1

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงนา้ แป่ ง ตาบลผาทอง อาเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน
ประวัตคิ วามเป็ นมา
คณะกรรมการหมู่บ้านน ้าแป่ ง หมู่ที่ 7 ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้ มีหนังสือที่ พิเศษ/2551
ถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อขอเข้ าร่วมเป็ นพื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เนื่ องจากมีปัญหาประชาชน
หันมาปลูกพืชล้ มลุกโดยเฉพาะข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ ้นเพราะราคาเป็ นเหตุจู งใจ ขายได้ ราคาดีกว่าพืชอื่นซึ่ง
เกษตรกรไม่มีอาชีพอื่นที่มีรายได้ แน่นอนและยัง่ ยืน การเพิ่มพื ้นที่ในการทาการเกษตรทาให้ เกิดการทาลายสิ่งแวดล้ อม
ด้ วยการเผาไร่ ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
และสารเคมีกนั อย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าวจึงขอรับเข้ าร่ วมโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีอาชีพมั่ นคง มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี รวมทังเพื
้ ่อให้ เกิดการอนุรักษ์ และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอันเป็ นการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
ชาวบ้ านนา้ แป่ ง เป็ นชาวไทยภูเ ขาเผ่า
เมี่ยน เดิมตังบ้
้ านเรื อนอยู่ที่บ้านผาหลุก หมู่ที่ 6
ตาบลแสนทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน แต่
เนื่ อ งจากที่ ตั ง้ หมู่ บ้ านเดิ ม อยู่ ห่ า งไกล การ
เดิ น ทางค่ อ นข้ างล าบาก เมื่ อ ปี 2510 จึ ง ได้
อพยพย้ า ยถิ่ น ลงมาตัง้ ถิ่ น ฐานบริ เ วณบ้ า นน า้
แป่ งในปั จจุบนั และเรี ยกชื่อหมู่บ้านตามชื่อของ
ลาห้ วย โดยมีนายฟุควร ตระกูลพิทักษ์ กิจ เป็ นหัวหน้ าชุมชน ในขณะนันเป็
้ นหมู่บ้านบริ วารของบ้ านนา้ ลัก หมู่ที่ 8
ตาบลผาตอ อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ต่อมาเมื่อ ปี 2532 อาเภอท่าวังผา ได้ แบ่งการปกครองจาก 9 ตาบล เป็ น 10
ตาบล โดยแยกตาบลผาทองออกจากตาบลผาตอ และในปี 2534 บ้ านนา้ แป่ งก็ไ ด้ รับการตังให้
้ เป็ นหมู่บ้าน เป็ น
หมูบ่ ้ านที่ 7 ตาบลผาทอง อาเภอผาทอง จังหวัดน่าน จนถึงปั จจุบนั
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สภาพโดยทั่วไป
ขนาดและที่ตงั ้
การพิจารณาพื ้นที่ใช้ พื ้นที่ล่มุ น ้าเป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์พื ้นที่โดยพื ้นที่ล่มุ น ้าย่อยที่ครอบคลุมพื ้นที่
หมู่บ้าน บ้ านน ้าแป่ ง หมู่ที่ 7 ตาบลผาทอง อาเภอท่า
วัง ผา จั ง หวั ด น่ า น คื อ ลุ่ ม น า้ แป่ ง มี พื น้ ที่ 43.21
กิโลเมตร หรื อประมาณ 27,007.58 ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับพื ้นที่ใกล้ เคียงดังนี ้
ทิศเหนือ
ติ ด ต่ อ กั บ บ้ านวั ง
ผาง บ้ า นน า้ ลัก ใต้ ต าบลผาทอง อ าเภอท่ า วัง ผา
จังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้ านห้ วย
ม่วง ตาบลแสนทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับบ้ านวังผาง บ้ านแหนสาม ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับบ้ านดอยติ ้ว ตาบลศรี ภมู ิ อาเภอปง จังหวัดพะเยา
บ้ านน ้าแป่ งอยู่ห่างจากพื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถ ้าเวียงแกประมาณ 39.10 กิโลเมตร การ
แบ่งเขตการปกครองในพื ้นที่ล่มุ น ้าแป่ ง อยู่ในเขต 2 พื ้นที่ 2 ตาบล คือตาบลแสนทอง และตาบลผาทอง อาเภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่านมีพื ้นที่ดงั ตาราง
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
พื ้นที่
ร้ อยละ
ตารางกิโลเมตร
ไร่
ผาทอง
ท่าวังผา
น่าน
29.40
18,375.75 68.04
แสนทอง
ท่าวังผา
น่าน
13.81
8,631.82 31.96
รวม
43.21
27,007.58 100.00
ลักษณะภูมิประเทศ
พื ้นที่ร้อยละ 80 เป็ นภูเขาสลับซับซ้ อน และร้ อยละ 20 เป็ นที่ราบเชิงเขามีพื ้นที่ป่าดิบชื ้น (ป่ าต้ นน ้า)
ประมาณร้ อยละ 60 ของพื ้นที่มีความสูง 400-600 เมตรจาก
ระดับนา้ ทะเลปานกลาง มีแหล่งนา้ ที่สาคัญคือห้ วยนา้ แป่ ง
ซึง่ เป็ นลาห้ วยสาขาของลาน ้ายาว
พื ้นที่ลมุ่ น ้าแป่ ง มีระดับความสูงตังแต่
้ 3001,700 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่มีระดับ
ความสูง 500-600 เมตร คิดเป็ นร้ อยละ 20.93 รองลงมามี
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ระดับความสูง 400-500 เมตร คิดเป็ นร้ อยละ 19.57 และ 600-700 เมตร คิดเป็ นร้ อยละ 12.74 เมตร
ระดับความลาดชันของพื ้นที่ลมุ่ น ้าแป่ ง ส่วนใหญ่ระดับความลาดชันสูงชัน คิดเป็ นร้ อยละ 36.60
รองลงมามีความลาดชันสูงชันมาก คิดเป็ นร้ อยละ 27.94 รองลงมาความลาดชันสูงชันปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ
15.77
ลักษณะดิน
กลุ่ ม ดิ น ในพื น้ ที่ โ ครงการขยายผลโครงการ
หลวงนา้ แป่ ง เป็ นกลุ่ม ดินในชุดที 62 ดินนี ป้ ระกอบด้ วยพื น้ ที่
ภูเ ขา ซึ่ง มี ค วามลาดชัน มากกว่า 35% ดิน ที่ พ บในบริ เ วณ
ดังกล่าวนีม้ ีทงดิ
ั ้ นลึกและดินตื ้น ลักษณะของเนือ้ ดินและความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้ วแต่ชนิดของหินต้ น
กาเนิดในบริเวณนัน้ มักมีเศษหิน ก้ อนหิน หรื อหินพื ้นโผล่ กระจัดกระจาย
การชะล้ างพังทลายของดิน โครงการขยายผลโครงการหลวงนา้ แป่ ง ส่วนมากมีระดับการชะล้ าง
พังทลายของดินน้ อยมาก (ที่สงู ) มีพื ้นที่ 21,082.04 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 78.06 รองลงมาคือระดับรุ นแรงมาก (ที่สูง) มี
พื ้นที่ 33,948.78 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 14.62 ดังตาราง
ตารางการชะล้ างพังทลายของดิน โครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าแป่ ง
การชะล้ าง
พื ้นที่
พังทลายของ
คาอธิบาย
ร้ อยละ
ตารางกิโลเมตร
ไร่
ดิน
น้ อยมาก (ที่สงู )
H1
33.73
21,082.04
78.06
H2

น้ อย (ที่สงู )

2.66

1,665.60

6.17

H3

ปานกลาง (ที่สงู )

0.50

311.15

1.15

H5

รุนแรงมาก (ที่สงู )

6.32

3,948.78

14.62

รวม

43.21

27,007.58

100.00
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็ นแบบเขตร้ อนเฉพาะฤดูกาล โดยได้ รับอิทธิ พลจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ พดั เอาความชุ่มชื ้นเข้ ามาสู่พื ้นที่ ทาให้ มีผล
ตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็ น
ช่ ว ง ฤดู ฝ นแ ล ะไ ด้ รั บ อิ ทธิ พ ลจ า กล ม มร สุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ พัดเอาความหนาวเย็นมาใน
เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน จะได้ รับอิทธิ พลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะทาให้ มีสภาพอากาศร้ อน

แหล่ งนา้ ที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงนา้ แป่ ง
แหล่ งนา้ ธรรมชาติ
พื น้ ที่ ลุ่ม น า้ แป่ ง มี นา้ แป่ งเป็ นนา้ สายหลัก มี ทิศทางการไหลจากทิ ศตะวันตกไปทางทิ ศ
ตะวันออกไหลผ่านบ้ านน ้าแป่ ง แล้ วไหลวกขึ ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนไหลไปราวกับน ้ากิ ซึ่งมีลาห้ วย ลา
น ้าสาขาได้ แก่ นา้ แป่ งน้ อย ห้ วยดู่ และห้ วยไคร้ มีต้นกาเนิด
จากดอยผาจ้ อง ดอยกวาด ทางทิศตะวันตกของพื ้นที่
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ป่ าไม้
พื ้นที่ลุ่มนา้ แป่ ง มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่งชาติเป็ นพืน้ ที่อนุรักษ์ (โซน C)
ทังหมด
้
สภาพป่ ามีความอุดมสมบูรณ์ ควรอนุรักษ์ ไว้ เป็ น
ป่ าต้ นน ้า
พื น้ ที่ ลุ่ม นา้ แป่ ง ส่วนใหญ่ อยู่ใ น
ชัน้ คุณ ภาพลุ่ม นา้ 1A พื น้ ที่ ยัง คงสภาพป่ าสมบูรณ์ ซึ่ง
จ าเป็ นต้ องสงวนไว้ เป็ นพื น้ ที่ ต้ นน า้ ล าธารและเป็ น
ทรัพยากรป่ าไม้ ของประเทศห้ ามมิให้ มีกิจกรรมของมนุษย์
ในพื น้ ที่ ดัง กล่ า วและชัน้ คุณ ภาพลุ่ม น า้ 1 B พื น้ ที่ ยัง คง
สภาพป่ าสมบูรณ์ซึ่งจาเป็ นต้ องสงวนไว้ เป็ นพื ้นที่ต้นน ้าลา
ธารและเป็ นทรัพยากรป่ าไม้ ของประเทศแต่อนุญาตให้ มี
กิจกรรมของมนุษย์ในพื ้นที่ดงั กล่าว
การคมนาคม
ถนนเส้ นทางหลักในเขตหมู่บ้านเป็ นถนนลาดยาง 8.45 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 3.5 กิโลเมตร
สามารถใช้ การได้ ดีในช่วงฤดูแล้ ง ระยะทางห่างจากอาเภอ 20 กิโลเมตร เป็ นถนนลาดยาง 16 กิโลเมตร ลูกรัง 4
กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 1 ชัว่ โมง
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
- ถนนเส้ นทางหลักในเขตหมูบ่ ้ านเป็ นถนนลาดยาง 8.45 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 3.5 กิโลเมตร สามารถ
ใช้ การได้ ดีในช่วงฤดูแล้ ง ระยะทางห่างจากอาเภอ 20 กิโลเมตร เป็ นถนนลาดยาง 16 กิโลเมตร ลูกรัง 4 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 60 นาที
- มีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน มีที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
มีศาลาประชาคม มีสนามเด็กเล่น สนามกีฬาของหมูบ่ ้ าน
- มีสถานที่บริการโทรศัพท์สาธารณะ
- หมูบ่ ้ านมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรื อน ใช้ ถ่าน ฟื นเป็ นเชิงเพลิงในการหุงต้ ม
- มีศนู ย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณะสุข
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร หมูบ่ ้ านน ้าแป่ ง
ชื่อหมู่บ้าน/หย่ อมบ้ าน หมู่ท่ ี
บ้ านน ้าแป่ ง
ผู้นาชุมชน
นายชูศกั ดิ์
นายสิงห์ทอง
นายธีราวัฒน์
นายชาญชัย
นายธีรศักดิ์
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เผ่ า
เผ่าเมี่ยน

ตระกูลวัฒนคีรี
ตระกูลพิทกั ษ์กิจ
ตระกูลพิทกั ษ์กิจ
ตระกูลพิทกั ษ์กิจ
เยี่ยมยุทธการ

จานวน
ครัวเรือน
66

จานวน
ครอบครัว

จานวนประชากร
ชาย หญิง รวม
202
207
409

ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.

การศึกษา
บ้ านน ้าแป่ งมีสดั ส่วนของผู้ที่ไม่ได้ เรี ยนหนังสือร้ อยละ 24.6 ส่วนใหญ่เป็ นผู้สูงอายุ ส่วนผู้ที่ได้ เรี ยน
หนังสือ ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้ น ร้ อยละ 32.6 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้ น ร้ อยละ
23.4 ผู้ที่จบการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 1.1 ซึ่งการส่วนเสริ มให้ ประชากรได้ รับการศึกษาและอ่าน
ออกเขียนได้ ส่งผลดีตอ่ การรับรู้ขา่ วสารที่เป็ นประโยชน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมภายนอก และ
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ตัวเกษตรกรเองและชุมชน
ส่วนแหล่งการเรี ยนรู้และรับรู้ข่าวสารในหมู่บ้านอื่นนอกเหนือจากศูนย์เด็กเล็ก และ โรงเรี ยน ได้ แก่
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เอกสารต่างๆ หอกระจายข่าวเพื่อใช้ กระจายข่าวสารข้ อมูลที่ชาวบ้ านควรรู้ และเรี ยก
ประชุม
การสาธารณสุข
มีศนู ย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณะสุข
การประกอบอาชีพ
ประชาชนบ้ านน ้าแป่ ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ได้ แก่ การปลูกข้ าวนา ข้ าวไร่ ข้ าวโพด ทา
สวนผลไม้ (ลิ ้นจี่) และรับจ้ างทาการเกษตร มีการทานา 1 ครัง้ ต่อปี สามารถผลิตข้ าวเปลือกได้ ไร่ ละ 240 กิโลกรัม มี
โรงสีขนาดเล็กไม่เกิน 20 แรงม้ า 2 แห่ง โดยการปลูกข้ าวเป็ นการปลูกเพื่อบริ โภคภายในครัวเรื อน รายได้ ส่วนใหญ่มา
จากการทาสวนลิ ้นจี่ ประมาณ 30,000 บาท ต่อปี ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ ครัง้ เดียว พืชที่นามาปลูกทดแทนและ
นิยมปลูกกันมากคือข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ มีร้านค้ าภายในหมู่บ้าน 1 แห่ง ผลผลิตทางการเกษตรที่ สาคัญได้ แก่ ข้ าวไร่
ข้ าวโพด ลิ ้นจี่
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รายได้
ครัวเรื อนส่วนใหญ่มีรายได้ ครัวเรื อนละ 40,000 บาทต่อปี
การถือครองที่ดิน
พื ้นที่ลมุ่ น ้าแป่ ง ทังหมดประมาณ
้
27,007.58 ไร่ เป็ นพื ้นที่หมู่บ้านประมาณ 6,500 ไร่ อยู่ในพื ้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติทงหมด
ั้
พื ้นที่สว่ นใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
ใช้ ทาการเกษตรประมาณ 3,500 ไร่ เป็ นพื ้นที่ปลูกป่ าไม้ ยืนต้ นประมาณ 3,000 ไร่ มีการใช้ พื ้นที่คิด
เป็ นร้ อยละ 75-90 ของพื ้นที่เกษตรของหมูบ่ ้ าน
แหล่ งเงินทุน
ได้ แก่ กลุม่ ออมทรัพย์/กลุม่ สหกรณ์เพื่อการเกษตร กองทุนหมูบ่ ้ าน และธนาคาร ธกส.
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
กลุ่มปั กผ้ า มีสามาชิก 25 คน มีทุน 12,000 บาท กลุ่มกองทุนลิ ้นจี่ กลุ่มลูกค้ า ธกส. กลุ่มสหกรณ์
ศุภนิมิต
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตรได้ แก่ ข้ าว, ข้ าวไร่, ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์, ลิ ้นจี่

ปั ญหา อุปสรรค และศักยภาพของโครงการขยายผลโครงการหลวงนา้ แป่ ง
ปั ญหา ความต้ องการและแนวทางการพัฒนา
ด้ านเศรษฐกิจ
ในกิจกรรมการผลิตพืช พืชที่เกษตรกรปลูกได้ แก่ ข้ าวไร่ (ไว้ เพื่อบริโภค) มีการปลูกพืชผักไว้ บริโภคเอง
บ้ าง ส่วนพืชที่ปลูกเพื่อขายหลักๆคือ ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ซงึ่ จะปลูกในที่ดอน บริเวณดอยใกล้ หมูบ่ ้ านและถัดออกไป
การขายข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์สว่ นใหญ่จะขายให้ พ่อค้ าทังเป็
้ นคนในและนอกหมูบ่ ้ านที่มารับซื ้อถึงในไร่
ปั ญหาในการผลิตพืช ข้ าว คือให้ ผลผลิตต่อพื ้นที่น้อยลง เนื่องจากการถูกจากัดพื ้นที่ไม่ให้ เวียนพื ้นที่
เหมือนแต่เดิม ส่วนข้ าวโพดมีปัญหาด้ านราคาตกต่า ปั จจัยการผลิต ปุ๋ย ยา มีราคาสูงขึ ้น และการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ และยา
ปริมาณมากขึ ้นเรื่ อยๆ และยังขาดการอนุรักษ์ ดนิ
ในกิจกรรมการเลี ้ยงสัตว์ได้ แก่ ไก่ หมู และแต่เดิมเคยมีการเลี ้ยงวัว ส่วนใหญ่ไก่ และหมูจะเลี ้ยงเพื่อ
บริโภคในครัวเรื อน ใช้ ประกอบพิธีกรรมและขายให้ คนในหมูบ่ ้ าน ส่วนวัวจะเลี ้ยงปล่อยป่ าและขายให้ พอ่ ค้ าที่มารับซื ้อ
แต่ในระยะหลังมีการทาไร่ข้าวโพดมากขึ ้น วัวที่เลี ้ยงปล่อยมักเข้ าไปทาความเสียหายกับข้ าวโพด และมีการปรับเป็ น
เงินกับเจ้ าของวัว จึงไม่มีคนเลี ้ยงแล้ วเนื่องจากไม่ค้ มุ กับค่าปรับ
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ผู้ปฏิบัตงิ าน
นายวิชยั ปั ตถมสิงหไชย
นายวิชยั ปั ตถมสิงหไชย
นายอาณัติ ธิขวัญ

ผู้อานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าแป่ ง
ผู้จดั การกลุม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าแป่ ง
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าแป่ ง
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แผนที่แสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงนา้ แป่ ง
ตาบลดู่พงษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัดน่ าน

