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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย
ตาบลแม่สอย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา

ชุมชนบ้านป่ากล้วยเป็นชนเผ่าม้งซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาสร้างชุมชนในพื้นที่บ้านป่ากล้วย ตาบลแม่
สอย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2517 จากเดิมที่เคยอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยมะนาว ตาบลบ้านหลวง
อาเภอจอมทอง เพราะสะดวกในการเดินทางและติดต่อกับหน่วยราชการภายนอก โดยปลูกกะหล่าปลี เป็นหลักและเป็น
การปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย วที่ มี ก ารใช้
สารเคมี ใ นปริ ม าณที่ ม าก จึ ง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ เกษตรกรและ
ปั จ จุ บั น ชุ ม ช นบ้ า นป่ า กล้ ว ย
ประกอบอาชี พ ท าการเกษตร
รวมถึ ง ผลกระทบต่ อ ความอุ ด ม
สมบู รณ์ ข องดิ นและคุ ณ ภาพน้ า
ในล าน้ าแม่ ส อย ท าให้ เ กิ ด
ทั ศ นคติ ใ นด้ า นลบและเกิ ด การ
ต่ อ ต้ า นต่ อ การท าเกษตรกรรม
ชุมชนบนพื้นที่สูง
ดั ง นั้ น ชุ ม ช น
บ้ า นป่ า กล้ ว ยหมู่ ที่ 14 จึ ง
ขอรับ การสนั บ สนุ นความรู้ด้ า น
การปลู กพืช ที่เหมาะสมบนพื้นที่
สูงจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ห้วยส้มป่อยที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง จากนั้นทางมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงดาเนินงาน
พัฒนาการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเรียนรู้งานของโครงการหลวง โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนในท้องถิ่น ในการดาเนินงานการพัฒนาภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนาองค์ความรู้จากมูลนิธิโครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงป่ากล้วย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
โ ค รง ก าร พั ฒ น าพื้ นที่ สู งแ บ บ
โครงการหลวงบ้านป่ ากล้ วย ตั้งอยู่ ที่บ้านป่ ากล้ ว ย
หมู่ที่ 14 ตาบลแม่ส อย อาเภอจอมทองจั งหวัด
เชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาเภอ
จอมทอง ที่พิกัด E 455266 N 2028302 บ้าน
ป่า กล้ ว ยตั้ ง อยู่ ใ นลุ่ ม น้ าแม่ ทิ ม มี พื้ น ที่ 5,178 ไร่
หรือ 8.28 ตารางกิโลเมตร และไหลลงแม่น้าปิง
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โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่ากล้ วยตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่ งชาติป่าจอมทอง และเขต
อุทยานแห่งชาติออบหลวง ตั้งเป็นอุทยานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ 68 ของประเทศ
และมีหน่วยพิทักษ์อุทยานตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนี้ 1 แห่ง คือ หน่วยพิทักษ์ฯ อล.1(บ้านป่ากล้วย)
ลักษณะภูมิประเทศ
ที่ตั้งของบ้านป่ากล้วยตั้งอยู่บริเวณสันเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยต่อเนื่องมาจากดอย
อิน ทนนท์ บริเวณหมู่บ้านมีร ะดับ ความสูงประมาณ
1,300-1,600 เมตรจากระดั บ น้ าทะเลปานกลาง
จากนั้ น พื้ น ที่ ล าดเอี ย งลงไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
บริเวณนี้เป็นต้นกาเนิดของน้าแม่ทิม ซึ่งเป็นลาห้วยสาขา
ของน้ าแม่ป๊อก แล้ว ไหลลงไปรวมกัน น้ าแม่ส อย ซึ่งจะ
ไหลไปรวมกับแม่น้าปิงอีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะดิน
สภาพทางธรณี วิ ท ยาบริ เ วณบ้ า นป่ า
กล้วยเป็นหินในกลุ่ม pl+pr'gg มีหินแกรนิตที่หลอมเป็น
เนื้อเดียวเกิดในยุคพารีโอโซอิคและมีหินชนิดอื่นที่อยู่ใน
ยุคต่ากว่าปะปนอยู่ด้วย (anatexitic aureole of Paleozoic granite with
relics of lower Paleozoic) ลักษณะดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่าง
เป็นดินปนเศษหินหรือกรวดเป็นก้อนกลมมน อาจพบหินพื้นตื้นกว่า 50 ซม.
ดินเป็นสีน้าตาล เหลืองหรือแดง พบในที่เป็นลูกคลื่นลอนชันจนถึงเนินเขา
เป็นดินตื้น อุดมสมบูรณ์ต่าเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ ประมาณ 4.5 - 5.5
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม จากสถิติอุตุนิยมวิทยา ณ ที่ทาการอุทยานแห่งชาติออบขาน ซึ่งในปี พ.ศ.
2548 มีอุณหภูมิต่าสุดประมาณ 6 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน
เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ -เดื อ นเมษายนอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด
ประมาณ 38 องศาเซลเซียส
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แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย
แหล่งน้าธรรมชาติ
เนื่องจากบ้านป่ากล้วยตั้งอยู่บริเวณสันเขา จึงมีระบบน้าประปาหรือระบบประปาภูเขาที่ต่อมาจากหมู่บ้านอื่น
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จานวน 20 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี จานวน
20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2 ในหมู่บ้านนี้มีครัวเรือนที่มีน้าใช้เพียงพอตลอดปี จานวน 90 ครัวเรือนน้าเพื่อการเกษตร
น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติในหมู่บ้านนี้ใช้สาหรับการเกษตร มีไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชระยะสั้น พืชอายุยาว ทา
สวนผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับ

ป่าไม้
สภาพพืชพรรณธรรมชาติบริเวณบ้านป่ากล้วยเป็นป่าดิบเขา (Hill evergreen forest) พบในบริเวณที่มี
ระดับความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง เป็นป่าที่มีเรือนยอดเบียดกันหนาแน่น มีเศษไม้ ใบไม้ ปก
คลุมผิวดินหนา ประกอบด้วย พืชในวงศ์ก่อ (Fagaceae) วงศ์จาปีป่า (Magnoliaceae) วงศ์สารภีป่า (Theaceae) และ
วงศ์กุหลาบพันปี (Ericaceae) และพื้นที่บริเวณบ้านป่ากล้วยถูกจัดให้อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้น 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูง ประกอบกับสภาพพืชพรรณยังมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง
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การคมนาคม
เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงบ้านป่ากล้วย ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2-3
ชั่วโมง ซึ่งสภาพถนนจากตัวอาเภอจอมทอง ระยะทาง 16 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเส้นทางดิน การเดินทางจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่ากล้วย 2 ชั่วโมง 20
นาที (ระยะทาง 85.5 กิโลเมตร)

โครงสร้างพื้นฐาน
มีศาสนสถาน (เช่น วัดมัสยิด โบสถ์ และอื่นๆ) มีโรงเรียนระดับประถม หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ โดยอาศัย
พลังงานจากแสงอาทิตย์ มีไฟฟ้าจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาในปี 2561 มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ)
50 เครื่อง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ ประปา อาศัยน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคจากระบบประปาภูเขาต่อจากหมู่บ้านอื่น
หมู่บ้านมีครอบครัวที่มีรถยนต์ 21 ครัวเรือน จานวน 21 คัน รถจักรยานยนต์ 16 ครัวเรือน จานวน 16 คัน
รถจักรยานสองล้อ 10 ครัวเรือน จานวน 10 คัน มีร้านขายของชา หรือร้านขายของเบ็ดเตล็ด จานวน 1 แห่ง
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้น ที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย มี จานวนครัวเรือน 151 ครัวเรือน มี
จานวนประชากร ทั้งสิ้น 944 คน หมู่บ้านป่ากล้วยประชากรเป็นชาวไทยจภูเขาชนเผ่าม้ง
ผู้นาชุมชน
ผู้นาชุมชน
นายเฒ่า
ธาราวโรดม
ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่ากล้วย
นายโอภาส
แซ่วะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สอย
นายอภิสิทธิ์ แซ่วะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สอย
นายวรเชษฐ์ เจริญกุลพิพัฒน์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านป่ากล้วย
นายโต้ง
แซ่ยะ
นายไตรรัตน์ แซ่ยะ
นายวิชัย
เทิดไพรพนาวัลย์
นายกั๊วะ
แซ่วะ
นายร่ม
วิทยาวัฒนกิจ
นายไพบูลย์
แซ่ยะ
นายเซ้ง
แซ่ยะ
นายเซ้ง
วงศ์คีรีราษฎร์
นายโก๊ะ
แซ่วะ
ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ
นายเปา
นายโต้ง
นายจ่อ
นายเจี๊ยะ

แซ่ยะ
แซ่ยะ
แซ่วะ
เจริญกุลพิพัฒน์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านป่ากล้วย
กรรมการหมู่บ้านบ้านป่ากล้วย
กรรมการหมู่บ้านบ้านป่ากล้วย
กรรมการหมู่บ้านบ้านป่ากล้วย
กรรมการหมู่บ้านบ้านป่ากล้วย
กรรมการหมู่บ้านบ้านป่ากล้วย
กรรมการหมู่บ้านบ้านป่ากล้วย
กรรมการหมู่บ้านบ้านป่ากล้วย
กรรมการหมู่บ้านบ้านป่ากล้วย
ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน
ด้านงานฝีมือ (การตีมีด)
ด้านงานฝีมือ (การตีมีด)
ด้านงานฝีมือ (การตีมีด)

การศึกษา
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ ในหมู่บ้ านป่ ากล้ ว ยมี 1 แห่ ง คือ โรงเรียนบ้านป่ากล้ ว ยพัฒ นา เป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา จากการสารวจในปี พ.ศ. 2553 พบว่า ระดับการศึกษาของประชากรในหมู่บ้านอยู่ในระดับต่างๆ ดังนี้
จบชั้น ป.6
จานวน 11 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษาปัจจุบัน
จานวน 23 คน
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
จานวน 26 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 31 คน
อนุปริญญา
จานวน 14 คน
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
จานวน 8 คน
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การสาธารณสุข
ในพื้นที่บ้านป่ากล้วยไม่มีสถานีอนามัยในพื้นที่ ประชาชนต้องเดินทางไปใช้บริการสาธารณสุขอาเภอ
จอมทอง
การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
ร้อยละ 95 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 4 และอาชีพค้าขาย ร้อย
ละ 1 ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่
พืชผัก ได้แก่ กะหล่าปลี ผักกาดขาวปลี มันฝรั่ง
ไม้ผล ได้แก่ พลับ อโวกาโด องุ่น
กาแฟ
ไม้ดอก ได้แก่ ดอกเยอบีร่า สเตติส ผีเสื้อ กระดาษ
เลี้ยงสัตว์
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ปฏิทินการปลูกพืชของเกษตรกร
กะหล่าปลี
เดือนมกราคม, มิถุนายนถึงธันวาคม
ผักกาดขาวปลี เดือนมกราคม, มิถุนายนถึงธันวาคม
ข้าวโพด
เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม
มันฝรั่ง
เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
พลับ
เดือนมกราคมถึงธันวาคม
ดอกเยอบีร่า เดือนมกราคมถึงธันวาคม
ดอกกุหลาบ เดือนมกราคมถึงธันวาคม
ดอกสเตติส
เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมและพฤศจิกายนถึงธันวาคม
รายได้
มีร ายได้ต่ อ ครั ว เรื อ นเฉลี่ ย 40,000
ครัวเรือน/ปี

บาท/

การถือครองที่ดิน
ไม่ มีเ อกสารสิ ท ธิ์ใ นการถือ ครองที่ดิ น ทากิ น
และที่อยู่อาศัยเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
จอมทองและเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปี พ.ศ.2523 รัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ เข้ามาส่งเสริมอาชีพปลูกพืชทดแทนฝิ่น เช่น ไม้ผลเมือง
หนาว มีการลดพื้นที่ทากิน และปล่อยพื้นที่ให้ฟื้นฟูเป็นป่าต้นน้าลาธาร และ
ชาวบ้ า นเริ่ ม มี ก ารท าแนวคั น ดิ น ป้ อ งกั น หน้ า ดิ น พั ง ทลายในพื้ น ที่ ท า
การเกษตร เช่น ทาแนวระดับปลูกกระถิน มะแฮะ ต่อมาในปี พ.ศ. 25372538 เกิดวิกฤติน้าแม่ส อยเริ่มแห้ง ทาให้ มีน้ าไม่พอส าหรับการอุปโภค
บริโภค ชาวบ้านป่ากล้วยจึงเปลี่ยนการปลูกกะหล่าปลี มาเป็นปลูกไม้เมือง
หนาว เช่น ดอกเยอบีร่า ดอกลิลลี่ ดอกยิบโซ และดอกสแตติส เพราะใช้
พื้นที่น้อย พร้อมๆ ไปกับการปลูกไม้ยืนต้นแซมในแปลงกะหล่าปลี เช่น บ๊วย
ท้อ

64
สาลี่ แอปเปิ้ ล ทาให้ พื้น ที่ทากินบริ เวณต่างๆ ลดลงไปได้กว่าร้อยละ 50 คือจากเดิมมีพื้นที่ทากินประมาณ
1,910 ไร่ เหลือเพียง 780 ไร่ ปัจจุบันชาวบ้านป่ากล้วยมีที่ดินทากิน
โดยเฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ นเพี ย ง 5.7 ไร่ นอกจากการปรั บ ตั ว ทางด้ า น
การเกษตรแล้ว ชาวบ้านป่ากล้วยยังมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน้าลา
ธาร เช่น มีการบวชป่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539-2540 จานวน 4 ครั้ง
ครอบคลุมพื้นที่ป่าที่ต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟูจานวน 5,000 ไร่ เช่น
พื้นที่เขตแม่สอย 100 ไร่ เขตห้วยอ๊อก 50 ไร่ (มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ,
2548)

แหล่งเงินทุน
ประชากรในหมู่บ้านใช้แหล่งสินเชื่อเพื่อการผลิตจาก ธกส. จานวน
10 ครัวเรือน เงินทุนหมุนเวียนจากส่วนราชการ 40 ครัวเรือน พ่อค้า 70
ครัวเรือน และอื่น ๆ 20 ครัวเรือน
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
1. กลุ่มแม่บ้าน
2. กลุ่มเยาวชน
3. กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้า
4. กลุ่มทอผ้า
5. กลุ่มกองทุนข้าวสาร
6. กลุ่มกองทุนปลูกผัก
7. กลุ่มกองทุนปลูกไม้ผล
8. กลุ่มกองทุนผู้เลี้ยงสัตว์
9. กลุ่มกองทุนผู้ปลูกกาแฟ
10. กลุ่มกองทุนผู้ปลูกไม้ดอก
ผลผลิตทางการเกษตร
1. พืชผัก ได้แก่ กะหล่าปลี ผักกาดขาวปลี มันฝรั่ง
2. ไม้ผล ได้แก่ พลับ เสาวรส พีช องุ่น
3. กาแฟ
4. ไม้ดอก ได้แก่ ดอกเยอบีร่า สเตตีส ผีเสื้อ กระดาษ
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แหล่งท่องเที่ยว
ชมประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง และจุดชมวิวเมืองจอมทอง ผาสถาน

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านป่ากล้วย

ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านป่ากล้วย แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา เกษตรกรบ้านป่ากล้ วยมีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตต่า ไม่มีตลาดรองรับผลผลิ ต ไม่มีแหล่ ง
รวบรวมผลผลิตและการจัดการผลผลิตในระดับชุมชน ตลอดจนพื้นที่ทากินค่อนข้างจากัด รวมถึง ปัญหาการสะสมของ
โรค แมลง และการดื้อยาของแมลง เนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเกษตรกรขาดความรู้ในการทาการเกษตรอย่างถูก
วิธี
ความต้องการ เกษตรกรบ้านป่ากล้วยต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ และปลูกพืช
เมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ภายใต้คาแนะนาของโครงการหลวงเพื่อทดแทนการปลูกกะหล่าปลี และมีแหล่งรับซื้อผลผลิต มี
การจัดอบรมการใช้สารเคมีที่ถูกวิธีและการผลิตสารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีซึ่งปัจจุบันมีราคาแพงทาให้ต้นทุนการ
ผลิตสูง รวมถึงการรณรงค์การลดการใช้สารเคมี
ด้านสังคม
ปัญหา เกษตรกรบ้านป่ากล้วยมีภาระหนี้สินมากเนื่องจากการลงทุนด้านการเกษตร ผลตอบแทนต่า
และส่วนใหญ่เกษตรกรอาศัยแหล่งเงินทุนจากนอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยสูง
ความต้องการ ชุมชนบ้านป่ากล้วยต้องการจัดระบบสวัสดิการต่าง ๆ และการจัดหาแหล่งทุนที่ดอกเบี้ย
ต่าให้กับเกษตรกร
ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน
ปัญหา เกษตรกรบ้านป่ากล้วยมีปัญหาเรื่องน้าเพื่อการเกษตรเนื่องจากพื้นที่ทาการเกษตรตั้งอยู่บริเวณ
สันเขา ส่วนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคปริมาณน้าไม่พอใช้สาหรับชุมชนทั้งที่อยู่ต้นน้าและปลายน้า ก่อให้เกิดปัญหาการ
แย่งใช้น้าในฤดูแล้ง รวมถึงปัญหาเรื่องคุณภาพดินที่เสื่อมโทรมเนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้สารเคมีในปริมาณมาก
และมีความลาดชันสูง
ความต้ อ งการ เกษตรกรบ้ า นป่ า กล้ ว ยมี ค วามต้ อ งการให้ ภ าครั ฐ สนั บ สนุ น แหล่ ง กั ก เก็ บ น้ าที่ มี
ประสิทธิภาพและระบบการกระจายน้าอย่างทั่วถึง การทาการเกษตรที่ถูกวิธีที่ไม่ทาลายคุณภาพดินและลดการใช้สารเคมี
เกษตร รวมถึงการจัดระบบอนุรักษ์ดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนปลูกไม้ใช้สอยเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
และชุมชนมีความต้องการที่จะร่วมมือในการดูแลรักษาพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าไม้เพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกเพิ่มเติม
ศักยภาพของการพัฒนา
หมู่ บ้ า นป่ า กล้ ว ยเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามสู ง และสภาพอากาศเหมาะสมต่ อ การปลู ก พื ช ผั ก เมื อ งหนาว
เกษตรกรมีพื้นฐานในการเพาะปลูกและมีความขยันขันแข็ง และมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรโดยอาศัยความรู้จากโครงการหลวง รวมทั้งมีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็งที่จะเป็นกาลัง
ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้พื้นที่บ้านป่ากล้วยตั้งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วย
ส้มป่อย จึงมีความสะดวกที่จะเชื่อมดยงและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากโครงการหลวงให้สามารถนาไปปรับใช้กับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาการเกษตรที่อยู่ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัยของรัฐในการ
ร่วมมือกับภาคเอกชนต่าง ๆ
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แนวทางการพัฒนาจุดเน้นการพัฒนา
1. การส่งเสริมการปลูกพืชภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและเกษตรอินทรีย์
2. การรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและการตรวจสอบคุณภาพน้า
3. การส่งเสริมการปลูกไม้ผล
4. การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ป่าชาวบ้าน)

ผู้ปฏิบัติงาน
นายอดิเรก อินต๊ะฟองคา
นายอานนท์ ยอดญาติไทย
นายศุภชัย พันธ์ทอน

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าปิงตอนบน
และแม่กลอง
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าปิง
ตอนบนและแม่กลอง
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่ากล้วย
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คาสั่งจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 1927/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชาวเขาและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าลาธาร โดยการนาองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง จึงแต่งตั้งคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ป่ากล้วย อาเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย อาเภอจอมทอง
(1) นายอาเภอจอมทอง
ประธานคณะทางาน
(2) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
รองประธาน
คณะทางาน
(3) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
คณะทางาน
(4) ผู้แทนอุทยานแห่งชาติออบหลวง
คณะทางาน
(5) ผู้แทนสานักงานทรัพยากรน้าบาดาล ภาค 6 จ.ลาปาง
คณะทางาน
(6) ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จ.เชียงใหม่
คณะทางาน
(7) ผู้แทนสานักงานทรัพยากรน้า ภาค 1
คณะทางาน
(8) ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่
คณะทางาน
(9) ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คณะทางาน
สาขาจอมทอง
(10) ผู้แทนสานักงานสหกรณ์ อาเภอจอมทอง
คณะทางาน
(11) เกษตรอาเภอจอมทอง
คณะทางาน
(12) พัฒนาการอาเภอจอมทอง
คณะทางาน
(13) สาธารณสุขอาเภอจอมทอง
คณะทางาน
(14) ผู้อานวยการโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา
คณะทางาน
(15) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สอย
คณะทางาน
(16) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สอยหมู่ที่ 14
คณะทางาน
(17) หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
คณะทางาน
(18) หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าแม่แตะ
คณะทางาน
(19) กานันตาบลแม่สอย
คณะทางาน
(20) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ต.แม่สอย
คณะทางาน
(21) เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คณะทางานและ
เลขานุการ
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โดยให้คณะทางานมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทาแผนบูรณาการโครงการและแผนปฏิบัติงานประจาปีของโครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ละพื้นที่
2) สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานและแผนปฏิบัติงานประจาปีที่ได้กาหนดไว้
3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4) ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550
(นายวิชัย ศรีขวัญ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

