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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 
ประวัติความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัน่าน ได้มีหนังสือที่  นน 51003/2751 ลงวันที่  21 ตุลาคม 2552 ถึง
ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อขอรบัการสนบัสนุนการพฒันาเกษตรบนพืน้ที่สูงในพืน้ที่ บ้านแสนสุขหมู่ที่  9 ต าบล
สันทะ อ าเภอนาน้อย จงัหวดัน่าน เนื่องจากมีปัญหาการบุกรุกท าลายพืน้ที่ป่าต้นน า้เพื่อท าการเกษตร และไม่มีระบบ
การอนุรักษ์ดินและน า้ท าให้เกิดการชะ
ล้างพงัทลายของดิน เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าวจึงได้ขอรับการสนับสนุน
มายงัมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อสนับสนุน
ให้เป็นโครงการขยายผลโครงการหลวงใน
เขตพืน้ที่จงัหวดัน่าน แต่เนื่องจากหมู่บ้าน
ที่ขอเข้าร่วม คือ บ้านแสนสุข หมู่ที่  9 มี
ขอบเขตไม่ชดัเจน โดยเป็นหมู่บ้านที่แยก
มาจากบ้านขุนสถาน หมู่ที่  3 ราษฎรเป็น
เ ผ่ า ม้ ง  เ ป็น เค รือญ าติ แล ะ มี พื น้ ที่
การเกษตรกระจายอยู่ในเขตของทัง้  2 
หมู่บ้าน อ าเภอนาน้อย จึงได้มีหนงัสือที่ นน.0217.1/2320 ลงวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2552 แจ้งขอให้ทัง้ 2 หมู่บ้าน เข้า
ร่วมโครงการขยายผลโครงการหลวง 
  สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าไปส ารวจพืน้ที่ เม่ือวันที่  30 พฤศจิกายน 
2552 ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการและศกัยภาพการพฒันาโดยเบือ้งต้น และจัดท ารายงานเสนอ
ประกอบการพิจารณาเป็นพืน้ที่ขยายผลโครงการหลวงพืน้ที่ใหม่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

สภาพทั่วไป 
 ขนาดท่ีตัง้ 
  ขอบเขตของโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน พิจารณาโดยใช้พืน้ที่ ลุ่มน า้เป็นเกณฑ์โดย
พืน้ที่ลุ่มน า้ย่อยที่ครอบพืน้ที่หมู่บ้านทัง้ 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านขุนสถาน หมู่ที่  3 บ้านแสนสุข หมู่ที่  9 ต าบลสันทะ 
อ าเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน คือลุ่มน า้ห้วยส้ม มีพืน้ที่ 
17.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,000ไร่ โดยมี
อาณาเขตติดต่อกบัพืน้ที่ใกล้เคียงดงันี  ้
  ทิศเหนือ ติ ด ต่ อ กั บ ต า บ ล
สันทะ อ าเภอนาน้อย จงัหวดัน่าน 
  ทิศใต้  ติดต่อกบัดอยกู่สถาน ต าบล
เมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จงัหวดัน่าน 
  ทิศตะวนัออก  ติ ด ต่ อ กั บ ต า บ ล
สันทะ อ าเภอนาน้อย จงัหวดัน่าน 
  ทิศตะวนัตก ติ ดต่ อกั บดอยขุ น
ห้วยห้อม  ต าบลไผ่โทน อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านขุนสถานโดยทัว่ไปจะมีภูเขาสูงมีที่ราบน้อย  ระด ับความสูงโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน มีระดบัความสูงต ัง้แต่ 600-1,700 เมตร จุดสูงสุดอยู่ทางตอนใต้ของพืน้ที่และค่อย ๆ
ลาดลงไปทางตอนเหนือของพืน้ที่ ระดบัความสูงของบ้านขุนสถาน อยู่สูงจากระดับน า้ทะเลปานกลาง 1,240 เมตร 
และบ้านแสนสุข อยู่สูงจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง 1,160 เมตร 
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ตาราง  ระดบัความสูง โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน  

ระดบัความสูง  
พืน้ที่ 

ร้อยละ  
ตารางกิโลเมตร ไร่ 

600-700 เมตร 0.48 300.37 2.73 

700-800 เมตร 2.22 1390.49 12.64 

800-900 เมตร 2.92 1823.20 16.57 

900-1000 เมตร 3.22 2011.82 18.28 

1000-1100 เมตร 3.14 1962.92 17.84 

1100-1200 เมตร 2.30 1435.80 13.05 

1200-1300 เมตร 1.42 887.57 8.07 

1300-1400 เมตร 1.03 644.90 5.86 

1400-1500 เมตร 0.61 379.35 3.45 

1500-1600 เมตร 0.20 125.98 1.14 

1600-1700 เมตร 0.07 41.65 0.38 
รวม 17.61  11004.05 100.00 

 
ลักษณะดิน 

  พืน้โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน จดัเป็นกลุ่มชุดดิน 62  ประกอบด้วยพืน้ที่ ภูเขา  ซึ่ง มี

ความลาดชนัมากกว่า 35 % ดินที่พบในบริเวณดงักล่าวนี ้มีทัง้ดินลึกและดินตืน้  ลักษณะของเนือ้ดินและความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกนัไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนัน้ มกัมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพืน้โผล่ 
กระจดักระจาย 
  การชะล้างพงัทลายของดินระดบัการชะล้างพงัทลายของดินในโครงการขยายผลโครงการหลวงขุน
สถาน มีการชะล้างพงัทลายส าหรบัพืน้ที่สูง อยู่ในระดบัน้อยมาก ร้อยละ 53.38 รองลงมามีระดบัการชะล้างพ ังทลาย
รุนแรงมาก ร้อยละ 45.93 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศของโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ 
  ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม มีปริมาณน า้ฝนรายปี 1,263 มิลลิเมตร 
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน- กุมภาพนัธ์ อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด 20.16 องศาเซลเซียส ในเดือน
ธันวาคม - มกราคม จะมีอากาศหนาวจดั  
  ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 32.34 องศาเซลเซียส 
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แหล่งน า้ท่ีส าคัขของโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน 
  แหล่งน า้ธรรมชาติ 

 โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน อยู่ในลุ่มน า้ย่อยห้วยสถาน ลุ่มน า้สาขาห้วยแห้ง  ลุ่มน า้
หลักลุ่มแม่น า้น่าน มีแหล่งน า้ผิวดินที่ส าคญั คือห้วยส้ม เป็นน า้สาขาของห้วยสถาน มีต้นก าเนิดอยู่ที่พืน้ที่หมู่บ้านขุน
สถานและบ้านแสนสุข มีทิศการไหลไปทางทิศตะวนัออกของพืน้ที่ ไหลไปรวมกบัล าห้วยน้อยใหญ่รวมเป็นห้วยสถาน 
ก่อนไหลวกไปทางเหนือและไหลลงสู่ห้วยน า้แหง  

โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน อยู่ในชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1A เป็นพืน้ที่ยังคงสภาพป่า
สมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจ าเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพืน้ที่ ต้นน า้ล าธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์ในพืน้ที่ดงักล่าว 

ลักษณะอุทกธรณีวิทยาบริเวณโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน มี 3 ชนิด คือโคราช
ตอนล่าง มีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 72.42 รองลงมาเป็นล าปาง คิดเป็นร้อยละ 24.33 

 
 ป่าไม้ 
  โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน อยู่ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ังขวาแม่น า้น่านตอนใต้ 

โดยการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นพืน้ที่ป่าอนุรกัษ์ (โซน C) ทัง้หมด 
 

 การคมนาคม 
 การคมนาคม พืน้ที่ท่ีขอรับการสนับสนุนจากโครงการหลวง อยู่ห่างจากอ าเภอนาน้อย  51 กิโลเมตร 

ถนนเป็นถนนลาดยาง ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง 
30 นาที  

 
 โครงสร้างพืน้ฐาน 
 -  มีระบบประปาหมู่บ้าน แต่ไม่มีถงัพกัเก็บน า้ 
 -  ศาสนสถาน โบสถ์คริตส์ 1 แห่ง 
 -  สถานศึกษา มีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1 แห่ง  มี
ครู 2 คน นกัเรียน 40 คน มีโรงเรียนอยู่ในเขตบ้านแสน
สุ ข  1  แ ห่ ง  ช่ื อ โ ร ง เ รียนปร ะ กิต เวช ศ ักดิ์  ส อ น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มี ครู 20 คน นักเรียน 300 คน มีหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน มีที่อ่านหนงัสือประจ า มีอาคารเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน และมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านขุนสถาน  
 -  หมู่บ้านมีไฟฟ้าใ ช้ มีโทรศ ัพท์สาธารณะใช้ มีสัญญาณมือถือ มี
สัญญาณเตือนภยัน า้ท่วม/ดินถล่ม จ านวน 1 แห่ง 
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 -  บ้านขุนสถาน มีร้านค้า 6 แห่ง มีป๊ัมน า้มนัหลอด 3 แห่ง บ้านแสนสุข มีร้านค้า 4 แห่ง  ป๊ัมน า้มันหลอด 1 
แห่ง มีแห่งตลาด/จุดรบัซือ้ผลผลิต 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร 
  โครงการขยายผลโครงการ
หลวงขุนสถาน มีหมู่บ้านที่ท าการส่งเสริม 2 
หมู่บ้านได้แก่ บ้านขุนสถาน บ้านแสนสุข มี
ครวัเรือนจ านวน 303 ครัวเรือน ประชากร
รวม 1,666 คน ดงัตาราง 
 
ตาราง จ านวนประชากร โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน 

ช่ือบ้าน หมู่ ท่ี เผ่า 
จ านวนประชากร  

รวม 
ครัวเรือน ชาย หขิง  

บ้านขุนสถาน 3 ม้ง 180 445 438 883 

บ้านแสนสุข 9 ม้ง 123 na na 783 
รวม 303   1,666 

  
ผู้น าชุมชน 

  - 
 การศึกษา 
  สถานศึกษา มีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1 แห่ง มีครู 2 คน นกัเรียน 40 คน มีโรงเรียนอยู่ในเขตบ้านแสน
สุข 1 แห่ง ชื่อโรงเรียนประกิตเวชศกัดิ์ สอนประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนต้น มี ครู 20 คน นกัเรียน 300 คน และมี
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านขุนสถาน 
 
 การสาธารณสุข 
  ประชาชนส่วนมากจะท าการรกัษาที่สถานีอนามัยประจ าต าบลใกล้บ้าน และถ้าผู้ ป่วยอาการหนัก
ทางสถานีอนามยัก็จะส่งตวัไปรกัษาที่โรงพยาบาลอ าเภอต่อไป 
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 การประกอบอาชีพ 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก โดยการปลูกพืช ได้แก่  กะหล ่ าปลี
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์  และข้าวไร่ โดยอาศัยน า้ฝน อาชีพรองได้แก่ 
ค้าขาย รับจ้างและเลี ย้งสัตว์ มีรายได้ของประชากรประมาณ 
30,000 บาท ต่อครวัเรือนต่อปี 
 
 รายได้ 
  รายได้ของประชากรประมาณ 30,000 บาท ต่อ
ครวัเรือนต่อปี 
  

การถือครองท่ีดิน 
  -  
 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
  หมู่บ้านทัง้ 2 มีพืน้ที่ทางการเกษตรทัง้หมดประมาณ 10,000 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทัง้หมด 
และไม่มีเอกสารสิทธ์ิ มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกและเลีย้งสัตว์มากกว่าร้อยละ 75-90 ของพืน้ที่การเกษตร  

ตาราง การใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน  

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
พืน้ท่ี 

ร้อยละ  
ตารางกิโลเมตร ไร่ 

นาข้าว 1.61 1004.71 9.13 

ป่าประเภทผลัดใบ 0.15 91.04 0.83 

พืน้ที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  8.11 5069.52 46.07 

ไม้ผล 1.54 964.23 8.76 

สวนป่า 6.20 3874.55 35.21 

รวม 17.61 11004.05 100.00 

 
 แหล่งเงินทุน 
  1. เงินกองทุนหมู่บ้าน 
  2. พ่อค้า / นายทุน 
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 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 
  2. กลุ่มท านาขัน้บนัได (น าร่อง) 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 
  1. ผลผลิตกะหล ่าปลีที่ได้เฉล่ียต่อไร่ ประมาณ 4 ตนั การลงทุนประมาณ 4,660 บาทขายผลผลิต
กิโลกรัมละ 3 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
 ผลตอบแทน ได้ก าไร  7,400 บาท 
  2.  ผ ลผ ลิ ต ข้าวโพดเ ลี ย้งสั ต ว์
ประมาณไร่ละ 775 กก. (ประมาณไร่ละ 50 ถังๆละ 
15 กก.)  ผลตอบแทนต่อไร่ ค่าลงทุน ประมาณ 
3,100 บาท ค่าขายผลผลิต 5,037.50 บาท (กก.ละ 
160  บาท) ก าไรไร่ละ1,937.50 บาท 
  3. ผลผลิตการปลูกข้าวไร่  
ประมาณ 45 ถงัต่อไร่ 

 
 แหล่งท่องเท่ียว 
  แหล่งท่องเที่ยวได้แก่ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีธุรกิจให้บริการด้านที่พกั เช่น รีสอรท์ ประมาณ 5 
แห่ง  ซึ่งมีศกัยภาพที่จะพฒันาก่อให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวอ่ืนๆได้อีก  
 
ปัขหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านขุนสถาน 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านขุนสถาน แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี ้
 ด้านเศรษฐกิจ 
  ปัญหา  1. ราคาผลผลิตการเกษตร (กะหล ่าปลีและข้าวโพดเลีย้งสัตว์) ไม่แน่นอน ท าให้มีรายได้ไม่
แน่นอนบางปีขาดทุน 
   2. ประชากรขาดความรู้ในการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน 
   3. มีการใช้สารเคมีในการเกษตรมาก 
 

  ความต้องการ  1. ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจากโครงการหลวง ในการปลูกพืชแทน
กะหล ่าปลี และข้าวโพดเลีย้งสัตว์ เช่น ไม้ดอก กาแฟอราบิก้า ฯลฯ  
   2. ความรู้และการสนบัสนุนท านาขัน้บนัได 
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 ด้านสังคม 

  ปัญหา  1. มีอตัราการเกิดสูง เป็นชุมชนแออดั 
   2. ประชากร ไม่มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
   3. ยงัมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 

  ความต้องการ  1. สร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
   2. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความสามคัคีในชุมชน 
 

 ด้านส่ิงแวดล้อมและปัจจัยพืน้ฐาน 
  ปัญหา  1. มีการบุกรุกเผ้าถางพืน้ที่ป่าเพื่อท าการเกษตร 
   2. สภาพดินเส่ือมโทรม 
   3. ขาดการบริหารจดัการแหล่งน า้ ท าให้น า้ฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
   4. ไม่มีการจดัการขยะ 
 

  ความต้องการ 1. ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี 
   2. สร้างแหล่งเก็บกกัน า้และจดัให้มีการบริหารจดัการ 
   3. การจดัการเรืองขยะ (ส่งเสริมให้มีจิตส านึกในการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม) 
 
 
 ศักยภาพของการพัฒนา 

  - 
 แนวทางการพัฒนาจุดเน้นการพัฒนา 
  - 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายวิชยั ปัตถมสิงหไชย ผู้อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านขุนสถาน 

นายวฒันชยั ด ารงหาญวิทย์ ผู้จดัการกลุ่มโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านขุนสถาน 
นายรุ่งเรือง ดีปินตา  เจ้าหน้าที่ประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านขุนสถาน 
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แผนท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน  
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 


