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คณะกรรมการมูลนิธิฯ

	1.	หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา	ดิศกุล	 ประธานคณะกรรมการ

	2.	ท่านผูห้ญงิบตุร	ีวรีะไวทยะ	 กรรมการและเลขาธกิาร

	 3.	คณุหญงิพวงร้อย	ดศิกุล	ณ	อยุธยา	 กรรมการและรองเลขาธิการ

	4.	ดร.	สุเมธ	ตันติเวชกุล	 กรรมการ

	5.	พลเอก	แป้ง	มาลากลุ	ณ	อยธุยา	 กรรมการ

	6.	นายนคร	พงค์น้อย	 กรรมการ

	7.	ร้อยเอกจิทัศ	ศรสงคราม	 กรรมการ

	8.	นายมนูญ	สรรค์คุณากร	 กรรมการ	

	9.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	 กรรมการ

10.	ดร.	วิรไท	สันติประภพ	 กรรมการ

11.	หม่อมหลวงดิศปนัดดา	ดิศกุล		 กรรมการ

12.	นายบรรยง	พงษ์พานิช	 กรรมการและเหรัญญิก

13.	นางสาวภาวนา	เนยีมลอย		 กรรมการและเลขานกุาร

คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ 

 1.	นายอภิลาศ	โอสถานนท์		 ที่ปรึกษามูลนิธิฯ

	 2.	นายเชี่ยวชาญ	เคียงศิริ		 ที่ปรึกษามูลนิธิฯ

	 3.	ดร.	ฤกษ์	ศยามานนท์		 ที่ปรึกษามูลนิธิฯ

คณะที่ปรึกษาประธานกรรมการ

	1.	Dr.	Alessandro	Calvani		 ที่ปรึกษาอาวุโส

	2.	รศ.ดร.	กุลภัทรา	สิโรดม		 ที่ปรึกษา	

	3.	ดร.	รอม	หิรัญพฤกษ์		 ที่ปรึกษา	

	4.	หม่อมราชวงศ์อุษณิษา	สุขสวัสดิ์	 ที่ปรึกษา

	5.	นายบุญชอบ	สุทธมนัสวงษ์	 ที่ปรึกษา	

	6.	นางปัทมา	เพชรเรียง	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	

	7.	นางสาวต้องใจ	ธนะชานันท์	 ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร 
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	 จากการเริ่มต้นเมื่อ	48	ปีที่แล้ว	ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ทรงน�า

งานฝีมือผ้าปัก	 และเครื่องประดับที่ชาวเขาท�าขึ้นมาออกสู่ตลาด	 พัฒนาคุณภาพ	 และ

สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชาวเขา	 อีกทั้งทรงสร้างโอกาสให้เยาวชนชาวเขาในท้องถิ่นห่าง

ไกล	ได้มาอยู่ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง	ที่เป็นเสมือนบ้านที่เด็ก	ๆ	ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน	ได้มี

โอกาสเรียนหนังสือ	และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�า	จนบัดนี้	ได้เปลี่ยนมาเป็นมูลนิธิ

แม่ฟ้าหลวง	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ด�าเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิต

อย่างยั่งยืนในแบบองค์รวมในหลายพื้นที่ทั้งใน	และต่างประเทศ

	 วันนี้	 ชีวิตคนที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกพื้นที่โครงการ	 เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่า	

แนวทางการพัฒนา	ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง	ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	และ

ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที	่9	ที่ยึดการพัฒนาศักยภาพ

ของคน	 และบูรณาการบนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล	 และความพอประมาณ		

สร้างโอกาสให้ชาวบ้านยืนหยัดอยู่ด้วยตนเองเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาที่ยัง่ยืน

	 ในปี	2560	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้เป็นผู้น�าทั้งในเวทีระดับ

ประเทศ	และเวทีระดับโลกในการผลักดันนโยบายส�าคัญของการพัฒนาแบบยัง่ยืน	และ

การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน	ได้เริ่มท�าโครงการใหม่	ๆ 	อันจะน�าไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องปากท้อง	

ยาเสพติด	 ความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 พร้อมไปกับการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็น

พลเมืองดี	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชาติ	โครงการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	

หลายโครงการเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิอื่น	ๆ 	ภาครัฐ	และเอกชน	และ

องค์กรระดับประเทศ	ท�าให้การด�าเนินงานที่เกิดขึ้นได้มีมิติที่กว้าง	และลุ่มลึก	เป็นโมเดล

การพัฒนาที่หลากหลาย	สามารถน�าไปปรับใช้ได้กว้างขวางขึ้น	นอกจากนี้	โครงการต่าง	ๆ 	

ท�าให้ประเทศไทยเข้าเกณฑ์	17	ข้อ	169	ตัววัด	ของ	Sustainable	Development	Goals	

ที่สหประชาชาติก�าหนดเป็นเป้าหมายที่ประเทศสมาชิกทั้งโลกต้องเดินไปในอีก	 15	 ปี

ข้างหน้า	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 จะคงก้าวต่อไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ-

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	และ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

และเพื่อปักธงไทยในเวทีการพัฒนาของโลก

   

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา	ดิศกุล

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์

 สารจากประธานกรรมการ

ความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของคน
และการให้โอกาสคน

 คือ หัวใจส�าคัญของ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

“
“
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	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 มุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ-

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วย	 ความยากจน	 การขาดความรู้	

อันเป็นรากเหง้าของปัญหาต่าง	ๆ	ในสังคม	เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการด�ารงชีวิตให้แก่

คน	โดยไม่จ�ากัดสัญชาติ	เชื้อชาติ	และศาสนา	

 “ช่วยเขาให้เขาช่วยตวัเขาเอง”	 คอืพระราโชบายของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี

ในการด�าเนินโครงการพัฒนา	เพื่อให้มั่นใจว่า	แม้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	จะไม่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่

แล้ว	งานพัฒนาในพื้นที่ต่าง	ๆ 	จะยังคงด�าเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนโดยชุมชนในพื้นที่เอง	เมื่อ

ปี	 2560	ชุมชนในอ�าเภอเยนันชอง	ภาคมะกวย	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	และชุมชนใน

จังหวัดท่าขี้เหล็กและเมืองสาด	 รัฐฉาน	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 มีความพร้อมทั้งด้าน

ทักษะ	 ความรู้	 แนวคิดด้านความยั่งยืน	 และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและกองทุนต่าง	 ๆ	

ร่วมกันได้	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	จึงเปลี่ยนบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนและส่งมอบงานพัฒนา

ในพื้นที่ให้ชุมชนเป็นผู้ด�าเนินงานและต่อยอดด้วยตนเอง	

	 นอกจากนี้	 โครงการพัฒนาดอยตุง	 (พื้นที่ทรงงาน)	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ได้รับ

การยกย่องให้เป็นโครงการต้นแบบด้านการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืนในระดับโลก	

เพราะคนในพื้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจากชมุชนที่อยู่อย่างยากจนแร้นแค้น	พึ่งพาสิ่งเสพตดิ 

และอาชีพผิดกฎหมาย	 มาเป็นชุมชนที่อยู่ดีมีสุข	 และด�าเนินชีวิตอย่างมีเกียรติ	 และมีศกัดิศ์รี	

ไม่เป็นรองชุมชนใด	ๆ	ในโลก	ในปี	2560	ที่ผ่านมา	จึงมุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาและ

ศักยภาพให้ดอยตุงเป็นตัวอย่างของชุมชนที่คิดเป็น	 ท�าเป็น	 และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์

และบทเรียนของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนด้วยตนเองแก่ชุมชนอื่น	ๆ	ได้

	 จากประสบการณ์การท�างานด้านการพัฒนาที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก	ๆ 	เมื่อ	48	ปีก่อน	ในวันนี้	

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 เพิ่มบทบาทการท�างานจากนักปฏิบัติ	 สู่การเป็นผู้ผลักดันนโยบายเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	 ร่วมก�าหนดนโยบาย	 และแนวปฏิบัติ	 ให้ค�า

ปรึกษา	 ตลอดจนถ่ายทอดแนวคิด	 และเป็นผู้แทนประเทศในการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	 การพัฒนาทางเลือก	 และธุรกิจเพื่อสังคม	 บทบาทและภารกิจที่เพิ่มขึ้นนี้นับ

เป็นการสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกทาง

หนึ่ง	 ทั้งยังสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า	

“ท�าอย่างไร	อย่าให้คนลืมแม่”

 

ทา่นผูห้ญิงบตุรี		วีระไวทยะ

เลขาธกิารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์

 สารจากเลขาธิการ

ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง 
คือพระราโชบายของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในการด�าเนินโครงการพัฒนา
เพื่อให้มัน่ใจว่างานพัฒนาใน
พืน้ทีต่่าง ๆ จะด�าเนินต่อไป

โดยชุมชนในพืน้ที่เองแม้มูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวงฯ จะไม่อยู่ ในพื้นที่แล้ว 

นัน่คือ ความยั่งยืน 

“

“
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“ดอยตุง” จากพื้นที่ที่ถูกแผ้วถาง กลายเป็นผืนป่าเขียวในปัจจุบัน
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วิสัยทัศน์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ	์

มุ่งพัฒนาชุมชน	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรม	

ตามหลักการทรงงานของสมเด็จย่า	เพื่อสร้างความสุข	

ความยั่งยืน	และความมั่นคง

พันธกิจ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั ่งยืนทางเศรษฐกิจ	

สังคม	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	ด้วยการพัฒนา		

การบูรณาการความร่วมมือ	การให้ค�าปรึกษาและ

การฝึกอบรม

ส่งเสริมให้การพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวงเป็น	

แนวทางพัฒนาหลักของประเทศไทย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ     7
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	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 มุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ-

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วย	 ความยากจน	 การขาดความรู้	

อันเป็นรากเหง้าของปัญหาต่าง	ๆ	ในสังคม	เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการด�ารงชีวิตให้แก่

คน	โดยไม่จ�ากัดสัญชาติ	เชื้อชาติ	และศาสนา	

 “ช่วยเขาให้เขาช่วยตวัเขาเอง”	 คอืพระราโชบายของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี

ในการด�าเนินโครงการพัฒนา	เพื่อให้มั่นใจว่า	แม้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	จะไม่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่

แล้ว	งานพัฒนาในพื้นที่ต่าง	ๆ 	จะยังคงด�าเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนโดยชุมชนในพื้นที่เอง	เมื่อ

ปี	 2560	ชุมชนในอ�าเภอเยนันชอง	ภาคมะกวย	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	และชุมชนใน

จังหวัดท่าขี้เหล็กและเมืองสาด	 รัฐฉาน	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 มีความพร้อมทั้งด้าน

ทักษะ	 ความรู้	 แนวคิดด้านความยั่งยืน	 และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและกองทุนต่าง	 ๆ	

ร่วมกันได้	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	จึงเปลี่ยนบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนและส่งมอบงานพัฒนา

ในพื้นที่ให้ชุมชนเป็นผู้ด�าเนินงานและต่อยอดด้วยตนเอง	

	 นอกจากนี้	 โครงการพัฒนาดอยตุง	 (พื้นที่ทรงงาน)	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ได้รับ

การยกย่องให้เป็นโครงการต้นแบบด้านการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืนในระดับโลก	

เพราะคนในพ้ืนที่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจากชุมชนที่อยูอ่ย่างยากจนแร้นแค้น	พึ่งพาสิ่งเสพตดิ 

และอาชีพผิดกฎหมาย	 มาเป็นชุมชนที่อยู่ดีมีสุข	 และด�าเนินชีวิตอย่างมีเกียรติ	 และมีศกัดิศ์รี	

ไม่เป็นรองชุมชนใด	ๆ	ในโลก	ในปี	2560	ที่ผ่านมา	จึงมุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาและ

ศักยภาพให้ดอยตุงเป็นตัวอย่างของชุมชนที่คิดเป็น	 ท�าเป็น	 และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์

และบทเรียนของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนด้วยตนเองแก่ชุมชนอื่น	ๆ	ได้

	 จากประสบการณ์การท�างานด้านการพัฒนาที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก	ๆ 	เมื่อ	48	ปีก่อน	ในวันนี้	

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 เพิ่มบทบาทการท�างานจากนักปฏิบัติ	 สู่การเป็นผู้ผลักดันนโยบายเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	 ร่วมก�าหนดนโยบาย	 และแนวปฏิบัติ	 ให้ค�า

ปรึกษา	 ตลอดจนถ่ายทอดแนวคิด	 และเป็นผู้แทนประเทศในการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	 การพัฒนาทางเลือก	 และธุรกิจเพื่อสังคม	 บทบาทและภารกิจที่เพิ่มขึ้นนี้นับ

เป็นการสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกทาง

หนึ่ง	 ทั้งยังสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า	

“ท�าอย่างไร	อย่าให้คนลืมแม่”

 

ทา่นผูห้ญิงบตุรี		วีระไวทยะ

เลขาธกิารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์

 สารจากเลขาธิการ

ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง 
คือพระราโชบายของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในการด�าเนินโครงการพัฒนา
เพื่อให้มั ่นใจว่างานพัฒนาใน
พืน้ที่ต่าง ๆ จะด�าเนินต่อไป

โดยชุมชนในพืน้ที่เองแม้มูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวงฯ จะไม่อยู่ ในพื้นที่แล้ว 

นัน่คือ ความยั่งยืน 

“

“

รายงานประจ�าปี 2560
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2515 2516 2517 2522 2527
สมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี	 ทรงก่อตั ้ง	

“มูลนิธิส ่งเสริมผลผลิต

ชาวเขาไทย	ในพระอุปถมัภ์

สมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี”	ต่อมาในปี

2524	มลูนธิส่ิงเสรมิผลผลติ

ชาวเขาไทยได้เปลี่ยนค�าว่า

“ในพระอุปถัมภ์...”	เป็น

“ในพระราชูปถัมภ์...”

เปิดร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ชาวเขาของ	“มลูนิธส่ิงเสรมิ 

ผลผลิตชาวเขาไทย	ใน

พระอปุถมัภ์สมเดจ็พระศรี-

นครินทราบรมราชนนี” ที่

จังหวัดเชียงใหม	่

ส�านักงานเพื ่อการพัฒนา

ระหว่างประเทศของ

สหรัฐอเมริกา	(USAID)	

ได้ช่วยเหลือจัดท�าโครงการ

ผู้น�าเยาวชนชาวเขา	 (Hill	

Tribe	Youth	Leadership)	

เพื่อให้การทุนศึกษาแก่เด็ก

ชาวเขาจ�านวนประมาณ	

20	คน	ให้มาโรงเรยีน

และอยู่ในไร่แม่ฟ้าหลวงจน

จบการศึกษาภาคบังคับ

และ	/	หรือ	เข้าเรียนใน

ระดับมหาวิทยาลัย

จัดงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

ครั้งแรกเมื่อวันที่	9	ธันวาคม 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติใน

โอกาสที่สมเด็จพระศรี-

นครินทราบรมราชชนนี

ทรงเจริญพระชนมายุ	84	

พรรษา	ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง

ต�าบลป่างิ้ว	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดเชียงราย

จัดท�าโครงการอบรม

เยาวชนชาวเขาในถิ่นห่าง

ไกล	ได้มีโอกาสเข้ามาเรียน

ในโรงเรยีนที่จังหวดัเชียงราย

หลักสูตร	8	เดือน	เพื่อให้

เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกนั	ช่วยเหลอืเกื้อกลูกนั	

และสร้างความเป็นผูน้�าชมุชน

Annual Report 2017
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2532 2532

2531

25312530 2532
เริ่มโครงการปลูกป่าเฉลิม-

พระเกียรติ 9,900 ไร่ เนื่อง

ในโอกาสที่สมเด็จพระศรี-

นครนิทราบรมราชชนน ีเจรญิ

พระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

สมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนน ีเสดจ็พระราช-

ด�าเนินไปทอดพระเนตร

พื้นที่บริเวณหน่วยอนุรักษ์

ต้นน�า้ 31 ดอยตงุ เพือ่สร้าง

ที่ประทบั และพื้นที่ทรงงาน 

ทรงมพีระราชด�ารสัว่า “ฉนั

จะปลูกป่าบนดอยตุง” จึง

เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ และ 

พระต�าหนักดอยตุง 

• ก่อตั้งบริษัท นวุติ จ�ากดั 

ในโอกาสที ่สมเด็จพระศรี-

นครนิทราบรมราชชนน ีเจรญิ

พระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

เพื่อปลกูป่าเศรษฐกจิในพื้นที่

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

โดยมผู้ีถือหุน้ 6 บริษัท ได้แก่ 

ส�านักงานทรัพย ์ สินส ่วน

พระมหากษตัรย์ิ บรษิทั มติซยุ 

(ประเทศไทย) ธนาคารไทย-

พาณิชย์ ธนาคารเอเชีย 

บริษัท เอื ้อชูเกียรติ และ

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย 

แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น

โดยผู้ถือหุ้นไม่รับเงินต้นคืน

และให้น�าก�าไรไปใช้ในการ

พฒันาสงัคมและชมุชนเป็น

การด�าเนินการแบบธุรกิจ

เพื่อสังคมเต็มรูปแบบแห่ง

แรกในประเทศไทย

• ในโอกาสเดียวกัน ก่อตั้ง

บริษัท นวุตะยายุ จ�ากัด

ส่งเสริมอาชีพเกษตรโดย

เน้นการปลูกไม้ตัดดอกและ

ไม้ประดับ ที่ต้องการร่มเงา

ของไม้ใหญ่ เพื่อสร้าง

รายได้ให้ชุมชนและรักษา

ป่าไปในตัว

• บรษัิทเนสเล่ ประเทศไทย 

ตั ้งศูนย์พัฒนาพันธุ ์กาแฟ

อาราบิก้า เพื่อทดลอง

สายพันธุ์กาแฟที่เหมาะสม

ส�าหรบัปลกูในพื้นที่โครงการ

พฒันาดอยตงุฯ

2530
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2533 2535

2536

2533 2535 2536 2537 2538
ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพ

หัตถกรรมเพื่อฝึกอบรม

การทอผ้าและเย็บผ้า	

ปัจจุบันเรียกว่า	ศูนย์ผลิต

และจ�าหน่ายงานมือ	และ

เปิดร้านจ�าหน่ายสินค้าจาก

โครงการฯ	แห่งแรกที่

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	

ปัจจุบัน	ใช้ชื่อว่า	ดอยตุง

ไลฟ์สไตล์

• ก่อตั้งศูนย์บ�าบัดยาเสพ-

ติดที่บ้านผาหมี	เพื่อให้ผู้

ติดยาประมาณ	500	คน	

กลับเข้าสู่สังคมอย่างมี

ศักดิ์ศรีและมีทางเลือกใน

การประกอบอาชีพ

• สร้างสวนรุกชาติดอย-

ช้างมูบ	 เพื่อรวบรวมพันธุ์

ดอกกุหลาบพันปี	และ

กล้วยไม้พื้นเมืองบนทาง

ตะเข็บชายแดนที่เป็นเส้น

ทางล�าเลียงยาเสพติด

• พระบาทสมเด็จพระ-

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดช	 สมเด็จพระนางเจ้า-

สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	

และสมเด็จพระศรีนคริน-

ทราบรมราชชนน	ีเสดจ็สวน

รุกขชาติ	ดอยช้างมูบ	และ

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช	ได้

ทรงให้ชื่อจุดชมวิวบนจุดสูง

สุดของเทือกเขาดอยนาง

นอนว่า	“สิริแลเมียนมา”

• สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับ

รางวัลพาตา	โกลด์	อวอร์ด	

(PATA	Gold	Award)	จาก

สมาคมส่งเสรมิการท่องเที่ยว

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสาขา

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สร้างโรงงานคั่วกาแฟ	และ

โรงงานแปรรปูแมคคาเดเมยี

เปิดร้านคาเฟ่ดอยตงุแห่งแรก

ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	

2536
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2539

2541

เริ ่มการพัฒนาการศึกษาที่

โรงเรยีนบ้านขาแหย่งพฒันา 

ในพื้นที่โครงการพัฒนา

ดอยตุงฯ	 โดยใช้การเรียน

การสอนแบบการสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง	

(Constructionism)	

• องค์การการศึกษาวิทยา-

ศาสตร์	และวฒันธรรมแห่ง

สหประชาชาต	ิ(The	United 

Nations	Educational,	

Scientific	 and	Cultural	

Organization)	หรอืยเูนสโก	

(UNESCO)	เฉลิมพระเกยีรติ

ยกย่องสมเดจ็พระศรนีครนิ-

ทราบรมราชชนนีให้เป็น	

“บุคคลส�าคัญของโลก”

2541 25432539
•	หลังจากสมเด็จพระศรี-

นครินทราบรมราชชนนี

สวรรคต	 พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	 ทรงมีพระมหา-

กรุณาธิคุณรับมูลนิธิแม่ฟ้า-

หลวงไว้ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

และทรงมอบให้สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	

สยามบรมราชกุมารี	เป็น

นายกกิตติมศักดิ์

• เริ่มมอบตราสัญลักษณ์

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	

แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน

เป็นระยะเวลาตามที่ก�าหนด

ในระเบยีบของมลูนธิแิม่ฟ้า- 

หลวงฯ	 สัญลักษณ์ตรานี้

สมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี	 โปรดเกล้าฯ

ให้ร้อยเอกจิทศั	ศรสงคราม	

เป็นผูอ้อกแบบ	และทรงช่วย

ปรบัแก้ไขแบบด้วย	

• โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	

มรีายได้เพยีงพอเลี้ยงตนเอง

จากการท�าธุรกิจเพื่อสังคม

หตัถกรรม	ท่องเที่ยว	อาหาร

แปรรปู	และเกษตร	สามารถ

น�าไปใช้ ในการด�าเนินงาน	

และการพัฒนาสังคมใน

พื้นที่ดอยตุง

2543
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2532 2532

2531

25312530 2532
เริ่มโครงการปลูกป่าเฉลิม-

พระเกียรติ 9,900 ไร่ เนื่อง

ในโอกาสที่สมเด็จพระศรี-

นครนิทราบรมราชชนน ีเจรญิ

พระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

สมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนน ีเสดจ็พระราช-

ด�าเนินไปทอดพระเนตร

พื้นที่บริเวณหน่วยอนุรักษ์

ต้นน�า้ 31 ดอยตงุ เพือ่สร้าง

ที่ประทบั และพื้นที่ทรงงาน 

ทรงมพีระราชด�ารสัว่า “ฉนั

จะปลูกป่าบนดอยตุง” จึง

เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ และ 

พระต�าหนักดอยตุง 

• ก่อตั้งบริษัท นวุติ จ�ากดั 

ในโอกาสที ่สมเด็จพระศรี-

นครนิทราบรมราชชนน ีเจริญ

พระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

เพื่อปลกูป่าเศรษฐกิจในพื้นที่

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

โดยมผีูถ้อืหุน้ 6 บรษัิท ได้แก่ 

ส�านักงานทรัพย ์สินส ่วน

พระมหากษตัรย์ิ บรษิทั มติซยุ 

(ประเทศไทย) ธนาคารไทย-

พาณิชย์ ธนาคารเอเชีย 

บริษัท เอื้อชูเกียรติ และ

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย 

แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น

โดยผู้ถือหุ้นไม่รับเงินต้นคืน

และให้น�าก�าไรไปใช้ในการ

พฒันาสงัคมและชมุชนเป็น

การด�าเนินการแบบธุรกิจ

เพื่อสังคมเต็มรูปแบบแห่ง

แรกในประเทศไทย

• ในโอกาสเดียวกัน ก่อตั้ง

บริษัท นวุตะยายุ จ�ากัด

ส่งเสริมอาชีพเกษตรโดย

เน้นการปลูกไม้ตัดดอกและ

ไม้ประดับ ที่ต้องการร่มเงา

ของไม้ใหญ่ เพื่อสร้าง

รายได้ให้ชุมชนและรักษา

ป่าไปในตัว

• บริษัทเนสเล่ ประเทศไทย 

ตั ้งศูนย์พัฒนาพันธุ ์กาแฟ

อาราบิก้า เพื่อทดลอง

สายพันธุ์กาแฟที่เหมาะสม

ส�าหรบัปลูกในพื้นที่โครงการ

พฒันาดอยตงุฯ

2530

รายงานประจ�าปี 2560
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เส้นทางแม่ฟ้าหลวง

2545 2546

• เริ่มโครงการ “ดอยตงุ 2” 

(2545-2547) ที่หมู่บ้าน

หย่องข่า รฐัฉาน สาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมยีนมา ถอืเป็น

จดุเริ่มต้นของการท�าโครงการ

ขยายผลต่างประเทศ 

• United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC) 

มอบป้ายติดสินค้าที่มีตรา

สัญลักษณ์ UNODC และ

ข้อความรับรองว่า “รายได้

จากการขายผลิตภัณฑ์นี ้มี

ส่วนสนับสนุนให้ โลกปลอด

จากยาเสพติด”

• น�าการเรียนการสอนแบบ

มอนเตสซอรี่ (Montessori)

มาใช้ท่ีโรงเรียนบ้านขาแหย่ง

พัฒนา ในพื้นที่โครงการ

พฒันาดอยตงุฯ ส�าหรบัการ

ศกึษาในช่วงปฐมวยั เพื่อให้

เดก็เป็นศนูย์กลางการเรยีนรู ้

เตรียมความพร้อมพื้นฐาน

และปลูกฝังอุปนิสัยการ

เรียนรู้

2545
• สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทร-

เทพวรางกรู (ทรงด�ารงพระ-

อสิรยิยศเป็นสมเด็จพระบรม

โอรสาธริาช สยามมกฎุราช-

กุมาร ในขณะนั้น) ทรงเป็น

ประธานในพิธีเปิด หอฝิ่น 

อุทยานสามเหลี่ยมทองค�า  

• ร่วมกับมูลนิธิสยาม-

กัมมาจล ด�าเนินโครงการ

ปลกูป่าถาวรฉลมิพระเกยีรต ิ

(ปลูกป่าแก้จน) ที่บ้านปาง-

มะหัน ต�าบลเทอดไทย 

จังหวัดเชียงราย โดยใช้

หลักการปลูกป่าแบบปลูก

เสริม

2546 2548
• หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา

ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิ

แม่ฟ้าหลวงฯ (ต�าแหน่งใน

ขณะนั้น) ได้รับเลือกให้

เป็นสมาชิกคณะกรรมการ

อ�านวยการของ UNODC 

ในการประเมินการพัฒนา

ทางเลือก (UNODC Steering 

Committee on Thematic 

Evaluation on Alternative 

Development)

• ร่วมมือกับมูลนิธิ Japan 

International Friendship 

and Welfare Foundation 

(JIFF) ตั้งศนูย์ฝึกอบรมทาง

การแพทย์ เพ่ือพัฒนาทกัษะ

ให้บุคลากรทางการแพทย์

แก่ประเทศสมาชกิอนภุมูภิาค

ลุม่น�า้โขง 4 ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศลาว เมียนมา 

เวียดนาม และไทย และ

สนับสนุนด้านอุปกรณ์

ทางการแพทย์

2548
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•	เริ่มโครงการ	“ดอยตงุ	3” 

(2549-2555)	 ที ่จังหวัด

บัลคห์	 สาธารณรัฐอิสลาม

อัฟกานิสถาน	

•	เริ่มโครงการ	“ดอยตงุ	4”

(2549-2553)	ที่จงัหวดัอาเจะห์ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

•	 ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา

ขยายพื้นที่ปลูกป่าถาวร

เฉลิมพระเกียรติไปยังบ้าน

ปนูะ	ต�าบลเทอดไทย	จงัหวดั

เชียงราย	 โดยใช้หลักการ

ปลูกป่าแบบไม่ปลูก

•	 กาแฟดอยตุง	 ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์	 (Geographical	

Indication)	จากกรมทรพัย์สนิ

ทางปัญญา	กระทรวงพาณชิย์

ผลกัดนัให้แนวทางการพฒันา

ทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่

ยั่งยนืของประเทศไทยอยูใ่น

มตขิองคณะมนตรเีศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งสหประชาชาต ิ

ที่	2008/16	

2549 2551
•	หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา

ดิศกุล	 เลขาธิการมูลนิธิ

แม่ฟ้าหลวงฯ	 (ต�าแหน่งใน

ขณะนั้น)	 ได้รับเลือกจาก

Schwab	 Foundation	 for	

Social	 Entrepreneurship	

ให้เป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการ

เพื่อสังคมดีเด่นส�าหรับภาค

พื้นเอเชียตะวันออก	 และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประจ�าปี	2552			

•	ร่วมกบัมลูนธิปิิดทองหลงั

พระฯ	 เริ่มโครงการพัฒนา

พื้นที่ต้นแบบบรูณาการ	แก้ไข

ปัญหาและพฒันาพื้นที่จังหวดั

น่าน	ตามแนวพระราชด�าริ

(2552-2556)	ครอบคลุม

21	หมู่บ้าน	3	อ�าเภอ	ใน

2552
จังหวัดน่าน	 ประกอบด้วย

อ�าเภอท่าวงัผา	อ�าเภอสองแคว 

และอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต	ิ

•	เริ่มโครงการ	“ดอยตงุ	5” 

(2554-2560)	ที่อ�าเภอ

เยนันชอง	ภาคมะกวย	

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา	

• เริ่ม	“โครงการกล้า...ดี	:	

ฟ้ืนฟคูณุภาพชวีติผูป้ระสบ

อุทกภัยอย่างยั่งยืน”	 ใน

พืน้ที	่13	จังหวดั	คือ	จังหวดั

พษิณโุลก	พจิติร	นครสวรรค์ 

อุทัยธานี	 ชัยนาท	 สิงห์บุรี	

อ่างทอง	พระนครศรอียธุยา 

นครปฐม	นครนายก	ปทมุธานี 

และนนทบรุ	ีหลงัน�า้ท่วมใหญ่

ในภาคกลางของประเทศ	

เพื่อฟ้ืนฟอูาชพีให้เกษตรกร

ผูป้ระสบอทุกภยัหลงัน�้าลด

2554

2554

2549

2552

2549

รายงานประจ�าปี 2560
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2556

2555

2557

เริ่มโครงการ	“ดอยตุง	6”	

(2555-2560)	ที่จังหวัด

ท่าขี้เหล็ก	และจังหวัด

เมืองสาด	รัฐฉาน	

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา	

•	สมชัชาใหญ่สหประชาชาติ

รบั	“แนวปฏิบติัสากลว่าด้วย

การพัฒนาทางเลือก	 หรือ	

United	Nations	Guiding	

Principles	on	Alternative	

Development”	ซึ่งเริ่มต้น

จากการประชุม	 ICAD	 ที่

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	

ในปี	2554	เป็นแนวทางใน

การด�าเนินโครงการพัฒนา

ให้มปีระสทิธภิาพ	แก้ไขปัญหา

และความต้องการของชมุชน

ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

•	เริ่มโครงการปลกูป่า	สร้าง

คน	 บนวิถีพอเพียง	 รักษา

ต้นน�้า	บรรเทาอุทกภัย

จังหวัดน่าน	 (2556-2560)	

ครอบคลมุพื้นท่ี	250,000	ไร่ 

2555 2556
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ได้รับ

รางวัลนิเคอิเอเชีย	(Nikkei	

Asia)	จากหนังสือพิมพ์

และส�านักข่าวนิเคอิของ

ประเทศญี่ปุน่	ในฐานะองค์กร

ยอดเยี่ยมของเอเชียด้านการ

พัฒนาชมุชนและวฒันธรรม	

(Outstanding	Organization 

for	Culture	and	Community)

•	 ร่วมกบัมลูนธิปิิดทองหลงั

พระฯ	จดัท�าโครงการซ่อมแซม

ปรบัปรงุเสรมิฝาย	อ่างเกบ็น�้า 

และการส่งน�้าด้วยระบบท่อ	

ในจังหวัดน่าน	 โดยมูลนิธิ-

แม่ฟ้าหลวงฯ	อบรมให้ความรู้ 

และดูแลการด�าเนินงาน	

มูลนิธิป ิดทองหลังพระฯ	

จัดสรรงบประมาณ	 ภายใน	

1	ปี	ซ่อมแซมฝาย	663	ตวั	

ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร	

100,000	ไร่	กระจายอยู่ใน

แต่ละอ�าเภอในจังหวัดน่าน

สร้างรายได้ ให้เกษตรกร

เพิ่มขึ้น	600	ล้านบาทต่อปี

2557 2558

2556

เพื่อต่อยอดการ	“ปลูกคน”	

ทีเ่ริม่ด�าเนนิโครงการตั้งแต่

ปี	2552

• ด�าเนินโครงการของ

ส�านักงานข้าหลวงใหญ่

ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ	 (UN	

High	 Commissioner	 for	

Refugees	 -UNHCR)	 ใน

การส�ารวจข้อมูลผู้พลัดถิ่น

ในพื้นที่พกัพงิชั่วคราว	9	แห่ง

ตลอดแนวชายแดนไทย	 –	

เมียนมา	 ครอบคลุมผู้พลัด

ถิ่น	 130,000	 คน	 เพื่อให้

ทราบข้อมูลประชากรจริง

และความต้องการด้านการ

ด�ารงชีวิตในอนาคต 

เส้นทางแม่ฟ้าหลวง
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•	สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดา	สยามบรมราช-

กุมารี	ทรงมีรับสั่งในการ

ประชมุคณะกรรมการมลูนธิิ

แม่ฟ้าหลวงฯ	ให้โครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ	เข้าไป 

ผลักดันการพัฒนาการเรยีน

การสอนภาษาไทยในโรงเรียน

ในอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	ซึ่ง

เป็นพื้นที่ข้างเคียงโครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ

•	กาแฟดอยตุง	ได้รับการ

จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์	(Geographical	

Indication)	จากสหภาพ

ยุโรป

เริ่มโครงการความร่วมมือ

ระหว่างภาคเอกชนและ

มลูนธิ	ิหรอื	Team	D	ประกอบ

ด้วยมูลนิธิ	4	มูลนิธิ	ได้แก่	

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 มูลนิธิ

ปิดทองหลังพระฯ	 มูลนิธิ

รากแก้ว	และมลูนธิมิั่นพฒันา

บริษัทเอกชน	10	บริษัท

ได้แก่	บริษัทเครือเจริญ

โภคภณัฑ์	จ�ากดั	บรษิทั	ไทย

เบฟเวอเรจ	 จ�ากดั (มหาชน)	

บริษัท	เทสโก้	โลตัส	จ�ากัด 

บรษิทั	น�า้ตาลมติรผล	จ�ากดั	

บรษิทั	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น 

จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	

ประชารัฐ	รักสามัคคี	

(ประเทศไทย)	จ�ากดั	

บรษัิท	ปนูซเิมนต์ไทย	จ�ากัด	

2558 25602559
•	ร่วมกับส�านักงานคณะ-

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.)	 กระทรวงศกึษาธกิาร 

เริ่มโครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กที่

ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่

ให้โรงเรยีนใน	ต�าบลเทอดไท 

ต�าบลแม่สลองนอก	ต�าบล

แม่สลองใน	และ	ต�าบล	

แม่ฟ้าหลวง	โดยมเีป้าหมาย	

26	โรงเรียน	ระยะเวลา

ด�าเนินการ	ปี	2560-2564

•	เริ่มด�าเนินการขยายผล

การพฒันาและจัดการระบบ

น�า้ในอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	สร้าง 

และซ่อมแซมฝายอนุรักษ์

ฝายเพื่อการเกษตรและ

อุปโภคบริโภค	วางระบบ

ส่งน�้าด้วยท่อ	สร้างถงัเกบ็น�้า

บริโภคในหมู่บ้านทีต่้องการ

และระบบกรองน�้า	

•	 สร้างพันธมิตรกับรัฐบาล

เยอรมันและหน่วยงานด้าน

การพัฒนาเยอรมัน	 (GIZ)	

ภายใต้ โครงการ	 “Global	

Partnership	on	Drug	Policy 

and	Development”	(GPDPD) 

เพื่อให้ค�าปรึกษาประเทศที่

ประสบปัญหาการปลูกพืช

เสพตดิและอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง

(มหาชน)	ธนาคารไทย

พาณิชย์จ�ากัด	(มหาชน)		

และบริษัท	ยูนิลีเวอร์	ไทย	

เทรดดิ้ง	จ�ากดั	เพื่อบรูณาการ

การท�างานในพื้นทีจ่ริง	และ

ผลักดันให้เกิดการท�างาน

ร่วมกนัเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื

ตามศาสตร์พระราชาและ

ต�าราแม่ฟ้าหลวง

2559 2560

25592558
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•	เริ่มโครงการ	“ดอยตุง	3” 

(2549-2555)	 ที ่จังหวัด

บัลคห์	 สาธารณรัฐอิสลาม

อัฟกานิสถาน	

•	เริ่มโครงการ	“ดอยตุง	4”

(2549-2553)	ที่จงัหวดัอาเจะห์ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

•	 ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา

ขยายพื้นที ่ปลูกป่าถาวร

เฉลิมพระเกียรติไปยังบ้าน

ปนูะ	ต�าบลเทอดไทย	จังหวดั

เชียงราย	 โดยใช้หลักการ

ปลูกป่าแบบไม่ปลูก

•	 กาแฟดอยตุง	 ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์	 (Geographical	

Indication)	จากกรมทรพัย์สนิ

ทางปัญญา	กระทรวงพาณชิย์

ผลกัดนัให้แนวทางการพฒันา

ทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่

ยั่งยนืของประเทศไทยอยูใ่น

มตขิองคณะมนตรเีศรษฐกจิ

และสังคมแห่งสหประชาชาต ิ

ที่	2008/16	

2549 2551
•	หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา

ดิศกุล	 เลขาธิการมูลนิธิ

แม่ฟ้าหลวงฯ	 (ต�าแหน่งใน

ขณะนั้น)	 ได้รับเลือกจาก

Schwab	 Foundation	 for	

Social	 Entrepreneurship	

ให้เป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการ

เพื่อสังคมดีเด่นส�าหรับภาค

พื้นเอเชียตะวันออก	 และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประจ�าปี	2552			

•	ร่วมกบัมลูนธิปิิดทองหลงั

พระฯ	 เริ่มโครงการพัฒนา

พื้นที่ต้นแบบบรูณาการ	แก้ไข

ปัญหาและพฒันาพื้นที่จงัหวัด

น่าน	ตามแนวพระราชด�าริ

(2552-2556)	ครอบคลุม

21	หมู่บ้าน	3	อ�าเภอ	ใน

2552
จังหวัดน่าน	 ประกอบด้วย

อ�าเภอท่าวงัผา	อ�าเภอสองแคว 

และอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต	ิ

•	เริ่มโครงการ	“ดอยตงุ	5” 

(2554-2560)	ที่อ�าเภอ

เยนันชอง	ภาคมะกวย	

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา	

• เริ่ม	“โครงการกล้า...ดี	:	

ฟ้ืนฟคูณุภาพชวีติผูป้ระสบ

อุทกภัยอย่างยั่งยืน”	 ใน

พืน้ที	่13	จงัหวดั	คอื	จงัหวดั

พษิณโุลก	พจิติร	นครสวรรค์ 

อุทัยธานี	 ชัยนาท	 สิงห์บุรี	

อ่างทอง	พระนครศรอียธุยา 

นครปฐม	นครนายก	ปทมุธานี 

และนนทบุรี	หลงัน�า้ท่วมใหญ่

ในภาคกลางของประเทศ	

เพื่อฟ้ืนฟอูาชพีให้เกษตรกร

ผูป้ระสบอทุกภยัหลงัน�้าลด

2554

2554

2549

2552

2549

รายงานประจ�าปี 2560
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ไร่แม่ฟ้าหลวง 
อุทยานศิลปะวัฒนธรรม 
	 อุทยานศิลปะวัฒนธรรม	หรือที่รู้จักกันว่า	ไร่แม่ฟ้าหลวง	เดิมเป็นที่ส�าหรับเยาวชนชาวเขา

ที่ได้รบัพระราชทานทนุการศกึษามาเรยีนในจังหวดั	 โดยเยาวชนเหล่านี้ไม่เพยีงได้รบัความรูด้้าน

วิชาการจากในห้องเรียน	 แต่ยังได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนอกห้องเรียนอีกด้วย	

พื้นที่แห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนไร่	ที่ปลกูคน	หรอืบ้านส�าหรบัเยาวชนชาวเขา	ปัจจบุนั	ไร่แม่ฟ้าหลวง 

เป็นแหล่งเรยีนรูท้างศลิปะวฒันธรรมจัดแสดงศลิปวตัถแุละงานสถาปัตยกรรมล้านนา	 ที่ส่วนใหญ่

ท�าจากไม้สัก	

ไร่แม่ฟ้าหลวง
จึงเป็นเสมือนไร่

ที่ปลูกคนหรือ “บ้าน”
ส�าหรับเยาวชนชาวเขา

“

“
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ในปี	 2560	 นี้	 ไร่แม่ฟ้าหลวง	 อุทยานศิลปะวัฒนธรรมจัดกิจกรรม

ส�าคัญ	ได้แก่

• การปรับปรุงทะเบียนศิลปวัตถุ 
	 จัดท�าข้อมูลศิลปะและภาพถ่ายศิลปวัตถุ	 จ�านวน	 2,421	 รายการ	 เพื่อ

	 เตรียมการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

• นิทรรศการหมุนเวียน ภาพถ่าย “ด้วยส�านึก  
 ในพระมหากรุณาธิคุณ” 
	 ผลงานของศลิปินแห่งชาต	ิอาจารย์วรนนัทน์	ชชัวาลทพิากร	คณุชวลติ	

	 เสริมปรุงสุข	และคุณทวีชัย	เจาวัฒนา	ที่ถ่ายทอดพระราชจริยวัตรของ		

	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	เพื่อส่งต่อแรงบนัดาล

	 ใจในการด�าเนนิชวีติและการบรหิารกจิการงานให้ผูม้าเยี่ยมชมนทิรรศการ	

 

• ตานหาแม่ฟ้าหลวง 

	 ในวันคล้ายวันสวรรคต	18	กรกฎาคม	ปีที่	22	อันเป็นประเพณีประจ�าปี

	 ของจังหวัดเชียงราย	โดยมีชาวเชียงราย	จากหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	

	 และประชาชนกว่า	 2,000	คน	แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและชุดชนเผ่า	

	 ร่วมถวายขันดอกสักการะที่หน้ารูปปั้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม-

	 ราชชนนี			

• เลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงและผู้ก�าหนด  
 นโยบายของประเทศอาเซียน 

	 ในงานสัมมนา	 “ASEAN-China-UNDP	Symposium	 on	 Financing	

	 the	Implementations	of	SDGs	in	ASEAN”	ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	

	 ร่วมกับส�านักเลขาธิการอาเซียน	 คณะผู้แทนประเทศจีนประจ�าอาเซียน	

	 และ	UNDP	จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม	2560

รายงานประจ�าปี 2560
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หอฝิ่น 
อุทยานสามเหลีย่มทองค�า
	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ด�าเนินงานในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 เพื่อลดอุปทานของยาเสพติด	

นั่นคือ	 การปลูกพืชเสพติด	 ด้วยการพัฒนาโอกาสในการด�ารงชีวิตที่หลากหลาย	 และจัดตั้ง

หอฝิ่น	 อุทยานสามเหลี่ยมทองค�า	 เพื่อลดอุปสงค์ของยาเสพติด	 ด้วยการให้ความรู้ตั้งแต่

ประวัติความเป็นมาของฝิ่น	 ประโยชน์และโทษ	 รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

สิ่งแวดล้อม	ในรูปแบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย

อุทยานสามเหลีย่มทองค�า 
ด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดปัญหา 

ยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
ส�าหรับเยาวชน

“

“
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	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	 จัด	 “ค่ายเด็กใฝ่ดี	 หอฝิ่น	 ป้องกันยาเสพติด” 

ต่อเนื่องเป็นปีที่	 4	 เพื่อแก้ไขภัยคุกคามจากยาเสพติดในรูปแบบต่าง	 ๆ	 มุ่งเน้นเยาวชนในจังหวัดเชียงรายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก	 โดยใช้หอฝิ่น	

อทุยานสามเหลี่ยมทองค�า	และโครงการพฒันาดอยตงุฯ	เป็นแหล่งเรยีนรู	้ โดยปี	2560	ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม่โดยแบ่งเป็นหลกัสตูรย่อยให้เหมาะสม

กับช่วงวัย	คือ	 ระดับวัย	 9-12	ปี	 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	 รู้จักพิษภัยของยาเสพติดต่อตนเอง	ครอบครัว	สังคม	 ระดับวัย	 13-15	ปี	 รู้คุณค่า

ของตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ระดับวัย	 13-18	 ปี	 ตระหนักถึงทางเลือกและเป้าหมายในชีวิตเพื่อยึดเหนี่ยวไว้	 ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพตดิ	รวมถงึลกุขึ้นมาท�ากจิกรรมขยายผลกบัคนในชมุชนตนเอง	ตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นมา	มเีดก็และเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า	8,900	คน	

เป็นผู้เข้าร่วมในปี	2560	จ�านวน	3,872	คน

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	จัดหลักสูตรแกนน�าเยาวชน	ร่วมกับศูนย์อ�านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเอกชน	(ศอ.ปสย.)	

เป็นปีแรก	 เพื่อเรียนรู้เรื่องการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา	 โดยมีเยาวชนจาก	 ศอ.ปส.ย.	 ภาค	 8	 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 นครศรีธรรมราช	 กระบี่	

ภูเก็ต	ชุมพร	พังงา	และระนอง)	เข้าร่วมจ�านวน	34	คน

รายงานประจ�าปี 2560
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โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ด�ำเนนิงำนมำตั้งแต่ปี 2531 และได้เปลี่ยนชวีติผูค้นจำกคนไร้สญัชำต ิพ่ึงพำสิ่งผดิกฎหมำย

ในกำรด�ำรงชพี ให้กลำยเป็นพลเมอืงที่มศีกัดิ์ศร ีและอยูไ่ด้ด้วยตนเองอย่ำงยั่งยนื พร้อมทั้งพลกิ

ฟื้นพื้นที่เขำหัวโล้นแห้งแล้ง ให้กลำยเป็นป่ำเขียวขจีและแหล่งต้นน�้ำของประเทศ จนได้รับกำร

ยอมรับในระดับสำกลให้เป็นต้นแบบของกำรพัฒนำทำงเลือกในกำรด�ำรงชีวิตที่ยั่งยืน 

 กลยุทธ์ส�ำคัญ เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนด้ำนกำรพัฒนำ คือ กำรใช้ธุรกิจเพื่อสังคมต่อยอดใน

กำรพัฒนำโดยกำรยกระดับมำตรฐำนสำกลให้กับสินค้ำแบรนด์ดอยตุง กำรเพิ่มศักยภำพ

และทำงเลือกที่หลำกหลำยให้กับชุมชนดอยตุง และกำรท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุก

กระบวนกำร 

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
ได้เปลี่ยนชีวิตผู้คน
จากคนไร้สัญชาติ 

พึ่งพาสิ่งผิดกฎหมาย
ในการด�ารงชีพ 

ให้กลายเป็นพลเมืองที่มีศักดิ์ศรี 
และอยู่ ได้ด้วยตนเอง

อย่างยั่งยืน

ร้อยละ 70 

ของประชำชนในพื้นที่

ไม่มีสัญชำติ

เขำหัวโล้น แผ้วถำงป่ำ

ท�ำไร่หมุนเวียน แห้งแล้ง

ไม่มีสำธำรณูปโภคพื้นฐำน

ยำกจน :

รำยได้ต่อคนต่อปี 

3,772 บำท

มีกองก�ำลังติดอำวุธ

ในพื้นที่ 3 กองก�ำลัง

กำรปลูก ค้ำ

และเสพสิ่งเสพติด
ค้ำมนุษย์

ปัญหาตั้งต้น

พื้นที่โครงกำร 93,515 ไร่

ครอบคลุม 29 หมู่บ้ำน

ผู้รับประโยชน์

1,727 ครัวเรือน

10,399 คน

ระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร

2531-ปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐาน

“

“
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ธุรกิจเพื่อสังคม แบรนด์ดอยตุง
	 ในปี	 2560	 โครงการฯ	 ได้ร่วมพัฒนาสินค้าร่วมกับพันธมิตร	 และผู้เชี่ยวชาญใน

การพัฒนากระบวนการปลูกต้นกาแฟ	 และผลิตกาแฟดริปจากสายพันธุ์ที่ปลูกเพิม่ขึ้น	

คือ	 สายพันธุ์ทิปิกาและกาโย	 และเพิ่มเมนูเครื่องดื่มใหม่ในร้าน	 พัฒนาผลิตภัณฑ์

แมคคาเดเมีย	 ที่ตรงตามความต้องการของตลาด	 เช่น	 คุกกี้แมคคาเดเมียนัท	 ผสม

ช็อกโกแลตชิพ	 โครงการฯ	 ได้ร่วมงานกับพันธมิตร	 IKEA	 เป็นปีที่	 6	 เพื่อพัฒนาช่าง

ฝีมือดอยตุงให้อยู่ในระดับสากล	โดยในปี	2560	ได้ผลิตคอลเลกชั่น	“EFTERTANKE	

2017”	 จ�าหน่ายที่ประเทศออสเตรีย	 สวีเดน	สวิสเซอร์แลนด์	 สิงคโปร์	 และมาเลเซีย	

น�าผลงานเซรามิกกว่า	 700	 ชิ้น	 เข้าร่วมงานเทศกาล	 Himatsuri	 งานเซรามิกทีใ่หญ่

ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น	ณ	เมืองคาซามะ	จังหวัดอิบารากิ	

	 เมื่อวันที่	 6	 พฤศจิกายน	 โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 ได้เปิดตัวคอลเลกชั่นดอยตุง

แอนด์เฟรนด์ส	2560	เป็นปีที่	2	โดยมีนักออกแบบ	คุณสมบัษร	ถิระสาโรช	คุณกุลวิทย์	

เลาสุขศรี	คุณจิรัฏฐ์	ทรัพย์พิศาลกุล	คุณภูภวิศ	กฤตพลนารา	คุณมลลิกา	เรืองกฤตยา	

คุณณัฏฐ์	 มั่งคั่ง	 และคุณกรรณ	 สวัสดิวัฒน์	 ณ	 อยุธยา	 ร่วมจัดท�าคอลเลกชั่นพิเศษ	

ต่อยอดงานฝีมือของชุมชนดอยตุงให้มีความหลากหลายมากขึ้น	 ในขณะเดียวกัน	 ก็

เปิดโอกาสให้คนเมืองรับแรงบันดาลใจจากงานมือที่ยังรักษาภูมิปัญญาของชุมชนที่อยู่

กับป่าและความสวยงามของธรรมชาติบนดอยตุง	จากการศึกษาและทดลองน�าพืชและ

วัสดุในพื้นที่	มาใช้ย้อมสีธรรมชาติ	เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผลิตภัณฑ์ของดอยตุง	และยัง

เป็นการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านที่ปลูกพืชส�าหรับย้อมสี	ในปีนี้	โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	

ได้ผลติคอลเลกชั่นสย้ีอมธรรมชาตขิึ้น	ประกอบด้วย	ผ้าพนัคอ	กระเป๋า	และเสื้อส�าเรจ็รปู

เพื่อทดสอบตลาด	โดยวางจ�าหน่ายในร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์สาขาต่าง	ๆ
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	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	 จัด	 “ค่ายเด็กใฝ่ดี	 หอฝิ่น	 ป้องกันยาเสพติด” 

ต่อเนื่องเป็นปีที่	 4	 เพื่อแก้ไขภัยคุกคามจากยาเสพติดในรูปแบบต่าง	 ๆ	 มุ่งเน้นเยาวชนในจังหวัดเชียงรายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก	 โดยใช้หอฝิ่น	

อทุยานสามเหลี่ยมทองค�า	และโครงการพฒันาดอยตงุฯ	เป็นแหล่งเรยีนรู	้ โดยปี	2560	ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม่โดยแบ่งเป็นหลักสตูรย่อยให้เหมาะสม

กับช่วงวัย	คือ	 ระดับวัย	 9-12	ปี	 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	 รู้จักพิษภัยของยาเสพติดต่อตนเอง	ครอบครัว	สังคม	 ระดับวัย	 13-15	ปี	 รู้คุณค่า

ของตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ระดับวัย	 13-18	 ปี	 ตระหนักถึงทางเลือกและเป้าหมายในชีวิตเพื่อยึดเหนี่ยวไว้	 ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพตดิ	รวมถงึลกุขึ้นมาท�ากจิกรรมขยายผลกบัคนในชมุชนตนเอง	ตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นมา	มเีดก็และเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า	8,900	คน	

เป็นผู้เข้าร่วมในปี	2560	จ�านวน	3,872	คน

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	จัดหลักสูตรแกนน�าเยาวชน	ร่วมกับศูนย์อ�านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเอกชน	(ศอ.ปสย.)	

เป็นปีแรก	 เพื่อเรียนรู้เรื่องการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา	 โดยมีเยาวชนจาก	 ศอ.ปส.ย.	 ภาค	 8	 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 นครศรีธรรมราช	 กระบี่	

ภูเก็ต	ชุมพร	พังงา	และระนอง)	เข้าร่วมจ�านวน	34	คน
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การพัฒนาเด็กและเยาวชน
 สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีทรงมพีระรำชด�ำรสัในกำรประชมุ

กรรมกำรมลูนธิแิม่ฟ้ำหลวงฯ เมื่อวนัที่ 9 กมุภำพนัธ์ 2559 ว่ำนกัเรยีนที่อยูใ่นแนวตะเขบ็

ชำยแดน ยังอ่ำนเขียนไม่ได้ แม้จะเรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 แล้ว ภำษำไทยมีควำมส�ำคัญ

ในกำรพฒันำชวีติ เพิ่มโอกำสในกำรศกึษำ และเข้ำถงึทำงเลอืกที่หลำกหลำยในกำรด�ำรง

ชีวิต สำมำรถรับรู้และสื่อสำรได้ ไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบ และปกป้องสิทธิพื้นฐำนของ

ตนเองและครอบครัว จึงมีรับสั่งให้โครงกำรพัฒนำดอยตุงฯ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน

ภำษำไทยให้นักเรียนในเขตพื้นที่ข้ำงเคียงอ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จ�ำนวน 26 โรงเรียน ซึ่ง

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแม่ 

 ในปี 2560 มลูนธิแิม่ฟ้ำหลวงฯ ได้ประสำนงำนกบักระทรวงศกึษำธกิำร จัดท�ำโครงกำร

จัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับเยาวชนที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม ่ และขยำยผล

ต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยในระดับชั้น ป.1-3 จำกโรงเรียนในพ้ืนที่โครงกำรพฒันำ

ดอยตงุฯ สูโ่รงเรยีนในพืน้ที่ข้ำงเคยีงในอ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง สงักดัส�ำนกังำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 โดยมีเป้ำหมำยให้นักเรียนที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้

เป็นศนูย์  โครงกำรพฒันำดอยตงุฯ จึงด�ำเนนิโครงกำร โดยใช้ต้นแบบกำรเรยีนภำษำไทย

ที่พฒันำและใช้ในโรงเรยีนในพื้นที่โครงกำรพฒันำดอยตงุฯ ในช่วงเวลำ 10 เดอืนที่ลงมอื

ปฏบิตักิำรพฒันำ จ�ำนวนนกัเรยีนที่อ่ำนไม่ออกลดลงจำกร้อยละ 61.75 เหลอืร้อยละ 42.66 

และนกัเรยีนที่เขยีนไม่ได้ลดลงจำกร้อยละ 85.26 เหลอืร้อยละ 62.71 นอกจำกนี้ ครผููส้อน

และผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนยังมีทัศนคติและแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่ำวคือ 

ร่วมกนัพฒันำกจิกรรมกำรเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ ยดึเดก็เป็นศนูย์กลำงในกำรออกแบบและพฒันำ

สื่อกำรเรียนรู้ และเกิดเครือข่ำยของครูระหว่ำงโรงเรียน  

 ในปี 2560 นี้ มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ ร่วมกับมหำวิทยำลัยในภำคเหนือสนับสนุน

ทุนการศึกษาให้เยาวชน 22 คน แบ่งเป็นทุนกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 6 คน 

มหำวิทยำลัยพะเยำ 5 คน มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 6 คน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงรำย 5 คน ปัจจุบัน มีนักเรียนทุนทั้งหมด 181 คน นอกจำกนี้ ยังจัดกิจกรรม
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แนะแนวการศกึษาต่อให้เยำวชน 127 คน เพื่อวิเครำะห์ต้นทุนชีวิต ควำมถนัด และ

เห็นโอกำสทำงอำชีพในพื้นที่ ผ่ำนฐำนกิจกรรมต่ำง ๆ รวมถึงส่งเสริมให้เยำวชนที่สนใจ

กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ทดลองเปิดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติร่วมกับชุมชนและ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเป็น “ห้องเรียนที่มีชีวิต” โดยได้จัดหลักสูตรอบรมวิทยำกร

ผูใ้หญ่และเยำวชนเพือ่เป็นมคัคเุทศก์ และทดลองให้เยำวชนเข้ำไปจัดกจิกรรมเรียนรู้จริง

ในเส้นทำง เช่น วฏัจักรน�้ำ ควำมสมัพนัธ์ของคนกับป่ำ กำรปรับตัว ควำมอดทน เป็นต้น

ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

 โครงกำรพฒันำดอยตงุฯ จดังานดอยตงุ สบืสาน บนัดาลใจ เป็นปีที่ 3 ระหว่ำงวนัที่ 

3 ธนัวำคม 2559-29 มกรำคม 2560 เพื่อเปิดโอกำสให้ชำวบ้ำนฝึกฝนกำรเป็นผูป้ระกอบ

กำรขนำดเล็ก เรียนรู้ตลำดโดยตรง พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและเอกลักษณ์ พร้อม

ทั้งผลกัดนัให้เกดิกำรรวมกลุม่เป็นวสิำหกจิชมุชนท่ีมีประสิทธภิำพและย่ังยืน ภำยในงำนนี้ 

มร้ีำนค้ำที่บรหิำรจัดกำรโดยชำวบ้ำนเอง 82 ร้ำน สร้ำงรำยได้ให้ชำวบ้ำนกว่ำ 8,254,026 

บำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 32 โดยระหว่ำงงำน โครงกำรฯ ยังเปิดโอกำสให้

เยำวชนมำฝึกประสบกำรณ์อำชีพ และมีรำยได้เสริมด้วย ในปีนี้ ยังได้จัดนิทรรศกำร

ภำพที่ดอยตุงที่แสดงควำมผูกพันระหว่ำงพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล-

อดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ตลอดจนพระบรมวงศำนุวงศ์ทุก

พระองค์ 

 มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ ร่วมมือกับโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ในกำรรวบรวม

ภูมิปัญญาสมุนไพรและส่งเสริมหมอยาชนเผ่าที่ดอยตุง รวมทั้งทดลองและวิจัยผลิต

พชืสมนุไพรเป็นยำ เพื่อพฒันำอำชพีที่อยูร่่วมกบัป่ำให้หลำกหลำยยิ่งขึ้นและเป็นต้นแบบ

ให้กบัชมุชนอื่น ๆ ต่อไป นอกจำกนี ้มูลนิธิฯ ยังร่วมมือกับวิสำหกิจเพื่อสุขภำพ (SHE) 

อบรมกำรนวดดัดจัดสรีระ เพื ่อเป็นทำงเลือกอำชีพอีกทำงหนึ ่งให้ชุมชนดอยตุง 
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ด้านการท�างานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 โครงกำรพัฒนำดอยตุงฯ ได้เข้ำร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction 

Program: T-VER) ซึ่งเป็นโครงกำรที่ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก และน�ำปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดลง เรียกว่ำคำร์บอนเครดิต ไปขำย

ในตลำดคำร์บอนภำคสมัครใจในประเทศได้ ส่งผลให้ป่ำของโครงกำรพัฒนำดอยตุงฯ 

ได้ขึ้นทะเบียนจ�ำนวน 68,291 ไร่จำก 93,515 ไร่ หรือร้อยละ 73 ของพื้นที่โครงกำร 

สำมำรถกักเก็บคำร์บอนได้ 106,788.88 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อปี หรือ

เทียบได้กับกำรลดจ�ำนวนรถยนต์ในท้องถนนไป 25,000 คัน

 โครงกำรฯ ได้ด�ำเนินโครงกำรรับมือภัยพิบัติดินถล่มพ้ืนทีใ่นเขตโครงกำรพัฒนำ

ดอยตุงฯ เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนต่อสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลง โดยติดตั้ง

ระบบเตือนภัยดินถล่ม จ�ำนวน 4 หมู่บ้ำนได้แก่ บ้ำนสวนป่ำ บ้ำนอำข่ำป่ำกล้วย บ้ำน

มูเซอลำบำ และบ้ำนมูเซอผำฮี้ และระบบติดตำมระดับน�้ำด้วย CCTV จ�ำนวน 2 จุด 

ได้แก่ บ้ำนห้วยน�้ำขุ่น และบ้ำนสวนป่ำ 
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ผลการพัฒนา : ชาวบ้านได้อะไร?

• เศรษฐกิจ : รายได้ต่อคนต่อปี 94,240 บาท จาก 3,772 ในปี 2531

• สังคม : ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 7.9% จาก 0.2% ในปี 2536

• สิ่งแวดล้อม : พื้นที่ป่า 77% จาก 28% ในปี 2531 ธุรกิจเพื่อสังคม แบรนด์ดอยตุงฯ รายได้รวม 533.55 ล้านบาท

%

ปี

สัดส่วนการได้รับการศึกษาแต่ละช่วงปี
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147 คน

73.64 ล้านบาท
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91 คน
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โครงการต้นแบบ     25

แนะแนวการศกึษาต่อให้เยำวชน 127 คน เพื่อวิเครำะห์ต้นทุนชีวิต ควำมถนัด และ

เห็นโอกำสทำงอำชีพในพื้นที่ ผ่ำนฐำนกิจกรรมต่ำง ๆ รวมถึงส่งเสริมให้เยำวชนที่สนใจ

กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ทดลองเปิดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติร่วมกับชุมชนและ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเป็น “ห้องเรียนที่มีชีวิต” โดยได้จัดหลักสูตรอบรมวิทยำกร

ผูใ้หญ่และเยำวชนเพือ่เป็นมคัคเุทศก์ และทดลองให้เยำวชนเข้ำไปจัดกจิกรรมเรยีนรูจ้รงิ

ในเส้นทำง เช่น วฏัจักรน�้ำ ควำมสมัพนัธ์ของคนกบัป่ำ กำรปรบัตวั ควำมอดทน เป็นต้น

ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

 โครงกำรพฒันำดอยตงุฯ จดังานดอยตงุ สบืสาน บนัดาลใจ เป็นปีท่ี 3 ระหว่ำงวนัที่ 

3 ธนัวำคม 2559-29 มกรำคม 2560 เพื่อเปิดโอกำสให้ชำวบ้ำนฝึกฝนกำรเป็นผูป้ระกอบ

กำรขนำดเล็ก เรียนรู้ตลำดโดยตรง พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและเอกลักษณ์ พร้อม

ทั้งผลกัดนัให้เกดิกำรรวมกลุม่เป็นวสิำหกจิชมุชนที่มปีระสทิธภิำพและย่ังยืน ภำยในงำนนี้ 

มร้ีำนค้ำที่บรหิำรจัดกำรโดยชำวบ้ำนเอง 82 ร้ำน สร้ำงรำยได้ให้ชำวบ้ำนกว่ำ 8,254,026 

บำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 32 โดยระหว่ำงงำน โครงกำรฯ ยังเปิดโอกำสให้

เยำวชนมำฝึกประสบกำรณ์อำชีพ และมีรำยได้เสริมด้วย ในปีนี้ ยังได้จัดนิทรรศกำร

ภำพที่ดอยตุงที่แสดงควำมผูกพันระหว่ำงพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล-

อดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ตลอดจนพระบรมวงศำนุวงศ์ทุก

พระองค์ 

 มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ ร่วมมือกับโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ในกำรรวบรวม

ภูมิปัญญาสมุนไพรและส่งเสริมหมอยาชนเผ่าที่ดอยตุง รวมทั้งทดลองและวิจัยผลิต

พชืสมนุไพรเป็นยำ เพื่อพฒันำอำชพีที่อยูร่่วมกบัป่ำให้หลำกหลำยย่ิงขึน้และเป็นต้นแบบ

ให้กบัชมุชนอื่น ๆ ต่อไป นอกจำกนี ้มูลนิธิฯ ยังร่วมมือกับวิสำหกิจเพื่อสุขภำพ (SHE) 

อบรมกำรนวดดัดจัดสรีระ เพื ่อเป็นทำงเลือกอำชีพอีกทำงหนึ่งให้ชุมชนดอยตุง 

รายงานประจ�าปี 2560

p22-27.indd   25 21/4/2561   10:53:46



p28-33_MFLF.indd   28 21/4/2561   10:55:22

โครงการขยายผลในประเทศ

p28-33_MFLF.indd   29 21/4/2561   10:55:23



Annual Report 2017

30     โครงการขยายผลในประเทศ

“ในปี 2560 โครงการฯ เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนในการบริหารจัดการการใช้

ประโยชน์ และการดูแลทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการต่อยอดความรู้และทักษะเรื่อง

การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจาก

พชืเศรษฐกจิ เช่น  กาแฟ และมะม่วงหมิพานต์ที่ปลกูไว้ช่วงเริ่มต้นโครงการฯ ให้ผลผลติแล้ว” 

	 โครงการฯ	ส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้การแปรรูปผลผลิต	 เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง	ด้วยการพัฒนา

ทักษะและความรู้	พร้อมทั้งสนับสนุนลานตากผลผลิตทางการเกษตร	41	แห่ง	ยุ้งฉางเก็บผลผลิตทาง

การเกษตร	680	แห่ง	โรงสลีกูเดอืยชมุชน	3	โรง	บ่อหมกักาแฟ	880	บ่อ	เครื่องปอกกาแฟ	190	เครื่อง 

ชุดเครื่องมือการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์	1	ชุด	ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง	3	อ�าเภอในจังหวัดน่าน

	 โครงการฯ	 ด�าเนินการขยายและดูแลรักษาพื้นที่ป่า	 โดยในปีนี้	 มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่า

เศรษฐกิจอีก	 1,317	 ไร่	 ปลูกป่าอนุรักษ์โดยการปลูกเสริมอีก	 3,203	 ไร่	 พร้อมทั้งดูแลป่าเศรษฐกิจ	

30,019	ไร่	ป่าใช้สอย	21,263	ไร่	ป่าอนุรักษ์	158,374	ไร่	ซึ่งโครงการและชาวบ้านร่วมกันปลูกและ

ดูแลได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

	 จากการด�าเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ในการ	“ปลูกป่า	ปลูกคน”	ตั้งแต่ปี	2552	พิสูจน์ให้

เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า	สามารถหยุดการแผ้วถางพื้นที่ป่า	และส่งเสริมให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่าง

พึ่งพาและยั่งยืนได้	 คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	 (คทช.)	 จึงมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าไปท�า

ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 (ป.ส.	23)	 เมื่อวันที่	 23	ธันวาคม	2559	ให้บ้าน

น�้าป้ากและบ้านห้วยธนู	ต�าบลตาลชุม	อ�าเภอท่าวังผา	 เนื้อที่	 2,353	 ไร่	บ้านยอด	บ้านผาหลัก	และ

บ้านน�้าเกาะ	ต�าบลยอด	อ�าเภอสองแคว	เนื้อที่	6,269	ไร่	รวมเนื้อที่	8,622	ไร่	 โดยมีนายกรัฐมนตรี	

นายประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 มาเป็นสักขีพยานในพิธีมอบ	 และกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านจัดการการใช้

ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมในระดับประเทศ

 โครงการฯ	ได้จดักจิกรรม	“ค่ายเยาวชนใฝ่ด ีเราดแูลป่า ป่าดแูลเรา”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	3	จ�านวน 

2	 รุ่น	 ระหว่างวันท่ี	 9–10	และ	23–24	กันยายน	2560	ส�าหรับเยาวชนอายุระหว่าง	 7-22	ปี	 รวม	

142	คน	เพื่อปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนในพื้นที่รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ของตนเอง	เป็น

ผู้ดูแลรักษาป่าและชักชวนผู้อื่นมาร่วมกันดูแลป่า	 กิจกรรมนี้ยังเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้น�าและ

คุณลักษณะที่ดีเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ของจังหวัดน่านในอนาคต		

โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง  
รักษาต้นน�้า บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน 

พื้นที่โครงการ

250,000	ไร่

ครอบคลุม	20	หมู่บ้าน	

ใน	3	อ�าเภอ

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้รับประโยชน์

1,723	ครัวเรือน

7,392	คน

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ

2556	-	2560
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ปัญหาตั้งต้น

ผลการพัฒนา : ชาวบ้านได้อะไร?

ต้นน�้ำน่ำนเป็น 45%

ของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

แต่พื้นที่ป่ำกลับลดลงอย่ำงมำก

สำรเคมี ยำกจนเผำป่ำ ท�ำไร่หมุนเวียน ปลูกพืชเชิงเดี่ยว

• เศรษฐกิจ : เปรียบเทียบสภำพเศรษฐกิจต่อครัวเรือน ปี 2552 และ ปี 2559

• สิ่งแวดล้อม • พื้นที่เกิดไฟป่า : 
 พื้นที่ได้รับผลกระทบจำกไฟป่ำปี 2556-2559 (ไร่)

(บาท / ครัวเรือน)
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 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีรงมพีระราชด�ารใิห้มลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ 

ด�าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�้ามันร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยทรงเล็งเห็น

ว่า ผลผลิตของชาน�้ามันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เป็นที่ต้องการของตลาดโลก และสามารถ

สร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชนในพื้นที่สูงได้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงเริ่มโครงการพัฒนาการ

ศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�้ามันและพืชน�้ามันอื่น ๆ ในปี 2548

	 ในปี	 2560	 โครงการฯ	 เน้นการศึกษาทดลองด้านการขยายพันธุ์	 และการตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่ม

ผลผลิต	 รวมถึงการคัดและแบ่งเกรดต้นชาน�้ามัน	 ก�าหนดกระบวนการคัดเลือกต้นกล้าลงปลูกใน

พื้นที่ใหม่	 และปลูกเสริมเพื่อให้มีต้นกล้าที่แข็งแรง	 ทนต่อสภาพอากาศในพื้นที่	 ลดอัตราการตาย	

ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา	รวม	147	ตัน	ส่งมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาด�าเนิน

การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงสู่มือผู้บริโภคต่อไป

โครงการพัฒนาการศึกษาและ 
พัฒนาการปลูกชาน�้ามัน และพืชน�้ามันอื่น ๆ

พื้นที่โครงการ 

3,650	ไร่

รวมต้นชาน�้ามัน	952,008	ต้น

•	 พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	

	 และพื้นที่ใกล้เคียง	จ�านวน	233	ไร่

•	 พื้นที่บริเวณบ้านปางมะหัน	 

	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	 

	 จ�านวน	1,407	ไร่

•	 พื้นที่บริเวณบ้านแม่หม้อ	บ้านปูนะ

	 บ้านจะตี	จังหวัดเชียงราย	จ�านวน	2,010	ไร่

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้รับประโยชน์

5,600	คน

31	หมู่บ้าน

ระยะเวลา

ด�าเนินโครงการ

2548	-	ปัจจุบัน

ตัดไม้ท�าลายป่า	เผาป่า

ท�าไร่หมุนเวียน

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและสารเคมี ความมั่นคงทางชายแดน

และปัญหายาเสพติด

ปัญหาน�้าไม่เพียงพอ

ในการด�ารงชีวิตตลอดทั้งปี

การใช้ประโยชน์จากป่าใช้สอย	

(แหล่งอาหาร	ไม้ ใช้สอย	ฯลฯ)

โอกาสการเข้าถึง

การศึกษาและทางเลือก

ในการประกอบอาชีพ

การเข้าถึงแหล่งน�้า

อุปโภคบริโภคตลอดปี

ปัญหาตั้งต้น

150,000

100,000

50,000

จ�านวนผลผลิต (กิโลกรัม / ปี)

147,822.6

63,182

85,15887,495

16,73814,964
6,093

535
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 โครงการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืน อ�าเภอเยนันชอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

เริ่มโครงการในปี 2554 ถงึเดอืนธนัวาคม 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดบัคณุภาพชวีติใน 

29 หมู่บ้าน ครอบคลุมประชากรกว่า 12,000 คน ที่อ�าเภอเยนันชอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งและยากจน ตั้งอยู่ใจกลางประเทศเมยีนมา โครงการเน้นการพฒันาทนุและศกัยภาพ

ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์อย่างครบวงจร เพราะเป็นสินทรัพย์ส�าคัญของชาวบ้าน ปัจจุบัน ชาวบ้าน

ที่มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการท�างานของโครงการตั้งแต่แรกเริ่มเข้าใจ สามารถด�าเนินกิจกรรมได้ด้วย

ตนเอง และเป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โครงการฯ จึงได้ส่งมอบการด�าเนินการทั้งหมดให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ 

	 ในปี	2560	กรมปศุสัตว์เมียนมาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ได้ร่วมกันจัด โครงการอบรมการพัฒนาที่ยั่งยืน

และการพฒันาด้านปศสุตัว์อย่างครบวงจร ให้แก่เจ้าหน้าที่จากกรมปศสุตัว์เมยีนมา	จ�านวน	10	ชดุ	ชดุละ	7	วนั	 

ตั้งแต่เดอืนพฤศจกิายน	2559-กนัยายน	2560	รวมทั้งสิ้น	297	คน	เพื่อเตรยีมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่กรมปศสุตัว์

เข้าใจแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเรียนรู้ ในพื้นที่จริง	และสามารถสนับสนุนและสานต่อการพัฒนาร่วมกับ

ชุมชนเยนันชองต่อไปได้	โครงการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิตทีย่ัง่ยืน	อ�าเภอเยนันชอง	ได้กลายเป็นศูนย์

เรียนรู้ด้านการพัฒนาและปศุสัตว์ส�าหรับรัฐบาลและชุมชนเมียนมา

	 โดยตลอดระยะเวลาการด�าเนินโครงการ	6	ปี	สรุปผลการด�าเนินงานได้ดังนี้			

จัดตัง้ธนาคารแพะ  
	 เพื่อเป็นสินทรัพย์และสร้างรายได้ ให้แก่ครัวเรือนยากจน	โดยเริ่มให้กู้ยืมแพะ	2,860	ตัว	แก่	260	ครอบครัว	

ซึ่งได้น�าแพะมาคืนตามข้อตกลง	และได้ปล่อยกู้ ให้แก่ครอบครัวยากจนอื่น	ๆ 	อย่างต่อเนื่อง	ปัจจุบัน	มีครอบครัวที่

ได้รับแพะรวมทั้งสิ้น	638	ครอบครัว	จ�านวนแพะในพื้นที่โครงการฯ	เพิ่มขึ้น	8,539	ตัว	คิดเป็นมูลค่า	14,089,350	

บาท	โดยชาวบ้านมีรายได้จากการขายแพะไปแล้ว	4,323	ตัว	หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ	7,132,950	บาท	

การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีส่ัตวบาล  
	 ซึ่งเป็นอาสาสมัคร	38	คน	จาก	29	หมู่บ้านที่ได้รับการอบรมที่เน้นการปฏิบัติจริงด้านการดูแลรักษาสัตว์ใน

พืน้ที	่การรกัษาเบื้องต้น	และการให้วคัซนี	ส่งผลให้ชมุชนสามารถดแูลสขุภาพสตัว์และลดอตัราการตายของสตัว์ 

จากร้อยละ	7.13	เหลือร้อยละ	5.24	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	58,591,841	บาท	เมื่อโครงการฯ	สิ้นสุด	เจ้าหน้าที่

สตัวบาลประจ�าหมูบ้่านทีม่ทีกัษะพร้อมทัง้ด้านสตัวบาลและธรุกจิพื้นฐานยงัคงให้บรกิารด้านสตัวบาลภายในชมุชน 

ของตนเองต่อไปในลกัษณะผู้ ให้บรกิารรายย่อย	ท�าให้ชมุชนดแูลสขุภาพสตัว์อนัเป็นสนิทรพัย์ส�าคญัต่อไปได้อย่าง

ยั่งยืน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Happy Owl  
 หลังจากโครงการฯ	ปรับกลยุทธ์การด�าเนินงาน	และประเมินศักยภาพในการแข่งขันทางตลาดของผลิตภัณฑ์	

Happy	Owl	พบว่ามข้ีอจ�ากดัหลายประการ	โครงการฯ	จงึหยดุกจิกรรมพฒันาผลติภณัฑ์	Happy	Owl	อย่างไรก็ตาม	

อาสาสมัครที่ได้ร่วมงานกับโครงการฯ	ได้สะท้อนว่า	ทักษะที่ได้จากการท�า	Happy	Owl	ไม่ใช่เพียงการผลิตขนม	แต่

ยังได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ	และการคิดต้นทุนสินค้า	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจใด	ๆ	ก็ตามในอนาคต	

ปัจจุบัน	อาสาสมัคร	3	คนได้กลับไปเริ่มผลิตขนมจ�าหน่ายในหมู่บ้านของตนเองและตลาดในเมืองใกล้เคียงแล้ว

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในชุมชน
		 ชุมชนได้สานต่อกองทุนต่าง	ๆ	ที่มูลนิธิฯ	จัดตั้งขึ้น	คือ		“กองทุนน�้า”	จัดเก็บเงินมาดูแลและซ่อมแซม

อ่างเก็บน� ้า	 “กองทุนเซรุ่ม”	ที ่ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนร่วมจ่ายเงิน	 เป็นค่าบ�ารุงรักษาตู้เย็นพลังงานแสง

อาทิตย์และซือ้เซรุ่มแก้พิษงู	และ	“กองทุนยาเวชภัณฑ์”	เพือ่เป็นค่าซือ้ยาและวัคซีนส�าหรับปศุสัตว์ในอนาคต			

โครงการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืน 
อ�าเภอเยนันชอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พื้นที่โครงการ

163,702	ไร่

ครอบคลุม	29	หมู่บ้าน

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้รับประโยชน์

3,154	ครัวเรือน

12,785	คน

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ

2554	-	ธันวาคม	2560
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p34-37.indd   34 21/4/2561   10:57:25

โครงการขยายผลต่างประเทศ    35

ยากจน หนี้สินครัวเรือน

ซ่อม สร้าง อ่างเก็บน�้า 11 แห่ง

กองทุนน�้า 63,483 บาท

เจ้าหน้าที่สัตวบาล 38 คน อาสาสมัคร 68 คน

52.49%

ครัวเรือนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน

(1.25 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน)

ลดลงจากร้อยละ 97.03  

เป็นร้อยละ 52.49  

ของประชากรทั้งหมดในปี 2560

อัตราการตายของสัตว์ในพื้นที่

ลดลงจากร้อยละ 7.13 เหลือร้อยละ 5.24

คิดเป็นมูลค่าประมาณ 58,591,841 บาท

ธนาคารแพะ

เพิ่มจ�านวนแพะในพื้นที่โครงการฯ

ทั้งสิ้น 8,539 ตัว

คิดเป็นมูลค่า 14,089,350 บาท

กองทุนเซรุ่ม 8 กองทุน

ช่วยชีวิต 85 ชีวิต

เงินในกองทุน 91,587 บาท

กองทุนเมล็ดพันธุ์

ช่วยชาวบ้าน 1,455 หลังคาเรือน

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

น�้าไม่พอกินพอใช้ อัตราการตายของปศุสัตว์สูง คนตายจากการถูกงูกัด

ปัญหาตั้งต้น

รายได้ รายจ่าย หนี้สิน เงินออม (บาท) ต่อครัวเรือน ต่อปี

19,683

72,592

	 รายได้	 รายจ่าย	 หนี้สิน	 เงินออม

45,534

54,441

9,314

2,838
847

2,528

2554

2559
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โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา 
จังหวัดท่าขี้เหล็กและจังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการร่วมไทย-เมยีนมา (Joint Project Steering Committee) 

ปี 2560 เป็นปีสดุท้ายของโครงการฯ ตลอดช่วงปีทีผ่่านมา โครงการฯ เน้นการด�าเนนิงานใน 3 ด้านหลกั 

ได้แก่ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การสร้างความมั่นคงทางอาหารครอบคลุมกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่ม

รายได้ผ่านการเกษตร ปศุสัตว์ และต่อยอดในการรวมกลุ่มและการสร้างมูลค่าเพิ่ม สุดท้ายการศึกษา

และการพัฒนาศักยภาพคน โดยเน้นการถ่ายโอนกิจกรรมให้ชุมชน และภาครัฐรับช่วงด�าเนินโครงการ

ต่อไปผ่านผู้แทนชุมชน เจ้าหน้าที่โครงการฯ และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนของโครงการฯ 

	 โดยตลอดระยะเวลาการด�าเนินโครงการ	6	ปี	สรุปผลการด�าเนินงานได้ดังนี้	

ด้านสาธารณสุข
	 โครงการฯ	 ฝึกอบรมกลุ่มสตรีโดยเฉพาะแม่	 ให้มีทักษะต่างๆ	 ในการจัดการดูแลสุขภาพ	 ตั้งแต่ระบบการ 

คัดกรอง	วิธีการสังเกตโรค	การส่งตัวผู้ป่วย	และการติดตามผู้ป่วย	เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ	ขาดแคลนบุคลากร	

และอุปกรณ์ทางการแพทย์	 รวมถึงมีการแพร่กระจายของวัณโรค	 ตั้งแต่เริ่มโครงการมีผู้ป่วยวัณโรคในศูนย์

วัณโรค	 รวม	 202	 ราย	 ซึ่งโครงการฯ	 ได้ส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาล	 ส่งผลให้ผู้ป่วย	 190	 รายได้รับการดูแล 

จนหายขาดแล้ว	 ผู้ป่วย	 7	 รายอยู่ในระหว่างการรักษาและติดตามผลโดยตัวแทนกลุ่มสตรีว้าและอาสาสมัคร

สาธารณสุขของชุมชน	และยุติการรักษา	5	รายเนื่องจากย้ายออกไปนอกพื้นที่		

ด้านความมัน่คงด้านอาหาร  
	 เน้นการดูแลปศุสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหารหลักของชุมชน	 โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์เมียนมา	 จัดการอบรม

การส่งเสริมการดูแลสุขภาพสัตว์	 เพื่อให้อาสาสมัครปศุสัตว์สามารถฉีดวัคซีนและดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ขั้น

พื้นฐานภายใต้การก�ากับดูแลของแพทย์ประจ�าโครงการฯ	ได้	และยังตั้งกองทุนยาปศุสัตว์	12	กองทุนกระจาย

ครอบคลุมพื้นที่โครงการ	เพื่อให้อาสาสมัครสามารถให้บริการรักษาและป้องกันโรคระบาดของปศุสัตว์ในอนาคต

ได้	ในปีนี้	อาสาสมัครรักษาปศุสัตว์	เช่น	สุกร	ไก่	วัว	รวม	495	ครั้ง	และได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนประจ�าฤดูกาล

จ�านวน	9,065	ครั้ง	ท�าให้อัตราการตายของสัตว์ลดลงจากร้อยละ	22	ในปี	2556	เป็นร้อยละ	5	สร้างความ

มั่นใจให้คนในชุมชนต่ออาสาสมัครปศุสัตว์		โครงการฯ	ยังส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในพ้ืนที่รู้จักการสัตวบาล	สอน

ให้เด็กฝึกหยอดวัคซีนสัตว์ปีก	ผ่านกิจกรรม	“เด็กเลี้ยงไก่”	ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกอบรมทักษะให้เด็กนักเรียน

แล้ว	ยังท�าให้สัตว์ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ	ได้รับวัคซีนทั่วถึงมากขึ้นอีกด้วย	

ด้านการเกษตร 

โครงการฯ	ได้ส่งมอบกองทุนเมล็ดพันธุ์จ�านวน	19	กองทุน	ให้ชุมชนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ	และ

มีคณะกรรมการดูแล	 รวมถึงการส่งเสริมปลูกผักในโรงเรียน	 ปลูกพืชเศรษฐกิจในระยะยาว	 เช่น	 ชาอัสสัม	

กาแฟ	 ไก๋	 อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเตรียมการแปรรูปผลผลิตในท้องถิ่น	 เช่น	ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว

จากข้าว	 เพื่อให้ชุมชนมีหลักประกันด้านอาหารที่ยั่งยืน	 รวมถึงมีการจักสานเสื่อจากตองอ่อน	 สานตะกร้าจาก

ไม้ไผ่ในชุมชนอีกด้วย

ด้านการพัฒนาศักยภาพคน  
	 จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากกรมความก้าวหน้าพื้นที่ชายแดนและชาติพันธุ์	 จ�านวน	 3	 รุ่น	 รวม	 60	 คน	 

ในหลักสูตรการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวงและทดลองภาคปฏิบัติด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	เกษตร	ปศุสัตว์	ชลประทาน	

การจัดการพื้นที่	 และการส�ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม	 รวมถึงการจัดอบรมศึกษาดูงานให้ชาวบ้านเพื่อ

เพิ่มความรู้เรื่องปศุสัตว์	การเกษตร	และสาธารณสุข	เช่น	การท�าอาหารปลา	การขยายพันธุ์สับปะรด	การเพาะ

ไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย	เพื่อให้ภาครัฐและชุมชนร่วมกันสานต่อการพัฒนาในพื้นที่ต่อไปได้

พื้นที่โครงการ

153,000	ไร่

ครอบคลุม	56	หมู่บ้าน

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้รับประโยชน์

2,571	ครัวเรือน

13,569	คน

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ

2556	-	2560
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ยากจน

ครัวเรือนที่มีสภาพบ้านเรือนแบบมั่นคงถาวร

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.29 เป็นร้อยละ 37.35

ของประชากรทั้งหมด

รายได้ รายจ่าย หนี้สิน เงินออม (บาท)

ครัวเรือนที่มีข้าวบริโภคเพียงพอตลอดปี

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.65 เป็นร้อยละ 97.45

ข้าวไม่พอกิน เป็นวัณโรค มาลาเรีย อัตราการตายของปศุสัตว์สูง พื้นที่เสี่ยงปัญหายาเสพติด

ปัญหาตั้งต้น

ผลการพัฒนา : ชาวบ้านได้อะไร?

ครัวเรือนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน

(1.25 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน)

ลดลงจากร้อยละ 91.21

เป็นร้อยละ 83.67 ของประชากรทั้งหมด
อาสาสมัครพัฒนา 56 คน

89,000 บาท

60,500 บาท

52,000 บาท

36,000 บาท

 รายได้ รายจ่าย หนี้สิน    เงินออม

2556

2560

เพิ่มขึ้น 107%

18,000 บาท

11,300 บาท

78.2%

14,434,706 บาท

46.01%

6,972,323 บาท
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การผลักดันนโยบายในระดับชาติ

	 ในปี	 2560	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 เป็นหน่วยงานหลักในการ

ขับเคลื ่อนการก่อตั ้งสมาคมธุรกิจเพื ่อสังคมแห่งประเทศไทย 

(SE Thailand)	ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายชั้นน�าด้านธรุกจิเพือ่สงัคม	เช่น	

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	 มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา-

อภัยภูเบศร	วิสาหกิจสุขภาพชุมชน	สหกรณ์กรีนเนท	จ�ากัด	สถาบัน	

Change	Fusion	Ma:D	Club	for	Better	Society	สร้างความร่วม

มือระหว่างธุรกิจเพื่อสังคมให้เกิดการช่วยเหลือกันและกัน	การขยาย

ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม	รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง	ๆ	

เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม	 ทั้งปัจจัยความส�าเร็จและข้อจ�ากัดในการ

ด�าเนินงาน	 เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด	

โดยมี	60	องค์กรเข้าร่วมเป็นสมาชิก	

 มลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ	ได้พฒันามาตรฐานธรุกจิเพื่อสงัคมของมลูนธิฯิ 

เพ่ือเป็นเกณฑ์คัดเลือกธุรกิจเพ่ือสังคมที่ต้องการการสนับสนุนด้าน

การตลาด	การขาย	และการพัฒนาขีดความสามารถด้านธุรกิจ	เข้าสู่	

SE	 Platform	 ของมูลนิธิฯ	 โดยอาศัยศักยภาพของแบรนด์ดอยตุง	

ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ	

ยั่งยืน	และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่าง

เป็นรปูธรรม	มลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ	ได้ด�าเนนิโครงการข้าวอนิทรย์ีต่อเนื่อง

เป็นปีที่	2	เพื่อสนบัสนนุและพฒันาตลาดให้กลุม่เกษตรกรข้าว	7	กลุม่

ใน	 7	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงราย	 เชียงใหม่	 พะเยา	 ร้อยเอ็ด	

สุรินทร์	ยโสธร	อุบลราชธานี	รวม	877	ครอบครัว	ในปีที่ผ่านมา	ได้

จ�าหน่ายข้าวอินทรีย์		75	ตัน	เป็นรายได้โดยประมาณ	4.5	ล้านบาท	

และน�าผลก�าไรมาจัดตั้งกองทนุส่งเสรมิเกษตรอนิทรย์ี	อาท	ิสนบัสนนุ

โรงเรือนพร้อมเครื่องจักรให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ตรวจ

สอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าว	 ตรวจสอบสารเคมีตกค้างใน

กระบวนการผลิต	 และพัฒนาต่อยอดศักยภาพของผู้ประกอบการ	 7	

กลุ่ม	7	จังหวัดต่อไป

 มลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ	ร่วมกบัองค์กรภาคจีดัตั้ง	Team	D	(Development) 

เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่าง	ๆ	และภาคเอกชน

ที่น้อมน�าแนวพระราชด�าริมาปฏิบัติ	 เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการ

ขบัเคลื่อนประเทศไทยสูเ่ป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยการแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียน

จากการท�างาน	ร่วมกันคดินอกกรอบ	ผนกึก�าลงั	ความถนดั	และความ

เชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร	 องค์ความรู้ด้านการผลิต	 การจัดการ

ของเสยี	การบรหิารจดัการ	การตลาด	และนวตักรรมของบรษิทัเอกชน 

มาประกอบกับประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชนและการประยุกต์

ใช้ศาสตร์พระราชาของมลูนธิต่ิาง	 ๆ	 เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยน

แปลงที่ยั่งยืนในระดับประเทศ	 โดยมีโครงการน�าร่อง	 คือ	 โครงการ

พัฒนาเกษตรกรจากต้นน�้าสู่ปลายน�า้อย่างเป็นระบบ	และโครงการ

ลดขยะประเภทอาหารและต่อยอดสู่เกษตรปลอดภัย	 โดยร่วมกับ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ	 สืบสานแนวพระราชด�าริ	 มูลนิธิรากแก้ว	

และมูลนิธิมั่นพัฒนา	 และองค์กรภาคเอกชน	 10	 บริษัท	 ได้แก	่

เครือเจริญโภคภัณฑ์	และ	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	เทสโก้	โลตัส	จ�ากัด	

บริษัท	 น�้าตาลมิตรผล	 จ�ากัด	 บริษัท	 บางจาก	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 บริษัท	 ปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ธนาคาร	 ไทย

พาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 ยูนิลีเวอร์	 ไทย	 เทรดดิ้ง	 จ�ากัด

และ	บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคี	
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การผลักดันเชิงนโยบายในระดับสากล

 ประสบการณ์และความส�าเรจ็จากการด�าเนนิโครงการพฒันากว่า 

30 ปีในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีบทบาทหลักร่วม

กับรัฐบาลไทยและประเทศพันธมิตร ผลักดันและสนับสนุนให้เกิด

การพฒันาทางเลอืกในการด�ารงชวีติท่ียัง่ยนืในระดบัโลก ทัง้ในพืน้ที่

ที่ปลูกพืชเสพติด รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของ

ผู้คนที่ยากจนและขาดความมั่นคงในชีวิต และจัดเตรียมข้อเสนอใน

กระบวนการทบทวนเป้าหมายการแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก และ

ผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

	 ในปี	2560	นี้	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ได้เข้าร่วมพูดคุยและวางแผนร่วม

กับผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ	ภาครัฐ	และประชาสังคม	ในการท�างานร่วมกัน

เพื่อให้เกิดนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดที่เหมาะสม	 โดยมุ่งเสนอแนวทาง

และวิธีด�าเนินการพัฒนาผ่านเวทีการพูดคุยทางการเมืองระดับสูง	 เพื่อ

เตรียมพร้อมส�าหรับการจัดท�าปฏิญญาทางการเมืองระหว่างประเทศและ

แผนการด�าเนนิงานด้านยาเสพตดิฉบบัใหม่ส�าหรบัประชาคมโลกในปี	2562	
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	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 60 

(Commission on Narcotic Drugs - CND)	และการประชุมหารือเชิงลึกร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญในเวทีต่าง	ๆ	ในประเด็นเฉพาะ	เช่น	การน�าการพัฒนาทางเลือกไปปรับใช้

ในบริบทสังคมเมือง	 การจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่	 และการประเมินที่มุ่งผลลัพธ์

เป็นหลัก	 (Outcome-based	 evaluation)	 เพื่อสานต่อผลจากการประชุมสมัชชา

สหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก	 (United	 Nation	 General	

Assembly	Special	Session	-UNGASS)	ให้เกิดการปฏิบัติจริงในประเทศเป้าหมาย	

	 มลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ	 ยงัร่วมมอืกบัองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน	

(GIZ)	ในโครงการ	“Global Partnership on Drug Policies and Development 

(GPDPD)	ที่เริ่มขึ้นในปี	2559	 โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ได้จัดการฝึกอบรม	รวมถึงให้

ค�าปรึกษาด้านนโยบายแก่รัฐบาลและชุมชนในสาธารณรัฐโคลอมเบีย	 และสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา

	 ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	หรือ	Sustainable	Development	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	

ร่วมกับส�านักเลขาธิการอาเซียน	 คณะผู้แทนประเทศจีนประจ�าอาเซียน	 และองค์การ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 (UNDP)	 จัดงานสัมมนา “ASEAN-China-UNDP 

Symposium on Financing the Implementations of SGDs in ASEAN” 

ระหว่างวันที่	 19–21	 สิงหาคม	 2560	 ณ	 จังหวัดเชียงราย	 โดยมีผู้เข้าร่วมจาก	 13	

ประเทศ	 เพื่อร่วมกันผลักดัน	ASEAN	Vision	 ในปี	2568	 (2025)	และเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 ตามเป้าประสงค์ว่าจะไม่ทิ้งผู้ ใดไว้ข้างหลัง	

(Leaving	no	one	behind)	โดยใช้พื้นที่โครงการปลูกป่าฯ	จังหวัดน่าน	และโครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ	 จังหวัดเชียงราย	 เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ก่อนเข้า

ร่วมสัมมนาในวันสุดท้าย	

	 ในปีนี	้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ยังได้รับเชิญให้บรรยายและร่วม	 ประชุม ASEAN

Forum on Rural Development and Poverty Eradication ครั ้งที ่ 5 

ณ	 กรุงพนมเปญ	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 และได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทย

ร่วมกับกระทรวงเกษตร	 น�าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	 ร่วม

ประชุม	United Nations Framework Convention on Climate Change 2
nd
 

Conference of the Parties (UNFCCC COP22)	 เพื่อน�าเสนอเรื่อง	การจัดการ

การใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนผ่านการใช้ดอยตุงโมเดล	

	 ในด้านธุรกิจเพื่อสังคม	 รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้เชิญ	ม.ล.	 ดิศปนัดดา	ดิศกุล	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 เป็นผู้แทนประเทศไทย	 นับเป็นครั้งแรก

ที่ประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมเครือข่าย	 Social	 Enterprise	 Leaders	 Alliance	

เพื่อแลกเปลี่ยนการด�าเนินงานและการน�านโยบายด้านธุรกิจเพื่อสังคมในไทยไปปฏิบัติ	

ภายในงาน	Social Enterprise Leaders Forum 2017	ณ	กรุงโซล	
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มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 จัดท�า	 “มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต”	 เพื่อถ่ายทอดบทเรียนจากการน�าศาสตร์พระราชาและต�าราแม่ฟ้าหลวง	 ไปประยุกต์

และเกิดผลอย่างแท้จริงที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	และพื้นที่ขยายผลอื่น	ๆ	และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากภาคส่วนต่าง	ๆ	เรียนรู้ ในพื้นที่จริง

จากนักปฏิบัติการพัฒนาและชุมชน	 พูดคุยแลกเปลี่ยน	 และท�ากิจกรรมพัฒนาร่วมกัน	 โดยมุ่งหวังให้คณะศึกษาดูงานน�าแนวทางการพัฒนา

ที่ยั่งยืนไปปรับใช้กับงานของตน	และจุดประกายให้เกิดผู้น�าความเปลี่ยนแปลงที่สามารถน�าองค์ความรู้ไปขยายผลต่อในสังคมได้	

	 ในปี	2560	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	เริ่มโครงการกับมหาวิทยาลัย	Kelley	School	of	Business	จาก	Indiana	University	MBA	AGILE	Program	

ในระดับปริญญาโท	 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางธุรกิจในหัวข้อที่ทางมูลนิธิเสนอไป	 โดยใช้ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	

เป็นแหล่งเรียนรู้	 วิชานี้ได้รับการบรรจุให้เป็นวิชาเรียนตลอด	1	ภาคเรียนที่สหรัฐอเมริกา	และ	1	สัปดาห์ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 ในปีนี้มีนักศึกษา

ปริญญาโทลงทะเบียนเรียน	 20	 คน	 โดยมีโจทย์ส�าคัญคือการศึกษาแนวทางการยกระดับธุรกิจกาแฟ	 ประกอบด้วย	 การเพิ่มช่องการด้านการขายและ

การตลาด	กลยุทธ์และโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของกาแฟที่อยู่ต�่ากว่า	800	เมตรเหนือระดับน�้าทะเล	กลยุทธ์สื่อออนไลน์	และช่องทางการขายออนไลน์

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จัดท�าโครงการวิทยาการ

เกษตร	และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามล�าดับ	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้	และศึกษาแนวทางการสร้างเครื่องมือพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว

เชิงนิเวศวัฒนธรรม	และศึกษาสถานการณ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภค	โดยมีนักศึกษาร่วมโครงการรวม	9	คน

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ด�าเนินโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติเป็นปีที่	 8	 โดยในปีนี้	 มีนักศึกษาเข้าร่วม	9	คน	 เป็นนักศึกษาชาวไทย	3	คน	จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2	คน	และ	Groningen	University	ประเทศเนเธอร์แลนด์	1	คน	และนักศึกษาต่างชาติ	6	คน	จาก	Indiana	University	

Lake	Forest	University	Lewis	and	Clark	College	สหรัฐอเมริกา	Aberdeen	University	ประเทศสก็อตแลนด์	และ	L’école des Hautes Etudes 

Commerciales de Paris	 ประเทศฝรั่งเศส	แบ่งกลุ่มท�างานเป็น	 2	 โครงการ	 คือ	 โครงการผลิตหนังสั้นเกี่ยวกับแบรนด์ดอยตุง	 และโครงการศึกษา

และวิจัยด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพัฒนาของมูลนิธิ

แม่ฟ้าหลวงฯ	 น�าความรู้ความสามารถที่ได้เรียน	 สร้างเป็นชิ้นงานที่เป็นประโยชน์แก่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	 และนักศึกษาเองก็ได้รับแรงบันดาลใจที่

จะสร้างประโยชน์ต่อเนื่องแก่สังคม	และถ่ายทอด	เผยแพร่เรื่องราวการท�างานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ต่อไป

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 เปิดอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการพัฒนา	 ระยะเวลา	 2	 เดือน	 ให้อาสาพัฒนาใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของมูลนิธิปิดทอง

หลังพระ	สืบสานแนวพระราชด�าริ	เป็นรุ่นที่	3	จ�านวน	54	คน	เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ด�าเนินการของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ	ได้

	 มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต	ยังจัดหลักสูตรศึกษาดูงานแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจ	374	คณะ	โดยเป็นคณะภายในประเทศ	331	คณะ	และคณะต่าง

ประเทศ	 43	 คณะ	 คณะบุคคลส�ำคัญ	 เช่น	 ดร.	 ชาร์มาน	 สโตน	 ทูตด้านสตรีและเด็กหญิงแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย	 นายอันโตนิโอ	 มารีอา	 คอสต้า	

อดีตกรรมการบริหารส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UNODC)	 ชีคคา	 Shaikha	 Maram	 Bint	 Isa	

Al	 Khalifa	 เลขาธิการ	National	 Initiative	 for	 Agricultural	 Development	 (NIAD)	และหัวหน้าส�านักพระราชวังในพระมเหสีสมเด็จพระราชาธิบดี

แห่งบาห์เรน	และเอกอัครราชทูตประเทศต่าง	ๆ	เป็นต้น
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รายงานประจ�าปี 2560

 หน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 คณะกรรมการบริหารโครงการร่วม	 ไทย-เมียนมาน�าโดย	 พลต�ารวจจัตวา	 อ่อง	 วิน	 อู	 รักษาการผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาติเมียนมา	และรักษาการเลขานุการคณะกรรมการกลางเพื่อควบคุมยาเสพติด	คณะเลขาธิการคณะกรรมการยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย	คณะก�าลังพลกองทัพไทยและเมียนมา	คณะทูตอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย	และกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย

 บริษัทเอกชน	 เช่น	 Temasek	 Nexus	 Asia	Minor	 international	 ประเทศสิงคโปร์	 MOS	 Burger	 ประเทศญี่ปุ่น	 บริษัท	 S.	 Ishimitsu	
Suntory	 ประเทศญี่ปุ่น	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 ธนาคารกสิกรไทย	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 บริษัท	 แม่รวยการ

เกษตร	จ�ากัด

 สถาบันการศึกษา	เช่น	JAIMS	และ	Fujitsu	University	(Global	Wisdom	Program)	ซึ่งมหีลกัสตูรร่วมกับมูลนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ	ต่อเนื่อง
เป็นปีที่	 6	University	 of	 Tokyo	หลักสูตรบริหารธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	 ครูเจ้าฟ้ากรมหลวง-

นราธิวาสราชนครินทร์	รุ่นที่	1-9	ปี	2560	

การศึกษาดูงาน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ประจ�าปี 2560

บุคคล	/	ประชาชน

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานรัฐ

รัฐวิสาหกิจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันการศึกษา	/	สถาบันฝึกอบรม

บริษัทเอกชน	/	องค์กรพัฒนาเอกชน

องค์กรระหว่างประเทศ

มูลนิธิ	/	องค์กรไม่แสวงหาก�าไร

สื่อมวลชน

รวม 17,707 คน
374	คณะ	(ในประเทศ	331	คณะ	/	ต่างประเทศ	43	คณะ)
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ด้านสิ่งแวดล้อม

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ร่วมกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์	 โครงการวิจัยเสือโคร่ง	 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 จัดงาน “มำหำสมบัติ” 

โดยยกป่าใหญ่มาไว้เมือง	 ระหว่างวันที่	 18-31	 สิงหาคม	 2560	ณ	 ศูนย์การค้า	 ดิ	 เอ็มควอเทียร์	 เพื่อถ่ายทอดความรู้	 สร้างความเข้าใจ	 สร้างความ

ตระหนัก	 และกระตุ้นให้ ในสังคมเมืองมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาสมบัติที่แท้จริงต่อการอยู่รอดของมนุษย์	 นั่นคือ	 ป่าและธรรมชาติ	 ภายในงานแบ่ง

ออกเป็น	10	โซน	ได้แก่	ต้นไม้ ในเมืองใหญ่	ทุกลมหายใจคืออากาศ	ป่าที่เก็บน�้าชั่วชีวิต	จุลินทรีย์	:	เล็กน้อยแต่ส�าคัญ	เสือโคร่ง	:	หัวใจของระบบนิเวศ	

สัตว์ป่า	 :	ความหลากหลายของสัตว์ป่าคือขุมทรัพย์ของผืนป่า	อาหารและยา	 :	 ยาจริงและยาเทียมจากธรรมชาติ	 เวิร์กช็อปหัดสังเกตรายละเอียดของ

ธรรมชาติ	Timeline	เทียบวันที่ป่าหายไปและการเจริญเติบโตของเมือง	และนิทรรศการภาพถ่ายธรรมชาติ	เพื่อบอกเล่า	“ความสมดุลและความอยู่รอด

ของชีวิต	คือ	ความหมายที่แท้จริงของป่า”			

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 จัดค่ำยเด็กใฝ่ดี	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 5	 ในช่วงเดือนตุลาคม	 2559	และกุมภาพันธ์	 2560	 โดยค่ายรุ่นที่	 6–9	นี้	 มีแนวคิดหลัก

ของ	คือ	“สร้างความรัก	จากความรู้	ลึกซึ้งกับความงาม”	เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก	ๆ	ในสังคมเมืองที่เติบโตท่ามกลางกระแสวัตถุนิยมและโลกเทคโนโลยี

ที่เคลื่อนเร็วในทุกขณะ	ได้เรียนรู้ความงามและสัมผัสธรรมชาติในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่สร้างความผูกพันระหว่างเด็ก

จากในเมืองกับธรรมชาติและป่าไม้	เช่น	การเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้	การเก็บสีจากหิน	การเลียนสีธรรมชาติการระบายสีใบไม้	ฯลฯ	
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รายงานประจ�าปี 2560

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ได้ร่วมกับ	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	(GISTDA)	น�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	

(GIS)	 มาประยุกต์กับหลักการพัฒนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนดพื้นที่	 ส�ารวจ	 และประเมินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่	 เพื่อจัดสรรแบ่งพื้นที่ส�าหรับ

กิจกรรมต่าง	ๆ	โดยมีสัดส่วนของ	ดอยตุงโมเดล	เป็นแบบอย่างการใช้ประโยชน์พื้นที่	โดยแบ่งเป็น	ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	60	ป่าเศรษฐกิจ	ร้อยละ	20	ป่า

ใช้สอย	 ร้อยละ	8	ที่ท�ากิน	 ร้อยละ	10	และที่อยู่อาศัยร้อยละ	2	พร้อมกันนี้	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 ยังช่วยตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าและการ

เกิดไฟป่าด้วย		

	 จากการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	 (T-VER)	 และด�าเนินการอย่างจริงจัง	 เห็นผลได้ชัดเจน	

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	จึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	จาก	ดร.วิจารย์	สิมาฉายา	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ในงาน	“ร้อยดวงใจ 

ร่วมใจลดโลกร้อน”	ประจ�าปี	2560	จัดโดย	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)

	 ส�านักงานใหญ่	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ที่กรุงเทพฯ	ได้รับรางวัลส�านักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม	รับรองโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	มลูนธิฯิ	จัดกจิกรรมเพื่อปลกูฝังและสร้างการมส่ีวนร่วมของพนกังานในการรกัษาส่ิงแวดล้อม	การประหยัดทรัพยากร	

เช่น	กิจกรรม	Big	Cleaning	Day	กิจกรรมตลาดนัดมือสอง	และกิจกรรม	5	ส.
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รายงานประจ�าปี 2560

 หน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 คณะกรรมการบริหารโครงการร่วม	 ไทย-เมียนมาน�าโดย	 พลต�ารวจจัตวา	 อ่อง	 วิน	 อู	 รักษาการผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาติเมียนมา	และรักษาการเลขานุการคณะกรรมการกลางเพื่อควบคุมยาเสพติด	คณะเลขาธิการคณะกรรมการยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย	คณะก�าลังพลกองทัพไทยและเมียนมา	คณะทูตอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย	และกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย

 บริษัทเอกชน	 เช่น	 Temasek	 Nexus	 Asia	Minor	 international	 ประเทศสิงคโปร์	 MOS	 Burger	 ประเทศญี่ปุ่น	 บริษัท	 S.	 Ishimitsu	
Suntory	 ประเทศญี่ปุ่น	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 ธนาคารกสิกรไทย	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 บริษัท	 แม่รวยการ

เกษตร	จ�ากัด

 สถาบันการศึกษา	เช่น	JAIMS	และ	Fujitsu	University	(Global	Wisdom	Program)	ซึ่งมหีลกัสตูรร่วมกบัมลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ	ต่อเนื่อง
เป็นปีที่	 6	University	 of	 Tokyo	หลักสูตรบริหารธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	 ครูเจ้าฟ้ากรมหลวง-

นราธิวาสราชนครินทร์	รุ่นที่	1-9	ปี	2560	

การศึกษาดูงาน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ประจ�าปี 2560

บุคคล	/	ประชาชน

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานรัฐ

รัฐวิสาหกิจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันการศึกษา	/	สถาบันฝึกอบรม

บริษัทเอกชน	/	องค์กรพัฒนาเอกชน

องค์กรระหว่างประเทศ

มูลนิธิ	/	องค์กรไม่แสวงหาก�าไร

สื่อมวลชน

รวม 17,707 คน
374	คณะ	(ในประเทศ	331	คณะ	/	ต่างประเทศ	43	คณะ)
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สรุปเหตุการณ์ปี 2560

กิจกรรมร่วมกับพันธมิตร

	 ระหว่างวนัที่	 13-17	 กมุภาพนัธ์	 2560	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี เสดจ็แปรพระราชฐานมาประทบัพระต�าหนกัดอยตงุฯ	

เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าของการท�างานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 โดยได้เสด็จไปทอดพระเนตรแปลงปลูกชาน�้ามัน	 และพืชน�้ามันอื่น	 ๆ	 และ

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนบ้านปางมะหัน	 ต�าบลเทอดไท	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 และทรงเป็นประธานในที่ประชุมคณะท�างาน	 โครงการพัฒนา

การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย	ส�าหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่		และเป็นประธานในการประชุมประจ�าปีของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ที่โครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ

	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 น�าโดยนายโนริอากิ	 โกโตะ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ธนาคาร

กรงุศรอียธุยา	จ�ากดั	(มหาชน)	น�าพนกังานเครอืกรงุศรอียธุยา	360	คน	สร้างฝายต้นน�้าล�าธาร	40	แห่ง	ณ	หมูบ้่านป่าซางแสนสดุแดน	โครงการพฒันา

ดอยตุงฯ	จ.เชียงราย	ร่วมกับ	ม.ล.	ดิศปนัดดา	ดิศกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	นายอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	นายก	อบต.	แม่ฟ้าหลวง	

ก�านันต�าบลแม่ฟ้าหลวง	 ผู้น�าและชาวบ้านในพื้นที่กว่า	 100	 คน	 เป็นปีที่	 9	 รวมฝายกว่า	 2,827	 ตัว	 ทั้งฝายเกษตร	 ฝายประปา	 และฝายชะลอน�้า	

กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง	29	หมู่บ้าน	ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

	 ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมจักรยานทางไกลออแด๊กซ์	 รองดองเนอร์	 ประเทศไทย	 และเครือข่ายกิจกรรมจักรยานจังหวัดน่าน	 จัดกิจกรรม	 “ปั่นน่าน	

30	ปี”	เพื่อให้นักปั่นได้รู้จักโครงการปลูกป่าฯ	จังหวัดน่าน	และเรียนรู้แนวทางการพลิกฟื้นเขาหัวโล้นให้กลับเป็นป่าอีกครั้ง	ด้วย	“ดอยตุงโมเดล”	หรือ

การบรหิารจดัการพื้นที่ลุม่น�า้ให้คนกับป่าอยูร่่วมกันได้	ร่วมกับบางกอกแอร์เวย์	และสงิห์ปาร์ค	จดังาน	“ป่ันเอาม่วน..เชยีงรายแต้แต้	ตอน	พชิติดอยตงุ....”

เพื่อเปิดพื้นที่ให้เหล่านักปั่นได้ท�าความรู้จักเมืองเชียงราย	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ	ระหว่างเดือน	มิถุนายน–กันยายน
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กิจกรรมเผยแพร่
ม.ร.ว.	 ดิศนัดดา	 ดิศกุล	 ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 ร่วมปาฐกถา

ในงานสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ในหวัข้อ		“ส่ือมวลชน

กบักำรสบืสำนพระรำชปณธิำนรชักำลท่ี 9”	เนื่องในโอกาสวนัส่ือสารมวลชน

แห่งชาติ	ในวันที่	5	มีนาคม	2560	

ม.ร.ว.	 ดิศนัดดา	 ดิศกุล	 ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 ฯ	 ปาฐกถา

หัวข้อ	“เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรบริหำรกำรพัฒนำ : จำกปรัชญำสู่กำร

ปฏิบัติ”	 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่	 51	

แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 ประจ�าปี	 2560	 ในวันที่	

31	มีนาคม	2560

ม.ร.ว.	 ดิศนัดดา	 ดิศกุล	 ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 ฯ	 กล่าวเปิด

โครงการ	“สำนต่อ งำนพ่อสอน”	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2560	เพื่อร่วมร�าลึก

วันทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และร่วม

เสวนาหัวข้อ	 “มิติใหม่การบูรณาการสืบสานแนวพระราชด�าริ”	 “ตลาดนัด

ความดี”	 สร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างชุมชน	 ภาคเอกชนและสถาบัน

การศึกษา

 

ดร.	 ซานโดร	 คาลวานี	 ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 มูลนิธิ

แม่ฟ้าหลวงฯ	 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม

และการพัฒนาที่ยั่งยืน	ในหัวข้อ	“หลักนิติธรรมกับกำรพัฒนำ : ศึกษำแนว

พระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9”	จัดโดยสถาบัน

เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	ในวันที่	17	กรกฎาคม	2560
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สินทรัพย์

2559

30 กันยำยน

(บาท)

2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและเงินฝากธนาคารส�าหรับโครงการพิเศษ

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น

ลูกหนี้การค้า

สินค้าคงเหลือ

ดอกเบีีย้ค้างรับ

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

รวมทรัพย์สินหมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในระยะยาวอ่ืน

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน

รายได้รับล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

	 92,989,889	 	 	 394,033,260

	 27,025,422	 	 	 29,748,876

	 969,125,248	 	 	 595,208,833

	 184,965,783	 	 	 188,559,810

	 34,117,260	 	 	 28,186,184

	 185,882,486	 	 	 166,393,274

	 5,246,480	 	 	 3,742,703

	 70,636,520	 	 	 16,321,415

 1,569,989,088   1,422,194,355

	 13,750,000	 	 	 13,750,000

	 355,000,000	 	 	 272,000,000

	 265,013,372	 	 	 237,922,697

	 208,334	 	 	 375,000

	 10,590,866	 	 	 11,928,915

 644,562,572   535,976,612

 

 2,214,551,660   1,958,170,967

	 32,428,237	 	 	 29,596,422

	 7,898,400	 	 	 5,746,815

	 40,083,266	 	 	 49,004,294

	 3,159,762	 	 	 5,790,070

 83,569,665   90,137,601

 

 83,569,665   90,137,601รวมหนี้สิน

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและทุนสะสม
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2559

30 กันยำยน

(บาท)

2560

เงินสนับสนุนโครงกำรพิเศษ

ทุนสะสม

ทุนสะสม

ทุนส�ารองเงินทุนสนับสนุนโครงการ

ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	

ของเงินลงทุน

รวมทุนสะสม

รำยได้

รายได้จากการขายและการให้บริการ

เงินรับบริจาค

รายได้จากการลงทุน

เงินชดเชยจากการประกันภัย

รายได้อื่น

รวมรำยได้

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่ำใช้จ่ำย

	 179,568,894	 	 	 195,133,204

	1,750,292,405	 	 	 1,474,597,416

	 200,000,000	 	 	 200,000,000

	 1,120,696	 	 	 (1,697,254)

 1,951,413,101   1,672,900,162

 2,214,551,660   1,958,170,967

	 552,756,196	 	 	 506,277,381

	 198,686,847	 	 	 32,540,888

	 29,509,484	 	 	 37,333,229

	 12,938,010	 	 	 28,355

	 301,168,735	 	 	 248,818,160

 1,095,059,272   824,998,013

	 219,846,979	 	 	 196,047,924

	 171,717,809	 	 	 161,338,105

	 427,799,495	 	 	 282,740,817

 819,364,283   640,126,846

 275,694,989   184,871,167รำยได้มำกกว่ำค่ำใช้จ่ำย

งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย

รวมหนี้สิน เงินสนับสนุนโครงกำรพิเศษ

และทุนสะสม
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