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คำ�นำ�

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำาเนินงานเพ่ือสืบสาน 
พระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ด้วยการน้อมนำาหลักการและแนวทางการพัฒนาของพระองค์ 
มาเป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินโครงการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอย่างย่ังยืน โดย 
ไม่จำากัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ปัจจุบัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
ดำาเนินโครงการพฒันาเชงิพืน้ที ่ครอบคลมุการพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวม 10 พื้นที่ ทั้งในประเทศไทย
และตา่งประเทศ ซึง่นอกจากบทบาทของนกัปฏิบัติแล้ว มูลนธิิแมฟ้่า 
หลวงฯ กำาลงัพัฒนาบทบาทการเปน็ท่ีปรึกษา และการเปน็หอ้งเรยีน
ที่มีชีวิตเพ่ือถ่ายทอดความรู้และทักษะอย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติ 
ได้จริง แต่ไม่ว่าจะดำาเนินงานในบทบาทไหน เป้าหมายสำาคัญของ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ล้วนมุ่งไปสู่ความม่ันคงและย่ังยืนของสังคม 
วงกว้าง ใช้เวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป อยู่บนหลักเหตุและผล  
ตามศักยภาพของคนและพ้ืนที่ เพ่ือให้แน่ใจว่าคนในพื้นที่สามารถ
เป็นผู้สานต่อและยกระดับการพัฒนาต่อไปได้เองในอนาคต นั่นคือ
ความยั่งยืนที่แท้จริง 

ดังนั้น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงวางโมเดลการพัฒนาเป็น 3 ขั้น คือ 
อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยในขั้น “อยู่รอด” การพัฒนาจะเน้น
การเข้าถึงและพัฒนาระบบพื้นฐานในการดำารงชีวิต ได้แก่ นำ้า ดิน 
ป่า สาธารณูปโภค และสาธารณสุข พร้อมๆ กับทำาให้คนในพ้ืนที ่
มีรายได้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค จากน้ัน จึงไปสู่ 

ข้ัน “พอเพียง” ซึ่งให้ความสำาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่า
ทางการผลิตและบริการ คนในพื้นท่ีมีรายได้และการออมท่ีมั่นคง 
มกีารศึกษาสงูขึน้ รูส้ทิธแิละหนา้ท่ี ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และชมุชน
รว่มกนับรหิารจดัการเพือ่อนรัุกษ์และฟืน้ฟรูะบบนเิวศ และท้ายท่ีสดุ 
จึงไปสู่ขั้น “ยั่งยืน” ซึ่งเน้นการพัฒนาให้คนมีหลักประกันในชีวิต  
มีภูมิคุ้มกัน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถสานต่อแนวคิด
การพัฒนา และแบ่งปันองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกได้ 

เร่ืองราวน่าสนใจจากพื้นท่ีต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ จึงสะท้อนการ
พัฒนาหลากหลายระดับ และหลากหลายแง่มุม แต่ในทุกๆ เรื่องราว
ของคน การเติบโต การเปลี่ยนแปลง ความภูมิใจ ความสุข และ
ศักดิ์ศรีของคนคือสิ่งที่เด่นชัดเสมอ

          คณะผู้จัดทำา
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การพัฒนาทางเลือกจะประสบผลสำาเร็จอย่างดี หากมีข้อตกลงทาง 
การเมืองเเละเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอ เเละมีตัวเชื่อมที่เป็นรูปธรรม
ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก  (UNGASS)

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  
รฐับาลไทย และสำานกังานปอ้งกนัยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้เน้นยำ้าถึงผลลัพธ์อันแท้จริงจาก 
การพัฒนาทางเลือก ตัวอย่างความสำาเร็จที่สำาคัญ คือ โครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ (พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ภายใต้การดำาเนิน
งานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา ความสำาเร็จของ
ประเทศไทยและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการขจัดปัญหาการปลูกฝิ่น
ภายในประเทศโดยการใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาระยะยาวทีย่กระดบั
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ได้กลายเป็นแนว
ปฏิบัติและบทเรียนแก่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

คำ�นิยม UNODC ทำางานร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และรัฐบาลไทยในการ 
ผลกัดนัการพฒันาทางเลอืกให้เปน็วาระสากลเพือ่ให้ชมุชนอืน่ๆ ทัว่โลก
ไดร้บัประโยชนจ์ากประสบการณดั์งกลา่ว โดยรวบรวม แลกเปลีย่น และ
เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติของประเทศไทยในรูปแบบของเอกสาร  
การประชุม สัมมนา การอบรม และการศึกษาดูงาน 

เม่ือปี 2554 UNODC ได้จัดงาน International Workshop and  
Conference on Alternative Development (ICAD) ขึ้นร่วมกับรัฐบาล
ไทยและเปรู ผลจากการประชุมได้นำาไปสู่การจัดทำาแนวปฏิบัติสากล 
ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก หรือ International Guiding Principles on 
Alternative Development 

ตอ่มาในป ี2556 มลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ
โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ให้เป็นแนวปฏิบัติ 
ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก หรือ United Nations 
Guiding Principles (UNGPs) on Alternative Development และในปี 
2558 UNODC ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ICAD2 ที่กรุงเทพฯ เพื่อ 
ผลักดัน UNGPs สู่การปฏิบัติจริงต่อไป

วันนี้ นานาประเทศต่างตระหนักมากข้ึนถึงศักยภาพของการพัฒนา 
ทางเลือก ท่ีไม่เพียงลดการปลูกพืชเสพติด แต่ยังรวมถึงการพัฒนา
คณุภาพชวีติของชมุชน และกระตุน้การเตบิโตของเศรษฐกจิแบบถกูตอ้ง
ตามกฎหมายด้วย UNODC จึงมุง่หวงัท่ีจะสบืสานความร่วมมอืกบัมลูนธิิ
แม่ฟ้าหลวงฯ อย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมการพัฒนาทางเลือกและ
กำาหนดนโยบายควบคุมยาเสพติดในอนาคตให้มีความสมดุลและใช้ 
การพัฒนาเป็นตัวนำา

นายยูริ เฟโดทอฟ (Mr. Yury Fedotov)
ผู้อำานวยการบริหารสำานักงานป้องกัน
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ
(United Nations Office on Drugs and 
Crime - UNODC)



มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์8 9

ผลจากการดำาเนินงานกว่า 27 ปีของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ พิสูจน์ให้
เหน็ถงึการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อมของชมุชน
อยา่งชดัเจน และจากบทเรียนดงักลา่ว มูลนิธแิมฟ่า้หลวงฯ จึงไดรั้บการ
ร้องขอให้เผยแพร่ประสบการณ์สู่ประชาคมโลกที่กำาลังประสบปัญหา
เดียวกัน ในปี 2545 รัฐบาลเมียนมาร์และรัฐบาลไทยขอความร่วมมือ
ให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขยายผลโครงการไปยังหมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน 
ประเทศเมียนมาร์ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่เคย
ปลูกฝิ่น ในปีเดียวกัน ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับเชิญ
จากรัฐบาลอังกฤษให้บรรยายพิิเศษเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน 
การพัฒนาในงานประชุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Counter- 
Narcotic Strategy Conference) ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษและ  
UNODC ณ กรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้น
ของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการศึกษาดูงาน นำาไปสู่การดำาเนิน
โครงการพัฒนาทางเลือกของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในจังหวัดบัลคห์ทาง
ตอนเหนือของประเทศอัฟกานิสถานในปี 2549 - 2555 

ต่อมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังดำาเนินโครงการพัฒนาทางเลือกที่เมือง
อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย และขยายพื้นที่ปฏิบัติงานไปยังประเทศ
เมียนมาร์ ได้แก่ รัฐฉาน และอำาเภอเยนันชอง ในภาคมะกวย ซึ่งเป็น
พ้ืนทีแ่หง้แลง้ตอนกลางของประเทศเมยีนมาร ์โครงการขยายผลทัง้หมด
นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาแบบไทยสามารถใช้ได้จริงใน 
ต่างประเทศที่มีบริบททางภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง
การปกครองแตกต่างกันเช่นกัน

ในด้านการผลักดันเชิงนโยบาย จากอดีตที่ประเทศไทยเคยเป็นหน่ึงใน
พืน้ทีผ่ลติฝ่ินรายใหญท่ีส่ดุในโลก ปจัจบัุน ประเทศไทยกลายเปน็ต้นแบบ
แหง่ความสำาเรจ็ของการพฒันาทางเลอืก และเปน็ผูส้ง่เสรมิและเผยแพร่
แนวทางการพัฒนาทางเลือกสู่เวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเวที
พหุภาคี เช่น การประชุมของคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่ง
สหประชาชาติ (CND) และในระดับทวิภาคี ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
และรัฐบาลไทยทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 
ด้านการพัฒนาของไทยไปสู่สากล ในปี 2554 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็น
หนึ่งในผู้จัดงานประชุมนานาชาติ International Workshop and  
Conference on Alternative Development (ICAD) ร่วมกับรัฐบาลไทย 
รัฐบาลเปรู และ UNODC โดยการประชุม ICAD นี้มีผู้แทนจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกว่า 100 หน่วยงานทั่วทุกภูมิภาคของโลกเข้าร่วม 
ผลจากการประชุมนำาไปสู่การจัดทำาแนวปฏิบัติสากลว่าด้วยการพัฒนา 
ทางเลือก หรือ International Guiding Principles on Alternative  
Development ซึ่งได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติโดยสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ท่ีกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2556 ให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วย
การพฒันาทางเลอืก หรอื United Nations Guiding Principles (UNGPs) 
on Alternative Development โดย UNGPs นี้เป็นเอกสารอ้างอิงสากล
สำาหรับประเทศสมาชิกในการดำาเนินงานพัฒนาทางเลือกให้เกิด
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน ภายหลังท่ีงานประชุมนานาชาติ 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
จากประเทศท่ีมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาทางเลือก ตัวแทนจาก
องค์กรที่นำาแนวทางพัฒนาทางเลือกไปปฏิบัติจริง องค์กรระหว่าง
ประเทศ องค์กรการกุศล ภาคเอกชน รวมถึงชาวบ้านผู้รับประโยชน์ 
โดยเปา้หมายของการประชมุคร้ังนี ้คือ การชี้ให้เห็นถงึความสำาคัญของ
การนำา UNGPs ไปปฏิบัติจริง เพื่อให้การพัฒนาทางเลือกประสบความ
สำาเร็จมากยิ่งขึ้น

ก�รขย�ยผลสู่ต่�งประเทศ
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ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นหน่วยงานสำาคัญที่
นำาแนวทางการพฒันาทางเลอืกไปปฏบัิตจิรงิ พร้อมทัง้ผลักดนัเร่ืองการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและครบวงจรที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางสู่การปฏิบัติ 
ในทุกพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่ปลูกพืชเสพติด รวมถึงพื้นที่ท่ีประสบปัญหา 
ความยากจนและเสี่ยงภัยต่างๆ ปี 2558 เป็นปีสำาคัญที่มูลนิธิ 
แม่ฟ้าหลวงฯ เร่ิมต้นความร่วมมือกับรัฐบาลเยอรมนีในฐานะหุ้นส่วน
สำาคัญในการสร้าง Global Partnership for Drugs and Development  
Policies (GPDDP) ซึง่เปน็ชอ่งทางในการเชือ่มความเชีย่วชาญดา้นการ
พัฒนาของไทยและการสนับสนุนของเยอรมนี เพื่อเป็นทีป่รกึษาและให้
คำาแนะนำาด้านการพัฒนาทางเลือกให้รัฐบาลต่างๆ และขยายผล 

การพัฒนาไปสู่ชุมชนอื่นๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ปี 2558 ยังเป็นช่วง
เวลาของการเปลีย่นผ่านท่ีสำาคัญ นัน่คือ การจัดทำาเปา้หมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาในอีก 15 ปีข้างหน้า 
และการจัดงานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยเรื่อง
ปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS) ท่ีจัดขึ้นในปี 2559 เพื่อทบทวน
นโยบายด้านยาเสพติด ในช่วงเวลาสำาคัญนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
ขอตั้งม่ันท่ีจะดำารงความเป็นผู้นำาด้านการปฏิบัติแนวทางการพัฒนา 
ทางเลือก และผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนที่ 
ขาดโอกาสอย่างแท้จริง

“พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเป็นองค์ประธานในการประชุม”

การประชุมระหว่างประเทศ 
ด้านการพัฒนาทางเลือก
(ICAD2)
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บูรณ�ก�รเพื่อคว�มยั่งยืนของชุมชน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำาเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิต 
ที่ยั่งยืน ในเขตอำาเภอเยนันชอง ภาคมะกวย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์ มาเป็นเวลากว่า 5 ปี และโครงการจะสิ้นสุดในปี 2559 
ความท้าทายของมูลนิธิฯ คือ การทำาให้มั่นใจว่าโครงการ “ช่วยเขา 
ให้เขาช่วยตัวเขาเอง” ได้ก่อนถอนตัวออกจากพื้นที่

โครงการพัฒนาต่างๆ ที่ดำาเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีจุดเด่น
สำาคัญที่การบูรณาการกิจกรรมพัฒนาหลายประเภทเข้าด้วยกัน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนในพ้ืนที่ 
เป้าหมายทั้งพื้นที่ (Area-based Development) โดยพิจารณาเลือก
กิจกรรมพัฒนาจากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนและ
ศักยภาพในทุกด้านของพื้นที่เป็นหลัก ดังนั้น แต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรม
เด่นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบททางภูมิสังคม สำาหรับพื้นที่อำาเภอ 
เยนันชอง มูลนิธิฯ มีเป้าหมายสำาคัญคือ สร้างความมั่นคงทางอาหาร 
ลดรายจ่ายครัวเรือน สร้างรายได้แก่ชุมชน พร้อมๆ กับการเสริม
ศักยภาพคนในพื้นที่ โดยมีโครงการพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร 
เป็นหัวใจสำาคัญในการขับเคลื่อน และยังมีโครงการพัฒนาแหล่งนำ้า 
การจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ และการส่งเสริมกิจกรรมแปรรูปด้วย 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงปศุสัตว์ ประมงและการพัฒนาชนบทเมียนมาร์ จัดกิจกรรม 
วันประกวดแพะ (Goat Day) เพื่อส่งเสริมให้อำาเภอเยนันชองเป็นศูนย์
แพะทีส่ำาคญัของภาค รวมทัง้เปน็ศนูยเ์รยีนรูด้้านการพัฒนาท่ียัง่ยนื และ 
ส่งเสริมงานของรัฐบาลเมียนมาร์ในการทำาให้ชุมชนเห็นความสำาคัญ 

ของการเลี้ยงแพะให้ดี มีคุณภาพ กิจกรรมวันประกวดแพะนี้ถือเป็น
นวัตกรรมด้านการพัฒนา คือ เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ที่มีหน้าที่ 
รับผิดชอบโดยตรงจากภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในการ 
ช่วยกันจัดงานกึ่งวิชาการกึ่งรื่นเริง โดยมูลนิธิฯ เป็นผู้ให้คำาปรึกษา 
ในการออกแบบกลไกกิจกรรมและสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมแพะพันธุ์ดีในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงเพื่อกระจายสู่เกษตรกร 
ในวงกว้าง และเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงความสำาคัญของ 
“คณุภาพ” แพะ นัน่คือ การมแีพะพนัธุดี์ การใส่ใจเลีย้งดูให้แพะสมบรูณ์
แขง็แรง ซึง่ไมเ่พยีงแต่จะสร้างรายได้ให้เจ้าของแพะมากขึน้ แต่วตัถดิุบ
ที่มีคุณภาพจากการเลี้ยงที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำาคัญของอุตสาหกรรม
แปรรูปเพิ่มมูลค่าและรายได้ที่มั่นคงของชุมชนต่อไป อีกทั้ ง 
เมื่อผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ ต้องการของตลาด ยังมีส่วนช่วย 
เพิ่มอำานาจต่อรองให้กับชุมชน เช่น การกำาหนดราคาด้วย 

กจิกรรมสำาคัญภายในงานประกอบด้วยการประกวดพอ่พนัธุแ์มพ่นัธ์ุแพะ 
ซึ่งมีเกษตรกรนำาแพะพันธุ์ดีจำานวนมากจากหลายพื้นท่ีเข้าประกวด 
การให้ความรู้เรื่องอาหารแพะและแจกเมล็ดพันธุ์หญ้าเพื่อให้เกษตรกร
ปลกูเปน็อาหารสำาหรับแพะ การประกวดแกงแพะ การต้ังซุม้รับฉดีวคัซนี
ให้สุนัขและแมวจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยซิน ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในด้านสัตวแพทย์ของประเทศเมียนมาร์ 
ซึ่งส่งครูและนักศึกษามาร่วมงานพร้อมลงพื้นท่ีดูแลสุขภาพแพะด้วย 
นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อีกทั้ง ยังมีการละเล่นสนุกสนาน 
เชน่ ปดิตาจบัแพะ เพือ่แจกแพะพนัธุดี์ใหช้าวบา้นทีม่ารว่มงาน กจิกรรม 
วันแพะนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนจาก 6 อำาเภอในภาคมะกวย 
ผลตอบรับที่ดีและความสำาเร็จของกิจกรรม ทำาให้ทางกระทรวงปศุสัตว์ 
ประมงและการพัฒนาชนบทเห็นควรท่ีจะเสนอรัฐมนตรีฯ ให้ขยายผล
โครงการพัฒนาในลักษณะเดียวกันนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมให้
อำาเภออื่นๆ จัดกิจกรรมวันประกวดแพะขึ้นในอนาคต

หน่ึงในสาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้วันประกวดแพะประสบความสำาเร็จอย่าง 
น่าพอใจ เพราะคือกิจกรรมท่ีต่อยอดจากการพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร 
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ซึ่งดำาเนินการมาเป็นระยะเวลา 4 ปี อย่างเข้มข้น เพื่อเป้าหมายสำาคัญ
คือเสริมศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพสัตว์อันเป็นสินทรัพย์และ
แหลง่รายไดท้ีส่ำาคญั กจิกรรมดา้นปศุสตัวค์รอบคลุมตัง้แตก่ารฝกึอบรม
ผู้แทนแต่ละหมู่บ้านให้เป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำาชุมชน สามารถ
รักษาและให้คำาแนะนำาด้านปศุสัตว์ในเบื้องต้นได้ จัดตั้งกองทุนยา 
รกัษาสตัว์เพือ่ใหช้มุชนเขา้ถงึยาทีม่คีณุภาพ พรอ้มทัง้ฉดีวคัซนีปอ้งกนั
โรคตามฤดูกาลอย่างสมำ่าเสมอ ส่งผลให้อัตราการตายของสัตว์ลดลง 
และสัตว์มีสุขภาพดีขึ้น นอกจากนี้ ยังดำาเนินการควบคู่กับการพัฒนา
ด้านอาหารสัตว์เพื่อให้มั่นใจว่าปศุสัตว์ในพื้นที่ได้รับอาหารท่ีมีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ และยังจัดตั้ง “ธนาคารแพะ” เพื่อเพิ่มปริมาณ
ปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ด้วยการให้กู้แพะแก่ครัวเรือนกลุ่ม 
ที่ยากจนที่สุดก่อน โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องคืนลูกแพะเท่าจำานวนที่ได้
รับภายใน 2 ปี เพื่อให้โครงการฯ สามารถนำาแพะเหล่านั้นไปมอบให้ 
ชาวบ้านรายอ่ืนๆ ต่อไป วิธีการน้ีทำาให้ธนาคารแพะสามารถเติบโต 
ได้เองด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว และเป็นกลไกสำาคัญที่เพิ่มโอกาส
การเข้าถึงทรัพยากรแก่บุคคลที่ขาดทุนทรัพย์ นำาไปสู่การลดความ 
เหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจต่อไป

กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนี้ผนวกกับการสร้างกระแสเรื่องการ 
ประกวดแพะ และการสื่อสารไปยังชุมชนต่างๆ นอกพื้นที่โครงการ 
ล้วนแต่นำามาซ่ึงความร่วมมือและขวัญกำาลังใจของชาวบ้านผู้เลี้ยงแพะ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในพื้นที่ จนถึงหน่วยงานระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

ปี 2559 เป็นปีที่สิ้นสุดโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิต 
ทีย่ัง่ยนื ในเขตอำาเภอเยนนัชอง มลูนธิแิม่ฟา้หลวงฯ เชือ่มัน่วา่กจิกรรม
ปศุสัตว์ครบวงจรที่โครงการฯ ส่งเสริมไว้ และการพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลในพื้นท่ีให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์สูงขึ้น 
อีกทั้ง ความร่วมมือและความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาของ 
หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องและผู้นำาในพื้นท่ี ทำาให้ชุมชนในอำาเภอ 
เยนันชองดำาเนินกิจกรรมปศุสัตว์ต่อไปได้เองอย่างย่ังยืน ตามหลัก 
การพัฒนา “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” ของมูลนิธิฯ
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“ดูอุปกรณ์ก่อสร้�งรอบๆ ตัวลุงสิ! 
ก�รข�ยแพะที่ได้จ�กโครงก�ร

ทำ�ให้ลุงมีเงินม�สร้�งบ้�นใหม่ได้นี่แหละ”

ครอบครัว น�ยโผ่ ท�ว
หมู่บ้�นติ๊ดมิทตอ อำ�เภอเยนันชอง

“ผมมีแพะ 33 ตัว ข�ยไปบ้�ง
ตอนนี้เหลือ 27 ตัว ตอนนี้ก็จ่�ยหนี้ได้ 
ส่งลูกไปโรงเรียนได้ ลูกคนโตของผม
ตอนนี้เรียนมห�วิทย�ลัยอยู่ที่มะกวย 
เรียนเอกวรรณคดีอังกฤษ เจ้�สองตัวนี้
เป็นตัวที่ผมจะส่งประกวด ก็หวังว่�มัน
จะชนะสักร�งวัล”

น�ยเต็ง มิน และ น�งโซ โซ เอ
หมู่บ้�นชัย อำ�เภอเยนันชอง
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“น่าน” เป็นจังหวัดที่มีภูเขามากที่สุดในประเทศไทย 
มีพื้นที่สูงประมาณ 6.4 ล้านไร่ หรือร้อยละ 85 ของพื้นที่
ทั้งหมด จึงเป็นจังหวัดที่มีภูเขามากที่สุดในประเทศ 
และยังเป็นต้นกำาเนิดของแม่นำ้าน่าน ซึ่งมีปริมาณนำ้า 
คิดเป็น ร้อยละ 45 ของแม่นำ้าเจ้าพระยา อย่างไรก็ตาม 
การแผ้วถางเพื่อทำาไร่หมุนเวียนและปลูกพืชเชิงเด่ียว 
ทำาให้ผืนป่าต้นนำ้าสำาคัญของประเทศกลายเป็นภูเขา 
หัวโล้น เกิดความแห้งแล้ง และนำ้าป่าไหลหลาก 
เมื่อมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้าไปดำาเนินการในจังหวัดน่าน 
จึงเริ่มจากการแก้ปัญหาปากท้องของคนก่อน จากนั้นจึง
ค่อยดำาเนินการปลูกป่า ตามหลักการ “ปลูกป่า ปลูกคน” 
ของสมเดจ็ยา่ ปจัจบุนั ชาวบา้นในพืน้ที่โครงการฯ จงึไม่
ต้องบุกรุกป่าเพื่อทำามาหากินอีกต่อไป วันนี้ เราจึงเห็น
ภาพที่เปลี่ยนไป
 
“คน” ผู้เคยทำาลายป่า กลับมาอยู่กับป่า เป็นผู้ปลูก 
และดูแลป่าได้อย่างดี และคงไม่มีสิ่งใดท่ีจะสื่อถึงการ
เปลี่ยนแปลงนี้ได้ดีเท่ากับคำาพูดของเขาเอง

เร�ดูแลป่� ป่�ดูแลเร�
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ชาวบ้านเอาบทเรียนที่เขาได้รับท่ีเม่ือก่อนฟันไร่จนเป็นภูเขาหัวโล้น 
ไปหมด ไม่มีนำ้ากินนำ้าใช้ ข้าวในไร่ตาย เพราะไม่มีป่า เอาชีวิตความ 
เป็นอยู่ ความเป็นจริงมาให้ชาวบ้านเห็น เมื่อชาวบ้านเข้าใจก็อยาก 
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมากขึ้น 

ทุกวันนี้ก็ปลื้มใจที่เห็นทุกคนช่วยกันปลูกป่า ต้นไหนที่มีแล้วก็ช่วย 
รักษา ต้นไหนที่ยังไม่มีก็ให้รีบปลูก ก่อนจะปลูกต้นไม้ ให้ปลูกความคิด 
จิตสำานึกก่อน ให้รู้ถึงประโยชน์ของการมีป่า ทุกวันนี้มีกิจกรรม 
อะไรก็ปลูกฝังให้เด็ก เพราะคนที่จะรักษาผืนที่ตรงนี้ให้อยู่ต่อไปได้ 
นั่นคือ เยาวชน

น�ยน้อม พงษ์ประเสริฐ                      
อดีตผู้ใหญ่บ้�นและผู้นำ�ธรรมช�ติ บ้�นนำ�้รี 
ต.ขุนน่�น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่�น
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เราเป็นเจ้าของที่นี่ ถ้าเราไม่ร่วมกันจัดการทรัพยากรป่ากันเอง ถ้าเรา
ให้คนใดคนหน่ึงมาเป็นผู้บริหารจัดการ มันไม่ได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
ชุมชนต้องร่วมกัน บูรณาการร่วมกัน ป่าก็จะเขียว พอป่ามีความสุข 
ชาวบ้านก็จะมีความสุข เจ้าหน้าท่ีดูแลชุมชนก็จะสบายใจ และปีนี้ 
บา้นนำา้ชา้งไดค้นืพืน้ทีท่ำากนิให้เปน็ปา่ 2,000 กวา่ไร ่ตอบสนองนโยบาย
เพื่อคนกรุงเทพฯ เพราะเราคิดจะสร้างต้นนำ้าให้คนกรุงเทพฯ ถ้าเรา 
ทำากันทั้งหมด ให้เป็นนโยบายของรัฐบาล คนกรุงเทพฯ จะมีความสุข 
เพราะไม่มีภัยนำ้าท่วมและสารเคมี

น�ยก�น เจริญจิตรัตนกุล 
ผู้ใหญ่บ้�นนำ�้ช้�งพัฒน� 
หมู่ท่ี 11 ต.ขุนน่�น 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่�น

“คนกรุงเทพฯ จะมีความสุข 
เพราะไม่มีภัยนำ้าท่วมและสารเคมี”

“ใช้ทรัพยากรเลี้ยงชีพตัวเอง
ได้อย่างพอเพียง”
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พอโครงการเข้ามาสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ ทำาให้สองปีมานี้ 
ไม่มีไฟไหม้ป่า และที่ชาวบ้านเขาหวงแหนป่า เพราะเขาได้ประโยชน์
จากป่าเยอะ รู้ประโยชน์จากป่าเยอะ ถ้าเราถางป่า มันเป็นการทำาร้าย
มนุษย์ด้วยกันทางอ้อม ถ้าคนที่อยู่ต้นนำ้าทำาลายป่า พ่นสารเคมี คนที่
อยู่ลุ่มนำ้าจะทำายังไง นำ้าท่วมแต่ละปีมีคนตาย สงสารเขา

น�งนริศร� พงษ์ประเสริฐ 
อ�ส�พัฒน�ชุมชนพ้ืนท่ีนำ�้รี 
ต.ขุนน่�น อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.น่�น

“สนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ
ลดการเกิดไฟไหม้ป่า”
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โครงการเข้ามาเติมเต็มองค์ความรู้เร่ืองการจัดการพื้นที่ป่า ทำาให้ 
เกิดการปรับกระบวนการคิด ให้หันมาพึ่งพาตัวเอง เดิมทำาตาม 
เกษตรกระแสหลัก ทุนนิยมท่ีโฆษณาชวนเช่ือว่าเกิดความรำ่ารวย 
มั่งคั่ง แต่ชาวบ้านกลับมีภาระหนี้สินมากขึ้น ออกไปขายแรงงาน  
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำาให้คนหนุ่มสาวที่ออกไปขายแรงงาน 
หนักลับมามองพืน้ทีข่องตัวเองว่ามคุีณคา่ สามารถกลบัมาใชท้รัพยากร 
เลี้ยงชีพตัวเองได้อย่างพอเพียง

น�ยดนุพล สุปัน 
สม�ชิกองค์ก�รบริห�ร
ส่วนตำ�บลต�ลชุม 
อ.ท่�วังผ� จ.น่�น

“ปรับกระบวนการคิด ให้หันมา
พึ่งตัวเอง กลับมามองว่าพื้นที่
ตัวเองมีคุณค่า”
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แม่ศรีคำ� มังคละ 
เกษตรกรบ้�นนำ�้ป้�ก 
ต.ต�ลชุม อ.ท่�วังผ� จ.น่�น

ตัวแม่เองรักษาป่าร้อยกว่าไร่ ได้ประโยชน์คือ เมื่อก่อนไม่มีนำ้าใช้ 
หลังจากที่แม่รักษาป่า ก็มีนำ้าใช้ ไม่เดือดร้อน ทุกวันนี้ มีคนมาถามว่า 
ความสุขแม่อยู่ที่ไหน แม่บอกว่าอยู่ท่ีใจ แม่พอเพียงอยู่อย่างน้ี แม่ก็ 
อยู่ได้แล้ว...

“เมื่อก่อนไม่มีนำ้าใช้ หลังจากที่แม่
รักษาป่า ก็มีนำ้าใช้ ไม่เดือดร้อน”

(ณัฐ) ตอนไปค่ายใฝ่ดี หนูได้รู้เรื่องการปลูกป่า รู้จักต้นประดู่ มีกิจกรรม
สนุกๆ ได้รู้จักรุ่นพี่ ได้เรียนรู้ที่นั่น ชาวบ้านตรงนั้นให้ความรู้ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติหลายอย่าง พอกลับมาจากค่าย 
เราก็มาเชิญชวนให้พี่ป้าน้าอามาปลูกประดู่ค่ะ 

(แอน) หนูไปเชิญชวนทุกคนในหมู่บ้านให้ปลูกประดู่ และยังช่วยพ่อแม่
ปลกูทีบ่า้นดว้ย  200 กวา่ตน้ ทีบ่า้นปลกูกาแฟ มะมว่งหมิพานต ์หมอ่น 
หนชูอบตน้หมอ่นคะ่ ถา้มเีวลาวา่งกท็ำาแยม ทำานำา้หม่อน นำา้พริกหม่อน
ที่โรงเรียนสอน ได้ทำาให้ที่บ้านกินด้วย ถ้าเกิดไม่มีป่า รู้สึกน่าเป็นห่วง 
เราจะอยู่ยังไง ป่าหาย คนก็อยู่ไม่ได้ หนูอยากบอกลูกหลานต่อไปว่าให้
ช่วยกันปลูกป่าดูแลป่าค่ะ

ด.ญ. ณัฐวดี แปงอุด (ณัฐ) (ซ้�ย)
ด.ญ. ศิริรัตน์ นิรันทร์ (แอน) (ขว�) 
นักเรียนโรงเรียนบ้�นนำ�้รีพัฒน� 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่�น
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การดแูลปา่มิใชห่นา้ทีข่องผูน้ำาชมุชนหรอืผูใ้หญเ่ทา่นัน้ เยาวชนคือกำาลงั
สำาคัญในการดูแลรักษาป่าต่อไป ในปี 2558 น้ี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
จึงจัดค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี “เด็กรักป่า ป่าดูแลเด็ก” เพื่อให้เยาวชนอายุ
ระหว่าง 13 -17 ปี ในพ้ืนท่ีโครงการฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของ 
การดูแลป่า รวมถึงคุณค่าของป่าในแง่สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
และที่สำาคัญคือสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตและชุมชนของพวกเขาได้  
ซึง่คงไมม่สีิง่ใดสะทอ้นเรือ่งนี้ไดด้เีทา่กับเสยีงของเยาวชนผู้เขา้รว่มคา่ย 
“เด็กรักป่า ป่าดูแลเด็ก” เอง
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(คิม) ถ้ามีคนมาตัดไม้ ผมจะเตือนเขาว่า อย่าตัดต้นนี้ เพราะเป็น 
ป่าอนุรักษ์ เราต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ เราจะได้คงความสดใสและ 
ความอุดมสมบูรณ์ในหมู่บ้าน ผมอยากฝากคนกรุงเทพฯ ให้ช่วยดูแล
และบำารุงรักษาป่าให้มันดีขึ้น ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวดอย ก็มาปลูกต้นไม้
กันได้ครับ หลังจากไปค่าย ผมรักป่ามากขึ้น และกลับมาบอกพ่อแม่ 
ช่วยกันปลูกต้นประดู่ เพราะเป็นไม้เศรษฐกิจ ให้เงินเยอะ... 

(นะ) หนูช่วยพ่อแม่ถอนหญ้า พรวนดินในสวน บางคร้ังหนูไปคนเดียว 
ด้วยค่ะ แล้วท่ีกรุงเทพฯ เขามีต้นไม้กันไหมคะ? หนูอยากให้คนกรุงเทพฯ 
ช่วยกันอนุรักษ์ป่าค่ะ หนูรู้จักประดู่มากข้ึนจากค่าย อยากปลูกประดู่ เพราะ
ว่ามันมีประโยชน์ แต่ตอนน้ียังไม่มีท่ีดิน... ท่ีบ้านปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ 
กาแฟ ผลไม้ เช่น อโวคาโด... 

(บู) ผมต่ืนข้ึนมาเห็นป่าแล้วรู้สึกสดช่ืน ถ้าไม่มีป่า จะรู้สึกร้อน แล้วพอ
ผมได้ไปค่ายใฝ่ดี ผมได้ความรู้เก่ียวกับการสร้างป่า จึงไม่อยากตัดไม้
ทำาลายป่า ในตอนแรก ไม่รู้จักประดู่ เคยเห็นแต่ต้น ไม่รู้ว่ามันคือ 
ต้นประดู่ หลังจากค่าย ผมคุยกับตาว่าอยากปลูกประดู่ ตาแบ่งท่ีให้ 
นิดเดียว ตอนน้ี ผมปลูกต้นประดู่ไป 1 ไร่ ประมาณ 100 ต้นครับด.ช.สร�วุฒิ มุงคุณ (คิม) (ซ้�ย) 

ด.ญ.นภัสกร จิรพรชิต (นะ) (กล�ง) 
ด.ช.พีรพัฒน์ บัวแสน (บู) (ขว�)
นักเรียนโรงเรียนบ้�นนำ�้ช้�งพัฒน� 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่�น
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ปลูกคน สร้�งพลเมืองดี
เพื่ออน�คตของชุมชน

“ช่วยให้เขาช่วยตนเอง ต้องนึกว่า ถ้าไม่มีเราอยู่ตรงนี้ เขาจะอยู่ได้ไหม 
หรือจะเลิกไปเลย” คือ พระราโชวาทของสมเด็จพระบรมราชชนนี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนโยบายหลักในการพัฒนา
ราษฎรในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไว้ “การปลูกป่า” เป็นจุดเริ่มต้นของ
การคืนความสมบูรณ์สู่ดอยตุง และต้องทำาควบคู่ไปกับ “การปลูกคน” 
โดยการสร้างโอกาส พัฒนาทักษะความรู้ เพิ่มศักยภาพและความ
สามารถ ตลอดจนปลูกจิตสำานึกรักถิ่นฐานและหวงแหนทรัพยากร 
ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กลายมาเป็นพลเมืองดีของ 
สังคม เพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนดอยตุงจะสามารถสานต่อและยกระดับ 
การพัฒนาชุมชนของตนด้วยตัวเองได้

“การปลูกคน” ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ครอบคลุมกิจกรรมพัฒนา
ตั้งแต่ทารกในครรภ์ไปจนถึงผู้สูงวัย รวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา การพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพในการทำางานกระทั่งเกิดความเชี่ยวชาญ และปลูกฝังเร่ือง 
การใฝ่รู้ เปิดรับ และรู้จักใช้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนเทคโนโลยีอย่าง 
เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการ
บริหาร และพึ่งตนเองได้ ปัจจุบัน หน่วยงานราชการ อนามัย  
สถานศึกษา รวมถึงองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่สามารถดำาเนินกิจกรรม 
การพัฒนาตั้งแต่ทารกในครรภ์ ไปจนถึงผู้สูงวัยได้ด้วยตนเองเป็น 
อย่างดีแล้ว ดังนั้น โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพียงแต่เสริมและนำา 
ความรู้ใหม่ๆ เข้ามา เช่น การเสริมแนวทางการเรียนรู้แบบเด็กเป็น
ศูนย์กลาง การพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนรูปแบบต่างๆ ให้แก่
สถานศึกษาทั้ง 8 แห่งในพื้นที่โครงการฯ และการพัฒนากิจกรรมนอก

ห้องเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นต้น

ตัง้แตป่ ี2555 เปน็ตน้มา โครงการพฒันาดอยตุงฯ เริม่กระบวนการสรา้ง
พลเมืองดีรุ่นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับช่วงต่อการพัฒนาใน 
อีก 10-15 ปีข้างหน้า จึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่
ของดอยตุง โดยเน้นการเสริมศักยภาพและมุมมอง จุดประกายการ 
เรียนรู้และทักษะให้เยาวชน ผ่านการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งเป็น
ทีรู่จ้กัในชือ่ “โครงการค่ายเด็กและเยาวชนใฝดี่” ทีเ่กดิจากความรว่มมอื
ระหว่างโครงการฯ ครู พ่อแม่ คนในชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น

โดยร่วมกันออกแบบรูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 
ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุของเยาวชนในพื้นที่ ตั้งแต่ก่อนวัยรุ่น 
ถึงวัยรุ่นตอนปลาย สำาหรับช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นตอนต้น อายุ 9-12 ปี 
เนน้กจิกรรมสร้างภมูคิุม้กนัให้กบัตนเอง รู้เท่าทันอารมณ ์สามารถตัดสนิ
ใจและรับผิดชอบต่อการกระทำาของตนเองได้ ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง อายุ 
13-15 ปี เน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างให้เยาวชนเป็นผู้ 
ใฝ่รู้ตลอดเวลา และปลูกฝังว่า ความรู้อยู่รอบตัวและสามารถประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ สำาหรับช่วงวัยรุ่นตอนปลาย อายุ 16-18 ปี  
เน้นเร่ืองบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะอาชีพ การวางแผน
อนาคต และทักษะของการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการก้าวขึ้นไปสู่วัยผู้ใหญ่ ในช่วงอายุ 18-22 ปี 
เนน้การมอบทนุศึกษาในระดับอดุมศึกษา และพฒันาศักยภาพนกัเรยีน
ทุนโครงการฯ ท่ีท้ายสุดแล้ว กลุ่มคนเหล่านี้จะกลายมาเป็นต้นแบบ
พลเมืองดีของชุมชนดอยตุงในอนาคต และพัฒนาชุมชนร่วมกันต่อไป

ความท้าทายสำาคัญของการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่โครงการ 
ดอยตุงฯ คือ การปลูกจิตสำานึก และการสร้างความเป็นผู้นำาในการ 
ดูแลรับผิดชอบและพัฒนาพื้นที่ดอยตุงต่อไปอย่างยั่งยืน กว่า 15 ปี 
ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้มอบทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่
เยาวชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เป็นจำานวนมากกว่า 150 ทุน ซึ่งเยาวชน
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สามารถเลือกสาขาหรือมหาวิทยาลัยได้ตามความสามารถของตนเอง
หรือความต้องการในพื้นที่ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
มหาวิทยาลัยพะเยา

ในป ี2558 โครงการฯ ไดม้อบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนในพืน้ที่โครงการ
ดอยตงุฯ จำานวน 20 ทนุ  โดยนกัเรยีนทนุได้เขา้รว่มงานปฐมนเิทศ และ
ทำากจิกรรมตา่งๆ เพือ่ปลกูฝังจิตสำานึกและความเปน็ผูน้ำา เชน่ การเรียน
รูป้ระวัติของสมเด็จยา่ฯ และดอยตงุ  ความรูส้กึของคนในพืน้ทีท่ีท่ำางาน
ในโครงการฯ การบริหารเงิน การทำางานร่วมกัน การวางแผนอนาคต 
รวมถงึการเตรียมความพรอ้มการใชช้วีติในมหาวิทยาลยั ทำาใหพ้วกเขา
ไดส้รา้งแรงบนัดาลใจเพือ่เกดิการเปลีย่นแปลงตวัเอง ผ่านกระบวนการ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นนักเรียนทุนของโครงการฯ และการทำางาน
ร่วมกับโครงการฯ อีกทั้ง ยังเป็นการเชื่อมโยงตนเองกับพื้นที่โครงการฯ 
มองเหน็โอกาสทีจ่ะกลบัมาทำาประโยชน์ในพืน้ที ่และเปน็การสร้างเครือ
ข่ายระหว่างนักเรียนทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือและทำางานเพื่อพัฒนา
ชุมชนของพวกเขาร่วมกันต่อไปในอนาคต

ทัง้น้ี เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนทนุมสีว่นรว่มในการคดิเพือ่พฒันาเยาวชน
รุ่นต่อไป เกิดความรู้สึกผูกพันและเป็นเจ้าของการพัฒนาในพื้นที่ 
มากขึ้น จึงมีข้อกำาหนดให้นักเรียนทุนต้องกลับมาช่วยงานโครงการฯ 
เปน็เวลาอย่างน้อย 20 วนัตอ่ปี พวกเขาจึงสลบัสับเปล่ียนกนัเขา้มาช่วย
กิจกรรมค่าย “ใฝ่ดี” ในฐานะวิทยากร พี่เลี้ยงค่ายเยาวชนของน้องๆ ใน
พ้ืนท่ี ประสบการณ์ดังกล่าวทำาให้เด็กทุนเห็นคุณค่าของการทำางาน 
ในฐานะผู้ให้ โดยมีนักเรียนทุนหลายคนสมัครใจมาช่วยงานมากกว่า  
20 วัน ทำาให้เห็นถึงความผูกพัน ความสำานึกรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน
ของตัวเอง และอนาคตที่สดใสของชุมชนดอยตุง

ภารกิจการ ”ปลูกคน” ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังคงดำาเนินต่อไป 
ที่ดอยตุง และเริ่มขยายไปสู่พื้นที่พัฒนาอื่นๆ เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี  
คิดเป็น ทำาเป็น ภูมิใจในคุณค่า แนวทางการดำารงชีวิต และวัฒนธรรม
ของตนเอง ในขณะเดียวกัน ยังรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้ เยาวชนเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นพลังสำาคัญ  
ที่จะขับเคลื่อนและสานต่อเจตนารมณ์ของชุมชนให้สามารถพัฒนาต่อ
ไปได้อย่างยั่งยืน และกลายเป็นผู้นำาที่จะเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่น 
ต่อไป
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“ก�รทำ�ง�นเป็นทีม ก�รว�งแผนเป็น เป็นสิ่งสำ�คัญ 
ทำ�ให้เร�มีกระบวนก�รคิดท่ีลึกซ้ึงม�กข้ึน ส�ม�รถปรับตัว
กับสิ่งที่เร�เป็นอยู่ได้ ก�รที่เร�จะเป็นช่วยให้เกิดก�รเรียนรู้ 
เร�จะต้องรู้ก่อน ถึงจะช่วยให้ผู้อื่นรู้ได้

รู้สึกว่�มันมีคุณค่�ม�ก มันไม่ส�ม�รถซื้อได้ด้วยเงิน 
และไม่มีข�ย มันเป็นประสบก�รณ์ที่ดีม�กๆ ผมคิดว่�
บ�งสิ่งบ�งอย่�งมันไม่มีสอนในห้องเรียน ไม่มีในตำ�ร�
เรียน ไม่มีในหลักสูตร เร�เรียนรู้ม�ด้วยกัน ชอบม�กๆ 
ทำ�ให้เร�เป็นผู้ใหญ่ขึ้น”

น�ยวัชรินทร์ ไอ่แสน (วัฒน์), แถวหลังคนที่ 3 จ�กซ้�ย
นักเรียนทุนมูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ ประจำ�ปี 2557

“หนูอย�กขอบคุณที่ทำ�ให้มีค่�ยดีๆ แบบนี้ขึ้นม� 
เพร�ะจ�กปกติหนูเป็นคนที่มีเพื่อนน้อย ก็เริ่มมีเพื่อน
เยอะขึ้น ทำ�ให้หนูรู้จักว่�ก�รช่วยเหลือคนรอบข้�ง
เป็นยังไง ทำ�ให้หนูมีนำ้�ใจม�กขึ้น”

น.ส.พัชรี วิมลสุขสันติ (บี), แถวหน้�คนที่ 1 จ�กขว�
นักเรียนทุนมูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ ประจำ�ปี 2557
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มูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ 
มุ่งชดเชยค�ร์บอนให้หมดไป

รายงานล่าสุดของธนาคารโลกระบุว่า ภาวะโลกร้อนอาจทำาให้คน 
กว่า 100 ล้านคน กลายเป็นคนจนในปี 2573 เพราะอุณหภูมิโลก 
ที่สูงขึ้น ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรลดลง กระทบปริมาณนำ้า 
ในแหล่งนำ้า เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากร มีผลให้ราคาอาหารสูงขึ้น  
ซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
ในวาระการพฒันาหลงัจากป ี2558 (Post-2015 Development Agenda) 
เ รื่ อ งการขจั ดปัญหาความอดอยากและยากจน ให้ หมดสิ้ น 
ในปี 2573 ดังนั้น หน่ึงในแนวทางการขจัดปัญหาความยากจนก็คือ  
การหันมาแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังนั่นเอง

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้ความสำาคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืนระหว่าง
คนและธรรมชาติมาโดยตลอด ในปี 2558 น้ี หน่ึงในเป้าหมายสำาคัญ คือ 
การมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Carbon 
Neutral Organisation โดยมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือไปสู่การเป็น 
องค์กรท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ 
1) คำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของมูลนิธิฯ 2) 
ดำาเนินกิจกรรมลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 3) ดำาเนิน
กิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หน่ึงในกิจกรรมสำาคัญท่ีสามารถช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
ได้อย่างมาก คือ การปลูกป่า ซ่ึงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำาเนินการปลูกป่า
มากว่า 28 ปี ต้ังแต่เร่ิมโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในปี 2531 และในปัจจุบัน 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำาต้นแบบการ “ปลูกป่า ปลูกคน” จากโครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ ไปขยายผลในหลายพ้ืนท่ี ส่งผลให้การดำาเนินการปลูกป่า 

ในพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า  
500,000 ไร่ ถือเป็นการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offset) 
ของมูลนิธิฯ ได้อย่างมหาศาล แต่เพ่ือให้แนวทางการดำาเนินงานด้าน 
ส่ิงแวดล้อมของมูลนิธิฯ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
จึงร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) เพ่ือสำารวจ
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ในพ้ืนท่ีป่าของ 
โครงการปลูกป่าฯ จังหวัดน่าน ตามระเบียบวิธีการในการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-Ver) เพ่ือรับรองกิจกรรมการปลูกป่า
ให้ได้มาตรฐานของการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

ไม่เพียงเท่าน้ัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังต้ังใจให้การดำาเนินงานทุกข้ันตอน
ในทุกด้านเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ ครอบคลุมต้ังแต่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 
ของธุรกิจเพ่ือสังคมท้ัง 5 ธุรกิจ ไปจนถึงการใช้พลังงานทางเลือก  
การใช้พลังงานชีวมวลจากส่ิงเหลือใช้ และท่ีสำาคัญในปี 2558 ท่ีผ่านมา 
ทางมูลนิธิฯ ยังได้กำาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม 
ของสำานักงานภายใต้แนวคิด “สำานักงานสีเขียว” น่ันคือ การสร้างมาตรฐาน
ให้กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสำานักงานส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
น้อยท่ีสุด โดยมีสำานักงานกรุงเทพฯ เป็นพ้ืนท่ีนำาร่อง

มูลนิธิฯ ใช้เกมเป็นกลไกสำาคัญให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เร่ิมจาก 
การคำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยให้พนักงานสำารวจและเก็บข้อมูล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำานักงาน รวมถึงกิจกรรมในชีวิต
ประจำาวันของพนักงานทุกคน อาทิ วิธีการเดินทางจากบ้านมาสำานักงาน 
การท้ิงขยะหรือเศษอาหารท่ีเหลือจากการกิน ปริมาณการใช้เคร่ืองใช้ 
ไฟฟ้าหรือการใช้นำ้าในแต่ละวัน เป็นต้น ทำาให้เห็นถึงผลกระทบทาง 
ส่ิงแวดล้อมท่ีพนักงานสร้างข้ึน และเห็นแนวโน้มท่ีจะทำาให้ลดลง เพราะ
ผลจากการสำารวจถูกนำาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือหาวิธี 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป
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ขั้นต่อมา คือ การเริ่มดำาเนินโครงการ “Green Project” ที่สนับสนุน 
ใหพ้นักงานลดการใชพ้ลงังานและทรพัยากรภายใตแ้นวคดิ 3R: Reduce 
Reuse Recycle โดยมีกิจกรรมตั้งแต่ การใช้กระดาษ 2 หน้า ไปจนถึง
การเปิดตลาดสินค้ามือสองเพื่อให้คนในสำานักงานเอาของที่ไม่ใช้แล้ว 
มาขาย และการ Recycle ผ่านกิจกรรมการแยกขยะ การนำาขยะ 
บางชนิดไปแปรรูป สร้างมูลค่าและประโยชน์ต่อไปได้ อย่างการ 
นำากล่องลงัที่ไม่ใชแ้ลว้มาเปน็วสัดุในการผลติถงุกระดาษของผลติภณัฑ์ 
ดอยตุง เป็นต้น โดยผลสำารวจครั้งล่าสุดในปี 2558 พนักงาน 
ที่สำานักงานกรุงเทพฯ จำานวนทั้งสิ้น 144 คน ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลดลงจากปีก่อนถึง 50.77 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ในอนาคต เมื่อองค์กรไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ 
หรือมาตรการ 3 ขั้นตอน ประสบความสำาเร็จ กระบวนการนี้จะถูกขยาย
ตอ่ไปยังพืน้ท่ีทำางานอืน่ๆ ของมลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ เพือ่เปน็ตวัอยา่งและ
พิสูจน์ให้เห็นว่ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คือองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นศูนย์แห่งแรกๆ ของประเทศอย่างแท้จริง
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แบรนด์ดอยตุงกับก�รพัฒน�
สู่ม�ตรฐ�นระดับน�น�ช�ติ

หลักสำาคัญในการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด ตัดไม้ทำาลายป่า  
กองกำาลัง และการค้าประเวณี ซึ่งเป็นปัญหาในอดีตของดอยตุง คือ 
การสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สุจริตให้คน 
ในชุมชน เพ่ือให้เขาและครอบครัวสามารถอยู่รอดมีชีวิตที่มั่นคงและ
พึ่งพาตนเองได้ 

สำาหรับชุมชนดอยตุง หนึ่งในอาชีพที่หลากหลาย คือ งานหัตถกรรม 
เพราะคนดอยตุงมีทักษะงานฝีมือเป็นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการทอผ้า 
ปักผ้า และเย็บผ้า งานหัตถกรรมของแบรนด์ดอยตุงจึงเร่ิมจาก 
ศูนย์ฝึกอาชีพขนาดเล็ก และเติบโตขึ้นเป็นโรงงานทอผ้า จนขยายไปสู่
งานหัตถกรรมอื่นๆ ได้แก่ โรงงานกระดาษสา โรงงานทอพรม และ
โรงงานเซรามิก ซึ่งปัจจุบันรวมเรียกว่าศูนย์ผลิตและจำาหน่ายงานมือ
 
ศูนย์ผลิตและจำาหน่ายงานมือนี้เป็นแหล่งผลิตสินค้ามากมาย อาทิ 
ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสำาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะ
อาหาร ตั้งแต่ชุดผ้ารองจาน ผ้าปูโต๊ะ ไปจนถึงจาน ชาม หลากหลาย 
รูปแบบ รวมถึงผลิตภัณฑ์แต่งบ้าน แต่ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะหลากหลาย
เพียงใด สิ่งสำาคัญที่แบรนด์ดอยตุงเน้นตั้งแต่แรกเริ่ม และพยายาม
ถ่ายทอดไปสู่ชุมชนมาโดยตลอด คือ เรื่องคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง
แบรนด์ดอยตุงไม่ได้ให้ความสนใจเพียงข้ันสุดท้ายของการผลิตเท่านั้น 
แต่ให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการ เพราะ
คุณภาพมาตรฐานเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะนำาแบรนด์และชุมชนดอยตุงไป
สู่ความยั่งยืน

เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
ของผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ดอยตุง มลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ จงึรว่มมอืกบั
อเิกยี (IKEA) ในฐานะหุ้นสว่นการพฒันา เพือ่นำามาตรฐานการออกแบบ
และผลิตของอิเกียมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของแบรนด์ 
ดอยตงุ และในทางกลบักนั เพือ่นำาผลติภณัฑท์อ้งถ่ินทีเ่กดิจากฝีมอืของ
ชุมชนดอยตุงไปสู่ตลาดสากล อิเกีย เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่าย
เฟอรน์เิจอรแ์ละผลติภณัฑต์กแตง่บา้นชัน้นำาจากประเทศสวเีดน มสีาขา
กระจายทัว่โลก และใหค้วามสำาคญักบัการจำาหนา่ยผลติภณัฑท์ีเ่ขา้ถงึได้
โดยมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และออกแบบโดยคำานึงถึงความต้องการ
ของลูกค้าเป็นสำาคัญ อิเกียเริ่มโครงการ Next Generation เพื่อ 
เฟ้นหาธุรกิจที่ ให้ความสำาคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
จากทัว่โลกเพือ่มาเปน็พนัธมติรกบัอเิกยี ซึง่เปน็การเปดิโอกาสใหธ้รุกจิ 
ขนาดเล็กสามารถนำาเสนอสินค้างานมือจำานวนจำากัดสู่ตลาดโลกได้ 
และเปิดโอกาสให้อิเกียสนับสนุนชุมชนได้โดยตรง
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ดว้ยวธิคีดิทีส่อดคลอ้งกนัเรือ่งการพฒันาคนในชมุชนและการดแูลรักษา
สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือระหว่างแบรนด์ดอยตุงและอิเกียภายใต้
โครงการ Next Generation จึงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยอิเกียเดินทาง
มาศึกษาดูงานเพ่ือให้เข้าใจแนวคิดการพัฒนาและการดำาเนินธุรกิจ 
เพื่อสังคมของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จนเกิดการแลกเปลี่ยน 
นักออกแบบ และดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายให้อิเกียเป็นครั้งแรก 
ในประเทศไทย การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับอิเกียทำาให้แบรนด์ 
ดอยตุงนำามาตรฐานไอเวย์ (IWAY) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำาให้
เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตทั้งกระบวนการให้ใส่ใจในรายละเอียด 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนสภาวะและคุณภาพชีวิตในการทำางาน
ทุกข้ันตอน ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้สารเคมีให้เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
นอ้ยทีส่ดุ มาตรฐานการจดัเกบ็สารเคม ีการลดมลพษิทางเสยีงตอ่ชมุชน 
เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การบำาบัดนำ้าเสียด้วยวิธีการทางธรรมชาติ 
ที่ศูนย์ผลิตและจำาหน่ายงานมือทำาอยู่เป็นปกติก็ได้รับการรับรอง 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานไอเวย์ด้วย อีกทั้ง มาตรฐานนี้ได้รับการ 
สื่อสารไปยังพนักงานและได้รับการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง

ปัจจุบัน แบรนด์ดอยตุงและอิเกียมีผลิตภัณฑ์ร่วมกันเป็นคอลเล็กชั่น 
ที่ 6 โดยในปี 2558 นี้ ชื่อว่า “VALBALANS” เป็นภาษาสวีเดน 
แปลว่า ความสมดุลที่ดี (Well Balance) โดยจำาหน่ายใน 4 ประเทศ 
ได้แก่ ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และออสเตรีย

ความร่วมมือระหว่างแบรนด์ดอยตุงและอิเกียส่งผลเชิงบวกต่อ 
การพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะชุมชนดอยตุง และเปิดโลก
ของชุมชนดอยตุงอย่างมหาศาล จากชุมชนท่ีเร่ิมจากการต่อยอด 
ทักษะงานมือพื้นฐาน มาเป็นผลิตงานมือกึ่งอุตสาหกรรม จนปัจจุบัน 
อยู่ในระดับทีน่ำามาตรฐานสากล ซึง่เปน็ทีย่อมรบัทัว่โลก โดยสิง่ทีส่ำาคัญ
ที่สุด คือ ชุมชนดอยตุงมีโอกาสเรียนรู้วิธีการทำางานมาตรฐานสากล 
เข้าใจและได้รับการปลูกฝังจากการปฏิบัติจริงเรื่องผลกระทบของ 
การทำางานของตนตอ่สิง่แวดลอ้มและโลก ซึง่จะกลายเปน็ความตระหนกั
รู้และคุณค่าติดตัวของคนในชุมชน และพื้นฐานของการสร้างธุรกิจ 
เพื่อสังคมขนาดย่อมของตนหรือประกอบอาชีพใดๆ ก็ตามในอนาคต
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