




“แม่ฟ้าหลวง”

แรงบันดาลใจในการทำางาน
ของ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเดจ็ยา่” ของคนไทย 
ทรงมั่นคงในพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสและทางเลือก 
ในการดำารงชีวิตให้กับพสกนิกรของพระองค์ ด้วยพระราชหฤทัย
เช่ือมั่นในความดีและศักยภาพของมนุษย์ ไม่ว่าเขาเหล่าน้ันจะมา
จากที่ไหน หรืออยู่แห่งหนใดบนแผ่นดินไทย แม้แต่บนยอดดอย 
สูงเสียดฟ้าที่น้อยคนจะดั้นด้นไปถึงก็ตาม

  
เมื่อ พ.ศ. 2503 ในขณะที่สมเด็จย่ามีพระชนมายุ 60 พรรษา 
สมเด็จย่าทำางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ห่างไกล จนกลาย
เป็นภาพที่ชาวไทยภูเขาเห็นจนชินตา คือ สมเด็จย่าเสด็จด้วย
เฮลิคอปเตอร์พระที่น่ัง พร้อมกับสิ่งของ อาหาร เคร่ืองมือและ
บุคลากรทางการแพทย์มาเยี่ยมเยียนพวกเขา เสมือนเสด็จจาก 
ฟากฟา้มาปดัเปา่ทกุข์โศกโรคภยั ชาวไทยภเูขาจงึพร้อมใจกนักลา่ว
ขานพระนาม “แม่ฟ้าหลวง” ด้วยความเคารพรักเต็มหัวใจ 

 
สมเด็จย่าทรงมีพระราชดำาริให้ก่อตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆ ข้ึน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุข อาชีพ และการศึกษา 
ดั่งพระราชปณิธานที่ว่า “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” ซึ่งทำาให้
พสกนิกรของพระองค์พึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องอาศัยการสงเคราะห์
หรือความสงสารจากผู้อื่น  

 
UNESCO หรือองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติบันทึกพระนามสมเด็จย่าไว้ในปฏิทินบุคคลสำาคัญ 
ของโลกประจำา พ.ศ. 2543 ในฐานะทีท่รงมผีลงานดเีดน่เพือ่สว่นรวม
ถงึ 5 สาขาดว้ยกนั ไดแ้ก่ การศึกษา วทิยาศาสตร์ประยกุต ์การพฒันา 
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

“ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดี แต่ที่เขาไม่ดี
เพราะไม่มีโอกาสและทางเลือก”
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มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมชื่อ มูลนิธิ 
ส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี- 
นครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 ตามพระราชดำาริ
เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการตลาดให้งานหัตถกรรม
ชาวเขาจนกระทั่งเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนชาวเขากว่า 400 คนด้วย

เมื่อ พ.ศ. 2528 มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยฯ เปลี่ยนช่ือ
เป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี พร้อมกับการปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไป โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาวเขาและชาวพื้นราบที่อยู่ 
ห่างไกล รวมทั้งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งาน
พัฒนาครบวงจรของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงเร่ิมข้ึนเมื่อปี 2530 ที่
ดอยตุง ซึ่งตั้งอยู่ที่แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในจังหวัดเชียงราย 

โครงการพฒันาดอยตงุฯ เปน็โครงการทีค่รอบคลมุการพฒันาทัง้ดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรักษาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน และคงเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าในพ้ืนท่ี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
ยงัขยายการดำาเนินงานครอบคลมุการพฒันาการศกึษา และสง่เสริม
ศิลปวัฒนธรรมด้วย

หลังจากที่สมเด็จย่าสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไว้
ในพระบรมราชูปถมัภ ์และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นนายก
กิตติมศักดิ์ จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ ปัจจุบัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังคงทำางานสืบสาน 
พระราชปณิธานของสมเด็จย่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์ให้
คนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่
ในการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
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“การพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่ งยืน” ของมูลนิธิ 
แม่ฟ้าหลวงฯ คือ แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนตามพระราช-
ปณิธานของสมเด็จย่าที่มุ่งหมายให้ประชาชนพัฒนาและพึ่งพา
ตนเองให้หลุดพ้นจากวงจรความเจ็บป่วย ความยากจน และความ
ไม่รู้ ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การทำาลาย
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ตลอดการดำาเนินงานกว่า 40 ปีท่ีผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  
ยึดคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเรียนรู้และทำาความเข้าใจปัญหาในพื้นที่
อย่างถ่องแท้เพื่อวางแผนกิจกรรมพัฒนาต่างๆ อย่างครบวงจร 
เหมาะสมกับบริบททางภูมิสังคมนั้น ทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการ
ชุมชนอย่างแท้จริง 

การพัฒนาคนเป็นงานที่ต้องใ ช้ เวลาและดำา เ นินการอย่าง 
เป็นข้ันเป็นตอน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงแบ่งเป้าหมายการพัฒนา
ออกเป็น 3 ขั้น คือ อยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง และอยู่อย่างยั่งยืน
ตามลำาดับ ในช่วงแรก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ชาวบ้านสามารถอยู่รอดได้ จากน้ัน จึงเน้นการพัฒนาทรัพยากร
ด้านต่างๆ และสร้างรายได้ระยะยาวให้ชุมชน และสุดท้ายต้อง
มั่นใจว่าการพัฒนาจะมีความยั่งยืนต่อไปในพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยความสำาเร็จในการพัฒนาท่ีย่ังยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คือ 
ความรู้สึกมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของการพัฒนาที่เกิดข้ึนระหว่าง
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชน 
ร่วมแรงร่วมใจ ลงมือปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ และพึ่งพาตนเองต่อไปได้
หลังจากที่โครงการสิ้นสุดลง 

นอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จะสืบสานพระราชปณิธานของ
สมเด็จย่า โดยดำาเนินโครงการในพื้นที่ต่างๆ แล้ว ยังได้ริเร่ิม 
“มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลและหน่วยงาน 
ที่สนใจมาศึกษาดูงาน และเรียนรู้หลักการทรงงานของสมเด็จย่า 
และแนวทาง “การพฒันาทางเลอืกในการดำารงชีวติทีย่ัง่ยนื” เพือ่นำา
ไปปรับใช้ในชุมชนอื่นๆ ต่อไป

องค์ความรู้ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่ เป็นที่ยอมรับ ได้แก่  
การพัฒนาชนบท การฟื้นฟูและบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสม และการทำาธุรกิจเพื่อสังคม เป็นต้น 

“มหาวิทยาลัยที่มี ชีวิต” ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และ
โครงการขยายผลอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจะช่วย 
ขับเคลื่อนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไปสู่การเป็นต้นแบบ “การพัฒนา 
ทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน” ของโลกต่อไป

หลักการพัฒนา ตามตำารา “แม่ฟ้าหลวง”
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อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้ าหลวง เดิม รู้จักกันในนาม  

“ไร่แม่ฟ้าหลวง” เคยเป็นสำานักงานของมูลนิธิผลผลิตชาวเขาไทย 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และยังเป็น

สถานที่ “ปลูกคน” ในโครงการผู้นำาเยาวชนชาวเขา (Hill Tribe 

Youth Leadership) ระหว่าง พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2528 ซึ่งริเริ่มขึ้น

โดยสำานักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา (US-

AID) และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อสนับสนุนเยาวชนชาวเขาจากถิ่น 

ห่างไกลที่การศึกษายังเข้าไม่ถึง โดยนำาเยาวชนเหล่าน้ีมาอยู่ 

ร่วมกันในลักษณะครอบครัว ช่วยกันทำางาน ปลูกผัก ทำาอาหาร 

ด้วยกัน เพื่อฝึกการพึ่งพาตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังน้ัน นอกจากจะได้รับการศึกษาจาก 

โรงเรียนในเมอืงแลว้ พวกเขายงัไดรั้บการสอนวชิาพืน้ฐานและทกัษะ

การดำารงชีวิต อาทิ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ซึ่งจะปู 

พื้นฐานให้พวกเขามีความเสียสละ ขยัน และเป็นผู้นำาที่มีคุณธรรม

ต่อชุมชนพวกเขาในอนาคต

ไร่แม่ฟ้าหลวงเคยเป็น “บ้าน” ของเยาวชนกว่า 450 คน 

มาหลายปี เร่ิมต้ังแต่พ้ืนท่ี 6 ไร่ จนขยายพ้ืนท่ีเป็น 150 ไร่ โครงการน้ี 

สิ้นสุดลงเมื่อการศึกษาภาคปกติของไทยขยายเข้าไปในพื้นที่ 

ห่างไกลแล้ว เยาวชนจึงมีโอกาสเรียนในโรงเรียนใกล้หมู่บ้าน ไร่

แม่ฟ้าหลวงจึงเปลี่ยนเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เพื่อ

เป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาของภาคเหนือของไทย

และพื้นที่โดยรอบ สถานที่เก็บรักษาและให้ความรู้เกี่ยวกับงาน 

พุทธศิลป์เก่าแก่ สถาปัตยกรรมล้านนา ศิลปวัตถุจากไม้สักและ

โบราณวัตถุอายุกว่าศตวรรษ 

นอกจากน้ีอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงยังเป็นสถานที่ 

จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆได้ สถานที่น้ียังเคยได้รับรอง

ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ประมุขของรัฐ และผู้มีชื่อเสียงมากมาย 

นอกจากนี้ สถานที่น้ียังเป็นสถานที่จัดงานในวันคล้ายวันสวรรคต

ของสมเด็จย่าซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี พสกนิกร 

ชาวเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศจะมาร่วมงานตานหา  

“แม่ฟา้หลวง” อยา่งพร้อมเพรียงกนัเพือ่ระลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุ

ของสมเด็จย่า

โครงการหลักของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
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หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำา

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำาตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 250 ไร่  

รมิแมน่้ำาโขง อำาเภอเชยีงแสน จังหวดัเชยีงราย เป็นศูนย์นทิรรศการ

ขนาด 5,600 ตารางเมตร นำาเสนอความเปน็มาของฝิน่ คณุประโยชน์ 

และมหนัตภยัของยาเสพตดิ โดยการใช้มลัตมิเีดยีทนัสมยัในการนำา

เสนอเนือ้หา ถอืเปน็การเรียนรู้ผา่นความบนัเทงิในเวลาเดยีวกนั เพือ่

มุง่หวงัปลกูจติสำานึกใหป้ระชาชนตอ่ตา้นและหา่งไกลจากยาเสพตดิ 

หอฝิน่ อทุยานสามเหลีย่มทองคำาเปน็ผลสบืเน่ืองจากความปรารถนา 

ของสมเด็จย่าที่ต้องการให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมาของฝิ่น

ในดินแดน “สามเหลี่ยมทองคำา” หรือบริเวณที่ดินแดนของไทย 

ลาว และพม่ามาบรรจบกัน ซึ่งเป็นบริเวณที่เลื่องช่ือเร่ืองการปลูก

ฝิ่น กองกำาลังลำาเลียงยาเสพติด และการสู้รบของพวกลักลอบค้า

ฝิ่น และในอดีต ตั้งแต่พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2533 ดินแดนแห่งนี้ 

เป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนจำานวนมากในโลก และยังเป็นศูนย์กลาง

การผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์อีกด้วย ปัจจุบัน 

มีนักท่องเที่ยวนับล้านเดินทางมาที่ น่ีทุกปีเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ 

ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้

ภายในอุทยานสามเหลี่ยมทองคำายังมีห้องพัก ห้องประชุมและ 

หอ้งอาหารไวค้อยบริการ โรงแรมเกรทเธอร์ แมโ่ขง ลอดจ ์ประกอบ

ไปด้วย บังกะโล 28 หลัง ห้องพักคู่ 13 ห้อง พร้อมสิ่งอำานวย 

ความสะดวกอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น และเคร่ืองปรับอากาศ 

และยังมีห้องจัดประชุมและห้องอาหารเพื่อรองรับการจัดประชุม  

การสัมมนา หรือการพักผ่อนริมแม่น้ำาโขงได้ถึง 300 ท่าน
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“ฉันจะปลูกป่าที่ดอยตุง”

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเ น่ืองมาจาก 

พระราชดำาริ ต้ังอยู่บนเทือกเขานางนอน จังหวัดเชียงราย ติดกับ

ชายแดนไทย-เมยีนมาร์ ครอบคลมุพืน้ที ่93,515 ไร่ ประมาณ 11,000 

คน ประกอบด้วยชนเผ่า 6 เผ่า ซ่ึงหลายคนไม่มีสัญชาติ และผู้คน

มีสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้น ไม่มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใดๆ 

ทั้งถนน น้ำา และไฟฟ้า ประกอบกับที่ต้ังซึ่งอยู่ใจกลางดินแดน

สามเหลี่ยมทองคำา แหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในขณะน้ัน 

และมีกองกำาลังชนกลุ่มน้อยควบคุมเส้นทางลำาเลียงฝิ่น จึงทำาให้ 

หน่วยงานรัฐยากที่จะเข้าถึงพื้นที่น้ี ทำาให้คนในพื้นที่ต้องหันหา 

ทางรอดด้วยการทำาไร่หมุนเวียน ปลูกฝิ่น ค้ายาเสพติด และ

ส่งลูกสาวไปขายเป็นโสเภณี ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมตามมาอีกหลายประการ อาทิ การตัดไม้ 

ทำาลายป่า โรคเอดส์  

สมเด็จย่าได้ทรงเล็งเห็นว่ารากเหง้าของวงจรปัญหาบนดอยตุง 

คือ ความยากจนและการขาดโอกาสในการดำารงชีวิต จึงมี 

พระราชดำาริที่จะนำาผืนป่ากลับคืนมา ควบคู่กับยกระดับคุณภาพ

ชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้คน รวมทั้งปลูกฝังให้คนอยู่ร่วม

กับธรรมชาติได้อย่างมีสำานึกและพึ่งพาอาศัยกัน จึงเป็นที่มาของ

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ทีก่อ่ตัง้ข้ึนเมือ่ พ.ศ. 2531 สมเดจ็ยา่ทรงแสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ 

และตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหาเหล่าน้ี ด้วยการสร้างบ้านบนดอยตุง 

เพื่อดูแลการดำาเนินงานของโครงการ สร้างโอกาสและความหวัง 

ให้ชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในพื้นที่ 

โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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โครงการพัฒนาดอยตุงฯ แนะนำาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

ที่สุจริตให้คนทุกเพศทุกวัย เช่น การจ้างแรงงานปลูกป่า ทำางาน

ในโรงงานแปรรูปผลผลิตจากป่าเศรษฐกิจ หรือการเสริมทักษะงาน

หัตถกรรมเพื่อทดแทนการดำารงชีวิตตามวิถีเดิม ช่วยให้คนในพื้นที่

มีความรู้ความชำานาญเพิ่มขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง 

สมเด็จย่ามีรับสั่งว่า “อย่าให้คนซื้อของเราเพราะสงสาร แต่ต้อง

ทำาให้ได้มาตรฐานและไม่ขาดทุน” เนื่องจากทรงตระหนักดีว่า 

เราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ตลอดไป ถือเป็นปรัชญาในการ 

ส่งเสริมอาชีพการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่โครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ ยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยค่านิยมที่ให้ความ

สำาคญักับมาตรฐานและคณุภาพน้ีเอง ทำาใหโ้ครงการพฒันาดอยตุงฯ 

สามารถจำาหน่ายและสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ฝีมือชุมชนภายใต้

ชื่อ “ดอยตุง” จากหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ได้แก่ หัตถกรรม อาหาร 

(ผลิตภัณฑ์จากกาแฟและแมคคาเดเมีย) การเกษตร (ดอกไม้และ

พืชประดับ) และการท่องเที่ยว จนเลี้ยงตนเองได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 

เป็นต้นมา 
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รายรับ

87.8%

43.5%

รายจ่าย

เปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย

ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พ.ศ. 2555
เงินบริจาค 3 ล้านบาท

เงินสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อ 

ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 22 ลา้นบาท 

การดำาเนินโครงการพัฒนา 20 ล้านบาท

ดอกเบี้ยรับ 20 ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์และบริการ DoiTung 470 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ 296 ล้านบาท

ค่าตอบแทนพนักงาน 228 ล้านบาท

3.8%

3.8%

4.1%

0.5%

56.5%

เมื่อ พ.ศ. 2545 UNODC หรือสำานักงานสหประชาชาติ  

ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมได้ยกย่องให้โครงการพัฒนา 

ดอยตงุฯ เปน็ตน้แบบการพฒันาทางเลอืกเพือ่ลดการปลกูพชืเสพตดิ

และแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน 

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับการยอมรับให้เป็นหน่ึงในต้นแบบ

ของธุรกิจเพ่ือสังคม ในปี พ.ศ. 2552 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล  

ผูอ้ำานวยการโครงการพฒันาดอยตงุฯ ไดรั้บเลอืกจากมลูนิธ ิSchwab 

ให้เป็นหน่ึงในผู้ประกอบการทางสังคมดีเด่นแห่งภาคพื้นเอเชีย 

ตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตท้ีส่ามารถพฒันาคณุภาพชีวติ

ของประชาชนควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาสังคมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ได้สำาเร็จ

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ วางแผนระยะเวลาดำาเนินการไว้ 30 ปี 

และจะถ่ายโอนให้ผู้นำารุ่นใหม่บริหารจัดการดูแลพื้นที่และธุรกิจ

เพื่อสังคมด้วยตนเอง จึงดำาเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคน 

มาโดยตลอด ในด้านการศึกษา ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ

ในการปรับหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 8 โรงในพื้นที่ดอยตุง โดย 

นำาแนวทางแบบมอนเตสซอร์ร่ี (Montessori) การจัดการเรียนรู้

ด้วยโครงงาน (Project-based learning) การฝึกอบรมวิชาชีพมา

เป็นหลักในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถโดยเฉพาะ 

ทางอารมณ์และสังคมที่เป็นประโยชน์ และใช้ศิลปะช่วยเปิด

จินตนาการเป็นวิชาเสริม นอกจากนี้ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้

ให้ทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนในท้องถิ่นเพื่อขยายโอกาสทาง 

การศกึษาดว้ย มลูนิธิแมฟ่า้หลวงฯ เช่ือมัน่วา่เยาวชนเหลา่น้ีจะเตบิโต 

เป็นพลเมืองที่มีสำานึกดีต่อสังคมและมีค่านิยมที่ดี เช่น ความ 

รับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพึ่งพาตนเอง เรียนรู ้

ด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับความสามารถทางวิชาการ และสามารถ

นำาพาชุมชนดอยตุงสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงได้ 
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พ.ศ. 2532 
การทำาไร่หมุนเวียน  50,365
ป่า     26,373
พื้นที่อยู่อาศัย   887 
อื่นๆ    15,888

ตลอดการทำางานกว่า 25 ปีที่ผ่านมา 

“ชาวบ้านได้อะไร สังคมส่วนรวมได้อะไร และสิ่งแวดล้อมได้อะไร”

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)

สัญชาติไทย (คน) ระดับการศึกษา (คน) 

พ.ศ. 2554 
การทำาไร่หมุนเวียน  0
ป่าอนุรักษ์  72,178
ป่าใช้สอย   4,000
ป่าเศรษฐกิจ   3,642
พื้นที่การเกษตร   7,313
พื้นที่อยู่อาศัย   1,474
อื่นๆ    4,908 

พ.ศ. 2531 
3,772

พ.ศ. 2554  
55,937

สิ่งแวดล้อม (ไร่)

พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2536พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554

ไม่มีสัญชาติ
6,416 (62%)

ได้รับสัญชาติไทย
3,920 (38%)

ไม่มีสัญชาติ
2,570 

ได้รับสัญชาติไทย
8,580 

มัธยมศึกษา 
625

มัธยมศึกษา 
2,819

วิชาชีพ 
76

วิชาชีพ 
550

มหาวิทยาลัย 
22

มหาวิทยาลัย 
573

การทำาไร่
หมุนเวียน
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ดอยตุง
ในอดีต



ดอยตุง
ในปัจจุบัน



โครงการหลักของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

1. โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ
2. อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

3. หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำา

โครงการขยายผลในประเทศไทย

4. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-  
 พระเจ้าอยู่หัว พื้นที่ปฏิบัติงาน FTP 33 หมู่บ้านปางมะหัน ตำาบล 
 เทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
5. โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำามัน และพืชน้ำามันอื่นๆ 
 ของมูลนิธิชัยพัฒนา หมู่บ้านปูนะ ตำาบลเทอดไทย อำาเภอ 
 แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
6.  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนา 
  พื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำาริ
7.  โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำา บรรเทา 
  อุทกภัย จังหวัดน่าน
8.  โครงการ “กล้า...ดี: ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย 
  อย่างยั่งยืน” 13 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์  
  อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา  
  นครปฐม นครนายก ปทุมธานี และนนทบุรี
9. โครงการสำารวจข้อมูลผู้พลัดถิ่นในศูนย์พักพิงชั่วคราว ตามแนว 
  ชายแดนไทย-เมียนม่าร์

โครงการขยายผลต่างประเทศ

10.  โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน สาธารณรัฐ 
  แห่งสหภาพเมียนมาร์
 a) จังหวัดท่าขี้เหล็ก และจังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน
 b) อำาเภอเยนันชอง ภาคมะกวย
 c) หมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน
11.  โครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัด 
  บัลคห์ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
12.  โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน จังหวัด 
  อาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
13.  โครงการฝึกอบรมทางการแพทย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง;  
  ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมณฑลยูนนานและ 
  กวางสีในจีน

11
สาธารณรัฐ

อิสลามอัฟกานิสถาน
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สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์
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13

กัมพูชา

ลาว

ไทย

เวียดนาม

มณฑลยูนนาน มณฑลกวางสี

12
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
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เมื่อ พ.ศ. 2548 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำากัด (มหาชน) ดำาเนินโครงการปลูกป่าครอบคลุมพื้นที่ 14,015 ไร่

ทีห่มูบ่า้นปางมะหนั อำาเภอแมฟ่า้หลวง จงัหวดัเชียงราย มีประชากร 

7,639 คน เป็นชาวไทยภูเขา 6 ชนเผ่าอาศัยอยู่ใน 18 หมู่บ้าน  

สว่นวธิกีารปลกูปา่น้ัน ไดน้ำาบทเรียนจากดอยตงุมาปรับปรุงใหด้ข้ึีน 

โดยใช้วิธีการ “ปลูกป่าแบบปลูกเสริม” คือ การรักษาไม้เดิมที่อยู่ใน

พื้นที่ไว้ โดยไม่ต้องถางเพื่อลงกล้าใหม่ และคัดเลือกพันธุ์ไม้พื้นถิ่น 

มาปลูกเสริมเพิ่มเข้าไป และยังส่งเสริมการพัฒนาด้านความมั่นคง

ทางอาหารควบคู่กันไป ผ่านการปรับปรุงระบบน้ำาทั้งน้ำาอุปโภค 

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พื้นที่
ปฏิบัติงาน FTP 33 หมู่บ้านปางมะหัน ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย

บริโภค และน้ำาเพื่อการเกษตร การส่งเสริมด้านปศุสัตว์ผ่านกองทุน

ปศุสัตว์ ควบคู่กับการฝึกอบรมสัตวบาลให้คนในพื้นที่

กุญแจความสำาเร็จของการปลูกป่า คือ แนวพระราชดำาริ “ปลูกป่า 

ปลูกคน” ของสมเด็จย่า การปลูกป่าจะสำาเร็จได้ต้องควบคู่ 

ไปกับการ “ปลูกคน” จึงได้ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

พัฒนาอาชีพเสริมเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคง ไม่ต้องกลับไป

บุกรุกทำาลายป่าอีก รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านเห็น 

ความสำาคัญของป่า เป็นผู้ดูแลป่าร่วมกัน พร้อมรักษาป่าภาย

ใต้กฎระเบียบหรือกลไกทางสังคม เช่น การปฏิญาณตนป้องกัน 

ไฟป่า เป็นต้น 

ชาวบ้านได้อะไร สิ่งแวดล้อมได้อะไร 

• รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของชุมชนเพิ่มข้ึนจาก 18,611 บาท 
 เป็น 106,382 บาท ภายในเวลา 6 ปี

• ตั้งแต่เ ร่ิมโครงการจนทุกวันน้ี ไม่ เคยมีไฟป่าเกิดข้ึนอีก  
 เมื่อเปรียบเทียบกับการเกิดไฟป่าบ่อยครั้งในปีก่อนๆ

โครงการขยายผลในประเทศไทย
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เม่ือ พ.ศ. 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี มีพระราชดำาริให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับมูลนิธิ 

ชัยพัฒนาดำาเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำามัน และ

พืชน้ำามันอ่ืนๆ ท่ีหมู่บ้านปูนะ อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 31,321 ไร่

ชาน้ำามันเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ทาง 

การแพทย์และการเกษตร  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงเร่ิมจากการจ้างงาน 

ในท้องถ่ินให้ปลูกและดูแล จนถึงเก็บเก่ียวชาน้ำามัน ซ่ึงเป็นการสร้าง

รายได้และให้ทักษะและความรู้เก่ียวกับชาน้ำามันไปพร้อมกัน เพ่ือ 

เปิดทางให้ชาวบ้านสามารถบริหารจัดการแปลงชาน้ำามันด้วยตนเองได้ 

ซ่ึงจะเป็นแหล่งรายได้ท่ีม่ันคงในระยะยาว

โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำามัน และพืชน้ำามันอ่ืนๆ ของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา หมู่บ้านปูนะ ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ใช้วิธีการ “ปลูกป่าแบบไม่ปลูก” ตามแนวทางของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกันพ้ืนท่ีบริเวณป่าอนุรักษ์ไม่ให้คน

และสัตว์กีบเข้าไปรบกวน และปล่อยให้ธรรมชาติฟ้ืนฟูตัวเอง ผลลัพธ์

ท่ีได้ คือ ป่าเจริญเติบโตสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับภูมิศาสตร์

ด้ังเดิม และใช้เงินทุนน้อย เม่ือเปรียบเทียบการปลูกป่าวิธีอ่ืนๆ  

ชาวบ้านได้อะไร ส่ิงแวดล้อมได้อะไร

• ชาวบ้านในโครงการมีรายได้เฉล่ียต่อครอบครัวต่อปีเพ่ิมข้ึน 

 จาก 23,700 บาทเป็น 127,010 บาท ภายในเวลา 5 ปี

• พันธ์ุไม้เพ่ิมข้ึนจากเดิมกว่า 245 ชนิดภายในเวลา 1 ปี
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โครงการบูรณาการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน เป็น

ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กับมูลนิธิปิดทอง 

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เพื่อช่วยแก้

ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ 

250,000 ไร่ 21 หมู่บ้าน 3 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอท่าวังผา อำาเภอ 

สองแคว และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

การดำา เ นินโครงการ น้ี เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐในพื้นที่ และชุมชนเพื่อแก้ปัญหา 

การบกุรุกปา่ การปลกูพชืเชิงเดีย่ว การใช้สารเคม ีภยัธรรมชาต ิและ

การย้ายถิ่น อันเนื่องจากความยากจนและขาดโอกาส กิจกรรมใน 

โครงการฯ ประกอบด้วย การปรับปรุงระบบชลประทานพร้อมกับ

การปรับปรุงคุณภาพดิน และการส่งเสริมการทำานาข้ันบันได ซึ่ง

ระบบน้ำาที่เหมาะสมจะเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้ชาวบ้าน ทำาให้ลด 

การใช้พื้นที่ทำากินซ่ึงเท่ากับการได้พื้นที่ป่ากลับคืนมา นอกจากน้ัน 

ยังส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้อื่นๆ ผ่านระบบ

กองทุนต่างๆ เช่น กองทุนสุกร กองทุนพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น

ชาวบ้านได้อะไร

• การพัฒนาคุณภาพดิน การปลูกนาข้ันบันไดและการใช้ระบบ 

 ชลประทานอย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มพื้นที่รับน้ำาในโครงการฯ  

 จาก 2,121 ไร่เป็น 5,901 ไร่ ภายในเวลา 3 ปี

• ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจาก 868,920 กิโลกรัมต่อปี เป็น 2,821,880  

 กิโลกรัม ภายใน 3 ปีและทำาให้มีข้าวพอกิน และสร้างรายได้ให้ 

 กับชุมชนเพิ่มขึ้นถึง 26,911,200 บาท 

• พืชสวนครัว พืชหลังนา และปศุสัตว์ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 

 ถึง 30,670,998 บาท และสามารถชำาระหนี้สินได้บางส่วน

• โครงการฯ อบรมอาสาสมัครซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่จำานวน  

 52 คน เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำาเป็น ความเป็นผู้นำา 

 การทำางานร่วมกันเป็นทีม และทำาให้พวกเขาสามารถพัฒนา 

 ชุมชนของตนเองได้  

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำาริ
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โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำา บรรเทา

อุทกภัย เป็นโครงการต่อ เ น่ืองจากโครงการพัฒนาพื้นที่  

ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตาม

แนวพระราชดำาริ เพื่อดำาเนินการต่อเรื่องการปลูกป่าในจังหวัดน่าน 

ครอบคลุมพื้นที่ 250,000 ไร่ 21 หมู่บ้าน 3 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอ

ท่าวังผา อำาเภอสองแคว และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 

หลังจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชดำาริร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน 

หรือ “ปลูกคน” จนประสบความสำาเร็จในระดับหน่ึงแล้ว มูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวงฯ จึงเร่ิมดำาเนินการปลูกป่าอย่างเข้มข้น โดยมีกรอบ 

การดำาเนินงานตามแนวทางของสมเด็จย่า คือ “ปลูกป่า ปลูกคน” 

และนำาดอยตุงโมเดลมาปรับใช้ที่จังหวัดน่าน โดยดอยตุงโมเดล 

คือ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำาอย่างสมดุล ด้วย

เงื่อนไขให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาและยั่งยืน  

โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำา บรรเทาอุทกภัย
โครงการปลูกป่าฯ มีกรอบการดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริ 

อาทิ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” “การปลูกไม้โตช้า

และโตเร็ว” และ “การปลูกป่าแบบไม่ปลูก” ของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว “คนอยู่ร่วมกับป่า” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนีินาถ “ปลกูปา่ ปลกูคน” ของสมเดจ็ยา่ และการบรหิาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้โดยแก้ปัญหาทั้งลุ่มน้ำาตามแนวพระราชดำาริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชาวบ้านได้อะไร

• จำานวนป่าเพิ่มข้ึนประมาณ 110,620 ไร่ แบ่งเป็น ป่าอนุรักษ์ 

 ประมาณ 42,900 ไร่ ปา่ใช้สอยประมาณ 17,720 ไร่ และปา่เศรษฐกจิ 

 ประมาณ 50,000 ไร่

• ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงจากป่าเศรษฐกิจ จึงไม่จำาเป็นต้องบุกรุก 

 หรือทำาลายป่าอีกต่อไป 

• ชุมชนได้ผลประโยชน์จากป่าใช้สอย ทั้งไม้สำาหรับบริโภคหรือ 

 ไม้ใช้สอย ภายใต้กฎและกติกาภายในชุมชนนั้นด้วย
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โครงการ “กล้า...ดี ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน” 

เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน หลังจากที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่

เมื่อพ.ศ. 2554 

จุดมุ่งหมายของโครงการ “กล้า...ดี” คือ เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัย 

ให้มีต้นทุน และกำาลังใจในการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกคร้ัง 

โดยการสนับสนุนเคร่ืองปรุงของแห้ง ต้นกล้า และเมล็ดพันธ์ุเพื่อ

เพิม่รายไดใ้หแ้กผู่ป้ระสบอทุกภยัในภาคเหนอืตอนลา่งและภาคกลาง 

รวม 13 จังหวัด 

โครงการฯ น้อมนำาหลักการในการดำารงชีวิตอย่างพอเพียง

และยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริมาเป็นหลักปฏิบัติ โดยเน้นให้ 

ชาวบ้านลดรายจ่ายจากการสนับสนุนเคร่ืองปรุง ของแห้ง และ 

ต้นกล้าผักสวนครัวที่พร้อมเก็บเกี่ยว และเพิ่มรายได้ที่มั่นคง 

ในระยะยาวจากการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช  

ชาวบ้านได้อะไร

• ผู้ประสบภัยสามารถลดรายจ่ายได้โดยเฉลี่ย 341 บาทต่อ 

 ครัวเรือน และยังสามารถเพิ่มรายได้อีก 3,107 บาทต่อครัวเรือน 

 จากการนำาผลผลิตไปขายภายใน 5 เดือนหลังจากที่ได้รับแจก

• มีการต่อยอดกิจกรรมต่างๆ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ 

 ชุมชนในระยะยาว อาทิ โครงการส่งเสริมไม้ผลให้แก่ชาวบ้าน 

 ในจังหวัดอยุธยา และโครงการแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

 สำาหรับเด็กนักเรียนในจังหวัดอ่างทอง

โครงการ “กล้า...ดี: ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน”
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มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับการทาบทามจาก

สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ให้

ดำาเนินโครงการ “สำารวจข้อมลูผูพ้ลดัถิน่ในศนูยพ์กัพงิช่ัวคราว ตาม

แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์” เพื่อสำารวจ วิเคราะห์ และประมวล

ข้อมูลประชากร ตลอดจนความต้องการในอนาคตของผู้พลัดถิ่น 

ประมาณ 130,000 คน ในศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง โดยข้อมูล

ทีไ่ดจ้ะทำาใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถวางและเตรียมความพร้อม

สำาหรับผู้พลัดถิ่นในอนาคตได้  บนพื้นฐานของความปรารถนาและ

ความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา

โครงการสำารวจข้อมูลผู้พลัดถิ่นในศูนย์พักพิงช่ัวคราว ตามแนวชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ 

โครงการน้ีให้ความสำาคัญกับเร่ืองการยอมรับ การมีส่วนร่วม และ

ความสมัครใจ โครงการจึงเร่ิมจากการสร้างความเข้าใจและ 

เหน็ชอบจากทกุฝา่ย โดยแบบสำารวจไดรั้บการพฒันาจากการปรึกษา

และรับฟงัข้อคดิเหน็จากผูเ้กีย่วข้องหลายคร้ัง โดยเฉพาะอยา่งยิง่จาก

ผู้พลัดถิ่นเอง ในกระบวนการสำารวจข้อมูลนั้น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

อบรมอาสาสมัครซึ่งเป็นเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชน 

ในศูนย์พักพิง เพื่อให้สำารวจข้อมูลของเพื่อนผู้พลัดถิ่นเอง
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เมื่อ พ.ศ. 2545 มูลนิ ธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมมือกับรัฐบาล 

เมียนมาร์ และรัฐบาลไทยเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและความยากจน

ของชาวบ้าน 6,022 คนในหมู่บ้านหย่องข่า ตามแนวชายแดนไทย 

- เมียนมาร์

โครงการเร่ิมต้นด้วยการนำาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแลสุขภาพ

ของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะการรักษาโรคติดต่อในขณะน้ัน ได้แก่ 

มาลาเรีย วัณโรค และหิด ต่อมามีการพัฒนาระบบชลประทานที่

เหมาะสมเพื่อการบริโภคและการใช้ภายในหมู่บ้าน และการจ้าง

แรงงานในพื้นที่สร้างโรงพยาบาลขนาด 16 เตียง และโรงเรียน

สำาหรับนักเรียน 500 คน ตามที่ชุมชนได้ระบุว่าเป็นเร่ืองสำาคัญ 

สูงสุดที่พวกเขาต้องการ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำาคัญกว่าสิ่งปลูกสร้างคือการสร้างคน 

เช่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขและด้าน

การศึกษา การที่คนในพื้นที่ได้ รับการฝึกอบรมให้เป็นหน่วย 

ทนัตกรรม เจา้หน้าทีม่าลาเรีย และเจา้หน้าทีว่ณัโรค เพือ่ดแูลสขุภาพ

โดยรวมของชุมชน และช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 

ของโรคต่างๆ นอกจากการสร้างโรงเรียนแล้ว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

ยังร่วมกับโรงเรียนออกแบบหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะจากการปฏิบัติ

จริง 1 ชั่วโมงต่อวัน เช่น สอนการปลูกผัก เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา 

ทีโ่รงเรียนเพือ่เปน็อาหารกลางวนั และช่วยใหเ้ดก็ๆ มทีกัษะกลบัไป

ทำางานที่บ้านได้อีกด้วย

โครงการขยายผลในต่างประเทศ

โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ชาวบ้านได้อะไร

• อัตราการติดเช้ือมาลาเรียลดลงจากร้อยละ 20 เหลือเพียง 

 ต่ำากว่าร้อยละ 2 ภายใน 3 ปี และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย 

 มาลาเรียลดลงเหลือร้อยละ 0 ในเวลาน้อยกว่า 1 ปี 

• ชาวบา้น 3,000 คนช่วยกันขุดคลองสง่น้ำายาวโดยใช้งบประมาณ 

 เพียง 225,000 บาท ทำาให้มีพื้นที่รับน้ำาเพิ่มขึ้น 2,000 ไร่  

 ชาวบ้านสามารถปลูกพืชยังชีพและพืชเศรษฐกิจได้ 3 คร้ัง 

 ต่อปี และมีอาหารเพียงพอสำาหรับรับประทานตลอดปี

• โครงการนี้ลงทุนทั้งหมด 25,600,000 บาท (หรือ 4,240 บาท 

 ต่อคนต่อปี) ภายใน 3 ปีหลังการจัดตั้งโครงการนี้ สามารถ 

 ทำาประโยชน์ให้กับชุมชนในรูปของเงินสดและสิ่งของ คิดเป็น 

 มูลค่า 28,182,960 บาท (หรือ 4,680 บาทต่อคนต่อปี)

หมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน
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อำาเภอเยนันชอง ภาคมะกวย
เมื่ อ พ.ศ . 2553 มูล นิธิแม่ฟ้ าหลวงฯ ได้ลงนามบันทึก 

ความเข้าใจร่วมกันกับกระทรวงปศุสัตว์และประมงของเมียนมาร์ 

ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อแก้ไขปัญหา 

ความยากจนของชุมชนในพื้นที่แห้งแล้งตอนกลางครอบคลุม 

29 หมู่บ้าน ใน 6 ตำาบล ของอำาเภอเยนันชอง ซึ่งถือว่าเป็นเขต 

แห้งแล้งและยากจนที่สุดของประเทศเมียนมาร์ 

โครงการเร่ิมดว้ยกจิกรรมพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหาทีเ่ร่งดว่นทีส่ดุ ไดแ้ก่ 

การจัดตั้งกองทุนเซรุ่มแก้พิษงู ควบคู่กับการอบรมหมอประจำาศูนย์

สขุภาพประจำาตำาบล เพือ่ช่วยคนทีถ่กูงูกดั จากน้ันจงึดำาเนนิการดา้น

อืน่ๆ เพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติของชาวบา้น ไดแ้ก่ การพฒันาแหลง่

น้ำา การพัฒนาด้านปศุสัตว์ การจัดตั้งกองทุนแพะ และการพัฒนา

อาสาสมัครในพื้นที่ให้เป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาล  

ชาวบ้านได้อะไร

• ในปีแรก กองทุนเซรุ่มช่วยชีวิตชาวบ้านที่ถูกงูกัดได้ 25 ราย

• อัตราการตายของวัวลดลง จากร้อยละ 7.58 เหลือเพียงร้อยละ  

 0.56 ภายใน 1 ปี คิดเป็นมูลค่า 2,604,200 บาท

จังหวัดท่าข้ีเหล็ก 
และจังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน

เมื่อ พ.ศ. 2556 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับสำานักคณะกรรมการ

กลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดเมียนมาร์ (CCDAC) กรมความ

ก้าวหน้าพื้นที่ชายแดนและชาติพันธ์ุเมียนมาร์ (NATALA) และ

สำานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ว่าด้วยความ

ร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาร์ในโครงการพัฒนาทางเลือก 

เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ในจังหวัดท่าข้ีเหล็กและจังหวัด 

เมืองสาด รัฐฉาน ครอบคลุมพื้นที่ 56 หมู่บ้าน 12,017 คน 

พื้ น ที่ น้ี ไ ด้ รั บค ว ามทุ ก ข์ ท รมานจากปัญหาด้ า นสุ ขภ าพ 

ข้ันพื้นฐาน ความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร โครงสร้าง

สาธารณูปโภคเบื้องต้น รวมทั้งมาลาเรีย วัณโรค ท้องร่วงเร้ือรัง 

และทันตกรรม ชาวบ้านพึ่งพาฝนในการทำาเกษตรกรรมเป็นหลัก  

การตดัไมท้ำาลายปา่ และผลผลติทางการเกษตรนอ้ย ซึง่ทำาใหห้ลายคน 

ไม่มีอาหารบริโภคอยา่งเพยีงพอตลอดป ีครอบครัวสว่นใหญม่หีน้ีสนิ

จำานวนมาก ถนนไม่ดี และยากที่จะเดินทางในช่วงฤดูฝน

โครงการมีระยะเวลาดำาเนินการ 6 ปี โดยในช่วงแรก เน้นการ

ส่งเสริมให้ชุมชน “อยู่รอด” มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความมั่นคง

ทางอาหารและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ จากน้ันเข้าสู่ระยะ 

ที่สองซึ่งมุ่งผลักดันให้ชุมชน “พึ่งพาตนเองและพัฒนาต่อไปได้”  

ดว้ยการสนับสนุนการแปรรูป และสรา้งความคุม้กนัใหช้มุชนอยูร่อด

และดำาเนินการโครงการพัฒนาต่างๆต่อไปได้ด้วยตนเอง
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โครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบัลคห์ 
สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
เมื่อ พ.ศ. 2549 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงการ

พัฒนาและฟื้นฟูชนบทแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน 

กระทรวงเกษตร ชลประทาน และปศุสัตว์แห่งสาธารณรัฐอิสลาม

อัฟกานิสถาน รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบัลคห์ และกรมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของไทย โดยมีรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมและสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก

ประจำาสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุน 

ในการดำาเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

(กองทุนแกะ หรือ A4 Sheep Bank) ครอบคลุม 500 ครัวเรือน  

15 หมู่บ้านในอำาเภอ Dehdadi และ Nahr-e-shahe จังหวัดบัลคห์ 

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน 

โครงการกองทุนแกะมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ

อิสลามอัฟกานิสถาน ผ่านการทำาธุรกิจเพื่อสังคม โดยสร้างเสริม

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการทำาธุรกิจชุมชน โครงการมีจุดมุ่ง

หมายที่จะเพิ่มจำานวนแกะพันธุ์คารากูล (Karakul) ซึ่งล้มตายเป็น

จำานวนมากในระยะเวลาหลายปทีีผ่า่นมา สบืเน่ืองจากความขัดแยง้

และความแห้งแล้ง 

โครงการน้ีจะเป็นกลไกในการเพิ่มจำานวนเจ้าของปศุสัตว์  

ในชนบทไปพร้อมๆ กับการดูแลสุขภาพและการเพิ่มจำานวนแกะ  

การบริการสัตวบาลจากหน่วยสัตวบาลเคลื่อนที่ที่ผ่านการฝึกอบรม

จากมูลนิธิฯ ทำาให้อัตราการตายของแกะลดลง และอัตราประชากร

แกะเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้หน่วยสัตวบาลยังได้จัดหา พัฒนา

อุปกรณ์ต่างๆ และหาช่องทางเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากแกะ

เพื่อสนับสนุนการก่อตั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอีกด้วย

แนวทางของกองทุนแกะ คือ การให้เจ้าของแกะที่ลงทะเบียน

เข้าร่วมโครงการนำาแกะเกิดใหม่เพศเมียร้อยละ 10 ในแต่ละปี 

มาแลกกับการให้บริการสัตวบาล จากนั้นโครงการจะนำาแกะเหล่านี ้

ไปให้ครอบครัวที่ยากจนกู้ยืมต่อไป เพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่จะ

ดำาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนได้เหมือนกับสมาชิกอื่นๆในชุมชน

ชาวบ้านได้อะไร

เจ้าของแกะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำานวน 287 ราย

• การบริการสัตวบาลของแกะที่ เ ข้าร่วมโครงการมีอัตรา 

 การตายลดลงเหลอืร้อยละ 1.05 ในขณะทีแ่กะหมูบ่า้นเดยีวกนั 

 ไม่ได้ลงทะเบียนมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 10-30

• มูลค่าที่ เกิดจากอัตราการตายของแกะที่ลดลง คิดเป็น  

 70 ล้านบาทโดยประมาณ

• เกิดการรวมกลุ่มและมีอำานาจต่อรองทางการตลาดมากข้ึน  

 ร่วมกันกำาหนดราคาขายแกะให้สูงขึ้นได้

คนยากจนไม่มีสินทรัพย์ที่ได้กู้ยืมแกะ จำานวน 177 ราย

• มูลค่ารวมของปศุสัตว์คิดเป็น 56 ล้านบาทโดยประมาณ

• ผลติภณัฑต์า่งๆ จากแกะ เช่น มลูสตัว ์ขนแกะ ทำาใหม้รีายได ้

 เพิ่มขึ้นและมีรายจ่ายในครัวเรือนลดลง

หน่วยสัตวบาล จำานวน 10 ราย

• ภายใน 1 ป ีผูท้ีเ่ข้ารับการอบรมเปน็สตัวบาล สามารถประกอบ 

 อาชีพและมรีายไดท้ีม่ัน่คง สตัวบาลบางคนสามารถลงทนุเปดิ 

 ร้านขายยาปศุสัตว์เป็นของตนเองด้วย

กลุ่มสตรี จำานวน 40 ราย

• การพัฒนาทักษะและสนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่เหมาะสม 

 สำาหรับการปั่นด้ายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน  

 รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ 

 ให้สตรีมีรายได้และสามารถทำางานที่บ้านได้



เมื่อ พ.ศ. 2549 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับรัฐบาลไทย รัฐบาล

อินโดนีเซีย และสำานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและ

อาชญากรรม (UNODC) ในการแก้ปัญหาการทำาไร่กัญชาและฟื้นฟู

คุณภาพชีวิตของชาวอาเจะห์ และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด 

หลังจากประสบความขัดแย้งภายในประเทศยาวนานกว่า 30 ปีและ 

ภัยสึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 ด้วยแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน

อย่างยั่งยืน  

โครงการพัฒนาที่จังหวัดอาเจะห์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

1. โครงการเตรียมความพร้อมด้านมาลาเรีย ในหมู่บ้านลัมทูบา 

และหมู่บ้านใกล้เคียง 

คนในชุมชนได้รับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านมาลาเรีย

อย่างครบวงจร ทั้งด้านการตรวจเลือด วินิจฉัยโรคโดยการ 

ใช้กล้องจุลทรรศน์ การรักษาจ่ายยา และการควบคุมพาหะนำาโรค 

ทำาให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียงในการ

ป้องกันโรคมาลาเรีย ความสำาเร็จของโครงการได้รับการยอมรับ

จากกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอาเจะห์ ให้เป็นต้นแบบแนวทางการเตรียม

ความพร้อมทั่วทั้งจังหวัดอาเจะห์และจังหวัดอื่นๆ ในสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย

2. โครงการผลิตขาเทียม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ- 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการจัดตั้งศูนย์ผลิตขาเทียม 

ที่โรงพยาบาล Zainoel Abidin เพื่อฝึกอบรมผู้ทุพพลภาพขาขาด

และบุคลากรทางการแพทย์ในการผลิตขาเทียมเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ทุพพลภาพรายอื่นต่อไป ปัจจุบัน ศูนย์ผลิตขาเทียมนี้ดำาเนินงาน

โดยผู้ทุพพลภาพชาวอาเจะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 

3. ศูนย์พัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

ศูนย์พัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้านมาเฮง จังหวัดอาเจะห์ 

จัดตั้ ง ข้ึนเพื่อเป็นสถานีสาธิตครบวงจรในด้านชลประทาน 

เกษตรกรรม ปศุสตัว ์และสขุอนามยัชมุชน ปจัจบุนั ศนูยก์ารเรียนรู้ 

แห่งนี้ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานกว่า 100 คน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จาก

ส่วนราชการทั้งระดับชาติ และระดับภูมิภาค สถาบันการศึกษาและ

องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ คณะกรรมาธิการยุโรป หน่วยงาน

ของสหประชาชาติ และธนาคารโลก โดยองค์กรเหล่านี้สามารถนำา 

องค์ความรู้ที่ได้ไปขยายผลและสร้างประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

ชาวบ้านได้อะไร

• อัตราการติดเช้ือมาลาเรียลดลงจากร้อยละ 2.17 เป็นร้อยละ  

 0.07 และไม่มีผู้เสียชีวิตในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา  

• สามารถผลิตขาเทียมสำาหรับผู้ทุพพลภาพทั่วจังหวัดอาเจะห์ 

 ได้ 203 ขา ภายในเวลา 5 ปี

• กิจกรรมทางการเกษตรที่ ศูนย์พัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน 

 ที่หมู่บ้านมาเฮงสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 130 คน มี 

 รายได้เฉลี่ยประมาณ 12,000 บาท

โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน 
จังหวัดอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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พื้นที่ส่วนใหญ่ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง ซึ่งประกอบด้วยประเทศ

สมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม 

ไทย และมลฑลยูนนานและกวางสีในจีนน้ันขาดสาธารณูปโภค 

พื้นฐานและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงความรู้ความเข้าใจ 

ด้านสาธารณสุข ทำาให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ อยู่เสมอ เช่น มาลาเรีย 

วัณโรค และเอดส์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมมือกับ Japan  

International Friendship and Welfare Foundation (JIFF) และ

รัฐบาลของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม

ทางการแพทย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงที่โรงพยาบาลแม่สาย 

อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายข้ึน เพื่ออบรมบุคลากร สนับสนุน

อุปกรณ์การแพทย์มือสองคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่น เช่น เตียง 

ในโรงพยาบาล เครื่องสแกน CT และเครื่องอัลตร้าซาวด์ ตลอดจน

ใหเ้งินทนุสนับสนุนแกป่ระเทศสมาชิก 4 ประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศลาว 

เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย

ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้เร่ืองการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษา

โรคมาลาเรีย วัณโรค และผู้ป่วยโรคเอดส์ในภูมิภาค  

นับตั้งแต่เริ่มดำาเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2549 จนกระทั่งถึงเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2553 มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมารับการอบรมการใช้อุปกรณ์ 

x-ray เทคโนโลยีในห้องทดลอง การพยาบาล และทันตกรรม 

รวมทั้งสิ้น 107 คนจาก 4 ประเทศ

โครงการฝึกอบรมทางการแพทย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง
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สำานักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารกระจกสีฟ้า รูปคร่ึงวงกลมบนสี่แยกถนนวิทยุตัดกับ

ถนนพระราม 4 คือ “บ้าน” หลังใหม่ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเติบโตขึ้นจากบ้านหลังแรกในวังสระปทุม 

ทีม่สีมาชิกเพยีงไมก่ีส่บิคน เพือ่รองรับสมาชิกและขอบเขตการทำางาน 

ที่ขยายวงกว้างขึ้น 

อาคารหลังน้ีสูง 4 ช้ันตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ 6 ไร่ ออกแบบและ

ก่อสร้างภายใต้แนวคิดอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

อาทิ ด้านหน้าอาคารมีกันสาดขนาดใหญ่บังแดดและลดความร้อน 

ทีจ่ะเข้าสูอ่าคาร ใช้กระจกตัดแสง 2 ช้ันรอบอาคารช่วยกรองความร้อน 

และให้แสงสว่างตามธรรมชาติส่องเข้ามาในอาคารได้เกือบทั้งพื้นที่ 

โดยไม่จำาเป็นต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน ในส่วนของผนังอาคาร

และหลังคาบุด้วยฉนวนกันความร้อน และส่วนภายนอกอาคาร

เลือกใช้วัสดุสีอ่อน เพื่อลดการสะสมความร้อน ระบบปรับอากาศ

ภายในอาคารใช้สารใหค้วามเยน็ชนิดพเิศษทีส่ง่ผลกระทบต่อสภาวะ 

เรือนกระจกน้อยที่สุด และระบบบำาบัดน้ำาเสีย ได้นำาน้ำาจากการ

บำาบดัสว่นหน่ึงกลบัมาใช้รดน้ำาตน้ไมร้อบอาคาร ซึง่ช่วยประหยดัน้ำา 

ประมาณร้อยละ 20 
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พื้นที่เกือบ 2 ไร่ด้านข้างอาคารเป็นสวนขนาดใหญ่ให้ความสงบ

ร่มเยน็ดว้ยตน้ไมท้ัง้ทีม่อียูด่ัง้เดมิและปลกูเพิม่ใหม ่เพือ่ทำาหน้าทีเ่ปน็

ปอดเลก็ๆ ใจกลางเมือง ช่วยลดความร้อนและมลภาวะจากทอ้งถนน

ความพิถีพิถันในการก่อสร้างและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

และพลังงานของสำานักงานแห่งน้ีสอดคล้องกับหลักการการพัฒนา

ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่ว่า “คนกับป่าอยู่ร่วมกัน” และมีการ

ประเมินการใช้พลังงานของอาคารเป็นระยะๆ เพื่อรณรงค์ให้ 

ชาวแม่ฟ้าหลวงร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน 

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกม “หมู่บ้านเขียว” ที่เร่ิมต้นตั้งแต่ 

พ.ศ. 2555 และดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 โดยมี 

จดุประสงคห์ลกัเพือ่ปลกูฝงัจติสำานึกการดแูลสิง่แวดลอ้ม โดยใช้หลกั 

4Rs คือ การลดของเสยี (Reduce) การใช้ซ้ำา (Reuse) การนำามาปรับ

ใช้ใหม่ (Recycle) และการคิดใหม่ (Rethink) มีกลไกให้พนักงาน 

ทุกคนคิดคำานวณปริมาณการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ของตนเอง 

ในแต่ละวัน รวมถึงกิจกรรมที่บ้านด้วย และยังมีกิจกรรมส่งเสริม 

ให้พนักงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ อาทิ “ทางเดียวกัน 

ไปด้วยกัน” เพื่อลดการใช้รถส่วนตัว และ “ตลาดนัดมือสอง” เพื่อ

แลกเปล่ียนเส้ือผ้าข้าวของเหลือใช้ นอกจากน้ียังมีโครงการคัดแยกขยะ 

มีการนำาขยะย่อยสลายไปใช้เลี้ยงไส้เดือน หนอนและแมลงวันลาย 

เพื่อทำาปุ๋ยบำารุงสวนรอบสำานักงาน และยังสามารถนำาขยะขายได้ 

ไปขายเพื่อนำาเงินมาใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป

ท้ังหมดน้ีคือเหตุผลท่ีทำาให้อาคารสำานักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

ได้รับฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีมาก พ.ศ. 2554 จาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร

สร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากการประกวด  

Thailand Energy Award ประจำา พ.ศ. 2556 รางวัลดีเด่น

ประเภทสำานักงาน จากการประกวดสุดยอดอาคารสำานักงาน 

รวมใจประหยัดพลังงาน ประจำา พ.ศ. 2557
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เวลาได�พิสูจน�ให�เห็นเป�นประจักษ�แล�วว�าหลักการพัฒนาตามตำรา
แม�ฟ�าหลวงที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได�พระราชทาน
ไว�เป�นสัจธรรมอันมีค�าที่สามารถนำไปปรับใช�เพื่อสร�างประโยชน�
ให�กับผู�คนมากมาย ไม�ว�าชาติ ศาสนา บริบทภูมิสังคม หรือยุคสมัยใด
วันนี้ ชื่อมูลนิธิแม�ฟ�าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ� ไม�ได�เป�นที่รู�จัก
เฉพาะในประเทศไทยเท�านั้น แต�ยังได�รับการยกย�องจากนานา
ประเทศให�เป�นต�นแบบเพื่อถ�ายทอดแรงบันดาลใจ ประสบการณ� 
และองค�ความรู�ที่สั่งสมมา

มูลนิธิแม�ฟ�าหลวงฯ มุ�งมั่นดำเนินงานขยายผลการพัฒนา
ต�อเนื่อง เพื่อช�วยคนที่ขาดโอกาสและทางเลือกให�สามารถพึ่งพา
ตนเองได�อย�างมีศักด์ิศรี สามารถสร�างความม่ันคงให�ชุมชนของเขา
เพื่อความยั่งยืน และสามารถช�วยผู�อื่นต�อไปได�เมื่อเขามีพอแล�ว 
องค�ความรู�จากการปฏิบัติโครงการท่ีไม�หยุดน่ิง จะส�งผลให�การพัฒนา
ตามตำราแม�ฟ�าหลวงช�วยแก�ไขป�ญหาและสร�างผลกระทบได�คุณภาพดี
และรวดเร็วย่ิงข้ึน ด�วยทรัพยากรและการลงทุนท่ีลดลง นำไปสู�การ
ลดช�องว�างทางโอกาสและความคิด เพื่อประโยชน�สุขของสังคม
โดยรวม
  




