
โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่    
ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ความเป็นมา             
  เนื่องจากสมัยก่อนการเดินทางไปปฏิบัติงานรางการพัฒนาตามพระราชด าริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
การเดินทางไม่สามารถท าได้ในวันเดียว เพราะมีระยะทางไกล และถนนหนทางทุรกันดาร คณะท างานในขณะนั้น 
ซึ่งมี มจ.จักรพันธ์ เพ็ญศิริจักรพันธ์ องคมนตรี เป็นประธาน จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีสถานีกลาง
ระหว่างส่วนกลางกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ใช้ในการพักเตรียมล าเลียงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และกล้าไม้ เพ่ือ
น าไปใช้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาตามพระราชด าริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้นในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2522 จึง
ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพ่ือด าเนินการจัดซื้อที่ดิน จ านวน 6 ไร่ 47 ตารางวา ต่อมา
พลโท สีมา ปาณิกบุตร ได้ติดต่อขอซื้อที่ดิน เพิ่มอีก 14 ไร่ 81 ตารางวา ท าให้มีพ้ืนที่โครงการรวม 20 ไร่ 1 งาน 
28 ตารางวา เพ่ือให้การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ ได้ผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานชื่อเป็น ศูนย์อ านวยการโครงการพระราชด าริ โดยมีกรมทหารราบที่ 21 รักษา
พระองค์ฯ จัดก าลังพลดูแลและประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้าน
การเกษตรเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในทุกระดับได้รับความรู้ และเรียนรู้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ซึ่งสามารถน าหลักการความรู้ไปปฏิบัติได้จริงอย่างมี
ความสุขและยั่งยืนในอนาคต 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ าไว้บริโภคในครัวเรือน      
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการอบรมสาธิต การเรียนรู้ ด้านการประมงให้แก่สมาชิกหมู่บ้าน   
 3. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสทางด้านการผลิต ให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไปมีรายได้
และคุณภาพชีวิตทีดีข้ึน         
 4. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ ถาวร ส าหรับใช้อบรมทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการให้แก่
เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ 

เป้าหมาย 
 1. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  20 ราย  
 2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  20 ราย     
 3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  1 แห่ง      
  - การสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 1 บ่อ 
  - การสาธิตการเลี้ยงกบในกระชังบก 1 กระชัง  
 4. ติดตามและแนะน าเกษตรกร   10 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนกองแหะ “เกษตรวิชญา” 
บ้านกองแหะ  ต าบลโป่งแยง  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

ความเป็นมา 
โครงการ "เกษตรวิชญา" เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งด ารงพระ

อิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์พ้ืนที่บ้านกองแหะ หมู่ที่ 
4 ต าบลโปุงแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือใช้ใน
กิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยราชการ สถานศึกษา และราษฎร เมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ด าเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชุมชน  เป็นศูนย์ฝึกอบรม  และวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมทั้งเพ่ือการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   

พระองค์เสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังบ้านกองแหะ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 
ทรงมีพระราชด าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการส ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน   พัฒนาแหล่งน้ า  เพ่ือให้ได้
แนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมต่อการเกษตร ซึ่งการก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้มีการแบ่งพ้ืนที่ 70 
เปอร์เซ็นต์เป็นปุาไม้เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
วนเกษตรใช้ศึกษาธรรมชาติ  ที่เหลือเป็นที่ตั้งศูนย์เรียนรู้  พ้ืนที่ทรงงานและแปลงสาธิตเพ่ือพัฒนาเกษตรแบบครบ
วงจร พระองค์ทรงพระราชทานนามศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านกองแหะ ต าบลโปุงแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ว่า “เกษตรวิชญา” หมายถึง  “ปราชญ์แห่งการเกษตร” เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2549  

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 2. เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงและขยายผลสู่เกษตรกร 
 3. เพ่ือเป็นต้นแบบการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย 
 ๑. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 40 ราย  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๔๐ ราย 
  -  การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน  ๒๐ ราย 
  -  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  ๒๐ ราย 
 3.  ติดตามและแนะน าเกษตรกร   10 ครั้ง 
 4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาพื้นที่อ าเภอดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
บ้านแม่บวนใต้  ต าบลโปงทุ่ง  อ าเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ 

ความเป็นมา 
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ีนาถ เสด็จพระราชด า เน ินไปทรงเยี ่ยมราษฎร           
ณ บ้านแม่บวนเหนือ  บ้านแม่บวนใต้  ต าบลโปงทุ่ง  อ าเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่   ๓๐  
มกราคม  ๒๕๔๙    นายสุรพล  สัตยารักษ์  นายอ าเภอดอยเต่าในขณะนั้นได้กราบบังคมทูลถวายรายงานข้อมูล
ของพ้ืนที่อ าเภอดอยเต่า  และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ าส าหรับท า         
การเกษตร  รวมถึงการอุปโภคบริโภค ท าให้ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ า  ราษฎรจึงขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือในการจัดหาน้ าให้เพียงพอส าหรับเกษตร  และขอพระราชทานอาชีพเสริมเพ่ือช่วยให้มีงานท า            
มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น   
  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  (กปร.)         
ได้ด าเนินการพิจารณาแนวทางในการบรรเทาปัญหาให้แก่ราษฎร   พบว่า    มีเรื่องเกี่ยวกับกรมประมง      
จ านวน  ๑  เรื่อง  โดยนายทองดี  ปัญญาสุข  ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลายื่นหนังสือขอความ
ช่วยเหลือผ่านทางองคมนตรี  เพ่ือของบประมาณสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านแม่บวนใต้  หมู่  ๑๐  ซึ่งในปี  
๒๕๕๒  กรมประมง  โดยส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาจัดท าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อ
ดินตามค าร้องของราษฎร  จ านวน  ๔๐  ราย  โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อดิน  พร้อม
สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร   

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑.  เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ าเพิ่มมากขึ้น 
 ๒.  เกษตรกรสามารถผลิตอาหารสัตว์น้ าเองได้  โดยใช้วัตถุดิบภายในชุมชน 
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาชีวิตแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ  ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

เป้าหมาย 
 ๑. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 40 ราย  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๔๐ ราย 
 3.  ติดตามและแนะน าเกษตรกร   10 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง 
ต าบลบ้านสหกรณ์  อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 

ความเป็นมา 
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง  เป็นโครงการตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เริ่ม

ด าเนินการเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘   โดยส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทขอใช้พ้ืนที่บริเวณต าบลออนหลวย  อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  จากกรมปุาไม้  จ านวน  ๒๒,๒๙๖.๒๕  ไร่  และคัดเลือกเกษตรกรผู้ด้อยโอกาสใน
ภาคเหนือ ได้แก่ อ าเภอดอยสะเก็ด  อ าเภอเมือง  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดน่าน  จังหวัด
เชียงราย  จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง  จังหวัดก าแพงเพชร  จังหวัดพะเยา  และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วม
โครงการฯ  โดยสมาชิกได้รับการจัดสรรที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวละ ๒,๐๐๐ ตารางวา  และท่ีดินส าหรับท า
การเกษตรครอบครัวละ ๔ – ๗  ไร่  และได้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง จ ากัด  เมื่อ
วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๒๔ 

ในปี  ๒๕๔๐  กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท  ส านักงานพัฒนาที่ดิน  กองพัฒนาที่เกษตรที่สูง  และ
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ได้เข้าไปส ารวจพื้นที่เพ่ือจัดท าแปลงสาธิตการเกษตร  จ านวน  ๘๕  ไร่  ตั้งอยู่ที่  
หมู่ที่  ๕ ต าบลสหกรณ์  อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  ในส่วนของประมง  และส านักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม่  รับผิดชอบด าเนินงานในพื้นท่ีแปลงสาธิต  ๘๕  ไร่  และพ้ืนที่โครงการฯ  ใน  ๘  หมู่บ้าน  ครอบคลุมทั้ง
ต าบลสหกรณ์  โดยมีหน้าที่บริหารจัดการแหล่งน้ าในโครงการ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก  รวมถึงการจัดท า
แผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อดิน  การเลี้ยงปลาในกระชัง  และ
การตลาดแก่สมาชิกสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้แปลงสาธิต  ๘๕  ไร่  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชด าริฯ  
สาธิตการเรียนรู้ด้านการประมงให้กับสมาชิกหมู่บ้านสหกรณ์ท้ัง  โครงการ  และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้และน าความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาชีวิตแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ  ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

เป้าหมาย 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 5๐ ราย 
  -  การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน  4๐ ราย 
  -  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  1๐ ราย 
 2.  ติดตามและแนะน าเกษตรกร   10 ครั้ง 
 3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ าแม่ลอบ ตามพระราชด าริ อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ความเป็นมา 
  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ลอบ ต าบลนาเกียน  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นโครงการพัฒนา
พ้ืนที่เฉพาะด้านการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากพระราชด าริ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชด าเนินในพ้ืนที่   อมก๋อย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑  โปรดให้มีการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ลอบ อ าเภออมก๋อย  โดยทรงสนับสนุนเรื่องการก่อสร้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์การเรียน การสอน และครู ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เจ้าหญิงแอสทริค แห่ง
ประเทศเบลเยี่ยม ได้เสด็จมาเยือนประเทศไทย และในครั้งนั้นได้มีบริษัทแทรทรีเบล เอเชีย จ ากัด  และกลุ่ม 
Energy Assistance  ได้ติดต่อขอจัดท าโครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือปั่นไฟฟูาพลังน้ าถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้าง ๑๓ ล้านบาท สามารถปั่นกระแสไฟฟูาส่งไปใช้ใน ๖ 
หมู่บ้าน รวม ๒๑๔ ครัวเรือน โดยตั้งโรงไฟฟูาอยู่ที่บ้านก๋องป๋อใต้   และเนื่องจากในพ้ืนที่ยังมีปัญหาด้านการบุกรุก
ท าลายพื้นที่ปาุ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินการ
พัฒนา  พ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ลอบ โดยมีพระราชประสงค์เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่ต้นน้ า หากไม่  
เร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจะส่งผลต่อประชาชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่อาศัยล าน้ าลอบในการด ารงชีวิต อีกทั้งจะเป็นต้นแบบ
ของการพัฒนาเพ่ือขยายผลไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆในอ าเภออมก๋อย 
 นอกจากปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการ
กินก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ส าคัญไม่แพ้กัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเกษตรพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าแม่ลอบขึ้น โดยมีหน่วยงานภายในสังกัด ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริม
การเกษตร ฯลฯ ร่วมกันท างานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 ในส่วนของกรมประมงโดยส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
เชียงใหม่ ได้จัดท ากิจกรรมรองรับในการด าเนินงานในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า และสร้างแหล่งอาหาร
โปรตีนให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่โครงการไว้บริโภค 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
และภูมิอากาศ 
 ๒. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง 
 ๓. ราษฎรในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และมีจิตส านึกในการหวงแหนรักษาทรัพยากร
ด้านการประมง 

เป้าหมาย 
 กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า  2  แห่ง 
 1. บ่อกลางบ้าน ตั้งอยู่ที่ ม.6  บ้านอูตูม  ต าบลนาเกียน  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  มีขนาดพ้ืนที่ 
2  ไร่  
 2. อ่างเก็บน้ าแม่จ๊าง   ตั้งอยู่ที่  ม.6  บ้านอูตูม  ต าบลนาเกียน   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  มี
ขนาดพ้ืนที่ 20  ไร่  
 



โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าแมห่าด   
ต าบลแม่ตื่น  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ความเป็นมา 
 เมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๔๙  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จทอดพระเนตรและ
ตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตบ้านชิแบร  หมู่  ๗  ต าบลแม่ตื่น  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งราษฎรในเขตพ้ืนที่
อ าเภออมก๋อย  มีสภาพยากจนและมีปัญหาการแผ้วถางปุาเป็นส าคัญ  ซึ่งคณะผู้รับเสด็จฯ  จึงเห็นควรถวาย
โครงการ  “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”   ลุ่มน้ าแม่หาด  เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ดังกล่าว 
 โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับ
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการขยายผลการให้ความช่วยเหลือชาวเขาท่ีอยู่ในพ่ืน
ที่สูงมาขยายผล เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือที่มากข้ีน โดยกรมประมงได้จัดแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การประมงในพ้ืนที่สูง เพ่ือให้การท างานเกิดความพร้อมและความรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สภาพปุาต้นน้ าล าธารให้สามารถเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 2. เพ่ือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงและสมดุลกับ
สิ่งแวดล้อม 
 3. เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ภายใต้การสนับสนุนของรัฐและ
องค์กรในท้องถิ่น 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขี้น โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานที่เพียงพอ และมีรายได้
จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 
 2. มีศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน โดยมีความเชื่อมโยงกับองค์กร 
สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. ลดการบุกรุกท าลายปุาในพ้ืนที่เปูาหมาย 

เป้าหมาย 
 ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  22 ราย 
  -  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก   ๒๐ ราย 
  -  การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน     ๒ ราย 
 ๒.  ติดตามและแนะน าเกษตรกร 
  - ติดตามและแนะน าเกษตรกร   10 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 
อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ความเป็นมา 
จากสถานการณ์ในปี 2550 – 2551 พบว่า พ้ืนที่ปลูกฝิ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีการปลูกฝิ่นซ้ าซากใน

พ้ืนที่ 9 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก และ
ก าแพงเพชร ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 30 อ าเภอ 60 ต าบล ในจ านวนนี้เป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกฝิ่นหนาแน่นมากกว่า 50 
ไร่ ในพ้ืนที่ 7 อ าเภอ ของ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศ นอกจากนี้ 
เกษตรกรที่อยู่ในพื้นท่ีปลูกฝิ่นเป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจน และอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลทุรกันดาร หากปล่อยทิ้งไว้โดย
ที่ไม่ได้รับการแก้ไข อาจท าให้สถานการณ์การปลูกฝิ่นกลับคืนมาจนยากต่อการแก้ไข ประกอบกับนโยบายการ
ปู อ งกั น และปร าบปร ามยา เ สพติ ด เ ป็ นน โ ยบ ายที่ ส า คั ญและ เ ร่ ง ด่ ว นประการหนึ่ ง ข อง รั ฐบ าล 
ซึ่งมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างหนึ่ง คือ การมุ่งลดหรือขจัดพื้นที่การปลูกฝิ่นให้หมดไป  

ส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ประสานขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวง และ
สถาบันวิ จั ยและพัฒนา พ้ืนที่ สู ง  เ พ่ือด า เนินงานใน พ้ืนที่ ที่ มี การปลูกฝิ่ นซ้ าซาก โดยใช้การ พัฒนา  
ตามแนวทางของโครงการหลวงที่ด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่สูง โดยอาศั ยฐานความรู้ที่เหมาะสม ควบคู่กับการ
เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน และการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
ที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้มีการจัดท าแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือ
แก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2552 – 2559) โดยคณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนโครงการหลวง (กปส.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 และหม่อมเจ้าภีศเดช  
รชันี ได้อนุญาตให้แต่ละพ้ืนที่ใช้ชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวง” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแบบบูรณาการ โดย
มีความร่วมมือระหว่างส านักงาน ป.ป.ส. มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจังหวัดและอ าเภอในพ้ืนที่ 

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่ งยืน ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่  10 แห่ง  
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา รวม 4 เผ่า จ านวน 115 กลุ่มบ้าน จ านวน 4,030 ครัวเรือน 
ประชากร 20,558 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณหุบเขาและไหล่เขา 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2555 ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณประจ าปี 2555 ส าหรับการด าเนินโครงการ กรมประมงจึงได้จัดท าเสนอค าขอตั้งงบประมาณ และ
บรรจุโครงการดังกล่าว ภายใต้ความรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
และภูมิอากาศ 
 2. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ าไว้บริโภคในครัวเรือน และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร 
 3. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง 
 4. ราษฎรในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และมีจิตส านึกในการหวงแหนรักษาทรัพยากร
ด้านการประมง 
เป้าหมาย 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 20 ราย 



 2. ติดตามและแนะน าเกษตรกร   10 ครั้ง 
โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ 

ความเป็นมา 
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมเยียน
ราษฎรอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นชาวไทยภูเขา  
มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวไม่มีอาชีพเสริมอ่ืน ความขาดแคลนทั้งด้านอาหาร 
บริการสาธารณสุข การศึกษา รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุ ม า รี  จึ ง มี พ ร ะ ร า ช ด า ริ เ พ่ื อ ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น  ใ น ก า ร ส ร้ า ง นิ สั ย แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม 
ที่เหมาะสม ทั้งทางด้านการเกษตร โภชนาการ สุขภาพ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การฝึกทักษะพ้ืนฐานด้าน
อาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ปุา
สงวนแห่ งชาติ  ปุ าอมก๋อย พ้ืนที่  1 ,905 ไร่  ในการจัดท า โครงการศูนย์ เ รียนรู้ การพัฒนาอมก๋อย  
ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ร่วมบูรณาการในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กรมประมงจึงได้น าโครงการ
ดังกล่าวบรรจุลงไว้ในแผนการด าเนินงานปกติและจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามเปูาหมายและกิจกรรมที่
ได้ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ าที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมให้แก่

ราษฎร 
2. เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
4. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง 
5. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการศึกษา สาธิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  10 ราย 
2. เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ าธรรมชาติ    1 แห่ง 
3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    1 แห่ง 
4. ติดตามและแนะน าเกษตรกร      5 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ความเป็นมาของโครงการ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินตามพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่ชนบทและท้องถิ่นทุรกันดาร
ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทรงพบว่ามีราษฎรอีกเป็นจ านวนมากที่ยังอยู่ในภาวะยากล าบาก โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนที่ ไม่ ได้ รั บโอกาสในการศึกษาพัฒนาเท่ า เทียมกันทุกคน  ท าให้ สนพระทัยและ 
มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราษฎรเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ พระองค์จึง
ทรงเริ่มงานพัฒนาของพระองค์เองด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร จัดตั้งโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโอกาสได้รับความรู้และฝึกฝนตนเอง 
สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ตามแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงยึดเป็นแบบอย่างมาโดยตลอด 
 กรมประมง ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนองงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันด าเนินกิจกรรม
ประมงโรงเรียนมาตั้งแต่ปี  2535 จนกระทั่งปี  พ.ศ. 2546 กรมประมงได้จัดท าโครงการสนับสน ุน 
ด้านการประมง ตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน เพ่ือด าเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนและกิจกรรมฝึกอบรม ปัจจุบันได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2550 - 2559) ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ โดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการประมงที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของโรงเรียน อบรมให้ความรู้ด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และด้านโภชนาการและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ าแก่ครู และนักเรียนในโรงเรียน ตลอดจน
ติดตามและให้ค าแนะน าทักษะด้านการจัดการการผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ด าเนินการในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมด้านการประมงถือเป็นการผลิตอาหารจ าพวก
โปรตีนที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่ง ที่ท าให้เยาวชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกท้ังยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน
การเลี้ยงสัตว์น้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าให้แก่ เด็ก เยาวชน และราษฎรในชุมชน เพื่อสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กหรือเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ และยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดความสามัคคีในชุมชนต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่เด็กนักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการ และก่อให้เกิดรายได้จากการจ าหน่ายสัตว์น้ า เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงานด้าน การประมงภายใน
โรงเรียน 

2. เพ่ือให้มีกองทุนหมุนเวียนได้จากการจ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ า เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงานด้านการ
ประมงภายในโรงเรียน 



3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างถูกวิธี เข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง หลักการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการเกษตรแบบผสมผสาน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการ
ผลิตอย่างยั่งยืน 

4. เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
5. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ า การถนอมอาหารและหลักโภชนาการสัตว์น้ า รวมทั้งสร้าง 

ทัศนคติในการบริโภคท่ีดี ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่ดี 
 6. เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ และเป็นแหล่งวิทยาการของหมู่บ้านโดยฝึกอบรม 
ครูให้มีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาการประมง สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้ราษฎรในหมู่บ้านเกิดการขยายผล 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไปสู่ชุมชน มีอาชีพและมีรายได้เสริมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
กิจกรรม 
 1. กิจกรรมฝึกอบรม 
  1.1 อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน  30  แห่ง  จ านวน  300  ราย 
  1.2 อบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ า จ านวน  4  แห่ง 
 2 กิจกรรมประมงโรงเรียน จ านวน   167   แห่ง 

อ าเภอ 
สังกัดหน่วยงานการศึกษา 

รวม 
ตชด. กศน. สพป. สพม. 

กัลยาณิวัฒนา  4   4 
เชียงดาว 2    2 
ดอยหล่อ   1  1 
ฝาง 1    1 
พร้าว 1    1 
แม่แจ่ม 4 36   40 
แม่แตง 1    1 
แม่วาง   1  1 
แม่อาย 3    3 
เวียงแหง 1    1 
สะเมิง   1  1 
อมก๋อย 3 105 1 2 111 

รวม 16 145 4 2 167 
 
 


