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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 
ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประวัติความเป็นมา 

ประธานอ านวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้มีหนังสือทุนการกุศลสมเด็จย่า  ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์
2543 ขอให้มูลนิธิโครงการหลวงให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ เทคนิคการปลูกพืช 
แ ล ะ ก า ร ต ล า ด ใ ห้ แ ก่ เ ก ษ ต ร ก ร 
บ้านแม่มะลอ หมู่ 9 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยง อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติอิน
ทนนท์ และต่อมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่
สูง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางมูลนิธิโครงการ
หลวงได้เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนากับ
เกษตรกรตัวแทน จ านวน 19 ราย ได้ตกลงใน
หลักการปลูกพืชผักส่งตลาดโครงการหลวงโดย
เน้นการผลิตที่ ปลอดภัยต่อผู้ บริ โภคและสิ่ งแวดล้อมในขั้ นต้น 
ก าหนดการปลูกหอมญี่ปุ่นเป็นพืชน าร่อง 
 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตั้ง 

บ้านแม่มะลอ ม.9 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอแม่แจ่ม ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่พิกัด E 440760, N 2058379  
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
บริเวณหมู่บ้านตั้งอยู่ที่ความสูง 500-1200 เมตร จากระดับน้ าทะเล มีล าห้วยแม่มะลอไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพ

ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบแคบๆ ทอดตามล า
ห้วยแม่มะลอ 
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ลักษณะดิน 
บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิตมีอายุอยู่ในยุคคาร์บอนิเฟอรัสและ

จากแผนที่แสดงศักยภาพของดินเพ่ือการเกษตรภาคเหนือของประเทศโดยกองส ารวจที่ดิน กรมพัฒนาดินกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ.2525 พบว่าดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และดิน
เหนียวปนทราย ชั้นดินตื้นถึงลึก มีการระบายน้ าได้ดีถึงดีมาก มีสีน้ าตาล
แดง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดินหลัก หรืออยู่ในอนุกรมวิธาน ซึ่งมีต้นก าเนิดจาก
หินแกรนิต,หินไนส์ และหินควอตซ์ ลักษณะดินชนิดนี้จะพบในพ้ืนที่ลาดชัน 
เช่น บริเวณเนินเขาหรือเทือกเขา ซึ่งลักษณะดินเช่นนี้ไม่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ในการเพาะปลูกพืชเกษตรแล้วจะท าให้ไม่คุ้มกับการลงทุน และจะ
เกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ลักษณะหินเป็นพวกหินทรายและหินปูน 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชุ่มชื้นและเมฆฝนเข้ามาท าให้ฝนตก และลม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากประเทศจีน จะน าความเย็นและความแห้งแล้งเข้ามาท าให้เกิดฤดูกาลต่างๆ โดยจะมีฤดู
ร้อนในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝนในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน ปริมาณน้ าฝน1,900 
มิลลิเมตรต่อปี ( หน่วยจัดการต้นน้ าแม่ซา )  และฤดูหนาว
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ สลับกันไปอย่างไรก็
ตาม ในตอนล่างของพ้ืนที่ที่มีระดับความสูงต่ ากว่า 1,000 เมตร 
ลงมา มีสภาพอากาศแบบกึ่งเขตร้อน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 

  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 แหล่งน้ าที่ส าคัญสายหลักที่ใช้ในการเกษตร ได้แก่ ห้วยแม่มะลอ ห้วยแม่วาก ห้วยแม่กากรอง และแม่น้ า

สายรองลงมา ได้แก่ ห้วยอีรวก ห้วยหมู่บ้าน 
ห้วยปู่ขุนนวก และส าหรับแหล่งน้ าที่ใช้
บริโภค ได้แก่ ห้วยแม่มะลอ และ ห้วย
หมู่บ้าน  ซึ่งท าเป็นแบบการต่อเป็นระบบ
ประปาภูเขามาตามครัวเรือน 
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 แหล่งน้ าที่ก่อสร้าง 

ประปาภูเขามาตามครัวเรือนที่ใช้ส าหรับบริโภคมาจากแหล่งน้ าห้วยแม่มะลอ และห้วยหมู่บ้าน 
 

 ป่าไม้ 
 พ้ืนที่โดยรอบของบ้านแม่มะลอเป็นป่าชนิดป่าดิบเขามีเรือนยอดเบียดกันหนาแน่น ล าต้นและกิ่งก้านจะ

ถูกปกคลุมด้วยมอส ไม่พบร่องรอยของไฟป่าเกิดข้ึนในป่าชนิดนี้ ดินในป่าลึกจะมีความชื้นสูง มีเศษไม้ ใบไม้ ปกคลุมผิวดิน
หนาและเป็นป่าที่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมปริมาณน้ าในพ้ืนที่ ทั้งนี้เนื่องจาก โดยทั่วไปแล้ว พ้ืนที่ป่าดิบเขาจะมีฝนตกเกือบ
ตลอดทั้งปี และมีอุณหภูมิต่ าอยู่เสมอ จึงท าให้อากาศ
บริเวณดังกล่าวมีปริมาณไอน้ าสูง การคายระเหยน้ าสู่
บรรยากาศมีน้อย อีกทั้งมีพืชปกคลุมดินหนาแน่น และดิน
น้ าซึมได้ดี จึงท าให้มีน้ าไหลบ่าผ่านหน้าดินน้อย สังคมพืช
จะมีผสมกันระหว่างพืชในแถบอบอุ่น ได้แก่ พืชในวงศ์ก่อ 
วงศ์จ าปีป่า วงศ์สารภีป่า และวงศ์กุหลาบพันปี และพืชใน
เขตร้อน ได้แก่ พืชในวงศ์อบเชย นอกจากนั้นยังพบพืช
พวกพืชเมล็ดเปลือยหลายชนิด เช่น พืชในสกุลพญาไม้ 
สกุลมะขามป้อมดง และสกุลมะเมื่อย พบสนสามใบ
กระจายปนอยู่บ้างเฉพาะในบริเวณป่าดิบเขาระดับต่ าที่
ระดับความสูงไม่เกิน 1,500 เมตร 
 
 การคมนาคม 

 ถนนเป็นถนนลาดยางสลับกับอิฐซีเมนต์บล็อกเป็นช่วง ๆ สภาพดี มีบางช่วงพบดินสไลด์ลงทับถนน และ 
เดินทางโดยใช้เส้นทางแม่แจ่ม – แม่มะลอ ระยะทาง 35 กิโลเมตร เดินทางจากแม่วากไปแม่มะลอ ระยะทาง 9 
กิโลเมตร เดินทางโดยใช้เส้นทางเชียงใหม่ – แม่แจ่ม ระยะทาง 117 กิโลเมตร โดยระยะเดินทางจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงแม่มะลอ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 26 นาที (ระยะทาง 185 
กิโลเมตร) 
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 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. น้ า มีระบบประปา  จ านวน  2  แห่ง 
2. ระบบไฟฟ้า  มีไฟฟ้าใช้ภายในหมู่บ้านโดยใช้ระบบโซ่ล่าเซลล์ (อาศัย

พลังงานจากแสงอาทิตย์) 
 
 
 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร 

 ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอมี 
6 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือน 1,100 ครัวเรือน และมีมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 3,350 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว
ไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง  

 
บ้าน หมู่ที่ จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวน

ประชากร 
แม่มะลอ 8 142 488 
แม่วาก 6 102 320 
สบวาก 7 79 275 
แม่มุ 4 212 744 
แม่นาจร 5 325 849 
แม่นาจรเหนือ 16 240 674 
    
    

รวม 1,100 3,350 
 
 

 ผู้น าชุมชน 
นายเด๊บะม ู โพธิ์คุ้มภัย  ทางด้านคนบุกเบิกหมู่บ้านแม่มะลอ 
นายแอ๊บโพ สุริยะชัยพันธ์  ทางด้านผู้ช่วยคนบุกเบิกหมู่บ้านแม่มะลอ 
นายพะริโย สุริยะชัยพันธ์  ทางด้านผู้ช่วยคนบุกเบิกหมู่บ้านแม่มะลอ 
นายดิเรก สุวรรณชลธิ  ทางด้านสยามพิบาล ( ผู้น าทางศาสนา ) 

 ผู้น าชุมชน ด้านปกครอง 
นายสมบัติ ชัยพิบูลวงษ์    ผู้ใหญ่บ้าน 
นายเฉลิม โพธิ์คุ้มภัย  ผช.ผู้ใหญ่บ้าน 
นายชารีทู  สิริธารากุล     ผช.ผู้ใหญ่บ้าน 
นายวิชัย    สิริธารากุล     สอบต.แม่นาจร 
นายดิพร สุริยะชัยพันธ์  สอบต.แม่นาจร 
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 การศึกษา 

 บ้านแม่มะลอมีโรงเรียนระดับการศึกษา จ านวน 1 แห่ง  พบว่าระดับการศึกษาของประชากรในหมู่บ้าน
แม่มะลอ 

ไม่ได้รับการศึกษา     จ านวน 176  คน 
ก าลังศึกษาระดับชั้นก่อนประถม   จ านวน  29  คน   
ชั้น ป.1 – ม.3     จ านวน  95  คน 
ชั้น  ม.ปลาย      จ านวน  31  คน 
ระดับปริญญาตรี     จ านวน  3  คน 

 การสาธารณสุข 

พ้ืนที่บ้านแม่มะลอใช้บริการสาธารณสุขต าบลแม่นาจรและโรงพยาบาลแม่แจ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
การประกอบอาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก จ านวน 65 ครัวเรือน  รองลงมา  คือ  อาชีพ
รับจ้าง จ านวน 46 ครัวเรือน และ ค้าขาย จ านวน 5 ครัวเรือน    โดยมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  ดังต่อไปนี้   

การปลูกพืช 
ข้าวนาด า   จ านวน  500 ไร่ 
ข้าวไร่       จ านวน  10  ไร่ 
มะเขือเทศ  จ านวน  11 โรงเรือน 
หอมญี่ปุ่น   จ านวน  15 ไร่ 
กาแฟ       จ านวน  9.2 ไร่ 
ข้าวโพด    จ านวน  750 ไร่ 
พลับ        จ านวน  5 ไร่ 
กะหล่ าปลี     จ านวน  2 ไร่ 
ฟักทอง     จ านวน  2 ไร่ 
หวาย       จ านวน  3,000 ต้น 
ลิ้นจี่         จ านวน  1 ไร่ 
องุ่น   จ านวน  4 โรงเรือน 

การเลี้ยงสัตว ์
ไก ่   จ านวน    703  ตัว 
หมู   จ านวน    85   ตัว 
วัว   จ านวน    73  ตัว 
ควาย   จ านวน    95  ตัว 
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  ปฏิทินปลูกพืชของเกษตรกร 
   ข้าวนาด า เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 
   ข้าวไร่  เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 
   หอมญี่ปุ่น เดือนมกราคมถึงตุลาคม 
   กาแฟ  เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 
   ข้าวโพด  เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 
   พลับ  เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 
   กะหล่ าปลี เดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, พฤษภาคมถึงกรกฎาคมและกันยายน 
   ฟักทอง  เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 
   หวาย  เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 
   องุน่  เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 
   ลิ้นจี่  เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 รายได้ 

ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 14,655 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งมีฐานะระดับดี จ านวน 3 ครัวเรือน, ฐานะระดับปาน
กลาง จ านวน 10 ครัวเรือน และฐานะระดับยากจน จ านวน 61 ครัวเรือน 
  

การถือครองที่ดิน 
พ้ืนที่ท ากินและที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารรับรองสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

ดอยอินทนนท ์
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณบ้านแม่มะลอ พบว่าเป็นพ้ืนที่ราบภูเขาส่วนใหญ่จะปลูกนาด าและปลูกข้าวไร่ 
และยึดอาชีพปลูกผักเป็นหลัก มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรรวมทั้งสิ้น 1,063.62 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่ท ากินบริเวณบ้านแม่
มะลอ 394.45 ไร่ 
 
 แหล่งเงินทุน 
 1. สหกรณ์แม่แจ่ม  
 2. กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท 
 3. โครงการน าร่องเพ่ือการเกษตร 
 4. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 5. กลุ่มสตรี 
 6. เศรษฐกิจชุมชน  
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 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  กลุ่มปลูกผักในโรงเรือนบ้านแม่มะลอ  จ านวน  27  คน 
                    1) นายสมพร สิริว่องวัฒนกิจ 

  2) นายทวี สิทธิ์คงชัย 
  3) นายจุฬา      อภิชาติวิไล 

                     4) นายวิชัย      สิริธารากุล 
                     5) นายสุพจน์ โพธิ์คุ้มภัย 
                     6) นายวรพงษ์ สิริว่องวัฒนกิจ 
                     7) นายอาทิตย์  สิริธารากุล 
                     8) นายสุรชัย    สิทธิ์คงชัย 
                     9) นายสุวิทย์   สิทธิ์คงชัย 

 10) นายสนอง  อวมสนอง  
                      11) นายสมบัติ  ชัยพิบูลวงษ ์
                      12)นายอนันท์  โพธิ์คุ้มภัย 
                      13) นายมนตรี  สิทธิ์คงชัย 
                      14) นายพะสะเมิง  ชัยพิบูลวงษ์ 
                      15) นายสัญชัย   สุริยะชัยพันธ์ 
                    16) นายเฉลิม  โพธิ์คุ้มภัย 

 17)นายทนงศักดิ ์ โพธิ์คุ้มภัย  
 18) นายดวงแก้ว  ปินค า 
 19) นายมนตรี  ทานัน 
 

  กลุ่มปลูกหอมญี่ปุ่น  จ านวน  25  คน 
 1.นายสัญชัย สุริยะชัยพันธ์ 
 2.นายสมพร สิริว่องวัฒนกิจ 
 3.นายพะสะเมิง ชัยพิบูลวงษ ์

   4.นายสุพจน์ โพธิ์คุ้มภัย  
 5.นายเฉลิมพร โพธิ์คุ้มภัย 
 6.นายทนงศักดิ์ ชนอนุรักษ์ไพร 
 7.นายวิชัย สิริธารากุล 
 8.นายสุรชัย สิทธิ์คงชัย 
 9.นายอาทิตย์ สิริธารากุล 
 10.นายตรีชัย ชัยพิบูลวงษ ์
 11.นายเก๊ะวา สิริธารากุล 
 12.นายอนัน โพธิ์คุ้มภัย 
 13.นายอรัญ โพธิ์คุ้มภัย 
 14.นายมูพอ สุริยะชัยพันธ์ 
 15.นายสุพรรณ พิชิตไพรพนา 
 16.นายชอุ่ม เจริญเกียรติมานะ 
 17.นายใจดี เจริญเกียรติมานะ 
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 18.นายมนตรี สิทธิ์คงชัย 
 19.นายแดนนิ เจ๊ะคาบือ 
 20.นายดิพร สุริยะชัยพันธ์ 
 21.นายพะแฮโย ชัยพิบูลวงษ ์
 22.นายวรพงษ์ สิริว่องวัฒนกิจ 
 23.นายคามู จรูญโรจน์โอฬาร 
 24.นายสุชาติ แจ่มคีรีรัตน์ 
 25.นายแหน่แล เจริญเกียรติมานะ 
 

 ผลผลิตทางการเกษตร 
1. พืชไร่ ได้แก่ ข้าว และ ข้าวโพด หอมญี่ปุ่น  
2. พืชผัก ได้แก่ หอมญี่ปุ่น,กะหล่ าปลี และ ฟักทอง 
3. ไม้ผล ได้แก่ พลับ และ ลิ้นจี่ องุ่น 
4. กาแฟ 
5. หวาย 

 6. การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด หมู โค กระบือ  
 7. การเลี้ยงปลา ได้แก่ ปลานิล ปลาไน ปลาดุก 
 
 แหล่งท่องเที่ยว 
  ในพ้ืนที่บ้านแม่มะลอมีแหล่งท่องเที่ยว  ได้แก่  
น้ าตกแม่มะลอ, น้ าตกแม่กากรอง, น้ าตกแม่วาก, น้ าตกสองพ่ี
น้อง, น้ าตกเลเซสเกอร์, เที่ยวป่าทึบ แม่มะลอ 
 

 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านแม่มะลอ 
 ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านแม่มะลอ แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  เกษตรกรไม่มีความช านาญในการจัดการคุณภาพของผลผลิตเพ่ือการจ าหน่ายและการ
เลี้ยงสัตว์ที่ขาดระบบการจัดการที่เหมาะสม 
   ความต้องการ  เกษตรกรต้องการช่องทางจ าหน่ายผลผลิตและต้องการอาชีพที่แน่นอนในการ
เพ่ิมรายได ้
  ด้านสังคม 
   ปัญหา  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้  เกษตรกรบ้านแม่มะลอมี
ความขัดแย้งกับหมู่บ้านแม่วากในเรื่องการกล่าวหากันเกี่ยวกับการบุกรุกป่าไม้ชุมชนยังขาดความเข้มแข็งเกษตรกรส่วน
ใหญ่ยากจน 
   ความต้องการ  ชุมชนต้องการความยุติธรรมในข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวหา และต้องการ
หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไข 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน 
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   ปัญหา  เกษตรกรมีปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง  
เส้นทางล าเลียงผลผลิตจากหมู่บ้านค่อนข้างห่างไกลท าให้ต้นทุนการขนส่งสูง  และเกษตรกรท าการเกษตรโดยใช้วิธีการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการเพาะปลูกพืชเชิงอนุรักษ์  รวมถึง
ไม่มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
   ความต้องการ  เกษตรกรต้องการให้รัฐบาลพัฒนาระบบการส่งน้ า ระบบน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค  และการก่อสร้างฝายต้นน้ า การปรับปรุงเส้นทางล าเลียงผลผลิต  และต้องการระบบกระแสไฟฟ้าจาก กฟภ. 
เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน  ตลอดจนการพัฒนาและจัดระบบอนุรักษ์ดินให้มีคุณภาพดี 
  ศักยภาพของการพัฒนา 
   พ้ืนที่บ้านแม่มะลอมีการแบ่งส่วนของป่าและพ้ืนที่ท ากินโดยจัดท าเป็นแผนที่ที่ได้รับการ
รับทราบร่วมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และชุมชน มีคณะกรรมการระดับชุมชนคอยดูแลฟ้ืนฟูป่าอนุรักษ์ 
ร่วมกันท าแนวกันไฟป่าโดยมีชุดดูแลป้องกันไฟป่า พร้องทั้งจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  มีผู้น าเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับเกษตรกรที่อยู่ภายใต้
การดูแลของโครงการหลวง พ้ืนที่อยู่ใกล้กับโครงการหลวงอินทนนท์ สามารถที่จะส่งผลผลิตผ่านสถานีโครงการหลวงอิน
ทนนท์ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงมีนิสัยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูง พ้ืนที่ป่ารอบชุมชนค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
 จุดเน้นการพัฒนา 
  1. การเพิ่มผลผลิตข้าวและสัตว์พ้ืนบ้านเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
  2. การส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้ผลเขตหนาวเพ่ือเป็นรายได้เสริม 
  3. การปรับปรุงการเลี้ยงโคและกระบือ 
  4. ลดการขยายพื้นท่ีปลูกข้าวโพด 
  

ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองค า  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าปิงตอนบน
     และแม่กลอง 
 นายอานนท์  ยอดญาติไทย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าปิง 
     ตอนบนและแม่กลอง 
 นายปรีชา  น้ าค า   เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 
 นายสามารถ  เดยะ  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 
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ค ำสั่งจงัหวดัเชียงใหม่ 
เลขท่ี 1927/2549 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
----------------------------------- 

 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนในพื้นท่ีโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในกำรพฒันำชีวิตและควำมเป็นอยูข่อง
ชำวเขำและฟ้ืนฟูสภำพป่ำตน้น ้ ำล ำธำร  โดยกำรน ำองคค์วำมรู้จำกโครงกำรหลวงไปปรับใช้อยำ่งเหมำะสมกบัสภำพ
ของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำน ต่ำง ๆ เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
และเกิดประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงกวำ้งขวำง  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นท่ีแม่
มะลอ อ ำเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่  ดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ อ าเภอแม่แจ่ม 
(1) นำยอ ำเภอแม่แจ่ม      ประธำนคณะท ำงำน 
(2) ผูแ้ทนศูนยป์ฏิบติักำรพฒันำท่ีดินโครงกำรหลวง  คณะท ำงำน 
(3) ผูแ้ทนส ำนกังำนทรัพยำกรน ้ ำ ภำค 1    คณะท ำงำน 
(4) ผูแ้ทนศูนยท์รัพยำกรน ้ำบำดำล ภำค 6   คณะท ำงำน 
(5) ผูแ้ทนอุทยำนแห่งชำติอินทนนท ์    คณะท ำงำน 
(6) ผูแ้ทนโครงกำรชลประทำนเชียงใหม่   คณะท ำงำน 
(7) ผูแ้ทนส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่   คณะท ำงำน 
(8) เกษตรอ ำเภอแม่แจ่ม     คณะท ำงำน 
(9) ปศุสัตวอ์  ำเภอแม่แจ่ม     คณะท ำงำน 
(10) สำธำรณสุขอ ำเภอแม่แจ่ม     คณะท ำงำน 
(11) นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่นำจก   คณะท ำงำน 
(12) หวัหนำ้ศูนยพ์ฒันำโครงกำรหลวงอินทนนท์   คณะท ำงำน 
(13) เจำ้หนำ้ท่ีสถำบนัวิจยัและพฒันำพื้นท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน) คณะท ำงำนและ 
         เลขำนุกำร 
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โดยใหค้ณะท ำงำนมีอ ำนำจและหนำ้ท่ี  ดงัน้ี 

1) จดัท ำแผนบูรณำกำรโครงกำรและแผนปฏิบติังำนประจ ำปีของโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแต่
ละพื้นท่ี 

2) สนบัสนุนและติดตำมกำรปฏิบติังำนตำมแผนงำนและแผนปฏิบติังำนประจ ำปีท่ีไดก้  ำหนดไว ้
3) รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ผลกำรปฏิบติังำน  ปัญหำ  และอุปสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว

ทำงกำรแกไ้ขใหผู้ว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงใหม่  โดยผำ่นสถำบนัวจิยัและพฒันำพื้นท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน) 
4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบังำนในพื้นท่ีโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง  ตำมท่ีไดรั้บ

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


