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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงลุ่มน้้าปิงตอนบนบ้านห้วยเปา้ 
ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประวัติความเป็นมา 

เมื่อปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิโครงการหลวงได้สนับสนุนให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ด าเนินการฟ้ืนฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพ้ืนที่สูงด าเนินงานพัฒนาการเกษตร
ควบคู่กับการปลูกแฝกเพ่ือสนับสนุนให้
ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปิงตอนบนครอบคลุมหมู่บ้านในอ าเภอเชียง
ดาว ต่อมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงได้
หารือร่วมกับชุมชนและโครงการจัดการลุ่ม
น้ าแม่ปิงตอนบน ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่
รับผิดชอบในการด าเนินโครงการปลูกหญ้า
แฝกร่วมกับ ปตท. โดยได้คัดเลือกหมู่บ้าน
ห้วยเป้าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับ
น้ าเหมืองฝาย เกษตรกร มีความยากจน 
และผลผลิตทางการเกษตรต่ า โดยได้ตกลงที่

จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงชุมชนในท้องถิ่นในการด าเนินงานการพัฒนา
โดยน าองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมในพ้ืนที่ดังกล่าว  

 
สภาพทั่วไป 

 ขนาดที่ตั้ง 
พ้ืนที่หมู่บ้านห้วยเป้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมือง

เชียงใหม่ 100 กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงที่ 107 
(สายเชียงใหม่-ฝาง) และทางหลวงที่ 1178 ( แยก
เชียงดาว-แกน้อย) มีเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับบ้านห้วย
ไส้ หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 

ทิศใต้ มี เขตติดต่อกับบ้านทุ่ ง
ข้าวพวง หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว 

ทิศตะวันออก มี เขตติดต่อกับ
พ้ืนที่ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว  

ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับบ้าน
แม่กอน ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว 
หมู่บ้านห้วยเป้ามีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 16.95 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็น 10,595 ไร่  
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ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่หมู่บ้านห้วยเป้าส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ดอนและพ้ืนที่สูง บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่ราบเชิงเขา มีทุ่งนาและ

พ้ืนที่ปลูกผลไม้และพืชไร่ล้อมรอบ โดยมีระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 400 – 1,200 เมตร โดยส่วนที่มี
ระดับสูงที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่และลาดลงไปยังทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม ล าน้ าปิง ห้วยซุ้ม ห้วยเป้า และ
ห้วยตะเคียน พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีระดับความสูงที่ 500 – 600 เมตร คิดเป็น ร้อยละ 49.75 ระดับความสูงที่ 600 – 
700 คิดเป็นร้อยละ 23.94 และที่ระดับ 700 – 980 เมตร คิดเป็น ร้อยละ 26.31 ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือน
อยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขา ที่ระดับความสูงประมาณ  500 – 600 เมตร 

 
 ลักษณะดิน 

จากข้อมูลแผนที่ดินของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า มีกลุ่มดิน 5 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 5, 
29, 48, 59 และ 62 ซึ่งเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนทราย ดินผสม และดิน
บริเวณพ้ืนที่สูง (Slop complex)  

 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน   
  จากการส ารวจการใช้ที่ดินปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการโดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2549 พบว่ามีพ้ืนที่
ทั้งสิ้น 10,595 ไร่ สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่นา 259 ไร่ ร้อยละ 2.44 พ้ืนที่ไร่ 1,399 ไร่ ร้อย
ละ 13.2 พ้ืนที่สวนผลไม้ 751 ไร่ ร้อยละ 7.09 พื้นที่ป่าไม้ 7,966 ไร่ ร้อยละ 75.18 พ้ืนที่อยู่อาศัย 197 ไร่ ร้อยละ 
1.86 และอ่างเก็บน้ า 23 ไร่ ร้อยละ 0.22  
  การใช้ประโยชน์จากที่ดินปัจจุบันของบ้านห้วยเป้า อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประเภท การใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1. พื้นที่นา นาข้าว 259 2.44 
2. พื้นที่ไร่ ไร่ร้าง 583 5.50 

พืชไร่ผสม 730 6.89 
ไร่หมุนเวียน 86 0.81 
รวม 1,399 13.20 

3. พื้นที่สวนไม้ผล ส้ม 225 2.12 
ล าไย 526 4.97 
รวม 751 7.09 

4. พื้นป่า  ป่ารอการฟ้ืนฟู 7,520 70.98 
 ป่ารอการฟ้ืนฟู 7,520 70.98 
 ไม้ละเมาะ 4 0.03 
 รวม 7,966 75.18 
5. อื่น ๆ  ที่อยู่อาศัย 197 1.86 
 อ่างเก็บน้ า 23 0.22 
 รวม 10,595 100 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 
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 การถือครองที่ดิน 

เกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีเอกสารสิทธิ์เฉพาะส่วนที่อยู่อาศัยและที่นา ส่วนใหญ่มีโฉนดที่ดิน ส่วนพ้ืนที่สวนและ
พ้ืนที่ไร่เกษตรกรบางรายมีใบ สค 1 และ สทก. ส าหรับพ้ืนที่ดอนส่วนใหญ่จะไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศของหมู่บ้านห้วยเป้ามีความคล้ายคลึงกับภูมิอากาศของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียง ห่างจากบ้านห้วย
เป้า ประมาณ 11 กม. และมีลักษณะพ้ืนที่คล้ายกัน คือ เป็น
ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23.6 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31.9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุด 
17.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 89.7 ปริมาณ
น้ าฝนอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1,082 มิลลิเมตร จ านวนวัน
ฝนตกอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 109 วัน 

 
แหล่งน้้ าที่ส้ าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สู งแบบ

โครงการหลวงลุ่มน้้าปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า 
  แหล่งน้้าธรรมชาติ 

 หมู่บ้านห้วยเป้ามีล าน้ าธรรมชาติ 3 แห่ง ประกอบด้วย ห้วยเป้า ห้วยตะเคียน ห้วยน้ าซุ้ม และไหลลงสู่
ต้นน้ าล าน้ าปิง บริเวณทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ห้วยน้ าซุ้มเป็นห้วยที่มีปริมาณน้ าอุดมสมบูรณ์ไหลตลอดทั้งปี มีการน าน้ า
จากห้วยน้ าซุ้มไปใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในระบบประปา 
แต่มีปัญหาความเป็นด่างของน้ ามีการตกตะกอนของหินปูนค่อนข้าง
สูง  มีฝายเพื่อชะลอน้ าและกักเก็บน้ า 2 ฝาย ได้แก่ ฝายน้ าซุ้มและ 1 
และ 2 ซึ่งฝายน้ าซุ้ม 1 เป็นฝายไม้ชลประทานราษฎร์ และฝายที่ 2 
เป็นฝายคอนกรีต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ป่าไม้ 

 พ้ืนที่ป่าไม้ในโครงการบ้านห้วยเป้าในเขตบ้านห้วยเป้า
ปัจจุบันมีจ านวน 7,928 ไร่ โดยแบ่งเป็นป่ารอการฟ้ืนฟู 7,520 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 70.98 ป่าสมบูรณ์ 442 ไร่ หรือ ร้อยละ 4.17 และป่าละเมาะ 4 
ไร่ หรือ ร้อยละ 0.03 ของพ้ืนที่ทั้งหมดตามล าดับ 
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 การคมนาคม 
  ปัจจุบันมีถนนลาดยางถึงหมู่บ้าน โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 (ถนนเชียงใหม่-ฝาง) ถึงกิโลเมตร

ที่ 80 จึงแยกซ้ายเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 1178 
(เมืองงาย-เวียงแหง) และหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตร
ที่ 20 – 22 ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้าน
ห้วยเป้า  ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 44 นาที 
(ระยะทาง 101 
กิโลเมตร) 
 
 
 
 

 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ถนน เป็นถนนลาดยางเข้าถึงหมู่บ้าน ยกเว้น เส้นทางล าเลียงผลผลิตจาก

ไร่นาเป็นทางล าลอง (เป็นถนนดิน) 
ไฟฟ้า มีใช้ทุกครัวเรือน 
น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ส่วนใหญ่เกษตรกรสามารถใช้น้ าประปาหมู่บ้านได้ตลอดปี โดยใช้น้ าจากน้ า

ผิวดิน แต่พบว่าคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภคดังกล่าวมีหินปูนสูงมาก 
โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะ 2 เครื่อง และมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประชากร  ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า มีจ านวน 10 หมู่บ้านมีจ านวนครัวเรือน

2,553 ครัวเรือน มีจ านวประชากร 8,636 คน 

บ้าน หมู่ที่ จ้านวน
ครัวเรือน 

จ้านวน
ประชากร 

ห้วยเป้า 1 280 1,315 
แม่กอน 2 481 1,143 
ทุ่งข้าวพวง 3 578 1,629 
ห้วยตีนตั่ง 7 54 229 
โป่งอาง 5 197 676 
โล๊ะป่าหาญ 4 203 869 
น้ ารู 6 447 1,529 
ทุ่งดินด า 6 - - 
สันติสุข 6 - - 
ห้วยไส้ 7 313 1,246 
    

รวม 2,553 8,636 
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 ผู้น้าชุมชน 

นายวรศักดิ์ อนันต๊ะ  ผู้ใหญ่บ้าน 
นายโสภณ ท้าวแก้ว  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 
นายปรัง  อัตราช  อดีตผู้ใหญ่บ้าน 
นายสุทัศน์ เจริญธรรม มัคทายก 

 
 การศึกษา 

  ประชากรบ้านห้วยเป้ามีการศึกษาโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ชั้นประถมปีที่ 6 สูงสุดระดับปริญญาตรีต่ าสุดคือไม่รู้
หนังสือ มีโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านห้วยเป้าซึ่ งมีการเรียนการสอนตั้ งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน เป็นชาย 
67 คน หญิง 86 คน แยกตามชนเผ่า คนไทยใหญ่ 93 คน ไทย
พ้ืนเมือง 60 คน 
 
 การสาธารณสุข 
  ประชากรหมู่บ้านห้วยเป้าใช้บริการสถานีอนามัย
ต าบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งห่างจากหมู่บ้านไม่เกิน 10 กิโลเมตร และ
โรงพยาบาลเชียงดาว   
 
 
 การประกอบอาชีพ 

 อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตร จ านวน 196 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนอาชีพรอง  ได้แก่  การประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน  56 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20 และการประกอบอาชีพ
ค้าขาย จ านวน  20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10 

สภาพการเกษตรของหมู่บ้านห้วยเป้า  ซึ่งมีสภาพ
พ้ืนที่การเกษตรเป็นพื้นที่นา  พ้ืนที่ดอน  และพ้ืนที่สูงดังนั้น
เกษตรกรจึงมีการประกอบอาชีพเกษตรที่ส าคัญได้แก่  ข้าว
นาด า  กระเทียม  ข้าวโพดหวาน  มะเขือม่วง  ถั่วแขก
พืชผัก  ถั่วลิสง  มะม่วง  ล าไย  สัก  ยางพารา  ส้ม  และ
ข้าวโพด เสาวรส เลี้ยงสัตว์  ตลอดจน การเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
บริโภคท่ีเหลือขาย ได้แก่ ไก่ หมู วัว ปลา 

นอกจากนี้พบว่าเกษตรกรบางส่วนของบ้านห้วย
เป้าโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีที่นามีการปลูกพืชผักแบบมี
สัญญากับบริษัทเอกชน  ซึ่งมีผู้แทนของบริษัทในหมู่บ้านท าหน้าที่จ่ายเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ พืชที่ปลูกโดยมี
สัญญาดังกล่าว  ได้แก่ มะเขือม่วงก้านด า ข้าวโพดหวาน  ถั่วแขก และแตงกวา  ปัญหาที่พบได้แก่การใช้ สารเคมีในการ
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในปริมาณมากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร   
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ตารางท่ี 2 ปฏิทินปลูกพืชของเกษตรกร 
 

พื้นที ่ กิจกรรม 
ประมาณการ

พื้นที่ (ไร่) 

ระยะเวลาเพาะปลูก 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ที่นา 

ข้าวนาด า 
กระเทียม 
ข้าวโพด

หวาน (นา) 
มะเขือม่วง 

ถั่วแขก 
พืชผัก 

แตงกวาเมล็ด
พันธุ ์

259 
25 
50 
10 
75 
45 
65 

 

           

ที่
สวน/
ที่ไร่ 

มะม่วง 
ล าไย 
สัก 

ยางพารา 
ส้ม 

ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว ์

241 
76 

251 
50 
20 
80 
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 รายได้ 
  ประชากรหมู่บ้านห้วยเป้ามีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพภาคการเกษตร 82,602 บาท/ครัวเรือน/ปี และมี
รายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร (รับจ้าง, 
ค้าขาย, ลูกหลานส่งมาให้, เงินช่วยเหลือ, หัตถกรรมและอ่ืนๆ) มี
รายได้เฉลี่ย 46,841.09 บาท/ครัวเรือน/ปี 
 
 การถือครองที่ดิน 
  เกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีเอกสารสิทธิ์เฉพาะส่วน
ที่อยู่อาศัยและที่นา ส่วนใหญ่มีโฉนดที่ดิน ส่วนพ้ืนที่สวนและพ้ืนที่
ไร่เกษตรกรบางรายมีใบ สค 1 และ สทก. ส าหรับพ้ืนที่ดอนส่วนใหญ่
จะไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการส ารวจการใช้ที่ดินปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการโดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2549 พบว่ามีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 
10,595 ไร่ สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่นา 259 ไร่ ร้อยละ 2.44 พ้ืนที่ไร่ 1,399 ไร่ ร้อยละ 
13.2 พ้ืนที่สวนผลไม้ 751 ไร่ ร้อยละ 7.09 พ้ืนที่ป่าไม้ 7,966 ไร่ ร้อยละ 75.18 พ้ืนที่อยู่อาศัย 197 ไร่ ร้อยละ 
1.86 และอ่างเก็บน้ า 23 ไร่ ร้อยละ 0.22 
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  การใช้ประโยชน์จากที่ดินปัจจุบันของบ้านห้วยเป้า อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเภท การใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
1. พื้นที่นา นาข้าว 259 2.44 
2. พื้นที่ไร่ ไร่ร้าง 583 5.50 

พืชไร่ผสม 730 6.89 
ไร่หมุนเวียน 86 0.81 
รวม 1,399 13.20 

3. พื้นที่สวนไม้ผล ส้ม 225 2.12 
ล าไย 526 4.97 
รวม 751 7.09 

4. พื้นที่ป่า ป่าสมบูรณ์ 442 4.17 
ป่ารอการฟ้ืนฟู 7,520 70.98 
ไม้ละเมาะ 4 0.03 
รวม 7,966 75.18 

5. อื่น ๆ ที่อยู่อาศัย 197 1.86 
อ่างเก็บน้ า 23 0.22 

 รวม 10,595 100 
  
 
แหล่งเงินทุน 

ประชากรหมู่บ้านห้วยเป้าอาศัยแหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส. คิดเป็น 68.85 เปอร์เซ็นต์ สหกรณ์การเกษตร คิดเป็น 
16.39 เปอร์เซ็นต์ กองทุนหมู่บ้าน คิดเป็น 8.20 เปอร์เซ็นต์ เอกชน คิดเป็น 4.92 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มเกษตรกร คิดเป็น 
3.28 เปอร์เซ็นต์ อื่นๆ (นายทุนลงทุนให้) คิดเป็น 6.56 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือใช้เงินทุนของตนเอง  
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

เกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกเสาวรส กลุ่มเฉพาะกลุ่มสวัสดิการทางสังคม  เช่น  กลุ่มแม่บ้าน  
กลุ่มผู้สูงอายุ  และกลุ่มฌาปนกิจเท่านั้น 
 ผลผลิตทางการเกษตร 

 ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่  ข้าวนาด า  กระเทียม  ข้าวโพดหวาน   เสาวรส มะเขือม่วง  ถั่วแขก  
พืชผักถั่วลิสง  มะม่วง  ล าไย  สัก  ยางพารา  ส้ม  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
มะเขือม่วง เสาวรส ก้านด า และแตงกวา ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
บริโภคท่ีเหลือขาย ได้แก่ ไก่ หมู วัว ปลา 
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 แหล่งท่องเที่ยว 

พ้ืนที่บ้านห้วยเป้าเป็นพ้ืนที่เล็ก ๆ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยม
ล่องแพชมธรรมชาติผ่านหมู่บ้านห้วยเป้าบริเวณสองฝั่งล าน้ าซุ้มและล าน้ าแม่ปิง 

 
 

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านห้วยเป้า 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านห้วยเป้า แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
  ปัญหา  เกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีความยากจน ผลผลิตต่ า ส าหรับการปลูกพืชผักที่มีสัญญากับธุรกิจ
เอกชนมีต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากการท าการเกษตรโดยขาดความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม ท าให้มีการใช้สารเคมีมาก ซึ่งท า
ให้รายได้ของเกษตรกรลดลงและมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรอย่างมาก  อีกทั้งผลผลิตการเกษตรไม่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อท าการเกษตรท าให้ขาดอ านาจในการต่อรอง 
  ความต้องการ  เกษตรกรต้องการให้รัฐส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ที่มีตลาดและราคาดี โดยใช้
สารเคมีน้อยและต้นทุนต่ า การปลูกไม้ยืนต้น การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรเช่น การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ 
เนื่องจากในพ้ืนที่มีเศษวัสดุ เช่น ต้นข้าวโพด เปลือกกระเทียมเป็นจ านวนมาก และต้องการให้จัดศึกษาดูงานทางด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรในด้านต่างๆ 
 
 ด้านสังคม 
  ปัญหา  เกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับ มีหนี้สินมาก ซึ่งเกิดจากการลงทุนด้าน
การเกษตรสูงและได้รับผลตอบแทนต่ า รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร  และโรงเรียนขาดแคลนอาคารและ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการศึกษา 
  ความต้องการ  ชุมชนแสดงความต้องการที่จะร่วมมือในการลดค่าใช้จ่าย โดยการน าหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ รวมทั้งต้องการ การจัดระบบสวัสดิการต่างๆ และการจัดหาแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยต่ า 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน 
  ปัญหา  หมู่บ้านห้วยเป้ามีปัญหาเรื่องน้ าเพ่ือการเกษตรเนื่องจากยังไม่มีระบบการกระจายน้ าที่ดีพอ 
ส่วนน้ าอุปโภคบริโภคมีตะกอนหินปูนมาก (น้ าผิวดิน) และสนิมเหล็กสูง (น้ าบาดาล) ส่วนพ้ืนที่การเกษตรประสบปัญหา
เรื่องน้ าท่วมบริเวณล าน้ าซุ้มและล าน้ าปิงก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่มีอัตราการชะล้างพังทลายของ
ดินสูงท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการแผ้วถางป่าเพ่ือเป็นที่ท ากิน 
  ความต้องการ ชุมชนต้องการให้รัฐสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ มีการ
กระจายน้ าได้อย่างทั่วถึง การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ และต้องการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ท ากินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
 
 ศักยภาพของการพัฒนา 

  พ้ืนที่บ้านห้วยเป้าเป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรบ้านห้วยเป้า
เป็นเกษตรกรที่มีความขยันขันแข็ง และมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตรโดยอาศัยความรู้จากโครงการหลวง รวมทั้งผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งที่จะเป็นก าลังส าคัญที่จะผลักดันให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้บ้านห้วยเป้าเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ไม่ห่างไกลจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกมาก
นัก จึงมีความสะดวกที่จะเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากโครงการหลวงให้สามารถน าไปปรับใช้กับ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท าการเกษตรที่อยู่ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัยของรัฐในการ
ร่วมมือกับภาคเอกชนต่าง ๆ  
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ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองค า  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าปิงตอนบน

    และแม่กลอง 
 นายอานนท์  ยอดญาติไทย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าปิง 

    ตอนบนและแม่กลอง 
 นายยุทธชัย  ทีปการพงศ์  นักวิชาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 
 นายสุทธิรักษ์  อุปนนท์  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 
 นางสาวชัญญานุช  เกษนา เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 
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ค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
เลขที่ 1927/2549 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

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

เพ่ือให้การด าเนินงานในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชาวเขาและฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าล าธาร  โดยการน าองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง  จึงแต่งตั้งคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปิงตอนบน
บ้านห้วยเป้า อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้้าปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า อ้าเภอเชียงดาว 
(1) นายอ าเภอเชียงดาว      ประธานคณะท างาน 
(2) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง  คณะท างาน 
(3) ผู้แทนส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1    คณะท างาน 
(4) ผู้แทนศูนย์ทรัพยากรน้ าบาดาล ภาค 6   คณะท างาน 
(5) ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่   คณะท างาน 
(6) ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  13  จังหวัดเชียงใหม่  คณะท างาน 
(7) ผู้แทนส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่   คณะท างาน 
(8) ผู้แทนหน่วยพัฒนา น.พ.ค. ที่  32    คณะท างาน 
(9) เกษตรอ าเภอเชียงดาว     คณะท างาน 
(10) ปศุสัตว์อ าเภอเชียงดาว     คณะท างาน 
(11) พัฒนาการอ าเภอเชียงดาว     คณะท างาน 
(12) สาธารณสุขอ าเภอเชียงดาว     คณะท างาน 
(13) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 คณะท างาน 
(14) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้า อ.เชียงดาว  คณะท างาน 
(15) หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าแม่ตะมาน  คณะท างาน 
(16) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชศรีลานนา คณะท างาน 
(17) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผาแดง  คณะท างาน 
(18) ผู้ประสานงานโครงการจัดการลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบน  คณะท างาน 
(19) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว คณะท างาน 
(20) ก านันต าบลทุ่งข้าวพวง และผู้ใหญ่บ้านห้วยเป้า อ.เชียงดาว คณะท างาน 
(21) เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คณะท างานและเลขานุการ 
(22) ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะท างานมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
1) จัดท าแผนบูรณาการโครงการและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ละพ้ืนที่ 
2) สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานและแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้ก าหนดไว้ 
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3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน  ปัญหา  และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  โดยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

4) ด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องกับงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง ณ วันที่  14  กันยายน  พ.ศ.  2550   
 
       
       (นายวิชัย  ศรีขวัญ) 
            ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


