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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา 
ต าบลปาตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 

ประวัติความเป็นมา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของ
ประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2548 เพ่ือเป็นกระบวนการและกลไกในการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้
ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ การเสริมสร้างและการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การเก็บรักษาคุณค่าของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง และการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ป่าต้นน้้าล้าธาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติเพ่ือ ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

ชุมชนห้วยก้างปลา เริ่มเข้ามาก่อตั้งชุมชนประมาณปี พ.ศ. 2497 โดยชาวเมี่ยนที่อพยพย้ายถิ่นมาก
จากประเทศลาว เดิมชื่อบ้านห้วยเฮ้ียะ เปลี่ยนมาเป็นห้วยก้างปลาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2509 เนื่องจากมีต้นก้างปลา และมีล้า
ห้วยไหลผ่าน จากนั้นมีกลุ่มอาข่า ลาหู่ ลีซู และลั๊วะ ย้ายเข้ามาสมทบ โดยตั้งเป็นกลุ่มบ้านบริวาร มีผู้น้าคนแรกชื่อ พ่อ
หลวงเล่าซาน อดีตในหมู่บ้านเป็นถนนดินแดงใช้ล้อเทียมเกวียน เดินเท้า ไม่มีไฟฟ้า ใช้กระบอกไม้ไผ่ผ่าครึ่งท้าเป็นทางน้้า
เข้ามาในหมู่บ้าน ใช้กระบอกไม้ไผ่ หรือน้้าเต้า ตักน้้าไปใช้ในครัวเรือน การประกอบอาชีพในอดีตเป็นการท้าไร่เลื่อนลอย 
เช่น ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ เลี้ยงสัตว์ หมู ไก่ ม้า วัวและควาย ปลูกผักไว้กินเองเช่น มะเขือเทศ กะหล่้า ฝิ่น กัญชา พริก 
ผักชี เป็นต้น รับจ้าง ค่าแรงวันละ 5 บาท เพ่ือเป็นรายได้ยามว่างงาน ปลูกบ้านมุงด้วยหญ้าคา ฝาไม้ไผ่ และใช้ตะเกียง
พายุ ทางด้านสุขอนามัยในอดีตจะหายาสมุนไพรมารักษาโรคจากป่า  
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จะด้าเนินงานเริ่มแรกในมี 6 กลุ่มบ้าน คือบ้านห้วยก้างปลา 
บ้านห้วยปู บ้านลั๊วะพัฒนา บ้านป่าบงงามบน บ้านป่าบงงามล่าง บ้านห้วยยาใน 

 ชุมชนห้วยก้างปลา เริ่มเข้ามาก่อตั้งชุมชนประมาณปี พ.ศ. 2497 โดยชาวเมี่ยนที่อพยพย้ายถิ่นมากจากประเทศ
ลาว เดิมชื่อบ้านห้วยเฮี้ยะ เปลี่ยนมาเป็นห้วยก้างปลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เนื่องจากมีต้นก้างปลา และมีล้าห้วยไหลผ่าน 
จากนั้นมีกลุ่มอาข่า ลาหู่ ลีซู และลั๊วะ ย้ายเข้ามาสมทบ โดยตั้งเป็นกลุ่มบ้านบริวาร มีผู้น้าคนแรกชื่อ พ่อหลวงเล่าซาน 

ในสมัยก่อนในหมู่บ้านเป็นถนนดินแดงใช้ล้อเทียมเกวียน เดินเท้า ไม่มีไฟฟ้า ใช้กระบอกไม้ไผ่ผ่าครึ่งท้าเป็นทาง
น้้าเข้ามาในหมู่บ้าน ใช้กระบอกไม้ไผ่ หรือน้้าเต้า ตักน้้าไปใช้ในครัวเรือน การประกอบอาชีพในอดีตเป็นการท้าไร่เลื่อน
ลอย เช่น ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ เลี้ยงสัตว์ หมู ไก่ ม้า วัวและควาย ปลูกผักไว้กินเองเช่น มะเขือเทศ กะหล่้า ฝิ่น กัญชา 
พริก ผักชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังออกรับจ้าง ค่าแรงวันละ 5 บาท เพ่ือเป็นรายได้ยามว่างงาน ปลูกบ้านมุงด้วยหญ้าคา ฝา
ไม้ไผ่ และใช้ตะเกียงพายุ ทางด้านสุขอนามัยในอดีตจะหายาสมุนไพรมารักษาโรคจากในป่าต้นน้า โดยมีหน่วยงานที่เข้า
มาช่วยเหลือ คือ กรมประชาสงเคราะห์ 
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สภาพทั่วไป 

 ขนาดที่ตั้ง 
บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ต้าบลป่าตึง อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติดอยบ่อ 

มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นว่า พ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะโดดเด่น
ทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการสงวนคุ้มครองพ้ืนที่ให้คงอยู่ตลอดไป เพ่ือประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้า และ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส้าหรับเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารและส้าหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ 
และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน จึงได้น้าเรื่องเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
น้าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) ให้ความเห็นชอบใน
หลักการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 และได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้้าตกห้วยก้างปลา ตามประกาศกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1509/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ ต.แม่จัน  อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
ทิศใต ้   ติดต่อ ต.ท่าสุด ต.บ้านดู่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นที่ราบสลับภูเขา และเทือกเขาสูงชัน ทอดตัวยาวแนวเหนือ-ใต้ พ้ืนที่ลาดเอียงไปทางทิศเหนือ มี

ความลาดชันระหว่าง 20-60 เปอร์เซ็นต์ สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลางระหว่าง 458-1,151 เมตร มีแม่น้้าจันไหล
ผ่าน 
   
 ลักษณะดิน 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา  มีแหล่งน้้าผิวดินที่ส้าคัญในพ้ืนที่มีดังนี้ 
น้้าแม่จันไหลผ่านทางตอนเหนือของพ้ืนที่ มีทิศการไหลจากตะวันตกไปทางตะวันออกไปที่รวมของล้าห้วยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
ได้แก่ ห้วยก้างปลา มีต้นก้าเนิดมาจากเสาธง ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ มีทิศการไหลไปทางทิศเหนือ ไหลผ่านบ้านห้วยก้างปลา 
ก่อนไหลวกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงส่งน้้าแม่จันที่บ้านห้วยยาโน ห้วยก้างปลามีล้าห้วยสาขาได้แก่ ห้วยเฮ๊ีย 
ห้วยปูมีต้นก้าเนิดมาดอยบ่อ ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ มีทิศการไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วไหลวกกลับไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านบ้านห้วยปู แล้วไหลลงน้้าแม่จัน 

ทรัพยากรดิน  
กลุ่มชุดดิน  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา  มีหน่วยแผนที่ดินซึ่งเป็นกลุ่มดิน

กว้าง ๆ ดังนี้ 
กลุ่มชุดดินที่ 15 ที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีน้้าตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.5 
 กลุ่มชุดดินที่ 30D เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว พบบริเวณพ้ืนที่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่มีความสูง จากระดับน้้าทะเล
ปานกลางตั้งแต่ 500 เมตรขึ้นไป สีดินเป็นสีแดง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึง
เป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.5-6.5 
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 กลุ่มชุดดินที่ 48C เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปน
กรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ระดับน้้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร ตลอด
ปี pH 5.0-7.0 
 กลุ่มชุดดินที่ 48D/29D หน่วยดินผสม เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ระดับน้้าใต้ดินอยู่ลึก
กว่า 2 เมตร ตลอดปี pH 5.0-7.0 และเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้้าตาลเหลือง หรือแดง เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิด 
ดินพวกตะกอนล้าน้้า มีความอุดมสมบูรณ์ตาม   ธรรมชาตคิ่อนข้างต่้า pH ประมาณ 4.5-5.5 
 กลุ่มชุดดินที่ 5 เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ น้้าตาลปนเทา ดินล่างมีสีเทาอ่อนหรือสีเทา ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่้าถึงปานกลาง pH 5.5-6.5 แต่ถ้าดินมีก้อนปูนปะปนในดินชั้นล่าง ดินชั้นนี้จะ
มีปฏิกิริยาเป็นด่างอ่อน pH 7.5-8.0 
 กลุ่มชุดดินที่ 52D(52C) หน่วยดินผสม เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้้าตาลหรือแดง ในดินชั้นล่าง
ระดับความลึกต่้า 50 ซม.ลงไปจะพบหินผุ  มีการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ค่าความเป็นกรดประมาณ 6.0-7.5 มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง หรือ เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้้าตาลหรือแดง ในดินชั้นล่างระดับความ
ลึกต่้า 50 ซม.ลงไปจะพบหินผุ  มีการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ค่าความเป็นกรดประมาณ 6.0-7.5 มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
 กลุ่มชุดดินที่ 6 เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้้าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้้าตาลหรือ
สีแดงตลอดชั้นดินบางแห่งมีศิลาแลงอ่อน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้าหรือค่อนข้างต่้า pH 4.5-5.5 
กลุ่มชุดดินที่ 62 ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดิน
และความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นก้าเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้
ต่างๆ มักมีการท้าไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ 
 
ตาราง 7 กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา 

กลุ่มชุดดิน 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

กลุ่มชุดดินที่ 15 0.24 151.55 0.61 

กลุ่มชุดดินที่ 30D 0.13 78.95 0.32 

กลุ่มชุดดินที่ 48C 1.86 1,165.62 4.66 

กลุ่มชุดดินที่ 48D/29D 0.12 73.63 0.29 

กลุ่มชุดดินที่ 5 2.20 1,372.86 5.49 

กลุ่มชุดดินที่ 52D(52C) 0.55 344.94 1.38 

กลุ่มชุดดินที่ 6 0.49 306.09 1.23 

กลุ่มชุดดินที่ 62 34.39 21,493.10 86.02 

รวม 39.98 24,986.74 100.00 
 
 



411 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การวิเคราะห์ข้อมูลการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ใช้

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีการแปลข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 
มาตราส่วน 1:4,000 พบว่าพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวง เป็นพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 79.48  พ้ืนที่
เกษตรกรรม ร้อยละ 13.87 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 4.40  พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ร้อยละ 1.40 และพ้ืนที่แหล่ง
น้้าร้อยละ 0.85  
การใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2545โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

พ้ืนที่เกษตรกรรม 5.54 3,465.53 13.87 

ที่นา 0.89 556.45 2.23 

ที่พืชไร่ 1.44 902.82 3.61 

ที่ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 1.28 802.77 3.21 

พ้ืนที่การเกษตรอื่น 0.04 27.51 0.11 

ที่รกร้างว่างเปล่า 1.88 1,175.99 4.71 

พ้ืนที่ป่าไม้ 31.77 19,859.01 79.48 

ป่าไม้ 31.77 19,859.01 79.48 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 0.56 350.10 1.40 

ป่าละเมาะ 0.56 350.10 1.40 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1.76 1,099.57 4.40 

พ้ืนที่อ่ืนนอกการเกษตร 1.61 1,003.82 4.02 

ถนน 0.15 95.76 0.38 

แหล่งน้้า 0.34 212.57 0.85 

แหล่งน้้า 0.34 212.57 0.85 

รวม 39.98 24,986.79 100.00 
 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดอยู่ที่ 7.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ี 

37.7 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 1,985 มิลลิเมตร ฝนตกมากท่ีสุด ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ช่วงฤดู
ร้อนจะอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ช่วงฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
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แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา 
แหล่งน้้าผิวดินโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา  มีแหล่งน้้าผิวดินที่ส้าคัญในพ้ืนที่

มีดังนี้ น้้าแม่จันไหลผ่านทางตอนเหนือของพ้ืนที่ มีทิศการไหลจากตะวันตกไปทางตะวันออกไปที่รวมของล้าห้วยต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ ได้แก่ 

- ห้วยก้างปลา มีต้นก้าเนิดมาจากเสาธง ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ มีทิศการไหลไปทางทิศเหนือ ไหลผ่านบ้านห้วย
ก้างปลา ก่อนไหลวกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงส่งน้้าแม่จันที่บ้านห้วยยาโน ห้วยก้างปลามีล้าห้วยสาขาได้แก่ ห้วย
เฮ๊ีย 

- ห้วยปูมีต้นก้าเนิดมาดอยบ่อ ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ มีทิศการไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วไหลวกกลับไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านบ้านห้วยปู แล้วไหลลงน้้าแม่จัน 
 

 
ห้วยก้างปลา 

 พ้ืนที่ลุ่มน้้า  พื้นที่ลุ่มน้ า โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา  อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ า
สาขาน้ าแม่จัน ลุ่มน้ าหลักลุ่มน้ ากก 
   ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า  มาตรการที่ใช้แบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ าก าหนดโดย ส านักนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดดังนี้ 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้น 1A หมายถึง พ้ืนที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจ้าเป็นจะต้องสงวนไว้
เป็นพื้นที่ต้นน้้าล้าธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า ชั้นที่ 1B หมายถึง พ้ืนที่ที่สภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกท้าลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ
พัฒนาหรือการใช้ที่ดินรูปแบบอ่ืนก่อน พ.ศ.2525 มติคณะรัฐมนตรีก้าหนดให้ในกรณีต้องมีการก่อสร้างถนนผ่าน หรือ
การท้าเหมืองแร่ หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน และกรณีส่วนราชการใดมีความจ้าเป็นที่
ต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องจัดท้ารายงานการเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 พ้ืนที่ชั้นคุณภาพที่ 2 หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้้าซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้้าล้าธาร
ในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่ส้าคัญได้ เช่น การท้าเหมืองแร่ เป็นต้น 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 3 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้้า ซึ่งมีลักษณะทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจกรรรมการท้าป่า
ไม้ และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น 
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พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่4 หมายถึงพ้ืนที่ภายในลุ่มน้้าที่สภาพป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์ เพ่ือกิจการพืชไร่
เป็นส่วนมาก มักเป็นเนินเขาหรือข้ันบันไดหรือช่วงต่อระหว่างที่ราบลุ่มกับเชิงเขา หรือพ้ืนที่สองฝั่งล้าน้้าที่ยังอยู่บนที่ดอน 
ซึ่งป่าที่ปกคลุมหรือที่เคยปกคลุมอยู่เป็นป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง และ/หรือป่าละเมาะ มีความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 6-25 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะทางธรณีที่ประกอบด้วยหินหรือตะกอน ซึ่งก้าเนิดดินที่ยากต่อการถูกชะล้าง
พังทลาย ดินลึกถึงค่อนข้างลึก ความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างสูง และมีสมรรถนะการพังทลายต่้า 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่5 หมายถึงพ้ืนที่ภายในลุ่มน้้าซึ่งเป็นที่ราบหรือลุ่ม หรือเนินลาดเอียงเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ป่าได้
ถูกบุกรุกแผ้วถาง เพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะท้านา และกิจการอ่ืน มักเป็นที่ราบ ที่ลุ่ม หรือเป็นเนินลาด
เอียงเล็กน้อยสองฝั่งน้้า ซึ่งส่วนใหญ่กลายสภาพ เป็นทุ่งนาแต่บางพ้ืนที่อาจยังเป็นป่าละเมาะ ป่าผสมผลัดใบ ป่าดงดิน 
หรือป่าเต็งรัง ส่วนใหญ่ความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยต่้ากว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะทางธรณีเป็นพวกดินตะกอน ดินลึก
ถึงลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์สูง และมีความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายชั้นคุณภาพลุ่มน้้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 1A คิดเป็นร้อยละ 45.80 รองลงมาเป็นพ้ืนที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้้า 2 ร้อยละ 15.90 ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 3 ร้อยละ 15.84 และ ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 1B ร้อยละ 14.15 ของ
พ้ืนที่  
 

ป่าไม้ 
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีพ้ืนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่

เตรียมการฯอุทยานแห่งชาติล้าน้้ากก ร้อยละ 56.63 และป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ ร้อยละ 34.64 ของพ้ืนที่
โครงการ   พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา 

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ 13.85 8,654.50 34.64 

พ้ืนที่เตรียมการฯอุทยานแห่งชาติล้าน้้ากก 22.64 14,151.26 56.63 

นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3.49 2,181.02 8.73 

รวม 39.98 24,986.78 100.00 
 

การจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการ
หลวงห้วยก้างปลา มีการจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน C) คิดเป็น
ร้อยละ 58.44 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน A) ร้อยละ 6.08 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) ร้อยละ 4.80  
การจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยก้างปลา 

การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ 

พื้นที่ 
ร้อยละ 

ตารางกิโลเมตร ไร ่

พ้ืนที่เกษตรกรรม (โซน A) 2.43 1,520.02 6.08 

พ้ืนที่อนุรักษ์ (โซน C) 23.37 14,603.38 58.44 

พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) 1.92 1,199.22 4.80 

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ 12.26 7,664.19 30.67 

รวม 39.98 24,986.81 100.00 
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประชากร 

ประชากร ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยก้างปลา ประกอบด้วย 29 
หมู่บ้าน มีจ้านวนครัวเรือน 4,042 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 11,637 คน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน อาข่า ลาหู่ 
ลีซู ลั๊วะ และคนเมือง 

บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

ห้วยก้างปลา 15 980 3,424 
ห้วยปู  - - - 
ลั๊วะพัฒนา - - - 
ป่าบงงามบน - - - 
ป่าบงงามล่าง - - - 
ห้วยยาโน - - - 
สันติสุข 19 831 3,272 
เฮโก 19 46 259 
หล่อโย 19 58 367 
กิ่วสะไต 19 - 256 
รวมใจ 19 - - 
แสนใหม่ 19 - - 
จะกอนะ 19 - - 
ทุ่งต่าง 13 131 341 
ห้วยมะหินฝน 14 305 803 
ห้วยต่าง 16 396 - 
เชี่ยวชี่ 16 - - 
ลอสา 16 - - 
ปางสา 17 446 860 
จะดะ 17 - - 
ใหม่สันเจริญ 18 369 241 
เล่าฝู่ 20 480 1,813 
โป่งป่าแขม 20 - - 
จะหยี 20 - - 
โป่งขม 20 - - 
เลาชีก๋วย 16 - - 
อาแหยะ 16 - - 
อาหลู่ 20 - - 
หล่อชา 19 - - 

รวม 4,042 11,637 
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การศึกษา 
สถานบริการด้านการศึกษา  ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา  มีสถาน

บริการด้านการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  โครงสร้างพื้นฐาน มีโรงเรียนบ้านห้วยก้างปลา อาคารเอนกประสงค์บ้านห้วย
ก้างปลา วัดจันทราราม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประกอบอาชีพ 

ชุมชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก แต่ในบางกลุ่มบ้านที่ไม่มีพ้ืนที่ท้า
การเกษตร เช่น กลุ่มบ้านป่าบงงาม จะมีอาชีพรับจ้างเป็นหลัก พืชหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง มีปลูกขิง ข้าวก่้า 
ลิ้นจี่ และสับปะรดบ้างในบางกลุ่มบ้าน และเลี้ยงหมู ไก่ ไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ประมาณ 
25,000 บาทต่อปี 

พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง   
สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อ สุกร ไก่พันธุ์พ้ืนเมือง 

 ลักษณะภูมิอากาศ     
สภาพอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดอยู่ที่ 7.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ี 

37.7 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 1,985 มิลลิเมตร ฝนตกมากท่ีสุด ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ช่วงฤดู
ร้อนจะอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ช่วงฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
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การคมนาคม 
ต้าบลป่าตึงมีถนนสายแม่จัน – ฝาง (หมายเลข 1089) ผ่านบริเวณกลางพ้ืนที่ มีรถโดยสารประจ้าทาง รถเล็กสี่

ล้อประจ้าทางผ่านตลอดวัน ถนนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากองค์การ
บริหารส่วนต้าบลป่าตึงอย่างต่อเนื่อง 

 
สถานที่ท่องเที่ยว 
น้้าตกห้วยก้างปลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านห้วยก้างปลา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่

น่าสนใจ มีความสวยงาม  ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้้าตกห้วยก้างปลา ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1509/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 

 
ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 เนื่องจาก หมู่บ้านห้วยก้างปลา ประกอบด้วย 6 กลุ่มบ้าน จากลักษณะและที่ตั้งของชุมชนที่มีความแตกต่างกัน
ตั้งแต่พ้ืนราบ พ้ืนที่ลาดชันภูเขา จนถึงการตั้งบ้านอยู่ริมล้าห้วยสาขา ท้าให้ปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชนมี
ความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปัญหาร่วมที่เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านการเกษตรคือ  การไม่มี
พ้ืนที่ทากิน หรือการเช่าพ้ืนที่ทากิน เนื่องจากพ้ืนที่ท้ากินได้กลายเป็นของนายทุน ปัญหาเรื่องเอกสิทธิ์ที่ท้ากิน ปัญหาเรื่อง
การขาดแคลนน้้าทั้งเรื่องน้้าอุปโภคบริโภคและน้้าเพ่ือการเกษตร และจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีความ
รุนแรงขึ้น เช่นอากาศหนาวจัดหรือน้้าท่วม ภัยแล้ง ก็กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทาเกษตรของชุมชนทั้งสิ้น 

1. ปัญหาและความต้องการของชุมชน บ้านลั๊วะพัฒนา 
ปัญหา ความต้องการ 

1. ขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคและน้้าเพ่ือการเกษตร 
2. ทีดิ่นท้าการเกษตร  
3. ขาดทุนการศึกษา (เรียนดีแต่ยากจน)  

1. ต้องการน้้ากินน้้าใช้ (บาดาล) ท่อส่งน้้าเข้าหมู่บ้าน  
2. พ้ืนที่ท้าการเกษตร (ข้าว, พืช, ขิง, พืชเศรษฐกิจ)  
3. ทุนการศึกษาของบุตร  

ปัญหา ความต้องการ 
4. ไม่มีหน่วยงานที่ช่วยเสริมอย่างจริงจัง  
5. สารเคมีตกค้างในแหล่งน้้าและพ้ืนที่ท้ากิน (ไม่มี
สัตว์น้้า)  
6. ขาดอาชีพเสริม  
7. อากาศหนาวจัด ขาดเครื่องนุ่งห่ม พืชผักเก็บ กิน-
ขายไม่ได้ ไม่เจริญเติบโต  

4.ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (เปลี่ยนจากปุ๋ยเคมี)  
5.การประกอบอาชีพเสริม เช่นเลี้ยงสัตว์ (ไก่ เป็ด 
ปลาดุก)  
6. พืชทนหนาว  

 
2. ปัญหาและความต้องการของชุมชน บ้านป่าบงงาม 

ปัญหา ความต้องการ 
1. ขาดท่ีดินท้าการเกษตร 
2. ขาดแคลนบ่อน้้าใช้ในการเกษตร (ใช้กักเก็บน้้า)  
3. ถนนทางเข้าหมู่บ้านและพ้ืนที่ท้ากิน  
4. ราคาผลผลิตต่้า  
5. สนามกีฬามีปัญหาพ้ืนที่ไม่เรียบ 
6. อยากให้เข้ามาส้ารวจในหมู่บ้าน เพราะการท้า
โรงงานแกรนิตมีการต่อสัมปทาน ซึ่งในช่วงด้าเนินการ

1. พัฒนาความรู้ด้านการปรับปรุงดินและพืช  
2. ต้องการถนน  
3. การวางแผนการใช้ที่ดินในหมู่บ้าน  
4. ต้องการพันธุ์พืชเพ่ือการเพาะปลูก  
5. ต้องการให้มีการส่งเสริมการปลูกพืชพ้ืนบ้าน เช่น 
ผักกูด เพราะตลาดมีความต้องการสูง  
6. ต้องการให้มีหน่วยงานเข้ามาส้ารวจต้นน้้าเพ่ือที่จะ
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จะท้าให้ชาวบ้านขาดที่ดินท้ากินมากขึ้นไปอีก  หาแนวทางการจัดการให้ได้ประโยชน์และมีน้้ากักเก็บ

ได้นานขึ้น  
7. ต้องการที่กักเกบ็น้้าเพ่ือน้าไปใช้ในการเกษตร  
8. ต้องการให้มีการช่วยเหลือปัญหาด้านการป้องกัน 
ดินถล่ม เพราะอาจจะเกิดข้ึนได้อีก  
9. การจัดการที่ทิ้งขยะ เนื่องจากไม่มีที่ท้ิงเป็นหลัก
แหล่ง ท้าให้กระจัดกระจายและดูสกปรก  
10. ห้องสมุดของหมู่บ้านและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ของเยาวชน  
11. สนามกีฬาเพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  
12. ต้องการที่ดินจัดสรรของชุมชนเพ่ือการท้ามาหา
กินของชุมชน  

 
3. ปัญหาและความต้องการของชุมชน บ้านห้วยปู 

ปัญหา ความต้องการ 
1. น้้าเพ่ือการเกษตรและการใช้อุปโภคบริโภค ไม่พอ 
2. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์  
3. เกษตรกรขาดต้นทุน ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ที่ดิน  
4. ท้ากินไม่เพียงพอ และไม่สามารถขยายเพ่ิมได้ 
เพราะเป็นเขตอุทยาน  

1. ฝายกั้นน้้า ท่อประปา และแท้งค์เก็บน้้าขนาดใหญ่
เพ่ือใช้เก็บน้้าในฤดูแล้ง สาหรับการบริโภคและ
การเกษตร  
2. หน่วยงานออกเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ท้ากินให้  

5. ปลูกข้าวโพดแล้วขาดทุน เพราะที่ดินท้ากินที่ใช้มา
นานแล้วมีสภาพเสื่อมโทรม  
6. มีเด็กยากจน ทีถู่กพ่อแม่ทอดทิ้ง  
7. ถนนไปไร่นา ลาบากเพราะเป็นหลุมบ่อ เป็นดิน
แดง โดยเฉพาะหน้าฝน การล้าเลียงผลผลิตออกมา
ยาก  
8. ขยะมูลฝอย ภายในหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

 

3. หน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ อบรม เรื่องการท้าปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือลดการใช้สารเคมี และลดต้นทุน  
4. อยากให้หน่วยงานมาจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านเพื่อ
ท้ากิน  
5. หน่วยงานเข้ามาให้ความรู้และอบรมเรื่องการกา
จัดขยะมูลฝอย และอยากให้มีเตาเผาขยะของหมู่บ้าน  
5. หน่วยงานเข้ามาดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้ง  
6. หน่วยงานเข้ามาอบรมการเพาะพันธุ์เมล็ดพืชต่างๆ  
7. ถนนที่จะเข้าไปในพ้ืนที่ท้ากิน เพ่ือความสะดวกใน
การน้าผลผลิตออกมา  
8. อยากให้ขุดบ่อปลาเพ่ือท้าการเกษตรให้กับชุมชน  
9. ศาลาเอนกประสงค์เพ่ือเป็นพื้นที่กลางหมู่บ้านใน
การจัดกิจกรรม  
10 มีโรงเรียนในหมู่บ้าน โดยมีครูที่มีความสามารถ
และมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
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4. ปัญหาและความต้องการของชุมชน บ้านห้วยยาโน 
ปัญหา ความต้องการ 

1. มีปัญหาเรื่องที่ดินท้ากิน ที่เช่าพื้นที่นายทุนอยู่ ซ่ึง
ในปี 2558 นายทุนจะน้าไปใช้ปลูกยางพารา  
2. ระบบกรองน้้าของประปาภูเขา ในหมู่บ้าน  
3. สถานที่จัดประชุม ซึ่งปัจจุบันใช้บ้านผู้น้าในการ
รวมกลุ่มประชุมต่างๆ  
4. ถนนแคบและทางคดเคี้ยว รถสวนทางไม่ได้  
5. รถรับส่งนักเรียน ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ต่อคนต่อ
เดือน 150 บาท  
6. ไม่มีระบบจัดเก็บและถังขยะ ปัจจุบันท้าการเผา 
(ฝังทิ้ง หรือทิ้งข้างถนน)  
7. มีความขัดแย้งภายในชุมชน โดยมีการแบ่งเป็นสอง
กลุ่ม (กลุ่มบ้านใหญ่ จ้านวน 35 ครัวเรือน และกลุ่ม
ย่อย 10 ครัวเรือน)  
8. ขยะมูลฝอย ภายในหมู่บ้านโดยมีการแบ่งเป็นสอง
กลุ่ม  
9. ปัจจุบันมีการปลูกพืชเพียงสองชนิด ได้แก่ 
ข้าวโพดและข้าวเท่านั้น เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ท้ากิน  
10. น้้าประปาไม่ทั่วถึง อยากได้ถังเก็บน้้า  

1. ปรับดินทรุด แนวถนนทางเข้าหมู่บ้าน ขยายถนน
ให้กว้าง  
2. อยากมีที่ดินท้ากินเป็นของตัวเอง  
3. อยากให้โครงการหลวงเข้ามาท่ีห้วยยาโน  
4. ให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่และหมู (ไกก่ระดูกด้า)  
5. อยากพัฒนาชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทาง
วัฒนธรรม อาข่า มี homestay เช่นปรับทัศนียภาพ 
และเส้นทางเดินทางไปน้้าตก  
6. หญ้าแฝกเพ่ือป้องกันดินถล่ม ในบริเวณพ้ืนที่ลาด
ชันสูง  
7. ต้องการให้เกิดระบบการจัดการขยะ เช่นมีเตาเผา 
หรือหลุมขยะ หรือ ให้อบต,เข้าเก็บ  
8. อยากให้มีโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก หอประชุมและ
สนามกีฬาในชุมชน  
9. ให้มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เข่นการจัดสรรเครื่อง
เย็บผ้าให้คนในชุมชน  
10, มีการติดตั้งไฟตามเสาไฟ  
11.เรื่องบัตรและสัญขาติของคนในชุมชน และมีเด็ก
ไร้ 

11. ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
12. พบปัญหาดินถล่ม ถนนทรุด 

สัญชาติด้วย  
12. เรื่องประปาหมู่บ้าน ต้องการที่กรองน้้า 

 
5. ปัญหาและความต้องการของชุมชน บ้านห้วยก้างปลา 

ปัญหา ความต้องการ 
1. แหล่งน้้าไม่เพียงพอต่อการท้าเกษตร  
2. ที่ท้ากินไม่เพียงพอ  
3. ไม่มีถนนเข้าแปลงเกษตร  
4. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์  
5. ต้องการตลาดรับซื้อผลผลิตการเกษตรและการ
ประกันราคา  
6. ขาดความรู้ทางด้านการเกษตรและงานฝีมือ  
7. ขยะชุมชนทิ้งไม่เป็นที่  

1. แหล่งน้้าและท่อต่อน้้าเข้าไปใช้ในการเกษตร  
2. หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตร  
3. ที่ทิ้งขยะของหมู่บ้านหรือรถขยะเข้ามาเก็บขยะไป
จัดการ  
4. ถนนเข้าแปลงเกษตร  
5. ตลาดรับซื้อราคาสูงและมีการประกันราคา  
6. ที่ดินท้ากินให้เพียงพอกับชาวบ้าน  
7. เอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ท้ากิน  
8. บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ หมู  
9. กล้าไม้ผล เช่น เงาะ ลิ้นจี่ ลาไย ส้ม ส้มโอ 
ลองกอง และกาแฟ  
10. ความรู้ด้านงานฝีมือ เช่น จักสาน ปักผ้า  
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ข้อเสนอแนะคณะส ารวจพื้นที่ 
 การส้ารวจพื้นที่ครั้งนี้ ได้เข้าส้ารวจเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย 
 1. เกษตรอ้าเภอแม่จัน 
 2. นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าตึง และคณะ 
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
 รวมคณะส้ารวจพื้นที่ จ้านวน 9 คน ได้เข้าร่วมพูดคุยและศึกษาข้อมูลของชุมชนร่วมกับผู้น้าชุมชน สรุปได้คือ  

4.1 ประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 ปัญหาการไม่มีที่ดินท้ากินของครัวเรือนเกษตรกรในหลายกลุ่มบ้าน หรือมีจ้านวนน้อยต้องเช่าพ้ืนที่จาก

นายทุนเพื่อท้าการเกษตร การผลิตทางเกษตรจึงท้าได้จ้ากัด 
 ปัญหาการขาดแคลนน้้า ยกเว้นบ้านห้วยก้างปลาที่เป็นบ้านหลัก ในกลุ่มบ้านบริวารจะประสบปัญหา

การขาดแคลนน้้ามากน้อยแตกต่างกันตามลักษณะของที่ตั้งหมู่บ้านและพ้ืนที่เกษตร ที่ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าแหล่งน้้าเพราะ
ด้านข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ 

 ปัญหาตลาดผลผลิต (ซึ่งควรเรียกว่าปัญหาการผลิตของล้นตลาด) ท้าให้ถูกกดราคาตามภาวะของกลไก
ตลาด แต่เกษตรกรไม่ทราบทางเลือกในการผลิตชนิดอื่นๆ  

 ปัญหาขยะในชุมชน ซึ่งยังขาดการบริหารจัดการที่ดีอย่างถูกต้อง  
 ปัญหาเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะเส้นทางล้าเลียงผลผลิตออกจากแปลง ที่ยังท้าได้ยากล้าบาก 
 ปัญหาการขาดความรู้ในการท้าการผลิต เพ่ือสร้างทางเลือกในการผลิตการเกษตรของชุมชน 
4.2 ข้อคิดเห็นของคณะส้ารวจพ้ืนที ่
 จากประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนดังข้างต้น คณะส้ารวจพ้ืนที่เห็นควรรับพ้ืนที่ห้วย

ก้างปลาเป็นหมู่บ้านด้าเนินงาน โดยก้าหนดแนวทางการพัฒนาในระยะแรก คือ 
1) การปรับปรุงพืชเดิมของชุมชน เช่น การเพ่ิมผลผลิตข้าวต่อหน่วยพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงด้านอาหารและ

รายได้ วิธีการปลูกถั่วเหลื่อมหรือตามหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพด การปลูกถั่วหลังนา เพ่ือเพ่ิมรายได้ต่อพ้ืนที่และปรับปรุง
บ้ารุงดิน และเน้นการลดการใช้สารเคมีในการผลิตเนื่องจากอยู่ในเขตพ้ืนที่ต้นน้้า 
                 2) การส่งเสริมอาชีพทางเลือกใหม่ตามแนวทางโครงการหลวง ตามความต้องการและความถนัดของ
เกษตรกร ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล และปศุสัตว์ ซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม มีความยินดีที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วม
ปฏิบัติงาน โดยการจัดท้าแผนการผลิตตลาดของผลผลิตที่จะส่งเสริมไปพร้อมกันด้วย  
                  3) การจัดท้าแผนพัฒนาชุมชน โดยการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดท้าแผนชุมชน เพ่ือเป็นกรอบใน
การพัฒนา แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ รวมถึงเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ด้าเนินงานร่วมกัน 
                  4) ประสานและผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทส้าคัญในการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาของชุมชน รวมถึงการพัฒนาผู้น้าชุมชน และสถาบันเกษตรกรในชุมชนให้มีบทบาทในการเป็นผู้น้าการแก้ไขปัญหา 
การประสานหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้ต่อไป  
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                  ซึ่งในเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าตึงมีความประสงค์จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทางด้านเกษตรเพ่ือ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โครงการในการด้าเนินงานหมู่บ้านเป้าหมายเพ่ิม จ้านวน 2 ต้าแหน่งต่อปี รวมถึงการจะตั้ง
งบประมาณด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรของชุมชนตามที่โครงการร้องขอหรือจัดท้าเป็นแผนพัฒนาร่วมกัน  
หมายเหตุ ; ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าตึง ได้น้าเกษตรกรศึกษาดูงานการผลิตพืชผักในโรงเรือนในพ้ืนที่แม่สลอง 
จ้านวน 2 ครั้ง และได้ส่งเสริมเกษตรกรโดยการสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนมาตรฐาน ขนาด 6 เมตร x 30 เมตร แบบ 
ก ไก่ จ้านวน 14 โรงเรือน มีเป้าหมายเพ่ือผลิตผักท้องถิ่นจ้าหน่ายในชุมชนไปพลางก่อน ทั้งนี้ได้ขอให้ทางเกษตรอ้าเภอ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผักแม่สลองเป็นที่ปรึกษาในการจัดท้าและวางแผนการผลิตพืชผัก การรับรองคุณภาพผลผลิตตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัยเป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ซึ่งเมื่อมีการอนุมัติให้ด้าเนินงาน ก็จะสามารถ
ด้าเนินงานได้ต่อเนื่องทันท ี

ภาพกิจกรรมของบ้านห้วยก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


