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สมเด็็จำพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี หรือื สมเด็็จำยา่ 
ทรืงก่่อต้ั้�ง มููลนิิธิิแมูฟ้่้าหลวง ในิพรืะบรืมูรืาชููปถ้ัมูภ์์ 

โดยพรืะรืาชูทานิพรืะรืาชูทรืพ้ย์ส่่วนิพรืะองค์์ 100,000 บาท เมูื�อว้นิท่� 29 เมูษายนิ 2515 
เพื�อแก้่ปญัหา “เจ็บ็ จ็นิ ไมูรู่ื”้ ของปรืะชูาชูนิ



สมเด็็จำพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี หรือื สมเด็็จำย่า 
ทรืงก่่อต้ั้�ง มููลนิิธิิแมูฟ้่้าหลวง ในิพรืะบรืมูรืาชููปถ้ัมูภ์์ 

โดยพรืะรืาชูทานิพรืะรืาชูทรืพ้ย์ส่่วนิพรืะองค์์ 100,000 บาท เมูื�อว้นิท่� 29 เมูษายนิ 2515 
เพื�อแก้่ปญัหา “เจ็บ็ จ็นิ ไมูรู่ื”้ ของปรืะชูาชูนิ

พระบาทสมเด็็จำพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมพิลอด็ลุยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรืงพรืะก่รุืณาโปรืดเก่ล้าโปรืดก่รืะหมูอ่มูให้ 

สมเด็็จำพระกนิษฐาธิิราชเจำา้ กรมสมเด็็จำพระเทพรตันราชสุด็าฯ สยามบรมราชกมุารี
เปน็ินิายก่กิ่ตั้ติั้มูศัก้่ดิ� เมูื�อป ี2539 จ็นิปจั็จุ็บน้ิ 

พรืะองค์์ย้งค์งทรืงงานิสื่บทอดพรืะรืาชูปณิธิานิของส่มูเด็จ็ย่าอย่างต่ั้อเนืิ�อง
 เพื�อส่รืา้งปรืะโยชูน์ิให้ก้่บปรืะชูาชูนิและส่รืา้งแรืงบน้ิดาลใจ็ให้ค์นิรุืน่ิใหมู่

เปน็ิพลเมูอืงท่�มูค่์วามูรืบ้ผิิดชูอบต่ั้อส้่งค์มู 



มูลูนิิธิิแมู่ฟ้า้หลวง ในิพระบรมูราชูปูถัมัูถ์ั ออกเดินิิทางบนิเส้น้ิทาง

ส้ายการพัฒนิา นิับจากจุดิเริ�มูต้้นิท่�ส้มูเดิ็จพระศร่นิครินิทราบรมูราชูชูนินิ่

มู่พระราชูปณิิธิานิท่�จะพลิกชู่วิต้ชูาวไทยภููเขาในิถิั�นิทุรกันิดิารให้ประกอบ

อาชู่พสุ้จริต้ ต้ั�งแต้่ปี 2515 เป็นิต้้นิมูา ก่อนิท่�แนิวคิดิเร่�องการพัฒนิาทาง

เล่อกจะเป็นิท่�รู้จักแพร่หลาย  

เป้าหมูายส้ำาคัญของ ‘ศาส้ต้ร์พระราชูา’ ของพระบาทส้มูเดิ็จ

พระบรมูชูนิกาธิิเบศร มูหาภููมูิพลอดิุลยเดิชูมูหาราชู บรมูนิาถับพิต้ร 

และ ‘ต้ำาราแมู่ฟ้้าหลวง’ ของส้มูเด็ิจพระศร่นิครินิทราบรมูราชูชูนิน่ิ 

คอ่ นิำาพาให้คนิหลุดิพน้ิจากวงจร ‘เจ็บ จนิ ไมูรู้่’ เพ่�อพ่�งพาต้นิเองไดิอ้ยา่ง

มู่ศักดิิ�ศร่

ต้ลอดิ 47 ปีท่�ผ่่านิมูา การดิำาเนิินิงานิของมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ 

ค่อยๆ ขยับจากการปลูกพ่ชูทดิแทนิยาเส้พติ้ดิ สู้่การพัฒนิาทางเล่อกในิ

การดิำารงชู่วิต้อย่างยั�งย่นิท่�ส้ร้างความูส้มูดิุลระหว่างเศรษฐกิจ ส้ังคมู และ

ส้ิ�งแวดิล้อมู และในิชู่วง 2-3 ปีท่�ผ่่านิมูา ไดิ้ขยายขอบเขต้ครอบคลุมูการ

แก้ปัญหายาเส้พติ้ดิในิบริบทเมู่องอย่างเต็้มูตั้ว ณิ โครงการร้อยใจรักษ์ 

ต้ำาบลทา่ต้อนิ อำาเภูอแมู่อาย จงัหวัดิเชู่ยงใหมู่ เน่ิ�องด้ิวยส้ถัานิการณ์ิปญัหา

ยาเส้พต้ิดิในิปัจจุบันิแพร่ระบาดิในิรูปแบบของส้ารเส้พต้ิดิส้ังเคราะห์  

ทั�งการผ่ลิต้ การจำาหนิ่าย และการลำาเล่ยง โดิยเฉพาะบริเวณิภูาคเหน่ิอ

ต้อนิบนิของไทยซึ่่�งก่อความูเส้ย่หายอันิประเมิูนิค่าไมู่ได้ิแกป่ระเทศ จง่ควร

นิำาแนิวทางปฏิบัิต้ท่ิ�ดิข่องการพัฒนิาทางเลอ่กมูาประยุกต์้ใชู้ในิบริบทเมูอ่ง

ดิว้ย เพ่�อส้ร้างภูมููคิุมู้กนัิและลดิความูเส้่�ยงไมูใ่หชู้มุูชูนิกลบัไปข้องเก่�ยวกบั

ยาเส้พต้ิดิและส้ิ�งผ่ิดิกฎหมูายอ่�นิๆ  

ในิขณิะเดิ่ยวกันิ ในิฐานิะผู่้ผ่ลักดิันินิโยบายด้ิานิการพัฒนิาท่�ยั�งย่นิร่วมูกับหุ้นิส่้วนิการพัฒนิาระดัิบชูาติ้ผ่่านิเวท่การประชุูมู

ระดิับส้ากลอย่างต่้อเน่ิ�อง มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ได้ิก้าวจากเวท่ด้ิานิยาเส้พติ้ดิ ในิการประชุูมูคณิะกรรมูาธิิการยาเส้พติ้ดิแห่ง

ส้หประชูาชูาต้ิ (Commission on Narcotic Drugs-CND) ไปยังเวท่ดิ้านิอาชูญากรรมูและนิิต้ิธิรรมู ในิการประชูุมูคณิะกรรมูาธิิการ

ส้หประชูาชูาต้ิว่าดิ้วยการป้องกันิอาชูญากรรมูและความูยุติ้ธิรรมูทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal 

Justice-CCPCJ) ส้มูัยท่� 28 ณิ กรุงเว่ยนินิา ส้าธิารณิรัฐออส้เต้ร่ย เพ่�อลดิปัญหาอาชูญากรรมูทั�วโลกโดิยโครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ 

เป็นิต้ัวอย่างท่�เนิ้นิการพัฒนิาศักยภูาพชูุมูชูนิ ปลูกจิต้ส้ำานิ่กท่�ดิ่ เคารพต้่อกฎระเบ่ยบของชูุมูชูนิ ซึ่่�งจะชู่วยส้่งเส้ริมูการแก้ปัญหาดิ้านิ

อาชูญากรรมูและยาเส้พต้ิดิอย่างยั�งย่นิ 

จาก พ.ศ.  2531 ท่�มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ เริ�มูโครงการพัฒนิาทางเล่อกท่�ดิอยตุ้ง จังหวัดิเชู่ยงราย สู้่การแก้ปัญหาส้ารเส้พต้ิดิ

ส้ังเคราะห์ในิบริบทเมู่อง ณิ โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดิเชู่ยงใหมู่ และขยายไปยังเวท่ส้ำาคัญในิต่้างประเทศ มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ  

เชู่�อมูั�นิว่าศาส้ต้ร์พระราชูาและต้ำาราแมู่ฟ้้าหลวง ค่อ แส้งไฟ้นิำาทางท่�ส้ร้างความูมูั�นิคงและความูยั�งย่นิอย่างไร้พรมูแดินิ แมู้ในิพ่�นิท่�

และยุคส้มูัยท่�เปล่�ยนิไป

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ประธิานิกรรมูการ

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวง ในิพระบรมูราชููปถััมูภู์

สารจำากประธิานกรรมการ



สารจำากเลขาธิิการ

การดิำาเนิินิงานิของมูลูนิธิิิแมูฟ่้า้หลวง ในิพระบรมูราชููปถัมัูภูเ์กอ่บ 

5 ทศวรรษท่�ผ่่านิมูา ไดิ้พิสู้จนิ์ให้เห็นิเป็นิท่�ประจักษ์แล้วว่าแนิวทางการ

พัฒนิาศักยภูาพคนิให้พ่�งต้นิเองไดิ้ และอยู่ร่วมูกับส้ิ�งแวดิล้อมูอย่างพ่�งพา

อาศยัท่�พระบาทส้มูเดิจ็พระบรมูชูนิกาธิิเบศร มูหาภูมููพิลอดิลุยเดิชูมูหาราชู 

บรมูนิาถับพิต้ร และส้มูเดิ็จพระศร่นิครินิทราบรมูราชูชูนินิ่ไดิ้พระราชูทานิ

แก่พส้กนิิกรชูาวไทยเป็นิภููมิูคุ้มูกันิท่�ส้ำาคัญท่�สุ้ดิท่ามูกลางส้ถัานิการณิ์โลก

ท่�เปล่�ยนิแปลงอย่างรวดิเร็วในิปัจจุบันิ โดิยเฉพาะวิกฤต้ส้ิ�งแวดิล้อมู 

ซึ่่�งนัิบเป็นิปญัหาใหญ่ท่�ส้ง่ผ่ลกระทบถ่ังประชูากรโลกทุกคนิ ไมู่วา่จะอาศัย

อยู่ในิภููมูิภูาคใดิ ไมู่ว่าจะในิบริบทส้ังคมูเมู่องหร่อส้ังคมูชูนิบท และไมู่ว่า

จะยากดิ่มู่จนิเท่าไรก็ต้ามู

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ เดิินิหน้ิาส้านิต่้องานิพัฒนิาต้ามูแนิวพระ

ราชูดิำาริอย่างต่้อเน่ิ�อง โดิยเฉพาะมิูต้ิส้ิ�งแวดิล้อมู ดิ้วยต้ระหนัิกดิ่ว่าการ

ดิำาเนินิิชู่วิต้ของคนิย่อมูสั้มูพนัิธ์ิและส่้งผ่ลต่้อความูเจริญหร่อเส่้�อมูถัอยของ

ธิรรมูชูาต้ิอย่างไมู่อาจแยกขาดิจากกันิไดิ้ 

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ มูุ่งมูั�นิในิการเป็นิองค์กรท่� เป็นิมูิต้รต้่อ 

ส้ิ�งแวดิล้อมู กิจกรรมูหนิ่�งท่�ดิำาเนิินิมูาอย่างต้่อเน่ิ�องต้ั�งแต้่ พ.ศ. 2555 ค่อ 

การจัดิการขยะอย่างยั�งย่นิ ณิ  โครงการพัฒนิาดิอยตุ้ง (พ่�นิท่�ทรงงานิ)  

อันิเนิ่�องมูาจากพระราชูดิำาริ จังหวัดิเชู่ยงราย ซึ่่�งส้ามูารถัลดิขยะสู้่บ่อ 

ฝัังกลบลงไดิ้เร่�อยๆ จนิไมู่มู่ขยะสู้่บ่อฝัังกลบเลย (zero waste to landfill) 

ในิ พ.ศ. 2562 ดิ้วยความูร่วมูมู่อร่วมูใจจากพนิักงานิมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ 

กว่า 1,800 คนิ และนิักท่องเท่�ยวท่�มูาดิอยตุ้ง     

ส้่วนิในิดิ้านิธุิรกิจเพ่�อสั้งคมู แบรนิดิ์ดิอยตุ้งมู่เป้าหมูายการ 

ปฏิิบัติ้งานิท่�ส้่งผ่ลกระทบต้่อส้ิ�งแวดิล้อมูให้นิ้อยท่�สุ้ดิ ดิ้วยหลัก ‘ใชู้นิ้อย’ ค่อ ลดิการใชู้พลังงานิประเภูทใชู้แล้วหมูดิไป และ  

‘ปล่อยน้ิอย’ ค่อ ลดิการปล่อยมูลพิษสู้่ส้ิ�งแวดิล้อมู ต้ลอดิจนิดิำาเนิินิงานิต้ลอดิกระบวนิการบนิหลักคิดิเศรษฐกิจหมูุนิเว่ยนิ  

(Circular Economy) เพ่�อให้ธิุรกิจของเรามู่ส้่วนิชู่วยให้โลกใบนิ่�ดิ่ข่�นิกว่าเดิิมู

ความูมูั�นิคงดิ้านิเศรษฐกิจ ส้ังคมู ส้ิ�งแวดิล้อมูของชูุมูชูนิเป็นิแรงผ่ลักดิันิส้ำาคัญให้เจ้าหนิ้าท่�มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ส้่บส้านิ 

พระราชูปณิิธิานิอย่างไมู่ย่อท้อ โดิยมู่เป้าหมูายปลายทางค่อคุณิภูาพชู่วิต้ท่�ดิ่ของชูุมูชูนิ ต้ลอดิจนิความูอุดิมูส้มูบูรณิ์ของส้ิ�งแวดิล้อมู

เพ่�อโลกในิวันิพรุ่งนิ่�ท่� “คนิอยู่ไดิ้ ป่าก็อยู่ไดิ้”

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
เลขาธิิการ

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวง ในิพระบรมูราชููปถััมูภู์

สารจำากประธิานกรรมการ



1. หมู่อมูราชูวงศ์ดิิศนิัดิดิา ดิิศกุล ประธิานิกรรมูการ

2. ท่านิผู่้หญิงบุต้ร่ ว่ระไวทยะ กรรมูการ และเลขาธิกิาร

3. นิายนิคร พงค์นิ้อย กรรมูการ

4. นิายบรรยง พงษ์พานิิชู กรรมูการ และเหรญัญกิ

5. นิางส้าวภูาวนิา เนิ่ยมูลอย กรรมูการ และเลขานุิการ

6. คุณิหญิงพวงร้อย ดิิศกุล ณิ อยุธิยา กรรมูการ

7. หมู่อมูหลวงดิิศปนิัดิดิา ดิิศกุล  กรรมูการ

8. นิายจิทัศ ศรส้งครามู  กรรมูการ

9. นิายวิรไท ส้ันิต้ิประภูพ  กรรมูการ

10. นิายฐาปนิ ส้ิริวัฒนิภูักดิ่ กรรมูการ

11. นิายมูนิูญ ส้รรค์คุณิากร กรรมูการ

12. นิางกุลภูัทรา ส้ิโรดิมู กรรมูการ

13. นิายพิพัฒพงศ์ อิศรเส้นิา ณิ อยุธิยา กรรมูการ

14. นิางส้าวบุรณิ่ รัชูไชูยบุญ กรรมูการ

1. นิายอภูิลาศ โอส้ถัานินิท์ ท่�ปร่กษามููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ

2. นิายเชู่�ยวชูาญ เค่ยงศิริ ท่�ปร่กษามููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ

3. นิายฤกษ์ ศยามูานินิท์ ท่�ปร่กษามููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ

4. นิายสุ้เมูธิ ต้ันิต้ิเวชูกุล ท่�ปร่กษามููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ

5. พลเอก แป้ง มูาลากุล ณิ อยุธิยา ท่�ปร่กษามููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ

6. นิางปัทมูา เพชูรเร่ยง ท่�ปร่กษาดิ้านิกฎหมูาย 

 มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ

1. Mr. Alessandro Calvani ท่�ปร่กษาประธิานิกรรมูการ 

2. นิายรอมู หิรัญพฤกษ์  ท่�ปร่กษาประธิานิกรรมูการ

3. นิายบุญชูอบ สุ้ทธิมูนิัส้วงษ์ ท่�ปร่กษาประธิานิกรรมูการ

1. นิางส้าวต้้องใจ ธินิะชูานิันิท์ ท่�ปร่กษาคณิะกรรมูการบรหิาร

2. นิายอภูิรามู จันิทรเส้นิ  ท่�ปร่กษาคณิะกรรมูการบรหิาร

พันธิกิจำ
ผิล้ก่ด้นิให้เกิ่ดก่ารืพ้ฒนิาท่�ย้�งยืนิทางเศัรืษฐกิ่จ็ ส้่งค์มู ว้ฒนิธิรืรืมู 

และสิ่�งแวดล้อมู ด้วยก่ารืปฏิิบติ้ั้ก่ารืพ้ฒนิาก่ารื บูรืณาก่ารืค์วามูรืว่มูมูอื 
ก่ารืให้ค์ำาปรืกึ่ษา และก่ารืฝึกึ่อบรืมู และส่่งเส่รืมิูให้ก่ารืพ้ฒนิา

ตั้ามูตั้ำารืาแมูฟ่้า้หลวง เปน็ิแนิวทางพ้ฒนิาก่รืะแส่หล้ก่ของปรืะเทศัไทย

วิิสัยทัศน์
มููลนิิธิิแมูฟ่้า้หลวง ในิพรืะบรืมูรืาชููปถ้ัมูภ์์ 

มุูง่พ้ฒนิาชุูมูชูนิ ส้่งค์มู สิ่�งแวดล้อมู และว้ฒนิธิรืรืมู 
ตั้ามูหล้ก่ก่ารืทรืงงานิของส่มูเด็จ็ย่า 

เพื�อส่รืา้งค์วามูสุ่ข ค์วามูย้�งยืนิ และค์วามูมู้�นิค์ง

คณะกรรมการ และคณะที�ปรกึษา
มูลนิธิิแม่ฟ้า้หลวิง ในพระบรมราชูปถัมภ์ู

คณะกรรมการมูลนิธิิแมฟ่้า้หลวิงฯ คณะที�ปรกึษามูลนิธิิแม่ฟ้า้หลวิงฯ

คณะที�ปรกึษาประธิานกรรมการ

คณะที�ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร
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พันธิกิจำ
ผิล้ก่ด้นิให้เกิ่ดก่ารืพ้ฒนิาท่�ย้�งยืนิทางเศัรืษฐกิ่จ็ ส้่งค์มู ว้ฒนิธิรืรืมู 

และสิ่�งแวดล้อมู ด้วยก่ารืปฏิิบติ้ั้ก่ารืพ้ฒนิาก่ารื บูรืณาก่ารืค์วามูรืว่มูมูอื 
ก่ารืให้ค์ำาปรืกึ่ษา และก่ารืฝึกึ่อบรืมู และส่่งเส่รืมิูให้ก่ารืพ้ฒนิา

ตั้ามูตั้ำารืาแมูฟ่้า้หลวง เป็นิแนิวทางพ้ฒนิาก่รืะแส่หล้ก่ของปรืะเทศัไทย

วิิสัยทัศน์
มููลนิิธิิแมูฟ่้า้หลวง ในิพรืะบรืมูรืาชููปถ้ัมูภ์์ 

มุูง่พ้ฒนิาชุูมูชูนิ ส้่งค์มู สิ่�งแวดล้อมู และว้ฒนิธิรืรืมู 
ตั้ามูหล้ก่ก่ารืทรืงงานิของส่มูเด็จ็ย่า 

เพื�อส่รืา้งค์วามูสุ่ข ค์วามูย้�งยืนิ และค์วามูมู้�นิค์ง
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เส้นทางแมฟ่้า้หลวิง

2515
• ส้มูเด็ิจพระศร่นิครนิิทราบรมูราชูชูนิน่ิทรงก่อตั้�ง “มลูนธิิิส่่งเส่รมิผลผลติ

 ชาวเขาไทย ในพระอุปถัมัภ์์ส่มเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี”  

2516
• เปิดิร้านิจำาหนิ่ายผ่ลิต้ภูัณิฑ์์จากภููมูิปัญญาชูาวไทยภููเขาแห่งแรก

 ท่�จังหวัดิเชู่ยงใหมู่ 

2517
• จัดิโครงการอบรมูเยาวชูนิชูาวไทยภููเขาในิถัิ�นิห่างไกลให้มู่

 โอกาส้เข้ารับการศ่กษาในิโรงเร่ยนิท่�จังหวัดิเชู่ยงราย และเร่ยนิรู้

 การใชู้ชู่วิต้อยู่ร่วมูกับผู่้อ่�นิ ชู่วยเหล่อเก่�อกูลกันิและส้ร้างผู่้นิำา

 ชูุมูชูนิจากการพักอาศัยร่วมูกันิ ณิ ไร่แมู่ฟ้้าหลวง ต้.รอบเว่ยง 

 อ.เมู่องเชู่ยงราย 

2528
• มูลูนิธิิิส่้งเส้รมิูผ่ลผ่ลติ้ชูาวเขาไทยฯ เปล่�ยนิชู่�อเป็นิ “มลูนธิิิแม่ฟ้้าหลวง 

 ในพระราชูปถัมัภ์์ส่มเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี”

2530
• ส้มูเดิ็จพระศร่นิครินิทราบรมูราชูชูนินิ่เส้ดิ็จพระราชูดิำาเนิินิไป

 ทอดิพระเนิต้รพ่�นิท่�บริเวณิหน่ิวยอนุิรกัษต์้น้ินิำ�า 31 ดิอยต้งุ เพ่�อส้รา้ง

 ท่�ประทับและพ่�นิท่�ทรงงานิ โดิยมู่พระราชูดิำารัส้ว่า “ฉัันจะปลูกป่า

 บนดอยตุง” จ่งเป็นิจุดิเริ�มูต้้นิของโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้�นที�

 ทรงงาน) อันเน้�องมาจากพระราชดำาริ และพระต้ำาหนิักดิอยตุ้ง

2531
• รัฐบาลเริ�มูโครงการปลูกป่าเฉลิมูพระเก่ยรต้ิ 9,900 ไร่ เนิ่�องในิ

 วโรกาส้ท่�ส้มูเดิ็จพระศร่นิครินิทราบรมูราชูชูนินิ่ เจริญพระชูนิมูายุ

 ครบ 90 พรรษา

2515 2517 25302516 2528 2531
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2532
• ก่อต้ั�งบริษัท นิวุต้ิ จำากัดิ เพ่�อปลูกป่าเศรษฐกิจในิพ่�นิท่�โครงการ

 พัฒนิาดิอยตุ้งฯ เนิ่�องในิวโรกาส้ส้มูเดิ็จพระศร่นิครินิทรา

 บรมูราชูชูนินิ่เจริญพระชูนิมูายุครบ 90 พรรษา โดิยมู่ผู่้ถั่อหุ้นิ 

 6 บริษัท ไดิ้แก่ ส้ำานิักงานิทรัพย์ส้ินิพระมูหากษัต้ริย์ บริษัท

 มูิต้ซึุ่ยแอนิดิ์คัมูปนิ่ (ไทยแลนิดิ์) จำากัดิ ธินิาคารไทยพาณิิชูย์ 

 จำากดัิ (มูหาชูนิ) ธินิาคารเอเชู่ย จำากดัิ (มูหาชูนิ) บรษิทั เอ่�อชููเกย่รต้ิ 

 จำากัดิ และธินิาคารซึู่มูิโต้โมู มูิต้ซึุ่ย แบงกิ�ง คอร์ปอเรชูั�นิ 

 โดิยผู่ถ้ัอ่หุน้ิไมูร่บัเงนิิต้น้ิคน่ิ และใหน้ิำากำาไรไปใชูใ้นิการพฒันิาส้งัคมู

 และชูุมูชูนิต้่อไป จ่งเป็นิการดิำาเนิินิงานิธิุรกิจเพ่�อส้ังคมูเต้็มูรูปแบบ

 แห่งแรกของประเทศไทย

2533
• ก่อต้ั�ง “ศูนย์ส่่งเส่ริมอาชีพหัตถักรรมเพ้�อฝึึกอบรมการทอผ้าและ

 เย็บผ้า” ปัจจุบันิใชู้ชู่�อว่า “ศูนย์ผลิตและจำาหน่ายงานม้อ” โดิยเปิดิ

 ร้านิจำาหนิ่ายส้ินิค้าแห่งแรกท่�โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ ปัจจุบันิ

 ค่อร้านิ “ดอยตุงไลฟ้์ส่ไตล์”

2535
• ส้ร้าง “ส่วนรุกขชาติแม่ฟ้้าหลวง (ดอยช้างมูบ)” เพ่�อรวบรวมู

 และอนิุรักษ์พันิธิุ์ไมู้หายาก อาทิ กุหลาบพันิปี กล้วยไมู้พ่�นิเมู่อง 

 และส้ร้างงานิให้ชูุมูชูนิในิพ่�นิท่�แนิวต้ะเข็บชูายแดินิไทย-เมู่ยนิมูา

 ซึ่่�งเคยเป็นิเส้้นิทางลำาเล่ยงยาเส้พต้ิดิ

• ก่อต้ั�งศูนิย์บำาบัดิยาเส้พต้ิดิท่�บ้านิผ่าหมู่ เพ่�อให้ผู่้ต้ิดิยาประมูาณิ 

 500 คนิ กลับค่นิสู้่ส้ังคมูไดิ้อย่างมู่ศักดิิ�ศร่และมู่ทางเล่อกในิการ

 ประกอบอาชู่พท่�สุ้จริต้และมูั�นิคง

2536
• พระบาทส้มูเด็ิจพระบรมูชูนิกาธิิเบศร มูหาภููมิูพลอดุิลยเดิชูมูหาราชู 

 บรมูนิาถับพิต้ร และส้มูเดิ็จพระนิางเจ้าส้ิริกิต้ิ� พระบรมูราชูินิ่นิาถั 

 พระบรมูราชูชูนินิ่พันิปีหลวง เส้ดิ็จพระราชูดิำาเนิินิมูายัง 

 ส่วนรุกขชาติแม่ฟ้้าหลวง (ดอยช้างมูบ) โดิยพระบาทส้มูเดิ็จ

 พระบรมูชูนิกาธิิเบศร มูหาภูมููพิลอดิลุยเดิชูมูหาราชู บรมูนิาถับพติ้ร

 ไดิ้พระราชูทานิชู่�อจุดิชูมูวิวท่�สู้งสุ้ดิของเท่อกเขานิางนิอนิว่า 

 “ส่ิริแลเมียนมา”

2532 25352533 2536
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2537 25432538 2539 2541 2545

2537
• ส้ร้างโรงคั�วกาแฟ้และโรงงานิแปรรูปแมูคคาเดิเมู่ย เพ่�อต้่อยอดิ

 การปลูกป่าเศรษฐกิจให้ยั�งย่นิ

2538
• เปิดิร้านิคาเฟ้่ดิอยตุ้งแห่งแรกท่�โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ 

 จังหวัดิเชู่ยงราย

2539
• หลังจากส้มูเดิ็จพระศร่นิครินิทราบรมูราชูชูนินิ่ส้วรรคต้ 

 พระบาทส้มูเด็ิจพระบรมูชูนิกาธิิเบศร มูหาภูมููพิลอดุิลยเดิชูมูหาราชู 

 บรมูนิาถับพิต้ร มู่พระมูหากรุณิาธิิคุณิรับมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ 

 ไว้ในิพระบรมูราชููปถัมัูภ์ู และทรงพระกรุณิาโปรดิเกล้าโปรดิกระหมู่อมู

 ให้ส้มูเดิ็จพระกนิิษฐาธิิราชูเจ้า กรมูส้มูเดิ็จพระเทพรัต้นิราชูสุ้ดิาฯ  

 ส้ยามูบรมูราชูกุมูาร่ ทรงเป็นินิายกกิต้ต้ิมูศักดิิ�จนิปัจจุบันิ

2541
• เริ�มูการพัฒนิาการศ่กษาท่�โรงเร่ยนิบ้านิขาแหย่งพัฒนิา ในิพ่�นิท่�

 โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ โดิยใชู้การเร่ยนิการส้อนิแบบทฤษฎ่ 

 ส้ร้างองค์ความูรู้ดิ้วยต้นิเอง (Constructionism)

2543
• องค์การเพ่�อการศ่กษา วิทยาศาส้ต้ร์ และวัฒนิธิรรมู

 แห่งส้หประชูาชูาต้ิ (UNESCO) เฉลิมูพระเก่ยรต้ิยกย่อง

 ส้มูเด็ิจพระศร่นิครนิิทราบรมูราชูชูนิน่ิให้เป็นิ “บุคคลส่ำาคญัของโลก”

• โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ มู่รายไดิ้เล่�ยงต้นิเองจากการทำาธิุรกิจ

 เพ่�อส้ังคมูภูายใต้้แบรนิดิ์ดิอยตุ้ง ท่�ประกอบดิ้วย 5 หนิ่วยธิุรกิจ 

 ไดิ้แก่ หัต้ถักรรมู อาหารแปรรูป เกษต้ร คาเฟ้่ และท่องเท่�ยว 

2545
• เริ�มูโครงการ “ดอยตุง 2” (2545-2547) ท่�หมูู่บ้านิหย่องข่า รัฐฉานิ 

 ส้าธิารณิรัฐแห่งส้หภูาพเมู่ยนิมูา เป็นิโครงการแรกของโครงการ

 ขยายผ่ลต้่างประเทศ

• United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) มูอบป้าย

 ต้ดิิส้นิิค้าท่�มู่ต้ราส้ญัลกัษณ์ิ UNODC และข้อความูรบัรองว่า “รายได้

 จากการขายผลติภ์ณัฑ์์นี�มส่ี่วนส่นบัส่นนุให้โลกปลอดจากยาเส่พตดิ”

• หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิิการมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ 

 (ต้ำาแหนิ่งในิขณิะนิั�นิ) ไดิ้รับเล่อกให้เป็นิส้มูาชูิกคณิะกรรมูการ

 อำานิวยการ ส้ำานิกังานิยาเส้พต้ดิิแห่งส้หประชูาชูาต้แิละอาชูญากรรมู 

 (UNODC) ในิการประเมูินิการพัฒนิาทางเล่อก (UNODC Steering 

 Committee on Thematic Evaluation on Alternative Development)
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2549
• เริ�มูโครงการ “ดอยตุง 3” (2549-2555) ท่�จังหวัดิบัลคห์ 

 ส้าธิารณิรัฐอิส้ลามูอัฟ้กานิิส้ถัานิ

• เริ�มูโครงการ “ดอยตุง 4” (2549-2553) ท่�จังหวัดิอาเจะห์  

 ส้าธิารณิรัฐอินิโดินิ่เซึ่่ย

• ร่วมูกับมููลนิิธิิชูัยพัฒนิาขยายพ่�นิท่�ปลูกป่าถัาวรเฉลิมูพระเก่ยรต้ิ

 ไปยังบ้านิปูนิะ ต้ำาบลเทอดิไทย อำาเภูอแมู่ฟ้้าหลวง จังหวัดิเชู่ยงราย  

 โดิยใชู้หลักการปลูกป่าแบบไมู่ปลูก

• กาแฟ้ดิอยตุ้งไดิ้รับการข่�นิทะเบ่ยนิส้ิ�งบ่งชู่�ทางภููมูิศาส้ต้ร์ 

 (Geographical Indication) จากกรมูทรัพย์ส้ินิทางปัญญา

 กระทรวงพาณิิชูย์

2551
• ผ่ลักดิันิให้แนิวทางการพัฒนิาทางเล่อกในิการดิำารงชู่วิต้ท่�ยั�งย่นิ

 ของประเทศไทยอยู่ในิมูต้ิของคณิะมูนิต้ร่เศรษฐกิจและส้ังคมู

 แห่งส้หประชูาชูาต้ิท่� 2008/16

2546 2549 25512548

2546
• นิำาการเร่ยนิการส้อนิแบบมูอนิเต้ส้ซึ่อร่ (Montessori) มูาใชู้ท่�

 โรงเร่ยนิบ้านิขาแหย่งพัฒนิา ในิพ่�นิท่�โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ 

 ส้ำาหรับการศ่กษาชู่วงประถัมูวัย เพ่�อพัฒนิาให้เดิ็กเป็นิศูนิย์กลาง

 การเร่ยนิรู้ เต้ร่ยมูความูพร้อมูพ่�นิฐานิและปลูกฝัังอุปนิิส้ยัการเร่ยนิรู้

• ร่วมูมู่อกับมููลนิิธิิ Japan International Friendship and Welfare 

 Foundation (JIFF) ต้ั�งศูนิย์ฝัึกอบรมูทางการแพทย์เพ่�อพัฒนิา

 ทกัษะให้บุคลากรแพทย์ พร้อมูส้นิบัส้นุินิด้ิานิอุปกรณ์ิทางการแพทย์

 แก่ประเทศส้มูาชูิกอนิุภูาคกลุ่มูแมู่นิำ�าโขง 4 ประเทศ ไดิ้แก่ ลาว 

 เมู่ยนิมูา เว่ยดินิามู และไทย

2548
• พระบาทส่มเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณิะทรงดิำารงพระ

 อิส้ริยยศท่�ส้มูเดิ็จพระบรมูโอรส้าธิิราชูฯ ส้ยามูมูกุฎราชูกุมูาร) 

 ทรงเป็นิประธิานิในิพิธิ่เปิดิ “หอฝึ่�น อุทยานส่ามเหลี�ยมทองคำา”

• ร่วมูกับมููลนิิธิิส้ยามูกัมูมูาจล ดิำาเนิินิโครงการปลูกป่าถัาวร 

 เฉลมิูพระเก่ยรติ้ (ปลกูป่าแก้จนิ) ท่�บ้านิปางมูะหนัิ ต้ำาบลเทอดิไทย  

 อำาเภูอแมู่ฟ้้าหลวง จังหวัดิเชู่ยงราย โดิยใชู้หลักการปลูกป่า

 แบบปลูกเส้ริมู 
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2552
• หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิิการมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ 

 (ต้ำาแหนิ่งในิขณิะนิั�นิ) ไดิ้รับเล่อกจาก Schwab Foundation for 

 Social Entrepreneurship ให้เป็นิหน่ิ�งในิผู้่ประกอบการเพ่�อส้งัคมู

 ด่ิเด่ินิส้ำาหรับภูาคพ่�นิเอเชู่ยต้ะวันิออก และเอเชู่ยต้ะวันิออกเฉ่ยงใต้้ 

 ประจำาปี 2552 

• ร่วมูกับมููลนิิธิิปิดิทองหลังพระ ส้่บส้านิแนิวพระราชูดิำาริ 

 เริ�มูโครงการบูรณิาการแก้ไขปัญหาและพัฒนิาพ่�นิท่�จังหวัดินิ่านิ

 ต้ามูแนิวพระราชูดิำาริ (2552-2556) ครอบคลุมู 21 หมูู่บ้านิ 

 3 อำาเภูอ ในิจังหวัดินิ่านิ ไดิ้แก่ อำาเภูอท่าวังผ่า อำาเภูอส้องแคว 

 และอำาเภูอเฉลิมูพระเก่ยรต้ิ

2554
• เริ�มูโครงการ “ดอยตุง 5” (2554-2560) ท่�อำาเภูอเยนิันิชูอง 

 ภูาคมูะกวย ส้าธิารณิรัฐแห่งส้หภูาพเมู่ยนิมูา

• เริ�มู ”โครงการกล้า...ดี”: ฟ้้�นฟู้คุณภ์าพชีวิตผู้ประส่บภ์ัย

 อย่างยั�งย้น” ในิพ่�นิท่� 13 จังหวัดิ ไดิ้แก่ พิษณิุโลก พิจิต้ร 

 นิครส้วรรค์ อุทัยธิานิ่ ชูัยนิาท ลพบุร่ ส้ิงห์บุร่ อ่างทอง 

 พระนิครศร่อยุธิยา นิครปฐมู นิครนิายก ปทุมูธิานิ่ และนินิทบุร่  

 เพ่�อฟ้้�นิฟู้อาชู่พให้เกษต้รกรหลังนิำ�าลดิจากเหตุ้การณิ์นิำ�าท่วมูใหญ่

 ในิภูาคกลางของประเทศ

2555
• เริ�มูโครงการ “ดอยตุง 6” (2555-2560) ท่�จังหวัดิท่าข่�เหล็ก 

 และจังหวัดิเมู่องส้าดิ รัฐฉานิ ส้าธิารณิรัฐแห่งส้หภูาพเมู่ยนิมูา

• ส้มูัชูชูาใหญ่ส้หประชูาชูาต้ิรับ “แนวปฏิิบัติส่ากลว่าด้วยการ

 พัฒนาทางเล้อก” ซึ่่�งเริ�มูต้้นิจากการประชูุมู ICAD 

 ท่�โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ ในิปี 2554 ว่าเป็นิแนิวทางการดิำาเนิินิ 

 โครงการพัฒนิาท่�มู่ประส้ิทธิิภูาพในิการแก้ปัญหาและต้อบโจทย์

 ความูต้้องการของชูุมูชูนิไดิ้อย่างแท้จริงและยั�งย่นิ

2556
• เริ�มู “โครงการปลูกป่า ส่ร้างคน บนวิถัีพอเพียง รักษาต้นนำ�า 

 บรรเทาอุทกภ์ัย จังหวัดน่าน” (2556-2560) ครอบคลุมูพ่�นิท่� 

 250,000 ไร่ เพ่�อต้่อยอดิการ “ปลูกคนิ” ท่�เริ�มูดิำาเนิินิโครงการ

 ต้ั�งแต้่ พ.ศ. 2552

• ดิำาเนิินิโครงการของส้ำานิักงานิข้าหลวงใหญ่ผู่้ล่�ภูัยแห่ง

 ส้หประชูาชูาต้ิ (The United Nations High Commissioner for 

 Refugees: UNHCR) ในิการส้ำารวจข้อมููลผู่้พลัดิถัิ�นิในิพ่�นิท่�พักพิง

 ชูั�วคราว 9 แห่งต้ลอดิแนิวชูายแดินิไทย-เมู่ยนิมูา ครอบคลุมู

 ผู่้พลัดิถัิ�นิ 130,000 คนิ เพ่�อให้ทราบข้อมููลประชูากรปัจจุบันิ

 และความูต้้องการในิการดิำารงชู่วิต้ในิอนิาคต้
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2557
• มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ไดิ้รับรางวัลนิิเคอิเอเชู่ย (Nikkei Asia) จาก

 หนิงัส่้อพมิูพ์และส้ำานิกัข่าวนิิเคอิของประเทศญ่�ปุ่นิ ในิฐานิะองค์กร

 ยอดิเย่�ยมูของเอเชู่ยดิ้านิการพัฒนิาชูุมูชูนิและวัฒนิธิรรมู 

2558
• ส่มเด็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมส่มเด็จพระเทพรัตนราชสุ่ดาฯ 

 ส่ยามบรมราชกมุาร ีมู่รับส้ั�งในิการประชูุมูคณิะกรรมูการมููลนิิธิิ

 แมู่ฟ้้าหลวงฯ ให้โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ เข้าไปผ่ลักดิันิ

 และพัฒนิาการเร่ยนิการส้อนิภูาษาไทยในิโรงเร่ยนิในิอำาเภูอ 

 แมู่ฟ้้าหลวง ซึ่่�งเป็นิพ่�นิท่�ข้างเค่ยงโครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ

• ร่วมูกับมููลนิิธิิปิดิทองหลังพระฯ จัดิทำาโครงการซึ่่อมูแซึ่มูปรับปรุง 

 เส้ริมูฝัาย อ่างเก็บนิำ�าและการส้่งนิำ�าดิ้วยระบบท่อในิจังหวัดินิ่านิ 

 โดิยมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ อบรมูให้ความูรู้ และดิูแลการดิำาเนิินิงานิ

 ซึ่่อมูแซึ่มูฝัาย 663 ต้ัว ครอบคลุมูพ่�นิท่�การเกษต้ร 100,000 ไร่ 

 กระจายอยู่ในิแต้่ละอำาเภูอในิจังหวัดินิ่านิ ส้ร้างรายไดิ้ให้เกษต้รกร

 เพิ�มูข่�นิ 600 ล้านิบาทต้่อปี

• กาแฟ้ดิอยตุ้งไดิ้รับการข่�นิทะเบ่ยนิส้ิ�งบ่งชู่�ทางภููมูิศาส้ต้ร์ 

 (Geographical Indication) จากส้หภูาพยุโรป

2559
• ร่วมูกับส้ำานิกังานิคณิะกรรมูการการศ่กษาขั�นิพ่�นิฐานิ (ส้พฐ.) 

 กระทรวงศ่กษาธิิการ เริ�มูโครงการพัฒนิาการจัดิการเร่ยนิรู้

 ส้ำาหรับเดิ็กท่�ไมู่ใชู้ภูาษาไทยเป็นิภูาษาแมู่ ให้แก่โรงเร่ยนิ

 ในิต้ำาบลเทอดิไทย ต้ำาบลแมู่ส้ลองนิอก ต้ำาบลแมู่ส้ลองในิ 

 และต้ำาบลแมู่ฟ้้าหลวง อำาเภูอแมู่ฟ้้าหลวง จังหวัดิเชู่ยงราย 

 โดิยมู่เป้าหมูาย 26 โรงเร่ยนิ ระหว่าง พ.ศ. 2560-2564 

• เริ�มูดิำาเนิินิการขยายการพัฒนิาและจัดิการระบบนิำ�าในิอำาเภูอ

 แมู่ฟ้้าหลวง 

• ร่วมูมู่อกบัรฐับาลเยอรมูนัิและหน่ิวยงานิด้ิานิการพฒันิา

 เยอรมูันิ (GIZ) ภูายใต้้โครงการ “Global Partnership on Drug 

 Policies and Development” (GPDPD) เพ่�อให้คำาปร่กษาแก่

 ประเทศท่�ประส้บปัญหาการปลูกพ่ชูเส้พต้ิดิและอ่�นิๆ ท่�เก่�ยวข้อง
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2560
• เริ�มูโครงการความูร่วมูมู่อระหว่างภูาคเอกชูนิและมููลนิิธิิ

 ประกอบด้ิวย มูลูนิิธิ ิ4 มูลูนิิธิิ ได้ิแก่ มูลูนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ 

 มููลนิิธิิปิดิทองหลังพระฯ มููลนิิธิิรากแก้ว และมููลนิิธิิมูั�นิพัฒนิา 

 ภูาคเอกชูนิ 10 บริษัท ไดิ้แก่ บริษัท เคร่อเจริญโภูคภูัณิฑ์์ จำากัดิ 

 บรษิทั ไทยเบฟ้เวอเรจ จำากัดิ (มูหาชูนิ) บรษิทั เทส้โก้ โลต้สั้ จำากดัิ 

 บรษิทั นิำ�าต้าลมิูต้รผ่ล จำากดัิ บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัู�นิ จำากดัิ 

 (มูหาชูนิ) บริษัท ประชูารัฐ รักส้ามูัคค่ (ประเทศไทย) จำากัดิ 

 บริษัท ปูนิซึ่่เมูนิต้์ จำากัดิ (มูหาชูนิ) ธินิาคารไทยพาณิิชูย์ จำากัดิ 

 (มูหาชูนิ) ธินิาคารกรุงศร่อยุธิยา จำากดัิ (มูหาชูนิ) และบรษิทั  

 ยนิูิล่เวอร์ ไทยเทรดิดิิ�ง จำากัดิ เพ่�อบูรณิาการการทำางานิในิพ่�นิท่�จริง 

 และผ่ลักดิันิให้เกิดิการทำางานิร่วมูกันิเพ่�อการพัฒนิาท่�ยั�งย่นิต้ามู

 แนิวพระราชูดิำาริ “ศาส้ต้ร์พระราชูา” และ “ต้ำาราแมู่ฟ้้าหลวง” 

2561
• ส่มเด็จพระเจ้าลูกเธิอ เจ้าฟ้้าพัชรกิติยาภ์า นเรนทิราเทพยวดี 

 กรมหลวงราชส่าริณสี่ริพิชัร มหาวัชรราชธิิดา เส้ด็ิจพระราชูดิำาเนิินิ

 ไปทรงต้รวจเย่�ยมูการดิำาเงินิงานิโครงการร้อยใจรักษ์ หลังจากเริ�มู

 ดิำาเนิินิโครงการเมู่�อเดิ่อนิพฤศจิกายนิ 2560 ในิพ่�นิท่�ต้ำาบลท่าต้อนิ 

 อำาเภูอแมู่อาย จังหวัดิเชู่ยงใหมู่ 

• โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ ประส้บความูส้ำาเร็จด้ิานิการบรหิารจดัิการ

 ขยะภูายในิพ่�นิท่�โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ ส้ามูารถัลดิปรมิูาณิขยะ

 ท่�ไปสู้บ่่อฝัังกลบได้ิเป็นิศนูิย์ (Zero Waste to Landfill) 

2562
• ร่วมูประชูุมูเชูิงปฏิิบัต้ิการขับเคล่�อนิแผ่นิปฏิิบัต้ิการดิ้านิการแก้ไข

 ปัญหายาเส้พต้ดิิชูายแดินิภูาคเหน่ิอแบบเบ็ดิเส้ร็จ (พ.ศ. 2562-2565)  

 ร่วมูกับศูนิย์อำานิวยการป้องกันิและปราบปรามูยาเส้พต้ิดิแห่งชูาต้ิ 

 กระทรวงยุต้ิธิรรมู นิำาไปสู้่การขับเคล่�อนิแผ่นิอย่างเป็นิรูปธิรรมู

 และมู่ประส้ิทธิิภูาพ 

• ร่วมูกับส้าธิารณิรัฐแห่งส้หภูาพเมู่ยนิมูาเปิดิ “ฝัายนิำ�าเหมูย” 

 ณิ เมู่องลินิ จังหวัดิท่าข่�เหล็ก แก้ปัญหานิำ�าท่วมูและนิำ�าแล้ง

• ร่วมูกบัหน่ิวยทนัิต้กรรมูพระราชูทานิในิพระบาทส้มูเด็ิจพระเจ้าอยูห่วั 

 คณิะทันิต้แพทยศาส้ต้ร์ จุฬาลงกรณิ์มูหาวิทยาลัย มููลนิิธิิ

 ปิดิทองหลังพระฯ จังหวัดิยะลา และส้ำานิักงานิส้าธิารณิสุ้ขจังหวัดิ

 ยะลา จัดิโครงการคลินิิกทันิต้กรรมูเคล่�อนิท่�เฉลิมูพระเก่ยรต้ิฯ 

 ประจำาปี 2562 รักษาและให้ความูรู้เร่�องสุ้ขภูาพปากและฟ้ันิแก่

 ประชูาชูนิในิพ่�นิท่�ฟ้ร่ ณิ อำาเภูอบันินิังส้ต้า จังหวัดิยะลา นิับเป็นิ

 การจัดิโครงการฯ ในิพ่�นิท่� 3 จังหวัดิชูายแดินิใต้้เป็นิครั�งท่� 2 

 โดิยไดิ้รับความูร่วมูมู่อจากภูาคส้่วนิต้่างๆ เป็นิอย่างดิ่ 

2560
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• มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ร่วมูลงนิามูในิบันิท่กข้อต้กลงความูร่วมูมู่อกับ 

 ส้ำานิักงานิพัฒนิาเทคโนิโลย่อวกาศและภููมูิส้ารส้นิเทศ (องค์การ 

 มูหาชูนิ) หร่อ GISTDA ในิงานิ “Thailand Space Week 2019”  

 เพ่�อนิำาเทคโนิโลย่อวกาศและภููมูิส้ารส้นิเทศ มูาใชู้ในิการวางแผ่นิ 

 และต้ิดิต้ามูผ่ลพัฒนิาพ่�นิท่� ในิโครงการพัฒนิาต้่างๆ ของมููลนิิธิิฯ  

• ดิอยตุ้งไดิ้รับการประกาศให้เป็นิ 1 ในิ 10 สุ้ดิยอดิแหล่งท่องเท่�ยว

 ทางวัฒนิธิรรมูของไทย โดิยกระทรวงวัฒนิธิรรมู 

• ร่วมูจัดิส้ัมูมูนิาวิชูาการในิหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการจัดการ

 เรียนรู้ภ์าษาไทย ส่ำาหรับเด็กที�ไม่ใช้ภ์าษาไทยเป็นภ์าษาแม่” 

 ข่�นิเป็นิครั�งแรก เพ่�อแลกเปล่�ยนิเร่ยนิรู้กระบวนิการและทักษะ

 การเร่ยนิการส้อนิภูาษาไทยในิเดิ็กประถัมูให้มู่ประส้ิทธิิภูาพ

 มูากยิ�งข่�นิ จากประส้บการณิ์จริงของครูผู่้ปฏิิบัต้ิหนิ้าท่�จาก

 โรงเร่ยนิต้้นิแบบในิพ่�นิท่�โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ และโรงเร่ยนิ 

 ขยายผ่ลการพัฒนิารวมูทั�งส้ิ�นิ 39 โรงเร่ยนิ 

• นิำาผ่ลิต้ภูัณิฑ์์แฟ้ชูั�นิของธิุรกิจเพ่�อส้ังคมูแบรนิดิ์ดิอยตุ้ง 

 คอลเลกชูันิ “Autumn/Winter 2018-2019” ร่วมูจัดิแส้ดิงในิงานิ

 ดิ่ไซึ่นิ์ระดิับโลก Milan Design Week 2019 ณิ กรุงมูิลานิ 

 ส้าธิารณิรัฐอิต้าล่ เพ่�อเผ่ยแพร่การพัฒนิาหัวข้อ “ผ้าทอม้อไทย

 ร่วมส่มัย” ส้ะท้อนิวิถั่หัต้ถักรรมูชูุมูชูนิดิอยตุ้ง ดิ้วยการส้ร้างส้รรค์

 ผ่ลิต้ภูัณิฑ์์จากวัส้ดิุธิรรมูชูาต้ิ เป็นิมูิต้รต้่อส้ิ�งแวดิล้อมู และ 

 ส้ร้างความูยั�งย่นิให้กับส้ังคมู จนิเป็นิท่�ยอมูรับในิวงการแฟ้ชูั�นิ

 ระดิับส้ากล 

• นิำาผ่ลิต้ภูัณิฑ์์แฟ้ชูั�นิของธิุรกิจเพ่�อส้ังคมูแบรนิดิ์ดิอยตุ้ง ท่�ไดิ้รับ

 รางวัล DEmark Award Winner 2019 ไปจัดิแส้ดิงในิงานิ  

 “Thai Textile: A Touch of Thai” ภูายใต้้ “โครงการเผยแพร่

 ศิลปวัฒนธิรรมไทยในต่างประเทศ” เส้้นิทางประเทศญ่�ปุ่นิ

 จัดิโดิยกระทรวงวัฒนิธิรรมู ร่วมูกับหนิ่วยงานิรัฐและเอกชูนิ
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• โค์รืงก่ารืพ้ฒนิาทางเลือก่
 เพื�อชูวิ่ตั้ค์วามูเปน็ิอยู่ท่�ย้�งยืนิ   
 ไทย-เมูย่นิมูา
 - พื�นิท่�หนิองตั้ะยา อำาเภ์อพินิเลา   
  รืฐ้ฉานิ
 - พื�นิท่� จ็ง้หว้ดท่าข่�เหล็ก่ รืฐ้ฉานิ

โครงการต้นแบบ

โครงการขยายผล
ต่างประเทศ

อทุยานศลิปะวัิฒนธิรรม
แมฟ่้า้หลวิง

โครงการพัฒนาด็อยตงุ 
(พ้�นที�ทรงงาน) 

อนัเน้�องมาจำากพระราชด็ำาริ

หอฝิ่่� น 
อทุยานสามเหลี�ยมทองคำา

โครงสรา้งการด็ำาเนินงาน มูลนิธิิแมฟ่้า้หลวิง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ู ในป ี2562



มููลนิิธิิแมูฟ่้า้หลวง ในิพระบรมูราชููปถััมูภ์์ 17

• โค์รืงก่ารืศักึ่ษาและพ้ฒนิาก่ารืปลกู่ชูานิำามูน้ิ
 และพืชูนิำามูน้ิอื�นิๆ หมููบ่า้นิปางมูะห้นิ และปูนิะ 
 ตั้ำาบลเทอดไทย อำาเภ์อแมูฟ่้า้หลวง 
 จ็ง้หว้ดเชูย่งรืาย

• โค์รืงก่ารืปลกู่ปา่ ส่รืา้งค์นิ บนิวิถ่ัพอเพ่ยง 
 รืก้่ษาต้ั้นินิำา บรืรืเทาอทุก่ภ้์ย อำาเภ์อส่องแค์ว 
 อำาเภ์อท่าว้งผิา และอำาเภ์อเฉลิมูพรืะเก่่ยรืติั้ 
 จ็ง้หว้ดน่ิานิ

• โค์รืงก่ารืรือ้ยใจ็รืก้่ษ์ ตั้ำาบลท่าตั้อนิ 
 อำาเภ์อแมูอ่าย จ็ง้หว้ดเชูย่งใหมู่

โครงการขยายผล
ในประเทศ

การผลักดั็น
เชิงนโยบาย

มหาวิิทยาลัย
ที�มีชีวิิต

การเผยแพร่
องค์ควิามรู้
ในวิงกว้ิาง

โครงการขยายผล
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1.เป้าหมายและตัวิชี�วัิด็การลด็ก๊าซเรอ้นกระจำกที�เกี�ยวิข้องกับการด็ำาเนินธุิรกิจำ
 และการบรหิารจำดั็การเพ้�อลด็ภูาวิะโลกรอ้นและการเปลี�ยนแปลงสภูาพภููมอิากาศ

การปล่อยก๊าซเรอ้นกระจำก

ตารางแสด็งการปล่อยก๊าซเรอ้นกระจำกของมูลนิธิิแมฟ่้า้หลวิงฯ ในช่วิงป ี2562

นิอกจากน่ิ� มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ยังมู่การชูดิเชูยก๊าซึ่เร่อนิกระจกท่�เกิดิข่�นิ 

โดิยการส้นัิบส้นุินิคาร์บอนิเครดิติ้จากองคก์รท่�ลดิการปล่อยก๊าซึ่เร่อนิกระจก และจัดิ

กิจกรรมูท่�มู่การปล่อยคาร์บอนิเป็นิศนูิย์ (Carbon Neutral Event) อาท ิงานิส่้ส้นัิแห่ง

ดิอยตุ้ง ครั�งท่� 6 ชู่วงเดิ่อนิธิันิวาคมู 2561 - มูกราคมู 2562

มูลูนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ เก็บข้อมูลูปริมูาณิการ

ปล่อยก๊าซึ่เร่อนิกระจก หร่อ Carbon Footprint of 

Organization (CFO) จากกจิกรรมูการดิำาเนิินิงานิ

ขององค์กร ทั�งกระบวนิการทำางานิของพนัิกงานิ 

และการผ่ลิต้ส้ินิค้า เชู่นิ การใชู้ไฟ้ฟ้้า การใชู้ 

เชู่�อเพลงิในิการผ่ลติ้และการเดินิิทาง เพ่�อประเมูนิิ

ผ่ลกระทบทางส้ิ�งแวดิล้อมู โดิยชู่�วัดิจากปริมูาณิ 

การปล่อยและการดูิดิกลับก๊าซึ่เร่อนิกระจก  

(Greenhouse Gas Emissions and Removals)  

ในิหน่ิวยของก๊าซึ่คาร์บอนิไดิออกไซึ่ด์ิเท่ยบเท่า  

โดิยพร้อมูเปิดิเผ่ยข้อมูลูการปล่อยก๊าซึ่เร่อนิกระจก

ขององค์กรอย่างต้รงไปต้รงมูา เพ่�อแส้ดิงให้เห็นิ

ว่าการทำางานิของเราส้ร้างผ่ลกระทบต่้อส้ิ�งแวดิล้อมู

อย่างไร และเรามุู่งมูั�นิท่�จะลดิการปล่อยก๊าซึ่ 

เร่อนิกระจกอย่างต่้อเน่ิ�อง ทั�งน่ิ� ในิปี  2562  

มูลูนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ปล่อยก๊าซึ่เร่อนิกระจกทั�งส้ิ�นิ 

5,985 ตั้นิคาร์บอนิไดิออกไซึ่ด์ิเท่ยบเท่า

 

โครงการพัฒนาด็อยตงุฯ

มูลนิธิิแมฟ่้า้หลวิงฯ สำานักงานกรุงเทพ

หอฝิ่่� น อทุยานสามเหลี�ยมทองคำา

โครงการรอ้ยใจำรกัษ์

รา้นด็อยตงุไลฟ้ส์ไตล์/ คาเฟ้ด่็อยตุง

โครงการขยายผลจำงัหวัิด็น่าน

โครงการพัฒนาอ้�นๆ

อทุยานศลิปะวัิฒนธิรรมแมฟ่้า้หลวิง

รวิม

1,815.04

128.77

10.38

220.45

13.64

115.33

67.40

7.53

2,378.54

2,269.89

497.95

438.43

33.09

205.76

18.74

-

60.12

3,565.98

4,106.04

634.07

493.41

255.89

221.05

134.23

70.80

69.12

5,984.61

สถานที�

ขอบเขต 3
แหล่งอ้�นๆ

เช่น การใช้ปุ�ย 
การใช้กระด็าษ

ขอบเขต 2
การใชไ้ฟ้ฟ้้า

ขอบเขต 1
การเผาไหม้

เช้�อเพลิง

ปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซ

เรอ้นกระจำก
รวิม

21.11

7.35

2.60

2.34

1.65

0.16

3.40

1.47

40.08

หมายเหตุ ต้ัวเลขดิังกล่าวมูาจากการคำานิวณิต้ามูระเบ่ยบวิธิ่การขององค์การบริหารก๊าซึ่เร่อนิกระจก (องค์การมูหาชูนิ) และอยู่ระหว่างการรอทวนิส้อบและรับการรับรอง
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มูลูนิิธิแิมูฟ่้า้หลวงฯ ดิำาเนิินิงานิดิา้นิการพฒันิา โดิยมูเ่ปา้หมูายเพ่�อพฒันิาคุ�ณิภูาพชู่วติ้ของผู่ค้นิควบคูไ่ปกบัการใชู้ทรัพยากร

อันิมู่ค่าของชูุมูชูนิให้เกิดิประโยชูนิ์สู้งสุ้ดิ มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ต้ระหนิักถั่งผ่ลกระทบจากส้ภูาวะโลกร้อนิท่�มู่ส้าเหตุ้จากการปล่อยก๊าซึ่

เร่อนิกระจกในิชูั�นิบรรยากาศ จากการเก็บข้อมููลการปล่อยก๊าซึ่เร่อนิกระจกขององค์กร (CFO) ข้างต้้นิ มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ จ่งให้

ความูส้ำาคญัอยา่งมูากต่้อการลดิการปล่อยก๊าซึ่เร่อนิกระจกผ่า่นิการจัดิกจิกรรมูต่้างๆ ท่�เก่�ยวขอ้งกบัส้ิ�งแวดิล้อมู เชู่นิ โครงการหมููบ้่านิ

เข่ยว โครงการต้อบปัญหาส้ิ�งแวดิล้อมู กิจกรรมู 5 ส้ กิจกรรมู Big Cleaning Day กิจกรรมูกล่องข้าวนิ้อยกู้โลกหร่อการให้บริการ

ย่มูกล่องข้าวแก่พนิักงานิเพ่�อซึ่่�ออาหารกลางวันิแทนิการใชู้บรรจุภูัณิฑ์์ใชู้ครั�งเดิ่ยวทิ�ง เพ่�อส้่งเส้ริมูให้พนิักงานิต้ระหนิักถั่งปัญหาและ

ส้ามูารถันิำาวิธิ่การไปปรับใชู้ให้ส้อดิคล้องกับงานิและชู่วิต้ประจำาวันิ

2. การลด็การปล่อยก๊าซเรอ้นกระจำกภูายในองค์กร

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ มูุ่งมูั�นิดิำาเนิินิงานิอย่างเป็นิมูิต้รต้่อส้ิ�งแวดิล้อมู ดิ้วยหลักปฏิิบัต้ิการ “ใชู้นิ้อย” ค่อ ลดิการใชู้พลังงานิจาก

ฟ้อส้ซึ่ิลซึ่่�งเป็นิพลังงานิประเภูทท่�ใชู้แล้วหมูดิไป ไมู่ส้ามูารถัหาพลังงานิอ่�นิมูาทดิแทนิไดิ้ และ “ปล่อยนิ้อย” ค่อ ลดิการปล่อยมูลพิษ

สู้่ส้ิ�งแวดิล้อมู จนิกระทั�ง ในิปี 2562 ความูเข้มูของการใชู้พลังงานิ (Energy Intensity) หร่อส้ัดิส้่วนิของพลังงานิท่�ใชู้ต้่อรายไดิ้ ลดิลง

ร้อยละ 36 เมู่�อเท่ยบจากปีฐานิ (ปี 2557) และเพิ�มูการใชู้พลังงานิหมูุนิเว่ยนิเป็นิร้อยละ 45 ในิปี 2561 และมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ไดิ้

เขา้รว่มูโครงการลดิกา๊ซึ่เร่อนิกระจกภูาคส้มูคัรใจต้ามูมูาต้รฐานิของประเทศไทย (T-VER) โดิยองคก์ารบริหารจดัิการกา๊ซึ่เร่อนิกระจก 

(องคก์ารมูหาชูนิ) ซึ่่�งได้ิรบัความูรว่มูมูอ่จากพนัิกงานิ และชูาวบา้นิในิพ่�นิท่�เปน็ิอยา่งดิ ่พร้อมูต้ั�งเปา้เปน็ิองคก์รท่�ปลอ่ยกา๊ซึ่เร่อนิกระจก

เป็นิศูนิย์ในิอนิาคต้ โดิยการชูดิเชูยปริมูาณิก๊าซึ่เร่อนิกระจกท่�ปล่อยทั�งหมูดิดิ้วยคาร์บอนิเครดิิต้ท่�จะไดิ้จากผ่่นิป่าดิอยตุ้งและผ่่นิป่า

อ่�นิๆ ภูายใต้้โครงการพัฒนิาของมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ

3. การลด็และชด็เชยการปล่อยก๊าซเรอ้นกระจำกขององค์กรโด็ยการเขา้รว่ิม 
 “โครงการลด็ก๊าซเรอ้นกระจำกภูาคสมคัรใจำตามมาตรฐานของประเทศไทย” 
 (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)*

รางวัล Green Energy Building ระดับ A 

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ไดิ้รับการประเมูินิระดิับส้มูรรถันิะพลังงานิ ระดิับ A (Very Good Performance Building) และรับฉลาก

แส้ดิงข้อมููลการใชู้พลังงานิส้ำาหรับอาคารธิุรกิจ จากกรมูพัฒนิาพลังงานิทดิแทนิและอนิุรักษ์พลังงานิ กระทรวงพลังงานิ ในิฐานิะ

อาคารธิรุกิจท่�เขา้รว่มูโครงการขยายผ่ลต้ดิิฉลากแส้ดิงขอ้มูลูการใชูพ้ลงังานิ ซึ่่�งเปน็ิโครงการท่�ส้นัิบส้นินุิใหเ้กดิิการบงัคับใชูก้ฎกระทรวง 

ซึ่่�งกำาหนิดิประเภูทหร่อขนิาดิของอาคารและหลกัเกณิฑ์ว์ธ่ิิการออกแบบอาคารเพ่�ออนิรุกัษพ์ลงังานิไดิอ้ยา่งครอบคลมุูทั�งอาคาร ทั�งยงั

ส้่งเส้ริมูให้มู่การประเมูินิการใชู้พลังงานิในิอาคารธิุรกิจมูากยิ�งข่�นิ

4. รางวัิลที�เกี�ยวิขอ้งกับการเปลี�ยนแปลงสภูาพภููมอิากาศ

โครงการลดิก๊าซึ่เร่อนิกระจกภูาคส้มัูครใจต้ามูมูาต้รฐานิของประเทศไทย (T-VER) ในิโครงการปลกูป่า ส้ร้างคนิ บนิวถ่ิัพอเพย่ง 

รักษาต้้นินิำ�า บรรเทาอุทกภูัย จังหวัดินิ่านิ

การด็ำาเนินงานในป ี2562

• ปัจจุบันิพ่�นิท่�ป่าของโครงการได้ิรับการ 

 ข่�นิทะเบ่ยนิ T-VER โครงการลดิก๊าซึ่ 

 เร่อนิกระจกภูาคส้มูัครใจ

• ปรมิูาณิก๊าซึ่เร่อนิกระจกท่�คาดิว่าจะลดิ 

 หร่อดิูดิซึ่ับไดิ้จำานิวนิ 176,704 ต้ันิ 

 คาร์บอนิไดิออกไซึ่ดิ์เท่ยบเท่าต้่อปี

• ส้ง่เส้ริมูองค์ความูรู้ในิการดูิแลรักษาป่า 

 ให้ชูุมูชูนิ และไดิ้รับความูร่วมูมู่อจาก 

 ชุูมูชูนิในิพ่�นิท่�ในิการร่วมูดิูแลป่าไมู้ 

 ในิพ่�นิท่�ป่าอนิุรักษ์ในิเขต้โครงการ  

 จำานิวนิ 125,395 ไร่

176,704 ตัน  125,395 ไร่



รายงานประจำำาป ี256220

“อุทยานิศิลปะวัฒนิธิรรมูแมู่ฟ้้าหลวง” หร่อท่�รู้จักกันิในินิามู “ไร่แมู่ฟ้้าหลวง” เดิิมูเป็นิ

ส้ำานิกังานิของมูลูนิิธิิส่้งเส้รมิูผ่ลผ่ลิต้ชูาวเขาไทยในิพระอุปถัมัูภ์ูส้มูเด็ิจพระศร่นิครินิทราบรมูราชูชูนิน่ิ  

(ชู่�อเดิมิูของมูลูนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ) และเป็นิส้ถัานิท่� “ปลูกคนิ” โดิยเป็นิท่�พกัอาศัยของเยาวชูนิชูาวไทย 

ภูเูขาท่�ได้ิรับพระราชูทานิทุนิการศก่ษาให้มูโ่อกาส้เขา้มูาเร่ยนิหนัิงส้อ่ในิโรงเร่ยนิในิจังหวัดิเชู่ยงราย 

นิอกจากน่ิ�ยังไดิ้เร่ยนิรู้ทักษะการใชู้ชู่วิต้ร่วมูกับผู่้อ่�นินิอกห้องเร่ยนิอ่กดิ้วย ต้่อมูาไดิ้พัฒนิาเป็นิ

ศนูิยก์ลางดิา้นิศลิปวฒันิธิรรมูลา้นินิา รวบรวมูความูรู้และเกบ็รักษางานิพทุธิศลิปโ์บราณิ ศลิปวตั้ถัุ

จากไมู้สั้ก โบราณิวัต้ถัุอายุกว่าศต้วรรษ ต้ลอดิจนิส้ถัาปัต้ยกรรมูพ่�นิถัิ�นิ นิอกจากน่ิ� ยังมู่การจัดิ

นิิทรรศการหมุูนิเวย่นิของศลิปินิส้าขาต่้างๆ อย่างต้อ่เนิ่�อง ภูายในิประกอบด้ิวยส้ถัานิท่�ส้ำาคญั ไดิแ้ก่ 

ลานิพระรูปส้มูเดิ็จพระศร่นิครินิทราบรมูราชูชูนินิ่ หอคำาหลวง หอคำานิ้อย ศาลาแก้ว และหอแก้ว 

ท่ามูกลางบรรยากาศส้งบร่มูร่�นิด้ิวยพันิธ์ุิไมู้น้ิอยใหญ่และส้ระนิำ�า นิับเป็นิหนิ่�งในิส้ถัานิท่�ท่องเท่�ยว

ส้ำาคัญของภูาคเหนิ่อ ทั�งยังเป็นิส้ถัานิท่�ต้้อนิรับอาคันิตุ้กะระดิับประเทศต้ั�งแต้่อดิ่ต้จนิปัจจุบันิ

อทุยานศลิปะวัิฒนธิรรมแม่ฟ้า้หลวิง

ระยะเวิลาด็ำาเนินโครงการ
2516 - ปจั็จุ็บน้ิ
 

พ้�นที�โครงการ
313 หมูู ่7 บา้นิปา่งิ�ว 
ตั้ำาบลรือบเว่ยง 
อำาเภ์อเมูอืงเชูย่งรืาย 
จ็ง้หว้ดเชูย่งรืาย 
พื�นิท่� 150 ไรื่
 

ผู้รบัประโยชน์
• เยาวชูนิท่�ผ่ิานิก่ารือบรืมู
 ปรืะมูาณ 500 ค์นิ 
• น้ิก่ท่องเท่�ยวเข้าชูมู
 เมูื�อป ี2562 
 รืวมู 12,203 ค์นิ

ควิามเปน็มา

การด็ำาเนินงานในป ี2562

ขอ้มูลพ้�นฐาน 

นิทรรศการประจำำาป ี2562 
“แมฟ่้า้หลวิงและเชียงราย” 

นิิทรรศการประจำาปี เพ่�อให้อนุิชูนิชูาว 

เชู่ยงรายและประชูาชูนิทั�วไปได้ิรบัรู้ และร่วมูน้ิอมูรำาล่ก 

ในิพระมูหากรุณิาธิิคุณิของส้มูเด็ิจพระศร่นิครนิิทรา 

บรมูราชูชูนิน่ิ ท่�มู่พระราชูปณิิธิานิในิการมูุ่งพัฒนิา

คณุิภูาพชู่วิต้ของประชูาชูนิชูาวเชู่ยงรายในิอดิต่้ให้ดิ่

ข่�นิเชู่นิในิปัจจุบันิ
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งานสระเกล้าด็ำาหัวิ 
เมู่�อวนัิเส้าร์ท่� 20 เมูษายนิ 2562 มูลูนิิธิิแมู่ฟ้า้หลวงฯ รว่มูกบัจงัหวดัิเชู่ยงราย

จดัิงานิ “พธ่ิิส้ระเกลา้ดิำาหวัต้ามูประเพณ่ิลา้นินิาของจงัหวดัิเชู่ยงราย ประจำาป ี2562” 

เพ่�อส้่บส้านิประเพณ่ิส้งกรานิต์้แบบล้านินิาท่�ส้่บทอดิมูายาวนิานิจากรุ่นิสู้่รุ่นิ มู่การ

ส้รงนิำ�าพระพุทธิรปูไมูโ้บราณิ 16 องค์ ซึ่่�งเปน็ิพระพทุธิรปูท่�มูค่วามูงามูต้ามูแบบพุทธิ

ศิลป์ โดิยส้รงนิำ�าผ่่านิรางพญานิาคสู้่ขันิเงินิ และมู่ส้ายส้ิญจนิ์โยงไปสู้่พระพุทธิรูป  

ทั�งยังจัดิเคร่�องสั้กการะถัวายหน้ิาพระแท่นิพระส้าทิส้ลักษณ์ิส้มูเด็ิจพระศร่นิครินิทรา 

บรมูราชูชูนิน่ิ นิอกจากนัิ�นิ ภูายในิงานิยังมู่กิจกรรมูส้่งเส้ริมูวัฒนิธิรรมูท้องถัิ�นิ  

อาทิ การร่ายกะโลงหร่อโคลงซึ่่�งเป็นิมูรดิกทางวัฒนิธิรรมูอันิทรงคุณิค่าโดิย 

กว่ล้านินิา และกิจกรรมูแส้ดิงความูเคารพต้่อผู้่อาวุโส้ท่�บำาเพ็ญประโยชูนิ์แก่ส้ังคมู 

รวมู 36 ท่านิ

พิธีิถวิายขนัด็อกแมฟ่้า้หลวิง
เมู่�อวันิพฤหัส้บดิ่ท่� 18 กรกฎาคมู 2562 มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ร่วมูกับจังหวัดิเชู่ยงรายจัดิ “พิธิ่ถัวายขันิดิอกแมู่ฟ้้าหลวง” (หร่อ “ต้านิหา

แมู่ฟ้้าหลวง”) เพ่�อถัวายส้ักการะและนิ้อมูรำาล่กถั่งพระมูหากรุณิาธิิคุณิในิวาระครบ 24 ปีแห่งการส้วรรคต้ของส้มูเดิ็จพระศร่นิครินิทราบรมูราชู

ชูนินิ่ โดิยมู่หนิ่วยงานิราชูการ เอกชูนิ และประชูาชูนิร่วมูถัวายส้ักการะ

การจำดั็ทำา QR Code ขอ้มูลศลิปวัิตถุ
ในิปี 2562 มููลนิิ ธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ  

นิำาเทคโนิโลย่ส้ารส้นิเทศ QR Code มูา

พัฒนิาระบบการจัดิเก็บข้อมููลศิลปวัต้ถุัท่� 

จัดิแส้ดิงภูายในิอุทยานิศิลปะวัฒนิธิรรมู 

แมู่ฟ้้าหลวงจำานิวนิทั�งส้ิ�นิ 272 รายการ  

เพ่�อให้นิักท่องเท่�ยวศ่กษาข้อมููลความูเป็นิมูา

ของศิลปวัต้ถุัไดิ้โดิยส้ะดิวก ครบถ้ัวนิ และ

รวดิเร็วมูากยิ�งข่�นิ



รายงานประจำำาป ี256222

หอฝัิ�นิ อุทยานิส้ามูเหล่�ยมูทองคำาเป็นิแหล่งเร่ยนิรู้เร่�องประวัต้ิศาส้ต้ร์ของ “ฝัิ�นิ”  

พ่ชูเส้พต้ิดิท่�มู่อายุยาวนิานิกว่า 5,000 ปี เพ่�อให้ประชูาชูนิทั�วไปต้ระหนิักถั่งโทษของยาเส้พต้ิดิ 

ทั�งจากการเส้พและการขายซึ่่�งส้่งผ่ลกระทบต่้อบุคคลและสั้งคมูเป็นิวงกว้าง โดิยนิำาเส้นิอ 

ผ่่านินิิทรรศการรูปแบบส้่�อผ่ส้มูท่�ทันิส้มูัย ส้ร้างความูนิ่าส้นิใจให้ผู่้ เข้าชูมูเกิดิการเร่ยนิรู้ 

อย่างมู่ประสิ้ทธิิภูาพ พร้อมูปลูกจิต้ใต้้ส้ำาน่ิกให้ประชูาชูนิ โดิยเฉพาะเยาวชูนิให้ห่างไกลจาก 

ยาเส้พติ้ดิ อันิเป็นิการแก้ปัญหายาเส้พติ้ดิดิ้านิอุปส้งค์ (Demand) หร่อการลดิความูต้้องการ 

ยาเส้พต้ิดิ ควบคู่ไปกับการดิำาเนิินิโครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ ซึ่่�งแก้ปัญหายาเส้พต้ิดิดิ้านิอุปทานิ 

(Supply) หร่อการลดิปัจจัยท่�ทำาให้เกิดิการผ่ลิต้ การขนิส้่งและการขายยาเส้พต้ิดิ

หอฝิ่่� น อทุยานสามเหลี�ยมทองคำา

ระยะเวิลาด็ำาเนินโครงการ
2548 - ปจั็จุ็บน้ิ
 

พ้�นที�โครงการ
บา้นิส่บรืวก่ อำาเภ์อเชูย่งแส่นิ 
จ็ง้หว้ดเชูย่งรืาย 
พื�นิท่� 250 ไรื่
 

ผู้รบัประโยชน์
57,083 ค์นิ/ปี

ควิามเปน็มาขอ้มูลพ้�นฐาน 
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การด็ำาเนินงานในป ี2562

โครงการพัฒนาเด็็กและเยาวิชนเสรมิสรา้งเครอ้ขา่ยปอ้งกันยาเสพติด็ 
การจัดิค่ายแก่เยาวชูนิในิพ่�นิท่�ส้ร้างภููมูิคุ้มูกันิให้เยาวชูนิมู่ความูรู้ความูเข้าใจถั่งโทษและผ่ลกระทบอันิเกิดิจากยาเส้พต้ิดิ 

และส้ร้างทักษะในิการปฏิิเส้ธิไมู่ยุ่งเก่�ยวกับส้ิ�งผ่ิดิกฎหมูาย ชู่วยลดิความูเส่้�ยงต่้อการเข้าไปยุ่งเก่�ยวกับวงจรยาเส้พติ้ดิ โดิยมู่กลุ่มู 

เป้าหมูายท่�ผ่่านิการเข้าร่วมูค่ายประจำาปี 2562 ทั�งหมูดิ 2,465 คนิ แบ่งเป็นิชู่วงอายุ 9-12 ปี จำานิวนิ 1,285 คนิ ชู่วงอายุ 13-15 ปี 

จำานิวนิ 987 คนิ และชู่วงอายุ 16-18 ปี จำานิวนิ 193 คนิ 

นิอกจากนัิ�นิ ในิป ี2562 โครงการฯ ยงัไดิพั้ฒนิาหลกัส้ตู้รภูมููคิุมู้กนัิยาเส้พต้ดิิทั�งหมูดิ 5 หลกัส้ตู้ร ส้ำาหรับการจดัิคา่ยใหเ้ยาวชูนิ

ทั�วจังหวัดิเชู่ยงราย โดิยไดิ้พัฒนิาส้่�อการเร่ยนิรู้ในิรูปแบบต้่างๆ เพ่�อเป็นิส้่�อการส้อนิท่�จะชู่วยเส้ริมูส้ร้างความูรู้ความูเข้าใจ และชูวนิ

เยาวชูนิให้คิดิวิเคราะห์เก่�ยวกับโทษของยาเส้พต้ิดิ อันิจะนิำาไปสู้่ภููมูิคุ้มูกันิดิ้านิยาเส้พต้ิดิท่�แข็งแรงและยั�งย่นิต้่อไป 

193

987

รวิม
2,465

คน

1,285
16-18 ปี

13-15 ปี

9-12 ปี
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โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พ้�นที�ทรงงาน)
อนัเน้�องมาจำากพระราชด็ำาริ
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ระยะเวิลาด็ำาเนินโครงการ
2531-ปจั็จุ็บน้ิ
 

พ้�นที�โครงการ
106,980 ไรื ่
(ตั้ามูก่ารืดูแลจ็รืงิในิปจั็จุ็บน้ิ) 
ค์รือบค์ลมุู 29 หมููบ้่านิ 
บนิเทือก่เขานิางนิอนิ 
จ็ง้หว้ดเชูย่งรืาย
 

ผู้รบัประโยชน์
1,746 ค์รืว้เรือืนิ 
ปรืะชูาก่รื 11,000 ค์นิ

ขอ้มูลพ้�นฐาน 

เป็นิโครงการต้้นิแบบการพัฒนิาทางเล่อกในิการดิำารงชู่วิต้ท่�ยั�งย่นิ ภูายใต้้การดิำาเนิินิงานิ

ของมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ก่อตั้�งเมู่�อปี 2531 โดิยส่มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จาก 

พระราชูปณิิธิานิ “ฉัันจะปลูกป่าบนดอยตุง” เพ่�อแก้ไขปัญหาคุณิภูาพชู่วิต้ พร้อมูฟ้้�นิฟู้ทรัพยากร 

ธิรรมูชูาต้ ิโดิยดิอยตุ้งอยูใ่นิพ่�นิท่�ส้ามูเหล่�ยมูทองคำา แหล่งค้ายาเส้พต้ดิิอนัิดิบั 1 ของโลกในิขณิะนัิ�นิ 

เมู่�อเริ�มูดิำาเนิินิโครงการพบว่าป่าถัูกบุกรุกทำาลายกลายเป็นิภููเขาหัวโล้นิ ชูุมูชูนิมู่ส้ภูาพ 

ความูเป็นิอยู่อย่างยากจนิแร้นิแค้นิ ไมู่มู่ส้าธิารณิูปโภูคขั�นิพ่�นิฐานิ ขาดิโอกาส้ทางการศ่กษา  

และประชูากรส่้วนิใหญ่เปน็ิคนิไร้ส้ญัชูาติ้ อก่ทั�งยงัมูก่องกำาลงัควบคุมูพ่�นิท่� ส้ง่ผ่ลใหชู้าวบา้นิต้้องหา

ทางรอดิดิ้วยการประกอบอาชู่พผ่ิดิกฎหมูาย เชู่นิ การทำาไร่หมูุนิเว่ยนิ การปลูกฝัิ�นิ ค้ายาเส้พต้ิดิ 

และการค้ามูนิุษย์

ส้มูเด็ิจพระศร่นิครินิทราบรมูราชูชูนิน่ิทรงเล็งเห็นิว่ารากเหง้าของปัญหาเหล่าน่ิ� ค่อ  

“ความูยากจนิ และการขาดิโอกาส้” จ่งแก้ไขปัญหาพ่�นิฐานิอย่างรอบด้ิานิ ทั�ง “ความูเจ็บป่วย 

ความูยากจนิ และความูไมูรู้่” โดิยยด่ิคนิเปน็ิศูนิย์กลาง ส้ง่เส้ริมูความูก้าวหน้ิาทางเศรษฐกิจท่�ส้มูดุิล

กับความูมูั�นิคงทางส้ังคมู และความูส้มูบูรณิ์ทางธิรรมูชูาต้ิ ดิ้วยการพัฒนิาส้าธิารณิูปโภูคพ่�นิฐานิ 

ส้ร้างงานิส้ร้างอาชู่พท่�หลากหลายและเหมูาะส้มูกับภููมูิส้ังคมู พัฒนิาทักษะความูรู้ในิการประกอบ

อาชู่พต้ลอดิห่วงโซึ่่มููลค่า ฟ้้�นิฟู้ธิรรมูชูาต้ิ และพัฒนิาการศ่กษาของเยาวชูนิ โดิยใชู้ธิุรกิจเพ่�อส้ังคมู

ภูายใต้้แบรนิด์ิดิอยตุ้ง (DoiTung) เป็นิกลไกในิการส้ร้างรายได้ิท่�มูั�นิคงในิระยะยาวให้ชูุมูชูนิ  

เนิ้นิการใชู้วัต้ถุัดิิบจากธิรรมูชูาต้ิ คุณิภูาพดิ่ ต้่อยอดิจากภููมูิปัญญาท้องถิั�นิ และผ่ลิต้ดิ้วย 

ความูประณิ่ต้ใส้่ใจ โดิยแบ่งหนิ่วยธิุรกิจออกเป็นิ 5 หนิ่วย ไดิ้แก่ หัต้ถักรรมู เกษต้ร อาหารแปรรูป 

คาเฟ้่ และการท่องเท่�ยว

ผ่ลการดิำาเนิินิงานิพัฒนิาทางเล่อกท่�ผ่่านิมูาประส้บผ่ลส้ำาเร็จเป็นิท่�ยอมูรับในิระดัิบ

นิานิาชูาติ้และกลายเป็นิโครงการต้้นิแบบนิำาไปขยายผ่ลการพัฒนิาสู้่ชุูมูชูนิอ่�นิๆ ท่�ประส้บปัญหา 

ในิหลายๆ ประเทศ เชู่นิ ส้าธิารณิรัฐแห่งส้หภูาพเมู่ยนิมูา ส้าธิารณิรัฐอิส้ลามูอัฟ้กานิิส้ถัานิ  

และส้าธิารณิรัฐอินิโดินิ่เซึ่่ย

ควิามเปน็มา
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โครงการพัฒนาด็อยตุง (พ้�นที�ทรงงาน) อันเน้�องมาจำากพระราชด็ำาริ

สิ�งแวิด็ล้อม: ก่ารืใชูป้รืะโยชูน์ิพื�นิท่�โค์รืงก่ารื

106,980
รวิมพ้�นที� (ไร่)

รือ้ยละ 70 
ของปรืะชูาชูนิ
ในิพื�นิท่�
ไมูมู่ส้่่ญชูาติั้

เขาห้วโล้นิ 
เกิ่ดจ็าก่ก่ารื
ถัางปา่ และทำา
ไรืห่มุูนิเว่ยนิ

ไมูมู่ส่่าธิารืณูปโภ์ค์
พื�นิฐานิ ชูาวบา้นิ
ยาก่จ็นิ รืายได้ต่ั้อค์นิ 
ต่ั้อปอียู่ท่� 3,772 บาท

ก่องก่ำาล้ง
ติั้ดอาวุธิ
ในิพื�นิท่� 

มูก่่ารืปลกู่ ค้์า 
และเส่พสิ่�งเส่พติั้ด 
รืวมูไปถึัง
ก่ารืค้์ามูนุิษย์
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รต้

น
แบ

บ

ปญัหาตั�งต้น

ผลจำากการพัฒนา: ชาวิบ้านได้็อะไร?

73,246 ไร ่
68.47% 17,068 ไร่

15.96%

9,943 ไร ่
9.29%

3,257 ไร ่
3.04%

0 ไร ่
0%

3,466 ไร ่
3.24%

ป่าอนุรักษ์

ป่าเศรษฐกิจำ
(ก่าแฟ้และแมูค์ค์าเดเมู่ย)

พ้�นที�ทำากิน ที�อยู่อาศัย 

ป่าเส้�อมโทรม ป่าใช้สอย
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ไม่ได้็รับ
การศึกษา

68%

32%
ได้็รับ
การศึกษา 

เศรษฐกิจำ: เปรืย่บเท่ยบรืายได้ รืายจ็า่ย หน่ิ�สิ่นิ และเงินิออมู ต่ั้อค์รืว้เรือืนิ (บาท/ค์รืว้เรือืนิ/ปี)

สังคม: โอก่าส่ทางก่ารืศักึ่ษาของค์นิในิชุูมูชูนิ

เปรยีบเทียบการเกิด็ไฟ้ปา่

จากปัญหาต้ั�งต้้นิท่�ชูาวบ้านิยากจนิมู่รายไดิ้ 3,772 บาท/คนิ/ปี โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ ส้ามูารถัแก้ปัญหาดิังกล่าวจนิในิปี 2562 ส้ร้างรายไดิ้

เพิ�มูข่�นิเป็นิ 106,774 บาท/คนิ/ปี
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ระดั็บ
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ระดั็บ
ประถมศึกษา

20.6%

8.9%

33.5%

2.94%

0.21%

2.02%

0%

โอกาส
ทางการศกึษา

ระดั็บการศกึษา

เสียหาย
3,147 ไร่

เสียหาย
228 ไร่

เสียหาย
2,166 ไร่

เสียหาย

3,000

4,000

2,000

1,000

0
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โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พ้�นที�ทรงงาน) อันเน้�องมาจำากพระราชด็ำาริ

1.1 การยกระดั็บฝิ่มีอ้แรงงาน
“DoiTung & Friends 2019” โครงการท่�ชูวนินิักออกแบบและศิลปินิชู่�อดิังของเมู่องไทยซึ่่�งเป็นิต้ัวแทนิของคนิเมู่อง ไดิ้แก่ ส้มู

บัษร ถัิระส้าโรชู, กุลวิทย์ เลาสุ้ขศร่, วทานิิกา ปัทมูส้ิงห์ ณิ อยุธิยา และคิมูเบอร์ล่ แอนิ โวลเทมูัส้ ร่วมูกับชู่างฝัีมู่อชูาวดิอยตุ้ง 

ออกแบบผ่ลติ้ภูณัิฑ์ค์อลเลกชัูนิพเิศษท่�ส้อดิคลอ้งกบัไลฟ้ส์้ไต้ลข์องคนิเมูอ่ง ผ่ส้านิด้ิวยแรงบนัิดิาลใจจากชู่วติ้ ธิรรมูชูาติ้ และงานิฝัมีูอ่

อันิประณิ่ต้จากภููมูิปัญญาชูนิเผ่่า เพ่�อนิำารายไดิ้หลังหักค่าใชู้จ่ายไปพัฒนิาชูุมูชูนิ หร่อ “ปลูกคนิ” ให้ส้ามูารถัพ่�งพาต้นิเองไดิ้ ดิังพระ

ราชูดิำารสั้ของส้มูเด็ิจพระศร่นิครินิทราบรมูราชูชูนิน่ิ “ชู่วยเขาใหเ้ขาชูว่ยตั้วเขาเอง” โดิยได้ิจดัิแส้ดิงและจำาหนิา่ยส้นิิคา้ท่�ร้านิคา้ชัู�วคราว 

ดิอยตุ้งแอนิดิ์เฟ้รนิดิ์ส้ ณิ ศูนิย์การค้าส้ยามูพารากอนิ

การด็ำาเนินงานในป ี2562 

1. แบรนด์็ด็อยตงุ
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1.2 การออกแบบเพ้�อควิามยั�งยน้
มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ มูุ่งอนิุรักษ์งานิหัต้ถักรรมูชูุมูชูนิและส้่งเส้ริมูการพัฒนิาฝัีมู่อแรงงานิท้องถัิ�นิ เพ่�อส้ร้างอาชู่พและรายไดิ้ท่�

ยั�งย่นิ ผ่่านิการส้ร้างส้รรค์ผ่ลิต้ภูัณิฑ์์แบรนิดิ์ดิอยตุ้ง โดิยนิำาแรงบันิดิาลใจหลักจากภููมูิปัญญาดิั�งเดิิมูของเคร่�องแต้่งกายและวิถั่ชู่วิต้

ของชูนิเผ่่าบนิดิอยตุ้งมูาผ่ส้มูผ่ส้านิกับงานิออกแบบท่�ทันิส้มูัย โดิยคำานิ่งถั่งผ่ลกระทบต้่อส้ิ�งแวดิล้อมูต้ลอดิกระบวนิการผ่ลิต้ ต้ั�งแต้่

แนิวคิดิการออกแบบท่�ไมู่ใชู้ทรัพยากรใหมู่ในิการส้ร้างชิู�นิงานิ แต้่เล่อกนิำาวัส้ดิุเหล่อใชู้จากกระบวนิการผ่ลิต้กลับมูาใชู้ใหมู่อย่าง 

คุ้มูค่า เพ่�อลดิของเส้่ยจากกระบวนิการผ่ลิต้ให้เหล่อนิ้อยท่�สุ้ดิ

ในิปี 2562 แบรนิดิ์ดิอยตุ้งไดิ้รับรางวัล “Design Excellence Award” หร่อ “DEmark” ประจำาปี 2562 จากโครงการรางวัล

ส้ินิค้าไทยท่�มู่การออกแบบดิ่ของส้ำานิักส้่งเส้ริมูมููลค่าเพิ�มูเพ่�อการส้่งออก กรมูส้่งเส้ริมูการส้่งออก กระทรวงพาณิิชูย์ โดิยผ่ลิต้ภูัณิฑ์์

เส้่�อผ่้าแฟ้ชูั�นิคอลเลกชูันิ “MAWATA - HILLTRIBE Bumble Jacket”, ผ่ลิต้ภูัณิฑ์์กระเป๋าคอลเลกชูันิ “OVERSIZE - HILLTRIBE Bag” ไดิ้

รบัรางวัลในิกลุ่มูความูคิดิส้ร้างส้รรค์และนิวัต้กรรมูผ่ลิต้ภูัณิฑ์์แฟ้ชูั�นิเคร่�องแต้่งกาย และผ่ลิต้ภูัณิฑ์์เซึ่รามูิกคอลเลกชูนัิ “Husk” (ฮััส้ค์) 

ไดิ้รับรางวัลในิกลุ่มูส้ินิค้าไลฟ้์ส้ไต้ล์ 

• เส่้�อผ้าคอลเลกชัน “MAWATA - HILLTRIBE Bubble Jacket” 

ค่อผ่ลิต้ภูัณิฑ์์ผ่้าทอมู่อท่�ใชู้เส้้นิใยธิรรมูชูาต้ิและเส้้นิใยเมูทัลลิก (Metallic yarn) มูาทอเข้าดิ้วยกันิ ดิ้วยคุณิส้มูบัต้ิของเส้้นิใย

ธิรรมูชูาต้ิท่�นิุ่มู เงางามู เล็ก ละเอ่ยดิ ให้ความูอบอุ่นิร่างกาย และระบายความูชู่�นิไดิ้ดิ่ จ่งให้ความูรู้ส้่กส้บายเมู่�อส้วมูใส้่ ส้่วนิเส้้นิใย

เมูทลัลกิให้ส้สั่้นิลวดิลายเปน็ิประกายโดิดิเดิน่ิ ทั�งยงัออกแบบและผ่ลติ้ดิว้ยแนิวคดิิท่�เปน็ิมูติ้รต้อ่ส้ิ�งแวดิลอ้มู ดิว้ยการนิำาวสั้ดุิท่�เปน็ิของ

เหล่อ (waste) จากกระบวนิการผ่ลิต้ไหมู หร่อ “MAWATA” (มูาวาต้ะ) ในิภูาษาญ่�ปุ่นิมูาใชู้แทนิเส้้นิใยส้ังเคราะห์โพล่เอส้เต้อร์ (Poly-

ester) และขนิเป็ดิในิการทำาไส้้เส้่�อกันิหนิาว 

• กระเป๋าคอลเลกชัน “OVERSIZE - HILLTRIBE Bag” 

แรงบันิดิาลใจในิการส้ร้างส้รรค์ผ่ลงานิมูาจากกระเป๋าหร่อย่ามูส้ะพายท่�ชูนิเผ่่าบนิดิอยตุ้งใชู้ในิชู่วิต้ประจำาวันิ นิับเป็นิงานิ

ออกแบบท่�ต้อบส้นิองไลฟ้ส์้ไต้ลค์นิรุ่นิใหมูท่ั�งดิา้นิดิไ่ซึ่นิแ์ละฟ้งักช์ูนัิ ดิว้ยการประยกุต้แ์บบใหก้ระเปา๋มูข่นิาดิใหญก่วา่ปกต้ ิและมูล่าย

ผ่า้ท่�รว่มูส้มัูยซึ่่�งทอจากเส้น้ิใยธิรรมูชูาต้ผิ่ส้มูเส้น้ิใยเมูทลัลิกบุดิว้ยเส้น้ิใยโพลเ่อส้เต้อร์ จง่มูค่วามูคงทนิและกันิการกระแทกได้ิดิ ่ทั�งยัง

ออกแบบและผ่ลิต้ภูายใต้้แนิวคิดิขยะเหล่อศูนิย์ (Zero Waste) ท่�ย่ดิหลักการลดิปริมูาณิของเส้่ยจากการผ่ลิต้ให้เหล่อทิ�งนิ้อยท่�สุ้ดิ 

• เซรามิกคอลเลกชัน “Husk” (ฮััส่ค์) 

ไดิร้บัแรงบันิดิาลใจจากแมูคคาเดิเมูย่ พชู่เศรษฐกิจท่�ชูว่ยส้ร้างงานิและส้ร้างรายไดิใ้ห้ชูมุูชูนิดิอยตุ้งได้ิมูคุ่ณิภูาพชูวิ่ต้ท่�ดิอ่ย่าง

ยั�งยน่ิ ออกแบบและผ่ลิต้โดิยชู่างฝัมีูอ่ชูาวดิอยตุ้งท่�ไดิร้บัการฝักึฝันิทักษะการปั�นิเซึ่รามิูกจากโครงการความูร่วมูมูอ่ด้ิานิเซึ่รามิูกระหว่าง

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ และเมู่องคาซึ่ะมูะ ประเทศญ่�ปุ่นิ และนิำาเปล่อกแมูคคาเดิเมู่ยเหล่อใชู้มูาเป็นิเชู่�อเพลิงในิขั�นิต้อนิการเผ่าเซึ่รามูิก

แบบคาร์บอนิ ซึ่่�งชู่วยส้ร้างส้่ส้ันิและลวดิลายอันิเป็นิเอกลักษณิ์แต้กต้่างกันิไปในิแต้่ละผ่ลิต้ภูัณิฑ์์ และยังดิ่ต้่อส้ิ�งแวดิล้อมูอ่กดิ้วย
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1.4 การปฏิิบติังานของพนักงานในสำานักงานที�คำานึงถึงผลกระทบต่อสิ�งแวิด็ล้อม 
ในิปี 2562 มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ปรับปรุงระบบการจองและขออนิุมูัต้ิออนิไลนิ์เร่�องการเดิินิทางไปปฏิิบัต้ิงานินิอกพ่�นิท่�ทำางานิ

ดิ้วยเคร่�องบินิให้เชู่�อมูโยงกับส้่วนิงานิท่�เก่�ยวข้องต้่างๆ เชู่นิ ส้่วนิงานิยานิยนิต้์ โดิยมู่พนิักงานิเข้าใชู้งานิจำานิวนิ 498 ราย ส้นิับส้นิุนิ

การเดิินิทาง 2,567 รายการ ส้ามูารถัลดิกระดิาษไดิ้ 5,134 แผ่่นิ

1.3 กระบวินการผลิตที�เปน็มติรต่อสิ�งแวิด็ล้อม
ผ่ลิต้ภูัณิฑ์์ภูายใต้้แบรนิดิ์ดิอยตุ้งคำานิ่งถั่งผ่ลกระทบต้่อส้ิ�งแวดิล้อมูและวิถั่ชู่วิต้ของผู่้คนิในิชูุมูชูนิ จ่งมูุ่งเนิ้นิลดิของเส้่ยต้ลอดิ

กระบวนิการผ่ลิต้อย่างมู่ประส้ิทธิิภูาพ และส้่งผ่ลกระทบต้่อส้ิ�งแวดิล้อมูนิ้อยท่�สุ้ดิ ดิ้วยแนิวคิดิ Circular Economy หร่อ เศรษฐกิจ

หมูุนิเว่ยนิ ค่อการหมูุนิเว่ยนินิำาทรัพยากรท่�มู่อยู่มูาใชู้ประโยชูน์ิอย่างคุ้มูค่า และลดิของเส้่ยอันิเกิดิจากกระบวนิการผ่ลิต้ด้ิวยวิธ่ิการ

ส้ำาคัญ 3 วิธิ่ ค่อการใชู้ซึ่ำ�า (Reuse) การนิำากลับมูาใชู้ใหมู่ (Recycle) และการนิำามูาผ่ลิต้ใหมู่ (Re-material)

• นิำา วั ส้ ดุิ เ ห ล่ อ ใ ชู้ จ า ก 

 กระบวนิการผ่ลิต้มูาผ่ลิต้ 

 เป็นิส้ินิค้าใหมู่ และการนิำา 

 เศษวัส้ดิุ เ ชู่นิ เศษผ้่า  

 มูาเป็นิพลังงานิทดิแทนิ 

• ใชู้วัส้ดิุธิรรมูชูาต้ิ และ 

 วั ต้ ถัุ ดิิ บ ท้ อ ง ถิั� นิ ใ นิ 

 ก ร ะ บ ว นิ ก า ร ย้ อ มู ส้่ 

 ธิรรมูชูาต้ิ เชู่นิ ส้นิิมูเหล็ก 

 ดิอกดิาวเร่อง ครามู และ  

 เปล่อกหัวหอมู เป็นิต้้นิ

• ใ ชู้ เ ย่� อ ส้ า ธิ ร ร มูชู าต้ิ ใ นิ 

 กระบวนิการผ่ลิต้กระดิาษ  

 และเย่�อชูนิิดิอ่�นิ เชู่นิ เย่�อ 

 กระดิาษลูกฟู้ก ซึ่่�งเท่ยบ 

 เทา่กับการลดิการปล่อยก๊าซึ่ 

 เร่อนิกระจกประมูาณิ 5,618  

 กโิลกรัมูคาร์บอนิไดิออกไซึ่ด์ิ

• ปัจจุบันิส้ามูารถัลดิขยะพลาส้ติ้ก 

 ไดิ้จำานิวนิ 752,525 ชูิ�นิ 

• ร้านิคาเฟ่้ดิอยตุ้งส้าขาองค์การ 

 ส้หประชูาชูาต้ิ United Nations  

 ท่�ดิำาเนิินิการมูาต้ั�งแต้เ่ดิอ่นิส้งิหาคมู  

 2562 ให้บริการดิ้วยแก้วเซึ่รามูิก 

 ทั�งหมูดิ ดิ้วยระบบท่�ให้ลูกค้าชูำาระ 

 มูัดิจำาค่าแก้วก่อนินิำามูาค่นิ ซึ่่�งลดิ 

 การส้ร้ างพลาส้ต้ิกไดิ้ทั� งหมูดิ  

 124,541 แก้ว หร่อเฉล่�ยเดิ่อนิละ  

 9,580 แก้ว

• ปี 2562 มููลนิิธิิใชู้พลังงานิทดิแทนิไดิ้ 7.75% ไดิ้แก่ โซึ่ลาร์เซึ่ลล์ Heatpump  

 พลังงานิชู่วมูวล ซึ่่�งมู่ผ่ลประหยัดิทั�งหมูดิจากโครงการพลังงานิทดิแทนิต่้อปี  

 1.92 ล้านิบาท 

• ปี 2562 มู่การคัดิแยกขยะทั�งหมูดิ 130,411 กิโลกรัมูให้ไมู่ไปสู้่บ่อฝัังกลบ  

 ชู่วยลดิการปล่อยก๊าซึ่เร่อนิกระจก 300 ต้ันิคาร์บอนิไดิออกไซึ่ดิ์เท่ยบเท่า  

 และยังส้ามูารถันิำาขยะดัิงกล่าวมูาใชู้ประโยชูน์ิและเพิ�มูมููลค่าดิ้วยการทำาส้าร 

 ปรุงแต้่งดิินิจากมููลไส้้เดิ่อนิ ส้่งเผ่าเป็นิพลังงานิไฟ้ฟ้้า และนิำาไปร่ไซึ่เคิล

• ปี 2558 เริ�มูใชู้เปล่อกแมูคคาเดิเมู่ยเพ่�อผ่ลิต้เป็นิพลังงานิชู่วมูวล ปัจจุบันิเราใชู้  

 แมูคคาเดิเมูย่ปลีะ 80 ต้นัิ หร่อเฉล่�ยเดิอ่นิละ 7 ต้นัิ คดิิเปน็ิผ่ลประหยดัิพลงังานิ 

 ปีละ 380,000 บาท/ปี หร่อ 31,500 /เดิ่อนิ

• มู่ระบบการบำาบัดินิำ�าและนิำากลับมูาใชู้ใหมู่ไดิ้ 4.06% ลดิการใชู้นิำ�าประมูาณิ  

 8,316 ลบ.มู./ปี คดิิเป็นิเงนิิ 124,800 บาท/ปี และลดิการปล่อยก๊าซึ่เร่อนิกระจก  

 5,970 กโิลกรมัูคาร์บอนิไดิออกไซึ่ด์ิเท่ยบเท่าในิแต่้ละปี
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2. ธุิรกิจำเพ้�อสังคม
2.1 การส่งเสรมิผู้ประกอบการในชุมชน

• ‘เทศกาลส่ีส่ันแห่งดอยตุง’ ครั�งที� 6

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ จัดิเทศกาลส้่ส้ันิแห่งดิอยตุ้งต้่อเนิ่�องเป็นิปีท่� 6 ณิ โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ อำาเภูอแมู่ฟ้้าหลวง จังหวัดิ

เชู่ยงราย ภูายใต้้แนิวคดิิการส่้งเส้ริมูให้คนิในิชุูมูชูนิได้ิพัฒนิาคุณิภูาพผ่ลติ้ภูณัิฑ์์และบรกิารสู้ก่ารเป็นิผู่ป้ระกอบการมู่ออาชู่พ พร้อมูคำาน่ิง

ถ่ังการใชู้ทรพัยากรให้เหมูาะส้มู งานิส่้ส้นัิแห่งดิอยตุ้งครั�งท่� 6 จดัิข่�นิระหว่างวันิท่� 4 ธินัิวาคมู 2562 - 12 มูกราคมู 2563 รวมูทั�งส้ิ�นิ 27 วนัิ 

• โครงการ From Farm to Table, From Doi Tung to EM Dining

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ร่วมูกับดิิเอ็มูโพเร่ยมู และดิิเอ็มูควอเท่ยร์ จัดิทำาโครงการ 

“From Farm to Table, From Doi Tung to EM Dining” นิำาวัต้ถัุดิิบคุณิภูาพท้องถัิ�นิ

จากโครงการพัฒนิาดิอยต้งุฯ ซึ่่�งเป็นิผ่ลผ่ลติ้ของชูาวบ้านิและกลุมู่ผู่ป้ระกอบการในิพ่�นิท่� 

อาทิ หมููดิำา ไก่ดิำา ข้าวอินิทร่ย์ ผ่ักปลอดิภูัย นิำ�าพริกแห้งอาข่า ธิัญพ่ชู มูาออกแบบเมูนิู

พเิศษให้แก่ผู่บ้ริโภูคในิกรุงเทพฯ โดิยมู่ร้านิอาหารชัู�นินิำาเข้าร่วมูโครงการ เชู่นิ GREYHOUND  

CAFE กับข้าวกับปลา นิารา Sava และ VANILLA CAFETERIA เพ่�อให้คนิเมู่องเห็นิ

คุณิค่าของผ่ลผ่ลิต้ท้องถัิ�นิ และคนิในิพ่�นิท่�ดิอยตุ้งฯ ยกระดิับคุณิภูาพของวัต้ถัุดิิบให้ไดิ้

มูาต้รฐานิ ส้รา้งความูเขมู้แขง็ในิการรวมูกลุมู่ผู่ป้ระกอบการในิชูมุูชูนิ ส้ามูารถักระจาย

รายไดิ้เข้าสู้่ชูุมูชูนิกว่า 1.2 ล้านิบาท ภูายในิระยะเวลาจัดิงานิ 60 วันิ

• โครงการส่ีย้อมจากธิรรมชาติ

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ต้่อยอดิงานิหัต้ถักรรมูให้กับชูาวบ้านิ

ในิ 3 หมููบ้่านิ โดิยส้ง่เส้ริมูให้ชูมุูชูนิร่วมูกับนิกัออกแบบของโครงการ

พัฒนิาดิอยตุ้งฯ พัฒนิางานิหัต้ถักรรมูชุูมูชูนิให้คงอัต้ลักษณิ์ของ

ท้องถัิ�นิ แต้่มู่ความูหลากหลายและมู่ความูคิดิส้ร้างส้รรค์มูากข่�นิ 

และใชู้ส่้ย้อมูธิรรมูชูาติ้เพ่�อลดิผ่ลกระทบต่้อส้ิ�งแวดิล้อมู นิอกจากน่ิ� 

โครงการได้ิส่้งเส้รมิูทกัษะของชูาวบ้านิ โดิยพาชูาวบ้านิท่�ส้นิใจและมู่ 

ศักยภูาพเข้าร่วมูงานิสั้มูมูนิาของศูนิย์ส้่งเส้ริมูศิลปาชู่พระหว่าง

ประเทศ เพ่�อเพิ�มูโอกาส้ในิการเข้าถ่ังต้ลาดิและเพิ�มูรายได้ิของชุูมูชูนิ

ชาวิบ้าน
ได้็อะไร?

รายได้็ผู้ประกอบการท้องถิ�น จำำานวินผู้ประกอบการท้องถิ�น รายได้็ผู้ประกอบการต่อราย

ล้านบาท ราย บาท/27 วัิน8.3 156 53,102
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2.2 ผู้นำาด้็านธุิรกิจำเพ้�อสังคม

• การส่่งเส่ริมการวัดผลลัพธิ์ทางส่ังคม (SIA)

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ดิำาเนิินิธุิรกิจเพ่�อสั้งคมูโดิย

คำาน่ิงถ่ังความูส้ำาคัญของการวัดิผ่ลลัพธ์ิทางสั้งคมูด้ิวย 

วิธ่ิการท่�เป็นิท่�ยอมูรับในิระดิับส้ากลและครบถั้วนิทุกมูิต้ิ 

ผ่ลลัพธิ์ทางส้ังคมูดิังกล่าวส้ามูารถันิำามูาเปร่ยบเท่ยบกับ

ผ่ลลัพธิ์ของกิจการอ่�นิในิอุต้ส้าหกรรมูเดิ่ยวกันิไดิ้ มููลนิิธิิ 

แมู่ฟ้้าหลวงฯ จ่งร่วมูกับผู่้เชู่�ยวชูาญจากประเทศสิ้งคโปร์ 

ประเ มิูนิผ่ลลัพธิ์ทาง สั้งคมูให้กับกิจการเ พ่� อส้ั งคมู 

ในิประเทศไทย 2 แห่ง ค่อ มููลนิิธิิโรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภูัยภููเบศรฯ และบริษัท โลเคิล อไลค์ จำากัดิ ชู่วยให้ 

ผู่ป้ระกอบการเขา้ใจกระบวนิการประเมูนิิผ่ล และวดัิผ่ลการ

ดิำาเนิินิงานิของกิจการไดิ้อย่างชูัดิเจนิยิ�งข่�นิ 

• โครงการขยายผลวานิลลา

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ เริ�มูศ่กษาวิจัยวานิิลลามูาต้ั�งแต้่ปี 2560 เป็นิส้่วนิหนิ่�ง

ของโครงการวิจัยและพัฒนิาพ่ชูเศรษฐกิจชูนิิดิใหมู่ท่�มู่มููลค่าสู้ง โดิยไดิ้ขยายผ่ล 

จากแปลงทดิลองขนิาดิเล็ก 3 แห่ง สู้่แปลงวานิิลลาบนิพ่�นิท่�กว่า 10 ไร่ ณิ  

ศูนิย์การเร่ยนิรู้บ้านิผ่าหมู่ โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ เพ่�อเป็นิแปลงต้ัวอย่าง 

ในิรูปแบบต่้างๆ ท่�เหมูาะส้มูกับส้ภูาพพ่�นิท่� และเป็นิแหล่งเร่ยนิรู้ให้เกษต้รกร 

ท่�ส้นิใจนิำากลบัไปปรบัใชู ้เพ่�อเปน็ิพชู่เศรษฐกจิท่�ส้รา้งรายไดิส้้งูในิระยะยาว ควบคู่

ไปกับการดิูแลรักษาป่าอย่างยั�งย่นิ 

• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพ้ชเศรษฐกิจ

ในิปี 2562 มูลูนิิธิแิมู่ฟ้้าหลวงฯ ได้ิจดัิทำาฐานิข้อมูลูแมูคคาเดิเมู่ยในิพ่�นิท่�เป็นิรายต้้นิ เพ่�อหาแนิวทางเพิ�มูปรมิูาณิผ่ลผ่ลติ้ต่้อต้้นิ  

โดิยจัดิเก็บและจำาแนิกข้อมููลอย่างเป็นิระบบ อาทิ ส้ายพันิธิุ์ อายุต้้นิ เกรดิต้้นิ ความูส้มูบูรณิ์ของผ่ลผ่ลิต้ โรค ปัจจัยดิ้านิภููมูิประเทศ 

ภููมูิอากาศ อุณิหภููมูิ ความูชู่�นิ และปริมูาณินิำ�าฝันิ โดิยเก็บข้อมููลแมูคคาเดิเมู่ยกว่า 40,000 ต้้นิ รวมูกว่า 20 ส้ายพันิธิุ์ และนิำาข้อมููล

หลังการวิเคราะห์ไปวางแผ่นิและกำาหนิดินิโยบายของฝ่ัายบริหารได้ิอย่างมู่ประสิ้ทธิิภูาพ ทั�งดิ้านิการเพาะกล้าส้ายพันิธ์ุิดิ่ การดูิแล

จัดิการฟ้าร์มู และการพัฒนิากระบวนิการแปรรูปผ่ลผ่ลิต้ เพ่�อส้ร้างทางเล่อกในิการประกอบอาชู่พท่�ยั�งย่นิให้คนิในิชูุมูชูนิ

• การพัฒนาต้นกาแฟ้เพ้�อเพิ�มผลผลิต

มูลูนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ส้นิบัส้นุินิต้้นิกล้าพนัิธ์ุิด่ิ 

ให้เกษต้รกรในิพ่�นิท่�จำานิวนิ 100,000 ต้้นิ ทดิแทนิต้้นิ 

กาแฟ้ท่�ไมู่ส้มูบูรณิ์ ซึ่่�งจะส้่งผ่ลดิ่ต้่อปริมูาณิผ่ลผ่ลิต้

ในิอนิาคต้ และส่้งเจ้าหน้ิาท่�ซึ่่�งเป็นิคนิในิชุูมูชูนิ

จำานิวนิ 23 ราย เข้ารับการอบรมูดิ้านิการส้่งเส้ริมู

กาแฟ้ใหเ้กษต้รกรในิพ่�นิท่� รวมูถัง่มูก่ารยกระดิบัการ

รบัซ่ึ่�อกาแฟ้ท่�เน้ินิผ่ลผ่ลิต้ท่�สุ้กด่ิและไมู่มู่มูอดิ ชู่วยเพิ�มู 

รายได้ิให้เกษต้รกรผู่ป้ลูกกาแฟ้ประมูาณิ 12 ล้านิบาท 

นิอกจากน่ิ� มูลูนิิธิแิมูฟ่้า้หลวงฯ ยงัคงใหค้วามูส้ำาคญั

ต่้อการค่นิข้อมูลูให้แก่เกษต้รกร ส้ำาหรับนิำาไปปรับปรุง 

และพัฒนิาผ่ลผ่ลิต้กาแฟ้ไดิ้อย่างต้่อเนิ่�องต้่อไป

โค
รง

กา
รต้

น
แบ

บ
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3.1 การศกึษาในห้องเรยีน 
โครงการพฒันิาการศ่กษาเน้ินิกระบวนิการการเร่ยนิการส้อนิ 

ท่�เดิ็กเป็นิศูนิย์กลาง โดิยมู่วัต้ถัุประส้งค์ให้เดิ็กเต้ิบโต้เป็นิผู่้ใหญ่ 

ท่�ส้ามูารถัชู่วยต้นิเอง ครอบครัว และชูุมูชูนิไดิ้ และเป็นิพลเมู่องดิ่

ของชูาต้ิ โครงการฯ ไดิ้พัฒนิาเดิ็กต้ามูชู่วงอายุและระดิับชัู�นิ 

อยา่งต้อ่เนิ่�อง โดิยจดัิอบรมูใหค้วามูรู้ผู่บ้รหิารโรงเร่ยนิและครผูู่ส้้อนิ

เก่�ยวกับกระบวนิการการเร่ยนิการส้อนิใหมู่ๆ เทคนิิคทางวิชูาการ  

และจิต้วิทยา พร้อมูนิำาผู่้เชู่�ยวชูาญและภูาคเอกชูนิมูาร่วมูส่้งเส้ริมู

การทำางานิอ่กดิ้วย

ในิปี 2562 การจัดิการเร่ยนิการส้อนิ ประกอบดิ้วย

1. การเรียนการส่อนแบบมอนเตส่ซอรี

เปน็ิการส้รา้งพ่�นิฐานิและเต้ร่ยมูความูพรอ้มู

ให้เดิ็กชู่วงอายุ 2-6 ปี ในิระดิับศูนิย์พัฒนิาเดิ็กเล็ก

และชูั�นิอนิุบาล เพ่�อเข้าสู้่การเร่ยนิชูั�นิสู้งต้่อไป 

ในิปี  2562 ไดิ้ดิำา เ นิินิการขยายผ่ล 

การจัดิการเร่ยนิการส้อนิจากโรงเร่ยนิในิพ่�นิท่�

โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ ไปยังอำาเภูอแมู่ฟ้้าหลวง 

โดิยมู่จำานิวนิศูนิย์พัฒนิาเดิ็กเล็ก (ศพดิ.) และ

โรงเร่ยนิดิังนิ่�

นิอกจากนิั�นิ โครงการฯ ยังไดิ้จัดิทำาวิดิ่โอ

กระบวนิการการส้อนิ และการใชู้ส้่�อมูอนิเต้ส้เซึ่อร่โดิยละเอ่ยดิ เพ่�อแนิะนิำาการเร่ยนิการส้อนิแบบมูอนิเต้ส้ซึ่อร่ให้ครใูหมู่ และทบทวนิ

ให้ครทู่�ผ่่านิการอบรมูและเริ�มูทดิลองส้อนิมูาแล้ว โดิยอธิิบายถ่ังผ่ลท่�นัิกเร่ยนิจะได้ิรับ ซึ่่�งส้ามูารถัเท่ยบไดิ้กับมูาต้รฐานิชู่วงชัู�นิปฐมูวัย

ของกระทรวงศ่กษาธิิการ 

2. การเรียนการส่อนแบบ Project-Based Learning

เป็นิโครงการโรงเร่ยนิร่วมูพัฒนิา (Partnership school) กับโรงเร่ยนินิานิาชูาต้ิ St. Andrews International School  

Bangkok ท่�ดิำาเนิินิงานิมูาต้ั�งแต้่ปีการศ่กษา 2561 ในิ 8 โรงเร่ยนิในิพ่�นิท่�โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ ส้ำาหรับระดิับชูั�นิประถัมูศ่กษาปีท่� 

4-6 เปน็ิกระบวนิการการเร่ยนิการส้อนิท่�ส่้งเส้รมิูใหน้ิกัเร่ยนิทำางานิเปน็ิกลุมู่ เพ่�อพฒันิาทกัษะการส้ำารวจ การส้บ่คน้ิขอ้มูลู และกระตุ้น้ิ

ทกัษะการคดิิอย่างต้อ่เนิ่�องผ่า่นิกระบวนิการต้ั�งคำาถัามู และกระตุ้น้ิใหมู้ป่ฏิสิ้มัูพันิธ์ิ ต้ลอดิจนิส่้งเส้ริมูการแส้ดิงความูคิดิเหน็ิของผู่เ้ร่ยนิ

ให้ฝัึกการวิพากษ์งานิ ฝัึกการพูดินิำาเส้นิองานิหนิ้าชูั�นิเร่ยนิ ซึ่่�งเป็นิรากฐานิพัฒนิาทักษะการพูดิ

ในิส้ว่นิของการพฒันิาครผูู่ส้้อนิ ไดิมู้ก่ารประชูมุูรว่มูกนัิวางแผ่นิและแลกเปล่�ยนิความูคดิิเหน็ิเพ่�อปรบัปรงุคณุิภูาพการจดัิการ

เร่ยนิรู้ผ่่านิกระบวนิการ Professional Learning Community (PLC) ร่วมูกันิทั�งในิโรงเร่ยนิและต้่างโรงเร่ยนิ ไดิ้รับการส้นิับส้นุินิ 

จากผู่้ปกครองและชูุมูชูนิ

ปีการศ่กษา 2562 โรงเร่ยนิไดิ้ร้องขอให้ขยายผ่ลการจัดิการเร่ยนิรู้ไปยังชูั�นิประถัมูศ่กษาปีท่� 1-3 และมูัธิยมูศ่กษาปีท่� 1-6  

ทั�ง 8 โรงเร่ยนิในิพ่�นิท่�โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ

3. การสรา้งผู้นำารุน่ใหม่

จำำานวินขยายผล (แห่ง)

ห้องเรยีน (ห้อง)

ครูที�ผ่านการอบรม (คน)

นักเรยีน (คน)

นักเรยีน/ครู 1 คน

9

17

22

427

19.4

5

10

17

239

14.1

11

30

31

801

25.8

3

8

15

200

13.3

10

25

54

623

11.5

8

20

20

542

27.1

46

110

159

2,832

17.8

ศพด็. ศพด็. ศพด็.อนุบาล อนุบาล อนุบาล

รวิม

ปกีารศึกษา 2560 ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562

2561

2562

0

24

24

24

0

12

0

6

0

34

38

40

0

10

0

12

0

368

328

328

0

232

0

140

ห้องเรยีน ห้องเรยีน ห้องเรยีน ห้องเรยีนนักเรยีน นักเรยีน นักเรยีน นักเรยีนครู ครู ครู ครู

ระดั็บชั�น ป.1-3 ระดั็บชั�น ป.4-6 ระดั็บชั�น ม.1-3 ระดั็บชั�น ม.4-6

ปกีารศกึษา
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• การพัฒนาหลักสู่ตรทักษะอาชีพในระดับมัธิยมศึกษา 

หลกัส้ตู้รพฒันิาทกัษะอาชู่พส้รา้งข่�นิส้ำาหรบั 3 โรงเร่ยนิในิพ่�นิท่�โครงการพฒันิาดิอยต้งุฯ ท่�ส้อนิถัง่ระดิบัมูธัิยมู ไดิแ้ก ่โรงเร่ยนิ

บ้านิห้วยไร่ส้ามูัคค่ โรงเร่ยนิอนิุบาลแมู่ฟ้้าหลวง และโรงเร่ยนิบ้านิป่าซึ่างนิาเงินิ โดิยมู่เป้าหมูายให้ผู่้เร่ยนิไดิ้ลงมู่อทำางานิเป็นิรูปธิรรมู 

ทั�งดิ้านิทักษะกระบวนิการทำางานิ ความูคิดิส้ร้างส้รรค์ การส้ร้างองค์ความูรู้ดิ้วยต้นิเองจนินิำาไปสู้่การส้ร้างชูิ�นิงานิ หร่อผ่ลิต้ภูัณิฑ์์ท่�มู่

คุณิภูาพ ทกัษะการเป็นิผู่ป้ระกอบการ การจำาหน่ิายและส้ร้างรายได้ิให้แก่ต้นิเอง โดิยใชู้กระบวนิการส้อนิแบบ Project-Based Learning 

นิอกจากนิ่� ทั�ง 3 โรงเร่ยนิไดิ้จัดิกิจกรรมูส้่งเส้ริมูให้ผู่้เร่ยนิไดิ้มู่ทักษะการคิดิอย่างเป็นิระบบ เพ่�อฝัึกทักษะการเป็นิผู่้ประกอบ

การทั�งรูปแบบการต้ลาดิทางต้รง และการต้ลาดิออนิไลนิ์ ฝัึกพัฒนิาผ่ลิต้ภูัณิฑ์์ท่�เกิดิจากความูคิดิส้ร้างส้รรค์ มู่คุณิภูาพเป็นิท่�ยอมูรับ

ของผู่้บริโภูค จนิพัฒนิาเป็นินิวัต้กรรมูและส้ร้างรายไดิ้ให้กับต้นิเองและครอบครัว โดิยบรรจุไว้ในิหลักสู้ต้รอย่างชูัดิเจนิ และพัฒนิา

อย่างต้่อเนิ่�อง 

โรงเร่ยนิบ้านิห้วยไร่ส้ามูัคค่ซึ่่�งเปิดิส้อนิถั่งชูั�นิมูัธิยมูศ่กษาปีท่� 6 ไดิ้จัดิการส้อนิแบบทวิศ่กษา เมู่�อจบการศ่กษานิักเร่ยนิจะไดิ้

รับวุฒิ ปวชู. ส้่วนิอ่ก 2 โรงเร่ยนิ เมู่�อนิักเร่ยนิจบชูั�นิมูัธิยมูศ่กษาปีท่� 3 ส้่วนิใหญ่จะส้ามูารถัเข้าเร่ยนิต้่อท่�วิทยาลัยส้ายอาชู่วศ่กษาไดิ้

• โครงการพัฒนาภ์าษาไทยส่ำาหรับเด็กที�ไม่ใช้ภ์าษาไทยเป็นภ์าษาแม่

 ในพ้�นที�โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพ้�นที�ข้างเคียง

ส้มูเดิ็จพระกนิิษฐาธิิราชูเจ้า กรมูส้มูเดิ็จพระเทพรัต้นิราชูสุ้ดิาฯ ส้ยามูบรมูราชูกุมูาร่ มู่

พระราชูดิำาริให้มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ผ่ลักดิันิการเร่ยนิการส้อนิภูาษาไทยในิอำาเภูอแมู่ฟ้้าหลวง ซึ่่�ง

มูนั่ิกเร่ยนิจากกลุมู่ชูาติ้พันิธ์ุิต่้างๆ ท่�ไมูใ่ชู้ภูาษาไทยเป็นิภูาษาแมู่ ให้อา่นิภูาษาไทยออกและเข่ยนิ

ไดิ้ เพ่�อให้ส้ามูารถัเร่ยนิต่้อและดิำาเนิินิชู่วิต้ประจำาวันิในิส้ังคมูไดิ้ โดิยเริ�มูดิำาเนิินิโครงการในิปี 

2560 ครอบคลุมู 36 โรงเร่ยนิในิอำาเภูอแมู่ฟ้้าหลวง จงัหวดัิเชู่ยงราย และ 3 โรงเร่ยนิในิโครงการ

ร้อยใจรกัษ์ อำาเภูอแมู่อาย จงัหวัดิเชู่ยงใหมู่ และได้ิรบัความูร่วมูมู่อจากส้ำานัิกงานิเขต้พ่�นิท่�การศ่กษา

ประถัมูศ่กษาเชู่ยงราย เขต้ 3 และส้ำานิกังานิเขต้พ่�นิท่�การศ่กษาประถัมูศ่กษาเชู่ยงใหมู่ เขต้ 3 

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ไดิ้ใชู้กระบวนิการการเร่ยนิการส้อนิต้ามูท่�ใชู้ในิโครงการพัฒนิา 

ดิอยตุ้งฯ และมู่ผ่ลส้ัมูฤทธิิ�เฉล่�ยของชูั�นิประถัมูศ่กษาปีท่� 1-3 ต้ามูระยะเวลาปีท่�เข้าร่วมูดิังนิ่�

จากการติ้ดิต้ามูทดิส้อบนัิกเร่ยนิท่�ไมู่ผ่่านิเกณิฑ์์การประเมิูนิทักษะการอ่านิและการเข่ยนิภูาษาไทย พบว่าส้่วนิหน่ิ�ง 

เป็นิเดิ็กบกพร่องทางการเร่ยนิรู้ต้ามูการคัดิกรองของกระทรวงศ่กษาธิิการ จากนิักเร่ยนิ 11,192 คนิในิโรงเร่ยนิทั�ง 39 แห่ง มู่นิักเร่ยนิ

ท่�บกพร่องทางการเร่ยนิรู้ 844 คนิ คิดิเป็นิร้อยละ 8 มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ จ่งจัดิทำาโครงการวิจัยร่วมูกับภูาควิชูากุมูารเวชูศาส้ต้ร์  

คณิะแพทยศาส้ต้ร์ศิริราชูพยาบาล มูหาวิทยาลัยมูหิดิล ส้าขาพัฒนิาการและพฤต้ิกรรมูเดิ็ก

โครงการฯ ไดิ้จัดิต้ั�งศูนิย์พัฒนิาภูาษาไทย 7 ศูนิย์ ประส้านิงานิ อบรมู นิิเทศก์ กำากับ ต้ิดิต้ามู ประเมูินิผ่ลการจัดิการเร่ยนิ

รู้ภูาษาไทยให้เป็นิไปต้ามูแผ่นิและเป้าหมูายท่�โครงการฯ กำาหนิดิ

• โครงการส่อนภ์าษาไทยระดับชั�นประถัมศึกษาปีที� 4-6

จากการพฒันิาภูาษาไทยระดิบัประถัมูศก่ษาต้อนิต้น้ิ ผู่บ้รหิารโรงเร่ยนิและครไูดิข้อใหข้ยายการพฒันิาภูาษาไทยต้อ่ไปยงัชัู�นิ

ประถัมูศ่กษาปีท่� 4-6 เพิ�มูจากการส้อนิฟ้ัง พูดิ อ่านิ เข่ยนิ เพ่�อให้นิักเร่ยนิส้ามูารถัส้่�อส้ารไดิ้ในิระดิับท่�ล่กซึ่่�งข่�นิ มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ 

จ่งขอความูร่วมูมู่อจากส้ถัาบันิภูาษาไทยส้ิรินิธิร จุฬาลงกรณิ์มูหาวิทยาลัยร่วมูพัฒนิาบทเร่ยนิภูาษาไทยเพ่�อการนิ่�

มากกว่ิา 3 ปี

3 ปี

2 ปี

1 ปี

2 ปี

61.70

40.91

54.99

23.34

53.64

88.95

67.91

80.24

52.45

72.03

44.76

12.81

25.19

16.22

19.35

81.40

62.15

74.98

49.53

49.15

8 โรืงเรืย่นิในิพื�นิท่� ค์พตั้.พ.

ขยายผิลนิอก่พื�นิท่� ก่ลุ่มูท่� 1

ขยายผิลนิอก่พื�นิท่� ก่ลุ่มูท่� 2

ขยายผิลนิอก่พื�นิท่� ก่ลุ่มูท่� 3

รือ้ยใจ็รืก้่ษ์

ก่อนเขา้รว่ิมโครงการ ก่อนเข้ารว่ิมโครงการหลังเข้ารว่ิมโครงการ หลังเข้ารว่ิมโครงการ

ทักษะการอา่น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทักษะการอ่าน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

กลุ่มพัฒนา จำำานวินปี
ที�เข้าโครงการ

โค
รง

กา
รต้

น
แบ

บ
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• กิจกรรมเส่ริมการพัฒนาการศึกษา

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จำากัด (มหาชน) ได้ส่นับส่นุนทางด้านเทคโนโลยี ดังนี�

- การจัดิเก็บข้อมููลพ่�นิฐานิของโรงเร่ยนิ 39 โรงเร่ยนิ ประกอบดิ้วย ประวัต้ิส้ถัานิศ่กษา โครงส้ร้างการบริหาร บุคลากร  

  การวิเคราะห์ส้ภูาพแวดิล้อมู นิักเร่ยนิ โครงส้ร้างพ่�นิฐานิ แหล่งเร่ยนิรู้ และผ่ลงานิของส้ถัานิศ่กษา เพ่�อส้ร้างข้อมููลภูาพ 

  รวมูของโรงเร่ยนิท่�เปิดิให้ส้าธิารณิชูนิเข้ามูาดิูการดิำาเนิินิงานิไดิ้ 

- โปรแกรมู True CLICK LIFE SIS เป็นิแหล่งข้อมููลออนิไลน์ิ เส้ริมูการเร่ยนิรู้ส้ำาหรับครูและนัิกเร่ยนิทุกระดัิบชัู�นิดิ้วยการ 

  นิำาเส้นิอรูปแบบส้่�อผ่ส้มู ผ่่านิการ์ตู้นิ Animation พร้อมูเกมูให้ฝัึกทักษะ และแบบฝัึกหัดิให้ทดิส้อบความูรู้ ปัจจุบันิ 

  ไดิ้ทดิลองต้ิดิต้ั�งโปรแกรมู True CLICK LIFE SIS นิำาร่อง 8 โรงเร่ยนิในิพ่�นิท่�โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ

ธินาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ส่นับส่นุน

- จัดิทำาระบบนิำ�าบริโภูคในิ 39 โรงเร่ยนิ และศูนิย์พัฒนิาเดิ็กเล็ก 2 แห่ง รวมูถั่งจัดิทำาเอกส้ารและคู่มู่อระบบนิำ�าของแต้่ละ 

  โรงเร่ยนิเพ่�อให้โรงเร่ยนิส้ามูารถัดิูแลระบบไดิ้เอง

- ส้ร้างศูนิย์พัฒนิาเดิ็กเล็กห้วยส้้านิรองรับเดิ็กกว่า 50 คนิ แทนิส้ถัานิท่�เดิิมูซึ่่�งใชู้ห้องในิโรงเร่ยนิต้ำารวจต้ระเวนิชูายแดินิ 

  ศ่กษานิาร่อนิุส้รณิ์ 3 

- ซึ่่อมูแซึ่มูอาคารศูนิย์พัฒนิาเดิ็กเล็กสุ้ขฤทัย เพิ�มูห้องนิำ�า ท่�ล้างมู่อ จัดิพ่�นิท่�ครัวและห้องอาหาร 

3.2 การศกึษานอกห้องเรยีน 

• พ้�นที�การเรียนรู้อย่างส่ร้างส่รรค์ส่ำาหรับเด็กและเยาวชน (ศูนย์ใฝึ่ดี) 

โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ พัฒนิาหลักสู้ต้รส้ำาหรับการบ่มูเพาะ

พลเมูอ่งท่�ดิเ่พ่�อส้านิต่้อความูยั�งยน่ิในิพ่�นิท่�โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ ดิว้ย

การเชู่�อมูความูส้นิใจและความูชูอบของเด็ิกและเยาวชูนิให้ส้อดิคลอ้งกบั

ศกัยภูาพของพ่�นิท่�ดิอยตุ้งทั�งดิา้นิอาชูพ่ และกิจกรรมูส้ร้างส้รรค์ยามูว่าง 

เพ่�อให้เยาวชูนิมู่ส้ิ�งย่ดิเหนิ่�ยวในิจิต้ใจ ไมู่ไขว้เขวกับส้ิ�งยั�วยุ พร้อมูทั�งฝัึก

ทักษะความูเป็นิผู่้นิำาและการบริหารจัดิการ จำานิวนิ 13 หลักสู้ต้ร ไดิ้แก่ 

จเูน่ิยร์เชูฟ้ดิอยตุ้ง ใฝ่ัด่ิคาเฟ่้ บรรณิารกัษ์น้ิอย การดิบัไฟ้ป่าเบ่�องต้้นิ คดัิแยก  

ขยะ เกษต้รดิอยตุ้ง การปฐมูพยาบาลเบ่�องต้้นิ นิกัส่้บส้วนิส้อบส้วนิ ยงิธินิู 

จากไมู้ไผ่่ ขนิมูไทย ดินิต้ร่ ศิลปะ นิันิทนิาการ มู่ส้มูาชูิกรวมู 760 คนิ

• ทุนการศึกษา 

เมู่�อปี 2562 มู่เยาวชูนิส้มูัครขอรับทุนิการศ่กษาจำานิวนิทั�งส้ิ�นิ 35 คนิ และไดิ้รับทุนิการศ่กษา ประจำาปี 2562 จำานิวนิ 16 คนิ 

ประกอบดิ้วย มูหาวิทยาลัยแมู่โจ้ จำานิวนิ 2 คนิ มูหาวิทยาลัยแมู่ฟ้้าหลวง จำานิวนิ 2 คนิ มูหาวิทยาลัยราชูภูัฏิเชู่ยงราย จำานิวนิ 6 

คนิ มูหาวิทยาลัยพะเยา จำานิวนิ 1 คนิ มูหาวิทยาลัยราชูภูัฏิส้วนิสุ้นิันิทา จำานิวนิ 1 คนิ และวิทยาลัยอาชู่วศ่กษาเชู่ยงราย จำานิวนิ 4 

คนิ มู่การจัดิกิจกรรมูระหว่างการรับทุนิการศ่กษา ดิังนิ่�  

1. กิจกรรมูพัฒนิาทักษะผู่้ท่�ไดิ้รับทุนิการศ่กษารวมู 23 ครั�ง เชู่นิ ปฐมูนิิเทศผู่้ท่�ไดิ้รับทุนิการศ่กษาใหมู่ กิจกรรมูการถัอดิบท 

  เร่ยนิและวางแผ่นิชู่วิต้หลังเร่ยนิจบ กิจกรรมูส้ร้างความูส้ัมูพันิธิ์ระหว่างผู่้ไดิ้รับทุนิการศ่กษา 

2. กระบวนิการให้นิกัศ่กษาทุนิกลบัมูาทำางานิในิพ่�นิท่�บ้านิเกดิิของต้นิเอง มู่นัิกศ่กษาท่�กลบัมูาหลังจากส้ำาเร็จการศ่กษาจำานิวนิ 8 คนิ

• ค่ายเด็กใฝึ่ดี 

กระบวนิการเร่ยนิรู้ “ส้ร้างความูรกั จากความูรู้ อยูก่บัความูงามู” ในิ 

“ค่ายเดิ็กใฝั่ดิ่” ณิ โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ จังหวัดิเชู่ยงราย ท่�จัดิข่�นิโดิย

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ และมููลนิิธิิกระต่้ายในิดิวงจันิทร์เปิดิโอกาส้ให้เดิ็กและ

เยาวชูนิในิเมู่องใหญ่ร่วมูส้ัมูผ่ัส้ “ศาส้ต้ร์และศิลป์” ในิโลกของธิรรมูชูาติ้ 

เพ่�อส้รา้งเมูลด็ิพนัิธิุท์่�ดิใ่นิใจและลดิชูอ่งวา่งทางส้งัคมูในิอนิาคต้ โดิยจดัิคา่ย

เดิ็กใฝั่ดิ่ทั�งหมูดิ 5 ค่าย มู่เดิ็กเข้าร่วมูทั�งหมูดิ 118 คนิ 



รายงานประจำำาป ี256236

โครงการน่ิ�เริ�มูต้น้ิมูาต้ั�งแต่้ป ี2548 เพ่�อแก้ไขความูยากจนิ และพัฒนิาทางเลอ่กในิการดิำารง

ชู่วิต้แก่ผู่้คนิในิพ่�นิท่� แก้ปัญหาความูเส้่�อมูโทรมูของทรัพยากรธิรรมูชูาต้ิ การบุกรุกทำาลายป่า โดิย

มูลูนิิธิแิมูฟ่้า้หลวงฯ รว่มูกบัมูลูนิิธิชิูยัพฒันิา ศก่ษาและพฒันิาการปลกูชูานิำ�ามูนัิ และพชู่นิำ�ามูนัิอ่�นิๆ 

ให้เป็นิพ่ชูเศรษฐกิจของพ่�นิท่� ต้ามูพระราชูดิำาริของส้มูเด็ิจพระกนิิษฐาธิิราชูเจ้า กรมูส้มูเด็ิจพระ

เทพรัต้นิราชูสุ้ดิาฯ ส้ยามูบรมูราชูกุมูาร่ เนิ่�องจากชูานิำ�ามูันิเป็นิพ่ชูเศรษฐกิจท่�มู่ประโยชูนิ์ทางการ

แพทย์ มู่ราคาสู้ง เหมูาะแก่การส้ร้างรายไดิ้ท่�มูั�นิคงให้คนิในิพ่�นิท่� โดิยโครงการฯ ไดิ้กำาหนิดิเขต้

พ่�นิท่�ทำากินิของราษฎร ส้่งเส้ริมูอาชู่พท่�หลากหลาย พร้อมูทั�งให้ประชูาชูนิมู่ส้่วนิร่วมูในิการดิูแล

รักษาป่า และดิำาเนิินิชู่วิต้อยู่ร่วมูกับป่าไดิ้อย่างยั�งย่นิ ต้ามูแนิวพระราชูดิำาริของพระบาทส้มูเดิ็จ

พระบรมูชูนิกาธิิเบศร มูหาภููมูิพลอดิุลยเดิชูมูหาราชู บรมูนิาถับพิต้ร

ผ่ลการดิำาเนินิิงานิในิปี 2562 แบ่งออกเป็นิการดูิแลแปลงชูานิำ�ามูนัิและการพัฒนิางานิส่้งเส้ริมูอาชู่พ

ผู้่มู่รายได้ิต้ำ�ากว่าเส้้นิความูยากจนิ ในิปีท่�ผ่่านิมูาได้ิส่้งเส้ริมูการดูิแลแปลงชูานิำ�ามัูนิโดิยดิำาเนิินิการปลูก 

ซ่ึ่อมูต้้นิชูานิำ�ามูนัิพนัิธ์ุิด่ิจำานิวนิ 114,108 ต้้นิ และเส่้ยบยอดิพนัิธ์ุิด่ิ 54,908 ต้้นิ พร้อมูกนัิน่ิ�ได้ิดิำาเนิินิ 

การส้ำารวจข้อมูลูต้้นิชูานิำ�ามูนัิรายต้้นิอย่างต่้อเน่ิ�องเพ่�อกำาหนิดิแผ่นิการจดัิการแปลงอย่างมู่ประสิ้ทธิิภูาพ 

ส่้วนิการส่้งเส้รมิูอาชู่พผู่มู่้รายได้ิต้ำ�ากว่าเส้้นิความูยากจนิ โครงการฯ ได้ิส่้งเส้รมิูการเล่�ยงไก่ 

กระดูิกดิำาจำานิวนิ 200 ครัวเร่อนิ และสุ้กรเหมูยซึ่านิจำานิวนิ 91 ครัวเร่อนิ พร้อมูทั�งไดิ้ริเริ�มูการ 

ส้่งเส้ริมูอาชู่พเพิ�มูเต้ิมูให้ส้อดิคล้องกับความูต้้องการและข้อจำากัดิของชูาวบ้านิในิพ่�นิท่�โครงการฯ 

ดิ้านิพ่�นิท่�ทำากินิ องค์ความูรู้ และแหล่งจำาหนิ่ายผ่ลผ่ลิต้ ไดิ้แก่ การทดิลองงานิส้่งเส้ริมูพ่ชูหลังนิา

จำานิวนิพ่�นิท่� 20 ไร่ เกษต้รกรเข้าร่วมูจำานิวนิ 12 ราย งานิส่้งเส้ริมูหตั้ถักรรมูชุูมูชูนิมู่ชูาวบ้านิเข้าร่วมู  

29 ราย พรอ้มูทั�งไดิเ้ริ�มูเพาะกลา้พนัิธ์ุิชูาอสั้ส้มัูเพ่�อส้ง่เส้รมิูชูาวบา้นิจำานิวนิ 100 ครวัเร่อนิในิป ี2564 

จากผ่ลการส้ำารวจข้อมููลส้ภูาพเศรษฐกิจส้ังคมูของชูาวบ้านิท่�เข้าร่วมูโครงการฯ จำานิวนิ 

ทั�งส้ิ�นิ 572 ครัวเร่อนิ ผ่ลปรากฏิว่ามู่รายไดิ้เฉล่�ยต้่อครัวเร่อนิอยู่ท่� 212,728 บาทต้่อครัวเร่อนิต้่อปี 

ในิขณิะท่�ปีเริ�มูต้้นิโครงการฯ ชูาวบ้านิมู่รายได้ิเฉล่�ยอยู่ท่� 54,082 บาทต่้อครัวเร่อนิต่้อปี ทั�งน่ิ�  

ผ่ลวิเคราะห์ข้อมููลท่�ได้ิจากการส้ำารวจทั�งหมูดิ จะนิำาไปใชู้ในิการกำาหนิดิแผ่นิงานิส่้งเส้ริมูอาชู่พ 

ให้ต้รงต้ามูความูต้้องการของชูุมูชูนิต้่อไป

โครงการศึกษาและพัฒนาการ
ปลกูชานำามนั และพ้ชนำามนัอ้�นๆ

ระยะเวิลาด็ำาเนินโครงการ
2549-ปจั็จุ็บน้ิ
 

พ้�นที�โครงการ
ค์รือบค์ลมุู 2 พื�นิท่� ได้แก่่ 
หมููบ่า้นิปางมูะห้นิ และ
หมููบ่า้นิปูนิะ ตั้ำาบลเทอดไทย 
อำาเภ์อแมูฟ่้า้หลวง 
จ็ง้หว้ดเชูย่งรืาย

พื�นิท่�
- หมููบ่า้นิปางมูะห้นิ 
 มูพื่�นิท่� 17,039 ไรื่
- หมููบ่า้นิปูนิะ 33,327 ไรื ่

รืวมูพื�นิท่�ท้�งหมูด 
50,366 ไรื่

ผู้รบัประโยชน์
ปรืะชูาก่รื 3,183 ค์นิ 
572 ค์รืว้เรือืนิ

ควิามเปน็มา

การด็ำาเนินงานในป ี2562

ขอ้มูลพ้�นฐาน 
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โครงการศกึษาและพัฒนาการ
ปลกูชานำามนั และพ้ชนำามนัอ้�นๆ

ปญัหาตั�งต้น

ผลจำากการพัฒนา: ชาวิบา้นได้็อะไร?

สิ�งแวิด็ล้อม: ก่ารืใชูป้รืะโยชูน์ิพื�นิท่�โค์รืงก่ารื

76 ไร่
1%

1,454 ไร่
8% 2,010 ไร่

6%

9,081 ไร่
53%

22,760 ไร่
68%

1,205 ไร่
7%

804 ไร่
3%

5,223 ไร่
31% 7,193 ไร่

22% 

0 ไร่ 0%

0 ไร่ 0%

ที�อยู่อาศัย

ป่าเศรษฐกิจำ
(ปลูก่ต้ั้นิชูานิำามู้นิ)

ป่าเศรษฐกิจำ
(ปลูก่ต้ั้นิชูานิำามู้นิ)

ป่าอนุรักษ์ ป่าอนุรักษ์

ป่าใช้สอย

พ้�นที�ทำากิน
พ้�นที�ทำากิน

ป่าเส้�อมโทรม

ป่าเส้�อมโทรม

รวิมพ้�นที� 17,039 ไร่ รวิมพ้�นที� 33,327 ไร่

ป่าใช้สอย

560 ไร่
1%

ที�อยู่อาศัย

ชุูมูชูนิมูค่์วามู
ข้ดแย้งเรืื�องนิำา
และท่�ดินิทำากิ่นิ

เส้่นิทางลำาเล่ยง
ยาเส่พติั้ด และปัญหา
ผู้ิเส่พยาเส่พติั้ด

ปลกู่พืชูเชูงิเด่�ยว 
ขาดก่ารืบรืหิารื
จ็ด้ก่ารืนิำา ชุูมูชูนิ
มูข้่าวไมูพ่อกิ่นิ

ปา่ต้ั้นินิำา
ถักู่ทำาลาย

ขาดองค์์ค์วามูรูื ้
และท้ก่ษะอาชูพ่

พ้�นที�ปูนะพ้�นที�ปางมะหัน

การปลกูปา่แบบปลกูเสรมิ
พ้�นที�ปางมะหัน

การปลกูปา่แบบไมป่ลกู
พ้�นที�ปูนะ

เศรษฐกิจำ: เปรืย่บเท่ยบรืายได้ รืายจ็า่ย หน่ิ�สิ่นิ และเงินิออมู (บาท/ค์รืว้เรือืนิ/ปี)

300,000

ปา่อนุรกัษ์
ปา่ใช้สอย
แปลงชานำามนั
(ปา่เศัรืษฐกิ่จ็)
พ้�นที�ทำากิน

150,000

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0

รายจำา่ย รายจำา่ยรายได้็ รายได้็

พ้�นที�ปางมะหัน พ้�นที�ปูนะ
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รายงานประจำำาป ี256238

โครงการปลกูป่า ส้ร้างคนิ บนิวิถ่ัพอเพ่ยง รกัษาต้้นินิำ�า บรรเทาอุ�ทกภัูย เป็นิโครงการต่้อเน่ิ�อง 

จากโครงการบู�รณิาการแก้ไขปัญหาและพฒันิาพ่�นิท่�จงัหวดัิน่ิานิต้ามูแนิวพระราชูดิำาริ ซ่ึ่�งเริ�มูดิำาเนิินิการ 

ต้ั�งแต้่ปี 2552 โดิยมูู�ลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ และส้ถัาบันิส้่งเส้ริมูและพัฒนิากิจกรรมูปิดิทองหลังพระ

ส่้บส้านิแนิวพระราชูดิำาริ มู่วตั้ถุัประส้งค์เพ่�อฟ้้�นิฟ้ทูรพัยากรธิรรมูชูาติ้ในิพ่�นิท่� เพิ�มูพ่�นิท่�ป่าควบคูก่บั 

การพฒันิาคณุิภูาพชู่วติ้ของชูมุูชูนิ ส้ง่เส้รมิูใหชู้มุูชูนิอยูร่ว่มูกบัปา่ไดิอ้ยา่งยั�งยน่ิ โดิยมูก่จิกรรมูหลกั 

ในิโครงการฯ ไดิ้แก่ การจัดิการใชู้ประโยชูนิ์พ่�นิท่�ป่าแยกจากท่�ทำากินิและท่�อยู่อาศัยอย่างชูัดิเจนิ 

การจัดิตั้�งคณิะกรรมูการและกฎระเบ่ยบชุูมูชูนิว่าดิ้วยการใชู้และอนิุรักษ์ทรัพยากรป่าไมู้ในิพ่�นิท่�ท่�

กำาหนิดิให้เป็นิป่า ประกอบด้ิวยป่าอนุิรักษ์เพ่�อเป็นิพ่�นิท่�ต้น้ินิำ�าและรักษาความูหลากหลายทางชู่วภูาพ 

ปา่ใชูส้้อยเพ่�อเปน็ิพ่�นิท่�แหลง่พลงังานิและแหล่งอาหารท่�บริหารจดัิการโดิยชูมุูชูนิ  และปา่เศรษฐกิจ

ซึ่่�งมูบ่ทบาทส้ำาคญัในิการส้ร้างรายได้ิท่�ยั�งยน่ิทดิแทนิการพ่�งพงิพชู่ไร่เชูงิเดิ่�ยว อก่ทั�งยงัทำาหนิา้ท่�เปน็ิ

แนิวกันิไฟ้ท่�มู่ชู่วิต้ ชู่วยป้องกันิไฟ้ไมู่ให้ลามูเข้าพ่�นิท่�ป่าอนิุ�รักษ์และป่าใชู้ส้อยอ่กดิ้วย นิอกจากนิั�นิ 

ยงัมุู่งเน้ินิการแก้ปัญหาความูยากจนิและยกระดัิบคุณิภูาพชู่วิต้ของชูาวบ้านิในิพ่�นิท่� ด้ิวยการส่้งเส้ริมู 

อาชู่พดิ้านิการเกษต้รและปศุส้ัต้ว์ การจัดิต้ั�งกองทุนิพันิธิุ์พ่ชู พันิธิุ์ส้ัต้ว์ และการแปรรูป รวมูถั่งการ

ปรับปรุงนิำ�าเพ่�อการอุปโภูคบริโภูคและการชูลประทานิ

ในิปี 2562 มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ยังคงดิำาเนิินิกิจกรรมูเพ่�อส้่งเส้ริมูคุณิภูาพผ่ลผ่ลิต้จาก 

ป่าเศรษฐกิจ ไดิ้แก่ กาแฟ้ และมูะมู่วงหิมูพานิต้์อย่างต้่อเนิ่�อง ควบคู่ไปกับการอนิุรักษ์ป่า ดิ้วยการ 

ส้่งเส้ริมูการมู่ส้่วนิร่วมูของชูุมูชูนิในิการบริหารจัดิการส้ถัานิการณิ์ไฟ้ป่า และการปลูกป่าเส้ริมู  

โดิยไดิ้มู่การดิำาเนิินิกิจกรรมูต้่างๆ ดิังนิ่� 

โครงการปลกูปา่ สรา้งคน บนวิิถีพอเพียง
รกัษาต้นนำา บรรเทาอทุกภัูย จำงัหวัิด็น่าน

ควิามเปน็มา

การด็ำาเนินงานในปี 2562

ขอ้มูลพ้�นฐาน 
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ระยะเวิลาด็ำาเนินโครงการ
2556-ปจั็จุ็บน้ิ
 

พ้�นที�โครงการ
ค์รือบค์ลมุูพื�นิท่� 20 หมููบ่า้นิ 
4 ตั้ำาบล 3 อำาเภ์อ จ็ง้หว้ดน่ิานิ
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1.  การจำดั็หาตลาด็ให้กับพ้ชเศรษฐกิจำ 
ส้ามูารถัจัดิหาต้ลาดิให้กับผ่ลผ่ลิต้กาแฟ้กะลาไดิ้ 16.90 ต้ันิ 

มููลค่า 1,677,080 บาท และผ่ลผ่ลิต้มูะมู่วงหิมูพานิต้์ไดิ้ 10 ต้ันิ มููลค่า 

259,447.93 บาท รวมูมููลค่าการส้ร้างรายไดิ้ให้ชูุมูชูนิทั�งส้ิ�นิกว่า 1.9 

ล้านิบาท 

2. การบรหิารจำดั็การไฟ้ปา่ 
ชูุมูชูนิมู่ส่้วนิร่วมูในิการบริหารจัดิการไฟ้ป่าในิพ่�นิท่�ทั�ง  

3 อำาเภูอ ดิ้วยการซ่ึ่อมูแซึ่มูหอระวังไฟ้ป่า และทำาแนิวกันิไฟ้ทั�งส้ิ�นิ  

11 แนิว รวมูระยะทาง 20.5 กิโลเมูต้ร นิอกจากน่ิ� ในิปี 2562 ไมู่มู่

รายงานิการเกิดิไฟ้ป่าและการชูิงเผ่าไร่ในิพ่�นิท่�อำาเภูอท่าวังผ่าและ 

ส้องแคว ยกเวน้ิพ่�นิท่�อำาเภูอเฉลมิูพระเกย่รต้ทิ่�มูร่ายงานิการเกดิิไฟ้ปา่ 

รวมูความูเส้่ยหายต่้อพ่�นิท่�ป่าทั�งส้ิ�นิ 2,812 ไร่ อย่างไรก็ต้ามู อัต้รา 

การเกดิิไฟ้ปา่ในิปี 2562 น่ิ� ลดิลงรอ้ยละ 96 เมู่�อเทย่บจากปฐีานิ (2556) 

ซึ่่�งมู่พ่�นิท่�ป่าท่�ไดิ้รับผ่ลกระทบจากไฟ้ป่ากว่า 76,180 ไร่ 

3.  การติด็ตามการบำารุงปา่เศรษฐกิจำ 
มู่การติ้ดิต้ามูบำารุงป่าเศรษฐกิจโดิยผู้่เชู่�ยวชูาญ มู่การ 

ออกแบบระบบการต้รวจแปลงส้าธิิต้มูะมู่วงหิมูพานิต์้ จำานิวนิ 90 ไร่ 

และออกแบบปฏิิทินิการดิูแลต้้นิมูะมู่วงหิมูะพานิต้์ เพ่�อให้การดิำาเนิินิ

งานิมู่ประส้ิทธิิภูาพและมู่มูาต้รฐานิยิ�งข่�นิ

โครงการปลกูปา่ สรา้งคน บนวิิถีพอเพียง
รกัษาต้นนำา บรรเทาอทุกภัูย จำงัหวัิด็น่าน

4.  การปลกูปา่เสรมิในพ้�นที�ปา่อนุรกัษ์ 
ชูาวบ้านิในิพ่�นิท่�อำาเภูอเฉลิมูพระเก่ยรต้ิร่วมูกันิปลูกป่าเส้ริมู

ในิเขต้พ่�นิท่�ปา่อนุิรกัษ ์จำานิวนิ 1,500 กลา้ ณิ จดุิท่�เกดิิไฟ้ปา่ในิปี 2562 

ท่�ผ่่านิมูา นิอกจากน่ิ� เจ้าหน้ิาท่�ภูาคส้นิามูยังลงพ่�นิท่�อำาเภูอทุ่งชู้าง 

จังหวัดินิ่านิ ซึ่่�งเป็นิพ่�นิท่�นิอกโครงการปลูกป่าฯ แจกจ่ายต้้นิกล้า 

ให้ชูาวบ้านิท่� เข้า ร่วมูกิจกรรมูขยายผ่ลค่ายพลังเยาวชูนิใฝั่ดิ ่ 

“เราดิูแลป่า ป่าดิูแลเรา” เพ่�อนิำาไปเต้ร่ยมูปลูกซ่ึ่อมูในิแปลงต้่อไป  

ทั�งน่ิ� ปี 2562 เป็นิปีสุ้ดิท้ายของการดิำาเนิินิกิจกรรมู เจ้าหนิ้าท่� 

จะติ้ดิต้ามูผ่ลการดิำาเนิินิโครงการขยายผ่ล YPO ให้เส้ร็จส้ิ�นิภูายในิ

ไต้รมูาส้แรกของปีงบประมูาณิ 2563 

5. การจำดั็ศกึษาด็งูาน 
นิำาเกษต้รกรในิพ่�นิท่� โครงการฯ และเจ้าหนิ้าท่�มููลนิิ ธิิ 

แมู่ฟ้้าหลวงฯ ศ่กษาดิูงานิการปลูกมูะมู่วงหิมูพานิต้์ ในิจังหวัดิ

อุบลราชูธิาน่ิ และจังหวัดิยโส้ธิร เพ่�อเต้ร่ยมูความูพร้อมูในิการจัดิต้ั�ง

แปลงวิจัยและมูะมู่วงหิมูพานิต้์ในิปี 2563 

6.  การรบัคณะศกึษาด็งูาน
ศนูิยเ์ร่ยนิรู้เปียงก่อ รบัคณิะจากภูาครัฐ เอกชูนิ และประชูาชูนิ

ทั�วไปรวมูทั�งส้ิ�นิ 15 คณิะ

ผลจำากการพัฒนา: ชาวิบา้นได้็อะไร?

สิ�งแวิด็ล้อม: ก่ารืใชูป้รืะโยชูน์ิพื�นิท่�โค์รืงก่ารื

33,758 ไร ่
13.5%

38,651 ไร ่
15.5%

พ้�นที�ทำากิน

1,379 ไร ่
0.6%

ที�อยู่อาศัย 

0 ไร่

0%

ป่าเส้�อมโทรม

22,552 ไร ่
9%

ป่าใช้สอย

ป่าเศรษฐกิจำ

ปญัหาตั�งต้น

ก่ารืเก่ษตั้รื เผิาปา่เพื�อทำาไรื่
หมุูนิเว่ยนิ ปลกู่พืชูเชูงิเด่�ยว 
แหล่งทำากิ่นิปนิเป้� อนิด้วยส่ารืเค์มู่

ธิรืรืมูชูาติั้ถักู่ทำาลาย ต้ั้นินิำาน่ิานิ
เปน็ิ 45% ของแมูน่ิำาเจ็า้พรืะยา 
แต่ั้พื�นิท่�ปา่ก่ล้บลดลงอย่างมูาก่

ผู้ิค์นิยาก่จ็นิและไมูมู่่
รืายได้ท่�มู้�นิค์ง

2562

153,660 ไร ่
61.5%

ป่าอนุรักษ์

250,000
รวิมพ้�นที� (ไร่)



รายงานประจำำาป ี256240

โครงการร้อยใจรักษ์เกิดิข่�นิเพ่�อส้นัิบส้นิุนิมูาต้รการและนิโยบายของรัฐบาลในิการป้องกันิ

และแก้ไขปญัหายาเส้พติ้ดิ และเส้รมิูส้ร้างความูมูั�นิคงของชูาต้ด้ิิวยการส้รา้งความูเขมู้แข็งของชูมุูชูนิ 

ดิ้วยในิปัจจุบันิ ส้ถัานิการณ์ิยาเส้พติ้ดิได้ิแพร่ระบาดิในิพ่�นิท่�เมู่องในิรูปแบบของการผ่ลิต้  

การจำาหน่ิาย และลำาเลย่ง โดิยเฉพาะในิพ่�นิท่�ภูาคเหน่ิอของไทย โครงการรอ้ยใจรักษ์จง่นิำาแนิวทาง

ปฏิิบตั้ขิองการพัฒนิาทางเลอ่กมูาประยุกต์้ใชู้เพ่�อแก้ปญัหายาเส้พติ้ดิในิบริบทส้งัคมูเมูอ่ง และส้ร้าง

ภููมูิคุ้มูกันิแก่ชูุมูชูนิเป้าหมูายซึ่่�งเคยส้ร้างรายไดิ้ส้่วนิใหญ่จากกิจกรรมูผ่ิดิกฎหมูายต้่างๆ ให้หันิมูา

ประกอบอาชู่พสุ้จริต้แทนิ โดิยมูุ่งเนิ้นิการส้ร้างต้ัวอย่างท่�เป็นิรูปธิรรมูให้ชูุมูชูนิเห็นิและเข้าใจ  

นิำาไปสู้่การเปล่�ยนิแปลงต้นิเองโดิยมู่ลำาดิับการพัฒนิา “อยู่รอดิ พอเพ่ยง ยั�งย่นิ” ดิ้วยการพัฒนิา

ทางเล่อกเชูิงพ่�นิท่�ระยะยาว ในิมูิต้ิเศรษฐกิจ ส้ังคมู และส้ิ�งแวดิล้อมู เพ่�อเส้ริมูส้ร้างศักยภูาพของ

คนิในิชูุมูชูนิในิดิ้านิการเกษต้ร ปศุส้ัต้ว์ ชูลประทานิ หัต้ถักรรมู การแปรรูปส้ร้างมููลค่าแก่ผ่ลผ่ลิต้ 

การท่องเท่�ยว และการบริหารจัดิการทรัพยากรธิรรมูชูาต้ิ ต้ลอดิจนิส้ามูารถัขับเคล่�อนิการพัฒนิา

ชูุมูชูนิต้่อไปไดิ้ดิ้วยต้นิเอง

ในิป ี2562 มูลูนิธิิิแมู่ฟ้า้หลวงฯ ยงัคงดิำาเนิินิการส้ร้างความูเขา้ใจกับทุกภูาคส่้วนิท่�เก่�ยวขอ้ง

ของโครงการรอ้ยใจรกัษเ์พ่�อนิำาชูมุูชูนิไปสู้ก่าร “ระเบดิิจากขา้งในิ” พรอ้มูท่�จะดิำาเนิินิกจิกรรมูพฒันิา

รว่มูกบัโครงการรอ้ยใจรกัษ ์อำาเภูอแมูอ่าย จงัหวดัิเชู่ยงใหมู ่ควบคูก่บักจิกรรมูพฒันิาเชูงิพ่�นิท่�ต้ามู

มูิต้ิการพัฒนิาต้่างๆ อันิจะนิำาไปสู้่การส้ร้างอาชู่พทางเล่อกท่�สุ้จริต้ รายไดิ้ท่�มูั�นิคง ส้ร้างภููมูิคุ้มูกันิ

ของชูุมูชูนิต่้อปัญหายาเส้พต้ิดิและส้ิ�งผ่ิดิกฎหมูายอ่�นิๆ อย่างยั�งย่นิ โดิยมู่ผ่ลการดิำาเนิินิงานิต้ามู

มูิต้ิของการพัฒนิา ดิังนิ่�

• มติินำา: โครงการฯ ดิำาเนิินิการพัฒนิาระบบนิำ�าอุปโภูคบริโภูคของชูุมูชูนิ โดิยต้่อนิำ�าเข้า

ถัังพักนิำ�าและส้ร้างถัังพักนิำ�า 2 แห่ง รวมูผู่้ไดิ้รับประโยชูนิ์ทั�งส้ิ�นิ 681 คนิ และพัฒนิาระบบนิำ�าเพ่�อ

การเกษต้ร โดิยซึ่่อมูแซึ่มูและส้ร้างฝัาย 19 ต้ัว ขุดิบ่อพวงส้ันิเขา 50 บ่อ ซึ่่อมูแซึ่มูระบบส้่งนิำ�าในิ

ท่�นิา 3 จุดิ ระยะทางรวมู 782 เมูต้ร รวมูผู่้ไดิ้รับประโยชูนิ์ทั�งส้ิ�นิ 898 คนิ พ่�นิท่�รับนิำ�า 2,171 ไร่ 

โครงการรอ้ยใจำรกัษ์

ควิามเปน็มา

การด็ำาเนินงานในป ี2562

ขอ้มูลพ้�นฐาน 

ระยะเวิลาด็ำาเนินโครงการ
2561-2572
 

พ้�นที�โครงการ
ค์รือบค์ลมุูพื�นิท่�ลุ่มูนิำาห้วย
เมูอืงงามู 4 หมููบ่า้นิหล้ก่ 
ได้แก่่ บา้นิเมูอืงงามูเหนืิอ  
บา้นิห้วยส้่านิ บา้นิห้วเมูอืงงามู 
และบา้นิเมูอืงงามูใต้ั้ และ 
20 หมููบ่า้นิย่อยในิตั้ำาบล  
ท่าตั้อนิ อำาเภ์อแมูอ่าย 
จ็ง้หว้ดเชูย่งใหมู่
พื�นิท่� 37,119 ไรื่
 

ผู้รบัประโยชน์
1,067 ค์รืว้เรือืนิ 4,297 ค์นิ
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• มิติการเกษตร โครงการฯ ทดิลองใชู้แนิวทางการทำา

เกษต้รแบบประณ่ิต้และแมู่นิยำา หร่อการทำาการเกษต้รท่�คำาน่ิงถ่ัง

คุณิภูาพผ่ลผ่ลิต้ มู่การจัดิการแปลงอย่างมู่ประส้ิทธิิภูาพและไดิ้

มูาต้รฐานิ โดิยทดิลองปลูกพ่ชูระยะส้ั�นิและระยะยาวท่�ชูาวบ้านินิิยมู

ปลูกอยู่แล้ว เพ่�อนิำาองค์ความูรู้ด้ิานิการจัดิการแปลงท่�ชู่วยพัฒนิา

คุณิภูาพและเพิ�มูผ่ลผ่ลิต้ทางการเกษต้รไปเผ่ยแพร่ให้ชูาวบ้านิ ต้ลอดิ

จนิส้นิับส้นิุนิให้เกษต้รกรลดิการใชู้ส้ารเคมู่ท่�เป็นิอันิต้รายต้่อสุ้ขภูาพ

และส้ิ�งแวดิล้อมู 

- โครงการฯ จดัิกจิกรรมูเพิ�มูผ่ลผ่ลติ้ข้าวนิาและข้าวไร่ต่้อเน่ิ�อง 

เป็นิปีท่� 2 โดิยหลังจากเก็บเก่�ยวผ่ลผ่ลิต้ พบว่าปริมูาณิผ่ลผ่ลิต้ข้าว

เฉล่�ยต้่อไร่ของชูาวบ้านิท่�เข้าร่วมูกิจกรรมูเพิ�มูข่�นิทั�ง 2 ชูนิิดิ 

- ส้่งเส้ริมูการปลูกเก๊กฮัวยซึ่่�งเป็นิพ่ชูเศรษฐกิจท่�ส้ร้างรายได้ิ

ให้เกษต้รกรจำานิวนิ 23 ราย พ่�นิท่�รวมู 10 ไร่ ต้ามูวิธ่ิของโครงการฯ 

เพ่�อให้ไดิ้ผ่ลผ่ลิต้ท่�มู่คุณิภูาพ จากนัิ�นิรับซึ่่�อผ่ลผ่ลิต้จากชูาวบ้านิ 

จำานิวนิ 1,325 กิโลกรัมู ส้ร้างรายไดิ้รวมู 662,500 บาท

- โครงการฯ ร่วมูมู่อกับบริษัท ซึ่่.พ่.ส้ต้าร์เลนิส้์ จำากัดิ พัฒนิา

ผ่ลผ่ลิต้มูะมู่วงคุณิภูาพเพ่�อส้่งขายในิต้ลาดิต้่างประเทศ โดิยส้่งเส้ริมู

ความูรู้ด้ิานิการจัดิการในิแปลงไปจนิถั่งการคัดิคุณิภูาพผ่ลผ่ลิต้ 

ปรมิูาณิท่�ส้ง่ออกทั�งหมูดิในิปี 2562 รวมู 15,904 กโิลกรมัู คดิิเป็นิมูลูคา่ 

804,225 บาท 

• มิติปศสัุตว์ิ ส้นิบัส้นุินิพันิธ์ุิส้ตั้ว์ในิรูปแบบกองทุนิหมุูนิเว่ยนิ 
ให้ชูาวบ้านิท่�ส้นิใจ 212 ราย เพ่�อเป็นิแหล่งอาหารในิครัวเร่อนิและ 

รายไดิ้เส้ริมูให้กับชูาวบ้านิ นิอกจากน่ิ�ยังมู่การติ้ดิต้ามูให้บริการ 

ดิ้านิสุ้ขภูาพส้ัต้ว์ และให้คำาแนิะนิำาชูาวบ้านิเร่�องการเล่�ยงส้ัต้ว์โดิย 

อาส้าส้มูัครปศุส้ัต้ว์

• มิติหัตถกรรม ส้่งเส้ริมูอาชู่พดิ้านิหัต้ถักรรมูให้กลุ่มูส้ต้ร่

ฝักึทักษะเพิ�มูเติ้มู และผ่ลิต้สิ้นิคา้ภูายใต้้แบรนิด์ิดิอยตุ้งจำานิวนิ 42,484 

ชิู�นิ มููลค่ารวมูทั�งส้ิ�นิ 536,161 บาท รวมูถั่งจัดิต้ั�งส้ำานิักงานิกลุ่มู

หตั้ถักรรมู และส้นัิบส้นุินิจักรเย็บผ้่ามูาต้รฐานิอุต้ส้าหกรรมูจำานิวนิ 10 

เคร่�อง เพ่�อเป็นิศูนิย์กลางในิการดิำาเนิินิงานิ ต้ลอดิจนิรับ-ส้่งชิู�นิงานิ

หัต้ถักรรมูต้่างๆ ให้เป็นิไปอย่างมู่ประส้ิทธิิภูาพ 

• มิติการท่องเที�ยวิและแปรรูป จัดิตั้�ง “กาดิหลวงร้อย

ใจรักษ์” โดิยมู่วัต้ถัุประส้งค์ให้ชูาวบ้านิในิและนิอกพ่�นิท่�โครงการฯ มู่

พ่�นิท่�ขายของเป็นิระเบ่ยบ ทดิแทนิต้ลาดินัิดิท่�ตั้�งอยู่ริมูทางหลวง

หมูายเลข 1098 (แมู่จันิ-ฝัาง) ซึ่่�งก่ดิขวางการจราจรและเส้่�ยงต้่อการ

เกิดิอุบัติ้เหตุ้ อ่กทั�งยังเป็นิการทดิลองศักยภูาพในิการพัฒนิาพ่�นิท่� 

ให้เป็นิแหล่งท่องเท่�ยวเชูิงวัฒนิธิรรมู ส้ะท้อนิอัต้ลักษณิ์และความู 

หลากหลายของชูนิเผ่่าต้่างๆ อันิจะนิำาไปสู้่การส้ร้างรายไดิ้ท่�ยั�งย่นิ 

ให้ชูุมูชูนิในิระยะยาวต้่อไป

• มิติสาธิารณสุข บูรณิาการและผ่ลักดิันิหนิ่วยงานิท่�

เก่�ยวขอ้งใหเ้ปน็ิผู่ด้ิำาเนินิิกจิกรรมูอาส้าทำาดิรุ่่นิท่� 2 จำานิวนิ 93 คนิ เพ่�อ

ขยายผ่ลการบำาบดัิฟ้้�นิฟ้ผูู่ติ้้ดิยาเส้พต้ดิิใหค้รอบคลมุูทั�วพ่�นิท่�โครงการฯ 

โดิยติ้ดิต้ามูเร่�องสุ้ขภูาพ ส้ภูาพความูเป็นิอยู่ และส้นัิบส้นุินิการ

ประกอบอาชู่พหลังการบำาบัดิอย่างต้่อเนิ่�อง นิอกจากนิ่� โครงการฯ ไดิ้

ส้นิบัส้นุินิวัส้ดิอุปุกรณ์ิและจัดิอบรมูการทำาเคร่�องกรองนิำ�าขนิาดิเล็กให้

ชูาวบ้านิในิพ่�นิท่�โครงการฯ จำานิวนิ 904 เคร่�อง เพ่�อให้ชูาวบ้านิมู่นิำ�า

ส้ะอาดิส้ำาหรับอุปโภูคบริโภูคครบทุกหลังคาเร่อนิ

• มติิการศกึษา ปรบัปรงุอาคารส้ถัานิท่�ในิโรงเร่ยนิและศนูิย์
พัฒนิาเด็ิกเล็ก ต้ลอดิจนิพัฒนิาระบบนิำ�าอุปโภูคบริโภูคให้เหมูาะส้มู

และส่้งเส้ริมูการเร่ยนิรู้ของนัิกเร่ยนิ ทั�งยังส้นัิบส้นุินิส้่�อการเร่ยนิการ

ส้อนิแบบมูอนิเต้ส้ซึ่อร่ในิศูนิย์พฒันิาเด็ิกเล็กทั�ง 3 แห่งในิพ่�นิท่�โครงการฯ  

และก่อส้ร้างศูนิย์พัฒนิาเดิ็กเล็กบ้านิห้วยส้้านิแห่งใหมู่จนิแล้วเส้ร็จ

• มิติการจำดั็การใช้ประโยชน์พ้�นที� ประชูุมูแบ่งเขต้รับ
ผ่ดิิชูอบของแต้ล่ะหมููบ้่านิ ส้ำารวจแนิวกนัิไฟ้ท่�มูอ่ยูเ่ดิมิู และร่วมูกับชูาว

บ้านิในิการปลูกต้้นิกล้วยและงิ�วดิอกแดิงจำานิวนิ 22,890 ต้้นิ เพ่�อ

ทดิแทนิพ่�นิท่�ท่�เส้่ยหายจากไฟ้ป่าในิฤดูิแล้งท่�ผ่่านิมูา ต้ลอดิจนิใชู้เป็นิ

แนิวกันิไฟ้ต้ามูธิรรมูชูาต้ิรวมูระยะทางทั�งหมูดิ 77.50 กิโลเมูต้ร

• กิจำกรรมอ้�นๆ 

- ส้ำารวจข้อมููลส้ภูาพเศรษฐกิจและสั้งคมูประชูากรประจำาปี 

2561 และนิำามูาวัดิความูเปล่�ยนิแปลงดิ้านิส้ภูาพเศรษฐกิจและส้ังคมู

ของหมูู่บ้านิเป้าหมูายทั�ง 24 หมูู่บ้านิ รวมู 1,286 หลังคาเร่อนิ ผ่ลการ

ส้ำารวจข้อมููลแส้ดิงให้เห็นิว่าประชูากรส่้วนิใหญ่มู่ทุนิในิการดิำารงชู่วิต้

ท่�ดิ่ข่�นิกว่าต้อนิเริ�มูต้้นิโครงการฯ ในิปี 2560 ประชูากรกว่าร้อยละ 99 

มู่นิำ�าและข้าวเพ่ยงพอต้่อการบริโภูคต้ลอดิทั�งปี มู่ทางเล่อกในิการ

ประกอบอาชู่พมูากข่�นิ ทำาให้มู่ชู่องทางเพิ�มูรายไดิ้ในิครัวเร่อนิ ภูาพ

รวมูเศรษฐกิจชู่�ให้เห็นิว่าประชูากรในิพ่�นิท่�มู่รายได้ิและทรัพย์ส้ินิเพิ�มู

ข่�นิ มู่กำาลังในิการใชู้จ่ายและชูำาระหน่ิ�เพิ�มูมูากข่�นิ ซึ่่�งส้อดิคล้องกับ

ยอดิค่าใชู้จ่ายท่�สู้งข่�นิและหน่ิ�ส้ินิคงค้างท่�ลดิลง อย่างไรก็ต้ามู ยังคง

พบปัญหาความูเหล่�อมูลำ�าด้ิานิรายได้ิ โดิยรายได้ิเฉล่�ยของประชูากร

อยู่ท่� 47,190 บาท/คนิ/ปี แมู้จะสู้งข่�นิกว่ารายไดิ้เฉล่�ยปีก่อนิหนิ้า 

ถั่งร้อยละ 31 แต้่ร้อยละ 52 ของประชูากรยังมู่ระดัิบรายไดิ้ต้ำ�ากว่า 

เส้้นิความูยากจนิของจังหวัดิเชู่ยงใหมู่ (30,936 บาท/คนิ/ปี)

- ส้มูเด็ิจพระเจ้าลกูเธิอ เจ้าฟ้้าพชัูรกิต้ยิาภูา นิเรนิทิราเทพยวด่ิ 

กรมูหลวงราชูส้าริณ่ิสิ้ริพัชูร มูหาวัชูรราชูธิิดิา ทรงให้ความูส้นิใจ 

และต้ิดิต้ามูการดิำาเนิินิงานิโครงการฯ อย่างใกล้ชิูดิมูาโดิยต้ลอดิ 

ต้ั�งแต่้ปี 2561 และได้ิเส้ด็ิจฯ มูายงัพ่�นิท่�โครงการร้อยใจรักษ์ รวมู 3 ครั�ง

เพ่�อต้ิดิต้ามูผ่ลการดิำาเนิินิงานิและเย่�ยมูเย่ยนิ ประทานิขวัญและ 

กำาลังใจแก่พส้กนิิกรในิพ่�นิท่� 

- โครงการฯ ร่วมูกับส้ถัาบันิส่้งเส้ริมูและพัฒนิากิจกรรมู 

ปิดิทองหลังพระ ส้่บส้านิแนิวพระราชูดิำาริ จัดิหลักสู้ต้รอบรมูและฝึัก

ปฏิิบัต้ิการประยุกต้์ใชู้แนิวพระราชูดิำาริในิพ่�นิท่�ท่�มู่ปัญหาการค้าและ

ลำาเล่ยงยาเส้พติ้ดิ ส้ำาหรับองค์กรปกครองส้่วนิท้องถัิ�นิในิจังหวัดิ 

ภูาคเหนิ่อ โดิยใชู้พ่�นิท่�โครงการฯ เป็นิส้ถัานิท่�ฝัึกอบรมู เพ่�อขยายผ่ล

โครงการรอ้ยใจรกัษไ์ปในิพ่�นิท่�ชูายแดินิจงัหวดัิภูาคเหน่ิอทั�ง 19 อำาเภูอ

ในิ 4 จังหวัดิอย่างเป็นิรูปธิรรมู รวมู 103 คณิะ จำานิวนิ 6,372 คนิ 

และบคุลากรของโครงการรอ้ยใจรกัษย์งัไดิไ้ปดิำาเนิินิการอบรมูต้อ่เนิ่�อง

ในิพ่�นิท่�จรงิในิหลกัส้ตู้ร “การฝักึปฏิิบตั้จิรงิดิา้นิการประยกุต้ใ์ชูป้รชัูญา 

เศรษฐกิจพอเพ่ยง หลักสู้ต้รท่� 2” อ่กจำานิวนิ 8 คณิะ รวมู 567 คนิ
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โครงการรอ้ยใจำรกัษ์

สิ�งแวิด็ล้อม: ก่ารืใชูป้รืะโยชูน์ิพื�นิท่�โค์รืงก่ารื

ปญัหาตั�งต้น

ผลจำากการพัฒนา: ชาวิบ้านได้็อะไร?

21,857 ไร ่
59%

5,398 ไร่

14%

8,892 ไร ่
24%

972 ไร ่
2%

ป่าอนุรักษ์และป่าใช้สอย

พ้�นที�ทำากิน 

ป่าเศรษฐกิจำ 

ป่าใช้สอย

การเกษตร
ใชูส้่ารืเค์มูก่่ารืทำาเก่ษตั้รืมูาก่
ขาดองค์์ค์วามูรูืก้่ารืเก่ษตั้รื 
ดินิเสื่�อมูคุ์ณภ์าพ มูอ่ต้ั้รืา
ก่ารืตั้ายของปศัสุ้่ตั้ว์สู่ง 
เนืิ�องจ็าก่เก่ษตั้รืก่รืขาด
ค์วามูรูืค้์วามูเข้าใจ็เก่่�ยวก้่บ
ก่ารืเล่�ยงปศัสุ้่ตั้ว์ท่�
เหมูาะส่มู

ปญัหายาเสพติด็
• ย้งมูผู้่ิเส่พและ
 ผู้ิค้์าหลงเหลืออยู่
 ในิพื�นิท่�
• อทิธิิพลของ
 ก่ลุ่มูเค์รือืข่าย
 ยาเส่พติั้ด

ขาด็การบรหิาร
จำดั็การนำา
นิำาเพื�อก่ารือปุโภ์ค์บรืโิภ์ค์
ไมูเ่พ่ยงพอในิหน้ิาแล้ง 
ไมูมู่ร่ืะบบชูลปรืะทานิ 
ไมูส่่ามูารืถัใชูน้ิำา
เพื�อก่ารืเก่ษตั้รือย่างมู่
ปรืะสิ่ทธิิภ์าพ

ควิามยากจำน
ชูาวบ้านิขาดค์วามูรูื้
และท้ก่ษะในิก่ารื
ปรืะก่อบอาชูพ่ 
มูค่์วามูเหลื�อมูลำา
ทางเศัรืษฐกิ่จ็

โค
รง

กา
รข

ยา
ยผ

ลใ
น

ป
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ศ

37,119
รวิมพ้�นที� (ไร่)
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ได้็รับการศึกษา

41%

59%

ไม่ได้็รับ
การศึกษา 

เศรษฐกิจำ: เปรืย่บเท่ยบรืายได้ รืายจ็า่ย หน่ิ�สิ่นิ และเงินิออมู ต่ั้อค์รืว้เรือืนิ (บาท/ค์รืว้เรือืนิ/ปี)

สังคม: โอก่าส่ทางก่ารืศักึ่ษาของค์นิในิชุูมูชูนิ

การเก็บขอ้มูลไฟ้ปา่ในป ี2562

200,000

100

300,000

50

100,000

0

0

รายจำา่ยรายได้็ หนี�สิน เงินออม

ปริญญาตรี
และสูงกว่ิา

ปีงบประมาณ
2562

ระดั็บ
มัธิยมศึกษา

ปวิส./
 อนุปริญญา

ระดั็บ
ประถมศึกษา

5%

1%

46%

48%

62%

โอกาส
ทางการศกึษา

ระดั็บการศกึษา

ควิามเสียหาย 

13,587 ไร่15,000

20,000

10,000

5,000

0

216,946
197,300

270,872266,127

52,88668,516
44,71131,707

2561 2562
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โครงการมู่วัต้ถัุประส้งค์เพ่�อลดิปัญหายาเส้พต้ิดิทั�งในิส้่วนิของการปลูกฝัิ�นิ การค้าและ

ลำาเล่ยงยาเส้พต้ิดิในิพ่�นิท่�เป้าหมูาย ดิ้วยการส้ร้างทางเล่อกในิการประกอบอาชู่พสุ้จริต้ต้่างๆ  

ท่�มู่รายได้ิมูั�นิคงเพ่ยงพอให้แก่ชุูมูชูนิ ลดิปัญหาความูยากจนิ ซึ่่�งจะชู่วยเส้ริมูส้ร้างความูมูั�นิคง 

ต้ามูแนิวชูายแดินิไทย-เมู่ยนิมูาได้ิอ่กด้ิวย นิอกจากน่ิ� ยังมูุ่งเป้าในิการเป็นิต้้นิแบบการพัฒนิา 

เชูิงพ่�นิท่�อย่างมู่บูรณิาการและรอบดิ้านิ เน้ินิการมู่ส้่วนิร่วมูของชูุมูชูนิท่�รัฐบาลเมู่ยนิมูาส้ามูารถั 

ขยายผ่ลไปยังพ่�นิท่�อ่�นิๆ ของประเทศไดิ้ต้่อไป 

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ดิำาเนิินิงานิในิ 2 พ่�นิท่�หลักต้ามูท่�รัฐบาลเมู่ยนิมูาร้องขอ ได้ิแก่ พ่�นิท่� 

หนิองต้ะยา อำาเภูอพนิิเลา รฐัฉานิใต้้ และพ่�นิท่�ทางต้อนิเหน่ิอของจงัหวดัิท่าข่�เหล็ก รฐัฉานิต้ะวนัิออก

โครงการพัฒนาทางเล้อก
เพ้�อชีวิิตควิามเปน็อยูที่�ยั�งย้นไทย-เมยีนมา 

ควิามเปน็มาขอ้มูลพ้�นฐาน 

ระยะเวิลาด็ำาเนินโครงการ
2561-2569
โดยเปน็ิโค์รืงก่ารืขยายผิล
จ็าก่พื�นิท่�เดิมู คื์อ 
จ็ง้หว้ดท่าข่�เหล็ก่และจ็ง้หว้ด
เมูอืงส่าด ท่�ดำาเนิินิงานิ
ต้ั้�งแต่ั้ป ี2555-2560
 

พ้�นที�โครงการ
1. พื�นิท่�หนิองตั้ะยา 
 (รืฐ้ฉานิใต้ั้) 341,964 ไรื ่
 ปรืะก่อบด้วย 4 ก่ลุ่มูบา้นิ 
 ค์รือบค์ลมุู 99 หมููบ้่านิ
2. พื�นิท่�จ็ง้หว้ดท่าข่�เหล็ก่
 106,810 ไรื ่(รืฐ้ฉานิตั้ะว้นิออก่) 
 ปรืะก่อบด้วย 3 ก่ลุ่มูบา้นิ
 ค์รือบค์ลมุู 30 หมููบ้่านิ 

ผู้รบัประโยชน์
1. พื�นิท่�หนิองตั้ะยา 
 5,764 ค์รืว้เรือืนิ 26,953 ค์นิ 
2. พื�นิท่�จ็ง้หว้ดท่าข่�เหล็ก่ 
 1,445 ค์รืว้เรือืนิ 
 7,462 ค์นิ 

โค
รง

กา
รข

ยา
ยผ

ลต่
าง

ป
ระ

เท
ศ



มููลนิิธิิแมูฟ่้า้หลวง ในิพระบรมูราชููปถััมูภ์์ 45

ต้ลอดิปีงบประมูาณิ 2562 มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ มูุ่งเนิ้นิส้ร้าง

ความูเขา้ใจ เขา้ถัง่ และประส้านิความูรว่มูมูอ่กบัหนิว่ยงานิภูาครฐัของ

เมู่ยนิมูาและชุูมูชูนิเป้าหมูายอย่างต้่อเน่ิ�อง ต้ลอดิจนิดิำาเนิินิกิจกรรมู

ท่�เห็นิผ่ลลัพธิ์รวดิเร็ว (Quick Hit) เพ่�อส้ร้างความูเชู่�อมูั�นิไว้วางใจของ

ชูุมูชูนิต้่อโครงการฯ รวมูทั�งการดิำาเนิินิกิจกรรมูพัฒนิาเชูิงพ่�นิท่�เพ่�อ

ถั่ายทอดิองค์ความูรู้ในิการบริหารจัดิการทรัพยากรในิชุูมูชูนิอย่างมู่

ประส้ทิธิิภูาพ นิำาไปสู้ก่ารส้รา้งอาชู่พทางเลอ่กท่�ส้จุรติ้และส้รา้งรายไดิ้

อย่างเหมูาะส้มู อันิเป็นิกลไกส้ำาคัญในิการยกระดิับคุณิภูาพชู่วิต้ของ

ชูุมูชูนิ และชู่วยลดิความูเส้่�ยงท่�ชูุมูชูนิจะเข้าไปยุ่งเก่�ยวกับยาเส้พต้ิดิ 

และส้ิ�งผ่ิดิกฎหมูายอ่�นิๆ โดิยมู่ผ่ลการดิำาเนิินิงานิแยกต้ามูพ่�นิท่� ดิังนิ่�

1. พ้�นที�หนองตะยา อำาเภูอพินเลา รฐัฉานใต้ 
• พฒันิาระบบนิำ�าเพ่�อแกไ้ขปญัหาการเขา้ถัง่นิำ�าอปุโภูคบรโิภูค 

รวมูทั�งเพิ�มูปริมูาณินิำ�าเพ่�อการเกษต้ร โดิยส้นัิบส้นุินิวัส้ดุิอุปกรณิ์และ

องค์ความูรู้จากโครงการฯ และชูาวบ้านิเป็นิผู่้ลงมู่อดิำาเนิินิการเอง  

ประกอบดิ้วยฝัายการเกษต้ร 9 ฝัาย ฝัายอุปโภูคบริโภูค 7 ฝัาย ถัังกัก

เก็บนิำ�า 8 ถััง ความูจุรวมู 283 ลูกบาศก์เมูต้ร ระบบท่อส่้งนิำ�าความู

ยาวรวมู 16,194 เมูต้ร มู่ผู่้รับประโยชูน์ิทั�งส้ิ�นิ 3,252 คนิ และพ่�นิท่�

เกษต้รท่�ไดิ้รับประโยชูนิ์ 792.5 ไร่ นิอกจากนิ่� มู่การส้นิับส้นิุนิการจัดิ

ต้ั�งกองทนุิและวางกฎระเบย่บในิการบริหารจดัิการระบบนิำ�าโดิยชูมุูชูนิ 

เพ่�อให้เกิดิความูยั�งย่นิในิการใชู้และรักษาทรัพยากร 

• จัดิอบรมูพัฒนิาศักยภูาพเกษต้รกรผู่้ปลูกชูา จำานิวนิ 413 

คนิ เร่�องการต้ดัิแต่้งทรงพุมู่ต้น้ิชูา การกำาจดัิวชัูพชู่ และการแปรรปูชูา 

รวมูถั่งส้นัิบส้นุินิการก่อส้ร้างเต้าคั�วชูา และโรงแปรรูปชูาประจำากลุ่มู

บ้านิ จำานิวนิ 3 แห่ง เพ่�อยกระดิับมูาต้รฐานิคุณิภูาพการผ่ลิต้ และ

เพิ�มูมููลค่าให้กับผ่ลิต้ภูัณิฑ์์ชูาของชูุมูชูนิ 

• ร่วมูกับหนิ่วยงานิปศุส้ัต้ว์อำาเภูอพินิเลา จัดิอบรมูให้ความูรู้

และพัฒนิาทกัษะดิา้นิการดิแูลรกัษาสุ้ขภูาพสั้ต้ว์แก่อาส้าส้มูคัรปศุส้ตั้ว์

ประจำากลุ่มูบ้านิ และเกษต้รกรผู่้เล่�ยงส้ัต้ว์ จำานิวนิ 1,649 คนิ รวมูถั่ง

ส้นิบัส้นุินิกองทนุิยาปศสุ้ตั้ว์ เพ่�อใหส้้ตั้วเ์ล่�ยงท่�เจบ็ปว่ยไดิร้บัการรกัษา

ดิ้วยยาคุณิภูาพในิระยะเวลาท่�รวดิเร็ว อาส้าส้มูัครปศุส้ัต้ว์ส้ามูารถัให้

บรกิารรกัษาโรคในิส้ตั้วเ์ล่�ยง จำานิวนิ 414 ต้วั และใหบ้รกิารวคัซึ่น่ิเพ่�อ

ป้องกันิโรคต้ิดิต่้อ รวมูทั�งส้ิ�นิ 7,893 ต้ัว นิอกจากน่ิ� ได้ิแจกจ่ายพันิธิุ์

หญ้าเนิเปียร์ เพ่�อจัดิทำาแปลงทดิลองพ่ชูอาหารส้ัต้ว์ท่�มู่คุณิค่าทาง

โภูชูนิาการสู้งส้ำาหรับโคและกระบ่อ

การด็ำาเนินงานในปี 2562

• ส้ำารวจพ่�นิท่�และข้อมููลเศรษฐกิจ ส้ังคมูของกลุ่มูต้ัวอย่าง 

ผู่ส้้นิใจปลกูกาแฟ้ในิพ่�นิท่�เป้าหมูาย ศ่กษาความูเป็นิไปได้ิในิการส่้งเส้รมิู

การปลูกกาแฟ้คุณิภูาพสู้ง เพ่�อเป็นิการส้ร้างรายได้ิท่�มูั�นิคงแก่ชุูมูชูนิในิ

ระยะยาว

2. พ้�นที�ทางตอนเหน้อท่าขี�เหล็ก อำาเภูอท่าขี�เหล็ก 
 รฐัฉานตะวัินออก

• พัฒนิาระบบนิำ�าเพ่�อการอุปโภูคบริโภูคและเพ่�อการเกษต้ร 

โดิยส้นิบัส้นินุิองคค์วามูรู้และวสั้ดิอุปุกรณิใ์หชู้าวบา้นิลงมูอ่ดิำาเนิินิการ

เอง ประกอบดิ้วย ฝัายการเกษต้ร 5 ฝัาย ฝัายอุปโภูคบริโภูค 7 ฝัาย 

ถัังกักเก็บนิำ�า 10 ถััง รวมูความูจุ 53.6 ลูกบาศก์เมูต้ร และระบบท่อ 

ส่้งนิำ�าความูยาว 16,180 เมูต้ร มู่ผู่รั้บประโยชูน์ิรวมู 2,066 คนิ และพ่�นิท่� 

เกษต้รท่�ไดิ้รับประโยชูนิ์ 2,221 ไร่ นิอกจากนิ่� มู่การจัดิต้ั�งกองทุนิและ

วางกฎระเบ่ยบในิการบริหารจัดิการระบบนิำ�าโดิยชูุมูชูนิ เพ่�อให้เกิดิ

ความูยั�งย่นิในิการใชู้และรักษาทรัพยากร 

• จัดิฝัึกอบรมูให้ความูรู้และทักษะด้ิานิสั้ต้วบาล และ

ส้นัิบส้นุินิกองทุนิยารักษาสั้ต้ว์ เพ่�อให้อาส้าส้มัูครให้บริการดิ้านิ

ส้ัต้วบาลแก่ชูุมูชูนิได้ิอย่างมู่ประส้ิทธิิภูาพ ส้รุปการบรกิารรกัษาส้ตั้ว์ 

ท่�เจ็บป่วยด้ิวยอาการและโรคต่้างๆ รวมู 436 ต้วั และให้บริการวัคซึ่่นิ

ป้องกันิโรคติ้ดิต่้อในิสั้ต้ว์เล่�ยงรวมู 6,099 ต้ัว นิอกจากน่ิ� โครงการฯ 

ไดิ้ส้นิับส้นิุนิการพ่นิยาฆ่่าเชู่�อให้คอกสุ้กรของชูาวบ้านิรวมูทั�งส้ิ�นิ  

630 คอก เพ่�อควบคมุูและยบัยั�งการระบาดิของโรคอหิวาต้แ์อฟ้ริกาในิ

สุ้กร (African Swine Fever: ASF) ส้่วนิดิ้านิโภูชูนิาการ ได้ิจดัิทำาแปลง

ส้าธิิต้การปลกูหญ้าเนิเปียร์เพ่�อส่้งเส้ริมูให้เป็นิอาหารส้ตั้ว์ 

• จัดิต้ั�งกองทุนิเป็ดิ โดิยส้นัิบส้นุินิพันิธ์ุิเป็ดิไข่ (พันิธ์ุิ Khaki 

Campbell) และพันิธิุ์เป็ดิเนิ่�อ (พันิธิุ์ Muscovy) จำานิวนิ 667 ต้ัว ให้

ชูาวบ้านิ 37 ครัวเร่อนิ เพ่�อเพิ�มูความูมูั�นิคงทางอาหาร และรายไดิ้ให้

ชูุมูชูนิในิรูปแบบกองทุนิหมูุนิเว่ยนิ

• ต้ดิิตั้�งเคร่�องกรองนิำ�าด่ิ�มูขนิาดิเล็กจำานิวนิ 84 เคร่�องให้โรงเร่ยนิ 

ส้ถัาน่ิอนิามูยั วดัิ ส้ถัานิบำาบดัิผู่ติ้้ดิยาเส้พติ้ดิ และชุูมูชูนิ เพ่�อให้ชุูมูชูนิ

ส้ามูารถัเข้าถั่งนิำ�าดิ่�มูท่�ส้ะอาดิ และลดิค่าใชู้จ่ายในิการจัดิหานิำ�าดิ่�มู

• ส้นัิบส้นุินิยา เวชูภัูณิฑ์์ และอุปกรณิ์ทางการแพทย์ให้ 

โรงพยาบาลท่าข่�เหล็ก และส้ถัาน่ิอนิามูัยในิ 3 กลุ่มูบ้านิ เพ่�อให้ 

ส้ถัานิพยาบาลส้ามูารถัให้บริการด้ิานิส้าธิารณิสุ้ขแก่ประชูาชูนิ 

ในิพ่�นิท่�ไดิ้อย่างครอบคลุมู และมู่ประส้ิทธิิภูาพมูากข่�นิ

ปญัหาตั�งต้น

ขาดองค์์ค์วามูรูืด้้านิก่ารื
เก่ษตั้รื ก่ารืแปรืรูืปเพิ�มูมููลค่์า 
และตั้ลาดรืองรืบ้ผิลผิลิตั้

ขาดแค์ลนิยา
และว้ค์ซีน่ิปอ้งก้่นิ
โรืค์ในิปศัสุ้่ตั้ว์

ขาดองค์์ค์วามูรูืใ้นิก่ารื
บรืหิารืจ็ด้ก่ารืนิำา
อย่างมูป่รืะสิ่ทธิิภ์าพ

ก่ารืปลกู่พืชูเส่พติั้ด
และเปน็ิเส้่นิทางลำาเล่ยง
และค้์ายาเส่พติั้ด
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49 คณะ 2,483 คน

หน่วิยงานรฐั

มหาวิิทยาลัยที�มชีีวิิต

ส่้วนิงานิมูหาวทิยาลยัท่�มู่ชู่วติ้รบัผ่ดิิชูอบการจดัิหลกัส้ตู้รอบรมูและการศ่กษาดูิงานิในิพ่�นิท่�โครงการพฒันิาของมูลูนิธิิแิมู่ฟ้้าหลวงฯ  

ต้ลอดิจนิร่วมูกับพันิธิมูติ้รจัดิหลักสู้ต้รนิอกพ่�นิท่� เพ่�อเผ่ยแพร่การพฒันิาต้ามูต้ำาราแมู่ฟ้้าหลวงในิวงกว้าง ในิปี 2562 ส่้วนิงานิมูหาวทิยาลยั 

ท่�มู่ชู่วิต้จดัิการอบรมูรวมูทั�งส้ิ�นิ 311 คณิะ รวมู 14,626 คนิ จำาแนิกเป็นิคณิะในิประเทศ 258 คณิะ และคณิะจากต่้างประเทศ 53 คณิะ  

มู่รายละเอ่ยดิดิังนิ่�

311 คณะ
รวิม

14,626 คน

แผนภูาพที� 1 สัด็ส่วินประเภูทคณะศึกษาดู็งานในป ี2562

114 คณะ 7,071 คน

41 คณะ 2,172 คน29 คณะ 1,074 คน

22 คณะ 346 คน

22 คณะ 441 คน

11 คณะ 150 คน

9 คณะ 314 คน

8 คณะ 424 คน

4 คณะ 108 คน 1 คณะ 43 คน

องค์กรปกครองส่วินท้องถิ�น*

สถาบนัการศกึษาบรษัิทเอกชน

บุคคล

ส้�อมวิลชน

มูลนิธิิ/องค์กรไมแ่สวิงหากำาไร/
องค์กรมหาชน

สถาบนัการฝิ่กึอบรม

รฐัวิิสาหกิจำ

หน่วิยงานภูายใน องค์กรระหว่ิางประเทศ

*ส่้วนิใหญ่เป็นิคณิะท่�มูาจากความูร่วมูมู่อกับส้ถัาบนัิส่้งเส้รมิูและพฒันิากจิกรรมูปิดิทองหลังพระ ส่้บส้านิแนิวพระราชูดิำาร ิในิโครงการอบรมูหลักส้ตู้ร “การเร่ยนิรู้ประส้บการณ์ิการประยุกต์้
ใชู้แนิวพระราชูดิำาริ หลักส้ตู้รท่� 1” จำานิวนิ 103 คณิะ 6,415 คนิ และโครงการ “การฝึักปฏิิบตั้จิรงิด้ิานิการประยุกต์้ใชู้ปรัชูญาเศรษฐกิจพอเพ่ยง หลกัส้ตู้รท่� 2” จำานิวนิ 8 คณิะ 664 คนิ 



มููลนิิธิิแมูฟ่้า้หลวง ในิพระบรมูราชููปถััมูภ์์ 47

แผนภูาพที� 2
สัด็ส่วินการรบัรอง
คณะศกึษาด็งูานในพ้�นที�
โครงการพัฒนาต่างๆ 
ตลอด็ป ี2562

โครงการนักศึกษาฝึึกงานนานาชาติ

เมู่�อวันิท่� 28 กันิยายนิ 2562 มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ จัดิกิจกรรมูส้านิส้ัมูพันิธิ์และส้ร้างเคร่อข่ายนิักศ่กษาฝัึกงานินิานิาชูาต้ิ ณิ ส้ำานิักงานิ

มูลูนิธิิแิมูฟ่้า้หลวงฯ กรงุเทพฯ กบักลุมู่นิกัศก่ษาท่�เคยเขา้รว่มูโครงการนิกัศก่ษาฝักึงานินิานิาชูาต้ริะหวา่งป ี2553-2561 เพ่�อต้อ่ยอดิความูส้มัูพนัิธิ์

อันิดิ่และมูุ่งหวังท่�จะส้ร้างเคร่อข่ายกลุ่มูคนิรุ่นิใหมู่ท่�เป็นิผู่้นิำาความูเปล่�ยนิแปลงในิการส้ร้างประโยชูน์ิแก่ส้ังคมูในิอนิาคต้ โดิยมู่ผู่้เข้าร่วมูงานิ  

22 คนิ จากจำานิวนินิักศ่กษาไทยท่�เคยเข้าร่วมูโครงการนิักศ่กษาฝัึกงานิทั�งส้ิ�นิ 56 คนิในิ 9 ปีท่�ผ่่านิมูา

คณิะครจูากโรงเร่ยนิปญัญาประทป่ศก่ษาดิงูานิดิา้นิการพฒันิา

อย่างยั�งย่นิและฝึักปฏิิบัต้คิดัิแยกขยะและผ่ลิต้ปุ๋ยมูลูไส้้เด่ิอนิ ท่�โครงการ 

พัฒนิาดิอยตุ้งฯ เพ่�อนิำาหลักการพัฒนิาและแนิวทางการจัดิการ 

ส้ิ�งแวดิลอ้มูไปขยายผ่ลในิโรงเรย่นิระหวา่งวนัิท่� 17 - 26 เมูษายนิ 2562

นิกัเร่ยนิทุนิการศก่ษาสิ้รนิิธิรฯ มูหาวิทยาลัยแมูฟ้่้าหลวงระดัิบ

มูัธิยมูศ่กษา จากโรงเร่ยนิในิจังหวัดิเชู่ยงราย พะเยา แพร่ และนิ่านิ 

ทัศนิศ่กษาท่�โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ เมู่�อวันิท่� 22 มู่นิาคมู 2562

5.8%

2562

51%

37.7%

0.6%

2.6%

2.3%

อ้�นๆ

ด็อยตุง

ร้อยใจำรักษ์

ด็อยตุง, ปางมะหัน

ด็อยตุง, 
ร้อยใจำรักษ์

น่าน
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การผลักดั็นเชิงนโยบายและการเขา้รว่ิม
ประชุมสำาคัญอ้�นๆ ในระดั็บนานาชาติ

การประชุมนานาชาติด้็านการพัฒนาทางเล้อกและการพัฒนาอย่างยั�งยน้ 

จากประส้บการณิ์การดิำาเนิินิโครงการพัฒนิาทางเล่อกและการพัฒนิาอย่างยั�งย่นิต้ลอดิ 30 ปี มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ร่วมูกับ

รัฐบาลไทย และภูาค่การพัฒนิาในิระดัิบนิานิาชูาติ้ เผ่ยแพร่หลักการพัฒนิาของไทยเพ่�อผ่ลักดัินินิโยบายระดัิบโลกผ่่านิการเข้าร่วมู

การประชูุมูส้ำาคัญต้่างๆ ดิังต้่อไปนิ่� 

1. การประชุมคณะกรรมาธิิการยาเส่พติดแห่งส่หประชาชาติ  

(Commission on Narcotic Drugs – CND): คณิะผู่้แทนิมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ  

ร่วมูกับคณิะผู่้แทนิไทยเข้าร่วมูการประชูุมู CND มูาอย่างต้่อเนิ่�อง เพ่�อผ่ลักดิันิ

แนิวทางการพัฒนิาทางเล่อกท่�ยั�งย่นิของไทยในิการแก้ปัญหายาเส้พติ้ดิ 

อย่างยั�งย่นิ คณิะผู่แ้ทนิมูลูนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ มู่บทบาทในิการประชุูมู CND ส้มูยัท่�  

62 ณิ กรุงเว่ยนินิา ส้าธิารณิรัฐออส้เต้ร่ยระหว่างวันิท่� 14-22 มู่นิาคมู 2562 ดิังนิ่�

- ร่วมูกับรัฐบาลไทยผ่ลักดิันิข้อมูต้ิ เร่� องการพัฒนิาทางเล่อก  

  ซึ่่�งบรรจุส้าระส้ำาคัญจากการประชุูมูกลุ่มูผู้่เชู่�ยวชูาญด้ิานิการพัฒนิา 

  ทางเล่อกท่�จัดิข่�นิ ณิ กรุงเว่ยนินิา ส้าธิารณิรัฐออส้เต้ร่ย โดิยมู่ 

  ส้ำานัิกงานิว่าด้ิวยยาเส้พติ้ดิและอาชูญากรรมูแห่งส้หประชูาชูาติ้  

  (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) รัฐบาล 

  ไทย เยอรมูนิ่ เปรู และมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ร่วมูเป็นิเจ้าภูาพการจัดิ 

  ประชูุมูต้ามูข้อมูต้ิ CND ส้มูัยท่� 61

- ร่วมูกับรัฐบาลไทย เยอรมูนิ่ ออส้เต้ร่ย โคลอมูเบ่ย เปรู ส้หภูาพยุโรป และ UNODC จัดิการประชูุมูคู่ขนิานิระดิับสู้ง หัวข้อ  

  “The Future of Alternative Development” โดิยมู่พลอากาศเอก ประจินิ จั�นิต้อง รองนิายกรัฐมูนิต้ร่และรัฐมูนิต้ร่ว่าการ 

  กระทรวงยุต้ิธิรรมู ให้เก่ยรต้ิเป็นิองค์ปาฐก การประชูุมูมู่ผู่้ส้นิใจเข้าร่วมูกว่า 150 คนิ 

- ร่วมูกับ London School of Economics and Political Science (LSE) และองค์กรความูร่วมูมู่อระหว่างประเทศ 

  ของเยอรมูน่ิ (GIZ) จัดิการประชุูมูคู่ขนิานิ อ่กทั�งร่วมูเป็นิองค์ปาฐกในิหัวข้อ “Understanding the Development  

  Implications of Illicit Economies” มู่ผู่้ส้นิใจเข้าร่วมูกว่า 60 คนิ 

2. การประชุมคณะกรรมาธิิการส่หประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน

อาชญากรรมและความยุติธิรรมทางอาญา (Commission on Crime  

Prevention and Criminal Justice - CCPCJ): มูลูนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ เล็งเห็นิ 

ความูส้ำาคัญของการเชู่�อมูโยงและผ่ลักดัินิหลักการพัฒนิาทางเล่อกและการ

พฒันิาท่�ยั�งยน่ิของไทยไปยังเวทด้่ิานิอาชูญากรรมูและนิิติ้ธิรรมู เพ่�อต้อบส้นิอง

ต้อ่ส้ถัานิการณ์ิยาเส้พติ้ดิโลกในิปัจจบุนัิท่�ส้ง่ผ่ลกระทบต่้อเศรษฐกิจและส้งัคมู

ในิหลายมูิต้ิ ผู่้แทนิมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ จ่งไดิ้ร่วมูกับคณิะผู่้แทนิไทยในิการ

ประชูุมู CCPCJ ส้มูัยท่� 28 ณิ กรุงเว่ยนินิา ส้าธิารณิรัฐออส้เต้ร่ย ระหว่าง

วันิท่� 20-24 พฤษภูาคมู 2562 เป็นิองค์ปาฐกในิการประชุูมูคูข่นิานิ หวัข้อ 

“Fostering a Culture of Lawfulness in Support of the 2030 Agenda”  

จัดิโดิยส้ถัาบันิเพ่�อการยุต้ิธิรรมูแห่งประเทศไทย ยกตั้วอย่างโครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ ส้ะท้อนิให้เห็นิถ่ังความูส้ำาคัญของการพัฒนิา

ศักยภูาพชุูมูชูนิ และการส้ร้าง “วัฒนิธิรรมูแห่งการรักษากติ้กา” ซึ่่�งจะชู่วยส้่งเส้ริมูหลักนิิต้ิธิรรมูและความูยั�งย่นิของการแก้ปัญหา

ดิ้านิอาชูญากรรมูและยาเส้พต้ิดิ



มููลนิิธิิแมูฟ่้า้หลวง ในิพระบรมูราชููปถััมูภ์์ 49

3. การประชุมกลุ่มผู้เชี�ยวชาญด้านการพัฒนา

ทางเล้อก ปี 2562 (Expert Group Meeting on  

Alternative Development - EGM): มูลูนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ  

เป็นิเจ้าภูาพจัดิการประชูุมู EGM 2562 ร่วมูกับรัฐบาล

ไทย เยอรมูนิ่ เปรู และ UNODC ระหว่างวันิท่� 15-17 

ธิันิวาคมู 2562 ท่�จังหวัดิเชู่ยงราย โดิยการประชูุมูกลุ่มู 

ผู่้เชู่�ยวชูาญฯ จัดิข่�นิอย่างต้่อเนิ่�องต้ั�งแต้่ปี 2559 เป็นิต้้นิ

มูา มูุง่หวังใหก้ลุมู่ผู่เ้ชู่�ยวชูาญด้ิานิการพฒันิาทางเลอ่กมู่

เวท่แลกเปล่�ยนิมุูมูมูองเพ่�อผ่ลักดัินิประเด็ินิส้ำาคัญต่้างๆ 

เข้าสู้่เวท่ระดัิบนิานิาชูาติ้ โดิยเฉพาะการประชุูมูคณิะ

กรรมูาธิิการยาเส้พต้ิดิแห่งส้หประชูาชูาต้ิ (Commission 

on Narcotic Drugs - CND) การประชุูมูกลุ่มู 

ผู่้เชู่�ยวชูาญฯ 2562 มู่ผู่้เข้าร่วมูประชูุมูทั�งส้ิ�นิ 58 คนิ 

ประกอบด้ิวย ผู่้แทนิรัฐบาลจาก 14 ประเทศ องค์กร

ระหว่างประเทศ ภูาควิชูาการ ภูาคประชูาส้ังคมู และ

ภูาคเอกชูนิ โดิยการประชูุมูแบ่งเป็นิ 2 ส้่วนิ ไดิ้แก่ 

 

 3.1 การศก่ษาดิงูานิพ่�นิท่�โครงการพฒันิาดิอยต้งุฯ ซึ่่�งเปน็ิต้น้ิแบบโครงการพฒันิาทางเลอ่กท่�ไดิร้บัการยอมูรบัในิระดิบัโลก  

   และปัจจุบันิไดิ้ยกระดัิบการพัฒนิาไปอ่กขั�นิ เชู่นิ ส้ร้างศักยภูาพชูาวบ้านิให้ส้ามูารถัเป็นิผู่้ประกอบการและส้ร้าง 

   ธุิรกิจของต้นิเอง ส้ร้างเส้ริมูวัฒนิธิรรมูแห่งการรักษากติ้กาในิชุูมูชูนิ และขับเคล่�อนิธุิรกิจดิอยตุ้งดิ้วยหลักเศรษฐกิจ 

   หมูุนิเว่ยนิ 

 3.2 การประชูุมูหาร่อประเดิ็นิส้ำาคัญเก่�ยวกับการพัฒนิาทางเล่อก ส้าระส้ำาคัญจากการประชูุมูมู่ดิังนิ่�

  - การมู่ส่้วนิร่วมูของภูาคเอกชูนิเป็นิปัจจัยส้ำาคัญในิการขับเคล่�อนิการพัฒนิาทางเล่อกไปสู้่ความูส้ำาเร็จและยั�งย่นิ  

    โดิยต้้องอาศัยการมู่หุ้นิส่้วนิภูาคเอกชูนิท่�เหมูาะส้มู มู่วิส้ัยทัศน์ิและแนิวทางการดิำาเนิินิงานิท่�ส้อดิคล้องกันิ  

    อ่กทั�งมู่การกำาหนิดิบทบาท และรูปแบบการดิำาเนิินิงานิร่วมูกันิอย่างชูัดิเจนิ

  - ประเด็ินิด้ิานิหลักนิิติ้ธิรรมูในิเวท่การพัฒนิาทางเล่อกมัูกถูักเชู่�อมูโยงกับการปราบปรามูผู่้กระทำาความูผิ่ดิ 

    ด้ิานิยาเส้พต้ดิิเป็นิหลกั ประเทศไทยนิำาเส้นิอการเส้รมิูส้ร้างหลกันิิต้ธิิรรมูด้ิวยชุูมูชูนิเอง โดิยโครงการพฒันิาทางเล่อก 

    ส้ามูารถัชู่วยส้ร้างเส้ริมูวัฒนิธิรรมูแห่งการเคารพกต้ิกาภูายในิชูุมูชูนิ เชู่นิ ส้นิับส้นิุนิให้ชูุมูชูนิกำาหนิดิกฎเกณิฑ์์และ 

    ร่วมูบังคับใชู้กฎนิั�นิควบคู่ไปกับกฎหมูายของประเทศ

  - ปจัจุบนัิ ปญัหายาเส้พติ้ดิไมู่เพย่งส่้งผ่ลกระทบต่้อส้งัคมูชูนิบทท่�มูก่ารปลูกพชู่เส้พติ้ดิ แต่้ยงัแพร่ระบาดิในิพ่�นิท่�เมูอ่ง  

    ซึ่่�งได้ิรบัผ่ลกระทบจากยาเส้พติ้ดิสั้งเคราะห์ต้า่งๆ การใชู้หลกัพัฒนิาและแนิวทางปฏิิบัต้ทิ่�ดิข่องการพัฒนิาทางเลอ่ก 

    จ่งควรนิำามูาประยุกต์้ใชู้เพ่�อแก้ปัญหายาเส้พติ้ดิในิบริบทเมู่องด้ิวย เชู่นิ การย่ดิคนิเป็นิศูนิย์กลางการพัฒนิา  

    รับฟั้งความูต้้องการของชูุมูชูนิ ส้ร้างอาชู่พทางเล่อกสุ้จริต้ จัดิการปัญหาความูยากจนิ และดิำาเนิินิโครงการ 

    ในิระยะยาว

4 . การประชุมหา ร้อ ด้านการพัฒนาที� ยั� งย้น 

แห่งเอเชีย-แปซิฟ้่ก (Asia-Pacific Forum on Sustainable  

Development - APFSD) ครั�งที� 6 เมู่�อวันิท่� 28 มู่นิาคมู  

2562 มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ร่วมูกับกระทรวงการต้่างประเทศ 

ส้มูาคมูธิุรกิจเพ่�อส้ังคมู และ Asian Venture Philanthropy 

Network เป็นิเจ้าภูาพจัดิการประชุูมูคู่ขนิานิระหว่าง 

การประชูุมู APFSD ในิหัวข้อ “Leveraging Partnership for 

Empowering People and Ensuring Inclusiveness and 

Equality: Role of Private Sector and Civil Society in 

Achieving SDGs” โดิยมู่ผู่้ส้นิใจเข้าร่วมูกว่า 70 คนิ
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5. การประชุมเวทีระดับสู่งทางการเม้องว่าด้วยการพัฒนา

อย่างยั�งย้น (High-level Political Forum on Sustainable  

Development - HLPF) ครั�งที� 7: เมู่�อวันิท่� 9-15 กรกฎาคมู 2562 

หมู่อมูหลวงดิิศปนัิดิดิา ดิิศกุล ประธิานิเจ้าหนิ้าท่�บ ริหาร  

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ร่วมูเป็นิองค์ปาฐกในิการประชูุมูคู่ขนิานิ หัวข้อ 

“Regional Contributions to Empower People and Promote 

Equality: Experiences, Lessons Learnt and Way Forward”  

ในิการประชูุมู HLPF ซึ่่� ง เป็นิการประชูุมูดิ้ านิการพัฒนิา 

อยา่งยั�งยน่ิของส้หประชูาชูาต้ ิภูายใต้ค้ณิะมูนิต้ร่เศรษฐกจิและส้งัคมู

แห่งส้หประชูาชูาต้ิ จัดิข่�นิ ณิ นิครนิิวยอร์ก ส้หรัฐอเมูริกา  

บอกเลา่ประส้บการณิก์ารดิำาเนิินิธิรุกจิเพ่�อส้งัคมูของโครงการพฒันิา

ดิอยตุ้งฯ เพ่�อแก้ปัญหาดิ้านิเศรษฐกิจ ส้ังคมู และส้ิ�งแวดิล้อมูอย่าง

ครบวงจร และการวางนิโยบายเศรษฐกิจหมูุนิเว่ยนิให้เข้มูข้นิข่�นิในิ

อนิาคต้ มู่ผู่้ส้นิใจเข้าร่วมูกว่า 70 คนิ 

6. การเข้าร่วมประชุม “อาเซยีนบวกส่าม” ภ์ายใต้หัวข้อ “การขับเคล้�อนกจิการเพ้�อส่งัคมสู่ค่วามส่ำาเร็จของเป้าหมายการพฒันา 

ที�ยั�งย้นในภ์ูมิภ์าคอาเซียน” กระทรวงการพัฒนิาส้ังคมูและความูมูั�นิคงของมูนิุษย์ โดิยกรมูพัฒนิาส้ังคมูและส้วัส้ดิิการ ในิฐานิะ

ส้ำานัิกงานิเลขานุิการของคณิะกรรมูการส้ร้างเส้ริมูกิจการเพ่�อส้ังคมูแห่งชูาติ้ ร่วมูกับส้มูาคมูธุิรกิจเพ่�อส้ังคมู (Social Enterprise  

Thailand Association) บริต้ิชู เคานิซึ่ิล (British Council) และคณิะกรรมูาธิิการเศรษฐกิจและส้ังคมูแห่งส้หประชูาชูาต้ิส้ำาหรับเอเซึ่่ย

และแปซิึ่ฟ้ิก (ESCAP) จัดิการประชุูมูอาเซึ่่ยนิบวกส้ามู ดิ้วยเร่�องกิจการเพ่�อสั้งคมู ระหว่างวันิท่� 6-8 มู่นิาคมู 2562 ณิ โรงแรมู 

ส้วิส้โซึ่เทล กรุงเทพ รัชูดิา ภูายใต้้หัวข้อ “การขับเคล่�อนิกิจการเพ่�อส้ังคมูสู้่ความูส้ำาเร็จของเป้าหมูายการพัฒนิาท่�ยั�งย่นิในิ 

ภููมูิภูาคอาเซึ่่ยนิ” โดิยมู่พลเอกฉัต้รชูัย ส้าริกัลยะ รองนิายกรัฐมูนิต้ร่ เป็นิประธิานิการเปิดิประชูุมู 

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธิานิเจ้าหนิ้าท่�บริหาร มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ในิฐานิะนิายกส้มูาคมูธิุรกิจเพ่�อส้ังคมูแห่ง

ประเทศไทย ไดิ้รับเชูิญให้เข้าร่วมูวงส้นิทนิากับต้ัวแทนิจาก บริต้ิชู เคานิซึ่ิล (British Council) ฮั่องกง คณิะกรรมูการเศรษฐกิจและ

ส้ังคมูของเอเชู่ยและแปซึ่ิฟ้ิกแห่งส้หประชูาชูาต้ิ (ESCAP) ประเทศไทย และส้มูาคมูกิจการเพ่�อส้ังคมู ประเทศส้ิงคโปร์ ภูายใต้้หัวข้อ 

“การขับเคล่�อนิกิจการเพ่�อส้ังคมูสู้่ความูส้ำาเร็จของเป้าหมูายการพัฒนิาท่�ยั�งย่นิในิภููมูิภูาคอาเซึ่่ยนิ” 



มููลนิิธิิแมูฟ่้า้หลวง ในิพระบรมูราชููปถััมูภ์์ 51

หมู่อมูหลวงดิิศปนัิดิดิาเนิ้นิว่าการขับเคล่�อนิสู้่ความูส้ำาเร็จของเป้าหมูายการพัฒนิาท่�ยั�งย่นิเป็นิหนิ้าท่�ของทุกคนิ ไมู่ใชู่เพ่ยง

หน้ิาท่�ของกิจการเพ่�อส้งัคมู หร่อองคก์รใดิองคก์รหนิ่�ง ทกุคนิต้า่งส้ามูารถัมูส่้ว่นิรว่มูในิการส้ร้างการเปล่�ยนิแปลงในิสั้งคมูและโลกของ

เราไดิ้ เชู่นิ ผู่้ท่�กำาลังดิำาเนิินิธิุรกิจควรคำาน่ิงถั่งประโยชูนิ์ต้่อส้ังคมูและผ่ลกระทบต้่อส้ิ�งแวดิล้อมู ผู่้บริโภูคส้ามูารถัส้นิับส้นิุนิโดิยการ

เลอ่กซึ่่�อส้นิิคา้และบรกิารจากภูาคธิรุกจิท่�รบัผ่ดิิชูอบส้งัคมูและเปน็ิมูติ้รต้อ่ส้ิ�งแวดิลอ้มู แนิวคดิิและการปฏิิบตั้เิหลา่น่ิ�เปน็ิส้ว่นิหนิ่�งของ 

“การพัฒนิาทางเล่อกท่�ยั�งย่นิ” ซึ่่�งเป็นิกุญแจส้ำาคัญในิการไขปัญหาทั�งพ่ชูเส้พต้ิดิและส้ารเส้พต้ิดิไดิ้ 

7. การประชุมวชิาการส่ารเส่พติดระดบัชาติ 

ครั�งที� 11: ส่ภ์าวการณ์นานาชาติที�มีผลต่อการใช้ 

ส่ารเส่พติด (International Influences on Drug 

Abuse) หมู่อมูหลวงดิิศปนิัดิดิา ดิิศกุล ประธิานิ 

เจ้าหนิ้าท่�บริหาร มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ เป็นิวิทยากร

พิเศษในิหัวข้อ “อนิาคต้ของการพัฒนิาทางเล่อก”  

ในิการประชุูมูวชิูาการส้ารเส้พติ้ดิระดัิบชูาต้ ิครั�งท่� 11  

จัดิโดิยส้ำานิักงานิคณิะกรรมูการป้องกันิและปราบ

ปรามูยาเส้พต้ิดิ ร่วมูกับจุฬาลงกรณิ์มูหาวิทยาลัย 

และหน่ิวยงานิภูาค่ เผ่ยแพร่ความูรู้เก่�ยวกับการ 

แพร่ระบาดิ การป้องกันิ และแก้ไขปัญหายาเส้พต้ิดิ

ของประเทศไทยและต้า่งประเทศ รวมูทั�งจดุิประกาย

ความูคิดิให้เกิดิการนิำาไปประยุกต์้ใชู้จริง ต้ลอดิจนิ

พัฒนิาศักยภูาพให้แก่นิักวิจัย นิักวิชูาการ และ 

ผู่้ปฏิิบัต้ิงานิดิ้านิส้ารเส้พต้ิดิอย่างต้่อเนิ่�อง

 ปัญหายาเส้พติ้ดิในิวันิน่ิ�ได้ิวิวัฒนิาการจากพ่ชูเส้พติ้ดิไปสู้่ส้ารเส้พติ้ดิส้ังเคราะห์ ข้อมููลส้ถัานิการณ์ิโลกจากส้ำานิักงานิ 

ว่าดิ้วยยาเส้พต้ิดิและอาชูญากรรมูแห่งส้หประชูาชูาต้ิ (UNODC) พบว่า ปัญหาการปลูกพ่ชูเส้พต้ิดิในิภููมูิภูาคของเราลดิลง แต้่ปัญหา

ส้ารเส้พต้ิดิส้ังเคราะห์เพิ�มูสู้งข่�นิ โดิยในิประเทศไทยมู่การนิำาเข้ายาบ้าและยาไอซึ่์ 26% จากประเทศในิภููมูิภูาคนิ่� ส้่งผ่ลให้รัฐบาลไทย

เส้่ยงบประมูาณิในิการแก้ไขปัญหายาเส้พต้ิดิสู้งถั่ง 166,722 ล้านิบาท

 ส่้วนิใหญ่แล้ว แนิวทางการแก้ไขปญัหายาเส้พต้ดิิในิปจัจุบนัิจะดิำาเนิินิไปในิแนิวการปอ้งกนัิและปราบปรามูซึ่่�งเปน็ิเชูงิยทุธิการ 

แต้่ “การพัฒนิาทางเล่อก” จะมูองต่้างออกไป ค่อ เห็นิว่าคนิท่�หลงเข้าไปอยู่ในิวงจรของการค้ายาเส้พติ้ดิยอมูทำาผ่ิดิกฎหมูาย  

เพราะไมู่มู่ทางเล่อก ไมู่มู่โอกาส้ในิชู่วิต้ ดิังนิั�นิ หากยังคงยากจนิ และส้ังคมูยังไมู่เปิดิโอกาส้ให้คนิเหล่านิั�นิไดิ้ส้ร้างชู่วิต้ใหมู่ ปัญหา

ดิังกล่าวก็ยังไมู่อาจจะแก้ไขได้ิ แต่้หากชู่วยให้คนิในิพ่�นิท่�ต้่างๆ มู่รายได้ิเพิ�มูข่�นิ มู่คุณิภูาพชู่วิต้ท่�ดิ่ข่�นิ จ่งจะแก้ไขปัญหา 

ดิังกล่าวไดิ้อย่างยั�งย่นิ 

 การท่�มูลูนิิธิิแมูฟ่้า้หลวงฯ มูุง่มูั�นิดิำาเนิินิงานิดิา้นิการพฒันิาทางเลอ่กทั�งในิพ่�นิท่�โครงการพฒันิาดิอยต้งุฯ และในิพ่�นิท่�โครงการ

ขยายผ่ลอ่�นิๆ ทั�งในิและต้า่งประเทศต้ลอดิหลายส้บิปที่�ผ่า่นิมูาไดิพ้สิ้จูนิแ์ลว้วา่ “การพฒันิาทางเลอ่ก” นิอกจากจะส้ามูารถัแกป้ญัหา

การปลูกพ่ชูเส้พต้ิดิซึ่่�งเป็นิปัญหาในิอดิ่ต้ไดิ้แล้ว ยังส้ามูารถัแก้ไขปัญหาส้ารเส้พต้ิดิ ไดิ้แก่ ยาบ้าและยาไอซ์ึ่ ซึ่่�งเป็นิปัญหาใหญ่ 

ในิปัจจุบันิไดิ้อ่กดิ้วย 

ควิามรว่ิมมอ้กับองค์กรควิามรว่ิมมอ้ระหว่ิางประเทศของเยอรมนี

ต้ามูท่�มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ และองค์กรความูร่วมูมู่อระหว่างประเทศของเยอรมูนิ่ (GIZ) ร่วมูเป็นิหุ้นิส้่วนิในิโครงการความูร่วมู

มู่อระหว่างประเทศดิ้านินิโยบายยาเส้พต้ิดิและการพัฒนิา (Global Partnership on Drug Policies and Development - GPDPD) 

เพ่�อแลกเปล่�ยนิแนิวทางการดิำาเนิินินิโยบายการพัฒนิาทางเลอ่กอย่างมูป่ระสิ้ทธิิภูาพแก่ประเทศท่�มูป่ญัหาปลูกพชู่เส้พติ้ดิต้ั�งแต่้ป ี2559 

และเส้ร็จส้ิ�นิความูร่วมูมู่อในิระยะท่� 1 ในิปี 2561 ไปแล้วนิั�นิ 

ในิปี 2562 มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ และ GIZ ไดิ้ลงนิามูในิส้ัญญาความูร่วมูมู่อระยะท่� 2 เพ่�อให้เกิดิความูต้่อเน่ิ�องในิการ 

ดิำาเนิินิงานิ ครอบคลุมูระยะเวลาดิำาเนิินิงานิระหว่างเดิ่อนิพฤศจิกายนิ 2562 ถั่งเดิ่อนิธิันิวาคมู 2564 กิจกรรมูภูายใต้้ส้ัญญา 

ประกอบดิ้วย การจัดิการศ่กษาดิูงานิดิ้านิการพัฒนิาทางเล่อกของไทยให้แก่ประเทศเป้าหมูายจำานิวนิ 3 ครั�ง และการให้คำาปร่กษา

ในิพ่�นิท่�ประเทศท่�ต้้องการดิำาเนิินิโครงการพัฒนิาทางเล่อกจำานิวนิ 2 ครั�ง



รายงานประจำำาป ี256252

ส่มเด็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมส่มเด็จพระเทพรตันราชส่ดุาฯ  

ส่ยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิิบัต้ิพระราชูกรณ่ิยกิจในิพ่�นิท่� 

การดิำาเนิินิงานิของมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ จังหวัดิเชู่ยงราย  

เมู่�อวันิท่� 15 กุมูภูาพันิธิ์ 2562 โดิยเส้ดิ็จพระราชูดิำาเนิินิ 

ไปทรงเย่�ยมูชูมูและต้ิดิต้ามูผ่ลการดิำาเนิินิงานิด้ิานิการ 

พัฒนิาทางเล่อกท่�ยั�งย่นิของมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ โดิยมู่ 

หมู่อมูราชูวงศ์ดิิศนัิดิดิา ดิิศกุล ประธิานิกรรมูการมููลนิิธิิ 

แมู่ฟ้้าหลวงฯ ท่านิผู่้หญิงบุต้ร่ ว่ระไวทยะ เลขาธิิการมููลนิิธิิ

แมูฟ่้า้หลวงฯ และคณิะทำางานิเฝัา้ฯ รบัเส้ดิจ็ ณิ พ่�นิท่�โครงการ 

พัฒนิาดิอยตุ้งฯ จังหวัดิเชู่ยงรายและพ่�นิท่�ข้างเค่ยง

ส่มเด็จพระเจ้าลูกเธิอ เจ้าฟ้้าพัชรกิติยาภ์า นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชส่าริณสี่ริิพชัร มหาวัชรราชธิิดา เส้ดิจ็พระราชูดิำาเนิินิ

ไปทรงต้รวจเย่�ยมูโครงการร้อยใจรักษ์ ต้ำาบลท่าต้อนิ อำาเภูอ

แมู่อาย จังหวัดิเชู่ยงใหมู่ ซึ่่�งดิำาเนิินิงานิส้นิับส้นิุนิมูาต้รการ 

และนิโยบายของรัฐบาลในิการป้องกันิและแก้ไขปัญหายาเส้พต้ิดิ 

รวมู 3 ครั�ง ดิังนิ่� 

ครั�งที� 1 วนัิท่� 18 ต้ลุาคมู 2561 ทรงบรรยายผ่ลการดิำาเนิินิ

การโครงการร้อยใจรักษ์ในิรอบ 1 ปี ให้กับหน่ิวยงานิราชูการ 

ท่�มูาเฝั้าฯ รับเส้ดิ็จ ทอดิพระเนิต้รการดิำาเนิินิงานิของกลุ่มูอาส้า

ทำาดิ่ หร่อกลุ่มูอาส้าส้มัูครบำาบัดิยาเส้พติ้ดิ ทรงรับฟ้ังบรรยาย 

เร่�องการดิำาเนิินิงานิด้ิานิส้าธิารณิสุ้ข และการจัดิทำากฎระเบ่ยบ

ชูุมูชูนิในิพ่�นิท่�โครงการ พร้อมูกันินัิ�นิทรงมู่พระปฏิิสั้นิถัารกับ 

ชูาวบ้านิท่�มูาเฝั้าฯ รับเส้ดิ็จ 

ครั�งที� 2 วันิท่� 20 พฤศจิกายนิ 2561 พระราชูทานิเงินิ 

ค่าแรงแดิ่อาส้าทำาดิ่รุ่นิท่� 1 ซึ่่�งผ่่านิการต้รวจส้ารเส้พต้ิดิและ 

ผ่่านิการฝัึกอบรมูการทำางานิกับโครงการ และทรงร่วมูหาร่อกับ

ข้าราชูการกระทรวงส้าธิารณิสุ้ขในิประเด็ินิด้ิานิส้าธิารณิสุ้ขและ

แนิวคิดิในิการจัดิต้ั�งศูนิย์บำาบัดิผู่้ต้ิดิยาเส้พต้ิดิในิพ่�นิท่� ต้ลอดิจนิ

ทรงรับฟั้งการบรรยายเร่�องข้าวนิา และทรงร่วมูเก่�ยวข้าวพันิธ์ุิ 

หอมูมูะลิกับชูาวบ้านิท่�มูาเฝั้าฯ รับเส้ดิ็จ จำานิวนิ 354 คนิ  

ต้ลอดิจนิทอดิพระเนิต้รส้ินิค้าในิต้ลาดิชูุมูชูนิ ณิ กาดิหลวง 

ร้อยใจรักษ์อ่กดิ้วย 

ครั�งที� 3 วนัิท่� 3 กรกฎาคมู 2562 พระราชูทานิบตั้รส้มูาชูกิ

โครงการรอ้ยใจรกัษใ์หผู้่แ้ทนิหร่อผู่น้ิำาชุูมูชูนิของแต้ล่ะหมููบ่า้นิในิ

โครงการฯ ทรงรบัฟ้งัปญัหา ความูต้อ้งการ และความูคดิิเหน็ิของ

ชูาวบ้านิท่�มู่ต้่อโครงการฯ พร้อมูกันิน่ิ�ไดิ้พระราชูทานิข้อคิดิเห็นิ

ใหชู้าวบา้นิท่�มูาเฝัา้ฯ รบัเส้ดิจ็ รวมูถ่ังทรงนิำาเส้นิอแผ่นิงานิพฒันิา

อาชู่พดิา้นิการเกษต้รและปศสุ้ตั้วข์องโครงการฯ ดิว้ยพระองคเ์อง 

ทั�งยงัทรงส้อบถัามูปัญหาและอุปส้รรคในิการทำางานิของหน่ิวยงานิราชูการในิพ่�นิท่� เร่�องผ่ลการบังคบัใชู้ระเบย่บชุูมูชูนิ และส้ถัานิการณ์ิ

ความูเปล่�ยนิแปลงในิชูุมูชูนิหลังจากการดิำาเนิินิงานิโครงการร้อยใจรักษ์ การทรงงานิอย่างต้ิดิต้ามูใกล้ชูิดิด้ิวยพระองค์เองเหล่าน่ิ�  

ส้ร้างขวัญและกำาลังใจอันิดิ่แก่ชูาวบ้านิ ข้าราชูการท่�ปฏิิบัต้ิงานิในิพ่�นิท่� ต้ลอดิจนิเจ้าหน้ิาท่�โครงการฯ ในิการทำางานิพัฒนิาเพ่�อ 

แก้ปัญหายาเส้พต้ิดิอย่างยั�งย่นิต้่อไป

เหตกุารณ์สำาคัญและกิจำกรรมต่างๆ 
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การประชุมเชิงปฏิิบัติการขับเคล้�อนแผนปฏิิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเส่พติด 

ชายแดนภ์าคเหน้อแบบเบ็ดเส่ร็จ 

หมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิกลุ ประธิานิกรรมูการ มูลูนิิธิิแมูฟ่้า้หลวงฯ เขา้รว่มู

การประชูุมูเชูิงปฏิิบัต้ิการขับเคล่�อนิแผ่นิปฏิิบัต้ิการดิ้านิการแก้ไขปัญหายาเส้พต้ิดิ

ชูายแดินิภูาคเหน่ิอแบบเบ็ดิเส้ร็จ (พ.ศ. 2562-2565) โดิยมู่พลอากาศเอกประจินิ  

จั�นิต้อง รองนิายกรัฐมูนิต้ร่และรัฐมูนิต้ร่ว่าการกระทรวงยุต้ิธิรรมู ในิฐานิะผู่้อำานิวยการ

ศูนิย์อำานิวยการป้องกันิและปราบปรามูยาเส้พติ้ดิแห่งชูาต้ิ เป็นิประธิานิในิพิธ่ิเปิดิ  

พร้อมูมูอบนิโยบายเพ่�อส้ร้างความูเข้าใจเก่�ยวกับแนิวทางการขับเคล่�อนิงานิต้ามูแผ่นิ 

ทั�ง 7 มูาต้รการ และเกิดิการขับเคล่�อนิต้ามูแผ่นิอย่างเป็นิรูปธิรรมูและมู่ประส้ิทธิิภูาพ

ให้แก่หนิ่วยงานิท่�เก่�ยวข้อง รวมูทั�งส้ิ�นิ 250 คนิ ในิพ่�นิท่� 4 จังหวัดิชูายแดินิภูาคเหนิ่อ 

ไดิ้แก่ เชู่ยงใหมู่ เชู่ยงราย แมู่ฮั่องส้อนิ และพะเยา เมู่�อวันิศุกร์ท่� 29 มู่นิาคมู 2562 ณิ ห้องประชูุมูแกรนิดิ์วิว 1 โรงแรมูเชู่ยงใหมู่ 

แกรนิดิ์วิว อำาเภูอเมู่อง จังหวัดิเชู่ยงใหมู่ 

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ร่วมงาน “ครบ 70 ปี ความส่ัมพันธิ์ระหว่าง 

ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอินเดียน่า” 

หมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิกุล ประธิานิกรรมูการ มูลูนิิธิิแมูฟ่้า้หลวงฯ 

ไดิ้รับเชูิญจากมูหาวิทยาลัยอินิเดิ่ยน่ิาร่วมูงานิ “ครบ 70 ปี ความูสั้มูพันิธ์ิ

ระหว่างประเทศไทยและมูหาวิทยาลัยอินิเดิ่ยน่ิา” ในิฐานิะศิษย์เก่าผู่้ได้ิรับ

รางวัล Thomas Hart Benton Mural Medallion เมู่�อปี 2559 ซึ่่�งถั่อเป็นิ 

รางวัลสู้งสุ้ดิส้ำาหรับศิษย์เก่าของมูหาวิทยาลัยอินิเดิ่ยนิ่า 

นิอกจากนิ่� หมู่อมูราชูวงศ์ดิิศนิัดิดิา ดิิศกุลยังไดิ้รับเชูิญจาก Kelley 

School มูหาวทิยาลยัอนิิเดิย่นิา่ กลา่วปาฐกถัาเพ่�อยำ�าถัง่ความูส้ำาคญัของความู

ร่วมูมู่อระหว่างมูหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า ซึ่่�งจะเป็นิพลังท่�ส้ามูารถัส้ร้างประโยชูนิ์ให้กับส้ังคมูและโลกน่ิ�ไดิ้อย่างแท้จริง ดิังเชู่นิ 

ความูร่วมูมู่อระหว่างมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ และ Kelley School หมู่อมูราชูวงศ์ดิิศนิัดิดิากล่าวว่า “ณิ ต้อนินิ่� มูหาวิทยาลัยอินิเดิ่ยนิ่า 

โดิยเฉพาะ Kelley School เป็นิพันิธิมิูต้รทางวิชูาการท่�ส้ำาคัญของเรา เราเปิดิโอกาส้ให้นิักศ่กษาปริญญาโทได้ิเร่ยนิรู้เร่�องโครงการ

พัฒนิาดิอยตุ้งฯ ต้ลอดิภูาคการศ่กษา และเดิินิทางมูาเร่ยนิรู้ท่�ดิอยตุ้งดิ้วย เพ่�อปรับคำาแนิะนิำาเชูิงธิุรกิจของเขาให้ส้อดิคล้องกับ 

ภููมูิส้ังคมูและเป็นิไปไดิ้จริง”

พิธิี เป่ด “ฝึายนำ�าเหมย” โครงการพัฒนาทางเล้อกเพ้�อชีวิต 
ความเป็นอยู่ที�ยั�งย้นไทย-เมียนมาจังหวัดท่าขี�เหล็ก ส่าธิารณรัฐ 
แห่งส่หภ์าพเมียนมา เพ้�อแก้ปัญหานำ�าท่วมนำ�าแล้ง

หมอ่มหลวงดศิปนดัดา ดศิกลุ ประธิานิเจา้หนิา้ท่�บรหิาร มูลูนิธิิิ

แมูฟ่้า้หลวงฯ รว่มูกับจังหวัดิทา่ข่�เหล็ก ส้าธิารณิรัฐแห่งส้หภูาพเมูย่นิมูา 

จดัิพธ่ิิเปดิิ “ฝัายนิำ�าเหมูย” เพ่�อแก้ปญัหานิำ�าทว่มูนิำ�าแล้งใหชู้าวบา้นิและ

เกษต้รกรไดิ้มู่นิำ�าใชู้ต้ลอดิปี พร้อมูพัฒนิาเป็นิแหล่งท่องเท่�ยวส้ร้างราย

ไดิ้อย่างยั�งย่นิต้่อไป โดิยมู่ส้่วนิราชูการ ส้ำานิักงานิ ป.ป.ส้. ภูาคเอกชูนิ 

และประชูาชูนิ ร่วมูงานิมูากมูาย เมู่�อวันิพฤหสั้บด่ิท่� 4 เมูษายนิ 2562 ณิ 

เมู่องลนิิ จังหวัดิท่าข่�เหล็ก ส้าธิารณิรัฐแห่งส้หภูาพเมู่ยนิมูา 

ทั�งน่ิ�การส้ร้าง “ฝัายนิำ�าเหมูย” เกิดิจากความูร่วมูแรงร่วมูใจ

ของชูาวเมู่องลินิ โดิยมู่มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ส้นิับส้นิุนิองค์ความูรู้  

คำาแนิะนิำาเชูิงเทคนิิค และวัส้ดิุอุปกรณ์ิ โดิยใชู้ “ศาส้ต้ร์พระราชูา”  

มูุ่งเนิ้นิการแก้ปัญหาโดิยมู่ “คนิ” เป็นิศูนิย์กลาง ให้ชูาวบ้านิเข้ามูามู่ส้่วนิร่วมูในิทุกขั�นิต้อนิ ต้ั�งแต้่การระบุปัญหา ระบุความูต้้องการ 

รวมูไปถั่งร่วมูออกแบบ และดิำาเนิินิกิจกรรมูพัฒนิาดิ้วยต้นิเอง เพ่�อให้เกิดิความูเป็นิเจ้าของ ส้ามูารถัต้่อยอดิและขยายผ่ลการพัฒนิา

ต้่อไปได้ิดิ้วยต้นิเอง จนิส้ามูารถัแก้ปัญหานิำ�าท่วมูท่�ชูาวบ้านิเมู่องลินิประส้บมูาเป็นิระยะเวลาหลายปี และในิชู่วงนิำ�าแล้งยังส้ามูารถั

กักเก็บนิำ�าให้ชูาวบ้านินิำาไปใชู้อุปโภูคบริโภูค ต้ลอดิจนิไดิ้ใชู้ในิการเกษต้รเพ่�อเพิ�มูผ่ลผ่ลิต้ เพิ�มูจำานิวนิรอบปลูกไดิ้มูากข่�นิ ส้่งผ่ลให้มู่

รายไดิ้ต้่อปีเพิ�มูข่�นิ นิอกจากนิ่�ยังพัฒนิาเป็นิแหล่งท่องเท่�ยวแห่งใหมู่ไดิ้อ่กดิ้วย
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ส่ัมมนาวิชาการ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภ์าษาไทย

ส่ำาหรับเด็กที�ไม่ใช้ภ์าษาไทยเป็นภ์าษาแม่” 

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ร่วมูกับส้ำานิักงานิเขต้พ่�นิท่�การศ่กษา

ประถัมูศ่กษาเชู่ยงรายเขต้ 3 และมูหาวิทยาลัยราชูภูัฏิเชู่ยงราย 

จัดิงานิส้ัมูมูนิาวิชูาการระหว่างวันิท่� 8 -9 ส้ิงหาคมู 2562 ณิ หอ

ประชูุมูนิานิาชูาต้ิ มูหาวิทยาลัยราชูภูัฏิเชู่ยงราย ในิหัวข้อ “การ

พัฒนิากระบวนิการจัดิการเร่ยนิรู้ภูาษาไทยส้ำาหรับเด็ิกท่�ไมู่ใชู้

ภูาษาไทยเป็นิภูาษาแมู่” ของโรงเร่ยนิต้้นิแบบในิพ่�นิท่� โครงการ

พัฒนิาดิอยตุ้งฯ และโรงเร่ยนิขยายผ่ลการพัฒนิาทั�งส้ิ�นิ 39 

โรงเร่ยนิ รวมูถ่ังส้าธิิต้การส้อนิระหว่างครูผู่ส้้อนิในิจังหวัดิเชู่ยงราย 

กับครูผู่้ส้อนิในิเขต้จังหวัดิภูาคเหนิ่อต้อนิบนิท่�มู่บรบิทใกล้เค่ยงกนัิ 

ภูายในิงานิมู่ผู่บ้ริหารส้ถัาบันิการศ่กษา ครูผู่ส้้อนิ นิกัเร่ยนิ นิกัศก่ษา 

และประชูาชูนิท่�ส้นิใจจากจังหวัดิเชู่ยงรายและจังหวัดิใกล้เค่ยงเข้าร่วมูกว่า 600 คนิ 

ปัจจุบันิ องค์ความูรู้ดิ้านิการพัฒนิาของมููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ กลายเป็นิต้้นิแบบท่�ไดิ้รับการยอมูรับและเผ่ยแพร่ในิวงกว้าง โดิยมู่

หลักการส้ำาคัญค่อ การปลูกคนิ ซึ่่�งจะนิำาไปสู้่การแก้ไขปัญหาได้ิอย่างยั�งย่นิ และคนิรุ่นิใหมู่ค่อกำาลังท่�ส้ำาคัญท่�สุ้ดิ โดิยการดิำาเนิินิงานิ 

ดิ้านิพัฒนิาการศ่กษานิั�นิ มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ไดิ้ต้ระหนิักถั่งประเดิ็นิการใชู้ภูาษาไทยของเดิ็กในิพ่�นิท่�ซึ่่�งส้่วนิมูากไมู่ไดิ้ใชู้ภูาษาไทย 

เป็นิภูาษาแมู่ จ่งต้้องให้ความูส้ำาคัญเร่�องการพัฒนิาการใชู้ภูาษาไทยให้ถัูกต้้องอย่างต้่อเน่ิ�องจริงจัง และไดิ้พัฒนิาผ่่านิโรงเร่ยนิต้้นิแบบ 

ในิพ่�นิท่�โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ 8 โรงเร่ยนิต้ลอดิระยะเวลา 13 ปีท่�ผ่่านิมูา 

“โครงการคลินิกทันตกรรมเคล้�อนที�เฉัลิมพระเกียรติฯ” ประจำาปี 2562 

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ร่วมูกับ หนิ่วยทันิต้กรรมูพระราชูทานิ ในิพระบาทส้มูเด็ิจ

พระเจ้าอยู่หัว คณิะทันิต้แพทยศาส้ต้ร์ จุฬาลงกรณิ์มูหาวิทยาลัย มููลนิิธิิปิดิทองหลังพระ 

ส้่บส้านิแนิวพระราชูดิำาริ จังหวัดิยะลา และส้ำานิักงานิส้าธิารณิสุ้ขจังหวัดิยะลา ให้บริการ 

ต้รวจสุ้ขภูาพ รักษา และให้ความูรู้เร่�องสุ้ขภูาพปากและฟ้ันิแก่ประชูาชูนิในิพ่�นิท่�ฟ้ร่ระหว่าง

วันิท่� 10-11 กรกฎาคมู 2562 ณิ โรงเร่ยนิบันินิังส้ต้าอินิทรฉัต้ร มูิต้รภูาพท่� 200 ท่�ระล่ก ส้.ร.อ. 

อำาเภูอบันินัิงส้ต้า จังหวัดิยะลา เพ่�อส้่บส้านิแนิวพระราชูดิำาริ พระบาทส้มูเดิ็จพระบรมู 

ชูนิกาธิิเบศร มูหาภููมูิพลอดิุลยเดิชูมูหาราชู บรมูนิาถับพิต้ร และเพ่�อเฉลิมูพระเก่ยรติ้  

เน่ิ�องในิวโรกาส้วันิเฉลิมูพระชูนิมูพรรษา พระบาทส้มูเดิ็จพระปรเมูนิทรรามูาธิิบดิ่ศร่สิ้นิทร

มูหาวชูิราลงกรณิ พระวชูิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นิการจัดิโครงการฯ ในิพ่�นิท่� 3 จังหวัดิชูายแดินิ

ใต้้ เป็นิครั�งท่� 2 ในิปี 2562 โดิยไดิ้รับความูร่วมูมู่อร่วมูใจจากเหล่าทันิต้แพทย์อาส้ามูาให้บริการถัอนิฟ้ันิ อุดิฟ้ันิ ขูดิหินิปูนิ และผ่่าฟ้ันิคุดิ 

รวมูถั่งให้ความูรู้เร่�องการดิูแลสุ้ขภูาพปากและฟ้ันิ มู่ผู่้เข้ารับการรักษาจำานิวนิ 2,689 คนิ

ลงนาม MOU นำาเทคโนโลยีอวกาศพัฒนาส่ังคม 

อย่างยั�งย้น 

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธิานิ 

เจ้าหนิ้าท่�บริหาร มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ร่วมูลงนิามู 

ในิบันิท่กข้อต้กลงความูร่วมูมู่อกับส้ำานิักงานิพัฒนิา

เทคโนิโลย่อวกาศและภููมิูส้ารส้นิเทศ (องค์การ

มูหาชูนิ) หร่อ GISTDA ในิงานิ “Thailand Space 

Week 2019” มูหกรรมูอวกาศระดัิบนิานิาชูาต้ิ  

ณิ อิมูแพค ฟ้อรั�มู เมู่องทองธิานิ่ เพ่�อนิำาเทคโนิโลย่

อวกาศและภููมูิส้ารส้นิเทศ มูาใชู้ในิการวางแผ่นิ 

พัฒนิาต้ามูศาส้ต้ร์พระราชูาบนิฐานิแห่งความู 

ยั�งย่นิในิพ่�นิท่�โครงการพัฒนิาต้่างๆ ของมููลนิิธิิ 

แมู่ฟ้้าหลวงฯ ต้ลอดิจนิแลกเปล่�ยนิองค์ความูรู้ทางวิชูาการ และนิำาข้อมููลท่�ไดิ้มูาประยุกต้์ใชู้ในิการพัฒนิาคุณิภูาพชู่วิต้ของประชูาชูนิ 

ให้ดิ่อย่างยั�งย่นิ ต้ามูหลักปรัชูญาเศรษฐกิจพอเพ่ยง 
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ส่่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่...ผ่านหนังส่ั�น “ดอยตุง”

วันิท่� 17 พฤษภูาคมู 2562 มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ จัดิงานิเปิดิต้ัวภูาพยนิต้ร์ส้ั�นิ 

ของแบรนิด์ิดิอยตุ้ง 5 เร่�องท่�ส้ะท้อนิแนิวคิดิการทำาธุิรกิจเพ่�อส้ังคมู ณิ โรงภูาพยนิต้ร์  

“ควอเท่ยร์ ซึ่่นิ่อาร์ต้” ชูั�นิ 4 ศูนิย์การค้า “ดิิ เอ็มูควอเท่ยร์” โดิยมู่วัต้ถัุประส้งค์เพ่�อส้ร้าง

แรงบันิดิาลใจให้ส้ังคมูต้ระหนัิกถั่งสั้งคมูส่้วนิรวมูและส้ิ�งแวดิล้อมูมูากข่�นิ ต้ลอดิจนิ 

ส้ร้างความูเข้าใจเร่�องการทำาธิุรกิจเพ่�อส้ังคมูอย่างแท้จริง

ภูาพยนิต้ร์ส้ั�นิทั�ง 5 เร่�องนิ่�ไดิ้ส้ะท้อนิให้เห็นิมูุมูมูองต้่างๆ ของ “ดิอยตุ้ง” ต้ั�งแต้่

ความูสุ้ขของคนิท่�อยู่ในิองค์กร ความูทุ่มูเทต้ั�งใจในิการทำางานิ ความูรักในิการทำางานิ  

การคว้าโอกาส้ท่�ไดิ้รับ การส้ร้างส้รรค์ส้ิ�งใหมู่ๆ ขณิะเดิ่ยวกันิก็พร้อมูท่�จะให้เวลาและ 

โอกาส้ในิการพัฒนิาคนิเพ่�อส้ร้างชูิ�นิงานิท่�มู่คุณิภูาพ และสุ้ดิท้ายกำาไรท่�ไดิ้มูาค่อความูสุ้ข

ท่�ไดิ้แบ่งปันิออกไปให้กับชูุมูชูนิและส้ังคมูอย่างยั�งย่นิ นิำาเส้นิอผ่่านิชู่องทาง YouTube 

DoiTung และ Facebook : DoiTung Club 

“Thai Textile: A Touch of Thai” งานแส่ดงศิลปวัฒนธิรรมไทย 

ผ่านแนวคิด “ผ้าไทยสู่่ส่ากล” ณ ประเทศญี�ปุ่น

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธิานิเจ้าหนิ้าท่�บริหาร 

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ คัดิส้รรผ่ลิต้ภัูณิฑ์์แฟ้ชัู�นิชิู�นิพิเศษจากแบรนิดิ์ 

ดิอยตุ้งท่�ผ่ส้านิงานิฝัีมู่อประณ่ิต้เข้ากับแนิวคิดิรักษ์โลกด้ิวย 

นิวตั้กรรมูการผ่ลติ้ส้ิ�งทอจากขยะเหลอ่ใชู ้แส้ดิงในิงานิ “Thai Textile: 

A Touch of Thai” ภูายใต้้ “โครงการเผ่ยแพร่ศิลปวัฒนิธิรรมูไทย 

ในิต้่างประเทศ” เส้้นิทางประเทศญ่�ปุ่นิ จัดิโดิยกระทรวงวัฒนิธิรรมู 

ร่วมูกับหน่ิวยงานิรัฐและเอกชูนิ เพ่�อเฉลิมูพระเก่ยรต้ิ “ส้มูเด็ิจ 

พระนิางเจ้าส้ริกิติ้ิ� พระบรมูราชูน่ิินิาถั พระบรมูราชูชูนิน่ิพนัิปีหลวง” 

เผ่ยแพร่พระราชูกรณ่ิยกิจดิ้านิการอนุิรักษ์ส้่ ง เส้ ริมูผ่้าไทย  

ดิ้วยแนิวคิดิ “ผ่้าไทยสู้่ส้ากล” โดิยมู่บุคคลส้ำาคัญของไทยและญ่�ปุ่นิร่วมูงานิคับคั�ง ระหว่างวันิท่� 19-26 ส้ิงหาคมู 2562 ณิ ประเทศญ่�ปุ่นิ 

โดิยจัดิแส้ดิงคอลเลกชูันิ “MAWATA - HILLTRIBE Bumble Jacket” และ “OVERSIZE - HILLTRIBE Bag” ท่�ไดิ้รับรางวัล DEmark 

Award Winner 2019 และคอลเล็กชูันิ “Autumn/Winter 2018-2019” 

แบรนด์ดอยตุงส่ร้างช้�อบนเวทีแฟ้ชั�นระดับโลก ณ กรุงมิลาน อิตาลี ส่่งผลิตภ์ัณฑ์์แฟ้ชั�น 

ร่วมแส่ดงงาน Milan Design Week 2019 และวางจำาหน่ายในห้าง La Rinascente 

มููลนิิธิิแมู่ฟ้้าหลวงฯ ดิำาเนิินิงานิพัฒนิาผ้่าทอมู่อไทยร่วมูส้มัูย วิถ่ัหัต้ถักรรมูชุูมูชูนิ 

ดิอยตุ้งมูากว่า 20 ปี ดิ้วยหลักคิดิท่�แต้กต่้างของงานิออกแบบซึ่่�งรังส้รรค์จากวัส้ดุิธิรรมูชูาติ้  

ส้ร้างเอกลักษณ์ิงานิฝีัมู่อท่�เป็นิมูิต้รต่้อส้ิ�งแวดิล้อมู และส้ร้างความูยั�งย่นิให้กับส้ังคมู จนิเป็นิ 

ท่�ยอมูรับในิวงการแฟ้ชัู�นิระดิับส้ากล จ่งได้ิรับเชูิญจาก กรมูส่้งเส้ริมูการค้าระหว่างประเทศ  

กระทรวงพาณิิชูย์ ให้นิำาผ่ลิต้ภูัณิฑ์์แฟ้ชัู�นิแบรนิด์ิดิอยตุ้ง คอลเล็กชูันิ “Autumn/Winter 

2018-2019” ร่วมูจดัิแส้ดิงในิงานิด่ิไซึ่น์ิระดิบัโลก Milan Design Week 2019 ระหว่างวนัิท่� 9 - 14 

เมูษายนิ 2562 

จากนิั�นิ แบรนิดิ์ดิอยตุ้งยังไดิ้นิำาส้ินิค้าแฟ้ชูั�นิคอลเล็กชูันิ Spring/Summer 2019 ไปจัดิ

แส้ดิงและจำาหนิ่ายท่� La Rinascente 1 ในิ 13 ห้างส้รรพส้ินิค้าท่�ดิ่ท่�สุ้ดิของโลก ณิ กรุงมูิลานิ 

ส้าธิารณิรัฐอิต้าล่ ระหว่างวันิท่� 16-29 เมูษายนิ 2562 อ่กดิ้วย 

กระทรวงวัฒนธิรรมประกาศให้ “ดอยตุง” เป็น 1 ใน 10 สุ่ดยอดแหล่งท่องเที�ยวทางวัฒนธิรรมของไทย 

 เมู่�อเดิ่อนิพฤษภูาคมู 2562 กรมูส้่งเส้ริมูวัฒนิธิรรมู กระทรวงวัฒนิธิรรมู ยกย่องให้โครงการพัฒนิาดิอยตุ้งฯ เป็นิ 1 ในิ 10  

สุ้ดิยอดิแหล่งท่องเท่�ยวทางวัฒนิธิรรมูของประเทศไทยท่�ต้้องไปเย่อนิ เชูิดิชููเก่ยรต้ิในิการเป็นิส้ถัานิท่�ท่�ให้ความูรู้ด้ิานิศิลปวัฒนิธิรรมู 

รักษามูรดิกส้ำาคัญของชูาต้ิ และเป็นิพ่�นิท่�ซึ่่�งส้นัิบส้นิุนิให้ประชูาชูนิมู่ส้่วนิร่วมูในิการเพิ�มูคุณิค่าให้กับศิลปวัฒนิธิรรมูในิระดัิบท้องถิั�นิ 

และระดิับชูาต้ิ มู่ชู่�อเส้่ยงในิระดิับประเทศและระดิับส้ากล 
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สินทรพัย์
ส่ินทรัพย์หมุนเวียน
เงินิส้ดิและรายการเท่ยบเท่าเงินิส้ดิ   

เงินิส้ดิและเงินิฝัากธินิาคารส้ำาหรับโครงการพิเศษ  

เงินิลงทุนิชูั�วคราว  

เงินิลงทุนิในิหลักทรัพย์ระยะส้ั�นิ  

ลูกหนิ่�การค้า  

ส้ินิค้าคงเหล่อ  

ดิอกเบ่�ยค้างรับ 

ส้ินิทรัพย์หมูุนิเว่ยนิอ่�นิ  

รวมส่ินทรัพย์หมุนเวียน 

ส่ินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินิลงทุนิในิบริษัทย่อย

เงินิลงทุนิในิระยะยาวอ่�นิ

ท่�ดิินิอาคารและอุปกรณิ์

ส้ินิทรัพย์ไมู่มู่ต้ัวต้นิ

ส้ิทธิิการเชู่า

ส้ินิทรัพย์ไมู่หมูุนิเว่ยนิอ่�นิ    

รวมส่ินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวิมสินทรพัย์

25612562หมายเหตุ

(บาท)

109,176,850

 11,783

1,508,974

1,434,309,346

 43,105,705

202,848,463

6,947,875 

41,664,129

 1,839,573,125

13,750,000

-

287,233,179

7,517,647

-

13,986,653

322,487,479

2,162,060,604

4

4

5

10

6

7

8

9

10

11

12

13

178,111,042

9,081,681

1,488,140

1,021,838,230

36,446,472

187,692,570

1,749,259

22,071,592

1,458,478,986

13,750,000

390,000,000

270,124,499

8,350,623

41,668

14,349,911

696,616,701

2,155,095,687

งบแสด็งฐานะการเงิน

หมูายเหตุ้ประกอบงบการเงินิเป็นิส้่วนิหนิ่�งของงบการเงินินิ่�

ส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวันที�
30 กันยายน
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หมายเหตุ 25612562

(บาท)

14

15

 16, 17

17

17

10

หนี�สินและทนุสะสม
หนี�ส่ินหมุนเวียน
เจ้าหนิ่�การค้าและเจ้าหนิ่�อ่�นิ

รายไดิ้รับล่วงหนิ้า

ค่าใชู้จ่ายค้างจ่าย

หนิ่�ส้ินิหมูุนิเว่ยนิอ่�นิ     

รวมหนี�ส่ินหมุนเวียน

รวิมหนี�สินทั�งสิ�น 

เงินส่นับส่นุนโครงการพิเศษ

ทนุสะสม
ทุนิส้ะส้มู

ทุนิส้ำารองเงินิทุนิส้นิับส้นิุนิโครงการ

กำาไรท่�ยังไมู่เกิดิข่�นิจากการเปล่�ยนิแปลงมููลค่า
ของเงินิลงทุนิ

รวมทุนส่ะส่ม

รวิมหนี�สินและทนุสะสม

38,629,646

5,666,765

33,446,160

8,701,947

86,444,518

86,444,518 

152,378,080

1,737,934,415

185,303,591 

-

1,923,238,006

2,162,060,604

32,975,205

7,875,110

32,922,688

4,176,595

77,949,598

77,949,598

165,099,182

1,721,200,095

185,303,591

5,543,221

1,912,046,907

2,155,095,687

หมูายเหตุ้ประกอบงบการเงินิเป็นิส้่วนิหนิ่�งของงบการเงินินิ่�

ส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวันที�
30 กันยายน
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งบแสด็งฐานะการเงิน

หมายเหตุ 25612562

ส่ำาหรับปีส่ิ�นสุ่ดวันที�
30 กันยายน

(บาท)

16, 17.1

18

19

20

งบรายได้็และค่าใช้จำา่ย

รายได้็
รายไดิ้จากการขายและการให้บริการ

เงินิอุดิหนิุนิ

รายไดิ้จากการลงทุนิ

เงินิชูดิเชูยจากประกันิภูัย

รายไดิ้อ่�นิ

รวมรายได้ 

ค่าใช้จำา่ย
ต้้นิทุนิขายและต้้นิทุนิการให้บริการ

ค่าใชู้จ่ายในิการขายและบริการ

ค่าใชู้จ่ายในิการบริหาร

รวมูค่าใชู้จ่าย

รายได้็มากกว่ิาค่าใช้จำา่ย

524,897,928

349,205,054

46,398,237

69,535

91,118,907

1,011,689,661

220,272,247

170,306,846

604,376,248

994,955,341

 16,734,320

584,578,524

290,068,884

26,440,267

8,186

65,077,738

966,173,599

243,779,644

176,520,858

531,216,651

951,517,153

 14,656,446

หมูายเหตุ้ประกอบงบการเงินิเป็นิส้่วนิหนิ่�งของงบการเงินินิ่�
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รายงานประจำำาป ี2562
รืายงานิปรืะจ็ำาป ี2562 ฉบ้บน่ิ�ค์รือบค์ลมุูรืะยะเวลา
ก่ารืดำาเนิินิงานิกิ่จ็ก่รืรืมูต่ั้างๆ รืะหว่างว้นิท่� 
1 ตุั้ลาค์มู 2561 - 30 ก้่นิยายนิ 2562

ส่งวนิลิขสิ่ทธิิ�ตั้ามูพรืะรืาชูบ้ญญติ้ั้ลิขสิ่ทธิิ� พ.ศั. 2537

ก่มุูภ์าพ้นิธ์ิ 2564
ส่งวนิลิขสิ่ทธิิ� พ.ศั. 2564 โดยมููลนิิธิิแมูฟ่้า้หลวง
ในิพรืะบรืมูรืาชููปถ้ัมูภ์์

จำดั็พิมพ์โด็ย:
มููลนิิธิิแมูฟ่้า้หลวง ในิพรืะบรืมูรืาชููปถ้ัมูภ์์
1875/1 ถันินิพรืะรืามู 4 แขวงลมุูพิน่ิ เขตั้ปทุมูว้นิ 
ก่รุืงเทพฯ 10330 ปรืะเทศัไทย
โทรืศัพ้ท์: 0-2252-7114
www.maefahluang.org

พิมพ์ที�:
บรืษ้ิท เอส่ พ่ เค์ พ้บลิเค์ชู้�นิ จ็ำาก้่ด 
24 ซีอยจุ็ฬา 4 แขวงว้งใหมู ่เขตั้ปทุมูว้นิ 
ก่รุืงเทพฯ 10330
โทรืศัพ้ท์: 0-2878-8936
www.antoffice.com 

ISBN 978-616-7681-56-6

รืายงานิฉบบ้น่ิ�พิมูพ์ด้วยก่รืะดาษรืไ่ซีเคิ์ล 100% 
และใชูห้มูกึ่ธิรืรืมูชูาติั้ผิลิตั้จ็าก่ถ้ั�วเหลือง (Soy Ink)



รายงานประจำำาป ี256260


