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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง 
ตำบลผาทอง อำเภอทา่วังผา จังหวัดน่าน 

ความเป็นมาของโครงการ 
 คณะกรรมการหมู่บ้านน้ำแป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้มีหนังสือที่ พิเศษ/2551 ถึง
ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือขอเข้าร่วมเป็นพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เนื่องจากมีปัญหาประชาชนหันมา
ปลูกพ้ืนล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ้นเพราะราคาเป็นเหตุจงใจ ขายได้ราคาดีกว่าพืชอ่ืนซึ่งเกษตรกรไม่มี
อาชีพอ่ืนที่มีรายได้แน่นอนและยั่งยืน การเพิ่มพ้ืนที่ในการทำการเกษตรทำให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการเผาไร่ ใช้
ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกันอย่างแพร่หลาย 
และมี แนวโน้ ม เพ่ิ มขึ้ น เรื่อย  ๆ เพ่ื อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอ
รับเข้าร่วมโครงการขยายผลโครงการ
หลวง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมี
อาชีพมั่งคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง
เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์  รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอัน
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 ชาวบ้านน้ำแป่ง เป็นชาวไทย
ภูเขาเผ่าเมี่ยน เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้าน
ผาหลุก หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภท่า
วังผา จังหวัดน่ าน แต่ เนื่องจากที่ ตั้ ง
หมู่บ้ านเดิมอยู่ห่ างไกล การเดินทาง
ค่อนข้างลำบาก เมื่อปี 2510 จึงได้อพยพย้ายถิ่นลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านน้ำแป่ง จึงได้มอบหมายให้ทางสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูงเข้ามาดำเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 เป็นต้นมา 
ขอบเขตพ้ืนที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน ในเขต 2 ตำบล 
คือผาทอง และผาตอ ของอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้แก่บ้านน้ำแป่ง หมู่7 บ้านวังผาง หมู่2 บ้านแหน1 หมู่1 บ้าน
แหน3 หม่8  บ้านแหน2 หมู่3 บ้านน้ำกิ หมู่5   โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  7  ตำบลผาทอง  พิกัดที่ WGS84 UTM 
Zone 47Q E 678516  N 2123117  มีความสูงของพ้ืนที่ระหว่าง  350 – 600  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปาน
กลาง  ประชากร 3 เผ่า คือ พื้นเมือง เมี่ยน  และขมุ ประชากรจำนวน 794 ครัวเรือน จำนวน 3,245 คน   
 
พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้ง  
 ขนาดและที่ตั้ง 

การพิจารณาพ้ืนที่ใช้ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเป็น
เกณฑ์ ในการวิ เคราะห์ พ้ืนที่ โดย พ้ืนที่ ลุ่ มย่อยที่
ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้าน บ้านน้ำแป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลผา
ทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน คือลุ่มน้ำแป่ง มีพ้ืนที่ 
43.21 กิโลเมตร หรือประมาณ 27,007.58 ไร่   
ระดับความสูง ๕๓๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปาน
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กลาง พิกัด  X 678516.00 Y 2123117.00  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านวังผาง บ้านน้ำลักใต้ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านห้วยม่วง ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านวังผาง บ้านแหนสาม ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านดอยติ้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอปง จังหวัดพะเยา  
บ้านน้ำแป่งอยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแกประมาณ 39.10 

กิโลเมตร 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ร้อยละ 80 เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและร้อยละ 20 เป็นที่
ราบเชิงเขา มีพ้ืนที่ป่าดิบชื้น (ป่าต้นน้ำ) ประมาณร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ มีความสูง 400-600 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยน้ำแป่ง ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาของลำน้ำยาว   
o ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าน้ำยาว, ป่าน้ำสวด 
o ชั้นลุ่มน้ำ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน 

กลุ่มบ้าน   
ตำบล 

ความสูงของพ้ืนที่ 
(เมตร) 

บริบทของ
พ้ืนที่ 

ครัวเรือน ประชากร
(คน) 

ชนเผ่า 

บ้านน้ำแป่ง ม.7 ผาทอง 400 – 600 ข้าวไร ่ 65 409 เมี่ยน 
บ้านวังผาง ม.2 ผาทอง 230 – 400 ข้าวนา 150 274 ขมุ เมี่ยน 
บ้านแหน 3 ม.8 ผาทอง 230 – 400 ข้าวนา 95 375 พื้นเมือง 
บ้านแหน 1 ม.1 ผาทอง 230 – 400 ข้าวนา 150 608 พื้นเมือง 
บ้านแหน 2 ม. 3 ผาตอ 230 – 400 ข้าวนา 195 721 พื้นเมือง 
บ้านน้ำกิ หมู่ 5 ผาทอง 400 - 700 ข้าวไร ่ 139 858 เมี่ยน 

รวม 2 350 - 600  794 3,245  
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      ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง 

 
พ้ืนที่โครงการฯ  พ้ืนที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับพัฒนา 

น้ำแป่ง 1. บ้านน้ำแป่ง 7 ผาทอง ท่าวังไผ ่ น่าน B 

น้ำแป่ง 2. บ้านวังผาง 2 ผาทอง ท่าวังไผ ่ น่าน B 

น้ำแป่ง 3. บ้านแหน 3 ม.8 8 ผาทอง ท่าวังไผ ่ น่าน C 

น้ำแป่ง 4. บ้านแหน 1 ม.1 1 ผาทอง ท่าวังไผ ่ น่าน C 

น้ำแป่ง 5. บ้านแหน 2 ม.3 (62) 3 ผาทอง ท่าวังไผ ่ น่าน C 

น้ำแป่ง 6. บ้านน้ำกิ ม.5 (62) 5 ผาทอง ท่าวังไผ ่ น่าน C 

  พ้ืนที่ t&v      

  ไม่ม ี      

 
สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 

สภาพพื้นที่  กลุ่มดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ำแป่งแบ่งเป็นกลุ่มดินในชุดที่ 62 ดินนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีความลาด
ชันมากกว่า 35% ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวนี้มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพ้ืนโผล่กระจัดกระจาย 
ลักษณะทางธรณีวิทยา พ้ืนที่ลุ่มน้ำแป่ง เป็นหินแปรในยุค Carboniferous ได้แก่หินประเภท Sandstone, shale, and 
chert และหินยุค Triassic ได้แก่หินประเภท shale and sandstone limestone และconglomerate อุณหภูมิเฉลี่ย 
25.9 องศาเซลเซียส 
 

ลักษณะภูมิกาศ  สภาพภูมิอากาศ conglomerate อุณหภูมิเฉลี่ย 25.9 องศาเซลเซียส โดยฤดูร้อนมีอุณหภูมิ
สูงสุดในเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคมและกุมภาพันธุ์ เฉลี่ย 
10 องศาเซลเซียส ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,100 มิลลิเมตรต่อปี 
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แหล่งน้ำ  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง มีน้ำแป่งเป็นน้ำสายหลัก มีทิศทางการไหล
จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกไหลผ่านบ้านน้ำแป่ง แล้วไหลวกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนไหลไปราว
กับน้ำกิ ซึ่งมีลำห้วย ลำน้ำสาขาได้แก่ น้ำแป่งน้อย ห้วยดู่ และห้วยไคร้ มีต้นกำเนิดจากดอยผาจ้อง ดอยกวาด ทางทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่ สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการจัดทำแหล่งน้ำไว้ เพ่ือการอุปโภคบริโภค จากกรมชลประทาน สร้างถังเก็บ
พร้อมระบบส่งน้ำจำนวน 5 จุด 270 ลบ.ม. และได้จัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กเพ่ือการเกษตรจำนวน 6 จุด ณ บ้านน้ำแป่ง 
จำนวน 5 จุด  บ้านวังผาง  จำนวน 1 จุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 

สภาพเศรษฐกิจ  ประชาชน ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และร้อยละ 10 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ คือ 
รับจ้าง งานหัตถกรรม ค้าขาย รับราชการ และหาของป่า ทั้งนี้การเพาะปลูกเป็นแบบทำไร่หมุนเวียน โดยปลูกพืชหลัก คือ 
ข้าวไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มีการใช้สารกำจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมีจำนวนมาก โดยมีพ่อค้าคนกลางนำเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา
กำจัดวัชพืชมาจำหน่ายหรือลงทุนให้ก่อน และหักเงินคืนเมื่อรับซื้อผลผลิต มีการปลูกไม้ยืนต้นบางเล็กน้อย เช่นลำไยและ
ลิ้นจี่ มีบางรายปลูกต้นมะแข่นตามหัวไร่ปลายนา เลี้ยง วัวพันธุ์พ้ืนเมืองบางคนก็รับจ้างเลี้ยงและบางคนเลี้ยงของตนเอง มี
การเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูพันธุ์พ้ืนเมืองทุกหลังคาเรือน เพื่อบริโภคในครอบครัว และทำพิธีกรรมต่างๆ เมื่อมีเวลาว่างจะรับจ้าง
ปักผ้า ตีเหล็ก ทำไม้กวาดดอกหญ้า  
ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพ้ืนที่สูงน้ำแป่งได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพ่ือ
สร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูก พืชผักในและนอกโรงเรือนเพ่ือจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาด
ข้อตกลง สนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตพืชไร่ (ข้าวไร่ และถั่ว) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพ้ืนที่ ได้แก่ 
มะม่วง เงาะ อาโวกาโด เสาวรสหวาน ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง หมู ไก่ ปลา และกบ 
เพ่ือสร้างรายได้เสริม และเพ่ือการบริโภค 
 ข้อมูลรายได้  
  รายได้หลักจากการเกษตร  
  รายได้จากอาชีพรับจ้างและค้าขาย  
  รายได้หลักสูงสุด 85,500 บาท รายได้จากอาชีพอ่ืนสูงสุด 55,000 บาท  
  รายได้หลักต่ำสุด 1,500 บาท รายได้จากอาชีพอ่ืนต่ำสุด 3,000 บาท  
  รายได้จากอาชีพอ่ืนเฉลี่ยต่อปี 28,500 บาท  
  รายได้จากอาชีพอ่ืนเฉลี่ยต่อปี 26,500 บาท 
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หมู่บ้าน ตำบล รายได้ต่อครัวเรือน 
บ้านน้ำแป่ง ม.7 ตำบลผาทอง 115,500 
บ้านวังผาง ม.2 ตำบลผาทอง 112,000 
บ้านแหน 3 ม.8 ตำบลผาทอง 153,000 
บ้านแหน 1 ม.1 ตำบลผาทอง 125,000 
บ้านแหน 2 ม. 3 ตำบลผาตอ 167,000 
บ้านน้ำกิ หมู่ 5 ตำบลผาทอง 114,600 

รวม 2  

 
 
 

สังคมชุมชน  เกษตรกรบ้านน้ำแป่ง มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ เกิดการแข่งขันทางด้านวัตถุนิยม มีหนี้สินมากทั้ง
ในระบบและนอกระบบ ซึ่งเกิดจากการลงทุนด้านการเกษตรสูงแต่ได้รับผลตอบ แทนต่ำ  รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาบุตร หลาน ส่งผลให้การศึกษาของประชากรในชุมชนโดยเฉลี่ยมีการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในภาคบังคับ  
ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนบางอย่างขาดการสืบทอด เช่น วันกรรมต่างๆ  รวมถึงประชากรบางส่วนออกไปรับจ้าง
ต่างจังหวัด (รับเอาวัตถุนิยมใหม่ๆเข้าไปในชุมชนทำให้คนในชุมชนเกิดการแข่งขันเรื่องวัตถุนิยม) 

ชุมชนมีความต้องการในการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความภูมิใจในการเป็นชนเผ่าของตนเอง สืบสาน
วัฒนธรรมจารีตประเพณีและอนุรักษ์ถ่ายทอดกิจกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าเย้า (เมี่ยน) ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพของ
ตนเองโดยการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพ่ือความยั่งยืนภายในชุมชน   
 

สภาพสิ่งแวดล้อม  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่พ้ืนที่แปลงที่ 1 บ้านน้ำแป่ง มีเนื้อที่รวม 26,796 ไร่  มีพ้ืนที่
เขตป่าไม้มีเนื้อที่ 25,981ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.69 ของพ้ืนที่โครงการฯ พ้ืนที่นอกเขตป่าไม้มีเนื้อที่ 3,692 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 12.17 ของพ้ืนที่โครงการฯ พ้ืนที่ทำการเกษตรอยู่ในชั้นลุ่มน้ำ 1,2 มีเนื้อที่ 2,144 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.07 
ของพ้ืนที่โครงการฯ พ้ืนที่ทำการเกษตรอยู่ในชั้นลุ่มน้ำ 3,4,5 มีเนื้อที่ 3,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.10 ของพ้ืนที่
โครงการฯ เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที ่545 ไร่ หรือร้อยละ 1.80 ของพ้ืนที่โครงการฯ  
(ที่มา ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2 สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เมษายน 2551) 
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เส้นทางคมนาคม  ถนนเส้นทางหลักในเขตหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง 8.45 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 3.5 

กิโลเมตร สามารถใช้การได้ดีในช่วงฤดูแล้ง ระยะทางห่างจากอำเภอ 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 16 กิโลเมตร ลูกรัง 
4 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ใช้เวลาในการเดินทาง 5
ชั่วโมง 53 นาที่ (ระยะทาง 403 กิโลเมตร) 
 

ถนน  - ถนนเส้นทางหลักในเขตหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง 8.45 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 3.5 กิโลเมตร 
สามารถใช้การได้ดีในช่วงฤดูแล้ง ระยะทางห่างจากอำเภอ 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 16 กิโลเมตร ลูกรัง 4 
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 60 นาที  

ไฟฟ้า  ภายในหมู่บ้านมีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ครบทุกครัวเรือน 
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โทรศัพท์  ด้านการสื่อสารประชาชนในหมู่บ้านมีโทรศัพท์มือถือใชกันทุกหมู่บ้าน 
 

ประชากรของพ้ืนที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
บ้าน หมู่ที่ ตำบล ชนเผ่า ครัวเรือน ประชากร (คน) 

บ้านน้ำแป่ง 7 ผาทอง เมี่ยน 65 409 
บ้านวังผาง 2 ผาทอง ขมุ เมี่ยน 150 274 
บ้านแหน 3 8 ผาทอง พ้ืนเมือง 95 375 
บ้านแหน 1 1 ผาทอง พ้ืนเมือง 150 608 
บ้านแหน 2  3 ผาตอ พ้ืนเมือง 195 721 
บ้านน้ำกิ 5 ผาทอง เมี่ยน 139 858 

รวม 794 3,245 
การศึกษา  บ้านน้ำแป่งมีสัดส่วนของผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ116 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนผู้ที่ได้

เรียนหนังสือ ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น 150 คน   รองลงมาคือมัธยมศึกษา134 คน 
ระดับชั้นประกาศนียบัตร ปวส. 5 คน ผู้ที่จบการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี  4 คน  ซึ่งการส่วนเสริมให้ประชากร
ได้รับการศึกษาและอ่านออกเขียนได้ ส่งผลดีต่อการรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
สังคมภายนอก และส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเองและชุมชน 

 
  การสาธารณสุข  มีศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณะสุข 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พ้ืนที่แปลงที่ 1 บ้านน้ำแป่ง มีเนื้อที่รวม 26,796 
ไร่  มีพ้ืนที่เขตป่าไม้มีเนื้อที่ 25,981ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.69 ของพ้ืนที่โครงการฯ พ้ืนที่นอกเขตป่าไม้มีเนื้อที่ 3,692 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.17 ของพ้ืนที่โครงการฯ พ้ืนที่ทำการเกษตรอยู่ในชั้นลุ่มน้ำ 1,2 มีเนื้อที่ 2,144 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
7.07 ของพ้ืนที่โครงการฯ พ้ืนที่ทำการเกษตรอยู่ในชั้นลุ่มน้ำ 3,4,5 มีเนื้อที่ 3,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.10 ของพ้ืนที่
โครงการฯ เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที ่545 ไร่ หรือร้อยละ 1.80 ของพ้ืนที่โครงการฯ 
 

การถือครองที่ดิน  พ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชุมชนมีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 30 ไร่ 
โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน 
 

แหล่งเงินทุน  ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบแผนงาน / โครงการของหน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ด้านปัจจัยการผลิตหรือเงินกองทุน โดยการบริหารของชุมชนจัดการให้เกิดประโยชน์ สมาชิกมีโอกาส
ใช้เงินกองทุนอย่างทั่วถึง ในปัจจุบันมีกองทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กองทุนสหกรณ์ 
กองทุน กขคจ. และกองทุนสงเคราะห์ราษฎร 
 

การรวมกลุ่มเกษตรกร - ผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพ ได้แก่กลุ่มผ้าปัก มีสมาชิก 25 คน มีทุน 12,000 
บาทประธานชื่อนางสุดา ตระกลูพิทักษ์กิจ 
 - กองทุนในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีเงินทุน 1,050,000 บาทมีสมาชิก 85 คน ประธานชื่อ นายบุญเลิศ ตระกลู
พิทักษ์กิจ ผู้ใหญ่บ้านน้ำแป่ง 
 - สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงน้ำแป่ง จำกัด สมาชิก 45 ราย ประธานชื่อ นายชูศักดิ์  ตระกูลวัฒน
คีรี ปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้น 58,000 บาท เงินลงทุน 600,000 บาท จัดหาวัสดุการเกษตรจำหน่าย 
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ผลผลิตทางการเกษตร  ผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ ข้าว, ข้าวไร่, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ลิ้นจี่ ถั่ว มะนาว 
อาโวคาโด เสาวรส มะม่วง  
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นายปิติภัทร  อมรไพร  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


