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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงน้้าแป่ง 
ต้าบลผาทอง อ้าเภอทา่วังผา จังหวัดน่าน 

 

ประวัติความเป็นมา 
 คณะกรรมการหมู่บ้านน ้าแป่ง หมู่ที่ 7 ต้าบลผาทอง อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้มีหนังสือที่ พิเศษ/2551 ถึง
ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือขอเข้าร่วมเป็นพื นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เนื่องจากมีปัญหาประชาชนหันมา
ปลูกพื นล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดเลี ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ นเพราะราคาเป็นเหตุจงใจ ขายได้ราคาดีกว่าพืชอ่ืนซึ่งเกษตรกรไม่มี
อาชีพอ่ืนที่มีรายได้แน่นอนและยั่งยืน การเพ่ิมพื นที่ในการท้าการเกษตรท้าให้เกิดการท้าลายสิ่งแวดล้อมด้วยการเผาไร่ ใช้
ปุ๋ ย เ ค มี  แ ล ะ
สาร เคมี กั นอย่ า ง
แพร่หลาย และมี
แน ว โ น้ ม เ พ่ิ ม ขึ น
เรื่อย ๆ เพ่ือป้องกัน
และแก้ ไ ขปัญหา
ดั ง ก ล่ า ว จึ ง ข อ
รับเข้าร่วมโครงการ
ขยายผลโครงการ
หลวง เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกร
มี อ า ชี พ มั่ ง ค ง  มี
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี 
รวมทั งเ พ่ือให้ เกิด
การอนุรักษ์ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอัน
เป็ นการ พัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป 
 ชาวบ้านน ้าแป่ง เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน เดิมตั งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านผาหลุก หมู่ที่ 6 ต้าบลแสนทอง อ้าเภท่าวัง
ผา จังหวัดน่าน แต่เนื่องจากท่ีตั งหมู่บ้านเดิมอยู่ห่างไกล การเดินทางค่อนข้างล้าบาก เมื่อปี 2510 จึงได้อพยพย้ายถิ่นลง
มาตั งถ่ินฐานบริเวณบ้านน ้าแป่งในปัจจุบันและเรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อของล้าห้วยโดยมีนายฟุควร ตระกูลพิทักษ์กิจ เป็น
หัวหน้าชุมชน ในขณะนั นเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านน ้าลัก หมู่ที่ 8 ต้าบลผาตอ อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ต่อมาเมื่อปี 
2532 อ้าเภอท่าวังผา ได้แบ่งการปกครองจาก 9 ต้าบล เป็น 10 ต้าบล โดยแยกต้าบลผาทองออกจากต้าบลผาตอ และ
ในปี 2534 บ้านน ้าแป่งก็ได้รับการตั งให้เป็นหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่ 7 ต้าบลผาทอง อ้าเภอผาทอง จังหวัดน่าน จนถึง
ปัจจุบัน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าแป่งได้ขยายหมู่บ้านในการด้าเนินงาน อีก 5 
หมู่บ้าน ดังนี  

1. บ้านน ้ากิ หมู่ที่ 5 ต้าบล ผาทอง อ้าเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศ บ้านน ้ากิ อยู่สูงจาก
ระดับน ้าทะเล 858 เมตร 
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2. บ้านแหน 1 หมู่ที่ 1 ต้าบล ผาทอง อ้าเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศ บ้านแหน 1 อยู่สูงจาก
ระดับน ้าทะเล 608 เมตร 

3. บ้านวังผาง หมู่ที่ 2 ต้าบล ผาทอง อ้าเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศ บ้านวังผาง อยู่สูงจาก
ระดับน ้าทะเล 274 เมตร  

4. บ้านแหน 3 หมู่ที่ 8 ต้าบล ผาทอง อ้าเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศ บ้านแหน 3 อยู่สูงจาก
ระดับน ้าทะเล 375 เมตร  

5. บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3 ต้าบล ผาตอ อ้าเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศ บ้านแหน 2 อยู่สูงจาก
ระดับน ้าทะเล 721 เมตร  
 

 
สภาพโดยทั่วไป 
 ขนาดและที่ตั้ง 

การพิจารณาพื นที่ใช้พื นที่ลุ่มน ้าเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์พื นที่โดยพื นที่ลุ่มย่อยที่ครอบคลุมพื นที่หมู่บ้าน 
บ้านน ้าแป่ง หมู่ที่  7 ต้าบลผาทอง อ้าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน คือลุ่มน ้าแป่ง มีพื นที่ 43.21 กิโลเมตร 
หรือประมาณ 27,007.58 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
พื นที่ใกล้เคียงดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านวังผาง 
บ้านน ้าลักใต้ ต้าบลผาทอง อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านห้วย
ม่วง ต้าบลแสนทอง อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านวังผาง 
บ้านแหนสาม ต้าบลผาทอง อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านดอย
ติ ว ต้าบลศรีภูมิ อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา 

บ้านน ้าแป่งอยู่ห่างจากพื นที่โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงถ ้าเวียงแกประมาณ 39.10 
กิโลเมตร การแบ่งเขตการปีครองในพื นที่ลุ่มน ้าแป่ง อยู่ในเขต 2 พื นที่ 2 ต้าบล คือต้าบลแสนทอง และต้าบลผาทอง 
อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่านมีพื นที่ดังตาราง 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื นที่ ร้อยละ 
   ตารางกิโลเมตร ไร่  
ผาทอง ท่าวังผา น่าน 29.40 18,375.75 68.04 
แสนทอง ท่าวังผา น่าน 13.81 8,631.82 31.96 

รวม 43.21 27,007.58 100.00 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศ พื นที่ร้อยละ 80 เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และร้อยละ 20 เป็นที่ราบเชิงเขามีพื นที่
ป่าดิบชื น (ป่าต้นน ้า) ประมาณร้อยละ 60 ของพื นที่มีความสูง 400-600 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง มีแหล่งน ้าที่

ส้าคัญคือห้วยน ้าแป่ง ซึ่งเป็นล้าห้วยสาขา
ของล้าน ้ายาวความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 
247-858 เมตรจากระดับน ้าทะเลปาน
กลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับความลาดชัน 
  ระดับความลาดชันของพื นที่ลุ่มน ้าแป่ง มีส่วนใหญ่ระดับความลาดชันสูงชัน คิดเป็นร้อยละ 

36.60 รองลงมามีความลาดชันสูงชันมาก คิดเป็นร้อยละ 27.94 ลงความลาดชันสูงชันปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
15.77 ดังตาราง 
 

ระดับความลาดชัน ค้าอธิบาย 
พื้นที่ 

ร้อยละ ตาราง
กิโลเมตร 

ไร ่

ร้อยละ 0 – 2 
ราบเรียบถึงค่อนข้าง

ราบเรียบ 
6.67 4,167.02 15.43 

ร้อยละ 5 – 12 ลาดชันเล็กน้อย 0.01 6.66 0.02 
ร้อยละ 12 - 20 ลาดชันสูง 0.36 225.22 0.83 
ร้อยละ 20 - 35 สูงชันปานกลาง 6.82 4,259.45 15.77 
ร้อยละ 35 - 50 สูงชัน 15.81 9,883.57 36.60 
ร้อยละ 50 - 75 สูงชันมาก 12.07 7,545.43 27.94 

มากกว่าร้อยละ 75 สูงชันมากที่สุด 1.47 920.23 3.41 
รวม 43.21 27,007.58 100.00 
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 ลักษณะดิน 

กลุ่มดินในพื นที่โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน ้าแป่ง เป็นกลุ่มดินในชุดที 62 ดินนี 
ประกอบด้วยพื นที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 % ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวนี มีทั งดินลึกและดินตื น ลักษณะของ
เนื อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่
ชนิดของหินต้นก้าเนิดในบริเวณนั น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื น
โผล่ กระจัดกระจาย 

การชะล้างพังทลายของดิน พื นที่โครงการพัฒนา
พื นที่สูงแบบโครงการหลวงน ้าแป่ง ส่วนมากมีระดับการชะล้าง
พังทลายของดินน้อยมาก (ที่สูง) มีพื นที่ 21,082.04 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ  78 .06  รองลงมาคื อระดับรุ นแรงมาก  (ที่ สู ง )  มี พื นที่ 
33,948.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.62  
ตาราง 5 การชะล้างพังทลายของดิน โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน ้าแป่ง 
 

การชะล้าง
พังทลายของ

ดิน 
ค้าอธิบาย 

พื้นที่ 
ร้อยละ 

ตารางกิโลเมตร ไร ่

H1 น้อยมาก (ท่ีสูง) 33.73 21,082.04 78.06 

H2 น้อย (ที่สูง) 2.66 1,665.60 6.17 

H3 ปานกลาง (ที่สูง) 0.50 311.15 1.15 

H5 รุนแรงมาก (ที่สูง) 6.32 3,948.78 14.62 

รวม 43.21 27,007.58 100.00 
 
 

  ทรัพยากรธรณีวิทยา 
   ลักษณะทางธรณีวิทยา พื นที่ลุ่มน ้าแป่ง เป็นหินชั นและหินแปรในยุค Carboniferous ได้แก่หิน
ประเภท Sandstone, shale, and chert และหินยุค Triassic ได้แก่หินประเภท shale and sandstone limestone 
และ conglomerate 

สัญลักษ
ณ์ 

ยุคหิน ค้าอธิบาย 
พ้ืนที่ 

ร้อยละ ตาราง
กิโลเมตร 

ไร่ 

CP 
Carboniferous 
(Palaeozoic) 

Sandstone, shale, and chert 11.99 7,491.79 27.74 

R_i Triassic (Mesozoic) Gray to brown shale and 
sandstone; gray to dark gray, 
massive to well bedded 
limestone; and conglomerate 

31.23 19,515.79 72.26 

รวม 43.21 27,007.58 100.00 
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 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนเฉพาะฤดูกาล โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

พัดเอาความชุ่มชื นเข้ามาสู่พื นที่ ท้าให้มีผลตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเอาความหนาวเย็นมาในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนเมษายน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะท้าให้มี
สภาพอากาศร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แหล่งน้้าที่
ส้าคัญของโครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน้้าแป่ง 
  แหล่งน้้าธรรมชาติ 

  พื นที่ลุ่มน ้าแป่ง มีน ้าแป่งเป็นน ้าสายหลัก มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออกไหลผ่านบ้านน ้าแป่ง แล้วไหลวกขึ นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนไหลไปราวกับน ้ากิ ซึ่งมีล้าห้วย ล้าน ้า
สาขาได้แก่ น ้าแป่งน้อย ห้วยดู่ และห้วยไคร้ มีต้นก้าเนิดจากดอยผาจ้อง ดอยกวาด ทางทิศตะวันตกของพื นที่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 

  พื นทีลุ่มน ้าแป่ง ส่วนใหญ่อยู่ในชั นคุณภาพลุ่มน ้า 1A เป็นพื นที่ 12,1000.18 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 44.80 รองลงมาอยู่ในชั นคุณภาพลุ่มน ้า 2 มีพื นท่ี 11,769.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.58 และ ชั นคุณภาพลุ่มน ้า 
1B พื นที่ 2,497.58 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.25 ดังตาราง 
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ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 
พ้ืนที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร่ 

ชั นคุณภาพลุม่น ้า 1A 19.36 12,100.18 44.80 
ชั นคุณภาพลุม่น ้า 1B 4.00 2,497.58 9.25 
ชั นคุณภาพลุม่น ้า 2 18.83 11,769.06 43.58 
ชั นคุณภาพลุม่น ้า 3 1.03 640.76 2.37 

รวม 43.21 27,007.58 100.00 
 
มาตรการที่ใช้แบ่งชั นคุณภาพลุ่มน ้าก้าหนดโดย ส้านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี  
 พื นที่ลุ่มน ้าชั น 1A หมายถึง พื นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจ้าเป็นจะต้องสงวนไว้
เป็นพื นที่ต้นน ้าธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์ในพื นที่ดังกล่าว 
 พื นที่ลุ่มน ้าชั น 1B หมายถึง พื นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจ้าเป็นจะต้องสงวนไว้
เป็นพื นที่ต้นน ้าล้าธาร และเป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ แต่อนุญาตให้มีกิจกรรมของมนุษย์ในพื นที่ดังกล่าว 
 พื นที่ชั นคุณภาพที่ 2 หมายถึง พื นที่ภายในลุ่มน ้าซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน ้าล้าธาร
ในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่ส้าคัญได้ เช่น การท้าเหมืองแร่ เป็นต้น 

พื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 3 หมายถึง พื นที่ภายในลุ่มน ้า ซึ่งมีลักษณะทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั งกิจกรรมการท้าป่าไม้ 
และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น 
 

  อุทกธรณีวิทยา 
ลักษณะอุทกธรณีวิทยา พื นที่ลุ่มน ้าแป่งส่วนใหญ่เป็นชั นหินให้น ้า ล้าปาง มีต้นก้าเนิดจากหินดินดาน ร้อยละ 

79.35 ที่เหลือเป็นชั นหินใชน้ ้าตะกอนหินแปร มีต้นก้าเนิดจากหินตะกอนราชบุรีและหินทรายกลุ่มแก่งกระจาน ดัง
ตาราง 
 

รหัส อุทกธรณีวิทยา 
ปริมาณน้้า 
(ลบ.ม./
ชั่วโมง) 

พ้ืนที่ 
ร้อยละ 

ตร.กม. ไร่ 

1005 ล้าปาง เกิดจากความหนาของหินดินดาน
จากด้าไปเทา 

- 34.37 21,478.19 79.53 

1008 ตะกอน
หินแปร 

หินตะกอนราชบุรีและหินทรายกลุม่
แก่งกะจาน 

20-50 0.08 47.46 0.18 

1009 ตะกอน
หินแปร 

เกิดจากหินตะกอนเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มหินราชบุรีและกลุ่มหินแก่ง
กระจาน 

- 8.77 5,481.92 20.30 

รวม  43.21 27,007.58 100.00 
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  ป่าไม้ 
   พื นที่ลุ่มน ้าแป่ง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื นที่อนุรักษ์ (โซน C) 
ทั งหมด สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ควรอนุรักษ์ไว้เป็นป่าต้นน ้า 

  พื นที่ ลุ่ มน ้ าแป่ ง  ส่ วน
ใหญ่อยู่ในชั นคุณภาพลุ่มน ้า 1A พื นที่ยังคงสภาพ
ป่าสมบูรณ์ซึ่งจ้าเป็นต้องสงวนไว้เป็นพื นที่ต้นน ้าล้า
ธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศห้ามมิให้มี
กิจกรรมของมนุษย์ในพื นท่ีดังกล่าวและชั นคุณภาพ
ลุ่ มน ้ า  1  B พื นที่ ยั งคงสภาพป่ าสมบู รณ์ซึ่ ง
จ้าเป็นต้องสงวนไว้เป็นพื นที่ต้นน ้าล้าธารและเป็น
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศแต่อนุญาตให้มี
กิจกรรมของมนุษย์ในพื นท่ีดังกล่าว   
 
  การคมนาคม 

  ถนนเส้นทางหลักในเขตหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง 8.45 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 3.5 กิโลเมตร 
สามารถใช้การได้ดีในช่วงฤดูแล้ง ระยะทางห่างจากอ้าเภอ 20 กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 16 กิโลเมตร ลูกรัง 4 
กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง (องค์การมหาชน) ใช้เวลาในการเดินทาง 5ชั่วโมง 
53 นาที่ (ระยะทาง 403 กิโลเมตร) 

 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - ถนนเส้นทางหลักในเขตหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง 8.45 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 3.5 กิโลเมตร สามารถ
ใช้การได้ดีในช่วงฤดูแล้ง ระยะทางห่างจากอ้าเภอ 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 16 กิโลเมตร ลูกรัง 4 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 60 นาที  
  - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มีที่อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน มี
ศาลาประชาคม มีสนามเด็กเล่น สนามกีฬาของหมู่บ้าน  
  - มีสถานที่บริการโทรศัพท์สาธารณะ  
  - หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ใช้ถ่าน ฟืนเป็นเชิงเพลิงในการหุงต้ม  
  - มีศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณะสุข 
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สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 ประชากร ในพื นที่โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน ้าแป่ง มีจ้านวน 794 ครัวเรือน และมีจ้านวน
ประชากรทั งสิ น 3,245 คน 
 

บ้าน หมู่ที่ จ้านวน
ครัวเรือน 

จ้านวน
ประชากร 

น ้าแป่ง 7 65 409 
วังงผาง 2 150 274 
แหวน 3 8 95 375 
แหน 1 1 150 608 
แหน 2 3 195 721 
น ้ากิ 5 139 858 
    
    

รวม 794 3,245 
 
 
 ผู้น้าชุมชน 
  นายชูศักดิ์ ตระกูลวัฒนคีรี  ผู้ใหญ่บ้าน 
  นายสิงห์ทอง ตระกูลพิทักษ์กิจ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  นายธีราวัฒน ์ ตระกูลพิทักษ์กิจ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   
 การศึกษา 

บ้านน ้าแป่งมีสัดส่วนของผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ116 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนผู้ที่ได้เรียนหนังสือ 
ส่วนใหญ่ส้าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น 150 คน   รองลงมาคือมัธยมศึกษา134 คน ระดับชั น
ประกาศนียบัตร ปวส. 5 คน ผู้ที่จบการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี 4 คน  ซึ่งการส่วนเสริมให้ประชากรได้รับ
การศึกษาและอ่านออกเขียนได้ ส่งผลดีต่อการรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
สังคมภายนอก และส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเองและชุมชน 

 
 การสาธารณสุข 

 มีศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณะ
สุข 

 
 การประกอบอาชีพ 

 
 ประชาชนบ้านน ้าแป่ง 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร โดยท้าไร่หมุนเวียน  การ
ปลูกพืชแต่ละครั งต้องใช้ยาฆ่า
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หญ้า ในการก้าจัดวัชพืช และใช้ปุ๋ยเคมี  จ้านวนมาก ได้แก่ การปลูกข้าวไร่ (พันธุ์พื นเมือง) โดยจะเก็บคัดเลือกพันธุ์เอง 
ปลูกข้าวโพด  (มีพ่อค้าคนกลางจากอ้าเภอท่าวังผาน้าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาก้าจัดวัชพืช มาจ้าหน่ายหรือน้ามาลงทุนให้แล้วหัก
เงินตอนขาย โดยพ่อค้าคนกลางจะรับซื อด้วย) ท้าสวนล้าไยและลิ นจี่ 

มีชาวบ้านหลายครอบครัวไปประกอบอาชีพโดยการไปขายน ้าเต้าหู้อยู่ในหลายจังหวัด 
 รายได้ 

  สภาพเศรษฐกิจและรายได้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คือ การเกษตร จ้านวน 40 ครัวเรือน 
อัตราการจ้างงานในหมู่บ้าน 150 บาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 20,900 บาท/คน/ป ี

 
 การถือครองที่ดิน 

 พื นที่ลุ่มน ้าแป่ง ทั งหมดประมาณ 27,007.58 ไร่ เป็นพื นที่หมู่บ้านประมาณ 6,500 ไร่ อยู่ในพื นที่ป่า
สงวนแห่งชาติทั งหมด พื นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  

 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 พื นที่ลุ่มน ้าแป่งทั งหมด ประมาณ 27,007.58 ไร่ เป็นพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั งหมด พื นที่ส่วนใหญ่ไม่
มีเอกสารสิทธิ์ ใช้ท้าการเกษตรประมาณ 3,500 ไร่ เป็นพื นที่ปลูกป่าปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 3,000 ไร่มีการใช้พื นที่คิด
เป็นร้อยละ 75-90 ของพื นที่เกษตรของหมู่บ้าน ปัญหาที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่คือ การปลูกพืชไม่คุ้มทุน ไม่มี
ความรู้ในการปลูกพืช และการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรโดยจ้าแนกออกได้ ดังนี  

ปลูกผักในโรงเรือน   จ้ านวน  3 
โรงเรือน พื นที่  1.5 ไร่ 
ปลูกข้าวโพด    จ้ า น ว น 
69 ครัวเรือน พื นที่ 2,500 ไร่ 
ปลูกข้าวไร่      จ้ า น ว น 
50 ครัวเรือน พื นที่ 250 ไร่ 
ท้าสวนผลไม้ (ลิ นจี่, ล้าไย)  จ้ า น ว น 
50 ครัวเรือน พื นที่ 2,600 ไร่ 
ท้าสวนยางพารา   จ้ า น ว น 
3 ครัวเรือน พื นที่ 15 ไร่ 
ปลูกองุ่นในโรงเรือน         จ้านวน 3 
โรงเรือน พื นที่ 1.5 ไร่ 
ฟักทองคางคกส่งตลาดภายนอก   จ้านวน 13 ราย  พื นที่ 25 ไร่ 
มะนาวตาอิติ (นอกฤดู)        จ้านวน 25 ราย  พื นที่ 50 ไร่ 
ถั่วนิ วนางแดง                 จ้านวน 25 ราย  พื นที่ 500 ไร่ 
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แหล่งเงินทุน 
 ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสหกรณ์เพ่ือการเกษตร กองทุนหมู่บ้าน และธนาคาร เพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ ์
 

 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

 - ผลผลิตในชุมชนได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ลี นจี่ ลูกชิด 
 - ผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพ ได้แก่กลุ่มผ้าปัก มีสมาชิก 25 คน มีทุน 12,000 บาทประธานชื่อนางสุดา 

ตระกลูพิทักษ์กิจ 
 - กองทุนในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีเงินทุน 1,050,000 บาทมีสมาชิก 85 คน ประธานชื่อ นายบุญเลิศ 

ตระกลูพิทักษ์กิจ ผู้ใหญ่บ้านน ้าแป่ง 
 - สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงน ้าแป่ง จ้ากัด สมาชิก 45 ราย ประธานชื่อ นายชูศักดิ์  

ตระกูลวัฒนคีรี ปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้น 58,000 บาท เงินลงทุน 600,000 บาท จัดหาวัสดุการเกษตรจ้าหน่าย 
 

 ผลผลิตทางการเกษตร 
   ผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ ข้าว, ข้าวไร่, ข้าวโพดเลี ยงสัตว์, ลิ นจี่ 

 ความช่วยเหลือจากรัฐและเอกชน 
 มีหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือหลายหน่วยงานทั งด้านการปกครอง  การศึกษา สาธารณสุข การพัฒนา

แหล่งน ้า  และการควบคุมไฟป่า เช่น   
  - สาธารณสุขจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุทุกเดือน    
  - องค์การบริหารส่วนต้าบลผาทอง อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สนับสนุนงบประมาณการท้ากิจกรรม
ต่างๆ  ในชุมชน 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้้าแป่ง 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา 
  ด้านเศรษฐกิจ 

  ปัญหา เกษตรกรบ้านน ้าแป่ง มีปัญหาเรื่องผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่ต่้า ไม่มีคุณภาพ  
ส่งผลให้จ้าหน่ายได้ในราคาถูก และขาดทุนหรือไม่คุ้มกับการลงทุน  เนื่องจากการท้าการเกษตรของเกษตรกรยังขาด
ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ท้าให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุน
การ ท้าการเกษตรสูง ท้าให้เกษตรกรมีหนี สินจากการกู้มาลงทุนจ้านวนมาก 
ความต้องการ ชุมชนต้องการให้ทางภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามา ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่หรือ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เดิมให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ลดต้นทุนการผลิต 
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี การปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย  และการพัฒนาการเลี ยง
สัตว์เพ่ือเป็นรายได้ การส่งเสริมการปลูกป่าใช้สอยและป่าเศรษฐกิจ เช่น การปลูกไผ่ การปลูกป่าชาวบ้าน การพัฒนางาน
หัตถกรรมให้มีมาตรฐานและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 
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  ด้านสังคม   

  ปัญหา เกษตรกรบ้านน ้าแป่ง มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ เกิดการแข่งขันทางด้านวัตถุนิยม มี
หนี สินมากทั งในระบบและนอกระบบ ซึ่งเกิดจากการลงทุนด้านการเกษตรสูงแต่ได้รับผลตอบ แทนต่้า  รวมถึงมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร หลาน ส่งผลให้การศึกษาของประชากรในชุมชนโดยเฉลี่ยมีการศึกษาต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานใน
ภาคบังคับ  ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนบางอย่างขาดการสืบทอด เช่น วันกรรมต่างๆ  รวมถึงประชากรบางส่วนออกไป
รับจ้างต่างจังหวัด (รับเอาวัตถุนิยมใหม่ๆเข้าไปในชุมชนท้าให้คนในชุมชนเกิดการแข่งขันเรื่องวัตถุนิยม) 

  ความต้องการ ชุมชนมีความต้องการในการปลูกจิตส้านึกให้ชุมชนมีความภูมิใจในการเป็นชน
เผ่าของตนเอง สืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีและอนุรักษ์ถ่ายทอดกิจกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าเย้า (เมี่ยน) ควบคู่ไปกับ
การประกอบอาชีพของตนเองโดยการน้าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพ่ือความยั่งยืนภายในชุมชน   

 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน   

  ปัญหา บ้านน ้าแป่งมีปัญหาเรื่องน ้าเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากยังไม่มีการจัดการน ้า 
เข้าสู่แปลงเกษตรกร และน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอาศัยน ้าจากประปาภูเขา มีการแผ้วถางป่าเพ่ือขยายพื นที่ท้ากิน เพ่ือ
ปลูกข้าวโพดมีผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของหน้าดินท้าให้เกิดดินสไลด์พังทลาย มีการใช้สารเคมีในการท้า
การเกษตรเป็นจ้านวนมากท้าให้สภาพดินเสื่อมโทรม 

  ความต้องการ ชุมชนต้องการให้รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ชลประทานที่สามารถน้าน ้าจากแหล่งที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชได้ตลอดปี และการให้ความรู้เรื่องการวาง
แผนการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า (ปลูกหญ้าแฝก) การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน ้าล้าธาร (ปลูกป่าต้นน ้า)และต้องการให้
ชุมชนมีส่วนร่วมก้าหนดขอบเขตพื นที่ป่าและพื นที่ท้ากินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน รวมถึงการก้าหนดขอบเขตพื นที่ป่าไม้และ
พื นที่เกษตรโดยชุมชนมีส่วนร่วมและรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก 
  ศักยภาพของการพัฒนา   
   พื นที่บ้านน ้าแป่ง ชุมชนมีการรวมกลุ่มในการรักษาป่าชุมชนของตนเองมีกฎระเบียบร่วมกันใน
การรักษาป่า  เพ่ือเป็นแหล่งต้นน ้าล้าธาร  มีผู้น้าชุมชนที่เข้มแข็ง เข้าใจทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  และชุมชนมีความพร้อม
ในการเรียนรู้ มีองค์กรชุมชนให้การสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนา และหน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือชุมชน มีภูมิปัญญา
พื นบ้านด้านการปักผ้าที่เป็นเอกลักษณ์  แนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
บ้านน ้าแป่ง และศักยภาพ การพัฒนาข้างต้น จึงก้าหนดแนวทางในการพัฒนา ดังนี  

  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เน้นการพัฒนาระบบน ้าประปาภูเขาของหมู่บ้านและพร้อมระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรให้สามารถใช้ได้ตลอดปี จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค เช่น ถนนเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านให้สะดวกขึ น 

  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน้นการส้ารวจและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดท้าฐานข้อมูลการใช้ที่ ดินบนพื นที่สูง 
(GIS) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าใช้พื นที่น้อยให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และการปลูกป่าต้นน ้า ปลูกหญ้าแฝก 

  ด้านวิจัยและพัฒนาอาชีพ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการสาธิตและทดสอบพืช สัตว์ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื นที่และสภาพแวดล้อม การลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตให้มีคุณภาพ 
เพ่ิมรายได้ การผลิตผักอินทรีย์ การอนุรักษ์พืชท้องถิ่น การลดการใช้สารเคมีเกษตร การส่งเสริมและพัฒนางานหัตถกรรม 
อาชีพการเกษตรและนอกภาคการเกษตร   

   ด้านสังคม เน้นการส่งเสริมการรวมกลุ่มภายในชุมชนเพ่ือช่วยเหลือเกื อกุลกันในด้านต่างๆ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการกลุ่ม  และการพัฒนาระบบตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์กรชุมชน  
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