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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 บ้านปางยางมีช่ือเดิมของหมู่บ้านคือ บ้านบ่อพริก ซึ่งตัง้อยู่บริเวณสนัเขาติดกบัล าห้วยต้นกู้ทางทิศตะวนัตก
ซึง่อยูอ่าศยัท่ีบ้านบอ่พริกประมาณ 15 ปี และจ านวนหลงัคาเรือนในตอนนัน้มี 7 หลงัคาเรือน จากนัน้จึงย้ายจากบ้าน
บอ่พริกมาอยู่อีกท่ีหนึ่งซึ่งห่างจากท่ีเดิมทาง
ทิศตะวันตกประมาณ 1,500 เมตร เพราะ
ใกล้แหล่งน า้ การคมนาคมสะดวก สามารถ
ท ามาหากินได้ง่าย ซึ่งชาวบ้านได้ตัง้ช่ือว่า 
หมู่บ้านปางยาง เพราะในอดีตชาวบ้านมัก
เดินทางสัญจรและเข้ามาพักแรมบริเวณนี ้
ตลอด ซึ่งสมยัก่อนเรียกว่า “ปาง” และพืน้ท่ี
เหล่านี มี้ ต้นยางขึ น้ เป็นจ านวนมาก จึง
เรียกว่าบ้านปางยาง ประชาชนส่วนใหญ่
เดิมเป็นชาวเขาเผ่าลวัะ ใช้ภาษาลวัะในการ
ส่ือสาร ไม่มีภาษาเขียน แต่ในปัจจบุนัชาวบ้านไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นเผ่าลวัะโดยเรียกตวัเองว่าเผ่าถ่ิน คงเหลือแต่
ผู้สูงอายุบางคนเท่านัน้ท่ียอมรับ ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ และนบัถือภูตผี เจ้าป่าเจ้าเขา นางไม้ และ
ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือเชน่ พิธีสูข่วญัข้าว พิธีท าบญุข้าวใหม่หรือเรียกว่า พิธีแฮ็ป ปัจจบุนัใช้ภาษาท้องถ่ินใน
กา ร ส่ื อสา ร  โ ดย มี ลักษณะของภา ษาและ
วฒันธรรมคล้ายคนเมืองเป็นสว่นใหญ่ 
 หมู่บ้านขุนกูน หมู่ท่ี 2 ต าบลภูคา อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของบ้าน
ปางยาง ห่างออกไป 4 กิโลเมตร มี 33 หลังคา
เรือน 43 ครอบครัว จ านวนประชากร 196 คน เป็น
ชนเผ่าลวัะ มีภาษาพดูประจ าเผ่า ไม่มีภาษาเขียน 
ประกอบอาชีพโดยการปลูกพืช ได้แก่ปลูกข้าวไร่ 
ข้าวโพด ไม้ผล ได้แก่ ลิน้จ่ี ล าไย ส้มโอ และขนุน 
การเลีย้งสัตว์ได้แก่ ไก่ สุกร และโค มีประมาณ 200 ตัว โดยมีรายได้จากการขยายโคปีละ 1 ตัว ตัวละ 10,000-
12,000 บาท 
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ผู้ ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายปริญญา ปานทอง) ได้มีหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง เร่ือง 
ขอรับการสนบัสนุนให้หมู่บ้านปางยางอยู่ในความสนบัสนุนของมูลนิธิโครงการหลวง โดยขอรับการสนบัสนุนด้าน
วิชาการและการตลาด (หนงัสือท่ี นน.0005/20111 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2549) 
 
สภาพโดยทั่วไป 
 ขนาดและที่ตัง้ 

พืน้ท่ีรับผิดชอบโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง ครอบคลุมพืน้ท่ี 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านปางยาง
หมูท่ี่ 1 และบ้านขนุกนู หมูท่ี่ 2 หมูบ้่านปางยางตัง้อยูห่มูท่ี่ 1 ต าบลภคูา อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน มีพืน้ท่ี 2,300 ไร่ พืน้ท่ี
สว่นใหญ่อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา มีอาณาเขตตดิตอ่ดงันี ้ 
  ทิศเหนือและทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัต าบลภคูา อ าเภอปัว จงัหวดันา่น  
  ทิศตะวนัตก   ตดิตอ่กบัต าบลศลิาแลง ต าบลศลิาเพชร อ าเภอปัว จงัหวดันา่น 
  ทิศใต้    ตดิตอ่กบัต าบลอวน อ าเภอปัว จงัหวดันา่น 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพืน้ท่ีเป็นภูเขาสูงชัน ไหล่เขา

วางตวัในแนวทิศตะวันออก-ตะวนัตก ด้านเหนือ
เป็นหุบเขาของห้วยน า้คูน โดยไหลไปทางทิศ
ตะวันตกซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอ าเภอปัว ด้านใต้เป็น
แนวสันเขาของดอยจอมห้าง มีระดับความสูง
เฉล่ีย 1,000 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  
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ลักษณะดนิ 
 บริเวณท่ีตัง้หมู่บ้านตัง้อยู่บริเวณท่ีมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิตมีอายอุยู่ในยคุคาร์บอนิ

เฟอรัสและจากแผนท่ีแสดงศกัยภาพของดินเพ่ือการเกษตรภาคเหนือของประเทศโดยกองส ารวจท่ีดิน กรมพฒันาดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2525 พบว่าดิน
มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปน
ทราย ชัน้ดนิตืน้ถึงลกึ มีการระบายน า้ได้ดีถึงดีมาก 
มีสีน า้ตาลแดง ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มดินหลกั หรืออยู่ใน
อนุกรมวิธาน ซึ่งมีต้นก าเนิดจากหินแกรนิต,หิน
ไนส์ และหินควอตซ์ ลักษณะดินชนิดนีจ้ะพบใน
พืน้ท่ีลาดชนั เช่น บริเวณเนินเขาหรือเทือกเขา ซึ่ง
ลกัษณะดินเช่นนีไ้ม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการ
เพาะปลูกพืชเกษตรแล้วจะท าให้ไม่คุ้ มกับการ
ลงทุน และจะเกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม 
ลกัษณะหินเป็นพวกหินทรายและหินปนู ชดุดินเป็นดินชุด 62 เป็นดินกรวดลกูรัง การพงัทลายของดินสงู ความอุดม
สมบรูณ์ของดนิต ่า 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

  บ้านปางยางมี 3 ฤด ูคือ ฤดฝูนเร่ิมตัง้แต ่เดือนพฤษภาคม-ตลุาคม ฤดหูนาวเร่ิมตัง้แตเ่ดือนตลุาคม-
กมุภาพนัธ์ ส่วนฤดรู้อนเป็นช่วงสัน้ๆ คือเดือนมีนาคม-เมษายน แต่อากาศท่ีบ้านปางยางจะเย็นสบาย อณุหภูมิเฉล่ีย 
15-27 องศาเซลเซียส  
 บ้านปางยางมีพืน้ท่ีสูงจากระดบัน า้ทะเลเฉล่ียประมาณ 700-1,000 เมตร ในพืน้ท่ีมีพลบัป่าพนัธุ์พืน้เมือง 

(กล้วยฤาษี) ภาษาท้องถ่ินเรียก สาก
ครก เจริญเติบโตดี สมควรท่ีจะน าพลบั
มาปลูก โดย 1. เปล่ียนยอดพนัธุ์บนต้น
ตอพืน้เมือง 2. น าต้นตอพันธุ์ เต้าซ่ือมา
ปลูกพร้อมกับเปล่ียนยอด นอกจากนัน้
บ้านปางยางยังมีน า้ มีบ่อเ ลี ย้งปลา
หมู่บ้านและมีบ่อเลีย้งปลาขนาดเล็ก
จ านวน 25 ครัวเ รือน 64 บ่อ เฉ ล่ีย
ประมาณ 1-2 บ่อต่อครัวเรือนสมควรท่ี
จะสง่เสริมการเลีย้งปลาด้วย 
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แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง 
  แหล่งน า้ธรรมชาต ิ

  ประชาชนใช้น า้เพ่ือการเกษตรและอปุโภคบริโภค จากห้วยทา่หลวง ห้วยแปลงโค้ง และห้วย
น า้แปลง ซึง่น า้เพ่ือการเกษตรยงัไมเ่พียงพอกบั
ความต้องการ สว่นน า้เพ่ืออปุโภคบริโภค มีระบบ
ประปาภเูขาใช้แตไ่มไ่ด้มาตรฐาน ไมมี่ถงัพกัน า้
เพียงพอ และไมมี่ระบบกรองน า้ และระบบเตมิสาร
คลอรีนเพ่ือฆา่เชือ้โรค 

 
 
 
 
 
 

 
 ป่าไม้ 
  พืน้ท่ีบ้านปางยาง อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติดอยภูคา และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา , ป่าผา
แดง สภาพป่าโดยทัว่ไปถกูท าลาย โดยการถางป่าและเผาในฤดแูล้ง เพ่ือท าไร่หมนุเวียนในฤดฝูน โดยการปลกูข้าวไร่
และข้าวโพด 
 การคมนาคม 
  การเดนิทางจากจงัหวดัเชียงใหม ่ โดยจากทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 11 ระยะทาง 169 กิโลเมตร 
ถึงทางแยกทางหลวงหมายเลข 101 เพ่ือเดินทางสูจ่งัหวดันา่นระยะทาง 150 กิโลเมตร ถึงจงัหวดันา่น จากนัน้เส้นทาง
หมายเลข 1169 ผา่นอ าเภอสนัตสิขุระยะทาง 30 กิโลเมตร เลีย้วซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 1081 ระยะทาง 24 
กิโลเมตร ถึงทางแยกไปบ้านปางยางด้านขวาระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นถนนลกูรังบดอดัใช้ระยะเวลาทัง้สิน้จาก
เชียงใหม ่4 ชัว่โมง 30 นาที รวมระยะทาง 380 กิโลเมตร 
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 โครงสร้างพืน้ฐาน 
  ในพืน้ท่ีของหมู่บ้านโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง มีไฟฟ้าพลังงานน า้ทัง้ 2 หมู่บ้าน 
โทรศพัท์ มีโทรศพัท์สาธารณะใช้ในหมู่บ้านปางยาง (ช ารุดแล้ว) ในบริเวณบ้านปางยางมีสญัญาณโทรศพัท์ ระบบ 
GSM ยกเว้นบ้านขนุกนู 
  การคมนาคม อยู่ห่างจากตวัอ าเภอปัว
ระยะทาง 20 กิ โลเมตร มีทางคอนกรีต 100 เมตร 
นอกนัน้เป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นถนนท่ีแคบ 
และมักช ารุดเสียหายมากในช่วงฤดูฝน ส่วนถนนเช่ือม
ระหว่างบ้านขุนกูน เป็นถนนดินแดงเข้าถึงยากมาก
ในช่วงฤดูฝน (เส้นทางจ าลองมีลักษณะเป็นถนนดิน
ธรรมดา และถนนดินลูกรังเป็นบางช่วง ในฤดูฝนการ
สัญจรจะเป็นไปด้วยความยากล าบาก พืน้ผิวถนนเป็น
หลมุเป็นบอ่ ขรุขระ และลาดชนั) 
มีสัญญาณเตือนภัยน า้ท่วม-ดินถล่ม ของกรมทรัพยากรน า้ บริเวณด้านหลงับ้าน นายสมหมาย  พนะสัน  มีท่ีอ่าน
หนงัสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายมีหอประชมุประชาคมมีโรงสีข้าวขนาดกลาง (20-50 
แรงม้า) จ านวน 5 แห่งละมีร้านค้าขายของช าใน
หมูบ้่าน 1 แหง่  

 
 
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร 
  จ านวนประชากรของพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยางมี 2 หมูบ้่านคือ 

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

บ้านปางยาง 1 ถ่ิน 54  153 126 279 
บ้านขนุกนู 2 ลัว๊ะ 33  113 83 196 

รวม 87  266 209 475 
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ผู้น าชุมชน 
  นายวชัรินทร์ พนะสนั   ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางยาง 
  นายจาย อินปา   ผู้ใหญ่บ้านบ้านขนุกนู 
  นายถวลัย์  พนะสนั   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลภคูา 
  นายนนัทิพฒัน์ อินปา   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลภคูา 
  นายเปล่ียน   พนะสนั   ผู้น าด้านพิธีกรรม(พิธีสูข่วญั) 
  นายเอือ้ง  พนะสนั  ผู้น าด้านพิธีกรรม(พิธีสูข่วญั) 
 
 การศึกษา 
  บ้านปางยาง มีโรงเรียน 1 แห่ง สอนตัง้แตช่ัน้อนบุาล 2 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีครู จ านวน 4 คน 
นกัการภารโรง 1 คน พนกังานราชการ 1 คน นกัเรียน 73 คน นกัเรียนมาจากบ้านปางยางและบ้านขนุกนู และมีศนูย์
ศกึษาชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) 1 แห่ง ท่ีบ้านขุน
กนู มีนกัเรียน 52 คน และครู 1 คน 
นอกจากการเรียนหนังสือแล้วโรงเรียนยงัให้ผู้ปกครองและ
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท านาขัน้บนัไดตามภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านร่วมกัน หลังจากเก็บเก่ียวข้าวแล้วก็ร่วมกันปลูก
พืชผกั โดยให้แปลงดงักล่าวเป็นแปลงสาธิต ปัจจบุนัมีหลาย
หนว่ยงานพาเกษตรกรเข้ามาศกึษาดงูาน 

 
 

 การสาธารณสุข 
  ประชาชนบ้านปางยาง และบ้านขนุกนุใช้
บริการท่ีสถานีอนามยัศลิาเพชร และมีศนูย์สาธารณสขุมลูฐาน
ชมุชน และอาสาสมคัรสาธารณสขุให้บริการ 
 

 
 
 การประกอบอาชีพ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีบ้านปางยางมี
พืน้ท่ีท ากินเฉล่ียประมาณ 24 ไร่ตอ่ครัวเรือน ประกอบอาชีพ
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การเกษตรโดยการท าไร่หมนุเวียน การประกอบอาชีพของชาวบ้านสามารถจ าแนกได้ดงันี ้
อาชีพทางด้านการเกษตรจะประกอบด้วย 
 1. ด้านการปลกูพืชไร่และไม้ผลได้แก่ 
  -  ข้าวไร่ จ านวนผู้ปลูก 54  หลงัคาเรือน ประมาณ 
228 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 285 กิโลกรัมตอ่ไร่ 
  - . ข้าวนาขัน้บันไดจ านวนผู้ปลูก 22 หลังคาเรือน 
ประมาณ 47 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 580 กิโลกรัมตอ่ไร่ 
  -  ลิน้จ่ี ล าไย ส้มโอ มะมว่ง กล้วยน า้ว้า และเม่ียง 
 2. การเลีย้งสตัว์ได้แก่ 
  ววั  จ านวน 18  ครัวเรือน จ านวน  179 ตวั 
  ควาย  จ านวน 8   ครัวเรือน จ านวน  34 ตวั 
  หม ู  จ านวน 18 ครัวเรือน จ านวน  52 ตวั 
  ไก่  จ านวน 49  ครัวเรือน จ านวน  535 ตวั 
  เป็ด  จ านวน 20 ครัวเรือน จ านวน  125 ตวั 
  เลีย้งปลาในบอ่ขนาดเล็ก  จ านวน  64 บอ่ 
 3. นอกภาคการเกษตร เช่น รับจ้างทัว่ไปในตา่งจงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และบางรายไปขายของใน
อ าเภอปัว จ.นา่น และบางครอบครัวก็ท าหตัถกรรมจกัสานไม้ไผ่เล็กๆ น้อย การหาของป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด หมปู่า ไก่
ป่า และน า้ผึง้ เป็นต้น 
 ส าหรับหมูบ้่านขนุกนูซึง่อยูใ่กล้เคียงกบัหมู่บ้านปางยาง คือ บ้านขนุกนู หมู่ท่ี 2 ต าบลภูคา อ าเภอปัว จงัหวดั
นา่น ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของบ้านปางยางห่างออกไป 
4 กิโลเมตร มี 33 ครัวเรือน 43 ครอบครัว จ านวน
ประชากร 196 คน เป็นชนเผ่าลวัะ มีภาษาพดูประจ าเผ่า 
ไม่มีภาษาเขียน ประกอบอาชีพโดยการปลูกพืชได้แก่ 
ปลกูข้าวไร่ ปลกูข้าวโพด ปลกูไม้ผล ได้แก่ ลิน้จ่ี ล าไย ส้ม
โอ และขนุน การเลีย้งสัตว์ได้แก่  ไก่  สุกร และ โค มี
ประมาณ 200 ตวั โดยมีรายได้จากการขายโคปีละ 1 ตวั 
ตวัละ 10,000-12,000 บาท 
 
 รายได้ 

ประชาชนมีรายได้เฉล่ีย 1,666 บาทตอ่คนตอ่ปี 
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 การถือครองที่ดนิ 
  หมู่บ้านปางยางราษฎรมีพืน้ท่ีถือครองทัง้หมด 13,125 ไร่ ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ตอ่มาชาวบ้านได้คืน
พืน้ท่ีท ากินประมาณร้อยละ 70 ท่ีถือครองให้แก่อทุยานแห่งชาติดอยภูคา ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีท ากินคงเหลือจ านวน 2,300 
ไร่ เฉล่ีย 24 ไร่ตอ่ครัวเรือน ใช้ในการปลกูข้าวไร่ ข้าวโพด สวนลิน้จ่ี 

 
 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีท ากินคงเหลือ จ านวน 2,300 ไร่ เฉล่ีย 
20 ไร่ ตอ่ครัวเรือน ใช้ในการปลกูข้าวไร่ ข้าวโพดและท าสวนลิน้จ่ี 
 
 แหล่งเงนิทุน 
  กองทนุ กขคจ, ศนูย์สงเคราะห์ชาวเขา 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  ยงัไมมี่การรวมกลุม่เพ่ือท ากิจกรรม 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 
  ลิน้จ่ี ล าไย มะมว่ง ส้มโอ กล้วยน า้ว้า ข้าวไร่ ข้าวโพด เผือก ฟักทอง ผกักาด ถัว่ฝักยาว และเม่ียง พืช
ไร่ และการเลีย้งสตัว์เชน่ ววั ควาย ไก่พืน้เมือง เป็นเทศ หม ูปลาเป็นต้น 

 
 

 
 แหล่งท่องเที่ยว 
 -  
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ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา 
  ด้านเศรษฐกิจ 

3.2   ปัญหาและความต้องการ 
  ปัญหา 
  1. ข้าวไร่ท่ีปลกูไมเ่พียงพอตอ่การบริโภคในชมุชน เน่ืองจากผลผลิตต ่า ให้ผลผลิตประมาณ 35 ถงัตอ่ไร่ 
  2. ป่าถกูท าลาย เน่ืองจากการท าไร่หมุนเวียนของราษฎร โดยการถางป่าและเผา เพ่ือเตรียมพืน้ท่ีส าหรับ
ปลกูข้าวไร่และข้าวโพดทกุปี 
  ความต้องการ 
  1. การท าฝายกัน้น า้ไว้ใช้เพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีท านาขัน้บนัไดบริเวณไหล่เขา ซึ่งเคยเป็นพืน้ท่ี
ปลกูข้าวไร่มาก่อน รวมทัง้ระบบชลประทานเข้าสู่ท่ีนา เพ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลงอาชีพจากการท าไร่หมนุเวียนเป็นการท า
นาขัน้บนัได 
  2. การปรับปรุงบ ารุงดนิให้มีความอดุมสมบรูณ์ 
  3. การลดการใช้สารเคมีในพืน้ท่ีการเกษตร เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีเพ่ือฆ่าหญ้าส าหรับ
เตรียมพืน้ท่ีในการปลกูข้าวไร่และข้าวโพด 
  4. สง่เสริมการปลกูผกัปลอดสารพิษหลงัจากการท านา พร้อมทัง้มีตลาดรองรับผลผลิต เพ่ือท่ีจะคืนพืน้ท่ีถือ
ครองท่ีท าเป็นไร่หมนุเวียนให้เป็นป่าธรรมชาต ิ 
 
 3.3 ข้อคิดเหน็ 
  1. ควรให้การแนะน าและสง่เสริมการปลกูข้าวไร่แก่เกษตรกรให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการเพ่ือเพิ่มผลผลิตตอ่
ไร่ให้สงูขึน้ 
  2. ควรสนบัสนนุการจดัท าฝายกัน้น า้ตามท่ีนาขัน้บนัได พร้อมระบบส่งน า้เข้าในท่ีนา เพ่ือใช้เป็นการปลูก
ข้าวและพืชตา่งๆ  
  3. ควรแนะน าและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษหลังการท านาเพ่ือเพิ่มรายได้ ซึ่งผลผลิต
สามารถน าไปขายในตวัอ าเภอปัว อ าเภอสนัตสิขุ ได้ เน่ืองจากการคมนาคมไมไ่กลมากนกั 
  4. ควรสนบัสนนุและสง่เสริมให้พืน้ท่ีของโรงเรียนท่ีท าอยูแ่ล้วเป็นศนูย์การเรียนรู้เก่ียวกบัการท านาขัน้บนัได 
เพ่ือให้เกษตรกรท่ีอยูใ่กล้เคียงได้มาศกึษาดงูานเพื่อน าไปปฏิบตัใินพืน้ท่ีของตนเอง 
  ส าหรับหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านปางยาง คือ บ้านขุนกุน หมู่ท่ี 2 ต.ภูคา จ.น่าน ตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของบ้านปางยาง ห่างออกไป 5 กิโลเมตร มี 33 ครัวเรือน 43 ครอบครัว จ านวนประชากร 196 คน เป็นเผ่า
ลัว๊ะ  ประกอบอาชีพ โดยการปลกูพืช ได้แก่ ปลกูข้าวไร่, ปลกูไม้ผล ได้แก่ ลิน้จ่ี  ล าไย  ส้มโอ  และขนนุ  และการเลีย้ง
สตัว์ ได้แก่ ไก่  สกุร  และโค มีประมาณ 200 ตวั  โดยมีรายได้จากการขายโคเฉล่ีย ตวัละ 10,000-12,000 บาท  
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ผู้ปฏบัิตงิาน 

นายวิชยั ปัตถมสิงหไชย ผู้อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง 
นายวิชยั ปัตถมสิงหไชย ผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง 

 นายชยัวฒัน์ แก้วค ามลู เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง 
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แผนที่แสดงลักษณะภมูิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 


