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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวง 
พื้นทีลุ่่มน้้าปิงตอนบน บ้านปางแดงใน 

ต้าบลเชียงดาว อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่
 

ประวัติความเป็นมา 
หมู่บ้านปางแดงในเป็นหมู่บ้านชาวปะหล่อง ในอดีตนั้นอาศัยอยู่ที่ดอยอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และ

ได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช 2528 เดิมพ้ืนที่นี้เป็นไร่เก่าของชาวกะเหรี่ยง ต่อมาชาวไทยพ้ืนราบส่วนหนึ่ง
ได้เข้าจึงจองพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร ชาวปะหล่องที่เข้ามานั้นได้ซื้อที่จากคนพ้ืนราบเพ่ือที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยมีผู้น าใน
การย้ายถิ่นฐาน คือ ลุงค า ซึ่งในช่วงแรกได้มีการอพยพมาอยู่เพียง 11 ครอบครัว โดยสาเหตุที่ย้ายมาอยู่เนื่องจากมีความ
เดือดร้อนในเรื่องของยาเสพติด ซึ่งในตอนนั้นมีการค้ายาเสพติดตามชายแดนมาก ชาวบ้านไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องจึง
ต้องย้ายที่อยู่ใหม่และอีกประเด็นหนึ่งก็คือการท ามาหากินล าบากสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยในการประกอบอาชีพและ
การตั้งถ่ินฐาน  

เ มื่ อ ปี  พ . ศ .  2549  มู ล นิ ธิ
โ ค ร ง ก า ร หลว ง ได้ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ก า ร
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  ด าเนินการ
ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการ
ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นตาม
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 
ปี  และได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่ สู งด า เนินงานพัฒนาการ
เกษตรควบคู่กับการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
สนับสนุนให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปิงตอนบนครอบคลุมหมู่บ้าน
ในอ าเภอเชียงดาว  ต่อมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงได้หารือร่วมกับชุมชนและโครงการจัดการลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบน 
ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับ ปตท. โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านปางแดงในซึ่ง
เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดอนอาศัยน้ าฝน เกษตรกรมีความยากจน 
และผลผลิตทางการเกษตรต่ า โดยได้ตกลงที่จะร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงชุมชนในท้องถิ่น 
ในการด าเนินงานการพัฒนาโดยน าองค์ความรู้จากโครงการหลวงไป
ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมในพ้ืนที่
ดังกล่าว 

ปัจจุบันหมู่บ้านปางแดงมีทั้งหมด 51 หลังคาเรือน ประชากร
รวมทั้งหมด 254 คน และลุงค ายังคงเป็นผู้น าของหมู่บ้าน 
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สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตั้ง 

 พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 อยู่ในเขต
ต าบลเชียงดาวอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ 5.13 
ตารางกิโลเมตร หรือ 3,203.44 ไร่  มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนทุ่งหลุก-ผาลาย อุทยาน
แห่งชาติศรีลานนา 

ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านแม่จอนนอก ต าบลเชียง
ดาว อ าเภอเชียงดาว 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วยอีโก๋ ต าบลเชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านปางแดงนอก ท่าขี้เหล็ก 
ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 ระดับความสูง พ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางแดงใน มีระดับ

ความสูงตั้งแต่ 500 – 900 เมตร จากน้ าทะเลปานกลาง 
โดยส่วนที่สูงที่สุดจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าและค่อย ๆ ลาดลงไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้  
 ระดับความลาดชัน พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางแดงใน มี
ลักษณะสูงชันถึงสูงชันมากมีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 26.40 
และร้อยละ 35.86 ตามล าดับ และมีพ้ืนที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบคิดเป็นร้อยละ 15.95 ของพ้ืนที่ 
 ระดับความสูง พื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงลุ่มน้้าแม่ปิงตอนบน บ้านปางแดงใน 

ระดับความสูง 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

500-600 เมตร 2.50 1,562.02 48.76085 

600-700 เมตร 1.73 1,079.88 33.71018 

700-800 เมตร 0.83 519.75 16.22465 

800-900 เมตร 0.07 41.78 1.304314 

รวม 5.13 3,203.44 100 
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 ระดับความลาดชัน แผนที่ความลาดชันได้จากการน าเส้นชั้นความสูงที่มีช่วงต่างเส้นชั้น ( Interval) 20 เมตร 
จากแผนที่ภูมิประเทศ 1: 50,000 มาสร้างเป็น TIN (Triangulated Irregular Network) เพ่ือให้ได้สภาพภูมิประเทศ
ตามพ้ืนที่จริงและสร้างเป็นแผนที่ความลาดชัน ซึ่งช่วงชั้นของความลาดชันได้ก าหนดตามกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนการใช้ที่ดิน และแผนที่ดิน ที่จัดท าข้ึนโดยกรมพัฒนาที่ดิน 

พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบน บ้านปางแดงใน มีลักษณะสูงชัน
ถึงสูงชันมาก มีพ้ืนที่คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 26.40 และร้อยละ 35.86 ตามล าดับ และมีพ้ืนที่ราบเรียบถึงค้อนข้าง
ราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 15.95 ของพ้ืนที่ 
 ระดับความลาดชัน พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้้าแม่ปิงตอนบน บ้านปาแดงใน 

ระดับความลาด
ชัน 

รายละเอียด 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

ร้อยละ 0 - 2 ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ 0.89 557.87 17.41 

ร้อยละ 2 - 5 ลาดชันเล็กน้อยมาก 0.00 0.51 0.02 
ร้อยละ 5 - 12 ลาดชันเล็กน้อย 0.08 49.77 1.55 

ร้อยละ 12 - 20 ลาดชันสูง 0.19 119.90 3.74 
ร้อยละ 20 - 35 สูงชันปานกลาง 0.40 251.79 7.86 
ร้อยละ 35 - 50 สูงชัน 1.08 674.93 21.07 
ร้อยละ 50 - 75 สูงชันมาก 1.90 1,190.59 37.17 
มากกว่าร้อยละ 

75 
สูงชันมากที่สุด 

0.57 358.08 11.18 
รวม 5.13 3,203.44 100.00 

 
 ลักษณะดิน 
  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางแดงใน อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 62 
ร้อยละ 85.76และชุดดินที่ 29 ร้อยละ 14.24 
กลุ่มดินชุดที่ 62 ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชัน
มากกว่า  35% เป็นดินลึกและตื้นลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์

แตกต่างกันตามแต่ชนิดของ
หินต้นก าเนิด มีเศษหินก้อน
หรือหินพ้ืนโผล่ ยังปกคลุม
ด้วยป่าไม้ต่าง ๆ มักมีการ
ท าไร่ เลื่อนลอยที่ขาดการ
อนุรักษ ์ 
กลุ่มชุดดินที่ 29 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ าตาล วัตถุต้นก า
เนินดินพวกตะกอนล าน้ าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินหลายชนิดที่มี



23 
 

 
 

เนื้อละเอียด  พบบริเวณที่ดอนเป็นลูกคลื่นจนไปถึงเนินเขา เป็นดินลึก การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 
เป็นกรดจัดถึงกรดแก่ ประมาณ 4.5 – 5.5 
ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อยส าหรับดินบนพ้ืนที่สูง ร้อยละ 68.76 ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 19.42 และระดับน้อยมากในที่ราบ ร้อยละ 11.80 
 
 กลุ่มชุดดิน พ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบน บ้านปางแดงใน 

กลุ่มชุดดินที่ พื้นที่ ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

กลุ่มชุดดินที่ 62 4.40 2,747.20 85.76 
กลุ่มชุดดินที่ 29 0.73 456.23 14.24 

รวม 5.13 3,203.44 100.00 
 

 การชะล้างพังทลายของดิน พ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบนบ้านปางแดงใน 
สัญลักษณ์ ค้าอธิบาย พื้นที่ ร้อยละ 

ตารางกิโลเมตร ไร ่
1 น้อยมาก (ท่ีราบ) 0.60 377.93 11.80 

H2 น้อย (ที่สูง) 3.53 2,203.55 68.79 
H3 ปานกลาง (ท่ีสูง) 1.00 621.96 19.42 
รวม  5.13 3,203.44 100.00 

 
 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
ทั่วไป ประกอบด้วย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี  26.3  องศาเซลเซียส  สูงสุด 
33.4  องศาเซลเซียส  เฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ 19.2  องศาเซลเซียส  ปริมาณ
น้ าฝน 1,156 มิลลิเมตร 

 
แหล่งน้้าที่ส้าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้้าปิง
ตอนบนบ้านปางแดงใน 
 
 แหล่งน้้าธรรมชาติ 
  พ้ืนที่ลุ่มน้ าห้วยอีโก๋ อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบน แหล่งน้ าผิวดิน มีห้วยห้วยอีโก๋ เป็นห้วยสายหลักมี

ต้นก าเนิดมีจากภูเขาทางด้านทิศตะวันออก ล าห้วยมีทิศ
การไหลไปทางทิศตะวันตก ล าห้วยไหลรวมกับล าห้วยป่าไร่
ก่อนผ่านบ้านปางแดงในแล้วไหลลงห้วยแม่เตาะซึ่งไหลไป
รวมกับแม่น้ าปิง ทางทิศตะวันตก มีล าห้วยที่อยู่ข้างเคียงคือ
ห้วยป่าเมี่ยง อยู่ทางทิศตะวันออก ห้วยแม่เตาะ อยู่ทางทิศ
เหนือ และห้วยปางดอกอยู่ทางทิศใต้ ของพ้ืนที่โครงการ 
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 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า พ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบน บ้านปางแดงใน 
 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1A 2.38 1,486.24 46.40 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2 1.63 1,020.31 31.85 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 4 1.12 696.89 21.75 

รวม 5.13 3,203.44 100.00 
 

 มาตรการที่ใช้แบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ าก าหนดโดย ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดดังนี้ 
  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 1A หมายถึง พ้ืนที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์ใน
พ้ืนที่ดังกล่าว 
  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 2 หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้ าซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็น
ต้นน้ าล าธารในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่ส าคัญได้ เช่น การท าเหมืองแร่ เป็นต้น 
  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 4 หมายถึงพ้ืนที่ภายในลุ่มน้ าที่สภาพป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์ 
เพ่ือกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก โดยทั่วไปเป็นเนินเขาหรือข้ันบันไดหรือช่วงต่อระหว่างที่ราบลุ่มกับเชิงเขา หรือพ้ืนที่สองฝั่ง
ล าน้ าที่ยังอยู่บนที่ดอน ซึ่งป่าที่ปกคลุมหรือท่ีเคยปกคลุมอยู่เป็นป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง และ/หรือป่าละเมาะ มีความลาด
ชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6-25 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะทางธรณีที่ประกอบด้วยหินหรือตะกอน ซึ่งก าเนิดดินที่ยาก
ต่อการถูกชะล้างพังทลาย ดินลึกถึงค่อนข้างลึก ความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างสูง และมีสมรรถนะการพังทลายต่ า 

 
 ป่าไม้ 
  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางแดงใน อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ (โซน C) ร้อยละ 82.16 ที่เหลือเป็นพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 17.84 มีพ้ืนที่บางส่วนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยาน

แห่งชาติศรีลานนา มาตรการที่ใช้แบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ก าหนดโดย ส านักนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อมมี
รายละเอียดดังนี้   
  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 1A หมายถึง 
พ้ืนที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ท่ีปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร และ เป็น
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของ
มนุษย์ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 2  หมายถึง 
พ้ืนที่ภายในลุ่มน้ าซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสม

ต่อการเป็นต้นน้ าล าธารในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่ส าคัญได้ เช่น การท าเหมืองแร่ เป็นต้น 
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  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 4 หมายถึงพ้ืนที่ภายในลุ่มน้ าที่สภาพป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์ 
เพ่ือกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก โดยทั่วไปเป็นเนินเขาหรือข้ันบันไดหรือช่วงต่อระหว่างที่ราบลุ่มกับเชิงเขา หรือพ้ืนที่สองฝั่ง
ล าน้ าที่ยังอยู่บนที่ดอน ซึ่งป่าที่ปกคลุมหรือท่ีเคยปกคลุมอยู่เป็นป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง และ/หรือป่าละเมาะ มีความลาด
ชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6-25 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะทางธรณีที่ประกอบด้วยหินหรือตะกอน ซึ่งก าเนิดดินที่ยาก
ต่อการถูกชะล้างพังทลาย ดินลึกถึงค่อนข้างลึก ความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างสูง และมีสมรรถนะการพังทลายต่ า 
 
 การคมนาคม 
  การคมนาคมในปัจจุบันยังไม่มีรถโดยสารถึงหมู่บ้าน การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ต้องเดินทางโดยใช้
เส้นทาง จ.เชียงใหม่ – อ.เชียงดาว ระยะทาง 72 กิโลเมตร แล้ว
เลี้ยวขวาไปทางวัดอินทรารามขึ้นไปอีกเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร 
โดยเส้นทางจะเป็นลาดยาง 6 กิโลเมตร แล้วเป็นทางลูกรังประมาณ 
3 กิโลเมตร การเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่ม
น้ าปิงตอนบนบ้างปางแดงใน ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 44 
นาที (ระยะทาง 82.9 กิโลเมตร) 
 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. ถนน เป็นถนนลาดยางเข้าแต่ไม่ถึงหมู่บ้าน ก่อนเข้าหมู่บ้านเป็น
ทางลูกรังระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
  2. ไฟฟ้า มีระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในหมู่บ้าน 
  3. น้ าอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านอาศัยระบบประปาภูเขา และน้ า
บาดาล พบว่าขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งเนื่องจากแหล่งต้นน้ าธรรมชาติไม่เพียงพอ 
  4 โทรศัพท์สาธารณะ ยังไม่มีให้บริการ 
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สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 ประชากร  

ในพ้ืนทีโ่ครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางแดงใน มี 4 หมู่บ้านและมี
จ านวนครัวเรือนอยู่ 351 ครัวเรือน  มีประชากรจ านวน 1,885 คน ประชากรส่วนใหญจะเป็นชายวไทยภูเขาชนเผ่าปะ
หล่อง 

บ้าน หมู่ที่ จ้านวนครัวเรือน จ้านวนประชากร 
ปางแดงใน 9 62  307 
ห้วยปง 5 91 455  
ท่าข้ีเหล็ก 11 25 115  
แม่จอน 11 30 175 
ห้วยอีโก๋ผาลาย 16 143  833  
    

รวม 351  1,885  
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ผู้น้าชุมชน 
นายค า  จองตาล  เป็นผู้น าหมู่บ้าน 
นายนันตา อาซุ่ง  รองผู้น าหมู่บ้าน 
นายน าแสง ลุงเมือง  ประธานป่าชุมชน 
นายเตวิน ลุงจาน  ประธานน้ าประปา 
นายอ่อง  ลุงสวย  ประธานกรรมการวัด 
 
 
การศึกษา 
 ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่หมู่บ้านปางแดงในส่วนมากไม่มี

การศึกษา พบว่าบางส่วนจะได้รับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมชั้นปีที่ 6 
อาชีวศึกษา และปริญญาตรี  

 
 การสาธารณสุข 
  หมู่บ้านปางแดงในไม่มีสาธารณสุขในหมู่บ้าน ปัจจุบัน
ประชาชนใช้บริการโรงพยาบาลเชียงดาว 
 
 
 การประกอบอาชีพ 
  ชุมชนบ้านปางแดงในมีอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักได้แก่  การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ถั่วลิสงถั่วแดง 
ถั่วด า ถั่วแปยี และปลูกข้าวไร่เพื่อการบริโภค 
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รายได้ 
 รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ประมาณ 50,000   
บาท / ปี / ครอบครัว  
 
การถือครองที่ดิน 
 การถือครองที่ท ากินโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 10.64 ไร่ 
แต่ยังไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT ปี 2547 ความละเอียดที่ 
30 เมตรพบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่า ร้อยละ 75.14 เป็นพ้ืนที่เกษตร ร้อยละ 24.16 เป็นพ้ืนที่หมู่บ้านร้อยละ 
0.70 
 
 แหล่งเงินทุน 

 แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้นอกระบบ จากนายทุน  และธนาคารเพื่อการเกษตร 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  เกษตรกรบ้านปางแดงในมีการรวมกลุ่ม  ได้แก  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มท่องเที่ยว  กลุ่มวิสาหกิจผลิตเสาวรส
หวาน  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กลุ่มพัฒนาอาชีพ 
 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 
  ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วแดง ถั่วด า เสาวรส ถั่งแปงยี มะม่วง ข้าวไร่ ล าไย และองุ่น 
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 แหล่งท่องเที่ยว 
  แหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านปางแดงใน  ได้แก่ 1. ที่พักโฮมสเตย์จ านวน 5 หลัง  2. เส้นทางเดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ และ 3. ศึกษาวัฒนธรรมของชาวปะหล่อง 

 

 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านปางแดงใน 
 ปัญหา อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ 
  ปัญหา   เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย 
  ความต้องการ เกษตรกรบ้านปางแดงในต้องการการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไร่ไป
เป็นพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น การเพ่ิมผลผลิตข้าวโพด การปรับปรุงการเลี้ยวสัตว์ และการผสม
อาหารสัตว์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น การพัฒนาทักษะในการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน การพัฒนาฝีมือ
ด้านหัตถกรรม 
 
 ด้านสังคม 
  ปัญหา เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง และชุมชนมี
อัตราการเกิดสูงไม่มีการวางแผนครอบครัว เด็กเยาวชนขาดโอกาสในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากครอบครัวไม่มี
ทุนเพ่ือใช้ในการศึกษา  
  ความต้องการ  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเยาวชนโดยการพัฒนาการบริหารจัดการ
กลุ่มท่ีมีอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้าน และจัดหาหน่วยงานด้านการศึกษาให้ความ
ช่วยเหลือในด้านการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน 
ปัญหา   พ้ืนที่ท าการเกษตรมีสภาพลาดชันง่ายต่อการชะล้าง
พังทลายของดิน  ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค   และการบุกรุกท าลายป่าจากชุมชนภายนอก ดิน
เสื่อมสภาพ มีขยะเพ่ิมขึ้น เส้นทางคมนาคมล าบากในช่วงฤดูฝน 
และมีไฟฟ้าโซลาเซลใช้บางบ้าน  
ความต้องการ    ชุมชนต้องการให้รัฐสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ า
และระบบการจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพกระจายน้ าได้อย่างทั่วถึง 
มีน้ าบริโภคที่มีคุณภาพ  การจัดท าระบบอนุรักษ์ป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน การปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์  และ
ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการใช้ที่ดินระหว่างที่อยู่อาศัย
และที่ดินท ากิน  พ้ืนที่ป่ า ใช้สอย  และพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  มีการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถเดินทาง
ได้ทุกฤดู และขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปในพ้ืนที่  
 
 



30 
 

 
 

 ศักยภาพของการพัฒนา 
เกษตรกรหมู่บ้านปางแดงในมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้การท าการเกษตรจากปัจจุบันไปสู่การท าการเกษตรที่อาศัย
ฐานความรู้ที่เหมาะสม  และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็น
อย่างดีในการดูแลขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างพ้ืนที่ป่า
กับพ้ืนที่ท ากินโดยมีการท าข้อตกลงร่วมกันและให้ความส าคัญใน 
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้บริเวณรอบชุมชนและมีการ
จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  และการปลูกหญ้าแฝก  ผู้น า
ชุมชนมีความเข้มแข็งซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างยั่ งยืน  รวมทั้ ง ในพ้ืนที่มีนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศให้ความสนใจศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่าปะ
หล่องโดยมี Home stay  ในพ้ืนที่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
 

 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายอดเิรก  อินต๊ะฟองค า ผู้จดัการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุม่ลุม่น า้ปิง 

    ตอนบนและแมก่ลอง 
 นายอานนท์  ยอดญาตไิทย ผู้ ช่วยผู้ จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน า้ปิง

    ตอนบนและแมก่ลอง 
 นายประสงค์  แซเ่ฒา่  เจ้าหน้าท่ีโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงปางแดงใน 
 นางสาวจิราภา  บงัอินหล้า เจ้าหน้าท่ีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน 
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ค ำสั่งจงัหวดัเชียงใหม่ 
เลขท่ี 1927/2549 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

----------------------------------- 
 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนในพื้นท่ีโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในกำรพฒันำชีวิตและควำมเป็นอยูข่อง
ชำวเขำและฟ้ืนฟูสภำพป่ำตน้น ้ ำล ำธำร  โดยกำรน ำองคค์วำมรู้จำกโครงกำรหลวงไปปรับใช้อยำ่งเหมำะสมกบัสภำพ
ของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำน ต่ำง ๆ เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
และเกิดประโยชน์แก่ประชำชนอยำ่งกวำ้งขวำง  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำ
ปิงตอนบนบำ้นปำงแดงใน อ ำเภอเชียงดำว จงัหวดัเชียงใหม่  ดงัต่อไปน้ี 

1.  โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางแดงใน อ าเภอเชียงดาว 
(1) นำยอ ำเภอเชียงดำว      ประธำนคณะท ำงำน 
(2) ผูแ้ทนศูนยป์ฏิบติักำรพฒันำท่ีดินโครงกำรหลวง  คณะท ำงำน 
(3) ผูแ้ทนส ำนกังำนทรัพยำกรน ้ ำ ภำค 1    คณะท ำงำน 
(4) ผูแ้ทนศูนยท์รัพยำกรน ้ำบำดำล ภำค 6   คณะท ำงำน 
(5) ผูแ้ทนโครงกำรชลประทำนจงัหวดัเชียงใหม่   คณะท ำงำน 
(6) ผูแ้ทนศูนยพ์ฒันำสังคมหน่วยท่ี  13  จงัหวดัเชียงใหม่  คณะท ำงำน 
(7) ผูแ้ทนส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่   คณะท ำงำน 
(8) ผูแ้ทนหน่วยพฒันำ น.พ.ค. ท่ี  32    คณะท ำงำน 
(9) เกษตรอ ำเภอเชียงดำว     คณะท ำงำน 
(10) ปศุสัตวอ์  ำเภอเชียงดำว     คณะท ำงำน 
(11) พฒันำกำรอ ำเภอเชียงดำว     คณะท ำงำน 
(12) สำธำรณสุขอ ำเภอเชียงดำว     คณะท ำงำน 
(13) ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 คณะท ำงำน 
(14) ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นปำงแดงใน   คณะท ำงำน 
(15) หวัหนำ้หน่วยอนุรักษแ์ละจดักำรตน้น ้ำแม่ตะมำน  คณะท ำงำน 
(16) หวัหนำ้อุทยำนแห่งชำติสัตวป่์ำและพนัธ์ุพืชศรีลำนนำ คณะท ำงำน 
(17) หวัหนำ้อุทยำนแห่งชำติสัตวป่์ำและพนัธ์ุพืชผำแดง  คณะท ำงำน 
(18) ผูป้ระสำนงำนโครงกำรจดักำรลุ่มน ้ำแม่ปิงตอนบน  คณะท ำงำน 
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(19) นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำว   คณะท ำงำน 
(20) ก ำนนัต ำบลเชียงดำว     คณะท ำงำน 
(21) ผูใ้หญ่บำ้นทุ่งหลุก      คณะท ำงำน 
(22) เจำ้หนำ้ท่ีสถำบนัวิจยัและพฒันำพื้นท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน) คณะท ำงำนและ 
         เลขำนุกำร 
(23) ปลดัอ ำเภอหวัหนำ้กลุ่มบริหำรงำนปกครอง   คณะท ำงำนและ 
         ผูช่้วยเลขำนุกำร 

    
โดยใหค้ณะท ำงำนมีอ ำนำจและหนำ้ท่ี  ดงัน้ี 

1) จดัท ำแผนบูรณำกำรโครงกำรและแผนปฏิบติังำนประจ ำปีของโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแต่ละ
พื้นท่ี 

2) สนบัสนุนและติดตำมกำรปฏิบติังำนตำมแผนงำนและแผนปฏิบติังำนประจ ำปีท่ีไดก้  ำหนดไว ้
3) รำยงำนควำมกำ้วหน้ำผลกำรปฏิบติังำน  ปัญหำ  และอุปสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะ          แนว

ทำงกำรแกไ้ขใหผู้ว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงใหม่  โดยผำ่นสถำบนัวจิยัและพฒันำพื้นท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน) 
4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบังำนในพื้นท่ีโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง  ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

 
ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 
     สั่ง ณ วนัท่ี  14  กนัยำยน  พ.ศ.  2550   
 
          
        (นำยวชิยั  ศรีขวญั) 
            ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงใหม่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


