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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงถ้้าเวียงแก
ต้าบลนาไร่หลวง อ้าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ประวัติความเป็นมา
บ้านถ้้าเวียงแกจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ.2457 และเมื่อปี พ.ศ.2505
และในปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด้าเนินเยี่ยม
ราษฎรบ้านถ้้าเวียงแก พร้อมทั้งมีพระราชด้าริให้โครงการหลวงเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โครงการหลวงจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่
เข้าไปช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้าในการปลูกและดูแลรักษาการปลูกไม้ผล โดยน้าพันธุ์ลิ่นจี่เข้าไปส่งเสริมให้ราษฎรปลูก
และถือว่าเป็นหมู่บ้านตรวจเยี่ยมของโครงการ
หลวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเผ่าม้งก่อนมาตั้ง
บ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ ปัจจุบันนี้ได้มีการอพยพมา
จากบ้านขุนน้้ามีด ต้าบลนาไร่ห ลวง อ้าเภอทุ่ง
ช้ า ง จั ง หวั ด น่ า น เมื่ อ ประมาณ พ.ศ.2500
ความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านบ้านถ้้าเวียงแก คือ
การนับ ถือ ผี แ ละบรรพบุรุษ ชุ มชนแห่ ง นี้ไ ด้รั บ
เอกสารสั ญ ชาติ ห รื อ บั ต รประจ้ า ตั ว ประชาชน
เมื่อปี พ.ศ.2507 บ้านถ้้าเวียงแกได้รับประกาศ
เป็ น หมู่ บ้ า นอย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ เดื อ น
กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2507 โดยการน้า ของนาย
แสนสุวรรณ แซ่ท้าว เป็นผู้ใหญ่บ้าน เหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “ถ้้าเวียงแก” เนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้นเป็น
ภูเขาและมีหินผา ประกอบกับมีถ้าอยู่บริเวณนี้หลายแห่ง คือ ถ้้าเวียงแก ถ้้าผาหมี ถ้้าผาผึ้ง ถ้้าค้างคาวเหนือ และ ถ้้า
ค้างคาวใต้ ซึ่งมีถ้าเวียงแกเป็นศูนย์กลางของถ้้าทั้งหลาย และเป็นถ้้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นประชาชนจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้
ว่า บ้านถ้้าเวียงแก โดยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของต้าบลนาไร่หลวง อ้าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ต่อมาเมื่อวันที่ 11
ตุลาคม พ.ศ. 2540 กิ่งอ้าเภอสองแควได้รับการยกฐานะให้ เป็นอ้าเภอสองแคว ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
114 ตอนที่ 50 ลงวันที่ 26กันยายน 2540 หมู่บ้านจึงขึ้นอยู่กับต้าบลนาไร่หลวง อ้าเภอสองแคว จังหวัดน่าน มาจนถึง
ทุกวันนี้

สภาพโดยทั่วไป
ขนาดและที่ตั้ง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้้าเวียง
แกตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต้าบลนาไร่หลวง อ้าเภอสองแคว จังหวัด
น่ า น อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ด อยภู ค ามี พื้ น ที่
รับผิดชอบ 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านถ้้าเวียงแก หมู่ที่ 1, บ้าน
น้้าพัน หมู่ที่ 9 และบ้านผาหมี หมู่ที่ 10 ต้าบลนาไร่หลวง
อ้าเภอสองแควจังหวัดน่าน โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
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ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านปางกอม ต้าบลชนแดน อ้าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติต่อกับอ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหางทุ่ง-บ้านปางปุก อ้าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ในปี พ.ศ. 2555 มีหมู่บ้านขยายอีก 2หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปางปุก หมู่ที่ 2 และบ้านหางทุ่ง หมู่ที่ 3 ต้าบลนาไร่หลวง
อ้าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
บ้านปางปุก หมู่ที่ 2 ต้าบลนาไร่หลวง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่าน มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดน่าน 68
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อบ้านหางทุ่ง หมู่ที่ 3 ต้าบลนาไร่หลวง
ทิศใต้
ติดต่ออ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านถ้้าเวียงแก หมู่ที่ 1 ต้าบลนาไร่หลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านน้้าพัน หมู่ที่ 9 ต้าบลนาไร่หลวง
บ้านหางทุ่ง หมู่ที่ 3 ต้าบลนาไร่หลวง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่าน มีระยะห่างจากตัวจังหวัด 75
กิโลเมตร บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นที่ราบตามริมน้้ายาว มีแหล่งน้้าธรรมชาติคือ ล้าน้้ายาว ห้วยปู่อุด ไหลผ่าน
หมู่บ้าน
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ต้าบลนาไร่หลวง
ทิศใต้
ติดต่อบ้านปางปุก หมู่ที่ 2 ต้าบลนาไร่หลวง
ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านถ้้าเวียงแก หมู่ที่ 1 ต้าบลนาไร่หลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านขุนน้้าพริก หมู่ที่ 6 ต้าบลนาไร่หลวง
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ ล าดชั น เชิ ง ซ้ อ น
(Slope Complex) มีลั กษณะเป็ น เนิ น เขาและเทือกเขาสู ง
สลับซับซ้อนและบางส่วนเป็นพื้นที่ราบริมล้าน้้า พื้นที่มีความสูง
จากระดับน้้าทะเล 300-700 เมตร
ลักษณะดิน
ลักษณะดินเป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินจ้าพวก Intemediate rock ส่วนใหญ่เป็นดิน RED Yellow
Podzolic ซึ่งมักพบบนภูเขา หน้า ดินตื้น ความลึกของหน้าดินจะแปรเปลี่ ยนไปตามความลาดชันของพื้นที่ โดยที่ดิน
ด้านบนมีสีน้าตาลเข้ม เนื้อดินเป็นดินร่วนปนเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่มากถึงปานกลาง ส่วนดินล่าง เนื้อดินเป็นดิน
เหนียวมีเศษหินปนมาก มีสีเหลืองปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
แก่มากถึงปานกลาง
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนเฉพาะฤดูกาล โดยไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาความชุ่ม
ชื้นเข้ามาสู่พื้นที่ ท้าให้มีผลตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดอาความหนาวเย็นมาในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะท้าให้มีสภาพอากาศร้อน โดย
อุ ณ หภู มิ ต ลอดทั้ ง ปี 26.62 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 41.1
องศาเซลเซี ย ส และอุ ณ หภู มิ ต่้ า สุ ด ในเดื อ น
ธันวาคม 9.4 องศาเซลเซียส
ความชื้น สั มพัทธ์เฉลี่ ยตลอดปีร้ อยละ
77.05 ในเดื อ นกั น ยายนมี ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ์
เฉลี่ย สูงสุดร้อยละ 84.86และต่้าสุดในเดือน
มีนาคมร้อยละ 62.02
ปริ มาณน้้ าฝนเฉลี่ ยต่อปี 1,181.44
มิลลิ เมตร สูงที่สุดในเดือนสิงหาคม 208.13
มิลลิเมตร และต่้าที่สุดในเดือนมกราคม 2.16
มิลลิเมตร โดยมีวันที่ฝนตกเฉลี่ยตลอดทั้งปี 123.7 วัน เดือนสิงหาคมมีฝนตกมากที่สุด 21.9 วัน
แหล่งน้้าที่ส้าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้้าเวียงแก
แหล่งน้้าธรรมชาติ
แหล่งน้้าธรรมชาติที่เป็นน้้าใช้ส้าคัญของหมู่บ้าน เป็นล้าห้วยสายเล็ก ๆ ได้แก่ ล้าห้วยตาด ล้าน้้าแฉ่งล้าน้้า
พัน และล้าน้้าหุย

ป่าไม้
สภาพทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง มีไม้ที่ส้าคัญ ได้แก่ ก่อ
หว้ า งิ้ ว ป่ า ก้ า ลั ง เสื อ โครง และรั ง ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ป่ า เหลื อ อยู่
บริเวณตอนเหนือของหมู่บ้าน ซึ่งจัดเป็นบริเวณลุ่มน้้าชั้น 3 ที่มี
ความส้ าคัญต่อระบบนิ เวศโดยรวม และอาจส่ งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตอนล่างได้
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การคมนาคม
เส้นทางการคมนาคมจากจังหวัดน่านไปยังบ้านถ้้าเวียงแกสามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ
1. จากจังหวัดน่านถึงอ้าเภอเชียงกลาง ระยะทาง
ประมาณ 76 กิโลเมตร และจากอ้าเภอเชียงกลางถึงบ้านถ้้าเวียง
แกระยะทาง 18 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 94 กิโลเมตร
2. จากจังหวัดน่านถึงอ้าเภอท่าวังผา ระยะทาง
ประมาณ 42 กิโลเมตร และจากอ้าเภอท่าวังผา ถึงบ้านถ้้าเวียงแก
ระยะทาง 40 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 82 กิโลเมตร
หมู่บ้านกับพื้นที่ท้ากินเป็นถนนลูกรัง
การเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้้าเวียงแก ใช้เวลาใน
การเดินทาง 5 ชั่วโมง 15 นาที (ระยะทาง 319 กิโลเมตร)
โครงสร้างพื้นฐาน
1. เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ ถนนระหว่างบ้านเป็นถนนลาดยาง ถนนระหว่างหมู่บ้านกับพื้นที่ท้ากินเป็นถนน
ลูกรัง
2. ระบบไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้ภายในหมู่บ้าน
3. มีระบบน้้าประปาภูเขาใช้ในบริโภค

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ถ้้าเวียงแก มีจ้านวนครัวเรือน 231 ครัวเรือนมีจ้านวนประชากร
ทั้งสิ้น 1,138 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้ง ไท
ลือ คนเมือง และเผ่าเมี่ยน

บ้าน

หมู่ที่

ถ้้าเวียงแก
ผาหมี
น้้าพัน
ปางปุก
หางทุ่ง

1
10
9
2
3

จ้านวน
ครัวเรือน
73
34
48
32
31

จ้านวน
ประชากร
267
259
46
220
92

7

13

254

231

1,138

หมู่บ้านพื้นที่ t&v
ปางแก
รวม
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ผู้น้าชุมชน
ผู้น้าชุมชนบ้านถ้้าเวียงแก หมู่ที่ 1
1) พระก่อเกียรติ ขันติธัมโม
2) นายสมคิด
พายัพวิโรจน์
ส่วนต้าบลนาไร่หลวง
3) นายอาวุธ
ปทุมไพโรจน์
4) นายชุมพร
ปทุมไพโรจน์
5) นายวันชัย
ท้าวสุวรรณกุล
6) นายชัยสิทธิ์ เทียนรุ่งรัศมี
ส่วนต้าบลนาไร่หลวง
7) นายเฉลิมวุฒิ สรรค์เวียงแก

ส้านักสงฆ์ถ้าเวียงแก
รองนายกองค์การบริหาร
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห าร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาไร่หลวง

ผู้น้าชุมชนบ้านน้้าพัน หมู่ที่ 9
1) นายเก๋าลิ่น
แซ่จ๋าว
2) นายธงชัย
ซอกาญจนา
3) นายนิพนธ์
แซ่จ๋าว
4) นายพรชัย
ซอกาญจนา
5) นายเกาชิน
แช่ลี
6) นายสารเจียม สกุลวรภัทร
7) นายเส็งเชียง สกลโอฬาร

ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาไร่หลวง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาไร่หลวง
ประชาคมหมู่บ้าน
ประชาคมหมู่บ้าน

ผู้น้าชุมชนบ้านผาหมี หมู่ที่ 10
1) นายชูชาติ
วิวัฒนาวิไล
2) นายเชาว์
ฤทธิ์พายัพ
3) นายสุชาติ
นันทศีล
4) นายพรชัย
เทียนรุ่งสวัสดิ์
5) นายสิทธิชัย วชิรนารายณ์

ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาไร่หลวง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาไร่หลวง

การศึกษา
ส่วนใหญ่มีการศึกษาต่้ากว่าประถมศึกษา/ไม่จบ
ร้ อ ยละ 48.07 รองลงมาคื อ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาร้อยละ 28.84 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ
19.25 และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ร้อยละ 3.84
- โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยถ้้าเวียงแก
- ศูนย์บริการการการศึกษานอกโรงเรียน แม่ฟ้า
หลวง บ้านน้้าพัน
- โรงเรียนบ้านปางปุก
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การสาธารณสุข
ประชาชนบ้านถ้้าเวียงแก/บ้านผาหมี ใช้บริการสถานีอนามัยบ้านถ้้าเวียงแก และบ้านน้้าพันใช้บริการ อสม.
ประจ้าหมู่บ้าน และโรงพยาบาลอ้าเภอ
สองแคว

การประกอบอาชีพ
ป ร ะ ช า ก ร ส่ ว น ใ ห ญ่ มี อ า ชี พ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ดเป็นร้อยละ
94.23 ชหลั กที่ป ลู ก ด้แก่ ม้ผ ล เช่ น
ลิ้นจี่ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,600 ไร่ โดยปลูกตามเชิงเขาและอาศัยน้้าฝน ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่้า พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ
พั น ธุ์ ฮ งฮวย, พั น ธุ์ โ อเฮี๊ ย ะ, พั น ธุ์ ค่ อ ม และพั น ธุ์
จักรพรรดิ์เป็นต้น
ส้าหรับไม้ผลอื่นๆ เช่น อะโวกาโด้ และมะม่วง
เป็นพืช ที่เกษตรกรให้ความสนใจและเริ่มปลู กบ้างแล้ ว
ส่วนพืชไร่ ได้แก่ ถั่วแขก เป็นพืชที่ได้รับความสนใจจาก
เกษตรกรเพราะเป็นพืชอายุสั้น และมีลู่ทางการตลาดที่ดี
เดิมโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้้าน่าน พื้นที่ 10
เป็ น ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น อาชี พ รอง คื อ รั บ จ้ า งทั่ ว ไป
จ้าหน่ายสินค้าหัตถกรรม และของป่า
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รายได้
รายได้หลักจากการเกษตร
รายได้จากอาชีพรับจ้างและค้าขาย
รายได้หลักสูงสุด
75,500 บาท รายได้จากอาชีพอื่นสูงสุด
รายได้หลักต่้าสุด
1,500 บาท รายได้จากอาชีพอื่นต่้าสุด
รายได้จากอาชีพอื่นเฉลี่ยต่อปี 38,500 บาท
รายได้จากอาชีพอื่นเฉลี่ยต่อปี 26,500 บาท

50,000 บาท
3,000 บาท

การถือครองที่ดิน
พื้น ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่ งชาติดอยภูคา ชุมชนมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ ยครอบครัว ละ 10 ไร่ โดยไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พื้นที่แปลงที่ 1 บ้านน้้าพัน มีเนื้อที่รวม 28,591 ไร่ พื้นที่เขตป่าไม้มีเนื้อที่
25,369 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.73 ของพื้ น ที่
โครงการฯ พื้นที่นอกเขตป่ามีเนื้อที่ 848 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 2.96 ของพื้นที่โครงการ พื้นที่ท้าการเกษตร
อยู่ในชั้นลุ่มน้้า 1,2 มีเนื้ อที่ 295 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
1.03 ของพื้นที่โครงการฯ พื้นที่ท้าการเกษตรอยู่ในชั้น
ลุ่มน้้า 3,4,5 มีเนื้อที่ 553 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.93
ของพื้นที่โครงการฯ เขตชุมชน และสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อ
ที่ 62 ไร่หรือร้อยละ 0.22 ของพื้นที่โครงการฯ
พื้น ที่แปลงที่ 2 บ้ านถ้้าเวีย งแก และบ้านผา
หมี มีเ นื้ อที่ร วม 30,321 ไร่ พื้น ที่เ ขตป่ าไม้มีเนื้อ ที่
25,981ไร่คิดเป็นร้อยละ 85.69 ของพื้นที่โครงการฯ
พื้นที่นอกเขตป่าไม้มีเนื้อที่ 3,692 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.17 ของพื้นที่โครงการฯ พื้นที่ท้าการเกษตรอยู่ในชั้นลุ่มน้้า 1,2
มีเนื้อที่ 2,144 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของ
พื้นที่โครงการฯ พื้นที่ท้าการเกษตรอยู่ในชั้นลุ่ม
น้้า 3,4,5 มีเนื้อที่ 1,548 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
5.10 ของพื้นที่โครงการฯ เขตชุมชนและสิ่ ง
ปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 545 ไร่หรือร้อยละ 1.80
ของพื้นที่โครงการฯ (ที่มา ส่วนวางแผนการใช้
ที่ดินที่ 2 สานักสารวจดินและวางแผนการใช้
ที่ ดิ น กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เมษายน 2551)
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แหล่งเงินทุน
ชุมชนได้รั บการสนั บสนุ นงบประมาณในรูปแบบแผนงาน / โครงการของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ด้ านปั จ จั ย การผลิ ต หรื อเงิ น กองทุน โดยการบริ ห ารของชุ มชนจั ดการให้ เ กิด ประโยชน์ สมาชิ กมี โ อกาสใช้
เงินกองทุนอย่างทั่วถึง
ในปัจจุบันมีกองทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กองทุนสหกรณ์
กองทุน กขคจ. และกองทุนสงเคราะห์ราษฎร
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
เกษตรกรบ้ านถ้้าเวีย งแกได้ มีการรวมกลุ่ ม ได้แ ก่
กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มตีเหล็ก กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มผู้
ปลูกกัญชง กลุ่มสมุนไพรท้องถิ่น กลุ่มเพาะเห็ด
ผลผลิตทางการเกษตร
ชาพันธุ์อัสสัม, ชาอู่หลง, ชาชิง, ชิงกาแฟ มะคาเดเมีย ลิ้นจี่
ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ มะเขือเทศ, อโวกาโด้, มะม่ว ง, ผักกาดเขียว, หน่อไม้ฝรั่ง, โดยการปลูกเพื่อบริโภคและ
จ้าหน่ายในตลาดชุมชน

แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวบ้านถ้้าเวียงแกได้แก่ ถ้้าเวียงแก, ถ้้าผา
หมี, ถ้้าผาผึ้ง, ถ้้าค้างคาวเหนือ และถ้้าค้างคาวใต้

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านถ้้าเวียงแก
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาบ้านถ้้าเวียง
แก แบ่งเป็น 3 ด้านคือ
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ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา ที่ดินท้ากินและที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ ไม่สามารถน้าน้้ามาใช้ในการเกษตรได้
ในช่วงฤดูแล้ง และกลุ่มอาชีพไม่มีความยั่งยืน
ความ ต้องการเอกสารสิทธิในที่ดินท้ากินและที่อยู่อาศัย ต้องการน้้าประปาภูเขาเพื่อการเกษตร
ซึ่งสามารถท้าการเกษตรได้ตลอดปี และต้องการความต่อเนื่องของกลุ่มต่างๆที่ให้การสนับสนุน เพื่อความยั่งยืน
ด้านสังคม
ทุนการศึกษามีไม่เพียงพอ มาก
ความต้องการ ต้องการทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี
ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน
ปัญหา ไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง มีการใช้สารเคมีในการท้าการเกษตรเป็นจ้านวน
ความต้ อ งการ งบประมาณมาเป็ น ค่า แรงในการเฝ้ าระวัง ในการป้อ งกัน ไฟป่ า และสร้ า ง
จิตส้านึก ฝึกท้าการเกษตรแบบอินทรีย์และชีวภาพ

ผู้ปฏิบัติงาน
นายชวลิต สุทธเขตธ์
นายอานนท์ ยอดญาติไทย
นายสมบัติ สารใจ
นายรุ่งเรือง ดีปินตา
นายสุขเกษม ร่วมรักษ์

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้้าน่าน
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้้าน่าน
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้้าเวียงแก
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้้าเวียงแก
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้้าเวียงแก
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คำสั่งคณะอนุกรรมกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรพัฒนำ
ในคณะกรรมกำรประสำนงำนและสนับสนุนโครงกำรหลวง ( กปส.)
ที่ 3 /2548
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวง เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบยัง่ ยืน
พื้นที่บำ้ นถ้ ำเวียงแก จังหวัดน่ำน
----------------------------------ด้วยที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมกำรปฏิ บ ตั ิ งำนด้ำนกำรพัฒนำ ในคณะกรรมกำรประสำนงำน และสนับสนุ น
โครงกำรหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2548 มีมติให้ปรับปรุ งคณะทำงำนโครงกำรขยำย
ผลงำนโครงกำรหลวงเพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบยัง่ ยืนพื้นที่คลองลำน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้กำรดำเนิ นงำน
ขยำยผลกำรปฏิบตั ิงำนโครงกำรหลวงของส่ วนรำชกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำงและ
เกิ ดผลดี ยิ่งขึ้ น จึงให้ยกเลิ กคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวงเพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบ
ยัง่ ยืนพื้นที่ถ้ ำเวียงแก จังหวัดน่ ำน ของคณะอนุ กรรมกำรปฏิบตั ิงำน ในคณะกรรมกำรอำนวยกำรและประสำนงำน
มูลนิธิโครงกำรหลวง ที่ 3/2544 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2544
อำศัยอำนำจตำมควำมในคำสั่งคณะกรรมกำรประสำนงำนและสนับสนุ นโครงกำรหลวงที่ 2/2547 ลงวันที่ 28
ตุลำคม 2547 ข้อ 5 จึงแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวง เพื่อกำรพัฒนำ กำรเกษตรแบบยัง่ ยืน
พื้นที่คลองลำน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1. องค์ ประกอบ
1.1 ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดน่ำน
ที่ปรึ กษำ
1.2 เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดน่ำน
ที่ปรึ กษำ
1.3 ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
ประธำนคณะทำงำน
เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบยัง่ ยืน พื้นที่บำ้ นถ้ ำเวียงแก
1.4 นำยอำเภอในพื้นที่หรื อผูแ้ ทน
คณะทำงำน
1.5 ผูแ้ ทนสำนักงำนสำธำรณสุ ข
คณะทำงำน
1.6 นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลในพื้นที่
คณะทำงำน
1.7 เจ้ำหน้ำที่กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชในพื้นที่ คณะทำงำน
1.8 เจ้ำหน้ำที่กรมป่ ำไม้ในพื้นที่
คณะทำงำน
1.9 เจ้ำหน้ำที่กรมวิชำกำรเกษตรในพื้นที่
คณะทำงำน
1.10 เจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่
คณะทำงำน
1.11 เจ้ำหน้ำที่กรมประมงในพื้นที่
คณะทำงำน
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1.12 เจ้ำหน้ำที่กรมชลประทำนในพื้นที่
คณะทำงำน
1.13 เจ้ำหน้ำที่กรมพัฒนำที่ดินในพื้นที่
คณะทำงำน
1.14 เจ้ำหน้ำที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ในพื้นที่
คณะทำงำน
1.15 เจ้ำหน้ำที่กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรในพื้นที่
คณะทำงำน
1.16 เจ้ำหน้ำที่กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรในพื้นที่
คณะทำงำน
1.17 ผูแ้ ทนสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดน่ำน
คณะทำงำน
1.18 ผูแ้ ทนสำนักงำนพำณิ ชย์จงั หวัดน่ำน
คณะทำงำน
1.19 ผูแ้ ทนศูนย์พฒั นำฝื มือและแรงงำนจังหวัดน่ำน
คณะทำงำน
1.20 ผูแ้ ทนสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดน่ำน
คณะทำงำน
1.21 เจ้ำหน้ำที่สำนักพัฒนำเกษตรที่สูง
คณะทำงำนและ
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขำนุกำร
1.22 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์พฒั นำและสงเครำะห์ชำวเขำจังหวัดน่ำน คณะทำงำนและ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
1.23 เจ้ำหน้ำที่เกษตรอำเภอในพื้นที่
คณะทำงำนและ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
2. อำนำจหน้ ำที่
2.1 จัดทำแผนงำนโครงกำรและแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ของโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวงเพื่อกำร
พัฒนำกำรเกษตรแบบยัง่ ยืน
2.2 ดำเนินกำรต่ำงๆ ในงำนพัฒนำให้เป็ นไปตำมแผนงำนโครงกำรและแผนปฏิบตั ิงำนปะจำปี ที่กำหนดไว้
2.3 กำกับดู แล แรงงำน ลูกจ้ำง วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ ยำนพำหนะ อำคำรและสิ่ งก่อสร้ ำงต่ำงๆ ที่ส่วนรำชกำร
สนับสนุนให้ไปดำเนินกำรในโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวงเพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบยัง่ ยืน
2.4 รำยงำนควำมก้ำ วหน้ำ ผลกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำน ปั ญ หำอุ ป สรรคต่ ำ งๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวแก้ไ ขให้
คณะอนุ กรรมกำรปฏิ บตั ิงำนด้ำนกำรพัฒนำ โดยผ่ำนสำนักพัฒนำเกษตรที่ สูง สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
2.5 ดำเนิ นกำรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่ องด้วยงำนโครงกำรขยำยผลงำนโครงกำรหลวงเพื่อกำรพัฒนำ กำรเกษตร
แบบยัง่ ยืน
ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 มีนำคม 2548
(นำยบรรพต หงษ์ทอง)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธำนอนุกรรมกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรพัฒนำ
ในคณะกรรมกำรประสำนงำนและสนับสนุนโครงกำรหลวง

