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สมเด็็จำพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี หรือื สมเด็็จำย่า 
ทรืงก่่อต้ั้�ง มูลูนิิธิแิมู่ฟ้า้หลวง ในิพรืะบรืมูรืาชูปูถ้ัมูภ์ ์

เมู่�อว้นิท่� 29 เมูษายนิ 2515 โดยพรืะรืาชูทานิพรืะรืาชูทรืพ้ย์ส่่วนิพรืะองค์ ์100,000 บาท 
เพ่�อแก่้ปญัหา "เจ็็บ จ็นิ ไมู่รูื"้ ของปรืะชูาชูนิ



พระบาทสมเด็็จำพระบรมชนกาธิเิบศร มหาภููมิพลอด็ลุยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรืงพรืะก่รุืณาโปรืดเก่ล้าโปรืดก่รืะหมู่อมูให้ 

สมเด็็จำพระกนิษฐาธิริาชเจ้ำา กรมสมเด็็จำพระเทพรตันราชสดุ็าฯ สยามบรมราชกมุารี
เปน็ินิายก่กิ่ตั้ติั้มูศัก้่ดิ� เมู่�อป ี2539 จ็นิปจั็จุ็บ้นิ 

พรืะองค์ย้์งค์งทรืงงานิส่่บทอดพรืะรืาชูปณิธิานิของส่มูเด็จ็ย่าอย่างตั้่อเน่ิ�อง
 เพ่�อส่รืา้งปรืะโยชูน์ิให้ก้่บปรืะชูาชูนิและส่รืา้งแรืงบ้นิดาลใจ็ให้ค์นิรุืน่ิใหมู่

เปน็ิพลเมู่องท่�มู่ค์วามูรืบ้ผิิดชูอบตั้่อส้่งค์มู 

สมเด็็จำพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี หรือื สมเด็็จำย่า 
ทรืงก่่อต้ั้�ง มูลูนิิธิแิมู่ฟ้า้หลวง ในิพรืะบรืมูรืาชูปูถ้ัมูภ์ ์

เมู่�อว้นิท่� 29 เมูษายนิ 2515 โดยพรืะรืาชูทานิพรืะรืาชูทรืพ้ย์ส่่วนิพรืะองค์ ์100,000 บาท 
เพ่�อแก่้ปญัหา "เจ็็บ จ็นิ ไมู่รูื"้ ของปรืะชูาชูนิ



นัับแต่่วิิกฤต่การณ์์โรคต่ิดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนัา 2019 

(COVID-19) เริ�มข้ึ้�นัเม้�อเดอ้นัมกราคม ปี ี2563 ต่ลาดแรงงานั

ขึ้องปีระเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนัแรงและต่่อเน้ั�อง  

โดยเฉพาะชื้ว่ิงเด้อนักรกฎาคม-กนััยายนั ปีี 2564 ท่�อัต่ราการ

วิ่างงานัสูงสุดถึ้ง 8.7 แสนัคนันัับจากการแพร่ระบาดขึ้อง 

โควิิด-19 โดยภาคท่�ยังขึ้ยายต่ัวิได้อย่างต่่อเน้ั�อง ค้อ  

ภาคเกษต่รกรรมม่การจ้างงานั 12.7 ล้านัคนั

สถึานัการณ์์การจ้างงานัขึ้องมูลนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิง  

ในัพระบรมราชืู้ปีถึัมภ์ในัปีีงบปีระมาณ์ 2564 สอดคล้องกับ

แนัวิโน้ัมขึ้องต่ลาดแรงงานัข้ึ้างต่น้ั กล่าวิคอ้ เกษต่รกรในัพ้�นัท่�

โครงการขึ้องมูลนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ จังหวัิดเช่ื้ยงราย เช่ื้ยงใหม่ 

และน่ัานัมง่านัทำอย่างต่อ่เน้ั�อง และไม่ไดรั้บผลกระทบเชิื้งราย

ได้มากนััก ในัขึ้ณ์ะเด่ยวิกันั ม่ปีระชื้าชื้นัท่�เคยทำงานัในั 

เม้องใหญ่่หร้อต่่างปีระเทศทยอยกลับถึิ�นัฐานั แต่่ถึ้อเปี็นั

สัดส่วินันั้อยเม้�อเท่ยบกับภาพรวิม เชื้่นั โครงการพัฒนัา 

ดอยตุ่ง (พ้�นัท่�ทรงงานั) อันัเนั้�องมาจากพระราชื้ดำริ จังหวิัด

เช่ื้ยงราย ม่ปีระชื้าชื้นัปีระมาณ์ 400 คนัย้ายกลับมาในัพ้�นัท่�

เท่ยบกับปีระชื้ากรในัพ้�นัท่�ทั�งหมด 11,496 คนั ส่วินัในัแง่ขึ้อง

ต่ัวิช่ื้�วิัดทางเศรษฐกิจนัั�นั ถึ้งแม้รายได้เฉล่�ยต่่อครัวิเร้อนัต่่อปีีลดลงปีระมาณ์ร้อยละ 14 แต่่เงินัออมเพิ�มข้ึ้�นัถ้ึงร้อยละ 60 ส่วินั

โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวิัดเชื้่ยงใหม่นัั�นั รายได้เฉล่�ยต่่อคนัต่่อปีีเพิ�มขึ้้�นัถึ้งร้อยละ 41 และเงินัออมเพิ�มขึ้้�นัร้อยละ 7 

ขึ้้อมูลจากการสำรวิจเชื้ิงเศรษฐกิจและสังคมข้ึ้างต่้นั ถึ้อเปี็นัหลักฐานัวิ่าแนัวิพระราชื้ดำริขึ้องสมเด็จพระศร่นัครินัทรา 

บรมราชื้ชื้นัน่ั “ชื้่วิยเขึ้าให้เขึ้าชื้่วิยเหล้อต่ัวิเองได้” เพ้�อให้ชืุ้มชื้นัม่ภูมิคุ้มกันัต่่อควิามไม่แนั่นัอนัขึ้องเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ�งแวิดล้อมนัั�นัเกิดผลเปี็นัรูปีธิรรมแล้วิ 

เม้�อวิันัท่� 18 ตุ่ลาคม 2564 มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ เผชื้ิญ่ควิามสูญ่เส่ยครั�งใหญ่่ เม้�อหม่อมราชื้วิงศ์ดิศนััดดา ดิศกุล 

ปีระธิานัคณ์ะท่�ปีร้กษามูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิง ในัพระบรมราชืู้ปีถึัมภ์ ถึ้งแก่อนัิจกรรม 

นัับต่ั�งแต่่ปีี 2515 เปี็นัต่้นัมา หม่อมราชื้วิงศ์ดิศนััดดาเปี็นักำลังสำคัญ่ในัการชื้ักนัำภาครัฐ ภาคเอกชื้นั เพ้�อพัฒนัาชื้่วิิต่

ควิามเปี็นัอยู่ขึ้องชืุ้มชื้นั ทำให้มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้รับควิามไวิ้วิางใจจากรัฐบาลไทยและต่่างปีระเทศให้นัำปีระสบการณ์์ 

การดำเนัินังานัไปีขึ้ยายผลในัต่่างปีระเทศ จนัปีระเทศไทยเปี็นัท่�รู้จักในัฐานัะต่้นัแบบขึ้องแนัวิทางการพัฒนัาอย่างยั�งย้นัในั 

ระดับโลก

ในัแง่ขึ้องการบริหารองค์กรต่ลอด 49 ปีี หม่อมราชื้วิงศ์ดิศนััดดาเป็ีนัตั่วิอย่างขึ้องการดำเนิันังานัท่�เน้ันัชุื้มชื้นัเป็ีนั 

ท่�ต่ั�งเสมอ รากฐานัท่�หม่อมราชื้วิงศ์ดิศนััดดาได้ก่อร่างและวิางไวิ้ จะเปี็นัเขึ้็มทิศนัำทางให้มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ มุ่งมั�นัสร้างผล 

กระทบเชื้ิงบวิกให้ส่วินัรวิมเสมอไปี

ท่านผูู้ห้ญิิงบตุร ีวีีระไวีทยะ 
ปรืะธิานิก่รืรืมูก่ารื

มูลูนิิธิแิมู่ฟ้า้หลวง ในิพรืะบรืมูรืาชูปูถ้ัมูภ์์

สารจำากประธิานกรรมการ
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นัับต่ั�งแต่่ปีี 2515 มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิง ในัพระบรม

ราชื้ปูีถึมัภ์น้ัอมนัำแนัวิพระราชื้ดำรขิึ้องสมเดจ็พระศร่นัครนิัทรา 

บรมราชื้ชื้นันั่ เพ้�อแก้ปีัญ่หาปีัญ่หาพ้�นัฐานัขึ้องปีระชื้าชื้นัด้านั

เศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวิดล้อม ต่อบโจทย์ควิามต่้องการขึ้อง

ปีระชื้าชื้นั และเห็นัผลเปี็นัท่�ปีระจักษ์ในัหลากหลายพ้�นัท่� 

อย่างไรก็ด่ โจทย์ขึ้องมูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ในัวัินัน่ั�

ท้าทายกว่ิาเดมิ เน้ั�องจากในัปีีท่�ผ่านัมา ปีระเทศไทยและทั�วิโลก 

กำลังเผชื้ิญ่และฟ้ันัฝ่่าปีัญ่หาท่�ทวิ่ควิามรุนัแรงขึ้้�นัพร้อมๆ กันั 

โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการระบาดขึ้องโควิดิ-19  

และวิิกฤต่โลกรวินั (Climate Change) 

ปีี 2564 มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ จ้งนัำปีระสบการณ์์งานั

พัฒนัาท่�ผ่านัมา มาปีรับใชื้้ด้วิยการริเริ�มโครงการใหม่ๆ เพ้�อ

พัฒนัาผลลัพธ์ิต่่อชุื้มชื้นัให้ต่อบโจทย์บริบททางสังคมและ 

สิ�งแวิดล้อมท่�เปีล่�ยนัแปีลงไปี โครงการแรก ค้อ การวิิจัยพ้ชื้

เศรษฐกิจมูลค่าสูง เชื้่นั วิานิัลลา  เพ้�อหาพ้ชื้เศรษฐกิจใหม่ๆ 

ท่�ม่ศักยภาพในัต่ลาด นัอกเหนั้อจากกาแฟ้และแมคคาเดเม่ย 

เพ้�อให้ชุื้มชื้นัม่ทางเล้อกในัการปีระกอบอาช่ื้พท่�มั�นัคง

ท่ามกลางควิามท้าทายในัปีัจจุบันั 

ส่วินัโครงการจัดการคาร์บอนัเครดิต่ในัป่ีาเพ้�อการพัฒนัาท่�ยั�งย้นั ท่�ดำเนัินัการมาตั่�งแต่่ปีี 2563 เพ้�อให้ปี่าชุื้มชื้นัเปี็นั

แหล่งรายได้ท่�มั�นัคงขึ้องชืุ้มชื้นั และชื้่วิยแก้ไขึ้ปีัญ่หาสิ�งแวิดล้อม รวิมถึ้งบริษัทเอกชื้นัสามารถึซื้้�อคาร์บอนัเครดิต่เพ้�อชื้ดเชื้ย

ปีริมาณ์ก๊าซื้เร้อนักระจกขึ้องบริษัทได้ด้วิยนัั�นั ในัปีี 2564 โครงการขึ้ยายขึ้อบเขึ้ต่การดำเนัินังานัวิางแปีลงต่ัวิอย่างโครงการลด

ก๊าซื้เร้อนักระจกภาคสมัครใจฯ ร่วิมกับต่ัวิแทนัปี่าชืุ้มชื้นัรวิมทั�งสิ�นั 10,561 ไร่ ในัปี่าชืุ้มชื้นั 8 แห่ง ควิบคู่กับการบริหารกองทุนั

ส่งเสริมอาชื้่พและปี้องกันัไฟ้ปี่าด้วิย 

ธิรุกิจเพ้�อสงัคมดอยตุ่งก็ปีรับแนัวิทางการดำเนิันังานัให้สอดคล้องกับพฤติ่กรรมขึ้องผูบ้ริโภคและต่ลาดท่�เปีล่�ยนัไปี เช่ื้นั 

ผลิต่สินัค้าคอลเล็กชื้ันัพิเศษกับแบรนัด์ระดับโลกอย่าง Onitsuka Tiger เปีิดต่ลาดออนัไลนั์เชื้ิงรุกสำหรับทุกหน่ัวิยธุิรกิจ และ

ยกระดับการทำงานัเพ้�อเพิ�มขึ้่ดควิามสามารถึขึ้องธิุรกิจ เปี็นัต่้นั 

เม้�อเดอ้นัตุ่ลาคม 2564 หมอ่มราชื้วิงศด์ศินััดดา ดศิกลุ ปีระธิานัคณ์ะท่�ปีร้กษามลูนัธิิิแมฟ่้า้หลวิง ในัพระบรมราชื้ปูีถึมัภ์ 

ถึ้งแก่อนิัจกรรม นัับเปี็นัควิามสูญ่เส่ยครั�งใหญ่่ขึ้องมูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ท่�สูญ่เส่ยผู้นัำท่�ทุ่มเทให้องค์กรและชืุ้มชื้นัภายใต่้การ

ดำเนัินังานัขึ้องมูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ มาโดยต่ลอด 

ผมในัฐานัะท่�เขึ้้ารับต่ำแหนั่งเลขึ้าธิิการมูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ เม้�อเด้อนักรกฎาคม 2564 จะเจริญ่รอยต่ามหม่อมราชื้วิงศ์ 

ดิศนััดดา ดิศกุล ในัการส้บสานัพระราชื้ปีณ์ิธิานัขึ้องสมเด็จพระศร่นัครินัทราบรมราชื้ชื้นัน่ั และสานัต่่อวิิสัยทัศนั์ขึ้องมูลนัิธิิ 

แม่ฟ้้าหลวิงฯ ในัการพัฒนัาศักยภาพคนัเพ้�อการพัฒนัาท่�ยั�งย้นัต่่อไปี 

นายวิีรไท สันติประภูพ 
ก่รืรืมูก่ารื เลขาธิกิ่ารื และปรืะธิานิก่รืรืมูก่ารืบรืหิารื

มูลูนิิธิแิมู่ฟ้า้หลวง ในิพรืะบรืมูรืาชูปูถ้ัมูภ์์

สารจำากเลขาธิกิาร
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รืายงานิปรืะจ็ำาปี 2564 | มููลนิธิิแมูฟ้
า้หลวง ในิพ

รืะบรืมูรืาชูปูถัมูภ์์



1.	 ท่่านผู้้�หญิิงบุุตรีี	วีีรีะไวีท่ยะ

 ปีระธิานักรรมการ

  ปีระธิานักรรมการสรรหา 

2.	 นายวีิรีไท่	สัันติปรีะภพ		

 กรรมการและเลขึ้าธิิการ 

  ปีระธิานักรรมการบริหาร

3.	 นายบุรีรียง	พงษ์์พานิช

 กรรมการ

 ปีระธิานัคณ์ะกรรมการธิรรมาภิบาล

4.	 นางสัาวีภาวีนา	เนียมลอย

 กรรมการและเลขึ้านัุการ

คณะกรรมการ และคณะที�ปรกึษา
มูลนิธิแิม่ฟ้า้หลวีง ในพระบรมราชปูถัมภ์ู

คณะกรรมการมูลนิธิแิม่ฟ้า้หลวีงฯ

คณะที�ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร

ประธิานคณะที�ปรกึษา
หม่อมรีาชวีงศ์์ดิิศ์นัดิดิา	ดิิศ์กุุล

คณะที�ปรกึษามูลนิธิแิม่ฟ้า้หลวีงฯ

1 2 3 4 5 6

7 8 10 119

พันธิกิจำ

ผิล้ก่ด้นิให้เกิ่ดก่ารืพ้ฒนิาท่�ย้�งย่นิทางเศัรืษฐกิ่จ็
ส้่งค์มู ว้ฒนิธิรืรืมู และสิ่�งแวดล้อมู ด้วยก่ารืปฏิิบ้ติั้ก่ารืพ้ฒนิา

ก่ารืบรูืณาก่ารืค์วามูรืว่มูมู่อ ก่ารืให้ค์ำาปรืกึ่ษา ก่ารืฝึึก่อบรืมู
และส่่งเส่รืมิูให้ก่ารืพ้ฒนิาตั้ามูตั้ำารืาแมู่ฟ้า้หลวง
เปน็ิแนิวทางพ้ฒนิาก่รืะแส่หล้ก่ของปรืะเทศัไทย

วิีสัยทัศน์
มูลูนิิธิแิมู่ฟ้า้หลวง ในิพรืะบรืมูรืาชูปูถ้ัมูภ์ ์

มูุ่งพ้ฒนิาชูมุูชูนิ ส้่งค์มู สิ่�งแวดล้อมู และว้ฒนิธิรืรืมู 
ตั้ามูหล้ก่ก่ารืทรืงงานิของส่มูเด็จ็ย่า 

เพ่�อส่รืา้งค์วามูสุ่ข ค์วามูย้�งย่นิ และค์วามูมู้�นิค์ง

1.	 นายอภชิน	จันัท่รีเสัน

2.	 นายอภริีาม	จันัท่รีเสัน
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5.	 คุุณหญิิงพวีงรี�อย	ดิิศ์กุุล	ณ	อยุธยา

 กรรมการ

6.	 หม่อมหลวีงดิิศ์ปนัดิดิา	ดิิศ์กุุล	

 กรรมการ

7.	 นายจัิท่ัศ์	ศ์รีสังคุรีาม	

 กรรมการ

8.	 นายฐาปน	สัิรีิวีัฒนภักุดิี

 กรรมการ

9.	 นายมน้ญิ	สัรีรีคุ์คุุณากุรี

 กรรมการ

 ปีระธิานักรรมการพิจารณ์าค่าต่อบแทนั

10.	ดิรี.	กุุลภัท่รีา	สัิโรีดิม

 กรรมการ

 ปีระธิานัคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ

11.	นายพพิฒัพงศ์์	อศิ์รีเสันา	ณ	อยธุยา

 กรรมการและเหรัญ่ญ่ิก

12.	นางสัาวีบุุรีณี	รีัชไชยบุุญิ

 กรรมการ

ที�ปรกึษา 
1.	 นายอภิลาศ์	โอสัถานนท่์

2.	 นายฤกุษ์์	ศ์ยามานนท่์

3.	 นายสัุเมธ	ตันติเวีชกุุล

4.	 พลเอกุแป้ง	มาลากุุล	ณ	อยุธยา
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5.	 นายนคุรี	พงคุ์น�อย

6.	 นายอเล็กุซานโดิรี	คุาลวีานี�	

7.	 นายบุุญิชอบุ	สัุท่ธมนัสัวีงษ์์ 

8.	 นางปัท่มา	เพชรีเรีียง



พันธิกิจำ

ผิล้ก่ด้นิให้เกิ่ดก่ารืพ้ฒนิาท่�ย้�งย่นิทางเศัรืษฐกิ่จ็
ส้่งค์มู ว้ฒนิธิรืรืมู และสิ่�งแวดล้อมู ด้วยก่ารืปฏิิบ้ติั้ก่ารืพ้ฒนิา

ก่ารืบรูืณาก่ารืค์วามูรืว่มูมู่อ ก่ารืให้ค์ำาปรืกึ่ษา ก่ารืฝึึก่อบรืมู
และส่่งเส่รืมิูให้ก่ารืพ้ฒนิาตั้ามูตั้ำารืาแมู่ฟ้า้หลวง
เปน็ิแนิวทางพ้ฒนิาก่รืะแส่หล้ก่ของปรืะเทศัไทย

วิีสัยทัศน์
มูลูนิิธิแิมู่ฟ้า้หลวง ในิพรืะบรืมูรืาชูปูถ้ัมูภ์ ์

มูุ่งพ้ฒนิาชูมุูชูนิ ส้่งค์มู สิ่�งแวดล้อมู และว้ฒนิธิรืรืมู 
ตั้ามูหล้ก่ก่ารืทรืงงานิของส่มูเด็จ็ย่า 

เพ่�อส่รืา้งค์วามูสุ่ข ค์วามูย้�งย่นิ และค์วามูมู้�นิค์ง



2515
• สมเดจ็พระศร่นัครนิัทราบรมราชื้ชื้นัน่ัทรงก่อตั่�ง 
	 “มล้นธิส่ิังเสัริีมผู้ลผู้ลติชาวีเขาไท่ย	ในพรีะอุปถมัภ์ 
	 สัมเด็ิจัพรีะศ์รีีนคุรีนิท่รีาบุรีมรีาชชนน”ี  

2516
• เปีิดร้านัจำหนั่ายผลิต่ภัณ์ฑ์์จากภูมิปีัญ่ญ่าชื้าวิไทยภูเขึ้า 
 แห่งแรกท่�จังหวิัดเชื้่ยงใหม่ 

2517
• จัดโครงการอบรมเยาวิชื้นัชื้าวิไทยภูเขึ้าในัถึิ�นัห่างไกล 
 ให้ม่โอกาสเขึ้้ารับการศ้กษาในัโรงเร่ยนัท่�จังหวิัดเชื้่ยงราย  
 และเร่ยนัรู้การใชื้้ชื้่วิิต่อยู่ร่วิมกับผู้อ้�นั ชื้่วิยเหล้อเก้�อกูลกันั 
 และสร้างผู้นัำชืุ้มชื้นัจากการพักอาศัยร่วิมกันั ณ์ 
 ไร่แม่ฟ้้าหลวิง ต่ำบลรอบเวิ่ยง อำเภอเม้องเชื้่ยงราย 

2528
• มลูนัธิิิส่งเสรมิผลผลติ่ชื้าวิเขึ้าไทยฯ เปีล่�ยนัช้ื้�อเป็ีนั “ม้ลนธิิ
	 แม่ฟ้้าหลวีง	ในพรีะรีาช้ปถมัภ์สัมเดิจ็ัพรีะศ์รีีนคุรีนิท่รีา
	 บุรีมรีาชชนนี”

2530
• สมเด็จพระศร่นัครนิัทราบรมราชื้ชื้นัน่ัเสดจ็พระราชื้ดำเนันิั 
 ไปีทอดพระเนัต่รพ้�นัท่�บริเวิณ์หนั่วิยอนัุรักษ์ต่้นันั�ำ 31  
 ดอยตุ่ง เพ้�อสร้างท่�ปีระทับและพ้�นัท่�ทรงงานั โดยม่ 
 พระราชื้ดำรัสวิ่า “ฉัันจัะปล้กุป่าบุนดิอยตุง” จ้งเปี็นั 
 จุดเริ�มต่้นัขึ้องโคุรีงกุารีพัฒนาดิอยตุง	(พ้�นท่ี�ท่รีงงาน)	 
	 อันเน้�องมาจัากุพรีะรีาชดิำรีิ และพระต่ำหนัักดอยตุ่ง

2531
• รัฐบาลเริ�มโคุรีงกุารีปล้กุป่าเฉัลิมพรีะเกุียรีติ	9,900	ไรี่	 
 เนั้�องในัวิโรกาสท่�สมเด็จพระศร่นัครินัทราบรมราชื้ชื้นันั่  
 เจริญ่พระชื้นัมายุครบ 90 พรรษา

2515 2517 25302516 2528 2531

เส้นทาง
แม่ฟ้า้หลวีง
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2532
• ก่อต่ั�งบุรีิษ์ัท่	นวีุติ	จัำกุัดิ เพ้�อปีลูกปี่าเศรษฐกิจในัพ้�นัท่�
 โครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ เนั้�องในัวิโรกาสสมเด็จ 
 พระศร่นัครินัทราบรมราชื้ชื้นันั่เจริญ่พระชื้นัมายุครบ 90  
 พรรษา โดยมผู้่ถึอ้หุน้ั 6 บริษทั ได้แก่ สำนัักงานัทรัพย์สินั 
 พระมหากษัต่ริย์ บริษัท มิต่ซืุ้ยแอนัด์คัมปีนั่ (ไทยแลนัด์)  
 จำกัด ธินัาคารไทยพาณ์ิชื้ย์ จำกัด (มหาชื้นั) ธินัาคาร 
 เอเชื้่ย จำกัด (มหาชื้นั) บริษัท เอ้�อชืู้เก่ยรต่ิ จำกัด และ 
 ธินัาคารซื้มูโิต่โม มิต่ซื้ยุ แบงกิ�ง คอร์ปีอเรชัื้�นั โดยผูถ้ึอ้หุน้ั 
 ไม่รับเงินัต่้นัค้นั และให้นัำกำไรไปีใชื้้ในัการพัฒนัาสังคม
 และชืุ้มชื้นัต่่อไปี จ้งเปี็นัการดำเนัินังานัธิุรกิจเพ้�อสังคม 
 เต่็มรูปีแบบแห่งแรกขึ้องปีระเทศไทย

2533
• ก่อต่ั�ง “ศ์้นย์สั่งเสัรีิมอาชีพหัตถกุรีรีมเพ้�อฝึึกุอบุรีมกุารี 
	 ท่อผู้�าและเยบ็ุผู้�า” ปัีจจุบนััใช้ื้ช้ื้�อว่ิา “ศ์น้ย์ผู้ลติและจัำหน่าย 
	 งานม้อ” โดยเปีิดร้านัจำหนั่ายสินัค้าแห่งแรกท่�โครงการ 
 พัฒนัาดอยตุ่งฯ ปีัจจุบันัค้อร้านั “ดิอยตุงไลฟ้์สัไตล์”

2535
• สร้าง “สัวีนรีกุุขชาติแม่ฟ้้าหลวีง	(ดิอยช�างมบุ้)” เพ้�อ 
 รวิบรวิมและอนัรุกัษ์พนััธ์ุิไม้หายาก อาท ิกหุลาบพนััปีี  
 กล้วิยไม้พ้�นัเมอ้ง และสร้างงานัให้ชื้มุชื้นัในัพ้�นัท่�แนัวิต่ะเข็ึ้บ 
 ชื้ายแดนัไทย-เมย่นัมาซื้้�งเคยเป็ีนัเส้นัทางลำเลย่งยาเสพติ่ด
• ก่อต่ั�งศ์น้ย์บุำบุดัิยาเสัพตดิิท่ี�บุ�านผู้าหม	ีเพ้�อให้ผูติ้่ดยา 
 ปีระมาณ์ 500 คนั กลบัคน้ัสูสั่งคมได้อย่างมศั่กดิ�ศร่และม่ 
 ทางเลอ้กในัการปีระกอบอาช่ื้พท่�สจุรติ่และมั�นัคง

2536
• พระบาทสมเดจ็พระบรมชื้นักาธิิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชื้ 
 มหาราชื้ บรมนัาถึบพติ่ร และสมเดจ็พระนัางเจ้าสริกิติ่ิ�  
 พระบรมราชิื้น่ันัาถึ พระบรมราชื้ชื้นัน่ัพนััปีีหลวิง เสดจ็ 
 พระราชื้ดำเนันิัมายงั สัวีนรุีกุขชาติแม่ฟ้้าหลวีง	(ดิอยช�างมบุ้)  
 โดยพระบาทสมเดจ็พระบรมชื้นักาธิิเบศร มหาภมูพิล 
 อดลุยเดชื้มหาราชื้ บรมนัาถึบพติ่รได้พระราชื้ทานัช้ื้�อจดุ 
 ชื้มวิวิิท่�สงูสดุขึ้องเทอ้กเขึ้านัางนัอนัว่ิา “สิัรีแิลเมยีนมา”

2532 25352533 2536
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รืายงานิปรืะจ็ำาปี 2564 | มููลนิธิิแมูฟ้
า้หลวง ในิพ

รืะบรืมูรืาชูปูถัมูภ์์



2537 25432538 2539 2541 2545

2537
• สร้างโรงคั�วิกาแฟ้และโรงงานัแปีรรูปีแมคคาเดเมย่  
 เพ้�อต่่อยอดการปีลกูป่ีาเศรษฐกิจให้ยั�งย้นั

2538
• เปิีดร้านัคาเฟ่้ดอยตุ่งแห่งแรกท่�โครงการพัฒนัาดอยต่งุฯ 
 จงัหวัิดเช่ื้ยงราย

2539
• หลงัจากสมเดจ็พระศร่นัครนิัทราบรมราชื้ชื้นัน่ัสวิรรคต่ 
 พระบาทสมเดจ็พระบรมชื้นักาธิิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชื้ 
 มหาราชื้ บรมนัาถึบพิต่ร มพ่ระมหากรุณ์าธิิคณุ์รบัมลูนัธิิิ 
 แม่ฟ้้าหลวิงฯ ไว้ิในัพระบรมราชูื้ปีถึมัภ์ และทรงพระกรุณ์า 
 โปีรดเกล้าโปีรดกระหม่อมให้สมเดจ็พระกนัษิฐาธิิราชื้เจ้า  
 กรมสมเด็จพระเทพรัต่นัราชื้สุดาฯ สยามบรมราชื้กุมาร่  
 ทรงเป็ีนันัายกกติ่ติ่มศกัดิ�จนัปัีจจบุนัั

2541
• เริ�มการพัฒนัาการศก้ษาท่�โรงเร่ยนับ้านัขึ้าแหย่งพฒันัา  
 ในัพ้�นัท่� โครงการพัฒนัาดอยต่งุฯ โดยใช้ื้การเร่ยนัการสอนั 
 แบบทฤษฎส่ร้างองค์ควิามรู้ด้วิยต่นัเอง (Constructionism)

2543
• องค์การเพ้�อการศก้ษา วิทิยาศาสต่ร์ และวิฒันัธิรรมแห่ง 
 สหปีระชื้าชื้าต่ ิ(UNESCO) ยกย่องสมเดจ็พระศร่นัครนิัทรา 
 บรมราชื้ชื้นัน่ัให้เป็ีนั “บุคุุคุลสัำคุญัิของโลกุ”
• โครงการพัฒนัาดอยต่งุฯ มร่ายได้เล่�ยงต่นัเองจากการทำ 
 ธิรุกิจเพ้�อสงัคมภายใต้่แบรนัด์ดอยต่งุ ท่�ปีระกอบด้วิย 5  
 หน่ัวิยธิรุกิจ ได้แก่ หตั่ถึกรรม อาหารแปีรรปูี เกษต่ร คาเฟ่้  
 และท่องเท่�ยวิ 

2545
• เริ�มโครงการ “ดิอยตงุ	2” (2545-2547) ท่�หมูบ้่านัหย่องข่ึ้า  
 รฐัฉานั สาธิารณ์รฐัแห่งสหภาพเมย่นัมา เป็ีนัโครงการแรก 
 ขึ้องโครงการขึ้ยายผลต่่างปีระเทศ
• สำนัักงานัยาเสพต่ดิแห่งสหปีระชื้าชื้าต่แิละอาชื้ญ่ากรรม  
 (UNODC) มอบป้ีายต่ดิสนิัค้าท่�มต่่ราสญั่ลกัษณ์์ UNODC  
 และข้ึ้อควิามรบัรองว่ิา “รีายไดิ�จัากุกุารีขายผู้ลติภณัฑ์์นี�มี 
	 ส่ัวีนสันบัุสันนุให�โลกุปลอดิจัากุยาเสัพตดิิ”
• หม่อมรีาชวีงศ์์ดิศิ์นัดิดิา	ดิศิ์กุลุ เลขึ้าธิิการมลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ 
 (ต่ำแหน่ังในัขึ้ณ์ะนัั�นั) ได้รับเลอ้กให้เป็ีนัสมาชิื้กคณ์ะกรรมการ
 อำนัวิยการ สำนัักงานัยาเสพต่ดิแห่งสหปีระชื้าชื้าต่แิละ 
 อาชื้ญ่ากรรม (UNODC) ในัการปีระเมินัการพฒันัาทางเลอ้ก  
 (UNODC Steering Committee on Thematic Evaluation  
 on Alternative Development)10
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2549
• เริ�มโครงการ “ดิอยตุง	3” (2549-2555) ท่�จังหวิัดบัลคห์ 
 สาธิารณ์รัฐอิสลามอัฟ้กานัิสถึานั
• เริ�มโครงการ “ดิอยตุง	4” (2549-2553) ท่�จังหวิัดอาเจะห์  
 สาธิารณ์รัฐอินัโดนั่เซื้่ย
• ร่วิมกับมูลนัิธิิชื้ัยพัฒนัาขึ้ยายพ้�นัท่�ปีลูกปี่าถึาวิร  
 เฉลิมพระเก่ยรต่ิไปียังบ้านัปีูนัะ ต่ำบลเทอดไทย อำเภอ 
 แม่ฟ้้าหลวิง จังหวิัดเชื้่ยงราย โดยใชื้้หลักการปีลูกปี่า 
 แบบไม่ปีลูก
• กาแฟ้ดอยตุ่งได้รับการขึ้้�นัทะเบ่ยนัสิ�งบ่งชื้่�ทางภูมิศาสต่ร์ 
 (Geographical Indication) จากกรมทรัพย์สนิัทางปัีญ่ญ่า
 กระทรวิงพาณ์ิชื้ย์

2551
• ผลักดันัให้แนัวิทางการพัฒนัาทางเล้อกในัการดำรงชื้่วิิต่ 
 ท่�ยั�งย้นัขึ้องปีระเทศไทยอยู่ในัมต่ิขึ้องคณ์ะมนัต่ร่เศรษฐกิจ 
 และสังคมแห่งสหปีระชื้าชื้าต่ิท่� 2008/16

2546 2549 25512548

2546
• นัำการเร่ยนัการสอนัแบบมอนัเต่สซื้อร่ (Montessori) มาใช้ื้ 
 ท่�โรงเร่ยนับ้านัขึ้าแหย่งพฒันัา ในัพ้�นัท่�โครงการพัฒนัา 
 ดอยต่งุฯ สำหรับการศก้ษาช่ื้วิงปีฐมวัิย เพ้�อพัฒนัาให้เด็ก 
 เป็ีนัศนูัย์กลางการเร่ยนัรู้ เต่ร่ยมควิามพร้อมพ้�นัฐานั และ 
 ปีลกูฝั่งอุปีนัสิยัการเร่ยนัรู้
• ร่วิมมอ้กบัมลูนัธิิิ Japan International Friendship and  
 Welfare Foundation (JIFF) ตั่�งศนูัย์ฝึ่กอบรมทางการแพทย์ 
 เพ้�อพฒันัาทกัษะให้บุคลากรแพทย์ พร้อมสนัับสนันุัด้านั 
 อปุีกรณ์์ทางการแพทย์แก่ปีระเทศสมาชื้กิอนัภุาคกลุม่ 
 แม่นั�ำโขึ้ง 4 ปีระเทศ ได้แก่ ลาวิ เมย่นัมา เวิย่ดนัาม และไทย

2548
• พรีะบุาท่สัมเดิจ็ัพรีะวีชริีเกุล�าเจั�าอย้หั่วี (ขึ้ณ์ะทรงดำรง 
 พระอสิรยิยศท่�สมเดจ็พระบรมโอรสาธิิราชื้ฯ  
 สยามมกฏุราชื้กุมาร) ทรงเป็ีนัปีระธิานัในัพิธ่ิเปิีด “หอฝ่ึ�น	 
	 อทุ่ยานสัามเหลี�ยมท่องคุำ”
• ร่วิมกับมลูนัธิิิสยามกมัมาจล ดำเนันิัโครงการปีลูกป่ีาถึาวิร 
 เฉลิมพระเก่ยรต่ ิ(ปีลูกป่ีาแก้จนั) ท่�บ้านัปีางมะหันั ต่ำบล 
 เทอดไทย อำเภอแม่ฟ้้าหลวิง จงัหวัิดเช่ื้ยงราย โดยใช้ื้ 
 หลกัการปีลูกป่ีาแบบปีลกูเสรมิ 

11
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2552 25552554 2556

2552
• หม่อมรีาชวีงศ์์ดิศิ์นดัิดิา	ดิศิ์กุลุ	เลขึ้าธิิการมลูนัธิิแิม่ฟ้้าหลวิงฯ 
 (ต่ำแหน่ังในัขึ้ณ์ะนัั�นั) ได้รบัเลอ้กจาก Schwab Foundation  
 for Social Entrepreneurship ให้เป็ีนัหน้ั�งในัผูป้ีระกอบการ 
 เพ้�อสงัคมดเ่ด่นัสำหรับภาคพ้�นัเอเช่ื้ยต่ะวัินัออก และเอเชื้ย่ 
 ต่ะวินััออกเฉย่งใต้่ ปีระจำปีี 2552 
• ร่วิมกับมลูนัธิิิปิีดทองหลงัพระ สบ้สานัแนัวิพระราชื้ดำริ 
 เริ�มโครงการบรูณ์าการแก้ไขึ้ปัีญ่หาและพัฒนัาพ้�นัท่�จงัหวิดั 
 น่ัานั ต่ามแนัวิพระราชื้ดำร ิ(2552-2556) ครอบคลมุ 21  
 หมูบ้่านั 3 อำเภอ ในัจงัหวัิดน่ัานั ได้แก่ อำเภอท่าวิงัผา  
 อำเภอสองแควิ และอำเภอเฉลมิพระเก่ยรต่ิ

2554
• เริ�มโครงการ “ดิอยตงุ	5”	(2554-2560) ท่�อำเภอเยนัันัชื้อง 
 ภาคมะกวิย สาธิารณ์รัฐแห่งสหภาพเม่ยนัมา
• เริ�ม ”โคุรีงกุารีกุล�า...ดีิ”:	ฟ้้�นฟ้คุ้ณุภาพชีวีติผู้้�ปรีะสับุภยั
	 อย่างยั�งยน้” ในัพ้�นัท่� 13 จังหวัิด ได้แก่ พิษณ์โุลก พจิติ่ร 
 นัครสวิรรค์ อุทัยธิานั่ ชื้ัยนัาท ลพบุร่ สิงห์บุร่ อ่างทอง 
 พระนัครศร่อยุธิยา นัครปีฐม นัครนัายก ปีทุมธิานั่ และ 
 นันัทบรุ่ เพ้�อฟ้้�นัฟู้อาช่ื้พให้เกษต่รกรหลงันั�ำลดจากเหต่กุารณ์์ 
 นั�ำท่วิมใหญ่่ในัภาคกลางขึ้องปีระเทศ

2555
• เริ�มโครงการ “ดิอยตงุ	6” (2555-2560) ท่�จงัหวิดัท่าข่ึ้�เหลก็ 
 และจงัหวิดัเมอ้งสาด รฐัฉานั สาธิารณ์รฐัแห่งสหภาพเมย่นัมา
• สมชัื้ชื้าใหญ่่สหปีระชื้าชื้าต่ริบั “แนวีปฏิบัิุตสิัากุลว่ีาดิ�วียกุารี
	 พฒันาท่างเลอ้กุ” ซื้้�งเริ�มต้่นัจากการปีระชุื้ม ICAD ท่�โครงการ 
 พัฒนัาดอยตุ่งฯ ในัปีี 2554 วิ่าเปี็นัแนัวิทางการดำเนัินั 
 โครงการพัฒนัาท่�ม่ปีระสิทธิิภาพในัการแก้ปีัญ่หาและ 
 ต่อบโจทย์ควิามต้่องการขึ้องชื้มุชื้นัได้อย่างแท้จรงิและยั�งยน้ั

2556
• เริ�ม “โคุรีงกุารีปลกุ้ป่า	สัรี�างคุน	บุนวีถิพีอเพยีง	รัีกุษ์าต�นน�ำ	
	 บุรีรีเท่าอทุ่กุภยั	จังัหวัีดิน่าน” (2556-2560) ครอบคลมุพ้�นัท่� 
 250,000 ไร่ เพ้�อต่่อยอดการ “ปีลูกคนั” ท่�เริ�มดำเนัินั 
 โครงการต่ั�งแต่่ปีี 2552
• ดำเนัินัโครงการขึ้องสำนัักงานัขึ้้าหลวิงใหญ่่ผู้ล่�ภัยแห่ง
 สหปีระชื้าชื้าต่ ิ(The United Nations High Commissioner  
 for Refugees: UNHCR) ในัการสำรวิจข้ึ้อมูลผูพ้ลดัถึิ�นัในั 
 พ้�นัท่�พกัพงิชัื้�วิคราวิ 9 แห่งต่ลอดแนัวิชื้ายแดนัไทย-เมย่นัมา  
 ครอบคลุมผู้พลัดถึิ�นั 130,000 คนั เพ้�อให้ทราบขึ้้อมูล 
 ปีระชื้ากรปีัจจุบันัและควิามต่้องการในัการดำรงชื้่วิิต่ในั 
 อนัาคต่12
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2557
• มลูนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้รบัรางวัิลนัเิคอเิอเช่ื้ย (Nikkei Asia)  
 จากหนัังส้อพิมพ์และสำนัักขึ้่าวินัิเคอิขึ้องปีระเทศญ่่�ปีุ่นั  
 ในัฐานัะองค์กรยอดเย่�ยมขึ้องเอเชื้่ยด้านัการพัฒนัาชืุ้มชื้นั 
 และวิัฒนัธิรรม 

2558
• สัมเดิจ็ัพรีะกุนษิ์ฐาธิรีาชเจั�า	กุรีมสัมเด็ิจัพรีะเท่พรีตันรีาชสัดุิาฯ	
	 สัยามบุรีมรีาชกุมุารีี	มร่บัสั�งในัการปีระชุื้มคณ์ะกรรมการ 
 มลูนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ให้โครงการพฒันัาดอยตุ่งฯ เข้ึ้าไปี 
 ผลกัดันัและพัฒนัาการเร่ยนัการสอนัภาษาไทยในัโรงเร่ยนั 
 ในัอำเภอแม่ฟ้้าหลวิง ซื้้�งเป็ีนัพ้�นัท่�ข้ึ้างเคย่งโครงการพฒันัา 
 ดอยต่งุฯ
• ร่วิมกับมลูนัธิิิปิีดทองหลงัพระฯ จัดทำโครงการซ่ื้อมแซื้ม 
 ปีรบัปีรุง เสริมฝ่าย อ่างเกบ็นั�ำและการส่งนั�ำด้วิยระบบท่อ 
 ในัจังหวิัดนั่านั โดยมูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ อบรมให้ควิามรู้  
 และดแูลการดำเนันิังานัซ่ื้อมแซื้มฝ่าย 663 ต่วัิ ครอบคลมุ 
 พ้�นัท่�การเกษต่ร 100,000 ไร่ กระจายอยูใ่นัแต่่ละอำเภอในั 
 จงัหวัิดน่ัานั สร้างรายได้ให้เกษต่รกรเพิ�มข้ึ้�นั 600 ล้านับาท 
 ต่่อปีี

• กาแฟ้ดอยตุ่งได้รับการขึ้้�นัทะเบ่ยนัสิ�งบ่งชื้่�ทางภูมิศาสต่ร์ 
 (Geographical Indication) จากสหภาพยุโรปี

2559
• ร่วิมกับสำนัักงานัคณ์ะกรรมการการศ้กษาขึ้ั�นัพ้�นัฐานั  
 (สพฐ.) กระทรวิงศ้กษาธิิการ เริ�มโครงการพัฒนัาการ 
 จัดการเร่ยนัรู้สำหรับเด็กท่�ไม่ใชื้้ภาษาไทยเปี็นัภาษาแม่  
 ให้แก่โรงเร่ยนัในัต่ำบลเทอดไทย ต่ำบลแม่สลองนัอก  
 ต่ำบลแม่สลองในั และต่ำบลแม่ฟ้้าหลวิง อำเภอแม่ฟ้้าหลวิง  
 จังหวิัดเชื้่ยงราย โดยม่เปี้าหมาย 26 โรงเร่ยนั ระหวิ่าง
 ปีี 2560-2564 
• เริ�มดำเนัินัการขึ้ยายการพัฒนัาและจัดการระบบนั�ำในั 
 อำเภอแม่ฟ้้าหลวิง 
• ร่วิมม้อกับรัฐบาลเยอรมันัและหนั่วิยงานัด้านัการพัฒนัา
 เยอรมนัั (GIZ) ภายใต้่โครงการ “Global Partnership on  
	 Drug	Policies	and	Development”	(GPDPD) เพ้�อให้ 
 คำปีร้กษาแก่ปีระเทศท่�ปีระสบปีัญ่หาการปีลูกพ้ชื้เสพต่ิด 
 และอ้�นัๆ ท่�เก่�ยวิขึ้้อง

13
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2560
• เริ�มโครงการควิามร่วิมม้อระหวิ่างภาคเอกชื้นัและมูลนัิธิิ

 ปีระกอบด้วิย มลูนัธิิิ 4 มลูนัธิิิ ได้แก่ มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ 

 มลูนิัธิิปิีดทองหลงัพระฯ มลูนัธิิิรากแก้วิ และมลูนัธิิิมั�นัพฒันัา  

 ภาคเอกชื้นั 10 บริษทั ได้แก่ บริษทั เคร้อเจรญิ่โภคภณั์ฑ์์  

 จำกัด บริษทั ไทยเบฟ้เวิอเรจ จำกัด (มหาชื้นั)  

 บรษิทั เทสโก้ โลตั่ส จำกัด บรษิทั นั�ำต่าลมติ่รผล จำกดั  

 บรษิทั บางจาก คอร์ปีอเรชัื้�นั จำกดั (มหาชื้นั)  

 บรษิทั ปีระชื้ารฐั รกัสามัคค ่(ปีระเทศไทย) จำกดั 

 บรษิทั ปูีนัซื้เ่มนัต์่ จำกดั (มหาชื้นั) ธินัาคารไทยพาณ์ชิื้ย์  

 จำกัด (มหาชื้นั) ธินัาคารกรุงศร่อยธุิยา จำกดั (มหาชื้นั)  

 และบรษิทั ยูนัลิเ่วิอร์ ไทยเทรดดิ�ง จำกัด เพ้�อบูรณ์าการ 

 การทำงานัในัพ้�นัท่�จรงิ และผลักดนััให้เกดิการทำงานั

 ร่วิมกนััเพ้�อการพัฒนัาท่�ยั�งย้นัต่ามแนัวิพระราชื้ดำริ  

 “ศาสต่ร์พระราชื้า” และ “ต่ำราแม่ฟ้้าหลวิง” 

2561
• สัมเดิจ็ัพรีะเจั�าลกุ้เธอ	เจั�าฟ้้าพชัรีกุติยิาภา	นเรีนทิ่รีาเท่พยวีดิี	

	 กุรีมหลวีงรีาชสัาริีณสีัริีพิชัรี	มหาวัีชรีรีาชธดิิา เสด็จพระราชื้ 

 ดำเนิันัไปีทรงต่รวิจเย่�ยมการดำเนันิังานัโครงการร้อยใจรักษ์  

 หลังจากเริ�มดำเนัินัโครงการเม้�อเด้อนัพฤศจิกายนั 2560  

 ในัพ้�นัท่�ต่ำบลท่าต่อนั อำเภอแม่อาย จังหวิัดเชื้่ยงใหม่ 

• โครงการพัฒนัาดอยต่งุฯ ปีระสบควิามสำเรจ็ด้านัการ 

 บรหิารจดัการขึ้ยะภายในัพ้�นัท่�โครงการพัฒนัาดอยต่งุฯ  

 สามารถึลดปีรมิาณ์ขึ้ยะท่�ไปีสูบ่่อฝั่งกลบได้เป็ีนัศนูัย์  

 (Zero Waste to Landfill) 

2562
• ร่วิมปีระชืุ้มเชื้ิงปีฏิบัต่ิการขึ้ับเคล้�อนัแผนัปีฏิบัต่ิการด้านั 

 การแก้ไขึ้ปัีญ่หายาเสพต่ดิชื้ายแดนัภาคเหน้ัอแบบเบด็เสรจ็  

 (พ.ศ. 2562-2565) ร่วิมกับศูนัย์อำนัวิยการปี้องกันัและ 

 ปีราบปีรามยาเสพต่ิดแห่งชื้าต่ิ กระทรวิงยุต่ิธิรรม นัำไปีสู่ 

 การขึ้ับเคล้�อนัแผนัอย่างเปี็นัรูปีธิรรมและม่ปีระสิทธิิภาพ 

• ร่วิมกับสาธิารณ์รัฐแห่งสหภาพเมย่นัมาเปิีด “ฝ่ายนั�ำเหมย” 

 ณ์ เมอ้งลนิั จงัหวิดัท่าข่ึ้�เหลก็ แก้ปัีญ่หานั�ำท่วิมและนั�ำแล้ง

• ร่วิมกับหน่ัวิยทนััต่กรรมพระราชื้ทานัในัพระบาทสมเด็จ 

 พระเจ้าอยูห่วัิ คณ์ะทันัต่แพทยศาสต่ร์ จุฬาลงกรณ์์ 

 มหาวิิทยาลัย มูลนัิธิิปีิดทองหลังพระฯ จังหวิัดยะลา และ 

 สำนัักงานัสาธิารณ์สุขึ้จังหวิัดยะลา จัดโครงการคลินัิก 

 ทันัต่กรรมเคล้�อนัท่�เฉลิมพระเก่ยรต่ิฯ ปีระจำปีี 2562  

2560 2561
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 รักษาและให้ควิามรู้เร้�องสุขึ้ภาพปีากและฟ้ันัแก่ปีระชื้าชื้นั 

 ในัพ้�นัท่�ฟ้ร่ ณ์ อำเภอบันันัังสต่า จังหวิัดยะลา นัับเปี็นั

 การจัดโครงการฯ ในัพ้�นัท่� 3 จังหวิัดชื้ายแดนัใต่้เปี็นัครั�ง 

 ท่� 2 โดยได้รับควิามร่วิมมอ้จากภาคส่วินัต่่างๆ เป็ีนัอย่างด่ 

• มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ร่วิมลงนัามในับันัท้กขึ้้อต่กลง 

 ควิามร่วิมม้อกับสำนัักงานัพัฒนัาเทคโนัโลย่อวิกาศและ 

 ภูมิสารสนัเทศ (องค์การมหาชื้นั) หร้อ GISTDA ในังานั  

 “Thailand	Space	Week	2019” เพ้�อนัำเทคโนัโลยอ่วิกาศ 

 และภูมิสารสนัเทศ มาใชื้้ในัการวิางแผนัและต่ิดต่ามผล 

 พัฒนัาพ้�นัท่� ในัโครงการพัฒนัาต่่างๆ ขึ้องมูลนัิธิิฯ 

• ดอยตุ่งได้รับการปีระกาศให้เปี็นั 1 ในั 10 สุดยอดแหล่ง 

 ท่องเท่�ยวิทางวิัฒนัธิรรมขึ้องไทย โดยกระทรวิงวิัฒนัธิรรม 

• ร่วิมจัดสัมมนัาวิิชื้าการในัหัวิขึ้้อ “กุารีพัฒนากุรีะบุวีนกุารี 

	 จััดิกุารีเรีียนรี้�ภาษ์าไท่ย	สัำหรีับุเดิ็กุท่ี�ไม่ใช�ภาษ์าไท่ยเป็น 

	 ภาษ์าแม่” ข้ึ้�นัเป็ีนัครั�งแรก เพ้�อแลกเปีล่�ยนัเร่ยนัรู้กระบวินัการ 

 และทกัษะการเร่ยนัการสอนัภาษาไทยในัเด็กปีระถึมให้ม่ 

 ปีระสิทธิิภาพมากยิ�งขึ้้�นั จากปีระสบการณ์์จริงขึ้องครู 

 ผู้ปีฏิบัต่ิหนั้าท่�จากโรงเร่ยนัต่้นัแบบในัพ้�นัท่�โครงการ 

 พัฒนัาดอยตุ่งฯ และโรงเร่ยนัขึ้ยายผลการพัฒนัารวิมทั�ง 

 สิ�นั 39 โรงเร่ยนั 

• นัำผลิต่ภัณ์ฑ์์แฟ้ชื้ั�นัขึ้องธิุรกิจเพ้�อสังคมแบรนัด์ดอยตุ่ง 

 คอลเลกชื้ันั “Autumn/Winter	2018-2019” ร่วิมจัดแสดง 

 ในังานัด่ไซื้นั์ระดับโลก Milan Design Week 2019 ณ์  

 กรุงมลิานั สาธิารณ์รัฐอติ่าล ่เพ้�อเผยแพร่การพฒันัาหวัิข้ึ้อ  

 “ผู้�าท่อม้อไท่ยรี่วีมสัมัย” สะท้อนัวิิถึ่หัต่ถึกรรมชืุ้มชื้นั 

 ดอยตุ่ง ด้วิยการสร้างสรรค์ผลิต่ภัณ์ฑ์์จากวิัสดุธิรรมชื้าต่ิ  

 เปี็นัมิต่รต่่อสิ�งแวิดล้อม และสร้างควิามยั�งย้นัให้กับสังคม  

 จนัเปี็นัท่�ยอมรับในัวิงการแฟ้ชื้ั�นัระดับสากล 

• นัำผลิต่ภัณ์ฑ์์แฟ้ชื้ั�นัขึ้องธิุรกิจเพ้�อสังคมแบรนัด์ดอยตุ่ง 

 ท่�ได้รบัรางวิลั DEmark Award Winner 2019 ไปีจดัแสดง 

 ในังานั “Thai	Textile:	A	Touch	of	Thai” ภายใต่้  

 “โคุรีงกุารีเผู้ยแพรี่ศ์ิลปวีัฒนธรีรีมไท่ยในต่างปรีะเท่ศ์”  

 เส้นัทางปีระเทศญ่่�ปีุ่นัจัดโดยกระทรวิงวิัฒนัธิรรม ร่วิมกับ 

 หนั่วิยงานัรัฐและเอกชื้นั

• กาแฟ้ดอยตุ่งได้รับการขึ้้�นัทะเบ่ยนัสิ�งบ่งชื้่�ทางภูมิศาสต่ร์  

 (Geographical Indication) จากราชื้อาณ์าจักรกัมพูชื้า
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2563
• มลูนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ รบัปีระกาศน่ัยบตั่รในัฐานัะองค์กรท่�ม่ 
 ส่วินัร่วิมในัการลดการปีล่อยก๊าซื้เร้อนักระจก (Greenhouse  
 Gas) ในัภาพรวิมขึ้องปีระเทศ ภายในังานั “ร้อยดวิงใจ  
 ร่วิมใจลดโลกร้อนั” จัดโดยกระทรวิงทรัพยากรธิรรมชื้าต่ิ 
 และสิ�งแวิดล้อม และองค์การบรหิารจดัการก๊าซื้เร้อนักระจก  
 (องค์การมหาชื้นั) โดยพิจารณ์าจากกิจกรรมคาร์บอนั 
 ฟุ้ต่พรินัต่์ขึ้ององค์กรปีระจำปีี 2561 และกิจกรรมชื้ดเชื้ย 
 คาร์บอนัเครดติ่เป็ีนัศนูัย์ในังานัเปิีดร้านัคาเฟ่้ดอยต่งุ สาขึ้า 
 ราชื้พฤกษ์เลานัจ์ ยเูอน็ั ปีระเทศไทย และในังานัสสั่นัแห่ง 
 ดอยต่งุ ครั�งท่� 6
• มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้รบัรางวัิล Prime Minister’s Export  
 Award 2020 สาขึ้า Best Design หม่อมหลวิงดศิปีนััดดา  
 ดศิกลุ ปีระธิานัเจ้าหน้ัาท่�บรหิาร มูลนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ รบัมอบ 
 รางวิลัจาก พล.อ.ปีระยุทธ์ิ จันัทร์โอชื้า นัายกรัฐมนัต่ร่ 
• มลูนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้รบั Design Excellence Award  
 (DEmark) ปีระจำปีี 2563 รวิม 4 รางวิัล จากโครงการ 
 รางวิัลสินัค้าไทยท่�ม่การออกแบบด่ โดยสำนัักส่งเสริม 
 นัวิัต่กรรมและสร้างมูลค่าเพิ�มเพ้�อการค้า กรมส่งเสริม 
 การค้าระหวิ่างปีระเทศ กระทรวิงพาณ์ิชื้ย์ 
• โครงการพฒันัาดอยตุ่งฯ ได้รบัรางวัิล G Green Production  
 ระดับด่เย่�ยม จากกรมส่งเสริมคุณ์ภาพสิ�งแวิดล้อม  
 กระทรวิงทรัพยากรธิรรมชื้าต่ิและสิ�งแวิดล้อม

• มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ร่วิมกบั สำนัักงานัคณ์ะกรรมการกำกบั 
 หลกัทรพัย์และต่ลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต่.) ภาคเอกชื้นั และ 
 ปีระชื้าชื้นั พฒันัากลไกการจดัการคาร์บอนัเครดติ่ในัป่ีา 
 เพ้�อการพฒันัาท่�ยั�งยน้ั “คณุ์ดแูลป่ีา เราดแูลคณุ์” ในั 
 ป่ีาชื้มุชื้นั 16 แห่ง 4 จงัหวิดั ได้แก่ พะเยา เช่ื้ยงราย  
 เช่ื้ยงใหม่ และแม่ฮ่่องสอนั คาดมป่ีรมิาณ์คาร์บอนัเครดติ่ 
 รวิม 392,220 ตั่นัคาร์บอนัไดออกไซื้ด์เทย่บเท่า ต่ลอดระยะ 
 เวิลา 20 ปีี

2564
• มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ จัดทำโครงการลดก๊าซื้เร้อนักระจก 
 ภาคสมัครใจต่ามมาต่รฐานัขึ้องปีระเทศไทย (Thailand  
 Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)  
 ขึ้้�นัทะเบ่ยนัปี่าชืุ้มชื้นัภายใต่้โครงการลดก๊าซื้เร้อนักระจก 
 ภาคสมัครใจฯ ในัปีี 2564 สำเร็จ 8 แห่ง คิดเปี็นัปีริมาณ์ 
 ก๊าซื้เร้อนักระจกท่�คาดวิ่าจะลดหร้อดูดกลับได้ 5,500 ต่ันั 
 คาร์บอนัไดออกไซื้ด์เท่ยบเท่าต่่อปีี

2563 2564
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มูลนิธิแิม่ฟ้า้หลวีง
ในพระบรมราชปูถัมภ์ู

Executive Summary

ในัปีท่ี�ผา่นัมา เป็ีนัปีท่ี� 49 ในัการดำเนิันังานัขึ้องมูลนิัธิิ

แม่ฟ้้าหลวิงฯ ซื้้�งอยู่ในัท่ามกลางควิามผันัผวินัขึ้องเหตุ่การณ์์

ต่่าง ๆ ทั�งจากขึ้องโลกและภายในัปีระเทศเชื้่นัเด่ยวิกันักับ

ปีระชื้าชื้นัและทุกหนั่วิยงานั อย่างไรก็ต่าม การดำเนิันังานั

ขึ้องมลูนัธิิิแมฟ่้า้หลวิงฯ ท่�มุง่สรา้งควิามเขึ้ม้แขึ้ง็แกช่ื้มุชื้นัผา่นั

ปีณ์ิธิานัในัการ “ปีลูกคนั ปีลูกปี่า” ยังม่ควิามก้าวิหนั้า มั�นัคง 

ทั�งในัด้านัการพัฒนัาชืุ้มชื้นั เพิ�มศักยภาพและปีระสิทธิิภาพ

งานัด้านัสิ�งแวิดล้อม และท่�สำคัญ่ค้อการสร้างนัวิัต่กรรมในั

ด้านัอาชื้่พบนัพ้�นัฐานัสิ�งแวิดล้อมท่�ด่

การแพรร่ะบาดขึ้องไวิรสัโควิดิ-19 และผลจากสภาวิะ 

โลกร้อนั เปี็นัสองปีัจจัยสำคัญ่ท่�ส่งผลกระทบต่่อปีระเทศไทย

ในัปัีจจุบันัและอนัาคต่ เปี็นัทั�งควิามท้าทายและโอกาสขึ้อง

มลูนิัธิิแม่ฟ้า้หลวิงฯ ในัการพัฒนัาคุณ์ภาพช่ื้วิติ่ขึ้องชุื้มชื้นัคูกั่บ 

งานัสิ�งแวิดล้อมมาโดยต่ลอด

มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ม่การดำเนัินังานัในัพ้�นัท่�และ

โครงการสำคญั่ ปีระกอบดว้ิย 1. โครงการพฒันัาดอยต่งุ (พ้�นัท่�

ทรงงานั) อนััเน้ั�องมาจากพระราชื้ดำริ 2. โครงการร้อยใจรักษ์  

3. โครงการศก้ษาและพัฒนัาการปีลกูชื้านั�ำมันั และพช้ื้นั�ำมันั 

อ้�นั ๆ  4. โครงการแปีรรปูีป่ีาเศรษฐกิจน่ัานั 5. โครงการพฒันัา 

ทางเล้อกเพ้�อช่ื้วิิต่ควิามเป็ีนัอยู่ ท่�ยั� งย้นัไทย-เม่ยนัมา 

6. มหาวิิทยาลัยม่ชื้่วิิต่ 7. หอฝ่ิ�นั อุทยานัสามเหล่�ยมทองคำ  

8. อทุยานัศลิปีะวิฒันัธิรรมแมฟ่้า้หลวิง และ 9. โครงการจดัการ 

คาร์บอนัเครดิต่ในัปี่าเพ้�อการพัฒนัาท่�ยั�งย้นั ซื้้�งเปี็นัโครงการ

ท่�ริเริ�มใหม่

ผลขึ้องการดำเนัินังานัในัพ้�นัท่�และโครงการต่่าง ๆ  

สามารถึพิจารณ์าในัมิต่ิสำคัญ่ ได้แก่ เศรษฐกิจชุื้มชื้นั  

สภาพแวิดล้อม และนัวิัต่กรรม ดังนั่�

Executive Summary
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มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ยังคงมุ่งส่งเสริมอาช่ื้พทางเล้อกให้แก่ชุื้มชื้นัในัทุกพ้�นัท่�ท่�ปีฎิบัต่ิงานัท่ามกลางวิิกฤต่โควิิด-19  

ผลรายได้และหน่ั�สนิัรวิมขึ้องปีระชื้าชื้นัในั 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ 2. โครงการร้อยใจรักษ ์และ 3. โครงการ 

ศ้กษาและพัฒนัาการปีลูกชื้านั�ำมันั และพ้ชื้นั�ำมันัอ้�นั ๆ ดังนั่�

1. ด็า้นเศรษฐกิจำชมุชน

รายได็ร้วีม
1,348.27 ล้านบาท

ลด็ลง 7.08%

หนี�สินรวีม
364.56 ล้านบาท

เพิ� มขึ�น 23.84%

พ้� นที� รายได็้ หนี�สิน
เปรยีบเทียบ

กับ
ปี 2563

เปรยีบเทียบ
กับ

ปี 2563

848,852,272 บาท

275,792,556 บาท

223,630,437 บาท

272,206,219 บาท

49,009,940 บาท

43,353,178 บาท

ลดลง
16.98%

เพิ�มูขึ�นิ
46.96%

ลงลง
7.20%

เพิ�มูขึ�นิ
30.74%

เพิ�มูขึ�นิ
5%

เพิ�มูขึ�นิ
9.77%

โค์รืงก่ารืพ้ฒนิาดอยตั้งุ
(พ่�นิท่�ทรืงงานิ) อ้นิเน่ิ�อง

มูาจ็าก่พรืะรืาชูดำารืิ

โค์รืงก่ารืรือ้ยใจ็รืก้่ษ์

โค์รืงก่ารืศักึ่ษาและ
พ้ฒนิาก่ารืปลกู่ชูานิำ�ามู้นิ 

และพ่ชูนิำ�ามู้นิอ่�นิ ๆ
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ปีี 2565 เปี็นัหมุดหมายสำคัญ่ท่�มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ จะเดินัหนั้าสู่การเปี็นัองค์กรท่�ชื้ดเชื้ยการปีล่อยก๊าซื้เร้อนักระจก 

ท่�ม่การปีล่อยคาร์บอนัสุทธิิเปี็นัศูนัย์ การดำเนัินังานัด้านัสิ�งแวิดล้อมในัปีี 2564 จ้งรณ์รงค์ให้บุคลากรรวิมถึ้งกิจกรรมทุกส่วินั

ท่�เกิดข้ึ้�นัจากนัโยบายขึ้ององค์กรใช้ื้พลังงานัทุกปีระเภทให้เกิดปีระสิทธิิภาพสูงสุด และมุ่งมั�นัดำเนิันังานัด้านัการจัดการขึ้ยะ

มูลฝ่อยแบบครบวิงจรต่ามแนัวิคิด Zero Waste หร้อการจัดการขึ้ยะเหล้อศูนัย์ ต่ามหลัก 4Rs ค้อ Reduce, Reuse, Repair, 

และ Recycle 

ในัปีีน่ั�ได้ผลักดันัให้ชืุ้มชื้นัในัพ้�นัท่�โครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ จัดการขึ้ยะอย่างถึูกต่้องและเปี็นัระบบ จนัสามารถึลด

ปีริมาณ์ขึ้ยะสู่บ่อฝ่ังกลบสำเร็จต่ามเปี้าหมาย Zero Waste to Landfill โดยม่ปีริมาณ์นั�ำหนัักขึ้ยะลดลงจากปีี 2563 ร้อยละ 63  

และมูลนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ สามารถึจัดการขึ้ยะต่ามหลักเศรษฐกิจหมุนัเวิ่ยนัได้ถึ้งร้อยละ 94 ขึ้องขึ้ยะทั�งหมด พร้อมขึ้ยายผล 

สร้างหมู่บ้านัต่้นัแบบด้านัการจัดการขึ้ยะให้ม่จำนัวินัมากข้ึ้�นั นัอกเหน้ัอจากงานัหลักในัการดูแลและเพิ�มควิามสมบูรณ์์ 

แก่ผ้นัปี่า 

พ้�นัท่�โครงการพฒันัาดอยต่งุฯ สามารถึบรหิารจดัการขึ้ยะไมใ่หไ้ปีสูบ่อ่ฝ่งักลบได ้196 ต่นัั และนัำขึ้ยะกลบัมาใชื้ป้ีระโยชื้นั์ 

ได ้21 ต่นัั นัำนั�ำกลบัมาใชื้ไ้ด ้10,494 ลกูบาศกเ์มต่ร ลดการใชื้พ้ลงังานัสิ�นัเปีลอ้งจากปี ี2563 ไดม้ากถึง้ 490 ต่นัันั�ำมนััดบิ (TOE)  

หร้อร้อยละ 46.57

มาต่รการต่่าง ๆ ด้านัสิ�งแวิดล้อมคิดเปี็นัมูลค่าทางเศรษฐกิจปีระมาณ์ 2.27 ล้านับาท

2. ด็า้นสภูาพแวีด็ล้อม

สิ�งแวีด็ล้อม

ขยายผู้ล

ลด็การปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจำก

มูลคา่
ทางเศรษฐกิจำ

โค์รืงก่ารืพ้ฒนิาดอยตั้งุ (พ่�นิท่�ทรืงงานิ) อ้นิเน่ิ�องมูาจ็าก่พรืะรืาชูดำารืิ

• จ้็ดก่ารืขยะไมู่ให้ไปสู่่บ่อฝัึงก่ลบ 196 ต้ั้นิ เพิ�มูขึ�นิ 32.24%
• ปรืมิูาณนิำ�าท่�นิำาก่ล้บมูาใชูใ้หมู่ 10,494 ลบ.มู. ลดลง 9.81%
• ปรืมิูาณก่ารืใชูพ้ล้งงานิสิ่�นิเปล่อง 562 TOE ลดลง 46.57%
• ปรืะสิ่ทธิภิ์าพค์วามูปรืะหย้ด 0.67 เพิ�มูขึ�นิ 34%

• องค์ก์่รืปล่อยก่๊าซเรือืนิก่รืะจ็ก่ 3,928.17 ต้ั้นิค์ารืบ์อนิไดออก่ไซด์เท่ยบเท่า 
 ลดลง 33.91%
• จ้็ดกิ่จ็ก่รืรืมูปล่อยค์ารืบ์อนิเปน็ิศันูิย์ในิงานิส่่ส้่นิแห่งดอยตั้งุ จ็นิเปน็ิก่ลาง 
 ทางค์ารืบ์อนิ (Carbon Neutral Event)
• กิ่จ็ก่รืรืมูตั้่าง ๆ ชูว่ยลดก่๊าซเรือืนิก่รืะจ็ก่ 271.81 ต้ั้นิค์ารืบ์อนิไดออก่ไซด์เท่ยบเท่า

• รืายได้รืวมู 2,271,344 บาท จ็าก่ก่ารืจ้็ดก่ารืด้านิสิ่�งแวดล้อมู โดยใชูพ้ล้งงานิ 
 ทดแทนิจ็าก่โซลารืเ์ซลล์ ปั�มูค์วามูรือ้นิ พล้งงานิชูวีมูวล และถั่านิแมูค์ค์าเดเมู่ย  
 นิำานิำ�าก่ล้บมูาหมูนุิเว่ยนิใชูใ้หมู่ และจ็าก่ก่ารืค์ด้แยก่ขยะ

• หมูู่บ้านิตั้้นิแบบด้านิก่ารืจ้็ดก่ารืขยะเพิ�มูเปน็ิ 11 หมูู่บ้านิ
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รืายงานิปรืะจ็ำาปี 2564 | มููลนิธิิแมูฟ้
า้หลวง ในิพ

รืะบรืมูรืาชูปูถัมูภ์์

ในัการสบ้สานังานั “ปีลกูคนั ปีลกูป่ีา” มลูนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ  

มุง่เพิ�มปีระสทิธิิภาพและปีระสทิธิิผลขึ้องงานั โดยเฉพาะในัการ 

พฒันัาสินัค้าเข้ึ้าสูต่่ลาดมูลคา่สงู และการเพิ�มศักยภาพในัการ

สร้างรายได้แก่ชืุ้มชื้นั

ในัปีีท่�ผ่านัมา ผลผลิต่สารกาแฟ้พิเศษในัโครงการ

พฒันัาดอยต่งุฯ ออกสูต่่ลาดเป็ีนัครั�งแรก จนัได้ราคาผา่นัการ 

ปีระมลูสงูสดุถึง้ 6,650 บาทต่่อกโิลกรมั เป็ีนัผลจากควิามพยายาม 

ยกระดับคุณ์ภาพผลิต่ภัณ์ฑ์์กาแฟ้ดอยตุ่งให้ครอบคลุมต่ลาด

ในัหลากหลายระดับ ต่ลอดจนัส่งเสริมศักยภาพขึ้องโครงการ

พัฒนัาดอยตุ่งฯ ในัภาวิะการแขึ้่งขึ้ันัรุนัแรงในัต่ลาดกาแฟ้

ผลผลิต่จากกาแฟ้ดอยตุ่งยังถึูกนัำมาพัฒนัาแปีรูรูปี

เปีน็ัผลติ่ภัณ์ฑ์อ์้�นั ๆ  ทั�งกาแฟ้พร้อมด้�ม กาแฟ้ดรปิี และกาแฟ้

แคปีซืู้ล ต่ามทิศทางควิามต่้องการขึ้องต่ลาด

นัอกจากนั่� แปีลงทดลองปีลูกวิานิัลลาในัโครงการวิจัิย

พช้ื้มูลคา่สงู ยงัเริ�มเป็ีนัชื้อ่งทางรายไดใ้หมแ่กโ่ครงการพฒันัา

ดอยตุ่งฯ และชืุ้มชื้นั โดยปีัจจุบันัม่การปีลูกวิานัิลลาจำนัวินั 

5,000 เสา และเต่ร่ยมส่งเสริมให้เกษต่รกรดำเนันิัการรว่ิมปีลูก

ต่ามมาต่รฐานัขึ้องโครงการวิจัิยพช้ื้มูลค่าสูง ในัปี ี2566 ทำให้

ดอยตุ่งเปี็นัแหล่งผลิต่วิานัิลลาคุณ์ภาพใหญ่่ท่�สุดแห่งหน้ั�ง 

ขึ้องปีระเทศ และเริ�มส่งผลผลิต่ออกสู่ต่ลาดได้ในัปีัจจุบันั

ผลผลิต่วิานัิลลาในัแปีลงปีลูกท่�จะเพิ�มข้ึ้�นัต่ามลำดับ 

นัอกจากชื้่วิยลดการนัำเขึ้้าจากต่่างปีระเทศในัราคา 5,000 

เหร่ยญ่สหรฐัต่อ่กโิลกรมัแลว้ิ วิานัลิลาจากดอยต่งุยังไดร้บัการ

ยอมรับในัต่ลาดญ่่�ปีุ่นัเปี็นัอย่างด่อ่กด้วิย

นัอกจากน่ั� กระแสการแก้ไขึ้ปัีญ่หาสภาพแวิดล้อม 

ขึ้องโลก ท่�ต่อ้งการใหภ้าคการผลิต่มค่วิามรับผิดชื้อบต่อ่ปัีญ่หา 

วิิกฤต่การเปีล่�ยนัแปีลงสภาพภูมิอากาศ จนัม่การกำหนัดให้

ภาคธิุรกิจต่้องชื้ดเชื้ยคาร์บอนัในักระบวินัการผลิต่ ทำให้เกิด

ควิามต่อ้งการคารบ์อนัเครดติ่อยา่งมากจากภาคธิรุกจิต่า่ง ๆ  

มลูนิัธิิแม่ฟ้า้หลวิงฯ ซื้้�งดำเนันิังานัดา้นัการพฒันัาคนั 

และป่ีามาอย่างยาวินัานั จ้งต่่อยอดควิามชื้ำนัาญ่การ โดย

พัฒนัา “โครงการจัดการคาร์บอนัเครดิต่ในัปี่าเพ้�อการ

พัฒนัาท่�ยั�งย้นั” ชื้่วิยให้ชุื้มชื้นัข้ึ้�นัทะเบ่ยนัปี่าชืุ้มชื้นัภายใต่้

โครงการลดก๊าซื้เร้อนักระจกภาคสมัครใจต่ามมาต่รฐานัขึ้อง

ปีระเทศไทย (T-VER) สำเร็จจำนัวินั 8 แห่ง ในัพ้�นัท่�ปี่าชืุ้มชื้นั

รวิม 10,561 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัิดภาคเหน้ัอ (พะเยา 

เช่ื้ยงราย และแม่ฮ่่องสอนั) คิดเปี็นัปีริมาณ์คาร์บอนัเครดิต่

ท่�จะได้รับราวิ 5,500 ต่ันัคาร์บอนัไดออกไซื้ด์เท่ยบเท่าต่่อปีี 

และมป่่ีาชุื้มชื้นัอก่ 7 แห่ง เต่ร่ยมข้ึ้�นัทะเบย่นั T-VER ภายในัปีี 

2565 ซื้้�งคาดว่ิาจะไดป้ีริมาณ์คาร์บอนัเครดติ่เพิ�มข้ึ้�นัอก่ 2,300 

ต่ันัคาร์บอนัไดออกไซื้ด์เท่ยบเท่าต่่อปีี

นัับเปี็นันัวัิต่กรรมแรกในัปีระเทศ ท่�ผสมผสานัการ 

รักษาป่ีาให้กลายอาช่ื้พใหม่ท่�ยั�งย้นัแก่ชุื้มชื้นั และผลิต่

คาร์บอนัเครดิต่ให้แก่ปีระเทศไทย

พร้อมวิางแผนัเต่ร่ยมร่วิมม้อกับกระทรวิงทรัพยากร 

ธิรรมชื้าติ่และสิ�งแวิดล้อม (ทส.) ในัการผลักดันักลไกนัำป่ีา

ชื้มุชื้นัและพ้�นัท่�ปีา่อ้�นั ๆ  ขึ้อง ทส.ข้ึ้�นัทะเบย่นัภายใต่โ้ครงการ 

T-VER ซื้้�งคาดวิ่าจะได้พ้�นัท่�ปี่าท่�สามารถึผลิต่คาร์บอนัเครดิต่

ถึ้ง 1,000,000 ไร่ ส่งผลให้ปีระชื้าชื้นัได้รับปีระโยชื้นั์อ่กกวิ่า 

1,100 ชืุ้มชื้นั และม่ปีริมาณ์คาร์บอนัเครดิต่รวิม 300,000-

500,000 ต่นััคารบ์อนัไดออกไซื้ดเ์ทย่บเทา่ต่อ่ปี ีภายในัปี ี2565  

เชื้่นักันั 

ในัปีี 2564 ท่�ผ่านัมา จ้งเห็นัได้วิ่ามูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ 

สามารถึนัำปีระชื้าชื้นัในัพ้�นัท่�ดำเนันิัการผา่นัควิามยากลำบาก

มาได้ ปีระชื้าชื้นัม่ควิามมั�นัคงทางอาชื้่พและทางสังคม และ

นัวัิต่กรรมใหม่ ๆ ขึ้องมูลนิัธิิจะยิ�งเพิ�มควิามยั�งย้นัแก่การ 

“ปีลูกคนั ปีลูกปี่า” ให้แก่ปีระเทศไทยส้บไปี

3. ด็า้นนวัีตกรรม 





โครงการพัฒนาด็อยตงุ
(พ้� นที�ทรงงาน)
อันเน้�องมาจำากพระราชด็ำาริ

โครงการตน้แบบ

เป็ีนัโครงการต้่นัแบบการพัฒนัาทางเลอ้กในัการดำรง

ช่ื้วิิต่ท่�ยั�งย้นั ภายใต้่การดำเนัินังานัขึ้องมูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ  

ก่อต่ั�งเม้�อปีี 2531 โดยสมเด็จพระศร่นัครินัทราบรมราชื้ชื้นัน่ั  

จากพระราชื้ปีณ์ธิิานั “ฉนััจะปีลกูป่ีาบนัดอยต่งุ” เพ้�อแก้ไขึ้ปัีญ่หา

คณุ์ภาพช่ื้วิิต่ พร้อมฟ้้�นัฟู้ทรัพยากรธิรรมชื้าติ่ ในัอดต่่ดอยตุ่งอยู ่

ในัพ้�นัท่�สามเหล่�ยมทองคำ แหล่งค้ายาเสพติ่ดอันัดับหน้ั�งขึ้อง

โลกในัขึ้ณ์ะนัั�นั 

เม้�อเริ�มดำเนัินัโครงการพบว่ิา ป่ีาถึูกบุกรุกทำลาย

กลายเป็ีนัภูเขึ้าหัวิโล้นั ชืุ้มชื้นัม่สภาพควิามเป็ีนัอยู่ยากจนั

แร้นัแค้นั ไม่มส่าธิารณู์ปีโภคขัึ้�นัพ้�นัฐานั ขึ้าดโอกาสทางการ

ศก้ษาและปีระชื้ากรส่วินัใหญ่่เป็ีนัคนัไร้สัญ่ชื้าต่ ิอก่ทั�งยงัมก่อง

กำลงัควิบคุมพ้�นัท่� ส่งผลให้ชื้าวิบ้านัต้่องหาทางรอดด้วิยการ

ปีระกอบอาช่ื้พผดิกฎหมาย เช่ื้นั ทำไร่หมนุัเวิย่นั ปีลกูฝิ่�นั ค้า

ยาเสพต่ดิ และค้ามนุัษย์

สมเด็จพระศร่นัครินัทราบรมราชื้ชื้นัน่ัทรงเล็งเห็นัว่ิา

รากเหง้าขึ้องปัีญ่หาเหล่าน่ั� คอ้ “ควิามยากจนั และ การขึ้าด

โอกาส” จง้แก้ไขึ้ปัีญ่หาพ้�นัฐานัอย่างรอบด้านั ทั�ง “ควิามเจ็บป่ีวิย  

ควิามยากจนั และควิามไม่รู้” โดยยด้คนัเป็ีนัศูนัย์กลาง ส่งเสริม

ควิามก้าวิหน้ัาทางเศรษฐกิจท่�สมดลุกบัควิามมั�นัคงทางสังคม 

และควิามสมบรูณ์์ทางธิรรมชื้าติ่ ด้วิยการพฒันัาสาธิารณู์ปีโภค

พ้�นัฐานั สร้างงานัสร้างอาช่ื้พท่�หลากหลายและเหมาะสมกับ 

ภูมิสังคม พัฒนัาทักษะควิามรู้ในัการปีระกอบอาช่ื้พต่ลอด 

ห่วิงโซ่ื้มลูค่า ฟ้้�นัฟ้ธูิรรมชื้าติ่ และพฒันัาการศก้ษาขึ้องเยาวิชื้นั 

โดยใช้ื้ “ธุิรกิจเพ้�อสงัคม” (Social Enterprise) ภายใต้่แบรนัด์

ดอยตุ่ง (DoiTung) เป็ีนักลไกในัการสร้างรายได้ท่�มั�นัคง 

ในัระยะยาวิให้ชื้มุชื้นั เน้ันัการใช้ื้วิตั่ถึดุบิจากธิรรมชื้าติ่ คณุ์ภาพด ่ 

ต่่อยอดจากภูมปัิีญ่ญ่าท้องถึิ�นั และผลิต่ด้วิยควิามปีระณ่์ต่ใส่ใจ 

โดยแบ่งหน่ัวิยธิรุกิจออกเป็ีนั 5 หน่ัวิย ได้แก่ หตั่ถึกรรม เกษต่ร 

อาหารแปีรรปูี คาเฟ่้ และการท่องเท่�ยวิ

ผลการดำเนันิังานัพฒันัาทางเลอ้กท่�ผ่านัมาปีระสบผล

สำเรจ็เป็ีนัท่�ยอมรบัในัระดบันัานัาชื้าต่ ิ และกลายเป็ีนัโครงการ

ต้่นัแบบนัำไปีขึ้ยายผลการพฒันัาสูช่ื้มุชื้นัอ้�นั ๆ  ท่�ปีระสบปัีญ่หา

ในัหลาย ๆ ปีระเทศ ได้แก่ สาธิารณ์รฐัแห่งสหภาพเมย่นัมา 

สาธิารณ์รัฐอสิลามอฟั้กานัสิถึานั และสาธิารณ์รฐัอนิัโดน่ัเซื้ย่

ควีามเปน็มา

ข้อมูลพ้� นฐาน

ระยะเวีลาด็ำาเนินโครงการ
2531 - ปจั็จุ็บ้นิ

พ้� นที�โครงการ
91,779 ไรื ่(ตั้ามูก่ารืขออนิญุาตั้ใชูก้้่บก่รืมูปา่ไมู้) 
ค์รือบค์ลมุู 29 หมูู่บ้านิบนิเท่อก่เขานิางนิอนิ 
อำาเภ์อแมู่ฟ้า้หลวง และอำาเภ์อแมู่ส่าย จ้็งหว้ดเชูยีงรืาย

ผูู้ร้บัประโยชน์
1,721 ค์รืว้เรือืนิ 
ปรืะชูาก่รื 11,496 ค์นิ

ปัญิหาตั�งตน้

รือ้ยละ 70 ของ
ปรืะชูาชูนิในิพ่�นิท่�

ไมู่มู่ส้่ญชูาติั้

เขาห้วโล้นิจ็าก่
ก่ารืถัางปา่และ
ทำาไรืห่มูนุิเว่ยนิ

 ก่องก่ำาล้ง
ติั้ดอาวธุิในิพ่�นิท่� 

ไมู่มู่ส่าธิารืณปูโภ์ค์
พ่�นิฐานิ ชูาวบ้านิ

ยาก่จ็นิ รืายได้ตั้่อค์นิ
ตั้่อปอียู่ท่� 3,772 บาท

มู่ก่ารืปลกู่ ค์า้
และเส่พสิ่�งเส่พติั้ด 

รืวมูไปถึัง
ก่ารืค์า้มูนิษุย์

1 32 4 5
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สังคม: โอก่าส่ทางก่ารืศักึ่ษาของค์นิในิชูมุูชูนิ

เปรืยีบเท่ยบก่ารืเกิ่ดไฟ้ปา่

จ็าก่ปัญหาต้ั้�งตั้้นิท่�ชูาวบ้านิยาก่จ็นิมู่รืายได้ 3,772 บาทตั้่อค์นิตั้่อปี โค์รืงก่ารืพ้ฒนิาดอยตั้งุฯ ส่ามูารืถัแก่้ปัญหาด้งก่ล่าว ส่รืา้งรืายได้เพิ�มูขึ�นิเป็นิ 
90,895 บาทต่ั้อค์นิตั้่อปี ในิปี 2564
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ปรญิิญิาตรี
และ

สูงกว่ีา

ปี 2540 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ระดั็บ
อนุปรญิิญิา

/ปวีส.
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0%

โอก่าส่ทางก่ารืศักึ่ษา รืะด้บก่ารืศักึ่ษา

เสียหาย
3,147 ไร่ เสียหาย
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ผู้ลจำากการพัฒนา: ชาวีบ้านได็อ้ะไร?
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เศรษฐกิจำ: เปรืยีบเท่ยบรืายได้ รืายจ่็าย หน่ิ�สิ่นิ และเงินิออมู ตั้่อค์รืว้เรือืนิ (บาท/ค์รืว้เรือืนิ/ป)ี

ได็้รบั
การศึกษา

30.5%

69.5%

ไม่ได็้รบั
การศึกษา 

0
2536 2536 2536 25362546 2546 2546 25462561 2561 2561 25612562 2562 2562 25622563 2563 2563 25632564 2564 2564 2564

ปา่อนรุกัษ์ 60,816 ไร่
66.3%

ปา่ใชส้อย 3,466 ไร่
3.8%

พ้� นที�ทำากิน 8,259 ไร่
8.9%

ที�อยู่อาศัย
3,190 ไร่

0.6%

ปา่เศรษฐกิจำ
(กาแฟ้ แมคคาเด็เมีย ชา ไม้ผู้ล) 

33,758 ไร่
17.5%

สิ�งแวีด็ล้อม: ก่ารืใชูป้รืะโยชูน์ิพ่�นิท่�โค์รืงก่ารื

พ่�นิท่�ท้�งหมูด 91,779 ไรื่
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การด็ำาเนินงานในปี 2564

1. แบรนด็์ด็อยตงุ

แบรนด็ด์็อยตงุคว้ีารางวัีลการออกแบบ
เพ้� อควีามยั�งย้น 

มลูนัธิิแิมฟ่้า้หลวิงฯ ไดร้บัรางวัิล PM Export Award 2021 

(Prime Minister’s Export Award) สาขึ้า Best Design กลุ่มควิาม

คิดสร้างสรรค์และนัวัิต่กรรมผลิต่ภัณ์ฑ์์แฟ้ชัื้�นัเคร้�องแต่่งกาย  

จากผลติ่ภณั์ฑ์์ช้ื้�อ “Re-Pleats-Plastic : Pha Khao Ma” ซื้้�งรางวิัล 

ดังกล่าวิเปี็นัรางวัิลสูงสุดขึ้องรัฐบาลท่�มอบให้แก่ผู้ปีระกอบธิุรกิจ

ส่งออกท่�ม่ควิามโดดเด่นั

เเรงบันัดาลใจมาจากผ้าขึ้าวิม้า ผา้ทอพ้�นัเม้องเอกลักษณ์์

ท้องถิึ�นัไทย ผ้าสารพัดปีระโยชื้นั์ท่�ใชื้้ในัวิิถ่ึช่ื้วิิต่คนัไทยมาเเต่่

โบราณ์ โดยนัำลายเสน้ักราฟ้กิ เเละต่ารางหมากรกุรปูีแบบต่่าง ๆ  

มาผสมผสานัเขึ้า้ด้วิยกนัั รวิมถ้ึงการใชื้ส้ส่นััสดใสสะดดุต่าขึ้องผา้

ขึ้าวิม้าเปี็นัเเนัวิควิามคิดหลักในัการออกเเบบผ้าทอม้อ โดย

ปีระยกุต่เ์ขึ้า้กบัแนัวิคดิการออกแบบแฟ้ชัื้�นัอยา่งยั�งยน้ั เชื้น่ั เสน้ัใย

ร่ไซื้เคิลจากขึ้วิดพลาสต่ิก PET ท่�สอดคล้องกับเเนัวิคิดระบบ

เศรษฐกิจหมุนัเวิ่ยนั ยังสร้างเอกลักษณ์์ด้วิยเทคนัิคการอัดจ่บด้วิย

ควิามร้อนั เพ้�อให้ผ้ามผิ่วิสัมผัสท่�ยด้หยุ่นัและโดดเด่นั 

1.1 การออกแบบเพ้� อควีามยั�งย้น

มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ มุ่งอนัุรักษ์งานัหัต่ถึกรรมชืุ้มชื้นัและส่งเสริมการพัฒนัาฝ่ีม้อแรงงานัท้องถึิ�นั เพ้�อสร้างอาช่ื้พและ

รายได้ท่�ยั�งย้นั ผ่านัการสร้างสรรค์ผลิต่ภัณ์ฑ์์ โดยนัำภูมิปีัญ่ญ่าดั�งเดิมขึ้องเคร้�องแต่่งกายและวิิถ่ึช่ื้วิิต่ขึ้องชื้นัเผ่าบนัดอยตุ่งมา

ผสมผสานักับงานัออกแบบท่�ทนััสมยั โดยคำน้ังถ้ึงผลกระทบต่อ่สิ�งแวิดลอ้มต่ลอดกระบวินัการผลิต่ ต่ั�งแต่แ่นัวิคดิการออกแบบ

ท่�ไม่ใชื้้ทรัพยากรใหม่ในัการสร้างชื้ิ�นังานั แต่่เล้อกนัำวิัสดุเหล้อใชื้้จากกระบวินัการผลิต่กลับมาใชื้้ใหม่อย่างคุ้มค่า เพ้�อลดขึ้อง

เส่ยจากกระบวินัการผลิต่ให้เหล้อนั้อยท่�สุด
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'ด็อยตงุ' รว่ีมกับ 'โอนิซกึะ ไทเกอร'์ ผู้ลิตรองเท้า
คอลเลกชนัพิเศษจำากผู้า้ทอม้อของด็อยตงุ 

โอนัิซื้้กะ ไทเกอร์ (Onitsuka Tiger) แบรนัด์รองเท้า

สญั่ชื้าต่ญิ่่�ปีุน่ั ท่�ผสมผสานัแฟ้ชัื้�นั กฬ่า และมรดกขึ้องแบรนัด์

เขึ้้ากับนัวิัต่กรรม ร่วิมกับ โครงการพัฒนัาดอยตุ่ง (พ้�นัท่�ทรง

งานั) อันัเน้ั�องมาจากพระราชื้ดำริ  ผลิต่รองเท้าคอลเลกชื้ันั

พเิศษท่�เช้ื้�อมั�นัในันัโยบายเดย่วิกันั คอ้ การสนัับสนุันังานัฝี่มอ้

ท้องถึิ�นัและสร้างควิามยั�งย้นัในัสังคม 

ดอยตุ่งออกแบบลวิดลายและผลิต่ผ้าทั�งหมดด้วิยม้อ

อย่างพิถึ่พิถึันั ต่ั�งแต่่การปีั�นัด้าย ไปีจนัถึ้งข้ึ้�นัรูปีแบบขึ้อง

ลวิดลาย ทำให้มเ่น้ั�อสัมผสัท่�นัุม่กว่ิาผ้าทอด้วิยเคร้�องจักร จาก

นัั�นั โอนัิซื้้กะ ไทเกอร์ จ้งนัำผ้าไปีผลิต่รองเท้า 3 รุ่นัยอดนัิยม 

อยา่ง MEXICO 66™ MEXICO 66™ PARATY และ SERRANO™ 

ม่ทั�งหมด 5 ลายด้วิยกันั 

สำหรับรองเท้ารุ่นั MEXICO 66™ เป็ีนัรองเท้ารุ่นัเอก็ซ์ื้

คลูซื้่ฟ้ท่�จำหนั่ายในัปีระเทศไทยเท่านัั�นั ผ้าทอสำหรับรุ่นัน่ั�ใชื้้

เสน้ัด้ายท่�ทำจากขึ้วิดพลาสติ่ก PET ร่ไซื้เคิล มใ่ห้เลอ้ก 2 ดไ่ซื้น์ั 

ด่ไซื้นั์แรกเปี็นัผ้าทอม้อส่ดำปีักโลโก้โอนัิซื้้กะ ไทเกอร์ ส่วินัอ่ก 

รุ่นัหน้ั�งเปี็นัผ้าทอม้อส่ดำปัีกลายเส้อ ให้ควิามรู้ส้กเก๋และ 

ทันัสมัย ต่ัดด้วิยส้นัรองเท้าส่ เหล้องและส่แดงท่� เป็ีนัส่

เอกลักษณ์์ขึ้องแบรนัด์ดอยตุ่ง และโอนัิซื้้กะ ไทเกอร์
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ส่วินัอ่ก 3 ลาย ค้อ MEXICO 66™ MEXICO 66™ 

PARATY และ SERRANO วิางจำหนั่ายพร้อมกันัทั�วิโลก ควิาม

โดดเด่นัอยู่ท่�ส่แดงและส่นั�ำเงินัจากส่ขึ้อง Onitsuka Tiger 

Stripes ผลิต่จากผ้าทอม้อท่�ทำจาก Better Cotton ซื้้�งใชื้้

ทรัพยากรนั�ำนั้อยกวิ่าในัการเพาะปีลูก 

คอลเลกชื้ันัน่ั�จ้งกลายเปี็นัส่วินัผสมท่�ลงต่ัวิระหวิ่าง

วิฒันัธิรรมไทยและญ่่�ปีุน่ั รวิมถ้ึงงานัหตั่ถึกรรมดั�งเดมิขึ้องช่ื้าง

ฝ่ีม้อชื้าวิดอยตุ่งกับรองเท้ารุ่นัไอคอนิักขึ้องโอนิัซื้้กะ ไทเกอร์ 

ซื้้�งม่เปี้าหมายเพ้�อสร้างสรรค์งานัม้อท่�ม่ด่ไซื้นั์เหน้ัอกาลเวิลา 

ม่คุณ์ค่าในัเวิท่ระดับโลก และท่�สำคัญ่ค้อใชื้้วิัต่ถึุดิบและ

กระบวินัการผลิต่ท่�เปี็นัมิต่รต่่อสิ�งแวิดล้อม
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อเิกีย รว่ีมกับ ด็อยตงุ และ 4 ดี็ไซเนอรจ์ำาก
ไทย-จำอรแ์ด็น-อนิเดี็ย สรา้งสรรคข์องแตง่บ้าน
คอลเลกชนัพิเศษ ส่งเสรมิธิรุกิจำเพ้� อสังคมทั�วีโลก 
สรา้งโอกาสชา่งฝีีม้อท้องถิ�น

อิเก่ย (IKEA) เปิีดต่ัวิคอลเลกชื้ันัพิเศษ “LOKALT/ 

ลูคอลต์่” จากการร่วิมงานักับด่ไซื้เนัอร์และธุิรกิจเพ้�อสังคม 

ในัท้องถึิ�นัจาก 3 ปีระเทศ ได้แก่ ไทย ราชื้อาณ์าจักรฮ่ัชื้ไมต่์

จอร์แดนั และสาธิารณ์รัฐอินัเด่ย ถึ่ายทอดงานัด่ไซื้นั์ร่วิมสมัย

ผสมผสานังานัหัต่ถึกรรมท้องถึิ�นั ออกแบบเปี็นัขึ้องใชื้้ในับ้านั

ท่�สะท้อนัถึ้งวิัฒนัธิรรม วิิถึ่ชื้่วิิต่ และงานัฝ่ีม้อพ้�นับ้านั พร้อม

ส่งเสริมอาชื้่พให้แก่ชื้่างฝ่ีม้อท้องถึิ�นัในัแต่่ละปีระเทศ 

ดไ่ซื้เนัอร์ขึ้องคอลเลกชัื้นั LOKALT/ลูคอลต์่ ปีระกอบดว้ิย  

นัักออกแบบชื้าวิไทย พลอยพรรณ์ ธ่ิรชื้ยั - เดชื้า อรรจนัานัันัท์ 

ผู้ก่อต่ั�ง THINKK design studio จากกรุงเทพฯ ทันัยา ฮ่ัดแดด 

(Tania Haddad) จากกรุงอัมมานั ปีระเทศจอร์แดนั และ  

อคานัชื้า เดโอ (Akanksha Deo) นัักออกแบบปีระจำขึ้อง 

อิเก่ยในักรุงเดล่ ปีระเทศอินัเด่ย ส่วินัธิุรกิจเพ้�อสังคมท่�รับ

หนั้าท่�ในัการผลิต่ผลงานัให้กับคอลเล็กชื้ันั LOKALT/ลูคอลต่์ 

ได้แก่ โครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ จากปีระเทศไทย Jordan 

River Foundation จากจอร์แดนั Industree และ Diamond 

กลุม่ช่ื้างทอพรมหญิ่งทอ้งถึิ�นัในัอนิัเดย่ สร้างสรรคค์อลเลกชื้นัั

พเิศษจากงานัทำมอ้โดยช่ื้างฝ่มีอ้ท่�มท่กัษะ ชื้ว่ิยสง่เสริมอาช่ื้พ

ให้ผู้คนัในัภูมิภาคท่�ม่ควิามต่้องการอาชื้่พมากท่�สุด

ชื้า่งฝ่มีอ้ขึ้องโครงการพฒันัาดอยต่งุฯ ผลติ่เคร้�องปีั�นั 

ดนิัเผาต่ามการออกแบบขึ้อง THINKK design studio ภายใต้่

แนัวิคดิการจัดโต่ะ๊อาหารแบบไทยเพ้�อการรบัปีระทานัอาหาร

ร่วิมกันั โดยเพิ�มควิามทันัสมัยและฟ้ังก์ชื้ันัการใชื้้งานั
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1.2 กระบวีนการผู้ลิตที�เปน็มิตรตอ่สิ�งแวีด็ล้อม

การจัำด็การขยะจำากตน้ทางขยะเปน็ศนูย์ 
มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ให้ควิามสำคัญ่กับนัโยบายการ

จัดการขึ้ยะจากต่้นัทางขึ้ยะเปี็นัศูนัย์ (Zero Waste) โดย

ผลิต่ภัณ์ฑ์์แบรนัด์ดอยตุ่งเน้ันัหลัก 4R (Refuse, Reduce, 

Reuse และ Recycle) การลดการใช้ื้วิัสดุใช้ื้ครั�งเด่ยวิทิ�ง 

(Single-Use Materials) และการนัำขึ้ยะปีระเภทแกว้ิกระดาษ 

กระดาษลูกฟู้ก ผ้าทอ เศษเส้นัด้ายมาใชื้้ปีระโยชื้นั์ โดย

สามารถึนัำขึ้ยะนัำไปีใชื้้ปีระโยชื้นั์จำนัวินั 905 กิโลกรัม คิด

เป็ีนัการลดการปีล่อยก๊าซื้เร้อนักระจกจำนัวินั 2.65 ต่ันั

คาร์บอนัไดออกไซื้ต่์เท่ยบเท่า

โรงทอผู้า้และโรงย้อมผู้า้ 
โรงทอผ้าและโรงย้อมผ้าขึ้องดอยตุ่งนัำวัิสดุเหล้อใช้ื้

จากกระบวินัการผลิต่มาผลิต่เปี็นัสินัค้าใหม่ และยังนัำเศษ

วิสัด ุเช่ื้นั เศษผา้ เศษดา้ย มาปีระดบัต่กแต่่งผลติ่ภณั์ฑ์ ์ต่ลอด

จนันัำมาใชื้ใ้นัการทดลองกระบวินัการยอ้มส่ โดยเลอ้กใชื้ว้ิสัดุ

ธิรรมชื้าต่ิและวิัต่ถึุดิบท้องถึิ�นัในักระบวินัการย้อมส่ธิรรมชื้าต่ิ 

เช่ื้นั สนิัมเหล็ก กากกาแฟ้ ถึ่านักะลาแมคคาเดเม่ย คราม 

และเปีล้อกหัวิหอม เปี็นัต่้นั

โรงงานกระด็าษสา
โรงงานักระดาษสาขึ้องดอยตุ่งนัำเย้�อกระดาษลูกฟู้ก

กลับมาใชื้้ซื้�ำ เพ้�อลดขึ้ยะสู่บ่อฝ่ังกลบ สามารถึลดก๊าซื้เร้อนั

กระจกได้ 2.31 ต่ันัคาร์บอนัไดออกไซื้ด์เท่ยบเท่า

พลังงานทด็แทน
ในัปีี 2564 มูลนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ใช้ื้พลังงานัทดแทนั

ร้อยละ 9 ได้แก่ โซื้ลาร์เซื้ลล์ ปีั�มควิามร้อนั พลังงานัชื้่วิมวิล 

คดิเปีน็ัมลูคา่ 1.6 ลา้นับาท มก่ารคดัแยกขึ้ยะไมใ่หไ้ปีสูบ่่อฝ่งั

กลบทั�งหมด 196 ต่ันัต่่อปีี ชื้่วิยลดการปีล่อยก๊าซื้เร้อนักระจก 

235.52 ต่ันัคาร์บอนัไดออกไซื้ด์เท่ยบเท่า และยังสามารถึนัำ

ขึ้ยะดังกล่าวิมาใช้ื้ปีระโยชื้น์ัและเพิ�มมูลค่า ด้วิยการทำสาร

ปีรุงแต่่งดินัจากมูลไส้เด้อนั ส่งเผาเปี็นัพลังงานัไฟ้ฟ้้า และนัำ

ไปีร่ไซื้เคิล 

นัอกจากน่ั� ยังใชื้้ถึ่านัจากเปีล้อกแมคคาเดเม่ยปีีละ 

21 ต่ันั หร้อเฉล่�ยเด้อนัละ 1.7 ต่ันั คิดเป็ีนัผลการปีระหยัด

พลังงานัปีีละ 92,500 บาทต่่อปีี หร้อ 7,700 บาทต่่อเด้อนั ม่

การบำบดันั�ำเพ้�อนัำกลบัมาใชื้ใ้หม ่รอ้ยละ 3.03 ลดการใชื้น้ั�ำ

ได้ปีระมาณ์ 10,494 ลูกบาศก์เมต่รต่่อปีี ผลการปีระหยัดนั�ำ

ปีีละ 157,410 บาท ชื้่วิยลดการปีล่อยก๊าซื้เร้อนักระจก 2.98 

ต่ันัคาร์บอนัไดออกไซื้ด์เท่ยบเท่าในัแต่่ละปีี

กาแฟ้
ดอยตุ่งจำหน่ัายกาแฟ้พร้อมด้�มบรรจุขึ้วิด โดยเล้อก

ใชื้ข้ึ้วิดพลาสติ่ก PET ไม่พมิพล์ายเพ้�อใหน้ัำไปีร่ไซื้เคิลได้ และ

ไม่หุ้มฉลากพลาสติ่ก แต่่เล้อกใชื้้สติ่กเกอร์คาดขึ้นัาดเล็กท่�

สามารถึนัำไปีแยกออกได้งา่ย พร้อมทั�งระบวุิธ่ิิการคัดแยกขึ้ยะ

ท่�ถึูกต่้อง นัอกจากน่ั� ยังม่การผลิต่กาแฟ้แคปีซูื้ลโดยเล้อกใช้ื้

วิัสดุอะลูมิเนั่ยม ซื้้�งเปี็นัวิัสดุท่�ม่อัต่ราการร่ไซื้เคิลสูงท่�สุด อ่ก

ทั�งยังปีระดิษฐ์เคร้�องแยกกากกาแฟ้จากแคปีซืู้ล เพ้�อนัำ

แคปีซืู้ลท่�ใชื้้แล้วิไปีร่ไซื้เคิลได้

การจัำด็การขยะ
ในัปีี 2564 โครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ ได้ขึ้ยายผล 

การจัดการขึ้ยะให้กับชุื้มชื้นัภายในัพ้�นัท่�โครงการพัฒนัา 

ดอยตุ่งฯ ส่งผลให้ชืุ้มชื้นัจัดการขึ้ยะอย่างถึูกต่้องและเปี็นั

ระบบจนัสามารถึลดปีริมาณ์ขึ้ยะสู่บ่อฝ่ังกลบ สำเร็จต่าม 

เปี้าหมาย Zero Waste to Landfill ปีริมาณ์นั�ำหนัักขึ้ยะ 

ในัปีี 2564 ลดลงถึ้งร้อยละ 68 เม้�อเท่ยบกับปีี 2563 และยัง

สามารถึจัดการขึ้ยะต่ามหลักเศรษฐกิจหมุนัเว่ิยนัเป็ีนัจำนัวินั 

133 ต่ันั หร้อคิดเปี็นัร้อยละ 94 ขึ้องขึ้ยะทั�งหมด สร้างรายได้

จำนัวินั 421,434 บาท ชื้่วิยลดค่าใชื้้จ่ายในัการจัดการขึ้ยะได้ 

ร้อยละ 52

โครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ ยังได้จัดอบรมแนัวิทางการ

จัดการขึ้ยะ ให้กับพนัักงานั ชื้าวิบ้านั และนัักเร่ยนั รวิม 15 

ครั�ง ม่ผู้เขึ้้าร่วิมจำนัวินั 492 ราย อ่กทั�งยังต่้อนัรับคณ์ะศ้กษา

ดูงานัท่�สนัใจเย่�ยมชื้มการปีฏิบัต่ิงานัขึ้องศูนัย์จัดการขึ้ยะ 

จำนัวินั 261 ราย

ผลิต่ภัณ์ฑ์์ดอยตุ่งคำน้ังถึ้งผลกระทบต่่อสิ�งแวิดล้อมและวิิถึ่ช่ื้วิิต่ 

ขึ้องผู้คนัในัชืุ้มชื้นั จ้งมุ่งเนั้นัลดขึ้องเส่ยต่ลอดกระบวินัการผลิต่อย่าง 

ม่ปีระสิทธิิภาพ ด้วิยแนัวิคิด Circular Economy หร้อการหมุนัเวิ่ยนันัำ

ทรัพยากรท่�ม่อยู่มาใช้ื้ปีระโยชื้น์ัอย่างคุ้มค่า และลดขึ้องเส่ยอันัเกิดจาก

กระบวินัการผลิต่ด้วิยวิิธิ่การสำคัญ่ 3 วิิธิ่ ได้แก่ การใชื้้ซื้�ำ (Reuse) การนัำ

กลับมาใชื้้ใหม่ (Recycle) และการนัำมาผลิต่ใหม่ (Re-material)
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2.1 การส่งเสรมิผูู้ป้ระกอบการในชมุชน

โครงการกองทนุพัฒนาธิรุกิจำเพ้� อสังคม
สถึานัการณ์์การแพรร่ะบาดขึ้องเช้ื้�อไวิรสัโคโรนัา 2019 (COVID-19) 

ทำให้กิจการเพ้�อสังคมหลายแห่งปีระสบปีัญ่หาขึ้าดแคลนัเงนิัทนุัหมนุัเวิย่นั 

มลูนัธิิแิม่ฟ้้าหลวิงฯ จง้สนับัสนันุัเงนิัทุนัหมุนัเวิ่ยนัแก่กิจการท่�ม่ศักยภาพในั

การดำเนันิังานั และสรา้งผลกระทบเชื้งิบวิกแก่สังคมได้อยา่งชัื้ดเจนั จำนัวินั 

3 แห่ง ค้อ บริษัท บั�ดด่�โฮ่มแคร์ วิิสาหกิจเพ้�อสังคม จํากัด บริการดูแลผู้สูงอายุด้วิยการสร้างงานัให้กับเยาวิชื้นัชื้าต่ิพันัธิุ์ บริษัท 

สเต่ปีส์ วิิสาหกจิเพ้�อสังคม จาํกัด สนัับสนุันัการจ้างงานัผูท่้�มค่วิามต้่องการพเิศษ และบริษทั โลคอลล์แพลต่ฟ้อร์ม จาํกดั ผูส้นัับสนัุนั 

ชื้่องทางการจำหนั่ายสินัค้าชืุ้มชื้นั จำนัวินัเงินัรวิม 4,270,000 บาท

โครงการพ้ชมูลคา่สูง
โครงการพ้ชื้มูลค่าสูงจัดต่ั�งขึ้้�นัเพ้�อศ้กษาพ้ชื้ชื้นัิดใหม่ท่��ม่ศักยภาพทางการค้า  

สามารถึสร้างมูลูค่าเพิ��มและจำหน่ัายในัราคาสููงได้ ช่ื้วิยเพิ�มอตั่ราส่วินัรายได้ต่่อพ้�นัท่�ให้ 

ชื้าวิบ้านั โดยใช้ื้ทรัพยากรในัการปีลูกูและจดัการผลผลติ่เท่าเดิม ในัปีี 2564 มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ  

มุ่งเน้ันัการศก้ษาวิจิยั “วิานัลิลา” ผ่านังานัทดลองรปูีแบบต่่าง ๆ ทั�งงานัด้านัการบริหาร 

จดัการแปีลงและการแปีรรปูีขัึ้�นัต้่นั โดยมก่ารนัำเทคโนัโลยม่าปีรับใช้ื้ในัการรวิบรวิมข้ึ้อมูล

สภาพแวิดล้อมและการบันัท้กผลการทดลอง เพ้�อให้วิิเคราะห์ผลได้ถึูกต้่องแม่นัยำท่�สุด 

สามารถึถึอดบทเร่ยนัและสรปุีเป็ีนัคูม่อ้การจดัการแปีลงและผลผลติ่ สำหรบัถ่ึายทอดควิามรู้ 

ให้กับเกษต่รกรท่�สนัใจเข้ึ้าร่วิมโครงการส่งเสรมิการปีลูกในัปีี 2565 

การพัฒนาคณุภูาพกาแฟ้ 
ปีี 2564 มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ พัฒนัาคุณ์ภาพกาแฟ้ โดยมุ่งเน้ันัการ 

ยกระดับศกัยภาพขึ้องเกษต่รกรในัพ้�นัท่�โครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ และโครงการ

พัฒนัาอ้�นั ๆ ขึ้องมูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ โดยม่การเก็บข้ึ้อมูลรายเกษต่รกรและ

รายแปีลง เพ้�อจัดกลุ่มขึ้องเกษต่รกรผู้ปีลูกกาแฟ้ ซื้้�งชื้่วิยให้ท่มงานัสามารถึ

วิางแผนัการส่งเสรมิควิามรู้ สนัับสนุันัปัีจจยัการปีลกู ลดต้่นัทนุัการผลติ่ และดแูล 

ต้่นักาแฟ้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลผลิต่กาแฟ้มคุ่ณ์ภาพดข้่ึ้�นั และสร้างรายได้ 

แก่เกษต่รกรอย่างยั�งย้นั โดยในัฤดูกาลเก็บเก่�ยวิปีี 2563/2564 (เด้อนัตุ่ลาคม 

2563 ถึ้งเด้อนัม่นัาคม 2564) สร้างรายได้แก่เกษต่รกรในัพ้�นัท่�โครงการพัฒนัา

ดอยตุ่งฯ เปีน็ัเงนิั 20 ลา้นับาท เฉล่�ยรายได้ต่อ่รายสูงข้ึ้�นัร้อยละ 57 จาก 20,215 

บาทต่่อคนัในัฤดูกาล 2562/2563 เปี็นั 31,834 บาทต่่อคนัในัฤดูกาล 2563/2564 และพ้�นัท่�โครงการขึ้องมลูนัธิิแิม่ฟ้้าหลวิงฯ ในั

จงัหวัิดน่ัานั สร้างรายได้จากผลผลติ่กาแฟ้จำนัวินั 2.18 ล้านับาท 

มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้ต่่อยอดงานัทดลองและวิจิยัพฒันัาสายพนััธิุก์าแฟ้ เพ้�อให้เกษต่รกรผูป้ีลูกมท่างเลอ้กในัการสร้าง 

รายได้อย่างยั�งย้นัมากข้ึ้�นัในัอนัาคต่ โดยขึ้ยายผลการคดัเลอ้กและพฒันัาสายพนััธ์ุิให้แก่เกษต่รกรในัพ้�นัท่�โครงการพัฒนัาดอยต่งุฯ 

จำนัวินั 2 สายพนััธ์ุิ เกษต่รกร 2 ราย รวิมพ้�นัท่� 6 ไร่ และพ้�นัท่�พฒันัาขึ้องมลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ในัจงัหวิดัน่ัานั จำนัวินั 2 สายพนััธ์ุิ 

เกษต่รกร 99 ราย รวิมพ้�นัท่� 213 ไร่ ได้ผลผลติ่ปีี 2564 จำนัวินั 9 ต่นััเชื้อร์ร่�กาแฟ้ 

มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้ทดลองแปีรรปูีกาแฟ้แบบใหม่ เพ้�อยกระดบัคณุ์ภาพกาแฟ้ขึ้องดอยต่งุให้มศ่กัยภาพในัการแข่ึ้งขัึ้นั

เพิ�มข้ึ้�นั และมค่วิามแต่กต่่างด้านัรสชื้าต่ ิซื้้�งเป็ีนัแนัวิทางในัการต่่อยอดให้เกษต่รกรมร่ายได้สงูข้ึ้�นัในัอนัาคต่ พร้อมทดลองต่ลาด

ผ่านัการปีระมูลสารกาแฟ้พิเศษ สร้างมูลค่าสารกาแฟ้สงูสดุ 6,650 บาทต่่อกโิลกรมัสาร สร้างมลูค่ารวิม 551,900 บาท

2.2 นำาด็า้นธิรุกิจำเพ้� อสังคม

2. ธิรุกิจำเพ้� อสังคม
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โครงการร้อยใจรักษ์ม่เปี้าหมายเพ้�อสนัับสนุันัมาต่รการและนัโยบายขึ้องรัฐในัการปี้องกันัและแก้ไขึ้ปีัญ่หายาเสพติ่ด 

และเสริมสร้างควิามมั�นัคงขึ้องชื้าติ่ด้วิยการสร้างควิามเข้ึ้มแข็ึ้งให้ชืุ้มชื้นั ด้วิยปีัจจุบันั สถึานัการณ์์ยาเสพติ่ดได้แพร่ระบาดในั

พ้�นัท่�เม้องในัรูปีแบบขึ้องการผลิต่ การจำหนั่าย และลำเล่ยง โดยเฉพาะในัพ้�นัท่�ภาคเหนั้อขึ้องไทย โครงการร้อยใจรักษ์จ้งนัำ

แนัวิทางการพัฒนัาทางเล้อกมาปีระยุกต่์ใชื้เ้พ้�อแก้ปีัญ่หายาเสพต่ิดในับรบิทสังคมเม้อง และสรา้งภูมิคุ้มกันัแก่ชื้มุชื้นัเปี้าหมาย

ท่�เคยม่รายได้ส่วินัใหญ่่จากกิจกรรมผิดกฎหมายต่่าง ๆ ให้หันัมาปีระกอบอาชื้่พสุจริต่แทนั 

ลำดบัขัึ้�นัขึ้องการพฒันัาทางเลอ้กเชื้งิพ้�นัท่�ระยะยาวิท่�นัำมาปีระยกุต์่ใช้ื้ในัโครงการฯ คอ้ “อยูร่อด พอเพย่ง ยั�งยน้ั” ครอบคลมุ 

มิต่ิเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวิดล้อม ทั�งยังเสริมสร้างศักยภาพให้คนัในัชืุ้มชื้นัด้านัการเกษต่ร ปีศุสัต่วิ์ ชื้ลปีระทานั หัต่ถึกรรม 

การแปีรรูปีสร้างมูลค่าแก่ผลผลิต่ การท่องเท่�ยวิ และการบริหารจัดการทรัพยากรธิรรมชื้าต่ิ ต่ลอดจนัสามารถึขัึ้บเคล้�อนัการ

พัฒนัาชืุ้มชื้นัต่่อไปีได้ด้วิยต่นัเอง 

ควีามเปน็มา

ในัปีี 2564 โครงการฯ ยงัคงดำเนิันังานัพัฒนัาเชิื้งพ้�นัท่�ทกุมติ่ร่ิวิมกับชื้มุชื้นัเป้ีาหมายอย่างต่่อเนั้�อง เน้ันัการสร้างอาช่ื้พทาง

เลอ้กต่่าง ๆ เพ้�อสร้างรายได้ท่�มั�นัคง และลดรายจ่ายในัครวัิเร้อนั ผ่านัการพฒันัาทกัษะควิามสามารถึขึ้องคนั พร้อมสนัับสนันุั

ทนุัพ้�นัฐานัต่่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนัาระบบนั�ำเพ้�อเพิ�มศกัยภาพในัการทำเกษต่รและโอกาสในัการปีลกูพช้ื้มากกว่ิา 1 รอบ การยก

ระดบัมาต่รฐานัผลผลติ่การเกษต่รทั�งด้านัปีริมาณ์และคณุ์ภาพด้วิยการทำเกษต่รแม่นัยำ การสนัับสนันุัด้านัปีศสุตั่ว์ิอย่างครบวิงจร 

ทั�งด้านัอาหาร สขุึ้ภาพ และพันัธ์ุิสตั่ว์ิ การพฒันัาทกัษะและส่งเสรมิอาช่ื้พด้านัหตั่ถึกรรมแก่กลุม่สต่ร่ การแปีรรูปีเพิ�มมูลค่าให้ผลผลิต่

การเกษต่รในัพ้�นัท่�เพ้�อลดผลกระทบจากราคาสินัค้าเกษต่รผนััผวินั และใช้ื้ปีระโยชื้น์ัจากผลผลิต่ท่�ต่กเกรด รวิมถ้ึงการพฒันัาแหล่ง

ท่องเท่�ยวิในัพ้�นัท่�โครงการ เพ้�อดง้ดดูนัักท่องเท่�ยวิให้เข้ึ้ามาซื้้�อสนิัค้าและบรกิารจากชื้มุชื้นั ควิบคูไ่ปีกบัการพฒันัาด้านัการศก้ษาทั�ง

โรงเร่ยนัและศนูัย์พฒันัาเดก็เลก็ การพัฒนัาด้านัสาธิารณ์สุขึ้ครอบคลมุทั�งสขุึ้อนัามยัพ้�นัฐานั และการต่รวิจติ่ดต่าม “อาสาทำด”่ 

หร้อผูป่้ีวิยต่ดิยาเสพต่ดิ และการจดัการพ้�นัท่�ป่ีาและการใช้ื้ปีระโยชื้น์ัจากพ้�นัท่� ซื้้�งเน้ันัการสร้างแรงจงูใจให้ชุื้มชื้นัดแูลป่ีาในัระยะ

ยาวิ โดยมผ่ลการดำเนันิังานัต่ามมิต่ขิึ้องการพัฒนัา ดงัน่ั�

การด็ำาเนินงานในปี 2564

โครงการรอ้ยใจำรกัษ์
โครงการขยายผู้ลในประเทศ

ข้อมูลพ้� นฐาน

ระยะเวีลาด็ำาเนินโครงการ
2561-2572

พ้� นที�โครงการ
ค์รือบค์ลมุูพ่�นิท่�ลุ่มูนิำ�าห้วยเมู่องงามู 4 หมูู่บ้านิหล้ก่ 
ได้แก่่ บ้านิเมู่องงามูเหน่ิอ บ้านิเมู่องงามูใตั้้ บ้านิห้วยส้่านิ 
บ้านิห้วเมู่องงามู และ 20 หมูู่บ้านิย่อยในิตั้ำาบลท่าตั้อนิ 
อำาเภ์อแมู่อาย จ้็งหว้ดเชูยีงใหมู่ รืวมูพ่�นิท่� 37,119 ไรื่

ผูู้ร้บัประโยชน์
1,132 ค์รืว้เรือืนิ 
ปรืะชูาก่รื 4,709 ค์นิ
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ระบบนำ�า 
โครงการฯ  ได้สร้างถึงัเกบ็นั�ำขึ้นัาดควิามจุ 50 ลกูบาศก์

เมต่ร จำนัวินั 5 ถึงั เพ้�อกกัเก็บนั�ำไว้ิใช้ื้ในัการเกษต่ร การปีระมง 

การอปุีโภคบรโิภคในัอาคาร และการแปีรรูปีผลติ่ภัณ์ฑ์์ รวิมทั�ง

ก่อสร้างฝ่ายเกษต่รเพ้�อส่งนั�ำเข้ึ้าพ้�นัท่�แปีลงเกษต่รขึ้องชุื้มชื้นั 

จำนัวินั 4 ฝ่าย เกษต่รกรได้รับปีระโยชื้น์ัจำนัวินั 30 คนั พ้�นัท่�

รบันั�ำรวิม 253 ไร่ และสนัับสนันุัองค์ควิามรู้ด้านัการออกแบบ

และเทคนิัคการพฒันัาระบบนั�ำให้แก่องค์การบรหิารส่วินัต่ำบล 

การเกษตร
โครงการฯไ ด้จัดอบรมทฤษฎ่ เกษต่รแม่นัยำ 

แก่เจ้าหน้ัาท่�โครงการฯ และอาสาสมคัรพฒันัาจำนัวินั 152 คนั 

เพ้�อถ่ึายทอดองค์ควิามรู้วิธิิก่ารปีลูกพช้ื้ และแนัะนัำการปีลูกพช้ื้

ทางเล้อกมูลค่าสูงชื้นัดิใหม่ สนับัสนันุัเมล็ดพันัธิุ์ผักให้ชื้มุชื้นั

จำนัวินั 1,133 ครวัิเร้อนั เพ้�อลดรายจ่ายและสร้างควิามมั�นัคง

ทางอาหารในัระดบัครวัิเร้อนั ควิบคูก่บัการจดักจิกรรมเดก็ปีลกู

ผกั เพ้�อส่งเสรมิทกัษะการดแูลแปีลงผกัสวินัครวัิให้กบัเยาวิชื้นั

ในัหมูบ้่านัจำนัวินั 48 คนั รวิมทั�งทดลองทำก้อนัเหด็ จำนัวินั 

21,244 ก้อนั เพ้�อส่งเสรมิเป็ีนัพช้ื้ทางเลอ้กท่�สามารถึสร้างรายได้

ให้ชื้มุชื้นั และแก้ปัีญ่หาหมอกควินััจากการเผาฟ้าง โดยนัำฟ้าง

ข้ึ้าวิจากแปีลงนัามาใช้ื้เป็ีนัวัิสดุเพาะเห็ด

การติ่ดต่ามการส่งเสริมผลผลติ่ข้ึ้าวินัาปีี 2564 พบว่ิา 

เกษต่รกรเข้ึ้าร่วิมจำนัวินั 72 คนั พ้�นัท่�รวิม 362 ไร่ ปีรมิาณ์

ผลผลติ่รวิม 355,071 กโิลกรัม เฉล่�ยไร่ละ 982 กโิลกรมั เพิ�ม

ข้ึ้�นัจากปีีก่อนัหน้ัาร้อยละ 21 สำหรบัการส่งเสรมิผลผลติ่ข้ึ้าวิ

ไร่ พบว่ิา เกษต่รกรเข้ึ้าร่วิมจำนัวินั 24 คนั พ้�นัท่�รวิม 121.5 

ไร่ ปีรมิาณ์ผลผลติ่รวิมทั�งสิ�นั 35,407 กโิลกรัม เฉล่�ยไร่ละ 292 

กโิลกรมั เพิ�มข้ึ้�นัจากปีีก่อนัหน้ัาร้อยละ 17 ทั�งน่ั� หลังการเก็บ

เก่�ยวิ โครงการฯ ได้อัดฟ้างก้อนัจำนัวินั 2,392 ก้อนัให้ชุื้มชื้นั

เพ้�อลดการเผาในันัาข้ึ้าวิต่ามวิิถึเ่กษต่รท้องถิึ�นั ซื้้�งสามารถึลด

การเกดิฝุ่น่ัละอองขึ้นัาดเลก็ (PM 2.5) ได้ปีระมาณ์ 0.2 ต่นัั 

และลดปีริมาณ์การปีล่อยก๊าซื้คาร์บอนัไดออกไซื้ด์ได้ 33 ต่นัั

คาร์บอนัไดออกไซื้ด์เทย่บเท่า 

โครงการฯ ยงัส่งเสริมการปีลูกพช้ื้ทางเลอ้กท่�มศั่กยภาพ

ให้ได้ผลผลิต่ท่�ม่คุณ์ภาพ ได้แก่ ฟั้กทองญ่่�ปีุ่นั ฟั้กทองมินัิ 

ฟั้กทองคางคก เก๊กฮ่วิย เสาวิรส และเคพกสูเบอร์ร่แก่เกษต่รกร

จำนัวินั 116 คนั พ้�นัท่�รวิม 167.48 ไร่ ปัีจจบุนััอยูร่ะหว่ิางการ

เก็บเก่�ยวิผลผลิต่

มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ยงัร่วิมกับบรษิทั ซื้.่พ.่ สต่าร์เลนัส์  

จำกัด และกลุ่มวิิสาหกิจไม้ผลคุณ์ภาพบ้านัห้วิยส้านั พฒันัา

ผลผลติ่มะม่วิงคณุ์ภาพเพ้�อส่งขึ้ายในัต่ลาดต่่างปีระเทศ อย่างไร

ก็ต่าม สถึานัการณ์์การระบาดขึ้องเช้ื้�อไวิรัสโคโรนัา 2019 

(COVID-19) ส่งผลให้ปีริมาณ์การรับซื้้�อในัต่ลาดส่งออกลดลง 

กลุ่มวิิสาหกิจฯ จ้งจำเป็ีนัต้่องส่งจำหน่ัายในัต่ลาดทางเล้อก 

อ้�นั ๆ  เช่ื้นั ต่ลาดออนัไลน์ั และต่ลาดทั�วิไปี โดยได้จำหน่ัายผลผลติ่

ทั�งสิ�นั 33,425 กโิลกรัม มลูค่ารวิม 527,186 บาท นัอกจากน่ั�  

โครงการฯ ยังรับซื้้�อมะม่วิงต่กเกรดจากกลุ่มวิิสาหกิจไม้ผล

คณุ์ภาพบ้านัห้วิยส้านั จำนัวินั 9,196 กโิลกรมั มลูค่า 141,135 

บาท เพ้�อนัำไปีแปีรรปูีเพิ�มมลูค่าต่่อไปี

ปศสัุตว์ี
โครงการฯ สนัับสนัุนัพันัธ์ุิสัต่ว์ิในัรูปีแบบกองทุนั

หมนุัเวิย่นั ได้แก่ สกุร ไก่กระดูกดำ เป็ีดเทศ และเป็ีดไข่ึ้ ให้

ชื้าวิบ้านั 91 ราย รวิมทั�งสนัับสนันุัพนััธ์ุิปีลานัลิ โคขึ้นุั และ

กบนัา รวิมถึง้คอกสตั่ว์ิและกองทนุัอาหารสตั่ว์ิให้แก่กลุม่ชื้าวิ

บ้านัยากจนัจำนัวินั 89 คนั เพ้�อเป็ีนัแหล่งอาหารในัครวัิเร้อนัและ

รายได้เสริมให้ชื้าวิบ้านั พร้อมทั�งจดัต่ั�งกองทนุัโคขุึ้นั โดยส่งมอบ

โคขึ้นุั จำนัวินั 30 ต่วัิ ให้แก่ชื้าวิบ้านัท่�มฐ่านัะยากจนั จำนัวินั 15 

คนั ควิบคูก่บัการพฒันัาอาหารสตั่ว์ิคณุ์ภาพให้ชุื้มชื้นัสามารถึ

เข้ึ้าถ้ึงได้ในัราคาถูึก ขึ้ณ์ะท่�การให้บริการด้านัสุขึ้ภาพสัต่ว์ิโดย

อาสาพัฒนัาชุื้มชื้นั (อสพ.) ซื้้�งช่ื้วิยลดอัต่ราการต่ายขึ้องสตั่ว์ิ

ชื้นิัดต่่าง ๆ  เทย่บจากปีีก่อนัเริ�มโครงการฯ พบว่ิา อตั่ราการต่าย

ขึ้องสกุรลดลงเหลอ้ร้อยละ 7 จากเดมิร้อยละ 8 โคกระบอ้ต่าย

ลดลงเหลอ้ร้อยละ 2 จากเดมิร้อยละ 4 ส่วินัอตั่ราการต่ายขึ้อง

สตั่ว์ิปีีกเพิ�มข้ึ้�นัเลก็น้ัอยจากร้อยละ 15 เป็ีนัร้อยละ 18 เนั้�องจาก

โรคระบาด ทั�งน่ั� มลูค่าจากการลดอตั่ราการต่ายในัสตั่ว์ิเทย่บ

กบัก่อนัเริ�มโครงการ คดิเป็ีนัมลูค่า 724,400 บาท และรายได้

ปีศสุตั่ว์ิขึ้องชุื้มชื้นัจากการสำรวิจข้ึ้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ในัปีี 

2564 คดิเป็ีนัรายได้ทั�งสิ�นั 20,521,955 ล้านับาท นัอกจากน่ั� 

ยงัได้จดักจิกรรมอบรมเยาวิชื้นัเล่�ยงไก่ให้กบันัักเร่ยนัจำนัวินั 43 

คนั โดยให้ควิามรู้เร้�องการเล่�ยงไก่และการหยอดวิคัซื้น่ั เพ้�อส่ง

เสริมให้เยาวิชื้นัมทั่กษะปีศสุตั่ว์ิ และลดอัต่ราการต่ายขึ้องไก่ไม่

ให้เกนิัร้อยละ 20 ซื้้�งมนั่ักเร่ยนัผ่านัเกณ์ฑ์์อบรมจำนัวินั 36 คนั 

หร้อร้อยละ 84 ขึ้องนัักเร่ยนัทั�งหมด

หัตถกรรม 
โครงการฯ มุ่งดำเนิันักิจกรรมกลุ่มหัต่ถึกรรมสต่ร่

อย่างต่่อเน้ั�อง ปัีจจบุนัักลุม่หัต่ถึกรรมสต่รม่ส่มาชิื้กทั�งสิ�นั 54 

คนั โดยสามารถึผลติ่ชิื้�นังานัหตั่ถึกรรมภายใต้่แบรนัด์ดอยต่งุ 

จำนัวินั 39,375 ชิื้�นั คดิเป็ีนัรายได้ทั�งสิ�นั 443,288 บาท และ

งานัหตั่ถึกรรมชุื้มชื้นัในัพ้�นัท่�โครงการร้อยใจรกัษ์ จำนัวินั 9,933 

ชิื้�นั คดิเป็ีนัรายได้ทั�งสิ�นั 53,350 บาท

การท่องเที�ยวี
โครงการฯ เล็งเหน็ัถ้ึงโอกาสในัการสร้างอาช่ื้พและราย

ได้ท่�มั�นัคงให้ชุื้มชื้นัด้านัการท่องเท่�ยวิ เน้ั�องจากพ้�นัท่�โครงการ 

ม่เนัินัเขึ้าท่�เป็ีนัทุนัทางธิรรมชื้าต่ิท่�สวิยงาม เหมาะแก่การ

พฒันัาให้เป็ีนัสถึานัท่�ท่องเท่�ยวิ ดง้ดูดนัักท่องเท่�ยวิ สามารถึ

เพิ�มช่ื้องทางและโอกาสในัการจำหน่ัายผลติ่ภณั์ฑ์์ชื้มุชื้นั รวิมไปี 

ถึง้การสร้างงานัสร้างอาชื้พ่ทางเลอ้กเพิ�มเต่มิให้ชื้าวิบ้านัในัพ้�นัท่� 

เป็ีนัการสร้างรายได้หมุนัเวิ่ยนัภายในัชืุ้มชื้นัอย่างยั�งย้นัผ่านั

การดูแลสวินั ร้านัค้า และการบรหิารจดัการจดุท่องเท่�ยวิอ้�นั ๆ   31
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ท่�เก่�ยวิข้ึ้องในัโครงการฯ เริ�มเปิีดรับนัักท่องเท่�ยวิต่ั�งแต่่เด้อนั

ธินััวิาคม 2563 มจ่ำนัวินันักัท่องเท่�ยวิสะสม 5,525 คนั สร้าง

รายได้จากการขึ้ายบตั่รเข้ึ้าชื้มทั�งสิ�นั 216,850 บาท ซื้้�งน้ัอยกว่ิา

ท่�คาดการณ์์ อนััเป็ีนัผลกระทบจากสถึานัการณ์์การแพร่ระบาด

ขึ้องเช้ื้�อไวิรัสโคโรนัา 2019 (COVID-19) นัักท่องเท่�ยวิท่�ใช้ื้บริการ

ต่ลาดชุื้มชื้นัจำหน่ัายผลิต่ภัณ์ฑ์์จากโครงการฯ และสินัค้าจาก

ชื้มุชื้นัมจ่ำนัวินั 24,409 คนัต่่อปีี สร้างรายได้รวิม 3,261,474 

บาท ควิบคูก่บัการเปิีดกาดหลวิงร้อยใจรกัษ์ในัรปูีแบบต่ลาดนััด

วินััอังคารและวัินัเสาร์เพ้�อจำหน่ัายสินัค้าขึ้องชื้าวิบ้านั มผู่จั้บจ่าย

ใช้ื้สอยต่ลอดปีี รวิม 41,951 คนั

การแปรรปูเพิ� มมูลคา่ 
มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ร่วิมกับสถึาบันัเทคโนัโลย่เจ้า

คุณ์ทหารลาดกระบัง (สจล.) วิิจัยและพัฒนัาผลิต่ภัณ์ฑ์์

แปีรรปูี จำนัวินั 6 รายการ ปีระกอบด้วิยผลติ่ภณั์ฑ์์แปีรรูปี

ชืุ้มชื้นั 3 รายการ ได้แก่ ฟั้กทองญ่่�ปีุ่นัย่างแช่ื้เย้อกแข็ึ้ง  

เคพกูสเบอร์ร่แช่ื้อิ�มอบแห้ง ฟั้กทองญ่่�ปีุ่นัทอดกรอบ และ

ผลติ่ภณั์ฑ์์แปีรรปูีเชื้งิพาณ์ชิื้ย์ 3 รายการ ได้แก่ มะม่วิงผสมเสาวิ

รสไซื้เดอร์พร้อมด้�ม ฟั้กทองทอดสุญ่ญ่ากาศ และซุื้ปีฟั้กทอง 

พร้อมทั�งก่อสร้างโรงสข้่ึ้าวิชื้มุชื้นั 1 แห่ง เพ้�อใช้ื้เป็ีนัศนูัย์กลางในั

การรับซื้้�อข้ึ้าวิเปีลอ้กจากเกษต่รกรในัราคาท่�เป็ีนัธิรรม เป็ีนัการ

ช่ื้วิยเหลอ้เกษต่รกรท่�ปีระสบปัีญ่หาราคาข้ึ้าวิเปีลอ้กท่�ต่กต่�ำ และ

ช่ื้วิยลดต้่นัทนุัค่าขึ้นัส่งให้แก่เกษต่รกร ต่ลอดจนัลดรายจ่ายให้

ชื้มุชื้นัให้สามารถึซื้้�อข้ึ้าวิสารเพ้�อบริโภคในัราคาท่�ต่�ำกว่ิาต่ลาด

การศึกษา 
โครงการฯ ได้ต่ดิต่ามและปีระเมนิัผลการเร่ยนัการสอนั 

แบบมอนัเต่สซื้อร่ โดยทบทวินัการใช้ื้ส้�อมอนัเต่สซื้อร่ พร้อม

ปีรบัปีรงุอาคารศูนัย์พฒันัาเด็กเล็กบ้านัเมอ้งงาม และศูนัย์พฒันัา

เดก็เล็กบ้านัห้วิยส้านัให้สามารถึใช้ื้งานัได้อย่างมป่ีระสิทธิิภาพ

มากข้ึ้�นั มก่ารจัดกจิกรรมพฒันัาศกัยภาพครู และการพฒันัา

ศักยภาพผู้ปีกครองผ่านักิจกรรมปีรับพฤติ่กรรมเด็กสำหรับ 

ผูป้ีกครอง (Parent Management Training : PMT) โดยม่ 

ผูป้ีกครองเข้ึ้าร่วิม 41 คนั และกิจกรรมสร้างวินัิัยเชิื้งบวิกในัเด็ก 

ปีฐมวัิยโดยครอบครัวิม่ส่วินัร่วิม (Preschool Parenting  

Program : Triple P) มผู่ป้ีกครองเข้ึ้าร่วิม 28 คนั ควิบคูก่บั 

การพฒันัาระบบการเร่ยนัการสอนัในัโรงเร่ยนั เพ้�อให้เกดิการจดั 

สภาพแวิดล้อมในัห้องเร่ยนัให้เกิดปีระสิทธิิภาพสูงสุด 

สาธิารณสขุ 
โครงการฯ ต่ิดต่ามสภาพควิามเป็ีนัอยู่ และผลการ

สนัับสนันุัทนุัปีระกอบอาช่ื้พขึ้องกลุม่ “อาสาทำด”่ หร้อ ผูป่้ีวิย

ต่ดิยาเสพติ่ดอย่างต่่อเน้ั�อง สามารถึต่ดิต่ามได้จำนัวินั 93 จาก 

146 คนั หร้อคดิเป็ีนัร้อยละ 63.7 การต่ดิต่ามผลพบว่ิา จำนัวินั 

90 คนั หร้อ ร้อยละ 97 ไม่กลบัไปีเสพซื้�ำ นัอกจากน่ั� โครงการฯ 

ยงัร่วิมกบัส่วินัราชื้การอำเภอแม่อายลงพ้�นัท่�แก้ปัีญ่หาเหาระบาด 

พบว่ิานัักเร่ยนัเป็ีนัเหาลดลงกว่ิาคร้�ง เหลอ้เพย่งร้อยละ 44.08 

เม้�อเทย่บกับร้อยละ 72.78 ในัปีีท่�เริ�มโครงการฯ รวิมทั�งร่วิมกับ

หน่ัวิยงานัสาธิารณ์สุขึ้อำเภอแม่อายจดับรกิารฉด่วัิคซื้น่ัป้ีองกันั

โรคเช้ื้�อไวิรสัโคโรนัา 2019 (COVID-19 ) ให้แก่ชื้าวิบ้านัในัพ้�นัท่�

โครงการฯ เพ้�อควิบคมุการแพร่ระบาดในัพ้�นัท่�

การจัำด็การพ้� นที�ปา่และการใชป้ระโยชน์พ้� นที� 
โครงการฯ ได้วิางหลกัหมดุเพ้�อยน้ัยนััขึ้อบเขึ้ต่พ้�นัท่�ทำ

กนิั และบนััทก้ข้ึ้อมูลในัระบบแผนัท่� เพ้�อเป็ีนัข้ึ้อมลูสำหรบัการ

ออกหนัังสอ้รบัรองการเข้ึ้าใช้ื้ปีระโยชื้น์ัในัท่�ดนิั จำนัวินั 1,649 

แปีลง หร้อคิดเป็ีนัร้อยละ 72 จากพ้�นัท่�ทำกินัทั�งสิ�นั 2,303 

แปีลง และจัดตั่�งกองทุนัไม่มไ่ฟ้ป่ีาครอบคลุมพ้�นัท่�ป่ีาอนุัรกัษ์ในั 

24 หมูบ้่านั รวิม 21,222 ไร่ ทั�งน่ั�พบพ้�นัท่�เสย่หายจากไฟ้ป่ีา 

รวิม 152.75 ไร่ ลดลงร้อยละ 42.58 จากปีีก่อนัหน้ัา โครงการฯ 

จ้งมอบเงินัสนัับสนัุนักองทุนัไม่ม่ไฟ้ป่ีาให้แก่ชุื้มชื้นัรวิมทั�งสิ�นั 

191,025 บาท นัอกจากน่ั� ยงัได้ดำเนันิัการสำรวิจป่ีาพร้อมวิาง

แปีลงต่ัวิอย่างเพ้�อเต่ร่ยมควิามพร้อมข้ึ้�นัทะเบ่ยนัโครงการลด

ก๊าซื้เร้อนักระจกภาคสมัครใจต่ามมาต่รฐานัขึ้องปีระเทศไทย 

(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 

ปัีจจบุนัั โครงการฯ อยูร่ะหว่ิางรอการอนัมุตั่จิากคณ์ะรฐัมนัต่ร่

ให้ใช้ื้ปีระโยชื้น์ัในัพ้�นัท่� เพ้�อดำเนัินัการข้ึ้�นัทะเบ่ยนัอย่างถึูก

ต้่องต่ามระเบ่ยบขึ้ององค์การบริหารจัดการก๊าซื้เร้อนักระจก 

(องค์การมหาชื้นั) ต่่อไปี

กิจำกรรมอ้�นๆ 
การสำรวิจข้ึ้อมูลปีระชื้ากรปีระจำปีี เพ้�อปีระเมินั

ควิามเปีล่�ยนัแปีลงด้านัสภาพเศรษฐกิจและสังคมขึ้องหมูบ้่านั

เป้ีาหมาย 24 หมู่บ้านั พบว่ิา ม่ปีระชื้ากรอาศัยจำนัวินั 

4,709 คนั เพิ�มข้ึ้�นัจากปีีก่อนัหน้ัา 338 คนั หร้อ ร้อยละ 8 

เน้ั�องจากปีระชื้ากรส่วินัหน้ั�งย้ายกลับภูมลิำเนัาจากผลกระทบ

ขึ้องสถึานัการณ์์การแพร่ระบาดขึ้องเช้ื้�อไวิรัสโคโรนัา 2019 

(COVID-19) ด้านัเศรษฐกิจ พบว่ิา ชื้มุชื้นัมร่ายได้รวิมอยูท่่� 

275.79 ล้านับาท เพิ�มข้ึ้�นัจากปีีก่อนัหน้ัาร้อยละ 17 ซื้้�งมปั่ีจจยั

หนันุัหลกัมาจากรายได้ด้านัการเกษต่รและปีศุสตั่ว์ิท่�เพิ�มข้ึ้�นั รวิม

ถึง้ได้รับเงินัจากมาต่รการเยย่วิยาการแพร่ระบาดขึ้องเช้ื้�อไวิรัส

โคโรนัา 2019 (COVID-19) จากรฐับาล ส่งผลให้ค่าเฉล่�ยรายได้

ต่่อครวัิเร้อนัมแ่นัวิโน้ัมท่�สงูข้ึ้�นัต่ามไปีด้วิย อยูท่่� 188,915 บาท 

ต่่อครวัิเร้อนั เพิ�มข้ึ้�นัจากปีีก่อนัหน้ัาร้อยละ 10 ในัขึ้ณ์ะท่�ค่าใช้ื้จ่าย 

เฉล่�ยต่่อครวัิเร้อนัลดลงปีระมาณ์ร้อยละ 7 ครวัิเร้อนัมเ่งนิัออม

เพิ�มข้ึ้�นัจากร้อยละ 52 เป็ีนัร้อยละ 76 แต่่ยงัมห่น่ั�สนิัคงค้างเฉล่�ย 

43,295 บาท ซื้้�งเพิ�มข้ึ้�นัเล็กน้ัอยจากปีีก่อนัหน้ัา อย่างไรกต็่าม ยงัคง 

มค่รวัิเร้อนัท่�มร่ายได้ต่�ำกว่ิาเส้นัควิามยากจนัจงัหวิดัเช่ื้ยงใหม่ 

จำนัวินั 441 ครวัิเร้อนั คดิเป็ีนัร้อยละ 39 ขึ้องครัวิเร้อนัทั�งหมด 

ลดลงจากปีีก่อนัหน้ัาร้อยละ 7 ส่วินัเร้�องเร่งด่วินัท่�ชื้มุชื้นัต้่องการ

ควิามช่ื้วิยเหลอ้ 3 อนััดบัแรก คอ้ การส่งเสรมิด้านัการเกษต่ร 

การพฒันัาโครงการพ้�นัฐานั และการพฒันัาระบบนั�ำ
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ผู้ลจำากการพัฒนา: ชาวีบ้านได็อ้ะไร? 

ปัญิหาตั�งตน้

การเกษตร
ใชูส้่ารืเค์มู่ในิก่ารืเก่ษตั้รืมูาก่ 

นิำ�าไมู่เพ่ยงพอในิหน้ิาแล้ง
ดินิเส่่�อมูค์ณุภ์าพ 

อ้ตั้รืาก่ารืตั้ายของส้่ตั้ว์
เก่ษตั้รืก่รืขาดค์วามูรูื้

ค์วามูเข้าใจ็เก่่�ยวก้่บปศัสุ้่ตั้ว์
และก่ารืเก่ษตั้รื

ควีามยากจำน
ชูาวบ้านิขาดค์วามูรูื้

และท้ก่ษะในิก่ารื
ปรืะก่อบอาชูพี 

มู่ค์วามูเหล่�อมูลำ�า
ทางเศัรืษฐกิ่จ็

การบรหิารจัำด็การนำ�า
นิำ�าเพ่�อก่ารือุปโภ์ค์

ไมู่เพ่ยงพอในิหน้ิาแล้ง 
ไมู่มู่รืะบบชูลปรืะทานิ

ไมู่ส่ามูารืถัใชูน้ิำ�า
เพ่�อก่ารืเก่ษตั้รือย่าง

มู่ปรืะสิ่ทธิภิ์าพ

ยาเสพติด็
ย้งมู่ผิู้เส่พและผิู้ค์า้

หลงเหล่ออยู่ในิพ่�นิท่�
อิทธิพิลของก่ลุ่มู

เค์รือืข่ายยาเส่พติั้ด
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ข้อมูลพ้� นฐาน

โครงการจัำด็การคารบ์อนเครดิ็ต
ในป่าเพ้� อการพัฒนาที�ยั�งย้น

โครงการขยายผู้ลในประเทศ

ระยะเวีลาด็ำาเนินโครงการ
2563-2568

พ้� นที�โครงการ
19,367 ไรื ่(พ่�นิท่�ปา่ชูมุูชูนิตั้ามูพรืะรืาชูบ้ญญ้ติั้
ปา่ชูมุูชูนิ พ.ศั. 2562) ค์รือบค์ลมุู 15 หมูู่บ้านิ ในิ 4 จ้็งหว้ด 
ได้แก่่ จ้็งหว้ดพะเยา จ้็งหว้ดเชูยีงรืาย จ้็งหว้ดเชูยีงใหมู่ 
และจ้็งหว้ดแมู่ฮ่่องส่อนิ

ผูู้ร้บัประโยชน์
2,726 ค์รืว้เรือืนิ 
ปรืะชูาก่รื 7,961 ค์นิ

34



โครงการ “การจดัการคารบ์อนัเครดติ่ในัปีา่เพ้�อการพฒันัาท่�ยั�งยน้ั” มเ่ปีา้หมายรว่ิมกบัภาคเอกชื้นัเพ้�อวิางระบบการวิดั

ปีระเมนิัและจัดการการดูดซื้บัก๊าซื้คาร์บอนัไดออกไซื้ด์ หร้อ “คาร์บอนัเครดติ่” ในัพ้�นัท่�ปีา่ชื้มุชื้นั และสนัับสนุันัชื้มุชื้นัใหด้แูลปีา่  

ต่ลอดจนัพัฒนัาคุณ์ภาพชื้่วิิต่คนัในัชืุ้มชื้นัอย่างสมดุลและยั�งย้นั สามารถึดำเนัินัการได้ทันัท่ ด้วิยม่กฎหมาย พ.ร.บ. ปี่าชืุ้มชื้นั 

พ.ศ. 2562 รบัรองการใช้ื้ปีระโยชื้น์ัในัพ้�นัท่�ป่ีาชื้มุชื้นัแล้วิ บวิกกับแรงจูงใจทเ่อกชื้นัสามารถึนัำงบปีระมาณ์ท่�ใช้ื้สนัับสนุันัโครงการฯ  

ไปีลดหย่อนัภาษ่ได้ โดยถึ้อเปี็นัการเต่ร่ยมปีริมาณ์คาร์บอนัเครดิต่จากภาคปี่าไม้ให้เพ่ยงพอ สำหรับการจำกัดการปีล่อยก๊าซื้

เร้อนักระจกในัภาคธุิรกิจในัอนัาคต่ ซื้้�งจะส่งผลให้บริษัทเอกชื้นัต้่องการคาร์บอนัเครดิต่เพ้�อชื้ดเชื้ยปีริมาณ์ก๊าซื้เร้อนักระจก

จากกิจกรรมต่่าง ๆ ขึ้องบริษัท 

โครงการจัดการคาร์บอนัเครดิต่ในัปี่าเพ้�อการพัฒนัาท่�ยั�งย้นัสามารถึเปี็นัแหล่งรายได้ท่�มั�นัคงและยั�งย้นัขึ้องชืุ้มชื้นั 

ต่ลอดจนัเปี็นัต่้นัแบบชื้่วิยแก้ไขึ้ปัีญ่หาสังคมและสิ�งแวิดล้อมต่่าง ๆ อย่างยั�งย้นั เช่ื้นั การบรรเทาการเปีล่�ยนัแปีลงสภาพ 

ภูมิอากาศและสภาวิะโลกร้อนั บรรเทาผลกระทบจากการอพยพกลับถึิ�นัฐานัขึ้องแรงงานัหลังสถึานัการณ์์การระบาดขึ้องเช้ื้�อ

ไวิรัสโคโรนัา 2019 (COVID-19) บรรเทาภัยแล้ง สร้างควิามมั�นัคงทางอาหาร และแก้ไขึ้ปีัญ่หาฝุ่่นัละอองขึ้นัาดเล็ก (PM 2.5) 

ฯลฯ ท่�สามารถึขึ้ยายผลไปีทั�วิปีระเทศ 

มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ม่บทบาทเปี็นัท่�ปีร้กษาให้ชุื้มชื้นั ในัการจัดทำโครงการลดก๊าซื้เร้อนักระจกภาคสมัครใจต่าม

มาต่รฐานัขึ้องปีระเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) เพ้ �อใชื้ใ้นัการต่รวิจวิดัปีระเมนิัคารบ์อนั

เครดติ่ในัอนัาคต่ และร่วิมพฒันัาบคุลากรขึ้องชื้มุชื้นัในัการดแูลรักษาป่ีา เพิ�มศกัยภาพชุื้มชื้นัในัการบริหารจดัการกองทนุัพัฒนัา

คุณ์ภาพชื้่วิิต่อย่างยั�งย้นัในัพ้�นัท่�ปี่าชืุ้มชื้นั 16 แห่ง โดยปีระสานังานักับภาค่ต่่าง ๆ  ได้แก่ กระทรวิงทรัพยากรธิรรมชื้าต่ิและสิ�ง

แวิดล้อม (ทส.) กรมปี่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซื้เร้อนักระจก (องค์การมหาชื้นั) สำนัักงานัพัฒนัาเทคโนัโลย่อวิกาศและ

ภูมิสารสนัเทศ (องค์การมหาชื้นั) สำนัักงานัคณ์ะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต่.) และภาคเอกชื้นัท่�

สนัับสนัุนัโครงการ เพ้�อให้การดำเนัินังานัโครงการเปี็นัไปีอย่างม่ปีระสิทธิิภาพและถึูกต่้องต่ามระเบ่ยบท่�เก่�ยวิขึ้้อง 

นัอกจากน่ั� มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ จะเปี็นัหนั่วิยงานัท่�ต่ิดต่ามปีระเมินัผลการดำเนัินังานัต่ามต่ัวิชื้่�วิัดหลักขึ้องโครงการ 

ได้แก่ พ้�นัท่�ปี่าชุื้มชื้นัท่�เส่ยหายจากไฟ้ปี่า ปีริมาณ์คาร์บอนัเครดิต่ และการรวิมกลุ่มสร้างอาช่ื้พขึ้องชุื้มชื้นั ต่ลอดจนัจัดทำ

รายงานัสรุปีผลโครงการ

ควีามเปน็มา
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มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ  ร่วิมกบักรมป่ีาไม้ ก.ล.ต่. บริษทั ไทยเบฟ้เวิอเรจ จำกดั ธินัาคารไทยพาณ์ชิื้ย์ จำกดั (มหาชื้นั) บริษทั 

ค้าเหล็กไทย จำกดั (มหาชื้นั) บริษทั อนิัทชัื้ โฮ่ลดิ�งส์ จำกดั (มหาชื้นั) บริษทั ไพร้ซื้วิอเต่อร์เฮ่าส์คูเปีอร์ส เอบเ่อเอส จำกดั 

บรษิทั ควิิทซ่ื้ ่ เอนัเนัอร์ย่� จำกดั (มหาชื้นั) บริษทั พท่จ่ ่ เอน็ัเนัอย ่จำกดั (มหาชื้นั) ดำเนิันัโครงการนัำร่องจัดอบรมและศก้ษา 

ดงูานัในัหลกัสตู่รการวิางแปีลงศก้ษาคาร์บอนัเครดิต่ในัป่ีา และหลกัสตู่รการพัฒนัาศกัยภาพชื้มุชื้นัอย่างยั�งยน้ั ณ์ โครงการพัฒนัา

ดอยต่งุ (พ้�นัท่�ทรงงานั) อันัเน้ั�องมาจากพระราชื้ดําร ิมผู่แ้ทนัป่ีาชุื้มชื้นัเข้ึ้าร่วิม 105 คนั

ต่ั�งแต่่เดอ้นัตุ่ลาคม 2563 - กมุภาพันัธ์ิ 2564 มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ลงพ้�นัท่�วิางแปีลงต่วัิอย่างโครงการลดก๊าซื้เร้อนักระจก

ภาคสมคัรใจฯ ร่วิมกบัต่วัิแทนัป่ีาชุื้มชื้นัเสรจ็สิ�นัในัพ้�นัท่�ป่ีาชื้มุชื้นั รวิม 15 แห่ง จำนัวินัแปีลงต่วัิอย่าง 210 แปีลง และข้ึ้�นัทะเบย่นั 

ป่ีาชื้มุชื้นัภายใต้่โครงการลดก๊าซื้เร้อนักระจกภาคสมัครใจฯ ในัปีี 2564 สำเร็จจำนัวินั 8 แห่ง ได้แก่ บ้านัปีี� จงัหวิดัพะเยา  

บ้านัป่ีาซื้างดอยแก้วิ บ้านัป่ีางซื้างเหน้ัอ บ้านัภูเขึ้าแก้วิ บ้านัร่องบอนั จงัหวิดัเช่ื้ยงราย และบ้านัต่่อแพ บ้านัสบป่ีอง บ้านัแม่สุ 

จงัหวัิดแม่ฮ่่องสอนั รวิมพ้�นัท่�ป่ีาชื้มุชื้นัต่าม พ.ร.บ. ทั�งหมด 10,929 ไร่ ในัจำนัวินัน่ั�เข้ึ้าข่ึ้ายโครงการฯ 10,561 ไร่ คดิเป็ีนัปีรมิาณ์

ก๊าซื้เร้อนักระจกท่�คาดว่ิาจะลดหร้อดดูกลับได้ 5,500 ต่นััคาร์บอนัไดออกไซื้ด์เทย่บเท่าต่่อปีี ส่วินัป่ีาชื้มุชื้นัท่�เหลอ้อก่ 7 แห่งอยูใ่นั

กระบวินัการขึ้อรบัรองโครงการฯ ในัปีี 2565

ในัปีี 2564 ภาคเอกชื้นัยงัให้การสนัับสนันุักองทนุัแก่ชื้มุชื้นัทั�ง 15 หมูบ้่านัท่�เข้ึ้าร่วิมโครงการป่ีาชื้มุชื้นั รวิมทั�งสิ�นั 5,810,100  

บาท (300 บาทต่่อไร่) ซื้้�งชุื้มชื้นัได้วิางแผนัและบริหารจัดการกองทุนัดังกล่าวิผ่านัควิามเห็นัชื้อบจากสมาชิื้กในัชุื้มชื้นั ทั�งน่ั�  

ร้อยละ 56 ขึ้องเงินัสนัับสนันุัได้นัำเข้ึ้ากองทนุัดแูลป่ีาเพ้�อสร้างแนัวิกนััไฟ้ ลาดต่ระเวินัเฝ้่าระวิงั สร้างฝ่ายชื้ะลอนั�ำ ปีลกูป่ีาเสริม เป็ีนัต้่นั ในัปีี 

2564 เกดิไฟ้ป่ีาในัพ้�นัท่�ป่ีาชื้มุชื้นัจำนัวินั 2,300 ไร่ หร้อคดิเป็ีนัร้อยละ 11.88 ขึ้องพ้�นัท่�ทั�งหมด ทั�งน่ั� ป่ีาชื้มุชื้นั 13 จาก 15 แห่งไม่มไ่ฟ้ป่ีาเลย  

ลดลงจากค่าเฉล่�ย 5 ปีีย้อนัหลงั เกดิไฟ้ป่ีาในัพ้�นัท่� 4,368 ไร่ หร้อร้อยละ 23.95 ขึ้องพ้�นัท่�ทั�งหมด 

ส่วินัเงินัสนับัสนุันัอก่ร้อยละ 44 ได้นัำเข้ึ้ากองทุนัเพ้�อการพัฒนัาชุื้มชื้นัอย่างยั�งยน้ัสำหรับการจดัการทรัพยากรและคุณ์ภาพ

ช่ื้วิติ่ เช่ื้นั โครงการปีรับปีรงุภูมทิศัน์ัและสิ�งแวิดล้อมขึ้องหมูบ้่านั โครงการต่ลาดป่ีาชื้มุชื้นั โครงการพัฒนัาอาช่ื้พด้วิยการผลติ่จานั

ชื้ามจากเศษใบไม้เพ้�อสิ�งแวิดล้อมท่�ยั�งยน้ั และโครงการผลิต่ปีุ�ยจากเศษใบไม้และผลิต่ปีุ�ยอินัทร่ย์อดัเมด็ รวิมถึง้พฒันัาศกัยภาพ

สมาชื้กิชื้มุชื้นั เช่ื้นั การศก้ษาดงูานัหมูบ้่านัต้่นัแบบเศรษฐกจิพอเพย่ง รวิมถึง้การพฒันัาและต่่อยอดกลุม่อาช่ื้พ เช่ื้นั กลุม่ผลติ่ภณั์ฑ์์

จากไม้ไผ่ กลุม่เล่�ยงผ้�งโพรง กลุม่ผลิต่ภัณ์ฑ์์นั�ำผ้�ง กลุม่เพาะชื้ำกล้าไม้ กลุม่ดอกไม้ผูส้งูอายุ 

การด็ำาเนินงานในปี 2564
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โครงการศึกษาและพัฒนา
การปลูกชานำ�ามัน และพ้ชนำ�ามันอ้�นๆ

โครงการขยายผู้ลในประเทศ

ข้อมูลพ้� นฐาน

ระยะเวีลาด็ำาเนินโครงการ
2548 - ปจั็จุ็บ้นิ

พ้� นที�โครงการ
ค์รือบค์ลมุู 2 พ่�นิท่� ได้แก่่ หมูู่บ้านิปางมูะห้นิ และหมูู่บ้านิปนูิะ 
ตั้ำาบลเทอดไทย อำาเภ์อแมู่ฟ้า้หลวง จ้็งหว้ดเชูยีงรืาย
พ้� นที� 
หมูู่บ้านิปางมูะห้นิ 17,039 ไรื ่
หมูู่บ้านิปนูิะ 31,321 ไรื ่
รวีมพ้� นที�ทั�งหมด็ 48,360 ไรื่

ผูู้ร้บัประโยชน์
571 ค์รืว้เรือืนิ 
ปรืะชูาก่รื 3,305 ค์นิ

โครงการน่ั�เริ�มต้่นัมาต่ั�งแต่ป่ี ี2548 เพ้�อแก้ไขึ้ควิามยากจนั และพัฒนัาทางเลอ้กในัการดำรงช่ื้วิติ่แก่ผูค้นัในัพ้�นัท่� แก้ปีญั่หา 

ควิามเส้�อมโทรมขึ้องทรัพยากรธิรรมชื้าต่ิ การบุกรุกทำลายปี่า โดยมูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ร่วิมกับมูลนัิธิิชื้ัยพัฒนัาในัการศ้กษา

และพัฒนัาการปีลูกชื้านั�ำมันั และพ้ชื้นั�ำมันัอ้�นั ๆ ให้เปี็นัพ้ชื้เศรษฐกิจ ต่ามพระราชื้ดำริขึ้องสมเด็จพระกนัิษฐาธิิราชื้เจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัต่นัราชื้สุดาฯ สยามบรมราชื้กุมาร่ เน้ั�องจากชื้านั�ำมันัม่ปีระโยชื้นั์ทางการแพทย์ ม่ราคาสูง เหมาะแก่การ

สร้างรายได้ท่�มั�นัคงให้คนัในัพ้�นัท่� โครงการฯ ได้กำหนัดเขึ้ต่พ้�นัท่�ทำกินั ส่งเสริมอาชื้่พท่�หลากหลาย พร้อมทั�งให้ปีระชื้าชื้นัม่

สว่ินัร่วิมในัการดูแลรกัษาปีา่ และดำเนิันัช่ื้วิติ่อยูร่่วิมกบัปีา่ได้อยา่งยั�งยน้ั ต่ามแนัวิพระราชื้ดำริขึ้องพระบาทสมเด็จพระบรมชื้นั

กาธิิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชื้มหาราชื้ บรมนัาถึบพิต่ร

ควีามเปน็มา
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ในัปีี 2564 โครงการฯ ได้ ส่งเสริมการดูแลแปีลง 

ชื้านั�ำมันั โดยเส่ยบยอดพันัธิุ์ด่ 41,703 ต่้นั (ร้อยละ 71 ขึ้อง

เปี้าหมาย) ซื้้�งม่อัต่ราการรอดขึ้องกิ�งท่�เส่ยบอยู่ท่�ร้อยละ 99 

และต่ัดแต่่งกิ�งต่ามแนัวิทางผู้เชื้่�ยวิชื้าญ่ 614 แปีลง คิดเปี็นั 

ร้อยละ 91 ขึ้องจำนัวินัแปีลงทั�งหมด ได้ผลผลิต่ชื้านั�ำมันัรวิม 

123,519 กิโลกรัม มูลค่า 18,184,912.50 บาท พร้อมกันันั่�ได้

สำรวิจขึ้้อมูลต้่นัชื้านั�ำมันัรายต้่นัอย่างต่่อเน้ั�อง เพ้�อจัดการ

แปีลงอย่างม่ปีระสิทธิิภาพ และพัฒนัางานัส่งเสริมอาช่ื้พ

เกษต่รกรในัพ้�นัท่�โครงการฯ 

ด้านังานัพัฒนัาคุณ์ภาพช่ื้วิิต่ โครงการได้ดำเนัินั

กจิกรรมสง่เสรมิรายไดแ้ละลดรายจา่ยใหช้ื้มุชื้นั ดงัน่ั� สง่เสรมิ

ไก่ดำทั�งหมด 1,310 ต่วัิใหแ้กเ่กษต่รกร 50 ครวัิเร้อนั ลดรายจา่ย 

ให้เกษต่รกรได้ทั�งหมด 196,500 บาท และมอบไก่ดำ จำนัวินั 

1,300 ต่ัวิ ให้เกษต่รกรเคร้อขึ้่ายในัพ้�นัท่� 8 คนั เพ้�อทดลอง

ต่ลาด สร้างรายได้ให้เกษต่รกรทั�งหมด 145,000 บาท

นัอกจากน่ั� ยังม่การพัฒนัาทักษะหัต่ถึกรรมให้แก่

ชื้าวิบ้านักลุ่มสต่ร่จำนัวินั 24 คนั สร้างรายได้ 137,380 บาท 

ส่งเสริมต่้นักล้ากล้วิยนั�ำวิ้าเหล้องนัวิลแก่เกษต่รกร 229 คนั 

จำนัวินั 26,007 ต่น้ั เพาะกล้าชื้าอัสสมัทั�งหมดจำนัวินั 347,853 

ต่น้ัมอบใหเ้กษต่รกร 90 ราย จำนัวินั 110,700 ต่น้ั ปีระมาณ์การ 

สร้างรายได้ในัอนัาคต่ให้แก่เกษต่รกร 1,702,013 บาทต่่อปีี 

และทดลองสง่เสรมิพรกิเพ้�อเปีน็ัพช้ื้หลงันัาแกเ่กษต่รกร 2 คนั 

ในัพ้�นัท่� 5 ไร่ ได้ผลผลิต่รวิม 5,550 กิโลกรัม เพิ�มรายได้แก่

เกษต่รกร 16,250 บาทต่่อคนั

การสำรวิจข้ึ้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมขึ้องชื้าวิบ้านั

จำนัวินัทั�งสิ�นั 553 ครัวิเร้อนั เพ้�อส่งเสริมอาช่ื้พให้ต่รงต่าม 

ควิามต่้องการขึ้องชืุ้มชื้นั พบวิ่า ชื้าวิบ้านัท่�เขึ้้าร่วิมโครงการ

ม่รายได้เฉล่�ยต่่อครัวิเร้อนัอยู่ท่� 391,647 บาทต่่อครัวิเร้อนั 

ต่อ่ปี ีเม้�อเทย่บกบั 54,082 บาทต่่อครวัิเร้อนัต่อ่ปีใีนัชื้ว่ิงเริ�มต่น้ั 

โครงการ เพิ�มขึ้้�นัถึ้งร้อยละ 624.17 

การด็ำาเนินงานในปี 2564

ปัญิหาตั�งตน้

ขาดองค์ค์์วามูรูื ้
และท้ก่ษะอาชูพี

ปา่ตั้้นินิำ�า
ถักู่ทำาลาย

ชูมุูชูนิ
มู่ค์วามูข้ดแย้ง

เรืื�องนิำ�า
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ยาเส่พติั้ด
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พ้� นที�ป่าใชส้อย
1,205 ไร่

พ้� นที�ป่าใชส้อย
804 ไร่

แปลง
ชานำ�ามัน
1,454 ไร่

แปลงชานำ�ามัน
2,010 ไร่

พ้� นที�อยู่อาศัย
382 ไร่

พ้� นที�ทำากิน
5,223 ไร่

พ้� นที�ทำากิน
6,510 ไร่
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พ่�นิท่�โค์รืงก่ารืปางมูะห้นิ

พ่�นิท่�โค์รืงก่ารืปนูิะ
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เงินออม

เศรษฐกิจำ: เปรืยีบเท่ยบรืายได้ รืายจ่็าย หน่ิ�สิ่นิ และเงินิออมูตั้่อค์รืว้เรือืนิ (บาท/ค์รืว้เรือืนิ/ป)ี

พ่�นิท่�โค์รืงก่ารืปางมูะห้นิ พ่�นิท่�โค์รืงก่ารืปนูิะ

17,039 31,321
รวีม (ไร)่ รวีม (ไร)่

พ้� นที�ป่าอนุรกัษ์
9,081 ไร่

พ้� นที�ป่าอนุรกัษ์
21,615 ไร่พ้� นที�อยู่อาศัย
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2563

2564
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2563

2563
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2564
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สิ�งแวีด็ล้อม: ก่ารืใชูป้รืะโยชูน์ิพ่�นิท่�โค์รืงก่ารื

ผู้ลจำากการพัฒนา: ชาวีบ้านได็อ้ะไร? 
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โครงการแปรรปูป่าเศรษฐกิจำน่าน
โครงการขยายผู้ลในประเทศ

ข้อมูลพ้� นฐาน

ระยะเวีลาด็ำาเนินโครงการ
2556 - 2562: โค์รืงก่ารืปลกู่ปา่ ส่รืา้งค์นิ บนิวิถ่ัพอเพ่ยง 
รืก้่ษาตั้้นินิำ�า บรืรืเทาอุทก่ภ้์ย จ้็งหว้ดน่ิานิ 
2563 - ปจั็จุ็บ้นิ: โค์รืงก่ารืแปรืรูืปปา่เศัรืษฐกิ่จ็น่ิานิ

พ้� นที�โครงการ
250,000 ไรื ่ค์รือบค์ลมุูพ่�นิท่� 20 หมูู่บ้านิ 4 ตั้ำาบล
3 อำาเภ์อ จ้็งหว้ดน่ิานิ

โครงการแปีรรูปีปี่าเศรษฐกิจนั่านัเปี็นั “โครงการต่่อเนั้�องจากโครงการปีลูกปี่า สร้างคนั บนัวิิถึ่พอเพ่ยง รักษาต่้นันั�ำ 

บรรเทาอุทุกภยั” ซื้้�งเริ�มดำเนันิัการตั่�งแต่่ปี ี2556 โดยมลูนัธิิิแมฟ่้า้หลวิงฯ และสถึาบนััสง่เสรมิและพฒันัากจิกรรมปีดิทองหลงัพระ 

ส้บสานัแนัวิพระราชื้ดำริ ม่วิัต่ถึุปีระสงค์เพ้�อฟ้้�นัฟู้ทรัพยากรธิรรมชื้าต่ิในัพ้�นัท่� เพิ�มพ้�นัท่�ปี่า ควิบคู่กับการพัฒนัาคุณ์ภาพชื้่วิิต่

ขึ้องชืุ้มชื้นั ส่งเสริมให้ชืุ้มชื้นัอยู่ร่วิมกับปี่าได้อย่างยั�งย้นั 

กิจกรรมหลักในัโครงการฯ ได้แก่ การจัดการใชื้้ปีระโยชื้นั์พ้�นัท่�ปี่าแยกจากท่�ทำกินัและท่�อยู่อาศัยอย่างชื้ัดเจนั การจัด

ต่ั�งคณ์ะกรรมการและกฎระเบ่ยบชืุ้มชื้นัวิ่าด้วิยการใชื้้และอนัุรักษ์ทรัพยากรปี่าไม้ในัพ้�นัท่�ท่�กำหนัดให้เปี็นัปี่า ปีระกอบด้วิย ปี่า

อนุัรักษ์เพ้�อเปี็นัพ้�นัท่�ต่้นันั�ำและรักษาควิามหลากหลายทางช่ื้วิภาพ ปี่าใช้ื้สอยเพ้�อเปี็นัพ้�นัท่�แหล่งพลังงานัและแหล่งอาหารท่�

บริหารจัดการโดยชืุ้มชื้นั และปี่าเศรษฐกิจท่�ม่บทบาทสำคัญ่ในัการสร้างรายได้ท่�ยั�งย้นั ทดแทนัการพ้�งพิงพ้ชื้ไร่เชื้ิงเด่�ยวิ อ่กทั�ง

ยงัทำหนัา้ท่�เปีน็ัแนัวิกนััไฟ้ไมใ่หล้ามเขึ้า้พ้�นัท่�ปีา่อนัุรุกัษแ์ละปีา่ใช้ื้สอยอก่ด้วิย นัอกจากนัั�นั ยงัมุง่แกป้ีญั่หาควิามยากจนัและยก

ระดับคุณ์ภาพชื้่วิิต่ขึ้องชื้าวิบ้านัในัพ้�นัท่�ด้วิยการส่งเสริมอาชื้่พด้านัการเกษต่รและปีศุสัต่วิ์ การจัดต่ั�งกองทุนัพันัธิุ์พ้ชื้ พันัธิุ์สัต่วิ์ 

และการแปีรรูปี รวิมถึ้งการปีรับปีรุงนั�ำเพ้�อการอุปีโภคบริโภคและการชื้ลปีระทานั

ควีามเปน็มา

มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้วิิจัยและพัฒนัาเพ้�อเพิ�มผลผลิต่มะม่วิงหิมพานัต่์ และส่งเสริมการพัฒนัาคุณ์ภาพผลผลิต่กาแฟ้

กะลา ศ้กษาพ้ชื้ทางเล้อกท่�เหมาะสมในัพ้�นัท่�เพ้�อเพิ�มทางเล้อกแก่เกษต่รกร และลดปีัญ่หาการปีลูกพ้ชื้เชื้ิงเด่�ยวิในัพ้�นัท่� อ่กทั�ง

ยังส่งเสริมให้ชืุ้มชื้นัม่ส่วินัร่วิมในัการบริหารจัดการสถึานัการณ์์ไฟ้ปี่าควิบคู่กับการดูแลปี่าผ่านักิจกรรมต่่าง ๆ ดังนั่�

การด็ำาเนินงานในปี 2564
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ปา่อนรุกัษ์ 
153,660 ไร่

61.5%

ปา่ใชส้อย
22,552 ไร่

9%

พ้� นที�ทำากิน
38,651 ไร่

15.5%

ที�อยู่อาศัย
1,379 ไร่

0.6%

ปา่เศรษฐกิจำ
33,758 ไร่

13.5%

การจัำด็หาตลาด็ให้กับพ้ชเศรษฐกิจำ
โครงการฯ จดัหาต่ลาดให้ผลผลติ่กาแฟ้กะลาได้ 21.8 

ต่นัั มลูค่า 2,186,200 บาท และผลผลิต่มะม่วิงหมิพานัต์่ได้ 

38.7 ต่นัั มลูค่า 947,796.90 บาท รวิมรายได้กว่ิา 3.1 ล้านับาท
 

การวิีจัำยและพัฒนาการเพิ� มผู้ลผู้ลิต
มะม่วีงหิมพานต ์และพ้ชทางเล้อก (ปา่เศรษฐกิจำ)

ในัปีี 2564 โครงการฯ จดัทำแปีลงสาธิิต่มะม่วิงหมิพานัต์่ 

43.75 ไร่ในัพ้�นัท่� 16 แปีลงขึ้องเกษต่รกร 15 คนั เพ้�อเป็ีนัแนัวิทาง

ในัการเพิ�มผลผลิต่ เป้ีาหมายผลผลิต่เฉล่�ยต่่อต้่นัอยู่ท่� 2.4 

กโิลกรมัต่่อต้่นั การทดลองพบว่ิา แปีลงสาธิิต่มะม่วิงหมิพานัต์่

ได้ผลผลติ่เฉล่�ย 3.14 กโิลกรัมต่่อต้่นั สงูกว่ิาเป้ีาท่�ต่ั�งไว้ิ แต่่เม้�อ

พิจารณ์าควิามคุ้มค่าในัการลงทุนั พบว่ิาต้่นัทุนันัั�นัสูงกว่ิาท่�

ปีระมาณ์การไว้ิ เน้ั�องจากแปีลงมะม่วิงหมิพานัต์่ขึ้าดการดแูล

มาเป็ีนัเวิลานัานั จ้งจำเป็ีนัต้่องเพิ�มการจัดการมากขึ้้�นั อาทิ 

พ่นัสารช่ื้วิภณั์ฑ์์ พ่นัปีุ�ยทางใบ เป็ีนัต้่นั อก่ทั�งต้่องปีรับแนัวิทาง

การดูแลต้่นัมะม่วิงหิมพานัต์่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมอิากาศ

ในัพ้�นัท่� ซื้้�งมผ่ลต่่อการติ่ดผล
 

การศึกษาข้อมูลพ้ชทางเล้อกที�เหมาะสมในพ้� นที�
การทดลองแปีลงสาธิิต่มะม่วิงหมิพานัต์่ทั�ง 16 แปีลง พบว่ิา  

แปีลงสาธิิต่มะม่วิงหมิพานัต์่ท่�มค่วิามสูง 800 เมต่รเหน้ัอระดบั

นั�ำทะเลขึ้้�นัไปีมผ่ลผลิต่น้ัอยกว่ิาแปีลงอ้�นั ๆ  อย่างมนั่ัยยะสำคญั่  

เน้ั�องจากปัีจจัยด้านัสภาพแวิดล้อมและสภาพอากาศท่�ไม่เอ้�อ

ต่่อการต่ิดดอกและต่ิดผล ส่งผลให้ต้่นัมะม่วิงหิมพานัต์่โต่ช้ื้า 

ในัอนัาคต่สามารถึแก้ไขึ้ปัีญ่หาโดยการปีลูกพ้ชื้ทางเล้อกท่�

เหมาะสมในัแต่่ละพ้�นัท่� เช่ื้นั กาแฟ้ กล้วิยนั�ำว้ิา หญ้่าไม้กวิาด 

เสริมในัแปีลงมะม่วิงหิมพานัต์่ ทั�งน่ั� มูลนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ  

ได้ร่วิมกับภาคเอกชื้นัทดลองแปีรรปูีผลผลิต่กล้วิยนั�ำว้ิา พบว่ิา 

ผลผลิต่กล้วิยนั�ำว้ิาท่�ปีลกูในัพ้�นัท่�โครงการฯ มศ่กัยภาพและเป็ีนั

ท่�ต้่องการขึ้องต่ลาดทั�งในัและนัอกพ้�นัท่�
 

การบรหิารจัำด็การสถานการณ์ไฟ้ปา่
ชื้มุชื้นัในัพ้�นัท่�ให้ควิามสำคญั่กับมาต่รการป้ีองกนััไฟ้ป่ีา 

ขึ้องภาครัฐอย่างเคร่งครดั กจิกรรมเฝ้่าระวัิงไฟ้ป่ีาในัพ้�นัท่� อาทิ 

การซ่ื้อมแซื้มหอระวิงัไฟ้ป่ีา ทำแนัวิกนััไฟ้ จดัทม่ลาดต่ระเวินั 

สงัเกต่การณ์์ไฟ้ป่ีา ในัปีีน่ั� เกดิไฟ้ป่ีาในัพ้�นัท่� 5 ไร่ คดิเป็ีนั 

ร้อยละ 0.002 ขึ้องพ้�นัท่�ทั�งหมด อัต่ราการเกิดไฟ้ป่ีาลดลง 

ถึง้ร้อยละ 99 เม้�อเทย่บกบัปีี 2556 นัอกจากน่ั� คณ์ะกรรมการชื้มุชื้นั

ได้จดัปีระชื้มุปีระจำปีีเพ้�อหาแนัวิทางการป้ีองกนััไฟ้ป่ีา รวิมถึง้ 

การบริหารจัดการบัญ่ช่ื้กองทุนัสำหรับเป็ีนัทุนัในัการเฝ้่าระวิัง 

ไฟ้ป่ีาในัแต่่ละพ้�นัท่�ต่่อไปี 

ปัญิหาตั�งตน้

ผู้ลจำากการพัฒนา: ชาวีบ้านได็อ้ะไร?

พ้� นที�

พ่�นิท่�ลุ่มูนิำ�า (ไรื)่

ตารางสรปุอตัราการเกิด็ไฟ้ปา่ในปี 2561 – 2564 เทียบกับปีฐาน 2556

พ่�นิท่�ไฟ้ไหมู้ (ไรื)่ 

อ้ตั้รืาส่่วนิพ่�นิท่�ไฟ้ไหมู้
ตั้อ่พ่�นิท่�ท้�งหมูด
(ค์ดิเปน็ิรือ้ยละ)

ปี 
2556

250,000

76,180

30.47

250,000

24

0.01

250,000

954

0.38

250,000

7,316

2.92

250,000

99

-

5

0.002

ปี 
2561

ปี 
2562

ปี 
2563

ปี 
2564

รอ้ยละ
ที�ลด็ลง

จำาก
ปี 2556

ธิรืรืมูชูาติั้ถักู่ทำาลาย 
พ่�นิท่�ปา่ลดลงอย่างมูาก่

เผิาปา่เพ่�อทำาไรืห่มูนุิเว่ยนิ
ปลกู่พ่ชูเชูงิเด่�ยว 

แหล่งทำากิ่นิปนิเป้�อนิส่ารืเค์มู่

ผิู้ค์นิยาก่จ็นิและไมู่มู่รืายได้
ท่�มู้�นิค์ง

1 32

สิ�งแวีด็ล้อม: ก่ารืใชูป้รืะโยชูน์ิพ่�นิท่�โค์รืงก่ารื

พ่�นิท่�ท้�งหมูด 250,000 ไรื่
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โครงการพัฒนาทางเล้อก
เพ้� อชีวิีตควีามเป็นอยู่ที�ยั�งย้น
ไทย-เมียนมา

โครงการขยายผู้ลตา่งประเทศ

โครงการฯ ม่วิัต่ถึุปีระสงค์เพ้�อลดปีัญ่หายาเสพต่ิด ทั�งในัส่วินัขึ้องการปีลูกฝ่ิ�นั รวิมถึ้งการค้า และลำเล่ยงยาเสพต่ิด

ในัพ้�นัท่� ด้วิยการสร้างทางเล้อกในัการปีระกอบอาชื้่พสุจริต่ต่่าง ๆ ท่�ม่รายได้มั�นัคงเพ่ยงพอให้ชืุ้มชื้นั ลดปีัญ่หาควิามยากจนั 

เปี็นัการเสริมสร้างควิามมั�นัคงต่ามแนัวิชื้ายแดนัไทย-เม่ยนัมาได้อ่กด้วิย นัอกจากน่ั� ยังมุ่งเป็ีนัต่้นัแบบการพัฒนัาเชิื้งพ้�นัท่�

ท่�อย่างบูรณ์าการและรอบด้านั เนั้นัการม่ส่วินัร่วิมขึ้องชุื้มชื้นั โดยรัฐบาลเม่ยนัมาสามารถึนัำไปีขึ้ยายผลยังพ้�นัท่�อ้�นั ๆ ขึ้อง

ปีระเทศได้ต่่อไปี 

ควีามเปน็มา

ข้อมูลพ้� นฐาน

ระยะเวีลาด็ำาเนินโครงการ
2561 - 2569 เปน็ิโค์รืงก่ารืขยายผิล
จ็าก่พ่�นิท่�เดิมู ค์อ่อำาเภ์อท่าขี�เหล็ก่
และจ้็งหว้ดเมู่องส่าด ส่าธิารืณรืฐ้
แห่งส่หภ์าพพมู่า (เมู่ยนิมูา) 
ท่�ดำาเนิินิงานิในิป ี2555 - 2560 

พ้� นที�โครงการ
1. พ่�นิท่�หนิองตั้ะยา (รืฐ้ฉานิใตั้้) 
 341,964 ไรื ่ปรืะก่อบด้วย 4 ก่ลุ่มูบ้านิ 
 ค์รือบค์ลมุู 99 หมูู่บ้านิ
2. พ่�นิท่�จ้็งหว้ดท่าขี�เหล็ก่ (รืฐ้ฉานิตั้ะว้นิออก่) 
 106,810 ไรื ่ปรืะก่อบด้วย 3 ก่ลุ่มูบ้านิ 
 ค์รือบค์ลมุู 30 หมูู่บ้านิ

ผูู้ร้บัประโยชน์
1. พ่�นิท่�หนิองตั้ะยา 
 5,764 ค์รืว้เรือืนิ
 26,953 ค์นิ
2. พ่�นิท่�จ้็งหว้ดท่าขี�เหล็ก่ 
 1,445 ค์รืว้เรือืนิ
 7,462 ค์นิ
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ต่ลอดปีีงบปีระมาณ์ 2564 มลูนัธิิแิม่ฟ้้าหลวิงฯ มุง่ขึ้ยายผลการพฒันัาขึ้ั�นัพ้�นัฐานัให้ครอบคลมุพ้�นัท่�รับปีระโยชื้น์ัมากข้ึ้�นั 

ปีระกอบด้วิย การพฒันัาระบบนํั�า การพฒันัาด้านัปีศสุตั่ว์ิ ควิบคูก่บัการพฒันัาอาช่ื้พและส่งเสริมรายได้ผ่านัการพฒันัาการเกษต่ร 

และพฒันัาการแปีรรูปีผลติ่ภณั์ฑ์์ในัชุื้มชื้นัท่�มค่วิามพร้อมเพ้�อเพิ�มมลูค่า สร้างโอกาสให้ชุื้มชื้นัม่ทางเล้อกในัการดาํเนิันัช่ื้วิิต่ สามารถึ

พ้�งพาต่นัเองได้ในัระยะยาวิ และลดควิามควิามเส่�ยงไม่ให้เข้ึ้าไปียุง่เก่�ยวิกบัยาเสพต่ดิและสิ�งผดิกฎหมายอ้�นั ๆ ทั�งน่ั� โรคต่ดิเช้ื้�อ

ไวิรัสโคโรนัา 2019 (Covid-19) ยงัคงแพร่ระบาดอย่างต่่อเน้ั�อง ปีระกอบกบัสถึานัการณ์์การเมอ้งภายในัปีระเทศเมย่นัมา ส่งผล

ให้มข้่ึ้อจาํกดัในัการเดนิัทางไปียังพ้�นัท่�เป้ีาหมาย มลูนัธิิแิม่ฟ้้าหลวิงฯ จง้มอบหมายให้เจ้าหน้ัาท่�ท้องถึิ�นัชื้าวิเม่ยนัมาเป็ีนัผูป้ีระสานั

งานัหลกั โดยมผู่เ้ช่ื้�ยวิชื้าญ่ขึ้องมลูนิัธิฯิ ให้คาํปีร้กษาผ่านัการส้�อสารในัรูปีแบบออนัไลน์ั ผลการดาํเนันิังานัแยกต่ามพ้�นัท่� ดงัน่ั�

การด็ำาเนินงานในปี 2564

1. พ้� นที�หนองตะยา อำาเภูอพินเลา รฐัฉานใต้

ด็า้นชลประทาน
โครงการฯ ได้ขึ้ยายผลการพฒันัาระบบนั�ำ เพ้�อแก้ไขึ้ปัีญ่หา 

การขึ้าดแคลนันั�ำอุปีโภคบริโภคในั 14 หมูบ้่านั โดยสนัับสนุันัวิสัดุ 

อปุีกรณ์์และองค์ควิามรู้เพ้�อสร้างฝ่าย จำนัวินั 4 ฝ่าย ระบบท่อส่ง

นั�ำ 8 ระบบ ควิามยาวิรวิม 10,077 เมต่ร และถัึงกักเก็บนั�ำ 5 ถึงั 

ควิามจุรวิม 100 ลกูบาศก์เมต่ร (ลบ.ม.) มผู่รั้บปีระโยชื้น์ัทั�งสิ�นั 

6,308 คนั ควิบคูก่บัการพัฒนัาฝ่ายเกษต่ร จำนัวินั 5 ฝ่าย เพ้�อ

ลดปัีญ่หาการขึ้าดแคลนันั�ำ และเพิ�มโอกาสในัการสร้างรายได้

เสรมิจากการปีลูกพช้ื้หลังนัาให้แก่เกษต่รกรผู้รับปีระโยชื้น์ั 101 

คนั พ้�นัท่�เกษต่รท่�ได้รบัปีระโยชื้น์ั 404.6 ไร่ รวิมถึง้สนัับสนันุัการ

จดัตั่�งกองทนุั และวิางกฎระเบย่บในัการบรหิารจดัการระบบนั�ำ

โดยชื้มุชื้นั เพ้�อให้เกิดควิามยั�งย้นัในัการใช้ื้และรักษาทรพัยากร

ด็า้นเกษตร 
นัอกจากน่ั� โครงการฯ ได้สนัับสนันุัเคร้�องสข้่ึ้าวิโพดให้แก่

ชื้มุชื้นั จำนัวินั 8 หมูบ้่านั เพ้�อเพิ�มปีระสทิธิิภาพการจดัการผลผลติ่

หลงัการเกบ็เก่�ยวิ และร่วิมกับบรษัิท เจรญิ่โภคภัณ์ฑ์์โปีรดิ�วิส  

จำกดั (CPP) ต่ดิต่ามผลการส่งเสริมการปีลูกข้ึ้าวิโพดเล่�ยงสตั่ว์ิ 

พบว่ิา ผลผลติ่เฉล่�ยอยูท่่� 881 กโิลกรัมต่่อไร่ สงูกว่ิาเป้ีาหมายท่� 

ต่ั�งไว้ิ 800 กโิลกรัมต่่อไร่ หร้อ ร้อยละ10 และสูงกว่ิาผลผลิต่เฉล่�ย 

ในัปีีก่อนัหน้ัา ซื้้�งอยูท่่� 609 กโิลกรัมต่่อไร่ หร้อ ร้อยละ 44.7 

สามารถึสร้างกำไรรวิมทั�งสิ�นั 8,800,954 บาท หร้อเฉล่�ยปีีละ 

3,233 บาทต่่อไร่ เพิ�มข้ึ้�นัจากปีีก่อนัหน้ัาร้อยละ 96 โครงการฯ ยงั

สนัับสนันุัปัีจจยัการผลติ่ให้เกษต่รกรท่�เข้ึ้าร่วิมกจิกรรมในัปีี 2564  

จำนัวินั 1,021 คนั พ้�นัท่�รวิม 9,457.5 ไร่ ซื้้�งคดิเป็ีนัจำนัวินัเกษต่รกร 

ท่�เพิ�มข้ึ้�นัจากปีีก่อนัหน้ัา ร้อยละ 131 และสดัส่วินัพ้�นัท่�เพิ�มข้ึ้�นั 3 เท่า

โครงการฯ ได้สร้างศูนัย์อบรมพัฒนัาการเกษต่รทาง

เลอ้ก 1 แห่ง สำหรบัเพาะพันัธิุเ์มลด็กาแฟ้คณุ์ภาพสงู เพ้�อส่งเสรมิ 

เป็ีนัพ้ชื้ทางเล้อกท่�ม่มูลค่าสูง สามารถึสร้างรายได้มั�นัคงในั 

ระยะยาวิ รวิมถ้ึงสนับัสนุันัการก่อสร้างโรงต่ากชื้าจำนัวินั 25 แห่ง 

สำหรบักลุม่ครัวิเร้อนัในั 6 หมูบ้่านั รวิมผูร้บัปีระโยชื้น์ั 63 คนั 

และจดัอบรมการต่ดัแต่่งกิ�งชื้า ต่ลอดจนัวิิธ่ิการคั�วิชื้ารปูีแบบ

ใหม่ให้เกษต่รกรท่�สนัใจจำนัวินั 87 คนั ส่งผลให้เกษต่รกรท่�ผลติ่ 

ชื้าต่ามกรรมวิธิิข่ึ้องผูเ้ช่ื้�ยวิชื้าญ่สามารถึจำหน่ัายชื้าได้ในัราคา

เฉล่�ยกโิลกรมัละ 125 บาท สงูกว่ิาราคาดั�งเดมิปีระมาณ์ร้อยละ 50  

โครงการยงัได้สนับัสนันุัเงนิัอดุหนันุัการปีลกูไม้ฟ้้นัจำนัวินั 1,153 

ต้่นั เพ้�อป้ีองกนััปัีญ่หาการต่ดัไม้ทำลายป่ีา และใช้ื้เป็ีนัเช้ื้�อเพลงิ

การแปีรรปูีชื้าในัพ้�นัท่�

ด็า้นปศสัุตว์ี
โครงการฯ  ร่วิมมอ้กบัหน่ัวิยงานัปีศสุตั่ว์ิอำเภอพนิัเลา 

รฐัฉานัใต้่ จดัอบรมเต่ร่ยมควิามพร้อมอาสาพฒันัาชื้มุชื้นั (อสพ.)  

ในัการให้บรกิารด้านัสตั่วิบาลแก่ชื้มุชื้นั พร้อมจดัตั่�งกองทนุัยา

เพิ�มเต่มิ 11 กองทนุั โดย อสพ. ให้บรกิารต่รวิจรักษาสตั่ว์ิเล่�ยง

จำนัวินัทั�งสิ�นั 994 ต่วัิ และให้บรกิารคลินักิต่รวิจรกัษาสัต่ว์ิ

เคล้�อนัท่�เพ้�อวิคัซื้น่ัป้ีองกนััโรค จำนัวินั 4 ครั�ง มจ่ำนัวินัสตั่ว์ิท่�ได้

รบับรกิารทั�งสิ�นั 6,497 ต่วัิ จดัต่ั�งกองทนุัสตั่ว์ิโดยสนัับสนันุัโค 18 

ต่วัิ และกระบอ้ 50 ต่วัิแก่เกษต่รกรท่�มฐ่านัะยากจนัสร้างอาช่ื้พ

และรายได้ในัลกัษณ์ะกองทนุัหมนุัเว่ิยนั เพ้�อขึ้ยายผลสูเ่กษต่รกร

รายอ้�นัต่่อไปี ควิบคูกั่บการแจกจ่ายต้่นัพนััธ์ุิหญ้่าเนัเปีียร์จำนัวินั 

40,504 ต้่นั เพ้�อใช้ื้เป็ีนัแหล่งอาหารสตั่ว์ิโภชื้นัาการสูง

ด็า้นเศรษฐกิจำและสังคมประชากร 
โครงการฯ ดำเนันิัการสำรวิจข้ึ้อมลูเศรษฐกจิและสงัคม

ปีระชื้ากรปีระจำปีี 2564 จากกลุ่มตั่วิอย่างในัพ้�นัท่�โครงการ

จำนัวินั 545 ครวัิเร้อนั ในั 99 หมูบ้่านั เพ้�อวิางแผนัดำเนันิั

กจิกรรมพัฒนัาในัพ้�นัท่�ให้สอดคล้องกับปัีญ่หาและควิามต้่องการ

ขึ้องชุื้มชื้นั การสำรวิจพบว่ิา ชื้าวิบ้านัส่วินัใหญ่่ปีระกอบอาช่ื้พ

เกษต่รกรรมเป็ีนัหลัก ครวัิเร้อนัมร่ายได้เฉล่�ยต่่อปีี 47,169 บาท 

ในัขึ้ณ์ะท่�รายจ่ายอยูท่่� 49,365 บาท โดยรายจ่ายยงัมากกว่ิาราย

ได้อยูร้่อยละ 4.65 และมค่รัวิเร้อนัท่�ผ่านัเส้นัควิามยากจนั 21,500 

บาทต่่อคนัต่่อปีี ปีระมาณ์ร้อยละ 14.5 คดิเป็ีนัสดัส่วินัท่�เพิ�มข้ึ้�นั

จากปีีก่อนัหน้ัาร้อยละ 0.6 ขึ้ณ์ะท่�ครัวิเร้อนัร้อยละ 96 มข้่ึ้าวิเพย่ง

พอสำหรบัการบรโิภคต่ลอดทั�งปีี เพิ�มข้ึ้�นัจากปีีก่อนัหน้ัาถึง้ร้อย

ละ 16 ชื้าวิบ้านัส่วินัใหญ่่ยงัคงพ้�งพานั�ำฝ่นัเป็ีนัแหล่งนั�ำหลกั แต่่

มค่รวัิเร้อนัอก่ร้อยละ 20 ยงัปีระสบปัีญ่หาการขึ้าดแคลนันั�ำเพ้�อ

การเกษต่ร ซื้้�งเพิ�มข้ึ้�นัจากปีีก่อนัหน้ัา ร้อยละ 2 และระยะเวิลา

การขึ้าดแคลนันั�ำลดลงเฉล่�ย 1.6 เดอ้นั

นัอกจากน่ั� ยงัพบปัีญ่หาโรคท้องร่วิง และสุขึ้ภาพฟั้นั

เป็ีนัปัีญ่หาหลกั ควิามต้่องการเร่งด่วินัท่�ชุื้มชื้นัต้่องได้รับควิาม

ช่ื้วิยเหลอ้ ได้แก่ การส่งเสริมด้านัสาธิารณ์สขุึ้ การส่งเสริมด้านั

การศก้ษา และการพฒันัาระบบนั�ำ
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ด็า้นชลประทาน
โครงการฯ  ได้พฒันัาระบบนั�ำ เพ้�อการอปุีโภคบริโภค

และการเกษต่ร โดยสนัับสนัุนัองค์ควิามรู้และวิัสดุอุปีกรณ์์ให้

ชื้าวิบ้านัลงม้อดำเนัินัการเอง ปีระกอบด้วิย ฝ่ายการเกษต่ร

พรอ้มระบบคลองสง่นั�ำ 1 ระบบ ฝ่ายอปุีโภคบรโิภคขึ้นัาดเลก็ 

1 ฝ่าย ระบบนั�ำบาดาลพร้อมเคร้�องสูบนั�ำ 3 ระบบ ระบบท่อ

ส่งนั�ำ 2 ระบบ ควิามยาวิรวิม 7,100 เมต่ร และถึังกักเก็บนั�ำ 

2 ถึัง ควิามจุรวิม 9 ลบ.ม. ม่ผู้รับปีระโยชื้นั์รวิม 1,323 คนั 

และพ้�นัท่�เกษต่รท่�ได้รับปีระโยชื้นั์ 110 ไร่ พร้อมผลักดันัการ

จดัต่ั�งกองทุนัและวิางกฎระเบย่บในัการบริหารจดัการระบบนั�ำ

โดยชื้มุชื้นัเพ้�อใหเ้กดิควิามยั�งยน้ัในัการใชื้แ้ละรกัษาทรพัยากร

ด็า้นปศสัุตว์ี
โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมเด็กเล่�ยงไก่ เพ้�อส่งเสริมให้

เยาวิชื้นัเร่ยนัรู้วิิธ่ิการดแูลรกัษาสตั่วิเ์ล่�ยงในัครวัิเร้อนั มเ่ดก็เขึ้า้

รว่ิมกิจกรรมจำนัวินั 24 คนั มผู่ผ่้านัเกณ์ฑ์ท์่�สามารถึลดอัต่รา

การต่ายไก่ให้ต่�ำกวิ่าร้อยละ 20 จำนัวินั 9 คนั คิดเปี็นัร้อยละ  

37.5 ขึ้องเด็กท่�เขึ้้าร่วิมกิจกรรมทั�งหมด ควิบคู่กับการให้

บริการต่รวิจรักษาสัต่ว์ิเล่�ยงในัชืุ้มชื้นั ม่สัต่ว์ิเล่�ยงท่�ได้รับการ

ต่รวิจรักษาจำนัวินั 243 ต่ัวิ ทั�งยังส่งเสริมการเล่�ยงโคขุึ้นั 

เพ้�อเปี็นัอาช่ื้พเสริมให้แก่เกษต่รกร โดยส่งมอบโคขุึ้นัจำนัวินั 

8 ต่ัวิให้แก่ผู้รับปีระโยชื้นั์ 4 ครัวิเร้อนั รวิมทั�งสนัับสนัุนั 

ต่้นัพันัธิุ์หญ่้าเนัเปีียร์ 47,300 ต่้นัให้เกษต่รกรจำนัวินั 56 คนั 

เพ้�อเปี็นัแหล่งอาหารโภชื้นัาการสูงในัการเล่�ยงสัต่วิ์

ด็า้นเศรษฐกิจำและสังคมประชากร
การสำรวิจข้ึ้อมูลรายกิจกรรมเพ้�อติ่ดต่ามผลการ 

ดำเนัินังานัพบวิ่า การพัฒนัาระบบนั�ำเพ้�อการอุปีโภคบริโภค 

สามารถึลดปีญั่หาการขึ้าดแคลนันั�ำได้เฉล่�ย 1.6 เดอ้นั อย่างไร

กต็่าม หมูบ้่านัท่�ต่ั�งอยูห่่างไกลจากแหล่งนั�ำยังคงปีระสบปัีญ่หา 

มต้่่นัทนุันั�ำน้ัอย และต้่องพ้�งพานั�ำฝ่นัเป็ีนัหลัก การพัฒนัาระบบ 

นั�ำเพ้�อการเกษต่รชื้่วิยเพิ�มผลผลิต่ขึ้้าวิเฉล่�ยร้อยละ 14-19  

รวิมทั�งเพิ�มโอกาสในัการปีลกูพช้ื้หลงันัา เม้�อปี ี2563 เกษต่รกร

ม่รายได้จากการจำหนั่ายพ้ชื้หลังนัาเพิ�มข้ึ้�นัเปี็นัร้อยละ 6.3  

คดิเปีน็ัรายไดร้วิมท่�เพิ�มข้ึ้�นั 2,068,695 บาท อย่างไรกต็่าม รายได้ 

ขึ้องเกษต่รกรลดลงอย่างมากในัปีี 2564 เน้ั�องจากการแพร่

ระบาดขึ้องโรคต่ิดเชื้้�อไวิรัสโคโรนัา 2019 (Covid-19) ทำให้

ม่ขึ้้อจำกัดในัการเขึ้้าถ้ึงต่ลาดและการขึ้นัส่งชื้่วิยเหล้อ ได้แก่ 

การส่งเสริมด้านัสาธิารณ์สุขึ้ การส่งเสริมด้านัการศ้กษา และ

การพัฒนัาระบบนั�ำ
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2. พ้� นที�ทางตอนเหน้อของอำาเภูอท่าขี�เหล็ก รฐัฉานตะวัีนออก

ปัญิหาตั�งตน้

ก่ารืปลกู่พ่ชูเส่พติั้ด
และเปน็ิเส้่นิทางลำาเล่ยง

และค์า้ยาเส่พติั้ด

ขาดองค์ค์์วามูรูื้
ในิก่ารืบรืหิารืจ้็ดก่ารืนิำ�า

อย่างมู่ปรืะสิ่ทธิภิ์าพ

ขาดแค์ลนิยา
และว้ค์ซนีิปอ้งก้่นิโรืค์

ในิปศัสุ้่ตั้ว์

ขาดองค์ค์์วามูรูื้
ด้านิก่ารืเก่ษตั้รื 

ก่ารืแปรืรูืปเพิ�มูมูลูค์า่ 
และตั้ลาดรืองรืบ้

ผิลผิลิตั้

1 3 42
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1. การประเมินการจัำด็การเรยีนการสอนมอนเตสซอรี
 โด็ยใชแ้บบประเมินพัฒนาการสิ�งแวีด็ล้อมใน
 ห้องเรยีน (Developmental Environmental 
 Rating Scale - DERS) และแบบประเมินตนเอง
 ของคร ู(Teacher Appraisal Instrument -TAI)

มลูนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้นัำเคร้�องมอ้การปีระเมินัการเร่ยนั

การสอนัแบบมอนัเต่สซื้อร่ 2 ปีระเภท ได้แก่ แบบปีระเมินัพฒันัา 

การสิ�งแวิดล้อมในัห้องเร่ยนั (DERS) และแบบปีระเมนิัต่นัเองขึ้องครู 

(TAI) ซื้้�งพฒันัาข้ึ้�นัโดยศนูัย์การเร่ยนัมอนัเต่สซื้อร่นัานัาชื้าต่สิำหรบั 

โรงเร่ยนัรฐับาล ปีระเทศสหรฐัอเมรกิา มาปีรบัใช้ื้ให้เหมาะสมกบับรบิทขึ้องโรงเร่ยนัในัอำเภอแม่ฟ้้าหลวิงแบบปีระเมนิัทั�ง 2 ปีระเภท  

ช่ื้วิยให้ครูสามารถึปีระเมินัคุณ์ภาพห้องเร่ยนัขึ้องต่นัเอง รู้จกัการทำงานัขึ้องต่นัเอง และปีระเมินัการเร่ยนัรู้ขึ้องนัักเร่ยนั เพ้�อทำให้เกิด 

การพฒันัาการเร่ยนัการสอนัแบบมอนัเต่สซื้อร่ได้ด้วิยต่นัเอง ทั�งน่ั� ภาพรวิมผลการดำเนันิังานัมอนัเต่สซื้อร่ขึ้องโรงเร่ยนั 34 โรง 

ในัอำเภอแม่ฟ้้าหลวิงอยูใ่นัระดบัเป็ีนัท่�น่ัาพอใจ กล่าวิคอ้ ได้ผลปีระเมนิัปีระเภท DERS ร้อยละ 72 และผลปีระเมนิัปีระเภท TAI ร้อยละ 69

2. การจัำด็การเรยีนรูโ้ด็ยใชโ้ครงงานเปน็ฐาน 
 (Project-based Learning - PBL)

มลูนัธิิิแมฟ่้า้หลวิงฯ สง่เสริมการพฒันัารปูีแบบการจดัการ 

เร่ยนัรู้ขึ้องนัักเร่ยนัด้วิยกระบวินัการ PBL เพ้�อพัฒนัาสมรรถึนัะนัักเร่ยนั 

ทั�ง 7 ดา้นั ได้แก ่การสบ้ค้นั การส้�อสาร การคิดวิเิคราะห์ การวิางแผนั 

ในัการทำงานั การทำงานัเปีน็ัทม่ รวิมถึง้การแกป้ีญั่หาในัการทำงานั 

อย่างต่่อเน้ั�อง แต่่เน้ั�องด้วิยสถึานัการณ์์แพร่ระบาดขึ้องเช้ื้�อไวิรัสโคโรนัา 

2019 (COVID-19) จง้ปีรับการอบรมพัฒนัาครู การนิัเทศก์สงัเกต่ 

การณ์์สอนัในัชัื้�นัเร่ยนั และการสัมมนัาแลกเปีล่�ยนัเร่ยนัรู้ขึ้องกลุม่ 

โรงเร่ยนัในัพ้�นัท่�ดอยต่งุ เปีน็ักระบวินัการผ่านัระบบออนัไลน์ัต่ลอดปี ีโดยยังคงรักษาคุณ์ภาพขึ้องปีฏิสมัพนััธิก์ารแลกเปีล่�ยนัเร่ยนัรู้  

การแสดงควิามคดิเหน็ั ผา่นั Zoom Break-out Rooms ชื้อ่งทาง Chat และต่อบคำถึามหร้อบนััทก้ข้ึ้อมลูแบบทนััทท่นััใด (Real Time)  

ผ่านั Google Shared Drive และพัฒนัาระบบสารสนัเทศสำหรบัจดัเกบ็ข้ึ้อมลูแผนัการจดัการเร่ยนัรู้ขึ้องทกุโรงเร่ยนัในั Google Drive

การปีระเมินัสมรรถึนัะทั�ง 7 ด้านัขึ้องนัักเร่ยนัในัพ้�นัท่�โครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ ในัปีี 2564 พบวิ่า นัักเร่ยนัชื้่วิงชื้ั�นัท่� 1 

(ปี.1-ปี.3) ร้อยละ 78 จากจำนัวินันัักเร่ยนัทั�งหมด 351 คนั และนัักเร่ยนัชื้่วิงชื้ั�นัท่� 2 (ปี.4-ปี.6) ร้อยละ 87 จากจำนัวินันัักเร่ยนั

ทั�งหมด 299 คนั ม่พัฒนัาการต่ามเปี้าหมาย ขึ้ณ์ะท่�ในัชื้่วิงชื้ั�นัท่� 1 อ่กร้อยละ 22 ต่้องได้รับควิามชื้่วิยเหล้อในัด้านัทักษะ 

การคิดวิิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และแก้ปีัญ่หา ในัชื้่วิงชื้ั�นัท่� 2 อ่กร้อยละ 13 ต่้องได้รับควิามชื้่วิยเหล้อในัด้านัทักษะการ

วิิพากษ์ การคิดวิิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และแก้ปีัญ่หา

การสรา้งผูู้้นำารุน่ใหม่
การศึกษาในห้องเรยีน
การด็ำาเนินงานพัฒนาการศึกษา

ปีีการศ้กษา 2564 โรงเร่ยนัในัอำเภอแม่ฟ้้าหลวิงจัดอบรมพัฒนัาครูผู้สอนัระดับชื้ั�นัอนัุบาล ต่ามหลักการจัดการเร่ยนั

การสอนัมอนัเต่สซื้อร่ท่�เนัน้ัผูเ้ร่ยนัเปีน็ัศูนัย์กลาง โดยนัำหลักสตู่รจากศนูัย์การเร่ยนัมอนัเต่สซื้อร่นัานัาชื้าต่สิำหรับโรงเร่ยนัรัฐบาล

ปีระเทศสหรัฐอเมริกามาปีรับใชื้้ให้เหมาะสมกับบริบทขึ้องโรงเร่ยนัในัพ้�นัท่� การจัดการเร่ยนัการสอนัในัปีี 2564 ปีระกอบด้วิย

ผู้ลประเมิน PBL ปี 2564

ชว่ีงชั�นที� 1 (ป.1-ป.3) ชว่ีงชั�นที� 2 (ป.4-ป.6)

ผู้า่นเกณฑ์์ 78% ผู้า่นเกณฑ์์ 87% 

ปรบัปรงุบางส่วีน 
22%

ปรบัปรงุบางส่วีน 
13%
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ครผููส้อนั PBL ยงัให้ควิามสำคัญ่กบัการใช้ื้คำถึามปีลายเปิีดเพ้�อกระตุ่น้ัทกัษะการคดิ และส่งเสริมให้ผูเ้ร่ยนัสร้างผลงานัได้

หลากหลายรปูีแบบ เช่ื้นั การทำหนัังสอ้เล่มเลก็ หนัังสอ้ Pop-Up การแสดงบทบาทสมมต่ ิการปีระดษิฐ์ขึ้องเล่นั และสิ�งขึ้องต่่าง ๆ   

จากวิสัดเุหลอ้ใช้ื้ การจดัทำป้ีายคำขึ้วิญั่รณ์รงค์ การสมัภาษณ์์คนัในัชื้มุชื้นั การใช้ื้เทคโนัโลยจ่ดัทำวิด่ทิศัน์ั เป็ีนัต้่นั พร้อมเผยแพร่ผลงานั 

โครงงานั PBL ในักลุม่ PLC ขึ้องครแูละบคุลากรทางการศก้ษาพ้�นัท่�โครงการพฒันัาดอยต่งุฯ เพ้�อให้เกดิการแลกเปีล่�ยนัเร่ยนัรู้ 

เก่�ยวิกับกิจกรรมและผลงานัขึ้องนัักเร่ยนั

3. การพัฒนาภูาษาไทยสำาหรบัเด็็กที�ไม่ใชภู้าษาไทย
 เปน็ภูาษาแม่ ระดั็บชั�นประถมศึกษาปีที� 1-3 ในพ้� นที�
 โครงการพัฒนาด็อยตงุฯ และอำาเภูอแม่ฟ้า้หลวีง 

ในัปีี 2564 มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ร่วิมกับสำนัักเขึ้ต่พ้�นัท่�

การศก้ษาปีระถึมศก้ษาเช่ื้ยงราย เขึ้ต่ 3 พฒันัาครผููส้อนัระดับชัื้�นั

ปีระถึมศก้ษาปีีท่� 1-3 จำนัวินั 18 คนั ให้มค่วิามรู้ควิามชื้ำนัาญ่

ด้านัเทคนิัคการสอนั สามารถึให้คำปีร้กษา เป็ีนัวิทิยากร และการ

นัเิทศก์ระดับโรงเร่ยนั หร้อศูนัย์พฒันัาภาษาไทยได้ โดยจดัทำคูม่อ้ 

“การพัฒนัาการเร่ยนัการสอนัภาษาไทยด้วิยกระบวินัการการจัดการ

เร่ยนัรู้แบบทม่ (Team-based Learning - TBL)” พร้อมคลปิีต่วัิอย่างการจดักจิกรรมการเร่ยนัรู้ในัแต่่ละขัึ้�นั ควิบคูไ่ปีกบัการจดัทำ 

แบบปีระเมินัสมรรถึนัะ “การพัฒนัาการเร่ยนัการสอนัภาษาไทยด้วิยกระบวินัการ TBL” ขึ้องครูผูส้อนั สำหรับใช้ื้ในัการนิัเทศก์

ภายในัและการปีระเมนิัต่นัเอง 

นัอกจากน่ั� มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้ดำเนันิัการร่วิมกบัโรงเร่ยนันัานัาชื้าต่เิซื้นัต์่ แอนัดรว์ูิส กรงุเทพฯ จดัการอบรมเชื้งิปีฏบิตั่ิ 

การออนัไลน์ัและการนัิเทศก์ทางไกล เพ้�อพัฒนัาครูปีระถึมศ้กษาต่อนัต้่นัด้านัการช่ื้วิยเหล้อนัักเร่ยนัเร้�องการอ่านั-เข่ึ้ยนั 

ภาษาไทยเบ้�องต้่นัเป็ีนัรายบคุคล และการสอนัภาษาไทยโดยใช้ื้วิธ่ิิการจดัการเร่ยนัการสอนัท่�ต่อบสนัองควิามต้่องการท่�หลากหลาย

ขึ้องนัักเร่ยนั (Differentiated Instruction - DI) 

4. การจัำด็การเรยีนรูด้็า้นการอา่นภูาษาไทยในชั�น
 ประถมศึกษาปีที� 4-6

มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ และสถึาบันัภาษาไทยสิรินัธิร 

จฬุาลงกรณ์์มหาวิทิยาลัย ร่วิมกนััจดั “โครงการอบรมครูเพ้�อสร้าง

บทเร่ยนัเสรมิการอ่านัสำหรบันัักเร่ยนัระดบัปีระถึมศก้ษาต่อนัปีลาย” 

ผ่านัระบบการปีระชื้มุออนัไลน์ั ช่ื้วิยให้ครใูนัโครงการสามารถึจดัทำ

ชื้ดุฝึ่กอ่านัท่�มค่วิามเหมาะสมกบันัักเร่ยนัระดบัชัื้�นัปีระถึมศก้ษาต่อนั

ปีลาย และสอดคล้องกบัควิามสนัใจขึ้องนัักเร่ยนัและบรบิทชื้มุชื้นั

5. บรูณาการเทคโนโลยีในส้�อการเรยีนการสอน
ครผููส้อนัมก่ารบูรณ์าการเทคโนัโลยใ่นัส้�อการเร่ยนัการสอนั 

ปีระเภทต่่าง ๆ  เช่ื้นั การใช้ื้แว่ินัเสมอ้นัจริง (VR) และส้�อ 360 องศา  

ปีระกอบการเร่ยนัรู้ในัรายวิชิื้าวิทิยาศาสต่ร์ สงัคมศก้ษา และภาษา 

องักฤษ การเช้ื้�อมโยงส้�อมลัติ่มเ่ดย่ต่่าง ๆ นัำเสนัอผ่านัจออจัฉรยิะ 

(Smart Board) ปีรบัรปูีแบบการเร่ยนัเป็ีนั Interactive ฝึ่กการโต้่ต่อบ 

ฝึ่กให้นัักเร่ยนัสบ้ค้นัข้ึ้อมูลโดยใช้ื้แท็บเลต็่และคอมพวิิเต่อร์พกพาเพ้�อ

ร่วิมอภปิีรายในัชัื้�นัเร่ยนั และยังมก่ารเสริมส้�อต่่าง ๆ จากเวิบ็ไซื้ต์่ทรู

ปีลกูปัีญ่ญ่าในัวิชิื้าท่�ขึ้าดแคลนับุคลากรครู 

นัอกจากน่ั� มลูนัธิิแิม่ฟ้้าหลวิงฯ ยงัจัดกจิกรรมเพ้�อบ่มเพาะและสร้างเคร้อข่ึ้ายนัักศก้ษาทนุั ได้แก่ กจิกรรมปีฐมนิัเทศ 

กจิกรรมพฒันัาศกัยภาพระหว่ิางเร่ยนั กจิกรรมเท่�ยวิบ้านัเพ้�อนั กจิกรรมเย่�ยมเยย่นัเพ้�อให้คำปีร้กษาและให้กำลงัใจ รวิมทั�งให้ควิาม

รู้และเทคนัคิการเร่ยนัผ่านัช่ื้องทางออนัไลน์ัและบัญ่ช่ื้เฟ้ซื้บุก๊ ยงัมก่ารจดักิจกรรมแนัะแนัวิการเร่ยนัต่่อและให้คำปีร้กษากบัเยาวิชื้นั

ทั�วิไปีท่�สนัใจ เพ้�อช่ื้วิยให้เยาวิชื้นัวิางแผนัการเร่ยนัสูอ่าชื้พ่ท่�ใฝ่่ฝั่นัได้
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1. พ้� นที�การเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคส์ำาหรบัเด็็กและ
 เยาวีชน (ศนูย์เด็็กใฝ่ีดี็)         

ศนูัย์เดก็ใฝ่่ดจ่ดัตั่�งข้ึ้�นัให้เป็ีนัพ้�นัท่�สำหรับบ่มเพาะพลเมอ้งด ่ 

เพ้�อสานัต่่อคุณุ์ภาพช่ื้วิติ่ท่�ดอ่ย่างยั�งยน้ัในัพ้�นัท่�โครงการพฒันัาดอยต่งุฯ  

ศนูัย์เด็กใฝ่่ดไ่ด้จดัหลักสูต่รอาชื้พ่และเสริมสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์

ยามว่ิาง ด้วิยการเช้ื้�อมโยงควิามสนัใจและควิามชื้อบขึ้องผูเ้ร่ยนัให้

สอดคล้องกับศกัยภาพขึ้องพ้�นัท่�ดอยต่งุ เพ้�อให้เยาวิชื้นัมส่ิ�งยด้เหน่ั�ยวิ 

จติ่ใจ ไม่ไขึ้ว้ิเขึ้วิไปีกับสิ�งยั�วิยุ พร้อมทั�งฝึ่กทกัษะควิามเป็ีนัผูน้ัำและ

การบริหารจดัการ 

ปัีจจบุนััศนูัย์เดก็ใฝ่่ดม่ส่มาชิื้กทั�งหมด 1,383 คนั โดยสมาชื้กิ 110 คนั หร้อ ร้อยละ 8 ใช้ื้บรกิารอย่างต่่อเน้ั�อง นัอกจากน่ั�  

ยงัพฒันัาหลกัสตู่รอาช่ื้พต่ามภมูสิงัคมและควิามสนัใจขึ้องเยาวิชื้นัรวิมทั�งสิ�นั 10 หลกัสูตู่ร ได้แก่ นัักจดัเล่�ยง นัักทำขึ้นัมไทย ช่ื้างภาพใฝ่่ด่  

นัักออกแบบและต่ดัเยบ็เส้�อผ้า นักัสำรวิจป่ีา นัักเพาะเล่�ยงแคคต่สั นัักสิ�งแวิดล้อม ธินัาคารใฝ่่ด ่ต่ำรวิจใฝ่่ด ่และหน่ัวิยแพทย์ฉกุเฉนิั 

รวิมถึง้จดัต่ั�งชื้มรมจากควิามสนัใจขึ้องเยาวิชื้นัในัพ้�นัท่�จำนัวินั 8 ชื้มรม ได้แก่ ชื้มรมเต้่นั ชื้มรมดนัต่ร่บานัช้ื้�นั ชื้มรมมัคคุเทศก์ ชื้มรม 

จเูน่ัยร์เชื้ฟ้ ชื้มรมใฝ่่ดค่าเฟ่้ ชื้มรมคราฟ้ท์ ชื้มรมฟ้ตุ่บอล และชื้มรมถ่ึายภาพ รวิมสมาชื้กิ 86 คนั ซื้้�งทั�งหมดได้รบัการพฒันัาทกัษะ 

อย่างต่่อเน้ั�องต่ลอดปีี และทดลองปีฏบิตั่งิานัจรงิในังานัสส่นััแห่งดอยต่งุ รวิมถึง้เวิทป่ีระกวิดและเวิทแ่สดงต่่าง ๆ  ในัจงัหวิดัเช่ื้ยงราย

ในัปีี 2564 เน้ั�องด้วิยสถึานัการณ์์การแพร่ระบาดขึ้องเช้ื้�อไวิรสัโคโรนัา 2019 (COVID-19) ศนูัย์เดก็ใฝ่่ดไ่ด้จัด “กจิกรรม 

อยูบ้่านักส็นักุได้” โดยเจ้าหน้ัาท่�ศนูัย์ส่งกล่องอปุีกรณ์์และคูม่อ้ทำกจิกรรมให้กบัผูส้นัใจท่�ลงทะเบย่นัผ่านัช่ื้องทางบญั่ช่ื้เฟ้ซื้บุก๊ เพ้�อร่วิม 

ทำกิจกรรมไปีกบัเจ้าหน้ัาท่�ผ่านัช่ื้องทางเฟ้ซื้บุก๊ไลฟ์้ หร้อวิดิโ่อคอลทกุวินััเสาร์  

2. ทนุการศึกษา
ในัปีีการศ้กษา 2564 นัักเร่ยนัท่�ได้รับทุนัการศ้กษาจาก

มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ สำเรจ็การศก้ษา 22 คนั และมลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ  

ได้ปีระชื้าสัมพันัธ์ิ แนัะแนัวิการศ้กษา และคัดเล้อกเยาวิชื้นัท่�ม่

ศกัยภาพเพิ�มอก่ 20 คนัเพ้�อเข้ึ้ารบัทนุัการศก้ษาต่่อ แบ่งเป็ีนัระดับ

มธัิยมศก้ษา 1 คนั และระดับปีรญิ่ญ่าต่ร่ 19 คนั ปีระกอบด้วิย 

โรงเร่ยนัแม่จนััวิทิยาคม 1 คนั มหาวิทิยาลยัราชื้ภฏัเช่ื้ยงราย 9 คนั 

มหาวิทิยาลยัแม่โจ้ 5 คนั มหาวิิทยาลยัแม่ฟ้้าหลวิง 2 คนั วิทิยาลยั

อาช่ื้วิศก้ษาเช่ื้ยงราย 2 คนั และวิทิยาลยัเทคนัคิเช่ื้ยงราย 1 คนั 

6. การเสรมิสรา้งพัฒนาการงานพ้�นฐานทักษะอาชพี
ในัปีีน่ั� มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้ทบทวินั ปีรบัปีรงุ และพฒันัา

หลกัสตู่รวิิชื้าช่ื้พเพิ�มเต่มิในั 3 กลุ่มอาช่ื้พ ได้แก่ กลุม่สาขึ้างานัเกษต่ร 

กลุม่สาขึ้างานัอาหาร และกลุม่งานัปีระดษิฐ์ และได้จดัปีระชื้มุเชิื้ง

ปีฏบิตั่กิารร่วิมกบัผูเ้ช่ื้�ยวิชื้าญ่ในัแต่่ละกลุม่สาขึ้าอาชื้พ่ เพ้�อพฒันัา

หลกัสตู่รในัส่วินัขึ้องการวิางรากฐานัอาช่ื้พ และแนัวิทางการจดัการ

เร่ยนัรู้ท่�เหมาะสม และนัำมาบรูณ์าการร่วิมกบัการเร่ยนัการสอนัแบบ 

Project-Based Learning โดยใช้ื้แหล่งเร่ยนัรู้ขึ้องโครงการพฒันัา

ดอยต่งุฯ เป็ีนัแหล่งศก้ษาและฝึ่กปีฏิบตั่งิานัอาช่ื้พ ทำให้นัักเร่ยนั

มโ่อกาสเร่ยนัรู้จากผู้เช่ื้�ยวิชื้าญ่ภายนัอกในัด้านัการออกแบบผลิต่ภัณ์ฑ์์ พฒันัาคุณ์ภาพผลิต่ภัณ์ฑ์์ การออกแบบโลโก้ผลติ่ภัณ์ฑ์์  

การจำหน่ัายสินัค้าผ่านัทางออนัไลน์ั รวิมถ้ึงการทำบญั่ช่ื้รายรบั - รายจ่าย ต้่นัทนุั - กำไร

การเรยีนรูน้อกห้องเรยีน
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กรงุเทพฯ

ปีี 2564 ส่วินังานัมหาวิิทยาลัยท่�ม่ช่ื้วิิต่ได้จัดหลักสูต่รอบรม และเปีิดโอกาสให้ผู้ท่�สนัใจร่วิมศ้กษาดูงานั ณ์ พ้�นัท่� 

โครงการต่่าง ๆ ขึ้องมูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ต่ลอดจนัร่วิมกับพันัธิมิต่รจัดหลักสูต่รอบรมนัอกพ้�นัท่�เพ้�อเผยแพร่การพัฒนัา 

ต่ามต่ำราแม่ฟ้้าหลวิงในัวิงกวิ้าง รวิมทั�งสิ�นั 135 คณ์ะ จำนัวินั 5,982 คนั แบ่งเปี็นัคณ์ะในัปีระเทศ 131 คณ์ะ และคณ์ะจาก

ต่่างปีระเทศ 4 คณ์ะ ม่รายละเอ่ยด ดังนั่�

เน้ั�องจากสถึานัการณ์์การแพร่ระบาดขึ้องเช้ื้�อไวิรสัโคโรนัา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณ์ะผูเ้ย่�ยมชื้มและศก้ษาดงูานั 

ลดลงจากปีีท่�ผ่านัมา จง้ได้ปีรับรปูีแบบเป็ีนัการบรรยายออนัไลน์ั และบรรยายนัอกสถึานัท่�แทนัการจดัการศก้ษาดงูานัในัพ้�นัท่�

ในัปีี 2564 ส่วินังานัมหาวิทิยาลัยท่�มช่่ื้วิติ่ได้พฒันัา https://changeagent.maefahluang.org เพ้�อเป็ีนัพ้�นัท่�แลกเปีล่�ยนั

เร่ยนัรู้ออนัไลน์ัสำหรบัผูท่้�สนัใจศก้ษาดูงานัด้านัการพฒันัาทางเลอ้กในัการดำรงช่ื้วิติ่ท่�ยั�งยน้ั พร้อมจัดหลกัสตู่รออนัไลน์ัเพ้�อขึ้ยาย

ช่ื้องทางเผยแพร่องค์ควิามรู้ด้านัการพัฒนัา ต่ลอดจนัพัฒนัาหลักสูต่รศก้ษาดูงานัท่�หลากหลายเพ้�อรองรับกลุม่เป้ีาหมายท่�ให้ควิาม

สนัใจในัด้านัการพฒันัาอย่างยั�งย้นั

135 คณะ
(5,982 คน)

แผู้นภูาพที� 1

ส้่ดส่่วนิปรืะเภ์ทค์ณะศักึ่ษาดงูานิในิป ี2564

2 คณะ
(39 คน)

2 คณะ
(167 คน)

37 คณะ (2,468 คน)

3 คณะ (30 คน)

5 คณะ (93 คน)

9 คณะ
(59 คน)

9 คณะ
(103 คน)

9 คณะ (261 คน)

19 คณะ (676 คน)

5 คณะ (77 คน)

35 คณะ (2,009 คน)

หน่วียงานรฐั

หน่วียงาน
ภูายใน

สถาบัน
การฝึีกอบรม

สถาบันการศึกษา

องคก์รระหว่ีางประเทศ

รฐัวิีสาหกิจำ

องคก์รปกครองส่วีนท้องถิ�น

ส้�อมวีลชน

บรษัิทเอกชน

บคุคล

มูลนิธิ/ิ
องคก์รไม่แสวีงหากำาไร/

องคก์รมหาชน

มหาวิีทยาลัยที�มีชีวิีต

แผู้นภูาพที� 2

ส้่ดส่่วนิก่ารืรืบ้รืองค์ณะศักึ่ษาดงูานิ
ในิพ่�นิท่�โค์รืงก่ารืพ้ฒนิาตั้่างๆ 
ตั้ลอดป ี2564

56%

4%
1%

6%1%
32%

ด็อยตงุ

บรรยายออนไลน์
บรรยายนอกสถานที�

ศึกษาด็งูาน
มากกว่ีา 1 พ้� นที� 

รอ้ยใจำรกัษ์
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1. วิทิยากรขึ้องมลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ บรรยายถ่ึายทอดเร้�องราวิพระราชื้ปีระวิตั่ิ 
 และพระราชื้กรณ่์ยกิจด้านัการพัฒนัาขึ้องสมเด็จพระศร่นัครินัทรา 

 บรมราชื้ชื้นัน่ัให้กับนัักเร่ยนัโรงเร่ยนับ่กริม จังหวิัดสระแก้วิ เม้�อวิันัท่� 

 3 ตุ่ลาคม 2563

2. ผู้เข้ึ้าร่วิมโครงการเพิ�มสมรรถึนัะด้านัการบริหารและจัดการพลังงานั 

 ครบวิงจรในัชืุ้มชื้นัและเคร้อข่ึ้ายพลังงานัชืุ้มชื้นั จากอำเภอแม่สรวิย  

 จังหวิัดเช่ื้ยงราย ศ้กษาดูงานัด้านัการจัดการพลังงานัและสิ�งแวิดล้อม  

 โครงการพัฒนัาดอยต่งุฯ เม้�อวินััท่� 25 กุมภาพนััธ์ิ 2564 

3. นัักศ้กษาคณ์ะสังคมสงเคราะห์ศาสต่ร์ มหาวิิทยาลัยธิรรมศาสต่ร์ 

 ศก้ษาดงูานัออนัไลน์ัด้านัการพฒันัาท่�ยั�งยน้ัและสขุึ้ภาวิะชื้มุชื้นั เม้�อวินััท่�  

 23 และ 30 เมษายนั 2564 

4. คณ์ะอธิิบดอั่ยการและอัยการจังหวิดั เข้ึ้าศก้ษาดูงานัท่�โครงการพัฒนัา 

 ดอยต่งุฯ และร่วิมพูดคยุแลกเปีล่�ยนัมมุมองกบัชื้าวิบ้านั เหล่าอาสาทำด่  

 ท่�โครงการร้อยใจรักษ์ เม้�อวินััท่� 18 - 19 ธินััวิาคม 2563 

5. ผู้บริหารและเจ้าหน้ัาท่�บริษัท Mitsui ศ้กษาดูงานัโครงการพัฒนัา 

 ดอยต่งุฯ และโครงการร้อยใจรักษ์ ร่วิมทำกจิกรรมกับชื้มุชื้นั ระหว่ิางวัินัท่�  

 26 - 28 พฤศจกิายนั 2563

6. นัักบริหารยุทธิศาสต่ร์การป้ีองกันัและปีราบปีรามยาเสพติ่ดระดับสูง  

 (นับส.ปีปีส.) รุ่นัท่� 2 ลงพ้�นัท่�ศ้กษาดูงานัโครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ  

 และโครงการร้อยใจรักษ์ ระหว่ิางวินััท่� 3 - 4 ธัินัวิาคม 2563

7. คณ์ะผูบ้ริหารและเจ้าหน้ัาท่�จากการไฟ้ฟ้้าฝ่่ายผลิต่แห่งปีระเทศไทย (กฟ้ผ.)  

 ศ้กษาดูงานัโครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ ด้านัการพัฒนัาอย่างยั�งย้นัและ 

 การบรหิารจดัการโครงการอย่างต่่อเน้ั�องต่ั�งแต่่ปีี 2559 - ปัีจจบุนัั 
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หอฝ่ี�น อทุยานสามเหลี�ยมทองคำา
โครงการตน้แบบ

หอฝ่ิ�นั อุทยานัสามเหล่�ยมทองคำเปี็นัแหล่งเร่ยนัรู้เร้�องปีระวิัต่ิศาสต่ร์ขึ้องฝ่ิ�นั พ้ชื้เสพต่ิดท่�ม่อายุยาวินัานักวิ่า 5,000 ปีี  

เพ้�อให้ปีระชื้าชื้นัทั�วิไปีต่ระหนัักถึ้งโทษขึ้องยาเสพต่ิด ทั�งจากการเสพและการขึ้าย ซื้้�งส่งผลกระทบต่่อบุคคลและสังคมเปี็นั 

วิงกว้ิาง โดยนัำเสนัอผา่นันัทิรรศการรปูีแบบส้�อผสมท่�ทนััสมยั สรา้งควิามนัา่สนัใจใหผู้เ้ข้ึ้าชื้มเกดิการเร่ยนัรู้อยา่งมป่ีระสทิธิภิาพ  

พร้อมปีลูกจิต่สำน้ักให้ปีระชื้าชื้นั โดยเฉพาะเยาวิชื้นัให้ห่างไกลจากยาเสพติ่ด อันัเปี็นัการแก้ปีัญ่หายาเสพติ่ดด้านัอุปีสงค์ 

(Demand) หร้อการลดควิามต่้องการยาเสพต่ิด ควิบคู่ไปีกับการดำเนัินัโครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ ซื้้�งแก้ปีัญ่หายาเสพต่ิดด้านั

อุปีทานั (Supply) หร้อการลดปีัจจัยท่�ทำให้เกิดการผลิต่ การขึ้นัส่ง และการขึ้ายยาเสพต่ิด

ควีามเปน็มา

ข้อมูลพ้� นฐาน

ระยะเวีลาด็ำาเนินโครงการ
2548 - ปจั็จุ็บ้นิ

พ้� นที�โครงการ
บ้านิส่บรืวก่ อำาเภ์อเชูยีงแส่นิ จ้็งหว้ดเชูยีงรืาย 
พ่�นิท่� 140 ไรื่

ผูู้ร้บัประโยชน์
9,496 ค์นิ/ปี
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728 คน

เด็็กและเยาวีชนอาย ุ
9-15 ปี

รวีม
2,114

คน

1,386 คน

เด็็กและเยาวีชนอาย ุ
9-18 ปี

เชียงใหม่
เชียงราย

โครงการพัฒนาเด็็กและเยาวีชนเสรมิสรา้งเครอืข่ายปอ้งกันยาเสพติด็ 

โครงการฯ  ดำเนัินังานัจัดค่ายเพ้�อสร้างภูมิคุ้มกันัให้เด็กและเยาวิชื้นักลุ่มเปี้าหมาย เพ้�อสร้างควิามเขึ้้าใจถึ้งโทษและ 

ผลกระทบอนััเกดิจากยาเสพต่ดิอยา่งต่อ่เน้ั�อง ในัปี ี2564 มเ่ดก็และเยาวิชื้นัเข้ึ้าร่วิมโครงการจำนัวินั 2,114 คนั แบ่งเปีน็ัเด็กและ

เยาวิชื้นัอายุ 9-18 ปีใีนัจังหวิดัเช่ื้ยงราย ผา่นัการอบรมค่ายระยะสั�นั 31 คา่ย จำนัวินั 1,386 คนั และเด็กและเยาวิชื้นัอายุ 9-15 ปีี  

ในัพ้�นัท่�โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวิัดเชื้่ยงใหม่ เขึ้้ารับการอบรมหลักสูต่รต่่อเนั้�องต่ลอดทั�งปีี จำนัวินั 728 คนั

นัอกจากน่ั� โครงการฯ  ยงัไดพ้ฒันัาส้�อการเร่ยนัรู้และเคร้�องมอ้การสง่ต่อ่ควิามรู้ปีระเภทต่่าง ๆ  ท่�เหมาะสมกบัเดก็และ

เยาวิชื้นั เพ้�อใหก้ลุม่เปีา้หมายไดท้บทวินัควิามรู้เก่�ยวิกบัผลกระทบขึ้องสิ�งเสพต่ดิทั�งต่่อต่วัิเองและคนัรอบขึ้า้ง และใชื้ท้กัษะการ

ปีฏิเสธิเพ้�อให้ต่ัวิเองออกห่างจากสถึานัการณ์์ต่่าง ๆ เหล่านัั�นัได้
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อทุยานศิลปะวัีฒนธิรรมแม่ฟ้า้หลวีง
โครงการตน้แบบ

“อทุยานัศิลปีะวิฒันัธิรรมแม่ฟ้า้หลวิง” หร้อท่�รู้จักกนััในันัาม “ไรแ่มฟ่้า้หลวิง” เดมิเปีน็ัสำนัักงานัขึ้องมลูนัธิิิสง่เสรมิผลผลติ่ 

ชื้าวิเขึ้าไทย ในัพระอปุีถึมัภส์มเดจ็พระศร่นัครนิัทราบรมราชื้ชื้นัน่ั (ช้ื้�อเดมิขึ้องมลูนัธิิิแมฟ่้า้หลวิงฯ) และเปีน็ัสถึานัท่� “ปีลกูคนั” 

โดยเปี็นัท่�พักอาศัยขึ้องเยาวิชื้นัชื้าวิไทยภูเขึ้าท่�ได้รับพระราชื้ทานัทุนัการศ้กษา และม่โอกาสเขึ้้ามาศ้กษาในัจังหวิัดเช่ื้ยงราย 

พร้อมเร่ยนัรู้ทักษะการใชื้้ชื้่วิิต่ร่วิมกับผู้อ้�นั ต่่อมาได้พัฒนัาเปี็นัศูนัย์กลางด้านัศิลปีวิัฒนัธิรรมล้านันัา รวิบรวิมควิามรู้และเก็บ

รักษางานัพุทธิศิลปี์โบราณ์ ศิลปีวิัต่ถึุจากไม้สัก โบราณ์วิัต่ถึุอายุกวิ่าศต่วิรรษ ต่ลอดจนัสถึาปีัต่ยกรรมพ้�นัถึิ�นั นัอกจากนั่� ยังม่ 

การจัดนิัทรรศการหมุนัเวิ่ยนัขึ้องศิลปีินัสาขึ้าต่่าง ๆ อย่างต่่อเน้ั�อง ภายในัปีระกอบด้วิยสถึานัท่�สำคัญ่ ได้แก่ ลานัพระรูปี

สมเด็จพระศร่นัครินัทราบรมราชื้ชื้นันั่ หอคำหลวิง หอคำนั้อย ศาลาแก้วิ และหอแก้วิ ท่ามกลางบรรยากาศสงบร่มร้�นัด้วิย

พันัธิุ์ไม้นั้อยใหญ่่และสระนั�ำ นัับเปี็นัหน้ั�งในัสถึานัท่�ท่องเท่�ยวิสำคัญ่ขึ้องภาคเหน้ัอ ทั�งยังเปี็นัสถึานัท่�ต่้อนัรับอาคันัตุ่กะระดับ

ปีระเทศต่ั�งแต่่อด่ต่จนัปีัจจุบันั

ควีามเปน็มา

ข้อมูลพ้� นฐาน

ระยะเวีลาด็ำาเนินโครงการ
2516 – ปจั็จุ็บ้นิ

พ้� นที�โครงการ
313 หมูู่ 7 บ้านิปา่งิ�ว ตั้ำาบลรือบเว่ยง
อำาเภ์อเมู่องเชูยีงรืาย จ้็งหว้ดเชูยีงรืาย
พ่�นิท่� 150 ไรื่

ผูู้ร้บัประโยชน์
เยาวชูนิท่�ผ่ิานิก่ารือบรืมู 502 ค์นิ 
น้ิก่ท่องเท่�ยวเข้าชูมูในิป ี2564 
รืวมู 2,768 ค์นิ
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อทุยานศิลปะวัีฒนธิรรมแม่ฟ้า้หลวีง

1. พิธิถีวีายขันด็อกแม่ฟ้า้หลวีง
เม้�อวิันัอาทิต่ย์ท่� 18 กรกฎาคม 2564 มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ร่วิมกับจังหวิัดเชื้่ยงรายจัด “พิธิ่ถึวิายขึ้ันัดอกแม่ฟ้้าหลวิง” 

หร้อ “ต่านัหาแม่ฟ้้าหลวิง” ในัภาษาถึิ�นัเพ้�อถึวิายสักการะและน้ัอมรำล้กถ้ึงพระมหากรุณ์าธิิคุณ์ในัวิาระครบ 26 ปีีแห่งการ

สวิรรคต่ขึ้องสมเด็จพระศร่นัครินัทราบรมราชื้ชื้นันั่ โดยม่หนั่วิยงานัราชื้การ เอกชื้นั และปีระชื้าชื้นัร่วิมถึวิายสักการะโดยจัด

งานัต่ามมาต่รการปี้องกันัการต่ิดเชื้้�อไวิรัสโคโรนัา 2019 (COVID-19) ขึ้องภาครัฐอย่างเขึ้้มงวิด

2. งานนิทรรศการประจำำาปี 2564 
'งานไม้ในสถาปัตยกรรมไทย'

อทุยานัศิลปีะวัิฒนัธิรรมแม่ฟ้้าหลวิง

จัดนัิทรรศการ “งานัไม้ในัสถึาปีัต่ยกรรม

ไทย” ข้ึ้�นัเพ้�อถึา่ยทอดภมูปิีญั่ญ่าทอ้งถึิ�นัดา้นั

งานัไม้ในัสถึาปีัต่ยกรรมขึ้องปีระเทศไทย

เปี็นัระยะเวิลา 1 ปีี เพ้�อเผยแพร่ควิามรู้ 

สร้างควิามเขึ้า้ใจ ชื้วินัใหนั้ักเร่ยนั นัักศก้ษา 

ต่ลอดจนัปีระชื้าชื้นัทั�วิไปี รว่ิมสบ้สานัคุณ์ค่า

ทางวัิฒนัธิรรมขึ้องสถึาปัีต่ยกรรมไทยอันัม่

เอกลักษณ์์ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย

การด็ำาเนินงานในปี 2564
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การปล่อยก๊าซเรอืนกระจำก
รายงานพิเศษ

1. เปา้หมายและตัวีชี�วัีด็การลด็ก๊าซเรอืนกระจำกที�เกี�ยวีข้องกับการด็ำาเนินธิรุกิจำ และการบรหิารจัำด็การ
 เพ้� อลด็ภูาวีะโลกรอ้นและการเปลี�ยนแปลงสภูาพภููมิอากาศ

มลูนิัธิิแมฟ่้า้หลวิงฯ เก็บขึ้อ้มูลปีรมิาณ์การปีล่อยกา๊ซื้เร้อนักระจกขึ้ององคก์ร หร้อ Carbon Footprint of Organization  

(CFO) ในั 3 ขึ้อบเขึ้ต่การดำเนัินังานั ได้แก่ 1. การปีล่อยทางต่รง เชื้่นั การใชื้้เชื้้�อเพลิงในัการผลิต่ และการใชื้้ปีุ�ย 2. การปีล่อย 

ทางออ้มจากการใชื้พ้ลังงานั เชื้น่ั การใชื้ไ้ฟ้ฟ้า้ 3. การปีลอ่ยทางออ้มอ้�นั ๆ  เชื้น่ั การโดยสารเคร้�องบนิั การใชื้น้ั�ำปีระปีา และการ 

เกิดขึ้ยะ เพ้�อปีระเมินัผลกระทบทางสิ�งแวิดล้อมจากการดำเนัินังานัขึ้องมูลนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ โดยช่ื้�วัิดจากปีริมาณ์การปีล่อย 

กา๊ซื้เร้อนักระจก (Greenhouse Gas Emissions) ในัหน่ัวิยขึ้องก๊าซื้คาร์บอนัไดออกไซื้ด์เทย่บเท่า (tCO2e) พร้อมเผยข้ึ้อมลูการปีล่อย 

ก๊าซื้เร้อนักระจกขึ้ององค์กรต่่อสาธิารณ์ะ

ขึ้อ้มลูการปีลอ่ยกา๊ซื้เร้อนักระจกขึ้ององคก์รในัปี ี2561-2562 ท่�เพิ�มข้ึ้�นัต่ามลำดบัมาจากการขึ้ยายโครงการพฒันัาขึ้อง

มลูนัธิิแิม่ฟ้า้หลวิงฯ ไปียังพ้�นัท่�ต่า่งๆ แต่ด้่วิยสถึานัการณ์์โควิดิ-19 ท่�จำกัดการเดินัทางและการทำกิจกรรม สง่ผลให้การปีล่อยก๊าซื้ 

เร้อนักระจกลดลง ขึ้ณ์ะท่�ค่าปีระสิทธิิภาพเชื้ิงนัิเวิศขึ้องการใชื้้พลังงานั (Eco-Efficiency) ขึ้องส่วินังานัธิุรกิจม่แนัวิโนั้มเพิ�มขึ้้�นั 

กล่าวิค้อ มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ใชื้้พลังงานัอย่างม่ปีระสิทธิิภาพมากขึ้้�นั เนั้�องจากใชื้้พลังงานันั้อยลงเม้�อเท่ยบกับรายได้ ทั�งนั่� 

มลูนิัธิิแม่ฟ้า้หลวิงฯ ได้ร่วิมรับผิดชื้อบผลกระทบจากการปีลอ่ยก๊าซื้เร้อนักระจกขึ้องงานัสสั่นัแหง่ดอยตุ่งปีระจำปี ี2564 โดยการ

ชื้ดเชื้ยการปีล่อยก๊าซื้เร้อนักระจกเปี็นังานัทั�งหมด จนังานัดังกล่าวิเปี็นักลางทางคาร์บอนั (Carbon Neutral Event)

Emissions
(tCO2e) (Toe)

ปรืมิูาณก่ารืปล่อยก่๊าซเรือืนิก่รืะจ็ก่ขององค์ก์่รื (tCO2e) ก่ารืใชูพ้ล้งงานิส่่วนิงานิธิรุืกิ่จ็

2560 2558

นิำ�ามู้นิเชูื�อเพลิง
แก่๊ส่
ไฟ้ฟ้า้
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2. การลด็การปล่อยก๊าซเรอืนกระจำกภูายในองคก์ร
มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ พัฒนัาแหล่งพลังงานัให้เป็ีนัมิต่รกับ

สิ�งแวิดล้อมอย่างต่่อเน้ั�อง โดยหันัมาใช้ื้พลังงานัหมุนัเวิ่ยนั เช่ื้นั 

พลงังานัแสงอาทติ่ย์ พลงังานัช่ื้วิมวิล ก๊าซื้ช่ื้วิภาพ เป็ีนัต้่นั เพ้�อลด 

การใช้ื้พลังงานัจากเช้ื้�อเพลิงฟ้อสซิื้ลท่�เป็ีนัสาเหตุ่หลักขึ้องสภาวิะ

โลกรวินั (Climate change) ในัปีี 2564 มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ   

ได้พฒันัาระบบผลติ่ก๊าซื้จากถ่ึานัไม้ไผ่ (Gasification) เพ้�อทดแทนั 

การใช้ื้ก๊าซื้หุงต้่มในักระบวินัการผลิต่กระดาษสาและย้อมส ่ 

รวิมถึ้งพัฒนัาระบบแลกเปีล่�ยนัควิามร้อนั (Heat Exchanger)  

ขึ้องเต่าต่ากกระดาษสาให้ใช้ื้พลังงานัอย่างมป่ีระสิทธิิภาพมากข้ึ้�นั

นัอกจากน่ั� ยังม่การติ่ดต่ั�งระบบผลิต่ไฟ้ฟ้้าจากเซื้ลล์แสงอาทิต่ย์ขึ้นัาด 61.56  

กโิลวัิต่ต์่ ณ์ สำนัักงานัมลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ  กรงุเทพฯ ด้วิย การดำเนันิัการเหล่าน่ั�ส่งผลให้สดัส่วินั 

การใช้ื้พลงังานัทางเลอ้กขึ้องมลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ เพิ�มข้ึ้�นัเป็ีนัร้อยละ 9.1 ซื้้�งสอดรบักบั 

เป้ีาหมายขึ้องปีระเทศไทยในัการเพิ�มสดัส่วินัการใช้ื้พลงังานัทดแทนัและพลงังานัทางเลอ้ก

ให้ได้ร้อยละ 30 ในัปีี 2580

มูลนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ต่ระหนัักถ้ึงควิามสำคัญ่ขึ้องทรัพยากรนั�ำบนัพ้�นัท่�ดอยตุ่ง  

จง้ดำเนิันัการต่ดิต่ั�งระบบบำบดันั�ำเสย่ในักระบวินัการแปีรรปูีกาแฟ้ เพ้�อนัำนั�ำกลบัมาใช้ื้ใหม่

ให้ได้มากท่�สดุ ได้ต่ดิต่ั�งระบบบำบดันั�ำเสย่ซื้้�งปีระกอบด้วิย บ่อผลติ่ก๊าซื้ช่ื้วิภาพ และการ

บำบัดนั�ำเสย่โดยใช้ื้เทคโนัโลย ่Membrane ทำให้นั�ำทิ�งจากการแปีรรปูีกาแฟ้มคุ่ณ์สมบัต่ดิ่

กว่ิามาต่รฐานันั�ำทิ�งขึ้องอตุ่สาหกรรม และยงัขึ้ยายผลการดำเนันิังานัสูช่ื้มุชื้นั โดยการต่ดิตั่�ง

ถึงัดกัไขึ้มนััต้่นัแบบให้ชื้มุชื้นัท่�อยูใ่กล้แหล่งนั�ำจำนัวินั 25 หลงัคาเร้อนั เพ้�อลดมลพษิท่�จะ

ไหลลงสูแ่หล่งนั�ำ ปัีจจบุนััมูลนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ สามารถึนัำนั�ำกลับมาใช้ื้ใหม่ได้ถึง้ร้อยละ 3.99 

นัอกจากน่ั� พนัักงานัขึ้องมลูนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ยงัมส่่วินัร่วิมช่ื้วิยการลดก๊าซื้เร้อนั

กระจกผ่านักจิกรรมหลากหลาย เช่ื้นั การอบรมคัดแยกขึ้ยะเพ้�อให้ทกุคนัมส่่วินัร่วิมในั

การลดขึ้ยะสูบ่่อฝั่งกลบ และรณ์รงค์ให้พนัักงานัใช้ื้กล่องข้ึ้าวิและแก้วินั�ำส่วินับคุคลเพ้�อลด

ปีรมิาณ์การใช้ื้บรรจุภณั์ฑ์์แบบใช้ื้แล้วิทิ�ง

3. การชด็เชยการปล่อยก๊าซเรอืนกระจำก
 ขององคก์ร โด็ยการเข้ารว่ีมโครงการลด็ก๊าซ
 เรอืนกระจำกภูาคสมัครใจำตามมาตรฐาน
 ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 
 Reduction Program: T-VER)*

มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ มแ่ผนัจะเป็ีนั “องค์กรท่�เป็ีนักลาง

ทางคาร์บอนั” (Carbon Neutral Organization) ในัปีี 2565 

โดยจะปีระเมนิัการปีล่อยก๊าซื้เร้อนักระจกขึ้ององค์กร และทวินั

สอบปีริมาณ์ก๊าซื้เร้อนักระจกท่�สามารถึกักเก็บได้ในัพ้�นัท่�ป่ีา

ดอยต่งุ จงัหวิดัเช่ื้ยงราย และในัจงัหวัิดน่ัานั ผ่านัการเข้ึ้าร่วิม 

“โครงการลดก๊าซื้เร้อนักระจกภาคสมคัรใจต่ามมาต่รฐานัขึ้อง

ปีระเทศไทย” หร้อ T-VER จดัโดยองค์การบริหารจดัการก๊าซื้

เร้อนักระจก (องค์การมหาชื้นั) ท่�มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้ข้ึ้�นั

ทะเบย่นัโครงการไว้ิเม้�อปีี 2560 และ 2561 โดยจะดำเนันิัการ

ข้ึ้�นัทะเบย่นัโครงการ T-VER ให้กับป่ีาในัพ้�นัท่�โครงการร้อยใจ

รกัษ์ จังหวัิดเช่ื้ยงใหม่ในัลำดบัต่่อไปี

คารบ์อนที�คาด็ว่ีาจำะได็ ้

68,291 ตันคารบ์อนได็ออกไซด็์เทียบเท่าต่อปี

โครงการพัฒนาด็อยตงุฯ

68,291 ไร่

216,252
รวีมพ้� นที�

โครงการ (ไร)่

โครงการรอ้ยใจำรกัษ์

17,144 ไร่
ส่ถัานิะ: ลงพ่�นิท่�ส่ำารืวจ็

ข้อมููลส่ภ์าพแปลง

ส่ถัานิะ: ขอรืบ้รืองก่ารืทวนิส่อบโค์รืงก่ารื

ส่ถัานิะ: ลงพ่�นิท่�ส่ำารืวจ็และ
ขอขึ�นิทะเบ่ยนิโค์รืงก่ารื

โครงการปลูกป่า
สรา้งคนฯ

130,817 ไร่
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การผู้ลักดั็นเชิงนโยบาย 
และการเข้ารว่ีมประชมุสำาคัญิอ้�นๆ 
ในระดั็บนานาชาติ

1. การประชมุกลุ่มผูู้เ้ชี�ยวีชาญิด็า้นการพัฒนาทางเล้อกแบบออนไลน์
มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ร่วิมกบั ปี.ปี.ส. สถึานัเอกอคัรราชื้ทตู่ไทยปีระจำกรงุเวิย่นันัา กระทรวิงการต่่างปีระเทศขึ้องไทย 

องค์กรควิามร่วิมมอ้ระหว่ิางปีระเทศขึ้องเยอรมน่ั (GIZ) โดยโครงการ Global Partnership on Drug Policies and Development 

(GPDPD) รฐับาลสาธิารณ์รัฐเปีร ูและสำนัักงานัว่ิาด้วิยยาเสพต่ดิและอาชื้ญ่ากรรมแห่งสหปีระชื้าชื้าต่ ิ(United Nations Office on 

Drugs and Crime - UNODC) ณ์ กรุงเวิย่นันัา จดัการปีระชื้มุกลุม่ผูเ้ช่ื้�ยวิชื้าญ่ด้านัการพฒันัาทางเลอ้ก (Expert Group Meeting 

on Alternative Development - EGM on AD) มาต่ั�งแต่่ปีี 2556 

ในัปีี 2564 ได้ปีระชื้มุจดัผ่านัระบบออนัไลน์ัในัหวัิข้ึ้อควิามก้าวิหน้ัาล่าสดุ และปีระเดน็ัเจาะลก้ด้านัการพฒันัาทางเลอ้ก 

(Latest Developments and Insights) ระหว่ิางวัินัท่� 15-18 มน่ัาคม 2564 มต่่วัิแทนัรฐับาล ผูเ้ช่ื้�ยวิชื้าญ่ด้านัการพฒันัาทาง

เลอ้ก ผูป้ีฏบิตั่ ิภาคปีระชื้าสงัคม และภาคเอกชื้นั เข้ึ้าร่วิมรวิม 100 บญั่ช่ื้ผูใ้ช้ื้ โดยท่�ปีระชื้มุได้จดัทำข้ึ้อเสนัอท่�หาร้อร่วิมกนััเป็ีนั  

Conference Room Paper เสนัอต่่อท่�ปีระชื้มุคณ์ะกรรมาธิิการยาเสพต่ดิแห่งสหปีระชื้าชื้าต่ ิสมยัท่� 64 (The 64th Session of the 

Commission on Narcotic Drugs - CND) 

ผูแ้ทนัมลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้นัำเสนัอควิามท้าทายขึ้องการดำเนันิัโครงการพัฒนัาทางเลอ้กในัพ้�นัท่�ชื้มุชื้นัเมอ้ง ซื้้�งต้่องใช้ื้

การพฒันัาควิบคูกั่บหลักนัติ่ธิิรรม อก่ทั�งต้่องดำเนันิังานัอย่างองค์รวิม รวิมถ้ึงการร่วิมมอ้กบัภาคเอกชื้นัเพ้�อสร้างรายให้ชื้มุชื้นัในั

ระดบัท่�แข่ึ้งขึ้นัักับการค้ายาเสพติ่ดได้ ยงัต้่องพัฒนัาทางเลอ้กอาช่ื้พ ดแูลสขุึ้ภาพผูค้นัในัชุื้มชื้นั โดยเฉพาะสขุึ้ภาพขึ้องผูใ้ช้ื้ยาเสพ

ต่ดิ พร้อมกนัันัั�นัต้่องรักษาสิ�งแวิดล้อมควิบคูกั่นัไปีด้วิย 

ท่�ปีระชืุ้มยังหาร้อถึ้งทิศทางนัโยบายกัญ่ชื้าทางการแพทย์ถึูกกฎหมาย ซื้้�งเห็นัว่ิาควิรม่แนัวิทางการดำเนัินังานัท่�ย้ด 

ผลปีระโยชื้น์ัขึ้องชุื้มชื้นั และเกษต่รกรรายย่อยเป็ีนัท่�ต่ั�ง ปีระเดน็ัสำคญั่อ้�นั ๆ ท่�หาร้อเพิ�มเต่มิ ได้แก่ การเกบ็ข้ึ้อมลูขึ้องโครงการ 

พัฒนัาทางเล้อกต้่องสะท้อนัให้เห็นัถึ้งการลงทุนั 

ท่�ผู้รับผลปีระโยชื้น์ัจะได้รับอย่างแท้จริง และใช้ื้ต่ัวิ 

ช่ื้�วิัดควิามสำเร็จท่�ย้ดคนัเป็ีนัศูนัย์กลาง ทั� งน่ั�  

การระบาดขึ้องเช้ื้�อไวิรัสโคโรนัา 2019 (COVID-19) 

ส่งผลกระทบต่่อการดำเ นิันัโครงการพัฒนัา 

โดยเฉพาะข้ึ้อจำกัดด้านัการเดนิัทาง ท่�ทำให้ผูเ้ชื้่�ยวิชื้าญ่

ต่่างปีระเทศไม่สามารถึเข้ึ้าปีฏิบัติ่งานัในัพ้�นัท่�ได้  

รวิมถึ้งเงินัทุนัสำหรับโครงการพัฒนัาทางเล้อก 

มแ่นัวิโน้ัมลดลง เน้ั�องจากปีระเทศต่่าง ๆ ต้่องผนัั 

งบปีระมาณ์ไปีใช้ื้สำหรับการจัดการด้านัสาธิารณ์สุขึ้ 

ท่�มค่วิามเร่งด่วินักว่ิา
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2. การประชมุคณะกรรมาธิกิารยาเสพติด็แห่งสหประชาชาติ สมัยที� 64
(The 64th Session of the Commission on Narcotic Drugs – CND) 

ปีระธิานัเจ้าหน้ัาท่�บริหาร มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ เข้ึ้าร่วิมคณ์ะผู้แทนัไทยในัการปีระชุื้มคณ์ะกรรมาธิิการยาเสพติ่ด 

แห่งสหปีระชื้าชื้าติ่สมยัท่� 64 ระหว่ิางวินััท่� 12-16 เมษายนั 2564 ผ่านัระบบออนัไลน์ั โดยมภ่ารกจิหลกั คอ้ การผลกัดันัข้ึ้อมติ่

เร้�องการพัฒนัาทางเลอ้กในัปีระเด็นัการส่งเสริมควิามร่วิมมอ้ระหว่ิางระหว่ิางรฐั และภาคส่วินัต่่าง ๆ ท่�ดำเนิันัโครงการพฒันัา

ทางเล้อก เพ้�อช่ื้วิยให้ชืุ้มชื้นัฟ้้�นัตั่วิจากผลกระทบขึ้องโรคต่ิดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนัา 2019 (COVID-19) โดยข้ึ้อมต่ิด้านัการพัฒนัา 

ทางเลอ้กดังกล่าวิได้รับการสนัับสนันุัจาก 14 ปีระเทศ ได้แก่ สาธิารณ์รัฐกวัิเต่มาลา สาธิารณ์รฐัโคลอมเบย่ สาธิารณ์รัฐฟิ้ลปิีปิีนัส์ 

ญ่่�ปีุน่ั สหพนััธ์ิสาธิารณ์รฐับราซื้ลิ สาธิารณ์รฐัปีารากวิยั สาธิารณ์รฐัโปีรต่เุกส (ต่วัิแทนัสหภาพยโุรปี) มาเลเซื้ย่ ราชื้อาณ์าจกัรโมรอ็กโก 

สหพนััธิรฐัรสัเซื้ย่ สาธิารณ์รฐัสิงคโปีร์ สหรัฐอเมรกิา สาธิารณ์รฐัอนิัโดน่ัเซื้ย่ และสาธิารณ์รัฐแอลเบเน่ัย

นัอกจากนั่� ผูแ้ทนัจากมลูนัธิิแิม่ฟ้้าหลวิงฯ ยังได้เข้ึ้าร่วิมเป็ีนัองค์ปีาฐกในัการปีระชื้มุคูข่ึ้นัานัท่�มผู่เ้ข้ึ้าร่วิมผ่านัช่ื้องทาง

ออนัไลน์ัรวิม 72 บญั่ช่ื้ผูใ้ช้ื้ จดัข้ึ้�นัโดยรฐับาลสหพนััธ์ิสาธิารณ์รัฐเยอรมน่ั สาธิารณ์รัฐเปีร ูและ UNODC ผูแ้ทนัมลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ  

กล่าวิสรปุีถึง้การนัำหลกัการพฒันัาซื้้�งยด้คนัเป็ีนัศนูัย์กลาง และมุง่พฒันัาเป็ีนัองค์รวิมในัการแก้ปัีญ่หาการปีลกูพช้ื้เสพต่ดิในัชื้นับท 

ไปีปีรับใช้ื้กับบรบิทชื้มุชื้นัเมอ้งว่ิา บรบิทชื้มุชื้นัเมอ้งจำเป็ีนัต้่องดำเนันิังานัพฒันัาควิบคูก่บัการบงัคบัใช้ื้กฎหมายเพ้�อป้ีองปีรามการ 

กระทำผดิ โดยผูป้ีฏบิตั่งิานัพฒันัาต้่องแยกบทบาทออกจากผูบ้งัคบัใช้ื้กฎหมายให้ชื้ดัเจนั เพ้�อสร้างควิามไว้ิวิางใจ และการม่ 

ส่วินัร่วิมขึ้องชื้มุชื้นั ขึ้ณ์ะท่�ควิามร่วิมมอ้กับภาคเอกชื้นัและภาควิชิื้าการถึอ้เป็ีนัปัีจจยัควิามสำเรจ็ท่�สำคญั่ในัการแก้ปัีญ่หาในัพ้�นัท่�

ชื้มุชื้นัเมอ้ง เน้ั�องจากควิามร่วิมมอ้อย่างใกล้ชื้ดิจะช่ื้วิยเร่งกระบวินัการเพิ�มรายได้ให้แก่ชื้มุชื้นั ทดแทนัการค้ายาเสพติ่ดท่�สร้าง 

รายได้สงู และได้ผลต่อบแทนัเรว็ิกว่ิาการปีลกูพช้ื้เสพติ่ด นัอกจากน่ั� การพฒันัาเพ้�อแก้ปัีญ่หายาเสพติ่ดในัชุื้มชื้นัเมอ้งยงัรวิมถึง้

การบำบดัรกัษา และการสร้างทกัษะอาช่ื้พให้แก่ผูใ้ช้ื้ยาเสพต่ดิ ต่ลอดจนัสร้างควิามเข้ึ้าใจกบัชื้มุชื้นัให้พร้อมรบัผูท้่�ผ่านัการบำบดั

กลบัเข้ึ้าเป็ีนัส่วินัหน้ั�งขึ้องชุื้มชื้นัด้วิย 

การประชมุนานาชาติด็้านการพัฒนาทางเล้อกและการพัฒนาอย่างยั�งย้น

มููลนิิธิิแมู่ฟ้า้หลวงฯ มู่ปรืะส่บก่ารืณ์ก่ารืดำาเนิินิโค์รืงก่ารืพ้ฒนิาทางเล่อก่และก่ารืพ้ฒนิาท่�ย้�งย่นิ 
มูาเก่่อบ 50 ปี เป็นิต้ั้นิแบบของก่ารืพ้ฒนิาทางเล่อก่ท่�ย้�งย่นิ โดยส่ามูารืถันิำาไปปรื้บใชู้ในิพ่�นิท่�ตั้่าง ๆ  
จ็นิปรืะส่บผิลส่ำาเรื็จ็เป็นิท่�ปรืะจ้็ก่ษ์ มููลนิิธิิแมู่ฟ้า้หลวงฯ จึ็งรืว่มูก้่บรื้ฐบาลไทย และภ์าค์่ในิรืะด้บนิานิาชูาติั้ 
เผิยแพรื่หล้ก่ก่ารืพ้ฒนิาของไทยผ่ิานิเวท่ปรืะชูมุูส่ำาค์้ญรืะด้บนิานิาชูาติั้ เพ่�อผิล้ก่ด้นิให้หล้ก่ก่ารืพ้ฒนิา 
ทางเล่อก่ท่�ย้�งย่นิเป็นินิโยบายรืะด้บโลก่ตั้่อไป โดยมู่รืายละเอ่ยด ด้งน่ิ�
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3. งานเสวีนาออนไลน์ในหัวีข้อเส้นทาง
การพัฒนาทางเล้อกที�ยั�งย้นของประเทศไทย 
(Thailand's Alternative Development 
Model: Our Journey to Global Sustainability)

มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ร่วิมกบัสถึานัเอกอัครราชื้ทตู่

ไทย ณ์ กรุงเวิย่นันัา สาธิารณ์รัฐออสเต่ร่ย เป็ีนัเจ้าภาพ

จัดงานัสัมมนัาออนัไลน์ัเร้�องเส้นัทางการพัฒนัาทาง

เลอ้กท่�ยั�งยน้ัขึ้องปีระเทศไทย (Thailand’s Alternative 

Development Model Our Journey to Global  

Sustainability) เพ้�อส่งเสรมิการเช้ื้�อมโยงปีรชัื้ญ่าเศรษฐกิจ

พอเพ่ยงขึ้องไทยสู่เป้ีาหมายการพัฒนัาท่�ยั�งย้นัในัทาง

ปีฏบิติั่ การสมัมนัาออนัไลน์ัน่ั�ยังเผยแพร่ผ่านับญั่ช่ื้เฟ้ซื้บุก๊

ขึ้องสถึานัเอกอคัรราชื้ทตู่เม้�อ 25 มิถึนุัายนั 2564 

เอกอัครราชื้ทูต่ราชื้ไทย ณ์ กรุงเว่ิยนันัา สาธิารณ์รัฐ

ออสเต่ร่ย และผู้แทนัถึาวิรไทยปีระจำสหปีระชื้าชื้าติ่

และองค์การระหว่ิางปีระเทศในักรุงเว่ิยนันัาเน้ันัย�ำว่ิา 

ปีระเทศไทยใช้ื้แนัวิคิดเศรษฐกิจพอเพ่ยงเป็ีนัพ้�นัฐานัในั

การดำเนัินังานัพัฒนัาทางเล้อกมาอย่างยาวินัานั และ

ยินัด่แบ่งปัีนัควิามสำเร็จน่ั�กับปีระชื้าคมระหว่ิางปีระเทศ 

เพ้�อเร่งบรรลเุป้ีาหมายการพฒันัาท่�ยั�งยน้ั (Sustainable 

Development Goals - SDGs) ภายในัปีี 2573 

ในัการน่ั� ผูแ้ทนัมลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้นัำเสนัอ

ปีระเด็นัสำคัญ่สองปีระเด็นั ค้อ การปีรับใช้ื้แนัวิคิด

เศรษฐกิจพอเพ่ยงเพ้�อผลักดันัให้ปีระชื้าชื้นัม่ทางเล้อกในัการดำรงช่ื้วิิต่อย่างยั�งย้นั โดยยกต่ัวิอย่างโครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ  

และนัำเสนัอโครงการ “คณุ์ดแูลป่ีา เราดแูลคุณ์” ซื้้�งทำงานัร่วิมกบัป่ีาชื้มุชื้นั 16 แห่งในัภาคเหน้ัอขึ้องปีระเทศไทย สร้างแรงจงูใจ

ให้ชื้มุชื้นัอนัรุกัษ์ป่ีา โดยภาคเอกชื้นัสนัับสนันุัการจัดต่ั�งกองทนุัพฒันัาอาช่ื้พและกองทนุัสำหรบัดแูลป่ีา เพ้�อให้การอนัรุกัษ์ป่ีากลาย

เป็ีนักิจกรรมท่�สามารถึสร้างรายได้ให้ชุื้มชื้นั ทั�งยังต่อบแทนัการลงทนุัให้ภาคเอกชื้นัสะสมคาร์บอนัเครดิต่ไว้ิขึ้ายในัต่ลาดคาร์บอนั

เครดติ่ในัอนัาคต่ได้อก่ด้วิย 

นัอกจากน่ั� ต่ัวิแทนัชื้าวิบ้านัจากหมู่บ้านัต้่นัผ้�ง จังหวิัดเช่ื้ยงใหม่ ได้ร่วิมนัำเสนัอมุมมองจากชืุ้มชื้นั โดยกล่าวิว่ิา  

ชื้มุชื้นัมแ่รงจงูใจในัการอนุัรกัษ์ป่ีามากข้ึ้�นัเม้�อเข้ึ้าร่วิมโครงการ และกล่าวิถ้ึงกองทนุัเพ้�อการพฒันัาอาช่ื้พท่�จดัหางานัให้ผูท้่�ว่ิางงานั

หลงัจากท่�ย้ายกลบัจากเขึ้ต่เมอ้ง เน้ั�องจากการแพร่ระบาดขึ้องโรคติ่ดเช้ื้�อไวิรสัโคโรนัา (COVID-19) 

ทั�งน่ั� สถึานัเอกอัครราชื้ทตู่ไทย ณ์ กรุงเว่ิยนันัา ได้เผยแพร่เน้ั�อหางานัสมัมนัาออนัไลน์ัอก่ครั�ง ในังานัเล่�ยงรบัรองนัักธิรุกิจ

ชื้าวิออสเต่ร่ยท่�สนัใจลงทุนัในัปีระเทศไทย จดัโดยสถึานัเอกอคัรราชื้ทูต่ไทย ณ์ กรุงเวิย่นันัา เม้�อวินััท่� 8 กรกฎาคม 2564 ซื้้�งมลูนัธิิิ 

แม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้สนับัสนันุัผลติ่ภัณ์ฑ์์ดอยต่งุ เพ้�อจัดแสดงในันัทิรรศการเก่�ยวิกบัโครงการพฒันัาทางเลอ้กขึ้องปีระเทศไทย ควิบคู่

กบัผลติ่ภณั์ฑ์์อ้�นั ๆ จากมลูนัธิิิโครงการหลวิงและดอยคำ
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4. การประชมุกลุ่มผูู้เ้ชี�ยวีชาญิด็า้นการพัฒนาทางเล้อก
ที�ครอบคลมุและยั�งย้น ภููมิภูาคลาตินอเมรกิา

ต่วัิแทนัมลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ เข้ึ้าร่วิมการปีระชุื้มกลุม่ผูเ้ช่ื้�ยวิชื้าญ่ด้านัการ

พฒันัาทางเลอ้กท่�ครอบคลมุและยั�งยน้ัขึ้องภมูภิาคลาต่นิัอเมรกิา (Grupo de 

Expertos sobre Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - GEDAIS) จดั

โดยคณ์ะกรรมการควิบคมุการใช้ื้ยาเสพต่ดิระหว่ิางอเมริกา (Inter-American 

Drug Abuse Control Commission - CICAD) ซื้้�งก่อต่ั�งข้ึ้�นัโดยสมชัื้ชื้าใหญ่่แห่ง

องค์การรฐัอเมรกินัั (The Organization of American States - OAS) เม้�อปีี 2529  

เพ้�อต่่อกรกับปัีญ่หายาเสพติ่ดในัซื้ก่โลกต่ะวัินัต่กและลาติ่นัอเมริกา ในัปีี 2564 

รฐับาลเปีรเูป็ีนัปีระธิานัจดัการปีระชื้มุ ปีระกอบด้วิย การสมัมนัาออนัไลน์ั 3 ครั�ง

ต่ดิต่่อกนัั ต่ั�งแต่่วินััท่� 25 พฤษภาคม-10 กนััยายนั 2564 และปิีดท้ายด้วิยการ

ปีระชุื้มปีระจำปีีในัวินััท่� 20 ต่ลุาคม 2564 โดยมผู่เ้ข้ึ้าร่วิมสมัมนัาปีระมาณ์ 70 

บญั่ช่ื้ผูใ้ช้ื้ เป็ีนัผูแ้ทนัจากปีระเทศต่่าง ๆ องค์กรพฒันัาเอกชื้นั ผูเ้ช่ื้�ยวิชื้าญ่ด้านั

การพฒันัาทางเลอ้ก และภาคปีระชื้าสงัคม 

ผูแ้ทนัขึ้องมลูนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้รบัเชื้ญิ่เป็ีนัองค์ปีาฐกในัการสมัมนัา 

ครั�งท่� 2 จดัข้ึ้�นัเม้�อวินััท่� 10 กนััยายนั 2564 ในัหวัิข้ึ้อ “กลยทุธ์ิเพ้�อเสรมิสร้าง

ควิามเข้ึ้มแข็ึ้งขึ้องห่วิงโซ่ื้การผลิต่และการขึ้ายผลิต่ภัณ์ฑ์์จากการพัฒนัาทาง

เลอ้ก” (Strategies for Strengthening of the Production Chain and Commercialization for Alternative Development 

Products) โดยนัำเสนัอกรณ่์ศก้ษาขึ้องธุิรกจิเพ้�อสงัคมดอยตุ่งท่�จำหน่ัายผลติ่ภณั์ฑ์์คณุ์ภาพและรบัผดิชื้อบต่่อสังคมและสิ�งแวิดล้อม

พร้อมแสวิงหาควิามร่วิมมอ้จากภาคส่วินัต่่าง ๆ โดยเฉพาะบรษิทัเอกชื้นัขึ้นัาดใหญ่่ 

นัอกจากน่ั� มลูนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ยงัได้รบัเชื้ญิ่ให้เข้ึ้าร่วิมการปีระชุื้มปีระจำปีีขึ้อง GEDAIS เม้�อวัินัท่� 20 ต่ลุาคม 2564 เป็ีนัการ

ปีทูางสำหรับการอภิปีรายกลยุทธ์ิและแผนัปีฏิบัติ่การปีี 2564-2568 สำหรับปีระเทศในัแถึบลาติ่นัอเมริกาเก่�ยวิกบัการพฒันัาทาง

เลอ้กท่�ครอบคลมุและยั�งยน้ั และจะเป็ีนักรอบการอภปิีรายปีระเดน็ัท่�เก่�ยวิข้ึ้องกบัการพฒันัาทางเลอ้กในัการปีระชื้มุ CND สมยั

ท่� 65 ในัปีี 2565 อก่ด้วิย

5. การประชมุ ASEAN Inclusive Business Summit ครั�งที� 4 
ผู้แทนัมูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้รับเชื้ิญ่จากสำนัักเลขึ้าธิิการอาเซื้่ยนั 

ร่วิมกบั Darussalam Enterprise (DARe) คณ์ะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคม 

แห่งสหปีระชื้าชื้าติ่สำหรับเอเช่ื้ยและแปีซื้ฟิิ้ก (United Nations Economic and 

Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP) องค์การเพ้�อ

ควิามร่วิมมอ้ทางเศรษฐกิจและการพัฒนัา (Organisation for Economic Co- 

operation and Development - OECD) และเคร้อข่ึ้ายเพ้�อการทำธิรุกจิท่�

ครอบคลมุ (Inclusive Business Action Network - iBAN) ให้เข้ึ้าร่วิมการปีระชุื้ม 

ASEAN Inclusive Business Summit ครั�งท่� 4 เม้�อวัินัท่� 22 กันัยายนั 2564

ผูแ้ทนัมูลนิัธิแิม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้รบัเชิื้ญ่เป็ีนัองค์ปีาฐกในัหัวิข้ึ้อการส่งเสริม

ธิรุกิจเพ้�อสงัคม การทำธุิรกิจท่�ครอบคลุม รบัผิดชื้อบ และยั�งยน้ั (Promoting 

Social Enterprises, Inclusive, Responsible and Sustainable Businesses) โดย

สาระสำคญั่ท่�นัำเสนัอต่่อท่�ปีระชุื้ม คอ้ การเร่งสร้างแรงจูงใจให้ภาคธิรุกิจหนััมา

ดำเนิันัธิรุกจิแบบครอบคลมุ ซื้้�งจะเกดิข้ึ้�นัได้จรงิหากได้รบัแรงจงูใจและการผลกั

ดนััจากภาครฐั นัอกจากน่ั� หากองค์กรมข้่ึ้อเสนัอด้านัคณุ์ค่าท่�ไม่เหมอ้นัใคร เช่ื้นั การผลิต่สนิัค้าท่�เป็ีนัมติ่รต่่อสิ�งแวิดล้อม หร้อการ

จ้างงานัท่�ครอบคลุมกลุม่เพศหร้ออายุท่�หลากหลาย จะสามารถึดง้ดดูพันัธิมติ่รท่�แสวิงหาเป้ีาหมายคล้ายกันัมาลงทนุัในัธุิรกจิร่วิม

กนััได้ง่ายข้ึ้�นั อนััจะสร้างแรงกระเพ้�อมให้เกิดการปีรับเปีล่�ยนัการดำเนันิัธุิรกิจให้ครอบคลมุมากข้ึ้�นัในัภาพรวิม การปีระชุื้มครั�งน่ั�ม่

ผูส้นัใจจากภมูภิาคอาเซื้ย่นัและองค์กรระหว่ิางปีระเทศเข้ึ้าร่วิมปีระมาณ์ 250 บญั่ช่ื้ผูใ้ช้ื้
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7. งานสัมมนา "กลยทุธิสู่์ควีามสำาเรจ็ำพิชติการทำาธิรุกิจำกับยเูอน็" 
วินััท่� 9 ธินััวิาคม 2563 กระทรวิงการต่่างปีระเทศขึ้องไทย ร่วิมกับคณ์ะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเช่ื้ยและแปีซิื้ฟิ้ก

แห่งสหปีระชื้าชื้าติ่ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP) จดัการสมัมนัา 

“กลยุทธ์ิสูค่วิามสำเรจ็พิชิื้ต่การทำธุิรกจิกับยูเอน็ั” เพ้�อแนัะนัำโอกาสในัการทำธุิรกจิกับสหปีระชื้าชื้าต่ ิซื้้�งสอดคล้องกบันัโยบายขึ้อง

รฐับาลไทยในัการผลักดันัการฟ้้�นัฟู้ และเสริมสร้างควิามเข้ึ้มแข็ึ้งให้เศรษฐกิจไทยในัทุกภาคส่วินั โดยเฉพาะในัช่ื้วิงวิกิฤต่การแพร่

ระบาดขึ้องเช้ื้�อไวิรสัโคโรนัา 2019 (COVID-19) ปีระธิานัเจ้าหน้ัาท่�บรหิาร มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้รบัเชื้ญิ่เป็ีนัองค์ปีาฐกในัฐานัะ

ต่วัิแทนัภาคธิรุกจิไทยท่�ได้ดำเนันิังานักับสหปีระชื้าชื้าติ่ มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ มุง่เน้ันัพันัธิกิจหลกัในัการดำเนิันัธุิรกิจ 3 ข้ึ้อ ได้แก่ 

สร้างรายได้ให้แก่ชุื้มชื้นัอย่างยั�งยน้ั ยด้คนัเป็ีนัศูนัย์กลาง และใช้ื้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า สอดคล้องกบัพันัธิกจิขึ้องสหปีระชื้าชื้าต่ิ 

ทำให้ร้านัคาเฟ่้ดอยต่งุได้รับคดัเลอ้กให้เปิีดดำเนิันัการในัศูนัย์ปีระชื้มุสหปีระชื้าชื้าต่ ิกรุงเทพฯ ต่ั�งแต่่ปีี 2562 เป็ีนัต้่นัมา

6. งานสัมมนา "Enhancing Sustainable Development towards Thrivability" 
ผูแ้ทนัมลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้รบัเชื้ญิ่เป็ีนัองค์ปีาฐกร่วิมบรรยายควิามสำเรจ็ขึ้องแบรนัด์ดอยต่งุ ในัฐานัะธิรุกิจเพ้�อสงัคมท่� 

ยด้คนัเป็ีนัศูนัย์กลางต่ามหลักการพัฒนัาทางเลอ้กท่�ยั�งยน้ั ในังานัสัมมนัา “Enhancing Sustainable Development towards 

Thrivability” ณ์ โรงแรม มณ์เฑ์ย่ร สรุวิงศ์ กรุงเทพฯ จดัโดยสมาคมหอการค้าไทย-อติ่าเลย่นั เม้�อวินััท่� 9 ธินััวิาคม 2563 เวิท่

ดงักล่าวิเป็ีนัพ้�นัท่�ในัการแลกเปีล่�ยนัควิามรู้เร้�องการพฒันัาท่�ยั�งยน้ัให้กบัคูค้่าและสมาชื้กิ สาระสำคญั่ขึ้องการบรรยายกล่าวิถึง้

กระบวินัการสร้างแรงจูงใจขึ้องสมเด็จพระศร่นัครินัทราบรมราชื้ชื้นัน่ั ในัการดำเนิันัโครงการพัฒนัาดอยตุ่งฯ ท่�มุง่เน้ันัการยกระดับ

คณุ์ภาพช่ื้วิติ่ขึ้องชื้มุชื้นัไปีสูค่วิามยั�งย้นัและเจรญิ่งอกงาม ด้วิยการสร้างโอกาสผ่านัโครงการพฒันัาต่่าง ๆ  ท่�ออกแบบเพ้�อสะกดิให้

ผูค้นัปีรบัเปีล่�ยนัพฤต่กิรรม พร้อมส่งเสริมการพัฒนัาในัด้านัต่่าง ๆ ให้ชื้มุชื้นัสามารถึช่ื้วิยเหลอ้ตั่วิเองได้ 
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8. ควีามรว่ีมม้อกับองคก์รควีามรว่ีมม้อระหว่ีางประเทศของเยอรมนี 
มลูนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ และองค์กรควิามร่วิมมอ้ระหว่ิางปีระเทศขึ้องเยอรมน่ั (GIZ) ร่วิมเป็ีนัหุน้ัส่วินัในัโครงการควิามร่วิมมอ้

ระหว่ิางปีระเทศด้านันัโยบายยาเสพติ่ดและการพฒันัา (Global Partnership on Drug Policies and Development - GPDPD) เพ้�อ

แลกเปีล่�ยนัแนัวิทางการดำเนันิันัโยบายการพฒันัาทางเลอ้กอย่างมป่ีระสทิธิภิาพแก่ปีระเทศท่�ปีลกูพช้ื้เสพติ่ด ควิามร่วิมมอ้ในัระยะ 

ท่� 1 เริ�มข้ึ้�นัเม้�อปีี 2559 ส่วินัระยะท่�สองมร่ะยะเวิลาระหว่ิางเดอ้นัพฤศจกิายนั 2563 - พฤษภาคม 2565 อย่างไรกด็ ่สถึานัการณ์์ 

การแพร่ระบาดขึ้องเช้ื้�อไวิรสัโคโรนัา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การเดนิัทางระหว่ิางปีระเทศมข้่ึ้อจำกดั จง้ปีรบักจิกรรมการ

ศก้ษาดูงานัด้านัการพฒันัาทางเลอ้ก และการให้คำปีร้กษาในัพ้�นัท่�แก่ปีระเทศท่�ต้่องการดำเนันิัโครงการพฒันัาทางเลอ้กเป็ีนัรูปี

แบบออนัไลน์ัแทนั 

ผูแ้ทนัขึ้องมูลนัธิิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้เข้ึ้าร่วิมเป็ีนัผูส้อนัในัหลักสตู่รออนัไลน์ัเก่�ยวิกบันัโยบายยาเสพติ่ดและการพัฒนัาภายใต้่ช้ื้�อ 

Brandenburg Academy on Drugs & Development (BBA) เพ้�อสร้างควิามรู้ควิามเข้ึ้าใจแก่ต่วัิแทนัรฐับาลขึ้องปีระเทศท่�สนัใจ

ดำเนันิัโครงการพฒันัาทางเลอ้ก โดยเฉพาะปีระเทศในัแถึบลาต่นิัอเมรกิาและแอฟ้รกิา จดัทำวิด่ทิศัน์ัสั�นัปีระกอบการสอนัในับท 

ท่� 1 เร้�องการพฒันัาทางเลอ้ก ต่วัิอย่างการพัฒนัาจากปีระเทศไทย (Alternative Development: Examples from Thailand)  

โดยมลูนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ เน้ันัย�ำวิิธิก่ารนัำหลกัการพฒันัาทางเลอ้กไปีใช้ื้จริง มุง่เน้ันัหลกัการใช้ื้คนัเป็ีนัศนูัย์กลาง และใช้ื้ต่วัิช่ื้�วิดั

คณุ์ภาพช่ื้วิติ่ขึ้องผูเ้ข้ึ้าร่วิมโครงการ มากกว่ิาเพย่งแค่วัิดอตั่ราการลดลงขึ้องพช้ื้เสพติ่ดหร้อปีรมิาณ์ยาเสพต่ดิท่�จบักมุได้ ต่ลอดจนั 

เน้ันัย�ำถึง้ควิามสำคญั่ขึ้องการวิางเป้ีาหมายโครงการพฒันัาให้สอดคล้องกบัเป้ีาหมายการพฒันัาท่�ยั�งยน้ั ทั�งยงัมห่ลกัสตู่ร BBA 

ปีระกอบด้วิย วิด่ทิศัน์ัสั�นัรวิม 6 ต่อนั ซื้้�งผูเ้ร่ยนัสามารถึรบัชื้มได้ต่ามเวิลาท่�ต้่องการ การจดัทำวิด่ทิศัน์ัทั�ง 2 หลกัสตู่ร เพ้�อ

ทดแทนัข้ึ้อจำกดัในัการเดินัทางระหว่ิางปีระเทศ มผู่เ้ข้ึ้าร่วิมทั�งสิ�นั 111 คนั จาก 8 ปีระเทศ ได้แก่ สาธิารณ์รฐักานัา สาธิารณ์รฐั

กวัิเต่มาลา สาธิารณ์รฐัโคลอมเบย่ สหพนััธ์ิสาธิารณ์รัฐไนัจเ่ร่ย สหพนััธ์ิสาธิารณ์รัฐบราซื้ลิ สาธิารณ์รฐัเปีร ูสาธิารณ์รฐัแอลเบเน่ัย 

และไทย ทั�งน่ั� ผูแ้ทนัมลูนัธิิแิม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้เข้ึ้าร่วิมการสนัทนัาและต่อบคำถึามแก่ผูเ้ข้ึ้าร่วิมหลกัสตู่รผ่านัการปีระชื้มุออนัไลน์ั 

เม้�อวินััท่� 9 ธัินัวิาคม 2563
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"คิด็ถึง…สมเด็็จำย่า" ครั�งที� 23 "ในควีามคิด็…คำานึง"
เน้ั�องในัโอกาสวัินัคล้ายวัินัพระราชื้สมภพสมเด็จพระศร่นัครินัทราบรมราชื้ชื้นัน่ั มูลนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ร่วิมกับ บริษัท  

สยามพวิิรรธิน์ั จำกัด ศนูัย์การค้าสยามพารากอนั และ บรษิทั ไทยเบฟ้เวิอเรจ จำกดั (มหาชื้นั) จดังานั “คดิถึง้…สมเดจ็ย่า” ครั�ง

ท่� 23 ภายใต้่แนัวิคดิ “ในัควิามคดิ…คำน้ัง” หร้อ “In Her Thoughts” ระหว่ิางวินััท่� 21-25 ต่ลุาคม 2563 ณ์ ไลฟ์้สไต่ล์ ฮ่อลล์  

ชัื้�นั 2 ศูนัย์การค้าสยามพารากอนั สมเด็จพระกนิัษฐาธิิราชื้เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต่นัราชื้สุดาฯ สยามบรมราชื้กุมาร่  

เสดจ็พระราชื้ดำเนันิัมาทรงเป็ีนัปีระธิานัเปิีดงานั ในัวินััศกุร์ท่� 23 ตุ่ลาคม 2563

บำาเพ็ญิกศุลน้อมสักการะ
สมเด็็จำย่า 26 ปีที�เสด็็จำสวีรรคต

จงัหวัิดเช่ื้ยงรายร่วิมกับมูลนิัธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ จดัพิธ่ิบำเพญ็่ 

กุศลน้ัอมสักการะสมเด็จพระศร่นัครินัทราบรมราชื้ชื้นัน่ั  

ในัวิาระท่�เสด็จสวิรรคต่ครบ 26 ปีี เม้�อวินััท่� 18 กรกฎาคม 2564 

ณ์ อทุยานัศลิปีะวิฒันัธิรรมแม่ฟ้้าหลวิง จ.เช่ื้ยงราย โดยมผู่ว่้ิา

ราชื้การจงัหวิดัเช่ื้ยงราย พร้อมด้วิยผูอ้ำนัวิยการอทุยานัศลิปีะ

วิฒันัธิรรมแม่ฟ้้าหลวิง นัำต่วัิแทนัจากทกุหมูเ่หล่าถึวิายขึ้นััดอก

เพ้�อถึวิายควิามเคารพสงูสดุ ภายใต้่มาต่รการโควิดิ-19 โดยเว้ินั

ระยะห่างทางสงัคมและจำกดัจำนัวินัผูเ้ข้ึ้าร่วิมงานั

เหตกุารณ์สำาคัญิและกิจำกรรมต่างๆ
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Pha Khao Ma จำากด็อยตงุ 
คว้ีารางวัีลดี็ไซน์ยอด็เยี�ยม
PM Export Award 2021

มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ ได้รับรางวิัล 

Prime Minister’s Export Award สาขึ้า 

Best Design กลุม่ควิามคดิสร้างสรรค์และ

นัวิัต่กรรมผลิต่ภัณ์ฑ์์แฟ้ชัื้�นัเคร้�องแต่่งกาย 

จากผลิต่ภณั์ฑ์์ช้ื้�อ “Re-Pleats-Plastic : Pha 

Khao Ma” ถึอ้เป็ีนัรางวิลัสงูสดุขึ้องรฐับาล

ท่�มอบให้แก่ผูป้ีระกอบธิรุกจิส่งออกท่�มค่วิาม

โดดเด่นั

"ด็อยตงุ" จัำบม้อ "โอนิซกึะ ไทเกอร"์ ผู้ลิตรองเท้า
คอลเลกชนัพิเศษ เผู้ยผู้า้ทอม้อไทยสู่เวีทีโลก 

โครงการพฒันัาดอยต่งุฯ ร่วิมกบั โอนิัซื้ก้ะ ไทเกอร์ 

(Onitsuka Tiger) แบรนัด์แฟ้ชัื้�นัสญั่ชื้าต่ญิ่่�ปีุน่ั ผลติ่รองเท้า

คอลเลกชื้นััพเิศษท่�สะท้อนันัโยบายขึ้ององค์กรทั�งสองแห่งด้านั

การสนัับสนัุนังานัฝี่ม้อท้องถึิ�นัและสร้างควิามยั�งย้นัในัสังคม 

ดอยตุ่งออกแบบลวิดลายและผลิต่ผ้าทอม้อจากวิัต่ถึุดิบและ

กระบวินัการผลิต่ท่�เป็ีนัมิต่รต่่อสิ�งแวิดล้อม สำหรับรองเท้า 

สามรุ่นัยอดนัยิมอย่าง MEXICO 66™, MEXICO 66™ PARATY 

และ SERRANO™ ทั�งหมด 5 ลาย โดยรองเท้ารุ่นั MEXICO 66™  

เป็ีนัรองเท้ารุ่นัเอก็ซ์ื้คลซูื้ฟ่้ท่�จำหน่ัายในัปีระเทศไทยเท่านัั�นั

มูลนิธิแิม่ฟ้า้หลวีงฯ สนับสนนุผูู้ป้ระกอบการธิรุกิจำ
เพ้� อสังคมฝ่ีาวิีกฤตโควิีด็-19 

มูลนัิธิิแม่ฟ้้าหลวิงฯ สนัับสนัุนัเงินัทุนัหมุนัเวิ่ยนัรวิม 

4,270,000 บาทจากกองทุนัพัฒนัาธิุรกิจเพ้�อสังคมให้กิจการเพ้�อ

สงัคม 3 แห่ง ได้แก่ บรษิทั บั�ดด่�โฮ่มแคร์ วิสิาหกจิเพ้�อสงัคม จาํกดั 

บรกิารดแูลผูส้งูอายดุ้วิยการสร้างงานัให้กบัเยาวิชื้นัชื้าต่พินััธิุ ์บรษิทั 

สเต่ปีส์ วิิสาหกจิเพ้�อสังคม จาํกดั สนัับสนุันัการจ้างงานัผูท่้�มค่วิาม

ต้่องการพิเศษ และบรษิทั โลคอลล์แพลต่ฟ้อร์ม จาํกดั ผูส้นัับสนันุั

ช่ื้องทางการจำหน่ัายสนิัค้าชื้มุชื้นั 
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สัินท่รีัพย์

สัินท่รีัพย์หมุนเวีียน
เงินัสดและรายการเท่ยบเท่าเงินัสด   

เงินัสดและเงินัฝ่ากธินัาคารสำหรับโครงการพิเศษ  

เงินัลงทุนัชื้ั�วิคราวิ  

เงินัลงทุนัในัหลักทรัพย์ระยะสั�นั  

ลูกหนั่�การค้า  

สินัค้าคงเหล้อ  

ดอกเบ่�ยค้างรับ 

สินัทรัพย์หมุนัเวิ่ยนัอ้�นั  

รีวีมสัินท่รีัพย์หมุนเวีียน 

สัินท่รีัพย์ไม่หมุนเวีียน
เงินัลงทุนัในับริษัทย่อย

เงินัลงทุนัในัระยะยาวิอ้�นั

ท่�ดินัอาคารและอุปีกรณ์์

สินัทรัพย์ไม่ม่ต่ัวิต่นั

สิทธิิการเชื้่า

สินัทรัพย์ไม่หมุนัเวิ่ยนัอ้�นั    

รีวีมสัินท่รีัพย์ไม่หมุนเวีียน

รีวีมสัินท่รีัพย์

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

16,532,000

-

251,455,719

7,250,936

-

11,809,149

287,047,804

1,903,820,041

57,229,014

 -

1,530,157

1,382,049,977 

43,171,722

214,373,264

9,998,675 

15,296,067

	1,723,648,876

16,532,000

-

277,768,143

5,755,029

-

12,334,643

312,389,815

2,036,038,691

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

งบแสด็งฐานะการเงิน

หมายเหตุ่ปีระกอบงบการเงินัเปี็นัส่วินัหนั้�งขึ้องงบการเงินันั่�

25632564หมายเหตุ่

(บาท)

สำหรับปีีสิ�นัสุดวิันัท่�
30 กันัยายนั
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25632564หมายเหตุ่

(บาท)

สำหรับปีีสิ�นัสุดวิันัท่�
30 กันัยายนั

หมายเหตุ่ปีระกอบงบการเงินัเปี็นัส่วินัหนั้�งขึ้องงบการเงินันั่�

14

15

 16

17

17

10

หนี�สัินและทุ่นสัะสัม

หนี�สัินหมุนเวีียน
เจ้าหนั่�การค้าและเจ้าหนั่�อ้�นั

รายได้รับล่วิงหนั้า

ค่าใชื้้จ่ายค้างจ่าย

หนั่�สินัหมุนัเวิ่ยนัอ้�นั     

รีวีมหนี�สัินหมุนเวีียน

รีวีมหนี�สัินท่ั�งสัิ�น 

เงินสันับุสันุนโคุรีงกุารีพิเศ์ษ์

ทุ่นสัะสัม

ทุนัสะสม

ทุนัสำรองเงินัทุนัสนัับสนัุนัโครงการ

กำไรท่�ยังไม่เกิดขึ้้�นัจากการเปีล่�ยนัแปีลงมูลค่า
ขึ้องเงินัลงทุนั

รีวีมทุ่นสัะสัม

รีวีมหนี�สัินและทุ่นสัะสัม

49,484,348

3,211,479

14,089,442

7,077,307

73,862,576

73,862,576

135,519,546

1,509,134,328

185,303,591

-

1,694,437,919

1,903,820,041

42,305,322

5,224,419

18,152,022

10,780,954

76,462,717

76,462,717	

188,922,278

1,585,350,105

185,303,591 

-

1,770,653,696

2,036,038,691
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17

8

18

19

งบุรีายไดิ�และคุ่าใช�จั่าย

รีายไดิ�
รายได้จากการขึ้ายและการให้บริการ

เงินัอุดหนัุนั

รายได้จากการลงทุนั

เงินัชื้ดเชื้ยจากปีระกันัภัย

กำไรจากการเปีล่�ยนัแปีลงมูลค่าเงินัลงทุนั

รายได้อ้�นั

รีวีมรีายไดิ�	

คุ่าใช�จั่าย
ต่้นัทุนัขึ้ายและต่้นัทุนัการให้บริการ

ค่าใชื้้จ่ายในัการขึ้ายและบริการ

ค่าใชื้้จ่ายในัการบริหาร

ขึ้าดทุนัจากการเปีล่�ยนัแปีลงมูลค่าเงินัลงทุนั

รวิมค่าใชื้้จ่าย

รีายไดิ�มากุกุวี่า	(น�อยกุวี่า)	คุ่าใช�จั่าย

325,474,345

338,195,205

26,996,936

715,019

75,986,390

20,078,104

787,445,999

185,011,280

144,294,803

534,355,693

-

863,661,776

(76,215,777)

453,524,201

332,273,902

36,125,684

1,005,727

-

24,980,818

847,910,332

224,888,982

165,668,736

527,010,648

82,926,276

1,000,494,642

(152,584,310)

หมายเหตุ่ปีระกอบงบการเงินัเปี็นัส่วินัหนั้�งขึ้องงบการเงินันั่�

งบแสด็งฐานะการเงิน

66

25632564หมายเหตุ่

(บาท)

สำหรับปีีสิ�นัสุดวิันัท่�
30 กันัยายนั



รายงานประจำำาปี 2564
รืายงานิปรืะจ็ำาปี 2564 ฉบ้บน่ิ�ค์รือบค์ลุมูผิลก่ารืดำาเนิินิงานิกิ่จ็ก่รืรืมูตั้่างๆ 
รืะหว่างว้นิท่� 1 ตั้ลุาค์มู 2563 - 30 ก้่นิยายนิ 2564 

ISBN 978-616-7681-71-9

ส่งวนิลิขสิ่ทธิิ�ตั้ามูพรืะรืาชูบ้ญญ้ติั้ลิขสิ่ทธิิ� พ.ศั. 2537
พิมูพ์ค์รื้�งท่� 1: ก้่นิยายนิ 2565 จ็ำานิวนิ 300 เล่มู

ส่งวนิลิขสิ่ทธิิ� พ.ศั. 2565 โดยมููลนิิธิแิมู่ฟ้า้หลวง ในิพรืะบรืมูรืาชูปูถ้ัมูภ์์

จัำด็ทำาโด็ย: มููลนิิธิแิมู่ฟ้า้หลวง ในิพรืะบรืมูรืาชูปูถ้ัมูภ์์
1875/1 ถันินิพรืะรืามู 4 แขวงลุมูพิน่ิ เขตั้ปทุมูว้นิ ก่รุืงเทพฯ 10330 
โทรืศั้พท์: 0-2252-7114
www.maefahluang.org

พิมพ์ที�: บรืษ้ิท เอส่ พ่ เค์ พ้บลิเค์ชู้�นิ จ็ำาก้่ด 
24 ซอยจุ็ฬา 4 แขวงว้งใหมู่ เขตั้ปทุมูว้นิ ก่รุืงเทพฯ 10330
โทรืศั้พท์: 0-2878-8936
www.antoffice.com 

รืายงานิฉบ้บน่ิ�พิมูพ์ด้วยก่รืะดาษรืไีซเค์ิล 100% และใชูห้มึูก่ธิรืรืมูชูาติั้ผิลิตั้จ็าก่ถ้ั�วเหล่อง (Soy Ink)




