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ค้าน้า 
 

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ํา ฉันจะเป็นปุา ปุาที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ํา พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่าง
เก็บน้ํา ฉันจะสร้างปุา” พระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ปุา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ํา เพ่ือสนับสนุน
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้
ความสําคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ํา เพ่ือช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีน้ําเพียงพอต่อการดํารงชีพและการทํา
การเกษตร ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเชียงราย เป็นหน่วยงานในกรมประมงที่สนองงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย โดยยึดแนวทางตามพระราชดําริ ที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความกินดี อยู่ดี ส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําเพ่ือให้เป็นแหล่ง
อาหารของชุมชน และสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยมุ่งหวังให้ราษฎรเปูาหมายมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเชียงราย ในรอบปีที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ เกษตรกร และผู้ที่สนใจต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน้า 

 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านปางขอน 
ต้าบลห้วยชมภู อ้าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 
 
1.ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จไปทอดพระเนตร
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ดอยเกี๊ยะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ํา ห้วยปุาชม ห้วยผาลั้ง ห้วยหินขาว ห้วยยาดี และ ต้นน้ําลําน้ําแม่
กรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงพบว่าพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 1,400 - 1,600 
เมตร เป็นแหล่งต้นน้ํา ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางปุาเป็นบริเวณกว้างจํานวนนับพันไร่ บางส่วนของพ้ืนที่มีการปลูกพืช
เสพติด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน  นอกจากนั้นพ้ืนที่ดังกล่าวยังเป็นเส้นทางลําเลียงยา
เสพตดิจากนอกประเทศ เข้ามายังตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ผ่านหมู่บ้านผาลั้ง (ชาวเขาเผ่าเย้า 200 หลังคาเรือน), 
บ้านปางขอน (ชาวเขาเผ่าอาข่า, เย้า, มูเซอ 100 หลังคาเรือน) และบ้านแม่มอญ (ชาวเขาเผ่าลีซอ และอีก้อ 
100 หลังคาเรือน) ราษฎรทั้ง 3 กลุ่มหมู่บ้าน ได้ทําการบุกรุกแผ้วถางปุา ทําไร่เลื่อนลอย ทําให้แหล่งต้นน้ําลํา
ธารถูกทําลายลง จนทําให้เกิดแผ่นดินเลื่อนไหล ทําให้ลําน้ําต่างๆ เกิดการตื้นเขิน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ําที่ไหล
ลงลําน้ําแม่กก ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของจังหวัดเชียงราย มีปริมาณลดลง และนอกจากนั้นน้ําตกแม่กรณ์  ซึ่งเป็น
น้ําตกธรรมชาติที่มีความสวยงามมีระดับความสูงของน้ําตกประมาณ 70 เมตร กําลังจะเกิดสภาวะประมาณน้ํา
ลดลง ซึ่งจะทําให้แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม ถูกทําลายลงอย่างน่าเสียดาย 

2.สภาพทั่วไป 
2.1.ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่ 800 – 
1,600 เมตร มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 – 1,300 เมตร  

2.2.ที่ตั้งโครงการ 
พ้ืนที่ลุ่มน้ําแม่กรณ์อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ลาวฝั่งซ้าย – ปุาแม่กกฝั่งขวาท้องที่บ้านปาง

ขอน หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
2.3.แหล่งน้้า 

ลําน้ําที่ไหลผ่านบริเวณโครงการเป็นลําน้ําที่เป็นต้นน้ําของลําน้ําแม่กรณ์ ต้นน้ําอยู่บนยอดเขาสูง
ประมาณ 1,500 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เป็นลําน้ําที่มีน้ําไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนมีปริมาณ
น้ําไหลมาก ส่วนในฤดูแล้งมีปริมาณน้ําไหลไม่มากนัก  
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ข้อมูลพื้นฐานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านธารทอง 
ต้าบลแม่เงิน อ้าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 

1. ความเป็นมา 
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไป

ทอดพระเนตรพ้ืนที่ปุาสบกกฝั่งขวา ซึ่งอยู่ในเขตปุาสงวนและเป็นแหล่งคุณภาพลุ่มน้ํา ๑ A – ๑ B มียอดดอยที่สําคัญ
คือ ดอยผาแตก หรือดอยหลวงแปเมือง, ดอยหยอง บริเวณสันเขายอดดอยสามารถมองเห็นแม่น้ําโขง และประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีลุ่มน้ํา จํานวน ๓ ลุ่มน้ํา คือ ลุ่มน้ํายาบ อยู่ในเขต อ.เชียงแสน, ลุ่มน้ําห้วย
เม็ง และห้วยน้ําส้ม อยู่ในเขต อ.เชียงของ ทั้งสามลุ่มน้ําไหลลงสู่แม่น้ําโขง สภาพพ้ืนโดยทั่วไปเป็นที่ราบบางส่วน และ
เป็นเนินลาดชัน มีพ้ืนที่ปุาที่ถูกแผ้วถางแล้วประมาณ ๕๐๐ ไร่ แต่เดิมมีชาวเขาเผ่าม้ง บ้านขุนน้ําคํา และชาวเขา
เผ่าม้งที่อพยพมาจาก จังหวัดตาก จังหวัดสระบุรี มาบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือจับจองที่ทํากินทําให้ปุาไม้ถูกทําลายลงเป็น
จํานวนมากราษฎรในพ้ืนที่ราบ ที่อยู่โดยรอบจึงเกิดความไม่พอใจและเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรไทยภูเขา
กับราษฎรพ้ืนราบ ทางราชการจึงได้อพยพราษฎรชาวไทยภูเขาไปไว้ที่บ้านธารทอง อยู่ห่างจากจุดเสด็จฯ ประทับ
ทอดพระเนตรพ้ืนทีฯ่ ประมาณ ๕ กิโลเมตร ปัญหาเรื่องความขัดแย้งได้ยุติลง แต่ยังคงมีปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. พ้ืนที่ทํากินไม่พอเพียง เนื่องจากมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น 
๒. ยังมีการบุกรุกทําลายพื้นที่ปุาต้นน้ําลําธารเพื่อการเกษตร 
๓. ปัญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้งโดยเฉพาะพ้ืนที่ๆ อยู่ด้านล่าง ตามเชิงเขา 
๔. ราษฎรมีการจุดไฟเผาปุา, ล่าสัตว์ปุา และเผาปุาเพื่อเตรียมแผ้วถางเป็นพ้ืนที่ทํากิน 
๕. ยังมีการแพระระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในชุมชนบ้านธารทอง มีทั้งผู้เสพ และผู้ค้า อยู่ในระดับที่

น่าเป็นห่วง 
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเชิญแม่ทัพภาคที่ ๓, ผู้ว่า

ราชการจังหวัดเชียงราย, ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช , ผู้แทนกรมชลประทานและหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพ่ือแก้ปัญหา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง 
สถานีทดลองเกษตรในพ้ืนที่สูงขึ้น เพ่ือให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทํากินจากหมู่บ้านที่อยู่โดยรอบได้แก่ บ.ไร่, บ.แม้ว
ดอยหลวง, บ.เย้าขุนแม่คํา, บ.มูเซอแม่น้ําเงิน และ บ.เย้าขุนน้ําส้ม เข้ามาร่วมในโครงการ 

2.สภาพทั่วไป 
2.1. ที่ตั้งโครงการ 

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่ที่ 11 บ้านธารทอง ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ประมาณ ๕ กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสบกกฝั่งขวาและปุาแม่โขงฝั่งขวา ตําบลแม่เงิน 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   

ทิศเหนือ    จรด     ดอยผาแตก หรือดอยหลวงแปเมือง  
ทิศตะวันออก    จรด     ดอยหมูโอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย                    
ทิศตะวันตก      จรด    ขุนน้ําคํา 
ทิศใต ้            จรด    ดอยหัวกว๊าน 

2.2. ลักษณะภูมิอากาศ 
- อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23.93 องศาเซลเซียส  

      - ฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย 38.80 องศาเซลเซียส  



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้า้จืดเชียงราย                                                                                               ๓ | ห น้ า  
 

      - ฤดูฝนอุณหภูมิเฉลี่ย 25.00 องศาเซลเซียส  
      - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย 8.00 องศาเซลเซียส  

2.3.ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพของพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบบางส่วนและเป็นเนินลาดชัน สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง

ประมาณ 1,015 เมตร 
2.4.แหล่งน้้า 

ห้วยน้ําคํา ไหลจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ไหลลงอ่างเก็บน้ําบ้านธารทองเพ่ือใช้ใน
การเกษตร และไหลลงสู่แม่น้ําโขง 

 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ ดอยบ่อ 
ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 
 
1.ความเป็นมา 

สมัยก่อนชาวเขาเผ่าเย้ากลุ่มหนึ่งประมาณ 30 หลังคาเรือน ได้พากันอพยพขึ้นมาอยู่บนดอยบ่อ 
บริเวณขุนห้วยแม่ซ้ายและชาวเขาเผ่าอาขา่อีกกลุ่มหนึ่งได้พากันอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณขุนห้วยโปุงผํา และ
ชาวเขาเผ่ามูเซออีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาอยู่บริเวณขุนห้วยแม่สักกอง ชาวเขาทั้ง 3 กลุ่ม ได้พากันแผ้วถางปุา   
เพ่ือเอาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นและทําไร่ ข้าว ปุาไม้ได้ถูกทําลายลงเป็นจํานวนมากจนดินหมดความอุดมสมบูรณ์ ชาวเขา
เผ่าเย้าและอาข่าจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อ่ืน คงเหลือแต่เผ่ามูเซอที่ยังอยู่ที่เดิมจนถึงปัจจุบัน จึงทําให้สภาพปุา
บริเวณขุนห้วยแม่สักกองถูกทําลายเป็นจํานวนมาก  

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2546 คุณสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยราชเลขาธิการพระราชวังฝุาย
กิจกรรมพิเศษ ตรวจดูพื้นที่ดอยบ่อเพ่ือนําขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพิจารณา
จัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ  

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตร 
พ้ืนที่โครงการฯ พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ กล่าวถวายรายงานจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง  
ตามระราชดําริ ดอยบ่อ โดยมีแม่ทัพกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานคณะทํางาน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ี 15 เป็นผู้อํานวยการโครงการ   

2.สภาพทั่วไป 
2.1 ที่ตั้ง 

ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ ดอยบ่อ ตั้งอยู่บริเวณท้องที่หมู่บ้าน 
ลอบือ หมู่ 13 ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ลําดับชุด 
L7017 หมายเลขระวาง 4949 III  

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน จุดสูงสุดคือ ดอยบ่อสูง 1,345 เมตร จากระดับน้ําทะเล

ปานกลาง ยอดสูงสุดตรงกลางเป็นบ่อน้ํา แต่ในปัจจุบันไม่มีน้ําขังอยู่ บริเวณสันเขาเป็นปุาดิบเขา ต่ําลงมาเป็นปุา
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ที่ถูกทําลายไปแล้ว บางแห่งมีไม้ไผ่ขึ้นอยู่ พ้ืนที่เป็นลุ่มน้ําชั้น 1A เป็นแหล่งกําเนิดของลําน้ําที่สําคัญสายต่างๆ ใน
จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ลําห้วยแม่สักกอง ลําห้วยโปุงผํา ลําห้วยต้นเมี่ยง ลําห้วยแม่ยาว (ห้วยแม่ซ้าย) โครงการมี
พ้ืนที ่15,000 ไร่ ซึ่งเป็นปุาเสื่อมโทรม 

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 11 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34 องศาเซลเซียส 

2.4 ขอบเขต 

- ทิศเหนือ จรด  กิ่วสะไต อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
- ทิศตะวันออก จรด  ขุนน้ําแม่ซ้าย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
- ทิศตะวันตก จรด  เขตอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
- ทิศใต้  จรด  ขุนน้ําแม่สาด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 2.5 แหล่งน้้า 
มีลําห้วยสักกองมีน้ําไหลตลอดทั้งปีไหลผ่านบริเวณบ้านลอบือ หมู่ 13 และไหลลงสู่แม่น้ํากก 

 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ 
ต้าบลแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 
1.ความเป็นมา 

เมื่อ 14 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จทอดพระเนตร
พ้ืนที่ปุาลุ่มน้ําแม่คํา และทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ขึ้น ณ บริเวณบ้านห้วยหยวกปุาโซ 
หมู่ 9 ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย และให้ราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ บ้านอาโต่  
บ้านใหม่ลีซอ บ้านเล่าลิว บ้านห้วยหมาก และบ้านห้วยหยวกปุาโซ ซึ่งมีประชากร 4 เผ่า คือ อาข่าหรืออีก้อ 
มูเซอ จีนฮ่อ และลีซอ เข้าร่วมในโครงการ โดยเน้นในเรื่องการให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืน
โดยไม่มีการบุกรุกทําลายปุาอีกต่อไป และช่วยดูแลรักษาปุาไม้ให้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลในการจัดระเบียบพ้ืนที่
ชายแดนให้มีความเข้มแข็ง และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากนอกประเทศ แก้ไขปัญหาความมั่นคง
ตามแนวชายแดน 

เพ่ือขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สูง  ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้ น้ํา และดิน เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาไม้ ซึ่งเป็น
แหล่งต้นน้ําสามารถดํารงชีพอยู่กับปุาได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดทําโครงการ 
“รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”ขึ้นมา 
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2.สภาพทั่วไป 

2.1.ขนาดและท่ีตั้ง 
พ้ืนที่โครงการฯ มีประมาณ 8,500 ไร่ เป็นพื้นที่ดําเนินการโครงการฯ ประมาณ 1,000 ไร่ อยู่

ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาน้ําแม่คํา ปุาน้ําแม่สลองและปุาน้ําแม่จันฝั่งซ้าย ในท้องที่ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟูาหลวง 
จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ จรด  ห้วยหยวก  
  ทิศใต้  จรด  ชายแดนไทย-พม่าและสันเขาห้วยหมาก 
  ทิศตะวันออก จรด  บ้านห้วยหยวกปุาโซ 
  ทิศตะวันตก จรด  แนวชายแดนไทย-พม่า 

2.2.ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางระหว่าง 

660 – 1,400 เมตร อยู่ในเขตพ้ืนที่ปุาต้นน้ํา ชั้น 1A และ 1B เป็นต้นกําเนิดลําห้วยที่สําคัญ 2 สาย คือ ห้วย
หยวก โดยจะไหลมาบรรจบกับน้ําแม่คําที่บริเวณบ้านแสนเมืองโกมูเซอ ส่วนอีกสายคือ ห้วยหมาก จะไหลมา
บรรจบกับน้ําแม่คําบริเวณบ้านหินแตก 

2.3.สภาพภูมิอากาศ 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 7.3 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37.9 องศาเซลเซียส 

 2.4 แหล่งน้้า 
มีลําห้วยหยวก เป็นแหล่งน้ําสําคัญไหลจากทิศตะวันตกติดชายแดนพม่าไหลผ่านและมารวมกับ

แม่น้ําคําที่บ้านแสนเมืองโก 
 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการสถานีบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ 
ต้าบลป่าแดด อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
1.ความเป็นมา 

“โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ ตามพระราชดําริ บ้านห้วยหญ้าไซ” อยู่ห่างจากบ้านห้วยหญ้าไซ
ไปทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร ในพ้ืนที่บริเวณแหล่งต้นน้ําแม่ตาช้างที่ไหลลงสู่น้ําแม่ลาว ซึ่งเดิมเป็นที่ทํากิน
เก่าของชาวเขาเผ่าอาข่าและฝุายปกครองได้อพยพออกไปเมื่อ พ.ศ.2534 ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2542 กองทัพภาค
ที่ 3 โดยจังหวัดทหารบกเชียงราย, สํานักพระราชวัง,สํานักงานพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.), สนง.พัฒนาที่ดินเชียงราย และหน่วยจัดการต้นน้ําแม่ตาช้างได้สํารวจและเสนอสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงรับทราบและเสด็จทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปของราษฎร ทรง
พบว่าราษฎรสามารถดูแลรักษาพ้ืนที่ปุาให้คงสภาพอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่สําคัญของบริเวณนั้น
เป็นอย่างด ีจึงมีพระราชดําริให้จัดทําโครงการในลักษณะเป็นการทดลอง เพ่ือพิสูจน์ว่าเมื่อราษฎรได้รับการอบรม
หรือมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาปุาไม้ต้นน้ําลําธารก็จะสามารถอาศัยทํากิน และพ่ึงพาอยู่ร่วมกันกับปุาได้อย่างมี
ความสุข ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติโดยมีพระราชดําริให้เสาะหาและคัดเลือกราษฎรชาว
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ไทยภูเขาท่ีมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และธรรมชาติแต่ประสบปัญหาความยากจนและขาดที่ดินทํา
กินเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว ในพ.ศ. 2543 จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้นําราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า 
ซึ่งไม่มีที่ทํากินเป็นของตนเองจํานวน 21 ครอบครัวจากบ้านร่มฟูาทอง ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
17 ครอบครัว และ บ.ห้วยสะลัก ตําบลปุาแดด อําเภอแม่สรวย อีก 4 ครอบครัว เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านใหม่  

2.สภาพทั่วไป 

2.1 ขนาดและท่ีตั้ง 
โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ ตามพระราชดําริ บ้านห้วยหญ้าไซ ตั้งอยู่บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 9 

ตําบลปุาแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีจํานวนหมู่บ้านในโครงการ 1 หมู่บ้าน 21 หลังคาเรือน ราษฎร
เป็นเผ่าอาข่าและไทลื้อ   

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีสภาพพ้ืนที่ตั้งแต่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย จนถึงสูงชันมากความลาด

ชัน 2 ถึงมากกว่า 50% ลุ่มน้ําแม่ตาช้างมีรูปร่างพ้ืนที่ลุ่มน้ําแบบ Triangular Shaped Basin ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลมาตรฐานตั้งแต่ 640 - 1,204 เมตร พ้ืนที่มีความลาดเอียง (Aspect) ทางทิศตะวันออก 
มีลําห้วยที่สําคัญคือ ลําห้วยแม่ตาช้าง 

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
พ้ืนที่ตั้งอยู่เขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical 

savannah : “Aw”) 
             - อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 11 องศาเซลเซียส 
             - อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 27 องศาเซลเซียส 
 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการรักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้้าค้า 
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 
 
1.ความเป็นมา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงของพระองค์ท่านขึ้นอีก 1 – 2 แห่ง เพื่อประสงค์ให้พสกนิกรมี่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สูงได้รับการพัฒนาอาชีพโดย
ตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้ น้ํา และดิน เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาไม้ ซึ่งเป็น
แหล่งต้นน้ําลําธาร สามารถดํารงชีพอยู่กับปุาไม้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได้จัดทําโครงการ “รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ณ บ้านห้วยหยวก
ปุาโซขึ้น โดยนําภารกิจของหน่วยงานต่างๆที่ดําเนินการในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ของพระองค์ท่านที่มีอยู่
เดิมขยายผลสู่หมู่บ้านบริเวณ 11 หมู่บ้าน 

2.สภาพทั่วไป 

 2.1 ที่ตั้ง 
พ้ืนที่เปูาหมาย 11 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยหยวกปุาโซ บ้านเล่าลิ่ว บ้านห้วยหมาก บ้านโปุงไฮ 

บ้านนาโต่ บ้านหัวแม่คํา บ้านพะน้อย บ้านปางมะหัน บ้านสันมะเค็ด บ้านมง้แปดหลัง และบ้านม้งเก้าหลัง 
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 ๒.๒ ภูมิประเทศ 
พ้ืนที่โครงการประมาณ 19,959.2 ไร่ หรือ 31.92 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ชั้น

คุณภาพลุ่มน้ํา 1A ร้อยละ 44.19 รองลงมา คือ ลุ่มน้ําชั้น 1B ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสูงลาดเอียงจากทิศใต้ไปสู่ทิศ
เหนือมียอดดอยห้วยหยวกสูงสุดประมาณ 1,400 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

 2.3 ภูมิอากาศ 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่อยู่ในเขตร้อนชื้น และฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิ

เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม มี
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม – กลสงเดือนตุลาคม มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปีละ 1 ,768 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี่ 2544 จํานวน 
2,287.60 มิลลิเมตร น้อยที่สุดในปี 2546 จํานวน 1,404.10 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อ
ปี ฤดูหนาวพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 0.9 – 1.0 
องศาเซลเซียส สภาพอากาศในพ้ืนที่ราบอุณหภูมิจะอยู่ที่ 7 – 9 องศาเซลเซียส ส่วนบนดอยอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่
ที่ 0 – 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ -1.5 องศาที่ภูชี้ฟูา จึงทําให้อากาศที่เชียงรายในช่วงฤดูหนาว เป็นพ้ืนที่ที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเป็นอย่างยิ่ง 

 2.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ้ืนที่โครงการประมาณ 19,959.2 ไร่ หรือ 31.92 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ทั้งหมด 

3. ประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า อาข่า มูเซอ จีน ไทยใหญ่ ม้ง และลีซอ มีประชากรรวม 2 ,625 
คน 10,058 ครัวเรือน 
ที ่ หมู่บ้าน ต้าบล หมู่ที ่ จ้านวนครัวเรือน จ้านวนประชากร(คน) 
1 ห้วยหยวกปุาโซ แม่สลองใน 9 286 1,098 
2 เล่าลิ่ว แม่สลองใน 14 207 983 
3 ห้วยหมาก แม่สลองใน 18 66 166 
4 โปุงไฮ แม่สลองใน 21 251 1,204 
5 หัวมึคํา แม่สลองใน 4 774 1,646 
6 พะน้อย แม่สลองใน 12 182 646 
7 นาโต ่ แม่สลองใน 20 174 742 
8 สันมะเค็ด แม่สลองใน 23 170 1,318 
9 ปางมะหัน เทอดไทย 8 236 727 

10 ม้ง 8 หลัง เทอดไทย 12 90 457 
11 ม้ง 9 หลัง เทอดไทย 9 190 1,71 

รวม 2,626 10,058 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองใน และองค์การบิหารส่วนตําบลเทดิไทย อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 

4. สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

พืชหลัก ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวนา กาแฟ ชา พืชรอง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนพืชที่เด่นของพ้ืนที่
ได้แก่ กาแฟ ชา 
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5. ปัญหา อุปสรรคและศักยภาพของชุมชน 

 5.1 ปัญหา 

1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ประกอบอาชีพการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยขาด
ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสม 

2) สภาพปุาถูกบุกรุกและทําลาย เนื่องจากราษฎรขาดความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางด้านการเกษตรอย่างเหมาะสม  

3) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านติดชายแดนที่มีปัญหาด้านความมั่นคง 

4) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีถ่ินฐานที่แน่นอน 

 5.2 ศักยภาพของการพัฒนา 

  5.2.1 จุดเด่นของพ้ืนที่ 
  มีสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดําริฯ บ้านห้วยหยวกปุาโซ ดําเนินการเป็นต้นแบบ ซึ่ง
สามารถขยายผลสําเร็จไปยังพ้ืนที่เปูาหมาย ให้มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสม
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

  5.2.2 ศักยภาพในการพัฒนา 
  พ้ืนที่ในโครงการมีสถานีดําเนินงานตามพระราชดําริเป็นพ้ืนที่แหล่งต้นน้ําธรรมชาติ เป็นพ้ืนที่สูง
และดินมีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเกษตรกรมีความพร้อมที่จะร่วมการพัฒนาและเรียนรู้ จึงเป็นพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้ประกอบอาชีพการเกษตรบนพ้ืนที่สูงภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ําตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการกําหนดของเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการฟ้ืนฟูสภาพปุาต้นน้ําลําธาร 

 5.3 แนวทางการพัฒนา 

เพ่ือสอดคล้องกับสภาพปัญหาและศักยภาพในการพัฒนาข้างต้น จึงกําหนดแนวทางการพัฒนา
ดังนี้ 
  1) ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ําและปุาไม้ เน้นการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 
โดยการทําบันไดดิน คูรับน้ําขอบเขาและหญ้าแฝก การปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ําลําธาร และสร้างฝายต้นน้ําลํา
ธาร (check dam) การสาธิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงดิน รวมทั้งการ
กําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน 

  2) ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพ เน้นการพัฒนาศักยภาพระบบการ
ปลูกพืช โดยฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการใช้แปลงต้นแบบ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ที่
เหมาะสม ที่ปลอดภัยทั้งด้านพืช และสัตว์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างแหล่งอาหารโปรตีนในชุมชนโดย
การสาธิตส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดจนการ
ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบธนาคารอาหารชุมชน 

3) ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เน้นด้านส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์การ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงด้านโภชนาการในชุมชน 

4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ําเพ่ือจัดหาน้ํา และปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ให้แก่ราษฎรในชุมชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีทั้งด้านอุปโภค บริโภค และด้านเกษตร 

5) ด้านการวิจัย เน้นการต่อยอดองค์ความรู้ในท้องถิ่น และการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และแหล่งธนาคารอาหารในชุมชน 
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ส่วนที่ 2 
การด้าเนินงาน 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุสัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และ 
ภูมิประเทศ 

๒. ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ราษฎรในพ้ืนที่ 
๓. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา 
๔. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ําไวบริโภคในครัวเรือน  
๕. เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แกเกษตรกรไวบริโภค  

 
เป้าหมาย 

๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําโดยคัดเลือกพันธุสัตว์น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติในพ้ืนที่
โครงการ รวมจํานวนทั้งสิ้น 300,000 ตัว 

1.1 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านปางขอน   จํานวน 25,000 ตัว 
1.2 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านธารทอง   จํานวน 25,000 ตัว 
1.3 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ ดอยบ่อ    จํานวน 25,000 ตัว 
1.4 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านห้วยหยวกปุาโซ จํานวน 100,000 ตัว 
1.5 โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ  จํานวน 25,000 ตัว 
1.6 โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําคํา  จํานวน 100,000 ตัว 

2 คัดเลือกแหล่งน้ําเพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ทั้งหมด 4 แห่ง 
2.1 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านปางขอน   จํานวน 1 แห่ง 
2.2 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านธารทอง   จํานวน 1 แห่ง 
2.3 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ ดอยบ่อ    จํานวน 1 แห่ง 
2.4 โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ  จํานวน 1 แห่ง 

3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน  จํานวนรวม
ทั้งสิ้น  80 ราย 

3.1 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านปางขอน   จํานวน 10 ราย 
3.2 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านธารทอง   จํานวน 20 ราย 
3.3 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ ดอยบ่อ    จํานวน 10 ราย 
3.4 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านห้วยหยวกปุาโซ จํานวน 10 ราย 
3.5 โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ  จํานวน 20 ราย 
3.6 โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําคํา  จํานวน 10 ราย 

4 สนับสนุนพันธุ์ปลานิลพันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตคือ อาหารเม็ดสําเร็จรูปเพ่ือให้เกษตรกรเลี้ยงและใช้เป็น
อาหาร  

4.1 พันธุ์ปลานิลพันธุ์ดี  รายละ 500 ตัว 
4.2 อาหารเม็ดสําเร็จรูป รายละ  20 กิโลกรัม 
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พื้นที่ด้าเนินการ 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บ้านปางขอน  
พ้ืนที่ดําเนินการ บ้านผาลั้ง หมู่ 4 ตําบลห้วยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปุา

สงวนแห่งชาติปุาแม่กกฝั่งขวาพ้ืนที่ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีลักษณะภูมิประเทศสูงกว่าระดับน้ําทะเล 500 – 
1,600 เมตร อากาศเย็นทั้งปีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส หนาวจัดในพ้ืนที่ราบ
อุณหภูมิที่ 7-9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ 0 - 5 องศาเซลเซียส ประชากรใน
หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าอ้ิวเมี่ยน รองลงมาคือเผ่าลาหู่ จํานวนประชากร (ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยชมภู ณ เดือนมีนาคม 2562) มีจํานวนรวม 993 คน เป็นชาย 528 คน หญิง 465 คน จํานวน
ครัวเรือน 382 ครัวเรือน มีช่วยอายุต่ํากว่า 18 ปี จํานวน 254 คน ระหว่างอายุ18 – 59 ปี จํานวน 618 คน 
อายุมากกว่า 59 ปี จํานวน 95 คน ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก เช่น ทําสวนลิ้นจี่ กาแฟ ชา และมะเขือ
เทศ เส้นทางคมนาคมระยะทางจากอําเภอเมืองเชียงรายสายเด่นห้าถึงบ้านปางริมกรณ์ ตําบลแม่กรณ์ 
(ถนนลาดยาง) ประมาณ 35 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านแรกคือบ้านปางขอน หมู่ 7 และเป็นถนนลูกรังเข้าสู่หมู่บ้านหมู่
ที่ 4 (บ้านผาลั้ง) ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ในหมู่บ้านมีระบบไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บ้านธารทอง  

พ้ืนที่ดําเนินการ  
1. บ้านธารทอง หมู่ 11 ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศสภาพ

ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีล้าน ้าที่เกิดจากเทือกเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน ้าล้าธารที่ส้าคัญคือ ห้วยน ้าค้าไหล
ผ่านชุมชนบ้านธารทอง บ้านไร่ บ้านแม่ค้า แล้วไหลลงสู่แม่น ้าโขงซึ่งเป็นเส้นแบ่งดินแดนประเทศไทยกั บ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรประกอบด้วยชนเผ่าม้ง มีจํานวนทั้งหมด 330 ครัวเรือน 
ชาย 1,023 คน หญิง 1,040 คน รวม 2,063 คน (ข้อมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอเชียงแสน มีนาคม 2564) 
นับถือศาสนาพุทธ คริสต์และผี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร 

2. บ้านไร่ หมู่ 7 ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประชากรประกอบด้วยชน
พ้ืนเมือง มีจํานวนทั้งหมด 419 ครัวเรือน ชาย 452 คน หญิง 429 คน รวม 881 คน (ข้อมูลจากสํานัก
ทะเบียนอําเภอเชียงแสน มีนาคม 2564) นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร 

3. บ้านแม่คํา หมู่ 4 ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประชากรประกอบด้วยชน
พ้ืนเมือง มีจํานวนทั้งหมด 255 ครัวเรือน ชาย 352 คน หญิง 345 คน รวม 697 คน (ข้อมูลจากสํานัก
ทะเบียนอําเภอเชียงแสน มีนาคม 2564) นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ ดอยบ่อ   
พ้ืนที่ดําเนินการ บ้านจะต๋อเบอ หมู่ 18 ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่

เป็นภูเขา พ้ืนที่หมู่บ้านนอยู่ในเขตของหน่วยจัดการต้นน้ําแม่ซ้าย เป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านโปุงผําพัฒนา หมู่ 
18 ตําบลแม่ยาว ประชากรประกอบด้วยชนเผ่าลาหู่ มีจํานวนทั้งหมด 262 ครัวเรือน ชาย 471 คน 
หญิง 471 คน รวม 942 คน (ข้อมูลจากเทศบาลตําบลแม่ยาว ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 นับถือศาสนาพุทธ
และคริสต์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ข้าวไร่ ข้าโพด และเลี้ยงวัว,ควาย 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ  
พ้ืนที่ดําเนินงาน บ้านห้วยหยวกปุาโซ หมู่ 9 ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัด

เชียงราย ประกอบด้วยชนเผ่าอาข่าและลาหู่ นับถือศาสนาคริสต์และพุทธ 
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โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ 
พ้ืนที่ดําเนินงาน บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ 9 ตําบลปุาแดด อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชี ยงราย 

ประชากรประกอบด้วยชนเผ่า อาข่าและไทยใหญ่ จํานวน 13 หลังคาเรือน นับถือศาสนาคริสต์รองลงมานับถือ
ศาสนาพุทธ และบ้านหล่อโย บริวารบ้านจะหา หมู่ 11 ตําบลปุาแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน 
20 หลังคาเรือน ประกอบด้วยชนเผ่าอาข่า นับถือศาสนาคริสต์ 

โครงการรักษน์้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าค า 
พ้ืนที่ดําเนินการ บ้านจะทอ หมู่บ้านบริวารบ้านแสนเมืองโก ประชากรทั้งหมด 211 ครัวเรือน 

แยกเป็นชาย 530 คน หญิง 474 คน รวม 1,004 คน ประกอบด้วยชนเผ่าลาหู่ อาชีพส่วนใหญ่ทําเกษตรกร 
เช่น สวนชา ทําไร่ข้าว ทํานา 

ระยะเวลาด้าเนินการ 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 
แผนการจัดสรรงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ประจ้าปีงบประมาณ 2564  

   หน่วยงาน : ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเชียงราย ข้อมูล ณ : วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564   

 

 โครงการ  
 โอน
งบ  

 งบด้าเนนิงาน   งบลงทุน   หมายเหต ุ 

 รวม
ค่าตอบแทน  

 ใช้สอยและวัสด ุ 
(บาท) 

 ค่า
สาธารณูปโภค  

(บาท) 

 ค่า
ครภุัณฑ ์ 
(บาท) 

 ค่า
สิ่งก่อสร้าง  

(บาท)  

  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริบ้านปางขอน ตําบลหว้ยชมภู อําเภอ
เมือง 

 ปกติ   37,500.00   -    -    -    
 นอก
แผน  

 -    -    -    -    

  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริบ้านธารทอง ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียง
แสน 

 ปกติ   47,300.00   -    -    -    
 นอก
แผน  

 -    -    -    -    

  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริดอยบ่อ ตําบลแมย่าว อําเภอเมือง 

 ปกติ   42,400.00   -    -    -    
 นอก
แผน  

 -    -    -    -    

  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริบ้านห้วยหยวกปุาโซ ตําบลแมส่ลองใน 
อําเภอแม่ฟูาหลวง 

 ปกติ   61,600.00   -    -    -    
 นอก
แผน  

 -    -    -    -    

  โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่บ้านห้วยหญ้าไซ ตาม
พระราชดําริ ตําบลปุาแดด อําเภอแม่สรวย 

 ปกติ   57,000.00   -    -    -    
 นอก
แผน  

 -    -    -    -    

  โครงการรักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุม่น้ําแม่
คํา อําเภอแม่ฟูาหลวง 

 ปกติ   94,800.00   -    -    -    
 นอก
แผน  

 -    -    -    -    -   
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วิธีด้าเนินการ 

 กิจกรรมผลิตเพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
1. ดําเนินการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

จืดเชียงราย เมื่อพ่อแม่พันธุ์พร้อมผสมพันธุ์(ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม) ดําเนินการเพาะพันธุ์ 
2. อนุบาลลูกพันธุ์ปลาที่เพาะพันธุ์ได้ในบ่อที่ศูนย์ฯ ให้ได้ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร เพ่ือนําไปปล่อย

ในแหล่งน้ําในพื้นที่โครงการแต่ละแห่ง 
3. ประสานงานเจ้าหน้าที่หรือชุมชน คัดเลือกแห่งน้ําที่เหมาะสม เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมรู้รัก

ทรัพยากรและห่วงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา แล้วดําเนินการปล่อยในช่วงเวลาที่มีปริมาณน้ําเพียงพอต่อการ
อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา 

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
1. ประชาสัมพันธ์เกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านรับทราบโดยออกพบปะกลุ่มเกษตรกร 
2. คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจการเลี้ยงสัตว์น้ํา และมีสภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออํานวยแต่สนใจเลี้ยง

ในบ่อพลาสติก จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ํา 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์สัตว์น้ํา อาหาร วัสดุปรับปรุงบ่อ และ/หรือแผ่นพลาสติก

สําหรับปูบ่อ 
4. เจ้าหน้าที่ติดตามผลและให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหา 
5. เก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน และจดบันทึกข้อมูลผลผลิต 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทรัพยากรสัตว์น้ําได้รับการฟ้ืนฟูและมีการเพ่ิมจํานวน 
2. เกษตรกรมีความรักและหวงแหนทรัพยากรและใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3. เกษตรกรมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
4. เกษตรกรมีอาหารโปรตีนไว้บริโภคและสร้างรายได้ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด้าเนินงาน 

 

กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเชียงราย เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมงที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยใช้กลยุทธการปล่อยพันธุ์ปลาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์
น้ําในแหล่งน้ําโดยชนิดพันธุ์ปลาที่ปล่อยเป็นพันธุ์ปลาที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ รวมทั้งพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่นเป็นต้น ซึ่งในการ
ปล่อยพันธุ์ปลาแต่ละครั้งจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือจะได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรสัตว์น้ํา
เกิดความหวงแหนและช่วยดูแลแหล่งน้ํานั้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดําเนินงานในพ้ืนที่โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ 
จํานวน 4 แห่ง โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ จํานวน 1 แห่ง และโครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน จํานวน 
1 แห่ง รวมทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้ 
 

ตารางแสดงจํานวนแผนการผลิตแต่ละโครงการ 
 

โครงการ หน่วยนับ แผนผลิต แผนปล่อย 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านปางขอน ตัว 25,000 25,000 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านธารทอง ตัว 25,000 25,000 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ ดอยบ่อ ตัว 25,000 25,000 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ ห้วยหยวกป่าโซ ตัว 100,000 100,000 
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ ตัว 25,000 25,000 
โครงการรกัษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้้าค้า ตัว 100,000 100,000 
รวม ตัว 300,000 300,00 
 

ตารางแสดงชนิดพันธุ์สัตว์น้ําที่ผลิตเพ่ือนําไปปล่อยแต่ละโครงการ 
 

โครงการ จ้านวน (ตัว) รวม (ตัว) 
ปลาแก้มช้้า ปลาปีกแดง  

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านปางขอน 25,000  25,000 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านธารทอง 10,000 15,000 25,000 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ ดอยบ่อ 15,000 10,000 25,000 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ ห้วยหยวกป่าโซ 80,000 20,000 100,000 
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ 15,000 10,000 25,000 
โครงการรกัษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้้าค้า 40,000 60,000 100,000 
รวมท้ังหมด 185,000 115,000 300,000 
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กิจกรรมคัดเลือกแหล่งน้้าเพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า 
ตารางแสดงจํานวนแหล่งน้ําที่เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา 

 
โครงการ จํ า น ว น

แ ห ล่ ง น้ํ า
(แห่ง) 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านปางขอน 1 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านธารทอง 1 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ ดอยบ่อ 1 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ 3 
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ 1 
โครงการรกัษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้้าค้า 1 

 
ตารางแสดงรายละเอียดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา 

 

โครงการ 
เพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้้า 

รวม(ตัว) 
วันที่ปล่อย แหล่งน้้า จ้านวน(ตัว) 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง 
ตามพระราชดําริ บ้านปางขอน 9/6/2564 ห้วยขุนน้ําตกขุนกรณ์ 

 
25,000 

 
25,000 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง 
ตามพระราชดําริ บ้านธารทอง 28/4/2564 ห้วยน้ําคํา 

 
25,000 

 
25,000 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง 
ตามพระราชดําริ ดอยบ่อ 

20/5/2564 
9/6/2564 

ฝายน้ําล้นบ้านจะต๋อเบอ 
ห้วยสักกอง 

20,000 
5,000 

 
25,000 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง 
ตามพระราชดําริ ห้วยหยวกปุาโซ 

27/4/2564 
 

19/5/2564 

อ่างเก็บน้ําโครงการฯ 
อ่างเก็บลิงสมเด็จพระเทพฯ 
ห้วยหยวก 

10,000 
15,000 
75,000 

 
 

100,000 
โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่  
บ้านห้วยหญ้าไซ 21/5/2564 ห้วยแม่ตาช้าง 25,000 

 
25,000 

โครงการรักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน ลุม่น้ําคํา 2/4/2564 แม่น้ําคํา 100,000 

 
100,000 

รวม 300,000 
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กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
(การส่งเสริมเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน) 

การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานับว่ามีส่วนสําคัญในแง่การผลิตอาหารโปรตีน เพ่ือการบริโภค
ของประชากรในชุมชน และเพ่ือเป็นการสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะการส่งเสริมการเลี้ยง
ปลานิล ซึ่งเป็นปลาที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกว่าเป็นปลาที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงและมี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยงในสภาพของท้องถิ่นต่างๆ สําหรับชุมชนที่ขาด
แคลนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ปลาชนิดนี้จะช่วยทดแทนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือเลี้ยงง่าย กิน
อาหารได้แทบทุกชนิดทั้งพืชและสัตว์ เป็นปลาที่สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารธรรมชาติในบ่อได้เป็นอย่างดี มี
ความแข็งแรง อดทนต่อโรคพยาธิ มีการเจริญเติบโตดี สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ และที่สําคัญมีความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งในธรรมชาติและระบบการเพาะเลี้ยงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เนื้อปลา
ยังมีรสชาติดี  

การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน อยู่ภายใต้การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข็มแข็งของคน
และชุมชน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกท่ีมีความสนใจ 
 

รายละเอียดเกษตรกรโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านปางขอน 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ล้าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
บ้านเลขท่ี หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

๑   นาย เฉิงเจิว   แซ่เติ๋น 
 

๒๑๙ 
 

๔ 
 

 ห้วยชมภ ู 
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๒   นาย วีรพล  แซ่เติ๋น 
 

๑๑๓ 
 

๔ 
 

 ห้วยชมภ ู 
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๓   นาง ลัดดา  วิชัยนําโชค 
 

๕๓๑ 
 

๔ 
 

 ห้วยชมภ ู 
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๔   นาย อาคร  วิเชียรชมพู 
 

๒๕๘ 
 

๔ 
 

 ห้วยชมภ ู 
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๕   นาย อดิศร  ศักดิ์ศรีชมพู 
 

๒๕๖ 
 

๔ 
 

 ห้วยชมภ ู 
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๖   นาย สิทธิราช  แซ่เติ๋น 
 

๕๑ 
 

๔ 
 

 ห้วยชมภ ู 
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๗   นาย ชุติพงษ์  พรหมชัยวุฒิ 
 

๘๖ 
 

๔ 
 

 ห้วยชมภ ู 
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๘   นาย เหลอก๋วย  แซ่เติ๋น 
 

๑๔๖ 
 

๔ 
 

 ห้วยชมภ ู 
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๙   นาย เฉลิมชัย  วิเชียรชมภ ู
 

๓๗ 
 

๔ 
 

 ห้วยชมภ ู 
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๑o   นาง มลิวัลย ์ ศักดิ์ศรีชมพู 
 

๖๘ 
 

๔ 
 

 ห้วยชมภ ู 
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

 

รายละเอียดเกษตรกรโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านธารทอง 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ล้าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
บ้านเลขท่ี หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

๑   นาง นาซี  แซ่ย้า 
 

๒๔๔ 
 

๑๑ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๒   นาย ลอนด้า  แซ่ย้า 
 

๙๙ 
 

๑๑ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
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๓   นาย สมยา  แซ่ย่าง 
 

๒๒o 
 

๑๑ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๔   นาย ตัว  แซ่เฮ่อ 
 

๒๑๙ 
 

๑๑ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๕   นาง มาลี  แซ่เล่า 
 

๓๔ 
 

๑๑ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๖   นาย บุญเลิศ  แซ่เล่า 
 

๒๒๘ 
 

๑๑ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๗   นาง จิ๊  แซ่ลี 
 

๑๖ 
 

๑๑ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๘   นาย วีระ  สุขใจดีนัก 
 

๒๓๗ 
 

๑๑ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๙   นางสาว พิมพ์พร  ทะแยแก้ว 
 

๑๗๘ 
 

๗ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๑o   นาง สุขใจ  ยาวิชัยปูอง 
 

๓๖/๑ 
 

๗ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๑๑   นาง แสงจันทร์  เป็งเรือน 
 

๑๔๑ 
 

๗ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๑๒   นาง ผัน  บุญปั๋น 
 

๑๓๔/๑ 
 

๗ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๑๓   นาย สมคิด  อุดแก้ว 
 

๑๓๗ 
 

๗ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๑๔   นาย จํานงค ์ วงค์โน 
 

๔o 
 

๗ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๑๕   นาย บุญสืบ  ฟองแก้ว 
 

๕๙ 
 

๗ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๑๖   นาย ผล  ยาวิชัยปูอง 
 

๒๑ 
 

๑๒ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๑๗   นาง ประนอม  ยาวิชัยปูอง 
 

๖๑ 
 

๗ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๑๘   นาง ศิริพร  ยาวิชัยปูอง 
 

๖๙ 
 

๗ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๑๙   นาง คําน้อย  แปงปูอ 
 

๖๘ 
 

๗ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

๒o   นาย แก้วมูล  พินา 
 

๕ 
 

๑๑ 
 

 แม่เงิน  
 

 เชียงแสน  
 

 เชียงราย 
 

 

รายละเอียดเกษตรกรโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ ดอยบ่อ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ล้าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
บ้านเลขท่ี หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

๑   นาย พรชัย  เลิศลักษณ์วิบูลย์ 
 

๙ 
 

๑๘ 
 

 แม่ยาว  
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๒   นาย ยุทธพงษ์  เมธาอภิวัฒน์ 
 

๒๖๓ 
 

๑๘ 
 

 แม่ยาว  
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๓   นางสาว ทักษอร  ภูแสนทรัพย์ 
 

๘๘๕ 
 

๑๘ 
 

 แม่ยาว  
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๔   นางสาว สุมิตรา  ศิลาใจ 
 

๗๑ 
 

๑๘ 
 

 แม่ยาว  
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๕   นาย ประยนต์  ภูแสนทรัพย์ 
 

๘๒๑ 
 

๑๘ 
 

 แม่ยาว  
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๖   นาย จะแฮ  สุภาพพจนา 
 

๖๒๘ 
 

๑๘ 
 

 แม่ยาว  
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๗   นาย ยะโบ  จะสีปึ 
 

๒o 
 

๑๘ 
 

 แม่ยาว  
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๘   นาย ปราโมทย ์ ปูหา 
 

๖๒ 
 

๑๘ 
 

 แม่ยาว  
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๙   นาย ปะแตะ  จะปือ 
 

๖๓๑ 
 

๑๘ 
 

 แม่ยาว  
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
 

๑o   นาย ยาล ี เลิศลักษณ์วิบูลย์ 
 

๔o๕ 
 

๑๘ 
 

 แม่ยาว  
 

 เมืองเชียงราย  
 

 เชียงราย 
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รายละเอียดเกษตรกรโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ล้าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
บ้านเลขท่ี หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

๑   นางสาว นิชดา  มาเยอะ 
 

๒๔๑ 
 

๙ 
 

 แม่สลองใน  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๒   นาง บูเสอะ  มาเยอะ 
 

๔๗/๑ 
 

๙ 
 

 แม่สลองใน  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๓   นาย อาเจะ  เปียงแล่ 
 

๘๑ 
 

๙ 
 

 แม่สลองใน  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๔   นาย เอกพงษ์  มาเยอะ 
 

๒๔๑ 
 

๙ 
 

 แม่สลองใน  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๕   นาง อาเซอะ  มาเยอะ 
 

๔๒๑ 
 

๙ 
 

 แม่สลองใน  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๖   นาง อาซือ  มาเยอะ 
 

๗/๑ 
 

๙ 
 

 แม่สลองใน  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๗   นาง บูมา  มาเยอะ 
 

๔๗ 
 

๙ 
 

 แม่สลองใน  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๘   นางสาว หมีผะ  บ่อแช่ะ 
 

๑/๒ 
 

๙ 
 

 แม่สลองใน  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๙   นาง อาแผ่  และเฉอะ 
 

๑o 
 

๙ 
 

 แม่สลองใน  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๑o   นาย อาซา  แซแมะ 
 

๕๙ 
 

๙ 
 

 แม่สลองใน  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

 

 รายละเอียดเกษตรกรโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ล้าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
บ้านเลขท่ี หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

๑   นาง บูมือ  มือแล 
 

๑o๑ 
 

๙ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๒   นาง บูผา  อะซัน 
 

๑o๓ 
 

๙ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๓   นาง อาหน่อง  เหวยยื่อ 
 

๑๑๑ 
 

๙ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๔   นาย อาแย  อูยื่อ 
 

๑๑๒ 
 

๙ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๕   นาย เล่าซ่า  มาเย้อ 
 

๑๑๓ 
 

๙ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๖   นาย อาซือ  อายีกู่ 
 

๑๑๖ 
 

๙ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๗   นาย อาเช  จิตราโชติกุล 
 

๑๑๗ 
 

๙ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๘   นาย สมพร  ธรรมวงค์ 
 

๓๒๔ 
 

๙ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๙   นาง บูดอ  มาเยอะ 
 

o/๘๙ 
 

๑๒ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๑o   นาย อาหวุ่ย  เชมือ 
 

๒๖๓ 
 

๑๑ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๑๑   นาย วินัย  จะแฮ 
 

๕๓ 
 

๑๑ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๑๒   นาง นามิโก่  จะแฮ 
 

๑๑ 
 

๑๑ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๑๓   นาย ใส่  หมื่นจะคา 
 

๖๘ 
 

๑๑ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๑๔   นางสาว นามิแอ๋  จะว่า 
 

๑๔๕ 
 

๑๑ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
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๑๕   นาง หมีชู  เชมือ 
 

๒๗o 
 

๑๑ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๑๖   นาง หมี่สึ  แชมือ 
 

๒๗๕ 
 

๑๑ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๑๗   นาง หมี่แช  เชอหมื่อ 
 

๓o๗ 
 

๑๑ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๑๘   นาง อาเมอ  เชมือ 
 

๒๙๕ 
 

๑๑ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๑๙   นาย อาแผ่ว  แชมือ 
 

๓๓๑ 
 

๑๑ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

๒o   นาย อาทู่  เชอหมื่อ 
 

๒๔๙ 
 

๑๑ 
 

 ปุาแดด  
 

 แม่สรวย  
 

 เชียงราย 
 

 

รายละเอียดเกษตรกรโครงการรักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้้าค้า 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ล้าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
บ้านเลขท่ี หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

๑   นาง นาไข่  ลัภน์โชค 
 

๒๕๑ 
 

๒ 
 

 เทอดไทย  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๒   นาย วีระ  คีรีวงค์สุขใจ 
 

๑๓/๑ 
 

๒ 
 

 เทอดไทย  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๓   นางสาว นาแส  มณีทัพพ์ 
 

๘๑ 
 

๒ 
 

 เทอดไทย  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๔   นาย จะพือ  พัฒนาพงษ์ธรรม 
 

๓๖๘ 
 

๒ 
 

 เทอดไทย  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๕   นาง หนํามือ  ลีจ่า 
 

๑๙๙ 
 

๒ 
 

 เทอดไทย  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๖   นาย ลีชา  เลาต๋า 
 

๓๖๘ 
 

๒ 
 

 เทอดไทย  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๗   นาย จะอ่ือ  จะนู 
 

๑๙ 
 

๒ 
 

 เทอดไทย  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๘   นาย จะหา  จะโป 
 

๒o๗ 
 

๒ 
 

 เทอดไทย  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๙   นาย สามารถ  รุ่งคุณัญญา 
 

๑๕๑ 
 

๒ 
 

 เทอดไทย  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
 

๑o   นาย คายฟุู  แซ่เฉิน 
 

๑๗๗ 
 

๑๔ 
 

 แม่สลองใน  
 

 แม่ฟูาหลวง  
 

 เชียงราย 
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ส่วนที่ 4 
บทสรุป/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ประจ้าปีงบประมาณ  

  หนว่ยงาน : ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เขต 2 (เชียงราย) ข้อมูล ณ : วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564   

 

 โครงการ  
 โอน
งบ  

 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (บาท)   ค่าสาธารณูปโภค (บาท)  
 รวม

ค่าใช้จ่าย  
(บาท) 

 หมายเหต ุ 
 งบประมาณ  

 จ่ายตั้งแต ่ 
ตน้ป ี

 คงเหลือ   งบประมาณ  
 จ่าย
ตั้งแต ่ 
ตน้ป ี

 คงเหลือ  

  โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดําริบ้านปางขอน ตําบล
ห้วยชมภู อําเภอเมือง 

 ปกต ิ  37,500.00  37,500.00   0.00  -   -   -   37,500.00   คิด
เป็น 100.00%  

 

 นอก
แผน  

-   -   -   -   -   -   -    -   
 

  โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดําริบ้านธารทอง ตําบล
แม่เงนิ อําเภอเชียงแสน 

 ปกต ิ  47,300.00  47,300.00   0.00  -   -   -   47,300.00   คิด
เป็น 100.00%  

 

 นอก
แผน  

-   -   -   -   -   -   -    -   
 

  โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดําริดอยบ่อ ตําบลแม่ยาว 
อําเภอเมอืง 

 ปกต ิ  42,400.00  42,400.00   0.00  -   -   -   42,400.00   คิด
เป็น 100.00%  

 

 นอก
แผน  

-   -   -   -   -   -   -    -   
 

  โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดําริบ้านห้วยหยวกปุาโซ 
ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟูาหลวง 

 ปกต ิ  61,600.00  61,600.00   0.00  -   -   -   61,600.00   คิด
เป็น 100.00%  

 

 นอก
แผน  

-   -   -   -   -   -   -    -   
 

  โครงการบ้านเลก็ในปุาใหญ่บ้านห้วย
หญ้าไซ ตามพระราชดําริ ตําบลปุา
แดด อาํเภอแม่สรวย 

 ปกต ิ  57,000.00  56,999.00   1.00  -   -   -   56,999.00  คิด
เป็น 99.9%  

 

 นอก
แผน  

-   -   -   -   -   -   -    -   
 

  โครงการรักษ์น้ําเพือ่พระแมข่อง
แผ่นดนิลุ่มน้ําแม่คํา อําเภอแม่ฟูา
หลวง 

 ปกต ิ  94,800.00  94,799.03   0.97  -   -   -   94,799.03   คิด
เป็น 99.9%  

 

 นอก
แผน  

-   -   -   -   -   -   -    
 

 
สรุปผลการด้าเนินงาน 

1.  งบประมาณได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น  340,600 บาท การใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งปี 340,598.03 
บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9 

2. ชนิดสัตว์น้ําที่ผลิตและปล่อย  จํานวน  2 ชนิด รวม  300,000 ตัว ได้แก่ 
2.1. พันธุ์ปลาแก้มช้ํา          จํานวน 185,๐๐๐ ตัว 
2.2. พันธุ์ปลาปีกแดง   จํานวน 115,๐๐๐ ตัว 

3. แหล่งน้ําโครงการที่ได้รับการปล่อยสัตว์น้ําเพ่ือเพ่ิมประชากรพันธุ์ปลา จํานวน 8 แห่ง ในพ้ืนที่  6  
โครงการ ได้แก่ 



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้า้จืดเชียงราย                                                                                               ๒๐ | ห น้ า  
 

3.1. ห้วยขุนน้ําตกขุนกรณ์ 
3.2. ห้วยน้ําคํา 
3.3. ห้วยสักกอง 
3.4. ห้วยหยวก 
3.5. อ่างเก็บน้ําโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านห้วยหยวกปุาโซ 
3.6. อ่างเก็บน้ําแก้มลิงสมเด็จพระเทพฯโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้าน 

ห้วยหยวกปุาโซ 
3.7. ห้วยแม่ตาช้าง 
3.8. แม่น้ําคํา 

4. ราษฎรบ้านจะทอ หมู่ 2 ตําบลเทอดไทย อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ ร่วมกันจัดทําเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ําคําบริเวณบ้านจะทอระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  เพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และ
ขยายพันธุ์สัตว์น้ําในพ้ืนที ่

5. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา(ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน) ได้รับการส่งเสริม
ทั้งหมด 80 ราย แยกเป็น 

5.1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านปางขอน จํานวน 10 ราย คือบ้าน
ผาลั้ง หมู่ 4 ตําบลห้วยขมภู อําเภอเมือง จังหวัดเขียงราย 

5.2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ ดอยบ่อ จํานวน 10 ราย คือบ้านจะต๋อ
เบอ หมู่ 18 ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

5.3. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านธารทอง จํานวน 20 ราย ได้แก่ 
บ้านธารทอง หมู่ 11 บ้านไร่ หมู่ 7 และบ้านแม่คํา หมู่ 4 ตําบลแม่เงิน อําเภอเขียงแสน จังหวัดเขียงราย 

5.4. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านห้วยหยวกปุาโซ จํานวน 10 คือ
บ้านห้วยหยวกปุาโซ หมู่ 9 ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย  

5.5. โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ จํานวน 20 ราย ได้แก่ บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ 9 
และบ้านจะหา หมู่ 11 ตําบลปุาแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเขียงราย  

5.6. โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําคํา จํานวน 10 ราย ได้แก่ บ้านจะทอ บ้านขา
แหย่ง และบ้านแสนเมืองโก หมู่ 2 ตําบลเทอดไทย อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเขียงราย 

6. ผลการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน โดยสนับสนุนพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกร รายละ 500 ตัว เพ่ือปล่อย
ลงในบ่อดิน พร้อมนี้ได้สนับสนุนอาหารเม็ดสําเร็จตลอดการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่าการเจริญเติบโต
ของปลาในระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม 2564 - สิงหาคม 2564)  มีผลดังนี้ 

โครงการ ความยาวเฉลี่ย
(เซนติเมตร) 

น้้าหนักเฉลี่ย(กรัม) 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตาม
พระราชดําริ บ้านปางขอน 

15 60 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตาม
พระราชดําริ ดอยบ่อ 

17 85 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตาม
พระราชดําริ บ้านธารทอง 

14.5 66 
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โครงการ ความยาวเฉลี่ย
(เซนติเมตร) 

น้้าหนักเฉลี่ย(กรัม) 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตาม
พระราชดําริ บ้านห้วยหยวกปุาโซ 

16 59 

โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ 16 68 
โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําคํา 18 106 

ปัญหาอุปสรรค 

 เนื่องจากสถานการณ์การระบายของโรคโควิด-19 และยังมีผู้ติดเชื อเพ่ิมขึ น ท้าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการเข้าด้าเนินงานในพื นที่โครงการไม่สะดวกนัก บางหมู่บ้านในพื นที่เป้าหมายได้มีการปิดหมู่บ้านไม่ให้คนเข้า
ออก มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เป็นผลท้าให้การท้างานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
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ปฏิทินแผน/ผล การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ กปม.31

หน่วยงาน : กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด ารแิละกิจกรรมพิเศษ หน่วยปฏิบัติงาน : .......ศพจ.เชียงราย...................
แผนงบประมาณ : .....ยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลังทางสังคม........ ผู้รายงาน : ……นายเทวฒัน์ สุขเกษม.................................
โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าแหน่ง : ……นักวชิาการประมงปฏิบัติการ.......................
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เบอร์ไทร.......053-154505.............................................

แผน หน่วย
ผล นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ แผน 37,500 บาท
ผล 37,500 บาท ๐ ๐ 1,430 5,680 960 ๐ 6,600 4,000 9,220 ๐ 9,610 0

๑.๑ ปล่อยพนัธุสั์ตวน์  าจืด หว้ยแม่กรณ์ แผน ๒๕ พนัตัว ๑๐ ๑๕
ผล 25 พนัตัว ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕ ๐ ๐ ๐

บา้นปางขอน,ผาลั ง,หว้ยแม่เหล่ืยม แผน ๑๐ ราย ๑๐
ผล ๑๐ ราย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

โครงการสง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า พ้ืนทีด่ าเนินการ รวม
แผนการปฏิบัติงาน

บ้านปางขอน  ต.หว้ยชมภู  อ.เมือง จ.เชียงราย
2.)โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง ตามพระราชด าริ

๑. ผลิตพันธุ์สัตวน้์ า

๒. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานการประมง
๒.๑ ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเพาะเลี ยงสัตวน์  า(ส่งเสริม+ใหค้ าแนะน า)
2.1.1 การเลี ยงปลานิลในบอ่ดิน
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ปฏิทินแผน/ผล การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ กปม.31

หน่วยงาน : กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด ารแิละกิจกรรมพิเศษ หน่วยปฏิบัติงาน : .......ศพจ.เชียงราย.................
แผนงบประมาณ : .....ยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลังทางสังคม........ ผู้รายงาน : ……นายเทวฒัน์ สุขเกษม...............................
โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าแหน่ง : ……นักวชิาการประมงปฏิบัติการ.....................
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เบอร์ไทร.......053-154505...........................................

แผน หน่วย
ผล นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ แผน 47,300 บาท
ผล 47,300 บาท ๐ ๐ ๙๖๐ 4,000 3,520 ๐ 22,601 ๔,๓๐๐ ๐ ๐ 11,919 ๐

๑.๑ ปล่อยพนัธุสั์ตวน์  าจืด หว้ยแม่ค า แผน ๒๕ พนัตัว ๑๐ ๑๕
ผล ๒๕ พนัตัว ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕ ๐ ๐ ๐ ๐

บา้นทุ่งนาน้อย,บา้นธารทอง แผน ๒๐ ราย ๑๐ ๑๐
ผล ๒๐ ราย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

โครงการสง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า พ้ืนทีด่ าเนินการ รวม
แผนการปฏิบัติงาน

2.1.1 การเลี ยงปลานิลในบอ่ดิน

3.)โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง ตามพระราชด าริ
บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
๑. ผลิตพันธุ์สัตวน้์ า

๒. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานการประมง
๒.๑ ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเพาะเลี ยงสัตวน์  า(ส่งเสริม+ใหค้ าแนะน า)
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แบบ กปม.31

หน่วยงาน : กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด ารแิละกิจกรรมพิเศษ หน่วยปฏิบัติงาน : .......ศพจ.เชียงราย..................
แผนงบประมาณ : .....ยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลังทางสังคม........ ผู้รายงาน : ……นายเทวฒัน์ สุขเกษม..................................
โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าแหน่ง : ……นักวชิาการประมงปฏิบัติการ......................
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เบอร์ไทร.......053-154505................................................

แผน หน่วย
ผล นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ แผน 42,400 บาท
ผล 42,400 บาท ๐ ๐ ๗๒๐ 14,300 ๐ ๔๘๐ ๐ ๐ ๑๔,๖๖๐ ๑,๔๔๐ ๑๐,๘๐๐ ๐

๑.๑ ปล่อยพนัธุสั์ตวน์  าจืด หว้ยสักกอง แผน ๒๕ พนัตัว ๑๐ ๑๕
ผล ๒๕ พนัตัว ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๕ ๐ ๐ ๐

บา้นจะต๋อเบอ,บา้นลอบอื แผน ๑๐ ราย ๑๐
ผล ๑๐ ราย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ปฏิทินแผน/ผล การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1.1 การเลี ยงปลานิลในบอ่ดิน

ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
1.)โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง ตามพระราชด าริ

๑. ผลิตพันธุ์สัตวน้์ า

๒. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานการประมง
๒.๑ ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเพาะเลี ยงสัตวน์  า(ส่งเสริม+ใหค้ าแนะน า)

โครงการสง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า พ้ืนทีด่ าเนินการ รวม
แผนการปฏิบัติงาน
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ปฏิทินแผน/ผล การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ กปม.31

หน่วยงาน : กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด ารแิละกิจกรรมพิเศษ หน่วยปฏิบัติงาน : .......ศพจ.เชียงราย................
แผนงบประมาณ : .....ยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลังทางสังคม........ ผู้รายงาน : ……นายเทวฒัน์ สุขเกษม...............................
โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าแหน่ง : ……นักวชิาการประมงปฏิบัติการ.....................
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เบอร์ไทร.......053-154505...........................................

แผน หน่วย
ผล นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ แผน 61,600 บาท
ผล 61,600 บาท ๐ ๐ 5,040 5,440 ๐ 1,680 10,000 ๐ 10,165 13,000 14,065 2,210

๑.๑ ปล่อยพนัธุสั์ตวน์  าจืด แหล่งน  าสาธารณะ โครงการฯ แผน ๑๐๐ พนัตัว ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
ผล 100 พนัตัว ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕ ๒๕ ๕๐ ๐ ๐ ๐

บา้นหว้ยหยวกปา่โซ,มโนสุจริต แผน ๑๐ ราย ๑๐
ผล ๑๐ ราย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

โครงการสง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า พ้ืนทีด่ าเนินการ รวม
แผนการปฏิบัติงาน

2.1.1 การเลี ยงปลานิลในบอ่ดิน

4.)โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชด าร ิ
บ้านหว้ยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
๑. ผลิตพันธุ์สัตวน้์ า

๒. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานการประมง
๒.๑ ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเพาะเลี ยงสัตวน์  า(ส่งเสริม+ใหค้ าแนะน า)
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ปฏิทินแผน/ผล การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ กปม.31

หน่วยงาน : กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด ารแิละกิจกรรมพิเศษ หน่วยปฏิบัติงาน : .......ศพจ.เชียงราย.................
แผนงบประมาณ : .....ยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลังทางสังคม........ ผู้รายงาน : ……นายเทวฒัน์ สุขเกษม.................................
โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าแหน่ง : ……นักวชิาการประมงปฏิบัติการ.....................
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เบอร์ไทร.......053-154505...............................................

แผน หน่วย
ผล นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ แผน 57,000 บาท
ผล 56,999 บาท ๐ ๐ 3,620 4,720 2,274 ๐ 10,720 ๐ 5,720 6,000 23,660 285

๑.๑ ปล่อยพนัธุสั์ตวน์  าจืด หว้ยแม่ตาชา้ง แผน ๒๕ พนัตัว ๑๐ ๑๕
ผล 25 พนัตัว ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕ ๐ ๐ ๐ ๐

บา้นหว้ยหญ้าไซ,บา้นจะหา แผน ๒๐ ราย ๑๐ ๑๐
ผล ๒๐ ราย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

โครงการสง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า พ้ืนทีด่ าเนินการ รวม
แผนการปฏิบัติงาน

2.1.1 การเลี ยงปลานิลในบอ่ดิน

5.)โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชด าริ
บ้านหว้ยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
๑. ผลิตพันธุ์สัตวน้์ า

๒. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานการประมง
๒.๑ ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเพาะเลี ยงสัตวน์  า(ส่งเสริม+ใหค้ าแนะน า)
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ปฏิทินแผน/ผล การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ กปม.31

หน่วยงาน : กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด ารแิละกิจกรรมพิเศษ หน่วยปฏิบัติงาน : .......ศพจ.เชียงราย.................
แผนงบประมาณ : .....ยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลังทางสังคม........ ผู้รายงาน : ……นายเทวฒัน์ สุขเกษม...............................
โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าแหน่ง : ……นักวชิาการประมงปฏิบัติการ.....................
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เบอร์ไทร.......053-154505...........................................

แผน หน่วย
ผล นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ แผน 94,800.00 บาท
ผล 94,799.03 บาท ๐ ๐ 4,930 4,000 720 7,050 19,356.55 ๔,๖๖๒.๔๘ 10,520 1,440 13,715 28,405

๑.๑ ปล่อยพนัธุสั์ตวน์  าจืด สาธารณะ โครงการฯ แผน ๑๐๐ พนัตัว ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
ผล 100 พนัตัว ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

บา้นแสนเมืองโก แผน ๑๐ ราย ๑๐
ผล ๑๐ ราย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

โครงการสง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า พ้ืนทีด่ าเนินการ รวม
แผนการปฏิบัติงาน

2.1.1 การเลี ยงปลานิลในบอ่ดิน

6.)โครงการ "รกัษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ าค า จังหวดัเชียงราย
 ต.แม่สลองใน/ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย
๑. ผลิตพันธุ์สัตวน้์ า

๒. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานการประมง
๒.๑ ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเพาะเลี ยงสัตวน์  า(ส่งเสริม+ใหค้ าแนะน า)
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ภาพกิจกรรการด้าเนินงานโครงการส่งเสริมอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านปางขอน 
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2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ ดอยบ่อ 
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3. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ้านธารทอง 
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4. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราดําริ บ้านห้วยหยวกปุาโซ 
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5. โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ 
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6. โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําคํา 

 

 

 

  


