คำ�กร�บทูลร�ยง�น(๑)
ของ
น�ยจรัลธ�ด� กรรณสูต
ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิโครงก�รหลวง
ในโอก�สที่สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�พัชรกิติย�ภ� นเรนทิร�เทพยวดี
กรมหลวงร�ชส�ริณีสิริพัชร มห�วัชรร�ชธิด�
เสด็จแทนพระองค์ม�ทรงเปิดง�นประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ
ด้�นก�รพัฒน�เกษตรที่สูงอย่�งยั่งยืน
ต�มพระร�ชปณิธ�นสืบส�น รักษ� และต่อยอดง�นโครงก�รหลวง
ณ อุทย�นหลวงร�ชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันอ�ทิตย์ที่ ๒๒ ธันว�คม ๒๕๖๒

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการ
หลวง ในนามคณะกรรมการจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตร
ที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวง บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง และ
ผู้มีเกียรติที่มาอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกปลื้มปีติ และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จมาทรงเปิด “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตร
ที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง”
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้
ในวาระทีม่ ลู นิธโิ ครงการหลวงครบรอบการดำาเนินงานเป็นระยะเวลากว่า ๕๐ ปี
ในพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ การดำาเนินงานตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(๑)

ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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ได้สร้างประโยชน์มากมาย ทัง้ ต่อประชาชนชาวเขา ชาวไทย และนานาประเทศ เพือ่ เป็น
การเฉลิ ม ฉลองในวาระสำ า คัญนี้ มูลนิธิโครงการหลวงจึ ง ได้ จั ด งานประชุ ม วิ ช าการ
นานาชาติดา้ นการพัฒนาเกษตรทีส่ งู อย่างยัง่ ยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา
และต่อยอดงานโครงการหลวง ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์สาำ คัญ ได้แก่
๑) เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีพ่ ระราชทานโครงการหลวง
ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาพื้นที่สูง อย่างมั่นคงและยั่งยืน
๒) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระบรม
ราโชบายในการสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวง เพือ่ สร้าง
สุขแก่ปวงประชา
๓) เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลสำ า เร็ จ จากการดำ า เนิ น งานด้ า นพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ของมู ล นิ ธิ
โครงการหลวง ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปี ให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ในการ
แก้ ปั ญ หาการปลู ก พื ช เสพติ ด ความยากจน ความหิ ว โหย รวมทั้ ง
ความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมบนที่สูง ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ
๔) เพื่อแสดงผลการขยายผลองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการ
หลวง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่น้อมนำา
แนวทางของโครงการหลวงไปขยายผลในพื้ น ที่ สู ง อื่ น ๆ ทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ
๕) เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากองค์การระหว่าง
ประเทศ และประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม อันจะนำาไปสู่แนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงของภูมิภาคและของโลก
การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ ในครัง้ นี้ เป็นการนำาเสนอผลความสำาเร็จ
ด้านการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา
๕๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร พระราชทานโครงการหลวง เพือ่ เป็นแนวทางการพัฒนาทางเลือกบนพืน้ ทีส่ งู
อย่างยัง่ ยืนแบบองค์รวมอย่างครบวงจร ซึง่ ถือเป็นรูปแบบการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ในการแก้ไข
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ปัญหาการปลูกพืชเสพติด ความยากจนของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ของประเทศไทย ตลอดจน
เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ และสภาวะ
ความเสี ย หายของทรั พ ยากรธรรมชาติ และยั ง ได้ เ ผยแพร่ ขยายองค์ ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ไปสู่ประเทศ และองค์กรอื่นทั้งภายในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
ยิง่ ขึ้น โดยเชิญผ้เู ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องจากองค์การภายใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการพัฒนา
พื้นที่สูง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนแก่พื้นที่สูง
อืน่ ๆ ของประเทศไทยและนานาชาติ ทีม่ ปี ญ
ั หาด้านการปลูกพืชเสพติด และการทำาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ผลจากการประชุมทั้งหมดนี้ มูลนิธิโครงการหลวงจะนำาไปเสนอและเผยแพร่
ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ CND สมัยที่ ๖๓
ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในพุทธศักราช ๒๕๖๓ อันจะนำา
ไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงของภูมิภาคและของโลกต่อไป
บั ด นี้ ได้ เ วลาอั น เป็ น อุ ด มมงคลฤกษ์ แ ล้ ว ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอพระราชทาน
พระอนุญาตพระราชทานพระดำารัส เปิดงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการ
พัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดงาน
โครงการหลวง” ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ รับฟังการบรรยายพิเศษ และพระราชทาน
ของที่ระลึกแก่ผู้บรรยายพิเศษ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
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