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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม 
ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

 
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน 
 บ้านน้ำเคิม เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ และมีพืชพันธ์ธัญยาหารอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีลำห้วยน้ำเคิมไหลผ่าน
ในราบหุบเขา ต่อมาได้มีนายมัง  ขันจ๋อย ชาวบ้านห้วยเลิศ ตำบลนางพญา อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำชาวบ้าน
เข้ามาอยู่ประมาณสิบกว่าหลังคา
เรือนมาตั้งหมู่บ้านที่ข้างลำน้ำเคิม 
ต่อมาก็มีประชากรมากข้ึน 
 หมู่บ้านน้ำเคิม เดิมเป็น
หมู่บ้านเล็กๆ มีประชากรไม่มาก 
แ ต่ มี ค ว าม อุ ด ม ส ม บู รณ์ ท า ง
ธรรมชาติ   และมีนายมั ง   ขัน
จ๋อย   ราษฎรบ้ านห้ วย เลิ ศ  ต .
น า ง พ ญ า  อ .ท่ า ป ล า  จ .
อุตรดิตถ์  ได้ชักชวนราษฎรใน
หมู่ บ้ าน  ป ระมาณ สิ บห ลั งค า
เรือน  ภายหลังมีประชากรเพ่ิม
มากขึ้น  ทางราชการจึงตั้ งเป็น
หมู่บ้าน โดยใช้ชื่อของลำห้วยที่
ไหลผ่านหมู่บ้าน คือ ห้วยน้ำเคิม 
เป็นชื่อหมู่บ้าน  ตั้งเมื่อ พ.ศ.2476 แล้วชาวบ้านก็เลยยกให้นายมัง ขันจ๋อย เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก บ้านน้ำเคิมอยู่ห่าง
จากอำเภอนาหมื่นประมาณ 41 กิโลเมตร บ้านน้ำเคิมมีวัดบ้านน้ำเคิม มีโรงเรียน ปัจจุบันบ้านน้ำเคิมมีประชากร 54 
ครัวเรือน มีประชากร 237 คน ประชากรนำถือศาสนาพุทธ ประอาชีพทางการเกษตร   
 
ความเป็นมาของโครงการ 

ตามที่หมู่บ้านน้ำเคิมและองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านได้มีหนังสือที่   นน 
1017/3188 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีความประสงค์ขอรับสนับสนุน จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนที่
โครงการหลวงในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร บ้านน้ำเคิม ตามการเรียกร้องขอมาจากประชาชนใน
หมู่บ้าน ผ่านทางนายอำเภอนาหมื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านยังมีความยากจน และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ซึ่งมีรายได้น้อย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายผลกันต่อไปเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีความยั่งยืนบนวิถีชีวิตพอเพียง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงจึงเข้าสำรวจพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิโครงการหลวง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เพ่ือทำการวิเคราะห์พ้ืนที่สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในเบื้องต้น และได้
ก่อตั้งโครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเคิมขึ้นในปี 2553 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕๕๙ เปลี่ยนชื่อ
โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเคิมเป็น โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม  
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พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้ง 
ขนาดที่ตั้ง  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม มีพ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน 7 หมู่บ้าน คือในเขต

ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีประชากร จำนวน 623 ครัวเรือน  2,404 คน โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 
ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านระดับความสูงระหว่าง ๒๗๔ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พิกัดที่ X 
65288๕๙.00 Y 2002176.00 พ้ืนที่สำนักงาน 2.17 ไร่  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิมอยู่ห่าง
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 56 นาที อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน 
ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 23 นาที อยู่ห่างจากอำเภอนาหมื่น ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 52 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลูกรัง คอนกรีตและถนนลาดยางของพ้ืนที่ทั้งหมดมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านต้นหนุน ตำบลบ้านเวียง อำเภอนาน้อย จังหวัดแพร่ 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้านน้ำลีใต้  หมู่ 8 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 หมู่บ้านน้ำเคิม มีสภาพเป็นหุบเขากว้าง มีความลาดชันปานกลาง จุดสูงสุดประมาณ 1 ,171 เมตร จุด

ต่ำสุดประมาณ 235 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ที่ตั้งบ้านมีความสูงเฉลี่ยเพียง 264 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 58 
ตารางกิโลเมตร (36,229.70 ไร่) ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 3 ลุ่มน้ำย่อย
ห้วยน้ำเคิม มีลำห้วยกุม ห้วยปลาดุกและห้วยน้ำเคิม
เป็นทางหลัก ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี มีระดับความสูง
ระหว่าง  148-487 เมตรจากระดับน้ำทะเลปาน 
ระดับความลาด  ส่วนใหญ่มีความลาดชันในช่วงร้อยละ 
35-50 เป็นพื้นที่สูงชัน รองลงมาคือ มีความชันร้อยละ 
50-75 ซึ่งเป็นพื้นที่สูงชันมาก และพื้นที่ความชันระดับ
อ่ืนๆ  

 
 
 
กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน 
กลุ่มบ้าน  หมู่ที ่ ตำบล ความสูงของพ้ืนที่ 

(เมตร) 
บริบทของพ้ืนที่ ครัวเรือน ประชากร  

(คน) 
ชนเผ่า 

น้ำเคิม 7 ปิงหลวง 265 พืชไร่ พืชสวน 59 250 ไทยพ้ืนราบ 
น้ำแพะ 6 ปิงหลวง 260 พืชไร่ พืชสวน 94 389 ไทยพ้ืนราบ 
ต้นต้อง 5 ปิงหลวง 230 พืชไร่ พืชสวน 110 487 ไทยพ้ืนราบ 
น้ำลีใต ้ 8 ปิงหลวง 235 พืชไร่ พืชสวน 75 254 ไทยพ้ืนราบ 
ปิงหลวง 2 ปิงหลวง 235 พืชไร่ พืชสวน 112 484 ไทยพ้ืนราบ 
น้ำทา 9 ปิงหลวง 230 พืชไร่ พืชสวน 40 148 ไทยพ้ืนราบ 
ปิงใน 3 ปิงหลวง 230 พืชไร่ พืชสวน 133 392 ไทยพ้ืนราบ 

รวม     623 2,404  
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      ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม 

 
พ้ืนที่โครงการฯ  พ้ืนที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับพัฒนา 

น้ำเคิม 1. น้ำเคิม 7 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน B 

น้ำเคิม 2. น้ำแพะ 6 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน B 

น้ำเคิม 3. ต้นต้อง 5 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน C 

น้ำเคิม 4. น้ำลีใต้ 61 8 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน C 

น้ำเคิม 5. ปิงหลวง 61 2 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน C 

น้ำเคิม 6.น้ำทา 62 9 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน C 

  พ้ืนที่ t&v       

  ไม่ม ี       

 
สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 

สภาพพื้นที่  มีสภาพเป็นหุบเขากว้าง มีความลาดชันปานกลาง จุดสูงสุดประมาณ 1 ,171 เมตร จุดต่ำสุด
ประมาณ 235 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ที่ตั้งบ้านมีความสูงเฉลี่ยเพียง 264 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 58 ตาราง
กิโลเมตร (36 ,229.70 ไร่) ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 3 พ้ืนที่ของหมู่บ้าน จำนวน 
90,000 ไร่ แยกตามระดับความสูง มีระดับความสูงระหว่าง 200-1200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่มีระดับความสูง ระหว่าง 500-600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.80 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 

สภาพภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศ อยู่ในเขตภูมิอากาศประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ซึ่งมีอากาศแห้งแล้ง 
และเปียกชื้น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดเอาความชุ่มชื้นและเมฆฝนเข้ามาทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ 
แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดังนี้ 

- ฤดูฝน ระหว่างพฤษภาคม-ตุลาคม มีฝนตกชุก 
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ ใน

เดือนธันวาคม-มกราคม จะมีอากาศหนาว 
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน อุณหภูมิโดย

เฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส  
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แหล่งน้ำ  น้ำเพ่ือการเกษตรได้จาก ห้วยน้ำเคิมบก ห้วยกุม ห้วยปลาดุกและ ห้วยน้ำเคิมเป็นทางหลัก ซึ่งมีน้ำไหล
ตลอด ส่วนน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค ได้จากห้วยแง ห้วยปลาดุก และห้วยลาด ปัญหาสำคัญคือพ้ืนที่ส่วนใหญ่ขาดน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะบ้านน้ำเคิม ซึ่งเป็นกลุ่ม
บ้านหลัก มีการขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและอุปโภค
บริโภคในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี  ทั้ งนี้การ
ดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค โดยกรมชลประทานได้สร้างฝายพร้อมระบบส่ง
น้ำ ถังเก็บน้ำจำนวน 1 จุดบริเวณห้วยลาด และกรมทรัพยากร
น้ำ ภาค 9 พิษณุโลก สร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ำ ถังเก็บน้ำ
จำนวน 1 จุดบริเวณห้วยแง และได้จัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตรที่บ้านน้ำเคิม จำนวน 2 แห่ง บ้านน้ำแพะ 
จำนวน 2 แห่ง บ้านต้นต้อง จำนวน 1 แห่ง และบ้านน้ำลีใต้
จำนวน 1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 

สภาพเศรษฐกิจ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก โดยการปลูกพืช ได้แก่ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ยางพารา ข้าวไร่และข้าวนา โดยอาศัยน้ำฝน ทั้งนี้การทำการเกษตรส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่เดิมในการปลูกพืชทำให้เกิด
ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมเนื่องจากการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และการใช้สารเคมีในปริมาณมาก ทำให้ต้นทุนการผลิต
สูงเกษตรกรมีปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีหนี้สิน เกิดปัญหาด้านสุขภาพจากการสะสมของสารเคมีใน
ร่างกาย สำหรับทางเลือกในการปลูกพืชอ่ืนๆ มีการปลูกไม้ผลยืนต้น ได้แก่เงาะ ทุเรียน ลองกอง มะม่วงหิมมะพานต์ที่เป็นพืช
เดิมของพ้ืนที่ ส่วนการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่ และสุกร เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้จากข้อมูล จปฐ. ปีพ.ศ. 2560 
ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 261,225.2 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี (กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.(2560).ข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐาน จปฐ./ปี2560.สืบค้นจาก http://ebmn.cdd.go.th/#/jpt/report) 
ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรโดยการส่งเสริมอาชีพ
ทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำหน่ายผ่านตลาดโครงการหลวง ตลาดไท-สี่มุมเมืองและตลาดชุมชน เพ่ือสร้าง
รายได้แก่เกษตรกร ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการปลูกพืชผักในและนอกโรงเรือนที่ใช้พ้ืนที่น้อยแต่ให้ผลตอบแทนสูง ได้แก่ การปลูกพริกหวาน มะเขือ
เทศเชอรี่ แตงกวาญี่ปุ่น  

(2) ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ได้แก่ อาโวกาโด้ เงาะ ลองกอง 
ทุเรียน ทดแทนการปลูกพืชไร่  

(3) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์, ประมง ได้แก่ สุกร ไก่ ปลา เพื่อสร้างรายได้เสริมและเพ่ือบริโภค  
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(4) ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ งานจักสาน ไม้กวาดดอกหญ้า 
หมู่บ้าน ตำบล รายได้ต่อครัวเรือน 

1. น้ำเคิม ปิงหลวง 258,354.34 
2. น้ำแพะ ปิงหลวง 197,746.81 
3. ต้นต้อง ปิงหลวง 363,458.33 
4. น้ำลีใต ้ ปิงหลวง 320,859.59 
5. ปิงหลวง ปิงหลวง 238,840.76 
6. น้ำทา ปิงหลวง 162,975.00 
7. ปิงใน ปิงหลวง 286,341.82 

รวม 261,225.2357 
 

สังคมชุมชน  สภาพสังคมและชุมชน  กลุ่มบ้านในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ทั้ง 7 
กลุ่มบ้าน มีประชากรจำนวน 623 ครัวเรือน จำนวน 2,404 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยพ้ืนราบ.มีอายุระหว่าง 1-95 ปี 
ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ได้พัฒนางานด้านสังคมและชุมชน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
โดยการสนับสนุนการทำแผนชุมชน และการขับเคลื่อนการ นำไปใช้ประโยชน์ 4 พ้ืนที่ 4 ด้านหลัก คือส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่ม ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มปลูกผัก การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพ่ือให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้ การพัฒนาหมู่บ้าน
สะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงงานบูรณาการในพ้ืนที่ 
 

สิ่งแวดล้อม สภาพสิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ทั้ง 7 กลุ่มบ้าน หมู่บ้าน
พ้ืนที่ตั้งสำนักงานมีพ้ืนที่รวมประมาณ 36,193.75 ไร่ โดยอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำตอนใต้ทั้งหมด
อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A จำนวน 14,693.75 ไร่ และ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 จำนวน 21,537.50 ไร่จำแนกออกเป็น
พ้ืนที่อยู่อาศัย จำนวน.468.75.ไร่ พ้ืนที่ทำการเกษตร จำนวน.4,792 .ไร่ และพ้ืนที่ป่า จำนวน.30,933.ไร่ ซึ่งมีการจำแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้แก่ ข้าวโพดอาหารสัตว์ สวน
ยางพารา และไม้ผล ที่เหลือเป็นพ้ืนที่เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศเป็น
เขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน โดยมีการตกลงแบ่งพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่ป่าไว้แล้ว ไม่มีปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ปัจจุบัน
โครงการพัฒนาแบบพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ได้พัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน 
ได้แก่ ไผ่รวก ไผ่ซางหม่น ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมการฟ้ืนฟูปรับปรุงบำรุงดิน โดยการทำ
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสม โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน/หน่วยงาน  
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางคมนาคม  บ้านน้ำเคิมตั้งอยู่ห่างจากอำเภอนาหมื่น 29 กิโลเมตร โดยเป็นถนนลูกรังความชัน

ค่อนข้างมาก ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ทำให้การเดินทางในฤดูฝนค่อนข้างลำบาก ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง
ระยะทาง 2 กิโลเมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง 50 นาที่ (ระยะทาง 289 
กิโลเมตร) 
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ถนน  ด้านการคมนาคมขนส่ง ถนนสายหลักคือ ถนนสายปิงหลวง-นาหมื่น-เวียงสา เป็นถนนลาดยาง และ
ถนนสายปิงหลวง-แพร่ เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง ถนน
เข้าหมู่บ้าน 2 กลุ่มบ้านมีเส้นทางเป็นถนนลูกรังและถนน
คอนกรีตบางจุดการเดินทางลำบากในฤดูฝน  

ไฟฟ้า  ภายในหมู่บ้านพ้ืนี้ดำเนินงาน
ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม มี
ไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

โทรศัพท์   ด้านการสื่อสารมีสัญญาณ
โทรศัพทท์ุกชุมชน 

 
ประชากร  ในพ้ืนที่การดำเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม 

กลุ่มบ้าน  หมู่ที่ ตำบล ชนเผ่า ครัวเรือน ประชากร  (คน) 
น้ำเคิม 7 ปิงหลวง ไทยพ้ืนราบ 59 250 
น้ำแพะ 6 ปิงหลวง ไทยพ้ืนราบ 94 389 
ต้นต้อง 5 ปิงหลวง ไทยพ้ืนราบ 110 487 
น้ำลีใต ้ 8 ปิงหลวง ไทยพ้ืนราบ 75 254 
ปิงหลวง 2 ปิงหลวง ไทยพ้ืนราบ 112 484 
น้ำทา 9 ปิงหลวง ไทยพ้ืนราบ 40 148 
ปิงใน 3 ปิงหลวง ไทยพ้ืนราบ 133 392 

รวม 623 2,404 
 
 
 

การศึกษา  โรงเรียนบ้านน้ำเคิมมีครูจำนวน 3 คน ระดับการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา และมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคิมมีครูจำนวน 1 คน มีวัด 1 แห่ง ชื่อวัดน้ำเคิม มี พระ 1 รุป สามเณร 4 รูป 
  จากการสำรวจข้อมูลของหมู่บ้านพบว่า ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 
จำนวน79 คน รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 
69 คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 5 คน ระดับอนุปริญญาจำนวน 3 คน 
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การสาธารณสุข  ไม่มีสถานีอนามัย แต่มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านน้ำเคิมมีอาสาสมัครประจำ
หมู่บ้าน(อสม.)  จำนวน 5 คน 
 
 
 
 
 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ส่วน
ใหญ่ทำนาดำ คิดเป็นพ้ืนที่ ร้อยละ 76.70 ของพ้ืนที่ทั้งหมดรองลงมาคือพ้ืนที่สวนสัก และพ้ืนที่อ่ืนๆ รองลงมาดังตาราง 

 
ลักษณะพื้นที่ใช้ท่ีดิน พื้นที่ 

ร้อยละ 
 ไร ่ ตารางกิโลเมตร 

ตัวเมืองและย่านการค้า 468.75 0.75 1.3 
หมู่บ้าน 2,550.00 4.08 7.04 
พืชไร่ผสม 27,787.50 44.46 76.7 
สวนสัก 4,506.25 7.21 12.44 
นาดำ 162.50 0.26 0.45 
ป่าเบญจพรรณ 250.00 0.4 0.69 
ป่าดิบเขา 56.25 0.09 0.16 
อ่ืนๆ 443.75 0.71 1.23 

รวม 36,231.25 57.97 100.00 
การถือครองที่ดิน  การถือครองที่ดินของประชากรจะได้รับเอกสารสิทธิ์จะมีการถือครองโดยมีโฉนด, 

นส 3 ก และสปก.4-01 
 
แหล่งเงินทุน  กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กองทุน กข.คจ. และธนาคารเพื่อการเกษตร 
 

การรวมกลุ่มเกษตารกร  ได้มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มปลูกผัก การจัดตั้งกลุ่ม
และกองทุนเพ่ือให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้ 
 
ผลผลิตทางการเกษตร  พืชผักในโรงเรือน นอกโรงเรือน อาโวคาโด เงาะ ลองกอง สุกร ไก่ ปลา 
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ผู้ปฏิบัติงาน 
  นายชวลิต  สุทธเขตธ์  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำน่าน 
  นางสาวเพียงออ  ศรีเพชร  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

     กลุ่มลุ่มน้ำน่าน 
นายน้อม  เมหลิ่ง   เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


