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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แป่ง ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 คณะกรรมการหมู่บ้านน า้แป่ง หมู่ท่ี 7 ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ได้มีหนงัสือท่ี พิเศษ/2551 
ถึงประธานมลูนิธิโครงการหลวงเพื่อขอเข้าร่วมเป็นพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง เน่ืองจากมีปัญหาประชาชน
หนัมาปลูกพืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดเลีย้งสัตว์เพิ่มมากขึน้เพราะราคาเป็นเหตจุูงใจ ขายได้ราคาดีกว่าพืชอ่ืนซึ่ง
เกษตรกรไมมี่อาชีพอ่ืนท่ีมีรายได้แนน่อนและยัง่ยืน การเพิ่มพืน้ท่ีในการท าการเกษตรท าให้เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อม
ด้วยการเผาไร่ ใช้ปุ๋ ยเคมี และสารเคมีกนัอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวจึงขอรับเข้าร่วมโครงการขยายผลโครงการหลวง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพมั่นคง มีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี รวมทัง้เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการ
พฒันาท่ียัง่ยืนตอ่ไป 
 ชาวบ้านน า้แป่ง เป็นชาวไทยภูเขาเผ่า
เม่ียน เดิมตัง้บ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านผาหลุก หมู่ท่ี 6 
ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวดัน่าน แต่
เ น่ืองจากท่ีตัง้หมู่ บ้านเดิมอยู่ห่างไกล การ
เดินทางค่อนข้างล าบาก เ ม่ือปี 2510 จึงได้
อพยพย้ายถ่ินลงมาตัง้ ถ่ินฐานบริเวณบ้านน า้
แป่งในปัจจุบนัและเรียกช่ือหมู่บ้านตามช่ือของ
ล าห้วย โดยมีนายฟุควร ตระกูลพิทักษ์กิจ เป็นหัวหน้าชุมชน ในขณะนัน้เป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านน า้ลัก หมู่ท่ี 8 
ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ตอ่มาเม่ือปี 2532 อ าเภอท่าวงัผา ได้แบง่การปกครองจาก 9 ต าบล เป็น 10 
ต าบล โดยแยกต าบลผาทองออกจากต าบลผาตอ และในปี 2534 บ้านน า้แป่งก็ได้รับการตัง้ให้เป็นหมู่บ้าน เป็น
หมูบ้่านท่ี 7 ต าบลผาทอง อ าเภอผาทอง จงัหวดันา่น จนถึงปัจจบุนั 
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สภาพโดยทั่วไป 
 ขนาดและที่ตัง้ 

การพิจารณาพืน้ท่ีใช้พืน้ท่ีลุ่มน า้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์พืน้ท่ีโดยพืน้ท่ีลุ่มน า้ย่อยท่ีครอบคลุมพืน้ท่ี
หมู่บ้าน บ้านน า้แป่ง หมู่ท่ี 7 ต าบลผาทอง อ าเภอท่า
วังผา จังหวัดน่าน คือลุ่มน า้แป่ง มีพืน้ ท่ี  43.21 
กิโลเมตร หรือประมาณ 27,007.58 ไร่ มีอาณาเขต
ตดิตอ่กบัพืน้ท่ีใกล้เคียงดงันี ้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านวัง
ผาง บ้านน า้ลักใต้ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา 
จงัหวดันา่น 

ทิศใต้  ติดต่อกับบ้านห้วย
มว่ง ต าบลแสนทอง อ าเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น 

ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบับ้านวงัผาง บ้านแหนสาม ต าบลผาทอง อ าเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น 
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบับ้านดอยติว้ ต าบลศรีภมูิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
บ้านน า้แป่งอยู่ห่างจากพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงถ า้เวียงแกประมาณ 39.10 กิโลเมตร การ

แบง่เขตการปกครองในพืน้ท่ีลุ่มน า้แป่ง อยู่ในเขต 2 พืน้ท่ี 2 ต าบล คือต าบลแสนทอง และต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงั
ผา จงัหวดันา่นมีพืน้ท่ีดงัตาราง 

ต าบล อ าเภอ จงัหวดั พืน้ท่ี ร้อยละ 

   ตารางกิโลเมตร ไร่  
ผาทอง ทา่วงัผา นา่น 29.40 18,375.75 68.04 
แสนทอง ทา่วงัผา นา่น 13.81 8,631.82 31.96 

รวม 43.21 27,007.58 100.00 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

  พืน้ท่ีร้อยละ 80 เป็นภูเขาสลบัซบัซ้อน และร้อยละ 20 เป็นท่ีราบเชิงเขามีพืน้ท่ีป่าดิบชืน้ (ป่าต้นน า้) 
ประมาณร้อยละ 60 ของพืน้ท่ีมีความสูง 400-600 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเลปานกลาง มีแหล่งน า้ท่ีส าคญัคือห้วยน า้แป่ง 
ซึง่เป็นล าห้วยสาขาของล าน า้ยาว 
  พืน้ท่ีลุม่น า้แป่ง มีระดบัความสงูตัง้แต ่300-
1,700 เมตรจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง สว่นใหญ่มีระดบั
ความสงู 500-600 เมตร คิดเป็นร้อยละ 20.93 รองลงมามี
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ระดบัความสงู 400-500 เมตร คิดเป็นร้อยละ 19.57 และ 600-700 เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.74 เมตร 
  ระดบัความลาดชนัของพืน้ท่ีลุม่น า้แป่ง สว่นใหญ่ระดบัความลาดชนัสงูชนั คิดเป็นร้อยละ 36.60 
รองลงมามีความลาดชนัสงูชนัมาก คดิเป็นร้อยละ 27.94 รองลงมาความลาดชนัสงูชนัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
15.77  

ลักษณะดนิ 

กลุ่มดินในพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการ
หลวงน า้แป่ง เป็นกลุ่มดินในชุดที 62 ดินนีป้ระกอบด้วยพืน้ท่ี

ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35% ดินท่ีพบในบริเวณ
ดงักล่าวนีมี้ทัง้ดินลึกและดินตืน้ ลักษณะของเนือ้ดินและความ
อดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาตแิตกตา่งกนัไปแล้วแตช่นิดของหินต้น
ก าเนิดในบริเวณนัน้ มกัมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพืน้โผล ่กระจดักระจาย 

การชะล้างพงัทลายของดิน โครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แป่ง ส่วนมากมีระดบัการชะล้าง
พงัทลายของดินน้อยมาก (ท่ีสงู) มีพืน้ท่ี 21,082.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.06 รองลงมาคือระดบัรุนแรงมาก (ท่ีสูง) มี

พืน้ท่ี 33,948.78 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 14.62 ดงัตาราง 
ตารางการชะล้างพงัทลายของดนิ โครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แป่ง 
การชะล้าง
พงัทลายของ

ดนิ 
ค าอธิบาย 

พืน้ท่ี 
ร้อยละ 

ตารางกิโลเมตร ไร่ 

H1 น้อยมาก (ท่ีสงู) 33.73 21,082.04 78.06 

H2 น้อย (ท่ีสงู) 2.66 1,665.60 6.17 

H3 ปานกลาง (ท่ีสงู) 0.50 311.15 1.15 

H5 รุนแรงมาก (ท่ีสงู) 6.32 3,948.78 14.62 

รวม 43.21 27,007.58 100.00 
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 ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนเฉพาะฤดูกาล โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พดัเอาความชุ่มชืน้เข้ามาสู่พืน้ท่ี ท าให้มีผล
ตกชกุในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน ซึ่งเป็น
ช่ ว ง ฤดูฝนและ ไ ด้ รับ อิท ธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พดัเอาความหนาวเย็นมาใน
เดือนตลุาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน จะได้รับอิทธิพลจากลม
มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้จะท าให้มีสภาพอากาศร้อน 

 
 
 
 
 
 

  แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แป่ง 
   แหล่งน า้ธรรมชาติ 

  พืน้ท่ีลุ่มน า้แป่ง มีน า้แป่งเป็นน า้สายหลัก มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวนัออกไหลผา่นบ้านน า้แป่ง แล้วไหลวกขึน้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ก่อนไหลไปราวกบัน า้กิ ซึ่งมีล าห้วย ล า
น า้สาขาได้แก่ น า้แป่งน้อย ห้วยดู่ และห้วยไคร้ มีต้นก าเนิด
จากดอยผาจ้อง ดอยกวาด ทางทิศตะวนัตกของพืน้ท่ี 
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  ป่าไม้ 
   พืน้ท่ีลุ่มน า้แป่ง มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นพืน้ท่ีอนุรักษ์ (โซน C) 
ทัง้หมด สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ควรอนุรักษ์ไว้เป็น
ป่าต้นน า้ 

  พืน้ท่ีลุ่มน า้แป่ง ส่วนใหญ่อยู่ใน

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1A พืน้ท่ียังคงสภาพป่าสมบูรณ์ซึ่ง
จ า เ ป็นต้องสงวนไ ว้ เ ป็นพื น้ ท่ี ต้นน า้ล าธารและเป็น
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์

ในพืน้ท่ีดังกล่าวและชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1 B พืน้ท่ียังคง
สภาพป่าสมบูรณ์ซึ่งจ าเป็นต้องสงวนไว้เป็นพืน้ท่ีต้นน า้ล า
ธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศแต่อนุญาตให้มี
กิจกรรมของมนษุย์ในพืน้ท่ีดงักลา่ว 
 
  การคมนาคม 

  ถนนเส้นทางหลกัในเขตหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง 8.45 กิโลเมตร ถนนลกูรัง 3.5 กิโลเมตร 
สามารถใช้การได้ดีในช่วงฤดูแล้ง ระยะทางห่างจากอ าเภอ 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 16 กิโลเมตร ลูกรัง 4 
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทาง 1 ชัว่โมง 

 
 โครงสร้างพืน้ฐาน 
  - ถนนเส้นทางหลกัในเขตหมูบ้่านเป็นถนนลาดยาง 8.45 กิโลเมตร ถนนลกูรัง 3.5 กิโลเมตร สามารถ
ใช้การได้ดีในช่วงฤดแูล้ง ระยะทางห่างจากอ าเภอ 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 16 กิโลเมตร ลกูรัง 4 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดนิทาง 60 นาที  
  - มีศนูย์พฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียน มีท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
มีศาลาประชาคม มีสนามเดก็เลน่ สนามกีฬาของหมูบ้่าน  
  - มีสถานท่ีบริการโทรศพัท์สาธารณะ  
  - หมูบ้่านมีไฟฟ้าใช้ครบทกุครัวเรือน ใช้ถ่าน ฟืนเป็นเชิงเพลิงในการหงุต้ม  
  - มีศนูย์สาธารณะสขุมลูฐานชมุชนและอาสาสมคัรสาธารณะสขุ 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 
สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 ประชากร หมูบ้่านน า้แป่ง 

ช่ือหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน หมู่ท่ี เผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 
   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

บ้านน า้แป่ง 7 เผา่เม่ียน 66  202 207 409 
        

 ผู้น าชุมชน 
  นายชศูกัดิ์ ตระกลูวฒันคีรี  ผู้ใหญ่บ้าน 
  นายสิงห์ทอง ตระกลูพิทกัษ์กิจ  ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน 
  นายธีราวฒัน์ ตระกลูพิทกัษ์กิจ  ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน 
  นายชาญชยั ตระกลูพิทกัษ์กิจ  สมาชิก อบต. 
  นายธีรศกัดิ์ เย่ียมยทุธการ  สมาชิก อบต. 
  
 การศึกษา 

บ้านน า้แป่งมีสดัส่วนของผู้ ท่ีไม่ได้เรียนหนงัสือร้อยละ 24.6 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนผู้ ท่ีได้เรียน
หนงัสือ สว่นใหญ่ส าเร็จการศกึษาระดบัประถมศกึษาตอนต้น ร้อยละ 32.6  รองลงมาคือมธัยมศกึษาตอนต้น ร้อยละ 
23.4  ผู้ ท่ีจบการศกึษาสงูสดุ คือ ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 1.1 ซึ่งการส่วนเสริมให้ประชากรได้รับการศกึษาและอ่าน
ออกเขียนได้ สง่ผลดีตอ่การรับรู้ขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์และทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สงัคมภายนอก และ
สง่ผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ตวัเกษตรกรเองและชมุชน 

ส่วนแหล่งการเรียนรู้และรับรู้ข่าวสารในหมู่บ้านอ่ืนนอกเหนือจากศนูย์เด็กเล็ก และ โรงเรียน  ได้แก่ 
โทรทศัน์  วิทยุ หนงัสือพิมพ์  เอกสารต่างๆ  หอกระจายข่าวเพ่ือใช้กระจายข่าวสารข้อมูลท่ีชาวบ้านควรรู้และเรียก
ประชมุ  
 

 การสาธารณสุข 
 มีศนูย์สาธารณะสขุมลูฐานชมุชนและอาสาสมคัรสาธารณะสขุ 
 

 การประกอบอาชีพ 
  ประชาชนบ้านน า้แป่ง สว่นใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การปลกูข้าวนา ข้าวไร่ ข้าวโพด ท า
สวนผลไม้ (ลิน้จ่ี) และรับจ้างท าการเกษตร มีการท านา 1 ครัง้ตอ่ปี สามารถผลิตข้าวเปลือกได้ไร่ละ 240 กิโลกรัม มี
โรงสีขนาดเล็กไมเ่กิน 20 แรงม้า  2 แหง่ โดยการปลกูข้าวเป็นการปลกูเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน รายได้ส่วนใหญ่มา
จากการท าสวนลิน้จ่ี ประมาณ 30,000 บาท ต่อปี ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ครัง้เดียว พืชท่ีน ามาปลูกทดแทนและ
นิยมปลกูกนัมากคือข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มีร้านค้าภายในหมู่บ้าน 1 แห่ง  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัได้แก่  ข้าวไร่ 
ข้าวโพด ลิน้จ่ี  
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 รายได้ 
  ครัวเรือนสว่นใหญ่มีรายได้ครัวเรือนละ 40,000 บาทตอ่ปี 
 การถือครองท่ีดิน 

 พืน้ท่ีลุม่น า้แป่ง ทัง้หมดประมาณ 27,007.58 ไร่ เป็นพืน้ท่ีหมู่บ้านประมาณ 6,500 ไร่ อยู่ในพืน้ท่ีป่า
สงวนแหง่ชาตทิัง้หมด พืน้ท่ีสว่นใหญ่ไมมี่เอกสารสิทธ์ิ  
 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

 ใช้ท าการเกษตรประมาณ 3,500 ไร่ เป็นพืน้ท่ีปลูกป่าไม้ยืนต้นประมาณ 3,000 ไร่ มีการใช้พืน้ท่ีคิด
เป็นร้อยละ 75-90 ของพืน้ท่ีเกษตรของหมูบ้่าน 

แหล่งเงนิทุน 
 ได้แก่ กลุม่ออมทรัพย์/กลุม่สหกรณ์เพ่ือการเกษตร กองทนุหมูบ้่าน และธนาคาร ธกส. 

 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
 กลุ่มปักผ้า มีสามาชิก 25 คน มีทุน 12,000 บาท กลุ่มกองทุนลิน้จ่ี กลุ่มลูกค้า ธกส. กลุ่มสหกรณ์ 

ศภุนิมิต 
 ผลผลิตทางการเกษตร 
   ผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ ข้าว, ข้าวไร่, ข้าวโพดเลีย้งสตัว์, ลิน้จ่ี 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แป่ง 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  ในกิจกรรมการผลิตพืช พืชท่ีเกษตรกรปลกูได้แก่ ข้าวไร่(ไว้เพ่ือบริโภค) มีการปลกูพืชผกัไว้บริโภคเอง
บ้าง สว่นพืชท่ีปลกูเพ่ือขายหลกัๆคือ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ซึง่จะปลกูในท่ีดอน บริเวณดอยใกล้หมูบ้่านและถดัออกไป  
การขายข้าวโพดเลีย้งสตัว์สว่นใหญ่จะขายให้พ่อค้าทัง้เป็นคนในและนอกหมูบ้่านท่ีมารับซือ้ถึงในไร่  

ปัญหาในการผลิตพืช ข้าว คือให้ผลผลิตตอ่พืน้ท่ีน้อยลง เน่ืองจากการถกูจ ากดัพืน้ท่ีไม่ให้เวียนพืน้ท่ี
เหมือนแตเ่ดมิ ส่วนข้าวโพดมีปัญหาด้านราคาตกต ่า  ปัจจยัการผลิต ปุ๋ ย ยา มีราคาสงูขึน้ และการใช้ปุ๋ ยเคมีและยา
ปริมาณมากขึน้เร่ือยๆ และยงัขาดการอนรัุกษ์ดนิ  

ในกิจกรรมการเลีย้งสตัว์ได้แก่ ไก่ หม ูและแตเ่ดมิเคยมีการเลีย้งววั สว่นใหญ่ไก่ และหมจูะเลีย้งเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน ใช้ประกอบพิธีกรรมและขายให้คนในหมูบ้่าน สว่นววัจะเลีย้งปลอ่ยป่าและขายให้พอ่ค้าท่ีมารับซือ้ 
แตใ่นระยะหลงัมีการท าไร่ข้าวโพดมากขึน้ ววัท่ีเลีย้งปลอ่ยมกัเข้าไปท าความเสียหายกบัข้าวโพด และมีการปรับเป็น
เงินกบัเจ้าของววั จงึไมมี่คนเลีย้งแล้วเน่ืองจากไม่คุ้มกบัคา่ปรับ 
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 ผู้ปฏบิัตงิาน 
 

นายวิชยั  ปัตถมสิงหไชย  ผู้อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แป่ง 
นายวิชยั  ปัตถมสิงหไชย  ผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แป่ง 

 นายอาณตัิ  ธิขวญั  เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แป่ง 
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แผนท่ีแสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้แป่ง 
ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันตสุิข จังหวัดน่าน 

 


