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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงปางยาง 
ต าบลภูคา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 
ประวัติความเป็นมา 
 บ้านปางยางมีชื่อเดิมของหมู่บ้านคือ บ้านบ่อพริก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาติดกับล าห้วยต้นกู้ทางทิศตะวันตกซึ่งอยู่
อาศัยที่บ้านบ่อพริกประมาณ 15 ปี และจ านวนหลังคาเรือนในตอนนั้นมี 7 หลังคาเรือน จากนั้นจึงย้ายจากบ้านบ่อพริก
มาอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งห่าง
จ า ก ที่ เ ดิ ม ท า ง ทิ ศ
ตะวั นตกประมาณ 
1,500 เมตร เพราะ
ใกล้ แหล่ ง น้ า  ก า ร
ค ม น า ค ม ส ะ ด ว ก 
สามารถท ามาหากิน
ได้ง่าย ซึ่งชาวบ้านได้
ตั้งชื่อว่า หมู่บ้านปาง
ยาง  เพราะในอดีต
ชาวบ้านมักเดินทาง
สัญจรและเข้ามาพัก
แรมบริ เวณนี้ตลอด 
ซึ่งสมัยก่อนเรียกว่า 
“ปาง” และพ้ืนที่เหล่านี้มีต้นยางขึ้นเป็นจ านวนมาก จึงเรียกว่าบ้านปางยาง ประชาชนส่วนใหญ่เดิมเป็นชาวเขาเผ่าลัวะ 
ใช้ภาษาลัวะในการสื่อสาร ไม่มีภาษาเขียน แต่ในปัจจุบันชาวบ้านไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นเผ่าลัวะโดยเรียกตัวเองว่าเผ่าถิ่น 
คงเหลือแต่ผู้สูงอายุบางคนเท่านั้นที่ยอมรับ
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ และนับ
ถือภูตผี เจ้าป่า เจ้าเขา นางไม้ และประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อเช่น พิธีสู่ขวัญข้าว พิธี
ท าบุญข้าวใหม่หรือเรียกว่า พิธีแฮ็ป ปัจจุบันใช้
ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร โดยมีลักษณะของ
ภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคนเมืองเป็นส่วนใหญ่ 
 หมู่ บ้ านขุนกูน  หมู่ ที่  2 ต าบลภูคา 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของบ้านปางยาง ห่างออกไป 4 กิโลเมตร มี 33 
ครัวเรือน 43 ครอบครัว จ านวนประชากร 196 
คน เป็นชนเผ่าลัวะ มีภาษาพูดประจ าเผ่า ไม่มี
ภาษาเขียน ประกอบอาชีพโดยการปลูกพืช ได้แก่
ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด ไม้ผล ได้แก่ ลิ้นจี่ ล าไย ส้มโอ และขนุน การเลี้ยงสัตว์ได้แก่ ไก่ สุกร และโค มีประมาณ 200 ตัว 
โดยมีรายได้จากการขยายโคปีละ 1 ตัว ตัวละ 10,000-12,000 บาท 
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บ้านผาเวียง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุมากหลายร้อยปี ตั้งโดยการน าของพ่อปู่ก้อน อินปาซึ่งได้แยกมาจากบ้าน
เต๋ย และป่าไร่ ขณะนั้นมีชื่อว่า “บ้านเฒ่าก้อน” ต าบล ปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีบ้านอยู่จ านวน 9 หลังคาเรือน และ
ต่อมาได้แบ่งเขตต าบลใหม่จากต าบล ปัว เปลี่ยนเป็นต าบลศิลาแลงและหมู่บ้าน “เฒ่ากอ้น” ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “บ้านผา
เวียง” มีนายหล้า  อินปา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านผาเวียง และในปี พ.ศ. 2524 ได้มีการแบ่งเขตต าบลใหม่อีกครั้ง 
จากต าบลศิลาแลงเปลี่ยนเป็นเป็นต าบลภูคา จนถึงปัจจุบันนี้ การแบ่งเขตการปกครอง มีการบริหารแบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลภูคาเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานและการจัดการงบประมาณแผ่นดิน  มีการ
สมัครและเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเข้ามาบริหารงาน เป็นการบริหารงานแบบก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 

บ้านป่าไร่ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่หลายร้อยปี เริ่มต้นมีการก่อตั้งหมู่บ้านครั้งแรก โดยการน าของนายจันทร์ จอม
จันทร์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน และนายชุน จอมจันทร์ เหตุที่มีการตั้งชื่อหมู่บ้านป่าไร่ เพราะมีต้นไร่จ านวนมาก การแบ่งเขตการ
ปกครอง มีการบริหารแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลภูคาเป็นศูนย์กลางในการบริหารงาน
และการจัดการงบประมาณแผ่นดิน  มีการสมัครและเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเข้ามาบริหารงาน เป็นการบริหารงาน
แบบก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายปริญญา ปานทอง) ได้มีหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนให้หมู่บ้านปางยางอยู่ในความสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวง โดยขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการและ
การตลาด(หนังสือที่ นน.0005/20111 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549) 

 
สภาพโดยทั่วไป 
 ขนาดและที่ตั้ง 

พ้ืนที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้าน
ปางยางหมู่ที่ 1 และบ้านขุนกูน หมู่ที่ 2 การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 
ระยะทาง 169 กิโลเมตร ถึงทางแยกทางหลวง
หมายเลข 101 เ พ่ือเดินทางสู่จังหวัดน่าน
ระยะทาง 150 กิโลเมตร ถึงจังหวัดน่าน 
จากนั้นเส้นทางหมายเลข 1169 ผ่านอ าเภอ
สันติสุขระยะทาง 30 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้า
เส้นทางหมายเลข 1081 ระยะทาง 24 
กิโลเมตร ถึงทางแยกไปบ้านปางยางด้านขวา
ระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังบดอัด
พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภู
คา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  
  ทิศเหนือและทิศตะวันออก
 ติดต่อกับต าบลภูคา อ าเภอปัว จังหวัด
น่าน  
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต าบลศิลาแลง ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
  ทิศใต้    ติดต่อกับต าบลอวน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชัน ไหล่เขาวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ด้านเหนือเป็นหุบเขาของห้วยน้ า

คูน โดยไหลไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของอ าเภอปัว ด้านใต้เป็นแนวสันเขาของดอยจอมห้าง มีระดับความสูงเฉลี่ย 
600-1,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะดิน 

 บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิตมีอายุอยู่ในยุคคาร์บอนิ
เฟอรัสและจากแผนที่แสดงศักยภาพของดินเพ่ือการเกษตรภาคเหนือของประเทศโดยกองส ารวจที่ดิน กรมพัฒนาดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2525 พบว่าดินมีลักษณะเป็น
ดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปนทราย ชั้นดินตื้นถึงลึก มีการ
ระบายน้ าได้ดีถึงดีมาก มีสีน้ าตาลแดง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดินหลัก 
หรืออยู่ในอนุกรมวิธาน ซึ่งมีต้นก าเนิดจากหินแกรนิต,หินไนส์ และ
หินควอตซ์ ลักษณะดินชนิดนี้จะพบในพ้ืนที่ลาดชัน เช่น บริเวณ
เนินเขาหรือเทือกเขา ซึ่งลักษณะดินเช่นนี้ ไม่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ในการเพาะปลูกพืชเกษตรแล้วจะท าให้ไม่คุ้มกับการลงทุน 
และจะเกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ลักษณะหินเป็นพวกหิน
ทรายและหินปูน ชุดดินเป็นดินชุด 62 เป็นดินกรวดลูกรัง การ

พังทลายของดินสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
  บ้านปางยางมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนฤดูร้อนเป็นช่วงสั้นๆ 
คือเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนแต่อากาศที่บ้านปางยางจะเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ย 
15-27 องศาเซลเซียส  
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 บ้านปางยางมีพ้ืนที่สูงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ยประมาณ 700-1,000 เมตร พ้ืนที่สูงใกล้เคียงกับโครงการหลวง 
ในพ้ืนที่มีพลับป่าพันธุ์พ้ืนเมือง (กล้วยฤาษี) ภาษาท้องถิ่นเรียก สากครก เจริญเติบโตดี สมควรที่จะน าพลับมาปลูก โดย 

1. เปลี่ยนยอดพันธุ์บนต้นตอพ้ืนเมือง 2. น าต้นตอพันธุ์เต้าซื่อ
มาปลูกพร้อมกับเปลี่ยนยอดนอกจากนั้นบ้านปางยางยังมีน้ ามี
บ่อเลี้ยงปลาหมู่บ้านและมีบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กจ านวน 25 
ครัวเรือน 64 บ่อ เฉลี่ยประมาณ 1-2 บ่อต่อครัวเรือนสมควร
ที่จะส่งเสริมการเลี้ยงปลาด้วย 
 
 
 
 
 
 

แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  ประชาชนใช้น้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค จากห้วยท่าหลวง ห้วยแปลงโค้ง และห้วยน้ า
แปลง ซึ่งน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่วน
น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค มีระบบประปาภูเขาใช้แต่ไม่ได้มาตรฐาน 
ไม่มีถังพักน้ าเพียงพอ และไม่มีระบบกรองน้ า และระบบเติม
สารคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค 

 
 
 
 
 
 

 ป่าไม้ 
  พ้ืนที่บ้านปางยาง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา, ป่าผาแดง 
สภาพป่าโดยทั่วไปถูกท าลาย โดยการถางป่าและเผาในฤดูแล้ง เพ่ือท าไร่หมุนเวียนในฤดูฝน โดยการปลูกข้าวไร่และ
ข้าวโพด 
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 การคมนาคม 
  การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะทาง 169 กิโลเมตร ถึง
ทางแยกทางหลวงหมายเลข 101 เพ่ือเดินทางสู่จังหวัดน่าน
ระยะทาง 150 กิโลเมตร ถึงจังหวัดน่าน การคมนาคม อยู่ห่าง
จากตัวอ าเภอปัวระยะทาง 20 กิโลเมตร ทางคอนกรีต 100 
เมตร 1 ช่วง นอกนั้นเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นถนนที่
แคบ และมักช ารุดเสียหายมากในช่วงฤดูฝน ส่วนถนนเชื่อม
ระหว่างบ้านขุนกูน เป็นถนนดินแดงเข้าถึงยากมากในช่วงฤดูฝน 
(เส้นทางจ าลองมีลักษณะเป็นถนนดินธรรมดา และถนนดินลูกรัง
เป็นบางช่วง ในฤดูฝนการสัญจรจะเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
พ้ืนผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ และลาดชัน) 
บ้านผาเวียง หมู่ที่ 3 ต าบลภูคา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปวั 16 กม. และอยู่ห่างจากจังหวัดน่าน 72 กม. 
บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ต าบลภูคา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปัว 19 กม. และอยู่ห่างจากจังหวัดน่าน 79 กม. 
การเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึง
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ใช้เวลาในการ
เดินทาง  5 ชั่ ว โมง 
50 นาที่ (ระยะทาง 
408 กิโลเมตร) 
 

 โครงสร้าง
พื้นฐาน 
  ใ น
พ้ื น ที่ ข อ ง ห มู่ บ้ า น
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ สู งแบบโครงการหลวงปางยาง มีไฟฟ้า
พลังงานน้ าทั้ง 2 หมู่บ้าน โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ในหมู่บ้านปางยาง (ช ารุดแล้ว) ในบริเวณบ้านปางยางมี
สัญญาณโทรศัพท์ ระบบ GSM ยกเว้นบ้านขุนกูน 
  มีสัญญาณเตือนภัยน้ าท่วม-ดินถล่ม จ านวน 2 จุด ตั้งบริเวณหน้าส านักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงปางยาง 1 จุด และของกรมทรัพยากรน้ า บริเวณด้านหลังบ้าน นาย
สมหมาย  พนะสัน 1 จุด มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าวหรือ
เสียงตามสาย มีหอประชุมประชาคม มีโรงสีข้าวขนาดกลาง (20-50 แรงม้า) 
จ านวน 5 แห่ง และมีร้านค้าขาย
ของช าในหมู่บ้าน 1 แห่ง  
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร 
  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางยางมี 10 หมู่บ้านมีจ านวนครัวเรือน 671 
ครัวเรือนมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 2,588 คน 
 

บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

ปางยาง 1 57 279 
ขุนกุน 2 33 203 
น้ าขว้าง 3 36 102 
ผาเวียง 3 165 588 
ห่าง 3 29 96 
ป่าแดด 3 29 96 
น้ าย้อ 8 33 84 
น้ าดั้น 13 66 276 
ป่าไร่ 8 157 662 
ผาเวียงเก่า 3 66 202 
    

รวม 671 2,588 
 
 ผู้น าชุมชน 
  นายวัชรินทร์ พนะสัน   ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางยาง 
  นายจาย  อินปา   ผู้ใหญ่บ้านบ้านขุนกูน 
  นายถวัลย์  พนะสัน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลภูคา 
  นายนันทิพัฒน์ อินปา   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลภูคา 
  นายเปลี่ยน   พนะสัน   ผู้น าด้านพิธีกรรม(พิธีสู่ขวัญ) 
  นายเอื้อง  พนะสัน   ผู้น าด้านพิธีกรรม(พิธีสู่ขวัญ) 
 
 การศึกษา 

  มีโรงเรียนบ้านปางยางจ านวน 1 แห่ง สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครู 
จ านวน 4 คน นักการภารโรง 1 คน พนักงานราชการ 1 คน 
นักเรียน 62 คน ชาย 32 คน หญิง 30 คน นักเรียนมาจาก
บ้านปางยางและบ้านขุนกูน และมีศูนย์ศึกษาชาวไทยภูเขา 
“แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) 1 แห่ง ที่บ้านขุนกูน มีนักเรียน 52 คน 
และครู 1 คน 

นอกจากการเรียนหนังสือแล้วโรงเรียนยังให้ผู้ปกครอง
และนักเรียนมีส่วนร่วมในการท านาขั้นบันไดตามภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านร่วมกัน หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ร่วมกันปลูกพืชผัก 
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โดยให้แปลงดังกล่าวเป็นแปลงสาธิต ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานพาเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงาน 

บ้านผาเวียง มีโรงเรียนประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1, 2) ศึกษาท่ีโรงเรียนบ้านผาเวียง ประชากรที่อายุตั้งแต่ 40 ปี
ขึ้นไปส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ 

บ้านไร่ มีโรงเรียนประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1,2,3 ) ศึกษาท่ีโรงเรียนบ้านป่าไร่ ประชากรที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ 
 การสาธารณสุข 
  ประชาชนบ้านปางยาง และบ้านขุนกุนใช้
บริการที่สถานีอนามัยศิลาแลง และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขให้บริการ 
 การประกอบอาชีพ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่บ้านปางยางมี
พ้ืนที่ท ากินเฉลี่ยประมาณ 24 ไร่ต่อครัวเรือน ประกอบอาชีพ
การเกษตรโดยการท าไร่หมุนเวียน ครัวเรือน การประกอบ
อาชีพของชาวบ้านสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
อาชีพทางด้านการเกษตรจะประกอบด้วย 
 1. ด้านการปลูกพืชไร่และไม้ผลได้แก่ 
  - ข้าวไร่ จ านวนผู้ปลูก 54  หลังคาเรือน ประมาณ 228 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 285 กิโลกรัมต่อไร่ 
  -. ข้าวนาขั้นบันไดจ านวนผู้ปลูก 22 หลังคาเรือน ประมาณ 47 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 580 กิโลกรัมต่อไร่ 
  - ลิ้นจี่ ล าไย ส้มโอ มะม่วง กล้วยน้ าว้า และเมี่ยง   
 2. การเลี้ยงสัตว์ได้แก่ 
  วัว จ านวน 18  ครัวเรือน  จ านวน179 ตัว 
  ควาย จ านวน 8   ครัวเรือน จ านวน34 ตัว 
  หมู จ านวน 18 ครัวเรือน จ านวน52 ตัว 
  ไก่ จ านวน 49  ครัวเรือน  จ านวน535 ตัว 
  เป็ด จ านวน 20 ครัวเรือน จ านวน 125 ตัว 
  เลี้ยงปลาในบ่อขนาดเล็ก จ านวน64 บ่อ 
 
 3. นอกภาคการเกษตร เช่น รับจ้างทั่วไปในต่างจังหวัด 
ได้แก่ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และบางรายไปขายของในอ าเภอปัว จ.น่าน 
และบางครอบครัวก็ท าหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เล็กๆน้อย การหาของป่า 
เช่น หน่อไม้ เห็ด หมูป่า ไก่ป่า และน้ าผึ้ง เป็นต้น   
 ส าหรับหมู่บ้านขุนกูนซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านปางยาง คือ 
บ้านขุนกูน หมู่ที่ 2 ต าบลภูคา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของบ้านปางยางห่างออกไป 4 กิโลเมตร มี 33 ครัวเรือน 
43 ครอบครัว จ านวนประชากร 196 คน เป็นชนเผ่าลัวะ มีภาษาพูด
ประจ าเผ่า ไม่มีภาษาเขียน ประกอบอาชีพโดยการปลูกพืชได้แก่ ปลูก
ข้าวไร่ ปลูกข้าวโพด ปลูกไม้ผล ได้แก่ ลิ้นจี่ ล าไย ส้มโอ และขนุน การ
เลี้ยงสัตว์ได้แก่ ไก่ สุกร และโค มีประมาณ 200 ตัว โดยมีรายได้จากการขายโคปีละ 1 ตัว ตัวละ 10,000-12,000 
บาท 
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 รายได้ 

ประชาชนในบ้านหลักมีรายได้เฉลี่ย 32,083 บาทต่อคนต่อปี บ้านผาเวียงมีรายได้เฉลี่ย 15,503 บาท/
คน/ปี และบ้านไร่มีรายได้เฉลี่ย  19,005 บาท/คน/ปี 
 การถือครองที่ดิน 
  หมู่บ้านปางยางราษฎรมีพ้ืนที่ถือครอง
ทั้งหมด 13,125 ไร่ ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต่อมาชาวบ้าน
ได้คืนพ้ืนที่ท ากินประมาณร้อยละ 70 ที่ถือครองให้แก่
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ปัจจุบันมีพ้ืนที่ท ากินคงเหลือ
จ านวน 2,300 ไร่ เฉลี่ย 24 ไร่ต่อครัวเรือน ใช้ในการ
ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด สวนลิ้นจี่ 

 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ปัจจุบันมี พ้ืนที่ ท ากินคง เหลือ  จ านวน 
2,300 ไร่ เฉลี่ย 20 ไร่ ต่อครัวเรือน ใช้ในการปลูกข้าวไร่ ข้าวโพดและท าสวนลิ้นจี่ 
 
 แหล่งเงินทุน 
  กองทุน กขคจ, ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

 1) กลุ่มท านาขั้นบันได สมาชิก 46 ราย 
 2) กลุ่มปลูกไม้ผล สมาชิก 17 ราย 
 3) กลุ่มจักสานไม้ไผ่ สมาชิก 15 ราย 

 
 ผลผลิตทางการเกษตร 
  ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง ส้มโอ กล้วยน้ าว้า ข้าวไร่ ข้าวโพด เผือก ฟักทอง ผักกาด ถั่วฝักยาว และเมี่ยง พืชไร่ 
และการเลี้ยงสัตว์เช่น วัว ควาย ไก่พ้ืนเมือง เป็นเทศ หมู ปลาเป็นต้น 
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1. ข้อมูลการปลูกพืช 

ชนิดพืช จ านวนผู้ปลูก การใช้ประโยชน์ 
1. ไม้ผล 
- ลิ้นจี ่
 (อ่ีค่อม โฮงฮวย) 

 
ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้าน 1 ครัวเรือนอาจมี
พ้ืนที่ปลูกมากกว่า 1 แปลงและปลูกตาม
บริเวณบ้านและหัวไร่ปลายนา 

 
-ขายน ารายได้มาจุนเจือครอบครัว 
-กินในครอบครัวหรือส่งให้ญาติพ่ีน้องที่อยู่
ต่างจังหวัด 

- ล าไย ทุกหลังคาเรือน ปลูกตามพ้ืนที่บริเวณบ้าน กินในครอบครัวหรือส่งให้ญาติพ่ีน้องที่อยู่
ต่างจังหวัด 

- มะม่วง ทุกหลังคาเรือน ปลูกตามพ้ืนที่บริเวณบ้าน กินในครอบครัวหรือส่งให้ญาติพ่ีน้องที่อยู่
ต่างจังหวัด 

- ส้มโอ ทุกหลังคาเรือน ปลูกตามพ้ืนที่บริเวณบ้าน กินในครอบครัวหรือส่งให้ญาติพ่ีน้องที่อยู่
ต่างจังหวัด 

- กล้วย ทุกหลังคาเรือน ปลูกตามพ้ืนที่บริเวณบ้าน กินในครอบครัวหรือส่งให้ญาติพ่ีน้องที่อยู่
ต่างจังหวัด 

- เมี่ยง ทุกหลังคาเรือน ปลูกตามพ้ืนที่บริเวณบ้าน -กินในครอบครัวหรือส่งให้ญาติพ่ีน้องที่อยู่
ต่างจังหวัด 
-ขายน ารายได้มาจุนเจือครอบครัว 

พืชไร่ 
-ข้าวไร ่

 
ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านปลูกทุกปี 

 
ปลูกไว้กินในครอบครัว 

-ข้าวโพด ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านปลูกทุกปี ปลูกไว้ขายเพ่ือน ารายได้มาจุนเจือครอบครัว 
- ฟักทอง ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านโดยปลูกไว้ตามหัว

ไร่ ปลายนา 
ปลูกไว้กินในครอบครัว 

- ผักกาด ปลูกทุกหลังคาเรือนบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ า ปลูกไว้กินในครอบครัว 
- ถั่วฝักยาว ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านโดยปลูกไว้ใน

บริเวณท่ีใกล้แหล่งน้ า 
ปลูกไว้กินในครอบครัว 

 
โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไม้ผลพืชไร่ หรือพืชผัก จะปลูกไว้ขายเป็นรายได้ และบริโภคภายในครอบครัว 

พืชที่ปลูกอาจจะได้พันธุ์มาจากแหล่งต่างๆดังนี้ 
  ไม้ผล - ซื้อต้นพันธุ์มาจากพ่อค้าซึ่งน ามาขายในหมู่บ้าน หรือตอนกิ่งขยายพันธุ์เอง 
  พืชไร่ - ซื้อพันธุ์จากบริษัทจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ หรือเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง 
  พืชผัก - ซื้อพันธุ์จากบริษัทจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ หรือเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง 
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2. ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ 

ชนิดสัตว์เลี้ยง จ านวนผู้เลี้ยง จ านวน(ตัว) การใช้ประโยชน์ 
1. วัว พ้ืนเมือง 18 ราย 179 -ขายเพ่ือน ารายได้มาจุนเจือครอบครัว 

-ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
2.  ควายพื้นเมือง 8 ราย 34 -ขายเพ่ือน ารายได้มาจุนเจือครอบครัว 

-ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
3. ไก่พ้ืนเมือง ทุกครอบครัวใน

หมู่บ้าน 
535 -ใช้บริโภคในครัวเรือน 

-ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
-ขายเพ่ือน ารายได้มาจุนเจือครอบครัว 

4.  เป็ดเทศ 20 ราย 125 -ขายเพ่ือน ารายได้มาจุนเจือครอบครัว 
5.  สุนัขพ้ืนเมือง ทุกครอบครัวใน

หมู่บ้าน 
68 -ใช้ประโยชน์ช่วยล่าสัตว ์

6.  แมว 5 ราย 10 -ใช้ประโยชน์ช่วยล่าสัตว ์
7.  หมู 9 ราย 27 -ขายเพ่ือน ารายได้มาจุนเจือครอบครัว 

-ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
8.  ปลา 15 ราย 64 บ่อ -ใช้บริโภคในครัวเรือน 

 
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา 

ด้านการพัฒนาอาชีพ 

ปัญหา สาเหตุ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

เกษตรกร รัฐ (หน่วยงานที่
รับผิดชอบ) 

ความต้องการ 

1) น้ าเพื่อ
ท า
การเกษตร
และบริโภค 

- ไม่มีงบประมาณในการ
น าน้ าเข้าสู่พื้นที่ท า
การเกษตร 
- น้ าไม่สะอาดเกิดจาก
การทับถมของซากพืช 
ซากสัตว์ 
- น้ าเป็นหินปูนติดท่อส่ง
น้ า 
- การตัดไม้ท าลายป่าต้น
น้ าล าธาร 

- ช่วยกันดูแลรักษา 
- คืนพ้ืนที่ถือครอง
ที่ท าไร่หมุนเวียนให้
เป็นธรรมชาติ 

- ควรมาจัดอนุรักษ์
ดินและน้ าเพ่ือให้การ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ได้สูง 
- สนับสนุน
งบประมาณการ
จัดสร้างฝายกักเก็บ
น้ า 

- การสนับสนุนเครื่อง
กรองน้ า 
- การสนับสนุนช่วยเหลือ
จากภาครัฐ 
- ฝายกักเก็บน้ าพร้อม
ระบบส่งน้ าเข้าถึงท่ีท า
การเกษตร 

2) การขุด
นาท า
ขั้นบันได 

- ขาดงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน 
- ขาดวัสดุอุปกรณ์ 

- เสนอโครงการขอ
การสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
- รวมกลุ่มเอาแรง
ช่วยกัน 

- สนับสนุน
งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน 
- สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ 

- สนับสนุนการท านา
ขั้นบันได 
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ปัญหา สาเหตุ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

เกษตรกร รัฐ (หน่วยงานที่
รับผิดชอบ) 

ความต้องการ 

3) ข้าวไร่ 
และไม้ผล 
ผลผลิตต่ า 

- โรคแมลง 
- น้ าไม่เพียงพอ 
- สภาพดินเสื่อมโทรม 
- ใช้ปุ๋ยในอัตราที่ไม่
เหมาะสม 
- ฝนทิ้งช่วง 

- เปลี่ยนแปลง
อาชีพจากการท าไร่
หมุนเวียน เป็นการ
ท านาขั้นบันได 
- ปลูกพืชบ ารุงดิน 
- จัดท าปุ๋ยหมัก 
- เอาใจใส่ดูแล 

- ควรมาจัดอนุรักษ์
ดิน และน้ าเพ่ือให้
การใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ได้สูง 
- สนับสนุนสารเร่งปุ๋ย
หมักและเมล็ดพันธุ์
ปุ๋ยพืชสด 
- ฝึกอบรมสาธิตการ
ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 

- การสนับสนุนด้าน
วิชาการ 
- ผลผลิตข้าวเพียงพอต่อ
การบริโภค 

4) การ
พัฒนาไม้ผล 
การเพาะ
เห็ดต่างๆ 
เช่นเห็ดลม 
เห็ดนางฟ้า 
และเห็ดฟาง 

- ไม่มีพันธุ์ดีที่เหมาะสม
ต่อพ้ืนที่ 

- ใช้พันธุ์ที่
เหมาะสมในพ้ืนที่ 
- รวมกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกัน 

- ฝึกอบรมด้านการ
ขยายพันธุ์ 
- สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล 
และเชื้อเห็ด 
- จัดฝึกอบรมด้าน
วิชาการ 

- สนับสนุนส่งเสริมไม้ผล
ที่ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
และตลาดรองรับ 
- การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 
- มีรายได้เสริม และ
แหล่งอาหารเสริม 
- มีตลาดรองรับผลผลิต 
- ระบบนิเวศน์ต้นน้ าล า
ธารได้รับการฟ้ืนฟู 
- ปลูกแฝกตามพ้ืนที่ลาด
ชัน 

5) พ่อค้าคน
กลางกด
ราคาผลผลิต
ทาง
การเกษตร 
เช่น 
ข้าวโพด 
ลิ้นจี่ เป็นต้น 

- การคมนาคมไม่สะดวก 
- ไม่สามารถต่อรองราคา
ได้ 

- รวมกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกัน 
- ท าผลผลิตให้ได้
คุณภาพ 

- การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

- มีรายได้เสริม และแปร
รูปผลิตผลทาง
การเกษตร 

6) การแปร
รูปผลิตผล
ทาง
การเกษตร 

- ขาดความรู้ 
ประสบการณ์ 

- รวมกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกัน 

- การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

- มีรายได้เสริมใน
ครัวเรือน 
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ปัญหา สาเหตุ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
  เกษตรกร รัฐ (หน่วยงานที่

รับผิดชอบ) 
ความต้องการ 

7) การจักร
สานและ
หัตถกรรม 
(การท าไม้
กวาด, 
เครื่องจักร
สานไม้ไผ่, 
การเย็บผ้า) 

- ขาดความรู้
ประสบการณ์ 
- ไม่มีใครสืบทอด 

- รวมกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกัน 

- การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

- มีรายได้เสริมใน
ครอบครัว 

8) ด้านการ
เลี้ยงสัตว์ 

- ขาดความรู้
ประสบการณ์ด้าน
วิชาการ 

- รวมกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกัน 

- สนับสนุนด้าน
วิชาการ 

- มีรายได้เสริมและแหล่ง
อาหารเสริม 
- การผลิตอาหารสัตว์ 
(สัตว์น้ า, สัตว์บก) 
- การขยายพันธุ์ปลาและ
กบ 
- กองทุนเลี้ยงสัตว์ 

9) เมล็ด
พันธุ์ผัก 

- ไม่มีงบประมาณจัดซื้อ - รวมกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกัน 

- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ผักที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 

- ความรู้ด้านวิชาการ
ปลูกผัก 

 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ปัญหา สาเหตุ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

เกษตรกร รัฐ (หน่วยงานที่
รับผิดชอบ) 

ความต้องการ 

1) ประเพณี
และ
วัฒนธรรม
ค่อยๆ เลือน
หายไป 

- ไม่มีใครสนใจ และสืบ
ทอด 

- รวมกลุ่มเพื่อ
อนุรักษ์ไว้ 

- สนับสนุน ส่งเสริม
ฟ้ืนฟูประเพณี และ
วัฒนธรรม 

- สนับสนุน ส่งเสริม
ฟ้ืนฟูประเพณี และ
วัฒนธรรม 

2) ไม่รู้
หนังสือ อ่าน 
เขียนไม่ได้ 

- ยากจน 
- ขาดทุน เงินทุนเพ่ือ
การศึกษา 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภายใน
ชุมชน 

- สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

- สามารถอ่าน เขียน
ภาษาไทยได้ 

3) ขาด
เงินทุนเพ่ือ
การศึกษา 

- ยากจน 
- ขาดเงินทุนเพ่ือ
การศึกษา 

 - สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

- การศึกษาดีขึ้น 
- สนับสนุนเงินทุนเพื่อ
การศึกษาเด็กเรียนดี 
ยากจน 
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ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
1) สภาพป่า
ต้นน้ าล าธาร
ถูกบุกรุก
ท าลาย 

- การท าไร่หมุนเวียนของ
ราษฎร ซึ่งเป็นอาชีพ
หลัก 

- เปลี่ยนแปลง
อาชีพจากการท าไร่
หมุนเวียน เป็นการ
ท านาขั้นบันได 
- จัดระบบอนุรักษ์
ดิน และน้ า 

- จัดฝึกอบรมด้าน
วิชาการ 

- การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 
- อบรมด้านการจัดการ 
- ปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์ 
- ท าฝายชะลอน้ า 
- ปลูกป่าเสริมในเขต
อนุรักษ์ (ต้นน้ า) 

2) ระบบ
นิเวศน์เสื่อม
โทรม 

- การท าไร่หมุนเวียนของ
ราษฎร ซึ่งเป็นอาชีพ
หลัก 

- การท าเกษตร
อินทรีย์ 
- ปลูกแฝกตาม
พ้ืนที่ลาดชัน 
- เปลี่ยนแปลง
อาชีพจากการท าไร่
หมุนเวียนเป็นการ
ท านาขั้นบันได 

- จัดฝึกอบรมด้าน
วิชาการ 

- ระบบนิเวศน์ต้นน้ าล า
ธารได้รับการฟ้ืนฟู 
- ปลูกแฝกตามพ้ืนที่ลาด
ชัน 
- การปรับปรุงบ ารุงดิน 
- ปุ๋ยพืชสด 

3) ไม่มีที่ทิ้ง
ขยะ ที่เผา
ขยะ 

- วัตถุดิบที่น ามาบริโภค - เสนอโครงการขอ
การสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

- สนับสนุน
งบประมาณ 

- งบประมาณสร้างที่เผา 
/ ทิ้งขยะ 

4) ไฟป่า - จากการเผาไร่ของ
ราษฎร 

- น าแนวกันไฟ - สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ดับไฟ 

- ท าแนวกันไฟ 
- วัสดุอุปกรณ์ดับไฟ 
- ความปลอดภัยจากไฟ
ป่า 

ด้านสาธารณสุข 

ปัญหา สาเหตุ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

เกษตรกร รัฐ (หน่วยงานที่
รับผิดชอบ) 

ความต้องการ 

1) เวลาเจ็บ
ไข้ได้ป่วย
การเดินทาง
ไปหาหมอ
ค่อนข้าง
ล าบาก 

- การคมนาคมไม่สะดวก 
- แหล่งน้ าการอุปโภค 
บริโภคไม่สะอาด ไม่ได้
มาตรฐาน 
- ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการป้องกันโรค
ระบาดต่างๆ 
- ขาดความสนใจในการ
รักษาสุขภาพ 

- ดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้
แข็งแรงสม่ าเสมอ 

- อบรมด้านวิธีการ
จัดการ 

- การสนับสนุนช่วยเหลือ
จากภาครัฐ 
- ระบบสาธารณสุขดีขึ้น 
ใกล้บ้าน 
- สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 
- การสนับสนุนช่วยเหลือ
จากภาครัฐ 
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