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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงวังไผ่
ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ประวัติความเป็นมา
เดิมได้อาศัยอยู่ดอยภูโว อาเภอปง จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันคือจังหวัดพะเยา) และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านขุน
นาพริก ตาบลชนแดน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อมาทาไร่และหาของป่า อยู่บ้าน ขุนนาพริกประมาณ 10 ปีและ
ขณะนันทางการได้กวาดล้างจึงได้อพยพจากบ้านขุนนาพริกมาอยู่ที่ใหม่ โดยแยกออกเป็น 2กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ได้อพยพลง
ไ ป ท า ง ทิ ศ ใ ต้ แ ล ะ ตั ง
หมู่ บ้ า นอาศั ย เป็ น หลั ก
แหล่ ง ชื่อ “ขุ น น าพริ ก ”
(น าโมง) กลุ่ ม ที่ 2 ได้
อ พ ย พ ล ง ม า ที่ ห ลั ก
กิโลเมตร ที่ 40 – 41
ถนนท่าวังผา – เชียงคา
โดยชาวบ้านมาประกอบ
อาชีพปลูกข้าวโพด ปลูก
ข้ า ว เป็ น หลั ก โดยผู้ ที่
อพยพมากลุ่ มแรก มี 7
ครอบครั ว โดยการน า
ของ นายฟุ สิ น แซ่ เ ติ๋ น
และเมื่อ พ.ศ.2514 ได้มีการอพยพมาอีกโดยการนาของนายแสงเจียว แซ่เติ๋น ปี พ.ศ.2517 มีการตังชื่อหมู่บ้านว่า
“บ้านผาเงิม” เป็นหมู่บ้านบริวารของหมู่ 6 (บ้านขุนนาพริก) และได้อาศัยอยู่จนถึงปัจจุ บัน แต่ต่อมาได้มีการแต่งตัง
หมู่บ้านเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2531โดยมีนายเจริญ แซ่เติ๋น เป็นผู้ใหญ่บ้านและได้เปลี่ยนชื่อผาเงิม
เป็น “บ้านวังไผ่” หมู่ที่ 8 ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ “นายสรพงษ์
ปัตติอนันต์”
บ้านน้าปาน ประชากรของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวขมุ เชือชาติไทยสัญชาติไทย ก่อนจะมาตังบ้านเรือนอพยพ
มาจากชายแดนไทย-ลาว ตาบลนาไร่หลวงอาเภอและ(ทุ่งช้าง) จังหวัดน่าน ความเชื่อดังเดิมประชากรนับถือผี ประชากร
ได้บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงเชือชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ ๑๒
พ.ย. ๒๕๕๖ เริ่มมีไฟฟ้าใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มมีการตัดถนนเข้าหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ มี โรงเรียนประถมศึกษาแห่ง
แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ คือโรงเรียน บ้านนาปาน ครูใหญ่คนแรกคือ นายแสง เวชสัมพันธ์ มีจานวนนัก เรียนปีแรกที่เปิด
สอน จานวน ๑๒ คน ปัจจุบันยุบรวมเข้ากับโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์
บ้านห้วยแกลบ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวขมุ เชือชาติไทย สัญชาติไทย ก่อนตังบ้านเรือนได้อพยพมาจากตอน
เหนือของตาบลชนแดนติดกับลาว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ความเชื่อดังเดิมนับถือผี ประชากรได้รับบัตรประชาชนหรือเอกสาร
แสดงเชือชาติ สัญชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกาศตังเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ ขึนอยู่กับ
การปกครองตาบลนาไร่หลวง อาเภอและ จังหวัดน่าน ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายอุ่น แก้วแดง ดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
๓ ปี จนถึงปัจจุบันชื่อ นายสนิท พงษ์ธนปรีชา ในหมู่บ้านมีกานันคนแรกชื่อ นายชัน บันเทิง
บ้านปางกอม ประชากรของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทลือ เชือชาติไทย สัญชาติไทย ก่อนจะมาตังบ้านเรือน
เป็นหมู่บ้านได้อพยพมาจากบ้านนาขาม อาเภอเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี ประเทศลาว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ ความเชื่อดังเดิม
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ของประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประชากรได้บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงเชือชาติ สัญชาติ และประกาศตังหมู่บ้าน
อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ขึนอยู่ในการปกครอง ตาบลนาไร่หลวง อาเภอและจังหวัดน่าน ผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ชื่อ นายเทพ เทพกอม ดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ๖ ปี จนถึงปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว ๑๐ คน คนปัจจุบันชื่อ นายเกต
เทพกอม เริ่มมีไฟฟ้าใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เริ่มตัดถนนเข้าถึงหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ มีโรงเรียนประถมศึกษา คือโรงเรียน
บ้านปางกอม ตังเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ครูใหญ่คนแรกชื่อ นายชื่น จิณะเสน มีนักเรียนในปี แรกที่เปิดสอนจานวน ๒๖ คน มี
วัดจานวน ๑ วัด คือ วัดปางกอมสร้างเมื่อปี ๒๔๕๒ มีเจ้าอาวาสรูปแรก คือหลวงพ่อว้า ต่อมาได้ย้ายวัดมาสร้างแห่งใหม่
ในที่ตังปัจจุบัน เมื่อปี ๒๕๑๙
บ้านน้าหลุ ประชากรของ
หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวขมุ เชือชาติ
ไทย สัญชาติไทย ความเชื่อดังเดิม
ของประชากรนับถือผี เดิมขึนอยู่กับ
การปกครองของตาบลนาไร่หลวง
อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อนายแสน เสา
รางทอย ดารงตาแหน่งมา ๕ ปี
ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายหวัน เสา
รางทอย เริ่มใช้ไฟฟ้าเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๑ มีการตัดถนนเข้าถึงหมู่บ้าน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙
บ้ า นห้ ว ยมอย ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวขมุ เชือชาติไทย สัญชาติไทย ได้อพยพมาจากบ้านห้วยมอยเก่า ตาบลนาไร่หลวง อาเภอและจังหวัด
น่าน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ความเชื่อดังเดิมของประชากรนับ ถือผี ประชาชนได้รับบัตรประชาชนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ประกาศ
ตังหมู่บ้านเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขึนอยู่ในการปกครองของตาบลนาไร่หลวง อาเภอและ จังหวัดน่าน ผู้ใหญ่บ้าน
คนแรก ชื่อนายขัน บันเทิง ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายประสาน เสารางทอย เริ่มมีไฟฟ้าใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เริ่มมีการตัด
ถนนเข้าหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ มีโรงเรียนคือ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ตังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖
บ้านใหม่ชนแดน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวขมุ เชือชาติไทย สัญชาติไทย ก่อนจะมาตังบ้านเรือนเป็น หมู่บ้าน
ได้อพยพมาจากบ้านนาหลุ ตาบลชนแดน และ สปป.ลาว เมื่อปี พ.ศ. 2526 ความเชื่อดังเดิมนับถือผี ประชากรได้บัตร
ประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2505 ประกาศตังหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2532 ขึนอยู่ในการปกครอง
ของตาบลชนแดน อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายอุดม เสารางทอย เริ่มมีไฟฟ้าใช้เมื่อ พ .ศ.
2535 มีการตัดถนนเข้าหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2532 ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ชื่อนายราเชนทร์ เสารางทอย
บ้านใหม่ ราษฎรเป็นชาวไทยลือ เชือชาติไทย สัญชาติไทย ได้อพยพมาจากบ้านนาตอง ตาบลนาไร่หลวง เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2471 นับถือศาสนาพุทธ ได้ประกาศเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 มี
ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายกันทะ เทพกอม ราษฎรได้บัตรประชาชนเมื่อ ปี พ.ศ. 2490 มีการตัดถนนเข้าสู่หมู่บ้านเมื่อปี
พ.ศ. 2516 มีไฟฟ้าใช้เมื่อ พ.ศ. 2527 ส่วนประวัติการตังชื่อหมู่บ้าน ราษฎร อพยพมาจากบ้านนาตอง (บ้านปางไฮ หมู่
ที่ 7 ในปัจจุบัน) และจากการที่แยกมาตังหมู่บ้านใหม่ จึงใช้ชื่อว่า บ้านใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476
บ้านสองแคว ราษฎรเป็นชาวไทยลือ เชือชาติไทย สัญชาติไทย ได้อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา เพราะถูก
กวาดต้อนมาเพื่อสะสมเสบียงอาหารในสมัยสงคราม ราษฎรนับถือศาสนาพุทธและนับถือผี ได้ประกาศเป็นหมู่บ้านอย่าง
เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2465 ขึนอยู่กับการปกครองของอาเภอทุ่งช้างในปัจจุบัน เริ่มมีการตัดถนนเข้าหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.
2516 ตังโรงเรียนขึนครังแรกเมื่อ พ.ศ. 2477 มีครูใหญ่ชื่อนายคาตัน จันทร์เพ็ญ และได้สร้างวัดขึนประมาณปี
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พ.ศ.2435 ด้วยศรัทธาจากราษฎรบ้านใหม่และบ้านสองแคว ตังชื่อวัดว่าวัดสองแคว ส่วนประวัติการตังชื่อหมู่บ้าน
ราษฎรอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา เพราะถูกกวาดต้อนมาเพื่อสะสมเสบียงอาหารให้ทางหลวง (ราชการ) เพื่อการ
ศึกสงคราม และได้ตังชื่อครังแรกว่า บ้านนาไร่หลวง แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นบ้านสองแคว เพราะมีแม่นาสองสาย คือ ลานา
ยาว และ ลานาแฉ่ง ไหลมาบรรจบกัน จึงตังชื่อว่า บ้านสองแคว
บ้านขุนน้าพริก ราษฎรเป็นชาวเขาเผ่าเย้า อพยพมาจากบ้านขุนนาโมงเดิมและอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อ
พ.ศ. 2515 มีความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษและนับถือผี ก่อนหน้านันมีการตังหมู่บ้านอย่างเป็นทางการประมาณปี พ.ศ.
2489 ที่บ้านขุนนาโมงเดิม ที่อยู่ขุนนาอ้าว อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน พ.ศ. 2518 มี
โรงเรียนประถมศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2521 ชื่อโรงเรียนบ้านนาโมง เริ่มมีไฟฟ้าใช้เมื่อ พ.ศ. 2531 ส่วนประวัติการตังชื่อ
หมู่บ้าน ตังชื่อตามหมู่บ้านเดิม คือ บ้านนาโมง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพราะอาศัยอยู่ในขุนนา หรือแหล่งต้นนาลา
ธาร
สาหรับโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
สืบเนื่องจาก นายสรพงษ์ ปัตติอนันต์ ผู้ใหญ่บ้านวังไผ่ ได้ทาหนังสือ ที่ พิเศษ 1 / 2550 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550
เรื่องขอต่อยอดโครงการหลวง ถึงหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การต่อยอดโครงการเดิมและโครงการของมูลนิธิโครงการหลวงในการส่งเสริมอาชีพของชุมชนบ้านวังไผ่ มูลนิธิโครงการ
หลวงจึงมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพืนที่สูง ทาการสารวจข้อมูลพืนฐานความต้องการของชุมชน และโครงการ
พัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงเข้าในพืนที่บ้านวังไผ่ต่อไป

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงหลวงวังไผ่ มีพืนที่รับผิดชอบครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านวังไผ่
หมู่ 8 และบ้านใหม่ หมู่ 4 ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน ตังอยู่พิกัดที่ E 423 N 734 ในแผนที่ระวาง
5147 IV ความสูง 178-783 เมตร จากระดับนาทะเลปานกลาง มีพืนที่ประมาณ 1,500 ไร่ พืนที่หมู่บ้านวังไผ่ อยู่ใน
เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าน ายางและป่ าน าสวด โดยมี
อาณาเขตติดต่อดังนี
ทิศเหนือ ติ ด ต่ อ กั บ ต า บ ล ช น แ ด น
อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก
ติ ด ต่ อ กั บ บ้ า นสอง
แคว หมู่ที่ 5 ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว จังหวัด
น่าน
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับบ้านผาหลัก
หมู่ที่ 3 ตาบลยอด อาเภอ
สองแคว จังหวัดน่าน
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้ านสองแคว หมู่ที่
5 ต าบลนาไร่ ห ลวง อ าเภอ
สองแคว จังหวัดน่าน
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ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพืนที่เป็นภูเขาและเนินเตียๆ ไม่สูงชันมาก ไหล่เขาวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ด้านเหนือ
เป็นหุบเขาของนาวังไผ่และนาสระ โดยไหลไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตังของอาเภอสองแคว ด้านใต้เป็นแนวสันเขา
และหุ บ เขาของน าพร้ า ว ไหลไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
เช่นกัน มีระดับความสูงเฉลี่ย 450-500 เมตรจาก
ระดับนาทะเลปานกลาง
ลักษณะดิน
สภาพโดยทั่ ว ไปเป็ น ป่ า เขามี เ ศษหิ น โผ่
กระจายทั่วไป มีความลาดชันสูงกว่า 35 % มีความ
อุดมสมบูร ณ์ปานกลาง มีการชะล้ างทะลายดินโดย
แบ่งกลุ่มเป็น 2 ชุด คือ
1. ชุดที่ 1 มีเนือที่ประมาณ 657 ไร่ ใช้
ปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์อยู่ในเขตหมู่บ้านกลุ่มดินชุดนีมี
เนือดินเป็นกรด ดินเหนียวมีสีนาตาลเกิดการสลายตัว
ผุพังของดินหลายชนิดที่มีดินละเอียดมีการละลายนาดีมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่า มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5
-5.5
2. ชุดที่ 2 มีเนือที่ประมาณ 2,769 ไร่ ดินชุดนี
มีเนือดินส่วนใหญ่ เป็นดินร่วนปนทราย ดินส่วนล่างเป็น
เศษหิน บริเวณพืนที่เป็นลูกคลื่นมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ ปัญหาที่พบคือดินตืนมากเกิดการชะล้างพังลาย
ง่าย (ที่มา : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลนาไร่
หลวง อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน)
ลักษณะภูมิอากาศ
มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22.5 องศาเซลเซียส โดย
ในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เฉลี่ยที่ 31
องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่าสุดในเดือนธันวาคมและมกราคม เฉลี่ยที่
10 องศาเซลเซียส ฝนตกช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน โดยมีปริมาณนาฝน
เฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตรต่อปี หมู่บ้านวังไผ่ มีเครื่องวัดปริมาณนาฝนแบบอัตโนมัติ
และเครื่ องเตือนภัย ดิน ถล่ ม
เครื่องวัดปริ มาณนาฝนและ
เครื่องเตือนภัยดินถล่ม
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แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่
แหล่งน้าธรรมชาติ
นาเพื่อการเกษตรได้จากห้วยผาเงิม ห้วยสาระ ห้วยนาปง ส่วนนาอุปโภคบริโภค ได้จากห้วยนาพร้าว
ซึ่งอยู่ตอนใต้ของหมู่บ้านโดยการต่อท่อพีวีชีจากห้วยมาไว้บ่อเก็บในหมู่บ้าน
แล้วก็เปิดใช้ตามบ้าน จากการสอบถามผู้นาชุมชนพบว่า นาเพื่อการอุโภค
บริ โภคช่ว งฤดูแล้ งนาจะไม่ เพียงพอโดยทางอาเภอสองแควและองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาไร่หลวง ได้ให้การช่วยเหลือนานามาบริการ พร้อมทัง
มอบถังเก็บนาให้ราษฎรทุกครัวเรือน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ป่าไม้
พืนที่บ้านวังไผ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
นายาวและป่ า น าสวดประเภทป่ า อนุ รั กษ์ (โซนC) สภาพป่ า
โดยทั่วไปถูกทาลายโดยการถางป่าเพื่อทาไร่หมุนเวียน ใช้ในการ
ปลูกข้าวไร่และข้าวโพด
เมื่อถึงวันสาคัญเช่นวันแม่แห่งชาติ ก็จะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเมื่อเข้าฤดูแล้งชาวบ้านก็จะช่วยกันทาแนวกันไฟรอบ
หมู่บ้าน รวมถึงสร้างจิตสานึกให้คนในชุมชนรักษาป่า เช่น การบวชป่า
การคมนาคม
การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดน่าน ใช้ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะทาง 169 กิโลเมตรถึงแยกทางหลวง
หมายเลข 101 เดินทางเข้าสู่จังหวัดน่านระยะทาง 150 กิโลเมตร
จากนันใช้ถนนน่าน-ทุ่งช้างผ่านอาเภอท่าวังผาระยะทาง 45 กิโลเมตร
เลี ยวซ้ า ยผ่ า นเส้ น ทางหมายเลข 1148 (ถนนท่ า วั ง ผา-เชี ย งราย)
ระยะทาง 33 กิโลเมตร ถึง
อ าเภอสองแคว จากนั น
เดินทางไปทางเชียงรายอีก 9 กิโ ลเมตรถึงบ้านวัง ไผ่ เป็นถนนลาดยาง
ทั งหมดระยะเวลาในการเดิ น ทางจากสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื นที่ สู ง
(องค์ ก ารมหาชน) ถึ ง
โครงการพั ฒ นาพื นที่ สู ง
แบบโครงการหลวงวังไผ่
4 ชั่วโมง 49 นาที (ระยะทาง 299 กิโลเมตร)
โครงสร้างพื้นฐาน
1) ไฟฟ้า มีใช้ทุกหลังคาเรือนแต่มีบางหลังคาที่พ่วงจากบ้าน
ญาติหรือเพื่อนบ้านข้างเคียง แต่จะมีปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง หากเกิด
ฝนฟ้าคะนอง การใช้ไฟฟ้าของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลชนแดนคิดเป็นร้อยละ 99
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2) นาอุปโภคบริโภค มีระบบประปาภูเขามีใช้ทุกครัวเรือน แต่ช่วงฤดูแล้งนาจะไม่เพียงพอ ต่อการอุปโภคบริโภค
นาที่ใช้ทุกวันนีก็ไม่สะอาดเท่าที่ควร (การสังเกตจากการเปิดใส่ถังไว้สักครู่ตะกอนจะอยู่ ก้นถัง) โดยแต่ละครอบครัวต้อง
เสียค่านาเดือนละ 10 บาทเป็นค่าบารุงรักษาระบบนา ปัจจุบันมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อาเภอสองแคว ได้มอบ
เครื่องกรองนาให้ชุมชนแต่ยังไม่ได้ใช้
ศูนย์ทรัพยากรภาค 6 จังหวัดลาปาง ได้ดาเนินการเจาะบ่อนาบาดาล ให้ปริมาณนา 5 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง และก่อสร้างถังเก็บนาขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง
โครงการชลประทานจังหวัดน่าน ได้ทาการก่อสร้างถังเก็บนาจานวน 1 ถัง ขนาดบรรจุถังละ 270 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมฝายต้นนา จานวน 2
ฝ า ย พ ร้ อ ม ท า ร ะ บ บ ส่ ง น า
ระยะทาง 4,100 เมตร เพื่ อ
น ามาใส่ ถั ง เก็ บ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร
ในต าบลชนแดนมี
แหล่ งน าธรรมชาติ มี ล าห้ ว ย 5
สาย และแม่นา 1 สาย และมี
แหล่งน าที่สร้างขึน ได้แก่ ประปาภูเขาประจาหมู่บ้าน จานวน 8 แห่ง, บ่อโยก
จานวน 2 แห่ง, บ่อนาตืน จานวน 4 แห่ง, ฝายกันนา จานวน 7 แห่ง และอ่างเก็บ
นา จานวน 2 แห่ง
3) โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ในหมู่บ้าน (ตอนนีเสียใช้การไม่ได้) และ
ส่วนมากจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เกือบทุกครัวเรือน (ซึ่งเครือข่ายที่
ใช้ได้ในพืนที่คือเครือข่ายเอไอเอสเท่านัน)
ในตาบลชนแดนมีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
และมีการให้บริการโทรศัพท์โดยผ่านจานดาวเทียม 9 แห่ง
4) การคมนาคม มีถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน 3 สายโดยเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่รวมความยาว 312 เมตร ซึ่งมี 1 สายไม่ได้
ใช้งานเพราะชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่ใหม่ นอกจากนันเป็นถนนลูกรัง
การติดต่อระดับหมู่บ้านติดต่อทางบก ใช้ถนนสายหลักคือ ถนนสาย
สองแคว – จุดผ่อนปรนชายแดนไทย - สปป ลาว มีถนนลาดยาง
ตังแต่ ที่ว่าการอาเภอสองแควจนถึงบ้านใหม่ชายแดน และต่อจากนันเป็นถนนดินลูกรัง จนถึงจุดผ่อนปรนชายแดนไทย
ลาว ส่วนถนนในตรอกซอยตามหมู่บ้าน บางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และบางส่วนเป็นถนนดินลูกรัง
รถโดยสารประจาทาง มีรถปรับอากาศจากสถานีขนส่งโดยสารเชียงราย ถึง สถานีขนส่งโดยสารน่าน ผ่าน
บ้านวังไผ่ เวลาประมาณ 12.30 – 13.00 น. และรถปรับอากาศจากสถานีขนส่งโดยสารน่าน ถึงสถานีขนส่งโดยสาร
เชียงรายผ่านบ้านวังไผ่ เวลาประมาณ 10.30 – 11.00 น.
5) อื่น ๆ ขยะในหมู่บ้ านมี ร ถจากองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลนาไร่ห ลวง อ าเภอสองแคว จัง หวัด น่า น จะน า
รถบรรทุกไปทิงให้ทุกวันจันทร์หรือวันอังคารโดยจะมีถังขยะวางไว้เป็นจุดๆ
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร ในพืนที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่มีจานวนครัวเรือน 1,049 ครัวเรือน
และมีจานวนประชากรทังสิน 4,518 คน
บ้าน

หมู่ที่

วังไผ่
ใหม่
สองแคว
ขุนนาพริก
ปางไฮ
นาปาน
นาหลุ
ห้วยแกลบ
ห้วยมอย
ใหม่ชายแดน
สบพาง

8
4
5
6
7
3
7
4
8
9
6
รวม

ผู้นาชุมชน
นายสรพงษ์ ปัตติอนันต์
ผู้ใหญ่บ้าน
นายวิชัย พาณิชรัตน์
นายสมคิด อินพนา
นายเลาใหล แซ่เติ๋น

จานวน
ครัวเรือน
100
47
242
57
95
125
107
108
59
69
40

จานวน
ประชากร
491
178
783
321
358
539
490
411
539
229
179

1,049

4,518

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

271
นางนงลักษณ์ มัชยันห์
นายโอ่งชิง แซ่เติ๋น
นายแสงเจียว ตระกูลทรัพย์ดี
นางจุฑามาส แซ่จ๋าว
นางสาวอรินทร์ตรา แซ่เติ๋น
นายทา สุวรรณแสง
นายอุ่ง เจียวเซ็ง
นายแสงเจียว ตระกูลทรัพย์ดี
นายเจียวเชง แซ่เติ๋น

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ
ประธานกลุ่มแม่บ้าน
ประธานเยาวชน
ประธาน อสม.
ประธาน อพปร.
ผู้นาทางศาสนา(พุทธ)
ผู้นาทางศาสนา(พุทธ)

การศึกษา
ระดับการศึกษา ไม่รู้หนังสือ อนุบาล
จานวน/คน
219
18

ประถมศึกษา
62

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช.
34
54
12

ปวส.
13

ปริญญาตรี
4

การศึกษาของประชากรหมู่บ้านวังไผ่ ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
- ผู้ไม่รู้หนังสือ จานวน 219 คน ได้เรียนหนังสือเวลากลางคืนโดยมีครูจากการศึกษานอกโรงเรียน
อาเภอสองแควจังหวัดน่านเป็นผู้สอน
- ระดับอนุบาล เรียนที่ศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียน บ้านวังไผ่ ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแควจังหวัด
น่าน สอนโดยครูจากการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอสองแคว
- ระดับประถมศึกษา เรียนที่โรงเรียนบ้านสองแคว ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนที่โรงเรียนบ้านผาหลัก ตาบลยอด อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน และ
โรงเรียนบ้านสองแคว ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนที่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก จังหวัดน่าน
- ระดับปวช. เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
- ระดับปวส. เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา น่าน อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
- ระดับปริญาตรี เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
สาหรับคนที่เรียนจบแล้วหรือไม่ได้เรียนต่อส่วนมากจะเข้าทางานที่กรุงเทพฯ
การสาธารณสุข
หมู่บ้านวังไผ่ไม่มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขตังอยู่ในชุมชนแต่มี อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
จะประสานงานด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานราชการโดยมีหน่วยงานเข้ามาให้บริการได้แก่ โรงพยาบาลสองแคว อาเภอ
สองแคว จังหวัดน่าน มาตรวจสุขภาพคนสูงอายุ , วัดความดัน เดือนละ 1 ครังและชั่งนาหนักวัดส่วนสูงตรวจสุขภาพเด็ก
เดือนละ 1 ครัง เวลามีคนไม่สบายจะไปให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสถานีอนามัยบ้านผาหลักตาบลยอด อาเภอสองแคว
จั ง หวั ด น่ า น ตรวจรั ก ษาหรื อ โรงพยาบาลสองแคว อ าเภอสองแคว ถ้ า หากมี อ าการหนั ก หรื อ ต้ อ งผ่ า ตั ด ใหญ่ ท าง
โรงพยาบาลสองแคว จะส่งคนป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านโดยรถของโรงพยาบาล
- หน่วยมาลาเรียจากอาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มาให้บริการเจาะเลือดหาเชือไข้มาลาเรีย ในช่วงฤดูฝน
- ในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี สานักงานสาธารณสุขอาเภอสองแคว จังหวัดน่าน ให้บริการพ่นหมอกควัน
และแจกทราย อะเบทเพื่อกาจัดลูกนา และจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพร่วมกับคนในชุมชน คนในชุมชนมีข้อตกลงในการงด
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ดื่มสุราของมืนเมาในวันอาทิตย์ และจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เดือนละ 2 ครัง โดยสาธารณสุขอาเภอสองแควให้บ้านวัง
ไผ่เป็นหมู่บ้านต้นแบบเรื่องสุขภาพ
สถานีอนามัยประจาตาบลชนแดน จานวน 1 แห่ง มีพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จานวน 3 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดนา ร้อยละ 99 และมีหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน จานวน 9 แห่ง
การประกอบอาชีพ
ประชาชนบ้านวังไผ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยทาไร่หมุนเวียน การปลูกพืชแต่ละครัง
ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าในการกาจัดวัชพืช และใช้ปุ๋ยเคมีจานวนมาก ได้แก่การปลูกข้าวไร่ (พันธุ์พืนเมือง) โดยจะเก็บคัดเลือก
พันธุ์เอง ปลูกข้าวโพด (มีพ่อค้าคนกลางจากอาเภอท่าวังผานาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยากาจัดวัชพืชมาจาหน่ายหรือนามาลงทุนให้
แล้วหักเงินตอนขายโดยพ่อค้าคนกลางจะรับซือด้วย) ทาสวนลาไยและลินจี่ มีบางรายปลูกต้นมะแข่นตามหัวไร่ปลายนา
เลียงวัวพันธุ์พืนเมืองบางคนก็รับจ้างเลียงและบางคนเลียงของตนเอง มีการเลียงไก่ เลียงหมูพันธุ์พืนเมืองทุกหลังคาเรือน
เพื่อบริโภคในครอบครัว และทาพิธีกรรมต่างๆ เมื่อมีเวลาว่างจะรับจ้างปักผ้า ตีเหล็ก ทาไม้กวาดดอกหญ้า และมีชาวบ้าน
บ้างคนจะไปเป็นคนงานของหน่วยจัดการต้นนาห้ วยยอดที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยไปทางานไป
เช้าเย็นกลับ
รายได้
ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 65,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปีและมีหนีสินทุกครัวเรือน โดยมีรายได้จากการ
ขายพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพด มะแข่น ลินจี่ ลาไย เป็นต้น และมีบางครอบครัวเข้าป่าไปเอาลูกชิดหรือ
มะต๋าวมาขายให้กับพ่อค้าคนกลาง หากมีเวลาว่างการทางานผู้หญิงจะรับจ้างปักผ้าหรือปักผ้าไปขายเพื่อหารายได้อีกทาง
หนึ่ง และมีบางคนไปรับจ้างเป็นคนงานอยู่หน่วยจัดการต้นนาห้วยยอดโดยมีค่าจ้างตังแต่ 110 – 150 บาทต่อวัน
อาชีพของประชากรในตาบลชนแดนส่ว น
ใหญ่ป ระกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้ อยละ
95 ของครั ว เรื อ นทั งหมด พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ
ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว ฝ้ าย ถั่วเหลือง ขิง ส่วนอาชีพ
อื่นจะเป็นส่วนน้อย ประมาณร้อยละ 5 เท่านัน คือ
อาชีพรั บ จ้าง, อาชีพหัตถกรรม, อาชีพค้าขาย,
อาชีพรับราชการ และอาชีพหาของป่า
การถือครองที่ดิน
เกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีเอกสารสิทธิ์เฉพาะส่วนที่อยู่อาศัยและที่นา ส่วนใหญ่มีโฉนดที่ดิน ส่วนพืนที่
สวนและพืนที่ไร่เกษตรกรบางรายมีใบ สค 1 สาหรับพืนที่ดอนส่วนใหญ่จะไม่มีเอกสารสิทธิ์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประชาชนมีที่ดินเฉลี่ ยครัวเรือนละประมาณ 20 ไร่ โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน ซึ่ง
ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อทาการเกษตร โดยจาแนกออกได้ ดังนี (ที่มา:ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลนา
ไร่หลวง)
1. ข้าวไร่ (ข้าวเหนียว, ข้าวเจ้า) 1,010 ไร่ 50 ครัวเรือน
2. ข้าวโพด
182 ไร่ 10 ครัวเรือน
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ลาไย
15 ไร่ 6 ครัวเรือน
ลินจี่
18 ไร่ 6 ครัวเรือน
มะแขว่น
3 ไร่
4 ครัวเรือน
พืชผัก
3 ไร่ 27 ครัวเรือน
ประมง
1 ไร่ เป็นบ่อเลียงปลาของหมู่บ้าน
กล้วย จะปลูกทุกครัวเรือน ตามหัวไร่ปลายนา

แหล่งเงินทุน
- มีกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาทมีสมาชิก 50 คน
มีกู้ตังแต่ 3,000 – 50,000 บาทต่อคนโดยคิดดอกเบียร้อยละ 4
ต่อปี ซึ่งการกู้เงินแต่ละรายคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป
ส่วนใหญ่จะกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพหรือลงทุนค้าขาย
- เงินแก้ไขความยากจนหรือ กขคจ. มีวงเงินให้กู้
280,000 บาท
- เงินทุนจากพ่อค้าคนกลาง โดยจะเป็นทุนในการเกษตรทังหมด ตังแต่เมล็ดพันธุ์พืช, ปุ๋ยและยา และจะ
เป็นคนซือผลผลิตเองแล้วจะหักค่าใช้จ่ายทังหมดที่ลงทุนให้กับชาวบ้าน (เป็นพ่อค้าจากอาเภอท่าวังผา)
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้าน มีจานวน 70 คนซึ่งกลุ่มแม่บ้านทังหมดจะทากิจกรรมร่วมกัน เช่น ปักผ้า ขายผัก
กลุ่มจักสาน มีจานวน 20 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายโดยสานตะกร้า ที่นั่ง เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่จะทามาจากหวาย สอนโดยวิทยากรในชุมชน
กลุ่มผู้สูงอายุ มีจานวน 20 คน ผู้ชายจะจักสานต่างๆ ส่วนผู้หญิงจะปักผ้า
กลุ่มไม้กวาด มีจานวน 10 คน มีทังผู้หญิงและผู้ชายโดยจะนาดอกหญ้าไม้กวาดจากหัวไร่ปลายนา
หรือข้างทางหรือไร่ร้าง(ตามความเชื่อของชาวบ้านถ้า
กลุ่มออมทรัพย์ มีจานวน 43 คน มีการออมทรัพย์ทุกเดือน
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพด ลินจี่ ลาไย เลียงวัว และงานหัตถรรมเช่นการปักผ้า
การทาไม้กวาด และการตีเหล็ก
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ใหม่

แหล่งท่องเที่ยว
นาตกห้วยตาด, นาตกนาแฉ่ง, นาตกตาดทอง, ถาเวียงแก,นาตกนาพัน และประเพณีชาวม้งงานเทศกาลปี

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านวังไผ่
ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านวังไผ่แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา เกษตรกรบ้านวังไผ่ มีปัญหาผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่ต่า ไม่มีคุณภาพส่งผลให้
จาหน่ายได้ในราคาถูก และขาดทุนหรือไม่คุ้มกับการลงทุน เนื่องจากการทาการเกษตรของเกษตรกรขาดความรู้ที่ถูกต้ อง
และเหมาะสม ทาให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ และไม่มีมาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนการทาการเกษตร
สูงทาให้เกษตรกรมีหนีสินจากการกู้มาลงทุน
ความต้องการ ชุมชนต้องการให้รัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่หรือ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เดิมให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ลดต้นทุนการผลิต
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี การปลูกพืชสวนครัวที่ได้ระบบเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาการเลียงสัตว์เพื่อเป็นรายได้ การ
ส่งเสริมการปลูกป่าใช้สอยและป่าเศรษฐกิจ เช่น การปลูกไผ่ การปลูกป่าชาวบ้าน (ปลู กไม้โตเร็วในพืนที่ทากินของตนเอง
และสามารถตัดต้นไม้ที่ตนเองปลูกมาใช้ประโยชน์ได้) การพัฒนางานหัตถกรรมให้มีมาตรฐานและคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาด รวมถึงการอบรมให้ความรู้ในด้านการเกษตร มีการจัดศึกษาดูงานพืนที่ตัวอย่าง รวมถึงการอบรมให้
ความรู้ในด้านการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรในด้านต่างๆ ให้กับชุมชน
ด้านสังคม
ปัญ หา เกษตรกรบ้ านวัง ไผ่ มี รายจ่ ายมากกว่ ารายรับ เกิด การแข่ง ขัน ทางด้ านวัต ถุนิ ย ม
มีหนีสินมากทังในระบบและนอกระบบ ซึ่งเกิดจากการลงทุนด้านการเกษตรสูงและได้รับผลตอบแทนต่า รวมถึงมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรหลาน ส่งผลให้การศึกษาของประชากรในชุมชน โดยเฉลี่ยมีการศึกษาต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ภาคบังคับ ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนบางอย่างขาดการสืบทอด เช่น พิธีกรรมต่างๆ รวมถึงประชากรบางส่วนออกไป
รับจ้างต่างจังหวัด (รับเอาวัตถุนิยมใหม่ๆ เข้าไปในชุมชน ทาให้คนในชุมชนเกิดการแข่งขันเรื่องวัตถุนิยม)
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ความต้องการ ชุมชนต้องการพัฒนากิจกรรมของศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดกิจกรรมวัฒนธรรม
ชนเผ่าเย้า (เมี่ยน) และให้ความร่วมมือที่จะลดค่าใช้จ่าย โดยการนาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทังต้องการการ
จัดระบบสวัสดิการต่างๆภายในชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน
ปัญหา บ้านวังไผ่มีปัญหาเรื่องนาเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากยังไม่มีการต่อระบบ
ท่อนาลงสู่แปลงเกษตรกร และนาเพื่อการอุปโภค บริโภค อาศัยนาจากประปาภูเขา ซึ่งช่วยฤดูฝนนาจะขุ่นตกตะกอนนา
ไม่สะอาด เนื่องจากไม่มีถังดักตะกอน มีการแผ้วถางป่าเพื่อทาไร่เลื่อนลอย เพื่อปลูกข้าวโพดมีผลกระทบต่อการชะล้าง
พังทลายของหน้าดินทาให้เกิดดินสไลด์พังทลาย มีการใช้สารเคมีในการทาการเกษตรเป็นจานวนมากทาให้สภาพดินเสื่อม
โทรม
ความต้ องการ ชุมชนต้องการให้ รัฐ หรื อหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้องสนับสนุนการพัฒ นาระบบ
ชลประทานที่สามารถนานาจากแหล่งที่มีอยู่มาใช้ในการเพาะปลูกพืชได้ตลอดปี และการให้ความรู้เรื่องการวางแผนการ
จัดการระบบอนุรักษ์ดินและนา (ปลูกหญ้าแฝก) การฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นนาลาธาร (ปลูกป่าต้นนา) และต้องการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมกาหนดขอบเขตพืนที่ป่าและพืนที่ทากินเพื่อให้เกิดความชัดเจน รวมถึงการกาหนดขอบเขตพืนที่ป่าไม้และพืนที่
เกษตรโดยชุมชนมีส่วนร่วมและรณรงค์การลดใช้สารเคมีและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
ศักยภาพของพื้นที่ และการพัฒนา
พืนที่บ้านวังไผ่ชุมชนมีความกระตือรือร้นเพื่อรวมกลุ่มในการรักษาป่า (มีการบวชป่าต้นนาและ
ปลูกป่าต้นนาเพิ่มทุกปี) เพื่อเป็นแหล่งต้นนาลาธาร มีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง เข้าใจทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนมี
ความพร้อมในการเรียนรู้ มีองค์กรชุมชนให้การสนับสนุนและร่ว มมือในการพัฒนา และหน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือ เช่น
โครงการชลประทานจังหวัดน่าน ได้ดาเนินการก่อสร้างระบบส่งนาจากฝายต้นนาสู่ถังเก็บนาขนาด 270 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 ถังเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค ศูนย์ทรัพยากรนาบาดาลภาค 6 ได้ดาเนินการเจาะนาบาดาลและก่อสร้าง
ถังเก็บนาขนาด 12 ลูกบาศก์เมตรจานวน 1 ถังเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชุมชน มีการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก โดย
กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดน่านร่วมกับชุมชน มีภูมิปัญญาพืนบ้านด้านการปักผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
แนวทางการพัฒนาและจุดเน้นการพัฒนา
1. ด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
2. ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ด้านการพัฒนาปัจจัยพืนฐาน
4. ด้านการพัฒนาสังคมและการตลาด
5. ด้านการบริหารจัดการ

ผู้ปฏิบัติงาน
นายชวลิต สุทธเขตธ์
นายอานนท์ ยอดญาติไทย
นายสุเมธ ต๊ะวิไชย
นายทรงกรด เพ็ชร์หล้า

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มนาน่าน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม
ลุ่มนาน่าน
นักวิชาการโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่
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เรื่ อง แต่ งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวงวังไผ่
****************************
จาก ผล ส าเร็ จ ของโครงก ารหล วงที ่ ด าเนิ น งานในก ารพัฒ นาอาชี พ ความเป็ นอยู ่ ข อง
ชาวเขาลดการปลูกพืชเสพติดและฟื้ นฟูสภาพป่ าต้นน้ าลาธาร สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงมุ่งขยาย
ผลสาเร็ จของโครงการหลวงสู่ ชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น ๆ ที่ยงั มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ยากจนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญหาในระดับพื้นที่ตาม
ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดและประเทศ โดยนาต้นแบบการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพของสั ง คมท้อ งถิ่ น และสิ่ ง แวดล้อ มสร้ า งเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กระตุ ้น ให้ เ กิ ด
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน และ
พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในพื้นที่ อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ดังนั้น เพื่อให้เกิ ดการประสานงานและการปฏิ บตั ิงานในพื้นที่เป้ าหมายเป็ นไปอย่างสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกันเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางและเกิดผลดียิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งคณะทางานโครงการขยายผล
โครงการหลวงวังไผ่ อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. องค์ ประกอบ
1.1 นายอาเภอสองแคว
1.2 ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานปกครอง
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

เกษตรอาเภอสองแคว
พัฒนาการอาเภอสองแคว
สาธารณสุ ขอาเภอสองแคว
ผูอ้ านวยการศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอาเภอสองแคว

ปศุสัตว์อาเภอสองแคว
ที่ดินอาเภอสองแคว
เจ้าหน้าที่สานักงานชลประทานจังหวัดน่าน
ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่อาเภอสองแคว

ประธานคณะทางาน
รองประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
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1.10 เจ้าหน้าที่สถานีพฒั นาที่ดินจังหวัดน่าน
ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่อาเภอสองแคว
1.11 เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่อาเภอสองแคว
1.12 เจ้าหน้าที่ศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที่ 25 จังหวัดน่าน
รับผิดชอบพื้นที่อาเภอสองแคว
1.13 เจ้าหน้าที่สานักงานสหกรณ์จงั หวัดน่าน
รับผิดชอบพื้นที่อาเภอสองแคว
1.14 เจ้าหน้าที่สานักงานประมงจังหวัดน่าน
รับผิดชอบพื้นที่อาเภอสองแคว
1.15 นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาไร่ หลวง
1.16 หัวหน้าหน่วยบริ การป่ าไม้อาเภอสองแคว
1.17 หัวหน้าหน่วยป้ องกันรักษาป่ า ที่ นน27 อาเภอสองแคว
1.18 หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ า น้ ายอด
1.19 ผูจ้ ดั การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาอาเภอท่าวังผ่า
1.20 ผูป้ ระสานงานโครงการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
1.21 กานันตาบลนาไร่ หลวง
1.22 ผูใ้ หญ่บา้ น บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตาบลนาไร่ หลวง
1.23 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง
1.24 ปลัดอาเภอผูป้ ระสานงานประจาตาบลนาไร่ หลวง
1.25 ผูอ้ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาบลนาไร่ หลวง
1.26 ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาไร่ หลวง

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและ
เลขานุการ
คณะทางานและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะทางานและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะทางานและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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2. อำนำจหน้ ำที่
2.1 จัดทาแผนงานโครงการและแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของโครงการขยายผลงานโครงการหลวงวัง
ไผ่ อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
2.2 ดาเนิ นการต่าง ๆ ในการพัฒนาให้เป็ นไปตามแผนงานโครงการและแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่
ได้กาหนดไว้
2.3 ติดตามรายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิ บตั ิงาน ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปั ญหา เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งยัง่ ยืน
2.4 ดาเนิ นการอื่นใดที่เกี่ ยวเนื่ องด้วยงานโครงการขยายผลงานโครงการหลวงวังไผ่เพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

(นายธงชัย ตรี ทิพยรักษ์)
นายอาเภอสองแคว

