แม่ฟ้าหลวง: CSR ยุคแรก
ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นองค์กรเอกชนเริม่ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ได้ขยาย
ขอบเขตออกไปจากผู้ถือหุ้น (Shareholders) ไปสู่ผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในรูปแบบของ
Social Entrepreneur, Social Enterprise, Venture Philanthropy, Corporate Social Responsibility,
New Business Model, Social Investing, ไปจนถึง Social Innovation
โลกใบเดิมทีเ่ คยมองเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม แยกออกจากกัน สู่โลกใบใหม่ ทีห่ ลายคน
เริม่ ตระหนักว่าที่จริงแล้ว เศรษฐกิจเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมและสังคมเป็ นส่วนหนึ่งของสิง่ แวดล้อม โลก
ใบใหม่เป็ น “โลกที่เลื่อนไหล” เต็มไปด้วย Global Commons ที่ผู้คนในโลกจากนี้ไป สุขก็จะสุขด้วยกัน
และทุ ก ข์ก็ จ ะทุ ก ข์ด้ ว ยกัน ท าให้ อ งค์ ก รเอกชนเหล่ า นี้ เริ่ม มองว่ า “ธรรมาภิบ าลทางธุ ร กิจ ” หรือ
Corporate Governance อาจไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ Stakeholders บางแห่งคิดไปไกลถึงการเป็ น
“พลเมืองที่ดขี องโลก” หรือ Global Corporate Citizenship โดยขยายจากธุรกรรมทางเศรษฐกิจออกไป
ยังปริมณฑลของกิจกรรมทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
ผมได้มโี อกาสพบ ม.ร.ว.ดิ ศนัดดา ดิ ศกุล เลขาธิการมูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
พูดคุยกันในประเด็นดังกล่าว จากการสนทนากลับพบว่า มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงฯ เป็ นองค์กรหนึ่งทีน่ ่ าสนใจ
ที่ไม่เพียงแต่ ต อบโจทย์ดงั กล่ าว ยังมีอ ัต ลักษณ์ จุดเด่น และความเป็ นผู้นาในการขับ เคลื่อ น Social
Transformation อย่างน่าทึง่ ซึง่ พอสรุปได้เป็ น 4 ประเด็นใหญ่ดว้ ยกัน คือ
1) มู ล นิ ธ ิแ ม่ ฟ้ าหลวงฯ เป็ นองค์ ก รบู ร ณาการที่ผ ลัก ดัน Social Transformation โดยการ
เชื่อ มโยงประสานหน่ ว ยงานทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และโครงการใน
พระราชดาริ เข้าด้วยกัน หรือ 4 Ps: Public, Private, People & Patronage Model
2) มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงฯ เป็ นองค์กรทีย่ อ้ นกลับโมเดลทีต่ อบโจทย์ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมของภาคเอกชน หรือ Social Responsibility Reversal กล่าวคือ แทนที่จะ
พัฒนาจากธุรกรรมทางด้านเศรษฐกิจ ไปสู่กจิ กรรมทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม มูล นิธแิ ม่
ฟ้ าหลวงฯ กลับ เริม่ ต้ น ด้ว ยกิจ กรรมทางด้านสิ่ง แวดล้อ ม มาสู่ก ารสร้า งความเข้ม แข็ง
ทางด้านสังคม ก่อนทีจ่ ะพัฒนาสู่การสร้างความมังคั
่ งทางด้
่
านเศรษฐกิจ
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3) มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงฯ เป็ นองค์กรที่ยอ้ นกลับ Philanthro-Capitalism ที่เน้ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบรรดาผู้มอี นั จะกิน บริษัทขนาดใหญ่ มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงฯ กลับมีความเชื่อใน
Citizen Philanthropy โดยเน้ น การมีส่ ว นร่ว มและการเติม เต็ม ศัก ยภาพของประชาชน
(People Empowerment) แทน
4) มิเพียงเท่านัน้ มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงฯ ยังเป็ นองค์กรที่จดั ตัง้ Social Enterprise แห่งแรกของ
ประเทศไทย (และอาจจะเป็ นแห่งแรกๆ ของโลก) ในนาม บริษทั “นวุต”ิ
มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงฯ จึงเป็ นโมเดลทีต่ อบโจทย์การพัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยต่อเชื่อมและสร้างสมดุล
ระหว่าง Human Wisdom, Social Well-being, Environmental Wellness ให้เข้ากับ Economic Wealth
ได้อย่างลงตัว สอดคล้อง กลมกลืน รายละเอียดอยูใ่ นบทสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 2

ดร.สุวิทย์: อยากให้ท่านช่วยเล่าถึงความเป็ นมาของนวุติ?
ต้องเท้าความไปทีจ่ ุดเริม่ ต้นของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ สมเด็จย่ามีรบั สังกั
่ บผมว่า จะเสด็จไป
ที่สวิตเซอร์แลนด์จนพระชนมายุ 90 พรรษา คุณลองคิดดูว่าจะเป็ นยังไง ถ้าท่านประทับอยู่กรุงเทพฯ
แล้วประทับอยู่เฉยๆ ไม่มอี ะไรทา ในฐานะผมเป็ นราชเลขาฯ ต้องคิดว่าจะถวายท่านทรงทาอะไร เพราะ
ท่ านเชื่อ แน่ ว่าท่ านยังสามารถท าประโยชน์ ให้ส ังคมได้ สมเด็จย่าเคยรับ สังว่
่ า พื้น ที่ท่ีระดับ ความสูง
900-1,300 เมตร จากระดับ น้ าทะเลปานกลาง จะเหมาะสมที่ สุ ด ส าหรับ พระองค์ท่ าน เผอิญ ผมเจอ
เจ้าหน้ าที่ป่าไม้ เขาพาไปดอยตุง ผมจึงทูลเชิญ เสด็จ พาสมเด็จย่ามา
ทอดพระเนตรดอยตุงครัง้ แรกเมื่อ 15 มกราคม 2530 หลังเสวยพระ
สุธารสตอนบ่าย ท่านก็เสด็จตรงมาหาผมและมีพระราชกระแสรับสังว่
่ า
“ตกลงจะมาสร้างบ้านที่น่ี แต่ถ้าไม่มโี ครงการดอยตุงก็ไม่สร้างบ้านที่น่ี ”
ผมบอกว่าที่น้ีฝิ่นเต็มไปหมด ท่านรับสังว่
่ าทรงจาได้ เพราะเคยเสด็จฯ
มาเมื่อปี 2508 มาทรงกราบพระมหาธาตุ ดอยตุง และท่านทรงจาได้ว่า
เห็นฝิ่ นเต็มไปหมด ป่ าโล้นมาก ผมเลยถามท่านว่า ท่านอยากจะทรง
ปลูกป่ ามัย้ ท่านก็มรี บั สังว่
่ า “ฉันอยากปลูกป่ ามา 10 กว่าปี แล้ว แต่ไม่ม ี
ใครรับปากฉัน”
สมเด็จย่าทรงปลูกต้นกาแฟ
ต้นแรก

ตอนนัน้ ทหารคัดค้าน ตอนเช้าพลเอกจรวย วงศ์สายัญบอกผม
ว่า ทาไม่ได้ เพราะเรื่องความมันคงของชาติ
่
เป็ นพื้นที่ตดิ ชายแดน และมีกองกาลังชนกลุ่มน้ อยอยู่ 3
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กลุ่ ม มีก องก าลังของขุน ส่ า ว้า และก๊ ก มิน ตัง๋ อยู่ต รงนี้ เมื่อ ได้ร่ว มโต๊ ะเสวย ผมชวนคุ ยเรื่อ งดอยตุ ง
สมเด็จย่ า หยุด เสวยเลย แล้ว รับ สัง่ ถึง แต่ เรื่อ งดอยตุ ง ตอนเย็น พลเอกจรวยมาตบไหล่ ผ ม บอกว่ า
“คุณชาย ต้องทาให้ได้ ต้องทาให้ได้”
ผมวางโครงการไว้ 30 ปี คิดว่าถ้าเราจะเป็ นตัวอย่างของโลกได้ เราต้องออกจากทีน่ ้ีอย่างสง่าผ่า
เผย และคนทีน่ ่ีต้องสามารถดูแลตัวเขาเองต่อไปได้โดยไม่มเี รา นัน้ คือ ความยังยื
่ น เป็ นความคิดตัง้ แต่
วันแรกที่ทา ไม่มงี านไหนไม่มเี ลิกรา ตัง้ เป้ าไว้อย่างนี้ เหลืออีก 8 ปี เราทาให้ดที ่สี ุดเท่าที่จะทาได้ เท่า
ไหนเท่านัน้
เรือ่ งปลูกป่ า ตัง้ แต่ตน้ เราไม่มเี งินซักบาทเลย แต่ตอนนัน้ ปี 2530 แล้วปี 2533 คืออะไร สมเด็จ
ย่าจะทรงมีพระชนมายุครบ 90 ใช่มยั ้ ผมวางแผนเลย จะหาเงินมาทาถวายท่าน หาง่ายนิดเดียว เพราะ
90 ชันษา มีใครไม่อยากทาถวายบ้าง ตอนนัน้ สมเด็จย่าเป็ นที่รกั และเคารพนับถือมากที่สุดคนหนึ่งใน
แผ่นดิน ผมแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็ น 99 แปลงๆ ละ 100 ไร่ เท่ากับ 9,900 ไร่ ให้คนปลูกป่ าถวายสมเด็จย่า 90
พระชันษา ผมก็บอกกระทรวงมหาดไทยก่อนเลย ตอนนัน้ มี 73 จังหวัด ขอจังหวัด ละ 300,000 บาท
จังหวัดหนึ่งเอาไป 100 ไร่ ไร่หนึ่งตก 3,000 บาทตามป่ าไม้ว่า เป็ น 300,000 บาทต่อไร่ ต่อการทางาน
30 เดือน เริม่ เดือนเมษา ผ่านหน้าฝน 3 หน้า เพราะเราไม่มนี ้ า ต้องอาศัยน้ าฝน ถ้าเราปลูกป่ าสามหน้า
นี้ ปี แรกมีตายบ้างก็ปลูกซ่อมแซม ปี ทส่ี องก็ปลูกซ่อมแซมอีกนิดหน่อย ปี ทส่ี ามก็อาจเหลือไม่กต่ี ้นทีต่ ้อง
ซ่อม ถ้ายังต้องซ่อมต่อ ก็แสดงว่าเราไม่สมควรจะปลูกป่ าแล้ว เพราะทาไม่สาเร็จ ก็ได้ไป 73 จังหวัด

แปลงปลูกกาแฟ ปี 2534
นอกเหนือจากนัน้ ยังมี 14 กระทรวง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตารวจและมีแม่บา้ นต่างๆ
นานา เหลือ 3 แปลงสุดท้าย จะเอาจากบริษทั ก็ไม่ได้ เพราะมีเยอะแยะ ก็เลยกราบบังคมทูลสมเด็จย่าว่า
แม่ฟ้าหลวง:CSR ยุคแรก ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยังยื
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จะทรงเองแปลงหนึ่ งมัย้ ท่านก็รบั สังว่
่ า “เอาซิ” ผมเลยกราบบังคมทูล ขอให้ทูล ชวนพระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หวั กับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ว่าจะทาถวายให้สมเด็จแม่มยั ้ ทาไมท่านจะไม่ทรงเอา การปลูก
ป่ า 9,900 ไร่ บนดอยตุ ง ทุก คนในประเทศไทยได้ท าเพื่อ สมเด็จย่า และสมเด็จย่าก็ท รงทาด้ว ยเพื่อ
แผ่นดินไทย และถ้าจะพูดกันจริงๆ แล้ว ท่านทรงทาเพื่อแก้ไขปั ญหาโลกร้อนด้วยซ้าไป
และเราไม่เคยพูด เรื่อ งฝิ่ นเลย ไม่เคยพูด เรื่อ งอาวุธที่ขายกันอย่างโจ่งครึ่มบนนัน้ เอ็ม 16 นี้
กระบอกละ 3,000 บาท คาบินกระบอกละ 1,500 บาท กระสุนลูกละ 2 บาท ถึง 4 บาท น้ ายาทีจ่ ะเอามา
ทาฝิ่ นให้เป็ นเฮโรอีน คนถีบถังสองร้อยลิตรลงไปแล้วแบ่งเป็ น ถุงๆ เราก็ไม่พูดถึง แต่เราพูดถึงการแก้
ความเจ็บความป่ วย ความยากความจน และความไม่รเู้ ป็ นหลัก

ดร.สุวิทย์: แล้วไปเป็ นบริ ษทั นวุติได้อย่างไร?
การเอาพืน้ ที่ทากินเกือบ 50,000 ไร่ ทีเ่ ดิมเขาทาไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น มาปลูกป่ าอนุ รกั ษ์ต้นน้ า
เท่ากับเรายึดที่ทากิน เขามาปลูกป่ า แล้วคนจะเอาอะไรกิน สมเด็จย่ามีรบั สังว่
่ า ทายังไงไม่ให้ชาวบ้าน
เดือดร้อน ทายังไงล่ะ ผมคิดถึงการตัง้ บริษทั นวุตขิ น้ึ มา บริษทั นี้ คือ CSR ทีเ่ ขาเรียกกันสมัยนี้ แต่ CSR
จาก Bottom of your heart นะ

ดร.สุวิทย์: ที่คิดเรื่องตัง้ บริ ษทั นี้ ปีอะไร ปี ที่สองหลังจากเริ่ มโครงการใช่หรือไม่?
เริม่ ตัง้ แต่ปีแรกก็คดิ เรื่องนี้ควบคู่กนั ไปแล้ว เพราะเมื่อคุณเอาที่ทากินเขามาปลูกป่ า 30 เดือน
แล้วหลังจากนัน้ ล่ะ เขาไม่มที ่ที ากิน แล้วเขาจะทาอะไรต่อ ความคิดเรื่องป่ าเศรษฐกิจ จึงได้เกิดขึน้ มา
เพื่อตอบว่าเขาจะอยู่ต่อไปได้อย่างไร เพราะต้องคิดว่าทาอย่างไรให้
ชาวบ้านและป่ าสามารถอยู่รว่ มกันได้
เราเลือกกาแฟอาราบิก้า และถัว่ แมคคาเดเมียมาปลูกในป่ า
เศรษฐกิจ เพราะเมล็ดมีมูลค่าสูง ตลาดต้องการมาก และที่สาคัญ ใช้
แรงงานเยอะ และเราต้ อ งการสร้างงานใช่ ม ยั ้ เดิม ที คิด จะปลูก ชา
เพราะดอยตุงตัง้ อยูบ่ น Assam belt ซึง่ ปลูกชาได้ดที ส่ี ุดในโลก และชา
มีร ะบบรากที่ ย าวสามารถกัน ดิน ถล่ ม ได้ แต่ ถ้ า ปลู ก ชาก็ เ สี่ย งว่ า
ชาวบ้านจะตัดป่ าเพื่อเอาฟื นมาใช้ค ัว่ ชา เลยเลือกกาแฟอาราบิก้า ซึ่ง
แม่ฟ้าหลวง:CSR ยุคแรก ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยังยื
่ น, การเงินการธนาคาร หน้า48-55, ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ (กุมภาพนธ์ 2553).
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ปลูกได้ดใี นทีๆ่ ปลูกฝิ่นได้ดี สาหรับแมคคาเดเมีย ดูแล้วผลผลิตโลกยังน้อย มีแหล่ง ผลิตอยู่แค่ไม่ก่แี ห่ง
คือ ออสเตรเลียและฮาวาย แต่ความต้องการของตลาดสูง แม้ทุกวันนี้ แมคคาเดเมียยังเป็ นถัวที
่ แ่ พงทีส่ ุด
ในโลก อีกอย่าง ถ้ามันเจ๊ง อย่างน้อย ต้นแมคคาเดเมียอายุเป็ นร้อยปี เป็ นป่ าต้นน้าต่อไปได้ กาแฟอารา
บิก้า ปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่อยู่แล้ว ไม่รบกวนป่ า แต่ ตอนนัน้ ในไทยยังไม่เคยมีใครปลูกกาแฟอาราบิก้า
และแมคคาเดเมียเพื่อการค้าเป็ นล่ า เป็ นสันมาก่อน ความเสี่ยงสูง เพราะนานกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ คือ
ประมาณ 3 ปี สาหรับกาแฟ และ 7 ปี สาหรับแมคคา มูลนิธฯิ ก็ไม่มคี วามชานาญ
ผมเลยไปบอกเพื่อนให้หาบริษัทญี่ป่ ุนให้ อวะบริ
ั ๊ ษทั หนึ่ง เพราะอัวะต้
๊ องการ หนึ่ง เงินถูก สอง
expertise สาม อัวะต้
๊ องการตลาด นี่ 2531 นะ คนทีน่ งฟั
ั ่ งอยู่มคี ุณบรรยงค์ ล่าซา คุณธารินทร์ นิมมาน
เหมินทร์ และคุณยศ เอื้อชูเกียรติ เขาก็นงั ่ นิ่ง ยิม้ เขาบอกทาไม่ได้ แต่ในทีส่ ุด คุณยศก็หาบริษทั ญี่ป่ นุ มา
ให้ได้ แล้ว ไม่รู้ญ่ีป่ ุนเมาหรือ ยังไง เพราะเขาก็เอากับผม เงินถู ก คือ ในขณะนัน้ ปี 31, 32 ดอกเบี้ย
ธนาคารประมาณ 12-15% ไม่มที างกู้มาทาการเกษตรได้ เพราะนาน กว่าจะได้เงินคืน แต่องค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศญี่ป่ ุนหรือ JICA ให้กู้ 0.72% ถึงจะบวกค่าโน่ นค่านี่ต่างๆ แล้ว ก็ไม่
เกิน 1.3% และ JICA ยังให้ grace period 5 ปี และให้ผ่ อนจ่ายได้นานถึง 20 ปี ปี 2535 นวุติได้กู้เงิน
จาก JICA โดยบริษัท มิต ซุ ย เป็ น คนไปเอาเงินกู้น้ีม า ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สานัก งานทรัพ ย์ส ินส่ ว น
พระมหากษัตริย์ เป็ นผูค้ ้าประกันมิตซุยอีกทีหนึ่ง สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ บริษทั มิตซุย
ธนาคารซูมโิ ตโม่ มิตซุย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเอเชีย และบริษทั เอื้อชูเกียรติ โดยคุณจรูญ เอื้อชู
เกียรติ ซึ่งได้เคยมาดอยตุงและชอบที่สมเด็จย่าทรงทามาก และให้มา 30 ล้าน จึงร่วมกันลงทุนก่อตัง้
บริษทั นวุติ ขึน้ ในปี 2532

ดร.สุวิทย์: ทาไมไม่คิดรูปแบบอื่น ทาไมคิ ดในรูปแบบที่เป็ น CSR?
ผมไม่ไ ด้ค ิด CSR เพราะผมไม่ รู้จ กั CSR ผมพู ด กับ บริษัท ญี่ ป่ ุ นเหล่ านี้ และกับ บริษัท ของ
เพื่อนๆ ทีถ่ อื หุน้ หรือบริหารอยู่ว่า “ลือ้ ได้กาไรจากสังคมมามากแล้ว ควรคืนกาไรให้กบั สังคมบ้าง” อย่าง
ลงโฆษณาในทีว ี คิดดูวนิ าทีละกี่ตงั ค์ ไปลงหนังสือพิมพ์ มันเป็ นหมื่นเป็ นแสน ทาไมไม่แบ่งเงินทา PR
ก้อนนี้ มาลงทุนตัง้ เป็ นบริษทั และทาถวายท่าน อันนี้ อยู่ forever
การลงทุนทาบริษัทนี้ ต้องมีสายป่ านยาว แต่ถ้าคิด In a long run ถูกเป็ นบ้าเลย ผมไม่ได้คดิ
เรื่อง CSR ตอนนัน้ ผมไม่รจู้ กั CSR ไม่มใี ครรูห้ รอกสมัยนัน้ ผมรูแ้ ต่ว่า ต้องคืนให้สงั คม ณ ปี 2531 มิต
ซุยมีบริษัทในประเทศไทยทัง้ หมด 160 บริษัท นวุติจะเป็ นบริษัทที่ 161 แต่ ผ มบอกเขาเลยว่าคุณ จะ
แม่ฟ้าหลวง:CSR ยุคแรก ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยังยื
่ น, การเงินการธนาคาร หน้า48-55, ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ (กุมภาพนธ์ 2553).
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ไม่ได้เงินคืนเลย ทัง้ ต้นและกาไร ต้องคืนให้สงั คม ผมพูดถึงขัน้ ว่า “คุณมาหากินอยู่เมืองไทย ทาอะไรให้
ประเทศไทยบ้าง คุณได้ไปเยอะแล้ว ทาอะไรให้แผ่นดินไทยบ้าง”
สรุป คือ ผมคิดทาการใหญ่ แต่ไม่มเี งินและไม่รวู้ ธิ กี ารเอาเงินจากราชการด้วย

ดร.สุวิทย์: ตอนที่ท่านขาย Concept นี้ พูดว่าอะไร?
มาทาถวายสมเด็จย่า ปกติพวกคุณทา PR ใช้เงินเยอะ แต่ ตาน้ าพริกละลายแม่ น้ าเป็ นส่วนให
หนึ่ง คนเห็นแล้วผ่านไป แต่น่ี คุณมาทาเพื่อสังคมจริงๆ จะสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน และทาถวายสมเด็จ
ย่าเป็ นส่วนใหญ่จริงๆ และชื่อเสียงในการทาดีต่อสังคมนี้จะอยูไ่ ปตลอด

ดร.สุวิทย์: ในยุคนัน้ ถ้าไม่ทาอย่างนี้ บริ ษทั อื่นเขาทาอะไรกันบ้าง?
บริจาคเงิน บริจาคสิง่ ของ

ดร.สุวิทย์: Mission ของนวุติ คืออะไร?
ชื่อนวุตนิ ้ี ผมขอพระราชทานชื่อบริษทั จากสมเด็จย่า เพราะคนเขาทาถวายท่านเมื่อพระชนมายุ
90 ชันษา นวุติ แปลว่า เก้าสิบ ที่ต งั ้ มาในปี 2532 นี้ มี
สองบริษัท อีก บริษัท ชื่อนวุตะยายุ แปลว่า อายุ เก้าสิบ
คือ นอกจากเอาเงินบริษัทต่างๆ แล้ว ยังเอาเงินส่วนตัว
ของเพื่อนๆ มาลงทาเป็ นอีกบริษัท ทาสาหรับ ชาวบ้าน
กลุ่ ม เล็ ก ๆ ที่ จ ะท ากั น เอง ในขณ ะที่ น วุ ติ หวั ง จะ
Commercialize ถ้าส าเร็จ จะขยายใหญ่ ได้เลย จะท าให้
เป็ นตัวอย่างว่าทาเป็ นการค้าได้ เพราะอะไรต้องทาสองบริษัท เพราะคนบางคนไม่อยากเป็ นลูกจ้าง
อยากเป็ นตัวของตัวเอง ผมเข้าใจตรงนี้ เหมือนกับป่ า มีป่าอนุรกั ษ์ ป่ าเศรษฐกิจ ป่ าพวกนี้จา้ งคนมาปลูก
ดูแ ล แต่ ม ีอีก ป่ าหนึ่ งคือ ป่ าพระราชทาน คือ เมื่อ เขาท ากับ เรามาเป็ น 10 ปี แ ละมีท ัก ษะดีแ ล้ว จะ
แบ่ งสัน ปั น ส่ ว นให้ เช่ าเป็ น ไร่ข องตัว เองไปเลย ให้ เขารู้ส ึก เป็ น เจ้าของ แต่ ต้อ งมาดูว่า ที่ได้ไปอยู่ใ น
ขอบเขตนะ คือ ในครอบครัวมีก่คี น ผลผลิตเท่าไรถึงจะพอกิน แล้วจะปลูกอะไร ที่ปลูกจะได้ผลเท่าไร
และในที่สุ ด มีร ายได้ เ ท่ า ไหร่ ต่ อ ปี เอามาดู Demand Supply ให้ พ อดีกัน และจะได้ จ านวนพื้น ที่ท่ี
แม่ฟ้าหลวง:CSR ยุคแรก ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยังยื
่ น, การเงินการธนาคาร หน้า48-55, ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ (กุมภาพนธ์ 2553).
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เหมาะสม เราพยายามผลักดันอะไรทีเ่ ขาทาได้ ให้เขาไปทาเอง ตรงกับพระราชปณิธานทีจ่ ะ “ช่วยเขาให้
เขาช่วยตัวเขาเอง”
ใน Company’s articles of association ของนวุติระบุเลยว่า กาไรของบริษทั จะไม่แบ่งให้ผู้ร่วม
ทุน แต่จะบริจาคให้มลู นิธแิ ม่ฟ้าหลวงฯ นาไปใช้กจิ กรรมพัฒนาสังคมทัง้ หมด
บริษทั นวุตมิ หี น้าทีป่ ลูกและดูแลป่ าเศรษฐกิจ และพัฒนาคน นวุตติ อ้ งรับคนในพืน้ ทีม่ าทางานกับ
บริษทั ในป่ าเศรษฐกิจ 900 คน เพราะปลูกป่ าแล้ว หลัง 30 เดือน คนไม่มที ท่ี ากิน เพราะฉะนัน้ ต้องรับคน
900 คน คิดไว้ท่ี 1-10 คน คือ ทา 1 คน เลี้ยง 10 คน ดอยตุงมีคนอยู่ 11,000 คน ถ้ามี 900 งานให้เขา
จากที่เคยมีรายได้เฉลีย่ 3,372 บาท ต่อคนต่อปี เขามาทากับเรา ได้ 40 บาทต่อวัน ทา 300 วัน ได้ปีละ
12,000 บาท ได้ดกี ว่าเก่าแน่ นอน ไม่อย่างนัน้ เขาจะทาไปทาไม ประเด็นสาคัญตรงนี้ คือ เราเปลีย่ นเขา
จาก “เกษตรกรมาเป็ นเกษตรกรรับจ้าง” เริม่ จากขุดหลุมปลูกป่ า ใช้ทกั ษะน้อยทีส่ ุด เป็ น unskilled labor
แล้วใครทาได้ดีจริงๆ ก็ผ ลัก ดัน ต่อ ให้เป็ น semi-skilled labor มาดูแลป่ าเศรษฐกิจ ได้รายได้ด้วย ฝึ ก
ทัก ษะฝี ม ือ ขึ้น อีก ขัน้ ด้ว ย พอปี 2535 เรามาท าเรื่อ งสวน ที่น่ี ไปอีก ขัน้ เพราะต้อ งมีท ัก ษะ มีค วาม
ละเอียดอ่อนมากขึน้ และใช้ความประณีตสูงกว่า กลายเป็ น skilled labor เดีย๋ วนี้ คนสวนเดิมหลายคนที่
ขยันและทาได้ดี เราให้เขากูไ้ ปตัง้ ตัว โดยไปตัง้ โรงเพาะชาต้นกล้าขายให้สวนแม่ฟ้าหลวง ต้นกล้าทีเ่ หลือ
ก็ขายนักท่องเทีย่ วทัวไป
่ เขาเป็ นเจ้าของกิจการของตนเอง แล้วผ่อนคืนเราเป็ นงวดๆ ตามความพร้อม
ของเขา เพราะฉะนัน้ นวุตมิ บี ทบาท คือ ลงทุน ในการปลูกป่ าเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่แบก
รับความเสีย่ งให้ชาวบ้านในตอนต้นทีท่ ุกอย่างยังไม่แน่ นอน ชาวบ้านยังทาไม่เป็ น ไม่มที ุนอะไรเลย และ
ผลผลิตก็ยงั ไม่ออก และยังมีบทบาทในการสร้างคนในพืน้ ทีใ่ ห้สามารถบารุงพืชเศรษฐกิจจนสร้างรายได้
ทีม่ นคงจากป่
ั่
าพื้นนี้ให้กบั ตนเอง และผลที่ได้คอื เขาเห็นความสาคัญของป่ า ไม่ไปยุ่งกับป่ าอนุ รกั ษ์ต้น
น้า และรักษาป่ าไว้ชวลู
ั ่ กชัวหลาน
่
เพราะคนต้องอาศัยป่ า และป่ าต้องอาศัยคน

ดร.สุวิทย์: เกษตรกรมาเป็ นเกษตรกรรับจ้าง Concept คล้าย Contract farming หรือไม่?
ไม่ทราบครับ แต่คดิ มาจากการเอาตัวเราไปใส่ตวั เขา และก็จากความเข้าใจว่า คนเราต่างกัน
ความต้องการก็ต่างกัน
ต้องอธิบายวิวฒ
ั นาการของกระบวนการปลูกป่ าเศรษฐกิจของนวุติ ด้วย คือ ตามแผนที่วางไว้
กาแฟจะออกผลครัง้ แรกภายใน 3 ปี คือ จะได้อย่างน้อยต้นละ 1 กิโล ในปี ท่ี 5 ซึง่ จะทาให้นวุตสิ ามารถ
เริม่ จ่ายคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ ให้ JICA ได้ในปี ท่ี 5 และในปี ท่ี 7 พอแมคคาเดเมียพร้อมให้ผลผลิต นวุติ
แม่ฟ้าหลวง:CSR ยุคแรก ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยังยื
่ น, การเงินการธนาคาร หน้า48-55, ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ (กุมภาพนธ์ 2553).
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จะมีรายได้จากแมคคาเดเมียมาเสริมในการจ่ายคืน ในช่วงแรก นวุติจ้างชาวบ้านให้ปลูกและดูแลป่ า
เศรษฐกิจ โดยมีกระทรวงเกษตรฯ มาสอนเทคนิคความรูใ้ ห้ แต่ในปี 2534 เราพบว่าผลผลิตของกาแฟ
ต่อต้นต่ ากว่ามาตรฐาน คือ ควรจะได้ผลผลิต 1 กิโลกรัมต่อต้น แต่ กลับได้เพียงครึง่ กิโลเท่านัน้ ผมให้

สภาพแมคคาเดเมียและกาแฟที่เสี ยหายจากสาเหตุต่างๆ

ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่เดินนับและดูสภาพทุกต้น เพื่อแบ่งเกรด เดิน 6 แปลงทีป่ ลูกรวมประมาณ 3,600
ไร่ นับกาแฟอาราบิกา้ ได้ 832,000 ต้น แมคคาเดเมีย 83,000 ต้น ถึงได้รวู้ ่ากาแฟและแมคคาเราหายไป
ครึง่ หนึ่ง สาเหตุเพราะเราขาดความเข้าใจที่แท้จริง ขาดความรู้ วิธกี ารในการปลูก และขาดการติดตาม
ดูแล ชาวบ้านมีความรูแ้ ล้ว แต่ ไม่ทา ไม่ตดั แต่งกิ่ง ไม่ใส่ปุ๋ยตามที่ควรจะทา คนดูแลก็ไม่ได้เดินตรวจ
พื้นที่ปลูก ปุ๋ ยที่ให้ไป ใส่เท่าไร เอาไปไหนอีกเท่าไรไม่มใี ครรู้ แต่การมานัง่ ดูแลและตรวจคุณภาพของ
ต้นไม้เกือบล้านต้น 6 แปลงนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ดังนัน้ ต้องให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับการบริหาร
จัดการ
ปี 2543 หุ้นส่ วนคิดจะเลิก เพราะมันเจ๊ง รายรับต่ ากว่าที่ค าดการณ์ ไว้มาก ปี 2540 ก็เจอกับ
วิกฤตเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่อกี เงินบาทอ่อนค่าลงครึง่ หนึ่ง หนี้ของนวุตเิ พิม่ เป็ นสองเท่าในชัวข้
่ ามคืน นวุติ
ไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ หุ้นส่วนก็ระดมเพิม่ ทุน ปี 43 ก็คดิ จะระดมทุนอีกครัง้ เพื่อจะคืนให้ JICA แล้ว
เขาก็จะเลิกกันแล้ว จริงๆ ผมก็น่าจะให้เขาเลิกไปนะ แต่ตอนนัน้ มีผมยืนอยู่คนเดียวว่าไม่เลิก ทาต่อ
เพราะมิฉะนัน้ เงินทีล่ งไปก็สญ
ู ชาวบ้านก็สญ
ู ด้วย
ผมเชื่อว่าปั ญหากาแฟนี้ มาจากเกษตรกรขาดแรงจูงใจมากกว่าขาดความสามารถ เลยเปลี่ยน
วิธกี าร จากการจ้างคนงานในไร่ซ่งึ ทาให้ต้นทุนนวุตสิ ูง มาให้ชาวบ้านเช่าต้นกาแฟจากนวุตใิ นราคาต้น
ละ 1 บาท ให้เขามาเป็ นเจ้าของ ดูแลเอง ทามากได้มาก ทาดีก็ได้มาก โดยนวุติเปลี่ยนบทบาทเป็ น
พ่อค้าซื้อเมล็ดกาแฟดิบที่ชาวบ้านปลูกในราคาประกัน เราแบ่งพื้นที่ออกเป็ นส่วนๆ ส่วนละ 3,000 ต้น
ซึง่ จะผลิตเมล็ดกาแฟดิบได้อย่างน้อย 3,000 กิโลกรัม และสร้างรายได้ประมาณ 45,000 บาท แก่ผปู้ ลูก
โดยนวุตสิ นับสนุ นปุ๋ ยก่อนในเบื้องต้น แต่ค่าปุ๋ ยนี้จะถูกหักออกจากค่าเมล็ดกาแฟดิบ ที่ชาวบ้านนามา
แม่ฟ้าหลวง:CSR ยุคแรก ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยังยื
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ขาย ค่ า เช่ า หนึ่ ง บาทเป็ นเหมือ นสัญ ลัก ษณ์ มากกว่ า ว่ า เขาเป็ นเจ้า ของต้ น เหล่ า นี้ นะ แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็บอกด้วยว่าพืน้ ทีน่ ้ีเป็ นพืน้ ทีป่ ่ าสงวนไม่ใช่ของเขาเลยทีเดียว เขาต้องเช่า แต่ทส่ี าคัญ คือ
ความรู้ส ึกเป็ นเจ้าของต้นกาแฟนี้ ท าให้ชาวบ้านเอาใจใส่ และทางานหนักขึ้นเพื่อ ดูแลต้นกาแฟ เก็บ
เฉพาะเมล็ดกาแฟทีส่ ุกมาขายให้นวุติตามข้อตกลง กลุ่มชาวบ้านทีท่ างานหนักทีส่ ุดเป็ นกลุ่มแรกทีไ่ ด้เช่า
ต้นกาแฟ และคนเหล่านี้กลายเป็ นตัวอย่างให้ชาวบ้านกลุ่มอื่นๆ ทาตาม ปริมาณเมล็ดกาแฟดิบเพิม่ ขึน้
จาก 0.5 กิโลกรัม ต่ อ ต้น มาเป็ น 1.6 กิโลกรัม ต่ อ ต้น คุ ณ ภาพของเมล็ด กาแฟก็เพิ่มขึ้น จนได้รบั การ
รับรองจาก SCAA ถือเป็ นความสาเร็จของนวุติท่ีสนับสนุ นจนชาวบ้านมันใจ
่ ตัดสินใจชีวติ ของตนเอง
และยืนหยัดด้วยลาแข้งตัวเองได้ เราดึงศักยภาพของทัง้ คนและป่ าออกมาจนเกิดประโยชน์สูงสุด ให้กนั
และกันได้สาเร็จ
และจากจุด ตกต่ านั น้ ที่น วุ ติอ ยู่ได้ม าทุ ก วัน นี้ เพราะ
มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงฯ จ่ายเงินคืนให้บริษทั ด้วยการซื้อลูกแมคคา
และกาแฟดิบ เพื่อ น ามาแปรรูป ด้ว ยราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
เพื่อ ให้บ ริษัท มีรายได้พ อจ่ายคืน เงิน กู้ JICA ในแต่ ล ะปี จ่า ย
อย่างนี้มา 19 ปี แ ล้ว และในปี 2554 นวุติก็จะจ่ายคืน หนี้ ก้อ น
สุดท้ายให้กบั JICA เราคิดว่าเราจะเป็ นลูกหนี้ ทางการเกษตร
เจ้าเดียวเลยทีจ่ า่ ยเงินคืน JICA ได้ทงั ้ หมด

ดร.สุวิทย์: ตอนนัน้ ทาไมไม่เลิ กไปเลย?

จากอดีตสู่ปัจจุบนั ของการปลูกกาแฟใต้ป่า ให้คนกับป่ าอยูร่ ่ วมกันได้

แม่ฟ้าหลวง:CSR ยุคแรก ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยังยื
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ถ้าเราไม่ได้นวุติ วันนี้เราจะมาถึงตรงนี้มยั ้ คนจะอยู่รว่ มกับป่ าได้มยั ้ ไม่ได้ เจ๊งไปแล้ว เมือ่ เป็ น
เช่นนี้ บุญคุณต้องทดแทน เรามีคนทีเ่ สียสละให้กบั บ้านเมืองโดยไม่เอาทุนคืน ถ้าไม่มนี วุติ เราก็ไม่
ประสบผลสาเร็จขนาดนี้ เราต้องรักษาไว้

ทีผ่ ่านมา โครงการป่ าเศรษฐกิจในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทีด่ าเนินงานโดยบริษทั นวุติ จากัด
ได้ส ร้างโอกาสให้ผู้ท่เี คยยากจนหมดหนทาง ต้องหันไปพึ่งการปลูก พืชเสพติด ได้มที างเลือกในการ
ดารงชีวติ ที่สุจริต มันคง
่ มีศกั ดิ ์ศรี และอยู่ร่วมกับป่ าได้อย่างยังยื
่ น ในปั จจุบนั เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมี
ความมันใจและคิ
่
ดเองทาเองได้ และพวกเขาก็มที างเลือกว่าจะขายกาแฟให้กบั โครงการ หรือขายให้กบั
พ่อค้ารายอื่นทีม่ ารับซือ้
นายธงชัย วิบูลจิต เจริญ เป็ นชาวอาข่าจากหมู่บ้านอาข่าป่ ากล้วย
เขาเริม่ ต้นจากเป็ นคนงานในไร่กาแฟ จนในปี 2542 กลายมาเป็ นเจ้าของ
แปลงกาแฟ ประมาณ 8,000 ต้น ในปี 2546 เขาตัดสินใจสมัครเข้าทางาน
ในโรงคัว่ กาแฟ ของโครงการพัฒ นาดอยตุ ง ฯ เพราะคิด ว่าถ้าวัน หนึ่ งที่
มูล นิ ธ ิแ ม่ฟ้ าหลวงฯ ถอนตัว ออกจากพื้น ที่ ท าอย่างไรเขาจะอยู่ได้ด้ว ย
ตัวเอง เขาจึงคิดหาความรูใ้ นการคัวกาแฟเพื
่
่อเพิม่ มูลค่าให้แก่เมล็ดกาแฟ
ดิบของตนเอง ปั จจุบนั ธงชัยเป็ นผู้ช่วยหัวหน้างานคัวกาแฟของโครงการ
่
พัฒนาดอยตุง และมีความฝั นทีจ่ ะเปิ ดโรงคัวกาแฟเล็
่
กๆ ของตนเองในอนาคต
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