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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง อาเภอปั ว จังหวัดน่ าน
ประวัตคิ วามเป็ นมา
บ้ านปางยางมีชื่อเดิมของหมู่บ้านคือ บ้ านบ่อพริ ก ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณสันเขาติ ดกับลาห้ วยต้ นกู้ทางทิศตะวันตก
ซึง่ อยูอ่ าศัยที่บ้านบ่อพริกประมาณ 15 ปี และจานวนหลังคาเรื อนในตอนนัน้ มี 7 หลังคาเรื อน จากนันจึ
้ งย้ ายจากบ้ าน
บ่อพริ กมาอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งห่างจากที่เดิมทาง
ทิศตะวันตกประมาณ 1,500 เมตร เพราะ
ใกล้ แหล่งน ้า การคมนาคมสะดวก สามารถ
ทามาหากิ นได้ ง่ าย ซึ่ง ชาวบ้ านได้ ตงชื
ั ้ ่ อว่า
หมู่บ้านปางยาง เพราะในอดีตชาวบ้ านมัก
เดินทางสัญ จรและเข้ ามาพักแรมบริ เ วณนี ้
ตลอด ซึ่งสมัยก่อนเรี ยกว่า “ปาง” และพื ้นที่
เหล่ า นี ม้ ี ต้ นยางขึ น้ เป็ นจ านวนมาก จึ ง
เรี ย กว่า บ้ า นปางยาง ประชาชนส่ว นใหญ่
เดิมเป็ นชาวเขาเผ่าลัวะ ใช้ ภาษาลัวะในการ
สื่อสาร ไม่มีภาษาเขียน แต่ในปั จจุบนั ชาวบ้ านไม่ยอมรับว่าตนเองเป็ นเผ่าลัวะโดยเรี ยกตัวเองว่าเผ่าถิ่ น คงเหลือแต่
ผู้สูงอายุบางคนเท่านันที
้ ่ยอมรับ ประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ และนับถือภูตผี เจ้ าป่ าเจ้ าเขา นางไม้ และ
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเช่น พิธีสขู่ วัญข้ าว พิธีทาบุญข้ าวใหม่หรื อเรี ยกว่า พิธีแฮ็ป ปั จจุบนั ใช้ ภาษาท้ องถิ่นใน
กา รสื่ อ สา ร โ ดย มี ลั ก ษ ณะ ขอ ง ภ า ษ าแ ล ะ
วัฒนธรรมคล้ ายคนเมืองเป็ นส่วนใหญ่
หมู่บ้านขุนกูน หมู่ที่ 2 ตาบลภูคา อาเภอ
ปั ว จังหวัดน่าน ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของบ้ าน
ปางยาง ห่างออกไป 4 กิ โลเมตร มี 33 หลังคา
เรื อน 43 ครอบครัว จานวนประชากร 196 คน เป็ น
ชนเผ่าลัวะ มีภาษาพูดประจาเผ่า ไม่มีภาษาเขียน
ประกอบอาชีพโดยการปลูกพื ช ได้ แก่ปลูกข้ าวไร่
ข้ าวโพด ไม้ ผล ได้ แก่ ลิน้ จี่ ลาไย ส้ มโอ และขนุน
การเลี ย้ งสัตว์ ไ ด้ แก่ ไก่ สุกร และโค มี ประมาณ 200 ตัว โดยมี รายได้ จากการขยายโคปี ละ 1 ตัว ตัวละ 10,00012,000 บาท
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ผู้ว่าราชการจัง หวัดน่าน (นายปริ ญญา ปานทอง) ได้ มีหนังสื อถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง เรื่ อง
ขอรับการสนับสนุนให้ หมู่บ้านปางยางอยู่ในความสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวง โดยขอรับการสนับสนุนด้ าน
วิชาการและการตลาด (หนังสือที่ นน.0005/20111 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549)
สภาพโดยทั่วไป
ขนาดและที่ตงั ้
พื ้นที่รับผิดชอบโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง ครอบคลุมพื ้นที่ 2 หมู่บ้าน ได้ แก่บ้านปางยาง
หมูท่ ี่ 1 และบ้ านขุนกูน หมูท่ ี่ 2 หมูบ่ ้ านปางยางตังอยู
้ ห่ มูท่ ี่ 1 ตาบลภูคา อาเภอปั ว จังหวัดน่าน มีพื ้นที่ 2,300 ไร่ พื ้นที่
ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
ทิศเหนือและทิศตะวันออก
ติดต่อกับตาบลภูคา อาเภอปั ว จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลศิลาแลง ตาบลศิลาเพชร อาเภอปั ว จังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลอวน อาเภอปั ว จังหวัดน่าน
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื น้ ที่ เ ป็ นภูเ ขาสูง ชัน ไหล่เ ขา
วางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ด้ านเหนือ
เป็ นหุบ เขาของห้ วยน า้ คูน โดยไหลไปทางทิ ศ
ตะวัน ตกซึ่ง เป็ นที่ ตัง้ ของอ าเภอปั ว ด้ า นใต้ เ ป็ น
แนวสัน เขาของดอยจอมห้ า ง มี ร ะดับ ความสูง
เฉลี่ย 1,000 เมตรจากระดับน ้าทะเล
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ลักษณะดิน
บริ เวณที่ตงหมู
ั ้ ่บ้านตังอยู
้ ่บริ เวณที่มีโครงสร้ างทางธรณีวิทยาเป็ นหิ นแกรนิตมีอายุอยู่ในยุคคาร์ บอนิ
เฟอรัสและจากแผนที่แสดงศักยภาพของดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือของประเทศโดยกองสารวจที่ดิน กรมพัฒนาดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2525 พบว่าดิน
มีลกั ษณะเป็ นดินร่ วนปนทราย และดินเหนียวปน
ทราย ชันดิ
้ นตื ้นถึงลึก มีการระบายน ้าได้ ดีถึงดีมาก
มีสีน ้าตาลแดง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดินหลัก หรื ออยู่ใน
อนุกรมวิธ าน ซึ่ง มี ต้ นก าเนิ ด จากหิน แกรนิ ต ,หิ น
ไนส์ และหินควอตซ์ ลักษณะดินชนิดนี จ้ ะพบใน
พื ้นที่ลาดชัน เช่น บริ เวณเนินเขาหรื อเทือกเขา ซึ่ง
ลักษณะดินเช่นนี ้ไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ ในการ
เพาะปลูก พื ช เกษตรแล้ ว จะท าให้ ไ ม่ ค้ ุ มกับ การ
ลงทุน และจะเกิ ดผลเสี ยหายต่อสภาพแวดล้ อม
ลักษณะหินเป็ นพวกหินทรายและหินปูน ชุดดินเป็ นดินชุด 62 เป็ นดินกรวดลูกรัง การพังทลายของดินสูง ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่า
ลักษณะภูมิอากาศ
บ้ านปางยางมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูหนาวเริ่ มตังแต่
้ เดือนตุลาคมกุมภาพันธ์ ส่วนฤดูร้อนเป็ นช่วงสันๆ
้ คือเดือนมีนาคม-เมษายน แต่อากาศที่บ้านปางยางจะเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ย
15-27 องศาเซลเซียส
บ้ านปางยางมีพืน้ ที่สูงจากระดับนา้ ทะเลเฉลี่ยประมาณ 700-1,000 เมตร ในพืน้ ที่มีพลับป่ าพันธุ์พืน้ เมือง
(กล้ ว ยฤาษี ) ภาษาท้ อ งถิ่ น เรี ย ก สาก
ครก เจริ ญเติบโตดี สมควรที่จะนาพลับ
มาปลูก โดย 1. เปลี่ยนยอดพันธุ์บนต้ น
ตอพื ้นเมือง 2. นาต้ นตอพันธุ์เต้ าซื่อมา
ปลูกพร้ อมกับเปลี่ยนยอด นอกจากนัน้
บ้ านปางยางยั ง มี น า้ มี บ่ อ เลี ย้ งปลา
หมู่บ้ า นและมี บ่อ เลี ย้ งปลาขนาดเล็ ก
จ านวน 25 ครั ว เรื อน 64 บ่ อ เฉลี่ ย
ประมาณ 1-2 บ่อต่อครัวเรื อนสมควรที่
จะส่งเสริมการเลี ้ยงปลาด้ วย
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แหล่ งนา้ ที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง
แหล่ งนา้ ธรรมชาติ
ประชาชนใช้ น ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค จากห้ วยท่าหลวง ห้ วยแปลงโค้ ง และห้ วย
น ้าแปลง ซึง่ น ้าเพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอกับ
ความต้ องการ ส่วนน ้าเพื่ออุปโภคบริโภค มีระบบ
ประปาภูเขาใช้ แต่ไม่ได้ มาตรฐาน ไม่มีถงั พักน ้า
เพียงพอ และไม่มีระบบกรองน ้า และระบบเติมสาร
คลอรี นเพื่อฆ่าเชื ้อโรค

ป่ าไม้
พื ้นที่บ้านปางยาง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา, ป่ าผา
แดง สภาพป่ าโดยทัว่ ไปถูกทาลาย โดยการถางป่ าและเผาในฤดูแล้ ง เพื่อทาไร่หมุนเวียนในฤดูฝน โดยการปลูกข้ าวไร่
และข้ าวโพด
การคมนาคม
การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะทาง 169 กิโลเมตร
ถึงทางแยกทางหลวงหมายเลข 101 เพื่อเดินทางสูจ่ งั หวัดน่านระยะทาง 150 กิโลเมตร ถึงจังหวัดน่าน จากนันเส้
้ นทาง
หมายเลข 1169 ผ่านอาเภอสันติสขุ ระยะทาง 30 กิโลเมตร เลี ้ยวซ้ ายเข้ าเส้ นทางหมายเลข 1081 ระยะทาง 24
กิโลเมตร ถึงทางแยกไปบ้ านปางยางด้ านขวาระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็ นถนนลูกรังบดอัดใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้นจาก
เชียงใหม่ 4 ชัว่ โมง 30 นาที รวมระยะทาง 380 กิโลเมตร
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โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ในพื น้ ที่ ของหมู่บ้านโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง มี ไ ฟฟ้ าพลัง งานนา้ ทัง้ 2 หมู่บ้า น
โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ ในหมู่บ้านปางยาง (ชารุ ดแล้ ว) ในบริ เวณบ้ านปางยางมีสญ
ั ญาณโทรศัพท์ ระบบ
GSM ยกเว้ นบ้ านขุนกูน
การคมนาคม อยู่ห่างจากตัวอาเภอปั ว
ระยะทาง 20 กิ โ ลเมตร มี ท างคอนกรี ต 100 เมตร
นอกนัน้ เป็ นถนนลูกรัง เป็ นหลุมเป็ นบ่อ เป็ นถนนที่แคบ
และมักชารุ ดเสียหายมากในช่วงฤดูฝน ส่วนถนนเชื่อม
ระหว่ า งบ้ า นขุ น กู น เป็ นถนนดิ น แดงเข้ า ถึ ง ยากมาก
ในช่ว งฤดูฝ น (เส้ น ทางจ าลองมี ลัก ษณะเป็ นถนนดิ น
ธรรมดา และถนนดินลูก รั ง เป็ นบางช่ว ง ในฤดูฝ นการ
สัญจรจะเป็ นไปด้ วยความยากลาบาก พืน้ ผิวถนนเป็ น
หลุมเป็ นบ่อ ขรุขระ และลาดชัน)
มีสัญญาณเตือนภัยนา้ ท่วม-ดินถล่ม ของกรมทรัพยากรนา้ บริ เวณด้ านหลังบ้ าน นายสมหมาย พนะสัน มีที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าวหรื อเสียงตามสายมีหอประชุมประชาคมมีโรงสีข้าวขนาดกลาง (20-50
แรงม้ า) จานวน 5 แห่งละมีร้านค้ าขายของชาใน
หมูบ่ ้ าน 1 แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
จานวนประชากรของพื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยางมี 2 หมูบ่ ้ านคือ
ชื่อหมู่บ้าน/หย่ อมบ้ าน หมู่ท่ ี
เผ่ า
จานวน
จานวน
จานวนประชากร
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม
บ้ านปางยาง
1
ถิ่น
54
153
126
279
บ้ านขุนกูน
2
ลัว๊ ะ
33
113
83
196
รวม
87
266
209
475
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ผู้นาชุมชน
นายวัชรินทร์
นายจาย
นายถวัลย์
นายนันทิพฒ
ั น์
นายเปลี่ยน
นายเอื ้อง

พนะสัน
อินปา
พนะสัน
อินปา
พนะสัน
พนะสัน

ผู้ใหญ่บ้านบ้ านปางยาง
ผู้ใหญ่บ้านบ้ านขุนกูน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลภูคา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลภูคา
ผู้นาด้ านพิธีกรรม(พิธีสขู่ วัญ)
ผู้นาด้ านพิธีกรรม(พิธีสขู่ วัญ)

การศึกษา
บ้ านปางยาง มีโรงเรี ยน 1 แห่ง สอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาล 2 ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีครู จานวน 4 คน
นักการภารโรง 1 คน พนักงานราชการ 1 คน นักเรี ยน 73 คน นักเรี ยนมาจากบ้ านปางยางและบ้ านขุนกูน และมีศนู ย์
ศึกษาชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) 1 แห่ง ที่บ้านขุน
กูน มีนกั เรี ยน 52 คน และครู 1 คน
นอกจากการเรี ยนหนังสือแล้ วโรงเรี ยนยังให้ ผ้ ูปกครองและ
นักเรี ยนมีส่วนร่วมในการทานาขันบั
้ นไดตามภูมิปัญญาของ
ชาวบ้ า นร่ วมกัน หลัง จากเก็ บเกี่ ยวข้ าวแล้ ว ก็ ร่วมกันปลูก
พืชผัก โดยให้ แปลงดังกล่าวเป็ นแปลงสาธิต ปั จจุบนั มีหลาย
หน่วยงานพาเกษตรกรเข้ ามาศึกษาดูงาน

การสาธารณสุข
ประชาชนบ้ านปางยาง และบ้ านขุนกุนใช้
บริการที่สถานีอนามัยศิลาเพชร และมีศนู ย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขให้ บริ การ

การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื ้นที่บ้านปางยางมี
พื ้นที่ทากินเฉลี่ยประมาณ 24 ไร่ตอ่ ครัวเรื อน ประกอบอาชีพ
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การเกษตรโดยการทาไร่หมุนเวียน การประกอบอาชีพของชาวบ้ านสามารถจาแนกได้ ดงั นี ้
อาชีพทางด้ านการเกษตรจะประกอบด้ วย
1. ด้ านการปลูกพืชไร่และไม้ ผลได้ แก่
ข้ าวไร่ จานวนผู้ปลูก 54 หลังคาเรื อน ประมาณ
228 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 285 กิโลกรัมต่อไร่
. ข้ าวนาขัน้ บันไดจานวนผู้ปลูก 22 หลังคาเรื อน
ประมาณ 47 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 580 กิโลกรัมต่อไร่
ลิ ้นจี่ ลาไย ส้ มโอ มะม่วง กล้ วยน ้าว้ า และเมี่ยง
2. การเลี ้ยงสัตว์ได้ แก่
วัว
จานวน 18 ครัวเรื อน จานวน
179 ตัว
ควาย จานวน 8 ครัวเรื อน จานวน
34 ตัว
หมู
จานวน 18 ครัวเรื อน จานวน
52 ตัว
ไก่
จานวน 49 ครัวเรื อน จานวน
535 ตัว
เป็ ด จานวน 20 ครัวเรื อน จานวน
125 ตัว
เลี ้ยงปลาในบ่อขนาดเล็ก
จานวน
64 บ่อ
3. นอกภาคการเกษตร เช่น รับจ้ างทัว่ ไปในต่างจังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และบางรายไปขายของใน
อาเภอปั ว จ.น่าน และบางครอบครัวก็ทาหัตถกรรมจักสานไม้ ไผ่เล็กๆ น้ อย การหาของป่ า เช่น หน่อไม้ เห็ด หมูป่า ไก่
ป่ า และน ้าผึ ้ง เป็ นต้ น
สาหรับหมูบ่ ้ านขุนกูนซึง่ อยูใ่ กล้ เคียงกับหมู่บ้านปางยาง คือ บ้ านขุนกูน หมู่ที่ 2 ตาบลภูคา อาเภอปั ว จังหวัด
น่าน ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของบ้ านปางยางห่างออกไป
4 กิโลเมตร มี 33 ครัวเรื อน 43 ครอบครัว จานวน
ประชากร 196 คน เป็ นชนเผ่าลัวะ มีภาษาพูดประจาเผ่า
ไม่มี ภ าษาเขี ย น ประกอบอาชี พ โดยการปลูก พื ช ได้ แ ก่
ปลูกข้ าวไร่ ปลูกข้ าวโพด ปลูกไม้ ผล ได้ แก่ ลิ ้นจี่ ลาไย ส้ ม
โอ และขนุ น การเลี ย้ งสั ต ว์ ไ ด้ แ ก่ ไก่ สุ ก ร และโค มี
ประมาณ 200 ตัว โดยมีรายได้ จากการขายโคปี ละ 1 ตัว
ตัวละ 10,000-12,000 บาท
รายได้
ประชาชนมีรายได้ เฉลี่ย 1,666 บาทต่อคนต่อปี
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การถือครองที่ดนิ
หมู่บ้านปางยางราษฎรมีพื ้นที่ถือครองทังหมด
้
13,125 ไร่ ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต่อมาชาวบ้ านได้ คืน
พื ้นที่ทากินประมาณร้ อยละ 70 ที่ถือครองให้ แก่อทุ ยานแห่งชาติดอยภูคา ปั จจุบนั มีพื ้นที่ทากินคงเหลือจานวน 2,300
ไร่ เฉลี่ย 24 ไร่ตอ่ ครัวเรื อน ใช้ ในการปลูกข้ าวไร่ ข้ าวโพด สวนลิ ้นจี่
การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
ปั จจุบนั มีพื ้นที่ทากินคงเหลือ จานวน 2,300 ไร่ เฉลี่ย
20 ไร่ ต่อครัวเรื อน ใช้ ในการปลูกข้ าวไร่ ข้ าวโพดและทาสวนลิ ้นจี่
แหล่ งเงินทุน
กองทุน กขคจ, ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
ยังไม่มีการรวมกลุม่ เพื่อทากิจกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร
ลิ ้นจี่ ลาไย มะม่วง ส้ มโอ กล้ วยน ้าว้ า ข้ าวไร่ ข้ าวโพด เผือก ฟั กทอง ผักกาด ถัว่ ฝั กยาว และเมี่ยง พืช
ไร่ และการเลี ้ยงสัตว์เช่น วัว ควาย ไก่พื ้นเมือง เป็ นเทศ หมู ปลาเป็ นต้ น

แหล่ งท่ องเที่ยว
-
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ปั ญหา ความต้ องการและแนวทางการพัฒนา
ด้ านเศรษฐกิจ
3.2 ปั ญหาและความต้ องการ
ปั ญหา
1. ข้ าวไร่ที่ปลูกไม่เพียงพอต่อการบริโภคในชุมชน เนื่องจากผลผลิตต่า ให้ ผลผลิตประมาณ 35 ถังต่อไร่
2. ป่ าถูกทาลาย เนื่องจากการทาไร่หมุนเวียนของราษฎร โดยการถางป่ าและเผา เพื่อเตรี ยมพื ้นที่สาหรับ
ปลูกข้ าวไร่และข้ าวโพดทุกปี
ความต้ องการ
1. การทาฝายกันน
้ ้าไว้ ใช้ เพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่ทานาขันบั
้ นไดบริ เวณไหล่เขา ซึ่งเคยเป็ นพื ้นที่
ปลูกข้ าวไร่มาก่อน รวมทังระบบชลประทานเข้
้
าสู่ที่นา เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการทาไร่หมุนเวียนเป็ นการทา
นาขันบั
้ นได
2. การปรับปรุงบารุงดินให้ มีความอุดมสมบูรณ์
3. การลดการใช้ สารเคมีในพืน้ ที่การเกษตร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ สารเคมีเพื่อฆ่าหญ้ าสาหรับ
เตรี ยมพื ้นที่ในการปลูกข้ าวไร่และข้ าวโพด
4. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษหลังจากการทานา พร้ อมทังมี
้ ตลาดรองรับผลผลิต เพื่อที่จะคืนพื ้นที่ถือ
ครองที่ทาเป็ นไร่หมุนเวียนให้ เป็ นป่ าธรรมชาติ
3.3 ข้ อคิดเห็น
1. ควรให้ การแนะนาและส่งเสริมการปลูกข้ าวไร่แก่เกษตรกรให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อ
ไร่ให้ สงู ขึ ้น
2. ควรสนับสนุนการจัดทาฝายกัน้ น ้าตามที่นาขันบั
้ นได พร้ อมระบบส่งน ้าเข้ าในที่นา เพื่อใช้ เป็ นการปลูก
ข้ าวและพืชต่างๆ
3. ควรแนะนาและส่งเสริ มให้ เ กษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษหลังการทานาเพื่ อเพิ่มรายได้ ซึ่งผลผลิต
สามารถนาไปขายในตัวอาเภอปั ว อาเภอสันติสขุ ได้ เนื่องจากการคมนาคมไม่ไกลมากนัก
4. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ พื ้นที่ของโรงเรี ยนที่ทาอยูแ่ ล้ วเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับการทานาขันบั
้ นได
เพื่อให้ เกษตรกรที่อยูใ่ กล้ เคียงได้ มาศึกษาดูงานเพื่อนาไปปฏิบตั ใิ นพื ้นที่ของตนเอง
สาหรับหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ใกล้ เคียงกับหมู่บ้านปางยาง คือ บ้ านขุนกุน หมู่ที่ 2 ต.ภูคา จ.น่าน ตังอยู
้ ่ทางทิศ
ตะวันออกของบ้ านปางยาง ห่างออกไป 5 กิโลเมตร มี 33 ครัวเรื อน 43 ครอบครัว จานวนประชากร 196 คน เป็ นเผ่า
ลัว๊ ะ ประกอบอาชีพ โดยการปลูกพืช ได้ แก่ ปลูกข้ าวไร่ , ปลูกไม้ ผล ได้ แก่ ลิ ้นจี่ ลาไย ส้ มโอ และขนุน และการเลี ้ยง
สัตว์ ได้ แก่ ไก่ สุกร และโค มีประมาณ 200 ตัว โดยมีรายได้ จากการขายโคเฉลี่ย ตัวละ 10,000-12,000 บาท
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ผู้ปฏิบัตงิ าน
นายวิชยั
นายวิชยั
นายชัยวัฒน์

ปั ตถมสิงหไชย ผู้อานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง
ปั ตถมสิงหไชย ผู้จดั การกลุม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง
แก้ วคามูล
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง

11

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง
อาเภอปั ว จังหวัดน่ าน

