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ศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนิช
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โครงการพัฒนาดอยตุง

โดย  ม.ร.ว.ดิศนดัดา ดิศกุล : องคปาฐก 
เลขาธิการมูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ
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มลูนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เสรมิสรางการเรียนรู สบืสานศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี

โครงการพัฒนาดอยตุง ไรแมฟาหลวงหอฝน
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โครงการพัฒนาดอยตุง

โครงการพัฒนาบานหยองขา

ดอยตุง 2

ถายทอดประสบการณกับชาวอัฟกานิสถาน

ดอยตุง 3

“การพัฒนาอยางยั่งยืน”

โครงการพัฒนา

ในอนาคต
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ดอยตุง

สหภาพเมียนมาร

93,515 ไร
(150 ตารางกโิลเมตร)

แมจัน

แมสาย

แมฟาหลวง
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Introduce new slide of  “before” here –
showing the deforested land area (photo already 
with Lawrence) P. 05

ดอยตุง : 2531
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ดอยตุง : 2535
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อดตี

ปจจบุัน
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ROYAL INITIATIVE  7,737

NAT.FO. ROCK
 26,373

REFORESTATION
 26,773

REFOR.FOR CELEBRATION
11,295

LIVING 887

REFORESTATION
 15,890

TOTAL 93,515 RAI

TERRACES   882

ECONOMIC FORESTRY 3,642

FOREST FOR SUB.  4,000

1989 2004

CROPS  6,431

NAT.FO. ROCK
 26,373

LIVING 1,474

⌫  ⌫⌫⌫⌫
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POPULATION

POPULATION FAMILY HOUSEHOLD
0

2,0004,0006,0008,00010,00012,000

1988 8,270 1,387 1,169
1989 10,202 1,968 1,532
1990 10,521 2,013 1,538
1991 10,358 2,208 1,658
1992 10,336 2,227 1,602
1993 10,188 2,290 1,608
1994 10,297 2,318 1,620
1995 10,235 2,328 1,610
1996 10,195 2,331 1,620
1997 10,683 2,441 1,610
1998 10,801 2,520 1,639
1999 10,377 2,499 1,658
2000 10,359 2,493 1,662
2001 10,709 2,582 1,736
2002 10,776 2,576 1,719
2003 10,716 2,678 1,748
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POPULATION
ETHNIC MINORITY

AKHA SHAN LAHU K.M.T. LAWA OTHERS TOTAL
0

2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000

1989 4,676 2,133 1,495 1,178 649 71 10,202
1990 4,900 2,051 1,627 1,106 742 95 10,521
1991 4,786 1,971 1,589 1,096 753 163 10,358
1992 4,678 2,018 1,606 1,107 758 169 10,336
1993 4,695 1,428 1,579 1,047 798 641 10,188
1994 4,755 1,410 1,608 1,060 803 661 10,297
1995 4,721 1,390 1,600 1,062 809 653 10,235
1996 4,728 1,364 1,618 1,037 815 633 10,195
1997 4,872 1,489 1,658 1,080 903 681 10,683
1998 4,848 1,624 1,653 1,081 902 693 10,801
1999 4,718 1,558 1,632 923 871 675 10,377
2000 4,698 1,540 1,612 925 902 682 10,359
2001 4,718 1,740 1,572 928 1,034 717 10,709
2002 4,710 1,740 1,595 936 1,054 741 10,776
2003 4,709 1,704 1,585 950 1,023 745 10,716
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POPULATION
AGE GROUP

1 - 6 7 - 14 15 - 25 26 - 45 46 - 55 56 UP TOTAL
0

2,0004,0006,0008,00010,000
12,000

1989 1,516 2,046 2,699 2,665 637 669 10,202
1990 1,590 2,114 2,656 2,799 660 702 10,521
1991 1,515 2,071 2,532 2,839 649 752 10,358
1992 1,642 2,044 2,509 2,777 639 725 10,336
1993 1,274 1,991 2,541 2,917 673 792 10,188
1994 1,224 1,949 2,620 2,984 717 803 10,297
1995 1,123 1,917 2,579 3,060 706 850 10,235
1996 1,026 1,881 2,602 3,120 691 875 10,195
1997 1,148 1,934 2,676 3,301 703 921 10,683
1998 1,040 1,883 2,750 3,431 735 962 10,801
1999 941 1,795 2,661 3,273 730 977 10,377
2000 827 1,779 2,644 3,300 782 1,027 10,359
2001 746 1,711 2,793 3,536 850 1,073 10,709
2002 849 1,673 2,729 3,545 887 1,093 10,776
2003 789 1,614 2,679 3,560 952 1,122 10,716
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GRANTED CITIZENSHIP
37.9%

NO CITIZENSHIP
62.1%

3,920

6,416

GRANTED CITIZENSHIP
73.0%

NO CITIZENSHIP
27.0%

7,825

2,891

CITIZENSHIP

20041992

FROM POPULATION OF
10,336

FROM POPULATION OF
10,716
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EDUCATION
1992 compared to 2003

5,800

581

3,343

525

69

18

4,218

615

3,313

2,113

275

183

NONE

NURSERY

PRIMARY

SECONDARY

VOCATIONAL

COLLEGE/UNIVERSITY

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

1992 2003

4,218
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สรุปขอมูลจํานวนนักเรียนและครู ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง ป 2547สรุปขอมูลจํานวนนักเรียนและครู ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง ป 2547

อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม สพฐ. ตชด. กศน. ชุมชนคพต.พ. รวม

1 บานหวยไรสามคัคี 29 40 32 29 24 28 30 65 58 34 19 388 18 2 20 1 : 19

2 อนุบาลแมฟาหลวง 35 26 33 26 33 39 22 41 28 26 309 16 16 1 : 19

3 บานปาซางนาเงิน 29 22 21 19 14 21 32 29 25 212 11 2 4 17 1 : 12

4 บานขาแหยงพัฒนา 22 14 17 18 25 10 16 122 8 5 13 1 : 9

5 ตชด. ศรีสมวงค 11 16 16 18 21 15 16 113 10 10 1 : 11

6 ตชด. สังวาลยวิท 8 8 23 8 17 19 21 17 113 12 12 1 : 9

7 บานผาฮี้ 26 17 20 9 8 10 13 103 5 1 6 1 : 17

8 เจาพอหลวงอุปถัมภ 5 33 15 12 11 6 9 7 93 5 1 6 1 : 16

193 173 159 147 150 153 153 135 111 60 19 0 0 1,453 63 22 2 2 11 100 1 : 15รวมท้ังหมด

จํานวนนักเรียน (แยกตามระดบัชั้น ) จํานวนครู อัตราสวน

ครู : นักเรียน
ท่ี โรงเรียน
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สรุปขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง ปการศึกษา 2547สรุปขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง ปการศึกษา 2547

จํานวน จํานวนครู จํานวน ระบบ เครือ่ง

นักเรยีน (คน  ( คน ) หองเรยีน ใชได ชํารดุ รวม ไทยคม Projector

1 บานหวยไรสามคัคี 388 20 14 23 8 31 มี มี ไมมี มี ไมมี สนามคอนกรีต มี

2 อนุบาลแมฟาหลวง 309 16 11 14 2 16 มี ไมมี ไมมี มี มี สนามดิน มี

3 บานปาซางนาเงิน 212 17 10 15 1 16 มี มี ไมมี ไมมี ไมมี สนามวางอิฐปูพื้น มี

4 บานขาแหยงพัฒนา 122 13 7 20 2 22 มี มี ไมมี มี มี สนามคอนกรีต มี

5 ตชด. สังวาลยวทิ 8 113 10 7 9 1 10 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี สนามดิน มี

6 ตชด. ศรีสมวงค 113 12 7 8 3 11 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี สนามคอนกรีต ม ี(ชั่วคราว)

7 บานผาฮี้ 103 6 7 10 2 12 มี ไมมี ไมมี มี มี สนามดิน ม(ีใชรวม

กับหอง

คอมพิวเตอร)

8 บานเจาพอหลวงอุปถัมภ 93 6 7 6 6 ไมมี ไมมี มี ไมมี ไมมี สนามดิน ม ี(ชั่วคราว)

1,453 100 70 105 19 124

โรงเรยีน

รวม

หองวิทยฯ สนามกีฬา หองสมุด
Computer (เครือ่ง )

Internet Sound Labท่ี

⌫  ⌫⌫ ⌫⌦ 
 ⌫

      
     ⌫

สรุปคาใชจายในการเดินทางมาสอนของครู ประจําปการศึกษา 2547สรุปคาใชจายในการเดินทางมาสอนของครู ประจําปการศึกษา 2547

คาเดินทาง
:

ปการศึกษา
อ. เมอืง อ. แมจัน อ. แมสาย อ. เชียงแสน อ. แมฟาหลวง หมูบาน บานพักครู รวม (บาท)

1 บานหวยไรสามคัคี 20 1 8 7 4 20 200,778

2 อนุบาลแมฟาหลวง 16 2 4 2 2 6 16 198,655

3 บานปาซางนาเงิน 17 1 16 17 72,013

4 บานขาแหยงพัฒนา 13 3 2 1 3 4 13 181,042

5 ตชด. ศรีสมวงค 10 10 10 0

6 ตชด.สังวาลยวิท 8 12 5 7 12 0

7 บานผาฮี้ 6 1 4 1 6 101,836

8 เจาพอหลวงอุปถัมภ 5 6 1 5 6 119,379

100 6 15 20 1 5 5 48 100 873,705รวม

ที่ โรงเรียน
 สถานท่ีพัก จํานวน

 (คน)
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สรุปขอมูลนักเรียน ของโรงเรียนในเขตโครงการพัฒนาดอยตุง ปการศึกษา 2547สรุปขอมูลนักเรียน ของโรงเรียนในเขตโครงการพัฒนาดอยตุง ปการศึกษา 2547

ในพื้นที่ นอกพื้นที่

ดอยตุง ดอยตุง

1 บานหวยไรสามคัคี 248 140 388 325 63 388 มหีอพักในโรงเรียน

2 อนุบาลแมฟาหลวง 308 1 309 287 22 309

3 บานปาซางนาเงิน 209 3 212 193 19 212

4 บานขาแหยงพัฒนา 121 1 122 115 7 122

5  ตชด. ศรีสมวงค 83 30 113 82 31 113 มหีอพักในโรงเรียน

6 ตชด.สังวาลยวิท 8 110 3 113 106 7 113 มหีอพักในโรงเรียน

7 บานผาฮี้ 84 19 103 45 58 103

8 เจาพอหลวงอุปถัมภ 5 14 79 93 13 80 93

1,177     178        98              1,453     1,166         287            1,453         รวม

ท่ี โรงเรียน

คาเดินทาง (บาท)

หมายเหตุ

ไมมสัีญชาติ

จํานวนนักเรียนแยกตามพื้นท่ีอาศัย (คน) จํานวนนักเรียนแยกตามการมีสัญชาติ (คน)

ตอปการศึกษา

192,852

นอกประเทศ รวม มสัีญชาติ รวม

76,356

87,678

0

32,400

0

389,286            
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ชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6ชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6

จํานวน (คน) % จํานวน (คน) %

1 บานหวยไรสามัคคี 28 93.33 2 6.67

2 อนบุาลแมฟาหลวง 19 86.36 3 13.64

3 บานปาซางนาเงิน 28 87.50 4 12.50

4 บานขาแหยงพฒันา 2 12.50 14 87.50

5 ตชด.ศรีสมวงค 2 12.50 14 87.50

6 ตชด.สังวาลยวิท 8 9 52.94 8 47.06

7 บานผาฮ้ี 0 0.00 13 100.00

8 เจาพอหลวงอุปถัมภ 5 0 0.00 7 100.00

88 57.52 65 42.48

ในพื้นท่ี นอกพื้นท่ี
จํานวน

นกัเรียน (คน)
ท่ี โรงเรียน

ตองการเรียนตอ

153รวม (คน)

13

30

22

32

7

16

16

17

⌫  ⌦⌫   ⌫⌦
⌦⌫⌫   ⌫⌫

⌫⌫⌫⌫⌫⌫ ⌫⌫
⌦⌫⌦⌫⌫  ⌦⌫⌫  
⌫  ⌫ ⌦⌦⌦⌫⌫     ⌫
⌫

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียน

(คน) สายสามัญ สายอาชพี รวม % ในพืน้ที่ นอกพืน้ที่ รวม %

1 บานหวยไรสามคัคี 34 6 20 26 76.47 5 5 14.71 1 2

2 อนุบาลแมฟาหลวง 26 1 20 21 80.77 2 2 7.69 3

60 7 40 47 78.33 7 7 11.67 4 2รวม (คน)

ยายออก

นอกพืน้ที่
โรงเรียนที่

จํานวนทีต่องการเรียนตอ (คน) จํานวนทีต่องการทํางาน (คน) จํานวนทีย่ัง

ตัดสินใจไมได 

(คน)
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อัตราการเกิด

2.8 2.6
2.2

2.9

2
1.3

4.8

3.8

2.5

3.8

1.6

0.6

2530 2535 2546
0

1

2

3

4

5

6

ท่ัวโลก 2.8 2.6 2.2

ประเทศไทย 2.9 2 1.3

พ้ืนท่ีสูง 4.8 3.8 2.5

ดอยตุง 3.8 1.6 0.6

ท่ีมา : 1. วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2. ศูนยพัฒนาอนามยัพ้ืนท่ีสูง กระทรวงสารธารณสุข

3. แผนกพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
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อัตราการตาย

1 0.9 0.90.8
0.6 0.6

1.6

0.9

0.2
0.4 0.3 0.2

2530 2535 2546
0

0.5

1

1.5

2

ท่ัวโลก 1 0.9 0.9
ประเทศไทย 0.8 0.6 0.6

พื้นท่ีสูง 1.6 0.9 0.2
ดอยตุง 0.4 0.3 0.2

ที่มา : 1. วทิยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

2. ศูนยพัฒนาอนามัยพ้ืนที่สูง กระทรวงสารธารณสุข

3. แผนกพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

⌫  ⌫⌫  
            

อัตราการเพิ่มจํานวนประชากร

1.8 1.7
1.3

2.1

1.4

0.7

3.2
2.9

2.3

3.4

1.3

0.4

2530 2535 2546
0

0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

ทั่วโลก 1.8 1.7 1.3
ประเทศไทย 2.1 1.4 0.7

พื้นที่สูง 3.2 2.9 2.3
ดอยตุง 3.4 1.3 0.4

ที่มา : 1. วทิยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2. ศูนยพัฒนาอนามยัพื้นที่สูง กระทรวงสารธารณสุข

3. แผนกพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

⌫   ⌫ ⌫
    





  

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

1 บานหวยไรสามัคคี 388 393 364 350 319 321 324 353 365 376 411 443 471 508 558

2 อนุบาลแมฟาหลวง 309 327 303 289 274 266 263 253 250 238 243 248 238 237 245

3 บานปาซางนาเงิน 212 262 277 287 259 242 249 233 206 192 206 232 213 220 231

4 บานขาแหยงพัฒนา 122 118 124 108 100 96 95 92 99 100 98 102 106 106 107

5 ตชด. ศรีสมวงค 113 114 117 121 115 118 123 133 154 159 163 166 179 180 182

6 ตชด. สังวาลยวิท 8 113 112 108 100 90 96 87 93 107 104 100 103 109 107 106

7 บานผาฮ้ี 103 100 104 103 102 88 78 75 66 67 60 59 58 58 58

8 เจาพอหลวงอุปถัมภ 5 93 54 61 83 101 121 147 170 192 203 209 202 204 201 198

1,453 1,481 1,458 1,440 1,360 1,348 1,366 1,401 1,438 1,438 1,492 1,554 1,576 1,618 1,685รวมนักเรียนท้ังหมด

โรงเรียนท่ี
ปการศึกษา

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

1 บานหวยไรสามัคคี 388 393 364 350 319 321 324 353 365 376 411 443 471 508 558

2 อนุบาลแมฟาหลวง 309 327 303 289 274 266 263 253 250 238 243 248 238 237 245

3 บานปาซางนาเงิน 212 262 277 287 259 242 249 233 206 192 206 232 213 220 231

4 บานขาแหยงพัฒนา 122 118 124 108 100 96 95 92 99 100 98 102 106 106 107

5 ตชด. ศรีสมวงค 113 114 117 121 115 118 123 133 154 159 163 166 179 180 182

6 ตชด. สังวาลยวิท 8 113 112 108 100 90 96 87 93 107 104 100 103 109 107 106

7 บานผาฮ้ี 103 100 104 103 102 88 78 75 66 67 60 59 58 58 58

8 เจาพอหลวงอุปถัมภ 5 93 54 61 83 101 121 147 170 192 203 209 202 204 201 198

1,453 1,481 1,458 1,440 1,360 1,348 1,366 1,401 1,438 1,438 1,492 1,554 1,576 1,618 1,685รวมนักเรียนท้ังหมด

โรงเรียนท่ี
ปการศึกษา

ประมาณการจํานวนนักเรียนของทุกโรงเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุง
ระหวางปการศึกษา 2548 - 2561

ประมาณการจํานวนนักเรียนของทุกโรงเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุง
ระหวางปการศึกษา 2548 - 2561

จํานวนนักเรยีนที่เขาเรยีนคํานวณจาก
 ป 2548-2551  จํานวนเด็กท่ีเกิดจรงิในป 2543 -2546
 ป 2552-2561  อตัราการเพ่ิมประชากรและอตัราการเกิดของแตละหมูบาน
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⌫⌫ 

  ⌫  ⌫  ⌫⌫
  ⌫       ⌫  ⌫⌫
  ⌦

INCOME

SOURCES

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0

50

100

150

200

250

300

Mil. Baht

AGRICULTURE 14 13.9 15 11.8 15.6 19.7 17.6 20.6 32.3 32.5 27.1 30.9 35.8 50.1 49.5 43.1
LABOUR 10.6 33.4 50.4 56.2 85.2 106 118.1 144.3 159.9 173.6 188.1 181.7 185.3 218.8 232.2 252.7

TRADE 2.5 2.9 4 3.7 9 8.7 11.3 15.3 14 16.9 18.4 15.5 19.9 21.1 22.9 25.3
HANDICRAFT 1.4 1.7 1.7 1.3 2.5 1.3 3.4 1.7 1.7 1.5 1.5 0.7 1 0.9 2 1.3
RENT&INTR. 0.8 0.3 0.3 1.3 1.2 1.5 1.1 1.3 0.6 0.8 0.9 1.5 0.7

OTHERS 10.8 5.4 1.9 5.1 4.5 4.7 7.3 3.6 9.5 4.4 6.5 6.2
TOTAL 28.5 51.9 71.1 73.8 123.4 141.4 153.6 188.2 213.9 230.3 243.7 233 252.3 296.2 314.6 329.3
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EXPENDITURES

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0

20

40

60

80

100

120

140

Mil. Baht

FOODS 15 22.7 22.4 42 52.4 62.3 71.9 78.5 83.9 95 90.6 88.2 109.4 105.5 120.6
CLOTHING 2.9 3.9 3.4 4.8 6.2 6.7 7.5 7.4 7.8 7.9 7.7 5.7 6.1 6.5 6.7

HEALTH CARE 1.3 1.7 1.5 2.2 4 3.8 5.7 4.6 4.1 3.7 4.3 3.9 4.3 4.2 3.7
INVESTMENT 6.6 8.8 16.5 13.6 15.2 18.1 19.9 15 10.1 21.1 27.2 22.1 20.7

SHELTER 2 1.4 3.8 7.6 8.6 9.5 13.3 16.3 19.4 16.5 17.4 10.4 12.3 16.1 11.1
VEHI,APPL,UTEN 9.5 22.7 23.7 30.7 46.5 37.2 39.4 35.2 32.3 39.4 43.2 45.2

LUXURY ITEMS 4.5 8.3 11.6 14 15.1 21.2 24.4 27.1 24.6 23.4 25.1 26.7 30
OTHER 3.5 3.7 6.4 20.7 3.3 3.6 4.1 4.6 1.9 1.5 0.8 2.4 2.1 5.6 6.8
TOTAL 24.7 33.4 48.6 103.9 125.3 137.2 163.5 197.2 198.6 206.1 190.7 187.4 225.9 229.9 244.8
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AVERAGE INCOME

PER CAPITA PER FAMILY PER HOUSEHOLD
0

50,000
100,000
150,000
200,000

Baht.

1988 3,772 22,489 26,683

1989 5,095 26,412 33,928

1990 6,758 35,323 46,232

1991 7,146 33,457 46,171

1992 12,155 55,939 77,891

1993 13,956 62,033 88,452

1994 14,961 66,466 95,169

1995 18,442 81,013 117,013

1996 21,038 91,937 132,141

1997 21,604 94,568 143,175

1998 22,564 96,714 148,700

1999 22,455 93,394 140,541

2000 24,357 101,211 151,817

2001 27,665 114,744 170,662

2002 29,197 122,140 183,032

2003 30,732 122,974 188,400

AVERAGE INCOMEAVERAGE INCOME

PER CAPITA PER FAMILY PER HOUSEHOLD
0

50,000
100,000
150,000
200,000

Baht.

1988 3,772 22,489 26,683

1989 5,095 26,412 33,928

1990 6,758 35,323 46,232

1991 7,146 33,457 46,171

1992 12,155 55,939 77,891

1993 13,956 62,033 88,452

1994 14,961 66,466 95,169

1995 18,442 81,013 117,013

1996 21,038 91,937 132,141

1997 21,604 94,568 143,175

1998 22,564 96,714 148,700

1999 22,455 93,394 140,541

2000 24,357 101,211 151,817

2001 27,665 114,744 170,662

2002 29,197 122,140 183,032

2003 30,732 122,974 188,400
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ทีร่องจานทําจากหญาแฝก
200 บาท ตอชิ้น
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ราคาเมตรละ 800 บาท
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เส้ือผาและผลิตภัณฑราคา
เมตรละ 1,800 บาท

⌫      ⌫


ผลิตภัณฑที่ผลิตจากศนูยผลิตและจําหนายงานมือ โครงการพัฒนาดอยตุง
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สาขาสยามดิสคัฟเวอรรี่

                        สาขาสวนลมุ ไนทบาซาร

สาขาทาอากาศยานดอนเมือง
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ไรแมคคาเดเมีย
ภายในโครงการพัฒนาดอยตุง

⌫   ⌫ 
⌫  ⌫⌫

 ⌫⌫  ⌫  ⌦  ⌫  
⌫    ⌫ ⌫⌫  ⌫⌫
⌫⌫  ⌫   
⌫ ⌦  ⌦
  ⌫ ⌫
⌫  
⌫  ☺    ☺
  ⌫   ⌫  ⌫
⌧ ⌫ ⌦⌫⌫





  

⌫  ⌫  ⌫
 ⌫⌫⌫ 
⌫

แมคคากระเทาะเปลือก ราคา 400 บาท ตอ ก.ก.แมคคากระเทาะเปลือก ราคา 400 บาท ตอ ก.ก.
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แมคคาเดเมียอบ ราคา 800 บาท ตอ ก.ก.แมคคาเดเมียอบ ราคา 800 บาท ตอ ก.ก.

⌫       
⌫⌫⌦  
⌫   

คุกกี้แมคคาเดเมีย 
ราคา 1,680 บาท ตอ ก.ก.

แมคคาเดเมียเคลือบชอคโกแล็ต 

ราคา 4,500 บาท ตอ ก.ก.
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กาแฟ ดอยตุง
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เมล็ดกาแฟดิบ ราคา 80 บาท ตอ ก.ก.เมล็ดกาแฟดิบ ราคา 80 บาท ตอ ก.ก.

⌫       

กาแฟคั่ว ราคา 400 บาท ตอ ก.ก.กาแฟคัว่ ราคา 400 บาท ตอ ก.ก.
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กาแฟค่ัวบด (ขายปลีก) ราคา 800 บาท ตอ ก.ก.
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สวนลุม ไนทบาซาร
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อาคารสินธร
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สุรวิงศ

⌫  

เมืองทองธานี
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ภเูก็ต
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เซ็นทรลั พระราม ๒
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2005

20 -21 

Oct.

26-30 

Nov.

26-27 

Dec.

25-26 

Feb.

24-30 

Mar.

14-18 

Jun.

12-16 

Jul.

16-20 

Aug.

13-17  

Sep.

11-15 

Oct.

13-17 

Dec.

17-21 

Jan.

1 No. of Medical 

workers
         49          58          62          49          50            9          27 15                  27          30          27          27        430 

2 Diarrhea           -            17           -             -            16          78          39 41                223          98          40           -          552 

3 General Treatment
       685        734        536        662        586        910     1,073 1,544        1,689     1,351        995           -     10,765 

4 Immunization:

Polio     1,868     2,187        779     1,014           -             -             -   -                  -          341           -       2,345     8,534 

TB     1,818           -          414        361           -             -             -   -                  -          341           -       2,345     5,279 

Diphtheria, 

Pertusis, Tetanus
          -       2,187        561     1,014           -             -             -   -                  -          341           -       2,345     6,448 

Diphtheria,           -          500        218        130           -             -             -   -                  -          341           -          230     1,419 

Measles -        123       -        -        -        -        -        -        -        341       -        -               464 

5 Dental Service 114       69         54         34         99         -        52         95         321       280       15         79             1,212 

2003

TotalActivitiesNo.

2004
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อตัราการเกดิโรคมาลาเรีย ระหวางป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗
และเปาหมายการลดอัตราการเกิดโรค ภายใน ๓ ป ขางหนา

2.5
1.25

4.92

10.29

19.65

0.63
-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Percentage

# patient %

2002 56.00          11.00     19.65       

2003 3,307.00      340.00   10.29       

2004 1,302.00      64.00     4.92         

No. of Blood 
Test

Malaria positive
Year
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Yong Kha: Agriculture Report 2004

Crop Substitution
Short-term Crops 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Input Area Beneficiaries Outcome Price/ Total Revenue/
No. (Kgs) Acre(s) (Household) (Kgs) Kgs Revenue Household

Upland area: 900 Acres

1 Upland  Rice (local var.) -         460             1,360               230,000            3          690,000     507             

2 Maize 3,000     400             1,360               600,000            3          1,575,000  1,158          

3 Soya Bean (local var.) -         80               400                  20,000              2          40,000      100             

4 Vegetable Seeds 200        1,360               Consumption

5 Vegetable Seedling 33,660    1,360               Consumption

6 Veg. Demonstration Plot 3                 1,360               Employment
Paddy Field: 712 Acres 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

1 Hybrid Rice 2,848     712             1,360               1,424,000         5          7,120,000  5,235          

2 Japanese Rice 1,200     120             600                  240,000            6          1,440,000  2,400          

3 Soya Bean 2,000     200             1,000               75,000              2          150,000     150             
Medium-term Crops

1 Sweet Bamboo 12,520    12,520         1,360               Consumption

2 Castor 20               100                  

3 Vetiver Nursery 20,000    1,243,265    1,360               Employment
Long-term Crops 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

1 Macadamia 10,000    3,360           1,360               Employment

2 Fruit Trees 4,570     4,570           1,360               Consumption
Other Agricultural Promotion Programs
No. รายการ 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Input Beneficiaries

(Household)
Fishery

 1-2 Nile fish + Catfish 51,000    51,000         39                    
Livestock

1 Pigery (local breed) 60          168             84                    

2 Poultry (local breed) 1,050     1,050           525                  

3 Goose 60          60               30                    

4 Muscovy Duck 50          50               25                    

5 Egg-layer hen 200        

Planting

Planting

Planting

2004 2005

Planting

Planting

Planting

Planting

Experiment Propagation Planting

Planting

Experiment Propagation Planting

Planting

Planting

Experiment Distribution

Distribution in school lunch program

Distribution

Propagation - Planting along water canal

Consumption/Household
Output 

Distribution

Propagation - Household Distribution

Propagation - Household Distribution

Planting - Maintanence

⌫ 

Yong Kha: Income Generation (Agriculture) Report
Crop Substitution Total Revenue/
Short-term Crops (Kgs) (Baht) Revenue Household

No.
Upland area: 900 Acres

1 Upland  Rice (local var.) - 690,000         507              
2 Maize 3,000                    225,000             1,575,000      1,158           
3 Soya Bean (local var.) - 40,000           100              
4 Vegetable Seeds 200                       -                -              
5 Vegetable Seedling 33,660 (tree) -                -              
6 Veg. Demonstration Plot -                -              

Total 2,305,000      1,765          

Paddy Field: 712 Acres
1 Hybrid Rice 2,848                    284,800             7,120,000      5,235           
2 Japanese Rice 1,200                    36,000               1,440,000      2,400           
3 Soya Bean 2,000                    50,000               150,000         150              

Total 8,710,000      7,785          
Medium-term Crops

1 Sweet Bamboo
2 Castor -                -              
3 Vetiver Nursery -                -              

Total -                -              
Long-term Crops

1 Macadamia -                -              
2 Fruit Trees

Total -                -              

Grand Total 595,800             11,015,000     9,551           

Total income 2004 11,015,000  Bht

Number of househo 1,360           
Income per househo 9,551           Bht

Total population 6,022           
Income per person 1,829           Bht

Input
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Distribution of Opium Cultivation and 
Project Support Areas

Quoted UNODC 
Opium Survey 
Report 2003
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Tangyan
March 04
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Tangyan : Agriculture Plan

Crop Substitution
Short-term Crops Input Output Income/

No. (Kgs) (Baht) Household
Upland area: 600 Acres

1 Upland  Rice (local var.) 250,000    37,500,000      1,103         

2 Maize 20,000      8,662,500        255           

3 Soya Bean (local var.) 2,500       75,000             250           

4 Tobacco 750,000           1,500         

5 Vegetables

  -  Seeds 2,000       

  -  Seedlings 1,360       

6 Demonstration Plot 150,000           1,500         

Total 47,137,500      4,608        
Medium - term Crops

1 Bamboo 170,000    

2 Castor Bean 34,000      5,100,000        150           

Total 5,100,000        150           

1 Macadamia Nuts 100,000    4,500,000        132           
2 Coffee Trees 300,000    750,000           22             

Total 5,250,000        154           
Watershed forest & Agro forest

1 Watershed forest 18,000,000      529           
2 Agro forest 6,000,000        176           

Total 24,000,000      706           

Grand Total 81,487,500      5,618        

Total income 2005 81,487,500 Bht

Number of household 34,000         

Income per household 2,397           Bht

Total population 170,000       

Income per person 479               Bht

Long - term Crops

⌫  ⌫⌫    
 ⌫⌦  ⌫ ⌫⌫ 

พฤษภาคม ๒๕๔๗

⌫   ⌫      ⌫
⌫ ⌫    
⌫  ⌫⌫⌫   
      ⌦
   ⌫ ⌫





  

Mong Kar: Agriculture Plan

Crop Substitution
Short-term Crops Input Output Income/

No. (Kgs) (Baht) Household
Upland area: 600 Acres

1 Upland  Rice (local var.) 2,500     375,000             3,750         

2 Maize 1,000     112,500             225           

3 Soya Bean (local var.) 2,500     75,000              150           

Total 562,500            4,125        
Paddy Rice: 2,000 Acres

1 Hybrid Rice 12,000    9,000,000          22,500       

2  Rice ( local var.) 50,000    12,500,000        8,929         

3 Mung Bean 4,000     300,000             375           

4 Vegetables

  -  Seeds 200        

  -  Seedlings 16          

5 Demonstration Plot 16.4 109,500             1,095         

Total 21,909,500        32,899      
Medium-term crops

1 Bamboo

2 Castor Bean 100        22,500              56             
3 Fruit Trees

Watershed & Agro Forest
4 Watershed Forest 1,800,000          1,286         

5 Agro Forest 900,000             643           

Total 2,722,500         1,985        

Grand Total 25,194,500        39,008      
Total income 2005 25,194,500   Bht

Number of household 1,400             
Income per household 17,996           Bht

Total population 7,000             
Income per person 3,599             Bht
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Huay  Or: Agriculture Plan

Crop Substitution
Short-term Crops Input Output Income/

(Kgs) (Baht) Household
No.

Upland area: 1,245 Acre

1 Upland  Rice (local var.) 12,500     1,875,000           1,875         

2 Maize 7,000       2,587,500           2,588         

3 Soya Bean (local var.) 1,125       22,500               113           

Total 4,485,000          4,575        
Paddy Rice: 1,620 Acres

1 Hybrid Rice 16,200     15,187,500         5,882         

2 Soya Bean 10,000     750,000              290           

3 Vegetables

  -  Seeds 200          

  -  Seedlings 143          

6 Demonstration Plot

Total 15,937,500         6,173        
Medium - term Crops

1 Bamboo 20,000     

2 Castor Bean 63           9,375                 47             

Total 9,375                 47             

1 Macadamia Nuts 875          1,200,000           335           
2 Fruit Trees
3 ตนยางพารา 750,000              209           

Total 1,950,000          544           

Grand Total 22,381,875         
Total income 2005 22,381,875    Bht

Number of household 34,000            
Income per household 3,582              Bht

Total population 17,910            
Income per person 1,250              Bht

Long - term Crops
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