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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงนา้ เคิม อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่ าน
ประวัตคิ วามเป็ นมา
บ้ านน ้าเคิม เดิมเป็ นหมูบ่ ้ านเล็ก ๆ และมีพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารอุดมสมบูรณ์ มีลาห้ วยน ้าเคิมไหลผ่านในราบหุบ
เขา ต่อมาได้ มีนายบัง ขันจอย ชาวบ้ านห้ วยเลิศ ตาบลนางพญา อาเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ นาชาวบ้ านเข้ า
มาอยูป่ ระมาณสิบกว่าหลังคาเรื อน ต่อมาก็มีประชากรมากขึ ้น
ทางการเห็นว่าสมควรตังเป็
้ น
หมูบ่ ้ าน โดยยึดเอาลาห้ วยน ้าเคิมเป็ น
ชื่อของหมู่บ้าน (บ้ านน ้าเคิม) ตังเมื
้ ่อ
พ.ศ.2476 แล้ วชาวบ้ านก็ เ ลยยกให้
นายบัง ขัน จอย เป็ นผู้ใ หญ่ บ้ า นคน
แรก บ้ านน ้าเคิมอยู่ห่างจากอาเภอนา
หมื่นประมาณ 41 กิโลเมตร บ้ านนา้
เคิ ม มี วั ด บ้ านน า้ เคิ ม มี โ รงเรี ยน
ปั จ จุบัน บ้ า นน า้ เคิ ม มี ป ระชากร 54
ครั วเรื อน มี ปร ะชากร 237 ค น
ประชากรน าถื อ ศาสนาพุ ท ธ ประ
อาชีพทางการเกษตร
ตามที่หมู่บ้านน ้าเคิมและองค์การบริ หารส่วนตาบลปิ งหลวง อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่านได้ มีหนังสือที่ นน
1017/3188 ลงวันที่ 16 ตุล าคม 2551 มี ค วามประสงค์ ขอรั บ
สนับสนุน จัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นาโครงการหลวงในพื ้นที่โครงการหลวง
ในพืน้ ที่เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพให้ กับราษฎร บ้ านนา้ เคิม
ตามการเรี ย กร้ องขอมาจากประชาชนในหมู่ บ้ า น ผ่ า นทาง
นายอ าเภอนาหมื่ น และผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด น่ า น เนื่ อ งจาก
ประชาชนในหมู่ บ้ า นยัง มี ค วามยากจน และประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ซึ่งมีรายได้ น้อย ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่
ต้ องขยายผลกันต่อไปเพื่อแก้ ไขปั ญหาความเป็ นอยู่ของประชาชน
ในพื ้นที่ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้นและมีความยัง่ ยืนบนวิถีชีวิตพอเพียง
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูงจึงมีหน้ าที่สารวจพืน้ ที่ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่จากมูลนิโครงการหลวง พร้ อมทัง้
เจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนตาบลปิ งหลวง เพื่อทาการวิเคราะห์พื ้นที่สารวจปั ญหาและความต้ องการของชุมชนใน
เบื ้องต้ น

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตัง้
พื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้ านน ้าเคิม มีระดับความสูงระหว่าง 200-1,200 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง โดยส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่มีระดับความสูง ระหว่าง 500-600 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง
คิด เป็ นร้ อยละ 26.80 ของพื น้ ที่ ทัง้ หมดมี
อาณาเขตติดต่อกับพื ้นที่ใกล้ เคียงดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้ านต้ นหนุน ตาบลบ้ าน
เวียง อาเภอนาน้ อย จังหวัดแพร่
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับบ้ านน ้าลีใต้ หมู่ 8
ตาบลปิ งหลวง อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลสวนเขื่อน อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ลักษณะภูมิประเทศ
บ้ านน ้าเคิมมีสภาพเป็ นหุบเขากว้ าง มีความลาดชันปานกลาง จุดสูงสุดประมาณ 1,171 เมตร จุด
ต่าสุดประมาณ 235 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง
ที่ ตัง้ บ้ า นมี ค วามสูง เฉลี่ ย เพี ย ง 264 เมตร มี พื น้ ที่
ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร (36,229.70 ไร่ ) ตังอยู
้ ่
ในเขตพืน้ ที่ล่มุ น ้าน่าน ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าน่านส่วนที่
3 ลุ่มนา้ ย่อยห้ วยนา้ เคิม มีล าห้ วยกุม ห้ วยปลาดุก
และห้ วยน ้าเคิมเป็ นทางหลัก ซึง่ มีน ้าไหลตลอดปี
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ลักษณะดิน
พื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้ านน ้าเคิมมีลกั ษณะดินตื ้นและลึกปะปนกันไปดินตื ้นจะพบ
ตามพื ้นที่ลาดชัน ส่วนดินลึกพบตามบริเวณที่ราบต่าและหุบเขา ความอุดมสมบูรณ์คอ่ นข้ างสูงแต่ทงนี
ั ้ ้และทังนั
้ นก็
้
ขึ ้นอยู่กบั หินต้ นกาเนิดของดิน การทาการเกษตร การอนุรักษ์ไม้ และอัตราการพังทลายของดิน
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของพื ้นที่ขยายผลโครงการหลวงบ้ านน ้าเคิม อยูใ่ นเขตภูมิอากาศประเภทฝนเมือง
ร้ อนเฉพาะฤดู ซึง่ มีอากาศแห้ งแล้ ง และเปี ยกชื ้น ได้ รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พดั เอาความชุม่ ชื ้น
และเมฆฝนเข้ ามาทาให้ เกิดฤดูกาลต่างๆ แบ่งออกเป็ น 3 ฤดูกาลดังนี ้
- ฤดูฝน ระหว่างพฤษภาคม-ตุลาคม มีฝนตกชุก
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ในเดือนธันวาคม-มกราคม จะมีอากาศหนาวจัด
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส

แหล่ งนา้ ที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงนา้ เคิม
แหล่ งนา้ ธรรมชาติ
บ้ านน ้าเคิม ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ล่มุ
น ้าน่าน ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าน่านส่วนที่ 3 ลุ่มน ้าย่อยห้ วย
น ้าเคิม มีลาห้ วยกุม ห้ วยปลาดุก และห้ วยน ้าเคิมเป็ น
ทางนา้ หลัก ซึ่งมีนา้ ไหลตลอดปี พืน้ ที่ลุ่มน ้าย่อยห้ วย
นา้ เคิมส่วนมากตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ชนั ้ คุณภาพลุ่มนา้ ชัน้ 2
และบริ เ วณตอนบนจะเป็ นลุ่ม น า้ ชัน้ 1A ติ ด ตัง้
สัญญาณเตือนภัยน ้าท่วม-แผ่นดินถล่มแล้ ว
แหล่ งนา้ ที่ก่อสร้ าง
น ้าประปา, บ่อน ้าตื ้น, ฝายน ้าล้ น, บ่อบาดาล, ถังเก็บน ้าฝน
ป่ าไม้
โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้ านน ้าเคิม อยูใ่ นเขตพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่ งขวาแม่น ้า
ตอนใต้ ทัง้ หมดซึ่งมีการจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็ น
พื น้ ที่ ป่ าอนุ รั ก ษ์ ใ นบริ เ วณดัง กล่ า ว พื น้ ที่ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้
ประโยชน์จากการทาเหมืองแร่ สวนยางพารา หรื อพืชที่มี
ความมัน่ คงต่อเศรษฐกิจ ที่เหลือเป็ นพื ้นที่เป็ นป่ าต้ นน ้าลา
ธาร ซึง่ ห้ ามมีการใช้ ประโยชน์อย่างอื่น
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การคมนาคม
บ้ านน ้าเคิมตังอยู
้ ่ห่างจากอาเภอนาหมื่น 29
กิ โ ลเมตร โดยเป็ นถนนลู ก รั ง ความชัน ค่ อ นข้ างมาก ยาว
ประมาณ 4 กิ โ ลเมตร ท าให้ ก ารเดิน ทางในฤดูฝ นค่อ นข้ า ง
ล าบาก ถนนภายในหมู่บ้ า นเป็ นถนนลาดยางระยะทาง 2
กิโลเมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร

โครงสร้ างพืน้ ฐาน
การคมนาคมและการสื่อสาร บ้ านนา้ เคิมตังอยู
้ ่ห่างจากอาเภอนาหมื่น 29 กิโลเมตร โดยเป็ นถนน
ลูกรังความชันค่อนข้ างมาก ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ทาให้ การเดินทางในฤดูฝน
ค่อนข้ างลาบาก ถนนภายในหมู่บ้า นเป็ นถนนลาดยางระยะทาง 2 กิ โลเมตร
โทรศัพท์มีเพียงโทรศัพท์ดาวเทียมของโรงเรี ยน ไม่มีสญ
ั ญาณมือถือ และมีไฟฟ้า
(ใช้ ส ายส่ ง ) จ านวน 54 หลัง คาเรื อ น น า้ ประปาจ านวน 2 แห่ ง (ใช้ ไ ด้ 54
ครัวเรื อน) บ่อนา้ ตืน้ จ านวน 6 แห่ง (ใช้ ไ ด้ 18 ครั วเรื อน) ฝายนา้ ล้ นคอนกรี ต
จานวน 1 แห่ง ถัง เก็ บนา้ ฝน จ านวน 3 แห่ง (ใช้ ไ ด้ 14 ครั วเรื อน) ร้ านค้ าใน
หมู่บ้าน จานวน 2 แห่ง- ไฟสาธารณะ จ านวน 2 จุด หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน จานวน 1 แห่ง โทรทัศน์ จานวน 36 ครัวเรื อน ตู้เย็น จานวน 35 เครื่ อง
รถกระบะ จานวน 6 คัน รถจักยานยนต์ จานวน 44 คัน รถไถเดินตาม จานวน 9 คัน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
บ้ าน

หมู่ท่ ี

เผ่ า
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คนเมือง

บ้ านน ้าเคิม

จานวน
ครัวเรือน
54

รวม
ผู้นาชุมชน
นายวิโรจน์ อริยะ
ผู้ใหญ่บ้านน ้าเคิม
นายธีรภัตร ใหม่ยา
สมาชิก อบต.
นายนนทชัย เณรเนือง สมาชิก อบต.

จานวน
ครอบครัว
62

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
191
196
387
387
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การศึกษา
โรงเรี ยนบ้ านน ้าเคิมมีครูจานวน 3 คน นักเรี ยน 28 คน ระดับการเรี ยนการสอนตังแต่
้ ชนประถมศึ
ั้
กษา
ปี ที่ 1-6 และมีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านเคิม มีครูจานวน 1 คน ดูแลนักเรี ยนจานวน 17 คน
มีวดั 1 แห่ง ชื่อวัดน ้าเคิม มี พระ 1 รุป สามเณร 4 รูป
จากการส ารวจข้ อมูลของหมู่บ้านในปี พ.ศ.2551 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาชันปี
้ ที่ 6 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาชันปี
้ ที่ 4
การสาธารณสุข
ไม่มีสถานีอนามัย แต่มีศนู ย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
บ้ านน ้าเคิมมีอาสาสมัครประจาหมูบ่ ้ าน(อสม.)
จานวน 5 คน
การประกอบอาชีพ
ประชากรในหมู่ บ้ านน า้ เคิ ม จะประกอบอาชี พ
การเกษตรเป็ นหลักเช่นการปลูกข้ าวไร่ , ข้ าวโพด, ทานา, ทาสวน
มะขามหวาน, ปลูกถั่วเหลือง และเลี ้ยงสัตว์เช่นเลีย้ งวัว , ควาย ไก่,
เป็ ด, หมู, ปลา, กบ และมีอาชีพรับจ้ างค้ าขาย
รายได้
การถือครองที่ดนิ
การถือครองที่ดนิ ของประชากรจะได้ รับเอกสารสิทธิ์จะมีการถือครองโดยมีโฉนด, นส 3 ก และสปก.4-01
การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
พื ้นที่ในโครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าเคิม
การใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้ านน ้าเคิม ส่วนใหญ่ จะเป็ นพื ้นที่ทา
การเกษตรเช่นการทานาดา คิดเป็ นพื ้นที่ ร้ อยละ 76.70 ของพื ้นที่ทงหมดรองลงมาคื
ั้
อพื ้นที่สวนสัก และพื ้นที่อื่นๆ ดัง
ตาราง
ตารางจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
ลักษณะพืน้ ที่ใช้ ท่ ีดิน

พืน้ ที่(ไร่ )

พืน้ ที่ (ตร.กม.)

ร้ อยละ

ตัวเมืองและย่านการค้ า

468.75

0.75

1.3

หมูบ่ ้ าน

2550

4.08

7.04
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ลักษณะพืน้ ที่ใช้ ท่ ีดิน

พืน้ ที่(ไร่ )

พืน้ ที่ (ตร.กม.)

ร้ อยละ

นาดา

27787.5

44.46

76.7

สวนสัก

4506.25

7.21

12.44

พืชไร่ผสม

162.5

0.26

0.45

ป่ าเบญจพรรณ

250

0.4

0.69

ป่ าดิบเขา

56.25

0.09

0.16

อื่นๆ

443.75

0.71

1.23

รวม

36231.25

57.97

100

แหล่ งเงินทุน
กลุม่ ออมทรัพย์ กองทุนหมูบ่ ้ าน กองทุน กข.คจ.
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
กลุม่ ออมทรัพย์
มีสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน
มีสมาชิก
กลุม่ สตรี
มีสมาชิก
กลุม่ เพาะเห็ด
มีสมาชิก
กองทุน กข.คจ.
คณะกรรมการ

31
38
9
15
9

คน
คน
คน
คน
คน

ผลผลิตทางการเกษตร
1 ผลผลิตจากการทานา
2. ผลผลิตจากสัตว์
3. ผลผลิตจากการประมง
4. ผลผลิตจากการทาสวนทาไร่
5. ผลผลิตจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
แหล่ งท่ องเที่ยว
ผู้ปฏิบัตงิ าน
นายวิชยั ปั ตถมสิงหไชย
นายวัฒนชัย ดารงหาญวิทย์
นายวุฒิพงค์ แก้ วยศ

ผู้อานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าเคิม
ผู้จดั การกลุม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าเคิม
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสนามโครงการขยายน ้าเคิม

7
แผนที่แสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงนา้ เคิม
อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่ าน

