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รูปแบบเส้นสายแบบ
การเคลื่อนที่ของสายลม

การร้อยต่อเชื่อมโยงของเส้น ซึ่งมีเส้นสีส้มเป็นศูนย์กลางลักษณะเส้นหลายเส้น
แสดงถึงการรวมมือกัน
ของหลายหน่วยงาน

 ร (ร้อยใจรักษ์)

wind line
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สถานการณ ์
ยาเสพติด
และทางออก

“คนที่ติดฝ่ิน 
คนที่ค้ายา 
เขาไม่ใช่คนหรือ”

พระราชด�ารัส
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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▶ สถานการณ
์ยาเสพ

ติดและทางออก



ปริมาณ
ยาบ้าและไอซ์
จับกุมในภูมิภาค

2551  2552  2553  2554  2555  2556  2557  2558  2559  2560  2561  2562  2563  2564  2565  2566  2557  2558  2559  2570

เพ่ิมกว่า
8 เท่า
ในช่วง
10 ปี

ปริมาณจับกุมยาบ้า
และยาไอซ์ (ตัน)

โครงการร้อยใจรักษ์
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        สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย

มีปริมาณยาบ้าและไอซ์ที่ถูกจับกุมในภูมิภาคเพ่ิมขึ้นกว่า 8 เท่า  
ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา โดยในปี 2561 มีประมาณการยาบ้า 
และไอซ์ที่ถูกจับกุมในภูมิภาคกว่า 70 ตัน(1) คิดเป็นมูลค่า 495,000 
ล้านบาท(2) ซึ่งร้อยละ 26 ของยาเสพติดนี้ไหลเข้าสู่ประเทศไทย  
หรือประมาณ 126,895 ล้านบาท(3) กว่าร้อยละ 86 ของยาเสพติด 
ท่ีเข้าสู่ประเทศไทย เข้าผ่านทางชายแดนภาคเหนือ

หมายเหตุ :

(1) อ้างอิงเอกสารประกอบการประชุม Changes in the Golden Triangle: the shift to synthetics, challenges to the Mekong  

 and surrounding regions, UNODC

(2) อ้างอิงประมาณการของ UNODC (Workshop on Mekong Drugs and Precursor Trafficking Route Analysis, April  

 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam) ที่ประมาณการมูลค่า Meth ในภูมิภาคไว้ที่ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสมมติฐาน 

 อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(3) ค�านวณจากประมาณการมูลค่ายาบ้าในภูมิภาค 311,850 ล้านบาท หรือประมาณ 2,300 ล้านเม็ด และสัดส่วนการจับกุมยาบ้า 

 ของไทย 44% ของภูมิภาค หรือคิดเป็นมูลค่ายาบ้าเข้าประเทศไทย 100,400 ล้านบาท หรือ 1,004 ล้านเม็ด และประมาณการมูลค่า 

 ไอซ์ 183,150 ล้านบาท หรือ 127 ตัน และสัดส่วนการจับกุมไอซ์ของไทย 21% ของภูมิภาค หรือคิดเป็นมูลค่าไอซ์เข้าประเทศไทย  

 26,495 ล้านบาท หรือ 26 ตัน



ปี 2561
ประมาณการยาบ้าและไอซ์
เข้าประเทศไทย
126,895 ล้านบาท

ปี 2561
ประมาณการยาบ้าและไอซ์
เข้าทางชายแดนภาคเหนือ
109,130 ล้านบาท

ภาคเหนือ

86%

ผู้ต้องขังในเรือนจํา

330,774 คน  7 ใน 10 หรือ 243,118 คน
ในเรือนจําถูกจับคดียาเสพติด

และมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

คดีเสพ

หรือ 44,347 คน(1)

คดีจําหน่าย

2 ใน 10 คน
หรือ 156,301 คน(1)

8 ใน 10 คน

โครงการร้อยใจรักษ์
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▶ สถานการณ
์ยาเสพ

ติดและทางออก

ผู้ต้องขังคดียาเสพติด

หมายเหตุ :

อ้างอิงจ�านวนผู้ต้องหาราชทัณฑ์ 1 กุมภาพันธ์ 2561; (1) รวมคดีเสพและคดีจ�าหน่ายต่�ากว่าจ�านวนผู้ต้องขังในเรือนจ�า

ท้ังหมด เนื่องจากไม่รวมผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์ฎีกา ไต่สวน-พิจารณา สอบสวน รวม 42,470 คน



เด็กและเยาวชนอายุต�ากว่า 18 ปี ในสถานพินิจฯ 

จํานวน 16,508 คน หรือ เกือบครึ่งหนึ่ง จาก 36,537 คน
ของสถานพินิจฯ ทําผิดคดียาเสพติด 

ครึ่งหนึ่งของคน
ที่ได้รับการปล่อยตัว 

ได้กลับเข้าสถานพินิจฯ อีก 
เพราะทําผิดซ�าในคดียาเสพติด

และมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

โครงการร้อยใจรักษ์
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สถานการณ์การใช้ยาเสพติดของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

ยาเสพติดและความรุนแรงในสังคมไทย

หมายเหตุ :

อ้างอิงจ�านวนผู้ต้องหาสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ ล่าสุดปี 2557



โครงการร้อยใจรักษ์
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▶ สถานการณ
์ยาเสพ

ติดและทางออก

นอกเหนือจากปัญหาทางสังคมท่ีประเมินค่ามิได ้แล้ว ยาเสพติดยังน�ามาซึ่ง 

ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ กว่า 166,742 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็น

 • มูลค่ายาเสพติดที่เข้าสู่ประเทศไทย 126,895  ล้านบาท

 • งบประมาณในการแก้ปัญหายาเสพติด   13,226 ล้านบาท

  -  แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บ�าบัด  8,099  ล้านบาท(4)

  -  ค่าดูแลผู้ต้องขังคดียาเสพติด  5,127  ล้านบาท(5)

 • รายได้ที่สูญเสียไปเม่ือถูกคุมขัง 26,621 ล้านบาท(6)

ความสูญเสีย
ที่ยิ่งใหญ่กว่ามูลค่า

หมายเหตุ :

(1) งบประมาณแผนบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดปี 2560

(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน 21,090 บาทต่อผู้ต้องขัง 1 ราย

(3) ประมาณการรายได้ 300 บาท/คน/วัน



โครงการร้อยใจรักษ์
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        ทางออกของปัญหายาเสพติด

สภาพดอยตุง ก่อน พ.ศ. 2531



โครงการร้อยใจรักษ์
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▶ สถานการณ
์ยาเสพ

ติดและทางออก

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ แก้ไขปัญหาฝิ่ น โดยใช้งานพัฒนาน�า

โครงการพัฒนาดอยตงุฯ สง่เสรมิกจิกรรม เพ่ิมรายได ้พัฒนาความเป็นอยู่

เกษตรกร

อาหารแปรรูป

เปลี่ยนเกษตรกร เป็นเกษตรกรรับจ้าง เป็นเจ้าของธุรกิจ

ท่องเที่ยว

หัตถกรรม



+179%

2531

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
2535 2539 2543 2547 2551 2555 2559 2560

-75%

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
ดอยตุง

106,137 บาท

3,772 บาท

เส้นความยากจน กทม.
เส้นความยากจนประเทศไทย

ไม่มี

53.0%

41.0%

31.1% 34.0%

52.9%

24.8%
32.7% 33.1%

0.2% 1.4% 2.3% 0.2% 2.2%
8.7%6.0%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวส. / อนุปริญญา ป. ตรีและสูงกว่า

สัดส่วนการรับการศึกษา

2536
2545
2560

2531

สัดส่วนประเภทป่าในพ้ืนที่โครงการ

2561

ที่อยู่อาศัย
1%

ไร่หมุนเวียน
54%

ที่อยู่อาศัย
3.3%
พ้ืนที่ทํากิน
9.8%
ป่าใช้สอย
3.2%
ป่าเศรษฐกิจ
15.9%
ป่าอนุรักษ์
68.3%ป่าปลูกใหม่

17%

ป่าดั้งเดิม
28%

โครงการร้อยใจรักษ์
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ความส�าเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทางเศรษฐกิจ

ความส�าเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทางสังคม

ความส�าเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทางสิ่งแวดล้อม



โครงการร้อยใจรักษ์
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▶ สถานการณ
์ยาเสพ

ติดและทางออก

ประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ 55 (55th Commission on Narcotic Drugs) 
มีนาคม 2555 ณ กรุงเวียนนา

ประชุม International Conference on Alternative Development 2 (ICAD 2) 
พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงเทพมหานคร



ที่มา
โครงการ
ร้อยใจรักษ์
โจทย์การพัฒนาก็คือ 

“การพัฒนาชุมชนกึ่งเมืองกึ่งป่า  
ไม่ใช่โจทย์ป่าสงวน ไม่ใช่พ้ืนที่เกษตรกรรม  
แต่ เป็นชุมชนที่มีความเจริญทางวัตถุ  
บวกกับพ้ืนที่การเกษตร และมีคนรวยคนจน”

พระราชด�ารัส 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟา้พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
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โครงการร้ อย ใจรัก ษ์  ด� า เนินการ โดยมูล นิธิ แ ม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 37,119 ไร่  
4 หมูบ่า้นหลกั 20 หมูบ่า้นยอ่ย โดย 4 หมูบ่า้นหลกั ไดแ้ก ่บา้นหว้ยสา้น  
บ้านเมืองงามเหนือ บ้านหัวเมืองงาม และบ้านเมืองงามใต้  
ต�าบลท่าตอน อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรอาศัย 
อยู่ในพ้ืนที่ประมาณ 1,132 ครัวเรือน 4,709 คน พ้ืนท่ีต�าบลท่าตอน 
เป็นพ้ืนที่เปราะบางและมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติ  
และเป็นที่รู้จักว่ามีปัญหาการค้าและล�าเลียงยาเสพติดข้ามแดน 
อย่างรุนแรง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา  
และในช่วงหลายปีที่ผ่ านมาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่ม 
ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ นายเล่าต๋า แสนลี่ อดีตราชายาเสพติด 
ทางภาคเหนือ 

ภายหลงัจากการจับกมุและด�าเนินคดี

เล่าต๋าแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวดี  

ก รมหลว ง ร าชสา ริ ณี สิ ริ พั ช ร  

มหาวัชรราชธิดา ทรงเล็งเห็นว่า 

ควรน�าการพัฒนาเข้ามาเพื่อสร้าง 

โอกาสและทางเลอืกในการด�ารงชวีติ 

ให้ประชาชนในพื้นที่ ให้ชุมชน 

มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

สร ้ า งรายได ้ อย ่ า ง สุจริ ต  ถื อ เป ็น 

แนวทางส�าคญัในการแก้ปัญหายาเสพตดิ 

ในพ้ืนท่ีอย่างยัง่ยนื ดงัพระราชกระแสรับส่ัง 

เม่ือวันที ่18 ตลุาคม 2561 ซึง่ทรงอธบิาย 

ให้คณะกรรมการอ�านวยการโครงการ 

ร ้อยใจรักษ์ และคณะอนุกรรมการ 

ด� า เนิ น งานระดับพื้ นที่  โ ครงการ 

ร ้อยใจรักษ ์ เข ้าใจถึงที่มาที่ ไปของ 

โครงการ ความตอนหนึ่ง ดังนี้ 



โครงการร้อยใจรักษ์
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▶ ที่มาโครงการร้อยใจรักษ์

“ในระหว่างการด�าเนินการ ได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับคดีและพื้นท่ีหลายอย่างจาก 

การท�างานกับทีมกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)  

ซึ่งท�างานอย่างเข้มข้นเพื่อให้ด�าเนินคดีอย่างแน่นหนาและเป็นธรรม แต่คนอื่นที่เหลือ 

ในพืน้ทีจ่ะท�าอย่างไรต่อ เป็นค�าถามส�าคญัทีจ่ะต้องหาทางแก้ปัญหาให้คนเหล่านีด้้วย  

เป็นที่รู ้กันว่าในพื้นท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งผู้เสพ ผู้ค้ารายใหญ่ รายย่อย  

ปัญหามมีานานและเร้ือรงั ผูค้้ารายใหญ่และรายย่อยได้ถูกด�าเนนิการโดยกฎหมายแล้ว  

แต่ถ้าไม่ได้ท�าการป้องกันหรือด�าเนินการด้านอื่นในพ้ืนท่ีเลย ก็จะมีผู้ร้ายใหม่ๆ  

เกิดขึ้นมา ถ้าหากใช้การปราบปรามอย่างเดียวอาจสร้างความไม่ไว้วางใจและ 

สร้างความต่อต้านและเกลียดชังต่อเจ้าหน้าท่ีได้ ซึ่งจะท�าให้ปัญหาเกิดข้ึนอีก  

การปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีอาจไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องในระยะยาวและ 

ไม่สามารถเรียกคืนศักดิ์ศรีของชาวบ้านกลับคืนมาได้ ปัญหาเรื่องปากท้อง การศึกษา  

ที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่จะกลายเป็นปัจจัยหนุนให้ชาวบ้านหวนกลับไปเก่ียวข้องกับ 

ยาเสพติดอีกคร้ัง เพราะสามารถหาเงินได้มากกว่าการประกอบอาชีพสุจริต  

ตราบเท่าที่ไม่สร้างให้เกิดศักดิ์ศรีข้ึนในชุมชน และสังคมภายนอกยอมรับชาวบ้าน 

ห้วยส้าน จึงคุยกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการประชุมของ UNODC ท่ีกรุงเวียนนา  

เพ่ือน�าการพัฒนาเข้ามาแก้ไขราก ฐานของปัญหา และดูว่ากฎหมายและการพัฒนา 

จะเดินไปคู ่กันได้อย่างไรบ้าง เม่ือห้ามไม่ให้ท�าผิดกฎหมาย จะให้เขาท�าอะไร  

จึงเกิดโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อร้อยใจทุกคนเข้ามาร่วมกัน ร้อยใจเพื่อความเจริญ

ของชุมชน และสังคม โดยไม่เพียงชาวบ้านเท่าน้ันแต่หมายถึงหน่วยงานอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องด้วย มีค�าถามที่โดนถามบ่อยว่าช่วยคนค้ายาท�าไม ค�าตอบคือ น�้ากิน น�้าใช้  

และอาชีพ เป็นสิทธิพื้นฐานท่ีคนไทยทุกคนควรมี เราจะไม่ให้น�้ากินน�้าใช้เขาหรือ  

เขาไม่ใช่คนไทยหรือ ตรงนี้ต้องแยกให้ถูกว่าคนท�าผิด ก็ต้องจัดการตามกฎหมาย  

ส่วนคนอื่น เราก็ต้องท�าพัฒนาไปด้วย ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะไม่บังคับใช้กฎหมาย  

และไม่ได้หมายความว่าเราไม่ป้องกันและปราบปราม แต่ต้องมาช่วยกันหาว่า  

การบังคับใช้กฎหมาย การปราบปราม และการพัฒนา มันจะไปด้วยกันได้อย่างไร  

ร้อยใจรักษ์จึงได้เริ่มต้น ด้วยการท่ีคุณชายเข้ามาหยั่งเสียงในพ้ืนท่ีก่อน ตอนน้ัน 

เรายังไม่ได้เข้ามาเพราะคดีของนายเล่าต๋ายังไม่เสร็จ เมื่อคดีเสร็จแล้วเราจึงเข้ามา”
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โครงการ “ร้อยใจรักษ์” เริ่มต้นเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นการบูรณาการ 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องที่ ท้องถิ่น  

จ�านวน 263 คน และชาวบ้าน 208 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 471 คน  

รวม 64 หน่วยงาน โครงการร้อยใจรักษ์เป็นโครงการเพ่ือร้อยใจทุกคนเข้ามาร่วมกัน 

ท�างานเพือ่ความผาสกุ ม่ันคงและยัง่ยนืของชมุชนและสังคม โดยมมีลูนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ  

เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงาน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน  

ป.ป.ส. มีเป้าหมายในการน้อมน�าศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาทางเลือก  

(Alternative Development) มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม 

ในทุกมิติตามศาสตร์พระราชาและต�าราแม่ฟ้าหลวง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน  

สร้างอาชีพทางเลือกที่สุจริตและหลากหลาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ระยะส้ัน และ 

วางรากฐานสูร่ายได้ทีม่ัน่คงในระยะยาว พฒันาด้านการศกึษา และอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม  

ลดความเสีย่งในการกลบัไปค้ายาเสพตดิของคนในชมุชน นัน่คอื ด้านอปุทาน (Supply)  

ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ ลดจ�านวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติด นั่นคือ  

ด้านอุปสงค์ (Demand) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน มีระยะเวลา 

ด�าเนินงานทั้งสิ้น 12 ปี ในพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยส้านและลุ่มน�้าห้วยเมืองงาม

บรรยากาศการประชาคม เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 

ที่โรงเรียน ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
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▶ ที่มาโครงการร้อยใจรักษ์



หลักการ
พัฒนา
“ช่วยเขา 
ให้เขาช่วยตัวเขาเอง” 

นั่นคือ ความยั่งยืนของการพัฒนา  
คือ การที่ชุมชนสามารถด�าเนินการ 
สานต่อ และต่อยอดการพัฒนาต่อไป 
ด้วยตนเอง คิดเป็น วิเคราะห ์
และแก้ไขปัญหาเอง และพ่ึงพาตนเองได้ 

03
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มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์  
จึงด�าเนินกิจกรรมพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ใหช้มุชนมคีวามมัน่คงและยัง่ยืนท้ังดา้นเศรษฐกจิ สงัคม  
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ให้ “คิดเป็น ท�าเป็น” พร้อมรับมือ 
กับการเปล่ียนแปลงและเรียนรู้อยู่เสมอ ประกอบอาชีพ 
โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแล 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พ่ึงพาตนเอง  
และต่อยอดการพัฒนาได้ ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืน 
จึงใช้เวลา ค่อยเป็นค่อยไป ดังหลักการทรงงานและ 
แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 9 ซ่ึงมูลนิธิแม่ฟา้หลวงฯ น้อมน�าและประยุกต ์
เป็นกรอบแนวคิด (Model) ของการพัฒนา เรียกว่า  
3S Model ซึ่งแบ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเป็น 3 ระยะ  
ได้แก่ อยู่รอด (Survival) พอเพียง (Sufficiency)  
และยั่งยืน (Sustainability)
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การพัฒนาขั้นอยู่รอด

เน้นการเข้าถึงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต ได้แก่ น�้า ดิน ป่า  

สาธารณปูโภค และสาธารณสุข พร้อมๆ กับกิจกรรมพัฒนาเพ่ือลดรายจ่าย  

และเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพสุจริต เพ่ือให้คนในพ้ืนท่ีมีรายได ้

เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค “ไม่ต้องกู้กิน กู้ใช้” และบุกรุกท�าลาย 

ระบบนิเวศเพิ่มข้ึน อีกทั้งเร่ิมบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม 

โดยชุมชน

การพัฒนาขั้นพอเพียง

เน้นการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าของผลผลิตและการบริการ เพื่อให้คน 

ในพื้นที่ “พอกิน พอใช้” มีรายได้ท่ีมั่นคง สามารถปลดหนี้ได้บางส่วน 

หรือทั้งหมด มีการศึกษาสูงขึ้น รู้สิทธิและหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ของชุมชน สืบสานวัฒนธรรม ตลอดจนร่วมกันบริหารจัดการ อนุรักษ์  

และฟื้นฟูระบบนิเวศ

การพัฒนาขั้นยั่งยืน

เน้นพัฒนาให้คนในพ้ืนท่ีให้มีภูมิคุ ้มกันตามแนวพระราชด�าริ เช ่น  

มีหลักประกันในชีวิต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม จัดการระบบนิเวศ 

อย่างยั่งยืน มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจ ชุมชน “คิดเป็น  

ท�ำเป็น” สามารถแก้ไขปัญหาและสานต่อแนวคิดการพัฒนาด้วยตนเอง  

รวมทั้งให้การช่วยเหลือ แบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ให้คนในและนอกชุมชน
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ทั้งน้ี แต่ละชุมชนมีทุนทางธรรมชาติและทุนทางอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับ 
คุณภาพชีวิตแตกต่างกันไปด้วย บางชุมชนอาจอยู่ระดับอยู่รอด คือมีวิถีชีวิตที ่
ไม่อดอยาก มีอาหารพอกินตลอดท้ังปี ไม่มีหนี้สินท่ีเกิดจากการกู้เพื่อมาซื้ออาหาร 
หรือใช้จ่ายในครัวเรือน บางชุมชนอาจอยู ่ระดับพอเพียง คือ มีความสามารถ 
ในการช�าระหนี้อย่างสม�่าเสมอเพราะเริ่มมีรายได้ท่ีต่อเนื่องมากขึ้น มีการศึกษาท่ีดี  
ชีวิตสุขสบายมากข้ึน และบางชุมชนอาจก�าลังก้าวไปสูร่ะดับยั่งยืน คือ การมีเงินออม 
ในครัวเรือน มีหลักประกันทั้งทางด้านรายได้ สุขภาพ การศึกษาและสามารถยืนอยู ่
บนล�าแข้งของตนเองได้อย่างมั่นคงจนสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการได ้
ในอนาคต เป็นต้น ดังนั้น จึงส�าคัญมากที่ทีมปฏิบัติการพัฒนาจะต้องศึกษาและ 
วิเคราะห์ว่าชุมชนอยู่ในระดับไหน ต้องเติมเต็มจุดใดบ้าง จึงจะวางแผนการพัฒนา 
ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ท่ีได้ และพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป บนพ้ืนฐานท่ีม่ันคง แต่ยดืหยุน่ 
เพียงพอท่ีจะรองรับกับการพัฒนาของชุมชนที่มีระดับการพัฒนาแตกต่างกัน 
ในแต่ละด้าน เพื่อให้ชุมชน “ช่วยเขาให้ช่วยตัวเขาเอง” ได้อย่างแท้จริง

อยู่อย่างยั่งยืน 
Sustainability

•	 มีเงินออม

•	 ยืนบนล�ำแข้ง

•	 พัฒนำตนเองได้

•	 มีภูมิคุ้มกัน

•	 เป็นเจ้ำของกิจกำร

อยู่อย่างพอเพียง 
Sufficiency

•	 ใช้หนี้บำงส่วนได	้

	 หรือใช้หนี้หมด

•	 มีรำยได้สม�่ำเสมอ

•	 มีสำธำรณูปโภค

•	 มีกำรศึกษำ

•	 ชีวิตพอสบำยขึ้น

อยู่รอด 
Survival

•	 พ้นจำกควำมอดอยำก

•	 ไม่ต้องกู้กิน	กู้ใช้

•	 มีอำหำรกินตลอดปี

•	 พ้นควำมเจ็บไข้

•	 ไม่มีหนี้สินใหม่
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กระบวนการพัฒนาตามต�าราแม่ฟา้หลวง

แผนภาพนี ้อธบิายกระบวนการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง  
ซึ่งแสดงบทบาทและระดับการมีส่วนร่วมของคน 4 กลุ่ม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ระดับการพัฒนาของพื้นที่นั้นๆ และเป็นไปตามแนวคิด
หลักของการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง 

1 2 3 4 5 6 ปี/ระยะ

ระดับบทบาทการมีส่วนร่วมระดับการพัฒนา

ลงมือทํา

กลุ่มที่ 1 ชุมชน
กลุ่มที่ 2 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา

กลุ่มที่ 3 ทีมอาสาพัฒนา (อสพ.)
กลุ่มที่ 4 ทีมพ่ีเลี้ยง

ยั่งยืน

พอเพียง

รอด

ร่วมกันทํา

ให้คําปรึกษา

1 2 3 4

1. ระยะเตรียมทีมปฏิบัติการพัฒนา 4-6 เดือน

2. ระยะเตรียมความพร้อมชุมชน 6 เดือน

3. ระยะปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา 1-3 ปี

4. ระยะถอนตัว 4-6 ปี 

“ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง”

น่ันคือ ความยั่งยืนของการพัฒนา คือ การท่ีชุมชนสามารถด�าเนินการสานต่อ และ 
ต่อยอดการพัฒนาต่อไปด้วยตนเอง คิดเป็น วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเอง และพึ่งพา 
ตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ถึงจุดน้ัน ทีมปฏิบัติการพัฒนาทั้ง 3 ทีมต้องเดินคู่ไปกับชุมชน  
ตัง้แต่การสร้างความเข้าใจและการมส่ีวนร่วมตัง้แต่แรกเริม่ ท�าให้ดูเป็นตวัอย่าง พาท�า  
พร้อมทั้งพัฒนาทักษะและแนวคิดของชุมชนด้านการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
กระทั่งในที่สุด ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาและทีมพ่ีเล้ียงเป็นเพียงผู้ให้ค�าปรึกษา  
ในขณะที่ชุมชนและทีมอาสาพัฒนาเป็นผู ้ลงมือท�า กล่าวคือ เมื่อชุมชนซึมซับ 
หลกัการพฒันา ลงมอืท�าอย่างต่อเนือ่งจนเกดิความช�านาญ มคีวามเข้าใจกระบวนการ 
ตั้งแต่ต้นจนจบ เกิดความมั่นใจและสามารถลงมือปฏิบัติเองได้แล้ว ทีมขับเคลื่อน 
การพัฒนาและทีมพี่เลี้ยงจะถอนตัวออกจากพ้ืนท่ีเพ่ือให้ชุมชนและทีมอาสาพัฒนา 
เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยตัวเองอย่างเต็มตัว 

อ่านเพิ่มเติมที่ หนังสือแนวทาง 
การพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง 

เรื่อง การสร้างทีมปฏิบัติการ
พัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
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▶ หลักการพั
ฒ

นา
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หลักการทำางาน

โครงการร้อยใจรักษ์ด�าเนินการภายใต้หลักการท�างานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คือ  
มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ภาคเอกชน และชุมชนเป้าหมายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่าง 
มีส่วนร่วม สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน 
ในทุกกลุ่มระดับรายได้ รวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบอาชีพสุจริต มีภูมิคุ้มกัน 
ต่อปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ อย่างยั่งยืน และเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ  
ในชุมชนอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงที่ชุมชนจะกลับไปยุ่งเกี่ยวกับการค้า 
ยาเสพติด ในขณะเดียวกัน โครงการได้ด�าเนินการเพื่อลดความต้องการของฝั่งผู้เสพ 
โดยการน�าผู ้ติดยาเสพติดที่สมัครใจในการเลิกเสพยาด้วยตนเองมาท�างานร่วมกับ 
โครงการ ควบคู่กับการดูแลบ�าบัด และฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ทหารและแพทย์

เป้าหมายระยะยาวคอื พฒันาโครงการร้อยใจรกัษ์ให้เป็นต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพตดิ 
ในบริบทสังคมเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้การพัฒนาทางเลือกเชิงพื้นที่ระยะยาวแบบ 
บูรณาการและรอบด้าน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จนสามารถ 
น�าไปประยุกต์ใช้ขยายผลในพื้นที่อื่นได้ต่อไป

อย่างไรกต็าม ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้โครงการสามารถด�าเนนิการได้ส�าเรจ็ บรรลเุป้าหมาย  
สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืน คือ การด�าเนินการภายใต้ “หลักนิติธรรม”  
นั่นคือการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบชุมชนด้วยความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม  
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตั้ง 
และบังคับใช้กฎระเบียบชุมชน โดยทุกคนจะต้องอยู ่ภายใต้กฎเดียวกันแม้กระทั่ง 
ผู้บังคับใช้กฎ

Culture of Lawfulness
Rule of Law

มูลนิธิแม่ฟา้หลวงฯภาครัฐ

ผู้ค้า ผู้เสพ

ชุมชน (โครงการร้อยใจรักษ์)

โอกาส / ทางเลือก
ทุน / ทักษะ

คนจน ด้อยโอกาส

ภาคเอกชน

การบูรณาการกลไกภาครัฐ
กฎระเบียบ + กฎหมาย 
(Law Enforcement)

อาชีพสุจริต
(Supply Reduction)

บําบัด
(Demand Reduction)

ป้องกัน
(Preventive AD)

ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ
และตลาด

เชื่อมั่น มั่นใจ ความเป็นเจ้าของ  การมีส่วนร่วม การเปลี่ยนแปลง



พ้ืนที่ดําเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์
บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ ๒๐ หมู่บ้านย่อยในตําบลท่าตอน

ระยะเวลาดําเนินการ : ระยะเริ่มต้นปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  ระยะดําเนินงาน ปี ๒๕๒๓ – ๒๕๗๒ 
ระยะรักษาสภาพความยั่งยืน ปี ๒๕๗๓ - ๒๕๘๐

แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์

แนวทาง/มาตรการดําเนินการ

คณะกรรมการอํานวยการโครงการร้อยใจรักษ์การพัฒนาทางเลือก

การป้องกันยาเสพติด คณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานระดับพ้ืนที่

ศูนย์ประสานงานพัฒนา 
เพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่

บ้านห้วยส้าน

ศอ.ปส.จ.

สํานักงานบริหาร
โครงการร้อยใจรักษ์ในพ้ืนที่

ศป.ปส.อ.การบําบัดรักษายาเสพติด

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

โครงการร้อยใจรักษ์
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โครงสร้างการท�างาน 
โครงการร้อยใจรักษ์
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โครงสร้าง
อํานาจเกี่ยวข้อง

กลไกรัฐท้องถิ่น ท้องที่ 
เป็นกลุ่มยาเสพติด

กลไกท้องถิ่นการบูรณาการ
เครือข่าย
และอํานาจ

ทางกฎหมาย

โครงสร้างอํานาจ

กลไกท้องถิ่น

ยาเสพติด

ปัญหาพ้ืนฐาน

แก้โครงสร้าง
กลุ่มการ

ค้ายาเสพติดสําคัญ

สลายโครงสร้าง
บทบาท และอํานาจ 

อิทธิพลในพ้ืนที่

ดึงประชาชน
ด้วยมาตรการพัฒนา

ปัญหา
ยาเสพติด

ไม่มีงานทํา ที่ทํากิน ยากจน แหล่งน�า หนี้สิน 
สุขภาพ การศึกษา เงินทุน 

การเข้าถึงภาครัฐ ฯลฯ

ห้วยส้านโมเดล
1. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
 และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
2. พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนา
 และป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 
3. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 
4. พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
5. พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457
6. คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2559

พ.ร.บ.ป.ป.ส. (2519,2534) 
พ.ร.บ.ปปง./พ.ร.บ.ความมั่นคง

การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา
ชุมชนมีส่วนร่วม

(2)

(1)

(3)

โครงการร้อยใจรักษ์
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▶ การด�าเนินงานที่ผ่านมา
▶ โครงสร้างการท�างาน โครงการร้อยใจรักษ์



แนวทาง
การด�าเนินการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่
ของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายตามศาสตร ์
พระราชา โดยน�าการพัฒนาทางเลือก 
มาปรับใช้แก้ปัญหายาเสพติด  
และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ อย่างยั่งยืน

05



▶ แนวทางการด�าเนินการ
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        วัตถุประสงค์โครงการ 

เ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที ่
เป้าหมาย ตามศาสตร์พระราชา โดยน�าการพัฒนาทางเลือก  
(Alternative Development) มาปรับใช้แก้ปัญหายาเสพติด 
และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ อย่างยั่งยืน

 1. สนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข 

 ปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้าง 

 ความเข้มแข็งของชุมชน

 2. บูรณาการการท�างานกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและ 

 มีความยั่งยืน โดยยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นท่ีตั้ง 

 3. สร้างทางเลือกในการด�ารงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก ่

 ชุมชนเป้าหมาย ซ่ึงเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรมผิดกฎหมาย 

 ต่างๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่าง 

 ที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง

 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 

 ตามศาสตร์พระราชาด้วยการเน้นการลดรายจ่ายและสร้างรายได ้

 ในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีล�าดับการพัฒนาให้มีความ  

 “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 5. เสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนในด้านการเกษตร ปศุสัตว์  

 ชลประทาน หัตถกรรม การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต  

 การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน 

 สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วยตนเอง

 6. ส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ร่วมกันในชุมชน เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

 ต่างๆ ในพื้นที่อย่างเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ 

 ก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน 

 7. เป็นต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดในบริบทสังคมเมืองอย่างยั่งยืน  

 ด้วยการใช้การพัฒนาทางเลือกเชิงพื้นที่ระยะยาวอย่างมีบูรณาการ 

 และรอบด้านทั้งในมิติด ้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 เน้นการมีส่วนร่วม สะท้อนความต้องการของชุมชนในพื้นที่ และ 

 ความเป็นเจ้าของระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับในท้องถ่ิน ยึดคน 

 เป็นศูนย์กลาง และประเมินผลประโยชน์ต่อประชาชนตามตัวชี้วัด  

 โครงการสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ขยายผลในพื้นท่ีอื่นได้ต่อไป
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        ระยะเวลาดำาเนินการ

        พ้ืนที่ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ

2561 – 2572
ระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น

 12 ปี

ครอบคลุม 4 หมู่บ้านหลัก ได้แก่
• บ้านเมืองงามเหนือ • บ้านห้วยส้าน 
• บ้านหัวเมืองงาม • บ้านเมืองงามใต้

และ 20 หมู่บ้านย่อย
ในต�าบลท่าตอน อ�าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่

รวมประชากร 

1,132 ครัวเรือน 

4,709 คน

พ้ืนที่ ลุ่มน�้ำห้วยเมืองงำม 

พ้ืนที่รวมประมาณ

37,119 ไร่
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Sustainability
ยั่ ง ยื น

• ต่อยอด 
• เพ่ิมมูลค่า

Sufficiency
พ อ เ พี ย ง

• พัฒนาอาชีพพ้ืนฐาน 
• คุณภาพชีวิต

Survival
อ ยู่ ร อ ด

• พัฒนาทุน 
• ชีวิตพ้ืนฐาน

• ระบบดิน นํ้า ป่า

• เพ่ิมมูลค่า
• ท่องเที่ยว

• เกษตร
• หัตถกรรม
• ปศุสัตว์

• การศึกษา
• สุขภาพ

ส่ิงแวดล้อม  rule of law 

โครงการร้อยใจรักษ์

38

        แนวทางการดำาเนินงาน

การด�าเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ เป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
ครอบคลุม 10 มิติ ได้แก่ น�้า ดิน ป่า การศึกษา สุขภาพ เกษตร  
ปศุสัตว์ หัตถกรรม การแปรรูปเพ่ิมมูลค่า และการท่องเท่ียว ซึ่งมีกรอบ 
เวลาของการพัฒนาสอดคล้องกับระดับการพัฒนาตาม 3S Model  
นั่นคือ ล�าดับแรกของการด�าเนินงาน เพ่ือก้าวสู่ระดับการพัฒนาขั้น 
“อยู่รอด” นั้น มุ่งเน้นการพัฒนาทุนธรรมชาติ คือ ทรัพยากรน�้า ดิน ป่า  
ให้มีสภาพสมบูรณ์ ทุกคนสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม สามารถเป็นทุน 
ส�าหรบัการตอ่ยอดอาชีพตา่งๆ ไดต้อ่ไป อกีทัง้สง่เสริมใหเ้กดิความสมดลุ 
ระหว่างทุนธรรมชาติระหว่างการใช้และอนุรักษ์ด้วย ในขณะเดียวกัน  
ในระยะแรกนี้โครงการก็ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ได้แก่  
สุขภาพ และการศึกษา และกิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน เพ่ิมความ 
มั่นคงทางอาหาร ควบคู่กันไปด้วย 
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หลงัจากการพฒันาทนุพืน้ฐาน และชมุชนสามารถ “อยู่รอด” แล้ว โครงการก็จะมุง่เน้น 
การด�าเนินงานส่งเสริมอาชีพทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการเกษตร  
ปศุสัตว์ และหัตถกรรม ตามระดับการพัฒนาในระยะ “พอเพียง” ท่ีมีเป้าหมาย 
ในการสร้างรายได้ที่มั่นคง มีทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริตที่หลากหลาย  
โดยโครงการต่อยอดจากสิ่งที่ชุมชนมีอยู่แล้ว ด้วยการพัฒนาศักยภาพและทักษะ 
ของเกษตรกร และคนในชุมชนด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น เกษตรประณีตแม่นย�า  
ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงทุน เช่น ปัจจัยการผลิต พันธุ์สัตว์ เพื่อเพิ่มคุณภาพ 
และปริมาณผลผลิต เชื่อมโยงตลาด สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมุ่งเน้นการผลิต 
ขั้นต้นน�้าที่มีคุณภาพ น�ามาซึ่งรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ในการพฒันาขัน้สดุท้าย คอื “ยัง่ยืน” นัน้  
โครงการจะต่อยอดการพฒันาด้านเกษตร  
ปศุสัตว์ และหัตถกรรม ไปสู่การส่งเสริม 
การแปรรปูเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ของผลผลติ  
เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรผันผวน  
มุ่งให้เกิดตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน  
ราคาเป็นธรรม รวมไปถึงการสร้างงาน  
สร้างอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นในขั้น 
พัฒนา “กลางน�้า” ในขณะเดียวกันก็ 
มุ ่งส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
ในพ้ืนที่โครงการ เพื่อเพิ่มช่องทางการ 
จ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ในระยะยาว รวมทั้งสร้างทางเลือกงาน 
ด้านบรกิารและการท่องเทีย่ว สร้างโอกาส 

และแรงจูงใจให้คนในชุมชนโดยเฉพาะ 
คนรุ่นใหม่ ให้สามารถประกอบอาชีพ 
สุจริต เล้ียงตนเองและครอบครัวได ้
อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องไปยุ่งเก่ียวหรือ 
พึ่งพายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ 

ท้ังน้ี การด�าเนินงานพัฒนาท้ัง 10 มิติน้ัน  
ตั้งอยู ่บนหลักการพัฒนาอย่างสมดุล
ระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การค�านงึถงึผลกระทบ 
ต่อสิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการท�างาน  
และหลักนิตธิรรม (Rule of Law) ท่ีทุกคน 
จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

รายงานผลการส�ารวจข้อมูล

เศรษฐกิจ-สังคมโครงการร้อยใจรักษ์

ปี 2562 - 2563

การจัดการพื้นที่ทั้งหมด 

โครงการร้อยใจรักษ์



การด�าเนินงาน 
ที่ผ่านมา

มูลนิธิฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ทั้งหมด 10 มิติ เพ่ือตอบโจทย ์
การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวบ้านในพ้ืนที่โครงการได้อย่างยั่งยืน

06



▶ การด�าเนินงานที่ผ่านมา



โครงการร้อยใจรักษ์

42

        บทสรุปผู้บริหาร

ผ่านการจัดการศึกษาดูงานด้าน 

การพฒันาให้กบัชาวบ้าน ทีโ่ครงการ 

พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)  

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวดั 

เชียงราย และพื้นที่ โครงการ

พัฒนาอื่นๆ ของมูลนิธิฯ เร่งสร้าง

คนในพื้นที่ ให้สามารถเป็นตัวต่อ 

ระหว่างโครงการและชุมชนในการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนา ด้วยการ 

คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ อ บ ร ม ตั ว แ ท น 

ชุมชนเพื่อเป็นอาสาสมัครพัฒนา  

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

โครงการร ้อยใจรักษ ์ในระดับต ่างๆ  

ตั้ งแต ่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับ 

ปฏิบัติการในพื้นที่ สร้างความเข้าใจ 

แนวทางการท�างานให้กับส่วนราชการ  

ส� า ร ว จ พ้ื น ท่ี ท� า กิ น แ ล ะ แ ห ล ่ ง น�้ า  

ส�ารวจข้อมูลประชากรเชิงเศรษฐกิจ- 

สังคม เพ่ือน�าข้อมูลมาวางแผนและ 

ออกแบบโครงการพัฒนาเชิ งพื้ น ท่ี 

ในระยะยาว 12 ป ี  อีก ท้ังประชุม 

ร ่วมกับชาวบ้านท้ังในรูปแบบท่ีเป็น 

ทางการและไม ่ เป ็นทางการอย ่าง 

สม�่าเสมอ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ เริ่มด�าเนินการในพ้ืนที่ภายหลังการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา  
ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัท่ี 15 พฤศจกิายน 2560 บูรณาการหนว่ยงานตา่งๆ  
ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกัน 
รับฟงัปัญหาความต้องการเบื้องต้นของชุมชน 

โดยผลจากการประชมุนัน้ ชมุชนไดเ้หน็ชอบทีจ่ะใหม้ลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ  
เข้ามาด�าเนินงานพัฒนา หลังจากนั้น มูลนิธิแม่ฟา้หลวงฯ มุ่งเน้น 
การสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการ  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือน�าชมุชนไปสูก่าร  
“ระเบดิจากขา้งใน” พร้อมท่ีด�าเนินกจิกรรมพัฒนารว่มกบัโครงการฯ ตอ่ไป 
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ในขณะเดียวกัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  

ก็เล็งเห็นความส�าคัญของการด�าเนิน 

กิจกรรมพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน 

ของชุมชน หรือที่ เรียกว ่า กิจกรรม  

เห็นผลทันตา (Quick Hit) ซึ่งนอกจาก

จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ในระยะเวลาอันสั้นแล้ว ยังเป็นการสร้าง 

ความเ ช่ือ ม่ันศรัทธาของ ชุมชนท่ีม ี

ต่อโครงการฯ อนัจะน�ามาซึง่ความร่วมมอื 

ในระยะต่อๆ ไปอีกด้วย ดังนั้น จึงได้

ด�าเนินการพัฒนาระบบน�้าเ พ่ือการ

อุปโภคบริโภค ซ่ึงเป็นปัญหาและความ

ต้องการตามท่ีชุมชนได้ระบุไว้ ผลจาก 

การพัฒนาได้ท�าให้คนทุกกลุ ่มเข้าถึง  

แบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

ร่วมกัน น�ามาซึ่งความสามัคคีปรองดอง

ของคนในชุมชน 

ในภาพรวม มูลนิธิฯ ได้ด�าเนินกิจกรรม 

พัฒนาเชิงพื้นที่ ตามมิติการพัฒนาต่างๆ  

ท้ังหมด 10 มิติ ได้แก่ มิติน�้า มิติดิน  

มิติป ่า  มิติ เกษตร มิติปศุ สัตว ์  มิต ิ

การศึกษา มิติสุขภาพ มิติหัตถกรรม  

มิติการท ่องเที่ยว และมิติด ้านการ

การช้ีแจงกิจกรรมพัฒนาของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
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แปรรูปเพิ่มมูลค่า เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวบ้านในพื้นท่ี 

โครงการฯ ได้อย่างยั่งยืน โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง วันท่ี 30 กันยายน  

2563 ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบน�้าอุปโภคบริโภคและระบบน�้าการเกษตร เพื่อให ้

มีน�้าเพียงพอตลอดทั้งปี การพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน 

ในพื้นที่ เริ่มจากการจัดตั้งแปลงเกษตรสาธิตในพื้นท่ีขนาด 75 ไร่ เพื่อเป็นสถานท่ี 

จ้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน วิจัยและทดลองท�าเกษตรประณีตร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 

ทางด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต ด�าเนินการปรับปรุง 

คุณภาพดิน จัดการศึกษาดูงานด้านการปลูกไม้ผลให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที ่

โครงการฯ เพื่อเน้นย�้าให้เกษตรกรตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาผลผลิต 

ให้มีคุณภาพ ขายได้ราคาสูงขึ้นผ่านช่องทางตลาดมูลค่าสูง ส่งเสริมพืชระยะสั้นและ 

ระยะยาวที่ชาวบ้านปลูกอยู่แล้วในพื้นท่ี สนับสนุนการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ 

ไม้ผลคุณภาพบ้านห้วยส้านในการผลิตมะม่วงคุณภาพส่งออกตลาดต่างประเทศ  

อกีทัง้ ส่งเสรมิกล้าผกัสวนครวัให้ชาวบ้านปลกูเพือ่ลดรายจ่าย การพฒันาด้านปศสุตัว์ 

ได้จัดตั้งกองทุนยาที่มีคุณภาพ ให้บริการรักษาและติดตามสุขภาพสัตว์อย่าง 

ครบวงจรโดยอาสาสมัครปศุสัตว์ของโครงการ ส่งเสริมพันธุ์สัตว์ท่ีมีคุณภาพให้กับ 

ชาวบ้านที่ต ้องการเลี้ยงสัตว์ผ ่านกองทุนปศุสัตว ์ ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพ 

อาหารสัตว์ อีกทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้กับผู้ที ่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนในการลดอัตราการตาย 

ของสัตว์ผ่านกิจกรรมเด็กนักเรียนเล้ียงไก่ และจัดการศึกษาดูงานและอบรมด้าน 

ปศุสัตว์ให้กับชาวบ้าน 

กิจกรรมส่งเสริมพันธุ์สัตว์

และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม
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▶ การด�าเนินงานที่ผ่านมา

ในด้านส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม  
ได้ส่งเสริมการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ 
ดอยตุง จัดตั้งส�านักงานกลุ่มหัตถกรรม 
บ้านห้วยส้าน ผลกัดนัให้เกดิการรวมกลุม่ 
เพ่ือผลิตงานหัตถกรรม จัดอบรมการใช ้
จกัรเยบ็ผ้าแก่กลุม่แม่บ้านทีท่�าหัตถกรรม 
เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงทดลอง 
ผลิตงานหัตถกรรมโดยใช ้ลวดลาย 
ชนเผ่าดั้งเดิมมาประยุกต์ อีกทั้งจัดการ 
ศึกษาดูงานด้านหัตกรรมให้กับกลุ่มสตรี 
ที่ประกอบอาชีพหัตถกรรม 

การ พัฒนาด ้ านการท ่ อ ง เที่ ย ว น้ัน  
ในระยะแรกจัดการศึกษาดูงานด้านการ 
ท ่องเที่ยวชุมชนให้กับชาวบ้านและ 
เจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อให้เห็นตัวอย่าง 
ความส�าเร็จในการพัฒนาด ้านการ 
ท ่องเที่ยว ก ่อให ้เกิดแรงบันดาลใจ 
ในการด�าเนนิกจิกรรมพฒันาไปพร้อมกบั 
โครงการฯ สร ้างและด�าเนินการใน 
กาดหลวงร้อยใจรกัษ์ให้เป็นแหล่งจ�าหน่าย 
สินค ้าและผลิตภัณฑ ์จากชาวบ ้าน 
ในพื้นท่ี จัดงานประเพณีปีใหม่ลีซูเพ่ือ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
อีกทั้งปรับภูมิ ทัศน ์บริ เวณโครงการ 
ให้สวยงาม ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว สร้างรายได้ 
ให้กับชุมชน ด้านการแปรรูป ได้จัดตั้ง 
ศูนย ์แปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เพ่ือด�าเนินการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับ 

ผลผลิตการเกษตรของชาวบ้าน ร่วมกับ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมครบวงจร 
ส�าหรับผู้ประกอบการ (SME) : KMITL 
FACTory Classroom สาขาวิชา 
วิศวกรรมอาหาร คณะวิศกรรมศาสตร์ 
สถาบัน เทคโนโลยีพระจอม เกล ้ า 
เจ ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการน�า 
เทคโนโลยอีตุสาหกรรมอาหารมาแปรรปู 
ผลผลิตทางการเกษตร

การพัฒนาด้านการศึกษา ได้ร่วมกัน 
วางแผนการเรียนการสอนร่วมกับคร ู
และผู ้ปกครองเพ่ือให ้ตรงกับความ 
ต้องการของชุมชน จัดคลินิกซ่อมเสริม 
ทักษะการใช้ภาษาไทยให้กับให้กับเด็ก
นักเรียนท่ีมีทักษะการใช้ภาษาไทยต�่า 

ในภาพรวม มูลนิธิฯ ได้ด� า เนิน
กิจกรรมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตามมิต ิ
การพัฒนาต่างๆ ทั้งหมด 10 มิติ  

ได้แก่ มิติน�้า มิติดิน มิติป่า มิติ
เกษตร มติปิศสุตัว ์มติกิารศกึษา  
มิติสุขภาพ มิติหัตถกรรม มิต ิ
การท่องเที่ยว และมิติด้านการ 
แปรรูปเพ่ิมมูลค่า เพ่ือตอบโจทย์ 
การแก้ไขปัญหาความยากจนของ 
ชาวบ้านในพ้ืนที่โครงการฯ
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สร้าง ปรับปรุง และสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ให้กับโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่โครงการ จัดกิจกรรมค่ายเด็กใฝ่ดี สร้างภุมิคุ ้มกัน 

เรื่องยาเสพติดให้กับเยาวชน และสนับสนุนถุงยังชีพให้กับเด็กนักเรียนท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  

ได้อบรมท�าเคร่ืองกรองน�้าขนาดเล็กส�าหรับผลิตน�้าสะอาดใช้ในครัวเรือน พ่นสารเคมี 

ก�าจัดแมลงพาหะน�าโรคในชุมชนอย่างสม�่าเสมอ จัดกิจกรรม “อำสำท�ำดี”  

สร้างงานให้กับผู้ติดยาเสพติดควบคู่ไปกับการบ�าบัด และติดตามผลเป็นประจ�า 

ทุกเดือน อีกท้ังด�าเนินการก�าจัดเหาในชุมชนร่วมกับส่วนราชการอ�าเภอแม่อาย 

อย่างต่อเนื่อง

ในด้านการจัดการพื้นที่ลุ่มน�้า โครงการฯ มีแผนร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ 

ในการจัดการสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้ใกล้เคียงกับ “ดอยตุงโมเดล”  

ได้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีในการการแบ่งเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน 

ในโครงการฯ ปลูกป่าสร้างแนวกันไฟตามขอบเขตหมู่บ้านและพื้นที่รอยต่อระหว่าง 

ที่ท�ากินและป่าอนุรักษ์ และด�าเนินการส�ารวจป่าเพื่อเข้าร่วมโครงการลดก๊าซ 

เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary  

Emission Reduction Program: T-VER)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณ ี

สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จฯ ทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการจ�านวน 

ทั้งสิ้น 8 ครั้งตั้งแต่เริ่มด�าเนินโครงการร้อยใจรักษ์ ยังความปลาบปล้ืมให้แก่ผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องกับโครงการ ทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก

รายละเอียดการด�าเนินงานตั้งแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

2563 มีดังนี้
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▶ การด�าเนินงานที่ผ่านมา

1. การประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาคณุภาพชวีติดว้ยศาสตร์พระราชา  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียน ตชด.  

ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ต�าบลท่าตอน อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  

15 พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมท้ังส้ิน 471 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 

จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องท่ีท้องถิ่นรวม 263 คน และชาวบ้าน 208 คน  

เพื่อชี้แจงแนวทางการท�างานของหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง ในการน้อมน�าศาสตร์ 

พระราชามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รับฟังปัญหาและความต้องการเบื้องต้นของชุมชน  

และแนะน�ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน  

มีประสบการณ์พัฒนาหลายพื้นท่ีในประเทศและต่างประเทศ และมีความเป็นกลาง  

ทั้งน้ี การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการคร้ังแรก 

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและชุมชน แสดงให้เห็นถึงบูรณาการการท�างาน 

ของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ผลจากการประชุม ชุมชนมีมติเห็นด้วยกับแนวทาง 

การท�างานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และพร้อมให้ความร่วมมือ จึงเป็นจุดเร่ิมต้น 

ของการด�าเนินงานพัฒนาทางเลือกในพื้นท่ีอย่างเป็นทางการ 

        กิจกรรมสร้างความเข้าใจ เข้าถึง

บรรยากาศการประชาคม เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560  

ที่โรงเรียน ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
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2. การจัดการศึกษาดูงานให้แก่ผู้นำาชุมชนและชาวบ้าน

โครงการฯ ได้จัดการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาให้แก่คณะผู้น�าชุมชน ซึ่งประกอบ

ด้วยกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้น�าองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยราชการในพื้นที่ ผู้น�า

ชุมชนทางการ ผู้น�าทางธรรมชาติ ผู้แทนกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และชาวบ้าน ณ 

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงราย 

โครงการปลูกป่า สร้างคนฯ จังหวัดน่าน และโครงการพัฒนาต่างๆ ท่ีด�าเนินงาน

โดยสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ และให้เห็นตัวอย่างการพัฒนาท่ีมีผลส�าเร็จ

เป็นรูปธรรม เกิดแรงบันดาลใจที่จะน�าไปคิดต่อยอดการพัฒนาในชุมชนของตนเอง 

และเพ่ือให้ผู ้แทนเหล่านี้เกิดความเชื่อมั่นว่าโครงการร้อยใจรักษ์จะส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จ�านวน 8 ครั้ง ดังนี้

1. กลุ่มผู้น�าชุมชนและชาวบ้านจากหมู่บ้านห้วยส้าน จ�านวน 17 คน วันท่ี 7-16  

 ธันวาคม 2560 

2. กลุม่ผูน้�าชมุชนและชาวบ้านจากหมู่บ้านสุขฤทัย เมืองงามเหนือ และเมืองงามใต้  

 จ�านวน 39 คน วันที่ 8 - 13 มกราคม 2561 

3. กลุ่มอาสาสมัครพัฒนา อาสาสมัครปศุสัตว์ และเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ จ�านวน  

 25 คน วันที่ 15-16 กันยายน 2561

4. กลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการปลูกกาแฟโรบัสต้า จ�านวน 40 คน วันท่ี  

 17 กันยายน 2561

5. กลุ่มแม่บ้านที่ท�าหัตถกรรม จ�านวน 25 คน วันท่ี 17 กันยายน 2561

6. กลุม่อาจารย์โรงเรยีนจนีบ้านสขุฤทยั จ�านวน 20 คน วนัที ่20 - 23 ตลุาคม 2561

7. กลุม่ก�านันผูใ้หญ่บ้านในพืน้ท่ีต�าบลท่าตอน จ�านวน 62 คน วนัที ่6-7 พฤศจกิายน 2561

8. กลุม่พนกังานรายวนัโครงการร้อยใจรักษ์ จ�านวน 82 คน วนัที ่23 มิถนุายน 2562
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3. การอบรมอาสาสมัครพัฒนา

อาสาสมัครพัฒนา หรือ อสพ. คือคนจากพื้นท่ีชุมชนเป้าหมาย ประจ�าอยู่ในพื้นท่ี

และปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับชุมชน เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจ

ระหว่างโครงการฯ และชุมชน เพื่อให้โครงการฯ สามารถเข้าใจปัญหา ศักยภาพ 

ความคิดและความรู้สึกที่แท้จริงของชุมชนเป้าหมายได้ และช่วยเสริมสร้างความ

เข้าใจของชุมชนจนเกิด “กำรระเบิดจำกข้ำงใน” พร้อมขับเคล่ือนการพัฒนา 

ให้เกิดข้ึนในชุมชนของตนร่วมกับโครงการฯ จึงนับเป็นปัจจัยความส�าเร็จและ 

ความยั่งยืนของโครงการฯ ที่ส�าคัญท่ีสุดอย่างหน่ึงเพราะเขาเหล่าน้ีจะเป็นผู้ท่ี 

สานต่อและต่อยอดงานพัฒนาต่างๆ ในพ้ืนท่ี หลังจากท่ีโครงการฯ ส้ินสุดระยะเวลา 

ด�าเนินการแล้ว

โครงการฯ ได้จัดการอบรม 

ห ลั ก สู ต ร ก า ร พั ฒ น า 

ตามต�าราแม่ฟ้าหลวงเพื่อ 

พัฒนาศักยภาพให ้ กับ 

อาสาสมัครพัฒนาประจ�า 

หมู่บ้านจ�านวน 19 คน  

ณ โครงการปลกูป่า สร้างคนฯ จังหวัดน่าน เป็นระยะเวลา 50 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นผู้อบรม หลักสูตรการอบรมท่ีอาสาสมัครพัฒนา ได้เรียนรู ้

มีทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อน�าความรู้ไปปรับใช้ร่วมกับชุมชน 

ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ต่อไป

การศึกษาดูงานของกลุ่มผู้น�าชุมชน ที่ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และ โครงการปลูกป่า สร้างคนฯ จังหวัดน่าน

การอบรมอาสาสมัครพัฒนา
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4. การประชุมคณะกรรมการอำานวยการ และคณะทำางานอื่นๆ  

ในโครงการร้อยใจรักษ์

ตั้งแต่เริ่มด�าเนินโครงการเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา ได้มีการจัดประชุม 

ของคณะท�างานชุดต่างๆ เพื่อติดตามผลการด�าเนินโครงการฯ รับฟังนโยบาย  

พิจารณาแผนการด�าเนินงาน บูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานราชการ รวมถึง 

ช้ีแจงปัญหาอุปสรรคในการท�างานและรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  

ดังนี้

• ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ

โครงการร้อยใจรกัษ์ 5 ครัง้ เน้นการ 

ติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ

ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ทัง้มาตรการพฒันาทางเลอืก บ�าบดั  

เฝ้าระวังและปราบปรามยาเสพตดิ  

รวมถงึความก้าวหน้าของการก�าหนด 

ให้โครงการร้อยใจรกัษ์เป็นโครงการ 

พฒันาเพือ่ความม่ันคง และการขอ 

ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563  

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ท่ีประชุมฯ ได้มีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 

ด�าเนินงานระดับพื้นที่ และจัดตั้งส�านักงานบริหารโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที ่ 

ภายใต ้การคณะกรรมการอ�านวยการโครงการร ้อยใจรักษ ์ชุดใหม ่ที่มี  

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน

• ประชุมคณะอนุกรรมการด�าเนินงานระดับพื้นท่ี 6 ครั้ง โดยการประชุมครั้งท่ี 

2/2561 ในวนัที ่19 พฤศจิกายน 2561 สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา  

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาเป็น 

องค์ประธานในการประชุมด้วย

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ  
และคณะท�างานอื่นๆ ในโครงการร้อยใจรักษ์
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• ประชุมคณะกรรมการส�านักงานบริหารโครงการร้อยใจรักษ์ 11 ครั้ง เน้นการ 

ติดตามผลการท�างานของส่วนราชการอ�าเภอแม่อายต่างๆ ท่ีเข้ามาสนับสนุน 

การท�างานของมูลนิธิฯ ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 

การท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

5. การอบรมส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานโครงการร้อยใจรักษ์

โครงการฯ ได้จัดการอบรมส่วนราชการ 

อ�าเภอแม่อาย ผู ้ปฏิบัติงานโครงการ 

ร้อยใจรักษ์ น�าโดยนายอ�าเภอแม่อาย  

ร่วมกบัส่วนราชการอืน่ๆ ในอ�าเภอแม่อาย  

เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ท่าตอน และกลุม่ผูน้�าหมู่บ้านในโครงการ 

ร้อยใจรักษ์ จ�านวนทั้งสิ้น 48 คน ใน 

พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ และโครงการ 

พัฒนาดอยตุงฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความเข้าใจในหลักการและวิธีการ 

ท�างานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คณะได้เห็นตัวอย่างความส�าเร็จของการด�าเนินงาน 

พัฒนาทางเลือกที่แก้ปัญหายาเสพติดและความยากจนอย่างยั่งยืน รวมถึงได้มีโอกาส 

พบปะผู้แทนองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ฟ้าหลวง เพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาท 

หน้าทีข่องส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในการท�างานร่วมกบัมลูนธิฯิ  

ในโครงการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังได้มีการสรุปความก้าวหน้าของ 

การด�าเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีได้รับจากการส�ารวจข้อมูล 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการและปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให ้

ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับชุมชนเป้าหมาย 

สามารถบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการท�างานให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะราชการผู้ปฏิบัติงาน โครงการร้อยใจรักษ์  

ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
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6. การสำารวจพ้ืนที่ทางกายภาพและแหล่งนำ้า

โครงการฯ ร่วมกบัชาวบ้านและหน่วยงาน 
ราชการในพื้นที่ ในการเดินส�ารวจพื้นท่ี 
ทางกายภาพและแหล ่งน�้ า ในพื้นที่  
วัดปริมาณน�้าและอัตราการไหลของน�้า  
เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณน�้าต้นทุนเฉลี่ย 
ของแต่ละพื้นที่ในแต่ละช่วงฤดู เป็น 
ข้อมูลตั้งต้นประกอบการพัฒนาระบบ
น�้าในอนาคต เพื่อให้มีน�้าเพียงพอใช้
อุปโภคบริโภค และใช้ด้านการเกษตร
ตลอดทั้งปี โดยได้ส�ารวจแหล่งน�้าแล้ว
ทั้งสิ้น 11 ครั้งตั้งแต่เริ่มด�าเนินโครงการมา

ผลการส�ารวจปริมาณน�้าพบว่าในช่วงฤดูแล้งของปี 2563 มีล�าห้วยบางสายที่แห้ง 
จนไม่สามารถวัดปริมาณน�้าได้ และในล�าห้วยที่วัดมีปริมาณน�้าน้อยกว่าช่วงเวลา 
เดียวกันของปีที่แล้ว บางห้วยไม่มีน�้าหลงเหลืออยู่ เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่น้อย  
เมื่อเข้าถึงฤดูฝนปริมาณน�้าก็เพิ่มขึ้นตามล�าดับ แต่ปริมาณน�้าโดยรวมยังคงน้อยกว่า 
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

7. การสำารวจและยืนยันที่ทำากิน

โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการเดินส�ารวจแปลงที่ดินท�ากินของชาวบ้าน 
ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นท่ี ปริมาณผลผลิตและชนิด 
ของพชืระยะสัน้และระยะยาว  ซึง่เป็นข้อมูลตัง้ต้นท่ีส�าคัญในการก�าหนดการใช้ประโยชน์ 
ของพ้ืนที่ลุ ่มน�้า รวมไปถึงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต โดยจับพิกัด GPS เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  
แม่นย�า ตรวจสอบได้จริง ทั้งนี้ชาวบ้านเจ้าของ แปลงต้องเดินรอบแปลงที่ดินของตน 
ร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าที่ และให้ข้อมูลเร่ืองพืชท่ีปลูกในแปลง จากน้ันเจ้าหน้าท่ี 
โครงการฯ จะน�าพกิดัทีไ่ด้มาบันทกึวาดลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือผลิตแผนท่ีท�ากิน 
ในโครงการร้อยใจรักษ์ต่อไป

การวัดปริมาณการไหลของน�้าตามล�าห้วย



ป่าอนุรักษ์
และป่าชุมชน

21,225 ไร่

57%

พ้ืนที่
อยู่อาศัย

1,324 ไร่

4%

ป่าเศรษฐกิจ

8,083 ไร่

22%

ที่ท�ากิน

6,487 ไร่

17%
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การเดินจับพิกัด GPS แปลงที่ท�ากิน

ภายหลังจากได้แผนที่และรายละเอียดท่ีท�ากินมาแล้ว เจ้าหน้าท่ีได้น�าไปตรวจสอบ 

ความถูกต้องกับเจ้าของแปลงอีกครั้ง โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานร่วมยืนยัน รวมถึง 

เดินส�ารวจแปลงที่ตกหล่นหรือแก้ไขรายละเอียด เพ่ือยืนยันข้อมูลท่ีท�ากินในพ้ืนท่ี 

โครงการฯ ให้เป็นจริงที่สุด 

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการร้อยใจรักษ์ ภายหลังจากการตรวจสอบแก้ไข 

ข้อมูลท่ีท�ากิน พบว่า ชาวบ้านบางส่วนได้เปล่ียนการใช้ประโยชน์แปลงท่ีท�ากินเดิม 

เป็นป่าเศรษฐกิจ จ�านวน 8,083 ไร่ ด้วยการน�าไม้เศรษฐกิจระยะยาวท่ีโครงการฯ  

ส่งเสริมไปปลูก ซ่ึงช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าตลอดจนเป็นแหล่งรายได้ในระยะยาว โดยสรุป 

การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการร้อยใจรักษ์แยกตามประเภทได้ดังนี้
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จากสัดส่วนดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นท่ีของโครงการ 

ร้อยใจรักษ์ใกล้เคียงกับ “ดอยตุงโมเดล” หรือรูปแบบการจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ 

ให้เกิดความสมดุลระหว่างการประกอบอาชีพสร้างรายได้ของคนกับการอนุรักษ ์

สิง่แวดล้อมทีป่ระสบความส�าเรจ็มาแล้วท่ีโครงการพัฒนาดอยตงุฯ และพ้ืนท่ีโครงการ 

อื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยสามารถเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ 

ของดอยตุงโมเดลและโครงการร้อยใจรักษ์ได้

8. การสำารวจข้อมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจ-สังคมและการคืนข้อมูล 

ให้กับชุมชน

ในการวัดผลสัมฤทธ์ิการด�าเนินงานของโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา โครงการฯ  

ได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมประจ�าปี 2562 เพื่อน�าข้อมูล 

ที่ได้มาเปรียบ เทียบความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้าน 

เป้าหมายทั้ง 24 หมู่บ้าน และ วางแผนงานเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการ 

ของประชากรในพื้นที่ต่อไป เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ได้อบรมอาสาสมัครพัฒนาประจ�า 

หมู่บ้านจ�านวน 16 คน ให้เป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยแอพพลิเคชั่นแบบสอบถามด้วย 

ความถูกต้องและแม่นย�า จากนั้นได้ลงพ้ืนท่ีส�ารวจข้อมูลรายครัวเรือนตั้งแต่วันท่ี  

21 กุมภาพันธ์ 2563 จนแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2563 โดยส�ารวจข้อมูลได้  

1,112 หลังคาเรือนจาก 1,206 หลังคาเรือน (คิดเป็นร้อยละ 92.20 ของจ�านวน 

หลังคาเรือนทั้งหมด) ส่วนที่ไม่ได้ส�ารวจข้อมูลแบ่งออกเป็นบ้านว่าง 87 หลังคาเรือน  

และชาวบ้านไม่อยู่ในพื้นที่ช่วงที่ส�ารวจอีก 7 หลังคาเรือน

ผลส�ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมประจ�าปี 2562 แสดงให้เห็นว่าประชากร 

ในพื้นท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง มีน�้าไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะน�้า 

เพื่อการเกษตร ส่งผลกระทบเชิงลบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตและรายได้ของ 

ประชากร ในภาพรวมเศรษฐกิจ ประชากรมีรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน 

คงค้างลดลง โดยมีรายได้รวมของประชากรในพื้นที่ลดลงร้อยละ 2 และรายได้ 
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เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู ่ที่ 43,380 บาท/คน/ปี ลดลงจากรายได้เฉล่ียปีก่อนหน้า 

ร้อยละ 8 ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง ราคาตลาด 

ของสุกรต�่าลงจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และปริมาณน�้าผึ้งลดลงอย่างมากจาก 

อากาศที่ร ้อนกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาด้านความหล่ือมล�้าพบว่า  

ครัวเรือนที่มีรายได้ต�่ามีรายได้สูงขึ้น และจ�านวนครัวเรือนที่มีรายได้ต�่ากว่าเส้น 

ความยากจนจังหวัดเชียงใหม่ (29,700 บาทต่อคนต่อปี) มีจ�านวนลดลงจากร้อยละ  

52 เหลือร้อยละ 46 ชี้ให้เห็นว่าปัญหาความเหล่ือมล�้าด้านรายได้เป็นไปในทิศทาง 

ที่ดีขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ส�ารวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมประจ�าปี 2562 รายงานส�ารวจ 

ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม โครงการ

ร้อยใจรักษ์ ปี 2561-2562

ด้านความต้องการของชุมชน พบว่าความต้องการหลักของประชากรในพื้นท่ี ได้แก่  

โครงสร้างพื้นฐาน ความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ และระบบน�้า ซึ่งสะท้อน 

มาจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โครงการฯ จึงได้น�าข้อมูล ปัญหาและความต้องการ 

ที่ได้จากการส�ารวจน�าไปปรับแผนการด�าเนินงาน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบน�้า 

เพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นประเด็นท่ีชาวบ้านให้ความส�าคัญ  

และสามารถเชื่อมโยงไปยังการพัฒนาการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน 

ในพื้นที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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9. การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชาวบ้าน

พ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์เริ่มเป็นพ้ืนท่ี

ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทางเลือก 

ให้แก่คณะดูงานกลุ่มต่างๆ โดยมีแผนท่ี

จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ

แก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในพื้นที่

ชายแดนภาคเหนือ และมีโครงการน�าผู้

แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

และพะเยา มาศึกษาดูงาน ดังนั้นโครง

การฯ จึงได้พัฒนาศักยภาพชาวบ้านใน

พ้ืนที่ จ�านวน 5 คน โดยเป็นผู้ที่มีความ

รู้ด้านเกษตร ปศุสัตว์ และมีประสบ 

การณ์ในด้านต่างๆ เช่น ผู้ที่เคยยุ่งเก่ียว

กับยาเสพติด ให้เป็นวิทยากรด�าเนินการ

ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์และ

องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับคณะศึกษาดูงาน 

ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่สนใจในอนาคต
การแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที ่

ส่วนราชการ

        กิจกรรมพัฒนาเชิงพ้ืนที่

1. การพัฒนาระบบนำ้า

 1.1. กำรพัฒนำระบบน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
 โครงการฯ ได้เร่ิมด�าเนินการพัฒนาระบบน�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคร่วมกับ 

ชุมชนเป็นกิจกรรมแรก ตามความต้องการของชุมชน โดยถือเป็นกิจกรรม  

Quick Hit หรือกิจกรรมที่แก้ปัญหาเร่งด่วนของชุมชน และเกิดผลอย่างเป็น 
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ชาวบ้านร่วมกันสร้างฝายและระบบส่งน�้า 

เพื่อการอุปโภคบริโภค

รูปธรรมในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งผลพลอยได้คือความเชื่อมั่นศรัทธาท่ีชาวบ้าน 

มีให้กับโครงการฯ อันจะน�ามาซึ่งความร่วมมือต่อไปในระยะยาว โดยโครงการฯ  

ได้ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาระบบน�้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในบ้านห้วยส้าน  

หัวเมืองงาม เมืองงามใต้ และสบงาม รวมไปถึงการซ่อมแซมฝายบ้านเมือง 

งามเหนอืทีช่�ารดุเสยี หายและถกูปล่อยท้ิงมานาน โดยชาวบ้านเป็นผู้ด�าเนินการ 

เองตั้งแต่การส�ารวจแหล่งน�้า สร้างฝาย ต่อท่อลงถังพักน�้า และต่อระบบท่อจ่าย 

ภายในหมู่บ้าน ในขณะท่ีโครงการฯ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และองค์ความรู้  

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากการประปาส่วนภูมิภาคในการสนับสนุน 

ผูเ้ชีย่วชาญ ให้ค�าแนะน�าและวางแผนการวางระบบประปาภายในหมู่บ้านอกีด้วย  

โดยสรุปจ�านวนผู ้ได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาระบบน�้าอุปโภคบริโภค  

2,684 ราย

 ผลจากการพัฒนาระบบน�้าอุปโภค 

บริโภคนั้น นอกจากจะท�าให้ม ี

ปริมาณน�้ามากข้ึนและเพียงพอ 

ตลอดปีแล้ว ยงัส่งผลให้คนทุกกลุ่ม 

ในชุมชนสามารถเข้าถึงน�้าอย่าง

เท่าเทียมกัน เกิดการแบ่งปันและ 

บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน  

เป็นการลดความเหลื่อมล�้าอย่าง

เป็นรปูธรรม น�ามาซ่ึงความสามคัคี 

ปรองดองของคนในชุมชน ซึ่งเป็น 

สิ่ งที่ ขาดหายไปจากชุมชนมา 

เป็นระยะเวลานานจากอิทธิพล 

ของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่  

ก่อนที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จะเข้า 

มาด�าเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์
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 สรุปผลการพัฒนาระบบน�้าอุปโภคบริโภคได้ ดังนี้

 • ฝายอุปโภคบริโภค 4 ตัว

 • ถังพักน�้า ขนาด 200 ลบ.ม. 1 ถัง

 • ถังพักน�้า ขนาด 100 ลบ.ม. 2 ถัง

 • ถังพักน�้า ขนาด 2.8 ลบ.ม. 3 ถัง

 • แนวท่อประปา 19.3 กิโลเมตร

 1.2. กำรพัฒนำระบบน�้ำเพื่อกำรเกษตร
 ภายหลังจากระบบน�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคแล้ว โครงการฯ ก็ได้เร่ิม 

ด�าเนินการพัฒนาระบบน�้าการเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์จากต้นทุนน�้าที่มี 

ในพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตรวมท้ังเพาะปลูกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี  

อันจะน�ามาซ่ึงรายได้สุจริตเพิ่มเติมให้แก่ครอบครัวตนเองต่อไป โดยส�ารวจ 

ล�าห้วยเพื่อหาจุดที่เหมาะสมท่ีจะสร้างฝาย เนินเขาท่ีเหมาะสมกับการสร้าง 

บ่อพวงสันเขาเพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรบนที่สูง ตรวจสอบสภาพของ 

ระบบชลประทานเดิมในพื้นท่ีว่าสามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือ 

ไม่ จัดท�าแผนที่แสดงพ้ืนที่รับน�้าจากฝายการเกษตร และด�าเนินการพัฒนา 

ระบบน�้าการเกษตร โดยใช้กระบวนการท�างานในลักษณะเดียวกันกับการ 

พัฒนาระบบน�้าอุปโภคบริโภคคือ ชาวบ้านผู้ที่จะได้รับประโยชน์เป็นผู้ลงมือ 

ด�าเนินการเอง โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และองค์ความรู้ 

 สรุปกิจกรรมพัฒนาระบบน�้าเพื่อการเกษตรได้ดังนี้

 • ฝายการเกษตรขนาดกลาง 2 ตัว

 • ฝายการเกษตรขนาดเล็ก 33 ตัว

 • บ่อพวงและระบบส่ง 92 บ่อ

 • อ่างเก็บน�้า 24 อ่าง

 • ซ่อมแซมคลองส่งน�้า 8 แห่ง ระยะทาง 2,376 เมตร

 มีผู้ได้รับประโยชน์ 1,165 ราย และพื้นท่ีรับน�้าเพื่อการเกษตร 3,794 ไร่ 
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 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอด

จากแหล่งน�้าที่เพิ่มข้ึน โครงการฯ 

ยังร่วมกับส�านักงานประมงอ�าเภอ

แม่อายในการส่งเสริมการเพาะ

เลี้ยงสัตว์น�้าในพื้นที่โครงการ โดย

เริ่มจากการขุดบ่อเพาะเลี้ยงพันธุ์

ปลาส�าหรับจ�านวน 5 บ่อ บริเวณ

ฝายการเกษตร และอ่างเก็บน�้า

ฝายอนุรักษ์

 1.3. กำรสร้ำงฝำยอนุรักษ์
 โครงการฯ ร่วมกับชาวบ้านในการสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ป่า 

ต้นน�้าในพื้นท่ีในหน้าแล้ง ชะลอการไหลของตะกอนดินในหน้าฝน เพิ่มปริมาณ 

น�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค และเสริมศักยภาพการน�าน�้ามาใช้ในการเกษตร 

ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จ�านวน 804 ตัว

ริมแม่น�้างาม บ้านเมืองงามเหนือ 

และในอนาคตจะด� า เนินการ

สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง

เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ

ประมง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้

กับชาวบ้านต่อไป 
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2. การพัฒนาด้านการเกษตร

 2.1. กำรจัดตั้งแปลงเกษตรสำธิต 75 ไร่
 โครงการฯ ได้จัดตั้งแปลงเกษตรสาธิตขนาด 75 ไร่ เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีตัวอย่าง 

ในการด�าเนนิกจิกรรมพฒันาทัง้มตินิ�า้ ดนิ ป่า เกษตรและปศสุตัว์ อย่างครบวงจร 
ตั้งแต่ต้นทาง (การปลูกและผลิต) กลางทาง (วางแผนการตลาด) และปลายทาง 
(การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นการพัฒนาพื้นท่ีท้ังลุ่มน�้า (Area-based  
development) ทีม่คีวามเหมาะสมกับลักษณะพ้ืนท่ีท่ีมคีวามแตกต่างกันออกไป  
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ดอน พื้นท่ีลุ่ม หรือพื้นท่ีนา พื้นท่ีดอน พื้นท่ีลุ่ม หรือพื้นท่ีนา  
พร้อมน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่และเคร่ืองจักรการเกษตรเข้ามาร่วมจัดการแปลง  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ดูงานส�าหรับชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ส�าหรับน�าไป 
ขยายผลต่อยอดได้ด้วยตัวเองต่อไป โดยแบ่งโซนพื้นท่ีออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

 • พื้นท่ีดอน ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วงแก้วขมิ้น มะม่วงน�้าดอกไม้ ส้มโอทองดี  
 ส้มโอขาวใหญ่ ทุเรียนหมอนทอง น้อยหน่า อะโวคาโด้ มะนาวแป้น มะนาว 
 เลม่อน มะพร้าวน�้าหอม เงาะโรงเรียน กล้วยน�้าว้า เป็นต้น

 • สวนลิ้นจี่ ทดลองตัดแต่งก่ิงต้นลิ้นจี่เพื่อปรับเปล่ียนทรงพุ่ม ท�าให้ต้นล้ินจี ่
 เตี้ยลง ง่ายต่อการจัดการในอนาคต และมีการทดลองเผาถ่านล้ินจี่

 • แปลงวิถีเกษตรพอเพียง เป็นพ้ืนที่ตัวอย่างในการท�าเกษตรและปศุสัตว ์
 ในการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย ถอืเป็นตวัอย่างในการท�าเกษตรประณตี

 • นำขั้นบันได นำชลประทำน เป็นแปลงตัวอย่างในการบริหารจัดการน�้า 
 เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว การใช้สารชีวภัณฑ์ เพ่ือลดการใช้สารเคมีในการก�าจัด 
 ศัตรูพืชและวัชพืช 

 • แปลงทดลองในกำรปลูกดอกปทุมมำและเก็กฮวย ซึ่งเป็นพืชที่ให้ภูมิทัศน์ 
 ที่สวยงาม และยังสามารถขาย และแปรรูปดอกสร้างรายได้เพิ่มเติม

 • การจดัตัง้โรงเรอืนเพำะและอนบุำลกล้ำไม้ รวมถงึด�าเนนิการเพาะและดแูล 
 กล้าไม้ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านท่ีมีความสนใจต่อไป

 • ระบบน�้ำในพื้นที่แปลงเกษตรสาธิต 75 ไร่ ได้แก่ บ่อพวงสันเขาแบบป ู
 พลาสตกิ บ่อพวงสนัเขาพืน้ดนิผสมซเีมนต์ ระบบส่งน�า้เข้าในพืน้ทีเ่พาะปลกู 
 และพื้นที่นา เครื่องสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ และตะบันน�้า
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• อำคำรส�ำนักงำนเพื่อใช้เป็นพื้นที่ส�าหรับปฏิบัติงาน ที่พักชั่วคราว และสถานที่ 
รองรับคณะ ได้แก่ โรงประชุม โรงคัดแยกผลผลิต โรงอาหาร โรงนอน ห้องสรง  
ห้องน�้า ศาลาเอนกประสงค์ และลานจอดรถ

 นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับคณะผู้มาศึกษาดูงานท่ัวไปแล้ว ประโยชน์ท่ี 
ชาวบ้านได้รบัจากการจดัตัง้แปลงกษตรสาธติทีเ่หน็ผลได้ทนัทคีอื การสร้างรายได้ 
จากการจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่โครงการฯ ชาวบ้านในพื้นที่โครงการฯ ที่ม ี
รายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจน จ�านวน 143 คน ก่อให้เกิดรายได้แก่คนกลุ่มนี้  
ประมาณ 4,400,000 บาทต่อปีโดยประมาณ

 2.2. กำรวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
 โครงการฯ ใช้แนวทางการท�าเกษตรแม่นย�า นาพืชระยะสั้นและระยะยาว 

ที่ชาวบ้านนิยมปลูกอยู่เดิมมาปลูกในพ้ืนท่ีแปลงทดลองโดยใช้เทคนิคใหม่ๆ  
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการแปลง และน�าไปเผยแพร่ถ่ายทอดให้กับ 
ชาวบ้านในการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของตนเองต่อไป  
โดยร่วมกับที่ปรึกษาทดลองและวิจัยการดูแลและการจัดการพืชต่างๆ ท้ังพืช
ระยะสั้นและพืชยืนต้นในแปลงเกษตรสาธิต 75 ไร่ เพื่อศึกษาหาแนวทาง 
ในการเพิม่ปรมิาณและคณุภาพของผลผลิตพร้อมกับอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี 
ผ่านการ ปฏิบัติจริงในแปลงเพื่อให้สามารถน�าองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ 
แปลงไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ต่อไป กิจกรรมวิจัยเพ่ือเพ่ิม 
ผลผลติพชืได้ด�าเนนิการตัง้แต่การวางแผนปลกู การจดัการดแูล การเกบ็เกีย่วผลผลติ  
และรวมไปถึงการคัดเกรดและการจัดการตลาด

แปลงสาธิตการเกษตร 75 ไร่
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 ทีมงานวิจัยจะมาสรุปผลการ

ด�าเนินงานวิจัยต่างๆ ร่วมกันภาย

หลังการทดลองในพื้นที่ทุกๆ 6 

เดือน เพื่อติดตามความคืบหน้า 

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนิน

งานตลอดช่วงท่ีผ่านมา โดยน�า

เสนอผลการวิจัยเพิ่มผลผลิตพืช

ประเภทต่างๆ องค์ความรู้ด้าน

การปรับปรุงโครงสร้างดิน รวมทั้ง

ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเพื่อให้ค�าแนะน�ากับเจ้าหน้าท่ีในการปรับปรุงวิธีการ

ให้เหมาะสมกับชนิดพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และมีแนวทางส่งเสริม

ให้ชาวบ้านต่อไป

 โครงการฯ ยังได้จัดตั้งโรงงานผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือน�าไปใช้ในแปลงเกษตร

สาธิตของโครงการฯ รวมถึงสนับสนุนให้เกษตรกรน�าไปใช้ในแปลงของตน 

เป็นการลดใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม และเพ่ิม

ผลผลิตพืชด้วยวิธีธรรมชาติ โดยได้ผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียจ�านวน 11,988 ก้อน 

เชื้อราเมตาไรเซียมจ�านวน 10,970 ก้อน และเชื้อราไตรโคเดอร์มาจ�านวน 

14,793 ก้อน ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อน�าไป

สนับสนุนให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวนา ข้าวไร่ รวมถึงพืช

ระยะสั้นอื่นๆ ที่โครงการฯ ส่งเสริม ซึ่งหลังจากน�าสารชีวภัณฑ์ไปใช้แล้วพบว่า 

สามารถใช้ก�าจัดศัตรูพืชได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี เช่น ใช้ป้องกันเชื้อรา รากเน่า 

โคนเน่า ก�าจัดหนอน และป้องกันแมลงศัตรูพืช เป็นต้น

 2.3 กำรบ�ำรุงและปรับคุณภำพดิน
 โครงการฯ ร่วมกับสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ

การด้านการบ�ารุงดินให้กับหมอดินอาสาประจ�าหมู่บ้านจ�านวน 93 คน โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมอดินอาสาประจ�าหมู่บ้านมีความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ

การใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี
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การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช เพ่ิมเติมความรู้เก่ียวกับ 

การจดัการดนิ การปรบัปรุงบ�ารุงดนิ มลพิษทางดนิ ดินท่ีมีปัญหา การอนุรักษ์ดนิ 

และน�้า และความรู ้ด้านงานโครงการพระราชด�าริท่ีเก่ียวกับการบ�ารุงดิน  

ซึ่งจะมีผลต่อการส่งเสริมการปลูกพืชต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพดินต่อไป

 นอกจากนี้สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการ

ไถกลบเพื่อลดการเผาในที่นา และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้เกษตรกร 

น�าไปปลูกในพื้นที่นาเพื่อปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ก่อนฤดูกาลปลูกข้าว  

โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ ์ปอเทืองให้ชาวบ้านจ�านวน 70 ราย รวมทั้งหมด  

1,950 กิโลกรัม พื้นที่นา 390 ไร่

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบ�ารุงดินให้กับหมอดินอาสา

 2.4 กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรเกษตร
 โครงการฯ ได้จัดการศึกษาดูงานด้านการปลูกไม้ผลที่ส�าคัญในพื้นที่โครงการฯ  

ได้แก่ มะม่วง และทุเรียน ให้กับกลุ ่มกลุ ่มเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครพัฒนา  

และเกษตรกร เพื่อให้เห็นตัวอย่างความส�าเร็จ ศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีด ี

ในการดูแลรักษาต้นให้ได้คุณภาพ เรียนรู้วิธีการคัดเกรดผลผลิตส่งตลาด 

ต่างประเทศ และสามารถน�าความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการฯ  

ต่อไป รวมทั้งสิ้นจ�านวน 6 ครั้ง ดังนี้
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 1. การศึกษาดูงานด้านการปลูกมะม่วงและการคัดมะม่วงเพื่อส ่งออก  
 วันที่ 15-19 มีนาคม 2562 ณ บริษัท ซี.พี.สตาร์เลนส์ จ�ากัด จังหวัดชลบุรี

 2. การศึกษาดูงานด้านการจัดการแปลงมะม่วงให้ได้มาตรฐานส่งออก  
 วันที่  9 เมษายน 2562 ณ กลุ ่มวิสาหกิจผู ้ผลิตมะม ่วงคุณภาพ 
 เพื่อการส่งออก อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 3. การศึกษาดูงานด้านการจัดการแปลงมะม่วงให้ได้มาตรฐานส่งออก  
 วันที่  30 สิงหาคม 2562 ณ กลุ ่มวิสาหกิจผู ้ผลิตมะม่วงคุณภาพ 
 เพื่อการส่งออก อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 4. การศึกษาดูงานด ้านการปลูกทุเ รียน วัน ท่ี  13 กันยายน 2562  
 ณ สวนทุเรียนนายมงคล อินตารักษา ต�าบลมะลิกา อ�าเภอแม่อาย  
 จังหวัดเชียงใหม่ 

 5. การศึกษาดูงานด้านการผลิตมะม่วงคุณภาพ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563  
 ณ กลุ ่มวิสาหกิจผู ้ผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก อ�าเภอพร้าว  
 จังหวัดเชียงใหม่

 6. การศึกษาดูงานด้านการปลูกเงาะ วันที่  28 –29 สิงหาคม 2563  
 ณ ต�าบลอินทขิล อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาดูงานด้านการปลูกทุเรียน และด้านการจัดการแปลงมะม่วงให้ได้มาตรฐานส่งออก

 2.5 กำรส่งเสริมพืชระยะส้ัน
 โครงการฯ ด�าเนินการส่งเสริมพืชระยะสั้นท่ีชาวบ้านปลูกในพื้นที่อยู ่แล้ว  

เช่น ข้าว ฟักทอง และข้าวโพด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ

ของผลผลิต โครงการฯ ได้ตั้งเงื่อนไขว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้อง 
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ปฏิบัติตามปฏิทินเพาะปลูกที่ก�าหนดไว้ทุกขั้นตอน และจะสนับสนุนปุ ๋ย 

และสารชีวภัณฑ์ให้น�าไปใช้ในแปลงของชาวบ้าน โดยมีรายละเอียดแยกตาม 

ชนิดพืช ดังนี้

 •  ข้ำวนำและข้ำวไร่

 โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่ม

ผลผลิตข้าวนาจากผลผลิตเฉลี่ย

ที่ 600 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 800 

กิโลกรัมต่อไร ่ และข้าวไร ่จาก 

170 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 320-  

500 กิโลกรัมต่อไร่ มีชาวบ้านท่ี 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิต 

ข้าวนาจ�านวน 35 คน พื้นท่ีรวม 

174 ไร่ และเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตข้าวไร่จ�านวน 27 คน พื้นที่รวม 80 ไร่  

ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวท้ัง 2 ประเภท พบว่าผลผลิตของชาวบ้าน 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตข้าวนากับโครงการฯ น้ันได้ผลผลิตข้าวเฉล่ีย  

836 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมาย ในขณะที่ผลผลิตของชาวบ้านที่เข้าร่วม 

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ได้ผลผลิตข้าวเฉล่ีย 209 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งยังไม่ถึง 

เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ เนือ่งจากผลผลติของชาวบ้านบางรายได้รบัความเสยีหาย 

จากโรคและแมลงศัตรูพืช 

 เม่ือถึงฤดกูาลปลกูข้าวประจ�าปี 2563 โครงการฯ ได้ด�าเนนิกจิกรรมเพิม่ผลผลติ 

ข้าวนาและข้าวไร่ โดยใช้แนวทางการด�าเนินงานและตั้งเป้าผลผลิตเช่นเดียว 

กับปีท่ีผ่านมา มีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตข้าวนาจ�านวน 42 คน  

พื้นที่รวม 217 ไร่ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 25) และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมผลผลิต 

ข้าวไร่จ�านวน 26 คน พื้นที่รวม 100 ไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25) โครงการฯ  

จะเข้าไปติดตามการเจริญเติบโต และให้ค�าแนะน�ากับชาวบ้านเกี่ยวกับ 

การดูแลตามมาตรการของโครงการ

บล็อคข้าวไร่เพื่อประมาณการ 

ผลผลิตแต่ละแปลง
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 •  เก๊กฮวย
 โครงการฯ ส ่ ง เสริมการปลูก 

เก๊กฮวยให้กับชาวบ้านมาตั้งแต่
ปี 2562 เริ่มจากชาวบ้านกลุ่ม 
น�าร่อง 23 คน ปลูกเก๊กฮวยใน 
พื้นที่ 10 ไร่ ผลปรากฏว่าสามารถ
สร ้างรายได ้ให ้กับชาวบ ้านได ้ 
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อค�านวณ
รายได้ต่อพื้นท่ี การปลูกเก็กฮวยสร้างรายได้ถึง 67,015 บาทต่อไร่ ดังน้ัน 
ในปี 2563 โครงการฯ จึงขยายการส่งเสริมการปลูกเก๊กฮวย มีชาวบ้านสนใจ 
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเป็น 49 คน พ้ืนท่ีรวม 20 ไร่ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100)  
โครงการฯ จะอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะน�าวิธีการปลูก จัดการระบบน�้า 
ภายในแปลง และติดตามโดยเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ตามปฏิทินการเพาะปลูก 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไป โดยประมาณการผลผลิต 
เก๊กฮวย(แห้ง) ไว้ที่ 5 ตัน

 •  ฟักทอง
 ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 2562 โครงการฯ ได้ด�าเนินการส่งเสริม

การปลูกฟักทองพันธุ์มินิและพันธุ์ญี่ปุ่นเป็นพืชหลังนา โดยมีชาวบ้านสนใจเข้า
ร่วมจ�านวน 33 คน พื้นที่ปลูกรวม 23.5 ไร่ ได้ผลผลิตเฉล่ีย 1,598 กิโลกรัม
ต่อไร่ จากเดิมที่ได้ 854 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 87) ซึ่งโครงการฯ ร่วม
กับสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และผู้ซื้อรายย่อยอื่นๆ ด�าเนินการรับซ้ือผลผลิต
ฟักทองคุณภาพ จ�านวน 37,564 กิโลกรัม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็น
มูลค่ารวมกว่า 896,078 บาท

การเด็ดยอดเก๊กฮวย

การปลูกฟักทอง และผลผลิตฟักทองคางคก
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 โครงการฯ ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกฟักทองพันธุ์คางคกเป็นพืชทางเลือก 

ในการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านท่ีมีท�ากินเป็นท่ีดอนในช่วงฤดูฝนปี 2563  

เนื่องจากเป ็นสายพันธุ ์ที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และมีตลาดรองรับ  

โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกจ�านวน 9 คน พื้นท่ีรวม 17 ไร่ 

 •  ข้ำวโพด

 โครงการฯ ยังทดลองและวิจัย 

การปลูกข้าวโพดในช่วงหลังฤดู 

ท�านาร่วมกับชาวบ้าน 3 คน พื้นที่ 

รวม 8 ไร่ โดยทดลองใช้วิธีการ 

ปลูกแบบเข้าแถวเพื่อให้ง่ายต่อ 

การจัดการภายในแปลง อย่างไร 

กต็าม ตลอดช่วงการปลูกพบปัญหา 

น�้าไม่เพียงพอในช่วงฤดูดังกล่าวเพราะปลูกในที่ดอน และปัญหาด้านสายพันธุ์

ท�าให้ผลผลิตบางส่วนเสียหายและไม่ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีตั้งไว้

 2.6 กำรส่งเสริมพืชระยะยำว
 โครงการฯ ได้สนับสนุนกล้าไม้ผลเศรษฐกิจได้แก่ มะม่วงตลับนาค เงาะ กาแฟ

โรบัสต้า อะโวคาโด มะม่วงหิมพานต์ ก๋ง รวมถึงไม้ป่าต่างๆ ได้แก่ พยูง ประดู่  

ไผ่รวกด�า ไผ่ซางหม่น ให้กับชาวบ้านที่สนใจปลูกในพื้นที่ท�ากินของตน  

เพื่อเป็นแหล่งรายได้ในระยะยาวให้กับชาวบ้านทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  

และเพิ่มพ้ืนที่ป่าในพื้นที่โครงการฯ โดยสนับสนุนต้นกล้าให้ชาวบ้านน�าไป 

ปลูกแล้ว 1,065 ราย พื้นที่รวม 1,925 ไร่ และได้มีติดตามการเจริญเติบโต 

โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ อยู่เป็นประจ�า 

 นอกจากเพิ่มปริมาณไม้ผลระยะยาวในพื้นท่ีแล้ว โครงการฯ ยังได้ด�าเนินการ 

ทดลองหาวิธีเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับพืชระยะยาวที่นิยมปลูกอยู่แล้ว 

ในพื้นที่ ได้แก่ มะม่วง และลิ้นจี่ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวบ้าน  

เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวาน
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โดยร่วมกับชาวบ้านจ�านวน 26 ราย พื้นท่ีรวม 42 ไร่ ในการติดตามการเจริญ 

เติบโตของต้นลิ้นจ่ีที่ได้ทดลองตัดแต่งกิ่งและทดลองปุ๋ยตามโปรแกรมของ 

โครงการฯ และได้ทดลองปลูกพืชใหม่ๆ เพื่อทดลองศักยภาพก่อนที่จะส่งเสริม 

ให้กับชาวบ้านต่อไปได้แก่ เสาวรส และเคพกูสเบอร์รี่

เปลี่ยนยอดพันธุ์มะม่วง

 โครงการฯ ยังร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจไม้ผลคุณภาพบ้านห้วยส้านได้ด�าเนินการ 

เปลี่ยนยอดพันธุ์มะม่วงให้กับเกษตรกรที่สนใจปรับปรุงสายพันธุ์ของมะม่วง 

ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด โดยในปี 2562 – 2563 ได้เปล่ียนเป็น

ยอดพันธุ์มะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง และมะม่วงมหาชนกซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ตลาด 

ต้องการและมีราคาสูงกว่ามะม่วงนวลค�าที่มีอยู่ในพื้นที่ ด�าเนินการเปลี่ยนยอด 

โดยเกษตรกรจากกลุ่มวิสาหกิจไม้ผลคุณภาพบ้านห้วยส้านท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ในการเปลี่ยนยอดมะม่วงแล้วจ�านวน 30,989 ยอด และได้มีการให้ความรู้ 

กับเจ้าของแปลงมะม่วงในการเปล่ียนยอดมะม่วงด้วยตนเองอีกด้วย

 2.7 กำรสนับสนุนกลุ่มวิสำหกิจไม้ผลคุณภำพบ้ำนห้วยส้ำน (ร่วมกับ 
 บริษัท ซี.พี. สตำร์เลนส์ จ�ำกัด)
 โครงการฯ บริษัท ซี.พี. สตาร์เลนส์ จ�ากัด และกลุ่มวิสาหกิจไม้ผลคุณภาพ

บ้านห้วยส้าน ได้ร่วมกันก�าหนดมาตรการการผลิตมะม่วงคุณภาพส่งตลาด 

ต่างประเทศต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยมีเจ้าหน้าท่ีจาก บริษัท ซี.พี.  

สตาร ์เลนส์ จ�ากัด เป ็นผู ้ส�ารวจคุณภาพมะม่วงของชาวบ้านในแปลง  
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อธิบายลักษณะมะม่วงที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว และสอนการค�านวณ 

ปริมาณการเก็บเก่ียวต่อวันเพื่อให้เพียงพอต่อการขนส่งไปยังโรงงานรับซื้อ  

ซึ่งเกษตรกรจะต้องดูแลรักษา ควบคุมการใช้สารเคมี ตามที่บริษัทก�าหนด 

ตั้งแต่ช่วงผลิดอกจนถึงช่วงเก็บผลผลิต 

 ผลจากความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิม

ข้ึนจากเดิมร้อยละ 120 จากราคามะม่วงคุณภาพส่งออกท่ีสูงข้ึน แม้ว่าปริมาณ

ผลผลิตที่จ�าหน่ายลดลงก็ตามน้ัน ได้ท�าให้ชาวบ้านรายอื่นๆ เห็นประโยชน์ท่ีจะ

ได้รับจากการผลิตมะม่วงโดยเน้นท่ีคุณภาพ และสนใจท่ีจะเข้าร่วมกลุ่มเพ่ิมขึ้น 

จากเดิมมีสมาชิก 6 ราย เป็น 23 ราย 

 อย่างไรกต็าม เนือ่งจากสถานการณ์

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผล 

กระทบต ่อการส ่งออกทั่วโลก 

โดยเฉพาะตลาดมะม่วงซึ่งพ่ึงพา 

การส่งออกเป็นหลัก ท�าให้ราคา 

รับซื้อในปีนี้ลดลงประมาณร้อย 

ละ 40 – 60 ควบคู่ไปกับปริมาณ

รับซ้ือที่ลดลง ทางกลุ่มฯ จึงต้อง 

จัดการขายผลผลิตผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วยตัวเอง เช่น การขายผ่านช่องทาง 

ออนไลน์ และตลาดอื่นๆ ในพื้นท่ี ท้ังนี้ มีสมาชิก 12 รายจาก 23 รายเท่านั้น 

ที่สามารถส่งผลผลิตมะม่วงตามมาตรฐานส่งออกให้แก่บริษัท ซี.พี.สตาร์เลนส์  

จ�ากัด ในปีนี้ เนื่องจากสมาชิกรายอื่นๆ ยังไม่สามารถท�าตามขั้นตอนท่ีบริษัท 

ก�าหนดไว้ได้

 สรุปปริมาณผลผลิตมะม่วงที่ขายในปี 2563 ได้ทั้งหมด 90,868 กิโลกรัม มูลค่า

รวม 1,789,805 บาท โดยมีรายละเอียดแยกตามช่องทางจ�าหน่ายได้ ดังนี้

คัดผลผลิตมะม่วงตามมาตรฐานส่งออก
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 • ขายส่งตลาดต่างประเทศ 29,390 กิโลกรัม มูลค่า 779,340 บาท

 • ขายผ่านช่องทางออนไลน์ 635 กิโลกรัม มูลค่า 25,005 บาท

 • ขายผ่านช่องทางตลาดทั่วไปในพื้นที่ 60,843 กิโลกรัม มูลค่า 985,360 บาท

 2.8 กิจกรรมส่งเสริมกล้ำผักสวนครัว ลดรำยจ่ำย
 โครงการฯ ได้จัดอบรมการปลูกผัก 

เพื่อบริโภคในครัวเรือนให้กับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนบ ้านสุขฤทัย  

โรงเรยีนโชติคณุเกษมบ้านเมอืงงาม  

และโรงเรียน ตชด. ศึกษานารี

อนุสรณ์ 3 บ้านห้วยส้าน เพื่อ 

เสริมสร้างทักษะการเกษตรให้กับ 

นกัเรยีน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

ผลิตอาหารให้กับโรงครัวของโรงเรียน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว  

หลังจากการอบรม นักเรียนจะได้รับกล้าผักไปปลูกที่บ้านช่วงปิดเทอม  

โดยมีครูและผู้ปกครองเป็นคนให้ค�าแนะน�าและติดตามการเจิรญเติบโต

 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน 

เพือ่ลดรายจ่าย โดยสนบัสนนุกล้าผกัสวนครวัให้ชาวบ้านทีม่คีวามสนใจ จ�านวน  

556 คน รวม 11,086 กล้า

 2.9 กิจกรรมอยู่บ้ำน ปลูกผัก แบ่งปัน สู้ภัยโควิด-19
 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 โครงการฯ ร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอ 

แม่อาย จัดโครงการ “อยู่บ้ำน ปลูกผัก แบ่งปัน สู้ภัย โควิด-19” เป็นการ 

น้อมน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร ่

ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการ 

พึ่งพาตนเองตามวิถีพอเพียง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรต ิ

ส่งเสริมกล้าผักสวนครัว
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เป็นประธานในพิธี มอบต้นกล้า และเมล็ดพันธุ ์พืชจากโครงการฯ ให้แก ่

ผู้แทนจาก 7 ต�าบล ประกอบไปด้วย ต้นกล้าผักจ�านวน 35,000 ต้น และ 

เมล็ดพันธุ ์พืชจ�านวน 5,000 ซอง นอกจากนี้ ชาวบ้านในพ้ืนที่โครงการฯ  

ได้มอบข้าวสารพันธุ์อีโตที่ได้จากชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตข้าวนา

ร่วมกับโครงการฯ จ�านวน 1,000 กิโลกรัมให้แก่ผู้แทน 7 ต�าบล เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย สะท้อนให้เห็นถึง 

การแบ่งปันช่วยเหลือระหว่างชุมชนเป็นอย่างดี

ส่งมอบกล้าผักและลงพื้นที่แปลงผัก

3. กิจกรรมพัฒนาด้านปศุสัตว์

 3.1 จัดตั้งกองทุนยำปศุสัตว์และให้บริกำรด้ำนสัตวบำล
 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ส่งชาวบ้านในพ้ืนท่ีจ�านวน 4 คนไปอบรมหลักสูตร 

สัตวบาลและการเลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร  

เพื่อให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่โครงการ โดยมีเป้าหมาย 

ในการลดอัตราการตายของสัตว์ เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ และเพิ่มสินทรัพย์ 

ให้แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและวางรากฐานเพ่ือการพัฒนา 

ด้านปศุสัตว์อื่นๆ ในระยะต่อไป

 ภายหลังจากอาสาสมัครปศุสัตว์ 4 คนได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแล 

รักษาสุขภาพสัตว ์พื้นฐานแล้ว โครงการฯ ได้จัดตั้งกองทุนยาปศุสัตว ์  
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เพ่ือให้ทีมงานปศุสัตว์ของโครงการมียารักษาสัตว์คุณภาพดีและอุปกรณ ์

เวชภณัฑ์ต่างๆ ทีจ่�าเป็นในการลงพ้ืนท่ีตดิตามสุขภาพของสัตว์ตามหมู่บ้านต่างๆ  

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราการตายของสัตว์ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ส�าคัญ 

ของชุมชน อาสาสมัครให้บริการฉีดวัคซีนและรักษาสัตว์ป่วยในพื้นที่ โดยเก็บ 

ค่าบริการจากชาวบ้านเจ้าของสัตว์ และสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับ 

ซ้ือยาต่อไป ตลอดจนให้ค�าแนะน�าการเลี้ยงและดูแลสัตว ์อย ่างถูกวิธี  

รวมถึงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของปศุสัตว์ให้เหมาะสม โดยให้บริการ 

ด้านสัตวบาลในพื้นที่มาจนถึงปัจจุบันเป็นจ�านวน 2,330 ตัว

 ผลจากการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ตลอดปีที่ผ่านมาท�าให้อัตราการตาย 

ในสัตว์ลดลงเกือบทุกประเภท และสร้างความตระหนักรู้ให้ชาวบ้านเห็นความ 

ส�าคัญของการดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียง ส่งผลให้มูลค่าการสูญเสียของสัตว ์

ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จาก 4,965,754 บาท เหลือ 3,015,990 บาท  

(ลดลงร้อยละ 39)

 3.2 กองทุนปศุสัตว์ 
 หลังจากที่มั่นใจว่า มีบุคลากรและยาคุณภาพดีส�าหรับการรักษาสุขภาพสัตว ์

ในพื้นท่ีแล้ว โครงการฯ มีแผนที่จะเพิ่มปริมาณปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อให้เป็น 

แหล่งอาหารและสินทรัพย์ของครัวเรือน ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและ 

เป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติมให้แก่ชุมชน ด้วยการจัดตั้งกองทุนปศุสัตว์ ได้แก่ 

ฉีดวัคซีนให้สุกรและเป็ด
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ส่งมอบสุกรและไก่ให้ชาวบ้าน

สุกร ไก่ เป็ดไข่ และเป็ดเทศ เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงและขยายพันธุ ์สัตว ์

อย่างเป็นระบบ โดยนอกจากหลักเกณฑ์ท่ัวไปในการพิจารณาความพร้อมของ 

ผู้รับมอบสัตว์ เช่น การมีโรงเรือนที่เหมาะสม ครัวเรือนมีความสามารถในการ 

ดูแลปศุสัตว์แล้ว กองทุนยังก�าหนดให้ชาวบ้านผู้รับสัตว์จากโครงการต้อง 

จ่ายคืนตามเงื่อนไข เช่น จ่ายคืนลูกสุกรตัวเมีย 3 ตัวต่อการรับสุกรแม่พันธุ์  

1 ตัว และจ่ายคืนลูกสุกรตัวเมีย 1 ตัวต่อการรับสุกรพ่อพันธุ์ 1 ตัว ส่วนสัตว์ปีก 

คืน 1 ตัวต่อสัตว์ปีกท่ีได้รับ 1 ตัว เป็นต้น เพื่อน�าพันธุ์สัตว์ไปส่งเสริมให ้

ชาวบ้านรายอื่นๆ ต่อไป

 โดยตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนปศุสัตว์มา โครงการฯ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์ได้แก่  

สุกร 285 ตัว ไก่ 2,691 ตัว เป็ดไข่ 612 ตัวและเป็ดเทศ 916 ตัว โดยบางส่วน 

เป็นสัตว์ที่เกิดจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ท่ีโครงการฯ ได้มอบให้ชาวบ้านในช่วง 

ที่ผ่านมาและได้ส่งคืนโครงการตามเงื่อนไขของกองทุน นอกจากนี้ได้ร่วมกับ 

ส�านักงานประมงอ�าเภอแม่อายได้สนับสนุนพันธุ ์ปลาให้ชาวบ้านในพ้ืนท่ี 

โครงการฯ ได้แก่ ปลายี่สกเทศ และปลานิล โดยสนับสนุนพันธุ์ปลายี่สกเทศ 

จ�านวน 10,000 ตัว และปลานิลจ�านวน 26,000 ตัว ให้กับชาวบ้านที่ขุด 

บ่อพวงสันเขาร่วมกับโครงการ และสนใจเลี้ยงปลา จ�านวนทั้งสิ้น 68 คน  

เพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้เสริม
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 3.3 กำรพัฒนำคุณภำพอำหำรสัตว์
 นอกจากเรื่องสุขภาพสัตว์แล้ว อาหารก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพ 

ของปศสุตัว์ รวมทัง้เป็นต้นทนุหลกั 

ในการเลี้ยงสัตว ์ของเกษตรกร 

อีกด้วย ดงันัน้โครงการฯ จึงส่งเสริม 

ให้เกษตรกรท�าอาหารหมักจาก 

ต้นกล้วย ซ่ึงเป็นการใช้วัตถุดิบ 

ในพื้นที่และช ่วยลดต ้นทุนค ่า

อาหารสัตว์

 นอกจากนี้ยังได้ส ่งเสริมให้ชาวบ้านการปลูกหญ้าเนเปียร์และต้นกล้วย  

เพ่ือใช้ผลิตอาหารสัตว์ที่มี และต้นทุนต�่า โดยด�าเนินการปลูกหญ้าเนเปียร์ 

และต้นกล้วยเพื่อเป็นอาหารสัตว์พื้นท่ีท้ังสิ้น 87 ไร่ 

 3.4 กำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้ำงโรงเรือน
 เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีฐานะ 

ยากจนในการเริม่ต้นประกอบอาชพี 

หารายได ้ที่สุจริต โครงการฯ  

ได ้ จัดตั้ งกองทุนสนับสนุนวัสด ุ

อปุกรณ์โรงเรอืนส�าหรบัคนยากจน 

เพื่อสนับสนุนผู ้ที่มีฐานะยากจน 

ให ้สามารถสร ้างและปรับปรุง 

โรงเรอืนของสตัว์เลีย้ง ให้ผ่านเกณฑ์ 

การพิจารณาสนับสนุนพันธุ ์สัตว ์

จากโครงการได้ โดยสนบัสนุนวสัดกุ่อสร้างต่างๆ ให้กบัชาวบ้านภายใต้เงือ่นไขว่า 

เมื่อชาวบ้านที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์จากทางโครงการฯ รายได้จาก 

การขายสัตว์แล้ว จะต้องจ่ายคืนค่าวัสดุอุปกรณ์ให้กับโครงการฯ ตามมูลค่า 
ท่ีสนบัสนนุ เพือ่เป็นทนุสนบัสนนุให้กบัชาวบ้านทีม่ฐีานะยากจนรายอืน่ๆ ต่อไป  

แปลงหญ้าเนเปียร์

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างโรงเรือนหมูขุน
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โดยโครงการฯ ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โรงเรือนปศุสัตว์ให้แก่ชาวบ้านจ�านวน
ทั้งสิ้น 50 ราย

 3.5. กิจกรรมเยำวชนเลี้ยงไก่ลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน
 โครงการฯ ได้เริ่มกิจกรรมอบรมเยาวชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้กับนักเรียนจาก 

โรงเรียน ตชด. ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 และโรงเรียนบ้านสุขฤทัย จ�านวน 50 คน  
ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ หยอดวัคซีน และให้นักเรียนดูแลไก่ท่ีบ้าน 10 ตัว 
ไม่ให้ตายตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยมีผู ้ปกครองและครูเป็นผู ้ติดตาม 
ประเมินผล พร้อมกับแจกสมุดบันทึกติดตามการเจริญเติบโต เพื่อเป็นการฝึก 
ทักษะการเลี้ยงไก่ให้กับเด็กนักเรียน ลดอัตราการตายของไก่ในพ้ืนที่ ตลอดจน 
สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาร่วมกับโครงการฯ  
จากการติดตามหลังจากครบก�าหนดระยะเวลา 3 เดือน พบว่ามีนักเรียนที ่
ผ่านเกณฑ์การเลี้ยงไก่ จ�านวน 35 คน 

กิจกรรมเยาวชนเลี้ยงไก่

 โครงการฯ ยังเข้าไปด�าเนินกิจกรรมเยาวชนเลี้ยงไก่ กับกลุ่มเด็กนักเรียนที่ม ี
ฐานะยากจนจากการส�ารวจข้อมูล โดยจะเข้าไปสร้างความเข้าใจ สอบถาม 
ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม และพิจารณาสนับสนุนพันธุ์ไก่ส�าหรับร่วม 
กิจกรรมแก่เด็กท่ีมีศักยภาพในการเล้ียงแต่ไม่มีไก่เป็นของตนเอง เพ่ือสร้าง
ทักษะอาชีพและยกระดับรายได้ของครอบครัวในระยะยาวต่อไป โดยสนับสนุน 
ไก่ 62 ตัวให้เด็กนักเรียนยากจนจ�านวน 21 คน
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 3.6 กำรศึกษำดูงำนและอบรมด้ำนปศุสัตว์
 โครงการฯ ได้จัดการศึกษาดูงานและจัดการอบรมด้านปศุสัตว์ให้กับเจ้าหน้าท่ี

ทีมปศุสัตว์ของโครงการฯ และชาวบ้านในโครงการร้อยใจรักษ์ เพ่ือสร้างความ

เข้าใจเรื่องการเพิ่มมูลค่าสัตว์ในพื้นที่ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

ปศุสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า จ�านวน 3 ครั้ง ดังนี้

 1. การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ ์จากเป ็ด วันที่  27 สิงหาคม 2562  

 ณ โครงการร้อยใจรักษ์

 2. การศึกษาดูงานการศึกษาดูงานการเล้ียงและการแปรรูปโคเน้ือ วันท่ี 29  

 สิงหาคม 2562 ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย

 3. การศึกษาดูงานด้านประมง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 คน ณ ศูนย์วิจัย 

 และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต 2 จังหวัดเชียงราย

4. การพัฒนาด้านหัตถกรรม

 4.1 กำรส่งเสริมอำชีพด้ำนหัตถกรรม
 กลุ่มสตรีเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา โดยสตรีส่วนใหญ่ในพื้นที่

โครงการร้อยใจรักษ์ประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นหลัก แต่ยังขาดทักษะและ

ช่องทางการตลาด โครงการฯ จึงเข้าไปส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม เพ่ือ

ต่อยอดในสิ่งที่ชุมชนท�าอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ผ่านการพัฒนาทักษะด้าน

หัตถกรรม และหาช่องทางการตลาดให้

การศึกษาดูงานการเลี้ยงและการแปรรูปโคเนื้อ และการศึกษาดูงานด้านประมง
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▶ การด�าเนินงานที่ผ่านมา

การส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม

 ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายหัตถกรรม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพ 

ด้านหัตถกรรมให้กับกลุ่มสตรีบ้านห้วยส้าน โดยเข้าไปติดตามผลการท�างาน  

จ่ายงานและให้ค�าแนะน�าในการเย็บผ้าแก่กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมผลิต 

สินค้าภายใต้แบรนด์ดอยตุงอย่างต่อเนื่อง โดยส่งรายการสินค้าให้กลุ่มสตร ี

ผลิตจ�านวนทั้งสิ้น 97,394 ชิ้น มูลค่าสินค้ารวมท้ังส้ิน 1,254,169 บาท

 4.2 จัดตั้งส�ำนักงำนกลุ่มหัตถกรรมบ้ำนห้วยส้ำน
 โครงการฯ ได้ด�าเนินการจัดตั้งส�านักงานกลุ่มหัตถกรรมขึ้นในบ้านห้วยส้าน  

เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการรับ-ส่งงานหัตถกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ ยังสามารถ 

ใช้สถานที่ดังกล่าวส�าหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มในอนาคต โดย 

โครงการฯ ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสถานท่ี 

จนแล้วเสร็จ และเริ่มด�าเนินกิจกรรมของกลุ ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต ่

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา

ส�านักงานกลุ่มหัตถกรรมบ้านห้วยส้าน
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การอบรมการใช้จักรเย็บผ้า

 ภายหลังจากปรับปรุงสถานท่ีแล้ว โครงการฯ ยังผลักดันให้เกิดการท�างาน 

ร่วมกันระหว่างชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้บริหารจัดการแบบ 

กลุ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของ 

แบรนด์ดอยตุงและแบรนด์อื่นๆ ในอนาคต อันจะน�าไปสู่การสร้างรายได้ 

ท่ีม่ันคงของกลุ่มในระยะยาว

 4.3 กำรอบรมกำรใช้จักรเย็บผ้ำ
 โครงการฯ เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน  

เพราะจะน�าไปสู่การผลิตชิ้นงานท่ีมีมูลค่าสูงขึ้นได้ จึงได้สนับสนุนจักรเย็บผ้า 
มาตรฐานอุตสาหกรรมจ�านวน 10 เครื่องและจัดการอบรมเสริมทักษะการใช ้
จักรเย็บผ้าให้กับกลุ่มแม่บ้าน ณ โรงงานทอผ้าในศูนย์ผลิตและจ�าหน่ายงานมือ  
โครงการพฒันาดอยตงุฯ โดยเจ้าหน้าทีโ่รงทอผ้าทีม่ปีระสบการณ์ มกีลุม่แม่บ้าน 
ห้วยส้านและเมืองงามเหนือ จ�านวน 4 รุ่น 27 คน 

 ตลอดการอบรมทั้ง 8 วัน กลุ่มแม่บ้านได้เรียนรู้การใช้และการดูแลรักษา 
จักรเย็บผ้าและจักรโพ้ง เรียนรู ้การพื้นฐานการเย็บผ้าแบบต่างๆ เทคนิค 
การเย็บผลิตภัณฑ์ ผ่านการทดลองเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆ จริง และการตรวจ 
คุณภาพสินค้าที่ผลิตออกมา นอกจากน้ียังได้เรียนรู้การค�านวณต้นทุนในการ 
ผลิตสินค้าอีกด้วย ภายหลังจากการอบรมในแต่ละรุ่น ผู้ฝึกสอนได้ประเมิน 
คะแนนของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อพิจารณามอบงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นให้ผลิตต่อไป 
โดยมีแม่บ้านที่มีฝีมืออยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 15 คน และอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 12 คน 
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▶ การด�าเนินงานที่ผ่านมา

 4.4 กำรพัฒนำงำนหัตถกรรมชุมชน

 นอกจากกลุ่มสตรีแล้ว โครงการฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการดึงเยาวชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพด้านหัตถกรรม โดยเน้นใช้ลวดลายชนเผ่า 

ดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบร่วมสมัยประกอบขึ้นเป็นสินค้าใหม่ และ 

ส่งเสริมให้กับชาวบ้านที่สนใจด�าเนินการผลิตส่งตลาดชุมชนของโครงการฯ  

เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน อบรมนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นท่ี

 โครงการทั้ง 3 แห่ง ฝึกระบายสีหินแม่น�้าเป็นลวดลายต่างๆ เพ่ือสร้างกิจกรรม 

ฝึกทักษะด้านศิลปะในเวลาว่างให้กับเด็กนักเรียน และออกแบบผ้าปิดจมูก 

ให้ชาวบ้านเย็บเพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการ  

ตลอดจนวางจ�าหน่ายในตลาดชุมชนในช่วงท่ีมีการระบาดของโรค Covid-19  

ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563

 4.5 กำรศึกษำดูงำนด้ำนหัตถกรรม
 โครงการฯ ได้จัดการศึกษาดูงานและจัดการอบรมด้านหัตถกรรมให้กับ 

เจ ้าหน้าที่หัตถกรรมของโครงการและชาวบ้านในโครงการร้อยใจรักษ์  

เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการเพ่ิมมูลค่าสัตว์ในพ้ืนที่ ตลอดจนการแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า ระหว่างวันท่ี 22 - 23 สิงหาคม 2563  

ณ ณ วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้ อ�าเภอสันก�าแพง  

บ้านไร่ใจสุข อ�าเภอหางดง ร้าน Torboon One Nimman จังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาดูงานด้านหัตถกรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่



โครงการร้อยใจรักษ์

80

5. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า

 5.1. กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรท่องเท่ียวและแปรรูป
 โครงการฯ ได้จัดการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้กับ

อาสาสมัครพัฒนา ชาวบ้านในโครงการร้อยใจรักษ์ และคณะท�างานจากส่วน

ราชการอ�าเภอแม่อาย เพื่อสร้างความเข้าใจให้คณะศึกษาดูงานเห็นตัวอย่าง

การจัดการการท่องเที่ยวและแปรรูปอย่างเป็นระบบในสภาพภูมิสังคมที่ใกล้

เคียงกับพื้นที่โครงการฯ   น�ามาต่อยอดพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวในชุมชน

ของตน ศึกษาการพัฒนาสินค้าให้น่าสนใจ และออกแบบกิจกรรมเพื่อดึงดูดนัก

ท่องเที่ยว จ�านวน 5 ครั้ง ดังนี้

 1. การศึกษาดูงานด้านการท่องเท่ียว วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ณ เทศกาลสีสัน 

 แห่งดอยตุง 

 2. การศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน วันท่ี 2 – 5 เมษายน 2562  

 ในจังหวัดเชียงใหม่

 3. การศึกษาดูงานด้านการท่องเท่ียวชุมชน วันท่ี 13 - 15 กันยายน 2562  

 ณ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 4. การศึกษาดูงานด้านการท่องเท่ียวชุมชน วันท่ี 12 – 13 กันยายน 2563  

 ในจังหวัดเชียงใหม่

 5. การศึกษาดูงานด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพ วันท่ี 6 - 9 สิงหาคม 2563  

 ณ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศึกษาดูงานท่องเที่ยว ณ ดอยตุง และศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่
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▶ การด�าเนินงานที่ผ่านมา

 5.2. ตลำดชุมชน “กำดหลวงร้อยใจรักษ์”
 ตั้ ง แต ่ เ ดื อน ธันวาคม  2561  

เป็นต้นมา โครงการฯ ได้จัดตั้ง 
กาดหลวงร้อยใจรักษ์ข้ึนในบริเวณ 
แปลงเกษตรสาธิต 75 ไร่ เพื่อเป็น 
จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาให้ 
หยุดแวะซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ต่างๆ จากชุมชน เช่น ผลผลิต 
การเกษตร ผ้าทอชนเผ่า เครือ่งจกัสาน 
พื้นบ้าน โดยเน้นอัตลักษณ์ประจ�าชนเผ่าทั้ง 6 เผ่าในพื้นที่โครงการฯ รวมไปถึง 
ร้านอาหาร ร้านนวด เพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือก และรายได้เพ่ิมเติม 
ให ้แก ่คนในชุมชน อีกทั้ งเพื่อแก ้ไขป ัญหาตลาดนัดวันอังคารท่ี ต้ังอยู  ่
ริมทางหลวงเดิม ซ่ึงกีดขวางการจราจรและเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 ทั้งนี้ มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพร้านค้าต่างๆ ที่จะเข้าจ�าหน่ายสินค้า 
อย่างชัดเจน โดยรายได้จากการขายสินค้าในตลาดชุมชนเฉพาะร้านค้า 
ของโครงการฯ จนถึงเดือนกันยายน 2563 อยู่ท่ี 4,843,491 บาท

 5.3 งำนปีใหม่ลีซู ณ กำดหลวงโครงกำรร้อยใจรักษ์
 ในวันที่  29 มกราคม 2563  

โครงการฯ ได้จัดงานประเพณี 
ปีใหม่ลีซู ณ ลานหน้าบ้านโบราณ 
ในกาดหลวงร้อยใจรักษ์ โดยมี 
วัตถุประสงค ์ เพื่ออนุรักษ ์และ 
เผยแพร่ประเพณีชนเผ่าลีซูให้เป็น 
ทีรู่จ้กัในวงกว้าง สร้างความสัมพนัธ์ 
กับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่โครงการ 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี มีชาวบ้าน 
จากหมู่บ้านต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่โครงการ และหน่วยงานราชการ 
อ�าเภอแม่อาย เข้าร่วมในงานครั้งนี้ประมาณ 700 คน

กาดหลวงร้อยใจรักษ์

งานปีใหม่ลีซู
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 5.4 กำรปรับภูมิทัศน์
 โครงการฯ ได้วางแผนปรบัภูมิทัศน์ 

พืน้ทีโ่ครงการให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว  

นอกจากการ ดูแลต ้นไม ้ดอก

บริเวณริม 2 ฝั ่งถนนทางหลวง

หมายเลข 1089 (แม่จัน - ฝาง)  

บรเิวณกาดหลวงร้อยใจรกัษ์ ตดิต้ัง 

ตุงประดับ และสร้างจุดถ่ายรูป 

บริเวณแปลงไม้ดอกที่ด�าเนินการ 

อยู่เป็นปกติแล้วนั้น นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้ด�าเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณ 

เนินหลังบ่อพวงสันเขาในแปลงเกษตร 75 ไร่ โดยจัดสร้างทางเดิน ลานชมวิว  

และเนินดอกไม้หลากชนิด เพื่อเป็นจุดเด่นท่ีจะสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได ้

ในอนาคต และด�าเนินการปลูกพันธุ์ไม้ที่พบได้ในสภาพแวดล้อมป่าชายเลน  

เพื่อเป็นแหล่งท่ีอยู ่อาศัยของหิ่งห้อย ซึ่งในอนาคตจะมีการสร้างบ้านพัก 

ส�าหรับนักท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว ผู้ท่ีมาพักอาศัยก็จะสามารถชมห่ิงห้อย 

ท่ามกลางธรรมชาติได้

 5.5 กำรก่อสร้ำงศูนย์แปรรูปพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
 โครงการฯ เล็งเห็นความส�าคัญของการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  

ซึ่งจะช่วยการแก้ปัญหาความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร สร้างอาชีพ 

ทางเลือกใหม่ๆ ให้กับชาวบ้านในพื้นท่ีโครงการในอนาคต และผลักดันกลไก 

ในการรวมกลุม่ เช่น การตัง้กลุม่วิสาหกจิเพ่ือผลติและแปรรูปต่างๆ จงึด�าเนนิการ 

จดัตัง้ศนูย์แปรรูปพฒันาผลติภณัฑ์ชุมชนข้ึนบรเิวณสนามกฬีาบ้านเมืองงามเหนอื  

จัดซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ทดลองพัฒนาแปรรูปผลผลิตทาง 

การเกษตรต่างๆ ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึนกว่าเดิม  

รวมถึงเป็นสถานที่อบรมการแปรรูปผลผลิตให้กับชาวบ้านในอนาคต

 โครงการฯ ได้ด�าเนินการในศูนย์แปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

โดยผลิตภัณฑ์ที่โครงการฯ ได้ด�าเนินการทดลองแปรรูปได้แก่ เก๊กฮวยตากแห้ง 

การปรับภูมิทัศน์เนินไม้ดอก
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บรรจุถุง น�้าเสาวรสบรรจุขวด  น�้านมข้าวโพดบรรจุขวด สังขยาฟักทอง ไข่เค็ม 

ไชยา ล�าไยอบแห้ง กล้วยฉาบ มันเทศฉาบ มันฝรั่งทอด อัญชัญอบแห้ง  

ชาผักเชียงดา รวมถึงมีการทดลองท�าผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบใหม่ เพ่ือเพิ่ม 

ความหลากหลายของสนิค้า ได้แก่ แก้วมงักรอบแห้ง เลม่อนอบแห้ง ส้มวาเลนเซยี 

อบแห้ง และข้าวโพดบรรจุถุงสุญญากาศเพื่อส่งขายท่ีกาดหลวงร้อยใจรักษ์

ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

 นอกจากนี้โครงการฯ ยังรับซื้อผลลิ้นจี่ร่วงจากชาวบ้านจ�านวน 4,931 กิโลกรัม  

มูลค่า 24,655 บาท และจ้างชาวบ้านคว้านเมล็ดและแช่แข็งเพื่อส่งไปยัง 

โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปท่ี 2 (แม่จัน) ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

แปรรูปต่อไป สร้างรายได้เพ่ิมเติมให้แก่ชาวบ้านเป็นมูลค่า 88,098 บาท  

วิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางการเพ่ิมมูลค่าผลล้ินจี่ร่วงซึ่งปกติจะขายได้ราคาต�่า  

มีปริมาณมาก และไม่ค่อยมีคนรับซื้อในช่วงฤดูกาลล้ินจี่ ถือเป็นการเพ่ิมมูลค่า 

ของผลผลิตทางเกษตรที่เห็นผลเป็นรูปธรรม

 5.6 โครงกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
 โครงการฯ ร่วมกับ ศนูย์วจิยัและพฒันานวตักรรมครบวงจรส�าหรบัผูป้ระกอบการ 

(SME) :KMITL FACTory Classroom สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  

คณะวิศกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ในการน�าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารมาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

โดยเฉพาะกับผลผลิตที่มีปริมาณมากในพื้นที่ ได้แก่ มะม่วง ลิ้นจี่ และส้ม  

โดยผู ้เช่ียวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ช่วยให้ค�าแนะน�า 
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วางระบบการจัดการ อปุกรณ์แปรรปูทีเ่หมาะสม ตลอดจนสนบัสนนุองค์ความรู ้

ผ่านการจัดศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

ให้กับเจ้าหน้าท่ีของโครงการฯ และด�าเนินการร่วมกันในการฝึกอบรม 

เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ต่อมาโครงการฯ ได้เร่ิมด�าเนินการปรับพ้ืนท่ี ปรับปรุง 

ต่อเติมอาคารให้สอดคล้องกับแผนการท�างานท่ีวางไว้ โดยติดตั้งโรงงานแปรรูป 

เคลื่อนที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก KMITL FACTory Classroom และ 

ตู้คอนเทนเนอร์ส�าหรับเก็บผลผลิตแปรรูปแช่แข็ง 

 และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โครงการฯ ร่วมกับ KMITL FACTory  

Classroom ได้จัดงานเปิดตัว โรงงานแปรรูปผลไม้เคลื่อนท่ีเพื่อชุมชน บริเวณ 

โรงแปรรูปโครงการร้อยใจรักษ์ โดยมีส่วนราชการอ�าเภอแม่อาย คณะอาจารย์ 

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ และชาวบ้านจากกลุ่มวิสาหกิจไม้ผล 

คณุภาพบ้านห้วยส้านเข้าร่วม ภายในงานมกีารน�าเสนอวธิแีปรรูปมะม่วงแช่แขง็  

การผลิตน�้ามะม่วงพิวเรแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากมะม่วง  

ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขเรื่องปัญหาคุณภาพเส่ือมลงเน่ืองจากการขนส่งระยะทาง 

ไกล และปัญหาราคาผลผลิตมะม่วงตกต�่า อันเป็นผลกระทบจากวิกฤต 

โควิด-19 

โรงงานแปรรูปผลไม้เคลื่อนที่ และขั้นตอนการผลิตมะม่วงแช่แข็ง
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การประชุมท�าความเข้าใจระหว่างครูและผู้ปกครอง

6. การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการฯ ได้ด�าเนินการพัฒนาการศึกษามาตั้งแต่แรกเริ่มโครงการฯ โดยมีโรงเรียน 

เป้าหมายในพืน้ทีอ่ยู ่3 โรงเรยีนได้แก่ โรงเรียน ตชด. ศกึษานารีอนสุรณ์ 3 บ้านห้วยส้าน  

โรงเรียนบ้านสุขฤทัย และโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม โดยแบ่งประเด็น 

การพัฒนาเป็น 2 ส่วน คือ 1. การพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียนตามระบบการศึกษา  

และ 2. การพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 6.1 กำรประชุมท�ำควำมเข้ำใจครู-ผู้ปกครอง
 ทีมพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้เข้าพ้ืนท่ีพูดคุยกับครู ผู้บริหาร  

และผู้ปกครอง โดยยกตัวอย่างความส�าเร็จในการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที ่

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโดยเน้นให ้

เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ใช้การเรียน 

การสอนแบบมอนเตสซอรี่ ปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในโรงเรียน 

ให้เหมาะสม เช่น การปรับปรุงอาคารเรียน การพัฒนาระบบน�้าอุปโภคบริโภค  

และได้สอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาที่พบในการเรียนการสอน  

จากทั้งผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารโรงเรียน

 นอกจากหารือกันเรื่องแนวทางพัฒนาการศึกษาแล้ว ยังมีการแลกเปล่ียนเร่ือง 

ปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายท่ีจะป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ในกลุม่เยาวชน ได้มกีารเกบ็ข้อมลูเดก็ทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่งทีจ่ะเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ  
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โดยวเิคราะห์ปัจจยัเสีย่ง เช่น รายได้ สภาพครอบครวั โดยเทยีบกบัข้อมลูทีไ่ด้จาก 

การส�ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน�าไปสู่การวางแผนหลักสูตรเชิงรุก 

ให้สามารถแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 6.2 กำรจัดคลินิกซ่อมเสริมทักษะกำรใช้ภำษำไทย
 โครงการร้อยใจรักษ์ได้ประเมินทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น 

ประถมศึกษา 1 - 3 เป็นรายบุคคล พบว่ามีนักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง  

และควรปรับปรุงเร่งด่วน รวมทั้งสิ้น 175 คน จึงได้ด�าเนินการเปิดคลินิก 

ซ่อมเสรมิทกัษะการใช้ภาษาไทยให้แก่นกัเรยีนกลุม่ดงักล่าว หลงัจากอบรมแล้ว  

ได้จัดให้มีการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกครั้งเพื่อเป็นการประเมินผล 

ปรากฏว่าเด็กนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยดีขึ้น โดยมีคะแนนผลการ 

ทดสอบดีข้ึนกว่าการทดสอบครั้งก่อนในทุกระดับชั้นของท้ัง 3 โรงเรียน

กิจกรรมซ่อมเสริมภาษาไทยให้นักเรียนในพื้นที่โครงการฯ

 ในช่วงท่ีเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 และโรงเรียนระงับการเรียนการสอน  

โครงการฯ ได้ใช้สถานที่บริเวณกาดหลวงร้อยใจรักษ์ส�าหรับจัดการเรียน 

การสอนเสริมทักษะภาษาไทยให้กับเด็กนักเรียนที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยต�่า  

โดยมีนักเรียนจ�านวน 226 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีครูจากโรงเรียน 

ทัง้ 3 แห่งในพืน้ทีโ่ครงการฯ นอกจากจะท�าการเรยีนการสอนวชิาการพืน้ฐานแล้ว  

ในทุกวันศุกร์โครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่สอนวิชาการปลูกผักสวนครัว และ 

การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย 
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 6.3 กำรปรับปรุงคุณภำพศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
 โครงการฯ ร ่ วมกับธนาคาร 

ไทยพาณิชย ์ จ�ากัด (มหาชน)  
บรษิทั ย ูเอส ท ีคอนสทรคัชัน่ จ�ากัด  
และชาวบ้านห้วยส้าน ได้ด�าเนนิการ 
ก ่ อสร ้ า งศูนย ์พัฒนา เด็ ก เ ล็ก 
บ้านห้วยส้านแห่งใหม่ เนื่องจาก 
แ ต ่ เ ดิ ม ศู น ย ์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก 
บ้านห้วยส้านได้ใช้สถานที่ร่วมกับ 
โรงเรียน ตชด. ศึกษานารีนุสรณ์  
3 บ้านห้วยส้าน ท�าให้เกดิสภาพแวดล้อมแออดั ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน  
โดยด�าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่นี้ 
เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2562 

 นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้ปรับปรุงหลังคา ซ่อมแซมกระจก ปรับภูมิทัศน์ 
โดยรอบศูนย์ฯ และสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ให้กับ 
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็อืน่ๆ ในพ้ืนทีโ่ครงการ ได้แก่ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านสขุฤทยั  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองงาม เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับการเรียน 
ในระบบมอนเตสซอรี่ระดับอนุบาลต่อไป

 6.4 กำรปรับปรุงคุณภำพโรงเรียน
 โครงการฯ ได ้ด�าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล ้อมในโรงเรียน ตชด.  

ศึกษานารีนุสรณ์ 3 บ้านห้วยส้าน และโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม  
ให้มีความปลอดภัยและมีสภาพเหมาะสมต่อการเรียนการสอนเด็กนักเรียน  
ได้แก่ ตดิตัง้รางน�า้ฝน ปรบัปรงุระบบน�า้อปุโภคและบรโิภคในโรงเรยีน เสรมิคนัดนิ 
โดยรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ซึ่งอาจส่งผลเสียหาย 
ต่อโครงสร้างอาคารเรียน จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูกลุ่มโรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการ 
ร้อยใจรักษ์ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เคร่ืองเสียง  
และโทรทัศน์ เป็นต้น นอกจากน้ียังได้ด�าเนินการอบรม นิเทศ และติดตาม 
คณะผู้อ�านวยการและครูในการน�าการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีมาใช้
ในโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน
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เสริมคันดินโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม เพื่อป้องกันดินถล่ม

กิจกรรมค่ายเด็กใฝ่ดี

 6.5 กิจกรรมค่ำยเด็กใฝ่ดี
 โครงการฯ จัดกิจกรรมค่ายเด็กใฝ่ดีภาคฤดูร้อนตามหลักสูตรการพัฒนา 

การเรียนรู้นอกห้องเรียน  ให้กับเด็กเยาวชนอายุ 9 - 12 ปี และ 13 - 15 ป ี
ที่อาศัยอยู ่ในพื้นท่ี ซึ่งเป็นลูกหลานของเจ้าหน้าท่ีโครงการร้อยใจรักษ์  
จ�านวน 2 รุ่น รวม 68 คน ณ หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองค�า อ�าเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รู้จัก 
และเข้าใจคณุค่าอาชพีของผูป้กครองทีท่�างานกบัมลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ ฝึกฝนทกัษะ 
การคิดวิเคราะห์ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับ 
ยาเสพติด และส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ เช่ือมโยงความรู ้
และประสบการณ์ผลกระทบผ่านประสาทสัมผัสทางกาย เรียนรู ้สาเหตุ
และผลกระทบของสิ่ ง เสพติดในสังคมโลก เ รียนรู ้ผ ่านการลงมือท�า 
และเกิดประสบการณ์จริง รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ส่ิงเสพติดท่ีเกิด 
ผลกระทบต่อชุมชน เป็นต้น
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▶ การด�าเนินงานที่ผ่านมา

 6.6 กำรสนับสนุนถุงยังชีพแก่เด็กนักเรียนยำกจน
 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน  

2563 โครงการฯ ได้สนับสนุน 

ถุงยังชีพให้แก ่เด็กนักเรียนที่ม ี

ฐานะยากจนจาก 3 โรงเรียนใน

พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์จ�านวน 

346 คน มูลค่ารวม 173,000 บาท 

เพื่อบรรเทาความล�าบากให้กับ 

ครอบครัวในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

7. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

 7.1. กำรอบรมท�ำเครื่องกรองน�้ำขนำดเล็ก
 เจ ้าหน ้าที่พัฒนาระบบน�้าของ 

โครงการฯ ร่วมกบัอาสาสมคัรพฒันา  

ได้จดัการอบรมการท�าเครือ่งกรองน�า้ 

ขนาดเล็กให้กับชาวบ้านในพื้นที่

โครงการฯ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ ์

ในการท�าเครื่องกรองน�้าให ้กับ 

ชาวบ้าน สอนวิธีการประกอบและ 

ให ้ค�าแนะน�าในการติดตั้ งและ 

การดูแลรักษาให้กับชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน�้าสะอาดส�าหรับอุปโภคบริโภค  

จ�านวน 1,018 เครื่อง

 นอกเหนือจากเครื่องกรองน�้าขนาดเล็กท่ีติดตั้งตามบ้านแล้ว โครงการฯ ยังได ้

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับสร้างถังกรองน�้าขนาด 2.8 ลูกบาศก์เมตร จ�านวน  

3 ถัง ภายในถังบรรจุวัสดุกรองต่อเข้ากับระบบส่งน�้า ตั้งอยู ่ในหมู ่บ้าน 

เมืองงามเหนือ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับน�้าจากฝายโดยตรง น�้ามีตะกอน 

และวัสดุปนเปื ้อนมาก โดยมีชาวบ้านเมืองงามเหนือเป็นผู ้ลงมือก่อสร้าง 

ภายใต้การก�ากับดูแลและแนะน�าอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ 

สนับสนุนถุงยังชีพแก่เด็กยากจน

อบรมชาวบ้านท�าเครื่องกรองน�้าขนาดเล็ก
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 7.2 กิจกรรมพ่นสำรเคมีป้องกันโรคระบำดโดยแมลง
 โครงการฯ ได้จัดซ้ืออุปกรณ์พ่น 

ควันก�าจัดแมลงพร้อมสารเคม ี

เพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาด 

น�าโดยแมลง โดยได้ด�าเนินการ 

ในบริเวณอาคารต่างๆ ภายใน 

แปลงเกษตรสาธิต และในบริเวณ 

หมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การ 

บริหารส่วนต�าบลท่าตอน

 7.3 กิจกรรม “อำสำท�ำดี”
 สืบเนื่องจากการส�ารวจข้อมูลต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการ พบว่ามีจ�านวนผู้ใช ้

ยาเสพติดเป็นจ�านวนมากในพ้ืนท่ีโครงการฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เล็งเห็นว่า 

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรและยั่งยืนน้ันไม่สามารถแก้ไข 

ได้ด้วยการปราบปรามซ่ึงเป็นมาตรการด้านอปุทาน (Supply Side) เพยีงอย่างเดยีว  

แต่ต้องด�าเนินการเพื่อลดความต้องการของฝั่งผู้ใช้หรือมาตรการด้านอุปสงค์  

(Demand Side) ควบคู่กันไปด้วย จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีทหาร ฝ่ายปกครอง  

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ�าเภอแม่อาย และสถาบันธัญญารักษ์ จัดกิจกรรม 

“อำสำท�ำดี รุ่นท่ี 1” โดยน�าผู้ติดยาเสพติดท่ีสมัครใจในการเลิกเสพยาด้วย 

ตนเอง เบื้องต้นจ�านวน 53 ราย เข้ามาท�างานร่วมกับโครงการฯ ในแปลงเกษตร 

สาธิต 75 ไร่ ควบคู่กับการดูแลบ�าบัดและฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ทหาร  

และแพทย์ เป็นระยะเวลา 60 วัน เพ่ือตัดวงจรการเสพยาเสพติดของผู้ใช้  

ให้โอกาสแก่ผู ้ที่ติดยาเสพติดกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ มีศักดิ์ศรีและคุณค่า 

ความเป็นมนุษย์ ได้รับการยอมรับจากสังคมอีกครั้ง โดยผู้ใช้ยาเสพติดเหล่านี ้

จะได้ฝึกทักษะอาชีพ มีงานท�าและมีรายได้สุจริตตลอดช่วงที่ท�างานร่วมกับ 

โครงการฯ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่ตรวจพบสารเสพติดในช่วงระยะเวลา 

ดังกล่าว

พ่นสารเคมีป้องกันโรคระบาด
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▶ การด�าเนินงานที่ผ่านมา

 ในระหว่างที่กลุ่มอาสาท�าดีอยู่ระหว่างการบ�าบัดฟื้นฟูนั้น โครงการฯ ร่วมกับ 

เจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ�าเภอแม่อาย และ 

สถาบนัธญัญารกัษ์ ได้ด�าเนนิการ “ล้างบ้าน ล้างใจ” ร่วมตรวจค้นหาและท�าลาย 

ยาเสพติดที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในบ้านของอาสาท�าดี และเตรียมความพร้อม 

ของครอบครัวและชุมชนในการต้อนรับเหล่าอาสาท�าดีกลับบ้านในฐานะผู้ชนะ 

ใจตนเอง ลดความเสี่ยงท่ีอาสาท�าดีจะกลับไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดอีกหลังจาก 

กลับไปยังชุมชนของตน 

 จากนั้น ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 อาสาท�าดีที่ผ่านการตรวจหาสารเสพติด 

ในร่างกายทัง้หมด 53 คน ได้รบัพระราชทานค่าแรงจากการท�างานในโครงการฯ  

จากสมเด็จพระเจ ้าลูกเธอ เจ ้าฟ ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจแก ่

อาสาท�าดีที่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ส�าเร็จ

สนับสนุนเคร่ืองนุ่งห่ม และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้อาสาท�าดี

 โครงการฯ ยังได้บูรณาการผลักดันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นผู้ด�าเนินการ 

จัดกิจกรรมอาสาท�าดีรุ ่นที่ 2 ณ กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนท่ี 334  

ต�าบลแม่อาย อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายผลกิจกรรมอาสาท�าด ี

ให้ครอบคลุมผู้ที่ติดยาเสพติดทั่วพื้นที่โครงการฯ โดยใช้หลักการ กระบวนการ  

และวิธีการด�าเนินกิจกรรมเช่นเดียวกับรุ่นท่ี 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นท่ี 2  
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จ�านวน 93 คน เป็นการแสดงให้เห็นถงึการบรูณาการการท�างานของทกุภาคส่วน 

อย่างแท้จริง โดยมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่การบ�าบัดไปจนถึง 

การส่งเสริมอาชีพด้วยการสนับสนุนทุนทั้งในรูปของวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์สัตว์  

และกองทุนต่างๆ เพื่อให้เหล่าอาสาท�าดีมีทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ 

ที่สุจริต ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับส่ิงผิดกฎหมายอีก ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

จะคอยตรวจติดตามอาสาท�าดีเหล่านี้ต่อไปอีก 940 วัน (รวมระยะเวลาในการ 

บ�าบัด ฟื้นฟู ติดตาม ทั้งสิ้น 1,000 วัน)

 ภายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมอาสาท�าดีทั้ง 2 รุ ่นแล้ว โครงการฯ ร่วมกับ 

ส�านักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ติดตามผลอาสาท�าดี รุ่นที่ 1-2  

รวม 146 คน โดยติดตามสภาพความเป็นอยู่ และสุ่มตรวจหาสารเสพติด  

พบว่ามีผู ้กลับไปเสพยาเสพติดซ�้าจ�านวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 15)  

และผู้ไม่เสพซ�้าจ�านวน 124 คน (คิดเป็นร้อยละ 85) โครงการฯ จึงมีแผน 

น�าอาสาท�าดีกลุ ่มที่ยังว่างงานจ�านวน 37 คนมาฝึกอาชีพด้านการเกษตร 

ภายในพื้นที่เช่า เพ่ือพัฒนาทักษะ และสร้างรายได้ ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียง  

ที่จะกลับไปยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยให้เข้ามาท�างานด้านการเกษตร 

ร่วมกับโครงการในพ้ืนท่ีที่จัดเตรียมไว้ และจะได้รับค่าตอบแทนจากการท�างาน 

เป็นข้าวสารควบคู่ไปกับการอบรมฝึกทักษะอาชีพ

 และจากการติดตามอาสาท�าดีอย่างต่อเน่ือง พบว่ายังมีอาสาท�าดีบางส่วน 

ที่ยังขาดทุนในการด�ารงชีวิต ที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพช�ารุดทรุดโทรม โครงการฯ  

จึงได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน พันธุ์สัตว์  

ตลอดจนสนับสนุนชุดข้าวสารและอาหารแห้งให้กับอาสาท�าดีท่ีมีฐานะยากจน  

จ�านวน 35 คน มูลค่ารวมท้ังส้ิน 127,240 บาท (มูลค่าประเมินเบื้องต้น)
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 7.4 กำรแก้ไขปัญหำเหำในชุมชน

 โครงการฯ ร่วมกับส่วนราชการ 

อ�าเภอแม่อาย ลงพื้นที่แก้ปัญหา 

เหาระบาดในโครงการร้อยใจรักษ์  

โดยโครงการฯ ได้สนับสนุนเตียง 

สระผมและแชมพูก�าจัดเหาแบบ 

ไม่ระคายเคืองศีรษะเพื่อใช้ในการ

ออกหน่วยสระผมเคลื่อนที่ มีหน่วยงานราชการร่วมกับกลุ่มสตรีเป็นผู้สระผม 

ให้กับชาวบ้าน โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าจัดและให้ความรู ้

ในการป ้องกันเหาเพื่อให ้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได ้ ในระยะยาว  

จากเดิมท่ีด�าเนินการโดยส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยส�านักงานสาธารณสุข 

อ�าเภอแม่อาย อสม. และกศน. อ�าเภอแม่อายเพียงอย่างเดียว

 จาการลงพื้นท่ีสระผมในโรงเรียนทั้งหมดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา 

ด�าเนนิการสระผมให้เดก็นกัเรยีนทัง้สิน้จ�านวน 1,101 คน และจากการตรวจสอบ 

ครั้งล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2563 พบว่ายังมีเด็กนักเรียนที่เป็นเหาอยู่ 241 คน  

(คิดเป็นร้อยละ 21) จากอัตราการเป็นเหาท่ียังสูงอยู่ จึงต้องติดตามดูแล 

อย่างใกล้ชิด จนกว่าจะสามารถควบคุมการระบาดได้ตามมาตรฐานของ 

หน่วยงานสาธารณสุข

 7.5 มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
 สื บ เนื่ อ งจากการระบาดของ 

โรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วง 

เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  

โครงการฯ ได้ออกมาตรการเพือ่ป้องกนั 

การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 

ดังกล่าวตามที่จังหวัดเชียงใหม ่

กิจกรรมสระผมให้นักเรียน

ด่านตรวจวัดอุณหภูมิ
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ได้ออกประกาศมาตรการควบคมุโรคตดิต่อ ด้วยการปิดท�าการตลาดนดัวนัองัคาร

และวันเสาร์ในกาดหลวงร้อยใจรักษ์เป็นการชั่วคราว ด�าเนินการพ่นยาฆ่าเช้ือ

ตามสถานที่ต่างๆ บริเวณตลาด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ในพื้นที่เป็นประจ�าทุกวัน หากพบว่าใครมีอาการไม่สบายจะให้หยุดพักอยู่บ้าน 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอลล์

ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่แปลงเกษตร 75 ไร่ และส�านักงานบริหารโครงการฯ

8. การกำาหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนำ้า

นอกจากโครงการฯ จะมีวัตถุประสงค์การพัฒนาให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

มีทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริต ท�าให้มีรายได้มั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้ว  

โครงการฯ ยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสามารถ 

อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยโครงการฯ จะร่วมกับหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี 

ในการจัดการสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้ใกล้เคียงกับ “ดอยตุงโมเดล”  

หรือรูปแบบการจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างการประกอบ 

อาชีพสร้างรายได้ของคนกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีประสบความส�าเร็จมาแล้วท่ี 

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพ้ืนที่โครงการอื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยในช่วง 

ที่ผ่านมา ได้เริ่มกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 8.1 กำรอบรมอำสำสมัครประชุมป้องกันไฟป่ำ  
 โครงการฯ ร่วมกับหัวหน้าสถานี 

พฒันาการเกษตรทีส่งูฯ ห้วยเมอืงงาม  

และสถานีควบคุมไฟป่าผ้าห่มปก  

ไ ด ้ จั ดการอบรมอาสาสมั ค ร 

ป้องกันไฟป่าให้กบัชาวบ้านในพ้ืนที่ 

โครงการร้อยใจรกัษ์จ�านวน 85 คน  

โดยบรรยายให้ความรู้และสาธิต 

วิธีการดับไฟป่าที่ถูกวิธี และสนับสนุนชุดอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับตัวแทนชุมชน 

ทั้ง 24 ชุมชนไว้ใช้งานในช่วงฤดูแล้งซึ่งมีโอกาสจะเกิดไฟป่ามากท่ีสุด

การอบรมอาสาสมัครประชุมป้องกันไฟป่า
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 8.2 กำรประชุมท�ำควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดกำรไฟป่ำโดยชุมชนและ 
 ขอบเขตรับผิดชอบของหมู่บ้ำน
 โครงการร่วมกบัหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี ได้แก่ ทหาร ต�ารวจ และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 

ได ้ จัดประชุมพูดคุยท�าความเข ้าใจกับผู ้น�าและคณะกรรมการหมู ่บ ้าน 

ในโครงการร้อยใจรักษ์ ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการไฟป่าโดยชุมชนและ 

เขตรับผิดชอบของหมู ่บ้าน ท้ังน้ีปัญหาท่ีพบในช่วงท่ีผ่านมาเกิดจากไม่มี 

การแบ่งเขตรับผิดชอบของหมู่บ้านอย่างชัดเจน ท�าให้เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นจึงไม่ม ี

ชาวบ้านออกมาช่วยกันดับไฟ ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานราชการซึ่งม ี

ก�าลังพลไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ไฟลุกลาม 

เป็นบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่โครงการฯ จึงเสนอให้มีการร่วมกันเดินแบ่งเขต 

รับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้านให้ชัดเจน 

แผนที่แสดงจุดไฟป่า ปี 2562-2563
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 จากปัญหาดังกล่าวท�าให้ทุกชุมชนตกลงให้ร่วมกันเดินส�ารวจแนวแบ่งเขต 

หมู่บ้านให้และจัดตั้ง “กองทุนไม่มีไฟป่ำ” ชาวบ้านจะต้องดูแลพ้ืนท่ีป่า 

ในเขตรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้านตลอดช่วงฤดูแล้ง หากไม่มีไฟไหม้จะได้รับ 

เงินสนับสนุนไร่ละ 10 บาท แต่ถ้าหากไฟไหม้จะถูกหักค่าสนับสนุนไร่ละ  

500 บาท โดยทั้ง 24 หมู่บ้านมีพื้นท่ีป่าท่ีต้องดูแลรวม 21,222 ไร่ ซึ่งในตลอด 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563 โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ 

และชุมชนในการเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นท่ีโครงการฯ โดยสนับสนุน 

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเข้าติดตามการท�าแนวกันไฟของชุมชน  

เข้าร่วมดับไฟป่า รวมทั้งสนับสนุนรถดับเพลิงเพื่อดับไฟป่าอีกด้วย

 สรุปพื้นที่เสียหายจากไฟป่าในฤดูแล้งปี 2563 พบจุดความร้อน (Hot Spot)  

จ�านวน 63 จุด ซ่ึงลดลงจากปีท่ีแล้ว 2 จุด พื้นท่ีเสียหายรวม 266 ไร่

 8.3 กำรปลูกป่ำสร้ำงแนวกันไฟ
 โครงการฯ ร่วมกับอาสาสมัคร

พฒันา ทหาร และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้  

ได้ร ่วมกันเดินส�ารวจแนวกันไฟ 

ของหมูบ้่านต่างๆ ในพืน้ทีโ่ครงการ 

ร ้อยใจรักษ ์  และได ้สนับสนุน 

กล ้างิ้ วดอกแดงและต ้นกล ้วย

จ�านวน 22,890 ต้นให้ชาวบ้าน 

ในพื้นที่ โครงการฯ น�าไปปลูก 

ในพื้ นที่ เขตแนวหมู ่บ ้ านเป ็น 

ระยะทางทั้งหมด 77.50 กิโลเมตร  

เ พื่ อ ท ด แ ท น พื้ น ที่ ที่ เ สี ย ห า ย 

จากไฟป่าในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา 

ตลอดจนเป็นแนวกันป้องกันไฟป่าต่อไปในอนาคต โดยง้ิวดอกแดงสามารถ 

สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้จากเก็บดอกไปขาย อีกท้ังยังช่วยปรับภูมิทัศน์ 

การปลูกป่าสร้างแนวกันไฟ
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ในพื้นที่ให้สวยงาม ส่วนต้นกล้วยสามารถใช้เป็นแนวกันไฟตามธรรมชาติ 

และสามารถใช้ประโยชน์จากผล ต้น ปลี ได้อีกด้วย โดยโครงการฯ ได้สนับสนุน 

สุกรน�้าหนัก 60 กิโลกรัมจ�านวน 1 ตัวเพื่อเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารให้กับ 

ชาวบ้านที่มาเข้าร่วมปลูกป่าได้ระยะทาง 1 กิโลเมตร

 8.4 กำรด�ำเนินโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำน 
 ของประเทศไทย
 โครงการฯ ได้ด�าเนินการส�ารวจป่าในพื้นท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ และประเมิน 

ค่ามวลชีวภาพของป่าแต่ละประเภทในพื้นท่ีโครงการฯ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ  

12,925 ไร่ ป่าดิบเขา 3,152 ไร่ และป่าสัก (ปลูก) 1,067 ไร่ รวมท้ังหมด 9 แปลง  

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ 

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction  

Program: T-VER) ซึ่งด�าเนินการโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

(องค์การมหาชน) มีจุดมุ ่งหมายเพื่อให้ชุมชนมีแรงจูงใจในการอนุรักษ์ป่า  

โดยสามารถขายคาร์บอนเครดิตจากป่า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในระยะยาว

 ปัจจบุนัยงัโครงการฯ ได้ด�าเนนิการ 

จัด ซ้ือ เครื่ อ ง มือและอุปกรณ  ์

ที่ จ� า เป ็นต ่อการวางแปลงป ่า  

เพื่ อนับจ� านวนต ้น ไม ้ ส� าหรับ 

หาค่าปริมาณคาร์บอนท่ีสามารถ 

กักเ ก็บได ้  และอยู ่ ในขั้นตอน 

การปรับปรุ งแผนที่ ภาพถ ่ าย 

ดาว เที ยม  และ จัดท� าแผนที ่

ความหนาแน่นของป่าเพื่อเตรียมการวางแปลงส�ารวจต่อไป

การส�ารวจป่าเพื่อประมวลค่าชีวภาพ
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9. การกอ่สรา้งอาคารเพ่ือสนบัสนนุการทำางานโครงการรอ้ยใจรกัษ์

 9.1 กำรก่อสร้ำงศนูย์ประสำนงำนพัฒนำเพือ่ควำมมัน่คงพ้ืนท่ีบ้ำนห้วยส้ำน 
 เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2561  

คณะอนุกรรมการกองทุนป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด ได้มีมติ 
ในที่ประชุม ครั้ งที่  12/2561  
อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ 
จัดต้ังศูนย์ประสานงานการพัฒนา 
เพื่อความมั่นคงพื้นที่บ้านห้วยส้าน  
ต�าบลท ่าตอน อ�าเภอแม ่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ 
ประสานงานระหว่างศนูย์ปฏบิตักิาร 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
กองทพัภาคที ่3 โดยศนูย์ปฏบิตักิาร 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กองก�าลังผาเมือง และหน่วยงาน 
ราชการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและติดตามความก้าวหน้าโครงการร้อยใจรักษ์  
อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจและติดตามสถานการณ์ยาเสพติด 
ในพื้นที่โครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านในพื้นท่ีด�าเนินการ 
ก่อสร้างศูนย์ประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงพืน้ทีบ้่านห้วยส้าน จนแล้วเสรจ็ 
เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2561 และได้ย ้ายกองก�าลังเข ้าประจ�าการใน 
ศูนย์ประสานงานฯ แห่งใหม่นี้ เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561

 9.2 กำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงเพื่ออบรมคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการฯ ได้ก่อสร้างอาคารเพ่ือรองรับการอบรมคณะจากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เพื่อใช้รองรับคณะศึกษาดูงานตามหลักสูตรอบรมและ
ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้แนวพระราชด�าริ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นร่วมกัน 
ระหว่างมลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ กับสถาบนัส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  
สบืสานแนวพระราชด�าร ิเพือ่ขยายผลแนวทางการด�าเนนิงานโครงการร้อยใจรกัษ์ 
ไปยังพื้นที่ชายแดนจังหวัดภาคเหนือท้ัง 19 อ�าเภอใน 4 จังหวัด

ศูนย์ประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง 

พื้นที่บ้านห้วยส้าน



โครงการร้อยใจรักษ์

100

 ปัจจุบันได้มีคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากพ้ืนท่ีเป้าหมายเข้ามาอบรม 
ณ สถานที่ดังกล่าวแล้วทั้งหมด 179 รุ่น 10,788 คน 

 9.3 กำรก่อสร้ำงหอประชุมฟักทอง
 โครงการฯ สร้างหอประชุมฟักทอง ส�าหรับเป็นส�านักงาน และมีห้องประชุม 

ส�าหรับคณะท�างาน ใช้ในการอบรมและสัมมนาของหน่วยงานภายใน หรือ 
คณะท�างานภาครฐัในระดับต่างๆ ทัง้ต�าบล อ�าเภอ จงัหวดั และประชาชนในพืน้ที่

 เพิ่ม 9.4 กำรก่อสร้ำงโรงรับซื้อผลผลิต
 โครงการฯ สร้างโรงรับซื้อผลผลิต เพ่ือเป็นศูนย์กลางผลผลิตของเกษตรกร 

ในพื้นที่ ทั้งการรับซื้อ รวบรวมผลผลิต คัดคุณภาพ บรรจุ และจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ต่อไป

10. การรบัเสดจ็สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้พัชรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทิราเทพยวด ีกรมหลวงราชสาริณสิีริพัชร  
มหาวชัรราชธดิา ทรงให้ความสนใจและตดิตามการด�าเนนิงานโครงการฯ อย่างใกล้ชดิ 
มาโดยตลอด และได้เสด็จฯ มายังพื้นท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ จ�านวน 7 ครั้ง 

โดยเสด็จคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 27 มกรำคม 2561 เพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่  
ทรงเยี่ยมชมส�านักงานโครงการ และทรงพบปะพูดคุยกับประชาชน 

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 เมษำยน 2561 เสด็จฯ ทรงเปิดระบบน�้าอุปโภคบริโภค  
ทีบ้่านเมอืงงามใต้ ห้วยส้าน และเมืองงามเหนือ ท่ีชาวบ้านในพ้ืนท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจกัน 
พัฒนามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ประทานลูกหมู  

การก่อสร้างอาคารรับรองคณะศึกษาดูงาน
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▶ การด�าเนินงานที่ผ่านมา

102 ตวัให้แก่ชาวบ้านยากจน เพือ่น�าไปขยายพนัธุส์ร้างรายได้เพิม่เติมให้แก่ครอบครวั  
จากนั้นทรงร่วมน�าเสนอแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาพื้นท่ีให้แก่ประชาชนท้ัง 4  
หมู่บ้านหลกั และ 20 หมู่บ้านย่อย พร้อมท้ังทรงเปิดโอกาสให้ชาวบ้านถามค�าถามและ 
แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่อีกด้วย 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

เสด็จฯ ติดตามความคืบหน้าโครงการ

ครั้งที่ 3 เมื่อวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561 เสด็จฯ ทอดพระเนตรความคืบหน้าในการ 
พัฒนาด้านการศึกษาและงานหัตถกรรม พระราชทานพันธุ์ไก่กระดูกด�า เป็ดไข่ และ 
เป็ดเทศ จ�านวน 1,020 ตัวแก่ชาวบ้านในพื้นท่ีโครงการฯ รับฟังการบรรยายเรื่อง 
การจดัการพืน้ทีใ่นแปลงเกษตรสาธิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ในพื้นที่ ทรงมีพระปฏิสันถารกับชาวบ้านเร่ืองความเปล่ียนแปลงในชีวิตหลังจาก
โครงการร้อยใจรักษ์เริ่มด�าเนินการในพื้นที่ และทรงรับฟังการบรรยายแนวความคิด 
เร่ืองการปรับภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ครัง้ที ่4 เม่ือวันท่ี 18 ตุลำคม 2561 ทรงบรรยายผลการด�าเนนิงานโครงการร้อยใจรกัษ์ 
ภายในรอบ 1 ปีให้กับหน่วยงานราชการทีม่าเข้าเฝ้ารบัเสดจ็ ทอดพระเนตรการท�างาน 
ของกลุ่มอาสาท�าดี ณ แปลงเกษตรสาธิตและศูนย์ประสานเพ่ือความมั่นคงพ้ืนท่ี 
บ้านห้วยส้าน ทรงรับฟังบรรยายเร่ืองการด�าเนินการด้านสาธารณสุขและการจัดท�า 
กฎระเบียบชุมชนในพื้นที่โครงการ และทรงมีพระปฏิสันถารกับกลุ่มชาวบ้านท่ีมา
รับเสด็จ
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ครั้งที่ 5 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 เสด็จฯ พระราชทานค่าแรงให้กับกลุ่ม 

อาสาท�าดีรุ่นที่ 1 จ�านวน 53 คนที่ผ่านการตรวจสารเสพติด ทรงร่วมเก็บดอกเก๊กฮวย 

ในแปลงเกษตรของโครงการ ทรงรบัฟังการบรรยายเรือ่งข้าวนาและทรงร่วมเก่ียวข้าว 

พันธุ์หอมมะลิร่วมกับชาวบ้านที่มารับเสด็จ จ�านวน 354 คน ทรงเยี่ยมชมตลาดชุมชน 

โครงการร้อยใจรักษ์ และทรงหารือเก่ียวกับการท�างานร่วมกับข้าราชการกระทรวง 

สาธารณสุขในประเด็นการบริการด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีและแนวคิดท่ีจะจัดตั้ง 

ศูนย์บ�าบัดผู้ติดยาเสพติด

ครัง้ที ่6 เมือ่วนัที ่3 กรกฎำคม 2562 เสดจ็ฯ ตดิตามการด�าเนนิงานโครงการร้อยใจรกัษ์  

พระราชทานบัตรสมาชิกโครงการร้อยใจรักษ์ให้กับตัวแทนหรือผู้น�าชุมชนในของ 

แต่ละหมู่บ้านในโครงการฯ ทรงรับฟังปัญหาและความต้องการ ตลอดจนรับฟัง 

ความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อโครงการ สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการท�างาน 

ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ เรื่องผลการบังคับใช้กฎระเบียบชุมชน ตลอดจน 

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชุมชนหลังจากท่ีโครงการร้อยใจรักษ์เข้ามา  

พระราชทานข้อคิดเห็นให้กับชาวบ้านผู้มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ รวมไปถึงทรงน�าเสนอ 

แผนงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ของโครงการฯ ซึ่งเป็นอาชีพหลัก 

ของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยพระองค์เอง 

และครั้งท่ี 7 เมื่อวันท่ี 26 ธันวำคม 2562 เสด็จฯ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านห้วยส้าน ทรงมีพระปฏิสันถารกับเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร 

ร่วมกับโครงการฯ เสด็จเยี่ยมชมกาดหลวงร้อยใจรักษ์ ทรงติดตามผลการด�าเนินงาน 

ของสถานีบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม และทรงรับฟังบรรยายสถานการณ์ 

ยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย - เมียนมา ณ ฐานปฏิบัติการทหารพรานบ้านสันต้นดู่

จากการที่สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอ เจ ้าฟ ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จทรงงานในพื้นที่โครงการ 

อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนั้น ได้สร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการฯ  

ข้าราชการในพื้นที่ ตลอดจนชาวบ้านในพื้นท่ีโครงการฯ ทุกหมู่เหล่า ในการท�างาน 

พัฒนาเพื่อไขแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป



07

การขยายผล
โครงการ
ร้อยใจรักษ์
น�ารูปแบบห้วยส้านโมเดลตามโครงการร้อยใจรักษ์ไปใช้ขยายผล  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเลือก ให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
เป็นการแก้ไขปัญหาการค้า และการล�าเลียงยาเสพติด  
โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณชายแดนภาคเหนือ

▶ การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
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 1. ทีม่าและความสำาคญัของการขยายผล
  โครงการร้อยใจรักษ์

จากการที่โครงการร้อยใจรักษ์ซึ่งเริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561  

สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันส้ัน เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ม.ร.ว.ดศินดัดา ดศิกลุ ประธานมลูนธิแิม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ จงึได้น�าเสนอ 

รูปแบบการท�างานของ “ห้วยส ้านโมเดล” ตามโครงการร ้อยใจรักษ์ ต ่อ  

พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในระหว่างรอรับเสด็จ 

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทิราเทพยวด ีกรมหลวงราชสาริณสิีริพัชร  

มหาวัชรราชธิดา เสด็จตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการฯ เป ็นคร้ังท่ี 3  

เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2561 และรฐับาลโดยกระทรวงยตุธิรรม เลง็เห็นว่าหมูบ้่านอืน่ ๆ   

ตามแนวชายแดนและพื้นที่ส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศก็มีลักษณะเดียวกัน จึงให้น�า 

รูปแบบห้วยส้านโมเดลตามโครงการร้อยใจรักษ์ไปใช้ขยายผล เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

ทางเลือก ให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นการแก้ไขปัญหาการค้าและการล�าเลียง 

ยาเสพติด โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือ 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ  

ได้รับมอบหมายให้ “สร้างคนและระบบการพัฒนา” จึงได้จัดท�าโครงการอบรม 

และฝึกปฏิบัติเพ่ือประยุกต์ใช้แนวพระราชด�าริ ในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาการค้าและ 

การล�าเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ 

หน่วยงานราชการ ผู้น�าท้องที่ ผู้น�าท้องถิ่น ฯลฯ โดยมุ่งหวังว่าหากภาคราชการ  

ผู้น�าท้องที่ ท้องถ่ิน ในพื้นที่เป้าหมายเกิดความเข้าใจ จะน�าแนวคิดนี้ไปด�าเนินการ 

ในพื้นท่ีที่ มีป ัญหาลักษณะเดียวกัน จะท�าให้ประชาชนในชุมชนท่ีเคยเข้าไป 

ยุ่งเกี่ยวได้ ลด ละ เลิกการค้า และการล�าเลียงได้ในท่ีสุด

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมสัญจรท่ีจังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561  

ได ้อนุมัติแผนปฏิบัติการด ้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ 
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แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) มีพื้นท่ีเป้าหมาย 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ  

19 อ�าเภอ 119 ต�าบล 47 หมู่บ้าน โดยมีความมุ่งหมายสูงสุดเพื่อสกัดก้ันยาเสพติด 

จากนอกประเทศ สร้างแนวป้องกันชายแดนท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  

7 มาตรการ โดยมาตรการที่ 6 การฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นมาตรการ 

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทางเลือก ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินการ 

ตามแผนฯ โดยแผนฯ ได้ก�าหนดให้น�าเอาโครงการร้อยใจรักษ์ไปขยายผลและ 

ขอให้โครงการร้อยใจรักษ์สร้างคนและระบบการพัฒนา

 2. การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
  ออกไปยังหมู่บ้านข้างเคียง

ในครัง้ที ่สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราช- 

สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งท่ี 4  

เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 ได้มีก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร 11 หมู่บ้านข้างเคียง 

โครงการร้อยใจรักษ์ ได้ทูล เกล้าฯ ถวายฎีกา เพื่อขอให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  

19 อำาเภอ ในเขต 14 จังหวัด
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ขยายผลการพัฒนาไปยังหมู่บ้านข้างเคียงโครงการร้อยใจรักษ์ 11 หมู่บ้านที่เหลือ  

ม.ร.ว.ดศินดัดา ดศิกลุ ประธานอนกุรรมการด�าเนนิงานระดบัพืน้ทีโ่ครงการร้อยใจรกัษ์  

จึงมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน 

แนวพระราชด�าริ และมูลนิธิรากแก้ว ซ่ึงเป็นองค์กรในเครือของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  

ท�าหน้าทีใ่นการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ในการพฒันาร่วมกบัภาคส่วนราชการต่าง ๆ   

ในพื้นที่เป้าหมาย โดยน�าเอาศาสตร์พระราชาหรือแนวพระราชด�าริมาประยุกต์ใช ้

ในการพัฒนา เร่ิมจากน�า้ ดนิ ป่า เกษตร (อาชพี) ส่ิงแวดล้อม และอืน่ ๆ  ตามองค์ความรู้  

6 มิติ ด�าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 3. ผลการดำาเนินงานในการขยายผล

3.1 การขยายผล 11 หมู่บ้านข้างเคียงโครงการร้อยใจรักษ์  

ตำาบลท่าตอน อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

• การขยายผลเกิดโครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กตามแนวพระราชด�าริ  

 37 โครงการ น�้าเพื่อการเกษตร 7 โครงการ พื้นที่การเกษตรรับประโยชน์  

 372 ไร่ ผู้รับประโยชน์ 92 ครัวเรือน น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 30 โครงการ  

 ผู้รับประโยชน์ 2,873 ครัวเรือน 

• โครงการตั้งอยู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป ่าลุ ่มน�้าแม่ฝาง 33 โครงการ  

 ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 4 โครงการ ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี 

 ตามมาตรา 19 เรียบร้อยท้ัง 37 โครงการ 

• งบประมาณด�าเนินการรวม 5,403,957 บาท แบ่งเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์  

 3,295,700 บาท (อบต.ท่าตอนจ่ายจริง) คิดเป็น 60.99% ค่าแรงราษฎรสมทบ  

 1,895,221 บาท (ที ่อบต.ประหยดัแทนค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา) คดิเป็น 35.07%  

 และสถาบันฯ สมทบเพิ่มเติม 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 213,036 บาท  

 คิดเป็น 3.94% 
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• รายได้ก่อนพฒันาระบบน�า้ 1,313,500 บาท เทียบกับรายได้หลังพัฒนาระบบน�า้  

 4,732,616 บาท เพิ่มข้ึน 3,419,116 บาท คิดเป็น 260% 

• เมื่อพัฒนาระบบน�้าแล้วเสร็จนั้นท้ัง 11 หมู่บ้าน โดยเฉพาะน�้าเพื่อการเกษตร 

 ได้ต่อยอดในด้านอาชีพการเกษตร การเพาะปลูกพืชท่ีครอบคลุมตลอดท้ังปี  

 ในด้านน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู ้ใช้น�้า  

 เพื่อดูแล ควบคุมและบ�ารุงรักษา เพื่อให้การใช้น�้าเกิดประโยชน์สูงสุด  

 ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน

• การประชุมคณะกรรมการน�้าแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป ็นประธาน  

 ม.ร.ว.ดศินดัดา ดศิกลุ ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ได้รายงานผลการด�าเนนิงาน 

 ขยายผลแหล่งน�า้ใน 11 หมูบ้่านข้างเคยีงท้ัง 37 โครงการ ให้นายกรฐัมนตรทีราบ  

 เพื่อเป็นแบบอย่างให้ อปท. ท่ัวประเทศท�าเหมือนต�าบลท่าตอน โดยจะมุ่งเน้น 

 ไปที่โครงการของกรมชลประทานท่ีได้ถ่ายโอนให้ อปท. ซึ่งมีบางโครงการ 

 เสียหายที่ต้องซ่อมแซมประมาณ 10,000 กว่าแห่งท้ังประเทศ

การพัฒนาระบบน�้าในพื้นที่ขยายผล 11 หมู่บ้านข้างเคียงโครงการร้อยใจรักษ์
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3.2 การขยายผลตามแผนปฏิบัติการด้ านการแก้ ไขปัญหา 

ยาเสพติดฯ 4 จังหวัด 19 อำาเภอ 47 หมู่บ้านชายแดนภาคเหนือ  

โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน 

แนวพระราชดำาริ “สร้างคนและระบบการพัฒนา” ให้ตำาบลและ 

อำาเภอเป้าหมายได้ขับเคลื่อนการขยายผลต่อไป 

หลักสูตรการอบรมและฝึกปฏิบัติ เพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชด�าริในพื้นที่ที่มีปัญหา

การค้าและการล�าเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ จ�านวน 2 หลักสูตร ตาม

ค�าสั่งคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชด�าริ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

หลักสูตรท่ี 1
การเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชด�าริ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน  

กลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จากบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการประจ�าต�าบล/อ�าเภอ กลุ่มที่ 2 ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิก อปท.  

ผู้น�าชุมชน และกลุ่มที่ 3 ผู้น�าชุมชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน โดยจะ 

ได้รบัฟังการบรรยายหลกัการพฒันาทางเลอืกในการด�ารงชวีติทีย่ัง่ยนื ฐานการเรยีนรู้  

4 ฐาน ในพื้นที่แปลงสาธิต 75 ไร่ การพัฒนาระบบน�้า เกษตรพอเพียง การท�าปศุสัตว์  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู ้ ท่ีเคยเก่ียวข้องกับยาเสพติด และบทบาทของ 

ภาคราชการกับการด�าเนินการโครงการร้อยใจรักษ์ และสรุปผลการเรียนรู้ 

หลักสูตรท่ี 2 
การฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา  
5 วัน 4 คืน กลุ่มเป้าหมาย คือ อปท.ท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตรท่ี 1 ครั้งละ 20 คน  
โดยจะปูพื้นฐานความรู้ สร้างความเข้าใจในหลักการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา 
และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ใช้กระบวนการ “นวด น้อม น�า” เพือ่ท�าความเข้าใจ 
ร่วมกัน การส�ารวจศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและศักยภาพของชุมชน การถ่ายทอด 
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และเติมเต็มความรู้ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประณีต การปลูกข้าวไร่ผลผลิตสูง  
ฝาย ระบบน�้า เครื่องสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการน�าเสนอโครงการเร่งด่วน  
(Quick win) โดยเชิญนายอ�าเภอและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาสรุปแนวทางในการ 
พัฒนาโครงการเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทิราเทพยวด ีกรมหลวงราชสาริณสิีริพัชร  
มหาวชัรราชธิดา ในคราวเสดจ็เป็นองค์ประธานการประชมุคณะอนกุรรมการด�าเนนิงาน 
ระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561  
ณ ศาลากลางจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยสถาบนัฯ ได้กล่าวถวายรายงานเก่ียวกับความก้าวหน้า 
ในการอบรมและฝึกปฏบิตัฯิ ทัง้ 2 หลกัสตูร สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตรัสว่า “ไม่มีทาง 
ทีจ่ะท�าโครงการคัดลอกเหมอืนกนัได้ทกุ ๆ  พืน้ท่ี เพราะว่ามนัไม่มหีนึง่รปูแบบทีเ่หมาะสม 
กับทุกที่ (One size fits all)” ท�าให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สถาบันฯ ปิดทองหลังพระฯ  
และมูลนิธิรากแก้ว ปรับเปลี่ยนการอบรมฝึกปฏิบัติจากการอยู่ประจ�าท่ีโครงการ 
ร้อยใจรกัษ์ เป็นหน่วยเคลือ่นทีอ่อกไปหาผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบตัใินพ้ืนท่ีของ อปท.ต่าง ๆ  

เพ่ือให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมหลังจากการฝึกปฏิบตัฯิ 5 วนั 4 คนื แล้ว การฝึกปฏบิตั ิ
ต้องมีโครงการเกิดข้ึน โดยใช้หลักคิด หลักการ แนวปฏิบัติท่ีได้จากการฝึกปฏิบัติฯ  
มาด�าเนินการโครงการโดยเน้นโครงการเร่งด่วน (Quick win) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
และความต้องการของประชาชนที่แท้จริง เพื่อสร้างศรัทธาของชาวบ้านในชุมชน  
เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ท�าง่าย เร็ว  
ใช้งบประมาณน้อย และเห็นผลชัดเจน โดยขณะน้ีมี 21  อปท. ท่ีผ่านการฝึกปฏิบัติฯ 
โครงการเกิดข้ึนแล้ว 31 โครงการ และขอสมทบงบประมาณเพิ่มเติมจากสถาบันฯ  
24 โครงการ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ และท่ียังด�าเนินการไม่เสร็จ เน่ืองจาก 
อยู่กระบวนการ 2 ประเภท คือ 1. การปรับปรุงแบบก่อสร้าง การประมาณการราคา  
ปร.4 และ 5 ซ่ึงอยู ่ในการดูแล ให้ค�าแนะน�าโดยโครงการชลประทานจังหวัด  
ที่ค�านึงถึงความม่ันคง แข็งแรง 2. อยู่ในกระบวนการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวน 
และอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงจะต้องรออธิบดีอนุมัติอนุญาตให้ใช้พื้นที่จึงจะสามารถ 

ด�าเนินโครงการได้
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 4. การสร้างบคุลากรผูร้บัผดิชอบหลกั
  ในการขยายผลโครงการร้อยใจรกัษ์
  ระดับตำาบล/หมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อน
  การพัฒนาทางเลอืกตามแผนปฏิบัติ
  การด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ 
  (พ.ศ.2562 - 2565)

มติที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข 

ป ัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565)  

วันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 จัดโดย ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกองทัพภาคท่ี 3  

ได้ก�าหนดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบเพ่ือประสานการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี ในการ 

ขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร ้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที ่

รวม 4 คน คือ 

1. ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต�าบล (Mr.AD1) 

2. อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2)

3. หัวหน้าชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (ชพส.) ของหน่วยทหาร (Mr.AD3) และ

4. เจ้าหน้าที่ประสานการพัฒนาประจ�าต�าบลของ ป.ป.ส. (Mr.AD4)

โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตรโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565)  

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ประสานการพัฒนาระดับต�าบล/หมู่บ้าน (Mr.AD 1 - 4) จ�านวน  

107 คน ระยะเวลา 16 วัน 15 คืน ในหลักสูตรจะมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการพัฒนา 

ตามศาสตร์พระราชา กระบวน การท�างานกับชุมชน ฐานการพัฒนา 4 ฐาน  

การประเมินศักยภาพชุมชน การใช้ข้อมูลพื้นท่ีในการประเมิน แผนท่ี ความส�าคัญ 
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ของข้อมูลจริง การใช้ Mobile Application ในการอ่านข้อมูลแผนท่ี กิจกรรมพัฒนา 

มิติน�้า กฎระเบียบชุมชนในการบริหารจัดการน�้า องค์ประกอบของการประเมิน 

ศักยภาพพื้นที่ในมติน�้าและความรู้เรื่องการบริหารจัดการน�้า แนวทางแผนพัฒนา 

ชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์ตามแนวพระราชด�าริ (พชร.) กฎระเบยีบในชมุชน แลกเปล่ียน 

ประสบการณ์การพัฒนากฎระเบียบชุมชน ความรู้เก่ียวกับด้านการเกษตร ปศุสัตว์  

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

ความรู้เรื่องสารเสพติด เทคนิคการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ (การเก็บ วิเคราะห์  

คืนข ้อมูล) เทคนิคการจัดท�าประชาคม การบูรณาการโครงการและแผน 

ในแผนปฏิบัติงานประจ�าปีของชุมชน อปท. อ�าเภอ และจังหวัด กระบวนการ 

ขออนุญาตใชพื้นที่ในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

หลังจากจบการฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประสานการพัฒนาระดับต�าบล/หมู่บ้าน (Mr.AD  

1 - 4) ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ประสานการพัฒนาในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะร่วมมือ 

กับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการขยายผลได้ตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้ต่อไป
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 5. แนวทางการขบัเคลือ่นการขยายผล 
  โครงการร้อยใจรักษ์

ขั้นตอนดําเนินงานการสํารวจข้อมูลฯ เพ่ือการจัดทําแผนชุมชน
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก ด้วยศาสตร์พระราชา และตําราแม่ฟา้หลวง
สําหรับหมู่บ้านเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565)

สํารวจข้อมูล
เศรษฐกิจสังคม

(สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ/ทีมอาสามัคร)

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

สํารวจข้อมูลกายภาพ

นําแผนหมู่บ้าน/ชุมชนไปสู่การปฏิบัติ เวทีคืนข้อมูล
ใช้ชาวบ้าน

วิเคราะห์ข้อมูล
(สถาบันการศึกษา)

จัดทําสรุปภาพรวม
ในรูปแบบตาราง
กราฟ/ภาพถ่าย

วิเคราะห์ข้อมูล
กายภาพนําเสนอ
ด้วยภาพถ่าย/
แผนที่ และอื่นๆ

ประชุมคณะกรรมการ
ระดับอําเภอ

เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
ก่อนจัดเวทีคืนข้อมูล

จัดทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยพัฒนาทุกมิติ

บันทึกข้อมูล

การสํารวจข้อมูล

ติดตามประเมินผล

Quick win + ปกติ

ดําเนินงานตามแผน

เพ่ิมมูลค่า
การท่องเที่ยว

ยาเสพติด/
หัตถกรรม

เกษตร/
ปศุสัตว์

การศึกษา/
สุขภาพ

ระบบน�า/ดิน/ป่า,
ส่ิงแวดล้อม
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โดยแนวทางการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ สามารถน�าไปประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทชุมชนและสภาพสังคมโดยรวมในพื้นท่ี โดยจะเริ่มต้นการ
ด�าเนินการต่อเมื่อมีการประชาคมราษฎร 80% ยอมรับการขยายผลโครงการร้อยใจ
รักษ์ ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 25 หมู่บ้าน จาก 47 หมู่บ้านเป้าหมายตามแผนฯ จะเริ่ม
ต้นได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ส่วนหมู่บ้านท่ีเหลือจะท�าความเข้าใจแก่ราษฎรก่อน
ที่จะด�าเนินการประชาคมในโอกาสต่อ ๆ ไป

การขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือก
ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือความยั่งยืน

ทีมภาคสนาม 3 มูลนิธิ + อสพ.
Mr.AD 1 + ชป. + Mr.AD 2

1. จังหวัด

2. อําเภอ

3. เทศบาล/อบต.

4. ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน

5. สํานักงาน ป.ป.ส.

6. มูลนิธิฯ/เอกชน

7. หน่วยงานตามแผน
 ปฏิบัติการฯ 
 (เบ็ดเสร็จ)

คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 

• ระเบิดจากข้างใน (>80%)
• ขอบเขตชัดเจน (ลุ่มน�า)
• พัฒนาทุกมิติตามภูมิสังคม
• ปัญหายาเสพติด

ข้อมูลทุติยภูมิ : ดําเนินการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากหน่วยงานในพ้ืนที่ เป้าหมาย/วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
คืนข้อมูล
เก็บข้อมูล : ลงพ้ืนที่สํารวจสภาพปัญหาและ
ความต้องการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ คืนข้อมูล 
จัดทําร่างโครงการ Quick win

โครงการเร่งด่วน (Quick Win)
ของหมู่บ้านที่เหลือทั้งตําบล
สร้างศรัทธา

ทําง่าย ทําเร็ว 
ใช้งบประมาณน้อย 
เห็นผลชัดเจน/วัดผล
มิติต่างๆ
(ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ประเพณ ีวัฒนธรรม
ความสุข และความยั่งยืน) 

ยั่งยืน : 
ตามศาสตร์พระราชา 
ต่อยอด : 
สู่การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
เสริมสร้างศักยภาพ : 
พัฒนามาตรฐาน 
คุณภาพผลผลิต/ 
(GAP เกษตรปราณีต) 
           +
พัฒนาศักยภาพขาวบ้าน 
โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้เลือก
(ดูงาน พูดคุยกับผู้ทําจริง อบรม)

พัฒนาคุณภาพชีวิต : 
พัฒนาด้านระบบน�า
สาธารณสุขพ้ืนฐาน
และการศึกษา

จัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของปัญหาและความต้องการของขุมขน 

แหล่งงบประมาณ 
6 แหล่ง 

1. ไม่ใช้งบประมาณ 
 (แรงงานจิตอาสา)
2. งบ อปท. 
 เทศบาล/อบต.) 
3. งบ Function 
 (งบตาม Agenda/
 งบปกติ)
4. งบพัฒนาจังหวัด
5. งบ ป.ป.ส. และ
 ความมั่นคง
6. งบมูลนิธิ/เอกชน
 และอื่นๆ

โครงการ 7 ประเภท
1. ชุมชนทําเอง/ขยายผล
2. อปท. ทําเอง
3. อปท. ร่วมกับป่าไม้/
 อุทยาน
4. ส่วนราชการทําให้ 
 (Function)
5. โครงการ/กิจกรรมตาม 5
 มาตรการตามแผนฯ 
 เบ็ดเสร็จ 
6. เอกชน/มูลนิธิฯ สนับสนุน
 วัสดุ อุปกรณ์
7. อื่นๆ

ต้องตอบโจทย์ “ชาวบ้านได้อะไร
(Area based approach)ติดตามและสนับสนุน

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ประเมินผล
และวางแผน
ต่อยอด/ขยายผล 

ปฏิบัติงานตามแผน

 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพ่ือการวางแผน

เร่งด่วน 

ไม่เร่งด่วน 

การพัฒนาทุกมิติจะเน้นเรื่องไหน ขึ้นอยู่กับภูมิสังคมและบริบทของสังคมนั้น 

วิเคราะห์ข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม/

การพัฒนาแบบองค์รวมทุกมิติ

แผนชุมชนที่ดี 

ระบบน�า ดิน ป่า สิ่งแวดล้อม

การศึกษา       สุขภาพ 

เกษตร

ยาเสพติด

หัตถกรรมอื่นๆ

เพ่ิมมูลค่า ท่องเที่ยว

ปศุสัตว์

แก้ไขปัญหาเรื่องน�า/
ปลูกทุกอย่างที่กิน
กินทุกอย่างที่ปลูก
“Save cost"

แบ่งปัน/รวมกันขาย
(พ่วงหลายๆ อย่าง
ไว้ด้วยกัน)

โครงการมิติอื่นๆ
ตามลําดับขั้น

1

2

3

4
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 6. การนำาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
  ดำาเนินงานระดับพ้ืนที่และ 
  คณะกรรมการอำานวยการ 
  โครงการร้อยใจรักษ์

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ  

ได้น�าเรื่องการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ เสนอต่อคณะอนุกรรมการด�าเนินงาน 

ระดับพ้ืนที่ ซ่ึงมี ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นประธานอนุกรรมการและคณะกรรมการ 

อ�านวยการโครงการร้อยใจรักษ์ ท่ีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน 

กรรมการฯ รวม 3 ครั้ง ดังนี้

รายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

ในระเบียบวาระที่  3.5 ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าโครงการประยุกต ์

ใช้แนวพระราชด�ารใินพืน้ท่ีทีมี่ปัญหาการค้าและการล�าเลยีงยาเสพตดิ บรเิวณชายแดน 

ภาคเหนือ (การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์) และในระเบียบวาระท่ี 5.2 ท่ีประชุม 

เห็นชอบในหลักการ การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ 

ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 

รายงานต่อคณะอ�านวยการฯ ครั้งที่ 1 /2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  

ในระเบียบวาระที่ 3.3 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ แผนแม่บทการขยายผลโครงการ 

ร้อยใจรักษ์และแผนด�าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานต่อคณะอ�านวยการฯครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2562  

ในระเบียบวาระที่ 3.1 ที่ประชุมรับทราบผลการด�าเนินงานการขยายผลการพัฒนา

โครงการร้อยใจรักษ์



บทสรุป
   

การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ เป็นการน�าเอาการพัฒนาทางเลือกด้วยศาสตร์ 

พระราชาและต�าราแม่ฟ้าหลวง ไปพฒันาในพืน้ทีห่มูบ้่านเป้าหมายตามแผนปฏบิตักิาร 

แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565)  

โดยโครงการร้อยใจรักษ์ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สถาบันฯ ปิดทองหลังพระฯ และ 

มูลนิธิรากแก้ว) เป็นหน่วยงานสร้างคนและระบบการพัฒนาให้หน่วยราชการ 

ทีเ่กีย่วข้องน�าไปด�าเนนิการ ทัง้นีใ้นระยะสามปีตามแผนปฏิบตักิารฯ พ.ศ. 2562 - 2565  

มีการก�าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนในจ�านวน 47 หมู่บ้าน 33 ต�าบล 19 อ�าเภอ  

4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา  

และจะเริ่มด�าเนินการตามกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริหรือศาสตร์ 

พระราชา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบตั้งแต ่

การเก็บข้อมูล น�าเข้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล คืนข้อมูลได้ในบางส่วน (ชาวบ้าน 

มีความพร้อม) ให้แก่ราษฎรเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง แล้วน�ามา 

จัดท�าโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเพ่ือเสนอของบประมาณ 

ด�าเนินการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้จะมีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นประจ�าทุกปี 

เพ่ือประเมินผลการพัฒนาและวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป

▶ บทสรุป
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