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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงน้้าแขว่ง
ต้าบลเมืองลี อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ประวัติความเป็นมา
บ้านน้าแขว่ง หมู่ที่ 6 เดิม คือละแวกน้า แขว่ง และละแวกท่าควาย ได้แยกหมู่บานมาจากบ้านน้าอูน หมู่ที่ 1
บรรพบุรุษได้เข้ามาอาศัยอยู่พร้อมกันบ้านน้าอูน ประมาณสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้นประชากรที่อพยพมาอาศัยอยู่
เป็นคนไทยเหนือและแนคนไทยเชสายขมุ ปะปนมาบางส่วนได้ย้ายถิ่นฐานมาจากอ้าเภญเชียงค้า จังหวัดพะเยา บริเวณ
บ้านน้าแขว่งมีคนบอกเล่ามาว่า มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ นานาพันธุ์ แถวละแวกท่าควายในอดีตมีควายป่าจ้านวน
มากลงมากินน้า กินหญ้าและสัตว์ป่าอื่นๆ อีกหลายชนิดแม้แต่คนจะเข้าไปแถวนันยังไม่ได้ เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตราย
ในแถวนันจึ งเกิดความสมดุลและ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ตามที่ ห มู่ บ้ า นน้ า แขว่ ง
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล
เมืองลี อ้าเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน
ได้มีหนังสือที่ นน 1017/3188
ลงวั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2551 มี
ความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
จัดตังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงใน
พืนที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้กับราษฎร บ้านน้ าแขว่ง ตาม
การร้ อ งขอมาจากประชาชนใน
หมู่ บ้ า น ผ่ า นทางนายอ้ า เภอนา
หมื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านยังมีความยากจน และประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีรายได้น้อย ดังนันจึง
มีความจ้าเป็นที่ต้องขยายผลกันต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพืนที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึนและมี
ความยั่งยืนบนวิถีชีวิตพอเพียง
สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาพืนที่สู งจึ งมีห น้าที่ส้ ารวจพืนที่ร่ ว มกับเจ้าหน้าที่จ ากมูล นิธิโ ครงการหลวง พร้อมทั ง
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี เพื่อท้าการวิเคราะห์พืนที่ส้ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในเบืองต้น
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สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าแขว่งตังหมู่บ้านน้าแขว่ง ตังอยู่ห่างจากอ้าเภอนาหมื่น
เป็นระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร อยู่ห่างจากเมืองน่านเป็นระยะทางประมาณ 102 กิโลเมตร มีพืนที่ประมาณ
7,538 ไร่ สภาพพืนที่ทั่วไปของหมู่บ้านน้าแขว่งตังอยู่บนเทือกเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาหลวง-พระบาง ความสูง
ประมาณ 300-1,400 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ยแล้วพืนที่ส่วนใหญ่ ตังอยู่บนความสูงประมาณ 400500 เมตรเกือบร้ อยละ 20 ของพืนที่ทังหมด มี
อาณาเขตติดต่อพืนที่ใกล้เคียงดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านแช
ตะวัน ต้าบลสันทะ อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านน้า
อูน ต้าบลเมืองลี อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านปิง
ใน ต้าบลปิงหลวง อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านน้า
อูน ต้าบลเมืองลี อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
หมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนา
พืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้้าแขว่งมีดังนี้
หมู่บ้านน้้าอูน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีประชาชนมาตังถิ่นฐานอยู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตอน
ที่ไทยเรายังท้าสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว มีคนไทยพวกหนึ่งหนีสงครามมา ณ ดินแดนแห่งนี ซึ่งมีภูมิ
ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารและพืนที่เหมาะแก่การเกษตรคือเป็นที่ราบเชิงเขาและ
หุบเขา มีภูเขาสลับซับซ้อนประดุจก้าแพงเมืองล้อมรอบเรียกขานดินแดนแห่งนีว่า เมืองลี ซึ่งค้าว่าลีมีความหมายว่า
หลบหรือซ่อน (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองลี)
มีผู้มาอาศัยในหมู่บ้านครังแรก 13 ครอบครัวมีผู้น้า ชื่อ หลวงราชคฤห์ แสนหาญ เมื่อมีประชากรเพิ่มขึน ก็มี
การขยายพ้นที่ทางการเกษตร และสร้างบ้านเพิ่มขึนโดยขยายพืนที่ไปทางละแวก น้าแขว่ง และท่าควาย (บ้านน้าแขว่ง
ในปัจจุบัน) และมีประชากรย้ายมาจากอ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา อ้าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และ
ชนเผ่าขมุ
มีระยะทางห่างจากตัวอ้าเภอนาหมื่น ประมาณ 27 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดน่าน ระยะทาง 107 กิโลเมตร
ที่ตังและอาณาเขตติดต่อดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านน้าแขว่ง หมู่ที่ 6 ต้าบลเมืองลี
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ต้าบลเมืองลี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านปิงใน หมู่ที่ 3 ต้าบลปิงหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 5 ต้าบลเมืองลี
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บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ต้าบลเมืองลี อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอนาหมื่น ประมาณ 25
กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดน่าน ประมาณ 105 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเก่าสันนิษฐานตามค้าบอกเล่าสืบต่อกันมามี
ประชาชนมาตังถิ่นฐานอาศัยอยู่ประมาณสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ไทยเรายังท้าสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
พม่า ลาว และกัมพูชา มีชาวไทยพวกหนึ่งที่หนีภัยสงครามย้ายถิ่นฐานมาอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี ตั งอยู่ห่างกันและมีภูมิ
ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหาร และมีมีพืนที่เหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตร คือ
เป็นที่ราบเชิงเขาและหุบเขา มีภูเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อน ประดุจก้าแพงเมืองล้อมรอบ เรียกขานดินแดนแห่งนีว่า “เมือง
ลี” ตามความเข้าใจโดยทั่วไปของชาวบ้าน ค้าว่า ลี มีความหมายว่า หลบหรือซ่อน
ก่อนจะมีผู้มาอาศัยอยู่มีผู้เล่าว่า มีนายพราน ชื่อ “นาลีหัวก้า” ได้มาล่าวัวป่าหรือกระทิง เดินทางมาพบบริเวณ
แห่งนีมีน้าห้วยหลายสายที่รอบเชิงเขาเหมาะกับการท้าการเกษตร มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิด และเป็นแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก จึงได้น้าไปให้เพื่อบ้านฟัง
ต่อมาจึงมีผู้มาอาศัยอยู่ครังแรกสิบกว่าครอบครัว เมื่อมีประชากรเพิ่มขึนก็มีการขยายพืนที่ทางการเกษตรและ
สร้างบ้านเพิ่มการสร้างที่อยู่อาศัยนิยมไปสร้างเผ้าพืชผลทางการเกษตรเพราะสะดวกในการท้างานและดูแลพืชผลเหล่านัน
ไม่ให้สัตว์ป่ามารบกวน โดยขยายพืนที่ไปตามล้าน้าแขว่ง และล้าน้าอูน ที่ไหลผ่านหมู่บ้านและมีประชากรย้ายมาจาก
อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และชนเผ่าขมุ และประชากรเพิ่มมาขึนจากหมู่บ้านกลายเป็นต้าบลเมืองลี มีที่ตัง
และอาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ต้าบลเมืองลี
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ต้าบลเมืองลี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านนาคา หมู่ที่ 4 ต้าบลเมืองลี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 5 ต้าบลเมืองลี
หมู่บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ต้าบลเมืองลี อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ก่อตังเมื่อปี พ.ศ. 2545 หรือประมาณ
3,000 ปี มาแล้ว ที่มาของชื่อหมู่บ้านเล่ากันว่า เนื่องจากมีชายคนหนึ่งขื่อ จอม เป็นหมอพานล่าเนือชื่อ พรานจอม ซึ่ง
ติดตามงาช้างป่า หรือ งาช้างด้ามาจากอ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาปักหลักสร้างบ้าน ขุดที่นาท้ากินในบริเวณนี
จนมีคนรู้จักไปทั่วว่าเป็นหมอพราน ต่อมาคนจึงเรียกกันว่า “บ้านนาหมอ” เนื่องจากในหมู่บ้านมีที่นา และมีค้าว่าหมอ
หมายถึงชื่อบ้านหนอพรานจอมนั่นเอง มีที่ตังและอาณาเขตติดต่อดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 5 ต้าบลเมืองลี
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านนาคา หมู่ที่ 4 ต้าบลเมืองลี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ต้าบลเมืองลี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับป่าไม้เขตอ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
หมู่บ้านนาคา หมู่ที่ 4 อยู่ในเขตต้าบลเมืองลี อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เดิมขึนอยู่กับอ้าเภอนาน้อย มีเขต
ติดต่อกับจังหวัดแพร่ในทางทิศตะวันตก ซึ่งมีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่าบ้านนาคา เป็นที่อาศัยของพญานาค 2 ตัว ที่อยู่หนอง
น้าทางทิศเหนือในหมู่บ้าน ในคืนวันเพ็ญหรือวันออกพรรษา นาคสองตัวจะออกมาเล่นน้าที่หนองน้า จึงเป็นเหตุของชื่อ
บ้านนาคานั่นเอง มีนายพรานจากต่างถิ่นมาล่าวัวทองค้า และได้มาเจอวัวอยู่ที่ป่าทึบทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านซึ่งมีต้น
มะค่าอายุหลายร้อยปี และวัวทองได้หายจากไปบริเวณนัน บ้านนาคามีผู้มาตังรกรากอยู่ในหมู่บ้านในช่วงไหนมีใครทราบ
แต่อยู่มานานหลายร้อยปี เพราะทราบผู้สูงอายุเล่าให้ฟังเท่านันเอง ในต้าบลเมืองลีมีหลายหมู่บ้าน ซึ่งส้าเนียงเสียงพูดจะ
แตกต่างกัน ออกไปซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการอพยพลีภัยทางการเมืองในสมัยโบราณ เพราะเมืองลีเดิมเรียกกันว่าเมืองลี
นั่นเอง มีที่ตังและอาณาเขตติดต่อ ดังนี
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ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ต้าบลเมืองลี
ติดต่อกับบ้านดอนมูล ต้าบลปิงหลวง
ติดต่อกับบ้านดอนมูล ต้าบลปิงหลวง
ติดต่อกับอ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

หมู่บ้านวังน้้าเย็น (เดิมชื่อบ้านน้าลีเหนือ) เริ่มก่อตั งประมาณ 4 – 5 ร้อยปี ที่ผ่านมามีภูเขาล้อมรอบที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาตริ น้า ป่า และสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ ปลามัน ปลาพุง ทิศเหนือติดกับม่งขุนสถาน
อ้าเภอนาน้อย ห่างจากตัวจังหวัด 115 กิโลเมตร ห่างจากตัวอ้าเภอ 28 กิโลเมตร ห่างจากบ้านนาหมอ 5 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมไม้ไผ่
ประมาณ 3-4 ร้อยปี มีชนเผ่าขมุ – นาง ได้ตังถิ่นฐานอยู่ที่มาก่อน แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าอพยพมาจากไหนสมัยปู่
ย่า ตา ยาย ได้เล่าว่า สภาพที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าและสัตว์ป่านานาชนิด ต่อจากนันมา เผ่าขมุ – ยาง ก็ได้อพยพจาก
ที่นี่ไปไม่รู้อพยพไปอยู่ที่ใด พวกเขาได้ทิงหม้อ ถ้วย ชามแตกทิงไว้ทั่วบริเวณตามที่ราบทุกที่ทุกแห่ง และต้นไม้ที่พวกเขา
ปลูกทิงไว้อายุประมาณ 4 ร้อยปี บางครอบครัวก็อยู่ที่นี่ต่อจากนันมา ก็มีนายบุญ - นายสัน ตันแสน ขมุที่ตังถิ่นฐาน
อยู่ที่นี่มาก่อน และนายศรีริ มาละโส ได้อพยพมาจากบ้านธงน้อย อ้าเภอเมืองน่าน หลบหนีจากการเกณฑ์ทหารสมัยรบ
หอก – ดาบ ได้หลบหนีมาอยู่ที่นี่ก็มีภรรยาเป็นลูกสาวขมุ – ยาง สมัยปี 2518 – 2519 มีการเดินเท้าขึนตามล้าน้า
มาตลอดสายปี 2520 ก็มีการตัดไม้ส้าประทานจากน่าน ท้าไม้ ต้นไม้แดงดงไม้โยมหอม ได้ท้าทางถนนเดินน้าไม้ออกจาก
พืนที่บ้านน้าลีเหนือก็มีถนนเดินบัดนันเป็นต้นมา ในปี 2522 ก็มีการตังโรงเรียนขึน สมัยนัน นายดิเรก ถึงฝั่ง เป็น
หัวหน้า กิ่งอ้าเภอนาหมื่น มีผู้บริจาคที่ดิน จ้านวน 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงเรียน คือ นายหมวก ตันแสน ชื่อโรงเรียน บ้านน้า
ลีเหนือ ปี 2523 ก็แยกหมู่บ้านออกจากบ้านนาหมอ เป็น หมู่ที่ 14 ต้าบลเมืองลี ต่อจากนันมา ปี 2524 ต้าบลเมืองลี
แยกเป็น 2 ต้าบล คือต้าบลเมืองลี และต้าบลปิงหลวง ก็ตังชื่อบ้านใหม่ ชื่อบ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 5 ต้าบลเมืองลี อ้าเภอนา
หมื่น จังหวัดน่าน โดยมีนายสมบูรณ์ ทะโน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก อยู่ห่างจากอ้าเภอ 37 กิโลกรัมห่างจากจังหวัด 107
กิโลเมตร ที่ตังและอาณาเขตติดต่อดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านขุนสถาน อ้าเภอนาน้อย
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ต้าบลเมืองลี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านน้าอูน หมู่ที่ 1 ต้าบลเมืองลี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
หมู่บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ต้าบลเมืองลี อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ก่อตังเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยแยกมาจากบ้าน
ป่าซาง หมู่ที่ 2 ต้าบลเมืองลี อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน อยู่ห่ างจากตัวอ้าเภอ 2 กิโ ลเมตร ห่างจากจัง หวัด 106
กิโลเมตร โดยมีสายเสวียน ปันติ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก มีเนือทีประมาณ 2,000 กว่าไร่ ประชากรส่วนใหญ่ย้ายมา
จากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ เชียงราย มีจ้านวนทังสิน 37 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตร
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ต้าบลเมืองลี อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีพืนที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่ภายใต้การปกครองของนายสง่า จินะแปง ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง มีที่ตังและอาณาเขตติดต่อ
ดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านน้าอูน หมู่ที่ 1 ต้าบลเมืองลี
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ต้าบลเมืองลี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านปิงใน หมู่ที่ 3 ต้าบลปิงหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 5 ต้าบลเมืองลี
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ลักษณะภูมิประเทศ
หมู่บ้ านน้ าแขว่ง มีส ภาพพืนที่เป็ นหุ บ เขาสลั บซับ ซ้อน มี ความลาดชัน สู ง มีบ างส่ ว นเป็น พืนที่ ราบ
จุดสูงสุดสูงประมาณ 1,342 เมตรจุดต่้าสุดประมาณ 293 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง ที่ตังหมู่บ้านมีความสูง
เฉลี่ย 300-1,600 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
หมู่บ้านป่าซาง มีสภาพพืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน พืนที่ราบเป็นบางส่วน ด้วยของสภาพพืนที่ประชากรส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพท้าไร่ ท้านา
บริเวณหมู่บ้านล้อมรอบด้วยภูเขาสลับ
กับที่ลาดชัน พืนที่ส่วนใหญ่บ้านอุดม
สมบูร ณ์ด้วยป่าไม้ มีล้าห้ว ยไหลผ่าน
ได้แก่ล้าน้าแขว่ง ซึ่งใช้ท้าการเกษตร
ได้ตลอดปี
หมู่บ้านนาหมอ มีสภาพพืนที่
ส่ ว นใหญ่เป็ น ที่ล าดชัน อยู่ ในเขตป่ า
สงวน ก่อนที่จะตังหมู่บ้านมีสภาพเป็น
ป่ า โปร่ ง และป่ า ทึ บ ประกอบไปด้ ว ย
ต้นไม้เล็กใหญ่ เช่น ไม้สัก ไม้ดู่ ไม้ยาง
ฯลฯ มีล้าห้วยไหลผ่านและหนองน้า
ซึ่งเป็ นที่อาศัยของสั ตว์น้ อยใหญ่ แต่
ปัจจุบันก็ยังล้าน้าลีไหลผ่านตลอดทังปี
และมี ล้ า ห้ ว ยน้ า ทวาย ชาวบ้ า นนา
หมอก็อาศัยล้าห้วยทัง 2 สาย เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอด
หมู่บ้านนาคา มีบริเวณหมู่บ้านล้อมรอบด้วยภูเขาสลับกับที่ลาดชัน
หมู่บ้านวังน้าเย็น โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบน้อยล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ที่ส่วนมากจะเป็นที่ราบสูงมี
ป่าไม้เป็นภูเขาโอบล้อมรอบ
หมู่บ้านนาม่วง มีพืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ มีภูเขาสลับซับซ้อน มีล้าห้วยน้าอูน – น้าแขว่ง ไหลผ่าน มีที่ราบ
และเชิงเขาเป็น พืนที่ท้าการเกษตร มีทรั พยากรธรรมชาติ
ค่อนข้างสมบูรณ์ สภาพทั่วไปเป็นพืนที่ที่เป็นป่าร้อนชืน
สภาพพื้นที่ทั่วไปของหมู่บ้าน ตังอยู่บนเทือกเขา
สลับซับซ้อนของเทือกเขาหลวง-พระบาง ความสูงประมาณ
300-1,400 เมตรจากระดับ น้าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ ย
แล้วพืนที่ส่วนใหญ่ ตังอยู่บนความสูงประมาณ 400-500
เมตรเกือบร้อยละ 20 ของพืนที่ทังหมด
ระดั บความลาดชัน ของพื้น ที่โครงการพัฒ นาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้้า แขว่ง ถือว่ามีความลาดชันสู ง
เนื่องจากพืนที่ส่วนใหญ่มีความสูงชัน ซึ่งจะเห็นได้จากพืนที่สูงชันมากที่มีกว่าร้อยละ 53 ของพืนที่ อีกทังจ้านวนพืนที่ราบ
ที่มีแค่ร้ อยละ 11 ซึ่งจะเห็ น ได้ว่า มีพืนที่ร าบค่ อนข้างน้อ ย ที่เหลื อคื อพืนที่ที่มีความลาดชันสู ง ไม่เหมาะต่อก ารท้ า
การเกษตรเนื่องจากจะก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดินที่สูงนั่นเอง
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ลักษณะดิน
พืนที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านน้าแขว่งมีลักษณะดินตืนและลึกปะปนกันไปดินตืน
จะพบตามพืนที่ลาดชัน ส่วนดินลึกพบตามที่ราบต่้าและหุบเขา ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงแต่ทังนีทังนันก็ขึนอยู่กับหิน
ต้นก้าเนิดของดิน การท้าการเกษตร การอนุรักษ์ป่าไม้ และ อัตราการพังทลายของดิน
การชะล้างพังทลายของดิน พืนที่บ้านน้าแขว่งเป็นพืนที่ที่มีความลาดชันสูง เพราะพืนที่ส่วนใหญ่เป็น
พืนที่สูงจึงมีการพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากระดับการชะล้างรุนแรงที่สูงถึงร้อยละ 66.54 ส่วน
อัตราระดับการชะล้างน้อยมากมีเพียงร้อยละ 20.37 เท่านัน เท่ากับว่าพืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง มีอัตราการ
ชะล้างของหน้าดินรุนแรง
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของพืนที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านน้าแขว่ง อยู่ในเขตภูมิอากาศประเภทฝน
เมืองร้อนเฉพาะฤดู ซึ่งมีอากาศแห้งแล้ง และเปียกชืน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดเอาความชุ่มชืน
และเมฆฝนเข้ามาท้าให้เกิดฤดูกาลต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดังนี
- ฤดูฝน ระหว่างพฤษภาคม-ตุลาคม มีฝนตกชุก
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ในเดือน
ธันวาคม-มกราคม จะมีอากาศหนาวจัด
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
ประมาณ 30 องศาเซลเซียส

แหล่งน้้าที่ส้าคัญของโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้้าเคิม
แหล่งน้้าธรรมชาติ
ตั งอยู่ บ นพื นที่ ลุ่ ม น้ า น่ า นส่ ว นที่ 3 ลุ่ ม
น้าย่อยห้วยห้านและลุ่มน้าแหง มีล้าห้วยห้านและห้วยน้าแขว่งเป็น
ทางน้าหลัก มีน้าไหลผ่านตลอดทังปี ในช่วงฤดูฝนมีน้าท่วมในบางจุด
พืนที่ลุ่มน้าย่อยห้วยห้านตังอยู่บนพืนที่ชันคุณภาพลุ่มน้า 1A ซึ่งเป็น
บริเวณพืนที่ลุ่มน้าตอนบน ส่วนในพืนที่ต่้าลงมาอยู่ในพืนที่ลุ่มน้าชัน 2
เป็นพืนที่ปลูกข้าวโพดในลาดไหล่เขา โดยในช่วงติดล้าห้วยตอนล่าง
จะเป็นพืนที่ปลูกข้าวเป็นลุ่มน้าชัน 4 พืนที่ลุ่มน้าห้วยห้าน อยู่ระหว่าง
พืนที่การขยายเขตอุทยานแห่ งชาติขุนสถาน แต่ยังมีปัญหาขัดแย้ง
เรื่องการใช้พืนที่กับเกษตรกร

296
แหล่งน้าผิวดิน

แหล่งน้าผิวดินในพืนที่บ้านน้าแขว่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
ล้าห้วย ที่มีน้าไหลตลอดปีซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ มีการสร้างฝาย
กักเก็บน้าเพื่อเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง แหล่งน้าส้าคัญที่ใช้ในพืนที่บ้านน้า
แขว่ ง คื อ ล้ า ห้ ว ยห้ า นและห้ ว ยน้ า แขว่ ง ซึ่ ง เป็ น ล้ า น้ า สายหลั ก ของ
หมู่บ้าน
พื้นที่ลุ่มน้้า
หมู่บ้านน้าแขว่งตังอยู่บนพืนที่ลุ่มน้าสองลุ่มน้าคือ ลุ่มน้า
น่านส่วนที่ 3 และลุ่มน้าแหง โดยพืนที่ส่วนใหญ่ตังอยู่บนลุ่มน้าน่านส่วนที่ 3 กินพืนที่กว่าร้อยละ 97 ส่วนที่เหลือคือพืนที่
ลุ่มน้าแหงซึ่งพืนที่ส่วนใหญ่ตังอยู่บนชันคุณภาพลุ่มน้าชันที่ 1 นั่นก็คือพืนที่ต้นน้าที่ต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้า
ต่อไป
ลุ่มน้้า
น้าแหง
แม่น้าน่านส่วนที่ 3
รวม

พื้นที่
ตารางกิโลเมตร
ไร่
0.32
198.69
11.74
7,340.22
12.06
7,538.91

ร้อยละ
2.64
97.36
100.00

ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า
พืนที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าแขว่งส่วนใหญ่ตังอยู่บนชันคุณภาพลุ่มน้า 1A เป็นพืนที่
กว่าร้อยละ 77 คือเป็นพืนที่ยังคงสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ จ้าเป็นที่จะรักษาสงวนไว้เพื่อเป็นต้นน้าล้าธาร และเป็นเขต
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป ส่วนพืนที่ที่เหลือตังอยู่บนชันคุณภาพลุ่มน้า 2 และชันคุณภาพลุ่มน้า 4 ชันคุณภาพลุ่ม
น้า 2 นันมีพืนที่ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งเป็นพืนที่ต้นน้าชันรอง ส่วนชันคุณภาพลุ่มน้าชัน 4 เป็นพืนที่เพื่อการเกษตร
ระดับความสูง
ชันคุณภาพลุม่ น้า 1A
ชันคุณภาพลุม่ น้า 2
ชันคุณภาพลุม่ น้า 4
รวม

พื้นที่
ตารางกิโลเมตร
9.29
2.45
0.32
12.06

ไร่
5,807.05
1,531.90
199.96
7,538.91

ร้อยละ
77.03
20.32
2.65
100.00

พืนที่ลุ่มน้าชัน 1A หมายถึง พืนที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ซึ่งจ้าเป็นที่จะต้องสงวนไว้เป็นพืนที่ต้นน้าล้าธาร
และเป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์ในพืนที่ดังกล่าว
พืนที่ชันคุณภาพที่ 2 หมายถึง พืนที่ภายในลุ่มน้าซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้าล้าธาร
ในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่ส้าคัญได้ เช่น การท้าเหมืองแร่ เป็นต้น
พืนที่ชันคุณภาพที่ 4 หมายถึงพืนที่ภายในลุ่มน้าที่สภาพป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์ เพื่อกิจการพืช
ไร่เป็นส่วนมาก โดยทั่วไปเป็นเนินเขาหรือขันบันไดหรือช่วงต่อระหว่างที่ราบลุ่มกับเชิงเขา หรือพืนที่สองฝั่งล้าน้าที่ยังอยู่
บนที่ดอน ซึ่งป่าที่ปกคลุมหรือที่เคยปกคลุมอยู่เป็นป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง และ/หรือป่าละเมาะ มีความลาดชันของพืนที่
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โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6-25 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะทางธรณีที่ประกอบด้วยหินหรือตะกอน ซึ่งก้าเนิดดินที่ยากต่อการถูกชะ
ล้างพังทลาย ดินลึกถึงค่อนข้างลึก ความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างสูง และมีสมรรถนะการพังทลายต่้า
ป่าไม้
บ้านน้าแขว่ง ตังอยู่ในหุบเขาสลับซับซ้อนอันมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ อีกทังพืนที่ส่วนใหญ่ยังตังอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพืนที่อนุรักษ์ เนื่องจากบ้านน้าแขว่ง ตังอยู่ห่างไกลการขนส่งไม่สะดวก จึงท้าให้ยังคงรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้ไว้ได้ เห็นได้จากพืนที่อนุรักษ์ที่มีจ้านวนถึงร้ายละ 93.17 ของพืนที่ทังหมด เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์อันมีค่าของประเทศ แต่มีพืนที่ท้ากินบางส่วนทับซ้อนเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งจะต้องด้าเนินการแก้ไขต่อไป
1) ป่าสงวนแห่งชาติ
บ้านน้าแขว่งมีพืนที่ที่เป็นป่าโดยมากอีกทังพืนที่บางส่วนยังเป็นป่าสมบูรณ์จึงท้าให้ได้รับรองประกาศเป็นป่าสงวน
แห่งชาติเป็นพืนที่กว่า 7,023 ไร่ เป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้าล้าธารและสัตว์ป่า ที่ส้าคัญของหมู่บ้าน และประเทศชาติ
2) การจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
การจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าแข่วง
อยู่ในพืนที่ป่าพืนที่อนุรักษ์ (โซน C) 7,023.83 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.17 และอยู่ในพืนที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)
140.27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.86 ของพืนที่ที่เหลืออยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่ป่าจ้าแนก
พืนที่อนุรักษ์ (โซน C)
พืนที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)
นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ
รวม

พื้นที่
ตารางกิโลเมตร
ไร่
11.24
7,023.83
0.22
140.27
0.60
374.81
12.06
7,538.91

ร้อยละ
93.17
1.86
4.97
100.00

การคมนาคม
บ้านน้ าแขว่ง ตังอยู่ ห่ างจากบ้านน้าอูนซึ่งเป็น
บ้านหลักเพียง 1 กิโลเมตร มีถนนลาดยางกว้าง 4 เมตรระยะทาง
2 กิโลเมตร ที่เหลือเป็นทางลูกลัง จากน่านเดินทางตามทางหลวง
หมายเลข 101 ถึง อ้าเภอเวียงสา แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข
1026 ถึงอ้าเภอนาหมื่น ระยะการเดินทางจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการขยายผลโครงการ
หลวงน้ า แขว่ ง ใช้ เ วลาในการเดิ น ทาง 4 ชั่ ว โมง 37 นาที
(ระยะทาง 284 กิโลเมตร)
โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมจะเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง สะดวกในทุกฤดู และมีน้าอุปโภคบริโภคตลอดปี มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคา
เรือน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทังศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา ( ศศช. ) ตังอยู่ที่บ้านน้าอูน
ไฟฟ้า น้้าประปา และโทรศัพท์
ไฟฟ้า
เข้าถึงทั่วหมู่บ้านโดยสายไฟฟ้า
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น้าประปา ใช้น้าประปาจากล้าห้วยห้าน ใช้กันทังหมู่บ้านทุกครัวเรือน
โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ของ TOT สัญญาณ DTAC และ AIS มีสัญญาณบางพืนที่
บ้านน้าแขว่งมีรถยนต์กระบะ 30 คัน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและค้าขายกับภายนอก รถบรรทุ ก 4 ล้อ
กลาง 2 คัน รถแทรกเตอร์ 2 คัน รถจักรยานยนต์ 170 คัน รถไถเดินตาม 11 คัน มีโทรศัพท์พกพา จ้านวน 85
ครัวเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร ในพืนที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าแขว่ง มี จ้านวนครัวเรือน 580 ครัวเรือนมี
จ้านวนประชากรทังสิน 2,359 คนประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้ง ไทลือ คนเมือง และเผ่าเมี่ยน
บ้าน

หมู่ที่

น้้าแขว่ง
น้้าอูน
วังน้้าเย็น
ป่าซาง
นาหมอ
นาคา
นาม่วง

6
1
5
2
3
4
7

จ้านวน
ครัวเรือน
73
82
34
55
85
95
37

หมู่บ้านพื้นที่ t&v
ห้วยฮ่อมพัฒนา

13

119

936

580

2,359

รวม
ผู้น้าชุมชน
นายสนัด ธิปงสนิท

ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น น้ า

เขว่ง
การศึกษา
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทังศูนย์
การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา ( ศศช. ) ตังอยู่ที่บ้านน้าอูน
ประชาชนในพืนที่บ้านน้าแขว่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี

จ้านวน
ประชากร
192
221
78
127
338
353
114
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การสาธารณสุข
ไม่มีสถานีอนามัยในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงมีเพียงอาสาสมัครสาธารณะสุขหมูบ้าน (อสม.) ประจ้า
หมู่บ้นจ้านวน 7 คน
การประกอบอาชีพ
ประชาชนบ้านน้าแขว่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การปลูกข้าวโพด ท้านา ปลูกถั่ว
เหลือง มีการเลียงสัตว์ได้แก่ วัว ควาย ไก่ หมู และปลา รวมทังมีการปลูกไม้สัก ปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากนีก็รับ
ราชการและค้าขาย เป็นลักษณะเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเองหรือพอเพียงแค่เลียงตัวเองเป็นส่วนใหญ่ผลผลิตที่เกินความ
จ้าเป็นของครอบครัวจึงกลายเป็นสินค้า
รายได้เฉลี่ยของ
ชาวบ้านน้าแขว่ง 45,435 บาท/คน/ปี
ด้านสังคมชาวบ้านน้าแขว่ง เป็นชุมชนขนาดเล็ก ท้าให้
มีความใกล้ชิดกันของคนในชุมชนทุกคนในหมู่บ้านรู้จักกัน อีก
ทังยังเป็ นสั งคมเกษตรกรรมมี วิถีชีวิตในทางเดียวกัน สภาพ
บ้านเรื อน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรมอันเดียวกัน
ดังนันสภาพทางสังคมของคนในหมู่บ้านจึงมีไปใน ทางเดียวกัน
มีความสมัครสมานปรองดองกัน

รายได้
รายได้เฉลี่ยของชาวบ้านน้าแขว่ง 45,435 บาท/คน/ปี
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของหมู่ บ้ า นน้ า แขว่ ง เป็ น ไปใน
ลักษณะผสมผสานมีการใช้ที่ดินหลาก หลายรูปแบบ เช่น ทุ่งหญ้าเลียงสัตว์
ป่าไม้ สวนป่า ที่อยู่อาศัย นาข้าวและอื่น ๆ ในส่วนของรูปแบบการใช้ที่ดิน
หลัก ๆ คือ ที่อยู่อาศัย ทุ่งหญ้า ป่าไม้ และพืชไร่ ส่วนพืนที่เพื่อกิจกรรมอื่นก็
มีน้อยลด หลั่นกันลงไป ดังจะเห็นได้จากอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ ที่มี
การประกอบอาชีพการเกษตรดังนันการใช้พืนที่ส่วนใหญ่นอกจากการที่อยู่
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อาศัยแล้วก็เป็นพืนที่ เพื่อการเกษตร เลียงสัตว์และป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน
พืนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ร้อยละ
ตารางกิโลเมตร
ไร่
นาข้าว
0.08
51.91
0.69
บ่อดิน
0.06
40.37
0.54
ป่าประเภทผลัดใบ
1.54
964.59
12.79
พืชไร่
0.42
262.17
3.48
พืนที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ
2.62
1,639.78
21.75
ไม้ผล
1.45
906.32
12.02
หมู่บ้าน
4.74
2,960.07
39.26
แหล่งน้าที่สร้างขึน
1.14
713.71
9.47
รวม
12.06
7,538.91
100.00
แหล่งเงินทุน
กลุ่มออมทรัพย์, กองทุนหมู่บ้าน, กองทุน กข.คจ. ธนาคารเพื่อการเกษตร
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
1 กลุ่มอาชีพสาน
หมวก

สวน

ผลผลิตทางการเกษตร
1 ผลผลิตจากการท้านา
2. ผลผลิ ต จากการท้ า

3. ผลผลิตจากการท้าไร่
4. ผลผลิตจากการสัตว์
5. ผลผลิ ตจากการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยว
น้าตกน้าแขว่ง ซึ่งอยู่ในอาณาเขตบ้านน้าแขว่ง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1,200 เมตร สภาพน้าตกมีหลาย
ชันสวยงามมาก เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านน้้าแขว่ง

ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา
ปัญหาของชุมชน
1. ปัญหาการบุกรุกท้าลายป่าไม้ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการขาดแคลนที่ดินท้ากิน และความต้องการพืนที่
ปลูกข้าวโพดซึ่งก้าลังได้รับความนิยมจากเกษตรกร ท้าให้ปัญหาการบุกรุกท้าลายป่าทวีความรุนแรงมากขึน โดยเฉพาะใน
พืนที่อุทยานแห่งชาติ
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2. ปั ญ หาการขาดแคลนพื นที่ ท้ า กิ น เนื่ อ งจากสภาพภู มิ ป ระเทศของหมู่ บ้ า นมี ลั ก ษณะเป็ น ภู เ ขา
สลับซับซ้อนพืนที่ราบมีน้อย ดังนันพืนที่ทางการเกษตรจึงมีน้อยตามไปด้วย ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนที่ดินท้ากิน
เพราะพืนที่หมู่บ้านยังคาบเกี่ยวกับพืนที่อนุรักษ์ ขอบเขตพืนที่อนุรักษ์กับพืนที่ท้ากินยังไม่มีแนวแบ่งแยกชัดเจน
3. ปัญหาความยากจนของประชาชนในพืนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย
ผลผลิตหรือก้าไรขึนอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน
ความต้องการของชุมชน
1. การมีอาชีพเกษตรกรรมที่มั่นคง ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงของลูกหลานภายภาคหน้าให้ยั่งยืนสืบไป

ปัญหาและความต้องการของบ้านขยาย
ล้าดับ

ปัญหา

วิธีการแก้ไขปัญหา

ความต้องการ

1

น้าดื่มไม่สะอาด

1. ก่อสร้างระบบประปาเพื่อการอุปโภค
บริโภค
2. ขุดเจาะบ่อบาดาล
3. ก่อสร้างถังกรองน้าประปาขนาดใหญ่

2.

น้าไม่เพียงพอต่อการท้า
การเกษตร

1. สร้างระบบประปาน้าดื่มที่มมี าตรฐาน
สามารถนา้ ไปดื่มได้
2. แต่ละครัวมีถังกรองน้าประปา
3. สร้างถังกรองน้าประปาขนาดใหญ่เพื่อ
ใช้ระดับหมู่บา้ น
1. จัดท้าระบบชลประทานที่เหมาะสม
2. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์

3
4
5

พืนที่ทา้ การเกษตรพังทลาย 1. ปลูกพืนเพื่อป้องกันการพังทลายของ
ดิน
ราคาผลผลิตตกต่า้
1. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการผลิต
2. จัดให้มีการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร
สิ่งแวดล้อมขาดการดูแลเอา 1. สร้างจิตส้านึกและตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ใจใส่
และสิ่งแวดล้อม

1. ขุดลอกล้าเหมือง
2. ก่อสร้างดาดล้าเหมือง
3. ก่อสร้างฝายกันน้า
1. ก่อสร้างพนังกันนา้ เพื่อป้องกันน้ากัด
เซาะ
1. ต้องการให้มีการประกันราคาผลผลิต
1. ปลูกป่าไม้ชุมชน

2. ต้องการให้คงไว้ซึ่งป่าชุมชนที่อุดม
สมบูรณ์
2. สร้างมาตรการเกี่ยวกับการดูแลรักษา 3. รณรงค์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
3. รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์
4. เข้ารับการฝึกอบรมอนุรักษ์ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
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7
8

ประชาชนขาดที่ดนิ ท้ากิน

ประชาชนขาดทักษะการ
ประกอบอาชีพ
ประชาชนขาดทุนในการ
ประกอบอาชีพ

9

ประชาชนไม่ได้รับการออก
ก้าลังกายที่ถูกต้อง

1. การสร้างอาชีพเสริม
2. การฝึกทักษะเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพเสริม
1. จัดฝึกอบรมให้กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็ง
2. สร้างมาตรการระดมทุนในการ
เสริมสร้างอาชีพ
3. ขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ
1. ส่งเสริมการออกก้าลังกายที่ถูกต้อง
2. รณรงค์ให้มีการออกก้าลังอย่าง
แพร่หลาย

10

ขาดอุปกรณ์การออกก้าลัง
กาย

1. จัดหาอุปกรณ์การออกก้าลังกาย
2. แนะน้าวิธีการออกกลังกาย

11

ประชาชนมีรายได้น้อย

12

ขาดความรู้การดูแลสุขภาพ
เบืองต้น

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
2. การจัดท้าบัญชีครัวเรือน
3. การท้าความเข้าใจกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1. ส่งเสริมการออกก้าลังกาย
2. ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจ้าปี
3. การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ

13
14

4. การเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
5. การคัดกรองสุขภาพ
6. การจัดตังกองทุนสุขภาพต้าบล
ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ท้ากิน 1. การประสานงานเพื่อจัดท้าเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดนิ ท้ากิน
ที่ทิงขยะ
1. ก่อสร้างเตาเผาขยะขนาดใหญ่
2. การคัดแยกขยะก่อนทิง

1. สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพเสริม
นอกเหนือจากการท้าการเกษตร
2. สร้างรายได้จาการประกอบอาชีพ
เสริม
1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพเสริม
1. รวมหุ้นกันภายในกลุ่มอาชีพ
2. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
3. ขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ
1. ฝึกอบรมเทคนิคการออกก้าลังกายที่
ถูกต้อง
2. การจัดหาอุปกรณ์การออกก้าลังกาย
3. จัดให้มีสถานที่ออก้าลังกาย
1. จัดซืออุปกรณ์การออกก้าลังกาย
2. ผลิตอุปกรณ์การออกก้าลังกายด้วย
ตนเอง
1. ส่งเสริมอาชีพของประชาชน
2. ฝึกอบรมการประกอบอาชีพต่างๆ
3. การจัดท้าบัญชีครัวเรือน
1. การตรวจหาไขพยาธิในร่างกาย
2. การตรวจหาสารพิษในกระแสเลือด
3. การตรวจมะเร็งมากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม
4. การส่งเสริมสุขภาพ
5. การตรวจสุขภาพประจ้าปี
6. การจัดตังกองทุนสุขภาพต้าบล
1. ต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท้ากินของ
ตนเอง
1. จัดให้มีรถเก็บขยะและคนงานเก็บขยะ
2. สถานที่ก้าจัดขยะ
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ผู้ปฏิบัติงาน
นายชวลิต สุทธเขตธ์
นายอานนท์ ยอดญาติไทย
นายสถิตย์ สีมา
นายธวัชชัย ยะอิ่น

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าน่าน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานโครงการพัฒนาพืนที่สู งแบบโครงการหลวง
กลุ่มลุ่มน้าน่าน
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าแขว่ง
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้าแขว่ง

