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สารบญั 

เก่ียวกบัรายงานฉบบันี ้    ๕ 

ภาพรวมองค์กร    ๗ 

ประวตัิดอยค า    ๑๐ 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม่    ๑๒ 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๒ (แมจ่นั) จงัหวดัเชียงราย    ๑๖ 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๓ (เตา่งอย) จงัหวดัสกลนคร    ๑๘ 

ระบบประกนัคณุภาพ มาตรฐานและรางวลัท่ีได้รับ    ๒๑ 

ผลการด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคม    ๒๗ 

ผลิตภณัฑ์    ๓๒ 

ดอยค า มุง่พฒันาคน ควบคูก่บัการพฒันาองค์กร    ๓๘ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน    ๔๐ 

การสง่เสริมและพฒันาเกษตร    ๔๒ 

ดอยค าเพ่ือสงัคม    ๔๖ 

การจดัการสิ่งแวดล้อมและพลงังานทดแทน    ๖๕ 



 

 ๔ 

เก่ียวกบัรายงานฉบบันี ้

 ดอยค า กอ่ตัง้ขึน้จากแนวพระราชด าริของ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี ๙  ท่ีทรงมีพระราช
ประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทกุข์ยากของราษฎรบนพืน้ท่ีสงูทางภาคเหนือ และ
ภาคอีสานของไทย จวบจนปัจจุบนัท่ีบริษัทฯ ส่งเสริมการเกษตรและรับซือ้ผลผลิต
จากเกษตรกรใรพืน้ท่ี รวมถึงสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และพัฒนาคณุภาพชีวิตให้แก่
ชมุชนโดยรองโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปทัง้ ๓ แหง่  

 บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั จดัท ารายงานฉบบันีเ้พ่ือส่ือสารประเด็นความส าคญัทางธุรกิจและการพฒันา
ความยัง่ยืนของบริษัทฯ ในฐานะธุรกิจเพ่ือสงัคม ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีครอบคลุมด้านธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทฯ ในปีพุทธศกัราช ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ โดยมีเจตนารมณ์ต้องการน าเสนอกลยทุธ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจด้วย
หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามศาสตร์พระราชาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือก้าวสู่การเป็นต้นแบบธรุกิจเพ่ือสงัคม บริษัทฯ ก าหนด
เป้าหมายให้สอดคล้องกับการพฒันาท่ียัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) 
โดยได้ประเมินความเช่ือมโยงระหวา่งกลยทุธ์ขององค์กร กบัเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืนฯ 

 บริษัทฯ สง่เสริมและพฒันาการเกษตรอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อพฒันาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรไทย อีก
ทัง้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่พนักงานบริษัทฯ บุตรหลานของพนักงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการจิตอาสา และเยาวชนท่ีช่วยเหลือสนบัสนุนงานของโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง อย่างสม ่าเสมอ 
ซึง่บ้างก็เป็นบตุรหลานของเกษตรกรในพืน้ท่ี 

 มีนโยบายมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบตอ่สงัคม บริษัทฯ จะไม่เก่ียวข้อง
หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบตัิในการจ้างงานและการเสดงความคิดเห็น โดยบริษัทฯ ตัง้ตู้
แสดงความคดิเห็นให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนได้อยา่งเสรี 

 บริษัทฯ มีการจดัการฟืน้ฟรูะบบนิเวศแหลง่น า้รอบโรงงานหลวงฯ อาทิ การจดัท าฝายดอยค า และ
มีระบบบ าบดัน า้ตามมาตราฐาน รวมถึงโครงการรณรงค์การประหยดัน า้ นอกจากนี ้ยังมุ่งผลิตน า้ด่ืม
สะอาดตามมาตราฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้มีตวัเลือกน า้ด่ืมสะอาด ตามจุดประสงค์เร่ิมแรกในการผลิต
น า้ด่ืม เพ่ือให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพืน้ท่ีโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวัดเชียงใหม่ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๙  



 

 ๕ 

 มีนโยบานพฒันาพลงังานทดแทน โดยโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๓ (เตา่งอย) จงัหวดัสกลนคร มี
การติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและจ าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพ่ือน ารายได้กลบัมาพัฒนาชุมชนต่อไป นอกจากนี ้ยังร่วมโครงการท่อส่งก๊าซไบโอมีเทนท่ีได้จากระบบ
บ าบดัน า้จากกระบวนการผลติของโรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) ทดแทนแก๊สหงุต้มในชมุชนต้นแบบ  อีกด้วย 

 บริษัทฯ ยงัเพิ่มการวิจยั เทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม และนวตักรรมการวิจยัและพฒันา รวมถึง
พฒันาการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมลูและการส่ือสาร  

 บริษัทฯ ออกแบบและสร้างอาคารท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาคารส านกังานใหญ่ได้รับรางวลั 
Leadership in Energy and Environmental Design หรือ LEED จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา U.S. 
Green Building Council (USGBC) ประเภท LEED for New Construction (LEED-NC) อาคารสร้างหรือ
ปรับปรุงใหม ่ระดบัโกลด์ (Gold) และโรงเก็บผลติภณัฑ์เกษตรและโรงปฏิบตักิารวจิยัทางพืชของ โรงงานหลวงฯ ท่ี 
๑ (ฝาง) ได้รับการรับรองประเภท TREES for New Construction (TREES-NC) ระดบั โกลด์ (Gold) จาก
สถาบนัอาคารเขียวไทย 

 บริษทัฯ มีนโยบายสิง่แวดล้อม โดยโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ และส านกังานใหญ่ร่วมปฏิบตัติามระบบ 
ISO 140001 และลดปริมาณการปล่อยของเสียพร้อมมีระบบบ าบดัน า้ภายในโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง 
อีกทัง้พฒันากระบวนการผลิตให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท าให้ผลิตภัณฑ์ดอยค า ได้รับฉลากลด
คาร์บอน ถึง ๕ รายการ รวมถึงจดัโครงการสร้างโลกสีเขียว ในกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ เพ่ือรณรงค์การ  
รีไซเคลิบรรุภณัฑ์ของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม (Circular Economy) 

 มีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดบนแผ่นดินอย่าง
ยัง่ยืน เฉพาะอยา่งยิ่ง ป่าไม้ พืน้ท่ีชุม่น า้ ภเูขาและเขตแห้งแล้ง  

 บริษัทฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์และด าเนินการเพ่ือรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัต ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต รวมถึงการเป็นธรรมตามปรัชญา
องค์กร “ดอยค า เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย” 

 มีนโยบายร่วมกบัภาคีเคร่ือขา่ยในโครงการเพ่ือสง่เสริมและพฒันาความยัง่ยืนสืบตอ่ไป 





ภาพรวมองค์กร 



 

 ๘ 



 

 ๙ 

การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการก ากบัและดแูลกิจการท่ีดีตามค าว่า "จรรยาบรรณดีเดน่" ซึ่งเป็นหนึ่งในคา่นิยม

องค์กรของบริษัทฯ โดยสนบัสนนุและส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และด าเนินการเพ่ือรับการรับรองเป็น

สมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตอินมุตันิโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัและแนวปฏิบตัิส าหรับการตอ่ต้านการทจุริต การให้

และรับของขวญั การรับรอง เงินสนบัสนนุ และการบริจาค บริษัทฯ จึงก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ ต้องปฏิบตัติามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัโดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนัใดๆ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม รวมทัง้ไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ เพ่ือท าความเข้าใจและให้ความรู้เก่ียวกับ

มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

 บริษัทฯ ท าการเผยแพร่เร่ืองการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั โดยจดัให้มีการส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ เจตนารมณ์และข้อมูล

เก่ียวกับการต่อต้านทุจริต ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้ก าหนดโทษทางวินัยและแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทัง้ ยังจัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส  

การทจุริตตามมาตรการตรวจพบการทุจริตรวมถึงกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม เพ่ือให้บุคลากรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีช่องทาง

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการเก็บข้อมูลการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสไว้เป็น

ความลบัซึง่จะรับรู้เฉพาะบคุคลท่ีได้รับมอบหมายและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ โดยสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสได้ตาม

ชอ่งทางดงันี ้

๑. อีเมล auditcommittee@doikham.co.th 

๒. ทางจดหมาย ระบถุึง  กรรมการอิสระ หรือ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์   

ท่ีอยู:่ บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั 

  ๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

  โทรศพัท์ ๐๒ ๖๕๖ ๖๙๙๒ ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์  

๓. กลอ่งแสดงความคิดเห็น 

ข้อมลู ค าประกาศเจตนารมณ์ คูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจ 



 

 ๑๐ 

ประวตัิดอยค า 

บริษทัฯ กอ่ตัง้ขึน้จากแนวพระราชด าริของ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
ท่ีทรงมีพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทกุข์ยากของราษฎรบนพืน้ท่ีสงูทางภาคเหนือของไทย ทรงก่อตัง้โรงงานหลวง
อาหารส าเร็จรูปขึน้ในพืน้ท่ีการเกษตร เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพ่ือด าเนินการส่งเสริม รับซือ้ พัฒนา และแปรรูปผลผลิต เพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพท่ีมีคณุภาพ ในราคาเป็นธรรม โดยเร่ิมต้นเพียง ๑๐ รายการ ใน ๒ กลุ่มสินค้า ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้จดัตัง้องค์กรเป็นนิติบคุคลภายใต้ช่ือ “บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั” ด าเนินธุรกิจอตุสาหกรรมผลไม้
แปรรูป ด้วยการเป็นต้นแบบองค์กรภาคธุรกิจท่ีด าเนินกิจการตามศาสตร์พระราชา ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชน ให้เกิด
ความเข้มแข็งและมีคณุภาพชีวิตท่ีดี อยา่งยัง่ยืน  

ปัจจบุนั บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั ด าเนินงานผา่น โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป ๓ แหง่ ได้แก่  

๑. โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม ่

๒. โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๒ (แมจ่นั) จงัหวดัเชียงราย  

๓. โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๓ (เตา่งอย) จงัหวดัสกลนคร 

 โดยโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง มีส่วนในการพฒันาชุมชนชนบทตามศาสตร์ของพระราชา และโมเดลของดอยค า กว่า 
๒,๐๐๐ ครัวเรือน รวมถึงการพฒันาการศกึษาด้วยการพฒันาโรงเรียนในบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ และท านบุ ารุงพทุธศาสนา
ด้วยการพฒันาวดัให้เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจแก่คนในชุมชน จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกิจเพ่ือสงัคมอย่าง
ยัง่ยืนรอบด้านทัง้การพฒันาเกษตรกร ชมุชน และสงัคม  



 

 ๑๑ 

“โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป” 

ถกูออกแบบตามภูมิสงัคมให้กลมกลืน

และสอดคล้องกบัวิถีชีวิตในแต่ละพืน้ท่ี 

ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการ

ส่งเสริมการเกษตร รวมถึงพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 

และรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความกินดี 

อยู่ดี ของเกษตรกรไทยตามค าขวัญ 

“โรงงานหลวงฯ เพ่ือปวงชน” 



 

 ๑๒ 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 โรงงานหลวงฯ แหง่แรกท่ีกอ่ตัง้ขึน้ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ก่อตัง้ขึน้ราวปีพทุธศกัราช ๒๕๑๕ ปัจจบุนั โรงงานหลวงฯ แหง่นี ้ยงัคงด าเนินตามพระราชปณิธาน

เพ่ือพฒันาความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ รวมถึงการส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเน่ือง โดยรับซือ้ผลผลิตของเกษตรกร  

ในพืน้ท่ีเข้าโรงงานหลวงฯ น ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ดอยค า” โดยมีสายการผลิตส าคญั ๖ สาย ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์กระป๋อง ขวดแก้ว อบแห้ง น า้ด่ืม ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และน า้ผลไม้เข้มข้น อีกทัง้โรงงานหลวงฯ แห่งนีย้ังเป็น

ต้นแบบแหล่งการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาท่ีประกอบไปด้วย โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) พิพิธภณัฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) 

และโรงเก็บผลิตภณัฑ์เกษตรและโรงปฏิบตักิารวิจยัทางพืช  



 

 ๑๓ 

พิพิธภณัฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) 

 พพิธิภณัฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกบัโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป 

ท่ี ๑ (ฝาง) จดัตัง้ขึน้เพือ่ตอบสนองวตัถปุระสงคก์ารเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวเชงิการศกึษา 

ด้านอตุสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานท่ีรวบรวมและจดัแสดงแนวพระราชด าริ

ในการพฒันาท่ียัง่ยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พิพิธภัณฑ์ฯ เป็นพืน้ท่ีการเรียนรู้แนวตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพฒันา
ประเทศอยา่งรอบด้านและยัง่ยืน ในรูปแบบพิพิธภณัฑ์พืน้ท่ีท่ีมีชีวิต (living SITE 
MUSEUM) โดยจะพฒันาโรงงานหลวงฯ และพืน้ท่ีโดยรอบ ให้เป็นพืน้ท่ีเพ่ือการ
เรียนรู้ (A Platform for Learning Experience) ของการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามแนว
พระราชด าริ ซึง่ประกอบไปด้วยอาคารนิทรรศการโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) ชมุชน
บ้านยาง และบริบทโดยรอบ ทัง้เกษตรกรรม การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม
ประเพณีท่ีหลากหลาย โดยมีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้สมัผสัถึงวิถี
ชีวิตและความเคล่ือนไหวภายในพิพิธภณัฑ์ฯ จากประสบการณ์จริง 

 อาคารตา่งๆ ในพิพิธภณัฑ์ฯ มีการออกแบบท่ีค านงึถึงสิ่งแวดล้อมและการอนรัุกษ์พลงังาน สถาปัตยกรรมมีรูปแบบเรียบ

ง่ายสง่างาม เน้นใช้วสัดแุละสีสนัท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติของป่าเขาและชุมชนรอบด้าน พืน้ท่ีโดยรอบเต็มไปด้วยต้นไม้น้อย

ใหญ่นานาพรรณ และยงัมีล าน า้แมง่อนไหลผา่นข้างอาคารพิพิธภณัฑ์ จงึยิ่งท าให้บรรยากาศผอ่นคลาย 

 นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์ฯ ยงัมีโครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชนในชมุชนให้ร่วมเป็นยุวมคัคเุทศก์น าชมพิพิธภณัฑ์ฯ และ

วิถีชีวิตของชมุชนบ้านยาง เพ่ือสืบสานและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ต้นก าเนิดการแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินสู่ความยัง่ยืน ส่งเสริม

ความภาคภมูิใจในวฒันธรรมและบ้านเกิดของตน  

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าเย่ียมชมทุกวัน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ตัง้แต่เวลา  

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา 



 

 ๑๔ 

โรงเก็บผลิตภณัฑ์เกษตร และโรงปฏบิัตกิารวจิัยทางพชื  
 เมื่อวนัท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบตัิการวิจัยทางพืช ณ โรงงานหลวง  

อาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม ่ซึง่บริษทั ดอยค าผลติภณัฑ์อาหาร จ ากดั สร้างขึน้เพ่ือขยายพืน้ท่ีเก็บผลติภณัฑ์ และ

เพ่ือเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ วจิยั โดยการน าเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสมยัใหมม่าค้นคว้า ปรับปรุง และพฒันาพนัธุ์พืช  

โรงเก็บผลิตภณัฑ์เกษตร  

มีพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด ๑๔,๐๕๓ ตารางเมตร ถูก

ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ ประกอบด้วย พืน้ท่ี

เก็บผลิตภณัฑ์ สถานท่ีขนถ่ายสินค้า ห้องเย็น โรงเก็บบ๊วยดอง 

ห้องพักเจ้าหน้าท่ี ส านักงาน โรงเลีย้ง และโรงรับรอง เพ่ือ

รองรับการขยายตวัขององค์กรในอนาคต และเป็นแหล่งเรียนรู้

ส าหรับประชาชนท่ีสนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการ

วิจัยและพัฒนาพันธุ์ พืช ณ โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) ซึ่ง

อาคารถกูออกแบบและก่อสร้างภายใต้แนวคิด “โรงงานสีเขียว  

สีเดียวกับชุมชน” ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES) ท่ี

ใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สงูสดุ 



 

 ๑๕ 

โรงปฏิบัตกิารวจิัยทางพืช 

 ก่อตัง้ขึน้เพื่อเป็นแหล่งวิจัย ปรับปรุง และพัฒนาทัง้พันธุ์พืชท้องถ่ินและสายพันธุ์จากต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยี 

ด้านการเกษตรสมยัใหม่ให้ได้สายพนัธุ์ท่ีมีคณุภาพ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพืน้ท่ี มีภูมิต้านทานโรคและแมลง  

เน้นผลิตต้นพันธุ์ พืชท่ีปลอดโรค ด้วยวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืช (Tissue Culture) ให้ได้ต้นพันธุ์คุณภาพดี ควบคู่ไปกับ 

การปรับปรุงพนัธุ์พืชโดยการคดัเลือกพนัธุ์ (Conventional Breeding) และการปรับปรุงพนัธุ์พืชโดยเทคนิคอณชีูววิทยา (Molecular 

Breeding) เป็นการลดต้นทนุการเพาะปลกูแกเ่กษตรกร ซึง่เป็นการร่วมมือกนัระหวา่งบริษทัฯ หนว่ยงานราชการ และองคก์รตา่งๆ 

ได้แก ่ศนูย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่ส านกังานเกษตรอ าเภอฝาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่มลูนธิิแมฟ่า้หลวง และ

ส านัก ง านคณะกรรมการพิ เ ศษ เ พ่ื อประสานง าน โค รงการอัน เ น่ื อ งมาจากพระร าชด า ริ  ( กปร . )  ปั จจุบัน  

โรงปฏิบตักิารวจิยัทางพืชอยูร่ะหวา่งการด าเนนิโครงการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือสตรอว์เบอร์รี เพ่ือขยายต้นพนัธุ์ท่ีปลอดโรคให้ท่ีเพียงพอ

ตอ่ความต้องการของเกษตรกร ทัง้นี ้เปา้หมายท่ีส าคญัของโรงปฏิบตักิารวิจยัทางพืช คือ เป็นศนูย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและ

นวตักรรมการเกษตร เทคนคิการเพาะปลกูภายใต้แนวคดิศาสตร์แหง่พระราชา ให้กบัเกษตรกรและผู้ ท่ีสนใจในอนาคต  

โรงเรือนควบคมุสภาพแวดล้อม 
 โรงเรือนควบคมุสภาพแวดล้อม เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบนัการศกึษา ใน “โครงการ

ยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธรุกิจเกษตร” ซึง่จงัหวดัเชียงใหมแ่ละกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม ่

สนบัสนุนงบประมาณจดัสร้างโรงเรือน เพ่ือมอบให้กลุ่มเกษตรกรท าสวนโครงการพฒันาพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้งอน อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ บนพืน้ท่ี โรงเก็บผลติภณัฑ์เกษตร และโรงปฏิบตักิารวจิยัทางพืช โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) เพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุ พร้อม

ทัง้พฒันาการปลกูสตรอว์เบอร์รีปลอดภยันอกฤดกูาล โดยมีเจ้าหน้าท่ีนวตักรรมเกษตร ประจ าโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) เป็นผู้ให้

ความรู้เร่ืองวธีิการปลกูและดแูลต้นสตรอว์เบอร์รีภายในโรงเรือนกบัเกษตรกรผู้ ร่วมโครงการ  



 

 ๑๖ 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๒ (แม่จนั) 

จงัหวดัเชียงราย 



 

 ๑๗ 

 โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป ท่ี ๒ (แม่จนั) จงัวดัเชียงราย ก่อตัง้ขึน้ราวปีพุทธศกัราช ๒๕๑๗ โดยมีจุดประสงค์ 

การด าเนินการเช่นเดียวกันกับโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) เพ่ือรับซือ้ผลผลิตจากเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมให้มี 

การเพาะปลกูพืชเมืองหนาว โรงงานหลวงฯ แหง่นี ้ถือเป็นก าลงัผลติส าคญัในการผลติ ผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า “ดอยค า” 

ท่ีมียอดขายอันดับ ๑ อย่างน า้ผลไม้และน า้สมุนไพรบรรจุกล่อง ผ่านกระบวนการผลิตและเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ตาม

มาตราฐานสากล นอกจากนี ้โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จนั) ยงัเป็นโรงงานหลวงฯ แห่งแรกในประเทศท่ีมีเคร่ืองจกัรผลิต

แปง้ถัว่เหลืองไขมนัเตม็รูปแบบ (FULL FAT SOY FLOUR)  

โรงงานหลวงฯ แหง่นี ้มุง่มัน่พฒันากระบวนการผลติควบคูก่บัการรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยเป็นโรงงานหลวงฯ 

แห่งแรกท่ีเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Award หรือ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

และชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้าน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และด าเนินการ

โครงการอยา่งตอ่เน่ืองเร่ือยมา ภายใต้แนวพระราชด าริ “อตุสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพฒันาชนบท” 



 

 ๑๘ 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๓ (เต่างอย) 

จงัหวดัสกลนคร 

เป็นโรงงานหลวงฯ แหง่แรกใรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ก่อตัง้ขึน้ราวปีพทุธศกัราช ๒๕๒๔ โดยน าแนวคดิ 

มาจากการพฒันาในพืน้ท่ีภาคเหนือ ผา่นโรงงานหลวงฯ ๒ แหง่แรก มาเป็นต้นแบบเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวติความเป็นอยูข่อง

ราษฎรในเขตภาคอีสานตอนบนให้ยัง่ยืน ด้วยการปลกูมะเขือเทศและสง่เสริมการแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศในเขตพืน้ท่ีลุม่

แมน่ า้โขง โรงงานหลวงฯ แหง่นีถื้อเป็นหนึง่ในโรงงานน าร่องให้เกิดโรงงานแปรรูปผลผลติมะเขือเทศ และการสง่เสริมการปลกู

มะเขือเทศของภาคเอกชนตามมาอยา่งมากมาย จนกระทัง่มีค ากลา่วเรียกพืน้ท่ีตลอดฝ่ังแมน่ า้โขงวา่ “เส้นทางสายมะเขือเทศ”  

(Tomato Belt) ปัจจบุนั โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) ยงัคงด าเนนิสายการผลติมะเขือเทศ ผลไม้อบแห้ง น า้ผลไม้บรรจกุระป๋อง และ 

ข้าวกล้องบรรจถุงุ  

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) ถกูออกแบบให้กลมกลืนกบัภมูสิถาปัตย์ของชมุชนโดยรอบและยงัเป็น “โรงงานสีเขียว 

สีเดียวกบัชมุชน” มีแผงพลงังานแสงอาทติย์ โดยน าพลงังานท่ีผลติได้ไปขายคืนให้แกก่ารไฟฟา้เพ่ือน ารายได้มาพฒันาชมุชน 

โรงงานหลวงฯ แหง่นีถื้อเป็นแหลง่การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ประกอบไปด้วย โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) นทิรรศการภายใน

อาคารโรงงานหลวงฯ โรงเรือนภหูรัิณย์ และระบบบ าบดัน า้ 



 

 ๑๙ 

อีกทัง้ยงัมีโครงการยวุเกษตรกร โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) โดยเป็นหนึ่งในชมรมของโรงเรียนเตา่งอยพฒันศกึษา 

ท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีสนใจเร่ืองการเกษตร ได้เรียนรู้และลงมือท าการเกษตรกบัเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมเกษตรของโรงงานหลวงฯ 

นอกจากนี ้กลุม่ยวุเกษตรกรยงัร่วมกิจกรรมพฒันาชมุชนของโรงงานหลวงฯ และเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่เยาวชนรุ่นตอ่ไป 

โรงเรือนภหิูรัณย์ และระบบบ าบดัน า้ 

บริษัทฯ ร่วมกบัส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สร้างโรงเรือนภูหิรัณย์ เพ่ือเป็นพืน้ท่ีการเรียนรู้ โดยเป็นพืน้ท่ีวิจยั

พนัธุ์มะเขือเทศท่ีเหมาะสมแก่การปลูกในพืน้ท่ี อีกทัง้ยงัท าการทดลองใช้น า้จากระบบบ าบดัน า้ของโรงงานหลวงฯ มาปลูก

พืชผกั และน าผลผลิตท่ีได้มอบให้แก่โรงเรียนในพืน้ท่ีใกล้เคียงประกอบเป็นอาหารกลางวนั ทัง้นี ้น า้ท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบ

บ าบดัน า้ยงัถกูน าไปวนใช้อปุโภค ในห้องน า้ และสวนของโรงงานหลวงฯ นอกจากนี ้ยงัมี พลงังานจากก๊าซไบโอมีเทนท่ีได้จาก

ระบบบ าบดัน า้ ซึ่งโรงงานหลวงฯ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และวิสาหกิจชมุชน จดัท า “โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้

ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบทอ่สง่ก๊าซ เพ่ือทดแทนก๊าซหงุต้มในชมุชนต้นแบบ”  





ระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 



 

 ๒๒ 

ระบบประกนัคณุภาพ มาตรฐานและรางวลัท่ีได้รับ 

ISO 14001 (International Organization for Standardization 14001) คือ การรับรองมาตรา ๑๖ 
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ก าหนดขึน้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย
มุง่เน้นในการปอ้งกนัปัญหาและการปรับปรุงการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง 

ISO 9001 (International Organization for Standardization 9001) คือ การรับรองระบบการบริหาร 
จัดการขององค์กร มีการบริหารท่ีมีคุณภาพด้วยความสม ่าเสมอ โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะเพิ่มความ  
พึงพอใจของลูกค้า และประยุกต์ใช้ระบบอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงกระบวนการต่างๆ ในการ
ปรับปรุงระบบให้ดีขึน้อย่างเป็นขัน้ตอน และการประกันความสอดคล้องตามข้อก าหนดของลูกค้า 
รวมถึงข้อก าหนดในกฎระเบียบท่ีสามารถใช้ปฏิบตัไิด้ 

ISO 50001 (International Organization for Standardization 50001) คือ มาตรฐานการรับรอง
ระบบ การจัดการพลังงานเพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถจัดระบบและกระบวนการท่ีจ าเป็นเพ่ือการ
ปรับปรุง สมรรถนะด้านพลงังาน ประสิทธิภาพพลงังาน ลกัษณะการใช้พลงังาน และปริมาณการใช้
พลงังาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้ลดต้นทนุ ด้านพลงังานลง 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) คือ การ รับรองมาตรฐานด้านระบบ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร เพ่ือป้องกันอันตรายจากจุลินทรีย์ 
สารเคมี และสิ่งปนเปือ้น ท่ีอาจเกิดขึน้ในอาหาร 

(Food Safety System Certification 22000) คือ ระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
แบบใหม่ส าหรับผู้ผลิตอาหาร เพ่ือให้เป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภยัส าหรับการผลิตอาหาร
โดยรวม มาตรฐาน ISO 22000 หรือ Food Safety Management System รับรองโดย Global Food 
Safety Initiative (GFSI) กับมาตรฐาน Publicly Available Specification (PAS) 220 เข้าไว้ด้วยกัน 
ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ได้รับการรับรอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง 
(Full Fat Soy Flour) 

GMP (Good Manufacturing Practices) คือ การรับรองมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีดีใน

การผลิตอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศท่ีจัดท าขึน้เพ่ือคุ้มครองสุขอนามัยของ

ผู้บริโภค และให้เกิดความเป็นธรรมในการค้าทัง้ในและระหวา่งประเทศ  



 

 ๒๓ 

CSR-DIW Award คือ โครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผดิชอบ ตอ่สงัคมและชมุชนอยา่ง
ยัง่ยืน กรมโรงงานอตุสาหากรรม (กรอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม เพ่ือสง่เสริมการด าเนนิงานด้านความรับผดิชอบ
ตอ่สงัคม แกผู่้ประกอบการอตุสาหกรรม และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

ฉลากลดคาร์บอน คือ ฉลากท่ีแสดงระดบัการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกออกสูบ่รรยากาศ ตอ่หนว่ย 
ผลิตภณัฑ์ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) หรือสินค้า ตัง้แตก่าร
จดัเตรียมวตัถดุบิ การผลติ การใช้ และการจดัการหลงัการใช้ LCA ถกูน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือประเมนิการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ของการได้มาซึง่สินค้าหรือบริการ ซึง่แสดงผลในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (CO2 equivalent) ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ได้แก่ น า้ด่ืม สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง 
มะเขือเทศเชอร์รีอบแห้ง บ๊วยหวานอบนุม่ และแก้วมงักรอบแห้ง 

มรท.8001 : 2553 มาตรฐานแรงงานไทย คือ ข้อก าหนดท่ีวางไว้เป็นหลกัส าหรับการจดัการแรงงาน 
เก่ียวกับสภาพการจ้างและสภาพการท างาน เช่น ค่าจ้าง ชัว่โมงท างาน วนัหยุด และความปลอดภัย 
ในการท างาน โดยมาตรฐานแรงงานไทยมุ่งหมายให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอ
ภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ท่ีดี และขวญัก าลังใจในการท างาน  
ซึ่งในขอบข่ายมาตรฐานแรงงานไทยโดยทัว่ไป ได้แก่ ระบบการจดัการแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน 
สวสัดกิารแรงงานและความปลอดภยัในการท างานแรงงานสมัพนัธ์ 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๔ คือ อุตสหกรรมท่ียึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการ
บริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรตลอดหว่งโซ่อปุทานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยกระทรวงอตุสาหกรรม
เป็นผู้ก าหนดระดบัเกณฑ์การประเมินไว้ทัง้หมด ๕ ระดบั เพ่ือส่งเสริมและผลกัดนัให้ผู้ประกอบการ 
มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เข้าสู่การเป็นอุตสหกรรมสีเขียว  โดยโรงงานหลวงอาหาร
ส าเร็จรูป ทัง้ ๓ แหง่ ได้รับการประเมินถึงระดบั ๔ 

มาตรฐาน เกษตรอิ นท รี ย์  / IFOAM (Organic Agriculture Certificate Thailand - A.C.T./  
International Federation of Organic Agriculture Movement - IFOAM) คื อ  ก า ร ท า ห น้ า ท่ี
ตรวจสอบและให้การรับรอง ผลิตผล/ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตท่ี
ค านงึถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดลุของธรรมชาติ และหลีกเล่ียงการใช้สารสงัเคราะห์ท่ีอาจก่อให้เกิด
มลพิษ ท าให้ผลผลิตท่ีได้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ทัง้ผู้ ผลิตและผู้ บริโภค และไม่ท าให้
สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั ได้รับการรับรอง ได้แก่ 
น า้มลัเบอร์รี ออร์แกนิค ๑๐๐% 



 

 ๒๔ 

HALAL คือ มาตรฐานอาหารฮาลาล (ภาษาอารบิก) เป็นระบบเชิงบูรณาการเพ่ือควบคุมการผลิต 

การให้บริการ หรือการจ าหน่ายใดๆ  ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสิน้สดุกระบวนการให้ถกูต้องตามกฎบญัญัติของ
ศาสนาอิสลามและปราศจากสิ่งต้องห้ามตามบญัญัติศาสนาอิสลาม  เช่น วตัถดุิบ ส่วนประกอบสาร
ปรุงแตง่ สารพิษ สิ่งปนเปือ้นตา่งๆ เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีดี  ถกูสขุอนามยั มีคณุคา่
อาหาร และเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพ  

GAP (Good Agricultural Practices) คือ แนวทางการท าการเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพดี 
ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด ได้ผลผลิตสงูคุ้มคา่การลงทนุ และกระบวนการผลิตปลอดภยัตอ่เกษตรกร
และผู้บริโภค เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เกิดความยัง่ยืนทางการเกษตร และไม่ท าให้
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนีก้ าหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ
(FAO) 

“สัญลักษณ์อาหารรักษ์หัวใจ” คือ เคร่ืองหมายท่ีแสดงว่าอาหารมีไขมันในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
รสไม่เค็มจดั ไม่หวานจดั และมีใยอาหารสูง เม่ือบริโภคในปริมาณท่ีให้พลงังานเหมาะสมจะไม่เพิ่ม
ความเส่ียงตอ่การเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือดเพ่ือสขุภาพท่ีดี รับรองโดยมลูนิธิหวัใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภายใต้โครงการ “อาหารไทย หวัใจด”ี โดยผลิตภณัฑ์ดอยค าท่ีได้รับการรับรองคือ น า้นมถัว่เหลืองผสม
วุ้นมะพร้าว 

สัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ" คือ เคร่ืองหมายแสดงทางเลือกท่ีช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตดัสินใจ 
เลือกซือ้อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมี "คณุคา่โภชนาการท่ีดีกวา่" เพ่ือการมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม 

Leadership in Energy and Environmental Design หรือ LEED คือ มาตรฐานการประเมินอาคาร
สีเขียวหรืออาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา 
U.S. Green Building Council (USGBC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ
อาคาร ช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขอนามยัของผู้ อยู่อาศยัและผู้ ใช้อาคาร โดย 
อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ได้รับการรับรอง ประเภท LEED for 
New Construction (LEED-NC) อาคารสร้างหรือปรับปรุงใหม ่ระดบัโกลด์ (Gold) 



 

 ๒๕ 

มาตรฐานอาคารเ ขียวไทย ( TREES) หรือ  Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability คือ เกณฑ์กาประเมินมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศไทย โดยสถาบนัอาคารเขียวไทย 
Thai Green Building Institute (TGBI) ซึ่งโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช 
โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม่ ได้รับการรับรองประเภท TREES for New 
Construction (TREES-NC) ระดบัโกลด์ (Gold) 

หนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม คือ การรับรองการการด าเนินธุรกิจท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ของ 
กรมพฒันาสงัคม  และสวสัดิการ  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  โดยกิจการ
เพ่ือสังคม  คือ  การท่ีภาคเอกชนซึ่งเป็นบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือชุมชนได้ประกอบกิจการหรือ
ด าเนินการ  โดยมีเป้าหมาย อย่างชดัเจนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเพ่ือแก้ไขปัญหาและพฒันาชมุชน  สงัคม  หรือ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลกั  และมีรายรับจากการขาย  การผลิตสินค้า หรือการให้บริการ  ซึ่งมิได้มุ่งสร้าง
ก าไรสูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ นหรือเจ้าของกิจการหรือการด าเนินการรวมทัง้มีลักษณะพิเศษ คือ หลักการ
ด าเนินงานของ บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตามหลกัเศรฐกิจพอเพียง  และความยัง่ยืนตามศาตร์พระราชา 

Superior Taste Award 2016 – 2019 คือ รางวัลรับรองรสชาติอาหาร โดยสถาบันเพื่อ
รับรองรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืม นานาชาติ ( International Taste Institute) องค์กร 
ชัน้น าของโลกท่ีทุ่มเทให้กับการทดสอบและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม  
ท่ีมีรสชาตดีิเลิศ  

Thailand Most Admired Brand 2018 – 2019 ในหมวด อาหารและเคร่ืองด่ืม  
กลุ่ม น า้ผักผลไม้ พร้อมด่ืม คือ รางวัลท่ีได้รับจากนิตยสาร BrandAge ซึ่ง
ด าเนินการ จัดส ารวจและวิจัยโครงการ Thailand's Most Admired Brand & 
Why we Buy มาอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา ๑๙ ปี โดยได้รวบรวมสถิติ 
ความน่าเช่ือถือของแบรนด์ชัน้น าท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ บริโภคมาอย่าง
ตอ่เน่ือง  





ผลการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม 



 

 ๒๘ 

ผลการด าเนินธรุกิจเพื่อสงัคม 

ในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ สถานการณ์ตลาดน า้ผลไม้ในประเทศมีอตัราการเติบโตถอยลง รวมถึงปัญหา

ทางสภาพอากาศท่ีมีผลกระทบตอ่ผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ อีกทัง้ภาษีน า้ตาลท่ีมีผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืม บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั จึงมีการปรับตวัและแผนทางการตลาด โดยยงัคงยึดมัน่วิสยัทศัน์ใน

การเป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืนให้คนไทย “กินดี อยูดี่” 

ผลประกอบการบริษัทฯ มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ ๕.๐ ในปี ๒๕๖๒ โดยช่องทาง โมเดิร์นเทรด ประกอบด้วย 

ร้านสะดวกซือ้ (convenience store) ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นช่องทางขายหลักของบริษัทฯ รวมถึง

ช่องทางขายพิเศษอย่างเคเทอร่ิงหรืออุตสาหกรรมมีอตัราการเติบโตลดลงด้วยเช่นกัน ด้านคณุภาพ ผลิตภณัฑ์การส่งออก 

และตลาดตา่งประเทศ บริษัทฯ ขยายตลาดส่งออกสู่ฐานตลาดตา่งประเทศท่ีกว้างขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรับประกนัคณุภาพ

และรสชาติของผลิตภัณฑ์ของดอยค า ตามมาตฐานสากลในราคาท่ีจับต้องได้ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวลั Superior Taste 

Awards จากสถาบนัเพ่ือรับรองรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืมนานาชาติ (International Taste Institute) องค์กรอิสระสากลท่ี

ทดสอบและประเมินรสชาตอิาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญจากสถาบนัและสมาคมอาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีได้รับการยอมรับและมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในยโุรป ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี ๔ ติดตอ่กนั โดยในปี ๒๕๖๑ น า้ฝร่ังชมพไูด้รับ

รางวลัระดบั ๒ ดาว รสชาตเิย่ียม น า้มะขามผสมน า้ผึง้ได้รับรางวลัระดบั ๑ ดาว รสชาติดี ผลิตภณัฑ์ทาขนมปังมะนาวได้รับ

รางวลัระดบั ๑ ดาว รสชาติดี น า้ลิน้จ่ี ๙๘% ได้รับรางวลัระดบั ๓ ดาว รสชาติยอดเย่ียม และน า้เสาวรส ๕๐% ได้รับรางวลั

ระดบั ๓ ดาว รสชาติยอดเย่ียม ในปี ๒๕๖๒ ผลิตภัณฑ์น า้ลิน้จ่ี ๙๘% และน า้เสาวรส ๕๐% ได้รับรางวัลระดบั ๓ ดาว 

รสชาตยิอดเย่ียม เป็นปีท่ี ๓ ตดิตอ่กนั ท าให้ทัง้ ๒ ผลิตภณัฑ์ได้รับ Crystal Taste Award เพิ่มเตมิอีกด้วย  



 

 ๒๙ 

ธุรกิจค้าปลีก 

ถึงแม้ผลประกอบการผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ลดลง แตด้่านธุรกิจค้าปลีก มีอตัราการเติมโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 
๓.๗๑ จากปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ และ ปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ คดิเป็น ร้อยละ ๑๖.๐ และร้อยละ ๑๘.๐ ของยอดขายโดยรวมของ
บริษทัฯ ตามล าดบั โดยสามารถแบง่ออกเป็น ๔ กลุม่ ได้แก ่ร้านดอยค า ร้านครอบครัวดอยค า (franchise) ร้านร่วมจ าหนา่ย และ
ชอ่งทางการขายออนไลน์ (e-commerce) ท่ีเร่ิมเปิดการขายครัง้แรกในปี ๒๕๖๑ 

สัดส่วนการขายค้าปลีกและช่องทางอ่ืนๆ 

 บริษัทฯ มีการพฒันาชอ่งทางการจ าหนา่ยแบบค้าปลีกให้เข้าถงึผู้บริโภคมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยท าการเปิดร้านดอยค า
สาขาใหมเ่พิ่มขึน้ ๑ แหง่ ในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ ได้แก ่ร้านดอยค า สาขาพระบรมมหาราชวงั และอีก ๓ แหง่ ในปีพทุธศกัราช 
๒๕๖๒ ได้แก่ ร้านดอยค า สาขาสถานีบริการน า้มนั ปตท. แยกหาดจอมเทียน ร้านดอยค า สาขาเทสโก้ โลตสั ลาดพร้าว และ  
ร้านดอยค าสาขา ทา่อากาศยานแมฟ่า้หลวง จงัหวดัเชียงราย รวมทัง้สิน้ ๓๗ แหง่ทัว่ประเทศ ในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังด าเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านดอยค าให้มีอัตลักษณ์เดียวกับร้านต้นแบบ ร้านดอยค า 
สาขาราชเทวี ทัง้หมด ๔ แหง่ ในปี พทุธศกัราช ๒๕๖๑ ได้แก่ ร้านดอยค า สาขา กฟผ. ร้านดอยค า สาขาเทสโก้ โลตสั บางนา 
ร้านดอยค า สาขาเทสโก้ โลตสั หางดง และอีก ๓ แห่ง ในปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้แก่ ร้านดอยค า สาขาเทสโก้ โลตัส 
จรัญสนิทวงศ์ ร้านดอยค า สาขาทองหลอ่ ร้านดอยค า สาขาเทสโก้ โลตสั ล าลกูกา 



 

 ๓๐ 

 ร้านดอยค า (แฟรนไชส์) คือ อีกช่องทางการกระจายสินค้าคณุภาพและส่งต่อบริการท่ีดี ตามมาตรฐานร้านดอยค า
ให้แก่ผู้บริโภคในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัร่วมกับผู้ประกอบการท่ีสนใจลงทุน โดยในปีพุทธศกัราช ๒๕๖๒ ร้านครอบครัวดอยค า 
(franchise) มีทัง้สิน้ ๑๔ แหง่ ทัว่ประเทศ 

 ด้านการส่งเสริมการขายและพฒันาร้านนัน้ บริษัทฯ ค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคในการพฒันาเคร่ืองด่ืมใหม่
ภายในร้านให้มีความหลากหลาย รวมถึงการน าเทคโนโลยีการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างการช าระเงินผ่าน QR 
Code บตัรแรบบิท ระบบ AliPay และ True Money Wallet อีกทัง้ยังร่วมกิจกรรมส่งเสริม การขายของพันธมิตรตามการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริโภคท่ีใช้เงินสดน้อยลง และรองรับการก้าวเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดในอนาคต 

 จากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนมานิยมซือ้สินค้าผ่านช่องทางการขายออนไลน์ (e-commerce) ในปี ๒๕๖๑ 
บริษัทฯ จงึเร่ิมเปิดการขายบนชอ่งทางการขายออนไลน์อยา่ง Shopee และ Lazada อีกด้วย 

ในฐานะท่ีเป็นบริษทัวิหากิจเพ่ือสมัคม ประเภทวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ท่ีไมป่ระสงค์จะแบง่ปันก าไรให้แกผู่้ เป็นหุ้นสว่นหรือ 
ผู้ถือหุ้น บริษทัฯ ค านงึถงึการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรการผลิตและการจ าหนา่ย โดยร้านดอยค าและร้านครอบครัวดอยค า 
(franchise) ร่วมจดักิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มีการลดราคาเคร่ืองด่ืม ๕.๐๐ บาท ให้ลกูค้าท่ีน าแก้วมาเอง อีกทัง้ยงัลดการใช้
ถงุพลาสตกิ ทัง้นี ้ร้านดอยค ามีบริการลงักระดาษและจ าหนา่ยถงุผ้าเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แกล่กูค้าแทน 



 

 ๓๑ 

โครงการรับซือ้ผลผลิตเกษตรกรไทย บรรเทาปัญหาราคาตกต ่า 

เ ม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เกษตรกรผู้ ปลูกมังคุดในจังหวัดชุมพรประสบปัญหามังคุดล้นตลาด เพราะ  
สภาพอากาศแปรปรวนท าให้ผลผลิตออกผลเร็วและมากกวา่ปกต ิสง่ผลให้ราคาตกต ่า บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
หนึ่งในโครงการตามพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ท่ีทรงก่อตัง้ขึน้เพ่ือรับซือ้และส่งเสริมผลผลิตจากเกษตรกรในพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือ น ามา  
แปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปเป็นผลิตภณัฑ์สินค้าตรา “ดอยค า” สืบสาน รักษา และตอ่ยอด ตามพระปฐมบรม 
ราชโองการ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั บริษัทฯ จึงด าเนินการ
เฉพาะกิจรับซือ้ผลมงัคดุสดเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัเกษตรกรผู้ปลกูมงัคดุ โดยเปิดจดุรับซือ้ ๒ แหง่ ณ อ าเภอหลงัสวน 
และอ าเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชมุพร  

ทัง้นี ้การด าเนินการรับซือ้และคัดแยกผลผลิตคุณภาพเพ่ือจ าหน่ายแบบผลสดท่ีร้านดอยค าและสถานท่ีต่างๆ  
ทั่วประเทศ นอกจากนี ้ยังน ามังคุดส่วนหนึ่งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น า้มังคุดสกัดเข้มข้นและน า้มังคุด ๑๐๐% เพ่ือเป็น
ผลิตภัณฑ์คณุภาพให้กับผู้บริโภค โดยการรับซือ้ครัง้นีน้อกจากจะช่วยระบายผลผลิตมังคดุแล้วยังช่วยเพิ่มราคามงัคดุใน
ตลาดด้วย ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุดเพ่ือเป็นการสนับสนุนเกษตรกร  
ผู้ปลกูมงัคดุอยา่งยัง่ยืน  



 

 ๓๒ 

ผลิตภณัฑ์ 
เคร่ืองดื่ม 



 

 ๓๓ 



 

 ๓๔ 

ผลไม้อบแห้ง 

ผลไม้กระป๋อง 



 

 ๓๕ 

ผลิตภณัฑ์ทาขนมปัง 

น า้ผลไม้เข้มข้น 

น า้ผึง้ 

เคร่ืองดื่มชนิดผง 



 

 ๓๖ 

ซอสมะเขือเทศ 

ผลิตภณัฑ์อื่นๆ 

ข้าวกล้อง 

ผลิตภณัฑ์ใหม่ปี ๒๕๖๑ 

ผลิตภณัฑ์ใหม่ปี ๒๕๖๒ 



 

 ๓๗ 

ในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์กว่า ๙๖ รายการ ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ ๑๓ กลุ่ม (ประกอบด้วย กลุ่มน า้
ผลไม้และน า้สมนุไพรบรรจุกล่อง เคร่ืองด่ืมธัญพืช เคร่ืองด่ืมบรรจขุวดแก้ว น า้ด่ืม ผลไม้อบแห้ง ผลิตภณัฑ์ทาขนมปัง ผลไม้
กระป๋อง น า้ผลไม้เข้มข้น น า้ผึง้ เคร่ืองด่ืมชนิดผง ซอสมะเขือเทศ ข้าวกล้อง และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ) โดยผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขาย
สูงสุด ๓ อนัดบั ได้แก่ กลุ่มน า้ผลไม้และน า้สมุนไพรบรรจุกล่อง น า้ผึง้ และผลไม้อบแห้ง ตามล าดบั ทัง้นี ้น า้ผลไม้และน า้
สมนุไพรบรรจกุลอ่งมีสดัสว่นการขายร้อยละ ๔๘.๐ จากการประชาสมัพนัธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายส่งผลท าให้
กลุม่น า้มะเขือเทศท่ีถือเป็นผลิตภณัฑ์ยอดนิยมของบริษัทฯ มีอตัราการเติบโตร้อยละ ๓.๐ โดยน า้ผึง้ เป็นอีกหนึ่งผลิตภณัฑ์ท่ี
มีศกัยภาพในการเตบิโตสงูเป็นอนัดบั ๒ มีสดัส่วนการขายร้อยละ ๑๕.๐ และกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขายสงูเป็นอนัดบั ๓ คือ
ผลไม้อบแห้ง มีสดัสว่นการขาย ร้อยละ ๕.๐ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้กบัผลผลิตคณุภาพคือสิ่งท่ี
บริษัทฯ ให้ความส าคญั มีเป้าหมายหลกั คือ การส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของเกษตรกรและส่งต่อผลิตภัณฑ์ท่ีดีให้คนไทย  
ได้บริโภคในราคาท่ีเป็นธรรม ตามพระราชประสงค์การกอ่ตัง้บริษทัฯ โดยในปี ๒๕๖๑ บริษทัฯ พฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่๔ รายการ ได้
ผลผลิตจากยอดดอยภายใต้การดแูลของมลูนิธิโครงการหลวงมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์พีชในน า้เช่ือมและพีชทาขนมปัง รวมถึง
พฒันาผลิตภณัฑ์จากผลผลิตเดมิอยา่งเชน่ ผลิตภณัฑ์น า้นมถัว่เหลืองผสมวุ้นมะพร้าวและซอสมะเขือเทศ ต่อมาในปี ๒๕๖๒ 
บริษัทฯ พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่๕ รายการ เร่ิมจากผลิตภณัฑ์ในกลุ่มผลไม้อบแห้ง อาทิเช่น พีชอบแห้ง และสตรอว์เบอร์รีพริก
เกลือ นอกจากนี ้ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยได้แก่ เคร่ืองด่ืมกระชายสกัดเข้มข้นผสมน า้ผึง้และมะนาว และ
เคร่ืองด่ืมตรีผลาสกัดเข้มข้น รวมถึงตอกย า้การเป็นผู้น าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแปรรูปกับซอสมะเขือเทศโซเดียมต ่า เพ่ือให้
ผู้บริโภคมีตวัเลือกท่ีหลากหลายพร้อมได้รับคณุประโยชน์สงูสดุจากการบริโภค 



 

 ๓๘ 

ดอยค า มุง่พฒันาคน ควบคูก่บัการพฒันาองค์กร 

บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ โดยจัดให้มี  

การฝึกอบรมและพฒันาทักษะอย่างต่อเน่ืองทัง้การฝึกอบรมตามหลกัสูตรข้อก าหนดระบบคณุภาพต่างๆ เพ่ือให้พนกังาน

ตระหนักถึงความส าคญัของความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานกระบวนการผลิตของบริษัทฯ หลักสูตรบงัคบัตาม

กฎหมาย อาทิ การฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภยัฯ การฝึกอบรมเฉพาะด้านตามสาขาวิชาชีพ อาทิ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัส่งเสริมการพฒันาทกัษะการท างานตามสายงานจากการวิเคราะห์หาความต้องการความรู้ 

(Knowledge) และทักษะ (Skill) ท่ีจ าเป็นในการก าหนดความเช่ียวชาญตามต าแหน่งงาน อีกทัง้ยงัพัฒนาด้านการบริหาร

จดัการ เพ่ือเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับการเติบโตในอนาคตต่อไป บริษัทฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดย

สามารถเลือกองค์ความรู้และทกัษะท่ีสนใจสามารถเรียนได้ทกุท่ีทกุเวลา รวมทัง้การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จริง

จากการศกึษาดงูานในพืน้ท่ีโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป ทัง้ ๓ แห่ง และส านกังานใหญ่ ท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่เคยปฏิบตัิงาน

นอกสถานท่ีมีโอกาสเรียนรู้พร้อมสมัผสัการท างานและการสง่เสริมพฒันาชมุชนโดยรอบให้มีความยัง่ยืนตามศาตร์พระราชา 

บริษัทฯ เช่ือมัน่ในการส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง จึงมอบทนุการศกึษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท

ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลงานดีเด่นและมีศกัยภาพสูง เพ่ือการพัฒนาความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมในการเติบโต

ก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมอบทนุการศกึษาทัง้หมด ๔ ทนุตอ่ปี 



 

 ๓๙ 

ในปีพุทธศุกราช ๒๕๖๑ บริษัทฯ จัดท าโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ี

สนบัสนนุการใช้นวตักรรมเพ่ือพฒันาองค์กร ภายใต้คา่นิยมองค์กร คือ ร่วมแรงร่วมใจ 

ใฝ่ความเป็นเลิศ เกิดความสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณดีเด่น โดยได้ผลตอบรับท่ีดี

จากเจ้าหน้าท่ีในการน าเสนอความคดิสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาองค์กร 

ในปีพทุธศกุราช  ๒๕๖๑ บริษัทฯ จดัสมัมนาประจ าปีให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จากทัง้โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง และ

ส านกังานใหญ่ มีโอกาสได้ท ากิจกรรมเช่ือมโยงกับค่านิยมองค์กรร่วมกัน อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง

หนว่ยงานตา่งๆ ซึง่จะน าไปสูค่วามเป็นหนึง่เดียวกนัในการท างานตามเปา้หมายขององค์กร 

สวสัดิการถือเป็นก าลงัใจอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้พนกังานท างานได้อย่างมีความสุข บริษัทฯ มีนโยบายดแูลพนกังาน

เสมือนครอบครัว จึงจัดหาสวัสดิการท่ีเป็นประโยชน์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานให้กับพนักงาน อาทิ จัดให้มี

ห้องอาหารสวสัดกิารพนกังานท่ีส านกังานใหญ่ราชเทวี และโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ การประกนัสขุภาพเพ่ือเป็นทางเลือกให้

พนกังานนอกเหนือจากสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลเดิมท่ีมีอยู่ จดัให้มีสวสัดิการด้านกีฬาเพิ่มเติม รวมถึงโครงการส่งเสริม

สขุภาพและการตรวจสขุภาพประจ าปี 

เพ่ือสง่เสริมวฒันธรรมอนัดีงามของไทย บริษัทฯ จดักิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมให้บคุลากรภายในมีส่วนร่วม

และความรู้ความเข้าใจถึงประเพณีท่ีดีงาม อาทิ การสรงน า้พระในวนัสงกรานต์ การนัง่ธรรมะในวนัธรรมสวณะ และการตกั

บาตรในวนัส าคญัตา่งๆ  



 

 ๔๐ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 



 

 ๔๑ 



 

 ๔๒ 

การส่งเสริมและพฒันาเกษตร 



 

 ๔๓ 

การส่งเสริมและพฒันาเกษตร 

การส่งเสริมและพฒันาการเกษตรถือเป็นอีกหนึ่งหวัใจหลกัของบริษัทฯ ในการสร้างความยัง่ยืน ให้เกษตรกรไทย  

ผู้ เป็นต้นน า้ให้มีความ กินดี อยู่ดี และส่งตอ่ผลผลิตคณุภาพไปสู่ปลายน า้หรือ ผู้บริโภค เร่ิมจากการส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน

การเกษตรท่ียั่งยืนตามหลกัการปฏิบตัิ ทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices หรือ GAP) ตามท่ี

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ก าหนด รวมไปถึงพัฒนามาตรฐานการเกษตรอินทรีย์ IFOAM 

(ACT-IFOAM) อีกทัง้ยงัมีการพฒันาการเกษตรอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมเปิดโรงปฏิบตักิารวิจยัทางพืช เพ่ือมุ่งพฒันาสายพนัธุ์พืช

ให้ได้ผลผลิตท่ีสงูขึน้ ตลอดจนการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี Smart Farmer ทดลองปลกูพืชในโรงเรือนควบคมุสภาพแวดล้อม 

 



 

 ๔๔ 

ชนิดพืชส่งเสริม จ านวนเกษตรกร 
(ราย) ๒๕๖๑ 

จ านวนเกษตรกร 
(ราย) ๒๕๖๒ 

จ านวนพืน้ที่ (ไร่) 
๒๕๖๑ 

จ านวนพืน้ที่ (ไร่) 
๒๕๖๒ 

สตรอว์เบอร์รี ๘๗ ๘๔ ๔๕ ๔๓ 

เสาวรส ๗๕๙ ๑๑๘ ๒,๖๘๙ ๔๘๖.๕ 

มะเขือเทศ ๒๖๕ ๒๖๗ ๑,๗๐๓.๒๕ ๑,๖๙๕.๒๕ 

มะเขือเทศเชอร์รี ๔๙ ๔๓ ๕๘.๕ ๔๕ 

มลัเบอร์รี (GAP) ๑๙๓ ๑๓๕ ๒๑๙.๒๕ ๑๖๕.๗๕ 

มลัเบอร์รี (อินทรีย์) ๕ ๔ ๑๗ ๑๖.๗๕ 

ฝร่ังชมพ ู ๓๖ ๔๗ ๕๒.๒๕ ๗๐ 

กระเจ๊ียบแดงสด ๑ ๗ ๓๘ ๙ 

กระเจ๊ียบแดงแห้ง ๑๒ ๖ ๓๑๐ ๑ 

มะเมา่ ๑ - ๕๐ - 

ฟักข้าว ๒ ๒ ๔ ๔ 

ในปีพุทธศกัราช ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ บริษัทฯ ส่งเสริมการเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รี เสาวรส มะเขือเทศเชอร์รี 

มะเขือเทศ มลัเบอร์รีมาตรฐาน GAP มลัเบอร์รีอินทรีย์ ฝร่ังสีชมพ ูกระเจ๊ียบแดงสด กระเจ๊ียบแดงแห้ง มะเม่า และฟักข้าว 

แก่เกษตรกรบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ และจงัหวดัใกล้เคียง 

ด้านการรักษามาตรฐาน บริษัทฯ จดัท า “ระบบควบคมุภายใน (Internal Control System: ICS) การรับรองแบบ

กลุม่มาตรฐานเกษตร (มกษ.9001-2556) มาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (GAP) และมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ IFOAM (ACT-IFOAM)” เพ่ือเพิ่มความครอบคลมุ ในการรักษามาตรฐานในเกษตรกรรายย่อย อีกทัง้ยงัสามารถ

ตรวจตดิตามแปลงของสมาชิกเกษตรกร ให้ปฏิบตัติามข้อก าหนดตา่งๆ ได้มากยิ่งขึน้ 



 

 ๔๕ 

นอกจากการพฒันาสายพนัธุ์แล้ว บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการศึกษาเทคโนโลยี Smart Farmer มาประยุกต์ใช้ 

โดยกลุ่มเกษตรกรท าสวนโครงการพัฒนาพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้งอน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กลุ่มเกษตรกรฯ) ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดบัการจดัการแข่งขนัในระบบธุรกิจเกษตรในกิจกรรม “การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูก 

สตรอว์เบอร์รีภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ Smart farmer” ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม 

ทัง้หมด ๑๔ หลงั ณ โรงเก็บผลิตภณัฑ์เกษตร และโรงปฏิบตัิการวิจยัทางพืช อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งบริษัทฯ เป็น

ผู้ สนับสนุนด้านองค์ความรู้ และผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรคเพ่ือใช้ปลูกสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม  

แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีมัน่คงมากขึน้ ลดความเสียหาย ท่ีอาจเกิดขึน้จาก

สภาพอากาศภายนอก รักษาผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานให้เพียงพอ ตอ่ความต้องการของตลาด และรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

น าไปสูค่วามยัง่ยืน ตอ่ไป  

ในสว่นของการพฒันาการเกษตร บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการพฒันาการเกษตร เพ่ือ สิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน 

โดยค านงึถึงความ กินดี อยูดี่ ของเกษตรกร ด้วยการก่อตัง้ โรงปฏิบตัิการวิจยัทางพืชขึน้ เพ่ือเป็นแหล่งวิจยั ปรับปรุง พฒันา

ทัง้พนัธุ์พืชท้องถ่ินและสายพนัธุ์จากต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้ได้สายพนัธุ์ ท่ีมีคุณภาพ 

เหมาะสมกบั สภาพภูมิอากาศในแต่ละพืน้ท่ี มีภูมิต้านทานโรคและแมลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวงัท่ีจะช่วยลด

ต้นทนุและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มผลผลิตคณุภาพเข้าโรงงานหลวงฯ เพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานส่งตอ่ถึง

ผู้บริโภค ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคนิคการเพาะปลูกภายใต้ศาสตร์พระราชาให้กับ

เกษตรกรและผู้ ท่ีสนใจ 

ปัจจุบนั บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรคด้วยเทคนิคเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืช (Tissue Culture) และ

เทคนิคอณูชีววิทยา (Molecular Breeding) โดยสามารถผลิตต้นพนัธุ์สตรอว์เบอร์รีได้  ๕,๐๐๐ ต้น และต้นพนัธุ์เสาวรสได้

จ านวน ๑,๐๐๐ ต้นต่อปี อีกทัง้ศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์ พืชส่งเสริมหลักอย่าง สตรอว์เบอร์รี มะเขือเทศ และเสาวรส  

รวมไปถึงการผลิตกลีบดอกกหุลาบสายพนัธุ์วาเลนไทน์เพ่ือใช้แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ทาขนมปังกลีบกหุลาบ 



 

 ๔๖ 

ดอยค าเพื่อสังคม 



 

 ๔๗ 

การสง่เสริมและพฒันาอย่างยัง่ยืน คือ พนัธกิจหลกัของบริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั ท่ีด าเนินงานเป็น

กิจการเพ่ือสงัคม นอกจากการสง่เสริมและพฒันาเกษตรอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกษตรกรสามารถพึง่พาตวัเองได้อยา่งยัง่ยืนแล้ว 

บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบังานด้านชมุชนสมัพนัธ์และการสร้างคณุคา่ร่วมกนั บริษัทฯ ได้น้อมน าแนวพระราชด าริ ด้าน

การบริหารและพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

เร่ือง “บ ว ร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งถือเป็นเสาหลักของชุมชนไทยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์  

โดยเพิ่มอีกหนึ่ง “ร” หมายถึง โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป เข้ามาในหลกัการสร้างความสมัพนัธ์และพฒันาชมุชนอย่าง

ยัง่ยืน เน้นการชว่ยเหลือในรูปแบบภาคีเครือขา่ย และจิตอาสา สร้างการมีส่วนร่วมของแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือให้ทกุฝ่ายเป็นหนึ่ง

เดียวในการสร้างคณุค่าร่วมกนัอย่างยัง่ยืน โดยโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง มีส่วนในการพฒันาชุมชนชนบทตามศาสตร์

ของพระราชา รวมถึงการพฒันาการศึกษาด้วยการพฒันาโรงเรียนในบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ และบ ารุงพุทธศาสนา

ด้วยการพฒันาวดัให้เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจแก่คนในชมุชน จะเห็นได้ว่าดอยค ามีการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกิจเพ่ือสงัคมอย่าง

ยัง่ยืนรอบด้านทัง้การพฒันาเกษตรกร ชมุชน และสงัคม 

การพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน 



 

 ๔๘ 

บ้าน (ชมุชน) 

โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปถกูออกแบบตามภูมิสงัคมในแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือให้กลมกลืนและสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของ

แตล่ะชมุชน ด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรในการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรรมในแตล่ะพืน้ท่ี อีกทัง้ยงัส่งเสริม

และพฒันาชมุชนโดยเน้นการพฒันาชมุชนรอบโรงงานหลวงฯ แตล่ะแหง่เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) ตัง้อยู่ ณ หมู่บ้านบ้านยาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีของชุมชนคนไทย  

เชือ้สายจีนยนูนาน ๓ ศาสนา และคนไทยภเูขา ท่ีถึงแม้มีความแตกตา่ง แตอ่ยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุ โรงงานหลวงฯ แห่งนี ้จึงมี

กลิ่นอายของจีนยูนนานและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวจีน เช่น การไหว้วันตรุษจีนและ  

วนัสารทจีน เป็นต้น  

นอกจากนี ้โรงงานหลวงฯ ยงัส่งเสริมองค์ความรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวจีนยูนนานผ่านนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์

โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) รวมถึงจดัโครงการยุวมคัคเุทศก์ ให้เยาวชนในพืน้ท่ีเข้าร่วมเป็นตวัแทนชมุชนในการน านกัท่องเท่ียว

หรือผู้ ท่ีสนใจเ ย่ียมชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี  ๑ (ฝาง)  และชุมชนบ้านยาง เสริมสร้างความภาคภูมิ ใจใน 

บ้านเกิดให้เยาวชนรุ่นใหม ่โดยโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) มุง่พฒันาหมูบ้่านรอบโรงงานหลวงฯ ได้แก ่หมูบ้่านบ้านยาง บ้านใหมห่ลวง 

บ้านใหมทุ่ง่เจริญ และบ้านทุง่หลกุ เป็นหลกั  

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แมจ่นั) ตัง้อยู ่ณ หมูบ้่านป่าห้า อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย เป็นโรงงานหลวงฯ ท่ีผลติผลติภณัฑ์หลกั

ของบริษัทฯ คือ น า้ผลไม้และน า้สมนุไพรบรรจกุล่อง โรงงานหลวงฯ แห่งนีจ้ึงเป็นท่ีเร่ิมต้นกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ท่ีรณรงค์ 

ให้บุคลากรภายในร่วมกนั แกะ กล่องน า้ผลไม้และน า้สมุนไพรท่ีด่ืมแล้วน ามาล้างให้สะอาดก่อนเก็บมารวมกนัเพ่ือส่งต่อไป  

รีไซเคิลสร้างคุณค่าในอนาคต โดยภายหลังกิจกรรมดงักล่าวได้ขยายออกสู่โรงงานหลวงฯ ทุกแห่งรวมถึงส านักงานใหญ่

ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว ทัง้นี ้โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จัน) ทดลองน าแผ่น Eco - Board ท่ีผลิตจากการรีไซเคิลน า้

ผลไม้และน า้สมนุไพรบรรจกุลอ่งมาสร้างรัว้ภายในโรงงานหลวงฯ และสนามเด็กเล่นของสถานีอนามยัพระราชทาน ต าบลป่า

ซาง อ าเภอแมจ่นั และโรงงานหลวงฯ แหง่นี ้ยงัมุง่พฒันาบ้านป่าห้าร่วมกบัชมุชนอยา่งยัง่ยืน 



 

 ๔๙ 

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) ตัง้อยู ่ณ หมูบ้่านนางอย อ าเภอเตา่งอย จงัหวดัสกลนคร เป็นโรงงานหลวงฯ แหง่แรกใน

พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจึงมีวฒันาธรรมท่ีแตกตา่งจากโรงงานหลวงฯ ๒ แห่งแรกอย่างชดัเจน โดยโรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ 

(เตา่งอย) ร่วมเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน โดยการสนบัสนนุประเพณีท้องถ่ิน อาทิเชน่ ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นต้น 

เพ่ือรักษาภมูปัิญญาท้องถ่ินอนัดีงามและสร้างความภาคภมูใิจในตวัเองและชมุชนของตน โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) 

ร่วมกบัภาคีเครือขา่ยได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

มหาวิทยาลยัสยาม มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด และศิลปินในจังหวดัสกลนคร ในการจัดกิจกรรม “พัฒนาศกัยภาพผู้น า

เยาวชนเตา่งอย” เปิดโอกาสให้เยาวชนในพืน้ท่ีต าบลเตา่งอยเรียนรู้เร่ือง “โรงงานสีเขียว : พลงังานทดแทน” เป็นแนวทางการ

พฒันาพืน้ท่ีตามแนวทางพระราชด าริและความรู้ด้านงานศิลปะ อาทิ การย้อมผ้าครามและการพิมพ์ภาพจากสีธรรมชาติ  

ไปประยกุต์ใช้กบัภมูิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนได้โดยกิจกรรมดงักล่าวจดัขึน้เป็นปีท่ี ๕ ตดิตอ่กนั 

ในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จนั) ร่วมกบัชมุชนบ้านป่าห้า สร้างฝายชะลอน า้ล าห้วยดี เพ่ือแก้ไข

ปัญหาปริมาณน า้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการท าการเกษตรช่วงฤดแูล้ง ส่งผลให้พืน้ท่ีทางการเกษตร ๓๒ ไร่ มีน า้

เพียงพอตอ่การปลกูพืชผลทางการเกษตร  



 

 ๕๐ 

นอกจากนี ้โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ ยงัร่วมกบัชมุชนรอบข้างพฒันา “บ้าน” ให้มีความสขุร่วมกนัผ่านกิจกรรมชมุชน

สมัพนัธ์ ดงันี ้:~ 

๑ ประชุมประจ าเดือนร่วมกับชุมชน 

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ร่วมประชุมกับชุมชนในพืน้ท่ีเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการจดั

กิจกรรมและแนวทางการพฒันาชมุชน พร้อมกบัชีแ้จ้งการด าเนินงานของโรงงานหลวงฯ รวมถึงให้คนในชมุชนเสนอข้อคิดเห็น

ตอ่โรงงานหลวงฯ 

๒. กิจกรรมท าบุญ และบ าเพญ็ประโยชน์ร่วม 

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ ร่วมกบัชมุชนจดัพธีิท าบญุตกับาตรและกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล

ในโอกาสวนัส าคญัตา่งๆ อาทิ วนัแมแ่หง่ชาต ิวนัพอ่แหง่ชาต ิและวนัคล้ายวนัสวรรคต ล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี ๙ 

ส านกังานใหญ่จดัพิธีท าบญุตกับาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลในโอกาสวนัส าคญัตา่งๆ รวมถึงจดักิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ร่วมกบัเขตราชเทวี และโรงแรม วี กรุงเทพ 



 

 ๕๑ 

๓. การสืบทอดประเพณีสงกรานต์ 

บริษัทฯ ร่วมรักษาประเพณีสงกรานต์ โดยจดัสถานท่ีให้บุคลากรภายในสรงน า้พระ โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง จัด

กิจกรรมรดน า้ด าหวัผู้อาวโุสในชมุชนเพ่ือแสดงถึงความเคารพนอบน้อม และเป็นการสืบสานประเพณีอนัดีงาม ในเทศกาลวนั

สงกรานต์ของไทย ซึง่ถือเป็นเทศกาลปีใหมข่องไทย 

๔. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา 

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ร่วมส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายในชุมชน โดยโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) 

ร่วมสนบัสนุนชมุชนบ้านยาง เพ่ือเข้าร่วมแข่งขนังานกีฬา ๓๒๙ กีฬาเยาวชนต้านภยัยาเสพติด คนไทยเชือ้สายจีนยนูนาน 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพฒัน รัฐสีมาคณุากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จนั) ร่วมจดั

กิจกรรมวิ่งเพ่ือสขุภาพกบัหมู่บ้านป่าห้า โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) ร่วมสนบัสนนุพร้อมส่งตวัแทนร่วมแข่งขนักีฬาเช่ือม

ความสมัพนัธ์และต้านภยัยาเสพตดิของชมุชน 



 

 ๕๒ 

๕. สนับสนุนกิจกรรมชุมชน 

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างอย่าง

สมบูรณ์ โดยร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน อาทิงานวนัเด็ก รวมถึงพร้อมให้

การสนบัสนนุชว่ยเหลือในเหตกุารณ์ความยากล าบาก เม่ือเกิดไฟป่าบนพืน้ท่ี

ดอยสูงจังหวดัเชียงราย มีการมอบผลิตภัณฑ์ดอยค า และสนับสนุนหน่วย

อาสาดบัเพลิงดอยจระเข้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย เพ่ือเข้าดบัไฟป่าท่ี

ลกุไหม้บนพืน้ท่ีดอยสงูตดิตอ่กนัหลายวนั  

อีกทัง้  ร่วมส่งก าลังใจมอบเคร่ืองด่ืมอุปโภคบริโภคให้หน่วยกู้ ภัย 

ในเหตกุารณ์ค้นหา นกัฟุตบอลเยาวชนและผู้ ฝึกสอน ทีมหมปู่า รวม ๑๓ คน 

ท่ีสูญหายเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในถ า้หลวง-ขุนน า้นางนอน 

ต าบลโป่งผา อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย 



 

 ๕๓ 

วดั (ศาสนา) 

ศาสนา ถือเป็นท่ีศูนย์กลางของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต อีกทัง้ยังเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของผู้ มีศรัทธา โดยบริษัทฯ 

ด าเนนิงานตามหลกัของพทุธศาสนาและให้ความส าคญัในการบ ารุงพทุธศาสนาด้วยการพฒันาวดัให้เป็นท่ียดึเหน่ียวจติใจแกค่น

ในชุมชน นอกจากการร่วมจัดพิ ธีท าบุญตักบาตรและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในพืน้ท่ีวัดในโอกาสส าคัญแล้ว  

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ ยงัร่วมพฒันาและสนบัสนนุวดัในพืน้ท่ีรอบโรงงานหลวงฯ ทัง้นี ้บริษทัฯ มุง่แนน่ท่ีจะพฒันาวดัให้ถกูต้อง

ตามระเบยีบของกรมการศาสนา โดยเร่ิมท่ีหนึง่วดัรอบโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ ให้สมบรูณ์กอ่นขยายการสนบัสนนุออกไป 

๑. ธรรมสวนะ 

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะและวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วนัมาฆะบูชาและ  

วันวิสาขบูชา ท่ีจัดเป็นประจ าเดือนทุกเดือน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรอบโรงงานหลวงฯ และเจ้าหน้าท่ีพนักงานทุกคนได้

ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัตินเป็นพทุธศาสนิกชนท่ีดี พร้อมทัง้น าหลกัธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนาไปปรับใช้

ให้เกิดประโยชน์ ผา่นพิธีสวดมนต์ ฟังเทศน์ ท าบญุตกับาตร หรือท าวตัรเย็น พร้อมทัง้จดัตัง้โรงทานบริการอาหารค ่า 

๒. วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 

โรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง ร่วมกบัชุมชนในการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ร่วมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาเพ่ือ

ถวายแด่พระสงฆ์ในการศึกษาพระปริยตัิธรรม อีกทัง้ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามด้านวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีให้แก่

พนกังานโรงงานหลวงฯ และประชาชนในชมุชนรอบโรงงานหลวงฯ สืบทอดประเพณีท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนา 



 

 ๕๔ 

๓. กฐินสามัคคี ประจ าปี 

บริษัทฯ ร่วมสืบสานประเพณีท าบญุทอดกฐินสามคัคีประจ าปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ใน “โครงการวดัของเรา วดัของ

ชมุชน” เพ่ือพฒันาวดัรอบโรงงานหลวงฯ ณ วดัรอบโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๔ แห่ง ได้แก่ วดัทุ่งจ าลอง โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) 

จงัหวดัเชียงใหม่ วดัป่าห้า โรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จนั) จังหวดัเชียงราย วดันางอย โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เต่างอย) จงัหวัด

สกลนคร และวดัซบัสมบรูณ์ โรงงานหลวงฯ ท่ี ๔ (ละหานทราย) จงัหวดับรีุรัมย์  

ทัง้นี ้โครงการวดัของเรา วดัของชมุชน มีจดุประสงค์ในการบรูณปฏิสงัขรณ์วดัของชมุชนให้เป็นพทุธสถานต้นแบบท่ี

เป็นแหล่งถ่ายทอดหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธศาสนา เป็นศนูย์กลาง และศนูย์รวมจิตใจของชุมชน ตามหลกัการพฒันา 

“บวร” เร่ิมท่ีวดัป่าห้า (เบญจพฒันมงคล) โดยโรงงานหลวงฯ ท่ี ๒ (แม่จนั) ร่วมกบัชุมชนบ้านป่าห้าพฒันาพืน้ท่ีวดั ให้มีเขต

พุทธาวาส สงัฆาวาส เขตธรณีสงฆ์ และมีระบบสาธารณูปโภคให้ถูกสุขลกัษณะ ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์การ์เด้น ดีไซน์ จ ากัด ใช้เงินทุนจากการทอดกฐินระหว่างปี 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 



 

 ๕๕ 

โรงเรียน (การศกึษา) 

 บริษัทฯ ร่วมสนบัสนุนการศกึษาและองค์ความรู้แนวพระราชด าริในการพฒันาท่ียัง่ยืนผ่านโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง 

โรงเก็บผลิตภณัฑ์เกษตร และโรงปฏิบตักิารวิจยัทางพืช รวมถึงพิพิธภณัฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) ท่ีมีความพร้อมรองรับคณะ

ศกึษาดงูานจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุโรงเรียนและการศกึษาในชมุชนรอบโรงงาน

หลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ อีกด้วย 

๑. โครงการทุนการศึกษาดอยค า 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดบัการศกึษาให้กับเยาวชนในพืน้ท่ีรอบโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แห่ง บริษัทฯ มีนโยบาย

มอบทนุการศกึษาแก่ยวุมคัคเุทศก์ ยวุเกษตรกร บตุรหลานของพนกังานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการจิตอาสา และเยาวชน

ท่ีชว่ยเหลือสนบัสนนุงานของโรงงานหลวงฯ ทัง้ ๓ แหง่ อยา่งสม ่าเสมอให้มีโอกาสทางการศกึษาเพิ่มขึน้ 

ในปี พทุธศกัราช ๒๕๖๑ บริษัทฯ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร มอบ

ทนุการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแกย่วุเกษตรกรและบตุรหลานของพนกังานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการจติอาสา ณ โรงงานหลวงฯ 

ท่ี ๓ (เต่างอย) ทัง้นี ้มีนักเรียนทุนเข้าร่วมโครงการ ๔ คน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมอบทุนการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาแก่

เยาวชนจิตอาสาพืน้ท่ีโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) ท่ีมีผลการเรียนดีอีก ๒ ทุน โดยบริษัทฯ มีการติดตามผลการเรียนและการ

ร่วมกิจกรรมของนกัเรียนทนุอยา่งสม ่าเสมอ 

๒. โครงการต้นกล้าบัญชีสู่วิถีความพอเพียง 

 โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) และโรงงานหลวงฯ ม่ี ๒ (แมจ่นั) ร่วมกบัโรงเรียนบ้านยาง โรงเรียนป่าซาง (ซางดรุณานสุาสน์) 

และส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี ๗ จดัท าโครงการต้นกล้าบญัชีสูว่ถีิความพอเพยีง เพือ่ให้นกัเรียนในโรงเรียนรอบโรงงานหลวงฯ 

รู้วิธีการท าบญัชีครัวเรือนและทราบถงึประโยชน์ของการท าบญัชีครัวเรือน อนัน าไปสูก่ารใช้จา่ยอยา่งพอประมาณและมีเหตผุล

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 ๕๖ 

๓. กิจกรรม ห่มรัก 

บริษัทฯ เชิญชวนแฟนเพจมาร่วมกิจกรรมห่มรัก เน่ืองในเดือนสิงหาคม เป็นแห่งวันแม่แห่งชาติ เพ่ือให้คู่แม่ลูกมี

โอกาสได้ท ากิจกรรมร่วมกัน อีกทัง้ยงัเป็นการเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญา การย้อมคราม และอาหารพืน้บ้านอย่างข้าวโซย

ของชมุชนใกล้โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เตา่งอย) จงัหวดัสกลนคร ผ่านวิทยากรตวัน้อยจากกลุ่มยวุเกษตรกร โรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ 

(เตา่งอย) และคณุครู จากโรงเรียนเตา่งอยพฒันศกึษา จงัหวดัสกลนคร ณ ร้านดอยค า ราชเทวี 

กิจกรรมเดิน-วิ่ง "๙ ตามรอย ดอยค า" 
จากกระแสการวิง่เพ่ือสขุภาพท่ีก าลงัมาแรงในประเทศไทย มีผู้คนให้ความส าคญัและใสใ่จสขุภาพหนัมาออกก าลงักาย

ด้วยการวิง่และเข้าร่วมกิจกรรมเดนิ - วิง่เพิม่มากขึน้ บริษทั ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั เป็นองค์กรหนึง่ท่ีให้ความส าคญักบั

การดแูลสขุภาพด้วยผลิตภณัฑ์คณุภาพจากโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปทัง้ ๓ แห่ง จึงได้วางแนวคิดจดักิจกรรมเพ่ือสขุภาพ

และการพัฒนาคณุภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา ด้วยการจดักิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลตามรอยเท้าพ่อหลวงของปวงชน 

ชาวไทย ผา่นเส้นทางวิถีชนุชนแหง่ความสขุท่ีพ่อสร้าง “๙ ตามรอย ดอยค า” เม่ือวนัท่ี ๓ - ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณ

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือรวบรวมเงินบริจาคมอบให้แก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาในพืน้ท่ีรอบ

โรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) ซึง่กิจกรรมเดนิ - วิ่ง ๙ ตามรอยดอยค า มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง ๑,๔๐๐ คน 

เส้นทางการว่ิงประกอบด้วย ระยะฮาล์ฟ มาราธอน ๒๑ กิโลเมตร ระยะมินิ มาราธอน ๙ กิโลเมตร และระยะฟันรัน ๔ 

กิโลเมตร โดยนักวิ่งทุกท่านจะได้สมัผสักับวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม แปลงเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ พร้อมบรรยากาศพืน้เมืองใน

ชมุชนแหง่ความสขุท่ีพอ่สร้าง เร่ิมต้นท่ีโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) จงัหวดัเชียงใหม ่ 



 

 ๕๗ 

ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านร่วมจดังานและต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม อีกทัง้ยงัน าสินค้าพืน้บ้าน

และสินค้าครัวเรือนออกมาร่วมวางจ าหน่ายด้วย เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชมุชน นอกจากนี ้พิพิธภณัฑ์

โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) ยงัเปิดให้ผู้ ท่ีมาร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชมุชนและเส้นทางพระมหากรุณาธิคณุของบริษัทฯ  

มีการจดักิจกรรมเรียนรู้วฒันธรรมพืน้เมืองมากมาย 

ในการจัดกิจกรรมดงักล่าว บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพและมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทัง้ภาครัฐและเอกชนในการร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ดงักลา่วได้แก่ การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ กรมการปกครอง ธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) บริษัท เอฟ.บี.ที. สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จ ากดั บริษัท เต็ดตรา แพ้ค 

(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั สายการบนินกแอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอิร์ท (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั เบอร์แทรม (1958) จ ากดั 

บริษัท อาหารยอดคณุ จ ากดั และร้านทฟูาสทสูลีป มลูคา่รวม ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ทัง้นี ้รายได้หลงัหกัคา่

จา่ยจากการจดักิจกรรมดงักลา่วรวมเป็นเงิน ๗๗๓,๒๖๑.๘๕ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสามพนัสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้า

สตางค์)  บริษทัฯ จงึด าเนนิการมอบเงินให้สถานพยาบาลและสถานศกึษา ในพืน้ท่ีรอบโรงงานหลวงฯ ท่ี ๑ (ฝาง) ดงันี ้ :~ 

๑. โรงเรียนบ้านยาง  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒. ศนูย์พฒันาเดก็เล็กวดัทุง่จ าลอง  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓. โรงเรียนเจ้าแมห่ลวงอปุถมัภ์ ๑  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๔. โรงเรียนบ้านทุง่หลกุ  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๕. โรงเรียนแมง่อนขีเ้หล็ก  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๖. รพสต.บ้านยาง  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๗. รพสต.บ้านแมง่อนกลาง  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๘. โรงพยาบาลฝาง    ๗๓,๒๖๑.๘๕ บาท 



 

 ๕๘ 

กิจกรรมเดิน - วิ่ง ๙ ตามรอยดอยค า แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ วนั คือ วนัก่อนกิจกรรมวิ่งและวนัจดักิจกรรมวิ่ง วัน

ก่อนกิจกรรมวิ่ง ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถมารับชุดวิ่งได้ท่ีโรงงานหลวงฯ ๑ (ฝาง) พร้อมชมการแสดงทางวฒันธรรม เดินตลาด

ชมสินค้าพืน้บ้านของคนในชุมชน รวมถึงกิจกรรม ๙ ฐาน ท่ีพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) จดัขึน้ ได้แก่ การเรียนเขียน

พู่กันจีน การท าเก๊ียวซ่าแบบชาวจีนยูนนาน การท าผักกาดดองแบบชาวจีนยูนนาน การท าบัวลอยยูนนาน การท า  

ชาเจียวกู้หลาน การผสมสมนุไพรพริกหมาลา่ การปักผ้าแบบชนเผา่อ๊ิวเม่ียน การท าข้าวซอยตดั และเข้าชมพพิธิภณัฑ์โรงงานหลวงฯ 

ท่ี ๑ (ฝาง) ตามเส้นทางพระมหากรุณาธิคณุ และประวตัคิวามเป็นมาของบริษัทฯ 

การวดัประเมินผลการจดักิจกรรม บริษัทฯ จดัท าแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจของผู้ ร่วมกิจกรรมและชาวบ้าน

ในชมุชน พบวา่ มีผู้ ร่วมกิจกรรมทัง้หมด ๑,๔๐๐ คน มากกวา่เปา้หมายถึง ๔๐๐ คน โดยผู้ ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๙.๕ มีความ

เข้าใจความเป็นดอยค าและทราบวตัถุประสงค์การก่อตัง้บริษัทฯ ผู้ ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๘.๖ มีความเข้าใจวฒันธรรมของ

ชมุชนในอ าเภอฝาง และผู้ ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕.๙ มีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมและยินดีกลบัมาร่วมกิจกรรมอีกใน

อนาคต 

หนึง่ในเปา้หมายของการจดักิจกรรม เดิน - วิ่ง ๙ ตามรอยดอยค า คือ การส่งตอ่การจดักิจกรรมพฒันาชมุชนสู่คนใน

ชมุชนให้สามารถด าเนินกิจกรรมนีต้่อไปได้อย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้จดังาน เดิน - วิ่งการกศุล “แม่งอนรักษ์สานตอ่ เชียงใหม่” เพ่ือประชาสมัพนัธ์บทบาทของตน

ในการร่วมสืบสาน รักษา และตอ่ยอด ศาสตร์พระราชา ของล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี ๙ และน ารายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายมอบให้กบั

ชมุชนในเส้นทางวิ่ง เพ่ือน าไปพฒันาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทัง้นี ้บริษัทฯ ร่วมสนบัสนนุเงินเพ่ือจดักิจกรรม และมอบ

ผลิตภณัฑ์น า้ผลไม้ดอยค า รวมถึงท าอาหารให้ผู้ ร่วมกิจกรรมดงักลา่ว อีกด้วย  



 

 ๕๙ 



 

 ๖๐ 

ความส าเร็จของ กิจกรรมเดิน-วิ่ง "๙ ตามรอย ดอยค า" 



 

 ๖๑ 

สนบัสนนุกิจกรรมภายนอกองค์กร 
๑. โครงการ U.S. College Sports Camp Thailand 

ท่ีจดัขึน้เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีช่องทางการรับทุนการศึกษา ไปเรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลยั ประเทศ

สหรัฐอเมริกาควบคูก่บัการเลน่กีฬา  

๒. สนับสนุนงานวิ่งการกุศล 
บริษัทฯ ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมวิ่งเพ่ือร่วมส่งเสริมการออกก าลงักายและการดแูลสุขภาพทัง้ในไทยและตา่งประเทศ 

อีกทัง้ยงัเป็นการสมทบทนุเพ่ือการกศุลอีกด้วย  

๓. สนับสนุนนักเทนนิสเยาวชน 
 บริษัทฯ ร่วมสนบัสนุนนกัเทนนิสเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้นกักีฬาเยาวชนไทยก้าวไปสู่ฝ่ังฝันและความส าเร็จในระดบั
อาชีพมากยิ่งขึน้ 



 

 ๖๒ 

๔. งานประชุม Sustainable Brands Bangkok  
 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ด้านความยั่งยืนของแบรนด์ระดับโลกท่ีใหญ่ท่ีสุดต่อเน่ือง  
เป็นเวลา ๓ ปี อีกทัง้ยงัร่วมประชมุแลกเปล่ียนความคดิเห็นเก่ียวการสร้างแบรนด์ท่ียัง่ยืน 

๕. โครงการ ฟูมฟัก ฝัน เฟส 
 เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีบริษัทฯ ให้การสนบัสนุนอย่างตอ่เน่ือง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ค้นหาแรงบนัดาลใจ และ
มองหาอาชีพท่ีใช ่พร้อมสู้ เพ่ือเปา้หมายได้อยา่งมัน่ใจ  

๖. โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน “ฮอร์ส อะวอร์ด” และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม “นานมี 
ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด”  
 บริษัทฯ ร่วม สนบัสนนุให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้
แสดงความสามารถด้านศิลปะของกลุ่มศิลปินและประชาชนทัว่ไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี ๓  



 

 ๖๓ 

๗. การประชุมอาเซียนบวกสาม 
บริษัทฯ ร่วมจดัแสดงสินค้าในการประชมุอาเซียนบวกสามว่าด้วยเร่ืองกิจการเพื่อสงัคมภายใต้หวัข้อ "การขบัเคล่ือน

กิจการเพ่ือสงัคม สู่ความส าเร็จของเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืนในภูมิภาคอาเซียน" เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือ

ในการด าเนินงานด้านกิจการเพ่ือสงัคม ขบัเคล่ือนงานและเครือข่ายในการพฒันาสงัคมและสวสัดิการสงัคม มีประเทศเข้า

ร่วมประชมุทัง้สิน้ ๑๓ ประเทศ  

๘. งาน Thaifex World of food Asia 2018 และ 2019 
 บริษัทฯ ร่วมแสดงสินค้าและจัดจ าหน่ายในงาน “Thaifex World of food Asia 2019” ถือเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการจากทัว่โลก ได้มาเจรจาการค้ากบัผู้ประกอบการอาหารเคร่ืองด่ืมของไทย และภูมิภาคตา่งๆ กว่า ๔๐ ประเทศ 
เป็นงานแสดงสินค้า อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุงานหนึง่ในเอเชีย 

๙. งาน World Marketing Asia 2019 
 บริษัทฯ ร่วมเสวนาในงาน WMS Asia 2019 (World Marketing Asia 2019) ในหวัข้อ Better World Index in Action: 
Becoming Better เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักการด าเนินงานของดอยค า และการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ร่วมกับ  
ดร.ศิริกลุ เลากัยกุล ประธานบริหารบริษัท แบรนด์บีอิง้ จ ากดั และนางพิมพรรณ ดิศกลุ ณ อยุธยา ผู้ช่วยประธานกรรมการ
มลูนิธิแมฟ่้าหลวงฯ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพฯ 





การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 



 

 ๖๖ 

การจดัการสิ่งแวดล้อมและพลงังานทดแทน 

บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ด าเนินธุรกิจด้วยนโยบายการเป็นธุรกิจเพ่ือสงัคม โดยให้ความส าคญักับ

สงัคมและสิ่งแวดล้อมในทกุมิติ ด้านกระบวนการผลิตและการบริหารจดัการโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปทัง้ ๓ แห่ง มีการ

จัดการควบคุมการใช้ทรัพยากร และได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001) และ

มาตรฐานระบบ การจดัการด้านพลงังาน (ISO 50001) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลท่ีก าหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศด้าน 

การก าหนดมาตรฐาน (The International Organization for Standardization) โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ บริษัทฯ 

ด าเนินการควบคุมและจัดการทรัพยากรภายในอาคารส านักงานใหญ่ตามมาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ( ISO 

14001) และได้รับการรับรองในปีเดียวกนั 

ด้านพลังงานทดแทน โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๓ (เต่างอย) 

จงัหวัดสกลนคร มีการติดตัง้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ๗๖๘ แผง ซึ่งสามารถ

ผลิตกระแสไฟฟ้าและจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณ 

๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต์/ปี ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละฤดู เพ่ือน ารายได้

กลบัมาพฒันาชมุชน ตอ่ไป  

บริษทัฯ มีการปรับปรุงและพฒันาระบบบ าบดัน า้อยา่งตอ่เน่ือง น าน า้ท่ีได้จากการบ าบดักลบัมาใช้ในโรงงานหลวงฯ อีก

ทัง้ยงัตอ่ยอดให้เกิดผลประโยชน์สู่ชมุชน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ บริษัทฯ จึงร่วมโครงการท่อส่งก๊าซไบโอมีเทนทดแทนแก๊สหงุต้ม 

ในชมุชนต้นแบบ โดยการน าน า้ท่ีผ่านกระบวนการผลิตของโรงงานหลวงฯ ท่ี ๓ (เต่างอย) น ามาผ่านเทคโนโลยีการผลิตของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนบีบอัด ( Compressed  

Biomethane Gas: CBG) เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงทดแทนแก๊สหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) มีก าลังการผลิต

ประมาณ ๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน ครอบคลุมการใช้งานถึง  ๒๘๐ ครัวเ รือน พร้อมกับติดตัง้ชุดวัดปริมาณแก๊ส 

และเตาแก๊สหงุต้ม จงึชว่ยให้คนในชมุชนประหยดัคา่ใช้จา่ยในด้านพลงังานและรักษาสิง่แวดล้อม ท าให้ชมุชนและโรงงานหลวงฯ 

อยูร่่วมกนัได้อยา่งมีความสขุอยา่งยัง่ยืน เป็นสงัคมแหง่การพึง่พาซึง่กนัและกัน 



 

 ๖๗ 

ในฐานะธุรกิจเพ่ือสงัคม บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากกระบวนการผลิตออกสู่บรรยากาศ จึงด าเนินการพฒันากระบวนการผลิต

ให้ได้รับฉลากลดคาร์บอน หรือฉลากท่ีแสดงระดบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่

บรรยากาศต่อหน่วย ผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ( Life Cycle  

Assessment : LCA) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือเพ่ือประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการ

ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ โดยแสดงผลอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

(CO2 equivalent) ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ได้รับการรับรอง 

ได้แก่ น า้ด่ืม สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง มะเขือเทศเชอร์รีอบแห้ง บ๊วยหวานอบนุ่ม และ  

แก้วมงักรอบแห้ง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังค านึงถึงการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ เร่ิมจากน า้ผลไม้และน า้สมุนไพรบรรจุกล่องท่ีเป็น

ผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดจ าหน่ายสูงสุดของบริษัทฯ โดยการรณรงค์และส่งเสริมการรีไซเคิลบรรจุภณัฑ์ของดอยค า ในกิจกรรม 

แกะ ล้าง เก็บ ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว เพ่ือน ากลอ่งน า้ผลไม้ท่ีแกะล้างเก็บแล้ว ไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลน าไปตอ่

ยอดให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนและบริษัทฯ ในอนาคตตอ่ไป อาทิ ฐานวางสินค้า กรวยจราจร ชัน้วางหนงัสือ และโต๊ะเก้าอี ้

นกัเรียน ทัง้นีเ้ปา้หมายในระยะแรกของการรณรงค์ เพ่ือให้บคุลากรภายในองค์กร ลดขยะด้วยการรีไซเคิลบรรจภุณัฑ์ของ

ดอยค า ก่อนขยายโครงการสูบ่คุคลภายนอก เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน ตอ่ไป 

ในส่วนของร้านดอยค า บริษัทฯ ร่วมรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรโดยการลดราคาเคร่ืองด่ืม ๕.๐๐ บาท ให้ลูกค้า 

ท่ีน าแก้วมาเอง อีกทัง้ยังลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเร่ิมจากการงดใช้ถุงสปัดาห์ละหนึ่งวนัไปจนถึงการงดใช้ถุงพลาสติก

ภายในร้าน ทัง้นี ้ร้านดอยค ามีบริการลังกระดาษและจ าหน่ายถุงผ้า เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการร่วมกัน

รักษาสิ่งแวดล้อม 

 




