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ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน 

 
          โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านน้ํารีพัฒนา ตําบลขุนน่าน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ก่อกําเนิดขึ้นมาสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าไม้ภูพยัคฆ์ ตําบลขุนน่าน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน และทรงพบว่าป่าไม้ถูกแผ้วถาง ทําให้ป่าเสื่อมโทรม และมีแนวโน้มว่าจะมีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ราษฎรมีความต้องการจับจองพืน้ที่ทํากิน และเปล่ียนที่ทํากินในลักษณะการทําไร่หมุนเวียน เมื่อที่ดินผืนเดิมเสื่อม
คุณภาพ ก็ทําการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ดินใหม่เนื่องจากราษฎรยังขาดการเรียนรู้การใช้ท่ีดินให้ถูกหลักวิชาการเกษตร 
จึงจําเป็นจะต้องมีการจัดต้ังสถานพีัฒนาการเกษตรที่สูงโดยนําพื้นที่ท่ีถูกบุกรุกแผ้วถางแล้วมาจัดทําการอนุรักษ์ดิน
และน้ําเพื่อปลูกพืชเมืองหนาวที่สําคัญให้เหมาะสม และจัดต้ังเป็นธนาคารอาหารให้ราษฎรบ้านน้ํารีพัฒนา หมู่ท่ี ๑๒ 
ตําบลขุนน่าน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการต่อไป  
           ในการนี้ทรงรับพ้ืนที่ไว้พัฒนา และได้พระราชทานพระราชดําริให้จัดต้ัง “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ภู
พยัคฆ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ขึ้น โดยนําพื้นที่ท่ีถูกแผ้วถางแล้วมาจัดทําเป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชเมือง
หนาว และให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชา ท้ังนี้เพื่อหยุดย้ังมิให้ราษฎรบุก
รุกแผ้วถางป่าเพิ่มขึ้น มีพื้นที่รวม ๑๐,๐๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ๙,๕๐๐ ไร่ และเพื่อพัฒนาการเกษตร 
๕๐๐ ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ ๔ ประการ 
           ๑.เพื่อสนองพระราชดําริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  
          ๒.เพื่อตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง พัฒนาให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีอาชีพการเกษตรตามหลักวิทยาการ
แผนใหม่ ทดแทนการทําไร่เลื่อนลอยอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงให้ “คนอยู่กับป่า” อย่างย่ังยืน  
          ๓.เพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขามีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่มีคุณภาพและมีป่าไม้ท่ีสมบูรณ์ตลอดไป 
          ๔.เพื่อเป็นสถานีตัวอย่างในการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นในลักษณะเดียวกัน  

          ชีวิตติดดิน..ความเปลี่ยนแปลงของนักต่อสู้ สู่วิถีชีวิตการทําเกษตร 
 
           “ผืนดินถูกพลิกฟื้น รอการงอกเงยของพืชพรรณเมืองหนาว” จากสถานีพฒันาการเกษตรที่สูง “ภูพยัคฆ์” 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงแม้พื้นที่จะมีข้อจํากัดทางด้านความลาดชัน มีการชะล้างพังทลายและดินเสื่อมโทรมแค่ไหนก็ตาม 
ก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเรากรมพัฒนาที่ดิน ในการที่จะสนองงานตามแนวพระราชดําริ ท้ังนี้เพื่อราษฎร
และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยมีสถานีพัฒนาท่ีดินน่าน สํานักงานพฒันาท่ีดินเขต ๗ 
เป็นผู้ประสานงานกับทางราชการ ชาวบ้านยังได้พูดอย่างมีความหวังด้วยว่าการพัฒนาที่ดินจะนําความรุ่งเรืองมาให้ 
           ภูพยัคฆ์ได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ ในส่วนของงานพัฒนาท่ีดินได้ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องได้มีการปลูกหญ้าแฝก ขุดขั้นบันไดดิน นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงบํารงุดิน โดยใช้พืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่ว
มะแฮะ ถั่วพุ่มดํา 
           นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ หัวหน้าสถานีพัฒนาท่ีดินน่าน กล่าวว่า การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ของสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ์นั้น พื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอ สภาพดินเสื่อม
โทรมและขาดแคลนน้ํา มีการบุกรุกแผ้วถางป่าทําไร่หมุนเวียน รวมท้ังมีปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมีจํานวนมากในกระเพาะปลูก และเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งมีฐานะยากจน สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ จึงได้พระราชทานพระราชดําริให้จัดต้ังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ขึ้น ในส่วนของสถานี



พัฒนาที่ดินน่าน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ กรมพัฒนาท่ีดิน โดยได้เข้าไปสํารวจและจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ทําแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ถือครอง ทําการอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่สูงเพื่อให้เหมาะสมกับความลาดชันของ
พื้นที่ เช่น ขุดคูรับน้ํารอบเขา ขุดขั้นบันไดดิน ปลูกพืชคลุมดินตามแนวขั้นบันไดดิน และปลูกตามแนวระดับ ได้ทํา
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ จัดทําระบบป่าเปยีก พัฒนาท่ีดิน สํารวจทําแผนท่ี วางแผนการใช้ท่ีดินให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของดิน ก่อสร้างบ่อเก็บน้ําสําหรับรองรับน้ําไว้กักเก็บเพื่อกระจายน้ําสนับสนุน
พื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ราษฎรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ํา และปุ๋ยอินทรีย์น้ํา
สูตรสารสกัดป้องกันโรคแมลงเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนาดําพืชผักและไม้ผล 
           การดําเนินงานของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ มุ่งเน้นให้ราษฎรเกิดการเรียนรู้ การ
ประกอบอาชีพการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ รวมทั้งเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลุกจิตสํานึกให้หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  
           เนื่องจากพื้นที่ภูพยัคฆ์ เป็น “ท่ีสูง” อากาศจึงค่อนข้างหนาวเย็น เหมาะสมที่จะปลูกพืชเมืองหนาว ท่ีมีค่า
สูงทางเศรษฐกิจ จึงได้มีการศึกษาวิจัย และทดลองการปลูกพืชเมืองหนาวขึ้น โดยคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม ท่ีจะ
นํามาปลูกใน “ท่ีสูง” จนสามารถพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกผักปลอดสารพิษบนดอยที่สูงแห่งนี้ 
โดยไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแม้แต่น้อย พร้อมก่อสร้างบ่อเก็บน้ํา และระบบส่งน้ําเพื่อสนับสนุน
น้ําให้แก่ราษฎรในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ จัดทําระบบกระจายน้ําเข้าสู่แปลงเพาะปลูก ซ่ึงใช้น้ําใน
ระบบท่อและสายยาง มีน้ําต้นทุนมาจากน้ําซับบนภูเขาสูงท่ีสามารถใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดปี พืชผักท่ีปลูกมี
หลากหลาย เช่น ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม ผักกาดหัว คะน้ายอด คะน้าใบ คะน้าฮ่องกง 
กะหล่ําม่วง กะหล่ําดอก กะหล่ําปลีหัวใจ บวบหอม ถั่วลันเตา ปวยเล้ง บล็อกโครี่ ดอกไม้จีน น้ําเต้า ฟักทอง ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังได้ทําการทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนาดําในแปลงนาของราษฎรอีกด้วย 
           วิธีการเพาะปลูกพืชผักก็เริ่มโดย เพาะเมล็ดผักในกระบะเพาะก่อน เม่ือมีใบจริงแล้วก็ย้ายลงถุง  
นําไปอนุบาลในเรือนเพาะชําประมาณ 15 วันก็นําไปปลูกในแปลงที่เตรียมดินไว้ดีแล้ว ปฏิบัติดูแลรักษาจนเก็บเกี่ยว
ส่งตลาด ซ่ึงตลาดมีตลาดประจําอยู่ท่ีโรงพยาบาลน่าน ตลาดอําเภอเมืองน่าน และสถานที่ราชการต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่
ค่อยมีโรคแมลงระบาด ถ้ามีการระบาดสถานีจะเปลี่ยนประเภทของผักท่ีจะปลูกในรุ่นต่อๆไปทันที การเลือกชนิดผัก
ท่ีจะปลูกในแต่ละฤดูก็จะเลือกให้เหมาะสมกับฤดูกาลนั้น ๆ ตลอดจนคํานึงถงึความต้องการของตลาดด้วย โดยจะ
ไม่ให้ซํ้ากับพืชผักท่ีปลูกตามพื้นท่ีราบลุ่มท่ัวไป  
           นอกจากนั้น สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดําริ “ภูพยัคฆ์” ยังได้ศึกษาสภาพพื้นที่ และ
ความเหมาะสมในการปลูกไม้ผลยืนต้นเมืองหนาว เช่น ท้อ พลับ ศุภโชค กาแฟอาราบิก้า หม่อนรับประทานผลสด 
ฯลฯ  
           คุณสุรชัย กันตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๒ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน อายุ ๔๑ ปี กล่าวว่าก่อนเริ่ม
โครงการฯ ทําไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าวนาปี ตามดั้งเดิมไปเรื่อย ๆ ปลูกกินเอง รายได้ไม่แน่นอน ผมเคยเข้าเฝ้าพระ
ราชินีและได้น้อมนําพระราชดําริ มาปฏิบัติเพื่อใช้ในการดํารงชีพ พอโครงการเข้ามากลัวมีปัญหาเรื่องที่ดิน “กลัวไม่
มีข้าวกิน...อยากได้ชีวิตใหม่” จึงเลิกทําไร่เลื่อนลอย พอโครงการเข้ามา ความเป็นอยู่ดีขึ้น ทุกวันนี้..ชาวบ้าน กลับมา
ทําเอง โดยดูตัวอย่างการเรียนรู้จากการรับจ้างในแปลงเกษตรที่นี่ ได้ความรู้ประกอบอาชีพการเกษตรที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้  
           “คนนี้รับจ้างไปเรียกว่ามารับจ้างได้เงิน และได้ความรู้ด้วยแนะนําให้ชาวบ้านเลิกเผาป่าถ้ามีเงินมาจ้าง ก็
อยากมาทําจะได้เลิกถางป่า สร้างงานในพื้นที่โครงการ เข้ามาทํา ชาวบ้านมีความหวัง..” 
           สําหรับไม้ผลท่ีปลูกไว้จะทําหน้าท่ีเสมือนไม้ในป่า ในลักษณะไม้ยืนต้นที่มีระบบรากลึก ท่ีสร้างความชุ่มชื้น
ให้ผืนดิน และก่อกําเนิดต้นน้ําลําธารก็ตาม แต่ในระบบธรรมชาติอันยาวนาน และยั่งยืนนั้นจําเป็นอย่างย่ิง ท่ีจะต้อง
มีการฟื้นฟูสภาพป่าโดยตรงท้ังพื้นที่ป่า ให้พันธุ์ไม้เจริญเติบโตเองโดยธรรมชาติ ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานานทีเดียว การ
ทํานาแบบขั้นบันได และจัดทําระบบกระจายน้ําเข้าสู่แปลงเพาะปลกู พัฒนาและส่งเสริมการปลูกข้าว ซ่ึงพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่สูงไม่มีพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ราษฎรจึงอาศัยปลูกข้าวไร่แบบขั้นบันไดแทน โดยวิธีการการทํานาแบบ
หยอด มีการปรับปรุงบํารุงดิน และปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ได้ผลผลิต ๖๐ ถังต่อไร่ คุณ
สุรชัย กล่าว. 
           สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง “ภูพยัคฆ์” มีจุดเด่นในหลาย ๆ ด้าน เช่น  



                      ๑. เป็นตัวอย่างการบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรบนที่สูง 
                      ๒. มีระบบน้ําท่ีอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้น้ําในระบบท่อและสายยาง ได้ตลอดท้ังปี 
                      ๓. สภาพอากาศเย็น เหมาะสมต่อการปลูกพืชผักเมืองหนาวที่ตลาดมีความต้องการสูง และ
แตกต่างจากพืชผักท่ัวไป จึงไม่มีปัญหาด้านการตลาด 
                      ๔. มีงบประมาณสนับสนุนผลผลิตเพียงพอ 
                      ๕. มีการปรับปรุงบํารุงดิน ตลอดเวลาทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นทุนเดิมในการผลิตพืชผัก 
                      ๖. มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด ปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ลดการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช 
อีกท้ังเมื่อมีการระบาด ก็จะปรับเปลี่ยนชนิดพืชทันที 
                      ๗. มีตลาดรองรับท่ีชัดเจน เนื่องจากเป็นพืชผักปลอดสารพิษ ผู้บริโภคมีความต้องการสูงอยู่แล้ว 
           เมื่อมีจุดเด่นก็มีจุดด้อยเหมือนกัน อาทิ เช่น 
                      ๑. ท่ีตั้งของสถานีอยู่ไกล ขนส่งลําบาก ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงจึงต้องพึ่งพาภาคราชการสนับสนุน
ในการขนส่งผลผลิตสู่ตลาด 
                      ๒. การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบถึงความสวยงามของสถานียังมีน้อย 
                      ๓. มีข้อเสนอแนะต่อสถานี ว่าควรมีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อเกื้อหนุนกิจกรรมซ่ึงกัน
และกัน เมื่อเสร็จสิ้น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าท่ี แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน พรอ้มกับมีองค์
ความรู้ท่ีได้รับ พร้อมที่จะนําไป ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ต่อการส่งเสริมอาชีพ ของพี่น้องเกษตรกร และกับสภาพ
พื้นที่ท่ีแตกต่างกันของเมืองน่าน ต่อไป 
          วัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์ได้ ๔ ประการ  
                      ๑. เพื่อสนองพระราชดําริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
                      ๒. เพื่อตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง พัฒนาให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีอาชีพการเกษตรตาม
หลักวิทยาการแผนใหม่ ทดแทนการทําไร่เลื่อนลอยอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงให้ “คนอยู่กับป่า” อย่างย่ังยืน 
                      ๓. เพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขามีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่มีคุณภาพและมีป่าไม้ท่ีสมบูรณ์ตลอดไป 
                      ๔. เพื่อเป็นสถานีตัวอย่างในการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นในลักษณะเดียวกันวันนี้  
           ภูพยัคฆ์ มีสีสันของสภาพพื้นที่ ท่ีได้รับการพัฒนา ด้วยการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม บางส่วนที่เคยโล่งเตียน 
อันเป็นผลมาจากถูกทําลายในอดีต ก็ได้กลับกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ในส่วนพื้นที่ท่ีเคยเป็นป่าก็ได้รับการฟื้นฟู 
ท้ังด้วยการปลูกป่าด้วยไม้โตเร็ว และปล่อยทิ้งพื้นที่ท่ีเคยเป็นป่า ให้เกิดเป็นป่าใหม่โดยวิธีธรรมชาติ  
           ภาพของการทําไร่เลื่อนลอยในอดีตท่ีเคยสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ ของ
ประเทศ และชาวบ้านบนพื้นดินแห่งนี้ จึงไม่ได้ท้ิงร่องรอยให้ใครได้เห็นอีกแล้ว เพราะในวันนี้ขุนเขาแห่งภูพยัคฆ์ได้
กลับฟ้ืนกลายเป็นผืนแผ่นดินแห่งพืชพันธุ์อันอุดม ชาวบ้านมีบ้านเรือนอาศัยเป็นหลักแหล่ง มีท่ีทํากินที่ถาวร มีอาชีพ
และรายได้ท่ีม่ันคง 
           โดยเฉพาะดินแดนขุนเขาภูพยัคฆ์ ปัจจบุันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผู้คนสนใจเดินทางมาเยี่ยมเยือน
ข้ามทะเลภูเขาลูกแล้วลูกเล่าจนเกือบถึงชายแดนประเทศลาว ถ้าใครได้ไปพักค้างคนืจะดื่มดํ่ากับบรรยากาศบนภูเขา
สูง ทุกเช้าสัมผัสไอหมอกที่ล่องลอยอ้อยอิ่งปกคลุมหุบเขาและเย็นชื่นใจของฤดูหนาวบนภูพยัคฆ์ ซ่ึงเป็นตํานานของ
นักสู้เพื่อประชาธิปไตยในอดีต เมื่อเดินทางไปถึงแล้วก็ไม่ผิดหวังพวกเราได้พบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าลั๊ว 
ท่ีแอบอิงอยู่กับธรรมชาติท่ีแสนไกลถึงสถานีฯ “ภูพยัคฆ์” ท่ีใช้ประโยชน์ท่ีดินให้คนเหล่านั้นทําการเกษตรเลี้ยงตัวเอง
ได้  
           หรือใครชอบสินค้าท้องถิ่นแวะจับจ่ายได้ท่ีตลาดชายแดนห้วยโก๋น อยู่บริเวณด่านผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น 
ด่านตรงข้ามคือเมืองน้ําเงิน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อยู่ห่างจากเมืองน่าน 
๑๓๘ กิโลเมตร ตลาดจะมีทุกเสาร์ เริ่มต้ังแต่เช้าถึงประมาณใกล้เที่ยง สินค้าท่ี จําหน่าย ได้แก่ ผ้าทอลายน้ําไหล 
ฝีมือชาวไทยลื้อ สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ของป่า ลูกต๋าว เป็นต้น อนุญาตให้ประชาชนไทย-ลาว เข้าออกด่านนี้ทุก
วันเวลา 08.00-17.00 น.  
           และระหว่างเดินทางเส้นทางผ่านก่อนถึงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง “ภูพยัคฆ์” เชิญเข้าชมตํานานพราว



ไพรอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ ซ่ึงได้เปิดมาต้ังแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ อันเป็นสถานที่ยืนยันทางประวัติศาสตร์ของ
ผู้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและสิทธิประชาธิปไตยแห่งปวงชน 
           สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ท่ีสถานีพัฒนาที่ดินน่าน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน โทร. ๐๕๔-๗๕๒๔๖๙,๐๕๔-๗๕๒๒๑๕ 





 


