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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บทคัดยอ
ในบทความนี้ผูเขียนเลือกที่จะวิเคราะหเฉพาะพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ภายใตชื่อ “โครงการหลวง” ในประเด็น
ความสัมพันธระหวาง โครงการหลวง กับประชาชนชายขอบ กับการสราง
อั ต ลั กษณ ช าติ พั น ธุ ข องคนชายขอบในโครงการหลวง ด ว ยแนวคิ ด คติ นิ ย ม
การหนาที่ (functionalism) และโครงสรางหนาที่ (structural-functionalism)
รวมกับแนวคิดการจัดโครงสรางความสัมพันธทางสังคม(structuration) ในภาวะ
อิงอาศัยซึ่งกันและกัน (duality) ระหวางเสรีภาพในการกระทําของบุคคลกับ
โครงสรางสังคม รวมถึงแนวคิดการรื้อสรางพื้นที่ทางสังคมใหมใหกับโครงการของ
สถาบันกษัตริย (deconstruction / reconstruction) โครงการหลวงทําหนาที่
สถาบันทางสังคมในโครงสรางสังคมไทย โดยโครงการหลวงไดทําหนาที่สราง
พื้นที่ทางสังคมใหกับคนชายขอบ เริ่มจากรูปแบบของการสงเคราะห ตอมาปรับ
มาเปนการพัฒนาสังคม สรางอาชีพใหคนชายขอบ และปจจุบันไดทําหนาที่ใน
รูปขององคกรภาคประชาสังคม พัฒนาการของโครงการหลวง สอดคลองกับ
ขบวนการประชาสังคม คือ ทําหนาที่ตอบสนองความตองการของประชาชน
ในสวนที่กลไกราชการปกติไมสามารถทําไดดี รวมทั้งโครงการหลวงไดมีสวนชวย
ดึงคนชายขอบ ซึ่งเคยถูกมองวาไมมีคุณคา ใหมีสวนใกลชิดกับศูนยกลางอํานาจ
* ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร., สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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และทําใหเห็นรูปธรรม ของสังคมพหุวัฒนธรรมที่ชัดเจนขึ้น แมจะไมสมบูรณ
เต็มที่ก็ตามดวย
ในโครงสรางสังคมไทยปจจุบั น โครงการหลวงไดทําหนา ที่ในฐานะ
สถาบันทางสังคม หลังจากที่ระบอบกษัตริยไดถูกลดอํานาจหนาที่ในสถาบันการ
ปกครองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เปนการสรางโครงสราง
ความสัมพันธระหวางสถาบันกษัตริยกับประชาชนในรูปแบบที่แตกตางไปจาก
เดิม
คําสําคัญ: โครงการหลวง, รัฐ, ภาคประชาสังคม, โครงสรางสังคมไทย, สถาบัน
ทางสังคม
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Special Article:
The Royal Project: Interface between Government
and Public Sector
Amara Pongsapich**

Chulalongkorn University
Abstract
In this article, functional analyses of “The Royal Project”
initiated by the late King Rama IX are presented. The relationship
between the Royal Project and ethnic marginal people started from
the project adopting philanthropy concept at first, and then
later shifting to adopting social/community development concept.
At present the Royal Project is functioning as a civil society
organization, responding to the needs of the people in areas where
government social services cannot be provided adequately.
The development process of the Royal Project follows the pattern of
development of civil society movement in Thailand. The project has
been giving social space to marginal people in Thai society. Although
not quite successful, the inclusive de-marginalization process has
brought ethnic minorities closer to the center of power leading
toward a more realistic culturally plural society.
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In the present Thai social structure, the Royal Project has
been functioning as a social institution representing the monarchy
after the absolute power of the monarchy in the political institution
has been replaced in 1932.
Keywords: The Royal project, Government, Public sector, Thai social
structure, Social institution
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บทนํา
เนื่องจากบทความนี้เปนเพียงขอเขียนชิ้นเล็กๆ ที่มีพื้นที่จํากัด ผูเขียน
จึงเลือกที่จะเริ่มที่ “โครงการหลวง” ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยจะเลือกใชขอมูลเฉพาะบางสวนและนําเสนอใน
บางมิติเทานั้น อยางไรก็ดี เนื้อหาโดยรวมของบทความนี้อาจขยายเกินขอบเขต
ของ “โครงการหลวง” ในบางสวน เนื่องจากพระราชกรณียกิจตางๆ มีลักษณะ
เชื่อมโยงและคาบเกี่ยวกันอยูดวย และเนื่องจากโครงการหลวงไดพัฒนาจาก
โครงการพระบรมราชานุเคราะหชาวเขาในระยะแรก ผานการเปลี่ยนชื่อมา
หลายครั้ง จนถึงป พ.ศ.2523 จึงใชชื่อ “โครงการหลวง” ในบทความนี้ ผูเขียน
จะใช ชื่ อ “โครงการหลวง” ในความหมายกว า งที่ รั บ รู กั น ทั่ ว ไป และจะไม
เครงครัดในการใชชื่อที่ตางกันในชวงเวลาที่ตางกัน
1. โครงสรางสังคมและสถาบันทางสังคม
คําว า “โครงสร างสั งคม” นาจะเป นคํ าสามั ญสํ าหรั บผูที่ ศึ กษาสั งคม
วิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา พจนานุ ก รมศั พ ท สั ง คมวิ ท ยาอั ง กฤษ-ไทย ของ
ราชบัณฑิตยสถานอธิบายวา
“โครงสร า งสั ง คม คื อ แบบแผนความสั ม พั น ธ
ระหว า งองค ป ระกอบต า งๆ ของระบบสั ง คม เช น สถาบั น
ตางๆทางเครือญาติ ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ
ซึ่งรวมถึง บรรทัดฐาน คานิยม และบทบาททางสังคมของ
สถาบั น เหล านั้ นด วย โครงสร างสั งคมเป นเครื่ องมื อในการ
วิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมและความสั ม พั น ธ ข องคนในสั ง คม”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 230)
รูปธรรมของ “โครงสรางสังคม” มีหลายแบบ ในสังคมเรรอน สังคม
ชนเผา สังคมชาวไรชาวนาชาวประมง ระบบเครือญาติเปนกลไกพื้นฐานที่ยึดโยง
องคประกอบตางๆ ของสังคมไวดวยกัน ทางดานเศรษฐกิจ ระบบเครือญาติเปน
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เครือขายในการผลิตและการทํามาหากิน ทางดานการปกครอง ระบบเครือญาติ
เปนกลไกกําหนดผูนําและผูตาม สวนในสังคมเกษตรกรรมสมัยใหมหรือสังคม
อุตสาหกรรม กลไกที่ทําหนาที่ยึดโยงองคประกอบตางๆ ในสังคมเขาไวดวยกัน
อาจเปนชนชั้นหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม คือ ชนชั้นแรงงานซึ่งเปนผูผลิต กับ
ชนชั้นนายทุนผูควบคุมการผลิต และในสังคมศักดินาองคประกอบแยกเปนชน
ชั้นไพรและทาสกับชนชั้นขุนนางและเจานาย
ราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมาย สํานักโครงสรางหนาที่ (structuralfunctionalism) วาเปนแนวทฤษฎีที่พิจารณาสังคมในฐานะที่เปนระบบทางสังคม
และธิบาย สํานักคตินิยมการหนาที่ (functionalism) วา
“คตินิยมการหนาที่ คือ แนวคิดที่วาการจะเขาใจ
ปรากฏการณ ท างสั ง คมหรื อ วั ฒ นธรรม จะต อ งวิ เ คราะห
หนาที่การทํางานของสวนตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนระบบรวม
ของสังคมหรือวัฒนธรรมนั้น สังคมเปนระบบรวมของสวน
ตางๆ ที่มีความสัมพันธกัน การเปลี่ยนแปลงในสวนใดก็ตาม
จะนําไปสูความไมสมดุล ซึ่งจะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สวนอื่นๆ ของระบบ และจะทําใหเกิดการปรับตัวโดยมีการ
จัดองคกรใหมของระบบทั้งหมด แนวความคิดนี้มีพื้นฐานอยู
ที่ การเปรี ย บเที ย บกั บ ร า งกายของสิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต การที่ สั ง คม
ดําเนินการไปไดก็เปรียบเสมือนการทํางานของอวัยวะตางๆ
ข อ ง ร า ง ก า ย ที่ มี ค ว า ม เ กี่ ย ว ข อ ง สั ม พั น ธ กั น ”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 131-132)
เมื่อองคประกอบสวนใดของสังคมไมสามารถคงไวซึ่งบทบาทหนาที่
หมดหนาที่ และไมมีความจําเปน (dysfunction) องคประกอบนั้นๆ ก็จะคอยๆ
สูญสลายไป องคประกอบตางๆ ในสังคมจะคงอยู ตราบเทาที่สามารถทําหนาที่
ไดอยางสอดคลองกับสวนอื่นๆ และอยางมีประโยชน

โครงการหลวง: รอยตอระหวางรัฐกับประชาสังคม

7

มีผูวิจารณแนวคิดโครงสรางหนาที่และคตินิยมการหนาที่วา คําอธิบาย
เรื่องความสัมพันธขององคประกอบนั้น เปนการอธิบายโดยใชรูปแบบโครงสราง
สังคมที่เปนอยูเปนหลัก รวมทั้งการมีเจตจํานงที่จะรักษาใหคงอยูตอไป แมการ
ปรั บ ตั ว เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงก็ เ ป น การปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อกลั บ ไปสู ส มดุ ล
แนวคิดนี้ไมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการปฏิรูปหรือการปรับ
โครงสรางครั้งใหญที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญได ในขณะเดียวกันก็มี
ผูถกเถียงวา ตองขยายคําอธิบายตอเพิ่มขึ้น วาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ
เกิดขึ้น โครงสรางสังคมและองคประกอบอื่นๆ ในสังคมก็จะตองเปลี่ยนตามดวย
มิ ฉ ะนั้ น ก็ จ ะเกิ ด ความขั ด แย ง รุ น แรง ถึ ง ขั้ น ทํ า ให สั ง คมล ม สลายได ต อ มา
นักวิชาการรุนใหมหลังโครงสรางนิยม เชน ดาริดาไดนําเสนอแนวคิดเรืองการรื้อ
สร า งระบบคิ ด ผ า นภาษา (deconstruction) ซึ่ ง ย อ มมี ผ ลถึ ง การรื้ อ สร า ง
โครงสรางสังคมดวย และแอนโทนี กิดเดนสเสนอใหวิเคราะหโครงสรางของ
ความสัมพันธทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาในภาวะอิงอาศัยซึ่งกันและกัน
(duality) ระหว า งเสรี ภ าพในการกระทํ า ของบุ ค คลกั บ โครงสร า งสั ง คม
(structuration) ในการกําหนดวิธีการที่จะควบคุมและเปลี่ยนทิศทางสังคม
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 242)
ในการวิ เคราะหโ ครงสร างสั งคมเชิ งนามธรรม นั กวิ ชาการแบง การ
วิเคราะห ตามมิ ติเศรษฐกิ จ การเมื อง สั ง คม และเรี ยกว า สถาบัน เศรษฐกิ จ
สถาบันการเมือง สถาบันสังคม เปนการเลือกวิเคราะหทีละมิติ ทั้งๆ ที่ในความ
เปนจริง มิติเหลานี้ทับซอนกัน การเลือกวิเคราะหทีละมิติเพียงชวยใหเห็นภาพ
ของแตละมิติชัดขึ้นเทานั้น
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยในป พ.ศ.2475 เปนปรากฏการณ
ทางสั งคมที่ สํ าคั ญและยิ่ งใหญ การเปลี่ ยนโครงสร างการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราช มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีผลทําใหระบอบกษัตริยไมไดอยูในระดับสูงสุดของสถาบันการปกครอง
มีการลดทอนอํานาจหนาทีข่ องพระมหากษัตริยใ นสถาบันการปกครอง แตยังคงมี
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บทบาทหนาที่ในสวนของสถาบันทางสังคม ดังจะเห็นไดวาพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เปนพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคม โดยพระองคทานทรงมุงมั่นที่จะทํางานเพื่อดูแลทุกขสุขของ
ประชาชน ทําตัวใหมีประโยชนตอสังคมและชวยเหลือผูที่เดือดรอน ภายหลัง
จากที่พระองคเสด็จสวรรคต มีการเผยแพรพระราชกรณียกิจดานการพัฒนา
สังคมของพระองคอยางกวางขวาง และชี้ใหเห็นวาพระองคทานทรงมีเจตจํานง
แนวแนที่จะทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการหลวง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานราชการ สังกัดสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ทํ า หน า ที่ ป ระสานงานกั บ หน ว ยงานต า งๆ ในโครงการอั น
เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ คณะกรรมการฯ ได แบ งประเภทของโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก (1) โครงการตามพระราชประสงค (2) โครงการหลวง (3) โครงการตามพระราชดําริ และ (4) โครงการใน
พระบรมราชานุเคราะห โดยนิยามโครงการหลวงวา
“โครงการหลวง หมายถึงโครงการสวนพระองคที่
ไดรับเงินสนับสนุนจากราษฎร รัฐบาลไทยและตางประเทศ
รวมทั้ง สํานักงาน กปร. โดยทรงเจาะจงดํา เนินการพัฒนา
และบํารุงรักษาตนน้ําลําธารในบริเวณภาคเหนือ โครงการ
ดังกลาวเปนโครงการที่ดําเนินกิจการโดยตรงกับชาวเขา โดย
รวมปฏิบัติผสมผสานกับหนวยงานของรัฐบาลในพื้นที่ตางๆ
ในภาคเหนื อ บางโครงการมี ลั ก ษณะการดํ า เนิ น งานแบบ
โครงการตามพระราชดําริ” (ชนิดา ชิตบัณฑิตย, 2550: 6)
ชนิดา ชิตบัณฑิตย (2550) วิ เคราะหโครงการในพระราชดํ าริ โดย
แบงเปน 4 ยุ ค คือ ยุคกอกําเนิด (พ.ศ.2494-2500) ยุคพัฒนาเพื่อความมั่นคง
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(พ.ศ.2501-2523) ยุคกําเนิดองคกรประสานงาน (พ.ศ.2524-2530) และยุคกําเนิด
องคกรเอกชน (พ.ศ.2531-ปจจุบัน) ทั้งนี้ชนิดา มองวาโครงการพระราชดําริในยุค
แรกดํ าเนิ นการในพื้ นที่ ภาคกลางในกรุ งเทพฯ เพชรบุ รี และประจวบคี รี ขันธ
เป น หลั ก (โครงการหุ บ กะพง) ส ว นโครงการพระราชดํ า ริ ใ นภาคเหนื อ เริ่ ม
ดําเนินการในยุคที่สอง คือยุคพัฒนาเพื่อความมั่นคง ซึ่งเปนชวงที่โครงการหลวง
เริ่มดําเนินการ
หนังสือ ประพาสตนบนดอย แบงการดําเนินงานของโครงการหลวง
ตามชวงเวลา คือทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ.2512-2521) ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.25222531) และทศวรรษที่สาม (พ.ศ.2532-ปจจุบัน--- คือ พ.ศ.2539 ปที่หนังสือ
ตีพิมพ) โครงการหลวงเริ่มตนตั้งแตสมัยที่รัฐบาลมีปญหาการสูรบกับอุดมการณ
คอมมิวนิสต และการปราบยาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกฝน ดังปรากฏ
ในหนังสือประพาสตนบนดอยวา
“ในการเสด็จพระราชดํา เนินแปรพระราชฐานไป
ประทั บ แรม ณ พระตํ า หนั ก ภู พิ ง คราชนิ เ วศน จั ง หวั ด
เชียงใหม ตั้งแต พ.ศ.2507 เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวได เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขา
ในพื้นที่ตางๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ไดทอดพระเนตรเห็น
การทําลายปาตามยอดเขาเพื่อปลูกฝนและทําไรเลื่อนลอย
ซึ่ ง นอกจากจะเป น การละเมิ ด กฎหมายแล ว ยั ง เป น การ
ทําลายปาตนน้ําลําธาร อันเปนบอเกิด ของแมน้ําสายสําคัญ
โดยรูเทาไมถึงการณอีกดวย ฉะนั้น ถาไมหาทางหยุดยั้งการ
ทํ า ลายป า แล ว ผลเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมาในอนาคตจะ
ประมาณมิไ ด..............พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหัวทรง
เล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้น และพยายามจะทรงแกไขปญหา
ดังกลาว จึงทรงพระราชดําริวา ถาใหชาวเขาเลิกปลูกฝนก็
ตองหาพืชอื่นที่ขายไดราคาดี และมีความเหมาะสมที่จะปลูก
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ในที่สูง มาใหชาวเขาปลูกทดแทนเปนรายไดเสียกอน จึงจะ
สามารถเลิกปลูกฝนได ในเบื้องตนทรงมอบให ม.จ. ภีศเดช
รัชนี เปนผูรับสนองพระราชประสงค” (ประพาสตนบนดอย,
2539: 56-59)
จุ ด เริ่ ม ต น ของโครงการหลวงเกิ ด จากการที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัวพระราชทานเงินจํานวนสองแสนบาทใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในป พ.ศ.2513 ใหซื้อสวนที่ดอยปุยจากชาวบาน เพื่อดําเนินการทดลองและ
ขยายพันธุพืชเมืองหนาวตางๆมาปลูกบนดอย การดําเนินงานในระยะแรกเปน
การบุกเบิกพัฒนาในเขตพื้นที่สูง โดยการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ อยาง
กวางขวาง โครงการหลวงแตกตางจากโครงการตามพระราชดําริซึ่งเปนโครงการ
ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานราชการและไดรับความสนับสนุนจากสํานักงาน กปร.
สวนโครงการหลวงดําเนินงานโดยใชพระราชทรัพยเพียงสวนหนึ่งจากสํานักงาน
กปร. และมีการระดมทุนในรูปแบบตางๆ โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
เปน “พระประมุข” ของโครงการ และไดรับการสนับสนุนจากราษฎร รัฐบาล
ไทยและตางประเทศดวย (ม.จ. ภีศเดช รัชนี, 2531) นอกจากนี้การใชชื่อ
“โครงการหลวง” เปนชื่อเรียกยังสะทอนถึงโครงการที่มีลักษณะสวนพระองค
มากกวาโครงการตามพระราชดําริ
พัฒนาการของโครงการหลวง
ในการจัดตั้งโครงการหลวงใน พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ ใหตั้งและพระราชทานเปาหมายของโครงการพระบรมราชานุเคราะห
ชาวเขาไวดังนี้
(1) ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
(2) ชวยชาวไทยโดยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือปาไม
และตนน้ําลําธาร
(3) กําจัดการปลูกฝน
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(4) รักษาดินและใชพื้นที่ใหถูกตอง คือใหปาอยูในสวนที่เปนปา และ
ทําไร ทําสวน ในสวนที่ควรเพาะปลูก อยาใหสวนทั้งสองนี้รุกล้ําซึ่งกันและกัน
(5) ผลิตพืชเพื่อเพิ่มประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศ
เป าหมายในข อ (1) และ (2) ในการให ความช วยเหลื อชาวเขาและ
ชาวไทยแสดงใหเห็นชัดเจนถึงความตั้งใจที่จะดูแลกลุมชาติพันธุผูเดือดรอน และ
ในกรณีโครงการหลวง คือการทํางานกับกลุมชายขอบ ซึ่งประกอบดวยชาวเขา
กลุมต างๆ ซึ่งยากจน รวมทั้ งชาวไทยยากจนที่อาศั ยอยูบ ริเวณตนน้ํา ลําธาร
ในทางปฏิบัติ “โครงการหลวง” มีลักษณะเปนโครงการสวนพระองคมากกวา
โครงการตามพระราชดําริ อื่นๆ มีลั กษณะของการทํางานกับ “คน” มีหนว ย
แพทย พ ระราชทานออกตรวจตามหมู บ า นชาวเขา ทุ กวั น จั น ทร แ ละอั ง คาร
อาทิตยเวนอาทิตย แตละครั้งมีแพทย 2 คน พยาบาลของโรงพยาบาลภูมิภาค 1
คน และตัวแทนจากพระราชวัง 2 คน ทําหนาที่จายยา (ม.จ. ภีศเดช รัชนี,
2531: 35)
ตอมาในป พ.ศ. 2513 โครงการพระบรมราชานุเคราะหชาวเขาได
ขยายงานออกไปอีก โดยจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงขึ้นที่ดอยอางขางอีกแหงหนึ่ง
เพื่อเปนสถานีวิจัยและสงเสริมการปลูกพืชทดแทนฝน และการปลูกพืชไมเมือง
หนาว และจากนั้นตอมาก็ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา”
และเปลี่ยนอีกเปน “โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ” จนกระทั่งป พ.ศ.2523
จึงเปลี่ยนชื่อเปนการถาวรเปน “โครงการหลวง” ตลอดมาจนทุกวันนี้ (สมัย
สุทธิธรรม, 2531: 25)
การเปลี่ยนชื่อโครงการมาหลายครั้ง สะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดําเนินงานของโครงการหลวง ในทศวรรษแรก ภายใตโครงการพระ
บรมราชานุ เคราะห เป นการดํ าเนิ นงานในลั กษณะ “สั ง คมสงเคราะห ” แต
นอกเหนือจากการสงเคราะหชาวเขาแลว การดําเนินงานของโครงการหลวงใน
ทศวรรษแรก มีลั กษณะของงาน “พั ฒนา” ดวยพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดําริตั้งโครงการหลวงเพื่อชวยใหชีวิตความเปนอยูของ
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ชาวเขาดี โดยมีจุดมุงหมายทางดานมนุษยธรรม และสนับสนุนนโยบายปราบฝน
ของรัฐบาล สงเสริมใหชาวเขาปลูกพืชฤดูหนาวทดแทนการปลูกฝน สงเสริมให
ชาวเขาอยู เป นหลั กแหล ง สนั บสนุ นนโยบายรั กษาไม รั กษาดิ น ในระยะแรก
โครงการดําเนิ นการควบคูกับ การศึ กษาวิจัยของมหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร
มีการรวมมือกับตํารวจตระเวนชายแดนจัดอบรมวิชาการเกษตร โดยโครงการ
หลวงไดนําครูและผูนําชุมชนชาวเขาจากหมูบาน 17 แหงในจังหวัดเชียงใหม
เชียงรายและนาน เขารับการฝกอบรมความรูดานการเกษตรเพื่อนําไปถายทอด
แกชาวเขาในแตละหมูบาน (ม.จ. ภีศเดช รัชนี, 2531: 31)
งานโครงการหลวง เป นการทํ างานกั บชุ มชนในหมู บ าน เพราะการ
ส ง เสริ ม การปลู ก พื ช ในพื้ น ที่ เป น งานที่ มี ชุ ม ชนเป น ฐาน มี ก ารเรี ย นรู
เทคโนโลยี การเกษตร การถ ายทอดความรูสู ชุ มชน และเมื่ อมี ผลผลิ ตเกิ ดขึ้ นก็
จะต อ งมี ก ารจั ด การในระดั บ ชุ ม ชนด ว ย ใน พ.ศ.2517 พระบาทสมเด็ จ
พระเจ า อยู หัว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให โ ครงการหลวงพั ฒ นาชาวเขา
(ชื่อขณะนั้น) จัดสรางโรงงานอาหารสําเร็จรูปขึ้นในภาคเหนือจํานวนสองแหง
เพื่อรับซื้อผลผลิตจากราษฎรชาวเขาที่ไดรับการสงเสริมใหปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทดแทนฝน มาดําเนินการบรรจุกระปองเปนผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปออกสู
ตลาด เนื่องจากการขนสงและการจัดจําหนายผลผลิตสดมีปญหาการเนาเสีย
โรงงานสองแหงในภาคเหนือตั้งอยูที่ หมูบานบานยาง ตําบลแมงอน อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม และหมูบานปาหา ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
โดยไดรับพระราชทานชื่อวาโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป (สมุดภาพโครงการ
ตามพระราชดําริ, 2525: 137) หลังจากนั้นมีการสรางโรงงานในลักษณะเดียวกัน
ภายใต ชื่อโครงการหลวง แตตั้ งอยู ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื ออีก 2 แห ง คื อ
ที่หมูบ านโนนดิน แดง อํ าเภอละหานทราย จัง หวั ดบุ รี รัม ย และหมู บา นนาง
อยโพนปลาโหล กิ่งอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
ในทศวรรษที่สอง งานโครงการหลวงเปนงานสงเสริม มีการจัดทําศูนย
พัฒนาส งเสริ มการปลู กพื ชทดแทนฝ นตามหมู บ าน ในการดํ าเนิ นงานส งเสริ ม
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การเกษตร ไดมีองคกรจากตางประเทศใหความชวยเหลือจากหลายประเทศ
เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา อิสราเอล ญี่ปุน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
อังกฤษ นิวซี แลนด จี น และไตหวั น เปน ตน ระยะนั้น พืชผลเมื องหนาวจาก
ภาคเหนือเปนผลผลิตใหมสําหรับตลาดเมืองไทย โครงการหลวงจึงตองหาทาง
ใหประชาชนรูจักโครงการหลวงจากผลิตผลของโครงการฯ และรูจักการบริโภค
อุ ป โภคพื ช ผลเหล า นั้ น ซึ่ ง มี ทั้ ง ผั ก สด ดอกไม ส ด ผลไม ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป
และดอกไมแหง วิธีการขั้นแรกที่สุดคือ การสรางตราหรือยี่หอสําหรับผลิตผล
เหลานั้น ม.จ. ภีศเดช รัชนี จึงทรงคิดตรา “ดอยคํา” ขึ้นใชกับผลิตผลทุกชนิด
ของโครงการฯ รวมทั้งการใหความเชื่อถือวา ตราดอยคําเปนสินคาที่มีคุณภาพ
โดยการคัดเกรด และเปนสินคาที่สด สะอาด ปลอดภัย (ประพาสตนบนดอย,
2539: 195) โครงการหลวงสามารถพัฒนาคุณภาพของผลผลิตไดมาตรฐานจน
สิ น ค า ดอยคํ า ได รั บ คั ด เลื อกให ไ ด รับ รางวั ล เกี ย รติ ย ศมาตรฐาน “สิ น ค า ไทย
สงออกดีเดน” ในสาขาผักสด ผลไมสด และผลไมกระปองประจําป พ.ศ.2531
THAI EXPO AWARD และไดรับรางวัลแมกไซไซในสาขา International
Understanding ในปเดียวกันนั้น
สํ า หรั บ ทศวรรษที่ ส าม ซึ่ ง เริ่ ม ประมาณป พ.ศ.2532 หลั ง จากที่
โครงการหลวงไดดําเนินงานมาครบ 20 ป คณะกรรมการจัดงาน “โครงการ
หลวง 20” จึงไดตั้งวัตถุประสงคในการหาทุนทรัพยเพื่อถวายเขากองทุน เพื่อแบง
เบาพระราชภาระในการดําเนินงานโครงการหลวงในอนาคต ผลจากการจัดงานคือ
ในป พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยน
สถานภาพของโครงการหลวงมาเป นมู ลนิ ธิ เรี ยกว า “มู ลนิ ธิ โครงการหลวง”
และพระราชทานเงินกนถุงเพื่อใชเปนทรัพยสินเริ่มแรก จํานวนหาแสนบาท เพื่อ
จะไดเปนองคกรนิติบุคคล มีกฎหมายรองรับ และดําเนินงานดวยความมั่นคง
จากการประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการและประสานงานมู ล นิ ธิ
โครงการหลวง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2539 ณ ทําเนียบรัฐบาล หมอมเจาภีศเดช
รัชนีไดแจงตอที่ประชุมวา “ในเมื่อโครงการหลวง ไดเปนโครงการนํารองในการ
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พัฒนาที่สู งจนมีผ ลแน นอนแล ว พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยู หัวจึ งมี รับสั่ งกั บ
นายกรัฐมนตรี (นายอานันท ปนยารชุน) เมื่อตนป 2535 วารัฐบาลนาจะตั้ง
องคกรเพื่อรับงานบางสวนไปทํา ทั้งนี้โดยวิธีของโครงการหลวง โดยลดขั้นตอน
การบังคับบัญชาและจัดหางบประมาณใหโครงการหลวง” (ประพาสตนบนดอย,
2550: 225) ตอมานายกรัฐมนตรีไดนําเรื่องพระราชดําริดังกลาว เขาสูที่ประชุม
คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ 17 มี น าคม 2535 ซึ่ง คณะรั ฐมนตรี ไ ดมี ม ติอนุ มัติ ใ น
หลักการและไดดําเนินการใน 3 เรื่องคือ
หลวง

(1) แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการ

(2) ในป 2536 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการตั้งกอง
พัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(3) ตั้งแตปงบประมาณ 2536 เปนตนมา รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนใหสํานักราชเลขาธิการเพื่อการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
ป จ จุ บั น กิ จ การของมู ล นิ ธิ มี ลั ก ษณะการดํ า เนิ น งานที่ ทั น สมั ย
คุณลักษณะที่สําคัญไดแก
(1) จัดตั้งบริษัทดอยคําอาหารสําเร็จรูป
(2) ปรับการดําเนินงานของโครงการใหมีลักษณะคลองตัวและมีรายได
พึ่งตนเองได
(3) จัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
(4) รวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในการ
ใหสินเชื่อแกเกษตรกร
(5) สรางการประสานงานและความรวมมือกับหนวยงานตางๆโดยยึด
แนวปฏิบัตพิ ระราชทาน
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3. โครงการหลวงและการสรางพื้นที่ทางสังคมของกลุมชาติพันธุชายขอบ
จุ ด กํ า เนิ ด และวั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการหลวงในระยะแรก ตาม
วัตถุประสงค ของโครงการพระบรมราชานุ เคราะห ชาวเขา คื อการป องกั นการ
ทําลายปาตนน้ําลําธารใหชาวเขาเลิกการปลูกฝน โดยการสงเสริมการทดลองวิจัย
พั นธุ พื ชและพั นธุ สั ตว ทดแทนการปลู กฝ น ถ ายทอดความรู ความเข า ใจหลั ก
วิชาการเกษตรที่สูง และสงเสริมการพัฒนาการศึกษาและสุขภาวะแกราษฎร
ชาวเขา
การดําเนินงานกับชาวเขาซึ่งอาศัยอยูบนพื้นที่ชายแดน เปนการทํางาน
กับคนชายขอบ บนพื้นที่ชายขอบ ทั้งในมิติของพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร การทํางานกับคนชายขอบนั้นมีความละเอียดออนสูง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในชวงแรกของการดําเนินงานของโครงการหลวงกอนพ.ศ.2523 เมื่อ
ปญหาภัยคุกคามคอมมิวนิสตเปนปญหาสําคัญของรัฐบาลไทย ในชวงที่รัฐบาล
ใชนโยบายชาตินิยมและนโยบายผสมกลมกลืน เพื่อพยายามใหกลุมชาติพันธุ
ตางๆ กลายมาเปนคนไทยนั้น การทํางานกับกลุมชาติพันธุชาวเขาจึงเปนเรื่องที่
ไมงาย ในชวงของการสรางชาติ รัฐบาลแบงพลเมืองออกเปนชนกลุมนอยและ
ชนกลุมใหญ และมีความตองการที่จะรวมชนกลุมนอยเขากับชนกลุมใหญเพื่อ
ความมั่นคงของชาติ นโยบายเรื่องความมั่นคง และกลยุทธชวงชิงประชาชน
ในชวงที่มีภัยคอมมิวนิสต มีผลทําใหรัฐบาลดําเนินการสงเสริมใหชาวเขามีบัตร
ประชาชน และสงเสริมใหชาวเขาตั้งถิ่นฐานถาวรในรูปของนิคมสรางตนเอง
ดานการปกครอง รัฐตองการใหชาวเขามีสํานึกวาเปนคนไทยหรือเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมไทย ไมสรางปญหาดานความมั่นคง และกอภาระดานเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองใหกับประเทศ รวมทั้งจัดระเบียบการประกอบอาชีพบนภูเขาให
เปนไปตามกฎเกณฑของทางราชการ
นโยบายควบคุ ม ประชาชนของรั ฐ แม จ ะถู ก กํ า หนดขึ้ น ด ว ย
วัตถุประสงคเพื่อความมั่นคงของชาติโดยการพยายามดึงชนกลุมนอยใหมารวม
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กับชนกลุมใหญ แตก็มีผลในทางตรงขามดวย คือการผลักใหชนบางกลุมบาง
พวกกลับกลายเปนคนชายขอบมากขึ้น
พจนานุ ก รมศั พ ท สั ง คมวิ ท ยา ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2525)
บัญญัติศัพท คําวากลุมชายขอบ ดังนี้
“กลุมชายขอบ (marginal group) หมายถึง กลุม
ที่ยังไมถูกกลืนเปนสวนหนึ่งของกลุมใหญอยางสมบูรณ กลุม
ที่จะละทิ้งวัฒนธรรมเดิมของตนไปบางสวน และยังไมไดเปน
ที่ยอมรับ อยา งสมบูรณ ในวั ฒนธรรมใหม ที่กลายมาเป นวิ ถี
ชีวิตของตน คํานี้มักจะนํามาใชกับกลุมคนที่อพยพยายเขามา
อยูใหม ในกลุมคนนี้จะมีวัฒนธรรมตางๆ ผสมกันมากมาย
ดังนั้นทัศนคติ คุณคาและแบบอยางพฤติกรรมที่แสดงออกมา
จึ ง มิ ไ ด มี ลั ก ษณะเป น ของวั ฒ นธรรมใดวั ฒ นธรรมหนึ่ ง ”
( พ จ น า นุ ก ร ม ศั พ ท สั ง ค ม วิ ท ย า อั ง ก ฤ ษ -ไ ท ย ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2525: 265)
ความลมเหลวของรัฐในการควบคุมประชาชนไมวาจะเปนกลุมชาติพันธุ
ใด นอกจากจะผลั กดั นให คนกลุ มนั้ นเขาสู ภาวะความเป นคนชายขอบมากขึ้ น
เรื่อยๆ แลว ในที่สุดยังมีผลทําใหชนกลุมนอยเขาสูภาวะไมมีทางเลือกมากขึ้นดวย
สุริชัย หวันแกว กลาววา
“แนวความคิ ด ในการศึ ก ษาคนชายขอบของนั ก
สังคมศาสตรยุคหลังสมัยใหม เสนอวา ความเปนชายขอบ
(marginality) ในทางเศรษฐศาสตรการเมืองนั้น หมายถึ ง
ผูคนที่ดอยอํานาจ (the powerless) คนที่ตกเปนเบี้ยลาง
(the subordinate) ของคนกลุมใหญ และคนยากไร (the
have-nots) และเมื่ อคนเหล า นี้ เป น ชาติ พั น ธุช นกลุ ม น อย
เพศดอย และไมมีตําแหนง แหงที่ในสังคม หรือเรียกรวมๆวา
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มีสถานะเปนคนอื่น (the others) อีกดวยแลว จึงทําให คน
เหล า นี้ ต กอยู ใ นสถานการณ ที่ ถู ก กี ด กั น ออกซ้ํ า แล ว ซ้ํ า เล า
(multiple exclusions) หรือ เปนคนชายขอบในพหุมิ ติ
(multiple marginalities) จึงแทบกลาวไดวาศักดิ์ศรีความ
เป น มนุษ ย ข องคนเหล า นี้ เท า กั บ ศูน ย ” (สุ ริ ชั ย หวัน แก ว ,
2546: 12)
มองในภาพใหญ โครงการหลวงดําเนินการในลักษณะที่สอดคลองกับ
นโยบายของรัฐ คือการพยายามลดพื้นที่การปลูกฝนเพื่อแกปญหายาเสพติด
และลดการทํ าลายทรั พยากรธรรมชาติ แต ในระดั บพื้ นที่ การดํ าเนิ นงานของ
โครงการหลวง คือการทํางานกับคนในพื้นที่ ในระยะตนเปนการชวยเหลือ “คน”
ดวยเหตุผลทางมนุษยธรรม และตอมาเมื่อทํางานดานการพัฒนาก็เปนการทํางาน
กับ “คน” ที่อาศัยอยูในชุมชน สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ใหคําแนะนํา ให
ความรู และแสดงความหวงใยดานการศึกษาและสุขภาพอนามัย สายสัมพันธที่
เจาหนาที่โครงการหลวง (ไมวาจะมาจากหนวยงานใด) สรางกับ “คน” ในพื้นที่
เปนสายสัมพันธระหวาง “คน” ตอ “คน” โดยมีการยอมรับจุดกําเนิดของแตละ
คนและรับรูความเปน มง เมี่ยน มูเซอร ฯลฯ รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือ
ของ ม.จ. ภีศเดช รัชนี (2531) แสดงใหเห็นวาปฏิสัมพันธทางสังคมในพื้นที่เปน
การแลกเปลี่ยนที่เปดเผย ไมจําเปนตองปดซอนชาติพันธุเดิมของตัว แมวารัฐจะ
กําหนดใหชาวเขาเปนคนไทย โดยการเปลี่ยนสัญชาติ เปลี่ยนชื่อและนามสกุล
และเปลี่ยนมาพูดภาษาไทย อยางไรก็ดีชนกลุมนอยจํานวนไมนอยที่ประสบ
ความสําเร็จในการกลายมาเปนคนไทย แตเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดูถูกหรือเลือก
ปฏิบัติดวยสาเหตุของอคติทางชาติพันธุที่ชนกลุมใหญไดสรางใหกับชนกลุมนอย
ชนกลุมนอยสวนหนึ่งจึงยังคงปดบังสํานึกชาติพันธุของตน
ในบทบรรณาธิ ก ารของเอกสารวิ ช าการลํ า ดั บ ที่ 34 ของศู น ย
มานุษยวิทยาสิรินธร ปนแกว เหลืองอรามศรี (2546) กลาววา อัตลักษณทาง
ชาติพันธุในบริบทความสัมพันธกับรัฐชาติ เปนสิ่งที่ชนกลุมนอยเลือกเองและถูก
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เลือกให อัตลักษณทั้งสองประเภทไมไดดํารงอยูอยางแยกขาดจากกัน หากแต
สัมพันธกันแบบวิภาษลักษณ (dialectic) โดยปะทะสังสรรค ตอรองซึ่งกันและ
กันอยูตลอดเวลา โดยปนแกวชี้ใหเห็นวา ชาวมงในบทความของอรัญญา ศิริผล
และชาวอาขาในบทความของปนัดดา บุณยสาระนัย ในหนังสือเลมเดียวกัน
“ตอบโตแ ละไมย อมจํ า นนต อกระบวนการกั ก ขั งอั ต ลั กษณที่ ถูกกํ าหนดจาก
สังคมไทย โดยปฎิเสธและขัดขืนตอภาพลักษณที่เปนลบ (คือภาพอคติมงคาฝน
และอาขาสกปรก) ที่ถูกยัดเยียดจากคนภายนอก” (ปนแกว เหลืองอรามศรี,
2546: 11)
นอกจากนี้ปนแกวยังไดกลาวเพิ่มเติมวา
“การประดิษฐใหมของอัตลักษณไมใชสิ่งที่รัฐ หรือ
สถาบันทรงอํานาจในสังคมไทยกระทํา และบังคับใชอยูฝาย
เดียว หากยังเปนกระบวนการที่กลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูใน
ชายขอบ สร า งและผลิ ต ใหม อ ยู ต ลอดเวลาด ว ยเช น กั น
บทความของ ประสิทธิ์ ลีปรีชา ซึ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเครือญาติของชาวมงในภาคเหนือของไทย แสดงให
เห็ น ถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ แ บบโต ต อบระหว า งการครอบงํ า ของ
อั ต ลั ก ษณ ท างการ (official identification) และการ
แปรอัต ลักษณแ บบทางการให กลายเปนอั ตลั กษณ ทองถิ่ น
(vernacular identification) ในกรณีการปะทะสังสรรค
ทางอัตลักษณของชาวมงที่มีตอการบังคับใชนามสกุลของรัฐ
ไทย ความเปน มง ในไทยจึ งไม ได ถูก ผูก ขาดความหมายอยู
เพียงภาพลักษณในเชิงลบที่รัฐสรางขึ้นเทานั้น หากแตยังเปน
กระบวนการตอรอง ที่ คนม งเข าร วมเปนผู กระทํา การ บน
พื้ น ฐานที่ ว า อยากเห็ น ตนเองเป น อย า งไร ในบริ บ ท
ความสัมพันธกับรัฐและสังคมไทย อัตลักษณทางชาติพันธุจึง
เปนอัตลักษณกระทําการ (active identity) ที่พยายามขยับ
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เขยื้อนกรอบอัตลักษณประดิษฐอันทรงอํานาจที่หยุดนิ่งและ
ตายตัว ดวยการปะทะสังสรรค การเลือกสรร และปฏิเสธการ
ตีความและนิยามใหม เพื่อทําใหอัตลักษณแบบเดียวและ
เปลี่ยนแปลงไมได กลายเปนกระบวนการที่เปนอเนกลักษณะ
(multiple identification) ที่ พื้ น ที่ ในการแสดงตั ว ตนมี
ขอบเขตที่กวางและหลากหลายขึ้น ที่อนุญาตใหมีการเลือกใช
และผสมผสานอั ต ลั ก ษณ ใ นหลายลั ก ษณะในสถานการณ
ตางๆ กันได” (ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2546: 12-13)
กลาวไดวาในกระบวนการตอรองกับอํานาจรัฐของชาวเขา โครงการ
หลวงไดเปดพื้นที่ใหชาวเขากลุมตางๆ ไดมีโอกาสแสดงตัวตนของตนโดยไมตอง
กังวลมากวาขาราชการอาจเพงเล็ง แมจะมีกรณีของความขัดแยงกับขาราชการ
ของรั ฐ ในเรื่ อ งการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรบนที่ สู ง แต ช าวเขาที่ มี
ความสั ม พั น ธ กั บ โครงการหลวงก็ จ ะมี ค วามรู สึ ก ว า มี ที่ พึ่ ง มี ก ลไกของการ
ฟองรองหรือถวายฎีกาได แมวาชาวเขาจะไมไดหลุดพนจากการถูกกีดกันหรือ
ถูกกลาวโทษโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะตั้งแตตนแลว ชาวเขาถูกประณามวาเปน
ผูทํ า ลายป า ต นน้ํ า มี การกล าวว า การทํ า ไร หมุ น เวี ย น ไร เลื่ อนลอย เป น การ
ทํ า ลายดิ น และพื้ น ที่ ต น น้ํ า แม จ ะมี ก ารพยายามตอบโต ว า เทคนิ ค การทํ า ไร
หมุนเวียน และการทําไรเลื่อนลอยแตกตางกัน และการทําไรหมุนเวียนนาจะ
เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติแบบพอเพียง คือเปดโอกาสใหพื้นดินไดพกั ฟนคืน
สูสภาพที่สมบูรณไดดวยไมใชเปนการทําลายแรธาตุในดินอยางที่เขาใจกัน
กระบวนการตอรองยังคงมีอยู ความสัมพันธระหวางศูนยกลางและ
ชายขอบไมไดหยุดนิ่งและอยูอยางเสถียร ในทางเศรษฐกิจสังคมแลว ศูนยกลาง
และชายขอบมีความสัมพันธที่ขึ้นตรงตอกันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน “แมในวาท
กรรมกระแสหลักวาดวยคนชายขอบ ความสัมพันธในเชิงพึ่งพาซึ่งกันและกันจะ
ถูกปฏิเสธ หรือมองไมเห็น คนชายขอบถูกทําใหเปนสิ่งที่ไมมีตัวตนไรคุณคาหรือ
เปนภาระแกสังคมสวนกลาง” (ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2546: 15) แตในกรณี
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โครงการหลวง การที่พระมหากษัตริยซึ่งเปนสัญลักษณของศูนยกลางอํานาจ
ทรงมี ป ฏิ สั ม พั น ธ แ ละปฎิ สั น ถารกั บ คนชายขอบ จึ ง เป น ปรากฏการณ ที่ ไ ม
คาดหวังและไมคาดหมายวาจะเกิดขึ้น คนชายขอบกลายเปนผูมีตัวตน มีคุณคา
และไมไดเปนภาระแกสังคมศูนยกลางอยางที่ถูกกลาวหา โครงการหลวงไดทํา
หนาที่ ในการดึ งให คนชายขอบเขามาใกลศูน ยกลางอํ านาจมากขึ้น แม จะไม
ประสบความสําเร็จอยางสมบูรณ
4. โครงการหลวงในฐานะรอยตอระหวางรัฐกับภาคประชาสังคม
นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จากการปกครอง
แบบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าช มาเป น การปกครองแบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถานภาพของสถาบันกษัตริยไดเปลี่ยนแปลง
ไป จากการที่มีสถานภาพเปนศูนยกลางของภาครัฐ มาเปนสถานภาพใหม ใน
บางโอกาสอาจเชื่อมโยงกับรัฐอยางใกลชิด และในบางโอกาสอาจไมเกี่ยวกับรัฐ
เลย เพราะอยูแยกจากรัฐ และอยูภายใตรัฐธรรมนูญเฉพาะหมวดที่หนึ่งเทานั้น
ด ว ย เหตุ นี้ โ ครงสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสถาบั น กษั ต ริ ย กั บ ราษฎรจึ ง
เปลี่ยนไป
โครงการหลวง คือ รูปแบบของความสัมพันธกับราษฎรรูปแบบหนึ่ง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ในทศวรรษแรกโครงการหลวงมี
ลักษณะเป นโครงการพระบรมราชานุ เคราะห ดําเนินงานตามแนวคิด สังคม
สงเคราะห และเป น โครงการศึ ก ษาวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ป
พรอมๆ กัน นอกจากนี้โครงการหลวงยังแตกตางจากโครงการตามพระราชดําริ
ซึ่งดําเนินงานโดยหนวยราชการ นอกจากโครงการหลวงจะไมใชโครงการของ
หน ว ยราชการแล ว โครงการหลวงยั ง มี ก ารระดมทุ น จากราษฎรไทยและ
ตางประเทศ รวมทั้งจากรัฐบาลไทยดวยความชัดเจนว าโครงการหลวงไมไ ด
ดําเนินงานภายใตภาครัฐแตอยูนอกรูปแบบภาครัฐ ปรากฏในการพระราชทาน
วิธีดําเนินการใหลดขั้นตอนซึ่งทําใหการปฏิบัติของโครงการหลวงลุลวงไปได
รวดเร็วกวาหนวยงานราชการทั่วไป (ประพาสตนบนดอย, 2531: 234)
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เนื่องจากแนวทางการดําเนินงานไมไดมุงคากําไร จึงเปนที่ชัดเจนวา
โครงการหลวงไม ใ ช โ ครงการของภาคธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น ในหั ว ข อ นี้ ผู เ ขี ย นจึ ง จะ
วิเคราะหโครงการหลวงจากมิติของโครงการภาคประชาสังคม
แนวคิดเรื่องประชาสังคมมีปรากฏในวงวิชาการปรัชญาการเมืองใน
ยุโรปตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 16-17 ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางรัฐ
และสั ง คม ในช ว งที่ สั ง คมกํ า ลั ง เปลี่ ย นจากสั ง คมเกษตรกรรมมาเป น สั ง คม
อุตสาหกรรม Thomas Hobbes (1588-1679) เชื่อวารัฐมีอํานาจเบ็ดเสร็จ
(totalitarianism) และสามารถประกันสันติภาพใหแกพลเมือง (civil peace)
ตามแบบประเพณีนิยมและกษัตริยนยิ ม สวน John Locke (1632-1734) ที่เชื่อ
ในแนวคิดเสรีนิยม (liberalism) มีความเห็นวาประชาสังคม (civil society)
สามารถทํ า หน า ที่ แ ทนรั ฐ ได และประชาสั ง คมควรทํ า หน า ที่ ค านอํ า นาจรั ฐ
ในทํานองเดียวกัน Jean Jacques Rousseau (1712-1778) ก็สนับสนุนบทบาท
ของประชาสังคม เพราะเขาเชื่อวาในสังคมสมัยใหม มนุษยเปนพลเมืองภายใต
สัญญาประชาสังคม (social contract) สังคมจะคุมครองมนุษยและมนุษยยอม
อยูภายใตความดูแลของสังคม จึงเห็นไดวาประเด็นเรื่องความสัมพันธระหวางรัฐ
กับสังคมเปนประเด็นที่ถกเถียงกันมานานแลว
ในสังคมปจจุบัน หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม การขยายตัวของ
โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ทําใหภาคธุรกิจมีบทบาทมากขึ้น จนในที่สุดภาคธุรกิจ
ได เข า มามี บ ทบาทในกลไกของภาครั ฐ เมื่ อ ภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ มี อํ า นาจ
ครอบงําทุกอยางในสังคมโลกทุกระดับ ความตองการกลไกที่ไมใชภาครัฐและไมใช
ภาคธุรกิจจึงปรากฏชัดเจน ทําใหมีการรื้อฟนกลไกภาคประชาสังคมเพื่อใหมาทํา
หนาที่คานอํานาจภาครัฐและภาคธุรกิจ การใหนิยามขององคกรภาคประชาสังคม
ในยุคหลังในชวงแรก จึงปรากฏในรูปขององคกรที่ไมใชรัฐ (non-government
organization) องคกรไมคากําไร (non-profit organization) นอกจากนี้ยังมี
ศัพทอื่นๆ อีกเชน องคกรประชาชน (people’s organization) องคกรประชา
สังคม (civil society organization) องคกรสาธารณประโยชน (public-interest
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organization) องคกรภาคที่สาม (Third Sector organization) หรือองคกรภาค
เอกเทศ (Independent Sector organization)
ผูเขียนไดเคยสรุปสถานภาพและบทบาทขององคกรภาคประชาสังคม
ดวย 4 ทฤษฎี (อมรา พงศาพิชญ และคณะ, 2546) คือ
(1) Welfare State Theory (Quadagno, 1987) หรือทฤษฎีรัฐ
สวัสดิการ ทฤษฎีนี้เชื่อวาสถานภาพและบทบาทขององคกรประชาสังคมขึ้นอยูกับ
การที่รัฐสามารถใหสวัสดิการสังคมแกประชาชนมากนอยเพียงใด ถาสังคมใดมีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสูงและรัฐสามารถจัดสวัสดิการทางสังคมแกประชาชนได
บทบาทขององคกรประชาสังคมก็จะนอย
(2) Heterogeneity Theory (James, 1987) หรือทฤษฎีพหุลักษณ
ที่มองวา ในสัง คมที่ มีกลุ มคนที่มี ความหลากหลายทางวั ฒนธรรม โดยทั่ วไป
รัฐจะไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและสังคมไดอยางทั่วถึง
เพราะมีความตองการที่แตกตางกัน ภาคประชาสังคมจึงตองทําหนาที่แทน
(3) Social Entrepreneur Theory (Weisbrod, 1995) หรือทฤษฎี
ผูประกอบการที่มีสํานึกทางสังคม อธิบายวาในสังคมที่มีความตองการบริการ
สังคม ถารัฐไมสามารถตอบสนองได และถาองคกรภาคประชาสังคมไมสามารถ
ดําเนินการในลักษณะการกุศลหรือสังคมสงเคราะหดวยเหตุผลทางงบประมาณ
ผู ป ระกอบการที่ มี สํ า นึ ก ทางสั ง คม อาจจั ด ตั้ ง องค กรเพื่ อ ให บ ริ การ โดยคิ ด
คาบริการราคาต่ํา และดําเนินการในลักษณะกึ่งธุรกิจและกึ่งการกุศลได
(4) Civil Society Theory (Salamon et al., 2003) หรือทฤษฎีประชา
สังคม อธิบายวา ในสังคมที่ภาคประชาสังคมแข็งแรง องคกรประชาสังคมจะทํา
หนาที่เปนกลไกตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและภาคธุรกิจ ประชาสังคมคือ
สังคมที่มีองคประกอบยอย แยกตางหากจากกลไกรัฐ และกลุมยอยหรือกลุม
องค ก รประชาสั ง คมเหล า นี้ มี วิ สั ย ทั ศ น ใ นเรื่ อ งการพั ฒ นาทางสั ง คมที่ ใ ห
ความสําคัญกับเรื่องจริยธรรม (Seligman, 1993)
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ในประเทศไทยพั ฒ นาการของภาคประชาสั ง คมไม แ ตกต า งจาก
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก อาจแบงตามชวงเวลา คือ
(1) ยุคกอนสมัยใหมกอน พ.ศ.2475 เริ่มจากองคกรทางศาสนา มีทั้ง
วัดพุทธทําหนาที่ทางศาสนาและใหบริการทางดานการศึกษาและการรักษาโรค
มิชชันนารีใหบริการสังคมในรูปโรงเรียนและโรงพยาบาล และสมาคมคนจีนหรือ
กลุมอั้งยี่ของคนจีน ดูแลคนจีนโพนทะเลที่เดือดรอน
(2) ระหวาง พ.ศ.2475-2516 ภายใตรัฐบาลเผด็จการทหาร องคกร
การกุศลชวยเหลือผูยากไรและเดือดรอน ชวงนี้รัฐบาลพยายามควบคุมบทบาท
ขององคกรเหลานี้ภายใตพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2484
(3) ระหวาง พ.ศ.2516-2535 ชวงของการขยายตัวของภาคประชา
สังคม องคกรประชาสังคมเริ่มตื่นตัว แตยังถูกควบคุมโดยรัฐ หลัง 6 ตุลาคม
2519 นักศึกษาและประชาชนหนีเขาปาเพื่อเขารวมกับขบวนการคอมมิวนิสต
แต ภ ายหลั ง การประกาศนโยบาย 66/23 นิ รโทษกรรมผู เข าร ว มขบวนการ
คอมมิวนิสต องคกรประชาสังคมขยายตัวและเพิ่มรูปแบบการดําเนินงาน จาก
องคกรการกุศลเปนหลัก มาเปนองคกรพัฒนา ชวงนี้คือยุคดอกไมแหงการพัฒนา
ผลิบาน มีการเริ่มทํางานเปนเครือขายและประสานงานกันในรูปแบบขบวนการ
ประชาสังคม จนเกิดเหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 ตอตานนายกรัฐมนตรีที่ไม
ไดมาจากการเลือกตั้ง
(4) หลังป พ.ศ.2535 ตั้งแตนายอานันท ปนยารชุนเปนนายกรัฐมนตรี
ภาคประชาสั ง คมได รั บ การสนั บ สนุ น และปลดปล อยจากการควบคุ ม อย า ง
เขมงวดโดยรัฐ และสนับสนุนการปฏิรูปการเมืองเพื่อปองกันการปกครองโดย
รัฐบาลทหารหรือรัฐบาลเผด็จการ เครือขายองคกรพัฒนารวมตัวกันเคลื่อนไหว
ทางสั ง คม ในรู ป ขบวนการประชาสั ง คม ทํ า งานในรู ป แบบรณรงค เ พื่ อ
ประชาธิปไตย ตอตานโลกาภิวัตน และตอตานการพัฒนาการกอสรางโครงสราง
พื้นฐานขนาดใหญ เนนการพัฒนากระแสทางเลือกและความพอดี
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พัฒนาการของโครงการหลวงสอดคลองกับพัฒนาการของขบวนการ
ประชาสังคม ในระยะแรก มูลนิธิราชประชานุเคราะหชาวเขาที่เริ่มดําเนินงานใน
ป พ.ศ.2512 ใหบริการสังคมในรูปสังคมสงเคราะห และปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางานมาใหความสําคัญกับการพัฒนาและวิจัยในชวงตอมา
การทํางานในทศวรรษแรกของโครงการหลวงสอดคลองกับแนวคิด
สวัสดิการและแนวคิดพหุ ลักษณที่มองว า เมื่อรัฐไมสามารถตอบสนองความ
ตองการดานบริการสังคมได โครงการราชประชานุเคราะหจึงเขามาทําหนาที่
แทนรัฐ และการเลือกทํางานกับชาวเขาสะทอนวาโครงการหลวงกําลังพยายาม
ตอบสนองความตองการของกลุมชาติพันธุ พหุลักษณ ที่มีความตองการความ
ชวยเหลือเปนพิเศษแตกตางจากประชาชนทั่วไป โดยการใหความรูทางเทคนิค
เพื่อสงเสริมการปลูกพืชฤดูหนาวแทนการปลูกฝน
หลังนโยบาย 66/23 รัฐยอมใหมีการขยายตัวขององคกรประชาสังคม
แตความสัมพันธระหวางองคกรประชาสังคม (หรือองคกรที่ไมใชรัฐ- non
government organization) ไมสู จะราบรื่ นนัก เนื่องจากมี กระบวนทัศ น
เกี่ยวกับการพัฒนาที่แตกตางกัน ในขณะที่รัฐมีแนวทางการทํางานตามทฤษฎี
การพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก มุงเนนการผลิตเพื่อสงออก ขยายพื้นที่การ
เพาะปลูก เร งใช ปุยและสารเคมีเพื่ อเพิ่ มผลผลิต ในทางตรงกั นขา ม องคกร
ประชาสังคมทางดานการพัฒนาชนบทและการพัฒนาการเกษตร มุงแสวงหา
คําตอบเกี่ยวกับการพัฒนาในแนวเกษตรทางเลือก เนนการผลิตเพื่อบริโภคโดยไม
ใช ส ารเคมี และให ค วามสํ าคั ญ กั บการดู แ ลสิ่ ง แวดล อ ม มุ ง อนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
ในช วงทศวรรษที่ สองของโครงการหลวง โครงการฯ ก็ กํา ลั งหาทิ ศ
ทางการทํางานอยูเชนเดียวกัน โดยพยายามดําเนินการบน “ความพอดี” และ
ผสมผสานแนวทางการพัฒนากระแสหลักกับกระแสทางเลือก นอกเหนือจาก
การวิจัยดานเทคนิคการผลิต ก็มีการแสวงหารูปแบบการพัฒนาผลผลิตและการ
พัฒนาการตลาด มีการใชตรา “ดอยคํา” และขยายตลาดภายในประเทศและ
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ตลาดตางประเทศเพื่อสงออกดวย แมในภาพรวมการดําเนินงานของโครงการ
หลวงในทศวรรษที่สองจะดูเหมือนเปนการเคลื่อนตามแนวการพัฒนากระแส
หลัก แตก็เปนการดําเนินงานนอกภาครัฐ และยังไมใชภาคธุรกิจ เพราะโครงการ
กําหนดใหมีกลไกคืนเงินใหเกษตรกร และโครงการฯยังไมสามารถเลี้ยงตัวเองได
ในทางทฤษฎี การดําเนินงานอาจเขาขายแนวทางการทํางานของผูประกอบการ
ที่มีสํานึกทางสังคม (social entrepreneur theory) โดยโครงการฯ ตองคอย
ประคับประคองและพยายามสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและชุมชน มีการ
ทํางานกับชุมชน และไมไดมุงหวังใหกิจการมีความคุมทุนทางเศรษฐกิจอยาง
ทันทีทันใด ยังมีความพยายามเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน และคาดหวังให
กิจการสามารถพึ่งตนเองได
ในชวงของการแสวงหาทิศทางและรูปแบบการดําเนินงานนี้ โครงการ
หลวงอยูในฐานะไมตางจากองคกรประชาสังคมอื่นๆ ที่ตองพยายามชวยตนเอง
หารายได เพื่อใหสามารถดําเนินงานตอไปได แตโครงการหลวงไดเปรียบองคกร
อื่น ตรงที่มีบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหไดรับความรวมมือจาก
นักวิชาการ อาสาสมัคร สามารถสรางแนวรวม และหาทุนมาสนับสนุนโครงการ
จากแหลงทุนที่หลากหลายได มีทั้งทุนจากราษฎร เชน สโมสรไลออนส สโมสร
โรตารี และทุนจากหนวยงานตางประเทศ รวมทั้งทุนจากหนวยงานรัฐบาลไทย
ดวย ความไดเปรียบนี้มีความหมายตอการอยูรอดของโครงการฯ จนไดมาจด
ทะเบียนเปนมูลนิธิโครงการหลวงในป พ.ศ.2535
ควรตองย้ําถึงความสําคัญของสัญลักษณของสถาบันพระมหากษัตริย
ในชวงนี้ ในขณะที่องคกรหลายองคกรตองตอสูกับกลไกรัฐ เพราะความเขาใจที่
ไมตรงกัน เนื่องจากกระบวนทัศนการพัฒนาที่ตางกันระหวางภาครัฐและภาค
ประชาสังคม โครงการหลวงไมตองตอสูกับกลไกรัฐในเชิงความคิด ประการแรก
เป น เพราะในระยะต น โครงการหลวงยั ง ดํ า เนิ น งานตามแนวกระแสหลั ก
เหมือนกั บรั ฐบาล โดยโครงการหลวงดํา เนิ นงานในลักษณะบู รณาการ และ
สามารถดําเนินงานโดยไมติดขั้นตอน แมโครงการหลวงจะมีความแตกตางจาก
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โครงการรัฐในระดับการปฏิบัติอยูบาง ประการที่สอง โครงการหลวงยังทํางาน
ภายใตพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพึ่งพระบารมีอัน
เปนพลังทางสัญลักษณที่สูงสงในสังคมไทย รวมทั้งความเชื่อที่วาพระราชดําริ
เปนสิ่งที่ไมตองตั้งคําถาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งหลาย จึงเปน
โครงการที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานรั ฐ ทางด า นกํ า ลั ง คนและ
งบประมาณอยูเสมอ
การที่ โครงการหลวงดําเนินงานบนพื้นที่ ภาคประชาสังคมหรื อภาค
ประชาชนที่ไมใชพื้นที่ภาครัฐและ/หรือภาคธุรกิจ (non-government and
non-profit) ทําใหสถาบันกษัตริยมีโอกาสใกลชิดประชาชนพลเมือง โดยไมมี
อํานาจรัฐเขามาเกี่ยวของ แมในปจจุบันประเทศไทยจะมิไดปกครองดวยระบบที่
ถื อ ว า พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น สมมติ เ ทพ แต ค วามรู สึ ก ประหนึ่ ง ว า
พระมหากษัตริยทรงเปนเทพยังคงอยู และการที่ประชาชนซึ่งเปนมนุษยธรรมดา
สามารถสัมผัสกับเทพไดก็เปนสิ่งปกติวิสัย เพราะมนุษยสามารถสื่อสารกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ผานการสวดมนตหรือประกอบพิธีกรรมรูปแบบตางๆ ไดอยูเสมอ
ในป พ.ศ.2535 เมื่อมีการจดทะเบียนมูลนิธิโครงการหลวง และเมื่อ
คณะรัฐมนตรีมีมติสนับสนุนโครงการหลวง โดยการกําหนดใหมีคณะกรรมการ
อํ า นวยการ ประกอบด ว ยรั ฐ มนตรี จ ากบางกระทรวง และการจั ด สรร
งบประมาณแผนดินใหแกโครงการหลวงเปนประจําทุกป ทําใหสถานภาพของ
โครงการหลวงมั่ นคง การจดทะเบี ยนมูล นิ ธิเปน การแสดงใหเห็ นชั ดเจน ว า
โครงการหลวง คือ องคกรภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนอยางถูกตองตาม
กฎหมาย และสถาบันกษัตริยเปนสวนหนึ่งของภาคประชาชนไมใชภาครัฐ การ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปจากรัฐไมไดแปลวาเปนองคกรภาครัฐ
เพราะเปนที่แนชัดวาในทางปฏิบัติที่ปรากฏในประเทศตางๆทั่วโลก รัฐบาลจะ
จัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งใหองคกรภาคประชาชนเปนผูดําเนินการใหบริการ
สังคมแกประชาชน ในกิจการที่รัฐไมสามารถทําไดดี และองคกรภาคประชาชน
สามารถทําไดดีกวา ในหลายประเทศองคกรภาคประชาชนพึ่งพางบประมาณ
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จากภาครัฐมากกวารอยละ 50 และบางประเทศ เชน เบลเยี่ยมและไอรแลนด
องคกรภาคประชาชนรับเงินจากรัฐ ถึงรอยละ 77 สวนองคกรในเยอรมนีและ
อิสราเอลรับจากรัฐรอยละ 64 (Salamon et al., 1999: 25)
รัฐบาลนายกฯ อานันท เปนรัฐบาลแรกที่แสดงใหเห็นชัดเจนในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของภาคประชาชน โดยการ
จัดตั้งกองทุน และ/หรือองคกรอิสระ เชน กองทุนสิ่งแวดลอม กองทุนสนับสนุน
การวิจัย กลาวไดวา มูลนิธิโครงการหลวงและมูลนิธิชัยพัฒนาเปนตัวอยางของ
ผลที่เกิดจากนโยบายนี้ และมีสวนชวยสรางพื้นที่ใหแกองคกรภาคประชาชนใน
สังคมไทย
บทบาทของภาคประชาชนในชวงนี้คือ การมีพื้นที่ทางสังคมที่ชัดเจน
มั่นคง ตามปกติองคกรภาคประชาชนแตละองคกรจะทํางานตามวัตถุประสงค
ขององคกร แตองคกรหัวกาวหนาก็จะเลือกทํางานที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
เพิ่ ม มากขึ้ น การสร า งจิ ต สํ า นึ ก มี สู ง ขื้ น เช น การสร า งจิ ต สํ า นึ ก เรื่ อ ง
ประชาธิ ป ไตย การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม การต อ ต า นโลกาภิ วั ต น และการ
ตรวจสอบภาครัฐบาลและภาคธุรกิจ เปนตน ในระยะหลัง กิจกรรมของภาค
ประชาสังคมที่ปรากฏเปนขาวในสื่อมวลชน เปนการรวมตัวกันเรียกรองความ
เปนธรรมทางสังคม ความโปรงใส ตอตานคอรัปชั่น และเปนการทํางานในรูป
ขบวนการอยางชัดเจน ดังที่นักวิชาการไดแยกความแตกตางระหวางขบวนการ
ทางสังคมแบบเดิมซึ่งเนนการทํางานเพื่อองคกรหรือกลุมเปาหมายเฉพาะ กับ
ขบวนการทางสังคมแบบใหม (New Social Movement) ที่เนนการทํางานใน
ประเด็นสาธารณะและเปนการทํางานเชิงการเมืองมากขึ้น (ไชยรัตน เจริญสิน
โอฬาร, 2545) นอกจากนี้ ประเด็นสาธารณะที่เคลื่อนไหว ตองเปนประเด็นที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ความไม เท า เที ย มเชิ ง โครงสร า ง ที่ ผู มี อํา นาจสามารถนํ า ความ
ไดเปรียบทางอํานาจมาใชในการบริหารจัดการเพื่อประโยชนสวนตัวหรือพรรค
พวกของตัว ประเด็นการเคลื่อนไหวจึงเปนประเด็นการตอตานผูมีอํานาจ หรือ
ประเด็นทางชนชั้นดวย
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กรณีโครงการหลวง แมจะไมไดเขารวมกับขบวนการเคลื่อนไหวกลุม
อื่นๆ ในการทํางานเชิงการเมืองตอตานผูมีอํานาจหรือโครงสรางอํานาจ แตก็ได
ปรับรูปแบบการทํางานเขาสูรูปแบบของภาคประชาสังคมที่มีวัตถุประสงคใน
การทํ า งานเพื่ อคนชายขอบ จึ ง อาจกล า วได ว า กรณี โ ครงการหลวงเป น การ
เคลื่อนไหวแบบแคบที่ไดปรับรูปแบบการทํางานเพื่อคนชายขอบ จากแนวการ
สงเคราะหมาเปนแนวการพัฒนา แตไมรวมถึงการรณรงคเพื่อเปาหมายทาง
การเมือง
นอกจากนี้หลังวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 พระราชดํารัสในเรื่อง
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงยั ง ได รับ การตอบรั บ จากสาธารณชนในทุ กระดั บ แนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เปนผลจาก
ประสบการณการทํางานนอกภาครัฐ และเปนแนวคิดกระแสทางเลือกที่องคกร
กลุมรากหญา และชนชั้นกลางพยายามผลักดันใหไดรับการยอมรับจากสังคม
ปรากฏการณเศรษฐกิจ พอเพี ยงจึง เป นอี กป จจั ยหนึ่ง ที่ช วยเชื่ อมโยงสถาบั น
กษัตริยกับประชาชนใหใกลชิดกันยิ่งขึ้น อาจถึงกับกลาวไดวาอยูในขบวนการ
ทางสังคมเดียวกัน สวนจะเรียกวาเปนขบวนการทางสังคมแนวใหมหรือไม คงไม
สามารถเรีย กไดอย างสมบูรณ เนื่ องจากเป น การผลั กดั น ประเด็น สาธารณะ
ที่สามารถชวยแกปญหาความยากจน และมีมิติเรื่องชนชั้นเปนองคประกอบดวย
แตไมไดไปไกลถึงขั้นพยายามปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจหรือโครงสรางสังคม
บทสรุป: โครงการหลวง ขบวนการประชาสังคม และโครงสรางสังคม
ดังไดกลาวแลวในคํานํา ในบทความนี้ผูเขียนพิจารณาพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มจากงานโครงการหลวง
และชี้ใหเห็นผลกระทบและผลลัพธของโครงการหลวง ที่ปรากฏในภาคประชา
สังคมและภาคประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนชายขอบ ในบทสรุปนี้ผูเขียนจะ
ขยายเนื้อหาของพระราชกรณียกิจใหกวางขวางกวาโครงการหลวง โดยรวมถึง
พระราชกรณียกิจอื่นๆ ในลักษณะใกลเคียงกัน ภายใตคําเรียกโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดํ าริ ซึ่ง โครงการหลวงเป นเพียงหนึ่ งใน 4 รู ปแบบของ
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โครงการเท า นั้ น ทั้ ง นี้ เพราะเป น ที่ ป รากฏชั ด เจนแล ว ว า ณ วั น นี้ ทั้ ง มู ล นิ ธิ
โครงการหลวงและมูลนิธิชัยพัฒนาไดจดทะเบียนเพื่อทํางานในภาคประชาสังคม
และภาคประชาชนจนเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
การทํางานในภาคประชาชนของมูลนิธิทั้งสองและของโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริโดยรวม มีวัตถุประสงคที่มีกลุมผูดอยโอกาส กลุมราก
หญา กลุมชายขอบ เปนผูไดรับประโยชนทางตรง ทําใหเกิดเครือขายกลุมราก
หญาที่ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ นอกจากนี้ในกระบวนการการทํางานยังมี
ผูเกี่ยวของอีกหลายกลุม รวมทั้ง ขาราชการในกระทรวง ทบวง กรม ขาราชการ
ในสํานักราชเลขาฯ คหบดี นักวิชาการ ฯลฯ อาจเรียกไดวาเปนประชาสังคม
แบบเบญจภาคี ผูเกี่ยวของในกลุมที่สองนี้เปนทั้งชนชั้นกลางและชนชั้นสูง กลุม
ที่สองนี้ ชนิดา ชิตบัณฑิตย (2550) เรียกวา “เครือขายในหลวง” และ McCargo
(2005) เรียกวา Network Monarchy เมื่อพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ให
เปนกระบวนทัศนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ฉบั บ ที่ 9 ทํา ใหม องดูเหมือนกั บจะเป น การกลับ ตาลป ต ร เมื่ อ
กระแสทางเลือกกลายมาเปนแผนชาติ ที่กําหนดโดยขาราชการในหนวยงานที่
เปนสัญลักษณของศูนยกลางการกําหนดนโยบาย ใกลชิดกับศูนยกลางอํานาจ
เหตุการณประทวงรัฐบาลเมื่อตนป พ.ศ.2549 ซึ่งเปนการประทวงโดย
ภาคประชาชน และรัฐบาลขอรองใหประชาชนหยุดประทวงเพื่อเฉลิมฉลองพระ
ราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ป รวมทั้ง
งานเฉลิมฉลองที่แสดงออกในการใสเสื้อเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีในวันที่
9 มิถุนายน 2549 สะทอนใหเห็นถึงความใกลชิดระหวางสถาบันกษัตริยและ
ภาคประชาชนไดอยางดียิ่ง ขบวนการจงรักภักดีโดยการใสเสื้อเหลืองในชวงป
พ.ศ.2549 และ 2550 แสดงใหเห็นชัดเจนวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 มีเครือขายภาคประชาชนทั้งในระดับรากหญา ระดับชนชั้นกลาง
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และระดับราชนิกุล ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ขบวนการตอสูเพื่อรัฐบาลที่มี
จริยธรรม คือบทบาทหนาที่ขององคกรภาคประชาชน และขบวนการประชาชน
สถาบันพระมหากษัตริยไดแยกตัวเองจากกลไกภาครัฐและสรางพื้นที่
ในภาคประชาชนไดสวนหนึ่ง เปนพื้นที่ที่ทิ้งระยะหางจากศูนยกลางอํานาจรัฐ
พอประมาณ และไมใชพื้นที่ชายขอบเพราะยังมีกลุมชายขอบอื่นๆอีกหลายกลุม
การกําหนดใหสถาบันกษัตริยอยูในพื้นที่ภาคประชาชน ทําใหสถาบันกษัตริยมี
เสถียรภาพ ไมเอนเอียงเปลี่ยนไปมาตามรัฐบาล เปนการกําหนดที่ตั้งที่มั่นคง
สอดคลองกับสถานะภาพของพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวรัช กาลที่ 9 ไดทรงเสด็จสวรรคต
การแสดงความอาลัยของพสกนิกรทุกหมูเหลาที่ปรากฏใหเห็นในกรุงเทพมหานคร
และในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ เปนการยืนยันวา ในความรูสึกของประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ไดเปนองคประกอบสวนสําคัญของ
โครงสรางสังคมไทย เปนสถาบันทางสังคมที่ทําหนาที่ค้ําจุนสังคมไทยใหรวมกัน
ไดอยางมั่นคง แมมีชวงเวลาที่มีความแตกแยก มีความคิดเห็นที่แตกตาง และมีการ
ถกเถียงทางความคิดกันอยูบาง แตสถาบันพระมหากษัตริยโดยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ไดทรงทําหนาที่ยึดโยงคนไทยไวดวยกันไดอยางเขมแข็ง
มีบางชวงเวลาที่พระองคทานตองทําหนาที่ทางดานการเมืองการปกครองบาง
เชน ในกรณีหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และ พฤษภาคม 2535 แตก็เปน
พระราชกรณียกิจที่พระองคทานทรงแสดงบทบาทในฐานะผูไกลเกลี่ย ผูสราง
ความสมานฉันท เปนกรณีเฉพาะเมื่อมีความจําเปนพิเศษ ไมใชพระราชกรณียกิจ
ที่ทรงทําเปนปกติ ดังจะเห็นไดวาเมื่อถึงกรณีความขัดแยงทางการเมือง ในชวง
พ.ศ.2552-2553 และมีการเรียกรองใหขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีคนนอกตาม
มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 ทานก็มิไดทรงพระราชทานให
เพราะพระองคทานไมมีพระราชประสงคที่จะใหสถาบันกษัตริยตองกลับไปเปน
สวนของสถาบันการปกครองอีก
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ประเด็ น เรื่ อ งสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ใ นโครงสร า งสั ง คมไทยเป น
ประเด็นละเอียดออน มีประวัติความเปนมายาวนาน การคงอยูในโครงสราง
สังคมไทยตามแนวคิด โครงสรางหนา ที่หรือคตินิย มการหนา ที่ เป นไปไดเมื่ อ
สถาบันมีพื้นที่ที่ชัดเจนในสังคมและสามารถทําหนาที่ประโยชนที่สังคมยอมรับ
ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ในป จ จุ บั น การรั กษาโครงสร า งสั ง คมตามธรรมเนี ย มประเพณี เดิ ม ให ค งไว
เหมือนเดิมตลอดไป จะเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะมีประเด็นทาทายวา
เมื่อองคประกอบของสังคมเปลี่ยนไป มีบางสวนเพิ่มขึ้นและบางสวนหายไป
ในภาพรวมมีความแตกตางหลากหลายไปจากเดิมมาก โครงสรางความสัมพันธ
ทางสังคมจําเปนตองเปลี่ยน ตัวโครงสรางที่เปนกลไกที่โยงองคประกอบสวน
ตางๆเขาไวดวยกันก็ยอมตองเปลี่ยน ตองทําหนาที่อยางเขมแข็ง รวมทั้งการ
กระทําขององคประกอบตางๆ ที่เปนสวนของสังคมตองทําหนาที่ที่มีประโยชน
ตอสั ง คม เชื่อมโยงกั บ ทุ กภาคส ว นอย างทั่ ว ถึ ง ใหสั ง คมเห็ น ประโยชน อย า ง
ชัดเจน
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