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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ าแป๋ อาเภอแม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัตคิ วามเป็ นมา
โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ าแป๋ เริ่ มต้ นเมื่อกํานันตําบลป่ าแป๋ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ ทํา
หนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง ตามหนังสือที่ พิเศษ/2547 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เรื่ องขอให้ ก่อตัง้
โครงการหลวงในพื ้นที่ตําบลป่ าแป๋ เนื่องจากราษฎรประสบปั ญหาด้ านการครองชีพ โดยขอให้ โครงการหลวงเข้ าไป
ช่วยเหลือด้ านการส่งเสริ มการเกษตร ด้ านพัฒนา
การเกษตร และด้ านการตลาด โดยมีราษฎร 1 ราย
ยินดีเสียสละมอบที่ดินเพื่อเป็ นที่ตงโครงการหลวง
ั้
จํ านวนพื น้ ที่ 4 ไร่ ต่อมาสํ านัก พัฒ นาเกษตรที่ สูง
ได้ รับมอบหมายให้ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อ
ดํ า เนิ น การโครงการขยายผลงานโครงการหลวง
ต่อไป

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตงั ้
พื น้ ที่ ตํ า บลป่ าแป๋ อยู่ ห่ า งจากจั ง หวั ด
เชียงใหม่ 67 กิโลเมตร ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกของ
อําเภอแม่แตง ห่างจากตัวอําเภอ 32 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ 1 ชัว่ โมง 15 นาที่ มีพื ้นที่ที่
รับผิดชอบครอบคลุม 13 หมูบ่ ้ าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้ านป่ ายางหนาด หมู่ที่ 2 บ้ านปางมะกล้ วย หมู่ที่ 3
บ้ านผาเด็ง หมู่ที่ 4 บ้ านป่ าแป๋ หมู่ที่ 5 บ้ านแม่เลา หมู่ที่ 6 บ้ านปาง
ลัน หมูท่ ี่ 7 บ้ านแม่ไคร้ หมู่ที่ 8 บ้ านแม่แสะ หมู่ที่ 9 บ้ านแม่แมม หมู่
ที่ 10 บ้ านแม่นํ ้าแขม หมู่ที่ 11 บ้ านท่าผา หมู่ที่ 12 บ้ านกิ่วถ้ วย-ปาง
มะโอ หมูท่ ี่ 13 บ้ านขุนห้ วยพระเจ้ า
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตําบลกึ ้ดช้ าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้
ติดกับ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลเมืองก๋ายและตําบลสบเปิ ง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
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ลักษณะภูมิประเทศ
พื ้นที่ตําบลป่ าแป๋ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติห้วยนํ ้าดัง อุทยานแห่งชาติสเุ ทพ-ปุย และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์
ป่ าแม่เลา-แม่แสะมีพื ้นที่ 323 ตารางกิโลเมตร (202,358 ไร่ ) ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นภูเขามีป่าไม้ อดุ มสมบูรณ์ พื ้นที่
โดยทั่วไปอยู่สูง จากระดับนํ า้ ทะเลปานกลางระหว่าง 800-1,500 เมตร และเป็ นบริ เวณที่ ลาดตํ่าลงมาถึงระดับ
ค่อนข้ างงานราบเรี ยบ ร้ อยละ 30
ลักษณะดิน
พื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ าแป๋ ดินมีลกั ษณะเป็ นดินร่ วนปนทราย (Sand loam) มีความ
อุดมค่อนข้ างสูง โดยมีอินทรี ยวัตถุ 3.50% มีความ
เป็ นกรดเป็ นด่าง (pH = 5.5) ทังหมดอยู
้
่ในกลุ่มชุด
ดิน ที่ 2 ประกอบด้ ว ยพื น้ ที่ ภู เ ขาและเทื อ กเขาที่ มี
ความลาดชันมากกว่า 35% เป็ นดิน ลึก และตื น้
ลัก ษณะดิ น และความอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ตกต่ า งกั น
ตามแต่ชนิดของหินต้ นกําเนิด มีเศษหินก้ อนหินหรื อ
หินพื ้นโผล่ ยังปกคลุมด้ วยป่ าไม้ ต่าง ๆ มักมีการทํา
ไร่ เลื่ อนลอยที่ ข าดการอนุรักษ์ มี ร ะดับการชะล้ า ง
พัง ทลายของดินสํ า หรั บดิน ในพื น้ ที่ สูง อยู่ ใ นระดับ
น้ อยมาก ร้ อยละ 72.30 อยูใ่ นระดับน้ อยร้ อยละ 15.92
ลักษณะภูมิอากาศ
พืน้ ที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ าแป๋ มี ลักษณะภูมิ อากาศจัดอยู่ในเขตร้ อนเฉพาะฤดูกาล
อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ ้าฝนเฉลี่ย 1,583 มิลลิเมตรต่อปี
แหล่ งนา้ ที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงป่ าแป๋
แหล่ งนา้ ธรรมชาติประกอบด้ วย
พื ้นที่ตําบลป่ าแป๋ มีแหล่งนํา้ ธรรมชาติ ประกอบด้ วย ลําห้ วย
30 สาย ได้ แก่ นํ ้าแม่แรม ห้ วยแม่หลวง ห้ วยพระเจ้ าน้ อย ห้ วยป่ าแป๋ ห้ วยปี๋
ห้ วยกองขาก และห้ วยต้ นขนุน มีบงึ และหนอง 8 แห่ง นํ ้าพุร้อน 1 แห่ง
แหล่งนํ ้าที่สร้ างขึ ้น ได้ แก่ ฝายนํ ้าล้ นขนาดเล็กเพื่อใช้
ในการเกษตร จํานวน 10 แห่ง และบ่อนํ ้าตื ้น จํานวน
320 แห่ง
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ป่ าไม้
พื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ าแป๋ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์
ป่ าแม่เลา-แม่แสะ คิดเป็ นพื ้นที่ 19.66ตารางกิโลเมตร หรื อ 1,037.50 ไร่ และ
พื น้ ที่ ทัง้ หมดอยู่ใ นพื น้ ที่ ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ แ ม่ แ ตง มี ก ารจํ า แนกเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้ ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์
(โซน C) ร้ อยละ 97 เป็ นป่ าดิบเขาและสภาพป่ าอุดมสมบูรณ์
การจาแนกใช้ ประโยชน์ ท่ ีดนิ ป่ าไม้
ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
พื ้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C)
พื ้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โชน E)

พืน้ ที่
ตารางกิโลเมตร
ไร่
30.41
19,006.26
6.22
3,885.26

ร้ อยละ
83.03
16.97

การคมนาคม
ตําบลป่ าแป๋ มีถนนสายแม่มาลัย-ปาย เป็ นถนนสายหลักของตําบล นอกจากนันยั
้ งมีถนนสายเชื่อม
ระหว่างตําบลป่ าแป๋ กับอําเภอสะเมิงที่หมูท่ ี่ 2 และหมูท่ ี่ 1 มีถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จํานวน 1 สาย
สภาพถนนลาดยาง จํานวน 1 สาย ระยะทาง 42 กิโลเมตร และถนน
ในความรับผิดชอบของท้ องถิ่น จํานวน 29 สาย สภาพถนนคอนกรี ต
จํ า นวน 13 สาย ระยะทาง 10.5 กิ โ ลเมตร สภาพถนนลาดยาง
จํานวน 3 สาย ระยะทาง 3.2 กิโลเมตรและสภาพถนนลูกรัง จํานวน
13 สาย ระยะทาง 32 กิโลเมตร
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
1. การประปา ครั ว เรื อ นที่ ใ ช้ นํ า้ ประปา (ประปาภู เ ขา)
จํานวน 1, 409 ครัวเรื อน
2. นํ ้าประปาบาดาล 1 หมูบ่ ้ าน คือ บ้ านปางมะกล้ วย หมู่ที่ 2 จํานวน
206 ครัวเรื อน ก่อสร้ างโดย สํานักทรัพยากรนํ ้าบาดาลเขต 1 ลําปาง
3. นํ ้าชลประทาน 3 หมู่บ้าน คือ บ้ านป่ ายางหนาด หมู่ที่ 1 บ้ านปาง
มะกล้ วย หมู่ที่ 2 และบ้ านแม่เลา หมู่ที่ 5 ก่อสร้ างโดย โครงการชลประทาน
เชียงใหม่
3. การโทรคมนาคม ที่ทําการไปรษณีย์ 1 แห่ง, โทรศัพท์สาธารณะ 28
แห่ง , บริการอินเตอร์ เน็ต 1 แห่ง
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4. การไฟฟ้า ตําบลป่ าแป๋ มีไฟฟ้าใช้ ครอบคลุมทัง้ 13 หมูบ่ ้ าน นอกจากครัวเรื อนที่ตงแยกออกไปจากหมู
ั้
่บ้าน
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จํานวน 315 ครัวเรื อน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
ตําบลป่ าแป๋ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวน 1,262
ครั วเรื อน มี ประชากรทัง้ สิน้ 4,168 คน แยกเป็ นชาย 2,162 คนหญิ ง
2,006 คน มี (ข้ อมูลจาก จปฐ. ณ วันที่ 22 มีนาคม 2553)

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ท่ ี

เผ่ า

บ้ านป่ ายางหนาด
บ้ านปางมะกล้ วย
บ้ านผาเด็ง
บ้ านป่ าแป๋ , ผาฮิ ้น
บ้ านแม่เลา, ปางหลวง
บ้ านปางลัน
บ้ านแม่ไคร้
บ้ านแม่แสะ
บ้ านแม่แมม
บ้ านแม่นํ ้าแขม
บ้ านท่าผา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้ านกิ่วถ้ อย-ปางมะโอ
บ้ านขุนห้ วยพระเจ้ า,
ทุง่ จ๊ อ

12
13

คนเมือง,กะเหรี่ ยง
คนเมือง,กะเหรี่ ยง
คนเมือง
คนเมือง
คนเมือง,กะเหรี่ ยง
คนเมือง,กะเหรี่ ยง
คนเมือง,กะเหรี่ ยง
คนเมือง,กะเหรี่ ยง
คนเมือง,กะเหรี่ ยง
คนเมือง
คนเมือง,กะเหรี่ ยง,ลีซอ
คนเมือง,กะเหรี่ ยง
คนเมือง,กะเหรี่ ยง,ลีซอ

จานวน
จานวน
ครัวเรือน ครอบครัว
133
206
94
140
128
49
68
73
60
35
88
97
97

รวม
1,262
หมายเหตุ หมูบ่ ้ านที่สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู ดําเนินการมี 5 หมูบ่ ้ าน
1. บ้ านป่ ายางหนาด
2. บ้ านปางมะกล้ วย
4. บ้ านป่ าแป๋ , ผาฮิ ้น
5. บ้ านแม่เลา, ปางหลวง

จานวนประชากร
ชาย หญิง
รวม
212
179
391
285
259
544
108
111
219
165
188
353
197
169
366
76
66
142
139
106
245
184
196
380
136
106
242
62
52
114
170
158
328
207
221

175
241

382
462

2,162

2,006

4,168

3. บ้ านผาเด็ง
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ผู้นาชุมชน
มีผ้ นู ําชุมชนประกอบด้ วย
นายอินทร มิตรเฉลียว
กํานันตําบลป่ าแป๋
นายสุวิทย์ ใจเย็น
นายก อบต.ป่ าแป๋
นายรัตน์ วิไล
สารวัตรกํานันตําบลป่ าแป๋
นายสรรเสริญ พุทธสิงห์
ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 1 (ป่ ายางหนาด)
นายทวีทรัพย์ ทํากิน
ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 3 (ผาเด็ง)
นายเดช ดุมขาว
ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 4 (ป่ าแป๋ )
นายบุญทรัพย์ เชื ้ออินทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 5 (แม่เลา)
นายมงคล อุดธิมา
ส.อบต.หมูท่ ี่ 2 (ปางมะกล้ วย)
ผู้นําด้ านการประกอบอาชี พ ต่าง ๆ ในชุม ชน ได้ แก่ ด้ านสิ่ง ประดิษฐ์ ไ ม้ ไ ผ่ หมู่ที่ 4 คือ นายปวน
ทองคํา นายอินทัน ศรี แปง นายคํานึง โพธิ์คํา และหมู่ที่ 8 คือนายภา อาชาหาญ ด้ านสมุนไพรพื ้นบ้ านหมู่ที่ 4 นาง
ออน วงศ์ชยั ชา หมู่ที่ 5 นายประเสริ ฐ ท่าระเบียบ ด้ านการทอผ้ าหมู่ที่ 8 นางจันนา สร้ างกุศลในพสุธา และด้ าน
การเกษตรผสมผสาน คือ นายทวี จอกดี นางศรี นวล ยอดสร้ าย และนายเปอะสุเก มุสลุ อ
การศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา ร้ อย
ละ 60 จบระดับมัธยมศึกษา ร้ อยละ 20 จบระดับอนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทร้ อยละ 3 และไม่ จ บระดั บ
ประถมศึกษา ร้ อยละ 17
1. โรงเรี ยนประถมศึกษา
3 แห่ง
2. โรงเรี ยนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส 3 แห่ง
3. ที่อา่ นหนังสือพิมพ์ประจําหมูบ่ ้ าน
13 แห่ง
การสาธารณสุข
1. สถานีอนามัยประจําตําบล
1 แห่ง
2. ร้ านขายยาแผนปั จจุบนั
1 แห่ง
3. อัตราการมีและใช้ ส้วมราดนํ ้าร้ อยละ 95
สถานีตํารวจภูธรป่ าแป๋ 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ ณ บ้ านป่ าแป๋ หมูท่ ี่ 4
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การประกอบอาชีพ
ประชากรของตําบลป่ าแป๋ ส่วนใหญ่ประมาณ ร้ อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทําสวนเมี่ยง
(ชา) โดยมีพื ้นที่ปลูกประมาณ 10,000 ไร่ รองลงมาคือ
การทํ าสวนผสมผสาน โดยปลูก ลูกระมาศ (มะแขว่น )
ลิ ้นจี่ มะม่วง และกาแฟอราบิก้า มีพื ้นที่ประมาณ 2,000
ไร่ การทํานาประมาณ 1,500 ไร่ และการเลี ้ยงสัตว์ โค,
กระบือ, ไก่
อาชี พ เสริ ม คื อ รั บ จ้ าง หาของป่ า และมี ก าร
รวมกลุ่ ม เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ าต่ า ง ๆ ซึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ เป็ น
วัตถุดิบที่หาได้ ในท้ องถิ่น เช่น การทําไม้ กวาดจากดอก
เลา, การทอผ้ าชาวเขา

รายได้
ประชาชนมีรายได้ บุคคลเฉลี่ย 1,200 บาท/คน/เดือน หรื อ 14,400 บาท/คน/ปี สาหรับรายได้ เฉลี่ย
รายครัวเรื อน ประมาณ 2,400 บาท/ครัวเรื อน/เดือน หรื อ 28,800 บาท/ครัวเรื อน/ปี ซึ่งมีสมาชิกในครัวเรื อนประมาณ
3-4 คน/ครัวเรื อน
การถือครองที่ดนิ
ประชาชนในพื ้นที่ตําบลป่ าแป๋ ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถื อครองพื ้นที่ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่อยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า มีเพียงร้ อยละ 30 ที่มีเอกสารสิทธิ์ในพื ้นที่อยูอ่ าศัย คือ สค.1
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การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
สภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ป่าดิบเขา มีพื ้นที่ 32.58 ตารางกิโลเมตร หรื อ 20,362 ไร่ คิด
เป็ นร้ อยละ 88.95 รองลงมาคือไร่หมุนเวียน-ไร่หมุนเวียนผสม
1.66 ตารางกิโลเมตร หรื อ 1,037 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ4.53 และ
ใช้ ประโยชน์จากที่ดินป่ าดิบ แล้ ง-ไร่ หมุนเวียน ไร่ หมุนเวียนสวนสน หมู่ บ้า น ไร่ ห มุนเวี ย น และสวนสน คิดเป็ นร้ อยละ
2.91, 1.58, 1.40, 0.41 และ 0.23 ตามลําดับ

แหล่ งเงินทุน
ประชาชนตาบลป่ าแป๋ อาศัยแหล่งเงินทุนจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและองค์การ
บริหารส่วนตาบลป่ าแป๋
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
เกษตรกรมีการรวมกลุม่ ต่าง ๆ ได้ แก่ กลุ่มแปรรูปใบชา (หมู่ 2 และ หมู่ 4) กลุ่มผู้ผลิตไม้ กวาด (หมู่ 2, 3
และ 5) และกลุม่ ออมทรัพย์ (กลุม่ สัจจกรณ์) (หมูท่ ี่ 2)
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตของเกษตรกรได้ แก่
1. เมี่ยง
2. ลูกระมาศ (มะแขว่น)
3. ลิ ้นจี่
4. กาแฟอราบิก้า
5. การเลี ้ยงสัตว์
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แหล่ งท่ องเที่ยว
ตําบลป่ าแป๋ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ แก่
1. น ้าพุร้อนโป่ งเดือด
2. น ้าตกปางลัน
3. ทัวร์ ป่าบ้ านแม่แสะ
4. ชมหมูบ่ ้ านชาวเขา (กะเหรี่ ยง, ลีซอ)
5. จุดชมวิวม่อนอังเกตุ
6. อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง

ปั ญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนตาบลป่ าแป๋
ปั ญหา ความต้ องการและแนวทางการพัฒนาของชุมชนตาบลป่ าแป๋
ด้ านเศรษฐกิจ
ปั ญหา ประชาชนในพื ้นที่ตาบลป่ าแป๋ ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็ นลัก มีรายได้ ไม่
แน่นอนจากการผลิตเมี่ยง ซึ่งเป็ นพืชหลัก ส่วนพืชอื่น ๆ ได้ แก่ มะแขว่น ลิ ้นจี่ กาแฟอราบิก้ า และมะม่วง ยังไม่มี
ตลาดรองรับชัดเจน และผลผลิตยังไม่มีคณ
ุ ภาพสม่าเสมอ เนื่องจากขาดความรู้ในการบารุงรักษาและ การแปรรู ป
รวมทัง้ การทาการเกษตรก็ ไม่สามารถทาได้ ตลอดทัง้ ปี เนื่องจากไม่มีพืน้ ที่ เหมาะสมและสภาพพืน้ ที่ขาดแคลนนา้
ในช่วงฤดูแล้ ง
ความต้ องการ ประชาชนต้ องการให้ โครงการหลวงเข้ าไปส่งเสริ มการเกษตรและการตลาด
โดยการให้ ความรู้ และสนับสนุนการปลูกพืชใหม่ที่เหมาะสมกับพื ้นที่ เช่น กาแฟอราบิก้า ซึ่งเกษตรกรมีการปลูกอยู่
เดิมบางแล้ ว การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดังเดิ
้ มให้ มีตลาดรองรับ เช่น เมี่ยงและมะแขว่น
ด้ านสังคม
ปั ญหา ประชาชนในพื ้นที่ตาบลป่ าแป๋ ยังมีหนี ้สินทังในระบบและนอกระบบ
้
ซึ่งเกิดจากการ
มีรายได้ ไม่แน่นอน รวมถึงมีภาวะค่าใช้ จา่ ยเป็ นค่าเล่าเรี ยนบุตรและเป็ นค่าใช้ จ่ายในการผ่อนรถจักรยานยนต์ รถยนต์
และเครื่ องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในบ้ าน มีปัญหาด้ านสุขภาพ เช่น โรคปวดข้ อและกระดูกจากการทาเมี่ยง และ
โรคอื่น ๆ ทั่วไป ยังมีส้วมใช้ ไม่ครบทุกครัวเรื อนและยังมีการแพร่ ระบาดของยาเสพติดเนื่องจากเป็ นเขตติดต่อกับ
ชุมชนอื่น ๆ ได้ ง่าย
ความต้ องการ ประชาชนต้ องการให้ ส่ง เสริ ม การประกอบอาชี พโดยยึดแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง และให้ วางรากฐานการส่ง เสริ ม การประกอบอาชี พแก่เยาวชนเพื่อให้ มีอาชี พรองรั บในอนาคต รวมทัง้
ต้ องการให้ จดั หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้ บริการแก่ชมุ ชนที่อยูห่ า่ งไกลและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่เยาวชน
ด้ านสิ่งแวดล้ อมและปั จจัยพืน้ ฐาน
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ปั ญหา พื น้ ที่ ตาบลป่ าแป๋ มีปัญหาเรื่ องขาดแคลนนา้ เพื่ อการอุปโภคและบริ โภคและทา
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ ง เนื่องจากขาดการพัฒนาแหล่งน ้ารวมถึงการซ่อมแซมบารุงรักษาสิ่งก่อสร้ างที่มีอยู่ เช่น ฝาย
และบ่อนา้ และเมื่อปี 2553 โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ ทาการก่อสร้ างแหล่งเก็บกักนา้ ใน 3 หมู่บ้าน ทาให้
บรรเทาปั ญหาการขาดแคลนน ้าได้ บ้าง และมีปัญหาเรื่ องความชัดเจนของพื ้นที่อยู่อาศัยและที่ทากินเนื่องจากทับซ้ อน
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่ามีการชะล้ างพังทลายในพื ้นที่ลาดชัน มีการตัดไม้ ทาลายป่ า มี
ปั ญหาเรื่ องขยะและมลภาวะทางอากาศจากโรงงานผลิตชาและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้ านยังมีสภาพไม่มีไม่สะดวก
ต่อการเดินทางและทาให้ ผลผลิตได้ รับความเสียหายจากการขนส่ง
ความต้ องการ ชุมชนต้ องการให้ รัฐสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน ้ารวมถึงการจัดระบบ การ
จัดการน ้าให้ มีประสิทธิภาพ การสารวจและวางแผน รวมถึงการแบ่งเขตที่ดินของประชาชนให้ ชดั เจน การปลุกหญ้ า
แฝกในพื ้นที่ลาดชัน ต้ องการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ าไปให้ ความรู้และติดตามตรวจสอบและแก้ ไขปั ญหาเรื่ องขยะ
และมลภาวะ และต้ องการให้ สร้ างหรื อปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างหมูบ่ ้ านให้ สามารถใช้ เดินทางได้ สะดวกตลอดปี
ศักยภาพของการพัฒนา
พื ้นที่ตาบลป่ าแป๋ เป็ นพื ้นที่ที่มีสภาพป่ าไม้ อดุ มสมบูรณ์เนื่องจากมีหน่วยงานด้ านการป่ าไม้
หลายหน่วยงานอยูใ่ กล้ ในการควบคุมดูแล ประกอบกับชุมชนมีความเข้ มแข็ง มีความสามัคคี และมีความตังใจที
้ ่ จะ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาอาชีพด้ านการเกษตรโดยอาศัยความรู้จากโครงการหลวง
รวมทัง้ มีองค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าแป๋ ที่ให้ ความร่ วมมือและให้ การสนับสนุนผลักดันให้ เกิดการพัฒนาได้ อย่าง
ยัง่ ยืน นอจากนี ้ตาบลป่ าแป๋ เป็ นพื ้นที่ที่อยู่ใกล้ ศนู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่หลอดและม่อนเงาะ จึงมีความสะดวกที่
จะเชื่อมโยงและสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ จากโครงการหลวงให้ สามารถนาไปปรับใช้ กับสภาพเศรษฐกิจสังคมของ
ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาการเกษตรในระบบวนเกษตรซึง่ เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่อย่างยิ่ง

จุดเน้ นการพัฒนา
1. การส่งเสริมการเพาะปลูกโดยเน้ นรูปแบบวนเกษตร (พืชที่อยูร่ ่วมกับป่ า เช่น กาแฟอราบิก้า ไม้ ผลกึ่งหนาว
2. การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์พื ้นบ้ าน ได้ แก่ ผ้ าทอกะเหรี่ ยง ไม้ กวาด เมี่ยงใบชาและมะ
แขว่น
3. Food bank และส่งเสริมการเพาะเลี ้ยงไม้ ประดับ และกล้ วยไม้ ท้องถิ่นเพื่อจาหน่ายแก่นกั ท่องเที่ยว
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คาสั่งจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 1927/2549
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่
----------------------------------เพื่อให้การดาเนิ นงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงในการพัฒนาชี วิตและความเป็ นอยูข่ อง
ชาวเขาและฟื้ นฟูสภาพป่ าต้นน้ าลาธาร โดยการนาองค์ความรู ้จากโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ของสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและหน่ วยงาน ต่าง ๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง จึงแต่งตั้งคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ผาแตก
และป่ าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตกและป่ าแป๋ อาเภอแม่ แตง
(1) นายอาเภอแม่แตง
ประธานคณะทางาน
(2) ผูแ้ ทนศูนย์ปฏิบตั ิการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
คณะทางาน
(3) ผูแ้ ทนสานักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1
คณะทางาน
(4) ผูแ้ ทนศูนย์ทรัพยากรน้ าบาดาล ภาค 6
คณะทางาน
(5) ผูแ้ ทนโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
คณะทางาน
(6) ผูแ้ ทนศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่
คณะทางาน
(7) ผูแ้ ทนศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที่ 13
คณะทางาน
(8) ผูแ้ ทนสานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
คณะทางาน
(9) เกษตรอาเภอแม่แตง
คณะทางาน
(10)ปศุสัตว์อาเภอแม่แตง
คณะทางาน
(11)พัฒนาการอาเภอแม่แตง
คณะทางาน
(12)สาธารณสุ ขอาเภอแม่แตง
คณะทางาน
(13)หัวหน้าหน่วยพิทกั ษ์อุทยานดอยสุ เทพ-ปุย ที่ 5
คณะทางาน
(น้ าตกหมอกฟ้ า)
(14)หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าแม่ฮาว
คณะทางาน
(15)นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลสบเปิ ง
คณะทางาน
(16)กานันตาบลสบเปิ ง
คณะทางาน
(17)กานันตาบลป่ าแป๋
คณะทางาน
(18)ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 10 ตาบลสบเปิ ง
คณะทางาน
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(19)ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 1 – 13 ตาบลป่ าแป๋
(20)หัวหน้าสถานีวจิ ยั โครงการหลวงแม่หลอด
(21)เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและ
เลขานุการ

โดยให้คณะทางานมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทาแผนบูรณาการโครงการและแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของโครงการขยายผลโครงการหลวง
แต่ละพื้นที่
2) สนับสนุนและติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงานและแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ที่ได้กาหนดไว้
3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิ บตั ิงาน ปั ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4) ดาเนิ นการอื่ นใดที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ งานในพื้ นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวง ตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550
ลงชื่อ
วิชยั ศรี ขวัญ
(นายวิชยั ศรี ขวัญ)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
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ผู้ปฏิบัตงิ าน
นายวิชยั
ปั ตถมสิงหไชย
นายวินยั
สุขสาราญ
นายคมน์นทัต ณาศิสพุฒิพงษ์

ผู้อานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงป่ าแป๋
ผู้จดั การโครงการขยายผลโครงการหลวงป่ าแป๋
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงป่ าแป๋
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แผนที่แสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงป่ าแป๋
อาเภอแม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่

