
ขอ้มลูโครงการ ไฟ ฟ้า อนิอะบ็อกซ ์

FAI-FAH In-A-Box 

 

ไฟ ฟ้า(FAI-FAH)เป็นโครงการแห่งการใหท้ีย่ัง่ยนืของธนาคาร  เพราะการ 

“ใหค้นื”  เพือ่สง่มอบสิง่ดีๆ  กลบัสูส่งัคมเป็นสิง่ส าคญั ทเีอ็มบ ี หรอื 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  จงึเปิดศนูยก์ารเรยีนรูส้ าหรับ

เยาวชน ไฟ ฟ้า แหง่แรกบนถนนประดพิัทธใ์นปี พ.ศ. 2553 ดว้ยแนวทาง

การพัฒนาเยาวชน ซึง่เป็นรากฐานของสงัคม  โดยมอบโอกาสและ

ปลกูฝังใหเ้ยาวชนในชมุชนอาย ุ 12-19 ปี ไดใ้ชเ้วลาใหเ้กดิประโยชนผ์า่น

การเรยีนรู ้  และการท ากจิกรรมสรา้งสรรคเ์ชงิศลิปะ หรอื Arts of Living โดย

ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย ซึง่เป็นการจดุประกายใหเ้กดิพลงัผลกัดนัทีน่ าไปสู ่การ
เปลีย่นแปลงพัฒนามมุมองชวีติของตนเองใหด้ขี ึน้ไปจนถงึการน า
ความรูท้ีไ่ดรั้บจากไฟ ฟ้า ไปพัฒนาชมุชน และสงัคมรอบขา้งให ้

เปลีย่นแปลงไปในทาง        ทีด่ขี ึน้อยา่งยัง่ยนื  ปัจจบุนัมศีนูยไ์ฟ ฟ้า 3 

แหง่  ไดแ้ก ่ ไฟ ฟ้า ประดพิัทธ,์   ไฟ ฟ้า ประชาอทุศิ  และไฟ ฟ้า 

จนัทน์   นอกจากนี้ยงัมไีฟ ฟ้า บางกอกนอ้ย  ซึง่เป็นไฟ ฟ้าแหง่ที ่ 4 ที่

พรอ้มจะเปิดตอ้นรับเยาวชนราว   เดอืนตลุาคม ปี 2558 นี้   
 

ดว้ยความมุง่มั่นของทเีอ็มบ ี ทีจ่ะ “ใหค้นื” กลบัสูส่งัคมอยา่งไมส่ ิน้สดุ 
กจิกรรม “ไฟ ฟ้า อนิอะบ็อกซ”์     (FAI-FAH In-A-Box) จงึเป็นการตอ่ยอด

แนวความคดิของโครงการ “ไฟ ฟ้า” โดยไมจ่ ากดัอยูท่ ีศ่นูยไ์ฟ 
ฟ้า 4 แหง่ในกรงุเทพมหานครเทา่น ัน้ แตส่ามารถสง่ตอ่พลงัแหง่

การใหไ้ปยงัพนกังานทเีอ็มบ ีโดยเฉพาะพนกังานสาขาท ัว่ประเทศ
ทีเ่ป็นคนจดุประกายเยาวชน และชุมชนใหเ้ปลีย่นแปลงใหม้ชีวีติ

ทีด่ขี ึน้อยา่งย ัง่ยนืโดยตัง้แตเ่ริม่ตน้โครงการไฟ ฟ้าในปี 2553 โครงการ

ไฟ ฟ้า อนิอะบ็อกซก์็ไดเ้ริม่ตน้ขึน้ และแบง่งานออกเป็น 2 เฟส ดงันี้ 
 

เฟสที ่ 1: จดุประกายพลงัการใหค้นืของพนกังานทเีอ็มบ ี

โดยเฉพาะพนกังานสาขาท ัว่ประเทศ 

ในชว่งเริม่ตน้โครงการในปี 2553-2556 เป็นการท าโครงการภายใต ้

แนวความคดิทีจ่ะจดุประกายความคดิสรา้งสรรค ์ หรอืการสรา้งประโยชน์

ใหก้บัชมุชนผา่นการท ากจิกรรมรว่มกนัระหวา่ง พนักงานทเีอ็มบ ี         ทัว่
ประเทศ ลกูคา้ เยาวชน และชมุชน โดยการบรรจอุปุกรณ์ในการท า



กจิกรรมสรา้งสรรคล์งในกลอ่งไฟ ฟ้า และสง่กลอ่งไฟ ฟ้า ไปยงั
พนักงาน และสาขาทีส่นใจอยากรว่มกจิกรรมสรา้งสรรค ์ และสง่ตอ่การ
ใหไ้ป      ยงัชมุชน ซึง่กจิกรรมศลิปะตา่งๆ รวมถงึอปุกรณท์ีบ่รรจภุายใน

กลอ่งจะเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ภายใตแ้นวคดิของ ทเีอ็มบ ี บล ู แพลน
เน็ต หนึง่ในโครงการ ‘ใหค้นื’ สูส่งัคมอยา่งอยา่งยัง่ยนื ผา่นการใสใ่จและ

ดแูลสิง่แวดลอ้มเพือ่โลกทีน่่าอยูย่ ิง่ข ึน้ ดว้ยวธิกีารทีแ่ตกตา่งอยา่ง

สรา้งสรรคแ์ละมคีณุคา่ ภายใตแ้นวคดิ Make THE Difference หรอืเปลีย่น... 

เพือ่ใหช้วีติคณุดขี ึน้      โดยมรีายละเอยีดกจิกรรม ไฟ ฟ้า อนิ 

อะบ็อกซ ์ดงันี้ 

ปี 2553 

 กล่อง FAI-FAH In-A-Box  บรรจุกิจกรรมศิลปะซ่ึงประกอบดว้ยแฟรมแคนวาส (canvas)     ที่เป็น
รูปผลงานการวาดลายเสน้ของเยาวชน “ไฟ ฟ้า” ขนาด 25 X 25 เซนติเมตร จ านวน 9 เฟรม  เพือ่
ประกอบรวมกนัแลว้เป็นภาพใหญ่จ  านวน 1 ภาพ   โดยมีอุปกรณ์ในการระบายสีอุปกรณ์ส าหรับ
การติดตั้ง  และคู่มือในการสร้างสรรคศิ์ลปะที่เขา้ใจไดง่้าย  โดยภาพวาดลายเสน้มีทั้งหมด 6 ลาย 
บรรจุคละกนั    โดยกล่อง FAI-FAH In-A-Box   ถูกส่งไปยงัสาขาทีเอ็มบี จ  านวน 5 แห่ง  และภาพ
ผลงานที่สร้างสรรคแ์ลว้เสร็จมอบแก่โรงพยาบาล 2 แห่งและศูนยเ์ด็กเล็ก 1 แห่ง ซ่ึงถือเป็น
โครงการน าร่อง 

 

ปี 2554       
 กล่อง FAI-FAH In-A-Box  บรรจุกิจกรรมศิลปะซ่ึงประกอบดว้ยแฟรมแคนวาส (canvas)    ที่เป็น

รูปผลงานการวาดลายเสน้ของเด็ก “ไฟ ฟ้า”จากคลาสเรียนศิลปะ ขนาด 25 X 25 เซนติเมตร จ านวน 

9 เฟรม  เพือ่ประกอบรวมกนัแลว้เป็นภาพใหญ่จ  านวน 1 ภาพ  และไดข้ยายไปสู่สาขาทีเอม็บ ี168 
แห่ง  แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ 84 แห่ง  และสาขาต่างจงัหวดัอีก 84 แห่ง  เพือ่เป็นการร่วมเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมยัครบ 7 รอบ 84 
พรรษา  โดยไดม้อบผลงานศิลปะ แก่โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนยเ์ด็กเล็ก เป็นตน้     ในปีน้ี มี
อาสาสมคัรพนกังานทีเอม็บีกวา่ 1,200 คน  เขา้ร่วมกิจกรรม โดยใชเ้วลารวมประมาณ   3,500 

ชัว่โมง      
 

ปี 2555 

 กล่อง FAI-FAH In-A-Box  จ านวน 800 กล่อง จดัส่งไปยงัสาขา 462 แห่งทัว่ประเทศ ภายในกล่อง
บรรจุกิจกรรมที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 2 แบบประกอบดว้ย ชุดสมุดโนต้ท ามือจากกระดาษที่ใช้



แลว้ 1 หนา้ จ านวน 100 เล่มเพือ่ส่งเสริมการใชก้ระดาษใหคุ้ม้ค่าที่สุด และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
เยาวชนในชุมชน และชุดสวนผกัรักษโ์ลกจ านวน 100 ตน้  เพือ่ช่วยเพิม่พื้นที่สีเขียวและส่งเสริมให้
เยาวชนตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัโภชนาการ โดยน าวสัดุเหลือใชม้าดดัแปลง และตกแต่ง
ตามความคิดสร้างสรรค ์ เป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มสร้างคุณค่าแก่วสัดุเหลือใชภ้ายในกล่องจะมี
ขั้นตอนและขอ้แนะน าการท ากิจกรรม พร้อมอุปกรณ์ครบครัน   ปีน้ีมีอาสาสมคัรพนกังานทีเอ็มบี
กวา่ 4,000 คน ใชเ้วลาท ากิจกรรม FAI-FAH In-A-Box  รวมกนั 24,000 ชัว่โมง เพือ่สร้างส่ิงดีๆ เพือ่
ประโยชน์ของเยาวชนกวา่ 40,000 คน ใน 500 ชุมชนทัว่ไทย       

 

ปี 2556 

 กิจกรรม FAI-FAH In-A-Box  เชิญชวนชุมชน  เยาวชน ลูกคา้และสาธารณชนทัว่ไป  ร่วมกนัน า
กระดาษเหลือใชม้าเปล่ียนเป็นส่ือการเรียนรู้ใหก้บันอ้งๆ ผูบ้กพร่องทางสายตา  โดยภายในกล่องจะ
บรรจุอุปกรณ์และขั้นตอนการท าส่ือการเรียนรู้ส าหรับผูบ้กพร่องทางสายตา ทั้งหนงัสืออกัษรเบรลล์
ตวัอกัษรภาษาองักฤษ A-Z  และหนงัสืออกัษรเบรลลส์ญัลกัษณ์ตวัเลข 0-9  ในปีน้ี             มี
อาสาสมคัรทีเอ็มบีเขา้ร่วมกวา่ 2,500 คน จากส านกังานใหญ่และสาขาทัว่ประเทศรวมกวา่ 300 

สาขา    ชัว่โมงอาสาที่ท  ากิจกรรมรวม 15,000  ชัว่โมง และสามารถส่งมอบส่ือการเรียนรู้หนงัสือ
อกัษรเบรลลภ์าษาองักฤษและตวัเลข รวมกวา่ 4,000 เล่ม แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดทัว่ประเทศ 

 

เฟสที ่2 : เปลีย่นแปลงชุมชนใหด้ขี ึน้อยา่งย ัง่ยนืเพือ่ประโยชนข์อง

ชุมชนอยา่งแทจ้รงิ 

ปี 2557     

 FAI-FAH In-A-Box ในปีน้ีเป็นปีแรกที่ต่อยอดการ “ใหค้ืน”  ดว้ยความพร้อมของพนกังาน 
โดยเฉพาะพนกังานสาขาที่จะจุดประกายและลงมือท างาน เปล่ียน ชุมชนใหดี้ขึ้นโดยเนน้ความ
ย ัง่ยนื ซ่ึงเร่ิมตน้กบั 4 ภาคธุรกิจสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยทั้ง      4 ภาคธุรกิจสาขาจะลง
มือท างานกบัชุมชนที่อยูใ่กลส้าขาเพือ่เปล่ียนแปลงชุมชนใหดี้ขึ้นอยา่งย ัง่ยนื ตั้งแต่การเขา้ไปใน
ชุมชนเพือ่ส ารวจปัญหาต่างๆ จุดประกายใหค้นในชุมชนออกมาช่วยกนั “เปล่ียน” ชุมชนร่วมกบัทีม
อาสาสมคัร  และช่วยกนัคิด วางแผน และก าหนดแนวทางในการ “เปล่ียน"  เพือ่ให้เหมาะกบัชุมชน
หรือตอบสนองความตอ้งการของชุมชนนั้น ดงันั้นอุปกรณ์ที่บรรจุลงกล่องไฟ ฟ้า       ในปีน้ีจึงเป็น
ขั้นตอนการท างานกบัชุมชนเพือ่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงใชเ้วลาท างาน
กวา่ 3 เดือน โดย FAI-FAH In-A-Box ปีน้ี มี 4  โปรเจกต ์ ไดแ้ก่  

1.โครงการคนืความสขุใหชุ้มชนชายคลองบางบวั  โดยการให ้

ความรู ้และรว่มกนัก าจดัขยะภายในชมุชนล าคลองบางบวั  จดัแรล



ลีเ่ก็บขยะ ปลกูตน้ไมแ้นวยาวเป็นรัว้รมิคลอง การเลีย้งปลาใน

กระชงัใตถ้นุบา้น ฯลฯ    

2.โครงการลดรายจา่ยเพิม่รายไดแ้กก่ลุม่แมบ่า้น กองพัน

ทหารมา้ที ่ 3 รักษาพระองค ์ ดว้ยการใหค้วามรูเ้รือ่งการท าบญัชี

ครัวเรอืน การปลกูผักไฮโดรโปนกิส ์ การท าน ้าสลดั เพือ่เป็นการ
เพิม่มลูคา่ใหผ้กัทีป่ลกู เป็นตน้    

3. โครงการลานกฬีารวมใจ    ชุมชนใตส้ะพานโซน  1  เป็นการ

ปรับปรงุลานกฬีาเกา่ที ่  ถกูทิง้รกรา้ง กลายเป็นทีท่ ิง้ขยะ และ
สง่เสรมิใหม้กีารจดัตัง้กลุม่ “เยาวชนสขีาว”  เยาวชนในพืน้ทีเ่ป็น

หัวแรงใหญใ่นการท างานรว่มกบัอาสาสมัครทเีอ็มบใีน   การ

ปรับปรงุสนามฯ และเป็นผูด้แูลสนามฯ ตอ่ไป   
 

4.โครงการรณรงคค์ดัแยกขยะ   และการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหข้ยะ

แกนั่กเรยีนโรงเรยีนราชด าร ิ โดยพนักงานภาคธรุกจิสาขาทัง้ 4 

ภมูภิาคลงมอืท างานรว่มกบัชมุชนตลอดระยะเวลา 3 เดอืน จงึเสร็จ

สิน้โครงการ  และสง่มอบใหก้บัชมุชนเป็นผูด้แูลและสานตอ่ โดยมี
อาสาสมัครเขา้รว่มโครงการรวม 692 คน ใชเ้วลาอาสาท ากจิกรรม

ราวกวา่ 2,000  ชัว่โมงและสามารถแกปั้ญหา สรา้งอาชพี         ให ้

ความรู ้ โดยเฉพาะสง่ตอ่แนวความคดิ เปลีย่น เพือ่ใหช้วีติดขี ึน้ได ้
โดยการลงมอืท าใหก้บัชมุชน 

 

ปี 2558  

FAI-FAH In–A-Box  สง่ตอ่พลงัเพือ่สานตอ่การ “ใหค้นื”  โดยความพรอ้ม

ของพนักงานสาขาจาก    ทกุภาคธรุกจิสาขารวม 9 ภาคธรุกจิสาขา

ทัว่ประเทศ รวม 18 โครงการ ภายใตแ้นวคดิการจดุประกาย “เปลีย่น 

เพือ่ใหช้มุชนดขีึน้อยา่งยัง่ยนื” โดยพนักงานสาขาจะเลอืกชมุชนที่
อยูใ่กลส้าขาทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงโดยการลงมอืวาง
แผนการท างาน แกปั้ญหาของชมุชน และลงมอืท างานดว้ยกนักบั

คนในชมุชน ตลอดระยะเวลา 3 เดอืน รวมถงึการดแูลและตอ่ยอด

โครงการภายหลงัการสง่มอบโครงการใหค้นในชมุชนดแูลตอ่เนื่อง
เพือ่ใหเ้ป็นการเปลีย่นแปลงทีย่ัง่ยนื  และยังประโยชนต์อ่คนใน
ชมุชนโดยรวมอยา่งแทจ้รงิ อาท ิ



 โครงการสหกรณ์เห็ด  เพื่อเศรษฐกิจพอเพยีง โรงเรียนวดับึงทองหลาง รามอินทรา   โดยจดัท าแปลง
เห็ดในโรงเรียนฯ  ส่งเสริมใหชุ้มชนรู้จกัการเพาะเห็ด  น าขายเป็นระบบสหกรณ์  เพือ่เป็นรายได้
เพิม่เติม 

 การส่งมอบกิจการเพื่อสังคม ให้กับกลุ่มธุรกิจ Cookie Ville   ใหมี้ความรู้เร่ืองการท าธุรกิจและ
ส่งเสริมใหเ้ป็นกิจการเพือ่สงัคม มีการจา้งงานคนในชุมชน และน ารายไดส่้วนหน่ึงไปสร้าง
ประโยชน์ใหก้บัชุมชนโดยรวม ซ่ึงอาสาสมคัรใหค้วารู้ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะการก ากบัดูแลใหมี้
การผลิตอยา่งต่อเน่ือง  ช่วยในดา้นส่งเสริมการตลาด   เพือ่เพิม่ศกัยภาพความย ัง่ยนืทางการเงินดว้ย
ตนเองไดต่้อไป 

 โครงการคลองสวย น า้ใส เคหะชุมชนรังสิต   มีการปรับภูมิทศัน์ ขดุลอกคูคลอง  ท าความสะอาดคู
คลอง ปลูกผกัเกษตรอินทรียเ์พือ่เพิม่รายไดใ้นพื้นที่ที่เคยทิ้งใหร้กร้าง  สร้างความเป็น     น ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนัของชาวชุมชนรังสิต คลอง 5 

 โครงการ Magic Mushroom  ชุมชนราชทรัพย์   ต่อยอดการรวมกลุ่มแม่บา้นที่ปลูกเห็ดจ าหน่ายอยู่
แลว้ โดยพฒันาและแปรรูปให้เกิดความหลากหลายของผลิตภณัฑจ์ากเห็ดเพือ่เพิม่มูลค่าเห็ด เพือ่
สร้างทางเลือกใหแ้ก่ลูกคา้ และเป็นการเพิม่ช่องทางการขาย พฒันาส่ือการขายใหโ้ดยการใหค้วามรู้
การท าธุรกิจแบบมืออาชีพมากขึ้น และส่งเสริมใหเ้ป็นกิจการเพือ่สงัคม  

 บางปูแลนด์พืน้ที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งชุมชนคลองยายจ๋ิว บางปูแลนด ์   ชุมชนไดมี้ความ
พยายามปรับเปล่ียนพื้นที่ และน าระบบนิเวศบริเวณชายฝ่ังทะเลของชุมชนใหก้ลบัคืนมาไดแ้ลว้โดย
ใชค้วามพยายามกวา่ 5 ปี    อาสาสมคัรทีเอ็มบไีดเ้ขา้ไปส่งเสริมความรู้เร่ืองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พร้อมกบัช่วยพฒันาพื้นที่ใหเ้ป็นสถานที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว โดยจะปรับเปล่ียนเขื่อนซีเมนตค์วาม
ยาวกวา่ 800 เมตร ให้เป็นพื้นที่ศิลปะร่วมสมยัแห่งใหม่ ของชุมชนบางปูแลนด ์         ที่จะสามารถ
ดึงดูดนกัท่องเที่ยวได ้ โดยไดเ้ตรียมความพร้อมใหช้าวชุมชนมีความรู้เร่ืองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพือ่การดูแล และใหค้วามรู้แก่นกัท่องเที่ยวที่มาชมในอนาคต  โดยชาวชุมชนสามารถมีอาชีพเสริม 
อาทิ การจดัตลาดนดัช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์ เพือ่ตอ้นรับนกัท่องเที่ยวซ่ึง     จะท าใหเ้พิม่รายไดใ้ห้
ชุมชนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง หรือท างานโรงงาน พร้อมกบัเสริมสร้างความภาคภูมิใจในพื้นที่ 
เพือ่การรักษาและดูแลใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ต่อไป   

 FAI-FAH Club  ชมรมเด็กสร้างสรรค์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา   โดยเยาวชนไฟ ฟ้า ประชาอุทิศ วชิา
ออกแบบผลิตภณัฑไ์ดน้ าเศษผา้ที่เหลือที่มีจ  านวนมาก จากโรงงานเยบ็ผา้บริเวณโดยรอบโรงเรียน 
มาสร้างเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ที่จะจ าหน่ายไดใ้นอนาคต  เพือ่สอนในชมรมเด็กสร้างสรรคท์ี่โรงเรียน
วดัพทุธบูชา และหากมีความพร้อมก็จะส่งต่อความรู้ใหชุ้มชนโดยรอบเพือ่ต่อยอดเป็นอาชีพเสริม
เพิม่รายไดใ้หค้นในชุมชน 



 โครงการรายได้อย่างยั่งยืน  กลุ่มแม่บ้านสร้างได้  ที่ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน  สุขมุวทิ  เป็นชุมชน
มุสลิม 100%   ที่มีความสามารถในศิลปะการประกอบอาหารและขนม  มารวมตวักนั โดย
อาสาสมคัรทีเอ็มบีใหค้วามรู้เร่ืองการท าธุรกิจการท าบญัชี และส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มแม่บา้น
เป็นระบบสหกรณ์ที่มีโครงสร้างการท าธุรกิจแบบมีเงินทุนหมุนเวยีนอยา่งต่อเน่ือง เพือ่เกิดความ
ย ัง่ยนืในการรวมกลุ่มแม่บา้นร่วมสร้างอาชีพประกอบอาหารและขนม 

 เด็ก-ฟ้ืน-เมอืง  เป็นโครงการต่อยอดจากการเร่ิมตน้ของเยาวชนไฟ ฟ้า จนัทน์ ที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในยา่นสาทรใต ้ โดยในปีน้ีอาสาสมคัรทีเอ็มบีใหก้ารสนบัสนุนผูป้ระกอบที่
เป็นกิจการเพือ่สงัคมดา้นการท่องเที่ยวภายใตช่ื้อ “เจอน่ี”  หรือ The Jour-ney ส าหรับต่างชาติ โดย
อาสาสมคัรร่วมกนัใหค้วามรู้ในการเร่ิมตน้ธุรกิจดา้นท่องเที่ยวในเร่ืองต่างๆ ขณะเดียวกนัก็
ท  าการศึกษาพื้นที่ในยา่นสาทรใต ้ เร่ืองความพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวโดยจดัท าป้ายบอก
ทาง   และสร้าง Wall Art  เพือ่เป็นศิลปะในพื้นที่ชุมชนดอนกุศลที่สามารถเป็นไอคอน หรือโลโก้
ชุมชนที่จะจุดประกายใหค้นในชุมชนไดต้ระหนกัถึงเร่ืองราว และความส าคญัของรากเหงา้ที่มี
คุณค่าของชุมชนเอง โดยจะด าเนินการจดัท า Wall Art ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัใหก้บัอีก 4 ชุมชนใน
ยา่นสาทรใต ้เพือ่ใหเ้ป็นจุดแวะชมท่องเที่ยว และเรียนรู้วฒันธรรมที่น่าสนใจยา่นสาทรใต ้  
ทัง้ 8 โครงการเริม่ตน้ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน และทยอยสง่มอบ

โครงการใหช้มุชนในเดอืนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ยงัมอีกี 10 

โครงการทีเ่ป็นการเปลีย่น เพือ่ใหช้วีติดขี ึน้ โดยโครงการไดเ้ริม่ตน้
ในเดอืนมถินุายน และจะสง่มอบโครงการทัง้หมดใหช้มุชนซึง่จะ

แลว้เสร็จในเดอืนตลุาคมนี้ ดว้ยความ     รว่มแรงรว่มใจของ
อาสาสมัครทเีอ็มบทีัว่ประเทศ ลกูคา้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ 

โดยเฉพาะ     คนพืน้ทีห่รอืชาวชมุชนโดยมโีครงการตา่งๆ ดังนี้ 
 

 ส่ือการเรียนรู้เพื่อน้องผู้บกพร่องทางสายตา จ.นครราชสีมา 

อาสาสมคัรทีเอ็มบไีดริ้เร่ิมระบบอาสาสมคัรที่จะเชิญชวนอาสาสมคัรชาวโคราชใหม้าช่วยกนัผลิต
ส่ือการเรียนเพือ่นอ้งตาบอดดว้ยการพมิพห์นงัสือเรียนใหน้อ้งและน าไปผลิตเป็นหนงัสืออกัษร
เบรลลเ์พือ่ใหน้อ้งๆ ไดมี้หนงัสือแบบเรียนอกัษรเบรลลไ์วใ้ชใ้นการเรียนหนงัสือซ่ึงยงัขาดแคลนอยู่
จ  านวนมาก รวมทั้งอาสาสมคัรที่จะมาช่วยกนัอ่านหนงัสือเสียงซ่ึงเป็นหนงัสือเรียนนอกเวลาให้กบั
นอ้งๆ นอกจากน้ีอาสาสมคัรทีเอม็บียงัไดร่้วมกนัพฒันาพื้นที่ส่วนต่างๆ ในโรงเรียนเพือ่ใหน้อ้งๆ ที่
ตาบอดเลือนลางสามารถมองเห็นทางเดิน ประตู บนัได เป็นตน้ เพือ่ช่วยตวัเองไดโ้ดยการติด
สญัลกัษณ์ที่จะท าใหน้อ้งๆ มองเห็นได ้ รวมถึงการซ่อมแซมและส่งมอบของเล่นในสนามเด็กเล่น 
และอุปกรณ์กีฬาใหน้อ้งๆ ไดอ้อกก าลงักายกนัดว้ย 
 



 เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนเพิ่มได้ จ.สิงห์บุรี  

โรงเรียนวดัสังฆราชาวาสนกัเรียนส่วนใหญ่ยากจนไม่ไดท้านอาหารเชา้มาโรงเรียน โรงเรียนจึง
ริเร่ิมโครงการเกษตรต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเล้ียงไก่ไข่ ปลูกผกัชนิดต่างๆ เพือ่น าผลผลิตมาท าอาหารเชา้
ใหเ้ด็กๆ ไดรั้บประทาน และถือเป็นการใหค้วามรู้และปลูกฝังนกัเรียนใหซึ้มซบัหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงดว้ย อาสาสมคัรทีเอ็มบีไดช่้วยกนัต่อยอดโครงการโดยการริเร่ิมระบบสหกรณ์
โรงเรียน จดัตั้งธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออกอยา่งถูกวธีิ ส่งเสริมการปลูกเห็ดเพือ่เพิม่รายได้
ใหก้บันกัเรียน จนโรงเรียนไดรั้บรางวลัโรงเรียนดีเด่นระดบัประเทศในเวลาต่อมา 

 สืบสานวิถีชุมชนผ้าทอไทยญวน จ.สระบุรี 

กลุ่มอาชีพสตรีทอผา้บา้นตน้ตาลยงัคงสืบสานวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวไทยญวน โดยการ
อนุรักษผ์า้ทอมือจ าหน่าย ดว้ยเศรษฐกิจและเงินทุนจ ากดัท าใหก้ลุ่มแม่บา้นประสบปัญหาจ าหน่าย
ผา้ไดน้อ้ยลง อาสาสมคัรทีเอ็มบีจึงช่วยแกปั้ญหาโดยการตกแต่งศูนยจ์  าหน่ายผา้ใหส้วยงามดึงดูด
นกัท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน ้ าบา้นตน้ตาล บูรณะสถานที่ทอผา้ใหส้ะอาดถูกสุขลกัษณะ และเด็กๆ 
ไฟ ฟ้า จนัทน์ จากคลาสแฟชัน่มาใหค้วามรู้เร่ืองคู่สีเพือ่ใหป้้าๆ ทอผา้ไดส้วยงามสีสนัทนัสมยัขึ้น 
รวมถึงการจดัตั้งธนาคารฝ้ายเพือ่ใหเ้ป็นแหล่งทุนที่ป้าๆ จะมาหยบิยมืและเพิม่พนูใหธ้นาคารฝ้าย
เป็นที่พึ่งพงิในยามที่มีรายไดน้อ้ยได ้ต่อไป 
 

 ป่าน้อยในเมืองใหญ่ทีสั่นลมจอย จ.เชียงใหม่ 

ชุมชนที่เป็นชนเผา่พื้นที่สูง เผา่ลีซอ เผา่มูเซอ เป็นชุมชนที่ใหค้วามส าคญักบัวถีิชีวติดั้งเดิมของชน
เผา่ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัยากจนมีอาชีพรับจา้ง และผลิตของท ามือจ าหน่าย เร่ิมมีการส่งเสริมการเกษตร
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส าคญัเป็นชุมชนที่อยูก่บัป่า อาสาสมคัรทีเอ็มบีจึงไดริ้เร่ิม
เสน้ทางเดินป่าเพือ่ศึกษาธรรมชาติใหก้บัชุมชนโดยมีอาสาสมคัร และชาวชุมชนกวา่ 500 คนร่วมกนั
ปลูกตน้ไมก้วา่ 1.000 ตน้เพือ่เพิม่ความอุดมสมบูรณ์ใหผ้นืป่า จดัอบรมมคัคุเทศกน์อ้ยใหเ้ด็กๆ 
โรงเรียนบา้นโป่งนอ้ยเพือ่ใหมี้รายไดเ้สริม โดยหวงัวา่ผนืป่าที่อาสาสมคัรทีเอ็มบีไดร่้วมกนัปลูกจะ
ช่วยดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหม้าเยอืนชุมชนสนัลมจอยและส่งผลใหชุ้มชนมีรายไดเ้พิม่ขึ้นสร้างความ
ย ัง่ยนืใหก้บัชุมชนไดใ้นระยะยาว 
 

 Home Stay @ บ้านร่องปลายนา จ.เชียงราย  
ชุมชนบา้นร่องปลายนามีการรวมตวักนัเพือ่สร้างจุดแขง็ของชุมชน มีผลิตภณัฑชุ์มชนต่างๆ เช่น ผา้
พื้นเมือง ขา้วปลอดสารพษิ สมุนไพรไทย เคร่ืองป้ันดินเผาจนพฒันาชุมชนเป็นโฮมสเตยเ์ปิดรับ
นกัท่องเที่ยวเพือ่เรียนรู้วถีิชุมชนแต่ประสบปัญหานกัท่องเที่ยวลดลงท าใหร้ายไดข้องชาวชุมชน



ลดลงตามไปดว้ยอาสาสมคัรทีเอ็มบีจึงไดร่้วมกนัพฒันาสินคา้ชุมชนใหมี้มาตรฐานมากขึ้น เชิญผูมี้
ความรู้มาใหค้วามรู้เพิม่เติมแก่แม่บา้นกลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้ สร้างตราสินคา้ใหเ้พิม่ความน่าเช่ือถือและ
สร้างช่องทางการตลาดที่จะโปรโมทใหบ้า้นร่องปลายนาเป็นที่สนใจของนกัท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ ์
และผสานความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายนกัทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์รวมถึงบริษทัทวัร์ให้รู้จกักบัความ
น่าสนใจของชุมชนบา้นร่องปลายนาเพือ่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหก้ลบัมาสร้างรายไดใ้หชุ้มชนอยา่ง
ย ัง่ยนือีกคร้ัง   
 

  เกษตรยั่งยืน เพื่อชุมชนคลองเจริญ 2  จ.อุดรธานี 

“ชุมชนเรายิง่กวา่ถูกรางวลัที่ 1 อีกที่ทีเอม็บีมาส่งเสริมพวกเรา” แม่ผดัประธานชุมชนคลองเจริญ 2 
กล่าวกบัพวกเราในวนัส่งมอบโครงการ ดว้ยอาสาสมคัรทีเอ็มบีไดร่้วมกนัส่งเสริมการปลูกผกัปลอด
สารพษิเพือ่จ  าหน่าย การรณรงคใ์หค้วามรู้เร่ืองปุ๋ ยอินทรีย ์ การท าน ้ าหมกัชีวภาพจากใบยาสูบ และ
ส่งเสริมการเล้ียงกบ เล้ียงปลาในกระชงั ดว้ยพื้นที่ไม่มากแต่น ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ที่เพือ่
สร้างรายไดท้ี่ย ัง่ยนืใหก้บัชาวชุมชน โดยพร้อมที่จะเป็นศูนยเ์รียนรู้ใหก้บัชุมชนอ่ืนๆ ไดล้งมือ
เปล่ียน เพือ่ให้ชีวติดีขึ้นอยา่งย ัง่ยนืเช่นเดียวกบัชุมชนคลองเจริญ 2  ดว้ย 

 

 ปุ๋ ยชวา ชาวท่าคา รักษ์ส่ิงแวดล้อม จ.ราชบุรี 

ตลาดน ้ าท่าคาเป็นตลาดน ้ าโบราณที่ยงัคงวถีิชีวติของชาวสวนที่จะพายเรือมาขายของกนัในวนัที่น ้า
ขึ้นซ่ึงอุปสรรคส าคญัของการสญัจรทางน ้ าของชาวสวนคือผกัตบชวาที่มีจ  านวนมาก ดว้ยลกัษณะ
ภูมิประเทศของชุมชนท่าคาที่เป็นแอ่งกระทะยิง่ท  าใหผ้กัตบชวาไหลเขา้มาขวางคลองเป็นจ านวน
มากสร้างปัญหาใหช้าวท่าคาเป็นอยา่งยิง่ อาสาสมคัรทีเอ็มบีจึงไดส้นบัสนุนใหน้ าผกัตบชวาสวะที่
ขวางคลองมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัชาวสวนโดยน ามาท าเป็นปุ๋ ยอินทรียไ์วใ้ชใ้นสวน และสร้าง
เป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่ใหชุ้มชนใกลเ้คียงมารับความรู้และน าไปท าใหเ้กิดประโยชน์เพือ่ชาวท่าคาและ
ชุมชนใกลเ้คียงจะไดช่้วยกนัเก็บผกัตบชวามาท าเป็นปุ๋ ย นอกจากผกัตบชวาจะลดลงแลว้ชาวบา้นยงั
ไดล้ดรายจ่ายเพิม่รายไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

 

 พลิกผืนดนิเกษตรพอเพียง จ.สุราษฎร์ธานี 

คนในชุมชนบา้นบางกลว้ยส่วนใหญ่มีอาชีพประมง ท าสวน และรับจา้งซ่ึงส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ย
อาสาสมคัรทีเอ็มบไีดรั้บความร่วมมือจากผูน้ าชุมชนที่อุทิศพื้นที่เพือ่เป็นศูนยเ์รียนรู้เกษตรเพือ่
ชุมชนบา้นบางกลว้ยทั้งดา้นการปลูกผกัปลอดสารพษิ หรือเล้ียงปลาในบ่อไวท้านหรือเพือ่ขายเพิม่



รายได ้ โดยจะมีวทิยากรผูมี้ความรู้มาใหค้วามรู้เร่ืองการปลูกผกั การเล้ียงปลา รวมถึงการท าปุ๋ ย
อินทรียเ์พือ่ลดการใชปุ้๋ ยเคมีในสวนส่งผลใหคุ้ณภาพชีวติดีขึ้น 

 

 เปร้ียวจ๊ีดไร้สารตอ้งมะนาวโคกขี้หนอน จ.ชลบุรี 

ชุมชนโคกขี้หนอนเป็นชุมชนที่คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าบ่อเล้ียงปลา รับจา้งทัว่ไปซ่ึงยงัมี
รายไดน้อ้ย อาสาสมคัรทีเอ็มบีจึงไดส่้งเสริมใหป้ลูกมะนาวเพือ่เพิม่รายไดใ้หก้บัชุมชน อีกทั้งยงัเป็น
การลดรายจ่ายครัวเรือนไดอี้กทางหน่ึง และยงัเป็นศูนยเ์รียนรู้ใหก้บัชุมชนอ่ืนไดเ้ขา้มาเรียนรู้เร่ือง
การพึ่งพาตนเอง และการปลูกมะนาวไร้สารเคมีไดอี้กดว้ย  

 

 สวนหยอ่มศุภสารรังสรรค ์ศูนยส์ร้างสุขภาพเพือ่ชาวหาดใหญ่ จ.สงขลา 

 สวนหยอ่มขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองหาดใหญ่ ซ่ึงเป็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนไม่ไดรั้บการดูแล
หรือปรับปรุง สนามกีฬาช ารุดจนใชง้านไม่ได ้ท าใหช้าวชุมชนเซียนต้ึงและชุมชนใกลเ้คียงไม่
สามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นที่ได ้อาสาสมคัรทีเอ็มบีจึงร่วมกบัชาวชุมชนเซียนต้ึงร่วมกนับูรณะ
สนามบาสใหมี้สภาพพร้อมใชง้านเพือ่ให้เยาวชนไดม้าเล่นกีฬาสร้างเสริมสุขภาพที่ดีห่างไกลยาเสพ
ติด 

ทัง้ 18 โครงการส าเร็จลงไดด้ว้ยปณธิานทีอ่าสาสมัครทเีอ็มบทีกุ

คนยดึมั่น เปลีย่น เพือ่ใหช้วีติดขี ึน้ TMB Make THE Difference ดว้ย

ความรว่มแรงรว่มใจของอาสาสมัครทีเ่ป็นพนักงานสาขาซึง่เป็น
เจา้ของโครงการในการรเิริม่โครงการรว่มกบัชมุชน ท างานรว่มกนั
กวา่ 3 เดอืนเต็ม และดว้ยความสนับสนุนจากอาสาสมัครจาก

ส านักงานใหญท่ีจ่ดักจิกรรมระดมเงนิเพือ่น าไปใชใ้นโครงการ
ตา่งๆ ทัง้ 18 โครงการรวมถงึการรว่มเป็นอาสาสมัครในวันสง่มอบ

โครงการใหก้บัชมุชนเพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้อยา่ง
ยัง่ยนื 
 

ภาพทีเ่ห็นในวันทีโ่ครงการถกูสง่มอบใหช้มุชนอยา่งสมบรูณแ์ลว้
นอกจากรอยยิม้ มติรภาพ ความตืน้ตนั ความสขุใจของทัง้ผูใ้หแ้ละ
ผูรั้บแลว้ สิง่ทีอ่าสาสมัครทเีอ็มบตีอบเป็นเสยีงเดยีวกนัคอื เชือ่
แลว้วา่พลงันัน้เปลีย่น เพือ่ใหช้วีติดขี ึน้ไดอ้ยา่งยัง่ยนืจรงิๆ TMB 
Make THE Difference 



  
 

 


