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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงลุ่มน้้าปิงตอนบนบ้านปางมะโอ 
ต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประวัติความเป็นมา 

พ้ืนที่บ้านปางมะโอในปัจจุบันแต่เดิมเป็นพ้ืนที่ป่า ไม่มีบ้านเรือนที่คงทนถาวร ต่อมาชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะซึ่งอาศัย
อยู่ที่บ้านห้วยโจ้และกาแกดได้เข้ามาปลูกเมี่ยงเพ่ือน าไปบริโภค ซึ่งจะมีการสร้างที่พักหรือกระท่อมไว้ เรียกว่า“ป๋าง” หรือ
ปาง หลังจากนั้นชาวบ้านพื้นราบและคนเมืองซึ่งมาจากอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาซื้อสวนเมี่ยงจากชาว
ลั๊ วะและได้ตั้ งถิ่นฐาน
อย่ า ง ค ง ท น ถ า ว ร ขึ้ น 
ต่อมาจึงชักชวนญาติมิตร
เข้ามาอาศัยจ านวนมาก
ขึ้นและสามารถก่อตั้ ง
เป็นหมู่บ้านได้ในปี พ.ศ. 
2 4 7 6 ที่ ม า ข อ ง ชื่ อ
หมู่บ้าน ค าว่า “ปางมะ
โอ” สันนิษฐานมาจาก 2 
ค า คือ “ปาง” มาจากที่
เคยมีชาวลั๊วะเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานอาศัยอยู่ก่อน ซึ่ง
เรียกที่ตั้งที่อยู่อาศัยอย่าง
ไม่ถาวรนี้ว่า “ปาง” หรือ “ป๋าง” และค าที่ 2 มาจากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่บอกว่าครูบาศรีวิชัยได้มาสร้างพระธาตุ 
โดยน าลูกส้มโอทองค าหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มะโอค า” ตามภาษาพ้ืนเมืองมาฝังไว้บริเวณใต้พระธาตุต่อมาค าว่า “มะโอ
ค า” จึงเพี้ยนมาเป็นหมู่บ้านปางมะโอ หมู่บ้านปางมะโอได้มีการผสมผสานของกลุ่มคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยซึ่งเป็น
ชาวลั๊วะในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

เมื่อปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิโครงการหลวงได้สนับสนุนให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ด าเนินการฟ้ืนฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูงด าเนินงานพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการปลูกแฝกเพ่ือสนับสนุนให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าปิงตอนบนครอบคลุมหมู่บ้านในอ าเภอเชียงดาว ต่อมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงได้หารือร่วมกับชุมชนและ
โครงการจัดการลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบน  ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับ ปตท. 
โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านปางมะโอซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่สูง  ซึ่งสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ1,200 เมตร  
เกษตรกรมีความยากจน  และผลผลิตทางการเกษตรต่ า โดยได้ตกลงที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงชุมชนในการด าเนินงานการพัฒนาโดยน าองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมในพ้ืนที่ดังกล่าว 
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สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตั้ง 

พ้ืนที่หมู่บ้านปางมะโอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 74 กิโลเมตร บริเวณเส้นรุ้ง 980 องศา 54 ลิปดาตะวันออกและเส้นแวงที่ 19  องศา 16 ลิปดาเหนือ 

โดยมีหมู่บ้านปางมะโอเป็นหมู่บ้าน
หลักมีหมู่บ้านบริวารหรือหย่อมบ้าน 7 หย่อม
บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านปางมะโอ บ้านปาง
กลาง บ้านปางใหม่ บ้านปางใน บ้านปางสาม
สบ บ้านห้วยเฮ้ีย และบ้านห้วยแก่ง ส่วนใหญ่
เป็นชุมชนชาวไทยพ้ืนราบ มีภาษาค าเมืองเป็น
ภาษาหลัก ชุมชนป่าเมี่ยงปางมะโอ มีอาณา
เขตการปกครองดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติ ด กั บ   บ้ า น ป่ า
เมี่ยงแม่ซ้าย ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่  

ทิศใต ้  ติดกับ  บ้ านห้วย
ตาด ต าบลอินทขิล อ าภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ทิศตะวันตก ติดกับ  บ้านลาหู่ปางยายสุข ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวัดออก ติดกับบ้านปางหก ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หมู่บ้านปางมะโอมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 15.21 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 9,504.58 ไร่ 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

ระดับความสูง หมู่บ้านปางมะโอตั้งอยู่บริเวณระหว่างหุบเขา ร่างห้วย และเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนสูงประมาณ 
750-1,300 เมตร ขึ้นไปจากระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก เมื่อมองในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้ า
จะอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าแก่งปันเต๊  ซึ่งมีพ้ืนที่ 15.21 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 9,504.58 ไร่ มีระดับความสูงตั้งแต่ 400 – 
1,500 เมตร โดยจะมีระดับความสูงที่สุดทางด้านทิศตะวัดตกและค่อย ๆ ลาดลงไปทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

ระดับความลาดชันของพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางมะโอมีลักษณะสูงชันถึงสูง
ชันมาก มี พ้ืนที่คิด
เป็นร้อยละ 26.40 
และร้อยละ 35.86 
และมีพ้ืนที่ราบเรียบ 
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 
15.95  
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ลักษณะดิน 
 พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้้าปิงตอนบนบ้านปางมะโอ  มีลักษณะดินจัดอยู่ใน

กลุ่มดินดอยปุย  (Doi Pui Series)  เป็นพวก  Reddish-Brown Latosols 
มีความเป็นดิน เป็นกรดปานกลาง เปอร์ เซ็นต์ของอินทรียวัตถุสู ง  
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่น้าไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในปริมาณต่้า การ
เกาะยึดเม็ดดินค่อนข้างต่้า เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  ขนาดของเม็ดดิน
ปานกลาง  ซึ่งเป็นดินที่ง่ายต่อการพังทลาย  

ลักษณะภูมิอากาศ 
  เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านปางมะโอไม่มีข้อมูลภูมิอากาศ
และการตรวจวัดปริมาณน้ าฝน จึงใช้ข้อมูลสภาพอากาศของสถานีวิจัยลุ่ม
น้ าดอยเชียงดาว   ในปี 2533-2543 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 20 องศาเซลเซียส  เฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ  34 องศาเซลเซียส และต่ าสุด   ใน

เดือนมกราคมประมาณ 4 องศาเซลเซียส  ปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ย  1,724 มิลลิเมตรต่อปี  โดยระยะที่ฝน
ตกสูงสุดเฉลี่ยในเดือนกันยายนประมาณ 315 
มิลลิ เมตร   บ้ านปางมะโอมีฤดู ฝนที่ ย าวนาน
ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน  โดยเริ่มกลางเดือน
มีนาคมถึงพฤศจิกายน  ซึ่งเกิดจากอิทธิพลอากาศใน
ท้องถิ่น  อิทธิพลพายุโซนร้อนจากทะเลจีนใต้  และ
มหาสมุทรอินเดีย  ในช่วงปลายฤดูฝน  มีฝนตก
เนื่องจากความกดอากาศต่ าและอากาศเย็นจากจีน
กระทบอากาศร้อน จึงมีฝนกระจายทั่วทั้งพ้ืนที่  ส่วน
ฤดูหนาวต่อจากฤดูฝนได้รับความหนาวเย็นจากจีน
กระทบอากาศร้อน จึงมีฝนกระจายทั่วทั้งพ้ืนที่  ส่วน

ฤดูหนาวต่อจากฤดูฝนได้รับความหนาวเย็นจากไซบีเรีย  ท าให้อากาศหนาวจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และเริ่มฤดู
ร้อนในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นสาเหตุการตกของฝนที่ยาวนานและปริมาณมาก 
 

แหล่งน้้าที่ส้าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่ม
น้้าปิงตอนบนบ้านปางมะโอ 
  แหล่งน้้าธรรมชาติ 

   แหล่งน้ าหลักในเขตพ้ืนที่โครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบนบ้านปางมะโอ คือ ห้วยแก่ง
ปันเต๊า  เป็นแหล่งน้ าผิวดิน  มีต้นก าเนิดจากห้วยขนาดเล็กทางภูเขาด้านทิศ
ตะวันตก  ล าห้วยมีทิศการไหลไปทางทิศตะวันออก  จ านวน  3  สาย  โดย
ผ่านกลุ่มบ้านปางหลวง  ปางกลาง   ปางใน  ซึ่งเป็นบ้านย่อยของหมู่บ้านปาง
มะโอ  ห้วยทั้งสามสายนั้นได้ไหลมาบรรจบกันที่ ปางสามสบ  และไหลลงสู่
ห้วยแก่งปันเต๊าก่อนไหลลงสู่แม่น้ าปิงทางทิศตะวันออก  
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  ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบ้านปางมะโอส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้น 2 คิดเป็นร้อยละ 59.26 รองลงมาเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้น 1A ร้อยละ 33.27 
 
 ป่าไม้ 
  พ้ืนที่ป่าไม้ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางมะโอ  ปัจจุบันมี
จ านวนประมาณ 9,100 ไร่  โดยแบ่งเป็นป่าชุมชน 4,550 ไร่ หรือ ร้อยละ 50 ป่าใช้สอย 1,000 ไร่ หรือร้อยละ 
10.98 และป่าอนุรักษ์ 3,550 ไร่ หรือ ร้อยละ 39.02  ของพ้ืนที่ป่าทั้งหมดตามล าดับ  ชุมชนบ้านปางมะโอ มีการดูแล
รักษาป่าไม้เป็นอย่างดี  โดยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเมื่อปี พ.ศ. 2546  และรางวัลโครงการส่งเสริมและการพัฒนาการ

มีส่ วนร่ วมของชุมชนใน พ้ืนที่ ป่ าอนุ รั กษ์
ประจ าปี พ.ศ. 2549 จากกรมอุทยาน สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
  
 
 
 
 
 

 
การคมนาคม 
  การคมนาคมในปัจจุบันยังไม่มีรถโดยสารถึงหมู่บ้าน  เดินทางจากเชียงใหม่โดยใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 107 (ถนนเชียงใหม-่ฝาง) ถึงกิโลเมตรที่ 62 และแยกขึ้นภูเขาด้านซ้ายบริเวณบ้านแก่งปันเต๊า  ประมาณ 12 
กิโลเมตร  ไปตามเส้นทางล าลองดินและซีเมนต์สลับกัน  บางแห่งเป็นทาง
ชันยาวชันหักศอกและมีหุบเหวต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่  จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการขยายผล
โครงการหลวงปางมะโอ ตั้งอยู่ที่บ้านปางมะโอ  ใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมง 
37 นาที (ระยะทาง 76.3 กิโลเมตร) 
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โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - ถนน เป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกจากถนนทาง

หลวงหมายเลข 107 กว้าง 4 เมตร 
 - ไฟฟ้า มีใช้ทุกครัวเรือน   
 - น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค  และการเกษตรใช้น้ าจาก

แหล่งน้ าผิวดินธรรมชาติ มักประสบปัญหาเวลาฝนตกจะเกิดตะกอนท าให้
น้ าขุ่นต้องการระบบประปาหมู่บ้านที่ถูกสุขอนามัย  ในฤดูแล้งน้ าขาด
แคลน 

 - โทรศัพท์   มีเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลประมาณ 50 เครื่อง  และในพ้ืนที่หมู่บ้านเป็นพ้ืนที่
อับสัญญาณ  ไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้โดยทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 ประชากร   

ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ มีจ านวน 6 หมู่บ้านมีจ านวนครัวเรือน 
422 ครัวเรือน  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  1,363 คน 
 

บ้าน หมู่ที่ จ้านวน
ครัวเรือน 

จ้านวน
ประชากร 

ปางมะโอ 9 63 160 
แม่แมะ 11 92 244 
ปางห้วยตาด 12 58 256 
แม่ซ้าย 13 26 65 
ปางเวียงดัง 15 35 88 
ปางกื๊ด 16 137 550 
    

รวม 411 1,363 
 
 ผู้น้าชุมชน 

 นายอินทร  ใจระวัง  ผู้ใหญ่บ้าน 
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 การศึกษา 
 ประชากรบ้านปางมะโอมีการศึกษา โดยเฉลี่ยอยู่ที่ชั้นประถมปีที่ 4 ต่ าสุดคือไม่รู้หนังสือ สูงสุดระดับ

ปริญญาโท  มีโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 1 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียน
บ้านปางมะโอซึ่ งมีการเรียนการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
การสาธารณสุข 
  ประชากรหมู่บ้านปางมะโอใช้บริการสถานีอนามัยสบอ้อ ต าบลแม่นะ  ซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ 16 
กิโลเมตร  และโรงพยาบาลเชียงดาว 
 
 การประกอบอาชีพ 

 อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนอาชีพรอง ได้แก่ การประกอบอาชีพ
รับจ้าง  

สภาพการเกษตร คือ  การท าสวนเมี่ยงเป็นพืชหลัก  มีระบบการเพาะปลูกผสมผสานแบบวนเกษตร  การท าสวน
เมี่ยง  ต้นเมี่ยงหรือต้นชา  หรือใบชาที่เรานิยมบริโภคกัน ภาษาท้องถิ่นทาง
ภาคเหนือเรียกว่า เมี่ยง  ลักษณะของเมี่ยงเป็นไม้ยืนต้น  ใบจะเป็นส่วนส าคัญที่
น ามาหมักเป็นเมี่ยง  หรือตากแห้งเป็นใบชา  นอกจากจะเป็นรายได้ที่เกิดจากใบแล้ว  
ส่วนยอดและใบอ่อนของเมี่ยงสามารถน ามามาปรุงเป็นอาหาร  เช่น  การท าส้าเมี่ยง  
หรือย าเมี่ยง  เป็นต้น 

นอกจากนั้นมีการปลูกลิ้นจี่  ส้มโอ  กาแฟ  และมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคที่
เหลือขาย  ได้แก่    ไก่  หมู กบ ปลา ปลูกดอก องุ่น 
 
 ปฏิทินการท าการเกษตรบ้านปางมะโอ 
  เก็บเม่ียง  เก็บฟืน และจักตอก เดือน มกราคม-เมษายน 
  ชาอัสสัม   เดือนมกราคม,พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 
  กาแฟ   เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธุ์ และธันวาคม 
  ผักเฮือด   เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 
  เสาวรส  เดือนมกราคม,มิถุนายนถึงธันวาคม 
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 รายได้ 
  ประชากรหมู่บ้านปางมะโอมีรายได้ เฉลี่ ย  15,917.36 บาทต่อปีต่อคน เฉลี่ยครัว เรือนละ 
48,105.80 บาทต่อปี (ข้อมูลจากการส ารวจของ สวพส พ.ศ. 2550) (รอปรับข้อมูลจากโครงการส ารวจประชากร/ภูมิ
สังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกครั้งหนึ่ง) 
 
 การถือครองที่ดิน 
  การถือครองที่ดินเกษตรกรบ้านปางมะโอ พ้ืนที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่มีใบ สค 1  แต่ที่อยู่อาศัยไม่มี
เอกสารสิทธิ์ 
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  จากการส ารวจการใช้ที่ดินปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat  ปี 
2547 พบว่ามีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 15.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,504.58 ไร่ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในป่า ไม่มีการปลูกพืชไร่ และ
ข้าว  ดังนั้นจึงสามารถจ าแนกการใช้ที่ดินออกเป็น 3 ส่วนดังนี้คือ  ป่าดิบเขา 4,596 ไร่  ร้อยละ 48.36 ป่าเบญจ
พรรณ 4,478.12 ไร่ ร้อยละ 47.12 พ้ืนที่การเกษตรหรือหมู่บ้าน 430.30 ไร่ หรือร้อยละ 4.53   

 



40 
 

 จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

พืชพรรณธรรมชาติ 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

ป่าดิบเขา 7.35 4,596.15 48.36 
ป่าเต็งรัง/ป่าเบญจพรรณ 7.16 4,478.12 47.12 
พ้ืนที่เกษตร/หมู่บ้าน 0.69 430.30 4.53 

รวม 15.21 9,504.58 100.00 
 
 แหล่งเงินทุน 

  ประชากรหมู่บ้านปางมะโออาศัยแหล่งเงินทุนจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตร บริษัทเอกชน  และ
ใช้เงินทุนของตนเอง 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ก่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจะเข้ามาท างานส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
เพ่ือสวัสดิการ  ได้แก่  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มผู้สูงอายุ  และกลุ่มด้านอาชีพ 1 
กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มผู้เลี้ยงวัว  โดยจ านวนวัวของกลุ่มมีประมาณ 50  ตัว  
หลังจากท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางมะโอเข้า
มาได้มีการจัดตั้งอีก 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้ปลูกกาแฟ  กลุ่มผู้ปลูกเสาวรสหวาน 
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และกลุ่มธนาคารต้นไม้ 
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ผลผลิตทางการเกษตร 
สภาพการเกษตรของหมู่บ้านปางมะโอ  คือ  การท าสวนเมี่ยงเป็นพืชหลัก  มีระบบการเพาะปลูกผสมผสานแบบ

วนเกษตร  การท าสวนเมี่ยง  ต้นเมี่ยงหรือต้นชา  หรือใบชาที่เรานิยมบริโภคกัน ภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือเรียกว่า เมี่ยง  
ลักษณะของเมี่ยงเป็นไม้ยืนต้น  ใบจะเป็นส่วนส าคัญที่น ามาหมักเป็นเมี่ยง  หรือตากแห้งเป็นใบชานอกจากจะเป็นรายได้
ที่เกิดจากใบแล้ว  ส่วนยอดและใบอ่อนของเมี่ยงสามารถน ามามาปรุงเป็นอาหาร  เช่น  การท าส้าเมี่ยง  หรือย าเมี่ยง  
เป็นต้น นอกจากนั้นมีการปลูกลิ้นจี่  ส้มโอ  และกาแฟเล็กน้อย  และมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคที่เหลือขาย ได้แก่วัวไก่  
หมู 

 
 แหล่งท่องเที่ยว 

 ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ อย่างไรก็ตามมีน้ าตก มีแหล่งไม้ป๋อตอง  เป็นไม้ยืนต้นโตเร็ว  มีดอกสีส้ม
ออกดอกนานช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม และทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านปางมะโอ 
 ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา ของหมู่บ้านปางมะโอ แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  เกษตรกรบ้านปางมะโอมีอาชีพหลัก คือ การท าสวนเมี่ยง รายได้จากเมี่ยงตกต่ า
เนื่องจากผลผลิตไม่เป็นที่นิยมของตลาดและผู้บริโภค  รวมถึงผลผลิตส้มโอ ลิ้นจี่ และกาแฟอราบิก้ามีคุณภาพต่ าเนื่องจาก
ขาดเทคโนโลยีในการปลูกและการจัดการหลังเก็บเกี่ยว ส่วนการเลี้ยงวัวในพ้ืนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหาร
และไม่มีพ้ืนที่ที่จะเป็นแหล่งอาหารในฤดูแล้ง 
   ความต้องการ  เกษตรกรยังต้องการคงอาชีพการท าเมี่ยงไว้และเพ่ิมมูลค่าของพืชดั้งเดิมของ
ท้องถิ่น คือ เมี่ยง  โดยการแปรรูปเมี่ยงให้เป็นชาเขียว  ชาจีน  ชาน้ ามัน  ชาประดับ หรือใช้ประโยชน์จากเมี่ยงในรูปแบบ
อ่ืน ๆ และการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเพ่ือการใช้ประโยชน์ในระยะยาวและปลูกพืชอาหาร  เพ่ือหมุนเวียนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้แก่สวนเมี่ยง เช่น ไม้ผล กาแฟอราบิก้า โดยฺการปลูกเป็น
พืชแซมในสวนเมี่ยง เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และให้ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตไม้ผลและกาแฟอรา
บิก้า เป็นต้น การให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชอินทรีย์ และการท่องเที่ยวทางเลือก เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาการปลูกพืชอาหารสัตว์ การส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร เช่น งานหัตถกรรม 
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  ด้านสังคม 
   ปัญหา  เกษตรกรบ้านปางมะโอมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ มีหนี้สินมาก ซึ่งเกิดจากราคาผลผลิต
ต่ า แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร  และโรงเรียนขาดแคลนอาคารและอุปกรณ์ที่ทันสมัยใน
การศึกษา 
   ความต้องการ  ชุมชนแสดงความต้องการที่จะร่วมมือในการลดค่าใช้จ่ายโดยการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการควบคุมรายรับ-รายจ่าย และน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทั้งต้องการการจัดระบบสวัสดิการ
ต่างๆ และการจัดหาแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า 
 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน 
   ปัญหา  หมู่บ้านปางมะโอมีปัญหาการขาดแคลนน้ าและแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง และคุณภาพน้ าในการบริโภคไม่สะอาด เนื่องจากยังไม่มีระบบน้ าประปาหมู่บ้านที่ถูก
สุขลักษณะ เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านบริวารค่อนข้างล าบาก และมีการบุกรุกท าลายป่าโดยชุมชนภายนอก รวมถึง
พ้ืนที่มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินสูงบริเวณลาดชัน  
   ความต้องการ  ชุมชนต้องการให้รัฐสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการน้ าและแหล่งกักเก็บ
น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ระบบประปาหมู่บ้านที่ถูกสุขลักษณะทั้งในส่วนของน้ าผิวดินหรือน้ าบาดาล และน้ าเพ่ือ
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพและมีการกระจายน้ าได้อย่างทั่วถึง การปรับปรุงถนนให้สามารถใช้ได้ตลอดปี ต้องการความ
ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการใช้ที่ดินระหว่างที่อยู่อาศัย  ที่ดินท ากิน และป่า ต้องการให้หน่วยงานควบคุมการบุกรุกพ้ืนที่
จากชุมชนภายนอก รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ า และการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
 
  ศักยภาพของการพัฒนา 
   ชุมชนบ้านปางมะโอมีการดูแลรักษาป่าร่วมกันเป็นอย่างดี  ประกอบอาชีพท าสวนเมี่ยงเป็น
หลัก  มีการใช้พื้นท่ีในการเกษตรเชิงอนุรักษ์  พ้ืนที่ป่าจ านวนกว่า 9,100 ไร่ มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์โดยชุมชนมีการดูแล
รักษาป่าไม้เป็นอย่างดี  โดยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว จาก ปตท. และรางวัลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 
 แนวทางการพัฒนาและจุดเน้นการพัฒนา 
  1. การส่งเสริมอาชีพการเกษตรในระบบวนเกษตรเพ่ือสร้างรายได้แก่ชุมชน (Food Bank, เมี่ยง) 
  2. การส่งเสริมการปลูกกาแฟ และผลักดันกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  3. การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว  ไม้ผลกึ่งหนาว  และพืชท้องถิ่น 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 

 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองค า  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าปิงตอนบนและ
    แม่กลอง 

 นายอนนท์ ยอดญาติไทย  ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าปิง 
    ตอนบนและแม่กลอง 

 นายสมนึก  บุญเกิด  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ 
 นางสาวจีรนนัท์  ยะมะโน  เจ้าหน้าท่ีโครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวงปางมะโอ 
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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
ปิงตอนบนบำ้นปำงมะโอ  อ ำเภอเชียงดำว  จงัหวดัเชียงใหม่  ดงัต่อไปน้ี 

1.  โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางมะโอ 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  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นปำงมะโอ    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 ำบลแม่นะ   คณะท ำงำน 
(20) ก ำนนัต ำบลแม่นะ      คณะท ำงำน 
(21) ผูใ้หญ่บำ้นปำงมะโอ     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 ำปีท่ีได้              ก ำหนด
ไว ้

3) รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ผลกำรปฏิบติังำน  ปัญหำ  และอุปสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทำงกำร
แกไ้ขใหผู้ว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงใหม่  โดยผำ่นสถำบนัวจิยัและพฒันำพื้นท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน) 

4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบังำนในพื้นท่ีโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง  ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 
ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

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


