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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางมะโอ 

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
พืน้ท่ีบ้านปางมะโอในปัจจุบนัแต่เดิมเป็นพืน้ท่ีป่า ไม่มี

บ้านเรือนท่ีคงทนถาวร ต่อมาชาวไทยภูเขาเผ่าลัว๊ะซึ่งอาศยัอยู่ท่ี
บ้านห้วยโจ้และกาแกดได้เข้ามาปลกูเม่ียงเพ่ือน าไปบริโภค ซึ่งจะ

มีการสร้างท่ีพกัหรือกระท่อมไว้ เรียกว่า“ป๋าง” หรือปาง หลงัจาก
นัน้ชาวบ้านพืน้ราบและคนเมืองซึ่งมาจากอ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ได้เข้ามาซือ้สวนเม่ียงจากชาวลัว๊ะและได้ตัง้ถ่ิน
ฐานอย่างคงทนถาวรขึน้ ต่อมาจึงชักชวนญาติมิตรเข้ามาอาศยั
จ านวนมากขึน้และสามารถก่อตัง้เป็นหมูบ้่านได้ในปี พ.ศ. 2476 

ท่ีมาของช่ือหมู่บ้าน ค าว่า “ปางมะโอ” 
สนันิษฐานมาจาก 2 ค า คือ “ปาง” มาจากท่ี
เคยมีชาวลัว๊ะเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอาศยัอยู่ก่อน 
ซึ่งเรียกท่ีตัง้ ท่ีอยู่อาศัยอย่างไม่ถาวรนีว้่า 

“ปาง” หรือ “ป๋าง” และค าท่ี 2 มาจากค า
บอกเลา่ของผู้ เฒ่าผู้แก่ท่ีบอกว่าครูบาศรีวิชยั
ได้มาสร้างพระธาตุ โดยน าลูกส้มโอทองค า
หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “มะโอค า” ตามภาษา
พืน้เมืองมาฝังไว้บริเวณใต้พระธาตตุ่อมาค า

วา่ “มะโอค า” จงึเพีย้นมาเป็นหมูบ้่านปางมะ
โอ หมู่บ้านปางมะโอได้มีการผสมผสานของ

กลุม่คนท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยูอ่าศยัซึง่เป็นชาวลัว๊ะในพืน้ท่ีใกล้เคียง 
เม่ือปี พ.ศ. 2549 มลูนิธิโครงการหลวงได้สนบัสนนุให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ด าเนินการฟืน้ฟูความ

อดุมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับชุมชนในท้องถ่ินตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเน่ืองในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี และได้มอบหมายให้สถาบนัวิจยัและ
พฒันาพืน้ท่ีสูงด าเนินงานพฒันาการเกษตรควบคู่กับการปลูกแฝกเพ่ือสนบัสนุนให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ใน
พืน้ท่ีลุ่มน า้ปิงตอนบนครอบคลุมหมู่บ้านในอ าเภอเชียงดาว ต่อมาสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสูงได้หารือร่วมกับ
ชมุชนและโครงการจดัการลุม่น า้แมปิ่งตอนบน  ซึง่เป็นองค์กรเอกชนท่ีรับผิดชอบในการด าเนินโครงการปลกูหญ้าแฝก
ร่วมกบั ปตท. โดยได้คดัเลือกหมู่บ้านปางมะโอซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีสงู  ซึ่งสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ
1,200 เมตร  เกษตรกรมีความยากจน  และผลผลิตทางการเกษตรต ่า โดยได้ตกลงท่ีจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
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เอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รวมถึงชมุชนในการด าเนินงานการพฒันาโดยน าองค์ความรู้จากโครงการหลวงไป
ถ่ายทอดและประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพภมูิสงัคมในพืน้ท่ีดงักลา่ว 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตัง้ 

พืน้ท่ีหมู่บ้านปางมะโอ ตัง้อยู่หมู่ท่ี 9 ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ห่างจากอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 74 กิโลเมตร บริเวณเส้นรุ้ง 980 องศา 54 
ลิปดาตะวนัออกและเส้นแวงท่ี 19  องศา 16 ลิปดาเหนือ 

โดยมีหมู่บ้านปางมะโอเป็นหมู่บ้านหลักมีหมู่บ้าน
บริวารหรือหย่อมบ้าน 7 หย่อมบ้าน ประกอบไปด้วย บ้าน
ปางมะโอ บ้านปางกลาง บ้านปางใหม่ บ้านปางใน บ้านปาง
สามสบ บ้านห้วยเฮีย้ และบ้านห้วยแก่ง ส่วนใหญ่เป็นชมุชน
ชาวไทยพืน้ราบ มีภาษาค าเมืองเป็นภาษาหลัก ชุมชนป่า
เม่ียงปางมะโอ มีอาณาเขตการปกครองดงันี ้

ทิศเหนือ  ตดิกบั  บ้านป่าเม่ียงแมซ้่าย ต าบลแมน่ะ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่ 
ทิศใต้  ตดิกบั  บ้านห้วยตาด ต าบลอินทขิล อ าภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศตะวนัตก ตดิกบั  บ้านลาหูป่างยายสขุ ต าบลอินทขิล อ าเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศตะวดัออก ตดิกบับ้านปางหก ต าบลอินทขิล อ าเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

ระดับความสูง หมู่บ้านปางมะโอตัง้อยู่บริเวณระหว่างหุบเขา ร่างห้วย และเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนสูง
ประมาณ 1,000 เมตร ขึน้ไปจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง 
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก เม่ือมองในระดับ
พืน้ท่ีลุ่มน า้จะอยู่ในพืน้ท่ีลุ่มน า้แก่งปันเต๊  ซึ่งมีพืน้ท่ี 
15.21 ตารางกิโลเมตร คดิเป็น 9,504.58 ไร่ มีระดบัความ
สงูตัง้แต่ 400 – 1,500 เมตร โดยจะมีระดบัความสงูท่ีสดุ
ทางด้านทิศตะวัดตกและค่อย ๆ ลาดลงไปทางทิศ
ตะวนัออกของพืน้ท่ีลุม่น า้ 

ระดับความลาดชันของพืน้ท่ีโครงการขยายผล
โครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางมะโอมีลกัษณะ
สงูชนัถึงสงูชนัมาก มีพืน้ท่ีคิดเป็นร้อยละ 26.40 และร้อย
ละ 35.86 และมีพืน้ท่ีราบเรียบ คดิเป็นร้อยละ 15.95  
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ลักษณะดนิ 
 พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางมะโอ อยู่ในกลุ่มชุดดินท่ี 62 

ประกอบด้วยพืน้ท่ีภูเขาและเทือกเขาท่ีมีความลาดชัน
มากกว่า 35% เป็นดินลึกและตืน้ ลักษณะดินและความ
อุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นก าเนิด มี
เศษหิน ก้อนหิน หรือหินพืน้โผล่ ยงัปกคลมุด้วยป่าไม้ตา่ง ๆ 
มักมีการท าไร่เล่ือนลอยท่ีขาดการอนุรักษ์ ลักษณะพืน้ท่ี
ส่วนใหญ่เป็นท่ีสูง มีระดับการชะล้างพังทลายของดินใน
ระดบัท่ีรุนแรง ร้อยละ39.46 ระดบัน้อย ร้อยละ 42.66 และ
ระดบัน้อยมาก ร้อยละ 17.70 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
  เน่ืองจากบริเวณหมู่บ้านปางมะโอไม่มีข้อมลูภูมิอากาศและการตรวจวดัปริมาณน า้ฝน จึงใช้ข้อมูล
สภาพอากาศของสถานีวิจยัลุ่มน า้ดอยเชียงดาว   ในปี 2533-2543 เป็นข้อมูลพืน้ฐานพบว่าอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี
ประมาณ 20 องศาเซลเซียส  เฉล่ียสงูสดุในเดือนเมษายน ประมาณ  34 องศาเซลเซียส และต ่าสดุ   ในเดือนมกราคม
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส  ปริมาณน า้ฝนเฉล่ีย  1,724 มิลลิเมตรต่อปี  โดยระยะท่ีฝนตกสูงสุดเฉล่ียในเดือน
กนัยายนประมาณ 315 มิลลิเมตร  บ้านปางมะโอมีฤดฝูนท่ียาวนานระยะเวลาประมาณ 9 เดือน  โดยเร่ิมกลางเดือน
มีนาคมถึงพฤศจิกายน  ซึ่งเกิดจากอิทธิพลอากาศในท้องถ่ิน  อิทธิพลพายุโซนร้อนจากทะเลจีนใต้  และมหาสมุทร
อินเดีย  ในช่วงปลายฤดฝูน  มีฝนตกเน่ืองจากความกดอากาศต ่าและอากาศเย็นจากจีนกระทบอากาศร้อน จึงมีฝน
กระจายทัว่ทัง้พืน้ท่ี  สว่นฤดหูนาวตอ่จากฤดฝูนได้รับความหนาวเย็นจากจีนกระทบอากาศร้อน จึงมีฝนกระจายทัว่ทัง้
พืน้ท่ี  ส่วนฤดูหนาวต่อจากฤดูฝนได้รับความหนาวเย็นจากไซบีเรีย  ท าให้อากาศหนาวจนถึงประมาณเดือน
กมุภาพนัธ์ และเร่ิมฤดรู้อนในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นสาเหตกุารตกของฝนท่ียาวนานและปริมาณ
มาก 
 

แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางมะโอ 
  แหล่งน า้ธรรมชาติ 
   แหล่งน า้หลักในเขตพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการ
หลวงลุ่มน า้แม่ปิงตอนบนบ้านปางมะโอ คือ  ห้วยแก่งปันเต๊าอยู่ในพืน้ท่ีลุ่มน า้
แม่ปิงตอนบน แหล่งน า้ผิวดินมีห้วย
แก่งปันเต๊าเป็นห้วยสายหลัก มีต้น
ก า เนิดมาจากภู เขาทาง ด้านทิศ
ตะวนัตก ล าห้วยมีทิศทางการไหลไป
ทางทิศตะวันออก จ านวน 3 สายล า
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ห้วยไหลผ่านกลุ่มบ้านปางกลาง บ้านปางหลวง บ้านปางใน ซึ่งเป็นบ้านย่อยของหมู่บ้านปางมะโอ ห้วยทัง้สามสาย
นัน้ได้ไหลมาบรรจบกนัท่ีบ้านปางสามสบ และไหลลงสูแ่มน่ า้แมปิ่งทางทิศตะวนัออก 
   ชัน้คณุภาพลุ่มน า้  พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบ้านปางมะโอส่วน

ใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีชัน้คณุภาพลุ่มน า้ชัน้ 2 คิดเป็นร้อยละ 59.26 รองลงมาเป็นพืน้ท่ีชัน้คณุภาพลุ่มน า้ชัน้ 1A ร้อยละ 
33.27 
 ป่าไม้ 
  พืน้ท่ีป่าไม้ในโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางมะโอ  ปัจจุบนัมีจ านวน

ประมาณ 9,100 ไร่  โดยแบ่งเป็นป่าชุมชน 4,550 ไร่ หรือ ร้อยละ 50 ป่าใช้สอย 1,000 ไร่ หรือร้อยละ 10.98 และป่า
อนุรักษ์ 3,550 ไ ร่ หรือ ร้อยละ 39.02  ของพืน้ท่ีป่า
ทัง้หมดตามล าดับ  ชุมชนบ้านปางมะโอ มีการดูแล
รักษาป่าไม้เป็นอย่างดี  โดยได้รับรางวลัลูกโลกสีเขียว

เม่ือปี พ.ศ. 2546  และรางวลัโครงการส่งเสริมและการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์

ประจ าปี พ.ศ. 2549 จากกรมอทุยาน สตัว์ป่าและพนัธุ์
พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 
 การคมนาคม 
  การคมนาคมในปัจจุบนัยงัไม่มีรถโดยสารถึงหมู่บ้าน  เดินทางจากเชียงใหม่โดยใช้เส้นทางหลวง

หมายเลข 107 (ถนนเชียงใหม-่ฝาง) ถึงกิโลเมตรท่ี 62 และแยกขึน้ภูเขาด้านซ้ายบริเวณบ้านแก่งปันเต๊า  ประมาณ 12 
กิโลเมตร  ไปตามเส้นทางล าลองดนิและซีเมนต์สลบักนั  บางแหง่เป็นทางชนัยาวชนัหกัศอกและมีหบุเหวต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการขบัข่ี  รวมระยะทาง  จากตวัเมืองเชียงใหม ่74  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที 
ในฤดแูล้ง และถึง 2 ชัว่โมง 30 นาทีในฤดฝูน 
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 โครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ถนน เป็น ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สลบักับทางดินล าลองแยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 107 กว้าง 4 
เมตร 

2. ระบบไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบทกุครัวเรือน แตพ่บวา่กระแสไฟฟ้าไมส่ม ่าเสมอท าให้ไฟฟ้าดบับอ่ย 
3. น า้เพ่ือการอปุโภค บริโภค  และการเกษตรใช้น า้จากแหลง่น า้ผิวดนิธรรมชาติ มกัประสบปัญหาเวลาฝนตก

จะเกิดตะกอนท าให้น า้ขุน่ต้องการระบบประปาหมูบ้่านท่ีถกูสขุอนามยั  ในฤดแูล้งน า้ขาดแคลน 
4. โทรศัพท์มีเฉพาะโทรศัพท์เคล่ือนท่ีส่วนบุคคลประมาณ 50 เคร่ือง  และในพืน้ท่ีหมู่บ้านเป็นพืน้ท่ีอับ

สัญญาณ  ไ ม่ ส าม า ร ถ รั บ โ ท รศัพ ท์ ไ ด้
โดยทัว่ไป 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 ประชากร  ประชากรบ้านปางมะโอ 

ช่ือหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน หมู่ท่ี เผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 

   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

บ้านปางมะโอ 9 คนเมือง 65  80 88 168 

        
รวม 65  80 88 168 
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 ผู้น าชุมชน 

 นายอินทร  ใจระวงั  ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 การศึกษา 
 ประชากรบ้านปางมะโอมีการศกึษา โดยเฉล่ียอยู่

ท่ีชัน้ประถมปีท่ี 4 ต ่าสดุคือไม่รู้หนงัสือ สงูสดุระดบัปริญญาโท  มี
โรงเรียนชัน้ประถมศกึษา 1 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านปางมะโอ
ซึ่งมีการเรียนการสอนตัง้แต ่ ชัน้อนบุาลถึงชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 30 คน  เป็นชาย 12 คน หญิง 18 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 การสาธารณสุข 
  ประชากรหมู่บ้านปางมะโอใช้บริการสถานีอนามยัสบอ้อ ต าบลแม่นะ  ซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ 
16 กิโลเมตร  และโรงพยาบาลเชียงดาว 
 
 การประกอบอาชีพ 
  อาชีพหลกัของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร จ านวน 62 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

93.4 สว่นอาชีพรอง ได้แก่ การประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 3 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 6.6  
สภาพการเกษตรของหมู่บ้านปางมะโอ คือการท าสวนเม่ียงเป็น
พืชหลักมีระบบการเพาะปลูก
ผสมผสานแบบวนเกษตร การ
ท าสวนเม่ียง ต้นเม่ียงหรือต้นชา
หรือใบชาท่ีเรานิยมบริโภคกัน 
ภาษาท้อง ถ่ินทางภาคเหนือ
เรียกวา่ เม่ียง ลกัษณะของเม่ียง
เ ป็นไม้ ยืนต้นใบจะเป็นส่วน
ส าคัญท่ีน ามาหมักเป็นเม่ียง 
หรือตากแห้งเป็นใบชานอกจาก
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จะเป็นรายได้ท่ีเกิดจากใบแล้ว ส่วนยอดและใบอ่อนของเม่ียงสามารถน ามามาปรุงเป็นอาหาร เช่น การท าส้าเม่ียง 
หรือย าเม่ียง เป็นต้น 
นอกจากนัน้มีการปลกูลิน้จ่ี  ส้มโอ  และกาแฟเล็กน้อยและมีการเลีย้งสตัว์เพ่ือบริโภคท่ีเหลือขาย ได้แก่ ววั ไก่ หม ู

 
 รายได้ 
  ประชากรหมู่บ้านปางมะโอมีรายได้เฉล่ีย 15,917.36 บาทต่อปีต่อคน เฉล่ียครัวเรือนละ 48,105.80 
บาทต่อปี (ข้อมูลจากการส ารวจของ สวพส พ.ศ. 2550) (รอปรับข้อมูลจากโครงการส ารวจประชากร/ภูมิสงัคมของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่อีกครัง้หนึง่) 
 
 การถือครองที่ดนิ 
  การถือครองท่ีดินเกษตรกรบ้านปางมะโอ พืน้ท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่มีใบ สค 1  แตท่ี่อยู่อาศยัไม่มี
เอกสารสิทธ์ิ 
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
  จากการส ารวจการใช้ท่ีดินปัจจบุนัของพืน้ท่ีโครงการด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat  ปี 2547พบว่า
มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 15.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,504.58 ไร่ เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในป่า ไม่มีการปลูกพืชไร่ และข้าว  ดงันัน้จึง
สามารถจ าแนกการใช้ท่ีดินออกเป็น 3 ส่วนดงันีคื้อ  ป่าดิบเขา 4,596 ไร่  ร้อยละ 48.36 ป่าเบญจพรรณ 4,478.12 ไร่ 
ร้อยละ 47.12 พืน้ท่ีการเกษตรหรือหมูบ้่าน 430.30 ไร่ หรือร้อยละ 4.53  ดงัตาราง 
 

พืชพรรณธรรมชาติ พืน้ท่ี ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร่ 

ป่าดบิเขา 7.35 4,596.15 48.36 
ป่าเตง็รัง/ป่าเบญจพรรณ 7.16 4,478.12 47.12 
พืน้ท่ีเกษตร/หมูบ้่าน 0.69 430.30 4.53 

รวม 15.21 9,504.58 100.00 

 
 แหล่งเงนิทุน 
  ประชากรหมู่บ้านปางมะโออาศยัแหล่งเงินทนุจากธ.ก.ส. จ านวน 38 ครัวเรือน  เอกชน 4  ครัวเรือน
และท่ีเหลือใช้เงินทนุของตนเอง 
 
 
 
 
 



8 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

เกษตรกรบ้านปางมะโอมีการจดัตัง้กลุม่ตา่งๆ ก่อนโครงการขยายผลโครงการหลวงจะเข้ามาท างาน  ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มเพ่ือสวัสดิการ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ สูงอายุ และ
กลุ่มด้านอาชีพ 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ เลีย้งววัโดยจ านวนววัของกลุ่มมี
ประมาณ 50 ตวั หลงัจากท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิง
ตอนบนบ้านปางมะโอเข้ามาได้มีการจดัตัง้อีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปลกู
กาแฟ และกลุม่ปลกูไม้ใช้ประโยชน์ (ป่าชาวบ้าน) 
 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 

สภาพกา ร เ กษตรของ
หมูบ้่านปางมะโอ  คือ  การท าสวน
เม่ียงเป็นพืชหลัก  มีระบบการ
เพาะปลูกผสมผสานแบบวน
เกษตร  การท าสวนเม่ียง  ต้นเม่ียง
หรือต้นชา  หรือใบชาท่ีเรานิยม
บ ริ โภคกัน  ภาษาท้อง ถ่ินทาง
ภาคเหนือเรียกว่า เม่ียง  ลักษณะ
ของเม่ียงเป็นไม้ยืนต้น  ใบจะเป็น
ส่วนส าคัญท่ีน ามาหมักเป็นเม่ียง  
หรือตากแห้งเป็นใบชานอกจากจะเป็นรายได้ท่ีเกิดจากใบแล้ว  ส่วนยอด
และใบออ่นของเม่ียงสามารถน ามามาปรุงเป็นอาหาร  เช่น  การท าส้าเม่ียง  
หรือย าเม่ียง  เป็นต้น นอกจากนัน้มีการปลูกลิน้จ่ี   ส้มโอ  และกาแฟ
เล็กน้อย  และมีการเลีย้งสตัว์เพ่ือบริโภคท่ีเหลือขาย ได้แก่ววัไก่  หม ู
 แหล่งท่องเที่ยว 
  พืน้ท่ีบ้านปางมะโอเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั อย่างไรก็ตามมีน า้ตก มีแหล่งไม้
ป๋อตอง  เป็นไม้ยืนต้นโตเร็ว  มีดอกสีส้มออกดอก

นานช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม และทิวทศัน์8
ทางธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแห่งท่ียังไม่เป็นท่ี
รู้จกั 
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ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านปางมะโอ 
 ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา ของหมู่บ้านปางมะโอ แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี ้
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  เกษตรกรบ้านปางมะโอมีอาชีพหลกั คือ การท าสวนเม่ียง รายได้จากเม่ียงตกต ่า
เน่ืองจากผลผลิตไม่เป็นท่ีนิยมของตลาดและผู้บริโภค  รวมถึงผลผลิตส้มโอ ลิน้จ่ี และกาแฟอราบิก้ามีคุณภาพต ่า
เน่ืองจากขาดเทคโนโลยีในการปลูกและการจัดการหลังเก็บเก่ียว ส่วนการเลีย้งวัวในพืน้ท่ีประสบปัญหาการขาด
แคลนแหลง่อาหารและไมมี่พืน้ท่ีท่ีจะเป็นแหลง่อาหารในฤดแูล้ง 
   ความต้องการ  เกษตรกรยงัต้องการคงอาชีพการท าเม่ียงไว้และเพิ่มมลูค่าของพืชดัง้เดิม
ของท้องถ่ิน คือ เม่ียง  โดยการแปรรูปเม่ียงให้เป็นชาเขียว  ชาจีน  ชาน า้มนั  ชาประดบั หรือใช้ประโยชน์จากเม่ียงใน
รูปแบบอ่ืน ๆ และการปลกูไม้ผลและไม้ยืนต้นเพ่ือการใช้ประโยชน์ในระยะยาวและปลกูพืชอาหาร  เพ่ือหมนุเวียนการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถเพิ่มมลูค่าให้แก่สวนเม่ียง เช่น ไม้ผล กาแฟอราบิก้า โดยฺการ
ปลกูเป็นพืชแซมในสวนเม่ียง เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และให้ความรู้ในการปรับปรุงคณุภาพการผลิตไม้ผลและ
กาแฟอราบก้ิา เป็นต้น การให้ความรู้เร่ืองการปลกูพืชอินทรีย์ และการท่องเท่ียวทางเลือก เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริม
และพฒันาการปลกูพืชอาหารสตัว์ การสง่เสริมอาชีพนอกภาคเกษตร เชน่ งานหตัถกรรม 
  ด้านสังคม 
   ปัญหา  เกษตรกรบ้านปางมะโอมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ มีหนีส้ินมาก ซึ่งเกิดจากราคา
ผลผลิตต ่า แตค่า่ครองชีพสงูขึน้ รวมถึงมีภาระคา่ใช้จา่ยในการศกึษาบตุร  และโรงเรียนขาดแคลนอาคารและอปุกรณ์
ท่ีทนัสมยัในการศกึษา 
   ความต้องการ  ชุมชนแสดงความต้องการท่ีจะร่วมมือในการลดค่าใช้จ่ายโดยการจดัท า
บญัชีครัวเรือนเพ่ือการควบคมุรายรับ-รายจ่าย และน าหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทัง้ต้องการการจดัระบบ
สวสัดกิารตา่งๆ และการจดัหาแหลง่ทนุดอกเบีย้ต ่า 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพืน้ฐาน 
   ปัญหา  หมู่บ้านปางมะโอมีปัญหาการขาดแคลนน า้และแหล่งกักเก็บน า้เพ่ือการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรในฤดแูล้ง และคณุภาพน า้ในการบริโภคไมส่ะอาด เน่ืองจากยงัไม่มีระบบน า้ประปาหมู่บ้าน
ท่ีถูกสุขลักษณะ เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านบริวารค่อนข้างล าบาก และมีการบุกรุกท าลายป่าโดยชุมชน
ภายนอก รวมถึงพืน้ท่ีมีอตัราการชะล้างพงัทลายของดนิสงูบริเวณลาดชนั  
   ความต้องการ  ชมุชนต้องการให้รัฐสนบัสนุนการพฒันาระบบการจดัการน า้และแหล่งกัก
เก็บน า้เพ่ือการอปุโภคบริโภค ระบบประปาหมูบ้่านท่ีถกูสขุลกัษณะทัง้ในส่วนของน า้ผิวดินหรือน า้บาดาล และน า้เพ่ือ
การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการกระจายน า้ได้อย่างทัว่ถึง การปรับปรุงถนนให้สามารถใช้ได้ตลอดปี ต้องการ
ความชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขตการใช้ท่ีดินระหว่างท่ีอยู่อาศยั  ท่ีดินท ากิน และป่า ต้องการให้หน่วยงานควบคุมการบกุ
รุกพืน้ท่ีจากชมุชนภายนอก รวมถึงการอนรัุกษ์ดินและน า้ และการปลกูหญ้าแฝกเพ่ือป้องกนัการชะล้างพงัทลายของ
หน้าดนิ 
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  ศักยภาพของการพัฒนา 
   ชมุชนบ้านปางมะโอมีการดแูลรักษาป่าร่วมกนัเป็นอย่างดี  ประกอบอาชีพท าสวนเม่ียงเป็น

หลกั  มีการใช้พืน้ท่ีในการเกษตรเชิงอนรัุกษ์  พืน้ท่ีป่าจ านวนกวา่ 9,100 ไร่ มีสภาพท่ีอดุมสมบรูณ์โดยชมุชนมีการดแูล
รักษาป่าไม้เป็นอย่างดี โดยได้รับรางวลัลูกโลกสีเขียว จาก ปตท. และรางวลัโครงการส่งเสริมและพฒันาการมีส่วน
ร่วมของชมุชนในพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์จากกรมอทุยานสตัว์ป่าและพนัธุ์พืช 
 
 แนวทางการพัฒนาและจุดเน้นการพัฒนา 
  1. การสง่เสริมอาชีพการเกษตรในระบบวนเกษตรเพ่ือสร้างรายได้แก่ชมุชน (Food Bank, เม่ียง) 
  2. การสง่เสริมการปลกูกาแฟ 
  3. การสง่เสริมการปลกูไม้ผลเมืองหนาว  ไม้ผลกึ่งหนาว  และพืชเคร่ืองเทศ 
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ค าสั่งจงัหวดัเชียงใหม่ 
เลขท่ี 1927/2549 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

----------------------------------- 
 

เพื่อให้การด าเนินงานในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงในการพฒันาชีวิตและความเป็นอยูข่อง
ชาวเขาและฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น ้ าล าธาร  โดยการน าองคค์วามรู้จากโครงการหลวงไปปรับใช้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพ
ของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน ต่าง ๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง  จึงแต่งตั้งคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นท่ีลุ่มน ้ า
ปิงตอนบนบา้นปางมะโอ  อ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่  ดงัต่อไปน้ี 

1.  โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางมะโอ อ าเภอเชียงดาว 
(1) นายอ าเภอเชียงดาว      ประธานคณะท างาน 
(2) ผูแ้ทนศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง  คณะท างาน 
(3) ผูแ้ทนส านกังานทรัพยากรน ้ า ภาค 1    คณะท างาน 
(4) ผูแ้ทนศูนยท์รัพยากรน ้าบาดาล ภาค 6   คณะท างาน 
(5) ผูแ้ทนโครงการชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่   คณะท างาน 
(6) ผูแ้ทนศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยท่ี  13  จงัหวดัเชียงใหม่  คณะท างาน 
(7) ผูแ้ทนส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่   คณะท างาน 
(8) ผูแ้ทนหน่วยพฒันา น.พ.ค. ท่ี  32    คณะท างาน 
(9) เกษตรอ าเภอเชียงดาว     คณะท างาน 
(10) ปศุสัตวอ์  าเภอเชียงดาว     คณะท างาน 
(11) พฒันาการอ าเภอเชียงดาว     คณะท างาน 
(12) สาธารณสุขอ าเภอเชียงดาว     คณะท างาน 
(13) ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 คณะท างาน 
(14) ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปางมะโอ    คณะท างาน 
(15) หวัหนา้หน่วยอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้าแม่ตะมาน  คณะท างาน 
(16) หวัหนา้อุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชศรีลานนา คณะท างาน 
(17) หวัหนา้อุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชผาแดง  คณะท างาน 
(18) ผูป้ระสานงานโครงการจดัการลุ่มน ้าแม่ปิงตอนบน  คณะท างาน 
(19) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นะ   คณะท างาน 
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(20) ก านนัต าบลแม่นะ      คณะท างาน 
(21) ผูใ้หญ่บา้นปางมะโอ     คณะท างาน 
(22) เจา้หนา้ท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) คณะท างานและ 
         เลขานุการ 
(23) ปลดัอ าเภอหวัหนา้กลุ่มบริหารงานปกครอง   คณะท างานและ 
         ผูช่้วยเลขานุการ 

    
โดยใหค้ณะท างานมีอ านาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1) จดัท าแผนบูรณาการโครงการและแผนปฏิบติังานประจ าปีของโครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ละ
พื้นท่ี 

2) สนบัสนุนและติดตามการปฏิบติังานตามแผนงานและแผนปฏิบติังานประจ าปีท่ีได้              ก าหนด
ไว ้

3) รายงานความกา้วหนา้ผลการปฏิบติังาน  ปัญหา  และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่  โดยผา่นสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 

4) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 
    สั่ง ณ วนัท่ี  14  กนัยายน  พ.ศ.  2550   
 
          
       (นายวชิยั  ศรีขวญั) 
             ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ผู้ปฏบัิตงิาน 
นายวิชยั ปัตถมสิงหไชย ผู้อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่น า้ปิงตอนบน 

(บ้านปางมะโอ) 
นางพรทิพย์ ผลเพิ่ม  ท่ีปรึกษาโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่น า้ปิงตอนบน 

(บ้านปางมะโอ) 
นางสาวอภิรดี ผู้ยอดยิ่ง ผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่น า้ปิงตอนบน 

(บ้านปางมะโอ) 
นายอดเิรก อินต๊ะฟองค า เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่ 
    น า้ปิงตอนบน (บ้านปางมะโอ) 
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านปางมะโอ 

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 
 


