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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงนา้ แขว่ ง อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่ าน
ประวัตคิ วามเป็ นมา
บ้ านน ้าแขว่ง หมู่ที่ 6 เดิมคือละแวกน ้าแขว่ง และละแวกท่าควาย ได้ แยกหมู่บ้ านมาจากบ้ านน ้าอูน หมู่ที่ 1
บรรพบุรุษได้ เข้ ามาอาศัยอยู่พร้ อมกันบ้ านน ้าอูน ประมาณสมัยกรุ งรัต นโกสินทร์ ตอนต้ นประชากรที่อพยพมาอาศัย
อยู่เป็ นคนไทยเหนือและคนไทยเชื อ้ สายขมุ ปะปน
มาบางส่ว นได้ ย้ า ยถิ่ น ฐานมาจากอ าเภอเชี ย งค า
จังหวัดพะเยา บริ เวณบ้ านน ้าแขว่งมีคนบอกเล่ามา
ว่า มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยป่ าไม้ นานาพันธุ์ แถว
ละแวกท่าควายในอดีตมีควายป่ าจานวนมากลงมา
กินน ้า กินหญ้ าและสัตว์ป่าอื่นๆ อีกหลายชนิดแม้ แต่
คนจะเข้ าไปแถวนัน้ ยังไม่ได้ เพราะเกรงว่าจะได้ รับ
อัน ตรายในแถวนัน้ จึ ง เกิ ด ความสมดุล และอุ ด ม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ตามที่หมู่บ้านนา้ แขว่งและองค์การบริ หารส่วนตาบลเมืองลี อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่านได้ มีหนังสือที่ นน
1017/3188 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน จัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นาโครงการหลวงในพื ้นที่
เพื่ อส่งเสริ ม และพัฒ นาอาชี พให้ กับราษฎร บ้ านนา้ แขว่ง ตามการร้ องขอมาจากประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านทาง
นายอาเภอนาหมื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องจาก
ประชาชนในหมู่บ้านยังมี ความยากจน และประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเป็ นส่วนใหญ่ซงึ่ มีรายได้ น้อย ดังนันจึ
้ งมีความ
จาเป็ นที่ต้องขยายผลกันต่อไปเพื่อแก้ ไขปั ญหาความเป็ นอยู่
ของประชาชนในพืน้ ที่ให้ มี คุณ ภาพชี วิตที่ดีขึน้ และมี ความ
ยัง่ ยืนบนวิถีชีวิตพอเพียง
สถาบันวิ จัยและพัฒ นาพื น้ ที่ สูง จึง มี หน้ า ที่ ส ารวจ
พืน้ ที่ ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่จ ากมูล นิธิ โครงการหลวง พร้ อมทัง้ เจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนตาบลเมืองลี เพื่อทาการ
วิเคราะห์พื ้นที่สารวจปั ญหาและความต้ องการของชุมชนในเบื ้องต้ น
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สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตงั ้
โครงการขยายผลโครงการหลวงนา้ แขว่งตังหมู
้ ่บ้านน ้าแขว่ง ตังอยู
้ ่ห่างจากอาเภอนาหมื่น เป็ น
ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร อยู่ห่างจากเมืองน่านเป็ นระยะทางประมาณ 102 กิโลเมตร มีพื ้นที่ประมาณ 7,538
ไร่ สภาพพืน้ ที่ ทั่วไปของหมู่บ้านนา้ แขว่ง ตัง้ อยู่บนเทื อกเขาสลับซับซ้ อนของเทื อกเขาหลวง-พระบาง ความสูง
ประมาณ 300-1,400 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ยแล้ วพื ้นที่ส่วนใหญ่ ตังอยู
้ ่บนความสูงประมาณ 400500 เมตรเกือบร้ อยละ 20 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
มีอาณาเขตติดต่อพื ้นที่ใกล้ เคียงดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้ านแชตะวัน ตาบลสันทะ อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้ านน ้าอูน ตาบลเมืองลี อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้ านปิ งใน ตาบลปิ งหลวง อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้ านน ้าอูน ตาบลเมืองลี อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ลักษณะภูมิประเทศ
หมู่บ้านน ้าแขว่ง มีสภาพพืน้ ที่เป็ นหุบเขาสลับซับซ้ อน มีความลาดชันสู ง มีบางส่วนเป็ นพืน้ ที่ราบ
จุ ด สู ง สุ ด สู ง ประมาณ 1,342 เมตรจุ ด ต่ า สุ ด
ประมาณ 293 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง
ที่ ตั ง้ หมู่ บ้ านมี ค วามสู ง เฉลี่ ย 350 เมตร จาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง
ลักษณะดิน
พื น้ ที่ โ ครงการขยายผลโครงการ
หลวงบ้ านนา้ แขว่งมีลักษณะดินตื ้นและลึกปะปน
กันไปดินตื ้นจะพบตามพื ้นที่ลาดชัน ส่วนดินลึกพบ
ตามที่ ร าบต่ า และหุ บ เขา ความอุ ด มสมบู ร ณ์
ค่อนข้ างสูงแต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นก็
้ ขึ ้นอยูก่ บั หินต้ นกาเนิดของดิน การทาการเกษตร การอนุรักษ์ ป่าไม้ และ อัตราการพังทลาย
ของดิน

แหล่ งนา้ ที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงนา้ เคิม
แหล่ งนา้ ธรรมชาติ
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านส่วนที่ 3 ลุ่มน ้าย่อยห้ วยห้ านและลุ่มน ้าแหง มีลาห้ วยห้ านและห้ วย
น ้าแขว่งเป็ นทางน ้าหลัก มีน ้าไหลผ่านตลอดทังปี
้ ในช่วงฤดูฝนมีน ้าท่วมในบางจุด พื ้นที่ล่มุ น ้าย่อยห้ วยห้ านตังอยู
้ ่บน
พื ้นที่ชนคุ
ั ้ ณภาพลุ่มน ้า 1A ซึ่งเป็ นบริ เวณพื ้นที่ล่มุ น ้าตอนบน ส่วนในพื ้นที่ต่าลงมาอยู่ในพื ้นที่ล่มุ น ้าชัน้ 2 เป็ นพื ้นที่
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ปลูกข้ าวโพดในลาดไหล่เขา โดยในช่วงติดลาห้ วยตอนล่าง จะเป็ นพื ้นที่ปลูกข้ าวเป็ นลุ่มน ้าชัน้ 4 พื ้นที่ล่มุ น ้าห้ วยห้ าน
อยูร่ ะหว่างพื ้นที่การขยายเขตอุทยานแห่งชาติขนุ สถาน แต่ยงั มีปัญหาขัดแย้ งเรื่ องการใช้ พื ้นที่กบั เกษตรกร
ในพื น้ ที่ บ้ า นน า้ แขว่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นลัก ษณะล าห้ ว ย ที่ มี น า้ ไหลตลอดปี ซึ่ ง สามารถใช้
ประโยชน์ได้ มีการสร้ างฝายกักเก็บน ้าเพื่อเก็บน ้าไว้ ใช้ ในฤดูแล้ ง แหล่งน ้าสาคัญที่ใช้ ในพื ้นที่บ้านน ้าแขว่ง คือ ลาห้ วย
ห้ านและห้ วยน ้าแขว่ง ซึง่ เป็ นลาน ้าสายหลักของหมูบ่ ้ าน
แหล่ งนา้ ที่ก่อสร้ าง
น ้าประปา, ฝายน ้าล้ น, บ่อบาดาล และถังเก็บน ้าฝน
ป่ าไม้
บ้ านน ้าแขว่ง ตัง้ อยู่ในหุบเขาสลับซับซ้ อนอันมีป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ อีกทังพื
้ ้นที่ส่วนใหญ่ยัง
ตังอยู
้ ่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ เนื่องจากบ้ านน ้าแขว่ง ตังอยู
้ ่ห่างไกลการขนส่งไม่สะดวก จึงทาให้
ยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้ ไว้ ได้ เห็นได้ จากพื ้นที่อนุรักษ์ ที่ มีจานวนถึงร้ ายละ 93.17 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์อนั มีคา่ ของประเทศ แต่มีพื ้นที่ทากินบางส่วนทับซ้ อนเขตป่ าอนุรักษ์ ซึ่งจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขต่อไป
การคมนาคม
บ้ า นน า้ แขว่ง ตัง้ อยู่ห่า งจากบ้ า นน า้ อูน ซึ่ง
เป็ นบ้ านหลักเพียง 1 กิโลเมตร มีถนนลาดยางกว้ าง 4 เมตร
ระยะทาง 2 กิโลเมตร ที่เหลือเป็ นทางลูกลังเชื่อมต่ออาเภอนา
หมื่นระยะทางรวม 27 กิโลเมตร
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
การคมนาคมจะเป็ นถนนคอนกรี ตและถนนลาดยาง สะดวก
ในทุกฤดู และมีน ้าอุปโภคบริ โภคตลอดปี มีไฟฟ้าใช้ ทกุ หลังคา
เรื อน โรงเรี ยนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก รวมทังศู
้ นย์การเรี ยนรู้
ชาวไทยภูเขา (ศศช.) ตังอยู
้ ่ที่บ้านน ้าอูน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
บ้ าน
บ้ านน ้าแขว่ง

หมู่ท่ ี
6
รวม

เผ่ า

จานวน
ครัวเรือน
79

จานวน
ครอบครัว
85

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
177
173
350
350
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ผู้นาชุมชน
นายสนัด ธิปงสนิท

ผู้ใหญ่ บ้ านน ้าเขว่ง

การศึกษา
ประชาชนในพื ้นที่บ้านน ้าแขว่งส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี
การสาธารณสุข
ไ ม่ มี สถานี อนามั ย ในหมู่ บ้ านแล ะ
หมูบ่ ้ านใกล้ เคียงมีเพียงอาสาสมัครสาธารณะสุขหมูบ้าน
(อสม.) ประจาหมูบ่ ้ านจานวน 7 คน
การประกอบอาชีพ
ประชาชนบ้ านน ้าแขว่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ได้ แก่ การปลูกข้ าวโพด ทานา ปลูกถัว่
เหลือง มีการเลี ้ยงสัตว์ได้ แก่ วัว ควาย ไก่ หมู และปลา รวมทังมี
้ การปลูกไม้ สกั ปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากนี ้ก็รับ
ราชการและค้ าขาย เป็ นลักษณะเศรษฐกิจแบบพึง่ พาตัวเองหรื อพอเพียงแค่เลี ้ยงตัวเองเป็ นส่วนใหญ่ผลผลิตที่เกิน
ความจาเป็ นของครอบครัวจึงกลายเป็ นสินค้ า
รายได้
รายได้ เฉลี่ยของชาวบ้ านน ้าแขว่ง 45,435 บาท/คน/ปี
การถือครองที่ดนิ
การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
พื ้นที่ในโครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าแขว่งส่วนมากจะเป็ นพื ้นที่ทาการเกษตร การใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ ของหมูบ่ ้ านน ้าแขว่ง เป็ นไปในลักษณะผสมผสานมีการใช้ ที่ดินหลาก หลายรูปแบบ เช่น ทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์ ป่ าไม้
สวนป่ า ที่อยู่อาศัย นาข้ าวและอื่น ๆ ในส่วน
ของรูปแบบการใช้ ที่ดินหลัก ๆ คือ ที่อยู่อาศัย
ทุ่ ง หญ้ า ป่ าไม้ และพื ช ไร่ ส่ ว นพื น้ ที่ เ พื่ อ
กิจ กรรมอื่ นก็ มีน้อยลด หลั่นกันลงไป ดัง จะ
เห็นได้ จากอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ ที่มี
การประกอบอาชี พ การเกษตรดัง นัน้ การใช้
พื ้นที่ส่วนใหญ่นอกจากการที่อยู่อาศัยแล้ วก็
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เป็ นพื ้นที่ เพื่อการเกษตร เลี ้ยงสัตว์และป่ าไม้ เพื่อใช้ ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ โครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าแขว่ง
พื ้นที่
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
ตารางกิโลเมตร
ไร่
นาข้ าว
0.08
51.91
บ่อดิน
0.06
40.37
ป่ าประเภทผลัดใบ
1.54
964.59
พืชไร่
0.42
262.17
พื ้นที่ทงุ่ หญ้ าธรรมชาติ
2.62
1,639.78
ไม้ ผล
1.45
906.32
หมูบ่ ้ าน
4.74
2,960.07
แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น
1.14
713.71
รวม
12.06
7,538.91

ร้ อยละ
0.69
0.54
12.79
3.48
21.75
12.02
39.26
9.47
100.00

แหล่ งเงินทุน
กลุม่ ออมทรัพย์, กองทุนหมูบ่ ้ าน, กองทุน กข.คจ.
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
1 กลุม่ อาชีพสานหมวก
ผลผลิตทางการเกษตร
1 ผลผลิตจากการทานา
2. ผลผลิตจากการทาสวน
3. ผลผลิตจากการทาไร่
4. ผลผลิตจากการสัตว์
5. ผลผลิตจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
แหล่ งท่ องเที่ยว
น ้าตกน ้าแขว่ง ซึ่งอยู่ในอาณาเขตบ้ านนา้ แขว่ง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1,200 เมตร สภาพน ้าตกมี
หลายชันสวยงามมาก
้
เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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ปั ญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้ านนา้ แขว่ ง
ปั ญหา ความต้ องการและแนวทางการพัฒนา
ปั ญหาของชุมชน
1. ปั ญหาการบุกรุ กทาลายป่ าไม้ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการขาดแคลนที่ดินทากิน และความต้ องการ
พื ้นที่ปลูกข้ าวโพดซึ่งกาลังได้ รับความนิยมจากเกษตรกร ทาให้ ปัญหาการบุกรุ กทาลายป่ าทวีความรุ นแรงมากขึน้
โดยเฉพาะในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติ
2. ปั ญ หาการขาดแคลนพื น้ ที่ ทากิ น เนื่ องจากสภาพภูมิ ประเทศของหมู่บ้านมี ลักษณะเป็ นภูเขา
สลับซับซ้ อนพื ้นที่ราบมีน้อย ดังนันพื
้ ้นที่ทางการเกษตรจึงมีน้อยตามไปด้ วย ก่อให้ เกิดปั ญหาการขาดแคลนที่ดินทา
กิน เพราะพื ้นที่หมูบ่ ้ านยังคาบเกี่ยวกับพื ้นที่อนุรักษ์ ขอบเขตพื ้นที่อนุรักษ์กบั พื ้นที่ทากินยังไม่มีแนวแบ่งแยกชัดเจน
3. ปั ญหาความยากจนของประชาชนในพื ้นที่ชาวบ้ านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้
น้ อยผลผลิตหรื อกาไรขึ ้นอยูก่ บั สภาพดินฟ้าอากาศ ประชาชนส่วนใหญ่จงึ มีฐานะยากจน
ความต้ องการของชุมชน
1. การมีอาชีพเกษตรกรรมที่มนั่ คง ยัง่ ยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
2. การอนุรักษ์ ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเพื่อความมัน่ คงของลูกหลานภายภาคหน้ าให้ ยงั่ ยืน
สืบไป

ผู้ปฏิบัตงิ าน
นายวิชยั ปั ตถมสิงหไชย
นายวัฒนชัย ดารงหาญวิทย์
นายดนัย ใจจะดี

ผู้อานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าเคิม
ผู้จดั การกลุม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าแขว่ง
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสนามโครงการขยายแขว่ง
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงนา้ แขว่ ง
อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่ าน

