มูลนิธิพัฒนรักษกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมชนบท
สุดจิต นิมิตุกล1
1. มูลนิธิพัฒนรักษไดจัดตั้งขึ้นมาเปนเวลากวา 10 ปแลว โดยมีวัตถุประสงคตรงกับชื่อของมูลนิธิ
คือ เพื่อสงเสริมการพัฒนาทุกประเภททั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษยและอื่น ๆ ซึ่งมี
ขอบเขตกวางขวางมาก ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการอนุรักษดวย ไมวาจะเปนการ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษความดีงามของประเทศ
- มูลนิธิพัฒนรักษไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชนบทหางไกล
โดยเฉพาะชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก
- มูลนิธิพัฒนรักษ ไดยื่นการจดทะเบียนและกอตั้งอยางเปนทางการเมื่อ ป 2543 พัฒนรักษ
มาจากคําวา พัฒนา กับ อนุรักษ มารวมกันดวยความตั้งใจวาจะเปนองคกรที่ทํางานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาสิ่งแวดลอม ของประเทศ/ชุมชน ไปพรอมๆกัน ปจจุบันมูลนิธิ
พัฒนรักษมีสํานักงานภาคสนาม อยูที่อําเภอสังขละบุรี อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี อําเภอเมืองกาฬสินธุ และอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
สวนสํานักงานกลางอยูที่ หมูบานเคซี ถนนสุวนิ ทวงศ อําเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร
2. ทําไมตองทํางานในพื้นที่ชายแดน สาเหตุที่มูลนิธิพัฒนรักษเลือกทํางานในพื้นที่ชายแดน
เนื่องจาก
 มีคนดอยโอกาสจํานวนมากอาศัยอยูในพื้นที่ชายแดน และคนเหลานี้มักจะเขาไมถึงการ
บริการของภาครัฐ เชนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีพ การรักษาพยาบาล หรือสิทธิดานอื่นๆ
 ในพื้นที่ชายแดนมักเปนเขตชนบท การเดินทางลําบาก เจาหนาที่ของรัฐมีจํานวนนอย และ
ถนัดงานเชิงรับมากกวางานเชิงรุก ในขณะที่ปญหาในพื้นที่ชายแดน มักเปนปญหาที่
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ซับซอน ตอเนื่องกัน เชน การเขาเมืองแบบผิดกฎหมาย การละเมิดทางเพศ การใชความ
รุนแรง การละเมิดสิทธิมนุษยชน และปญหาความยากจน
 ตามพื้นที่ชายแดน ยังคงมีโรคระบาด โรคตามฤดูกาล หลายชนิด ซึ่งถาหากวามีการ
ปองกันในพื้นที่ชายแดนไดดี จะชวยปองกันการระบาดของโรคในพื้นที่ได เชน มาลาเรีย
โปลิโอ อหิวาตกโรค หวัดนก จึงมีความจําเปนตองรณรงคในการปองกันกําจัดอยางตอเนื่อง
 ในพื้นที่ชายแดน มักมีความหลากหลายทางชาติพันธุ ซึ่งคนเหลานี้ยังมีอุปสรรคทางภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา ความยากจน ทําใหมีคนจํานวนมากมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเอช
ไอวี-เอดส และเมื่อติดเชื้อแลวก็ไมมีหนวยงานที่จะใหคําแนะนํา และชวยเหลือ
3. ผูไดรับผลประโยชนจากการทํางาน มูลนิธิพัฒนรักษทํางานกับผูดอยโอกาสและหนวยงาน
ตามพื้นที่ชายแดน ซึ่งประกอบดวยกลุมตางๆ ดังนี้
 ผูที่อยูรวมกับเชื้อเอชไอวี-เอดส และเด็กที่ไดรับผลกระทบจากเชื้อ เอชไอวี
 ประชากรพลัดถิ่นและแรงงานขามและประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบระหวางกอง
กําลังของชนกลุมนอย กับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบาน
 บุคคลพื้นที่สูงและประชากรกลุมชาติพันธุ
รวมทั้งคนยากจนที่อยูในชุมชนตามตะเข็บ
ชายแดนของประเทศ
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว และ
แกนนําในระดับชุมชน เปนตน
4. กรรมการบริหารของมูลนิธิพัฒนรักษในปจจุบัน
 นายสุดจิต
นิมิตกุล
ประธานกรรมการ
 นายอาทิตย
บํารุงเอื้อ
รองประธานกรรมการ
 นายฟลิป สวิง
โรเบิรตสัน เจอา
กรรมการ
 นายสตีเฟน เจมส แคสกี้
กรรมการ
 พันเอกยศพันธ แจงยอดสุข
กรรมการและเหรัญญิก
 นางสาวสุราณี ภูสุวรรณ
กรรมการและผูชวยเหรัญญิก
 นายเสรี
ทองมาก
กรรมการและเลขานุการ
 นายสุรเชษฐ
เหรียญดํารงพร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
5. กิจกรรมหลักๆ ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน มูลนิธิพัฒนรักษดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูดอยโอกาสในพื้นที่ชายแดน กิจกรรมๆ

5.1 การสงเสริมการผลิตอาหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 สถานการณ : ประชากรกลุมชาติพันธุ และประชากรพลัดถิ่นสวนมากจะพึ่งพาการ
หาอาหารประจําวันจากธรรมชาติ สวนมากไมมีที่ดินเพื่อการผลิตและยังขาดทักษะ
ในการผลิตอาหาร
 การดําเนินงานปจจุบัน : การใหความรูโดยการจัดตั้งศูนยสาธิตการเกษตรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการฝกอบรม เพื่อสงเสริมการผลิตอาหาร
เชนการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงกบ เลี้ยงไก การทําปุย
หมัก โดยเนนการผลิตซึ่งใชที่ดินนอย รวมทั้งการใชสารจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอม มีผูเขารับการฝกอบรมและรับการสงเสริม
เพื่อดําเนินกิจกรรมไมนอยกวา 1,000 คน ตอ ป
 แผนการดําเนินงานในอนาคต : จะฝกและสนับสนุนแกนนําในระดับชุมชนใหเปน
ครอบครัวตัวแบบ ใหทําการผลิตอาหารเพื่อเปนรูปแบบแกครอบครัวอื่นๆ ใหได
อยางนอยปละ 500 ครอบครัว รวมทั้งใหมีคนเขารับการฝกอบรมและการดูงาน
ภายในศูนย โดยการจัดงานเกษตรแฟร ซึ่งจะมีคนไดรับประโยชนไมนอยกวาปละ
2,000 คน
5.2 การสรางเสริมสุขภาพ
 สถานการณ : ประชาชนชายขอบ สวนมากยังเขาไมถึงขอมูลเพื่อการดูแลสุขภาพ
รวมทั้งยังเขาไมถึงสิทธิในการรับบริการสุขภาพ ตามนโยบายสุขภาพดีถวนหนา
 การดําเนินงานปจจุบัน : การณรงคเพื่อการปองกันมาลาเรีย การสงเสริมการการ
ปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการสรางสวม การสนับสนุนถังขยะ เปนตน การ
สงเสริมโภชนาการเด็ก การใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพขึ้นพื้นฐาน การรณรงคเพื่อ
สรางเสริมสุขภาวะ
การสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมและสงเสริมกิจกรรมอนามัย
เจริญพันธุ รวมทั้งการวางแผนครัว
 แผนการดําเนินงานในอนาคต : การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแรงงานขาม
ชาติและแกนนําระดับชุมชน ใหมีความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ การ
วางแผนครอบครัว และสรางความกลาในการเขารับการรักษาจากหนวยใหบริการสุขภาพ
5.3 การสรางโอกาสทางอาชีพใหแกกลุมสตรีและชุมชน
 สถานการณ : ผูหญิงตองทํางานหนักทั้งงานในบานและงานในแปลงเกษตร แต
เปนงานที่ไมคอยเห็นรายไดเปนตัวเงิน ในขณะที่ผูชายออกไปทํางานนอกบานมี
รายได ผูหญิงจึงมีอํานาจในการตอรองนอยกวาผูชาย

 การดําเนินงานปจจุบัน : การสงเสริมอาชีพใหผูหญิงมีรายได ดวยการสงเสริมงาน
ทอผาฝายยอมสีธรรมชาติ การเย็บผา การแปรรูปผา รวมทั้งการประสานกับตลาด
เพื่อใหสามารถสงขายไดอยางตอเนื่อง ในปจจุบันมีสตรีในประมาณ 10 หมูบาน
200 ครอบครัว มีรายไดอยางตอเนื่อง (500-1,500 บาทตอเดือน) จากการรวมผลิต
ผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ
 แผนการดําเนินงานในอนาคต : การพัฒนาทักษะและวินัยในการผลิต ใหตรงกับ
ความตองการของลูกคา ไดทันตามเวลาที่กําหนด รวมทั้งใหสมาชิกกลุมสตรีมีสวน
รวมในการคัดกรองคุณภาพของชิ้นงานมากขึ้น
5.4 การรณรงคเพื่อการปองกันเอดสและการดูและผูที่ติดเชื้อ
การติดตามดูและผูที่อยู
รวมกับเอชไอวี-เอดส และผูที่ไดรับผลกระทบ รวมทั้งการรณรงคเพื่อแกปญหาเอดสอยางมี
สวนรวม
 สถานการณ : ปจจุบันการติดเชื้อเอชไอวีเอดสรายใหมในประเทศไทยประมาณ
11,000 คนตอป แตสถิตินี้ไมรวมแรงงานขามชาติที่มาทํางานในประเทศไทยซึ่ง
สวนมากเปนกลุมประชากรในวัยเจริญพันธ และยังมีพฤติกรรมทางเพศเสี่ยงตอการ
ติดเชื้เอชไอวี เอดส และยังเขาไมถึงบริการสาธารณสุข
 การดําเนินงานปจจุบัน : มูลนิธิพัฒนรักษเปนองคกรภาคีของโครงการปองกัน
เอดสในกลุมแรงงานขามชาติ ซึ่งเปนเครือขายที่ทํางานเพื่อการปองกันเอดสในกลุม
แรงงานขามชาติใน 36 จังหวัดของประเทศไทย กิจกรรมหลักๆของโครงการคือการ
จัดกิจกรรมกลุมยอยเพื่อใหแรงงานเขาใจเกี่ยวกับเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ การกระจายถุงยางอนามัย การใหคําปรึกษาเพื่อการตรวจเลือดโดย
สมัครใจ การสงตอเพื่อการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การประสานหนวยงาน
ใหบริการ เพื่อการจัดบริการที่เปนมิตรแกกลุมแรงงานขามชาติ รวมทั้งการออก
เยี่ยมใหอาหาร ใหกําลังใจดูแลสุขภาพแกคนที่ติดเชื้อเอชไอวี ปจจุบันมูลนิธิพัฒน
รักษทํางานใหความรูแกแรงงานขามชาติปละ ประมาณ 10,000 คน แจกถุงยาง
อนามัย ปละ 150,000 ชิ้น และดูแล ผูติดเชื้อโดยการเยี่ยมบาน จํานวน 80 คน
อยางตอเนื่อง
 แผนการดําเนินงานในอนาคต : การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแรงงานขาม
ชาติ และการประสานหนวยใหบริการเพื่อใหมีสวนรวมในการใหบริการแกแรงงาน

ขามชาติ (ดานสุขภาพ สังคม สิทธิ และกฎหมาย) เพื่อใหเกิดการปองกันและการ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.5 การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนกลุมออมทรัพย
 สถานการณ : ประชากรที่ไมใชคนไทย สวนมากไมเคยเก็บเงิน เพราะคิดวา
ครอบครัวมีรายไดนอยเลยไมมีเงินจะเก็บ คนเหลานี้ไมสามารถเขาถึงเงินกองทุน
หมูบาน ยามที่จําเปนหรือรอนเงิน จะตองกูเงินที่มีดอกเบี้ยสูง (10-20% ตอเดือน)
การอยูรวมกันในหมูบานตางคนตางอยู ไมมีกลไกการประชุม ไมคอยมีปากมีเสียง
ที่จะเสนอความคิดเห็นในการอยูรวมกันภายในหมูบาน
 การดําเนินงานปจจุบัน : เจาหนาที่มูลนิธิพัฒนรักษ ตระตุนใหเกิดการรวมกลุม
และเกิดการออมทรัพย ในกลุมคนพลัดถิ่นและกลุมแรงงาน เพื่อใหเกิดพลังที่จะ
สามารถชวยเหลือกันเองได ปจจุบันมีกลุมออมทรัพยเกิดขึ้นใน 9 ชุมชน มีสมาชิก
รวม 906 คน มีเงินสัจจะรวม 726,000 บาท ผลจากการรวมกลุมทําใหสมาชิกได
ประชุมกันบอยขึ้น ไดเห็นวาพลังของชุมชนเกิดขึ้นไดโดยไมตองรอความชวยเหลือ
จากนอกชุมชน แตละคนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นผานเวทีการประชุม ผูหญิง
มีบทบาทในการบริหารงานของกลุมมากขึ้น สมาชิกสามารถกูเงินจากกองทุนสัจจะ
ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง (2-5% ตอเดือน) คนที่ไมเคยมีเงินฝากเริ่มมีเงินฝาก และได
พิสูจนวาไมไชเฉพาะคนรวยที่มีเงินฝาก คนจนๆที่อยูตามชายแดนก็สามารถมีเงิน
ฝากได กลุมออมทรัพยในบางชุมชน เริ่มเปดรานคาชุมชนเพื่อการใหบริการสินคา
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไปในราคาที่เปนธรรม
 แผนการดําเนินงานในอนาคต : การสรางเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการพัฒนา
เครือขายกองทุน รานคาชุมชน ที่สามารถเชื่อมโยงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาสไดมากยิ่งขึ้น
5.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานขามชาติในพื้นที่เกษตรตามพันธะสัญญา
 สถานการณ : พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว บริเวณจังหวัดมุกดาหาร อํานาจเจริญ มี
การทําเกษตรพันธะสัญญา เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุพืชกันมาก ปจจุบันจะมีบริษัท
เมล็ดพันธุมาลงทุนใหเกษตรกรไทยทําการผลิตไมนอยกวา 20 บริษัท ในระหวาง
การผลิตเกษตรกรที่เปนเจาของ จะตองจางแรงงานมาจากฝง สปป.ลาว มาเปน
แรงงานเสริม ในระหวางการผลิตมีการใชสารเคมีการเกษตรมากและไมคอยมีการ
ปองกันที่ถูกตอง มูลนิธิพัฒนรักษประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ทําการตรวจเลือด

ของคนที่ทํางานในฟารม พบวา 66% ของคนที่ตรวจมีการตกคางของสารเคมีใน
เลือดในภาวะรุนแรง
 การดําเนินงานปจจุบัน : ประสานกับโรงพยาบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหความรูเพื่อสรางความตระหนักในกลุมเกษตรกร
รวมทั้งทํากิจกรรมเพื่อการ
ระบายสารพิษออกจากรางกาย
 แผนการดําเนินงานในอนาคต : กระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการออก
ระเบียบเกี่ยวกับการใชสารเคมีเกษตรรวมทั้งความรับผิดชอบที่เปนรูปธรรมของ
บริษัทที่มาลงทุนในพื้นที่
6. ผูใหการสนับสนุน
 The Global Fund
 HUssman Foundation
 COMO Foundation
 Slingshot Development Fund
 WhyHunger
 กองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส)
7. สรุปมูลนิธิพัฒนรักษไดพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได การออมทรัพย และการพัฒนา
ทางสังคมแกประชาชนในชนบทหางไกลใหไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น อันจะสงผลตอความ
มั่นคงของประเทศตอไป

