2564
รายงานประจำำ�ปีี

สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี หรืือ สมเด็็จย่่า
ทรงก่่อตั้้�ง มููลนิิธิแ
ิ ม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์
เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน 2515 โดยพระราชทานพระราชทรััพย์์ส่่วนพระองค์์ 100,000 บาท
เพื่่� อแก้้ปัญ
ั หา "เจ็็บ จน ไม่่รู้้�" ของประชาชน

พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิ ตร
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมให้้
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เป็็นนายกกิิตติิมศัักดิ์์� เมื่่�อปีี 2539 จนปััจจุุบััน
พระองค์์ยัังคงทรงงานสืืบทอดพระราชปณิิธานของสมเด็็จย่่าอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่� อสร้้างประโยชน์์ให้้กัับประชาชนและสร้้างแรงบัันดาลใจให้้คนรุ่่�นใหม่่
เป็็นพลเมืืองที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

สารจากประธานกรรมการ
นัับแต่่วิิกฤตการณ์์โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) เริ่่ม� ขึ้้น� เมื่่อ� เดืือนมกราคม ปีี 2563 ตลาดแรงงาน
ของประเทศไทยได้้รัับผลกระทบอย่่างรุุนแรงและต่่อเนื่่�อง
โดยเฉพาะช่่วงเดืือนกรกฎาคม-กัันยายน ปีี 2564 ที่่�อััตราการ
ว่่างงานสููงสุุดถึึง 8.7 แสนคนนัับจากการแพร่่ระบาดของ
โควิิ ด -19 โดยภาคที่่� ยัั ง ขยายตัั ว ได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง คืือ
ภาคเกษตรกรรมมีีการจ้้างงาน 12.7 ล้้านคน
สถานการณ์์ ก ารจ้้ า งงานของมูู ล นิิ ธิิ แ ม่่ ฟ้้ า หลวง
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ในปีีงบประมาณ 2564 สอดคล้้องกัับ
แนวโน้้มของตลาดแรงงานข้้างต้้น กล่่าวคืือ เกษตรกรในพื้้นที่
� ่�
โครงการของมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ จัังหวััดเชีียงราย เชีียงใหม่่
และน่่านมีีงานทำอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และไม่่ได้้รับั ผลกระทบเชิิงราย
ได้้มากนััก ในขณะเดีียวกััน มีีประชาชนที่่�เคยทำงานใน
เมืืองใหญ่่หรืือต่่างประเทศทยอยกลัับถิ่่�นฐาน แต่่ถืือเป็็น
สััดส่่วนน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับภาพรวม เช่่น โครงการพััฒนา
ดอยตุุง (พื้้�นที่่�ทรงงาน) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ จัังหวััด
เชีียงราย มีีประชาชนประมาณ 400 คนย้้ายกลัับมาในพื้้�นที่่�
เทีียบกัับประชากรในพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 11,496 คน ส่่วนในแง่่ของ
ตััวชี้้�วััดทางเศรษฐกิิจนั้้�น ถึึงแม้้รายได้้เฉลี่่�ยต่่อครััวเรืือนต่่อปีีลดลงประมาณร้้อยละ 14 แต่่เงิินออมเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 60 ส่่วน
โครงการร้้อยใจรัักษ์์ จัังหวััดเชีียงใหม่่นั้้�น รายได้้เฉลี่่�ยต่่อคนต่่อปีีเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 41 และเงิินออมเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7
ข้้อมููลจากการสำรวจเชิิงเศรษฐกิิจและสัังคมข้้างต้้น ถืือเป็็นหลัักฐานว่่าแนวพระราชดำริิของสมเด็็จพระศรีีนคริินทรา
บรมราชชนนีี “ช่่วยเขาให้้เขาช่่วยเหลืือตััวเองได้้” เพื่่�อให้้ชุุมชนมีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อความไม่่แน่่นอนของเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อมนั้้�นเกิิดผลเป็็นรููปธรรมแล้้ว
เมื่่�อวัันที่่� 18 ตุุลาคม 2564 มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ เผชิิญความสููญเสีียครั้้�งใหญ่่ เมื่่�อหม่่อมราชวงศ์์ดิิศนััดดา ดิิศกุุล
ประธานคณะที่่�ปรึึกษามููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ถึึงแก่่อนิิจกรรม
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2515 เป็็นต้้นมา หม่่อมราชวงศ์์ดิิศนััดดาเป็็นกำลัังสำคััญในการชัักนำภาครััฐ ภาคเอกชน เพื่่�อพััฒนาชีีวิิต
ความเป็็นอยู่่�ของชุุมชน ทำให้้มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ได้้รัับความไว้้วางใจจากรััฐบาลไทยและต่่างประเทศให้้นำประสบการณ์์
การดำเนิินงานไปขยายผลในต่่างประเทศ จนประเทศไทยเป็็นที่่�รู้้�จัักในฐานะต้้นแบบของแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนใน
ระดัับโลก
ในแง่่ของการบริิหารองค์์กรตลอด 49 ปีี หม่่อมราชวงศ์์ดิิศนััดดาเป็็นตััวอย่่างของการดำเนิินงานที่่�เน้้นชุุมชนเป็็น
ที่่�ตั้้�งเสมอ รากฐานที่่�หม่่อมราชวงศ์์ดิิศนััดดาได้้ก่่อร่่างและวางไว้้ จะเป็็นเข็็มทิิศนำทางให้้มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ มุ่่�งมั่่�นสร้้างผล
กระทบเชิิงบวกให้้ส่่วนรวมเสมอไป

ท่่านผู้ห
้� ญิิงบุุตรีี วีีระไวทยะ
ประธานกรรมการ
มููลนิิธิแ
ิ ม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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สารจากเลขาธิิการ

นายวิิรไท สัันติิประภพ
กรรมการ เลขาธิิการ และประธานกรรมการบริิหาร
มููลนิิธิแ
ิ ม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์

นัับตั้้�งแต่่ปีี 2515 มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวง ในพระบรม
ราชููปถัมั ภ์์น้อ้ มนำแนวพระราชดำริิของสมเด็็จพระศรีีนคริินทรา
บรมราชชนนีี เพื่่�อแก้้ปััญหาปััญหาพื้้�นฐานของประชาชนด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม ตอบโจทย์์ความต้้องการของ
ประชาชน และเห็็นผลเป็็นที่่�ประจัักษ์์ในหลากหลายพื้้�นที่่�
อย่่างไรก็็ดีี โจทย์์ของมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ในวัันนี้้�
ท้้าทายกว่่าเดิิม เนื่่อ� งจากในปีีที่ผ่่� า่ นมา ประเทศไทยและทั่่ว� โลก
กำลัังเผชิิญและฟัันฝ่่าปััญหาที่่�ทวีีความรุุนแรงขึ้้�นพร้้อมๆ กััน
โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากการระบาดของโควิิด-19
และวิิกฤตโลกรวน (Climate Change)
ปีี 2564 มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ จึึงนำประสบการณ์์งาน
พััฒนาที่่�ผ่่านมา มาปรัับใช้้ด้้วยการริิเริ่่�มโครงการใหม่่ๆ เพื่่�อ
พััฒนาผลลััพธ์์ต่่อชุุมชนให้้ตอบโจทย์์บริิบททางสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โครงการแรก คืือ การวิิจััยพืืช
เศรษฐกิิจมููลค่่าสููง เช่่น วานิิลลา เพื่่�อหาพืืชเศรษฐกิิจใหม่่ๆ
ที่่�มีีศัักยภาพในตลาด นอกเหนืือจากกาแฟและแมคคาเดเมีีย
เพื่่� อ ให้้ ชุุ ม ชนมีีทางเลืือกในการประกอบอาชีีพที่่� มั่่� น คง
ท่่ามกลางความท้้าทายในปััจจุุบััน
ส่่วนโครงการจััดการคาร์์บอนเครดิิตในป่่าเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ที่่�ดำเนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2563 เพื่่�อให้้ป่่าชุุมชนเป็็น
แหล่่งรายได้้ที่่�มั่่�นคงของชุุมชน และช่่วยแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงบริิษััทเอกชนสามารถซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตเพื่่�อชดเชย
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกของบริิษััทได้้ด้้วยนั้้�น ในปีี 2564 โครงการขยายขอบเขตการดำเนิินงานวางแปลงตััวอย่่างโครงการลด
ก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจฯ ร่่วมกัับตััวแทนป่่าชุุมชนรวมทั้้�งสิ้้�น 10,561 ไร่่ ในป่่าชุุมชน 8 แห่่ง ควบคู่่�กัับการบริิหารกองทุุน
ส่่งเสริิมอาชีีพและป้้องกัันไฟป่่าด้้วย
ธุุรกิิจเพื่่อ� สัังคมดอยตุุงก็็ปรับั แนวทางการดำเนิินงานให้้สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคและตลาดที่่เ� ปลี่่ย� นไป เช่่น
ผลิิตสิินค้้าคอลเล็็กชัันพิิเศษกัับแบรนด์์ระดัับโลกอย่่าง Onitsuka Tiger เปิิดตลาดออนไลน์์เชิิงรุุกสำหรัับทุุกหน่่วยธุุรกิิจ และ
ยกระดัับการทำงานเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถของธุุรกิิจ เป็็นต้้น
เมื่่อ� เดืือนตุุลาคม 2564 หม่่อมราชวงศ์์ดิศิ นััดดา ดิิศกุุล ประธานคณะที่่ปรึึ
� กษามููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถัมั ภ์์
ถึึงแก่่อนิิจกรรม นัับเป็็นความสููญเสีียครั้้�งใหญ่่ของมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ที่่�สููญเสีียผู้้�นำที่่�ทุ่่�มเทให้้องค์์กรและชุุมชนภายใต้้การ
ดำเนิินงานของมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ มาโดยตลอด
ผมในฐานะที่่�เข้้ารัับตำแหน่่งเลขาธิิการมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2564 จะเจริิญรอยตามหม่่อมราชวงศ์์
ดิิศนััดดา ดิิศกุุล ในการสืืบสานพระราชปณิิธานของสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี และสานต่่อวิิสััยทััศน์์ของมููลนิิธิิ
แม่่ฟ้้าหลวงฯ ในการพััฒนาศัักยภาพคนเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป
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คณะกรรมการ และคณะที่่�ปรึึกษา
มููลนิิธิแ
ิ ม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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คณะกรรมการมููลนิิธิแ
ิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ

1. ท่่านผู้้�หญิิงบุุตรีี วีีระไวทยะ
	ประธานกรรมการ
	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายวิิรไท สัันติิประภพ
กรรมการและเลขาธิิการ
	ประธานกรรมการบริิหาร
3. นายบรรยง พงษ์์พานิิช
กรรมการ
	ประธานคณะกรรมการธรรมาภิิบาล
4. นางสาวภาวนา เนีียมลอย
กรรมการและเลขานุุการ

5. คุุณหญิิงพวงร้้อย ดิิศกุุล ณ อยุุธยา
กรรมการ
6. หม่่อมหลวงดิิศปนััดดา ดิิศกุุล
กรรมการ
7. นายจิิทััศ ศรสงคราม
กรรมการ
8. นายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี
กรรมการ
9. นายมนููญ สรรค์์คุุณากร
กรรมการ
	ประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

10. ดร. กุุลภััทรา สิิโรดม
กรรมการ
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. นายพิิพัฒั พงศ์์ อิศร
ิ เสนา ณ อยุุธยา
กรรมการและเหรััญญิิก
12. นางสาวบุุรณีี รััชไชยบุุญ
กรรมการ

คณะที่่�ปรึึกษามููลนิิธิแ
ิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ
ประธานคณะที่่�ปรึึกษา

หม่่อมราชวงศ์์ดิิศนััดดา ดิิศกุุล

คณะที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิหาร

1. นายอภิิชน จัันทรเสน
2. นายอภิิราม จัันทรเสน
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ที่่�ปรึึกษา

1.
2.
3.
4.

นายอภิิลาศ โอสถานนท์์
นายฤกษ์์ ศยามานนท์์
นายสุุเมธ ตัันติิเวชกุุล
พลเอกแป้้ง มาลากุุล ณ อยุุธยา

5.
6.
7.
8.

นายนคร พงค์์น้้อย
นายอเล็็กซานโดร คาลวานี่่�
นายบุุญชอบ สุุทธมนััสวงษ์์
นางปััทมา เพชรเรีียง

วิิสััยทััศน์์
มููลนิิธิแ
ิ ม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์
มุ่่�งพััฒนาชุุมชน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และวััฒนธรรม
ตามหลัักการทรงงานของสมเด็็จย่่า
เพื่่� อสร้้างความสุุข ความยั่่�งยืืน และความมั่่�นคง

พัั นธกิิจ
ผลัักดัันให้้เกิิดการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนทางเศรษฐกิิจ
สัังคม วััฒนธรรม และสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการปฏิิบััติิการพััฒนา
การบููรณาการความร่่วมมืือ การให้้คำ�ำ ปรึึกษา การฝึึ กอบรม
และส่่งเสริิมให้้การพััฒนาตามตำำ�ราแม่่ฟ้า้ หลวง
เป็็นแนวทางพััฒนากระแสหลัักของประเทศไทย

เส้้นทาง
แม่่ฟ้า้ หลวง

2515

2516

2517

2515

2528

2516

2530

• สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีทรงก่่อตั้้ง�
“มููลนิิธิส่ิ ง่ เสริิมผลผลิิตชาวเขาไทย ในพระอุุปถััมภ์์
สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี”
• เปิิดร้้านจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์จากภููมิิปััญญาชาวไทยภููเขา
แห่่งแรกที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่
2517

•	จััดโครงการอบรมเยาวชนชาวไทยภููเขาในถิ่่�นห่่างไกล
ให้้มีีโอกาสเข้้ารัับการศึึกษาในโรงเรีียนที่่�จัังหวััดเชีียงราย
และเรีียนรู้้�การใช้้ชีีวิิตอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�น ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน
และสร้้างผู้้�นำชุุมชนจากการพัักอาศััยร่่วมกััน ณ
ไร่่แม่่ฟ้้าหลวง ตำบลรอบเวีียง อำเภอเมืืองเชีียงราย
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2528

2530

2531

•	มููลนิิธิส่ิ ง่ เสริิมผลผลิิตชาวเขาไทยฯ เปลี่่ย� นชื่่�อเป็็น “มููลนิิธิิ
แม่่ฟ้า้ หลวง ในพระราชููปถััมภ์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทรา
บรมราชชนนีี”
• สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีเสด็็จพระราชดำเนิิน
ไปทอดพระเนตรพื้้�นที่่�บริิเวณหน่่วยอนุุรัักษ์์ต้้นน้้ำ 31
ดอยตุุง เพื่่�อสร้้างที่่�ประทัับและพื้้�นที่่�ทรงงาน โดยมีี
พระราชดำรััสว่่า “ฉัันจะปลููกป่่าบนดอยตุุง” จึึงเป็็น
	จุุดเริ่่�มต้้นของโครงการพััฒนาดอยตุุง (พื้้�นที่่�ทรงงาน)
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ และพระตำหนัักดอยตุุง
2531

• รััฐบาลเริ่่�มโครงการปลููกป่่าเฉลิิมพระเกีียรติิ 9,900 ไร่่
เนื่่�องในวโรกาสที่่�สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี
เจริิญพระชนมายุุครบ 90 พรรษา

2532
2532

2533

2536

2535

• สร้้าง “สวนรุุกขชาติิแม่่ฟ้า้ หลวง (ดอยช้้างมููบ)” เพื่่อ�
รวบรวมและอนุุรักั ษ์์พันธุ์์�
ั ไม้้หายาก อาทิิ กุุหลาบพัันปีี
กล้้วยไม้้พื้น้� เมืือง และสร้้างงานให้้ชุมุ ชนในพื้้นที่
� แ่� นวตะเข็็บ
	ชายแดนไทย-เมีียนมาซึ่่ง� เคยเป็็นเส้้นทางลำเลีียงยาเสพติิด
•	ก่่อตั้้ง� ศููนย์์บำบััดยาเสพติิดที่่บ้้� านผาหมีี เพื่่อ� ให้้ผู้้�ติดิ ยา
	ประมาณ 500 คน กลัับคืืนสู่่�สัังคมได้้อย่่างมีีศัักดิ์์ศ� รีีและมีี
ทางเลืือกในการประกอบอาชีีพที่่สุ� จุ ริิตและมั่่น� คง
2536

• พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิตร และสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์ิ �
พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง เสด็็จ
พระราชดำเนิินมายััง สวนรุุกขชาติิแม่่ฟ้า้ หลวง (ดอยช้้างมููบ)
2533
โดยพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ล
• ก่่อตั้้�ง “ศููนย์์ส่่งเสริิมอาชีีพหััตถกรรมเพื่่�อฝึึกอบรมการ
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตรได้้พระราชทานชื่่�อจุุด
ทอผ้้าและเย็็บผ้้า” ปััจจุุบันั ใช้้ชื่่อ� ว่่า “ศููนย์์ผลิติ และจำหน่่าย
	ชมวิิวที่สู่� งู สุุดของเทืือกเขานางนอนว่่า “สิิริแิ ลเมีียนมา”
งานมืือ” โดยเปิิดร้้านจำหน่่ายสิินค้้าแห่่งแรกที่่�โครงการ
	พััฒนาดอยตุุงฯ ปััจจุุบัันคืือร้้าน “ดอยตุุงไลฟ์์สไตล์์”
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•	ก่่อตั้้�งบริิษััท นวุุติิ จำกััด เพื่่�อปลููกป่่าเศรษฐกิิจในพื้้�นที่่�
โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ เนื่่�องในวโรกาสสมเด็็จ
พระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีเจริิญพระชนมายุุครบ 90
พรรษา โดยมีีผู้้�ถืือหุ้้�น 6 บริิษัทั ได้้แก่่ สำนัักงานทรััพย์์สิิน
พระมหากษััตริิย์์ บริิษััท มิิตซุุยแอนด์์คััมปนีี (ไทยแลนด์์)
จำกััด ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำกััด (มหาชน) ธนาคาร
เอเชีีย จำกััด (มหาชน) บริิษััท เอื้้�อชููเกีียรติิ จำกััด และ
	ธนาคารซููมิโิ ตโม มิิตซุยุ แบงกิ้้ง� คอร์์ปอเรชั่่น� โดยผู้้�ถืือหุ้้�น
ไม่่รัับเงิินต้้นคืืน และให้้นำกำไรไปใช้้ในการพััฒนาสัังคม
และชุุมชนต่่อไป จึึงเป็็นการดำเนิินงานธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม
เต็็มรููปแบบแห่่งแรกของประเทศไทย

2535

9

2537

2538

2539

2537

• สร้้างโรงคั่่ว� กาแฟและโรงงานแปรรููปแมคคาเดเมีีย
เพื่่อ� ต่่อยอดการปลููกป่่าเศรษฐกิิจให้้ยั่่ง� ยืืน
2538

• เปิิดร้้านคาเฟ่่ดอยตุุงแห่่งแรกที่่โ� ครงการพััฒนาดอยตุุงฯ
	จัังหวััดเชีียงราย
2539

เส้้ นทางแม่่ฟ้า้ หลวง

• หลัังจากสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีสวรรคต
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิตร มีีพระมหากรุุณาธิิคุณรั
ุ บั มููลนิิธิิ
แม่่ฟ้า้ หลวงฯ ไว้้ในพระบรมราชููปถัมั ภ์์ และทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมให้้สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ทรงเป็็นนายกกิิตติมิ ศัักดิ์์จ� นปััจจุุบันั
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2541

• เริ่่ม� การพััฒนาการศึึกษาที่่โ� รงเรีียนบ้้านขาแหย่่งพััฒนา
ในพื้้นที่
� ่� โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ โดยใช้้การเรีียนการสอน
แบบทฤษฎีีสร้้างองค์์ความรู้้�ด้ว้ ยตนเอง (Constructionism)

2541

2543

2545

2543

• องค์์การเพื่่อ� การศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรมแห่่ง
สหประชาชาติิ (UNESCO) ยกย่่องสมเด็็จพระศรีีนคริินทรา
บรมราชชนนีีให้้เป็็น “บุุคคลสำคััญของโลก”
• โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ มีีรายได้้เลี้้ย� งตนเองจากการทำ
	ธุุรกิิจเพื่่อ� สัังคมภายใต้้แบรนด์์ดอยตุุง ที่่ป� ระกอบด้้วย 5
หน่่วยธุุรกิิจ ได้้แก่่ หััตถกรรม อาหารแปรรููป เกษตร คาเฟ่่
และท่่องเที่่ย� ว
2545

• เริ่่ม� โครงการ “ดอยตุุง 2” (2545-2547) ที่่ห� มู่่�บ้า้ นหย่่องข่่า
	รััฐฉาน สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา เป็็นโครงการแรก
	ของโครงการขยายผลต่่างประเทศ
• สำนัักงานยาเสพติิดแห่่งสหประชาชาติิและอาชญากรรม
(UNODC) มอบป้้ายติิดสิินค้า้ ที่่มีีต
� ราสััญลักั ษณ์์ UNODC
และข้้อความรัับรองว่่า “รายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์นี้้มี� ี
ส่่วนสนัับสนุนุ ให้้โลกปลอดจากยาเสพติิด”
• หม่่อมราชวงศ์์ดิศนั
ิ ดด
ั า ดิิศกุุล เลขาธิิการมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ
(ตำแหน่่งในขณะนั้้น� ) ได้้รับั เลืือกให้้เป็็นสมาชิิกคณะกรรมการ
อำนวยการ สำนัักงานยาเสพติิดแห่่งสหประชาชาติิและ
อาชญากรรม (UNODC) ในการประเมิินการพััฒนาทางเลืือก
(UNODC Steering Committee on Thematic Evaluation
on Alternative Development)

2546

2548

2546

2548

• พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หัวั (ขณะทรงดำรง
พระอิิสริิยยศที่่ส� มเด็็จพระบรมโอรสาธิิราชฯ
สยามมกุุฏราชกุุมาร) ทรงเป็็นประธานในพิิธีีเปิิด “หอฝิ่่น�
อุุทยานสามเหลี่่ย� มทองคำ”
• ร่่วมกัับมููลนิิธิสิ ยามกััมมาจล ดำเนิินโครงการปลููกป่่าถาวร
เฉลิิมพระเกีียรติิ (ปลููกป่่าแก้้จน) ที่่บ้� า้ นปางมะหััน ตำบล
เทอดไทย อำเภอแม่่ฟ้า้ หลวง จัังหวััดเชีียงราย โดยใช้้
หลัักการปลููกป่่าแบบปลููกเสริิม

2551

2549

• เริ่่�มโครงการ “ดอยตุุง 3” (2549-2555) ที่่�จัังหวััดบััลคห์์
สาธารณรััฐอิิสลามอััฟกานิิสถาน
• เริ่่�มโครงการ “ดอยตุุง 4” (2549-2553) ที่่�จัังหวััดอาเจะห์์
สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย
• ร่่วมกัับมููลนิิธิิชััยพััฒนาขยายพื้้�นที่่�ปลููกป่่าถาวร
เฉลิิมพระเกีียรติิไปยัังบ้้านปููนะ ตำบลเทอดไทย อำเภอ
แม่่ฟ้้าหลวง จัังหวััดเชีียงราย โดยใช้้หลัักการปลููกป่่า
แบบไม่่ปลููก
• กาแฟดอยตุุงได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนสิ่่�งบ่่งชี้้�ทางภููมิิศาสตร์์
(Geographical Indication) จากกรมทรััพย์์สินิ ทางปััญญา
กระทรวงพาณิิชย์์
2551

• ผลัักดัันให้้แนวทางการพััฒนาทางเลืือกในการดำรงชีีวิิต
	ที่่�ยั่่�งยืืนของประเทศไทยอยู่่�ในมติิของคณะมนตรีีเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งสหประชาชาติิที่่� 2008/16
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•	นำการเรีียนการสอนแบบมอนเตสซอรีี (Montessori) มาใช้้
	ที่่โ� รงเรีียนบ้้านขาแหย่่งพััฒนา ในพื้้นที่
� โ่� ครงการพััฒนา
ดอยตุุงฯ สำหรัับการศึึกษาช่่วงปฐมวััย เพื่่อ� พััฒนาให้้เด็็ก
เป็็นศูนย์
ู ก์ ลางการเรีียนรู้้� เตรีียมความพร้้อมพื้้น� ฐาน และ
	ปลููกฝัังอุุปนิสัิ ยั การเรีียนรู้้�
•	ร่่วมมืือกัับมููลนิิธิิ Japan International Friendship and
Welfare Foundation (JIFF) ตั้้ง� ศููนย์ฝึ์ กึ อบรมทางการแพทย์์
เพื่่อ� พััฒนาทัักษะให้้บุคุ ลากรแพทย์์ พร้้อมสนัับสนุุนด้า้ น
	อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์แก่่ประเทศสมาชิิกอนุุภาคกลุ่่�ม
แม่่น้้ำโขง 4 ประเทศ ได้้แก่่ ลาว เมีียนมา เวีียดนาม และไทย

2549

11

2552

2554

2552

• หม่่อมราชวงศ์์ดิศนั
ิ ดด
ั า ดิิศกุุล เลขาธิิการมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ
(ตำแหน่่งในขณะนั้้น� ) ได้้รับั เลืือกจาก Schwab Foundation
for Social Entrepreneurship ให้้เป็็นหนึ่่ง� ในผู้้�ประกอบการ
เพื่่อ� สัังคมดีีเด่่นสำหรัับภาคพื้้น� เอเชีียตะวัันออก และเอเชีีย
	ตะวัันออกเฉีียงใต้้ ประจำปีี 2552
• ร่่วมกัับมููลนิิธิปิิ ดิ ทองหลัังพระ สืืบสานแนวพระราชดำริิ
เริ่่ม� โครงการบููรณาการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาพื้้นที่
� จั่� งั หวััด
	น่่าน ตามแนวพระราชดำริิ (2552-2556) ครอบคลุุม 21
หมู่่�บ้า้ น 3 อำเภอ ในจัังหวััดน่่าน ได้้แก่่ อำเภอท่่าวัังผา
อำเภอสองแคว และอำเภอเฉลิิมพระเกีียรติิ
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• เริ่่ม� โครงการ “ดอยตุุง 5” (2554-2560) ที่่อ� ำเภอเยนัันชอง
ภาคมะกวย สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา
• เริ่่ม� ”โครงการกล้้า...ดีี”: ฟื้้น� ฟููคุุณภาพชีีวิติ ผู้้ป� ระสบภััย
อย่่างยั่่ง� ยืืน” ในพื้้นที่
� ่� 13 จัังหวััด ได้้แก่่ พิิษณุุโลก พิิจิติ ร
	นครสวรรค์์ อุุทััยธานีี ชััยนาท ลพบุุรีี สิิงห์์บุุรีี อ่่างทอง
พระนครศรีีอยุุธยา นครปฐม นครนายก ปทุุมธานีี และ
	นนทบุุรีี เพื่่อ� ฟื้้นฟู
� อู าชีีพให้้เกษตรกรหลัังน้้ำลดจากเหตุุการณ์์
	น้้ำท่่วมใหญ่่ในภาคกลางของประเทศ

2555

2556

2555

• เริ่่ม� โครงการ “ดอยตุุง 6” (2555-2560) ที่่จั� งั หวััดท่่าขี้้เ� หล็็ก
และจัังหวััดเมืืองสาด รััฐฉาน สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา
• สมััชชาใหญ่่สหประชาชาติิรับั “แนวปฏิิบัติั สิ ากลว่่าด้้วยการ
พััฒนาทางเลืือก” ซึ่่ง� เริ่่ม� ต้้นจากการประชุุม ICAD ที่่โ� ครงการ
	พััฒนาดอยตุุงฯ ในปีี 2554 ว่่าเป็็นแนวทางการดำเนิิน	
โครงการพััฒนาที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการแก้้ปััญหาและ
	ตอบโจทย์์ความต้้องการของชุุมชนได้้อย่่างแท้้จริิงและยั่่ง� ยืืน
2556

• เริ่่ม� “โครงการปลููกป่่า สร้้างคน บนวิิถีพี อเพีียง รัักษาต้้นน้้ำ
บรรเทาอุุทกภัยั จัังหวััดน่า่ น” (2556-2560) ครอบคลุุมพื้้นที่
� ่�
250,000 ไร่่ เพื่่�อต่่อยอดการ “ปลููกคน” ที่่�เริ่่�มดำเนิิน
โครงการตั้้ง� แต่่ปีี 2552
• ดำเนิินโครงการของสำนัักงานข้้าหลวงใหญ่่ผู้้�ลี้้�ภััยแห่่ง
สหประชาชาติิ (The United Nations High Commissioner
for Refugees: UNHCR) ในการสำรวจข้้อมููลผู้้�พลััดถิ่่น� ใน
	พื้้นที่
� พั่� กั พิิงชั่่ว� คราว 9 แห่่งตลอดแนวชายแดนไทย-เมีียนมา
ครอบคลุุมผู้้�พลััดถิ่่�น 130,000 คน เพื่่�อให้้ทราบข้้อมููล
	ประชากรปััจจุุบัันและความต้้องการในการดำรงชีีวิิตใน
อนาคต

2557
2557

2558

• มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้รับั รางวััลนิิเคอิิเอเชีีย (Nikkei Asia)
จากหนัังสืือพิิมพ์์และสำนัักข่่าวนิิเคอิิของประเทศญี่่�ปุ่่�น
ในฐานะองค์์กรยอดเยี่่�ยมของเอเชีียด้้านการพััฒนาชุุมชน
และวััฒนธรรม

2559

• กาแฟดอยตุุงได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนสิ่่�งบ่่งชี้้�ทางภููมิิศาสตร์์
(Geographical Indication) จากสหภาพยุุโรป
2559
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• ร่่วมกัับสำนัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึึกษาธิิการ เริ่่�มโครงการพััฒนาการ
2558
	จััดการเรีียนรู้้�สำหรัับเด็็กที่่�ไม่่ใช้้ภาษาไทยเป็็นภาษาแม่่
• สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
ให้้แก่่โรงเรีียนในตำบลเทอดไทย ตำบลแม่่สลองนอก
สยามบรมราชกุุมารีี มีีรัับสั่่ง� ในการประชุุมคณะกรรมการ 	ตำบลแม่่สลองใน และตำบลแม่่ฟ้า้ หลวง อำเภอแม่่ฟ้า้ หลวง
	มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ให้้โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ เข้้าไป
	จัังหวััดเชีียงราย โดยมีีเป้้าหมาย 26 โรงเรีียน ระหว่่าง
ผลัักดัันและพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาไทยในโรงเรีียน	
ปีี 2560-2564
ในอำเภอแม่่ฟ้า้ หลวง ซึ่่ง� เป็็นพื้นที่
้� ข้่� า้ งเคีียงโครงการพััฒนา • เริ่่�มดำเนิินการขยายการพััฒนาและจััดการระบบน้้ำใน
ดอยตุุงฯ
อำเภอแม่่ฟ้้าหลวง
• ร่่วมกัับมููลนิิธิปิิ ดิ ทองหลัังพระฯ จััดทำโครงการซ่่อมแซม
• ร่่วมมืือกัับรััฐบาลเยอรมัันและหน่่วยงานด้้านการพััฒนา
	ปรัับปรุุง เสริิมฝาย อ่่างเก็็บน้้ำและการส่่งน้้ำด้้วยระบบท่่อ
เยอรมััน (GIZ) ภายใต้้โครงการ “Global Partnership on
ในจัังหวััดน่่าน โดยมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ อบรมให้้ความรู้้�
Drug Policies and Development” (GPDPD) เพื่่�อให้้
และดููแลการดำเนิินงานซ่่อมแซมฝาย 663 ตััว ครอบคลุุม
คำปรึึกษาแก่่ประเทศที่่�ประสบปััญหาการปลููกพืืชเสพติิด
	พื้้นที่
� ก่� ารเกษตร 100,000 ไร่่ กระจายอยู่่�ในแต่่ละอำเภอใน	
และอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	จัังหวััดน่่าน สร้้างรายได้้ให้้เกษตรกรเพิ่่ม� ขึ้้น� 600 ล้้านบาท
ต่่อปีี
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2561

• เริ่่�มโครงการความร่่วมมืือระหว่่างภาคเอกชนและมููลนิิธิิ
	ประกอบด้้วย มููลนิิธิิ 4 มููลนิิธิิ ได้้แก่่ มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ
	มููลนิิธิปิิ ดิ ทองหลัังพระฯ มููลนิิธิริ ากแก้้ว และมููลนิิธิมั่่ิ นพั
� ฒั นา
ภาคเอกชน 10 บริิษัทั ได้้แก่่ บริิษัทั เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
จำกััด บริิษัทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกััด (มหาชน)
บริิษัทั เทสโก้้ โลตััส จำกััด บริิษัทั น้้ำตาลมิิตรผล จำกััด
บริิษัทั บางจาก คอร์์ปอเรชั่่น� จำกััด (มหาชน)
บริิษัทั ประชารััฐ รัักสามััคคีี (ประเทศไทย) จำกััด
บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์ จำกััด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิิชย์์
จำกััด (มหาชน) ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำกััด (มหาชน)
และบริิษัทั ยููนิลีีิ เวอร์์ ไทยเทรดดิ้้ง� จำกััด เพื่่อ� บููรณาการ
การทำงานในพื้้นที่
� จ่� ริิง และผลัักดัันให้้เกิิดการทำงาน
	ร่่วมกัันเพื่่อ� การพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนตามแนวพระราชดำริิ
“ศาสตร์์พระราชา” และ “ตำราแม่่ฟ้า้ หลวง”

2562
หลัังจากเริ่่�มดำเนิินโครงการเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน 2560
ในพื้้�นที่่�ตำบลท่่าตอน อำเภอแม่่อาย จัังหวััดเชีียงใหม่่
• โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ประสบความสำเร็็จด้้านการ
บริิหารจััดการขยะภายในพื้้นที่
� โ่� ครงการพััฒนาดอยตุุงฯ
สามารถลดปริิมาณขยะที่่ไ� ปสู่่�บ่่อฝัังกลบได้้เป็็นศูนย์
ู ์
(Zero Waste to Landfill)
2562

• ร่่วมประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนแผนปฏิิบััติิการด้้าน
การแก้้ไขปััญหายาเสพติิดชายแดนภาคเหนืือแบบเบ็็ดเสร็็จ
(พ.ศ. 2562-2565) ร่่วมกัับศููนย์์อำนวยการป้้องกัันและ
	ปราบปรามยาเสพติิดแห่่งชาติิ กระทรวงยุุติิธรรม นำไปสู่่�
การขัับเคลื่่�อนแผนอย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีประสิิทธิิภาพ
• ร่่วมกัับสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาเปิิด “ฝายน้้ำเหมย”
	ณ เมืืองลิิน จัังหวััดท่่าขี้้เ� หล็็ก แก้้ปัญั หาน้้ำท่่วมและน้้ำแล้้ง
• ร่่วมกัับหน่่วยทัันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หัวั คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
2561
มหาวิิทยาลััย มููลนิิธิิปิิดทองหลัังพระฯ จัังหวััดยะลา และ
• สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติยิ าภา นเรนทิิราเทพยวดีี
กรมหลวงราชสาริิณีสิี ริิ พัิ ชั ร มหาวััชรราชธิิดา เสด็็จพระราช สำนัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดยะลา จััดโครงการคลิินิิก
ดำเนิินไปทรงตรวจเยี่่ย� มการดำเนิินงานโครงการร้้อยใจรัักษ์์ 	ทัันตกรรมเคลื่่�อนที่่�เฉลิิมพระเกีียรติิฯ ประจำปีี 2562

• นำผลิิตภััณฑ์์แฟชั่่�นของธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมแบรนด์์ดอยตุุง
คอลเลกชััน “Autumn/Winter 2018-2019” ร่่วมจััดแสดง
ในงานดีีไซน์์ระดัับโลก Milan Design Week 2019 ณ
กรุุงมิิลาน สาธารณรััฐอิิตาลีี เพื่่อ� เผยแพร่่การพััฒนาหััวข้อ้
“ผ้้าทอมืือไทยร่่วมสมััย” สะท้้อนวิิถีีหััตถกรรมชุุมชน
ดอยตุุง ด้้วยการสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์จากวััสดุุธรรมชาติิ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับสัังคม
จนเป็็นที่่�ยอมรัับในวงการแฟชั่่�นระดัับสากล
• นำผลิิตภััณฑ์์แฟชั่่�นของธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมแบรนด์์ดอยตุุง
	ที่่ไ� ด้้รับั รางวััล DEmark Award Winner 2019 ไปจััดแสดง
ในงาน “Thai Textile: A Touch of Thai” ภายใต้้
“โครงการเผยแพร่่ศิิลปวััฒนธรรมไทยในต่่างประเทศ”
เส้้นทางประเทศญี่่�ปุ่่�นจััดโดยกระทรวงวััฒนธรรม ร่่วมกัับ
หน่่วยงานรััฐและเอกชน
• กาแฟดอยตุุงได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนสิ่่�งบ่่งชี้้�ทางภููมิิศาสตร์์
(Geographical Indication) จากราชอาณาจัักรกััมพููชา

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์

	รัักษาและให้้ความรู้้�เรื่่�องสุุขภาพปากและฟัันแก่่ประชาชน
ในพื้้�นที่่�ฟรีี ณ อำเภอบัันนัังสตา จัังหวััดยะลา นัับเป็็น
การจััดโครงการฯ ในพื้้�นที่่� 3 จัังหวััดชายแดนใต้้เป็็นครั้้�ง
	ที่่� 2 โดยได้้รับั ความร่่วมมืือจากภาคส่่วนต่่างๆ เป็็นอย่่างดีี
• มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ร่่วมลงนามในบัันทึึกข้้อตกลง
ความร่่วมมืือกัับสำนัักงานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและ
	ภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน) หรืือ GISTDA ในงาน
“Thailand Space Week 2019” เพื่่อ� นำเทคโนโลยีีอวกาศ
และภููมิิสารสนเทศ มาใช้้ในการวางแผนและติิดตามผล
	พััฒนาพื้้�นที่่� ในโครงการพััฒนาต่่างๆ ของมููลนิิธิิฯ
• ดอยตุุงได้้รัับการประกาศให้้เป็็น 1 ใน 10 สุุดยอดแหล่่ง
	ท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรมของไทย โดยกระทรวงวััฒนธรรม
• ร่่วมจััดสััมมนาวิิชาการในหััวข้้อ “การพััฒนากระบวนการ
จััดการเรีียนรู้้�ภาษาไทย สำหรัับเด็็กที่่�ไม่่ใช้้ภาษาไทยเป็็น
ภาษาแม่่” ขึ้้น� เป็็นครั้้ง� แรก เพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�กระบวนการ
และทัักษะการเรีียนการสอนภาษาไทยในเด็็กประถมให้้มีี
	ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น จากประสบการณ์์จริิงของครูู
	ผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�จากโรงเรีียนต้้นแบบในพื้้�นที่่�โครงการ
	พััฒนาดอยตุุงฯ และโรงเรีียนขยายผลการพััฒนารวมทั้้�ง
	สิ้้�น 39 โรงเรีียน
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เส้้ นทางแม่่ฟ้า้ หลวง
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• มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ รัับประกาศนีียบััตรในฐานะองค์์กรที่่มีี�
	ส่่วนร่ว่ มในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (Greenhouse
Gas) ในภาพรวมของประเทศ ภายในงาน “ร้้อยดวงใจ
	ร่่วมใจลดโลกร้้อน” จััดโดยกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่ง� แวดล้้อม และองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
(องค์์การมหาชน) โดยพิิจารณาจากกิิจกรรมคาร์์บอน
	ฟุุตพริินต์์ขององค์์กรประจำปีี 2561 และกิิจกรรมชดเชย
คาร์์บอนเครดิิตเป็็นศูนย์
ู ใ์ นงานเปิิดร้้านคาเฟ่่ดอยตุุง สาขา
ราชพฤกษ์์เลานจ์์ ยููเอ็็น ประเทศไทย และในงานสีีสัันแห่่ง
ดอยตุุง ครั้้ง� ที่่� 6
• มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้รับั รางวััล Prime Minister’s Export
Award 2020 สาขา Best Design หม่่อมหลวงดิิศปนััดดา
	ดิิศกุุล ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ รัับมอบ
รางวััลจาก พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี
• มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้รับั Design Excellence Award
(DEmark) ประจำปีี 2563 รวม 4 รางวััล จากโครงการ
รางวััลสิินค้้าไทยที่่�มีีการออกแบบดีี โดยสำนัักส่่งเสริิม
	นวััตกรรมและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มเพื่่�อการค้้า กรมส่่งเสริิม
การค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์
• โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ได้้รับั รางวััล G Green Production
ระดัับดีีเยี่่�ยม จากกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

2564
• มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ร่่วมกัับ สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ภาคเอกชน และ
	ประชาชน พััฒนากลไกการจััดการคาร์์บอนเครดิิตในป่่า
เพื่่อ� การพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน “คุุณดูแู ลป่่า เราดููแลคุุณ” ใน
	ป่่าชุุมชน 16 แห่่ง 4 จัังหวััด ได้้แก่่ พะเยา เชีียงราย
เชีียงใหม่่ และแม่่ฮ่อ่ งสอน คาดมีีปริิมาณคาร์์บอนเครดิิต
รวม 392,220 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า ตลอดระยะ
เวลา 20 ปีี
2564

• มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ จััดทำโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
ภาคสมััครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)
ขึ้้�นทะเบีียนป่่าชุุมชนภายใต้้โครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
ภาคสมััครใจฯ ในปีี 2564 สำเร็็จ 8 แห่่ง คิิดเป็็นปริิมาณ
	ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�คาดว่่าจะลดหรืือดููดกลัับได้้ 5,500 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี
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ในปีีที่ผ่่� า่ นมา เป็็นปีีที่่� 49 ในการดำเนิินงานของมููลนิิธิิ
แม่่ฟ้้าหลวงฯ ซึ่่�งอยู่่�ในท่่ามกลางความผัันผวนของเหตุุการณ์์
ต่่าง ๆ ทั้้�งจากของโลกและภายในประเทศเช่่นเดีียวกัันกัับ
ประชาชนและทุุกหน่่วยงาน อย่่างไรก็็ตาม การดำเนิินงาน
ของมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ที่่มุ่่�� งสร้้างความเข้้มแข็็งแก่่ชุมุ ชนผ่่าน
ปณิิธานในการ “ปลููกคน ปลููกป่่า” ยัังมีีความก้้าวหน้้า มั่่�นคง
ทั้้�งในด้้านการพััฒนาชุุมชน เพิ่่�มศัักยภาพและประสิิทธิิภาพ
งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และที่่�สำคััญคืือการสร้้างนวััตกรรมใน
ด้้านอาชีีพบนพื้้�นฐานสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี
การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 และผลจากสภาวะ
โลกร้้อน เป็็นสองปััจจััยสำคััญที่่�ส่่งผลกระทบต่่อประเทศไทย
ในปััจจุุบัันและอนาคต เป็็นทั้้�งความท้้าทายและโอกาสของ
มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนคู่่�กัับ
งานสิ่่�งแวดล้้อมมาโดยตลอด

มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ มีีการดำเนิินงานในพื้้�นที่่�และ
โครงการสำคััญ ประกอบด้้วย 1. โครงการพััฒนาดอยตุุง (พื้้นที่
� ่�
ทรงงาน) อัันเนื่่อ� งมาจากพระราชดำริิ 2. โครงการร้้อยใจรัักษ์์
3. โครงการศึึกษาและพััฒนาการปลููกชาน้้ำมััน และพืืชน้้ำมััน
อื่่น� ๆ 4. โครงการแปรรููปป่า่ เศรษฐกิิจน่่าน 5. โครงการพััฒนา
ทางเลืือกเพื่่� อ ชีีวิิ ต ความเป็็ น อยู่่�ที่่� ยั่่� ง ยืืนไทย-เมีียนมา
6. มหาวิิทยาลััยมีีชีีวิิต 7. หอฝิ่่�น อุุทยานสามเหลี่่�ยมทองคำ
8. อุุทยานศิิลปะวััฒนธรรมแม่่ฟ้า้ หลวง และ 9. โครงการจััดการ
คาร์์บอนเครดิิตในป่่าเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ซึ่่�งเป็็นโครงการ
ที่่�ริิเริ่่�มใหม่่
ผลของการดำเนิินงานในพื้้�นที่่�และโครงการต่่าง ๆ
สามารถพิิ จ ารณาในมิิ ติิ ส ำคัั ญ ได้้ แ ก่่ เศรษฐกิิ จ ชุุ ม ชน
สภาพแวดล้้อม และนวััตกรรม ดัังนี้้�

1. ด้้านเศรษฐกิิจชุม
ุ ชน

มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ยัังคงมุ่่�งส่่งเสริิมอาชีีพทางเลืือกให้้แก่่ชุุมชนในทุุกพื้้�นที่่�ที่่�ปฎิิบััติิงานท่่ามกลางวิิกฤตโควิิด-19
ผลรายได้้และหนี้้สิ� นิ รวมของประชาชนใน 3 โครงการ ได้้แก่่ 1. โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ 2. โครงการร้้อยใจรัักษ์์ และ 3. โครงการ
ศึึกษาและพััฒนาการปลููกชาน้้ำมััน และพืืชน้้ำมัันอื่่�น ๆ ดัังนี้้�

พื้้� นที่่�

รายได้้

เปรีียบเทีียบ
กัับ
ปีี 2563

หนี้้�สิิน

เปรีียบเทีียบ
กัับ
ปีี 2563

โครงการพััฒนาดอยตุุง
(พื้้� นที่�่ทรงงาน) อัันเนื่่�อง
มาจากพระราชดำำ�ริิ

848,852,272 บาท

ลดลง
16.98%

272,206,219 บาท

เพิ่่� มขึ้้�น
30.74%

โครงการร้้อยใจรัักษ์์

275,792,556 บาท

เพิ่่� มขึ้้�น
46.96%

49,009,940 บาท

เพิ่่� มขึ้้�น
5%

โครงการศึึกษาและ
พััฒนาการปลููกชาน้ำำ��มััน
และพืืชน้ำำ��มัันอื่�่น ๆ

223,630,437 บาท

ลงลง
7.20%

43,353,178 บาท

เพิ่่� มขึ้้�น
9.77%

ลดลง 7.08%

เพิ่่� มขึ้้�น 23.84%
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รายได้้รวม
1,348.27 ล้้านบาท

หนี้้�สิินรวม
364.56 ล้้านบาท
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2. ด้้านสภาพแวดล้้อม

ปีี 2565 เป็็นหมุุดหมายสำคััญที่่�มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ จะเดิินหน้้าสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�ชดเชยการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ที่่�มีีการปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ การดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในปีี 2564 จึึงรณรงค์์ให้้บุุคลากรรวมถึึงกิิจกรรมทุุกส่่วน
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากนโยบายขององค์์กรใช้้พลัังงานทุุกประเภทให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด และมุ่่�งมั่่�นดำเนิินงานด้้านการจััดการขยะ
มููลฝอยแบบครบวงจรตามแนวคิิด Zero Waste หรืือการจััดการขยะเหลืือศููนย์์ ตามหลััก 4Rs คืือ Reduce, Reuse, Repair,
และ Recycle
ในปีีนี้้�ได้้ผลัักดัันให้้ชุุมชนในพื้้�นที่่�โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ จััดการขยะอย่่างถููกต้้องและเป็็นระบบ จนสามารถลด
ปริิมาณขยะสู่่�บ่่อฝัังกลบสำเร็็จตามเป้้าหมาย Zero Waste to Landfill โดยมีีปริิมาณน้้ำหนัักขยะลดลงจากปีี 2563 ร้้อยละ 63
และมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ สามารถจััดการขยะตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนได้้ถึึงร้้อยละ 94 ของขยะทั้้�งหมด พร้้อมขยายผล
สร้้างหมู่่�บ้้านต้้นแบบด้้านการจััดการขยะให้้มีีจำนวนมากขึ้้�น นอกเหนืือจากงานหลัักในการดููแลและเพิ่่�มความสมบููรณ์์
แก่่ผืืนป่่า
พื้้นที่
� โ่� ครงการพััฒนาดอยตุุงฯ สามารถบริิหารจััดการขยะไม่่ให้้ไปสู่่�บ่่อฝัังกลบได้้ 196 ตััน และนำขยะกลัับมาใช้้ประโยชน์์
ได้้ 21 ตััน นำน้้ำกลัับมาใช้้ได้้ 10,494 ลููกบาศก์์เมตร ลดการใช้้พลัังงานสิ้้�นเปลืืองจากปีี 2563 ได้้มากถึึง 490 ตัันน้้ำมัันดิบิ (TOE)
หรืือร้้อยละ 46.57
มาตรการต่่าง ๆ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมคิิดเป็็นมููลค่่าทางเศรษฐกิิจประมาณ 2.27 ล้้านบาท

โครงการพััฒนาดอยตุุง (พื้้� นที่�่ทรงงาน) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ

สิ่่�งแวดล้้อม
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ขยายผล

มููลค่่า
ทางเศรษฐกิิจ

•	จััดการขยะไม่่ให้้ไปสู่่�บ่่อฝัั งกลบ 196 ตััน เพิ่่� มขึ้้�น 32.24%
• ปริิมาณน้ำำ��ที่�่นำ�กลัั
ำ
บมาใช้้ใหม่่ 10,494 ลบ.ม. ลดลง 9.81%
• ปริิมาณการใช้้พลัังงานสิ้้�นเปลืือง 562 TOE ลดลง 46.57%
• ประสิิทธิิภาพความประหยััด 0.67 เพิ่่� มขึ้้�น 34%

• องค์์กรปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 3,928.17 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ลดลง 33.91%
•	จััดกิิจกรรมปล่่อยคาร์์บอนเป็็นศูนย์
ู ์ในงานสีีสัันแห่่งดอยตุุง จนเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน (Carbon Neutral Event)
•	กิิจกรรมต่่าง ๆ ช่่วยลดก๊๊าซเรืือนกระจก 271.81 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

• หมู่่�บ้้านต้้นแบบด้้านการจััดการขยะเพิ่่� มเป็็น 11 หมู่่�บ้้าน

•	รายได้้รวม 2,271,344 บาท จากการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยใช้้พลัังงาน
ทดแทนจากโซลาร์์เซลล์์ ปั๊๊�มความร้้อน พลัังงานชีีวมวล และถ่่านแมคคาเดเมีีย
	นำำ�น้ำ��กลัั
ำ
บมาหมุุนเวีียนใช้้ใหม่่ และจากการคััดแยกขยะ

3. ด้้านนวััตกรรม

ในการสืืบสานงาน “ปลููกคน ปลููกป่่า” มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ
มุ่่�งเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของงาน โดยเฉพาะในการ
พััฒนาสิินค้า้ เข้้าสู่่�ตลาดมููลค่่าสููง และการเพิ่่ม� ศัักยภาพในการ
สร้้างรายได้้แก่่ชุุมชน
ในปีีที่่�ผ่่านมา ผลผลิิตสารกาแฟพิิเศษในโครงการ
พััฒนาดอยตุุงฯ ออกสู่่�ตลาดเป็็นครั้้ง� แรก จนได้้ราคาผ่่านการ
ประมููลสููงสุุดถึงึ 6,650 บาทต่่อกิิโลกรััม เป็็นผลจากความพยายาม
ยกระดัับคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์กาแฟดอยตุุงให้้ครอบคลุุมตลาด
ในหลากหลายระดัับ ตลอดจนส่่งเสริิมศัักยภาพของโครงการ
พััฒนาดอยตุุงฯ ในภาวะการแข่่งขัันรุุนแรงในตลาดกาแฟ
ผลผลิิตจากกาแฟดอยตุุงยัังถููกนำมาพััฒนาแปรููรููป
เป็็นผลิิตภัณั ฑ์์อื่่น� ๆ ทั้้ง� กาแฟพร้้อมดื่่ม� กาแฟดริิป และกาแฟ
แคปซููล ตามทิิศทางความต้้องการของตลาด
นอกจากนี้้� แปลงทดลองปลููกวานิิลลาในโครงการวิิจัยั
พืืชมููลค่่าสููง ยัังเริ่่ม� เป็็นช่อ่ งทางรายได้้ใหม่่แก่่โครงการพััฒนา
ดอยตุุงฯ และชุุมชน โดยปััจจุุบัันมีีการปลููกวานิิลลาจำนวน
5,000 เสา และเตรีียมส่่งเสริิมให้้เกษตรกรดำเนิินการร่่วมปลููก
ตามมาตรฐานของโครงการวิิจัยั พืืชมููลค่่าสููง ในปีี 2566 ทำให้้
ดอยตุุงเป็็นแหล่่งผลิิตวานิิลลาคุุณภาพใหญ่่ที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�ง
ของประเทศ และเริ่่�มส่่งผลผลิิตออกสู่่�ตลาดได้้ในปััจจุุบััน
ผลผลิิตวานิิลลาในแปลงปลููกที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�นตามลำดัับ
นอกจากช่่วยลดการนำเข้้าจากต่่างประเทศในราคา 5,000
เหรีียญสหรััฐต่่อกิิโลกรััมแล้้ว วานิิลลาจากดอยตุุงยัังได้้รับั การ
ยอมรัับในตลาดญี่่�ปุ่่�นเป็็นอย่่างดีีอีีกด้้วย
นอกจากนี้้� กระแสการแก้้ไขปััญหาสภาพแวดล้้อม
ของโลก ที่่ต้� อ้ งการให้้ภาคการผลิิตมีีความรัับผิิดชอบต่่อปััญหา
วิิกฤตการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ จนมีีการกำหนดให้้
ภาคธุุรกิิจต้้องชดเชยคาร์์บอนในกระบวนการผลิิต ทำให้้เกิิด
ความต้้องการคาร์์บอนเครดิิตอย่่างมากจากภาคธุุรกิิจต่่าง ๆ

มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ซึ่่ง� ดำเนิินงานด้้านการพััฒนาคน
และป่่ามาอย่่างยาวนาน จึึงต่่อยอดความชำนาญการ โดย
พัั ฒ นา “โครงการจัั ดการคาร์์ บ อนเครดิิ ต ในป่่ า เพื่่� อ การ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน” ช่่วยให้้ชุุมชนขึ้้�นทะเบีียนป่่าชุุมชนภายใต้้
โครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (T-VER) สำเร็็จจำนวน 8 แห่่ง ในพื้้�นที่่�ป่่าชุุมชน
รวม 10,561 ไร่่ ครอบคลุุม 3 จัังหวััดภาคเหนืือ (พะเยา
เชีียงราย และแม่่ฮ่่องสอน) คิิดเป็็นปริิมาณคาร์์บอนเครดิิต
ที่่�จะได้้รัับราว 5,500 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี
และมีีป่่าชุุมชนอีีก 7 แห่่ง เตรีียมขึ้้น� ทะเบีียน T-VER ภายในปีี
2565 ซึ่่ง� คาดว่่าจะได้้ปริมิ าณคาร์์บอนเครดิิตเพิ่่ม� ขึ้้นอีี
� ก 2,300
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี
นัับเป็็นนวััตกรรมแรกในประเทศ ที่่�ผสมผสานการ
รัั ก ษาป่่ า ให้้ ก ลายอาชีีพใหม่่ ที่่� ยั่่� ง ยืืนแก่่ ชุุ ม ชน และผลิิ ต
คาร์์บอนเครดิิตให้้แก่่ประเทศไทย
พร้้อมวางแผนเตรีียมร่่วมมืือกัับกระทรวงทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (ทส.) ในการผลัักดัันกลไกนำป่่า
ชุุมชนและพื้้นที่
� ป่่� า่ อื่่น� ๆ ของ ทส.ขึ้้น� ทะเบีียนภายใต้้โครงการ
T-VER ซึ่่�งคาดว่่าจะได้้พื้้�นที่่�ป่่าที่่�สามารถผลิิตคาร์์บอนเครดิิต
ถึึง 1,000,000 ไร่่ ส่่งผลให้้ประชาชนได้้รัับประโยชน์์อีีกกว่่า
1,100 ชุุมชน และมีีปริิมาณคาร์์บอนเครดิิตรวม 300,000500,000 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี ภายในปีี 2565
เช่่นกััน
ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา จึึงเห็็นได้้ว่่ามููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ
สามารถนำประชาชนในพื้้นที่
� ด่� ำเนิินการผ่่านความยากลำบาก
มาได้้ ประชาชนมีีความมั่่�นคงทางอาชีีพและทางสัังคม และ
นวััตกรรมใหม่่ ๆ ของมููลนิิธิิจะยิ่่�งเพิ่่�มความยั่่�งยืืนแก่่การ
“ปลููกคน ปลููกป่่า” ให้้แก่่ประเทศไทยสืืบไป
รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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โครงการต้้นแบบ

โครงการพัั ฒนาดอยตุุง
(พื้้� นที่่� ทรงงาน)
อัันเนื่่� องมาจากพระราชดำำ�ริิ
ข้้อมููลพื้้� นฐาน
ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ
2531 - ปััจจุุบััน

พื้้� นที่่�โครงการ
91,779 ไร่่ (ตามการขออนุุญาตใช้้กัับกรมป่่าไม้้)
ครอบคลุุม 29 หมู่่�บ้้านบนเทืือกเขานางนอน
อำำ�เภอแม่่ฟ้า้ หลวง และอำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย

ผู้้�รัับประโยชน์์
1,721 ครััวเรืือน
ประชากร 11,496 คน

ความเป็็นมา

ปััญหาตั้้�งต้้น
1

2

3

4

5

ร้้อยละ 70 ของ
ประชาชนในพื้้� นที่�่
ไม่่มีีสััญชาติิ

เขาหััวโล้้นจาก
การถางป่่าและ
ทำำ�ไร่่หมุุนเวีียน

ไม่่มีีสาธารณููปโภค
พื้้� นฐาน ชาวบ้้าน
ยากจน รายได้้ต่่อคน
ต่่อปีีอยู่่�ที่่� 3,772 บาท

กองกำำ�ลััง
ติิดอาวุุธในพื้้� นที่�่

มีีการปลููก ค้้า
และเสพสิ่่�งเสพติิด
รวมไปถึึง
การค้้ามนุุษย์์
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ความยากจน และความไม่่รู้้�” โดยยึึดคนเป็็นศูนย์
ู ก์ ลาง ส่่งเสริิม
ความก้้าวหน้้าทางเศรษฐกิิจที่่ส� มดุุลกัับความมั่่น� คงทางสัังคม
และความสมบููรณ์์ทางธรรมชาติิ ด้้วยการพััฒนาสาธารณููปโภค
พื้้�นฐาน สร้้างงานสร้้างอาชีีพที่่�หลากหลายและเหมาะสมกัับ
ภููมิิสัังคม พััฒนาทัักษะความรู้้�ในการประกอบอาชีีพตลอด
ห่่วงโซ่่มูลู ค่่า ฟื้้นฟู
� ธู รรมชาติิ และพััฒนาการศึึกษาของเยาวชน
โดยใช้้ “ธุุรกิิจเพื่่อ� สัังคม” (Social Enterprise) ภายใต้้แบรนด์์
ดอยตุุง (DoiTung) เป็็นกลไกในการสร้้างรายได้้ที่่�มั่่�นคง
ในระยะยาวให้้ชุมุ ชน เน้้นการใช้้วัตถุ
ั ดิุ บิ จากธรรมชาติิ คุุณภาพดีี
ต่่อยอดจากภููมิปัิ ญญ
ั าท้้องถิ่่น� และผลิิตด้ว้ ยความประณีีตใส่่ใจ
โดยแบ่่งหน่่วยธุุรกิิจออกเป็็น 5 หน่่วย ได้้แก่่ หััตถกรรม เกษตร
อาหารแปรรููป คาเฟ่่ และการท่่องเที่่ย� ว
ผลการดำเนิินงานพััฒนาทางเลืือกที่่ผ่� า่ นมาประสบผล
สำเร็็จเป็็นที่ย่� อมรัับในระดัับนานาชาติิ และกลายเป็็นโครงการ
ต้้นแบบนำไปขยายผลการพััฒนาสู่่�ชุมุ ชนอื่่�น ๆ ที่่ป� ระสบปััญหา
ในหลาย ๆ ประเทศ ได้้แก่่ สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา
สาธารณรััฐอิิสลามอััฟกานิิสถาน และสาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย

เป็็นโครงการต้้นแบบการพััฒนาทางเลืือกในการดำรง
ชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน ภายใต้้การดำเนิินงานของมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ
ก่่อตั้้ง� เมื่่อ� ปีี 2531 โดยสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี
จากพระราชปณิิธาน “ฉัันจะปลููกป่่าบนดอยตุุง” เพื่่อ� แก้้ไขปััญหา
คุุณภาพชีีวิติ พร้้อมฟื้้นฟู
� ทู รััพยากรธรรมชาติิ ในอดีีตดอยตุุงอยู่่�
ในพื้้นที่
� ส่� ามเหลี่่ย� มทองคำ แหล่่งค้้ายาเสพติิดอัันดับั หนึ่่ง� ของ
โลกในขณะนั้้น�
เมื่่�อเริ่่�มดำเนิินโครงการพบว่่า ป่่าถููกบุุกรุุกทำลาย
กลายเป็็นภููเขาหััวโล้้น ชุุมชนมีีสภาพความเป็็นอยู่่�ยากจน
แร้้นแค้้น ไม่่มีีสาธารณููปโภคขั้้นพื้
� น้� ฐาน ขาดโอกาสทางการ
ศึึกษาและประชากรส่่วนใหญ่่เป็็นคนไร้้สัญช
ั าติิ อีีกทั้้ง� ยัังมีีกอง
กำลัังควบคุุมพื้้นที่
� ่� ส่่งผลให้้ชาวบ้้านต้้องหาทางรอดด้้วยการ
ประกอบอาชีีพผิิดกฎหมาย เช่่น ทำไร่่หมุุนเวีียน ปลููกฝิ่่น� ค้้า
ยาเสพติิด และค้้ามนุุษย์์
สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีทรงเล็็งเห็็นว่่า
รากเหง้้าของปััญหาเหล่่านี้้� คืือ “ความยากจน และ การขาด
โอกาส” จึึงแก้้ไขปััญหาพื้้น� ฐานอย่่างรอบด้้าน ทั้้ง� “ความเจ็็บป่่วย

23

ผลจากการพัั ฒนา: ชาวบ้้านได้้อะไร?
ป่่าเศรษฐกิิจ

สิ่่�งแวดล้้อม: การใช้้ประโยชน์์พื้้� นที่�่โครงการ

ที่่�อยู่่�อาศััย

(กาแฟ แมคคาเดเมีีย ชา ไม้้ผล)

33,758 ไร่่

3,190 ไร่่

17.5%

พื้้� นที่�่ทั้�้งหมด 91,779 ไร่่
ป่่าอนุุรัก
ั ษ์์ 60,816 ไร่่

ป่่าใช้้สอย 3,466 ไร่่

66.3%

0.6%

พื้้� นที่่�ทำำ�กิิน 8,259 ไร่่

3.8%

8.9%

0

34,019
71,182
135,192
115,736
89,191
143,021

200,000

19,190
50,689
125,085
122,356
117,367
158,197

400,000

87,948
188,400

600,000

77,970
140,066
193,500
188,018
170,496
184,020

593,415
576,253
576,336
493,232

เศรษฐกิิจ: เปรีียบเทีียบรายได้้ รายจ่่าย หนี้้�สิิน และเงิินออม ต่่อครััวเรืือน (บาท/ครััวเรืือน/ปีี)

2536 2546 2561 2562 2563 2564

2536 2546 2561 2562 2563 2564

2536 2546 2561 2562 2563 2564

2536 2546 2561 2562 2563 2564

รายได้้

รายจ่่าย

หนี้้� สิิน

เงิินออม
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จากปััญหาตั้้�งต้้นที่�่ชาวบ้้านยากจนมีีรายได้้ 3,772 บาทต่่อคนต่่อปีี โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ สามารถแก้้ปััญหาดัังกล่่าว สร้้างรายได้้เพิ่่� มขึ้้�นเป็็น
90,895 บาทต่่อคนต่่อปีี ในปีี 2564

สัังคม: โอกาสทางการศึึกษาของคนในชุุมชน
โอกาสทางการศึึกษา
ไม่่ได้้รับ
ั
การศึึกษา

60

45.5%

30.5%

25.2%

30

12.1%
ได้้รับ
ั
การศึึกษา

69.5%

ปริิญญาตรีี
และ
สููงกว่่า

3.6%

3.3%

0

ระดัับ
อนุุปริิญญา
/ปวส.

ระดัับ
มััธยม
ศึึกษา

ระดัับ
ประถม
ศึึกษา

อนุุบาล/
ศููนย์์พััฒนา
เด็็กเล็็ก

เปรีียบเทีียบการเกิิดไฟป่่า
4,000

เสีียหาย

3,000

2.94%

3,147 ไร่่

2,000

เสีียหาย

2,166 ไร่่

2.02%

เสีียหาย

1,816 ไร่่
1.70%

เสีียหาย

228 ไร่่

1,000

0.21%

0
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ระดัับการศึึกษา

ปีี 2540

ปีี 2560

เสีียหาย

7 ไร่่

เสีียหาย
0%
ปีี 2561

0.006%
ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

การดำำ�เนิินงานในปีี 2564

1. แบรนด์์ดอยตุุง
1.1 การออกแบบเพื่่� อความยั่่�งยืืน

มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ มุ่่�งอนุุรัักษ์์งานหััตถกรรมชุุมชนและส่่งเสริิมการพััฒนาฝีีมืือแรงงานท้้องถิ่่�น เพื่่�อสร้้างอาชีีพและ
รายได้้ที่่�ยั่่�งยืืน ผ่่านการสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ โดยนำภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิมของเครื่่�องแต่่งกายและวิิถีีชีีวิิตของชนเผ่่าบนดอยตุุงมา
ผสมผสานกัับงานออกแบบที่่ทั� นั สมััย โดยคำนึึงถึงึ ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมตลอดกระบวนการผลิิต ตั้้ง� แต่่แนวคิิดการออกแบบ
ที่่�ไม่่ใช้้ทรััพยากรใหม่่ในการสร้้างชิ้้�นงาน แต่่เลืือกนำวััสดุุเหลืือใช้้จากกระบวนการผลิิตกลัับมาใช้้ใหม่่อย่่างคุ้้�มค่่า เพื่่�อลดของ
เสีียจากกระบวนการผลิิตให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุด
แบรนด์์ดอยตุุงคว้้ารางวััลการออกแบบ
เพื่่� อความยั่่�งยืืน

มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้รับั รางวััล PM Export Award 2021
(Prime Minister’s Export Award) สาขา Best Design กลุ่่�มความ
คิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์แฟชั่่�นเครื่่�องแต่่งกาย
จากผลิิตภัณั ฑ์์ชื่่อ� “Re-Pleats-Plastic : Pha Khao Ma” ซึ่่ง� รางวััล
ดัังกล่่าวเป็็นรางวััลสููงสุุดของรััฐบาลที่่�มอบให้้แก่่ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
ส่่งออกที่่�มีีความโดดเด่่น
เเรงบัันดาลใจมาจากผ้้าขาวม้้า ผ้้าทอพื้้น� เมืืองเอกลัักษณ์์
ท้้องถิ่่�นไทย ผ้้าสารพััดประโยชน์์ที่่�ใช้้ในวิิถีีชีีวิิตคนไทยมาเเต่่
โบราณ โดยนำลายเส้้นกราฟิิก เเละตารางหมากรุุกรููปแบบต่่าง ๆ
มาผสมผสานเข้้าด้้วยกััน รวมถึงึ การใช้้สีีสันั สดใสสะดุุดตาของผ้้า
ขาวม้้าเป็็นเเนวความคิิดหลัักในการออกเเบบผ้้าทอมืือ โดย
ประยุุกต์์เข้้ากัับแนวคิิดการออกแบบแฟชั่่�นอย่่างยั่่ง� ยืืน เช่่น เส้้นใย
รีีไซเคิิลจากขวดพลาสติิก PET ที่่�สอดคล้้องกัับเเนวคิิดระบบ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ยัังสร้้างเอกลัักษณ์์ด้้วยเทคนิิคการอััดจีีบด้้วย
ความร้้อน เพื่่อ� ให้้ผ้า้ มีีผิิวสัมั ผััสที่่ยืื� ดหยุ่่�นและโดดเด่่น
รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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'ดอยตุุง' ร่่วมกัับ 'โอนิิซึก
ึ ะ ไทเกอร์์' ผลิิตรองเท้้า
คอลเลกชัันพิิ เศษจากผ้้าทอมืือของดอยตุุง
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โอนิิซึึกะ ไทเกอร์์ (Onitsuka Tiger) แบรนด์์รองเท้้า
สััญชาติิญี่ปุ่่�น
่� ที่่ผ� สมผสานแฟชั่่�น กีีฬา และมรดกของแบรนด์์
เข้้ากัับนวััตกรรม ร่่วมกัับ โครงการพััฒนาดอยตุุง (พื้้�นที่่�ทรง
งาน) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ ผลิิตรองเท้้าคอลเลกชััน
พิิเศษที่่เ� ชื่่อ� มั่่น� ในนโยบายเดีียวกััน คืือ การสนัับสนุุนงานฝีีมืือ
ท้้องถิ่่�นและสร้้างความยั่่�งยืืนในสัังคม
ดอยตุุงออกแบบลวดลายและผลิิตผ้้าทั้้�งหมดด้้วยมืือ
อย่่างพิิถีีพิิถััน ตั้้�งแต่่การปั่่�นด้้าย ไปจนถึึงขึ้้�นรููปแบบของ
ลวดลาย ทำให้้มีีเนื้้อ� สััมผััสที่่นุ่่�� มกว่่าผ้้าทอด้้วยเครื่่อ� งจัักร จาก
นั้้�น โอนิิซึึกะ ไทเกอร์์ จึึงนำผ้้าไปผลิิตรองเท้้า 3 รุ่่�นยอดนิิยม
อย่่าง MEXICO 66™ MEXICO 66™ PARATY และ SERRANO™
มีีทั้้�งหมด 5 ลายด้้วยกััน 
สำหรัับรองเท้้ารุ่่�น MEXICO 66™ เป็็นรองเท้้ารุ่่�นเอ็็กซ์์
คลููซีีฟที่่�จำหน่่ายในประเทศไทยเท่่านั้้�น ผ้้าทอสำหรัับรุ่่�นนี้้�ใช้้
เส้้นด้า้ ยที่่ท� ำจากขวดพลาสติิก PET รีีไซเคิิล มีีให้้เลืือก 2 ดีีไซน์์
ดีีไซน์์แรกเป็็นผ้้าทอมืือสีีดำปัักโลโก้้โอนิิซึึกะ ไทเกอร์์ ส่่วนอีีก
รุ่่�นหนึ่่�งเป็็นผ้้าทอมืือสีีดำปัักลายเสืือ ให้้ความรู้้�สึึกเก๋๋และ
ทัั น สมัั ย ตัั ด ด้้ ว ยส้้ น รองเท้้ า สีีเหลืืองและสีีแดงที่่� เ ป็็ นสีี
เอกลัักษณ์์ของแบรนด์์ดอยตุุง และโอนิิซึึกะ ไทเกอร์์

ส่่วนอีีก 3 ลาย คืือ MEXICO 66™ MEXICO 66™
PARATY และ SERRANO วางจำหน่่ายพร้้อมกัันทั่่�วโลก ความ
โดดเด่่นอยู่่�ที่่�สีีแดงและสีีน้้ำเงิินจากสีีของ Onitsuka Tiger
Stripes ผลิิตจากผ้้าทอมืือที่่�ทำจาก Better Cotton ซึ่่�งใช้้
ทรััพยากรน้้ำน้้อยกว่่าในการเพาะปลููก
คอลเลกชัันนี้้�จึึงกลายเป็็นส่่วนผสมที่่�ลงตััวระหว่่าง
วััฒนธรรมไทยและญี่่ปุ่่�น
� รวมถึึงงานหััตถกรรมดั้้ง� เดิิมของช่่าง
ฝีีมืือชาวดอยตุุงกัับรองเท้้ารุ่่�นไอคอนิิกของโอนิิซึึกะ ไทเกอร์์
ซึ่่�งมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างสรรค์์งานมืือที่่�มีีดีีไซน์์เหนืือกาลเวลา
มีีคุุณค่่าในเวทีีระดัับโลก และที่่�สำคััญคืือใช้้วััตถุุดิิบและ
กระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

อิิเกีีย ร่่วมกัับ ดอยตุุง และ 4 ดีีไซเนอร์์จาก
ไทย-จอร์์แดน-อิินเดีีย สร้้างสรรค์์ของแต่่งบ้้าน
คอลเลกชัันพิิ เศษ ส่่งเสริิมธุุรกิิจเพื่่� อสัังคมทั่่�วโลก
สร้้างโอกาสช่่างฝีี มืือท้้องถิ่่�น
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อิิเกีีย (IKEA) เปิิดตััวคอลเลกชัันพิิเศษ “LOKALT/
ลููคอลต์์” จากการร่่วมงานกัับดีีไซเนอร์์และธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม
ในท้้องถิ่่�นจาก 3 ประเทศ ได้้แก่่ ไทย ราชอาณาจัักรฮััชไมต์์
จอร์์แดน และสาธารณรััฐอิินเดีีย ถ่่ายทอดงานดีีไซน์์ร่่วมสมััย
ผสมผสานงานหััตถกรรมท้้องถิ่่�น ออกแบบเป็็นของใช้้ในบ้้าน
ที่่�สะท้้อนถึึงวััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิต และงานฝีีมืือพื้้�นบ้้าน พร้้อม
ส่่งเสริิมอาชีีพให้้แก่่ช่่างฝีีมืือท้้องถิ่่�นในแต่่ละประเทศ
ดีีไซเนอร์์ของคอลเลกชััน LOKALT/ลููคอลต์์ ประกอบด้้วย
นัักออกแบบชาวไทย พลอยพรรณ ธีีรชััย - เดชา อรรจนานัันท์์
ผู้้�ก่่อตั้้�ง THINKK design studio จากกรุุงเทพฯ ทัันยา ฮััดแดด
(Tania Haddad) จากกรุุงอััมมาน ประเทศจอร์์แดน และ
อคานชา เดโอ (Akanksha Deo) นัักออกแบบประจำของ
อิิเกีียในกรุุงเดลีี ประเทศอิินเดีีย ส่่วนธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมที่่�รัับ
หน้้าที่่�ในการผลิิตผลงานให้้กัับคอลเล็็กชััน LOKALT/ลููคอลต์์
ได้้แก่่ โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ จากประเทศไทย Jordan

River Foundation จากจอร์์แดน Industree และ Diamond
กลุ่่�มช่่างทอพรมหญิิงท้้องถิ่่น� ในอิินเดีีย สร้้างสรรค์์คอลเลกชััน
พิิเศษจากงานทำมืือโดยช่่างฝีีมืือที่่มีีทั
� กั ษะ ช่่วยส่่งเสริิมอาชีีพ
ให้้ผู้้�คนในภููมิิภาคที่่�มีีความต้้องการอาชีีพมากที่่�สุุด
ช่่างฝีีมืือของโครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ผลิิตเครื่่อ� งปั้้น�
ดิินเผาตามการออกแบบของ THINKK design studio ภายใต้้
แนวคิิดการจััดโต๊๊ะอาหารแบบไทยเพื่่�อการรัับประทานอาหาร
ร่่วมกััน โดยเพิ่่�มความทัันสมััยและฟัังก์์ชัันการใช้้งาน
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1.2 กระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

การจััดการขยะจากต้้นทางขยะเป็็นศููนย์์

มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ให้้ความสำคััญกัับนโยบายการ
จััดการขยะจากต้้นทางขยะเป็็นศููนย์์ (Zero Waste) โดย
ผลิิตภััณฑ์์แบรนด์์ดอยตุุงเน้้นหลััก 4R (Refuse, Reduce,
Reuse และ Recycle) การลดการใช้้วััสดุุใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง
(Single-Use Materials) และการนำขยะประเภทแก้้วกระดาษ
กระดาษลููกฟููก ผ้้าทอ เศษเส้้นด้้ายมาใช้้ประโยชน์์ โดย
สามารถนำขยะนำไปใช้้ประโยชน์์จำนวน 905 กิิโลกรััม คิิด
เป็็ น การลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกจำนวน 2.65 ตัั น
คาร์์บอนไดออกไซต์์เทีียบเท่่า
โครงการขยายผลในประเทศ | โครงการพัั ฒนาดอยตุุง (พื้้� นที่่� ทรงงาน) อัันเนื่่� องมาจากพระราชดำำ�ริิ

โรงทอผ้้าและโรงย้้อมผ้้า
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โรงทอผ้้าและโรงย้้อมผ้้าของดอยตุุงนำวััสดุุเหลืือใช้้
จากกระบวนการผลิิตมาผลิิตเป็็นสิินค้้าใหม่่ และยัังนำเศษ
วััสดุุ เช่่น เศษผ้้า เศษด้้าย มาประดัับตกแต่่งผลิิตภัณั ฑ์์ ตลอด
จนนำมาใช้้ในการทดลองกระบวนการย้้อมสีี โดยเลืือกใช้้วัสั ดุุ
ธรรมชาติิและวััตถุุดิิบท้้องถิ่่�นในกระบวนการย้้อมสีีธรรมชาติิ
เช่่น สนิิมเหล็็ก กากกาแฟ ถ่่านกะลาแมคคาเดเมีีย คราม
และเปลืือกหััวหอม เป็็นต้้น
โรงงานกระดาษสา

โรงงานกระดาษสาของดอยตุุงนำเยื่่�อกระดาษลููกฟููก
กลัับมาใช้้ซ้้ำ เพื่่�อลดขยะสู่่�บ่่อฝัังกลบ สามารถลดก๊๊าซเรืือน
กระจกได้้ 2.31 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
พลัังงานทดแทน

ในปีี 2564 มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ใช้้พลัังงานทดแทน
ร้้อยละ 9 ได้้แก่่ โซลาร์์เซลล์์ ปั๊๊�มความร้้อน พลัังงานชีีวมวล
คิิดเป็็นมูลู ค่่า 1.6 ล้้านบาท มีีการคััดแยกขยะไม่่ให้้ไปสู่่�บ่่อฝััง
กลบทั้้�งหมด 196 ตัันต่่อปีี ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
235.52 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า และยัังสามารถนำ
ขยะดัังกล่่าวมาใช้้ประโยชน์์และเพิ่่�มมููลค่่า ด้้วยการทำสาร
ปรุุงแต่่งดิินจากมููลไส้้เดืือน ส่่งเผาเป็็นพลัังงานไฟฟ้้า และนำ
ไปรีีไซเคิิล
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ผลิิตภััณฑ์์ดอยตุุงคำนึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและวิิถีีชีีวิิต
ของผู้้�คนในชุุมชน จึึงมุ่่�งเน้้นลดของเสีียตลอดกระบวนการผลิิตอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยแนวคิิด Circular Economy หรืือการหมุุนเวีียนนำ
ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�มาใช้้ประโยชน์์อย่่างคุ้้�มค่่า และลดของเสีียอัันเกิิดจาก
กระบวนการผลิิตด้้วยวิิธีีการสำคััญ 3 วิิธีี ได้้แก่่ การใช้้ซ้้ำ (Reuse) การนำ
กลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) และการนำมาผลิิตใหม่่ (Re-material)
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นอกจากนี้้� ยัังใช้้ถ่่านจากเปลืือกแมคคาเดเมีียปีีละ
21 ตััน หรืือเฉลี่่�ยเดืือนละ 1.7 ตััน คิิดเป็็นผลการประหยััด
พลัังงานปีีละ 92,500 บาทต่่อปีี หรืือ 7,700 บาทต่่อเดืือน มีี
การบำบััดน้้ำเพื่่อ� นำกลัับมาใช้้ใหม่่ ร้้อยละ 3.03 ลดการใช้้น้้ำ
ได้้ประมาณ 10,494 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ผลการประหยััดน้้ำ
ปีีละ 157,410 บาท ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 2.98
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าในแต่่ละปีี
กาแฟ

ดอยตุุงจำหน่่ายกาแฟพร้้อมดื่่�มบรรจุุขวด โดยเลืือก
ใช้้ขวดพลาสติิก PET ไม่่พิมิ พ์์ลายเพื่่อ� ให้้นำไปรีีไซเคิิลได้้ และ
ไม่่หุ้้�มฉลากพลาสติิก แต่่เลืือกใช้้สติิกเกอร์์คาดขนาดเล็็กที่่�
สามารถนำไปแยกออกได้้ง่า่ ย พร้้อมทั้้ง� ระบุุวิธีีิ การคััดแยกขยะ
ที่่�ถููกต้้อง นอกจากนี้้� ยัังมีีการผลิิตกาแฟแคปซููลโดยเลืือกใช้้
วััสดุุอะลููมิิเนีียม ซึ่่�งเป็็นวััสดุุที่่�มีีอััตราการรีีไซเคิิลสููงที่่�สุุด อีีก
ทั้้�ง ยััง ประดิิษฐ์์เ ครื่่�องแยกกากกาแฟจากแคปซููล เพื่่�อนำ
แคปซููลที่่�ใช้้แล้้วไปรีีไซเคิิลได้้

การจััดการขยะ

ในปีี 2564 โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ได้้ขยายผล
การจััด การขยะให้้กัับ ชุุม ชนภายในพื้้�นที่่�โ ครงการพััฒ นา
ดอยตุุงฯ ส่่งผลให้้ชุุมชนจััดการขยะอย่่างถููกต้้องและเป็็น
ระบบจนสามารถลดปริิมาณขยะสู่่�บ่่อฝัังกลบ สำเร็็จตาม
เป้้าหมาย Zero Waste to Landfill ปริิมาณน้้ำหนัักขยะ
ในปีี 2564 ลดลงถึึงร้้อยละ 68 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 และยััง
สามารถจััดการขยะตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเป็็นจำนวน
133 ตััน หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 94 ของขยะทั้้�งหมด สร้้างรายได้้
จำนวน 421,434 บาท ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการขยะได้้
ร้้อยละ 52
โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ยัังได้้จััดอบรมแนวทางการ
จััดการขยะ ให้้กัับพนัักงาน ชาวบ้้าน และนัักเรีียน รวม 15
ครั้้�ง มีีผู้้�เข้้าร่่วมจำนวน 492 ราย อีีกทั้้�งยัังต้้อนรัับคณะศึึกษา
ดููงานที่่�สนใจเยี่่�ยมชมการปฏิิบััติิงานของศููนย์์จััดการขยะ
จำนวน 261 ราย

2. ธุุรกิิจเพื่่� อสัังคม
2.1 การส่่งเสริิมผู้ป
้� ระกอบการในชุุมชน
การพัั ฒนาคุุณภาพกาแฟ

ปีี 2564 มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ พััฒนาคุุณภาพกาแฟ โดยมุ่่�งเน้้นการ
ยกระดัับศัักยภาพของเกษตรกรในพื้้นที่
� โ่� ครงการพััฒนาดอยตุุงฯ และโครงการ
พััฒนาอื่่�น ๆ ของมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ โดยมีีการเก็็บข้้อมููลรายเกษตรกรและ
รายแปลง เพื่่�อจััดกลุ่่�มของเกษตรกรผู้้�ปลููกกาแฟ ซึ่่�งช่่วยให้้ทีีมงานสามารถ
วางแผนการส่่งเสริิมความรู้้� สนัับสนุุนปัจั จััยการปลููก ลดต้้นทุนุ การผลิิต และดููแล
ต้้นกาแฟได้้อย่่างเหมาะสม ส่่งผลให้้ผลผลิิตกาแฟมีีคุุณภาพดีีขึ้น้� และสร้้างรายได้้
แก่่เกษตรกรอย่่างยั่่�งยืืน โดยในฤดููกาลเก็็บเกี่่�ยวปีี 2563/2564 (เดืือนตุุลาคม
2563 ถึึงเดืือนมีีนาคม 2564) สร้้างรายได้้แก่่เกษตรกรในพื้้�นที่่�โครงการพััฒนา
ดอยตุุงฯ เป็็นเงิิน 20 ล้้านบาท เฉลี่่ย� รายได้้ต่อ่ รายสููงขึ้้นร้
� อ้ ยละ 57 จาก 20,215
บาทต่่อคนในฤดููกาล 2562/2563 เป็็น 31,834 บาทต่่อคนในฤดููกาล 2563/2564 และพื้้นที่
� โ่� ครงการของมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ใน
จัังหวััดน่่าน สร้้างรายได้้จากผลผลิิตกาแฟจำนวน 2.18 ล้้านบาท
มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้ต่อ่ ยอดงานทดลองและวิิจัยั พััฒนาสายพัันธุ์์�กาแฟ เพื่่อ� ให้้เกษตรกรผู้้�ปลููกมีีทางเลืือกในการสร้้าง
รายได้้อย่่างยั่่ง� ยืืนมากขึ้้น� ในอนาคต โดยขยายผลการคััดเลืือกและพััฒนาสายพัันธุ์์�ให้้แก่่เกษตรกรในพื้้นที่
� โ่� ครงการพััฒนาดอยตุุงฯ
จำนวน 2 สายพัันธุ์์� เกษตรกร 2 ราย รวมพื้้นที่
� ่� 6 ไร่่ และพื้้นที่
� พั่� ฒั นาของมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ในจัังหวััดน่่าน จำนวน 2 สายพัันธุ์์�
เกษตรกร 99 ราย รวมพื้้นที่
� ่� 213 ไร่่ ได้้ผลผลิิตปีี 2564 จำนวน 9 ตัันเชอร์์รี่ก่� าแฟ
มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้ทดลองแปรรููปกาแฟแบบใหม่่ เพื่่อ� ยกระดัับคุุณภาพกาแฟของดอยตุุงให้้มีีศักั ยภาพในการแข่่งขััน
เพิ่่ม� ขึ้้น� และมีีความแตกต่่างด้้านรสชาติิ ซึ่่ง� เป็็นแนวทางในการต่่อยอดให้้เกษตรกรมีีรายได้้สูงู ขึ้้น� ในอนาคต พร้้อมทดลองตลาด
ผ่่านการประมููลสารกาแฟพิิเศษ สร้้างมููลค่่าสารกาแฟสููงสุุด 6,650 บาทต่่อกิิโลกรััมสาร สร้้างมููลค่่ารวม 551,900 บาท
2.2 นำำ�ด้า้ นธุุรกิิจเพื่่� อสัังคม
โครงการกองทุุนพัั ฒนาธุุรกิิจเพื่่� อสัังคม

โครงการพืื ชมููลค่่าสููง

โครงการพืืชมููลค่่าสููงจััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อศึึกษาพืืชชนิิดใหม่่ที่่่�มีีศัักยภาพทางการค้้า
สามารถสร้้างมูููล� ค่่าเพิ่่่ม� และจำหน่่ายในราคาสูููง� ได้้ ช่่วยเพิ่่ม� อััตราส่่วนรายได้้ต่อ่ พื้้นที่
� ใ่� ห้้
ชาวบ้้าน โดยใช้้ทรััพยากรในการปลูููก� และจััดการผลผลิิตเท่่าเดิิม ในปีี 2564 มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ
มุ่่�งเน้้นการศึึกษาวิิจัยั “วานิิลลา” ผ่่านงานทดลองรููปแบบต่่าง ๆ ทั้้ง� งานด้้านการบริิหาร
จััดการแปลงและการแปรรููปขั้้นต้
� น้ โดยมีีการนำเทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ในการรวบรวมข้้อมููล
สภาพแวดล้้อมและการบัันทึึกผลการทดลอง เพื่่�อให้้วิิเคราะห์์ผลได้้ถููกต้้องแม่่นยำที่่�สุุด
สามารถถอดบทเรีียนและสรุุปเป็็นคู่่�มืือการจััดการแปลงและผลผลิิต สำหรัับถ่่ายทอดความรู้้�
ให้้กับั เกษตรกรที่่ส� นใจเข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมการปลููกในปีี 2565

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้้กิิจการเพื่่�อสัังคมหลายแห่่งประสบปััญหาขาดแคลนเงิินทุนุ หมุุนเวีียน
มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ จึึงสนัับสนุุนเงิินทุุนหมุุนเวีียนแก่่กิิจการที่่�มีีศัักยภาพใน
การดำเนิินงาน และสร้้างผลกระทบเชิิงบวกแก่่สังั คมได้้อย่่างชััดเจน จำนวน
3 แห่่ง คืือ บริิษััท บั๊๊�ดดี้้�โฮมแคร์์ วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม จํํากััด บริิการดููแลผู้้�สููงอายุุด้้วยการสร้้างงานให้้กัับเยาวชนชาติิพัันธุ์์� บริิษััท
สเตปส์์ วิิสาหกิิจเพื่่อ� สัังคม จํํากััด สนัับสนุุนการจ้้างงานผู้้�ที่่มีี� ความต้้องการพิิเศษ และบริิษัทั โลคอลล์์แพลตฟอร์์ม จํํากััด ผู้้�สนัับสนุุน
ช่่องทางการจำหน่่ายสิินค้้าชุุมชน จำนวนเงิินรวม 4,270,000 บาท
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โครงการขยายผลในประเทศ

โครงการร้้อยใจรัักษ์์
ข้้อมููลพื้้� นฐาน
ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ
2561-2572

พื้้� นที่่�โครงการ
ครอบคลุุมพื้้� นที่�่ลุ่่�มน้ำ��ห้
ำ ้วยเมืืองงาม 4 หมู่่�บ้้านหลััก
ได้้แก่่ บ้้านเมืืองงามเหนืือ บ้้านเมืืองงามใต้้ บ้้านห้้วยส้้าน
บ้้านหััวเมืืองงาม และ 20 หมู่่�บ้้านย่่อยในตำำ�บลท่่าตอน
อำำ�เภอแม่่อาย จัังหวััดเชีียงใหม่่ รวมพื้้� นที่�่ 37,119 ไร่่

ผู้้�รัับประโยชน์์
1,132 ครััวเรืือน
ประชากร 4,709 คน

ความเป็็นมา

โครงการร้้อยใจรัักษ์์มีีเป้้าหมายเพื่่�อสนัับสนุุนมาตรการและนโยบายของรััฐในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด
และเสริิมสร้้างความมั่่�นคงของชาติิด้้วยการสร้้างความเข้้มแข็็งให้้ชุุมชน ด้้วยปััจจุุบััน สถานการณ์์ยาเสพติิดได้้แพร่่ระบาดใน
พื้้�นที่่�เมืืองในรููปแบบของการผลิิต การจำหน่่าย และลำเลีียง โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือของไทย โครงการร้้อยใจรัักษ์์จึึงนำ
แนวทางการพััฒนาทางเลืือกมาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อแก้้ปััญหายาเสพติิดในบริิบทสัังคมเมืือง และสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันแก่่ชุมุ ชนเป้้าหมาย
ที่่�เคยมีีรายได้้ส่่วนใหญ่่จากกิิจกรรมผิิดกฎหมายต่่าง ๆ ให้้หัันมาประกอบอาชีีพสุุจริิตแทน
ลำดัับขั้้นข
� องการพััฒนาทางเลืือกเชิิงพื้้นที่
� ร่� ะยะยาวที่่น� ำมาประยุุกต์์ใช้้ในโครงการฯ คืือ “อยู่่�รอด พอเพีียง ยั่่ง� ยืืน” ครอบคลุุม
มิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งยัังเสริิมสร้้างศัักยภาพให้้คนในชุุมชนด้้านการเกษตร ปศุุสััตว์์ ชลประทาน หััตถกรรม
การแปรรููปสร้้างมููลค่่าแก่่ผลผลิิต การท่่องเที่่�ยว และการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ ตลอดจนสามารถขัับเคลื่่�อนการ
พััฒนาชุุมชนต่่อไปได้้ด้้วยตนเอง
การดำำ�เนิินงานในปีี 2564
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ในปีี 2564 โครงการฯ ยัังคงดำเนิินงานพััฒนาเชิิงพื้้นที่
� ทุ่� กุ มิิติร่ิ ว่ มกัับชุุมชนเป้้าหมายอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เน้้นการสร้้างอาชีีพทาง
เลืือกต่่าง ๆ เพื่่อ� สร้้างรายได้้ที่มั่่่� น� คง และลดรายจ่่ายในครััวเรืือน ผ่่านการพััฒนาทัักษะความสามารถของคน พร้้อมสนัับสนุุน
ทุุนพื้น้� ฐานต่่าง ๆ ได้้แก่่ การพััฒนาระบบน้้ำเพื่่อ� เพิ่่ม� ศัักยภาพในการทำเกษตรและโอกาสในการปลููกพืืชมากกว่่า 1 รอบ การยก
ระดัับมาตรฐานผลผลิิตการเกษตรทั้้ง� ด้้านปริิมาณและคุุณภาพด้้วยการทำเกษตรแม่่นยำ การสนัับสนุุนด้า้ นปศุุสัตว์
ั อ์ ย่่างครบวงจร
ทั้้ง� ด้้านอาหาร สุุขภาพ และพัันธุ์์�สัตว์
ั ์ การพััฒนาทัักษะและส่่งเสริิมอาชีีพด้้านหััตถกรรมแก่่กลุ่่�มสตรีี การแปรรููปเพิ่่ม� มููลค่่าให้้ผลผลิิต
การเกษตรในพื้้นที่
� เ่� พื่่อ� ลดผลกระทบจากราคาสิินค้า้ เกษตรผัันผวน และใช้้ประโยชน์์จากผลผลิิตที่ต่� กเกรด รวมถึึงการพััฒนาแหล่่ง
ท่่องเที่่ย� วในพื้้นที่
� โ่� ครงการ เพื่่อ� ดึึงดููดนัักท่่องเที่่ย� วให้้เข้้ามาซื้้อ� สิินค้า้ และบริิการจากชุุมชน ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาด้้านการศึึกษาทั้้ง�
โรงเรีียนและศููนย์พั์ ฒั นาเด็็กเล็็ก การพััฒนาด้้านสาธารณสุุขครอบคลุุมทั้้ง� สุุขอนามััยพื้้น� ฐาน และการตรวจติิดตาม “อาสาทำดีี”
หรืือผู้้�ป่ว่ ยติิดยาเสพติิด และการจััดการพื้้นที่
� ป่่� า่ และการใช้้ประโยชน์์จากพื้้นที่
� ่� ซึ่่ง� เน้้นการสร้้างแรงจููงใจให้้ชุมุ ชนดููแลป่่าในระยะ
ยาว โดยมีีผลการดำเนิินงานตามมิิติขิ องการพััฒนา ดัังนี้้�

ระบบน้ำำ��

โครงการฯ ได้้สร้้างถัังเก็็บน้้ำขนาดความจุุ 50 ลููกบาศก์์
เมตร จำนวน 5 ถััง เพื่่อ� กัักเก็็บน้้ำไว้้ใช้้ในการเกษตร การประมง
การอุุปโภคบริิโภคในอาคาร และการแปรรููปผลิิตภัณั ฑ์์ รวมทั้้ง�
ก่่อสร้้างฝายเกษตรเพื่่�อส่่งน้้ำเข้้าพื้้�นที่่�แปลงเกษตรของชุุมชน
จำนวน 4 ฝาย เกษตรกรได้้รับั ประโยชน์์จำนวน 30 คน พื้้นที่
� ่�
รัับน้้ำรวม 253 ไร่่ และสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�ด้า้ นการออกแบบ
และเทคนิิคการพััฒนาระบบน้้ำให้้แก่่องค์์การบริิหารส่่วนตำบล
การเกษตร

ปศุุสััตว์์

โครงการฯ สนัับสนุุนพัันธุ์์�สััตว์์ในรููปแบบกองทุุน
หมุุนเวีียน ได้้แก่่ สุุกร ไก่่กระดููกดำ เป็็ดเทศ และเป็็ดไข่่ ให้้
ชาวบ้้าน 91 ราย รวมทั้้ง� สนัับสนุุนพันธุ์์�ป
ั ลานิิล โคขุุน และ
กบนา รวมถึึงคอกสััตว์แ์ ละกองทุุนอาหารสััตว์ใ์ ห้้แก่่กลุ่่�มชาว
บ้้านยากจนจำนวน 89 คน เพื่่�อเป็็นแหล่่งอาหารในครััวเรืือนและ
รายได้้เสริิมให้้ชาวบ้้าน พร้้อมทั้้ง� จััดตั้้ง� กองทุุนโคขุุน โดยส่่งมอบ
โคขุุน จำนวน 30 ตััว ให้้แก่่ชาวบ้้านที่่มีี� ฐานะยากจน จำนวน 15
คน ควบคู่่�กับั การพััฒนาอาหารสััตว์คุ์ ณุ ภาพให้้ชุมุ ชนสามารถ
เข้้าถึงึ ได้้ในราคาถููก ขณะที่่ก� ารให้้บริิการด้้านสุุขภาพสััตว์โ์ ดย
อาสาพััฒนาชุุมชน (อสพ.) ซึ่่ง� ช่่วยลดอััตราการตายของสััตว์์
ชนิิดต่่าง ๆ เทีียบจากปีีก่อ่ นเริ่่ม� โครงการฯ พบว่่า อััตราการตาย
ของสุุกรลดลงเหลืือร้้อยละ 7 จากเดิิมร้้อยละ 8 โคกระบืือตาย
ลดลงเหลืือร้้อยละ 2 จากเดิิมร้้อยละ 4 ส่่วนอัตั ราการตายของ
สััตว์ปี์ กี เพิ่่ม� ขึ้้น� เล็็กน้้อยจากร้้อยละ 15 เป็็นร้อ้ ยละ 18 เนื่่อ� งจาก
โรคระบาด ทั้้ง� นี้้� มููลค่่าจากการลดอััตราการตายในสััตว์เ์ ทีียบ
กัับก่่อนเริ่่ม� โครงการ คิิดเป็็นมูลู ค่่า 724,400 บาท และรายได้้
ปศุุสัตว์
ั ข์ องชุุมชนจากการสำรวจข้้อมููลเศรษฐกิิจ-สัังคม ในปีี
2564 คิิดเป็็นรายได้้ทั้้ง� สิ้้น� 20,521,955 ล้้านบาท นอกจากนี้้�
ยัังได้้จัดั กิิจกรรมอบรมเยาวชนเลี้้ย� งไก่่ให้้กับั นัักเรีียนจำนวน 43
คน โดยให้้ความรู้้�เรื่่อ� งการเลี้้ย� งไก่่และการหยอดวััคซีีน เพื่่อ� ส่่ง
เสริิมให้้เยาวชนมีีทัักษะปศุุสัตว์
ั ์ และลดอััตราการตายของไก่่ไม่่
ให้้เกิินร้อ้ ยละ 20 ซึ่่ง� มีีนัักเรีียนผ่่านเกณฑ์์อบรมจำนวน 36 คน
หรืือร้้อยละ 84 ของนัักเรีียนทั้้�งหมด
หััตถกรรม

โครงการฯ มุ่่�งดำเนิินกิิจกรรมกลุ่่�มหััตถกรรมสตรีี
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ปััจจุุบันั กลุ่่�มหััตถกรรมสตรีีมีีสมาชิิกทั้้ง� สิ้้น� 54
คน โดยสามารถผลิิตชิ้้น� งานหััตถกรรมภายใต้้แบรนด์์ดอยตุุง
จำนวน 39,375 ชิ้้น� คิิดเป็็นรายได้้ทั้้ง� สิ้้น� 443,288 บาท และ
งานหััตถกรรมชุุมชนในพื้้นที่
� โ่� ครงการร้้อยใจรัักษ์์ จำนวน 9,933
ชิ้้น� คิิดเป็็นรายได้้ทั้้ง� สิ้้น� 53,350 บาท
การท่่องเที่่�ยว

โครงการฯ เล็็งเห็็นถึึงโอกาสในการสร้้างอาชีีพและราย
ได้้ที่มั่่่� น� คงให้้ชุมุ ชนด้้านการท่่องเที่่ย� ว เนื่่อ� งจากพื้้นที่
� โ่� ครงการ
มีีเนิินเขาที่่�เป็็นทุุนทางธรรมชาติิที่่�สวยงาม เหมาะแก่่การ
พััฒนาให้้เป็็นสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� ว ดึึงดููดนัักท่่องเที่่ย� ว สามารถ
เพิ่่ม� ช่่องทางและโอกาสในการจำหน่่ายผลิิตภัณั ฑ์์ชุมุ ชน รวมไป
ถึงึ การสร้้างงานสร้้างอาชีีพทางเลืือกเพิ่่�มเติิมให้้ชาวบ้้านในพื้้นที่
� ่�
เป็็นการสร้้างรายได้้หมุุนเวีียนภายในชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืนผ่่าน
การดููแลสวน ร้้านค้้า และการบริิหารจััดการจุุดท่่องเที่่ย� วอื่่�น ๆ

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์

โครงการฯได้้ จัั ดอบรมทฤษฎีีเกษตรแม่่ น ยำ
แก่่เจ้้าหน้้าที่่โ� ครงการฯ และอาสาสมััครพััฒนาจำนวน 152 คน
เพื่่อ� ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�วิธีีิ การปลููกพืืช และแนะนำการปลููกพืืช
ทางเลืือกมููลค่่าสููงชนิิดใหม่่ สนัับสนุุนเมล็็ดพัันธุ์์�ผัักให้้ชุมุ ชน
จำนวน 1,133 ครััวเรืือน เพื่่อ� ลดรายจ่่ายและสร้้างความมั่่น� คง
ทางอาหารในระดัับครััวเรืือน ควบคู่่�กับั การจััดกิิจกรรมเด็็กปลููก
ผััก เพื่่อ� ส่่งเสริิมทัักษะการดููแลแปลงผัักสวนครััวให้้กับั เยาวชน
ในหมู่่�บ้า้ นจำนวน 48 คน รวมทั้้ง� ทดลองทำก้้อนเห็็ด จำนวน
21,244 ก้้อน เพื่่อ� ส่่งเสริิมเป็็นพืืชทางเลืือกที่่ส� ามารถสร้้างรายได้้
ให้้ชุมุ ชน และแก้้ปัญั หาหมอกควัันจากการเผาฟาง โดยนำฟาง
ข้้าวจากแปลงนามาใช้้เป็็นวัสั ดุุเพาะเห็็ด
การติิดตามการส่่งเสริิมผลผลิิตข้า้ วนาปีี 2564 พบว่่า
เกษตรกรเข้้าร่่วมจำนวน 72 คน พื้้นที่
� ร่� วม 362 ไร่่ ปริิมาณ
ผลผลิิตรวม 355,071 กิิโลกรััม เฉลี่่ย� ไร่่ละ 982 กิิโลกรััม เพิ่่ม�
ขึ้้น� จากปีีก่อ่ นหน้้าร้้อยละ 21 สำหรัับการส่่งเสริิมผลผลิิตข้า้ ว
ไร่่ พบว่่า เกษตรกรเข้้าร่่วมจำนวน 24 คน พื้้นที่
� ร่� วม 121.5
ไร่่ ปริิมาณผลผลิิตรวมทั้้ง� สิ้้น� 35,407 กิิโลกรััม เฉลี่่ย� ไร่่ละ 292
กิิโลกรััม เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีีก่อ่ นหน้้าร้้อยละ 17 ทั้้ง� นี้้� หลัังการเก็็บ
เกี่่ย� ว โครงการฯ ได้้อัดั ฟางก้้อนจำนวน 2,392 ก้้อนให้้ชุมุ ชน
เพื่่อ� ลดการเผาในนาข้้าวตามวิิถีีเกษตรท้้องถิ่่น� ซึ่่ง� สามารถลด
การเกิิดฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก (PM 2.5) ได้้ประมาณ 0.2 ตััน
และลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ 33 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
โครงการฯ ยัังส่่งเสริิมการปลููกพืืชทางเลืือกที่่มีีศั
� กั ยภาพ
ให้้ได้้ผลผลิิตที่่�มีีคุุณภาพ ได้้แก่่ ฟัักทองญี่่�ปุ่่�น ฟัักทองมิินิิ
ฟัักทองคางคก เก๊๊กฮวย เสาวรส และเคพกููสเบอร์์รีีแก่่เกษตรกร
จำนวน 116 คน พื้้นที่
� ร่� วม 167.48 ไร่่ ปััจจุุบันั อยู่่�ระหว่่างการ
เก็็บเกี่่ย� วผลผลิิต
มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ยัังร่่วมกัับบริิษัทั ซีี.พีี. สตาร์์เลนส์์
จำกััด และกลุ่่�มวิิสาหกิิจไม้้ผลคุุณภาพบ้้านห้้วยส้้าน พััฒนา
ผลผลิิตมะม่่วงคุุณภาพเพื่่อ� ส่่งขายในตลาดต่่างประเทศ อย่่างไร
ก็็ตาม สถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ส่่งผลให้้ปริมิ าณการรัับซื้้อ� ในตลาดส่่งออกลดลง
กลุ่่�มวิิสาหกิิจฯ จึึงจำเป็็นต้้องส่่งจำหน่่ายในตลาดทางเลืือก
อื่่น� ๆ เช่่น ตลาดออนไลน์์ และตลาดทั่่ว� ไป โดยได้้จำหน่่ายผลผลิิต
ทั้้ง� สิ้้น� 33,425 กิิโลกรััม มููลค่่ารวม 527,186 บาท นอกจากนี้้�

โครงการฯ ยัังรัับซื้้�อมะม่่วงตกเกรดจากกลุ่่�มวิิสาหกิิจไม้้ผล
คุุณภาพบ้้านห้้วยส้้าน จำนวน 9,196 กิิโลกรััม มููลค่่า 141,135
บาท เพื่่อ� นำไปแปรรููปเพิ่่ม� มููลค่่าต่่อไป
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ที่่�เกี่่�ยวข้้องในโครงการฯ เริ่่�มเปิิดรัับนัักท่่องเที่่�ยวตั้้�งแต่่เดืือน
ธัันวาคม 2563 มีีจำนวนนัักท่่องเที่่ย� วสะสม 5,525 คน สร้้าง
รายได้้จากการขายบััตรเข้้าชมทั้้ง� สิ้้น� 216,850 บาท ซึ่่ง� น้้อยกว่่า
ที่่ค� าดการณ์์ อัันเป็็นผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) นัักท่่องเที่่ย� วที่่ใ� ช้้บริิการ
ตลาดชุุมชนจำหน่่ายผลิิตภัณั ฑ์์จากโครงการฯ และสิินค้า้ จาก
ชุุมชนมีีจำนวน 24,409 คนต่่อปีี สร้้างรายได้้รวม 3,261,474
บาท ควบคู่่�กับั การเปิิดกาดหลวงร้้อยใจรัักษ์์ในรููปแบบตลาดนััด
วัันอังั คารและวัันเสาร์์เพื่่อ� จำหน่่ายสิินค้า้ ของชาวบ้้าน มีีผู้้�จับั จ่่าย
ใช้้สอยตลอดปีี รวม 41,951 คน
การแปรรููปเพิ่่� มมููลค่่า

มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ร่่วมกัับสถาบัันเทคโนโลยีีเจ้้า
คุุณทหารลาดกระบััง (สจล.) วิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
แปรรููป จำนวน 6 รายการ ประกอบด้้วยผลิิตภัณั ฑ์์แปรรููป
ชุุมชน 3 รายการ ได้้แก่่ ฟัักทองญี่่�ปุ่่�นย่่างแช่่เยืือกแข็็ง
เคพกููสเบอร์์รีีแช่่อิ่่�มอบแห้้ง ฟัักทองญี่่�ปุ่่�นทอดกรอบ และ
ผลิิตภัณั ฑ์์แปรรููปเชิิงพาณิิชย์์ 3 รายการ ได้้แก่่ มะม่่วงผสมเสาว
รสไซเดอร์์พร้้อมดื่่ม� ฟัักทองทอดสุุญญากาศ และซุุปฟักั ทอง
พร้้อมทั้้ง� ก่่อสร้้างโรงสีีข้้าวชุุมชน 1 แห่่ง เพื่่อ� ใช้้เป็็นศูนย์
ู ก์ ลางใน
การรัับซื้้อ� ข้้าวเปลืือกจากเกษตรกรในราคาที่่เ� ป็็นธรรม เป็็นการ
ช่่วยเหลืือเกษตรกรที่่ป� ระสบปััญหาราคาข้้าวเปลืือกที่่ต� กต่่ำ และ
ช่่วยลดต้้นทุนค่
ุ า่ ขนส่่งให้้แก่่เกษตรกร ตลอดจนลดรายจ่่ายให้้
ชุุมชนให้้สามารถซื้้อ� ข้้าวสารเพื่่อ� บริิโภคในราคาที่่ต่� ำ่ กว่่าตลาด
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โครงการฯ ได้้ติดิ ตามและประเมิินผลการเรีียนการสอน
แบบมอนเตสซอรีี โดยทบทวนการใช้้สื่่อ� มอนเตสซอรีี พร้้อม
ปรัับปรุุงอาคารศููนย์พั์ ฒั นาเด็็กเล็็กบ้้านเมืืองงาม และศููนย์พั์ ฒั นา
เด็็กเล็็กบ้้านห้้วยส้้านให้้สามารถใช้้งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้น� มีีการจััดกิิจกรรมพััฒนาศัักยภาพครูู และการพััฒนา
ศัักยภาพผู้้�ปกครองผ่่านกิิจกรรมปรัับพฤติิกรรมเด็็กสำหรัับ
ผู้้�ปกครอง (Parent Management Training : PMT) โดยมีี
ผู้้�ปกครองเข้้าร่่วม 41 คน และกิิจกรรมสร้้างวิินัยั เชิิงบวกในเด็็ก
ปฐมวััยโดยครอบครััวมีีส่่วนร่่วม (Preschool Parenting
Program : Triple P) มีีผู้้�ปกครองเข้้าร่่วม 28 คน ควบคู่่�กับั
การพััฒนาระบบการเรีียนการสอนในโรงเรีียน เพื่่อ� ให้้เกิิดการจััด
สภาพแวดล้้อมในห้้องเรีียนให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
สาธารณสุุข

โครงการฯ ติิดตามสภาพความเป็็นอยู่่� และผลการ
สนัับสนุุนทุนป
ุ ระกอบอาชีีพของกลุ่่�ม “อาสาทำดีี” หรืือ ผู้้�ป่ว่ ย
ติิดยาเสพติิดอย่่างต่่อเนื่่อ� ง สามารถติิดตามได้้จำนวน 93 จาก
146 คน หรืือคิิดเป็็นร้อ้ ยละ 63.7 การติิดตามผลพบว่่า จำนวน
90 คน หรืือ ร้้อยละ 97 ไม่่กลัับไปเสพซ้้ำ นอกจากนี้้� โครงการฯ
ยัังร่่วมกัับส่่วนราชการอำเภอแม่่อายลงพื้้นที่
� แ่� ก้้ปัญั หาเหาระบาด

พบว่่านัักเรีียนเป็็นเหาลดลงกว่่าครึ่่ง� เหลืือเพีียงร้้อยละ 44.08
เมื่่อ� เทีียบกัับร้้อยละ 72.78 ในปีีที่เ่� ริ่่ม� โครงการฯ รวมทั้้ง� ร่่วมกัับ
หน่่วยงานสาธารณสุุขอำเภอแม่่อายจััดบริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
โรคเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ให้้แก่่ชาวบ้้านในพื้้นที่
� ่�
โครงการฯ เพื่่อ� ควบคุุมการแพร่่ระบาดในพื้้นที่
� ่�
การจััดการพื้้� นที่่�ป่า่ และการใช้้ประโยชน์์พื้�้ นที่่�

โครงการฯ ได้้วางหลัักหมุุดเพื่่อ� ยืืนยัันขอบเขตพื้้นที่
� ท่� ำ
กิิน และบัันทึึกข้้อมููลในระบบแผนที่่� เพื่่อ� เป็็นข้อ้ มููลสำหรัับการ
ออกหนัังสืือรัับรองการเข้้าใช้้ประโยชน์์ในที่่ดิ� นิ จำนวน 1,649
แปลง หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 72 จากพื้้�นที่่�ทำกิินทั้้�งสิ้้�น 2,303
แปลง และจััดตั้้ง� กองทุุนไม่่มีีไฟป่่าครอบคลุุมพื้้นที่
� ป่่� า่ อนุุรักั ษ์์ใน
24 หมู่่�บ้า้ น รวม 21,222 ไร่่ ทั้้ง� นี้้พ� บพื้้นที่
� เ่� สีียหายจากไฟป่่า
รวม 152.75 ไร่่ ลดลงร้้อยละ 42.58 จากปีีก่อ่ นหน้้า โครงการฯ
จึึงมอบเงิินสนัับสนุุนกองทุุนไม่่มีีไฟป่่าให้้แก่่ชุุมชนรวมทั้้�งสิ้้�น
191,025 บาท นอกจากนี้้� ยัังได้้ดำเนิินการสำรวจป่่าพร้้อมวาง
แปลงตััวอย่่างเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมขึ้้�นทะเบีียนโครงการลด
ก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
ปััจจุุบันั โครงการฯ อยู่่�ระหว่่างรอการอนุุมัติั จิ ากคณะรััฐมนตรีี
ให้้ใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่� เพื่่�อดำเนิินการขึ้้�นทะเบีียนอย่่างถููก
ต้้องตามระเบีียบขององค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
(องค์์การมหาชน) ต่่อไป
กิิจกรรมอื่่�นๆ

การสำรวจข้้อมููลประชากรประจำปีี เพื่่�อประเมิิน
ความเปลี่่ย� นแปลงด้้านสภาพเศรษฐกิิจและสัังคมของหมู่่�บ้า้ น
เป้้าหมาย 24 หมู่่�บ้้าน พบว่่า มีีประชากรอาศััยจำนวน
4,709 คน เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีีก่อ่ นหน้้า 338 คน หรืือ ร้้อยละ 8
เนื่่อ� งจากประชากรส่่วนหนึ่่ง� ย้้ายกลัับภููมิลิ ำเนาจากผลกระทบ
ของสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ด้้านเศรษฐกิิจ พบว่่า ชุุมชนมีีรายได้้รวมอยู่่�ที่่�
275.79 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีีก่อ่ นหน้้าร้้อยละ 17 ซึ่่ง� มีีปััจจััย
หนุุนหลัักมาจากรายได้้ด้า้ นการเกษตรและปศุุสัตว์
ั ที่์ เ่� พิ่่ม� ขึ้้น� รวม
ถึงึ ได้้รับั เงิินจากมาตรการเยีียวยาการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จากรััฐบาล ส่่งผลให้้ค่า่ เฉลี่่ย� รายได้้
ต่่อครััวเรืือนมีีแนวโน้้มที่่สู� งู ขึ้้นต
� ามไปด้้วย อยู่่�ที่่� 188,915 บาท
ต่่อครััวเรืือน เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีีก่อ่ นหน้้าร้้อยละ 10 ในขณะที่่ค่� า่ ใช้้จ่า่ ย
เฉลี่่ย� ต่่อครััวเรืือนลดลงประมาณร้้อยละ 7 ครััวเรืือนมีีเงิินออม
เพิ่่ม� ขึ้้น� จากร้้อยละ 52 เป็็นร้อ้ ยละ 76 แต่่ยังั มีีหนี้้สิ� นิ คงค้้างเฉลี่่ย�
43,295 บาท ซึ่่ง� เพิ่่ม� ขึ้้น� เล็็กน้้อยจากปีีก่อ่ นหน้้า อย่่างไรก็็ตาม ยัังคง
มีีครััวเรืือนที่่มีี� รายได้้ต่ำ่ กว่่าเส้้นความยากจนจัังหวััดเชีียงใหม่่
จำนวน 441 ครััวเรืือน คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 39 ของครััวเรืือนทั้้�งหมด
ลดลงจากปีีก่อ่ นหน้้าร้้อยละ 7 ส่่วนเรื่่อ� งเร่่งด่่วนที่ชุ่� มุ ชนต้้องการ
ความช่่วยเหลืือ 3 อัันดับั แรก คืือ การส่่งเสริิมด้้านการเกษตร
การพััฒนาโครงการพื้้น� ฐาน และการพััฒนาระบบน้้ำ

ปััญหาตั้้�งต้้น
1

2

3

4

ความยากจน
ชาวบ้้านขาดความรู้้�
และทัักษะในการ
ประกอบอาชีีพ
มีีความเหลื่่�อมล้ำำ��
ทางเศรษฐกิิจ

การบริิหารจััดการน้ำำ��
น้ำำ��เพื่่� อการอุุปโภค
ไม่่เพีียงพอในหน้้าแล้้ง
ไม่่มีีระบบชลประทาน
ไม่่สามารถใช้้น้ำ��ำ
เพื่่� อการเกษตรอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ

ยาเสพติิด
ยัังมีีผู้้�เสพและผู้้�ค้้า
หลงเหลืืออยู่่�ในพื้้� นที่�่
อิิทธิิพลของกลุ่่�ม
เครืือข่่ายยาเสพติิด

การเกษตร
ใช้้สารเคมีีในการเกษตรมาก
น้ำำ�� ไม่่เพีียงพอในหน้้าแล้้ง
ดิินเสื่่�อมคุุณภาพ
อััตราการตายของสััตว์์
เกษตรกรขาดความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับปศุุสััตว์์
และการเกษตร

ผลจากการพัั ฒนา: ชาวบ้้านได้้อะไร?
เศรษฐกิิจ: เปรีียบเทีียบรายได้้ รายจ่่าย หนี้้�สิิน และเงิินออม ต่่อครััวเรืือน (บาท/ครััวเรืือน/ปีี)
2563
300,000

243,633
200,000

219,534

2564

246,944

171,640

100,000

42,905 43,295

32,685

34,911

0

รายได้้

รายจ่่าย

เงิินออม

หนี้้� สิิน

สัังคม: โอกาสทางการศึึกษาของคนในชุุมชน
โอกาสทางการศึึกษา

ระดัับการศึึกษา

ไม่่ได้้รับ
ั การศึึกษา

2563

49%

50

40%

48%
35%

25

ยัังไม่่ถึึงวััย

6%

ได้้รับ
ั การศึึกษา

68%

5%
0

9%

ปริิญญาตรีี
และสููงกว่่า

5%

7%

ระดัับ ปวส. /
อนุุปริิญญา

ระดัับ
มััธยมศึึกษา

สิ่่�งแวดล้้อม: เปรีียบเทีียบการเกิิดไฟป่่า
500

เสีียหาย

266 ไร่่
1.25%

เสีียหาย

152 ไร่่

250

0.71%

ระดัับ
ประถมศึึกษา
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โครงการจััดการคาร์์บอนเครดิิต
ในป่่าเพื่่� อการพัั ฒนาที่่� ยั่่�งยืืน
ข้้อมููลพื้้� นฐาน
ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ
2563-2568

34

พื้้� นที่่�โครงการ
19,367 ไร่่ (พื้้� นที่�่ป่า่ ชุุมชนตามพระราชบััญญััติิ
ป่่าชุุมชน พ.ศ. 2562) ครอบคลุุม 15 หมู่่�บ้้าน ใน 4 จัังหวััด
ได้้แก่่ จัังหวััดพะเยา จัังหวััดเชีียงราย จัังหวััดเชีียงใหม่่
และจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน

ผู้้�รัับประโยชน์์
2,726 ครััวเรืือน
ประชากร 7,961 คน

ความเป็็นมา

โครงการ “การจััดการคาร์์บอนเครดิิตในป่่าเพื่่อ� การพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน” มีีเป้้าหมายร่่วมกัับภาคเอกชนเพื่่อ� วางระบบการวััด
ประเมิินและจััดการการดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ หรืือ “คาร์์บอนเครดิิต” ในพื้้นที่
� ป่่� า่ ชุุมชน และสนัับสนุุนชุมุ ชนให้้ดูแู ลป่่า
ตลอดจนพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนในชุุมชนอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน สามารถดำเนิินการได้้ทัันทีี ด้้วยมีีกฎหมาย พ.ร.บ. ป่่าชุุมชน
พ.ศ. 2562 รัับรองการใช้้ประโยชน์์ในพื้้นที่
� ป่่� า่ ชุุมชนแล้้ว บวกกัับแรงจููงใจทีีเอกชนสามารถนำงบประมาณที่่ใ� ช้้สนัับสนุุนโครงการฯ
ไปลดหย่่อนภาษีีได้้ โดยถืือเป็็นการเตรีียมปริิมาณคาร์์บอนเครดิิตจากภาคป่่าไม้้ให้้เพีียงพอ สำหรัับการจำกััดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกในภาคธุุรกิิจในอนาคต ซึ่่�งจะส่่งผลให้้บริิษััทเอกชนต้้องการคาร์์บอนเครดิิตเพื่่�อชดเชยปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก
จากกิิจกรรมต่่าง ๆ ของบริิษััท
โครงการจััดการคาร์์บอนเครดิิตในป่่าเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนสามารถเป็็นแหล่่งรายได้้ที่่�มั่่�นคงและยั่่�งยืืนของชุุมชน
ตลอดจนเป็็นต้้นแบบช่่วยแก้้ไขปััญหาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมต่่าง ๆ อย่่างยั่่�งยืืน เช่่น การบรรเทาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศและสภาวะโลกร้้อน บรรเทาผลกระทบจากการอพยพกลัับถิ่่�นฐานของแรงงานหลัังสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) บรรเทาภััยแล้้ง สร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร และแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก (PM 2.5)
ฯลฯ ที่่�สามารถขยายผลไปทั่่�วประเทศ
มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ มีีบทบาทเป็็นที่่�ปรึึกษาให้้ชุุมชน ในการจััดทำโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) เพื่่�อใช้้ในการตรวจวััดประเมิินคาร์์บอน
เครดิิตในอนาคต และร่่วมพััฒนาบุุคลากรของชุุมชนในการดููแลรัักษาป่่า เพิ่่ม� ศัักยภาพชุุมชนในการบริิหารจััดการกองทุุนพัฒั นา
คุุณภาพชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืนในพื้้�นที่่�ป่่าชุุมชน 16 แห่่ง โดยประสานงานกัับภาคีีต่่าง ๆ ได้้แก่่ กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�ง
แวดล้้อม (ทส.) กรมป่่าไม้้ องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) สำนัักงานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและ
ภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน) สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และภาคเอกชนที่่�
สนัับสนุุนโครงการ เพื่่�อให้้การดำเนิินงานโครงการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและถููกต้้องตามระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนี้้� มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ จะเป็็นหน่่วยงานที่่�ติิดตามประเมิินผลการดำเนิินงานตามตััวชี้้�วััดหลัักของโครงการ
ได้้แก่่ พื้้�นที่่�ป่่าชุุมชนที่่�เสีียหายจากไฟป่่า ปริิมาณคาร์์บอนเครดิิต และการรวมกลุ่่�มสร้้างอาชีีพของชุุมชน ตลอดจนจััดทำ
รายงานสรุุปผลโครงการ
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โครงการขยายผลในประเทศ | โครงการจัั ดการคาร์์บอนเครดิิตในป่่าเพื่่� อการพัั ฒนาที่่� ยั่่� งยืืน

มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ร่่วมกัับกรมป่่าไม้้ ก.ล.ต. บริิษัทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกััด ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำกััด (มหาชน) บริิษัทั
ค้้าเหล็็กไทย จำกััด (มหาชน) บริิษัทั อิินทัชั โฮลดิ้้ง� ส์์ จำกััด (มหาชน) บริิษัทั ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คูเู ปอร์์ส เอบีีเอเอส จำกััด
บริิษัทั คิิวทีีซีี เอนเนอร์์ยี่่� จำกััด (มหาชน) บริิษัทั พีีทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำกััด (มหาชน) ดำเนิินโครงการนำร่่องจััดอบรมและศึึกษา
ดููงานในหลัักสููตรการวางแปลงศึึกษาคาร์์บอนเครดิิตในป่่า และหลัักสููตรการพััฒนาศัักยภาพชุุมชนอย่่างยั่่ง� ยืืน ณ โครงการพััฒนา
ดอยตุุง (พื้้นที่
� ท่� รงงาน) อัันเนื่่อ� งมาจากพระราชดํําริิ มีีผู้้�แทนป่่าชุุมชนเข้้าร่่วม 105 คน
ตั้้ง� แต่่เดืือนตุุลาคม 2563 - กุุมภาพัันธ์์ 2564 มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ลงพื้้นที่
� ว่� างแปลงตััวอย่่างโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
ภาคสมััครใจฯ ร่่วมกัับตััวแทนป่่าชุุมชนเสร็็จสิ้้น� ในพื้้นที่
� ป่่� า่ ชุุมชน รวม 15 แห่่ง จำนวนแปลงตััวอย่่าง 210 แปลง และขึ้้น� ทะเบีียน
ป่่าชุุมชนภายใต้้โครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจฯ ในปีี 2564 สำเร็็จจำนวน 8 แห่่ง ได้้แก่่ บ้้านปี้้� จัังหวััดพะเยา
บ้้านป่่าซางดอยแก้้ว บ้้านป่่างซางเหนืือ บ้้านภููเขาแก้้ว บ้้านร่่องบอน จัังหวััดเชีียงราย และบ้้านต่่อแพ บ้้านสบป่่อง บ้้านแม่่สุุ
จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน รวมพื้้นที่
� ป่่� า่ ชุุมชนตาม พ.ร.บ. ทั้้ง� หมด 10,929 ไร่่ ในจำนวนนี้้�เข้้าข่่ายโครงการฯ 10,561 ไร่่ คิิดเป็็นปริมิ าณ
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ค� าดว่่าจะลดหรืือดููดกลัับได้้ 5,500 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี ส่่วนป่า่ ชุุมชนที่่เ� หลืืออีีก 7 แห่่งอยู่่�ใน
กระบวนการขอรัับรองโครงการฯ ในปีี 2565
ในปีี 2564 ภาคเอกชนยัังให้้การสนัับสนุุนกองทุุนแก่่ชุมุ ชนทั้้�ง 15 หมู่่�บ้า้ นที่่เ� ข้้าร่่วมโครงการป่่าชุุมชน รวมทั้้ง� สิ้้น� 5,810,100
บาท (300 บาทต่่อไร่่) ซึ่่�งชุุมชนได้้วางแผนและบริิหารจััดการกองทุุนดัังกล่่าวผ่่านความเห็็นชอบจากสมาชิิกในชุุมชน ทั้้�งนี้้�
ร้้อยละ 56 ของเงิินสนัับสนุุนได้้นำเข้้ากองทุุนดูแู ลป่่าเพื่่อ� สร้้างแนวกัันไฟ ลาดตระเวนเฝ้้าระวััง สร้้างฝายชะลอน้้ำ ปลููกป่่าเสริิม เป็็นต้น้ ในปีี
2564 เกิิดไฟป่่าในพื้้นที่
� ป่่� า่ ชุุมชนจำนวน 2,300 ไร่่ หรืือคิิดเป็็นร้อ้ ยละ 11.88 ของพื้้นที่
� ทั้้่� ง� หมด ทั้้ง� นี้้� ป่่าชุุมชน 13 จาก 15 แห่่งไม่่มีีไฟป่่าเลย
ลดลงจากค่่าเฉลี่่ย� 5 ปีีย้อ้ นหลััง เกิิดไฟป่่าในพื้้นที่
� ่� 4,368 ไร่่ หรืือร้้อยละ 23.95 ของพื้้นที่
� ทั้้่� ง� หมด
ส่่วนเงิินสนัับสนุุนอีีกร้้อยละ 44 ได้้นำเข้้ากองทุุนเพื่่อ� การพััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่ง� ยืืนสำหรัับการจััดการทรััพยากรและคุุณภาพ
ชีีวิติ เช่่น โครงการปรัับปรุุงภููมิทัิ ศั น์์และสิ่่ง� แวดล้้อมของหมู่่�บ้า้ น โครงการตลาดป่่าชุุมชน โครงการพััฒนาอาชีีพด้้วยการผลิิตจาน
ชามจากเศษใบไม้้เพื่่อ� สิ่่ง� แวดล้้อมที่่ยั่่� ง� ยืืน และโครงการผลิิตปุ๋๋ย� จากเศษใบไม้้และผลิิตปุ๋๋ย� อิินทรีีย์์อัดั เม็็ด รวมถึงึ พััฒนาศัักยภาพ
สมาชิิกชุุมชน เช่่น การศึึกษาดููงานหมู่่�บ้า้ นต้้นแบบเศรษฐกิิจพอเพีียง รวมถึึงการพััฒนาและต่่อยอดกลุ่่�มอาชีีพ เช่่น กลุ่่�มผลิิตภัณั ฑ์์
จากไม้้ไผ่่ กลุ่่�มเลี้้ย� งผึ้้ง� โพรง กลุ่่�มผลิิตภัณั ฑ์์น้้ำผึ้้ง� กลุ่่�มเพาะชำกล้้าไม้้ กลุ่่�มดอกไม้้ผู้้�สูงู อายุุ
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โครงการศึึกษาและพัั ฒนา
การปลููกชาน้ำำ��มััน และพืื ชน้ำำ��มัันอื่่�นๆ
ข้้อมููลพื้้� นฐาน
พื้้� นที่่�โครงการ
ครอบคลุุม 2 พื้้� นที่�่ ได้้แก่่ หมู่่�บ้้านปางมะหััน และหมู่่�บ้้านปููนะ
ตำำ�บลเทอดไทย อำำ�เภอแม่่ฟ้า้ หลวง จัังหวััดเชีียงราย
พื้้� นที่่�
หมู่่�บ้้านปางมะหััน 17,039 ไร่่
หมู่่�บ้้านปููนะ 31,321 ไร่่
รวมพื้้� นที่่�ทั้้�งหมด 48,360 ไร่่

ผู้้�รัับประโยชน์์
571 ครััวเรืือน
ประชากร 3,305 คน

ความเป็็นมา

โครงการนี้้เ� ริ่่ม� ต้้นมาตั้้ง� แต่่ปีี 2548 เพื่่อ� แก้้ไขความยากจน และพััฒนาทางเลืือกในการดำรงชีีวิติ แก่่ผู้้�คนในพื้้นที่
� ่� แก้้ปัญั หา
ความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรธรรมชาติิ การบุุกรุุกทำลายป่่า โดยมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ร่่วมกัับมููลนิิธิิชััยพััฒนาในการศึึกษา
และพััฒนาการปลููกชาน้้ำมััน และพืืชน้้ำมัันอื่่�น ๆ ให้้เป็็นพืืชเศรษฐกิิจ ตามพระราชดำริิของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรม
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เนื่่�องจากชาน้้ำมัันมีีประโยชน์์ทางการแพทย์์ มีีราคาสููง เหมาะแก่่การ
สร้้างรายได้้ที่่�มั่่�นคงให้้คนในพื้้�นที่่� โครงการฯ ได้้กำหนดเขตพื้้�นที่่�ทำกิิน ส่่งเสริิมอาชีีพที่่�หลากหลาย พร้้อมทั้้�งให้้ประชาชนมีี
ส่่วนร่ว่ มในการดููแลรัักษาป่่า และดำเนิินชีีวิิตอยู่่�ร่ว่ มกัับป่่าได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ตามแนวพระราชดำริิของพระบาทสมเด็็จพระบรมชน
กาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
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ในปีี 2564 โครงการฯ ได้้ ส่่งเสริิมการดููแลแปลง
ชาน้้ำมััน โดยเสีียบยอดพัันธุ์์�ดีี 41,703 ต้้น (ร้้อยละ 71 ของ
เป้้าหมาย) ซึ่่�งมีีอััตราการรอดของกิ่่�งที่่�เสีียบอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 99
และตััดแต่่งกิ่่�งตามแนวทางผู้้�เชี่่�ยวชาญ 614 แปลง คิิดเป็็น
ร้้อยละ 91 ของจำนวนแปลงทั้้�งหมด ได้้ผลผลิิตชาน้้ำมัันรวม
123,519 กิิโลกรััม มููลค่่า 18,184,912.50 บาท พร้้อมกัันนี้้�ได้้
สำรวจข้้อมููลต้้นชาน้้ำมัันรายต้้นอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อจััดการ
แปลงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และพััฒนางานส่่งเสริิมอาชีีพ
เกษตรกรในพื้้�นที่่�โครงการฯ
ด้้านงานพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต โครงการได้้ดำเนิิน
กิิจกรรมส่่งเสริิมรายได้้และลดรายจ่่ายให้้ชุมุ ชน ดัังนี้้� ส่่งเสริิม
ไก่่ดำทั้้ง� หมด 1,310 ตััวให้้แก่่เกษตรกร 50 ครััวเรืือน ลดรายจ่่าย
ให้้เกษตรกรได้้ทั้้�งหมด 196,500 บาท และมอบไก่่ดำ จำนวน
1,300 ตััว ให้้เกษตรกรเครืือข่่ายในพื้้�นที่่� 8 คน เพื่่�อทดลอง
ตลาด สร้้างรายได้้ให้้เกษตรกรทั้้�งหมด 145,000 บาท
นอกจากนี้้� ยัังมีีการพััฒนาทัักษะหััตถกรรมให้้แก่่
ชาวบ้้านกลุ่่�มสตรีีจำนวน 24 คน สร้้างรายได้้ 137,380 บาท
ส่่งเสริิมต้้นกล้้ากล้้วยน้้ำว้้าเหลืืองนวลแก่่เกษตรกร 229 คน
จำนวน 26,007 ต้้น เพาะกล้้าชาอััสสััมทั้้ง� หมดจำนวน 347,853
ต้้นมอบให้้เกษตรกร 90 ราย จำนวน 110,700 ต้้น ประมาณการ
สร้้างรายได้้ในอนาคตให้้แก่่เกษตรกร 1,702,013 บาทต่่อปีี
และทดลองส่่งเสริิมพริิกเพื่่อ� เป็็นพืืชหลัังนาแก่่เกษตรกร 2 คน
ในพื้้�นที่่� 5 ไร่่ ได้้ผลผลิิตรวม 5,550 กิิโลกรััม เพิ่่�มรายได้้แก่่
เกษตรกร 16,250 บาทต่่อคน
การสำรวจข้้อมููลสภาพเศรษฐกิิจสัังคมของชาวบ้้าน
จำนวนทั้้�งสิ้้�น 553 ครััวเรืือน เพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพให้้ตรงตาม
ความต้้องการของชุุมชน พบว่่า ชาวบ้้านที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
มีีรายได้้เฉลี่่�ยต่่อครััวเรืือนอยู่่�ที่่� 391,647 บาทต่่อครััวเรืือน
ต่่อปีี เมื่่อ� เทีียบกัับ 54,082 บาทต่่อครััวเรืือนต่่อปีีในช่่วงเริ่่ม� ต้้น
โครงการ เพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 624.17

ปััญหาตั้้�งต้้น
1

2

3

4

5

ชุุมชน
มีีความขััดแย้้ง
เรื่่�องน้ำำ��
และที่่�ดิินทำ�กิ
ำ ิน

เส้้นทางลำำ�เลีียง
ยาเสพติิด
และปััญหาผู้้�เสพ
ยาเสพติิด

ปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว
ขาดการบริิหาร
จััดการน้ำำ��
ชุุมชนมีีข้้าว
ไม่่พอกิิน

ป่่าต้้นน้ำ��ำ
ถููกทำ�ำ ลาย

ขาดองค์์ความรู้้�
และทัักษะอาชีีพ

ผลจากการพัั ฒนา: ชาวบ้้านได้้อะไร?
สิ่่�งแวดล้้อม: การใช้้ประโยชน์์พื้้� นที่�่โครงการ
พื้้� นที่�่โครงการปางมะหััน

พื้้� นที่�่โครงการปููนะ
พื้้� นที่่� ป่่าใช้้สอย
804 ไร่่

พื้้� นที่่� ป่่าอนุุรัก
ั ษ์์
9,081 ไร่่

2.57%

พื้้� นที่่� ป่่าใช้้สอย
1,205 ไร่่

53.30%

2,010 ไร่่

6.42%

7.07%
แปลง
ชาน้ำำ��มััน
1,454 ไร่่

รวม (ไร่่)

17,039

31,321

8.53%

20.78%

พื้้� นที่่� อยู่่�อาศััย
382 ไร่่

พื้้� นที่่� ป่่าอนุุรัก
ั ษ์์
21,615 ไร่่

30.65%

0.45%

พื้้� นที่่� ทำำ�กิิน
6,510 ไร่่

รวม (ไร่่)

พื้้� นที่่� ทำำ�กิิน
5,223 ไร่่

พื้้� นที่่� อยู่่�อาศััย
76 ไร่่

แปลงชาน้ำำ��มััน

1.22%

69.01%

เศรษฐกิิจ: เปรีียบเทีียบรายได้้ รายจ่่าย หนี้้�สิิน และเงิินออมต่่อครััวเรืือน (บาท/ครััวเรืือน/ปีี)

รายได้้

2561

รายจ่่าย

2563

2564

หนี้้� สิิน

2561

2562

47,691

2562

11,608

2564

42,186

2563

4,396
2562

74,093

2561

8,569

2549

31,172

2564

25,425

2563

136,458

2562

112,126

42,050
2561

109,549

189,951

231,873
2549

2563

เงิินออม

2549

2563

รายจ่่าย

2564

2561

2562

2561

2562

55,174

2564

15,784

2563

หนี้้� สิิน

8,940

32,420

2562

3,969
2561

33,766

2562

รายได้้

89,896

43,262
2561

43,741

2549

149,588

2564

25,633
0

111,337

201,696

2563

150,000

110,110

204,766

270,255

300,000

204,766

พื้้� นที่�่โครงการปููนะ
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0

153,226

150,000

70,205

300,000

175,561
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โครงการแปรรููปป่่าเศรษฐกิิจน่่าน
ข้้อมููลพื้้� นฐาน
ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ
2556 - 2562: โครงการปลููกป่า่ สร้้างคน บนวิิถีีพอเพีียง
รัักษาต้้นน้ำ��ำ บรรเทาอุุทกภััย จัังหวััดน่่าน
2563 - ปััจจุุบััน: โครงการแปรรููปป่่าเศรษฐกิิจน่่าน

พื้้� นที่่�โครงการ
250,000 ไร่่ ครอบคลุุมพื้้� นที่�่ 20 หมู่่�บ้้าน 4 ตำำ�บล
3 อำำ�เภอ จัังหวััดน่่าน

ความเป็็นมา

โครงการแปรรููปป่่าเศรษฐกิิจน่่านเป็็น “โครงการต่่อเนื่่�องจากโครงการปลููกป่่า สร้้างคน บนวิิถีีพอเพีียง รัักษาต้้นน้้ำ
บรรเทาอุุุท� กภััย” ซึ่่ง� เริ่่ม� ดำเนิินการตั้้ง� แต่่ปีี 2556 โดยมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ และสถาบัันส่ง่ เสริิมและพััฒนากิิจกรรมปิิดทองหลัังพระ
สืืบสานแนวพระราชดำริิ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อฟื้้�นฟููทรััพยากรธรรมชาติิในพื้้�นที่่� เพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่า ควบคู่่�กัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ของชุุมชน ส่่งเสริิมให้้ชุุมชนอยู่่�ร่่วมกัับป่่าได้้อย่่างยั่่�งยืืน
กิิจกรรมหลัักในโครงการฯ ได้้แก่่ การจััดการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�ป่่าแยกจากที่่�ทำกิินและที่่�อยู่่�อาศััยอย่่างชััดเจน การจััด
ตั้้�งคณะกรรมการและกฎระเบีียบชุุมชนว่่าด้้วยการใช้้และอนุุรัักษ์์ทรััพยากรป่่าไม้้ในพื้้�นที่่�ที่่�กำหนดให้้เป็็นป่่า ประกอบด้้วย ป่่า
อนุุรัักษ์์เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นน้้ำและรัักษาความหลากหลายทางชีีวภาพ ป่่าใช้้สอยเพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�แหล่่งพลัังงานและแหล่่งอาหารที่่�
บริิหารจััดการโดยชุุมชน และป่่าเศรษฐกิิจที่่�มีีบทบาทสำคััญในการสร้้างรายได้้ที่่�ยั่่�งยืืน ทดแทนการพึ่่�งพิิงพืืชไร่่เชิิงเดี่่�ยว อีีกทั้้�ง
ยัังทำหน้้าที่่เ� ป็็นแนวกัันไฟไม่่ให้้ลามเข้้าพื้้นที่
� ป่่� า่ อนุุุ�รักั ษ์์และป่่าใช้้สอยอีีกด้้วย นอกจากนั้้น� ยัังมุ่่�งแก้้ปัญั หาความยากจนและยก
ระดัับคุุณภาพชีีวิิตของชาวบ้้านในพื้้�นที่่�ด้้วยการส่่งเสริิมอาชีีพด้้านการเกษตรและปศุุสััตว์์ การจััดตั้้�งกองทุุนพัันธุ์์�พืืช พัันธุ์์�สััตว์์
และการแปรรููป รวมถึึงการปรัับปรุุงน้้ำเพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคและการชลประทาน
การดำำ�เนิินงานในปีี 2564
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มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ได้้วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตมะม่่วงหิิมพานต์์ และส่่งเสริิมการพััฒนาคุุณภาพผลผลิิตกาแฟ
กะลา ศึึกษาพืืชทางเลืือกที่่�เหมาะสมในพื้้�นที่่�เพื่่�อเพิ่่�มทางเลืือกแก่่เกษตรกร และลดปััญหาการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยวในพื้้�นที่่� อีีกทั้้�ง
ยัังส่่งเสริิมให้้ชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการสถานการณ์์ไฟป่่าควบคู่่�กัับการดููแลป่่าผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้�

เหมาะสมในแต่่ละพื้้นที่
� ่� เช่่น กาแฟ กล้้วยน้้ำว้้า หญ้้าไม้้กวาด
โครงการฯ จััดหาตลาดให้้ผลผลิิตกาแฟกะลาได้้ 21.8 เสริิมในแปลงมะม่่วงหิิมพานต์์ ทั้้�งนี้้� มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ
ตััน มููลค่่า 2,186,200 บาท และผลผลิิตมะม่่วงหิิมพานต์์ได้้ ได้้ร่ว่ มกัับภาคเอกชนทดลองแปรรููปผลผลิิตกล้้วยน้้ำว้้า พบว่่า
� กู ในพื้้นที่
� โ่� ครงการฯ มีีศัักยภาพและเป็็น
38.7 ตััน มููลค่่า 947,796.90 บาท รวมรายได้้กว่่า 3.1 ล้้านบาท ผลผลิิตกล้้วยน้้ำว้้าที่่ปลู
ที่่ต้� อ้ งการของตลาดทั้้ง� ในและนอกพื้้นที่
� ่�
การจััดหาตลาดให้้กัับพืื ชเศรษฐกิิจ

การวิิจััยและพัั ฒนาการเพิ่่� มผลผลิิต
มะม่่วงหิิมพานต์์ และพืื ชทางเลืือก (ป่่าเศรษฐกิิจ)

การบริิหารจััดการสถานการณ์์ไฟป่่า

ในปีี 2564 โครงการฯ จััดทำแปลงสาธิิตมะม่่วงหิิมพานต์์
43.75 ไร่่ในพื้้นที่
� ่� 16 แปลงของเกษตรกร 15 คน เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการเพิ่่�มผลผลิิต เป้้าหมายผลผลิิตเฉลี่่�ยต่่อต้้นอยู่่�ที่่� 2.4
กิิโลกรััมต่่อต้้น การทดลองพบว่่า แปลงสาธิิตมะม่่วงหิิมพานต์์
ได้้ผลผลิิตเฉลี่่ย� 3.14 กิิโลกรััมต่่อต้้น สููงกว่่าเป้้าที่่ตั้้� ง� ไว้้ แต่่เมื่่อ�
พิิจารณาความคุ้้�มค่่าในการลงทุุน พบว่่าต้้นทุุนนั้้�นสููงกว่่าที่่�
ประมาณการไว้้ เนื่่อ� งจากแปลงมะม่่วงหิิมพานต์์ขาดการดููแล
มาเป็็นเวลานาน จึึงจำเป็็นต้้องเพิ่่�มการจััดการมากขึ้้�น อาทิิ
พ่่นสารชีีวภััณฑ์์ พ่่นปุ๋๋ย� ทางใบ เป็็นต้น้ อีีกทั้้ง� ต้้องปรัับแนวทาง
การดููแลต้้นมะม่่วงหิิมพานต์์ให้้สอดคล้้องกัับสภาพภููมิอิ ากาศ
ในพื้้นที่
� ่� ซึ่่ง� มีีผลต่่อการติิดผล

ชุุมชนในพื้้นที่
� ใ่� ห้้ความสำคััญกับั มาตรการป้้องกัันไฟป่่า
ของภาครััฐอย่่างเคร่่งครััด กิิจกรรมเฝ้้าระวัังไฟป่่าในพื้้นที่
� ่� อาทิิ
การซ่่อมแซมหอระวัังไฟป่่า ทำแนวกัันไฟ จััดทีีมลาดตระเวน
สัังเกตการณ์์ไฟป่่า ในปีีนี้้� เกิิดไฟป่่าในพื้้นที่
� ่� 5 ไร่่ คิิดเป็็น
ร้้อยละ 0.002 ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด อััตราการเกิิดไฟป่่าลดลง
ถึงึ ร้้อยละ 99 เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2556 นอกจากนี้้� คณะกรรมการชุุมชน
ได้้จัดั ประชุุมประจำปีีเพื่่อ� หาแนวทางการป้้องกัันไฟป่่า รวมถึึง
การบริิหารจััดการบััญชีีกองทุุนสำหรัับเป็็นทุนุ ในการเฝ้้าระวััง
ไฟป่่าในแต่่ละพื้้นที่
� ต่่� อ่ ไป
ตารางสรุุปอััตราการเกิิดไฟป่่าในปีี 2561 – 2564 เทีียบกัับปีีฐาน 2556

การศึึกษาข้้อมููลพืื ชทางเลืือกที่่�เหมาะสมในพื้้� นที่่�

ปีี
2556

พื้้� นที่่�

การทดลองแปลงสาธิิตมะม่่วงหิิมพานต์์ทั้้ง� 16 แปลง พบว่่า
แปลงสาธิิตมะม่่วงหิิมพานต์์ที่มีี่� ความสููง 800 เมตรเหนืือระดัับ
น้้ำทะเลขึ้้น� ไปมีีผลผลิิตน้อ้ ยกว่่าแปลงอื่่น� ๆ อย่่างมีีนััยยะสำคััญ
เนื่่�องจากปััจจััยด้้านสภาพแวดล้้อมและสภาพอากาศที่่�ไม่่เอื้้�อ
ต่่อการติิดดอกและติิดผล ส่่งผลให้้ต้้นมะม่่วงหิิมพานต์์โตช้้า
ในอนาคตสามารถแก้้ไขปััญหาโดยการปลููกพืืชทางเลืือกที่่�

พื้้� นที่�่ลุ่่�มน้ำ��ำ (ไร่่)

ปีี
2561

ปีี
2562

ปีี
2563

ร้้อยละ
ที่่�ลดลง
จาก
ปีี 2556

ปีี
2564

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

พื้้� นที่�่ไฟไหม้้ (ไร่่)

76,180

24

954

7,316

5

อััตราส่่วนพื้้� นที่�่ไฟไหม้้
ต่่อพื้้� นที่�่ทั้�้งหมด
(คิิดเป็็นร้อ
้ ยละ)

30.47

0.01

0.38

2.92

0.002

-

99

ปััญหาตั้้�งต้้น
2

3

ธรรมชาติิถูกทำ
ู �ำ ลาย
พื้้� นที่�่ป่า่ ลดลงอย่่างมาก

เผาป่่าเพื่่� อทำำ�ไร่่หมุุนเวีียน
ปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว
แหล่่งทำำ�กิินปนเปื้้�อนสารเคมีี

ผู้้�คนยากจนและไม่่มีีรายได้้
ที่่�มั่่�นคง

ผลจากการพัั ฒนา: ชาวบ้้านได้้อะไร?
สิ่่�งแวดล้้อม: การใช้้ประโยชน์์พื้้� นที่�่โครงการ

ป่่าเศรษฐกิิจ

ที่่�อยู่่�อาศััย
1,379 ไร่่

33,758 ไร่่
13.5%

พื้้� นที่�่ทั้�้งหมด 250,000 ไร่่

ป่่าอนุุรัก
ั ษ์์

153,660 ไร่่
61.5%

ป่่าใช้้สอย

22,552 ไร่่
9%

0.6%

พื้้� นที่่�ทำำ�กิิน

38,651 ไร่่
15.5%
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โครงการขยายผลต่่างประเทศ

โครงการพัั ฒนาทางเลืือก
เพื่่� อชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่� ยั่่�งยืืน
ไทย-เมีียนมา
ข้้อมููลพื้้� นฐาน
ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ
2561 - 2569 เป็็นโครงการขยายผล
จากพื้้� นที่�่เดิิม คืืออำำ�เภอท่่าขี้้�เหล็็ก
และจัังหวััดเมืืองสาด สาธารณรััฐ
แห่่งสหภาพพม่่า (เมีียนมา)
ที่่�ดำ�ำ เนิินงานในปีี 2555 - 2560

พื้้� นที่่�โครงการ
1.	พื้้� นที่�่หนองตะยา (รััฐฉานใต้้)
341,964 ไร่่ ประกอบด้้วย 4 กลุ่่�มบ้้าน
	ครอบคลุุม 99 หมู่่�บ้้าน
2.	พื้้� นที่�่จัังหวััดท่่าขี้้�เหล็็ก (รััฐฉานตะวัันออก)
106,810 ไร่่ ประกอบด้้วย 3 กลุ่่�มบ้้าน
	ครอบคลุุม 30 หมู่่�บ้้าน

ผู้้�รัับประโยชน์์
1. พื้้� นที่�่หนองตะยา
5,764 ครััวเรืือน
26,953 คน
2.	พื้้� นที่�่จัังหวััดท่่าขี้้�เหล็็ก
1,445 ครััวเรืือน
7,462 คน

ความเป็็นมา
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โครงการฯ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดปััญหายาเสพติิด ทั้้�งในส่่วนของการปลููกฝิ่่�น รวมถึึงการค้้า และลำเลีียงยาเสพติิด
ในพื้้�นที่่� ด้้วยการสร้้างทางเลืือกในการประกอบอาชีีพสุุจริิตต่่าง ๆ ที่่�มีีรายได้้มั่่�นคงเพีียงพอให้้ชุุมชน ลดปััญหาความยากจน
เป็็นการเสริิมสร้้างความมั่่�นคงตามแนวชายแดนไทย-เมีียนมาได้้อีีกด้้วย นอกจากนี้้� ยัังมุ่่�งเป็็นต้้นแบบการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�
ที่่�อย่่างบููรณาการและรอบด้้าน เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน โดยรััฐบาลเมีียนมาสามารถนำไปขยายผลยัังพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ของ
ประเทศได้้ต่่อไป

การดำำ�เนิินงานในปีี 2564

ตลอดปีงบประมาณ 2564 มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ มุง่ ขยายผลการพัฒนาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่รบั ประโยชน์มากขึ้น
ประกอบด้วย การพัฒนาระบบน้�้ำำ การพัฒนาด้านปศุสตว
ั ์ ควบคูก่ บั การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ผา่ นการพัฒนาการเกษตร
และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑใ์ นชุมชนทมี่ คี วามพร้อมเพอื่ เพิม่ มูลค่า สร้างโอกาสให้ชมุ ชนมที างเลอื กในการดำ�ำเนินชีวติ สามารถ
พงึ่ พาตนเองได้ในระยะยาว และลดความความเสยี่ งไม่ให้เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติดและสิง่ ผิดกฎหมายอื่น ๆ ทัง้ นี้ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การเมืองภายในประเทศเมียนมา ส่งผล
ให้มีข้อจำ�ำกัดในการเดินทางไปยังพื้นทเี่ ป้าหมาย มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นชาวเมียนมาเป็นผูป้ ระสาน
งานหลัก โดยมผี เู้ ชี่ยวชาญของมูลนิธฯิ ให้คำ�ำปรกึ ษาผ่านการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ ผลการดำ�ำเนินงานแยกตามพื้นที่ ดังนี้
1. พื้นที่หนองตะยา อำ�ำเภอพิ นเลา รัฐฉานใต้
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โครงการยัังได้้สนัับสนุุนเงิินอุดุ หนุุนการปลููกไม้้ฟืืนจำนวน 1,153
ต้้น เพื่่อ� ป้้องกัันปัญั หาการตััดไม้้ทำลายป่่า และใช้้เป็็นเชื้้อ� เพลิิง
ด้้านชลประทาน
� ่�
โครงการฯ ได้้ขยายผลการพััฒนาระบบน้้ำ เพื่่อ� แก้้ไขปััญหา การแปรรููปชาในพื้้นที่
การขาดแคลนน้้ำอุุปโภคบริิโภคใน 14 หมู่่�บ้า้ น โดยสนัับสนุุนวัสั ดุุ ด้้านปศุุสััตว์์
อุุปกรณ์์และองค์์ความรู้้�เพื่่อ� สร้้างฝาย จำนวน 4 ฝาย ระบบท่่อส่่ง
โครงการฯ ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานปศุุสัตว์
ั อ์ ำเภอพิินเลา
น้้ำ 8 ระบบ ความยาวรวม 10,077 เมตร และถัังกัักเก็็บน้้ำ 5 ถััง รััฐฉานใต้้ จััดอบรมเตรีียมความพร้้อมอาสาพััฒนาชุุมชน (อสพ.)
ความจุุรวม 100 ลููกบาศก์์เมตร (ลบ.ม.) มีีผู้้�รับั ประโยชน์์ทั้้ง� สิ้้น� ในการให้้บริิการด้้านสััตวบาลแก่่ชุมุ ชน พร้้อมจััดตั้้ง� กองทุุนยา
6,308 คน ควบคู่่�กับั การพััฒนาฝายเกษตร จำนวน 5 ฝาย เพื่่อ� เพิ่่ม� เติิม 11 กองทุุน โดย อสพ. ให้้บริิการตรวจรัักษาสััตว์เ์ ลี้้ย� ง
ลดปััญหาการขาดแคลนน้้ำ และเพิ่่ม� โอกาสในการสร้้างรายได้้ จำนวนทั้้�งสิ้้�น 994 ตััว และให้้บริิการคลิินิกิ ตรวจรัักษาสััตว์์
เสริิมจากการปลููกพืืชหลัังนาให้้แก่่เกษตรกรผู้้�รับั ประโยชน์์ 101 เคลื่่อ� นที่่เ� พื่่อ� วััคซีีนป้้องกัันโรค จำนวน 4 ครั้้ง� มีีจำนวนสััตว์ที่์ ไ่� ด้้
คน พื้้นที่
� เ่� กษตรที่่ไ� ด้้รับั ประโยชน์์ 404.6 ไร่่ รวมถึงึ สนัับสนุุนการ รัับบริิการทั้้ง� สิ้้น� 6,497 ตััว จััดตั้้ง� กองทุุนสัตว์
ั โ์ ดยสนัับสนุุนโค 18
จััดตั้้ง� กองทุุน และวางกฎระเบีียบในการบริิหารจััดการระบบน้้ำ ตััว และกระบืือ 50 ตััวแก่่เกษตรกรที่่มีี� ฐานะยากจนสร้้างอาชีีพ
โดยชุุมชน เพื่่อ� ให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืนในการใช้้และรัักษาทรััพยากร และรายได้้ในลัักษณะกองทุุนหมุุนเวีียน เพื่่อ� ขยายผลสู่่�เกษตรกร
รายอื่่น� ต่่อไป ควบคู่่�กับั การแจกจ่่ายต้้นพันธุ์์�
ั หญ้้าเนเปีียร์์จำนวน
ด้้านเกษตร
นอกจากนี้้� โครงการฯ ได้้สนัับสนุุนเครื่่อ� งสีีข้้าวโพดให้้แก่่ 40,504 ต้้น เพื่่อ� ใช้้เป็็นแหล่่งอาหารสััตว์โ์ ภชนาการสููง
ชุุมชน จำนวน 8 หมู่่�บ้า้ น เพื่่อ� เพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพการจััดการผลผลิิต ด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมประชากร
หลัังการเก็็บเกี่่ย� ว และร่่วมกัับบริิษัทั เจริิญโภคภััณฑ์์โปรดิ๊๊ว� ส
โครงการฯ ดำเนิินการสำรวจข้้อมููลเศรษฐกิิจและสัังคม
จำกััด (CPP) ติิดตามผลการส่่งเสริิมการปลููกข้้าวโพดเลี้้ย� งสััตว์์ ประชากรประจำปีี 2564 จากกลุ่่�มตััวอย่่างในพื้้�นที่่�โครงการ
พบว่่า ผลผลิิตเฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 881 กิิโลกรััมต่่อไร่่ สููงกว่่าเป้้าหมายที่่� จำนวน 545 ครััวเรืือน ใน 99 หมู่่�บ้า้ น เพื่่�อวางแผนดำเนิิน
ตั้้ง� ไว้้ 800 กิิโลกรััมต่่อไร่่ หรืือ ร้้อยละ10 และสููงกว่่าผลผลิิตเฉลี่่ย� กิิจกรรมพััฒนาในพื้้นที่
� ใ่� ห้้สอดคล้้องกัับปััญหาและความต้้องการ
ในปีีก่อ่ นหน้้า ซึ่่ง� อยู่่�ที่่� 609 กิิโลกรััมต่่อไร่่ หรืือ ร้้อยละ 44.7 ของชุุมชน การสำรวจพบว่่า ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพ
สามารถสร้้างกำไรรวมทั้้ง� สิ้้น� 8,800,954 บาท หรืือเฉลี่่ย� ปีีละ เกษตรกรรมเป็็นหลััก ครััวเรืือนมีีรายได้้เฉลี่่ย� ต่่อปีี 47,169 บาท
3,233 บาทต่่อไร่่ เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีีก่อ่ นหน้้าร้้อยละ 96 โครงการฯ ยััง ในขณะที่่ร� ายจ่่ายอยู่่�ที่่� 49,365 บาท โดยรายจ่่ายยัังมากกว่่าราย
สนัับสนุุนปัจั จััยการผลิิตให้้เกษตรกรที่่เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมในปีี 2564 ได้้อยู่่�ร้อ้ ยละ 4.65 และมีีครััวเรืือนที่่ผ่� า่ นเส้้นความยากจน 21,500
จำนวน 1,021 คน พื้้นที่
� ร่� วม 9,457.5 ไร่่ ซึ่่ง� คิิดเป็็นจำนวนเกษตรกร บาทต่่อคนต่่อปีี ประมาณร้้อยละ 14.5 คิิดเป็็นสัดั ส่่วนที่เ่� พิ่่ม� ขึ้้น�
ที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� จากปีีก่อ่ นหน้้า ร้้อยละ 131 และสััดส่่วนพื้นที่
้� เ่� พิ่่ม� ขึ้้น� 3 เท่่า จากปีีก่อ่ นหน้้าร้้อยละ 0.6 ขณะที่่ค� รััวเรืือนร้้อยละ 96 มีีข้้าวเพีียง
โครงการฯ ได้้สร้้างศููนย์์อบรมพััฒนาการเกษตรทาง พอสำหรัับการบริิโภคตลอดทั้้ง� ปีี เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีีก่อ่ นหน้้าถึึงร้้อย
เลืือก 1 แห่่ง สำหรัับเพาะพัันธุ์์�เมล็็ดกาแฟคุุณภาพสููง เพื่่อ� ส่่งเสริิม ละ 16 ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่ยังั คงพึ่่ง� พาน้้ำฝนเป็็นแหล่่งน้้ำหลััก แต่่
เป็็นพืืชทางเลืือกที่่�มีีมููลค่่าสููง สามารถสร้้างรายได้้มั่่�นคงใน มีีครััวเรืือนอีีกร้้อยละ 20 ยัังประสบปััญหาการขาดแคลนน้้ำเพื่่อ�
ระยะยาว รวมถึึงสนัับสนุุนการก่่อสร้้างโรงตากชาจำนวน 25 แห่่ง การเกษตร ซึ่่ง� เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีีก่อ่ นหน้้า ร้้อยละ 2 และระยะเวลา
สำหรัับกลุ่่�มครััวเรืือนใน 6 หมู่่�บ้า้ น รวมผู้้�รับั ประโยชน์์ 63 คน การขาดแคลนน้้ำลดลงเฉลี่่ย� 1.6 เดืือน
และจััดอบรมการตััดแต่่งกิ่่ง� ชา ตลอดจนวิิธีีการคั่่วช
� ารููปแบบ
นอกจากนี้้� ยัังพบปััญหาโรคท้้องร่่วง และสุุขภาพฟััน
ใหม่่ให้้เกษตรกรที่่ส� นใจจำนวน 87 คน ส่่งผลให้้เกษตรกรที่่ผ� ลิิต เป็็นปัญั หาหลััก ความต้้องการเร่่งด่่วนที่ชุ่� มุ ชนต้้องได้้รับั ความ
ชาตามกรรมวิิธีีของผู้้�เชี่่ย� วชาญสามารถจำหน่่ายชาได้้ในราคา ช่่วยเหลืือ ได้้แก่่ การส่่งเสริิมด้้านสาธารณสุุข การส่่งเสริิมด้้าน
เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 125 บาท สููงกว่่าราคาดั้้ง� เดิิมประมาณร้้อยละ 50 การศึึกษา และการพััฒนาระบบน้้ำ
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2. พื้้� นที่่�ทางตอนเหนืือของอำำ�เภอท่่าขี้้�เหล็็ก รััฐฉานตะวัันออก
ด้านชลประทาน

โครงการฯ ได้้พัฒั นาระบบน้้ำ เพื่่อ� การอุุปโภคบริิโภค
และการเกษตร โดยสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�และวััสดุุอุุปกรณ์์ให้้
ชาวบ้้านลงมืือดำเนิินการเอง ประกอบด้้วย ฝายการเกษตร
พร้้อมระบบคลองส่่งน้้ำ 1 ระบบ ฝายอุุปโภคบริิโภคขนาดเล็็ก
1 ฝาย ระบบน้้ำบาดาลพร้้อมเครื่่�องสููบน้้ำ 3 ระบบ ระบบท่่อ
ส่่งน้้ำ 2 ระบบ ความยาวรวม 7,100 เมตร และถัังกัักเก็็บน้้ำ
2 ถััง ความจุุรวม 9 ลบ.ม. มีีผู้้�รัับประโยชน์์รวม 1,323 คน
และพื้้�นที่่�เกษตรที่่�ได้้รัับประโยชน์์ 110 ไร่่ พร้้อมผลัักดัันการ
จััดตั้้ง� กองทุุนและวางกฎระเบีียบในการบริิหารจััดการระบบน้้ำ
โดยชุุมชนเพื่่อ� ให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืนในการใช้้และรัักษาทรััพยากร

โครงการขยายผลต่่างประเทศ | โครงการพัั ฒนาทางเลืือกเพื่่� อชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่� ยั่่� งยืืนไทย-เมีี ยนมา

ด้้านปศุุสััตว์์
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โครงการฯ ได้้จััดกิิจกรรมเด็็กเลี้้�ยงไก่่ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้
เยาวชนเรีียนรู้้�วิธีีิ การดููแลรัักษาสััตว์เ์ ลี้้ย� งในครััวเรืือน มีีเด็็กเข้้า
ร่่วมกิิจกรรมจำนวน 24 คน มีีผู้้�ผ่่านเกณฑ์์ที่ส่� ามารถลดอััตรา
การตายไก่่ให้้ต่่ำกว่่าร้้อยละ 20 จำนวน 9 คน คิิดเป็็นร้้อยละ
37.5 ของเด็็กที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมทั้้�งหมด ควบคู่่�กัับการให้้
บริิการตรวจรัักษาสััตว์์เลี้้�ยงในชุุมชน มีีสััตว์์เลี้้�ยงที่่�ได้้รัับการ
ตรวจรัักษาจำนวน 243 ตััว ทั้้�งยัังส่่งเสริิมการเลี้้�ยงโคขุุน
เพื่่�อเป็็นอาชีีพเสริิมให้้แก่่เกษตรกร โดยส่่งมอบโคขุุนจำนวน
8 ตััวให้้แก่่ผู้้�รัับประโยชน์์ 4 ครััวเรืือน รวมทั้้�งสนัับสนุุน
ต้้นพัันธุ์์�หญ้้าเนเปีียร์์ 47,300 ต้้นให้้เกษตรกรจำนวน 56 คน
เพื่่�อเป็็นแหล่่งอาหารโภชนาการสููงในการเลี้้�ยงสััตว์์
ด้านเศรษฐกิจและสังคมประชากร

การสำรวจข้้อมููลรายกิิจกรรมเพื่่�อติิดตามผลการ
ดำเนิินงานพบว่่า การพััฒนาระบบน้้ำเพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค
สามารถลดปััญหาการขาดแคลนน้้ำได้้เฉลี่่ย� 1.6 เดืือน อย่่างไร
ก็็ตาม หมู่่�บ้้านที่่ตั้้� ง� อยู่่�ห่า่ งไกลจากแหล่่งน้้ำยัังคงประสบปััญหา
มีีต้้นทุนน้้
ุ ำน้้อย และต้้องพึ่่ง� พาน้้ำฝนเป็็นหลััก การพััฒนาระบบ
น้้ำเพื่่�อการเกษตรช่่วยเพิ่่�มผลผลิิตข้้าวเฉลี่่�ยร้้อยละ 14-19
รวมทั้้ง� เพิ่่ม� โอกาสในการปลููกพืืชหลัังนา เมื่่อ� ปีี 2563 เกษตรกร
มีีรายได้้จากการจำหน่่ายพืืชหลัังนาเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 6.3
คิิดเป็็นรายได้้รวมที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� 2,068,695 บาท อย่่างไรก็็ตาม รายได้้

ของเกษตรกรลดลงอย่่างมากในปีี 2564 เนื่่�องจากการแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้้
มีีข้้อจำกััดในการเข้้าถึึงตลาดและการขนส่่งช่่วยเหลืือ ได้้แก่่
การส่่งเสริิมด้้านสาธารณสุุข การส่่งเสริิมด้้านการศึึกษา และ
การพััฒนาระบบน้้ำ

ปััญหาตั้้�งต้้น
1

2

3

4

การปลููกพืืชเสพติิด
และเป็็นเส้้นทางลำำ�เลีียง
และค้้ายาเสพติิด

ขาดองค์์ความรู้้�
ในการบริิหารจััดการน้ำำ��
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ขาดแคลนยา
และวััคซีีนป้อ
้ งกัันโรค
ในปศุุสััตว์์

ขาดองค์์ความรู้้�
ด้้านการเกษตร
การแปรรููปเพิ่่� มมููลค่่า
และตลาดรองรัับ
ผลผลิิต

การสร้้างผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่
การศึึกษาในห้้องเรีียน
การดำำ�เนิินงานพัั ฒนาการศึึกษา

ปีีการศึึกษา 2564 โรงเรีียนในอำเภอแม่่ฟ้้าหลวงจััดอบรมพััฒนาครููผู้้�สอนระดัับชั้้�นอนุุบาล ตามหลัักการจััดการเรีียน
การสอนมอนเตสซอรีีที่่เ� น้้นผู้้�เรีียนเป็็นศูนย์
ู ก์ ลาง โดยนำหลัักสููตรจากศููนย์ก์ ารเรีียนมอนเตสซอรีีนานาชาติิสำหรัับโรงเรีียนรััฐบาล
ประเทศสหรััฐอเมริิกามาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทของโรงเรีียนในพื้้�นที่่� การจััดการเรีียนการสอนในปีี 2564 ประกอบด้้วย
1. การประเมิินการจััดการเรีียนการสอนมอนเตสซอรีี
โดยใช้้แบบประเมิินพัั ฒนาการสิ่่�งแวดล้้อมใน
	ห้้องเรีียน (Developmental Environmental
Rating Scale - DERS) และแบบประเมิินตนเอง
ของครูู (Teacher Appraisal Instrument -TAI)

มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้นำเครื่่อ� งมืือการประเมิินการเรีียน
การสอนแบบมอนเตสซอรีี 2 ประเภท ได้้แก่่ แบบประเมิินพัฒั นา
การสิ่่ง� แวดล้้อมในห้้องเรีียน (DERS) และแบบประเมิินตนเองของครูู
(TAI) ซึ่่ง� พััฒนาขึ้้น� โดยศููนย์ก์ ารเรีียนมอนเตสซอรีีนานาชาติิสำหรัับ
โรงเรีียนรััฐบาล ประเทศสหรััฐอเมริิกา มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทของโรงเรีียนในอำเภอแม่่ฟ้า้ หลวงแบบประเมิินทั้้ง� 2 ประเภท
ช่่วยให้้ครููสามารถประเมิินคุณุ ภาพห้้องเรีียนของตนเอง รู้้�จักั การทำงานของตนเอง และประเมิินการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน เพื่่อ� ทำให้้เกิิด
การพััฒนาการเรีียนการสอนแบบมอนเตสซอรีีได้้ด้ว้ ยตนเอง ทั้้ง� นี้้� ภาพรวมผลการดำเนิินงานมอนเตสซอรีีของโรงเรีียน 34 โรง
ในอำเภอแม่่ฟ้า้ หลวงอยู่่�ในระดัับเป็็นที่น่่� า่ พอใจ กล่่าวคืือ ได้้ผลประเมิินประเภท DERS ร้้อยละ 72 และผลประเมิินประเภท TAI ร้้อยละ 69
2. การจััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงานเป็็นฐาน
(Project-based Learning - PBL)

ผลประเมิิน PBL ปีี 2564
ช่่วงชั้้�นที่่� 1 (ป.1-ป.3)

ผ่่านเกณฑ์์ 78%

ปรัับปรุุงบางส่่วน
22%

ปรัับปรุุงบางส่่วน
13%

ช่่วงชั้้�นที่่� 2 (ป.4-ป.6)

ผ่่านเกณฑ์์ 87%

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์

มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ส่่งเสริิมการพััฒนารููปแบบการจััดการ
เรีียนรู้้�ของนัักเรีียนด้้วยกระบวนการ PBL เพื่่อ� พััฒนาสมรรถนะนัักเรีียน
ทั้้ง� 7 ด้้าน ได้้แก่่ การสืืบค้้น การสื่่อ� สาร การคิิดวิิเคราะห์์ การวางแผน
ในการทำงาน การทำงานเป็็นทีีม รวมถึงึ การแก้้ปัญั หาในการทำงาน
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง แต่่เนื่่อ� งด้้วยสถานการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) จึึงปรัับการอบรมพััฒนาครูู การนิิเทศก์์สังั เกต
การณ์์สอนในชั้้�นเรีียน และการสััมมนาแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ของกลุ่่�ม
โรงเรีียนในพื้้นที่
� ด่� อยตุุง เป็็นกระบวนการผ่่านระบบออนไลน์์ตลอดปีี โดยยัังคงรัักษาคุุณภาพของปฏิิสัมั พัันธ์ก์ ารแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�
การแสดงความคิิดเห็็น ผ่่าน Zoom Break-out Rooms ช่่องทาง Chat และตอบคำถามหรืือบัันทึึกข้้อมููลแบบทัันทีีทันั ใด (Real Time)
ผ่่าน Google Shared Drive และพััฒนาระบบสารสนเทศสำหรัับจััดเก็็บข้้อมููลแผนการจััดการเรีียนรู้้�ของทุุกโรงเรีียนใน Google Drive
การประเมิินสมรรถนะทั้้�ง 7 ด้้านของนัักเรีียนในพื้้�นที่่�โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ในปีี 2564 พบว่่า นัักเรีียนช่่วงชั้้�นที่่� 1
(ป.1-ป.3) ร้้อยละ 78 จากจำนวนนัักเรีียนทั้้�งหมด 351 คน และนัักเรีียนช่่วงชั้้�นที่่� 2 (ป.4-ป.6) ร้้อยละ 87 จากจำนวนนัักเรีียน
ทั้้�งหมด 299 คน มีีพััฒนาการตามเป้้าหมาย ขณะที่่�ในช่่วงชั้้�นที่่� 1 อีีกร้้อยละ 22 ต้้องได้้รัับความช่่วยเหลืือในด้้านทัักษะ
การคิิดวิิเคราะห์์ การคิิดสร้้างสรรค์์และแก้้ปััญหา ในช่่วงชั้้�นที่่� 2 อีีกร้้อยละ 13 ต้้องได้้รัับความช่่วยเหลืือในด้้านทัักษะการ
วิิพากษ์์ การคิิดวิิเคราะห์์ การคิิดสร้้างสรรค์์และแก้้ปััญหา
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ครููผู้้�สอน PBL ยัังให้้ความสำคััญกับั การใช้้คำถามปลายเปิิดเพื่่อ� กระตุ้้�นทัักษะการคิิด และส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนสร้้างผลงานได้้
หลากหลายรููปแบบ เช่่น การทำหนัังสืือเล่่มเล็็ก หนัังสืือ Pop-Up การแสดงบทบาทสมมติิ การประดิิษฐ์์ของเล่่น และสิ่่ง� ของต่่าง ๆ
จากวััสดุุเหลืือใช้้ การจััดทำป้้ายคำขวััญรณรงค์์ การสััมภาษณ์์คนในชุุมชน การใช้้เทคโนโลยีีจััดทำวีีดิิทัศั น์์ เป็็นต้น้ พร้้อมเผยแพร่่ผลงาน
โครงงาน PBL ในกลุ่่�ม PLC ของครููและบุุคลากรทางการศึึกษาพื้้นที่
� โ่� ครงการพััฒนาดอยตุุงฯ เพื่่อ� ให้้เกิิดการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�
เกี่่ย� วกัับกิิจกรรมและผลงานของนัักเรีียน
3. การพัั ฒนาภาษาไทยสำำ�หรัับเด็็กที่่�ไม่่ใช้้ภาษาไทย
เป็็นภาษาแม่่ ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1-3 ในพื้้� นที่่�
โครงการพัั ฒนาดอยตุุงฯ และอำำ�เภอแม่่ฟ้า้ หลวง

ในปีี 2564 มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ร่่วมกัับสำนัักเขตพื้้�นที่่�
การศึึกษาประถมศึึกษาเชีียงราย เขต 3 พััฒนาครููผู้้�สอนระดัับชั้้น�
ประถมศึึกษาปีีที่่� 1-3 จำนวน 18 คน ให้้มีีความรู้้�ความชำนาญ
ด้้านเทคนิิคการสอน สามารถให้้คำปรึึกษา เป็็นวิิทยากร และการ
นิิเทศก์์ระดัับโรงเรีียน หรืือศููนย์พั์ ฒั นาภาษาไทยได้้ โดยจััดทำคู่่�มืือ
“การพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาไทยด้้วยกระบวนการการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบทีีม (Team-based Learning - TBL)” พร้้อมคลิิปตัวั อย่่างการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในแต่่ละขั้้น 
� ควบคู่่�ไปกัับการจััดทำ
แบบประเมิินสมรรถนะ “การพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาไทยด้้วยกระบวนการ TBL” ของครููผู้้�สอน สำหรัับใช้้ในการนิิเทศก์์
ภายในและการประเมิินตนเอง
นอกจากนี้้� มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้ดำเนิินการร่่วมกัับโรงเรีียนนานาชาติิเซนต์์ แอนดรููว์ส์ กรุุงเทพฯ จััดการอบรมเชิิงปฏิิบัติั ิ
การออนไลน์์และการนิิเทศก์์ทางไกล เพื่่�อพััฒนาครููประถมศึึกษาตอนต้้นด้้านการช่่วยเหลืือนัักเรีียนเรื่่�องการอ่่าน-เขีียน
ภาษาไทยเบื้้อ� งต้้นเป็็นรายบุุคคล และการสอนภาษาไทยโดยใช้้วิธีีิ การจััดการเรีียนการสอนที่่ต� อบสนองความต้้องการที่่ห� ลากหลาย
ของนัักเรีียน (Differentiated Instruction - DI)
4. การจััดการเรีียนรู้้�ด้้านการอ่่านภาษาไทยในชั้้�น
ประถมศึึกษาปีีที่่� 4-6

มูู ล นิิ ธิิ แ ม่่ ฟ้้ า หลวงฯ และสถาบัั น ภาษาไทยสิิ ริิ นธ ร
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ร่่วมกัันจัดั “โครงการอบรมครููเพื่่อ� สร้้าง
บทเรีียนเสริิมการอ่่านสำหรัับนัักเรีียนระดัับประถมศึึกษาตอนปลาย”
ผ่่านระบบการประชุุมออนไลน์์ ช่่วยให้้ครููในโครงการสามารถจััดทำ
ชุุดฝึึกอ่่านที่่มีี� ความเหมาะสมกัับนัักเรีียนระดัับชั้้นป
� ระถมศึึกษาตอน
ปลาย และสอดคล้้องกัับความสนใจของนัักเรีียนและบริิบทชุุมชน
โครงการขยายผลต่่างประเทศ | การสร้้างผู้้�นำำ �รุ่่�นใหม่่

5.	บููรณาการเทคโนโลยีีในสื่่�อการเรีียนการสอน
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ครููผู้้�สอนมีีการบููรณาการเทคโนโลยีีในสื่่�อการเรีียนการสอน
ประเภทต่่าง ๆ เช่่น การใช้้แว่่นเสมืือนจริิง (VR) และสื่่อ� 360 องศา
ประกอบการเรีียนรู้้�ในรายวิิชาวิิทยาศาสตร์์ สัังคมศึึกษา และภาษา
อัังกฤษ การเชื่่อ� มโยงสื่่อ� มััลติิมีีเดีียต่่าง ๆ นำเสนอผ่่านจออััจฉริิยะ
(Smart Board) ปรัับรููปแบบการเรีียนเป็็น Interactive ฝึึกการโต้้ตอบ
ฝึึกให้้นักั เรีียนสืืบค้้นข้อ้ มููลโดยใช้้แท็็บเล็็ตและคอมพิิวเตอร์์พกพาเพื่่อ�
ร่่วมอภิิปรายในชั้้�นเรีียน และยัังมีีการเสริิมสื่่อ� ต่่าง ๆ จากเว็็บไซต์์ทรูู
ปลููกปััญญาในวิิชาที่่ข� าดแคลนบุุคลากรครูู
นอกจากนี้้� มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ยัังจััดกิิจกรรมเพื่่อ� บ่่มเพาะและสร้้างเครืือข่่ายนัักศึึกษาทุุน ได้้แก่่ กิิจกรรมปฐมนิิเทศ
กิิจกรรมพััฒนาศัักยภาพระหว่่างเรีียน กิิจกรรมเที่่ย� วบ้้านเพื่่อ� น กิิจกรรมเยี่่ย� มเยีียนเพื่่อ� ให้้คำปรึึกษาและให้้กำลัังใจ รวมทั้้ง� ให้้ความ
รู้้�และเทคนิิคการเรีียนผ่่านช่่องทางออนไลน์์และบััญชีีเฟซบุ๊๊�ก ยัังมีีการจััดกิิจกรรมแนะแนวการเรีียนต่่อและให้้คำปรึึกษากัับเยาวชน
ทั่่ว� ไปที่่ส� นใจ เพื่่อ� ช่่วยให้้เยาวชนวางแผนการเรีียนสู่่�อาชีีพที่่ใ� ฝ่่ฝันั ได้้

6. การเสริิมสร้้างพัั ฒนาการงานพื้้� นฐานทัักษะอาชีีพ

ในปีีนี้้� มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้ทบทวน ปรัับปรุุง และพััฒนา
หลัักสููตรวิิชาชีีพเพิ่่ม� เติิมใน 3 กลุ่่�มอาชีีพ ได้้แก่่ กลุ่่�มสาขางานเกษตร
กลุ่่�มสาขางานอาหาร และกลุ่่�มงานประดิิษฐ์์ และได้้จัดั ประชุุมเชิิง
ปฏิิบัติั กิ ารร่่วมกัับผู้้�เชี่่ย� วชาญในแต่่ละกลุ่่�มสาขาอาชีีพ เพื่่อ� พััฒนา
หลัักสููตรในส่่วนของการวางรากฐานอาชีีพ และแนวทางการจััดการ
เรีียนรู้้�ที่่เ� หมาะสม และนำมาบููรณาการร่่วมกัับการเรีียนการสอนแบบ
Project-Based Learning โดยใช้้แหล่่งเรีียนรู้้�ของโครงการพััฒนา
ดอยตุุงฯ เป็็นแหล่่งศึึกษาและฝึึกปฏิิบัติั งิ านอาชีีพ ทำให้้นักั เรีียน
มีีโอกาสเรีียนรู้้�จากผู้้�เชี่่ย� วชาญภายนอกในด้้านการออกแบบผลิิตภัณั ฑ์์ พััฒนาคุุณภาพผลิิตภัณั ฑ์์ การออกแบบโลโก้้ผลิิตภัณั ฑ์์
การจำหน่่ายสิินค้า้ ผ่่านทางออนไลน์์ รวมถึงึ การทำบััญชีีรายรัับ - รายจ่่าย ต้้นทุนุ - กำไร

การเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียน
1.	พื้้� นที่่�การเรีียนรู้้�อย่่างสร้้างสรรค์์สำำ�หรัับเด็็กและ
เยาวชน (ศููนย์์เด็็กใฝ่่ดี)ี          

2.	ทุุนการศึึกษา

ในปีีการศึึกษา 2564 นัักเรีียนที่่�ได้้รัับทุุนการศึึกษาจาก
มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ สำเร็็จการศึึกษา 22 คน และมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ
ได้้ประชาสััมพัันธ์์ แนะแนวการศึึกษา และคััดเลืือกเยาวชนที่่�มีี
ศัักยภาพเพิ่่ม� อีีก 20 คนเพื่่อ� เข้้ารัับทุุนการศึึกษาต่่อ แบ่่งเป็็นระดัับ
มััธยมศึึกษา 1 คน และระดัับปริิญญาตรีี 19 คน ประกอบด้้วย
โรงเรีียนแม่่จันั วิิทยาคม 1 คน มหาวิิทยาลััยราชภััฏเชีียงราย 9 คน
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ 5 คน มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวง 2 คน วิิทยาลััย
อาชีีวศึึกษาเชีียงราย 2 คน และวิิทยาลััยเทคนิิคเชีียงราย 1 คน

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์

ศููนย์เ์ ด็็กใฝ่่ดีีจัดั ตั้้ง� ขึ้้น� ให้้เป็็นพื้นที่
้� ส่� ำหรัับบ่่มเพาะพลเมืืองดีี
เพื่่อ� สานต่่อคุุุ�ณภาพชีีวิตที่
ิ ดีี่� อย่่างยั่่ง� ยืืนในพื้้นที่
� โ่� ครงการพััฒนาดอยตุุงฯ
ศููนย์เ์ ด็็กใฝ่่ดีีได้้จัดั หลัักสููตรอาชีีพและเสริิมสร้้างกิิจกรรมสร้้างสรรค์์
ยามว่่าง ด้้วยการเชื่่อ� มโยงความสนใจและความชอบของผู้้�เรีียนให้้
สอดคล้้องกัับศัักยภาพของพื้้นที่
� ด่� อยตุุง เพื่่อ� ให้้เยาวชนมีีสิ่่�งยึึดเหนี่่ย� ว
จิิตใจ ไม่่ไขว้้เขวไปกัับสิ่่ง� ยั่่วยุ
� ุ พร้้อมทั้้ง� ฝึึกทัักษะความเป็็นผู้้�นำและ
การบริิหารจััดการ
ปััจจุุบันศู
ั นย์
ู เ์ ด็็กใฝ่่ดีีมีีสมาชิิกทั้้ง� หมด 1,383 คน โดยสมาชิิก 110 คน หรืือ ร้้อยละ 8 ใช้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่อ� ง นอกจากนี้้�
ยัังพััฒนาหลัักสููตรอาชีีพตามภููมิสัิ งั คมและความสนใจของเยาวชนรวมทั้้ง� สิ้้น� 10 หลัักสููู�ตร ได้้แก่่ นัักจััดเลี้้ย� ง นัักทำขนมไทย ช่่างภาพใฝ่่ดีี
นัักออกแบบและตััดเย็็บเสื้้อ� ผ้้า นัักสำรวจป่่า นัักเพาะเลี้้ย� งแคคตััส นัักสิ่่ง� แวดล้้อม ธนาคารใฝ่่ดีี ตำรวจใฝ่่ดีี และหน่่วยแพทย์์ฉุกุ เฉิิน
รวมถึงึ จััดตั้้ง� ชมรมจากความสนใจของเยาวชนในพื้้นที่
� จ่� ำนวน 8 ชมรม ได้้แก่่ ชมรมเต้้น ชมรมดนตรีีบานชื่่�น ชมรมมััคคุุเทศก์์ ชมรม
จููเนีียร์์เชฟ ชมรมใฝ่่ดีีคาเฟ่่ ชมรมคราฟท์์ ชมรมฟุุตบอล และชมรมถ่่ายภาพ รวมสมาชิิก 86 คน ซึ่่ง� ทั้้ง� หมดได้้รับั การพััฒนาทัักษะ
อย่่างต่่อเนื่่อ� งตลอดปีี และทดลองปฏิิบัติั งิ านจริิงในงานสีีสัันแห่่งดอยตุุง รวมถึึงเวทีีประกวดและเวทีีแสดงต่่าง ๆ ในจัังหวััดเชีียงราย
ในปีี 2564 เนื่่อ� งด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศููนย์เ์ ด็็กใฝ่่ดีีได้้จัดั “กิิจกรรม
อยู่่�บ้า้ นก็็สนุุกได้้” โดยเจ้้าหน้้าที่่ศู� นย์
ู ส่์ ง่ กล่่องอุุปกรณ์์และคู่่�มืือทำกิิจกรรมให้้กับั ผู้้�สนใจที่่ล� งทะเบีียนผ่่านช่่องทางบััญชีีเฟซบุ๊๊�ก เพื่่อ� ร่่วม
ทำกิิจกรรมไปกัับเจ้้าหน้้าที่่ผ่� า่ นช่่องทางเฟซบุ๊๊�กไลฟ์์ หรืือวิิดีีโอคอลทุุกวัันเสาร์์  
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มหาวิิทยาลััยที่่� มีีชีีวิิต
ปีี 2564 ส่่วนงานมหาวิิทยาลััยที่่�มีีชีีวิิตได้้จััดหลัักสููตรอบรม และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่�สนใจร่่วมศึึกษาดููงาน ณ พื้้�นที่่�
โครงการต่่าง ๆ ของมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ตลอดจนร่่วมกัับพัันธมิิตรจััดหลัักสููตรอบรมนอกพื้้�นที่่�เพื่่�อเผยแพร่่การพััฒนา
ตามตำราแม่่ฟ้้าหลวงในวงกว้้าง รวมทั้้�งสิ้้�น 135 คณะ จำนวน 5,982 คน แบ่่งเป็็นคณะในประเทศ 131 คณะ และคณะจาก
ต่่างประเทศ 4 คณะ มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
แผนภาพที่่� 1
สื่่�อมวลชน

สััดส่่วนประเภทคณะศึึกษาดููงานในปีี 2564

9 คณะ
บริิษััทเอกชน

(59 คน)

รััฐวิิสาหกิิจ

5 คณะ (93 คน)

9 คณะ

บุุคคล

9 คณะ (261 คน)

(103 คน)

มููลนิิธิ/ิ
องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร/
องค์์กรมหาชน

5 คณะ (77 คน)

หน่่วยงานรััฐ

19 คณะ (676 คน)

องค์์กรระหว่่างประเทศ

3 คณะ (30 คน)

135 คณะ

สถาบััน
การฝึึ กอบรม

หน่่วยงาน
ภายใน

(5,982 คน)

2 คณะ

2 คณะ

(167 คน)

(39 คน)

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

35 คณะ (2,009 คน)

สถาบัันการศึึกษา

37 คณะ (2,468 คน)

แผนภาพที่่� 2
สััดส่่วนการรัับรองคณะศึึกษาดููงาน
ในพื้้� นที่�่โครงการพััฒนาต่่างๆ
ตลอดปีี 2564

ดอยตุุง

56%

บรรยายออนไลน์์

4%

ร้้อยใจรัักษ์์

32%
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กรุุงเทพฯ

1%

บรรยายนอกสถานที่่�

1%

ศึึกษาดููงาน
มากกว่่า 1 พื้้� นที่่�

6%

เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่่งผลให้้คณะผู้้�เยี่่ย� มชมและศึึกษาดููงาน
ลดลงจากปีีที่ผ่่� า่ นมา จึึงได้้ปรับั รููปแบบเป็็นการบรรยายออนไลน์์ และบรรยายนอกสถานที่่แ� ทนการจััดการศึึกษาดููงานในพื้้นที่
� ่�
ในปีี 2564 ส่่วนงานมหาวิิทยาลััยที่่มีีชีี
� วิิตได้้พัฒั นา https://changeagent.maefahluang.org เพื่่อ� เป็็นพื้นที่
้� แ่� ลกเปลี่่ย� น
เรีียนรู้้�ออนไลน์์สำหรัับผู้้�ที่ส่� นใจศึึกษาดููงานด้้านการพััฒนาทางเลืือกในการดำรงชีีวิตที่
ิ ยั่่่� ง� ยืืน พร้้อมจััดหลัักสููตรออนไลน์์เพื่่อ� ขยาย
ช่่องทางเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ด้า้ นการพััฒนา ตลอดจนพััฒนาหลัักสููตรศึึกษาดููงานที่่ห� ลากหลายเพื่่อ� รองรัับกลุ่่�มเป้้าหมายที่่ใ� ห้้ความ
สนใจในด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน

วิิทยากรของมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ บรรยายถ่่ายทอดเรื่่อ� งราวพระราชประวััติิ
และพระราชกรณีียกิิจด้้านการพััฒนาของสมเด็็จพระศรีีนคริินทรา
บรมราชชนนีีให้้กัับนัักเรีียนโรงเรีียนบีีกริิม จัังหวััดสระแก้้ว เมื่่�อวัันที่่�
3 ตุุลาคม 2563

1.

	ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการเพิ่่�มสมรรถนะด้้านการบริิหารและจััดการพลัังงาน
ครบวงจรในชุุมชนและเครืือข่่ายพลัังงานชุุมชน จากอำเภอแม่่สรวย
	จัังหวััดเชีียงราย ศึึกษาดููงานด้้านการจััดการพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ เมื่่อ� วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564
2.

นัักศึึกษาคณะสัังคมสงเคราะห์์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
	ศึึกษาดููงานออนไลน์์ด้า้ นการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนและสุุขภาวะชุุมชน เมื่่อ� วัันที่่�
23 และ 30 เมษายน 2564

3.

คณะอธิิบดีีอััยการและอััยการจัังหวััด เข้้าศึึกษาดููงานที่่โ� ครงการพััฒนา
ดอยตุุงฯ และร่่วมพููดคุุยแลกเปลี่่ย� นมุุมมองกัับชาวบ้้าน เหล่่าอาสาทำดีี
	ที่่โ� ครงการร้้อยใจรัักษ์์ เมื่่อ� วัันที่่� 18 - 19 ธัันวาคม 2563
4.

	ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�บริิษััท Mitsui ศึึกษาดููงานโครงการพััฒนา
ดอยตุุงฯ และโครงการร้้อยใจรัักษ์์ ร่่วมทำกิิจกรรมกัับชุุมชน ระหว่่างวัันที่่�
26 - 28 พฤศจิิกายน 2563

5.

นัักบริิหารยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิดระดัับสููง
(นบส.ปปส.) รุ่่�นที่่� 2 ลงพื้้�นที่่�ศึึกษาดููงานโครงการพััฒนาดอยตุุงฯ
และโครงการร้้อยใจรัักษ์์ ระหว่่างวัันที่่� 3 - 4 ธัันวาคม 2563

คณะผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่จ� ากการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.)
	ศึึกษาดููงานโครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและ
การบริิหารจััดการโครงการอย่่างต่่อเนื่่อ� งตั้้ง� แต่่ปีี 2559 - ปััจจุุบันั

7.

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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หอฝิ่่� น อุุทยานสามเหลี่่�ยมทองคำำ�
ข้้อมููลพื้้� นฐาน
ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ
2548 - ปััจจุุบััน

พื้้� นที่่�โครงการ
บ้้านสบรวก อำำ�เภอเชีียงแสน จัังหวััดเชีียงราย
พื้้� นที่�่ 140 ไร่่

ผู้้�รัับประโยชน์์
9,496 คน/ปีี

ความเป็็นมา

หอฝิ่่�น อุุทยานสามเหลี่่�ยมทองคำเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�เรื่่�องประวััติิศาสตร์์ของฝิ่่�น พืืชเสพติิดที่่�มีีอายุุยาวนานกว่่า 5,000 ปีี
เพื่่�อให้้ประชาชนทั่่�วไปตระหนัักถึึงโทษของยาเสพติิด ทั้้�งจากการเสพและการขาย ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อบุุคคลและสัังคมเป็็น
วงกว้้าง โดยนำเสนอผ่่านนิิทรรศการรููปแบบสื่่อ� ผสมที่่ทั� นั สมััย สร้้างความน่่าสนใจให้้ผู้้�เข้้าชมเกิิดการเรีียนรู้้�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
พร้้อมปลููกจิิตสำนึึกให้้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนให้้ห่่างไกลจากยาเสพติิด อัันเป็็นการแก้้ปััญหายาเสพติิดด้้านอุุปสงค์์
(Demand) หรืือการลดความต้้องการยาเสพติิด ควบคู่่�ไปกัับการดำเนิินโครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ซึ่่�งแก้้ปััญหายาเสพติิดด้้าน
อุุปทาน (Supply) หรืือการลดปััจจััยที่่�ทำให้้เกิิดการผลิิต การขนส่่ง และการขายยาเสพติิด
50

การดำำ�เนิินงานในปีี 2564
โครงการพัั ฒนาเด็็กและเยาวชนเสริิมสร้้างเครืือข่่ายป้้องกัันยาเสพติิด

โครงการฯ ดำเนิินงานจััดค่่ายเพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้เด็็กและเยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจถึึงโทษและ
ผลกระทบอัันเกิิดจากยาเสพติิดอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ในปีี 2564 มีีเด็็กและเยาวชนเข้้าร่่วมโครงการจำนวน 2,114 คน แบ่่งเป็็นเด็็กและ
เยาวชนอายุุ 9-18 ปีีในจัังหวััดเชีียงราย ผ่่านการอบรมค่่ายระยะสั้้น� 31 ค่่าย จำนวน 1,386 คน และเด็็กและเยาวชนอายุุ 9-15 ปีี
ในพื้้�นที่่�โครงการร้้อยใจรัักษ์์ จัังหวััดเชีียงใหม่่ เข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี จำนวน 728 คน

เชีียงราย
เชีียงใหม่่

เด็็กและเยาวชนอายุุ
9-18 ปีี

1,386 คน

รวม

2,114
คน

เด็็กและเยาวชนอายุุ
9-15 ปีี

728 คน

นอกจากนี้้� โครงการฯ ยัังได้้พัฒั นาสื่่อ� การเรีียนรู้้�และเครื่่อ� งมืือการส่่งต่่อความรู้้�ประเภทต่่าง ๆ ที่่เ� หมาะสมกัับเด็็กและ
เยาวชน เพื่่อ� ให้้กลุ่่�มเป้้าหมายได้้ทบทวนความรู้้�เกี่่ย� วกัับผลกระทบของสิ่่ง� เสพติิดทั้้ง� ต่่อตััวเองและคนรอบข้้าง และใช้้ทักั ษะการ
ปฏิิเสธเพื่่�อให้้ตััวเองออกห่่างจากสถานการณ์์ต่่าง ๆ เหล่่านั้้�นได้้
รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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อุุทยานศิิลปะวััฒนธรรมแม่่ฟ้า้ หลวง
ข้้อมููลพื้้� นฐาน
ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ
2516 – ปััจจุุบััน

พื้้� นที่่�โครงการ
313 หมู่่� 7 บ้้านป่่างิ้้�ว ตำำ�บลรอบเวีียง
อำำ�เภอเมืืองเชีียงราย จัังหวััดเชีียงราย
พื้้� นที่�่ 150 ไร่่

ผู้้�รัับประโยชน์์
เยาวชนที่่�ผ่่านการอบรม 502 คน 
นัักท่่องเที่่�ยวเข้้าชมในปีี 2564
รวม 2,768 คน

ความเป็็นมา

“อุุทยานศิิลปะวััฒนธรรมแม่่ฟ้า้ หลวง” หรืือที่่รู้้�จั
� กั กัันในนาม “ไร่่แม่่ฟ้า้ หลวง” เดิิมเป็็นสำนัักงานของมููลนิิธิส่ิ ง่ เสริิมผลผลิิต
ชาวเขาไทย ในพระอุุปถัมั ภ์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี (ชื่่อ� เดิิมของมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ) และเป็็นสถานที่่� “ปลููกคน”
โดยเป็็นที่่�พัักอาศััยของเยาวชนชาวไทยภููเขาที่่�ได้้รัับพระราชทานทุุนการศึึกษา และมีีโอกาสเข้้ามาศึึกษาในจัังหวััดเชีียงราย
พร้้อมเรีียนรู้้�ทัักษะการใช้้ชีีวิิตร่่วมกัับผู้้�อื่่�น ต่่อมาได้้พััฒนาเป็็นศููนย์์กลางด้้านศิิลปวััฒนธรรมล้้านนา รวบรวมความรู้้�และเก็็บ
รัักษางานพุุทธศิิลป์์โบราณ ศิิลปวััตถุุจากไม้้สััก โบราณวััตถุุอายุุกว่่าศตวรรษ ตลอดจนสถาปััตยกรรมพื้้�นถิ่่�น นอกจากนี้้� ยัังมีี
การจััดนิิทรรศการหมุุนเวีียนของศิิลปิินสาขาต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง ภายในประกอบด้้วยสถานที่่�สำคััญ ได้้แก่่ ลานพระรููป
สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี หอคำหลวง หอคำน้้อย ศาลาแก้้ว และหอแก้้ว ท่่ามกลางบรรยากาศสงบร่่มรื่่�นด้้วย
พัันธุ์์�ไม้้น้้อยใหญ่่และสระน้้ำ นัับเป็็นหนึ่่�งในสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวสำคััญของภาคเหนืือ ทั้้�งยัังเป็็นสถานที่่�ต้้อนรัับอาคัันตุุกะระดัับ
ประเทศตั้้�งแต่่อดีีตจนปััจจุุบััน
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การดำำ�เนิินงานในปีี 2564

1. พิิ ธีีถวายขัันดอกแม่่ฟ้า้ หลวง

เมื่่�อวัันอาทิิตย์์ที่่� 18 กรกฎาคม 2564 มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ร่่วมกัับจัังหวััดเชีียงรายจััด “พิิธีีถวายขัันดอกแม่่ฟ้้าหลวง”
หรืือ “ตานหาแม่่ฟ้้าหลวง” ในภาษาถิ่่�นเพื่่�อถวายสัักการะและน้้อมรำลึึกถึึงพระมหากรุุณาธิิคุุณในวาระครบ 26 ปีีแห่่งการ
สวรรคตของสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี โดยมีีหน่่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนร่่วมถวายสัักการะโดยจััด
งานตามมาตรการป้้องกัันการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของภาครััฐอย่่างเข้้มงวด

2. งานนิิทรรศการประจำำ�ปีี 2564
'งานไม้้ในสถาปััตยกรรมไทย'

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์

อุุทยานศิิลปะวััฒนธรรมแม่่ฟ้า้ หลวง
จััดนิิทรรศการ “งานไม้้ในสถาปััตยกรรม
ไทย” ขึ้้น� เพื่่อ� ถ่่ายทอดภููมิปัิ ญญ
ั าท้้องถิ่่นด้
� า้ น
งานไม้้ในสถาปััตยกรรมของประเทศไทย
เป็็นระยะเวลา 1 ปีี เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�
สร้้างความเข้้าใจ ชวนให้้นักั เรีียน นัักศึึกษา
ตลอดจนประชาชนทั่่�วไป ร่่วมสืืบสานคุุณค่า่
ทางวััฒนธรรมของสถาปััตยกรรมไทยอัันมีี
เอกลัักษณ์์ให้้คงอยู่่�คู่่�กัับสัังคมไทย
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รายงานพิิ เศษ

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
1. เป้้าหมายและตััวชี้้วั
� ัดการลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการบริิหารจััดการ
เพื่่� อลดภาวะโลกร้้อนและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ เก็็บข้้อมููลปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กร หรืือ Carbon Footprint of Organization
(CFO) ใน 3 ขอบเขตการดำเนิินงาน ได้้แก่่ 1. การปล่่อยทางตรง เช่่น การใช้้เชื้้�อเพลิิงในการผลิิต และการใช้้ปุ๋๋�ย 2. การปล่่อย
ทางอ้้อมจากการใช้้พลัังงาน เช่่น การใช้้ไฟฟ้้า 3. การปล่่อยทางอ้้อมอื่่น� ๆ เช่่น การโดยสารเครื่่อ� งบิิน การใช้้น้้ำประปา และการ
เกิิดขยะ เพื่่�อประเมิินผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมจากการดำเนิินงานของมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ โดยชี้้�วััดจากปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions) ในหน่่วยของก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e) พร้้อมเผยข้้อมููลการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กรต่่อสาธารณะ
ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กร (tCO2e)
Emissions
(tCO2e)

1,200
1,000

4,000
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4,132.12

น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
แก๊๊ส
ไฟฟ้้า

(Toe)
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6,000

การใช้้พลัังงานส่่วนงานธุุรกิิจ
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2561

2562
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2558

2559

2560

2561

2562

2563

ข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กรในปีี 2561-2562 ที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้นต
� ามลำดัับมาจากการขยายโครงการพััฒนาของ
มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ไปยัังพื้้นที่
� ต่่� า่ งๆ แต่่ด้ว้ ยสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่จ� ำกััดการเดิินทางและการทำกิิจกรรม ส่่งผลให้้การปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกลดลง ขณะที่่�ค่่าประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศของการใช้้พลัังงาน (Eco-Efficiency) ของส่่วนงานธุุรกิิจมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
กล่่าวคืือ มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เนื่่�องจากใช้้พลัังงานน้้อยลงเมื่่�อเทีียบกัับรายได้้ ทั้้�งนี้้�
มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้ร่ว่ มรัับผิิดชอบผลกระทบจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของงานสีีสัันแห่่งดอยตุุงประจำปีี 2564 โดยการ
ชดเชยการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นงานทั้้�งหมด จนงานดัังกล่่าวเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutral Event)

2. การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกภายในองค์์กร

มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ พััฒนาแหล่่งพลัังงานให้้เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยหัันมาใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน เช่่น
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ พลัังงานชีีวมวล ก๊๊าซชีีวภาพ เป็็นต้น้ เพื่่อ� ลด
การใช้้พลัังงานจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลที่่�เป็็นสาเหตุุหลัักของสภาวะ
โลกรวน (Climate change) ในปีี 2564 มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ
ได้้พัฒั นาระบบผลิิตก๊า๊ ซจากถ่่านไม้้ไผ่่ (Gasification) เพื่่อ� ทดแทน
การใช้้ ก๊๊า ซหุุ ง ต้้ ม ในกระบวนการผลิิ ต กระดาษสาและย้้ อ มสีี
รวมถึึงพััฒนาระบบแลกเปลี่่�ยนความร้้อน (Heat Exchanger)
ของเตาตากกระดาษสาให้้ใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
นอกจากนี้้� ยัังมีีการติิดตั้้�งระบบผลิิตไฟฟ้้าจากเซลล์์แสงอาทิิตย์์ขนาด 61.56
กิิโลวััตต์์ ณ สำนัักงานมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ กรุุงเทพฯ ด้้วย การดำเนิินการเหล่่านี้้ส่� ง่ ผลให้้สัดั ส่่วน
การใช้้พลัังงานทางเลืือกของมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ เพิ่่ม� ขึ้้น� เป็็นร้อ้ ยละ 9.1 ซึ่่ง� สอดรัับกัับ
เป้้าหมายของประเทศไทยในการเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก
ให้้ได้้ร้อ้ ยละ 30 ในปีี 2580
มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ตระหนัักถึึงความสำคััญของทรััพยากรน้้ำบนพื้้�นที่่�ดอยตุุง
จึึงดำเนิินการติิดตั้้ง� ระบบบำบััดน้้ำเสีียในกระบวนการแปรรููปกาแฟ เพื่่อ� นำน้้ำกลัับมาใช้้ใหม่่
ให้้ได้้มากที่่สุ� ดุ ได้้ติดิ ตั้้ง� ระบบบำบััดน้้ำเสีียซึ่่ง� ประกอบด้้วย บ่่อผลิิตก๊า๊ ซชีีวภาพ และการ
บำบััดน้้ำเสีียโดยใช้้เทคโนโลยีี Membrane ทำให้้น้้ำทิ้้ง� จากการแปรรููปกาแฟมีีคุุณสมบััติดีีิ
กว่่ามาตรฐานน้้ำทิ้้ง� ของอุุตสาหกรรม และยัังขยายผลการดำเนิินงานสู่่�ชุุมชน โดยการติิดตั้้ง�
ถัังดัักไขมัันต้น้ แบบให้้ชุมุ ชนที่่อ� ยู่่�ใกล้้แหล่่งน้้ำจำนวน 25 หลัังคาเรืือน เพื่่อ� ลดมลพิิษที่่จ� ะ
ไหลลงสู่่�แหล่่งน้้ำ ปััจจุุบันมู
ั ลู นิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ สามารถนำน้้ำกลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ถึงึ ร้้อยละ 3.99
นอกจากนี้้� พนัักงานของมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ยัังมีีส่่วนร่ว่ มช่่วยการลดก๊๊าซเรืือน
กระจกผ่่านกิิจกรรมหลากหลาย เช่่น การอบรมคััดแยกขยะเพื่่อ� ให้้ทุกุ คนมีีส่่วนร่ว่ มใน
การลดขยะสู่่�บ่อ่ ฝัังกลบ และรณรงค์์ให้้พนัักงานใช้้กล่่องข้้าวและแก้้วน้้ำส่่วนบุคุ คลเพื่่อ� ลด
ปริิมาณการใช้้บรรจุุภัณั ฑ์์แบบใช้้แล้้วทิ้้ง�

มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ มีีแผนจะเป็็น “องค์์กรที่่เ� ป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน” (Carbon Neutral Organization) ในปีี 2565
โดยจะประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กร และทวน
สอบปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�สามารถกัักเก็็บได้้ในพื้้�นที่่�ป่่า
ดอยตุุง จัังหวััดเชีียงราย และในจัังหวััดน่่าน ผ่่านการเข้้าร่่วม
“โครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย” หรืือ T-VER จััดโดยองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซ
เรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ที่่มู� ลู นิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้ขึ้น้�
ทะเบีียนโครงการไว้้เมื่่อ� ปีี 2560 และ 2561 โดยจะดำเนิินการ
ขึ้้น� ทะเบีียนโครงการ T-VER ให้้กับั ป่่าในพื้้นที่
� โ่� ครงการร้้อยใจ
รัักษ์์ จัังหวััดเชีียงใหม่่ในลำดัับต่่อไป

โครงการพัั ฒนาดอยตุุงฯ

68,291 ไร่่

สถานะ: ขอรัับรองการทวนสอบโครงการ

โครงการร้้อยใจรัักษ์์

17,144 ไร่่

รวมพื้้� นที่่�
โครงการ (ไร่่)

216,252

สถานะ: ลงพื้้� นที่�่สำำ�รวจ
ข้้อมููลสภาพแปลง

โครงการปลููกป่่า
สร้้างคนฯ

130,817 ไร่่

สถานะ: ลงพื้้� นที่�่สำำ�รวจและ
ขอขึ้้�นทะเบีียนโครงการ

คาร์์บอนที่่� คาดว่่าจะได้้

68,291 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์

3. การชดเชยการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ขององค์์กร โดยการเข้้าร่่วมโครงการลดก๊๊าซ
เรืือนกระจกภาคสมััครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission
Reduction Program: T-VER)*
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การผลัักดัันเชิิงนโยบาย
และการเข้้าร่่วมประชุุมสำำ�คััญอื่่�นๆ
ในระดัับนานาชาติิ

1. การประชุุมกลุ่่�มผู้เ้� ชี่่�ยวชาญด้้านการพัั ฒนาทางเลืือกแบบออนไลน์์

มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ร่่วมกัับ ป.ป.ส. สถานเอกอััครราชทููตไทยประจำกรุุงเวีียนนา กระทรวงการต่่างประเทศของไทย
องค์์กรความร่่วมมืือระหว่่างประเทศของเยอรมนีี (GIZ) โดยโครงการ Global Partnership on Drug Policies and Development
(GPDPD) รััฐบาลสาธารณรััฐเปรูู และสำนัักงานว่่าด้้วยยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Office on
Drugs and Crime - UNODC) ณ กรุุงเวีียนนา จััดการประชุุมกลุ่่�มผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการพััฒนาทางเลืือก (Expert Group Meeting
on Alternative Development - EGM on AD) มาตั้้ง� แต่่ปีี 2556
ในปีี 2564 ได้้ประชุุมจััดผ่่านระบบออนไลน์์ในหััวข้อ้ ความก้้าวหน้้าล่่าสุุด และประเด็็นเจาะลึึกด้้านการพััฒนาทางเลืือก
(Latest Developments and Insights) ระหว่่างวัันที่่� 15-18 มีีนาคม 2564 มีีตััวแทนรััฐบาล ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการพััฒนาทาง
เลืือก ผู้้�ปฏิิบัติั ิ ภาคประชาสัังคม และภาคเอกชน เข้้าร่่วมรวม 100 บััญชีีผู้้�ใช้้ โดยที่่ป� ระชุุมได้้จัดั ทำข้้อเสนอที่่ห� ารืือร่่วมกัันเป็็น
Conference Room Paper เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมาธิิการยาเสพติิดแห่่งสหประชาชาติิ สมััยที่่� 64 (The 64th Session of the
Commission on Narcotic Drugs - CND)
ผู้้�แทนมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้นำเสนอความท้้าทายของการดำเนิินโครงการพััฒนาทางเลืือกในพื้้นที่
� ชุ่� มุ ชนเมืือง ซึ่่ง� ต้้องใช้้
การพััฒนาควบคู่่�กับั หลัักนิิติธิ รรม อีีกทั้้ง� ต้้องดำเนิินงานอย่่างองค์์รวม รวมถึึงการร่่วมมืือกัับภาคเอกชนเพื่่อ� สร้้างรายให้้ชุมุ ชนใน
ระดัับที่่แ� ข่่งขัันกับั การค้้ายาเสพติิดได้้ ยัังต้้องพััฒนาทางเลืือกอาชีีพ ดููแลสุุขภาพผู้้�คนในชุุมชน โดยเฉพาะสุุขภาพของผู้้�ใช้้ยาเสพ
ติิด พร้้อมกัันนั้้นต้
� อ้ งรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมควบคู่่�กันั ไปด้้วย
ที่่�ประชุุมยัังหารืือถึึงทิิศทางนโยบายกััญชาทางการแพทย์์ถููกกฎหมาย ซึ่่�งเห็็นว่่าควรมีีแนวทางการดำเนิินงานที่่�ยึึด
ผลประโยชน์์ของชุุมชน และเกษตรกรรายย่่อยเป็็นที่ตั้้่� ง� ประเด็็นสำคััญอื่่น� ๆ ที่่ห� ารืือเพิ่่ม� เติิม ได้้แก่่ การเก็็บข้้อมููลของโครงการ
พััฒ นาทางเลืือกต้้องสะท้้อนให้้เ ห็็นถึึง การลงทุุน
ที่่�ผู้้�รัับผลประโยชน์์จะได้้รัับอย่่างแท้้จริิง และใช้้ตััว
ชี้้� วัั ด ความสำเร็็ จ ที่่� ยึึ ดคนเป็็ นศูู นย์์ ก ลาง ทั้้� ง นี้้�
การระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การดำเนิิ น โครงการพัั ฒ นา
โดยเฉพาะข้้อจำกััดด้้านการเดิินทาง ที่่ท� ำให้้ผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ต่่างประเทศไม่่สามารถเข้้าปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�ได้้
รวมถึึ ง เงิิ นทุุ น สำหรัั บ โครงการพัั ฒ นาทางเลืือก
มีีแนวโน้้มลดลง เนื่่อ� งจากประเทศต่่าง ๆ ต้้องผััน
งบประมาณไปใช้้สำหรัับการจััดการด้้านสาธารณสุุข
ที่่มีี� ความเร่่งด่่วนกว่่า
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การประชุุมนานาชาติิด้้านการพัั ฒนาทางเลืือกและการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
มููลนิิ ธิิแม่่ ฟ้า้ หลวงฯ มีีประสบการณ์์ การดำำ�เนิิ นโครงการพััฒนาทางเลืือกและการพััฒนาที่่� ยั่่� งยืืน
มาเกืือบ 50 ปีี เป็็ นต้้ น แบบของการพััฒนาทางเลืือกที่่� ยั่่� ง ยืืน โดยสามารถนำำ� ไปปรัับใช้้ใ นพื้้� นที่�่ ต่่ า ง ๆ
จนประสบผลสำำ�เร็็จเป็็นที่�่ประจัักษ์์ มููลนิิธิิแม่่ฟ้า้ หลวงฯ จึึงร่่วมกัับรััฐบาลไทย และภาคีีในระดัับนานาชาติิ
เผยแพร่่หลัักการพััฒนาของไทยผ่่านเวทีีประชุุมสำำ�คััญระดัับนานาชาติิ เพื่่� อผลัักดัันให้้ หลัักการพััฒนา
ทางเลืือกที่่�ยั่่�งยืืนเป็็นนโยบายระดัับโลกต่่อไป โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

2. การประชุุมคณะกรรมาธิิการยาเสพติิดแห่่งสหประชาชาติิ สมััยที่่� 64
(The 64th Session of the Commission on Narcotic Drugs – CND)

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ เข้้าร่่วมคณะผู้้�แทนไทยในการประชุุมคณะกรรมาธิิการยาเสพติิด
แห่่งสหประชาชาติิสมััยที่่� 64 ระหว่่างวัันที่่� 12-16 เมษายน 2564 ผ่่านระบบออนไลน์์ โดยมีีภารกิิจหลััก คืือ การผลัักดัันข้อ้ มติิ
เรื่่อ� งการพััฒนาทางเลืือกในประเด็็นการส่่งเสริิมความร่่วมมืือระหว่่างระหว่่างรััฐ และภาคส่่วนต่่าง ๆ ที่่ด� ำเนิินโครงการพััฒนา
ทางเลืือก เพื่่�อช่่วยให้้ชุุมชนฟื้้�นตััวจากผลกระทบของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยข้้อมติิด้้านการพััฒนา
ทางเลืือกดัังกล่่าวได้้รับั การสนัับสนุุนจาก 14 ประเทศ ได้้แก่่ สาธารณรััฐกััวเตมาลา สาธารณรััฐโคลอมเบีีย สาธารณรััฐฟิิลิปปิ
ิ นส์
ิ ์
ญี่่ปุ่่�น
� สหพัันธ์ส์ าธารณรััฐบราซิิล สาธารณรััฐปารากวััย สาธารณรััฐโปรตุุเกส (ตััวแทนสหภาพยุุโรป) มาเลเซีีย ราชอาณาจัักรโมร็็อกโก
สหพัันธรัฐั รััสเซีีย สาธารณรััฐสิิงคโปร์์ สหรััฐอเมริิกา สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย และสาธารณรััฐแอลเบเนีีย
นอกจากนี้้� ผู้้�แทนจากมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ยัังได้้เข้้าร่่วมเป็็นองค์์ปาฐกในการประชุุมคู่่�ขนานที่่�มีีผู้้�เข้้าร่่วมผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์รวม 72 บััญชีีผู้้�ใช้้ จััดขึ้้น� โดยรััฐบาลสหพัันธ์ส์ าธารณรััฐเยอรมนีี สาธารณรััฐเปรูู และ UNODC ผู้้�แทนมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ
กล่่าวสรุุปถึงึ การนำหลัักการพััฒนาซึ่่ง� ยึึดคนเป็็นศูนย์
ู ก์ ลาง และมุ่่�งพััฒนาเป็็นองค์์รวมในการแก้้ปัญั หาการปลููกพืืชเสพติิดในชนบท
ไปปรัับใช้้กับั บริิบทชุุมชนเมืืองว่่า บริิบทชุุมชนเมืืองจำเป็็นต้อ้ งดำเนิินงานพััฒนาควบคู่่�กับั การบัังคัับใช้้กฎหมายเพื่่อ� ป้้องปรามการ
กระทำผิิด โดยผู้้�ปฏิิบัติั งิ านพััฒนาต้้องแยกบทบาทออกจากผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายให้้ชัดั เจน เพื่่อ� สร้้างความไว้้วางใจ และการมีี
ส่่วนร่ว่ มของชุุมชน ขณะที่่ค� วามร่่วมมืือกัับภาคเอกชนและภาควิิชาการถืือเป็็นปัจั จััยความสำเร็็จที่่ส� ำคััญในการแก้้ปัญั หาในพื้้นที่
� ่�
ชุุมชนเมืือง เนื่่อ� งจากความร่่วมมืืออย่่างใกล้้ชิดิ จะช่่วยเร่่งกระบวนการเพิ่่ม� รายได้้ให้้แก่่ชุมุ ชน ทดแทนการค้้ายาเสพติิดที่่ส� ร้้าง
รายได้้สูงู และได้้ผลตอบแทนเร็็วกว่่าการปลููกพืืชเสพติิด นอกจากนี้้� การพััฒนาเพื่่อ� แก้้ปัญั หายาเสพติิดในชุุมชนเมืืองยัังรวมถึงึ
การบำบััดรัักษา และการสร้้างทัักษะอาชีีพให้้แก่่ผู้้�ใช้้ยาเสพติิด ตลอดจนสร้้างความเข้้าใจกัับชุุมชนให้้พร้้อมรัับผู้้�ที่ผ่่� า่ นการบำบััด
กลัับเข้้าเป็็นส่วน
่ หนึ่่ง� ของชุุมชนด้้วย
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การผลัักดัันเชิิงนโยบาย และการเข้้าร่่วมประชุุมสำำ�คััญอื่่�นๆ ในระดัับนานาชาติิ

3. งานเสวนาออนไลน์์ในหััวข้อ
้ เส้้นทาง
การพัั ฒนาทางเลืือกที่่�ยั่่�งยืืนของประเทศไทย
(Thailand's Alternative Development
Model: Our Journey to Global Sustainability)
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มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ร่่วมกัับสถานเอกอััครราชทููต
ไทย ณ กรุุงเวีียนนา สาธารณรััฐออสเตรีีย เป็็นเจ้้าภาพ
จััดงานสััมมนาออนไลน์์เรื่่�องเส้้นทางการพััฒนาทาง
เลืือกที่่ยั่่� ง� ยืืนของประเทศไทย (Thailand’s Alternative
Development Model Our Journey to Global
Sustainability) เพื่่อ� ส่่งเสริิมการเชื่่อ� มโยงปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียงของไทยสู่่�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในทาง
ปฏิิบัติั ิ การสััมมนาออนไลน์์นี้้ยั� งั เผยแพร่่ผ่า่ นบััญชีีเฟซบุ๊๊�ก
ของสถานเอกอััครราชทููตเมื่่อ� 25 มิิถุนุ ายน 2564
เอกอััครราชทููตราชไทย ณ กรุุงเวีียนนา สาธารณรััฐ
ออสเตรีีย และผู้้�แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติิ
และองค์์การระหว่่างประเทศในกรุุงเวีียนนาเน้้นย้้ำว่่า
ประเทศไทยใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจพอเพีียงเป็็นพื้้�นฐานใน
การดำเนิินงานพััฒนาทางเลืือกมาอย่่างยาวนาน และ
ยิินดีีแบ่่งปัันความสำเร็็จนี้้�กัับประชาคมระหว่่างประเทศ
เพื่่อ� เร่่งบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (Sustainable
Development Goals - SDGs) ภายในปีี 2573
ในการนี้้� ผู้้�แทนมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้นำเสนอ
ประเด็็นสำคััญสองประเด็็น คืือ การปรัับใช้้แนวคิิด
เศรษฐกิิจพอเพีียงเพื่่�อผลัักดัันให้้ประชาชนมีีทางเลืือกในการดำรงชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน โดยยกตััวอย่่างโครงการพััฒนาดอยตุุงฯ
และนำเสนอโครงการ “คุุณดูแู ลป่่า เราดููแลคุุณ” ซึ่่ง� ทำงานร่่วมกัับป่่าชุุมชน 16 แห่่งในภาคเหนืือของประเทศไทย สร้้างแรงจููงใจ
ให้้ชุมุ ชนอนุุรักั ษ์์ป่า่ โดยภาคเอกชนสนัับสนุุนการจััดตั้้ง� กองทุุนพัฒั นาอาชีีพและกองทุุนสำหรัับดููแลป่่า เพื่่อ� ให้้การอนุุรักั ษ์์ป่า่ กลาย
เป็็นกิจิ กรรมที่่ส� ามารถสร้้างรายได้้ให้้ชุมุ ชน ทั้้ง� ยัังตอบแทนการลงทุุนให้้ภาคเอกชนสะสมคาร์์บอนเครดิิตไว้้ขายในตลาดคาร์์บอน
เครดิิตในอนาคตได้้อีีกด้้วย
นอกจากนี้้� ตััวแทนชาวบ้้านจากหมู่่�บ้้านต้้นผึ้้�ง จัังหวััดเชีียงใหม่่ ได้้ร่่วมนำเสนอมุุมมองจากชุุมชน โดยกล่่าวว่่า
ชุุมชนมีีแรงจููงใจในการอนุุรักั ษ์์ป่า่ มากขึ้้น� เมื่่อ� เข้้าร่่วมโครงการ และกล่่าวถึึงกองทุุนเพื่่อ� การพััฒนาอาชีีพที่่จั� ดั หางานให้้ผู้้�ที่ว่่� า่ งงาน
หลัังจากที่่ย้� า้ ยกลัับจากเขตเมืือง เนื่่อ� งจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (COVID-19)
ทั้้ง� นี้้� สถานเอกอััครราชทููตไทย ณ กรุุงเวีียนนา ได้้เผยแพร่่เนื้้อ� หางานสััมมนาออนไลน์์อีีกครั้้ง� ในงานเลี้้ย� งรัับรองนัักธุุรกิิจ
ชาวออสเตรีียที่่ส� นใจลงทุุนในประเทศไทย จััดโดยสถานเอกอััครราชทููตไทย ณ กรุุงเวีียนนา เมื่่อ� วัันที่่� 8 กรกฎาคม 2564 ซึ่่ง� มููลนิิธิิ
แม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้สนัับสนุุนผลิิตภัณั ฑ์์ดอยตุุง เพื่่อ� จััดแสดงในนิิทรรศการเกี่่ย� วกัับโครงการพััฒนาทางเลืือกของประเทศไทย ควบคู่่�
กัับผลิิตภัณั ฑ์์อื่่น� ๆ จากมููลนิิธิโิ ครงการหลวงและดอยคำ

4. การประชุุมกลุ่่�มผู้เ้� ชี่่�ยวชาญด้้านการพัั ฒนาทางเลืือก
ที่่�ครอบคลุุมและยั่่�งยืืน ภููมิิภาคลาติินอเมริิกา

ตััวแทนมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ เข้้าร่่วมการประชุุมกลุ่่�มผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการ
พััฒนาทางเลืือกที่่ค� รอบคลุุมและยั่่ง� ยืืนของภููมิภิ าคลาติินอเมริิกา (Grupo de
Expertos sobre Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - GEDAIS) จััด
โดยคณะกรรมการควบคุุมการใช้้ยาเสพติิดระหว่่างอเมริิกา (Inter-American
Drug Abuse Control Commission - CICAD) ซึ่่ง� ก่่อตั้้ง� ขึ้้น� โดยสมััชชาใหญ่่แห่่ง
องค์์การรััฐอเมริิกันั (The Organization of American States - OAS) เมื่่อ� ปีี 2529
เพื่่อ� ต่่อกรกัับปััญหายาเสพติิดในซีีกโลกตะวัันตกและลาติินอเมริิกา ในปีี 2564
รััฐบาลเปรููเป็็นประธานจััดการประชุุม ประกอบด้้วย การสััมมนาออนไลน์์ 3 ครั้้ง�
ติิดต่่อกััน ตั้้ง� แต่่วันที่
ั ่� 25 พฤษภาคม-10 กัันยายน 2564 และปิิดท้้ายด้้วยการ
ประชุุมประจำปีีในวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนาประมาณ 70
บััญชีีผู้้�ใช้้ เป็็นผู้้�แทนจากประเทศต่่าง ๆ องค์์กรพััฒนาเอกชน ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้าน
การพััฒนาทางเลืือก และภาคประชาสัังคม
ผู้้�แทนของมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้รับั เชิิญเป็็นองค์์ปาฐกในการสััมมนา
ครั้้ง� ที่่� 2 จััดขึ้้น� เมื่่อ� วัันที่่� 10 กัันยายน 2564 ในหััวข้อ้ “กลยุุทธ์์เพื่่อ� เสริิมสร้้าง
ความเข้้มแข็็งของห่่วงโซ่่การผลิิตและการขายผลิิตภััณฑ์์จากการพััฒนาทาง
เลืือก” (Strategies for Strengthening of the Production Chain and Commercialization for Alternative Development
Products) โดยนำเสนอกรณีีศึึกษาของธุุรกิิจเพื่่อ� สัังคมดอยตุุงที่่จ� ำหน่่ายผลิิตภัณั ฑ์์คุณุ ภาพและรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
พร้้อมแสวงหาความร่่วมมืือจากภาคส่่วนต่่าง ๆ โดยเฉพาะบริิษัทั เอกชนขนาดใหญ่่
นอกจากนี้้� มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ยัังได้้รับั เชิิญให้้เข้้าร่่วมการประชุุมประจำปีีของ GEDAIS เมื่่อ� วัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564 เป็็นการ
ปููทางสำหรัับการอภิิปรายกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบัติั กิ ารปีี 2564-2568 สำหรัับประเทศในแถบลาติินอเมริิกาเกี่่ย� วกัับการพััฒนาทาง
เลืือกที่่ค� รอบคลุุมและยั่่ง� ยืืน และจะเป็็นกรอบการอภิิปรายประเด็็นที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาทางเลืือกในการประชุุม CND สมััย
ที่่� 65 ในปีี 2565 อีีกด้้วย

5. การประชุุม ASEAN Inclusive Business Summit ครั้้�งที่่� 4

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิ ธิิแม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์

ผู้้�แทนมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ได้้รัับเชิิญจากสำนัักเลขาธิิการอาเซีียน
ร่่วมกัับ Darussalam Enterprise (DARe) คณะกรรมการเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งสหประชาชาติิสำหรัับเอเชีียและแปซิิฟิกิ (United Nations Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP) องค์์การเพื่่อ�
ความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจและการพััฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD) และเครืือข่่ายเพื่่อ� การทำธุุรกิิจที่่�
ครอบคลุุม (Inclusive Business Action Network - iBAN) ให้้เข้้าร่่วมการประชุุม
ASEAN Inclusive Business Summit ครั้้ง� ที่่� 4 เมื่่อ� วัันที่่� 22 กัันยายน 2564
ผู้้�แทนมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้รับั เชิิญเป็็นองค์์ปาฐกในหััวข้อ้ การส่่งเสริิม
ธุุรกิิจเพื่่อ� สัังคม การทำธุุรกิิจที่่ค� รอบคลุุม รัับผิิดชอบ และยั่่ง� ยืืน (Promoting
Social Enterprises, Inclusive, Responsible and Sustainable Businesses) โดย
สาระสำคััญที่น่� ำเสนอต่่อที่่ป� ระชุุม คืือ การเร่่งสร้้างแรงจููงใจให้้ภาคธุุรกิิจหัันมา
ดำเนิินธุรุ กิิจแบบครอบคลุุม ซึ่่ง� จะเกิิดขึ้้น� ได้้จริิงหากได้้รับั แรงจููงใจและการผลััก
ดัันจากภาครััฐ นอกจากนี้้� หากองค์์กรมีีข้้อเสนอด้้านคุุณค่า่ ที่่ไ� ม่่เหมืือนใคร เช่่น การผลิิตสินค้
ิ า้ ที่่เ� ป็็นมิติ รต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม หรืือการ
จ้้างงานที่่ค� รอบคลุุมกลุ่่�มเพศหรืืออายุุที่ห่� ลากหลาย จะสามารถดึึงดููดพัันธมิติ รที่่แ� สวงหาเป้้าหมายคล้้ายกัันมาลงทุุนในธุุรกิิจร่่วม
กัันได้้ง่า่ ยขึ้้น� อัันจะสร้้างแรงกระเพื่่อ� มให้้เกิิดการปรัับเปลี่่ย� นการดำเนิินธุรุ กิิจให้้ครอบคลุุมมากขึ้้น� ในภาพรวม การประชุุมครั้้ง� นี้้มีี�
ผู้้�สนใจจากภููมิภิ าคอาเซีียนและองค์์กรระหว่่างประเทศเข้้าร่่วมประมาณ 250 บััญชีีผู้้�ใช้้
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6. งานสััมมนา "Enhancing Sustainable Development towards Thrivability"

ผู้้�แทนมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้รับั เชิิญเป็็นองค์์ปาฐกร่่วมบรรยายความสำเร็็จของแบรนด์์ดอยตุุง ในฐานะธุุรกิิจเพื่่อ� สัังคมที่่�
ยึึดคนเป็็นศูนย์
ู ก์ ลางตามหลัักการพััฒนาทางเลืือกที่่ยั่่� ง� ยืืน ในงานสััมมนา “Enhancing Sustainable Development towards
Thrivability” ณ โรงแรม มณเฑีียร สุุรวงศ์์ กรุุงเทพฯ จััดโดยสมาคมหอการค้้าไทย-อิิตาเลีียน เมื่่อ� วัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563 เวทีี
ดัังกล่่าวเป็็นพื้นที่
้� ใ่� นการแลกเปลี่่ย� นความรู้้�เรื่่อ� งการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนให้้กับั คู่่�ค้า้ และสมาชิิก สาระสำคััญของการบรรยายกล่่าวถึึง
กระบวนการสร้้างแรงจููงใจของสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี ในการดำเนิินโครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ที่่มุ่่�� งเน้้นการยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิตข
ิ องชุุมชนไปสู่่�ความยั่่ง� ยืืนและเจริิญงอกงาม ด้้วยการสร้้างโอกาสผ่่านโครงการพััฒนาต่่าง ๆ ที่่อ� อกแบบเพื่่อ� สะกิิดให้้
ผู้้�คนปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรม พร้้อมส่่งเสริิมการพััฒนาในด้้านต่่าง ๆ ให้้ชุมุ ชนสามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้

การผลัักดัันเชิิงนโยบาย และการเข้้าร่่วมประชุุมสำำ�คััญอื่่�นๆ ในระดัับนานาชาติิ

7. งานสััมมนา "กลยุุทธ์์สู่่�ความสำำ�เร็็จพิิชิิตการทำำ�ธุรุ กิิจกัับยููเอ็็น"
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วัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563 กระทรวงการต่่างประเทศของไทย ร่่วมกัับคณะกรรมการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งเอเชีียและแปซิิฟิกิ
แห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP) จััดการสััมมนา
“กลยุุทธ์์สู่่�ความสำเร็็จพิิชิติ การทำธุุรกิิจกัับยููเอ็็น” เพื่่อ� แนะนำโอกาสในการทำธุุรกิิจกัับสหประชาชาติิ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับนโยบายของ
รััฐบาลไทยในการผลัักดัันการฟื้้นฟู
� ู และเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งให้้เศรษฐกิิจไทยในทุุกภาคส่่วน โดยเฉพาะในช่่วงวิิกฤตการแพร่่
ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้รับั เชิิญเป็็นองค์์ปาฐกในฐานะ
ตััวแทนภาคธุุรกิิจไทยที่่ไ� ด้้ดำเนิินงานกัับสหประชาชาติิ มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ มุ่่�งเน้้นพันธกิ
ั จิ หลัักในการดำเนิินธุรุ กิิจ 3 ข้้อ ได้้แก่่
สร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุมุ ชนอย่่างยั่่ง� ยืืน ยึึดคนเป็็นศูนย์
ู ก์ ลาง และใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า สอดคล้้องกัับพัันธกิจิ ของสหประชาชาติิ
ทำให้้ร้า้ นคาเฟ่่ดอยตุุงได้้รับั คััดเลืือกให้้เปิิดดำเนิินการในศููนย์ป์ ระชุุมสหประชาชาติิ กรุุงเทพฯ ตั้้ง� แต่่ปีี 2562 เป็็นต้น้ มา

8. ความร่่วมมืือกัับองค์์กรความร่่วมมืือระหว่่างประเทศของเยอรมนีี

มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ และองค์์กรความร่่วมมืือระหว่่างประเทศของเยอรมนีี (GIZ) ร่่วมเป็็นหุ้้�นส่วน
่ ในโครงการความร่่วมมืือ
ระหว่่างประเทศด้้านนโยบายยาเสพติิดและการพััฒนา (Global Partnership on Drug Policies and Development - GPDPD) เพื่่อ�
แลกเปลี่่ย� นแนวทางการดำเนิินนโยบายการพััฒนาทางเลืือกอย่่างมีีประสิิทธิิภาพแก่่ประเทศที่่ปลู
� กู พืืชเสพติิด ความร่่วมมืือในระยะ
ที่่� 1 เริ่่ม� ขึ้้น� เมื่่อ� ปีี 2559 ส่่วนระยะที่่ส� องมีีระยะเวลาระหว่่างเดืือนพฤศจิิกายน 2563 - พฤษภาคม 2565 อย่่างไรก็็ดีี สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่่งผลให้้การเดิินทางระหว่่างประเทศมีีข้้อจำกััด จึึงปรัับกิิจกรรมการ
ศึึกษาดููงานด้้านการพััฒนาทางเลืือก และการให้้คำปรึึกษาในพื้้นที่
� แ่� ก่่ประเทศที่่ต้� อ้ งการดำเนิินโครงการพััฒนาทางเลืือกเป็็นรูปู
แบบออนไลน์์แทน
ผู้้�แทนของมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้เข้้าร่่วมเป็็นผู้้�สอนในหลัักสููตรออนไลน์์เกี่่ย� วกัับนโยบายยาเสพติิดและการพััฒนาภายใต้้ชื่่อ�
Brandenburg Academy on Drugs & Development (BBA) เพื่่อ� สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ตัวั แทนรััฐบาลของประเทศที่่ส� นใจ
ดำเนิินโครงการพััฒนาทางเลืือก โดยเฉพาะประเทศในแถบลาติินอเมริิกาและแอฟริิกา จััดทำวีีดิิทัศั น์์สั้้นป
� ระกอบการสอนในบท
ที่่� 1 เรื่่อ� งการพััฒนาทางเลืือก ตััวอย่่างการพััฒนาจากประเทศไทย (Alternative Development: Examples from Thailand)
โดยมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ เน้้นย้้ำวิิธีีการนำหลัักการพััฒนาทางเลืือกไปใช้้จริิง มุ่่�งเน้้นหลัักการใช้้คนเป็็นศูนย์
ู ก์ ลาง และใช้้ตัวชี้้
ั วั� ดั
คุุณภาพชีีวิตข
ิ องผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ มากกว่่าเพีียงแค่่วัดั อััตราการลดลงของพืืชเสพติิดหรืือปริิมาณยาเสพติิดที่่จั� บั กุุมได้้ ตลอดจน
เน้้นย้้ำถึงึ ความสำคััญของการวางเป้้าหมายโครงการพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน ทั้้ง� ยัังมีีหลัักสููตร BBA
ประกอบด้้วย วีีดิิทัศั น์์สั้้น� รวม 6 ตอน ซึ่่ง� ผู้้�เรีียนสามารถรัับชมได้้ตามเวลาที่่ต้� อ้ งการ การจััดทำวีีดิิทัศั น์์ทั้้ง� 2 หลัักสููตร เพื่่อ�
ทดแทนข้้อจำกััดในการเดิินทางระหว่่างประเทศ มีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้ง� สิ้้น� 111 คน จาก 8 ประเทศ ได้้แก่่ สาธารณรััฐกานา สาธารณรััฐ
กััวเตมาลา สาธารณรััฐโคลอมเบีีย สหพัันธ์ส์ าธารณรััฐไนจีีเรีีย สหพัันธ์ส์ าธารณรััฐบราซิิล สาธารณรััฐเปรูู สาธารณรััฐแอลเบเนีีย
และไทย ทั้้ง� นี้้� ผู้้�แทนมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ได้้เข้้าร่่วมการสนทนาและตอบคำถามแก่่ผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรผ่่านการประชุุมออนไลน์์
เมื่่อ� วัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563
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เหตุุการณ์์สำำ�คััญและกิิจกรรมต่่างๆ

"คิิดถึึง…สมเด็็จย่า่ " ครั้้�งที่่� 23 "ในความคิิด…คำำ�นึึง"

เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ร่่วมกัับ บริิษััท
สยามพิิวรรธน์์ จำกััด ศููนย์ก์ ารค้้าสยามพารากอน และ บริิษัทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกััด (มหาชน) จััดงาน “คิิดถึึง…สมเด็็จย่่า” ครั้้ง�
ที่่� 23 ภายใต้้แนวคิิด “ในความคิิด…คำนึึง” หรืือ “In Her Thoughts” ระหว่่างวัันที่่� 21-25 ตุุลาคม 2563 ณ ไลฟ์์สไตล์์ ฮอลล์์
ชั้้�น 2 ศููนย์์การค้้าสยามพารากอน สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เสด็็จพระราชดำเนิินมาทรงเป็็นประธานเปิิดงาน ในวัันศุกุ ร์์ที่่� 23 ตุุลาคม 2563

บำำ�เพ็็ ญกุุศลน้้อมสัักการะ
สมเด็็จย่า่ 26 ปีีที่่�เสด็็จสวรรคต
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จัังหวััดเชีียงรายร่่วมกัับมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ จััดพิิธีีบำเพ็็ญ
กุุ ศ ลน้้ อ มสัั ก การะสมเด็็ จ พระศรีีนคริิ น ทราบรมราชชนนีี
ในวาระที่่เ� สด็็จสวรรคตครบ 26 ปีี เมื่่อ� วัันที่่� 18 กรกฎาคม 2564
ณ อุุทยานศิิลปะวััฒนธรรมแม่่ฟ้า้ หลวง จ.เชีียงราย โดยมีีผู้้�ว่า่
ราชการจัังหวััดเชีียงราย พร้้อมด้้วยผู้้�อำนวยการอุุทยานศิิลปะ
วััฒนธรรมแม่่ฟ้า้ หลวง นำตััวแทนจากทุุกหมู่่�เหล่่าถวายขัันดอก
เพื่่อ� ถวายความเคารพสููงสุุด ภายใต้้มาตรการโควิิด-19 โดยเว้้น
ระยะห่่างทางสัังคมและจำกััดจำนวนผู้้�เข้้าร่่วมงาน

Pha Khao Ma จากดอยตุุง
คว้้ารางวััลดีีไซน์์ยอดเยี่่�ยม
PM Export Award 2021

มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ได้้รัับรางวััล
Prime Minister’s Export Award สาขา
Best Design กลุ่่�มความคิิดสร้้างสรรค์์และ
นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์แฟชั่่�นเครื่่�องแต่่งกาย
จากผลิิตภัณั ฑ์์ชื่่อ� “Re-Pleats-Plastic : Pha
Khao Ma” ถืือเป็็นรางวััลสููงสุุดของรััฐบาล
ที่่ม� อบให้้แก่่ผู้้�ประกอบธุุรกิิจส่่งออกที่่มีี� ความ
โดดเด่่น
"ดอยตุุง" จัับมืือ "โอนิิซึก
ึ ะ ไทเกอร์์" ผลิิตรองเท้้า
คอลเลกชัันพิิ เศษ เผยผ้้าทอมืือไทยสู่่�เวทีีโลก

มููลนิิธิแ
ิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ สนัับสนุุนผู้ป
้� ระกอบการธุุรกิิจ
เพื่่� อสัังคมฝ่่าวิิกฤตโควิิด-19

มูู ล นิิ ธิิ แ ม่่ ฟ้้า หลวงฯ สนัั บ สนุุ น เงิิ นทุุ น หมุุ น เวีียนรวม
4,270,000 บาทจากกองทุุนพััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมให้้กิิจการเพื่่�อ
สัังคม 3 แห่่ง ได้้แก่่ บริิษัทั บั๊๊ด� ดี้้โ� ฮมแคร์์ วิิสาหกิิจเพื่่อ� สัังคม จํํากััด
บริิการดููแลผู้้�สูงู อายุุด้ว้ ยการสร้้างงานให้้กับั เยาวชนชาติิพันธุ์์�
ั บริิษัทั
สเตปส์์ วิิสาหกิิจเพื่่อ� สัังคม จํํากััด สนัับสนุุนการจ้้างงานผู้้�ที่่มีี� ความ
ต้้องการพิิเศษ และบริิษัทั โลคอลล์์แพลตฟอร์์ม จํํากััด ผู้้�สนัับสนุุน
ช่่องทางการจำหน่่ายสิินค้า้ ชุุมชน
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โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ร่่วมกัับ โอนิิซึึกะ ไทเกอร์์
(Onitsuka Tiger) แบรนด์์แฟชั่่�นสัญช
ั าติิญี่ปุ่่�น
่� ผลิิตรองเท้้า
คอลเลกชัันพิเิ ศษที่่ส� ะท้้อนนโยบายขององค์์กรทั้้ง� สองแห่่งด้้าน
การสนัับสนุุนงานฝีีมืือท้้องถิ่่�นและสร้้างความยั่่�งยืืนในสัังคม
ดอยตุุงออกแบบลวดลายและผลิิตผ้้าทอมืือจากวััตถุุดิิบและ
กระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สำหรัับรองเท้้า
สามรุ่่�นยอดนิิยมอย่่าง MEXICO 66™, MEXICO 66™ PARATY
และ SERRANO™ ทั้้ง� หมด 5 ลาย โดยรองเท้้ารุ่่�น MEXICO 66™
เป็็นรองเท้้ารุ่่�นเอ็็กซ์์คลููซีีฟที่จ่� ำหน่่ายในประเทศไทยเท่่านั้้น�
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งบแสดงฐานะการเงิิน
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
30 กัันยายน
หมายเหตุุ

2564

2563
(บาท)

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด		
เงิินสดและเงิินฝากธนาคารสำหรัับโครงการพิิเศษ
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว	
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ระยะสั้้�น	
ลููกหนี้้�การค้้า
สิินค้้าคงเหลืือ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น	
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินลงทุุนในระยะยาวอื่่�น
ที่่�ดิินอาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิิทธิิการเช่่า
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น				
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

รวมสิินทรััพย์์
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4
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

61,853,046
1,540,868
1,176,876,965
51,214,160
239,146,433
5,672,942
13,353,105
1,616,772,237

57,229,014
1,530,157
1,382,049,977
43,171,722
214,373,264
9,998,675
15,296,067
1,723,648,876

16,532,000
251,455,719
7,250,936
11,809,149
287,047,804

16,532,000
277,768,143
5,755,029
12,334,643
312,389,815

1,903,820,041

2,036,038,691

สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
30 กัันยายน
หมายเหตุุ

2564

2563
(บาท)

หนี้้�สิินและทุุนสะสม
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
รายได้้รัับล่่วงหน้้า
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น					
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน

42,305,322
5,224,419
18,152,022
10,780,954
76,462,717

73,862,576

76,462,717

16

135,519,546

188,922,278

17
17
10

1,509,134,328
185,303,591
-

1,585,350,105
185,303,591
-

1,694,437,919

1,770,653,696

1,903,820,041

2,036,038,691

14
15

รวมหนี้้�สิินทั้้�งสิ้้�น
เงิินสนัับสนุุนโครงการพิิเศษ
ทุุนสะสม
ทุุนสะสม
ทุุนสำรองเงิินทุุนสนัับสนุุนโครงการ
กำไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
ของเงิินลงทุุน
รวมทุุนสะสม

รวมหนี้้�สิินและทุุนสะสม
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49,484,348
3,211,479
14,089,442
7,077,307
73,862,576
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งบแสดงฐานะการเงิิน
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
30 กัันยายน
หมายเหตุุ
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งบรายได้้และค่่าใช้้จ่่าย
รายได้้

รายได้้จากการขายและการให้้บริิการ
เงิินอุุดหนุุน
รายได้้จากการลงทุุน
เงิินชดเชยจากประกัันภััย
กำไรจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าเงิินลงทุุน
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้

ค่่าใช้้จ่่าย

ต้้นทุุนขายและต้้นทุุนการให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ขาดทุุนจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าเงิินลงทุุน
รวมค่่าใช้้จ่่าย

รายได้้มากกว่่า (น้้อยกว่่า) ค่่าใช้้จ่่าย
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17

8
18
19

325,474,345
338,195,205
26,996,936
715,019
75,986,390
20,078,104
787,445,999

453,524,201
332,273,902
36,125,684
1,005,727
24,980,818
847,910,332

185,011,280
144,294,803
534,355,693
863,661,776

224,888,982
165,668,736
527,010,648
82,926,276
1,000,494,642

(76,215,777)

(152,584,310)
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โทรศััพท์์: 0-2252-7114
www.maefahluang.org
พิิ มพ์์ ที่่� : บริิษััท เอส พีี เค พัับลิิเคชั่่�น จำำ�กััด
24 ซอยจุุฬา 4 แขวงวัังใหม่่ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
โทรศััพท์์: 0-2878-8936
www.antoffice.com
รายงานฉบัับนี้้�พิิมพ์์ด้้วยกระดาษรีีไซเคิิล 100% และใช้้หมึึกธรรมชาติิผลิิตจากถั่่�วเหลืือง (Soy Ink)

