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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋
ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2557เมื่อกำนันตำบลป่ำแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือถึงประธำนมูลนิธิโครงกำร
หลวง ตำมหนังสือที่ พิเศษ/2547 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2547 เรื่องขอให้ก่อตั้งโครงกำรหลวงในพื้นที่ตำบลป่ำแป๋
เนื่องจำกรำษฎรประสบปัญหำด้ำนกำร
ครองชีพ โดยขอให้โครงกำรหลวงเข้ำไป
ช่ ว ยเหลื อ ด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม กำรเกษตร
ด้ ำ น พั ฒ น ำ ก ำ ร เก ษ ต ร แ ล ะ ด้ ำ น
กำรตลำด โดยมี ร ำษฎร 1 รำย ยิ น ดี
เสียสละมอบที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโครงกำร
หลวง จ ำนวนพื้ น ที่ 4 ไร่ ต่ อมำส ำนั ก
พั ฒ นำเกษตรที่ สู ง ได้ รั บ มอบหมำยให้
ร่ ว ม กั บ มู ล นิ ธิ โ ค ร ง ก ำ ร ห ล ว ง เ พื่ อ
ดำเนินกำรโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบ
โครงกำรหลวงต่อไป

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
พื้นที่ตำบลป่ำแป๋ อยู่ห่ำงจำกจังหวัดเชียงใหม่ 73.47 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของอำเภอแม่แตง ห่ำง
จำกตัวอำเภอ 32 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงจำกจังหวัดเชียงใหม่ 1 ชั่วโมง 26 นำที่ มีพื้นที่ที่รับผิดชอบครอบคลุม
13 หมู่บ้ำน คือ หมู่ที่ 1 บ้ำนป่ำยำงหนำด หมู่ที่ 2 บ้ำนปำงมะกล้วย หมู่ที่ 3 บ้ำนผำเด็ง หมู่ที่ 4 บ้ำนป่ำแป๋ หมู่ที่ 5
บ้ำนแม่เลำ หมู่ที่ 6 บ้ำนปำงลัน หมู่ที่ 7 บ้ำนแม่ไคร้ หมู่ที่ 8 บ้ำนแม่แสะ หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่แมม หมู่ที่ 10 บ้ำนแม่น้ำแขม
หมู่ที่ 11 บ้ำนท่ำผำ หมู่ที่ 12 บ้ำนกิ่วถ้วย-ปำงมะโอ หมู่ที่ 13 บ้ำนขุนห้วยพระเจ้ำ และมีอำณำเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับตำบลกึ้ดช้ำง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้
ติดกับอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลเมืองก๋ำยและตำบลสบเปิง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ตำบลป่ำแป๋ อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติห้วยน้ำดัง อุทยำนแห่งชำติสุเทพ-ปุย และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ
แม่เลำ-แม่แสะมีพื้นที่ 323 ตำรำงกิโลเมตร (202 ,358 ไร่) ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำมีป่ำไม้อุดมสมบูรณ์ พื้นที่
โดยทั่ ว ไปอยู่ สู ง จำกระดั บ น้ ำทะเลปำนกลำงระหว่ ำ ง
700-1,100 เมตร และเป็นบริเวณที่ลำดต่ำลงมำถึง
ระดับค่อนข้ำงงำนรำบเรียบ ร้อยละ 30

ลักษณะดิน
พื้ น ที่ โ ค ร งก ำ ร พั ฒ นำ พื้ นที่ สู งแ บ บ
โครงกำรหลวงป่ำแป๋ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรำย
(Sand loam) มีควำมอุดมค่อนข้ำงสูงโดยมีอินทรียวัตถุ
3.50% ปริมำณ P = 65 mg/kg K = 221 mg/kg
และมีควำมเป็นกรมเป็นด่ำง (pH = 5.5)ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มชุดดิน
ที่ 2 ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ ภู เ ขำและเทื อ กเขำที่ มี ค วำมลำดชั น
มำกกว่ำ 35% เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและควำมอุดม
สมบูรณ์แตกต่ำงกันตำมแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อน
หินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่ำไม้ต่ำง ๆ มักมีกำรทำไร่เลื่อน
ลอยที่ขำดกำรอนุรักษ์ มีระดับกำรชะล้ำงพังทลำยของดินสำหรับ
ดินในพื้นที่สูงอยู่ในระดับน้อยมำก ร้อยละ 72.30 อยู่ในระดับ
น้อยร้อยละ 15.92
ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงป่ำแป๋ มีลักษณะภูมิอำกำศจัดอยู่ในเขตร้อนเฉพำะฤดูกำล
อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 28 องศำเซลเซี ย ส ปริ ม ำณน้ ำฝนเฉลี่ ย
1,583 มิลลิเมตรต่อปี
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แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋
แหล่งน้าธรรมชาติประกอบด้วย
พื้นที่ตำบลป่ำแป๋มีแหล่งน้ำธรรมชำติ ประกอบด้วย ลำห้วย 30 สำย ได้แก่ น้ำแม่แรม ห้วยแม่หลวง ห้วย
พระเจ้ำน้อย ห้วยป่ำแป๋ ห้วยปี๋ ห้วยกองขำก และห้วยต้นขนุน มีบึงและหนอง 8 แห่ง น้ำพุร้อน 1 แห่ง แหล่งน้ำที่
สร้ำงขึ้น ได้แก่ ฝำยน้ำล้นขนำดเล็กเพื่อใช้ในกำรเกษตร จำนวน
10 แห่ง และบ่อน้ำตื้น จำนวน 320 แห่ง

ป่าไม้
พื้นที่ตำบลป่ำแป๋อยู่ในชั้นคุณภำพลุ่มน้ำชั้น 2 ร้อยละ 54 อยู่ในชั้นคุณภำพลุ่มน้ำ 1A ร้อยละ 41
และที่เหลืออยู่ในชั้นคุณภำพลุ่มน้ำ 1B ร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ (โซน C) ร้อยละ 97 เป็นป่ำดิบเขำและ
มีสภำพป่ำอุดมสมบูรณ์
กำรจำแนกพื้นที่ป่ำ
การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ (โซนC)
พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ (โซนE)
รวม 2 ประเภท

พื้นที่
ตารางกิโลเมตร

ไร่

291.37
8.03
300.40

182,729.80
5,020.21
187,750.01

ร้อยละ
97
3
100
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การคมนาคม
ตำบลป่ำแป๋ มีถนนสำยแม่มำลัย -ปำย เป็นถนนสำย
หลักของตำบล นอกจำกนั้นยังมีถนนสำยเชื่อมระหว่ำงตำบลป่ำแป๋กับ
อำเภอสะเมิงที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 มีถนนในควำมรับผิดชอบของกรม
ทำงหลวง จ ำนวน 1 สำย สภำพถนนลำดยำง จ ำนวน 1 สำย
ระยะทำง 42 กิ โ ลเมตร และถนนในควำมรั บผิ ดชอบของท้ อ งถิ่ น
จำนวน 29 สำย สภำพถนนคอนกรี ต จำนวน 13 สำย ระยะทำง
10.5 กิโลเมตร สภำพถนนลำดยำง จำนวน 3 สำย ระยะทำง 3.2
กิ โ ลเมตรและสภำพถนนลู ก รั ง จ ำนวน 13 สำย ระยะทำง 32
กิโลเมตร กำรเดินทำงจำกสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำร
มหำชน) ถึง โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงป่ำ
แป๋ ใช้เวลำในกำรเดินทำง 1 ชั่วโมง 26 นำที (ระยะทำง
73.4 กิโลเมตร)

โครงสร้างพื้นฐาน
1. กำรประปำ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปำ (ประปำภูเขำ) จำนวน 1, 409 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
63.61 ที่เหลือใช้น้ำจำกบ่อน้ำตื้น ปี 2553 ได้รับกำรสนับสนุนขุดเจำะน้ำบำดำลจำนวน 4 บ่อ ได้แก่
1. บ้ำนแม่เลำ หมู่ 5 จำนวน
1 บ่อ (สถำนภำพไม่ได้ใช้งำนเพรำะน้ำไม่มีคุณภำพ)
2. บ้ ำ นแม่ น้ ำแขม หมู่ 10
จ ำนวน 1 บ่ อ (สถำนภำพไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง ำนเพรำะน้ ำไม่ มี
คุณภำพ)
3. บ้ ำ นป่ ำแป๋ หมู่ 4 จำนวน
1 บ่อ (สถำนภำพไม่ได้ใช้งำนเพรำะน้ำไม่มีคุณภำพ)
4. บ้ ำ นปำงมะกล้ ว ย หมู่ 2
จำนวน 1 บ่อ (สถำนภำพใช้งำนปรกติภำยในชุมชน)
2. ระบบช ลประทำน จ ำนว น 5
หมู่บ้ำน
1. บ้ำนแม่เลำ หมู่ 5 (ฝำยกั้นน้ำ 1 ฝำย ,บ่อพักน้ำ 2 บ่อ)ฝำยกั้นน้ำอยู่ระหว่ำรอกำรซ่อมแซม
2. บ้ำนแม่น้ำแขมและบ้ำนปำงลัน หมู่ 10และหมู่6 (ฝำยกั้นน้ำ 1 ฝำย ,บ่อพักน้ำ 2 บ่อ)ยัง
ดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จเพรำะเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่เลำแม่แสะไม่ยินยอมให้เข้ำดำเนินกำร
3. บ้ำนแม่ไคร้ หมู่ 7 (ฝำยกั้นน้ำ 1 ฝำย ,บ่อพักน้ำ 2 บ่อ)รอซ่อมแซมจำกกรมชลประทำน
4. บ้ำนปำงมะกล้วย หมู่ 2 (ฝำยกั้นน้ำ 1 ฝำย ,บ่อพักน้ำ 5 บ่อ)
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3. กำรโทรคมนำคม
1. ที่ทำกำรไปรษณีย์
1 แห่ง
2. โทรคมนำคมอื่น ๆ (โทรศัพท์สำธำรณะ) 28 แห่ง
3. บริกำรอินเตอร์เน็ต
1 แห่ง
4. โทรศัพท์ส่วนบุคคล รับสัญญำณเครือข่ำย AIS , TRUE , DTAC
4. กำรไฟฟ้ำตำบลป่ำแป๋ มีไฟฟ้ำใช้ครอบคลุมทั้ง 13 หมู่บ้ำน นอกจำกครัวเรือนที่ตั้งแยกออกไป
จำกหมู่บ้ำนยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ จำนวน 315 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.22

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
ในพื้นที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลงป่ำแป๋ มี 13 หมู่บ้ำน มีจำนวนครัวเรือน
2,357 ครัวเรือน มีจำนวนประชำกรทั้งสิ้น 6,141 คน ส่วนใหญ่เป็นคน
เมือง และเป็นชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยง และเผ่ำลีซอ

บ้าน

หมู่ที่

ป่ำยำงหนำด
ปำงมะกล้วย
ผำเด็ง
ป่ำแป๋
แม่เลำ
ปำงลัน
แม่ไคร้
แม่แสะ
แม่แมม
แม่น้ำแขม
ท่ำผำ
กิ่วถ้วย-ปำงมะโอ
ขุนห้วยพระเจ้ำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม

จานวน
ครัวเรือน
198
358
178
216
307
156
113
182
153
44
173
124
155
2,357

จานวน
ประชากร
533
843
349
580
638
359
311
527
432
120
455
457
537
6,141
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ผู้นาชุมชน
มีผู้นำชุมชนประกอบด้วย นำยทวีทรัพย์ ทำ
กิน กำนันตำบลป่ำแป๋ ผู้ใหญ่บ้ำน จำนวน 12 หมู่บ้ำน นำย
มงคล อุด ธิมำ นำยก อบต.ป่ ำแป๋ นำยสุ ทัศ น์ ปินตำจั นทร์
ประธำนสภำพอบต.ป่ ำ แป๋ นำยบุ ญ วั ฒ น์ สิ ง ห์ ต ำแก้ ว
เลขำนุกำรสภำ อบต.ป่ำแป๋ และมีผู้นำด้ำนกำรประกอบอำชีพ
ต่ำง ๆ ในชุมชน ได้แก่ ด้ำนสิ่งประดิษฐ์ไม้ไผ่ คือ นำยปวน
ทองคำ หมู่ 2 นำยอินทัน ศรีแปง หมู่ 4 นำยคำนึง โพธิ์
คำ หมู่ 4 และนำยภำ อำชำหำญ หมู่ 8
ด้ำนสมุนไพร
พื้นบ้ำน คือ นำงออน วงศ์ชัยชำ หมู่ 4 นำยประเสริฐ ท่ำ
ระเบียบ หมู่ 5 ด้ำนกำรทอผ้ำ คือ นำงจันนำ สร้ำงกุศลในพสุธำ หมู่ 8 และด้ำนกำรเกษตรผสมผสำน คือ นำยทวี
จอกดี นำงศรีนวล ยอดสร้อย และนำยเปอะสุเก มุสุลอ
การศึกษา
ตำบลป่ำแป๋มีโรงเรียนระดับประถมศึกษำ จำนวน 3
แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ (ขยำยโอกำส) จำนวน 3 แห่ง และมีที่
อ่ำนหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้ำนครบทั้ง 13 หมู่บ้ำน จำนวน 13 แห่ง
พบว่ำประชำชนส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 60 จบระดับ
มัธยมศึกษำ ร้อยละ 20 จบระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี และปริญญำ
โท ร้อยละ 3 และไม่จบระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 17
การสาธารณสุข
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนประจำตำบล 1
แห่ง
2. ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
3. อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ำร้อยละ 95
หน่วยธุรกิจในชุมชน
1. ร้ำนค้ำทั่วไป
จำนวน 40 แห่ง
2. โรงสีข้ำวขนำดเล็ก
จำนวน 4 แห่ง
3. ปั๊มน้ำมันหลอด
จำนวน 14 แห่ง
หน่วยงานความปลอดภัยในชุมชน
1. สถำนีตำรวจประจำตำบล
จำนวน 1 แห่ง
2. ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ตำรวจบ้ำน)
3. อปพร.สังกัด อบต.ป่ำแป๋
หน่วยด้านโทรคมนาคม
1. ที่ทำกำรไปรษณีย์
2. โทรศัพท์สำธำรณะ
3. บริกำรอินเตอร์เน็ต

จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 28 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
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การประกอบอาชีพ
ประชำกรของตำบลป่ำแป๋ ส่วนใหญ่ประมำณ ร้อยละ 80 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม คือ กำรทำสวนเมี่ยง(ชำ)
โดยมี พื้ น ที่ ป ลู ก ประมำณ 10,000 ไร่ รองลงมำคื อ กำรท ำสวน
ผสมผสำน โดยปลูกลูกระมำศ (มะแขว่น) ลิ้นจี่ มะม่วง และกำแฟอรำ
บิก้ำ มีพื้นที่ประมำณ 2,000 ไร่ กำรทำนำประมำณ 1,500 อำชีพ
เสริ ม คือ รั บจ้ ำง หำของป่ำ และกำรผลิตสิ นค้ำโดยใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่น เช่น กำรทำไม้กวำดจำกดอกหญ้ำและกำรทอผ้ำชำวเขำ
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ปฏิทินการปลูกพืชของเกษตรกร
เมี่ยง
มะแขว่น
กำแฟอรำบิก้ำ
ลิ้นจี่
ไม้กวำด
เลี้ยงสัตว์
ผลผลิตต่ำง ๆ
พืชผักสวนครัว
เสำวรส

เดือนเมษำยนถึงพฤศจิกำยน
เดือนกรกฎำคมถึงพฤศจิกำยน
เดือนมกรำคม,พฤศจิกำยน,ธันวำคม
เดือนพฤษภำคมถึงกรกฎำคม
เดือนมกรำคมถึงพฤศจิกำยน
เดือนมกรำคมถึงพฤศจิกำยน
เดือนมกรำคมถึงมีนำคมและธันวำคม
เดือนมกรำคมถึงพฤศจิกำยน
เดือนมกรำคมถึงพฤศจิกำยน

รายได้
ประชำชนมี ร ำยได้ บุ คคลเฉลี่ ยต่ อเดื อน 1,200 บำท หรือ คิด เป็น รำยได้ ข องครัว เรือ นเฉลี่ ยต่ อ ปี
จำนวน 48,000 บำท
การถือครองที่ดิน
ประชำชนในพื้นที่ตำบลป่ำแป๋ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ในกำรถือครองพื้นที่ เนื่องจำกเป็นพื้นที่อยู่ในเขต
อุทยำนแห่งชำติและเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ มีเพียงร้อยละ 30 ที่มีเอกสำรสิทธิ์
ในพื้นที่อยู่อำศัย คือ สท.1
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
สภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินส่ว นใหญ่เป็นพื้นที่ป่ำดิบเขำ มีพื้นที่
32.58 ตำรำงกิ โ ลเมตร หรื อ 20,362 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.95
รองลงมำคือไร่หมุนเวียน-ไร่หมุนเวียนผสม 1.66 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
1,037 ไร่ คิดเป็นร้อยละ4.53 และใช้ประโยชน์จำกที่ดินป่ำดิบแล้ง -ไร่
หมุนเวียน ไร่หมุนเวียน-สวนสน หมู่บ้ำน ไร่หมุนเวียน และสวนสน คิดเป็น
ร้อยละ 2.91, 1.58, 1.40, 0.41 และ 0.23 ตำมลำดับ
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แหล่งเงินทุน
ประชำชนตำบลป่ำแป๋อำศัยแหล่งเงินทุนจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ,องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลป่ำแป๋ ,สหกรณ์ป่ำแป๋ จำกัด , กองทุน กขคจ. , กองทุนเงินล้ำน , กลุ่มสตรีแม่บ้ำน ,และกลุ่มสัจกร(บ้ำนปำงมะ
กล้วย หมู่2)
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มต่ำง ๆ ได้แก่ กลุ่มแปรรูปใบ
ชำ (หมู่ 2 และ หมู่ 4) กลุ่มผู้ผลิตไม้กวำด (หมู่ 2, 3 และ 5)
และกลุ่มออมทรัพย์ (กลุ่มสัจกร) (หมู่ที่ 2)วิสำหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้ำนปำงมะกล้วย , วิสำหกิจชุมชน
กลุ่ มแปรรู ป ผลิ ตภัณฑ์บ้ ำนปำงมะกล้ ว ย ,วิส ำหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มบ้ำนปำงมะกล้วย
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตของเกษตรกรได้แก่
1. เมี่ยง
2. ลูกระมำศ (มะแขว่น)
3. ลิ้นจี่
4. กำแฟอรำบิก้ำ
5. กำรเลี้ยงสัตว์
แหล่งท่องเที่ยว
ตำบลป่ำแป๋มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติได้แก่
1. น้ำพุร้อนโป่งเดือด
2. น้ำตกปำงลัน
3. ทัวร์ป่ำบ้ำนแม่แสะ
4. ชมหมู่บ้ำนชำวเขำ (กะเหรี่ยง, ลีซอ)
5. จุดชมวิวม่อนอังเกตุ
6. อุทยำนแห่งชำติห้วยน้ำดัง
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ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนตาบลป่าแป๋
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของชุมชนตาบลป่าแป๋
ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา ประชำชนในพื้นที่ ตำบลป่ำแป๋ป ระกอบอำชี พทำงกำรเกษตรเป็นลั ก มีรำยได้ไ ม่
แน่นอนจำกกำรผลิตเมี่ยง ซึ่งเป็นพืชหลัก ส่วนพืชอื่น ๆ ได้แก่ มะแขว่น ลิ้นจี่ กำแฟอรำบิก้ำ และมะม่วง ยังไม่มี
ตลำดรองรับ ชัดเจน และผลผลิตยั งไม่มีคุณภำพสม่ำเสมอ เนื่องจำกขำดควำมรู้ในกำรบำรุงรักษำและ กำรแปรรูป
รวมทั้งกำรทำกำรเกษตรก็ไม่สำมำรถทำได้ตลอดทั้งปีเนื่องจำกไม่มีพื้นที่เหมำะสมและสภำพพื้นที่ขำดแคลนน้ำในช่วงฤดู
แล้ง
ความต้องการ ประชำชนต้องกำรให้โครงกำรหลวงเข้ำไปส่งเสริมกำรเกษตรและกำรตลำด
โดยกำรให้ควำมรู้และสนับสนุนกำรปลูกพืชใหม่ที่เหมำะสมกับพื้นที่ เช่น กำแฟอรำบิก้ำ ซึ่งเกษตรกรมีกำรปลูกอยู่เดิม
บำงแล้ว กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรดั้งเดิมให้มีตลำดรองรับ เช่น เมี่ยงและมะแขว่น

ด้านสังคม
ปัญหา ประชำชนในพื้นที่ตำบลป่ำแป๋ยังมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งเกิดจำกกำรมี
รำยได้ไม่แน่นอน รวมถึงมีภำวะค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำเล่ำเรียนบุตรและเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรผ่อนรถจักรยำนยนต์ รถยนต์ และ
เครื่องอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ในบ้ำน มีปัญหำด้ำนสุขภำพ เช่น โรคปวดข้อและกระดูกจำกกำรทำเมี่ยง และโรคอื่น
ๆ ทั่วไป ยังมีส้วมใช้ไม่ครบทุกครัวเรือนและยังมีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเนื่องจำกเป็นเขตติด ต่อกับชุมชนอื่น ๆ ได้
ง่ำย
ความต้องการ ประชำชนต้องกำรให้ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพโดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และให้วำงรำกฐำนกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพแก่เยำวชนเพื่อให้มีอำชีพรองรับในอนำคต รวมทั้งต้องกำรให้จัดหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชนที่อยู่ห่ำงไกลและส่งเสริมกิจกรรมกีฬำแก่เยำวชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน
ปั ญ หา พื้ น ที่ ต ำบลป่ ำ แป๋ มี ปั ญ หำเรื่ อ งขำดแคลนน้ ำเพื่ อ กำรอุ ป โภคและบริ โ ภคและท ำ
กำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจำกขำดกำรพัฒนำแหล่งน้ำรวมถึงกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำสิ่งก่อสร้ำงที่มีอยู่ เช่น ฝำยและ
บ่อน้ำ มีปัญหำเรื่องควำมชัดเจนของพื้นที่อยู่อำศัยและที่ทำกินเนื่องจำกทับซ้อนอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติและเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำมีกำรชะล้ำงพังทลำยในพื้นที่ลำดชัน มีกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ มีปัญหำเรื่องขยะและมลภำวะทำงอำกำศจำก
โรงงำนผลิตชำและถนนเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนยังมีสภำพไม่มีไม่สะดวกต่อกำรเดินทำงและทำให้ผลผลิตได้รับควำมเสียหำย
จำกกำรขนส่ง
ความต้องการ ชุมชนต้องกำรให้รัฐสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งน้ำรวมถึงกำรจัดระบบ กำร
จัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพ กำรสำรวจและวำงแผน รวมถึงกำรแบ่งเขตที่ดินของประชำชนให้ชัดเจน กำรปลุกหญ้ำ
แฝกในพื้นที่ลำดชัน ต้องกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำไปให้ควำมรู้และติดตำมตรวจสอบและแก้ไขปัญหำเรื่องขยะและ
มลภำวะ และต้องกำรให้สร้ำงหรือปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนให้สำมำรถใช้เดินทำงได้สะดวกตลอดปี
ศักยภาพของการพัฒนา
พื้นที่ตำบลป่ำแป๋เป็นพื้นที่ที่มีสภำพป่ำไม้อุดมสมบูรณ์เนื่องจำกมีหน่วยงำนด้ำนกำรป่ำไม้หลำย
หน่วยงำนอยู่ใกล้ในกำรควบคุมดูแล ประกอบกับชุมชนมีควำมเข้มแข็ง มีควำมสำมัคคี และมีควำมตั้งใจที่จะร่วมมือกับ
หน่วยงำนของรัฐในกำรที่จะปรับปรุงและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตรโดยอำศัยควำมรู้จำกโครงกำรหลวง รวมทั้งมี
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำแป๋ที่ให้ควำมร่วมมือและให้กำรสนับสนุนผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำได้อย่ำงยั่งยืน นอจำกนี้
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ตำบลป่ำแป๋เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงแม่หลอดและม่อนเงำะ จึงมีควำมสะดวกที่จะเชื่อมโยงและสร้ำง
เครือข่ำยกำรเรียนรู้จำกโครงกำรหลวงให้สำมำรถนำไปปรับใช้กับสภำพเศรษฐกิจสังคมของชุมชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
ทำ กำรเกษตรในระบบวนเกษตรซึ่งเหมำะสมกับสภำพพื้นที่อย่ำงยิ่ง
จุดเน้นการพัฒนา
1. กำรส่งเสริมกำรเพำะปลูกโดยเน้นรูปแบบวนเกษตร (พืชที่อยู่ร่วมกับป่ำ เช่น กำแฟอรำบิก้ำ ไม้ผลกึ่งหนำว
2. กำรเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของผลิตภัณฑ์พื้นบ้ำน ได้แก่ ผ้ำทอกะเหรี่ยง ไม้กวำด เมี่ยงใบชำและมะ
แขว่น
3. Food bank และส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงไม้ประดับ และกล้วยไม้ท้องถิ่นเพื่อจำหน่ำยแก่นักท่องเที่ยว

ผู้ปฏิบัติงาน
นำยอดิเรก อินต๊ะฟองคำ
นำยอำนนท์ ยอดญำติไทย
นำยวินัย จอมนงค์
นำยพงศ์สวัสดิ์ ขันธะ

ผู้จัดกำรโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงกลุ่มลุ่มน้ำปิงตอนบน
และแม่กลอง
ผู้ช่วยผู้จัดกำรโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงกลุ่มลุ่มน้ำปิง
ตอนบนและแม่กลอง
นักวิชำกำรโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงป่ำแป๋
เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงป่ำแป๋
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คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 1927/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------เพื่อให้กำรดำเนินงำนในพื้นที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในกำรพัฒนำชีวิตและควำมเป็นอยู่ของ
ชำวเขำและฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน้ำลำธำร โดยกำรนำองค์ควำมรู้จำกโครงกำรหลวงไปปรับใช้อย่ำงเหมำะสมกับสภำพของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำน ต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิด
ประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง จึงแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นที่ผำแตกและป่ำแป๋
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตกและป่าแป๋ อาเภอแม่แตง
(1) นำยอำเภอแม่แตง
ประธำนคณะทำงำน
(2) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติกำรพัฒนำที่ดินโครงกำรหลวง
คณะทำงำน
(3) ผู้แทนสำนักงำนทรัพยำกรน้ำ ภำค 1
คณะทำงำน
(4) ผู้แทนศูนย์ทรัพยำกรน้ำบำดำล ภำค 6
คณะทำงำน
(5) ผู้แทนโครงกำรชลประทำนจังหวัดเชียงใหม่
คณะทำงำน
(6) ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ำจืดเชียงใหม่
คณะทำงำน
(7) ผู้แทนศูนย์พัฒนำสังคมหน่วยที่ 13
คณะทำงำน
(8) ผู้แทนสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
คณะทำงำน
(9) เกษตรอำเภอแม่แตง
คณะทำงำน
(10) ปศุสัตว์อำเภอแม่แตง
คณะทำงำน
(11) พัฒนำกำรอำเภอแม่แตง
คณะทำงำน
(12) สำธำรณสุขอำเภอแม่แตง
คณะทำงำน
(13) หัวหน้ำหน่วยพิทักษ์อุทยำนดอยสุเทพ-ปุย ที่ 5
คณะทำงำน
(น้ำตกหมอกฟ้ำ)
(14) หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำแม่ฮำว
คณะทำงำน
(15) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสบเปิง
คณะทำงำน
(16) กำนันตำบลสบเปิง
คณะทำงำน
(17) กำนันตำบลป่ำแป๋
คณะทำงำน
(18) ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง
คณะทำงำน
(19) ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 1 – 13 ตำบลป่ำแป๋
คณะทำงำน
(20) หัวหน้ำสถำนีวิจัยโครงกำรหลวงแม่หลอด
คณะทำงำน
(21) เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร
โดยให้คณะทำงำนมีอำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
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ละพื้นที่

1) จัดทำแผนบูรณำกำรโครงกำรและแผนปฏิบัติงำนประจำปีของโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแต่

2) สนับสนุนและติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและแผนปฏิบัติงำนประจำปีที่ได้กำหนดไว้
3) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทำงกำรแก้ไขให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่ำนสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
4) ดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับงำนในพื้นที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2550
ลงชื่อ

วิชัย ศรีขวัญ
(นำยวิชัย ศรีขวัญ)
ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่

