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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้นที่จังหวัดน่าน มี 5 แห่ง  

1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ภูพยัคฆ์  ต าบลขุนน่าน  อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน 

2. โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” พื้นที่ลุ่มน้ าขุนน่าน ต าบลขุนน่าน  อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน 

3. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านสบขุ่นต าบลป่าคา  อ าเภอท่า
วังผา  จังหวัดน่าน  

4. โครงการพัฒนาบ้านกอก – บ้านจูน (อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ) ต าบลภูคา  อ าเภอปัว  
จังหวัดน่าน 

5. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชด าริ ต าบลภูฟ้า  อ าเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน 
 

วิธีการด าเนินงาน 
  1.  ส ารวจความเหมาะสมของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกร 
  2.  ประสานงานเพื่อบูรณาการด้านดิน น้ า พืช ป่าไม้ และเกษตรกร     
  3.  จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อปลูกพืช  
  4.  ปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์   
  5.  ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อความยั่งยืน 

 

1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ภูพยัคฆ ์
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงเยี่ยมราษฎร 

บ้านน้ ารีพัฒนา หมู่ที่ 12 ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้งเป็น
สถานีพัฒนาการเกษตร  เพื่อจัดท าเป็นแปลงสาธิตตัวอย่างให้แก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ และน าพื้นที่ป่า
ที่ถูกท าลาย  มาใช้ประโยชน์ให้เกิดการผลิตสูงสุด ท าให้เป็นสถานีพัฒนาการเกษตรด้านการผลิต การตลาด 
และให้ขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา ให้มีอาชีพท าการเกษตรตามหลัก
วิชาการแผนใหม่ ทดแทนการท าไร่เลื่อนลอย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ราษฎร
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับป่า ได้โดยไม่มีการตัดไม้ท าลายป่า และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ให้เป็นต้นน้ าล าธาร     
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง สาธิตเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
2. เพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การใช้พื้นที่ดินที่จ ากัดให้เกิดประโยชน์   โดยเฉพาะการอนุรักษ์

ดินและน้ าที่มีต่อการผลิตการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อผลผลิตเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
3. ท าให้เกษตรกรที่ความเข้าใจถึงการท าการเกษตรในพื้นที่ที่มีการใช้ระบบอนุรักษ์ดิน

และน้ า  และใช้ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ที่ตั้งโครงการ   
หมู่ที่ 12 บ้านน้ ารีพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน 

ได้แก่ บ้านน้ ารี  พัฒนา ม.12 บ้านน้ าช้าง ม.11 บ้านห้วยกานต์ ม.1 และบ้านกิ่วจันทร์ ม.10 เนื้อที่โครงการ
ประมาณ    114,249 ไร่  

 

ผลการด าเนินงานปี 2555 
เป้าหมายพื้นที่ด าเนินการ               1,090 ไร่  
1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า     370 ไร่ 
2) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด        50 ไร่ 
3) ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด     500 ไร่ 
4) สาธิตการท า/การใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ     90 ไร่ 
5) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยใช้ปูนโดโลไมท์     40 ไร่ 

  6) สาธิตการท าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง       40 ไร ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สถานีพัฒนาท่ีดินน่าน  ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 

2. โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” พื้นที่ลุ่มน้ าขุนน่าน 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชด าเนิน

ทอดพระเนตรพื้นที่บ้านสะจุก – สะเกี้ยง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน พบว่าพื้นที่ป่าสงวนที่เป็นต้น
น้ าน่าน ถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อท าไร่เลื่อนลอยเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มจะถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพิ่มขึ้นอีก 
เพื่อขยายพื้นที่ท ากิน เนื่องจากจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงทรงโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้ง โครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงสะจุก – สะเกี้ยง โดยใช้พื้นที่ป่าที่ถูกท าลายมาใช้ประโยชน์ ให้เกิดการผลิตสูงสุด โดย
จัดท าเป็นแปลงสาธิตตัวอย่างให้แก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ท าให้เป็นสถานีพัฒนาการเกษตรด้านการ
ผลิต การตลาด และให้ขยายผลงานไปยังเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาให้มีอาชีพเกษตร
ตามหลักวิชาการแผนใหม่ ทดแทนการท าไร่เลื่อนลอย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
ราษฎรสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยไม่มีการตัดไม้ท าลายป่า และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ให้เป็นต้น   
น้ าล าธาร 

ต่อมาวันที่ 21 กรกฎาคม 2549  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อตอบสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินินาถ เพื่อ
ขยายงานสู่เกษตรกรพื้นที่ข้างเคียงจึงได้จัดตั้งโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ าขุนน่าน   
ซึ่งลักษณะงานประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ 1) งานพัฒนาแหล่งน้ า 2) งานอนุรักษ์ดินและน้ า               
3) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 4) งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 5) งานสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้พื้นที่ดินที่จ ากัด ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการ

อนุรักษ์ดินและน้ า ที่มีต่อการผลิตการเกษตรที่ยั่งยืน และพอเพียงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
2. เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจถึงการปรับปรุงบ ารุงดิน ในเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง และ

ใช้ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. เพื่อให้เกษตรกรได้ร่วมท างาน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการเพิ่ม

ผลผลิตข้าวนาขั้นบันได ให้ได้ผลผลิตข้าวพอเพียงการบริโภคในครัวเรือน 
 

ที่ตั้งโครงการ  
ครอบคลุมพื้นที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน  บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง เป็นหมู่บ้านหลัก  และหมู่บ้านร่อง  จ านวน 13  หมู่บ้าน
ได้แก่  บ้านเปียงก่อ  บ้านเปียงซ้อ  บ้านห้วยเต๋ย  บ้านด่าน-ห้วยส้ม บ้านนาคุ  บ้านสไลน้อย-สไลหลวง ห้วย
ลึก  บ้านบวกอุ้ม  บ้านบวกหญ้า  บ้านห้วยฟอง  บ้านขุนน้ าน่าน  บ้านห้วยปูด  และ บ้านห้วยขวาก 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลั๊วะ  มีจ านวน 1,059 หลังคา และ 1,353 ครัวเรือน ประชากรรวม 5,101 
คน    เน้ือที่โครงการประมาณ 105,298 ไร ่
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ผลการด าเนินงาน ปี 2555         
  เป้าหมายพื้นที่ด าเนินการ               1,270 ไร่  

1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า     420 ไร่ 
2) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด      200 ไร่ 
3) ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด     500 ไร่ 
4) สาธิตการท า/การใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ     50 ไร่ 
5) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยใช้ปูนโดโลไมท์     40 ไร่ 

  6) สาธิตการท าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง       60 ไร ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชด าริ บ้านสบขุ่น 
  เมื่อวันที ่16 มกราคม  2547  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตร พื้นที่แหล่งก าเนิดต้นน้ าล าน้ าคาง บ้านสบขุ่น  ต าบลป่าคา  อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน   ซึ่ง
เป็นลุ่มน้ าย่อยของ แม่น้ ายมตอนบน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  “ป่าน้ ายาว - น้ าสวด”  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาสูง ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางจากการท าไร่เลื่อนลอยของราษฎร ท าให้พื้นที่ต้นน้ าล าน้ าคาง ได้รับความ
เสียหายจ านวนมาก   ราษฎรเร่ิมตระหนักถึงความเสียหาย ที่เกิดจากการบุกรุกท าลายป่าท าไร่เลื่อนลอย จึง
ได้เข้าชื่อกัน ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ขอให้มีการจัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรขึ้น เพื่อให้มี
เจ้าหน้าที่มาช่วยแนะน าให้ราษฎร ได้ใช้พื้นที่ท าการเกษตรอย่างเหมาะสม   และเลิกบุกรุกท าลายป่าอีก
ต่อไป   
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วัตถุประสงค์  

1. จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อให้ความรู้แก่ราษฎร ในการท าการเกษตรอย่าง
ถูกหลักวิชาการ โดยใช้พื้นที่อย่างจ ากัด แต่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น พอเลี้ยงตนเองได้และหยุดยั้งการบุกรุกแผ้ว
ถางป่า ขยายพื้นที่ท ากินของราษฎร 
  2. ท าการอนุรักษ์สภาพป่าสงวนแห่งชาติบริเวณ ลุ่มน้ าคาง “ป่าน้ ายาว-น้ าสวด” ซึ่งเป็นลุ่ม
น้ าย่อยของแม่น้ ายมตอนบน ให้กลับคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม 
  3. สร้างงานให้ราษฎร ให้มีอาชีพมีรายได้ เป็นการช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหา
การว่างงานของราษฎรและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

ที่ตั้งโครงการ   
บ้านสบขุ่น หมู่ที่ 7 ต าบลป่าคา และบ้านดอยติ้ว หมู่ 7 ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา จังหวัด

น่าน เน้ือที่โครงการประมาณ   13,974 ไร่ 
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2555 
เป้าหมายพื้นที่ด าเนินการ               1,040 ไร่  
1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า     130 ไร่ 
2) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด      200 ไร่ 
3) ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด     500 ไร่ 
4) สาธิตการท า/การใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ     90 ไร่ 
5) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยใช้ปูนโดโลไมท์     60 ไร่ 

  6) สาธิตการท าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง       60 ไร ่
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4. โครงการพัฒนาบ้านกอก – บ้านจูน (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ ทรงเยี่ยม

ราษฎรบ้านจูนใต้ (หนึ่งในหมู่บ้านบริวารของบ้านกอก) หมู่ 11 ต าบลภูคา อ าเภอปัว ทรงเห็นสภาพความ
เป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้วยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการช่วยเหลือพัฒนาราษฎรบ้านกอก ซึ่งประกอบด้วย บ้านจูนใต้ บ้านจูนเหนือ 
บ้านกอกหลวง และบ้านกอกน้อย โดยเร่ิมกระบวนการพัฒนา ที่มีรากฐานจากความต้องการของราษฎร
อย่างแท้จริงจากภายในหมู่บ้านออกสู่สังคม ภายนอกในลักษณะค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ตามกรอบ
แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าพื้นที่ป่าที่ถูกท าลายมาใช้ประโยชน์ให้เกิดการผลิตสูงสุด โดยจัดท า
เป็นแปลงสาธิตตัวอย่างให้แก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ท าให้เป็นแหล่งพัฒนาการเกษตรด้านก ารผลิต 
การตลาด และให้ขยายผลงานไปยังเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียง  ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาให้มีอาชีพเกษตรตาม
หลักวิชาแผนใหม่ ทดแทนการท าไร่เลื่อยลอย  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ราษฎร
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่มีการตัดไม้ท าลายป่า และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ให้เป็นต้นน้ าล าธาร 

 

วัตถุประสงค ์  
1.  เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ า ซึ่งเป็นแหล่งต้นก าเนิดน้ าปัว ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ าน่าน 

  2.  เพื่อจัดต้ังเป็นแปลง สาธิตเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
  3.  เพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การใช้พื้นที่ดินที่จ ากัดให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการอนุรักษ์
ดินและน้ าที่มีต่อการผลิตการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อผลผลิตเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
  4.  ท าให้เกษตรกรมีความเข้าใจถึงการท าการเกษตรในพื้นที่ที่มีการใช้ระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ า และใช้ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ที่ตั้งโครงการ   
หมู่ที่ 11 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน  ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านจูนใต้  บ้านจูนเหนือ  

บ้านกอกหลวง และบ้านกอกน้อย  เนื้อที่โครงการประมาณ  14,337 ไร่  
 

ผลการด าเนินงานปี 2555 
เป้าหมายพื้นที่ด าเนินการ               1,136 ไร่  
1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า     100 ไร่ 
2) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด      300 ไร่ 
3) ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด     500 ไร่ 
4) สาธิตการท า/การใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ     90 ไร่ 
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5) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยใช้ปูนโดโลไมท์     60 ไร่ 
  6) สาธิตการท าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง       86 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โครงการศูนย์ภูฟา้พัฒนา ตามพระราชด าร ิ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์  บ้านบ่อหลวง อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงพบเห็น
สภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  จึงมีพระราชด าริให้ส านักงาน
โครงการส่วนพระองค์ฯ ด าเนินการช่วยเหลือการพัฒนาในพื้นที่อ าเภอบ่อเกลือ โดยเร่ิมพัฒนาที่โรงเรียน
ประถมศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงขยายไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ด้านการพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่อ าเภอบ่อเกลือ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดท า
โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพ เช่น การจักสานตะกร้า การอนุรักษ์พันธุ์ต๋าว การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร ตลอดจนการจัดท ากองทุนข้าว เป็นต้น ด้วยกระบวนการประสานความร่วมมือ ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน เน้นการสร้างตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและการ
ประเมินผลการพัฒนาเด็กในสถานศึกษาและราษฎรในชุมชนที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น 
  ส าหรับการจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ   จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการที่
เหมาะสม  เพื่อการพัฒนาที่มุ่งหวังผลลัพธ์ของความยั่งยืน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะสมดุลตามธรรมชาติ 
และราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต น าไปสู่ผลการพัฒนาของประเทศในภาพรวม สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงโปรดฯ ให้จัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้น เมื่อคราวเสด็จฯ ทรงเยี่ยม
ราษฎร พื้นที่ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 เพื่อใช้เป็นต้นแบบการ
พัฒนาและการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาไปสู่พื้นที่ และราษฎรในเป้าหมายท้องที่อ าเภอบ่อเกลือ และอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ตามพระราชปณิธานของพระองค์  
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป 
  2. เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง 
  3. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด 
  4. เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  5. เพื่อการศึกษาวิจัย ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ยั่งยืน 
จุดมุ่งหมาย  “คนอยู่ร่วมกับป่า” 
 

ที่ตั้งโครงการ  
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตั้งอยู่เขตพื้นที่บ้านห่างทางหลวง หมู่ที่ 2 และบ้านผาสุข หมู่ที่ 3 ต าบล    

ภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  เนื้อที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ประมาณ 1,812-3-78 ไร่     
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2555 
เป้าหมายพื้นที่ด าเนินการ                  826 ไร่  
1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า     500 ไร่ 
2) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด     300 ไร่ 
3) ส่งเสริมการปรับปรุงดินกรดโดยใช้ปูนโดโลไมท์    16 ไร่ 
4) สาธิตการท า/การใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ   150 ราย 
5) ปรับพื้นที่นาแลกพื้นที่ป่า (นาขัน้บันได)      10 ไร่ 
 
 

 


