
318 
 

ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงบ่อเกลอื  
ต าบลดงพญา อ าเภอบอ่เกลือ จังหวัดน่าน 

 
ประวัติความเป็นมา 
 บ้านห้วยโทน ภาษาท้องถิ่น เรียกว่า “สะโทน” หมายถึงหมู่บ้านอยู่แบบโดดๆ ตั้งอยู่บนไหล่เขา ติดแนวชายแดน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่เดิมชาวบ้านอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งมีการโยกย้ายอยู่ตลอดเวลาซึ่งเริ่มเข้ามาตั้ง
บ้านเรือนเมื่อปี พ.ศ. 2514 
เดิมจะมีอยู่เพียง 4 หลังคา ซึ่ง
จะมีคนอาศัยอยู่เป็นครอบครัว
ใหญ่หลังละ 70 – 130 คน 
เรียกว่า“บ้านใหญ่” หรือ“บ้าน
ฮีต” มีลักษณะปลูกด้วยเสาไม้
และคราดแตะไม้ ไผ่  มุงด้วย
หญ้าคา ภายในบ้านมีการกั้น
เป็นห้องๆ สองแถวตรงกลางมีที่
ส าหรับทางเดินเรียกว่า “โถม” 
และมีประตูเข้าออก 2 ทาง 
ทางแรกคือทางออกใหญ่ ทางที่
สองเป็นประตู เล็ก ชาวบ้าน
เรียกว่า “ประตูหลวง” หรือ
ประตูผี เอาไว้บูชาถือผี ในพิธี
ต่างๆ   ปัจจุบันได้มีการรื้อถอน
ไปจนหมด  จะมีเหลืออยู่ 1 หลังเท่านั้น  แต่อยู่ด้วยกันทั้งหมด 20 คน  
 สภาพการด ารงชีวิต มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ จะมีการสืบทอดเชื้อสายกันอยู่ 6 ตระกูล 
คือตระกูลอาแสวง ตระกูลอาเกิน ตระกูลอาลอน ตระกูลอังโยะ ตระกูลอากาว ตระกูลอาปิก โดยครอบครัวที่อยู่ในตระกูล
เดียวกันจะไม่สามารถแต่งงานกันได้ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในการท ากิจกรรมของตนเองและ
หมู่บ้าน การนับถือ  ศาสนา ส่วนมากชาวบ้านจะ
นับถือผีบรรพบุรุษ  ศาสนาพุทธ และบางส่วนนับ
ถือศาสนาคริสต์ 
บ้านห้วยโทน หมู่ที่ 2 ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้าน
น้ าแคะ หมู่ที่ 4 ต าบลดงพญา  
  ทิศใต้  ติดต่อกับบ้าน
เด่น - บ้านสะปัน หมู่ที่ 1 ต าบลดงพญา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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  ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านห้วยหมี หมู่ที่ 6 ต าบลดงพญา 
 ระยะทางจากตัวจังหวัดน่าน ถึงบ้านห้วยโทนประมาณ 126 กิโลเมตร การเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1080 น่าน-ปัว ต่อด้วยทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1256 ปัว-บ่อเกลือ ต่อด้วย 
เส้นทางหลวงหมายเลข 1081 น่าน-สันติสุข-
บ่อเกลือ ไปทางทิศเหนือถึงบ้านสะปัน หมูที่ 1 
ต าบลดงพญา ระยะทาง 10  กิ โลเมตร 
เชื่อมต่อด้วยถนนล าลอง ถึงบ้านห้วยโทน 
ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 3 
ชั่วโมง เป็นถนนลาดยาง 117  กิโลเมตร และ
ถนนล าลอง 9 กิโลเมตร การคมนาคมไม่
สะดวกต้องเดินทางเท้าเข้าหมู่บ้านเท่านั้น ช่วง
ฤดูแล้งอาจจะใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เดิน
ทางเข้าออกได้จากหมู่บ้านสะปัน ในส่วน
หมู่บ้านอื่นต้องใช้การเดินทางเท้าเท่านั้น 

บ้านน้ าจูน มีลักษณะชุมชนเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อสาย มอญ -เขมร อพยพมา
จากเอเชียใต้ ขึ้นมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนที่สูงบริเวณชายแดนสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วอพยพมาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดน่าน อาศัยอยู่หนาแน่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอบ่อเกลือ เมื่อประมาณ 300 ปีมาแล้ว “ลั๊วะ” 
เป็นชนกลุ่มน้อยที่รักความสงบ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ตั้งบ้านเรือนอยู่บนภูเขาซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า 500 เมตรและไม่สูง
กว่า 1,000- 1,300 เมตรจากระดับน้ าทะเล และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าไม่มากนัก จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยยึดเครือญาติ
เป็นหลัก ชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะมีความเชื่อทางไสยศาสตร์ หรือผี ซึ่งสามารถให้ทั้งคุณและโทษได้ มีอาชีพหลัก คือ การ
ปลูกข้าวไร่ การเลี้ยงสัตว์และการหาของป่า มีประเพณีส าคัญ คือ ประเพณีปลูกแฮกเพ่ือบูชาผีไร่ให้ดูแลรักษาข้าวให้งอก
งาม และประเพณีกินดอกแดงเพ่ือบูชาพระคุณผีไร่เมื่อเก็บเก่ียวข้าวไร่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 บ้านน้ าจูน หมู่ 4 ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบ่อเกลือ 
ต าบลบ่อเกลือเหนือ ประชากรทั้งหมดเป็นชาวเขาเผ่า “ลั๊วะ” 
แต่เดิมบ้านน้ าจูนเคยเป็นบ้านบริวารของบ้านบ่อหยวก ตาม
ประวัติการตั้งหมู่บ้านครั้งแรกซึ่งเล่าต่อกันมาว่า แต่เดิมได้มี
ชาวบ้านจากบ้านบ่อหยวกสองคนผัวเมีย ชื่อนายค าหล้า และ 
นางติ๊บ ใจปิง มาตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นครอบครัวแรก หลังจาก
นั้นก็มีชาวบ้านจากบ้านห้วยลั๊วะย้ายมาอยู่เพ่ิมมากขึ้น และ
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่นั้นอยู่ใกล้ล าห้วยน้ าจูนชาวบ้านจึงเรียกชื่อ
หมู่บ้านว่า “บ้านน้ าจูน ปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น 3 หย่อมบ้าน
ได้แก่ หย่อมแรกคือบ้านที่มาตั้งรกรากครั้งแรก เรียกว่าบ้านน้ า
จูน แต่ชาวบ้านมักนิยมเรียกว่า บ้านใหญ่ หย่อมที่ 2 เรียกว่า บ้านกลาง ห่างจากบ้านใหญ่ประมาณ 100 เมตร หย่อมที่ 
3 เรียกว่า บ้านหล่าย อยู่ห่างจากบ้านใหญ่ประมาณ 500 เมตร ล าห้วยน้ าจูนที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน อยู่ห่างจาก
หมู่บ้านประมาณ 1กิโลเมตร หมู่บ้านใกล้เคียงที่มักไปมาหาสู่กันเป็นประจ า คือบ้านห้วยปอ ห่างออกไปทางทิศใต้ คือ
บ้านห้วยลั๊วะและบ้านขุนน้ าจอน และมีหมู่บ้านที่เป็นเครือญาติไปมาหาสู่กันเป็นประจ าอีก 2 หมู่บ้านคือ บ้านตาน้อย
และบ้านแจลงหลวง ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอปัวทั้ง 2 หมู่บ้าน 
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 บ้านน้ าจูน หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอบ่อเกลือ 
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 114 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 22 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านห้วยปอ หมู่ 8 ต าบลบ่อเกลือเหนือ   
 ทิศใต้  ติดต่อกับบ้านห้วยลั๊วะ บ้านขุนน้ าจอน หมู่ 5 ต าบลดงพญา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านบ่อหยวกใต้ หมู่9 ต าบลบ่อเกลือเหนือ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านตาน้อย, บ้านแจรงหลวง อ าเภอปัว 

 การเดินทางจากตัวจังหวัดถึงบ้านน้ าจูน สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ การเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1080 น่าน-ปัว ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1256 ปัว-บ่อเกลือ ต่อด้วยเส้นทางจากอ าเภอถึง
หมู่บ้านรวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 130 กิโลเมตร  และการเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1081 น่าน-สันติ
สุข-บ่อเกลือ ต่อด้วยเส้นทางจากอ าเภอถึงหมู่บ้าน รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 114 กิโลเมตร การเดินทางจากตัว
อ าเภอถึงหมู่บ้านระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร จะแบ่งเป็นถนนลาดยาง 18 กิโลเมตรและถนนลูกรังอีก 4 กิโลเมตร 
ในเส้นทางท่ีเป็นถนนลูกรังในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนสามารถเดินทางโดยรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ได้ แต่ในช่วงฤดูฝน
จะเดินทางโดยการเดินเท้า ซึ่งเวลาในการเดินเท้าประมาณ 2 ชั่วโมง 
 
 บ้านสว้าใต้ หมู่ที่ 7 ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ความเป็นมาของบ้านสว้าตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ 
100 กว่าปี  เดิมก็เป็นบ้านสว้าอยู่ในเขตการปกครองของต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งปัจจุบันนี้
ได้แยกการปกครองออกจากต าบลบ่อเกลือเหนือมาเป็นต าบลดงพญา โดยมีท่านก านันภานุวัฒน์  วิวัฒน์ดงพญา เป็น
ก านันคนแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2532 โดยแยกหมู่บ้านอกเป็นบ้านสว้าเหนือ  บ้านสว้าใต้ ซึ่งบ้านสว้าใต้ปัจจุบันมีนาย
ผล  ขันหลวง เป็นผู้ใหญ่บ้านปกครองอยู่ราษฎรอาศัยอยู่เป็นชาวไทยพ้ืนราบภายในหมู่บ้านใช้ภาษาค าเมืองในการ
ติดต่อสื่อสารอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรท านาท าไร่เป็นอาชีพหลัก ความสูงจากน้ าทะเลปานกลาง 700-900 เมตร 
 บ้านสว้าใต้ หมู่ที่ 7 ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านสว้าเหนือ ต าบลดงพญา 
  ทิศใต้  ติดต่อกับบ้านนาปู ต าบลดงพญา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วยหมี ต าบลดงพญา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านปางกบ ต าบลดงพญา 
 สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี โดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 อ าเภอบ่อเกลือ- อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  จากอ าเภอบ่อเกลือ  ถึงหลักกิโลเมตรที่ 9 บ้านส
ว้าใต้  จะตั้งอยู่สองข้างถนน ใช้เวลาการเดินทางไปติดต่อ
ทางอ าเภอบ่อเกลือประมาณ 20 นาที 
 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตั้ง 

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงหลวง
บ่อเกลือ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านสว้า ต าบลดงพญา อ าเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน พ้ืนที่รับผิดชอบของโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ครอบคลุม
พ้ืนที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านบ้านโทนหมู่ที่ 2 ต าบล
ดงพยา และบ้านน้ าจูน ต าบลบ่อเกลือ  อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
  บ้านห้วยโทน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดนติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นเทือกเขาสูงชันและตั้งอยู่บนไหล่เขา  มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 1,000-1,900 เมตร  
  บ้านน้ าจูน
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็น
ภูเขาสลับซับซ้อน ล้อมรอบ
ไปด้วยภูเขาสูงในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยภูคาพ้ืนที่ท า
การเกษตรตามไหล่เขาจึง
ค่อนข้างลาดชัน มีความสูง
จากระดับน้ าทะเลประมาณ 
1,040 เมตร 
 
 
 
 
 ลักษณะดิน 
  ทรัพยากรดินดินกรวดลูกรัง การพังทลายของดินสูง ความอุดมสมบูรณ์สูง 
  
 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศของหมู่บ้านมีลักษณะหนาวเย็นตลอดปี ฤดูหนาวเป็นฤดูที่ยาวนานเป็นพิเศษเนื่องจาก
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จะมีอากาศหนาวจัดตลอดทั้งวันทั้งคืนมีหมอกปกคลุม
มาก ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน จะมีฝนตกชุกมากและมีฐานเมฆปกคลุมต่ า ส่วนฤดูร้อน จะมีระยะสั้น 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม- เดือนเมษายน เท่านั้น 
 บ้านน้ าจูน มีลักษณะทางกายภาพและท าเลที่ตั้งอยู่ตามแนวไหล่เขา ท าให้ลักษณะภูมิอากาศของบ้านน้ าจูน
ค่อนข้างหนาวและเย็นตลอดทั้งปี 
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แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ประชาชนใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคจากขุนน้ าห้วยโทน น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคมีระบบ
ประปาภูเขาใช้ แต่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีถังพักน้ าเพียงพอ และไม่มีระบบกรองน้ า เป็นลุ่มน้ าย่อยของลุ่มน้าสาขาลุ่มน้ าว้า 
ลุ่มน้ าหลักลุ่มน้ าน่าน  
 บ้านน้ าจูน มีแหล่งน้ าที่เป็นแหล่งอาหาร และใช้ส าหรับการ
อุปโภค บริโภคอยู่ 3 แห่งได้แก่ ห้วยน้ าจูนซึ่งเป็นล าห้วยที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดของหมู่บ้าน,ห้วย
สะลาว อยู่ระหว่างหย่อม
บ้ านกลา งและ หย่ อม
บ้านหล่าย ห้วยป่าแจน
,ห้วยแวะ อยู่ติดกับหย่อม
บ้านใหญ่ และหย่อมบ้าน
กลาง พ้ืนที่ลุ่มน้ าจูนมีขนาด 3,793 ไร่ เป็นลุ่มน้ าย่อยของลุ่มน้าสาขาลุ่มน้ าว้า 
ลุ่มน้ าหลักลุ่มน้ าน่าน  

 
  ป่าไม้ 
   บ้านห้วยโทน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา,ป่าผาแดง สภาพป่าทั่วไปโดยทั่วไป
อุดมสมบูรณ์  อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โซน C หมู่บ้านอยู่เขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1A 
บ้านน้ าจูน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อยู่ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์โซน C หมู่บ้านอยู่เขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2 
 

การคมนาคม 
  ระยะทางจากตัวจังหวัดน่าน ถึงบ้านห้วยโทน
ประมาณ 126  กิโลเมตร การเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1080 น่าน-ปัว ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1256 ปัว-บ่อเกลือ ต่อด้วย เส้นทางหลวงหมายเลข 
1081 น่าน-สันติสุข-บ่อเกลือ ไปทางทิศเหนือ  ถึงบ้านสะปัน หมู
ที่ 1  ต าบลดงพญา  ระยะทาง  10  กิโลเมตร เชื่อมต่อด้วย
ถนนล าลอง ถึงบ้านห้วยโทน  ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้
ระยะเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง เป็นถนนลาดยาง 117  กิโลเมตร 
และถนนล าลอง 9 กิโลเมตร การคมนาคมไม่
สะดวกต้องเดินทางเท้าเข้าหมู่บ้านเท่านั้น ช่วงฤดู
แล้งอาจจะใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เดิน
ทางเข้าออกได้จากหมู่บ้านสะปัน ในส่วนหมู่บ้าน
อ่ืนต้องใช้การเดินทางเท้าเท่านั้น   
การเดินทางจากตัวจังหวัดถึงบ้านน้ าจูน สามารถ
เดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ การเดินทางโดยใช้
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 น่าน-ปัว 
ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1256 ปัว-บ่อ
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เกลือ ต่อด้วยเส้นทางจากอ าเภอถึงหมู่บ้านรวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 130 กิโลเมตร  และการเดินทางโดยใช้
เส้นทางหลวงหมายเลข 1081 น่าน-สันติสุข-บ่อเกลือ ต่อด้วยเส้นทางจากอ าเภอถึงหมู่บ้าน รวมระยะทางทั้งหมด
ประมาณ 114 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวอ าเภอถึงหมู่บ้านระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร จะแบ่งเป็นถนนลาดยาง 
18 กิโลเมตรและถนนลูกรังอีก 4 กิโลเมตร ในเส้นทางที่เป็นถนนลูกรังในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนสามารถเดินทางโดย
รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ได้ แต่ในช่วงฤดูฝนจะเดินทางโดยการเดินเท้า ซึ่งเวลาในการเดินเท้าประมาณ 2 ชั่วโมง 
 ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงบ่อเกลือ ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง 31 นาที (ระยะทาง 435 กิโลเมตร) 
 
โครงสร้างพื้นฐาน 

สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 
หมู่บ้านห้วยโทน มีไฟฟ้าใช้ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) มีโรงสีข้าวขนาดเล็กใช้เครื่องปั่น

ไฟ 1 แห่ง มีที่ต าข้าวครกกระเดื่องแบบใช้พลังน้ า 1 แห่ง มีร้านค้าขายของช าจ านวน 2 แห่ง 
 บ้านน้ าจูน มีแหล่งน้ าส าหรับจัดท าเป็นระบบประปา
ภูเขา 3 แห่ง คือ ระบบน้ าประปาที่ต่อมาจากห้วยสะลาวเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในหย่อมบ้านหล่าย และระบบน้ าประปาที่ต่อมา
จากห้วยแวะและห้วยป่าแจนเพ่ือใช้ประโยชน์ในหย่อมบ้าน
กลางและหย่อมบ้านใหญ่ 

บ้านน้ าจูน แต่เดิมจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมี
การจัดตั้งแผงโซล่าเซลล์เป็นของหมู่บ้าน ผู้ที่จะมาใช้ประโยชน์
จากพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องช าระค่าบริการเพ่ือเก็บเป็นเงิน
กองกลางของหมู่บ้าน 5 บาทต่อครั้ง แต่ปัจจุบันมีระบบไฟฟ้า
เข้ามา ผู้ใช้บริการพลังงานแสงอาทิตย์น้อยลง จึงไม่มีการเก็บค่าบริการอีก 
  ประชากร ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือมี 7 หมู่บ้านและ 3 หมู่บ้านเป็น
พ้ืนที่ t&v  มีจ านวนครัวเรือน 732 ครัวเรือน และจ านวนประชากรทั้งสิ้น  3,231 คนประชากรส่วนใหญจ่ะเป็นชาว
ไทยภูเขาเผ่าถิ่น หรือลัวะ  
 

บ้าน หมู่ที่ จ านวน จ านวน 
  ครัวเรือน ครอบครัว 

บ้านห้วยโทน 2 110 524 
บ้านสว้าเหนือ 3 64 228 
บ้านสว้าใต ้ 7 113 371 
บ้านน้ าจูน 4 87 456 

หมู่บ้านพื้นที่ t&v    
หนองน่าน 12 87 493 
สะจุก 7 127 494 
สะไลหลวง 2 144 665 
    

รวม  732  3,231 
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 ผู้น าชุมชน 
  ผู้น าชุมชนของบ้านห้วยโทน 

  นายถนอม  ใจปิง    ผู้ใหญ่บ้าน 
  นายชื่น      ใจปิง    ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน 
  นายจม      ใจปิง    ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  นายลอง     ใจปิง    ประธานสภาและ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลดงพญา 
  นายเหน็ด   โนนคีรี  สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลดงพญา 
 ปราชญ์ชุมชน 
  นายเพชร   ใจปิง  ผู้มีความรู้การจักสานหวายและไม้ไผ่ 
  นายเหล็ก  ใจปิง   ผู้มีความรู้การสานเสื่อจากไม้ไผ่ 
  นายเป็ด  ใจปิง  ผู้มีความรู้การสานเสื่อจากไม้ไผ่ 
  นายโตง  ใจปิง  ผู้มีความรู้การท าอุปกรณ์ล่าสัตว์ 
  นายณะ  ใจปิง  ผู้มีความรู้การตีเหล็ก 
  นายไท  ใจปิง  ผู้มีความรู้การตีเหล็ก และ หมอผี 
  นายชื่น  ใจปิง  ผู้มีความรู้การถักไม้กวาด 
  นายแอ  ใจปิง  ผู้มีความรู้ด้านการจักสานกะลา 
  นายจม  ใจปิง  ผู้มีความรู้ด้านช่างไม้ 
  นายล้วน  ใจปิง   ผู้มีความรู้ด้านช่างไม้ 
  นายแพง  ใจปิง  ผู้น าด้านพิธีกรรม(สู่ขวัญ) 
  นายดม  ใจปิง   ความรู้ด้านสมุนไพร(หมอต าแย) 

  ผู้น าชุมชนของบ้านน้ าจูน 
  นายหล้า   ใจปิง  ผู้ใหญ่บ้าน 
  นายใส  ใจปิง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  นายไล  ใจปิง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  นายสาม  ใจปิง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  นายผาย  ใจปิง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  นายชัย  ใจปิง  สมาชิกอบต. 
  นางสาวเนียม ใจปิง  สมาชิกอบต. 
  นายดี  ใจปิง  หมอผีประจ าหมู่บ้าน 

  ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
   ประดิษฐ์หน้าไม้ นายปิม  ใจปิง 
   หมอต าแย นางเครื่อง ใจปิง 
   จักสาน  นายยืน  ใจปิง 
   ถักไม้กวาด นายหล้า  ใจปิง 
   หมอผี  นายดี    ใจปิง 
   ช่างตัดผมชาย นายเกษม ใจปิง 
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  การศึกษา 
  บ้านห้วยโทน สภาพทางการศึกษาแบ่งเป็นการศึกษาในระบบและนอกระบบ การศึกษาในระบบ ใน
หมู่บ้านไม่มีโรงเรียนประถมศึกษาแต่เด็กวัยเรียนจะไปเรียนที่
โรงเรียนบ้านสะปัน ซึ่งมีระยะทางไกลจากหมู่บ้านห้วยโทน 
ประมาณ 10 กิโลเมตร ส่วนการศึกษานอกระบบ มีการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยโทน 
ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์การศึกษาเพ่ือ
ชุมชนในเขตภูเขาบ้านห้วยโทน สถานที่ตั้งพิกัด QB 348289 
ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1 ,221 เมตร มีพ้ืนที่
ศศช.ประมาณ 1 ไร่ ปัจจุบันมีครูอาสาสมัครฯ ประจ าศศช. 2 
คน การศึกษาตามอัธยาศัย มีที่ อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
โทรทัศน์ เ พ่ือการศึกษา มีหอกระจายข่าว มีหอประชุม
ประชาคมประจ าหมู่บ้าน การศึกษาจากผู้รู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่มีในต าราเรียนแต่เป็นการศึกษาวิถีการด ารงชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนและน าไปใช้ในครอบครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่อ่านออก เขียนได้ ได้รับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  

 บ้านน้ าจูน สถานศึกษา ที่มีอยู่ในหมู่บ้านมี 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ศูนย์การเรียนชุมชนชาว
ไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ส าหรับสถานศึกษาใกล้เคียงที่เด็กในวัยเรียนในหมู่บ้านมักไปศึกษาต่อ คือโรงเรียนบ้านบ่อหยวก 
ต าบลบ่อเกลือเหนือ ระดับการศึกษาของประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นกลุ่มที่เคยเรียนบ้างแต่ไม่จบประถม คิดเป็น
ร้อยละ 67.70 รองลงมาคือกลุ่มที่ไม่ได้เรียนคิดเป็นร้อยละ 28.50 กลุ่มที่เรียนจบประถมคิดเป็นร้อยละ 5.80 และ
น้อยที่สุดคือกลุ่มท่ีเรียนจบระดับ ม.ต้น คิดเป็นร้อยละ 0.70 ปัจจุบันประชากรในหมู่บ้านน้ าจูนมีแนวโน้มที่ศึกษาต่อกัน
มากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา 

 
 บ้านสว้า ระบบการศึกษามีจ านวน 3 แห่ง 

  1) โรงเรียนบ้านสว้าท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยปัจจุบันมีนาย
นิกร  พุ่มพวง เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ศูนย์เตาะแตะ) 
  3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมีครู กศน.ประจ าอยู่ 
 

 การสาธารณสุข 
  บ้านห้วยโทน ประชาชนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเป็นส่วนมาก เพาะระยะทางจาก
หมู่บ้านไปสถานบริการด้านสุขภาพอนามัยอยู่ไกล ประชาชนบ้านห้วยโทนใช้บริการที่สถานีอนามัยต าบลดงพญา และยัง
ไม่ได้เห็นความส าคัญในการรักษา และป้องกันกับโรคภัยที่เกิดขึ้น ส่วนมากประชาชน จะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินหายใจ โรคพยาธิ และโรคผิวหนัง  
  บ้านน้ าจูน แหล่งสถานพยาบาลที่ชาวบ้านใช้บริการเป็นประจ า คือ สถานีอนามัยต าบลบ่อเกลือเหนือ 
ซ่ึงต้ังอยู่ในหมู่บ้านบ่อหยวกใต้และมีเป็นแล่งสถานพยาบาลท่ีอยู่ใกล้หมู่บา้นมากท่ีสดุ งานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน เน้น
การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีในชุมชน  ส่งเสริมการสร้างห้องส้วมที่มิดชิดและถูกสุขลักษณะ เพราะอดีต
ชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะป่วยเป็นโรคหนอนพยาธิ    
  บ้านสว้า ใช้บริการของสถานีอนามัยบ้านสะปันและจะมีศูนย์ ศสมช.ประจ าหมู่บ้านอื่นๆ มี อสม. 
ประจ าหมู่บ้านอยู่ 
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 การประกอบอาชีพ 
  ชาวบ้านห้วยโทน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือยังชีพ (ปลูกข้าวไร่ และไม้ผล) อาชีพ
รองลงมาคือการหาของป่าขาย เช่น  หวาย ก๋ง ล่าสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพ่ือขายและใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง 
ๆ เช่น วัวพ้ืนเมือง ควายพ้ืนเมือง เป็ด ไก่พ้ืนเมือง หมู และรับจ้างทั่วไป  อัตราค่าจ้าง 70 บาทต่อวัน  

ชาวบ้านน้ าจูน ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมเพ่ือเลี้ยงชีพ (ข้าวไร่ เลี้ยงสัตว์) และมีอาชีพรอง คือ การหา
ของป่าเพ่ือการบริโภค และการรับจ้างทั่วไปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือขายโดยมี
แหล่งตลาดภายในหมู่บ้าน และใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ได้แก่ วัวพ้ืนเมือง ไก่พ้ืนเมือง เป็ด แพะ หมู และปลา 
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 รายได้ 
  บ้านห้วยโทน มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 – 20,000 บาท / ปี หนี้สินของชาวบ้านส่วนใหญ่จะ
เป็นเป็นหนี้นอกระบบที่กู้ยืมกันเองภายในหมู่-บ้าน ซึ่งมีจ านวนไม่มากและไม่มีดอกเบี้ยเพราะเป็นเครือญาติกันเกือบ
ทั้งหมด ส่วนหนี้ในระบบที่ชาวบ้านกู้ยืม ได้แก่กองทุนหมู่บ้าน กองทุน กขคจ. กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 
 จากการส ารวจของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริ 
บ้านน้ าจูน ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในปี 2554 
พบว่าข้อมูลด้านรายรับของประชากรทั้งหมู่บ้าน 82 คอบครัวพบว่า มี
มูลค่ารายรับรวม ทั้งสิ้น 1,478,800 บาท โดยแหล่งที่มาของรายรับที่มี
มูลค่าส่วนใหญ่ มาจาก 4 แหล่ง ขายของป่า บุตรส่งให้ รับจ้าง และจาก
ค่าจ้างเงินเดือน รายได้ที่มีมูลค่ารองลงมา ได้แก่ เงินค่าตอบแทน ขายสัตว์
เลี้ยง และเงินจากการท าเครื่องจักสานขาย  
 ด้านรายรับ ของประชากรทั้งหมู่บ้าน 82 ครอบครัวคอบครัว
พบว่า มีมูลค่ารายจ่ายรวม ทั้งสิ้น 1,376,298 บาท โดยแหล่งที่มาของ
รายจ่ ายที่มีมูลค่าส่วนใหญ่  มาจาก 2แหล่ง ค่ าอาหาร ค่าน้ ามัน
ยานพาหนะ  รายได้ที่มีมูลค่ารองลงมา ได้แก่ ค่าเกลือฆ่าหญ้า และค่า
การศึกษาบุตร 
 หนี้สิน จากการส ารวจ พบว่า ในจ านวนประชากรทั้งหมู่บ้าน 82 
ครอบครัว มี 77 ครอบครัว ไม่มีหนี้สิน และจ านวน 5  ครอบคัว มีหนี้สิน 
ส่วนใหญ่มีหนี้สิน 10,001 -  20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.66 รองลงมา มีหนี้สินระหว่าง 1,000 – 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.44 และมีครอบครัวที่ไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 93.90 
  บ้านน้ าจูน รายได้ส่วนใหญ่ของชาวบ้านมาจากการรับจ้างต่างจังหวัด ซึ่งส่ วนใหญ่จะพากันไปรับจ้าง
แบบเหมาจ่ายเป็นปี ปีละประมาณ 15,000-30,000 บาท กลุ่มประชากรที่ไปรับจ้างส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 15 -
40 ปี ส่วนการรับจ้างภายในจังหวัด หรือ หมู่บ้านใกล้เคียงจะมีเป็นช่วง เช่น จ้างงานฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือการเตรียม
พ้ืนที่การผลิต  อัตราค่าจ้าง 100 บาทต่อวัน 
 หนี้สินของชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นเป็นหนี้นอกระบบที่กู้ยืมกันเองภายในหมู่ -บ้าน ซึ่งมีจ านวนไม่มากและไม่มี
ดอกเบี้ยเพราะเป็นเครือญาติกันเกือบทั้งหมด  ส่วนหนี้ในระบบที่ชาวบ้านกู้ยืม  ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กองทุน กขคจ. ซึ่ง
มีจ านวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมด สาเหตุหลักที่ท า
ให้ชาวบ้านมีหนี้สินก็เพราะอาหารหลักที่ผลิตในชุมชนได้ไม่เพียงพอต่อการ
บริโภค และ อาชีพหลักก็ไม่ได้สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน  จึงท าให้ชาวบ้าน
หันมากู้ยืมเงินเพ่ือเอาไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค  บริโภคในครัวเรือน  

จากการส ารวจของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริ บ้าน
น้ าจูน ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในปี 2554 พบว่า
ข้อมูลด้านรายรับของประชากรทั้งหมู่บ้าน 74 ครอบครัว พบว่า มีมูลค่า
รายรับรวม ทั้งสิ้น 1,142,540 บาทโดยแหล่งที่มาของรายรับที่มีมูลค่าส่วน
ใหญ่ มาจาก 4 แหล่ง บุตรส่งให้ รับจ้าง ค่าจ้างเงินเดือน และจากการขาย
สัตว์เลี้ยง รายได้ที่มีมูลค่ารองลงมา ได้แก่ เงินค่าตอบแทนชดเชย ขายของป่า 
ขายเครื่องจักสานหัตถกรรม และเงินจากการขายผลผลิตทางการเกษตร  

ด้านรายจ่าย ของประชากรทั้งหมู่บ้าน 74 ครอบครัว พบว่า มี
มูลค่ารายจ่ายรวม ทั้งสิ้น 645,030 บาท โดยแหล่งที่มาของรายจ่ายที่มี
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มูลค่าส่วนใหญ่ มาจาก 2แหล่ง ซื้อข้าว ค่าของใช้ต่างๆ   
  หนี้สิน จากการส ารวจ พบว่า ในจ านวนประชากรทั้งหมู่บ้าน 74 ครอบครัว มี  64 ครอบครัว ไม่มีหนี้สิน และ
จ านวน 10 ครอบคัว มีหนี้สิน ส่วนใหญ่มีหนี้สิน 1,000 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.46 รองลงมา มีหนี้สิน
ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.05 และมีครอบครัวที่ไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 86.49 
 
 การถือครองที่ดิน 
  ที่ดินส่วนใหญ่ได้รับการตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใด มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือท า
การเกษตรร้อยละ 50 และมีปัญหาการชะล้างพังทลายสูง หมู่บ้านห้วยโทนราษฎรมีพ้ืนที่ถือครองท ากินทั้งหมด   711 
ไร่  226แปลง 82 ครอบครัวใช้ในการปลูกข้าวไร่  ข้าวโพด 
พืชผักสวนครัว โดยทั่วไปจะปลูกไว้บริโภคภายในครอบครัว 
พืชที่ปลูกอาจจะได้พันธุ์มาจากแหล่งต่างๆ เช่นพืชไร่- เก็บ
เมล็ดพันธุ์ไว้เองพืชผัก-ส านักงานเกษตรจังหวัดน่านให้เมล็ด
พันธุ์ หรือเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง 

ที่ดินท ากิน หรือที่ดินส าหรับการสร้าง
บ้านเรือนของชาวบ้านน้ าจูน  เป็นที่ดินที่ชาวบ้านจับจองมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆบ่งบอกว่าชาวบ้าน
เป็นเจ้าของที่ดินนั้นๆ ชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนมีที่ดิน  3-5  
แห่ง ชาวบ้านที่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านก่อนจะมีพ้ืนที่ท ากิน
มากกว่าคนอ่ืน 2-3 แห่ง  แต่ละแห่งจะมีพ้ืนที่ประมาณ  5-
10  ไร่  มีการปลูกข้าวไร่หมุนเวียนพ้ืนที่ปลูกทุกๆ 3 - 5 ปี 
จึงท าให้มีการถางป่าเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะบริเวณรอบๆหมู่บ้าน แม้ว่าทางหมู่บ้านจะมีการแบ่งเขตป่าไว้เพ่ือเป็นเขต
อนุรักษ์หรือเป็นป่าชุมชนบ้างแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผืนป่าที่ถูกถางแล้วยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างน้อยพอสมควร 

 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  ประชาชนส่วนมากจะใช้ที่ดินในการท าด้านการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย 
 
 แหล่งเงินทุน 
  แหล่งเงินทุนในระบบที่ชาวบ้านในหมู่บ้านไปกู้ยืม ได้แก่กองทุนหมู่บ้าน กองทุนแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กขคจ.) กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม กลุ่มแม่บ้าน  ธนาคารข้าว กลุ่มเยาวชน 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

1. กลุ่มแม่บ้าน ปัจจุบันมีประธานชื่อ นางค า ใจปิง 
2. กองทุนหมู่บ้าน 
3. กองทุน แก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.) 
4. ธนาคารข้าว 
5. กลุ่มเยาวชน 
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 ผลผลิตทางการเกษตร 
  ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านส่วมมากจะเป็น ผักกาด ไม้ผล ข้าวโพด พริกหวาน มะเขือ ผักกาด 
ฟักทอง  การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพ่ือขายและใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ เช่น วัวพ้ืนเมือง ควายพื้นเมือง เป็ด ไก่พ้ืนเมือง หมู   

 
 
 แหล่งท่องเที่ยว 

1. หน่วยจัดการต้นน้ าว้า 
2. น้ าตกห้วยมอญ ห้วยหก ห้วยนาปง 
3. ดอยกิ่วลม 

 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของหมู่บ้านในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการกลวงบ่อเกลือ 
 สภาพปัญหาและความต้องการของบ้านห้วยโทน หมู่ที่ 2 
ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
  ด้านการพัฒนาอาชีพ 

ปัญหา สาเหต ุ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

เกษตรกร รัฐ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) ความต้องการ 
1.1   น้ าเพื่อ
ท าการเกษตร
และบริโภค 

- ไม่มีงบประมาณ
ในการน าน้ าเข้าสู่
พื้นที่ท าการเกษตร 
- น้ าไมส่ะอาดเกิด
จากการทับถมของ
ใบไม้และเศษหิน
ทราย 

-ช่วยกันดูแลรักษาปา่
ต้นน้ า 
 

- ควรจัดอนุรักษ์ดินและน้ า
เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ได้สูง 
- สนับสนนุงบประมาณการ
จัดสร้างฝายกักเก็บน้ า 

- การสนับสนนุ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ 
- แท็งค์ส าหรับกักเก็บ
น้ าภายในหมู่บ้าน 

1.2  ข้าวไร ่ -โรงแมลง 
- น้ าไม่เพียงพอ 
- สภาพดินที่เสื่อม
โทรม 
- ฝนทิ้งช่วง 

- ปลูกพืชบ ารุงดนิ 
- จัดท าปุย๋หมัก 
- เอาใจใส่ดูแลพื้นที่
แปลง 

- ควรมาจัดอนุรักษ์ดินและน้ า
เพื่อการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่
ได้สูง 
- สนับสนนุสารเร่งปุ๋ยหมัก
และเมล็ดพันธุป์ุ๋ยพชืสด 

- การสนับสนนุด้าน
วิชาการ 
- ผลผลติข้าวเพียงพอ
ต่อการบริโภค 
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ปัญหา สาเหต ุ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

เกษตรกร รัฐ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) ความต้องการ 
- ฝึกอบรมสาธิตการท าปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยพืชสด 

1.3 การ
พัฒนาไม้ผล 

- ไม่มีพันธุ์ดทีี่
เหมาะสมต่อพื้นที่ 
 

- รวมกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกัน 
- ใช้พันธุ์ที่เหมาะสม
ต่อพื้นที ่

- ฝึกอบรมด้านการขยายพันธุ ์
- สนับสนนุพันธุไ์ม้ผล 
- จัดอบรมเชิงวิชาการ 

- สนับสนนุส่งเสริมไม้
ผลที่เหมาะสมในกับ
พื้นที่และตลาดรองรับ 
- มีรายได้และแหล่ง
อาหารเสริม 
- ระบบนิเวศน์ต้นน้ า
ล าธารได้รับการฟืน้ฟ ู
- ปลูกแฝกตามพืน้ที่
ลาดชนั 
 

1.4 ระบบ
ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ 

- การท าไร่
หมุนเวียนของ
ราษฎร ซึ่งเป็น
อาชีพหลัก 

- ปลูกแฝกตามพืน้ที่
ลาดชนั 
- การท าเกษตรอินทรีย์ 
- จัดระบบอนุรักษ์ดนิและ
น้ า 

- การสนับสนนุจากภาครัฐ 
- การปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์ 

- เ ส้นทางการ
คมนาคมขนสง่ที่
สะดวก 

1.5 การจัก
สานและ
หัตถกรรม 
(การท าไม้
กวาด, เครื่อง
จักสานไม้ไผ่) 

-  ขาดความรู้ 
ประสบการณ ์
-  ไม่มีใครสืบทอด 

- รวมกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกัน 

-  การสนับจากภาครัฐ - มีรายได้เสริมใน
ครอบครัว 

1.6 ด้านการ
เลี้ยงสัตว ์

- ขาดความรู้
ประสบการณ์ด้าน
วิชาการ 

- รวมกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกัน 

-  การสนับจากภาครัฐ - มีรายได้เสริมและ
แหล่งอาหาร 
- การผลิตอาหาร(สตัว์
น้ า,สัตว์บก) 
- การขยายพันธุส์ัตว ์
- กองทุนเลี้ยงสัตว ์

1.7 เมล็ด
พันธุ์ผัก 

-ไม่มีงบประมาณ
จัดซื้อ 

- รวมกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกัน 

-  สนับสนนุเมล็ดพันธุ์ผักที่
เหมาะสมกับพื้นที ่

-  ความรู้ด้านวชิาการ
ปลูกพืช 

 
  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

2.1 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ค่อยๆ เลือน
หายไป 

- ไม่มีใครสนใจ 
และสืบทอด 

- รวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์
ไว ้

- สนับสนนุ  ส่งเสริมฟืน้ฟู
ประเพณีและวฒันธรรม 

- สนับสนนุ  ส่งเสริม
ฟื้นฟูประเพณีและ

วัฒนธรรม 

2.2 ไม่รู้ - ยากจน - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สนับสนนุด้านการศึกษา - สามารถอ่าน เขียน
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หนังสือ อ่าน 
เขียน ไม่ได ้

- ขาดทุน เงิน
ทุนการศึกษา 
- การเดินทาง
ล าบากในการไป
ศึกษาต่อ 

ร่วมกันภายในชุมชน ภาษาไทยได ้

2.3 ขาด
เงินทุนเพื่อ
การศึกษา 

- ยากจน 
- ขาดทุนเพื่อ
การศึกษา 

 -สนับสนนุด้านการศึกษา -การศึกษาดีขึ้น 
-สนับสนนุเงินทนุเพื่อ
การศึกษาเด็กเรียนดี 
ยากจน 

 
 
 

  ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัญหา สาเหต ุ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

เกษตรกร รัฐ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) ความต้องการ 
3.1 ระบบ
นิเวศน์เสื่อม
โทรม 

- การท าไร่
หมุนเวียนซึ่งเป็น
อาชีพหลัก 

- การท าเกษตรอินทรีย์ 
- ปลูกแฝกตามพืน้ที่
ลาดชนั 
- จัดระบบอนุรักษ์ดนิ
และน้ า 

- จัดฝึกอบรมด้านวชิาการ - ระบบนิเวศน์ต้นน้ า
ล าธารได้รับการฟืน้ฟ ู
- ปลูกแฝกตามพืน้ที่
ลาดชนั 
- การปรับปรุงดนิ 
- ปุ๋ยพืชสด 

3.2 ไม่มีที่ทิ้ง
ขยะ ที่เผา
ขยะ 

- วัตถุดิบที่น ามา
บริโภค 

- น าเสนอโครงการเพื่อ
ขอการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- สนับสนนุงบประมาณ - งบประมาณสรา้งที่
เผา/ทิ้งขยะ 

3.3  ไฟป่า - จากการเผาไร่
ของราษฎร 

- ท าแนวกันไฟ - สนับสนนุวัสดุอุปกรณ์ดบัไฟ - ท าแนวกันไฟ 
- วัสดุอุปกรณ์ดับไฟ 
- ความปลอดภัยจาก
ไฟปา่ 

 
  ด้านสาธารณสุข 
4.1 การเจ็บ
ไว้ไดป้่วยการ
เดินทางไปหา
หมอค่อนข้าง
ล าบาก 

- การคมนาคมไม่
สะดวก 
- ขาดความรู้  
ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคระบาด 
- ขาดความสนใจ
ในการรักษา
สุขภาพ และ
ปัญหาด้านอนามยั 
- แหล่งน้ าการ

- ดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรง
สม่ าเสมอ 

-อบรมด้านวิธีการจัดการ - การสนับสนนุ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ 
- มีระบบสาธารณสุขดี
ขึ้น 
- สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 
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อุปโภค บริโภคไม่
สะอาด ไมไ่ด้
มาตรฐาน 

4.2 
อาสาสมัคร
ขาดความรู้
การใช้ข้อมูล
ทาง
การแพทย์ 

- การศึกษาต่ า - ขยันศึกษา ฝึกท า - สนับสนนุช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ 

- สาธารณประจ า
หมู่บ้าน 

 
 
  จุดเด่น จุดด้อย และโอกาสทางการพัฒนา 
 

จุดเด่น/ความเข้มแข็ง จุดด้อย/ข้อจ ากดั 
โอกาส/ปจัจัยเอ้ือต่อการ

พัฒนา 
1. บ้านห้วยโทนมีความเหมาะสมใน

การปลูก 
2. ไม้ผล เม่ียง กาแฟ เนื่องจากพื้นที่มี

ความสูงจากระดับน้ าทะเลถึง  
1000 – 1200 เมตร 

3. เป็นหมู่บ้านที่มีหน่วยงานหลาย
หน่วยงานให้ความสนใจ 

4. ผู้น าเห็นความส าคัญของการศึกษา
พัฒนาและช่วยเหลือ โดยร่วมคดิ 
ร่วมท า ในการแก้ปัญหาตา่งๆ 

5. สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์มี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

1. อาชีพท าไร่หมุนเวียนเปน็อาชพีหลักที่
สืบทอดกันมาชั่วลูกหลาน 

2. ประชาชนมีฐานะค่อนข้างอยากจนไม่มี
โอกาสได้ศึกษาระดับสูง 

3. สภาพดินเสื่อมโทรมเกิดจากการเผาไร่
และการชะล้างของหน้าดิน 

4. ประชากรบ้านห้วยโทนอยู่ห่างจากตัว
เมืองการศึกษาค่อนข้างต่ า ท าให้การ
พัฒนาในด้านตา่งมีความล่าช้า 

5. หมู่บ้านไม่มีไฟฟา้ใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์แทน 

6. การคมนาคมไมส่ะดวกจะล าบากมาก
ในช่วงฤดูฝน 

7. พื้นที่เป็นพื้นทีสู่ง มีการพังทลายของ
หน้าดิน เพราะพื้นที่มีความลาดชัน 

8. ประชากรส่วนใหญ่มีความอยากจน และ
การศึกษาน้อย 

1. ผู้น าชุมชนสนใจ เอาใจใส่
ต่อการศึกษาพัฒนา
หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

2. การผลิตพืชผัก ที่มีความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

3. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มี
ความจ ากัดเนื่องจากมี
กฎหมาย มีเขตอุทยาน 

4. พื้นที่สูงมีความ
ละเอียดอ่อน 

1. ผู้น าชุมชนสนใจ เอาใจใสต่่อ
การศึกษาพัฒนาหมู่บ้านอยา่ง
ต่อเนื่อง 

2. เป็นทางผ่านของหลาย
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ดา้นใน 
สามารถสรา้งเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียง
มาศึกษาดูงาน 

3. ได้รับการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐ 

4. การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ 
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

5. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความจ า
กัดเนื่องจากมีกฎหมาย มเีขต
อุทยานแห่งชาติ 

1. บ้านน้ าจูนมีความเหมาะสมในการ
ปลุกพืชผักและไมผ้ลเมืองหนาว 
เนื่องจากพ้ืนท่ีมีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 1000-1200 เมตร 
2. ผู้น าเห็นความส าคัญของการศึกษา
พัฒนาและช่วยเหลือ โดยการร่วมคิด 
ร่วมท า ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
3. เป็นหมู่บ้านที่มีหน่วยงานหลาย
หน่วยงานให้ความสนใจ 
4. สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของ
หมู่บ้านเหมาะสมที่จะพัฒนาให้ดขีึ้น 
5. มีชาเมี้ยงท่ีชาวบ้านปลุกไว้บ้างแลว้ 
6. เป็นทางผ่านของหลายหมู่บ้านที่
อาศัยอยู่ด้านใน 

1. สภาพดินเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้สารเคมี
และการชะล้างของหน้าดิน 
2. อาชีพการท าไร่เลื่อนลอยเป็นอาชีพหลักที่สืบ
ทอดกันมาชั่วลูกหลาน 
3. มีการบุกรุกป่าต้นน้ าล าธารเพื่อท าไร่เลื่อน
ลอย 
4. ประชาชนมีฐานะค่อนข้างยากจนไม่มีโอกาส
ได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูง 
5. เนื่องจากประชากรบ้านน้ าจูนอยู่หา่งจากตัว
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7. ประชากรในหมู่บา้นมีความร่วมมอื
ในการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นอยา่งดี 
8. มีสัตว์เลี้ยงเป็นจ านวนมากแต่ขาด
การจัดระบบการเลีย้งท่ีด ี

เมืองการศึกษาข่อนข้างต่ า ท าให้การพัฒนาใน
ต้านต่างๆ ค่อนข้างช้า 
6. พื้นที่เป็นท่ีสูงมีการพังทลายของหน้าดิน 
เพราะพื้นที่มีความลาดชันสูง 
7. ประชากรส่วนใหญ่มีความยากจนและ
การศึกษาน้อย 

โครงการส่งเสริมต่างๆ ที่รัฐจัด
ให้กับชุมชนจะประสบ
ความส าเร็จมากหรือน้อย ก็
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ
และทัศนคติของชุมชน 
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