
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม บ้านนาหมัน หมู่ 4 ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน 

 
           จากการส ารวจบ้านนาหมัน ในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ปี พ.ศ. 2557 พบว่า    
มีเกษตรกรทีไ่ด้รับการส่งเสริม จ านวน 23 ราย 27 แปลง แบ่งเป็นการส่งเสริมปลูกไม้ผล คือ ลองกอง มะม่วง 
และเสาวรส เป็นเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกลองกอง พันธุ์ตันหยง จ านวน 7 ราย 8 แปลง         
เป็นเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมกล้าพันธุ์มะม่วงน้ าดอกไม้ จ านวน  4 ราย 4 แปลง และมีเกษตรกรที่ได้รับ
การส่งเสริมการปลูกเสาวรส จ านวน 8 ราย 8 แปลง เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพืชไร่ คือ ข้าวและถั่วเหลือง 
โดยเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง มีจ านวน 4 ราย 4 แปลง มีการส่งเสริมการปลูก  
ถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี จ านวน 8 ราย 8 แปลง ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการ
สนับสนุนกล้าพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์พืช วัสดุทางการเกษตร เช่น ลวด ปุ๋ยและยา ท่อส่งน้ า พลาสติกท าโรงเรือน 
ระบบกระจายน้ า เป็นต้น 
 
ตารางที่ 1 การส่งเสริมงานอาชีพและรายได้บ้านแม่จริม  ปี พ.ศ.2557 
 

ชนิดพืชที่ส่งเสริม จ านวนเกษตรกร จ านวนแปลง 

1. ลองกอง 7 8 

2. ถั่วเหลือง 8 8 

3. ข้าว 4 4 

4. เสาวรส 8 8 

5. สัก 15 17 

6. มะม่วง 4 4 
ที่มา : โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จรมิ เดือนพฤศจิกายน 2557 (เกษตรกร 1 ราย อาจปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิด) 
 
ตารางท่ี 2 รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกลองกอง ปี พ.ศ. 2557  จ านวน 7 ราย 8 แปลง 

รหัสแปลง ชื่อ - นามสกุล รหัสบัตรประชาชน ที่อยู่ จ านวน(ต้น) 

34 นางบัวปาน ธนูสาร 3550200101307 28 20 

124 นายรัตน สมทอง 3550200102311 30 20 

181 นายมานพ นวพงษ์สิริน - 57 20 

198 นายยุทธกร สมทอง 3550200102354 47 50 

215 นายผดุง เมืองหล้า 3550200100980 74 20 

247 นางศรีลา ทองอินทร์ 3530300257252 72 40 

248 นางศรีลา ทองอินทร์ 3530300257252 72 40 



รหัสแปลง ชื่อ - นามสกุล รหัสบัตรประชาชน ที่อยู่ จ านวน(ต้น) 

256 นายประยูน วิทยันต ์ 5550200001082 60 20 
ที่มา : โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จรมิ เดือนพฤศจิกายน 2557  

 
ตารางท่ี 3 รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมถั่วเหลือง ปี พ.ศ. 2557  จ านวน 9 ราย 9 แปลง 

รหัสแปลง ชื่อ - นามสกุล รหัสบัตรประชาชน ที่อยู่ จ านวน(เมล็ด) 

48 นายสมัคร ทะมา  3550200101021 25 30 

72 นายยุทธกร สมทอง 3550200102354 47 80 

159 นายฉลาด กันชนะ 3550200093401 78 70 

216 นายสนอง กันชนะ 3550200099809 1 30 

236 นายแสง เทพพงษ ์ 3550200188549 87 70 

246 นางพัทธิญา เมืองหล้า 3550200104802 0 80 

272 นายเร็ว เทพอินทร ์ 3550200100491 16 80 

285 นางทอง กันไชย 3551100062327 17 50 
ที่มา: โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม เดือนพฤศจิกายน 2557  
 
ตารางท่ี 4 รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 4 ราย 4 แปลง 

รหัสแปลง ชื่อ - นามสกุล รหัสบัตรประชาชน ที่อยู่ จ านวน(กก.) 

46 นายรัตน์ สมทอง 3550200102311 30 25 

153 นายสม อ่ินมะโน 3550200100301 63 25 

197 นายสนอง กันชนะ 3550200099809 1 25 

236 นายแสง เทพพงษ ์ 3550200188549 87 25 
ที่มา : โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จรมิ เดือนพฤศจิกายน 2557  

 

     
ภาพที่ 1  ตัวอย่างแปลงเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเมล็ดพนัธุข์้าว บ้านนาหมัน หมู่ 4 ต.แม่จริม อ.แม่จริม  จ.น่าน



ตารางท่ี 5 รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกเสาวรส ปี พ.ศ. 2557  จ านวน 8 ราย 8 แปลง 

รหัสแปลง ชื่อ - นามสกุล รหัสบัตรประชาชน ที่อยู่ พืชที่ส่งเสริม จ านวน(ต้น) 

34 นางบัวปาน ธนูสาร 3550200101307 28 เสาวรส 100 

81 นายเชียร วงค์พุทธค า 2550200001027 2 เสาวรส 100 

121 นางดา มะนิลทิพย ์ 3550200100483 15 เสาวรส 100 

123 นายเจรญิ วงพุฒค า 3550200105418 61 เสาวรส 100 

138 นายคิด สรุิยา  3550200102451 71 เสาวรส 100 

164 นายบุญชุม วงเรียบ 3550200018507 33 เสาวรส 100 

235 นางดวงเดือน เมืองหล้า 3550200101102 74 เสาวรส 100 

244 นายผาย ทองอินทร ์ 3550200100815 22 เสาวรส 100 
ที่มา : โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จรมิ เดือนพฤศจิกายน 2557 

ภาพที่ 2  ตัวอย่างแปลงเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกเสาวรส บ้านนาหมัน หมู่ 4 ต.แม่จริม อ.แม่จริม  จ.น่าน



ตารางท่ี 6 รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมมะม่วง ปี พ.ศ. 2557  จ านวน 4 ราย 4 แปลง 

รหัสแปลง ชื่อ - นามสกุล รหัสบัตรประชาชน ที่อยู่ จ านวน(ต้น) 

81 นายเชียร วงค์พุทธค า 2550200001027 2 200 

100 นายบัญญตัิ สะมา  3550200102672 65 100 

121 นางดา มะนิลทิพย ์ 3550200100483 15 100 

123 นายเจรญิ วงพุฒค า 3550200105418 61 100 
ที่มา : โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จรมิ เดือนพฤศจิกายน 2557  
 
   
 
   
 

ภาพที่ 2  แปลงเกษตรกรที่ได้รบัการส่งเสริม บ้านนาหมัน หมู่ 4 ต าบลแมจ่ริม อ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน



  

ภาพที่ 4 แผนที่ต าแหน่งแปลงส่งเสริม บ้านแม่จริม ม.4 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 


