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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงน้้าเคิม
ต้าบลปิงหลวง อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ประวัติความเป็นมา
บ้านน้าเคิม เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ และมีพืชพันธ์ธัญ ยาหารอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีล้าห้วยน้าเคิมไหลผ่าน
ในราบหุบเขา ต่อมาได้มีนายมัง ขันจ๋อย ชาวบ้านห้วยเลิศ ต้าบลนางพญา อ้าเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้น้าชาวบ้าน
เข้ า มาอยู่ ป ระมาณสิ บ
กว่ า หลั ง คาเรื อ นมาตั ง
หมู่บ้ านที่ข้างล้าน้ าเคิม
ต่อมาก็มีประชากรมาก
ขึน
หมู่บ้ านน้าเคิม
เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มี
ประชากรไม่ ม าก แต่ มี
ความอุด มสมบู ร ณ์ท าง
ธรรมชาติ และมีนาย
มัง ขันจ๋อย ราษฎร
บ้ า น ห้ ว ย เ ลิ ศ ต .
นางพญา อ.ท่าปลา จ.
อุตรดิตถ์ ได้ชักชวน
ร า ษ ฎ ร ใ น ห มู่ บ้ า น
ปร ะม าณ สิ บห ลั ง ค า
เรื อ น
ภายหลั ง มี
ประชากรเพิ่มมากขึน ทางราชการจึงตังเป็นหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อของล้าห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน คือ ห้วยน้าเคิม เป็นชื่อ
หมู่บ้าน ตังเมื่อ พ.ศ.2476 แล้วชาวบ้านก็เลยยกให้นายมัง ขันจ๋อย เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก บ้านน้าเคิมอยู่ห่างจาก
อ้าเภอนาหมื่น ประมาณ 41 กิโ ลเมตร บ้ านน้าเคิมมีวัดบ้านน้าเคิม มีโ รงเรียน ปัจจุบันบ้านน้าเคิมมีประชากร 54
ครัวเรือน มีประชากร 237 คน ประชากรน้าถือศาสนาพุทธ ประอาชีพทางการเกษตร
ตามที่หมู่บ้านน้าเคิมและองค์การบริหารส่ว นต้าบลปิงหลวง อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่านได้มีหนังสือที่ นน
1017/3188 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีความประสงค์ขอรับสนับสนุน จัดตังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพืนที่
โครงการหลวงในพืนที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร บ้านน้า เคิม ตามการเรียกร้องขอมาจากประชาชนใน
หมู่บ้าน ผ่านทางนายอ้าเภอนาหมื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านยังมีความยากจน และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ซึ่งมีรายได้น้อย ดังนันจึงมีความจ้าเป็นที่ต้องขยายผลกันต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพืนที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึนและมีความยั่งยืนบนวิถีชีวิตพอเพียง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพืนที่สูงจึง เข้าส้ารวจพืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิโครงการหลวง พร้อมทังเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลปิงหลวง เพื่อท้าการวิเคราะห์พืนที่ส้ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในเบืองต้น
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สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
บ้านน้าเคิม หมู่ที่ 7 ต้าบลปิงหลวง อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากอ้าเภอนาหมื่นเป็นระยะทาง
ประมาณ 29 กิโลเมตร พืนที่หมู่บ้านประมาณ 58 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นพืนทีท่ ี่ก่อตังโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงบ้านน้าเคิม มีระดับความสูงระหว่าง 200-1,200 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง โดยส่วนใหญ่เป็น
พืนที่มีระดับความสูง ระหว่าง 500-600 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.80 ของพืนที่ทังหมดมี
อาณาเขตติดต่อกับพืนที่ใกล้เคียงดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านต้นหนุน ต้าบลบ้าน
เวียง อ้าเภอนาน้อย จังหวัดแพร่
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับบ้านน้าลีใต้ หมู่ 8
ต้าบลปิงหลวง อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับต้าบลสวนเขื่อน อ้าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ลักษณะภูมิประเทศ
โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าเคิม มีสภาพเป็นหุบเขากว้าง มีความลาดชันปานกลาง
จุดสูงสุดประมาณ 1,171 เมตร จุดต่้าสุดประมาณ 235 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ที่ตังบ้านมีความสูงเฉลี่ยเพียง
264 เมตร มี พื นที่ ป ระมาณ 58 ตาราง
กิโลเมตร (36,229.70 ไร่) ตังอยู่ในเขตพืนที่
ลุ่มน้าน่าน ลุ่มน้าสาขาแม่น้าน่านส่วนที่ 3 ลุ่ม
น้าย่ อยห้ วยน้ าเคิม มีล้ าห้ ว ยกุม ห้ว ยปลาดุก
และห้วยน้าเคิมเป็นทางหลัก ซึ่งมีน้าไหลตลอด
ปี
ระดับความสูง
ระดั บ ความสู ง ของ
โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้า
เคิ ม มี ร ะดั บ ความสู ง ระหว่ า ง 148-487
เมตรจากระดับน้าทะเลปาน
ระดับความลาดชัน โครงการ
พัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าเคิม ส่วน
ใหญ่มีความลาดชันในช่วงร้อยละ 35-50 เป็นพืนที่สูงชัน รองลงมาคือ มีความชันร้อยละ 50-75 ซึ่งเป็นพืนที่สูงชันมาก
และพืนที่ความชันระดับอื่นๆ
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ลักษณะดิน
โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าเคิมมีลักษณะดินตืนและลึกปะปนกันไปดินตืนจะพบตาม
พืนที่ลาดชัน ส่วนดินลึกพบตามบริเวณที่ราบต่้าและหุบเขา ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงแต่ทังนีและทังนันก็ขึนอยู่กับหิน
ต้นก้าเนิดของดิน การท้าการเกษตร การอนุรักษ์ไม้ และอัตราการพังทลายของดิน
การชะล้างพังทลายของดิน
การชะล้างพังทลายของดินในพืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงน้าเคิม ส่วนใหญ่มีการกัด
เซาะพืนผิวด้าหน้าดินในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 68.25 ของพืนที่ทังหมด รองลงมาคือ การกัดเซาะในระดับ
รุนแรงมากคิดเป็นร้อยละ 17.15 ของพืนที่ทังหมด
ทรัพยากรธรณีวิทยา
ข้อมูลทางธรณีวิทยาโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าเคิม นันมีข้อมูลชันหินภายในพืนที่อันจะส่งผล
ต่อการเกิด ดินและแร่ธาตุ รวมถึงอัตราเสี่ยงในการพังทลายของหน้าดิน
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของพืนที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านน้าเคิม อยู่ในเขตภูมิอากาศ
ประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ซึ่งมีอากาศแห้งแล้ง และเปียกชืน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดเอา
ความชุ่มชืนและเมฆฝนเข้ามาท้าให้เกิดฤดูกาลต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดังนี
- ฤดูฝน ระหว่างพฤษภาคมตุลาคม มีฝนตกชุก
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือน
กายน-กุมภาพันธ์ ในเดือนธันวาคมมกราคม จะมีอากาศหนาวจัด
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30 องศา
เซลเซียส
แหล่งน้้าที่ส้าคัญของโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าเคิม
แหล่งน้้าธรรมชาติ
แหล่งน้าผิวดินในพืนที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าเคิมส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
ล้าห้วย ที่มีน้าไหลตลอดปีสมารถใช้ประโยชน์ได้ มีการสร้างฝายกักเก็บน้าเพื่อไว้
ใช้ในฤดูแล้ง ตังอยู่ในพืนที่ลุ่มน้าน่าน ลุ่มน้าสาขาแม่น้าน่านส่วนที่ 3 ลุ่มน้าย่อย
ห้วยน้าเคิม มีล้าห้วยกุม ห้วยปลาดุก และห้วยน้าเคิมเป็นทางน้าหลัก ซึ่งมีน้าไหล
ตลอดปี
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ชั้นคุณภาพน้้าโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าเคิม ส่วนมากตังอยู่ในพืนที่ชันคุณภาพลุ่ม
น้าชัน 2 และบริเวณตอนบนจะเป็นลุ่มน้าชัน 1A
พืนที่ลุ่มน้าชัน IA หมายถึง พืนที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจ้าเป็น
จะต้องสงวนไว้เป็นพืนที่ต้นน้าธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์
พืนที่ น้ า ชั น 2 หมายถึ ง พื นที่ยั ง คง
สภาพป่าสมบูรณ์ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจ้าเป็นจะต้อง
สงวนไว้เป็นพืนที่ต้นน้าธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
แต่อนุญาตให้กิจกรรมของมนุษย์ในพืนที่ดังกล่าว
แหล่งน้้าที่ก่อสร้าง
น้าประปา, บ่อน้าตืน, ฝายน้าล้น, บ่อ
บาดาล, ถังเก็บน้าฝน
ป่าไม้
โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านน้าเคิม อยู่ในเขตพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่ง
ขวาแม่น้าตอนใต้ ทังหมดซึ่งมีการจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพืนที่ป่าอนุรักษ์ในบริเวณดังกล่าว พืนที่ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์จากการท้าเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ ที่เหลือเป็นพืนที่เป็นป่าต้นน้าล้าธาร ซึ่ง
ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น
การคมนาคม
บ้านน้าเคิมตังอยู่ห่างจากอ้าเภอนาหมื่น 29 กิโลเมตร โดยเป็นถนนลูกรังความชันค่อนข้างมาก ยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร ท้าให้การเดินทางในฤดูฝนค่อนข้าง
ล้าบาก ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางระยะทาง 2
กิโลเมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทาง
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึง
โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าเคิม ใช้เวลา
ในการเดิ น ทาง 4 ชั่ ว โมง 50 นาที่ (ระยะทาง 289
กิโลเมตร)

โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมและการสื่อสาร บ้านน้าเคิมตังอยู่ห่างจาก
อ้าเภอนาหมื่น 29 กิโลเมตร โทรศัพท์มีเพียงโทรศัพท์ดาวเทียมของโรงเรียนบ้านน้า
เคิม ไม่มีสัญญาณมือถือ และไฟฟ้า (ใช้สายส่ง) จ้านวน 54 หลังคาเรือน แหล่งน้า
มีระบบน้าเพื่ออุปโภคและบริโภค 2 ระบบ คือ เดิมใช้ประปาภูเขาจากห้วยกุม ห้วย
ปลาดุกและห้วยน้าเคิม ส่วนระบบใหม่เป็นประปาหมู่บ้าน ซึ่งสร้างเสร็จแล้วโดยใช้
งบ อบต.ปิงหลวง ซึ่งติดตังมิเตอร์จ่ายน้ารายบ้าน ส่วนน้าเพื่อการเกษตรใช้น้าจาก
ฝายน้าล้นคอนกรีต 2 แห่ง ใช้น้าจากห้วยน้าเคิมจ่ายน้าให้ที่นาบริเวณหมู่บ้าน
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- น้าประปา
- บ่อน้าตืน
- ฝายน้าล้นคอนกรีต
- ถังเก็บน้าฝน

จ้านวน 2 แห่ง (ใช้ได้ 54 ครัวเรือน)
จ้านวน 6 แห่ง (ใช้ได้ 18 ครัวเรือน)
จ้านวน 1 แห่ง
จ้านวน 3 แห่ง (ใช้ได้ 14 ครัวเรือน)

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร ในพืนที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านน้าเคิม มี 7 หมู่บ้านและมีจ้านวนครัวเรือน
623 ครัวเรือน และมีจ้านวนประชากรทังสิน 2,404 คน
บ้าน
หมู่ที่ จ้านวน
จ้านวน
ครัวเรือน ประชากร
น้าเคิม
7
59
250
น้าแพะ
6
94
389
ต้นตอง
5
110
487
น้าลีใต้
8
75
254
น้าทา
9
40
148
ปิงหลวง
2
112
484
ปิงใน
3
133
392
รวม

623

2,404

ผู้น้าชุมชน
นายประสิทธิ์ ปันค้า ผู้ใหญ่บ้านน้าเคิม
นายวินัย
ปันค้า สมาชิกสภาฯ
นายวิโรจน์
อะริยะ สมาชิกสภา.
การศึกษา
โรงเรียนบ้านน้าเคิมมีครูจ้านวน 3 คน ระดับ
การเรียนการสอนตังแต่ชันประถมศึกษา และมีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเคิมมีครูจ้านวน 1 คน มีวัด 1 แห่ง ชื่อวัดน้าเคิม มี
พระ 1 รุป สามเณร 4 รูป
จากการส้ า รวจข้ อ มู ล ของหมู่ บ้ า นพบว่ า
ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชันปีที่ 6
จ้านวน79 คน รองลงมาคือ ระดั บ ประถมศึกษาชันปีที่ 4 จ้านวน 69 คนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 6 คน ชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 5 คน ระดับอนุปริญญาจ้านวน 3 คน
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การสาธารณสุข
ไม่มีสถานีอนามัย แต่มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านน้าเคิมมีอาสาสมัครประจ้าหมู่บ้าน(อสม.)
จ้านวน 5 คน
การประกอบอาชีพ
ประชากรบ้านน้าเคิม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่การปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ ถั่วเหลือง
ข้าวนา และปลูกยางพารา มีการเลียงสัตว์ ได้แก่วัว กระบือ ไก่ สุกร เป็ด และ ปลาและมีอาชีพรับจ้างค้าขาย
รายได้
รายได้จากผลผลิตจากการท้านา ผลผลิตจากสัตว์, การประมง, การค้าขาย, ท้าสวน, ท้าไร่,ผลผลิตทาง
การเกษตรและผลผลิตจากการท้าสวน
การถือครองที่ดิน
การถือครองที่ดินของประชากรจะได้รับเอกสารสิทธิ์จะมีการถือครองโดยมีโฉนด, นส 3 ก และสปก.4-01
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าเคิม ส่วนใหญ่ท้านาด้า คิด
เป็นพืนที่ ร้อยละ 76.70 ของพืนที่ทังหมดรองลงมาคือพืนที่สวนสัก และพืนที่อื่นๆ รองลงมาดังตาราง
ลักษณะพื้นที่ใช้ที่ดิน
ตัวเมืองและย่านการค้า
หมู่บ้าน
พืชไร่ผสม
สวนสัก
นาด้า
ป่าเบญจพรรณ
ป่าดิบเขา
อื่นๆ
รวม

พื้นที่
ไร่
ตารางกิโลเมตร
468.75
0.75
2,550.00
4.08
27,787.50
44.46
4,506.25
7.21
162.50
0.26
250.00
0.4
56.25
0.09
443.75
0.71
36,231.25
57.97

แหล่งเงินทุน
กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กองทุน กข.คจ.
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
กลุ่มออมทรัพย์
กองทุนหมู่บ้าน
กลุ่มสตรี
กลุ่มเพาะเห็ด
กองทุน กข.คจ.

มีสมาชิก
มีสมาชิก
มีสมาชิก
มีสมาชิก
คณะกรรมการ

31
38
9
15
9

คน
คน
คน
คน
คน

ร้อยละ
1.3
7.04
76.7
12.44
0.45
0.69
0.16
1.23
100.00
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ผลผลิตทางการเกษตร
1 ผลผลิตจากการท้านา
2. ผลผลิตจากสัตว์
3. ผลผลิตจากการประมง
4. ผลผลิตจากการท้าสวนท้าไร่
5. ผลผลิตจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
การวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน และโอกาส/ข้อจ้ากัดของหมู่บ้าน
จุดอ่อน
- ภาระหนีสินของคนในชุมชน
- คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนยังไม่ดีเท่าที่ควร
- คนในชุมชนขาดความรู้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
จุดแข็ง
- เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นหมู่บ้านที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อจ้ากัด
- มีพืนที่ห่างไกลจากตัวเมือง
โอกาส
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

- กลุ่มอาชีพไม่มีความเข็มแข็ง
- ชาวบ้านว่างงานหลังจากเสร็จสินฤดูการเก็บเกี่ยว
- ภาระหนีสินของคนในชุมชน
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
- มีผู้น้าและองค์กรที่เข็มแข็ง
- ที่ดินท้ากินไม่มีเอกสารสิทธิ

ผู้ปฏิบัติงาน
นายชวลิต สุทธเขตธ์
นายอานนท์ ยอดญาติไทย
นายอาทิตย์ จันทร์อ้น
นายน้อม เมหลิ่ง

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าน่าน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานโครงการพัฒนาพืนที่สู งแบบโครงการหลวง
กลุ่มลุ่มน้าน่าน
หัวหน้าโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าเคิม
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าเคิม

