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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพืท้ี่สูงแบบโครงการหลวงแม่จรมิ 
ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวดัน่าน 

 
ความเป็นมาของโครงการ 

 คณะกรรมการการพัฒนาหมู่บ้านตอง บ้านตองเจริญราษฎร์ บ้านนาหมัน ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ได้มีหนังสือที่ พิเศษ/2551 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงประธานมูลนิธิ
โครงการหลวง  เพ่ือขอรับการสนับสนุนเป็นพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงหลวง เนื่องจากมีปัญหาประชาชนหันมา
ทำไร่ข้าวโพดเพ่ิมมากข้ึน มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและมีการใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นโดยเบื้องต้นได้มี
การสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับราษฎรทั้ง 3 หมู่บ้านแล้ว เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นจึงขอรับการสนับสนุนมายังมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าว  ซึ่งต่อมาทาง
มูลนิธิโครงการหลวง ได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ได้เข้ามาช่วยเหลือราษฎรทั้ง 3 หมู่บ้าน โดยจัดตั้ง
โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยใช้ชื่อว่า โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552  ต่อมาเมื่อ
วันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๙ ได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงแม่จริม 
 
พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้ง สภาพพื้นที่  

ขนาดและที่ตั้ง 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม มีพื้นที่ดำเนินงาน 6 หมู่บ้าน ของตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัด
น่าน ความสูง  ๓๖๙ เมตรจากระดับน้ำทะเล
ป า น ก ล า ง  พิ กั ด  X ๗ ๑ ๓ ๕ ๑ ๓ .00 Y 
2084649.00  อยู่ห่ างจากตัวจั งหวัดน่ าน 
ระยะทาง 45 กิ โล เมตร ใช้ เวล าเดิ นทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง มีประชากร 587 ครัวเรือน 
จำนวน 2,325 คน เป็นชาวไทยพ้ืนเมือง โดย
ในปีพ.ศ. 2552 ได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาใน
พ้ืนที่ ๓ หมู่บ้านแรก คือ บ้านนาหมัน บ้านตอง 
และบ้านตองเจริญราษฎร์ ต่อมาในปี  พ.ศ. 
2555 จึงได้ขยายพ้ืนที่ดำเนินงานเพ่ิมอีก 3 
หมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลแม่จริมทั้งหมด 

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับพ้ืนที่บ้านปางช้าง บ้านขุนน้ำสนาน ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
ทิศใต้   ติดต่อกับพ้ืนที่บ้านก้อ ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับดอยม่อนผีตาย ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม และตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัด

น่าน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่บ้านห้วยผึ้ง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม และตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัด

น่าน 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเชิงเขาสลับกับที่ราบเชิงเขาลุ่มน้ำมวบ ส่วนใหญ่มีความสูง 400-500 เมตร
จากระดับน้ำทะเล มีพ้ืนที่ 52.631 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,445.79ไร่ สภาพพ้ืนที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็น
เชิงเขาสลับกับที่ราบเชิงเขาลุ่มน้ำมวบ พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่มีสภาพถูกนำมาใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน 

หมู่บ้าน  
ตำบล ความสูงจากระดับน้ำทะเล

ปานกวาง(เมตร) 
บริบทของพื้นที ่ ครัวเรือน ประชากร

รวม 
ชนเผ่า 

1.บ้านนาหมัน แม่จริม 359 นาข้าว ขา้วโพด 103 450 พื้นเมือง  
2.บ้านตอง แม่จริม 376 นาข้าว ขา้วโพด 116 438 พื้นเมือง 
3.บ้านตองเจริญราษฎร ์ แม่จริม 374 ข้าวไร ่ข้าวโพด 106 427 พื้นเมือง 
4.บ้านบอน แม่จริม 386 นาข้าว ขา้วโพด 112 450 พื้นเมือง 
5.บ้านฝาย แม่จริม 330 นาข้าว ขา้วโพด 91 333 พื้นเมือง 
6.บ้านก้อ แม่จริม 342 นาข้าว ขา้วโพด 59 227 พื้นเมือง 

รวม 587 2,325  

 
     ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่จริม 

 

พื้นที่โครงการฯ  พื้นที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับพัฒนา 

แม่จริม 1.บ้านนาหมัน 4 แม่จริม แม่จริม น่าน A 

แม่จริม 2.บ้านตอง 5 แม่จริม แม่จริม น่าน C 

แม่จริม 3.บ้านตองเจริญราษฎร์ 6 แม่จริม แม่จริม น่าน B 

แม่จริม 4.บ้านบอน 1 แม่จริม แม่จริม น่าน C 

แม่จริม 5.บ้านฝาย 2 แม่จริม แม่จริม น่าน C 

แม่จริม 6.บ้านก้อ 3 แม่จริม แม่จริม น่าน C 

  พื้นที่ t&v      

  ไม่มี      
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สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 
 สภาพพื้นที่  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเชิงเขาสลับกับที่ราบเชิงเขาลุ่มน้ำมวบ ส่วนใหญ่มีความสูง 400-
500 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพ้ืนที่ 52.631 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,445.79ไร่ สภาพพ้ืนที่มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นเชิงเขาสลับกับที่ราบเชิงเขาลุ่มน้ำมวบ พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพถูกนำมาใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประชากรส่วน
ใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง) โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 22,158ไร่คิดเป็น 
70%ของพ้ืนที่ทำการเกษตรทั้งหมด (ข้อมูลขึ้นทะเบียนปี58 จาก สำนักงานเกษตรแม่จริม) และ ทำนา ทำสวน (ลำไย 
ลิ้นจี่)  ทำสวนยางพารา  เลี้ยงสัตว์ และอาชีพนอกภาคการเกษตรได้แก่ หัตถกรรม จักสานหวาย และทำไม้กวาดดอก
หญ้า 
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 

หมู่บ้าน ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (ไร่) เขตพื้นที่ป่า (ไร่) 

ชั้นลุ่มน้ำ  
1, 2  

ชั้นลุ่มน้ำ  
3, 4, 5 

เขต 
ป่าสงวนฯ 

เขตอุทยาน
ฯ 

นอก 
เขตป่า 

1. บ้านนาหมัน 565 4,149 4,714 - - 

2. บ้านตอง 229 2,869 2,464 - 634 

3. บ้านตองเจริญราษฎร์ 2,035 1,475 1,360 2,150 - 

4. บ้านบอน 1,985 2,569 3,645 - 909 

5. บ้านฝาย 939 2,511 3,262 36 152 

6. บ้านก้อ 515 330 673 172 - 

รวม 6,268 13,903 16,118 2,358 1,695 

 
 

ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนที่ลุ่มน้ำมวบ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ 
- ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม มีฝนตกชุก 
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ ในเดือนธันวาคม - มกราคม จะมีอากาศหนาว เฉลี่ย   
ประมาณ 20 องศาเซลเซียส 
- ฤ ดู ร้ อ น  ระห ว่ า ง เดื อ น
มีนาคม - เมษายน อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยประมาณ 30 องศา
เซลเซียส กลางคืนโดยเฉลี่ย 
25 องศาเซลเซียส 
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แหล่งน้ำ  อยู่ในลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำยาว 2 ลุ่มน้ำ หลักคือลุ่มน้ำน่าน มีการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ำออกเป็น 4 
ประเภท ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 คิดเป็นร้อยละ 44.57 รองลงมาอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ  3 คิดเป็นร้อยละ 
23.51 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A คิดเป็นร้อยละ 22.25 
อุทกธรณีวิทยา ลักษณะอุทกธรณีวิทยาบริเวณบ้านนาหมัน มี 3 ชนิด คือโคราชตอนล่าง มีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
72.33 รองลงมาเป็นตะกอนหินแปร คิดเป็นร้อยละ 20.49 และ ลำปาง คิดเป็นร้อยละ 7.18 แหล่งน้ำผิวดินน้ำมวบ 
มีต้นกำเนิดอยู่ที่ทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ มีทิศการไหลไปยังทิศตะวันตก ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ และไหลผ่านหมู่บ้านตอง 
แล้วไหลวกข้ึนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
 ห้วยหมัน เป็นลำน้ำสาขาของน้ำมวบ มีต้นกำเนิดจากภูเขาทางทิศออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ มิทศการไหลไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านบ้านนาหมัน ก่อนไหลลงสู่น้ำมวบ 
 อ่างเก็บน้ำห้วยปรุง เป็นอ่างเก็บน้ำจากลำห้วยเพื่อใช้ในการเกษตร อยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้านฝาย หมู่ 2 
 ฝายทดน้ำขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือฝายก้อหลวง อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านก้อ และฝายบ้านก้อ อยู่
ทางทิศเหนือของหมู่บ้านก้อ 
 สระน้ำสาธารณะผิวดิน 3 แห่ง  

น้ำประปา มีระบบประปาภูเขา 6 แห่ง บ่อบาดาล 3 แห่ง และประปาผิวดิน 1 แห่ง 
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สภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 
สภาพเศรษฐกิจ  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม สภาพทั่วไปตั้งอยู่ในหุบเขามีที่ราบ

ตามเชิงเขา มีพ้ืนที่เป็นเนินเขามากกว่าที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง ๓๓๐ -๔๐๐ เมตร พื้นที่ทำการเกษตร 
20,171  ไร่ โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และมี
พ้ืนที่ส่วนหนึ่งที่อยู่นอกเขตป่าโดยเป็นพ้ืนที่มี ฉโนด นส.3 สปก . และพ้ืนที่กันออกจากเขตอุทยาน การประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่ จะเป็น นาข้าว ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง และยางพารา ร้านค้าภายในชุมชนเป็นร้านค้าปลีกเครื่องอุปโภค
บริโภคขนาดเล็ก มีจำนวน  18 ร้าน 

 
อาชีพ จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน/คน) 
จำนวนพ้ืนที่ 

(ไร่/ตัว) 
จำนวนรายได้(บาท/ป)ี หมายเหตุ 

1) ทำนา 350 1200 - ไว้บริโภคเอง 
2) พืชไร ่ได้แก ่
- ข้าวไร ่
- ข้าวโพด 
- ถั่ว (เหลือง ดำ, นิ้วนางแดง) 

 
200 
500 
60 

 
450 

5,500 
350 

 
- 

12,985,750 
400,000 

 
บริโภคเอง 
จำหน่าย 
จำหน่าย 

3) ทำสวน ได้แก ่
- เงาะ 
- เสาวรสหวาน 
- ไม้สัก 
- ลองกอง 
-พืชผัก 

 
30 
35 
50 
12 
35 

 
320 
60 

300 
20 

150 

 
800,000 
700,000 
900,000 
4,0000 

500,000 

 
จำหน่าย 
จำหน่าย 
จำหน่าย 
จำหน่าย 
จำหน่าย 

4) เลี้ยงสัตว์ ได้แก ่
- ไก ่
- สุกร 

 
80 
25 

 
1,000 
500 

 
 

205,000 

 
ไว้บริโภคเอง 

5) รับจ้าง 230    
6) รับราชการ 25    
7) ค้าขาย 18    
8) แรงงานต่างประเทศ -    
9) ว่างงาน 20    

 
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 

หมู่บ้าน ตำบล รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
1.บ้านนาหมัน แม่จริม 100,000 
2.บ้านตอง แม่จริม 100,000 
3.บ้านตองเจริญราษฎร์ แม่จริม 80,000 
4.บ้านบอน แม่จริม 120,000 
5.บ้านฝาย แม่จริม 100,000 
6.บ้านก้อ แม่จริม 80,000 
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สังคมชุมชน  ความต้องการของชุมชน 
  1. พัฒนาแหล่งน้ำ (ห้วยมวบ) โดยการขุดลอกตะกอน ทำฝายชะลอน้ำและระบบการกระจ่ายน้ำอ่างน้ำ
ปรุงเพื่อการเกษตร 
  2. ความรู้ทางวิชาการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว์ 
  3. พัฒนาอาชีพให้มีอาชีพที่หลากหลาย 
  4. พืชทดแทน (ข้าวโพด) ที่ราคาดีและมีตลาดรองรับที่แน่นอน 
  5. ลดใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 

ปัญหาของชุมชน 
 1. แหล่งน้ำสำหรับการเกษตรไม่พอเพียงในฤดูแล้ง 
 2. มีการพังทลายของหน้าดิน และดินเสื่อม 
 3. ไม่มีอาชีพหลากหลาย 
 4. ราษฎรย้ายถิ่นฐานไปรับจ้างในเมือง 
 5. มีการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรค่อนข้างสูง 
 6. ต้นทุนในการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวสูง 
 7. หนี้สินในครัวเรือนสูง 
 8. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 

 
โครงสร้างพื้นฐาน 

เส้นทางคมนาคม  การคมนาคม เป็นถนนลาดยางเข้าถึงทั้ง 3 หมู่บ้าน ถนนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นถนน
คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ขนาดความกว้าง 4 เมตรโดยมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอเมืองน่าน 42 กิโลเมตร และห่างจากตัว
อำเภอสันติสุข 20 กิโลเมตร สามารถใช้เดินทางได้สะดวก
ตลอดปี ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงแม่จริม ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง 25 
นาที (ระยะทาง 382 กิโลเมตร)   

 
 

ถนน  สภาพถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็น
ถนนลาดยาง ขนาด 2 ช่องทาง ส่วนถนนในหมู่บ้านเป็นถนน
คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
 

ไฟฟ้า  ไฟฟ้า ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ น้ำประปา มีระบบประปาภูเขา 6 แห่ง บ่อบาดาล 3 แห่ง และ
ประปาผิวดิน 1 แห่ง 
 

โทรศัพท์  ภายในหมู่บ้านมีสัญญานโทรศัพท์มือถือใช้ได้ทุกเครือข่าย ประชาชนมี
โทรศัพท์มือถือใช้กันทุกคน 
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ประชากร ในพ้ืนที่ดำเนินงานของโครงการฯ แม่จริม 
หมู่บ้าน  ตำบล ชนเผ่า ครัวเรือน ประชากรรวม 

1.บ้านนาหมัน แม่จริม พ้ืนเมือง  103 450 
2.บ้านตอง แม่จริม พ้ืนเมือง 116 438 
3.บ้านตองเจริญราษฎร์ แม่จริม พ้ืนเมือง 106 427 
4.บ้านบอน แม่จริม พ้ืนเมือง 112 450 
5.บ้านฝาย แม่จริม พ้ืนเมือง 91 333 
6.บ้านก้อ แม่จริม พ้ืนเมือง 59 227 

รวม   2,325  
การศึกษา  มีโรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงรียนบ้านตอง มีบุคลากร 17 คน นักเรียน 117 คน และ 

โรงเรียนบ้านก้อ มีบุคลากร 19 คน นักเรียน 156 คน (หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2555)  มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาหมัน ศูนย์เด็กเล็ก
บ้านตอง และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านฝาย   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสาธารณสุข  มีสถานีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านตอง และสถานี
อนามัยบ้านก้อ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล 2 แห่ง 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  บ้านนาหมันประชาชนใช้พ้ืนที่ทำการเกษตร ประมาณ 3,300 ไร่ ในการปลูก
ข้าวโพด  ข้าวนาดำ และข้าวไร่ และพืชอ่ืนๆ เช่น หม่อน , 
ยางพารา และสัก เป็นต้น   
บ้านตองประชาชนใช้พ้ืนที่ทำการเกษตร ประมาณ 3,000ไร่ ใน
การปลูกข้าวนาดำ , ข้าวโพด , ถั่วเหลือง , ถั่วลิสง และไม้ผล เช่น 
ลำไย ลิ้นจี่ เป็นต้น 
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บ้านตองเจริญราษฎร์ประชาชนใช้พ้ืนที่ทำการเกษตร ประมาณ 2,800ไร่ ในการปลูกข้าวโพด , ข้าวไร่ , พืชผักสวนครัว  
เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว และกระบือ และหัตถกรรม 
 

การถือครองท่ีดิน  พ้ืนที่ทำกินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ส่วน
พ้ืนที่ สปก. มีอยู่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ 
 

แหล่งเงินทุน 
1) กองทุนหมู่บ้าน 

   2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
   3) สหกรณ์เพ่ือการเกษตรแม่จริม จำกัด 

4) ธนาคารออมสิน 
 

การรวมกลุ่มของเกษตรกรบ้านตองมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆได้แก่ 
- กลุ่มอาชีพ จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มเลี้ยงวัว กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มทำนมถั่ว

เหลือง กลุ่มทำแหนม กลุ่มทอผ้า และกลุ่มเทียนไข 
- กลุ่มสังคม จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม  กขค

จและกลุ่มแม่บ้าน 
- กลุ่มอาสาสมัคร จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ อปพร. อสม.   และกลุ่มพลังแผ่นดิน  
- กลุ่มเยาวชน จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเยาวชนบ้านตอง 

 
ผลผลิตทางการเกษตร  การปลูกข้าวโพด, ข้าวนาดำ, ข้าวไร่, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, พืชผักสวนครัว  และ

ไม้ผล เช่น ลำไย, ลิ้นจี่ โดยมกีารเลี้ยงสัตว์เป็น
อาชีพเสริม 
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