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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
พื้นทีลุ่่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน 

ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่
 

ประวัตการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านปางแดงใน 
หมู่บ้านปางแดงในเป็นหมู่บ้านชาวปะหล่อง ในอดีตนั้นอาศัยอยู่ที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และ

ได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช 2528 เดิมพ้ืนที่นี้เป็นไร่เก่าของชาวกะเหรี่ยง ต่อมาชาวไทยพ้ืนราบส่วนหนึ่ง
ได้เข้าจึงจองพ้ืนที่เพ่ือทำการเกษตร ชาวปะหล่องที่เข้ามานั้นได้ซื้อที่จากคนพ้ืนราบเพื่อที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยมีผู้นำใน
การย้ายถิ่นฐาน คือ ลุงคำ ซึ่งในช่วงแรกได้มีการอพยพมาอยู่เพียง 11 ครอบครัว โดยสาเหตุที่ย้ายมาอยู่เนื่องจากมีความ
เดือดร้อนในเรื่องของยาเสพติด ซึ่งในตอนนั้นมีการค้ายาเสพติดตามชายแดนมาก ชาวบ้านไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องจึง
ต้องย้ายที่อยู่ใหม่และอีกประเด็นหนึ่งก็คือการทำมาหากินลำบากสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออำนวยในการประกอบอาชีพและ
การตั้งถ่ินฐาน  
 
ความเป็นมาของโครงการ 

เมื่อปี พ.ศ. 2549  มูลนิธิโครงการหลวงได้สนับสนุนให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  ดำเนินการฟ้ืนฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี  และได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูงดำเนินงานพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการปลูกหญ้าแฝก
เพ่ือสนับสนุนให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปิง
ตอนบนครอบคลุมหมู่บ้านในอำเภอเชียงดาว  ต่อมาสถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูงได้หารือร่วมกับชุมชนและโครงการจัดการลุ่ม
น้ำแม่ปิงตอนบน ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่รับผิดชอบในการดำเนิน
โครงการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับ ปตท. โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านปาง
แดงในซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดอนอาศัยน้ำฝน เกษตรกรมี
ความยากจน และผลผลิตทางการเกษตรต่ำ โดยได้ตกลงที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงชุมชนในท้องถิ่น ในการดำเนินงานการพัฒนาโดยนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมในพ้ืนที่ดังกล่าว ภายใต้ชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน” 
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการขยายผลโครงการหลวงเป็น โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงปางแดงใน 

 
ปัจจุบันหมู่บ้านปางแดงมีทั้ งหมด 51 

หลังคาเรือน ประชากรรวมทั้งหมด 254 คน และ
ลุงคำยังคงเป็นผู้นำของหมู่บ้าน 
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พื้นที่ดำเนินการ สถานที่ตั้งสภาพพ้ืนที่ 
 ขนาดทีต่ั้ง 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งหลุก (หย่อมบ้านปางแดงใน) หมู่ที่ 9 
ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มี
พ้ื น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ  58.83 ต า ร า ง กิ โ ล เม ต ร 
(36,769.29 ไร่) มีพ้ืนที่ส่งเสริม 5 กลุ่มบ้าน จำนวน 
351 ครัว เรือน  มีประชากร 1,885 คน ซึ่ งเป็ น
ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชนเผ่า ปะหล่อง ลาหู่ ปกาเก
อญอ อาข่า และลีซู  ความสูงจากระดับน้ำทะเล 532 
ที่พิกัด X503689.00 Y2139324.00  

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง
ปางแดงใน อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ระยะทาง 76 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 31 
นาที  อยู่ ห่ างจากอำเภอ เชี ยงดาว ระยะทาง 4 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางจนถึงปากทางเข้าหย่อมบ้าน ประมาณ 3.5 
กิโลเมตร และเป็นถนนลูกรัง ถึงท่ีตั้งสำนักงานโครงการ ประมาณ 500 เมตร 
มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนทุ่งหลุก-ผาลาย อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านแม่จอนนอก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วยอีโก๋ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านปางแดงนอก ท่าข้ีเหล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 ระดับความสูง พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน มีระดับ

ความสูงตั้งแต่ 532 เมตร จากน้ำทะเลปานกลาง โดยส่วน
ที่สูงที่สุดจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำและ
ค่อย ๆ ลาดลงไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้  
 ระดับความลาดชัน พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน มี
ลักษณะสูงชันถึงสูงชันมากมีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 26.40 
และร้อยละ 35.86 ตามลำดับ และมีพ้ืนที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบคิดเป็นร้อยละ 15.95 ของพ้ืนที่ 
  ระดับความลาดชัน แผนที่ความลาดชัน
ได้จากการนำเส้นชั้นความสูงที่มีช่วงต่างเส้นชั้น ( Interval) 
20 เมตร จากแผนที่ภูมิประเทศ 1: 50,000 มาสร้างเป็น 
TIN (Triangulated Irregular Network) เพ่ือให้ได้สภาพภูมิประเทศตามพ้ืนที่จริงและสร้างเป็นแผนที่ความลาดชัน ซึ่ง
ช่วงชั้นของความลาดชันได้กำหนดตามกรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดิน และแผนที่ดิน ที่จัดทำขึ้นโดย
กรมพัฒนาที่ดิน 
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พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน บ้านปางแดงใน มีลักษณะสูงชัน
ถึงสูงชันมาก มีพ้ืนที่คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 26.40 และร้อยละ 35.86 ตามลำดับ และมีพ้ืนที่ราบเรียบถึงค้อนข้าง
ราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 15.95 ของพ้ืนที่ 
 ระดับความลาดชัน พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน บ้านปาแดงใน 

ระดับความลาด
ชัน 

รายละเอียด 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

ร้อยละ 0 - 2 ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ 0.89 557.87 17.41 

ร้อยละ 2 - 5 ลาดชันเล็กน้อยมาก 0.00 0.51 0.02 
ร้อยละ 5 - 12 ลาดชันเล็กน้อย 0.08 49.77 1.55 

ร้อยละ 12 - 20 ลาดชันสูง 0.19 119.90 3.74 
ร้อยละ 20 - 35 สูงชันปานกลาง 0.40 251.79 7.86 
ร้อยละ 35 - 50 สูงชัน 1.08 674.93 21.07 
ร้อยละ 50 - 75 สูงชันมาก 1.90 1,190.59 37.17 
มากกว่าร้อยละ 

75 
สูงชันมากที่สุด 

0.57 358.08 11.18 
รวม 5.13 3,203.44 100.00 

 
กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน 

หมู่บ้าน ตำบล 
ความสูง
(เมตร) 

บริบท
พื้นที่ 

ครัวเรือน 
ประชากร 

(คน) 
ชนเผ่า 

1. บ้านปางแดงใน  
หมู่ที ่9 

เชียงดาว 500-900 ข้าวโพด 62 307 ดาราอั้ง 

2. บ้านแม่จอน  
หมู่ที่ 11 

เชียงดาว 500-900 ข้าวโพด 30 175 ดาราอั้ง, ลาหู่ 

3. บ้านท่าขี้เหล็ก  
หมู่ที่ 11 

เชียงดาว 500-900 ข้าวโพด 25 115 ปกาเกอะญอ 

4. บ้านห้วยโก๋ผาลาย 
หมู่ที่ 16 

เชียงดาว 500-900 ข้าวโพด 143 833 
ปกาเกอะญอ,  

ลีซู, อาข่า 
5. บ้านห้วยปง 
หมู่ที่ 5 

แม่นะ 500-900 ข้าวโพด 91 455 ลาหู่, ดาราอั้ง 

รวม  2 500-900  351 1,885  
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ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปาง
แดงใน 

 
 

พื้นที่โครงการฯ  พื้นที่รับผิดชอบกลุ่ม
บ้าน 

หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 
ระดับพัฒนา 

ปางแดงใน 1. บ้านปางแดงใน  9 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ B 

ปางแดงใน 2. บ้านแม่จอน  11 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ B 

ปางแดงใน 3. บ้านท่าขี้เหล็ก  11 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ C 

ปางแดงใน 4. บ้านห้วยโก๋ผาลาย  16 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ C 

ปางแดงใน 5. บ้านห้วยปง 62 5 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ C 

  พื้นที่ t&v       

  ไม่มี       
 
สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 

ลักษณะสภาพพื้นที่ ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  มีลักษณะสูงชันถึงสูงชันมาก มีพ้ืนที่คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 
26.40 และร้อยละ 35.86 ตามลำดับ และมีพ้ืนที่ราบเรียบถึงค้อนข้างราบเรียบ คิดเป็นร้อยละ 15.95 ของพ้ืนที่  และอยู่
ในกลุ่มชุดดินที่ 62 ร้อยละ 85.76 และชุดดินที่ 29 
ร้อยละ 14.24 ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีระดับการชะ
ล้างพังทลายของดินในระดับน้อยสำหรับดินบนพื้นที่สูง 
ร้อยละ 68.76 ระดับปานกลาง ร้อยละ 19.42 และ
ระดับน้อยมากในที่ราบ ร้อยละ 11.80 
 
  
 
 
 

ลักษณะภูมิอากาศ เป็นลักษณะภูมิอากาศ
แบบร้อนชื้นทั่วไป ประกอบด้วย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี  26.3  องศาเซลเซียส  สูงสุด 33.4  องศาเซลเซียส  เฉลี่ย
ต่ำสุดอยู่ที่ 19.2  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝน 1,156 
มิลลิเมตร 
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แหล่งน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน มีห้วยห้วยอีโก๋ เป็นห้วยสายหลักมีต้นกำเนิดมีจากภูเขาทางด้านทิศตะวันออก ลำห้วยมี

ทิศการไหลไปทางทิศตะวันตก ลำห้วยไหลรวมกับลำห้วยป่าไร่
ก่อนผ่านบ้านปางแดงในแล้วไหลลงห้วยแม่เตาะซึ่งไหลไปรวมกับ
แม่น้ำปิง ทางทิศตะวันตก มีลำห้วยที่อยู่ข้างเคียงคือห้วยป่าเมี่ยง 
อยู่ทางทิศตะวันออก ห้วยแม่เตาะ อยู่ทางทิศเหนือ และห้วยปาง
ดอกอยู่ทางทิศใต้ ของพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงปางแดงใน 

อุปโภคและบริโภค ทุกหลังคาเรือนมีน้ำใช้โดยเป็นระบบ
ประปาภูเขา แต่มีปัญหาในฤดูแล้งน้ำไม่เพียงพอ และไม่สะอาด
เท่าที่ควร และมีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 2 ชุมชน ได้แก่ บ้านแม่
จอน และบ้านผาลาย 

ที่สำคัญของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน  
 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ พ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน บ้านปางแดงใน 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A 2.38 1,486.24 46.40 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 1.63 1,020.31 31.85 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4 1.12 696.89 21.75 

รวม 5.13 3,203.44 100.00 
 

 มาตรการที่ใช้แบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ำกำหนดโดย สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดดังนี้ 
  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A หมายถึง พ้ืนที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่ง
จำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์ใน
พ้ืนที่ดังกล่าว 
  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้ำซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็น
ต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่สำคัญได้ เช่น การทำเหมืองแร่ เป็นต้น 
  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4 หมายถึงพ้ืนที่ภายในลุ่มน้ำที่สภาพป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์ 
เพ่ือกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก โดยทั่วไปเป็นเนินเขาหรือขั้นบันไดหรือช่วงต่อระหว่างที่ราบลุ่มกับเชิงเขา หรือพ้ืนที่สองฝั่ง
ลำน้ำที่ยังอยู่บนที่ดอน ซึ่งป่าที่ปกคลุมหรือท่ีเคยปกคลุมอยู่เป็นป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง และ/หรือป่าละเมาะ มีความลาด
ชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6-25 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะทางธรณีที่ประกอบด้วยหินหรือตะกอน ซึ่งกำเนิดดินที่ยาก
ต่อการถูกชะล้างพังทลาย ดินลึกถึงค่อนข้างลึก ความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างสูง และมีสมรรถนะการพังทลายต่ำ 
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สภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 
 สภาพเศรษฐกิจ 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลักคือการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด และถั่วนิ้วนางแดง รวมทั้งปลูกไม้ผล เช่น ลำไย 
และมะม่วง อาชีพรองคือเลี้ยงสัตว์ และงานหัตถกรรม ประชาชนมีรายได้โดยเฉลี่ย ประมาณ 50,000–200,000 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร 
 ปัจจุบันโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ได้ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้มีความ
หลากหลายของรายได้แก่เกษตรกร โดยการส่งเสริมการปลูกพืชเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว เพ่ือปรับปรุงบำรุงดินและเพ่ิม
รายได้ เนื่องจากดินที่ใช้เพาะปลูกพืชขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ได้แก่ มะม่วง ลำไย และน้อยหน่า 
เนื่องจากเป็นพืชที่ทนแล้ง สามารถปลูกบนที่ดอนได้ และเป็นพืชที่มีตลาดรองรับในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูก
องุ่น และไม้ดอก ซึ่งเป็นพืชที่ใช้พ้ืนที่และน้ำน้อย แต่ให้ผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูง และชุมชนอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสามารถ
จำหน่ายได้ง่าย ตลอดจนส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และหัตถกรรม 
เนื่องจากชุมชน ยังคงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรม สามารถเป็นอีกทางเลือกรายได้ให้กับชุมชนได้ 
 

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

1. บ้านปางแดงใน หมู่ที ่9 เชียงดาว 118,687 
2. บ้านแม่จอน หมู่ที่ 11 เชียงดาว 154,893 
3. บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 เชียงดาว 95,000 
4. บ้านห้วยโก๋ผาลาย หมู่ที่ 16 เชียงดาว 140,000 
5. บ้านห้วยปง หมู่ที่ 5 แม่นะ 109,002 

รวม 2 ตำบล 123,516 
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สภาพสังคมและชุมชน 
กลุ่มบ้านในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ทั้ง 5 กลุ่มบ้าน ประกอบด้วย 5 

เผ่า คือ ดาราอั้ง, ลีซู, ปกาเกอญอ อาข่า และลาหู่  
 

บ้าน หมู่ที่ บริบทของพ้ืนที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ชนเผ่า 

ปางแดงใน 9 ข้าวโพด 62  307 ดาราอั้ง 

ห้วยปง 5 ข้าวโพด 91 455  ดาราอั้ง, ลาหู่ 

ท่าข้ีเหล็ก 11 ข้าวโพด 25 115  ปกาเกอะญอ 

แม่จอน 11 ข้าวโพด 30 175 ดาราอั้ง, ลาหู่ 

ห้วยอีโกผ๋าลาย 
16 ข้าวโพด 

143  833  
ปกาเกอะญอ,  

ลีซู, อาข่า 
รวม  351  1,885   

 
สภาพสิ่งแวดล้อม 

ป่าไม้พ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) ร้อยละ 82.16 ที่เหลือเป็นพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 17.84 มีพ้ืนที่บางส่วนที่อยู่ในเขต

พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มาตรการที่ใช้แบ่งชั้น
คุณภาพลุ่มน้ำกำหนดโดย สำนักนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดดังนี้   
  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A หมายถึง 
พ้ืนที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 
ซึ่งจำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็น
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของ
มนุษย์ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2  หมายถึง 
พ้ืนที่ภายในลุ่มน้ำซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสม

ต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่สำคัญได้ เช่น การทำเหมืองแร่ เป็นต้น 
  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4 หมายถึงพ้ืนที่ภายในลุ่มน้ำที่สภาพป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์  
เพ่ือกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก โดยทั่วไปเป็นเนินเขาหรือขั้นบันไดหรือช่วงต่อระหว่างที่ราบลุ่มกับเชิงเขา หรือพ้ืนที่สองฝั่ง
ลำน้ำที่ยังอยู่บนที่ดอน ซึ่งป่าที่ปกคลุมหรือท่ีเคยปกคลุมอยู่เป็นป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง และ/หรือป่าละเมาะ มีความลาด
ชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6-25 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะทางธรณีที่ประกอบด้วยหินหรือตะกอน ซึ่งกำเนิดดินที่ยาก
ต่อการถูกชะล้างพังทลาย ดินลึกถึงค่อนข้างลึก ความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างสูง และมีสมรรถนะการพังทลายต่ำ 
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 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  การคมนาคม ในปัจจุบันยังไม่มีรถโดยสารถึงหมู่บ้าน การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ต้องเดินทางโดย
ใช้เส้นทาง จ.เชียงใหม่ – อ.เชียงดาว ระยะทาง 72 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปทางวัดอินทรารามขึ้นไปอีกเป็นระยะทาง 
9 กิโลเมตร โดยเส้นทางจะเป็นลาดยาง 6 กิโลเมตร แล้วเป็นทาง
ลูกรังประมาณ 3 กิโลเมตร การเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้างปางแดงใน ใช้เวลาในการเดินทาง 1 
ชั่วโมง 44 นาที (ระยะทาง 82.9 กิโลเมตร) 
  ถนน เป็นถนนลาดยางเข้าแต่ไม่ถึงหมู่บ้าน ก่อนเข้า
หมู่บ้านเป็นทางลูกรังระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
  ไฟฟ้า มีระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ บ้านปางแดงใน บ้านท่าขี้เหล็ก บ้านผาลาย และบ้านห้วยปง และไม่มีไฟฟ้าใช้ 
จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ บ้านแม่จอน 

โทรศัพท์ โทรศัพท์สาธารณะ ยังไม่มีให้บริการ แต่มโีทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล 
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  ประชากร ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน มี 4 
หมู่บ้านและมีจำนวนครัวเรือนอยู่ 351 ครัวเรือน  มีประชากรจำนวน 1,885 คน ประชากรส่วนใหญจะเป็นชายวไทย
ภูเขาชนเผ่าปะหล่อง 

บ้าน หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร 
ปางแดงใน 9 62  307 
ห้วยปง 5 91 455  
ท่าข้ีเหล็ก 11 25 115  
แม่จอน 11 30 175 
ห้วยอีโก๋ผาลาย 16 143  833  
    

รวม 351  1,885  
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การศึกษา การศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่มีทั้งที่ไม่ได้รับการศึกษา และมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จนถึงระดับปริญญาตรี โดยในพ้ืนที่มีสถานศึกษาอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านปางแดง 1 แห่ง และศูนย์การ
เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 3 แห่ง ได้แก่ ศศช.บ้าน
ห้วยปง, ศศช.บ้านแม่จอน และศศช.บ้านผาลาย 

 
 
 
 
 
 
 
การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล ชาวบ้านจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงดาว มากกว่าการที่จะไปซื้อ

ยามาทานเองหรือมีการใช้ยาสมุนไพรบ้างในกรณีที่ปวดท้องหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงปางแดงใน ได้พัฒนางานด้านสังคมและชุมชน ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่โดยการสนับสนุนการทำแผนชุมชน และการ
ขับเคลื่อนให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน 4 แผน 4 ชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและกองทุนเพ่ือให้
เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเสาวรสหวาน กลุ่มหัตกรรม กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผู้ใช้น้ำ 
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ และการพัฒนาตลาดผลผลิตในชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชน
เข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงงานบูรณาการในพ้ืนที่ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT ปี 
2547 ความละเอียดที่ 30 เมตรพบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่า ร้อยละ 75.14 เป็นพื้นที่เกษตร ร้อยละ 24.16 เป็น
พ้ืนที่หมู่บ้านร้อยละ 0.70 

การถือครองที่ดิน การถือครองที่ทำกินโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 10.64 ไร่ แต่ยังไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์  
แหล่งเงินทุน แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้นอกระบบ จากนายทุน และธนาคารเพ่ือการเกษตร 
การรวมกลุ่มของเกษตรกร เกษตรกรบ้านปางแดงในมีการรวมกลุ่ม  ได้แก  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มท่องเที่ยว  

กลุ่มวิสาหกิจผลิตเสาวรสหวาน  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กลุ่มพัฒนาอาชีพ 
ผลผลิตทางการเกษตร ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วแดง ถั่วดำ เสาวรส ถั่งแปงยี มะม่วง ข้าวไร่ ลำไย 

และองุ่น 
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การศึกษา 
 ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่หมู่บ้านปางแดงในส่วนมากไม่มีการศึกษา พบว่าบางส่วนจะได้รับการศึกษาสูงสุด 

คือ ประถมชั้นปีที่ 6 อาชีวศึกษา และปริญญาตรี  
 

 การสาธารณสุข 
  หมู่บ้านปางแดงในไม่มีสาธารณสุขในหมู่บ้าน ปัจจุบันประชาชนใช้บริการโรงพยาบาลเชียงดาว 
 
 แหล่งเงินทุน 

 แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้นอกระบบ จากนายทุน  และธนาคารเพื่อการเกษตร 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  เกษตรกรบ้านปางแดงในมีการรวมกลุ่ม  ได้แก  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มท่องเที่ยว  กลุ่มวิสาหกิจผลิตเสาวรส
หวาน  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กลุ่มพัฒนาอาชีพ 
 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 
  ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วแดง ถั่วดำ เสาวรส ถั่งแปงยี มะม่วง ข้าวไร่ ลำไย และองุ่น 

แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านปางแดงใน  ได้แก่ 1. ที่พักโฮมสเตย์จำนวน 5 หลัง  2. 
เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และ 3. ศึกษาวัฒนธรรมของชาวปะหล่อง 
 

 
 
ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองค า ผูจ้ดัการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุม่ลุม่น า้ปิง 

    ตอนบนและแม่กลอง 
 นายอานนท ์ ยอดญาติไทย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน ้าปิง

    ตอนบนและแม่กลอง 
 นายประสงค ์ แซ่เฒ่า  หวัหนา้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน 
 นางสาวจิราภา  บงัอินหลา้ เจา้หนา้ที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน 
 นางสาวลกัขณา  เหียง  ผูช้่วยเจา้หนา้ที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน 
 
 
 
 
 


