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พุทธศักราช 2559 นับเป็นปีมหาวิปโยค สำาหรับปวงชนชาวไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดเป็น
ล้นพ้นที่ทรงรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ 
จะมุ่งมั่นน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” หรือหลักการทรงงานและแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และนำามาซึ่ง 
ความสุข ความยั่งยืน และความมั่นคงของชุมชน โดยไม่จำากัดสัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนา นั่นคือ การสืบสาน
พระราชปณิธานผ่านการนำาไปปฏิบัติจริง

ในปี 2559 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังคงเน้นบทบาทของการเป็นนักปฏิบัติ ในการดำาเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ  
ทั้งในและนอกประเทศ โดยเน ้นการพัฒนาศักยภาพผู ้นำารุ ่นใหม ่ผ ่านการพัฒนาการศึกษาทั้งในและ 
นอกห้องเรยีน ใน 8 โรงเรยีนในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาดอยตงุฯ และขยายผลไปทัง้อำาเภอแม่ฟ้าหลวง ในขณะเดยีวกนั 
ยงัยกระดับความมัน่คงให้ธรุกจิเพือ่สงัคมภายใต้แบรนด์ดอยตงุ ด้วยการสร้างพนัธมติรกบับรษิทัระดบัโลก ขยายการ 
ส่งออกไปต่างประเทศพร้อมกับพัฒนาทักษะและศักยภาพของชุมชนดอยตุงให้เป็นมาตรฐานสากล นอกจากน้ี 
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ยังปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึง
การบำาบัดของเสีย การแยกขยะอย่างเป็นระบบ และการนำาของเหลือใช้มาสร้างประโยชน์ เป็นพลังงานทางเลือก 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า กรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และขอร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานอย่างมุ่งมั่น เพื่อนำาความสุข ความมั่นคง และความยั่งยืนมาสู่สังคมไทย
และนานาประเทศสืบไป

พุทธศักราช 2559 เป็นปีที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มุ่งเน้นพัฒนาโครงการหลักให้เป็นต้นแบบของโครงการพัฒนา 
ในด้านต่างๆ กล่าวคือ ส่งเสริมและผลักดันโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ให้เป็นโครงการต้นแบบด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับสากล ส่งเสริมอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง  
ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นส่วนสำาคัญในการขัดเกลาจิตใจคน ตลอดจนดำาเนินการ
เชิงรุกร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและโรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  
เพื่อพัฒนาให้หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านยาเสพติดสำาหรับเด็ก 
และเยาวชน
 
นอกจากนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังเน้นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานภาคสนามในโครงการขยายผล 
ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นนำ้า บรรเทาอุทกภัย จังหวัด
น่าน โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน อำาเภอเยนันชอง ภาคมะกวย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ- 
เมียนมา และโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย-เมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็กและจังหวัด
เมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นต้น พร้อมทั้งสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานจริงให้กลายเป็น 
องค์ความรู้เพื่อพัฒนางานและขยายผลการพัฒนาไปสู่พื้นที่อื่นๆ ตลอดจนจัดหลักสูตรอบรมถ่ายทอดทักษะ 
และความรู ้อันเป็นที่ประจักษ์ได้อย่างดีว่าแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดลุยเดช และสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีตลอดจนพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ สามารถนำาไปปรบัใช้ 
สร้างความเจริญอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนได้ทุกพื้นที่ ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น

“เรียบง่าย ปฏิบัติได้จริง และเป็นเหตุเป็นผล” คือ แนวทางสำาคัญในการดำาเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  
ทั้งในฐานะนักปฏิบัติ ที่ปรึกษา และผู ้ผลักดันนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธ ิ
แม่ฟ้าหลวงฯ ยังคงมุ ่งหวังที่จะปลูกฝังแนวพระราชดำาริและแนวทางสำาคัญในการดำาเนินงานน้ี ตลอดจน
ประสบการณ์และบทเรียนจากการพัฒนาที่ผ่านมาแก่เจ้าหน้าที่รุ ่นต่อไป เพื่อให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สามารถ
สืบสานพระราชปณิธาน และดำาเนินงานพัฒนาเพื่อ “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” อันเป็นพระราชดำารัส 
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู ้ทรงก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่เริ่ม 
ดำาเนินโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และเป็นหลักปฏิบัติที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยึดมั่นมาโดยตลอดได้อย่างย่ังยืนสืบไป

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ดำาเนินการปลูกป่าที่อำาเภอท่าวังผา อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำาเภอสองแคว ในโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง 
รักษาต้นนำ้า บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 250,000 ไร่ ตามแนวคิดของดอยตุงโมเดล “ปลูกป่า ปลูกคน” ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  
พ้นเส้นความยากจนของประเทศไทย และพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42 เป็นร้อยละ 85 จึงเป็นความภาคภูมิใจเมื่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มาเป็นสักขีพยานในโอกาสมอบหนังสืออนุญาตให้ชาวบ้านเข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้นโยบาย 
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำาบลตาลชุม อำาเภอท่าวังผา และตำาบลยอด 
อำาเภอสองแคว อันเป็นพื้นที่ดำาเนินการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

ในด้านต่างประเทศ โครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน ที่อำาเภอเยนันชอง ภาคมะกวย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สิ้นสุดโครงการฯ
หลังจากได้ดำาเนินการมา 5 ปี โดยชุมชนทั้ง 29 หมู่บ้านสามารถบริหารจัดการกองทุนและกิจกรรมอันเกิดจากการพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  
ได้ด้วยตัวเอง ได้แก่ กองทุนบริหารจัดการนำ้า กองทุนเมล็ดพันธุ์ กองทุนแพะ กองทุนเซรุ่มแก้พิษงู และยังพัฒนาพื้นที่ภายในหมู่บ้านกลายเป็นศูนย ์
แห่งการเรียนรู้ของข้าราชการกระทรวงพัฒนาปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นๆ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่สนใจ เพื่อขยายการสร้างนักพัฒนา 
ไปทำางานในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

นอกจากบทบาทของนักปฏิบัติแล้ว ในปี 2559 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังมีบทบาทในการกำาหนดและขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ โดยผู้บริหาร 
ระดับสูงได้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งนำ้า และธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อร่วมกำาหนดเน้ือหาใน 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของชาติ
 
ส่วนในระดับนานาชาตินั้น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังร่วมเป็นผู้แทนประเทศไทยสร้างความเข้าใจและกำาหนดนโยบายด้านการแก้ปัญหาการปลูกพืช 
เสพติดและความยากจนอย่างยั่งยืนในเวทีสหประชาชาติ ในวาระที่ประชาคมโลกร่วมกันทบทวนเป้าหมายการแก้ไขปัญหายาเสพติดโลกในปี 2559 
(United Nations General Assembly Special Session on Drugs 2016) เป็นการเผยแพร่ “ศาสตร์พระราชา” ให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกว่า
สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม และนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริง และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับรัฐบาลเยอรมัน และ
หน่วยงานพัฒนาเยอรมัน GIZ ริเริ่มโครงการ “Global Partnership for Drug Policies and Development” เพื่อช่วยประเทศต่างๆ ท่ีประสบปัญหา
การปลูกพืชเสพติดและความยากจน กำาหนดนโยบายและพัฒนาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
    
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จะยังคงดำาเนินบทบาทของการเป็นนักปฏิบัติเพื่อสร้างต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน และธุรกิจเพื่อชุมชน ตาม “ตำาราแม่ฟ้าหลวง” 
และ “ศาสตร์พระราชา” จะขยายผลการพัฒนาจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำาเภอแม่ฟ้าหลวง อันเป็นพระสมัญญานามของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธินี้ และขยายบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาและผู้ผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในวงกว้าง และเพื่อให้ชาวไทยและชาวโลกได้รู้จักและจดจำาพระมหากรุณาธิคุณ ของทั้งสองพระองค์ตลอดไป 

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
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วิสัยทัศน์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งพัฒนาชุมชน 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามหลักการทรงงาน
ของสมเด็จย่า เพื่อสร้างความสุข ความยั่งยืน 
และความมั่นคง

พันธกิจ

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนา 
การบูรณาการความร่วมมือ การให้คำาปรึกษาและ
การฝึกอบรม

ส่งเสริมให้การพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง
เป็นแนวทางพัฒนาหลักของประเทศไทย
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2515 25362530 2539 25412531 2532 2533 2535

สมเด็จพระศรีนครินทราบรม-
ราชชนนี ทรงก่อต้ัง “มูลนิธิ
ส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย 
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรี-
นครินทราบรมราชชนนี”

สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัล
พาตา โกลด์ อวอร์ด (PATA 
Gold Award) จากสมาคม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก สาขาการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สมเด็จพระศรีนครินทราบรม-
ราชชนนี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทอดพระเนตรพ้ืนท่ีดอยตุง
บริเวณหน่วยอนุรักษ์ต้นนำ้า 
31 ทรงมีพระราชดำารัสว่า 
“ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” จึง
ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาเต็ม
รูปแบบท่ีดอยตุงและเร่ิมการ
ก่อสร้างพระตำาหนักดอยตุง
เพ่ือเป็นท่ีประทับทรงงาน

พระบาทสมเด็จพระปรมิน-
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
รับมูลนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ ไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
ทรงมอบให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารีเป็นนายกกิตติม-
ศักด์ิ

เริ่มการพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 
ในพื้นที่โครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ นำาการเรียนการ
สอนแบบการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง (Constructionism) 
มาใช้ 

เริ่มโครงการปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติ 9,900 ไร่ 
เน่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จพระ-
ศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เจริญพระชนมายุครบ 90 
พรรษา

ก่อต้ังบริษัท นวุติ จำากัด เพื่อ
ปลูกป่าเศรษฐกิจ  ในพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดย
มีผู้ถือหุ้น 6 บริษัท ได้แก่ 
สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระ-
มหากษัตริย์ บริษัท มิตซุย
(ประเทศไทย) ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารเอเชีย 
บริษัท เอ้ือชูเกียรติ และ
ธนาคารซากุระ หรือ ธนาคาร 
ซูมิโตโมมิตซุย แบงค์กิ้ง 
คอร์ปอเรชั่น โดยผู้ถือหุ้น
ไม่รับเงินต้นคืนและกำาหนด

ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมเพื่อฝึกอบรมการ
ทอผ้าและเย็บผ้า ปัจจุบัน
เรียกว่า ศูนย์ผลิตและจำาหน่าย
งานมือ โดยเปิดบริการร้าน
แม่ฟ้าหลวงแห่งแรกท่ีดอยตุง 
ปัจจุบันรา้นหัตถกรรมท้ังหมด
มีช่ือใหม่ว่า ดอยตุงไลฟ์สไตล์

ก่อตั้งศูนย์บำาบัดยาเสพติด
ที่บ้านผาหมี เพือ่ให้ผู้ติดยา
ประมาณ 500 คน กลับเข้าสู่
สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี

2515 25352530 2533 2536

2539 25412531 2532

ให้นำากำาไรท่ีเกดิข้ึนจากกิจการ
ทั้งหมดไปใช้ในการพัฒนา
สังคมและชุมชนต่อไป นับเป็น
ธรุกิจเพ่ือสังคมแห่งแรกของ
ประเทศไทย

เส้นทางแม่ฟ้าหลวง
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เริ่มโครงการ “ดอยตุง 3”
(2549-2555) ท่ีจังหวัดบัลคห์
สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิ-
สถาน

เริ่มโครงการ “ดอยตุง 4”
(2549-2553) ท่ีจังหวัดอาเจะห์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

2549

2552 2554

2549

2543 2545 2546 2549

องค์การการศึกษาวิทยา-
ศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก 
(UNESCO) เฉลิมพระเกียรติ
ยกย่องสมเด็จพระศรีนคริน-
ทราบรมราชชนนีให้เป็น 
“บุคคลสำาคัญของโลก”

เริ่มโครงการ “ดอยตุง 2” 
(2545-2547) ที่หมู่บ้าน
หย่องข่า รัฐฉาน สาธารณรัฐ-
แห่งสหภาพเมียนมา ถือเป็น
จุดเริม่ต้นของการทำาโครงการ
ขยายผลต่างประเทศ 

นำาการสอนแบบมอนเตสซอร่ี 
(Montessori) มาใช้ในโรงเรียน
บ้านขาแหย่งพัฒนา ในพ้ืนท่ี
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
สำาหรับการศึกษาในช่วงปฐม-
วัย มีเด็กเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ เตรียมความพร้อม
พื้นฐานให้เด็ก และปลูกฝัง
อุปนิสัยการเรียนรู้ต่อไป

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
มีรายได้เพียงพอเล้ียงตนเอง
จากการทำาธุรกิจเพื่อสังคม
ทั้งในส่วนงานหัตถกรรม 
ท่องเท่ียว อาหารแปรรูป และ
เกษตร เพื่อนำาไปใช้ ในการ
ดำาเนินงาน และการพัฒนา
สังคมในพื้นที่ดอยตุง

United Nations Offif ifice 
on Drugs and Crime 
(UNODC) มอบป้ายติด
สินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ 
UNODC และข้อความ
รับรองว่า “รายได้จาก
การขายผลิตภัณฑ์นี้มี
ส่วนสนับสนุนให้โลก
ปลอดจากยาเสพติด”

2552 2554

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล 
เลขาธิการมูลนิธแิม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(ตำาแหน่งในขณะนั้น) ได้รับ
เลือกโดย Schwab Founda-
tion for Social Entrepre-
neurship ให้เป็นหนึ่งในผู้
ประกอบการทางสังคมดีเด่น
สำาหรับภาคพ้ืนเอเชียตะวันออก 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจำาปี 2552 

เริ่มโครงการ “ดอยตุง 5” 
(2554-2560) ที่อำาเภอ
เยนันชอง ภาคมะกวย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ-
เมียนมา 

เริ่มการขยายผลดอยตุง
โมเดลในโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบบูรณาการ 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
จังหวัดน่าน ตามแนวพระ
ราชดำาริ (2552-2556) ไป
ยัง 21 หมู่บ้านใน 3 อำาเภอ
ในจังหวัดน่าน ประกอบด้วย 
อำาเภอท่าวังผา อำาเภอเฉลิม-
พระเกียรติ และอำาเภอสอง-
แคว

2543

2545

2546
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2559

ร่วมกับ ป.ป.ส. จัดการประชุม 
International Conference 
on Alternative Develop-
ment (ICAD) ครั้งที่ 2 
เพื่อผลักดันให้ผลจากการ
ประชุม ICAD ครั้งที่ 1 
อันได้แก่แนวปฏิบัติ
สหประชาชาติว่าด้วยการ
พัฒนาทางเลือกไปสู่การ
ปฏิบัติจริงของประเทศ
สมาชิก โดยนำาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาทางเลือก
จากทั่วโลกมาศึกษาดูงาน

2557 2558

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระ-
บรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล
นิเคอิเอเชีย (Nikkei Asia)
จากหนังสือพิมพแ์ละสำานัก 
ขา่วนิเคอิของประเทศญ่ีปุ่น
ในฐานะองค์กรยอดเย่ียมของ
เอเชียด้านการพัฒนาชุมชน
และวัฒนธรรม (Outstanding 
Organization for Culture 
and Community)

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ร่วมกับคณะ
กรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งเอเชียและแปซิฟิก 
(ESCAP) จัดการประชุม 
Bangkok Forum 2015 หัวข้อ 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Well -
Being and Sustainable 
Development) สำาหรับผู้
เข้าร่วมท่ีสำาคัญคือ Dr. Sham-
shad Akhtar, Executive 
Secretary of ESCAP และ 

Professor Enrico 
Giovannini, Co-Chair of 
the UN Independent
Expert Advisory Group 
on the Data Revolution 
for Sustainable Devel-
opment

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
และโครงการขยายผล
ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
ในสาธารณรัฐสหภาพ-
เมียนมา

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา 
ดิศกุล ประธานคณะกรรมการ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในฐานะ
ผู้แทนประเทศไทย ร่วมเสวนา
เร่ือง “การใช้ศาสตร์พระราชา
ในการพัฒนาชุมชน” ในงาน
เสวนาคู่ขนานของเวทีหารือ
ระดับสูงทางการเมืองในการ
ประชุมประจำาปีของคณะ
มนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ (ECOSOC) 
ณ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

25562555

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
รับ “แนวปฏิบัติสากลว่าด้วย
การพัฒนาทางเลือก” หรือ 
United Nations Guiding 
Principles on Alternative 
Development ซึ่งเริ่มต้น
จากการประชุม ICAD ที่
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ใน 
ปี 2554 อันเป็นแนวทางใน 
การดำาเนินโครงการพัฒนา 
ให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา
และความต้องการของชุมชน
ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

เร่ิมโครงการปลูกป่า สร้างคน 
บนวิถีพอเพียง รักษาต้นนำ้า 
บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน 
(2556-2560)

เริ่มโครงการ “ดอยตุง 6” 
(2555-2561) ที่จังหวัดท่า-
ขี้เหลก็ และจังหวัดเมืองสาด 
รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

2559

2558

2558

2556

2557

2556
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โครงการต้นแบบ

จากพระราชปณิธานที่แน่วแน่ของสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนีที่จะสร้างโอกาสให้คนโดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ 

สัญชาติ หรือศาสนา ขยายสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล จนกลายเป็น 

ต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน



อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
(ไร่แม่ฟ้าหลวง)

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง หรือที่คนเชียงรายรู้จักในชื่อ “ไร่แม่ฟ้าหลวง” เดิมเป็นสถานที่ทำาการ 
ของมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งขึ้น 
จากพระราชดำาริในปี 2515 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวเขาด้วยการหาตลาดให้งานฝีมือเย็บปักที่เป็นศิลปะ 
สวยงามหลากหลายตามแต่ละชนเผ่า และดูแลไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางที่มาซื้อผลงาน 
เหล่าน้ัน ต่อมา เม่ือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำาเนินโครงการ  
ผู้น�าเยาวชนชาวเขา (Hill Tribe Youth Leadership) ไร่แม่ฟ้าหลวงจึงเป็นเสมือนไร่ที่ปลูกคน หรือ “บ้าน” 
สำาหรับเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านห่างไกลที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนมาอยู่อาศัย นอกจากเด็กนักเรียน 
ได้ความรู ้วิชาการจากโรงเรียนแล้ว ยังได้วิชาชีวิตจากการอยู ่ร ่วมกันใน “ไร่” และการปรับตัวเพื่อ 
อยู่ร่วมกับคนพื้นราบ  ก่อนจะเติบโตแยกย้ายกันไปประกอบสัมมาชีพตามอัธยาศัย ต่อมา เมื่อการศึกษา
ได้ขยายเข้าไปในพื้นที่ห่างไกล เยาวชนมีโอกาสเรียนในโรงเรียนใกล้หมู่บ้าน ไร่แม่ฟ้าหลวงจึงเปลี่ยนเป็น 
“อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง” เป็นสถานที่เก็บรักษางานพุทธศิลป์เก่าแก่ โบราณวัตถุอายุนับศตวรรษ 
สถาปัตยกรรมล้านนา ศิลปวัตถุรังสรรค์จากไม้สัก ปัจจุบัน อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง มุ่งพัฒนา 
สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 

ไร่แม่ฟ้าหลวง
จึงเป็นเสมือนไร่
ที่ปลูกคนหรือ “บ้าน” 
ส�าหรับเยาวชนชาวเขา
จากหมู่บ้านห่างไกล

ในปี 2559 อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมสำาคัญ ได้แก่

นิทรรศการ 20 ปี เราไม่ลืม เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ เสด็จฯ มาทรงงาน 
ในจังหวัดเชียงราย เนื้อหาเรื่องราวของพระองค์ได้รับการถ่ายทอด 
ผ่านการออกแบบและประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จากโครงการพัฒนา 
ดอยตุงฯ จัดวางอย่างมีศิลปะตามแบบของอุทยานศิลปะวัฒนธรรม 
แม่ฟ้าหลวง แม้จะเสด็จสวรรคตไปแล้ว 20 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  
ยังคงสืบสานพระราชปณิธานในการทรงงานของพระองค ์อย ่าง 
ต่อเนื่อง

หนังสืออุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จัดทำาขึ้นเพื่อบอกเล่าถึง
ความเป็นมาของอุทยานแห่งนี้ที่งดงามทั้งด้านสถานที่ ศิลปวัตถุ และ
วัฒนธรรมประเพณีที่คนรุ่นหลังควรจะได้รับรู้ถึงคุณค่าของศิลปะและ
วิถีชีวิตของชาวเหนือ อันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการดำาเนินงานของ
อุทยานแห่งนี้

ตานหาแม่ฟ้าหลวงปีที่ 21 เป็นประเพณีประจำาปีของจังหวัดเชียงราย 
จัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ- 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชาวเชียงรายหลายพันคนจาก 
ทุกอำาเภอร่วมใจกันมาถวายสักการะหน้าพระบรมรูปในอุทยานนี้ เพื่อ
น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานให้ประชาชนทุกหมู ่เหล่า 
มีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู ้มาร่วมงานให้ร่วมกันสืบสาน 
พระราชปณิธานต่อไป 
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หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองค�า 
โครงการพฒันาดอยตงุฯ ได้แก้ปัญหาการปลกูพชืเสพตดิอย่างยัง่ยนืทีต้่นเหตุอนัเป็นการลดอปุทานของยาเสพตดิ 
และเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างครบวงจร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงมี 
พระราชดำารใิห้สร้างหอฝ่ิน อทุยานสามเหลีย่มทองคำา เป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านอปุสงค์ของยาเสพตดิ โดยหอฝ่ินแสดง
ประวัติความเป็นมาของฝิ่น ทั้งประโยชน์และมหันตภัย รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้มัลติมีเดียทันสมัยในการนำาเสนอเนื้อหา เป็นการเรียนรู้ผ่านความบันเทิง (Edutainment)

ในปี 2559 นี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ

กิจกรรมค่ายเด็กใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด ปีที่ 3 ร่วมมือกับ ป.ป.ส. โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 3,333 คน  
จัดกิจกรรมทั้งหมด 45 ค่าย จาก 55 โรงเรียน 3 ชุมชน ในจังหวัดเชียงราย เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน 
และขยายผลเชิงรุก โดยมุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการป้องกันยาเสพติดและเป็น 
กลุ่มเส่ียงในเวลาเดียวกัน ให้เข้าใจพิษภัยของยาเสพติดที่เกิดขี้นต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม กระตุ้นและ
สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยยาเสพติด เห็นโอกาส เป้าหมายในชีวิต และเลือกทางที่จะไม่ไปข้องเก่ียวกับยาเสพติด 
เน้นกิจกรรมความรู้คู่ความสนุกบนพ้ืนฐานของการลงมือปฏิบัติ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครอง 
และผู้นำาชุมชน มีส่วนร่วมออกแบบค่าย สังเกตการณ์ ร่วมสนับสนุน และร่วมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง  

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ด้านอุปทาน “หอฝิ่น 
อุทยานสามเหลี่ยม
ทองค�า”แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดด้านอุปสงค์

โดยเด็กและเยาวชนที่สำาเร็จหลักสูตรจากค่าย ได้ทำากิจกรรมต่อเนื่อง “มินิหอฝิ่น” ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์จากหอฝ่ิน ให้เพ่ือนนกัเรยีนในโรงเรยีนหรอืในชมุชนของตนเองทัง้หมด 15 โรงเรยีน 2 ชมุชน 
จำานวน 2,398 คน รวม ตัง้แต่ปี 2557-2559 มเีดก็เยาวชน และผูเ้กีย่วข้อง เข้าร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 7,010 คน

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพแกนน�าเยาวชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับ 
ป.ป.ส. ภาค 5 ให้ตัวแทนเยาวชนจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ (อ.อมก๋อย) ลำาพูน 
ลำาปาง และแม่ฮ่องสอน จำานวน 181 คน อายุ 13-18 ปี เข้าร่วม 3 ค่าย เรียนรู้เรื่องภัยยาเสพติดและ 
นำาประสบการณ์กลับไปทำากิจกรรมในพื้นที่ของตนเองได้ 
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โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ กำาลังก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาระยะ
สุดท้าย นั่นคือ “ยั่งยืน” จึงเน้นการดำาเนินงานที่พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สานต่อการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
พร้อมกันกับการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้แบรนด์ “ดอยตุง” โดยให้ความ
สำาคัญอย่างยิ่งกับการสร้างมาตรฐานคุณภาพในการทำางานทุกระดับ การส่งเสริมกระบวนการทำางานที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อยกระดับการทำางาน

ในด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยตุง มีการจัดงานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 2 ในแนวคิด “สีสัน สืบสาน  
บนัดาลใจ” ระหว่างวนัที ่28 พฤศจิกายน 2558-31 มกราคม 2559 เพือ่เปิดโอกาสให้ชมุชนดอยตงุแสดงศกัยภาพ 
ในการพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นที่ การให้บริการ ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ขนาดเล็กที่คำานึงถึงการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม นอกเหนือจากรายได้ที่มั่นคง โดยโครงการฯ คัดเลือกร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์ มีศักยภาพ และมีความพร้อม 
จัดการฝึกอบรมทั้งด้านการคิดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพ การขาย และร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในงานนี้มีร้านค้า 
ของชาวบ้าน 89 ร้าน จำาหน่ายอาหารเครื่องดื่ม งานหัตถกรรม ของที่ระลึก ผักและผลไม้พื้นเมือง รวมทั้ง 
การแสดงชนเผ่าและการละเล่น ทั้งนี้ รายได้ที่ชุมชนดอยตุงได้รับจากการจำาหน่ายสินค้าในช่วงเวลางานเป็นเงิน 
6,253,384 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 104

การพฒันาเดก็และเยาวชน เป็นหวัใจสำาคญัของการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ในปี 2559 โครงการฯ ร่วมกับสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษาที่ 3 อบรมพัฒนาครูใน 8 โรงเรียนในพื้นที่ โดยแยกการ
อบรมตามระดับชั้นเรียน คือในช่วงชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นศูนย์การฝึกอบรมการเรียนการสอน 
มอนเตสซอรี ่และการสอนภาษาไทยโดยใช้วธิมีอนเตสซอรี ่ในช่วงชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 จดัทำาโครงการอบรม 
การเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ใช้ห้องเรียนธรรมชาติบนดอยตุง โดย
ร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณอบรมเรื่องครูสอนคิด (Socratic Approach) ที่เน้นการสอนโดยการตั้งคำาถาม ชวน
เด็กคิด และร่วมกันหาคำาตอบ และในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีการจัดอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะอาชีพ โดยได้ดำาเนินการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่ 
และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและชุมชน นอกจากนี้ ยังจัดโครงการพัฒนาการคิด

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่โครงการ
93,515 ไร่ 
ครอบคลุม 29 หมู่บ้าน
ผู้รับประโยชน์
1,714 ครัวเรือน 
10,551 คน ณ ปี 2558

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ 
2531-ปัจจุบัน

ปัญหาตั้งต้น

เขาหัวโล้น แผ้วถางป่า 
ทำาไร่หมุนเวียน แห้งแล้ง ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานร้อยละ 70 ของประชากร

ในพื้นที่ไม่มีสัญชาติ

การปลูก ค้า 
และ เสพสิ่งเสพติด

ยากจน รายได้ต่อคนต่อปี 
3,772 บาท

มีกองกำาลังติดอาวุธ
ในพ้ืนท่ี 3 กองกำาลัง ค้ามนุษย์

ขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการสอนแบบเปิด (Open Approach) และ 
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ
พัฒนาครูประถมให้มีทักษะในการสร้างสถานการณ์ปัญหา เปิดโอกาสให้นักเรียนแก้ปัญหาและ 
นำาเสนอแนวคิด อีกทั้งยังอบรมให้ครูทำางานเป็นทีม ร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ และสะท้อน 
ผลหลังการสอน เพื่อช่วยกันปรับปรุงวิธีการสอนภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนด้วย

ทุกๆ ปี โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับความสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
โดยในปี 2559 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา 10 คน โดยนักเรียนทุนได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการฯ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบ จิตสำานึกรักบ้านเกิด และเป็น
บคุลากรทีม่คีณุภาพของสงัคม นอกจากนี ้ยงัจดักจิกรรมนอกห้องเรียน เพือ่เสรมิทกัษะเยาวชน 
ตามความเหมาะสมของช่วงอายุ เช่น  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ เพื่อให้เยาวชนรู้ความต้องการ
ของตนเองและความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและนอกพื้นที่ ผ่านการแนะนำาและเล่าสู่ 
กันฟังจาก “พี่ต้นแบบ” หรือ เยาวชนรุ่นพี่ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่ประกอบอาชีพต่างๆ 
ทั้งในและนอกพื้นที่ และสามารถวางแผนการเรียนได้ กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสู่ศิลปินน้อย 
ดอยตุงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะทางศิลปะ และปลูกฝังความตระหนักถึง “คุณค่า”  
ของสิ่งรอบตัวผ่านศิลปะและสุนทรียศาสตร์ นอกจากนี้ ยังร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ที่เคยผ่าน
หลักสูตรหรือกิจกรรมของโครงการฯ จัดตั้ง “ชมรมใฝ่ดี” ในโรงเรียนต่างๆ เพื่อต่อยอดทักษะ 
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเล็กๆ
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ในด้านการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้แบรนด์ดอยตุง กลยุทธ์หลักในปีนี้ คือ  
การสานต่อและขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในระดับนานาชาติ ด้วยการยกระดับความเข้มข้นในการขยาย
ยอดขายกับ IKEA ในโครงการ The Next Generation Initiative โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 ในปี 2559 
ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กระดาษสา และเซรามิก ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่เป็นการนำาผลิตภัณฑ์งานมือ
คุณภาพสูงจากชุมชนดอยตุงไปสู่ตลาดโลกเท่านั้น ยังเป็นการนำาคุณภาพและมาตรฐานในการทำางานระดับโลก
มาปรับใช้ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตที่ดอยตุง นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ร่วมมือกับเทศบาลนครคาซามะ 
ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านการผลิตเซรามิก เข้ามาช่วยในการพัฒนาเซรามิก โดยการ 
ส่งศิลปิน 2 คน มาอบรมช่างฝีมือ 7 คน ของโครงการฯ ให้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่ออกแบบ ปั้น เคลือบ เผา 
เพื่อสร้างเอกลักษณ์งานปั้นมือให้กับเซรามิกดอยตุง พร้อมกันนี้ ช่างฝีมือดอยตุงได้นำาผลงานไปจัดแสดง และ 
จัดจำาหน่ายในงานประจำาปี Himatsuri ที่เทศบาลนครคาซามะ ร่วมศิลปินเซรามิกท้องถิ่น 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (ฺBrand awareness) ด้วยการจัดงาน  
DoiTung & Friends โดยมศีลิปินชัน้นำา ได้แก่ ตอื สมบษัร ถริะสาโรช ออกาไนเซอร์ กลุวทิย์ เลาสขุศร ีกรูแูฟชัน่  
และเชอร์ร่ี เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดง ร่วมกับช่างฝีมือดอยตุงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเฉพาะงานนี้  
นอกจากนี ้ยงัจดักจิกรรมลูกค้าสมัพนัธ์ ทีร้่านดอยตงุไลฟ์สไตล์ สาขาสำานกังานมลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ พระราม 4 เช่น  
งาน Gift Festival เวิร์คช็อป “มือใหม่หัดปลูก” “การจัดสวนถาด” “แต่งบ้านเสริมดวง” “วาดภาพจากสีธรรมชาติ” 
“เรยีนทำาปอมปอมกบัช่างฝีมอืดอยตงุ” และทีโ่ดดเด่นคอืงาน Coffee Salon โดย Mr. Joseé’ Yoshiaki Kawashima 
ฉายา Coffee Hunter ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก มาให้ความรู้แก่นักนิยมดื่มกาแฟในเรื่องคุณภาพของกาแฟ  
การทำาให้กาแฟมีคุณภาพดี

ในส่วนของธุรกิจเพื่อสังคม “เกษตร” ในสวนแม่ฟ้าหลวง นอกจากการออกแบบ นำาเสนอดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ 
และดูแลรักษาสวนแม่ฟ้าหลวงให้สวยตลอด 365 วันแล้ว ยังเปิดจุดกิจกรรมใหม่ Doi Tung Tree Top Walk 
หรือ สะพานเรือนยอดไม ้ ให้ผู้เดินบนสะพานได้สัมผัสธรรมชาติในอีกมุมหนึ่ง ส่วนในสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง  
ที่ดอยช้างมูบ มีการจัดการให้เป็นแหล่งชมนกนานาสายพันธุ์ ทั้งนกท้องถิ่น และนกอพยพ นอกจากนี้ กล้วยไม้
สายพันธุ์รองเท้านารีของโครงการฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และได้รับเกียรตินิยมในงานประกวดต่างๆ เช่น  
งาน “กล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ: Orchids and Human Being การประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก  
ครั้งที่ 12” งาน “วันเกษตรแห่งชาติประจำาปี 2559” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ งาน “ลานนาพฤกษาชาต ิ
ครั้งที่ 35” ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น จ. เชียงใหม่ และงาน “มหัศจรรย์กล้วยไม้รองเท้านารี ครั้งที่  7 ” ของชมรม
กล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย

ธุรกิจเพื่อสังคม “ท่องเที่ยว” ในปีนี้เน้นการพัฒนากระบวนการทำางานให้มั่นคง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการบริการ
ให้มีมาตรฐานสมำ่าเสมอ สร้างระบบทีมงานสนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทุกด้าน ร้านอาหารทั้ง 2 แห่ง
ของดอยตุงเน้นการคัดสรรอาหารที่ปลอดสารพิษ และผลิตผลการเกษตรจากชุมชนทั้งในพื้นท่ีโครงการฯ และ
ในจังหวัดเชียงราย

ธุรกิจเพื่อสังคม “อาหารแปรรูป” ในส่วนของกาแฟอาราบิก้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ “ความเป็นเลิศ
ของกาแฟดอยตุง” จึงเน้นการยกระดับการปลูกและดูแลเพื่อสร้างคุณภาพระยะยาว มีการทดลองสายพันธุ์ใหม ่
ในแปลงตัวอย่าง การอบรมชาวบ้านให้ดูแลต้นกาแฟตามช่วงอายุ เพื่อให้ชาวบ้านมีผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ 
มากขึ้น เก็บเกี่ยวผลผลิตง่ายขึ้น ส่งผลให้แปลงกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่ 5 ไร่ มีผลผลิต
กาแฟถึง 11,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ โครงการฯ ได้นำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำางานในแปลงกาแฟ โดย
การออกแบบแอพพลเิคชัน่ เพือ่ใช้สำารวจแปลงกาแฟทีม่อียู ่เพือ่ความสะดวกในการตดิตาม และดแูลกระบวนการ
ทำางานในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง หากพบความผิดปกติ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปในพื้นที่และให้คำาแนะนำา
ได้ทันเวลาทั้งยังสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ในด้านการส่งเสริมกระบวนการท�างานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 โครงการฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ในการใช้ประโยชน์จากของเสีย โดยนำากะลาแมคคาเดเมีย เศษกระดาษสา และเศษด้าย มาแปลงเป็น
พลังงานชีวมวลใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานต่างๆ ทำาให้ลดปริมาณของเสียจากกะลาแมคคาเดเมียได้ร้อยละ 
30 และยังช่วยลดการใช้ก๊าซ LPG (Liquid Petroleum Gas) หรือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ประมาณร้อยละ 11 
ของ LPG ที่โรงงานทั้งหมดใช้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ยังจัดตั้งศูนย์แยกขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ สร้างรายได้จากจัดการขยะให้คุ้มทุนการบริหารจัดการ และเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ
ชมุชนโดยรอบโดยคัดแยกขยะเป็น 4 ประเภทคอื 1.ขยะขายได้นำาไปจำาหน่าย 2.ขยะย่อยสลายได้นำาไปทำาปุ๋ยหมกั  
เลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เลี้ยงไส้เดือน ทำานำ้าหมัก 3.ขยะอันตรายเก็บรวบรวมนำาส่งบริษัทรับกำาจัดขยะ
อันตราย 4.ขยะไม่คัดแยก (ขยะสกปรกทั่วไป) นำาไปบ่อฝังกลบ ปัจจุบัน สามารถลดขยะลงสู่บ่อฝังกลบได ้
ร้อยละ 83 นอกจากนี้ ศูนย์คัดแยกขยะไดป้ลูกผักอินทรีย์จากปุ๋ยหมัก และขายให้ห้องอาหารของโครงการฯ และ 
นำาวชัพชืทีเ่ก็บจากการทำาแนวกนัไฟ มาทำาปุย๋หมกั ช่วยลดปริมาณของเสยีและหมอกควนัจากการเผาเศษวชัพชื  
รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท�าถ่านไม้ไผ่จากไผ่แห้งที่ตายแล้ว ซึ่งเป็นการลดเชื้อเพลิงในป่า และยัง
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น สบู่ถ่าน และแชมพูถ่าน นอกจากนี้การที่แปลงแมคคาเดเมียเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย
อนิทรย์ีร้อยละ 90 ของแปลงทัง้หมด นับเป็นผลดต่ีอการเลีย้งผึง้ เพือ่ช่วยผสมเกสรดอกแมคคาเดเมยี ทำาให้อตัรา 
การติดเม็ดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 และยังได้นำ้าผึ้งดอกแมคคาเดเมียจำานวน 15 ตัน จากรังผึ้ง 1,000 กล่อง  
นอกจากนี้ การกำาจัดแมลงศัตรูของแมคคาเดเมียด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น การปล่อยมดแดงเพื่อกำาจัดเพลี้ย
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ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานต่างๆ โครงการฯ ได้นำา “การคำานวนประสิทธิภาพ 
เชิงเศรษฐนิเวศ” (Eco-effficiency) มาใช้ เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีโรงงานผลิตได้กับผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำารายได้มาหารด้วยปริมาณพลังงานที่ใช้ไป จากนั้น จัดการแข่งขันระหว่างโรงงาน  
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในแต่ละโรงงานคิดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และคัดแยกขยะ 
อย่างถูกต้อง

ในส่วนสำานักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่ต้องการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutral 
Organization) ได้จัดทำากิจกรรม Green game แข่งขันระหว่างแผนกต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ที่นำาไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วนำามาคำานวณเป็นจำานวนเทียบเท่าการปลูกต้นไม้  
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในแผนกต่างๆ ลดการใช้พลังงานในชีวิตประจำาวัน ส่งผลให้ปัจจุบัน สำานักงานกรุงเทพฯ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 22 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือลดลงร้อยละ 3 จากปี 2558

หลักสำาคัญข้อหนึ่งในการดำาเนินโครงการพัฒนาดอยตุงฯ คือการไม่หยุดคิดและมุ่งพัฒนาต่อเนื่อง แม้ว่า 
ผืนป่าดอยตุงจะกลับมาเขียวขจีแล้ว แต่โครงการฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับสภาพป่าของดอยตุงให้มีระบบนิเวศ 
ที่สมบูรณ์ขึ้น ด้วยการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์ โดยเน้นพันธุ์ดั้งเดิม เสริมเข้าไปใน 
ป่าดอยตงุ โดยเฉพาะบรเิวณทีเ่สยีหายจากไฟป่าในปีก่อนๆ และยงัร่วมกบัมลูนธิโิรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร 
สำารวจศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละความต้องการของตลาด เพือ่ทดลองปลกูพชืสมนุไพร “เจยีวกูห่ลาน” ในพืน้ทีด่อยตงุ  
เพื่อเป็นอาชีพเสริมของชุมชนดอยตุง ให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ : รายได้ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น

ผลการพัฒนา: ชาวบ้านได้อะไร?

สังคม : จ�านวนผู้มีโอกาสเข้าสู่
การศึกษาสามัญ

สิ่งแวดล้อม : พื้นที่ป่า

ป่า ไร่หมุนเวียน ที่ทำากิน

อื่นๆที่อยู่อาศัย

(ปี 2531)
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(ปี 2559)(ปี 2531)2531-2536 2546-2560 ปัจจุบัน

3,772 บาท47% 89,144 บาท68%

ประชากรแยกตามระดับการศึกษาเปรียบเทียบช่วงปี 2536, 2545, 2558
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โครงการขยายผล

ต้นแบบการพัฒนาที่ปรับใช้ได้ทุกพ้ืนที่...จากบทเรียนและ

ประสบการณ ์การด� า เ นิน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ  

สู ่ ก ารขยายผลการพัฒนา ในพื้ นที่ ต ่ างๆ ทั้ ง ในและ 

ต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและขาดโอกาส  

อันเป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ ในสังคม และเพื่อเป็น 

ต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก



โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง
รักษาต้นน�้า บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่โครงการ
250,000 ไร่ 
ครอบคลุม 20 หมู่บ้าน
ใน 3 อำาเภอ 
ผู้รับประโยชน์
1,723 ครัวเรือน 
7,392 คน 
ระยะเวลาด�าเนินโครงการ 
2556–2560

โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นนำ้า บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน อยู่ในการพัฒนา 
ระยะที่ 2 หรือ “พอเพียง” นั่นคือ เมื่อชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร ไม่ต้องกู้เพื่ออุปโภคบริโภค ได้รับ 
การพฒันาปัจจยัการผลติ ได้แก่ นำา้และดนิ หรอื “อยูร่อด” แล้ว โครงการฯ จึงก้าวไปสูก่ารพฒันาระยะ “พอเพยีง”  
ซึ่งเน้นการสร้างรายได้ระยะยาวที่มั่นคง การแปรรูปและเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการ 
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการดูแลทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ในปี 2559 โครงการปลูกป่าฯ จังหวัดน่าน มีเป้าหมายในการขยายพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 6,170 ไร่ และป่าอนุรักษ ์
6,813 ไร่ โดยดำาเนินกระบวนการขยายขอบเขตป่า ผ่านการสร้างความเข้าใจ และร่วมกับชุมชนเปลี่ยน
พื้นที่ทำากินที่เคยเป็นไร่หมุนเวียนและป่าเสื่อมโทรมให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจได้กว่า 8,034 ไร่ และเพิ่มพื้นที ่
ปลูกป่าอนุรักษ์ 1,915 ไร่ รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 9,949 ไร่ ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3,034 ไร่ เนื่องจากชุมชน 
ขอปรับเป้าหมายการปลูกป่า โดยขอปลูกป่าเศรษฐกิจมากกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 1,864 ไร่ และขอชะลอ 
การปลูกป่าอนุรักษ์ 4,898 ไร่สำาหรับปลูกในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม ชุมชนยังคงรักษาป่าที่ปลูกไปแล้วระหว่าง 
ปี 2556-2558 อีก 87,865 ไร่ นอกจากนี้ โครงการฯ ดำาเนินการเพาะกล้าไม้ยืนต้นเพื่อเตรียมสำาหรับ 
การนำาไปปลูกในพื้นที่ดังกล่าวจำานวน 917,190 ต้น

โครงการฯ ให้ความสำาคัญกับความสมบูรณ์แข็งแรงและคุณภาพของต้นไม้ในป่าเศรษฐกิจ จึงจัดทีมอาสา
พัฒนา ซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวในชุมชนที่ร่วมทำางานกับโครงการฯ ลงพื้นที่ป่าเศรษฐกิจตรวจแปลงอย่างสมำ่าเสมอ 
เพื่อบันทึกการเจริญเติบโตและการดูแลแปลงของชาวบ้าน รวมทั้งยังนำาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรลงพื้นที ่
เพื่อให้คำาแนะนำาอีกด้วย

ปีนี้โครงการฯ มีกิจกรรมการแปรรูปกล้วยนำ้าว้าเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งโครงการฯ ส่งเสริมการปลูกตั้งแต่ปี 2552  
เพ่ือเป็นแนวกนัไฟและอาหารให้สกุร โดยโครงการฯ สร้างพนัธมติรกบับรษิทัเอกชนซึง่ผลติกล้วยอบกรอบ ให้มา
ศึกษาศักยภาพของกล้วยในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาในการเก็บเกี่ยวและแปรรูป และเป็นตลาดให้ผลิตภัณฑ์
จากชุมชน จากนั้นจึงร่วมกับชุมชน จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกล้วยและจัดตั้งโรงงานแปรรูปขนาดเล็กในชุมชน 
เพื่อดำาเนินการแปรรูปให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน อันจะเป็นการสร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง

ผลการพัฒนา: ชาวบ้านได้อะไร?
เศรษฐกิจ : เปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ

ต่อครัวเรือนปี 2552 และ 2558

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าปี 2556 - 2559 (ไร่)

เฉลี่ย 3 ปี พื้นที่ไฟป่าลดลงร้อยละ 99

สิ่งแวดล้อม : พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น

มาตรการป้องกันไฟป่า
• เฝ้าระวังไฟป่า (กุมภาพันธ์-ธันวาคม 2559) 41 จุด
• ปรับปรุงและบำารุงแนวกันไฟ
• ควบคุมการชิงเผา
• เงินสนับสนุนเมื่อไม่เกิดไฟและปรับหากเกิดไฟในพื้นที่

ปัญหาตั้งต้น

ต้นนำ้าน่านเป็น ร้อยละ 45 
ของแม่นำ้าเจ้าพระยา แต่
พื้นที่ป่ากลับลดลงอย่างมาก

สารเคมี

เผาป่า ทำาไร่หมุนเวียน 

รายได้     ค่าใช้จ่าย    หนี้สิน   ทรัพย์สิน    เงินออม         

(บาท/ครัวเรือน)

ปลูกพืชเชิงเด่ียว

ยากจน

76,180 ไร่

89 ไร่

ปี 2556

ปี 2558

1,258 ไร่

1,739 ไร่

ปี 2557

ปี 2559
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(ปี 2559)

ป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย ป่าเสื่อมโทรม
ป่าเศรษฐกิจ ที่ทำากิน ที่อยู่อาศัย

นอกจากนี ้โครงการฯ จดัค่ายเยาวชนใฝ่ด ี“เราดแูลป่า ป่าดแูลเรา” จำานวน 3 รุน่ รวม 169 คน โดยเน้นการเรยีนรู ้
ผ่านการลงมอืทำา การคดิวิเคราะห์ คู่ความสนกุบนเนือ้หาเรือ่ง “คณุค่าและมลูค่า” และ “ความสมัพนัธ์ระหว่างคนกับป่า” 
เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าพร้อมปลูกฝังจิตสำานึกรักษ์ป่าให้คนรุ่นต่อไปในพื้นที่ เช่น กิจกรรมปลูก
ต้นประดู่บนกระดาษ เพื่อคำานวณผลตอบแทนของไร่ประดู่ 1 ไร่ เพื่อให้เยาวชนเห็นภาพและเข้าใจความสำาคัญ
ของหลักการ “ปลูกป่า ปลูกคน” และให้เยาวชนแต่ละคนนำาความรู้ที่ได้รับในกิจกรรมไปบอกเล่าและขอพื้นที ่
ทำากินจากผู้ปกครองเพื่อนำามาปลูกประดู่ อันเป็นพืชเศรษฐกิจสำาคัญ ส่งผลให้ในปี 2559 เยาวชนปลูกต้นไม้
จำานวน 7,145 ต้น หรือเท่ากับการลดพื้นที่ไร่หมุนเวียนและเพิ่มพื้นที่ป่า 70 ไร่

28 รายงานประจำาปี 2559 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการขยายผล 29



โครงการพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาการปลูกพืชน�้ามันและพืชน�้ามันอื่นๆ
จากพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ริเริ่มโครงการพัฒนาการศึกษา 
และพัฒนาการปลูกชานำ้ามันและพืชนำ้ามันอื่นๆ เพื่อให้ “ชานำ้ามัน” เป็นป่าเศรษฐกิจที่ต่อยอดให้ชุมชนมีรายได้ 
ที่มั่นคงในระยะยาว และยังเป็นการศึกษาและวิจัยเพื่อให้พื้นที่นี้กลายเป็นพื้นที่นำาร่องในการขยายผล 
การปลูก “ชานำ้ามัน” ในประเทศไทยต่อไป ทางโครงการจึงได้เร่ิมโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนา 
การปลูกพืชนำ้ามันและพืชนำ้ามันอื่นๆ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนาดำาเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปลูกชานำ้ามันเพื่อสร้างทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน 
ให้ราษฎร โดยในปี 2559 มีผลผลิตชานำ้ามัน 63 ตัน ส่งมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อดำาเนินการแปรรูปและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงสู่มือผู้บริโภคต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตชานำ้ามันในพื้นที่โครงการฯ ยังคงมีความไม่แน่นอน ทางโครงการฯ จึงมีความพยายาม 
ในการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณต้นพันธุ์ดีด้วยการปักชำา และเสียบกิ่งในลักษณะต่างๆ การทดลองปลูกชานำ้ามัน
คณุภาพดสีายพนัธุต่์างๆ ในระดบัความสงูทีต่่างกนั รวมถงึการปรบัปรุงแร่ธาตุในดนิเพือ่เพิม่ผลผลติของชานำา้มนั
พันธุ์ดี ไปพร้อมๆ กับการจำากัดแมลงศัตรูพืช

ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่โครงการ  
– แปลงปลูกบ้านปางมะหัน 1,407 ไร่
– แปลงปลูกบ้านแม่หม้อ บ้านปูนะ    
   บ้านจะตี 2,010 ไร่
– พื้นที่ในโครงการพัฒนาดอยตุง  
   แปลงศึกษาวิจัยจีลอง 
   ผาหมี 233 ไร่    
รวม 3,650 ไร่ 
ผู้รับประโยชน์ 
685 ครัวเรือน  
4,118 คน 
ระยะเวลาด�าเนินโครงการ
2548-ปัจจุบัน

ผลการพัฒนา: ชาวบ้านได้อะไร?

ตัดไม้ทำาลายป่า เผาป่า
ทำาไร่หมุนเวียน

ปัญหาตั้งต้น

มีรายได้เสริมกว่า 25,946,200 บาท 
ครอบครัวละ 37,877 บาท / ปี

พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู จำานวน 
35,019 ไร่ คิดเป็นปริมาณคาร์บอน
ที่ถูกกักเก็บเฉลี่ย 33,258 ตันคาร์บอน
ต่อปี โดยไม่พบการบุกรุกพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

มีความมั่นคงทางอาหารสูงขึ้น

การเดินทางสัญจรสะดวกขึ้น

สามารถเข้าถึงแหล่งนำ้าอุปโภค บริโภค
ได้ทั้งปี ไม่ขาดแคลนนำ้าในหน้าแล้ง

นำ้าไม่เพียงพอในการ
ดำารงชีวิตตลอดทั้งปี

ความมั่นคงตามแนวชายแดน
และปัญหายาเสพติด

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและสารเคมี

โครงการขยายผลการพัฒนาระบบน�้า 
อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
โครงการขยายผลการพฒันาระบบนำา้ อำาเภออุม้ผาง จังหวดัตาก อยูใ่นการพฒันาระยะ “อยู่รอด” และเป็นโครงการ
ต่อยอดจากโครงการจัดทำาข้อมูลประชากร (Profif iling) ในศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนประเทศไทย 
ทัง้ 9 ศนูย์ ซึง่เป็นภารกจิร่วมกนัระหว่างมลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ และสำานกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) ตั้งแต่ปี 2557 ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เล็ง
เหน็ศกัยภาพของชมุชน จงึดำาเนนิโครงการพฒันาศักยภาพผูล้ีภ้ยัด้านเกษตรกรรมอย่างยัง่ยนืในค่ายนโุพ อำาเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก ในปี 2558 และร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางดำาเนินโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าให้กับ 
ราษฎรไทย - กะเหรี่ยงที่อยู่ภายนอกค่ายในปี 2559 

ชุมชนนี้ดูแลป่าในพื้นที่ 58,757 ไร่ แต่มีปัญหาขาดแคลนนำ้า เพื่อสนับสนุนชุมชนให้ดูแลป่าได้ดีขึ้น และ 
ลดความเสี่ยงในการบุกรุกพื้นที่ป่าในอนาคต โครงการฯ จึงร่วมกับชุมชนพัฒนาระบบนำ้าอย่างครบวงจรตั้งแต ่
ฝาย ระบบกกัเกบ็นำา้ ระบบส่งนำา้ และการบรหิารจดัการนำา้ร่วมกนัโดยชมุชน โดยเน้นกระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วม
และความเป็นเจ้าของการพฒันาตัง้แต่แรกเริม่ ชมุชนต้องลงมอืลงแรงและร่วมทำากจิกรรม โดยมลูนธิิแม่ฟ้าหลวงฯ  
จะสนับสนุนในด้านองค์ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ ส่งผลให้ชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการทำาการเกษตรกรรม  
ทั้งนาและสวนผลไม้ จากการมีนำ้าใช้ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ ยังกระตุ้นและผลักดันให้ชุมชนร่วมกันจัดทำากฎระเบียบและตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดูแลรักษา
ระบบนำ้าของหมู่บ้าน รวมถึงการเก็บค่าใช้นำ้า 60 -100 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษา
ระบบนำ้าในอนาคต

ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่โครงการ
85,714 ไร่ 
ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน
ผู้รับประโยชน์
614 ครัวเรือน 
1,861 คน
ระยะเวลาด�าเนินโครงการ
1 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2559 

ปัญหาตั้งต้น

ผลการพัฒนา: ชาวบ้านได้อะไร?
ชาวบ้านมีนำ้าดื่มนำ้าใช้ที่สะอาดเพียงพอตลอดทั้งปี 

ขาดแคลนนำ้าดื่ม นำ้าใช้ นำ้าเพื่อการเกษตร 
ในหน้าแล้ง ฝายและถังพักนำ้าเดิมของ

หมู่บ้านอยู่ ในสภาพทรุด
โทรม ไม่แข็งแรงถาวร

รักษาผืนป่า 
41,236 ไร่ 

แหล่งนำ้าดื่มนำ้าใช้เดิมของชาวบ้านไม่เหมาะต่อ
การอุปโภคบริโภค (มีหินปูน / สารเคมีเจือปน)

ชาวบ้านมีกฎระเบียบและคณะ
กรรมการบริหารจัดการระบบนำ้า
มีกองทุนของหมู่บ้านเพื่อบริหาร
จัดการกันเองได้

ชาวบ้านมีนำ้าพอใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี 
สร้างรายได้ให้ชาวบ้านเพิ่มขึ้น 
3,675,560 บาท/ปี 
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โครงการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืน 
อ�าเภอเยนันชอง ภาคมะกวย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน อำาเภอเยนันชอง ภาคมะกวย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
อยู่ในการพัฒนาระยะ “พอเพียง” และกำาลังเตรียมความพร้อมเพื่อส่งมอบกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ให้ชุมชน จึงเน้น
การเพิ่มศักยภาพชุมชนท้ังด้านทักษะและการบริหารจัดการ เพื่อวางระบบให้ชุมชนสามารถสานต่องานพัฒนา 
ในพื้นที่ด้วยตนเอง พร้อมปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจเพื่อสังคมแบรนด์ Happy Owl 

ในด้านการเตรยีมการก่อนสิน้สุดระยะเวลาดำาเนนิโครงการ 6 ปี ตามทีไ่ด้ลงนามในข้อตกลงกบัรฐับาลเมียนมานั้น 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ต้องแน่ใจว่าชุมชนสามารถดำาเนินกิจกรรมพัฒนาต่อไปด้วยตนเองได้ ในปี 2559 นี้  
โครงการฯ ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ 
ร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าชุมชน ซึ่งมีทักษะความรู้ในกิจกรรมพัฒนาอยู่แล้วจากการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด 
กับโครงการฯ ตลอด 6 ปี จะสามารถสานต่อและต่อยอดงานพัฒนาในอนาคตด้วยตนเองได้ โครงการฯ  
จึงอบรมอาสาพัฒนาให้มีความรู้พื้นฐานด้านการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น เพื่อให้สามารถให้บริการสัตวบาล 
ในชุมชนต่อไปได้ในระยะยาวได้โดยไม่ขาดทุน ครอบคลุมเร่ืองการจัดการ การคิดต้นทุน การคิดค่าตอบแทน  
การตรวจสอบข้อมูล เป็นต้น และที่สำาคัญ กระทรวงพัฒนาปศุสัตว์ของเมียนมา หรือ LBVD (Livestock 
Breeding and Veterinary Department) ซ่ึงร่วมกับโครงการฯ ฝึกอบรมอาสาพัฒนาด้านปศุสัตว์มาตั้งแต ่
แรกเริ่ม ยังมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองทักษะและความสามารถให้อาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งอาจไม่ได้มี 
การศึกษาสูง แต่ได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติจริง จนสามารถรักษาสัตว์และให้บริการด้านสัตวบาลได้ ส่งผลให้
อัตราการตายของสัตว์ลดลงอย่างมากและสุขภาพสัตว์ในพื้นที่โครงการฯ ดีขึ้น 

นอกจากนี้ ยังร ่วมกับชุมชนจัดตั้งกองทุนเพื่อเป ็นกลไกให ้ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรร ่วมกัน  
และตรวจสอบผลการดำาเนินงานของกองทุนที่ตั้งแล้ว เช่น ‘กองทุนนำ้า’ ที่แต่ละหมู่บ้านตกลงและกำาหนด 
อัตราการจ่ายร่วมกันตามกำาลังของชาวบ้านและขนาดของอ่างเก็บนำ้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ดูแลและซ่อมแซม 
อ่างเก็บนำ้าในอนาคต ‘กองทุนเซรุ่ม’ ที่ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนร่วมจ่ายเงิน เพื่อเป็นค่าบำารุงรักษาตู้เย็นพลังงาน
แสงอาทิตย์ และซื้อเซรุ่มแก้พิษงูในอนาคต และ ‘กองทุนยาเวชภัณฑ์’ ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าซื้อยาและ 
วัคซีนสำาหรับปศุสัตว์ในอนาคต นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้จัดตั้งร้านขายยาสัตว์บริเวณใกล้กับตลาดเยนันชอง  
โดยค่อยๆ ถ่ายโอนความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการเอง เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกให้กับอาสาพัฒนา และ
เพิ่มบทบาทให้คณะกรรมการหมู่บ้านในฐานะผู้ตรวจสอบกองทุนต่างๆ อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ภายในชุมชน

ในส่วนของธุรกิจเพื่อสังคม Happy Owl หลังจากเปิดตัวเข้าสู่ตลาดในเมียนมา พบว่ามีความท้าทายจากตลาด
ที่แตกต่างไปจากประเทศไทย ตอนนี้จึงอยู่ในช่วงพยายามปรับกลยุทธ์ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ราคา และ
ช่องทางจัดจำาหน่าย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงร่วมมือกับสถาบันอาหาร (National Food Institute) เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามากขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่โครงการ
163,702 ไร่ 
ครอบคลุม 29 หมู่บ้าน
ผู้รับประโยชน์
3,154 ครัวเรือน 
12,785 คน
ระยะเวลาด�าเนินโครงการ 
2554-ปัจจุบัน

ปัญหาตั้งต้น

ผลการพัฒนา: ชาวบ้านได้อะไร?

ยากจน หนี้สินครัวเรือน อัตราการตายของปศุสัตว์สูง คนตายจากการถูกงูกัด

พัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่น : 
อาสาพัฒนาชุมชน ที่ผ่านการอบรม
ด้านเทคนิคและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
68 คน

โครงการได้สร้างและ
ซ่อมแซมอ่างเก็บนำา้ 11 อ่าง

ชาวบ้าน 8,567 คน 
และปศุสัตว์ 11,170 ตัว มีนำ้าใช้

การเข้าถึงน�้า

เครื่องสูบนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ตัว 
เครื่องสูบนำ้าคันโยกมือ 17 ตัว

ก่อนเริ่มโครงการ
(2554) 

หลังเริ่มโครงการ
(ปัจจุบัน)

อัตราการตายของสัตว์

ลดการสูญเสียมูลค่ารวม 
12,734,644 บาท

7.13% 4.10%

แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำาชุมชน 
39 คน

เจ้าหน้าที่ดูแลกองทุน 
29 คน

รายได้ตอ่คนต่อปี

4,321 บาท

ก่อนปี 2554

14,073 บาท

ปี 2559

จากเดิมมีการปล่อยกู้แพะ 2,860 ตัว

รวมมูลค่า 5,973,000 บาท

ธนาคารแพะ
เป็นกองทุนหมุนเวียน

ปัจจุบันมีแพะในโครงการ  9,350 ตัว
ขายได้แล้ว  3,620 ตัว

ตู้เย็นพลังงานเเสงอาทิตย์ 
8 หมู่บ้าน
ช่วยผู้โดนงูกัดได้
84 ราย

กองทุนเซรุ่มแก้พิษงู

นำ้าไม่พอกิน พอใช้
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โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่
ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก และ
จังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก และจังหวัดเมืองสาด  
รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อยู่ในการพัฒนาระยะ “อยู่รอด” โดยในปี 2559 เน้นการดำาเนินงาน  
3 ด้าน ได้แก่ สาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร และการเพิ่มรายได้ครัวเรือน 

ในด้านการพัฒนาสาธารณสุข เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ ขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์  
สุขอนามัยขั้นพื้นฐานไม่เหมาะสม และยังพบการแพร่กระจายของวัณโรค โดยเฉพาะในเขตว้า โครงการฯ  
จึงเสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านในฐานะ “แม่ของชุมชน”  
ทำางานสาธารณสุขเชิงรุก ทั้งให้ความรู้และข้อมูลสุขภาพแก่ชาวบ้าน และเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ  
เก็บข้อมูลสุขภาพ เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานการณ์สุขภาพของชุมชน รวมถึงออกเยี่ยมและติดตาม 
ตัวผูป้ว่ย และให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายใต้การกำากับดูแลของพยาบาลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ของโครงการฯ อีกทั้งยังร่วมกับแพทย์และพยาบาลคัดกรองผู ้ป่วยวัณโรค และนำาส่งผู ้อยู ่ในกลุ ่มเส่ียง  
เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ 

ในด้านความมั่นคงทางอาหาร โครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนในชุมชน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแปลงผักโรงเรียน  
เพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลการปลูกผักเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและลดรายจ่าย
ในชุมชน ผ่านการเชื่อมโยงระหว่าง “แม่ นักเรียน และคุณครู” โดยคุณครูสอนนักเรียนปลูกและดูแล
ผักอย่างสมำ่าเสมอ เพาะกล้าผักและให้นักเรียนนำาไปปลูกที่บ ้าน โดยโครงการฯ สนับสนุนอุปกรณ์ 
ทีจ่ำาเป็น คณุครเูป็นผูน้ำากจิกรรมและลงพืน้ทีต่ดิตามแปลงผกัท่ีบ้านของนกัเรยีน นอกจากนี ้โครงการฯ ยงัส่งเสรมิ 
ให้ทุกครัวเรือน “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” ทำาเกษตรผสมผสาน รวมถึงเข้าไปให้คำาแนะนำาเรื่อง 
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การตั้งกลุ่มเกษตรกร และจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการเกษตรตามความต้องการ 
ของชาวบ้าน ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือนในพื้นที่อีกด้วย พร้อมกันน้ี โครงการฯ ยังจัดตั้งธนาคาร
ปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่กระดูกดำา แพะ เป็ด และปลา โดยมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และบริการรักษา 
โดยอาสาพัฒนาที่ได้รับการฝึกอบรมเน้นการปฏิบัติจริง ส่งผลให้อัตราการตายของปศุสัตว์ลดลงจากปี 2557  
เฉลี่ยร้อยละ 11.45 เหลือร้อยละ 2.97 ในปี 2559 

ในด้านการเพิ่มรายได้ โครงการฯ สร้างทางเลือกรายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเชื่อมโยงเกษตรกร 
กับตลาดรับซื้อผลผลิต ผ่านกิจกรรมการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้นในฤดูนา และ 
การปลูกพืชหลังนา ซึ่งเป็นพืชที่ตลาดต้องการเพื่อให้เกิดรายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ในช่วงฤดูแล้งปี 2559  
โครงการฯ สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 636 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.6 ของพ้ืนที่ทั้งหมดที่สามารถปลูกพืช 
หลังนาได้ และยังสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 1,622 รายในฤดูฝน นอกจากนี้ โครงการฯ ยังรับซื้อผลผลิตทาง 
การเกษตร เพือ่สร้างแรงจูงใจและความเชือ่ม่ันแก่เกษตรกรในการปลกูพชืทางเลอืก ได้แก่ งาขีม้้อน ก๋ง กาแฟ ปอสา  
ข้าวเปลือก ข้าวโพด และถั่วเหลือง โดยมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 1,532 คน

ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่โครงการ
153,000 ไร่ 
ครอบคลุม 56 หมู่บ้าน
ผู้รับประโยชน์
2,571 ครัวเรือน 
13,569 คน
ระยะเวลาด�าเนินโครงการ  
2556-ปัจจุบัน

โครงการฯ ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านที่ยากจนปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ กาแฟ มะม่วงหิมพานต์ ไก๋ และให้ข้าวสาร
เป็นค่าตอบแทนการดแูลพชืเศรษฐกจิในช่วงทีย่งัไม่มผีลผลติต่อเนือ่ง 3 ปี ซึง่ไม่เพยีงแต่จะสร้างรายได้ระยะยาว
ให้ชาวบ้านเหล่านีเ้ท่านัน้ ยงัเป็นการเพิม่พืน้ทีป่่าและสร้างความมัน่คงทางอาหารในปัจจบุนัให้ชาวบ้านทีย่ากจน
ด้วย ในปี 2559 มีชาวบ้านเข้าร่วม 168 ราย ข้าวสาร 3,756 กิโลกรัม รวมยอดการปลูกป่าเศรษฐกิจระหว่าง
ปี 2557- 2559 จำานวน 3,222 ไร่ 610 ราย

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังส่งเสริมกลุ่มหัตถกรรมชุมชนและเชื่อมโยงตลาดเพื่อรองรับชิ้นงานหัตถกรรมท้องถิ่น 
ได้แก่ กลุ่มเสื่อตองอ่อนไทใหญ่ และกลุ่มตระกร้าสานไม้ไผ่ลาหู่ รวม 21 ราย

ยากจน ข้าวไม่พอกิน เป็นวัณโรค มาลาเรีย อัตราการตาย
ของปศุสัตว์สูง

พื้นที่เสี่ยง
ปัญหายาเสพติด

ปัญหาตั้งต้น

ผลการพัฒนา: ชาวบ้านได้อะไร?

รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 
เฉลี่ยร้อยละ 69.23

อัตราครัวเรือนที่มีข้าวไม่เพียงพอ
ต่อการบริโภคลดลง

36,200 บาท

29.35 %

13.67 %

86.82 %

5.81 %

86.85 %

2.62 %

80.59 %

34,200 บาท
49,500 บาท
71,500 บาท

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2557

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2559

ปี 2559

ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงได้รับการรักษา มีการป้องกัน 
โรคระบาดในชุมชนและ อสม. ได้คดักรองผูอ้ยูใ่นกลุม่เสีย่ง 
ในหมู่บ้านทั้ง 56 หมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วม 2,501 ราย

(คิดเป็นร้อยละ 18.42 ของจำานวนประชากร) 

ติดตามและหายจากโรค อยู่ระหว่างการรักษา

อัตราการตายของสัตว์ลดลง

อัตราครัวเรือนอยู่ใต้เส้นระดับความยากจนลดลง

ผู้ป่วยในความดูแลทั้งหมดในพื้นที่ 
รวม 89 ราย

14 ราย 75 ราย

(2557)

11.45%
(2559)

2.77%

34 รายงานประจำาปี 2559 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการขยายผล 35



โครงการขยายผลในวงกว้าง

การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน...จากการด�าเนิน

โครงการพัฒนาในพื้นที่ สู ่การเป็นผู้น�าทางความคิดและ 

การปฏิบัติ เพื่อให ้ค�าปรึกษา ถ่ายทอด และเผยแพร่ 

ศาสตร์พระราชาในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  

พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคมวงกว้างให้น้อมน�า 

ศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ ในบริบทที่หลากหลาย เพื่อน�าพา

สังคมและประเทศชาติสู่ความยั่งยืน



ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม 

1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการส่งเสริม
ธุรกิจเพื่อสังคม โดยผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม 
แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพิจารณาคำาขอหนังสือ
รบัรองกิจการเพือ่สงัคม รวมถงึเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย
กว่า 25 องค์กรในระยะเริ่มต้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคม และสร้างเครือข่ายเพื่อความ 
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสังคม/สิ่งแวดล้อมต่อไป 
ในอนาคต

2. การสร้างภาคีเครือข่ายผู ้ประกอบการธุรกิจเพื่อ 
สังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคม
และขยายผลกระทบเชิงบวกทางสังคมในวงกว้าง เช่น  
การริเริ่มความร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา- 
อภัยภูเบศรในการถอดองค์ความรู ้สมุนไพรภูมิปัญญา
ชนเผ่าในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย  

จากบทเรียนและประสบการณ์การท�าธุรกิจเพื่อสังคมที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เกือบ 30 ปี 
ในปี 2559 นี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงมุ่งเสริมสร้างบทบาทการเป็นผู้น�าด้านธุรกิจเพื่อสังคม
ในประเทศไทยและการสร้างภาคีและพันธมิตร เพื่อพัฒนาให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมรายอื่นๆ
หรือเพิ่มประสิทธิภาพโดยหวังว่าจะน�าไปสู่ประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง ทั้งนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
มี 3 กลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม คือ 

เพื่อรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมอันมีค่าของชนเผ่าต่างๆ และ
พัฒนาศักยภาพและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ทางเลือกต่อไปในอนาคต

3. การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมใหม่และพัฒนาช่องทาง 
การตลาด โดยในปี 2559 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คัดเลือก 
กลุ่มเกษตรกร 7 กลุ่ม ใน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 
เชยีงใหม่ พะเยา ร้อยเอด็ สรุนิทร์ ยโสธร และอบุลราชธานี 
ที่มีคุณสมบัติ ความพร้อม และความต้องการที่จะ 
ร่วมดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคม ‘ข้าวอินทรีย์’ และร่วม
กันพัฒนาแบรนด์ชื่อ Hello โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  
เป็นตัวกลางและพัฒนาช่องทางการตลาดให้ ส่งผลให้
เกษตรกร 875 ครอบครัวได้ราคารับซื้อที่เป็นธรรม 
มากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 เมื่อเปรียบ
เทียบกับการผลิตข้าวในระบบปกติ ทั้งนี้ ยังมีส่วนต่าง
จากการจำาหน่ายข้าวระยะทดลอง จำานวน 276,400 บาท 
เพื่อนำาเข้าสู่กองทุนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ต่อไป

การสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มุ่งเปิดโลกทัศน์ สร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนปรับทัศนคติ ผ่านการ 
มปีระสบการณ์ตรง เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจ และสร้างสรรค์สงัคมทีส่ขุสงบบนพืน้ฐานความเข้าใจ
เพือ่ลดช่องว่างโดยเฉพาะทางความคดิความเข้าใจและความเหลือ่มล�า้ระหว่างสงัคมเมอืงและสงัคม
ชนบท

ในปี 2559 มีกิจกรรมสำาคัญ ดังนี้

โครงการ “คนยืนได้ ไม้ยืนต้น” จัดขึ้นระหว่างวันที่  
18-22 พฤษภาคม 2559 สืบเนื่องจากความตื่นตัวของ
สังคมในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและเขา 
หัวโล้นทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดน่าน มูลนิธ ิ
แม่ฟ้าหลวงฯ จึงนำาผู้มีอิทธิพลทางความคิด ผู้ที่ต้องการ 
สร้างการเปลี่ยนแปลง และผู้ท่ีมีช่องทางในการส่งต่อ 
ความคิดสู่สังคม เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดน่านและจังหวัด
เชียงราย เพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของมูลนิธ ิ
แม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อเดินป่าสำารวจเขาหัวโล้น ต้นแม่นำ้าน่าน 
และพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ และเรียนรู้หัวใจของการ 
“ปลูกป่า ปลูกคน” ตามตำาราแม่ฟ้าหลวง โดยผู้เข้าร่วม
แต่ละคนเผยแพร่ความเข้าใจจากกิจกรรมนี้ผ่านช่องทาง
ของตนเอง อาท ิรายการข่าวของสถานโีทรทศัน์ช่องต่างๆ
และสื่อออนไลน์

โครงการค่ายเด็กใฝ่ดี “เปิดใจ กาย ซึมซับความงาม
ของธรรมชาติที่แท้จริง” โดยในปี 2559 จัด 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนตุลาคม และอีก 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์  

ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน  
เพื่อเปิดประสบการณ์ตรงที่มีคุณภาพในโลกธรรมชาติ 
และในวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู ่กับป่า ให้กับเด็กใน 
เมืองใหญ่ ซ่ึงเป็นเด็กที่มีโอกาสและมีศักยภาพในการ 
เป็นผู้นำาของสังคมในอนาคต แต่ใช้ชีวิตอย่างจำากัดอยู่ 
ในเมือง ในยุคดิจิตัลที่ทุกอย่างรวดเร็วแต่ขาดการ 
เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสังคมอื่น รวมถึงความเป็นจริง
ในโลก จากการประเมนิของผูป้กครองพบว่า เดก็มทีศันคติ 
ทีเ่ปลีย่นไป ลดทฐิ ิเกดิความประทบัใจ เข้าใจ และสามารถ
เชื่อมโยงธรรมชาติและสิ่งต่างๆ ในโลกได้

งานปั่นดอยตุงครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ- 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 เพื่อน้อมรำาลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม-
ราชชนนี ใช้เส ้นทางเริ่มจากศูนย์ผลิตและจำาหน่าย
งานมือ ตำาบลห้วยไคร้ อำาเภอแม่สาย ถึงพระตำาหนัก 
ดอยตุงรวมระยะทางประมาณ 12.5 กิโลเมตร โดย
ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายนักปั่นผ่านทาง Face-
book เพจปั่นดอยตุง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 2,859 คน 
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มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต

เพื่อเผยแพร่บทเรียนจากการน�าศาสตร์พระราชาและการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง
มาพัฒนาโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นที่ขยายผลอื่นๆ และเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนา 
ที่ย่ังยืนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ และจุดประกายให้เกิดผู้น�าความเปลี่ยนแปลง
ที่สามารถน�าองค ์ความรู ้ ไปขยายผลต ่อไป ในสังคม มูลนิธิแม ่ฟ ้ าหลวงฯ จึงริ เริ่ม 
“มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” ซึ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้
ผู ้สนใจจากภาคส่วนต่างๆ เรียนรู้จากห้องเรียนภาคสนามและชุมชนในพื้นที่ จนถึงลงมือ
ปฏิบัติจริง

ในปี 2559 จัดหลักสูตรศึกษาดูงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย
และผู้เยี่ยมชมที่สนใจซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน องค์กร สถาบันการศึกษา และส่ือมวลชนที่
สนใจ จำานวน 252 คณะ  รวมทั้งสิ้น 8,783 คน จำาแนก
เป็นคณะจากในประเทศ 217 คณะ และคณะจากต่าง
ประเทศ 35 คณะ

โดยมีคณะสำาคัญจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่าง
ประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัสงขลา-
นครินทร์ และสถานศึกษาใกล้พื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โรงเรียนจุฬา- 
ภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ โครงการ 
พัฒนาดอยตุงฯ สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ เช่น  
Tokyo University Kaio University Osaka Prefecture  
University ประเทศญี่ปุ ่น Universiti Teknologi  
Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ Indiana University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น สถาบันฝึกอบรม เช่น 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ Japan-America Institute 
of Management Science (JAIMS) ซึง่มหีลกัสตูรต่อเนือ่ง
ร่วมกันกว่า 5 ปี

จากหน่วยงานราชการ เช่น สำานักงานสภาความมั่นคง 
แห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสำานักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน เช่น บริษัทประชารัฐ 
รกัสามคัค ีบรษิทั พทีที ีแอลเอน็จ ีจำากดั บรษิทั ป่าสกัฮลิล์ 
(เบทาโกร) จำากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงผลกำาไร เช่น มูลนิธิ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มูลนิธิ Teach for  
Thailand และ Tabina Foundation จากประเทศอนิโดนเีซยี 
รวมถึงต้อนรับคณะบุคคลสำาคัญ เช่น เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเยอรมันและเกาหลีประจำาประเทศไทย ผู้แทน
จากไนจีเรียและกานา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเนปาล 
ผู้แทนรัฐบาลอินเดีย เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่มีชีวิตยังจัดหลักสูตรระยะยาว เพ่ือปลูก
ฝังทัศนคติ ตลอดจนทักษะเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตร
นกัศกึษาฝึกงานนานาชาต ิระยะเวลา 2 เดอืน (มถินุายน - 
กรกฎาคม 2559) มีผู้สมัคร 70 คน จาก 46 มหาวิทยาลัย
ใน 11 ประเทศ คัดเลือกเหลือ 8 คน เป็นชาวต่างชาติ 
4 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย และชาวไทย 4 คน จาก  
3 มหาวทิยาลยั เพือ่ทำางานใน 2 โครงการ คอื 1. โครงการ
ศกึษาความเป็นไปได้การขยายช่องทางการขายข้าวอนิทรีย์ 
และ 2. โครงการศึกษาและทดลองการย้อมสีธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร 

และชุมชน โดยนักศึกษาสามารถนำาหลักการพัฒนา 
ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มาผนวกกับความรู้วิชาการและ
ภมูปัิญญาในท้องถิน่เพือ่ใช้ในการปฏบิตังิานได้ด ีจนเกิดผล
งานทีเ่ป็นรปูธรรม พร้อมถอดบทเรยีนเป็นคูมื่อการปฏบิตัิ
งาน และนำาเสนอต่อเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  
และตัวแทนชุมชนด้วย 

นอกจากนี้ ยังจัดหลักสูตรนักปฏิบัติการพัฒนา ระยะเวลา 
2 เดอืน เพือ่อบรมอาสาพฒันาของสถาบนัส่งเสรมิกจิกรรม
พัฒนาปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เพื่อไป
ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน 42 คน โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน กระบวนการทำางานในพื้นที่ พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณสมบัติ
เหมาะสม และพร้อมที่จะร่วมกับชุมชนหาปัญหาและ 
ความต้องการที่แท้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
และยั่งยืน 

รายงานสรุปคณะแยกประเภท (แสดงภาพรวม)

หนวยงานภายใน

สถาบันการศึกษา

สื่อมวลชน

หนวยงานรัฐ สถาบันการฝกอบรม
คายเยาวชน

บุคคล

องคกรระหวางประเทศ
องคกรบริหารสวนทองถิ�น

บริษัทเอกชน

มูลนิธิ/องคกรไมเเสวงหากำไร/องคกรมหาชน

22.75%

26.27%16.86%

6.66%

0.78%

1.18%

1.18%

2.75%

2.35%

7.06%
12.16%
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การเข้าร่วมและจัดการประชุมสัมมนา
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

การประชุมนานาชาติ ICAD 2 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำานักงานป้องกัน
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Offif ice on Drugs and Crime : UNODC) และรัฐบาล 
เยอรมนี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศ
ครัง้ที ่2 เพ่ือผลกัดันแนวปฏบิตัสิหประชาชาตว่ิาด้วยการพฒันาทางเลอืก 
สู ่การปฏิบัติ (International Seminar Workshop on the  
Implementation of United Nations Guiding Principles on  
Alternative Development 2 : ICAD 2) เพือ่การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
อย่างยัง่ยืนตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”  ทีส่ามารถนำาไปปฏบิติัจรงิ
ตามทีเ่หน็ได้ในประเทศไทยและเมยีนมา ทัง้นี ้มผีูเ้ข้าร่วม 176 คน จาก 
40 ประเทศ ทั้งผู้แทนภาครัฐ นักวิชาการ NGOs หน่วยงานการเงิน
ระหว่างประเทศ ภาคเอกชน ชาวบ้านที่ปลูกพืชยาเสพติด ครอบคลุม 
ทุกทวีป ระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2558 ณ โครงการพัฒนา 
ดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก และจังหวัดเมือง
สาด รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกรุงเทพมหานคร

การประชุม Asian Informal Drug Policy Dialogue ครั้งที่ 7 เพื่อ
หารือเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำาภูมิภาคเอเชีย 
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมนี (GIZ) และ Transnational Institute (TNI) เมื่อวันที่ 5-6 
มกราคม 2559 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา การประชุม
ประกอบด้วยผู้แทน 48 คน จากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และ
ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาข้อเสนอสู่กระบวนการทบทวนเป้าหมายการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของโลก (UNGASS 2016) ทัง้นี ้ม.ล. ดศิปนดัดา 
ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับเชิญให้
รายงานผลจากการประชุม ICAD 2 ต่อที่ประชุมทราบร่วมกัน

การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 59 คณะผู้แทนมูลนิธิ 
แม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับเชิญให้ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด  
สมัยที่ 59 (Commission on Narcotic Drugs- CND) ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อวันที่ 14 - 21 มีนาคม 2559 ในฐานะ 
ผู้แทนไทยในการผลักดันร่างข้อมติเรื่อง ‘Promoting the Implemen-
tation of the United Nations Guiding Principles on Alternative  
Development’ ในการประชุมนี้ มูลนิธิฯ ยังร่วมกับสำานักงานป้องกัน
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) 
รัฐบาลเยอรมนี และรัฐบาลโคลอมเบีย จัดการประชุมคู่ขนาน (Side 
Event) ในหัวข้อ ‘Alternative Development: Framing the  
Post-UNGASS Agenda’ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม กว่า 120 คน 
ผู้แทนมูลนิธิฯ ได้เน้นยำ้าถึงความสำาคัญของการร่วมมือกับภาคธุรกิจ
ในการดำาเนินโครงการพัฒนาทางเลือก เนื่องจากความยั่งยืนของการ
พัฒนาทางเลือกจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดได้ และภาคธุรกิจในปัจจุบันก็มุ่งหาสินค้าคุณภาพที่มีเรื่องราว 
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าเช่นกัน

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติด
โลก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ร่วมในคณะผู้แทนรัฐบาลไทยในการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก 
(United Nations General Assembly Special Session on Drugs -  
UNGASS 2016) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวัน
ที่ 19-21 เมษายน 2559 เพื่อร่วมทบทวนเป้าหมายการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโลก และ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะ
กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นผู้แทนระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
เข ้าบรรยายพิเศษกับผู ้นำาประเทศจากทุกทวีป ในการประชุม  
Roundtable on Alternative Development และการประชุมกลุ่มย่อย 
หัวข้อ “Alternative Development: New Approaches and Key  
Elements for the Post - UNGASS framework”

การประชุม ‘Brandenburg Forum on Drugs and Development’  
ครั้งที่ 1 ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้าร่วมการประชุม ‘Brandenburg Forum 
on Drugs and Development’ คร้ังที่ 1 ณ เมืองแบรนเดนเบิร์ก 
ประเทศเยอรมนี จัดขึ้นโดยรัฐบาลเยอรมัน ระหว่างวันที่ 11-13 
กรกฎาคม 2559 โดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ UNODC หน่วยงานด้าน
การพัฒนาเยอรมัน GIZ และหน่วยงานวิจัย Transnational Institute  
ซึ่งเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อทบทวนผลการประชุม
สมชัชาสหประชาชาตสิมัยพเิศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS 
2016) และหารือแนวทางการเตรียมการจัดทำาแผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโลกฉบับใหม่ในปี 2562 

ในปี 2559 มีกิจกรรมส�าคัญ เพื่อเผยแพร่
ศาสตร ์พระราชาและการพัฒนาตามต�ารา
แม่ฟ้าหลวง ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจริงและ
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ไปสู่ผู้ก�าหนดนโยบาย 
ให้เกิดความเข้าใจ ตระหนัก และน�าไปปรับใช ้
ผ่านการประชุม สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้
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สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและเงินฝากธนาคารสำาหรับโครงการพิเศษ
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

394,033,260

29,748,876

595,208,833

155,559,810

28,186,184

166,393,274 

3,742,703

16,321,415

1,389,194,355

13,750,000

305,000,000

237,922,697

375,000

11,928,915

568,976,612

1,958,170,967

100,817,314

38,356,867

794,278,000

394,171,268

26,807,149

170,508,071

2,629,560

14,146,895

1,496,715,124

13,750,000

295,000,000

262,719,926

-

11,894,811

583,364,737

2,080,079,861

สินทรัพย์
(บาท)

30 กันยายน

2559 2558

หนี้สินเเละทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

เงินสนับสนุนโครงการพิเศษ

ทุนสะสม
ทุนสะสม
ทุนสำารองเงินสนับสนุนโครงการ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
รวมทุนสะสม

รวมหนี้สิน เงินสนับสนุนโครงการพิเศษและทุนสะสม

29,596,422

5,746,815

49,004,294

5,790,070

90,137,601

90,137,601

195,133,204

1,474,597,416

200,000,000

(1,697,254)

1,672,900,162

1,958,170,967

1,489,726,249

-

(1,966,553)

1,487,759,696

2,080,079,861

43,887,844

4,080,547

40,760,949

2,393,515

91,122,855

91,122,855

501,197,310

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

(บาท)

30 กันยายน

2559 2558

506,277,381

32,540,888

37,333,229

28,355

248,818,160

824,998,013

196,047,924

161,338,105

282,740,817

604,126,846

184,871,167

487,229,391

69,700,834

33,059,886

533,634

174,975,828

765,499,573

215,129,144

175,500,618

323,909,902

714,539,682

50,959,891

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
เงินรับบริจาค
รายได้จากการลงทุน
เงินชดเชยจากการประกันภัย
รายได้อื่น
รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายเเละต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายเเละบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
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ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 
ค่ายเด็กใฝ่ดี รุ่นที่ 3-5 “เปิดใจ กาย ซึมซับ
ความงามของธรรมชาติที่แท้จริง” สำาหรับ
เด็กอายุ 9 -12 ปี ที่อาศัยอยู่ในเมือง เพื่อ 
เป ิดประสบการณ์ให ้รู ้จักความงามและ 
ผจญภัยในห้องเรียนธรรมชาติ ซึมซับวิถีชีวิต 
“คนอยู่กับป่า” ในช่วงปิดภาคเรียน

19 - 24 พฤศจิกายน 2558 
การประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 (ICAD 2) เพื่อ
ผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว ่าด ้วย 
การพัฒนาทางเลือกสู ่การปฏิบัติ ระหว่าง 
วนัที ่19-24 พฤศจกิายน 2558 ณ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา จังหวัดเชียงราย และ
กรุงเทพมหานคร 

21-25 ตลุาคม 2558 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช-
กมุาร ี เสดจ็พระราชดำาเนนิไปยงัศนูย์การค้า-
สยามพารากอน ทรงเปิดงาน “คิดถึง... 
สมเด็จย่า” ครั้งที่ 19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีในโอกาส
วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ ภายในงานจดัตาม
แนวคิด “20 ปี...เราไม่ลมื”  

25 ตุลาคม 2558
งานป่ันดอยตงุครัง้ที ่13 เพือ่น้อมรำาลกึในพระ
มหากรุณาธิคุณในโอกาสเดือนพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

28 พฤศจิกายน 2558 – 31 มกราคม 2559  
งานสีสันดอยตุงครั้งที่ 2 ในแนวคิด “สีสัน 
สืบสาน บันดาลใจ” ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 
และวันหยุดยาว เพื่อเปิดตลาดให้ชุมชน 
ได้ทดลองทำาธุรกิจ และยกระดับการเป็น
เจ้าของกิจการ นำาไปสู่การยกระดับดอยตุง 
ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

4 เมษายน 2559
ม.ร.ว. ดศินดัดา ดศิกุล ประธานคณะกรรมการ 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รับมอบรางวัล “The 
Thomas Hart Benton Mural Medallion” จาก 
Michael A. McRobbie อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
อนิดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในฐานะศิษย์
เก่าดีเด่น ที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
อุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ทำางานด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตลอดชีวิต 
การทำางาน

4 มีนาคม 2559
ดร. กฤษณ์ เย็นสุดใจ ดีไซเนอร์ของแบรนด์
ดอยตุงได้นำาผ้าทอจากฝีมือชาวบ้านดอย-
ตุง มาออกแบบคอลเล็คชั่น The Savage 
Guardian ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพ
ทหารรักษาพระองค์ เพื่อสื่อถึงการพัฒนา
ในปัจจุบัน ที่ชุมชนดอยตุงเป็นผู้พิทักษ์ป่า  

สรุปเหตุการณ์
ปี 2559

9 เมษายน 2559
ท่านผู ้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นประธานเปิดงาน 
“นิทรรศการ 20 ปีเราไม่ลืม” ในปีครบรอบ 
การสวรรคตของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรม- 
ราชชนนี โดยเนื้อหานิทรรศการถ่ายทอด 
พระราชจริยวัตร พระราชปณิธาน ผ่าน
ศิลปะจัดวางที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จาก
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

18-22 พฤษภาคม 2559
โครงการคนยืนได้ ไม้ยืนต้น ที่นำาคนรุ่นใหม่ 
ทั้งนักเล่าเรื่อง ผู้มีอิทธิพลทางความคิด และ
ผู้ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง จำานวน  
30 คน ลงพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัด
เชียงราย เพื่อให้เห็น สัมผัส และเข้าใจสาเหตุ
ที่แท้จริงของการเผาป่า และทำาไมป่าน่าน 
ถึงหายไป

10 -12 กรกฎาคม 2559
มูลนิธิแม่ฟ ้าหลวงฯ จัดการศึกษาดูงาน
โครงการปลูกป่าฯ จังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้า
ร่วมจาก 18 หน่วยงาน อาทิ สำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้
องค์กรที่มาศึกษาดูงานนำาองค์ความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในพื้นที่โครงการของตน รวมทั้งเพื่อ
แสวงหาความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ “ประชา
รัฐ” เพื่อการ “ปลูกป่า ปลูกคน” ตามนโยบาย
ของรัฐบาล

28 กรกฎาคม 2559
ม.ล. ดศิปนดัดา ดศิกลุ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มลูนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ เข้าร่วมเสวนาใน
หวัข้อ “Sustainable consumption reform the 
next growth” ภายในงาน SET Social Impact 
Day 2016 

29 กรกฎาคม 2559
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ ้าพัชรกิติ- 
ยาภา เสด็จฯ เป็นองค์ประธานการเปิด
กิจกรรมการนำาแนวทางการพัฒนาทาง
เลือกมาปรับใช้กับผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการ 
“กำาลังใจ” โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้
จัดการศึกษาดูงานและพูดคุยแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้ต้องขังและชุมชนดอยตุง เพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจในการนำาหลักคิดไปปรับใช้

20 สิงหาคม 2559
นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำานวย-
การศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์การทำางานที่ทำาให้รู ้
และเข้าใจโลก 2 โลกที่เชื่อมโยงกัน บนเวที 
TEDxBangkok 2016: LEARN UNLEARN 
RELEARN

21-30 กนัยายน  2559 
กิจกรรมพิ เศษให ้พันธมิตรของดอยตุง 
DoiTung & Friends ได้แก่ ตือ-สมบัษร  
ถิระสาโรช ออกาไนเซอร์ กุลวิทย์ เลาสุข-
ศรี กูรูแฟชั่น และเชอร์รี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ 
นักแสดงสาวร่วมกับทีมช่างฝีมือจากดอยตุง
รังสรรค์ผลงานคอลเล็คชั่นพิเศษ
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