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บทนำา
	 ถนนลาดชันคดเคี้ยวมุ่งสู่ดอยสูงในอำาเภอแม่ฟ้าหลวง	

จังหวัดเชียงราย	 มีสีเขียวชอุ่มของป่าขนาบตลอดสองข้างทาง	

แซมดว้ยบา้นเรือนทีซ่อ่นตวัตามเนินเขาเปน็หยอ่มๆ	ตน้ไมน้้อย

ใหญ่เติบโตครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา	พร้อมความ

เปน็อยูท่ีด่ข้ึีนของผูค้นจำานวนมาก	ไม่หลงเหลอืร่องรอยของภูเขา

โล่งเตียนเมื่อหลายสิบปีก่อน

		 สามสิบปีที่แล้ว	ปรีชา	วิเศษขจรศักดิ์	ชาวอาข่า	หมู่บ้าน

ลิเชบนดอยตุง	เริ่มปลูกกาแฟและแมคคาเดเมียตามคำาชักชวน

ของ	โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 ด้วยความกระตือรือร้น	 พร้อม

ทำาความรู้จักพืชชนิดใหม่น้ี	 เพราะตระหนักถึงอนาคตที่สดใส

กว่าการปลูกฝิ่นตามรอยบรรพบุรุษ	

	 ในวันหยดุของลกูชาย	ปรีชาจะพาทรงยศมาช่วยเกบ็กาแฟ	

แล้วยกรายได้จากผลผลิตที่เก็บได้ให้ลูกชายในวัยเรียน	 เพราะ

ได้รับการปลูกฝังให้รู้จักและรักต้นกาแฟตั้งแต่เล็ก	 ทรงยศจึง 

มุ่งหาความรู้ใหม่ๆ	มาพัฒนาธุรกิจกาแฟต่อจากพ่อ	จนกลายเป็น

วิสาหกิจชุมชนกาแฟลิเชที่ส่งออกไปต่างประเทศได้ปีละ	 

30-40	ตันอย่างน่าภูมิใจ					

	 ทุกวันอาทิตย์	 ทรงยศยกร้านกาแฟของเขาให้ลูกเป็น

เจ้าของชั่วคราว	ทำาทุกอย่างตั้งแต่เปิดจนปิดร้าน	ให้สองพี่น้อง

มีรายได้เล็กๆ	น้อยๆ	และเตรียมพร้อมสืบทอดกิจการต่อไป



	 ชีวติของครอบครัวน้ีเปน็เพยีงหน่ึงภาพสะทอ้นเจตนารมณ์

ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มุ่ง	 “ปลูกป่า  

ปลกูคน” มาหลายทศวรรษ	ไมเ่พยีงครอบครัวของทรงยศเทา่น้ัน

ท่ีพัฒนาตัวเองต่อเน่ืองจากรุ่นสู่รุ่น	ยังมีประชาชนกว่า	1.2	ล้านคน

จากยี่สิบกว่าจังหวัดในประเทศไทย	 และอีกหกโครงการ 

ในต่างประเทศที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ส่งต่อองค์ความรู้เพื่อ 

ชีวิตที่ดีของครอบครัวและสังคม

	 จากจุดเร่ิมต้นของมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย	 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 

เมื่อปี		2515	ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	และ

พระราชดำารัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ว่า	 

“ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” เมื่อปี	2530	 นำามาสู่ความร่วมมือ 

เพื่อพลิกฟื้นผืนป่ากว่าเรือนแสนไร่	 และพัฒนาอาชีพให้ชาว 

ดอยตุงกว่าหมื่นคนบนดอยตุง	

	 มาถึงวันน้ีเป็นระยะเวลาถึง	5	ทศวรรษท่ีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

สืบสานพระราชปณิธานเพื่อช่วยเหลือประชาชน	 เมื่อเศรษฐกิจ

และสภาพแวดล้อมส่งผลลัพธ์เชิงบวกต่อชีวิตผู้คนตามลำาดับ	

มูลนิธิแม่ฟา้หลวงฯ	เร่ิมขยายขอบเขตการดำาเนินงานอกีคร้ังและ

ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของงานพัฒนาที่มุ่งยกระดับป่าเป็นแหล่ง

คาร์บอนเครดิตควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ	 ให้ชุมชน	 

เป็นนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้ชุมชน	 ภาคธุรกิจ	 และ 

สภาพแวดล้อมของโลกใบนี้อย่างครบวงจร

 จากอดีตถึงอนาคต มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังยืนหยัดเป็น

เพื่อนแท้เพื่อความยั่งยืนของสังคมเสมอไป
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 ภาพท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	หรือ	

สมเด็จย่า	เสด็จฯ	เยี่ยมเยียนราษฎรโดยเฮลิคอปเตอร์	

พร้อมกับสิ่งของ	 อาหาร	 เคร่ืองมือ	 และบุคลากร

ทางการแพทย์	 กลายเป็นภาพอันเจนตาเจนใจของ 

ผู้ทุกข์ยากในถิ่นทุรกันดารและเหล่าพี่น้องชาวไทย

ภูเขาอย่างต่อเน่ืองสม่ำาเสมอเป็นเวลาหลายสิบปี	 

จนพวกเขาพร้อมใจกันถวายพระสมัญญาว่า	 

‘แม่ฟ้าหลวง’	 ด้วยทรงเปรียบเหมือนพระผู้เสด็จฯ  

มาปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัย

	 พระองค์ทรงก่อต้ังมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย	 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขึ้นเมื่อ	พ.ศ.		2515	 เพื่อพัฒนาการตลาดที่เป็นธรรม

สำาหรับหตัถกรรมชนเผา่	เมือ่ขอบเขตการทำางานขยาย

ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	

สงัคม	สิง่แวดลอ้ม	จงึเปลีย่นช่ือเปน็	มลูนิธแิมฟ่า้หลวง	 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ใน	พ.ศ.	2528	และทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง	

(พื้นที่ทรงงาน)	 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 จังหวัด

เชียงราย	เม่ือ	พ.ศ.	2531	เปน็จดุเร่ิมต้นของการทำางาน

พัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ

คนเป็นสำาคัญ	

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ มา 
ทอดพระเนตรผลการดำาเนินงานของโครงการพัฒนา 
ดอยตุงฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2535 
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ไม่มีใคร
อยากเป็นคนไม่ดี
แต่ที่เขาไม่ดี
เพราะขาดโอกาส
และทางเลือก

พระราชดำารัส
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 มุ่งมั่นที่จะหยุดวงจรแห่ง 

ความทกุข์ยากดว้ยการพฒันาอยา่งบรูณาการทีม่คีนเปน็

แกน่กลาง	ควบคูไ่ปกบัการพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือเปล่ียนชีวิตคนท่ีเคยแร้นแค้นให้สามารถ

พ่ึงตนเองได้	

	 แนวทางหลักด้านหนึ่งของการทำางานเริ่มจากการ

ศกึษาข้อมูลอยา่งแทจ้ริง	นักพฒันาของมลูนิธฯิ	เดนิทาง

ไปตามหมู่บ้านต่างๆ	 ในพื้นที่โครงการ	พูดคุย	 รับฟัง	

และทำาความเข้าใจชุมชนนานนับเดือน		เพื่อเก็บข้อมูล

ในพื้นที่	 ทั้งจำานวนประชากร	 สภาพพื้นที่	 และปัญหา	

แลกเปลีย่นความคดิเหน็	จนร่วมสร้างแนวทางการแกไ้ข

อย่างตรงจุด

	 การพัฒนาศักยภาพคนเป็นหัวใจของงานพัฒนา	

โครงการต่างๆ	 จึงเร่ิมด้วยการสร้างอาสาสมัครนัก

พัฒนาในแต่ละชุมชนข้ึนมา	 ส่งเสริมให้เขาขับเคล่ือน

การพัฒนาชุมชนของตนเองในระยะยาว	 คนในพื้นที่

กลุ่มน้ีจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง	 และมี 

บทบาทเป็นตัวเช่ือมระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	กับชุมชน 

เพื่อที่พวกเขาจะมีความรู้	 ความชำานาญจนเข้ามารับ 

ช่วงการพัฒนาร่วมกับชุมชนต่อไปในอนาคต		

	 หลักการพัฒนาศักยภาพของคนของมูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวงฯ	 ยังมุ่งสร้างความสมดุลของการพัฒนา	

ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 

และวัฒนธรรม	 สะท้อนผ่านโครงการต้นแบบ	3	 แห่ง 

ในจังหวัดเชียงราย	 น่ันคือ	 อุทยานศิลปะวัฒนธรรม 

แม่ฟ้าหลวง	 โครงการพัฒนาดอยตุง	 (พื้นที่ทรงงาน) 

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	และหอฝ่ิน	อุทยานสามเหล่ียม

ทองคำา	 ที่เปรียบดั่งรากแก้วของการพัฒนาทางเลือก 

ในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา	
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อุทยานศิลปะวัฒนธรรม
แม่ฟ้าหลวง

 อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง	เมื่อ

เร่ิมต้นน้ันจัดสร้างข้ึนเพื่อเป็นเสมือนโรงเรียน

ชีวิต	 ในระหว่าง	 พ.ศ.	2522-2528	 ได้ริเร่ิม

สนับสนุนการศกึษาของเยาวชนชาวเขาจากถิน่

ห่างไกลท่ีการศึกษายังเข้าไม่ถึง	 โดยเป็นสถานท่ี

ให้เยาวชนเหล่าน้ีพักพิงและอยู่ ร่วมกันเป็น

ครอบครัวในระหว่างทีม่าเรียนหนังสอืทีโ่รงเรียน

ในเมืองเชียงราย	 พวกเขาจะได้ฝึกฝนทักษะ 

การดำารงชีวิต	 เช่น	 ทำางานบ้าน	 ปลูกผัก	 

ทำาอาหาร	 เพื่อฝึกการพึ่งพาตนเองและการอยู่

ร่วมกบัผูอ้ืน่	ซึง่จะปพูืน้ฐานน้ีใหมี้ความเสยีสละ	

ขยัน	 เป็นผู้นำาชุมชนที่มีคุณธรรม	 และยังคง 

อัตลักษณ์ของตนไว้ด้วย	

 	เม่ือการพัฒนาชนบทโดยภาครัฐเร่ิมเข้าถึง

ชุมชนหา่งไกลมากข้ึน	อทุยานศลิปะวฒันธรรม

แมฟ่า้หลวงจงึปรับบทบาทมาเปน็แหลง่รวบรวม

และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

ลา้นนา	ปจัจบุนัถอืเปน็ทีเ่ก็บรักษาและรวบรวม

ศิลปะล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค	 และมีช่ือ

อย่างเป็นทางการว่า	 ‘อุทยานศิลปะวัฒนธรรม

แม่ฟ้าหลวง’
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	 หากมองจากมุมมองของนก	 พื้นที่บนดอยสูงในเขตอำาเภอแม่จัน	

จังหวัดเชียงราย	 เมื่อสามสิบกว่าปีก่อน	 คงเห็นเป็นเพียงผืนดินสีน้ำาตาล

แดงของภเูขาหวัโลน้ทอดยาวสดุลกูหลูกูตาและแซมดว้ยจดุสเีขียวเลก็จอ้ย

กระจายตัวอยู่เพียงประปราย	

	 ดอยตุงในอดีต	คือดินแดนท่ีผู้คนในพ้ืนท่ีแห่งน้ันเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภค

และขาดความรู้ด้านการเกษตร	 มีชีวิตที่แร้นแค้นและตกอยู่ในวังวนของ

ความยากลำาบาก	 ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย	 ปลูกและค้าสิ่งเสพติด 

มผีูค้นจำานวนไมน้่อยทีต่อ้งกลายเปน็สว่นหน่ึงของวงจรการขายและเสพยา

เสพติด	รวมถึงการค้าประเวณี	เพื่อหวังจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 การเปลีย่นแปลงคร้ังใหญม่าถึงในพืน้ทีเ่ม่ือสมเดจ็ยา่เสดจ็ฯ	มาเยอืน

ดอยตุงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่	15	มกราคม	พ.ศ.	2530	และทรงตระหนักว่า

รากเหง้าปัญหาของคนในพื้นที่ดอยตุง	 คือ	 ความยากจนและขาดโอกาส

ในการดำาเนินชีวิต	จึงทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงฯ	แม้ว่าในขณะนั้น

จะมีพระชนมายุ	87	พรรษาแล้วก็ตาม		

	 โครงการพฒันาดอยตงุฯ	เร่ิม	‘ปลกูคน’	ดว้ยการพฒันาคณุภาพชีวติ

ของชุมชนในพื้นที่ให้ดีข้ึนอย่างเป็นข้ันเป็นตอน	 บนความเช่ือสำาคัญท่ีว่า	

หากสร้างหนทางให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากวงจร	‘ความเจบ็ปว่ย	ความยากจน	

และความไม่รู้’	ได้	ปัญหาสังคมและการทำาลายธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดก็

จะหมดไปในที่สุด	

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาดอยตุง	
(พื้นที่ทรงงาน)
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 พ.ศ. 2562

 พ.ศ. 2530
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		 สมเด็จย่าจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้าง

การเปลีย่นแปลงทัง้พืน้ทีแ่ละชีวติชาวไทยภเูขา	

ดงัพระราชดำารัสทีว่่า	“ตกลงฉนัจะมาปลกูบา้น

ที่นี่	 แต่ถ้าไม่มีโครงการดอยตุง	 ฉันก็จะไม่มา

ปลูกบ้านที่นี่	ฉันอยากปลูกป่ามาสิบกว่าปีแล้ว	

แต่ไม่มีใครรับปากฉัน”

	 แม้เราจะหวังให้เห็นความสำาเร็จเกิดข้ึน 

ใน ช่ัวพริบตา	 แต่ความจริง น้ันไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาใดสำาเ ร็จได้ 

ช่ัวข้ามคืน	 โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 จึงแบ่ง 

การพัฒนาทั้งหมดออกเป็น	3	ระยะ	

	 เร่ิมจากขั้นแรก	 เป็นการพัฒนาปัจจัย 

พ้ืนฐานในการดำารงชีวิต	วางระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณสุข	เพ่ือให้ชุมชน	‘อยู่รอด’	พ้นจาก

ความอดอยาก	 และให้ความสำาคัญกับการ 

ส่งเสริมอาชีพระยะต้น	 โดยไม่บุกรุกทำาลาย

พืน้ทีป่า่เหมอืนในอดตีทีผ่า่นมา	เพือ่ใหช้าวบา้น

สามารถลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้	และลดปัญหา

หนี้สินในครัวเรือน	

	 อาชีพแรกบนดอยตุงที่มาพร้อมกับการ

ฟื้นฟูผืนป่าคือการปลูกพืชเศรษฐกิจ	 โครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ	 ได้มอบสิทธ์ิให้ชาวบ้านเป็น

เจ้าของต้นกาแฟ	 หากใครดูแลต้นกาแฟให้ได้

ผลผลิตดี	มีคุณภาพ	ก็จะได้ผลตอบแทนมากข้ึน 

ตามไปด้วย	 ความรู้สึกเป็นเจ้าของทำาให้ 

ชาวบ้านเอาใจใส่และดึงศักยภาพของตนเอง 

มาใช้อย่างเต็มที่	 จนหลายคนสามารถพัฒนา

ต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการกาแฟได้ 

ในที่สุด	

	 พื ช เ ศ รษ ฐ กิ จ อี ก ห น่ึ ง ป ร ะ เ ภท คื อ 

แมคคาเดเมีย	 ซึ่งเป็นพืชเค้ียวมันราคาสูง	

สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

และขายไดร้าคาด	ีอกีทัง้ยงัยนืต้นอยูไ่ดน้าน	ถา้

ดูแลดีๆ	 ก็เปรียบเสมือนเพื่อนคู่ครอบครัวที่

เติบโตไปพร้อมลูกหลาน	

	 จากน้ันเข้าสู่การพัฒนาข้ันถัดมา	 คือ	

ระยะ	 ‘พอเพียง’	 เน้นการฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการ

เพิ่มมูลค่าผลผลิตในท้องถ่ิน	 ส่งเสริมอาชีพที่

เหมาะสมกับภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	

เพื่อปูพื้นฐานให้ชุมชนสามารถนำาไปต่อยอด

สร้างรายได้ระยะยาวที่มั่นคงได้	 โครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ	 ยังจัดสรรอาชีพรองรับคน 

รุ่นใหม่ที่สนใจงานประเภทอื่นเช่นกัน	ไม่ว่าจะ

เป็นงานในโรงงานแปรรูป	งานหัตถกรรม	ยังมี

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 รวมไปถึงงานด้านการ

ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้าง 

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่รักถิ่นฐานบ้านเกิด	

	 เพื่อให้การพัฒนาน้ันก้าวเดินไปข้างหน้า	

และเป็นหนทางท่ีจะช่วยสร้างงาน	 สร้างรายได้ 

ท่ีม่ันคงให้ชุมชนดอยตุงอย่างย่ังยืน	การส่งเสริม

อาชีพสุจริตในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมในนาม	

‘แบรนด์ดอยตุง’	จึงถือกำาเนิดข้ึน	โดยแบ่งกลุ่ม

ธุรกิจออกเปน็		5	กลุม่	ไดแ้ก	่หตัถกรรม	อาหาร

แปรรูป	 คาเฟ่	 เกษตร	 และการท่องเที่ยว	 

ดอยตุงสามารถเลี้ยงตัวเองด้วยรายได้จาก

ธุรกิจเพื่อสังคมต่างๆ	 ได้ต้ังแต่	 พ.ศ.	2543	

เปน็การสร้างตน้แบบในการยนืหยดัดว้ยตนเอง
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ให้กับชาวบ้าน	 รายได้ที่ได้จากธุรกิจเพ่ือสังคม

บนดอยตุง	 ส่วนหน่ึงจะคืนกลับสู่ชาวบ้านและ

ชุมชน	 อีกส่วนหน่ึงนำามาใช้ในการพัฒนา 

ในดา้นสาธารณสขุ	การศกึษา	และสิง่แวดลอ้ม

บนดอยตุง			

	 โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	ได้ก้าวกระโดด

จากจุดเร่ิมต้นที่เป็นโครงการปลูกพืชทดแทน 

ยาเสพติดสู่โครงการพัฒนาทางเลือกที่หลาก

หลายในการดำารงชีวิตทีย่ัง่ยนื	ตอ่มาสำานักงาน

ว่ าด้ วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ ง

สหประชาชาติ	(UNODC)	มอบตราสัญลักษณ์

ติดบนผลิตภัณฑ์แบรนด์ดอยตุงเพื่อยืนยัน

ความสำาเร็จจากการแกป้ญัหาอยา่งสนัตวิธิดีว้ย

แนวทางการพัฒนาการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน

	 ปัจจุบันชาวดอยตุงกำาลังอยู่ในก้าวย่าง

สำาคัญของการพัฒนาไปสู่ระยะ	 ‘ยั่งยืน’	

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 ให้ความสำาคัญกับ 

การศึกษาของเด็กและเยาวชน	ปลูกฝังแนวคิด

การเรียนรู้ตลอดชวิีต	เสริมสร้างศกัยภาพอยา่ง

เต็มที่โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง	 ใช้แนวทาง 

การสอนแบบมอนเตสซอรี	 (Montessori)	 

กับเด็กปฐมวัย	 เน้นสอนให้เด็กๆ	 เรียนรู้ 

ผ่านกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 

(Constructionism)	 ตลอดจนกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 ทั้งการเรียนรู้ด้วย

ภาระงานเปน็ฐาน	(Task-based	learning)	การ

จดัการเรียนรู้แบบทำาโครงงาน	(Project-based	 

learning)	 และการเรียนรู้พื้นฐานและทักษะ

อาชีพ	(Vocational	 learning)	 ที่สอดคล้อง 

กับความต้องการ	 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใน

พื้นที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ภายนอก	 นับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต	 

ปั้นผู้นำารุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง	 สามารถนำาชาวบ้าน

พัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองต่อไปได้อย่าง

ยั่งยืน	

	 ทั้งน้ี	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2559	 เป็นต้นมา	

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 เร่งผลักดันการเรียน

การสอนภาษาไทยแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ุ 

ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 สนอง 

พระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรม-

ราชกุมารี	 ที่ทรงห่วงใยเยาวชนในพื้นที่เร่ือง 

การศึกษาภาษาไทย	 โดยมีพระราชปณิธานใน

การลดจำานวนเด็กที่อ่านและเขียนภาษาไทย 

ไม่ได้ให้เป็นศูนย์	

	 นอกจากนี้	 ในแต่ละปียังมีการมอบทุน 

การศกึษาใหเ้ดก็ๆ	ในพืน้ทีไ่ดเ้รียนตอ่ในระดบั

มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา	ท่ีผ่านมา	มีนักเรียน

ที่ได้รับทุนการศึกษากว่า	250	คน	และจำานวน

หนึง่กลับมาทำางานในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ	

เพื่อสานต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่าง

มีประสิทธิภาพ

	 หากมองจากมุมมองของนกในวันน้ี	 

จะเหน็เมลด็พนัธ์ุแหง่แรงบนัดาลใจทีส่มเดจ็ยา่

ทรงหว่านไว้ที่ดอยตุง	เติบโตกลายเป็นเนินเขา

เขียวชอุ่มสุดลูกหูลูกตา	 ภายใต้ร่มไม้น้ันคือ

ชุมชนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน	
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 หอฝ่ิน	อุทยานสามเหล่ียมทองคำา	เป็นผลสืบเน่ืองจาก

พระราชดำาริของสมเด็จย่าเมื่อเสด็จพระราชดำาเนิน 

มายัง	 ‘สามเหลี่ยมทองคำา’	 หรือบริเวณที่ดินแดนของ 

ไทย	ลาว	และเมียนมา	มาบรรจบกัน	ในอดีตพื้นที่แห่งนี้ี้ 

เป็นแหล่งผลิตฝ่ินสำาคัญแห่งหน่ึงของโลก	และผลิต	เฮโรอีน

กว่าคร่ึงของจำานวนที่มีอยู่ทั้งหมดในโลก	 มีการปลูกฝิ่น	

กองกำาลงัลำาเลยีงยาเสพตดิ	และการสูร้บของพวกลกัลอบ

ค้าฝิ่น	 ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนับล้านเดินทางมาที่น่ีทุกปี	

เพื่อเยี่ยมชมพื้นท่ีประวัติศาสตร์แห่งนี้

	 มูลนิธิแม่ฟา้หลวงฯ	กอ่ต้ังหอฝิน่	อทุยานสามเหลีย่ม-

ทองคำา	และเปดิใหบ้ริการอยา่งเปน็ทางการเมือ่	พ.ศ.	2548	

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองราวประวัติศาสตร์ของฝิ่นอัน

ยาวนานกว่า	5,000	ปีและภัยของยาเสพติด	อันเป็นการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดทางด้านอุปสงค์	(demand)	ควบคู่

กับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 ที่แก้ไขปัญหายาเสพติด	 

ทางด้านอุปทาน	(supply)	

	 หอฝิ่น	 อุทยานสามเหลี่ยมทองคำา	 ตั้งอยู่บนพื้นที่

ประมาณ	250	ไร่	ริมแม่น้ำาโขง	จังหวัดเชียงราย	เป็นศูนย์

นิทรรศการขนาด	5,600	 ตารางเมตร	 ที่มีเทคนิคการนำา

เสนอที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ	 นำาเสนอความ

เปน็มาของฝิน่	คณุประโยชน์	และมหนัตภยัของยาเสพตดิ

ผ่านมัลติมีเดียทันสมัย	 ถือเป็นการให้ความรู้ผ่านความ

บันเทิงเพื่อมุ่งหวังการปลูกจิตสำานึกให้ประชาชนต่อต้าน

และห่างไกลจากยาเสพติด

หอฝิ่น	
อุทยานสามเหลี่ยมทองคำา
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ยนือยา่งม่ันคง

มศีกัด์ิศรี
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ยนือยา่งม่ันคง

และ
มศีกัด์ิศรี
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พระราชดำารัส
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อย่าให้คนซื้อของ
เราเพราะสงสาร	
แต่ต้องทำาให้ได้
มาตรฐานและ 
ไม่ขาดทุน
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	 ‘แบรนด์ดอยตุง	(DoiTung)’	เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่

ผลิดอกออกผลจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 หัวใจหลัก

ของการสร้างธุรกจิอยูท่ีก่ารพฒันาศกัยภาพคน	และการ

ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งไม่เพียงผสมผสาน

ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ากับการบริหารจัดการทางธุรกิจที่

ทนัสมัยอยา่งมืออาชพีเทา่นัน้	หากยงัพฒันาสนิคา้ทีม่อียู	่

พัฒนาทักษะต่างๆ	 ให้ชาวบ้านต่อยอดและนำาไปสู่การ

พึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งทรัพยากรจากภายนอก	ทั้ง

ยังสร้างช่องทางการตลาดที่เผยแพร่ให้สินค้าและบริการ

ของแบรนด์ดอยตุงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและ

นอกประเทศ

	 แบรนด์ดอยตุงประกอบด้วย	5	 หน่วยธุรกิจ	 ได้แก่	 

หัตถกรรม	เกษตร	อาหารแปรรูป	คาเฟ่	และการท่องเท่ียว 

เพือ่เปน็ทางเลอืกในการประกอบอาชีพทีต่อบสนองความ

สนใจที่แตกต่างกันของคนในท้องถ่ิน	 รองรับความ

ต้องการของตลาดแรงงานในโลกปัจจุบัน	 เพ่ือให้พวกเขา

นำาทักษะความรู้ไปต่อยอดหรือประกอบอาชีพอื่นได้	

นอกจากน้ี	 ยังเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และ

กระจายความเสี่ยงไม่ให้องค์กรพึ่งพาธุรกิจกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งเพียงอย่างเดียว

	 ผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงของดอยตุง	คือผลผลิตของการ

พัฒนาคนและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
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	 ผลงานหัตถกรรมของแบรนด์ดอยตุงแต่ละช้ินเป็นดั่ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้ำาค่า	 มีความประณีตและเป็นเอกลักษณ์ 

ที่เกิดจากสองมือของคนในชุมชน

	 โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	ได้พัฒนาและฝึกอบรมช่างฝีมือ

ในชุมชน	 มีนักออกแบบสร้างสรรค์สินค้าที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค	 และคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน 

เอาไว	้ทกุเสน้ดา้ยและฝทีอบอกเลา่แรงบนัดาลใจจากธรรมชาต	ิ

วิถีชีวิตของผู้คน	และวัฒนธรรมชนเผ่าอันหลากหลาย

	 ผลิตภัณฑ์งานฝีมือของดอยตุงมีทั้งของตกแต่งบ้าน	 

เคร่ืองเคลือบดินเผา	ผลิตภัณฑ์กระดาษสา	เส้ือผ้า	และสินค้าแฟช่ัน 

โดยกระบวนการผลิตสินค้าที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัย

สำาคัญ	 ดังความตั้งใจแรกของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 

ที่มุ่งหวังจะพลิกฟื้นธรรมชาติให้งดงามไปพร้อมกับการเยียวยา

ปัญหา	และสร้างศักยภาพให้ผู้คนในท้องถิ่นสืบไป 

หัตถกรรม
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	 แม้เกษตรจะเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวไทยภูเขาชาติพันธ์ุ

ต่างๆ	ในพื้นที่ดอยตุงตั้งแต่แรกเริ่ม	แต่จุดเริ่มต้นของการเกษตร

ในดอยตุงเต็มไปด้วยข้อจำากัดด้านองค์ความรู้และความสามารถ

ในการเข้าถึงทุนพื้นฐาน	 เส้นทางของเกษตรกรในชุมชนดอยตุง 

จึงเต็มไปด้วยความยากลำาบาก	

	 โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	จึงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

และมอบองค์ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนให้พัฒนาตัวเองและ 

มีทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ๆ	 เช่น	 การปลูกไม้ดอก 

ไม้ประดับ	 การออกแบบภูมิทัศน์	 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมพืชที่สร้าง 

รายได้ดีร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

	 นอกจากน้ี	 ยังมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยการ

ขยายพันธ์ุพืช	 ส่งเสริมทักษะการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช	 มีความ

ชำานาญในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงต่างๆ	 เช่น	

กาแฟ	 แมคคาเดเมีย	 ชาน้ำามัน	 โดยมีวานิลลาเป็นพืชเศรษฐกิจ

สำาคัญในอนาคต	

	 การค้นคว้าวิจัยยังมีบทบาทช่วยปรับปรุงและขยายพันธ์ุ

กล้วยไม้รองเท้านารีดอยตุง	พันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่เคยเกือบจะสูญพันธุ์

ไปแล้ว	 จนปัจจุบันรองเท้านารีดอยตุงได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่

เป็นมรดกของโลกได้อย่างยั่งยืน	

เกษตร
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 โครงการพฒันาดอยตุงฯ	สง่เสริมการปลกูไมย้นืต้น

ที่ผลผลิตมีมูลค่าสูงเป็นผืนป่าเศรษฐกิจให้เป็นแหล่ง 

รายได้ระยะยาวของชุมชน	 โดยเร่ิมจากกาแฟพันธ์ุ 

อาราบกิาและแมคคาเดเมยี	เน่ืองจากเหมาะสมกบัสภาพ

ภูมิประเทศ	 และภูมิอากาศบนพื้นที่สูง	 มีตลาดรองรับ

แน่นอน	สามารถนำาไปแปรรูปเพือ่เพิม่มลูคา่ได	้อกีทัง้ยงั

ต้องใช้แรงงานจำานวนมากในการเพาะปลูก	 เก็บเก่ียว	

และแปรรูป	จงึเปน็ผลดตีอ่การสร้างงานและกระจายราย

ได้สู่ชุมชน

	 พืชเศรษฐกิจนอกจากจะสร้างรายได้แล้ว	 ยังเป็น

เครื่องมือรักษาผืนป่าไปพร้อมกัน	 เนื่องจากเมล็ดกาแฟ	

อาราบกิาทีเ่ตบิโตใต้ร่มไมใ้นปา่จะถกูบม่ใหสุ้กอยา่งช้าๆ	

การปลูกกาแฟจึงสัมพันธ์กับการอนุรักษ์ป่าให้อยู่คู่กับ

แผ่นดินอย่างยั่งยืน	 ส่วนแมคคาเดเมีย	 แม้จะเป็นพืชที่

ให้ผลผลิตช้า	แต่หากดูแลอย่างดี	จะสามารถให้ผลผลิต

ได้ถึง	80	ปี	สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านและความร่มรื่น

ให้กับธรรมชาติไปพร้อมๆ	กัน

	 ผลผลิตกาแฟและแมคคาเดเมียจากชุมชนดอยตุง

ต่อยอดไปสู่ธุรกิจอาหารแปรรูป	 เกิดเป็นผลิตภัณฑ์

คุณภาพสูง	เช่น	กาแฟค่ัว	กาแฟพร้อมด่ืม	แมคคาเดเมียอบ 

น้ำาผึ้งดอกแมคคาเดเมีย	และคุกกี้แมคคาเดเมีย	

	 นอกจากดอยตุงจะเป็นผู้ผลิตน้ำาผ้ึงดอกแมคคาเดเมีย

รายเดียวของประเทศแล้ว	 ยังพัฒนาแหล่งปลูกและ 

ผลิตวานิลลาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ	 สามารถเร่ิม 

เก็บเกี่ยวผลผลิตมาจำาหน่ายทั้งในรูปแบบฝักวานิลลา	

และน้ำาเช่ือมวานิลลาต้ังแต่ปี	2564	เป็นต้นมา	

	 ชุมชนดอยตงุไดเ้ข้าร่วมในเสน้ทางการพัฒนาต้ังแต่

การปลกูปา่เศรษฐกจิ	สง่เสริมการเกษตรสมยัใหม	่สูก่าร

แปรรูปอาหาร	 เปรียบได้กับการบ่มเพาะเมล็ดให้มี

คุณภาพไปสู่พืชพันธ์ุที่สมบูรณ์	 หยั่งรากลึกสืบต่อไปใน

อนาคต

อาหารแปรรูป
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	 ร้านกาแฟหรือธุรกิจคาเฟ่ดอยตุง	 กำาเนิดข้ึนมา 

เพื่อต่อยอดมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและสร้าง

โอกาสใหม่ๆ	 ในอนาคต	 โดยยึดหลักการทำางานแบบ

ธุรกิจเพื่อสังคม	 นำากำาไรกลับคืนสู่กระบวนการพัฒนา

ชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

	 สิ่งหน่ึงที่คนรักกาแฟช่ืนชอบกาแฟดอยตุง	 คือ	

คุณภาพของเมล็ดกาแฟที่สามารถแข่งขันในตลาดต่าง

ประเทศได้	ทั้งด้านความหอมและรสชาติอันเข้มข้นของ

เมล็ดพันธ์ุอาราบิกาช้ันดีที่ปลูกบนพื้นที่สูง	800	 เมตร

เหนือระดับน้ำาทะเล	 เติบโต	 ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่	 และ 

เก็บเกี่ยวคัดเมล็ดด้วยมืออย่างพิถีพิถัน	

	 กาแฟดอยตุงได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นส่ิงบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์	 ให้ใช้ตราสัญลักษณ์	GI	 (Geographical	

Indication)	จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์	

ประเทศไทย	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	2548	 และจากสหภาพยุโรป	

พ.ศ .	 2558	 และจากกัมพูชา เมื่ อ	 พ.ศ .	 2562	 

เปน็การรักษาสทิธิทางกาแฟว่า	เปน็ทรัพยส์นิทางปญัญา

ของเกษตรกรในพื้นที่ดอยตุง	 และเป็นเคร่ืองหมายรับ

ประกนัวา่	กาแฟดอยตงุน้ันสามารถตรวจสอบแหลง่ทีม่า

และคุณภาพที่ผู้บริโภคสามารถพิสูจน์ได้ถึงความเป็น

กาแฟดอยตุงของแท้

	 คณุภาพของกาแฟและคณุประโยชนต์อ่การพฒันา

ชีวติของชมุชนบนดอยตงุน้ีเอง	ทำาใหก้าแฟดอยตงุไดรั้บ

การยอมรับจนสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ	 

ตลอดจนมีร้านคาเฟ่ดอยตุงในประเทศญี่ปุ่นด้วย	

คาเฟ่ดอยตุง
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	 ณ	วันนี้	สีสันของธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ที่เกิดจากพันธุ์ไม้นานาชนิด

สามารถดึงดูดใจผู้คนจากทั่วสารทิศให้เดินทางมาสัมผัสทัศนียภาพแสนรื่นรมย์

ของผืนป่าดอยตุงได้อีกครั้ง	เปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติที่ผู้คนสามารถมา

ชื่นชมวิถีชีวิตของชนเผ่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว	รวมถึงความเป็นมา

ของยอดดอยที่เปลี่ยนผ่านจากพื้นที่สีแดงมาเป็นพื้นที่เขียวชอุ่ม

	 การท่องเที่ยวบนดอยตุงจึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ผสานธรรมชาติอัน

สวยงามกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม	ประวัติศาสตร์ความเปน็มาของพ้ืนที	่

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของชีวิตผู้คนจากอดีต	 จนถึงวันท่ีมีโอกาสในการเรียนรู้

และเติบโต	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความสุข	

	 ดอยตุงจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของประเทศไทย	 ได้รับรางวัลพาตา	

โกลด์	อวอร์ด	(PATA	Gold	Award)	ประเภทรางวัลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

จากสมาคมสง่เสริมการทอ่งเทีย่วเอเชีย-แปซฟิกิ	และไดรั้บยกยอ่งจากกระทรวง

วัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทย	ที่ให้

ทั้งความรู้และมีพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรม	 

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

	 สถานทีท่อ่งเทีย่วในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาดอยตุงฯ	ประกอบดว้ยพระตำาหนัก

ดอยตุง	สวนแม่ฟ้าหลวง	หอแห่งแรงบันดาลใจ	ดอยตุงลอดจ์	และสวนรุกขชาติ

แม่ฟ้าหลวง	ณ	ดอยช้างมูบ	นอกจากน้ี	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ยังมีสถานท่ีท่องเท่ียว

ในจังหวัดเชียงรายอีก	2	 แห่ง	 ได้แก่	 อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงใน

อำาเภอเมืองเชียงราย	และหอฝิ่น	อุทยานสามเหลี่ยมทองคำาในอำาเภอเชียงแสน

การท่องเที่ยว
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กูความย่ังยนื

แกส่ังคม
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พระราชดำารัส
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ช่วยให้เขาช่วย
ตัวเขาเอง	ต้องนึกว่า
ถ้าไม่มีเราอยู่ตรงน้ี	 
เขาจะอยู่ได้ไหม
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อยู่รอด 
survival

อยู่อย่าง
พอเพียง
sufficiency

อยู่อย่างยั่งยืน
sustainability

	 3S	Model	 ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 อันประกอบด้วย	Survival	 (อยู่รอด)	Sufficiency	 

(อยู่อย่างพอเพียง)	 และ	Sustainability	(อยู่อย่างยั่งยืน)	 คือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ความเป็นอยู่	โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง	ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของการพัฒนาตั้งแต่

แรกเริ่ม	

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)	 ได้ร่วมกันพัฒนา 

ตัวชี้วัดสากลได้มาตรฐาน	ที่เรียกว่า	‘3S	Indicators’	(ตัวชี้วัด	3	เอส)	โดยอ้างอิงจากเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	(Sustainable	Development	Goals	-	SDGs)	

และตัวชี้วัดอื่นๆ	เพื่อออกแบบตัวชี้วัดให้มีความเป็นสากลที่สุด

	 นักพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	จะใช้ตัวชี้วัด	3S	Indicators	ในการประเมินศักยภาพของ

ชุมชนเป้าหมาย	 ในเบื้องต้น	 การลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลและสร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจกับ

ประชาชนในชุมชน	 สามารถนำาข้อมูลน้ีไปวางแผนการพัฒนาที่จะตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริง 

และสร้างคุณภาพชีวิตของทุกคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้

เป้าหมาย
เน้นส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ 
มีทัศนคติที่จะพัฒนาตนเอง 
มีภูมิคุ้มกันในการเปลี่ยนแปลง

ด้านเศรษฐกิจ
    - ประกอบอาชีพที่มีความรับผิดชอบ
      ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
    - มีหลักประกันในชีวิต

ด้านสังคม วัฒนธรรม
    - มีการสานต่อความคิด
      และการแบ่งปันองค์ความรู้
    - มีภูมิคุ้มกันจากความเปลี่ยนแปลง
      ที่จะสร้างผลกระทบเชิงลบแก่ชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม
    - มีระบบการจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
เน้นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
สร้างรายได้ที่มั่นคง และส่งเสริมการศึกษา

ด้านเศรษฐกิจ
    - มีรายได้และการออมที่มั่นคง
    - เพิ่มผลิตภาพและมูลค่าทางการผลิต
      และการบริการ
    - มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ด้านสังคม วัฒนธรรม
    - ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่
    - มีโอกาสเข้าถึงมากกว่าการศึกษา
      ขั้นพื้นฐาน
    - มีสุขภาพที่ดี
    - มีการวางแผนครอบครัว

ด้านสิ่งแวดล้อม
    - ฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศ
    - จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

เป้าหมาย
เน้นการเข้าถึงและพัฒนาปัจจัย
พื้นฐานในการดำารงชีวิต

ด้านเศรษฐกิจ
    - มีผลผลิตหรือมีรายได้เพียงพอ
      ต่อการอุปโภคและบริโภค
    - เข้าถึงทุนธรรมชาติ

ด้านสังคม วัฒนธรรม
    - เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
    - เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    - เข้าถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
    - มีความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต
      และทรัพย์สิน

ด้านสิ่งแวดล้อม
    - หยุดการทำาลายระบบนิเวศ
    - จัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
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ความย่ังยืน

ออกเดินทาง
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ความย่ังยืน

ออกเดินทาง
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พระราชดำารัส
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หวังว่าพวกท่าน
จะดำาเนินการ 
อันนี้ต่อไปได้ 
โดยไม่มีฉัน
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	 ‘ดอยตุงโมเดล’	 คือบทเรียนและ

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า	30	

ปีจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 เพื่อนำา 

ไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ	 โดยมีเป้าหมาย

เดียวกัน	คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้าน

เศรษฐกิจและสังคม	

	 นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 มูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวงฯ	 มีโครงการขยายผลในประเทศ 

ไทยท่ีกำาลังดำาเนินการอยู่และส้ินสุดแล้ว	ดังนี้	
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	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ได้รับการชักชวนจากสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	(ป.ป.ส.)	ให้เข้าร่วม

เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบ

อาชีพที่ยั่งยืนแก่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำาห้วยส้านและลุ่มน้ำาห้วย

เมืองงาม	 เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือ	 ความยากจนและ 

การขาดโอกาส	เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน

	 เป้าหมายระยะยาวคือการพัฒนาโครงการให้เป็นต้นแบบ

การแก้ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่สังคมเมืองอย่างยั่งยืน

โครงการร้อยใจรักษ์

ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2561-2572

ที่ตั้ง: พื้นที่ลุ่มน้ำ�ห้วยเมืองงาม ครอบคลุม 4 หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ 

บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม และบ้านเมืองงามใต้ และอีก 20 หมู่บ้านย่อย

ในตำาบลท่าตอน อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่: 37,119 ไร่ 

ผู้รับประโยชน์: ประชากร 4,297 คน จาก 1,067 ครัวเรือน
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   ชาวบ้านได้อะไร
   (ข้อมูลจากปี	2561-2563)	
ชาวบา้น	2,684	คน	(62%	ของชาวบา้นในพืน้ทีโ่ครงการ)	ไดรั้บประโยชน์

จากการพัฒนาระบบน้ำาอุปโภคและบริโภค	ทำาให้สามารถมีน้ำาใช้ตลอดปี

พื้นที่ได้รับน้ำาเพิ่ม	3,554	 ไร่	 (25%	 ของพื้นที่ทำาการเกษตรในพื้นที่

โครงการ)	เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร	1,123	คน

ผลผลิตข้าวนาเพิ่มขึ้น	30%	และผลผลิตข้าวไร่เพิ่มขึ้น	12%

การส่งเสริมด้านการเกษตร	เช่น	การปลูกฟักทอง	เก๊กฮวย	สร้างรายได้ 

รวม	1,585,582	 บาท	 พร้อมลดรายจ่ายผ่านกิจกรรมปลูกผักสวนครัว	

‘ปลูกทุกอย่างที่กิน	กินทุกอย่างที่ปลูก’

ร่วมกับบริษัท	 ซีพี	 สตาร์เลนส์	 สนับสนุนช่องทางการตลาดและ 

องค์ความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจไม้ผลบ้านห้วยส้าน	 สามารถส่ง

ผลผลิตขายตลาดต่างประเทศ	สร้างรายได้รวม	804,225	บาท

กองทุนปศุสัตว์เพิ่มความมั่นคงทางอาหารและสินทรัพย์ของครัวเรือน	

มูลค่ารวม	1,456,070	บาท

การจา้งงานกลุม่สตรีบา้นหว้ยสา้น	ผลติสนิคา้หตัถกรรมภายใตแ้บรนด	์

‘ดอยตุง’	สร้างรายได้ทั้งสิ้น	1,005,241	บาท

ตลาดชุมชน	 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาด้านการแปรรูปและ 

ท่องเที่ยว	สร้างรายได้รวม	3,664,652	บาท

สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีให้กับเด็กนักเรียน 

ในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา	 ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 

6	แห่งในพ้ืนท่ีโครงการ	จำานวนเด็กนักเรียนท่ีได้ประโยชน์ท้ังหมด	761	คน

ร่วมกับสำานักงาน	ป.ป.ส.	 และหน่วยราชการในพื้นที่	 ดำาเนินกิจกรรม

อาสาทำาดี	 ซึ่งนำาผู้เสพยาเสพติดที่สมัครใจเลิกยาด้วยตนเอง	 รวม	 

146	 คน	 เพื่อให้มีทักษะ	 มีโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริตและมี 

ภูมิคุ้มกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกในอนาคต	 ส่งผลให้มีคนที่ 

กลับมาเสพซ้ำาเพียง	12%

จ้างงานชาวบ้านเพ่ือสนับสนุนงานของโครงการ	 สร้างรายได้ให้คนใน 

พื้นที่ประมาณ	150	คน	เฉลี่ยรวม	1,240,000	บาทต่อเดือน

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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โครงการสำารวจข้อมูล
ผู้หนีภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว	
ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา	
และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้หนีภัยต่างๆ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2556-2561

ที่ตั้ง: ศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา 9 ศูนย์

ผู้รับประโยชน์: ประชากร 109,992 คน จาก 20,797 ครัวเรือน 
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 ปี	2556	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ได้รับการทาบทามจาก

สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	 (UNHCR)	 

ใหส้ำารวจขอ้มูลผู้หนีภัยในศนูยพ์กัพงิช่ัวคราวตามแนวชายแดน

ไทย-เมียนมาทั้ง	9	 ศูนย์	 เพื่อทำาความเข้าใจสถานการณ์และ

แผนในอนาคตของผู้หนีภัย	ซึ่งนำาไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเรื่อง

การเตรียมการสำาหรับผูห้นีภัยเสนอตอ่รัฐบาลไทยและเมยีนมา	

UNHCR	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้	 มูลนิธิฯ	 ยังมี 

ส่วนร่วมดำาเนินโครงการต่างๆ	 เพื่อส่งเสริมทักษะและเตรียม

ความพร้อมให้ผู้หนีภัยสามารถกลับไปต้ังถ่ินฐานในบ้านเกิด 

ได้อย่างยั่งยืน

   ชาวบ้านได้อะไร
ผู้หนีภัยรวม	109,992	 คนในศูนย์พักพิงช่ัวคราวตามแนว

ชายแดนไทย-เมียนมาทั้ง	9	 ศูนย์ได้ให้ข้อมูลความต้องการ	

และแผนในอนาคตของตน

ผู้หนีภัย	1,990	คนได้รับบริการด้านสุขภาพ

ผู้หนีภัย	263	 คนเข้าร่วมการอบรมศึกษาดูงาน	 เพื่อพัฒนา

ทักษะที่จำาเป็นต่อการกลับไปตั้งถิ่นฐานในมาตุภูมิ	

•

•

•
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โครงการกล้า..ดี:	ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน

“สร้างต้นทุนเพื่อฝ่าฟันวิกฤตด้วยวิถีพอเพียง”

ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2554-2555

ที่ตั้ง: พื้นท่ีประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เม่ือปี 2554 ในภาคเหนือตอนล่าง และ 

ภาคกลางรวม 13 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร ชัยนาท 

ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม นครนายก ปทุมธานี และ

นนทบุรี

ผู้รับประโยชน์: 

ระยะที่ 1: ประชากร 1,075,461 คน จาก 3,456 หมู่บ้าน 

ระยะที่ 2: ประชากร 61,195 คน จาก 16,971 ครัวเรือน 
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	 ในปี	2554	 ที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤตอุทกภัยคร้ังใหญ่	

ความเดือดร้อนกระจายไปทุกหย่อมหญ้า	 โดยเฉพาะในพื้นที่

ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง	13	จังหวัด	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

จึ ง ร่วมกับภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 

ช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้วยการมอบปัจจัยดำารงชีพ	 ได้แก่	 

เคร่ืองปรุงของแห้งพร้อมกิน	 ต้นกล้าผักสวนครัวโตไวพร้อม

ปลูกที่สามารถเก็บผลผลิตกินได้ภายใน	2-3	 วัน	 และเมล็ด

พันธุ์พร้อมเพาะ	 เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถนำาไปสร้าง

รายได้ด้วยตัวเองตามวิถีพอเพียง	 เป็นแนวทางการให้ความ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยทีค่ดินอกกรอบไปไกลกวา่การสนับสนุน

ปัจจัยดำารงชีพเฉพาะหน้า

   ชาวบ้านได้อะไร
ผู้ประสบภัยสามารถลดรายจ่ายได้โดยเฉลี่ย	 341	 บาทต่อ 

ครัวเรือน	 และยังสามารถเพิ่มรายได้อีก	 3,107	 บาทต่อ 

ครัวเรือนจากการนำาผลผลิตไปขายภายใน	5	เดือน

หลังจากปัญหาอุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว	 ได้มีการต่อยอด

กิจกรรมต่างๆ	 เป็นโครงการระยะยาว	 เช่น	 โครงการแปลง

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำาหรับเด็กนักเรียน	 หรือโครงการ

ส่งเสริมไม้ผลให้แก่ชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

เป็นต้น	

•

•
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โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
บูรณาการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน
ตามแนวพระราชดำาริ

“บูรณาการความร่วมมือพัฒนาเชิงพื้นที่
วางรากฐานสู่การรักษาป่าต้นน้ำา”

ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2552-2554 

ที่ตั้ง: ครอบคลุมพื้นที่ 21 หมู่บ้าน ใน 3 อำาเภอ ได้แก่

อำาเภอท่าวังผา อำาเภอสองแคว และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

พื้นที่: 250,000 ไร่

ผู้รับประโยชน์: ประชากร 7,392 คน จาก 1,723 ครัวเรือน 
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	 เดิมทีพื้นที่กว่า	250,000	 ไร่บริเวณต้นน้ำาน่านประสบ

ปัญหาป่าเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	จึงร่วม

กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ	 สืบสานแนวพระราชดำาริดำาเนิน

โครงการต้นแบบในจังหวัดน่าน	โดยประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐและชุมชน	 เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการ 

บุกรุกป่า	 การปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 การใช้สารเคมี	 และ 

ภัยธรรมชาติ	โดยกลไกสำาคัญที่ใช้แก้ปัญหา	คือการปรับปรุง

คุณภาพดินและขุดนาข้ันบันได	 เพื่อทำาให้ได้พื้นที่ป่ากลับคืน

มาและเพิ่มผลผลิตให้แก่ชาวบ้านไปพร้อมๆ	กัน

   ชาวบ้านได้อะไร
การพัฒนาคุณภาพดินและระบบชลประทานช่วยเพิ่มพื้นที่รับ

น้ำาในโครงการจาก	2,121	ไร่	เป็น	5,901	ไร่	ภายในเวลา	3	ปี

ผลผลติข้าวเพิ่มขึ้นจากปีละ	868,920	กโิลกรัม	เปน็	2,821,880	

กิโลกรัม	ภายใน	3	ปี	ทำาให้มีข้าวพอกินและเหลือพอจำาหน่าย	

สร้างรายได้เพิ่มขึ้น	26,911,200	บาท

พืชสวนครัว	พืชหลังนา	และปศุสัตว์	ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

ถึง	30,670,998	บาท	และชำาระหนี้สินได้บางส่วน

เกิดอาสาพัฒนาชุมชนขึ้น	52	คน	ทำางานส่งเสริมการพัฒนา

ทั้งในหมู่บ้านของตนและพื้นที่อื่นๆ	

•

•

•

•
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	 โครงการน้ีเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการพัฒนา

พืน้ทีต่น้แบบบรูณาการแกไ้ขปญัหาและพฒันาพืน้ทีจ่งัหวัดน่าน	

ตามแนวพระราชดำาริ	 ซึ่งดำาเนินการในปี	2552-2554	 โดยหลัง

จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 และหน่วยงานพันธมิตรสามารถแก้ไข

ปัญหาความยากจนและปากท้องสำาเร็จในระดับหน่ึงแล้ว	 

งานต่อมาก็คือ	การส่งเสริมให้ชุมชนฟื้นฟูป่าและบริหารจัดการ 

การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มน้ำาอย่างสมดุล	 เพื่อให้คนและป่า

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน	 และกลายเป็นต้นแบบระดับ

ประเทศในการจัดการพื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ	โดยมีการแบ่งพื้นที่

ป่าอนุรักษ์เพ่ือรักษาต้นน้ำาและทุนทางธรรมชาติ	 ปลูกป่า

เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้	 ปลูกป่าใช้สอยเพื่อเป็นแหล่งอาหาร 

ท่ีทำากินและท่ีอยู่อาศัย	 เม่ือชาวบ้านเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของป่า 

พวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยคำานึงถึงความยั่งยืนและ 

ช่วยกันดูแลผืนป่าอย่างแข็งขัน

ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2556-2560

ที่ตั้ง: ครอบคลุมพื้นที่ 21 หมู่บ้าน ใน 3 อำาเภอ ได้แก่

อำาเภอท่าวังผา อำาเภอสองแคว และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

พื้นที่: 250,000 ไร่ 

ผู้รับประโยชน์: ประชากร 7,392 คน จาก 1,723 ครัวเรือน 

โครงการปลูกป่า	สร้างคน	 
บนวิถีพอเพียง	รักษาต้นน้ำา	
บรรเทาอุทกภัย	จังหวัดน่าน

“สร้างกลไกรักษาป่าต้นน้ำาอย่างยั่งยืน	 
เป็นต้นแบบด้านการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม 
ในระดับประเทศ”
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     ชาวบ้านได้อะไร
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	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 มีพระราชดำาริให้มูลนิธิ 

แมฟ่า้หลวงฯ	ร่วมกบัมลูนิธิชยัพฒันา	ศกึษาและทดลองปลกูชา 

น้ำามัน	 ในพื้นที่หมู่บ้านปางมะหันและหมู่บ้านปูนะ	 อำาเภอ 

แมฟ่า้หลวง	โดยใหช้าวบา้นในชุมชนเปน็ผูด้แูล	เพือ่วางรากฐาน

การประกอบอาชีพที่มั่นคงในระยะยาว	 ควบคู่ไปกับการรักษา

ระบบนิเวศป่าไม้ภาคเหนือของประเทศไทย	 โดยเน้นการ	 

‘ปลูกป่าแบบไม่ปลูก’	 ให้ป่าฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ด้วยตัวเอง	

ทั้งยังมีการพัฒนาระบบน้ำา	 ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 

พื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนอยู่ร่วมกับป่า 

ได้อย่างยั่งยืน

โครงการศึกษาและพัฒนา 
การปลูกชาน้ำามันและพืชน้ำามันอื่นๆ

“พัฒนาพืชมูลค่าสูง	สร้างรายได้ที่มั่นคง
ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน”

ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2549 - ปัจจุบัน

ที่ตั้ง: หมู่บ้านปางมะหันและหมู่บ้านปูนะ ตำาบลเทอดไทย

อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

พื้นที่: 46,739 ไร่

ผู้รับประโยชน์: ประชากร 3,489 คน จาก 621 ครัวเรือน 
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    ชาวบ้านได้อะไร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก	59,860	บาท	เป็น	212,728	บาท	ในเวลา	

13	ปี

ตน้ชาน้ำามันทัง้หมด	629,991	ตน้	สร้างรายไดจ้ากการดแูลแปลงชา	133,380,000	

บาท	 และรายได้จากการขายผลผลิตเมล็ดชาน้ำามันต้ังแต่ปี	 2554	 มูลค่า	

11,665,825	บาท

•

•
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	 โครงการปลูกป่าในพื้นที่ชายแดนที่มีปัญหาเร่ืองความ

ยากจนและยาเสพติดแหง่น้ี	ถอืกำาเนิดข้ึนจากแนวคดิสำาคญัทีว่า่	

ปลูกป่า	 ปลูกคน	 ด้วยโมเดล	 ‘ปลูกป่าแบบปลูกเสริม’	 ที่เน้น 

ฟื้นฟูป่าโดยคัดเลือกพันธ์ุไม้ท้องถิ่นมาปลูกเพิ่มเข้าไปในพื้นที่

เดิม	จึงไม่ต้องถางป่าเพื่อลงกล้าใหม่แบบในอดีต	และยังมีการ

ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารไปพร้อมๆ	 กับการฟื้นฟูแหล่ง

ต้นน้ำา	 เม่ือชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 มีรายได้เล้ียงตัวเองได้ 

อย่างยั่งยืน	พวกเขาก็ไม่คิดกลับไปทำาลายป่าอีกเลย

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พื้นที่ปฏิบัติงาน	FTP	33

“ปลูกป่า	ปลูกคน	คนไม่หิว	ป่าไม่หาย”

ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2548-2552

ที่ตั้ง: หมู่บ้านปางมะหัน ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

พื้นที่: 14,015 ไร่

ผู้รับประโยชน์: ประชากร 7,639 คน
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   ชาวบ้านได้อะไร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของชุมชนเพิ่มขึ้นจาก	18,611	บาท	เป็น	106,382	บาท	

ภายในเวลา	6	ปี

ตั้งแต่เร่ิมโครงการจนทุกวันน้ีไม่เคยมีไฟป่าเกิดข้ึนอีกเลย	 สะท้อนให้เห็น 

ถึงความสำาเร็จในการปลูกฝังชุมชนให้มีใจรักป่า

•

•
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การพัฒนา
ที่

ไรพ้รมแดน
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การพัฒนา
ที่

ไรพ้รมแดน
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	 ศาสตร์พระราชาและตำาราแม่ฟ้าหลวง 

ไม่ได้เดินทางสิ้นสุดที่ถิ่นทุรกันดารและขอบ 

ดินแดนของประเทศไทยเท่าน้ัน	 แต่ยังได้ 

ทำาหน้าที่ในฐานะ	 ‘องค์ความรู้ในการพัฒนา’	 

ที่นำาไปพัฒนาพื้นที่ในหลากหลายประเทศ

	 แมบ้ริบททางสงัคมและสภาพแวดลอ้มใน

แต่ละพ้ืนท่ีจะแตกต่างกัน	แต่หัวใจหลักหรือแนวคิด

การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดูแลพึ่งพาตัวเอง

อย่างยั่งยืนได้น้ัน	 เป็นสิ่งที่สามารถปรับใช้ 

ได้อย่างไม่มีพรมแดน					
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ทำาอะไรทำาด้วยกัน	
ถ้าเราไม่ทำาด้วยกัน
ด้วยความสามัคคี
สิ่งต่างๆ	จะไม่สำาเร็จ

พระราชดำารัส
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

67



	 โครงการน้ีขยายผลจากจังหวัดท่าข้ีเหล็ก

และเมอืงสาดทีด่ำาเนินงานระหวา่งป	ี2556-2560	

โดยเปา้หมายหลกัของโครงการ	คอืการสานตอ่

ภารกจิลดการแพร่ระบาดและการคา้ยาเสพตดิ 

ในพ้ืนท่ี	ช่วงแรกมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	เข้าไปพัฒนา

สาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างระบบน้ำา	 และ 

เพิ่มความมั่นคงทางอาหารด้วยการเพิ่ม 

โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่
ยั่งยืนไทย-เมียนมา พื้นที่หนองตะยา อำาเภอพินเลา 
รัฐฉาน และจังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน

“แก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินและเส้นทางการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน”

ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2561-2568

ที่ตั้ง: พื้นที่หนองตะยา อำาเภอพินเลา รัฐฉาน 

         และจังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน

พื้นที่: หนองตะยา 341,964 ไร่ ท่าขี้เหล็ก 106,810 ไร่

ผู้รับประโยชน์: ประชากรหนองตะยา 26,953 คน 

      ประชากรท่าขี้เหล็ก 7,462 คน

 ชาวบ้านได้อะไร
23%	 ของชาวบ้านในพ้ืนที่ โครงการได้ รับ

ประโยชน์จากการพัฒนาระบบน้ำา	 ทำาให้มีน้ำา

อุปโภคตลอดปี	และปลูกพืชหลังนาได้เพิ่มขึ้น

ชาวบ้านเข้าถึงน้ำาสะอาด	 ลดรายจ่ายในการ 

ซื้อน้ำา	139,680	บาท

สง่เสริมการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัวร่์วมกบับริษทั

เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส	 จำากัด	 เพิ่มกำาไรให้

เกษตรกร	457,710	บาท

เทคนิคการแปรรูปชาเพิ่มราคาชาต่อกิโลกรัม 

ขึ้น	90%	สามารถนำาไปขยายผลให้เกษตรกรชา 

รายอื่นๆ

กองทุนเป็ดและไก่เพิ่มสินทรัพย์ครัวเ รือน 

รวมมูลค่า	227,250	บาท

การจา้งแรงงานในพืน้ทีส่ามารถสรา้งรายไดร้วม	

813,667	บาท 

•

•

• 

•

•

• 

เมียนมา

ผลผลติข้าว	ฝกึอบรมเจา้หน้าทีส่ตัวบาล	จดัตัง้

กองทนุยารักษาสตัว	์และสง่เสริมการปลกูหญา้

เนเปียร์ที่เหมาะเป็นอาหารสัตว์	 จากน้ันจึง

เตรียมดำาเนินงานข้ันต่อไป	 คือส่งเสริมอาชีพ 

ทีเ่หมาะสมตามสภาพภมูปิระเทศและภมูสิงัคม	

เช่น	การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว	์ปลกูกาแฟ	และ

ปลูกชา	เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพ
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	 โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา	 ดำาเนินงานด้าน

การพัฒนาสาธารณสุข	 การสร้างความมั่นคง

ทางอาหารเพื่อลดรายจ่ายผ่านการเกษตรและ

ปศุสัตว์	 และการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้าง

ภูมคิุม้กันใหชุ้มชนพึง่พาตนเองไดแ้ละลดความ

เสี่ยงด้านยาเสพติด

โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่
ยั่งยืนไทย-เมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก 
และจังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน

“สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดระดับภูมิภาค”

ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2556-2560

ที่ตั้ง: พื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก และเมืองสาด รัฐฉาน

พื้นที่: 154,836 ไร่ 

ผู้รับประโยชน์: ประชากร 12,844 คน จาก 2,510 ครัวเรือน 

 ชาวบ้านได้อะไร
มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	12	คน	

ทำางานเชิงรุก	 ให้ความรู้ด้านสุขภาพ	 และเฝ้า

ระวังโรคติดต่อในชุมชน

การสาธารณสุขเชิงรุกทำาให้พบผู้ป่วยวัณโรค	

สง่ตวัรักษาจนหายขาด	172	คน	และปอ้งกันโรค

ติดต่ออื่นๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

84%	ของครัวเรือนมีน้ำาสะอาดบริโภค

•

•

• 

ครัวเรือนมีข้าวบริโภคเพียงพอตลอดปี	เพิ่มจาก	

71%	เป็น	98%

ครัวเรือนมีสภาพบ้านเรือนแบบมั่นคงถาวร 

เพิ่มขึ้นจาก	16%	เป็น	37%

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	3,372	ไร่

อาสาสมัครพัฒนา	56	คน	ขับเคลื่อนการพัฒนา

ชุมชนของตัวเองได้ในระยะยาว

•

•

•

• 

เมียนมา

	 ในระยะแรกๆ	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ได้จัด

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจเช้ือมาลาเรีย	 

ไข้เลอืดออก	และวณัโรค	รวมถงึปรับปรุงสถานี

อนามัยในพ้ืนที่	 จากนั้นจึงพัฒนาระบบน้ำา	 

ระบบเกษตร	รวมถึงระบบปศุสัตว์	เพื่อส่งเสรมิ

ให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
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	 อำาเภอเยนันชองเป็นพื้นที่ตอนกลางของ

ประเทศเมยีนมาทีม่ภูีมปิระเทศเปน็ทะเลทราย	 

มีปัญหาสำาคัญคือความแห้งแล้งและความ

ยากจนของคนในทอ้งที	่มลูนิธิแม่ฟา้หลวงฯ	จงึ

เน้นส่งเสริมด้านปศุสัตว์และการปลูกพืชที่ใช้ 

น้ำาน้อย	ตามมาดว้ยการมุง่พฒันาระบบน้ำาเพือ่

อุปโภคและบริโภคในอนาคต

โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน 
อำาเภอเยนันชอง ภาคมะกวย

“พัฒนาพ้ืนท่ีแห้งแล้ง สร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนา
ทางเลือกในการดำารงชีวิตท่ีย่ังยืนในเมียนมา”

ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2554-2559

ที่ตั้ง: พื้นที่อำาเภอเยนันชอง ภาคมะกวย

พื้นที่: 216,266.93  ไร่

ผู้รับประโยชน์: ประชากร 12,814  คน จาก 3,249 ครัวเรือน 

 ชาวบ้านได้อะไร
กองทุนเซรุ่มแก้พิษงูช่วยชีวิต	85	ชีวิต	พร้อมมี

กองทุนหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน

ระยะเวลาในการหาน้ำาอุปโภคบริโภคลดจาก	 

71	นาที/วัน	เหลือ	31	นาที/วัน

อัตราการตายของสัตว์ลดลงจาก	7%	 เหลือ	 

5%	คิดเป็นมูลค่า	58,591,841	บาท

ธนาคารแพะเพิ่มจำานวนแพะ	8,539	ตัว	คิดเป็น

มูลค่า	14,089,350	 บาท	 และสร้างรายได้ให้ 

ชาวบ้านที่ขายแพะไปแล้วอีก	7,132,950	บาท

ครัวเรือนภายใต้เส้นความยากจนลดจาก	97%	

เหลือ	52%	ในระยะเวลา	6	ปี

อาสาสมัครพัฒนา	68	คน	ขับเคลื่อนการพัฒนา

ชุมชนของตัวเองได้ในระยะยาว

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาด้านปศุสัตว์

อย่างครบวงจร	 มีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ของ

รัฐบาลเมียนมามาศึกษาดูงานรวม	297	คน 

• 

•

•

•

•

•

•

	 นอกจากน้ัน	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ยังส่งเสริม

การอบรมตวัแทนชุมชนใหม้คีวามรู้เกีย่วกบัการ

ปศุสัตว์อย่างครบวงจรเพราะการทำาปศุสัตว์ใน

พืน้ทีช่่วยสร้างความมัน่คงทางอาหารและสร้าง

รายได้ให้ชุมชนได้	ซึ่งทุกวันนี้โครงการในพื้นที่

เยนันชอง	 ได้กลายเป็นศูนย์ เ รียน รู้ด้าน 

ปศุสัตว์และการพัฒนาที่ยั่งยืนสำาหรับให้เจ้า

หน้าทีภ่าครัฐและชุมชนอืน่ๆ	มาศกึษาดงูานได้

เมียนมา
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	 เมื่อต้องการแก้ปัญหาเร่ืองยาเสพติดและ

โรคระบาด	 การสร้างสาธารณูปโภคเข้มแข็ง

รองรับความต้องการประชาชนคือรากฐาน

สำาคัญในการแก้ปัญหา

	 พ้ืนท่ีหมู่บ้านหย่องข่า	รัฐฉาน	เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

ปัญหาด้านยาเสพติดและโรคระบาด	 อย่าง

มาลาเรีย	วัณโรค	และหิด	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	

โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน 
หมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน

“ตอบโจทย์ความต้องการพ้ืนฐานของชุมชน สร้างความไว้วางใจ 
 สู่การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะยาว”

ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2545-2547

ที่ตั้ง: พื้นที่หมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน

พื้นที่: ประมาณ 14 บ้านย่อย 

ผู้รับประโยชน์: ประชากร 6,022 คน

 ชาวบ้านได้อะไร
อัตราการติดเช้ือมาลาเรียลดลงจากร้อยละ	20	

เหลือต่ำากว่าร้อยละ	2	ภายใน	3	ปี	 และอัตรา

การเสียชีวิตของผู้ป่วยมาลาเรียลดลงเหลือ 

ร้อยละ	0	ในเวลาไม่ถึง	1	ปี

ชาวบ้าน	3,000	คน	ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำา	โดย

ใช้งบประมาณเพียง	225,000	บาท	ทำาให้มีพื้นที่

รับน้ำาเพิ่มขึ้น	2,000	 ไร่	 ชาวบ้านสามารถปลูก

พืชยังชีพและพืชเศรษฐกิจได้	3	ครั้งต่อปี	 และ 

มีอาหารเพียงพอสำาหรับรับประทานตลอดปี

โครงการนี้ลงทุนทั้งหมด	25,600,000	บาท	(หรือ

เฉลี่ย	4,240	บาท/คน/ปี)	ภายใน	3	ปีหลังการ

จัดตั้งโครงการนี้สามารถทำาประโยชน์ให้กับ

ชุมชนในรูปของเงนิสดและสิง่ของ	คดิเปน็มลูคา่	

28,182,960	บาท	(หรือ	4,680	บาท/คน/ปี) 

• 

•

•

จึงเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภคระยะยาว	 โดย

เนน้เร่ืองน้ำาและการเกษตร	เพือ่ความมัน่คงทาง

อาหาร	 ก่อนจะนำาไปสู่การสร้างรายได้ภายใน

ชุมชน	 สร้างโรงพยาบาลและโรงเรียน	 รวมถึง

อบรมอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีความรู้ด้าน

สาธารณสุข	และส่งเสริมทักษะด้านการเกษตร

ให้แก่เด็กในโรงเรียน

เมียนมา
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	 โครงการนี้ได้รับเงินทุนเบื้องต้นจากรัฐบาลเบลเยียม	

และมีผู้สนับสนุนอยู่หลายฝ่าย	 เพื่อช่วยฟื้นฟูปัญหาอัตรา

การตายสูงของแกะพันธุ์คารากูลในพื้นที่	 ภารกิจหลักของ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 คือวางแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้ 

เหมาะกับภูมิสังคม	จากน้ันหน่วยงานราชการของอัฟกานิสถาน

และชาวบ้านในพื้นที่จะเป็นผู้วางแผนลงมือทำา

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ได้จัดอบรมอาสาสมัครด้าน

ปศุสัตว์ให้มีความรู้เรื่องสัตวบาล	พร้อมจัดตั้งธนาคารแกะ	

โดยให้ผู้ ร่วมอบรมนำาแกะเกิดใหม่เพศเมียร้อยละ	 10	 

ในแต่ละปีมาแลกกับบริการทางสัตวบาล	ซึ่งแกะเหล่านี้จะ

ถูกมอบให้กับครอบครัวที่มากู้ยืมเพื่อทำาปศุสัตว์ต่อไป	

เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการทำาธุรกิจเพื่อสังคม	 ซึ่งจะ

ช่วยเพิม่จำานวนเจา้ของกจิการปศสุตัวร์ายใหม่ไปพร้อมๆ	กับ

จำานวนแกะสุขภาพดีที่มีอัตราการตายลดลง

	 วิธีน้ีจึงเป็นการให้ชาวบ้านช่วยชาวบ้านเติบโตอย่าง 

เข้มแข็งไปด้วยกัน

โครงการส่งเสริมปศุสัตว์ 
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดบัลคห์

“พัฒนาด้านปศุสัตว์	ยกระดับคุณภาพชีวิต
ตามบริบทของพื้นที่	ด้วยโมเดลคนอัฟกัน	
ช่วยคนอัฟกัน”

ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2549-2555

ที่ตั้ง: พื้นที่จังหวัดบัลคห์

พื้นที่: 10 ตารางกิโลเมตร 15 หมู่บ้าน 

ผู้รับประโยชน์: ประชากร 464 ครัวเรือน 

อัฟกานิสถาน
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 ชาวบ้านได้อะไร
เจ้าของแกะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำานวน 287 ราย

อัตราการตายของแกะลดลงเหลือเพียงร้อยละ	1.05

อัตราการตายของแกะที่ลดลงคิดเป็นมูลค่า	 70	 ล้านบาท 

โดยประมาณ

เกิดการรวมกลุ่มและมีอำานาจต่อรองทางการตลาดมากขึ้น	ร่วมกัน

กำาหนดราคาขายแกะให้สูงขึ้นได้

คนไม่มีทรัพย์สิน 177 ราย มีรายได้จากการกู้ยืมแกะ 

มูลค่ารวมของปศุสัตว์คิดเป็น	56	ล้านบาทโดยประมาณ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 จากแกะ	 เช่น	 มูลสัตว์	 ขนแกะ	 ทำาให้มีรายได้ 

เพิ่มขึ้นและมีรายจ่ายในครัวเรือนลดลง

หน่วยสัตวบาล จำานวน 10 ราย

ภายใน	1	ป	ีผูท้ีเ่ข้ารับการอบรมเปน็สตัวบาลสามารถประกอบอาชีพ

และมรีายไดท้ีม่ัน่คง	สตัวบาลบางคนสามารถลงทนุเปดิร้านขายยา

ปศุสัตว์เป็นของตัวเองได้

กลุ่มสตรี จำานวน 40 ราย

การพัฒนาทักษะและสนับสนุนเคร่ืองมือที่เหมาะสมสำาหรับการ 

ปั่นดา้ยใหม้คีณุภาพมากขึน้	รวมถงึการส่งเสรมิการรวมกลุม่	ทำาให้

สตรีมีรายได้และสามารถทำางานที่บ้านได้	

• 

•

•

•

•

•

•
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	 หน่ึงในโครงการที่ท้าทายเป็นอย่างมาก	 เน่ืองจาก

จงัหวดัอาเจะหเ์ปน็พืน้ทีท่ีม่ปีญัหาสำาคญัหลากหลาย	ไม่วา่

จะเปน็ปญัหาความขัดแยง้ภายในประเทศ	ปญัหาภยัสนึามิ

ในอดีต	 ปัญหาการระบาดของโรคมาลาเรีย	 และปัญหา

จำานวนผู้ทุพพลภาพสูง

	 มลูนิธิแมฟ่า้หลวงฯ	จงึสง่เสริมสาธารณูปโภคในพืน้ที	่ 

โดยมุง่รักษาและปอ้งกนัโรคมาลาเรียในหมู่บา้นลมัทบูาและ

หมูบ่า้นใกลเ้คยีง	นอกจากน้ันยงันำาอาสาสมัครสว่นหน่ึงมา

อบรมท่ีประเทศไทยกับมูลนิธิขาเทียมฯ	เพ่ือมอบองค์ความรู้	

หวังให้เป็นผู้ดำาเนินการ	 สามารถไปฝึกอบรมผู้ทุพพลภาพ

และบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือแก้ปัญหาน้ีในชุมชนต่อไปได้

	 ในแงข่องการพฒันาคณุภาพชีวติ	มูลนธิแิม่ฟา้หลวงฯ	

ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนที่หมู่บ้านมาเฮง	 

โดยสง่เสริมใหเ้ปน็สถานีสาธิตดา้นชลประทาน	เกษตรกรรม	

ปศุสัตว์	 และสุขอนามัยชุมชนซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานี

ต้นแบบให้หลายหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงาน

โครงการพัฒนาทางเลือก
ในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน
จังหวัดอาเจะห์

“แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ	
สร้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาชนบทยั่งยืน	
แก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติดอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ: 2549-2553

ที่ตั้ง: พื้นที่จังหวัดอาเจะห์

พื้นที่: 9 หมู่บ้าน 

ผู้รับประโยชน์: ประชากร 8,434 คน
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    ชาวบ้านได้อะไร
อัตราการติดเชื้อมาลาเรียลดลงจากร้อยละ	2.17	 เป็นร้อยละ	0.07	

และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเลยระหว่างปี	2549-2552	

สามารถผลิตขาเทียมสำาหรับผู้ทุพพลภาพทั่วจังหวัดอาเจะห์ได้	 

203	ขา	ภายในเวลา	5	ปี

กิจกรรมทางการเกษตรที่ศูนย์พัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนที่หมู่บ้าน 

มาเฮงทำาให้ชุมชนกว่า	130	 คนมีรายได้เฉลี่ยคนละประมาณ	 

12,000	บาท 

• 

•

•
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ส่ง

ตอ่แรงบันดาลใจ

สู่สังคม
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ส่ง

ตอ่แรงบันดาลใจ
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พระราชดำารัส
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อย่าไปนึกว่า
ดอยตุงนี้สำาเร็จ
ยังสำาเร็จไม่ได้
ต้องทำางานต่อไป
เรื่อยๆ
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	 ในช่วงสิบปีแรกที่ ริเร่ิมโครงการพัฒนาดอยตุงฯ	

โครงการประสบความสำาเร็จและมีผู้กราบบังคมทูลช่ืนชม

มากมาย	สมเด็จย่ามีรับสั่งตอบกลับว่า	 “เพิ่งเริ่มต้น	 แต่

มันได้ไปในทิศทางท่ีถูกต้องแล้ว”	 ด้วยทรงตระหนักดีว่า 

การพฒันาชนบทเปน็งานระยะยาวทีต่อ้งทำาตอ่เน่ืองไปอกี

หลายสิบปีจึงจะเห็นผล	 โดยปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ระลึกไว้

เสมอว่า	ทำางานโดยยึดประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง	

	 นอกจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว	บทบาทอีกด้าน

ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ท่ีสำาคัญไม่แพ้กัน	คือการขับเคล่ือน

นโยบายด้านการพัฒนาเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน	 

โดยนำาศาสตร์พระราชาและตำาราแมฟ่า้หลวงไปปรับใช้ให้

เกดิประโยชน์สงูสดุในวงกวา้งทัง้ระดบัชาตแิละระดบัสากล

	 ในประเทศไทย	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 เป็นหน่วยงาน

หลักในการก่อตั้งสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม	(SE	Thailand)	 

ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดให้ธุรกิจ

เพื่อสังคมในประเทศไทย	 เพื่อการเติบโตและสร้าง 

ผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืน

	 ส่วนในเวทีระดับสากล	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ร่วมกับ

รัฐบาลไทยและประเทศพันธมิตรในการเป็นผู้ร่วมกำาหนด

นโยบายในเวทีการพูดคุยทางการเมืองระดับสูงมากว่า	 

20	ปี	เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิต 

ที่ยั่งยืนระดับโลก	 อาทิ	 การประชุมคณะกรรมาธิการ 

ยาเสพติด	Commission	on	Narcotic	Drugs	(CND)	 

การประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย

และแปซฟิกิ	ESCAP	(Economic	and	Social	Commission	

for	Asia	and	 the	Pacific)	 การประชุมคณะมนตรี

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่สหประชาชาต	ิECOSOC	(United	

Nations	Economic	and	Social	Council)	และการประชุม

สมัยพิเศษของสมัชชาสหประชาชาติ	UNGASS	(United	

Nations	General	Assembly	Special	Session)	เป็นการ 

ช่วยเสริมบทบาทประเทศไทยในแง่การเผยแพร่องค์ความ

รู้เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติจริงในนานาประเทศ 
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	 ตน้ไมท้กุตน้และผนืแผน่ดนิทกุตารางนิว้ในโครงการพฒันา

ดอยตงุฯ	มอีงคค์วามรู้อนัมคีณุคา่มหาศาลแฝงอยู	่เปรียบเสมอืน

แหล่งรวมประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาทางเลือกในการ

ดำารงชีวิตที่ยั่งยืน	ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า	สามารถแก้ปัญหา

ความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม	 และสามารถนำาไปปรับใช้ใน

บริบทที่แตกต่างกันได้

	 การเป็นต้นแบบให้บุคคลและองค์กรต่างๆ	 เรียนรู้และ 

นำาไปปรับใช้แก้ปัญหาในพ้ืนท่ีตัวเอง	นำามาสู่การเป็น	‘มหาวิทยาลัย

ที่มีชีวิต’	 หรือห้องเรียนสร้างคนรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนา

ประเทศ	ช่วยลดช่องว่างทางความคดิและทางเศรษฐกจิในสงัคม	

ระหว่างคนเมืองและพื้นที่ห่างไกล

	 ปัจจุบัน	 โครงการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 โดย 

เฉพาะโครงการพัฒนาดอยตงุฯ	ไดต้อ้นรับคณะศกึษาดงูานปลีะ

ประมาณ	300	คณะ	หรือประมาณ	10,000	คนจากหน่วยงาน

ราชการ	หน่วยงานเอกชน	มหาวิทยาลยั	องคก์รระหวา่งประเทศ	

ตลอดจนนักเรียน	 นักศึกษา	 โดยมีนักพัฒนาของมูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวงฯ	และปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

	 ในหอ้งเรียนแหง่น้ี	ผูเ้รียนจะไดล้องถอดรองเทา้คลกุฝุน่ดนิ	

ลงพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงของชาวบ้าน	 ได้เรียนรู้และสัมผัสโลก

ความจริง	เพื่อช่วยกันเยียวยาคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินเดียวกัน

โจทย์และเส้นทางที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	กำาลังก้าวเดินต่อไป	คือ	

ทำาอยา่งไรใหอ้งคค์วามรู้ทีม่เีกดิประโยชนก์บัสงัคม	ประเทศไทย	

และโลก	 เพ่ือให้ศาสตร์พระราชาและตำาราแม่ฟ้าหลวงออก 

เดินทางไกลไปช่วยเหลือผู้คนได้ไม่สิ้นสุด 

มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต
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	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	2555	 เป็นต้นมา	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 พัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคต 

ของชาติผ่าน	4	กิจกรรมหลัก	ดังนี้	

• พื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สำาหรับเด็กและเยาวชน (ศูนย์ใฝ่ดี) 
 ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จัดกิจกรรมหลายหลักสูตร	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีประสบการณ์

จริงจากการลงมอืทำาดา้นอาชีพและกจิกรรมสร้างสรรคย์ามวา่ง	อาท	ิจเูนียร์เชฟดอยตงุ	ใฝด่คีาเฟ	่

บรรณารักษ์น้อย	 การดับไฟป่าเบื้องต้น	 คัดแยกขยะ	 เกษตรดอยตุง	 การปฐมพยาบาล 

เบ้ืองต้น	ดนตรี	 ศิลปะ	และกิจกรรมนันทนาการ	 เพ่ือให้เยาวชนมีส่ิงยึดเหน่ียวในจิตใจ	 ไม่ไขว้เขว 

กับสิ่งยั่วยุ	พร้อมทั้งฝึกทักษะความเป็นผู้นำาและการบริหารจัดการ	

• การมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ดอยตุง 
	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาและ

อุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณ	20	คน	นอกจากนี้	ยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อ	

การพัฒนาทักษะและให้คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิด	 การวางแผนชีวิตหลังเรียนจบ	 และสนับสนุนให้

กลับมาทำางานในท้องถิ่นของตัวเอง	

• ค่ายเด็กใฝ่ดี 
	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	น้อมนำาหลักการและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จย่าจัดกิจกรรม	‘ค่ายเด็ก

ใฝด่’ี	ณ	โครงการพฒันาดอยตงุฯ	ร่วมกบัมูลนิธิกระตา่ยในดวงจนัทร์	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์และ

ความผูกพันกับธรรมชาติ	ช่วยลดช่องว่างทางสังคมสำาหรับเด็กและเยาวชนในเมืองใหญ่	ได้ค้นพบ 

ความหมายของชีวิตจากกระบวนการเรียนรู้	‘สร้างความรัก	จากความรู้	อยู่กับความงาม’		

• โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด (ค่ายเด็กหอฝิ่น)  
 ค่ายเด็กหอฝิ่นเร่ิมข้ึนเมื่อ	 พ.ศ.	2557	 เพื่อเพาะเมล็ดพันธ์ุที่ดีในใจของเด็กและเยาวชนวัย	

9-18	 ปีในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง	 ให้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดและใช้ชีวิต

อยา่งสร้างสรรคห์า่งไกลยาเสพตดิ	โดยมีกลุม่เปา้หมายทีเ่ข้าร่วมโครงการปลีะประมาณ	2,000	คน  

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	
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ชวีติที่เติบโต
อยา่งงดงาม
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ชวีติที่เติบโต
อยา่งงดงาม

ถ้าช่วยเหลือเขาได้	
เท่ากับชุบชีวิตใหม่ให้เขา	
เราก็ควรทำา

พระราชดำารัส
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 โครงการพฒันาดอยตงุฯ เร่ิมตน้จากการขจดัปญัหาการขาดโอกาสในทกุๆ ดา้น 

เช่น การศึกษา กลุ่มชาติพันธ์ุที่ไม่มีสัญชาติไทย ความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นห่างไกล 

ความเจริญจนไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานได้ จากน้ันจึงมอบความรู้

ด้านทักษะอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากวงจรความยากจน

อย่างย่ังยืน วันน้ีการพัฒนาเติบโตข้ึนจนคนในท้องถ่ินมีทักษะความรู้ ความม่ันคงในชีวิต 

ความภาคภูมิใจในตัวเอง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคง และเห็นความสำาคัญ

ของการลุกขึ้นมาเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนบ้านเกิด ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม

 เป็นเร่ืองน่ายินดีท่ี ณ วันน้ีเรามีเสียงจากชาวดอยตุงท่ีพร้อมจะบอกเล่าเร่ืองราวดีๆ 

อยู่มากมาย 
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	 “ผมเรียนรู้วิธีปลูกกาแฟจากพ่อแม่ที่เคยเป็นลูกจ้างของโครงการพัฒนา

ดอยตุงฯ	 จากน้ันจึงศึกษาเทคนิคการแปรรูปและการชงกาแฟเพ่ิมเติม 

เพื่อสร้างแบรนด์กาแฟของตัวเองช่ือว่ากาแฟลิเช	 ซึ่งปัจจุบันเราส่งออกกาแฟ

ของชาวอาข่าไปยังเกาหลี	 มีหน้าร้านอยู่ท่ีห้วยไคร้	 และออกร้านที่งานสีสันแห่ง

ดอยตุงติดต่อกันมาหลายปีแล้ว	งานนี้ทำาให้ผมได้พบปะลูกค้าจากทั่วประเทศ

ที่เดินทางมาเที่ยว	 เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดธุรกิจด้วย

การขยายตลาดไปสูก่ลุม่ลกูคา้ใหม่ๆ	ทีด่มีาก	ดอยตงุไมไ่ดม้องวา่กาแฟแบรนด์

อื่นเป็นคู่แข่ง	 เขาอยากส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้	

ใครอยากสร้างแบรนดข์องตวัเองหรืออยากเปน็เจา้ของกจิการกส็ามารถทำาได”้

ทรงยศ วิเศษขจรศักดิ์
ชาติพันธุ์: อาข่า 
เจ้าของธุรกิจกาแฟแบรนด์ลิเช

เส
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	 “ทกุพืน้ทีต่อ้งมีการพฒันา	แตจ่ะทำาอยา่งไรใหก้ารพฒันาเกดิข้ึนอยา่งถูกทศิทาง	

เรามองวา่	เร่ืองน้ีคอืความทา้ทาย	การทำางานกบัมลูนิธิแมฟ่า้หลวงฯ	ทำาใหเ้ราไดเ้หน็

ภาพรวมของงานพฒันาทัง้ในดอยตงุและพืน้ทีอ่ืน่ๆ	ทศิทางการพฒันาในปจัจบุนัจะ

เน้นเรื่องความยั่งยืนในทุกด้าน	อย่างเช่นการส่งเสริมอาชีพที่เราสนับสนุนให้เกิดนัก

ธุรกิจในชุมชนตามความถนัดของแต่ละคน	เช่น	การแปรรูป	และโฮมสเตย์	ถ้าใคร

อยากริเริ่มโครงการด้วยตัวเองก็สามารถมาขอคำาปรึกษาจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ได้	

เป็นการสร้างมาตรฐานร่วมกันเพื่อยกระดับดอยตุง	 โดยมีเป้าหมายสูงสุด	 คือการ 

ส่งเสริมให้ชาวบ้านเติบโตและช่วยเหลือชุมชนตัวเองได้อย่างมั่นคง”

อรัญญา  อภิเสถียรพงศ์
ชาติพันธุ์: ลาหู่
นักวิเคราะห์และจัดการองค์ความรู้
ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
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อรวรรณ โสภณอำานวยกิจ 
ชาติพันธุ์: อาข่า
พนักงานโรงงานทอผ้า 
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า

	 “เราไม่เคยเรียนหนังสือ	 ก่อนจะมา

ทำางานที่โรงงานทอผ้าเราพูดภาษาไทยไม่

ไดเ้ลย	อา่นหนังสอืไมอ่อก	ชีวติลำาบากมาก	

เราไม่อยากให้ลูกมีชีวิตเหมือนแม่	 เลย

พยายามส่งให้เขาเรียนสูงๆ	 จะได้มีความรู้

ไว้พัฒนาตัวเอง	ตอนนี้ลูกทั้ง	4	คนก็เรียน

จบมหาวิทยาลัยกันหมดแล้วด้วยทุนของ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	คนโตกลับมาเป็นครูที่

ดอยตุง	คนทีส่องทำาธุรกจิสว่นตัว	คนทีส่าม

ทำางานบริษัทส่งออกสินค้า	และคนสุดท้อง

เป็นนักวิชาการสาธารณสุข	 ถ้าไม่มี

โครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ต่อให้ลูก

เราเก่งขนาดไหนก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน

หนังสือ”
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	 “เราได้รับทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย

จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	แล้วก็กลับมาเป็น

ครูที่ดอยตุง	 เพราะบ้านของเราอยู่ที่ น่ี	 

ดอยตุงคือทุกส่ิงท่ีสร้างเรามา	 เราเลย 

ไม่สามารถท้ิงท่ีน่ีไปได้	สมัยเด็กๆ	เราเติบโต 

ในชุมชนหา่งไกลความเจริญ	ไมเ่คยรู้หรอก

ว่าโลกข้างนอกเป็นยังไง	 แต่พอการศึกษา

เข้ามา	 ความรู้มันสร้างชีวิตคนคนหน่ึง 

ข้ึนมาได	้ทำาใหค้ณุภาพชีวติของเราเปลีย่น

ไป	 ทำาให้เรามีโอกาสช่วยเหลือสังคมและ

รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองมากข้ึน	 โอกาส

ทางการศึกษาของเด็กยุคน้ีแตกต่างจาก 

ยุคเรามาก	 รูปแบบการเรียนการสอนก็

เปลี่ยนไป	เด็กๆ	จะรอรับความรู้ฝ่ายเดียว

ไม่ได้แล้ว	ต้องรู้จักสร้างผลงานด้วยตัวเอง

และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการ

หาความรู้เพิ่มเติม”

ทัศนีย์ โสภณอำานวยกิจ
ชาติพันธุ์:  ไทย
ครูวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา
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จตุพงค์ อภิพรไพศาล
ชาติพันธุ์: ลาหู่
ผู้ช่วยผู้จัดการ
โครงการปลูกป่าดอยตุง
ฝ่ายพัฒนาสังคม

	 “เราพยายามสอนให้เด็กดอยตุง 

รุ่นใหม่รับรู้ว่า	 คนรุ่นก่อนต่อสู้กับปัญหา 

สิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูป่าอย่างไร	 แต่ละ

โครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	จึงมีการ

ชักชวนเยาวชนในพืน้ทีม่าลงมอืปฏิบตั	ิเช่น	 

ทำาฝาย	ปลูกป่า	สอนให้รู้จักรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติซึง่เปน็ต้นทนุชีวติของมนุษย	์และ

อีกปัญหาหน่ึงที่สำาคัญในปัจจุบัน	 คือ 

เร่ืองขยะ	 เราจึงมีภารกิจลดขยะให้เป็น	

Zero	Waste	ซึ่งทำาสำาเร็จแล้วในพื้นที่ของ

มลูนิธิแมฟ่า้หลวงฯ	สว่นในชุมชนเรากำาลงั

เร่ิมขับเคลื่อนจากโรงเรียนก่อน	 โดยเน้น

ปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักว่า	 สังคมจะ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้	

ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย”
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	 “ทุกวันน้ีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

หลายพื้นที่ในประเทศไทยล้มเหลว	เพราะ

ประชาชนไมใ่หค้วามร่วมมอื	ต่างจากพืน้ที่

ของเราทีค่นในชุมชนมบีทบาทมากทีส่ดุใน

การดูแลป่า	 เรามีกรอบกติกาในการใช้

ประโยชน์จากปา่ร่วมกนั	มกีารจดัสรรพืน้ที่

อยู่อาศัย	 พื้นที่ทำากิน	 พื้นที่ป่าชุมชน	 

ใครจะทำ าอะไร ต้องวางแผนร่วมกับ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน	 ซึ่งกฎกติกาของ

แต่ละชุมชนก็จะไม่เหมือนกัน	 ที่น่ีเราไม่

หา้มชาวบา้นเกบ็ของปา่	แตต่อ้งสร้างความ

เข้าใจใหต้รงกันว่าปา่มช่ีวงเวลาพกัฟืน้ตาม

วิถีธรรมชาติ	 จึงต้องทำาอย่างพอดีไม่

กอบโกยมากเกินจนธรรมชาติเสียสมดุล”

วีรชิต วรัญชิตกุล 
ชาติพันธุ์: จีนยูนนาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล
แม่ฟ้าหลวง
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ก้าวต่อไป
เพื่อโลกที่ยั่งยืน
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	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	แก้ปัญหาและพัฒนา

ร่วมกับชุมชนท้ังในและต่างประเทศ	 โดยเร่ิมจาก

โครงการพฒันาดอยตงุฯ	และขยายไปช่วยเหลอื

ประชาชนท้ังในและต่างประเทศกว่า	1.2	ล้านคน

ให้ได้พบทางเลือกใหม่ในชีวิตเพื่อประโยชน์ 

ต่อตนเอง	 ครอบครัว	 และชุมชน	 วันน้ี	 มูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวงฯ	 เ ร่ิมบทบาทใหม่ในการให้ 

คำาปรึกษาด้านความยั่งยืนจากประสบการณ์

ตรงที่สะสมมากว่า	50	ปี	และผสานงานพัฒนา

ชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมแก้ไข

วิกฤตของโลก

	 ในช่วงที่ผ่านมา	 เราได้เห็นภัยธรรมชาติ

ครั้งใหญ่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน	เช่น	ไฟป่าและ

อุทกภัยคร้ังร้ายแรงที่สุดในยุโรป	 จีน	 อินเดีย	

และสหรัฐอเมริกา	 เดือนกรกฎาคม	 2564	 

เป็นเดือนท่ีอุณหภูมิโลกสูงท่ีสุดในประวัติศาสตร์ 

จนองค์การสหประชาชาติและผู้เช่ียวชาญ 

จากทัว่โลกลงความเหน็วา่	ชาวโลกตอ้งร่วมมอื

แก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย 

เร่งด่วน	 มิฉะน้ันจะส่งผลกระทบอย่างกว้าง

ขวางต่อการดำารงชีวิต	 ที่อยู่อาศัย	 การเกษตร	

และทรัพยากรธรรมชาติ

	 มลูนิธิแมฟ่า้หลวงฯ	ไดริ้เร่ิมนวตักรรมใหม่

เพื่อยกระดับคุณภาพป่าประเทศไทยให้เป็น

แหล่งคาร์บอนเครดิต	และให้ชุมชนที่อาศัยอยู่

ร่วมกับป่ามีอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน	 เป็น

ประโยชน์ต่อคนและส่ิงแวดล้อม	โดยการบูรณาการ

ความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ	เอกชน	และชุมชน	

ภายใต้โครงการ	“คุณดูแลป่า	เราดูแลคุณ” 

	 โครงการดังกล่าวเร่ิมต้นข้ึนเม่ือปี	2563	 

ในจังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 พะเยา	 และ

แม่ฮ่องสอน	ประกอบด้วย	ป่าชุมชน	16	แห่ง	

รวมพื้นที่	19,611	ไร่	แบ่งงานหลักเป็นการขึ้น

ทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย	 (Thailand	

Voluntary	Emission	Reduction	Program:	

T-VER)	เพือ่รับรองปริมาณคาร์บอนเครดติทีป่า่

กักเก็บได้และจำาหน่ายให้องค์กรที่ต้องการ

ชดเชยปริมาณการปลอ่ยคาร์บอน	ควบคูก่บัการ

จัดตั้งกองทุนดูแลป่าและกองทุนพัฒนาชุมชน	

เพื่อให้ป่าสมบูรณ์	 กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

ได้มากข้ึน	 สร้างอาชีพใหม่ที่มีศักยภาพ 

ให้ชุมชน	 และส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนขององค์การ

สหประชาชาติ	

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ได้ขยายผลโครงการ

ต้นแบบ	“คุณดูแลป่า	เราดูแลคุณ”	มาสู่โครงการ

คาร์บอนเครดิตในป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน	 ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 และภาคีภาคเอกชนที่สนใจ	 

มีเป้าหมายที่จะดำาเนินงานในพื้นที่ป่าชุมชน 

ให้ครบ	6.3	ล้านไร่	ภายในปี	2578	และคาดว่า

จะมีปริมาณคาร์บอนเครดติจากภาคปา่ไมท้ีไ่ด้

รับการรับรองตามมาตรฐาน	T-VER	เพื่อชดเชย 

การปล่อยคาร์บอนภายในประเทศได้ไม่ต่ำากว่า  

6	 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าใน 

แต่ละปี

	 วันน้ีที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ก้าวเข้าสู่

ทศวรรษที่	6	ก็ยังคงยึดมั่นพันธกิจเดิมในฐานะ

ผู้ดำาเนินโครงการพัฒนา	ผู้เผยแพร่องค์ความรู้	

ผูขั้บเคลือ่นนโยบาย	และผูใ้หค้ำาแนะนำาปรึกษา

เพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม	
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