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Presentation Notes
มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดน่าน โดยมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายรับผิดชอบงานในพื้นที่จังหวัดน่าน  โดยน้อมนำองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนา  เรื่องการบริหารจัดการน้ำ  องค์ความรู้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่องการขุดนาขั้นบันได และประสบการณ์จากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความยากจน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำจิ๋ว  21 หมู่บ้าน ของอำเภอสองแคว ท่าวังผา และเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 1,793  ครัวเรือน



อ.ท่าวงัผา  3 หมู่บา้น  
บ้านน้ําป้าก บ้านห้วยธนู บ้านห้วย 

ม่วง ตัง้อยู่บนลุ่มน้ํา จ๋ิวสบสาย   พื้นท่ี 34,314ไร่ 

สภาพปัญหา ดิน โคลนถล่ม น้ําป่าไหลหลาก 

ต.ขนุน่าน  

อ.เฉลิมพระเกียรติ  
14 หมู่บ้าน ตัง้อยู่บน

พื้นท่ีต้นน้ําแม่น้ําน่าน 

พื้นท่ี 171,278 ไร่ 

สภาพปัญหา ภเูขา

หวัโล้น   

อ.สองแคว 3 หมู่บา้น  
บ้านยอด บ้านผาหลกั บ้านน้ําเกาะ 

อยู่บนลุ่มน้ํายาว  พื้นท่ี 44,408 ไร่  

สภาพปัญหา น้ํามุดหาย ไม่พอใช้ในฤดแูล้ง 

เป้าหมายเชิงพื้ นที ่ครอบคลมุ 3 ลุ่มนํ้ า 

รวม 250,000 ไร่  20 หมู่บา้น  



ป่าใช้สอย

ป่าเศรษฐกจิ

ป่าอนุรักษ์

อ่างเกบ็นํ �า

ถังเก็บนํ �า

ฝายการเกษตร
ฝายอนุรักษ์

นาขั �นบันได

ผักสวนครัว

ลด
รายจ่าย

สัตวบาลชุมชน

ลดการตาย... 
เพิ่มรายได้

โรงสีข้าว/ข้าวโพด

ขา้วเปลอืก/
ขา้วโพด

รําขา้ว/
เศษขา้วโพด

เฟอร์นเิจอรห์วาย

รายไดจ้ากป่าเศรษฐกจิ

ต๋าว

10

ใช้หน้ีบางส่วนหรือ ใช้

หน้ีหมด  ชีวิตพอสบาย

ขึน้ มีการรวมกลุ่มเพ่ือ

การผลิต การตลาด 

และดแูลความเป็นอยู่

ของสมาชิก/ชมุชน 

อยู่รอด 

ปีที่ 1 - 3  

พอเพยีง 

ปีที่ 4 - 6  

ยั่งยืน 

ปีที่  7-9   

เช่ือมโยงเครือข่าย

ภายนอก   

ด้านอาชีพ ทนุ 

การตลาด การผลิต 

ครวัเรือนพ่ึงตนเอง  มี

อาหารกินตลอดปี ไม่กู้กิน

กู้ใช้ บริหารจดัการท่ีดิน

และน้ําให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ พอกินตลอดปี 

  

  เป้าหมาย  

การดาํเนินงาน

ระยะแรก   

      โครงการพฒันาพืน้ท่ี

ต้นแบบบรูณาการแก้ไข

ปัญหาและพฒันาพืน้ท่ีตาม

แนวพระราชดาํริ จงัหวดัน่าน  

เร่ิมดาํเนินงานในปี 2552   

ตวัชีว้ดั : มีอาหารพอกิน 

Presenter
Presentation Notes
มีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อลดปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน โดยให้ชาวบ้านเรียนรู้และนำประสบการณ์ความสำเร็จจากโครงการพระราชดำริใน 6 มิติ คือ น้ำ ดิน เกษตร ป่าไม้ พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม 



2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

รอด 

พอเพียง 

     ครวัเรอืนพึง่ตนเอง  

มอีาหารกนิตลอดปี ไม่

กูก้นิกูใ้ช ้บรหิารจดัการ

ทีด่นิและน้ําใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสุด พอกนิ

ตลอดปี 

      ใชห้น้ีบางสว่นหรอื 

ใชห้น้ีหมด  ชวีติพอ

สบายขึน้ มกีารรวมกลุม่

เพือ่การผลติ การตลาด 

และดแูลความเป็นอยู่

ของสมาชกิ/ชุมชน 

ปลูกป่า : เป้าหมาย 250,000 ไร่ ปลูกคน : ส่งเสริมใหพึ้ง่ตนเอง 

ปิดทองฯ : กระตุ้นการรวมกลุ่ม

เกษตรกร จัดตั้งกองทุนต่างๆ  10 

กลุ่มกองทุน  เช่ือมตลาด ส่วนราชการ 

และภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุน 

หมายเหตุ  ปลายปี  2557  1.รัฐมนตรีมอบนโยบาย แก้ไขปัญหา เขาหัวโล้น-คทช. เป็นต้นแบบของ 13 

จังหวดัภาคเหนือ 

2.ขยายความรู้การพัฒนาในจังหวดัน่านและจังหวดัอดุรธานี 

 - โครงการปรับปรงุซ่อมแซม เสริมฝาย อ่างเกบ็นํา้ฯ ในพ้ืนที่ 15 อาํเภอ พัฒนาเป็นต้นแบบการขบัเคล่ือน

ยุทธศาสตร์การบูรณาการ การขบัเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (พ.ศ.2557-2560) 

ปลูกคน (กระบวนการเขา้ใจ – เขา้ถงึ) 

 - สร้างความเข้าใจ ส่วนราชการ ผู้นาํชุมชน ชาวบ้าน  

 - สร้าง อสพ.  

 - เกบ็ข้อมูลทุกมิติ(บริบทชุมชน ภมิูศาสตร์ เศรษฐกจิ-สงัคม) 

พฒันา 

 - มิติ นํา้ ดิน เกษตร โดยใช้แนวพระราชดาํริและองค์ความรู้  6 มิติ 

 - ประชาชนสละแรงงาน โครงการฯสนับสนุนองค์ความรู้  ราชการสนับสนุนบุคลากร 

มฟล. :   ปลูกป่าสร้างคน บนวิถี

พอเพียงฯ ตามแนวพระราชดาํริ โดย

ใช้ “ดอยตุง โมเดล”  

ภาพรวม การแกไ้ขปัญหาและพฒันาพื้ นที่ตน้แบบจงัหวดัน่าน ตามแนวพระราชดําริ 



1. ปรบัปรุงโครงสรา้งพื้ นฐานสําหรบัการผลิต  เช่น พัฒนาระบบนํา้ ให้สามารถกกัเกบ็

นํา้ได้มากขึ้น มีระบบส่งนํา้เข้าแปลงเกษตรตลอดปี  พ้ืนที่รับนํา้เพ่ิมขึ้น  10,282 ไร่

1,793  ครัวเรือน 

ผลที่เกิดข้ึนในระยะ  6 ปี   



2. สนบัสนุนอาชีพ   ให้ชาวบ้านสามารถเพ่ิมผลผลิตจากการเกษตร ลดรายจ่ายค่าอาหาร 

และสร้างรายได้เสริมทางการเกษตร   ข้าว 128.18 ล้านบาท  พืชหลังนา 268.28 ล้าน

บาท สกุร 8.62  ล้านบาท 

ส่งเสริมอาชีพยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  ลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้ 



3.  สนบัสนุนใหช้าวบา้นใชปั้จจัยการผลิตที่มีคุณภาพ  ต้นทุนไม่สงู เพ่ือให้ได้ผลผลิตพอ

กนิตลอดปี 

ปรับปรุงดินโดยโดโลไมท ์ ปรับปรุงดินโดยปอเทอืง กองทุนปุ๋ยอนิทรีย์ 

การปลูกข้าวต้นเดียว ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ราบ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต 

แปลงนายทอน แปงอุด  บ.เปียงก่อ แปลงนายธนาวัฒน์  แปงล้วน  บ.นํา้ป้าก 



เป็นเงิน เป็นเงิน

ไร่ ราย พันธุ์ บาท ไร่ ราย กก. บาท

1 อ.ท่าวังผา 64 45 255 39 10,095 7,250 2,845 181,250 4 4 10 1,505 1,236 269 30,900

2 อ.สองแคว 73.5 24 297 0 8,410 7,888 522 197,200 0.5 1 0.5 173 0 173 0

3 อ.เฉลิมพระเกียรติ 27 8 113 0 2,036 1,860 176 46,500 0 0 0 0 0 0 0

4 อ.สันติสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 3,581 2,400 906 60,000

5 อ.แม่จริม 3.5 4 20 0 1,250 510 740 12,750 10 10 10 500 450 50 11,250

6 อ.เชียงกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 65 17 69.5 2,910 72,750

168 81 685 39 21,791 17,508 4,283 437,700 89.5 42 100 5,759 6,996 1,398 174,900

สรุปผลผลิตข้าวกํ�าพันธุ์ลืมผัวและข้าวทับทิมชุมแพ  ปี 2558

พื�นที�ต้นแบบโครงการปิดทองหลังพระฯ และโครงการซ่อมแซมฯ จ.น่าน

หมายเหตุ     ราคารับซื�อกิโลกรัมละ  25  บาท

รวม

ผลผลิต

รวม/กก.

ผลผลิต

รวม/กก.
ขาย/กก.

บริโภค/ทํา

พันธุ/์กก.

บริโภค/ทํา

พันธุ/์กก.

ข้าวทับทิมชุมแพลําดับ

ที�
พื�นที�ปลูกข้าว ขอGAP ขาย/กก.

ปลูกจริง(ลืมผัว )

ขา้วกํา่พนัธุลื์มผวั 

ขา้วทบัทิมชุมแพ 



วนัที่  29  กุมภาพนัธ์  2559  โครงการปิดทองหลงัพระฯ จ.น่าน สํานักงานเกษตรจงัหวดั เกษตรอําเภอ หน่วยงานภาครฐัที่

เกีย่วขอ้ง และเกษตรกรทีส่นใจ ร่วมประชุมหารอืการผลติพชืผกัปลอดสารพษิเพื่อส่งจําหน่ายบรษิทั สยามแมค็โคร  จํากดั ณ หอ้ง

ประชุมสาํนักงานเกษตรจงัหวดัน่าน โดยมนีายกมลโลจฒน์  เชยีงวงค ์ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัน่านเป็นประธานทีป่ระชุม 

หลังจากการประชุมกลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกมะนาวพันธุต์าฮิติบ้านยอด  ต.ยอด  อ.สองแคว จาํนวน 93 ครัวเรือน ได้ส่งผล

ผลิตให้กบับริษัท สยามแมค็โคร  จาํกดั  อย่างต่อเน่ือง ณ ปัจจุบันส่งจาํหน่ายแล้ว 10 รอบ 17,287 แพค็ สร้างรายได้(ยังไม่

หักต้นทุน) 1,889,028 บาท เฉล่ียครัวเรือนละ 20,312 บาท 

104,960 110,683 

186,463 
209,962 

131,394 

187,514 
198,006 

234,240 

269,864 
255,942 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คร้ัง 



ปลกูป่าตามแนว

พระราชดาํริ 

“ป่าอยู่ได้  

คนอยู่ได้” 

1.จดัเตรียมกล้าไม้ 2.ทาํความเข้าใจชมุชน 3.กาํหนดพืน้ท่ีและจดัทาํแผนท่ี 

4.ปลกูป่า 5. ส่งเสริมการจดัตัง้คณะกรรมการ

กองทนุป่าอนุรกัษ์และป่าใช้สอย 

6.กิจกรรมอ่ืน ๆ (ดงูาน ประสานงาน 

สร้างแนวร่วมทกุภาคส่วน) 





ลดลง  98% 

ลดลง  99% 



ตวัอย่างแผนท่ี โมเดลการจดัการป่าลุ่มน้ําจ๋ิวสบสายอ.ท่าวงัผา 

           วนัที ่13 ส.ค. 58 รมว.ทส. เป็นประธานการประชมุกาํหนดแผนปฏบิตัิ

การภายใตย้ทุธศาสตรก์ารบรูณาการจดัการป่าตน้น้ําเสือ่มสภาพฯ (เขาหวัโลน้) 

และมมีตใิหจ้.น่าน เสนอโครงการตน้แบบบรูณการแกไ้ขปัญหาและพฒันาพืน้ที่

อ.ทา่วงัผา อ.สองแคว อ.เฉลมิพระเกยีรต ิทีม่ผีลการดาํเนินงานตัง้แตปี่ 54 ถงึ

ปัจจุบนั พรอ้มกบัโครงการฯ ของ อ.นาน้อย อ.บา้นหลวง อ.เชยีงกลาง ใหจ้ดัทาํ

รายละเอยีดกรอบยทุธศาสตรฯ์ เพือ่เป็นตน้แบบสาํหรบัพืน้ทีป่่าตน้น้ํา 13 

จงัหวดัภาคเหนือ โดย ทส. นําเสนอครม.เพือ่พจิารณา 



ยทุธศาสตรก์ารบรูณาการการขบัเคล่ือนการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (พ.ศ.2557-2560) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 สง่เสรมิการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการเกษตรและ

ชนบท โดยม ีกปร.เป็นหน่วยงานหลกั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 สง่เสรมิการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการศกึษา โดยม ี

ศธ.เป็นหน่วยงานหลกั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สง่เสรมิการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคธุรกจิ บรกิาร 

ทอ่งเทีย่ว อุตสาหกรรม และผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมสีาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตเิป็นหน่วยงานหลกั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 สง่เสรมิการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการต่างประเดทศโดย

มกีระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลกั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 เพิม่บทบาทการประชาสมัพนัธใ์นเชงิรุก เพือ่เผยแพรห่ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่

สาธารณชนในวงกวา้ง โดยมกีรมประชาสมัพนัธเ์ป็นหน่วยงานหลกั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 การพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความมัน่คง โดยมกีองทพัไทยเป็น

หน่วยงานหลกั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 7 สรา้งกลไกการบรหิารจดัการในการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูภ่าค 

ปฏบิตัใิหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ โดยมสีาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรเีป็นหน่วยงานหลกั 



โครงการซ่อมแซม ปรบัปรงุ เสริมฝาย อ่างเกบ็น้ํา และการส่งน้ําด้วยระบบท่อ 

ตามยทุธศาสตรส่์งเสริมการขบัเคล่ือนการพฒันา  ตามปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ของจงัหวดัน่าน 

1)  จงัหวดัน่าน เสนอโครงการซ่อมแซม ปรบัปรงุ เสรมิฝาย อ่างเกบ็น้ํา การสง่น้ําดว้ยระบบทอ่ ฯ ให้

กระทรวงมหาดไทยพจิารณาวนัที ่12 พ.ย.57 และนําเขา้พจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการ

สถาบนัฯ วนัที ่19 พ.ย.57 ทีป่ระชุมอนุมตังิบประมาณเป็นคา่วสัดุ อุปกรณ์จาํนวน 200 ลา้นบาท  

บนพืน้ฐานของการทีป่ระชาชนในพืน้ที ่รว่มคดิ รว่มวางแผน รว่มลงมอืปฏบิตั ิ  

2)  คณะกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ จงัหวดัน่าน มมีตอินุมตัโิครงการฯ 6 ระยะ รวม 668 โครงการ  

ครอบคลุม 67 ตาํบล 255 หมูบ่า้น 43,603 ครวัเรอืน พืน้ทีร่บัน้ํา 107,154 ไร ่ 

3)  สปน. แจง้จงัหวดัน่านยุตกิารอนุมตัโิครงการเพิม่เตมิ เพือ่ใหค้ณะอนุกรรมการไดด้าํเนินการ

ตดิตาม และประเมนิผล  สรปุผลสมัฤทธิร์วมทัง้ผลกระทบต่อราษฎรจากการดาํเนินงานโครงการฯ 

ทัง้น้ี หากมโีครงการทีต่อ้งการเสนอขออนุมตัเิพิม่เตมิ ใหนํ้าไปเสนอขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ 

โครงการตามมาตรการสง่เสรมิความเป็นอยูร่ะดบัตาํบล (ตาํบลละ 5 ลา้นบาท)  และตามแผน

ยุทธศาสตรก์ารบรูณาการ การขบัเคลื่อนการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (พ.ศ.2557-

2560)   



ผูส้ํารวจ : ปลัดอําเภอ ทําความเขา้ใจกบัผูใ้หญบ่า้น 
ชา่ง อบต. กลุม่ผูใ้ชน้ํ้า (แกเ่หมอืงแกฝ่าย) ตัวแทน
ราษฎรรว่มสํารวจ และมคีวามเห็นรว่มกนัในเบือ้งตน้  
ขอ้มลูการสํารวจ แบบประเมนิสภาพฝาย  

โครงการซ่อมแซม ปรบัปรงุ และพฒันาแหล่งน้ํา จ.น่าน 

2. สาํรวจข้อมูลแหล่งน้ํา 

3. การเขียนแบบ /ถอดแบบ  

3.1 ชา่ง อปท. เขยีนแบบหรอืถอดแบบในพืน้ที่
จรงิ ปรับแบบตามขอ้เสนอแนะของชมุชน  

3.2 ชลประทาน จว. หรอืโยธาธกิารฯ ตรวจสอบ
รับรองความแข็งแรงของตัวฝาย 

3.3 ประมาณการวัสดทุีใ่ชก้อ่สรา้งฝายหรอื
ซอ่มแซม 

6. การกลัน่กรองโครงการ 

4. คาํนวณประโยชน์ท่ีชาวบา้นจะได้รบั 

กอ่นซอ่มแซม  ผลผลติขา้ว (ก.ก./ไร)่ + พชืหลังนา 
แยกรายชนดิ (ก.ก./ไร)่ x พืน้ทีป่ลกู (ไร)่ x ราคา 
(บาท/ก.ก.) รวมเป็นมลูคา่ผลผลติทกุชนดิทีป่ลกู .......
บาท 
หลงัซอ่มแซม ผลผลติขา้ว (ก.ก./ไร)่ + พชืหลังนา 
แยกรายชนดิ (ก.ก./ไร)่ x พืน้ทีป่ลกู(ไร)่ x ราคา(บาท/
กก.) รวมมลูคา่ผลผลติทกุชนดิ ........บาท  
ประโยชนท์ ีช่าวบา้นจะไดร้บั = ............บาท/ปี 
มลูคา่หลงัซอ่มฝาย - กอ่นซอ่มฝาย 
ผูค้ํานวณ : เกษตรอําเภอ ปลัดอําเภอ แกเ่หมอืง/แก่
ฝ่าย 

1.  ผวจ.มอบนโยบาย/ เกณฑท์าํ

โครงการ  

1.1 ซอ่มแซม ปรับปรงุ พัฒนา  
1.2 ใชน้ํ้าเพือ่การเกษตร 
1.3 ราษฎรพรอ้มสละแรงงาน 
1.4 คํานวณประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ 

7 .อนุมติัโครงการ 

5. คืนข้อมูลและประเมินความ

พร้อมชุมชน > 70% 

6.1 การซอ่มแซม ปรับปรงุ พัฒนา ตามขัน้ตอน 1 
6.2  ระบกุารสํารวจสภาพพืน้ทีร่ว่มกนั ผญบ. ชา่ง 

อปท. กลุม่ผุใ้ชน้ํ้า (แกเ่หมอืง แกฝ่าย) 
6.3  การเขยีนแบบ /ถอดแบบตามภมูปิระเทศ 
6.4  ประมาณการวัสด ุและงบประมาณ 
6.5  ผลการประชมุประเมนิความพรอ้มของราษฎร 
6.6  คดิคํานวณประโยชนท์ีช่าวบา้นไดรั้บ 

8. ปรบัปรงุ ซ่อมแซมฝาย 

8.1 จัดเตรยีมวัสด ุอปุกรณ์พรอ้มกอ่น 1 สปัดาห ์ 
8.2 จัดแรงงานหมนุเวยีนใหห้มาะสมกบัปรมิาณงาน 
8.3 อปท.สนับสนุนเครือ่งมอืเครือ่งจักรทีเ่กนิกําลัง

ชาวบา้น ชา่ง อปท.ควบคมุการกอ่สรา้ง  และ
สนับสนุนพาหนะขนยา้ยวัสด ุ 

8.4 ปราชญช์าวบา้น แนะนําเทคนคิงานชา่ง ราษฎรลงพืน้ที ่
รว่มกบัชา่ง อบต.  
แกเ่หมอืงแกฝ่าย 
เพือ่ปรับแบบ โดยมี
ขอ้ตกลงสละแรงงาน
แตล่ะชมุชน/บา้นมา
สรา้งฝาย 

น้ําลอดตัวฝาย 

ค้ํายันลอยตัว 

หนา้ฝาย 

ทศิทางน้ําไหล 

ไมม่อีาคารแบง่น้ําเขา้คลองสง่น้ําเดมิ 



ลําดับ อําเภอ โครงการ โครงการ รวมโครงการ โครงการที่ดําเนิน โครงการที่ดําเนิน โครงการที่ดําเนิน

ที่ อนุมัติทั้งหมด ที่ขอยกเลิก ที่ดําเนินงาน งานแลวเสร็จ งานรับงานแลว จํานวนโครงการ ครัวเรือนรับประโยชน พื้นที่รับประโยชน (ไร) รวมรายจาย งานยังไมแลวเสร็จ

1 เมืองนาน 43 2 41 36 27 27 2,050 6,137.00 3,523,652.00      5

2 เวียงสา 26 - 26 26 26 26 3,377 7,849 5,242,254.14      -

3 บานหลวง 11 - 11 11 11 11 912 4,115 1,222,309.00      -

4 สองแคว 74 - 74 74 74 74 1,076 3,617 19,827,227.39     -

5 ทุงชาง 11 - 11 11 10 10 354 2,431 3,292,181.00      -

6 นานอย 67 - 67 67 65 65 5,551 11,183 22,701,351.00     -

7 แมจริม 26 - 26 26 26 26 1,444 4,450 6,751,145.00      -

8 เฉลิมพระเกียรติ 90 - 90 90 78 78 843 4,823 6,813,250.00      -

9 ปว 32 - 32 32 32 32 6,463 13,141 11,618,941.01     -

10 ทาวังผา 55 2 53 51 36 36 9,813 14,114 8,396,620.00      1

11 ภูเพียง 19 - 19 19 19 19 4,857 6,595 4,597,190.00      -

12 นาหมื่น 127 - 127 127 127 127 2,058 6,385 15,644,416.00     -

13 เชียงกลาง 46 1 45 44 38 38 3,134 20,712 13,057,379.44     1

14 สันติสุข 33 - 33 33 28 28 1,586 1,291 1,847,312.00      -

15 บอเกลือ 8 - 8 7 7 7 85 311 1,402,804.00      1

รวมทั้งสิ้น  668 5 663 654 604 604 43,603 107,154 125,938,031.98  8

โครงการที่สรุปรายละเอียดรายจายแลว

โครงการซ่อมแซม ปรบัปรงุ เสริมฝาย อ่างเกบ็น้ํา การส่งน้ําด้วยระบบท่อ ตามยทุธศาสตรข์บัเคล่ือนการพฒันาตามปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ของจงัหวดัน่าน 

255  หมู่บ้าน 

ณ 1  มี.ค. 59 



การเช่ือมตลาด  ประสานพ่อค้าท่ีมีคณุธรรม เข้ามาพบปะกบักลุ่มเกษตรกร 

     บรษิทั ลฟีวิง่ ฟารม์ เป็นบรษิทัทีร่บัซือ้ผลผลติทางการเกษตร พชืผกัปลอดภยั  

เขา้รว่มแลกเปลีย่นพดูคยุกบัเกษตรกร เรือ่งการปลกูกลว้ยไข(่พนัธุก์าํแพงเพชร) พรกิ 

ฟักทองญีปุ่่ น  มะเขอืเทศ และพชืผกัปลอดภยัอื่นๆ ทีบ่รษิทัรบัซือ้ผลผลติ เพือ่เป็น

แนวทางในการสรา้งอาชพี 



 วนัท่ี 18 พ.ย. 58 ร่วมประชมุติดตามผลการดาํเนินกิจกรรมแผนการ

ส่งเสริมการเกษตรหลงัฤดกูารทาํนาพืน้ท่ี โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมเหมืองฝายฯ 

จ.น่าน โดยมีผูว่้าราชการ จ.น่าน เป็นประธาน และผูช่้วยปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ร่วมติดตามงาน 

19 



             ตวัแทนสมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทย(บ.มอนซานโต ้บ.แปซฟิิค  บ.ไพโอเน่ีย       

บ.ซนิเจนทา และ บ.เจรญิโภคภณัฑโ์ปรดิว๊ส จาํกดั) รว่มกนัทาํพธิมีอบเมลด็พนัธุขา้วโพด

อาหารสตัวจ์าํนวน 5,250 กก.เพือ่สนบัสนุนเกษตรกร 15 อาํเภอใน จ.น่าน ปลกูหลงัฤดกูาล

ทาํนา ใหก้บัจงัหวดัน่าน เพือ่มอบใหเ้กษตรจงัหวดัน่านนําไปมอบใหก้บัเกษตรกรต่อไป  



21 
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 การเกบ็เก่ียวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์(Field day)และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์พร้อมติดตามผลการดาํเนินงาน  

บ้านพีใ้ต้ อาํเภอบ้านหลวง 

 วนัที ่9 ธ.ค. 58 ประธานในพธิแีละแขกทีม่า

รว่มงาน เยีย่มชมแปลงตวัอยา่ง และถ่ายรปู

รว่มกนั เกบ็เกีย่วผลผลติขา้วโพดเลีย้งสตัว ์

 สาํรวจพื้นท่ี ใช้เครื่องจกัรช่วยปลกู ถ่ายทอดความรู้(ปุ๋ ย-ทาํรุ่น) ดแูล 



ตารางสรปุผลการเปรียบเทียบ การปลกูข้าวโพดแปลงสาธิต จาํนวน 3 สายพนัธุ ์    

6 แปลง และผลกาํไรเฉล่ียต่อไร่   พืน้ท่ี อ.บ้านหลวง จ.น่าน  

23 

พนัธุ ์ ทัว่ไป 801 KKK 301 

แปลงท่ี 1 1 2 1 2 1 2 

รปูผลผลติ/

รายละเอยีด 
- 

น้ําหนกัรวม(กก.)  - 17.5 20.0 17.2 19.0 22.2 23.2 

น้ําหลกัเมลด็ตวัอยา่งจาก 2 กก.  - 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 

น้ําหลกัเมลด็ตวัอยา่งจาก 2 กก.  - 0.3 0.3         

ความช้ืน(%)  - 28.5 27.7 28.0 28.0 29.6 30.4 

น้ําหนกัรวม(1 ไร)่  - 1,750 2,000 1,720 1,900 2,220 2,320 

น้ําหนกัเมลด็(กก.)  - 1,487.5 1,700.0 1,444.8 1,596.0 1,864.8 1,902.4 

น้ําหนกัเมลด็แหง้ 14.5%(กก.)  - 1,245.93 1,439.70 1,218.54 1,346.07 1,538.16 1,599.91 

ราคาผลผลติ(บาท) 4,101 8,846 10,221 8,651 9,557 10,920 11,359 

ตน้ทุน(บาท) 2,114 3,525 3,585 3,525 3,585 3,525 3,585 

ผลกาํไร(บาท) 1,987 5,321 6,636 5,126 5,972 7,395 7,774 

  
ปลกูแบบวธิเีดมิ การปลกูดว้ยองคค์วามรู ้คูม่อืปลกูขา้วโพด ฉบบัธรรมชาตปิลอดภยั ชุมชน

ยัง่ยนื หมายเหตุ : จาํหน่ายฝักสด ราคากโิลกรมัละ ประมาณ 5 บาท 

อาย ุ120 วนั อาย ุ110 วนั อาย ุ90 วนั 

ขอ้มูล ณ ปี  58 



 

  

ก่อนพฒันา 

21 ธ.ค.57 

หลงัพฒันา 

ความจอุ่างเกบ็น้ํา  960,000 ลบ.ม. 

โครงการเสริมสปิลเวยอ่์างเกบ็น้ําน้ําเลียบ ซ่อมแซม

ประตน้ํูา พร้อมเสริมระบบท่อส่งน้ํา  บา้นดอนแท่น    

ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง   

พืน้ท่ีรบัประโยชน์รวม 1,613 ไร่ สามารถปลกูพืชหลงันา  

จาํนวน 177 ครวัเรือน   

ใชร้ะยะเวลาการซ่อมแซมรวม 40 วนั  

แรงงาน 627 แรง 

คา่วสัดุอุปกรณ์ 1,149,841.67 บาท 
(ปนู เหลก็เสน้ ไมแ้บบ ) 

ตะแกรงปากท่อ 

สปิลเวย ์

อาคารปากเหมือง 

พื้นท่ีรบัน้ํา 1,613 ไร่  ไม่สามารถปลกูพืชหลงันา 



แปลงพืชหลงันา 58  ระยะไกลสุด 1,803 ม. 

การใช้นํา้ระบบลาํเหมือง มี  3 โซน 

โซนเหนือ  78 ไร่  17 ราย 

โซนกลาง  164 ไร่  41 ราย       

โซนใต ้149 ไร่ 40 ราย 
ท่ีมา : สมุดบญัชีรายช่ือผูก้ลุ่มใชน้ํ้า 

พื้นท่ีอ่ืนใชร้ะบบ 

- การสูบจากอ่างเก็บนํ้าโดยตรง  

- วางระบบท่อจากหว้ยนํ้าเลียบ   

- ใชป้ระโยชน์ลาํหว้ยใตอ่้างเก็บนํ้า 

ส่งเสริมการบริหารจัดการนํา้พืน้ที่รับนํา้ใต้อ่างเกบ็นํา้นํา้เลยีบ  ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน   

โซนเหนือ 

โซนกลาง 

โซนใต้ อ่างเกบ็นํา้นํา้เลยีบ 



CSR ภาคเอกชน 
ประชาคมชาวบา้นวางแผนทาํเมนูอาชีพเกษตร 

 ชาวบา้นเสนอรายการพชืเดมิทีป่ลูกอยูแ่ลว้เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ถัว่

ลสิง ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว ยาสบู  พรกิชีฟ้้า ผกั

สวนครวั 

 สาํรวจสระเกบ็น้ําในไรน่าทีม่อียูเ่ดมิจาํนวน 14 ราย 14 บ่อ และมี

ความตอ้งการขดุใหมเ่บือ้งตน้ 13 ราย 

ต่อยอดภาคการเกษตร 
   บรษิทั เบทาโกร จาํกดั (มหาชน) 

รว่มสมทบเงนิกลุม่เกษตรกร 100,000 

บาท เพือ่เป็นเงนิทุนอาชพีใหก้บั

เกษตรกรในหมูบ่า้น และองคค์วามดา้น
การเกษตร 

  GISTDA ลงสาํรวจพืน้ทีด่ว้ยอากาศ

ยานไรค้นขบั (UAV) เพือ่กําหนดแนว

ทางการอนุรกัษ์ความอุดมสมบรูณ์ของ

ป่าและพืน้ทีต่น้น้ํา และจดัทาํเป็นขอ้มลู
เกษตรกรรายแปลง 

    สยามคโูบตา้ ทาํแปลงสาธติ การใช้

เครื่องจกัรเขา้มาชว่ย เพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติพชืผลทางการเกษตร และชว่ย

วางแผนการทาํเกษตรทีเ่หมาะสมให้
เกษตรกร 

   3 บรษิทัผูผ้ลติเมลด็พนัธุข์า้วโพด  สง่

เจา้หน้าทีอ่บรมใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร  

แนะนํากระบวนการปลกูจนถงึเกบ็เกีย่ว

ผลผลติ เพิม่ทางเลอืกประกอบการ

ตดัสนิใจใหเ้กษตรกร  

           กรมปศุสตัว ์รว่มกบั สนง.ปศุสตัวน่์านและ สนง.ปศุสตัว์

อําเภอเชยีงกลาง  ส่งโคเพศเมยีจาํนวน 27 ตวั ใหก้ลุ่มเกษตรกรผู้

เลีย้งววั บ.ดอนแท่น  27 ราย “ยมืเพื่อการผลติ” ภายใตเ้งือ่นไข

และหลกัเกณฑโ์ครงการธนาคารโค กระบอืเพื่อเกษตรกรตามแนว

พระราชดาํร ิ(24/12/58) 

ส่งเสริมอาชีพด้านปศสุตัว ์



พื้นที/่อําเภอ พื้นที่ปลูก พันธุ 888 พันธุ 801 พันธุ 301
พื้นที่แปลง

สาธิต

ขอสนับสนุน

เม็ดพันธุเพิ่ม
ขอสนับสนุนปุย รายชื่อ

จัด 

Field Day

อ.บานหลวง
100 ไร และ 

1,000 ไร - - 100 ไร 1 แปลง - 1 แปลง

คุณกุล

(แปลงผูใหญ) 26 เม.ย.59

อ.นานอย
150 ไร 66 ไร 84 ไร - 6 แปลง 2 แปลง 6 แปลง

คุณโส

(แปลงผูใหญ) 28 เม.ย.59

อ.นาหมื่น
50 ไร - 50 ไร - 4 แปลง - 4 แปลง

คุณมานัส

(คุณบัวบาน) 25 เม.ย.59

อ.เวียงสา 33 ไร - 33 ไร - 2 แปลง - 2 แปลง แปลงผูใหญ 29 เม.ย.59

อ.สันติสุข
50 ไร - - 50 ไร - - -

คุณประยุทธ

(แปลง อบต.) 25 เม.ย.59

อ.เชียงกลาง
100 ไร

(ซื้อราคารพิเศษ) - - 100 ไร 1 แปลง - 1 แปลง

คุณบุญพรอม

แปลงคุณบี 30 เม.ย.59

รวมพื้นที่ 483 ไร 66 ไร 167 ไร 250 ไร 14 แปลง 2 แปลง 14 แปลง

(ราง) สรุปพื้นที่จัดงานวันเก็บเกี่ยว Field Day ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในพื้นที่โครงการปลูกพืชหลังนา(ฤดูแลง)

ซึ่งเปนพื้นที่โครงการซอมแซม ปรับปรุง เสริมฝายฯ จ.นาน ป 58/59 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

แปลงปลูกข้าวโพดเล้ียงสตัว์ในโครงการปลูกพืชหลังนา(ฤดูแล้ง) พ้ืนที่โครงการซ่อมแซมฯ 

เร่ิมเกบ็ผลผลิตปลายเดอืนเมษายน ถงึ 

ต้นเดอืน พฤษภาคม 
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