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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แขว่ง อ าเภอนาหม่ืน จงัหวดัน่าน 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 บ้านน า้แขว่ง หมู่ท่ี 6 เดิมคือละแวกน า้แขว่ง และละแวกท่าควาย ได้แยกหมู่บ้านมาจากบ้านน า้อนู หมู่ท่ี 1 
บรรพบุรุษได้เข้ามาอาศยัอยู่พร้อมกันบ้านน า้อูน ประมาณสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้นประชากรท่ีอพยพมาอาศยั
อยู่เป็นคนไทยเหนือและคนไทยเชือ้สายขมุ ปะปน
มาบางส่วนได้ย้ายถ่ินฐานมาจากอ าเภอเชียงค า 
จงัหวดัพะเยา บริเวณบ้านน า้แขว่งมีคนบอกเล่ามา
ว่า มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้นานาพันธุ์  แถว
ละแวกท่าควายในอดีตมีควายป่าจ านวนมากลงมา
กินน า้ กินหญ้าและสตัว์ป่าอ่ืนๆ อีกหลายชนิดแม้แต่
คนจะเข้าไปแถวนัน้ยงัไม่ได้ เพราะเกรงว่าจะได้รับ
อันตรายในแถวนัน้จึงเกิดความสมดุลและอุดม
สมบรูณ์ตามธรรมชาต ิ
 ตามท่ีหมู่บ้านน า้แขว่งและองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จงัหวดัน่านได้มีหนังสือท่ี นน 
1017/3188 ลงวนัท่ี 16 ตลุาคม 2551 มีความประสงค์ขอรับการสนบัสนนุ จดัตัง้ศนูย์พฒันาโครงการหลวงในพืน้ท่ี
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร บ้านน า้แขว่ง  ตามการร้องขอมาจากประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านทาง
นายอ าเภอนาหม่ืน และผู้ ว่าราชการจงัหวดัน่าน เน่ืองจาก
ประชาชนในหมู่บ้านยงัมีความยากจน และประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเป็นสว่นใหญ่ซึง่มีรายได้น้อย ดงันัน้จึงมีความ
จ าเป็นท่ีต้องขยายผลกันตอ่ไปเพ่ือแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่
ของประชาชนในพืน้ท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้และมีความ
ยัง่ยืนบนวิถีชีวิตพอเพียง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูงจึงมีหน้าท่ีส ารวจ
พืน้ท่ีร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมทัง้เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี เพ่ือท าการ
วิเคราะห์พืน้ท่ีส ารวจปัญหาและความต้องการของชมุชนในเบือ้งต้น 
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สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตัง้ 

 โครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แขว่งตัง้หมู่บ้านน า้แขว่ง ตัง้อยู่ห่างจากอ าเภอนาหม่ืน เป็น
ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร อยู่ห่างจากเมืองน่านเป็นระยะทางประมาณ 102 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีประมาณ 7,538 
ไร่ สภาพพืน้ท่ีทั่วไปของหมู่บ้านน า้แขว่ง  ตัง้อยู่บนเทือกเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาหลวง -พระบาง ความสูง

ประมาณ 300-1,400 เมตรจากระดบัน า้ทะเลปานกลางโดยเฉล่ียแล้วพืน้ท่ีส่วนใหญ่ ตัง้อยู่บนความสงูประมาณ 400-
500 เมตรเกือบร้อยละ 20 ของพืน้ท่ีทัง้หมด มีอาณาเขตตดิตอ่พืน้ท่ีใกล้เคียงดงันี ้
  ทิศเหนือ ตดิตอ่กบับ้านแชตะวนั ต าบลสนัทะ อ าเภอนาหม่ืน จงัหวดันา่น 
  ทิศใต้  ตดิตอ่กบับ้านน า้อนู ต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จงัหวดันา่น 
  ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบับ้านปิงใน ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหม่ืน จงัหวดันา่น 
  ทิศตะวนัตก  ตดิตอ่กบับ้านน า้อนู ต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จงัหวดันา่น 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  หมู่บ้านน า้แขว่ง มีสภาพพืน้ท่ีเป็นหุบเขาสลับซบัซ้อน มีความลาดชนัสูง มีบางส่วนเป็นพืน้ท่ีราบ

จุดสูงสุดสูงประมาณ 1 ,342 เมตรจุดต ่ าสุด
ประมาณ 293 เมตร จากระดบัน า้ทะเลปานกลาง 
ท่ีตัง้หมู่ บ้านมีความสูง เฉ ล่ีย 350 เมตร จาก
ระดบัน า้ทะเลปานกลาง 
 ลักษณะดนิ 
  พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการ
หลวงบ้านน า้แขว่งมีลักษณะดินตืน้และลึกปะปน
กนัไปดินตืน้จะพบตามพืน้ท่ีลาดชนั ส่วนดินลึกพบ
ตามท่ีราบต ่าและหุบเขา ความอุดมสมบูรณ์
คอ่นข้างสงูแตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ก็ขึน้อยูก่บัหินต้นก าเนิดของดิน การท าการเกษตร การอนรัุกษ์ป่าไม้ และ อตัราการพงัทลาย
ของดนิ 
 
 

แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้เคิม 
  แหล่งน า้ธรรมชาต ิ
   ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีลุม่น า้นา่นสว่นท่ี 3 ลุ่มน า้ย่อยห้วยห้านและลุ่มน า้แหง มีล าห้วยห้านและห้วย
น า้แขวง่เป็นทางน า้หลกั มีน า้ไหลผ่านตลอดทัง้ปี ในช่วงฤดฝูนมีน า้ท่วมในบางจดุ พืน้ท่ีลุ่มน า้ย่อยห้วยห้านตัง้อยู่บน

พืน้ท่ีชัน้คณุภาพลุ่มน า้ 1A ซึ่งเป็นบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้ตอนบน ส่วนในพืน้ท่ีต ่าลงมาอยู่ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ชัน้ 2 เป็นพืน้ท่ี
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ปลกูข้าวโพดในลาดไหล่เขา โดยในช่วงติดล าห้วยตอนล่าง จะเป็นพืน้ท่ีปลกูข้าวเป็นลุ่มน า้ชัน้ 4 พืน้ท่ีลุ่มน า้ห้วยห้าน 
อยูร่ะหวา่งพืน้ท่ีการขยายเขตอทุยานแหง่ชาตขินุสถาน แตย่งัมีปัญหาขดัแย้งเร่ืองการใช้พืน้ท่ีกบัเกษตรกร 
   ในพืน้ท่ีบ้านน า้แขว่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะล าห้วย ท่ีมีน า้ไหลตลอดปีซึ่งสามารถใช้
ประโยชน์ได้ มีการสร้างฝายกกัเก็บน า้เพ่ือเก็บน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง แหล่งน า้ส าคญัท่ีใช้ในพืน้ท่ีบ้านน า้แขว่ง  คือ ล าห้วย
ห้านและห้วยน า้แขวง่ ซึง่เป็นล าน า้สายหลกัของหมูบ้่าน 
  แหล่งน า้ที่ก่อสร้าง 
   น า้ประปา, ฝายน า้ล้น, บอ่บาดาล และถงัเก็บน า้ฝน 
  ป่าไม้ 
   บ้านน า้แขว่ง ตัง้อยู่ในหุบเขาสลบัซบัซ้อนอันมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ อีกทัง้พืน้ท่ีส่วนใหญ่ยัง
ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพืน้ท่ีอนุรักษ์ เน่ืองจากบ้านน า้แขว่ง ตัง้อยู่ห่างไกลการขนส่งไม่สะดวก จึงท าให้
ยงัคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ไว้ได้ เห็นได้จากพืน้ท่ีอนุรักษ์ท่ีมีจ านวนถึงร้ายละ 93.17 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
เป็นทรัพยากรธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์อนัมีคา่ของประเทศ  แตมี่พืน้ท่ีท ากินบางสว่นทบัซ้อนเขตป่าอนรัุกษ์  ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขตอ่ไป  
 การคมนาคม 
  บ้านน า้แขว่ง ตัง้อยู่ห่างจากบ้านน า้อูนซึ่ง
เป็นบ้านหลักเพียง 1 กิโลเมตร มีถนนลาดยางกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 2 กิโลเมตร ท่ีเหลือเป็นทางลกูลงัเช่ือมตอ่อ าเภอนา
หม่ืนระยะทางรวม 27 กิโลเมตร 
 โครงสร้างพืน้ฐาน 
การคมนาคมจะเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง สะดวก
ในทกุฤด ูและมีน า้อปุโภคบริโภคตลอดปี มีไฟฟ้าใช้ทกุหลงัคา
เรือน โรงเรียนและศนูย์พฒันาเดก็เล็ก รวมทัง้ศนูย์การเรียนรู้
ชาวไทยภเูขา (ศศช.) ตัง้อยู่ท่ีบ้านน า้อนู 

 
 

สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 ประชากร 

บ้าน หมู่ท่ี เผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 
   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

บ้านน า้แขวง่ 6  79 85 177 173 350 
รวม     350 
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ผู้น าชุมชน 
  นายสนดั  ธิปงสนิท ผู้ใหญ่ บ้านน า้เขวง่ 
 
 การศึกษา 
  ประชาชนในพืน้ท่ีบ้านน า้แขว่งส่วนใหญ่
จบการศกึษาระดบัประถมศกึษาจนถึงระดบัปริญญาตรี 
 การสาธารณสุข 
  ไม่ มี สถา นีอนามัย ในหมู่ บ้ านและ
หมูบ้่านใกล้เคียงมีเพียงอาสาสมคัรสาธารณะสขุหมบู้าน 
(อสม.) ประจ าหมูบ้่านจ านวน 7 คน 
 การประกอบอาชีพ 
  ประชาชนบ้านน า้แขวง่ สว่นใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การปลกูข้าวโพด ท านา ปลกูถัว่
เหลือง มีการเลีย้งสตัว์ได้แก่ ววั ควาย ไก่ หม ู และปลา รวมทัง้มีการปลกูไม้สกั ปลกูพืชผกัสวนครัว นอกจากนีก็้รับ
ราชการและค้าขาย เป็นลกัษณะเศรษฐกิจแบบพึง่พาตวัเองหรือพอเพียงแคเ่ลีย้งตวัเองเป็นสว่นใหญ่ผลผลิตท่ีเกิน
ความจ าเป็นของครอบครัวจึงกลายเป็นสินค้า 
 
 รายได้ 
  รายได้เฉล่ียของชาวบ้านน า้แขวง่ 45,435 บาท/คน/ปี 
 
 การถือครองที่ดนิ 

- 
 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

 พืน้ท่ีในโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แขว่งส่วนมากจะเป็นพืน้ท่ีท าการเกษตร การใช้ประโยชน์
ท่ีดนิของหมูบ้่านน า้แขวง่ เป็นไปในลกัษณะผสมผสานมีการใช้ท่ีดินหลาก หลายรูปแบบ เช่น ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ ป่าไม้ 
สวนป่า ท่ีอยู่อาศยั นาข้าวและอ่ืน ๆ ในส่วน
ของรูปแบบการใช้ท่ีดินหลกั ๆ คือ ท่ีอยู่อาศยั 
ทุ่งหญ้า ป่าไม้  และพืชไร่  ส่วนพืน้ ท่ี เ พ่ือ
กิจกรรมอ่ืนก็มีน้อยลด หลั่นกันลงไป ดงัจะ
เห็นได้จากอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ ท่ีมี
การประกอบอาชีพการเกษตรดังนัน้การใช้
พืน้ท่ีส่วนใหญ่นอกจากการท่ีอยู่อาศยัแล้วก็
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เป็นพืน้ท่ี เพ่ือการเกษตร เลีย้งสตัว์และป่าไม้ เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกนัของคนในชมุชน 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ โครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แขวง่ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
พืน้ท่ี 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร่ 

นาข้าว 0.08 51.91 0.69 
บอ่ดนิ 0.06 40.37 0.54 

ป่าประเภทผลดัใบ 1.54 964.59 12.79 
พืชไร่ 0.42 262.17 3.48 

พืน้ท่ีทุง่หญ้าธรรมชาติ 2.62 1,639.78 21.75 
ไม้ผล 1.45 906.32 12.02 
หมูบ้่าน 4.74 2,960.07 39.26 

แหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้ 1.14 713.71 9.47 
รวม 12.06 7,538.91 100.00 

 
 แหล่งเงนิทุน 

   กลุม่ออมทรัพย์, กองทนุหมูบ้่าน, กองทนุ กข.คจ. 
  การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
   1 กลุม่อาชีพสานหมวก 
  ผลผลิตทางการเกษตร 

  1 ผลผลิตจากการท านา 
  2. ผลผลิตจากการท าสวน 
  3. ผลผลิตจากการท าไร่ 
  4. ผลผลิตจากการสตัว์ 
  5. ผลผลิตจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

 แหล่งท่องเที่ยว 
น า้ตกน า้แขว่ง ซึ่งอยู่ในอาณาเขตบ้านน า้แขว่ง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1,200 เมตร สภาพน า้ตกมี

หลายชัน้สวยงามมาก เหมาะแก่การทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ 
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ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านน า้แขว่ง 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา 

ปัญหาของชุมชน 
  1. ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ ซึ่งสืบเน่ืองมาจากการขาดแคลนท่ีดินท ากิน และความต้องการ
พืน้ท่ีปลูกข้าวโพดซึ่งก าลังได้รับความนิยมจากเกษตรกร ท าให้ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าทวีความรุนแรงมากขึน้ 
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติ 
  2. ปัญหาการขาดแคลนพืน้ท่ีท ากิน เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นภูเขา
สลบัซบัซ้อนพืน้ท่ีราบมีน้อย ดงันัน้พืน้ท่ีทางการเกษตรจึงมีน้อยตามไปด้วย ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนท่ีดินท า
กิน เพราะพืน้ท่ีหมูบ้่านยงัคาบเก่ียวกบัพืน้ท่ีอนรัุกษ์ ขอบเขตพืน้ท่ีอนรัุกษ์กบัพืน้ท่ีท ากินยงัไมมี่แนวแบง่แยกชดัเจน 
  3. ปัญหาความยากจนของประชาชนในพืน้ท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้
น้อยผลผลิตหรือก าไรขึน้อยูก่บัสภาพดนิฟ้าอากาศ ประชาชนสว่นใหญ่จงึมีฐานะยากจน 

ความต้องการของชุมชน 

 1. การมีอาชีพเกษตรกรรมท่ีมัน่คง ยัง่ยืน และคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความมัน่คงของลูกหลานภายภาคหน้าให้ยัง่ยืน

สืบไป 
 

ผู้ปฏบัิตงิาน 
นายวิชยั  ปัตถมสิงหไชย  ผู้อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้เคมิ 
นายวฒันชยั  ด ารงหาญวิทย์ ผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แขวง่ 
นายดนยั  ใจจะดี  เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายแขวง่ 
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แขว่ง 
อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 


