
มููลนิิธิิแมู่ฟ้า้หลวง ในิพระบรมูราชูปูถััมูภ์์ 1

2563
รายงานประจำำาปี



สมเด็็จำพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี หรอื สมเด็็จำย่า 
ทรงกอ่ตั�ง ม่ลู้นิธแิม่่ฟ้า้หล้วง ในพระบัรม่ราชปูถััม่ภ์ ์

โดยพระราชทานพระราชทรพัย์ส่ืวนพระองค์ ์100,000 บัาท เม่่�อวันท่� 29 เม่ษายน 2515 
เพ่�อแกป้ญัหา "เจ็บั จน ไม่่รู"้ ของประชาชน



พระบาทสมเด็็จำพระบรมชนกาธิเิบศร มหาภููมิพลอด็ลุยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม่ให้ 

สมเด็็จำพระกนิษฐาธิริาชเจ้ำา กรมสมเด็็จำพระเทพรตันราชสดุ็าฯ สยามบรมราชกมุารี
เปน็นายกกิตติม่ศักัดิ� เม่่�อป ี2539 จนปจัจุบััน 

พระองค์ยั์งค์งทรงงานส่ืบัทอดพระราชปณิธานของสืม่เด็จย่าอย่างตอ่เน่�อง
 เพ่�อสืรา้งประโยชน์ให้กับัประชาชนแล้ะสืรา้งแรงบัันดาล้ใจให้ค์นรุน่ใหม่่

เปน็พล้เม่่องท่�ม่่ค์วาม่รบััผิิดชอบัตอ่สัืงค์ม่ 



ปีี 2563 เปี็นปีีแห่่งการทดสอบความสามารถในการปีรับตััวของ

มนุษย์์อย์่างแท้จริง การระบาดของเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ซึ่่�งเริ�มจากเม้องอ่่ฮัั่�น มณฑลห่่เปี่ย์ ปีระเทศจีนนั�น แพร่กระจาย์กลาย์เปี็น 

การระบาดทั�วโลก ส่งผลกระทบอันย์ิ�งให่ญ่่ที�ไม่เคย์เกิดข่�นมาก่อนในรอบ 

100 ปีีที�ผ่านมา ทำาให่้มนุษย์์ขาดการปีฏิิสัมพันธ์์ การเดินทางถ่กตััดขาด 

กิจการห่ย์ดุชื้ะงกั ห่ลาย์ธ์รุกจิตัอ้งเผชื้ญิ่ปีญั่ห่าให่ญ่ท่ี�สง่ผลกระทบโดย์ตัรง

ตัอ่ปีระชื้าชื้นที�ห่าเช้ื้ากนิคำ�าทกุห่วัระแห่ง เราเห็่นคนทำางานในเมอ้งเดินทาง

กลบับา้นที�ชื้นบท และได้เรีย์นร้่ว่าวิถชีีื้วติัที�เกบ็กนิได้สามารถลดความเสี�ย์ง

และปีระทังความอย่่์รอดได้

สิ�งนี�ทำาให่้ผมฉุุกคิดถ่งพระราชื้กระแสรับสั�งของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชื้นกาธ์ิเบศร มห่าภู่มิพลอดุลย์เดชื้มห่าราชื้ บรมนาถบพิตัร  

ความว่า “...วิิถีีทางดำำาเนิินิของบ้้านิเมืืองและประชาชนิโดำยท่�วิไปมืีควิามื

เปลี�ยนิแปลงมืาตลอดำ เนืิ�องมืาจากควิามืวิิปริตผัน่ิแปรของวิิถีแีห่ง่เศรษฐกิจ 

สั่งคมื การเมืือง และอื�นิๆ ของโลก ยากยิ�งที�เราจะห่ลีกเลี�ยงให้่พ้้นิได้ำ  

จึงต้องระมื่ดำระวิ่ง ประค่บ้ประคองต่วิเรามืากขึ�นิ โดำยเฉพ้าะในิเรื�องการ

เป็นิอย่่โดำยประห่ย่ดำ เพ้ื�อที�จะอย่่ให่้รอดำและก้าวิห่นิา้ต่อไปไดำ้โดำยสัวิส่ัดำี...” 

และพระราชื้ดำารัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนี ความว่า  

“...ให่้ร่้จก่ใช้ลาภยศ สัิ�งสัมืมืติที�มืีอย่่ตามืสัถีานิะ จ่งห่วิะชีวิิตในิแต่ละช่วิง 

ช่วิยเห่ลือผั่้อื�นิให่้พ้น้ิทุกข์....”

ในเวลาปีกตัิ เราอาจจะคิดถ่งพระราชื้กระแสรับสั�งเห่ล่านี�น้อย์

และ     

เปี็น

เราควรเปีลี�ย์นวิกฤตันี�เปี็นโอกาสในการสร้างฐานรากของปีระเทศให่้มั�นคง ด้วย์การพัฒนาปีัจจัย์พ้�นฐาน สร้างความเจริญ่ให่้กระจาย์ 

ไม่กระจุก และน้อมนำาปีรัชื้ญ่าการพัฒนาที�เน้นปีระชื้าชื้นเปี็นศ่นย์์กลางให้่เกิดข่�นอย์่างเปี็นร่ปีธ์รรม โดย์เริ�มจากนำ�าห่ร้อระบบชื้ลปีระทาน 

มุ่งเน้นการทำาให้่เล็ก ด้วย์แรงงานท้องถิ�น สร้างความเปี็นเจ้าของ ถ่าย์ทอดองค์ความร้่ส่่ชืุ้มชื้น เพ้�อปีระชื้าชื้นจะได้ด่แลรักษาได้โดย์พ่�งพา 

ภูาครัฐให่้น้อย์ลง เน้นการพัฒนาสร้างธ์ุรกิจขนาดย์่อม และสิ�งที�ขาดไม่ได้ ค้อ การรักษาสมดุลระห่ว่างการใชื้้และการอนุรักษ์ทรัพย์ากร 

เพราะแม้ปีัญ่ห่าโควิด-19 จะห่มดไปี มนุษย์ก็์ย์ังตั้องเผชิื้ญ่การเปีลี�ย์นแปีลงของสภูาพอากาศ (Climate Change) ที�น่ากลัวกว่าห่ลาย์เท่านัก 

สิ�งที�เกิดข่�นในปีี 2563 ย์ำ�าเตั้อนให่้เราทุกคนตัระห่นักว่าการเติับโตัของทุนนิย์มที�คำาน่งถ่งความก้าวห่น้าโดย์ไม่คำาน่งถ่งความสมดุล 

ทางสังคม และสิ�งแวดล้อมนั�นไม่ใชื้่วิถีที�ย์ั�งย์น้ ทั�งย์ังตัอกย์ำ�าให่้ม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวง ในพระบรมราชื้่ปีถัมภู์เชื้้�อมั�นย์ิ�งกว่าเดิมว่า ภูารกิจขององค์กร

ในการสร้างความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล้อมตัามแนวพระราชื้ดำาริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนีเปี็นคำาตัอบที�ถ่กต้ัอง 

และมีความเร่งด่วนย์ิ�งกว่าที�เคย์มา

หม่อมราชวงศดิ์็ศนัด็ด็า ดิ็ศกลุ
ประธานกรรม่การ

ม่ลู้นิธแิม่่ฟ้า้หล้วง ในพระบัรม่ราชปูถััม่ภ์์

สารจำากประธิานกรรมการ

ห่ร้ออาจจะไม่ตัระห่นักว่าพระราชื้กระแสรับสั�งนี�สอดคล้องกับเวลา

ความเจริญ่ในปีจั จุบนั เพีย์งใด แตัใ่ นชื้่วงเวลาวิกฤตัเชื้น่ นี� เราเห่น็ แล้ววา่  ปีรัชื้ญ่าเศรษฐกิจพอเพีย์งที�ทั�งสองพระองค์ทรงเนน้ ย์�ำาอย์่่เสมอนัน
สัจธ์รรมที�ใชื้้ได้ทุกยุ์คทุกสมัย์



วิกฤตัการณ์โรคตัิดเชื้้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที�เริ�มข่�น

ตัั�งแตั่เดอ้นมกราคม 2563 ส่งผลกระทบตั่อเศรษฐกิจและสังคมอย์่างทันที

ทันใด และย์ิ�งทวีความรุนแรงข่�นส้บเน้�องจากปีัญ่ห่าเชิื้งโครงสร้างที�ซ่ึ่อน

เร้นในสังคมไทย์มาย์าวนาน อาทิ การกระจุกตััวในสังคมเม้อง ความ 

เห่ล้�อมลำ�าทางราย์ได้ การพ่�งพิงราย์ได้จากต่ัางชื้าตัิมากเกินไปี เปี็นต้ัน  

บ่งบอกถ่งความจำาเปี็นอย์่างย์ิ�งย์วดในการสร้างความแข็งแกร่งให่้ภูาค

กสิกรรม อันเปี็นรากฐานและต้ันทุนอันลำ�าค่าของปีระเทศไทย์

เปี้าห่มาย์ในการดำาเนินงานเสมอมาของม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวง  

ในพระบรมราช่ื้ปีถัมภ์ู คอ้ การพฒันาศกัย์ภูาพคนและสร้างความเข้มแขง็

ให้่ชุื้มชื้นในชื้นบท เพ้�อให้่เขาช่ื้วย์เห่ล้อตััวเองได้ พร้อมรับความเปีลี�ย์นแปีลง 

ตัามแนวพระราชื้ดำาริเศรษฐกิจพอเพีย์งที�มีห่ลักสำาคัญ่ ค้อ “ความพอ

ปีระมาณ” “ความมีเห่ตัุมีผล” และ “มีภู่มิคุ้มกันที�ดีในตััว” ซึ่่�งถ้อเป็ีนการ

ปี้องกันปีัญ่ห่าที�ตั้นเห่ตุั ด้วย์เราไม่สามารถสกัดกั�นภูัย์พิบัตัิใดได้ตัลอดไปี 

ในช่ื้วงวิกฤตัโควิด-19 ชุื้มชื้นดอย์ตุังรวม 29 ห่ม่่บ้านในพ้�นที�

โครงการพัฒนาดอย์ตุัง (พ้�นที�ทรงงาน) อันเน้�องมาจากพระราชื้ดำาริ 

แสดงความเข้มแข็งในการกำาห่นดระเบีย์บการคัดกรองเช้ื้�อโควิด-19  

ของแต่ัละห่ม่่บา้น โดย์เฉุพาะห่ลาย์แห่ง่ที�มพีรมแดนติัดกบัปีระเทศเมีย์นมา 

ก็มีการขอความร่วมม้อและบังคับใชื้้มาตัรการเข้มงวดสอดคล้องกับ

นโย์บาย์รัฐและจังห่วัด ส่งผลให่้ตัลอดปีี 2563 คนดอย์ตุังที�อย่่์ในพ้�นที�  

6,287 คนไม่มีผ่้ตัิดเชื้้�อโควิด-19 เลย์แม้แตั่คนเดีย์ว 

ส่วนโครงการพัฒนาทางเล้อกเพ้�อชื้ีวิตัความเปี็นอย์่่ที�ย์ั�งย์้นไทย์-เมีย์นมาที�ม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวง ในพระบรมราช่ื้ปีถัมภู์ดำาเนินงานอย์่่ใน 

รฐัฉุาน ปีระเทศเมยี์นมาตัั�งแต่ัปี ี2561 เปีน็ตัน้มา การจำากดัการเดินทางในปีทีี�ผา่นมาทำาให้่เจา้ห่น้าที�ของมล่นิธิ์แม่ฟ้า้ห่ลวง ในพระบรมราช่ื้ปีถัมภ์ู

ในปีระเทศไทย์ไม่สามารถเดินทางไปีตัิดตัามความค้บห่น้าในการดำาเนินงานได้ จ่งแนะแนวทางและให้่คำาปีร่กษาทางออนไลน์ โดย์เจ้าห่น้าที�

ชื้าวเมีย์นมาสามารถดำาเนินงานร่วมกับชุื้มชื้นในพ้�นที�ได้เอง เปี็นเจ้าของการพัฒนาอย์่างแท้จริง 

ตััวอย่์างข้างต้ันที�ทั�งสองชุื้มชื้นปีรับตััวเพ้�อแก้ปีัญ่ห่าเฉุพาะห่น้าถ้อเปี็นความสำาเร็จปีระการห่น่�งของชุื้มชื้นที�เข้มแข็ง พ่�งพาตันเองได้  

ห่ลังจากวิกฤติันี�ผ่านพ้นไปีแล้ว ม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวง ในพระบรมราช่ื้ปีถัมภู์ย์ังคงร่วมเปี็นส่วนห่น่�งในการต่ัอย์อดการพัฒนาทั�งด้านเศรษฐกิจ 

และสังคมของชืุ้มชื้น เพ้�อสร้างภู่มิคุ้มกันให่้ชุื้มชื้นอย์่างตั่อเน้�อง และเช้ื้�อว่ากสิกรรมเปี็นฐานขั�นแรกที�จะนำาพาสังคมไทย์ไปีส่่การพ่�งพาตันเอง

และความยั์�งย้์นอย่์างแท้จริง ดังพระราชื้ดำารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชื้นกาธิ์เบศร มห่าภู่มิพลอดุลย์เดชื้มห่าราชื้ บรมนาถบพิตัร เม้�อวันที�  

18 กรกฎาคม 2517 ความว่า “การพ้่ฒนิาประเทศจำาเป็นิต้องทำาตามืลำาดำ่บ้ข่�นิ ต้องสัร้างพ้ื�นิฐานิ คือควิามืพ้อมืี พ้อกินิ พ้อใช้ของประชาชนิ

สั่วินิให่ญ่่เป็นิเบ้ื�องต้นิก่อนิ...เมืื�อไดำ้พ้ื�นิฐานิม่ื�นิคงพ้ร้อมืพ้อควิรและปฏิิบ้่ติได้ำแล้วิ จึงค่อยสัร้างค่อยเสัริมืควิามืเจริญ่และฐานิะเศรษฐกิจข่�นิที� 

สั่งขึ�นิโดำยลำาดำ่บ้ต่อไป” 

ท่านผูู้ห้ญิิงบตุร ีวีระไวทยะ
เล้ขาธกิาร

ม่ลู้นิธแิม่่ฟ้า้หล้วง ในพระบัรม่ราชปูถััม่ภ์์

สารจำากเลขาธิกิาร



1.	 หม่่อม่ราชวงศ์์ดิิศ์นััดิดิา	ดิิศ์กุุล	

 ปีระธ์านกรรมการ

2.	 ท่่านัผู้้�หญิิงบุุตรี	วีระไวท่ยะ

 กรรมการและเลขาธ์ิการ

3.	 นัายบุรรยง	พงษ์์พานิัช

 กรรมการและเห่รัญ่ญ่ิก

4.	 นัางสาวภาวนัา	เนัียม่ลอย

 กรรมการและเลขานุการ

5.	 คุุณหญิิงพวงร�อย	ดิิศ์กุุล	ณ	อยุธยา

 กรรมการ

6.	 นัายนัคุร	พงคุ์นั�อย

 กรรมการ 

7.	 หม่่อม่หลวงดิิศ์ปนััดิดิา	ดิิศ์กุุล	

 กรรมการ

8.	 นัายจิิทั่ศ์	ศ์รสงคุราม่	

 กรรมการ

9.	 นัายวิรไท่	สันัติประภพ		

 กรรมการ

10.	นัายฐาปนั	สิริวัฒนัภักุดิี

 กรรมการ

11.	นัายม่นั้ญิ	สรรคุ์คุุณากุร

 กรรมการ

12.	นัางกุุลภัท่รา	สิโรดิม่

 กรรมการ

13.	นัายพิพัฒพงศ์์	อิศ์รเสนัา	ณ	อยุธยา

 กรรมการ

14.	นัางสาวบุุรณี	รัชไชยบุญุิ

 กรรมการ

1.	นัายอภิลาศ์	โอสถานันัท่์

2.	นัายเชี�ยวชาญิ	เคุียงศิ์ริ

3.	นัายฤกุษ์์	ศ์ยาม่านันัท่์

4.	นัายสุเม่ธ	ตันัติเวชกุุล

5.	พลเอกุแป้ง	ม่าลากุุล	ณ	อยุธยา

6.	นัางปัท่ม่า	เพชรเรียง

คณะกรรมการ และคณะที�ปรกึษา
มูลนิธิแิม่ฟ้า้หลวง ในพระบรมราชปูถัมภ์ู

คณะกรรมการ
มูลนิธิแิม่ฟ้า้หลวงฯ

คณะที�ปรกึษาประธิานกรรมการ คณะที�ปรกึษาคณะกรรมการบรหิารคณะที�ปรกึษามูลนิธิแิม่ฟ้า้หลวงฯ

1 2 3 4

5 6 7 8

10 11 129

13 14

1. Mr. Alessandro Calvani

2.	นัายรอม่	หิรัญิพฤกุษ์์	

3.	นัายบุุญิชอบุ	สุท่ธม่นััสวงษ์์
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1.	นัางสาวต�องใจิ	ธนัะชานัันัท่์

2.	นัายอภิราม่	จิันัท่รเสนั



พันธิกิจำ

ผู้ลักดั็นให้เกิด็การพัฒนาที�ยั�งยืนทางเศรษฐกิจำ
สังคม วัฒนธิรรม และสิ�งแวด็ล้อม ด็ว้ยการปฏิบัิติการพัฒนา

การบรูณาการความรว่มมือ การให้คำาปรกึษา การฝึึกอบรม
และส่งเสรมิให้การพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้า้หลวง
เปน็แนวทางพัฒนากระแสหลักของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

มูลนิธิแิม่ฟ้า้หลวง ในพระบรมราชปูถัมภ์ู 
มุ่งพัฒนาชมุชน สังคม สิ�งแวด็ล้อม และวัฒนธิรรม 

ตามหลักการทรงงานของสมเด็็จำย่า 
เพื� อสรา้งความสขุ ความยั�งยืน และความมั�นคง
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2515
• สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนีทรงก่อตัั�ง “ม้่ลนิัธิส่งเสริม่ผู้ลผู้ลิต

	 ชาวเขาไท่ย	ในัพระอุปถัม่ภ์สม่เด็ิจิพระศ์รีนัคุรินัท่ราบุรม่ราชชนันีั”  

2516
• เปีิดร้านจำาห่น่าย์ผลิตัภูัณฑ์จากภู่มิปีัญ่ญ่าชื้าวไทย์ภู่เขาแห่่งแรก

 ที�จังห่วัดเชื้ีย์งให่ม่ 

2517
• จัดโครงการอบรมเย์าวชื้นชื้าวไทย์ภู่เขาในถิ�นห่่างไกลให่้มี

 โอกาสเข้ารับการศก่ษาในโรงเรีย์นที�จังห่วัดเชื้ีย์งราย์ และเรีย์นร่้

 การใชื้้ชีื้วิตัอย์่่ร่วมกับผ่้อ้�น ชื้่วย์เห่ล้อเก้�อก่ลกันและสร้างผ่้นำา

 ชุื้มชื้นจากการพักอาศัย์ร่วมกัน ณ ไร่แม่ฟ้้าห่ลวง ตัำาบลรอบเวีย์ง 

 อำาเภูอเม้องเชีื้ย์งราย์ 

2528
• ม่ลนิธิ์ส่งเสริมผลผลิตัชื้าวเขาไทย์ฯ เปีลี�ย์นช้ื้�อเป็ีน “ม้่ลนิัธิแม่่ฟ้้าหลวง	

	 ในัพระราช้ปถัม่ภ์สม่เด็ิจิพระศ์รีนัคุรินัท่ราบุรม่ราชชนันีั”

2530
• สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนีเสด็จพระราชื้ดำาเนินไปี

 ทอดพระเนตัรพ้�นที�บริเวณห่น่วย์อนรัุกษ์ตัน้นำ�า 31 ดอย์ตุัง เพ้�อสร้าง

 ที�ปีระทับและพ้�นที�ทรงงาน โดย์มีพระราชื้ดำารัสว่า “ฉัันัจิะปล้กุป่า

	 บุนัดิอยตุง” จ่งเปี็นจุดเริ�มต้ันของโคุรงกุารพัฒนัาดิอยตุง	(พ้�นัท่ี�

	 ท่รงงานั)	อันัเนั้�องม่าจิากุพระราชดิำาริ และพระตัำาห่นักดอย์ตัุง

2531
• รัฐบาลเริ�มโคุรงกุารปล้กุป่าเฉัลิม่พระเกุียรติ	9,900	ไร่	เน้�องใน

 วโรกาสที�สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนี เจริญ่พระชื้นมาย์ุ

 ครบ 90 พรรษา

2515 2517 25302516 2528 2531

เส้นทางแม่ฟ้า้หลวง
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2532
• ก่อตัั�งบุริษ์ัท่	นัวุติ	จิำากุัดิ เพ้�อปีล่กป่ีาเศรษฐกิจในพ้�นที�โครงการ

 พัฒนาดอย์ตุังฯ เน้�องในวโรกาสสมเด็จพระศรีนครินทรา

 บรมราชื้ชื้นนีเจริญ่พระชื้นมายุ์ครบ 90 พรรษา โดย์มีผ่้ถอ้หุ่้น 

 6 บริษัท ได้แก่ สำานักงานทรัพย์ส์ินพระมห่ากษัตัริย์์ บริษัท

 มิตัซุึ่ย์แอนด์คัมปีนี (ไทย์แลนด์) จำากัด ธ์นาคารไทย์พาณิชื้ย์์ 

 จำากดั (มห่าชื้น) ธ์นาคารเอเชื้ยี์ จำากดั (มห่าชื้น) บรษิทั เอ้�อช่ื้เกยี์รตัิ 

 จำากัด และธ์นาคารซึ่่มิโตัโม มิตัซึุ่ย์ แบงกิ�ง คอร์ปีอเรชื้ั�น 

 โดย์ผ่ถ้อ้หุ่น้ไมร่บัเงนิต้ันคน้ และให้่นำากำาไรไปีใชื้ใ้นการพฒันาสังคม

 และชุื้มชื้นต่ัอไปี จ่งเปี็นการดำาเนินงานธ์ุรกิจเพ้�อสังคมเตั็มร่ปีแบบ

 แห่่งแรกของปีระเทศไทย์

2533
• ก่อตัั�ง “ศ์้นัย์ส่งเสริม่อาชีพหัตถกุรรม่เพ้�อฝึึกุอบุรม่กุารท่อผู้�าและ

	 เย็บุผู้�า” ปีัจจุบันใช้ื้ชื้้�อว่า “ศ์้นัย์ผู้ลิตและจิำาหนั่ายงานัม่้อ” โดย์เปีิด

 ร้านจำาห่น่าย์สินค้าแห่่งแรกที�โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ ปีัจจุบัน

 ค้อร้าน “ดิอยตุงไลฟ์้สไตล์”

2535
• สร้าง “สวนัรุกุขชาติแม่่ฟ้้าหลวง	(ดิอยช�างม่้บุ)” เพ้�อรวบรวม

 และอนุรักษ์พันธ์ุ์ไม้ห่าย์าก อาทิ กุห่ลาบพันปีี กล้วย์ไม้พ้�นเมอ้ง 

 และสร้างงานให่้ชุื้มชื้นในพ้�นที�แนวตัะเข็บชื้าย์แดนไทย์-เมีย์นมา

 ซึ่่�งเคย์เปี็นเส้นทางลำาเลีย์งย์าเสพตัิด

• ก่อตัั�งศ์้นัย์บุำาบุัดิยาเสพติดิท่ี�บุ�านัผู้าหม่ี	เพ้�อให่้ผ่้ตัิดย์าปีระมาณ 

 500 คน กลับคน้ส่่สังคมได้อย์่างมีศักดิ�ศรีและมีทางเล้อกในการ

 ปีระกอบอาชีื้พที�สุจริตัและมั�นคง

2536
• พระบาทสมเด็จพระบรมชื้นกาธิ์เบศร มห่าภู่มพิลอดุลย์เดชื้มห่าราชื้ 

 บรมนาถบพิตัร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตัิ� พระบรมราชื้ินีนาถ 

 พระบรมราชื้ชื้นนีพันปีีห่ลวง เสด็จพระราชื้ดำาเนินมาย์ัง 

 สวนัรุกุขชาติแม่่ฟ้้าหลวง	(ดิอยช�างม่้บุ) โดย์พระบาทสมเด็จ

 พระบรมชื้นกาธ์เิบศร มห่าภูมิ่พลอดลุย์เดชื้มห่าราชื้ บรมนาถบพติัร

 ได้พระราชื้ทานชื้้�อจุดชื้มวิวที�ส่งสุดของเท้อกเขานางนอนว่า 

 “สิริแลเม่ียนัม่า”

2532 25352533 2536
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2537 25432538 2539 2541 2545
2537
• สร้างโรงคั�วกาแฟ้และโรงงานแปีรร่ปีแมคคาเดเมีย์ เพ้�อตั่อย์อด

 การปีล่กปี่าเศรษฐกิจให่้ย์ั�งย์้น

2538
• เปีิดร้านคาเฟ้่ดอย์ตัุงแห่่งแรกที�โครงการพัฒนาดอย์ตัุงฯ 

 จังห่วัดเชื้ีย์งราย์

2539
• ห่ลังจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนีสวรรคตั 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชื้นกาธิ์เบศร มห่าภู่มิพลอดุลย์เดชื้มห่าราชื้ 

 บรมนาถบพิตัร มีพระมห่ากรุณาธิ์คุณรับม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ 

 ไว้ในพระบรมราช่ื้ปีถัมภ์ู และทรงพระกรุณาโปีรดเกล้าโปีรดกระห่ม่อม

 ให้่สมเด็จพระกนิษฐาธ์ิราชื้เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตันราชื้สุดาฯ  

 สย์ามบรมราชื้กุมารี ทรงเปี็นนาย์กกิตัตัิมศักดิ�จนปีัจจุบัน

2541
• เริ�มการพัฒนาการศก่ษาที�โรงเรีย์นบ้านขาแห่ย่์งพัฒนา ในพ้�นที�

 โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ โดย์ใช้ื้การเรีย์นการสอนแบบทฤษฎี 

 สร้างองค์ความร่้ด้วย์ตันเอง (Constructionism)

2543
• องค์การเพ้�อการศ่กษา วิทย์าศาสตัร์ และวัฒนธ์รรม

 แห่่งสห่ปีระชื้าชื้าตัิ (UNESCO) เฉุลิมพระเกีย์รตัิย์กย่์อง

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนีให้่เป็ีน “บุุคุคุลสำาคัุญิของโลกุ”

• โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ มีราย์ได้เลี�ย์งตันเองจากการทำาธ์ุรกิจ

 เพ้�อสังคมภูาย์ใต้ัแบรนด์ดอย์ตุัง ที�ปีระกอบด้วย์ 5 ห่น่วย์ธ์ุรกิจ 

 ได้แก่ ห่ัตัถกรรม อาห่ารแปีรร่ปี เกษตัร คาเฟ้่ และท่องเที�ย์ว 

2545
• เริ�มโครงการ “ดิอยตุง	2” (2545-2547) ที�ห่ม่่บ้านห่ย์่องข่า รัฐฉุาน 

 สาธ์ารณรัฐแห่่งสห่ภูาพเมีย์นมา เปี็นโครงการแรกของโครงการ

 ขย์าย์ผลตั่างปีระเทศ

• สำานักงานย์าเสพติัดแห่่งสห่ปีระชื้าชื้าติัและอาชื้ญ่ากรรม (UNODC)  

 มอบป้ีาย์ติัดสินค้าที�มีตัราสัญ่ลักษณ์ UNODC และข้อความรับรองว่า  

 “รายไดิ�จิากุกุารขายผู้ลิตภัณฑ์์นีั�มี่ส่วนัสนัับุสนุันัให�โลกุปลอดิจิากุ 

	 ยาเสพติดิ”

• หม่่อม่ราชวงศ์์ดิศิ์นัดัิดิา	ดิิศ์กุุล เลขาธ์ิการม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ 

 (ตัำาแห่น่งในขณะนั�น) ได้รับเล้อกให่้เปี็นสมาชื้ิกคณะกรรมการ

 อำานวย์การ สำานักงานย์าเสพติัดแห่่งสห่ปีระชื้าชื้าติัและอาชื้ญ่ากรรม 

 (UNODC) ในการปีระเมินการพัฒนาทางเล้อก (UNODC Steering 

 Committee on Thematic Evaluation on Alternative Development)
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2549
• เริ�มโครงการ “ดิอยตุง	3” (2549-2555) ที�จังห่วัดบัลคห่์ 

 สาธ์ารณรัฐอิสลามอัฟ้กานิสถาน

• เริ�มโครงการ “ดิอยตุง	4” (2549-2553) ที�จังห่วัดอาเจะห่์  

 สาธ์ารณรัฐอินโดนีเซึ่ีย์

• ร่วมกับม่ลนิธิ์ชื้ัย์พัฒนาขย์าย์พ้�นที�ปีล่กปี่าถาวรเฉุลิมพระเกีย์รติั

 ไปีย์ังบ้านปี่นะ ตัำาบลเทอดไทย์ อำาเภูอแม่ฟ้้าห่ลวง 

 จังห่วัดเชื้ีย์งราย์ โดย์ใชื้้ห่ลักการปีล่กปี่าแบบไม่ปีล่ก

• กาแฟ้ดอย์ตัุงได้รับการข่�นทะเบีย์นสิ�งบ่งชื้ี�ทางภู่มิศาสตัร์ 

 (Geographical Indication) จากกรมทรัพย์์สินทางปัีญ่ญ่า

 กระทรวงพาณิชื้ย์์

2551
• ผลักดันให่้แนวทางการพัฒนาทางเล้อกในการดำารงชื้ีวิตัที�ย์ั�งย์้น

 ของปีระเทศไทย์อย์่่ในมตัิของคณะมนตัรีเศรษฐกิจและสังคม

 แห่่งสห่ปีระชื้าชื้าติัที� 2008/16

2546 2549 25512548

2546
• นำาการเรีย์นการสอนแบบมอนเตัสซึ่อรี (Montessori) มาใช้ื้ที�

 โรงเรีย์นบ้านขาแห่ย์่งพัฒนา ในพ้�นที�โครงการพัฒนาดอย์ตัุงฯ 

 สำาห่รับการศ่กษาช่ื้วงปีฐมวัย์ เพ้�อพัฒนาให่้เด็กเปี็นศน่ย์์กลาง

 การเรีย์นร้่ เตัรีย์มความพร้อมพ้�นฐาน และปีล่กฝัังอุปีนิสัย์การเรีย์นร้่

• ร่วมม้อกับม่ลนิธ์ิ Japan International Friendship and Welfare 

 Foundation (JIFF) ตัั�งศ่นย์์ฝึักอบรมทางการแพทย์์เพ้�อพัฒนา

 ทักษะให้่บุคลากรแพทย์์ พร้อมสนับสนุนด้านอุปีกรณ์ทางการแพทย์์

 แก่ปีระเทศสมาชื้ิกอนุภูาคกลุ่มแม่นำ�าโขง 4 ปีระเทศ ได้แก่ ลาว 

 เมีย์นมา เวีย์ดนาม และไทย์

2548
• พระบุาท่สม่เดิ็จิพระวชิรเกุล�าเจิ�าอย้่หัว (ขณะทรงดำารงพระ

 อิสริย์ย์ศที�สมเด็จพระบรมโอรสาธ์ิราชื้ฯ สย์ามมกุฎราชื้กุมาร) 

 ทรงเปี็นปีระธ์านในพิธ์ีเปีิด “หอฝึ่�นั	อุท่ยานัสาม่เหลี�ยม่ท่องคุำา”

• ร่วมกับม่ลนิธิ์สย์ามกัมมาจล ดำาเนินโครงการปีล่กปี่าถาวร 

 เฉุลิมพระเกีย์รติั (ปีล่กป่ีาแก้จน) ที�บ้านปีางมะหั่น ตัำาบลเทอดไทย์  

 อำาเภูอแม่ฟ้้าห่ลวง จังห่วัดเชื้ีย์งราย์ โดย์ใชื้้ห่ลักการปีล่กปี่า

 แบบปีล่กเสริม 



รายงานประจำำาปี 256312

2552 25552554 2556

2552
• หม่่อม่ราชวงศ์์ดิศิ์นััดิดิา	ดิิศ์กุุล	เลขาธ์ิการม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ 

 (ตัำาแห่น่งในขณะนั�น) ได้รับเล้อกจาก Schwab Foundation for 

 Social Entrepreneurship ให้่เป็ีนห่น่�งในผ้่ปีระกอบการเพ้�อสังคม

 ดีเด่นสำาห่รับภูาคพ้�นเอเชื้ีย์ตัะวันออก และเอเชื้ีย์ตัะวันออกเฉีุย์งใต้ั 

 ปีระจำาปีี 2552 

• ร่วมกับม่ลนิธ์ิปีิดทองห่ลังพระ สบ้สานแนวพระราชื้ดำาริ 

 เริ�มโครงการบ่รณาการแก้ไขปีัญ่ห่าและพัฒนาพ้�นที�จังห่วัดน่าน

 ตัามแนวพระราชื้ดำาริ (2552-2556) ครอบคลุม 21 ห่ม่่บ้าน 

 3 อำาเภูอ ในจังห่วัดน่าน ได้แก่ อำาเภูอท่าวังผา อำาเภูอสองแคว 

 และอำาเภูอเฉุลิมพระเกีย์รตัิ

2554
• เริ�มโครงการ “ดิอยตุง	5”	(2554-2560) ที�อำาเภูอเย์นันชื้อง 

 ภูาคมะกวย์ สาธ์ารณรัฐแห่่งสห่ภูาพเมีย์นมา

• เริ�ม ”โคุรงกุารกุล�า...ดีิ”:	ฟ้้�นัฟ้้คุุณภาพชีวิตผู้้�ประสบุภัย

	 อย่างยั�งย้นั” ในพ้�นที� 13 จังห่วัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตัร 

 นครสวรรค์ อุทัย์ธ์านี ชื้ัย์นาท ลพบุรี สิงห่์บุรี อ่างทอง 

 พระนครศรีอยุ์ธ์ย์า นครปีฐม นครนาย์ก ปีทุมธ์านี และนนทบุรี  

 เพ้�อฟ้้�นฟ้่อาชีื้พให่้เกษตัรกรห่ลังนำ�าลดจากเห่ตัุการณ์นำ�าท่วมให่ญ่่

 ในภูาคกลางของปีระเทศ

2555
• เริ�มโครงการ “ดิอยตุง	6” (2555-2560) ที�จังห่วัดท่าขี�เห่ล็ก 

 และจังห่วัดเม้องสาด รัฐฉุาน สาธ์ารณรัฐแห่่งสห่ภูาพเมีย์นมา

• สมัชื้ชื้าให่ญ่่สห่ปีระชื้าชื้าติัรับ “แนัวปฏิบิุัติสากุลว่าดิ�วยกุาร

	 พัฒนัาท่างเล้อกุ” ซึ่่�งเริ�มต้ันจากการปีระชุื้ม ICAD 

 ที�โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ ในปีี 2554 ว่าเปี็นแนวทางการดำาเนิน 

 โครงการพัฒนาที�มีปีระสิทธ์ิภูาพในการแก้ปีัญ่ห่าและตัอบโจทย์์

 ความตั้องการของชืุ้มชื้นได้อย์่างแท้จริงและย์ั�งย์้น

2556
• เริ�ม “โคุรงกุารปล้กุป่า	สร�างคุนั	บุนัวิถีพอเพียง	รักุษ์าต�นันัำ�า	

	 บุรรเท่าอุท่กุภัย	จิังหวัดิน่ัานั” (2556-2560) ครอบคลุมพ้�นที� 

 250,000 ไร่ เพ้�อตั่อย์อดการ “ปีล่กคน” ที�เริ�มดำาเนินโครงการ

 ตัั�งแต่ั พ.ศ. 2552

• ดำาเนินโครงการของสำานักงานข้าห่ลวงให่ญ่่ผ่้ลี�ภูัย์แห่่ง

 สห่ปีระชื้าชื้าตัิ (The United Nations High Commissioner for 

 Refugees: UNHCR) ในการสำารวจข้อม่ลผ่พ้ลัดถิ�นในพ้�นที�พักพิง

 ชื้ั�วคราว 9 แห่่งตัลอดแนวชื้าย์แดนไทย์-เมีย์นมา ครอบคลุม

 ผ่พ้ลัดถิ�น 130,000 คน เพ้�อให่้ทราบข้อม่ลปีระชื้ากรปีัจจุบัน

 และความตั้องการในการดำารงชื้ีวิตัในอนาคตั
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2557
• มล่นิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ ได้รับรางวัลนิเคอิเอเชีื้ย์ (Nikkei Asia) จาก

 ห่นังส้อพิมพ์และสำานักข่าวนิเคอิของปีระเทศญ่ี�ปีุ่น ในฐานะองค์กร

 ย์อดเย์ี�ย์มของเอเชื้ีย์ด้านการพัฒนาชืุ้มชื้นและวัฒนธ์รรม 

2558
• สม่เดิ็จิพระกุนัิษ์ฐาธิราชเจิ�า	กุรม่สม่เดิ็จิพระเท่พรัตนัราชสุดิาฯ	

	 สยาม่บุรม่ราชกุุม่ารี	มีรับสั�งในการปีระชุื้มคณะกรรมการม่ลนิธิ์

 แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ให่้โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ เข้าไปีผลักดัน

 และพัฒนาการเรีย์นการสอนภูาษาไทย์ในโรงเรีย์นในอำาเภูอ 

 แม่ฟ้้าห่ลวง ซึ่่�งเปี็นพ้�นที�ข้างเคีย์งโครงการพัฒนาดอย์ตัุงฯ

• ร่วมกับม่ลนิธิ์ปีิดทองห่ลังพระฯ จัดทำาโครงการซ่ึ่อมแซึ่มปีรับปีรุง 

 เสริมฝัาย์ อ่างเก็บนำ�าและการส่งนำ�าด้วย์ระบบท่อในจังห่วัดน่าน 

 โดย์ม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ อบรมให่้ความร่้ และดแ่ลการดำาเนินงาน

 ซึ่่อมแซึ่มฝัาย์ 663 ตััว ครอบคลุมพ้�นที�การเกษตัร 100,000 ไร่ 

 กระจาย์อย่่์ในแตั่ละอำาเภูอในจังห่วัดน่าน สร้างราย์ได้ให่้เกษตัรกร

 เพิ�มข่�น 600 ล้านบาทตั่อปีี

• กาแฟ้ดอย์ตัุงได้รับการข่�นทะเบีย์นสิ�งบ่งชื้ี�ทางภู่มิศาสตัร์ 

 (Geographical Indication) จากสห่ภูาพย์ุโรปี

2559
• ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศ่กษาขั�นพ้�นฐาน (สพฐ.) 

 กระทรวงศ่กษาธิ์การ เริ�มโครงการพัฒนาการจัดการเรีย์นร่้

 สำาห่รับเด็กที�ไม่ใชื้้ภูาษาไทย์เปี็นภูาษาแม่ ให่้แก่โรงเรีย์น

 ในตัำาบลเทอดไทย์ ตัำาบลแม่สลองนอก ตัำาบลแม่สลองใน 

 และตัำาบลแม่ฟ้้าห่ลวง อำาเภูอแม่ฟ้้าห่ลวง จังห่วัดเชีื้ย์งราย์ 

 โดย์มีเปี้าห่มาย์ 26 โรงเรีย์น ระห่ว่าง พ.ศ. 2560-2564 

• เริ�มดำาเนินการขย์าย์การพัฒนาและจัดการระบบนำ�าในอำาเภูอ

 แม่ฟ้้าห่ลวง 

• ร่วมม้อกับรัฐบาลเย์อรมันและห่น่วย์งานด้านการพัฒนา

 เย์อรมัน (GIZ) ภูาย์ใต้ัโครงการ “Global Partnership on Drug 

	 Policies	and	Development”	(GPDPD) เพ้�อให่้คำาปีร่กษาแก่

 ปีระเทศที�ปีระสบปีัญ่ห่าการปีล่กพ้ชื้เสพตัิดและอ้�นๆ ที�เกี�ย์วข้อง
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2560
• เริ�มโครงการความร่วมม้อระห่ว่างภูาคเอกชื้นและม่ลนิธิ์

 ปีระกอบด้วย์ ม่ลนิธิ์ 4 ม่ลนิธิ์ ได้แก่ ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ 

 ม่ลนิธิ์ปีิดทองห่ลังพระฯ ม่ลนิธ์ิรากแก้ว และม่ลนิธ์ิมั�นพัฒนา 

 ภูาคเอกชื้น 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท เคร้อเจริญ่โภูคภูัณฑ์ จำากัด 

 บริษัท ไทย์เบฟ้เวอเรจ จำากัด (มห่าชื้น) บริษัท เทสโก้ โลตััส จำากัด 

 บริษัท นำ�าตัาลมิตัรผล จำากัด บริษัท บางจาก คอร์ปีอเรชัื้�น จำากัด 

 (มห่าชื้น) บริษัท ปีระชื้ารัฐ รักสามัคคี (ปีระเทศไทย์) จำากัด 

 บริษัท ปี่นซึ่ีเมนต์ั จำากัด (มห่าชื้น) ธ์นาคารไทย์พาณิชื้ย์์ จำากัด 

 (มห่าชื้น) ธ์นาคารกรุงศรีอยุ์ธ์ย์า จำากัด (มห่าชื้น) และบริษัท  

 ย่์นิลีเวอร์ ไทย์เทรดดิ�ง จำากัด เพ้�อบ่รณาการการทำางานในพ้�นที�จริง 

 และผลักดันให่้เกิดการทำางานร่วมกันเพ้�อการพัฒนาที�ย์ั�งย์้นตัาม

 แนวพระราชื้ดำาริ “ศาสตัร์พระราชื้า” และ “ตัำาราแม่ฟ้้าห่ลวง” 

2561
• สม่เดิ็จิพระเจิ�าล้กุเธอ	เจิ�าฟ้้าพัชรกุิติยาภา	นัเรนัท่ิราเท่พยวดีิ	

	 กุรม่หลวงราชสาริณีสิริพัชร	ม่หาวัชรราชธิดิา เสด็จพระราชื้ดำาเนิน

 ไปีทรงตัรวจเย์ี�ย์มการดำาเงินงานโครงการร้อย์ใจรักษ์ ห่ลังจากเริ�ม

 ดำาเนินโครงการเม้�อเดอ้นพฤศจิกาย์น 2560 ในพ้�นที�ตัำาบลท่าตัอน 

 อำาเภูอแม่อาย์ จังห่วัดเชื้ีย์งให่ม่ 

• โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ ปีระสบความสำาเร็จด้านการบริห่ารจัดการ

 ขย์ะภูาย์ในพ้�นที�โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ สามารถลดปีริมาณขย์ะ

 ที�ไปีส่่บ่อฝัังกลบได้เป็ีนศ่นย์์ (Zero Waste to Landfill) 

2562
• ร่วมปีระชุื้มเชื้ิงปีฏิิบัติัการขับเคล้�อนแผนปีฏิิบัติัการด้านการแก้ไข

 ปัีญ่ห่าย์าเสพติัดชื้าย์แดนภูาคเห่น้อแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565)  

 ร่วมกับศ่นย์อ์ำานวย์การปี้องกันและปีราบปีรามย์าเสพติัดแห่่งชื้าตัิ 

 กระทรวงย์ุติัธ์รรม นำาไปีส่่การขับเคล้�อนแผนอย์่างเปี็นร่ปีธ์รรม

 และมีปีระสิทธ์ิภูาพ 

• ร่วมกับสาธ์ารณรัฐแห่่งสห่ภูาพเมีย์นมาเปีิด “ฝัาย์นำ�าเห่มย์” 

 ณ เม้องลิน จังห่วัดท่าขี�เห่ล็ก แก้ปีัญ่ห่านำ�าท่วมและนำ�าแล้ง

• ร่วมกับห่น่วย์ทันตักรรมพระราชื้ทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่่์หั่ว 

 คณะทันตัแพทย์ศาสตัร์ จุฬาลงกรณ์มห่าวิทย์าลัย์ ม่ลนิธ์ิ

 ปีิดทองห่ลังพระฯ จังห่วัดย์ะลา และสำานักงานสาธ์ารณสุขจังห่วัด

 ย์ะลา จัดโครงการคลินิกทันตักรรมเคล้�อนที�เฉุลิมพระเกีย์รติัฯ 

 ปีระจำาปีี 2562 รักษาและให่้ความร่เ้ร้�องสุขภูาพปีากและฟ้ันแก่

 ปีระชื้าชื้นในพ้�นที�ฟ้รี ณ อำาเภูอบันนังสตัา จังห่วัดย์ะลา นับเปี็น

 การจัดโครงการฯ ในพ้�นที� 3 จังห่วัดชื้าย์แดนใตั้เปี็นครั�งที� 2 

 โดย์ได้รับความร่วมม้อจากภูาคส่วนตั่างๆ เปี็นอย์่างดี 

2560 2561
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• มล่นิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ ร่วมลงนามในบันทีกข้อตักลงความร่วมม้อกับ 

 สำานักงานพัฒนาเทคโนโลย์ีอวกาศและภู่มิสารสนเทศ (องค์การ 

 มห่าชื้น) ห่รอ้ GISTDA ในงาน “Thailand	Space	Week	2019”  

 เพ้�อนำาเทคโนโลยี์อวกาศและภู่มิสารสนเทศ มาใช้ื้ในการวางแผน 

 และติัดตัามผลพัฒนาพ้�นที� ในโครงการพัฒนาตั่างๆ ของม่ลนิธ์ิฯ 

• ดอย์ตุังได้รับการปีระกาศให้่เปี็น 1 ใน 10 สุดย์อดแห่ล่งท่องเที�ย์ว

 ทางวัฒนธ์รรมของไทย์ โดย์กระทรวงวัฒนธ์รรม 

• ร่วมจัดสัมมนาวิชื้าการในห่ัวข้อ “กุารพัฒนัากุระบุวนักุารจิัดิกุาร

	 เรียนัร้�ภาษ์าไท่ย	สำาหรับุเด็ิกุท่ี�ไม่่ใช�ภาษ์าไท่ยเป็นัภาษ์าแม่่” 

 ข่�นเปี็นครั�งแรก เพ้�อแลกเปีลี�ย์นเรีย์นร่ก้ระบวนการและทักษะ

 การเรีย์นการสอนภูาษาไทย์ในเด็กปีระถมให่้มีปีระสิทธ์ิภูาพ

 มากย์ิ�งข่�น จากปีระสบการณ์จริงของคร่ผ่้ปีฏิิบัติัห่น้าที�จาก

 โรงเรีย์นตั้นแบบในพ้�นที�โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ และโรงเรีย์น 

 ขย์าย์ผลการพัฒนารวมทั�งสิ�น 39 โรงเรีย์น 

• นำาผลิตัภัูณฑ์แฟ้ชื้ั�นของธ์ุรกิจเพ้�อสังคมแบรนด์ดอย์ตุัง 

 คอลเลกชัื้น “Autumn/Winter 2018-2019” ร่วมจัดแสดงในงาน

 ดีไซึ่น์ระดับโลก Milan Design Week 2019 ณ กรุงมิลาน 

 สาธ์ารณรัฐอิตัาลี เพ้�อเผย์แพร่การพัฒนาห่ัวข้อ “ผู้�าท่อม่้อไท่ย

	 ร่วม่สม่ัย” สะท้อนวิถีห่ัตัถกรรมชืุ้มชื้นดอย์ตัุง ด้วย์การสร้างสรรค์

 ผลิตัภัูณฑ์จากวัสดุธ์รรมชื้าติั เปี็นมิตัรตั่อสิ�งแวดล้อม และ 

 สร้างความย์ั�งย์้นให่้กับสังคม จนเปี็นที�ย์อมรับในวงการแฟ้ชื้ั�น

 ระดับสากล 

• นำาผลิตัภูัณฑ์แฟ้ชื้ั�นของธุ์รกิจเพ้�อสังคมแบรนด์ดอย์ตัุง ที�ได้รับ

 รางวัล DEmark Award Winner 2019 ไปีจัดแสดงในงาน  

 “Thai	Textile:	A	Touch	of	Thai” ภูาย์ใต้ั “โคุรงกุารเผู้ยแพร่

	 ศ์ิลปวัฒนัธรรม่ไท่ยในัต่างประเท่ศ์” เส้นทางปีระเทศญ่ี�ปีุ่น

 จัดโดย์กระทรวงวัฒนธ์รรม ร่วมกับห่น่วย์งานรัฐและเอกชื้น

• กาแฟ้ดอย์ตุังได้รับการข่�นทะเบีย์นสิ�งบ่งชื้ี�ทางภู่มิศาสตัร์  

 (Geographical Indication) จากราชื้อาณาจักรกัมพ่ชื้า

2563
• ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ รับปีระกาศนีย์บัตัรในฐานะองค์กรที�มีส่วนร่วม

 ในการลดการปีล่อย์ก๊าซึ่เร้อนกระจก (Greenhouse Gas) 

 ในภูาพรวมของปีระเทศ ภูาย์ในงาน “ร้อย์ดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” 

 จัดโดย์กระทรวงทรัพย์ากรธ์รรมชื้าติัและสิ�งแวดล้อม และองค์การ

 บริห่ารจัดการก๊าซึ่เร้อนกระจก (องค์การมห่าชื้น) โดย์พิจารณา

 จากกิจกรรมคาร์บอนฟุ้ตัพรินต์ัขององค์กรปีระจำาปีี 2561 

 และกิจกรรมชื้ดเชื้ย์คาร์บอนเครดิตัเป็ีนศ่นย์์ในงานเปิีดร้านคาเฟ่้

 ดอย์ตุัง สาขาราชื้พฤกษ์เลานจ์ ย่์เอ็น ปีระเทศไทย์ และในงาน

 สีสันแห่่งดอย์ตุัง ครั�งที� 6 

2563
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โครงสรา้งการด็ำาเนินงาน
มูลนิธิแิม่ฟ้า้หลวง ในพระบรมราชปูถัมภ์ู

ในปี 2563
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 โค์รงการศักึษาแล้ะพัฒนาการปล้กูชานำ�ามั่น
 แล้ะพ่ชนำ�ามั่นอ่�นๆ หมู่่บ้ัานปางม่ะหัน 
 แล้ะปนูะ ตำาบัล้เทอดไทย อำาเภ์อแม่่ฟ้า้หล้วง 
 จังหวัดเชยีงราย

 โค์รงการแปรรูปปา่เศัรษฐกิจน่าน 
 อำาเภ์อสืองแค์ว อำาเภ์อท่าวังผิา 
 แล้ะอำาเภ์อเฉลิ้ม่พระเก่ยรติ จังหวัดน่าน

 โค์รงการรอ้ยใจรกัษ ์ตำาบัล้ท่าตอน 
 อำาเภ์อแม่่อาย จังหวัดเชยีงใหม่่

โค์รงการพัฒนาทางเล่้อกเพ่�อชวิีต
ค์วาม่เปน็อยู่ท่�ยั�งย่น ไทย-เม่่ยนม่า

 - พ่�นท่�หนองตะยา อำาเภ์อพินเล้า
  รฐัฉาน

 - พ่�นท่� จังหวัดท่าขี�เหล็้ก รฐัฉาน

มหาวิทยาลัย
ที�มีชวิีต

การเผู้ยแพร่
องคค์วามรู้
ในวงกว้าง

โครงการ
ขยายผู้ล

อทุยาน
ศิลปะวัฒนธิรรม

แม่ฟ้า้หลวง

โครงการ
พัฒนาด็อยตงุ 
(พื� นที�ทรงงาน) 
อนัเนื�องมาจำาก

พระราชด็ำาริ

หอฝ่ึ�น 
อทุยานสามเหลี�ยม

ทองคำา

โครงการ
ขยายผู้ล

ในประเทศ

โครงการ
ขยายผู้ล

ตา่งประเทศ

การผู้ลักดั็น
เชงินโยบาย

โครงการ
ตน้แบบ
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เปา้หมายและตัวชี�วัด็การลด็ก๊าซเรอืนกระจำกที�เกี�ยวข้องกับการด็ำาเนินธิรุกิจำ
และการบรหิารจัำด็การเพื� อลด็ภูาวะโลกรอ้นและการเปลี�ยนแปลงสภูาพภููมิอากาศ

ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ เก็บข้อม่ลปีริมาณการปีล่อย์ก๊าซึ่เร้อนกระจก ห่ร้อ Carbon Footprint of Organization (CFO) จากการดำาเนินงาน

ขององค์กร ทั�งกระบวนการการทำางานของพนักงานและการผลิตัสินค้า เช่ื้น การใชื้้ไฟ้ฟ้้า การใช้ื้เชื้้�อเพลิงในการผลิตั และการเดินทาง เพ้�อ

ปีระเมินผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม โดย์ชีื้�วัดจากปีริมาณการปีล่อย์และการด่ดกลับก๊าซึ่เร้อนกระจก (Greenhouse Gas Emissions and Removals) 

ในห่น่วย์ของก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์เทีย์บเท่า โดย์พร้อมเปิีดเผย์ข้อม่ลการปีล่อย์ก๊าซึ่เร้อนกระจกขององค์กรอย์่างตัรงไปีตัรงมา เพ้�อแสดงให้่เห่็น

ว่าการทำางานของเราสร้างผลกระทบต่ัอสิ�งแวดล้อมอย่์างไร และเรามุ่งมั�นที�จะลดการปีล่อย์ก๊าซึ่เร้อนกระจกอย่์างต่ัอเน้�อง ทั�งนี� ในปีี 2563 

ม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ ปีล่อย์ก๊าซึ่เร้อนกระจกทั�งสิ�น 4,035.07 ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เทีย์บเท่า

นอกจากนี� ม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ ยั์งมีการชื้ดเชื้ย์ก๊าซึ่เรอ้นกระจกที�เกิดข่�น โดย์การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตัจากองค์กรที�ลดการปีล่อย์

ก๊าซึ่เร้อนกระจก และจัดกิจกรรมที�มีการปีล่อย์คาร์บอนเปี็นศ่นย์์ (Carbon Neutral Event) ในงานสีสันแห่่งดอย์ตุัง

ม่ลู้นิธแิม่่ฟ้า้หล้วงฯ สืำานักงานจังหวัดเชยีงราย 

ศันูย์ผิลิ้ตแล้ะจำาหน่ายงานม่่อ (52 ไร)่

ม่ลู้นิธแิม่่ฟ้า้หล้วง สืำานักงานกรุงเทพ

หอฝ่ิ่�นอุทยานสืาม่เหล่้�ยม่ทองค์ำา

อุทยานศัลิ้ปะวัฒนธรรม่แม่่ฟ้า้หล้วง

โค์รงการรอ้ยใจรกัษ์

รา้นดอยตงุไล้ฟ้ส์ืไตล์้ แล้ะรา้นค์าเฟ้ด่อยตงุ

โค์รงการขยายผิล้จังหวัดน่าน

โค์รงการพัฒนาอ่�นๆ

รวม

762.14

526.63

79.56 

14.62 

19.45

219.10

1.69 

189.87 

156.06

1,969.13 

748.74

356.55

314.36

213.47 

32.40

49.76

203.31 

9.56

91.90

2,020.05

1,535.90

888.99

401.01 

228.92

53.36 

271.11 

206.29 

199.62

249.88

4,035.07

สถานที� ขอบเขต 3 
แหล่้งอ่�นๆ เชน่ การใชปุ้�ย การใชก้ระดาษ

ขอบเขต 2
การใชไ้ฟ้ฟ้า้

ขอบเขต 1
การเผิาไหม้่เชื�อเพลิ้ง

ปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจำกรวม

25.02

5.81 

7.08

0.83

1.51

2.24

1.29

0.19

1.92

45.90

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจำก

รายงานพิเศษ

1

ตารางแสด็งการปล่อยก๊าซเรอืนกระจำกของมูลนิธิแิม่ฟ้า้หลวงฯ ในชว่งปี 2563

ห่มาย์เห่ตัุ: ข้อม่ลข้างตั้นอย่่์ระห่ว่างการรอรับการทวนสอบจากผ่้เชื้ี�ย์วชื้าญ่ 
*ข้อม่ล ขอบเขตั 3 อาจมีการคำานวณแห่ล่งการปีล่อย์ก๊าซึ่เร้อนกระจกจากแห่ล่งอ้�นเพิ�มเตัิม เน้�องจากองค์การบริห่ารจัดการก๊าซึ่เร้อนกระจก (องค์การมห่าชื้น) ห่ร้อ อบก ได้เปีลี�ย์นแปีลงห่ลักเกณฑ์ในการคิดคำานวณให่้ครอบคลุมมากข่�น
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รางวัลที�เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนแปลง
สภูาพภููมิอากาศ

ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ มุ่งมั�นดำาเนินงานที�สร้างผลกระทบต่ัอ 

สิ�งแวดล้อมให่้น้อย์ที�สุดเสมอมา ด้วย์ห่ลัก “ใชื้้น้อย์” ค้อ ลดการใช้ื้

พลังงานจากฟ้อสซึ่ิลซึ่่�งเป็ีนพลังงานปีระเภูทที�ใช้ื้แล้วห่มดไปี  

ไม่สามารถห่าพลังงานอ้�นมาทดแทนได้ และ “ปีล่อย์น้อย์” ค้อ  

ลดการปีล่อย์มลพิษส่่สิ�งแวดล้อม จนกระทั�ง ในปีี 2563 ความเข้ม

ของการใชื้้พลังงาน (Energy Intensity) ห่ร้อสัดส่วนของพลังงาน 

ที�ใช้ื้ตั่อราย์ได้ ลดลงร้อย์ละ 36* เม้�อเทีย์บจากปีีฐานในปีี 2557 และ

เพิ�มการใช้ื้พลังงานห่มุนเวีย์นเปี็นร้อย์ละ 45* เม้�อเทีย์บจากปีีฐาน 

ในปีี 2561 

นอกจากนี� มล่นธิิ์แมฟ่้า้ห่ลวงฯ ย์งัได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซึ่

เร้อนกระจกภูาคสมัครใจตัามมาตัรฐานของปีระเทศไทย์ (T-VER) โดย์

องค์การบริห่ารจัดการก๊าซึ่เร้อนกระจก (องค์การมห่าชื้น) ซึ่่�งได้รับ

ความร่วมม้อจากพนักงานและชืุ้มชื้นในพ้�นที�ดอย์ตัุงเปี็นอย์่างดี  

พร้อมตัั�งเป้ีาเปี็นองค์กรที�ปีล่อย์ก๊าซึ่เร้อนกระจกเป็ีนศ่นย์์ในอนาคตั 

โดย์การชื้ดเชื้ย์ปีริมาณก๊าซึ่เร้อนกระจกที�ปีล่อย์ทั�งห่มดด้วย์คาร์บอน

เครดิตัที�จะได้จากผ้นปี่าดอย์ตุังและผ้นปี่าอ้�นๆ ภูาย์ใต้ัโครงการ

พัฒนาของม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ

ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ดำาเนินงานด้านการพัฒนา โดย์มีเป้ีาห่มาย์ 

เพ้�อพัฒนาคุณภูาพชีื้วติัของผ่ค้นควบค่่ไปีกับการใช้ื้ทรัพย์ากรอันมคีา่

ของชุื้มชื้นให้่เกิดปีระโย์ชื้น์ส่งสุด และตัระห่นักถ่งผลกระทบจากสภูาวะ 

โลกร้อนที�มีสาเห่ตุัจากการปีล่อย์ก๊าซึ่เร้อนกระจกในชัื้�นบรรย์ากาศ 

จ่งให่้ความสำาคัญ่อย์่างมากตั่อการลดการปีล่อย์ก๊าซึ่เร้อนกระจก 

ผา่นการจดักจิกรรมตัา่งๆ ที�เกี�ย์วขอ้งกบัสิ�งแวดลอ้ม เชื้น่ การอบรม

คัดแย์กขย์ะสำาห่รับพนักงานเพ้�อให่้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดขย์ะ 

ส่่บ่อฝัังกลบ รวมถ่งนำาความร้่ที�ได้รับไปีปีระย์ุกตั์ใช้ื้ในครัวเร้อนได้  

กิจกรรม Life Application แอปีพลเิคชื้นัในโทรศพัทม์อ้ถอ้ให่พ้นกังาน

ได้บันท่กกิจกรรมที�เปี็นมิตัรตั่อสิ�งแวดล้อมและแบ่งปีันกันเพ้�อสร้าง

ความตัระห่นักภูาย์ในองค์กร กิจกรรม 5 ส. เปี็นตั้น

การลด็และชด็เชยการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจำกขององคก์รโด็ยการเข้ารว่ม 
"โครงการลด็ก๊าซเรอืนกระจำกภูาค
สมัครใจำตามมาตรฐานของประเทศไทย" 
(Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER)*

การลด็การปล่อยก๊าซเรอืนกระจำก
ภูายในองคก์ร

รางวัล Green Office ระดั็บทอง 
ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ดำาเนินโครงการออฟ้ฟิ้ศสีเขีย์วมาอย่์าง 

ต่ัอเน้�องเป็ีนระย์ะเวลา 9 ปีี เริ�มต้ันจากสำานักงานกรุงเทพฯ และได้ 

ขย์าย์ผลส่่พ้�นที�ตั่างๆ ภูาย์ใตั้การทำางานขององค์กร ในปีี 2563  

มล่นิธิ์ได้รบัรางวลั Green Office ระดบัทองถง่ 4 พ้�นที�ด้วย์กนั ไดแ้ก่ 

สำานักงานกรุงเทพฯ (ซึ่่�งได้รับการตัรวจปีระเมินต่ัอเน้�องเปี็นครั�งที� 3 

ตัลอดระย์ะเวลา 9 ปีี) สำานักงานดอย์ตุัง อุทย์านศิลปีะวัฒนธ์รรม

แม่ฟ้้าห่ลวง และห่อฝัิ�น อุทย์านสามเห่ลี�ย์มทองคำา 

ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ได้รับรางวัลชื้นะเลิศ ASEAN ENERGY 

AWARD ปีระจำาปีี 2020 จากการดำาเนินงานโครงการผลิตัความร้อน

จากวัสดุเห่ล้อทิ�งเพ้�อส่งเสริมเศรษฐกิจห่มุนเวีย์นที�โครงการพัฒนา 

ดอย์ตัุง (พ้�นที�ทรงงาน) อันเน้�องมาจากพระราชื้ดำาริ ใน 2 ห่มวดห่ม่่ 

ได้แก่ การเพิ�มปีระสิทธิ์ภูาพและการอนุรักษ์พลังงาน และการใชื้้

พลังงานทางเล้อก

4

3

2
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“อุทย์านศิลปีะวัฒนธ์รรมแม่ฟ้้าห่ลวง” ห่ร้อที�ร้่จักกันในนาม “ไร่แม่ฟ้้าห่ลวง” เดิมเป็ีน

สำานักงานของม่ลนิธิ์ส่งเสริมผลผลิตัชื้าวเขาไทย์ในพระอุปีถัมภ์ูสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนี  

(ช้ื้�อเดิมของม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ) และเป็ีนสถานที� “ปีล่กคน” โดย์เป็ีนที�พักอาศัย์ของเย์าวชื้นชื้าวไทย์ 

ภู่เขาที�ได้รับพระราชื้ทานทนุการศก่ษาให้่มีโอกาสเข้ามาเรีย์นห่นังสอ้ในโรงเรีย์นในจงัห่วัดเชีื้ย์งราย์ 

นอกจากนี�ย์ังได้เรีย์นร้่ทักษะการใชื้้ชื้ีวิตัร่วมกับผ่้อ้�นนอกห่้องเรีย์นอีกด้วย์ ตั่อมาได้พัฒนาเปี็น

ศน่ย์ก์ลางดา้นศลิปีวฒันธ์รรมลา้นนา รวบรวมความร้่และเกบ็รักษางานพทุธ์ศลิปีโ์บราณ ศิลปีวตััถุ

จากไม้สัก โบราณวัตัถุอาย์ุกว่าศตัวรรษ ตัลอดจนสถาปีัตัย์กรรมพ้�นถิ�น นอกจากนี� ย์ังมีการจัด

นทิรรศการห่มุนเวีย์นของศลิปิีนสาขาต่ัางๆ อย่์างตัอ่เน้�อง ภูาย์ในปีระกอบด้วย์สถานที�สำาคัญ่ ได้แก่ 

ลานพระร่ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนี ห่อคำาห่ลวง ห่อคำาน้อย์ ศาลาแก้ว และห่อแก้ว 

ท่ามกลางบรรย์ากาศสงบร่มร้�นด้วย์พันธ์ุ์ไม้น้อย์ให่ญ่่และสระนำ�า นับเป็ีนห่น่�งในสถานที�ท่องเที�ย์ว

สำาคัญ่ของภูาคเห่นอ้ ทั�งย์ังเปี็นสถานที�ตั้อนรับอาคันตัุกะระดับปีระเทศตัั�งแตั่อดีตัจนปัีจจุบัน

อทุยานศิลปะวัฒนธิรรมแม่ฟ้า้หลวง

ระยะเวลาด็ำาเนินโครงการ
2516 - ปจัจุบััน
 

พื� นที�โครงการ
313 หมู่่ 7 บ้ัานปา่งิ�ว 
ตำาบัล้รอบัเว่ยง 
อำาเภ์อเม่่องเชยีงราย 
จังหวัดเชยีงราย 
พ่�นท่� 150 ไร่
 

ผูู้ร้บัประโยชน์
• เยาวชนท่�ผ่ิานการอบัรม่
 ประม่าณ 502 ค์น 
• นักท่องเท่�ยวเขา้ชม่ในป ี
 2563 รวม่ 7,990 ค์น

ความเปน็มาข้อมูลพื� นฐาน 

โครงการต้นแบบ
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งาน "กาด็ศิลป"์ Art and Craft Market 
ม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ จัดกิจกรรม “กาดศิลปี์ Art 

and Craft Market” ข่�นเปี็นครั�งแรก ระห่ว่างวันที� 7-9 

กุมภูาพันธ์์ 2563 โดย์เปีิดพ้�นที�ของอุทย์านศิลปีะวัฒนธ์รรม

แม่ฟ้้าห่ลวงเปี็นสถานที�จัดงานให่้ปีระชื้าชื้นเข้าชื้มโดย์ไม่มี

ค่าใชื้จ้า่ย์ สนองพระราชื้ปีณธิ์านแมฟ่้า้ห่ลวงที�มพีระปีระสงค์

ให่้สถานที�แห่่งนี�เปี็นที� ‘ปีล่กคน’ ด้วย์ความรักและความร้่

มาตัั�งแตั่แรกก่อตัั�ง ภูาย์ในงานรวบรวมศิลปีวัฒนธ์รรม 

ท้องถิ�นของชื้าวเชื้ีย์งราย์ นำาเสนอผ่านงานศิลปีะ งานฝัีม้อ

แขนงต่ัางๆ ตัลอดจนอาห่ารพ้�นถิ�นอันมีเอกลักษณ์  

นอกจากนั�น ย์ังมีนิทรรศการพระราชื้ปีระวัติัสมเด็จย์่า  

มีการจัดแสดงศิลปีวัตัถุและไม้แกะสลักโบราณทรงคุณค่า  

ที�อุทย์านศิลปีะวัฒนธ์รรมแม่ฟ้้าห่ลวงรวบรวมไว้ ทั�งยั์งเปิีด

พ้�นที�ให่้ศิลปีินและคนเชื้ีย์งราย์รุ่นให่ม่จัดเสวนาห่ัวข้อ  

‘การสร้างสรรค์ให้่เชีื้ย์งราย์เปี็นเม้องศิลปีะอย่์างแท้จริง’  

ได้รับความร่วมม้อจากภูาคส่วนตั่างๆ ในจังห่วัดเชื้ีย์งราย์

เปี็นอย่์างดี อาทิ สถาบันการศ่กษา ร้านค้าต่ัางๆ ศิลปิีน  

พี�น้องชื้นเผ่าชื้าวดอย์ตุัง และยั์งได้รับความสนใจจากผ่้เข้า

ชื้มงานจำานวนมาก

การด็ำาเนินงานในปี 2563

พิธิถีวายขันด็อกแม่ฟ้า้หลวง
เม้�อวันเสาร์ที� 18 กรกฎาคม 2563 ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ร่วม

กับจังห่วัดเชีื้ย์งราย์จัด “พิธ์ีถวาย์ขันดอกแม่ฟ้้าห่ลวง” (ห่ร้อ “ตัานห่า

แมฟ่้า้ห่ลวง”) เพ้�อถวาย์สกัการะและน้อมรำาลก่ถง่พระมห่ากรุณาธ์คุิณ

ในวาระครบ 25 ปีีแห่่งการสวรรคตัของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชื้ชื้นนี โดย์มีห่น่วย์งานราชื้การ เอกชื้น และปีระชื้าชื้นร่วมถวาย์สัก

การะ โดย์จัดงานตัามมาตัรการปี้องกันการตัิดเชื้้�อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของภูาครัฐอย์่างเข้มงวด

นิทรรศการประจำำาปี 2563 "ด็ว้ยรกัและศรทัธิา" 
นิทรรศการนี�ถ่าย์ทอดเร้�องราวการแสดงออกถ่ง 

“ความรักและศรัทธ์า” ในโอกาสต่ัางๆ ของชื้าวล้านนา ผา่น

ภูาชื้นะร่ปีลักษณ์ห่ลากห่ลาย์ซึ่่�งถ้อเป็ีนส่วนห่น่�งของ

วัฒนธ์รรมล้านนาที�ผ่กโย์งกับพิธี์กรรมความเช้ื้�อ ตัลอดจน

การดำาเนินชื้ีวิตั เชื้่น ‘ขัน’ ห่รอ้พานของภูาคกลาง นับเปี็น

ภูาชื้นะที�สำาคญั่ย์ิ�งในพธีิ์กรรมต่ัางๆ ของชื้าวล้านนา ไม่เพีย์ง

จะสะท้อนถ่งความเคารพบช่ื้าในพทุธ์ศาสนาของชื้าวล้านนา

เท่านั�น ห่ากยั์งสะท้อนถ่งศิลปีวัฒนธ์รรมเชิื้งช่ื้างที�มีเอกลักษณ์ 

โดดเด่นอีกด้วย์ อุทย์านศิลปีะวัฒนธ์รรมแม่ฟ้้าห่ลวงจ่งจัด

นิทรรศการนี�ข่�นเพ้�อส่งต่ัอคุณค่าทางวัฒนธ์รรมล้านนาแก่

อนุชื้นผ่ส้นใจ ร่วมส้บสานมรดกของชื้าติัให่้คงอย์่่ต่ัอไปี 
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ห่อฝัิ�น อุทย์านสามเห่ลี�ย์มทองคำาเปี็นแห่ล่งเรีย์นร้่เร้�องปีระวัตัิศาสตัร์ของ “ฝัิ�น”  

พ้ชื้เสพตัิดที�มีอาย์ุย์าวนานกว่า 5,000 ปีี เพ้�อให่้ปีระชื้าชื้นทั�วไปีตัระห่นักถ่งโทษของย์าเสพตัิด 

ทั�งจากการเสพและการขาย์ซึ่่�งส่งผลกระทบต่ัอบุคคลและสังคมเปี็นวงกว้าง โดย์นำาเสนอ 

ผ่านนิทรรศการร่ปีแบบส้�อผสมที�ทันสมัย์ สร้างความน่าสนใจให่้ผ่้ เข้าชื้มเกิดการเรีย์นร้่ 

อย่์างมีปีระสิทธ์ิภูาพ พร้อมปีล่กจิตัสำาน่กให่้ปีระชื้าชื้น โดย์เฉุพาะเย์าวชื้นให่้ห่่างไกลจาก 

ย์าเสพติัด อันเป็ีนการแก้ปีัญ่ห่าย์าเสพติัดด้านอุปีสงค์ (Demand) ห่ร้อการลดความต้ัองการ 

ย์าเสพตัิด ควบค่่ไปีกับการดำาเนินโครงการพัฒนาดอย์ตัุงฯ ซึ่่�งแก้ปีัญ่ห่าย์าเสพตัิดด้านอุปีทาน 

(Supply) ห่ร้อการลดปีัจจัย์ที�ทำาให่้เกิดการผลิตั การขนส่ง และการขาย์ย์าเสพติัด

หอฝ่ึ�น อทุยานสามเหลี�ยมทองคำา

โครงการต้นแบบ

ระยะเวลาด็ำาเนินโครงการ
2548 - ปจัจุบััน
 

พื� นที�โครงการ
บ้ัานสืบัรวก อำาเภ์อเชยีงแสืน 
จังหวัดเชยีงราย 
พ่�นท่� 140 ไร่
 

ผูู้ร้บัประโยชน์
37,234 ค์น/ปี

ความเปน็มาข้อมูลพื� นฐาน 
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703

เด็็กและเยาวชนอาย ุ
9-15 ปี

การด็ำาเนินงานในปี 2563

โครงการพัฒนาเด็็กและเยาวชนเสรมิสรา้งเครอืข่ายปอ้งกันยาเสพติด็ 
การจดัคา่ย์แกเ่ย์าวชื้นในพ้�นที�ช่ื้วย์สรา้งภูม่คิุม้กนัให่เ้ย์าวชื้นเขา้ใจโทษและผลกระทบอนัเกดิจากย์าเสพตัดิ และสรา้งทกัษะในการปีฏิเิสธ์

สิ�งผิดกฎห่มาย์ อันนำาไปีส่่การลดความเสี�ย์งต่ัอการเข้าไปีย์ุ่งเกี�ย์วกับวงจรย์าเสพติัด ในปีี 2563 มีผ่้เข้าร่วมทั�งห่มด 2,629 คน แบ่งเป็ีนเด็ก 

และเย์าวชื้นอายุ์ 9-18 ปีีในจังห่วัดเชีื้ย์งราย์อบรมค่าย์ระย์ะสั�น 36 ค่าย์ จำานวน 1,926 คน และเด็กและเย์าวชื้นอาย์ุ 9-15 ปีีในพ้�นที�โครงการ

ร้อย์ใจรักษ์ จังห่วัดเชื้ีย์งให่ม่ รับการอบรมห่ลักส่ตัรต่ัอเน้�องตัลอดทั�งปีีจำานวน 703 คน 

ในปีี 2563 โครงการฯ ได้ดำาเนินงานต่ัอย์อดห่ลักส่ตัรการจัดค่าย์สร้างภู่มิคุ้มกันย์าเสพติัดแก่เด็กและเย์าวชื้นกลุ่มเป้ีาห่มาย์ 

ในร่ปีแบบการปีระเมินผลการดำาเนินโครงการฯ ร่วมกับนักวิจัย์อิสระ เก็บข้อม่ลผ่านแบบสอบถามรวม 386 คน และลงพ้�นที�จริงเพ้�อสัมภูาษณ์

ผ่้เกี�ย์วข้องจำานวนทั�งสิ�น 58 คน ปีระกอบด้วย์ นักเรีย์น 37 คน คร่ 7 คน ผ่้ปีกครอง 4 คน ผ่้นำาชืุ้มชื้น 2 คน และคณะทำางาน 8 คน  

เพ้�อนำามาวิเคราะห่์การดำาเนินโครงการฯ ในเชื้ิงปีริมาณและคุณภูาพ ผลการปีระเมินบ่งชีื้�ว่า โครงการฯ ส่งผลเชื้ิงบวกตั่อพฤตัิกรรม 

ของผ่้เข้าร่วม และโครงการฯ สามารถถ่าย์ทอดเน้�อห่าที�มีปีระโย์ชื้น์ร้อย์ละ 100 ผ่านกลวิธี์ที�สามารถชื้ักชื้วนให่้เด็กและเย์าวชื้นอย์ากเรีย์นร้่  

กล้าแสดงออก และลดพฤตัิกรรมที�ส่งผลเสีย์ตั่อร่างกาย์ เชื้่น การใชื้้สารเสพติัด การส่บบุห่รี� เปี็นต้ัน ทั�งย์ังชื้่วย์สร้างทักษะปี้องกันให้่ตันเอง

และคนรอบข้างห่่างไกลจากย์าเสพตัิดได้จริง จ่งควรดำาเนินโครงการฯ นี�ต่ัอไปี และเห่็นควรขย์าย์โอกาสการเรีย์นร้่ดังกล่าวแก่โรงเรีย์นอ้�นๆ 

เพิ�มเตัิมด้วย์

รวม
2,629

คน

1,926

เด็็กและเยาวชนอาย ุ
9-18 ปี

เชียงใหม่
เชียงราย
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โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พื� นที�ทรงงาน)
อันเนื�องมาจำากพระราชด็ำาริ

โครงการต้นแบบ
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เปี็นโครงการต้ันแบบการพัฒนาทางเล้อกในการดำารงชื้ีวิตัที�ย์ั�งย์้น ภูาย์ใตั้การดำาเนินงาน

ของม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ ก่อตัั�งเม้�อปีี 2531 โดย์สม่เด็ิจิพระศ์รีนัคุรินัท่ราบุรม่ราชชนันีั	 จาก 

พระราชื้ปีณิธ์าน	 “ฉัันัจิะปล้กุป่าบุนัดิอยตุง” เพ้�อแก้ไขปีัญ่ห่าคุณภูาพชื้ีวิตั พร้อมฟ้้�นฟ้่ทรัพย์ากร 

ธ์รรมชื้าติั โดย์ดอย์ตุังอย่่์ในพ้�นที�สามเห่ลี�ย์มทองคำา แห่ล่งค้าย์าเสพติัดอันดับห่น่�งของโลกในขณะนั�น 

เม้�อเริ�มดำาเนินโครงการพบว่า ปี่าถ่กบุกรุกทำาลาย์กลาย์เปี็นภู่เขาห่ัวโล้น ชุื้มชื้นมีสภูาพ 

ความเปี็นอย์่่ย์ากจนแร้นแค้น ไม่มีสาธ์ารณ่ปีโภูคขั�นพ้�นฐาน ขาดโอกาสทางการศ่กษา  

และปีระชื้ากรส่วนให่ญ่เ่ป็ีนคนไร้สญั่ชื้าตั ิอกีทั�งย์งัมกีองกำาลงัควบคมุพ้�นที� สง่ผลให่ช้ื้าวบ้านต้ัองห่า

ทางรอดด้วย์การปีระกอบอาชีื้พผิดกฎห่มาย์ เชื้่น การทำาไร่ห่มุนเวีย์น การปีล่กฝัิ�น ค้าย์าเสพติัด 

และการค้ามนุษย์์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนีทรงเล็งเห็่นว่ารากเห่ง้าของปัีญ่ห่าเห่ล่านี� ค้อ  

“ความย์ากจน และ การขาดโอกาส” จ่งแก้ไขปีัญ่ห่าพ้�นฐานอย์่างรอบด้าน ทั�ง “ความเจ็บป่ีวย์ 

ความย์ากจน และความไมร้่่” โดย์ย์ด่คนเปีน็ศน่ย์ก์ลาง สง่เสริมความกา้วห่น้าทางเศรษฐกิจที�สมดลุ

กับความมั�นคงทางสังคม และความสมบ่รณ์ทางธ์รรมชื้าตัิ ด้วย์การพัฒนาสาธ์ารณ่ปีโภูคพ้�นฐาน 

สร้างงานสร้างอาชื้ีพที�ห่ลากห่ลาย์และเห่มาะสมกับภู่มิสังคม พัฒนาทักษะความร่้ในการปีระกอบ

อาชีื้พตัลอดห่่วงโซึ่่ม่ลค่า ฟ้้�นฟ้่ธ์รรมชื้าตัิ และพัฒนาการศ่กษาของเย์าวชื้น โดย์ใชื้้ธุ์รกิจเพ้�อสังคม

ภูาย์ใต้ัแบรนด์ดอย์ตุัง (DoiTung) เป็ีนกลไกในการสร้างราย์ได้ที�มั�นคงในระย์ะย์าวให้่ชืุ้มชื้น  

เน้นการใชื้้วัตัถุดิบจากธ์รรมชื้าติั คุณภูาพดี ตั่อย์อดจากภู่มิปีัญ่ญ่าท้องถิ�น และผลิตัด้วย์ 

ความปีระณีตัใส่ใจ โดย์แบ่งห่น่วย์ธ์ุรกิจออกเปี็น 5 ห่น่วย์ ได้แก่ ห่ัตัถกรรม เกษตัร อาห่ารแปีรร่ปี 

คาเฟ้่ และการท่องเที�ย์ว

ผลการดำาเนินงานพัฒนาทางเล้อกที�ผ่านมาปีระสบผลสำาเร็จเปี็นที�ย์อมรับในระดับ

นานาชื้าติัและกลาย์เป็ีนโครงการต้ันแบบนำาไปีขย์าย์ผลการพัฒนาส่่ชุื้มชื้นอ้�นๆ ที�ปีระสบปีัญ่ห่า 

ในห่ลาย์ๆ ปีระเทศ ได้แก่ สาธ์ารณรัฐแห่่งสห่ภูาพเมีย์นมา สาธ์ารณรัฐอิสลามอัฟ้กานิสถาน และ 

สาธ์ารณรัฐอินโดนีเซึ่ีย์

ความเปน็มา

ระยะเวลาด็ำาเนินโครงการ
2531-ปจัจุบััน
 

พื� นที�โครงการ
106,980 ไร ่
(ตาม่การดแูล้จรงิในปจัจุบััน) 
ค์รอบัค์ล้มุ่ 29 หมู่่บ้ัาน 
บันเท่อกเขานางนอน 
จังหวัดเชยีงราย
 

ผูู้ร้บัประโยชน์
1,774 ค์รวัเรอืน 
ประชากร 10,617 ค์น

ข้อมูลพื� นฐาน 
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สิ�งแวด็ล้อม: การใชป้ระโยชน์พ่�นท่�โค์รงการ

106,980
รวมพื� นที� (ไร)่

รอ้ยล้ะ 70 
ของประชาชน

ในพ่�นท่�
ไม่่ม่่สัืญชาติ

เขาหัวโล้้น 
เกิดจากการ

ถัางปา่ แล้ะทำา
ไรห่ม่นุเว่ยน

ไม่่ม่่สืาธารณปูโภ์ค์
พ่�นฐาน 

ชาวบ้ัานยากจน 
รายไดต้อ่ค์นตอ่ปี
อยู่ท่� 3,772 บัาท

กองกำาลั้ง
ติดอาวธุ
ในพ่�นท่� 

ม่่การปล้กู ค์า้ 
แล้ะเสืพสิื�งเสืพติด 

รวม่ไปถึัง
การค์า้ม่นษุย์

ปัญิหาตั�งตน้

ผู้ลจำากการพัฒนา: ชาวบ้านได็อ้ะไร?

72,939 ไร ่

68.18%

17,068 ไร่

15.96%

9,943 ไร่

9.29%

3,564 ไร ่
3.33%

3,466 ไร่

3.24%

ป่าอนุรกัษ์

ป่าเศรษฐกิจำ
(กาแฟ้และแมคคาเด็เมีย)

พื� นที�ทำากิน 

ที�อยู่อาศัย 

ป่าใชส้อย

โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พื� นที�ทรงงาน) อันเนื�องมาจำากพระราชด็ำาริ

โครงการต้นแบบ



มููลนิิธิิแมู่ฟ้า้หลวง ในิพระบรมูราชูปูถััมูภ์์ 27

ไม่ได็้รบั
การศึกษา

69.6%

30.4%ได็้รบั
การศึกษา 

เศรษฐกิจำ: เปรยีบัเท่ยบัรายได ้รายจ่าย หน่�สิืน แล้ะเงินออม่ ตอ่ค์รวัเรอืน (บัาท/ค์รวัเรอืน/ป)ี

สังคม: โอกาสืทางการศักึษาของค์นในชมุ่ชน

เปรยีบัเท่ยบัการเกิดไฟ้ปา่

จากปีัญ่ห่าตัั�งต้ันที�ชื้าวบ้านย์ากจนมีราย์ได้ 3,772 บาท/คน/ปีี โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ สามารถแก้ปีัญ่ห่าดังกล่าว สร้างราย์ได้เพิ�มข่�นเปี็น 

103,014 บาท/คน/ปีีในปีี 2563
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ปรญิิญิาตรี
และสูงกว่า

ปี 2540 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ระดั็บ
มัธิยมศึกษา

ระดั็บ
ประถมศึกษา

อนุบาล/
ศนูย์พัฒนา

เด็็กเล็ก

29.2%

3.3%

13.4%

54.1%

2.94%

2.02%

1.70%

0.21%
0%

โอกาสืทางการศักึษา ระดับัการศักึษา

เสียหาย
3,147 ไร่

เสียหาย
2,166 ไร่

เสียหาย
1,816 ไร่

เสียหาย
228 ไร่

เสียหาย

3,000

4,000

2,000

1,000

0

256125462536 2562 2563

โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พื� นที�ทรงงาน) อันเนื�องมาจำากพระราชด็ำาริ

โครงการต้นแบบ
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1. แบรนด็์ด็อยตงุ
การด็ำาเนินงานในปี 2563

1.1 การออกแบบเพื� อความยั�งยืน
ม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ มุ่งอนุรักษ์งานห่ัตัถกรรมชืุ้มชื้นและส่งเสริมการพัฒนาฝัีม้อแรงงานท้องถิ�น เพ้�อสร้างอาชื้ีพและราย์ได้ที�ย์ั�งย์้น  

ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตัภัูณฑ์แบรนด์ดอย์ตัุง โดย์นำาแรงบันดาลใจห่ลักจากภู่มิปีัญ่ญ่าดั�งเดิมของเคร้�องแต่ังกาย์และวิถีชีื้วิตัของชื้นเผ่าบน 

ดอย์ตุังมาผสมผสานกับงานออกแบบที�ทันสมัย์ โดย์คำาน่งถ่งผลกระทบต่ัอสิ�งแวดล้อมตัลอดกระบวนการผลิตั ตัั�งแต่ัแนวคิดการออกแบบ 

ที�ไม่ใชื้้ทรัพย์ากรให่ม่ในการสร้างชื้ิ�นงาน แต่ัเล้อกนำาวัสดุเห่ล้อใช้ื้จากกระบวนการผลิตักลับมาใช้ื้ให่ม่อย์่างคุม้ค่า เพ้�อลดของเสีย์จากกระบวน 

การผลิตัให่้เห่ล้อน้อย์ที�สุด

แบรนด็ด์็อยตงุคว้ารางวัลการออกแบบเพื� อความยั�งยืน 
ในปีี 2563 แบรนด์ดอย์ตัุงได้รับรางวัล “Best Design” สินค้าที�มีการออกแบบย์อดเย์ี�ย์ม จากเวที PM Award 2020 (Prime Minister’s 

Export Award) ซึ่่�งเปี็นเวทีสำาห่รับมอบรางวัลแก่ผ่้ปีระกอบธ์ุรกิจส่งออกดีเด่น โดย์ห่ม่อมห่ลวงดิศปีนัดดา ดิศกุล ปีระธ์านเจ้าห่น้าที�บริห่าร 

ม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ เปี็นตััวแทนรับมอบรางวัลจากพลเอกปีระย์ุทธ์์ จันทร์โอชื้า นาย์กรัฐมนตัรี ผลงานที�ได้รับรางวัลอย์่่ในกลุ่มสินค้าความคิด

สร้างสรรค์และนวัตักรรมผลิตัภูัณฑ์แฟ้ชัื้�นเคร้�องแตั่งกาย์ ค้อ “เส้�อโค้ทม้ง” ที�ใชื้้เส้นใย์จากการรีไซึ่เคิลขย์ะพลาสตัิกในทะเลมาเปี็นวัสดุห่ลัก 

ในการออกเเบบผ้าทอม้อ โดย์เส้�อโค้ทห่น่�งตััวผลิตัจากขวดพลาสตัิกขนาด 600 มิลลิลิตัร 130 ใบ สามารถสวมใส่ได้สองด้าน และมีคุณสมบัติั

กันห่นาว สะท้อนห่ย์ดนำ�าและระบาย์อากาศได้ดี

โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พื� นที�ทรงงาน) อันเนื�องมาจำากพระราชด็ำาริ

โครงการต้นแบบ
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1.2 กระบวนการผู้ลิตที�เปน็มิตรตอ่สิ�งแวด็ล้อม
ผลติัภูณัฑภ์ูาย์ใต้ัแบรนด์ดอย์ตังุคำาน่งถ่งผลกระทบต่ัอสิ�งแวดลอ้ม

และวิถชีื้วีติัของผ่ค้นในชุื้มชื้น จง่มุง่เน้นลดของเสีย์ตัลอดกระบวนการผลิตั

อย์่างมีปีระสิทธิ์ภูาพ ด้วย์แนวคิด Circular Economy คอ้การห่มุนเวีย์น

นำาทรพัย์ากรที�มอีย์่ม่าใชื้ป้ีระโย์ชื้นอ์ย์า่งคุม้คา่ และลดของเสยี์อนัเกดิจาก

กระบวนการผลิตัด้วย์วิธี์การสำาคัญ่ 3 วิธี์ ค้อการใชื้้ซึ่ำ�า (Reuse) การนำา

กลับมาใช้ื้ให่ม่ (Recycle) และการนำามาผลิตัให่ม่ (Re-material)

Circular Economy
• นโย์บาย์การจัดการขย์ะจากตั้นทาง ขย์ะเปี็นศ่นย์์ (Zero waste)  

 ผลิตัภูัณฑ์ดอย์ตัุงเน้นห่ลัก 4R ลดการใช้ื้วัสดุใช้ื้ครั� ง เ ดีย์วทิ� ง  

 (Single-used materials) และเศรษฐกจิห่มนุเวยี์น (Circular Economy)  

 สามารถลดขย์ะจากพลาสติักที�ย์่อย์สลาย์ไม่ได้จำานวน 8,766 กิโลกรัม

โรงทอผู้า้และโรงย้อมผู้า้
• นำาวัสดุเห่ลอ้ใชื้จ้ากกระบวนการผลิตัมาผลิตัเปีน็สนิค้าให่ม ่และการนำา 

 เศษวัสดุ เชื้่น เศษผ้า มาเปี็นพลังงานทดแทน 
• ใชื้้วัสดุธ์รรมชื้าติัและวัตัถุดิบท้องถิ�นในกระบวนการย้์อมสีธ์รรมชื้าติั  

 เชื้่น สนิมเห่ล็ก ดอกดาวเรอ้ง คราม และเปีล้อกห่ัวห่อม เป็ีนตั้น

โรงงานกระด็าษสา
• ใช้ื้เย์้�อกระดาษล่กฟ้่กมารีไซึ่เคิลช่ื้วย์ลดก๊าซึ่เร้อนกระจกจากการ 

 นำาขย์ะดังกล่าวทิ�งส่บ่อฝัั�งกลบได้ 498 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ 

 เทีย์บเท่า

'ด็อยตงุ' รบั G Green รางวัลแห่งความภููมิใจำ สรา้งคน
อยู่กับปา่ด็ว้ยการพัฒนาผู้ลิตภัูณฑ์์อย่างยั�งยืน

ดอย์ตังุรบัมอบโลร่างวลัสญั่ลกัษณ ์G Green Production ปีระเภูท

เซึ่รามิกและปีระเภูทสิ�งทอระดับดีเย์ี�ย์มจากกรมส่งเสริมคุณภูาพ 

สิ�งแวดล้อม กระทรวงทรัพย์ากรธ์รรมชื้าติัและสิ�งแวดล้อม เพ้�อรับรองว่า

กระบวนการผลิตัผลิตัภูัณฑ์ของดอย์ตัุงเปี็นมิตัรตั่อสิ�งแวดล้อม และ 

เปี็นธุ์รกิจเพ้�อสังคมที�สามารถพัฒนาควบค่่ไปีกับการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม 

ได้อย์่างย์ั�งย์้น

โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พื� นที�ทรงงาน) อันเนื�องมาจำากพระราชด็ำาริ

โครงการต้นแบบ

นอกจากนั�น แบรนด์ดอย์ตุังยั์งคว้าอีก 4 รางวัลจาก “Design Excellence Award” ห่ร้อ “DEmark” ปีระจำาปีี 2563 จากโครงการ

รางวัลสนิคา้ไทย์ที�มกีารออกแบบด ีจัดโดย์สำานกัสง่เสรมินวตัักรรมและสร้างมล่คา่เพิ�มเพ้�อการคา้ กรมสง่เสรมิการคา้ระห่วา่งปีระเทศ กระทรวง

พาณิชื้ย์์ ห่รอ้ DITP โดย์ผลิตัภัูณฑ์แฟ้ชื้ั�นที�ได้รางวัล ได้แก่ เส้�อโค้ทม้ง ผลิตัจากเส้นใย์พลาสติักรีไซึ่เคิล ย์่ามชื้นเผ่า ผลิตัจากเส้นใย์ธ์รรมชื้าตัิ

เย์้�อไผ่ เซึ่รามิก เผาโดย์ใชื้้เศษห่ญ้่าแฝักและเปีลอ้กแมคคาเดเมีย์เปี็นเชื้้�อเพลิง และบรรจุภูัณฑ์กาแฟ้พีเบอร์รีทำาจากเย์้�อกระดาษสา มุง่เน้นนำา

เศษวัสดุเห่ล้อใชื้้มาสร้างปีระโย์ชื้น์เพ้�อลดของเสีย์จากกระบวนการผลิตัให่้กลาย์เปี็นศน่ย์์
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พลังงานทด็แทน
• ปีี 2563 ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ใช้ื้พลังงานทดแทนร้อย์ละ 9.59 ได้แก่ โซึ่ลาร์เซึ่ลล์ Heatpump พลังงานชีื้วมวล คิดเป็ีนม่ลค่า 1.8 ล้านบาท
• ปีี 2563 มีการคัดแย์กขย์ะไม่ให่้ไปีส่่บ่อฝัังกลบทั�งห่มด 148,215 กิโลกรัม ช่ื้วย์ลดการปีล่อย์ก๊าซึ่เร้อนกระจก 163.88 ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ 

 เทีย์บเท่า และย์ังสามารถนำาขย์ะดังกล่าวมาใชื้้ปีระโย์ชื้น์และเพิ�มม่ลค่าด้วย์การทำาสารปีรุงแต่ังดินจากม่ลไส้เดอ้น ส่งเผาเปี็นพลังงานไฟ้ฟ้้า  

 และนำาไปีรีไซึ่เคิล
• ปีี 2563 ใชื้้เปีล้อกแมคคาเดเมีย์ปีีละ 44 ตััน ห่ร้อเฉุลี�ย์เด้อนละ 3.7 ตััน คิดเปี็นผลปีระห่ย์ัดพลังงานปีีละ 228,000 บาทตั่อปีีห่ร้อ  

 19,000 บาทตั่อเด้อน
• มีการบำาบัดนำ�าเพ้�อนำากลับมาใชื้้ให่ม่ร้อย์ละ 3.92 ลดการใชื้้นำ�าปีระมาณ 9,556.20 ล่กบาศก์เมตัร/ปีี คิดเปี็นเงิน 143,343 บาท และลดการ 

 ปีล่อย์ก๊าซึ่เร้อนกระจก 2,716.83 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เทีย์บเท่าในแต่ัละปีี 

กาแฟ้
• เปีลี�ย์นวัสดุสำาห่รับกล่องกาแฟ้เปี็นกระดาษไม่เคล้อบพลาสตัิกที�ผ่านการรับรอง FSC ว่าผลิตัจากปี่าปีล่กที�รักษาสิ�งแวดล้อม
• ปีรับขนาดบรรจุภูัณฑ์ฟ้อย์ล์สำาห่รับเมล็ดกาแฟ้คั�วให่้มีขนาดเล็กลง 

คาเฟ้ด่็อยตงุ
• คาเฟ้่ดอย์ตุังทุกสาขาจัดทำามาตัรฐาน 5 ส. เพ้�อเพิ�มมาตัรฐานความเรีย์บร้อย์ของสถานที� ความปีลอดภูัย์ และความเปี็นมิตัรต่ัอสิ�งแวดล้อม

การจัำด็การขยะ
• ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ได้ลดปีริมาณขย์ะส่่บ่อฝัังกลบตัามแนวคิด Zero-waste-to-landfill สำาเร็จตัามความมุ่งมั�นเม้�อเด้อนตัุลาคม 2561 และ 

 ขย์าย์ผลการดำาเนินงานส่่ชืุ้มชื้นโดย์รอบโครงการพัฒนาดอย์ตัุงฯ ในปีี 2563 จ่งได้ริเริ�มโครงการจัดการขย์ะในห่ม่่บ้านนำาร่องทั�งห่มด  

 5 แห่่ง 8 โรง และจัดทำาแผนการจัดการขย์ะร่วมกับองค์การบริห่ารส่วนตัำาบล ซึ่่�งมีห่น้าที�จัดการขย์ะของชืุ้มชื้นอย์่างถ่กตั้อง ได้รับการ 

 ตัรวจสอบ และปีระห่ย์ัดงบปีระมาณในการจัดการขย์ะ
• ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ได้อบรมชื้าวบ้านทุกห่ม่่บ้านในการคัดแย์กขย์ะให้่เป็ีนห่มวดห่ม่่ ได้แก่ ขย์ะขาย์ได้ ขย์ะย่์อย์สลาย์ได้ ขย์ะเป้ี�อน ขย์ะพลังงาน  

 ขย์ะอันตัราย์ ขย์ะห้่องนำ�า และขย์ะชิื้�นให่ญ่่ เช่ื้น เฟ้อร์นิเจอร์ เคร้�องใช้ื้ไฟ้ฟ้้า เป็ีนต้ัน นอกจากนี�ย์ังได้มอบสิ�งของที�จำาเปี็นสำาห่รับการลด 

 การสร้างขย์ะ เชื้่น ตัะกร้า ถุงผ้า ปีิ�นโตั และถังกรีนโคน แก่ห่ม่่บ้านต่ัางๆ พร้อมทั�งจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างแรงจ่งใจภูาย์ในตัลาด 

 ห่้วย์นำ�าขุ่น ห่ากชื้าวบ้านที�พกตัะกร้าห่รอ้ถุงผ้ามาใช้ื้จ่าย์แทนการใช้ื้ถุงพลาสติักจะได้รับค่ปีองซึ่้�อของใช้ื้จำาเปี็นภูาย์ในตัลาดได้ 
• นอกจากการทำางานรว่มกับห่ม่่บ้านแล้ว โรงเรีย์นเปีน็อีกห่น่�งสถานที�สำาคัญ่ที�ปีลก่ฝังัจติัสำาน่กและให่ค้วามร้่เกี�ย์วกบัการแย์กขย์ะอย่์างถ่กต้ัอง  

 โดย์ม่ลนิธ์ิได้อบรมคร่และคณะกรรมการนักเรีย์นทั�งห่มด 8 โรง เพ้�อคัดแย์กขย์ะอย์่างถ่กตั้อง มีการมอบถังขย์ะ โรงเร้อนเก็บขย์ะ เคร้�องชื้ั�ง  

 เตัาเผาขย์ะมลพิษตัำ�าขนาดเล็ก และปี้าย์ปีระชื้าสัมพันธ์์ตั่างๆ เพ้�อตัิดตัามปีริมาณขย์ะ ลดปีริมาณขย์ะที�เกิดข่�น และคัดแย์กเพ้�อให่้เกิด 

 ปีระโย์ชื้น์ส่งสุด 
• ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ย์ังจัดปีระกวดห่ม่่บ้านปีลอดขย์ะและโรงเรีย์นปีลอดขย์ะข่�น เพ้�อย์กย์่องแบบอย์่างที�ดีในการดำาเนินงาน ห่ม่่บ้านที�ได้รับ 

 รางวัลชื้นะเลิศ ค้อ ห่ม่่บ้านห่้วย์นำ�าขุ่น ห่ม่่ 17 ส่วนโรงเรีย์นปีลอดขย์ะชื้นะเลิศ ค้อ โรงเรีย์นพ่อห่ลวงอุปีถัมภ์ูฯ 5

1.3 การปฏิบัิติงานของพนักงานในสำานักงาน
ที�คำานึงถึงผู้ลกระทบตอ่สิ�งแวด็ล้อม

ในปีี 2563 แม้จะมีการแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัส 

โควิด-19 แต่ัม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ ย์ังคงมุ่งมั�นลดการใช้ื้

พลาสตัิก โดย์จัดเคร้�องอบรังสีย์่วีสำาห่รับแก้วใชื้้ซึ่ำ�า 

ของพนักงานทุกคนเพ้�อให้่สามารถใช้ื้แก้วส่วนตััวในการซ้ึ่�อ

กาแฟ้ได้ มีการติัดตัั�งถังห่มักเศษอาห่ารเพ้�อให้่กลาย์เป็ีน 

สารปีรุงแตั่งดิน เพ้�อลดขย์ะเศษอาห่ารที� เพิ�มมากข่�น 

ในสำานักงาน รวมทั�งมีการจัดปีระชืุ้มในร่ปีแบบออนไลน์ 

เพ้�อลดการเดินทางและการพบปีะผ่้คน

โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พื� นที�ทรงงาน) อันเนื�องมาจำากพระราชด็ำาริ

โครงการต้นแบบ
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2.1 การส่งเสรมิผูู้ป้ระกอบการในชมุชน

การพัฒนาคณุภูาพกาแฟ้
ในปีี 2563 ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ดำาเนินงานด้านการ

พฒันาคุณภูาพกาแฟ้ในมติัทิี�ห่ลากห่ลาย์ มุง่เนน้การพฒันา

ศักย์ภูาพเกษตัรกรผ่ป้ีลก่กาแฟ้ในพ้�นที�โครงการพฒันาดอย์

ตังุฯ และพ้�นที�ขา้งเคยี์ง โดย์ให่ค้วามสำาคญั่กับการเกบ็ขอ้มล่

ราย์แปีลงของเกษตัรกร เพ้�อนำาข้อม่ลจริงที�ได้มาวางแผน

การพัฒนาตั่อไปี ทั�งย์ังส่งเสริมองค์ความร่เ้ร้�องการด่แลตั้น

กาแฟ้ และการเก็บเกี�ย์วที�ถ่กต้ัองเห่มาะสม สามารถย์ก

ระดับคุณภูาพผลผลิตักาแฟ้ได้อย์่างตั่อเน้�อง ส่งผลให่้ใน

ฤด่กาลเก็บเกี�ย์วปีี 2563 สร้างราย์ได้ให่้เกษตัรกร 20 ล้าน

บาท และสามารถค้นข้อม่ลคุณภูาพกาแฟ้ให่้เกษตัรกรเป็ีน

ราย์วนั เพ้�อนำาไปีพฒันาการเกบ็กาแฟ้ของตันอย์า่งทนัทว่งที 

นอกจากนี� ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ย์ังได้ขย์าย์ผลการ

สง่เสริมการปีลก่และแปีรร่ปีกาแฟ้ที�มคีณุภูาพตัามมาตัรฐาน

ไปีส่่พ้�นที�พัฒนาของม่ลนิธ์ิในจังห่วัดน่าน เพ้�อพัฒนา

เกษตัรกรในพ้�นที�ให่้ด่แลแปีลงกาแฟ้คุณภูาพส่งและสร้าง

ราย์ได้อย์่างย์ั�งย์้นกลับส่่ชืุ้มชื้น

2. ธิรุกิจำเพื� อสังคม

2.2 ผูู้น้ำาด็า้นธิรุกิจำเพื� อสังคม

โครงการกองทนุพัฒนาธิรุกิจำเพื� อสังคม
ม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ จัดตัั�งกองทุนพัฒนาธ์ุรกิจเพ้�อ

สังคมข่�น เพ้�อสนับสนุนกิจการเพ้�อสังคมที�มีศักย์ภูาพ แตั่มี

ขอ้จำากดัดา้นเงินทุนและทรัพย์ากร ในปี ี2563 กองทุนพัฒนา

ธ์ุรกิจเพ้�อสังคมได้สนับสนุนเงินทุนห่มุนเวีย์นให่้กิจการเพ้�อ

สังคม 2 แห่่ง ค้อ บริษัท ครีเอทีฟ้ ม่ฟ้ จำากัด และบริษัท 

กาแฟ้อาข่า อามา จำากัด รวม 2,500,000 บาท เพ้�อให่้

สามารถก้าวข้ามข้อจำากัดตั่างๆ และสร้างผลเชื้ิงบวกแก่

สังคมและสิ�งแวดล้อมได้มากข่�น

โครงการพืชมูลคา่สูง
ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ จัดตัั�ง ‘โครงการพ้ชื้ม่ลค่าส่ง’ ข่�น 

เพ้�อรบัมอ้กับปีจัจยั์ทางสังคมและสิ�งแวดล้อมที�เปีลี�ย์นแปีลง

ไปี และส่งผลตั่อเกษตัรกรรมวิถีดั�งเดิม โครงการพ้ชื้ม่ลค่า

ส่งจ่งดำาเนินการศ่กษาพ้ชื้ชื้นิดให่ม่ที�มีศักย์ภูาพทางการค้า 

สามารถสร้างมล่ค่าเพิ�มและจำาห่น่าย์ในราคาสง่ได้ เพ้�อเพิ�ม

อัตัราส่วนราย์ได้ตัอ่พ้�นที�ให้่ชื้าวบา้น โดย์ใช้ื้ทรัพย์ากรในการ

ปีล่กและจัดการผลผลิตัเท่าเดิม ปีัจจุบันมีพ้ชื้ที�อย์่่ระห่ว่าง

การศก่ษาวิจัย์ 3 ชื้นิดค้อ วานิลลา โกโก้ และเห่็ด

โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พื� นที�ทรงงาน) อันเนื�องมาจำากพระราชด็ำาริ

โครงการต้นแบบ
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3. การสรา้งผูู้้นำารุน่ใหม่

โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พื� นที�ทรงงาน) อันเนื�องมาจำากพระราชด็ำาริ

โครงการต้นแบบ

3.1 การศึกษาในห้องเรยีน

การด็ำาเนินงานพัฒนาการศึกษา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปีีการศ่กษา 2563 โรงเรีย์นในอำาเภูอแม่ฟ้้าห่ลวงเปิีดภูาคการศ่กษาในเด้อนกรกฎาคม  

โดย์ก่อนเปิีดภูาคเรีย์นม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ได้สนับสนุนโรงเรีย์นทั�ง 39 โรงเรีย์น ในการเตัรีย์มความพร้อมการเปิีดเรีย์น และป้ีองกันตันเอง โดย์สร้าง 

ที�ล้างม้อ มอบเคร้�องวัดอุณห่ภู่มิ นำ�าย์าทำาความสะอาด และห่น้ากากผ้า ในจำานวนที�เห่มาะสมกับจำานวนนักเรีย์นของโรงเรีย์นนั�นๆ 

การจัดการเรีย์นการสอนในปีี 2563 ปีระกอบด้วย์ 

1. การเรยีนการสอนแบบมอนเตสซอรี

ขย์าย์ผลกระบวนการเรีย์นการสอนแบบมอนเตัสซึ่อรีในโรงเรีย์น ทั�งอำาเภูอแม่ฟ้้าห่ลวงที�เปิีดสอนระดับปีฐมวัย์ครบ 37 โรงเรีย์น จำานวน 95 

ห้่องเรีย์น (ไม่เปิีดสอนระดับปีฐมวัย์ 2 โรงเรีย์น) พัฒนาการเรีย์นการสอนมอนเตัสซึ่อรีใน 7 ศ่นย์์ เพ้�อใช้ื้เป็ีนจุดอบรมพัฒนาคร่ ติัดตัาม ปีระเมินผล 

ช่ื้วย์เห่ล้อ และแลกเปีลี�ย์นความร้่ของคร่ในโรงเรีย์นภูาย์ในศ่นย์์ จัดทำาส้�อและเคร้�องม้อในการช่ื้วย์พัฒนาการเรีย์นการสอนแบบมอนเตัสซึ่อรี  

ปีระกอบด้วย์ 

1.1 คลิปีวิดีโออธิ์บาย์วิธ์ีการใช้ื้ส้�อมอนเตัสซึ่อรี จำานวน 40 คลิปี จำาแนกเปี็นห่มวดชีื้วิตั 

 ปีระจำาวัน 7 คลิปี ห่มวดปีระสาทสัมผัส 13 คลิปี ห่มวดคณิตัศาสตัร์ 17 คลิปี และ 

 ห่มวดภูาษาไทย์ 3 คลิปี โดย์มีการผลิตัในร่ปีแบบ Hard Copy เก็บไว้ที�ศ่นย์์ และ 

 จัดเก็บในร่ปีแบบออนไลน์ผ่าน Google Drive ให้่คร่สามารถเข้าถ่งส้�อและศ่กษา 

 เพ้�อพัฒนาตันเองได้ตัลอดเวลา

1.2 ค่่ม้อการอบรมมอนเตัสซึ่อรี 5 เล่ม ปีระกอบด้วย์ ค่่ม้อทฤษฎีการสอนมอนเตัสซึ่อรี  

 ค่่ม้อห่มวดชีื้วิตัปีระจำาวัน ค่่ม้อห่มวดปีระสาทสัมผัส ค่่ม้อห่มวดคณิตัศาสตัร์  

 และค่่ม้อห่มวดภูาษาไทย์และภูาษาอังกฤษ 



มููลนิิธิิแมู่ฟ้า้หลวง ในิพระบรมูราชูปูถััมูภ์์ 33

โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พื� นที�ทรงงาน) อันเนื�องมาจำากพระราชด็ำาริ

โครงการต้นแบบ

3. การพัฒนาภูาษาไทยสำาหรบัเด็็กที�ไม่ใชภู้าษาไทยเปน็ภูาษาแม่ ระดั็บชั�นประถมศึกษาปีที� 1-3

- ปีรับปีรุงคุณภูาพห้่องเรีย์น จัดห่าส้�อ วัสดุ อุปีกรณ์ และส้�อปีระกอบการเรีย์นการสอนภูาษาไทย์ให้่โรงเรีย์นในพ้�นที�ข้างเคีย์ง 

 โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ 31 โรงเรีย์น รวม 165 ห่้องเรีย์น

- พัฒนาศ่นย์์ทั�ง 7 แห่่งให่้ชื้่วย์เห่ลอ้กลุ่มโรงเรีย์นในศ่นย์์เพ้�อแลกเปีลี�ย์นความร่แ้ละเทคนิคที�เปี็น Best Practice

- เพิ�มเวลาในการสอนอ่าน-เขีย์นภูาษาไทย์ ในร่ปีแบบกิจกรรมคลินิกภูาษาให้่กับนักเรีย์นที�มีความย์ากลำาบากในการเรีย์นและ 

 มีผลการอ่าน-เขีย์นภูาษาไทย์ตัำ�ากว่าเกณฑ์ โดย์อบรมการจัดทำาส้�อและกิจกรรมที�สอดคล้องกับศักย์ภูาพของนักเรีย์นกลุ่มนี�

- ผลการปีระเมินการอ่านออกเขีย์นได้ของนักเรีย์นในพ้�นที�โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ โรงเรีย์นในพ้�นที�ข้างเคีย์งโครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ  

 และโรงเรีย์นในพ้�นที�โครงการร้อย์ใจรักษ์ ปีีการศ่กษา 2563 ตัำ�ากว่าเป้ีาที�ตัั�งไว้ค้อ 80% ซ่ึ่�งเกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ทำาให้่โรงเรีย์น 

 ไม่สามารถเปิีดสอนได้เต็ัมเวลา และคร่ผ้่สอนย้์าย์ออกจำานวนมาก โดย์ได้เปีรีย์บเทีย์บการทดสอบ Post-Test ของโครงการกับการทดสอบ 

 ของสำานักงานคณะกรรมการการศ่กษาขั�นพ้�นฐาน (สพฐ.) ดังนี�

2. การเรยีนการสอนแบบ Project-based Learning  (PBL)  

ดำาเนินการอบรมและทบทวนให่้คร่ผ้่สอน PBL ทั�ง 8 โรงเรีย์น 

ในพ้�นที�โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ เร้�องการถอดบทเรีย์น การทบทวน 

ปีรับเน้�อห่าห่ัวข้อโครงงาน การพัฒนากิจกรรมการเรีย์นร้่โดย์เน้น 

ทักษะ 4 Cs: Critical Thinking, Communication, Collaboration and 

Creat iv i ty พัฒนาทักษะการสะท้อนผลการเ รีย์น ร้่จากการทำา 

โครงงาน กำาห่นดแนวทางการวัดและปีระเมินผลการเรีย์นร้่  พร้อมทั�ง 

สร้างคร่แกนนำาของโรงเรีย์น เพ้�อเปี็นผ่้นำาการเรีย์นร้่ และขับเคล้�อน 

ให่้กระบวนการเรีย์นร่แ้บบ PBL ให้่เกิดความย์ั�งย์น้

ทัก
ษะ

ก
าร

อา่
น

Pre-Test ข้อสอบ
โครงการพัฒนาด็อยตงุฯ

ป.1 ป.2 ป.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.1 ป.2 ป.3

Post-Test ข้อสอบ
โครงการพัฒนาด็อยตงุฯ ข้อสอบ สพฐ.

ผู้ลประเมิน ป.1 - ป.3

ทัก
ษะ

ก
าร

เขี
ยน

95%

93%

33%

28%

7%

9%

16%

31%

8%

27%

58%

85%

21%

32%

62%

59%

31%

35%

5%

7%

93%

91%

42%

15%

79%

56%

67%

72%

84%

69%

38%

41%

69%

65%

92%

73%

ผู้า่นเกณฑ์์ไม่ผู้า่นเกณฑ์์
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4. การพัฒนาทักษะการอา่นการอา่นภูาษาไทย ชั�นประถมศึกษาปีที� 4-6 ปีการศึกษา 2563

ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ร่วมกับสถาบันภูาษาไทย์สิรินธ์ร จุฬาลงกรณ์มห่าวิทย์าลัย์ ดำาเนิน 

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านชัื้�นปีระถมศ่กษาปีีที� 4-6 ในโรงเรีย์นนำาร่อง 18 โรง ในพ้�นที� 

โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ และพ้�นที�ขย์าย์ผลอำาเภูอแม่ฟ้้าห่ลวง และโครงการร้อย์ใจรักษ์  

มีวัตัถุปีระสงค์เพ้�อพัฒนาให้่นักเรีย์นชัื้�นปีระถมศ่กษาปีีที� 4-6 มีทักษะด้านการอ่าน 3 ด้าน ค้อ 

ทักษะการอ่านจับราย์ละเอีย์ด ทักษะในการอ่านจับปีระเด็น และทักษะการอ่านตีัความ โดย์ใช้ื้ชุื้ด

ฝึักอ่านที�ทางสถาบันภูาษาไทย์สิรินธ์รฯ ได้จัดทำาให้่กับม่ลนิธิ์เทคโนโลยี์สารสนเทศตัามพระราชื้ดำาริ

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ์ราชื้เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตันราชื้สุดาฯ สย์ามบรมราชื้กุมารี ในโรงเรีย์น

พระปีริยั์ติัธ์รรม และที�ได้จากคร่ในโรงเรีย์นที�เข้าโครงการทำาเพิ�มเติัมให้่เข้ากับบริบทของโรงเรีย์น

โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พื� นที�ทรงงาน) อันเนื�องมาจำากพระราชด็ำาริ

โครงการต้นแบบ

5. การพัฒนาทักษะอาชพี

การพัฒนาทักษะอาชีื้พสำาห่รับนักเรีย์นระดับมัธ์ย์มศ่กษารวม 3 โรงเรีย์นในพ้�นที�โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ เปี็น 3 กลุ่มอาชีื้พ ได้แก่  

กลุ่มงานเกษตัร กลุ่มงานอาห่าร และกลุ่มงานปีระดิษฐ์ โดย์กำาห่นดแนวทางการจัดการเรีย์นร้่กระบวนการ และขั�นตัอนในลักษณะบ่รณาการ 

ร่วมกับการเรีย์นการสอนแบบ Project-based Learning โดย์ใชื้้แห่ล่งเรีย์นร้่ของโครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ เปี็นแห่ล่งศ่กษาและฝึักปีฏิิบัติังาน

อาชีื้พสำาห่รับนักเรีย์น 

6. ความรว่มมือกับพันธิมิตร

6.1	โรงเรียนันัานัาชาติเซนัต์แอนัดิร้ว์ส	กุรุงเท่พฯ	(STA)

 - อบรมเชื้งิปีฏิบิตัักิารเร้�องการแกไ้ขปีญั่ห่าการอา่นและสะกดคำาของนกัเรีย์นที�มี 

  ความย์ากลำาบากในการเรีย์นภูาษาไทย์สำาห่รับคร่ที�รับผิดชื้อบคลินิกภูาษา 

  จากทุกโรงเรีย์นจำานวน 35 คน จากสถานการณ์โควิด-19 จ่งจัดทำานิเทศทางไกล  

  โดย์ใช้ื้การส้�อสารผ่านกลุ่มไลน์โดย์คร่ที�นำาเทคนิควิธ์ีการไปีใช้ื้สอน ถ่าย์คลิปี 

  การสอนสั�นๆ ส่งให่้ผ้่เชีื้�ย์วชื้าญ่ได้แสดงความคิดเห่็น ตั่อย์อดและแก้ไขความ 

  เข้าใจผิดที�พบ 

 - การพัฒนาการสอนภูาษาอังกฤษที�ใช้ื้ในชีื้วิตัจริงในระดับชัื้�นมัธ์ย์มศ่กษาใน  

  3 โรงเรีย์นของพ้�นที�โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ เน้นการพัฒนาคร่ผ่้สอนให้่ 

  มีความคุ้นเคย์ มั�นใจในการวางแผน และสร้างบทเรีย์นสอนภูาษาอังกฤษ 

  แบบใช้ื้ในชีื้วิตัจริง 

6.2	บุริษั์ท่	ท่ร้	คุอร์เปอเรชั�นั	จิำากัุดิ	(ม่หาชนั)

 - ห่้องเรีย์น 5G โรงเรีย์นบ้านปี่าซึ่างนาเงิน และจัดห่าอุปีกรณ์ที�เปี็นเคร้�องม้อ 

  การเรีย์นร้่ ปีระกอบด้วย์ คอมพิวเตัอร์โน๊ตับุ๊ค Headset Tablet แว่นตัา VR พร้อมส้�อ  

  48 คลิปี กระดานอัจฉุริย์ะ Huawei Ideahub ขนาด 86 นิ�ว (สนับสนุนโดย์บริษัท  

  Huawei) อุปีกรณ์กระจาย์สัญ่ญ่าณ Wifi 5G พร้อมจัดเจ้าห่น้าที� ICT ปีระจำาห้่อง 1 คน

6.3	ม่้ลนัิธิท่ีช	ฟ้อร์	ไท่ยแลนัดิ์	

 - คัดเล้อกคร่ผ่้นำาการเปีลี�ย์นแปีลงจำานวน 4 คน ให่้ปีฏิิบัตัิการสอนในโรงเรีย์น 

  อนุบาลแม่ฟ้้าห่ลวง 2 คน และโรงเรีย์นบ้านปี่าซึ่างนาเงิน 2 คน 

6.4	กุิจิกุรรม่เสริม่	โคุรงกุารลดิขยะส้่บุ่อฝึังกุลบุ	

 - ผลการดำาเนินงานการจัดการขย์ะในโรงเรีย์นจำานวน 8 โรง มีขย์ะที�นำาไปีใชื้้ 

  ปีระโย์ชื้น์เพิ�มข่�นจากเดิมร้อย์ละ 75 เพิ�มเป็ีนร้อย์ละ 88 และมีปีริมาณขย์ะที�จะนำา 

  ไปีทิ�งบ่อฝัังกลบลดลงจากเดิมร้อย์ละ 23 ลดลงเห่ล้อร้อย์ละ 13 นอกจากนี� 

  ยั์งจัดปีระกวดโรงเรีย์นปีลอดขย์ะ ครั�งที� 1 โดย์โรงเรีย์นที�ชื้นะเลิศ ได้แก่  

  โรงเรีย์นเจ้าพ่อห่ลวงอุปีถัมภ์ู 5 ส่วนรองชื้นะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรีย์น 

  บ้านขาแห่ย่์งพัฒนา และรองชื้นะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรีย์นอนุบาลแม่ฟ้้าห่ลวง 
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3.2 การศึกษานอกห้องเรยีน

1. พื� นที�การเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคส์ำาหรบัเด็็กและเยาวชน 
 (ศนูย์เด็็กใฝ่ึดี็)

โครงการพฒันาดอย์ตุังฯ พัฒนาห่ลักสต่ัรการบม่เพาะพลเมอ้งดเีพ้�อสานต่ัอ

คณุภูาพชื้วิีตัที�ดีอย์า่งย์ั�งย์น้ในพ้�นที�โครงการพฒันาดอย์ตังุฯ เน้�อห่าห่ลกัสต่ัรปีระกอบ

ด้วย์มิติัด้านอาชื้ีพ และมิตัิด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ย์ามว่าง ด้วย์การเชื้้�อมโย์งความ

สนใจและความชื้อบของผ่้เรีย์นให่้สอดคล้องกับศักย์ภูาพของพ้�นที�ดอย์ตัุง เพ้�อให่้

เย์าวชื้นมีสิ�งย์่ดเห่นี�ย์วจิตัใจ ไม่ไขว้เขวกับสิ�งย์ั�วยุ์ พร้อมทั�งฝึักทักษะความเป็ีนผ่้นำา

และการบริห่ารจัดการ รวมทั�งสิ�น 13 ห่ลักส่ตัร ได้แก่ เกษตัรกรน้อย์ มัคคุเทศก์น้อย์

ดอย์ตัุง ห่น่วย์แพทย์์ฉุุกเฉิุน ช่ื้างไม้ใฝ่ัดี บาริสต้ัา นักปีระชื้าสัมพันธ์์ นักห่ัตัถกรรม 

นักพิทักษ์สิ�งแวดล้อม นักปีระกอบอาห่าร บรรณารักษ์ นักเต้ัน นักดนตัรี และนักฟุ้ตับอล  

จำานวนการเข้าใช้ื้บริการตัลอดปีี 2563 รวม 7,022 ครั�ง ปัีจจุบันมีสมาชิื้กรวม 1,004 คน 

เปี็นสมาชื้ิกที�ใชื้้บริการอย่์างตั่อเน้�อง 105 คน คิดเปี็นร้อย์ละ 10 ของสมาชิื้กทั�งห่มด

2. ทนุการศึกษา

ปีี 2563 มีเย์าวชื้นสมัครขอรับทุนการศ่กษาจำานวนทั�งสิ�น 34 คน และได้รับทุนการศ่กษาปีระจำาปีี 2563 จำานวนทั�งสิ�น 20 คน  

ปีระกอบด้วย์ มห่าวิทย์าลัย์แม่โจ้ 5 คน มห่าวิทย์าลัย์แม่ฟ้้าห่ลวง 4 คน มห่าวิทย์าลัย์ราชื้ภูัฏิเชื้ีย์งราย์ 6 คน มห่าวิทย์าลัย์พะเย์า 3 คน  

วิทย์าลัย์อาชีื้วศ่กษาเชีื้ย์งราย์ 1 คน และทุนระดับมัธ์ย์มศ่กษา 1 คน มีการจัดกิจกรรมระห่ว่างการรับทุนการศก่ษา ดังนี� 

1. จัดกิจกรรมบ่มเพาะและสร้างเคร้อข่าย์นักศ่กษาทุน ได้แก่ กิจกรรมปีฐมนิเทศ กิจกรรมพัฒนาศักย์ภูาพระห่ว่างเรีย์น กิจกรรม 

 เยี์�ย์มเยี์ย์นเพ้�อให้่คำาปีร่กษาและให้่กำาลังใจผ่านเพจเฟ้ซึ่บุ๊กช้ื้�อ ทุนการศ่กษาม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวง ในพระบรมราช่ื้ปีถัมภ์ู และกลุ่มเฟ้ซึ่บุ๊ก 

 ช้ื้�อ นักเรีย์นทุนม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ

2. จัดกิจกรรมแนะแนวการศ่กษาตั่อและให่้คำาปีร่กษาแก่เย์าวชื้นทั�วไปี เพ้�อให่้เย์าวชื้นสามารถวางแผนการเรีย์นร้่อันจะนำาไปีส่่อาชีื้พ 

 ที�ปีรารถนาในอนาคตัได้

ในปีีการศก่ษา 2563 มีนักเรีย์นทุนที�สำาเร็จการศก่ษา 10 คน และกลับมาทำางานในพ้�นที� 3 คน โดย์เข้าทำางานที�สำานักงานปีระสานงาน

โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ 2 คน และที�ว่าการอำาเภูอแม่ฟ้้าห่ลวง 1 คน

โครงการพัฒนาด็อยตงุ (พื� นที�ทรงงาน) อันเนื�องมาจำากพระราชด็ำาริ

โครงการต้นแบบ
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โครงการนี�เริ�มต้ันมาตัั�งแต่ัปี ี2548 เพ้�อแก้ไขความย์ากจน และพัฒนาทางเลอ้กในการดำารง

ชื้ีวิตัแก่ผ่ค้นในพ้�นที� แก้ปีัญ่ห่าความเส้�อมโทรมของทรัพย์ากรธ์รรมชื้าติั การบุกรุกทำาลาย์ป่ีา โดย์

มล่นธิ์แิมฟ่้า้ห่ลวงฯ รว่มกบัมล่นธิ์ชิื้ยั์พฒันา ศก่ษาและพฒันาการปีลก่ชื้านำ�ามนั และพช้ื้นำ�ามนัอ้�นๆ 

ให้่เปี็นพ้ชื้เศรษฐกิจของพ้�นที� ตัามพระราชื้ดำาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิ์ราชื้เจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรัตันราชื้สุดาฯ สย์ามบรมราชื้กุมารี เน้�องจากชื้านำ�ามันเปี็นพ้ชื้เศรษฐกิจที�มีปีระโย์ชื้น์ทางการ

แพทย์์ มีราคาส่ง เห่มาะแก่การสร้างราย์ได้ที�มั�นคงให่้คนในพ้�นที� โดย์โครงการฯ ได้กำาห่นดเขตั

พ้�นที�ทำากิน ส่งเสริมอาชื้ีพที�ห่ลากห่ลาย์ พร้อมทั�งให่้ปีระชื้าชื้นมีส่วนร่วมในการดแ่ลรักษาปี่า และ

ดำาเนินชีื้วิตัอย่่์ร่วมกับป่ีาได้อย่์างยั์�งย้์น ตัามแนวพระราชื้ดำาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชื้นกาธิ์เบศร  

มห่าภู่มิพลอดุลย์เดชื้มห่าราชื้ บรมนาถบพิตัร

ในปีี 2563 ได้ส่งเสริมการด่แลแปีลงชื้านำ�ามันโดย์ดำาเนินการปีล่กซึ่่อมตั้นชื้านำ�ามันพันธ์ุ์ดี

จำานวน 84,173 ตั้น และเสีย์บย์อดพันธ์ุ์ดี 103,994 ตั้น พร้อมกันนี�ได้ดำาเนินการสำารวจข้อม่ลตั้น

ชื้านำ�ามันราย์ต้ันอย่์างต่ัอเน้�องเพ้�อกำาห่นดแผนการจัดการแปีลงอย่์างมีปีระสิทธิ์ภูาพ และพัฒนา

งานส่งเสริมอาชื้ีพผ่้มีราย์ได้ตัำ�ากว่าเส้นความย์ากจน 

ด้านงานพัฒนาคุณภูาพชื้ีวิตั ได้ดำาเนินกิจกรรมเพ้�อส่งเสริมราย์ได้และลดราย์จ่าย์ ดังนี� 

ส่งเสริมการเลี�ย์งสุกรแม่พันธ์ุ์จำานวน 54 ตััว โดย์มอบให่้เกษตัรกร 54 ครัวเรอ้น ส่งเสริมการเลี�ย์ง

ไก่กระด่กดำา 898 ตััว โดย์มอบให่้เกษตัรกรในพ้�นที� ทดลองเลี�ย์งจำานวน 600 ตััว และมอบให่้

เกษตัรกรเคร้อข่าย์ในพ้�นที� 2 ราย์ เพ้�อกระตุ้ันความตั้องการของตัลาด ราย์ได้ห่ลังห่ักค่าใชื้้จ่าย์

ของทุกกิจกรรมรวมเปี็นจำานวน 16,597 บาท/ปีี 

นอกจากนี� ย์งัมกีารสง่เสริมงานห่ตััถกรรมชุื้มชื้นโดย์สร้างราย์ได้ให้่แก่ชุื้มชื้น 231,856 บาท 

คิดเปี็นราย์ได้ 7,992 บาท/คน/ปีี (ชื้าวบ้าน 29 ราย์) โครงการฯ ย์ังได้เตัรีย์มกล้าพันธ์ุ์ชื้าอัสสัม 

เพ้�อส่งเสริมให่้ชื้าวบ้านจำานวน 100 ครัวเร้อนนำาไปีเพาะปีล่กในปีี 2564 ต่ัอไปี 

ผลการสำารวจข้อม่ลสภูาพเศรษฐกิจสังคมของชื้าวบ้านจำานวนทั�งสิ�น 571 ครัวเร้อน 

เพ้�อนำาไปีกำาห่นดแผนงานส่งเสริมอาชีื้พให่้ตัรงตัามความตั้องการของชุื้มชื้น พบว่า ชื้าวบ้านที�เข้า

ร่วมโครงการมีราย์ได้เฉุลี�ย์ตั่อครัวเร้อนอย์่่ที� 221,738 บาท/ครัวเร้อน/ปีี เม้�อเทีย์บกับราย์ได้เฉุลี�ย์ 

54,082 บาท/ครัวเร้อน/ปีีช่ื้วงเริ�มต้ันโครงการ

ระยะเวลาด็ำาเนินโครงการ
2548-ปจัจุบััน
 

พื� นที�โครงการ
ค์รอบัค์ล้มุ่ 2 พ่�นท่� ไดแ้ก่ 
หมู่่บ้ัานปางม่ะหัน แล้ะ
หมู่่บ้ัานปนูะ ตำาบัล้เทอดไทย 
อำาเภ์อแม่่ฟ้า้หล้วง 
จังหวัดเชยีงราย

พื� นที�
- หมู่่บ้ัานปางม่ะหัน 
 17,039 ไร่
- หมู่่บ้ัานปนูะ 33,327 ไร ่

รวมพื� นที�ทั�งหมด็ 
50,366 ไร่

ผูู้ร้บัประโยชน์
ประชากร 3,305 ค์น 
571 ค์รวัเรอืน

ความเปน็มา

การด็ำาเนินงานในปี 2563

ข้อมูลพื� นฐาน 

โครงการศึกษาและพัฒนาการ
ปลูกชานำ�ามัน และพืชนำ�ามันอื�นๆ

โครงการขยายผู้ลในประเทศ



มููลนิิธิิแมู่ฟ้า้หลวง ในิพระบรมูราชูปูถััมูภ์์ 37

1,205 ไร่
804 ไร่

1,454 ไร่

2,021 ไร่

560 ไร่

5,223 ไร่

7,193 ไร่

พื� นที�ป่าใชส้อย
พื� นที�ป่าใชส้อย

แปลงชานำ�ามัน

แปลงชานำ�ามัน

พื� นที�อยู่อาศัย

พื� นที�ทำากิน

พื� นที�ทำากิน

ปัญิหาตั�งตน้

ผู้ลจำากการพัฒนา: ชาวบ้านได็อ้ะไร?
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หนี�สิน หนี�สินเงินออม เงินออม

เศรษฐกิจำ: เปรยีบัเท่ยบัรายได ้รายจ่าย หน่�สิืน แล้ะเงินออม่ ตอ่ค์รวัเรอืน (บัาท/ค์รวัเรอืน/ป)ี

สิ�งแวด็ล้อม: การใชป้ระโยชน์พ่�นท่�โค์รงการ

พ่�นท่�โค์รงการปางม่ะหัน พ่�นท่�โค์รงการปนูะ

ขาดองค์ค์์วาม่รู ้
แล้ะทักษะอาชพี

ปา่ตน้นำ�า
ถักูทำาล้าย

ชมุ่ชนม่่ค์วาม่
ขัดแย้งเรื�องนำ�า
แล้ะท่�ดินทำากิน

เส้ืนทางล้ำาเล่้ยง
ยาเสืพติด 
แล้ะปญัหา

ผิู้เสืพยาเสืพติด

ปล้กูพ่ชเชงิเด่�ยว
ขาดการบัรหิาร

จัดการนำ�า ชมุ่ชน
ม่่ขา้วไม่่พอกิน

17,039 33,327
รวมพื� นที�

โครงการ (ไร)่
รวมพื� นที�

โครงการ (ไร)่

9,081 ไร่

9,081 ไร่76 ไร่

พื� นที�ป่าอนุรกัษ์

พื� นที�ป่าอนุรกัษ์พื� นที�อยู่อาศัย

256225612549 2563
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โครงการแปีรรป่ีปี่าเศรษฐกิจน่าน เปี็นโครงการต่ัอเน้�องจากโครงการปีล่กปี่า สร้างคน บน

วิถีพอเพีย์ง รักษาตั้นนำ�า บรรเทาอุ�ทกภูัย์ ซึ่่�งเริ�มดำาเนินการตัั�งแตั่ปีี 2556 โดย์ม่�ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ 

และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปีิดทองห่ลังพระส้บสานแนวพระราชื้ดำาริ มีวัตัถุปีระสงค์

เพ้�อฟ้้�นฟ้่ทรัพย์ากรธ์รรมชื้าติัในพ้�นที� เพิ�มพ้�นที�ปี่า ควบค่่กับการพัฒนาคุณภูาพชีื้วิตัของชุื้มชื้น  

ส่งเสริมให่้ชุื้มชื้นอย่่์ร่วมกับปี่าได้อย์่างย์ั�งย์้น โดย์มีกิจกรรมห่ลักในโครงการฯ ได้แก่ การจัดการ 

ใชื้้ปีระโย์ชื้น์พ้�นที�ปี่าแย์กจากที�ทำากินและที�อย์่่อาศัย์อย์่างชื้ัดเจน การจัดตัั�งคณะกรรมการและกฎ

ระเบีย์บชืุ้มชื้นว่าด้วย์การใช้ื้และอนุรักษ์ทรัพย์ากรปี่าไม้ในพ้�นที�ที�กำาห่นดให่้เปี็นปี่า ปีระกอบด้วย์

ปีา่อนุรักษ์เพ้�อเป็ีนพ้�นที�ต้ันนำ�าและรักษาความห่ลากห่ลาย์ทางชีื้วภูาพ ปีา่ใช้ื้สอย์เพ้�อเป็ีนพ้�นที�แห่ล่ง

พลังงานและแห่ลง่อาห่ารที�บริห่ารจดัการโดย์ชุื้มชื้น และป่ีาเศรษฐกิจซึ่่�งมีบทบาทสำาคัญ่ในการสร้าง

ราย์ไดท้ี�ย์ั�งย์น้ทดแทนการพ่�งพงิพช้ื้ไรเ่ชิื้งเดี�ย์ว อีกทั�งย์งัทำาห่นา้ที�เป็ีนแนวกนัไฟ้ที�มชีีื้วติั ชื้ว่ย์ปีอ้งกนั

ไฟ้ไม่ให่้ลามเข้าพ้�นที�ปี่าอนุ�รักษ์และปี่าใช้ื้สอย์อีกด้วย์ นอกจากนั�น ย์ังมุ่งเน้นการแก้ปีัญ่ห่าความ

ย์ากจนและย์กระดับคุณภูาพชีื้วิตัของชื้าวบ้านในพ้�นที� ด้วย์การส่งเสริมอาชื้ีพด้านการเกษตัรและ

ปีศสุตััว์ การจัดตัั�งกองทุนพันธ์ุ์พช้ื้ พนัธ์ุ์สัตัว์ และการแปีรร่ปี รวมถง่การปีรับปีรุงนำ�าเพ้�อการอุปีโภูค

บริโภูคและการชื้ลปีระทาน

ในปีีนี� ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ มุ่งเน้นการวิจัย์และพัฒนาเพ้�อเพิ�มผลผลิตัมะม่วงห่ิมพานตั์  

ส่งเสรมิคณุภูาพผลผลติักาแฟ้กะลา ศก่ษาพช้ื้ที�เห่มาะสมเพ้�อเพิ�มทางเลอ้กให่แ้กเ่กษตัรกร และลด

ปีัญ่ห่าการปีล่กพ้ชื้เชื้ิงเดี�ย์วในพ้�นที� อีกทั�งย์ังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชืุ้มชื้นในการบริห่ารจัดการ

ไฟ้ปี่า ควบค่่ไปีกับการด่แลอนุรักษ์ปี่า โดย์ดำาเนินกิจกรรมตั่างๆ ดังนี� 

1.การจัำด็หาตลาด็ให้พืชเศรษฐกิจำ
สามารถจัดห่าตัลาดให้่กับผลผลิตักาแฟ้กะลาได้ 18.4 ตััน ม่ลค่า 1,846,800 บาท และผลผลิตั 

มะม่วงห่ิมพานตั์ได้ 36.8 ตััน ม่ลค่า 922,300 บาท รวมม่ลค่าการสร้างราย์ได้ให่้ชุื้มชื้นทั�งสิ�นกว่า 

2.7 ล้านบาท

2. การวิจัำยและพัฒนาการเพิ� มผู้ลผู้ลิตมะม่วงหิมพานต ์และพืชทางเลือก 
จัดทำาแปีลงสาธ์ิตัมะม่วงห่ิมพานตั์ 43.75 ไร่ (16 แปีลง 15 ราย์) เพ้�อเปี็นตััวอย์่างแนวทาง

การดแ่ลเพ้�อเพิ�มผลผลติั โดย์มเีปีา้ห่มาย์ผลผลิตัเฉุลี�ย์ตัอ่ตัน้อย์่ท่ี� 2.4 กโิลกรัม/ตัน้ จากการทดลอง

พบว่าแปีลงสาธ์ิตัมะม่วงห่ิมพานตั์ได้ผลผลิตัเฉุลี�ย์ 3.14 กิโลกรัม/ต้ัน มากกว่าเปี้าที�ตัั�งไว้

ความเปน็มา

การด็ำาเนินงานในปี 2563

โครงการแปรรปูป่าเศรษฐกิจำน่าน

ระยะเวลาด็ำาเนินโครงการ
2563 – ปจัจุบััน 
โค์รงการแปรรูปปา่เศัรษฐกิจ
น่าน
 

พื� นที�โครงการ
ค์รอบัค์ล้มุ่พ่�นท่� 20 หมู่่บ้ัาน 
4 ตำาบัล้ 3 อำาเภ์อ 
จังหวัดน่าน

ข้อมูลพื� นฐาน 

โครงการขยายผู้ลในประเทศ
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22,552 ไร่

9%

ป่าใชส้อย

ส่งเสริมการปีล่กและวิธี์การแปีรร่ปีกาแฟ้ที�มีคุณภูาพตัาม

มาตัรฐาน ส่งเสริมต้ันกาแฟ้จำานวน 122,006 ตั้นให่้เกษตัรกร 99 ราย์ 

พ้�นที� 212 ไร่ เพ้�อพัฒนาและเผย์แพร่องค์ความร้่ในการจัดการแปีลง

และการแปีรร่ปีกาแฟ้ที�มีคุณภูาพตัามมาตัรฐาน จัดทำาระบบนำ�าเข้า

พ้�นที�แปีลงกาแฟ้และที�ทำากินของเกษตัรกร ก่อสร้างฝัาย์การเกษตัร

ทั�งห่มด 6 ตััว และถังจำานวน 17 ใบสำาห่รับใส่ปีุ�ย์ ฉีุดพ่นสารกำาจัดโรค

แมลงภูาย์ในแปีลงกาแฟ้ชื้่วงฤด่แล้ง มีผ่้รับผลปีระโย์ชื้น์ 82 ราย์  

โครงการฯ มุง่พฒันาความสามารถในการแข่งขันให่เ้กษตัรกร โดย์การ

เพิ�มผลผลิตัตั่อตั้น ส่งผลให่้เกษตัรกรมีราย์ได้ที�ย์ั�งย์้นต่ัอไปี 

3. ศึกษาข้อมูลพืชทางเลือกที�เหมาะสมในพื� นที�
จากการทดลองแปีลงสาธิ์ตัมะม่วงห่ิมพานต์ัทั�ง 16 แปีลง พบ

ว่าแปีลงที�มคีวามสง่ 800 เมตัรเห่น้อระดับนำ�าทะเลข่�นไปีมีผลผลติัน้อย์

กวา่แปีลงอ้�นๆ อย์า่งมนียั์ย์ะสำาคัญ่ เน้�องจากปีจัจัย์ดา้นสภูาพแวดลอ้ม

และสภูาพอากาศ ส่งผลให่้ตั้นมะม่วงห่ิมพานต์ัเจริญ่เตัิบโตัล่าชื้้า ใน

อนาคตัสามารถแก้ไขปัีญ่ห่าได้โดย์การปีลก่พช้ื้ทางเลอ้กที�เห่มาะสมใน

แตัล่ะพ้�นที� เช่ื้น กาแฟ้ กง๋ กลว้ย์นำ�าวา้ เสรมิในแปีลงมะมว่งห่มิพานตั์ 

โดย์ให่้ต้ันมะม่วงห่ิมพานตั์เปี็นไม้ร่มเงา ทั�งนี� ม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ ได้

รว่มกับภูาคเอกชื้นทดลองแปีรร่ปีผลผลิตักลว้ย์นำ�าว้า พบว่ากล้วย์นำ�าว้า

ที�ปีล่กในพ้�นที�โครงการฯ มีศักย์ภูาพและเปี็นที�ตั้องการของตัลาดทั�ง

ในและนอกพ้�นที�

4. การบรหิารจัำด็การสถานการณ์ไฟ้ปา่
ชุื้มชื้นมคีวามเขา้ใจและปีฏิบิตััติัามนโย์บาย์มาตัรการปีอ้งกนั

ไฟ้ปี่าของภูาครัฐอย์่างเคร่งครัด ด้วย์การซึ่่อมแซึ่มห่อระวังไฟ้ปี่า ทำา

แนวกันไฟ้ ลาดตัระเวน สงัเกตัการณ์ไฟ้ป่ีาในพ้�นที� สง่ผลให้่อตััราการ

เกิดไฟ้ป่ีาลดลงร้อย์ละ 99 จากปีีฐาน (2556) นอกจากนี�ชุื้มชื้นย์ัง

สามารถบริห่ารจัดการบัญ่ชื้ีกองทุนปีล่กป่ีาสร้างคนบนวิถีพอเพีย์งฯ 

สำาห่รับการเบกิจา่ย์นำามาเปีน็ทนุในการดแ่ลป่ีาได้อย่์างมปีีระสิทธิ์ภูาพ

ปัญิหาตั�งตน้

ธรรม่ชาติถักูทำาล้าย 
ค์ดิเปน็รอ้ยล้ะ 45 ของแม่่นำ�า

เจ้าพระยา แตพ่่�นท่�ปา่
กลั้บัล้ดล้งอย่างม่าก

การเกษตร เผิาปา่เพ่�อทำาไร่
หม่นุเว่ยน ปล้กูพ่ชเชงิเด่�ยว 
แหล่้งทำากินปนเป้�อนสืารเค์ม่่

ตารางสรปุอตัราการเกิด็ไฟ้ปา่ในปี 2561 – 2563 เทียบกับปีฐาน 2556

พื� นที�

พื� นที�ลุ่มนำ�า (ไร)่

พื� นที�ไฟ้ไหม้ (ไร)่ 

อตัราส่วน
พื� นที�ไฟ้ไหม้

ตอ่พื� นที�ทั�งหมด็
(คิด็เปน็รอ้ยละ)

ปี 2556

250,000

76,180

30.47

250,000

24

0.01

250,000

954

0.38

250,000

7,316

2.92

250,000

99

-

5

0.002

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รอ้ยละ
ที�ลด็ลง

จำาก
ปี 2556

ผู้ลจำากการพัฒนา: ชาวบ้านได็อ้ะไร?

สิ�งแวด็ล้อม: การใชป้ระโยชน์พ่�นท่�โค์รงการ

ค์ณุภ์าพชวิีต 
ผิู้ค์นยากจนแล้ะไม่่ม่่รายได้

ท่�มั่�นค์ง

153,660 ไร่

61.5%

1,379 ไร่

0.6%

33,758 ไร่

13.5%

38,651 ไร่

15.5%

0 ไร่

0%

ป่าอนุรกัษ์

ที�อยู่อาศัย 

ป่าเศรษฐกิจำ 

พื� นที�ทำากิน

ป่าเสื�อมโทรม

250,000
รวมพื� นที� (ไร)่



รายงานประจำำาปี 256340

โครงการร้อย์ใจรักษ์สนับสนุนมาตัรการและนโย์บาย์ของรัฐบาลในการปี้องกันและแก้ไข

ปีัญ่ห่าย์าเสพตัิด และเสริมสร้างความมั�นคงของชื้าตัิด้วย์การสร้างความเข้มแข็งของชืุ้มชื้น ด้วย์

ในปีัจจุบัน สถานการณ์ย์าเสพติัดได้แพร่ระบาดในพ้�นที�เม้องในร่ปีแบบของการผลิตั การจำาห่น่าย์ 

และลำาเลีย์ง โดย์เฉุพาะในพ้�นที�ภูาคเห่น้อของไทย์ โครงการร้อย์ใจรักษ์จ่งนำาแนวทางปีฏิิบัติัของ

การพฒันาทางเลอ้กมาปีระยุ์กต์ัใช้ื้เพ้�อแกป้ีญั่ห่าย์าเสพติัดในบริบทสงัคมเมอ้ง และสร้างภู่มคิุม้กัน

แกชุ่ื้มชื้นเป้ีาห่มาย์ซึ่่�งเคย์มีราย์ได้สว่นให่ญ่จ่ากกิจกรรมผิดกฎห่มาย์ต่ัางๆ ให้่ห่นัมาปีระกอบอาชีื้พ

สุจริตัแทน 

การพฒันาทางเลอ้กเชื้งิพ้�นที�ระย์ะย์าวที�นำามาปีระยุ์กต์ัใชื้ใ้นโครงการฯ มลีำาดับการพฒันา 

“อย่่์รอด พอเพีย์ง ย์ั�งย์้น” ในมิตัิเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม เสริมสร้างศักย์ภูาพของคนใน

ชุื้มชื้นในด้านการเกษตัร ปีศุสัตัว์ ชื้ลปีระทาน ห่ัตัถกรรม การแปีรร่ปีสร้างม่ลค่าแก่ผลผลิตั การ

ทอ่งเที�ย์ว และการบรหิ่ารจดัการทรพัย์ากรธ์รรมชื้าตั ิตัลอดจนสามารถขบัเคล้�อนการพฒันาชุื้มชื้น

ตั่อไปีได้ด้วย์ตันเอง

ในปีี 2563 ซึ่่�งเปี็นปีีที�สามของการดำาเนินโครงการฯ ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ยั์งคงเดินห่น้า

สร้างความเข้าใจ เข้าถ่งชืุ้มชื้นเปี้าห่มาย์ และผ่้มีส่วนเกี�ย์วข้องทุกระดับอย์่างต่ัอเน้�อง ควบค่่กับ

การดำาเนนิกจิกรรมพฒันาเชิื้งพ้�นที�ตัามมติักิารพฒันาตัา่งๆ อนัจะนำาไปีส่ก่ารสรา้งอาชื้พีทางเลอ้ก

ที�สุจรติั ราย์ได้ที�มั�นคง สร้างภู่มคิุม้กันของชุื้มชื้นต่ัอปีญั่ห่าย์าเสพติัดและสิ�งผิดกฎห่มาย์อ้�นๆ อย่์าง

ย์ั�งย์้น โดย์มีผลการดำาเนินงานดังนี�

• มิตินำ�า โครงการฯ พัฒนาระบบนำ�าเพ้�อการเกษตัร สร้างอ่างเก็บนำ�า 24 แห่่ง บ่อพวง  

32 บ่อ ฝัาย์การเกษตัรขนาดเล็ก 10 ตััว และซ่ึ่อมแซึ่มระบบส่งนำ�าในที�นา 5 จุด รวมพ้�นที�รับนำ�า 

2,316 ไร่ มีผ่้รับปีระโย์ชื้น์ทั�งสิ�น 369 คน ทั�งย์ังสร้างฝัาย์อนุรักษ์จำานวน 300 ตััวเพ้�อสร้างความ 

ชืุ้ม่ชื้้�นให่้ปี่าต้ันนำ�าในพ้�นที�ด้วย์ 

ความเปน็มา

การด็ำาเนินงานในปี 2563

โครงการรอ้ยใจำรกัษ์

โครงการขยายผู้ลในประเทศ

ระยะเวลาด็ำาเนินโครงการ
2561-2572
 

พื� นที�โครงการ
ค์รอบัค์ล้มุ่พ่�นท่�
ลุ้่ม่นำ�าห้วยเม่่องงาม่ 
4 หมู่่บ้ัานหลั้ก ไดแ้ก ่
บ้ัานเม่่องงาม่เหน่อ 
บ้ัานเม่่องงาม่ใต ้
บ้ัานห้วยส้ืาน 
บ้ัานหัวเม่่องงาม่ แล้ะ 
20 หมู่่บ้ัานย่อยในตำาบัล้
ท่าตอน อำาเภ์อแม่่อาย 
จังหวัดเชยีงใหม่่ 
พ่�นท่� 37,119 ไร่

ผูู้ร้บัประโยชน์
1,087 ค์รวัเรอืน 4,371 ค์น

ข้อมูลพื� นฐาน 
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• มิติการเกษตร 
- โครงการฯ ทดลองใช้ื้แนวทางการทำาเกษตัรแบบปีระณีตัและ

แมน่ย์ำา ห่ร้อการทำาการเกษตัรที�คำาน่งถง่คณุภูาพผลผลติั มกีารจดัการ

แปีลงอย์่างมีปีระสิทธิ์ภูาพและได้มาตัรฐาน โดย์ทดลองปีล่กพ้ชื้ระย์ะ

สั�นและระย์ะย์าวที�ชื้าวบ้านนิย์มปีล่กอย์่่แล้ว เพ้�อพัฒนาคุณภูาพและ

เพิ�มผลผลิตัทางการเกษตัรไปีเผย์แพร่ให่้ชื้าวบ้าน ตัลอดจนสนับสนุน

ให่เ้กษตัรกรลดการใชื้ส้ารเคมทีี�เปีน็อนัตัราย์ตัอ่สุขภูาพและสิ�งแวดลอ้ม

- โครงการฯ จดักจิกรรมเพิ�มผลผลติัขา้วนาและขา้วไร่ตัอ่เน้�อง 

มีเกษตัรกรเข้าร่วม 42 ราย์ และ 24 ราย์ ตัามลำาดับ โดย์ห่ลังจากเก็บ

เกี�ย์วผลผลติั พบวา่ปีรมิาณผลผลติัเฉุลี�ย์ขา้วนาและขา้วไรข่องชื้าวบา้น

ที�เข้าร่วมกิจกรรมอย่่์ที� 809 กิโลกรัมตั่อไร่ และ 245 กิโลกรัมต่ัอไร่ ซึ่่�ง

สง่กวา่ผลผลติัเฉุลี�ย์ของเกษตัรกรที�ไมไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมในพ้�นที�โครง

การฯ ร้อย์ละ 20 และร้อย์ละ 79 ตัามลำาดับ

- ส่งเสริมการปีล่กพ้ชื้ทางเล้อกที�มีศักย์ภูาพให่้ได้ผลผลิตัที�มี

คุณภูาพ ได้แก่ ฟ้ักทองญ่ี�ปีุ่นและฟ้ักทองมินิ ฟ้ักทองคางคก เก๊กฮั่วย์ 

เสาวรส และเคปีก่สเบอร์รี แก่เกษตัรกรจำานวน 118 ราย์ พ้�นที�รวม 

164 ไร่ จากนั�นรับซ้ึ่�อผลผลิตัจากชื้าวบ้านจำานวน 1,325 กิโลกรัม  

สร้างราย์ได้รวม 6,209,119 บาท

- โครงการฯ ร่วมมอ้กบับริษัท ซึ่.ีพ.ี สตัาร์เลนส ์จำากดั พฒันา

ผลผลิตัมะม่วงคุณภูาพเพ้�อส่งขาย์ในตัลาดตั่างปีระเทศ โดย์ส่งเสริม

ความร้่ด้านการจัดการในแปีลงไปีจนถ่งการคัดคุณภูาพผลผลิตั 

ปีรมิาณที�สง่ออกทั�งห่มดในปี ี2563 รวม 29,390 กโิลกรมั คดิเปีน็มล่คา่ 

779,340 บาท ราคาลดลงจากที�ผ่านมาปีระมาณร้อย์ละ 40 - 60 เน้�อง

ดว้ย์การส่งออกมะม่วงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคโควิด-19 ส่งผลให่้ทางกลุ่มวิสาห่กิจไม้ผลคุณภูาพบ้านห่้วย์ส้าน

ปีรบัตััวไปีขาย์ผลผลติัผา่นช่ื้องทางอ้�นๆ ดว้ย์ตัวัเอง เชื้น่ การขาย์ผา่น

ชื้่องทางออนไลน์ และตัลาดอ้�นๆ ในพ้�นที� การขาย์ภูาย์ในปีระเทศ

รวมเปี็นปีริมาณ 61,478 กิโลกรัม ม่ลค่า 1,010,365 บาท

• มิติปศสัุตว์ สนับสนนุพนัธ์ุส์ตััวใ์นร่ปีแบบกองทนุห่มนุเวยี์น 
ได้แก่ ไก่กระดก่ดำา เปี็ดเทศ เปี็ดไข่ และสุกร ให่้ชื้าวบ้านที�สนใจ 245 

ราย์ เพ้�อเปี็นแห่ล่งอาห่ารในครัวเร้อนและราย์ได้เสริมให่้ชื้าวบ้าน 

นอกจากนี�ย์ังมีอาสาสมัครปีศุสัตัว์ติัดตัามให่้บริการด้านสุขภูาพสัตัว์ 

และให่ค้ำาแนะนำาชื้าวบา้นเร้�องการเลี�ย์งสตััว ์ผลจากการให่บ้รกิารชื้ว่ย์

ลดอตััราการตัาย์ของสตััวช์ื้นดิตัา่งๆ ไดแ้ก ่สุกรลดลงจากรอ้ย์ละ 7.43 

เปี็นร้อย์ละ 4.83 ไก่ลดลงจากร้อย์ละ 23 เปี็นร้อย์ละ 16 เปี็ดลดลง

จากรอ้ย์ละ 19 เปีน็ร้อย์ละ 15 รวมมล่คา่ที�ไดจ้ากการลดอตััราการตัาย์

ในสัตัว์ทั�ง 3 ชื้นิดดังกล่าวเท่ากับ 581,940 บาท

• มิติหัตถกรรม ส่งเสริมอาชื้ีพให่้กลุ่มสตัรีผลิตัสินค้า 

ภูาย์ใตั้แบรนด์ดอย์ตุัง ม่ลค่ารวมทั�งสิ�น 558,146 บาท และร่วมพัฒนา

สินค้าหั่ตัถกรรมโดย์ใช้ื้อัตัลักษณ์ชื้นเผ่ามาปีระยุ์กตั์กับการออกแบบ

ร่วมสมัย์ อาทิ กระเปี�าผ้าปัีก กระเปี�ากระสอบพลาสติัก และพวงกุญ่แจพ่่  

วางจำาห่น่าย์ในตัลาดชุื้มชื้นเปี็นราย์ได้เสริมให่้ชื้าวบ้าน 

• มิติการท่องเที�ยวและแปรรปู จัดตัั�ง “กาดห่ลวงร้อย์
ใจรักษ์” เปี็นชื้่องทางจำาห่น่าย์สินค้าและบริการตั่างๆ จากชืุ้มชื้น 

สามารถสร้างราย์ได้ให่้ชุื้มชื้นแล้วทั�งสิ�น 2,759,676 บาท นอกจากนี� 

ได้เริ�มจัดกิจกรรม “กาดนัดวันเสาร์” บริเวณกาดห่ลวงร้อย์ใจรักษ์ทุก

วันเสาร์ เพิ�มเตัิมจากตัลาดนัดวันอังคาร เพ้�อเปีิดโอกาสให่้ชื้าว

บ้านสร้างราย์ได้เพิ�มเตัิม และได้รับความสนใจจากปีระชื้าชื้นและนัก

ท่องเที�ย์วเปี็นอย์่างดี อย์่างไรก็ตัาม เน้�องจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคโควิด-19 ส่งผลให่้กาดนัดวันอังคารและวันเสาร์ตั้องยุ์ติัลง

ชื้ั�วคราวตัามมาตัรการควบคุมโรคระบาดของจังห่วัดเชีื้ย์งให่ม่

• มิติสาธิารณสุข โครงการฯ ร่วมกับสำานักงาน ปี.ปี.ส. 

ติัดตัามผลกิจกรรมอาสาทำาดี รุน่ที� 1-2 รวม 146 คน ห่ลังจากเข้ารับ

การบำาบัดย์าเสพติัดเป็ีนระย์ะเวลา 60 วัน โดย์ติัดตัามเร้�องสุขภูาพ 

สภูาพความเปี็นอย์่่ และสนับสนุนการปีระกอบอาชื้ีพห่ลังการบำาบัด

อย์่างต่ัอเน้�อง พบว่ามีผ่ก้ลับไปีเสพย์าเสพตัิดซึ่ำ�าจำานวน 22 คน (คิด

เปีน็ร้อย์ละ 17.74) นอกจากนี� โครงการฯ ย์งัร่วมกบัสว่นราชื้การอำาเภูอ

แม่อาย์ ลงพ้�นที�แก้ปีัญ่ห่าเห่าระบาดในโครงการร้อย์ใจรักษ์ โครงการ

สนบัสนุนเตีัย์งสระผมและแชื้มพก่ำาจดัเห่าเพ้�อใช้ื้ในการออกห่น่วย์สระ

ผมเคล้�อนที�

• มิติการศึกษา จัดการเรีย์นเสริมทักษะภูาษาไทย์ให่้

นักเรีย์นที�มีทักษะการใช้ื้ภูาษาไทย์ตัำ�ากว่าเกณฑ์ ณ บริเวณกาดห่ลวง

ร้อย์ใจรักษ์ ในช่ื้วงที�โรงเรีย์นระงับการเรีย์นการสอนเน้�องจากการ

ระบาดของโรคโควดิ-19 นอกจากนี� โครงการฯ ย์งัไดส้นบัสนนุถงุย์งัชีื้พ

ให่นั้กเรีย์นที�มฐีานะย์ากจนจาก 3 โรงเรยี์นในพ้�นที�โครงการร้อย์ใจรักษ์ 

จำานวน 346 คน

• มิติการจัำด็การใชป้ระโยชน์พื� นที� จัดตัั�งกองทุนไม่มีไฟ้
ปี่า ครอบคลุมพ้�นที�ปี่าอนุรักษ์ใน 24 ห่ม่่บ้าน รวม 21,220 ไร่ โดย์ชื้าว

บา้นจะต้ัองดแ่ลพ้�นที�ปีา่ในเขตัรับผิดชื้อบของแตัล่ะห่ม่บ่า้นตัลอดชื้ว่ง

ฤดแ่ล้ง ห่ากไม่มีไฟ้ไห่ม้จะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 10 บาท แตั่ถ้า

ห่ากไฟ้ไห่ม้จะถ่กห่ักค่าสนับสนุนไร่ละ 500 บาท ผลการดำาเนินงาน

พบพ้�นที�เสยี์ห่าย์จากไฟ้ปีา่รวม 266 ไร ่ลดลงกวา่ร้อย์ละ 98 ห่ร้อลดลง 

13,321 ไร่ และโครงการฯ ได้มอบเงินสนับสนุนกองทุนไม่มีไฟ้ปี่า 

ทั�งสิ�น 79,220 บาท

• กิจำกรรมอื�นๆ สำารวจข้อม่ลปีระชื้ากรปีระจำาปีี เพ้�อ

ปีระเมนิความเปีลี�ย์นแปีลงด้านสภูาพเศรษฐกิจและสังคมของห่ม่่บา้น

เปีา้ห่มาย์ทั�ง 24 ห่ม่่บา้น รวม 1,089 ห่ลงัคาเร้อน ผลการสำารวจข้อมล่

บง่ชีื้�วา่ ปีระชื้ากรส่วนให่ญ่ก่ว่าร้อย์ละ 99 มนีำ�าและข้าวเพีย์งพอต่ัอการ

บริโภูคตัลอดทั�งปีี ในภูาพรวม ปีระชื้ากรมีค่าใชื้้จ่าย์ ทรัพย์ส์ิน และ

ห่นี�สินคงค้างลดลง แม้ว่าภูัย์แล้งจะส่งผลกระทบตั่อปีริมาณผลผลิตั

ทางการเกษตัร อันเปี็นสาเห่ตัุห่ลักที�ทำาให่้ราย์ได้รวมของปีระชื้ากร 

ในพ้�นที�ลดลงร้อย์ละ 2 และราย์ได้เฉุลี�ย์ต่ัอคนตั่อปีีอย์่่ที� 43,380 บาท 

ซึ่่�งลดลงจากราย์ได้เฉุลี�ย์ปีีก่อนห่น้าร้อย์ละ 8 แตั่ครัวเร้อนที�เคย์มี 

ราย์ได้ตัำ�า ในปีนีี�มีราย์ได้ส่งข่�น และจำานวนครัวเรอ้นที�มีราย์ได้ตัำ�ากว่า

เส้นความย์ากจนจังห่วัดเชีื้ย์งให่ม่ (29,700 บาท/คน/ปีี) ลดลงจาก 

ร้อย์ละ 52 เห่ล้อร้อย์ละ 46 ชีื้�ให่้เห่็นว่าปีัญ่ห่าความเห่ล้�อมลำ�าด้าน 

ราย์ได้ลดลง
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โครงการรอ้ยใจำรกัษ์

สิ�งแวด็ล้อม: การใชป้ระโยชน์พ่�นท่�โค์รงการ

ปัญิหาตั�งตน้

ผู้ลจำากการพัฒนา: ชาวบ้านได็อ้ะไร?

37,119
รวมพื� นที� (ไร)่

8,083 ไร่

22%

1,324 ไร่

4%
6,487 ไร่

17%

21,225 ไร่

57%

ป่าเศรษฐกิจำ

ที�อยู่อาศัย 

พื� นที�ทำากิน 

ป่าอนุรกัษ์และป่าใชส้อย

การเกษตร 
ใชส้ืารเค์ม่่ในการทำาการ

เกษตรม่าก ขาดองค์ค์์วาม่รู้
ในการทำาเกษตร นำ�าไม่่เพ่ยง

พอในหน้าแล้้ง ดินเส่ื�อม่
ค์ณุภ์าพ ม่่อัตราการตาย
ของปศัสัุืตว์สูืง เน่�องจาก

เกษตรกรขาดค์วาม่รูค้์วาม่
เขา้ใจเก่�ยวกับัการเล่้�ยง

ปศัสัุืตว์ท่�เหม่าะสืม่

ความยากจำน 
ชาวบ้ัานขาด

ค์วาม่รูแ้ล้ะทักษะ
ในการประกอบั
อาชพี ม่่ค์วาม่
เหล่้�อม่ล้ำ�าทาง

เศัรษฐกิจ

การบรหิาร
จัำด็การนำ�า 

นำ�าเพ่�อการอุปโภ์ค์
ไม่่เพ่ยงพอในหน้าแล้้ง 
ไม่่ม่่ระบับัชล้ประทาน 
ไม่่สืาม่ารถัใชน้ำ�าเพ่�อ
การเกษตรอย่างม่่

ประสิืทธภิ์าพ

ยาเสพติด็ 
ยังม่่ผิูเ้สืพแล้ะ
ผิู้ค์า้หล้งเหล่้อ

อยู่ในพ่�นท่�อิทธพิล้
ของกลุ้่ม่เค์รอืขา่ย

ยาเสืพติด

โครงการขยายผู้ลในประเทศ
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โครงการรอ้ยใจำรกัษ์

เศรษฐกิจำ: เปรยีบัเท่ยบัรายได ้รายจ่าย หน่�สิืน แล้ะเงินออม่ ตอ่ค์รวัเรอืน (บัาท/ค์รวัเรอืน/ป)ี
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9%

58%

ไม่ได็้รบัการศึกษา 

ยังไม่ถึงวัย

สังคม: โอกาสืทางการศักึษาของค์นในชมุ่ชน
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โครงการขยายผู้ลในประเทศ
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โครงการมีวัตัถุปีระสงค์เพ้�อลดปัีญ่ห่าย์าเสพติัดทั�งในส่วนของการปีล่กฝัิ�น รวมถ่งการค้า

และลำาเลีย์งย์าเสพติัดในพ้�นที�เปี้าห่มาย์ ด้วย์การสร้างทางเล้อกในการปีระกอบอาชีื้พสุจริตัตั่างๆ 

ที�มีราย์ได้มั�นคงเพีย์งพอให่้ชุื้มชื้น ลดปีัญ่ห่าความย์ากจน ซึ่่�งจะชื้่วย์เสริมสร้างความมั�นคงตัาม

แนวชื้าย์แดนไทย์-เมีย์นมาได้อีกด้วย์ นอกจากนี� ย์ังมุ่งเปี้าในการเปี็นตั้นแบบการพัฒนาเชิื้งพ้�นที�

อย่์างมีบ่รณาการและรอบด้าน เน้นการมีส่วนร่วมของชืุ้มชื้นที�รัฐบาลเมีย์นมาสามารถขย์าย์ผลไปี

ย์ังพ้�นที�อ้�นๆ ของปีระเทศได้ตั่อไปี ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ดำาเนินงานใน 2 พ้�นที�ห่ลักตัามที�รัฐบาล

เมีย์นมาร้องขอ ได้แก่ พ้�นที�ห่นองตัะย์า อำาเภูอพินเลา รัฐฉุานใต้ั และพ้�นที�ทางตัอนเห่น้อของ

จังห่วัดท่าขี�เห่ล็ก รัฐฉุานตัะวันออก

ตัลอดปีงีบปีระมาณ 2563 มล่นิธ์แิม่ฟ้า้ห่ลวงฯ มุง่เน้นขย์าย์ผล และต่ัอย์อดกิจกรรมพัฒนา

จากโครงสรา้งสาธ์ารณ่ปีโภูคพ้�นฐานที�โครงการไดส้นับสนนุและดำาเนนิการแลว้เสรจ็ในปีงีบปีระมาณ

ที�ผ่านมา ควบค่่ไปีกับการพัฒนาศักย์ภูาพของคนในชืุ้มชื้นอย์่างตั่อเน้�อง อย่์างไรก็ตัาม ด้วย์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตัั�งแตั่เดอ้นมีนาคม 2563 เปี็นต้ันมา ซึ่่�งนำาไปีส่่การ

ปีิดพรมแดนระห่ว่างปีระเทศไทย์และปีระเทศเมีย์นมา ส่งผลให่้เจ้าห่น้าที�ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ  

ไมส่ามารถเดนิทางเขา้พ้�นที�โครงการฯ ได ้จง่ไดป้ีรบัร่ปีแบบการดำาเนนิกจิกรรม โดย์มอบห่มาย์ให่้

เจ้าห่น้าที�ท้องถิ�นชื้าวเมีย์นมาเป็ีนผ้่ปีระสานงานห่ลัก และมีผ้่เชีื้�ย์วชื้าญ่ของม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ให้่คำา 

ปีร่กษาผ่านการส้�อสารในร่ปีแบบออนไลน์ เพ้�อให้่สามารถดำาเนินกิจกรรมได้ตัามแผนงานที�กำาห่นดดังนี�

1. พื� นที�หนองตะยา อำาเภูอพินเลา รฐัฉานใต้
- พัฒนาระบบนำ�าเพ้�อแก้ไขปีัญ่ห่าการเข้าถ่งนำ�าอุปีโภูคบริโภูค โดย์โครงการฯ สนับสนุน

วัสดุอุปีกรณ์และองค์ความร้่ ส่วนชื้าวบ้านเปี็นผ่้ลงม้อดำาเนินการเอง ปีระกอบด้วย์ ฝัาย์อุปีโภูค

บริโภูค 3 ตััว ถังกักเก็บนำ�า 5 ถัง ความจุรวม 100 ล่กบาศก์เมตัร ระบบท่อส่งนำ�าความย์าวรวม 

31,200 เมตัร มีผ่้รับปีระโย์ชื้น์ทั�งสิ�น 3,555 คน รวมทั�งสนับสนุนการจัดตัั�งกองทุนและวางกฎ

ระเบยี์บในการบรหิ่ารจดัการระบบนำ�าโดย์ชื้มุชื้น เพ้�อให่เ้กดิความย์ั�งย์น้ในการใชื้แ้ละรกัษาทรพัย์ากร

ความเปน็มา

การด็ำาเนินงานในปี 2563

ระยะเวลาด็ำาเนินโครงการ
2561-2569 เปน็โค์รงการ
ขยายผิล้จากพ่�นท่�เดิม่ ค์อ่ 
จังหวัดท่าขี�เหล็้กแล้ะจังหวัด
เม่่องสืาด ท่�ดำาเนินงานในป ี
2555-2560
 

พื� นที�โครงการ
1. พ่�นท่�หนองตะยา (รฐัฉานใต)้ 
 341,964 ไร ่ประกอบัดว้ย 
 4 กลุ้่ม่บ้ัาน ค์รอบัค์ล้มุ่ 
 99 หมู่่บ้ัาน
2. พ่�นท่�จังหวัดท่าขี�เหล็้ก 
 (รฐัฉานตะวันออก) 
 106,810 ไร ่ประกอบัดว้ย 
 3 กลุ้่ม่บ้ัาน ค์รอบัค์ล้มุ่ 
 30 หมู่่บ้ัาน

ผูู้ร้บัประโยชน์
1. พ่�นท่�หนองตะยา 
 5,764 ค์รวัเรอืน 26,953 ค์น
2. พ่�นท่�จังหวัดท่าขี�เหล็้ก 
 1,445 ค์รวัเรอืน 7,462 ค์น

ข้อมูลพื� นฐาน 

โครงการพัฒนาทางเลือก
เพื� อชีวิตความเป็นอยู่ที�ยั�งยืนไทย-เมียนมา

โครงการขยายผู้ลต่างประเทศ
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- รว่มกบับริษทัเจริญ่โภูคภูณัฑ์โปีรดิ�วส จำากดั (CPP) ติัดตัาม

การเก็บเกี�ย์วผลผลิตัข้าวโพดเลี�ย์งสัตัว์ของเกษตัรกรที�ได้รับการ

สนับสนุนปีัจจัย์การผลิตั ในปีีงบปีระมาณ 2562 จำานวน 206 คน พบ

ว่าผลผลิตัเฉุลี�ย์อย์่่ที� 609 กิโลกรัม/ไร่ สร้างกำาไรให่้เกษตัรกรเฉุลี�ย์ไร่

ละ 1,649 บาท/ปีี เพิ�มข่�นร้อย์ละ 39.7 รวมทั�งส่งมอบปีัจจัย์การผลิตั

ให้่แกเ่กษตัรกรที�เขา้รว่มโครงการปีงีบปีระมาณ 2563 จำานวน 442 คน 

พ้�นที�รวม 3,962.5 ไร่ ใน 14 ห่ม่่บ้าน ทั�งนี�มีเกษตัรกรเข้าร่วมโครงการ

เพิ�มข่�นจากปีีงบปีระมาณ 2562 ร้อย์ละ 111.5 คิดเป็ีนสัดส่วนพ้�นที� 

ที�เพิ�มข่�นร้อย์ละ 159.4

- จดัอบรมพัฒนาศักย์ภูาพเร้�องการตััดแต่ังทรงพุม่ต้ันชื้า และ

การคั�วชื้าให่้เกษตัรกรจำานวน 357 คน รวมถ่งสนับสนุนการก่อสร้าง

เตัาคั�วชื้า และโรงแปีรร่ปีชื้าปีระจำากลุ่มบ้านจำานวน 4 แห่่ง เพ้�อย์ก

ระดับมาตัรฐานคุณภูาพการผลิตั และเพิ�มม่ลค่าให่้กับผลิตัภัูณฑ์ชื้า

ของชุื้มชื้น รวมทั�งส่งเสริมการปีล่กไม้ทำาฟ้้น เพ้�อป้ีองกันปีัญ่ห่าการ

ตััดไม้สำาห่รับใช้ื้เป็ีนเชื้้�อเพลิงการแปีรร่ปีชื้าในอนาคตั

- รว่มกับห่น่วย์งานปีศุสัตัวอ์ำาเภูอพินเลา จดัอบรมพัฒนาการ

ด่แลรักษาสุขภูาพสัตัว์แก่อาสาสมัครพัฒนาชุื้มชื้นจำานวน 32 คน  

เพ้�อให่้อาสาสมัครสามารถให่้บริการด้านสัตัวบาลแก่ชุื้มชื้นได้อย์่าง 

ถ่กต้ัองตัามมาตัรฐาน โดย์ได้บริการรักษาโรคในสัตัว์เลี�ย์งจำานวน 

1,730 ตััว และให้่บริการวัคซึ่ีนเพ้�อปี้องกันโรคติัดตั่อจำานวน 11,781 

ตััว รวมทั�งแจกจ่าย์พันธ์ุ์ห่ญ่้าเนเปีีย์ร์จำานวน 23,330 ท่อนแก่ตััวแทน

ผ่้รับปีระโย์ชื้น์กองทุนกระบ้อ และ อสพ. เพ้�อใช้ื้เปี็นแห่ล่งอาห่ารที�มี

คุณค่าทางโภูชื้นาการส่งสำาห่รับการเลี�ย์งสัตัว์ในพ้�นที�

- สำารวจข้อม่ลพ้�นฐานสภูาพเศรษฐกิจและสังคมปีระชื้ากร 

ปีระจำาปีี 2563 จำานวน 545 ครัวเรอ้นใน 99 ห่ม่่บ้าน คิดเปี็นร้อย์ละ 

9.5 ของครวัเร้อนทั�งห่มดในพ้�นที�โครงการฯ โดย์ใชื้ว้ธีิ์สุม่อย์า่งงา่ย์ตัาม

สดัสว่นครวัเร้อนในแตัล่ะกลุม่บา้น ที�ระดบัความเช้ื้�อมั�นรอ้ย์ละ 95 ผล

การสำารวจข้อม่ลพบว่า ความย์ากจนยั์งคงเป็ีนปีัญ่ห่าสำาคัญ่ ร้อย์ละ 

86.1 มีระดับราย์ได้ตัำ�ากว่าเส้นความย์ากจนนานาชื้าติั (1.9 ดอลลาร์

สห่รัฐตั่อคนต่ัอวัน ห่รอ้ปีระมาณ 21,500 บาทตั่อคนต่ัอปีี) ปีระชื้ากร

ส่วนให่ญ่ป่ีระกอบอาชีื้พเกษตัรกรรม ราย์ได้เฉุลี�ย์ 9,593 บาท/คน/ปีี

ร้อย์ละ 22.2 ย์ังคงมีภูาระห่นี�สิน เฉุลี�ย์ 9,007 บาท ส่วนให่ญ่่เปี็นการ

ก่้ย์้มเพ้�อลงทุนทำาการเกษตัร การอุปีโภูคบริโภูค และการศ่กษาตัาม

ลำาดับ พบครัวเรอ้นที�มีการออมเพีย์งร้อย์ละ 14 เฉุลี�ย์ 7,173 บาท/ปีี 

ในมิตัิด้านสังคม พบว่าครัวเร้อนร้อย์ละ 12 ย์ังคงไม่มีไฟ้ฟ้้าใช้ื้ และ

รอ้ย์ละ 2.6 ไม่มส้ีวมในครัวเร้อน นำ�าฝันยั์งคงเป็ีนแห่ล่งนำ�าห่ลักสำาห่รับ

การอุปีโภูคบริโภูคและการเพาะปีล่ก ร้อย์ละ 12.8 มีนำ�าไม่เพีย์งพอ

สำาห่รับการอุปีโภูคบริโภูค และร้อย์ละ 18.2 มีนำ�าไม่เพีย์งพอสำาห่รับ

ทำาการเกษตัร ปีญั่ห่าที�ชุื้มชื้นตัอ้งการไดรั้บความชื้ว่ย์เห่ลอ้เรง่ด่วนคอ้ 

การพัฒนาด้านการศ่กษา การสาธ์ารณสุข และการส่งเสริมความร่้ใน

การปีระกอบอาชื้ีพด้านการปีศุสัตัว์และการเกษตัร ตัามลำาดับ

2. พื� นที�ทางตอนเหนือท่าขี�เหล็ก อำาเภูอท่าขี�เหล็ก 
รฐัฉานตะวันออก

- พัฒนาระบบนำ�าเพ้�อการอุปีโภูคบริโภูคและเพ้�อการเกษตัร โดย์

สนับสนุนองค์ความร้่และวัสดุอุปีกรณ์ให้่ชื้าวบ้านลงม้อดำาเนินการเอง 

ปีระกอบด้วย์ ฝัาย์การเกษตัรพร้อมลำาเห่ม้องและปีระต่ักั�นนำ�า 1 ระบบ 

ฝัาย์อุปีโภูคบริโภูคขนาดเล็ก 3 ตััว ระบบท่อส่งนำ�า 6 ระบบ ความย์าว

รวม 18,600 เมตัร และถังกักเก็บนำ�า 3 ถัง ความจุรวม 45 ล่กบาศก์เมตัร 

มีผ้่รับปีระโย์ชื้น์รวม 1,423 คน และพ้�นที�เกษตัรที�ได้รับปีระโย์ชื้น์ 130 ไร่ 

นอกจากนี� มีการจัดตัั�งกองทุนและวางกฎระเบีย์บในการบริห่ารจัดการ

ระบบนำ�าโดย์ชุื้มชื้น เพ้�อใช้ื้และรักษาทรัพย์ากรอย่์างยั์�งย้์น

- สนับสนุนพ่อพันธ์ุ์และแม่พันธ์ุ์ไก่จำานวน 156 ตััวให้่เกษตัรกร 

สำาห่รับจัดตัั�งฟ้าร์มตััวอย่์างการเลี�ย์งไก่ 10 แห่่ง เพ้�อเป็ีนแห่ล่งเรีย์นร้่และ

ขย์าย์พันธ์ุ์ไก่ไปียั์งผ้่รับปีระโย์ชื้น์ราย์อ้�นในชุื้มชื้นต่ัอไปี การสำารวจข้อม่ล 

ณ เด้อนกันย์าย์น 2563 พบว่า มีไก่ในกองทุนจำานวนทั�งสิ�น 1,143 ตััว 

และสามารถสร้างราย์ได้จากการจำาห่น่าย์ให้่ผ้่รับปีระโย์ชื้น์จำานวนทั�งสิ�น 

15,770 บาท (ไม่รวมราย์ได้แฝังจากการบริโภูคในครัวเร้อน) 

- สนับสนุนกองทุนย์ารักษาสัตัว์เพิ�มเติัม 3 กองทุน เพ้�อให้่

อาสาสมัครสามารถให่้บริการด้านสัตัวบาลแก่ชืุ้มชื้นได้ทั�วถ่งมากยิ์�ง

ข่�น โดย์ได้บริการรักษาโรคในสัตัว์เลี�ย์งจำานวน 788 ตััว และให้่บริการ

วัคซึ่ีนเพ้�อปี้องกันโรคตัิดตั่อจำานวน จำานวน 6,240 ตััว 

- การสำารวจข้อมล่ราย์กิจกรรมเพ้�อตัดิตัามผลการดำาเนนิงาน

พบวา่ การพฒันาระบบนำ�าอปุีโภูคบรโิภูคสามารถชื้ว่ย์ลดจำานวนเดอ้น

เฉุลี�ย์ที�ขาดแคลนนำ�าจาก 1.4 เด้อน เห่ล้อ 0.9 เด้อนต่ัอปีี น้อย์กว่า

พ้�นที�นอกโครงการฯ 2 เท่า การสนับสนุนเคร้�องกรองนำ�าสำาห่รับการ

บริโภูคช่ื้วย์ปีระห่ยั์ดค่าใช้ื้จ่าย์ใน 80 ครัวเร้อน จำานวนรวม 155,328 

บาทตั่อปีี การพัฒนาระบบนำ�าเพ้�อการเกษตัรชื้่วย์เพิ�มผลผลิตัในการ

เพาะปีล่กข้าว ทำาให่้เกษตัรกรในพ้�นที�รับนำ�ามีราย์ได้จากการจำาห่น่าย์

ข้าวรวมทั�งสิ�น 1,898,729 บาท เพิ�มข่�นจากปีีก่อนห่น้าร้อย์ละ 35.7 

เกษตัรกรสามารถปีลก่พช้ื้ในฤดแ่ล้งได้เพิ�มข่�นร้อย์ละ 26.7 โดย์มีพ้�นที�

เพาะปีล่กในฤด่แล้งเพิ�มข่�น 9 เท่า อีกทั�งย์ังชื้่วย์ปี้องกันนำ�าท่วมแปีลง

เกษตัรในฤด่นำ�าห่ลากอีกด้วย์

ปัญิหาตั�งตน้

การปล้กูพ่ชเสืพติดแล้ะ
เปน็เส้ืนทางล้ำาเล่้ยงแล้ะ

ค์า้ยาเสืพติด

ขาดองค์ค์์วาม่รูใ้นการ
บัรหิารจัดการนำ�า

อย่างม่่ประสิืทธภิ์าพ

ขาดแค์ล้นยา
แล้ะวัค์ซีนีปอ้งกัน

โรค์ในปศัสัุืตว์

ขาดองค์ค์์วาม่รูด้า้น
การเกษตร การแปรรูปเพิ�ม่ม่ลู้ค์า่ 

แล้ะตล้าดรองรบััผิล้ผิลิ้ต
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ส่วนงานมห่าวิทย์าลัย์ที�มีชีื้วิตัรับผิดชื้อบการจัดห่ลักส่ตัรอบรมและการศ่กษาด่งานในพ้�นที�โครงการพัฒนาของม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ  

ตัลอดจนร่วมกับพันธ์มิตัรจัดห่ลักส่ตัรนอกพ้�นที� เพ้�อเผย์แพร่การพัฒนาตัามตัำาราแม่ฟ้้าห่ลวงในวงกว้าง ในปีี 2563 ได้ดำาเนินการจัดอบรม 

รวมทั�งสิ�น 218 คณะ รวม 9,867คน จำาแนกเป็ีนคณะในปีระเทศ 187 คณะ และคณะจากต่ัางปีระเทศ 31 คณะ มีราย์ละเอีย์ดดังนี�

นอกจากนี� ในปีี 2563 ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ได้ลงนามห่นังส้อบันท่กความเข้าใจ (MOU) 2 ฉุบับ ร่วมกับคณะพาณิชื้ย์ศาสตัร์และการบัญ่ชีื้

มห่าวิทย์าลัย์ธ์รรมศาสตัร์ และสถาบันบัณฑิตับริห่ารธุ์รกิจศศินทร์แห่่งจุฬาลงกรณ์มห่าวิทย์าลัย์เพ้�อย์กระดับการเผย์แพร่องค์ความร้่ด้านการพัฒนา

ผ่านความร่วมม้อกับสถาบันการศ่กษา

218 คณะ
(รวม 9,867 คน)**

แผู้นภูาพที� 1

สัด็ส่วนประเภูทคณะศึกษาด็งูาน
ในปี 2563

23 คณะ (827 ค์น)

12 คณะ (124 ค์น)

3 คณะ (62 ค์น)

96 คณะ (6,014 ค์น)
24 คณะ (886 ค์น)

23 คณะ (888 ค์น)

4 คณะ (201 ค์น)

8 คณะ (72 ค์น)

8 คณะ (226 ค์น)

8 คณะ (228 ค์น)

9 คณะ (339 ค์น)

หน่วยงานรฐั

บคุคล

หน่วยงานภูายใน

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น*
สถาบันการศึกษา

บรษัิทเอกชน

สถาบันการฝึึกอบรม

สื�อมวลชน

องคก์รระหว่างประเทศ

รฐัวิสาหกิจำ

มูลนิธิ/ิองคก์รไม่แสวงหากำาไร/องคก์รมหาชน

*เปี็นคณะอบรมห่ลักส่ตัร “การเรีย์นร่้ปีระสบการณ์การปีระยุ์กต์ัใชื้้แนวพระราชื้ดำาริ ห่ลักส่ตัรที� 1” จำานวน 76 คณะ 4,403 คน และเปี็นคณะอบรม “ห่ลักส่ตัรการฝัึกปีฏิิบัตัิจริงด้านการปีระยุ์กตั์ใชื้้ปีรัชื้ญ่าเศรษฐกิจพอเพีย์ง 
ห่ลักส่ตัรที� 2 จำานวน 11 คณะ 1,070 คน
**เน้�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้่จำานวนคณะผ่้เย์ี�ย์มชื้มและศ่กษาด่งานลดลงจากปีทีี�ผ่านมา จ่งได้ปีรับร่ปีแบบเปี็นการบรรย์าย์ออนไลน์แทนการจัดการศ่กษาด่งานในพ้�นที�

มหาวิทยาลัยที�มีชีวิต

แผู้นภูาพที� 2

สัด็ส่วนการรบัรองคณะศึกษาด็งูาน
ในพื� นที�โครงการพัฒนาตา่งๆ 
ตลอด็ปี 2563

53.67%

0.92%

6.42%

0.46%

38.53%

ด็อยตงุ

น่าน

ศึกษาด็งูานมากกว่า 1 พื� นที� 

กรงุเทพฯ

รอ้ยใจำรกัษ์
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คา่ยเด็็กใฝ่ึดี็ โครงการพัฒนาเด็็กและเยาวชนในเมือง 
ส่วนงานมห่าวิทย์าลัย์ที�มีชื้ีวิตันอกจากจะจัดห่ลักส่ตัรอบรม 

เผย์แพร่การพัฒนาตัามตัำาราแม่ฟ้้าห่ลวงผ่านคณะศ่กษาด่งาน 

แล้ว ย์ังสกัดองค์ความร้่และถอดบทเรีย์นจากแนวพระราชื้ดำาริ  

และพระราชื้จริย์วัตัรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนี  

นำามาพัฒนาเปี็นห่ลักส่ตัรสำาห่รับเด็กและเย์าวชื้นที�สอดแทรก 

ศาสตัร์และศิลปี์ มุ่งเน้นการปีรับตััวอย์่่ร่วมกับธ์รรมชื้าติัอันเปี็น

ปีระโย์ชื้น์ตั่อการดำาเนินชื้ีวิตั ผ่านการจัดค่าย์เด็กใฝ่ัดี และกิจกรรม

สร้างสรรค์ในร่ปีแบบตั่างๆ ดังนี� 

โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ รว่มกบัมล่นธิิ์กระต่ัาย์ในดวงจันทร์

จัดกิจกรรม “ค่าย์เด็กใฝั่ดี” ปีล่กฝัังกระบวนการเรีย์นร่ ้“สร้างความ

รกั จากความร้่ อย่่์กบัความงาม” ณ โครงการพฒันาดอย์ตุังฯ จงัห่วดั

เชีื้ย์งราย์ เปีิดโอกาสให่้เด็กและเย์าวชื้นในเม้องให่ญ่่ร่วมสัมผัส 

“ศาสตัร์และศิลปี์” ในโลกของธ์รรมชื้าติั เพ้�อสร้างเมล็ดพันธ์ุ์ที�ดีใน

ใจและลดช่ื้องวา่งทางสงัคมในอนาคตั โดย์จัดค่าย์เด็กใฝ่ัดีทั�งห่มด 2 

ค่าย์ มีผ่เ้ข้าร่วมทั�งห่มด 56 คน 

นอกจากนั�น มล่นิธิ์แมฟ่้า้ห่ลวงฯ ย์งัจดักจิกรรม WORKSHOP 

ณ สำานักงานกรุงเทพฯ และผ่านชื้่องทางออนไลน์ เพ้�อเปีิดโอกาสให้่

เด็กและเย์าวชื้นในเม้องที�มีความสนใจเร้�องธ์รรมชื้าตัิ สิ�งแวดล้อม 

และการเรีย์นร้่ด้วย์การลงม้อปีฏิิบัตัิจริงได้ทดลองทำากิจกรรม

สร้างสรรค์ที�เกี�ย์วกับธ์รรมชื้าติั รวมทั�งสิ�น 4 ครั�ง มีผ่้เข้าร่วมทั�งห่มด 

33 คน ตัลอดจนจัดกิจกรรมการเรีย์นร้่สำาห่รับครอบครัวที�สนใจ

ปีระเด็นการอย่่์ร่วมกับธ์รรมชื้าติัเพ้�อเรีย์นร้่ผ่านการลงม้อทำาและ 

สานสัมพันธ์์ในครอบครัวเปี็นเวลา 3 วัน 2 ค้น มีผ้่เข้าร่วมทั�งสิ�น  

19 คน อีกทั�งยั์งร่วมกับโรงเรีย์นดรุณสิกขาลัย์จัดกิจกรรม  

Art for Life มีเด็กและเย์าวชื้นเข้าร่วมทั�งสิ�น 34 คน

1. H.E. Allan McKinnon เอกอัครราชื้ท่ตัออสเตัรเลีย์ปีระจำา

ปีระเทศไทย์และคณะเย์ี�ย์มชื้มโครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ และติัดตัาม

โครงการที�รัฐบาลออสเตัรเลีย์ให่้การสนับสนุนด้านการเฝ้ัาระวังภูัย์

พิบัติัดินสไลด์เม้�อวันที� 8 ตุัลาคม 2562

2. คณะท่ตัตั่างปีระเทศ ผ่้แทนกงสุลและองค์การระห่ว่าง

ปีระเทศปีระจำาปีระเทศไทย์พร้อมค่่สมรสจาก 34 ปีระเทศ และ 1 

องค์การระห่ว่างปีระเทศ พร้อมทั�งผ่บ้ริห่ารระดับสง่ของกระทรวงการ

ตั่างปีระเทศ เย์ี�ย์มชื้มโครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ และอุทย์านศิลปีะ

วัฒนธ์รรมแม่ฟ้้าห่ลวง เม้�อวันที� 26 กุมภูาพันธ์์ 2563

3. คณะผ่้บริห่ารและเจ้าห่น้าที�จากการไฟ้ฟ้้าฝั่าย์ผลิตั 

แห่ง่ปีระเทศไทย์ (กฟ้ผ.) ศก่ษาดง่านด้านการพัฒนาอย์า่งย์ั�งย์น้และ

การบริห่ารจัดการโครงการอย์่างตั่อเน้�องมาตัั�งแตั่ปีี 2559 - ปีัจจุบัน

4. H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชื้ท่ตัอินเดีย์ปีระจำา

ปีระเทศไทย์ พรอ้มดว้ย์ค่ส่มรสและผ่ต้ัดิตัามเยี์�ย์มชื้มโครงการพฒันา

ดอย์ตุังฯ เม้�อวันที� 3 มกราคม 2563

5. คณะคร่และนักศก่ษาจาก Sustainability Management 

School ศ่กษาด่งานการทำาธ์ุรกิจอย์่างย์ั�งย์้น เน้นการเรีย์นร้่งาน

หั่ตัถกรรมสิ�งทอที�โครงการพัฒนาดอย์ตัุงฯ ระห่ว่างวันที� 19 - 22 

พฤศจิกาย์น 2562

6. เคร้อขา่ย์คณะนกัธ์รุกจิรุ่นให่มท่ี�เห่น็ความสำาคญั่ของการ

ทำาธุ์รกิจอย์่างย์ั�งย์้นศ่กษาด่งานโครงการพัฒนาดอย์ตัุงฯ และ

โครงการพัฒนาการศก่ษาและพัฒนาการปีลก่ชื้านำ�ามันและพช้ื้นำ�ามัน

อ้�นๆ ระห่ว่างวันที� 9-14 มกราคม 2563

7. คณะผ่้บริห่ารจากสถาบันบัณฑิตับริห่ารธ์ุรกิจศศินทร์ 

แห่่งจุฬาลงกรณ์มห่าวิทย์าลัย์ เข้าร่วมปีระชุื้มกับผ่้บริห่ารม่ลนิธ์ิ 

แม่ฟ้้าห่ลวงฯ เพ้�อห่ารอ้แนวทางการทำางานร่วมกัน

1

5
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การผู้ลักดั็นเชิงนโยบาย
และการเข้ารว่มประชมุสำาคัญิอื�นๆ

ในระดั็บนานาชาติ
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การประชมุนานาชาติด็า้นการพัฒนาที�ยั�งยืน

ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ มีปีระสบการณ์การดำาเนินโครงการพัฒนาทางเล้อกและการพัฒนาอย์่างย์ั�งย์้นมาตัลอด 30 ปีี เปี็นตั้นแบบของการ

พัฒนาที�ยั์�งย้์นซ่ึ่�งสามารถนำาไปีปีรับใช้ื้ได้ตัามบริบทของพ้�นที�ต่ัางๆ จนปีระสบผลสำาเร็จเป็ีนที�ปีระจักษ์ ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ จ่งร่วมกับรัฐบาลไทย์  

และภูาคกีารพฒันาในระดบันานาชื้าตั ิเผย์แพรห่่ลกัการพฒันาของไทย์ผา่นเวทปีีระชื้มุสำาคญั่ระดบันานาชื้าตั ิเพ้�อผลกัดนัให่ก้ารพฒันาที�ย์ั�งย์น้

ซึ่่�งเป็ีนนโย์บาย์ระดับโลกได้รับการปีฏิิบัติัอย์่างตั่อเน้�อง มีราย์ละเอีย์ดดังนี�

1. การประชมุ Brandenburg Forum on Drugs and Development ครั�งที� 5

รัฐบาลเย์อรมนี โดย์องค์กรความร่วมม้อระห่ว่างปีระเทศของเย์อรมัน (GIZ) รัฐบาลเนเธ์อร์แลนด์ รัฐบาลนอร์เวย์์ และห่น่วย์งานภูาค

ปีระชื้าสังคม ได้แก่ International Drug Policy Consortium (IDPC) และ Transnational Institute (TNI) จัดการปีระชืุ้ม Brandenburg Forum 

on Drugs and Development ครั�งที� 5 ณ เม้องแบรนเดนบร่ก สห่พันธ์์สาธ์ารณรัฐเย์อรมนี ระห่ว่างวันที� 11 - 13 กุมภูาพันธ์์ 2563 การปีระชุื้ม

นี�จัดข่�นเปี็นปีระจำาทุกปีีเพ้�อห่ารอ้ทิศทางนโย์บาย์ย์าเสพตัิดด้านการพัฒนาทางเล้อก การใช้ื้นโย์บาย์ด้านสาธ์ารณสุข และการแก้ปัีญ่ห่าย์าเสพ

ติัดโดย์ย์ด่ห่ลักสิทธิ์มนุษย์ชื้น อกีทั�งยั์งเป็ีนการเตัรีย์มความพร้อมสำาห่รบัการปีระชุื้มคณะกรรมาธิ์การย์าเสพติัดแห่ง่สห่ปีระชื้าชื้าติั (Commission 

on Narcotic Drugs - CND ) สมัย์ที� 63 ในปีี 2563 การปีระชืุ้มจัดข่�นภูาย์ใต้ัห่ัวข้อ “การคาดการณ์ภูาวะห่ลังการปีรับแผนการดำาเนินนโย์บาย์

ย์าเสพตัิดปีี 2562: แนวโน้มและความท้าทาย์ของนโย์บาย์ย์าเสพติัดโลก” โดย์มีผ่เ้ข้าร่วมจากภูาครัฐ องค์กรระห่ว่างปีระเทศ ผ่เ้ชื้ี�ย์วชื้าญ่ด้าน

การพัฒนาทางเล้อก ด้านสาธ์ารณสุข และด้านห่ลักสิทธ์ิมนุษย์ชื้น และองค์กรภูาคปีระชื้าสังคมต่ัางๆ รวมทั�งสิ�น 49 ราย์ จาก 17 ปีระเทศ 

ผ่้แทนม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ ได้รับเชื้ิญ่ให่้เปี็นวิทย์ากรกระบวนการกลุ่มในห่ัวข้อการพัฒนาทางเล้อก โดย์สรุปีปีระเด็นที�ผ่้เข้าร่วมเห่็นว่า

ควรได้รับการส่งเสรมิและดำาเนนิการให่้เปี็นรป่ีธ์รรมอย์่างต่ัอเน้�อง ได้แก่ การบริห่ารจัดการให่้มีตัลาดรองรบัผลิตัภูัณฑ์จากโครงการการพัฒนา

ทางเล้อก การมีส่วนร่วมของภูาคเอกชื้น การนำาเสนอข้อม่ลเปีรีย์บเทีย์บราย์ได้ของเกษตัรกรก่อนและห่ลังโครงการการพัฒนาทางเล้อก และ

ทางเล้อกสำาห่รับตัลาดกัญ่ชื้าถก่กฎห่มาย์ 

นอกจากนี� ที�ปีระชุื้มได้มีการระดมสมองและเล้อกปีระเด็นที�ควรให้่ความสำาคัญ่ ได้แก่ การผลักดันให้่เกิดความร่วมม้อระห่ว่างองค์กรภูาย์ใน

สห่ปีระชื้าชื้าติั เช่ื้น สนับสนุนการมีส่วนร่วมในเวทีการพัฒนาภูาย์ใต้ัโครงการพัฒนาแห่่งสห่ปีระชื้าชื้าติั (United Nations Development Programme 

- UNDP) มากข่�น สร้างความตัระห่นักและความเช้ื้�อมโย์งของการรักษาสิ�งแวดล้อมเข้ากับนโย์บาย์ย์าเสพติัด จัดการปีระชุื้มกลุ่มผ้่เชีื้�ย์วชื้าญ่ย่์อย์ 

สำาห่รับผ้่ปีล่กกัญ่ชื้งและกัญ่ชื้า เพ้�อเสวนาเกี�ย์วกับนโย์บาย์การเปิีดตัลาดสำาห่รับพ้ชื้ดังกล่าว สนับสนุนให้่ภูาคเอกชื้นมีส่วนร่วมในโครงการ 

พัฒนาทางเล้อกตัั�งแต่ัเริ�มต้ัน สนับสนุนการรวมกลุ่มของปีระเทศต่ัางๆ ในทวีปีแอฟ้ริกา เพ้�อพัฒนานโย์บาย์การพัฒนาทางเล้อก การรวบรวมบทเรีย์น 

จากการพัฒนาทางเล้อกเพ้�อปีรับใช้ื้ในบริบทชุื้มชื้นเม้อง และการเช้ื้�อมโย์งเน้�อห่าระห่ว่างการปีระชุื้ม CND กับการปีระชุื้มคณะกรรมาธิ์การ

สห่ปีระชื้าชื้าติัว่าด้วย์การป้ีองกันอาชื้ญ่ากรรมและความยุ์ติัธ์รรมทางอาญ่า (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice-CCPCJ)
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3. การประชมุ ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice (ACCPCJ) ครั�งที� 2 

สถาบันเพ้�อการยุ์ติัธ์รรมแห่่งปีระเทศไทย์ (Thailand Institute of Justice - TIJ) 

จัดการปีระชุื้ม ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice 

(ACCPCJ) ครั�งที� 2 ภูาย์ใต้ัหั่วข้อ “การสนับสนุนวัฒนธ์รรมการป้ีองปีราม เพ้�อความ

ยุ์ติัธ์รรมที�เสมอภูาค เท่าเทีย์ม และสร้างสรรค์ในปีระชื้าคมอาเซีึ่ย์น” เพ้�อส่งเสริมการ

เสวนาแลกเปีลี�ย์นแนวคิดเร้�องการป้ีองกันอาชื้ญ่ากรรมในระดับภู่มิภูาคโดย์มุ่งปีระเด็น

เร้�องการป้ีองกันอาชื้ญ่ากรรมทางไซึ่เบอร์ (Cybercrime) เม้�อวันที� 27 กุมภูาพันธ์์ 2563

ผ่แ้ทนมล่นธิ์แิมฟ่้า้ห่ลวงฯ ไดร้บัเชื้ญิ่เปีน็องคป์ีาฐกรว่มในห่วัขอ้ “โอกาสและ

ความท้าทาย์ของธุ์รกิจในย์ุค 4.0 กับอาชื้ญ่ากรรมทางไซึ่เบอร์” โดย์สาระสำาคัญ่ของ

การบรรย์าย์กล่าวถ่งปีระสบการณ์จากการดำาเนินงานโครงการพัฒนาดอย์ตัุงฯ และ

การนำาวิธี์การที�เห่มาะกับสถานการณ์และบริบทสังคมมาใชื้้ร่วมกับกระบวนการ

ย์ตุัธิ์รรมเพ้�อแกป้ีญั่ห่าอาชื้ญ่ากรรมและย์าเสพตัดิ โดย์ย์ด่คนเปีน็ศน่ย์ก์ลางตัามห่ลกั

การพัฒนาทางเล้อกที�ย์ั�งย์้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนี มุ่งเน้นการ

พัฒนาและย์กระดับคุณภูาพชื้ีวิตัของชืุ้มชื้น และสนับสนุนให่้ชืุ้มชื้นมีบทบาทในการสร้างกฎระเบีย์บร่วม โดย์อาศัย์ห่ลักการปีฏิิบัติัและรับผิด

ชื้อบร่วมกันเพ้�อสร้างวัฒนธ์รรมการเคารพกตัิกา ผ่้แทนม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ เน้นย์ำ�าว่าห่ลักการพัฒนาโดย์ย์่ดคนเปี็นศ่นย์์กลางสามารถปีรับใช้ื้

ในบรบิทของการปีอ้งกนัอาชื้ญ่ากรรมทางไซึ่เบอรไ์ด ้โดย์คนในชื้มุชื้น คอ้ ผ่ใ้ช้ื้เทคโนโลย์ ีดงันั�น การปีอ้งกนัสงัคมจากอาชื้ญ่ากรรมทางไซึ่เบอร์

ที�ดีที�สุด ค้อ ตั้องสร้างสำาน่กที�ดีให้่คนในชุื้มชื้น ควบค่่ไปีกับการพัฒนาด้านเทคโนโลย์ีตั่างๆ เพ้�อปี้องกันและแก้ปีัญ่ห่าดังกล่าว

2. การประชมุคณะกรรมาธิกิารยาเสพติด็แห่งสหประชาชาติ สมัยที� 63 
 (The 63rd Session of the Commission on Narcotic Drugs – CND)

คณะผ่แ้ทนมล่นิธ์แิมฟ่้า้ห่ลวงฯ รว่มกับคณะผ่แ้ทนไทย์เข้าร่วมการ

ปีระชืุ้ม CND มาอย์่างต่ัอเน้�อง เพ้�อผลักดันแนวทางการพัฒนาทางเล้อก

ที�ย์ั�งย์้นของไทย์ในการแก้ปีัญ่ห่าย์าเสพตัิดอย่์างย์ั�งย์้น การปีระชุื้ม CND 

สมัย์ที� 63 ณ กรุงเวีย์นนา สาธ์ารณรัฐออสเตัรีย์ จัดข่�นระห่ว่างวันที� 2 - 6 

มีนาคม 2563 โดย์คณะผ่แ้ทนม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ มีบทบาท ดังนี�  

- ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการปี้องกัน 

และปีราบปีรามย์าเสพติัด (ปี.ปี.ส.) และกระทรวงการต่ัางปีระเทศ ผลักดัน 

ข้อมตัิเร้�องการพัฒนาทางเล้อก ซึ่่�งบรรจุสาระสำาคัญ่จากการปีระชืุ้ม 

กลุ่มผ่้เชื้ี�ย์วชื้าญ่ด้านการพัฒนาทางเล้อกที�จัดข่�นเม้�อเดอ้นธั์นวาคม 2562 

โดย์เฉุพาะปีระเด็นการมีส่วนร่วมของภูาคเอกชื้นและการเคารพกฎกตัิกา

ของชืุ้มชื้น

- ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ เป็ีนเจ้าภูาพร่วมกับรัฐบาลไทย์ รัฐบาล

เย์อรมนี รัฐบาลเปีร่ และ UNODC จัดการปีระชืุ้มค่่ขนาน “ความท้าทาย์

ของบทบาทการพัฒนาในนโย์บาย์ย์าเสพติัด” โดย์การปีระชืุ้มค่่ขนานมีผ่้เข้าร่วมกว่า 80 คน เอกอัครราชื้ท่ตั มรกตั ศรีสวัสดิ� ผ่แ้ทนถาวรไทย์

ปีระจำาสห่ปีระชื้าชื้าตัิและองค์การระห่ว่างปีระเทศ ณ กรุงเวีย์นนา เปี็นตััวแทนปีระเทศไทย์ และมีผ่้แทนระดับส่งของเย์อรมนีและเปีร ่รวมถ่ง 

UNODC ให้่เกยี์รติัเปีน็องค์ปีาฐก สาระสำาคัญ่ของการอภูปิีราย์ของผ่แ้ทนไทย์เนน้ย์ำ�าห่ลักการพฒันาแบบองคร์วม ย์ด่คนเป็ีนศน่ย์ก์ลาง เน้นการ

มีส่วนร่วมของภูาคเอกชื้น และการสร้างวัฒนธ์รรมการเคารพกตัิกาในชืุ้มชื้น ตัามแนวพระราชื้ดำาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชื้นกาธ์ิเบศร 

มห่าภู่มพิลอดุลย์เดชื้มห่าราชื้ บรมนาถบพิตัร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนี ที�ปีรับใช้ื้ห่ลักการพัฒนาที�ย์ั�งย์น้กบับริบทการแก้ปัีญ่ห่า

ทั�งการปีล่กพ้ชื้เสพติัดในชื้นบท และการค้าย์าเสพติัดในชุื้มชื้นเม้อง  ทั�งนี� ผ่้แทนปีระเทศไทย์ได้ย์กตััวอย่์างการดำาเนินงานของโครงการ 

ร้อย์ใจรักษ์ จังห่วัดเชีื้ย์งให่ม่ ภูาย์ใต้ัการดำาเนินงานโดย์กระทรวงย์ุตัิธ์รรม สำานักงาน ปี.ปี.ส. และม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ ซึ่่�งได้นำาห่ลักการพัฒนา

ข้างต้ันมาดำาเนินงานแก้ปีัญ่ห่าย์าเสพตัิดอย์่่ในปีัจจุบัน

การผู้ลักดั็นเชิงนโยบายและการเข้ารว่มประชมุสำาคัญิอื�นๆ ในระดั็บนานาชาติ
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4. ความรว่มมือกับองคก์รความรว่มมือระหว่างประเทศของเยอรมนี

มล่นิธิ์แม่ฟ้า้ห่ลวงฯ และองค์กรความร่วมม้อระห่ว่างปีระเทศของเย์อรมนั (GIZ) รว่มเป็ีนหุ่น้สว่นในโครงการความร่วมมอ้ระห่ว่างปีระเทศ

ด้านนโย์บาย์ย์าเสพตัิดและการพัฒนา (Global Partnership on Drug Policies and Development - GPDPD) เพ้�อแลกเปีลี�ย์นแนวทางการ

ดำาเนินนโย์บาย์การพัฒนาทางเล้อกอย่์างมีปีระสิทธิ์ภูาพแก่ปีระเทศที�มีปีัญ่ห่าปีล่กพ้ชื้เสพติัดในระย์ะที� 1 ตัั�งแต่ัปีี 2559 อย่์างไรก็ตัาม  

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลให่้การเดินทางระห่ว่างปีระเทศมีข้อจำากัด จ่งจำาเปี็นตั้องเล้�อนกำาห่นดการจัดกิจกรรมการศ่กษาด่งาน 

ด้านการพัฒนาทางเล้อกของไทย์แก่ปีระเทศเปี้าห่มาย์ และการให้่คำาปีร่กษาในพ้�นที�แก่ปีระเทศที�ตั้องการดำาเนินโครงการพัฒนาทางเล้อก 

ออกไปี โดย์มีการตั่อระย์ะเวลาความร่วมม้อไปีจนถ่งเดอ้นพฤษภูาคม 2565 

5. คณะกรรมาธิกิารวิสามัญิพิจำารณาศึกษาแนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปัญิหา
 ฝึุ่นละอองขนาด็เล็ก (PM 2.5) อย่างเปน็ระบบ

ห่มอ่มห่ลวงดศิปีนดัดา  ดิศกลุ ในฐานะรองปีระธ์านคณะกรรมาธิ์การของคณะกรรมาธ์กิารวสิามญั่ พจิารณาศก่ษาแนวทางการปีอ้งกนั

และแก้ไขปีัญ่ห่าฝัุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย์่างเปี็นระบบ ในสภูาผ่้แทนราษฎรชืุ้ดที� 25 และปีระธ์านคณะอนุกรรมาธิ์การจัดทำาราย์งาน

ผลการศ่กษาของคณะกรรมาธิ์การวิสามัญ่ เข้าร่วมปีระชุื้มเพ้�อรับฟั้ง ห่าร้อแนวทางการปี้องกันและแก้ไขปีัญ่ห่าฝัุ่นละอองขนาดเล็ก  

(PM 2.5) ระห่ว่างวันที� 29 มกราคม ถ่ง 13 สิงห่าคม พ.ศ. 2563 โดย์ปีัญ่ห่าดังกล่าวนับว่าเปี็นปีัญ่ห่าสำาคัญ่ระดับชื้าตัิที�จำาเปี็นตั้องได้รับการ

แก้ไขอย์่างเร่งด่วน เน้�องจากส่งผลกระทบตั่อสุขภูาพของปีระชื้าชื้น ระบบเศรษฐกิจ และทรัพย์ากรธ์รรมชื้าติัของทั�งปีระเทศ 

ห่ม่อมห่ลวงดิศปีนัดดา ร่วมกับคณะกรรมาธิ์การ และห่น่วย์งานที�เกี�ย์วข้องจากทั�งภูาครัฐ ภูาคเอกชื้น และภูาคปีระชื้าสังคมมีความเห็่นว่า  

การแก้ไขปีัญ่ห่าที�ดีที�สุดค้อการแก้ไขที�ต้ันกำาเนิดของฝัุ่นละออง (การขนส่งคมนาคม ภูาคอุตัสาห่กรรม การเผาในที�โล่ง ไฟ้ปี่า และห่มอกควัน

ข้ามแดน) รวมถ่งการสะท้อนความสำาคัญ่และต้ันทุนทางสิ�งแวดล้อมที�แท้จริงในระดับปีระเทศ ซึ่่�งถ้อเปี็นเปี้าห่มาย์ที�สำาคัญ่ในการแก้ไขปีัญ่ห่า

สิ�งแวดล้อมอย่์างย์ั�งย์้น

การผู้ลักดั็นเชิงนโยบายและการเข้ารว่มประชมุสำาคัญิอื�นๆ ในระดั็บนานาชาติ
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เหตกุารณ์สำาคัญิและกิจำกรรมต่างๆ 
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สมเด็็จำพระกนิษฐาธิริาชเจ้ำา กรมสมเด็็จำพระเทพรตันราชสดุ็าฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงปีฏิิบัตัิพระราชื้กรณีย์กิจใน

พ้�นที�การดำาเนนิงานของมล่นธิิ์แมฟ่้า้ห่ลวงฯ จังห่วดัเชื้ยี์งราย์ เม้�อวนัที� 27 กมุภูาพนัธ์์ 2563 โดย์เสดจ็พระราชื้ดำาเนนิไปีทรงเย์ี�ย์มชื้มและตัดิตัาม

ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาทางเล้อกที�ย์ั�งย์น้ของม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ ในด้านต่ัางๆ ณ พ้�นที�โครงการพัฒนาดอย์ตุังฯ และพ้�นที�ข้างเคีย์ง  

โดย์มีห่ม่อมราชื้วงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ปีระธ์านคณะกรรมการ ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ และคณะทำางานเฝ้ัาฯ รับเสด็จ การนี�ยั์งได้เสด็จฯ ไปีทรงเย์ี�ย์ม 

และทอดพระเนตัรสภูาพชื้ีวิตัความเปี็นอย์่่ของราษฎรในอำาเภูอแม่ฟ้้าห่ลวง และทรงเปี็นปีระธ์านการปีระชืุ้มคณะกรรมการม่ลนิธ์ิแม่ฟ้้าห่ลวงฯ 

ครั�งที� 1/2563 เพ้�อทรงตัิดตัามความก้าวห่น้าของงานพัฒนาทางเล้อกที�ย์ั�งย์้น และแผนการดำาเนินงานปีระจำาปีีงบปีระมาณ 2563 อีกด้วย์

สมเด็็จำพระเจ้ำาลูกเธิอ เจ้ำาฟ้า้พัชรกิติยาภูา นเรนทิราเทพยวดี็ กรมหลวงราชสารณีิสิรพัิชร มหาวัชรราชธิิด็า  
ทรงปีฏิิบัติัพระกรณีย์กิจในพ้�นที�โครงการร้อย์ใจรักษ์ ตัำาบลท่าตัอน อำาเภูอแม่อาย์ จังห่วัดเชีื้ย์งให่ม่ อันเป็ีนโครงการฯ ที�ทรงสนพระทัย์และติัดตัาม

การดำาเนินงานอย่์างใกล้ชิื้ดมาโดย์ตัลอดตัั�งแต่ัปีี 2561 โดย์ในวันที� 26 ธั์นวาคม 2562 ได้เสด็จฯ มาทรงเยี์�ย์มชื้มศ่นย์์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้่วย์ส้าน 

ทรงมีพระปีฏิิสันถารกับเกษตัรกรที�เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเกษตัรร่วมกับโครงการฯ และเสด็จเยี์�ย์มชื้มกาดห่ลวงร้อย์ใจรักษ์ ทั�งยั์งทรงติัดตัาม 

ผลการดำาเนินงานของสถานีบริการสาธ์ารณสุขชุื้มชื้นบ้านเม้องงาม และทรงรับฟั้งบรรย์าย์สถานการณ์ย์าเสพติัดบริเวณชื้าย์แดนไทย์-เมีย์นมา  

ณ ฐานปีฏิิบัติัการทห่ารพรานบ้านสันต้ันด่่อีกด้วย์ 
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"คิด็ถึง...สมเด็็จำย่า" ครั�งที� 22 "มือที�สรา้ง งานที�สรรค"์

เน้�องในโอกาสวันคล้าย์วันพระราชื้สมภูพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนี 21 ตุัลาคม 2562 ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ร่วมกับบริษัท  

สย์ามพิวรรธ์น์ จำากัด และบริษัท ไทย์เบฟ้เวอเรจ จำากัด (มห่าชื้น) จัดงาน “คิดถ่ง...สมเด็จย่์า” ครั�งที� 22 ภูาย์ใต้ัแนวคิด “ม้อที�สร้าง งานที�สรรค์” 

สม่เด็ิจิพระกุนิัษ์ฐาธิราชเจิ�า	กุรม่สม่เด็ิจิพระเท่พรัตนัราชสุดิาฯ	สยาม่บุรม่ราชกุุม่ารี	 เสด็จพระราชื้ดำาเนินมาทรงเป็ีนปีระธ์านเปิีดงาน ในวันเสาร์ที� 

26 ตุัลาคม 2562 ณ ไลฟ์้สไตัล์ ฮั่อลล์ ชัื้�น 2 ศ่นย์์การค้าสย์ามพารากอน ระห่ว่างวันที� 18-27 ตุัลาคม 2562 เปิีดให้่ปีระชื้าชื้นเข้าชื้มโดย์ไม่มี 

ค่าใช้ื้จ่าย์

เหตกุารณ์สำาคัญิและกิจำกรรมต่างๆ 
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สืบสานพระราชด็ำารสิมเด็็จำย่า 
พลิกฟ้้�นคืนปา่ธิรรมชาติดั็�งเดิ็ม

ในวาระ 25 ปีี วันคล้าย์วันสวรรคตัสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนี 18 กรกฎาคม 2563  

ม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ร่วมกับห่น่วย์งานรัฐ และชุื้มชื้นชื้าว 

ดอย์ตุัง จัดกิจกรรมฟ้้�นฟ่้และปีรับสภูาพป่ีาในพ้�นที�  

605 ไร่ ซ่ึ่�งเสีย์ห่าย์จากเห่ตุัไฟ้ป่ีา ระดมกล้าไม้นับห่ม้�นต้ัน 

ปีล่กเสริมในป่ีาเพ้�อสร้างความห่ลากห่ลาย์ให้่ระบบนิเวศ 

บริเวณพ้�นที�ป่ีาบ้านป่ีาซึ่างนาเงิน อำาเภูอแม่ฟ้้าห่ลวง จังห่วัด

เชีื้ย์งราย์

มูลนิธิแิม่ฟ้า้หลวงฯ รบัประกาศนียบัตร รว่มเปน็ส่วนหนึ�งที�ลด็การปล่อยก๊าซเรอืนกระจำกให้ประเทศ 

ดร. ธ์นพงศ์ ดวงมณี ผ่้อำานวย์การด้านนโย์บาย์ 

สิ� ง แ ว ด ล้ อ ม  เ ป็ี น ตัั ว แ ท น ม่ ล นิ ธิ์ แ ม่ ฟ้้ า ห่ ล ว ง ฯ  

รับปีระกาศนีย์บัตัรในนามห่น่วย์งานที�มีส่วนร่วมในการ 

ลดการปีล่อย์ก๊าซึ่เร้อนกระจก (Greenhouse Gas)  

ในภูาพรวมของปีระเทศ จากกิจกรรมคาร์บอนฟุ้ตัพรินตั์ 

ขององค์กรปีระจำาปีี 2561 และกิจกรรมชื้ดเชื้ย์คาร์บอน

เครดิตัเปี็นศ่นย์์ในงานเปีิดร้านคาเฟ้่ดอย์ตัุง สาขา 

ราชื้พฤกษ์เลานจ์ ย์่เอ็น ปีระเทศไทย์ และในงานสีสัน 

แห่่งดอย์ตุัง จากกระทรวงทรัพย์ากรธ์รรมชื้าติัและ 

สิ�งแวดล้อม และองค์การบริห่ารจัดการก๊าซึ่เร้อนกระจก 

(องค์การมห่าชื้น)

Circular Biz: Towards a Low Carbon and Sustainable Future

องค์การบริห่ารจัดการก๊าซึ่เร้อนกระจก (องค์การมห่าชื้น)  

และม่ลนิธิ์แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ร่วมกับ THE STANDARD จัดงาน  

Circular Biz: Towards a Low Carbon and Sustainable  

เม้�อวันที� 12 กันย์าย์น 2563 รวมวิทย์ากรและผ่เ้ชื้ี�ย์วชื้าญ่ด้าน

การดำาเนินธุ์รกิจที�เปี็นมิตัรต่ัอสิ�งแวดล้อม 16 คน ร่วมวงเสวนา

แบบ Virtual Conference พด่คุย์แลกเปีลี�ย์นเพ้�อเปี็นแรงขับ

เคล้� อนสั งคมในการทำา ธุ์ รกิ จ ไปีพร้ อมการด่ แลรั กษา

ทรัพย์ากรธ์รรมชื้าติั ลดการเกิดก๊าซึ่เรอ้นกระจก และเกิดการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจที�เติับโตัอย่์างย์ั�งย์้นไว้ให่้คนรุ่นห่ลัง โดย์

ห่ม่อมห่ลวงดิศปีนัดดา ดิศกุล ปีระธ์านเจ้าห่น้าที�บริห่ารม่ลนิธ์ิ

แม่ฟ้้าห่ลวงฯ ร่วมเปี็นห่น่�งในวิทย์ากร 

เหตกุารณ์สำาคัญิและกิจำกรรมต่างๆ 
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สินทรพัย์

สินัท่รัพย์หมุ่นัเวียนั
เงินสดและราย์การเทีย์บเท่าเงินสด   

เงินสดและเงินฝัากธ์นาคารสำาห่รับโครงการพิเศษ  

เงินลงทุนชื้ั�วคราว  

เงินลงทุนในห่ลักทรัพย์์ระย์ะสั�น  

ล่กห่นี�การค้า  

สินค้าคงเห่ล้อ  

ดอกเบี�ย์ค้างรับ 

สินทรัพย์์ห่มุนเวีย์นอ้�น  

รวม่สินัท่รัพย์หมุ่นัเวียนั 

สินัท่รัพย์ไม่่หมุ่นัเวียนั
เงินลงทุนในบริษัทย์่อย์

เงินลงทุนในระย์ะย์าวอ้�น

ที�ดินอาคารและอุปีกรณ์

สินทรัพย์์ไม่มีตััวตัน

สิทธ์ิการเช่ื้า

สินทรัพย์์ไม่ห่มุนเวีย์นอ้�น    

รวม่สินัท่รัพย์ไม่่หมุ่นัเวียนั

รวมสินทรพัย์

57,229,014

 -

1,530,157

1,382,049,977 

43,171,722

214,373,264

9,998,675 

15,296,067

	1,723,648,876

16,532,000

-

277,768,143

5,755,029

-

12,334,643

312,389,815

2,036,038,691

109,176,850

 11,783

1,508,974

1,434,309,346

 43,105,705

202,848,463

6,947,875 

41,664,129

	1,839,573,125

13,750,000

-

287,233,179

7,517,647

-

13,986,653

322,487,479

2,162,060,604

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

งบแสด็งฐานะการเงิน

ห่มาย์เห่ตัุปีระกอบงบการเงินเป็ีนส่วนห่น่�งของงบการเงินนี�

25622563หม่ายเหตุ

(บัาท)

สืำาหรบััปสิีื�นสุืดวันท่�
30 กันยายน
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งบแสด็งฐานะการเงิน

ห่มาย์เห่ตัุปีระกอบงบการเงินเป็ีนส่วนห่น่�งของงบการเงินนี�

14

15

 16

17

17

10

หนี�สินและทนุสะสม

หนัี�สินัหมุ่นัเวียนั
เจ้าห่นี�การค้าและเจ้าห่นี�อ้�น

ราย์ได้รับล่วงห่น้า

ค่าใชื้้จ่าย์ค้างจ่าย์

ห่นี�สินห่มุนเวีย์นอ้�น     

รวม่หนัี�สินัหมุ่นัเวียนั

รวมหนี�สินทั�งสิ�น 

เงินสนับสนนุโครงการพิเศษ

ทนุสะสม

ทุนสะสม

ทุนสำารองเงินทุนสนับสนุนโครงการ

กำาไรที�ย์ังไม่เกิดข่�นจากการเปีลี�ย์นแปีลงม่ลค่า
ของเงินลงทุน

รวม่ทุ่นัสะสม่

รวมหนี�สินและทนุสะสม

42,305,322

5,224,419

18,152,022

10,780,954

76,462,717

76,462,717	

188,922,278

1,585,350,105

185,303,591 

-

1,770,653,696

2,036,038,691

38,629,646

5,666,765

33,446,160

8,701,947

86,444,518

86,444,518	

152,378,080

1,737,934,415

185,303,591 

-

1,923,238,006

2,162,060,604

25622563หม่ายเหตุ

(บัาท)

สืำาหรบััปสิีื�นสุืดวันท่�
30 กันยายน
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17

8

18

19

งบรายได็แ้ละคา่ใชจ่้ำาย

รายไดิ�
ราย์ได้จากการขาย์และการให่้บริการ

เงินอุดห่นุน

ราย์ได้จากการลงทุน

เงินชื้ดเชื้ย์จากปีระกันภูัย์

ราย์ได้อ้�น

รวม่รายไดิ�	

คุ่าใช�จิ่าย
ตั้นทุนขาย์และตั้นทุนการให่้บริการ

ค่าใชื้้จ่าย์ในการขาย์และบริการ

ค่าใชื้้จ่าย์ในการบริห่าร

ขาดทุนจากการเปีลี�ย์นแปีลงมล่ค่าเงินลงทุน

รวมค่าใชื้้จ่าย์

รายได็ม้ากกว่า (น้อยกว่า) คา่ใชจ่้ำาย

453,524,201

332,273,902

36,125,684

1,005,727

24,980,818

847,910,332

224,888,982

165,668,736

527,010,648

82,926,276

1,000,494,642

(152,584,310)

524,897,928

349,205,054

46,398,237

69,535

38,960,212

959,530,966

220,272,247

170,306,846

552,217,553

-

942,796,646

16,734,320

25622563หม่ายเหตุ

(บัาท)

สืำาหรบััปสิีื�นสุืดวันท่�
30 กันยายน

ห่มาย์เห่ตัุปีระกอบงบการเงินเป็ีนส่วนห่น่�งของงบการเงินนี�

งบแสด็งฐานะการเงิน
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