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คำ�นำ�
มูลนิธิแม่ฟ้�หลวง ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ดำ�เนินโครงก�ร“ปลูกป่�” เพื่อช่วย
ฟืน้ฟรูะบบนเิวศนท์�งธรรมช�ต ิและเพือ่ใหป้�่คงคว�มเปน็ตน้น้ำ�ลำ�ธ�รและ
แหล่งผลติอ�ก�ศบรสิทุธ์ิทีส่ำ�คญั  ควบคูไ่ปกับก�ร “ปลกูคน” เพือ่ใหค้นดำ�รง
ชีวิตอยู่ได้อย่�งดี มีศักดิ์ศรี โดยเบียดเบียนป่�และธรรมช�ติน้อยที่สุด

หนังสือเรื่องหลักการการปลูกป่า ปลูกคนเล่มน้ีเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ

แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง ชุด “ปลูกป่า ปลูกคน” ซึ่งประกอบ

ด้วยหนังสืออีก 3 เล่ม คือ การสำารวจป่าไม้ การเพาะและปลูกต๋าวในป่า

เศรษฐกิจ และการเพาะและปลูกหวายในป่าเศรษฐกิจ

เนือ้หาของหนงัสอืเลม่น้ีรวบรวมและสงัเคราะหข้ึ์นจากพระราโชบายของสมเดจ็

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในการพัฒนาและการดำาเนินงานโครงการ

พฒันาดอยตงุ (พืน้ทีท่รงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชดำาร ิ ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2530 

ที่ว่า “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” และให้ “คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างดี” 

รวมทั้งการสั่งสมประสบการณ์และบทเรียนจากการนำาหลักการพัฒนาดังกล่าว

มาปฏบิตัจิรงิในตา่งพืน้ที ่ตา่งวาระ โดยเริม่จากโครงการพฒันาดอยตงุฯ เมือ่ป ี

พ.ศ. 2531 ต่อมาที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ FTP 33 บ้านปาง

มะหัน (โครงการปลูกป่าแบบปลูกเสริม) ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย  เมื่อปี พ.ศ. 2548   ถัดมา คือ  โครงการศึกษาและพัฒนา 

การปลูกชาน้ำามัน และพืชน้ำามันอื่นๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา (โครงการปลูกป่า

แบบไม่ปลูก) บ้านปูนะ ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

เมื่อปี พ.ศ. 2549  และล่าสุด คือ โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
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พื้นที่ “จังหวัดน่าน” ตามแนวพระราชดำาริ เมื่อปี พ.ศ. 2552  จนพิสูจน์ได้

ในระดับหนึ่งแล้วว่า “การปลูกป่า ปลูกคน” ตามตำาราแม่ฟ้าหลวงนั้นสามารถ 

ยกระดบัคณุภาพชวิีตของชุมชนใกลป้า่ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และใหป้ระโยชนท์ัง้ดา้น

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในการจัดทำาหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ภาคสนามเจา้ขององคค์วามรู้ ผู้สมัภาษณ ์วิเคราะห ์สรปุความ และผูเ้รยีบเรยีง  

ตลอดจนผู้พิจารณาตรวจเนื้อหาและพิสูจน์อักษรต่างทำาหน้าที่บนหลักการที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเคยมพีระราชกระแสรบัส่ังถงึการทำาหนา้ทีข่องการ 

เป็นครู หรือในที่นี้ คือ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ว่า มีเรื่องสำาคัญอยู่ 2 เรื่อง คือ  

1) ต้องสอนหรือถ่ายทอดด้วยเนื้อหาของหลักวิชาที่บริสุทธิ์ปราศจาก

การสอดแทรกใส่อคติความเช่ือของตน และ 2) ต้องสอนหรือถ่ายทอด 

ให้บริบูรณ์ หรือให้ครบโดยไม่กลัวว่าผู้เรียนจะรู้มากกว่าหรือเก่งกว่า (กนก  

วงษ์ตระหง่าน, 2553, 12 มิถุนายน)

ทั้งน้ี ประเด็นสำาคัญในการศึกษาหนังสือเล่มนี้ คือ 1) การทำาความเข้าใจ 

หลักการของการปลูกป่า ปลูกคนให้ดีเสียก่อนว่า “ทำ�ไมต้องปลูกคน” “ทำ�ไม

ต้องปลูกป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ หรือป่าใช้สอย”  “ทำ�ไมถึงเลือกส่งเสริมพันธุ์

นั้นๆ มาปลูก” อันเป็นเหตุผลของกิจกรรมอื่นๆ ที่ตามมา เพื่อเป็นเข็มทิศใน

ภาคปฏิบัติว่าควรทำาอะไร อย่างไร เมื่อไร เท่าไร จึงจะถูกต้อง พอดี และ 

เหมาะสม  ส่วนการหาความรู้ทางเทคนิคต่างๆ เช่น การเพาะกล้า การปลูก 

หรอืการดูแลรกัษานัน้สามารถคน้ควา้ไดจ้ากหลายแหลง่ นอกเหนอืจากหนงัสือ 

เล่มนี้ เช่น คู่มือการปลูกพืชที่จำาหน่ายทั่วไปในท้องตลาด หรือเอกสารของ

หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยในพื้นที่ รวมถึงความรู้จาก

ภูมิปัญญาชาวบ้าน 2) การเรียนรู้ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นได้เมื่อท่านนำาส่ิงที่ได้จาก
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หนังสือเล่มนี้ไปลงมือทำาจริงด้วยความถี่ถ้วนและรอบคอบ เพื่อให้ผลดีและ

ผลเสียที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนในการปรับปรุงงานของท่านให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และ 

3) หากเกิดปัญหาในการดำาเนินงานที่ไม่สามารถหาคำาตอบได้จากคู่มือทาง

เทคนิค ขอให้กลับไปทบทวน พิจารณาข้อเท็จจริงทางภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆ 

และดำาเนินการแกไ้ขตามเหตผุล โดยยดึคน หรอืชมุชน และประโยชนข์องส่วน

รวมเป็นหลัก

สุดท้าย เมื่อมีหลักการและวิธีการที่ดีแล้ว ผู้ที่จะนำาไปปฏิบัติหรือส่งเสริมให ้

กลุ่มบุคคลหรือชุมชนใดปฏิบัติตาม ต้องมีคุณสมบัติของนักพัฒนาที่ดีเช่นกัน 

ซ่ึงได้กล่าวถึงอยู่ในเล่มพอสังเขป แต่สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยละเอียดได้

จากหนังสือแนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนา

ในพื้นที่เป้าหมาย

คณะผู้จัดทำา
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[01]
คนหิว ป่าหาย

ท่ีผ่�นม� แนวท�งก�รกันคนออกจ�กป่� หรือก�รย้�ยท่ีอยู่อ�ศัยของชุมชนใกล้
ป่�เพ่ือป้องกันก�รบุกรุกแผ้วถ�งพื้นที่นั้นไม่ส�ม�รถแก้ปัญห�ป่�เสื่อมโทรม
ได้อย่�งยั่งยืน  สืบเนื่องม�จ�กไม่มีก�รแก้ปัญห�ที่ต้นเหตุที่แท้จริงซึ่งมี 2 
ประก�ร และเกีย่วขอ้งกบัคน 2 กลุม่ คอื 1) คนมอีนัจะกนิทีม่คีว�มโลภ และ
ตัดไม้ทำ�ล�ยป่�เพื่อเงิน 2) คนไม่มีอันจะกินที่ต้องดิ้นรนเพื่อคว�มอยู่รอด

ประเทศไทยมีโครงการปลูกป่าเกิดข้ึนมากมายทุกปี แต่มีสักกี่แปลงที่กลาย 

เป็นปา่สมบรูณ ์ไมถ่กูโคน่ทิง้ หรือไมส่ง่ผลกระทบใหพ้ืน้ทีข่า้งเคยีงถกูแผว้ถาง 

แทน ทกุวนันี ้คงเปน็ทีป่ระจักษต์อ่หลายคนว่า การปลกูปา่เพือ่การอนรุกัษอ์ยา่ง 

เดียวไม่พอ เพราะถ้าคนยังไม่อิ่มท้อง ไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ดี  

ก็ต้องดิ้นรนทำาทุกอย่างเพื่อยังชีพ ผลลัพธ์ คือ การถางป่าเพื่อเปิดพื้นที่ทำากิน

ใหม่ แต่กระนั้นก็ตาม ถึงแม้จะมีที่ดินทำากินเพิ่มขึ้น หากไม่มีวิชาความรู้และ 

การจัดการต้นทนุด้านน้ำา เมลด็พนัธุ ์หรอืการบำารงุดนิใหเ้หมาะสมกับการเพาะ

ปลกู คนกย็งัต้องถางปา่เปดิพืน้ทีเ่พิม่ไปเรือ่ยๆ เพือ่ความอยูร่อด  ดงันัน้ ปจัจยั 

ความสำาเร็จของการปลูกป่า คือ การปลูกคนเพื่อให้เขามีพออยู่พอกินเสียก่อน  

จากนั้น ป่าก็จะถูกปล่อยให้เติบโตงอกงาม เมื่อคนได้รับประโยชน์จากป่า ก็จะ

รู้จักดูแลป่า เกิดเป็นวงจรระหว่างคนกับป่าที่เกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่อง

กรณีตัวอย่างหน่ึงจากชุมชนในอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สามารถ 

อธิบายได้เป็นอย่างดีว่า ทำาไมเขาต้องตัดไม้ทำาลายป่า 

หาก 1 ครอบครัวมีสมาชิกเฉล่ีย 5 คน และหน่ึงคนบริโภคข้าว 1 กิโลกรัมต่อวัน 
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เท่ากับคนหนึ่งบริโภคข้าวสารประมาณ 400 กิโลกรัมต่อปี สมาชิกครอบครัว 5 

คนจงึบรโิภคขา้วสาร 2,000 กโิลกรมัตอ่ครอบครวัตอ่ปี หรือต้องผลิตขา้วเปลือก 

3,400 กิโลกรัมต่อปี จึงจะมีข้าวพอกินตลอดปี แต่ความเป็นจริงในปัจจุบัน คือ 

ชาวบ้านบนภูเขาสูงในแหล่งต้นน้ำาหลายพ้ืนที่ต้องปลูกข้าวไร่ โดยขาดระบบ

ชลประทาน และองค์ความรู้ จึงได้ผลผลิตข้าวน้อย เฉลี่ยเพียง 170 กิโลกรัม 

หรือ 17 ถังต่อไร่ ทำาให้ต้องใช้พื้นที่มากถึง 20 ไร่จึงจะปลูกข้าวพอกินสำาหรับ 

1 ครอบครัว และเมื่อทรัพยากรต่างๆ เสื่อมโทรมลง พวกเขาก็ต้องย้ายไปทำา

มาหากนิในพืน้ที่ใหมท่ีอ่ดุมสมบรูณก์วา่เรือ่ยไป ครอบครวัหนึง่จงึตอ้งการพืน้ที่ 

ประมาณ 3-7 แปลงเพื่อปลูกข้าวหมุนเวียนเช่นนี้ ดังนั้น โดยเฉล่ีย 

หน่ึงครอบครัวต้องใช้พ้ืนท่ีประมาณ 5 แปลง หรือประมาณ 100 ไร่ จึงจะปลูก

ข้าวได้เพียงพอและอยู่รอด อำาเภอเฉลิมพระเกียรติมีผู้อยู่อาศัยมากถึง 1,273 

ครัวเรือน ซึ่งล้วนแต่ประสบปัญหาดังที่กล่าวมา และปัญหานี้มีอยู่ในทุก

พื้นท่ีของประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว คงไม่ยากที่จะเข้าใจว่า  

เพราะเหตุใดป่าไม้ต้นน้ำาประเทศไทยจึงลดลงอย่างรวดเร็ว 

นอกจากทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของแผ่นดินจะหายไปแล้ว หลายชุมชน 

ในพื้นที่เหล่าน้ีต้องตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ของหนี้สิน เนื่องจากโดนพ่อค้า 

เอาเปรียบ โดยหลอกให้ซื้อเมล็ดพันธุ์ลูกผสม พร้อมปุ๋ย และยากำาจัดวัชพืช 

โดยหกัคา่ตน้ทนุการผลตินีอ้อกจากคา่ผลผลติทีจ่ะได ้และตอ้งขายใหพ้อ่คา้คน

เดียวกันนี้เท่านั้น อีกทั้งต้องชำาระภายใน 4 เดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยประมาณ

ร้อยละ 20 เม่ือถึงฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตก็ไม่ดี เนื่องจากขาดความรู้ความ

เข้าใจและไม่มีระบบน้ำาเพื่อการเกษตร ซ้ำายังถูกกดราคา เมื่อเงินไม่พอสำาหรับ

การปลูกรอบใหม่ ก็ต้องกู้เงินเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยตามพื้นที่ชนบทไม่ต่ำากว่า 

รอ้ยละ 20 ต่อเดือน หลายคนตอ้งเสยีทีด่นิใหเ้จา้หนี ้ตอ้งทิง้บา้นเขา้เมอืงหางาน 

คนใฝ่ดีเลือกทำางานสุจริต ส่วนคนไม่สู้คิดรวยทางลัดอาจหันไปค้ายาเสพติด

หรือค้าประเวณีจนเกิดปัญหาสังคมตามมา แต่ที่ร้ายที่สุดและส่งผลระยะยาว 
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คือ สถาบันครอบครัวส่วนใหญ่ของประเทศอ่อนแอลง เนื่องจากเด็กที่เกิดมา 

ในชนบทขาดพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่ ยังไม่นับปัญหาสุขภาพจากสารเคมีที่ใช้ใน 

การเพาะปลกู หรอืทรพัยากรดนิและน้ำาอนัอดุมสมบรูณ์ของประเทศทีถู่กทำาลาย

ลงอย่างยากที่จะฟื้นฟูให้กลับคืนมา 

การปลูกป่าจึงต้องเริ่มจากการปลูกคน หรือต้องทำาควบคู่กันไป ขึ้นอยู่กับทุน

และสภาพปัญหาของพื้นที่ กล่าวคือ ก่อนจะหวังปลูกป่าใหม่หรือปล่อยให้ป่า 

ฟืน้ตวัเจรญิงอกงาม ชุมชนใกลป้า่ตอ้งมกีนิเสยีกอ่น วธิกีาร คอื ฟืน้ฟทูรพัยากร 

ต้นทุนในพื้นที่และเสริมสิ่งที่ขาดเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และยกระดับ

คุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมพัฒนาต่างๆ เช่น การบริหารจัดการชลประทาน  

การปรบัปรงุบำารงุดนิ การสง่เสริมการเกษตร ปศสุตัว์ หรอืงานมอืตา่งๆ ตามทนุ

พืน้ฐานของแตล่ะชมุชน การปลกูปา่ทีด่ยีงัเปน็พาหะหรอืวถีิทางนำาไปสู่การปลูก

คนที่ดี เช่น การปลูกป่าโดยให้ชุมชนใกล้ป่าได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นและตลอด

กระบวนการจะทำาให้เกิดความเข้าใจ หวงแหน และนำาไปสู่การปรึกษาหารือ

และตัง้กฎกตกิาเพือ่บริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนั สว่นการปลกูปา่เศรษฐกจิ

ช่วยสร้างคน ในแง่การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำานาญต่างๆ ในการแปรรูป

เพื่อเพิ่มมูลค่า การออกแบบบรรจุหีบห่อ การทำาการตลาด ตลอดจนการรวม

กลุ่มเพื่อทำาธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิตจากป่า เป็นต้น เมื่อคนอยู่ดีกินดีจากป่า 

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และมีความมั่นใจในศักยภาพของตนมากขึ้น ก็จะ

นำาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ และสำานึกในการอนุรักษ์ป่าต่อไป
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[02]
ปลูกป่า ปลูกคน

เมื่อปี พ.ศ. 2530  โครงก�รพัฒน�ดอยตุงฯ ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของมูลนิธิ
แม่ฟ้�หลวงฯ  ได้ดำ�เนินก�รปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ำาเกือบ 50,000 ไร่  เพื่อ
ฟืน้ฟปู่�เส่ือมโทรมบนพ้ืนทีเ่ดมิทีช่�วบ�้นใชท้ำ�ไรเ่ลือ่นลอย ปลกูข�้ว ข�้วโพด
และฝ่ิน  สมเด็จย่�ทรงกังวลพระทยัว�่ หากยดึทีดิ่นชาวบา้นมาปลกูปา่แลว้ 
เขาจะเอาอะไรกิน และมีรับสั่งว่า “ทำาอย่างไรไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน” 
มูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ จึงเกิดคว�มคิดเรื่องการปลูกป่าเศรษฐกิจขึ้นในปี พ.ศ. 
2531  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือสร�้งร�ยไดร้ะยะสัน้ ระยะกล�ง  และระยะย�ว
ให้คนในพืน้ท่ี และยกระดบัคณุภ�พชวีติให้ดขีึน้ พ่ึงพ�ตนเองได ้ และส�ม�รถ
อยูร่่วมกบัป่�ได้อย�่งยัง่ยนื จงึแนะนำ�และสง่เสรมิใหช้�วบ�้นปลกูก�แฟพนัธุ์
อ�ร�บิก�้ และถัว่แมคค�เดเมยี ซึง่เปน็พชืทีม่ศีกัยภ�พในก�รแปรรปูเพือ่เพิม่
มูลค่�ต่อเนื่อง  อีกทั้ง แนะนำ�ก�รปลูกดอกไม้ประดับ เช่น  ดอกหน้�วัวใต้ร่ม
เง�ป่�  ต่อม�ในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จย่�ยังมีพระร�ชประสงค์ให้ดำ�เนินก�ร
ปลกูป�่พระร�ชท�นให้ร�ษฎรท่ีมีคว�มรูด้�้นก�รเพ�ะปลกู มคีว�มประพฤตดิ ี
ขยัน และให้คว�มร่วมมือกับโครงก�รม�โดยตลอด แต่ไม่มีที่ดินทำ�กินหรือมี
จำ�กัด   เรียกว่� ป่ายังชีพบนพื้นที่ 4,000 ไร่เพื่อส่งเสริมก�รปลูกป่�ประเภท
ไม้ผล เช่น กล้วยน้ำ�ว้� มะข�มป้อม และไผ่ตง หรือประเภทไม้ใช้สอย เช่น 
ขี้เหล็กบ้�น ไผ่พันธุ์ต่�งๆ และไม้รักษ�ต้นน้ำ�ธ�ร เช่น สัก ประดู่ป่� พะยอม 
รวมทั้งก�รจัดสรรที่ดินทำากินด้วย

แนวพระราชดำาริสมเด็จย่าเร่ืองการปลูกป่า ปลูกคนด้วยการจัดสรรพื้นที่ 

ดังกล่าวควบคู่ไปกับการพัฒนาคนให้มีทักษะความรู้ที่เชื่อมโยงกับป่าหรือ

ผลผลิตจากป่าเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างดีนี้เป็นปัจจัยความสำาเร็จ

ประการหน่ึงของโครงการพฒันดอยตงุฯ และเปน็แนวทางทีม่ลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ 
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น้อมนำามาใช้ในการดำาเนินโครงการขยายผลในอีกหลายพ้ืนท่ี ได้แก่ โครงการ

ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ FTP 33 (โครงการปลูกป่าแบบปลูกเสริม) บ้าน

ปางมะหัน ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 

2548  ถัดมา คือ โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำามัน และพืชน้ำามัน

อื่นๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา (โครงการปลูกป่าแบบไม่ปลูก) บ้านปูนะ ตำาบล

เทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2549 และล่าสุด 

โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ “จังหวัดน่าน” ตามแนวพระ

ราชดำาริ เมื่อปี พ.ศ. 2552 

ก่อนที่ผู้อ่านจะได้เห็นเส้นทางการพัฒนาตามหลักการ “ปลูกป่า ปลูกคน” ของ 

มลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ ทีร่วบรวมข้ึนจากประสบการณก์ารดำาเนนิโครงการในพืน้ที่

ต่างๆ ผู้จัดทำาขอขยายความคำาว่า “ปลูกป่า ปลูกคน” ไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้ 

“ปลูกป่า” คือ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์ใหม่อีกครั้ง ส่วน 

“ปลกูคน” นัน้ครอบคลมุความหมายหลายมติ ิประการแรก คอื การสรา้งโอกาส

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจนและขาดโอกาส โดยเริ่มจากการลด

รายจ่ายและสร้างรายได้ในระยะสั้นเพื่อให้ชาวบ้านสามารถปลดหนี้ได้ เรื่อยไป

ถึงการเพิม่รายไดใ้นระยะยาว ซึง่เกีย่วข้องกบัการเพิม่มลูคา่ใหก้บักจิกรรมการ

ผลิตที่เกิดขึ้นในระยะแรกของการพัฒนา จากนั้น กระบวนการในการ “ปลูก

คน” ด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้จะนำาไปสู่การ “ปลูกคน” ตามความหมาย 

ประการที่สอง คือ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝีมือ และความคิดริเริ่ม 

ในการสร้างสรรค์ทางเลือกเพื่อการดำารงชีวิตอย่างยั่งยืน ความยั่งยืนในที่นี้ 

หมายถึง ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาชุมชนของตนต่อไปได้ แม้

โครงการพฒันาจะถอนตัวออกจากพ้ืนท่ีแล้ว  รวมถึงความสามารถในการรักษาป่า

ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ตอ่การดำารงชวีติของชมุชนในพืน้ที่ใกลป้า่ ความหมายประการ

สุดท้ายของการปลูกคน คือ การปลูกจิตสำานึกของชาวบ้านในชุมชนใกล้ป่าให้

หวงแหนและรักษาปา่ใหค้งอยูต่ลอดไป ตามพระราชดำารสัของพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้ว

คนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน” (2519)

การ  “ปลกูปา่” และ “ปลกูคน” ตามตำาราแมฟ่า้หลวงเปน็กระบวนการทีแ่ยกออกจาก 

กันไม่ได้ ต้องทำาร่วมกันจึงจะเกิดผลสำาเร็จทั้งสองด้าน คือ การ “ปลูกป่า” เพื่อ 

“ปลูกคน” และใชก้าร “ปลกูคน” เพือ่ “ปลกูปา่” ในลกัษณะเชือ่มโยงเก้ือหนนุกัน 

ในทุกโครงการขยายผล กล่าวคือ จ้างแรงงานชาวบ้านในการปลูก และ/หรือ 

ดแูลปา่ เพือ่สรา้งรายไดร้ะยะสัน้ควบคูก่บัการสง่เสริมกจิกรรมลดรายจา่ย และ 

สรา้งรายไดอ้ืน่ๆ ในขณะเดยีวกนักฝ็กึอบรมพฒันาทกัษะความรูท้ัง้ดา้นเทคนคิ

และบริหารจัดการด้วย ได้แก่ การเกษตร ปศุสัตว์ และหัตถกรรม รวมทั้ง 

สง่เสรมิใหช้าวบา้นปลกูปา่เศรษฐกจิทีส่ามารถสรา้งผลตอบแทนสงูในระยะยาว

พร้อมๆ กันด้วย เพื่อให้ป่าที่ชาวบ้านปลูกไม่ถูกบุกรุกอีก

2.1 ปลูกป่า

2.1.1 ปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ำา

เมื่อปี พ.ศ. 2530 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำาเนินการปลูกป่าที่โครงการพัฒนา 

ดอยตุงฯ ในรูปแบบการถางป่าเสื่อมโทรมเดิมทิ้ง และปลูกใหม่ทั้งหมด ต่อมา

ได้ปรับปรุงวิธีการให้ดีขึ้น โดยใช้รูปแบบการปลูกป่าแบบปลูกเสริม และการ

ปลกูปา่แบบไม่ปลกูที่โครงการปลกูปา่ทีบ่า้นปางมะหนั และบา้นปนูะตามลำาดับ

ปลูกป่าแบบปลูกใหม่ที่ดอยตุง

ที่ดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ำาเกือบ 50,000 ไร่ เพื่อ

ฟืน้ฟปูา่ทีเ่สือ่มโทรมบนพืน้ทีท่ีเ่ดมิชาวบา้นใชท้ำาไรเ่ลือ่นลอย ปลูกขา้ว ขา้วโพด 

และฝ่ินโดยเร่ิมด้วยการถางพืชพันธุ์เดิมที่หลงเหลืออยู่และปลูกใหม่ ต้นไม้ 

ส่วนใหญ่ที่นำามาปลูก คือ ต้นสนสามใบ เพราะเป็นพันธุ์ไม้โตเร็ว การปลูกป่า 
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เริ่มต้นด้วยการจ้างแรงงานและจ่ายค่าจ้างแรงงานแบบ “นับหน่วย” ตามแนว

พระราชดำารขิองสมเดจ็ยา่ทีท่รงตอ้งการใหค้นรูจ้กัเพิม่ผลผลิตของตนเอง และ

แนวทางการทรงงานอืน่ๆ ดว้ยวธิกีารทีเ่ปน็เหตเุปน็ผล เขา้ใจไดง้า่ย ดงันัน้ ชาว

บ้านทีม่าปลกูปา่จะไดค้า่จา้งเปน็เงนิสดรายวนัตามหนว่ยของกจิกรรมทีส่ามารถ

ทำาได้ในแต่ละวัน เช่น ตามจำานวนหลุมที่ขุดได้ซึ่งต้องมีลักษณะและขนาดตาม

มาตรฐานที่ได้ตกลงกันไว้ด้วย หรือตามจำานวนต้นกล้าที่นำาใส่ในหลุม และการ

ใส่ปุ๋ยในแต่ละหลุม เป็นต้น การปลูกป่าอนุรักษ์ในช่วงเริ่มต้นโครงการพัฒนา

ดอยตุงฯ นี้จึงเป็นการสร้างรายได้ระยะสั้น และที่สำาคัญ ปลูกคนให้มีระเบียบ

วินัยในการประกอบอาชีพ มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องคุณภาพ 

เวลา และผลตอบแทนจากการทำางานโดยไม่รู้ตัว

แมก้ารปลกูปา่อนรุกัษบ์นดอยตงุจะดำาเนนิการควบคูไ่ปกับการปลูกปา่เศรษฐกิจ 

และการส่งเสริมอาชีพด้านอื่นๆ แต่ป่าเศรษฐกิจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี  

กว่าจะให้ผลผลิต ระหว่างนั้น โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงยังจ้างให้ชาวบ้าน 

ดแูลตน้กลา้ทีต่นเองปลกูเปน็เวลา 3 ปจีนแข็งแรง ซึง่ใกลเ้คยีงกบัเวลาทีผ่ลผลติ

จากป่าเศรษฐกิจสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวได้ จากนั้น เปล่ียนจากการจ้างดูแลป่า

อนรุกัษเ์ปน็การจา้งเพ่ือดแูลและเกบ็เกีย่วผลผลติจากปา่เศรษฐกจิทำาใหช้าวบา้น

มีรายไดท้ีส่งูขึน้ และยงัสามารถจา้งแรงงานเพ่ิมเพ่ือมาฝกึอบรมและทำางานใน

โรงงานแปรรปูผลผลติอีกดว้ย เมือ่ปา่เศรษฐกจิเปน็แหลง่รายไดท้ีม่ัน่คง ชมุชน

จะดูแลรักษาไม่ให้ถูกทำาลาย

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้บทเรียนที่สำาคัญจากความผิดพลาดในการปลูกป่า

อนรุกัษ ์กลา่วคอื แมจ้ะไดผ้นืปา่กลบัมาอยา่งรวดเรว็ แต่จำานวนและความหลาก

หลายของสัตว์พื้นถิ่นที่เคยอาศัยอยู่ในป่าแทบไม่เพิ่มจำานวนขึ้นเลย มูลนิธิแม่

ฟ้าหลวงฯ จึงศึกษาและพบว่า ต้นสนที่ปลูกไว้เป็นจำานวนมากทำาให้ป่ากลาย

เป็นปา่เชงิเด่ียว รวมทัง้สนไม่ใชพ่ชืทอ้งถิน่ อกีทัง้ไมม่ผีลกนิได ้จงึไมเ่ปน็แหลง่
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อาหารสำาหรับสัตว์ สัตว์ก็ไม่กลับคืนมา นอกจากนั้น เมื่อมีไฟป่าในฤดูแล้ง ใบ

สนยังเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำาให้ไฟลุกลามง่ายอีกด้วย ในปัจจุบัน จึงมีความ

พยายามปรับเปลี่ยนแก้ไข คือ เมื่อเกิดไฟป่าที่ดอยตุง พื้นที่นั้นจะถูกปล่อยทิ้ง

ไวเ้พือ่ใหต้น้ไมข้ึน้เองตามธรรมชาต ิหรอืเปน็ลกัษณะการ “ปลูกปา่แบบไมป่ลูก” 

เพื่อปรับสภาพป่าให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติเดิมจนระบบนิเวศน์ของป่าดอยตุง

ค่อยๆ ฟื้นคืนมาอีกครั้ง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังได้นำาบทเรียนนี้ไปปรับปรุงวิธี

การปลูกป่าในพื้นที่โครงการขยายผลอื่นๆ ต่อไปด้วย

ปลูกป่าแบบปลูกเสริมที่ปางมะหัน

ในป ีพ.ศ. 2548 มลูนธิสิยามกมัมาจล โดยธนาคารไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน) 

ได้ร้องขอและให้งบประมาณสนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการขยายผลการ

ดำาเนินงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยเฉพาะเรื่องการปลูกป่า ปลูกคนไปยัง

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ FTP 33 บ้านปางมะหัน 

(โครงการปลูกป่าแบบปลูกเสริม) ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนและป่าเสื่อมโทรม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ใช้

หลักการเดิมแต่ปรับปรุงวิธีการให้ดีขึ้น เรียกว่า “ปลูกป่าแบบปลูกเสริม” คือ 

เน้นการคัดเลือกพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ หรือเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ 

มากที่สุด ประกอบกับการปล่อยให้ป่าบางส่วนฟื้นฟูเอง

แผนงานในการดำาเนินงานปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ำาของโครงการนี้	 แสดงให้เห็น 

ถึงกระบวนการ “ปลูกป่า” และ “ปลูกคน” ที่แยกออกจากกันไม่ได้ ประกอบ

ด้วยขั้นตอน ต่อไปนี้

1.	การกำาหนดพื้นที่โครงการ คือ การกำาหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายโครงการ 

ท่ีชดัเจน และแบง่โซนในการทำางาน เชน่ แบง่เขตทีค่วรจะเปน็ปา่ออกจากทีท่ำากิน  

เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ โดยกำาหนดลงบนแผนที่ก่อน
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2.	 การสำารวจข้อมูลพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาข้อมูลภูมิสังคมของพื้นที่ 

เป้าหมายให้ได้สภาพความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันที่สุด ครอบคลุมมิติต่างๆ 

ครบถว้นตามทีจ่ำาเปน็และเพียงพอตอ่การทำาความเขา้ใจสภาพปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 

ทุนที่มีอยู่ ความต้องการของชุมชน และข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อการวางแผน

การดำาเนินงานและเพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการติดตามความคืบหน้าและ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การสำารวจจำาเป็นต้องทำาร่วมกับชุมชนและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องอื่นๆ เพื่อ 

การเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจรว่มกนั รวมทัง้เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มัน่ซึง่กนัและกนั 

ระหว่างชุมชนและทีมงานของโครงการ ที่สำาคัญอีกประการ คือ เนื่องจาก

พื้นที่ปลูกป่าส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ แต่ชาวบ้านใช้ 

ทำากินด้วย และมีผลต่อความอยู่รอดโดยตรง การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุก

ฝา่ยท่ีเกีย่วขอ้งจึงเปน็เรือ่งละเอยีดออ่น กระบวนการสำารวจเก็บขอ้มลูภูมสัิงคม 

จะช่วยสร้างความเข้าใจ ความชัดเจน ความโปร่งใส และลดความขัดแย้งที่จะ

ตามมาในกระบวนการตอ่ไป ซึง่กค็อื การกำาหนดพืน้ทีว่า่บรเิวณใดจะเปน็พืน้ที่

ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าใช้สอย ที่ทำากิน และที่อยู่อาศัย 

ขั้นตอนการสำารวจของโครงการปลูกป่าปางมะหันประกอบด้วยการศึกษา 

และเปรียบเทียบสภาพพ้ืนที่เป้าหมายจาก 1) แผนที่ดาวเทียม 2) ภาพถ่าย 

ทางอากาศ และ 3) การเดนิเทา้สำารวจ ซึง่ขอ้มลูจากสองขอ้แรกจะทำาใหม้องเหน็ 

ภาพกว้างและเข้าใจสภาพโดยรวม ส่วนการเดินเท้าสำารวจจะทำาให้ได้ข้อมูล 

เชิงลึกของพื้นที่ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันที่สุด ได้แก่ ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม 

และประชากรของชุมชนที่ไดรั้บผลกระทบจากโครงการ ขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ 

ท่ีดนิ และบรเิวณพืน้ทีท่ำากนิดว้ยการจบัพิกดัเพ่ือความถกูตอ้งชดัเจน โดยหลงั 

การสำารวจแต่ละแปลง จะมกีารจดัทำาระเบยีนรว่มกนัระหวา่งเจา้หนา้ที่โครงการ 

และเจ้าของแปลง โดยให้เจ้าของแปลงลงช่ือรับรองร่วมกับเจ้าของแปลง 

ข้างเคียง และ/หรือผู้นำาชุมชน และ/หรือผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่ร่วม
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สำารวจด้วย  นอกจากนี้ ยังมีการสำารวจแหล่งน้ำา การสำารวจเก็บตัวอย่าง 

พันธุ์ไม้ป่าเพื่อระบุพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิม และพันธุ์ไม้ที่ควรปลูก 

3.	 การสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน	 หมายถึง การส่ือสารด้วย 

คำาพูดและการกระทำาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความรู้สึกเชื่อมั่นศรัทธา 

ในโครงการจนชุมชนเกิดความหวัง อยากร่วมมือ ร่วมคิด และร่วมทำา  ทั้งนี้ 

การสื่อสารและกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นเหล่านี้ต้องเข้าใจง่าย ทำาหลายวิธี 

และหลายช่องทางพร้อมๆ กันไป และต้องปรับตามสภาพและสถานการณ์ใน

แต่ละพ้ืนท่ีอยู่เสมอจนกว่าจะสำาเร็จ กระบวนการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คือ 

การประชมุพดูคยุกบัผู้นำาชุมชนทีช่าวบา้นเคารพเช่ือถอือยูแ่ลว้ เพือ่ใหค้ดิเหน็

ตรงกัน และให้เป็นผู้ช่วยในการสื่อสาร โน้มน้าว ทำาความเข้าใจกับสมาชิก

ในชุมชนต่อไป จากนั้น ประชุมชี้แจงเป็นรายหมู่บ้าน แยกมวลชนในกรณีที่ 

บางคนต่อต้านเพื่อไม่ให้เสียกระบวนการและบรรยากาศ  ในบางกรณี ต้องพูด

คยุชีแ้จงเปน็รายบคุคลเพือ่สรา้งความกระจา่งและความชดัเจน  หากมขีอ้สงสยั  

หรอืปญัหาใดๆ ตอ้งชีแ้จง หรอืแกใ้หจ้บรว่มกนั ไมป่ลอ่ยทิง้ไว ้ในขณะเดยีวกนั 

ตอ้งดำาเนนิการแกไ้ขปญัหาเร่งดว่นของชุมชนน้ันๆ ทนัททีีม่ีโิอกาส โดยเฉพาะ

ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัเร่ืองปากทอ้ง น้ำาอุปโภคบริโภค ทีท่ำากนิ หรอืสขุภาพใหเ้หน็

ผลเป็นรูปธรรมภายใน 10-150 วัน กระบวนการนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เรียกว่า 

“กิจกรรมเห็นผลทันตา” หรือ  Quick Hit  ซ่ึงต้องเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด 

ร่วมเห็น และร่วมทำาทุกข้ันตอนด้วย

4.	 การกำาหนดพันธุ์ไม้เพ่ือปลูก โดยมีหลัก คือ ให้ป่าใหม่มีสภาพใกล้เคียง 

สภาพเดิมตามธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้น ต้องศึกษาและเลือกพันธุ์ไม้เดิม 

ที่เคยขึ้นในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง และ/หรือหาพันธุ์ไม้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ 

ชาวบ้านหรือสัตว์ป่ามาปลูกเสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดยไม่ตัดไม้เดิมหรือ

ถางเผาพื้นที่ 
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5.	 การกำาหนดวิธีการปลูก โดยการวางแผนล่วงหน้าจนครบทั้งกระบวนการ 

ตั้งแต่เพาะกล้า ขนย้าย ปลูก ดูแลหลังปลูก และจำานวนแรงงาน เพื่อป้องกัน

ความผดิพลาด และสามารถสือ่สารทำาความเขา้ใจกบัชมุชนล่วงหนา้ได้ วธิกีาร

สื่อสารกับชาวบ้านที่บ้านปางมะหันมีวิธีการแตกต่างกับที่ดอยตุง เนื่องจากมี

อปุสรรคเร่ืองความแตกตา่งทางภาษาและวฒันธรรมระหวา่งเจา้หนา้ที่โครงการ 

กับชาวบา้น ตัวอยา่งเชน่ การทำาความเข้าใจชือ่พนัธุ์ไมต้า่งๆ ที่โครงการจะปลกู

เสรมิในปา่ เจา้หนา้ทีจ่งึใช้สเีปน็สญัลกัษณแ์ทนการอธบิายดว้ยคำาพดู โดยทาสี

ท่ีถุงของต้นกล้าเพื่อแยกชนิดของพันธุ์ไม้ และทาสีที่แท่งไม้เพื่อนำาไปปักใน 

ตำาแหน่งที่ต้องการให้นำาพันธุ์ไม้ตามสีนั้นไปปลูก เป็นต้น 

6.	 การแบ่งพื้นท่ีและปลูกป่า หมายถึง การแบ่งโซนหรือแบ่งพื้นที่ออกเป็น

ส่วนๆ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ โดยนำาข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ ข้อมูล

ประเภทป่าที่มีอยู่ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ดินทำากิน หมู่บ้าน ถนน แม่น้ำา และ

ข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการวางแผนการปลูกมาปะติดปะต่อลงบนแผนที่

เพื่อให้เห็นภาพรวม ข้อสำาคัญ คือ ขอบเขตของพื้นที่ที่แบ่งต้องชัดเจน โดยวิธ ี

การจับพิกัดและปักหมุดเพ่ือบอกขอบเขตตามที่ได้ตกลงและรับรองร่วมกัน 

ในขัน้ตอนการสำารวจระหว่างชุมชนผู้อยูอ่าศยัในพ้ืนทีก่บัภาครฐั เชน่ กรมปา่ไม ้

กรมอทุยานองคก์ารบริหารสว่นตำาบล และอำาเภอ นอกจากนี ้มลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ 

ยังออกเอกสารท่ีดินที่ไม่มีผลทางกฎหมาย แสดงขอบเขตพื้นที่และรับรอง

ว่าบุคคลที่มีชื่อในเอกสารได้รับอนุญาตให้ทำากินในที่ดินนั้นชั่วคราว โดยต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ 

7.	 การอนุรักษ์และจัดการแหล่งน้ำา ด้วยการสร้างฝาย 3 ประเภท คือ 

ฝายอุปโภคบริโภค ฝายเพือ่การเกษตร และฝายอนรุกัษ ์รวมทัง้การสรา้งบอ่พวง 

สันเขาเพื่อส่งและกักเก็บน้ำามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากการ 

พิจารณาแหล่งน้ำาเดิมว่าเพียงพอ และมีคุณภาพดีหรือไม่ หากไม่เพียงพอ 

ให้ศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ำา ความต้องการน้ำาเพ่ืออุปโภคบริโภค และขนาด
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ของพื้นที่ทำาการเกษตรตามลำาดับ รวมทั้งพิจารณาแหล่งต้นทุนน้ำาเพื่อกำาหนด

จุดสร้างฝาย และประเภทของฝายต่อไป1

8.	 การวางมาตรการป้องกันไฟป่า  ใช้ทุกวิธีที่สามารถทำาได้ โดยให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมและบริหารจัดการเอง  โครงการมีหน้าที่กระตุ้นและสนับสนุน เช่น 

การอบรมการชิงเผา การสาธิตใช้อุปกรณ์ดับไฟ การทำาแนวกันไฟกินได้ 

(การปลูกต้นกล้วย) การส่งเสริมให้ชุมชนจัดชุดเฝ้าระวังไฟป่า และการจัดพิธี

สาบานตนตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่าว่าจะไม่ตัด ไม่เผาป่า เป็นต้น 

9.	 การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อเสริมการเพิ่มผลิตผลในพื้นที่ให้

ครบวงจร เช่น เมื่อมีน้ำาเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ ชุมชนก็สามารถปลูกพืช

ได้ 3 ครั้งต่อปี หรือจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว

ท่ีมีคุณภาพเพื่อเสริมให้ผลผลิตยิ่งสูงขึ้น และจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ผักพื้น

บ้านที่เก็บเมล็ดมาขยายพันธุ์ต่อได้ โดยเลือกพันธุ์พืชที่มีน้อยหรือหายไปจาก

ชมุชน และต้องซือ้บรโิภคเปน็หลกั เพือ่สง่เสรมิการปลูกพชืสวนครวัและลดราย

จ่าย นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้มีกองทุนสัตว์พร้อมอาสาสมัครสัตวบาลชุมชน 

เช่น กองทุนสุกร เป็ดเทศ และแจกพันธุ์ปลาเพื่อเลี้ยงในบ่อพวงเป็นการเพิ่ม

รายได้ทั้งนี้ ประเภทของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ข้ึนอยู่กับสภาพทางภูมิสังคมและ 

ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ในกรณีของโครงการปลูกป่าบ้านปางมะหัน

นี้ยังมีการตั้งกองทุนแก๊สหุงต้มเพื่อลดการตัดไม้มาทำาฟืนอีกด้วย

10.	การช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียน เพื่อเสริมกิจกรรมหลักต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

เช่น จัดหาเครื่องบดอาหารขนาดเล็กให้ชุมชนบริหารจัดการและตั้งกองทุน

แปรรูปอาหารสตัวเ์พิม่เตมิ สง่เสรมิเมลด็พนัธุผ์กัใหโ้ครงการเกษตรเพือ่อาหาร

กลางวัน หรือจัดค่ายเยาวชนเพื่อปลูกจิตสำานึกผ่านการเผยแพร่หลักการและ

กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เป็นต้น

1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือแนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการพัฒนาและบริหารจัดการระบบน้ำา 
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11.	 การติดตามประเมินผลการปลูกป่าและการดำาเนินงานอื่นๆ  มูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวงฯ ปลูกฝังให้ชุมชนเห็นความสำาคัญของการติดตามประเมินผล

เพื่อปรับปรุงงานต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

โดยเจ้าหน้าที่โครงการจะร่วมเดินสำารวจร่วมกับชาวบ้านเป็นประจำาทุกปีใน

ช่วงต้นโครงการ เพื่อเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม เพื่อประเมินสภาพป่าและ 

ความสมบูรณ์ทางชีวภาพ โดยตรวจแปลงปลูกป่า วัดความสูงของต้นไม้ 

เส้นรอบวง จำานวนพันธุ์ไม้ที่เพิ่มขึ้น พันธุ์ไม้เก่าที่กลับมาใหม่ พื้นที่เกิดไฟป่า 

และการรุกล้ำาเข้าเขตป่าเพ่ิมเติม โดยดูจากหมุดและยืนยันด้วยการจับพิกัด 

นอกจากน้ี ยังผลกัดนัการจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการดูแลกิจกรรมต่างๆ 

และทรัพยากรโดยรวมในพืน้ที่ใหค้งอยู ่และเกดิประโยชนต์อ่ชมุชนตอ่เนือ่งเพือ่

ส่งมอบการพัฒนาให้คนในพื้นที่เป็นเจ้าของต่อไป 

ปลูกป่าแบบไม่ปลูกที่ปูนะ

ในการปลูกป่าแบบปลูกเสริมที่บ้านปางมะหัน เจ้าหน้าที่โครงการพบว่า ป่าจะ

สามารถฟื้นคืนสภาพได้ด้วยตัวเอง หากพื้นที่่มีไม้เรือนยอดเหลืออยู่มากพอที่

จะกระจายและขยายพนัธุ์ได ้รวมทัง้ไมม่กีารใชส้ารเคมยีาฆา่หญา้มานาน หรอื

ถูกเผาจนโล่งเตียน และไม่มีคน หรือสัตว์เข้าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น โครงการ

ศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำามัน และพืชน้ำามันอื่นๆ ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

ดำาเนินการร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จึงใช้วิธีการ “ปลูกป่า

แบบไม่ปลกู” โดยเริม่ดำาเนนิการเชน่เดยีวกบัโครงการปลูกปา่ฯ บา้นปางมะหนั 

คือ จัดสรรพื้นที่เป็น 5 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ พื้นที่

ป่าใช้สอย พื้นที่ทำากิน และพื้นที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน  ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นั้น 

โครงการได้ออกกฎกติการ่วมกับชาวบ้านไม่ให้เข้าไปดำาเนินการใดๆ หรือนำา

สัตว์เข้าไปในพื้นที่ พร้อมทั้งดำาเนินกระบวนการ “ปลูกคน” ควบคู่ไปด้วย คือ 

ส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ต่างๆ เช่น กองทุนเป็ดเทศ 

การปลูกและดูแลต้นกล้าชาน้ำามันในป่าเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันก็จ้าง
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ชุมชนให้ดูแลรักษาพ้ืนที่ที่กั้นไว้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ ผลที่ได้ คือ ป่าอนุรักษ์

สามารถฟื้นคืนสภาพได้ด้วยตัวเอง และยังมีความหลากหลายของพันธุ์ไม้เกิด

ขึ้นเป็นจำานวนมากในเวลาอันสั้น

บทเรียนการปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ำา

จากประสบการณก์ารดำาเนนิโครงการปลกูปา่ในทัง้ 3 พืน้ที ่มลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ 

สามารถสกัดบทเรียนการปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ำาได้ 3 ประการ คือ

1. หลกัการการปลกูปา่อนรุกัษต์น้น้ำา คอื การปลกูปา่แบบไมต่อ้งปลูก หรอืปล่อย

ให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเอง ทำาให้ป่าใหม่มีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติเดิมมากที่สุด

จะได้ผลเรว็ทีส่ดุและดทีีส่ดุ คอื มคีวามหลากหลายและความสมบรูณท์างชวีภาพ 

แต่ไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเหมาะสมกับการปลูกป่าลักษณะนี้ เงื่อนไข คือ พื้นที่นั้น

ต้องมีไม้เรือนยอดเหลืออยู่มากพอที่จะทำาให้เกิดการกระจายและขยายพันธุ์ 

ของพืช และต้องไม่มีการใช้สารเคมียาฆ่าหญ้ามานาน ที่สำาคัญ ต้องทำา

กระบวนการ “ปลูกคน” ควบคู่กันไป เพื่อไม่ให้คนเข้าไปยุ่งในพื้นที่นั้น และป่า

สามารถฟื้นตัวได้เอง

2. การปลูกป่าควรเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน โดยใช้แรงงานชุมชน 

ดำาเนินการ ต้ังแต่การเพาะกล้าไปจนถึงการปลูก และดูแลรักษาจนต้นกล้า 

แข็งแรงเพื่อเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้ในชุมชน รวมทั้งยังเป็นการ

สร้างทักษะในการปลูกป่าให้กับชาวบ้านด้วย

3. การดูแลรกัษาปา่อนรุกัษต์น้น้ำาในระยะแรกอาจตอ้งใชก้ารจา้งดูแลเพือ่ไม่ให ้

ชาวบา้นเขา้ไปบกุรกุทำาการเกษตรอกี จนกวา่ชาวบา้นจะมรีายไดท้ีด่แีละมัน่คง 

จากปา่เศรษฐกจิหรอืกจิกรรมสง่เสรมิอาชพีอืน่ในระยะต่อมา จงึสามารถยกเลิก 

การจ้างดูแลป่าได้
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2.1.2 ปลูกป่าเศรษฐกิจ 

การ “ปลูกป่า ปลูกคน” ต้องทำาควบคู่กันไป ดังนั้น การปลูกป่าเศรษฐกิจและ

ป่าใช้สอยเพื่อให้ได้ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำาจึงเป็นกุญแจสำาคัญที่ทำาให้คนกับป่าอยู่

ร่วมกันได้อย่างดี ความโดดเด่นของป่าเศรษฐกิจอยู่ตรงที่ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือ

จำานวนต้นมาก และสามารถปลูกแซมในป่าได้ แต่สามารถสร้างอาชีพและราย

ได้ที่ดีให้ชุมชนในระยะยาว เพราะผลผลิตมีศักยภาพที่จะแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้

ต่อเนื่อง ทำาให้ป่าส่วนมากไม่ต้องถูกทำาลาย ทั้งยังทำาให้เกิดการต่อยอดทักษะ

ความรู้ให้คนจำานวนมากจากงานที่เกิดขึ้น 

ขั้นตอนการปลูกป่าเศรษฐกิจ

ประสบการณแ์ละผลการดำาเนนิโครงการปลกูปา่เศรษฐกิจทีผ่า่นมาทำาใหม้ลูนธิิ

แม่ฟา้หลวงฯ ม่ันใจวา่หลกัการตามแนวพระราชดำารขิองสมเด็จยา่ทีย่ดึคนเปน็

ศูนย์กลาง มุ่งพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลนั้น

นำาไปปรบัใชท้ี่ใดกจ็ะสามารถเกดิผลดไีด ้จงึไดส้รุปขัน้ตอนและกระบวนการใน

การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ 

การเตรียมการ การเพาะ การปลูก และการดูแลรักษา ดังนี้

1.	 การเตรียมการ	

 1.1. เตรียมข้อมูล

1.1.1. เดินสำารวจพื้นที่ป่า2 และสอบถามชาวบ้านเพื่อศึกษาว่าพืช 

 เศรษฐกจิดัง้เดมิในพืน้ทีม่อีะไรบา้ง หากไมม่หีรอืไมเ่หมาะสม 

 ทีจ่ะสง่เสริม  ให้ศกึษาตอ่ว่าพันธุ์ไม้ใดเหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละจะ 

 ส่งเสริมให้ปลูกได้ต่อไป3

1.1.2. สำารวจความเข้าใจ ความคิดเห็น ความต้องการ และความ 

 สมัครใจในการร่วมโครงการของชาวบ้าน 

2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชุดแนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการปลูกป่า ปลูกคน: เล่มการสำารวจป่าไม้
3 ดูหลักในการคัดเลือกพืชที่จะส่งเสริมให้ปลูกในป่าเศรษฐกิจ หน้า 22-23
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1.1.3. ศึกษาอุปสงค์ อุปทานตลาด เช่น หากผลผลิตของพืชที่จะ 

 สง่เสริมลน้ตลาด หาซือ้ไดท้ัว่ไป หรอืมรีาคาผนัผวน ก็ไมค่วร 

 สนับสนุน แต่ควรพิจารณาส่งเสริมผลผลิตที่ชุมชน จังหวัด 

 หรือประเทศมีความต้องการและต้องนำาเข้ามาจากพื้นที่อื่น

1.1.4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนส่งเสริม ตลอดจนแปรรูป  

 เชน่ หากตอ้งลงทนุสงูในการซือ้เครือ่งจกัรแปรรปู แตผ่ลผลติ 

 ไมส่มดลุ คอื มปีริมาณน้อยเกนิไปเมือ่เทยีบกบักำาลงัการผลติ  

 ก็ไม่คุ้มค่าที่จะทำา 

 1.2. เตรียมคน 

1.2.1. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ทำาความเข้าใจกับผู้นำาและชาวบ้าน 

 ในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือให้สามารถมีส่วนร่วมคิดร่วมทำา และ 

 ตัดสินใจจากความเข้าใจจริง 

1.2.2. ใหก้ารอบรมทกัษะความรูท้างเทคนคิทีเ่หมาะสม กอ่นแจกพนัธุ ์

 ให้เพาะและ/หรือปลูก

 1.3. เตรียมเมล็ดพันธุ์

1.3.1. เก็บจากแหล่งดั้งเดิม

1.3.2. ติดต่อซื้อพันธุ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมทรัพยากร 
 สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

 1.4. เตรียมพื้นที่หรือแปลงปลูก

2.	 การเพาะ	

 2.1. สร้างโรงเรือน 
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3.	 การเพาะพันธุ์	การปลูก 

 3.1. แจกให้ชาวบ้านไปปลูก 

4.	 การปลูกแซมในป่า	และการปลูกในแปลงปลูกใหม่

5.	 การดูแลรักษา	ตลอดจนเพิ่มผลผลิต	

 5.1. สนบัสนนุใหผู้้นำาและสมาชิกในชุมชนร่วมกนัตัง้กลุม่ กฎเกณฑก์ตกิา 

  ในการดูแลรักษา บริหารจัดการ และลงโทษผู้กระทำาผิด 

 5.2. เสรมิพลงัชมุชนดว้ยการใหค้วามรูเ้รือ่งโทษของไฟปา่ การชงิเผา และ 

  ปลูกฝังจิตสำานึกในคนรุ่นใหม่

หลักการในการคัดเลือกพืชที่จะส่งเสริมให้ปลูกเป็นป่าเศรษฐกิจ

1.	 ปลกูไดจ้รงิ ควรเนน้ฟืน้ฟพูชืพืน้ถิน่กอ่น แตห่ากตอ้งนำาพชืจากภายนอกมา 

สง่เสรมิ ควรเลอืกใหเ้หมาะสม และทนทานตอ่สภาพภมูปิระเทศและภมูอิากาศ 

ใช้น้ำาน้อย การดูแลรักษาต่ำา เพราะความเสี่ยงจะต่ำาด้วย และควรส่งเสริมใน 

รูปแบบแปลงทดลองก่อน คือ จ้างงานและฝึกไปในตัว และเพื่อแบกรับความ 

เสี่ยงให้ชุมชน และเมื่อมั่นใจว่าชุมชนทำาได้เองแล้วถึงปล่อยให้เป็นเจ้าของ

2.	 สรา้งรายไดท่ี้มัน่คงจรงิ	ผลผลติตอ้งมมีลูคา่ทางตลาดปานกลางถึงสูง และ

มตีลาดรองรบัท่ีแน่นอน เชน่ ยงัมคีวามตอ้งการของตลาดสูงเมือ่เทยีบกับกำาลัง

การผลิต ณ เวลานั้น หรือในอนาคตเมื่อผลผลิตที่จะส่งเสริมพร้อมออกสู่ตลาด 

(อุปสงค์มากกว่าอุปทาน) 

3.	 สร้างงานได้จริง กิจกรรมการสร้างงานสร้างรายได้ต้องมีศักยภาพในการ

ตอ่ยอดและพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ การแปรรปู การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ฯลฯ 

โดยศึกษาว่าจะสามารถสร้าง/เพิ่มมูลค่าสูงสุดได้อย่างไร

4.	 ชาวบ้านอยากได้จริง	เป็นความต้องการหรือเห็นชอบของชาวบ้าน
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5.	 คำานงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม กอ่นอ่ืนตอ้งสามารถตอบคำาถามใหไ้ดว้า่  

“ปลูกแล้ว ชาวบ้านได้อะไร” และต้องสามารถตอบได้ว่า “สิ่งแวดล้อมได้อะไร” 

หรือจะมีผลกระทบอย่างไร เช่น การปลูกป่ายูคาลิปตัสอาจให้ผลตอบแทนสูง  

แต่ทำาลายสภาพดินอย่างรุนแรง เป็นต้น

กรณีศึกษาการปลูกป่าเศรษฐกิจของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

• ปลูกกาแฟใต้ร่มป่าและถั่วแมคคาเดเมียที่ดอยตุง

ในการปลกูปา่ทีด่อยตงุ สมเดจ็ยา่ทรงกงัวลพระทยัวา่ หากใชท้ีด่นิชาวบา้น 

มาปลกูปา่แลว้	คนจะเอาอะไรกนิ	และมีรับสัง่ว่า “ทำาอยา่งไรไมใ่หช้าวบา้น 

เดือดร้อน” มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงได้ดำาเนินการปลูกป่าเศรษฐกิจขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2531 ในรูปแบบแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจจำานวน 6 แปลง รวม 

พื้นที่ 3,642 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาวให้คนในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พึ่งพา 

ตนเองได้และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน จึงได้เลือกกาแฟพันธ์ุ 

อาราบิก้า และถ่ัวแมคคาเดเมียมาสง่เสรมิใหช้าวบา้นปลูก อกีทัง้ส่งเสรมิ 

การปลูกดอกไม้ประดับ เช่น ดอกหน้าวัวใต้ร่มเงาไม้

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เลือกกาแฟพันธ์ุอาราบิก้าและถ่ัวแมคคาเดเมีย

มาปลูกในป่าเศรษฐกิจนั้น เนื่องจากเมล็ดของพืชทั้งสองชนิดสามารถ

จำาหน่ายได้ในราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาด ที่สำาคัญต้องใช้แรงงาน

จำานวนมากในการเลีย้งด ูเกบ็เกีย่ว และแปรรปูอนัเปน็ผลดตีอ่เปา้หมาย 

การสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ 

เหตุผลที่เลือกปลูกถั่วแมคคาเดเมีย คือ ในปี พ.ศ. 2531 ความต้องการ 

ของตลาดสูง ในขณะที่ปริมาณผลผลิตถั่วแมคคาเดเมียทั่วโลกค่อนข้าง 

ต่ำา ประกอบกับมีแหล่งผลิตใหญ่เพียง 2 แห่ง คือ ประเทศออสเตรเลีย 

และรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา แม้ทุกวันนี้ แมคคาเดเมียก็ยังเป็นถั่วที่
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แพงที่สุดในโลกอยู่เช่นเดิม และหากผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ 

อยา่งนอ้ยตน้แมคคาเดเมยีกจ็ะกลายเปน็สว่นหนึง่ของปา่อนรุกัษต์น้น้ำา

ต่อไปได้ เพราะเป็นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปี และสามารถยืนต้นอยู่เป็น 

รอ้ยป ีสว่นกาแฟพนัธุอ์าราบกิา้นัน้เปน็พชืทดแทนการปลูกฝิน่ทีด่ ีเพราะ

ปลูกได้ดีในบริเวณที่ปลูกฝิ่นได้ดี อีกทั้งเหมาะที่จะปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ 

จึงไม่รบกวนป่า และสุดท้ายคือ เนื่องจากกาแฟจะให้ผลผลิตเพียงพอ

ต่อการเก็บเกี่ยวเพื่อแปรรูปทำาการค้าในเวลาประมาณ 3 ปี และถ่ัว 

แมคคาเดเมียภายในเวลาประมาณ 7 ปี และให้ผลผลิตได้นานกว่า  

50 ปี ดังนั้น ชาวบ้านจะมีรายได้ที่มั่นคงจากพืชเศรษฐกิจระยะกลาง  

และระยะยาวต่อเนื่องกัน

อย่างไรก็ดี ในขณะนั้น ในประเทศไทยยังไม่มีการปลูกกาแฟอาราบิก้า

และถั่วแมคคาเดเมียเพ่ือการค้าอย่างเป็นล่ำาเป็นสันมาก่อน จึงไม่มีผู้

มีความรู้ หรือชำานาญการอย่างแท้จริง ทั้งยังต้องใช้เวลานานกว่าจะ 

เก็บเกี่ยวได้ ทำาให้มีความเสี่ยงสูง สิ่งที่เกิดขึ้น คือ โครงการสูญเสียต้น

กาแฟและถั่วแมคคาเดเมียไปคร่ึงหนึ่งจากต้นกาแฟทั้งหมด 832,000 

ต้น และถั่วแมคคาเดเมีย 83,000 ต้น 

โครงการพฒันาดอยตงุฯ พบวา่ปญัหาทีส่ำาคญัประการหนึง่ คือ เกษตรกร 

ขาดแรงจูงใจมากกว่าขาดความสามารถ เพราะถึงแม้ว่าชาวบ้านจะ

มีความรู้ในการดูแลต้นไม้ แต่กลับไม่ตัดแต่งกิ่ง หรือใส่ปุ๋ยตามที่ควร

จะปฏิบัติ นอกจากนี้ เนื่องจากพื้นที่ปลูกทั้ง 6 แปลงมีต้นกาแฟและ

ต้นแมคคาเดเมียรวมกันเกือบหนึ่งล้านต้น เจ้าหน้าที่โครงการจึงไม่

สามารถติดตามการบำารุงดูแลได้ทั่วถึงว่าชาวบ้านนำาปุ๋ยที่โครงการให้

ไปใส่บำารุงต้นไม้จริงหรือไม่ จำานวนเท่าใด โครงการจึงเปล่ียนวิธีการ

ในการบริหารจัดการแปลงปลูกกาแฟ โดยให้ชาวบ้านมาเป็นเจ้าของ

ต้นกาแฟด้วยการเช่าต้นและดูแลเองแทนการเป็นลูกจ้าง หากทำามาก

และทำาดีตามข้อตกลง ก็ได้ผลตอบแทนมาก ผลปรากฏว่า ความรู้สึก
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เป็นเจ้าของต้นกาแฟนี้ทำาให้ชาวบ้านเอาใจใส่ และทำางานหนักขึ้นเพื่อ

ดูแลต้นกาแฟ เลือกเก็บเฉพาะเมล็ดกาแฟสุกมาขายให้โครงการ กลุ่ม 

ชาวบ้านที่ทำางานหนักท่ีสุดเป็นกลุ่มแรกท่ีได้เช่าต้นกาแฟ และเป็น

ตัวอย่างให้ชาวบ้านกลุ่มอื่นๆ ทำาตาม ปริมาณผลกาแฟดิบเพิ่มขึ้นจาก 

0.5 มาเป็น 1.6 กิโลกรัมต่อต้น คุณภาพของเมล็ดกาแฟดีขึ้นจนได้รับ

การรับรองจาก SCAA (Specialty Coffee Association of America) 

ถือเป็นความสำาเร็จของโครงการที่สามารถดึงศักยภาพของคนและป่า

ออกมาจนเกิดประโยชน์สูงสุดให้กันและกันได้

ปี พ.ศ. 2553 หรือ 22 ปีหลังจากที่โครงการป่าเศรษฐกิจเริ่มต้นขึ้น  

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีรายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร 

และเครื่องดื่มแปรรูปจากกาแฟพันธุ์อาราบิก้า และถั่วแมคคาเดเมีย  

มีมูลค่ารวม 124 ล้านบาท สร้างงานโดยตรงให้คนในพื้นที่โครงการ  

รวม  783  คน   (ทัง้กลุม่ทีเ่ปน็ลกูจา้งของโครงการและกลุ่มทีไ่มไ่ดเ้ปน็ลูกจา้ง

แต่ผลิตวัตถุดิบจำาหน่ายให้โครงการ) และทางอ้อม (หรือครอบครัวของ 

ผู้รับประโยชน์โดยตรง) อีกประมาณ 3,915 คน นอกจากนี้ ตราสินค้า

ดอยตุง และคาเฟ่ ดอยตุงยังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและมีมูลค่าสูง

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แต่สิ่งที่สำาคัญยิ่งกว่ารายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน คือ 

พัฒนาการทางความคิด ความรู้ ความสามารถ ศักดิ์ศรี ความเชื่อมั่น

และความกล้าคิด กล้าตัดสินใจของผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยปลูกฝิ่น และ

ได้กลายเป็นคนปลูกป่า ปลูกกาแฟ และถ่ัวแมคคาเดเมีย หรือกลายเป็น

เจ้าของไร่กาแฟ รวมทั้งมีอิสระในการเลือกประกอบกิจการอื่นๆ ตามที่

ตนเองตอ้งการ  สามารถมคีวามฝนัทีจ่ะมชีีวิตทีด่ขีึน้ และมคีวามพรอ้ม

ที่จะทำาให้ความฝันเป็นความจริง อีกทั้ง ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า

พร้อมตา และลูกหลานมีอนาคตทางการศึกษา 
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ธงชัย วิบูลจิตเจริญ ชาวอาข่า หมู่บ้านป่ากล้วยในพื้นที่โครงการพัฒนา 

ดอยตุงฯ อายุ 39 ปี ปัจจุบันมีอาชีพคั่วกาแฟ และเป็นเจ้าของไร่กาแฟ 

เป็นหนึ่งในผลงานการ “ปลูกคน” ตามแนวพระราชดำาริสมเด็จย่าในช่วง

เริ่มต้นโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เมื่อปี พ.ศ. 2532 ธงชัยและครอบครัว 

มีรายได้จากการปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และฝิ่นเพียงปีละ  8,100 บาท 

เขากบัแมจ่งึรับจา้งปลกูกาแฟในแปลงปา่เศรษฐกจิของโครงการพฒันา 

ดอยตุงฯ เมื่อปี พ.ศ. 2539 และต่อมาเมื่อโครงการฯ ให้เกษตรกรเช่า

ดูแลต้นกาแฟ ธงชยัควา้โอกาสนัน้ และกลายเปน็เจา้ของต้นกาแฟใต้ปา่

กวา่ 8,000 ตน้ รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ทำาใหแ้มแ่ละภรรยามทีนุเปดิรา้นขายของ 

ลูกทั้ง 5 คนได้เรียนหนังสือ ต่อมาปี พ.ศ. 2546 ธงชัยคิดเพิ่มมูลค่าให้

กบักาแฟของตนเองตอ่ไปอกี จงึสมคัรงานที่โรงค่ัวกาแฟของโครงการฯ 

ป ีพ.ศ. 2553 ครอบครวัธงชยัมรีายได ้172,500 บาทต่อป ีวนันีเ้ขาเปน็ผู้

เชีย่วชาญการคัว่กาแฟและยงัเปน็สมาชิก อบต. แมฟ่า้หลวง ธงชยัฝนัวา่ 

วนัหนึง่จะมรี้านกาแฟเป็นของตนเอง และอยากสง่ลูกๆ เรยีนให้สงูทีสุ่ด

ขอ้พสิจูนห์น่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า หากคนไดป้ระโยชนจ์ากปา่  และตระหนกั

ถึงคุณค่าของป่าแล้ว จะรู้จักรักษาป่าเอง คือ ป่าเศรษฐกิจในโครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ ไม่เคยถูกคุกคามจากไฟป่าเลย เพราะชาวบ้านจะช่วย

กันทำาความสะอาดโคนต้น ไม่ให้มีใบไม้คลุมรกจนกลายเป็นเชื้อเพลิง 

และเน่ืองจากชุมชนมีกินมีใช้พอประมาณจากอาชีพที่มั่นคงจากป่า

เศรษฐกิจแล้ว จึงไม่จำาเป็นต้องตัดไม้ทำาลายป่า ส่งผลให้ป่าดั้งเดิมและ

ปา่ท่ีปลกูใหมต่ัง้แตป่ ีพ.ศ. 2531 บนดอยตงุคงอยู่ใหค้วามรม่เยน็มากวา่ 

20 ปี และถึงจะเกิดไฟป่าบ้าง แต่พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายก็ได้รับการ

ปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้ธรรมชาติเยียวยาตนเอง แผ่นดินได้ป่า ความชุ่มชื้น 

และระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติกลับคืนมาอย่างช้าๆ 

ดังนั้น แม้คนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ต้องหยุดปลูกข้าวไร่เมื่อ

โครงการเร่ิมตน้ขึน้ แตก่ม็รีายไดจ้ากการปลกูปา่และอาชพีเสรมิอืน่ๆ มา
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ทดแทน ทั้งยังสามารถเก็บของป่ามากินหรือใช้ได้ ชุมชนมีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่จำาเป็นต้องบุกรุกทำาลายพื้นที่ป่าเพื่อความอยู่รอดอีก

ต่อไป และเมือ่ปา่ใหป้ระโยชน์โดยตรงทางเศรษฐกจิ ทำาใหค้นไดม้โีอกาส

ทางการศึกษาและโอกาสในชีวิตด้านอื่นๆ ที่ดีขึ้น ก็เท่ากับป่าได้มีส่วน

ปลกูคนใหม้คีวามคดิ ความตระหนัก และมจิีตสำานกึในการดแูลรกัษาปา่

ต่อไป มิฉะนั้นแล้ว รายได้ที่เพิ่มขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้นอาจนำาไปสู่ความโลภที่

จะทำาให้ผืนป่าหายไปอีกครั้ง

• ปลูกชาน้ำามันและไผ่ที่ปางมะหัน-ปูนะ

ตำาบลเทอดไทย จังหวัดเชียงราย ถือเป็นแหล่งปลูกชาที่สำาคัญของ

ประเทศ ชาวบ้านส่วนหนึ่งมีแปลงปลูก มีโรงงานอบชาขนาดเล็ก และ

รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เพ่ือบริหารผลผลิตและรักษาผลประโยชน์ของ

สมาชกิ แต่การปลกูชายงัจำากดัอยู่ในคนกลุม่หนึง่และไมเ่พยีงพอต่อการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนมากในพื้นที่ และไม่สามารถป้องกัน

การบุกรุกพื้นที่ป่าเพ่ือความอยู่รอดได้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงแนะนำา

พืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเสริมรายได้

ไผ่เป็นพืชท้องถ่ินด้ังเดิมท่ีพบมากในภาคเหนือของประเทศไทย ไผ่ตง 

หรือ ไผ่หวานท่ีนำาต้นพันธ์ุมาจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีจุดเด่น คือ 

ปลูกง่าย ใช้ต้นทุนน้อย จึงมีความเสี่ยงในการสูญเสียต่ำา นอกจากจะ

นำาหน่อมาบริโภคได้และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้ว ลำาต้นยังเป็น

วัสดุก่อสร้างตามวิถีชีวิตชาวบ้านอีกด้วย และเมื่อต้นไผ่มีอายุ 2 ปี ยัง

สามารถนำาหน่อไปขายสดหรือแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ ซึ่งมีตลาดรองรับ

แน่นอน นอกจากนี้ ยังสามารถเพาะหนอนไม้ไผ่และนำาไปแปรรูปใน

รูปแบบวิสาหกิจขนาดเล็กหรือจ๋ิวโดยกลุ่มแม่บ้านเพื่อส่งขายภายใน 

ประเทศหรือประเทศเพือ่นบา้น เชน่ ประเทศจนีซึง่นยิมบรโิภค ซึง่ราคา

ของหนอนไม้ไผ่สูงถึง 250-300 บาทต่อกิโลกรัม4 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

4 ราคาหนอนไม้ไผ่ที่ขายในหมู่บ้านปางมะหัน ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2554



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการปลูกป่า ปลูกคน : หลักการการปลูกป่า ปลูกคน / 

ปลูกป่า ปลูกคน

28

ได้ให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าเศรษฐกิจ หลังจากนั้น ชุมชนคิดวิธีแบ่ง

พื้นที่อย่างเป็นธรรมกันเอง โดยการแบ่งพื้นที่ออกเท่าจำานวนสมาชิก

และให้จับฉลากแปลง 

เมื่อปี พ.ศ.2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี

พระราชดำาริใหม้ลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ ดำาเนนิโครงการศกึษาและพฒันาการ

ปลูกชาน้ำามัน รวมทั้งพืชน้ำามันอื่นๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา และได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูก ณ บริเวณบ้านปางมะหัน และบ้านปูนะ 

ตำาบลเทอดไทย โดยนำาเมลด็พนัธุแ์ละตน้ออ่นของชาน้ำามนัจากประเทศ

จีนมาปลกู และทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหม้ลูนธิชิยัพฒันาศึกษาและ

ดำาเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตชาน้ำามัน และศึกษาการใช้ประโยชน์สูงสุด

ของโรงงานชาน้ำามัน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำามันและพืชน้ำามัน 

อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ชาน้ำามนัเปน็พืชทีม่คีณุประโยชน์หลากหลาย กลา่วคอื น้ำามนัจากเมลด็

ชาน้ำามนัมคีณุภาพสงูและเหมาะสำาหรบัประกอบอาหาร เนือ่งจากมกีรด

ไขมันไม่อ่ิมตวัสงู และมสัีดส่วนของกรดไขมันชนิดต่างๆ ใกล้เคียงกัน หรือ

ดีกว่าน้ำามันมะกอกเล็กน้อย ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการสกัดน้ำามัน

ชาเพื่อใช้เป็นน้ำามันประกอบอาหาร มีเพียงการนำาเข้าจากประเทศจีน

เท่านั้น จึงมีราคาสูงมาก นอกจากนั้น หัวน้ำามันยังใช้เป็นน้ำามันหอม 

หรือนำามาผสมทำาเครื่องสำาอางที่มีคุณสมบัติบำารุงผิวพรรณได้อย่างดี 

และกากจากการหีบสกัดน้ำามันมีสารซาโปนินที่มีฤทธิ์กำาจัดหนอนเชอรี่

ในนาข้าวอีกด้วย ผลพลอยได้จากการปลูกชาน้ำามัน คือ ทัศนียภาพที่

สวยงามของดอกชาน้ำามนั ทำาใหม้คีวามเปน็ไปได้ทีจ่ะพฒันาแหล่งปลูก

ใหเ้ปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วเชงินเิวศน ์และ/หรอืเชงิเกษตร เปน็การตอ่ยอด

ให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจทางอ้อมอีกต่อหนึ่ง

จะเห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงศึกษาและมีพระวินิจฉัย

มาอย่างดีแล้วว่า พันธุ์พืชที่พระองค์ทรงนำามาจากประเทศจีนเพื่อ 
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ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้คนไทยนั้นมีประโยชน์หลายชั้น เกษตรกรจะ 

ได้ราคาดี และมีตลาดรองรับแน่นอน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชาน้ำามัน

ไม่ได้เป็นพืชท้องถิ่นของไทย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงทรง

เลอืกพืน้ทีท่ีม่ภีมูปิระเทศและภมูอิากาศใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีปลูกในประเทศ

จีนมากท่ีสุด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกในรูปแบบแปลง

ทดลองและจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมอบรมให้ปลูกและดูแลรักษา

ต้นได้เอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน นักวิชาการ  และนักปฏิบัติ

ชาวไทยคอยดูแลและให้คำาแนะนำาเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้แน่ใจว่า

ผลผลิตเป็นไปตามปริมาณและคุณภาพท่ีควรจะเป็น ก่อนจะให้ชาวบ้าน

เป็นเจ้าของและบริหารจัดการเอง

ชาน้ำามันต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้ได้เมล็ดชาที่สมบูรณ์พร้อม

เก็บเกี่ยวและนำาไปสกัดเป็นน้ำามันประกอบอาหาร จึงสามารถส่งเสริม

เป็นพืชเศรษฐกิจระยะยาวต่อเนื่องจากไผ่ตงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจระยะ 

กลางเนื่องจากให้ผลผลิตและรายได้ภายใน 2 ปี

• ปลูกต๋าวและหวายที่น่าน

ด้วยประสบการณ์การทำางานท่ีเพ่ิมข้ึนและความพยายามอย่าง 

ตอ่เนือ่งในการปรบัปรงุการดำาเนนิงานจากบทเรยีนในอดตี กระบวนการ

การพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงมีรูปแบบชัดเจนขึ้นบนหลักการ

ทำางานเดิม ประกอบกับปัญหาความยากจนและความเสื่อมโทรมของ

ทรพัยากรธรรมชาติในประเทศและสงัคมโลกทีท่วคีวามรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ 

ทำาให้มูลนิธิฯ มุ่งม่ันท่ีจะขยายผลต้นแบบการพัฒนาด้วยวิธีการที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เร็วขึ้น กระจายสู่คนในวงกว้างขึ้น ด้วยต้นทุนที่

ต่ำาลง และเวลาที่น้อยลง โดยสื่อสารทำาความเข้าใจกับชาวบ้านให้อยาก

มีส่วนร่วม และรู้สึกเป็นเจ้าของการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นให้เร็วที่สุด และ

ให้การ “ระเบิดจากภายใน” นี้ช่วยให้ชุมชนขับเคล่ือนการพัฒนาด้วย

ตนเอง และเดินหน้าอย่างรวดเร็ว 
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การสง่เสรมิการปลกูปา่เศรษฐกจิทีจั่งหวัดน่านจงึเกดิจากการสำารวจพืน้ที่

ป่าร่วมกันกับชุมชน สำารวจความต้องการของพวกเขา และนำาข้อมูล

มาวิเคราะห์ร่วมกันว่า พืชท้องถิ่นชนิดใดมีศักยภาพจะต่อยอดเป็นพืช

เศรษฐกิจได้บ้างแทนการส่งเสริมพืชจากภายนอก และจึงได้สรุปร่วมกันที่

จะส่งเสริมการปลูกต้นหวาย ต้นต๋าว และต้นแหย่ง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ

ดั้งเดิมในท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมา ไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

ในการนำาพืชพันธุ์เหล่านี้ออกจากป่าไปใช้ประโยชน์ บวกกับสภาพป่าที่

เสื่อมโทรมจากการตัด และเผาทำาให้จำานวนหวาย ต๋าว และแหย่งตาม

ธรรมชาตลิดลงอยา่งมาก โครงการจึงได้หารือกับชาวบ้านและผู้นำาในพ้ืนท่ี

ดำาเนินการ ซ่ึงต่างเห็นตรงกันว่า ควรร่วมกันขยายพันธุ์5 และจัดกลไก

การบริหารจดัการ การใชป้ระโยชนเ์พือ่ฟืน้ฟปูา่ดบิชืน้ ซึง่เปน็แหลง่ของ

พชืพนัธุท่ี์เคยอดุมสมบรูณ ์มคีณุคา่ทางวนศาสตร ์เศรษฐกิจ และสังคม 

ที่ผ่านมา ชาวบ้านเก็บหวาย ต๋าว  และแหย่งไปขายให้พ่อค้าคนกลาง

ที่มารับซื้อ เพื่อนำาไปแปรรูปขายสู่ตลาดผู้บริโภค แต่หากสามารถ 

ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแปรรูปโดยวิสาหกิจขนาดเล็กหรือจิ๋วภายใน

ชุมชนได้ ชุมชนก็จะสามารถรักษาส่วนต่างของมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ

แปรรูปไว้โดยไม่ต้องเสียให้พ่อค้าคนกลาง เช่น หากชุมชนขายต๋าวดิบ

ให้พ่อค้าคนกลางจะได้ราคากิโลกรัมละ 17 บาท แต่หากขายลูกชิดอบ

แห้ง จะได้ราคากิโลกรัมละ 180  บาท (ราคา ณ เดือนพฤษภาคม 2555) 

ดังน้ัน ชมุชนมโีอกาสทีจ่ะเกบ็สว่นตา่ง 163 บาทไวเ้ปน็รายได้ของชมุชน

เอง นอกจากนี้ ต๋าวยังมีศักยภาพในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 

อ่ืนๆ ได้อีกมากมาย เพียงรอเวลาให้ชุมชนก้าวไปอีกขั้นจนสามารถ 

ร่วมกันทำาวิจัยเล็กๆ และคิดสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ที่แตกต่างและมี

คุณภาพเปน็ทีต่อ้งการของตลาดได ้สว่นหวายซึง่เปน็พชืเศรษฐกิจระยะ

ยาวก็มีศักยภาพที่จะนำารายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนมาสู่ชุมชน เนื่องจาก 

5 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหนงัสอืชดุแนวทางการพฒันาตามตำาราแมฟ่า้หลวง เรือ่งการปลกูปา่ ปลกูคน เลม่การเพาะและปลกูตา๋วในปา่ 
 เศรษฐกิจ และแนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการปลูกป่า ปลูกคน เล่มการเพาะและปลูกหวายในป่าเศรษฐกิจ
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ทุกวันน้ี ปริมาณหวายจากธรรมชาติลดลงอย่างมาก แต่ตลาดเครื่อง

เรอืนทีท่ำาจากหวายยงัไดรั้บความนิยมสงู หวายจงึยงัเปน็ทีต่อ้งการและ

ขายไดใ้นราคาแพง ดงัน้ัน การสง่เสริมการปลกูและเพิม่มลูคา่หวายอยา่ง

ครบวงจรจะนำาไปสู่การจ้างงานและรายได้ที่ดีของชุมชน 

บทเรียนการปลูกป่าเศรษฐกิจ

การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจตามตำาราแม่ฟ้าหลวงเป็นการพัฒนาโดยใช้ 

ความเจรญิทางเศรษฐกจิหรอืรายไดท้ีเ่กดิขึน้เปน็พาหะหรอืหนทางสู่เปา้หมาย 

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ ทำาให้คนกับป่าเจริญงอกงามไปพร้อมๆ กัน ปัจจัย 

ที่ทำาให้การปลูกป่าเศรษฐกิจประสบผลสำาเร็จ ได้แก่

1.	ความรู้ความเขา้ใจทีถ่กูต้องของชุมชน	จากการได้เหน็ประจกัษแ์ละมส่ีวนรว่ม 

ทกุขัน้ตอน	โดยเฉพาะเรือ่งประโยชน์ใกลต้วัทีเ่กดิขึน้จากปา่เศรษฐกิจ จะทำาให้ 

คนอยากรว่มมอื รูส้กึเปน็เจา้ของ และกลายเปน็แรงจงูใจสำาคญัทีผ่ลกัดนัใหค้น 

พัฒนาตนเอง และพฒันาความสามารถทีจ่ะดูแลรกัษาบรหิารจดัการโครงการตอ่ 

ไปได้เอง

2.	การสง่เสรมิการปลกูปา่เศรษฐกจิตอ้งสง่เสรมิควบคู่ไปกับกิจกรรมการแปรรปู

เพือ่เพิม่มลูคา่ตลอดหว่งโซก่ารผลติอยา่งครบวงจร และการส่งเสรมิในลักษณะนี้

เท่าน้ันทีจ่ะเปน็ปจัจยัความสำาเรจ็สำาคญัทำาใหค้นกบัปา่อยูร่ว่มกนัไดใ้นระยะยาว

3.	 โครงการพัฒนาต้องแบกรับความเสี่ยงของความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นจาก

การแนะนำากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือพืชพันธุ์ ใหม่ที่ไม่ใช่เป็นของดั้งเดิม

ในพื้นที่ โดยการจ้างงานในแปลงทดลองเพ่ือกระจายรายได้และฝึกทักษะ 

ความรูค้วบคู่กนัไป จนกวา่จะแน่ใจวา่กจิกรรมทีน่ำามาส่งเสรมิสามารถใหผ้ลตาม

ที่คาดหวังไว้ และทำาให้เกิดรายได้ที่มั่นคงจริง รวมทั้งเกษตรกรมีความพร้อม

ที่จะดำาเนินการต่อไปได้เอง จึงค่อยๆ ถ่ายโอนให้คนในพื้นที่เป็นเจ้าของดูแล
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2.1.3 ปลูกป่าใช้สอย

หลักสำาคัญในการปลูกป่าใช้สอย คือ ต้องยึดความต้องการ

ของชาวบา้นเปน็หลกั และสำารวจว่าชาวบา้นใชป้ระโยชนจ์าก

ไม้ชนิดใดบ้าง ทั้งในการบริโภค และใช้สอย เช่น ไม้สำาหรับ

ทำาบ้าน เครื่องจักสาน และสอบถามว่าต้องการจะปลูกพันธุ์

ไม้ชนิดใดเสริม และให้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเพื่อให้ป่าที่เกิดขึ้น

ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ และตอ้งมกีารตกลงกำาหนด

กฎกติกาในการเก็บกินเก็บใช้ภายในชุมชนด้วย 

ในกรณขีองโครงการพฒันาดอยตงุฯ หลังจากส่งเสรมิการปลูก

กาแฟและถั่วแมคคาเดเมียเป็นป่าเศรษฐกิจแล้ว ในปี พ.ศ. 

2537 สมเด็จย่ายังมีพระราชประสงค์ให้ดำาเนินการปลูกป่า

พระราชทาน เรียกว่า ป่ายังชีพบนพื้นที่ 4,000 ไร่ ให้ราษฎร

ที่มีความรู้ด้านการเพาะปลูก มีความประพฤติดี ขยัน และ

ให้ความร่วมมือกับโครงการมาโดยตลอด แต่ไม่มีที่ดินทำากิน

หรอืมจีำากดั เพือ่สง่เสรมิการปลกูปา่ประเภทไมผ้ล เชน่ กล้วย

น้ำาว้า มะขามป้อม และไผ่ตง ไม้ใช้สอย เช่น ขี้เหล็กบ้าน ไผ่

พันธุ์ต่างๆ และไม้รักษาต้นน้ำาธาร เช่น สัก ประดู่ป่า พะยอม 

รวมทั้งจัดสรรที่ดินทำากินด้วย

ในกรณีของโครงการปลูกป่าฯ บ้านปางมะหัน มูลนิธิ 

แมฟ้่าหลวงฯ ไดส้ง่เสริมการจดัตัง้กองทนุแกส๊เพือ่ลดการตดั

ไม้ทำาฟืน ผลปรากฏว่า ชาวบ้านส่วนหนึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ไม่คุ้นเคยกับรสชาติของอาหารที่ปรุงโดยเตาแก๊ส ชุมชนกับ

โครงการจงึเปลีย่นวิธกีาร และริเร่ิมการปลกูปา่ขีเ้หลก็ขึน้เพือ่

ใช้เป็นไม้ทำาฟืน โดยชุมชนตั้งกฎกติกาและควบคุมบริหาร

จัดการการตัดใช้และปลูกคืนกันเอง
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2.2 ปลูกคน

ปจัจัยความสำาเร็จของการปลกูปา่ใหย้ัง่ยนื คอื การปลูกคนด้วยการพฒันาชวีติ

ความเป็นอยู่ของชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ป่าให้ดีขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จาก 

1) สามารถอยู่รอด คือ มีข้าวกินตลอดปี ไม่เสียชีวิตด้วยโรคที่รักษาได้ เข้าถึง

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไม่มีหนี้เพิ่ม 2) อยู่อย่างพอเพียง คือ มีรายได้

มั่นคง สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตในท้องถิ่น ปลดหนี้ได้บางส่วนหรือทั้งหมด 

เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและเข้าถึง

การรักษาที่ดีขึ้น และขั้นสุดท้าย คือ 3) อยู่อย่างยั่งยืน หมายถึง มีเงินออม มี

การลงทุนในวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กหรือจิ๋ว พึ่งตนเอง ตลอดจนมีทัศนคติที่

จะพัฒนาตนเอง รวมกลุ่มบริหารจัดการ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

จากภายนอก และมจิีตสำานึกรักและปกปอ้งสิง่แวดลอ้ม วธิกีาร “ปลกูคน” ทำาได้

หลายทางขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและทุนในแต่ละภูมิสังคม โดยต้องบูรณาการ 

และทำาอย่างต่อเนื่องจนคนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี

สำาหรับหลักการและข้ันตอนในการ “ปลูกคน” ตามตำาราแม่ฟ้าหลวงโดย

ละเอียดนั้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือแนวทางการพัฒนาตามตำารา 

แมฟ่า้หลวง เรือ่ง 1) การสร้างทมีพัฒนาในพ้ืนทีเ่ปา้หมาย  2) การเขา้ใจ เขา้ถงึ 

และสร้างความพร้อมชุมชนด้วยการสำารวจเก็บข้อมูลภูมิสังคม  3) การบริหาร

จัดการระบบน้ำา และ 4 ) การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบกองทุน อย่างไร 

ก็ดี คณะผู้จัดทำาขอเสนอแนวทางและตัวอย่างการพัฒนาในโครงการพัฒนา 

ดอยตุงฯ และโครงการปลูกป่าฯ บ้านปางมะหัน เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพการ 

ปลูกคนตามตำาราแม่ฟ้าหลวง ดังนี้

ปลูกคนที่ดอยตุง

โครงการพฒันาดอยตงุฯ เริม่ตน้ขึน้ดว้ยการปลกูปา่ และแรงงานในการปลกูปา่

สว่นใหญเ่ปน็ผูช้าย สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนรีบัส่ังถามวา่ “ถ้าทิง้ผู้

หญงิไวเ้ฉยๆ มงีานอะไรใหเ้ขาทำาไหม เพราะในครอบครวัจะใหผู้ช้ายแบกภาระ
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เลี้ยงดูเฉยๆ	 ไม่ได้	 เราต้องหาอะไรให้ผู้หญิงทำา	 ไปดูซิว่าเขาทำาอะไรได้บ้าง” 

ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีชนเผ่าอยู่ 5 กลุ่ม ผู้หญิงของแต่ละชนเผ่ามี

ทักษะในงานฝีมือต่างๆ กัน  เช่น ทอผ้า ปักผ้า และเย็บผ้า แต่ไม่มีวัตถุดิบและ

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ดี ที่สำาคัญไม่มีตลาดและถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ดังนั้น 

ในปี พ.ศ. 2533 จึงมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรม

ขึ้น โดยเริ่มจากตั้งโรงงานทอผ้า เย็บผ้า โรงงานผลิตพรมซึ่งสร้างโอกาสการ

ทำางานให้กบัคนรุน่หนุม่สาวเพราะตอ้งใชค้วามแขง็แรงในการทำางาน ต่อมาต้ัง

โรงงานกระดาษสา เพราะต้นสาขึ้นอยู่ในป่า หากสามารถนำาต้นไม้ในป่าอย่าง

สาหรือไผ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ชาวบ้านก็จะดูแลป่า และต่อมาตั้งโรงงาน

เซรามิก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลิตผลของภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับ

ฝีมือคนในชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน

ในการสร้างงานทุกประเภท โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้พัฒนากิจกรรมเพิ่ม

มูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจรในพ้ืนที่โครงการ คือ นอกจาก

กิจกรรมต้นน้ำา	 หรือการปลูกและดูแลให้ได้ผลผลิตสูงสุดและเกิดการสูญเสีย

น้อยท่ีสุดท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ หรือการทอผ้าผืนให้ได้มาตรฐานแล้ว 

ยังพัฒนากิจกรรมกลางน้ำา	หรือการผลิตแปรรูป การออกแบบตัดเย็บ เพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้สูงที่สุด และกิจกรรมปลายน้ำาหรือการทำาการตลาด สร้างตราสินค้า 

ตลอดจนการจัดจำาหน่าย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ติดตลาดและเป็นที่ต้องการอย่าง

ตอ่เน่ือง โดยอบรมและสง่เสรมิชาวบา้นทกุเพศทกุวยัทีม่คีวามมมุานะและต้ังใจ

จริงให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละคน 

โดยไม่จำาเป็นต้องมีการศึกษา หรืออ่านออกเขียนได้

นอกจากน้ี การท่องเทีย่วของโครงการพฒันาดอยตงุฯ ยงัทำาใหเ้กิดงานประเภท

ต่างๆ ขึ้นอีกมากมายโดยเฉพาะงานบริการ ซึ่งสามารถนำารายได้ที่มั่นคงใน

ระยะยาวมาสู่ชุมชนในพื้นที่ และยังเป็นช่องทางสำาคัญในการเชื่อมโยงชุมชน

บนดอยตุงกับสังคมภายนอกได้เป็นอย่างดี 
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ปลูกคนที่ปางมะหัน

แผนงานการดำาเนินงานปลกูปา่อนรุกัษต์น้น้ำาของโครงการปลูกปา่ทีบ่า้นปางมะ

หัน 11 ข้อดังกล่าว (หน้า 13-18) สามารถแยกกิจกรรมการปลูกคนที่ทำาควบคู่

ไปกับการดำาเนินการปลูกป่าได้ ดังนี้

1.	 การสำารวจข้อมูลพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาข้อมูลภูมิสังคมของพื้นที่

เป้าหมายให้ได้สภาพความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันที่สุด ครอบคลุมมิติต่างๆ 

ครบถว้นตามทีจ่ำาเปน็และเพียงพอตอ่การทำาความเขา้ใจสภาพปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 

ทุนที่มีอยู่ ความต้องการของชุมชน และข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อการวางแผนการ

ดำาเนินงาน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการติดตามความคืบหน้าและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การสำารวจจำาเป็นต้องทำาร่วมกับชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อการ

เรียนรู้และความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน

ระหวา่งชมุชนและทมีงานของโครงการ ทีส่ำาคญัอีกประการ คอื เนือ่งจากพืน้ที่

ปลูกป่าส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ แต่ชาวบ้านใช้ทำากิน

ด้วย และมีผลต่อความอยู่รอดโดยตรง การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน กระบวนการสำารวจเก็บข้อมูลภูมิสังคมจะ

ชว่ยสร้างความเขา้ใจ ความชดัเจน ความโปรง่ใส และลดความขดัแยง้ทีจ่ะตาม

มาในกระบวนการต่อไป ซึ่งก็คือ การกำาหนดพื้นที่ว่าบริเวณใดจะเป็นพื้นที่ป่า

อนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าใช้สอย ที่ทำากิน และที่อยู่อาศัย 

ขั้นตอนการสำารวจของโครงการปลูกป่าปางมะหันประกอบด้วยการศึกษา

และเปรียบเทียบสภาพพ้ืนที่เป้าหมายจาก 1) แผนที่ดาวเทียม 2) ภาพถ่าย 

ทางอากาศ และ 3) การเดนิเทา้สำารวจ ซึง่ขอ้มลูจากสองขอ้แรกจะทำาใหม้องเหน็

ภาพกวา้งและเขา้ใจสภาพโดยรวม สว่นการเดนิเทา้สำารวจจะทำาใหไ้ดข้อ้มลูเชงิ

ลึกของพื้นที่ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันที่สุด ได้แก่ ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมและ
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ประชากรของชมุชนที่ไดรั้บผลกระทบจากโครงการ ขอ้มลูการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

และบริเวณพื้นที่ทำากินด้วยการจับพิกัดเพื่อความถูกต้องชัดเจน โดยหลังการ

สำารวจแต่ละแปลง จะมกีารจดัทำาระเบยีนรว่มกนัระหวา่งเจา้หนา้ที่โครงการและ

เจ้าของแปลง โดยให้เจ้าของแปลงลงชื่อรับรองร่วมกับเจ้าของแปลงข้างเคียง 

และ/หรือผู้นำาชุมชน และ/หรือผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่ร่วมสำารวจด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีการสำารวจแหล่งน้ำา การสำารวจเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ป่าเพื่อระบุ

พันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิม และพันธุ์ไม้ที่ควรปลูก 

2.	 การสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน	 หมายถึง การส่ือสารด้วย

คำาพูดและการกระทำาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความรู้สึกเชื่อมั่นศรัทธาใน

โครงการจนชุมชนเกิดความหวัง อยากร่วมมือ ร่วมคิด และร่วมทำา  ทั้งนี้  

การสื่อสารและกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นเหล่านี้ต้องเข้าใจง่าย ทำาหลายวิธี 

และหลายช่องทางพร้อมๆ กันไป และต้องปรับตามสภาพและสถานการณ์ใน

แต่ละพ้ืนท่ีอยู่เสมอจนกว่าจะสำาเร็จ กระบวนการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คือ การ

ประชมุพดูคยุกบัผูน้ำาชุมชนทีช่าวบา้นเคารพเช่ือถอือยูแ่ลว้ เพือ่ใหค้ดิเหน็ตรง

กนั เพือ่เปน็ผูช้ว่ยในการสือ่สาร โนม้นา้ว ทำาความเข้าใจกับสมาชกิในชมุชนต่อ

ไป จากนั้น ประชุมชี้แจงเป็นรายหมู่บ้าน แยกมวลชนในกรณีที่บางคนต่อต้าน 

เพือ่ไม่ใหเ้สยีกระบวนการและบรรยากาศ  ในบางกรณ ี ตอ้งพดูคยุชีแ้จงเปน็ราย

บคุคลเพือ่สร้างความกระจา่งและความชดัเจน  หากมขีอ้สงสัย  หรอืปญัหาใดๆ 

ตอ้งชีแ้จง หรือแกใ้หจ้บรว่มกนั ไมป่ลอ่ยทิง้ไว ้ในขณะเดยีวกนั ตอ้งดำาเนนิการ

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชนนั้นๆ ทันทีที่มีิโอกาส โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยว

กบัเรือ่งปากทอ้ง น้ำาอปุโภคบรโิภค ทีท่ำากนิ หรอืสขุภาพใหเ้หน็ผลเป็นรูปธรรม 

ภายใน 10-150 วัน กระบวนการนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เรียกว่า “กิจกรรมเห็น

ผลทันตา” หรือ Quick Hit ซ่ึงต้องเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมเห็น และร่วม

ทำาทุกข้ันตอนด้วย

3.	 การอนุรักษ์และจัดการแหล่งน้ำา ด้วยการสร้างฝาย 3 ประเภท คือ ฝาย

อุปโภคบริโภค ฝายเพื่อการเกษตร และฝายอนุรักษ์ รวมทั้งการสร้างบ่อพวง 
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สันเขาเพื่อส่งและกักเก็บน้ำามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากการ 

พิจารณาแหล่งน้ำาเดิมว่าเพียงพอ และมีคุณภาพดีหรือไม่ หากไม่เพียงพอ ให ้

ศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ำา ความต้องการน้ำาเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อขนาด

ของพื้นที่ทำาการเกษตรตามลำาดับ รวมทั้งพิจารณาแหล่งต้นทุนน้ำาเพื่อกำาหนด

จุดสร้างฝาย และประเภทของฝายต่อไป6

4.	 การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อเสริมการเพิ่มผลิตผลในพื้นที่ให้ 

ครบวงจร เช่น เมื่อมีน้ำาเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ ชุมชนสามารถปลูกพืช 

ไดส้ามครัง้ตอ่ป ีหรอืจดัตัง้กองทนุเมลด็พนัธุข์า้ว ขา้วโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขยีวทีม่ ี

คุณภาพเพื่อเสริมให้ผลผลิตยิ่งสูงข้ึน และจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน 

ทีเ่ก็บเมลด็มาขยายพนัธุต์อ่ได ้โดยเลอืกพนัธุพ์ชืทีห่ายไปจากชมุชนหรอืมนีอ้ย 

และต้องซื้อบริโภคเป็นหลักเพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย  

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีกองทุนสัตว์พร้อมอาสาสมัครสัตวบาลชุมชน เช่น  

กองทุนสุกร เป็ดเทศ และแจกพันธุ์ปลาเพื่อเลี้ยงในบ่อพวงเป็นการเพิ่มรายได้ 

ทั้งนี้ ประเภทของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ข้ึนอยู่กับสภาพทางภูมิสังคมและความ 

ตอ้งการของชมุชนเปน็หลกั ในกรณขีองโครงการปลกูปา่บา้นปางมะหนันี ้ยงัม ี

การตั้งกองทุนแก๊สหุงต้มเพื่อลดการตัดไม้มาทำาฟืนอีกด้วย

5.	 การช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียน เพื่อเสริมกิจกรรมหลักต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น  

เช่น จัดหาเครื่องบดอาหารขนาดเล็กให้ชุมชนบริหารจัดการและตั้งกองทุน

แปรรูปอาหารสตัวเ์พิม่เตมิ สง่เสรมิเมลด็พนัธุผ์กัใหโ้ครงการเกษตรเพือ่อาหาร

กลางวัน หรือจัดค่ายเยาวชนเพื่อปลูกจิตสำานึกผ่านการเผยแพร่หลักการและ

กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เป็นต้น

6.	การตดิตามประเมนิผลการปลกูปา่และการดำาเนนิงานอ่ืนๆ มลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ 

จะปลูกฝังให้ชุมชนเห็นความสำาคัญของการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุง

งานต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที โดยเจ้าหน้าที่

โครงการจะร่วมเดินสำารวจร่วมกับชาวบ้านเป็นประจำาทุกปีในช่วงต้นโครงการ 

6 ดูรายละเอียดการสำารวจแหล่งน้ำา และการบริหารจัดการน้ำาในรูปแบบต่างๆ จากหนังสือแนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง  
 เรื่องการพัฒนาและบริหารจัดการระบบน้ำา
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เพื่อเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมมาประเมินสภาพป่าและความสมบูรณ์ทาง

ชีวภาพ โดยตรวจแปลงปลูกป่า วัดความสูงของต้นไม้ เส้นรอบวง จำานวน

พันธุ์ไม้ที่เพิ่มขึ้น พันธุ์ไม้เก่าที่กลับมาใหม่ พื้นที่เกิดไฟป่า และการรุกล้ำาเข้า

เขตป่าเพ่ิมเติม โดยดูจากหมุดและยืนยันด้วยการจับพิกัด นอกจากน้ี ยงัผลักดัน 

การจดัต้ังคณะกรรมการบรหิารจดัการดแูลกจิกรรมตา่งๆ และทรพัยากรโดยรวม

ในพื้นที่ให้คงอยู่ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อเนื่องเพื่อส่งมอบการพัฒนาให้

คนในพื้นที่เป็นเจ้าของต่อไป 

อย่างไรกดี็ ในขัน้ตอนอืน่ๆ นอกเหนอืจาก 6 ขอ้ในทัง้หมด 11 ขัน้ตอนของการ

ดำาเนินงานปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ำา โครงการปลูกป่าแบบปลูกเสริมที่ปางมะหัน 

ทีห่ยบิยกมานี ้กม็วีตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายในการปลกูคนสอดแทรกอยูต่ลอด 

เพราะมุ่งให้คนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมเห็น ร่วมทำา และพัฒนาไปพร้อมกับ

ป่าที่งอกงาม
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[03]
คุณสมบัตินักพัฒนาในการปลูกป่า ปลูกคน

ปจัจยัคว�มสำ�เรจ็ของง�นใดๆ น้ัน นอกจ�กจะข้ึนอยูก่บัวตัถปุระสงค ์หลกัก�ร  
กระบวนก�ร และวิธีก�รแล้ว คุณสมบัติของผู้ลงมือปฏิบัติเป็นอีกหนึ่งหัวใจ 
สำ�คัญ 

คณุสมบติัพืน้ฐานของผูท้ีจ่ะทำาหนา้ทีส่ง่เสรมิการปลกูปา่เศรษฐกิจ ควรมดัีงนี ้
7
 

1. ตอ้งมคีวามรูเ้รือ่งการเกษตรพ้ืนฐานบา้ง และตอ้งเขา้ใจภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ  

พืชพันธุ์ดั้งเดิมของพื้นที่ตนเองดี

2. สามารถมองเห็นภาพใหญ่ มองเห็นผลระยะไกล และชี้ให้ชาวบ้านเห็น 

ประโยชน์จากป่าเศรษฐกิจได้ชัดเจน รวมทั้งมีทักษะในการส่ือสารพูดคุยกับ 

ชาวบ้าน เพื่อโน้มน้าวและสร้างความเข้าใจได้ คุณสมบัติทั้งสองข้อนี้จะนำาไป

สู่แผนงานที่รอบคอบ ทำาได้จริง และเกิดประโยชน์จริง 

3. ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำางานให้เกิดผล เพราะอาจต้องเริ่มจากศูนย์ อาจม ี

แรงต้านหรืออุปสรรคมากมาย แต่ต้องมุ่งมั่นที่จะทำาให้สำาเร็จ 

ขอยกตัวอย่างนายประยงค์ สีสัตย์ใจ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

ซึ่งได้ร่วมเดินสำารวจ ร่วมคิด ร่วมทำากับชาวบ้านในโครงการขยายผลต้นแบบ

การพัฒนาที่อำาเภอเยนันชอง สหภาพพม่า ปี พ.ศ. 2554  ตั้งแต่ต้นจนปลูกป่า

สำาเร็จ ได้ตั้งคำาถามชวนคิดกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของโครงการที่ตนได้ฝึกอบรม

ขึ้นมาว่า “ปลูกเสร็จแล้ว ทำาอย่างไรต้นไม้จะไม่ถูกตัดอีก” เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน

7 ดูรายละเอียดคุณสมบัตินักพัฒนาเพิ่มเติมได้จากหนังสือแนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การสร้างทีมพัฒนาในพื้นที ่
 เป้าหมาย
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กลับไปหาชาวบ้านเพื่อหารือกันในเรื่องนี้ จนได้บทสรุปเป็น “สัตยาบันชุมชน” 

ที่ชาวบ้านตกลงและร่วมกันลงนามว่า จะดูแลไม่ให้สัตว์เล้ียงของตนเข้ามาใน

เขตที่ปลูกป่าน้ี หากมีการฝ่าฝืนจะโดนปรับ 5,000 จ๊าด หรือประมาณ 200 

บาท เจ้าหน้าท่ีท่านนี้ใชค้ำาถามเพยีงประโยคเดยีวเพือ่กระตุ้นใหช้าวบา้นคิดเอง 

ทำาเองเพื่อชุมชนและทรัพยากรของเขา ถือเป็นวิธีการปลูกความรู้สึกเป็น

เจ้าของการพัฒนาให้คนในชุมชนที่เรียบง่ายจนหลายคนอาจนึกไม่ถึง

หากมีคำาถามว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไร อยู่ตรงไหน หน้าตาเป็นอย่างไร  

คำาตอบหนึ่งคงอยู่ตรงที่คนสามารถพูดคุยตกลงกัน ร่วมกันดูแล รับผิดชอบ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่เบียนเบียดธรรมชาตินั่นเอง 
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[04]
ตัวอย่างความสำาเร็จของการปลูกป่า ปลูกคน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำาเนินงานปลูกป่าผสมผสาน 3 ชนิด คือ ป่าเศรษฐกิจ  

ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำา และป่ายังชีพหรือป่าใช้สอย รวมทั้งจัดสรรที่ดินทำากิน และ 

ให้ความสำาคัญกับการแปรรูปเพิ่มมูลค่าต่อเนื่องทั้งในพื้นที่โครงการพัฒนา 

ดอยตุงฯ โครงการปลูกป่าบ้านปางมะหัน และโครงการปลูกป่าบ้านปูนะ  

โดยยึดหลักการ “ปลูกป่า ปลูกคน” เพื่อให้คนสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้โดย 

ไม่จำาเป็นต้องเบียดเบียนผู้อื่นหรือธรรมชาติรอบตัว และนำาไปสู่เป้าหมายการ 

ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่จำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 บนพื้นฐาน 

ความเป็นจริงทางภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนท่ีและชุมชน สถิติการจัดสรรพ้ืนท่ีของ  

3 โครงการแสดงว่าสัดส่วนการใช้พ้ืนท่ีของแต่ละโครงการใกล้เคียงกันมาก  

(ภาพท่ี 1) และผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกัน 

ด้วย (ตารางที่ 1) คือ รายได้เฉลี่ยประชากรเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ชุมชนมีอยู่ 

ภาพที่ 1  
กร�ฟแท่ง 

เปรียบเทียบ
สัดส่วนก�รใช ้

พื้นที่ในก�ร 
ปลูกป่�  

3 ประเภท 
และที่ดินทำ�กิน 

ใน 3 พื้นที ่
โครงก�ร 

ของมูลนิธ ิ
แม่ฟ้�หลวงฯ
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มีกินพอใช้ การทะเลาะวิวาทเพื่อแย่งทรัพยากรลดลง ในขณะที่มีการรวมกลุ่ม 

เพื่อบริหารจัดการและดูรักษาทรัพยากรในพื้นที่เพิ่มขึ้น ผืนป่ากลับฟื้นคืน 

ความเขียวชอุ่มพร้อมๆ กับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ เหตุการณ์ 

ไฟป่าและการตัดไม้น้อยลง หรือได้รับการเฝ้าระวังจากชุมชนที่อาศัยอยู่กับ 

ป่าเอง จนสรุปได้ว่า หากยึดตามหลักการตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จย่า 

ที่ได้นำาเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยแบ่งพ้ืนที่สำาหรับป่าเศรษฐกิจเพียง 

ประมาณร้อยละ 4 ของพื้นที่ทั้งหมด และที่ดินทำากินอีกร้อยละ 13 รวมเป็น 

ร้อยละ 17 ก็สามารถเก็บรักษาผืนป่าอีกประมาณร้อยละ 83 ที่เหลือไว้ได้ 

ทั้งหมดเพื่อเป็นป่าอนุรักษ์ต้นน้ำาลำาธาร นอกจากนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ของชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่ายังนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้าน 

อีกด้วย จึงอาจตั้งสมมติฐานใหม่ไดว้่า หากป่าผืนใดไม่มีชุมชนเข้มแข็งอาศัย 

อยู่ร่วมด้วยแล้ว	 ก็อาจถูกแผ้วถางทำาลายจนโล่งเตียน	 เพื่อลบล้างความคิด 

แบบเดิมที่ว่า	ต้องกันชุมชนออกจากป่าเท่านั้นถึงจะรักษาป่าจากการถูกบุกรุก

ทำาลายได้

 พื้นที่ ป่า ป่า ป่า ที่ ที่อยู่
  อนุรักษ์ เศรษฐกิจ ใช้สอย ทำากิน อาศัย

 ดอยตุง 77 4 4 8 7

 ปางมะหัน 76 3 7 14 0

 ปูนะ 69 4 8 17 2

	เฉลี่ยสัดส่วน	 74	 4	 6	 13	 3

ตารางที่ 1 
สัดส่วนก�รใช ้

พื้นที่3 ป่�  
และพื้นที่ทำ�กิน 
ของ 3 โครงก�ร 

ที่ดำ�เนินง�น 
โดยมูลนิธ ิ

แม่ฟ้�หลวงฯ

ร้อยละ
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คณะผู้จัดทำาหนังสือ
ชุดแนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง 
เรื่องการปลูกป่า ปลูกคน:
เล่มหลักการการปลูกป่า ปลูกคน

ที่ปรึกษา

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

ณรงค์ อภิชัย

บรรณาธิการ

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้ค้นคว้าและเรียบเรียง

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้ช่วยค้นคว้าและเรียบเรียง 

สุดารัตน์ โรจน์พงศ์เกษม

ขอขอบคุณชาวบา้นในทกุพืน้ทีป่ฏบิตังิานทีไ่ดร้ว่มคดิ รว่มปฏบิตั ิและรว่มพฒันา 

จนเกิดเป็นองค์ความรู้เหล่านี้ ขอขอบคุณอาสาพัฒนาชุมชนอำาเภอสองแคว  

อำาเภอท่าวังผา และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ที่ร่วมทดลองอ่าน 

ตำาราทุกชุด และขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังการผลิต ร่วมอุทิศแรงกาย  

แรงใจ แรงความคิด จนทำาให้เกิดเป็นตำาราแม่ฟ้าหลวงชุดนี้
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