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ท�ำไมตอ้งท�ำงำนพฒันำที่
โครงกำรร้อยใจรักษ์
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กำรปรำบปรำมอย่ ำง เดี ยว ไม่
สำมำรถแก้ปัญหำยำเสพติดอย่ำง
ยั่งยืนได้
	 ปญัหายาเสพตดิเปน็ปญัหาความม่ันคง
ในรูปแบบใหม่	ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ความมัน่คงของชาติ	ปัจจุบัน	ปัญหายาเสพตดิ
เปลี่ยนรูปแบบจากพืชเสพติดเป็นยาเสพติด
สังเคราะห์	จึงทวีความรุนแรงขึ้น	เพราะผลิต
ในทีจ่�ากดัได	้ใชเ้วลาสัน้ลง	แพรก่ระจายรวดเรว็	
และส่งผลรุนแรง	สถิติจากส�านักงานว่าด้วย 
ยาเสพตดิและอาชญากรรมแหง่สหประชาชาติ	
หรือ	UNODC	พบว่าในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา	
ปริมาณการจับกุมยาบ้าและยาไอซ์ในภูมิภาค
เพ่ิมขึ้นจาก	8	ตันในปี	2551	เป็น	70	ตันในป	ี
2560	และคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมเป็น	132	ตัน
ในปี	2570	หรือเพิ่มขึ้น	16	เท่าในระยะ	20	
ปี	โดยภายในปี	2560	ปีเดียว	ยาเสพติดใน
ภูมิภาคคิดมูลค่าเป็น	495,000	ล้านบาท	เข้า
มาในประเทศไทย	26%	หรือ	126,895	ล้าน
บาทต่อปี	ส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดงบประมาณ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอีก	13,226	ล้าน
บาท	ประกอบกับค่าเสียโอกาสของผู้ถูกคุมขัง
ด้วยคดียาเสพติดอีก	26,621	ล้านบาท	ดังนั้น	
ประเทศไทยสูญเสียให้กับยาเสพติดถึงปีละ	
166,742	ล้านบาท

	 ปัญหายาเสพติดไม่เพียงเก่ียวโยงและ
ส่งผลกระทบต่อประเทศทางด้านเศรษฐกิจ
เท่านั้น	ยังส่งผลกระทบต่อมิติทางสังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	เช่น	อาชญากรรม	ความรุนแรง
ในครอบครัว	การเผาให้เกิดไฟป่า	ทั้งนี้ทั้งนั้น	
ตัวแปรที่ส�าคัญที่สุด	คือ	คน	ความยากจนมัก
เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพติด	ดงัน้ัน	การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจงึ
ต้องแกท่ี้รากเหง้า	น่ันคอื	ความยากจนและขาด
โอกาส	หากคนมทีางเลอืกในการประกอบอาชพี
สุจริต	สามารถเลี้ยงดูครอบครัว	ส่งลูกเรียน	
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ย่อมไม่อยากเข้าไปยุ่ง
เกีย่วกบัยาเสพตดิ	หรอืการกระท�าผดิกฎหมาย
ใดๆ	ให้เกิดความเสี่ยง	อันตราย	และไม่มั่นคง

	 ด้วยเหตุนี้	การแก้ไขปัญหายาเสพติด
จงึตอ้งผสานระหว่างการพฒันาและการปราบ
ปราม	โดยการพัฒนาต้องเป็นไปอย่างมั่นคง
และยัง่ยนื	เพือ่ใหม้ัน่ใจจรงิๆ	วา่คนหรอืชุมชนท่ี
เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิจะสามารถด�าเนนิชวีติได้
อย่างดี	มีเกียรติ	มีศักดิ์ศรี	และไม่ต้องหันกลับ
ไปพึ่งพายาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอีกต่อ
ไป	ดงันัน้	แนวทางการแก้ไขปญัหายาเสพตดิที่
โครงการร้อยใจรักษ์จึงบูรณาการทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้การพัฒนาน�า	อย่างไรก็ตาม	
ต้องแยกแยะว่าการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น
เป็นเพราะยากจนและไม่มีทางเลือกหรือไม	่
หรือเป็นเพราะความโลภ	ดังน้ัน	หากให้โอกาส
ในการประกอบอาชีพสุจริตและเป็นอาชีพท่ี
มั่นคง	ให้โอกาสกลับตัวแล้ว	แต่ยังคงยุ่งเก่ียว
กับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอยู่	ก็จ�าเป็น
ต้องน�ากฎหมายมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

แก้ปัญหำทั้งด้ำน Demand และ 
Supply ไปพร้อมๆ กัน
	 โครงการร้อยใจรักษ์	เป็นโครงการเพื่อ
ร้อยใจทุกคนเข้ามาร่วมกันท�างานเพื่อความ
ผาสุก	มั่นคง	และยั่งยืนของชุมชนและสังคม	
โดยมมีลูนิธแิมฟ่า้หลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ	์
เป็ นหน่ วยง านหลั ก ในการด� า เนิ น ง าน	 
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ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด	(ป.ป.ส.)	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ชุมชน	สร้างอาชีพทางเลือกที่สุจริตและหลาก
หลาย	ลดรายจา่ย	เพิม่รายไดร้ะยะสัน้	และวาง
รากฐานสู่รายได้ที่ม่ันคงในระยะยาว	พัฒนา
ด้านการศึกษา	และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ลด
ความเสีย่งในการกลบัไปคา้ยาเสพตดิของคนใน
ชุมชน	ที่เป็น	ด้านอุปทาน	(Supply)	ควบคู่ไป
กับกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ	ลดจ�านวน
ผู้ใช้	ผู้เสพ	ผู้ติดยาเสพติด	หรือด้านอุปสงค์	 
(Demand)	เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งสมดลุ
และยั่งยืน		

ให้โอกำสท�ำอำชีพสุจริต และคืน
ศักดิ์ศรี
	 ภายหลังจากการจับกุมและด�าเนินคดี
นายเล่าต๋า	แสนลี่	เม่ือวันที่	11	ตุลาคม	2559	
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	 
นเรนทริาเทพยวด	ีกรมหลวงราชสารณีิสริพัิชร-	
มหาวัชรราชธิดา	ซึ่งทรงเป็นอัยการด�าเนิน
คดียาเสพติดของนายเล่าต๋าและเครือข่าย	
ทรงเข้าใจถึงบริบทปัญหาและผลกระทบจาก 
ยาเสพติดในพื้นที่เป็นอย่างดี	ทรงเล็งเห็น
ว่า	ควรน�าการพัฒนาเข้ามา	เพื่อสร้างโอกาส
และทางเลือกในการด�ารงชีวิตให้ประชาชน
ในพื้นที่	ให้ชุมชนมีทางเลือกในการประกอบ
อาชพี	สรา้งรายได้อยา่งสจุรติ	ถอืเป็นแนวทาง
ส�าคญัในการแก้ปัญหายาเสพติดในพืน้ท่ีอยา่ง
ยั่งยืน	จึงทรงชักชวนให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	ระหว่างการประชุม	
CND	(United	Nations	Commission	on	
Narcotic	Drugs)	น�าต้นแบบการพัฒนาทาง

เลือก	จากโครงการพฒันาดอยตุงฯ	มาประยกุต์
ใช้ที่บ้านห้วยส้าน	ดังพระราชกระแสรับสั่งเมื่อ 
วันที่	18	ตุลาคม	2561	ซึ่งทรงอธิบายให้คณะ
กรรมการและอนกุรรมการโครงการรอ้ยใจรกัษ์	
เข้าใจถึงที่มาที่ไปของโครงการ	ความตอนหนึ่ง	
ดังนี้	

	 “ในระหว่างการด�าเนินการ	ได้รับทราบ
ขอ้มลูเก่ียวกบัคดแีละพืน้ทีห่ลายอยา่งจากการ
ท�างานกบัทีมกองบญัชาการปอ้งกนัและปราบ
ปรามยาเสพติด	(บช.ปส.)	ซึ่งท�างานอย่าง 
เขม้ขน้เพือ่ให้ด�าเนนิคดีอยา่งแนน่หนาและเปน็
ธรรม	แตค่นอืน่ทีเ่หลอืในพืน้ทีจ่ะท�าอยา่งไรต่อ	
เปน็ค�าถามส�าคญัท่ีจะตอ้งหาทางแกป้ญัหาให้
คนเหล่านี้ด้วย	เป็นที่รู้กันว่าในพื้นที่มีปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติดทั้งผู้เสพ	ผู้ค้ารายใหญ่	ราย
ย่อย	ปัญหามีมานานและเรื้อรัง	ผู้ค้ารายใหญ่
และรายยอ่ยไดถ้กูด�าเนินการโดยกฎหมายแลว้	
แต่ถ้าไม่ได้ป้องกันหรือด�าเนินการด้านอื่นใน
พื้นท่ีเลย	ก็จะมีผู้ร้ายใหม่ๆ	เกิดขึ้นมา	ถ้าหาก
ใช้การปราบปรามอย่างเดียว	อาจสร้างความ
ไม่ไว้วางใจและสร้างความต่อต้านและเกลียด
ชังต่อเจ้าหน้าที่ได้	ซึ่งจะท�าให้ปัญหาเกิดข้ึน
อีก	การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อาจไม่
สามารถแก้ปัญหาปากท้องในระยะยาวและไม่
สามารถเรียกคืนศักดิ์ศรีของชาวบ้านกลับคืน
มาได้	ปัญหาเรื่องปากท้อง	การศึกษา	ที่ยัง
คงมีอยู่ในพื้นที่จะกลายเป็นปัจจัยหนุนให้ชาว
บา้นหวนกลบัไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิอกีครัง้	
เพราะสามารถหาเงินได้มากกว่าการประกอบ
อาชีพสุจริต	หากยังไม่สร้างให้เกิดศักดิ์ศรีขึ้น
ในชุมชน	และสังคมภายนอกยอมรับชาวบ้าน
ห้วยส้าน	จึงคุยกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ในการ
ประชุมของ	UNODC	ที่เวียนนา	เพื่อน�าการ
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พฒันาเขา้มาแก้ไขรากฐานของปญัหา	และดวู่ากฎหมายและการพัฒนา
จะเดินไปคู่กันได้อย่างไรบ้าง	เมื่อห้ามไม่ให้ท�าผิดกฎหมาย	จะให้เขาท�า
อะไร	จึงเกิดโครงการร้อยใจรักษ์	เพื่อร้อยใจทุกคนเข้ามาร่วมกัน	ร้อยใจ 
เพื่อความเจริญของชุมชนและสังคม	โดยไม่เพียงชาวบ้านเท่านั้นแต่
หมายถึงหน่วยงานอื่นๆ	ท่ีเกี่ยวข้องด้วย	มีค�าถามท่ีโดนถามบ่อยว่าช่วย
คนค้ายาท�าไม	ค�าตอบคือ	น�้ากิน	น�้าใช้	และอาชีพ	เป็นสิทธิพื้นฐานที่คน
ไทยทกุคนควรม	ีเราจะไมใ่หน้�า้กนิน�า้ใชเ้ขาหรอื	เขาไมใ่ชค่นไทยหรอื	ตรงนี้	
ต้องแยกให้ถูกว่าคนท�าผิด	ก็ต้องจัดการตามกฎหมาย	ส่วนคนอื่น	เราก็
ต้องท�าพัฒนาไปด้วย	ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะไม่บังคับใช้กฎหมาย	และ
ไมไ่ดห้มายความวา่เราไมป่อ้งกนัและปราบปราม	แตต่อ้งมาช่วยกนัหาวา่	
การบังคับใช้กฎหมาย	การปราบปราม	และการพัฒนา	มันจะไปด้วยกัน
ได้อย่างไร	ร้อยใจรักษ์จึงได้เริ่มต้น	ด้วยการที่คุณชายเข้ามาหยั่งเสียงใน
พื้นที่ก่อน	ตอนนั้นเรายังไม่ได้เข้ามาเพราะคดีของนายเล่าต๋ายังไม่เสร็จ	
เม่ือคดีเสร็จแล้วเราจึงเข้ามา”	(ความตอนหนึ่ง	จากพระราชด�ารัสของ	
สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ	เจา้ฟา้พัชรกติยิาภา	นเรนทริาเทพยวดี	กรมหลวง
ราชสารณิสีริพิชัร	มหาวชัรราชธดิา	ตอ่คณะกรรมการและอนกุรรมการ
โครงการร้อยใจรักษ์	เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2561)
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ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร
วัตถุประสงค์

	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ตามศาสตรพ์ระราชา	โดยน�าการพฒันาทางเลอืก	(Alternative	Development)	
มาปรบัใชแ้กป้ญัหายาเสพตดิและส่ิงผดิกฎหมายอืน่ๆ	อย่างย่ังยืน	โดยมเีปา้
หมายระยะยาวคือ	พัฒนาโครงการร้อยใจรักษ์ให้เป็นต้นแบบการแก้ปัญหา
ยาเสพติดในบริบทสังคมเมืองอย่างยั่งยืน	ด้วยการใช้การพัฒนาทางเลือก
เชงิพืน้ทีร่ะยะยาวแบบบรูณาการและรอบดา้น	ทัง้ในมติด้ิานเศรษฐกจิ	สงัคม
และสิ่งแวดล้อม	จนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ขยายผลในพื้นที่อื่นได้ต่อไป	

 ระยะเวลำด�ำเนินกำร

	 ปีงบประมาณ	2561	–	2572	(ระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น	12	ปี)

ขอบเขตพื้นที่โครงกำรร้อยใจรักษ์
ต�ำรำแม่ฟ้ำหลวง เป็นกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ จึงขยำยจำก 
หมู่บ้ำนห้วยส้ำนให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน�้ำทั้งหมด 
	 แม้จุดเริ่มต้นของโครงการจะมุ่งไปท่ีหมู่บ้านห้วยส้าน	แต่การพัฒนา
ตามต�าราแม่ฟ้าหลวงนั้น	เป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่	นั่นคือ	ไม่จ�ากัดด้วย
ขอบเขตการปกครอง	แต่จะยึดลุ่มน�้าหรือขอบเขตของการใช้ทรัพยากรร่วม
กันเป็นตัวตั้ง	เพื่อให้สามารถด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุม
เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมได้	โครงการร้อยใจรักษ์จึงด�าเนินงานในลุ่มน�้า
ห้วยส้าน	และลุ่มน�้าห้วยเมืองงาม

ขนำดพื้นที่ / หมู่บ้ำน / ครัวเรือน / ประชำกร
	 โครงการร้อยใจรกัษ	์ครอบคลมุพืน้ท่ี	37,119	ไร	่ประกอบดว้ย	4	บา้นหลัก	
ได้แก่	บ้านห้วยส้าน	บ้านเมืองงามเหนือ	บ้านเมืองงามใต้	และบ้านสุขฤทัย	
และ	20	หย่อมบ้านย่อย	ได้แก่	กอแอ	โป่งน�้าร้อน	ยะผ่า	หย่าเก๊อะ	อาเพียง	
สี่หลัง	ห้วยเต่า	ฮ้าฮก	บะหลา	หัวน�้า	สามหลัง	สิงคโปร์	อาเทอ	ป่ากล้วย	
แสนสุข	กลางนา	อาซู	เล่าอัง	ห้วยป่าแขม	และสบงาม	ต�าบลท่าตอน	อ�าเภอ
แมอ่าย	จงัหวดัเชยีงใหม	่ประชากรอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีประมาณ	1,067	ครวัเรอืน	
4,297	คน
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สภำพปัญหำในพื้นที่
พื้นที่เปรำะบำง มีอิทธิพลของผู้ค้ำ
ยำเสพติด กำรกดขี่และเอำรัดเอำ
เปรียบชำวบ้ำนกระทบต่อควำม
มั่นคงของชำติ
	 หมู่บ้านห้วยส้าน	เป็นพื้นที่เปราะบาง	
เพราะเป็นหมู่บ้านหน้าด่านของชายแดนไทย	
และอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตยาเสพติด	จึงกลาย
เป็นจุดพักและกระจายยาเสพติดที่ส�าคัญ	โดย
มนีายเล่าตา๋	แสนลี	่ซึง่เป็นอดีตผูใ้หญ่บ้านหว้ย
ส้าน	เป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่	มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เครอืขา่ยยาเสพตดิกลุม่ส�าคญัในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้	อย่างขุนส่า	และมีเครือข่าย
กระจายยาเสพติดทั่วประเทศ	

	 นายเล่าต๋า	แสนล่ี	เป็นเป้าหมายส�าคัญ
ในการด�าเนนิคดยีาเสพตดิของประเทศไทย	แม้
ในอดีตเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติด	แต่ก็ได้
รับการปล่อยตัวในที่สุด	ท�าให้ชาวบ้านในพื้นท่ี
เกรงกลัวต่ออิทธิพลของนายเล่าต๋าและพรรค
พวกมากขึ้น	บ้านห้วยส้านจึงเปรียบเสมือน
พืน้ทีต่อ้งหา้ม	ท่ีไม่มีใครกลา้เขา้ไป	ไม่วา่จะเปน็
หน่วยราชการหรือบริษัทร้านค้า	เว้นเพียงแต่
เครอืขา่ยของนายเลา่ต๋าและพรรคเท่าน้ัน	นาย
เล่าต๋าและพรรคพวกปกครองหมู่บ้านด้วยกฎ
ของตนเอง	กดขี่รีดไถ	และมักได้ยินชาวบ้าน
เล่าถึงการปาดห	ูปาดคอ	และฆา่	ในสมยัทีน่าย 
เล่าต๋า	และลูกชายคือนายวิจารณ์	แสนลี	่
ปกครองหมู่บ้านอยู่เสมอ	สร้างความหวาด
กลวัและหวาดระแวงใหก้บัชาวบ้านและหมูบ่า้น
รอบข้างอย่างยิ่ง	ในขณะเดียวกัน	ชาวบ้านใน
หมู่บ้านห้วยส้านก็ใช้อิทธิพลของนายเล่าต๋า 

ซึ่งแผ่นขยายไปถึงท่ีอ�าเภอแม่อาย	อ�าเภอฝาง	
ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับยาเสพติด	 
ทุกหลงัคาเรอืนลว้นเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิทัง้นัน้	
และแต่ละหลังคาเรือนก็มีเครือข่ายของตนเอง

ปัญหำพื้นฐำน ควำมเหล่ือมล�้ำและ
ขำดแคลนทรัพยำกร 
	 แม้พื้นที่โครงการฯ	จะประสบปัญหา
เรือ่งยาเสพตดิอยา่งรนุแรง	แตป่ญัหาพืน้ฐาน	
เช่น	น�้า	ดิน	ป่า	ความยากจน	ก็เป็นปัญหา
ส�าคัญของพื้นท่ีเช่นเดียวกัน	ในพื้นที่ประสบ
กับปัญหาด้านทรัพยากร	ท้ังเรื่องน�้า	ที่ขาด
การบริหารจัดการท่ีดี	 ส่งผลให้มีน�้าทิ้งลง
แม่น�้า	และไมเ่พยีงต่อการเกษตรในชว่งฤดแูลง้	 
เรือ่งดนิ	ทีม่คีวามเสือ่มโทรม	ซึง่เปน็ผลจากการ
ท�าเกษตรเชิงเดี่ยว	ใช้สารเคมีในปริมาณมาก	
เรือ่งการเกษตร	ทีร่าคาผลผลติต�า่	หรอืมคีวาม
ผนัผวนตามตลาด	ขาดความรูเ้รือ่งการแปรรปู
เพิม่มลูคา่	และเรือ่งปศสัุตว์	ท่ีไมม่คีวามรูเ้รือ่ง
สายพันธุ์สัตว์	การเลี้ยงดูที่ดี	ขาดการบริหาร
จดัการอยา่งครบวงจร	สง่ผลให้ปศสุตัวม์อีตัรา
การตายสูง	

พัฒนำโครงกำรร้อยใจรักษ์ให้เป็น 
ต้นแบบกำรแก้ปัญหำยำเสพติด
ในบริบทสังคมเมืองอย่ำงยั่งยืน
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แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมส�ำเร็จของดอยตุง 
	 “ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดี	แต่ที่ เขา 
ไม่ดี	 เพราะขาดโอกาสและทางเลือก”	คือ	 
พระราชด�ารัสของสมเด็จย่า	และพื้นฐานของ
การพัฒนาทางเลือกที่โครงการพัฒนาดอย
ตงุฯ	สมเดจ็ยา่ทรงเลง็เหน็วา่	ปญัหาตา่งๆ	บน
ดอยตุง	ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝิ่น	ค้ายาเสพติด	 
กองก�าลังตดิอาวธุ	ตดัไมท้�าลายปา่	คา้ประเวณี	
ล้วนเป็นปลายเหตุทั้งสิ้น	รากเหง้าที่แท้จริง
ของปัญหา	คือ	ความยากจนและขาดโอกาส	

	 พื้นที่ดอยตุง	เป็นเขาหัวโล้น	ส่วนใหญ่
เป็นไร่หมุนเวียน	อีกทั้งยังอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของกองก�าลังตดิอาวุธ	คนในพืน้ทีไ่มม่สัีญชาต	ิ

ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานใดๆ	ไม่ได้รับการ
ศึกษา	 ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่พ่ึงพา 
ยาเสพติด	คือ	ฝิ่น	เพื่อการรักษาและอยู่รอด	
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	จึงเริ่มต้นด�าเนิน
โครงการพัฒนาด้วยการบูรณาการภารกิจ
ของ	35	กรม	6	กระทรวง	โดยเริ่มต้นจากการ
เข้าใจชุมชนและรู้จริง	จึงส�ารวจข้อมูลในพื้นที่
โดยสอบถามทุกครัวเรือนและส�ารวจกายภาพ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด	รวมถึง
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพจากสภาพ
ภูมิสังคม	และภูมิปัญญาของพื้นท่ี	เพื่อให้ชาว
บ้านมีรายได้	พอกินอยู่ได้โดยไม่เจ็บป่วย	จาก
นัน้โครงการฯ	เริม่ตน้ฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติ
พร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิต	โดยเน้น
การแปรรูปเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่มูลค่า	
เพื่อสร้างรายได้ระยะยาว	ส่งผลให้เกิดธุรกิจ 
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เพื่อสังคมภายใต้แบรนด์ดอยตุง	ปัจจุบัน	โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	เน้น
การส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความสามารถในการสานต่อแนวคิดการ
พัฒนา	และมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่ง
แวดล้อม	ดังแนวพระราชด�าริของสมเด็จย่าที่ว่า	“ช่วยเขาให้เขาช่วยตัว
เขาเอง”

3S Model: กำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน บนหลัก
เหตผุล โดยมกีระบวนกำรทีย่ดึคนเปน็ศนูย์กลำง เพือ่ให้
เขำ “ช่วยเขำให้เขำช่วยตัวเขำเอง” นั่นคือ ควำมยั่งยืน
 กำรพัฒนำขั้นอยู่รอด (Survival)	ท่ีเน้นการเข้าถึงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	ได้แก่	น�้า	ดิน	ป่า	สาธารณูปโภค	และ
สาธารณสุข	พร้อมๆ	กับกิจกรรมพัฒนาเพื่อลดรายจ่าย	และเพิ่มรายได้
ในการประกอบอาชีพสุจริต	เพื่อให้คนในพื้นท่ีมีรายได้เพียงพอต่อการ
อปุโภคและบรโิภค	“ไมต่อ้งกูก้นิ	กูใ้ช”้	และบกุรกุท�าลายระบบนเิวศเพิม่ขึน้ 
	อีกทั้งเริ่มบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน

 กำรพฒันำขัน้พอเพยีง (Sufficiency)	เน้นการเพิม่ผลติภาพและ 
มลูคา่ของผลผลิตและการบรกิาร	เพือ่ใหค้นในพืน้ท่ี	“พอกนิ	พอใช”้	มรีาย
ได้และการออมที่มั่นคง	สามารถปลดหนี้ได้บางส่วนหรือทั้งหมด	มีการ
ศึกษาสูงขึ้น	รู้สิทธิและหน้าที่	ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน	สืบสาน
วฒันธรรม	ตลอดจนรว่มกนับรหิารจดัการ	อนุรกัษ	์และฟืน้ฟรูะบบนเิวศ

 กำรพัฒนำขั้นยั่งยืน (Sustainability)	เน้นพัฒนาให้คนใน
พืน้ท่ีมภีมูคิุม้กันตามแนวพระราชด�ารฯิ	เชน่	มหีลกัประกนัในชวิีต	มคีวาม 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม	ยึดหลักธรรมาภิบาล	จัดการระบบนิเวศอย่าง
ยัง่ยนื	ชมุชน	“คดิเปน็	ท�าเปน็”	สามารถสานตอ่แนวคดิการพฒันา	แก้ไข
ปัญหา	ต่อยอดด้วยชุมชน	รวมท้ังให้การช่วยเหลือ	แบ่งปัน	ถ่ายทอด
ความรู้ให้คนในและนอกชุมชน

	 ทัง้นี	้แตล่ะชมุชนมทีนุทางธรรมชาตแิละทุนทางอาชพีแตกต่างกัน	
ส่งผลให้ระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกันไปด้วย	บางชุมชนอาจอยู่ระดับ
อยู่รอด	คือมีชีวิตที่ไม่อดอยาก	มีอาหารพอกินตลอดทั้งปี	ไม่มีหน้ีสินที่
เกดิจากการกูเ้พือ่มาซือ้อาหารหรอืใชจ้า่ยในครวัเรอืน	บางชุมชนอาจอยู่
ระดับพอเพยีง	คอื	สามารถช�าระหน้ีอย่างสม�า่เสมอ	เพราะเริม่มรีายไดท้ี่
ต่อเน่ืองมากขึน้	มกีารศกึษาท่ีด	ีชวีติสุขสบายมากขึน้	และบางชมุชนอาจ
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ก�าลังกา้วไปสูร่ะดบัยัง่ยนื	คอื	มเีงนิออมในครวั
เรือน	มีหลักประกันทั้งทางด้านรายได้	สุขภาพ	
การศึกษา	และสามารถยืนอยู่บนล�าแข้งของ
ตนเองได้อย่างม่ันคง	จนต่อยอดไปสู่การเป็น
เจ้าของกิจการได้ในอนาคต	ดังน้ัน	สิ่งส�าคัญ
ของการพัฒนา	คือการศึกษาและวิเคราะห์ว่า	
ชุมชนอยู่ในระดับไหน	ต้องเติมเต็มจุดใดบ้าง	
จึงจะวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที	่
อย่างค่อยเป็นค่อยไป	บนพื้นฐานที่มั่นคงแต่
ยดืหยุน่เพยีงพอท่ีจะรองรับกบัการพฒันาของ
ชมุชนทีมี่ระดับการพฒันาแตกต่างกนัในแตล่ะ
ด้าน	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ	“ช่วยเขำ
ให้เขำช่วยตัวเขำเอง”	ได้อย่างแท้จริง

	 ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเอง	ถือเป็นความ
ยั่งยืนของการพัฒนา	เพราะชุมชนสามารถ
ด�าเนินการสานต่อ	และต่อยอดการพัฒนา
ต่อไปด้วยตนเอง	คิดเป็น	วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาเอง	และพึ่งพาตนเองได้	ทั้งนี้ 	การ
พัฒนาจ�าเป็นต้องเดินคู่ไปกับชุมชน	ตั้งแต่
การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมตั้งแต่
เริม่โครงการ	ท�าให้ดูเป็นตัวอยา่ง	พาท�า	พรอ้ม
พัฒนาทักษะและแนวคิดของชุมชนด้านการ
พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป	กระทั่งในที่สุด	
เปน็ผูใ้หค้�าปรกึษาในขณะทีช่มุชนเปน็ผูล้งมอืท�า	

กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ ครอบคลุมทุก
มิติกำรพัฒนำ
	 ห ลั ก ก า ร ท� า ง า น ข อ ง มู ล นิ ธิ 
แม่ฟ้าหลวงฯ	คือ	มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นท่ี	
ด�าเนินโครงการทั้งลุ่มน�้า	(Area	based)	
ครอบคลุมทุกมิติ	ทั้งการพัฒนาระบบน�้า 
เกษตร	 ปศุ สัตว์ 	 หัตถกรรม	 การศึกษา	
สาธารณสุข	การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม	 

และการท่องเที่ยว	เพื่อสร้างรายได้ท่ีมั่นคงใน
ระยะยาว	ตอบโจทย์ความต้องการของชมุชนใน
ทุกกลุ่มระดับรายได้	รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี	
ประกอบอาชีพสุจริต	มีภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติด 
และส่ิงผดิกฎหมายอืน่ๆ	อย่างย่ังยืน	และเข้าถึง 
ทรัพยากรต่างๆ	ในชุมชนอย่างเป็นธรรม	ซึ่ง
เป็นการตั้งอยู่บนหลักการพัฒนาอย่างสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง	การค�านึงถึงผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการท�างาน

Rule of law หลักนิติธรรม
	 การด�าเนินงานภายใต้หลักนิติธรรม	
มีส่วนช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน	
เน่ืองจากระเบียบต่างๆ	ชุมชนเป็นผู้ยินยอม	
และยอมรบั	สง่ผลใหก้ารบงัคับใชร้ะเบยีบ	หรอื
กฎหมายด�าเนินไปด้วยความเป็นธรรม	เท่า
เทียม	ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั	ิสามารถตรวจสอบ
ได้	

ไม่มีใครอยำกเป็นคนไม่ด ี
แต่ที่เขำไม่ด ี

เพรำะขำดโอกำสและทำงเลือก
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กำรพัฒนำในพื้นที่โครงกำรร้อยใจรักษ์
กำรเริ่มต้นโครงกำรร้อยใจรักษ์ 
	 เม่ือวันท่ี	15	มีนาคม	2560	ในการประชุม	Commission	on	
Narcotic	Drugs	(CND)	ณ	กรุงเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	สมเด็จ-
พระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวงราช-	
สารณิสีริพิชัร	มหาวชัรราชธดิาวด	ีทรงมรีบัสัง่กบัหมอ่มหลวงดศินัดดา	 
ดิศกุล	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ว่า	ทรงมีพระ
ประสงค์ให้มูลนิธิฯ	เข้าไปด�าเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่
บ้านห้วยส้าน	ต�าบลท่าตอน	อ�าเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	เพ่ือน�า
ประสบการณจ์ากโครงการพฒันาดอยตงุฯ	ไปปรบัใชใ้นการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่	
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	 จากนั้น 	 ในวันท่ี 	 9	 ตุลาคม	 2560	
เลขาธิการ	ป.ป.ส.	และเจ้าหน้าที่ขอเข้าพบ	
ม.ร.ว.	ดศินดัดา	ดศิกลุ	ประธานกรรมการมลูนิธิ 
แม่ฟ้าหลวงฯ	เพื่อขอให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	
เป็นผู้ด�าเนินโครงการพัฒนาทางเลือกที่บ้าน
หว้ยส้าน	ม.ร.ว.	ดศินดัดา	รบัท่ีจะท�าโครงการ	
50%	อีก	50%	ขอไปถามชาวบ้านก่อนว่า	
อยากให้โครงการเข้าไปหรือไม่	ที่ประชุมจึงได้
ก�าหนดให้จัดประชุมชาวบ้านและหน่วยงาน
ต่างๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง	ในวันท่ี	15	พฤศจิกายน	
2560	เพือ่รบัฟงัปญัหาและความตอ้งการของ
ชมุชน	พรอ้มทัง้ใหชุ้มชนตดัสนิใจวา่จะใหม้ลูนธิิ
แม่ฟ้าหลวงฯ	เข้าไปด�าเนินงานหรือไม่

ม.ร.ว. ดิศนัดดำ  
รับที่จะท�ำโครงกำร 50%

 อีก 50% ขอไปถำมชำวบ้ำนก่อน
ว่ำอยำกให้โครงกำรเข้ำไปหรือไม่
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บรรยำกำศวันประชำคม 
	 วนัที	่15	พฤศจกิายน	2560	เปน็วนัประชาคมชาวบา้น	ซึง่เปน็การ 
บูรณาการความรว่มมือระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐทัง้	3	ระดบัจากสว่นกลาง	
สว่นภมูภิาค	และทอ้งที	่ทอ้งถิน่	จ�านวน	263	คน	และชาวบา้น	208	คน	รวม 
ผู้เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน	471	คน	จาก	64	หน่วยงาน	โดยเปิดโอกาสให้ 
ชาวบ้านแสดงความเห็นของตนเองว่า	ต้องการให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	
เข้าไปท�าโครงการในพื้นที่หรือไม่	ปัญหาและความต้องการเร่งด่วนคือ
อะไร	ชาวบ้านมีความคิดเห็นอย่างไร	และเพื่อแสดงให้ชาวบ้านทุกคน
เห็นว่าจากพื้นที่ท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลมืด	ไม่มีใครเข้ามายุ่ง	ต่อไปนี้หน่วย
ราชการทุกหน่วยงานจะเข้ามาพร้อมเพรียงกัน	เปิดพื้นท่ีให้เป็นที่สว่าง	
และโปร่งใส	

กจิกรรม Quick Hit เร่ิมตน้จำกปญัหำของชุมชน (ระบบ
น�้ำ) จนเกิดเป็นกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน 
ในพื้นที่และชุมชน
	 เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ประจ�าในพื้นท่ีทันทีหลังการ
ประชาคม	เพื่อวางแผนการส�ารวจระบบน�้า	เพราะเป็นปัญหาที่ชาวบ้าน
บอกในประชาคมว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน	จากการส�ารวจพบว่า	ระบบ
การกักเก็บ	และระบบส่งน�้าในบ้านห้วยส้านมีปัญหา	ส่งผลให้น�้าอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนไม่เพียงพอ	แย่งน�้ากันในช่วงฤดูแล้ง	ต้นทุนน�้าไม่
สะอาด	ขาดการดแูล	ชาวบา้นทีม่รีายได้มาก	สามารถเขา้ถงึน�า้ไดม้ากกวา่
คนมีรายได้น้อย	เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการใช้น�้าซึ่งเป็นทรัพยากร
ส่วนรวม	

	 ในวันรุ่งขึ้น	(16	พฤศจิกายน	2560)	จึงเริ่มด�าเนินงานเรื่องน�้า
ทนัท	ีโดยมชีาวบา้น	ทหาร	ต�ารวจ	เจา้หน้าทีป่า่ไม	้รว่มเดนิส�ารวจแหลง่
น�้า	และปริมาณน�้า	โดยหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ	ผลัดเปลี่ยนเข้ามา
ร่วมท�างานด้วยทุกวัน	ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานเร่ิม
ดีขึ้นเรื่อยๆ	จากที่มีความไม่ไว้วางใจต่อกัน	แต่เมื่อมาท�างานร่วมกัน	ทุก
คนต่างร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี	เริ่มมีเสียงหัวเราะและการพูดคุย
ระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานมากขึ้น	การพัฒนาระบบน�้าถือว่า	เป็น
กิจกรรมเห็นผลทันตา	(Quick	Hit)	ท่ีแก้ปัญหาให้ชุมชนได้ทันที	และ
สร้างความเชื่อมั่นระหว่างชุมชนกับโครงการฯ	ได้	
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	 กิจกรรมพัฒนาแรกของโครงการคือ	การสร้างฝาย	บนพื้นที่
ความสูง	930	เมตรเหนือระดับน�้าทะเล	ซึ่งมีปริมาณน�้าเพียงพอที่จะใช้
ในหมูบ่า้นทัง้ป	ีเพือ่อนรุกัษน์�า้และน�าน�า้มาใช้ในการอปุโภคบรโิภค	ระยะ
ทางจากตัวฝายถงึถงัพักน�า้เหนอืหมูบ่า้นยาวถงึ	14	กโิลเมตร	แบกทอ่น�า้
หนักรวม	39	ตัน	และเป็นพื้นที่สูงชัน	ในวันนั้น	ชาวบ้านทุกคน	ทั้งชาย	
หญิง	และเยาวชน	ต่างออกจากบ้านเพื่อรวมตัวกันเดินทางขึ้นไปสร้าง
ฝายรวม	150	คน	หลายคนกล่าวว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเห็น
มากอ่นในชวีติ	และรูส้กึดใีจทีค่นในชมุชนเริม่เหน็ความส�าคญัของการท�า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม	และออกมาช่วยกันท�างานจนส�าเร็จโดยใช้เวลา
เพียง	3	วัน	

	 ฝายนี้ท�าให้ชาวบ้านมีน�้ากินน�้าใช้ตลอดปี	ไม่เกิดปัญหาแย่งชิงน�้า
อกีต่อไป	และชาวบา้นยงัสามารถซอ่มแซมดแูลฝายได้ด้วยตนเอง	เพราะ
ได้อยู่ร่วมและลงมือท�าฝายโดยการ	“พาท�า”	ของเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิแม่ฟ้า
หลวงฯ	ตลอดทุกขัน้ตอน	เมือ่สรา้งฝายส�าเรจ็	จงึด�าเนนิการสรา้งถงัพัก
น�า้	1	ถงั	ปรมิาตร	200	ลกูบากศ์เมตรต่อทนัที		เพือ่กระจายน�า้ไปยงับ้าน
เรือนต่างๆ	ในชมุชน	และเพยีงพอตอ่การบรโิภคของคนทัง้หมูบ่า้น	แมจ้ะ
มกี�าลงัพลจากหนว่ยงานตา่งๆ	มาท�างานกนัอยา่งตอ่เนือ่ง	แตช่าวบ้านก็
ยังเป็นก�าลังหลักในการท�าถังพักน�้า	จนแล้วเสร็จภายใน	23	วันเท่านั้น

หลำยคนกล่ำวว่ำเป็นภำพประวัติศำสตร์ที่ไม่เคยเห็น 
มำก่อนในชีวิต และรู้สึกดีใจที่คนในชุมชนเริ่ม 

เห็นควำมส�ำคัญของกำรท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
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กำรพัฒนำทุกมิติ เพื่อควำมมั่นคง ยั่งยืน ในระยะยำว

ระบบน�้ำ

	 พฒันาระบบน�า้ทัง้ระบบ	ตัง้แตแ่หลง่น�า้	ระบบฝาย	บอ่พวง	ระบบ
ส่งน�้า	และระบบกักเก็บน�้า	ทั้งส�าหรับอุปโภค	และบริโภค	รวมถึงฝาย
อนุรักษ์	เพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า	และสามารถกักเก็บน�้าไว้
ใช้ได้มากขึ้น

ระบบน�้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค

	 พัฒนาระบบน�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในบ้านห้วยส้าน	 
หวัเมืองงาม	เมืองงามใต	้และสบงาม	รวมถงึการซอ่มแซมฝายบา้นเมอืง
งามเหนือที่ช�ารุดและถูกปล่อยทิ้งมานาน	โดยชาวบ้านเป็นผู้ด�าเนินการ
เอง	ตัง้แต่การส�ารวจแหล่งน�า้	สรา้งฝาย	ต่อท่อลงถงัพกัน�า้	และตอ่ระบบ
ท่อจ่ายภายในหมู่บ้าน	ในขณะที่โครงการฯ	สนับสนุนวัสดุ	อุปกรณ์	และ
องคค์วามรู	้นอกจากนี	้ยงัไดร้บัความรว่มมอืจากการประปาสว่นภมูภิาค
ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ	ให้ค�าแนะน�าและวางแผนการวางระบบ
ประปาภายในหมู่บ้านอีกด้วย	โดยสรุปจ�านวนผู้ได้รับประโยชน์	จากการ
พัฒนาระบบน�้าอุปโภคบริโภค	2,684	ราย

	 ผลจากการพฒันาระบบน�า้ในครัง้น้ี	ไมเ่พยีงส่งผลใหม้ปีริมาณน�า้
มากขึน้และเพยีงพอตลอดปแีลว้	ยงัสง่ผลใหค้นทกุกลุม่ในชมุชนสามารถ

ท่องเที่ยว

สุขภำพ

ระบบน�้ำ ดิน ป่ำ

Survival
อยู่รอด

พัฒนำทุน ชีวิตพื้นฐำน

Sufficiency
พอเพียง

พัฒนำอำชีพพื้นฐำน
คุณภำพชีิวต

Sustainability
ยั่งยืน

ต่อยอด เพิ่มมูลค่ำ

หัตถกรรม

ปศุสัตว์

เพิ่มมูลค่ำ

กำรศึกษำ

เกษตร
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เขา้ถึงน�า้อย่างเทา่เทียมกนั	แบ่งปนัและบรหิาร
จดัการทรพัยากรร่วมกนั	จึงลดความเหล่ือมล�า้ 
อย่างเป็นรูปธรรม	น�ามาซึ่งความสามัคคี
ปรองดองของคนในชุมชน	

ระบบน�้ำเพื่อกำรเกษตร

	 พัฒนาระบบน�้าการเกษตร	 เพื่อใช้
ประโยชน์จากต้นทุนน�้าที่มีอย่างเต็มศักยภาพ	
ให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต	รวมถึงเพาะ
ปลูกมากกว่า	1	ครั้งต่อปี	ช่วยให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ฝำยอนุรักษ์

	 ก�าหนดจุดที่เหมาะสมและด�าเนินการ
สร้างฝายอนุรักษ์	เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ป่า
ต้นน�้าในพื้นที่	ชะลอการไหลของตะกอนดินใน
หน้าฝน	และเสริมศักยภาพการน�าน�้ามาใช้ใน
การเกษตรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด	จ�านวน	
404	ตัว

กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร

	 การเกษตรเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน 
ในพื้นท่ี	 โดยโครงการฯ	น�าผู้ เชี่ยวชาญมา	
ทดลองท�าเกษตรประณตีเพือ่เพิม่คณุภาพและ
ปรมิาณผลผลติ	เนน้พชืระยะสัน้และระยะยาวท่ี
ชาวบา้นปลกูอยูแ่ลว้ในพืน้ท่ี	พรอ้มท้ังสง่เสรมิ
กลา้ผักสวนครวัใหช้าวบา้นปลกูเพือ่ลดรายจา่ย	
จัดการศึกษาดูงานด้านการปลูกไม้ผลให้กับ
เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ	เพื่อเน้นย�้า
ให้เกษตรกรตระหนักถึงความส�าคัญของการ
พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ	ขายได้ราคาสูงขึ้น
ผ่านช่องทางตลาดมูลค่าสูง	

กำรจัดตั้งแปลงเกษตรสำธิต 75 ไร่

	 แปลงเกษตรสาธิตขนาด	75	ไร่	เป็น
พื้นที่ตัวอย่างในการด�าเนินกิจกรรมพัฒนา
ท้ังมิติน�้า	ดิน	ป่า	เกษตร	และปศุสัตว์	อย่าง
ครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง	(การปลูกและผลิต)	
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กลางทาง	(วางแผนการตลาด)	และปลายทาง	
(การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม)	ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะพื้นที่	พร้อมน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่
และเครือ่งจกัรทางการเกษตรขนาดเลก็เขา้มา
รว่มจดัการแปลง	เพือ่เปน็แหลง่เรยีนรูส้�าหรบั
ชุมชน	หรือหน่วยงานอื่นๆ	น�าไปขยายผลด้วย
ตัวเองต่อไป	โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ	ดังนี้

 •  ไม้ผล	 ในพื้นที่ดอน	 เช่น	มะม่วง 
มหาชนก	มะม่วงน�้าดอกไม้	ส้มโอทองดี	ส้ม
โอขาวใหญ่	ทุเรียนหมอนทอง	น้อยหน่า	อะ
โวคาโด	มะนาวแป้น	มะนาวเลม่อน	มะพร้าว
น�้าหอม	เงาะโรงเรียน	กล้วยน�้าว้า	เป็นต้น

 •  สวนลิ้นจี่	ทดลองตัดแต่งกิ่งต้นลิ้นจี่	
เป็นทรงพุ่ม	ท�าให้ต้นลิ้นจี่เตี้ยลง	ง่ายต่อการ
จัดการ	และมีการทดลองเผาถ่านลิ้นจี่

 •  แปลงวิถีเกษตรพอเพียง	เป็นพื้นที่
ในการท�าเกษตรและปศสุตัวใ์นการลดรายจา่ย	

สร้างรายได้	ถือเป็นตัวอย่างในการท�าเกษตร
ประณีต

 •  นาขั้นบันได	นาชลประทาน	ที่มีการ
บรหิารจดัการน�า้	เพือ่เพิม่ผลผลติขา้ว	และการ
ใช้สารชีวภัณฑ์	เพื่อลดการใช้สารเคมีในการ
ก�าจัดศัตรูพืชและวัชพืช	

 •   แปลงทดลองดอกปทุมมาและ
เกก็ฮวย	ซึง่เปน็พชืทีใ่หภ้มิูทัศน์ท่ีสวยงาม	และ
สามารถแปรรูปดอกสร้างรายได้เพิ่มเติม

 • 	โรงเรอืนเพาะและอนบุาลกลา้ไม	้และ
ดูแลกล้าไม้	เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านที่มีความ
สนใจต่อไป

 •  ระบบน�้า	ได้แก่	บ่อพวงสันเขาแบบ
ปูพลาสติก	บ่อพวงสันเขาพื้นดินผสมซีเมนต	์
ระบบส่งน�้าเข้าในพื้นท่ีเพาะปลูกและพื้นท่ีนา	
เครือ่งสบูน�า้พลงังานแสงอาทติย	์และตะบันน�า้
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กำรวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช

	 ทดลองและวจัิยการดูแลและการจดัการ
พืชทั้งระยะสั้นและระยะยาว	เพื่อศึกษาหา
แนวทางในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ
ผลผลิต	ตั้งแต่การวางแผนปลูก	การจัดการ
ดูแล	การเก็บเกี่ยวผลผลิต	และรวมไปถึงการ
คัดเกรดและการจัดการตลาด	พร้อมอบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผ่านการปฏิบัติจริงใน
แปลง	เพื่อให้สามารถน�าองค์ความรู้ในการ
บริหารจดัการแปลงไปเผยแพรใ่หก้บัเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการฯ	ต่อไป	และยังจัดตั้งโรงงาน
ผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อน�าไปใช้ในแปลงเกษตร
สาธิตของโครงการฯ	รวมถึงสนับสนุนให้
เกษตรกรน�าไปใช้ในแปลงของตน	เป็นการลด
ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่ง
แวดลอ้ม	และเพิม่ผลผลติพชืดว้ยวธิธีรรมชาติ

กำรส่งเสริมพืชระยะสั้น

	 ใช้แนวทางการท�าเกษตรแบบประณีต
และแมน่ย�า	ในการสง่เสรมิพชืระยะสัน้ทีช่าวบา้น
นยิมปลกูในพืน้ท่ีอยูแ่ลว้เชน่	ขา้ว	ฟกัทองญีปุ่น่
และข้าวโพด	เพื่อน�าองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดในการจัดการแปลงไปเผยแพร่ให้กับ
ชาวบา้นในการพฒันาคณุภาพและเพิม่ผลผลติ
ทางการเกษตรของตนเองต่อไป	

กำรส่งเสริมพืชระยะยำว

	 เน้นเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับ
พืชระยะยาวในพื้นท่ี	ได้แก่	มะม่วง	และลิ้นจี่	
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวบ้าน	โดย
การทดลองตัดแต่งกิ่งต้นลิ้นจี่	ทดลองติดต้ัง
ระบบน�้าหยดในแปลง	ที่ได้รับการสนับสนุน
องค์ความรู้จากเครือปูนซิเมนต์ไทยเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการใหน้�า้กบัตน้ไม	้และรว่มกบั
กรมวิชาการเกษตรในการลงทะเบยีนเกษตรกร
ที่ต้องการการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีหรือ	GAP	เพื่อรองรับการ
ส่งผลผลิตไปยังตลาดต่างประเทศ

	 โครงการฯ	สนับสนุนกล้าไม้เศรษฐกิจ	
3	ชนิด	ได้แก่	มะม่วงตลับนาค	เงาะ	และกาแฟ 
โรบัสต้า	ให้กับชาวบ้านที่สนใจปลูกในพื้นที่ท�า
กินของตน	เพื่อเป็นแหล่งรายได้ในระยะยาวให้
กบัชาวบา้น	เพิม่พืน้ท่ีป่าในพืน้ท่ีโครงการฯ	และ
ลดการปลูกพืชระยะสั้นเชิงเดี่ยว	

	 โครงการฯ	ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจไม้ผล
คณุภาพบา้นหว้ยสา้นด�าเนนิการใหค้วามรูก้าร
เปลี่ยนยอดพันธุ์มะม่วงเปลี่ยนเป็นยอดพันธ์ุ
มะมว่งน�า้ดอกไมส้ทีอง	และมะมว่งมหาชนกซึง่
เป็นสายพันธ์ุท่ีตลาดต้องการและมีราคาสูงให้
กับเกษตรกรที่สนใจ

กำรสนบัสนนุกลุม่วสิำหกจิไมผ้ลคณุภำพบำ้น
ห้วยส้ำน (ร่วมกับบริษัท ซี.พี.สตำร์เลนส์ 
จ�ำกัด)

	 โครงการฯ	เป็นผู้ประสานความเข้าใจ	
และก�าหนดข้อตกลงความร่วมมือการผลิต
มะม่วงคุณภาพระหว่างกลุ่มเกษตรกรบ้าน 
หว้ยส้านรว่มกบับรษิทั	ซ.ีพ.ีสตารเ์ลนส	์จ�ากัด	
ในการรับซื้อผลผลิตในโครงการร้อยใจรักษ์	
โดยโครงการฯ	ท�าหน้าที่เป็นคนกลาง	เพื่อให้
มั่นใจว่าการซื้อขายเป็นไปด้วยความซ่ือสัตย	์
เป็นธรรม	และได้สนับสนุนด้านอุปกรณ์และ
สถานที่เพื่อคัดแยกมะม่วงส่งขายต่างประเทศ	
โดยเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทซี.พี.สตาร์เลนส์	ยัง
ให้ความรู้เรื่องลักษณะมะม่วงท่ีดี	เหมาะสม
ตอ่การเก็บเกีย่ว	และสอนการค�านวณปรมิาณ
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การเก็บเกี่ยวต่อวันเพื่อให้เพียงพอต่อการขนส่งไปยังโรงงานรับซ้ือ	ซึ่ง
เกษตรกรจะต้องดูแลรักษา	ควบคุมการใช้สารเคมี	ตามที่บริษัทก�าหนด
ตั้งแต่ช่วงผลิดอกจนถึงช่วงเก็บผลผลิต

กำรพัฒนำด้ำนปศุสัตว์

	 การพฒันาและสง่เสรมิปศุสตัวเ์ป็นอกีหนึง่กจิกรรมพฒันาท่ีชว่ย
แก้ปญัหาความยากจน	ผ่านการพฒันาปศสุตัวอ์ยา่งครบวงจร	ทีพ่ฒันา
ทกุมติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลีย้งสตัว์	ทัง้พันธุ	์อาหาร	โรงเรอืน	ผูดู้แลรกัษา	
องค์ความรู้	ยารักษาโรค	และการบริหารจัดการ	เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพ 
แข็งแรง	ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ	ซึ่งช่วยลดรายจ่าย	และเพิ่มรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง

	 โดยส่งเสริมพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพให้กับชาวบ้านที่ต้องการเลี้ยง
สัตว์ผ่านกองทุนปศุสัตว์	ให้บริการรักษาและติดตามสุขภาพสัตว์อย่าง
ครบวงจร	สรา้งความมสีว่นรว่มของเดก็นกัเรยีนในการลดอัตราการตาย
ของสัตว์	อีกทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างโรงเรือนเล้ียงสัตว์ให้
กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	

จัดตั้งกองทุนยำปศุสัตว์และให้บริกำรด้ำนสัตวบำล

	 คัดเลือกชาวบ้านในพื้นที่ไปอบรมหลักสูตรสัตวบาลและการ 
เลี้ยงสัตว์	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน	จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้มี
คนทักษะในการดูแลสุขภาพสัตว์อยู่ในพื้นที่โครงการฯ	สามารถดูแล
และรักษาสุขภาพสัตว์เบ้ืองต้นได้ทันที	เพื่อลดอัตราการตายของสัตว์	 

กำรเตรียม
ควำมพร้อมคน

โรงเรือน พันธุ์และกำรเตรียม
ควำมพร้อมสัตว์

อำหำร

ยำรักษำโรค โรคและกำรดูแล
สุขภำพสัตว์

กลไกกำรแจกจ่ำย
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ส่งผลให้รายจ่ายลดลง	รายได้เพิ่มขึ้น	และเพิ่ม 
สินทรัพย์ให้แก่ชุมชน	รวมทั้งเป็นการเตรียม
ความพรอ้มและวางรากฐานในการพฒันาดา้น 
ปศุสัตว์อื่นๆ	ในระยะต่อไป

	 โครงการฯ	จัดต้ังกองทุนยาปศุสตัว	์เพือ่
ลดอัตราการตายของสัตว์	โดยมีอาสาสมัคร
ให้บริการฉีดวัคซีนและรักษาสัตว์ป่วยในพื้นที่	
โดยเก็บค่าบริการจากชาวบ้านเจ้าของสัตว์	
และสะสมไวเ้ปน็เงนิทนุหมนุเวยีนส�าหรบัซือ้ยา
ตอ่ไป	ตลอดจนให้ค�าแนะน�าการเล้ียงและดูแล
สัตว์อย่างถูกวิธี	รวมถึงการปรับปรุงสภาพที่
อยู่อาศัยของปศุสัตว์ให้เหมาะสม	

กำรสนับสนุนพันธุ์สัตว์

	 ตั้ งกองทุนปศุสัตว์ 	 ได้แก่ 	 สุกร	 ไก่
กระดูกด�า	เป็ดไข่	และเป็ดเทศ	ส่งเสริมการ
เลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์อย่างเป็นระบบ	โดยมี
หลกัเกณฑพ์จิารณาความพรอ้มของผูร้บัมอบ
สัตว์	เช่น	การมีโรงเรือนที่เหมาะสม	ครัวเรือน
มคีวามสามารถในการดูแลปศุสตัว	์และกองทนุ
ก�าหนดใหช้าวบา้นผูร้บัสตัว์จากโครงการฯ	ต้อง
จ่ายคืนตามเงื่อนไข	โดยไม่จ่ายคืนเป็นเงิน	แต่
เป็นปศุสัตว์	เพื่อให้โครงการสามารถน�าไปให้
ชาวบ้านรายอื่นต่อไป	ส่งผลให้กองทุนปศุสัตว์
นี้ขยายออกไปได้	และย่ังยืน	เพราะชาวบ้านจะ
เป็นผู้ติดตามและตรวจสอบเอง

ส่งเสริมกำรท�ำอำหำรสัตว์

	 ท�าอาหารหมักจากต้นกล้วย	ซึ่งเป็น
วัตถุดิบในพื้นที่	เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์	
รวมถึงทดลองปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อขยาย
พันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ	เพื่อให้มั่นใจว่า
ปศุสัตว์ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์	ส่งผลดี
ต่อสุขภาพ	น�้าหนักและรายได้แก่เจ้าของต่อไป
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 กองทุนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โรงเรือนส�ำหรับผู้ที่มีฐำนะยำกจน

	 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โรงเรือนส�าหรับคนยากจน	
โดยสนับสนุนวัสดุก่อสร้างต่างๆ	เช่น	ปูน	ไม้	ตาข่ายเหล็ก	เป็นต้น	เพ่ือ
ไมเ่ปน็การกดีกันคนทีส่นใจแตข่าดทนุทรพัยใ์นการสรา้งโรงเรอืน	ภายใต้
เงือ่นไขวา่	เมือ่ชาวบา้นทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุพนัธุสั์ตว์จากทางโครงการฯ	
มีรายได้จากการขายสัตว์แล้ว	จะต้องจ่ายค่าวัสดุคืน

กิจกรรมเยำวชนเลี้ยงไก่ลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน

	 อบรมเยาวชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้กับนักเรียนจากโรงเรียน	ตชด.	
ศกึษานารีอนสุรณ์	3	และโรงเรยีนบ้านสขุฤทยั	ใหค้วามรูเ้รือ่งการเลีย้งไก	่
หยอดวัคซีน	และให้นักเรียนดูแลไก่ที่บ้าน	10	ตัวไม่ให้ตายตลอดระยะ
เวลา	3	เดอืน	โดยมีผู้ปกครองและครเูป็นผูต้ดิตามประเมนิผล	พร้อมกบั
แจกสมดุบนัทกึตดิตามการเจรญิเตบิโต	เพือ่เปน็การฝกึทักษะการเลีย้ง
ไกใ่หก้บัเดก็นกัเรยีน	ลดอตัราการตายของไกใ่นพืน้ท่ี	ตลอดจนสรา้งการ
มสีว่นรว่มของเดก็นกัเรยีนในกจิกรรมพฒันารว่มกบัโครงการฯ	อกีดว้ย
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กำรพัฒนำด้ำนหัตถกรรม

	 สง่เสรมิอาชพีดา้นหตัถกรรม	โครงการฯ	จัดอบรมการใชจั้กรเย็บผา้
แก่กลุ่มแม่บ้าน	ซึ่งมีทักษะด้านการเย็บผ้าอยู่ก่อนแล้ว	เพื่อพัฒนาฝีมือ
และมาตรฐาน	รวมถึงผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม	

 กำรส่งเสริมอำชีพด้ำนหัตถกรรม

	 ส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม	เพื่อต่อยอดในสิ่งท่ีชุมชนท�าอยู่
แล้วให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	ผ่านการพัฒนาทักษะด้านหัตถกรรม	และหาช่อง
ทางการตลาดให้

	 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายหัตถกรรม	โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	ได้เข้าไปส่ง
เสรมิอาชพีดา้นหตัถกรรมใหกั้บกลุม่สตรบีา้นหว้ยสา้น	โดยเขา้ไปตดิตาม
ผลการท�างาน	จ่ายงาน	และให้ค�าแนะน�าในการเย็บผ้าแก่กลุ่มสตรีที่เข้า
ร่วมกิจกรรมผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ดอยตุงอย่างต่อเนื่อง	

กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรเพิ่มมูลค่ำ

	 ในระยะแรก	โครงการฯ	สรา้งและด�าเนนิการตลาดชุมชนโครงการ
ร้อยใจรักษ์	ให้เป็นแหล่งจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านใน
พื้นที่	ควบคู่กับการปรับภูมิทัศน์เบ้ืองต้น	พร้อมด�าเนินการสร้างศูนย์
แปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	เพื่อเป็นสถานท่ีทดลองพัฒนาแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ	ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
มลูคา่สงูขึน้	ซึง่จะชว่ยการแกปั้ญหาความผนัผวนของราคาสนิคา้เกษตร	
รวมถึงสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ๆ	ในอนาคต

ตลำดชุมชน

	 สร้างตลาดชุมชน	เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว	ให้หยุดแวะซื้อ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ	จากชุมชน	เช่น	ผลผลิตการเกษตร	ผ้าทอ 
ชนเผ่า	เครื่องจักสานพื้นบ้าน	โดยเน้นอัตลักษณ์ประจ�าชนเผ่า	ในพื้นที ่
โครงการฯ	ได้แก่	กะเหรี่ยง	ลีซอ	จีน	อาข่า	เย้า	ไทใหญ่	ลาหู่	รวมไปถึง
ร้านอาหาร	ร้านนวด	เพื่อสร้างอาชีพทางเลือก	และรายได้เสริมให้คนใน
ชุมชน	โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพร้านค้าต่างๆ	ที่จะเข้าจ�าหน่าย
สินค้าอย่างชัดเจน	ในขณะเดียวกัน	โครงการฯ	ก็พัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน	ด้านการผลิตงานฝีมือและสินค้าที่เป็นท่ีต้องการของตลาด	โดย
จัดการศึกษาดูงานให้กับชาวบ้านที่สนใจเปิดร้านค้า	เพื่อให้เข้าใจใน
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เรือ่งคุณภาพและการจัดการ	รวมถงึสนบัสนุน 
องค์ความรู้เรื่องธุรกิจกาแฟ	แก่ชาวบ้านที่
สนใจเปดิรา้นกาแฟในตลาดชมุชนแหง่นีอ้กีดว้ย	

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ

	 โครงการฯ	ได้ด�าเนินการพัฒนาการ
ศึกษามาตั้งแต่แรกเริ่มโครงการฯ	 เพราะ
เป็นความต้องการของชุมชนที่ บอกกับ 
โครงการฯ	ตั้งแต่พาผู้น�าและชาวบ้านหลาย
กลุ่มไปศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	
โดยมีโรงเรียนเป้าหมายในพ้ืนที่	3	โรงเรียน
ไดแ้ก	่โรงเรยีน	ตชด.	ศึกษานารีอนุสรณ	์3	บา้น
ห้วยส้าน	โรงเรียนบ้านสุขฤทัย	และโรงเรียน
โชติคุณเกษม	บ้านเมืองงาม	โดยแบ่งเป็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียนตามระบบการ
ศึกษา	ซึ่งเน้นพัฒนา	3	ด้าน	ได้แก่	รูปแบบ
การเรียนการสอน	ผู้บริหารและบุคลากร	และ
สภาพแวดล้อม	รวมถึงอาคารสถานท่ี	และ
การพฒันาการเรยีนรู้นอกหอ้งเรยีน	เพือ่สรา้ง
เยาวชนที่เข้มแข็ง	มีภูมิคุ้มกัน

กำรประชุมท�ำควำมเข้ำใจครู-ผู้ปกครอง

	 หลังจากพาคณะครูและผู้ปกครองไป
ศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่โครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ	จึงจัดพูดคุยกับครู	ผู้บริหาร	และ
ผู้ปกครอง	เพื่อสอบถามปัญหาและความ
ต้องการในด้านการพัฒนาการศึกษา	และ
แนวทางการเรียนการสอนที่ผู้ปกครองอยาก
ให้เป็น	พร้อมทั้งอธิบายการน�าการเรียนการ
สอนแบบมอนเตสซอรี่มาประยุกต์ใช้	โดยเน้น
ทีค่วามสามารถในการสือ่สารภาษาไทย	เพราะ
เป็นเรื่องส�าคัญในการด�ารงชีวิต	ป้องกันไม่ให้
ถกูเอารดัเอาเปรยีบในอนาคต	ในขณะเดียวกนั	
โครงการฯ	ยังต้องการที่จะป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน	จึงเก็บ
ข้อมูลเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงท่ีจะเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพตดิ	ผา่นการจัดกจิกรรมแบบมสีว่นรว่ม
กับเด็กและเยาวชน	โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง	
เช่น	รายได้	สภาพครอบครัว	เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม	เพื่อน�าไปสู่การวางแผนหลักสูตรเชิงรุก
ให้สามารถแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำรจดัคลินกิซอ่มเสรมิทกัษะกำรใชภ้ำษำไทย

	 ประเมินทักษะการใช้ภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	1	-	3	เป็น
รายบุคคล	พบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์	ควร
ปรับปรุง	และควรปรับปรุงเร่งด่วน	รวมทั้ง
สิ้น	175	คน	แบ่งเป็นนักเรียนโรงเรียน	ตชด.	
ศึกษานารีอนุสรณ์	3	บ้านห้วยส้าน	33	คน	
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย	73	คน	และโรงเรียนโชติ
คุณเกษมบ้านเมืองงาม	69	คน	จึงได้ด�าเนิน
การเปดิคลนิกิซอ่มเสรมิทักษะการใชภ้าษาไทย
ใหแ้กน่กัเรยีนกลุม่ดงักลา่ว	หลงัจากอบรมแลว้	
ได้จัดให้มีการทดสอบความเข้าใจของนักเรียน
อีกครั้งเพื่อเป็นการประเมินผล	และพบว่า	
เด็กนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยดีขึ้น	โดย
มีคะแนนผลการทดสอบดีขึ้นกว่าการทดสอบ
ครั้งก่อนในทุกระดับชั้นของทั้ง	3	โรงเรียน

กำรกอ่สรำ้งศนูยพ์ฒันำเดก็เล็กบำ้นห้วยสำ้น

	 ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยส้านและ	อบต.	
ท่าตอน	หาสถานท่ีและงบประมาณในการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน
แห่งใหม่ขึ้น	เพื่อให้รองรับเด็กเล็กในชุมชน
ได้อย่างมีคุณภาพ	เน่ืองจากปัจจุบัน	ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้านได้ใช้สถานที่ร่วม
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กับโรงเรียน	ตชด.	ศึกษานารีนุสรณ์	3	บ้านห้วยส้าน	ที่มีนักเรียน
จ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร 
ไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ยู	เอส	ที	คอนสทรัคชั่น	จ�ากัด	
ในด้านงบประมาณและการออกแบบอาคารเรียนตามล�าดับ

กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมในโรงเรียน

	 ร่วมกับคณะครู	และชุมชนได้ร่วมด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ระบบน�้าในโรงเรียน	โดยปรับปรุงระบบส่งน�้าจากแหล่งต้นน�้าเข้าสู่ถัง
พักน�้า	และระบบจ่ายน�้าภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

กำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข

กำรอบรมท�ำเครื่องกรองน�้ำขนำดเล็ก

	 โครงการฯ	จดัอบรมการท�าเครือ่งกรองน�า้ขนาดเล็กใหก้บัชาวบา้น
ในพืน้ที	่โดยสนับสนนุวสัดอุปุกรณใ์นการท�าเครือ่งกรองน�า้	สอนวธิกีาร
ประกอบ	และใหค้�าแนะน�าในการตดิต้ังและการดแูลรกัษาใหก้บัชาวบา้น	
เพื่อให้ชาวบ้านมีน�้าสะอาดส�าหรับอุปโภคบริโภค	จ�านวน	1,018	เครื่อง
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อำสำท�ำดี

	 สบืเนือ่งจากการส�ารวจขอ้มูลต้ังแตเ่ริม่
ตน้โครงการฯ	พบวา่มีจ�านวนผู้ทีเ่สพยาเสพตดิ
เป็นจ�านวนมาก	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	เล็งเห็น
ว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร
และยั่งยืนนั้นไม่สามารถแก้ไขด้านอุปทาน	
(Supply	Side)	เพียงอย่างเดียว	แต่ต้อง
ด�าเนินการเพื่อลดความต้องการของฝ่ังผู้เสพ
หรือมาตรการด้านอุปสงค์	(Demand	Side)	
ควบคู่กันไปด้วย	จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร	
ฝ่ายปกครอง	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ�าเภอ
แม่อาย	และสถาบันธัญญารักษ์	จัดกิจกรรม	
“อาสาท�าดี”	โดยน�าผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจ
ในการเลิกเสพยาด้วยตนเอง	เข้ามาท�างาน
ร่วมกับโครงการฯ	ควบคู่กับการดูแลบ�าบัด
และฟืน้ฟอูย่างใกลช้ดิของเจา้หนา้ทีท่หาร	และ
แพทย	์เปน็ระยะเวลา	60	วนั	เพือ่ตัดวงจรการ
เสพยาเสพติด	ให้โอกาสแก่ผู้ที่ติดยาเสพติด
กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ	มีศักดิ์ศรีและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์	ได้รับการยอมรับจากสังคม
อีกครั้ง	โดยผู้เสพยาเสพติดเหล่าน้ีจะได้ฝึก
ทักษะอาชีพ	มีงานท�าและมีรายได้สุจริตตลอด
ช่วงที่ท�างานร่วมกับโครงการฯ	ภายใต้เงื่อนไข
ว่าจะต้องไม่ตรวจพบสารเสพติดในช่วงระยะ
เวลาดังกล่าว

	 ในระหว่างที่กลุ่มอาสาท�าดีอยู่ระหว่าง
การบ�าบดัฟืน้ฟนูัน้	โครงการฯ	รว่มกบัเจ้าหนา้ที่
ทหาร	ฝ่ายปกครอง	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อ�าเภอแม่อาย	และสถาบันธัญญารักษ์	ได้
ด�าเนินการ	“ล้างบ้าน	ล้างใจ”	ร่วมตรวจค้นหา
และท�าลายยาเสพติดที่อาจจะหลงเหลืออยู่ใน
บา้นของอาสาท�าด	ีและเตรยีมความพรอ้มของ

ครอบครัวและชุมชนในการต้อนรับเหล่าอาสา
ท�าดีกลับบ้านในฐานะผู้ชนะใจตนเอง	ลดความ
เสี่ยงที่อาสาอาสาท�าดีจะกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดอีกหลังจากกลับไปยังชุมชนของตน	

กำรจัดกำรพื้นที่

	 ร่วมกับหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีใน
การจดัการสัดส่วนการใชป้ระโยชน์ของพ้ืนทีใ่ห้
ใกล้เคียงกับ	“ดอยตุงโมเดล”	หรือการจัดการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การประกอบอาชีพสร้างรายได้ของคนกับ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วม
กับป่าอย่างย่ังยืน	 โดยจัดประชุมท�าความ
เข้าใจเรื่องการแบ่งเขตรับผิดชอบหมู่บ้านใน 
โครงการฯ	เดนิส�ารวจแนวกันไฟท่ีมอียู่เดมิ	เพือ่
วางแผนการขยายแนวกันไฟป่าให้ครอบคลุม
ท่ัวพืน้ท่ีตอ่ไปในอนาคต	และด�าเนนิการปลกูปา่
สร้างแนวกันไฟตามขอบเขตหมู่บ้านและพ้ืนที่
รอยต่อระหว่างที่ท�ากินและป่าอนุรักษ์

	 สรุปภาพรวมผลการด�าเนินโครงการ
ร้อยใจรักษ์ที่ผ่านมา	(ระยะที่	1-5)	ทั้ง	2	ส่วน
คอื	“เขา้ใจ	เขา้ถงึ	พฒันา”	และ	“บ�าบดั	ปอ้งกนั	
ปราบปราม”
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กิจกรรม
ระยะที่ 1 :  

15 พ.ย. 60 - 
14 ก.พ. 61

ระยะที่ 2 :  
15 ก.พ. - 

14 พ.ค. 61

ระยะที่ 3 :  
15 พ.ค. - 
14 ส.ค. 61

ระยะที่ 4 :  
15 ส.ค. -  

14 พ.ย. 61
ระยะที่ 5 : 

15 พ.ย.61 - ปัจจุบัน

เข้ำใจ

เข้ำถึง

พัฒนำ

“พบกัน ทีม่รีอยยิม้  
ไม่อยำกพบกัน 
ที่ศำล” 1

1.	สรา้งความเข้าใจ

2.	บูรณาการทุก 
ภาคส่วน

3.	ท�าระบบน�้า
บริโภค	โดยชุมชน
มีส่วนร่วม

4.	พาผู้น�า	ผู้แทน
ชุมชน	ดูงาน

5.	สร้างทีม	อสพ.

6.	เกบ็ข้อมูลพ้ืนฐาน

7.	ประเมนิแหลง่น�า้	
ปริมาณน�้าในพื้นที่

8.	ท�าประวัติความ
เป็นมาของชุมชน	

“เรำจะพัฒนำ
พื้นที่ ร่วมกัน 
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว” 1

1.	สร้างความไว้ใจ

2.	คนืขอ้มลูพืน้ฐาน	 
ให้ชุมชน

3.	รับทราบปัญหา	
ความต้องการ

4.	ส�ารวจที่ท�ากิน

5.	ส�ารวจสภาพป่า

6.	วางแผนการ
พัฒนา	12	ปี

7.	เริ่มจ้างงาน	จัด
ท�าแปลงตัวอย่าง

8.	ตัง้กองทนุปศสุตัว์	
ดูแลสุขภาพสัตว์		

“น�ำพำ ภำคเอกชน 
ช่วยสร้ำงงำน 
สร้ำงตลำด” 1

1.	สรา้งความเช่ือมัน่

2.	วางแผน	จัดการ
ระบบการศึกษา

3.	จา้งงานกลุม่สตรี

4.	ท�าสนามกีฬา 
เยาวชน

5.	แต่งตั้งคณะ
กรรมการ	 
คณะท�างาน

6.	สร้างที่ประชุม	
ปรับปรุงส�านักงาน

7.	เริม่ปลูกพชื	ปลูก
ขา้วแปลงตวัอยา่ง	
จา้งงานเพิม่

8.	วางระบบอ่าง
พวงสันเขา	

“...The RULE 
OF LAW...” 1

1.	สร้างความ
ศรัทธา	

2.	สร้างความเขา้ใจ	
คณะท�างานระดับ
จังหวัดและอ�าเภอ

3.	วางกฎระเบียบ 
ชุมชน

4.	ให้โอกาสอาสา 
ท�าดี

5.	ต้ังกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกและปลูก
ไม้ผลยืนต้น

6.	ปลูกไม้ดอก
ยืนต้นเพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
ในอนาคต

7.	วางแผน
มาตรการป้องกัน 
ยาเสพติด	4	
จังหวัด	19	อ�าเภอ	
ภาคเหนือตอนบน	

8.	ตั้งสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน

“...แกท้ีร่ำกของปญัหำ” 1

1.	ประยุกต์ศาสตร ์
พระราชา	การพัฒนาทาง
เลือก	มาแก้ปัญหาในพื้นที่

2.	เริ่มพัฒนาจาก	ดิน	
น�้า	ป่า	ต่อยอดการเกษตร	
ปศุสัตว์	หัตถกรรม	และ 
การแปรรูป

3.	คนเสพ	คนค้าก็เป็น
ประชาชนไทย	ควรมีสิทธ ิ
พื้นฐานที่จะมีน�้ากิน	น�้าใช ้
	อาชีพ	และความมั่นคง 
ในชีวิต

4.	พัฒนาเป็นแหล่งท่อง
เที่ยว	เป็นศูนย์กลางการ 
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง

5.	น�าคนทุกระดับทั้งใน 
และนอกพื้นที่มาหารือ 
ปรึกษา	และวางแผน 
ร่วมกัน

6.	สร้างความสามัคคี
ระหวา่งราชการตอ่ราชการ	
ชาวบ้านต่อชาวบ้านและ
ราชการต่อชาวบ้าน

7.	ท�าให้เกิดความยุติธรรม	
ใช้วัฒนธรรม	สังคมที่เป็น 
ธรรม	โดยเริม่จากชาวบา้น 
ชุมชนเองมาใช้

8.	พัฒนาการศึกษา	เน้น
คุณธรรม	จริยธรรม	ให้
กับเด็กและเยาวชน

สรุปภำพรวมผลกำรด�ำเนินโครงกำรร้อยใจรักษ์ที่ผ่ำนมำ  
(ระยะที ่1-5) ท้ัง 2 ส่วนคอื “เข้ำใจ เขำ้ถึง พฒันำ” และ “บ�ำบดั 
ป้องกัน ปรำบปรำม”

1 ความตอนหนึ่งจากพระราชด�ารัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	มหาวัชรราชธิดา
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กิจกรรม
ระยะที่ 1 :  

15 พ.ย. 60 - 
14 ก.พ. 61

ระยะที่ 2 :  
15 ก.พ. - 

14 พ.ค. 61

ระยะที่ 3 :  
15 พ.ค. - 
14 ส.ค. 61

ระยะที่ 4 :  
15 ส.ค. -  

14 พ.ย. 61
ระยะที่ 5 : 

15 พ.ย.61 - ปัจจุบัน

บ�ำบัด

ป้องกัน

ปรำบ
ปรำม

1.	ปรับทัศนคติ

2.	ร่วมพัฒนากับ 
ชุมชน

3.	เรียนรู้ภูมิสังคม

4.	สร้างความ
เชื่อมั่น

5.	สร้างความไว ้
วางใจ

6.	ลดช่องว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐ
และประชาชน

7.	พักอาศัยอยู่ใน 
พื้นที่

8.	เฝ้าระวังไม่ให้
ตรวจค้นจับกุม

1.	ร่วมพัฒนากับ 
ชุมชน

2.	ขอผู้น�าร่วมมือ
ให้ข้อมูลผู้เสพ

3.	เข้าพบรายบคุคล 
เพื่อคัดกรองผู้เสพ 
ให้สมัครใจบ�าบัด	
(อาสาท�าดี)

4.	ชักจูงให้เพื่อน
มาบ�าบัดเพิ่ม

5.	สร้างความ
เข้าใจชุมชนและ
แจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไม่ให้
จับกุมอาสาท�าดี

6.	ประเมินสภาพ 
ผู้เสพ

7.	เตรียมสถานที่
บ�าบัดในชุมชน

8.	เฝ้าระวังผู้ค้า
รายย่อยในพื้นที่

1.	ร่วมพัฒนากับ 
ชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง

2.	ประสานงาน
ส่วนราชการ	
เตรยีมการทีมบ�าบดั

3.	ก�าหนดมาตรการ 
อาสาท�าดี

4.	เตรยีมงบประมาณ 
อบรมอาสาท�าดี

5.	ประชุมก�าหนด
แผนอบรมอาสาท�าดี

6.	ปรับย้ายเจ้า
หน้าที่ภาครัฐที ่
เกี่ยวข้อง

7.	เฝ้าระวังผู้ค้า
รายย่อยในพื้นที่

8.	ตดิตามพฤตกิรรม 
กลุ่มอิทธิพล

9.	จัดเก็บข้อมูลผู้มี
อิทธิพลในเขตพื้นที่

1.	อบรมอาสา
ท�าดีรุ่นที่	1

2.	ล้างบ้าน	ล้างใจ

3.	ทีมอ�าเภอ
ประชาคมจัดและ 
ปรับกฎระเบียบ
ชุมชน	

4.	ทีมต�ารวจขยาย
ผลการจับกุมผู้เสพ 
ผู้ค้ารายย่อย

5.	สนับสนุนการใช้
กฎระเบียบชุมชน 
ให้เกิดผล

6.	อบรมและจัด
ระเบียบ	ชรบ.

7.	ขยายผลจับกุม
ผู้ค้ารายย่อยใน
พื้นที่ข้างเคียง

8.ตดิตามพฤตกิรรม 
กลุ่มอทิธิพลอย่าง 
ตอ่เนือ่ง

1.	อบรมอาสาท�าดีรุ่นที่	2	
(ที่เหลือทั้งหมดในพื้นที่)

2.	สนับสนุนการใช้กฎ
ระเบียบชุมชนให้เกิดผล

3.	จับกุมผู้ค้ายาเสพ
ติดอย่างต่อเนื่องทั้งใน
พื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง

4.	บังคับใช้กฎหมาย	
ป.ป.ง.	กับทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

5.	จัดชุด	ชรบ.	เวร
ยามเฝ้าระวังในพื้นที่

6.	สร้างความเข้าใจ	และ 
รับฟังเสียงของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง

7.	ระวังพฤติกรรม 
เจ้าหน้าที่ไม่ให้มีปัญหา 
กับชุมชน

8.	ตรวจอาวุธปืนและ 
ผู้อาศัยในพื้นที่ที่ผิด 
กฎหมาย

สรุปภำพรวมผลกำรด�ำเนินโครงกำรร้อยใจรักษ์ที่ผ่ำนมำ  
(ระยะที ่1-5) ท้ัง 2 ส่วนคอื “เข้ำใจ เขำ้ถึง พฒันำ” และ “บ�ำบดั 
ป้องกัน ปรำบปรำม”
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เสียงจำกชุมชน

ยำเสพติดลดลงประมำณ 70% 

 “แต่ก่อน	เวลาเล่นการพนันในงานศพ	
จะลงแบงค์พัน	เล่นกันตาละเป็นพันเป็นหมื่น	
เหมือนเงินไม่มีค่า	เพราะเงินหาง่าย	คืนหนึ่ง
เสียกันเป็นแสนก็มี	ตอนนี้	ลงแบงค์ยี่สิบบ้าง	
เหรียญบ้าง	มากสุดก็แบงค์ร้อย	เล่นฆ่าเวลา
เท่านั้น	ไม่ได้เล่นถึงตีสี่ตีห้าเหมือนแต่ก่อน”

	 “เด็กๆ	ที่แต่ก่อนพ่อแม่ให้เงินมาเล่นน�้า
เต้าปูปลา	ก็ไม่เห็นเลย”		

	 “เสียงรถเข้า-รถออกหมู่บ้านน้อยลง	
เมื่อก่อนตี	1	ตี	2	ยังมีเสียงรถเข้า-ออก	เพราะ
คนออกไปเที่ยว	แต่ตอนนี้	ไม่ได้ยินเสียงเลย”

	 “แต่ก่อน	เสื้อผ้า	1	ชุด	ใส่ครั้งเดียวหรือ
สองครั้งก็ทิ้ง	ตอนนี้	ใส่จนซีด”	

	 “คนเคยค้า	คนเคยรวย	มาหางานท�า	
หลายคน	มาท�างานเย็บผ้า	ผู้หญิงบางคนมา 
สมัครงานในแปลง	บอกว่าขุดดินก็ได้	ท�าอะไร
กไ็ด	้อยากท�างานไดเ้งนิวนัละ	300	บาท	เพราะ
มันแน่นอน”	

	 “ไม่เห็นคนข้างนอกมาซื้อยาในหมู่บ้าน
แล้ว”	

	 “วัยรุ่นไปท�างานที่แปลง	เลิกใช้ยาบ้า
แล้ว”

เยำวชนตีกันน้อยลง มั่วสุมน้อยลง 

	 “แต่ก่อน	 เด็กบ้านห้วยส้านดุมาก	 
ดุเหมือนเสือ	มาหาเรื่อง	มาตีกันบ่อย	คนจีน

บ้านสุขฤทัยก็กลัวบ้านห้วยส้าน	ตอนนี้	บ้าน 
ห้วยส้านเงียบเหมือนหนู	 โครงการเข้ามา
เหมือนแมว	หนูก็เงียบ	ชาวบ้านบอกต่อว่ามัน
ขึน้อยู่กับผูน้�า	ถา้ผูน้�ามอีทิธิพล	เดก็กม็อีทิธพิล
ตาม	โครงการเข้ามาแล้วดี	ตอนนี้	วัยรุ่นทุก
บ้านดีกันหมดแล้ว	สามัคคีกันแล้ว”

	 “แตก่อ่น	ตอนไปเทีย่ว	กค็ดิวา่ไปเสวยสขุ	
เคยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายมาก	ขอเงินพ่อแม่ไปเที่ยว
ใกล้ๆ	เช่น	ฝาง	ได้ทีละ	1,000	–	2,000	บาท	
ถ้าไปไกลหน่อยได้ทีละ	10,000	ตอนนี้	มา
ท�างานท่ีแปลงเพาะ	ได้วันละ	300	แต่ก็ไม่
เครียด	เพราะคนเราต้องปรับตัว”	

	 “ลูกมีความรับผิดชอบมากขึ้น	 ใส่ใจ	 
ตรงต่อเวลา	ตื่นเช้าไปท�างานโดยไม่ต้องปลุก	 
รูห้นา้ที	่พอ่แมก่ส็บายใจ	ไมต่อ้งเปน็หว่ง	เงนิท่ี
ไดจ้ากการรบัจา้งทีแ่ปลงกเ็อามาให้แมท่ัง้หมด	
6,600	บาท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	ไม่ได้มาขอเงิน
แม่แล้ว”	

ชำวบ้ำนห้วยส้ำนเอง และหมู่บ้ำนอื่นๆ ใน
พ้ืนที่โครงกำรยังสะท้อนว่ำรู้สึกปลอดภัย 
สบำยใจขึ้น  

	 “แต่กอ่น	เขา้ไปบา้นหว้ยส้านสุ่มสีสุ่ม่หา้
ไม่ได้	ตอนนี้	ให้ไปประชุมก็ไปได้	สิทธิเท่าเทียม
กันหมดแล้ว”

	 “ตัง้แตโ่ครงการจา้งงานท่ีแปลงเพาะ	จงึ
ได้รู้จักคนบ้านเมืองงาม	ท้ังๆ	ท่ีอยู่ห่างไปแค่	 
1	กโิลเมตร	แตไ่มเ่คยไป	ไมเ่คยรูจ้กัพดูคยุเลย”
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	 “เมือ่กอ่น	ออกมาคยุกบัคนนอกหมู่บา้น
แบบนี้ไม่ได้	ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิง	ออกจากบ้านมา
คุยกับคนในหมู่บ้านยังไม่ได้เลย	ถูกไล่ให้กลับ
บ้าน	และถ้าไปคุย	จะโดนถามว่า	“เธอเป็นสาย
เหรอ?	ถงึไปคยุกบัคนขา้งนอก”	ตอนนี	้ออกมา
ท�างาน	ไปศึกษาดูงานกับโครงการ	ออกมาพูด
คุยกับคนต่างหมู่บ้านยังได้เลย”

ควำมรู้สึกภำยหลังกำรเข้ำมำด�ำเนินงำนของ
โครงกำรฯ

	 “มกี�าลงัใจและมีความหวัง	อยา่งน้อยเรา
ก็ท�าดีได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด	เมื่อก่อนนี้	
ไม่เคยสนใจลูกจะเป็นยังไง	เด๋ียวน้ีเลิกงาน	จะ
นึกถึงลูกเป็นอย่างแรก	อย่างน้อยเรายังมีลูก	
ไม่มีใครรักเรา	ก็ยังมีลูกเรา”	

	 “ค�าว่าให้โอกาส	ทุกคนไม่เคยลิ้มรส	แต่
พอโครงการฯ	เข้ามา	ขนาดไมใ่ชก่ลุม่อาสาท�าด	ี
ยังน�้าตาไหล	ต้องท�าเป็นรูปหัวใจ	ต้องจับมือ
กัน	ต้องให้โอกาสเค้า	คือเพิ่งเข้าใจว่า	ค�าว่าให้
โอกาส	เหมือนกับชุบชีวิตใหม่ขึ้นมา”

	 “ท�าไมเขาต้องมาเอาใจใสก่บัพวกขีย้า	ให้
งานท�าแล้วยังให้เงินด้วย	ถ้าคนไหนกลับไปติด
อีกก็คือไม่ใช่คนแล้ว	ไม่สมควรที่จะอยู่แผ่นดิน
ไทยแล้ว”

	 “ดีใจ	เพราะโครงการร้อยใจรักษ์ช่วย
เหลอืการตลาด	เพราะตัวเองท�าสวนผลไมเ้วลา
ผลิตผลไม้ออกมาจะได้มีท่ีขายจะได้ไม่ถูกกด
ราคาเวลาขายผลผลิต”

	 “ดีใจ	 เพราะจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการร้อยใจรักษ์	อนาคตจะได้มีการงานท่ี
ดขีึน้	เราท�าเกษตร	เราจะไดม้รีายไดห้มูบ่า้นเรา
จะไดป้ลอดภยัจากสารเสพติด	อุน่ใจ	ไปไหนมา
ไหนจะได้สบายใจ”		

ควำมรู้สึกภำยหลังกำรได้บัตรโครงกำรฯ

	 “ดีใจมากเพราะอยู่บ้านคนเดียว	ลูก
หลานไมม่	ีโครงการรอ้ยใจรักษไ์ดช้ว่ยเหลอื	อุน่
ใจที่ได้รับรองที่เป็นคนไทย”

	 “ดใีจ	ไดบ้ตัร	มอีะไรโครงการรอ้ยใจรกัษ ์
ก็สนับสนุน	ปลูกกล้าไม้ต่างๆ	และการช่วย
เหลือทุกอย่าง”

	 “ดี ใจ	 ได้บัตรโครงการร้อยใจรักษ	์
สามารถช่วยคนท่ีไม่มีบัตร	จะได้อุ่นใจที่ได้อยู่
พื้นแผ่นดินไทย”

 

ช่วยเขำ 
ให้เขำช่วยตัวเขำเอง

สมเด็จย่ำ



31



สงวนลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2562	โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ	การคัดลอกส่วนใดๆ	ในหนังสือนี้ไปเผยแพร่ในทุกรูปแบบต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์	ยกเว้นการอ้างอิงเพื่อการศึกษาและการวิจารณ์


