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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ 
 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ความเป็นมาของโครงการ 

ในปี พ.ศ. 2557เมื่อกำนันตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการ
หลวง ตามหนังสือที่ พิเศษ/2547 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เรื่องขอให้ก่อตั้งโครงการหลวงในพ้ืนที่ตำบลป่าแป๋ 
เนื่องจากราษฎรประสบปัญหาด้านการครองชีพ  
โดยขอให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนา การเกษตร และ
ด้านการตลาด โดยมีราษฎร 1 ราย ยินดีเสียสละ
มอบที่ดินเพ่ือเป็นที่ตั้งโครงการหลวง  จำนวน
พ้ืนที่ 4 ไร่ จากนั้นทางมูลนิธิโครงการหลวงได้
มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง
ดำเนินงานพัฒนาการเกษตรเพ่ือสนับสนุนให้
ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเรียนรู้งาน
ของโครงการหลวง  โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรชุมชนในท้องถิ่น  ในการดำเนินงานการ
พัฒนาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำ
อ งค์ ค วาม รู้ จ ากมู ล นิ ธิ โค ร งก ารห ลว งม า
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมใน
พ้ืนที่ภายใต้ชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋”  ต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีการเปลี่ยนชื่อ
โครงการขยายผลโครงการหลวงเป็น โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงป่าป่าแป๋ 

 
พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้ง สภาพพื้นที่ 
 ขนาดที่ตั้ง 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ มีพ้ืนที่
รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน ในเขตตำบล ป่าแป๋ ของอำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแป๋ 
ระดับความสูงประมาณ 813 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
พิ กั ดที่  x 468050.00  y 2117264.00 โดย อยู่ ห่ างจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที อยู่ห่างจากอำเภอแม่แตง 35 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที และอยู่ห่างจากสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอดระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
20 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด ประชากร 3 เผ่า คือ ไทยพ้ืนราบ กระเหรี่ยง และลีซู ประชากร 
จำนวน 2,357 ครัวเรือน จำนวน 6,141 คน    

 และมีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศใต ้  ติดกับอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลเมืองก๋ายและตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ตำบลป่าแป๋ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

แม่เลา-แม่แสะมีพ้ืนที่ 323 ตารางกิโลเมตร (202,358 ไร่) ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่
โดยทั่วไปอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 
700-1,100 เมตร  และเป็นบริเวณที่ลาดต่ำลงมาถึง
ระดับค่อนข้างงานราบเรียบ ร้อยละ 30  

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน 

กลุ่มบ้าน  
ตำบล 

ความสูงของพื้นที่ 
(เมตร) 

บริบทของ
พื้นที ่ ครัวเรือน ประชากร

(คน) ชนเผ่า 

บ้านป่ายางหนาด หมู่ที่ 1 ป่าแป ๋ 700 - 800 ป่าเมี่ยง 198 533 พื้นเมือง,กระเหรี่ยง 
บ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 ป่าแป ๋ 800 - 850 ป่าเมี่ยง 358 843 พื้นเมือง,กระเหรี่ยง 
บ้านผาเด็ง หมู่ที่ 3 ป่าแป ๋ 750 - 800 ป่าเมี่ยง 178 349 พื้นเมือง 
บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 4 ป่าแป ๋ 800 ป่าเมี่ยง 216 580 พื้นเมือง 
บ้านแม่เลา หมู่ที่ 5 ป่าแป ๋ 700 - 800 ป่าเมี่ยง 307 638 พื้นเมือง,กระเหรี่ยง 
บ้านปางลนั หมู่ที่ 6 ป่าแป ๋ 700 - 750 ป่าเมี่ยง 156 359 พื้นเมือง,กระเหรี่ยง 
บ้านแมไ่คร้ หมู่ที่ 7 ป่าแป ๋ 900 - 950 ป่าเมี่ยง 113 311 กระเหรี่ยง 
บ้านแม่แสะ หมู่ที่ 8 ป่าแป ๋ 900 ป่าเมี่ยง 182 527 พื้นเมือง,กระเหรี่ยง 
บ้านแม่แมม หมู่ที่ 9 ป่าแป ๋ 700-800 ป่าเมี่ยง 153 432 พื้นเมือง,กระเหรี่ยง 
บ้านแมน่้ำแขม หมู่ที่ 10 ป่าแป ๋ 700 ป่าเมี่ยง 44 120 พื้นเมือง 
บ้านท่าผา หมู่ที่ 11 

ป่าแป ๋ 700 ป่าเมี่ยง 173 455 
พื้นเมือง,กระเหรี่ยง
,ลีซู 

บ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ หมู่ที่ 12 ป่าแป ๋ 900–1,000 ป่าเมี่ยง 124 457 พื้นเมือง,กระเหรี่ยง 
บ้านขนุห้วยพระเจา้ หมู่ที่ 13 ป่าแป ๋ 1,000–1,200 ป่าเมี่ยง 155 537 กระเหรี่ยง, ลีซู 

รวม  350-600  2,357 6,141 3 ชนเผ่า 
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ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ 

 

พื้นที่โครงการฯ  พื้นที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับพัฒนา 

ป่าแป๋ 1. ป่ายางหนาด 1 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ B 

ป่าแป๋ 2. ปางมะกล้วย 2 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ B 

ป่าแป๋ 3. ผาเด็ง 3 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ C 

ป่าแป๋ 4. ป่าแป ๋ 4 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ B 

ป่าแป๋ 5. แม่เลา 5 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ B 

ป่าแป๋ 6. ปางลัน 6 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ C 

ป่าแป๋ 7. แม่ไคร้ 7 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ B 

ป่าแป๋ 8. แม่น้ำแขม 10 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ C 

ป่าแป๋ 9. ท่าผา 11 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ C 

ป่าแป๋ 10. กิ่วถ้วย-ปางมะโอ 12 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ B 

ป่าแป๋ 11. ขุนห้วยพระเจ้า 13 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ B 

ป่าแป๋ 12. แม่แสะ 62 8 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ C 

ป่าแป๋ 13. แม่แมม 62 9 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ C 

สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 
 สภาพพื้นที่ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีความลาดชันสูงกว่า 32% ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย (Sand 
loam) มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง โดยมีอินทรียวัตถุ 3.50% ปริมาณ P = 65 mg/kg  K = 221 mg/kg และมีความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH = 5.5) ) 
 

ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 องศา
เซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 10 องศา
เซลเซียส ในเดือนธันวาคมและมกราคม ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือน
พฤษภาคม - กันยายน โดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,583 
มิลลิเมตรต่อปี  
 
 แหล่งน้ำที่สำคัญ มีน้ำอุปโภคและบริโภคทุกหลังคา
เรือนโดยเป็นระบบประปาภูเขา แต่ไม่เพียงพอในฤดูแล้งและไม่
สะอาดเท่าที่ควร และมีปัญหาขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตรมาก 
เนื่องจากลำห้วยขนาดใหญ่และที่มีปริมาณน้ำเพียงพออยู่ต่ำกว่า
ระดับพื้นที่ทำการเกษตรและพ้ืนที่ตั้งชุมชน ในขณะที่ฝายและ
ระบบประปาภู เขาที่ อยู่ สู ง น้ ำต้นทุนมีน้ อย ซึ่ งจากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำจากหน่วยงาน
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ต่างๆแล้วบางส่วน เช่น การสร้างบ่อน้ำบาดาล ปริมาณน้ำ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร จากศูนย์ทรัพยากรภาค 6 จังหวัดลำปาง การสร้างถังเก็บน้ำขนาด 270 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝายต้นน้ำจำนวน 2 ฝาย
และระบบส่ งน้ ำระยะทาง 4,100 เมตร จากโครงการ
ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่  ในตำบลป่ าแป๋มี  แหล่ งน้ ำ
ธรรมชาติมีลำ ห้วย 30 สาย ที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยแม่หลวง ห้วย
พระเจ้าน้อย ห้วยป่าแป๋ ห้วยปี๋ และห้วยกองขาก-ห้วยต้นขนุน 
มีบึงและหนอง 8 แห่ง น้ำพุร้อน 1 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
ได้แก่ ฝายน้ำล้นขนาดเล็กเพ่ือใช้ในการเกษตร จำนวน 10 แห่ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 

สภาพเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
เช่น รับจ้าง  ค้าขาย รับราชการ และหาของป่า ทั้งนี้การทำการเกษตรส่วนใหญ่คือการปลูกเมี่ยงและปลูกมะแขว่น ทำให้
เกษตรกรมีปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีหนี้สิน สำหรับทางเลือกในการปลูกพืชอ่ืนๆยังจำกัด มีการปลูกไม้
ยืนต้น เช่น ลำไย ลิ้นจี่ บ้างเล็กน้อย ส่วนการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรบางรายมีการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพ มีการเลี้ยงไก่ และสุกร
พันธุ์พ้ืนเมือง เพ่ือบริโภคในครัวเรือน และทำพิธีกรรมต่างๆ และมีอาชีพนอกภาคเกษตรในเวลาว่าง การดำเนินงานส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ที่ผ่านมากได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร 
เพ่ือให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและรายได้มากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาการปลูกพืชเดิม คือ ข้าว และส่งเสริมการปลูกใหม่ๆ 
เช่น พืชผักในและนอกโรงเรือน พืชตระกูลถั่ว ไม้ผลที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ได้แก่ องุ่น สตรอเบอรี่ อาโวกาโด และ
เสาวรสหวาน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และประมงเพ่ือสร้างรายได้เสริม และบริโภคในครัวเรือน  

แสดงรายได้ต่อครัวเรือน 
กลุ่มบ้าน  ตำบล รายได้ต่อครัวเรือน / ปี 

บ้านป่ายางหนาด  หมู่ที่ 1  ป่าแป๋ 125,599.94 
บ้านปางมะกล้วย   หมู่ที่ 2  ป่าแป๋ 121,700.10 
บ้านผาเด็ง หมู่ที่ 3  ป่าแป๋ 114,388.07 
บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 4 ป่าแป๋ 151,254.73 
บ้านแม่เลา หมู่ที่ 5  ป่าแป๋ 121,386.50 
บ้านปางลัน หมู่ที่ 6 ป่าแป๋ 169,361.27 
บ้านแม่ไคร้ หมู่ที่ 7  ป่าแป๋ 137,402.41 
บ้านแม่แสะ หมู่ที่ 8  ป่าแป๋ 131,718.00 
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กลุ่มบ้าน  ตำบล รายได้ต่อครัวเรือน / ปี 
บ้านแม่แมม หมู่ที่ 9  ป่าแป๋ 130,494.00 
บ้านแม่น้ำแขม หมู่ที่ 10  ป่าแป๋ 283,867.57 
บ้านท่าผา หมู่ที่ 11  ป่าแป๋ 125,511.39 
บ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ หมู่ที่ 12 ป่าแป๋ 146,760,56 
บ้านขุนห้วยพระเจ้า หมู่ที่ 13 ป่าแป๋ 117,659.13 

รวม 1 ตำบล 134,624.98 
 
สภาพสังคม และชุมชน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ ทั้ง 13 กลุ่มบ้าน มี

ประชากรจำนวน 2,357 ครัวเรือน จำนวน 6,141 คน ประกอบด้วย 3 เผ่า คือ พ้ืนเมือง กะเหรี่ยง  และลีซู โดยส่วนใหญ่คือ
คนพ้ืนเมือง ร้อยละ 60 ด้านสาธารณสุขประชาชนใช้บริการจากสถานีอนามัยบ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ ที่ผ่านมา
โครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงป่าแป๋ ได้สนับสนุนการทำแผนชุมชนและการการนำไปใช้ประโยชน์ใน 4 กลุ่มบ้านคือ บ้านปาง
มะกล้วย บ้านป่ายางหนาด บ้านปางลัน และบ้านแม่เลา ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มไม้ผล และกลุ่มปลูกผัก 
การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงตนเองได้ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ การพัฒนาตลาดผลผลิตในชุมชน การพัฒนา
หมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
สภาพสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ ทั้ง 13 กลุ่มบ้าน มีพ้ืนที่รวมประมาณ 

245,654 ไร่ โดยอยู่ในเขตอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 24,513.53 ไร่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย 
14,354.49 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ 111,957.64 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง 74,878.13 ไร่ ป่า
สงวนแห่งชาติป่าสะเมิง 11,663.38 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง 7,858.44 ไร่ พ้ืนที่ตำบลป่าแป๋ อยู่ในชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ำชั้น 2  58,287.42 ไร่ อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A 158,351.88 ไร่  เป็นป่าดิบเขาและมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์  
จำแนกออกเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย จำนวน 3,197.25 ไร่ พ้ืนที่ทำการเกษตร จำนวน 9,996.48 ไร่ ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมา
โครงการพัฒนาแบบพ้ืนที่สูงป่าแป๋ ได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า
ชาวบ้าน การปลูกหญ้าแฝก การฟื้นฟูป่าชุมชน การจัดทำฝาย การลดใช้สารเคมีและลดการเผา การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 
และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน  
 

โครงสร้างพื้นฐาน 
  เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมดโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง
ป่าแป๋โดยอยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 
นาที  อยู่ห่างจากอำเภอแม่แตง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 30 นาที และอยู่ห่างจากสถานีวิจัยโครงการหลวง
แม่หลอดระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาท ี
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  ถนน ด้านการคมนาคมขนส่ง กลุ่มบ้านทั้งหมดมีถนนคอนกรีตเข้าถึง มีเพียงถนนภายในหมู่บ้านบางจุดที่
เป็นที่ยังเป็นถนนลูกรัง การติดต่อระดับหมู่บ้านใช้ถนนสาย
หลักคือ ถนนสายเชียงใหม่ -ปาย 
 
  ไฟฟ้า ในพ้ืนที่ดำเนินงานของโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ มีไฟฟ้าใช้ไม่ครบ
ทุกกลุ่มบ้าน และมีปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ้างเมื่อเกิด
ฝนฟ้าคะนอง 

โท รศั พ ท์  ส่ วนด้ านก ารสื่ อ ส าร  มี
โทรศัพท์สาธารณะใช้ในหมู่บ้าน และประชาชนส่วนใหญ่มี
โทรศัพท์มือถือใช้เกือบทุกครัวเรือน  

ประชากร  
บ้าน หมู่ที่ ตำบล ชนเผ่า ครัวเรือน ประชากร (คน) 

บ้านป่ายางหนาด  1 ป่าแป๋ พ้ืนเมือง,กระเหรี่ยง 198 533 
บ้านปางมะกล้วย  2 ป่าแป๋ พ้ืนเมือง,กระเหรี่ยง 358 843 
บ้านผาเด็ง  3 ป่าแป๋ พ้ืนเมือง 178 349 
บ้านป่าแป๋  4 ป่าแป๋ พ้ืนเมือง 216 580 
บ้านแม่เลา  5 ป่าแป๋ พ้ืนเมือง,กระเหรี่ยง 307 638 
บ้านปางลัน  6 ป่าแป๋ พ้ืนเมือง,กระเหรี่ยง 156 359 
บ้านแม่ไคร้  7 ป่าแป๋ กระเหรี่ยง 113 311 
บ้านแม่แสะ  8 ป่าแป๋ พ้ืนเมือง,กระเหรี่ยง 182 527 
บ้านแม่แมม  9 ป่าแป๋ พ้ืนเมือง,กระเหรี่ยง 153 432 
บ้านแม่น้ำแขม 10 ป่าแป๋ พ้ืนเมือง 44 120 
บ้านท่าผา  11 ป่าแป๋ พ้ืนเมือง,กระเหรี่ยง,ลีซู 173 455 
บ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ  12 ป่าแป๋ พ้ืนเมือง,กระเหรี่ยง 124 457 
บ้านขุนห้วยพระเจ้า 13 ป่าแป๋ กระเหรี่ยง,ลีซู 155 537 

รวม 2,357 6,141 
 

การศึกษา ตำบลป่าแป๋มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยาย
โอกาส) จำนวน 3 แห่ง และมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้านครบทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง พบว่าประชาชน
ส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60 จบระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 20  จบระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท  ร้อยละ 3 และไม่จบระดับประถมศึกษา ร้อย
ละ 17   
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การสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขประชาชนใช้บริการจากสถานีอนามัยบ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

1. พื้นที่ป่าไม้ 338.38 211,489.96 86.09 
2. พื้นที่เกษตรกรรม 49.56 30,971.89 12.61 

2.1 พืชเครื่องดื่ม 22.88 14,299.07 5.82 
2.1.1 ชา 19.05 11,906.86 4.85 
2.1.2 กาแฟ 3.83 2,392.20 0.97 

2.2 ไร่หมุนเวียน 12.13 7,578.85 3.09 
2.3 ไม้ผล 8.63 5,392.36 2.20 

2.3.1 ส้ม 3.06 1,910.04 0.78 
2.3.2 ไม้ผลผสม 1.89 1,183.14 0.48 
2.3.3 ลำไย 1.65 1,030.51 0.42 
2.3.4 กล้วย 1.20 752.05 0.31 
2.3.5 ลิ้นจี ่ 0.52 322.95 0.13 
2.3.6 ส้มโอ 0.07 46.25 0.02 
2.3.7 มะม่วง 0.06 39.29 0.02 
2.3.8 เงาะ 0.05 31.33 0.01 
2.3.9 อาโวกาโด 0.05 28.84 0.01 
2.3.10 เสาวรส 0.04 24.73 0.01 
2.3.11 สตรอเบอรี่ 0.03 19.02 0.01 
2.3.12 แก้วมังกร 0.01 3.39 0.001 
2.3.13 ฝรั่ง 0.001 0.82 0.0003 

2.4 นาข้าว 4.33 2,706.75 1.10 
2.5 ไม้ยืนต้น 0.74 462.48 0.19 

2.5.1 ยางพารา 0.53 329.72 0.13 
2.5.2 สัก 0.12 73.94 0.03 
2.5.3 ยมหอม 0.06 40.09 0.02 
2.5.4 มะแขว่น 0.03 18.73 0.01 

2.6 พืชไร่ 0.64 401.88 0.16 
2.6.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.42 261.94 0.11 
2.6.2 ข้าวไร ่ 0.20 126.15 0.05 
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2.6.3 ฟักทอง 0.02 10.21 0.004 
2.6.4 ถั่วดาวอินคา 0.004 2.73 0.001 
2.6.5 มันเทศ 0.001 0.85 0.0003 

2.7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก 0.14 89.71 0.04 
2.8 พืชสวน 0.06 38.65 0.02 

2.8.1 กะหล่ำปล ี 0.05 33.16 0.01 
2.8.2 มะเขือม่วง 0.01 3.79 0.002 
2.8.3 มะเขือเทศ 0.003 1.69 0.001 

2.9 ไม้ดอก 0.00 2.15 0.00 
2.9.1 พิทูเนีย 0.003 2.15 0.001 

3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4.67 2,916.46 1.19 
4. พื้นที่น้ำ 0.37 230.49 0.09 
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด 0.07 45.16 0.02 

ผลรวมทั้งหมด 393.05 245,653.97 100.00 
 

การถือครองที่ดิน ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลป่าแป๋ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองพ้ืนที่  
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีเพียงร้อยละ 30 ที่มีเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่อยู่
อาศัย คือ  สท.1 
 

แหล่งเงินทุน ประชาชนตำบลป่าแป๋อาศัยแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ,สหกรณ์ป่าแป๋ จำกัด , กองทุน กขคจ. , กองทุนเงินล้าน , กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
,และกลุ่มสัจกร(บ้านปางมะกล้วย หมู่2) 

 
การรวมกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรมีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  กลุ่มแปรรูปใบชา (หมู่ 2 และ หมู่ 4)  กลุ่ม

ผู้ผลิตไม้กวาด (หมู่ 2, 3 และ 5) และกลุ่มออมทรัพย์  (กลุ่มสัจกร) (หมู่ที่ 2)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านปาง
มะกล้วย , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านปางมะกล้วย ,วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มบ้านปางมะกล้วย 

 
ผลผลิตทางการเกษตรยิ่งขึ้น โดยพัฒนาการปลูกพืชเดิม คือ ข้าว และส่งเสริมการปลูกใหม่ๆ เช่น พืชผัก

ในและนอกโรงเรือน พืชตระกูลถั่ว ไม้ผลที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ ได้แก่ องุ่น สตรอเบอรี่ อาโวกาโด และเสาวรสหวาน ส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์และประมงเพ่ือสร้างรายได้เสริม และบริโภคในครัวเรือน 
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แหล่งท่องเที่ยว ตำบลป่าแป๋มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แก่ 

  1. น้ำพุร้อนโป่งเดือด 
   2. น้ำตกปางลัน 

  3. ทัวร์ป่าบ้านแม่แสะ 
  4. ชมหมู่บ้านชาวเขา (กะเหรี่ยง, ลีซอ) 
  5. จุดชมวิวม่อนอังเกตุ 
  6. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองคำ  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำปิงตอนบน 
     และแม่กลอง 
 นายอานนท์  ยอดญาติไทย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำปิง 

    ตอนบนและแม่กลอง 
 นายวินัย  จอมนงค์  นักวิชาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ 
 นายศุภกฤต  วรนันสิทธิ์  หัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ 

นายพงศ์สวัสดิ์  ขันธะ  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ 
นายพีระเกียรติ  กันทอง  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ 
นางสาวจีรนันท์  ยะมะโน  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ 


