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มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำ�นำ�
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำ�เนินงานเพื่อสืบสาน
พระราชปณิ ธ านของสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี
ด้ ว ยการน้ อ มนำ � หลั ก การและแนวทางการพั ฒ นาของพระองค์
มาเป็นหัวใจสำ�คัญในการดำ�เนินโครงการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนอย่ า งยั่ ง ยื น โดย
ไม่จำ�กัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ปัจจุบัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
ดำ�เนินโครงการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ ครอบคลุมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวม 10 พื้นที่ ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ ซึง่ นอกจากบทบาทของนักปฏิบตั แิ ล้ว มูลนิธแิ ม่ฟา้
หลวงฯ กำ�ลังพัฒนาบทบาทการเป็นทีป่ รึกษา และการเป็นห้องเรียน
ที่มีชีวิตเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะอย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติ
ได้จริง แต่ไม่ว่าจะดำ�เนินงานในบทบาทไหน เป้าหมายสำ�คัญของ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ล้วนมุ่งไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของสังคม
วงกว้ า ง ใช้ เ วลาอย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป อยู่ บ นหลั ก เหตุ แ ละผล
ตามศักยภาพของคนและพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจว่าคนในพื้นที่สามารถ
เป็นผู้สานต่อและยกระดับการพัฒนาต่อไปได้เองในอนาคต นั่นคือ
ความยั่งยืนที่แท้จริง
ดังนั้น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงวางโมเดลการพัฒนาเป็น 3 ขั้น คือ
อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยในขั้น “อยู่รอด” การพัฒนาจะเน้น
การเข้าถึงและพัฒนาระบบพื้นฐานในการดำ�รงชีวิต ได้แก่ นํ้า ดิน
ป่า สาธารณูปโภค และสาธารณสุข พร้อมๆ กับทำ�ให้คนในพื้นที่
มี ร ายได้ เ พี ย งพอต่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภค จากนั้ น จึ ง ไปสู่

ขั้น “พอเพียง” ซึ่งให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่า
ทางการผลิตและบริการ คนในพื้นที่มีรายได้และการออมที่มั่นคง
มีการศึกษาสูงขึน้ รูส้ ทิ ธิและหน้าที่ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และชุมชน
ร่วมกันบริหารจัดการเพือ่ อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูระบบนิเวศ และท้ายทีส่ ดุ
จึงไปสู่ขั้น “ยั่งยืน” ซึ่งเน้นการพัฒนาให้คนมีหลักประกันในชีวิต
มีภูมิคุ้มกัน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถสานต่อแนวคิด
การพัฒนา และแบ่งปันองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกได้
เรื่องราวน่าสนใจจากพื้นที่ต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ จึงสะท้อนการ
พัฒนาหลากหลายระดับ และหลากหลายแง่มุม แต่ในทุกๆ เรื่องราว
ของคน การเติบโต การเปลี่ยนแปลง ความภูมิใจ ความสุข และ
ศักดิ์ศรีของคนคือสิ่งที่เด่นชัดเสมอ
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คำ�นิยม
นายยูริ เฟโดทอฟ (Mr. Yury Fedotov)
ผูอ้ �ำ นวยการบริหารสำ�นักงานป้องกัน
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ
(United Nations Office on Drugs and
Crime - UNODC)
การพัฒนาทางเลือกจะประสบผลสำ�เร็จอย่างดี หากมีข้อตกลงทาง
การเมืองเเละเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอ เเละมีตัวเชื่อมที่เป็นรูปธรรม
ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS)
ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
รัฐบาลไทย และสำ�นักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้เน้นยํ้าถึงผลลัพธ์อันแท้จริงจาก
การพัฒนาทางเลือก ตัวอย่างความสำ�เร็จที่สำ�คัญ คือ โครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ (พืน้ ทีท่ รงงาน) อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ภายใต้การดำ�เนิน
งานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา ความสำ�เร็จของ
ประเทศไทยและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการขจัดปัญหาการปลูกฝิ่น
ภายในประเทศโดยการให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาระยะยาวทีย่ กระดับ
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ได้กลายเป็นแนว
ปฏิบัติและบทเรียนแก่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

UNODC ทำ�งานร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และรัฐบาลไทยในการ
ผลักดันการพัฒนาทางเลือกให้เป็นวาระสากลเพือ่ ให้ชมุ ชนอืน่ ๆ ทัว่ โลก
ได้รบั ประโยชน์จากประสบการณ์ดงั กล่าว โดยรวบรวม แลกเปลีย่ น และ
เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติของประเทศไทยในรูปแบบของเอกสาร
การประชุม สัมมนา การอบรม และการศึกษาดูงาน
เมื่อปี 2554 UNODC ได้จัดงาน International Workshop and
Conference on Alternative Development (ICAD) ขึ้นร่วมกับรัฐบาล
ไทยและเปรู ผลจากการประชุมได้นำ�ไปสู่การจัดทำ�แนวปฏิบัติสากล
ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก หรือ International Guiding Principles on
Alternative Development
ต่อมาในปี 2556 มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ ได้รบั การยอมรับจากสหประชาชาติ
โดยสมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ (UNGA) ให้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ
ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก หรือ United Nations
Guiding Principles (UNGPs) on Alternative Development และในปี
2558 UNODC ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ICAD2 ที่กรุงเทพฯ เพื่อ
ผลักดัน UNGPs สู่การปฏิบัติจริงต่อไป
วันนี้ นานาประเทศต่างตระหนักมากขึ้นถึงศักยภาพของการพัฒนา
ทางเลือก ที่ไม่เพียงลดการปลูกพืชเสพติด แต่ยังรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของชุมชน และกระตุน้ การเติบโตของเศรษฐกิจแบบถูกต้อง
ตามกฎหมายด้วย UNODC จึงมุง่ หวังทีจ่ ะสืบสานความร่วมมือกับมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวงฯ อย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมการพัฒนาทางเลือกและ
กำ�หนดนโยบายควบคุมยาเสพติดในอนาคตให้มีความสมดุลและใช้
การพัฒนาเป็นตัวนำ�
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การขยายผลสู่ต่างประเทศ
ผลจากการดำ�เนินงานกว่า 27 ปีของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ พิสูจน์ให้
เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมของชุมชน
อย่างชัดเจน และจากบทเรียนดังกล่าว มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ จึงได้รบั การ
ร้องขอให้เผยแพร่ประสบการณ์สู่ประชาคมโลกที่กำ�ลังประสบปัญหา
เดียวกัน ในปี 2545 รัฐบาลเมียนมาร์และรัฐบาลไทยขอความร่วมมือ
ให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขยายผลโครงการไปยังหมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน
ประเทศเมียนมาร์ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่เคย
ปลูกฝิ่น ในปีเดียวกัน ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับเชิญ
จากรัฐบาลอังกฤษให้บรรยายพิิเศษเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาในงานประชุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (CounterNarcotic Strategy Conference) ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษและ
UNODC ณ กรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้น
ของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการศึกษาดูงาน นำ�ไปสู่การดำ�เนิน
โครงการพัฒนาทางเลือกของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในจังหวัดบัลคห์ทาง
ตอนเหนือของประเทศอัฟกานิสถานในปี 2549 - 2555
ต่อมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังดำ�เนินโครงการพัฒนาทางเลือกที่เมือง
อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย และขยายพื้นที่ปฏิบัติงานไปยังประเทศ
เมียนมาร์ ได้แก่ รัฐฉาน และอำ�เภอเยนันชอง ในภาคมะกวย ซึ่งเป็น
พืน้ ทีแ่ ห้งแล้งตอนกลางของประเทศเมียนมาร์ โครงการขยายผลทัง้ หมด
นี้พิสูจน์ ให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาแบบไทยสามารถใช้ได้จริงใน
ต่างประเทศที่มีบริบททางภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง
การปกครองแตกต่างกันเช่นกัน

ในด้านการผลักดันเชิงนโยบาย จากอดีตที่ประเทศไทยเคยเป็นหนึ่งใน
พืน้ ทีผ่ ลิตฝิน่ รายใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ปัจจุบนั ประเทศไทยกลายเป็นต้นแบบ
แห่งความสำ�เร็จของการพัฒนาทางเลือก และเป็นผูส้ ง่ เสริมและเผยแพร่
แนวทางการพัฒนาทางเลือกสู่เวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเวที
พหุ ภ าคี เช่ น การประชุ ม ของคณะกรรมาธิ ก ารยาเสพติ ด แห่ ง
สหประชาชาติ (CND) และในระดับทวิภาคี ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
และรัฐบาลไทยทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการพัฒนาของไทยไปสู่สากล ในปี 2554 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็น
หนึ่งในผู้จัดงานประชุมนานาชาติ International Workshop and
Conference on Alternative Development (ICAD) ร่วมกับรัฐบาลไทย
รัฐบาลเปรู และ UNODC โดยการประชุม ICAD นี้มีผู้แทนจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกว่า 100 หน่วยงานทั่วทุกภูมิภาคของโลกเข้าร่วม
ผลจากการประชุมนำ�ไปสู่การจัดทำ�แนวปฏิบัติสากลว่าด้วยการพัฒนา
ทางเลือก หรือ International Guiding Principles on Alternative
Development ซึ่งได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติโดยสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2556 ให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วย
การพัฒนาทางเลือก หรือ United Nations Guiding Principles (UNGPs)
on Alternative Development โดย UNGPs นี้เป็นเอกสารอ้างอิงสากล
สำ � หรั บ ประเทศสมาชิ ก ในการดำ � เนิ น งานพั ฒ นาทางเลื อ กให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน ภายหลังที่งานประชุมนานาชาติ ICAD
ครั้งที่ 1 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับรัฐบาลไทย เมียนมาร์ เยอรมนี
และ UNODC จัดงานประชุมนานาชาติ ICAD ครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อเดือน
พฤศจิกายน ปี 2558 ที่ประเทศเมียนมาร์และไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า
170 คน จาก 41 ประเทศทั่วโลก ประกอบไปด้วยข้าราชการระดับสูง
จากประเทศที่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาทางเลือก ตัวแทนจาก
องค์กรที่นำ�แนวทางพัฒนาทางเลือกไปปฏิบัติจริง องค์กรระหว่าง
ประเทศ องค์กรการกุศล ภาคเอกชน รวมถึงชาวบ้านผู้รับประโยชน์
โดยเป้าหมายของการประชุมครัง้ นี้ คือ การชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญของ
การนำ� UNGPs ไปปฏิบัติจริง เพื่อให้การพัฒนาทางเลือกประสบความ
สำ�เร็จมากยิ่งขึ้น
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การประชุมระหว่างประเทศ
ด้านการพัฒนาทางเลือก
(ICAD2)

“พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเป็นองค์ประธานในการประชุม”

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นหน่วยงานสำ�คัญที่
นำ�แนวทางการพัฒนาทางเลือกไปปฏิบตั จิ ริง พร้อมทัง้ ผลักดันเรือ่ งการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและครบวงจรที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางสู่การปฏิบัติ
ในทุกพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่ปลูกพืชเสพติด รวมถึงพื้นที่ที่ประสบปัญหา
ความยากจนและเสี่ ย งภั ย ต่ า งๆ ปี 2558 เป็ น ปี สำ � คั ญ ที่ มู ล นิ ธิ
แม่ฟ้าหลวงฯ เริ่มต้นความร่วมมือกับรัฐบาลเยอรมนีในฐานะหุ้นส่วน
สำ�คัญในการสร้าง Global Partnership for Drugs and Development
Policies (GPDDP) ซึง่ เป็นช่องทางในการเชือ่ มความเชีย่ วชาญด้านการ
พัฒนาของไทยและการสนับสนุนของเยอรมนี เพื่อเป็นทีป่ รึกษาและให้
คำ � แนะนำ � ด้ า นการพั ฒ นาทางเลื อ กให้ รั ฐ บาลต่ า งๆ และขยายผล

การพัฒนาไปสู่ชุมชนอื่นๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ปี 2558 ยังเป็นช่วง
เวลาของการเปลีย่ นผ่านทีส่ �ำ คัญ นัน่ คือ การจัดทำ�เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาในอีก 15 ปีข้างหน้า
และการจัดงานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยเรื่อง
ปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS) ที่จัดขึ้นในปี 2559 เพื่อทบทวน
นโยบายด้านยาเสพติด ในช่วงเวลาสำ�คัญนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
ขอตั้งมั่นที่จะดำ�รงความเป็นผู้นำ�ด้านการปฏิบัติแนวทางการพัฒนา
ทางเลือก และผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนที่
ขาดโอกาสอย่างแท้จริง
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บูรณาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำ�เนินโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำ�รงชีวิต
ที่ยั่งยืน ในเขตอำ�เภอเยนันชอง ภาคมะกวย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ มาเป็นเวลากว่า 5 ปี และโครงการจะสิ้นสุดในปี 2559
ความท้าทายของมูลนิธิฯ คือ การทำ�ให้มั่นใจว่าโครงการ “ช่วยเขา
ให้เขาช่วยตัวเขาเอง” ได้ก่อนถอนตัวออกจากพื้นที่
โครงการพัฒนาต่างๆ ที่ดำ�เนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีจุดเด่น
สำ � คั ญ ที่ ก ารบู ร ณาการกิ จ กรรมพั ฒ นาหลายประเภทเข้ า ด้ ว ยกั น
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ า งความยั่ ง ยื น ให้ ชุ ม ชนในพื้ น ที่
เป้าหมายทั้งพื้นที่ (Area-based Development) โดยพิจารณาเลือก
กิจกรรมพัฒนาจากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนและ
ศักยภาพในทุกด้านของพื้นที่เป็นหลัก ดังนั้น แต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรม
เด่นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบททางภูมิสังคม สำ�หรับพื้นที่อำ�เภอ
เยนันชอง มูลนิธิฯ มีเป้าหมายสำ�คัญคือ สร้างความมั่นคงทางอาหาร
ลดรายจ่ายครัวเรือน สร้างรายได้แก่ชุมชน พร้อมๆ กับการเสริม
ศักยภาพคนในพื้นที่ โดยมีโครงการพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร
เป็นหัวใจสำ�คัญในการขับเคลื่อน และยังมีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
การจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ และการส่งเสริมกิจกรรมแปรรูปด้วย
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกรมปศุสัตว์
กระทรวงปศุสัตว์ ประมงและการพัฒนาชนบทเมียนมาร์ จัดกิจกรรม
วันประกวดแพะ (Goat Day) เพื่อส่งเสริมให้อำ�เภอเยนันชองเป็นศูนย์
แพะทีส่ �ำ คัญของภาค รวมทัง้ เป็นศูนย์เรียนรูด้ า้ นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และ
ส่งเสริมงานของรัฐบาลเมียนมาร์ ในการทำ�ให้ชุมชนเห็นความสำ�คัญ

ของการเลี้ยงแพะให้ดี มีคุณภาพ กิจกรรมวันประกวดแพะนี้ถือเป็น
นวัตกรรมด้านการพัฒนา คือ เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงจากภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการ
ช่วยกันจัดงานกึ่งวิชาการกึ่งรื่นเริง โดยมูลนิธิฯ เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษา
ในการออกแบบกลไกกิจกรรมและสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมแพะพันธุ์ดีในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงเพื่อกระจายสู่เกษตรกร
ในวงกว้ า ง และเพื่ อ กระตุ้ น ให้ ชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของ
“คุณภาพ” แพะ นัน่ คือ การมีแพะพันธุด์ ี การใส่ใจเลีย้ งดูให้แพะสมบูรณ์
แข็งแรง ซึง่ ไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ให้เจ้าของแพะมากขึน้ แต่วตั ถุดบิ
ที่มีคุณภาพจากการเลี้ยงที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำ�คัญของอุตสาหกรรม
แปรรู ป เพิ่ ม มู ล ค่ า และรายได้ ที่ มั่ น คงของชุ ม ชนต่ อ ไป อี ก ทั้ ง
เมื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาด ยั ง มี ส่ ว นช่ ว ย
เพิ่มอำ�นาจต่อรองให้กับชุมชน เช่น การกำ�หนดราคาด้วย
กิจกรรมสำ�คัญภายในงานประกอบด้วยการประกวดพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุแ์ พะ
ซึ่งมีเกษตรกรนำ�แพะพันธุ์ดีจำ�นวนมากจากหลายพื้นที่เข้าประกวด
การให้ความรู้เรื่องอาหารแพะและแจกเมล็ดพันธุ์หญ้าเพื่อให้เกษตรกร
ปลูกเป็นอาหารสำ�หรับแพะ การประกวดแกงแพะ การตัง้ ซุม้ รับฉีดวัคซีน
ให้สุนัขและแมวจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยซิน ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านสัตวแพทย์ของประเทศเมียนมาร์
ซึ่งส่งครูและนักศึกษามาร่วมงานพร้อมลงพื้นที่ดูแลสุขภาพแพะด้วย
นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อีกทั้ง ยังมีการละเล่นสนุกสนาน
เช่น ปิดตาจับแพะ เพือ่ แจกแพะพันธุด์ ีให้ชาวบ้านทีม่ าร่วมงาน กิจกรรม
วันแพะนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนจาก 6 อำ�เภอในภาคมะกวย
ผลตอบรับที่ดีและความสำ�เร็จของกิจกรรม ทำ�ให้ทางกระทรวงปศุสัตว์
ประมงและการพัฒนาชนบทเห็นควรที่จะเสนอรัฐมนตรีฯ ให้ขยายผล
โครงการพัฒนาในลักษณะเดียวกันนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมให้
อำ�เภออื่นๆ จัดกิจกรรมวันประกวดแพะขึ้นในอนาคต
หนึ่งในสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้วันประกวดแพะประสบความสำ�เร็จอย่าง
น่าพอใจ เพราะคือกิจกรรมทีต่ อ่ ยอดจากการพัฒนาปศุสตั ว์อย่างครบวงจร
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ซึ่งดำ�เนินการมาเป็นระยะเวลา 4 ปี อย่างเข้มข้น เพื่อเป้าหมายสำ�คัญ
คือเสริมศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพสัตว์อันเป็นสินทรัพย์และ
แหล่งรายได้ทสี่ �ำ คัญ กิจกรรมด้านปศุสตั ว์ครอบคลุมตัง้ แต่การฝึกอบรม
ผู้แทนแต่ละหมู่บ้านให้เป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำ�ชุมชน สามารถ
รักษาและให้คำ�แนะนำ�ด้านปศุสัตว์ ในเบื้องต้นได้ จัดตั้งกองทุนยา
รักษาสัตว์เพือ่ ให้ชมุ ชนเข้าถึงยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อมทัง้ ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคตามฤดูกาลอย่างสมํ่าเสมอ ส่งผลให้อัตราการตายของสัตว์ลดลง
และสัตว์มีสุขภาพดีขึ้น นอกจากนี้ ยังดำ�เนินการควบคู่กับการพัฒนา
ด้านอาหารสัตว์เพื่อให้มั่นใจว่าปศุสัตว์ในพื้นที่ได้รับอาหารที่มีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ และยังจัดตั้ง “ธนาคารแพะ” เพื่อเพิ่มปริมาณ
ปศุสัตว์ ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ด้วยการให้กู้แพะแก่ครัวเรือนกลุ่ม
ที่ยากจนที่สุดก่อน โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องคืนลูกแพะเท่าจำ�นวนที่ได้
รับภายใน 2 ปี เพื่อให้โครงการฯ สามารถนำ�แพะเหล่านั้นไปมอบให้
ชาวบ้านรายอื่นๆ ต่อไป วิธีการนี้ทำ�ให้ธนาคารแพะสามารถเติบโต
ได้เองด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว และเป็นกลไกสำ�คัญที่เพิ่มโอกาส
การเข้าถึงทรัพยากรแก่บุคคลที่ขาดทุนทรัพย์ นำ�ไปสู่การลดความ
เหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจต่อไป
กิ จ กรรมที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นี้ ผ นวกกั บ การสร้ า งกระแสเรื่ อ งการ
ประกวดแพะ และการสื่อสารไปยังชุมชนต่างๆ นอกพื้นที่โครงการ
ล้วนแต่นำ�มาซึ่งความร่วมมือและขวัญกำ�ลังใจของชาวบ้านผู้เลี้ยงแพะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในพื้นที่ จนถึงหน่วยงานระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

ปี 2559 เป็นปีที่สิ้นสุดโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำ�รงชีวิต
ทีย่ งั่ ยืน ในเขตอำ�เภอเยนันชอง มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ เชือ่ มัน่ ว่ากิจกรรม
ปศุสัตว์ครบวงจรที่โครงการฯ ส่งเสริมไว้ และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในพื้นที่ ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์สูงขึ้น
อีกทั้ง ความร่วมมือและความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาของ
หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและผู้ นำ � ในพื้ น ที่ ทำ � ให้ ชุ ม ชนในอำ � เภอ
เยนันชองดำ�เนินกิจกรรมปศุสัตว์ต่อไปได้เองอย่างยั่งยืน ตามหลัก
การพัฒนา “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” ของมูลนิธิฯ
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“ดูอุปกรณ์ก่อสร้างรอบๆ ตัวลุงสิ!
การขายแพะที่ได้จากโครงการ
ทำ�ให้ลุงมีเงินมาสร้างบ้านใหม่ได้นี่แหละ”
ครอบครัว นายโผ่ ทาว
หมู่บ้านติ๊ดมิทตอ อำ�เภอเยนันชอง

“ผมมีแพะ 33 ตัว ขายไปบ้าง
ตอนนี้เหลือ 27 ตัว ตอนนี้ก็จ่ายหนี้ได้
ส่งลูกไปโรงเรียนได้ ลูกคนโตของผม
ตอนนี้เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่มะกวย
เรียนเอกวรรณคดีอังกฤษ เจ้าสองตัวนี้
เป็นตัวที่ผมจะส่งประกวด ก็หวังว่ามัน
จะชนะสักรางวัล”
นายเต็ง มิน และ นางโซ โซ เอ
หมู่บ้านชัย อำ�เภอเยนันชอง
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มูรายงานประจำ
ลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมมูภ์ลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
�ปี 2558

เราดูแลป่า ป่าดูแลเรา
“น่าน” เป็นจังหวัดที่มีภูเขามากที่สุดในประเทศไทย
มีพื้นที่สูงประมาณ 6.4 ล้านไร่ หรือร้อยละ 85 ของพื้นที่
ทั้งหมด จึงเป็นจังหวัดที่มีภูเขามากที่สุดในประเทศ
และยังเป็นต้นกำ�เนิดของแม่นํ้าน่าน ซึ่งมีปริมาณนํ้า
คิดเป็น ร้อยละ 45 ของแม่นํ้าเจ้าพระยา อย่างไรก็ตาม
การแผ้วถางเพื่อทำ�ไร่หมุนเวียนและปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ทำ�ให้ผืนป่าต้นนํ้าสำ�คัญของประเทศกลายเป็นภูเขา
หั ว โล้ น เกิ ด ความแห้ ง แล้ ง และนํ้ า ป่ า ไหลหลาก
เมื่อมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้าไปดำ�เนินการในจังหวัดน่าน
จึงเริ่มจากการแก้ปัญหาปากท้องของคนก่อน จากนั้นจึง
ค่อยดำ�เนินการปลูกป่า ตามหลักการ “ปลูกป่า ปลูกคน”
ของสมเด็จย่า ปัจจุบนั ชาวบ้านในพืน้ ที่โครงการฯ จึงไม่
ต้องบุกรุกป่าเพื่อทำ�มาหากินอีกต่อไป วันนี้ เราจึงเห็น
ภาพที่เปลี่ยนไป
“คน” ผู้เคยทำ�ลายป่า กลับมาอยู่กับป่า เป็นผู้ปลูก
และดูแลป่าได้อย่างดี และคงไม่มีสิ่งใดที่จะสื่อถึงการ
เปลี่ยนแปลงนี้ได้ดีเท่ากับคำ�พูดของเขาเอง
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นายกาน เจริญจิตรัตนกุล
ผูใ้ หญ่บา้ นนํา้ ช้างพัฒนา
หมูท่ ่ี 11 ต.ขุนน่าน
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
“คนกรุงเทพฯ จะมีความสุข
เพราะไม่มีภัยนํ้าท่วมและสารเคมี”

นายน้อม พงษ์ประเสริฐ
อดีตผูใ้ หญ่บา้ นและผูน้ �ำ ธรรมชาติ บ้านนํา้ รี
ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

ชาวบ้านเอาบทเรียนที่เขาได้รับที่เมื่อก่อนฟันไร่จนเป็นภูเขาหัวโล้น
ไปหมด ไม่มีนํ้ากินนํ้าใช้ ข้าวในไร่ตาย เพราะไม่มีป่า เอาชีวิตความ
เป็นอยู่ ความเป็นจริงมาให้ชาวบ้านเห็น เมื่อชาวบ้านเข้าใจก็อยาก
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมากขึ้น
ทุกวันนี้ก็ปลื้มใจที่เห็นทุกคนช่วยกันปลูกป่า ต้นไหนที่มีแล้วก็ช่วย
รักษา ต้นไหนที่ยังไม่มีก็ให้รีบปลูก ก่อนจะปลูกต้นไม้ ให้ปลูกความคิด
จิ ต สำ � นึ ก ก่ อ น ให้ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข องการมี ป่ า ทุ กวั น นี้ มี กิ จ กรรม
อะไรก็ปลูกฝังให้เด็ก เพราะคนที่จะรักษาผืนที่ตรงนี้ ให้อยู่ต่อไปได้
นั่นคือ เยาวชน

“ใช้ทรัพยากรเลี้ยงชีพตัวเอง
ได้อย่างพอเพียง”

เราเป็นเจ้าของที่นี่ ถ้าเราไม่ร่วมกันจัดการทรัพยากรป่ากันเอง ถ้าเรา
ให้คนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้บริหารจัดการ มันไม่ได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
ชุมชนต้องร่วมกัน บูรณาการร่วมกัน ป่าก็จะเขียว พอป่ามีความสุข
ชาวบ้านก็จะมีความสุข เจ้าหน้าที่ดูแลชุมชนก็จะสบายใจ และปีนี้
บ้านนํา้ ช้างได้คนื พืน้ ทีท่ �ำ กินให้เป็นป่า 2,000 กว่าไร่ ตอบสนองนโยบาย
เพื่อคนกรุงเทพฯ เพราะเราคิดจะสร้างต้นนํ้าให้คนกรุงเทพฯ ถ้าเรา
ทำ�กันทั้งหมด ให้เป็นนโยบายของรัฐบาล คนกรุงเทพฯ จะมีความสุข
เพราะไม่มีภัยนํ้าท่วมและสารเคมี

22

23

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายดนุพล สุปนั
สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลตาลชุม
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
“สนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ
ลดการเกิดไฟไหม้ป่า”

นางนริศรา พงษ์ประเสริฐ
อาสาพัฒนาชุมชนพืน้ ทีน่ า้ํ รี
ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.น่าน

พอโครงการเข้ามาสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ ทำ�ให้สองปีมานี้
ไม่มีไฟไหม้ป่า และที่ชาวบ้านเขาหวงแหนป่า เพราะเขาได้ประโยชน์
จากป่าเยอะ รู้ประโยชน์จากป่าเยอะ ถ้าเราถางป่า มันเป็นการทำ�ร้าย
มนุษย์ด้วยกันทางอ้อม ถ้าคนที่อยู่ต้นนํ้าทำ�ลายป่า พ่นสารเคมี คนที่
อยู่ลุ่มนํ้าจะทำ�ยังไง นํ้าท่วมแต่ละปีมีคนตาย สงสารเขา

“ปรับกระบวนการคิด ให้หันมา
พึ่งตัวเอง กลับมามองว่าพื้นที่
ตัวเองมีคุณค่า”

โครงการเข้ามาเติมเต็มองค์ความรู้เรื่องการจัดการพื้นที่ป่า ทำ�ให้
เกิ ด การปรั บ กระบวนการคิ ด ให้ หั นมาพึ่ ง พาตั ว เอง เดิ ม ทำ � ตาม
เกษตรกระแสหลั ก ทุ น นิ ย มที่ โ ฆษณาชวนเชื่ อว่ า เกิ ด ความรํ่า รวย
มั่งคั่ง แต่ชาวบ้านกลับมีภาระหนี้สินมากขึ้น ออกไปขายแรงงาน
การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง นี้ ทำ � ให้ ค นหนุ่ ม สาวที่ อ อกไปขายแรงงาน
หันกลับมามองพืน้ ทีข่ องตัวเองว่ามีคณ
ุ ค่า สามารถกลับมาใช้ทรัพยากร
เลี้ยงชีพตัวเองได้อย่างพอเพียง
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การดูแลป่ามิใช่หน้าทีข่ องผูน้ �ำ ชุมชนหรือผูใ้ หญ่เท่านัน้ เยาวชนคือกำ�ลัง
สำ�คัญในการดูแลรักษาป่าต่อไป ในปี 2558 นี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
จึงจัดค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี “เด็กรักป่า ป่าดูแลเด็ก” เพื่อให้เยาวชนอายุ
ระหว่าง 13-17 ปี ในพื้นที่โครงการฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การดูแลป่า รวมถึงคุณค่าของป่าในแง่สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
และที่สำ�คัญคือสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตและชุมชนของพวกเขาได้
ซึง่ คงไม่มสี งิ่ ใดสะท้อนเรือ่ งนี้ได้ดเี ท่ากับเสียงของเยาวชนผูเ้ ข้าร่วมค่าย
“เด็กรักป่า ป่าดูแลเด็ก” เอง
“เมื่อก่อนไม่มีนํ้าใช้ หลังจากที่แม่
รักษาป่า ก็มีนํ้าใช้ ไม่เดือดร้อน”

ด.ญ. ณัฐวดี แปงอุด (ณัฐ) (ซ้าย)
ด.ญ. ศิรริ ตั น์ นิรนั ทร์ (แอน) (ขวา)
นักเรียนโรงเรียนบ้านนํา้ รีพฒ
ั นา
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
(ณัฐ) ตอนไปค่ายใฝ่ดี หนูได้รู้เรื่องการปลูกป่า รู้จักต้นประดู่ มีกิจกรรม
สนุกๆ ได้รู้จักรุ่นพี่ ได้เรียนรู้ที่นั่น ชาวบ้านตรงนั้นให้ความรู้ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติหลายอย่าง พอกลับมาจากค่าย
เราก็มาเชิญชวนให้พี่ป้าน้าอามาปลูกประดู่ค่ะ
(แอน) หนูไปเชิญชวนทุกคนในหมู่บ้านให้ปลูกประดู่ และยังช่วยพ่อแม่
ปลูกทีบ่ า้ นด้วย 200 กว่าต้น ทีบ่ า้ นปลูกกาแฟ มะม่วงหิมพานต์ หม่อน
หนูชอบต้นหม่อนค่ะ ถ้ามีเวลาว่างก็ท�ำ แยม ทำ�นํา้ หม่อน นํา้ พริกหม่อน
ที่โรงเรียนสอน ได้ทำ�ให้ที่บ้านกินด้วย ถ้าเกิดไม่มีป่า รู้สึกน่าเป็นห่วง
เราจะอยู่ยังไง ป่าหาย คนก็อยู่ไม่ได้ หนูอยากบอกลูกหลานต่อไปว่าให้
ช่วยกันปลูกป่าดูแลป่าค่ะ

แม่ศรีค�ำ มังคละ
เกษตรกรบ้านนํา้ ป้าก
ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ตัวแม่เองรักษาป่าร้อยกว่าไร่ ได้ประโยชน์คือ เมื่อก่อนไม่มีนํ้าใช้
หลังจากที่แม่รักษาป่า ก็มีนํ้าใช้ ไม่เดือดร้อน ทุกวันนี้ มีคนมาถามว่า
ความสุขแม่อยู่ที่ไหน แม่บอกว่าอยู่ที่ใจ แม่พอเพียงอยู่อย่างนี้ แม่ก็
อยู่ได้แล้ว...
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(คิม) ถ้ามีคนมาตัดไม้ ผมจะเตือนเขาว่า อย่าตัดต้นนี้ เพราะเป็น
ป่าอนุรักษ์ เราต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ เราจะได้คงความสดใสและ
ความอุดมสมบูรณ์ในหมู่บ้าน ผมอยากฝากคนกรุงเทพฯ ให้ช่วยดูแล
และบำ�รุงรักษาป่าให้มันดีขึ้น ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวดอย ก็มาปลูกต้นไม้
กันได้ครับ หลังจากไปค่าย ผมรักป่ามากขึ้น และกลับมาบอกพ่อแม่
ช่วยกันปลูกต้นประดู่ เพราะเป็นไม้เศรษฐกิจ ให้เงินเยอะ...
(นะ) หนูชว่ ยพ่อแม่ถอนหญ้า พรวนดินในสวน บางครัง้ หนูไปคนเดียว
ด้วยค่ะ แล้วทีก่ รุงเทพฯ เขามีตน้ ไม้กนั ไหมคะ? หนูอยากให้คนกรุงเทพฯ
ช่วยกันอนุรกั ษ์ปา่ ค่ะ หนูรจู้ กั ประดูม่ ากขึน้ จากค่าย อยากปลูกประดู่ เพราะ
ว่ามันมีประโยชน์ แต่ตอนนี้ยงั ไม่มที ด่ี นิ ... ทีบ่ า้ นปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์
กาแฟ ผลไม้ เช่น อโวคาโด...

ด.ช.สราวุฒิ มุงคุณ (คิม) (ซ้าย)
ด.ญ.นภัสกร จิรพรชิต (นะ) (กลาง)
ด.ช.พีรพัฒน์ บัวแสน (บู) (ขวา)
นักเรียนโรงเรียนบ้านนํา้ ช้างพัฒนา
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

(บู) ผมตืน่ ขึน้ มาเห็นป่าแล้วรูส้ กึ สดชืน่ ถ้าไม่มปี า่ จะรูส้ กึ ร้อน แล้วพอ
ผมได้ไปค่ายใฝ่ดี ผมได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างป่า จึงไม่อยากตัดไม้
ทำ�ลายป่า ในตอนแรก ไม่รู้จักประดู่ เคยเห็นแต่ต้น ไม่รู้ว่ามันคือ
ต้นประดู่ หลังจากค่าย ผมคุยกับตาว่าอยากปลูกประดู่ ตาแบ่งที่ให้
นิดเดียว ตอนนี้ ผมปลูกต้นประดูไ่ ป 1 ไร่ ประมาณ 100 ต้นครับ
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ปลูกคน สร้างพลเมืองดี
เพื่ออนาคตของชุมชน
“ช่วยให้เขาช่วยตนเอง ต้องนึกว่า ถ้าไม่มีเราอยู่ตรงนี้ เขาจะอยู่ได้ไหม
หรือจะเลิกไปเลย” คือ พระราโชวาทของสมเด็จพระบรมราชชนนี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนโยบายหลักในการพัฒนา
ราษฎรในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไว้ “การปลูกป่า” เป็นจุดเริ่มต้นของ
การคืนความสมบูรณ์สู่ดอยตุง และต้องทำ�ควบคู่ไปกับ “การปลูกคน”
โดยการสร้างโอกาส พัฒนาทักษะความรู้ เพิ่มศักยภาพและความ
สามารถ ตลอดจนปลูกจิตสำ�นึกรักถิ่นฐานและหวงแหนทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กลายมาเป็นพลเมืองดีของ
สังคม เพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนดอยตุงจะสามารถสานต่อและยกระดับ
การพัฒนาชุมชนของตนด้วยตัวเองได้
“การปลูกคน” ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ครอบคลุมกิจกรรมพัฒนา
ตั้งแต่ทารกในครรภ์ไปจนถึงผู้สูงวัย รวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา การพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพในการทำ�งานกระทั่งเกิดความเชี่ยวชาญ และปลูกฝังเรื่อง
การใฝ่รู้ เปิดรับ และรู้จักใช้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนเทคโนโลยีอย่าง
เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการ
บริ ห าร และพึ่ ง ตนเองได้ ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานราชการ อนามั ย
สถานศึกษา รวมถึงองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่สามารถดำ�เนินกิจกรรม
การพั ฒ นาตั้ ง แต่ ท ารกในครรภ์ ไ ปจนถึ ง ผู้ สู ง วั ย ได้ ด้ ว ยตนเองเป็ น
อย่างดีแล้ว ดังนั้น โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพียงแต่เสริมและนำ�
ความรู้ใหม่ๆ เข้ามา เช่น การเสริมแนวทางการเรียนรู้แบบเด็กเป็น
ศูนย์กลาง การพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนรูปแบบต่างๆ ให้แก่
สถานศึกษาทั้ง 8 แห่งในพื้นที่โครงการฯ และการพัฒนากิจกรรมนอก

ห้องเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นต้น
ตัง้ แต่ปี 2555 เป็นต้นมา โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เริม่ กระบวนการสร้าง
พลเมืองดีรุ่นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับช่วงต่อการพัฒนาใน
อีก 10-15 ปีข้างหน้า จึงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่
ของดอยตุง โดยเน้นการเสริมศักยภาพและมุมมอง จุดประกายการ
เรียนรู้และทักษะให้เยาวชน ผ่านการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งเป็น
ทีร่ จู้ กั ในชือ่ “โครงการค่ายเด็กและเยาวชนใฝ่ด”ี ทีเ่ กิดจากความร่วมมือ
ระหว่างโครงการฯ ครู พ่อแม่ คนในชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น
โดยร่วมกันออกแบบรูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุของเยาวชนในพื้นที่ ตั้งแต่ก่อนวัยรุ่น
ถึงวัยรุ่นตอนปลาย สำ�หรับช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นตอนต้น อายุ 9-12 ปี
เน้นกิจกรรมสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั ตนเอง รูเ้ ท่าทันอารมณ์ สามารถตัดสิน
ใจและรับผิดชอบต่อการกระทำ�ของตนเองได้ ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง อายุ
13-15 ปี เน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างให้เยาวชนเป็นผู้
ใฝ่รู้ตลอดเวลา และปลูกฝังว่า ความรู้อยู่รอบตัวและสามารถประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ สำ�หรับช่วงวัยรุ่นตอนปลาย อายุ 16-18 ปี
เน้นเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะอาชีพ การวางแผน
อนาคต และทั ก ษะของการเป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการก้าวขึ้นไปสู่วัยผู้ใหญ่ ในช่วงอายุ 18-22 ปี
เน้นการมอบทุนศึกษาในระดับอุดมศึกษา และพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทุนโครงการฯ ที่ท้ายสุดแล้ว กลุ่มคนเหล่านี้จะกลายมาเป็นต้นแบบ
พลเมืองดีของชุมชนดอยตุงในอนาคต และพัฒนาชุมชนร่วมกันต่อไป
ความท้าทายสำ�คัญของการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ ในพื้นที่ โครงการ
ดอยตุงฯ คือ การปลูกจิตสำ�นึก และการสร้างความเป็นผู้นำ�ในการ
ดูแลรับผิดชอบและพัฒนาพื้นที่ดอยตุงต่อไปอย่างยั่งยืน กว่า 15 ปี
ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้มอบทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่
เยาวชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เป็นจำ�นวนมากกว่า 150 ทุน ซึ่งเยาวชน
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สามารถเลือกสาขาหรือมหาวิทยาลัยได้ตามความสามารถของตนเอง
หรือความต้องการในพื้นที่ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ในปี 2558 โครงการฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียนในพืน้ ที่โครงการ
ดอยตุงฯ จำ�นวน 20 ทุน โดยนักเรียนทุนได้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ และ
ทำ�กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ปลูกฝังจิตสำ�นึกและความเป็นผูน้ �ำ เช่น การเรียน
รูป้ ระวัตขิ องสมเด็จย่าฯ และดอยตุง ความรูส้ กึ ของคนในพืน้ ทีท่ ที่ �ำ งาน
ในโครงการฯ การบริหารเงิน การทำ�งานร่วมกัน การวางแผนอนาคต
รวมถึงการเตรียมความพร้อมการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย ทำ�ให้พวกเขา
ได้สร้างแรงบันดาลใจเพือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเอง ผ่านกระบวนการ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นนักเรียนทุนของโครงการฯ และการทำ�งาน
ร่วมกับโครงการฯ อีกทั้ง ยังเป็นการเชื่อมโยงตนเองกับพื้นที่โครงการฯ
มองเห็นโอกาสทีจ่ ะกลับมาทำ�ประโยชน์ในพืน้ ที่ และเป็นการสร้างเครือ
ข่ายระหว่างนักเรียนทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือและทำ�งานเพื่อพัฒนา
ชุมชนของพวกเขาร่วมกันต่อไปในอนาคต
ทัง้ นี้ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนทุนมีสว่ นร่วมในการคิดเพือ่ พัฒนาเยาวชน
รุ่นต่อไป เกิดความรู้สึกผูกพันและเป็นเจ้าของการพัฒนาในพื้นที่
มากขึ้น จึงมีข้อกำ�หนดให้นักเรียนทุนต้องกลับมาช่วยงานโครงการฯ
เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วันต่อปี พวกเขาจึงสลับสับเปลีย่ นกันเข้ามาช่วย
กิจกรรมค่าย “ใฝ่ดี” ในฐานะวิทยากร พี่เลี้ยงค่ายเยาวชนของน้องๆ ใน
พื้นที่ ประสบการณ์ดังกล่าวทำ�ให้เด็กทุนเห็นคุณค่าของการทำ�งาน
ในฐานะผู้ให้ โดยมีนักเรียนทุนหลายคนสมัครใจมาช่วยงานมากกว่า
20 วัน ทำ�ให้เห็นถึงความผูกพัน ความสำ�นึกรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน
ของตัวเอง และอนาคตที่สดใสของชุมชนดอยตุง

ภารกิจการ ”ปลูกคน” ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังคงดำ�เนินต่อไป
ที่ดอยตุง และเริ่มขยายไปสู่พื้นที่พัฒนาอื่นๆ เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
คิดเป็น ทำ�เป็น ภูมิใจในคุณค่า แนวทางการดำ�รงชีวิต และวัฒนธรรม
ของตนเอง ในขณะเดี ย วกั น ยั ง รู้ เ ท่ า ทั น และพร้ อ มรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้ เยาวชนเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นพลังสำ�คัญ
ที่จะขับเคลื่อนและสานต่อเจตนารมณ์ของชุมชนให้สามารถพัฒนาต่อ
ไปได้อย่างยั่งยืน และกลายเป็นผู้นำ�ที่จะเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่น
ต่อไป
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“การทำ�งานเป็นทีม การวางแผนเป็น เป็นสิ่งสำ�คัญ
ทำ�ให้เรามีกระบวนการคิดทีล่ กึ ซึง้ มากขึน้ สามารถปรับตัว
กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ได้ การที่เราจะเป็นช่วยให้เกิดการเรียนรู้
เราจะต้องรู้ก่อน ถึงจะช่วยให้ผู้อื่นรู้ได้
รู้สึกว่ามันมีคุณค่ามาก มันไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน
และไม่มีขาย มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ผมคิดว่า
บางสิ่งบางอย่างมันไม่มีสอนในห้องเรียน ไม่มีในตำ�รา
เรียน ไม่มีในหลักสูตร เราเรียนรู้มาด้วยกัน ชอบมากๆ
ทำ�ให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้น”
“หนูอยากขอบคุณที่ทำ�ให้มีค่ายดีๆ แบบนี้ขึ้นมา
เพราะจากปกติหนูเป็นคนที่มีเพื่อนน้อย ก็เริ่มมีเพื่อน
เยอะขึ้น ทำ�ให้หนูรู้จักว่าการช่วยเหลือคนรอบข้าง
เป็นยังไง ทำ�ให้หนูมีนํ้าใจมากขึ้น”
น.ส.พัชรี วิมลสุขสันติ (บี), แถวหน้าคนที่ 1 จากขวา
นักเรียนทุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ประจำ�ปี 2557

นายวัชรินทร์ ไอ่แสน (วัฒน์), แถวหลังคนที่ 3 จากซ้าย
นักเรียนทุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ประจำ�ปี 2557
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มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
มุ่งชดเชยคาร์บอนให้หมดไป
รายงานล่าสุดของธนาคารโลกระบุว่า ภาวะโลกร้ อ นอาจทำ � ให้ ค น
กว่า 100 ล้านคน กลายเป็นคนจนในปี 2573 เพราะอุณหภูมิโลก
ที่ สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ พื ช ผลทางการเกษตรลดลง กระทบปริ ม าณนํ้ า
ในแหล่งนํ้า เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากร มีผลให้ราคาอาหารสูงขึ้น
ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ
ในวาระการพัฒนาหลังจากปี 2558 (Post-2015 Development Agenda)
เรื่ อ งการขจั ด ปั ญ หาความอดอยากและยากจนให้ ห มดสิ้ น
ในปี 2573 ดังนั้น หนึ่งในแนวทางการขจัดปัญหาความยากจนก็คือ
การหันมาแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังนั่นเอง
มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ ให้ความสำ�คัญกับการอยูร่ ว่ มกันอย่างยัง่ ยืนระหว่าง
คนและธรรมชาติมาโดยตลอด ในปี 2558 นี้ หนึง่ ในเป้าหมายสำ�คัญ คือ
การมุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Carbon
Neutral Organisation โดยมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อไปสู่การเป็น
องค์กรทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่
1) คำ�นวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมูลนิธิฯ 2)
ดำ�เนินกิจกรรมลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 3) ดำ�เนิน
กิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หนึง่ ในกิจกรรมสำ�คัญทีส่ ามารถช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
ได้อย่างมาก คือ การปลูกป่า ซึง่ มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ ดำ�เนินการปลูกป่า
มากว่า 28 ปี ตัง้ แต่เริม่ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในปี 2531 และในปัจจุบนั
มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ นำ�ต้นแบบการ “ปลูกป่า ปลูกคน” จากโครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ ไปขยายผลในหลายพื้นที่ ส่งผลให้การดำ�เนินการปลูกป่า

ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ครอบคลุมพื้นที่กว่า
500,000 ไร่ ถือเป็นการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offset)
ของมูลนิธิฯ ได้อย่างมหาศาล แต่เพื่อให้แนวทางการดำ�เนินงานด้าน
สิง่ แวดล้อมของมูลนิธฯิ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ
จึงร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) เพือ่ สำ�รวจ
ปริ ม าณการกั ก เก็ บ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องต้ น ไม้ ใ นพื้น ที่ป่า ของ
โครงการปลูกป่าฯ จังหวัดน่าน ตามระเบียบวิธีการในการปล่อยก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นโครงการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกภาคสมั ค ร
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-Ver) เพือ่ รับรองกิจกรรมการปลูกป่า
ให้ได้มาตรฐานของการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย
ไม่เพียงเท่านัน้ มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ ยังตัง้ ใจให้การดำ�เนินงานทุกขัน้ ตอน
ในทุกด้านเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้นอ้ ยทีส่ ดุ
เท่าที่จะเป็นไปได้ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
ของธุรกิจเพื่อสังคมทั้ง 5 ธุรกิจ ไปจนถึงการใช้พลังงานทางเลือก
การใช้พลังงานชีวมวลจากสิง่ เหลือใช้ และทีส่ �ำ คัญในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา
ทางมูลนิธฯิ ยังได้ก�ำ หนดมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม
ของสำ�นักงานภายใต้แนวคิด “สำ�นักงานสีเขียว” นัน่ คือ การสร้างมาตรฐาน
ให้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสำ�นักงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยทีส่ ดุ โดยมีส�ำ นักงานกรุงเทพฯ เป็นพืน้ ทีน่ �ำ ร่อง
มูลนิธิฯ ใช้เกมเป็นกลไกสำ�คัญให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เริ่มจาก
การคำ�นวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยให้พนักงานสำ�รวจและเก็บข้อมูล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำ�นักงาน รวมถึงกิจกรรมในชีวติ
ประจำ�วันของพนักงานทุกคน อาทิ วิธกี ารเดินทางจากบ้านมาสำ�นักงาน
การทิ้งขยะหรือเศษอาหารที่เหลือจากการกิน ปริมาณการใช้เครื่องใช้
ไฟฟ้าหรือการใช้น้ําในแต่ละวัน เป็นต้น ทำ�ให้เห็นถึงผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมทีพ่ นักงานสร้างขึน้ และเห็นแนวโน้มทีจ่ ะทำ�ให้ลดลง เพราะ
ผลจากการสำ�รวจถูกนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อหาวิธี
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป
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ขั้นต่อมา คือ การเริ่มดำ�เนินโครงการ “Green Project” ที่สนับสนุน
ให้พนักงานลดการใช้พลังงานและทรัพยากรภายใต้แนวคิด 3R: Reduce
Reuse Recycle โดยมีกิจกรรมตั้งแต่ การใช้กระดาษ 2 หน้า ไปจนถึง
การเปิดตลาดสินค้ามือสองเพื่อให้คนในสำ�นักงานเอาของที่ไม่ใช้แล้ว
มาขาย และการ Recycle ผ่านกิจกรรมการแยกขยะ การนำ�ขยะ
บางชนิ ด ไปแปรรู ป สร้ า งมู ล ค่ า และประโยชน์ ต่ อ ไปได้ อย่ า งการ
นำ�กล่องลังที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นวัสดุในการผลิตถุงกระดาษของผลิตภัณฑ์
ดอยตุ ง เป็ น ต้ น โดยผลสำ � รวจครั้ ง ล่ า สุ ด ในปี 2558 พนั ก งาน
ที่สำ�นักงานกรุงเทพฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 144 คน ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงจากปีก่อนถึง 50.77 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ในอนาคต เมื่อองค์กรไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ
หรือมาตรการ 3 ขั้นตอน ประสบความสำ�เร็จ กระบวนการนี้จะถูกขยาย
ต่อไปยังพืน้ ทีท่ �ำ งานอืน่ ๆ ของมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ เพือ่ เป็นตัวอย่างและ
พิสูจน์ให้เห็นว่ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คือองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นศูนย์แห่งแรกๆ ของประเทศอย่างแท้จริง
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แบรนด์ดอยตุงกับการพัฒนา
สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ
หลักสำ�คัญในการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด ตัดไม้ทำ�ลายป่า
กองกำ�ลัง และการค้าประเวณี ซึ่งเป็นปัญหาในอดีตของดอยตุง คือ
การสร้ า งโอกาสและทางเลื อ กในการประกอบอาชี พ ที่ สุ จ ริ ต ให้ ค น
ในชุมชน เพื่อให้เขาและครอบครัวสามารถอยู่รอดมีชีวิตที่มั่นคงและ
พึ่งพาตนเองได้
สำ�หรับชุมชนดอยตุง หนึ่งในอาชีพที่หลากหลาย คือ งานหัตถกรรม
เพราะคนดอยตุงมีทักษะงานฝีมือเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะการทอผ้า
ปั ก ผ้ า และเย็ บ ผ้ า งานหั ต ถกรรมของแบรนด์ ด อยตุ ง จึ ง เริ่ ม จาก
ศูนย์ฝึกอาชีพขนาดเล็ก และเติบโตขึ้นเป็นโรงงานทอผ้า จนขยายไปสู่
งานหัตถกรรมอื่นๆ ได้แก่ โรงงานกระดาษสา โรงงานทอพรม และ
โรงงานเซรามิก ซึ่งปัจจุบันรวมเรียกว่าศูนย์ผลิตและจำ�หน่ายงานมือ
ศูนย์ผลิตและจำ�หน่ายงานมือนี้เป็นแหล่งผลิตสินค้ามากมาย อาทิ
ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะ
อาหาร ตั้งแต่ชุดผ้ารองจาน ผ้าปูโต๊ะ ไปจนถึงจาน ชาม หลากหลาย
รูปแบบ รวมถึงผลิตภัณฑ์แต่งบ้าน แต่ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะหลากหลาย
เพียงใด สิ่งสำ�คัญที่แบรนด์ดอยตุงเน้นตั้งแต่แรกเริ่ม และพยายาม
ถ่ายทอดไปสู่ชุมชนมาโดยตลอด คือ เรื่องคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง
แบรนด์ดอยตุงไม่ได้ให้ความสนใจเพียงขั้นสุดท้ายของการผลิตเท่านั้น
แต่ให้ความสำ�คัญกับการตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการ เพราะ
คุณภาพมาตรฐานเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะนำ�แบรนด์และชุมชนดอยตุงไป
สู่ความยั่งยืน

เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดอยตุง มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ จึงร่วมมือกับ
อิเกีย (IKEA) ในฐานะหุน้ ส่วนการพัฒนา เพือ่ นำ�มาตรฐานการออกแบบ
และผลิ ต ของอิ เ กี ย มาปรั บ ใช้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมของแบรนด์
ดอยตุง และในทางกลับกัน เพือ่ นำ�ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ทีเ่ กิดจากฝีมอื ของ
ชุมชนดอยตุงไปสู่ตลาดสากล อิเกีย เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำ�หน่าย
เฟอร์นเิ จอร์และผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านชัน้ นำ�จากประเทศสวีเดน มีสาขา
กระจายทัว่ โลก และให้ความสำ�คัญกับการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ทเี่ ข้าถึงได้
โดยมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และออกแบบโดยคำ�นึงถึงความต้องการ
ของลูกค้าเป็นสำ�คัญ อิเกียเริ่มโครงการ Next Generation เพื่อ
เฟ้ น หาธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ ความสำ � คั ญ กั บ การดู แ ลชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม
จากทัว่ โลกเพือ่ มาเป็นพันธมิตรกับอิเกีย ซึง่ เป็นการเปิดโอกาสให้ธรุ กิจ
ขนาดเล็กสามารถนำ�เสนอสินค้างานมือจำ�นวนจำ�กัดสู่ตลาดโลกได้
และเปิดโอกาสให้อิเกียสนับสนุนชุมชนได้โดยตรง
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ปัจจุบัน แบรนด์ดอยตุงและอิเกียมีผลิตภัณฑ์ร่วมกันเป็นคอลเล็กชั่น
ที่ 6 โดยในปี 2558 นี้ ชื่อว่า “VALBALANS” เป็นภาษาสวีเดน
แปลว่า ความสมดุลที่ดี (Well Balance) โดยจำ�หน่ายใน 4 ประเทศ
ได้แก่ ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และออสเตรีย

ด้วยวิธคี ดิ ทีส่ อดคล้องกันเรือ่ งการพัฒนาคนในชุมชนและการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือระหว่างแบรนด์ดอยตุงและอิเกียภายใต้
โครงการ Next Generation จึงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยอิเกียเดินทาง
มาศึกษาดูงานเพื่อให้เข้าใจแนวคิดการพัฒนาและการดำ�เนินธุรกิจ
เพื่ อ สั ง คมของโครงการพั ฒ นาดอยตุ ง ฯ จนเกิ ด การแลกเปลี่ ย น
นักออกแบบ และดำ�เนินการผลิตและจำ�หน่ายให้อิเกียเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับอิเกียทำ�ให้แบรนด์
ดอยตุงนำ�มาตรฐานไอเวย์ (IWAY) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำ�ให้
เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตทั้งกระบวนการให้ใส่ใจในรายละเอียด
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนสภาวะและคุณภาพชีวิตในการทำ�งาน
ทุกขั้นตอน ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้สารเคมีให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยทีส่ ดุ มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมี การลดมลพิษทางเสียงต่อชุมชน
เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การบำ�บัดนํ้าเสียด้วยวิธีการทางธรรมชาติ
ที่ ศู น ย์ ผ ลิ ต และจำ � หน่ า ยงานมื อ ทำ � อยู่ เ ป็ น ปกติ ก็ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานไอเวย์ด้วย อีกทั้ง มาตรฐานนี้ได้รับการ
สื่อสารไปยังพนักงานและได้รับการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง

ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งแบรนด์ ด อยตุ ง และอิ เ กี ย ส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ
การพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะชุมชนดอยตุง และเปิดโลก
ของชุมชนดอยตุงอย่างมหาศาล จากชุมชนที่เริ่มจากการต่อยอด
ทักษะงานมือพื้นฐาน มาเป็นผลิตงานมือกึ่งอุตสาหกรรม จนปัจจุบัน
อยู่ในระดับทีน่ �ำ มาตรฐานสากล ซึง่ เป็นทีย่ อมรับทัว่ โลก โดยสิง่ ทีส่ �ำ คัญ
ที่สุด คือ ชุมชนดอยตุงมีโอกาสเรียนรู้วิธีการทำ�งานมาตรฐานสากล
เข้าใจและได้รับการปลูกฝังจากการปฏิบัติจริงเรื่องผลกระทบของ
การทำ�งานของตนต่อสิง่ แวดล้อมและโลก ซึง่ จะกลายเป็นความตระหนัก
รู้และคุณค่าติดตัวของคนในชุมชน และพื้นฐานของการสร้างธุรกิจ
เพื่อสังคมขนาดย่อมของตนหรือประกอบอาชีพใดๆ ก็ตามในอนาคต
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