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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงสะเนียน
ตาบลสะเนียน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ประวัติความเป็นมา

ความเป็น มาของโครงการพัฒ นาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน สืบเนื่องจากเครือข่ายองค์กร
ชาวบ้ า นที่ มี อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ดน่ า น (เครื อ ข่ า ยทรั พ ยากรป่า ไม้ ชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ) ได้ เ ล็ ง เห็ น
สถานการณ์ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน จึงร่วมกับมูลนิธิ
โครงการหลวงและบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์บนพื้น ที่สูงเพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมจากาการทาการเกษตรพื้นที่สูง โดยบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดยได้ขออนุมัติ
ค ณ ะ ท า ง า น ป ลู ก ห ญ้ า แ ฝ ก
มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมดังกล่ าวในการประชุม
ค ณ ะ ท า ง า น ป ลู ก ห ญ้ า แ ฝ ก
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงเมื่ อ วั น ที่
24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2549 และที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ใ ห้ ส่ ง เสริ ม การ
ป ลู ก พื ช เ พื่ อ เ ป็ น ร า ย ไ ด้ แ ก่
ครอบครัว ควบคู่ไปกับการปลูก
หญ้าแฝกด้วย เพื่อเกิดประโยชน์
แก่ เ กษตรกรอย่ า งยั่ ง ยื น โดย
มูลนิธิโครงการหลวง (หม่อมเจ้า
ภีศเดช รัชนี) มอบให้สถาบันวิจัย
และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก าร
มหาชน) เข้ า ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย
จั ง หวั ด น่ า นเพื่ อ ด าเนิ น การ
ดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2549 พระครูสุ จิณ นันทกิจ ประธานศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งคา อาเภอสั นติสุ ข
จังหวัดน่าน ได้ขอขยายเครือข่ายการพัฒนาภายใต้มูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า) ตาบลสะ
เนียน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2549 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปจังหวัดน่าน
ทรงร่วมประชุมและรับฟังรายงานจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมเวทีชุมชนเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นร่วมกับชุมชนทั้ง 3 ชุมชน คือ กลุ่มชุมชนตาบลสะเนียน กลุ่มชุมชนวัดโป่งคา และกลุ่มชุมชนวัดสันเจริญ
จังหวัดน่าน
วันที่ 22 มิถุนายน 2549 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมคณะได้รับทราบข้อมูลและ
สถานการณ์การดาเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก)
ในพื้นที่ตาบลสะเนียน อาเภอเมืองน่าน จั งหวัดน่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากการประสานงานความร่ว มมือของ
คณะกรรมการเครื อข่ายรางวัล ลูกโลกสี เขียวบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ร่ว มกับมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งบุคคลที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว จานวน 2 ท่าน ได้แก่ พระครูสุจิณ นันทกิจ
(วัดโป่งคา อาเภอสันติสุข) และอาจารย์สมบัติ แก้วทิพย์ (บ้านสันเจริญ อาเภอท่าวังผา)
ทั้งนี้จังหวัดน่านได้มีการถวายต้อนรับและนาเสนอข้อมูลที่ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจังหวัดน่าน โดยมีผู้บริหาร
บุคคลสาคัญจังหวัดน่านร่วมถวายการต้อนรับ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พระครูพิทักษ์นันทคุณ พระครูสุจิณ นันทกิจ
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นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร นายแพทย์คณิต ตันติสิริวิทย์ สื่อมวลชน และหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดน่านและ
อาเภอเมืองน่านที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงหลวงสะเนียน มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 10
บ้านละเบ้ายา บ้านห้วยเฮือ หมู่ที่ 11 ตาแหน่งที่หมู่บ้านตั้งอยู่ระวางที่ 5146IV จุดพิกัดที่ 710933 ห่างเขาไปทางทิศ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของหมู่ บ้ า นห้ ว ยระพี
ประมาณ 3
กิ โ ลเมตร พื้ น ที่ อ ยู่ สู ง จาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 400-500 เมตร หมู่ที่
15 บ้านห้วยระพีตาแหน่งที่หมู่บ้านตั้งอยู่ระวาง
ที่ 5146IV จุดพิกัดที่ 718912 ห่างออกไป
จากบ้านละเบ้ายาเข้าไปทางทิศเหนือ ประมาณ
6 กิโลเมตร พื้นที่ตั้งชุมชนอยู่ตามหลืบเขา หมู่ที่
1 6 บ้ า น ส มุ น ใ ห ม่ ที่ พิ กั ด
UTM.X=675572,Y2091383 ระวางแผนที่
5146 IV ความสูงจากระดับน้าทะเล 300
เมตร อยู่ ห่ างจากที่ ทาการอาเภอเมืองน่ านมา
ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ประมาณ 20
กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลเมืองน่าน ประมาณ 23 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาเตี้ยๆ ป่าไม้มีลาห้วย
สมุนไหลผ่าน พื้นที่ทาการเกษตรเป็นเขารอบๆ หมู่บ้าน
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เป็นที่ราบตามไหล่เขา บ้านห้วยละเบ้ายา และบ้านห้วยเฮือ ตั้งอยู่บนที่ราบตามไหล่เขาและถูก
ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ในระดับความสูง 320 – 400 เมตร จากระดับน้าทะเลขึ้นไป
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ลักษณะดิน
ลักษณะดินมี 2 ลักษณะ คือดินร่วมซุยจะอยู่ในระดับพื้นที่สูงหรือตามไหล่เขา และดินร่วนปนทรายจะ
อยู่บริเวณติดกับลาห้วยหรือที่ราบใกล้กับลาห้วย

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศในหนึ่งรอบปีมีอยู่ 3 ฤดู คือ หน้าฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน หน้า
หนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ และหน้าร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ าสุ ด 10 องศาเซลเซี ย ส ปริ ม าณน้ าฝนเฉลี่ ย ต่ อ ปี 99.52
มิล ลิ เมตร (ที่ ม า : ส านั ก งานเกษตรอาเภอเมื อ งน่ า น ปี พ.ศ.
2549 )

แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าธรรมชาติของหมู่บ้านละเบ้ายา หมู่ที่ 10 และ
บ้านสมุนใหม่ หมู่ที่ 16 ปัจจุ บันอาศัยน้ าเพื่อการเกษตรจากลาน้าสมุน
ส่วนน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคอาศัยจากห้วยม่วง ห้วยละเบ้ายา ห้วย
แฮด ห้วยปูห้วยโรงเรียน ห้วยบอน ห้วยก้อง และห้วยหนาม
บ้ า น ห้ ว ย
ระพี หมู่ ที่ 15 ปั จ จุ บั น
อาศัยน้าเพื่อการเกษตรจาก
ลาน้าสมุน ส่วนน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคอาศัยจากห้วยยิงฟาน
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บ้านห้วยเฮือ หมู่ที่ 11 ปัจจุบันอาศัยน้าเพื่อการเกษตรจากลาน้าสมุนและลาน้าห้วยเฮือ ส่วนน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอาศัยจากลาน้าห้วยข่อย
ป่าไม้
พื้น ที่ป่ าจะอยู่ ตามภูเขาสู ง อยู่ ในเขตป่าอนุรัก ษ์
และพื้น ที่ป่ า ที่ชุมชนอนุ รั กษ์ไว้ ลั กษณะของป่าเป็นป่าเบญจ
พรรณ และป่าดิบแล้ง มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลาง
อยู่ในเขตป่าสงวนน้ายาวน้าสวด ในเขตป่าอนุรักษ์ โซน C อยู่ใน
ชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้น 2 แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ร้อยละ 10 พื้นที่
เกษตร ร้อยละ 40 และพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ ร้อยละ 50 และบาง
พื้นที่จะมีพื้นที่การเกษตรผสมผสานกับพื้นที่ป่า
การคมนาคม
หมู่บ้านละเบ้ายา หมู่ที่ 10 ถนนจากหมู่บ้านละเบ้ายา เข้าไปสู่ตัวจังหวัดน่าน เป็นถนนลาดยาง รพช.
หมายเลข นน. 3033 สายสะเนียน – ละเบ้ายา ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อาเภอเมืองน่านมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 20 เมตร และ
ห่างจากเขตเทศบาลเมืองน่านประมาณ 23 กิโลเมตร ถนนที่ใช้เชื่อมโยง
ภายในหมู่บ้ า นส่ ว นมากเป็ น ถนนคอนกรี ต ส่ ว นถนนที่ ใช้ส าหรับเดิ น
ทางเข้าไปยังพื้นที่การเกษตรเป็นถนนดินลูกรังมีขนาดของถนนไม่เท่ากัน
มีทั้งถนนที่กว้าง และถนนที่มีขนาดแคบ ขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพของพื้นที่
การสัญจรไปมา ส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางมีบางครั้ง
ถ้าหากเดินทางเข้าสู่ในตัวเมืองก็จะใช้รถยนต์ในการเดินทาง ระยะเวลา
ในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถึง
โครงการพัฒ นาพื้น ที่สู งแบบโครงการหลวงสะเนีย น ใช้ เวลาในการเดิน ทาง 5 ชั่ว โมง 11 นาที่ (ระยะทาง 295
กิโลเมตร)
หมู่บ้านห้วยเฮือ หมู่ที่ 11 จากตัวเทศบาล
เมื อ งน่ า น ไปถึ ง บ้ า นห้ ว ยเฮื อ ใช้ ร ะยะทางรวมกั น 34
กิโลเมตร ทั้งนี้ได้ใช้ถนนสายสะเนียน – ละเบ้ายา มีระยะ
สิ้ น สุ ดที่บ้ านสมุน ใหม่ หมู่ที่ 16 ตาบลสะเนี ยน เป็ น
ระยะทาง 25 กิโลเมตร และต่อเข้าไปอีกเป็นถนนดินลูกรัง
มีระยะทางอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงบ้านห้วยเฮือ ซึ่ง
เป็นเขตระยะสิ้นสุดของเส้นทางสายนั้น
หมู่บ้านห้วยระพี หมู่ 15 จากตัวเขตเทศบาล
เมืองน่าน เข้าไปถึงบ้านห้วยระพี ซึ่งใช้ถนน รพช. หมายเลข
นน 3030 สายสะเนียน – ละเบ้ายา ใช้ระยะทาง 29 กิโลเมตร ทั้งนี้เป็นถนนลาดยาง 23 กิโลเมตร มีระยะทางสิ้นสุดที่
บ้านสมุนใหม่ หมู่ที่ 16 ส่วนทางที่ต่อเข้าไปในหมู่บ้านเป็นถนนดินลูกรังรวมระยะทาง 6 กิโลเมตร ถึงบ้านห้วยระพี หมู่
15 ส่วนถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเชื่อมโยงกันภายในหมู่บ้าน และถนนที่ใช้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่
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การเกษตรเป็นถนนดิน มีขนาดความกว้าง และแคบขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และการพัฒนาของชาวบ้าน การเดินทางสัญจร
ไปมาส่วนใหญ่จะใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการเดินทาง
หมู่บ้านสมุนใหม่ หมู่ 16 จากตัวเขตเทศบาล
เมืองน่าน เข้าไปถึงบ้านสมุนใหม่ หมู่ที่ 16 ตาบลสะเนียน
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ใช้ถนน รพช. หมายเลข นน 3030
สายสะเนี ย น –
ห้ ว ยละเบ้ า ยา โดยใช้ ร ะยะทาง
23 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่สิ้นสุดของถนนลาดยางสายดังกล่าว
ส่วนของถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตที่
เชื่อมโยงกันภายในหมู่บ้านและถนนที่ใช้ไปหาพื้นที่การเกษตร
จะเป็ น ถนนดิ น ลู ก รั ง มี ข นาดกว้ า งและแคบแตกต่ า งกั น ไป
แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ คนในชุมชนส่วนมากในการ
สัญจรไปมาจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง
โครงสร้างพื้นฐาน
1. บ้ า นห้ ว ยละเบ้ า ยา อาศั ย น้ าเพื่ อ การอุ ป โภค
บริโภคจากประปาภูเขา จานวน 5 จุด
2. บ้านห้วยเฮือ อาศัยน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคจาก
ประปาภูเขาต่อท่อลงมาใช้ในหมู่บ้านโดยใช้จากแหล่งลา 2
แห่ง คือ ลาน้าห้วยเฮือและลาน้าห้วยข่อย
3. บ้านห้วยระพี มีแหล่งน้าจากประปาภูเขา 1 จุด
โดยต่ อ น้ ามาจากล าห้ ว ยมาใช้ ภ ายในหมู่ บ้ า นมี บ่ อ พั ก อยู่
2 – 3 จุ ด เพื่อช่ว ยกรองส่ ว นของตะกอน และสิ่ งสกปรก
เพื่อให้ได้น้าที่สะอาดขึ้น
4. บ้ านสมุน ใหม่ อาศัย น้ าเพื่อการอุปโภคบริโ ภค
จากประปาซึ่งต่อท่อมาแหล่งน้า 3 แห่ง คือ ลาห้วยม่วงห้วยละเบ้ายา และห้วยหนาม

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงหลวงสะเนียน มีจานวน 2,520 ครัวเรือน และมีจานวน
ประชากรทั้งสิ้น 10,228 คน ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่าเมี่ยน,พื้นเมือง,ม้ง,ถิ่น
บ้าน
ห้วยละเบ้ายา
ห้วยเฮือ
ห้วยระพี
สมุนใหม่
สะเนียน
เหนือวัด
ห้วยลี่

หมู่ที่
10
11
15
16
1
2
3

จานวน
ครัวเรือน
142
110
48
128
261
177
188

จานวน
ประชากร
619
547
242
847
684
581
867
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บ้าน

หมู่ที่

น้าโค้ง
สองแคว
วังตาว
บ้านกาใส
ห้วยปุก
กลาพัฒนา
ใหม่เจริญสุข

4
5
7
8
9
13
14
รวม

1.

ผู้นาชุมชน
นายประดิษฐ์ แซ่จ๋าว
นายดาเนิน วณิชธรรม
นายสมนึก แซ่จ๋าว
นายมะนัส แซ่ลี
นายจั้นก้วง แซ่เติ๋น
นายเก้าเฟย แซ่โฟ้ง
นายอุทัย ซ่ผ่าน
นายสมนึก แซ่จ้าว
นายเกรียงไกร แซ่พ่าน
นายซานจิ้ง แซ่เติ๋น
นายตอนเสิน แซ่เติ๋น
นายอี่โฟ้ง แซ่พ่าน
นางไหนเส็ง แซ่ผ่าน
นายสมบูรณ์ แซ่ท้าว
นายวิชาญ แซ่ผ่าน
นายพรชัย นคจารึก
นายโชคชัย แซ่เติ๋น
นายซานต้อง แซ่จ๋าว
นายจีรศักดิ์ แซ่จ๋าว
นายชมพู ณโพธรไกรศรี

จานวน
ครัวเรือน
249
373
264
218
155
84
123

จานวน
ประชากร
867
1,817
801
661
536
444
715

2,520

10,228

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยละเบ้ายา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยละเบ้ายา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเนียน หมู่ที่ 10
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเนียน หมูท่ ี่ 10
ผู้นาด้านพิธีกรรม
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยเฮือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยเฮือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยเฮือ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเนียน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเนียน
ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยระพี หมู่ที่ 15
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเนียน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเนียน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเนียน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเนียน
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การศึกษา
บ้ านห้ ว ยละเบ้ ายา มีโ รงเรี ย นขยายโอกาส 1 แห่ ง
เปิ ด สอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 จนถึ ง ระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาหมู่บ้าน 1 แห่ง
ซึ่งใช้ร่วมกับบ้านสมุนใหม่
บ้านห้วยเฮือมีโรงเรียนบ้านห้วยเฮือ เปิดสอนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานที่เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
ก่อนเข้าสู่ โรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 1 แห่ง
บ้านห้วยระพีมีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 แห่ง
คือโรงเรียนบ้านห้วยระพี เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยเฮือ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
บ้านสมุนใหม่มีศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
การสาธารณสุข
ประชาชนตาบลสะเนียนใช้บริการสถานีอนามัย 1 แห่ง คลอบคลุม 5 หมู่บ้าน (บ้านห้วยเฮือ บ้านห้วย
ระพี บ้านห้วยละเบ้ายา บ้านสมุนใหม่และบ้านห้วยปุก)
การประกอบอาชีพ
อาชีพหลั กของประชากรส่ ว นใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร
ส่วนอาชีพรอง ได้แก่ การประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย ประชากรมีพื้นที่
ทากินเฉลี่ยประมาณ 10-30 ไร่ต่อครอบครัว สามารถจาแนกได้ดังนี้
1. การเกษตร
ไม้ผล ได้แก่
ลิ้นจี่ มีพื้นที่ปลูก ประมาณ 2,000 ไร่
ลาไย มีพื้นที่ปลูก ประมาณ 400 ไร่
เงาะ มีพื้นที่ปลูก ประมาณ 500 ไร่
ส้ม มีพื้นที่ปลูก ประมาณ 20 ไร่
ส้มโอ มีพื้นที่ปลูก ประมาณ 20 ไร่
กล้วยน้าว้า มีปลูกเป็นจานวนมาก
พืชไร่ ได้แก่
ข้าวโพด มีพื้นที่ปลูก ประมาณ 12,000 ไร่
ข้าวไร่ มีพื้นที่ปลูก ประมาณ 5,000 ไร่
ยางพารา มีพื้นที่ปลูก ประมาณ 700 ไร่
พืช ผัก ได้แก่ ฟัก ฟักทอง แตงไทย ผั กกาด ผั กกาดขาว ถั่ว ฝั กยาว
พื้นเมือง
ปศุสัตว์ ได้แก่ หมู ไก่ และวัว
หาของป่า เช่น หน่อไม้ หน่อหวาย ต๋าว เห็ด ก๋ง และสมุนไพร
นอกการเกษตร เช่น รับจ้างนอกพื้นที่ ค้าขาย
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รายได้
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีของประชากร 4 หมู่บ้าน มีดังนี้
บ้านละเบ้ายา 24,950 บาทต่อครัวเรือนต่อปี บ้านสมุนใหม่ 26,205 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
บ้านห้วยระพี 33,628 บาทต่อครัวเรือนต่อปี บ้านห้วยเฮือ 25,250 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
การถือครองที่ดิน
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโซน C เนื้อที่
20,927 ไร่ และโซน E เนื้อที่ 237 ไร่ ป่าน้ายาวน้าสวด และอยู่ใน
เขตป่าอุทยานแห่งชาตินันทบุรีเนื้อที่ 772 ไร่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน
มีพื้นที่ 21,936 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เกษตร 12,961 ไร่ พื้นที่เกษตร
8,705 ไร่ และที่อยู่อาศัย 270 ไร่ (ข้อมูลจากนักสารวจที่ดินและ
วางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี
2551) บริ เ วณพื้ น ที่ สู งบนภู เขาจะปลู กพืช ไร่ เช่น ข้า ว ข้ าวโพด
ยางพารา ไม้ผล ลิ้นจี่ เงาะ ส้มเขียวหวาน เป็นต้น และพื้นที่ลาดเชิงเขาตามไหล่เขาหรือใกล้ลาน้าจะปลูกพืชผักและเลี้ยง
สัตว์
แหล่งเงินทุน
เกษตรกรตาบลสะเนียนอาศัยแหล่งเงินทุนจากกองทุนเงินล้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ กองทุนเงินแสน และเงินกู้สัจจะออมทรัพย์
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
เกษตรกรตาบลสะเนียนยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มด้านอาชีพต่าง ๆ มีการรวมกลุ่มเฉพาะกลุ่มสวัสดิการทาง
สังคม ได้แก่ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
ผลผลิตทางการเกษตร
ลิ้นจี่, ลาไย, เงาะ, ส้ม, ส้มโอ, กล้วยน้าว้า, ข้าวโพด, ข้าวไร่,
ยางพารา, ฟั ก , ฟั ก ทอง,
แตงไทย
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แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในพื้นที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1) ป่าชุมชนบ้านห้วยละเบ้ายา หมู่ 10 ร่วมกับบ้านสมุนใหม่ หมู่ที่ 16
2) น้าตกห้วยกลิ่นฟาน บ้านห้วยระพี หมู่ที่ 15

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของตาบลสะเนียน
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาตาบลสะเนียน แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา เกษตรกรตาบลสะเนียนมีปัญหาผลผลิตไม้ผลตกต่า ได้แก่ลิ้นจี่ ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้
จาหน่ายได้ในราคาถูก เนื่องจากการทาการเกษตรของเกษตรกรยังขาดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมทาให้ผลผลิตที่ได้ไม่
มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภค
ความต้องการ ชุมชนต้องการให้รัฐส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่หรือปรับปรุงคุณภาพไม้
ผลที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ลดต้นทุนการผลิต หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี การปลูก
พืชผักสวนครัวที่ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นรายได้ การส่งเสริมการปลูกป่าใช้สอยและ
ป่าเศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้ส้อ การบูร ยางพารา ไผ่รวก ไผ่เปราะ และการพัฒนางานหัตถกรรมให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงการอบรมให้ความรู้ในด้านการเกษตรมีการจัดศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่าง
รวมถึงการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชน
ด้านสังคม
ปัญหา เกษตรกรตาบลสะเนียนมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เกิดการแข่งขันทางด้านวัตถุนิยม มี
หนี้สินมากทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งเกิดจากการลงทุนด้านการเกษตรสูงและได้รับผลตอบแทนต่า รวมถึงมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรส่งผลให้การศึกษาของประชากรในชุมชนโดยเฉลี่ยมีการศึกษาต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานบังคับ มี
การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนขาดการสืบทอด รวมถึงประชากรบางส่วนออกไป
รับจ้างและค้าขายอยู่ต่างจังหวัด
ความต้องการ ชุมชนแสดงความต้องการพัฒนากิจกรรมของศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด
วัฒนธรรมชนเผ่าเย้า (เมี่ยน) และให้ความร่วมมือที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยการนาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทั้ง
ต้องการการจัดระบบสวัสดิการต่าง ๆ ภายในชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน
ปัญหา เรื่องน้าเพื่อการเกษตรเนื่องจากยังไม่มีการต่อระบบท่อน้าจากลาห้วยไปเก็บกักไว้ในถัง
เก็บกักน้าขนาดใหญ่แล้วปล่อยน้าลงสู่แปลงเกษตรกร และน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอาศัยน้าจากประปาภูเขาซึ่งน้าไม่
สะอาดเนื่องจากไม่มีถังดักตะกอน มีการแผ้วถางป่าเพื่อทาไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกข้าวโพดมีผลกระทบต่อการชะล้าง
พังทลายของหน้าดินทาให้เกิดดินสไสด์พังทลายมาทับถมเส้นทางคมนาคมระหว่างบ้านสมุนใหม่ หมู่ที่ 16 – บ้านห้วยเฮือ
หมู่ที่ 11 เพราะเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนดินลูกรัง
ความต้องการ ชุมชนต้องการให้รัฐสนับสนุนการพัฒนาระบบชลประทานที่สามารถนาน้าจาก
แหล่งที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชได้ตลอดปีและสามารถกระจายน้าอย่างทั่วถึงส่วนน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคต้องการน้าบาดาลพร้อมระบบกรองน้าที่ได้มาตรฐานการให้ความรู้เรื่องการวางแผนการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้าลาธาร และต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมกาหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ทากินเพื่อให้เกิด
ความชัดเจน รวมถึงการกาหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เกษตรโดยชุมชนมีส่วนร่วมและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
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ศักยภาพของการพัฒนา
พื้นที่ตาบลสะเนียนชุมชนมีความกระตือรือร้นเพื่อรวมกลุ่มในการรักษาป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้า
ลาธาร มีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็งเข้าใจทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนมีความพร้อมในการเรียนรู้ มีองค์กรชุมชนให้
การสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนา มีการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก มีภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการปักผ้าและผลิตภัณฑ์
เครื่องเงินที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงชุมชนมีความคุ้นเคยกับการดาเนินงานวิจัยในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านป่าชุมชน
และมีการพัฒนากฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชน อีกทั้งพื้นที่อยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก และมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก

ผู้ปฏิบัติงาน
นายชวลิต สุทธเขตธ์
นายอานนท์ ยอดญาติไทย
นายสุนธร มีพอ
นายอาณัติ ธิขวัญ

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าน่าน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
กลุ่มลุ่มน้าน่าน
นักวิชาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน

203

คำสั่งอำเภอเมืองน่ำน
เลขที่ 383/2549
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวงสะเนียน
----------------------------------จำกผลสำเร็ จของโครงกำรหลวงที่ดำเนิ นงำน ในกำรพัฒนำอำชี พควำมเป็ นอยูข่ องชำวเขำลดกำรปลู ก
พืชเสพติดและฟื้ นฟูสภำพป่ ำต้นน้ ำลำธำร สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูงจึงมุ่งขยำยผลสำเร็ จของโครงกำรหลวงสู่
ชุ มชนบนพื้นที่สูงอื่น ๆ ที่ยงั มีสภำพทำงเศรษฐกิจที่ยำกจนเพื่อแก้ไขปั ญหำในระดับพื้นที่ตำมยุทธศำสตร์ ของจังหวัด
และประเทศ โดยนำต้นแบบกำรพัฒนำที่ ยงั่ ยืนของโครงกำรหลวงไปปรั บใช้อย่ำงเหมำะสมกับสภำพของสั งคม
ท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อม สร้ำงเศรษฐกิ จของชุ มชนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระตุน้ ให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่ วม
ของชุมชนกับหน่วยงำนองค์กรต่ำง ๆ เพื่อเป็ นกำรเสริ มสร้ำงกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันและพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ของชุมชนในพื้นที่ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
ดังนั้น เพื่อให้เกิ ดกำรประสำนงำนและกำรปฏิ บตั ิ งำนในพื้ นที่ เป้ ำ หมำยเป็ นไปอย่ำงสอดคล้องใน
ทิศทำงเดียวกันเกิดประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำงและเกิดผลดียิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวงสะเนียน อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน โดยมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ดงั ต่อไปนี้
1. องค์ ประกอบ
1.1 นำยอำเภอเมืองน่ำน
ประธำนคณะทำงำน
1.2 ปลัดอำเภอหัวหน้ำกลุ่มบริ หำรงำนปกครอง รองประธำนคณะทำงำน
1.3 เกษตรอำเภอเมืองน่ำน
คณะทำงำน
1.4 พัฒนำกำรอำเภอเมืองน่ำน
คณะทำงำน
1.5 สำธำรณสุ ขอำเภอเมืองน่ำน
คณะทำงำน
1.6 ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำศูนย์บริ หำร
กำรศึกษำนอกโรงเรี ยน อำเภอเมืองน่ำน
คณะทำงำน
1.7 ปศุสัตว์อำเภอเมืองน่ำน
คณะทำงำน
1.8 เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนชลประทำนจังหวัดน่ำน คณะทำงำน
ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองน่ำน
1.9 นำยฉัตรเพชร อุปเสำร์
คณะทำงำน
(เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร 5) สำนักงำนพัฒนำที่ดินจังหวัดน่ำน
1.10 นำยชวเลิศ นวลโคกสู ง
คณะทำงำน
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หัวหน้ำกลุ่มวำงแผนกำรใช้ที่ดิน สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 7
1.11 เจ้ำหน้ำที่ผปู ้ ระสำนงำนศูนย์พฒั นำสังคมหน่วยที่ 25 คณะทำงำน
รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองน่ำน
1.12 เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสหกรณ์จงั หวัดน่ำน
คณะทำงำน
รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองน่ำน
1.13 เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนประมงจังหวัดน่ำนในพื้นที่
คณะทำงำน
1.14 ประธำนเครื อข่ำยทรัพยำกรและเกษตรยัง่ ยืน
จังหวัดน่ำน
คณะทำงำน
1.15 นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสะเนียน
คณะทำงำน
1.16 หัวหน้ำหน่วยบริ กำรป่ ำไม้อำเภอเมืองน่ำน
คณะทำงำน
1.17 หัวหน้ำหน่วยจัดกำรต้นน้ ำในพื้นที่
คณะทำงำน
1.18 ประธำนมูลนิธิฮกั เมืองน่ำน
คณะทำงำน
1.19 กำนันตำบลสะเนียนและผูใ้ หญ่บำ้ น
คณะทำงำน
ใน 4 หมู่บำ้ นเป้ ำหมำย (หมู่ที่ 10, 11, 15, 16 ตำบลสะเนียน)
1.20 เจ้ำหน้ำที่สถำบันและพัฒนำพื้นที่สูง
คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร
1.21 ปลัดอำเภองำนสำนักงำนอำเภอเมืองน่ำน
คณะทำงำนและ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
1.22 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีตำบลสะเนียน คณะทำงำนและ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
1.23 ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสะเนียน
คณะทำงำนและ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
2. อำนำจหน้ ำที่
2.1 จัดทำแผนงำนโครงกำรและแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ของโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวง
สะเนียน อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
2.2 ดำเนินกำรต่ำงๆ ในงำนพัฒนำให้เป็ นไปตำมแผนงำนโครงกำรและแผนปะจำปี ที่ได้กำหนดไว้
2.3 ติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ผลกำรปฏิบตั ิงำน ปั ญหำอุปสรรคต่ำงๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว
แก้ไขปั ญหำ เพื่อพัฒนำชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งยัง่ ยืน
2.4 ดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องด้วยงำนโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวสะเนียนเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ ยืน
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ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549

(นำยวินยั สิ ทธิมณฑล)
นำยอำเภอเมืองน่ำน

