเก็บน้าที่ระดับสูงแล้วส่งน้า
เข้าสู่โรงไฟฟ้าพลังน้าเพื่อผลิตไฟฟ้า เริ่มต้นสานักชลประทานที่ 1 เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้า
ขนาดความจุ 700 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 อ่าง ฝายชักน้าเข้าอ่างเก็บน้าจานวน 1 ลูก
สระ
พักน้าด้านหน้าโรงไฟฟ้าขนาดความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 แห่ง พร้อมวางท่อส่งน้าเข้า
เครื่องกังหันน้าและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้า จานวน 1 โรง สานักชลประทานที่ 2 เป็นผู้ออกแบบและ
จัดทาท่อส่งน้าเข้าเครื่องกังหันน้าและดาเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในจนเสร็จสมบูรณ์
ในส่วนบ้านพักชั่วคราวของหน่วยงานราชการในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเกิด
จากบางหน่วยงานราชการสร้างบ้านพักเอาไว้สาหรับพักแรมสาหรับข้าราชการในสังกัดขึ้นมาทางาน
ให้กับโครงการ เช่น กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ เป็นต้น ในปัจจุบันบ้านพัก
ดังกล่าวเปิดเป็นห้องพักให้กับนักท่องเที่ยวหรือคณาจารย์เข้าพักเพื่อเก็บข้อมูลสาหรับทางานวิจัย
ดังนั้นกลุ่มอาคารภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีความ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วและงานวิ ช าการ ในส่ ว นต่ อ ไปผู้ ศึ ก ษากล่ า วถึ ง โครงสร้ า ง
บริหารงานภายในสถานี

Ref. code: 25595608030556ZTD

70

ภาพที่ 2.4 แผนผังภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
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ภาพที่ 2.5 สถานีวัดน้าท่า G2A 030214
2.5.2 โครงสร้างบริหารจัดการภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
กิจกรรมภายในสถานีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานด้านวิชาการและงานบริการจึง
ทาให้บุคลากรของสถานีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ งานวิจัย งานส่งเสริมและงานฝ่ายอานวยการ
1.ฝ่ายวิจัย คือ ผู้ทาหน้าที่ออกแบบงานวิจัย ทดสอบและพัฒนาสายพันธุ์พืชและ
สัตว์ของสถานี งานวิจัยมีทั้งส่วนที่นักวิจัยของสถานีออกแบบงานวิจัยเองและคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ออกแบบงานวิจัยและให้นักวิจัยสถานีฯ ช่วยเก็บข้อมูล นอกจากนี้กลุ่มงานวิจัยยังมีหน้าที่ให้ความรู้แก่
บุคคลภายนอกเกี่ ยวกับงานวิจัยพันธุ์พืช ของโครงการหลวงและนาเที่ยว “ตามรอยพระบาทเสด็จ
ประพาสบนพื้นที่สูง” ทีจ่ ัดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ 2550 เป็นต้นมา นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
พาคณะดูงานหน่วยงานราชการและเอกชนไปยังหมู่บ้านบ้านที่เข้าร่วมโครงการหลวง คือ บ้านนอแล
ของกลุ่มดาระอั้งและบ้านขอบด้งของกลุ่มลาหู่ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมมีหน้าที่อธิบายเกี่ยว
พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเขตพื้นที่อ่างขาง
คณะทางานวิจัยภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางแบ่งหน้าที่ทางานวิจัยออกเป็น 3
ระดับ คือ นักวิจัยระดับคณาจารย์ นักวิจัยระดับปฏิบัติการและผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยระดับคณาจารย์
ประกอบคื อ คณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เชี ย งใหม่ แ ละแม่ โ จ้ เ ป็ น หลั ก นั ก วิ จั ย ระดั บ
ปฏิบัติการมีหน้าที่ทดลองพันธุ์พืชภายในสถานีเกษตรฯ ช่วยเหลืองานวิจัยระดับคณาจารย์และนักวิจัย
บางส่วนต้องทาหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรกับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ งานส่งเสริมเป็นกิจกรรมที่
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เกิดขึ้นภายหลังจากนักวิจัยของสถานีทดลองพันธุ์พืชจนสาเร็จ อย่างไรก็ตามระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ พวกเขาต้องเก็บข้อมูลถึงปัจจัยที่เอื้อให้พันธุ์พืชออกผลผลิตที่ดี ผู้ช่วยนักวิจัยมี
หน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อส่งให้กับนักวิจัยนาไปพัฒนาสายพันธุ์และวิธีการเพาะปลูกต่อไป
กลุ่ มงานภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมี การแบ่งงานหลายกลุ่ ม ส่ ว นหนึ่ง
ความรู้เฉพาะด้านดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือของสหรัฐในช่วงสงครามเย็น กล่าวคือ คณจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้ดาเนินงานหลักสถานีเกษตรหลวงอ่างขางติดต่อกับองค์การต่างๆ
ได้แก่ องค์การ FAO, SEAMES, SEATO, Colombo Plan และมูลนิธิฟุลไบรท์ เพื่อขอรับทุนไปศึกษา
ต่ อ ต่ า งประเทศตั้ ง แต่ ปี พ. ศ. 2593-2512 รว มทั้ ง หมด 77 คน และ “โ ครงการพั ฒ น า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเงินกู้ธนาคารโลก” เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 และสิ้นสุดลงใน
ปี พ.ศ.2523 โครงการนี้ผลิตกาลังคนทางด้านเกษตรและสนับสนุนการสร้างอาคารสถานที่และพัฒนา
คณาจารย์ (มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2543, น.177) เมื่อมี
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจบจากสหรั ฐ อเมริ ก าในสายวิ ท ยาศาสตร์ เ กษตรท าให้ มี ก ารแยกสาขาเป็ น
วิทยาศาสตร์เกษตรด้านต่างๆ เช่น สาขาเคมีเกษตร กีฏวิทยา โรคพืช เป็นต้น
นอกจากประเทศอเมริกาที่มีส่วนในการสร้างกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สายเกษตรแล้ว
จากรายงานวิจั ย โครงการการศึกษาเชิงวิพากษ์ : สถานภาพและทิศทางของการศึกษาเกษตรใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้กล่าวถึงสมัยรัช กาลที่ 9 ทรงให้ความสาคัญต่อการเกษตรโดยมีส่ วนในการ
วางรากฐานการศึกษาการเกษตร ในปี พ.ศ.2502 มูลนิธิอานันทมหิดลขยายทุนออกไปในสาขาวิชา
ต่างๆ ทุนจากมูลนิธิอานันทมหิดลได้สร้างคณาจารย์และบุคลากรทางด้านการเกษตรตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงปี พ.ศ.2546 จานวนผู้ได้รับทุนในสาขาเกษตรทั้ง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.31 ของผู้ ได้รับทุน
ทั้งหมด และผู้สาเร็จการศึกษาเกือบทั้งหมดสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งถือเป็นระดับ
มันสมองของชาติ(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2547, น.127)
ดังนั้นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งหมด 10 กลุ่ม
แต่สาหรับกลุ่มงานที่มีนักวิจัยประจาสถานีแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่มงานไม้ผล กลุ่มงานพืชไร่ กลุ่ม
งานป่าไม้ กลุ่มงานไม้ดอก-ไม้ประดับ กลุ่มงานผลิตปุ๋ยหมักและเห็ด กลุ่มงานคัดบรรจุ และ กลุ่ม
งานวิจัยวิเคราะห์สารตกค้าง
กลุ่มงานไม้ผล ไม้ผลถือว่าเป็นพืชหลักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง แผนกงาน
ดังกล่าวเริ่มดาเนินงานตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งสถานี ในช่วงแรกสถานีเกษตรฯนาไม้ผลจากเขตอบอุ่นและ
เขตหนาวหลายประเภทมาทดลอง เช่น พีช เนคทารีน แอปเปิล บ๊วย พลับ สาลี่ เป็นต้น
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ด้ ว ยความร่ ว มมื อ จากหลายหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งปร ะเทศ
โดยเฉพาะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญไม้ผลจากหน่วยงานทางด้าน
เกษตรของรั ฐ บาลไต้ห วั น ที่ ทาให้ ประสบความส าเร็จในการปลู กไม้ผ ลเมืองหนาวเชิงพานิช ย์ ใ น
ประเทศไทย ปัจจุบันแผนกไม้ผลและขยายพันธุ์ดาเนินการครอบคลุมทั้งในด้านงานผลิตและวิจัยไม้ผล
เขตหนาว ไม้ผลขนาดเล็ก งานขยายพันธุ์พืช อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้กับเกษตรกร
ปลูกไม้ผลเขตหนาว ตัวอย่างไม้ผลที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น สตรอว์เบอร์รี สถานีฯอ่างขาง
เป็นสถานีที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตสตรอว์เบอร์รีทานสดโดยเฉพาะพันธุ์พระราชทาน 80 เป็นพันธุ์ที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมแนะนาให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จวบจนถึงปี พ.ศ.2556
เกษตรกรผลิตสตรอว์เบอร์รี มีพื้นที่ครอบคลุ ม 2 หมู่บ้าน คือ บ้านขอบด้ง และบ้านนอแล จานวน
เกษตรกร 95 รายได้ พื้นที่ครอบคลุม 80 ไร่ และส่งเข้าสถานีเกษตรฯ 49,260 กิโลกรัมต่อปี
ในปัจจุบันกลุ่มนักวิจัยได้ ส่งเสริมไม้ผลให้แก่เกษตรกร 7 ชนิด คือ บ๊วย พีช พลัม
พลับ กีวีฟรู้ท อะโวคาโดและสตรอว์เบอร์รี ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน พื้นที่ 480 ไร่ และเกษตร 153 ราย
คือ บ้านขอบด้ง บ้านนอแล บ้านปางม้า บ้านคุ้มหลวงและบ้านผาแดง เกษตรกร 40 ราย พื้นที่ 400
ไร่
กลุ่มงานดังกล่าวแสดงถึงนัยยะสาคัญทางการเมืองระหว่างประเทศ กล่าวคือ กลุ่ม
งานไม้ผลเป็นกลุ่มงานแรกที่ก่อตั้งขึ้นภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเพื่อโน้มนาวให้ชาวเขาหันมา
ปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น กลุ่มงานดังกล่าวได้ความช่วยเหลือจากกลุ่ม ประเทศโลกเสรีดัง
เห็นได้จากเมล็ดพันธุ์ของโครงการได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเมริกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
กระทั่งหลังปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา เมื่อภัยสงครามเย็นสิ้นสุดลงโครงการหลวงได้รับความช่วยเหลือ
จากกลุ่มประเทศสังคมนิยมในด้านเมล็ดพันธุ์จากประเทศจีน รัสเซีย เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ไม้ผลเมืองหนาวที่นามาส่งเสริมชุมชนจะถูกศึกษาเกี่ยวกับช่ว งเวลา
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น สตรอว์เบอร์รีเหมาะสม
กับกลุ่มดาระอั้ง เพราะ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หันไปนับถือพุทธศาสนา ทาให้กิจกรรมความเชื่อมีเพียงการ
ทาบุญในวันสาคัญทางพุทธศาสนา ต่างกับกลุ่มลาหู่มีพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อประจากลุ่มที่ถูกจัด
ขึ้นบ่อยครั้ง
กลุ่มงานพืชไร่ เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรอ่างขางดาเนินงานวิจัยทางด้านพืชไร่ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2517 เริ่มต้นจากงานวิจัยธัญพืช ได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ ต่อมาในปี พ.ศ.2518
สถานี เกษตรหลวงอ่ างขางเริ่ มโครงการวิจัย ข้ าวไร่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์และพืช เมล็ ดอื่นๆ เช่น
งานวิจัยและพัฒนาถั่วบนพื้นที่สูง โดย ดร.สุมินทร์ สมุทคุมติ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานทดลอง
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ลินินเพื่ออุตสาหกรรมโดย ดร.อิสรา สุขสถาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิจัยและทดสอบธัญพืช
เมืองหนาว โดย ดร.งามชื่น รัตนดิลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และงานวิจัยทดสอบถั่วอะซูกิ โดย
ดร.สุรัตน์ นักหล่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น
กลุ่มงานป่าไม้ การจัดการลุ่มน้าและวิจัยเรื่องการปลูก ป่าของกรมป่าไม้ได้เริ่มต้น
ขึ้ น ตั้ ง แต่ ก่ อ ตั้ ง สถานี เ กษตรอ่ า งขางในปี พ.ศ.2512 แต่ โ ครงการต้ อ งยุ ติ ล งชั่ ว คราว เนื่ อ งจาก
งบประมาณไม่เพียงพอเพื่อใช้ปลูกป่าทดแทน ภายหลังโครงการดังกล่าวได้รับความช่วยเหลื อจาก
โครงการหลวง กรมป่าไม้จึงเริ่มงานปลูกป่าทดแทนอีกครั้งในปี พ.ศ.2517 การดาเนินงานหลัก คือ
การวิจัยเพื่อคัดเลือกพันธุ์ไม้โตเร็ว และทดลองวิธีการปลูกและดูแลรักษา ในเวลาต่อมาสถานีเกษตร
หลวงอ่ า งขางได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ National Taiwan University
(NTU) และ Taiwan Forestry Research Institute (TFRT) นาพันธุ์ไม้ป่าต่างถิ่นและไม้ไผ่ชนิดต่างๆ
มาทดลองปลูกในระหว่างปี พ.ศ.2525-2535
สถานีเกษตรฯให้ความสาคัญกับการศึกษาและวิจัย ปลูกป่า เพราะงานฟื้นฟูพื้นที่
ป่ า ต้ น น้ ามี ค วามส าคั ญ กั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตร กล่ า วคื อ ป่ า ไม้ มี ส่ ว นส าคั ญ กั บ สภาพอากาศ
ความชื้น ระยะเวลาของความหนาวเย็นและส่งผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตร
ในปัจจุบันป่าไม้ในเขตพื้นที่ดอยอ่างขางได้รับการบริหารจัดการโดยแบ่งพื้นที่ป่า
ออกเป็นแปลงป่าปลูก 60 แปลง พื้นที่ครอบคลุมกว่า 120 ไร่ ลักษณะการบริหารจัดการเริ่มจาก
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ขอความร่วมมือจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการปลู กป่าในวันสาคัญของสถานี
เกษตร คือ วันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท เมื่อ
เจ้าหน้าที่ต้องการต้นไม้ไปแปลงรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งขาย พวกเขามีแผนผังพื้นที่ป่าที่เก็บ ไว้
สาหรับบอกพิกัดของแปลงป่าปลูกที่เหมาะสมกับการตัดไม้ กลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิ
ใช้ได้เพียงกิ่งไม้สาหรับทาฟืนและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของโครงการหลวง หากกลุ่ม
ชาติพันธุ์ฝ่าฝืนตัดไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกดาเนินการเรียกพื้นที่ทากินคืน ดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้า
ร่วมโครงการจึงเป็นแค่เพียงผู้ปลูกป่าและดูแลพื้นที่
กลุ่มงานไม้ดอก-ไม้ประดับ เมื่อปี พ.ศ.2524 นักวิจัยได้เริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
ผลิตเมล็ดและการขยายพันธุ์ ด้านไม้ดอก ไม้กระถาง เช่น แพนซี่ ทิวลิป อซาเลีย ซิมบีเดียม ฯลฯ
ต่อมาในปี พ.ศ.2528 สถานีฯเริ่มส่งเสริมการปลูกไม้ดอกให้กับชุมชนบ้านขอบด้งและขยายพื้นที่การ
ส่งเสริมไปยังบ้านคุ้ม บ้านหลวง บ้านนอแลและบ้านปางม้า
ในปัจจุบันนักวิจัยดาเนินงานวิจัย ทดลอง ปรับปรุงสายพันธุ์ไม้ดอกเพื่อคัดเลือก
สายพันธุ์และเทคโนโลยีในการผลิตควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้กลุ่ มชาติพันธุ์ปลูกไม้ดอกเพื่อการค้า

Ref. code: 25595608030556ZTD

75
กระทั่งในช่ว งปี พ.ศ.2547 สถานี ได้รับความช่ว ยเหลื อจากกรมพัฒนาที่ดินเพื่อ บุกเบิก พื้นที่ สร้าง
โรงเรือนกุหลาบตัดดอกขึ้นที่หมู่บ้านนอแลและได้ส่งเสริมไม้ดอกเพิ่มอีก 2 ชนิด คือ กุหลาบและคาล่า
ลิลลี่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านขอบด้งและบ้านนอแล พื้นที่ 4.7 ไร่ เกษตรกร 18 ราย
กลุ่ ม งานผลิ ต ปุ๋ ย หมั ก และเห็ ด งานผลิ ต ปุ๋ ย หมั ก เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ.2540
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเริ่มผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดปริมาณเศษขยะทางการเกษตร เช่น
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืช การผลิตปุ๋ยจากกิ่งไม้ต่างๆ และการผลิตปุ๋ยหมักจากการใช้สัตว์เลี้ยงช่วย
ในการย่อยสลาย เป็นต้น กระทั่งกลุ่มงานดัง กล่าวได้เริ่มนาเห็ดจากเมืองหนาวมาทดลองเพาะปลูก
เช่น โซนเห็ดพอร์โทเบลโล กลุ่มงานดังกล่าวเริ่มต้นทดลองเห็ดจากต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2545
จนกระทั่งเห็ดชนิดดังกล่าวได้รับการส่งเสริมให้แก่บ้านขอบด้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา
กลุ่มงานวิจัยข้างต้นถือว่ามีความสาคัญกับโครงการหลวง เพราะคณาจารย์ที่เป็น
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยข้างต้นตั้งใจที่นาพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลโตไวมาศึกษาวิจัยเพื่อนาไปแก้ปัญหาการปลู ก
ฝิ่นอย่างทัน ทันท่วงที เช่นที่เจ้าหน้าที่วิจัยให้ความเห็นเกี่ยวกับพืชที่นามาใช้กับโครงการว่า “ เราเน้น
ทดลองพืชที่ออกผลไว โตเร็ว เพื่อให้ชาวเขาได้เห็นถึงรายได้อันงดงาม หากเปลี่ยนมาปลูกพืช ของ
โครงการหลวง” ประสาน (สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560 ).
กลุ่มงานคัดบรรจุ ในระยะแรกงานทางด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวยังไม่มี
บทบาทมากนักเนื่องจากโครงการมุ่งผลิตผักและผลไม้สดเพื่อขายสดเป็นสาคัญ งานวิจัยการดูแล
รักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเริ่มต้นในปี พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาช่วยเหลือ
ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ กระทั่ ง ในปี พ.ศ.2528 IDTC เป็ น หน่ ว ยงานของประเทศแคนาดาได้ ม อบ
งบประมาณแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาเนินการวิจัยเรื่อง Passive Cooling Phase II เป็นโครงการ
พัฒนาห้องเย็นธรรมชาติ ติดตั้งที่สถานีฯอ่างขางเพื่อใช้ในการเก็บรักษาผลผลิต กระทั่งในปี พ.ศ.2537
สถานี เกษตรหลวงอ่างขางสร้ างห้ องเย็นระบบไฟฟ้ าเพื่ อเก็บรั กษาดอกไม้และพืช ผั ก ต่อมาในปี
พ.ศ.2542 ได้สร้างอาคารคัดบรรจุเพิ่มอีก 1 หลัง และแยกเป็น “แผนกคัดบรรจุ ” กระทั่งวันที่ 22
กันยายน พ.ศ.2552 สถานีฯอ่างขางได้รับการตรวจประเมินจนได้รับรองมาตรฐาน GMP
กลุ่มงานวิจัยวิเคราะห์สารตกค้าง มูลนิธิโครงการหลวงได้เริ่มดาเนินงานวิเคราะห์
สารตกค้าง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2544 เริ่มจาก 12 ศูนย์ คือ ศูนย์แม่ทาเหนือ ขุนวาง
อิน
ทนนท์ ปางดะ ทุ่งเริง แม่แฮ ทุ่งหลวง แม่สาใหม่ แม่แพะ แม่ปูน หนองหอยและอ่างขาง โครงการ
หลวงเริ่มอบรมงานด้านดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมผักและหมอพืชรุ่นแรก คือ คนในชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออการ์โนฟอสเฟต (organophosphate) และ

Ref. code: 25595608030556ZTD

76
กลุ่มคาร์บาเมต(carbamate) ในปีต่อมาทางสถานีฯส่ง เจ้าหน้าที่คัดบรรจุเข้าอบรมและเป็นผู้ตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้าง ณ มูลนิธิโครงการหลวง
กลุ่มงานคัดบรรจุและวิเคราะห์สารตกค้างเป็นกลุ่มงานที่ตั้งขึ้นใหม่หลัง ปี พ.ศ.
2530 เป็นต้นมา ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานภาพมูลนิธิโครงการหลวงให้กลายเป็นบริษัท
ดอยคาเพื่อน าบริ ษัทเข้าสู่ การค้าระหว่างประเทศด้วยการผลิตสินค้า ที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับกับกลุ่มประเทศโลกที่หนึ่ง
ความสาคัญของกลุ่มงานที่มีนักวิจัยประจาสถานี เพราะในแผนกงานดังกล่าวสถานี
เกษตรหลวงอ่างขางรับหน้าที่เป็นสถานีหลักเพื่อทางานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ไปยังศูนย์พัฒนาอื่นๆ
ที่อยู่ในในช่วงชั้นระดับความสูงเดียวกัน
2.ฝ่ายส่งเสริม เมื่อกลุ่มงานวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชเมืองหนาวจนเหมาะกับสภาพ
พื้น ที่ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายส่ งเสริ ม จะน าความรู้ วิธีเพาะปลู ก พืช หรือเพาะเลี้ ยงพันธุ์สัตว์ของโครงการไป
เผยแพร่ ให้ กับ เกษตรกร นอกจากนี้ฝ่ ายส่ งเสริมยังมีห น้าที่ส่ งข้อ มูล ลั กษณะกายภาพในช่วงเวลา
ปัจจุบันให้กับมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางเพื่อคิดค่าประมาณการณ์ผลผลิตและรับ โควตาการผลิต
มาแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ฝ่ายส่งเสริมของสถานีเกษตรแบ่งงานออกเป็น 9 กลุ่มเช่นเดียวกับฝ่ายวิจัย
แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมบางกลุ่มต้องรับหน้ าที่เป็นฝ่ายวิจัยในเวลาเดียวกัน กลุ่มงานดังกล่าว คือ
กลุ่มงานผัก กลุ่มงานอารักขาและกลุ่มงานการศึกษาและพัฒนาชุมชน เหตุผลที่กลุ่มงานดังกล่าวไม่มี
นักวิจัยประจา เพราะ คณาจารย์ที่รับผิดชอบในแผนกดังกล่าวต้องการควบคุม ผลงานและสายพันธุ์
ดังกล่าว
กลุ่ ม งานผั ก ผั ก เป็ น พื ช ที่ ส าคั ญ ในการด าเนิ น งานวิ จั ย บนพื้ น ที่ สู ง ของมู ล นิ ธิ
โครงการหลวง กลุ่ มงานดังกล่ าวเริ่มต้นในปี พ.ศ.2519 โครงการวิจัยแรกของกลุ่ มเป็น มัน ฝรั่ ง มี
ผู้ดาเนินการ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร แนวทางในการทดลองมีที่มา
จากมันฝรั่งเป็นพืชที่ประเทศไทยต้องสั่งซื้อหัวพันธุ์จากต่างประเทศ โครงการดังกล่าวต้องการผลิต
พันธุ์เพื่อขายให้เกษตรกรพื้นที่ราบปลูกแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศ กระทั่งกลุ่ม งานดังกล่าวขยาย
งานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและการผลิตผักนอกฤดูมีผู้ดาเนินการ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อช่วยลดปริมาณการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ผักจากต่างประเทศ
ในปี พ.ศ.2538 กลุ่ มงานผั กเริ่ม งานวิจัยและพัฒ นาระบบปลู ก พืช โดยไม่ ใ ช้ ดิ น
(ไฮโดรโพนิคส์)ใช้ระบบสารละลายไหลเป็นฟิล์ม (NFT) ผ่านรากที่ปลูกในท่อเป็นงานทดลองเพื่อปลูก
ในโครงการพัฒนาผักชนิดใหม่ กลุ่มเริ่มปลูกอย่างจริงจังในปี พ.ศ.2540 ประกอบด้วยผักกาดหวาน
ผักกาดหอมห่อ ผักกาดหอมใบแดง และผักกาดโอ๊คลีฟแดง
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กระทั่งปี พ.ศ.2545 สถานีเกษตรฯเริ่มต้นโครงการนาร่องผลิตผักในระบบเกษตร
อินทรีย์ขึ้นในแปลงทดลองของสถานีเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ.2546 สถานีได้ขยายพื้นที่ส่งเสริม ผั ก
อินทรีย์ไปยังบ้านนอแลภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์รับรองจากกรมวิชาการเกษตร และการผลิตผัก
ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านคุ้ม บ้าน
ปางม้า บ้านนอแลและบ้านขอบด้ง
กลุ่มงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับกลุ่มไม้ผล คือ โน้มน้าวให้กลุ่มชาติ
พันธุ์หันมาปลูกพืชเมืองหนาวให้กับโครงการ ด้วยการคัดเลือกกลุ่มพืชที่มีวงรอบในการผลิตและส่ง
ขายให้กับสถานีในช่วงสั้นๆ เพื่อ ปรับวิถีการผลิต
กลุ่มงานปศุสัตว์ เริ่มต้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ รัชกาลที่ 9 เสด็จ
พระราชดาเนินเยี่ยมหมู่บ้านต่างๆ บนพื้นที่สูงและพระราชทานสัตว์เลี้ยงพันธุ์ดี ได้แก่ กระบือ สุกร ไก่
แกะให้กลุ่มชาติพันธุ์หลายหมู่บ้าน ในเวลาต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์
ชาวเขาขึ้นในปี พ.ศ.2512 ทีมงานอาสาสมัคร คือ รศ.สังเวียน โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกไป
ให้คาแนะนาการเลี้ยงสัตว์ และอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญกับโครงการ คือ ศาสตรจารย์
ม.ร.ว ชวนิศนดากร วรวรรณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มงานวิจัยและทดลองด้าน
ปศุสัตว์ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจนทาให้เกิด“โครงการสัตวบาล โครงการเกษตรที่สูง”
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2513-2514 กลุ่ มนักวิจัย เริ่มเลี้ ยงสั ตว์ช นิดแรก คือ แกะ เกิดจาก
รัฐบาลเยอรมันทูลเกล้าถวายแกะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จานวน 20 ตัวเป็นพ่อ
พันธุ์ 4 ตัว และมีแม่พันธุ์ 16 ตัว กลุ่มคณาจารย์เริ่มเพาะเลี้ยงแกะที่ดอยปุยเป็นที่แรก แต่เนื่องจาก
สภาพอากาศไม่เหมาะสมจึงย้ายแกะทั้งหมดมาเลี้ยงที่ดอยอ่างขาง ในปี พ.ศ.2514 นักวิจัยซื้อแกะ
พันธุ์พื้นเมืองเพศเมียโดยใช้งบประมาณจากสหประชาชาติ จานวน 200 ตัว ขึ้นมาเลี้ยงเพื่อผสมข้าม
พันธุ์กับแกะเยอรมัน
ต่ อ มาในปี พ.ศ.2517-2518 นั ก วิ จั ย ท าทุ่ ง หญ้ า เลี้ ย งสั ต ว์ จ ากหญ้ า สายพั น ธุ์
ต่างประเทศ แต่ไม่ประสบความสาเร็จ ประกอบกับในฤดูหนาวระหว่างปี พ.ศ.2518-2519 อากาศ
หนาวจัดมีน้าค้างแข็งติดต่อกันเป็นเวลาแรมเดือนทาให้สัตว์ขาดแคลนอาหารและพบว่าแกะพันธุ์
เมอริโนสายเลือดสูงหรือมีความเป็นเชื้อพันธุ์แท้จากต่างประเทศยากกับการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์
ประมาณปี พ.ศ.2517 นักวิจัยเพาะเลี้ยงฬ่อ 9 ตัวและได้ซื้อพันธุ์สัตว์ดังกล่าวเพิ่มเติม กระทั่งในปี
พ.ศ.2518 สถานี ฯ ริ เริ่ มโครงการเพาะเลี้ ยงผึ้ งในพื้นที่สูงเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ ยงผึ้งที่เหมาะสมกับ
ชาวเขา
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งานวิจั ย เกี่ย วกับปศุสั ตว์ บนดอยอ่างขางได้เริ่มขยายตัว มากขึ้น ในปี พ.ศ.2518
ผนวกกับมีเจ้าหน้าที่และคนงานเพิ่มขึ้นจาเป็นต้องมี อาหารไว้บริโภค ดังนั้นนักวิจัยสถานีเริ่มต้นงาน
ผลิ ต ไก่ แ ละไข่ เ ป็ น อาหารในปี พ.ศ.2519 และเริ่ ม ต้ น “โครงการเลี้ ย งหมู บ นดอยอ่ า งขาง” โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นาพ่อพันธุ์ ลารจ์ไวท์ 1ตัว พ่อพันธุ์ดูร็อด 1 ตัว และแม่พันธุ์ลูกผสมลารจ์
ไวท์แรนเรซมาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา สถานีเกษตรอ่างขางได้รับการสนับสนุนสัตว์เลี้ ยง
จากหน่วย งานราชการและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ในปี พ.ศ.2543 เริ่มมีการทดลอง
เลี้ ย งแพะพัน ธุ์น มที่ได้ จ ากคณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ.2544 กรม
ปศุสัตว์ให้แพะพันธุ์นมเพิ่มเติม และในปี พ.ศ.2545 องค์การ Heifer International Thailand ได้
มอบพันธุ์แพะจากประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีพันธุ์สัตว์ ชนิดอื่นๆ ที่นักวิจัยทดลองเพาะเลี้ยง เช่น ไก่
กระดูกดา ไก่ เบรส Bresse ไก่ฟ้าจากประเทศฝรั่งเศส สุ กรพันธุ์เปียแตรงจากประเทศเบลเยี่ยม
นกกระจอกเทศจากองค์กร Heifer International และกระต่ายเนื้อจากกรมปศุสัตว์ เป็นต้น
กลุ่มงานอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวงตั้งโครงการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.2525 ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยอารักขาพืช” กระทั่งปี พ.ศ.2544 จึง
เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์อารักพืช” ในปัจจุบันศูนย์มีทาหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการระบาดของศัตรูพืช
ในพื้น ที่โ ครงการหลวงและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส นามและผู้นาเกษตรกรในการกาจัดศัตรูพืชที่
เหมาะสม
ในช่ว งปี พ.ศ.2547 สถานี เกษตรอ่างขางเริ่ม ต้น เพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ
จ านวน 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ มวนพิ ฆ าต (Eocantheconafurcellata E.robusta) มวนเพชฌฆาต
(Sycanuscollaris) ด้ ว งเต่ า เจ็ ด จุ ด (Malladabasalis)และแตนเบี ย น(Diadegmasemiciausum)
พบว่ามวนพิฆาต (E.furcellata) มวนเพชรฆาตและแมลงช้างปีกใสเจริญเติบโตช้าพร้อมทั้งมีอัตราการ
ตายสูง เพราะสถานีฯปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักมาใช้เพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ จึงทาให้มีสภาพไม่
เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงแมลง
กระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน พ.ศ.2548 หนอนใยผักระบาดในแปลงสวน
อินทรีย์ สถานีเกษตรฯ จึงได้ร่วมมือกับกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรม
วิชาการโครงการ IPM DANIDA ทางานวิจัยเพื่อแก้ไขการระบาดของหนอนใยผัก นักวิจัยโครงการ
ทดลองใช้แตนเบียน ประเทศมาเลเซีย กาจัดศัตรูพืชและได้ผ ลเป็นอย่างดี ดังนั้นสถานีเกษตรหลวง
อ่างขางเริ่มดาเนินการสร้างโรงเลี้ยงแมลง กระทั่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2548 กรมวิชาการเกษตร
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นาเข้าแตนเบียนมาเพาะเลี้ยงที่สถานีฯอ่างขาง หลังจากนั้นเพียงหนึ่งปี เจ้าหน้าที่สถานีฯปล่อยแตน
เบียนเพื่อลดการระบาดของศัตรูพืช
งานด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน งานการศึกษาและพัฒนาชุมชนจัดตั้งขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 แม้สถานีวิจัยหลวงอ่างขางมีหน้าที่หลักในการวิจัยเกษตรบนพื้นที่สูงก็ตาม แต่ใน
อีกด้านหนึ่งสถานีเกษตรฯได้เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวเขาที่เข้าร่วมโครงการ เริ่มต้นจากสถานี
ได้รั บ ความช่ว ยจากมหาวิทยาลั ย เชียงใหม่ กรมสงเคราะห์ ช าวเขาและมูล นิธิแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการวางแผนริหาร
จัดการผู้คนในพื้นที่ เช่น ก่อตั้งโรงเรียนขอบด้งในปี พ.ศ.2527 เป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใน
พื้น ที่ชุมชนบ้ านลาหู่ เพื่อสร้ างส านึกความเป็นไทยผ่านบทเรียน หน่ว ยแพทย์พอ.สว.ส่งเสริมการ
วางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมจานวนประชากร เป็นต้น
งานด้ า นการศึ ก ษาและพั ฒ นาพยายามน าระเบี ย บแบบสั ง คมอุ ด มคติ ที่
ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียนและโรงงาน เข้ามาครอบงาในระดับพื้นที่ กล่าวคือ กลุ่มงานดังกล่าว
พยายามโน้ มน้ าวให้ กลุ่ มชาติ พัน ธุ์หั น มานับ ถื อ พุทธศาสนา ด้ว ยการนาพระสงฆ์ มาจ าวัดบริ เ วณ
ใกล้เคียงชุมชน สนับสนุนให้เด็กเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาด้วยการสร้างโรงเรียนภายในชุมชน
และชุมชนทางานให้กับโรงงานหลวงในลักษณะที่เป็นเกษตรกรให้กับบริษัทและเป็นลูกจ้างโครงการ
หลวง ดังเช่นในปัจจุบันพื้นที่ทากินของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน แต่ละ
โซนมีกลุ่มชาติพันธุ์รับผิดชอบเพาะปลูกพืชแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน สถานีเกษตรฯได้รับความ
ช่วยเหลือจัดสรรพื้นที่และพัฒนาแหล่งน้าจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือใน
ด้านการจัดสรรพื้นที่ทากินให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ กรมชลประทานจัดสร้างอ่างเก็บน้าและประปาเพื่อการ
เพาะปลูก เป็นต้น
3.ฝ่ายงานอานวยการ คือ กลุ่มที่มีหน้าที่ให้บริการด้านที่พัก และงานบริการต่างๆ
กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมภายในสถานี เกษตรฯ โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการเข้ามาดูงานในสถานี
และท่องเที่ยวในสถานที่สาคัญ
ดังนั้นกลุ่มงานภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางประกอบด้วย 3 กลุ่ม แต่สาหรับ
กลุ่มงานที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง คื อ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายส่งเสริมมีหน้าที่ ในการวิจัย
พัฒนาและส่งเสริมพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
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2.6 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
หลวง บ้านคุ้ม บ้านนอแล บ้านปางม้า บ้านป่าคา บ้านขอบด้ง บ้านผาแดง บ้านสินชัย และบ้านถ้าง๊
อบ ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ ดาระอั้ง ไทใหญ่ ลาหู่ และจีนยูนาน
กลุ่มดาระอั้ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บ้านนอแล ติดเขตชายแดนไทย-พม่า กลุ่มดา
ระอั้ง อพยพมาจากประเทศพม่าเข้ามายังฝั่งไทยเมื่อประมาณปี พ.ศ.2512 เนื่องมาจากกลุ่มดาระอั้ง
รวมตัวจัดตั้งกองกาลังชื่อว่าองค์กรปลดปล่อยรัฐดาระอั้งเพื่อประกาศอิสรภาพจากรัฐบาลทหารพม่า
จึงทาให้เกิดการปะทะกันระหว่างทหารพม่าและทหารกลุ่มชาติพันธุ์ อื่นๆจนสร้างความเดือนร้อน
ให้กับชาวบ้าน กล่าวคือ เมื่อขบวนการกู้ชาติ ไทใหญ่ตั้งกองทัพใกล้หมู่บ้านจะบังคับให้ดาระอั้ง ส่ ง
เสบี ย งอาหาร ทาให้ ทหารพม่าไม่พอใจจึงส่ งทหารมาปราบปรามกลุ่ มดาระอั้ง จากความทรงจา
เกี่ยวกับความยากลาบากของกลุ่มได้รับการบอกเล่าจากคนรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกอย่างคุณสิระ ภารโรงของ
โรงเรียนบ้านขอบด้งเป็นชาวดาระอั้งได้กล่าวถึงความทุกข์ยากของคนรุ่นพ่อแม่ว่า
ทหารรัฐบาลเอาสัตว์เลี้ยงไปฆ่ากินยึดของมีค่า เผายุ้งข้าว ข่มขืนผู้หญิงและบังคับผู้ชาย
ให้ไปเป็นลูกหาบขนอาวุธเสบียงอาหารไม่รู้เมื่อไรจะได้กลับบ้าน บางคนถูกสอบสวนทุบ
ตีอย่างทารุณจึงพากันอพยพหลบหนีจนในที่สุดมาอยู่รวมกันที่ชายแดนไทย-พม่าบริเวณ
ดอยอ่างขางมาพึ่งพระบารมีในหลวง(รัชกาลที่ 9)
สิระ (สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2560).
เมื่อดาระอั้งอพยพเข้ามายังประเทศไทย พวกเขายังไม่มีพื้นที่ทากินเป็นของตนเองทาให้
ต้องเป็นแรงงานรับจ้างและขอเช่าพื้นที่ทากินจากจีนยูนนาน ลาหู่ และมีบางส่วนขอเช่าที่ดินจาก
ทหารพม่า
กระทั่งประมาณปี พ.ศ.2540 สถานีเกษตรฯจัดสรรพื้นที่ ทากินให้ครอบครัวดาระอั้ง
ดาระอั้งที่เข้าร่วมโครงการหลวงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มดาระอั้งที่อพยพเข้ามาเป็น
ครอบครัวแรกๆ มีสิทธิ์จับจองที่ดินทากินมากกว่ารายอื่นๆ เน้นปลูกสตรอว์เบอร์รี่เป็นส่วนใหญ่ คน
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กลุ่ มที่ 2 คือ กลุ่ มที่ป ลู กผั กอิน ทรี ย์มี ผู้ เข้าร่ว มโครงการทั้งหมด 176 ราย กลุ่ มดาระอั้ งที่ปลู กผั ก
อิน ทรี ย์ เป็ น กลุ่ ม ที่ อ พยพเข้ ามาใหม่ ไ ด้รั บ การจั ด สรรพื้น ที่ เ มื่ อ ปี พ.ศ.2545 จากกรมพัฒ นาที่ ดิ น
แบ่งเป็น 3 โซน คือ โซน A B C ให้ครอบครัวละ 1 ไร่
กลุ่มไทใหญ่ อาศัยอยู่บริเวณบ้านคุ้มเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของสถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง กลุ่มไทใหญ่อพยพเข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณปี พ.ศ.2513 ด้วยเหตุผล
ภัยสงครามเช่นเดียวกับกลุ่มดาระอั้ง ในอดีตกลุ่มไทใหญ่มีอาชีพค้าขายโดยรับสินค้าจากพื้นราบขึ้นมา
ขายบนดอย แต่ในปัจจุบันกลุ่มไทใหญ่มีกลุ่มที่มีพื้นที่ทางานกินเป็นของตนเองและไร้พื้นที่ทากินจึงทา
ให้กลุ่มไทใหญ่ประกอบอาชีพ 2 ลักษณะ คือ กลุ่มอาชีพภาคการเกษตร คือ การปลูกผักมาตรฐาน
GAPs ให้กับสถานีเกษตรฯ ส่วนกลุ่มไม่มีพื้ นที่ทากินเป็นของตนเองนิยมประกอบอาชีพนอกภาค
การเกษตร คือ ค้าขายสินค้าด้านหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และเป็นแรงงานรับจ้างรายวันให้กับ
สถานีเกษตร
กลุ่มจีนยูนนานหรือจีนคณะชาติอาศัยอยู่บริเวณบ้ านหลวงเป็นส่วนใหญ่ จีนยูนนาน
อพยพเข้ า มาในประเทศไทยเป็ น กลุ่ ม ชนที่ เ คยเป็ น ทหารคณะชาติ ห รื อ อดี ต ทหารกองพล 93
ก็กมินตั๋งของประเทศไต้หวัน พวกเขาหลบหนีการปราบปรามจากจีนคอมมิวนิสต์เข้ามาทางประเทศ
พม่าและถูกทางการทหารพม่าปราบปรามทาให้ อพยพเข้ามาในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2493 – 2499
กลุ่มจีนยูนนานบ้านหลวงได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากประเทศบ้านเช่นประเทศไต้หวันให้
ความช่วยหลือสถานีเกษตรอ่างขางในด้านความรู้และเงินทุนจากประเทศไต้หวัน พวกเขาร่วมยังได้
ความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากประเทศไต้หวัน เช่น เงินทุนช่วยเหลือ จัดตั้งโรงเรียนภาษาจีนใน
ชุมชน เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นต้นไปต้องเรียนภาษาจีนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 17.0020.30 น. จีนยูนนานบ้านหลวงได้รับพิจารณาพิเศษเพื่อศึกษาต่อหรือทางานในประเทศไต้หวัน ดังนั้น
ในปั จ จุ บั น กลุ่มจีน ยูน นานจึงมีทั้งกลุ่มที่ออกไปทางานต่างประเทศ ค้าขายอาหารด้านหน้าสถานี
เกษตรฯ และได้รับการส่งเสริมอาชีพจากสถานีเกษตรฯ ให้เพาะปลูกกาแฟ บ๊วย พลับ ท้อ
กลุ่มลาหู่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณดอยอ่างขางก่อนการเข้ามาของโครงการ
หลวง พื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มลาหู่เดิมอยู่บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ผู้สูงอายุภายในชุมชนบ้าน
ขอบด้งกล่าวถึงสาเหตุของการอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วยความขัดแย้งภายในกลุ่มผู้นาลาหู่และ
เกิดโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงจึงต่างฝ่ายต่างแยกไปตั้งชุมชน คือ บ้านขอบด้ง หนองเต่าและป่าคา ในอดีต
กลุ่มลาหู่มีอาชีพรับจ้าง เพาะปลูกมันฝรั่งและฝิ่นให้ กับกลุ่มจีนยูนานและเพาะปลูกฝิ่นเป็นของตนเอง
แต่ในปัจจุบันกลุ่มลาหู่มีอาชีพหลัก 2 ส่วน คือ ทางานในภาคการเกษตรเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อ
ส่งผลเข้าโครงการหลวง คือ การปลูกสตรอร์เบอว์รี ผักมาตรฐาน GAPs และปลูกลิ้นจี่เพื่อขายให้กับ
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พ่อค้าจากอาเภอฝาง ส่วนที่สองเป็นงานนอกภาคการเกษตร คือ ขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว
ภายในสถานีเกษตรอย่างเช่น เครื่องเงิน กระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ และหมวกไหมพรมกันหนาว เป็นต้น
สินค้าส่วนใหญ่รับมาจากอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
แม้ว่าหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหลวงมีอยู่ด้วยกันหลายแห่งในเขตพื้ นที่อ่างขาง แต่กลุ่มลาหู่
บ้านขอบด้งเป็นชุมชนหนึ่งที่น่าสนใจในฐานะเป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุด อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณ
อ่ า งขางมาแต่ ดั้ ง เดิ ม มี ค วามคุ้ น เคยและมี ส ายสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี เ กษตรหลวง
อ่างขางตั้งแต่เริ่มต้นบุกเบิกสถานีเกษตรฯและประธานมูลนิธิโครงการหลวงอย่าง มล.ภีศเดช รัชนี ใน
ส่วนของข้อมูลของชุมชนบ้านขอบด้งที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะขอ
กล่าวในบทต่อไป

ภาพที่ 2.6 แผนผังชุมชนที่อยู่รอบข้างสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สรุป
ภาพรวมของงานวิจัยของสถานี เกษตรอ่างขางมีจุดประสงค์ 4 ด้าน คือ 1.การพัฒนา
แหล่งน้าและวางแผนการใช้ที่ดิน 2.ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้า 3.การส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้และ
ไม้ตัดดอก 4.งานด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน ดังนั้นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงไม่ได้มีบทบาท
แค่เพียงศึกษาวิจัยไม้ผลเขตหนาว ฝึกอบรมวิชาการและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบริเวณรอบสถานี แต่
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สถานีเกษตรมีบทบาทสาคัญในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าทีส่ ถานีเกษตร
หลวงอ่างขางให้ความสาคัญกับ กลุ่มลาหู่ ในฐานะที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ และมีความสัมพันธ์อันดี
กับกลุ่มนักวิจัยที่ลงพื้นที่ทางานร่วมกับชุมชน โดยในบทต่อไปกล่าวถึงลักษณะการทางานของกลุ่ม
นักจัยของสถานี คือ นักวิจัยระดับคณาจารย์ นักวิจัยของสถานี และผู้ช่วยนักวิจัย
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บทที่ 3
นักวิจัยสถานีดอยอ่างขาง: ชีวิตและการปฏิบัติงาน
บทนี้ผู้ศึกษาต้องการนาเสนอกิจวัตรประจาวันของเจ้าหน้าที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขางทั้งในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและส่งเสริมอาชีพ ความน่าสนใจของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์
ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่ง ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ 3 ระดับ คือ นักวิจัยระดับคณาจารย์
นักวิจัยของสถานีและผู้ช่วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ระดับคณาจารย์คือคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้น
นาของไทยและประเทศโลกเสรี พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับนักวิจัยระดับสถานีอย่างไรในช่วงที่ทางาน
ภายในสถานีเกษตร เช่นเดียวกับนักวิจัยของสถานีมีปฏิสัมพันธ์เช่นไรกับผู้ช่วยนักวิจัยที่ เป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทใหญ่ ในฐานะผู้ช่วยดาเนินกิจกรรมภายในแปลงทดลองของสถานี
3.1 นักวิจัยระดับคณาจารย์
นอกจากประเทศอเมริก าที่ มี ส่ ว นในการสร้า งกลุ่ ม นัก วิท ยาศาสตร์ส ายเกษตรแล้ ว
ผ่ องพรรณ ตรั ย มงคลกูล (2547) กล่ าวถึ งในหลวงรัช กาลที่ 9 ทรงมีบทบาทส าคัญ ในการสร้ า ง
นักวิทยาศาสตร์สายการเกษตรผ่านการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกและนักวิทยาศาสตร์กลุ่ม
ดั ง กล่ า วยั ง ใช้ ท รั พ ยากรของโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสาธิ ต
กระบวนการใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2547, น.127)
ในหลวงรัชกาลที่ 9 สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์สายเกษตรเปรียบเสมือนกับพระมหาชนก
ที่ทรงชุบเลี้ยงพราหมณ์ไว้เพื่อนามาช่วยเหลือ บ้านเมืองในยามเกิดวิกฤต เช่น การฟื้นฟูต้นมะม่วง
พระมหาชนกมีบัณฑิต 2 คน คือ จารุเตโชพราหมณ์และคเชนทรสิงบัณฑิต คนแรกชานาญการปลูก
คนหลังชานาญการถอน แต่บัณฑิตทั้งสองคนใช้ความรู้ที่ทางไม่ถูกต้อง เพราะพวกเขาไม่สามารถใช้
ความรู้ เ พื่ อ ท านุ บ ารุ ง และขยายพั น ธุ์ ไ ด้ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คเชนสิ ง หบั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ น า
“ยันตรกลเก็บเกี่ยว” มาใช้เก็บมะม่วงเพื่อถวายให้พระอุปราช คือ ฑีฆาวุราชกุมาร ทาให้ต้นมะม่วง
โค่นลงด้วยความเขลา ดังนั้นพระมหาชนกต้องคิดวิธีแก้ปัญหาโดยให้นักปราชญ์กลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ช่วย
ในการดาเนินการเหมือนดั่งเช่นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้ชี้แนะเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วม
โครงการเพื่อนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ทานุบารุงประเทศชาติ

Ref. code: 25595608030556ZTD

85
3.1.1 ยุคของการสารวจและเก็บข้อมูล
ในยุ ค แรกของการท างาน กลุ่ ม นั ก วิ จั ย ระดั บ คณาจารย์ ส ารวจและเก็ บ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับสภาพพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพและนาพันธุ์พืชเมืองหนาวที่เหมาะสมมาทดลองเพาะปลูก
และส่งเสริมพันธุ์ให้กับเกษตรเพาะปลูกต่อไป จากบันทึกความทรงจาของอาจารย์สุรนันต์ที่เคยเข้า
ร่วมโครงการสงเคราะห์ชาวเขาได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางว่า
โครงการเริ่มต้น ณ โต๊ะอาหารในภัตตาคารแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ ผู้ที่นั่งรอบโต๊ะมี
คณะอาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ แ ละคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรแม่โจ้ คณะอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยทั้ง
สามสามารถอาสาทางานตามดอยถวายได้ เช่นนี้ก็เพราะกองทัพอากาศน้อมเกล้า
ถวายเฮลิคอปเตอร์ สาหรับโครงการได้ใช้ในวันอาทิตย์นั่นเอง รูปแบบการทางาน
ยังไม่ได้จัดการอย่างเป็นระบบมากนัก งานบุกเบิกทางานกันอย่างพี่น้อง คนที่ขึ้น
ไปท างานก็ เ ป็ น อาสาสมั ค รจริ ง ๆ ส่ ว นมากเป็ น อาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ทั้งสิ้ นที่ผู้ เขียนจ าได้นั้น เรามีอาจารย์ส มัครมาในแต่ล ะฝ่ าย คือ
ทางด้านไม้ผลก็มี ศ.ปวิณ ปุณศรี ทางผัก ก็มี ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ทางด้าน
ดิน ก็มี ดร.สันทัด โรจนสุนทร ทางโรคพืช ก็มี ดร.อรุณ จันทนโอ ทางแมลงก็มี
ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล ทางพืชไร่ ดร.บรรเจิด บุญซื่อ ทางไม้ดอกไม้ประดับ ร.ศ.แสง
ธรรม คมกฤส ทางป่าไม้และตรวจอากาศก็มีศ .ดร.เกษม จันทร์แก้ว ทางส่งเสริม
และพัฒนาก็มี รศ.พรสุวรรณ วาจกกสิกิจ เป็นต้น อาจารย์ที่กล่าวมานี้ก็จัดทีมของ
ท่านมาช่วยวิจัย
(สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, 2531,น.11-19)
ตัวอย่างกลุ่มนักวิจัยระดับในคณาจารย์ที่สาคัญ เช่น ดร.สันทัด โรจนสุนทรและ
ศาสตราจารย์ปวิณ ปุณศรี สาหรับ ดร.สันทัด โรจนสุนทร เป็นผู้บุกเบิกในด้านการทาแผนที่ดินและ
การส ารวจดิ น ของประเทศไทย (คณะกรรมการจั ด ท าหนั ง สื อ 6 รอบนั ก กษั ต ริ ย์ ดร.สั น ทั ด
โรจนสุนทร, 2547, น.20) งานดังกล่าวได้รับการยกย่องให้เป็นนักวิจัยดีเด่นของสมาคมวิทยาศาสตร์
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การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อ พ.ศ. 2514 สาหรับศาสตราจารย์ปวิณ ปุณศรี
ดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการให้กับมูลนิธิโครงการหลวง
จุดเริ่มต้นของโครงการเกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงโปรด
ให้ ห ม่ อ มเจ้ า ภี ศ เดช รั ช นี ชั ก ชวนศาสตราจารย์ หม่ อ มราชวงศ์ ชวนิ ศ นดากร วรวรรณ และ
ศาสตราจารย์ปวิณ ปุณศรี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่ วมโครงการวิจัยโครงการ
หลวง
ในช่ ว งแรก สถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขางได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากประเทศไต้ ห วั น
สหรัฐอเมริกาและสถาบันกษัตริย์ คณะนักวิจัยกลุ่มแรก คือ อ.ปวิณ ปุณศรี หัวหน้าคณะวิจัยและมี
นักวิจัยร่วม คือ อ.สันทัด โรจนสุนทร ดูแลเรื่องดินและ site study อาจารย์อัศจรรย์ สุขธารง ดูแล
เรื่องปุ๋ย และอาจารย์อรุณ จันทนโอ โรคพืช เป็นต้น อ.ปวิณในฐานะหัวหน้านักวิจัยกล่าวถึงข้อจากัด
เกี่ยวกับงานวิจัยพืชเมืองหนาวในช่วงแรกว่า
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนและพื้นที่สูงของประเทศถึงแม้ว่าจะมีอากาศหนาวเย็น
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ แต่ก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ากว่า 7c ระยะสั้นๆ
เท่ า นั้ น ท าให้ chilling requirement1 ของต้ น ไม้ ผ ลไม่ เ พี ย งพอ นอกจากนั้ น
อุณหภูมิในตอนกลางวันก็มักจะสูง ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคิดว่าอุณหภูมิสูงตอนกลาง
วันนี้จะบั่นทอนอิทธิพลของอุณหภูมิต่าในตอนกลางคืนด้วย
(ปวิณ ปุณศรี, 2541, น.64)
ตัวอย่างงานวิจัยไม้เมืองหนาวที่ไม่ประสบความสาเร็จ เช่น รัฐบาลญี่ปุ่นให้พันธุ์
แอปเปิลฟูจิมาทดลองทั้งหมด 1,500 ต้น แต่ไม่ประสบความสาเร็จ เพราะ ภูมิอากาศของไทยมีความ
หนาวไม่เพียงพอ เป็นต้น

1

ความต้องการสภาพอากาศหนาวเย็น (chilling requirement) สาหรับไม้ผลและไม้หัวคือระยะเวลา
ที่ต่อเนื่ องในช่ว งอุณหภูมิห นึ่ งที่น้ อยที่สุดของสภาพอากาศหนาวเย็นเพื่อทาลายการพักตัวให้พืช
สามารถออกดอกได้
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ด้วยเหตุผลนี้คณาจารย์พยายามหาพันธุ์ที่เหมาะสมและมีสภาพอากาศใกล้เคียงกับ
ประเทศไทย เช่น ไต้ห วัน จี น ตอนใต้ ออสเตรเลี ยและรัฐ ฟลอลิ ดา เป็นต้น แต่พันธุ์จากประเทศ
ดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่ของประเทศนั้นๆ จึงทาให้พันธุ์พืชออกผลได้ไม่
เต็มที่ (ปวิณ ปุณศรี, 2541, น.64) ตัวอย่างโครงการวิจัยไม้ผล เช่น โครงการ “Exotic fruit” เริ่มต้น
โครงการในปี พ.ศ.2525 และสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ.2528 ได้รับทุนมาจาก USDA หรือกระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกา มี ศ.ปวิณ ปุณศรี เป็นหัวหน้าโครงการเพื่อหาไม้ผลชนิดพันธุ์ใหม่ๆมาพัฒนาเป็ น
พืชส่งเสริมให้กับชาวเขา คือ ทับทิม มะเดื่อฝรั่ง พุทราจีน มะขามป้อม และอานูดัส
ต่อมาโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงให้ดาเนินการ
จนถึงปี พ.ศ.2530 เพื่อค้นหาระดับความสูงในภาคเหนือของไทยที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชแต่
ละชนิด ผลการวิจัยงานวิ จัยได้ข้อสรุปว่า พื้นที่สูง 1,000-1600 ม.จากระดับน้าทะเลทางเหนือของ
ประเทศไทยมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ผลเขตหนาวหลายชนิด คือ ท้อ เนคคารีน แอปเปิล สาลี่
บ๊วยและพลับ แต่ไม้ผลเมืองหนาวส่วนมากยังไม่เหมาะสมกับพื้นที่ประเทศไทย นักวิจัยของโครงการ
จึงเสนอให้ปรับปรุงงาน fruit breeding เพื่อประโยชน์กับงานวิจัยต่อไป (มูลนิธิโครงการหลวง ,2541,
น.70)
นักวิจัยระดับคณาจารย์มีศาตราจารย์ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ
ดู แ ลเรื่ อ งผั ก งานวิ จั ย ผั ก ในสถานี ฯ อ่ า งขางที่ ป ระสบความส าเร็ จ มาก คื อ พั น ธุ์ มั น ฝรั่ ง เริ่ ม ต้ น
คณาจารย์ สั่ งซื้อพัน ธุ์มาจากประเทศฮอลแลนด์และผลิ ตหั ว พันธุ์เพิ่มเติมที่ป ากช่อง หลั งจากนั้น
คณาจารย์ได้นาหัวพันธุ์มาทดลองปลูกที่ดอยอ่างขางและได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจจนทาให้กลุ่มชาติ
พันธุ์ในพื้นที่อ่างขางหันมาเพาะปลูกมันฝรั่งของโครงการหลวง(มูลนิธิโครงการหลวง, 2553, น.51)
นอกจากคณาจารย์ของในประเทศไทยที่ทางานร่วมกับนักวิจัยสถานีแล้วยังมีกลุ่ม
นักวิจัยต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลืองานภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เช่น Mr.Sung Ching-Yun
นั ก วิ จั ย จากประเทศไต้ ห วั น เข้ า มาท างานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ไม้ ผ ลเมื อ งหนาว โดยท ารายงานสรุ ป
ความก้าวหน้าและเสนอแนะเรื่องไม้ผลเขตหนาวในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2522 กล่าวถึงสถานีเกษตร
หลวงอ่างขางประสบความความสาเร็จในการผลิตท้อเพื่อการค้า แต่ไม้ผลเมืองหนาวชนิดอื่นๆ ยังต้อง
ปรับปรุงสายพันธุ์ต่อไป (มูลนิธิโครงการหลวง, 2541, น.25)
ในช่วงเวลาเดียวกันสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ
สารวจและวางแผนการใช้ที่ดินอ่างขาง โครงการนี้ได้รับเงินสนุบสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(สวทช.)และกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 ปี แบ่งหัวข้อของการสารวจออกเป็น 4
ด้าน คือ การสารวจประชากร ธรณีวิทยา วนศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา เริ่มต้นจากนักวิจัยของสถาบันวิจัย
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ชาวเขาส ารวจหมู่บ้ านชาวเขาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ให้ กับโครงการหลวงเพื่อเก็บข้อมูล จานวน
ประชากรและพิ กั ด สถานที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น ตั ว เลขโดยใช้ แ ผนที่ (Topographic map) มาตราส่ ว น
1: 50,000 เป็นเครื่องมือกาหนดพื้นที่อยู่อาศัยและรวบรวมความถี่การอาศัยอยู่กลุ่มชนต่างๆ ในแต่ละ
ช่วงชั้นของความสูงของประเทศไทย จากการเก็บข้อมูลดังกล่าวทาให้ทราบว่ากลุ่มลาหู่ คือ กลุ่มชาติ
พันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุดในพื้นที่ดอยอ่างขางและมีรายได้หลักจากฝิ่นเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ
5,000-6,000 บาทต่อปี (โครงการส ารวจลุ่ มน้าทางภาคเหนื อของประเทศไทยด้ว ยภาพถ่า ยทาง
อากาศ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,2525, น.31)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน สารวจเพื่อจาแนก
และกาหนดศักยภาพของที่ดินจาก งานสารวจเป็นกิจกรรมที่ต้องทาทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติ
เครื่องมือทางานภาคสนามของนักวิจัยประกอบด้วยแผนที่ภูมิศาสตร์ประเทศ (topographic map )
และภาพถ่ายทางอากาศ (aerial photograph )เป็นเครื่องมือแสดงลักษณะสภาพภูมิศาสตร์ตาม
มาตราส่วนต่างๆ สว่านเจาะดิน สมุดเทียบสี น้ายาวั ดปฏิกิริยาของดิน เครื่องวัดความลาดชัน (Abney
hand level ) เข็มทิศ สายวัด เป็นเครื่องที่ใช้ประมวลและแจกแจงเป็นตัวเลข แปลความหมายข้อมูล
เพื่อกาหนดรายละเอีย ดยุ คสมัย สั ญฐาน ชนิดของดิน ประเมินคุณค่าพื้นที่ จากการตีความด้ว ย
เครื่องมือและนักวิจัยทาให้ทราบว่าลักษณะชุ ดหินบริเวณดอยอ่างขางประกอบด้วยชุดหินตะนาวศรี
ชุ ด แก่ ง กระจานที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า งยุ ค Devonian ถึ ง Lower Carboniferous ดิ น จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม
Redyellow Podzolic และ Reddisk Brown Lateristic มีการระบายน้าและความสามารถในการให้
น้าซึมผ่านได้ปานกลาง
การศึกษาภูมิอากาศของพื้ นที่อ่างขางได้รับความร่ว มมือจากกรมอุตุนิยมวิท ยา
จัดสร้างเรือนเทอร์โมกราฟ (THERMOGRAPH) เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่องโดยบันทึกค่าลงใน
กระดาษกราฟเมื่ออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เกิดการเปลี่ยนแปลง เครื่องวัดน้าฝน (Rain gauge)
คือ เครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝนที่ตกลงมา ลักษณะการทางานของ Rain Gauge คือ บันทึกข้อมูล
ปริมาณน้าฝนที่ตกในพื้นที่ที่ต้องการสารวจและนาข้อมูลปริมาณน้าฝนนั้นมาวิเคราะห์และพยากรณ์
อากาศ บาโรมิเตอร์ (barometer) เครื่องมือตรวจวัดความดันบรรยากาศ เพื่อนาไปพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วงเวลาอันสั้น จากการบันทึกและตีความโดยเครื่องมือและนักวิจัยทาให้
ทราบว่าสภาพอากาศพื้นที่ดอนอ่างขางมีอากาศหนาวเย็นเฉลี่ย 3-15 องศาเซลเซียส มีระยะเวลา
ความหนาวเย็นประมาณ 300 ชั่วโมง/ปี และปริมาณน้าฝนเฉลี่ยมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนคิดเป็น
40% ของปริมาณน้าฝนทั้งหมด อั ตราการระเหยของน้าที่สุดมากในเดือนเมษายนจึงทาให้ ในช่ว ง
หน้าแล้งมีน้าไม่เพียงพอสาหรับการเพาะปลูก
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การบันทึกและตีความจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทาให้ได้ข้อสรุปว่า
งานศึกษาพื้นที่อ่างขาง ในพื้นที่ระดับความสูง 1,000-1,600 เมตร สภาพดินร่วนซุยมีการระบายน้าได้
ดีเหมาะสมสาหรับการปลูกไม้ผลเขตหนาวหลายชนิดเพื่อทดแทนรายได้จากฝิ่น แต่พันธุ์ไม้เมืองหนาว
บางส่วนยังไม่เหมาะสมกับพื้นที่ของประเทศไทย เพราะระยะความหนาวเย็นที่สั้นกว่าต่างประเทศจึง
จาเป็นต้องปรับปรุงงาน fruit breeding หรือการปรับปรุงสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้ นที่ (โครงการ
สารวจลุ่มน้าทางภาคเหนือของประเทศไทยด้วยภาพถ่ายทางอากาศ, 2525, น.30-32)
กระทั่งปี พ.ศ.2526 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ทดลอง
และองค์การทหารผ่านศึกประเทศไต้หวันช่วยเหลือในด้านเมล็ดพันธุ์ไม้โตเร็วและงบประมาณในการ
ทดลองเพาะปลูกป่าไม้เมืองหนาวในพื้นที่ดอยอ่างขาง โครงการดังกล่าวเริ่มต้นจากนักวิจัยประจา
สถานีเกษตรสร้างแปลงทดลองเพื่อทดลองปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาว เช่น จันทองเทศ กระบูน เมเปล
เป็ น ต้น เพื่อศึกษาการสู ญเสี ย ดิ น และน้ าจากพื้น ที่ ปลู กป่ า ที่ใช้ ม าตรการอนุ รั กษ์ ดิน และน้ าแบบ
ขั้น บั น ไดที่ความลาดชั น ระหว่า ง 40-70 % จากการบันทึก และตี ความโดยนั กวิจัย และเครื่ อ งมื อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ทาให้ทราบว่าวิธีก ารปลูกป่าแบบขั้นบันไดช่วยลดปริมาณการสูญเสียหน้าดินได้
เป็นอย่างดี(เรือง จันทร์มหเสถียร, 2531, น.51-65)
ดังนั้นในยุคเริ่ มต้น นักวิจัยมีพันธกิจหลั กของ คือ การสารวจพื้นที่อ่างขางเพื่ อ
จัดเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในเวลาต่อมานักวิจัยเริ่มนาพันธุ์พืช ความรู้และเทคนิค
การเพาะปลู ก จากประเทศโลกเสรี เข้ า มาทดลองเพื่ อ ค้ น หาเทคนิ ค การเพาะปลู ก และพั น ธุ์พืช ที่
เหมาะสมกับพื้นที่อ่างขาง ในส่วนต่อไปผู้ศึกษากล่าวถึงกิจกรรมของกลุ่มคณาจารย์ในปี พ.ศ.2530
เป็นต้นไป คณาจารย์เริ่มนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามากาหนดและจัดแบ่งพื้นที่เพื่อความเหมาะสม
กับการเพาะปลูก
3.1.2 ยุคนักวิจัยจัดแบ่งพื้นที่ด้วยระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณาจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทางานกับโครงการหลวงเริ่มมีบทบาทสาคัญ
และปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ยกลุ่ ม อื่ น ๆ เช่ น ดร. สั น ทั ด โรจนสุ น ทร เข้ า เรี ย นวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจั ก ร(หลั ก สู ต รภาครั ฐ ร่ ว มเอกชน)รุ่ นที่ 1 ปี พ.ศ.2532 กั บ กลุ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ ชั้ น น าในชั้นปี
เดียวกัน เช่น ดร.ชุมพล พรประภา ธนินท์ เจียรวนนท์ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เป็นต้น และ ศ.ปวิณ
ปุณศรี เป็นประธานคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤตใน พ.ศ.
2537 เพื่อช่วยเหลืองานวิจัยโครงการหลวง เป็นต้น
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กลุ่มนักวิทยาศาสตร์สายเกษตรที่เข้าร่วมโครงการหลวงอธิบายปัญหาความยากจน
ของเกษตรกรไทยในถิ่นทุรกันดานเกิดจากชุมชนนั้นๆอยู่ใน “เขตวิกฤต1” ทาให้นักวิทยาศาสตร์ที่
สนั บ สนุ น โครงการด าริ จั ด ตั้ ง “สถาบั น ค้ น คว้ า และพั ฒ นาระบบเกษตรในเขตวิ ก ฤต” ในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและแก้ปัญหาให้ชุมชนต่างๆ ด้วยการบริหารจัดการในเชิง
เทคนิค เช่น นักวิทยาศาสตร์ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้ นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเกษตรกร เป็นต้น
กระทั่งปี พ.ศ.2537 โครงการหลวงในส่วนงานวิจัยได้ปรับวิธีการทางาน กล่าวคือ
โครงการหลวงตั้งคณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่กลั่นกรองหัวข้องานวิจัยของมูลนิธิ ในส่วนงบประมาณ
งานวิจัย รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในชื่อ “งบประมาณงานพัฒนาเกษตรที่สูง” ให้แก่ส่วนราชการ
ต่างๆ ที่ดาเนินงานโดยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ
ฉะนั้นงบประมาณและความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้รับ
การสนับสนุนจากนักวิชาการหน่วยงานราชการ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กองพัฒนาเกษตรบน
พื้นที่สูง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น (มูลนิธิโครงการหลวง ,2553, น.33)
1

เขตวิกฤต” การเกษตรของประเทศไทยมีสาเหตุมาจากปัญหาทางธรรมชาติแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ คือ
1.ปัจจัยเรื่องดิน ดินเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อเกษตรกรรมและเกษตรกรประสบปัญ หาในเรื่องนี้
เพราะสภาพดินในพื้นที่ทากินเป็นดินที่เสื่อมสภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ต่าเป็นดินที่มีความปัญหาต่อ
การผลิตพืช เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม ดินด่าง ดินลูกรังตื้น ดินทราย ดินพรุ เป็นต้น นอกจากนั้นใน
บางพื้นที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายอย่างรุนแรง ดังนั้น เมื่อปัจจัยการผลิตไม่เหมาะสม
ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร 2.ปัจจัยเรื่องน้าและฝน พื้นที่การเกษตรมากมายใน
ประเทศเป็นพื้นที่ในเขตเกษตรน้าฝนที่ไม่มีการชลประทานหลายแห่งแห้งแล้ง บางแห่งจานวนฝน
รวมทั้งปีอยู่ในเกณฑ์น้อยหรือการตกของฝนมีความแปรปรวนสู งหรือเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงจนทาให้ผล
ผลิตเสียหาย ส่งผลกระทบกับเกษตรกร 3.ปัจจัยเรื่องอุณหภูมิ พื้นที่การเกษตรหลายแห่งมีปัญหาใน
เรื่องอุณหภูมิของอากาศที่มีผลกระทบกับผลผลิตทั้งอากาศร้อนและหนาวจัด พื้นที่เช่นนี้จะมีลักษณะ
เด่นชัดเจนเฉพาะตัวและมีผลต่อชนิดพืช ประกอบกับมีปัจจัยหนุนเสริม เช่น ฝนน้อย ดินไม่มีคุณภาพ
ทาให้เกิดปัญหาในการผลิต 4.ปัจจัยเรื่องระดับความสูงของพื้นที่ ประเทศมีพื้นที่ที่เป็นภูเขา เป็นที่สูง
และเป็นที่ลาดชันมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ มีลักษณะทางภูมิอากาศเฉพาะตัว
อันแตกต่างไปจากภูมิศาสตร์ของพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศและด้วยเหตุที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งที่มา
ของต้นน้าลาธารของประเทศ การทาการเกษตรจึงจาเป็นจะต้องระมัดระวัง(โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ ,
2544,น.17; 1-16)
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นอกจากนี้ ลั กษณะงานวิจัยในช่ว งประมาณปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมามีรูปแบบที่
สาคัญ คือ โครงการหลวงนาข้อมูลด้านธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์ ชาติพันธุ์วรรณามา
จัดแบ่งพื้นที่เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในโครงการหลวงออกเป็น 3 กลุ่ม1 คือ 1.กลุ่มศูนย์ที่มีระดับ
ความสูงค่อนข้างมากระดับความสูงเกิน 1,000 เมตร 2.กลุ่มศูนย์ที่มีระดับความสูงปานกลางระดับ
ความสูงระหว่าง 800 - 1,000 เมตร และ 3. กลุ่มศูนย์ที่มีระดับความสูงค่อนข้างต่าระดับความสูง
ระหว่าง 400 – 800 เมตร สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจัดอยู่ในพื้นที่สูงจากระดับน้าทะเล 1,000 เมตร
ขึ้นไปและมีระยะเวลาความหนาวเย็นประมาณ 300 ชั่วโมงเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชที่
ต้องการความหนาวเย็นสูงอย่าง เช่น พลับ สตรอว์เบอร์รี สาลี่ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์จาพวกแกะ ไก่
กระดูกดา เป็นต้น
ดังนั้นในช่วงเวลาประมาณปี พ.ศ.2530 เป็นต้นไป คณาจารย์ได้ก่อตั้งสถาบันวิจัย
และนาความรู้และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ อุทกศาสตร์ ปฐพีวิทยาและชาติพันธุ์วิทยามาใช้ในการบริหาร
จัดการพื้นที่ของโครงการ ในส่วนต่อไปผู้ศึกษากล่าวถึงยุคที่คณาจารย์ได้นาความรู้ในเรื่องปรับปรุง
พันธุ์พืชและมาตรฐานทางสินค้าจากต่างประเทศเข้า มาใช้กับสินค้าในโครงการหลวงเพื่อเตรียมพร้อม
กับการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งผู้ผลิตสินค้นทางการเกษตรมาตรฐานสากล
3.1.3 ยุคงานปรับปรุงพันธุ์พืชและสร้างมาตรฐานสินค้าให้กับโครงการ
คณะกรรมการฝ่ า ยวิ จั ย มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของ
เทคโนโลยีชีวภาพจึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการวิจัยไม้ผลเมืองหนาวชนิดใหม่ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2540 รวม 13 คน เช่น นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ดูแลพีช นายจตุรพร รักษ์งารดูแลบ๊วย นายอุณารุจ
บุ ญประกอบดูแลพลั บ เป็ น ต้น (มูล นิธิโ ครงการหลวง, 2541, น.143-146) จากบทสั มภาษณ์ข อง
อ.ปวิณ ปุณศรี ในฐานะนักวิจัยรุ่นบุกเบิกของมูลนิธิโครงการกล่าวถึงความสาคัญของกลุ่มคณาจารย์
นักวิจัยกลุ่มใหม่ว่า

1

1.สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตาบลม่อนปิน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระดั บ
ความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,300 เมตร 2.สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 1,260-1,400 เมตร 3.สถานีเกษตรหลวงปางดะ หมู่บ้านปางดะ ตาบลสะเมิง
ใต้ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 700 เมตร 4.สถานีวิจัย
โครงการหลวงแม่หลอด ตาบลสบเปิง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้าทะเล
ประมาณ 680 เมตร
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ในระยะเวลาที่ผ่านไปประมาณ 40 ปีนี้ ได้มีการนาเข้าพันธุ์ไม้ผลต่างๆ เพื่อ
การทดลองมากมายและมีการคัดเลือกพันธุ์ไว้หลายพันธุ์ที่พอจะส่งเสริมให้
ปลูกได้ไปพลางก่อน เป็นที่ตระหนักดีอยู่ตลอดเวลาว่าการปรับปรุงพันธุ์เป็น
เรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ในขณะนี้เรากาลังมีความหวังใหม่จาก ดร.อุณารุจ
บุญประกอบ ผู้ซึ่งจบมาทาง Fruit Breeding โดยตรงคาดว่าปัญหาในเรื่อง
พันธุ์ไม้ผลซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายในการปลูกไม้ผลคงจะคลี่คลาย
(มูลนิธิโครงการหลวง, 2541, น.64)
นอกจากนี้ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงแบ่ ง หน้ า ที่ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะแห่ ง
รับผิดชอบงาน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบงานวิจัยด้านไม้ผล ไม้ผลเมืองหนาวที่สาคัญ
ของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีทั้งหมด 5 ชนิด คือ บ๊วย พีช พลัม สาลี่ และพลับ แต่ไม้ผลที่ประสบ
ความสาเร็จ คือ สตรอว์เบอร์รี งานวิจัยไม้ผลมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับผิดชอบดาเนินงานงานวิจัยไม้
ดอก เช่นการออกแบบและปรับโรงเรือนไม้ดอกที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง เป็นต้น
กองพัฒนาเกษตรที่สู งและมหาวิทยาลั ยแม่โ จ้รับผิ ดชอบดาเนินงานวิ จัย
ทดลองและงานจัดหาพันธุ์ผักที่เหมาะสม งานผักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางไม่มีนักวิจัยโดยตรง
แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมของสถานีจะรับพันธุ์มาจากมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางมาส่งเสริมให้กับ
เกษตรกร ผักที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่ เช่น ผักกาดหอมห่อ เซเลอรี่ แตงกวาญี่ปุ่น ซุกินี
เป็นต้น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับผิดชอบงานวิจัยอารักขาพืช
งานอารักขาพืชมีหน้าที่วิจัยและควบคุมโรคพืชและสัตว์ นอกจากนี้งานอารักขาพืชยังทาหน้าที่ตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีตกค้าง แต่ในระดับพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีเพียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
เพื่อประสานงานกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อผลิตแมลงหรือสารชีวภาพป้องกันศัตรูพืช
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนา
ป่ าไม้ งานวิจั ย ทางด้านป่ าไม้เริ่ มต้นจากการเป็นหน่ว ยงานจัดการลุ่ มน้าห้ ว ยคอกม้า ดอยปุย จ.
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เชียงใหม่ จนกระทั่งในปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวได้กลายเป็นกลุ่มงานหนึ่งของโครงการหลวง เพื่อ
ดูแลพื้นที่ต้นน้าทางภาคเหนือของประเทศไทย สาหรับ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นศูนย์กลางใน
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาป่าไม้บนที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง เช่น นักวิจัยนาพรรณไม้ยืนต้นและ
ไม้ไผ่ต่างๆ จากต่างประเทศมาทดลองปลูก และนาความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ยังชุมชนต่างๆที่เข้าร่วม
โครงการต่อไป เป็นต้น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพ หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่วิจัยด้านการเพาะเนื้อเยื่อและโปรโตพลาสต์เพื่อนา พันธุ์
จากห้องปฏิบัติการดังกล่าวไปทดลองในระดับแปลงทดลองและส่งเสริมให้เกษตรกรต่อไป
กระทั่งในปี พ.ศ.2545-2549 คณกรรมการฝ่ายงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงให้ความสาคัญกับการพัฒนาวัตถุดิบ ของโครงการหลวงเพื่อนาบริษัทเข้าสู่ระบบตลาด รัฐบาล
ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณ1ประเภทอุดหนุนให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อ
ดาเนินงานวิจัย แต่เดิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในชื่อ “งบประมาณงานพัฒนา
เกษตรที่ สู ง ” ให้ แ ก่ ส่ ว นราชการต่ า งๆ เพื่ อ ท างานให้ กั บ โครงการหลวง ต่ อ มาในปี พ.ศ.2542
คณะกรรมการอานวยการและประสานมูลนิธิโครงการหลวงเห็ นชอบนางบประมาณส่วนนี้มาตั้งไว้ที่
มูลนิธิโครงการหลวงเพียงแห่งเดียว(สันทัด โรจนสุนทร, 2553, น.33)
ลักษณะการทาวิจัยของโครงการหลวงในช่วงหลังปี พ.ศ.2540 แตกต่างจาก
เดิม เช่น งานวิจัยแบ่งขั้นตอนทางานวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.คณาจารย์นาเสนอหัวข้องานวิจัย
ให้ กั บ คณะกรรมการฝ่ า ยวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงซึ่ ง เป็ น คณาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อหัวข้องานวิจัย ได้รับอนุมัติ มูลนิธิ

1

ฝ่ า ยวิ จั ย ได้ แ บ่ ง งบประมาณวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ จากรั ฐ บาลเป็ น ประเภทต่ า งๆ ได้ แ ก่ งบปร ะมาณ
โครงการวิจัยประจาปี ตามงบประมาณโครงการวิจัยเร่งด่วน งบประมาณโครงการวิจัยกาหนดเรื่อง
และงบประมาณสนับสนุนโครงการพิเศษที่มาจากหน่วยราชการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี
พ.ศ.2536 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการหลวงในชื่อ “งบประมาณงานพัฒนาเกษตรที่
สูง” แต่ตั้งตามหน่วยงานราชการต่างๆ ในเวลาต่อมา ปี พ.ศ.2542 มีกองทุนวิจัยตั้งโดยคณะกรรมการ
อานวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยยังคงงบประมาณ
ไว้ตามหน่วยงานราชการที่ทางานด้านต่างๆ กระทั่ง พ.ศ.2545 ในสมัยพลเอกชวลิต จงใจยุทธ เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้ย้ายงบประมาณดังกล่าวไว้ที่มูล นิธิโ ครงการหลวง (สันทัด โรจนสุนทร,
2553, น.33)

Ref. code: 25595608030556ZTD

94
โครงการหลวงส่วนกลางจะส่งหนังสือแจ้งให้หัวหน้าสถานีเกษตรฯ เพื่อจัดหานักวิจัยของสถานีมาเป็น
ผู้ช่วยนักวิจัยให้กับโครงการดังกล่าว หลังจากเริ่มงานวิจัย นักวิจัยสถานีในฐานะผู้ช่วยนัก วิจัยของ
คณาจารย์ต้องทางานร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกที่เป็นตัวแทนของคณาจารย์ที่ขึ้นมาร่วมเก็บ
ข้อมูล เมื่อครบ 6 เดือนหลังเริ่มงานวิจัย อาจารย์หัวหน้าโครงการต้องทารายงานความคืบหน้าให้
มูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางรับทราบถึงการใช้พื้นที่ทางานและความคืบหน้าของงานวิจัย 2.นักวิจัย
ของสถานีเป็นผู้ออกแบบงานวิจัย มีขั้นตอนในการขอทุนเช่นเดียวกับงานวิจัยของคณาจารย์ แต่มูลนิธิ
โครงการหลวงส่วนกลางไม่ต้องส่งหนังสือขอใช้สถานที่ แต่นักวิจัยยังต้องทารายงานความคืบหน้า
งานวิจัยทุก 6 เดือน และ 3. งานวิจัยตามแผนงานมูลนิธิโครงการหลวง หัวหน้านักวิจัยของโครงการ
คือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มพืชชนิดนั้นๆ คณาจารย์ ได้รับข้อมูลที่นามาใช้ออกแบบงานวิจัย จาก
นักวิจัยประจาสถานีซง่ึ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืชดังกล่าวให้กับมูลนิธิโครงการหลวงส่วนเป็นประจาทุก
เดือน ทาให้คณาจารย์เห็นถึงข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อนาไปออกแบบและพัฒนาพืชชนิดนั้นๆต่อไป
อย่างไรก็ตามรูปแบบของการทาวิจัยในแต่ละกลุ่มพืชมีลักษณะที่แตกต่าง
กัน เช่น งานวิจัยไม้ผลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม้ผลขนาดเล็กและไม้ผลยืนต้น สาหรับงานไม้ผลยืน
ต้ น มี ลั ก ษณะพิ เ ศษกว่ า แผนกอื่ น คื อ ในส่ ว นงานดั ง กล่ า วมี ห้ อ งทดลองเป็ น ของตนเอง เพราะ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขึ้นมาทางาน
ร่วมกับนักวิจัยของสถานีเกษตรจึงทาให้อาจารย์นาเครื่องมือและงบประมาณมาปรับปรุงห้องทดลอง
ภายหลังเมื่อสถานีเกษตรหลวงอ่างขางปรับปรุงห้องปฏิบัติการไม้ผลจึงทาให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์
และประเมินคุณภาพทางเคมีและฟิสิกส์เบื้องต้น เช่น วัดปริมาณกรด ความแน่นเนื้อของผลไม้ชนิด
ต่างๆ เป็นต้น
ขั้น ตอนการดาเนินงานวิจัยกลุ่ มไม้ผ ลยืนต้น อย่างเช่น พลั บ คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบกลุ่มพืชดังกล่าววางแผนและกาหนดแนวทางของการปรับปรุงพันธุ์ เริ่มต้นคณาจารย์
นาเข้าพันธุ์พลับใหม่จากประเทศออสเตรเลียเข้ามาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการติดตาลงบนต้นตอพื้นเมือง ณ
สถานีเกษตรปางดะและศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จากนั้นนาต้นติดตาที่ได้ไ ปปลูกทดลอง ณ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางและศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เพื่อการประเมินและเปรียบเที ยบ
คุณภาพผลผลิตระหว่างสถานีต่อไป
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ภาพที่ 3.1 โครงสร้างงานวิจัยโครงการหลวง
อาจารย์ที่มีบทบาทสาคัญในงานวิจัยไม้ผลเมืองหนาว คือ รศ.ดร. อุณารุจ
บุญประกอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ประสานงานไม้ผลเขตหนาว มูลนิธิโครงการ
หลวง มีความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ ณัฐทวี มาบางครู หรือเอ นักวิจัยสถานีให้ความเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการทางานวิจัยว่า
อาจารย์ เ ป็ น ผู้ ว างแผนขั้ น ตอนการท าวิจั ย โดยร่ ว มมื อ กั บ นั ก วิ จั ย ท าให้
งานวิ จั ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ อาจารย์ 70 % นั ก วิ จั ย 20 % ชาวบ้ า น 10 %
นอกจากนี้ ก ารปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ จ าเป็ น ต้ อ งท างานร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น หรือกลุ่มคณาจารย์ที่อยู่ในเครือข่ายวง
วิช าการเดียวกัน ส่ ว นใหญ่รู้จักกันผ่ านผลงานจากวารสารวิช าการ เช่ น
วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ วารสารโครงการหลวง สรุปรายงานประจาปี
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ทาให้คณาจารย์จากต่างประเทศสนใจและต้องการทางานร่วมกับคณาจารย์
ประเทศไทย
ณัฐทวี (สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2559).
ฉะนั้น นักวิจัยระดับคณาจารย์เริ่มต้น ทางานด้วยการปรับปรุงพันธุ์ในห้องทดลอง
หลังจากนั้นจึงส่งตัวอย่างพันธุ์ดังกล่าวที่ไปยังสถานีวิจัยเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูล ในการทางานระดับ
แปลงทดลอง ผู้ช่วยนักวิจัยสถานีค่อยจดบันทึก วัดค่าและส่งต่อข้อมูลให้นักวิจัยของสถานี นาข้อมูล
ดังกล่าวไปตีความเป็นเป็น กราฟและส่งให้นักวิจัยระดับคณาจารย์ประเมินผลการเจริญเติบโตและ
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างสถานีเพื่อค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมและส่งเสริมให้กับเกษตรกรเพาะปลูก
ต่อไป
3.2 นักวิจัยของสถานี
ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2510 เป็นต้นมา โครงการพระราชดาริ ได้สร้างความนิยมในตัว
สถาบั น กษั ต ริ ย์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาและปั ญ ญาชน จนเป็ น ที่ ม าของวาทกรรมกษั ต ริ ย์
ประชาธิปไตยเพื่อใช้ในการขับไล่เผด็จการทหารในช่วงเวลาดังกล่าว(ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2545, น.56)
จึงทาให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของสถานีส่วนหนึ่งเป็น กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการทางานรับ ใช้
เบื้องยุคลบาท เช่น อาจารย์สืบศักดิ์ นวจินดา อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ “หลังจาก
เรียนจบเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2510 เขาได้นั่งรถไฟมาเริ่มต้นชีวิตการทางานที่สถานีเกษตรหลวง
อ่างขางเพื่อมาทาวิจัย ท่านได้รับได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
จานวน 280,000 บาท กับรถยนต์อีก 1 คัน เพื่อนามาใช้ขยายผลด้านการวิจัย ” สืบศักดิ์(สัมภาษณ์,
14 กุมภาพันธ์ 2560). และเรียม สิงห์ทร ครูประจาชั้นโรงเรียนบ้ านขอบด้งที่ถูกนาเสนอผ่านสื่อ ใน
ฐานะครูที่ทางานกับโครงการหลวงมาอย่างยาวนาน ครูเรียมได้กล่าวถึงที่มาของการมาเป็นครูที่อ่าง
ขางว่า
การขึ้ น มาเป็ น ครู บ นดอยอ่ า งข่ า งเกิ ด จากเมื่ อ ปี พ.ศ.2526 ครู ไ ด้ ม าเที่ ย วที่
ดอยอ่างขางแล้วเห็นโรงเรียนเล็กๆ หลังหนึ่งที่มีครูสอนอยู่ รู้สึกว่าอยากมาเป็นครูที่นี่
บ้างและเมื่อเดินทางกลับบ้านที่กรุงเทพฯ จึงเขียนจดหมายขึ้นมาหนึ่งฉบับเล่าความรู้สึก
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ของตัวเองว่าอยากจะมาสอนหนังสือที่ดอยอ่างขาง เวลาผ่านไปประมาณ 1 ปี อาจารย์
ที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (มร.สส.) บอกว่ามีโทรเลขตามตัวให้ไปรายงานตัวที่ดอยอ่าง
ขาง จึงลางาน 3 วัน เพื่อมารายงานตัวและจาก 3 วันก็อยู่มาถึงวันนี้เป็นเวลา 30 ปี
เรียม (สัมภาษณ์, 1 กันยายน 2557).
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงข้อมูลจานวนงานวิจัยตามหมวดหมู่ปี พ.ศ. 2533-2555
หมวดงาน

จานวนโครงการ

เศรษฐศาสตร์เกษตร

4

สัตวบาล

1

กีฎวิทยา

21

ปฐพีวิทยา

16

โรคพืช

12

พืชสวน

15

เทคโนโลยีชีวภาพ

15

ป่าไม้

35

อุตุนิยมวิทยา

1

ไม้ผล

84

พืชไร่นา

5

รวม

204

เนื่องจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีสถานะเป็น ทั้งศูนย์พัฒนาและสถานีวิจัย หมายถึง
สถานีดังกล่าวมีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมต้อง
เก็บข้อมูลทั้งรูปถ่ายและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่และขนาดผลผลิตในแปลงของเกษตรกรเพื่อ
ส่งรายงานประจาเดือนให้กับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม ฝ่ายคัดบรรจุ หัวหน้าศูนย์ ตามลาดับ หลังจากนั้น
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หัวหน้าศูนย์ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางฝ่ายการตลาด ฝ่ายรับซื้อและบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อปรับค่าประมาณการ วางแผนการตลาดและจัดโควตาการผลิตในฤดูกาลหน้า
กลุ่มนักวิชาการระดับปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง นักวิจัยของสถานี
มีหน้าที่วิจัย ทดลองพันธุ์พืชภายในสถานีเกษตรฯ และช่วยเหลืองานวิจัยคณาจารย์ กลุ่มที่สอง งาน
ส่ ง เสริ ม เป็ น กลุ่ ม งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากนั ก วิ จั ย ของสถานี เกษตรทดลองพั น ธุ์ พื ช จนมั่ น ใจว่า
เหมาะสมกับพื้นที่แล้ว ฝ่ายส่งเสริมจะนาพันธุ์พืชดังกล่าวไปเผยแพร่ยังเกษตรกร นอกจากนี้ ฝ่าย
ส่งเสริมมีหน้าที่พาตัวแทนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ส่งเสริมไปศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบความสาเร็จ และ
พานักท่องเที่ยวจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาตามรอยเสด็จพระราชดาเนินดอยอ่างขาง
แม้ว่าหน่วยงานวิชาการแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานวิจัยและฝ่ายส่งเสริม แต่ละ
ฝ่ายมีหัวหน้างานและหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่ มีนักวิชาการบางส่วนต้องรับตาแหน่งเป็นทั้ง
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายส่งเสริมภายในเวลาเดียวกัน
ฝ่ ายวิจั ย มีน ายธนาวุฒิ ณะคา อายุ 45 ปี เป็นหั ว หน้าฝ่ ายวิจัย เขาทางานกับสถานี
เกษตรหลวงอ่างขางมากว่า 20 ปี หน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายวิจัย คือ แจกจ่ายงานให้กับฝ่ายวิจัย นักวิจัย
ระดับสถานีมีทั้งหมด 10 คน คือ นางจิราภรณ์ ยังอยู่ดี ฝ่ายไม้ดอก นายชัยฤทธิ์ ยุติธรรม นายณัฐทวี
มาบางครุ นางสาวจีรนันท์ แสงโชติ ทั้งสามคนทาฝ่ายไม้ผล นายขจร สุริยะ ฝ่ายป่าไม้ นายประเสริฐ
อินทรา ฝ่ายพืชไร่ นายมนัส เพ็ชรสุริยา ฝ่ายสนและบอนไซ นายสรศักดิ์ แซ่เฮ้อ ฝ่ายพืชผัก ภูริพงษ์
กาวิชัย ฝ่ายดินและเห็ด ชัยวัฒน์ ยาวิราช วัฒน์ ฝ่ายปศุสัตว์
กลุ่มงานวิจัยแรกของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง คือ งานป่าไม้ กลุ่มงานดังกล่าวเกิด
ขึ้นมาจากสถานีเกษตรต้องการปลูกป่าไม้โตเร็วที่ระดับความสูง 1,400 เมตร จากคาบอกเล่าของ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยถึงสาเหตุของการเริ่มกลุ่มวิจัยป่าไม้
แต่เดิมต้นไม้ในพื้นที่ของอ่างขางมีเพียงแค่สนสองใบ สนสามใบ เท่านั้น เพื่อ ให้เห็นถึง
ความเปลี่ ย นแปลงจากภูเขาหั วโล้ น ให้ กลายเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ กลุ่ มคณาจารย์จึง
เริ่มต้นงานวิจัยงานป่าไม้และปลูกป่าในปี พ.ศ.2513
ธนาวุฒิ (สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2560).
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กระทั่ง ปี พ.ศ.2516 เริ่มต้นงานวิจัยไม้ผลเมืองหนาวเพื่อปลูกทดแทนรายได้จากฝิ่น
เช่น พีช แอบเปิ้ล พลับ เป็นต้น หลังจากนั้นประมาณ 3 ปี เริ่มต้นงานวิจัยไม้ดอกเมืองหนาว เช่น
คาเนชัน ทิวลิป ลินลี่ เป็นต้น
สถานี เกษตรหลวงอ่างขางได้ รับงบการวิจัย มาจากมูล นิธิโ ครงการหลวง โดยมีกลุ่ ม
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย กลุ่มคณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กั บ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงส่ ว นกลางก าหนดทิ ศ ทางงานวิ จั ย ในช่ ว งหลั ง ปี พ.ศ.2540 เป็ น ต้ น
คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเห็นถึงความสาคัญในการแข่งขันด้านการค้าเสรี จึงพัฒนาระบบ
การผลิต GAP/Eurep GAP/Organic กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการปรับปรุงพันธุ์ให้เป็น
เอกลักษณ์ของมูลนิธิโครงการหลวง
นั กวิจั ย ที่ผู้ ศึกษายกขึ้น มาเป็ น กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ทั้งหมด 4 คน แต่ล ะคนมี ลั กษณะที่ส าคัญ คื อ
จิรานันท์ แสงโชติ หรือมิ้ม ในฐานะนักวิจัยผู้หญิงหนึ่ งในสองคนผู้หญิง ของสถานี เธอต้องทางาน
ร่วมกับนักวิจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย คนที่สองนายณัฐทวี มาบางครุ หรือเอ เป็นนักวิจัยเพียง 2 คน
ที่เสนอขอทางานวิจัยด้วยตนเอง คนที่สาม นายสุชา ชัยวัฒน์ ป่าไม้หรือวัฒน์ นักวิจัยฝ่ายป่าไม้ กลุ่ม
งานดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับไม้ผล แต่มีส่วนสาคัญในการดูแลพื้นที่ป่าและคนที่สี่ นายสรศักดิ์ แซ่ฮ่อ
หรือซ่อ นักวิจัยของสถานีที่ต้องทางานฝ่ายส่งเสริมควบคู่กัน
ภารกิจของฝ่ายวิจัย
กลุ่มนักวิจัยมีรูปแบบการทางานที่คล้ายคลึงกัน คือ กลุ่มนักวิจัยของสถานีลงชื่อเข้างาน
ให้ทันเวลาก่อน 08.00 น. หลังจากผู้ช่วยนักวิจัยยืนตรงเคารพธงชาติเป็นที่เรียบร้อย นักวิจัยเริ่มแบ่ง
งานให้ กับ ผู้ ช่ว ยนั กวิ จั ย ลั กษณะกิจวัตรดังกล่ าวเป็นเช่นนั้นตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ไม่มี
วันหยุด
ภายหลังจากนักวิจัยของสถานีแบ่งงานภายในแผนกงานของตนเองเป็นที่เ รียบร้อยแล้ว
นักวิชาการเกษตรเริ่มเดินสารวจแปลงทดลองเพื่อเก็บข้อมูล ในระหว่างวันมีช่วงเวลาหยุดพัก 3 ช่วง
คือ ประมาณ 10.00-10.30 น. 12.30-13.00 น. และ 15.00-15.30 และเลิกงานเวลา 17.00 น. แม้
นักวิจัยเลิกงานห้าโมงเย็นแต่ยังต้องอยู่ในสถานีจนถึงสองทุ่มเพื่อเตรียมพร้อมหากหัวหน้าสถานีเรียก
ประชุมด่วน
ลักษณะการทางานของกลุ่มนักวิจัยยังมีความแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น งานวิจัย
ของไม้ผลขนาดเล็กของจิรานันท์ แสงโชติ หรือมิ้ม กล่าวถึงลักษณะการทางานวิจัยของนักวิจัยแผนก
ไม้ผลร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยว่า เริ่มจากนักวิจัยสถานีมอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิจัยจดบันทึกเป็น
ตัวเลขจากเครื่องมือต่างๆ โดยนักวิจัยให้แบบฟอร์มสาหรับการบันทึกทั้งขนาดต้น ขนาดดอก ขนาด
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ผล ร่วมถึงบันทึกเป็นรูปถ่าย หลังจากนั้นนักวิจัยนาข้อมูลที่ได้ไปบั นทึกลงคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะทางาน
ทุกวันเพื่อจัดทาเป็นรายงานประจาเดือนในลักษณะเป็นกราฟและตัวเลขต่างๆ ส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงส่ ว นกลางเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการฝ่ า ยวิ จั ย ประเมิ น ผลและจั ด ประชุ ม โดยมี
ดร.ณรงชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ ายตลาดและผู้ประสานงานไม้ผลขนาดเล็ก มูลนิธิโครงการ
หลวง พิจารณาข้อมูลและให้คาแนะนานักวิจัยเพื่อนาไปต่อยอดทางานวิจัยต่อไป
นอกจากนี้มีส่วนที่อาจารย์หาเงินทุนสาหรับทาวิจัยด้วยตนเอง แต่ขอใช้สถานีเกษตรเป็น
ห้องทดลองและมีนักวิจัยสถานีและผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้ช่วยนักวิจัย การทางานวิจัยใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการประมาณ 1 ปี เพื่อครอบคลุมวงรอบฤดูกาลเพาะปลูก เมื่อดาเนินวิจัยจนเสร็จสิ้น อาจารย์
นาผลงานดังกล่าวไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการต่อไปโดยอาจารย์ที่เข้ามา
ทางานกับโครงการ เช่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้ และอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น
นาต้นพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น มาทดสอบในพื้นที่โ ครงการ มิ้มกล่าวถึงข้อดีของการได้ทางานวิจัย
ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยว่า
นักวิชาการศูนย์ไม่มีความรู้และเทคนิคเพียงพอโดยเฉพาะงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์
เพราะนั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช ต้ อ งคั ด เลื อ กสายพั น ธุ์ จ านวนมากที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ เช่น
ผลผลิ ต ขนาดเมล็ ด การหั ก ล้ ม ความหวาน ลั ก ษณะทางเคมี โรค และแมลงศั ต รู
สภาพแวดล้ อมที่มีปั ญหา ทาให้ ต้องทางานกับศาสตร์ห ลายสาขาต้องให้ ระดับอาจารย์
เท่ า นั้ น ด าเนิ น งาน นั ก วิ จั ย สถานี ท าได้ เ ฉพาะสิ่ งที่ เ รี ยกว่ า งานทดสอบ หมายถึ ง การ
ตรวจสอบข้อมูล เมื่อผลผลิตเกิดโรคระบาด นักวิจัยต้องคิดวิธีแก้ไขการเกิดโรคด้วยวิธีที่
เหมาะสม เช่น หาสารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืชเพื่อป้องกันสารตกค้าง แตกต่างจากงานวิจัยที่
มีการวางแผนเก็บข้อมูลและใช้เวลานานสาหรับการปรับปรุงพันธุ์
จิรานันท์ (สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2559).
ดังนั้นการดาเนินการวิจัยไม้ผลขนาดเล็กของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีลักษณะที่สาคัญ คือ
เน้นศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่แปลงทดลองของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางกับแปลงทดลอง
ของสถานีวิจัยอื่นๆ ในโครงการหลวงที่มีระดับความสูงจากน้าทะเลในช่วงชั้นใกล้เคียงกันเพื่อหาแหล่ง
เพาะปลูกที่เหมาะสมกับพืชชนิด
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ตารางที่ 3.2 ฤดูกาลเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รี
การวางแผนปลูก

มิ.ย ก.ค.

ส.ค ก.ย ต.ค.

พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เ ม พ.ค
ย.

การปลูกต้นแม่พันธุ์
การผลิตต้นไหล
การปลูกต้ น สตรอว์
เบอร์รี
การดูแลผลิตชุดที่ 1
การดูแลผลิตชุดที่ 2
การดูแลผลิตชุดที่ 3
การฟื้นฟูแปลง
สาหรับรูปแบบการทางานวิจัยในแผนกมีไม้ผลยืนต้น นักวิจัย คือ ณัฐทวี มาบางครู หรือ
เอ ทางานกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางประมาณ 10 ปี เป็นนักวิจัยแผนกไม้ผลยืนต้น ดูแลพืชที่สาคัญ
คือ พีช พลับ บลูเบอร์รี่ นักวิจัยมีหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์ พัฒนาเทคนิคการผลิต แก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
และดูแลพันธุ์พืชภายในแปลงสาธิต นักวิจัยของสถานีมีค วามรู้เพียงพอสาหรับคิดหัวข้องานวิจัยด้วย
ตัวเอง
ภารกิจประจาวันของเอ เริ่มต้นจากแบ่งงานให้กับผู้ช่วยนักวิจัย ทางานในด้านต่างๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หลังจากที่ผู้ช่วยวิจัยบันทึกข้อมูลลงไปในแบบฟอร์ม การเก็บข้อมูล เป็นที่
เรียบร้อย เอรับข้อมูลเป็นตัวเลข ภาพถ่าย ไปบันทึกลงไปในคอมพิวเตอร์เป็นประจาทุกวัน นักวิจัยนา
ตัวเลขและข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการผลิตเป็นกราฟและจัดทารายงานส่ง
ทุก 6 เดือน ให้กับมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางเพื่อให้คณะกรรมการฝ่า ยไม้ผลมูลนิธิโครงการหลวง
พิจารณาข้อมูลและนัดประชุมต่อไป
ลักษณะการทางานวิจัยแผนกไม้ผลยืนต้น เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและถกเถียงถึง
แนวทางการทางานวิจัยในแต่ละปี ของนักวิจัยภายในกลุ่มงานไม้ผล จากนั้นหัวหน้ากลุ่มไม้ผลส่งแผน
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งานวิจัยดังกล่าวไปให้ หัวหน้ าฝ่ายวิจัยของสถานีและฝ่ายวิจัยของมูลนิธิโ ครงการหลวงส่วนกลาง
พิจารณาเพื่อกาหนดนโยบายให้งานวิจัยดังกล่าวสัมพันธ์กับระบบตลาดและปัญหาของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ การทางานวิจัยของนักวิจัย ของสถานีมีขั้นตอน คือ นักวิจัยเสนอหัวข้อให้กับฝ่ายวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางประมาณเดือนตุล าคม ฝ่ายวิจัยส่วนกลางมีหน้าที่ประสานงานกับ
อาจารย์ที่มีความรู้ในด้านดังกล่าวมาให้ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขหัวข้องานวิจัยดังกล่าว เมื่อนักวิจัยได้รับ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วจึงแก้ไขหัวข้องานวิจัยและส่ง กลับไปยังมูลนิธิโครงการ
หลวงตรวจสอบหัวข้ออี กครั้ง กระทั่งมูลนิธิโครงการหลวงอนุมัติข้อหัวงานวิจัยดังกล่าวนั กวิจัยจึง
เริ่มต้นทางานวิจัย
เอกล่าวถึงความภูมิใจที่เข้ามาทางานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางในฐานะนักวิจัยและมี
ส่วนช่วยเหลือชาวเขาตามรอยพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9
พี่ทางานที่นี้ มานาน ส่ ว นใหญ่ที่ นี้มีแต่เด็กจบใหม่ที่เข้ามาหาประสบการณ์แ ล้ ว ก็ ไ ป
ทางานไม่ยั่งยืน พี่เห็นถึงประโยชน์ในงานที่นี้พี่ยังคงอยู่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและถือ
เป็นการตอบแทนพระคุณในหลวงท่าน ที่ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเรา
ณัฐทวี (สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560).
นอกจากนี้ภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังมีกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืช แต่มี
ความสาคัญกับสถานีในฐานะทีม่ คี วามสาคัญกับระบบนิเวศในพื้นที่ คือ งานป่าไม้ ภายในแผนกงานป่า
ไม้มีนาย ขจร สุริยา เป็นหัวหน้านักวิจัยด้านป่าไม้
งานป่าไม้ของสถานีแบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ 1.การผลิตมีหน้าที่เพาะกล้าไม้สาหรับปลูกป่า
ทดแทนไม้ที่ถูกตัดไปใช้เพื่อแปรรูป 2. งานวางแผนมีหน้าที่วางแผนวิจัยการใช้ไม้ 3. ฝ่ายผลิตเครื่อง
ไม้ มีหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากไม้ และ 4. ฝ่ายส่งเสริมมีหน้าที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกป่า
ไม้ในพื้นที่โครงการ ในปัจจุบันแปลงทดลองป่าปลูกของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีทั้งหมด 27 แปลง
จานวน 812 ไร่
ลักษณะการทางานของงานนักวิจัยป่าไม้ อย่างเช่น สุชา ชัยวัฒน์ หรือวัฒน์ อายุ 25 ปี
ทางานกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นเวลา 1 ปี เริ่มต้นจากออกตรวจพื้นที่ป่าบริเวณสถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง ตั้งแต่ 9.00 น.เขาเริ่มขับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนอกสถานีพร้อมกับแผนที่ป่าไม้บอก
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ตาแหน่งพื้นที่ป่าปลูก เครื่อง GPS บอกพิกัดพื้นที่ป่า ปืนอาก้าหรือเครื่องมือวัดความสูงของต้นไม้ เพื่อ
สารวจและจดบันทึกค่าการเจริญเติบโตของต้นไม้ในพื้นที่ป่าปลูก และตรวจการใช้ไม้ของคนภายใน
พื้นที่ชุมชนต่างๆ วัฒน์กล่าวว่า “ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจถึงลักษณะการใช้ไม้ของสถานีเป็นอย่างดี เรา
ให้ตัดกิ่งไม้ไปใช้ทาฝืนได้เราไม่ว่า แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางคนที่หน้ามืนเข้ามาตัดไม้ทั้งต้นแบบนี้ก็มี เรา
ต้องเดินป่าสารวจเพื่อป้องปราม” สุชา (สัมภาษณ์,1 กุมภาพันธ์ 2560).
จนกระทั่ ง เวลา 11.00 น. วั ต น์ จึ ง กลั บ เข้ า มายั ง สถานี เ พื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงไปใน
คอมพิวเตอร์ จนกระทั่งเวลาบ่ายโมงวัฒน์ไปตรวจงานผู้ช่วยนักวิจัยทั้ง 4 ฝ่าย จนกระทั่งเวลา 15.00
น. จึงเข้าทางานเอกสารทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายจากคณาจารย์และตรวจ
เอกสารสาหรับการเบิกจ่ายสิ่งของและเอกสารรายงานที่ต้องส่งให้กับมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางใน
วันที่ 25 ของทุกเดือน ด้วยสรุปข้อมูลที่ได้จากการเดินสารวจป่าซึ่งตัวเลขให้เป็นกราฟ แสดงให้เห็นถึง
ค่าของความถี่ของการเจริญเติบโตของต้นไม้ ระดับความชื้น การพังทลายของหน้าดิน เป็ นต้น เพื่อส่ง
ให้ฝ่ายวิชาการในสถานี มูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางและแจ้งกับอาจารย์ที่รับทราบโครงการเพื่อนา
ข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาเป็นงานวิจัยต่อไป
วัฒน์เล่าถึงจุดเริ่มต้น ของกลุ่มงานป่าไม้ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไต้หวันด้วย
การมอบพันธุ์ไม้ประกอบด้วย จันทองเทศ กระบูน เมเปลหอม พอโรเมีย กระถิ่นดอย ไผ่หวาน สิจู
ดังนั้น พันธุ์ไม้ทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นไม้จากประเทศไต้หวัน นอกจากนี้
พื้นที่ป่าของดอยอ่างขางเป็นป่าที่พึ่งปลูกขึ้นใหม่ทั้งหมดด้วยความรู้ด้านวนศาสตร์ของเหล่าคณาจารย์
และนักวิชาการสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
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งานวิจัยป่าไม้เป็นหน้าที่ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้คิดหัวข้อโดยงานวิจัยแบ่งเป็น
สองส่ ว น คื อ งานวิ จั ย ป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่ ส ถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขางมี ผศ.ดร. บุ ญ วง ไทยอุ ต ส่ า ห์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ส่ ว นที่ ส องเป็ น งานด้ า นป่ า ชุ ม ชนมี ดร .พรชั ย
ปรีชาปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัยดังกล่าวมีนาย ขจร สุริยา
หัวหน้านักวิจัยด้านป่าไม้เป็นผู้ผสานงานกับคณาจารย์มหาวิทยาลัย ลักษณะทางานวิจัยเริ่มต้นเมื่อ
คณาจารย์รับข้อมูลรายงานประจาเดือนของนักวิจัยของสถานีมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบโครงงานวิจัย
และของบประมาณวิ จั ย จากมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงส่ ว นกลาง เมื่ อ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงอนุ มั ติ
งบประมาณและคาสั่งขอลงพื้นที่แล้ว คณาจารย์จะส่งนักศึกษาปริญญาโทมาเป็นตัวแทนเก็บข้อมูล
ร่วมกับนักวิจัยสถานี เครื่องมือสาคัญที่ใช้เก็บข้อมูล คือ กล้องถ่ายภาพถ่าย เพื่อบันทึกภาพพัฒนาการ
ของต้นไม้ในแต่ละช่วงเวลา เครื่อง Clinometer เครื่องมือสาหรับวัดความสูงของต้นไม้เป็นตัวเลข
แถบวัดขนาดลาต้น สมุดจดบันทึก งานวิจัยดังกล่าวถูกนาไปวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าของ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางต่อไป
นั ก วิ ช าการป่ า ไม้ ข องสถานี แ บ่ ง การใช้ ไ ม้ อ อกเป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ การใช้ ไ ม้ ใ น
ชีวิตประจาวัน เช่น หุงข้าว ซ่อมแซมบ้านจานวนไม่เกิน 11-12 คิ้วต่อครอบครัวต่อปี และใช้ไม้ใน
พิธีกรรมเช่น การแต่งงาน เรียกขวัญ กินวอ ไม่เกิน 26.4 คิ้วต่อครอบครัวต่อปี สาหรับชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการมีขั้นตอนขอตัดไม้ คือ ผู้ใช้ไม้ต้องแจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้นักวิจัยป่าไม้
ทราบ เนื่องจากนักวิจัยมีข้อมูลแปลงป่าปลูกเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ซึ่งบันทึกข้อมูลเป็นตัวเลข ทั้งขนาด
ลาต้น ความสูง ช่วงเวลาในการตัด เพื่อทาเป็นแผนที่สาหรับวางแผนในการปลูก ตัดสางไม้และจัดสรร
ทรัพยากรป่าไม้อย่างชัดเจน ในวันที่คนในชุมชนตัดสางต้องมีผู้ช่วยนักวิชาการซึ่งเป็นคนไทใหญ่คอย
ดูแล
แม้ว่าการบริหารงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางแบ่งงานด้านวิ จัยและฝ่ายส่งเสริม
อย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติ นักวิจัยบางส่วนต้องทาหน้าที่ทั้งฝ่ายวิจัยและส่งเสริมเกิดเกิดจากปัญหา
ในเรื่องงบประมาณซึ่งลักษณะนักวิจัยต้องทาหน้าที่ทั้งฝ่ายวิจัยและส่งเสริมในคนคนเดียวกัน เช่น คุณ
จารัส ทองแสง อายุ 61 ปี อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมรุ่นแรกๆของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
เริ่มงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เกิดจากพี่น้องของเขารับจ้างขึ้นมาทาฝายให้กับสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขาง ลุงจารัสจึงเริ่มทางานกับโครงการตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ในปัจจุบันลักษณะการทางานแบบ
ดังกล่าวยังคงมีอยู่ ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างบุคคลที่ต้องหน้าที่ทั้งฝ่ายวิจัยและฝ่ายส่งเสริมทั้งหมด 3 คน
เพื่อทาให้เห็นถึงลักษณะการทางานและกิจวัตรของพวกเขา
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สรศักดิ์ แซ่ฮ่อ อายุ 25 ปี ทางานเป็นนักวิจัยแผนกผัก เป็นเวลา 2 ปี หน้าที่หลักของ
นักวิจัย คือ การทดสอบชนิดพันธุ์ผักที่ได้รับจากมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางและส่งเสริม อาชีพปลูก
ผัก ให้กับเกษตรกร นักวิจัยสถานีได้รับเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดจากมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางมาส่งเสริม
ในพื้นที่
เจ้าหน้าที่วิจัยแผนกผัก GAPs แบ่งงานออกเป็นสองส่วน คือ งานภายในสถานีและงาน
ส่งเสริมนอกสถานี งานภายในสถานีเริ่มต้น นักวิจัยเดินตรวจงานผู้ช่วยนักวิจัยบริเวณแปลงทดลอง
งานผัก ในแผนกดังกล่าวนักวิจัยจะแบ่งหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัย คือ เพาะกล้า รดน้า ขึ้นแปลงและปลูกผัก
ไฮโดรโปรนิคเพื่อส่งครัวโครงการหลวง
สาหรับงานวิจัยของแผนกงานผัก GAPs ส่วนใหญ่เป็นงานทดลองเพาะปลูกพืชที่ได้รับ
พันธุ์มาจากมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลาง เพราะสถานีเกษตรเป็นเหมือนสถานที่ทดสอบงานวิจัยของ
อาจารย์และมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลาง ลักษณะการดาเนินงาน คือ นักวิจัยของสถานีช่วยเก็บ
ข้อมูลพันธุ์ผักที่ได้รับจากมูลนิธิส่วนกลาง กระทั่งในช่วงปลายเดือนนักวิจัยจะส่งข้อมูลดังกล่าวใน
ลักษณะเป็นตัวเลขและกราฟให้กับมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลาง กระทั่งในช่วงต้นเดือนนักวิจัยสถานี
เข้ า ประชุ ม กั บ ดร.อั ญ ชั ญ ชมพู พ วง ผู้ ป ระสานงานและส่ ง เสริ ม ผั ก มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานประชุม เมื่อคณาจารย์เห็นถึงข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
งานผักดังกล่าว คณาจารย์เริ่มต้นออกแบบงานวิจัยซึ่งในงานวิจัยดังกล่าวมีนักวิจัยสถานีและนักศึ กษา
ปริญญาเอกหรือโทช่วยเก็บข้อมูลโดยสังเกตจากภาพถ่าย การวัดค่าของขนาดเป็นตัวเลข นาดังกล่าว
บันทึกในคอมพิวเตอร์กระทั่งนามาสรุปผลการดาเนินงานเป็นกราฟ เป็นภาพ และส่งเป็นรายงาน
ให้กับหัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝ่ายส่งเสริมทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน
นอกจากงานวิ จั ย ภายในสถานี แ ล้ ว นั ก วิ จั ย ผั ก ต้ อ งท างานส่ ง เสริ ม และมี ชุ ม ชนที่
รับผิดชอบทั้งหมด 8 หมู่บ้าน งานในส่วนดังกล่าวเริ่มประมาณบ่ายโมง เมื่อนักวิจัยเดินทางออกจาก
สถานีเกษตรไปยังชุมชนเพื่อพูดคุยกับตัวแทนแต่ละชุมชนเพื่อ ให้ประสานงานกับเกษตรกรในพื้นที่
ส่ ว นใหญ่แ ล้ วนั กวิจั ยเลือกตัวแทนชุมชนที่มีตาแหน่งราชการ เพราะเข้าใจภาษาไทยทาให้ ติดต่อ
ประสานได้ง่ายกว่า
นอกจากนี้ในแต่ละเดือนนักวิจัยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น ประมาณเดือน
มกราคม นักวิจัยตรวจสอบการปลูกผักให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAPs ประมาณเดือนมีนาคมนักวิจัย
ไปรับสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเพาะปลูกผักและอบรมมาตรฐาน GAPs เป็นต้น นอกจากนี้ในทุกวันที่ 4
ของเดือน นักวิจัยรับแผนการเพาะปลูก จากมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนามาวางแผนและแจกจ่ายกล้า
พันธุ์ให้กับเกษตรกรเพาะปลูกผักต่อไป
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ช่วงเวลาในการเพาะปลูกผักในแต่ละชนิดของโครงการหลวงแตกต่างกัน เช่น กะหล่า
แดงปลูกในช่วงเดือนธันวาคม– มิถุนายน กะหล่าหัวใจปลูกในช่วงมิถุนายน-มกราคม ผักกาดหางหง
ปลู กในช่ว งมิถุน ายน-ธัน วาคม เหตุผ ลที่ปลู กผั กได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะหลั งเดือนมิถุนายน
ปริมาณน้าภายในอ่างเก็บน้าสาหรับชุมชนมีจานวนน้อย เป็นต้น
มูลนิธิโครงการหลวงนาระบบมาตรฐาน batago มาใช้เป็นเวลา 5 ปี เพื่อนามาประเมิน
เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะฝ่ายส่งเสริมต้องทางานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้คือ 80 % ของยอดการส่ง
สินค้าให้มูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลาง หากไม่ผ่านเกณฑ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม ต้องอบรมการทา
แผนงานกับ มูล นิ ธิโ ครงการหลวงส่ ว นกลาง เมื่ออบรมเสร็จสิ้ นแล้ ว เจ้าหน้าที่ต้องทาแผนส าหรับ
ปรับปรุงการทางานส่งให้กับหัวหน้าสถานี หากยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ปี ต้องถูกไล่ออก ข้อมูล
ยอดการส่ ง สิ น ค้ า ในแต่ ล ะเดื อ นที่ คิ ด เป็ น เปอร์ เ ซ็ น ต์ ถู ก น ามาใช้ ใ นการประเมิ น การท างานตาม
มาตรฐาน KPI1
โครงการหลวงเริ่มต้นจัดโซนแหล่งเพาะปลูกในปี พ.ศ.2544-2545 เกี่ยวข้องกับระบบ
ERP บริหารการผลิต คัดบรรจุภัณฑ์ สืบค้นและวางแผนการตลาดเพื่อผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลได้ถึงระดับ
แปลงเพาะปลู ก โดยแต่ ล ะครอบครั ว ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี ร หั ส ของตนเอง เช่ น “7001-0045”
(“ รหัสโครงการ –รหัสเกษตรกร ”) เป็นต้น รหัสดังกล่าวมีความสาคัญกับการใช้เป็นสิ่งแรกเข้าร่วม
สมาชิกสหกรณ์ที่โครงการหลวง สหกรณ์ตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินกู้สาหรับจัดซื้อพันธุ์ สารเคมี ปุ๋ย
จากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจากสถานีเกษตรเท่านั้น พื้นที่เพาะปลูกบ้านขอบด้งแบ่งออกเป็น 4 โซน
คือ โซนเห็ดพอร์โทเบลโล ดอกคาราลินลี่ ผัก GAPs และสตอว์เบอร์รีซึ่งฝ่ายส่งเสริมกาลังดาเนินการ
จัดสรรพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสัดส่วน
ลักษณะการจัดโซนดังกล่าวมีความสาคัญทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพันธุ์พืชแต่ละ
ชนิด เช่น ผักอินทรีย์ต้องปลูกแยกออกจากไม้เมืองหนาวมาตรฐาน GAPs เพื่อป้องกัน
สารเคมีจากไม้เมืองหนาวปลิวมาตกค้างอยู่ในผักอินทรีย์ ถ้าในพื้นที่บ้านขอบด้งเห็ดพอร์
1

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้า
ของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
มาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ องค์กรสามารถใช้ผลของการวัด การประเมิน ความก้าวหน้าของ
การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร (จิรพัฒน์ จัน
ทะไพร, 2556)
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โทเบลโลอยู่บริเวณด้านบนของชุมชน ส่วนหนึ่งเห็ดมีความไวต่อสารเคมีทาให้ เห็ ดไม่
ออกดอกและมีสารตกค้างในเห็ด
สอ (สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2560).
นอกจากงานฝ่ายวิจัยซึ่งมีทั้งกลุ่มคณาจารย์และนักวิจัยระดับสถานีดาเนินงานในฐานะ
เป็นสถานีวิจัยแล้ว ในอีกด้านของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง คือ ศูนย์พัฒนาที่มีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะไม้ผลเมืองหนาวที่ถือเป็นพืชหลักที่ทางสถานีส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชาติ
พันธุ์ เช่นนั้ นกลุ่มงานอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความสาคัญภายหลังดาเนินงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
ตารางที่ 3.3 การปฏิบัติงานของแผนกผักภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
วัน

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

วันอาทิตย์

เก็บผักในแปลง

เก็บเศษผัก

วันจันทร์

เก็บเศษผัก เตรียม
แปลง

เตรียมแปลง

วันอังคาร

รดน้าปุ๋ย เพาะเมล็ดผัก เก็บกะหล่าดาว

วันพุธ

เก็บผัก แต่งกะหล่าดาว เก็บเศษผัก

วันพฤหัสบดี

เตรียมแปลง

วันศุกร์

จั ดแต่งสวนผั กลานจัด จั ด แต่ ง สวนผั ก ลาน
แสดง
จัดแสดง

วันเสาร์

ปลูกผัก

หมายเหตุ
ทาบันทึก GAPs

เตรียมแปลง

กาจัดวัชพืช

-ประชุ ม ทุ ก
วันที่ 30 ของเดือนเพื่อสั่งของ
และตรวจสอบสิ่ ง ของ -เก็ บ
ประมาณการณ์ ทุ ก วั น ที่ 20
ของเดือน วัน
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3.2.1 ฝ่ายส่งเสริม
ฝ่ายส่งเสริมมี นายเชิด ชูยัง อายุ 40 ปี เป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเป็นเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิจัยแผนกอารักขาพืช หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม กล่าวถึงที่มาของงานฝ่ายส่งเสริมว่าเริ่มต้นจากการนา
ความรู้จากการวิจัยภายในสถานีไปส่งเสริมให้กับ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นงานส่งเสริมแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คืองานพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากร และบริหารจัดการผลผลิตให้ได้
มาตรฐานตามระบบ RFID1 ซึ่งระบบดังกล่าวเกี่ยวกับการคัดบรรจุภัณฑ์และสืบค้นเพื่อง่ายกับการ
วางแผนในการตลาดและการผลิต นอกจากนี้ได้สร้างมาตรฐาน SAP2 ที่ผู้บริหารรับทราบข้อมูล ใน
1

RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็นระบบฉลากที่ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1980 โดยที่ อุ ป กรณ์ RFID ที่ มี ก ารประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใช้ ง านเป็ น ครั้ ง แรกนั้ น เป็ น ผลงานของ Leon
Theremin ซึ่งสร้างให้กับรัฐบาลของประเทศรัสเซียในปี ค.ศ. 1945 ซึ่งอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาในเวลา
นั้นทาหน้าที่เป็นเครื่องมือดักจับสัญญาณไม่ได้ทาหน้าที่เป็นตัวระบุเอกลักษณ์อย่างที่ใช้งานกันอยู่ใน
ปัจจุบัน
RFID ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่าน
คลื่นวิทยุจากระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้ายซึ่งนาไปฝังไว้ในหรือติดอยู่
กับวัตถุต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กล่อง หรือสิ่งของใดๆ สามารถติดตามข้อมูลของวัตถุ 1 ชิ้นว่า คืออะไร
ผลิตที่ไหน ใครเป็นผู้ผลิต ผลิตอย่างไร ผลิตวันไหน และเมื่อไหร่ ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกี่ชิ้น และแต่
ละชิ้นมาจากที่ไหน รวมทั้งตาแหน่งที่ตั้งของวัตถุนั้นๆ ในปัจจุบันว่าอยู่ส่วนใดในโลก โดยไม่จาเป็นต้อง
อาศัยการสัมผัส (Contact-Less) หรือต้องเห็นวัตถุนั้นๆ ก่อนทางานโดยใช้เครื่องอ่านที่สื่อสารกับป้าย
ด้วยคลื่นวิทยุในการอ่านและเขียนข้อมูล
SAP เป็ น โปรแกรมคอมพิว เตอร์ไ ด้อ อกแบบมาให้ ร องรั บการดาเนินงานของธุร กิจ หรือ
หน่วยงานด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน อาทิ 1.การจัดทาคลังข้อมูล 2.ระบบบริหาร
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า ( Customer Relationship Management: CRM) Integration Business
Planning แล้ ว ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ไปในระบบ ERP ซึ่ ง สามารถดู ผ ลผ่ า นทางเว็ บ เบราว์ เ ซอร์ 3.การท า
Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมิ นผลการด าเนิ นงานตาม
ตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน อดีตและอนาคตขององค์กร
2 SAP เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ออกแบบมาให้ร องรับ การด าเนินงานของธุรกิจ หรือหน่วยงาน
ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ที่ ห ลากหลาย ง่ า ยต่ อ การใช้ ง าน อาทิ 1.การจั ด ท าคลั ง ข้ อ มู ล 2.ระบบบริ ห าร
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า ( Customer Relationship Management: CRM) Integration Business
Planning แล้ ว ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ไปในระบบ ERP ซึ่ ง สามารถดู ผ ลผ่ า นทางเว็ บ เบราว์ เ ซอร์ 3.การท า

Ref. code: 25595608030556ZTD

109
ระดับแปลงเพาะปลูกเพื่อนาไปวางแผนทางการตลาดต่อไป
ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม มี พื ช ที่ ต้ อ งดู แ ลทั้ ง หมด 8 ชนิ ด คื อ สตรอว์ เ บอร์ รี ผั ก อิ น ทรี ย์
ผัก GAPs ไม้ดอกเห็ด กาแฟ พลับและพีช แต่ฝ่ายส่งเสริมมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 4 คน คือ นายโสรัจจ์
สัจจวิโส ผัก GAPs นายรัฐกร จารุจิ ตร ส่งเสริมผักอินทรีย์ ประสาน ทิพจร ส่งเสริมสตรอว์เบอร์รี
นางสาว สุ ช าดา กะมะลานนท์ ส่ งเสริมฝ่ ายส่ งเสริ มพัฒ นาสั งคม เจ้าหน้าที่ฝ่ ายส่ งเสริมมีห น้ า ที่
เผยแพร่ความรู้และติดตามผลในระดับแปลง
เริ่มจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมของสถานีเข้าร่วมประชุม กับมูลนิธิโครงการหลวง
ส่วนกลางในวันที่ 20 มกราคมเพื่อรับทราบถึงแนวทางงานส่งเสริมและจานวนโควตาการผลิตในแต่ละ
สถานี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมมีหน้าที่วางแผนให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายของฝ่ายการตลาด
มูลนิธิโครงการหลวง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมรับคาสั่งผลิตกะหล่าปลีจานวน 3,000 ตัน เมื่อได้แผน
มาแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมจะนัดประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแจกจ่ายโควตาปริมาณ
การผลิตไปยังชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นเจ้าหน้าฝ่ายส่งเสริ มร่วมกับฝ่ายวิจัยจัดเตรียมกล้า
สาหรับการเพาะปลูกและทางานกับชุมชนอย่างใกล้ชิดด้วยการนัดประชุม กับเกษตรกรทุกวันที่ 10
ของทุกเดือน หากไม่ได้ตามเป้าหมายของมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมต้องทา
รายงานแจ้งสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้วยสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ ของหน่วยงานราชการ
ทั้งกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้าบาดาลจึงทาให้ฝ่ายส่งเสริมต้องทางานประสาน
กั บ หน่ ว ยงานราชการดั ง กล่ า วเพื่ อ จั ด สร้ า งปั จ จั ย พื้ น ฐานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ในงานด้ า นเกษตร เช่ น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมประสานงานกับกรมวิทยาศาสตร์ กรมชลประทาน จัดสร้างฝายและอ่างเก็บน้า
เป็นต้น
ในส่วนต่อไปผู้ศึกษากล่าวถึงกิจวัตรของฝ่ายส่งเสริมโดยยกตัวอย่างบุคคลที่ ทางาน
ฝ่ายส่งเสริมจานวน 2 คน คือ นายประสาน ทิพจร โอ๋ ทางานส่งเสริมสตรอว์เบอร์รี และ ครูเรียม
สิงห์ทร และ สุชาดา กะมะลานท์ ปู่นิ่ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสังคม
3.2.2 ภารกิจประจาวันของฝ่ายส่งเสริม
กลุ่มงานส่งเสริมมีรูปแบบของการทางานที่แตกต่างจากฝ่ายงานวิจัย กล่าวคือ ฝ่าย
ส่ งเสริ มต้องทางานภายนอกสถานี เ พื่อ ประสานงานและส่ งเสริม อาชี พ ให้ กั บ เกษตรกรที่เ ข้ า ร่ ว ม
Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมิ นผลการด าเนิ นงานตาม
ตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน อดีตและอนาคตขององค์กร
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โครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเริ่มงานประมาณ 08.00 น. พวกเขาเตรียมงานด้านเอกสารทั้งในส่วน
ของรายงานประจาเดือน เอกสารเบิกจ่ายสารเคมีสาหรับใช้ในแปลงเพาะปลู กของเกษตรกรและ
เอกสารนากลุ่มเกษตรกรไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อ
เรียนรู้และนามาปรับใช้กับชุมชนตนเอง
ประมาณ 09.00 น. ฝ่ ายส่ งเสริมเดินทางเข้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พวกเขา
เริ่มต้นเดินสารวจแปลงเกษตร จดบันทึกและถ่ายภาพขนาดใบ ลาต้น ผลผลิตและเก็บข้อมูลพัฒนาต้น
พันธุ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อประมาณการผลผลิตและเตรียมการปรับแต่งพันธุ์ใหม่อี กครั้งหากผลผลิต
จากสายพันธุ์ปัจจุบัน เริ่มให้ผลผลิตน้อยลงและเกิดโรคระบาดขึ้นบ่อยครั้ง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ส่งเสริมยังแนะนาสมาชิกถึงการใช้สารเคมี รูปแบบการจัดแปลงและซักถามพูดคุย เกษตรกรถึงปัญหา
ที่พบ หลังจากนั้นตัวแทนกลุ่มพืชที่มีหน้าที่ดูแลแปลงสาธิตภายในชุมชนซึ่งสถานีเป็นเจ้าของแปลง
ดังกล่าวนาสมุดรายงานการดูแลแปลงสาธิตมาให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเพื่ออ่านบันทึกข้อมูล ที่เป็น
ตัวเลขเกี่ยวกับขนาดของลาต้น ปริมาณการให้น้า จานวนผลผลิตต่อหนึ่งไร่ เป็นต้น
นอกจากนี้ในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก โครงการหลวงมีขั้นตอนดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมในระดับชุมชน คือ ประมาณเดือนมกราคมฝ่ายนักวิชาการและฝ่ายส่งเสริม
ของสถานีรับแผนการผลิตจากมูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลางมาแจกจ่ายโควตาการผลิตให้กับสมาชิก
ที่เข้าร่วมโครงการ เดือนมีนาคมเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร และ
คณาจารย์ ม หาวิ ทยาลั ย เข้ ามาอบรมการผลิ ต พื ช แบบ GAPs ให้ กั บ เกษตรกรที่ เข้ า ร่ว มโครงการ
ประมาณเดือนพฤษภาคม เกษตรกรเตรียมพื้นที่และต้นพันธุ์ กระทั่งเดือนสิงหาคมฝ่ายส่งเสริมนาดิน
ของชุมชนที่เข้าร่ ว มโครงการไปให้ กรมวิทยาศาสตร์ เ กษตรตรวจสารเคมี ตกค้างก่อนเริ่ มฤดู ก าล
เพาะปลู ก ในระหว่างเพาะปลู กเจ้ าหน้าที่ฝ่ ายส่งเสริมเก็บข้อ มูลเป็นรูปถ่ายและตัว เลขของขนาด
ผลผลิ ต สภาพอากาศ เพื่อทารายงานประจาสั ปดาห์ และรายเดื อนส่ งให้ กับหั ว หน้าฝ่ ายส่ ง เสริ ม
ฝ่ ายคัดบรรจุ ของสถานี จากนั้ น หั ว หน้าฝ่ ายส่งเสริมจะส่ งข้อมูล ไปให้ กับฝ่ายการตลาดของมูลนิธิ
โครงการหลวงส่วนกลางเพื่อประมาณการผลผลิต ในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ฝ่ายส่งเสริมนาตัวอย่าง
ผลผลิตจากแปลงของเกษตรกรไปส่ งตรวจ ณ ห้องทดสอบของสถานีเพื่อหาสารเคมีตกค้าง หาก
ผลผลิตตรวจพบสารตกค้างต้องระงับการเก็บเกี่ยวและรอตรวจสารตกค้างอีกครั้งภายใน 7 วัน เมื่อ
ผลผลิตตรวจไม่พบสารเคมีตกค้าง เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวส่งเข้าสถานีเกษตร
ตัวอย่างฝ่ายส่งเสริมไม้ผลเมืองหนาว เช่น ประสาน ทิพจร หรือโอ๋ เจ้าหน้าส่งเสริม
ไม้ผลขนาดเล็ก เริ่มงานกับสถานีเมื่อปี พ.ศ.2552 ในตาแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ท่านหนึ่ง กระทั่งหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางบรรจุเข้ าทางานมาอย่างเป็นทางการในฝ่าย
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ส่งเสริมไม้ผลขนาดเล็กเมื่อปี พ.ศ.2556 กิจวัตรประจาวันของโอ๋ภายหลังจากเข้างานเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โอ๋นั่งทาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมทั้งเอกสารเบิกจ่ายการเงินเรื่องสารเคมีที่นามาใช้
กับแปลงภายในชุมชน รายงานประจาเดือนเกี่ยวข้องกับค่าประมาณการผลผลิต จนกระทั่งประมาณ
10.00 น. โอ๋ขับรถมอเตอร์ไซด์เข้ามาในชุมชนเพื่อพูดคุยกับพี่เจษ อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสถานีซึ่ง
ในปัจจุบันแต่งงานกับนากุ้ยหญิงชาวลาหู่ พี่เจษเป็นเหมือนตัวแทนของคนในชุมชนเพื่อประสานงาน
กับทางสถานี กระทั่งเวลาประมาณ 11.00 น. โอ๋เดินทางออกจากหมู่บ้านขอบด้งเพื่อไปบ้านนอแล
ต่อไป โอ๋กลับเข้าไปยังสถานี เกษตรช่ว งประมาณก่อนเที่ยงเพื่อเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกั บงาน
ส่งเสริมต่อไป จนกระทั่งเลิกงานประมาณ 17.00 น. โอ๋เข้าหมู่บ้านขอบด้งอีกครั้งเพื่อมาพูดคุยกับคน
ในชุมชน บางครั้งสังสรรค์ดื่มเหล้ากับผู้ ชายลาหู่ที่เดินกลับมาจากทาไร่ จนกระทั่ง 20.00 น. โอ๋จึง
เดินทางกลับเข้าที่พักของตนเอง
การทางานของโอ๋ในงานส่งเสริมสตรอเบอร์รี่ คือ สตรอเบอร์รี่ถือเป็นไม้ผลขนาด
เล็ก เริ่มต้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2530 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมร่วมมือกับกลุ่มชาติพันธุ์ปรับพื้นที่แปลง
เป็นขั้นบันไดซึ่งได้รับการออกแบบจากหน่วยงานราชการให้เหมาะสมกับการปลูกสตรอว์เบอร์รี แต่
สตรอว์เบอร์รีเกิดโรคง่ายและห้ามขาดน้าจึงทาให้ฝ่ายส่งเสริมต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการ
คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมวิทยาศาสตร์ สร้างอ่างเก็บน้า ในปัจจุบันพื้นที่บ้าน
ขอบด้งมีอ่างเก็บน้าทั้งหมด 6 บ่อ และต่อท่อประปาเข้าไปยังแปลงสตรอว์เบอร์รี ถึงแม้ว่าบ้านขอบด้ง
มีอ่างเก็บน้าอยู่ถึง 6 แหล่ง แต่ปริมาณน้ายังไม่เพียงพอในหน้าแล้ง
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา ทหารและตารวจจับกุมผู้ปลูกฝิ่นอย่างจริงจังจน
ทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ต้องยอมรับ การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวมากขึ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและวิจัยมี
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ทหารที่ ตั้ ง ค่ า ยอยู่ บ ริ เ วณบ้ า นนอแลอยู่ บ ริ เ วณชายแดนไทย-พม่ า เพราะ
เจ้าหน้าที่โครงการได้รับความช่วยเหลือในการตรวจค้นเงินแต่ละครัวเรือน 1- 2 ครั้งต่อปี หลักฐานที่
กลุ่มชาติพันธุ์ใช้ยืนยันที่มาของเงิน คือ สลิปการขายผลผลิตทางการเกษตร ที่เจ้าหน้าที่ของสถานี
เกษตรออกให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกครั้งเมื่อนาผลผลิตมาขายให้กับโครงการ
โอ๋ทางานกับโครงการหลวงได้ 3 ปีกว่า เขามักกล่าวด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ทางาน
ในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่า
การได้ทางานโครงการหลวงถือเป็นความฝันของคนเรียนเกษตรทุกคน เพราะ
ตั้งแต่สมัยเรียนอาจารย์ก็ มักนาเคสโครงการหลวงมาเล่าให้ฟังเป็นประจา ตอนนี้
หน้าที่หลักๆของผมคือรวบรวมข้อมูลจากหลักวิชาการต่างๆ มาบอกชาวบ้าน เช่น
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การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นวิธีที่เราทาการวิจัยแล้วว่าได้ผลกว่าวิธี
เก่า นอกนั้นเราก็แนะนาการจัดการต่างๆในแปลง เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการ
เก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์์รี
ประสาน (สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560).
โอ๋เล่าถึงความสาคัญในหน้าที่ของเขาว่า
พอได้มาทางานที่นี่ได้สัมผัสชีวิตของชาวบ้านแบบเกษตรกร มีชีวิตเป็นอยู่ที่เรียบ
ง่าย งานที่ผ มมาส่ งเสริมนั้นไม่ได้จะมาส่งเสริมให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพราะเขามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วเพียง แต่ว่าส่งเสริมให้เขาประกอบอาชีพ
เป็นหลักแหล่ง ไม่ปลูกไร่เลื่อนลอย ไม่ปลูกฝิ่น รักษาต้นน้า อนุรักษ์ดิน เพราะ
ในหลวง(รัชกาลที่ 9) ทรงบอกว่าถ้าจะช่วยคนจะต้องช่วยต้นน้าแล้วถึงไปกลางน้า
ปลายน้า แล้วพื้นที่ตรงนี้คือต้นน้าที่ต้องรักษา เพราะถ้าต้นน้าไม่ดี ข้างล่างก็จะไม่ดี
ตามไปด้วย
ประสาน (สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560).
โอ๋กล่าวด้วยความภูมิใจเสมอว่านับตั้งแต่มีโครงการเข้ามาถือว่าช่วยพัฒนาหมู่บ้าน
ให้เจริญ " เมื่อก่อนถ้ามาดูพื้นที่ตรงนี้จะเห็นมีแต่ภาพภูเขาโล้น เพราะ ตัดไม้ทาลายป่า ทาไร่เลื่อน
ลอย ปลูกฝิ่นแต่ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยน " ประสาน (สัมภาษณ์ , 1 เมษายน 2560).ในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของโครงการหลวงเขายอมรับว่าไม่ง่ายที่จะทาให้ชาวบ้านยอมรับ ดังนั้นเขาจึงเน้นใช้
วิธี ใจเขา ใจเรา เป็นกลยุทธ์ที่ทาให้เขาอยู่ร่วมกับเกษตรกรในท้องถิ่นได้อย่างราบรื่น
เราต้องยอมรับในตัวเกษตรกรที่เราไปส่งเสริมว่าเขามีประสบการณ์แน่นอน ดังนั้น
เคล็ดลับการทางาน คือ ใจเขาใจเรา เพราะคนทางานเกษตร เขาจะรู้หน้างานอยู่
แล้ว เอาง่ายๆ ว่าเราส่งเสริมเกษตรกรโดยที่ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกน้อง เราไม่ได้ ไป
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ดุด่า แต่เกษตรกรคือเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นเราจึงไม่ใช่ลูกน้องหรือเจ้านาย ดังนั้น
เคล็ดลับเรื่องใจเขาใจเราจึงยังได้ผลอยู่
ประสาน (สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2560).
งานฝ่ ายส่ งเสริ ม ด้ านชุม ชนเป็น งานที่ ทาควบคู่กั บ งานส่ ง เสริ มด้ านการเกษตร
เพราะงานด้านดังกล่าวเป็นเหมือนการสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้นกับ กลุ่มชาติพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆ
เช่นการศึกษา ความเชื่อ และสวัสดิ การต่างๆ ที่กลุ่มชาติพันธุ์ ได้รับหากร่วมงานกับสถานี เช่นนั้นใน
ส่วนนี้กล่าวถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฝ่ายชุมชน 2 คน ที่มีความสาคัญ คือ ครูเรียม สิงห์ทร เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ส่งเสริมคนแรกๆมีสถานภาพเป็นครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง ถือเป็นอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการ
สร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์ และ สุชาดา กะมะลานท์ หรือปู่นิ่ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
ชุมชน คนปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบการดาเนินงานที่เป็นระบบและการทางานที่เป็นทางการมากขึ้น
ฝ่ายส่งเสริมด้านพัฒนาชุมชนถือมีบทบาทสาคัญ กับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
เพราะความเป็นคนแปลกหน้าทาให้ กลุ่มลาหู่ไม่ยอมรับงานส่งเสริมดังกล่าวเท่าที่ควรจึงทาให้สถานี
เกษตรต้องนาโรงเรียนเข้าไปในชุมชนเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อ ใจกัน เจ้าหน้าที่กลุ่มแรกๆ ที่เข้าไปอยู่
ในพื้นที่บ้านขอบด้ง คือ ครูเรียม สิงธร ครูเรียมถือว่ามีบทบาทสาคัญในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
และเผยแพร่อุดมการณ์กษัตริย์นิยมในกลุ่มชาติพันธุ์
ครูเรียมพยายามดึงเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนหนังสือ แต่ เด็กกลุ่มลาหู่ต้องออกไป
ช่วยเหลืองานในไร่กับครอบครัวเช่นที่ครูเรียมบรรยายให้เห็นถึงภาพว่า
เมื่อมาถึงจึงทราบว่าต้องไปรับหน้าที่เป็นครูประจาอยู่ที่โรงเรียนบ้านขอบด้งเป็น
ชาวเขาเผ่ามูเซอดา ซึ่งวันที่เข้ามารายงานตัวก็ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2527 อาคาร
เรียนที่โครงการหลวงสร้างไว้สภาพไม่มีนักเรียนกลับมีแต่ทหารทั้งที่มีอุปกรณ์การ
เรียนเครื่องเขียนพร้อม แต่ไม่มีเด็กมาเรียนหนังสือ เพราะทุกคนต้องไปช่วยพ่อแม่
ทาไร่ทานาหรือไม่ก็อยู่บ้านเลี้ยงน้อง วันนั้นยอมรับว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับตรงนี้เลย
อีกทั้งยังคิดด้วยตัวเองจะอยู่ได้หรือไม่ ความรู้สึกตอนนั้นท้อใจมาก ในขณะที่ใจอีก
ด้านก็ต่อสู้ว่านี่เป็นงานที่ตัวเองเลือกทั้งยังเป็นการเลือกครั้งแรกด้วยตัวเองอีกด้วย
จึงอยากทาหน้าที่ให้ได้ในขณะที่กาลังนั่งขบคิด อยู่นั้น ก็เห็นรูปพระพุทธชินราช
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และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เหนือกระดานดา
จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจได้ว่า พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อต้องการให้พสกนิกร
ชาวไทยอยู่ดีมีสุข แต่ลาพังตัวเองเป็นแค่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงเป็นข้าแผ่ นดิน
น้อยๆ รับผิดชอบแค่เรื่องเล็กๆ แต่ทาไมต้องท้อใจ จากนั้นแทนที่จะนั่งรอเด็กๆ อยู่
ในโรงเรียนจึงหยิบอุปกรณ์การเรียนต่า งๆ แล้วเป็นฝ่ายลุยออกไปหาเด็กๆ เอง
เรียกได้ว่าเด็กอยู่ไหน ครูเรียมอยู่ที่นั่นด้วย ทาอย่างนี้อยู่ประมาณ 3-4 เดือน กว่า
จะดึงเด็กเข้ามาที่โรงเรียนได้
เรียม (สัมภาษณ์, 1 กันยายน 2557).
ในอดีตครูเรียมได้กล่าวถึงการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคนในพื้นที่ และเป็นที่
พึ่งพาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ได้ในยามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือเป็นสิ่งสาคัญ ลักษณะการทางาน
ดังกล่าวเริ่มต้นจากเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับทางโรงเรียนทุกคนได้กินข้าวเที่ยงที่ทางโรงเรียนจัดให้
เป็นประจาทุกวัน ทาให้ผู้ปกครองพึ่งพอใจกับความช่วยเหลือดังกล่าว โครงการนี้ยังคงดาเนินมาจนถึง
ปัจจุบัน เงินทุนอาหารกลางวันส่วนหนึ่งได้รับมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้ง
เสด็จพระราชดาเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเยี่ยมชาวเขา ในคราวนั้นในหลวงพระราชทานเงิน
จานวน 3,000 บาท พร้อมกับมีพระราชกระแสรั บสั่งว่าให้สอนเด็กพูดภาษาไทย นามาซึ่งความปลาบ
ปลื้มใจแก่เธออย่างยิ่ง
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ ฯ มาเยี่ ย มราษฎรที่
ดอยอ่ า งขาง ทรงทอดพระเนตรการเรี ย นการสอนของ ร .ร.ขอบด้ ง และ
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นทุนในการทาแปลงการเกษตรสาธิต
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ณ เวลานั้น ความเหนื่อยล้ าทั้งหมด
หายไปโดยปริยายเหลือแต่เพียงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิ คุณของพระองค์ที่
แน่นอยู่เต็มอก
เรียม (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2557).
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นอกจากนี้ครูเรียมยังเป็นธุระจัดหารถกระบะพาคนป่วยอาการหนักไปโรงพยาบาล
“ครูยังจาได้ว่าชาวบ้านเขาไม่สบายอาการก็หนักมาก แต่ครูทาไรไม่ได้ เพราะ พวกเขาต้องการรักษา
ในแบบพิธีกรรมก่อน ระหว่างนั้นครูก็รบกวนทางสถานีให้จัดหารถมารอเอาไว้ จนกระทั่งครูออกปาก
ว่าควรต้องไปโรงพยาบาลได้แล้วไม่งันคงไม่รอด พวกเขาดูอาการแล้วก็เชื่อจึงนาตัวคนป่วยลงไปรักษา
ที่โรงพยาบาลฝาง” เรียม (สัมภาษณ์, 13 มกราคม 2559)
ครู เ รี ย มเป็ น บุ ค คลที่ ชุ ม ชนบ้ า นขอบด้ ง ให้ ค วามนั บ ถื อ มากที่ สุ ด คนหนึ่ ง และ
กลายเป็นสมาชิกคนสาคัญของชุมชนดังจะเห็นได้จากกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่สร้างบ้านให้ครูเรียมพักอาศัย
อยู่ภายในชุมชนและครูเรียมยังมีลูกศิษย์รุ่นแรกๆ ได้กลายเป็นบุคคลสาคัญภายในชุ มชน เช่น จะกา
พ่อหลวงบ้านขอบด้งและคนในรุ่นราวคราวเดียวกัน กลายเป็นสมาชิกสภาตาบล (อบต.) ครูเรียมมัก
กล่าวถึงจะกาด้วยความภูมิใจว่า “ครูมองไม่ผิดจริงๆที่สนับสนุนเขาจนได้กลายเป็นตัวแทนของชุมชน
แม้ตัวเขาจะมาบ่นกับครูเสมอว่าผมเบื่อแล้วอยากพักบ้าง แต่ครูก็ให้กาลังใจเสมอว่าชุมชนต้องพึ่งเธอ”
เรียม(สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2557).
ครู เ รี ย มในฐานะครู ผู้ ส อนสอนวิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละประวั ติ ศ าสตร์ ก ล่ า วถึ ง
ความสาคัญของสถาบันกษัตริย์ไทยทั้งในส่วนของชั้นเรียนและการประชุมกิจกรรมต่างๆ ว่า“พวกเธอ
ก็รู้อยู่แล้วว่าหากไม่มีพระมหากษัตริย์ไทย พวกเธอจะมีแผ่นดินที่สงบอยู่หรือเปล่า ปานี้พวกเธอต้อง
ไปลาบากลาบนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ หากไม่มีกษัตริย์ไทย” เรียม (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2557).
นอกจากนีค้ รูเรียมดาริจัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมลาหู่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้รับ
งบประมาณจากท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อดีตดารงตาแหน่งเป็นราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ ส านั ก ราชเลขาธิ ก าร มี ห น้ า ที่ ถ วายงานรั บ ใช้ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ฯดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ห้อง 1.ห้องจัดแสดงภาพในหลวงกับชุมชน ในส่วน
ของภาพถ่ายเป็นการจัดแสดงภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 และราชินีเมื่อครั้งเสด็จประพาสชุมชนบ้านขอบ
ด้งตั้งแต่ ปี พ.ศ.2512 จนกระทั่งภาพที่ทรงเสด็จมาพร้อมกับเจ้าชายสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เค
เซอร์ นัมเกล วังชุก
2.ห้องเรื่องราวลาหู่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของกลุ่มลาหู่ที่อาศัยอยู่ในขอบเขตรัฐ
ไทยมาอย่างยาวนาน จากเดิ มที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นบ้านหลวงซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของจีนคณะชาติ
สาเหตุการอพยเกิดจากถูกขับไล่จากกลุ่มจีนคณะชาติจนทาให้อพยพมาตั้งชุมชนอยู่บริเวณพื้นที่สถานี
เกษตรอ่างขาง กระทั่งเมื่อ นักวิทยาศาสตร์ ต้องการพื้นที่ดังกล่าวสาหรับสร้างสถานีวิจัยจึงทาให้ลาหู่
ยอมอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่บ้านขอบด้ง
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3.หัตถกรรมลาหู่ ราชินีได้เสด็จประพาสได้ทรงเห็นถึงความสาคัญของหัตถกรรมที่
กาลังจะหายไปจากชุมชนจึงได้ส่งเสริมให้เกิดการผลิตหัตกรรมขึ้นใหม่อีกครั้ง

ภาพที่ 3.3 ศาลบูรพกษัตริย์ไทยในชุมชนบ้านขอบด้ง
ด้ว ยครู เรี ย ม ครู ประจาโรงเรียนบ้านขอบด้งต้องการให้ คนในพื้นที่ตระหนักถึง
พระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ ไทยที่ทรงได้เสียสละชีวิตกอบกู้เอกราช ครูเรียมได้สร้างศาลพระ
นเรศวร พระเอกาทศรถและพระเจ้าตากสินขึ้นบริเวณบ้านขอบด้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ซึ่งศาลดังกล่าว
ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจัดสร้างจากชาวลาหู่ ทหารและบุคคลทั่วไปที่ ทราบข่าว สาหรับศาล
ดังกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557 ปู่จองในฐานะผู้นาทางจิตวิญญาณได้
นิยามกษัตริย์ไทยร่วมถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า “เป็นเหมือนดังอือซาหรือเทพประจากลุ่มผู้สร้างโลก
และช่วยบันดาลผลผลิต รายได้และความสุขให้กับลาหู่เช่นเดียวกับจะคอยในฐานะลูกของปู่จองคนเก่า
ให้ความเห็นว่าท่านเป็นเหมือนดังอือซาที่เดินดิน ท่านช่วยบันดาลให้ชาวลาหู่มีชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินใช้
รถยนต์ไว้ขับไปส่ง่ของให้กับโครงการ หากวันนั้นไม่มีท่านไม่รู้ว่าพวกเราจะไปอยู่ที่ไหน ไปพบกับความ
ยากลาบากอะไรบ้าง” จะคอย (สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
สาหรับ สุชาดา กะมะลานท์ ปู่นิ่ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสังคม ทางานกับ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นเวลา 2 ปี ปู่นิ่มทางานฝ่ายส่งเสริมแต่ งานของเธอไม่จาเป็นต้องเข้า
ชุมชนบ่อยครั้งเท่ากับฝ่ายส่งเสริมด้านการเกษตร เพราะเป็นงานด้านส่งเสริ มอาชีพและสวัสดิ การ
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ส่วนใหญ่เป็นงานด้านเอกสาร หากต้องเข้าชุมชนเธอจะนัดหมายล่วงหน้ากับตัวแทนเพื่อพูดคุยหรือจัด
ประชุมกับกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในวันที่ 20 ของทุกเดือน
ปู่นิ่มมีพื้นที่รับผิดชอบในงานส่งเสริมทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ บ้านปางม้า บ้านคุ้ม
บ้านหลวง บ้านนอแล บ้านขอบด้ง งานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสังคมมีหน้าที่สาคัญ คือ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่โครงการหลวงให้ดาเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือด้านอาชีพ เช่น การส่งเสริมงานหัตถกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งเสริมงานสหกรณ์และจัดหา
สวัสดิการจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือภายในชุมชน
ปู่นิ่มเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสังคมจึงทาให้ต้องประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการที่เข้า มาช่วยเหลือโครงการหลวง เช่น กระทรวงพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นต้น ฉะนั้นเธอต้องออกไปประชุมร่ว มกับมูล นิธิโ ครงการหลวง
ส่วนกลางและหน่วยงานราชการดังกล่าว เมื่อเธอรับแผนงานจากส่วนกลางแล้วจึงนาแผนงานดังกล่าว
มาขยายผลในระดับพื้นที่ เช่น งานด้านระบบสวัสดิการบนที่สูงกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โครงการนาร่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของครอบครัวเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ในปัจจุบันฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสังคมเน้นให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
มากยิ่งขึ้นด้วยการฝึกให้คนภายในชุมชนบริหารเงินกองทุนหมู่บ้านและเงินสวัสดิการต่างๆที่ได้มาจาก
หน่วยงานราชการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมได้นาข้อมูล ชาติพันธุ์จากกรมประชาสงเคราะห์ สถาบันวิจัย
ชาวเขามาเช่ น ลั ก ษณะพิ เ ศษของสั ง คมลาหู่ คื อ ให้ อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ คู่ ค รองสู ง
การแต่งงานหรื อการหย่ าร้ างกระทาได้ง่าย สตรีล าหู่ จึงไม่นิยมคุมกาเนิดแบบทาหมันถาวร ฝ่ าย
ส่งเสริมนาข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัวของชาวเขาเพื่อควบคุม
จานวนประชากรในพื้นที่ให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม ให้ความสาคัญกับการศึกษากับกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อ
สร้างตัวแทนประจาชุมชนและติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางร่วมกับ
มหาวิ ท าลั ย ทางราชภั ฏ เชี ย งรายเปิ ด หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ด้านการเกษตร เริ่มต้นจากฝ่ายส่งเสริมของสถานีเกษตรรวบร่วม
นักศึกษาอย่างน้อยจานวนทั้งหมด 20 คน เพื่อเปิดหลักสูตรดังกล่าวในพื้นสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จะชีลาหู่บ้าน ขอบด้งหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส.ของโครงการหลวงได้กล่าวว่า “ทางโครงการ
ได้เลือกผู้เรียนจากคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ คนกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่อายุประมาณ 20-40 ปี เพื่อ
เข้ามาเป็นผู้ประสานงานระหว่างโครงการหลวงกับชุมชน” กฤษฎา (สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2558)
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ดั ง นั้ น ในปั จ จุ บั น ในแต่ ล ะชุ ม ชนจึ ง มี ตั ว แทนหรื อ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานท าหน้ า ที่
ประสานงานระหว่างฝ่ายส่งเสริมสถานีเกษตรฯกับคนในชุมชน
ลักษณะการดาเนินงานของฝ่ายวิจัยและฝ่ายส่งเสริมมีความสาคัญกับการสร้างและ
ส่งต่อความรู้ดังกล่าวไปยังชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ แต่ภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังมีกลุ่มคน
อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย ของสถานี แ ละมี บ ทความส าคั ญ ในการสร้ า งความรู้
เช่นเดียวกัน
3.3 ผู้ช่วยนักวิจัย
กลุ่มผู้ช่วยนักวิจัยของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ที่
อพยพเข้ามายังฝั่งไทยประมาณปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา ในทัศนคติของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ มองไทใหญ่
ว่าเป็นลูกจ้างสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและรับจ้างทางานกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ซึ่งเกิดจากเป็นคน
กลุ่มที่พึ่งอพยพเข้ามาอยู่ใหม่ และยังไม่มีพื้นที่ทากินเป็นของตนเอง เมื่อเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น
อย่างเช่นลาหู่ และดาระอั้ง ทั้งสองกลุ่ม มีพื้นที่ทากินเป็นของตนเอง ทาให้สถานภาพทั้งสั งคมของ
ไทใหญ่ด้อยกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในมุมมองของเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเห็ว่าชาวไทใหญ่
เป็นคนขยัน ฉลาด อดทน ประหยัด พร้อมปรับตัว ในช่วงแรกๆ ชาวไทใหญ่เมื่อเข้ามาทางานกับสถานี
จะอาศัยอยู่บ้านพักที่โครงการหลวงจัดไว้ให้ จากนั้นเริ่มเก็บหอมรอมริบกระทั่งในปัจจุบันกลุ่มไทใหญ่
บางคนมีบ้านและกิจการร้านค้าเป็นของตนเอง
ไทใหญ่สนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากโครงการหลวง เช่น ไทใหญ่พยายามศึกษาต่อ จน
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นจานวนมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มลาหู่ที่มักเรียนแค่ระดับประถมศึกษา
เมื่อไทใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมแล้วจึงเข้าทางานกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง คนไทใหญ่วัย
กลางคนอย่ า งเช่ น บุ ญ ชั ย กล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของกลุ่ ม ไทใหญ่ ที่ มี ต่ อ สถานี เ กษตรว่ า
“สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีแรงงานไทใหญ่ เพราะกว่ าครึ่งก็เป็นคนงานใน
สถานีกระจายอยู่ในแผนกงานต่างๆ” บุญชัย (สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2558).
ผู้ช่วยนักวิจัยประจาอยู่ในแผนกงานวิจัย คือ ภายในแปลงทดลองของสถานีเกษตรหลวง
อ่างขางซึ่งมีทั้งหมด 10 แผนก ส่วนมาก คือ กลุ่มไทใหญ่เป็นลูกจ้างรายวันรับค่าแรงวันละ 250 บาท
แต่มีสวัสดิการ คือ บ้านพักให้กับคนงาน แต่ต้องเสียค่าไฟฟ้าและน้าประปาเอง ส่วนใหญ่แล้วไทใหญ่ที่
ทางานด้วยกันมักเป็นเครือญาติที่ชักชวนกันมารับจ้างในแผนกงานเดียวกันเช่น ป๊อดหญิงสาวชาว
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ไทใหญ่อายุ 19 ปี เป็นผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรแผนกงานอารักขาพืช มีพี่สาวชื่อ หมิงอายุ 36 ปีอยู่ใน
แผนกงานผัก ทั้งสองแผนกนั้นอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน เป็นต้น
กลุ่มไทใหญ่ที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยเข้างานประมาณ 08.00 น. ด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ
ทุกวันบริเวณที่ทาการสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หลังจากนั้นนักวิจัยประจาแผนกต่างๆจะเข้ามาแบ่ง
งานให้กับผู้ช่วยนักวิจัยรับผิดชอบรายวัน แต่ในบางแผนกงานเจ้าหน้าที่นักวิจัยจะมีตารางงานชัดเจน
โดยเขียนบอกไว้ที่กระดานบริเวณแปลงทดลอง กลุ่มผู้ช่วยนักวิจัยแยกย้ายกันไปทาหน้าที่ของตนเอง
คือ เตรียมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจวัดค่าและบันทึกข้อมูลในเชิงสถิติ ทาความสะอาด
ภายในแปลง รดน้าต้นพันธุ์ เก็บเกี่ยวผลผลิต ตรวจสอบผลผลิตภายในแปลง
กระทัง่ พักเที่ยงกลุ่มผู้ช่วยวิจัยจะร่วมกลุ่มกันกินข้าวบริเวณแปลงทดลองโดยพวกเขาห่อ
ข้าวและอาหารมาจากบ้านของตนเอง จากการพูดคุยกับกลุ่มผู้ช่วยนักวิจัยส่วนใหญ่กล่าวว่าเพื่อความ
ประหยัด เพราะอาหารด้านหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีราคาแพง ส่วนใหญ่เน้นขายนักท่องเที่ยว
ก่อนที่ไทใหญ่จะเริ่มทานข้าวบริเวณแปลงทดลองดังกล่าว ตัวแทนกลุ่มจะนาข้าวเหนียวและกับข้าวไป
วางไว้ที่ศาลเจ้าที่ซึ่งในพื้นที่แปลงทดลองหลายแผนกมีศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ ลักษณะเป็นศาลที่คล้ายเรือน
ไทย มีเสาสูงหล่อด้วยปูนซีเมนต์ภายในมีรูปหล่อเป็นตุ๊กตาตายายและสัตว์บริวารภายในศาลดังกล่าว
จากคาบอกเล่าของไทใหญ่กล่าวว่า ศาลดังกล่าวตั้งมานานมาก ส่วนใหญ่คนเฒ่าคนแก่ที่เคยทางานใน
สถานีได้ตั้งเอาไว้เพื่อเป็นศิริมงคลกับ แผนกงานโดยในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ภายในกลุ่มไทใหญ่
จะไหว้ศาลเจ้าที่ในแปลงทดลองโดยมีนักวิจัยประจาแผนกเป็นประธานจัดงาน
กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ซึ่งมีสถานภาพทางสังคมที่น้อยกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ แม้ ว่าพวก
เขาต้องทาตามหน้าที่ แต่บางครั้งต้องผ่อนปรนแนวทางปฏิบัติ เช่น ยวน ผู้นักวิจัยแผนกป่าไม้ มีหน้าที่
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการตัดไม้ พิกัด และลาดับแปลงที่ตัดสาง และควบคุมการตัดไม้ อย่างไรก็ตามใน
การดาเนินการจริงผู้ช่วยนักวิจัยอาจผ่อนปรนการตัดไม้ได้ในบางกรณีเช่นที่ ยวนกล่าวว่า “ไม้บางส่วน
ที่แห้งตาย แม้จะเป็นไม้ขนาดใหญ่ ก็ให้ชาวบ้านนาไปใช้ได้บางหรือเป็นคนบ้านเดียวกันชุมชนเดียวกัน
ก็อาจอนุญาตตัดไม้เนื้อแข็งไปใช้ได้บางส่วน” สุชา (สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2560)
อย่ างไรก็ตามกลุ่ มผู้ ช่วยนักวิจัยภายในสถานียังมีความแตกต่างกัน กล่ าวคือ แผนก
งานวิจัยบางกลุ่มต้องการผู้ช่วยนักวิจัยที่มีความชานาญในการใช้เครื่องมือและประเมินวัดค่าจึงทาให้
ผู้ช่วยนักวิจัยเป็นคนเมืองที่ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น หัวหน้าแผนก
ไม้ผลยืนต้นเลือกผู้ช่วยนักวิจัยที่จบปริญญาตรีสาขาสายวิทยาศาสตร์เพื่ อนามาช่วยงานวิจัยที่ต้องการ
ความแม่นยาทั้งการอ่าน PH ค่ากรด ด่าง หรือ PC ค่าความเข้มข้นของปุ๋ยที่นาไปใส่ในแปลงสาธิตและ
ใช้เครื่ องมื อทางด้า นวิ ทยาศาสตร์ ได้ อ ย่า งช านาญ เช่น Fruit hardness test เครื่องมือค านวณ
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ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลไม้ที่สุกเต็มที่ด้วยการตรวจวัดความดึงหรือความแน่นของเนื้อผลไม้ ปัจจุบัน
แผนกไม้ผลยืนต้นมีผู้ช่วยนักวิจัยมีทั้งหมด 2 คน แต่ส่วนงานที่ไม่ต้องใช้ความชานาญด้านวิทยาศาสตร์
เช่น การจดตัวเลขในการวัดขนาดของผลผลิต การห่อผล ตัดกิ่ง พ่นยา หัวหน้าแผนกเขาจะใช้คนงาน
ไทใหญ่เข้ามาทางาน
สรุป
กลุ่มคนทางานภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1.คณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยจากภายในและต่างประเทศ 2.นักวิจัยประจาแผนกของสถานี และ3. ผู้ช่วยนักวิจัย
ส่วนมากเป็นคนไทใหญ่ ทั้งสามกลุ่มได้เข้ามาปฏิสัมพันธ์ในฐานะผู้สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สายเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการหลวง กลุ่มนักวิจัยและฝ่ายส่งเสริมตระหนักถึงความสาคัญของ
หน้ าที่ตนเอง คือ ตั้งแต่เริ่ มตั้งสถานีเพื่อป้องกันภัยคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งภัยคอมมิว นิสต์สิ้นสุด
นักวิจัยดาเนินตามพระราชปณิทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับเกษตรกร
เหมือนดั่งเช่น พราหมณ์ที่พระมหาชนกชุบเลี้ยงเอาไว้ได้นาแนวทางของพระมหาชนกไปแก้ไขด้วย
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในบทต่อไปกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในเครือข่ายผู้กระทาการที่มี
ผลต่อความรู้และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างไร

Ref. code: 25595608030556ZTD

121

บทที่ 4
จากห้องทดลองสู่แปลงเพาะปลูกของชุมชน
บทนี้ผู้ศึกษาต้องการนาเสนอลักษณะการทางานของนักวิจัยของสถานีและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม ในความเข้าใจของคนทั่ว ไปเกี่ยวกับ ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัยต้อง
ดาเนิ น การตามระเบี ยบวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด แต่ในข้อเท็จจริ งนักวิจัยของสถานี
สามารถดาเนินไปตามระเบียบดังกล่าวได้หรือไม่ เมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับปัจจัยจากภายในสถานีวิจัย
และภายนอกสถานีในระดับแปลงชุมชน ดังนั้นในบทนี้ผู้ศึกษาต้องการกล่าวถึงกระบวนการสร้าง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของนั กวิจัย มีกระบวนการดาเนินงานภายในกลุ่ มเครื อข่ายในพื้นที่ส ถานี
เกษตรหลวงอ่างขางอย่างไร และเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมนาความรู้ดังกล่าวไปสู่ในระดับแปลงของ
ชุมชนบ้านขอบด้งแล้ว ความรู้ดังกล่าวต้องเผชิญหน้ากับระบบความเชื่อ การผลิตและปัจจัยทางด้าน
กายภาพของชุมชน จะส่งผลกับพระราชอานาจนาที่มาพร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไร
4.1 สถานีเกษตรในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ในส่ ว นแรกของบทนี้ ผู้ ศึ ก ษาจะกล่ า วถึ ง ลั ก ษณะการท างานของฝ่ า ยวิ จั ย ผู้ ศึ ก ษา
ยกตัวอย่างนักวิจัยของสถานี คือ ผึ้ง นามสมมติ ในฐานะนักวิจัยผู้หญิงของสถานี และ ขิม นามสมมติ
นักวิจัยที่ทางานกับสถานีเกษตรมายาวนานกว่า 10 ปี ทั้งสองคนทางานด้านวิจัยโดยไม่ต้องทาหน้าที่
ฝ่ายส่งเสริม ระหว่างดาเนินงานวิจัย พวกเขาต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์
แต่กลับมีบทบาทสาคัญกับการสร้างความรู้ของนักวิจัย
4.1.1 การแรกรับเข้าสู่สถานีกับความเป็นสถาบันเดียวกัน
หัวหน้าสถานีมีส่วนในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานโดยกลุ่มนักวิจัยของสถานี
ส่วนใหญ่จบจากสถาบันการศึกษาเดียวกับหัวหน้าสถานี ขิมกล่าวถึงประเด็นดังกล่าว “เปรียบเทียบ
ง่ายๆ ว่าในทางข้าราชการน้องมีสิงห์ดา สิงห์แดงใช่ไหมละ ที่นี้ก็ไม่ต่างกัน ส่วนใหญ่นักวิจัยที่นี้ก็จบที่
เดี ย วกั บ หั ว หน้ า สถานี เขาก็ อ ยากได้ ลู ก น้ อ งเป็ น คนสี เ ดี ย วกั น สถาบั น เดี ย วกั น เป็ น ส่ ว นใหญ่
ตัวอย่างเช่น กลุ่มนักวิจัยที่สมัครเข้ามาทางานใหม่ 3 คน จบจากสถาบันเดียวกันกับหัวหน้าสถานี ”
ขิม ( สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560). ในฐานะที่ขิมเป็นนักวิจัยของสถานีและมีส่วนคัดเลือกบุคคลเข้า
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ทางาน เขาเลือกนักศึกษาที่พึ่งจบใหม่จากสถาบันการศึกษาอื่นๆที่มีความชานาญด้านวิทยาศาสตร์
ขิมให้ความเห็นกับประเด็นดังกล่าวว่า
เวลาเราคิดหัวข้องานอะไรก็ตามต้องมานั่งถามหรือเกรงใจว่าเขาเป็นรุ่นพี่เราหรือ
เปล่า อันนี้พี่คิดว่ามันทาให้เสียโอกาสในการทางาน เราต้องมีอิสระกล้าถาม กล้า
บอกว่าอะไรมันไม่ถูก ไม่เหมาะสม ไม่ใช่คิดแต่เรื่องระบบรุ่นพี่รุ่นน้องกัน แล้วเรา
จะทางานให้กับชาวบ้านเหมือนเช่นที่ในหลวงทรงเคยทาได้อย่างไง
ขิม (สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2560).
นอกจากระบบสถาบันการศึกษาส่งผลกระทบกับการทางานวิจัยของนักวิจัยของสถานี
แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่นักวิจัยยังต้องเผชิญและมีผลกระทบกับขั้นตอนการทาวิจัย คือ ระบบอาวุโสภายใน
สถานี
4.1.2 ระบบอาวุโสภายในสถานี
ระบบอาวุโ สมีความสาคัญกับแปลงทดลองของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและ
ส่ ง ผลกระทบกั บ การด าเนิ น งานเพื่ อ สร้ า งความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ภ ายในสถานี กล่ า วคื อ นั ก วิ จั ย มี
สถานภาพที่เหนือกว่าผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขา
วิทยาศาสตร์ แต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่เป็นเช่นนั้น เช่น ผึ้งนักวิจัยของสถานีมักเล่าถึงความลาบากใจ
เกี่ยวกับการทางานกับผู้ช่วยนักวิจัยเสมอๆ ส่วนหนึ่งด้วยเธอพึ่งเข้ามาทางานในสถานีเกษตรหลวง
อ่างขางไม่นานถือว่าเป็นเด็กใหม่ทาให้ผู้ช่วยนักวิจัยไม่ให้ความเคารพ
ส่วนใหญ่นักวิจัยของสถานีเข้ามาทางานเพื่อเก็บประสบการณ์และนาประสบการณ์
ดังกล่ าวไปสมัครเข้าเป็ น ข้า ราชการกรมวิช าการเกษตรหรื อ บริ ษัท เอกชน เพราะงานดัง กล่ า วมี
ช่วงเวลาหยุดแน่นอนซึ่งแตกต่างจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่นักวิจัยมีวันหยุดเพียง 5 วันต่อเดือน
และนักวิจัยจะเลิกงาน 5 โมงเย็น แต่พวกเขาต้องประจาอยู่ภายในสถานีจนกระทั่ง 2 ทุ่ม หากหัวหน้า
สถานีเรียกประชุมด่วน แต่ผู้ช่วยนักวิจัยเป็นคนในพื้นที่ บางตนทางานกับสถานีมานานกว่าสิบปี ผึ้งใน
ฐานะนักวิจัยของสถานีเล่าถึงความหนักใจในการทางานร่วมกับกลุ่มผู้ช่วยนักวิจัย
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พวกเขาเจอนักวิจัยใหม่บางครั้งไม่ยอมฟังหรือทาตามก็มีด้วย ส่วนหนึ่งเราเป็นเด็ก
ใหม่พึ่งมาอยู่ได้ไม่นาน พวกพี่ๆ ลุงๆ เขาอยู่มาก่อนเราบางครั้งจะสั่งให้ทาอะไร
มากๆ เราก็ไม่กล้า สั่งอะไรมากไปเขาก็จะหนี เลยต้องทาเอง
ผึ้ง (สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560).
นักวิจัยของสถานีและผู้ช่วยนักวิจัยมักเกิดความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับระบบอาวุโส
โดยผึ้งยกตัวอย่างความผิดพลาดในการทางานว่า
บางครั้งเขาอยู่มานาน เขาคิดว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องทาอะไร ไม่ต้องมาสั่งเขา แต่หนู
ต้องการให้เขาทาอีกอย่าง เช่น ให้ใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งวัดค่าเพื่อความเที่ยงตรง
กว่า แต่เขาเคยชินกับอุปกรณ์อีกแบบหนึ่ง เขาเห็นว่าไม่ต่างกัน เราจึงอธิบายว่าแค่
ค่า 0.01 ก็มีความสาคัญ
ผึ้ง (สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560).
ในส่ ว นของขิมให้ ความส าคัญกับกลุ่ มผู้ ช่ว ยนักวิจัย บางคนที่ เคยทางานร่วมกับ
คณาจารย์ ทาให้พวกเขามีความรู้และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานวิจัย
ผมให้ความเคารพผู้ช่วยนักวิจัยบางคนในฐานะที่เขาทางานอยู่ที่นี้มานานแล้ว แม้
พวกเขาไม่มีปริญญา แต่อาศัยที่ชอบเรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มไทใหญ่ พื้นฐานเป็นคน
ขยันทางานพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทาให้เขามีความรู้และชานาญ บางคนได้ทางาน
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กับอาจารย์ถือว่าเขามีประสบการณ์ทางานมากกว่าเรา แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น
กันได้ในบางเรื่องโดยเฉพาะความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างเช่นธรรมเนียมปฏิบัติ
ของกลุ่มชาติพันธุ์
ขิม (สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560).
แต่ขิมเห็นถึงข้อจากัดของกลุ่มชาติพันธุ์ในด้านเทคนิควิธีวิ จัย การสื่อสาร งานวิจัย
ของขิมต้องการความแม่นยาสูงจึงทาให้ เขารับกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาช่วยในงานตัดแต่งกิ่งไม้ผล ใส่ปุ๋ย
และขนส่งสิ่งของภายในสถานี เป็นต้น งานดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
นอกจากระบบอาวุโสภายสถานีมีความสาคัญกับการผลิตสร้างความรู้แล้ว สิ่งที่เป็น
ด้านคู่ตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์อย่างเช่นความเชื่อ และศาสนามีบทบาทสาคัญและส่งผลกระทบกับ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
4.1.3 ระบบความเชื่อภายในสถานีเกษตร
กิจวัตรประจาวันของกลุ่มนักวิจัย คือ ทดลองและวิจัยด้านพันธุ์พืช ภายในสถานี
เกษตรฯซึ่งเป็นสถานีวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์ แต่ในข้อเท็จจริงแล้วภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
กลับเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ พราหมณ์และผี คือ วัน
สถาปนาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคมของทุกปี พิธีกรรมดังกล่าวมีความสาคัญ
ในฐานะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทางานและนักวิจัยของสถานีต้องเข้าร่วมงานในฐานะเป็นแรงงาน
จัดเตรียมสถานที่
ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2513 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้าง
สถานีเกษตรและตั้งศาลพระภูมิประจาสถานีเพื่อความเป็นสิริมงคลกับสถานที่ การตัง้ ศาลดังกล่าวเกิด
ขึ้นมาจากพื้นที่อ่างขางในอดีตเป็นบ้านเก่าของกลุ่มลาหู่ที่เคยเกิดโรคระบาดจนทาให้มีคนเสียชีวิตเมื่อ
เรื่องดังกล่าวทราบถึงในหลวงท่านทรงให้นาพราหมณ์จากในกรุงเทพมาประกอบพิธีกรรมและตั้ง ศาล
ดังกล่าวเพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับคนที่ทางานในสถานี
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ภาพที่ 4.1 ปฏิทินวันสาคัญในพื้นที่อ่างขาง
ในวัน สถาปนาสถานี ผู้ เข้าร่ว มงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรทั้งฝ่าย
อานวยการ ฝ่ายวิจัยและส่งเสริม ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง กลุ่มชาติพันธุ์และทหาร กิจกรรมในวัน
ดังกล่ าวเริ่ มต้น ประมาณ 08.00 น. ด้ว ยพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ กล่ าวคือ พราหมณ์กล่ าว
บวงทรวงศาลพระภูมิป ระจ าสถานี เครื่องเซ่นบางชนิด เช่น ผลไม้และเนื้อสั ตว์ที่นามาประกอบ
พิธีกรรมเป็นผลผลิตจากสถานีเกษตรเองเพื่อความเป็นศิริมงคลและสร้างความเชื่อมั่ นในการทางาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานี
เมื่อพราหมณ์กล่ าวอัญเชิ ญเทพประจาศาลของสถานีเ กษตรแล้ ว หลั งจากนั้ น
หัวหน้าสถานีเกษตรจุดธูป 11 ดอก เทียน 1 เล่ม กล่าวบวงทรวงเทพประจาศาลและถวายสิ่งของทั้ง
อาหารคาวหวาน หลังจากบวงทรวงศาลเจ้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีข่ องสถานีจัดนางราเพื่อรา
ถวายแด่ศาลเจ้าที่ซึ่งนางราดังกล่าวเป็นนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ เคยเป็นโรงเรียนในการ
อนุเคราะห์ของโครงการหลวง แต่ในปัจจุบันโรงเรียนถูกโอนเข้าไปอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภายหลังจากนางราได้ราถวายศาลเจ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงเป็นอันเสร็จพิธีกรรมฝ่ายพราหมณ์
หลังจากนั้นช่วงประมาณ 10.00 น. เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนา พิธีกรรมดังกล่าว
เปลี่ยนไปจัดภายในหอประชุมของสถานีเกษตรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศาลพระภูมิ เริ่ม ต้นเจ้าหน้าที่ ของ
สถานีนิมนต์พระสงฆ์จานวน 9 รูป จากวัดพระธาตุดอยอ่างขางมาเจริญพระพุทธมนตร์และฉันเพล
โดยหัวหน้าสถานีเป็นประธานในพิธีกรรม หลังจากหัวหน้าสถานีประเคนอาหารแด่พระสงฆ์เพื่อฉัน
เพลและพระสงฆ์ปะพรมน้ามนตร์ถือเป็นอันเสร็จพิธี เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ภายในสถานีรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรม
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นอกจากนี้ภายในแปลงทดลองแต่ละแผนกงานวิจัยมีศาลของตนเอง ผู้ที่ตั้งศาล
ดังกล่าว คือคนงานไทใหญ่ที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในอดีต พวกเขาให้สาเหตุของการตั้งศาลเจ้าที่ในพื้นที่ดัง
กล่าว่าสถานีเกษตรเคยเป็นที่ตั้งชุมชนของกลุ่มลาหู่ แต่ด้วยเกิดโรคระบาดขึ้นจนทาให้กลุ่มลาหู่ต้อง
อพยพออกไปตั้งชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันจึงทาให้คนไทใหญ่เชื่อว่าพื้นที่บริเวณแปลงทดลองมีเจ้าที่หรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาอยู่จาเป็นต้องตั้งศาลขึ้น ในปัจจุบันศาลบางแผนกมีลักษณะศาลเป็นปู นซีเมนต์
ตั้งอยู่ด้านข้างแปลงทดลอง เช่น แผนกแปลงทดลองไม้ผลขนาดเล็ก แปลงทดลองผักและงานของ
ปศุสัตว์ เป็นต้น
ในช่วงวันทางานปกติเมื่อกลุ่มผู้ช่วยนักวิจัยจับกลุ่มกินข้าวกลางวันบริเวณแปลง
ทดลอง ก่อนเริ่มกินข้าว ผู้ช่วยนักวิจัยนาข้าวเหนียวและกับข้าวบางส่วนไปวางไว้ที่ศาลพระภูมิ และ
ในช่วงหลังวันงานสถาปนาสถานี ประมาณเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป ในแต่ละแผนกงานวิจัยจะจัด
พิธีกรรมไหว้ศาล ผู้ช่วยนักวิจัยท่านหนึ่งกล่าวว่า “การไหว้ศาลดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคล เราเข้า
มาใช้พื้นที่ทางานของแบบนี้มั นมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าครับ”คง (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2557).
สาหรับคนดูฤกษ์ทาพิธีกรรมไหว้ศาลในแปลงทดลอง คือ คนเฒ่าคนแก่ไทใหญ่ที่เคยทางานกับสถานี
เป็นเวลานานเป็นคนดูฤกษ์วันทาบุญที่เหมาะตามคติความเชื่อของไทใหญ่ ลุงนาในฐานะผู้ทาพิธีกรรม
ไหว้ศาลกล่าวว่า
คนไทใหญ่เรามีหนังสือดูฤกษ์ยามสาหรับทาพิธีกรรม ส่งต่อให้กับลูกหลาน ซึ่งการ
ไหว้ศาลดังกล่ าวจาเป็นต้องดูฤกษ์ยามเพื่อทาให้ ผู้ร่ว มงานเกิดศิริมงคลกั บชีวิต
บางครั้งเราทาอะไรผิดพลาดไปโดยที่เราไม่รู้ตัว พอถึงช่วงเวลาทาบุญครั้งหนึ่งเราก็
ได้มาขอขมาแก้เจ้าที่และขอให้ช่วยคุ้มครอง
นา (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2557).
นอกจากนี้ผู้ช่วยนักวิจัยไทใหญ่ บางส่วนยังเปรียบเทียบพิธีกรรมดังกล่างกับความเชื่อ
ของกลุ่มตนเองว่า
ชาวไทใหญ่จะมีเสื้อบ้านและหอเสื้อบ้านเพื่อให้ชาวบ้านทุกคนมาประกอบพิธีกรรม
เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของหมู่บ้านและเพื่อความอยู่ดีกินดี พืชพันธุ์เจริญงอก
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งาม วัวควาย สัตว์เลี้ยงทั้งหลาย เติบโตปราศจากโรคภัย ศาลดังกล่าวก็คล้ายๆกับ
ความเชื่อดังกล่าวที่ต้องมีศาล ดูแลสวัสดิภาพ ของผู้คนในแปลง
ฟ้า (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558).

ภาพที่ 4.2 ศาลภายในแปลงทดลอง
หัวหน้าแผนกและคนเฒ่าคนแก่ไทใหญ่เป็นผู้ร่วมกาหนดช่วงวันประกอบพิธีกรรม
ดังเช่นทีข่ ิมกล่าวถึงพิธีกรรมดังกล่าวว่า
ส่วนตัวแล้วพี่ไม่เชื่อนะ แต่เห็นลูกน้องเขาทากัน ถ้าเขาสบายใจเราก็ไม่ว่าไร แต่
ต้องไม่กระทบกับงาน เช่นบางแผนกหัวเขากาหนดเลยว่า ห้ามทาพิธีกรรมในช่วง
วันที่งานเร่งด่วน อย่างในแผนกผักพิธีกรรมต้องไม่ตรงกับวันพุธและวันอาทิตย์ซึ่ ง
เป็นช่วงเก็บผลผลิตในแปลงทดลอง
ขิม (สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560).
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หากพิธีกรรมดังกล่าวตรงกับช่วงวันเก็บเกี่ยว หัวหน้าแผนกและผู้ช่วยนักวิจัย ต้อง
พูดคุยกัน เช่น แผนกผักเคยทาพิธีกรรมในช่วงเก็บเกี่ยว นักวิจัยต้องกาชับ คนไทใหญ่ทาพิธีกรรมให้
เสร็จสิ้นก่อน 10.00 น. เพื่อให้มีเวลาเพียงพอกับการเก็บผลผลิตในแปลงทดลอง เป็นต้น
คนเฒ่าคนแก่ของไทใหญ่เป็นผู้กาหนดสิ่งของที่นามาไหว้ศาล คือ หัวหมู 1 หัว ไก่
ต้ม 2 ตัว ส่วนผลไม้เป็นกล้วย อ้อย และผลไม้ตามฤดูกาลตามแต่สะดวก ของหวานประกอบด้วย ขนม
ทองหยิบ ฝอยทอง ขนมต้มแดง ต้มขาว และสุราหนึ่งขวด หัวหน้าแผนกเป็นคนออกเงินเป็นส่วนใหญ่
สาหรับซื้อสิ่งของประกอบพิธีกรรม ผึ้งกล่าวถึงความจาเป็นดังกล่าว “ส่วนหนึ่งในฐานะหัวหน้าแผนก
คงต้องช่วยเหลือและให้เงินซื้อของที่ใช้ในพิธีกรรมเพื่อให้พวกเขายอมรับนับถือในความเป็นหัวหน้า
แผนก” ผึ้ง (สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2558).
ภายหลังเมื่อนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยประกอบพิธีกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นพวกเขาจะ
นาอาหารที่ใช้เซ่นไหว้เจ้าที่มานั่งกินข้าวร่วมกัน ในความเห็นของขิมกล่าวว่า
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับคนงานและยังสร้างความสามัคคีภายในแผนกถือว่าไม่
เป็นอะไรและของแบบนี้เรามองไม่เห็นเราก็ไม่กล้าลบหลู่ ทาแล้วสบายใจกันก็ทา
จ่ายเงินเพียงไม่กี่บาทถือว่าเป็นการเลี้ยงลูกน้องเราในฐานะที่ช่วยงานกันมาตลอด
ทั้งปี
ขิม (สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2559).
4.1.4 วิทยาศาสตร์ในแบบฉบับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ภาพของสถานีทดลองที่เคยเข้าใจกันว่านักวิจัย ดาเนินงานไปตามระเบียบวิธี
วิจัยวิทยาศาสตร์นั้น แต่ข้อเท็จจริงที่ผู้ศึกษาค้นพบจากสถานีเกษตรหลวงอ่า งขางมีความแตกต่าง
อย่างสิ้นเชิง นักวิจัยต้องเผชิญกับการต่อรอง ปะทะ ประสานในขั้นตอนของการสร้างองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ กล่ าวคือ นั กวิจั ย ของสถานีต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ในการทางานทั้ง ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับการแลกรับนักวิจัยเข้ามาทางานภายในสถานีที่เน้นคนที่จบจากสถาบันเดียวกันจึงส่งผล
กับลักษณะการทาวิจัยของฝ่ายวิจัยของสถานีเอง เพราะสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีความถนัดใน
การวิจัยในกลุ่มพืชที่แตกต่างกัน เมื่อสถานีวิจัยเลือกบุคคลจากสถาบันเดียวกันเข้ามาทางานเป็น
จานวนมากยอมทาให้ความหลากหลายในความรู้เรื่องพืชมีน้อย ดังนั้นความรู้ในการวิจัยของสถานีจึงมี
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จากัดอยู่ในเครือข่ายของกลุ่มคณาจารย์และหัวหน้าสถานีที่ฝากฝังให้เข้ามาทางาน เช่นที่ขิมกล่าวถึง
ประเด็นดังกล่าวว่า
แต่ ล ะสถาบั น จะมี ค วามถนั ด ในงานวิ จั ย ทั้ ง ในด้ า นเทคนิ ค และกลุ่ ม พื ช ที่
แตกต่างกัน มหาวิทยาลัย ที่พี่จบมาถนัดด้านพืชไม้ผลยืนต้น น้องที่มาเป็น
ผู้ช่วยเขามีความถนัดในด้านเทคนิคของการปรับแต่งพันธุ์ ดังนั้นยิ่งรับคนที่จบ
สถาบันเดียวกันมามากเท่าไรยิ่งทาให้ความรู้ที่เราจะมาแชร์กัน ในการประชุม
งานก็มีน้อยลง
ขิม (สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2558).
นอกจากนี้ผู้ช่วยนักวิจัยไม่เชื่อฟังคาสั่งของนักวิจั ย เพราะพวกเขาถือว่าเป็น
คนเก่าคนแก่ของสถานีทาให้เกิดผลกระทบกับงานวิจัย และการเก็บข้อมูลที่ทางนักวิจัยวางแผนเอาไว้
เช่นที่ผึ้งกล่าวถึงระบบอาวุโสส่งผลกระทบกับการวิจัย “บางครั้งเราวางแผนและปรับมาใช้วิธีการ
ทดสอบด้วยเครื่องมือแบบใหม่ แต่ผู้ช่วยนักวิจัยไม่ยอมทาตาม ส่วนหนึ่งเครื่องมือที่นามาใหม่ พวกเขา
ไม่ถนัดเท่ากับเครื่องมือเก่าที่เคยใช้วัดค่าเลยทาให้งานวิจัยคลาดเคลื่อนไป เราต้องตามมาตรวจแก้ไข
หากมีเวลา” ผึ้ง (สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2558).
นอกจากนี้กลุ่มชาติพันธุ์ให้ความสาคัญกับความเชื่อที่ถูกนาไปปฏิบัติภายใน
แปลงทดลอง คือ การไหว้ศาลเจ้าที่ ผู้ศึกษาเคยสอบถามผู้ช่วยนักวิจัย ว่า หากนักวิจัย สถานีไม่ให้
ประกอบพิธีกรรมไหว้ศาล พวกเขาจะทาอย่างไร คาตอบที่ได้รับมีความหลากหลายมีทั้งส่วนที่แอบทา
กันเองและบางคนขอย้ ายไปทางานในแผนกอื่น เพราะพวกเขาไม่เชื่อมั่นและวิตกกังวลกับ ความ
ปลอดภัยในการทางาน
ด้วยเหตุการณ์ความขัดแย้งเกี่ยวกับ นักวิจัยสถานีห้ามผู้ช่วยนักวิจัยประกอบ
พิธีกรรมยังไม่เกิดเคยขึ้นมาก่อน ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับระบบอาวุโสของผู้ช่วยนักวิจัยที่มีมากกว่าและ
นักวิจัยเป็นเพียงกลุ่มคนที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาทางานจึงทาให้อานาจการต่อรองของนักวิจัย
สถานีมนี ้อยกว่า ที่สาคัญนักวิจัยของสถานียังได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าว คือ การ
สร้ า งความยอมรั บ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในกลุ่ ม ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย ในฐานะหั ว หน้ า งานที่ ดี ดั ง เช่ น ที่ ขิ ม กล่ า วถึ ง
ความสาคัญของพิธีกรรมดังกล่าวว่า
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ในฐานะทีผ่ มเป็นหัวหน้างานก็ต้องช่วยลูกน้อง เราเป็นเด็กใหม่ต้องสร้างความ
ยอมรับในกลุ่มลูกน้องว่าเราเป็นที่พึ่งพาให้กับเขาได้ช่วยออกเงินจัดพิธีกรรมก็
ทาให้ลูกน้องยอมรับ หากพวกเขาไม่ยอมรับหรือหนีไป ความลาบากคงตกที่
ผม เพราะหัวหน้าฝ่ายวิจัยคงถามว่า ผมบริหารลูกน้องไม่ได้
ขิม (สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2558).
นักวิจัยต้องเผชิญกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่ งผลกระทบกับการสร้างความรู้ภายใน
สถานีและเมื่อพวกเขานาความรู้ดังกล่าวออกไปเผยแพร่ยังเกษตรกร นักวิจัยและฝ่ายส่งเสริมยังคง
ต้องพบกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับความรู้ดังกล่าว
4.2 วิทยาศาสตร์ในบริบทของกลุ่มลาหู่ บ้านขอบด้ง
หลังจากนักวิจัยดาเนินงานทดลองภายในสถานี จนเป็นที่น่าพอใจของคณาจารย์และ
หัวหน้านักวิจัยแล้ว ความรู้ พันธุ์พืชและเทคนิคการเพาะปลูกดังกล่าวจะถูกส่งต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ส่งเสริมเพื่อนาความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ ยังเกษตรกรต่อไป อย่างไรก็ตามฝ่ายส่งเสริมต้องพบกับ
อุปสรรคจากปัจจัย ภายนอกสถานีทั้งเงื่อนไขด้านกายภาพ ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มลาหู่ที่มี
ส่วนทาให้การดาเนินงานส่งเสริมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ ในส่วนนี้ผู้ศึกษานาข้อมูลของ
ประสาน ทิพจรหรือ โอ๋เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสตรอว์เบอร์รีและภูริพงศ์ กาวิชัย หรือโอ้ง ฝ่ายวิจัยและ
ส่งเสริมเห็ดพอร์ตโตเบลโล่ ซึง่ ทางานกับหมู่บ้านขอบด้ง
4.2.1 เงื่อนไขทางกายภาพ
ก่อนเริ่มต้นพืชเมืองหนาวทุกครั้งเจ้าหน้าฝ่ายส่งเสริมต้องตรวจสอบสภาพพื้นที่
อย่างเช่น เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายส่งเสริมสตรอว์เบอร์รีไม่ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชตระกูลพริก แตงกวา มะเขือ
และมันฝรั่ง ในพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี เพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อไวรัส ทาให้เกิดโรคติดต่อมายังต้น
ใบและผลสตรอว์เบอร์รี หากเคยปลูกพืชตระกูลดังกล่าว ฝ่ายส่งเสริมให้หยุดปลูกพืชตระกูลดังกล่าว
อย่างน้อย 3 ปี ก่อนใช้เป็นที่ตั้งแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับต้น
และผลผลิตของสตรอว์เบอร์รีในแปลงเกษตรกร
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นอกจากนี้ฝ่ายส่งส่งเสริ มต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสม ด้วย “ดิน” แต่ละแห่งมี
คุณลักษณะและองค์ประกอบแตกต่างกัน แต่นักวิจัยและฝ่ายส่งเสริมสามารถปรับปรุงบารุงดินให้มี
คุณสมบัติตามที่ต้องการได้ ดินที่เหมาะสมกับการปลูกต้นสตรอว์เบอร์รี “โครงสร้างดิน” ควรเป็นดิน
ร่วนซุยหรือดินเลนมีความเป็นกรดเล็กน้อยหรือที่เรียกว่ามีค่า pH ประมาณ 5.5-6.5 ไม่เป็นดินเค็ม
และไม่เป็นดินเหนียวเกินไป ความลึกของหน้าดินอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลควรใส่
ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสดแล้วไถพรวนดินปรับระดับพื้นที่ ยกดินตั้งคันเป็นแปลงสตรอว์เบอร์รี เตรียม
ช่องทางระบายน้า กาจัดวัชพืชและเศษวัสดุที่อยู่ในแปลง
แม้ว่าฝ่ายส่งเสริมพยายามควบคุมปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบกับผลผลิต แต่ด้วย
สภาพพื้นที่บ้านขอบด้งเป็นแนวลมปะทะจึงทาให้เกิดความเสียหายกับ ไม้พันธุ์และผลผลิตจนทาให้
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ลดค่ า ประมาณการผลผลิ ต โอ๋ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม ให้
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบของงานวิจัยกับสิ่งที่ปฏิบัติงานจริงว่างานวิจัยไม่สามารถใช้ได้จริงเพราะ
ในสถานีมีการควบคุมสภาพพื้ นที่ อากาศ ความชื้น ความเร็ว ลมและต้นพันธุ์เป็นอย่างดี ซึ่งแตกต่าง
จากบ้านขอบด้งเป็นพื้นทีเ่ ปิดโล่งและอยู่ในแนวปะทะของลมจึงทาให้ต้นสตรอว์เบอร์รีเสียหาย
ด้วยเกษตรกรเพาะปลูกผลผลิตแบบพื้นที่เปิดโล่งไม่มีโรงเรือนและจะเกิดเชื้อราใน
สตรอว์เบอร์รี หากในปีนั้นเกิดฝนตกในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว แม้ว่านักวิจัยคิดวิธีแก้ไขโรคระบาดในพันธุ์
พืช แต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่สามารถนามาใช้ได้จริง ดังเช่นโอ๋กล่าวถึงงานทดสอบที่ไม่สามารถนามาใช้
ได้จริงกับชุมชน เพราะต้นทุนของสารเคมีที่ได้จากการวิจัยมีราคาสูงเกินไปกว่ากลุ่มชาติพันธุ์รับได้
บางครั้งเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นภายในชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของนักวิจัยของสถานีที่จะ
แก้ไขเรียกว่า งานทดสอบโดยนักวิจัยหาสาเหตุและนาสารเคมีมาทดสอบฉีดพ่น
เพื่อกาจัดศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้กับแปลงปลูกของชาวบ้าน หากแต่ใน
ความเป็นจริงแล้วสารเคมีบางตัวมีราคาแพงมาก ชาวบ้านไม่มีตังไปซื้อได้หลอก
ผมต้องแก้ไขด้วยการนาสารชีวพันธุ์บางตัวที่มีราคาถูกกว่ามาใช้แทนหรือไม่ต้องหา
วิธีแก้ไขวิธีอื่นๆแทน
ประสาน (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2560).
ภูริพงศ์ กาวิชัย หรือโอ้ง เป็นนักวิจัยของสถานีและมีหน้าที่เป็นฝ่ายส่งเสริมเห็ด
พอร์ตโตเบลโล่ เริ่มต้นโอ้งทางานกับนักวิจัยระดับคณาจารย์ เพื่อวิจัยเห็ดพอร์ตโตเบลโล่ จนได้พันธุ์
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ตามที่ต้องการแล้ว โอ้งรับหน้าที่เป็น ฝ่ายส่งเสริมเห็ดในพื้นที่บ้านขอบด้งเมื่อปี พ.ศ.2557 มีสมาชิก
ทั้งหมด 10 คน ด้วยโอ้งทาหน้าที่ทั้งนักวิจัยและส่ งเสริมของโครงการจึงทาให้เขารับรู้ ปัญหาในการ
ทางานทั้งปัญหาจากภายในและปัญหานอกสถานี โอ้งเห็นว่าการทางานภายในสถานีนักวิจัยสามารถ
ควบคุมปัจจัยในการผลิตได้ตามที่นักวิจัยต้องการทั้งความเร็วลม อุณหภูมิ โรคภัยของพืช
เห็ดที่ส่งเสริมเราต้องดูแลอย่างดี เพราะ มีความไวต่อโรคและสภาวะแวดล้อมสูง
มาก ความหนาวเย็นไม่ถึงดอกเห็ดก็ไม่ออกให้หรือหากออกมาก็ ให้ผลผลิ ตและ
ขนาดเกรดที่ต่า ได้ราคาน้อย ชาวบ้านเขาก็ไม่อยากปลู กกันอีก ผมเลยต้องหา
เทคนิคใหม่มาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทั้งการนาฟางมาใช้เพื่ อรักษาความชื้นและ
ความเย็นเอาไว้
ภูริพงศ์ (สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2560).
นอกจากนี้ เ จ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยส่ งเสริม ได้ น ามาตรฐาน GAP1 มาใช้ กั บ การผลิ ต ของ
เกษตรกร แต่ในมุมมองของโอ๋ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม กลับเห็นว่า มาตรฐานการผลิตดังกล่าวยังคงมี
ปัญหาและเหมาะที่จะใช้ กับพื้นที่ราบมากกว่า พื้นดินในเขตพื้นที่สูง เพราะมีความต่างกันทั้ง สภาพ
อากาศและระดั บ ค่ า PH ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วส่ ง ผลกั บ การวั ด ค่ า มาตรฐาน ประสาน (สั ม ภาษณ์ , 5
กุมภาพันธ์ 2560).

1

ติดต่อขอรับเอกสารเพื่อยื่นคาร้อง ขอรับรองแหล่งผลิต GAP ได้ที่กรมวิชากการเกษตรและกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจากนั้ น เกษตรกร จะต้องทาการบัน ทึ กข้ อ มูล สภาพอากาศ ปริมาณฝนและ
แสงแดดที่ได้รับโดยระบุวันที่ ปลูกวันออกผลและวันที่เก็บเกี่ยวรวมถึงการให้น้า ใส่ปุ๋ยและสารเคมี
กาจัดศัตรูพืช ตลอดจนบันทึก ค่าใช้ จ่าย ปริมาณผลผลิตและรายได้จากการ ผลิตสตรอว์เบอรีลงใน
คู่มือจากนั้ น เมื่อผ่านการตรวจสอบจึงได้รับ “ ใบรับรองแหล่ งผลิตพืช GAP ” จากกรมวิชากการ
เกษตรโดยที่ อายุของ “ใบ Q” หรือ “ใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ” ของสตรอว์เบอร์รี ซึ่งจัดอยู่ใน
กลุ่มพืช ล้มลุกมีอายุ 1 ปี โดยไม่สามารถโอนสิทธิให้เกษตรกรรายอื่นได้ตามที่กาหนดอีกทั้งยัง ต้องยื่น
คาขอต่ออายุใบรับรองต่อกรมวิชาการเกษตรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนใบรับรอง เดิมหมดอายุ
ถือว่าใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุโดยปริยาย
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4.2.2 ระบบการผลิต
โครงการหลวงสร้างระบบการผลิตขึ้น เพื่อต้องการให้ชุมชนในเขตพื้นที่อ่างขาง
อาศัยอยู่ติดพื้นที่ไม่โยกย้ายชุมชนเหมือนเช่นอดีต ด้วยการส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์ เพาะปลูกพืชเมือง
หนาวและมีรายได้จากสตรอว์เบอร์รีเฉลี่ยครอบครัวละ 30,000-40,000 บาท จากผัก GAPs ประมาณ
10,000 บาท บ๊วยพลับประมาณ 10,000 บาท ทาให้ได้เงินเฉลี่ยประมาณ 200,000 บาท ประสาน
(สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2560) และแบ่งพื้นที่เพาะปลูกภายในชุมชนอย่างชัดเจน เช่น บ้านขอบด้ง
ออกเป็น 4 โซน คือ โซนเห็ด ผัก GAPs ไม้ดอกและสตรอว์เบอร์รี เพื่อง่ายกับการดูแลและลดความ
เสี่ยงกับสารเคมีปนเปื้อน

ภาพที่ 4.3 การควบคุมชุมขนที่เข้าร่วมโครงการ
เริ่ มต้น เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายส่ งเสริม พยายามให้ ช าวลาหู่ หั นมาปลู ก พืช เศรษฐกิ จ ของ
โครงการหลวงและจัดแบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน แต่กลุ่มลาหู่ไม่ยอมทาตาม ส่วนหนึ่ง เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การผลิตและการถือครองที่ดินของกลุ่ม กล่าวคือ เมื่อกลุ่มลาหู่เลิกปลูกฝิ่นได้หันไปปลูกลิ้นจี่เป็นพืช
เศรษฐกิจ กระทั่งเมื่อผลผลิตดังกล่าวเริ่มราคาลดลง ลาหู่จึงเริ่มรับสตรอว์เบอร์รีของโครงการหลวง
เข้ามาปลูกมากขึ้น จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของชุมชน แต่โครงการหลวงให้ราคารับซื้อ
ผลผลิตปรับขึ้นลงเช่นเดียวกับสินค้าเกษตรทั่วไปทาให้กลุ่มลาหู่ต้องปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่ทากิน
เพราะ กิจวัตรประจาวันของกลุ่มลาหู่ต้องใช้จ่ายเงินค่าพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ครั้งละ 5,000-6,000
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บาท ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน เงินกู้สาหรับปลูกสตรอว์เบอร์รี และบางครอบครัวต้องผ่อนรถสาหรับ
บรรทุกผลผลิ ตทางการเกษตรประมาณปีล ะแสนบาท ทาให้ พวกเขาต้ องหารายได้เพิ่มเติม จนไม่
สามารถแบ่ ง พื้ น ที่ เ พาะปลู ก เป็ น โซนได้ อ ย่ า งชั ด เจน เช่ น ครอบครั ว ของจะทิ ม นอกจากปลู ก
สตรอว์เบอร์รีเป็นพืชหลักแล้วยังปลูกกะหล่าม่วง กะหล่าหัวใจ ผักกาดหงส์ เขากล่าวถึงความเสี่ยงที่
ต้องพบว่า
ผักปลูกได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ไม่นิยมปลูกเพราะไม่มี
น้า โดยรับพันธุ์มาจากโครงการ ใช้เวลาในการเพาะปลูกประมาณสามเดือนเก็บได้
ราคา ก.ก.ละ 18-29 บาท ในช่วงหน้าหนาวราคาจะตกลงที่สุดหรือในบางครั้งรับ
พันธุ์มาต้องเสี่ยงกับราคาเพราะ ปลูกไปแล้วยัง ไม่แน่ใจว่าเมื่อผลผลิตออกมาแล้ว
ราคาจะตกลงหรือไม่
สุริยา (สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560).
นอกจากนี้ลาหู่มีที่ดินทากิน 2 แห่งขึ้นไป คือ บ้านขอบด้งหนึ่งแห่งและบ้านป่าคา
หรือหนองเต่าอีกหนึ่งแห่ง เพราะทั้งสามชุมชนเคยเป็นหมู่บ้านเดียว แต่เกิดปัญหาความขัดแย้งภายใน
กลุ่มผู้นาจึงได้แยกชุมชนออกไป ลาหู่ ทั้งสามชุมชนยังไปมาหาสู่กันและการแต่งงานระหว่างหมู่บ้าน
อยู่บ่อยครั้ง เมื่อฝ่ายชายแต่งงาน 1เข้าบ้านขอบด้งยอมมีที่ดินทากินอยู่ที่บ้านเดิม อีกหนึ่งแห่งเพื่อใช้
ปลูกข้าว ลิ้นจี่ ที่บ้านหนองเต่า ป่าคาและมีที่ดินเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รี ผักมาตรฐาน GAPs ที่บ้าน
ขอบด้ง
ดังนั้นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มลาหู่ที่ต้องเพาะปลูกพืชหลายชนิดในหนึ่งปีจึง
ส่ ง ผลกระทบกั บ การดู แ ลพื ช เศรษฐกิ จ อย่ างเช่ นสตรอว์ เ บอร์ รี โดยปกติ แ ล้ ว เกษตรกรต้ อ งดูแล
แปลงเกษตรไม่ให้วัชพืชขึ้นและนาฟางมาคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ กระทั่งเดือน
1

ในอดีตการแต่งงานของคนลาหู่มีกฎบังคับให้แต่งงานภายในกลุ่มของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มบ้าน
ใกล้เคียงกันอย่างบ้านขอบด้ง หนองเต่า ป่าคา แต่ในปัจจุบันด้วยการเดินทางที่สะดวกและสื่อสังคม
ออนไลน์อย่าง facebook และ line ทาให้คนลาหู่บ้านขอบด้งติดต่อและเดินทางพบเจอคนลาหู่ที่
จังหวัดตากและแต่งงานกันซึ่งมีด้วยกัน 2-3 คู่ภายในชุมชน นอกจากนี้กฎระเบียบที่เคยบังคับ ให้
แต่งงานด้วยกันเองภายในกลุ่มกฎระเบียบดังกล่าวเริ่มผ่อนปรนมากขึ้นดังจะเห็นได้จากมีการแต่งงาน
เข้ามาของลูกเขยที่เป็นคนกลุ่มอื่นๆ คือ คนอีสาน คนไทใหญ่และปกาเกอะญอ
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ตุล าคมเมื่อดอกของสตรอว์เ บอร์ รี อ อกเป็นชุด แรกเกษตรกรต้ อ งตัด ดอกดัง กล่ าวออกเพื่ อ ให้ ต้ น
สตรอว์เบอร์รีเกิดการสะสมของสารอาหารและทาให้ได้ผลสตรอว์เบอร์รี สมบูรณ์ แต่เกษตรกรบ้าน
ของด้งไม่ส ามารถดาเนิน การตามขั้นตอนดังกล่ าวได้ ดังนั้นโอ๋ในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ งเสริ ม ต้ อง
ปรับเปลี่ยนและอะลุ่มอล่วยไปตามเหตุผลของกลุ่มชาติพันธุ์ โอ๋กล่าวในเชิงติดตลกเสมอว่า
ผมเข้มงวดเกินไปเดียวแอบหนีหายทิ้งแปลงสตรอว์เบอร์รีไปอีกโดยเฉพาะบ้าน
ขอบด้งนี้ ด้ว ยแล้ ว เช่าที่นาและสวนอยู่หลายที่ บางครั้งเตรียมที่ดินจนเสร็จแล้ว
แทนที่จะดูแลพื้นที่ ถอนหญ้า เอาฟางมาคลุมดินเพื่อรักษาความชื่นก็แอบหนีไป
เกี่ยวข้าว หนีไปพ่นยาลิ้นจี่ก่อนกว่าจะกลับมาดูแลสวนสตรอว์เบอร์รีอีกทีหนึ่งก็
ตุลาบางรายหนักหน่อยก็พฤศจิกายนโน้นเลย ผมเข้ามาตรวจช่วงนี้แถบไม่เจอคน
ในหมู่บ้าน เจอแต่หญ้าเต็มแปลงสตรอว์เบอร์รีไปหมด
ประสาน (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2560).
4.2.3 วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ทางสังคม
นักวิชาการสถานีเกษตรค้นหาวิธีตัดวงจรการผลิตฝิ่นด้วยวิธีการเพาะปลูกแบบ
Intercrop หมายถึง “ลักษณะการทาเกษตรที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี คือ ผลผลิตทางการเกษตรออกผล
ราย 1 ปี 6 เดือน 4 เดือน 2 เดือนเพื่อจูงใจให้ชาวลาหู่หันมาปลูกพืชของโครงการ เช่น ท้อ พลับ
ผักกาดขาว เป็นต้น ” จารัส (สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2560) แต่รูปแบบการเพาะปลูกของโครงการ
หลวงต้องดูแลผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี ซึ่ง ขัดกับวิถีชีวิตและประเพณีของลาหู่ที่มีช่วงเวลา
ประกอบพิธีกรรมบ่อยครั้ง เช่น กลุ่มลาหู่จัดงานสะเดาะเคราะห์ขึ้นเพื่อเรียกขวัญเมื่อ ทาผิดประเพณี
หรือเจ็บป่วยซึ่งจัดขึ้นประมาณ 3-4 ครั้งใน 1 สัปดาห์และลาหู่ต้องจัดงานการกินวอหรืองานปีใหม่ที่
ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมดังกล่าว คือ การเยี่ยมเยือนและสังสรรค์กับลาหู่ในจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน
ใช้เวลา 1-2 เดือน พิธีกรรมจึงแล้วเสร็จ เป็นต้น
เหตุผลสาคัญอีกด้านหนึ่งที่กลุ่มลาหู่บ้านขอบด้งไม่สนใจและยอมรับรูปแบบการ
ผลิตทางการเกษตรจากโครงการหลวงเพราะในขณะนั้น ฝิ่นเป็นพืชเศรษฐกิจและถือเป็นสื่อกลางการ
แลกเปลี่ยนที่สาคัญในช่วงเวลาดังกล่าว เช่นที่ จะหลู่ลาหู่บ้านขอบด้งกล่าวถึงความสาคัญของฝิ่นใน
อดีตว่า
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ฝิ่นเป็นสิ่งที่มีไว้แลกกับข้าวส่วนใหญ่จะมีคนต่างวัว ต่างม้าเอาข้าวขึ้นมาแลกกับฝิ่น
เขาคิดเป็นจ๋อย หนึ่งจ๋อยประมาณหนึ่งกิโลกรัมหกขีดแลกข้าวได้ 10 ถัง หากขาย
ได้ราคาจ๋อยละ 200 บาท เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว
จะหลู่ (สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2558).
นอกจากนี้ฝิ่นเป็นเครื่องแสดงสถานภาพทางสังคมของคนบนพื้นที่สูง ผู้ที่มีฝิ่นมาก
ถือว่าร่ารวย ใช้เป็นค่าสินสอดและค่าตอบแทน เช่นที่จะกาลูกเขยของปู่จองผู้นาทางจิตวิญญาณของ
กลุ่มกล่าวถึงความสาคัญของฝิ่น “ในอดีตปู่จองและผู้ช่วยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นฝิ่น ปู่จองได้ 10
จ๋อย รองปู่จองจะได้ 6 จ๋อย ทั้งหมู่บ้านจะมอบให้เพื่อเป็นค่าตอบแทนเป็นประจาทุกปีสาหรับสาหรับ
การทาพิธีกรรมต่างๆ” จะกา (สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2558).
ดังนั้นจารัสทางานฝ่ ายส่งเสริม ต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของกลุ่ มชาติ พั นธุ์
เขาได้กล่าวถึงความจาเป็นที่ต้องเพิ่มรายได้ไม้ผลเมืองหนาวให้มากกว่า 50,000 บาทต่อปี ด้วยเหตุที่
เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจกล่าวคือ “เพราะต้องป้องกันไม่ให้ชาวเขาหันกลับไปปลูกฝิ่นอีกจากที่
โครงการหลวงเคยเก็บข้อมูลรายได้เฉลี่ยจากการขายฝิ่นในพื้นที่อื่นๆ ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 50,000
บาท” จารัส (สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2560).
กลุ่มลาหู่ตอบรับและผ่อนปรนกฎระเบียบของกลุ่มตนเองมากยิ่งขึ้นดังเช่นความ
เชื่อในเรื่องฤกษ์ยามที่เคยเข้มงวดในการทางาน และเมื่อลาหู่รับสตรอว์เบอร์รีเข้ามาเป็นพืชเศรษฐกิ จ
ที่สาคัญกับชุมชนทาให้เกิดการผสานความเชื่อของกลุ่มเข้ากับพืชตัดแต่งพันธุ์ คือ กลุ่มลาหู่ทาบุญ
เรียกขวัญสตรอว์เบอร์รี่ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผลผลิต
คนลาหู่ดาเนินชีวิตตามฤกษ์ยามโดยคนเฒ่าคนแก่จะจดจาวันดีหรือวันเสีย เมื่อ
ลูกหลานต้องการทากิจกรรมสาคัญต้องสอบถามจากคนเฒ่าคนแก่ก่อน ความเชื่อของคนลาหู่ในแต่ละ
วันจะมีนักษัตรประจา เริ่มต้นจากวันเสือ (ลา )วันกระต่าย (ปาตา ) วันมังกร (ลอ )วันงู (เซอ) วันม้า
(อิม)วันแพะ( อาลิ) วันลิง(เมาะ) วันไก่( ละ )วันหมา(พ้อ) วันหมู(วะโดน) ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวัน
นักกษัตร เช่น วันวะโดนและวันปาตาเป็นวันที่เหมาะกับการทาบุญ วันอิมห้ามสร้างบ้าน วันซอเหมาะ
สาหรับจัดงานแต่งงาน วันเมาะห้ามเผาป่า และวันเสือ(ลา)เป็นวันที่ห้ามทางานและประกอบพิธีต่างๆ
เป็นต้น
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ตั้งแต่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมพืชชนิดต่างๆ ทาให้ความเชื่อในเรื่อง
ดั ง กล่ า วเริ่ ม หายไป จะคอยในฐานะลู ก ของปู่ จ องคนเก่ า ให้ ค วามเห็ น ว่ า “ส าหรั บ การปลู ก
สตรอว์เบอร์รีเป็นข้อยกเว้น เพราะเป็นของจากในหลวงถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ท่านก็เหมือนกับอือซา เป็นอือ
ซาที่เห็นตัวด้วย ทาแล้วไม่เกิดปัญหาใดๆ” จะคอย (สัมภาษณ์,7 กุมภาพันธ์ 2558 )
เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการหลวงเข้ า มาส่ ง เสริ ม พื ช เมื อ งหนาวท าให้ พิ ธี ก รรมเริ่ ม
เปลี่ยนแปลง ชาวลาหู่ปรับลดวันฉลองปีใหม่จากหนึ่งเดือนเหลือเพียงประมาณ 1-2 สัปดาห์เพื่อไม่ให้
กระทบกับการเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รีที่กาลั งออกผลในช่วงเวลาดังกล่าว ในส่วนของพิธีกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน อย่ างเช่น พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ ที่มีปู่จองประกอบพิธีกรรมเพื่อขอให้ เทพอือซา
ช่วยเหลือคนป่วยและขอขมาเมื่อ คนในชุมชนละเมิดธรรมเนียมของกลุ่ม แต่เดิมพิธีกรรมสะเดาะ
เคราะห์จัดขึ้นที่ บ้านปู่จอง เพียงแห่งเดียวเท่านั้น กระทั่งในช่วงประมาณปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา
ปู่จองเพิ่มบ้านสาหรับประกอบพิธีกรรม(แกติ)ภายในชุมชนขอบด้งเป็น 4 หลัง แต่เดิมบ้านลักษณะ
ดังกล่าวมีเพียงหลังเดียว คือ บ้านของปู่จองผู้นาทางจิตวิญญาณ จากคาบอกเล่าของพ่อหลวงจะกาใน
ฐานะลูกเขยของปู่จองกล่าวว่า
ด้ ว ยเหตุ ผ ลด้ า นสมาชิ ก ภายในชุ ม ชนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และเวลาท างานของปู่ จ อง
เพราะเมื่อมีคนมาขอให้ปู่จองทาพิธีกรรม คนในครอบครัวของปู่จองต้องอยู่บ้าน
เพื่อเป็นผู้ช่วยสาหรับทาอาหารเลี้ยงในพิธีไม่มีเวลาไปเก็บสตรอว์เบอร์รี เก็บลิ้นจี่
ทาให้ ปู่ จ องคนก่อ นหน้า ที่เสี ยชีวิต ไปเมื่ อปี พ.ศ.2556 ได้อนุญาตให้ ส ร้า งบ้ า น
สาหรับทาพิธีเพิ่มเติมอีกสามหลัง ระเบียบดังกล่าวตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ.2555
จะกา (สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2558)
ด้วยกิจกรรมในรอบหนึ่งปีของชุมชนเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์อย่างแนบแน่นทั้ง
วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว รั ช ก า ล ที่ 9 แ ล ะ
สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินินาถและสตรอว์เบอร์รีกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งของชุมชน
จึงทาให้ลาหู่บ้านขอบด้งจัดงานทาบุญเรียกขวัญสตรอว์เบอร์รี่ (สตาโบริโอปูติเลอ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555
เป็นต้นมา เพื่อให้สตรอว์เบอร์รีออกดอกและผลผลิต
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พิธีกรรมดังกล่าวมีนัยยะราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณบุญคุณ “อือซาเดินดิน” ที่
ทรงสร้างรายได้ให้กับชุมชนดัง เช่นที่จะคแลผู้อาวุโสของหมู่บ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า
บ้านขอบด้งมีรถ มีมอเตอร์ไซค์ได้ก็เพราะสตรอว์เบอร์รีเป็นรายได้หลักให้กับชุมชน
ทาให้ชีวิตดีขึ้นสร้างรายได้ให้เป็นจานวนเงินหลักแสนบาท สตรอว์เบอร์รีเป็นสิ่งที่
ทาให้เรานึกถึงในหลวงด้วยตัวเลขพันธุ์เท่ากับอายุของในหลวง(พันธุ์พระราชทาน
80 ) เห็นต้นพันธุ์ทาให้คิดถึงในหลวง พ่อหลวงมีบุญคุณยิ่งใหญ่กว่าพ่อแม่
จะแค (สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2559)
ลาหู่ทาบุญเรียกขวัญสตรอว์เบอร์รี่ในเดือนพฤศจิกายนถือเป็นช่วงที่สตรอว์เบอรี
เริ่มออกดอกและผลผลิตชุดแรก การทาพิธีดังกล่าวเพื่อขออือซาช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดี ขั้นตอนการ
ประกอบพิธีกรรม ลาหู่จะนา ดอกและผลสตรอว์เบอร์รีมาใช้ในการทาพิธีกรรม พิธีกรรมดังกล่าวเป็น
ที่รับทราบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมของโครงการ ในความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมแล้วเป็น
เรื่องของความเชื่อของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจ แต่เจ้าหน้าที่บางส่วนกล่าวถึง
พิธีกรรมดังกล่าวว่า “ทางโครงการไม่ได้ว่าอะไรเป็นเรื่องของความเชื่อของเขา แต่ไหว้อย่างเดียวไม่ใส่
ปุ๋ย ไม่พ่นยา และทาตามที่กาหนดเทพอะไรก็ช่วยไม่ได้หลอก” ประสาน ทิพยากร (สัมภาษณ์ , 25
มกราคม 2560 )
อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะกลุ่ม
ลาหู่ยังคงส่งผลกระทบกับการผลิตของและค่าประมาณการณ์ผลผลิต ฝ่ายส่งเสริมและนักวิจัยของ
สถานีแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น ครูเรียมพยายามเปลี่ยนกลุ่มลาหู่ให้หันมานับถือพุทธศาสนาด้วยการ
นิมนต์พระสงฆ์ เข้าจาพรรษาและนานักเรียนมาสวดมนตร์ทุกเย็นที่บ้านพัก แต่ลาหู่ไม่ยอมเปลี่ ยน
ศาสนา ด้วยการไม่ใส่บาตรพระสงฆ์ ในยามเช้าหรือครูจัดพิธีทาบุญในวันสาคัญทางพุทธศาสนากลุ่ม
ลาหู่นาสิ่งของที่ไปบูชาอือชามาถวายให้กับพระสงฆ์ ครูเรียมมีความเห็นเกี่ยวกับพิธีกรรมของกลุ่มลาหู่
ว่า
การทาพิธีกรรมโดยเฉพาะการสะเดาะเคราะห์ของลาหู่ต้องฆ่าหมูเป็นๆ ซื้อหมูตาย
แล้วมาทาก็ไม่ได้ผิดหลักความเชื่อของเขา พวกเขาต้องฆ่ากันเอง หากหมูตายไม่
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สนิมหรือเนื้อกะดิกขึ้นมาก็ต้องหาฤกษ์วันทาพิธีใหม่อีก ครูคิดว่าเป็นบาปกรรมกับ
พวกเขาที่เอาชีวิตสิ่งอื่นมาแทนชีวิตของพวกเขาและที่สาคัญครูว่ามันสิ้ นเปลืองเงิน
มาก เพราะ หมูตัวหนึ่งก็สามพันสี่พันบาทและงานพิธีกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบ่อยครั้ง
เรียม (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2557).
นอกจากนี้เหตุผลที่ลาหู่บ้านขอบด้งผลิตสตรอว์เบอร์รีได้น้อยกว่าค่าประมาณการ
เพราะพวกเขาต้องประกอบกิจ กรรมทางศาสนาบ่อยครั้งโดยพิธีกรรมที่ส าคัญ เช่น การสะเดาะ
เคราะห์ พิธีกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นภายในชุมชนเฉลี่ยแล้วประมาณ 3- 4 ครั้งต่อสัปดาห์ พิธีกินวอ
หรือปีใหม่ของลาหู่ (เคาะจ่าเล)ใช้เวลาในการทาพิธีกรรมประมาณ 10 วัน และความเชื่อที่เกี่ยวกับ
ฤกษ์ยามกับการตัดสินใจทางานในช่วงวันดังกล่าว
ลาหู่ ท าบุ ญ สะเดาะเคราะห์ เ มื่ อ คนภายในครอบครั ว เจ็ บ ป่ ว ยไม่ ท ราบสาเหตุ
พิธีกรรมดังกล่าวเริ่มต้นแต่เช้าตรู่ ญาติคนป่วยนาข้าวสารและวัตถุดิบสาหรับทาอาหารไปบ้านปู่จอง
หรือบ้านที่สร้างเอาไว้สาหรับทาพิธีกรรมเพื่อให้แม่บ้านของปู่จองต้มน้าชาและหุงอาหารสาหรับทาพิธี
พิธีกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงค่า ในช่วงเช้าแม่บ้านของปู่จองหุงข้าวและ
ทาอาหารเสร็จประมาณ 10-11 โมงเช้า ปู่จอง เริ่มต้นทาพิธีด้วยการจุดเทียนและถวายอาหารให้เทพ
อือซาที่ห้องบอคอ ส่วนพิธีกรรมในช่วงเย็นจะเริ่มต้นในช่วง 4-5 โมงเย็น ญาติคนป่วยจะซื้อหมูดามา
ฆ่าเพื่อนาเนื้อหมูไปใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับช่วงเช้า หลังจากนั้นประมาณ 5 ทุ่ม ปู่จองจะทา
พิธีอีกครั้ งเริ่ ม ต้น ปู่ จ องกล่ าวบู ช าเทพอือซาเหมือนเช่นช่วงเช้า แต่ไม่มีการถวายของให้ กับอือซา
หลังจากกล่าวบูชาเสร็จ ปู่จองและญาติผู้ป่วยมาร่วมตัวกันที่ลานกว้างข้างบ้านปู่จองเพื่อ เต้นจะคึเพื่อ
สร้างความพอใจให้กับเทพ นอกจากอาการเจ็บป่วยแล้วเหตุที่ทาให้พวกเขาต้องทาพิธีสะเดาะเคราะห์
เช่น เสาทีเก็บฝืนพังจากการอุบัติเหตุ บริเวณขอบของกระบะเตาไฟเกิดไฟไหม้ หรือเหตุที่ทาให้ต้อง
รื้อสร้างบ้านใหม่
นอกจากนีล้ าหู่มีธรรมเนียมการสร้างบ้านใหม่ทุกๆ 4-5 ปี เริ่มต้นหัวหน้าครอบครัว
ที่เป็นผู้หญิงถามปู่จองถึงพื้นที่เหมาะสมกับการสร้างบ้าน และพวกเขานิยมสร้างบ้านในเดือนมกราคม
ก่อนงานเทศกาลกินวอถือ เพราะเชื่อว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการต้อนรับเทพพระเจ้า (อือซา)1 ที่เข้า
1

จากคาบอกเล่าของปู่จองกล่าวว่าชนเผ่าลาหู่มีความเชื่อเกี่ยวกับ “ผีฟ้า” หรือ “อือซา”ในความเห็น
ของพ่อหลวงจะกากล่าวว่าคนส่วนใหญ่มักบอกว่าอือซาเป็นผีแต่ในความจริงแล้ว ความเชื่อเกี่ยวกับ
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มาเยี่ยมเยือนในปีใหม่ ลาหู่ต้องสร้างบ้านให้เสร็จภายใน 1 วัน โดยมีแรงงานเป็นคนในชุมชน ดังนั้น
ก่อนเริ่มสร้างบ้านหนึ่งวันเจ้าของบ้านและญาติจะค้นไม้เข้าหมู่บ้านเพื่อเตรียมสร้างบ้านในวันรุ่งขึ้น
เมื่อถึงวันสร้างบ้านแต่ละครอบครัวภายในชุมชนต้องส่งตัวแทนมาช่วยงาน 1 คนในการสร้างบ้านจน
แล้วเสร็จเพื่อเป็นการเอามือเอาแรงกัน
คติหรือลางร้ายซึ่งทาให้ต้องสร้างบ้านใหม่ เช่น งูเข้าบ้าน ไก่ขึ้นไปไข่บนหลั งคา
บ้าน นกบินเข้าไปในบ้าน คนตายโหง 1 เป็นต้น ดังนั้นคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่
และมุงหลังคา เพราะพวกเขากลัวต้องรื้อบ้านเพื่อสร้างใหม่
อือซาเปรียบเทียบได้กับเง็กเซียนฮ่องเต้เป็นเทพอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยพวกเราเป็นลูกหลานเจงกีสขาน
สาหรับตานานการสร้างโลกของกลุ่มลาหู่โดยอือซามี 2 ตานานที่ถูกเล่าขานภายในชุมชนบ้านขอบด้ง
ตานานหนึ่งกล่าวว่าอือซาเป็นผู้สร้างชายหญิงขึ้นมา 1 คู่เกิดรักใคร่จนเมื่อตั้งครรภ์ใกล้คลอดบุตรได้
เกิดน้าท่วมแผ่นดิน กวาดล้างทุกสิ่งไปหมดทั้งสองคนจึงเข้าไปอาศัยอยู่ในน้าเต้าแห้งขนาดใหญ่ ต่อมา
ได้คลอดบุตรและธิดาออกมาพร้อมกันจานวน 100 คน เป็นชาย 50 คน เป็นหญิง 50 คน เมื่อน้าท่วม
แห้งลงแล้ว ผลน้าเต้าแห้งลอยค้างอยู่บนเขาหิมาลัย เด็กทั้ง 50 คนคู่ชายหญิงได้คลานออกมาจาก
น้าเต้าและจับคู่กันไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนแยกกันอยู่คนละทิศทางทั่วโลก
แต่อีกตานานหนึ่งได้กล่าวถึงการสร้างโลกว่าอือซาเป็นดังเทพที่สร้างทุกสิ่งในโลกตั้งแต่ผืนแผ่นดินและ
ท้องฟ้า โดยตานานการสร้างโลกเกิดจากอือซาสร้างน้าเต้าขึ้นมาและยังได้สร้างเป็ดขึ้นมาเพื่อเคาะดูว่า
น้าเต้าจะสุกหรือยัง ละสร้างหนูขึ้นมามีหน้าที่เจาะน้าเต้าให้แตกออกสาหรับคนคู่แรกที่ออกมาคือลาหู่
และมีคนกลุ่มคู่อื่นๆทยอยออกกันมาทั้งหมด 122 คู่ อือซาสร้างโลกขึ้นมาเพื่อให้ชายลาหู่เป็นผู้ดูแลฟ้า
หญิงลาหู่เป็นคนดูแลผืนดิน กระทั่งฝ่ายชายลาหู่ได้ลงมาพื้นดินเจอกับหญิงลาหู่ทั้งคู่แต่งงานกันและ
ฝ่ายชายไม่กลับขึ้นไปบนฟ้าอีก โดยในช่วงปีใหม่ของคนลาหู่จะมีการเดินทางไปบูชาอือซา ณ ดอยจะ
ต่อ ในเขตพื้นที่ประเทศพม่า ลักษณะเป็นหินตั้งที่เชื่อว่าเป็นบันไดที่คนลาหู่ใช้ลงมาแต่ถูกทาลายลงไป
โดยอือซาจึงทาให้ไม่สามารถกลับขึ้นบนฟ้าได้อีก คนลาหู่บูชาหินตั้งดังกล่าวด้วยนาเทียน เงิน ไปเซ่น
ไหว้เพื่อขอพรจากอือซาให้ครอบครัวมีเงินใช้มากขึ้น หากได้ตามที่ขอจะนาเงิน สิ่งของมาเซ่นไหว้อีก
เท่าหนึ่ง หรือ หากบนบานขอรถยนต์ชาวบ้านจะนารถของเล่นไปถวายเพื่อขอให้ได้รถ หากได้ตามที่
บนบานเอาไว้จะนารถของเล่นมาเพิ่มอีกหนึ่งคันในปีหน้าในความเชื่อเรื่องอือซาสาหรับลาหู่บ้านของ
ด้งเชื่อว่าเป็นเทพที่ช่วยคุ้มครองคนในหมู่บ้านและครอบครัวให้สงบสุข ด้วยลาหู่เชื่อว่าอือซาอยู่ในทุก
แห่งหนในธรรมชาติ ดังนั้นก่อนเริ่มเพาะปลูกจึงมีการเซ่นไหว้อือซา
1 สาหรับการตายแบบกะทันหันหรือตายโหงเมื่อนาร่างของผู้ตายไปเผาเรียบร้อยแล้ว ผู้นาครอบครัว
ต้องน ามีดไปฟัน เสาบ้ านทุกเสาให้ เป็นรอยเพราะถื อว่าเป็นการยกบ้านหลั งนี้ ให้ แก่ผู้ ตายไปแล้ ว
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ภาพที่ 4.4 ลักษณะบ้านเรือนของลาหู่
ด้วยเหตุของการสร้างบ้านใหม่บ่อยครั้งจึงทาให้กระทบกับการดูแลผลผลิตของ
โครงการหลวงเพราะการสร้างบ้านเกิดขึ้นจากการเอามื้อเอาแรงกันในชุมชนและช่วงเวลาในการปลูก
บ้านใหม่ ตรงกับช่วงการเก็บสตรอว์เบอร์รี จนบางครั้งเก็บผลผลิตไม่ทันต้องปล่อยให้ เน่าเสียหายไป
เช่นที่ จะต่อกล่าวว่า “ช่วงที่ปลูกบ้านกันนี้ ปลูกกันเยอะหลายหลัง ผมเป็นลูกเขย แม่ยายก็ส่งให้มา
ช่ ว ยงาน ช่ ว งสร้ า งบ้ า นก็ ต รงกั บ ช่ ว งสตรอว์ เ บอร์ รี อ อกพอดี อี ก บางครั้ ง เก็ บ ทั น บางไม่ ทั น บาง
สตรอว์เบอร์รี” จะต่อ (สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2558)
พิธีกินวอ ปีใหม่ของลาหู่ (เคาะจ่าเล) ปู่จองเป็นคนกาหนดช่วงวันกินวอ แต่ส่วน
ใหญ่จัดขึ้นปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี “กินวอ” หมายถึง ความสุข ความ
ปลาบปลื้ม สนุกสนาน เทศกาลปีใหม่ของลาหู่จึงเป็นการเริ่มต้นเพื่อรับสิ่งดีงามที่กาลังจะเกิดขึ้นกับ
ชีวิต ชาวลาหู่จัดงานเทศกาลกินวอ (ปีใหม่) ในช่วงเวลาใกล้กับตรุษจีนโดยพิธีกรรมดังกล่าวใช้เวลาใน
สมาชิกทุกคนในบ้านต้องอาศัยอยู่ในบ้านเดิมจนกว่าจะถึงเดือนธันวาคมหรือมกราคมจึงรื้อบ้านหลัง
เดิมทิ้ง ในการสร้างบ้านหลังใหม่เจ้าของบ้านไม่นาไม้หรือหญ้าคาจากบ้านหลังเดิมมาสร้างบ้านใหม่อี ก
นอกจากนี้พื้นที่ในการก่อสร้างบ้านจะสร้างในพื้นที่เดิมหรือย้ายที่ใหม่ก็ได้ แต่ถ้าสร้างบ้านบริเวณเดิม
บ้านหลังใหม่ไม่ฝังเสาบ้านในหลุมเสาบ้านหลังเดิน เพราะเชื่อว่าบ้านหลังเก่าได้ยกให้ผู้ตายไปแล้วจึง
ไม่ควรวางเสาบ้านทับเสาบ้านหลังเก่า
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การจัดงานทั้งหมด 5 วัน คือ วันแรกของปีเรียกว่า ขะวือเป็นวันที่กลุ่มลาหู่เตรียมงานด้วยการตัดไม้
หาฟืนซ่อมแซมบ้าน วันที่ 2 เรียกว่าเคาะต่อ เป็นช่วงเวลาซ่อมแซมบ้านดูแลทาความสะอาดบ้านวันที่
3 เรียกว่าคะเฟ้อเนตติ ในช่วงเช้ากลุ่มลาหู่ทั้งหมู่บ้านจะร่วมกันซ่อมแซมลานจะคึ และตั้งหิ้งบูชา
“พระเจ้าอือซา” กลางหมู่บ้าน กระทั่งในช่วงบ่ายคนในชุมชนเริ่มตาข้าวปุซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่ตาด้วย
ครกขนาดใหญ่จนเหนียวนุ่มแล้วนาไปปิ้ง ในแต่ครอบครัวสร้างหิ้งบูชาในบ้านโดยฝ่ายชายรับหน้าที่ทา
หิ้งบูชาเริ่มจากตัดไม้ในป่าและประกอบจนเสร็จ เครื่องเซ่นบนหิ้งบูชาประกอบด้วยข้าวปุ เนื้อหมู และ
ประดับ ตกแต่ง หิ้ งด้วยตุงสีสั นต่างๆ วันที่ 4 เริ่มด้ว ยคนในชุมชนนาข้าวปุมามอบมาให้ ปู่จองและ
รองปู่จอง จากนั้นกลุ่มลาหู่จึงแยกย้ายกันไปมอบข้าวปุให้กับ ญาติผู้ใหญ่ ครู นายอาเภอ กรมป่าไม้
หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ทหาร ในตอนบ่ายหลังจากกลับมาจากมอบข้าวปุให้ กับ ผู้ ใ หญ่
ภายในชุมชน ลาหู่ทั้งชุมชนจะร่วมกันกินเลี้ยงด้วยเนื้อหมูดา และในตอนเย็นลาหู่เต้นจะคึ วันที่ 5
กลุ่มลาหู่หยุดทางานและผลัดเปลี่ยนไปเยี่ยมเยือนญาติที่หมู่บ้านอื่นๆ คือ บ้านหนองเต่า ป่าคา
ในช่วงเวลาปีใหม่คนลาหู่ไม่ทางาน แต่จะเต้นจะคึและกินเลี้ยง กระทั่งเมื่อโครงการ
หลวงเข้ามาส่ ง เสริ ม การเกษตรท าให้ เ กิ ดปั ญหากับสถานี เกษตรเพราะช่ว งเวลาดั ง กล่ าวตรงกั บ
ช่วงเวลาสตรอว์เบอร์รีกาลังออกผลผลิตจึงทาให้ผู้นาชุมชาต้องลดวัดกินเลี้ยงและเยี่ยมญาติเหลือเพียง
10 วัน
ความเชื่อของกลุ่มลาหู่ในกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ลาหู่ที่ นิยมปลูกข้าวกินเองมากกว่าไป
ซื้อจากในเมือง แม้พวกเขาจะทานาได้แค่ปีละ 30 ถังก็ตามที ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับตานานเรื่องข้าว
ของลาหู่ที่เชื่อว่าข้าวสมัยก่อนเมล็ดใหญ่กว่ าปัจจุบันจึงไม่ต้องเพาะปลูก มาก แต่แม่หม้ายเกิดความ
ราคาญเมื่อเมล็ดข้าวมาเคาะประตูขณะที่กาลังเตรียมอาหารอยู่ในครัวจึงทาให้นางตีข้าว เมล็ดข้าว
น้อยใจจึงหนีไป ทาให้ลาหู่อดข้าว ดังนั้นหมาของกลุ่มลาหู่จึงต้องไปตามกลับมา แต่ได้ข้าวเมล็ดเล็ก
กลับมาทาให้ ลาหู่ต้ องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวและความเชื่อของกลุ่มลาหู่ส่งผลกระทบโดยตรงกับ
กระบวนการเพาะปลูก ของโครงการหลวงซึ่ง ได้รับการศึกษาวิจัย เช่น การปลูกสตรอว์เบอร์รี ตั้งแต่
เริ่มต้นเตรียมแปลงฝ่ายส่งเสริมต้องการให้เกษตรกรปลูกต้นถั่วและกลบต้นถั่วเพื่อสะสมธาตุอาหาร
ให้กับต้นสตรอว์เบอ์รีในช่วงประมาณเดือนกรกฏาคม แต่ด้วยลาหู่มีคติความเชื่อที่ต้องนาข้าวเหนียว
ปลูกเองมาตาข้าวปุกเพื่อบูชาเทพประจากลุ่มในช่วงปีใหม่จึงทาให้ในช่วงเวลาดังกล่าวลาหู่ทิ้งพื้นที่
ปลูกสตรอว์เบอร์รีไปทานาและเพาะปลูกลิ้นจี่ จนกระทั่งประมาณเดือนสิงหาคมจึงกลับมาดูแลแปลง
เพาะปลูกอีกครั้ง
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นอกจากนี้ความสัมพันธ์ภายในชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสามารถในการผลิต
กล่าวคือในอดีตการเกี่ยวดองในกลุ่มลาหู่เป็นกฎระเบียบที่สาคัญของชุมชนและมีกฎข้อห้ามแต่งงาน
กับคนกลุ่มอื่น ดังเช่นจะหลู่ลูกชายปู่จองได้กล่าวว่า
ในอดีตกฎห้ามคนบ้านลาหู่แต่งงานกับคนกลุ่มอื่นเป็นโทษหนักเพราะถือเป็นการ
ผิดผีอย่างหนึ่งแต่ในปัจจุบันกฎดังกล่าวเริ่มผ่อนปรนมากขึ้นเหลือเพียงเสียหมู (ฆ่า
หมูเลี้ยงทาบุญ)และจ่ายค่าปรับเข้าคณะกรรมการชุมชนแทน
จะหลู่ (สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2558).
ลักษณะครอบครัวบ้านขอบด้งเป็นครอบครัวขยายประกอบด้วยพ่อ แม่ ครอบครัว
ของลู ก สาวและลู ก เขยที่ แ ต่ ง งานเข้ า มาอยู่ กั บ ฝ่ า ยผู้ ห ญิ ง เมื่ อ ลู ก เขยเข้ า มาอยู่ กั บ ฝ่ า ยหญิ ง ต้ อ ง
กลายเป็นแรงงานให้กับบ้านฝ่ายหญิง สินทรัพย์ส่วนตัวที่นามาไม่ว่าจะเป็นเงิน รถยนต์ ต้องกลายเป็น
ของส่วนกลางภายในครอบครัวของฝ่ายหญิงทั้งหมด เช่นที่ทิมลูกเขยชาวอีสานที่แต่งงานเข้ามากล่าว
ว่า “รถที่ส่งเงินดาวน์ไปแล้วซึ่งเป็นเงินของผม แต่เงินที่ส่งผ่อนใช้เงินครอบครัวของฝ่ายหญิง ถ้าเลิก
กับแฟน ผมก็กลับได้แต่ตัวรถต้องอยู่ที่บ้านแฟน” ทิม ( สัมภาษณ์,16 มกราคม 2558 )และรายได้จาก
การทางานของครอบครัวต้องให้แม่ยายจึงทาให้แม่ยายเป็นผู้ดูแลรายรับรายจ่ายของครอบครัวทั้งหมด
ดังนั้นผู้หญิงชาวลาหู่จึงมีอานาจในการตัดสินใจเรื่องการเงิน
เนื่องจากระบบเครือญาติของลาหู่ยึดเอาการสืบสายโลหิตทางฝ่ายแม่(Matrilineal)
ผู้หญิงมีบทบาทเกี่ยวกับพิธีกรรมภายในบ้านดังจะเห็นได้จากพิธีขึ้นบ้านใหม่ ผู้หญิงเป็นผู้ร่วมประกอบ
พิธีกรรมกับหมอผีประจาชุมชน สาหรับฝ่ายชายมีสิทธิขอแยกครอบครัวมาตั้งบ้านเป็นของตนเองเมื่อ
เป็นแรงงานให้กับฝ่ายหญิงประมาณ 3-4 ปี (Matilocal) แม้ฝ่ายชายแยกครอบครัวเป็นของตนเอง
แล้วแต่เมื่อแม่ยายเรียกร้องขอความช่วยเหลื อเรื่องแรงงาน การเงิน ฝ่ายชายจาเป็นต้องให้ความ
ช่วยเหลือเช่นเดิม
ดังนั้นการทางานของฝ่ายชายโดยเฉพาะลูกเขยที่แต่งงานเข้ามาเป็นแรงงานของ
ฝ่ายหญิง ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการทางานเพียงเพื่อเป็นหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจากแม่ยายของ
ตนเอง เพราะ ผู้ชายไม่ได้รับงิน จากการทางานโดยเฉพาะเงินรายได้จากพืชเศรษฐกิจของครอบครัว
เช่น สตรอว์เบอร์ รี ผั ก GAPs เป็ นต้น กลุ่ มลู กเขยมักหนีงานประจาของตนเองเข้าไปในป่ า หลั ง
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หมู่บ้านเพื่อไปสังสรรค์ดื่มสุราจนเย็นแล้วจึงกลับบ้าน ลูกเขยส่วนหนึ่งมักกล่าวถึงความรู้สึกเบื่อหน่าย
กับการทางานว่า “ผมต้องทาตามหน้าที่ไป แม่ยายว่าให้ทาไรก็ว่ากัน เราเป็นแค่ผู้อาศัยเขา เงินที่หา
มาได้ก็ต้องให้เขาหมด ทางานไปก็ไม่ได้ตัง ไม่มีเงินเก็บส่วนตัวจะแยกครอบครัวก็ต้องมีเงิน บางครั้งผม
ก็อู้งานบางไปแอบหลับ ไปแอบกินเหล้าในป่า” จะต่อ (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2560).
ชาวลาหู่ควรดูแลต้นสตรอว์เบอร์รีทั้งการตัดหญ้า ฉีดสารเคมี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี
แต่ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มผู้ชายที่เป็นแรงงานไม่ได้ดูแลต้นสตรอว์เบอร์รี ส่งผลกระทบกับขนาดและ
จานวนผลผลิต
สรุป
นักวิจัยและฝ่ายส่งเสริมของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางทางานภายในสถานีเกษตร
ซึ่งถือเป็นสถานีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรที่ควรเป็นการทางานที่ดาเนินไปตามกฎระเบียบ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างเข็มงวด แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เริ่มตั้งแต่ภายในแปลงทดลองของสถานีเกษตร
นั ก วิ จั ย สถานี ต้ อ งการต่ อ รองกั บ สิ่ ง ที่ อ ยู่ น อกเหนื อ จากหลั ก การวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นั้ น มี
ความสาคัญกับการผลิตความรู้ เช่น ระบบรุ่นพี่รุ่นน้องของสถาบัน ระบบอาวุโสภายในสถานี ร่วมถึง
ระบบความเชื่อและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายในแปลงทดลอง เป็นต้น กระทั่งเมื่อความรู้ดังกล่ าวถู ก
เผยแพร่ไปยังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรถึงแม้ว่านักวิจัยและฝ่ายส่งเสริม มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
เพาะปลูกด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ก็ตามหากในทางปฏิบัติจริง ภาพของโครงการที่ได้รับการยอมรับ
จากคนในชุมชนต่างๆและสร้ างความกิน ดีอ ยู่ดี ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เจ้าหน้าที่โ ครงการไม่ส ามารถ
ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนดังกล่าวได้ ดังเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยต้องปฏิสัมพันธ์
กับกลุ่มชาติพันธุ์ในลักษณะต่ างๆ ร่วมถึงเปิดทางให้กับวิถีชีวิตความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในบท
ต่อไปผู้ศึกษากล่าวถึงวิทยาศาสตร์ ของสถาบันไทย ที่ถูกต่อรอง ปะทะ ผสานเพื่อนามาปรับใช้ให้เข้า
กับสังคมไทยและการเสริมสร้างสภาพของสถาบันกษัตริย์ไทย
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
งานวิชาการด้านกษัตริย์ศึกษากล่าวถึงกลุ่มบุคคลสาคัญในการสถาปนาอานาจให้กับ
กษัตริย์ทั้งทหารในนามของพ่อขุนอุปถัมภ์ เช่นทักษ์ เฉลิมเตียรณ(2526) กลุ่มปัญญาชนเพื่อสร้างพระ
ราชอานาจนา(2550)ของชนิดา ชิตบัณฑิต ราชสานักเครือข่าย McCargo(2005) และความเชื่อทาง
ศาสนาพุทธเพื่อสร้างความเป็นจั กรวานทิน Tambiah(1976)กลุ่มบุคคลและความเชื่อ ดังกล่ าวได้
สร้างอานาจและความชอบธรรมทางการเมืองให้กับกษัตริย์ ไทยจนทาให้เกิดการสร้างสภาวะที่ธงชัย
เรียกว่า ความล้นเกินของความนิยมในตัวกษัตริย์ (Hyper-Royalist) โดยพระราชอานาจดังกล่ าวมี
ความเข้มแข็งและสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้นแก่คนทุกหมู่เหล่า
ผลการศึกษาทาให้เห็นว่านอกจากความเชื่อทางศาสนาและกลุ่มเครือข่ายราชการที่มี
บทบาทสาคัญในการสร้างพระราชอานาจนาให้เกิดขึ้นแล้ว นักวิทยาศาสตร์ของสถานี เกษตรหลวง
อ่างขางมีบทบาทสาคัญกับการสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นกับสถาบันกษัตริย์โดยแบ่งช่วงเวลาในการ
ทางานของโครงการหลวงออกเป็น 3 ช่ว ง คือ 1. ยุคสงครามเย็น 2.ยุคกษัตริย์นักพัฒ นาและ 3.
โครงการหลวงเข้าสู่ระบบตลาด
5.1 ยุคสงครามเย็น
ภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ที่แ ก้ปัญหาความยากจนให้กับพสกนิกรในชนบทเริ่มถูก
สร้างขึ้นต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ดังเช่นพระราชวังที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสมมติ
เทพตามหลักศาสนาฮินดูและพุทธเช่นอดีตถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานีวิจัยส่วนพระองค์เนื่องใน
การเกษตร คือ พระตาหนักจิตรลดารโหฐานกลายเป็นสถานีทดลองส่วนพระองค์เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ทางการเกษตรไปยังพสกนิ กรผู้ยากไร้ผ่านศูนย์วิจัยและพัฒ นาสถานีเกษตรบนพื้นสูง ด้วย
มุมมองของรัฐต่อชนบนพื้นที่สูง เห็นว่าเป็นต้นเหตุของการสูญเสียพื้นที่ป่าและเป็นภัยกับความมั่นคง
ดังนั้นรัฐไทยจาเป็นต้องเข้าไปบริหารจัดการ/ปรับเปลี่ยนพื้นที่ผ่านโครงการความร่วมมือจากเครือข่าย
ทางสังคมทั้งจากภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะองค์กรภายในประเทศที่มีบทบาทสาคัญ คือ
สถาบันกษัตริย์ เช่น สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางที่เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการหลวงพระบรม
ราชานุเคราะห์ชาวเขา”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งสถานีเกษตรอ่างขางขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512
จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อพื้นที่จากชนบนพื้นที่สูงจานวน 10 ไร่ เพื่อสร้างสถานีวิจัยพืช
เมืองหนาว เบื้องต้นในหลวงทรงมอบหมายให้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระราชประสงค์
หม่ อ มเจ้ า ภี ศ เดชชั ก ชวนกลุ่ ม นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ส ายเกษตรที่ เ ป็ น พระญาติ แ ละคณาจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมงานการพัฒนาชาวเขา ในระยะแรกคณะมี
ลั กษณะการทางานแบบอาสาสมัครเยี่ยมเยียนชาวเขาเพื่อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการทาเกษตรที่
เหมาะสมโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานออกเป็น 4 เขต มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรแม่โจ้ และกองทัพอากาศ
น้อมเกล้าถวายเฮลิคอปเตอร์ใช้ในโครงการช่วงวันอาทิตย์ คณาจารย์อาสาสมัครที่สาคัญ เช่น ศ.ปวิณ
ปุ ณ ศรี รั บ ผิ ด ชอบทางด้ า นไม้ ผ ล ศ.ดร.วั ฒ นา เสถี ย รสวั ส ดิ์ รั บ ผิ ด ชอบทางด้ า นผั ก ดร.สั นทัด
โรจนสุนทร รับผิดชอบทางด้านดิน เป็นต้น
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีสถานะที่สาคัญ 2 ด้าน คือ 1.สถานีวิจัย สถานีเกษตรหลวง
อ่างขางเป็นหนึ่งใน สถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงที่มีทั้งหมด 4 แห่ง ในแต่ละแห่งตั้งอยู่ในระดับ
ความสูงจาก ระดับน้าทะเลที่แตกต่างกันเพื่อเป็น พื้นที่ตัวอย่างศึกษางานวิจัยสภาพพื้นที่สูงและกลุ่ม
ชาติพัน ธุ์ ซึ่ง บริ เวณดอยอ่างขางมี กลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งหมด 4 กลุ่ ม คือ ดาระอั้ง ไทใหญ่ ลาหู่ และ
จีนยูนนาน และ 2.ศูนย์พัฒนา ลักษณะศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
นักวิจัยภายในสถานีเกษตรฯ มี ทั้งหมด 3 ระดับ คือ นักวิทยาศาสตร์ระดับคณาจารย์
นักวิชาการระดับปฏิบัติการและผู้ช่วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ระดับคณาจารย์ประกอบด้วยคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่และแม่โจ้ที่ร่วมมือกับ ผู้ชานาญการจากประเทศโลกเสรี
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ระดับคณาจารย์มีทั้งส่วนที่พานักอยู่ในสถานีเกษตรฯ ณ ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อศึกษา
ถ่ายทอดเทคนิคในการเพาะปลูกใหม่ๆและกลุ่มที่ส่งนักศึกษาปริญญาโทมาทางานร่วมกับนั กวิชาการ
ระดับปฏิบัติการโดยมีกลุ่มไทใหญ่เป็นผู้ช่วยเก็บข้อมูลเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาสายพันธุ์และ
วิธีการเพาะปลูกต่อไป กระทั่งคณาจารย์พัฒนาสายพันธุ์ได้ตามที่ต้องการแล้ว มูลนิธิโครงการหลวง
ส่วนกลางจะส่งพันธุ์ดังกล่าวมายังสถานีเกษตรซึ่งเจ้าหน้าที่วิชาการระดับปฏิบัติของสถานีเกษตรรับ
หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม หมายถึง กลุ่มคนที่นาสายพันธุ์พืช และเทคนิคการเพาะปลูกที่ได้จาก
การวิจัยไปส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์เพาะปลูก
เมื่อพิจารณากลุ่มนักวิทยาศาสตร์มีแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ในลั ก ษณะจดบั น ทึ ก (inscription)และตี ค วาม(translation) และส่ ง ไปต่ อ กั น ไปมาในเครื อ ข่ า ย
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(network)ของผู้กระทาการด้วยกันเป็นสิ่งที่เรียกว่า Immutable mobiles เพื่อสร้างองค์ความรู้โดย
มี 4 ขั้น ตอน คือ 1.การวัดค่า(meter) คือ การเปลี่ ยนปรากฏการณ์ธ รรมชาติที่เป็นนามธรรมให้
กลายเป็นตัวเลขเพื่อวัดค่า สร้างมาตรฐานและบันทึก เช่น ปริมาณน้าฝน ความกดอากาศ ระยะเวลา
ความหนาวเย็น เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบผล 2.ขอบเขต(scope)คือ การ
กาหนดเป้าหมายของสิ่งที่วิจัยอย่างชัดเจน เช่ น กาหนดพื้นที่อ่างขาง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ชุมชน
พื้นที่ทากินโดยใช้เครื่องมืออย่างแผนที่ กล้องวัดมุม สารวจในพื้นที่จริงเพื่อกาหนดพิกัด 3.การเขียน
(graph) คือ นาข้อมูลในด้านอุทกศาสตร์ การทาแผนที่ ภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์วรรณาที่ได้จากการวัด
เป็นตัวเลขมาเรี ยกลาดับ จัดแยกประเภทเพื่อนาเสนอเป็นตัวหนังสื อ กราฟ สมการ ตาราง และ
4.ระเบี ย บ (manipulate) ข้อมูล ดังกล่ าวถูกนามาตีความเพื่อสร้างเป็นระเบียบข้อบังคับส าหรับ
บริหารจัดการพื้นที่ ผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติ
ด้ว ยสภาพพื้น ที่ดอยอ่างขางมีลั กษณะเฉพาะในฐานะที่เป็นพื้นที่สู งจากระดับน้าทะเลกว่า
1,300 เมตร สภาพอากาศหนาวเกือบตลอดทั้งปีร่วมถึงความรู้ “เกษตรบนพื้นที่สูง” ถือเป็นสิ่งใหม่ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ฉะนั้นแรกเริ่มของโครงการจึงเป็นการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่ คือ ภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ และศึกษาข้อมูลชาติพันธุ์วรรณาเพื่อสร้าง แนวทางบริหารจัดการพื้นที่ขึ้นใหม่
โดยในงานวิจั ยในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2512-2520 ของโครงการเป็นไปเพื่อการคัดเลือกพันธุ์พืชที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เข้ามาทดลองภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง กลุ่มนักวิจัยระดับคณาจารย์
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คณาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและคณาจารย์จากโลกเสรีใช้สถานี
เกษตรหลวงอ่างขางเพื่อทดลองเพาะปลูกพืชในเขตหนาวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และได้รับความ
ช่ว ยเหลือจากนั กวิจั ยสถานีในการทางาน แต่ในช่ว งเวลาดังกล่าวมีกลุ่มคณาจารย์จานวนไม่มาก
เพราะเป็นช่วงเวลาที่คณาจารย์สายวิทยาศาสตร์เกษตรพึ่งกลับจากต่างประเทศ กลุ่มพืชแรกๆ ที่ทาง
สถานีส่งเสริมให้ชุมชนบริเวณรอบข้างเพาะปลูก เช่น มันฝรั่ง พลับ ท้อ กลุ่มพืชดังกล่าวเป็นพืชเมือง
หนาวที่ต้องการความหนาวเย็นที่ระดับใกล้เคียงกับประเทศไทยจึงทาให้กลุ่มพืชบางส่วนที่ต้องการ
ความหนาวเย็นยาวนานมากกว่าไม่สามารถเพาะปลูกได้บริเวณดอยอ่างขาง
ดังนั้นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถาบันวิจัยที่ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพ
พื้นที่และสร้างความรู้ “เกษตรพื้นที่สูง” และนาความรู้ดังกล่าวไปวางแผนบริหารจัดการต่อไป แต่
กิจกรรมส่งเสริมพืชเมืองหนาวในช่วงแรกยังไม่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มชาติพันธุ์มากเท่าที่ควรเพราะ
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับฝิ่นและธรรมเนียมปฏิบัติของกลุ่มชาติพันธุ์
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5.2 ยุคกษัตริย์นักพัฒนา
ภาพของสถาบั น กษัตริย์ถูกนาเสนอต่อสาธารณชนในฐานะผู้ มาโปรดเหมือนดั่งเช่น
พระมหาชนก พระโพธิสัตว์ที่ทรงบาเพ็ญบารมีเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์โดยได้รับความช่วยเหลือ
จากพราหมณ์หรือเหล่านักวิทยาศาสตร์ของพระองค์ในการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้พสกนิกร
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ทางานกับโครงการหลวงเริ่มมี
บทบาทสาคัญในการปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายกลุ่มอื่นๆ เช่น ดร. สันทัด โรจนสุนทร เข้าเรียนวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร(หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2532 กับกลุ่มนักธุรกิจสาคัญในชั้นปี
เดี ย วกั น เช่ น ดร.ชุ ม พล พรประภา ธนิ น ท์ เจี ย รวนนท์ สุ ท ธิ เ กี ย รติ จิ ร าธิ วั ฒ น์ ปราเสริ ฐ
ปราสาททองโอสถ และ ศ. ปวิณ ปุณศรี เป็นประธานคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤตใน พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ.2535 เป็นต้น
กลุ่ ม นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ส ายเกษตรอธิ บ ายปั ญ หาความยากจนของราษฎรไทยในถิ่ น
ทุรกันดานเกิดจากชุมชนนั้นๆอยู่ใน “เขตวิกฤต” จึงทาให้นักวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนโครงการดาริ
จัดตั้ง “สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต” ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนและแก้ปัญหาให้ชุมชนต่างๆ ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ในเชิงเทคนิค เช่น การปรับปรุงพืช
และสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร เป็นต้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โครงการสงเคราะห์ชาวเขาขยายงานออกไปยังภู มิภ าคต่างๆ จึง
เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการหลวง” พร้อมทั้งมีนโยบายทาการตลาดผลิตภัณฑ์เอง ตราสินค้า “ดอยคา”
จึงถือกาเนิดขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2535 โครงการได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อ
เป็นองค์กรนิติบุคคลและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสมัยนายอานันท์ ปันยารชุน(2535)จัดสรร
งบประมาณ/อุปกรณ์/บุคลากร ให้ กับโครงการหลวงเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการบริหารจัดการในเชิง
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ โ ครงการหลวงน าข้ อ มู ล ด้ า นธรณี วิ ท ยา อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา อุ ท กศาสตร์ แ ละ
ชาติพันธุ์วรรณา มาพัฒนาจนกลายเป็นแผนผังสาหรับบริหารจัดการพื้นที่ด้วยการจัด zoning กลุ่ม
ชาติพันธุ์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แหล่งเพาะปลูกพืชและสัตว์ในแต่ละชนิด ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.
กลุ่มศูนย์ที่มีระดับความสูงค่อนข้างมากระดับความสูงเกิน 1,000 เมตร 2. กลุ่มศูนย์ที่มีระดับความสูง
ปานกลางระดับความสูงระหว่าง 800 - 1,000 เมตร และ 3. กลุ่มศูนย์ที่มีระดับความสูงค่อนข้างต่า
ระดับความสูง ระหว่าง 400 – 800 เมตร สาหรับสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขางจัดอยู่ในพื้นที่สูงจาก
ระดับน้าทะเล 1,400 เมตร มีระยะความหนาวเย็นกว่า 300 ชั่วโมง เป็นพื้นที่เหมาะสมกั บ พืช ที่
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ต้องการความหนาวเย็น ตัวอย่างเช่น พลับ สตรอว์เบอร์รี สาลี่ และผักปลอดสารพิษ เป็นต้น
กระทั่งปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา ทหารและตารวจจับกุมผู้ปลูกฝิ่นอย่างจริงจังจนทาให้
กลุ่มชาติพันธุ์ต้องยอมรั บ กิจ กรรมส่ งเสริมจากโครงการ คือ การเพาะปลู กพืชเมืองหนาวมากขึ้น
นอกจากการปราบปรามแหล่งเพาะปลูกฝิ่นอย่างจริงจังโดยเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายความมั่นคงแล้ว ความสาเร็จ
ในการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรกับหมู่บ้านของด้งเกิดจากกลุ่มลาหู่เห็นว่ารายได้จากผลผลิตของ
โครงการที่เพิ่มขึ้น ชาวลาหู่บ้านขอบด้งเลิกปลูกฝิ่นและหันไปปลูกสตรอว์เบอร์รี ท้อ บ๊วย พลั บ แทน
ฝิ่น แต่ละครอบครัวของบ้านขอบด้งจะรับพืชเมืองหนาวของโครงการไปปลูกครอบครัวละ 2 ชนิด แต่
สตรอว์เบอร์รีเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน เพราะได้รับผลตอบแทนเป็นจานวนกว่าแสนบาทต่อ
ครอบครัว
5.3 โครงการหลวงเข้าสู่ระบบตลาด
ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 2539 พระราชนิพนธ์เรื่องพระ
มหาชนกออกจาหน่ายและได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ กระทั่งช่วงหลังปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา กลุ่ม
เครือข่ายสถาบันกษัตริย์ได้เปรียบเทียบพระมหาชนกในฉบับพระราชนิพนธ์เป็นในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่
ทรงบาเพ็ญบารมี ช่วยเหลือพสกนิกรด้วยความเพียร จนบ้านเมืองสงบสุขแล้วจึงออกผนวชและตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้า ต่อไป กลุ่มเครือข่ายสถาบันกษัตริย์ ได้ตีความเนื้อเรื่องในพระราชมหาชนกฉบับ
พระราชนิ พ นธ์ ตอนฟื้ น ฟู ต้ น มะม่ ว ง หมายถึ ง สั ง คมไทยที่ ก าลั ง ถู ก ท าลาย เพราะความละโมบ
ความเห็นแก่ตัวเหมือนเช่นข้าราชบริพารในพระมหาชนกต่างแย่งชิงเก็บผลมะม่วงจนทาให้ต้นไม้หัก
โค่นลง อีกประการหนึ่งที่ได้รับการตีความจากเครือข่ายสถาบันกษัตริย์ คือ ทรัพย์สินที่มีค่าหากอยู่
ท่ามกลางคนเขลา เบาปัญญา ก็มีสิทธิ์หมดไป หรือ ถูกทาลายไปในที่สุด ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงนัยยะที่
ซ่อนไว้ในพระมหาชนก คือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงเปี่ยมไปด้วยปัญญาบารมี
และมีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับสังคมผ่านการเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาเพื่อความอยู่รอดของสังคม
กลุ่ มเครื อข่ายสถาบั นอธิบายลั กษณะการฟื้นฟูมะม่ว ง หมายถึงการฟื้นฟูสั งคมด้ว ย
วิธีการต่างๆ เช่น การเพาะเมล็ด คือ การนาเมล็ดมาเพาะให้โตเป็นต้นกล้าและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่
ต่อไป เปรียบเสมือนการนาสมาชิกรุ่นเยาว์แต่ละคนมาอบรมบ่มเพาะให้การศึกษา ใส่ปัญญา ใส่ความรู้
คุณธรรมตั้งแต่เยาว์วัย ให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้ผิดชอบชั่วดี สามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแส
มิจฉาทิฐิได้อย่างมั่นคง และวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่น การทาชีวาณูสงเคราะห์ หมายถึงการเพาะ
เนื้อเยื่อ คือ การนาเอาเซลล์เนื้อเยื่อของต้นไม้ออกมาเพาะใหม่ซึ่งวิธีการนี้เราจะได้กล้าใหม่ ในปริมาณ
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ทีละมากๆ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สามารถก่อผลสะเทือนได้ทีละมากๆ และเปลี่ยนจิตสานึกใน
ระดับดีเอ็นเอของผู้คน
ในช่วงเวลาเดียวกันโครงการหลวงในฐานะโครงการวิทยาศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์ไทย
ได้ รั บ คว ามช่ ว ยเหลื อ จาก กลุ่ ม คณาจารย์ ส ายเกษตร ในช่ ว งก่ อ นหน้ า ปี พ. ศ. 2540
มูลนิธิโครงการหลวงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทดอยคาเตรียมพร้อมสาหรับการก้าวเข้าสู่ระบบตลาด
โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชที่ผลิตในโครงการ บริษัทได้ส่งนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยทางด้านเกษตรของไทยไปศึกษาต่อยังประเทศต้นทางของพืชชนิดนั้นๆและเป็นพืชที่
ได้รับความนิยมจากตลาดโลกในกลุ่มประเทศโลกที่หนึ่งอาทิ อเมริกา ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ด้วย
ทุนการศึกษาของสถาบันกษัตริย์ กระทั่งในงานสัมมนาวิจัยโครงการหลวงในช่วงปี พ.ศ.2540 บริษัท
ได้แบ่งผู้รับผิดชอบการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชแต่ละชนิดร่วมทั้งรับมาตรฐานการผลิตเข้ามาใช้กับโครงการ
จึงทาให้บุคลากรของโครงการในระดับนักวิจัยสถานีต้องรับมาตรฐานในการผลิตของกลุ่มประเทศโลก
ที่หนึ่งเข้ามาใช้ในพื้นที่ชุมชนเพื่อการแข่งขันผลิตสินค้าที่สัมพันธ์กับบริบทโลก
กระทั่งในปี พ.ศ.2544-2545 โครงการหลวงเริ่มต้นจัดโซนแหล่งเพาะปลูกเกี่ยวข้องกับ
ระบบ ERP บริหารการผลิต คัดบรรจุภัณฑ์ สืบค้นและวางแผนการตลาดเพื่อผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลได้
ถึงระดับแปลงเพาะปลูกโดยแต่ละครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมีรหัสของตนเอง เช่น “ 7001-0045”
(“รหัสโครงการ –รหัสเกษตรกร”) นอกจากนี้รหัสดังกล่าวมีความสาคัญกับการแรกเข้าเป็น สมาชิก
สหกรณ์ที่โครงการหลวง ได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินกู้สาหรับจัดซื้อพันธุ์ สารเคมี ปุ๋ย จากร้านค้าที่
ได้รับอนุญาตจากสถานีเกษตร เท่านั้น นักวิจัยของสถานีต้องการแบ่ง พื้นที่เพาะปลูกบ้านขอบด้งแบ่ง
ออกเป็น 4 โซน คือ โซนเห็ดพอร์โทเบลโล ดอกคาราลินลี่ ผัก GAPs และสตอว์เบอร์รี
นักวิจัยและฝ่ายส่งเสริมของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางทางานภายในสถานีเกษตรเพื่อ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเพาะปลูกด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ หลังจากนักวิจัยดาเนินงานทดลองภายใน
สถานี จ นเป็ น ที่น่ า พอใจของคณาจารย์ และหั ว หน้ านั กวิจั ย แล้ ว ความรู้ พันธุ์พืช และเทคนิ ค การ
เพาะปลูกดังกล่าวจะถูกส่งต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเพื่อนาไปเผยแพร่ยังเกษตรกรต่อไป อย่างไร
ก็ตามฝ่ายส่งเสริมต้องพบกับอุปสรรคในการทางานจากปัจจัยภายนอกสถานีทั้งเงื่อนไขด้านกายภาพ
ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มลาหู่ที่มีส่วนทาให้การดาเนินงานส่งเสริมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
วางเอาไว้
แม้ว่ากลุ่มลาหู่ตอบรับและผ่อนปรนกฎระเบียบของกลุ่มตนเองดังเช่นความเชื่อในเรื่อง
ฤกษ์ยามที่เคยเข้มงวดในการทางานได้ยกเลิกหรือผ่อนปรนได้บางกรณี คือ เพิ่มบ้านสาหรับประกอบ
พิธีกรรมสะเดาเคราะห์ และเมื่อลาหู่รับสตรอว์เบอร์รีเข้ามาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของชุมชนทาให้
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เกิดการผสานความเชื่อของกลุ่มเข้ากับพืชเศรษฐกิจ คือ กลุ่มลาหู่ทาบุญเรียกขวัญสตรอว์เ บอร์รี่
(สตาโบริโอปูติเลอ)เพื่อให้สตรอว์เบอร์รีออกดอกและผลผลิต พิธีกรรมดังกล่าวมีนัยยะราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณบุญคุณ “อือซาเดินดิน” ที่ทรงสร้างรายได้ให้กับชุมชน
อย่ างไรก็ตาม ภาพที่เคยเข้าใจว่าพสกนิกรที่เข้าร่ว มโครงการมีความกินดีอยู่ ดี แ ละ
ยอมรั บ กิจ กรรมส่ งเสริ มของโครงการ แต่ในข้อเท็จจริง กลุ่ มลาหู่ ที่เข้าร่ว มโครงการไม่ได้ย อมรั บ
แนวทางปฏิบัติที่ฝ่ายส่งเสริมตั้งใจเอาไว้ ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจ คือ รายได้จากการ
ขายผลผลิตของโครงการหลวงราคาขึ้นลงเช่นเดียวกับพืชเศรษฐกิจทั่วไปจึงทาให้รายได้ ไม่พอกับ การ
ยังชีพ ลาหู่รับพืชเศรษฐกิจอื่นเข้ามาเพาะปลูกเพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้วัฒนธรรมประเพณีของ
กลุ่มลาหู่ที่มีช่วงเวลาประกอบพิธีกรรมอยู่บ่อยครั้งและปัจจัยทางด้านสังคมที่ทาให้กลุ่มแรงงานไม่
สามารถทาการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่
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