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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเปา้ 
ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน 

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

พัฒนาพ้ืนที่สูงดำเนินงานพัฒนาการเกษตร
ควบคู่กับการปลูกแฝกเพ่ือสนับสนุนให้
ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
ปิงตอนบนครอบคลุมหมู่บ้านในอำเภอเชียง
ดาว ต่อมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงได้
หารือร่วมกับชุมชนและโครงการจัดการลุ่ม
น้ำแม่ปิงตอนบน ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่
รับผิดชอบในการดำเนินโครงการปลูกหญ้า
แฝกร่วมกับ ปตท. โดยได้คัดเลือกหมู่บ้าน
ห้วยเป้าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับ
น้ำเหมืองฝาย เกษตรกร มีความยากจน 
และผลผลิตทางการเกษตรต่ำ โดยได้ตกลงที่

จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงชุมชนในท้องถิ่นในการดำเนินงานการพัฒนา
โดยนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 
ความเป็นมาของโครงการ 

มูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินการพัฒนาการ
เกษตรควบคู่กับการปลูกแฝกเพ่ือสนับสนุนให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบนครอบคลุมหมู่บ้าน
ในอำเภอเชียงดาวต่อจากโครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรง
ครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งดำเนินงานโดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้สถาบันได้คัดเลือกหมู่บ้านห้วยเป้า
เป็นหมู่บ้านนำร่องในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นหมู่บ้านต้นน้ำที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกรับน้ำเหมืองฝาย 
ในขณะที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่สูง จึงได้ดำเนินการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ควบคู่กับระบบ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) เพ่ือลดการใช้สารเคมีตามธงการพัฒนา ในพ้ืนที่ดังกล่าวภายใต้ชื่อ “โครงการขยายผล
โครงการหลวงห้วยเป้า”  โดยการนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคมในพื้นที่  ต่อมาเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการขยายผลโครงการหลวงเป็น โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 
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พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้ง สภาพพื้นที่ 
 ขนาดที่ตั้ง โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า มีพ้ืนที่ดำเนินงานทั้งหมด 12 กลุ่มบ้าน อยู่ใน
เขตอำเภอเชียงดาว ตำบลทุ่งข้าวพวง และตำบล
เมืองนะ จำนวน 11 หมู่บ้าน และอยู่ ในเขต
อำเภอเวียงแหง ตำบลเมืองแหง 1 หมู่บ้าน 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วย
เป้า ตั้งอยู่ในหมู่บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง
ข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ความ
สู งขอ ง พ้ื น ที่ อ ยู่ ร ะห ว่ า ง  4 9 5  เม ต รจ าก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง พิกัดที่ X495299.00 
Y2164304.00 อยู่ห่ างจากที่ ว่าการอำเภอ
เชี ย งดาว  ไปท างทิ ศ เหนื อ  ระยะทาง 2 5 
กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง
ทั้งหมด ประชากรในพ้ืนที่มี 4 ชนเผ่า ได้แก่ ไทยพ้ืนราบ ไทใหญ่ ลาหู่ และ ลีซู มีจำนวน 2,788 ครัวเรือน ประชากร 
9,404 คน 
มีเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับบ้านห้วยไส้ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 
ทิศใต้  มีเขตติดต่อกับบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว 
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับพ้ืนที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว  
ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับบ้านแม่กอน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว 

 
ลักษณะภูมิประเทศ  

พ้ืนที่หมู่บ้านห้วยเป้าส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ดอนและพ้ืนที่สูง บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่ราบเชิงเขา มีทุ่งนา
และพ้ืนที่ปลูกผลไม้และพืชไร่ล้อมรอบ โดยมีระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 400 – 1,200 เมตร โดยส่วนที่
มีระดับสูงที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่และลาดลงไปยังทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม  ลำน้ำปิง ห้วยซุ้ม ห้วยเป้า 
และห้วยตะเคียน 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 
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กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน 

กลุ่มบ้าน ตำบล 
ความสูงของ
พื้นที่(เมตร) 

บริบทของพื้นที ่ ครัวเรือน 
ประชากร

รวม 
ชนเผ่า 

ห้วยเป้า ม.1 ทุ่งข้าวพวง 400-500 นาข้าว ข้าวโพด 280 1,315 ไทยพ้ืนราบ  ไทใหญ่ 

แม่กอน ม.2 ทุ่งข้าวพวง 500-600 นาข้าว ข้าวโพด 481 1,143 
ไทยพ้ืนราบไทใหญ่  

ลาหู่ ลีซู 
ทุ่งข้าวพวง ม.3 ทุ่งข้าวพวง 400-500 นาข้าว ข้าวโพด 578 1,629 ไทยพ้ืนราบ  ไทใหญ่ 
ห้วยตีนตั่ง ม.7 ทุ่งข้าวพวง 400-500 นาข้าว ข้าวโพด 54 229 ไทยพ้ืนราบ  ไทใหญ่ 
โป่งอาง ม.5 เมืองนะ 500-600 นาข้าว ข้าวโพด 197 676 ไทยพ้ืนราบ  ไทใหญ่ 
โล๊ะป่าหาญ ม.4 เมืองนะ 500-600 นาข้าว ข้าวโพด 203 869 ไทยพ้ืนราบ  ไทใหญ่ 
น้ำรู ม.6 เมืองนะ 500-600 นาข้าว ข้าวโพด 337 1,099 ไทยพ้ืนราบ  ไทใหญ่ 
สันติสุข ม.6 เมืองนะ 500-600 นาข้าว ข้าวโพด 35 105 ลีซ ู
ทุ่งดินดำ ม.6 เมืองนะ 500-600 นาข้าว ข้าวโพด 75 325 ลีซ ู
ห้วยไส้ ม.7 เมืองนะ 400-500 นาข้าว ข้าวโพด 313 1,246 ลีซ ู
บ้านขุนคอง 
(T&V) ม.6 

ทุ่งข้าวพวง 
900-
1,000 

ข้าวโพด  128 641 ลีซู 

บ้านลีซูแม่แตะ 
(T&V) ม.12 

เมืองแหง 700-800 นาข้าว ข้าวโพด 107 452 ลีซู 

รวม 2,788 9,404 4 ชนเผ่า 
 

ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 
 

พื้นที่โครงการฯ  พื้นที่รับผิดชอบกลุ่ม
บ้าน 

หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 
ระดับพัฒนา 

ห้วยเป้า 1.ห้วยเป้า 1 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ B 

ห้วยเป้า 2.แม่กอน 2 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ B 

ห้วยเป้า 3.ทุ่งข้าวพวง 3 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ C 

ห้วยเป้า 4.ห้วยตีนตั่ง 7 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ C 

ห้วยเป้า 5.โล๊ะป่าหาญ 4 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ C 

ห้วยเป้า 6.ทุ่งดินดำ 6 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ B 

ห้วยเป้า 7.ห้วยไส้  7 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ C 

  พื้นที่ t&v      

ห้วยเป้า 1.บ้านขุนคอง 11 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ C 

ห้วยเป้า 2.บ้านลีซูแม่แตะ  12 เวียงแหง เวียงแหง เชียงใหม่ C 
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สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง มีความลาดชัน มีพ้ืนที่ราบบางส่วน มีภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 

167,454 ไร่ หรือประมาณ 268 ตารางกิโลเมตร อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 พ้ืนที่ 121,960 ไร่  คิดเป็น
ร้อยละ 72.83 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 3, 4 และ 5 พ้ืนที่ 45,494 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.17 อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว 19,830 ไร่ และเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง 138,552 ไร่ เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่
การเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร่) และพ้ืนที่สาธารณะ 8,770.5 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความสูงประมาณ 500 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 

มีหน่วยแผนที่ดินซึ่งเป็นกลุ่มดินกว้างๆ ดังนี้ กลุ่มชุดดินที่ 29, 48, 59 และ 62 ตามลำดับ ลักษณะ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับปานกลางสำหรับพ้ืนที่สูงคิดเป็นร้อยละ 69.83 รองลงมามี
ระดับการชะล้างพังทลายในระดับท่ีน้อยมากสำหรับพ้ืนที่ราบร้อยละ 13.01 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.30 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 35.70 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 16.91 องศาเซลเซียส 

เป็นลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31.9 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด 17.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ยร้อยละ 89.7 ปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1,082 
มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตกอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 109 วัน 

 
 

แหล่งน้ำที่สำคัญ แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ แม่น้ำปิง ลำน้ำซุ้ม ลำ

น้ำห้ว   ยเป้า ลำห้วยตะเคียน มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ได้แก่ ฝาย 
จำนวน 2 แห่ง (ฝายน้ำซุ้ม, ฝายแม่กอน) ใช้น้ำจากลำน้ำซุ้ม มีคลอง/
ท่อส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ใช้น้ำจากลำน้ำซุ้ม มีแหล่งน้ำเพ่ือการ
บริโภค ได้แก่ ประปา สร้างโดยกรมอนามัย ใช้น้ำจากลำน้ำซุ้ม 
(ประปาผิวดิน) และมีบ่อบาดาลส่วนตัว จำนวน 1 บ่อ และบ่อบาดาล
สาธารณะ จำนวน 4 บ่อ 

มีน้ำอุปโภคและบริโภคทุกหลังคาเรือนโดยเป็น
ระบบประปาภูเขา แต่ไม่เพียงพอในฤดูแล้งและไม่สะอาดเท่าที่ควร 
และมีปัญหาขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตรมาก เนื่องจากลำห้วย
ขนาดใหญ่และที่มีปริมาณน้ำเพียงพออยู่ต่ำกว่าระดับพ้ืนที่ทำ
การเกษตรและพ้ืนที่ตั้งชุมชน ในขณะที่ฝายและระบบประปา
ภูเขาที่อยู่สูง น้ำต้นทุนมีน้อย ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา
ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคและบริโภคจากหน่วยงาน
ต่างๆแล้วบางส่วน เช่น การขุดบ่อน้ำบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ 3 
บ่อในพ้ืนหมู่บ้านห้วยเป้า ได้รับการสนับสนุนจาก กรมทรัพยากร
บาดาล ภาค 1 จังหวัดลำปาง การสร้างฝายต้นน้ำจำนวน 2 ฝาย
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และระบบส่งน้ำระยะทาง 1,600 เมตร จากโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 
สภาพเศรษฐกิจ ในปี 2559 มีประชากรร้อยละ 75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พ้ืนที่เกษตรจำนวน 

3,596.90 ไร่ ส่วนใหญ่มีการเพาะปลูกแบบการทำไร่หมุนเวียนโดยปลูกพืชหลัก คือ ข้าวนาดำ ข้าวโพด กระเทียม และ
ผักกาดขาว นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ผล คือ มะม่วง ทั้งนี้ร้อยละ 25 ประกอบอาชีพข้าราชการ, รับจ้าง , ค้าขาย, 
หัตถกรรมและอ่ืนๆ มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามหมู่บ้าน ดังนี้ 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/ปี (ข้อมูลรายได้มาจากฐานข้อมูล Village profile ปี 2558) 
กลุ่มบ้าน  ตำบล รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน /ปี 

1.ห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง 148,592 
2.แม่กอนใน ทุ่งข้าวพวง 192,243 
3.ทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวง 144,320 
4.ห้วยตีนตั่ง ทุ่งข้าวพวง 151,250 
5.โป่งอาง เมืองนะ 163,554 
6.โล๊ะป่าหาญ เมืองนะ 213,046 
7.น้ำรู เมืองนะ 100,122 
8.สันติสุข เมืองนะ 84,572 
9.ทุ่งดินดำ เมืองนะ 89,382 
10.ห้วยไส ้ เมืองนะ 87,468 
11.บ้านขุนคอง (T&V) ทุ่งข้าวพวง 110,228 
12.บ้านลีซูแม่แตะ (T&V) เมืองแหง 98,322 

รวม 3 ตำบล 131,924 
 
สภาพสังคมและชุมชน กลุ่มบ้านในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ทั้ง 12 

กลุ่มบ้าน มีประชากร จำนวน 9,729 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 2,788 ครัวเรือน ประกอบด้วย 4 ชนเผ่า ได้แก่ ไทยพ้ืน
ราบ ไทใหญ่ ลาหู่ และ ลีซู ด้านการศึกษาประชากรมีการศึกษาจนถึงสูงสุดระดับปริญญาตรี โดยเฉลี่ยอยู่ที่ชั้นประถมปีที่ 
6 ต่ำสุดคือ ไม่รู้หนังสือ ด้านการสาธารณสุขใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งข้าวพวง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านนาหวาย และโรงพยาบาลเชียงดาว 

 
สภาพสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ทั้ง 12 กลุ่มบ้าน268 

ตารางกิโลเมตร หรือ 167,454 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว และเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง พืช
พรรณธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ผลัดใบ เป็นป่าเต็งรัง 97,540.99 ไร่ ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม 31,029.92 ไร่ 
นอกจากนี้เป็นป่าเบญจพรรณ 165.54 ไร่  

 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

   เส้นทางคมนาคมปัจจุบันมีถนนลาดยางถึงหมู่บ้าน โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 (ถนน
เชียงใหม่-ฝาง) ถึงกิโลเมตรที่ 80 จึงแยกซ้ายเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 1178 (เมืองงาย-เวียงแหง) และหมู่บ้านตั้งอยู่
บริเวณกิโลเมตรที่ 20 – 22 ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการ



44 
 
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า  ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 44 นาที (ระยะทาง 101 
กิโลเมตร)  
 

ถนน ด้านการคมนาคม
ขนส่ง กลุ่มบ้านทั้งหมดมีถนนคอนกรีตเข้าถึง มีเพียง
ถนนภายในหมู่บ้านบางจุดที่เป็นที่ยังเป็นถนนลูกรัง 
การติดต่อระดับหมู่บ้านใช้ถนนสายหลักคือ ถนนสาย
เมืองงาย-บ้านแกน้อย เป็นถนนลาดยาง 

ไฟฟ้า ทุกกลุ่มบ้านและ
หลังคาเรือนในพ้ืนที่ดำเนินงานของโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า มีไฟฟ้าใช้ แต่มี
ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ้างเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง 
 

โทรศัพท์ ประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือใช้เกือบทุกครัวเรือน  
 
ประชากร 

กลุ่มบ้าน หมู่ที ่ ตำบล ชนเผ่า ครัวเรือน ประชากร 
1. ห้วยเป้า  1 ทุ่งข้าวพวง ไทยพ้ืนราบ  ไทใหญ ่ 280 1,315 

2.แม่กอน  
2 

ทุ่งข้าวพวง ไทยพ้ืนราบไทใหญ่ ลาหู่ ลีซ ู 481 1,143 

3.ทุ่งข้าวพวง  3 ทุ่งข้าวพวง ไทยพ้ืนราบ  ไทใหญ ่ 578 1,629 
4.ห้วยตีนตั่ง  7 ทุ่งข้าวพวง ไทยพ้ืนราบ  ไทใหญ ่ 54 229 
5.โป่งอาง  5 เมืองนะ ไทยพ้ืนราบ  ไทใหญ ่ 197 676 

6.โล๊ะป่าหาญ  4 เมืองนะ ไทยพ้ืนราบ  ไทใหญ ่ 203 869 
7.น้ำรู  6 เมืองนะ ไทยพ้ืนราบ  ไทใหญ ่ 337 1,099 
8.สันติสุข  6 เมืองนะ ลีซ ู 35 105 
9.ทุ่งดินดำ  6 เมืองนะ ลีซ ู 75 325 
10.ห้วยไส้  7 เมืองนะ ลีซ ู 313 1,246 
11.บ้านขุนคอง (T&V)  6 ทุ่งข้าวพวง ลีซ ู 128 641 
12.บ้านลีซูแม่แตะ 
(T&V)  

12 
เมืองแหง ลีซ ู 107 452 

รวม   4 ชนเผ่า 2,788 9,404 
 

ก า รศึ ก ษ า  ลี ซู  ด้ าน
การศึกษาประชากรมีการศึกษาจนถึงสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี โดยเฉลี่ยอยู่ที่ชั้นประถมปีที่ 6 ต่ำสุด
คือ ไม่รู้หนังสือ  
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การสาธารณ สุข  ด้านการสาธารณสุขใช้บริการโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
ทุ่ งข้าวพวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาหวาย และ
โรงพยาบาลเชียงดาว  

 
 
 
 
 
 
 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 พื้นที่ 

(ตารางกิโลเมตร)  
 พื้นที่ 
(ไร่)  

 ร้อยละ  

 1. พ้ืนที่ป่าไม ้ 218.40 136,500.02 81.52 
 2. พ้ืนที่เกษตรกรรม  44.92 28,074.95 16.77 

 2.1 พืชไร่  19.88 12,427.11 7.42 
 2.1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  19.62 12,263.55 7.32 
 2.1.3 ถั่วนิ้วนางแดง  0.19 117.13 0.07 
 2.1.4 ข้าวไร ่ 0.07 46.43 0.03 

 2.2 ไม้ผล  10.69 6,684.24 3.99 
 2.2.1 มะม่วง  6.30 3,938.83 2.35 
 2.2.2 ลำไย  3.31 2,068.27 1.24 
 2.2.3 ส้ม  0.63 393.82 0.24 
 2.2.4 ไม้ผลผสม  0.38 240.33 0.14 
 2.2.5 มะยงชิด  0.07 41.21 0.02 
 2.2.6 กล้วย  0.00 1.78 0.00 

 2.3 นาข้าว  10.40 6,501.57 3.88 
 2.4 ไม้ยืนต้น  1.90 1,189.40 0.71 

 2.4.1 ยางพารา  0.97 606.33 0.36 
 2.4.2 สัก  0.65 406.26 0.24 
 2.4.3 ปาล์มน้ำมัน  0.28 176.80 0.11 

 2.5 ไร่หมุนเวียน  1.49 928.19 0.55 
 2.6 พืชสวน  0.51 320.50 0.19 

 2.7 กระเทียม  0.51 320.50 0.19 
 2.8 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก  0.03 20.61 0.01 
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 2.8.1 โรงเรือนเกษตร  0.03 20.61 0.01 
 2.9 พืชเครื่องดื่ม  0.01 3.34 0.00 

 2.9.1 กาแฟ  0.01 3.34 0.00 
 3. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  3.89 2,430.86 1.45 
 4. พ้ืนที่น้ำ  0.57 357.21 0.21 

 5. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  0.14 90.46 0.05 
 ผลรวมทั้งหมด  267.93 167,453.50 100.00 

 
การถือครองท่ีดิน เกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีเอกสารสิทธิ์เฉพาะส่วนที่อยู่อาศัยและที่นา ส่วนใหญ่มีโฉนด

ที่ดิน ส่วนพื้นที่สวนและพ้ืนที่ไร่เกษตรกรบางรายมีใบ สค 1 และ สทก. สำหรับพื้นที่ดอนส่วนใหญ่จะไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 

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 อ่ืนๆ (นายทุนลงทุนให้) คิดเป็น 6.56 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือใช้
เงินทุนของตนเอง  

 
การรวมกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกเสาวรส กลุ่มเฉพาะกลุ่มสวัสดิการ

ทางสังคม  เช่น  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มผู้สูงอายุ  และกลุ่มฌาปนกิจเท่านั้น 
 

ผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่  ข้าวนาดำ  กระเทียม  ข้าวโพดหวาน   
เสาวรส มะเขือม่วง  ถั่วแขก  พืชผักถั่วลิสง  มะม่วง  ลำไย  สัก  
ยางพารา  ส้ม  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มะเขือม่วง เสาวรส ก้านดำ และ
แตงกวา ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคที่เหลือขาย ได้แก่ ไก่ หมู  
วัว ปลา 

 
แหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่บ้านห้วยเป้าเป็นพ้ืนที่เล็ก ๆ 

ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นิยมล่องแพชมธรรมชาติผ่านหมู่บ้านห้วยเป้าบริเวณสองฝั่งลำน้ำซุ้ม
และลำน้ำแม่ปิง 
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ผู้ปฏิบัติงาน 

 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองคำ  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำปิงตอนบน
    และแม่กลอง 

 นายอานนท์  ยอดญาติไทย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำปิง 
    ตอนบนและแม่กลอง 

 นายยุทธชัย  ทีปการพงศ์  นักวิชาการโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 
นางสาวชัญญานุช  เกษนา หัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 

 นายสุทธิรักษ์  อุปนนท์  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 
 นายภานุพงศ์  คำลือ  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 

นางสาวศิริลักษณ์  วงค์กันแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


