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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาที่ไดปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความชวยเหลือเปนผู
เร่ิมใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม และมีความสัมพันธกับประเทศพัฒนาแลวและองคการ
ระหวางประเทศในฐานะหุนสวนเพื่อการพัฒนา

ในกระบวนการพัฒนาของประเทศไทยน้ัน มีการปรับปรุงกระบวนทัศนที่มิไดมุงเนน
เฉพาะการพัฒนาใหทัดเทียมกลุมประเทศตะวันตกทางดานเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว เน่ืองจาก
ตระหนักวาการพัฒนาเชนน้ันกอใหเกิดชองวาง และเสียสมดุลทางโครงสรางสังคมและสิ่งแวดลอม
รัฐบาลจึงไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับและประยุกตใชในการพัฒนาอยางคอยเปนคอยไป เพื่อใหการพัฒนามีความยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงริเร่ิม และใชหลักปรัชญาพอเพียงกับการพัฒนาเพื่อ
ประโยชนสุขของปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลากวา 60 ป แหงการครองราชย โดยมีโครงการตาม
แนวพระราชดําริเพื่อทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ในการน้ี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ไดทรงนําแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการพัฒนาชีวิตชาวไทยภูเขา
ทางภาคเหนือซึ่งสวนใหญทําไรเลื่อนลอย และปลูกฝนยังชีพมากวา 40 ป มาปรับใชและเร่ิมดําเนิน
โครงการพัฒนาดอยตุง ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิแมฟาหลวงต้ังแตป 2531 จนเปนผลสําเร็จ
และเปนที่ยอมรับของนานาประเทศรวมทั้งสํานักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแหง
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC)

นอกจากน้ัน โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme - UNDP) ไดสํานึกในพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของพสกนิกรไทย จึงไดทูลเกลาฯ ถวาย
รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษยของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP
Human Development Lifetime Achievement Award) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549

มูลนิธิแมฟาหลวงไดเร่ิมนําความเชี่ยวชาญในการดําเนินโครงการดานพัฒนาอยางยั่งยืน
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่มีจุดเดนที่เร่ิมตนดวยการพัฒนาคน และการแกปญหาที่รากฐาน การพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน
โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมทุกดานเพื่อใหการพัฒนานั้นมีความยั่งยืนโดยการขยายผลใน
ตางประเทศต้ังแตป 2545 โดยไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทย UNODC และรัฐบาลตางประเทศ
อ่ืน ๆ ซึ่งนอกจากจะเปนการเผยแพรพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองคในดานการพัฒนาให
เปนที่ประจักษของนานาชาติแลว ยังเปนการเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในการเปนผู เร่ิมให
ความชวยเหลือดานการพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับนโยบายขององคการสหประชาชาติ ในดาน



จ
การขจัดความยากจนเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals - MDGs)

ยุทธศาสตรความรวมมือไตรภาคีของไทย เนนการสงเสริม และสนับสนุนบทบาท และ
ขีดความสามารถของผูเชี่ยวชาญ อาสาสมัครและสถาบันของไทยสูสากล สงเสริมแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา

กรณีศึกษาโครงการของมูลนิธิแมฟาหลวงในอัฟกานิสถานน้ี เปนการประเมินและ
วิเคราะหการดําเนินโครงการเพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการต้ังแตการเร่ิม “รับฟง” และ
“เรียนรู” ปญหาของพื้นที่ที่จะเขาไปพัฒนาบนหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ คือ เขาใจ
เขาถึง และพัฒนา โดยเร่ิมตนจากการพัฒนาคน ฝกอบรม และชี้แนวทางตลอดจนจัดระบบ
โครงสรางการพัฒนาเพื่อชวยใหพวกเขาชวยตัวเอง การจัดต้ังธนาคารแกะ ฟนฟูปศุสัตวทําให
ชาวบานที่เขารวมโครงการมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ขยายผลจัดต้ังเปนสมาคมเจาของแกะ ผูไดรับ
การกูยืมแกะ และทีมสัตวบาลเคลื่อนที่ เปนการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน ทําใหเกิดความมั่นคง
สามารถยืนอยูไดดวยตนเอง อีกทั้งยังมีโครงการตอยอดสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑแกะในดาน
การปนดาย การฟอกหนัง และการตัดขนแกะใหไดคุณภาพสงู ซึ่งนับวาเปนการพัฒนาอยางครบวงจร

ดังน้ัน รัฐบาลควรจะสงเสริมศักยภาพความรวมมือไตรภาคีดานการพัฒนาอยางยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ และสนับสนุนใหองคกรที่มีความพรอมดังเชน มูลนิธิแมฟาหลวงไดเขาไป
ดําเนินโครงการพัฒนาอยางยั่งยืนใหมากขึ้น เพื่อประโยชนทั้งในแงการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางประเทศ การใชความชวยเหลือในรูปแบบใต – ใต (South – South Cooperation) และใน
ฐานะที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตอคําประกาศแหงสหัสวรรษ (Millennium Declaration)
ในการนําพาประเทศและใหความชวยเหลือประเทศที่ยากจนใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ภายในป 2558
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กิตติกรรมประกาศ

การทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการสงเสริมศักยภาพของไทยตอความรวมมือไตรภาคีในกรอบ
สหประชาชาติ : กรณีศึกษาโครงการของมูลนิธิแมฟาหลวงในอัฟกานิสถานน้ี ผูเขียนไดรับแรง
บันดาลใจจากความมุงมั่นและทุมเทในการทํางานของ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม
ฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ ในการนํารูปแบบการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริไป
ขยายผลในตางประเทศ ซึ่งนับวาเปนการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในดานการพัฒนาใหเปนที่ประจักษในระดับ
นานาชาติ

ขอขอบคุณผูบังคับบัญชา เอกอัครราชทูตผูแทนถาวร นรชิต สิงหเสนี ที่สนับสนุนและ
อนุมัติใหผูเขียนเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 ขอบคุณเพื่อนรวมงานที่คณะ
ผูแทนถาวรฯ ณ นครนิวยอรก ทุกคนที่รับภาระงานแทนในชวงที่ผูเขียนเขารับการอบรมโดยเฉพาะ
คุณพรพรหม เพ็ชรคลาย คุณมัทนีย แกวปญญา คุณพีรพงษ พิมลวิชยากิจ และคุณศิริธร ไวยรัช
พานิช ขอบคุณรองผูแทนถาวร จักรกฤษณ ศรีวลี ที่ปรึกษา อุรวดี ศรีภิรมย และคุณจักก แสงชัย ที่
ชวยใหความเห็นตอหัวขอการศึกษาวิจัย และขอบคุณ คุณศรีพันธ จันทรัคคะ ที่เปนธุระในการสมัครเขา
รับการอบรม

รายงานการศึกษาวิจัยน้ีไดรับความกรุณาจากเอกอัครราชทูต ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา ในการให
คําปรึกษา ศาสตราจารย ดร.อนุสรณ ลิ่มมณี และรองศาสตราจารย ดร.พลภัทร บุราคม ในการให
คําแนะนําระเบียบวิธีวิจัยและขอคิดเห็นที่เปนประโยชน

ผูเขียนขอขอบคุณ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล คุณณรงค อภิชัย ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล คุณ Jane
Holloway และคุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา จากมูลนิธิแมฟาหลวง คุณปทมา อินโต จากสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ คุณธนพ ปญญาพัฒนากุล
และคุณธัชสิทธิ์ ประสิทธิรัตน จากกรมองคการระหวางประเทศ ในการใหสัมภาษณและใหขอมูลที่
เปนประโยชนในการจัดทํารายงานการศึกษาวิจัย

รายงานการศึกษาฉบับน้ีจะเสร็จสมบูรณมิได หากไมไดรับความชวยเหลือจากคุณ
ปรางคทิพย ขะวงษ คุณพงษพัฒน ศรีโชค และคุณพิชชาอร นุกิจ ที่ชวยพิมพและจัดรูปแบบให
ถูกตองตามที่สถาบันเทวะวงศวโรปการกําหนด

ทายสุด ขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันเทวะวงศวโรปการทุกคนที่ทํางานอยาง
ขันแข็งเพื่อใหหลักสูตรการอบรมคร้ังน้ีผานไปดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา

1.1กกภูมิหลัง ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
1.1.1กกความสําคัญของความรวมมือไตรภาคีกับสหประชาชาติ

การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนเปาหมายหน่ึงของการพัฒนาแหงสหัสศวรรษ
(Millennium Development Goals - MDGs) ซึ่งสหประชาชาติใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในการ
ขจัดความยากจน และสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme - UNDP) ระดมทรัพยากรและเงินทุน โดยรวมมือกัธ
นาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และประเทศผูบริจาครายใหญ
เชน ญ่ีปุน สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ และผลักดันความรวมมือของนานาประเทศในการใหความ
ชวยเหลือประเทศกาํลังพัฒนาและประเทศยากจนที่มีความจําเปนในการรับความชวยเหลือ เปน
พิเศษในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) ภายในป 2558

นโยบายดังกลาวของสหประชาชาติสอดคลองกับศักยภาพของไทย ซึ่งมีจุดแข็ง
ในการดําเนินโครงการดานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และหลักการทรงงาน1 ไดแก การศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ
เนนกระบวนการการมีสวนรวมจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ และการพัฒนาใหเปนไปอยาง
เปนขั้นเปนตอน

ดังน้ัน การสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทยในกรอบสหประชาชาติในการใหความ
ชวยเหลือประเทศที่สามจึงเปนการตอบโจทยที่ทุกฝายไดรับประโยชนรวมกัน

1.1.2กกภูมิหลังของการดําเนินโครงการพัฒนาอยางย่ังยืนของมูลนิธิแมฟาหลวง
มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภกอต้ังขึ้นในป 2515 เดิมใชชื่อวามูลนิธิ

สงเสริมผลผลิตชาวเขาไทยและเปลี่ยนเปนมูลนิธิแมฟาหลวงในป 2528 โดยมีเปาหมายในการทํา
การตลาดสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑงานหัตถกรรมราษฎรชาวไทยภูเขาและใหความชวยเหลือ
ดานอ่ืนๆ

ในป 2531 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดําริใหกอต้ัง
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิ

1 ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ. ตามรอยพอชีวิตพอเพียง…สูการพัฒนาพัฒนาที่
ย่ังยืน กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศูนยการพิมพเพชรรุง จํากัด. ธันวาคม 2552, หนา 28-30
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แมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ โดยทรงนําแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการพัฒนาชีวิตชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือซึ่งสวนใหญทําไรเลื่อนลอยและปลูกฝนเพื่อยังชีพ
มากวา 40 ป2

เปาหมายและการดําเนินงานของโครงการพัฒนาดอยตุง อยูบนพื้นฐานความ
เขาใจที่วายาเสพติดและปญหาอาชญากรรม เปนเพียงปญหาปลายเหตุ สาเหตุที่แทจริง คือ ความ
ยากจนและการขาดโอกาสในชีวิต โครงการพัฒนาดอยตุงจึงมุงเนนการพัฒนาที่ครบวงจรในการ
แกไขปญหาความยากจน โดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นที่ชาวบานมีอยูแลวมาเพิ่มคุณคา และ
เสริมสรางศักยภาพของบุคคลใหสามารถดํารงชีวิตอยูดวยตัวเองได ปรัชญาของโครงการพัฒนา
ดอยตุงที่ไดจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประการแรก คือ แกความเจ็บปวย
เพราะคนเจ็บไมสามารถทํางานได และเมื่อมีสุขภาพดีแลว ก็แกความยากจน เปนประการที่สอง
โดยหาทางเลือกในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพการงานตางๆ ใหเขาเร่ิมจากชวยเร่ืองปากทอง ให
เขามีกินอยางพอเพียงเสียกอน และเมื่อมีรายไดจากการทํางานที่โครงการฯ ไดสงเสริมอยาง
จริงจัง ประการสุดทายคือ แกความไมรู โดยการสงเสริมการศึกษา ซึ่งการศึกษาเปนแนวทางที่จะ
นําพาชาวบานออกจากวงจรของความยากจนในที่สุด  การพัฒนาตองใชเวลา มีความตอเน่ือง และมี
แผนการพัฒนาที่สะทอนถึงการพัฒนาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ตลอดระยะเวลา 20 ปที่โครงการพัฒนาดอยตุง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริได
ดําเนินการยกระดับชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นที่จนปรากฏผลเปนที่ประจักษ เปนบทพิสูจนให
เห็นถึงความสําเร็จของปรัชญาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี ที่วา “ชวยเขาใหเขาชวย
ตัวเอง” อันเปนที่มาของการพัฒนาทางเลือกในการดํารงชีวิตที่ยั่งยืนของมูลนิธิแมฟาหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ ที่เชื่อวาไมมีวิธีการแกปญหาสําเร็จรูป หากแตตองทําความเขาใจใหรู
จริงเพื่อแกปญหาที่รากเหงาและมุงพัฒนาต้ังแตตน ทําใหเกิดความสํานึกในการเปนเจาของ
และความพรอมที่จะดูแลชุมชนของตนอยางจริงจังและตอเน่ือง จนยังผลใหนานาประเทศ
นําแบบแผนการดําเนินงานดังกลาวไปประยุกตใช และไดรับการยอมรับจากสํานักงาน
ควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and
Crime - UNODC) ใหเปนหน่ึงในตนแบบโครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนของโลก

นอกจากน้ัน  ดอยตุงยังเปนแหลงเรียนรูของผูบริหารประเทศ ขาราชการ
นักพัฒนา นักวิชาการและบุคคลทั่วไป จากทุกมุมโลก ทั้งจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เอเชียกลาง เอเชียใตและอเมริกาใต หรือจากประเทศผูบริจาครายใหญ เชน สหภาพยุโรป

2 มูลนิธิแมฟาหลวง. เสนทางแมฟาหลวง กรุงเทพมหานคร : บริษทั อมรินทรพริ้นติง้ แอนด พับลิชช่ิง จํากัด
(มหาชน). ตุลาคม 2551, หนา 92
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สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน ที่เดินทางมาดูงาน รวมทั้งรับการอบรมกับโครงการ เพื่อนําบทเรียนไป
ปรับใชกับสถานการณและปญหาที่ตนประสบ

ที่ผานมา มูลนิธิแมฟาหลวง ยังไดนําแนวทางการพัฒนาของโครงการพัฒนาดอย
ตุง ไปปรับใชในประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ เร่ิมจาก พ.ศ.2545 รัฐบาลไทยและรัฐบาลพมาเห็นชอบ
และมอบหมายใหมูลนิธิฯ ดําเนินโครงการทางเลือกที่ยั่งยืน ในรัฐฉาน ประเทศพมา ซึ่งใชชื่อ
โครงการวา “โครงการดอยตุง 2” และภายในเวลา 3 ป มูลนิธิฯ สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ ไดเกินกวาเงินทุนที่รัฐบาลไทยไดลงไปทั้งหมด ตอมา กระทรวงความรวมมือ
เพื่อการพัฒนา (Ministry of Development Cooperation) ประเทศเบลเยียม ไดขอใหมูลนิธิฯ ดําเนิน
โครงการทางเลือกที่ยั่งยืน ที่จังหวัดเบาลก (Balkh) ประเทศอัฟกานิสถาน หรือ “โครงการดอยตุง 3”
โดยไดสนับสนุนเงินทุนเร่ิมตนโครงการ และลาสุด UNODC และรัฐบาลอินโดนีเซียไดขอให
มูลนิธิฯ ใหความชวยเหลือในการแกปญหาเร่ืองการปลูกกัญชาและความยากจน ที่จังหวัดอาเจห
ประเทศอินโดนีเซีย หรือ “โครงการดอยตุง 4”

การดําเนินงานและผลลัพธที่กลาวมาขางตน ยืนยันความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
ในการแกไขปญหาการปลูกพชืเสพติดอยางยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ไมเพียงแตจะทําไดจริงในประเทศไทยเทาน้ัน แตยัง
สามารถนําไปประยุกตใชในประเทศอ่ืนๆ ไดเปนอยางดีดวย ในเดือนมกราคม 2549 มูลนิธิ
แมฟาหลวง จึงจัดต้ังศูนยเพื่อการเรียนรูและถายทอดการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน (Mae Fah Luang
Center for Social Entrepreneurship – CSE) ขึ้น เพื่อแบงปนประสบการณในงานพัฒนาใหแกผูที่
ตองการความชวยเหลือและเพื่อใหคําปรึกษา รวมถึงเขาดําเนินงานโครงการ พัฒนาทางเลือกที่
ยั่งยืน ในพื้นที่ที่มีปญหาการปลูกพืชเสพติดและความยากจน

ป 2545 นับเปนจุดเร่ิมตนของการกาวเขาสูความรวมมือในการนําโครงการของ
มูลนิธิแมฟาหลวงไปขยายผลในตางประเทศ

 รัฐบาลพมาและรัฐบาลไทยรวมมือกันแกไขปญหายาเสพติดและขอใหมูลนิธิ
แมฟาหลวง นําการพัฒนาทางเลือกในการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนไปปรับใชในชุมชนหยองขา
ดวยตระหนักวาหากเพื่อนบานยังเดือดรอนอยูบานเราก็ไมสามารถพัฒนากาวหนาไปได
อยางราบร่ืน ประเทศไทยไมไดปลูกฝนแลว แตยาเสพติดก็ยังทะลักเขามาตามชายแดน

 รัฐบาลอังกฤษไดเชิญ ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล  เลขาธิการมูลนิธิแมฟาหลวง
เปน keynote speaker ในการประชุม The First Drug Conference in Islamic Republic of
Afghanistan ณ กรุงคาบูล อันสงผลใหเกิดความสนใจในมูลนิธิแมฟาหลวง และความตองการให
มูลนิธิฯ เขาไปดําเนินโครงการพัฒนาเต็มรูปแบบ แตในชั้นตนความรวมมือจํากัดอยูที่การศึกษา
ดูงาน และการอบรมที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อสรางความคุนเคยและความเขาใจ
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 UNODC อนุญาตใหมูลนิธิแมฟาหลวง ติดปายสัญลักษณ UNODC
บนผลิตภัณฑของโครงการพัฒนาดอยตุง “The sale of this product contributes to the achievement
of drug free world. Through alternative sustainable development, villagers who once depended
on opium production and use can now earn secure legitimate incomes by making these products.”
นอกจากน้ัน นาย Antonio  Maria Costa, รองเลขาธิการการสหประชาชาติ และผูอํานวยการ
บริหารของ UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) ไดมอบเกียรติบัตรเชิดชูผลงาน
ของโครงการดอยตุง มูลนิธิแมฟาหลวง ในการวางแผนและดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน
ในการกําจัดการปลูกฝนบริเวณสามเหลี่ยมทองคําระหวางป 2531-2546 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546

1.1.3กกความเปนมาของการใหความชวยเหลือแกอัฟกานิสถาน
จากภาวะสงครามอันยาวนานหลายทศวรรษ และภัยแลงอยางรุนแรง ทําใหอัฟกานิสถาน

เปลี่ยนสภาพจากประเทศซึ่งเคยอุดมสมบูรณ มีแหลงรายไดจากการเกษตรและปศสุัตวกลายเปน
ประเทศที่กันดาร ในขณะที่ประเทศอ่ืน  ๆไดรับการพัฒนาเปนพื้นที่ปลอดฝน อัฟกานิสถานกลับกลายเปน
ประเทศผูผลิตฝนรายใหญที่สุดของโลก

 ความรวมมือจากรัฐบาลไทย
หลังจากสถานการณสงครามในอัฟกานิสถานยุติลง ผูแทนรัฐบาลไทย

(นายสุรเกียรต์ิ  เสถียรไทย – รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ) ไดเขารวมการประชุม
เพื่อการฟนฟูบูรณะอัฟกานิสถาน (International Conference on Reconstruction Assistance to
Afghanistan) ณ กรุงโตเกียว ระหวางวันที่ 20 – 22 มกราคม 2545 และการประชุม Community of
Democracies คร้ังที่ 2 ณ กรุงโซล ระหวางวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2546 และแสดงความพรอม
ของไทยในการใหความชวยเหลือแกอัฟกานิสถานในดานตางๆ เชน การฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในสาขาที่ไทยมีประสบการณ เชน การเกษตร สาธารณสุข การบริการทางการแพทย
การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) การปราบปรามยาเสพติด การปลูกพืชทดแทน
และการฟนฟูโครงสรางพื้นฐาน

ในคราวที่นายกรัฐมนตรีของไทย (พ.ต.ต.ทักษิณ ชินวัตร) เยือนประเทศ
อังกฤษอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2545 นายกรัฐมนตรีอังกฤษขอใหไทย
ชวยเหลืออัฟกานิสถานดานการควบคุมพืชเสพติดโดยการพัฒนาทางเลือก เน่ืองจากเห็นวาไทย
มีความชํานาญในเร่ืองดังกลาว

กระทรวงการตางประเทศจึงเชิญผูนําระดับสูงของอัฟกานิสถานมาดูงาน
ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 24 คน ประกอบดวย (1) H.E. Mr.Mohamad Alim Razam, Minister of
Light Industry&Foodstuffs (2) พระราชนัดดาของอดีตกษัตริยอัฟกานิสถาน 2 พระองค
(H.E. Mr. Doran Daoud Zaher และ H.E. Mr. Zaher Zaher) (3) ผูนําทางศาสนา (4) ผูวาราชการ
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จาก 3 จังหวัด (5) รองปลัดจากกระทรวงตางๆ เชน กระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงวางแผน และ (6) อธิบดีกรมการกงสุล มาดูงานในประเทศไทย
ระหวางวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2546 โดยกระทรวงการตางประเทศ ไดขอใหมูลนิธิ
แมฟาหลวง จัดดูงานดานการพัฒนาทางเลือก ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (ระหวางวันที่ 28 – 31
กรกฎาคม 2546)

นอกจากน้ัน กระทรวงการตางประเทศ (โดย สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ) ไดอนุมัติทุนการฝกอบรมภายใตความรวมมือทางวชิาการใหแก
อัฟกานิสถานปละประมาณ 50 ทุน เร่ิมจากป 2546 เปนตนไป และยังใหความรวมมือสนับสนุน
มูลนิธิแมฟาหลวงในการใหความชวยเหลือแกอัฟกานิสถานอยางตอเน่ือง

 ความรวมมือกับมูลนิธิแมฟาหลวง
จุดกําเนิดของโครงการของมูลนิธิแมฟาหลวงในอัฟกานิสถาน เร่ิมขึ้นเมื่อ

ผลงานของโครงการดอยตุงในการแกปญหาการปลูกพืชเสพติดและยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคน
ที่เคยยากจนเร่ิมเปนที่ประจักษและไดขยายผลเขาไปชวยเหลือประเทศพมา และหลงัจากการลมสลาย
ของรัฐบาลของกลุมทาลิบัน ประเทศตะวันตกและองคกรตางๆ พยายามเขาไปใหความชวยเหลือ
ตออัฟกานิสถาน หลังจากที่ ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล  เลขาธิการมูลนิธิแมฟาหลวงไดรับเชิญไป
บรรยายเร่ืองการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน โดยใชแนวทางการกําจัดการปลูกฝนในประเทศไทย ณ
กรุงคาบูล ตามคําเชิญของรัฐบาลอังกฤษในป 2545 แลวน้ัน ไดมีคณะผูแทนจากอัฟกานิสถาน
เดินทางมาศึกษาการดําเนินงานของโครงการดอยตุงต้ังแตป 2546 อยางตอเน่ือง

ในเดือนตุลาคม 2548 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงฟนฟูและการพัฒนา
ชนบทอัฟกานิสถาน (Ministry of Rural Rehabilitation and Development) ไดขอใหมูลนิธิ
แมฟาหลวง เขาไปดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในอัฟกานิสถาน
โดยรัฐบาลเบลเยียมสนับสนุนงบประมาณขั้นตนเปนเงินประมาณ 700,000 ยูโร โครงการดอยตุง 3
จึงถือกําเนิดขึ้นดวยความรวมมือของทั้ง 3 ประเทศ โดยมีจุดมุงหมายในการผลิตฟนคุณภาพชีวิต
ของชาวอัฟกัน

1.2กกวัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1กกเพื่อศึกษากระบวนการในการดําเนินโครงการและประเมินโครงการของมูลนิธิ

แมฟาหลวงในอัฟกานิสถาน
1.2.2กกเพื่อชี้ใหเห็นถึงศักยภาพตอความรวมมือไตรภาคีในกรอบสหประชาชาติ
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1.3กกขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1กกขอบเขตการศึกษา

ผูวิจัยจะศึกษาเฉพาะโครงการของมูลนิธิแมฟาหลวงในอัฟกานิสถาน โดยใช
หลักการประเมินดานบริบท หรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) การประเมิน
ปจจัยเบี้องตนหรือปจจัยนําเขา (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process
Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) หรือเรียกโดยยอวา CIPP Model
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ และความสามารถในการนําไปขยายผลในประเทศตาง ๆ ได

1.3.2กกวิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษา ผูวิจัยจะศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาจากขอมูล ดังน้ี
 ขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาวิจัยเอกสาร (documentary research) และขอมูล

จาก website โดยประมวล รวบรวมและวิเคราะหเอกสารและบทความตางๆ
 ขอมูลปฐมภูมิ  โดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของและมีสวนรวมในโครงการ

ของมูลนิธิแมฟาหลวงในอัฟกานิสถาน

1.4กกประโยชนของการศึกษา
1.4.1กกเพื่อเปนแนวทางในการสนับสนุนศักยภาพของไทยตอความรวมมือไตรภาคี

ในการดําเนินโครงการดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.4.2กกเพื่อขยายชองทางการรวมมือกับสหประชาชาติในการบรรลุเปาหมายการพัฒนา

แหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs)

1.5กกนิยามเชิงปฏิบัติการ และนิยามศัพท
1.5.1กกการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development)

 World Commission on Enviromment and Development เมื่อ 2526 หรือที่รูจัก
กันในนาม Brundtland Report3 ใหคํานิยามของการพัฒนาอยางยัง่ยืนวาเปนรูปแบบของการพัฒนา
ที่ตอบสนองตอความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคต
ตองประนีประนอม ยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความตองการของตนเอง

 ในการประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (World Summit on
Sustainable Development) ณ นครโจฮันเนสเบอรก แอฟริกาใต เมื่อกันยายน 2545 สหประชาชาติ

3 UNESCO Report of the World Commission on Culture and Development Paris, 1995 page 206
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ใหคําจํากัดความของการพัฒนาอยางยั่งยืนวา 4 เปนรูปแบบของการใชทรัพยากรเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน โดยใหความสําคัญกับการรักษาสภาพแวดลอมเพื่อให
ทรัพยากรเหลาน้ันมีใชสําหรับปจจุบัน และมีเหลือพอสําหรับลูกหลานในอนาคต และเนนย้ําวา
ความยั่งยืนของการพัฒนาจะเกิดขึ้นไดเมื่อมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตางเชื่อมโยง
เกี่ยวของ ซึ่งกันและกัน

 การพัฒนาอยางยั่งยืนในบริบทของไทยที่นําเสนอตอการประชุมสุดยอด
ของโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ นครโจฮันเนสเบอรก น้ัน เห็นวาเปนการพัฒนาที่ตอง
คํานึงถึงความเปนองครวมของทุกๆ ดานอยางสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถิ่น ดวยการมีสวนรวมของประชาชนทกุกลุม ดวยความเอ้ืออาทร เคารพซึ่งกันและ
กัน เพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเปนขอเสนอที่มีพื้นฐานมาจาก
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

1.5.2กกการรวมมือไตรภาคี (Trilateral Cooperation)
เปนความรวมมือ 3 ฝาย ในที่น้ี หมายถึง ประเทศผูรับความชวยเหลือ ประเทศที่

ใหความชวยเหลือ และประเทศหรือองคกรที่สนับสนุนเงินทุน / งบประมาณ

4 http://www.un.org/events/wssd/



บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1กกแนวคิด
มูลนิธิแมฟาหลวงนอมนําพระราชดําริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นํามาประยุกตใช

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน5 โดยยึดหลักเขาใจ เขาถึง และพัฒนา
2.1.1กกการใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุล โดยเสนอแนวทางในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งทรัพยากรทางกายภาพที่เปนวัตถุ เงินทุน
ระบบนิเวศวิทยาตางๆ ไปจนถึงทรัพยากรทางสังคม ความเปนอยู คานิยมและการกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาใหเจริญกาวหนาไปพรอมกับความสมดุล ภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลง (Dynamic
balance) มากกวาการที่มุงขยายการเจริญเติบโตใหมากขึ้นเพียงมิติเดียว

2.1.2กกการใหความสําคัญกับเปาหมายของกจิกรรมพฒันาที่มุงเนนประโยชนของสวนรวม
ใหความสําคัญกับความเชื่อมโยงสัมพันธของมนุษยกับสรรพสิ่ง (คนกับวัตถุ / คนกับคน / คนกับ
ธรรมชาติ) การกระทําของแตละบุคคลในที่สุดแลว ยอมสงผลกระทบตอผูอ่ืนและสังคมสวนรวม
ฉะน้ัน แตละคนจึงควรใสใจที่จะกําหนดเปาหมายยอยสวนบุคคลในทิศทางที่สอดคลองกับ
เปาหมายที่เปนประโยชนสวนรวม และในขั้นปฏิบัติแตละบุคคลควรดําเนินภารกิจของตนใหดี
ที่สุด เพื่อบรรลุเปาหมายน้ันๆ ภายใตบริบทและขอจํากัดของแตละคน (think global, act local)
เพื่อใหเกิดทั้งประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมไปพรอม ๆ กัน

2.1.3กกการใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีกาวหนาไปอยางมัน่คง โดยเร่ิมจากการพฒันา
ฐานรากของสังคม (Foundation) คือ การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครอบครัวใหเขมแข็ง
พออยูพอกิน สามารถพึง่ตนเองไดในระดับหน่ึงกอน แลวจึงเพิ่มระดับการพัฒนาอยางเปนขัน้เปนตอน
(step – by – step development) เปนแนวทางการพัฒนาที่ไมเสี่ยงตอการเกิดวิกฤต ลมละลายทั้งระบบ

2.1.4กกการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ (Quality of people) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหมีคุณธรรมกํากับความรูในการดําเนินชีวิต จึงจะสามารถทําใหเกิดวิถีการพัฒนาสูความ
ยั่งยืนได เพราะคนที่มีคุณภาพจะสามารถใชสติ ปญญา ในทางที่ถูกตอง เปนเหตุเปนผลและใสใจ

5 สถาบันสงเสริม และพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ. มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดําริ. กรุงเทพมหานคร หนา 8
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เรียนรู คิดคน ปรับปรุงวิธีการ / แนวทางในการจัดการทรัพยากรตางๆ ใหเหมาะสม สมดุล และ
ปองกัน แกไขขอบกพรอง เพื่อใหเกิดผลดีขึ้นเร่ือยๆ ทั้งตอตนเองและสังคมโดยรวม ซึ่งในที่สุด
ก็จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.2 ทฤษฎี
ผูวิจัยจะนํารูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP ของนาย Daniel L.Stufflebeam6

มาประเมินโครงการของมูลนิธิแมฟาหลวงในอัฟกานิสถาน ดังน้ี
2.2.1กกหลักการประเมิน CIPP7

 Context Evaluation (การประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม) เปนการประเมิน
กอนการดําเนินโครงการใหไดขอมูลสําคัญ เพื่อชวยใหการกําหนดวัตถุประสงคและความเปนไป
ไดของโครงการ เปนการตรวจสอบวาโครงการที่จะทําสนองปญหาหรือความตองการจําเปนที่
แทจริงหรือไม

 Input Evaluation (การประเมนิปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยนําเขา) เปนการประเมิน
เพื่อพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใชใน
การดําเนินโครงการ

 Process Evaluation (การประเมินกระบวนการ) เปนการประเมินระหวาง
การดําเนินงานโครงการ เพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการ
พัฒนา แกไข ปรับปรุงใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบ
กิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ

 Product  Evaluation (การประเมินผลผลิต) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือความตองการ / เปาหมายที่กําหนดไว

2.2.2กกระยะเวลาของการประเมิน
การประเมินแบบ CIPP เปนการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบทั้งหมด ใน

สวนของชวงเวลาประเมินผลโครงการมี 4 ระยะ ดังน้ี

6 Daniel L. Stufflebeam. The CiPP Model for Evalutaion. Portland Oregon : The 2003 Annual Conference of
the Oregon Programme Evaluations Network, 2003
7 ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน CIPP Model : รูปแบบการประเมินผลโครงการ. เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื่อง “เทคนิคการวางแผนและการประเมินผล” เจาหนาทีสํ่านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 25 พ.ย. 2545
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 การประเมินโครงการกอนการดําเนินงาน (Pre-evaluation) เปนการ
ประเมินวามีความจําเปนและความเปนไปไดในการกําหนดใหมีโครงการหรือแผนงานนั้นๆ
หรือไม (Feasibility Study) หรือการประเมินความตองการที่จําเปน (Need Assessment)

 การประเมินโครงการขณะดําเนินงาน (On-going Evaluation) เปนการ
ประเมินโครงการเพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Monitoring) และการใชทรัพยากร
ตางๆ

 การประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post Evaluation) เปนการ
ประเมินวาผลของการดําเนินงานน้ันเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่วางไวหรือไม

 การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ (Impact Evaluation) เปนการ
ประเมินผลโครงการภายหลังสิ้นสุดการดําเนินโครงการ

2.2.3กกตัวชี้วัดความสําเร็จ
 ตัวชี้วัดดานบริบท (Context) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตางๆ ดังน้ี

-กกสภาวะแวดลอมกอนมีโครงการ (ปญหาวิกฤต)
-กกความจําเปนหรือความตองการขณะน้ัน และอนาคต
-กกความเขาใจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ

 ตัวชี้วัดดานปจจัยนําเขา (Input)
-กกความชัดเจนของวัตถุประสงคของโครงการ
-กกความพรอมของทรัพยากร เชน งบประมาณ คน วสัดุอุปกรณ และเวลา
-กกความเหมาะสมของขั้นตอนระหวางปญหา สาเหตุของปญหาและกิจกรรม

 ตัวชี้วัดดานกระบวนการ (Process)
-กกการตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ
-กกความยอมรับของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการในพื้นที่
-กกการมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานที่เกีย่วของกบัโครงการ
-กกภาวะผูนําในโครงการ

 ตัวชี้วัดดานผลผลิต (Product)
-กกอัตราการมีงานทําของประชาชน
-กกรายไดของประชาชนที่เขารวมโครงการ
-กกความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมโครงการ
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เกณฑและตัวชี้วัดขางตน สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการของมูลนิธิ
แมฟาหลวงในอัฟกานิสถาน ซึง่จะครอบคลุมมิติดานเศรษฐกจิ สังคม การบริการจัดการดานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม และจะเปนการแสดงใหเห็นถึงความยั่งยืนของโครงการและสมควรจะนํารูปแบบ
ไปขยายผลในประเทศอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี



บทที่ 3
ผลการศึกษา

งานวิจัยฉบับนี้นํากรณีศึกษาโครงการของมูลนิธิแมฟาหลวงในอัฟกานิสถาน ซึ่งมี
พื้นฐานการดําเนินการโดยยึดปรัชญาและแนวทางพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาวิเคราะหถึงกระบวนการและปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อแสดงใหเห็น
วาการดําเนินการของโครงการดังกลาวเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางและยังเปนการเผยแพร
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในดานการพัฒนาอยางยั่งยืนใหเปนที่ประจักษ อีกทั้งเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของไทย
ในการเปน “ผูเร่ิมใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา” ในรูปแบบของความรวมมือไตรภาคี
(Trilateral Cooperation)

3.1กกความรวมมือไตรภาคี
รัฐบาลไทยดําเนินความรวมมือไตรภาคีในการใหความชวยเหลือประเทศอ่ืนๆ มาต้ังแตป 2516

โดยรวมมือกับรัฐบาลญ่ีปุนภายใตแผนงานโคลัมโบ โดยในระยะแรกเนนเฉพาะการฝกอบรม
ตอมาไดนําแนวความคิดดานไตรภาคีเสนอใหแหลงผูใหตางๆ พิจารณา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเปลีย่น
ผานจากการเปนประเทศผูรับความชวยเหลือมาเปนประเทศผูใหความรวมมือ เพื่อปรับบทบาทของ
ประเทศไทยไปสูหุนสวนเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน

กระทรวงการตางประเทศ โดยสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)
ไดจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาความรวมมือแบบไตรภาคี (Trilateral Cooperation) เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับนโนบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง
การตางประเทศ นโยบายของประเทศคูรวมมือ นโยบายของประเทศผูรับเพื่อใหโครงการ
ความรวมมือตางๆ เปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับนโยบายของทุกประเทศไมเกิดความซ้ําซอน
ในการดําเนินความโครงการความรวมมือ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Aid effectiveness)
ตอบสนองตอความตองการของประเทศผูรับและประเทศผูใหอยางแทจริง

3.1.1กกนโยบายความรวมมือไตรภาคี
การดําเนินนโยบายความรวมมือตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือไตรภาคี

จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษานโยบายความรวมมือกอน ทั้งนโยบายจากฝายประเทศผูให
ประเทศผูรับ และประเทศคูรวมมือ เพื่อประโยชนในการกําหนดทิศทางความรวมมือไตรภาคีที่จะ
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ดําเนินรวมกันในอนาคต โดยนโยบายในสวนของประเทศไทยในฐานะคูรวมมือหรือผูใหรายใหม
ไดแก

 วิสัยทัศนของรัฐบาล8

วิส ัยทัศนของรัฐบาลในระหวางป 2552-2554 คือ รัฐบาลไทยมุ งนํา
ประเทศไทยใหพนจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาไปสูการเจริญเติบโตอยางยั ่งยืน
แกไขวิกฤตทางสังคมที่มีความแตกแยกและพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยุติวิกฤตทาง
การเม ืองและปฏ ิร ูปการเม ืองให ม ีความมั ่นคงตามแนวทางระบอบประชาธ ิปไตยที ่มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 นโยบายรัฐบาล ดานการตางประเทศ9

รัฐบาลมีนโยบายดานการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
9 ประการ ไดแก 1) พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ 2) สงเสริม
ความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียนในวาระที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน
และบรรลุการจัดต้ังประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน 3) สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับ
ประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวางประเทศ 4) กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวน
ทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตางๆ
5) สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลกในเร่ืองการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ
6) สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เปนประโยชนตอ
ประเทศ 7) สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทย 8) สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึง
ระดับประชาชน  และ 9) คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย
และภาคธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ  และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทย
ในตางประเทศ

จะเห็นไดวา จุดเนนหลักของนโยบายดานการตางประเทศในชวง 2 ปตอจากน้ี
(ป2553-2554) คือ  การสงเสริมความรวมมือในกลุมประเทศเพื่อนบาน  อาเซียน และกลุมประเทศ
ในโลกมุสลิม

 วิสัยทัศนกระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศเปนองคกรหลักในการรักษาและสงเสริม

ผลประโยชน สถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศอยางมีเกียรติและสมศักด์ิศรี

8 แผนการบรหิารราชการแผนดิน 2552-2554 หนา 3
9 แผนการบรหิารราชการแผนดิน 2552-2554 หนา 136-137
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ทั้งทางดานเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ทางสังคม ตลอดจนนําโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน มายังใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ
และประชาชนไทย

กระทรวงการตางประเทศ ไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศของไทย10 ไวดังน้ี

1)กกการใหความรวมมือดานวิชาการในสาขาที่ประเทศไทยมีความพรอมและเปน
ที่ยอมรับในแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เปนกลไกสําคัญในการสงเสริมนโยบายดาน
การตางประเทศ

2)กกการใหความรูเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมุงการเสริมสรางสมรรถนะ
(Capacity Development) ทั้งในระดับบุคคลและสถาบัน

3)กกการเสริมสรางองคความรูใหกับประเทศผูรับใหสามารถจัดการความรู
(Knowledge Management) ไดอยางมีประสิทธภิาพ อันที่จะนําไปสูความยั่งยืน

4)กกความรวมมือเพื่อการพัฒนาเปนกลไกและเคร่ืองมือสําคัญตอการเปนตัวเรง
รวมทั้ง ชวยสงเสริมความรวมมือดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอมในระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค

5)กกความรวมมือแบบหุนสวนรวมกันกับแหลงผูใหที่สําคัญหรือความรวมมือ
แบบไตรภาคีในการใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ

 พันธะในระดับสากล
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองคการสหประชาชาติมีพันธะภายใตคําประกาศ

แหงสหัสวรรษ (Millennium Declaration)11 ซึ่งสมาชกิทั้งหมดเห็นพองรวมกันในการกําหนด
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs ) ดังน้ี

1)กกขจัดความยากจนและความหิวโหย (Eradicate extreme poverty and hunger)
2)กกพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Achieve universal primary education)
3)กกสงเสริมความเทาเทียมกันของเพศหญิง/ชาย (Promotion gender

equality)

10 สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศกระทรวงการตางประเทศ. รายงานความชวยเหลือเพ่ือ
การพัฒนาอยางเปนทางการของไทย 2550-2551 หนา 7
11 United Nations, United Nations Millennium Declaration, United Nations General Assembly Resolution 55/2,
September 2000
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4)กกลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กวัยแรกเกิด (Reduce child mortality)
5)กกพัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ ( Improve maternal health)
6)กกใหความสําคัญกับการยับยั้งการแพรระบาดของโรคเอดส  มาลาเรีย

และโรคติดตออ่ืนๆ (Combat HIV/AIDs, Malaria and other diseases)
7)กกใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Ensure

environmental sustainability)
8)กกสงเสริมความเปนหุนสวนการพัฒนาในระดับโลก (Develop a

global partnership for development)

ประเทศไทยเปนผูใหความชวยเหลือรายใหม (New Development Partner) ที่จะ
สงเสริมใหมีความรวมมือในแบบหุนสวนเพื่อการพัฒนา (partnership for development) โดยการ
รวมมือกับแหลงผูใหรายอ่ืนในการดําเนินงานใหความรูดานการพัฒนาจากประเทศไทย ซึ่งรูปแบบ
ดังกลาวน้ีก็คือ ความรวมมือแบบไตรภาคี หรือความรวมมือแบบหุนสวนน่ันเอง

3.1.2กกหลักการของความรวมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคี
 ภาพรวมความรวมมือไตรภาคีของไทย

ที่ผานมาประเทศไทยไดมีการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีกับ
ประเทศตางๆ รวม 11 แหง  ซึ่งสวนใหญเปนการใหความรวมมือในดานการศึกษา
ดานการเกษตร ดานการสาธารณสุข ดานทรัพยากรธรรมชาติ  เปนตน โดยดําเนินการภายใตชื่อ
หรือกรอบความรวมมือที่แตกตางกันไป อาทิ Partnership, TCDC (Technical Cooperation among
Developing Countries), TCTP (Third Country Training Programme), North-South-South
Cooperation และ North-North-South Cooperation

รูปแบบการใหความรวมมือทางวิชาการที่ไทยไดดําเนินการมาโดยตลอด
มี 3 รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบการใหทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 2) รูปแบบการใหบริการ
ผูเชี่ยวชาญ  และ 3) รูปแบบการใหบริการดานอ่ืนๆ เชน วัสดุอุปกรณ อาสาสมัคร เงินทุน เปนตน
ซึ่งรูปแบบการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาฯ ของ สพร. ที่ผานมาจะมุงเนนการพัฒนาประเทศ
เพื่อนบานและสงเสริมสินคาสาธารณะระหวางประเทศที่เอ้ือประโยชนตอทั้งประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน
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 นโยบายของไทยในการใหความรวมมือดานไตรภาคี
ประเทศไทยไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการ

พัฒนาระหวางประเทศ พ.ศ. 2550-255412 ดังน้ี
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนบทบาทของไทยในการเปน

ศูนยกลางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมบทบาทและขีดความสามารถของผูเชี่ยวชาญ

อาสาสมัครและสถาบันของไทยสูสากล
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 4 การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค /

อนุภูมิภาค
ยุทธศาสตรที่ 6 การขยายความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความรวมมือภาครัฐ เอกชน และภาคประชา

สังคมในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา

3.1.3กกการสนับสนุนมูลนิธิแมฟาหลวงในการดําเนินโครงการตามความรวมมือไตรภาคี
ดานการพัฒนาอยางย่ังยืน

นอกจากกระทรวงการตางประเทศจะดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีกับประเทศ
ตางๆ ตามรายละเอียดขางตนแลว กระทรวงการตางประเทศยังใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
แกมูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภในการดําเนินงานโครงการศูนยการเรียนรูและเผยแพร
การพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน (Center for Social Entrepreneurship - CSE) เพื่อเผยแพรปรัชญา และ
แนวทางการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการ 5 ป ต้ังแตปงบประมาณ 2551 – 2555 วงเงินงบประมาณจํานวน 91,576,500 บาท

การใหการสนับสนุนมูลนิธิแมฟาหลวงในการดําเนินโครงการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในตางประเทศ นอกจากจะเปนการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในดานการพัฒนาใหเปนที่ประจักษแลว น้ัน ยังสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศในสาขาที่ประเทศไทยมีความพรอม และเปนที่ยอมรับในแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และเสริมสรางองคความรูใหกับประเทศผูรับใหสามารถจัดการความรู

12 สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ.กระทรวงการตางประเทศ. ยุทธศาสตรความรวมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหวางประเทศของไทย 2550-2554 หนา 27
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(Knowledge Management) ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันนําไปสูความยั่งยืน และเปนกลไกสําคัญ
ในการสงเสริมนโยบายดานการตางประเทศ และเปนไปตามยุทธศาสตรที่ 1 – 7 ของยุทธศาสตร
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย 2550 – 2554 โดยมีรายละเอียดการอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุน13 ดังน้ี

โครงการ

งบประมาณป
2551
(บาท)

งบประมาณป
2552
(บาท)

งบประมาณป
2553
(บาท)

15,021,265 16,455,847 17,289,012
- โครงการหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรจากอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
(GMS) วาดวยการปองกันโรค
มาลาเรีย วัณโรค และ HIV/AIDs

1,691,360 1,149,940 1,376,863

- โครงการธนาคารและคาราคูล
(A4 Sheep Bank Project) จังหวัด
Balkh อัฟกานิสถาน

2,257,631 1,641,304 3,571,764

- โครงการศึกษาแนวทางการเลี้ยง
และการปรับปรุงพันธุแพะเพื่อ
สงเสริมการเลี้ยงอยางเปนอาชีพ
จังหวัด Aceh อินโดนีเซีย

1,502,687 -

- โครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน
จังหวัด Aceh อินโดนีเซีย

9,569,587 11,416,313 7,450,485

- โครงการเผยแพรการพัฒนา
ทางเลือกที่ยั่งยืนในระดับนานาชาติ

- 4,889,900 4,889,900

ตารางที่ 1กกงบประมาณที่กระทรวงตางประเทศใหการสนับสนนุมูลนิธิแมฟาหลวงในปงบประมาณ
2551-2553

13 สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ. เอกสารสรุปความรวมมือกับมูลนิธิแมฟาหลวง.
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3.2กกศักยภาพของความรวมมือกับสหประชาชาติดานการพัฒนา
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP)

เปนหนวยงานสหประชาชาติมีภารกิจหลักในการสนับสนุนและผลักดันเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ดี ยกระดับและเชื่อมโยงประเทศตาง ๆ สูเครือขายการเสริมสราง และแลกเปลี่ยนการเรียนรู
การถายทอดประสบการณ และสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาซึ่งกันและกัน เพื่อสรางชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น UNDP เปนองคกรที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการระดมทรัพยากร และผลักดัน
ความรวมมือของนานาประเทศในการสงเสริมประเทศกําลังพัฒนาและประเทศยากจนที่มี
ความจําเปนในการรับความชวยเหลือเปนพิเศษในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals - MDGs) ภายในป 2558

ในประเทศไทย UNDP เปนสวนหน่ึงของทีมงานองคการสหประชาชาติประจําประเทศ
ไทยรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ประชาสังคม และสถาบนัการศึกษาในการพัฒนาองคความรู
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณและความชํานาญพิเศษในกระบวนการการพัฒนาอยางยั่งยืน

ในฐานะที่เปนองคกรของสหประชาชาติ UNDP เปรียบเสมือนประตูสําหรับประเทศไทยสู
เวทีนานาชาติในการเรียนรู และใชประโยชนจากผูชํานาญการที่มีประสบการณสั่งสมจากการพัฒนา
ทั้งในประเด็นทางนโยบายและผลสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาในประเทศอ่ืน ๆ ในทางกลับกัน
ประเทศไทยเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาที่สําคัญสําหรับ UNDP ในการชวยเหลือประเทศตาง ๆ
โดยอาศัยฐานการเรียนรู และประสบการณในการพัฒนาของไทย

ความรวมมือระหวาง UNDP กับไทยไดพัฒนาจากการเปนผูใหกับผูรับ เปนหุนสวนเพื่อ
การพัฒนาโดยเร่ิมในป 2547 ดวยโครงการ Thailand – UNDP Partnership Programme (2547 -
2549) ในปจจุบันความรวมมือหุนสวนระหวางไทย และ UNDP ดําเนินการภายใตกรอบความ
รวมมือหุนสวน (UN Partnership Framework - UNPAF) 14 ในวงจร 5 ป (2550 - 2554) โดย
เนนความรวมมือในดานตาง ๆ ดังน้ี

 การเขาถึงบริการและการปองกันทางสังคม
 การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการระดับจังหวัด และทองถิ่น
 การเขาถึงการบําบัด รักษา และปองกันการติดเชื้อ HIV / AIDs
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 ความรวมมือหุนสวนเพื่อการพัฒนาโดยสนับสนุนใหประเทศไทยกาวสู

บทบาทใหมในการเปนผูใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกประเทศเพื่อนบาน และประเทศ
กําลังพัฒนาอ่ืน ๆ ในรูปแบบการพัฒนาความรวมมือแบบ ใต – ใต (South – South Cooperation)

14 http://www.unicef.org/thailand/tha/overview_5953.html.
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และความรวมมือไตรภาคี (Trilateral Cooperation) ตามเปาหมายแหงสหัสวรรษ ขอ 8 ที่มุงให
ประเทศที่พัฒนาไปไกลกวาชวยเหลือประเทศที่ยังพัฒนาไดชากวา

นอกจากน้ัน UNDP ไดสํานึกในพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูที่ดีของพสกนิกรไทย
จึงไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษยของโครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2549 และตอมา UNDP ไดเผยแพรรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยในป 2550
ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน โดยนําเสนอแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาคน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และการนําแนวคิดดังกลาวไปปรับใชกับการพัฒนาประเทศ

3.3กกกรณีศึกษาโครงการของมูลนิธิแมฟาหลวงในอัฟกานิสถาน
การศึกษาโครงการของมูลนิธิแมฟาหลวงในอัฟกานิสถานเปนการศึกษากระบวนการ

ในการดําเนินโครงการ และประเมินโครงการเพื่อชี้ใหเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดําเนิน
โครงการพัฒนาอยางยั่งยืน สรุปภาพรวมของการศึกษา ดังน้ี

3.3.1กกความเปนมาของความรวมมือกับรัฐบาลเบลเยียม
3.3.2กกการดําเนินโครงการธนาคารแกะ (A4 Sheep Bank Project)
3.3.3กกการประเมินโครงการธนาคารแกะ (A4 Sheep Bank Project)
3.3.1กกความเปนมาของความรวมมือกับรัฐบาลเบลเยียม
หลังจากที่ UNODC ยกยองใหมูลนิธิแมฟาหลวง เปนหนวยงานตัวอยางดานการพัฒนา

อยางยั่งยืน โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อ 30 ธันวาคม 2546 แลว น้ัน ทําใหโครงการพัฒนา
ดอยตุงภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิแมฟาหลวง ไดรับความสนใจจากนานาประเทศมากยิ่งขึ้น

เมื่อรัฐบาลอังกฤษ จัดการประชุมเพื่อแกไขปญหายาเสพติดของอัฟกานิสถาน จึงไดเชิญ
ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล  ไปรวมแบงปนประสบการณและมีการเดินทางมาดูงานอยางตอเน่ืองจาก
ผูแทนฝายรัฐบาล ผูนําและประชาชนทองถิ่น และหนวยงานดานการพัฒนา  ในป 2548
เจาหญิงแอสทริตแหงเบลเยียม ไดรับการฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการพัฒนาดอยตุง
จนนําไปสูการใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาทางเลือกสําหรับประเทศอัฟกานิสถานโดยรัฐบาล
เบลเยี่ยม โดยมีมูลนิธิแมฟาหลวงเปนผูดําเนินการ และในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 นาย Armand De
Decker รัฐมนตรีดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา (Minister responsible for Development
Cooperation) ของเบลเยียมไดลงนามความตกลงในการสนับสนุนเงินจํานวน 700,000 ยูโร เพื่อให
มูลนิธิแมฟาหลวงดําเนินโครงการใหความชวยเหลือตออัฟกานิสถาน
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ภาพที่ 1 : นาย Armand De Decker รัฐมนตรีดานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาของเบลเยียมลงนามความ
ตกลงในการสนับสนุนเงิน 700,000 ยูโร แกมูลนิธิแมฟาหลวง

ในการน้ีแบงการดําเนินการออกเปน 3 ระยะ
 ระยะท่ี 1 การดูงานของคณะผูแทนจากอัฟกานิสถาน

ภาพที่ 2 : นาย Mohammed Eshan Zia รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงฟนฟูและพัฒนาชนบท
อัฟกานิสถานและคณะดูงาน ณ โครงการดอยตุง

หุนสวน  ท่ีเทาหุนสวน  ท่ีเทาเทียมกันเทียมกัน
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ภาพที่ 3 : คณะผูแทนอัฟกันทีเ่ขารวมการประชุม IPA เย่ียมชมการปลูกปาที่บานเทอดไทย ดอยตงุ

นาย Mohammed Eshan Zia รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพื้นฟูและพัฒนาชนบท
อัฟกานิสถานไดนําคณะซึ่งประกอบดวย นาย Atta Mohammed Noor ผูวาราชการจังหวัด Balkh
เจาหนาที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น ที่ปรึกษารัฐบาล ภาคประชาสังคม นักธุรกิจและผูนํา
ชุมชน จํานวนรวม 18 คน เดินทางมาเยี่ยมชมการดําเนินการของโครงการพัฒนาดอยตุง ระหวางวันที่
21-28 กุมภาพันธ 2549 และเขารวมการประชมุ International Panel for Afghanistan on Sustainable
Alternative Livelihood Development (IPA) ระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 254915

การประชุม จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน โดยมีผูเขารวมการประชุม
หลายฝาย กลาวคือ คณะผูแทนจากอัฟกานิสถานในฐานะคนในพื้นที่ มูลนิธิแมฟาหลวงในฐานะที่
ประสบความสําเร็จในโครงการพัฒนาดอยตุง ผูแทน NGO นักวิชาการ และผูแทนองคการระหวาง
ประเทศและสถาบันการเงินระหวางประเทศ  เพื่อระบุ (identify) โครงการทีมีศักยภาพและลูทาง
ที่จะสามารถดําเนินการในจังหวัด Balkh ได

15 Mae Fah Luang Foundation. Report to the Government of Belgium: Bangkok; March 2006. pp 4-10
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ภาพที่ 4 : ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล รวมหารือกับคณะจากอัฟกานิสถานในการประชุม IPA ที่ดอยตงุ

ภาพที่ 5 : บรรยากาศของการหารือ และแลกเปล่ียนความคดิเหน็ในการประชุม IPA ที่ดอยตงุ
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ในการน้ี นายกันตธีร  ศุภมงคล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นาย Antonio
Mario Costa, รองเลขาธิการ สหประชาชาติและผูอํานวยการบริหารของ UNODC นาย Jan
Matthysen เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจําประเทศไทย และนาย Mohammed Eshan Zia รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงฟนฟูและพัฒนาชนบทอัฟกานิสถาน รวมในพิธีเปดการประชุมในวันที่ 26
กุมภาพันธ 2549

ภาพที่ 6 : นายกันตธีร  ศุภมงคล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธานเปดการประชุม
IPA เม่ือ 26 กุมภาพันธ 2549

ภาพที่ 7 : นาย Antonio Mario Costa รองเลขาธิการสหประชาชาติ และผูอํานวยการบริหารของ
UNODC กลาวถอยแถลงในพิธีเปดการประชุม IPA เม่ือ 26 กุมภาพันธ 2549
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ที่ประชุมฯ ระบุ 4 สาขาที่มีศักยภาพในการดําเนินการ ไดแก
1)กกปศุสัตว
2)กกพรม
3)กกผลไม
4)กกฝาย

 ระยะท่ี 2 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการและการสํารวจภาคสนาม
คณะของมูลนิธิแมฟาหลวง เดินทางไปอัฟกานิสถานเพื่อศึกษาความเปนไปได

ในการดําเนินโครงการ
-กกคณะของแมฟาหลวงนําโดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล  เดินทางไปเก็บขอมูล

พบปะกับผูนํารัฐบาล ผูนําทองถิ่น และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการดําเนิน
โครงการ 2 คร้ัง ระหวางวันที่ 1-20 เมษายน 2549 และ 21 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2549

-กกหลังจากการเดินทางไปศึกษาความเปนไปได (feasibility studies) และ
จัดลําดับความสําคัญของความตองการของชุมชนในคร้ังแรก มูลนิธิแมฟาหลวงก็ตระหนัก
และเห็นไดชัดวาโครงการดานการพัฒนาปศุสัตวเปนโครงการที่สมควรจะดําเนินการได
ทันทีและจะเปนประโยชนสูงสุด เนื่องจากปศุสัตวเคยเปนแหลงรายไดสําคัญของ
อัฟกานิสถานกอนที่จะประสบภาวะสงครามและภัยแลงจากธรรมชาติ นอกจากน้ั น
จําเปนตองมีการพัฒนาชลประทานเพื่อใหชุมชนมีแหลงนํ้าเพื่อทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว

-กกในการเดินทางไปอัฟกานิสถานในคร้ังที่ 2 คณะของมูลนิธิแมฟาหลวง  จึงมุง
หาขอมูลและพบปะกับทุกภาคสวน โดยรับฟงและเรียนรูจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ ปศุสัตวและ
ปรึกษาหารือกับกระทรวงฟนฟูและพัฒนาชนบทอัฟกานิสถานและสํานักงานผูวาราชการจังหวัด
Balkh เพื่อนํามาวางแผนงานดําเนิน “โครงการพัฒนาปศุสัตวและวิสาหกิจชนบทเมือง Balkh”16

 ระยะท่ี 3 การตัดสินใจดําเนินโครงการธนาคารแกะ (A4 sheep Bank Project)
มูลนิธิแมฟาหลวงหารืออยางใกลชิดกับผูที่มีสวนไดสวนเสียในทุกระดับ (Afghan

stakeholders at all levels) และไดเร่ิมวางโครงการ Integrated Karakul Sheep Development
Program หรือเปนที่รูจักกันในนามโครงการธนาคารแกะ (A4 sheep Bank Project) เน่ืองจากเปน
โครงการที่ริเร่ิมโดยคนอัฟกัน ดําเนินงานโดยชาวอัฟกัน เพื่อชาวอัฟกัน และดวยการสนับสนุนจาก
รัฐบาลอัฟกานิสถาน (An Afghan project initiated by Governor Atta, implemented by Afghans,
for Afghans, with the support of the Afghan Government) โดยมีมูลนิธิแมฟาหลวงเปนผูวาง
แนวทางการดําเนินโครงการและใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค

16 Mae Fah Luang Foundation. Report on the Second Reality-Check Visit to Afghanistan. Bangkok: August 2006. pp 16
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การที่เร่ิมตนจากการต้ังธนาคารแกะ เน่ืองจากแกะเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของอัฟกานิสถานมาเปนเวลาชานาน โดยเฉพาะแกะพันธุ Karakul ซึ่งมีราคาสูง นอกจากน้ัน ยังมี
ศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑจากแกะ เชน พรม ขนแกะ หนังแกะ และดายที่ปนจาก
ขนแกะ เพื่อเปนการสรางอาชีพทางเลือกใหกับชาวอัฟกันเพื่อบรรเทาความยากจนและทดแทน
การปลูกฝน

ในการน้ี นาย Mohammed Eshan Zia รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงฟนฟูและพัฒนา
ชนบทอัฟกานิสถาน และนาย Atta Mohammed Noor ผูวาราชการจังหวัด Balkh รวมกันเปน
ประธานเปดโครงการธนาคารแกะเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2549

A4 Sheep Bank Inauguration DayA4 Sheep Bank Inauguration Day
Presided by H.E.Presided by H.E. EhsanEhsan ZiaZia and Governor Mohammadand Governor Mohammad AttaAtta NoorNoor

November 11, 2006November 11, 2006

ภาพที่ 8 : นาย Mohammed Eshan Zia รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงฟนฟูและพัฒนาชนบทอัฟกานสิถาน
และนาย Atta Mohammed Noor ผูวาราชการจังหวัด Balkh รวมกันเปนประธานเปดโครงการ
ธนาคารแกะ

3.3.2กกการดําเนินโครงการธนาคารแกะ (A4 sheep Bank Project)
ในเบื้องตน โครงการมุงเนนการดูแลรักษาสุขภาพของแกะและเพิ่มจํานวน

แกะดวยการใหบริการดานสัตวบาลในลักษณะการลงทะเบียน โดยเจาของแกะที่ลงทะเบียน
เขารวมโครงการตองจายคาบริการดังกลาวดวยแกะ ซึง่โครงการจะนําไปปลอยกูใหผูยากไรคนอ่ืนๆ
กูยืมเพื่อนําไปเลี้ยงและขยายพันธุตอ อันเปนการสรางอาชีพและรายไดอยางตอเน่ือง
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นอกจากน้ี โครงการยังมีแนวคิดที่จะสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑแกะ เพื่อสรางงานใหกับ
คนในพื้นที่ตอไปอีกดวย

 วัตถุประสงคของโครงการ
-กกทําใหแกะของชาวอัฟกันที่เขารวมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น มีอัตราการเกิด

สูงขึ้น อัตราการตายลดลง โดยแกะจะใหผลผลิตมูลคาเพิ่ม ซึ่งสามารถนํามาประกอบธุรกิจได
ซึ่งทําใหชาวบานมีงานทําสงผลตอรายไดที่ยั่งยืน

-กกเพื่อใหความชวยเหลือแกครอบครัวอัฟกันยากจนอ่ืนๆ ดวยการปลอยกู
ลูกแกะที่ไดรับจากเจาของแกะที่เขารวมโครงการ ทั้งน้ี จะเปนการสรางรายไดและสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจใหแกชุมชนทองถิ่นเหลาน้ัน มิใหไปเกี่ยวของกับกระบวนการกอการรายหรือไปปลูก
พืชเสพติด

 แนวทางการดําเนินโครงการธนาคารแกะ
สภาวการณขณะที่เร่ิมโครงการน้ันประชากรแกะมีอัตราการตายสูง เน่ืองจาก

ขาดการดูแลอยางถูกตอง ทั้งจากปญหาภัยแลงและขาดวัคซีน ผูที่ลี้ภัยออกนอกประเทศจากภัย
สงครามเมื่อกลับมาก็ไมมีปศุสัตวเปนของตนเอง อยูในสภาวะยากไร การดําเนินการเบื้องตน
ในลักษณะ “quick hit” ดังน้ี

1)กกการลงทะเบียนเจาของแกะ
เจาของแกะที่ลงทะเบียนกับโครงการจะไดรับการบริการดานสัตวบาลฟรีจาก

สัตวแพทยของโครงการ โดยการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันและลดอัตราการตายของแกะ และใหคาํแนะนํา
อ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอการดูแลใหแกะมีสุขภาพสมบูรณ หลังจาก 1 ป เจาของแกะจะตองมอบ
ลูกแกะตัวเมียจํานวน 10% ของลูกแกะตัวเมียที่เกิดขึ้นในแตละปใหกับธนาคาร

2)กกการใหกูยืมแกะกับคนยากจน
-กก ธนาคารจะนําลูกแกะตัวเมียที่ไดรับจากสมาชิกเปนคาบริการดานสัตวบาลน้ัน

ไปใหชาวบานที่ยากจนเชา โดยผูนําหมูบานรวมกับเจาของแกะ และผูแทนชาวบานจะพิจารณา
ตรวจสอบวาชาวบานที่มายืมน้ันเปนผูที่ยากจนจริงเพื่อไดรับสิทธิน้ี โดยมีเกณฑการคัดเลือกผู
ยากไร ดังน้ี

(1)กกมีความยากจนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคนสวนใหญในชุมชนเดียวกัน
(2)กกมีพื้นที่พอเพียงตอการปลูกพืชอาหารเลี้ยงแกะ
(3)กกสามารถจัดหานํ้าไดตลอดทั้งป
(4)กกมีประสบการณเลี้ยงแกะมากอน
(5)กกมีความสนใจและกระตือรือลน
(6)กกมีสมาชิกในครอบครัวที่พอตอการเลี้ยงสัตว
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- เพื่อปองกันไมใหชาวบานนําแกะที่ไดยืมมาไปขายและเอาเงินไปใชสอย
ทั้งหมด ทุกฝายจึงไดตกลงที่จะใหมีการจัดกลุมกันเพื่อรวมค้ําประกันการกูยืมแกะ (Joint Liability
Credit Group - JLG) โดยสมาชกิที่อยูในกลุมมีหนาที่รับผิดชอบตอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแตละกลุม
โดยแตละ JLG ประกอบดวย 13-23 ครัวเรือน แตละครัวเรือนจะไดรับแกะ Karakul ตัวเมีย 9 ตัว
และแพะ 1 ตัว แตละกลุม JLG จะไดรับแกะ Karakul ตัวผู 1 ตัวตอแกะ Karakul ตัวเมียทุก 40 ตัว
เพื่อเพาะพันธุแกะ

- หลังจาก 5 ป สมาชิกแตละครัวเรือนจะตองจายคืนใหธนาคาร เปนแกะตัวเมีย
อายุ 1 ป จํานวน 11 ตัว และแพะตัวเมียอายุ 1 ป จํานวน 1 ตัว หลังจากน้ันแกะที่เหลือจะถูกแบง
ระหวางสมาชิก JLG โดยไมรูมากอนวาใครจะไดรับแกะตัวไหน ดวยวิธีน้ีจะทําใหทุกคนรวมกัน
ดูแลแกะใหมีสุขภาพดี

The A4 Sheep Bank ProjectThe A4 Sheep Bank Project

Sheep Bank
Project

pay ewes to the sheep Bank

Veterinarian services for as many
ewes as they registered

Poor
Farmers

Poor
Farmers

Poor
Farmers

sheep returned to sheep bank

Participating sheep
owners in the area

Poor
Farmers

Poor
Farmers

Poor
Farmers

Returned sheep is used for
FUTURE Female Karakul Sheep

Bank Project

Purchase sheep

ตารางแผนภูมิที่ 1 : แผนภูมิโครงการธนาคารแกะ
 โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

1)กกสงเสริมความรูและเทคนิคในการปรับปรุงวิธีตัดขนแกะ
ในป 2550 มูลนิธิแมฟาหลวงไดใชงบประมาณที่ไดรับจากกระทรวง

การตางประเทศจัดซื้อเคร่ืองตัดขนแกะไฟฟาเคลื่อนที่จากออสเตรเลีย และใหทุนแกชาวอัฟกันเพื่อไป
ศึกษาการเลี้ยงแกะที่ประเทศออสเตรเลียเปนระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเรียนรูดานการเลี้ยงดู การรักษา
เบื้องตน การตัดขนแกะ การผสมเทียม การทําคลอด เปนตน หลังจากน้ันก็ใหกลับมาฝกสอนการใช
เคร่ืองตัดขนแกะไฟฟาเพื่อตัดขนแกะในโครงการ ซึ่งพบวาสามารถตัดขนแกะไดปริมาณเพิ่มขึ้น
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ขนแกะที่ตัดไมขาดยุย ทําใหปนดายงาย และไมกอใหเกิดแผลลึกกับแกะซึ่งชวยลดอัตราการติดเชื้อ
ที่ผิวหนังไดอีกดวย อีกทั้งยังสามารถตัดไดรวดเร็วกวาการตัดดวยมือถึง 5 เทา

2)กกโครงการปนดาย (Yarn Spinning Project)
โครงการปนดายเปนหน่ึงในกระบวนการแปรรูปผลผลิตจากแกะ

เพื่อสงเสริมครอบครัวผูเลี้ยงแกะใหมีรายไดเพิ่มจากการแปรรูปผลผลิตจากแกะของตนเอง
โดยมูลนิธิแมฟาหลวงจัดหาเคร่ืองมือในการปนดายที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม และ
สนับสนุนใหจัดต้ังสหกรณกลุมสตรีผูปนดาย อบรมหลักการดําเนินการของสหกรณ เพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการตอรองระหวางกลุมผูปนดายกับผูรับซื้อ จากการทดลอง
ในชวงแรก พบวาเคร่ืองปนดาย Medleri Charkha ที่นํามาใชน้ันสามารถเพิ่มปริมาณการ
ปนดายไดถึงเกือบสามเทาตัว คือ จาก 350 กรัม / ชั่วโมง เปน 920 กรัม / ชั่วโมง

3)กกปรับปรุงเทคนิคการฟอกหนังแกะใหมีคุณภาพดีและไดมาตรฐานเพื่อการ
สงออก

มูลนิธิแมฟาหลวงกําลังศึกษาถึงความเปนไปไดในการต้ังโรงงานฟอกหนัง
แกะในจังหวัด Balkh โดยทีมงานเดินทางไปเก็บขอมูลตามสถานที่ตาง ๆ เชน โรงเก็บหนังสัตว
แปรรูป สมาคมแกะคาราคูลแหงอัฟกานิสถาน และตลาดประมูลสัตว จากการศึกษาดูงานพบวา
กระบวนการสงออกหนังแกะคาราคูลจัดทําโดยผานสมาคมแกะคาราคูลแหงอัฟกานิสถานทั้งหมด
สวนกรรมวิธีแปรรูปเนนเพียงการเก็บรักษาหนังแกะไมใหขึ้นราหรือเสียหาย ดวยการนําไปตากแดด
และฟอกดวยเกลือ ยังไมมีการนํามาฟอกหนังตามกรรมวิธีสากลแตอยางใด

ดังน้ัน หากมีการจัดต้ังโรงงานฟอกหนังดวยกรรมวิธีสากลก็จะสามารถ
ทําใหหนังแกะมีคุณภาพดี และไดมาตรฐานเพื่อการสงออก เปนการเพิ่มรายไดอีกทางหน่ึง
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ภาพที่ 9 : การตัดขนแกะดวยมีด

ภาพที่ 10 : การตากหนังแกะใหแหงโดยวิธีธรรมชาติ

Existing Sheep By-products Supply Chain

ตารางแผนภูมิที่ 2 : แผนภูมิวงจรผลิตภัณฑจากแกะในปจจบุัน

Traditional shearing technique by steel blades or scissors

Shepherds &
Farmers

Auction

Independent
Butchers

Collective
Slaughterhouse

Retail
Sales

Hides for Direct
Export

(no value added)
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 แผนการดําเนินงานในอนาคต
มูลนิธิแมฟาหลวงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานอยางตอเน่ือง

เพื่อผลสําเร็จของโครงการอยางยั่งยืน โดยมุงเนนที่การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
รวมกับชาวอัฟกัน ในการน้ี รัฐบาลอัฟกานิสถานก็ตระหนักดีถึงความสําเร็จของโครงการและยินดี
ที่จะดําเนินโครงการตอแมจะประสบความชะงักงันจากการใหความชวยเหลือจากรัฐบาลเบลเยียม
โดยนําเงินชวยเหลือจากตางประเทศมาสนับสนุนโครงการน้ีตอไปต้ังแตป 2550 โดยโครงการ
National Area Base Development Programme (NABDP) ของกระทรวงฟนฟูและพัฒนาชนบท
ไดใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการธนาคารแกะ ต้ังแตเดือนกันยายน 2550 – 2552 รวมเปนเงิน
415,889 ดอลลารสหรัฐ และในขณะน้ี โครงการกําลังอยูในระหวางการโอนเขาไปเปนสวนหน่ึง
ของโครงการ Afghan Rural Enterprise Development Programme (AREDP) ซึ่งจะทําใหบทบาท
ของมูลนิธิแมฟาหลวงเปนที่ปรึกษา โดยรูปแบบธนาคารแกะจะปรับเปลี่ยนเปนการจัดต้ังสมาคม
(Association) ของเจาของแกะ ผูไดรับการกูยืมแกะ และทีมออกหนวยสัตวบาลเคลื่อนที่ ในรูปแบบ
ใหมน้ี มูลนิธิแมฟาหลวงจะชวยสมาชกิในการพัฒนาธุรกิจที่ยัง่ยืน ซึ่งรวมถึงการใหบริการดานสัตวบาล
และการพัฒนาธุรกิจมูลคาเพิ่มจากแกะ

Karakul Producers Association (KPA)Karakul Producers Association (KPA)

KPA

Business Unit A
Livestock Health

Enterprise (MVU EG)

Business Unit B
Yarn Spinning

Business Unit C
Butchery

Sheep Owners (SO)
SO to pay
Service fee

(vaccination &
treatment per

livestock)

Annual
membership fee

• AREDP contract - May 2010 to April 2011

• Expenses incurred since October 2009

EG to form Association EG  for Profit (Business)

SO EG 2

SO EG 3

SO EG 1

MVU EG

Business Unit D
Tannery

NEW MODEL (AREDP)

ตารางแผนภูมิที่ 3 : แผนภูมิโครงการธนาคารแกะภายใตการดําเนินโครงการของกระทรวงฟนฟูชนบท
ในอนาคต
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หลังจากที่สมาคมจัดต้ัง และสามารถสรางรายไดแลว มูลนิธิแมฟาหลวงก็จะ
สามารถถอยออกมา ในขณะที่ทางรัฐบาลอัฟานิสถานจะเขามาดูแลผาน AREDP ในการใหบริการ
ดานการพัฒนาธุรกิจ และการเขาถึงแหลงเงินทุนขนาดยอย (Microfinance) เพื่อเร่ิมตนธุรกิจ
มูลคาเพิ่มตาง ๆ เชน การปนดายขนแกะ และธุรกิจหนังแกะ อันจะสงเสริมความยั่งยืนในระยะยาว
ของสมาคม

3.3.3กกการประเมินโครงการธนาคารแกะ
ในการประเมินโครงการธนาคารแกะน้ี ผูศึกษาจะใชทฤษฎี CIPP และตัวชี้วัด

ตามที่กลาวไวในขอ 2.2 ดังน้ี
 การประเมินดานบริบทและสภาวะแวดลอม (Context Evaluation)

การดําเนินการกอนจะมาเปนโครงการพัฒนาปศุสัตวและวิสาหกิจชนบทเมือง
Balkh และนําไปสูโครงการธนาคารแกะของมูลนิธิแมฟาหลวงนี้เปนการศึกษาความตองการ
และความจําเปนของชาวบานในพื้นที่ ทั้งการเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุงของคณะ
จากอัฟกานิสถาน การเดินทางไปอัฟกานิสถานของคณะจากมูลนิธิแมฟาหลวง และการจัดการ
ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับรัฐบาลกลาง รัฐบาล
ทองถิ่น ผูนําชุมชนและชาวบาน เปนการวางรากฐานที่สําคัญของโครงการที่สนองตอบความ
ตองการและแกไขปญหาที่มีอยู ซึ่งนับเปนจุดเดนของการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ
ในการพัฒนาจากฐานรากดวยการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครอบครัวใหเขมแข็ง
พออยูพอกิน สามารถพึ่งตนเองไดในระดับหน่ึงกอนแลวจึงเพิ่มระดับการพัฒนาอยางเปนขัน้เปนตอน
เปนแนวทางการพัฒนาที่ไมเสี่ยงตอการเกิดวิกฤตลมละลายทั้งระบบ

 สภาวะแวดลอมกอนมีโครงการ (ปญหาวิกฤต)
ปศุสัตวมีความออนแอ อัตราการตายสูง อันเปนผลมาจากการขาดแหงนํ้า

และประสบภัยจากสภาวะสงครามและภัยแลงจากธรรมชาติ ชาวบานมีความยากจน ไมมีปศุสัตว
อยูในครอบครอง

 ความจําเปนหรือความตองการขณะน้ัน และอนาคตความตองการพัฒนา
สุขอนามัยของปศุสัตว การฉีดวัคซีนปองกันอัตราการตายและเพิ่มปริมาณของปศุสัตวอันนํามาซึ่ง
รายไดที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการรวมกลุมสรางความเขมแข็งและอํานาจในการตอรอง
พัฒนาไปสูการจัดต้ังสมาคมผูผลิต Karakul อันเปนประโยชนในระยะยาวและสรางความยั่งยืน
ทางดานเศรษฐกิจสังคมตอไป

 ความเขาใจรวมกันของทุกผายที่เกี่ยวของกับโครงการ การที่ให
ทุกภาคสวนรวมกันพิจารณาริเร่ิมโครงการนับเปนการสรางความเขาใจรวมกันเปนอยางดี ทุกคน
มีความรูสึกวาโครงการน้ีเปนโครงการที่ริเร่ิมโดยชาวอัฟกัน ดําเนินการโดยชาวอัฟกัน เพื่อประโยชน
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ของชาวอัฟกัน โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอัฟกานิสถาน
นอกจากน้ัน ในทุกกระบวนการมีการตัดสินใจรวมกัน มกีารหารืออยางใกลชิด

ทําใหเกิดความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการเปนอยางดี
 การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยนําเขา (Input Evaluation)
 ความชัดเจนของวัตถุประสงคของโครงการ

โครงการธนาคารแกะมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน คือ การเพิ่มปริมาณ
แกะ และลดอัตราการตายโดยการใหบริการดานสัตวบาล และใหชาวบานที่ยากไรสามารถมี
ปศุสัตวเปนของตนเอง ดังน้ัน การใหเจาของแกะลงทะเบียนเพื่อรับบริการดานสัตวบาลโดยจาย
เปนลูกแกะ และธนาคารนําลูกแกะเหลาน้ันไปใหชาวบานที่ยากจนกู หมุนเวียนเปนวงรอบ ทําให
ในที่สุดชาวบานก็สามารถเปนเจาของแกะ และแกะเหลาน้ันก็มีความสมบูรณจากการมีบริการ
สัตวบาลที่ดี

 ความพรอมของทรัพยากร เชน งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณและเวลา
โครงการน้ีเมื่อเร่ิมตนในป 2549 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

รัฐบาลเบลเยียม จํานวน 700,000 ยูโร ตอมา ในป 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และทาที
ที่ไมแนนอนของรัฐบาลใหม ทําใหงบประมาณมีความลาชา มูลนิธิแมฟาหลวงและกระทรวง
การพัฒนาชนบท แหงประเทศอัฟกานิสถาน รวมกันตัดสินใจจะดําเนินการโครงการธนาคารแกะ
ตอไป เน่ืองจากประชาชนในพื้นที่ที่มีความตองการ อีกทั้งการดําเนินงานของโครงการอยูในชวง
สําคัญที่กําลังดําเนินการใหยืมแกะและแพะใหกับประชาชนกลุมเปาหมายที่ปลูกพืชเสพติด
โดยมูลนิธิแมฟาหลวงฯ ไดจัดทําขอตกลงกับกระทรวงการพัฒนาชนบทแหงประเทศอัฟกานิสถาน
ในการรวมกันสนับสนุนงบประมาณโครงการ กลาวคือ มูลนิธิฯ จะจัดหางบประมาณเองสนับสนุน
ในสวนคาใชจายบุคลากรของมูลนิธิฯ ที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ และกระทรวงพัฒนาชนบทจะจัดหา
งบประมาณสนับสนุนในสวนของคายา อุปกรณ ครุภัณฑ คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจาย
บุคลากรทองถิ่น โดยใชเงินชวยเหลือจากตางประเทศที่ใหกับรัฐบาลอัฟกานิสถาน ซึ่งไดรับจาก
ประเทศผูบริจาคในยุโรปหลายประเทศ

ดังน้ัน มูลนิธิแมฟาหลวงจึงติดตอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
คาใชจายในสวนของบุคลากรของมูลนิธิฯ ที่ไปปฎิบัติงานในอัฟกานิสถานจากกระทรวง
การตางประเทศ ซึ่งในภาพรวมไดสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเพื่อการเรียนรูและถายทอด
การพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน (Center for Social Entrepreneurship - CSE) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
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งบประมาณป 2551 2,257,631 บาท
งบประมาณป 2552 1,641,304 บาท
งบประมาณป 2553 3,571,764 บาท

จากความพรอมของงบประมาณสงผลใหการดําเนินงานมีความตอเน่ือง
ในการระดมคน และวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการดําเนินโครงการ

ในสวนของระยะเวลาดําเนินการ เปนการดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง
ในแตละปอยางเปนขั้นเปนตอน และมีโครงการจะพัฒนาจากโครงการธนาคารแกะในลักษณะ
ตอยอดเปนโครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอยางครบวงจรในอนาคต

 ความเหมาะสมของขั้นตอนระหวางปญหา สาเหตุของปญหาและกิจกรรม
การลงพื้นที่ทําใหเกิดความเขาใจอยางถองแทถึงปญหาและสาเหตุ

ของปญหาจึงไดมีการวางแผนรวมกันที่จะแกไขปญหาอยางเปนขั้นตอน กิจกรรมที่ดําเนินการ
เปนการแกปญหาอยางแทจริง โดยแบงขั้นตอนการดําเนินการเปน 3 ระยะ

-กกระยะเก็บขอมูล ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู
-กกระยะสํารวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเปนไปได และวางแผนกิจกรรม
-กกระยะการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่จะทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย

 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
การประเมินระหวางการดําเนินโครงการเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ

ในการวางแผนในการพัฒนา แกไข ปรับปรุงใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ

นับแตเร่ิมโครงการเมื่อพฤศจิกายน 2549 จนถึงปจจุบัน (2553)
คณะของมูลนิธิแมฟาหลวงไดติดตามผลการดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง และเดินทางไป
ตรวจสอบ ใหคําแนะนําอยางใกลชิด นอกจากน้ัน ไดมีการจัดต้ังสํานักงานสวนแยกของมูลนิธิฯ
ในการดําเนินโครงการธนาคารแกะ ซึ่งดําเนินการโดยคนทองถิ่นที่ไดรับการฝกอบรมเปนอยางดี
จากมูลนิธิแมฟาหลวง

จากการปฎิบัติงานและดําเนินโครงการมาระยะหน่ึง พบวาการที่จะให
เจาของแกะนําวัคซีนไปฉีดใหแกะโดยไดรับการฝกอบรมน้ัน ไมเพียงพอ การที่จะใหโครงการ
มีการดําเนินการอยางไดผลสูงสุดจําเปนตองจัดต้ังหนวยเคลื่อนที่ นําวัคซีนไปบริการใหกับ
เจาของแกะอีกทางหน่ึงดวย สํานักงานโครงการธนาคารแกะจึงจัดต้ังหนวยบริการเคลื่อนที่
โดยใชรถจักรยานยนตในการเดินทางไปใหบริการตามหมูบานดวย อยางไรก็ตาม ระหวาง
การดําเนินโครงการพบวาดวยปจจัยทางดานสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากภัยแลง
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ทําใหผลผลิตตกตํ่า สงผลกระทบตอราคาขาวสาลี ขาว อาหารสัตว ทําใหผูเขารวมโครงการ
บางรายถอนตัว เพื่อขายแกะในครอบครองไปลงทุนในธุรกิจใหม หรือนําเงินไปใชหน้ี ซึ่ง
การถอนตัวน้ีมิไดสะทอนถึงความไมพอใจตอผลลัพธที่เขารวมโครงการ แต เปนสาเหตุจาก
ความจําเปนในดานอ่ืน กรณีเหลาน้ีแสดงใหเห็นวา แกะเปนสินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปน
เงินในกรณีฉุกเฉิน

 การยอมรับของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ
ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการใหการยอมรับโครงการ

เปนอยางดี เน่ืองจากเปนโครงการที่ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน สามารถขยายผลไปถึงกลุม
บุคคลที่มีความเสี่ยงในการหันไปปลกูพืชเสพติดเน่ืองจากไมมีทางเลือกอ่ืน การไดกูยืมแกะไปเปนทุน
ในการทํามาหากินจึงเปนเสมือนทางเลือกในการประกอบอาชีพ และยังสามารถตอยอดจาก
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากแกะของตนเองอีกดวย

ปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําใหโครงการของมูลนิธิแมฟาหลวงไดรับ
การยอมรับไดแก การไมมีชองวางระหวางผูใหกับผูรับ บุคลากรของมูลนิธิฯ แสดงความเคารพภูมิ
ปญญาทองถิ่น และปฎิบัติตนเยี่ยงชาวบานไมกอใหเกิดความรูสึกแตกตาง ในการเดินทางไปลงพื้นที่
แตละคร้ัง ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และคณะจะพักคางแรมในเตนท และหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายอยางจริงจังและใสใจ
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ภาพที่ 11 : เจาหนาที่ของมูลนิธิแมฟาหลวงพักแรมในเตนทระหวางการลงพ้ืนที่ในจังหวัดBalkh

ภาพที่ 12 : เจาหนาทีข่องมูลนิธิแมฟาหลวงหารือกับผูนําทองถ่ินเพ่ือรับฟงปญหา

The MFLF Mission and local staff stayed in tents on a bank of the Shalgara River

MFLF staff ‘listened’ and ‘learned’ about reality in the pasture from local leaders and
sheep owners in one tent (in the front).  Local staff interviewed sheep owners in another
(in the rear).
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ภาพที่ 13 : เจาหนาทีข่องโครงการธนาคารแกะสัมภาษณเจาของแกะ

 การมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ
การมีสวนรวมของประชาชนเปนหัวใจหลักของแนวทางการดําเนินงาน

ของมูลนิธิแมฟาหลวงซึ่งสืบสานแนวทางตามแนวพระราชดําริ ดวยเห็นวาการดําเนินโครงการใด ๆ
“คน” เปนหัวใจของการพัฒนา ดังน้ัน จึงใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงความสัมพันธของมนุษย
กับสรรพสิ่ง (คนกับวัตถุ / คนกับคน / คนกับธรรมชาติ) อันเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิด
วิถีการพัฒนาสูความยั่งยืน

โครงการธนาคารแกะน้ีประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ
ทั้งรัฐบาลทองถิ่นและรัฐบาลกลางมีสวนรวมต้ังแตเร่ิมวางแนวทาง (concept) และโครงการน้ี
เปนผลมาจากการศึกษารวมกันของคนในพื้นที่และมูลนิธิแมฟาหลวง โดยมูลนิธิแมฟาหลวง
นําความเห็นและความตองการของคนในพื้นที่มาวิเคราะหถึงความเปนไปไดและจัดทําเปนโครงการ
ทําใหตอบสนองความตองการของคนในพื้นที่เปนอยางดี

นอกจากน้ัน การนําบุคลากรทองถิ่นมาเปนผูบริหารโครงการ และ
ผูดําเนินโครงการ เปนการดึงการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหเกิดความรูสึกถึงความเปนเจาของ

 ภาวะผูนําในโครงการ
มูลนิธิแมฟาหลวงเลือกนาย Ahmad Masood ซึ่งเปนคนในทองถิ่น

ทําหนาที่เปนผูจัดการโครงการธนาคารแกะ โดยใหความรู ฝกอบรม และใหคําปรึกษา นอกจากน้ัน
ยังอบรมแนวทางการจัดต้ังสหกรณ การจัดต้ังกลุมชาวบาน ใหมีความสามารถในการดําเนินและ
บริหารโครงการ เพื่อใหมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาโครงการใหมีความยั่งยืน พึ่งพาตนเองไดและ
มูลนิธิแมฟาหลวงก็จะสามารถถอยออกมาเปนเพียงที่ปรึกษา

Local staff interviewed sheep owners.
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 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการหรือเปาหมาย

ที่กําหนดไวโดยวัตถุประสงคหลักของโครงการน้ี ไดแก
1)กกทําใหแกะของชาวอัฟกันที่เขารวมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น มีอัตราการเกิด

สูงขึ้น อัตราการตายลดลง และผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากแกะ
2)กกเพื่อใหความชวยเหลือชาวอัฟกันกลุมยากจนดวยการใหกูลูกแกะ เพื่อ

เปนการสรางรายได และสรางภูมิกันทางเศรษฐกิจ มิไดไปเกี่ยวของกับกระบวนการกอการรายหรือ
ไปปลูกพืชเสพติด

 อัตราการมีงานทําของประชาชน
การใชตัวชี้วัดในประเด็นอัตราการมีงานทําของประชาชนในกรณีน้ี

อาจแยกออกเปน 3 สวน ไดแก
(1)กกผูที่ทํางานในสํานักงานโครงการธนาคารแกะมีจํานวน 35 คน

โดยแบงออกเปน ผูบริหารโครงการ 3 คน สัตวบาล 20 คน และเจาหนาที่เทคนิคทั่วไป 12 คน
(2)กกเจาของแกะที่ลงทะเบียนกับโครงการ ต้ังแตเร่ิมโครงการจนถึง

ปจจุบันมี 287 ราย มีแกะและแพะในโครงการ 19,496 ตัว
(3)กกชาวบานที่ยากจนที่ไดรับความชวยเหลือรวมทั้งสิ้น 177 ครัวเรือน

กูยืมแกะและแพะจํานวนรวม 2,768 ตัว
นอกจากน้ัน ผูครอบครองแกะตามขอ 2 และ 3 ยังสามารถสราง

ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากแกะ เปนการสรางงานภายในครัวเรือน และเพิ่มรายไดอีกทางหน่ึงดวย
 รายไดของประชากรที่เขารวมโครงการ

เจาของแกะและชาวบานที่เขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้น ดังน้ี
(1)กกเจาของแกะที่ลงทะเบียนกับโครงการ และไดรับการบริการ

ทางดานสัตวบาลพบวา มีอัตราการตายของแกะลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการตายของแกะที่เจาของ
มิไดเขารวมโครงการ โดยในป 2550 แกะที่มิไดลงทะเบียน มีอัตราการตาย 15% ในขณะที่แกะที่
ลงทะเบียนมีอัตราการตายเพียง 2.39% ในป 2551 แกะที่มิไดลงทะเบียน มีอัตราการตาย 40%
ในขณะที่แกะที่ลงทะเบียนมีอัตราการตายเพียง 2.42% และในป 2552 แกะที่มิไดลงทะเบียนมีอัตรา
การตาย 25% ในขณะที่แกะที่ลงทะเบียนมีอัตราการตายเพียง 1.30%17

17 Mae Fah Luang Foundation, Balkh Livestock and Rural Enterprise Development Project (A4 Sheep Bank
Project): A progress Report for the Period July-December 2009. Page 8.
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จากอัตราการตายของแกะที่ตํ่าลงน้ีสงผลใหชาวบานที่เขารวมโครงการมี
รายไดเพิ่มขึ้น โดยคํานึงถึงมูลคาแกะและผลิตภัณฑที่ไดจากแกะ เชนการทําเสนดายจากขนแกะ
การทําเคร่ืองหนังและการทอพรม เปนตน

(2)กกชาวบานที่ยากจนไดรับผลจากการกูยืมแกะจากธนาคารแกะ
ซึ่งสงผลใหเขาเหลาน้ันนําแกะไปเปนตนทุนสรางรายไดใหกบัครอบครัว จํานวนรวม 177 ครอบครัว18

ตามรายละเอียด ดังน้ี

ป 2551 2552 2553
แกะ 1,098 159 225
แพะ 152 29 105

จํานวนครอบครัวชาวบาน
ยากจนที่ไดรับประโยชน

125 19 33

รวมครอบครัวชาวบานที่
ไดรับประโยชน

177

ตารางที่ 2 : รายละเอียดชาวบานที่ไดรับการกูยืมจากธนาคารแกะ

 ความพึงพอใจของประชาชนที่รวมโครงการ
โครงการธนาคารแกะดําเนินการมาต้ังแตพฤศจิกายน 2549 ขณะน้ีเปนป

ที่ 4 ของวงจร 6 ป ไดพิสูจนใหเห็นถึงผลสําเร็จของโครงการตามวัตถุประสงคที่วางไว สรางรายได
เพิ่มขึ้นใหกับเจาของแกะที่ลงทะเบียนเขารวมโครงการจํานวน 287 รายจาก 15 อําเภอ ครอบคลุม
พื้นที่ 1,000 ตารางกิโลเมตร และประชาชนผูยากไรที่กูยืมแกะจากโครงการจํานวน 177 ครัวเรือน

18 Mae Fah Luang Foundation, Balkh Livestock and Rural Enterprise Development Project (A4 Sheep Bank
Project): A progress Report for the Period January-June 2010. Page11.
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ประชาชน หนวยงานทองถิ่น และหนวยงานจากรัฐบาลกลางตางพึงพอใจกับ
โครงการน้ี ดังตัวอยางหนังสือแสดงความพอใจ19 ดังน้ี

(1)กกจดหมายจากชาวบานที่เขารวมโครงการ
Haji Sher Mohammed, Haji Mohammed Isahq, Haji Mohammed

Khan, Haji Mohammed Ayoub, นาย Mobarak Shah และนาย Wakel Abdul Qadir ชาวบาน
จากอําเภอ Dehdadi เขียนจดหมายชื่นชมการดําเนินงานของโครงการ ความตอนหน่ึงวา พวกเขา
เขารวมโครงการมา 3 ป ทําใหความเปนอยูดีขึ้นจากการพัฒนาปศุสัตวตามแนวทางของโครงการ
ขอใหดําเนินโครงการตอไป และขยายโครงการไปยังหมูบานอ่ืน ๆ ดวย

ภาพที่ 14 : จดหมายจากชาวบานที่เขารวมโครงการ

19 Mae Fah Luang Foundation, Balkh Livestock and Rural Enterprise Development Project (A4 Sheep Bank
Project): A progress Report for the Period July-December 2009. pp 46-49.
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(2)กกจดหมายจาก Dehdadi District Governor
นาย Wali Shah นายอําเภอ Dehdadi มีหนังสือแสดงความขอบคุณ

สํานักงานโครงการธนาคารแกะ และมูลนิธิแมฟาหลวงในการดําเนินโครงการดังกลาว
เปนการฟนฟู  ปศุสัตวหลังจากที่ประสบความแรนแคนมาเปนเวลากวา 2 ทศวรรษ ทําใหคําวา
“เจาของแกะ” ที่เปนเพียงคํากลาว กลับมาเปนจริงไดอีก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาปศุสัตว
ของโครงการดวยการใหวัคซีน และนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการดูแลแกะ

ภาพที่ 15 : จดหมายจากนายอําเภอ Dehdadi
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(3)กกจดหมายจากผูอํานวยการกรมการเกษตร ชลประทานและปศุสัตว
นาย Kateb Shams ผูอํานวยการกรมการเกษตร ชลประทานและปศุศัตว

มีหนังสือแสดงความชื่นชมที่อัตราการตายของแกะที่รวมในโครงการธนาคารแกะมีเปอรเซ็นตตํ่า
และหวังวาโครงการน้ีจะขยายไปยังพื้นที่อ่ืน ๆ อีกดวย

ภาพที่ 16 : จดหมายจากผูอํานวยการกรมการเกษตร ชลประทาน และปศุสัตว



บทที่ 4
ขอสรุปและขอเสนอแนะ

4.1กกสรุปผลการศึกษา
4.1.1กกหลักการดําเนินโครงการของมูลนิธิแมฟาหลวง

กรณีศึกษาโครงการของมูลนิธิแมฟาหลวงในอัฟกานิสถานน้ี พบวาโครงการ
ดังกลาวเร่ิมวางรากฐานโดยการนําขอมูลจากทุกภาคสวนมาประมวล ประเมิน และวิเค ราะห
เพื่อศึกษาความเปนไปไดอยางรอบคอบกอนการกําหนดรูปแบบ (design) โครงการ จนไดขอสรุป
เปนโครงการธนาคารแกะ และมีโครงการขยายผลตอยอดดวยการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากแกะ
สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน (step – by – step development) โดยเนนการ
พัฒนาคนใหมีความรู เนนเปาหมายกิจกรรมพัฒนาที่มุงประโยชนของสวนรวม และใหความสําคัญ
กับการพัฒนาที่สมดุล อยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วาไมมีวิธีการแกไขปญหาสําเร็จรูป หากแตตองทํา
ความเขาใจใหรูจริงเพื่อแกไขปญหาที่รากเหงา และมุงพัฒนาต้ังแตตน ทําใหเกิดความสํานึกในการ
เปนเจาของ และความพรอมที่จะดูแลชุมชนของตนอยางจริงจังและตอเน่ือง อันเปนแนวทางที่
มูลนิธิแมฟาหลวง นอมนําแนวพระราชดําริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาประยุกตใชเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังน้ี

 การศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหรูวามีทรัพยากรอะไรบาง ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ มีปญหาอยางไร เพื่อจะไดตัดสินใจเลือกเสนทางพัฒนาไดอยางเหมาะสม ตาม
ความเปนจริง

 เนนกระบวนการมีสวนรวม จากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ความรูสึกเปนเจาของ และรับผิดชอบรวมกัน

 การพัฒนาใหเปนไปอยางเปนขั้นตอน เพื่อรักษาสมดุลในแตละยางกาวของ
การพัฒนา เน่ืองจากการพัฒนานํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและมนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูและ
ปรับตัวตางกัน ดังน้ัน จึงตองคํานึงถึงพื้นฐาน ศักยภาพและสถานการณสิ่งแวดลอมในแตละ
ชวงเวลา แลวคอย ๆ ตอยอดการพัฒนาใหกาวหนาบนฐานรากตามความเปนจริงอยางเหมาะสม
เพื่อใหการพัฒนามีความมั่นคง ชุมชนและสังคมมีความเขมแข็ง

4.1.2กกการดําเนินโครงการธนาคารแกะ
โครงการธนาคารแกะน้ีเร่ิมตนอยางคอยเปนคอยไป ใหความรูและนําเทคโนโลยี

สมัยใหมเขามาปรับปรุงทําใหปศุสัตวมีความแข็งแรงขึ้น และขยายผลนําแกะที่ไดรับจากสมาชิกที่
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ลงทะเบียนกับโครงการจายเปนคารับบริการทางสัตวบาลน้ีไปใหชาวบานที่ยากจนกูในรูปแบบที่
ใหชาวบานรวมกลุมรับผิดชอบรวมกันภายใตกลุมรวมค้ําประกันการกูยืมแกะ (Joint Liability
Credit Group - JLG) เพื่อปองกันไมใหชาวบานนําแกะที่ยืมมาไปขายและเอาเงินไปใชสอย แตละ
JLG ประกอบดวย 13-23 ครัวเรือน จะรวมกันดูแล และขยายพันธปศุสัตวที่ยืมมา หลังจาก 5 ป
จะตองคืนแกะตามอัตราสวนที่กําหนดไว และนําแกะที่เหลือมาแบงกัน วิธีน้ีทําใหทุกครอบครัวจะ
รวมกันดูแลแกะเปนอยางดี

ในสวนการตอยอดการพัฒนา มูลนิธิแมฟาหลวงไดดําเนินการ ดังน้ี
 การปรับปรุงการตัดขนแกะดวยเคร่ืองตัดขนแกะไฟฟา จากเดิมที่ชาวบานใช

มีดหรือกรรไกรในการตัดขนแกะทําใหขนแกะมีคุณภาพดีขึ้น และสามารถตัดไดเร็วขึ้นกวาเดิม 5
เทา และไมกอใหเกิดแผล ซึ่งชวยลดอัตราการติดเชื้อที่ผิวหนังแกะอีกดวย

 พัฒนาการปนดาย ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทําให
สามารถเพิ่มปริมาณการปนดายไดเกือบสามเทาตัว คือจาก 350 กรัม / ชั่วโมง เปน 920 กรัม /
ชั่วโมง

 ปรับปรุงเทคนิคการฟอกหนังแกะใหมีคุณภาพดี และไดมาตรฐานเพื่อการ
สงออก

นอกจากน้ัน การที่กระทรวงฟนฟูและพัฒนาชนบทของอัฟกานิสถานมีแผนที่จะรับ
โอนโครงการธนาคารแกะเปนสวนหน่ึงของโครงการ Afghan Rural Enterprise
Development Programme เปนการแสดงใหเห็นวา โครงการดังกลาวสามารถยืนอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนโดยมูลนิธิแมฟาหลวงสามารถถอยออกมาไดในอนาคตอันใกล ตรงกับ
ปรัชญาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่วา “ชวยใหเขาชวยตัวเอง”

การศึกษาน้ี สามารถสรุปไดวา มูลนิธิแมฟาหลวงสามารถนําแนวทางการพัฒนาโครงการ
ดอยตุง ตามแนวพระราชดําริไปขยายผล และปรับใชไดในประเทศอัฟกานิสถาน และมีศักยภาพที่
จะดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันน้ี เพื่อถายทอดการพัฒนาอยางยั่งยืนไปยังประเทศ
กําลังพัฒนาอ่ืน ๆ

4.2กกขอเสนอแนะ
4.2.1กกขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

 รัฐบาลโดยกระทรวงการตางประเทศควรจะสงเสริมศักยภาพขององคกร
ของไทยที่มีความสามารถในการดําเนินโครงการพัฒนาอยางยั่งยืน ในรูปแบบความรวมมือไตรภาคี
ในกรอบสหประชาชาติผาน UNDP ซึ่งเปนองคกรหลักในการชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา และ
ประเทศยากจนใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) ภายในป 2558
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 เผยแพรแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดําริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีใหเปนที่ประจักษและ
ยอมรับในระดับสากล

4.2.2กกขอเสนอแนะในการดําเนินการ
 จัดทําบัญชีรายชื่อองคกร / หนวยงาน ที่มีศักยภาพในดานการดําเนินโครงการ

ดานการพัฒนา และความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละองคกร เพื่อประกอบการพิจารณาขยายความ
รวมมืออยางเปนรูปธรรมในอนาคต

 สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรที่มีศักยภาพ โดยการใหเขามามีสวนรวมกับ
ภาครัฐในการใหความชวยเหลือดานการพัฒนากับประเทศอ่ืน ๆ

 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหกับการดําเนินความรวมมือไตรภาคี
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