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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า 

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ประวัตคิวามเป็นมา 

บ้านห้วยเป้าได้จดัตัง้หมู่บ้านขึน้โดยพ่อค้าววั ซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่เมืองหางเมืองป่ัน ประเทศพม่า ได้ท าการ
ค้าขายระหว่างพม่ากับสยามประเทศ เดิมเข้ามาท าการค้าขายและได้มานอนพักในพืน้ท่ีซึ่งเป็นพืน้ท่ีหมู่บ้านใน
ปัจจบุนั  ซึง่ในสมยันัน้ยงัคงเป็นป่าหนาทบึ พอ่ค้ากลุม่นีแ้วะพกับอ่ยครัง้และเห็นวา่ภูมิประเทศดี น า้ท่าก็อดุมสมบรูณ์

จึงชวนกันมาท าไร่ปลูกข้าวเพ่ือเก็บไว้เป็น
เสบียงตอนไปท าการค้าขายระหว่าง
เมืองไทยกบัพมา่ 
พอผ่านไปไม่นานจึงได้ชักชวนพวกพ่อค้า
ด้วยกนัเข้ามาตัง้รกราก สร้างท่ีอยู่อาศยัขึน้
ประมาณ พ.ศ. 2430 ในตอนแรกมี 4 
ตระกูล มีตระกูลเสาร์ค า ยอดเมือง จอง
จาย และศรีวิจยั ต่อมาก็ได้ชกัชวนญาติพ่ี
น้องของแตล่ะคนเข้ามาอยู่อาศยัและท าไร่ 
จนหมู่บ้านมีจ านวนคนมากขึน้ ได้ร่วมกัน

เลือกหวัหน้าหมูบ้่านขึน้เพ่ือดแูลและปกครองคนในหมู่บ้าน และตัง้ช่ือหมู่บ้านตามช่ือของล าห้วย คือ บ้านห้วยเป้า มี
การจดัตัง้วดั สร้างศาลา กฏิุ ขึน้ ซึ่งถกูปล่อยรกร้างบางช่วงและบางช่วงได้มีการบรูณะขึน้มาใหม่ตอ่มาจึงได้สร้างวดั
ขึน้มาใหมอี่กหนึง่แหง่ซึง่เป็นวดัท่ียงัคงอยูถ่ึงปัจจบุนั 

 เม่ือปี พ.ศ. 2549  มูลนิธิโครงการหลวงได้สนบัสนนุให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  ด าเนินการ
ฟืน้ฟูความอดุมสมบูรณ์ของดินโดยการปลกูหญ้าแฝกร่วมกบัชมุชนในท้องถ่ินตามโครงการปลกูหญ้าแฝกเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี  และได้มอบหมายให้
สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสูงด าเนินงานพฒันาการเกษตรควบคู่กับการปลูกแฝกเพ่ือสนับสนุนให้ราษฎรมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึน้ ในพืน้ท่ีลุม่น า้ปิงตอนบนครอบคลมุหมูบ้่านในอ าเภอเชียงดาว  ตอ่มาสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูได้
หารือร่วมกบัชมุชนและโครงการจดัการลุ่มน า้แม่ปิงตอนบน ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนท่ีรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ
ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับ ปตท.  โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านห้วยเป้าซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีรับน า้เหมืองฝาย  
เกษตรกร มีความยากจน  และผลผลิตทางการเกษตรต ่า โดยได้ตกลงท่ีจะร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมถึงชุมชนในท้องถ่ินในการด าเนินงานการพฒันาโดยน าองค์ความรู้จากโครงการหลวงไป
ถ่ายทอดและประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพภมูิสงัคมในพืน้ท่ีดงักลา่ว 
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สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตัง้ 

พืน้ท่ีหมูบ้่านห้วยเป้า ตัง้อยูห่มูท่ี่ 1 ต าบลทุง่ข้าวพวง ต าบลแมน่ะ อ าเภอเชียงดาวหมู่บ้านห้วยเป้ามีพืน้ท่ี
ทัง้สิน้ 16.95 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 10,595 ไร่จงัหวดัเชียงใหม่
อยู่ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ 100 กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงท่ี 

107  (สายเชียงใหม่-ฝาง) และทางหลวงท่ี 1178 (แยกเชียงดาว-
แกน้อย) มีเขตตดิตอ่ดงันี ้

ทิศเหนือ มีเขตตดิตอ่กบับ้านห้วยไส้ หมู่ท่ี 7 ต าบล
เมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 

ทิศใต้  มีเขตติดต่อกับบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ท่ี 4 
ต าบลทุง่ข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว 

ทิศตะวนัออก มีเขตติดต่อกับพืน้ท่ีต าบลปิงโค้ง อ าเภอ
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่

ทิศตะวนัตก มีเขตติดต่อกับบ้านแม่กอน ต าบลทุ่งข้าว
พวง อ าเภอเชียงดาว 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
พืน้ท่ีหมู่บ้านห้วยเป้าส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีดอนและพืน้ท่ี

สงู บริเวณท่ีตัง้หมู่บ้านเป็นท่ีราบเชิงเขา มีทุ่งนาและพืน้ท่ีปลกูผลไม้และพืชไร่ล้อมรอบ โดยมีระดบัความสงูจากน า้
ทะเลปานกลางตัง้แต ่460 – 980 เมตร โดยส่วนท่ีมีระดบัสงูท่ีสดุอยู่ทางทิศตะวนัออกของพืน้ท่ีและลาดลงไปยงัทิศ
ตะวนัตก ซึ่งเป็นท่ีราบลุ่ม ล าน า้ปิง ห้วยซุ้ม ห้วยเป้า และห้วยตะเคียน พืน้ท่ีส่วนใหญ่มีระดบัความสงูท่ี 500 – 600 
เมตร คิดเป็น ร้อยละ 49.75 ระดบัความสงูท่ี 600 – 700 คิดเป็นร้อยละ 23.94 และท่ีระดบั 700 – 980 เมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 26.31 ประชากรสว่นใหญ่ตัง้บ้านเรือนอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขา ท่ีระดบัความสงูประมาณ  500 – 600 เมตร 
 

ลักษณะดนิ 
จาก ข้ อมูล แผน ท่ี ดิ นของภาควิ ช าภู มิ ศาสต ร์  คณะ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่พบวา่ มีกลุม่ดนิ 5 กลุ่มชดุดิน  ได้แก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี  5, 29, 48, 59 และ 62 ซึ่งเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนทราย 
ดนิผสม และดนิบริเวณพืน้ท่ีสงู (Slop complex)  
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ลักษณะภูมิอากาศ 
ภมูิอากาศของหมู่บ้านห้วยเป้ามีความคล้ายคลึงกบัภูมิอากาศของศนูย์พฒันาโครงการหลวงห้วยลึก อ าเภอ

เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่ซึง่เป็นพืน้ท่ีใกล้เคียง หา่งจากบ้านห้วยเป้า ประมาณ 11 กม. และมีลกัษณะพืน้ท่ีคล้ายกนั 
คือ เป็นลกัษณะภูมิอากาศแบบร้อนชืน้ทัว่ไป  มีอุณหภูมิเฉล่ีย  23.6  องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31.9 องศา
เซลเซียส และอณุหภมูิต ่าสดุ 17.4  องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ์เฉล่ียร้อยละ 89.7 
 

แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า 
  แหล่งน า้ธรรมชาต ิ
 หมู่ บ้ า น ห้ วย เ ป้ า มี ล า น า้

ธรรมชาติ 3 แห่งประกอบด้วย ห้วย
เป้า ห้วยตะเคียน ห้วยน า้ซุ้ม และไหล
ลงสู่ ต้ นน า้ ล า น า้ ปิ ง  บ ริ เ วณทิ ศ
ตะวันตกของหมู่บ้าน ห้วยน า้ซุ้มเป็น

ห้วยท่ีมีปริมาณน า้อดุมสมบรูณ์ไหลตลอดทัง้ปี   มีการน าน า้จาก
ห้วยน า้ซุ้มไปใช้เพ่ือการเกษตรและอปุโภคบริโภคในระบบประปา 
แต่มีปัญหาความเป็นด่างของน า้มีการตกตะกอนของหินปูน
คอ่นข้างสงูมีฝายเพ่ือชะลอน า้และกกัเก็บน า้ 2  ฝาย  ได้แก่  ฝาย
น า้ซุ้ มและ 1 และ 2 ซึ่งฝายน า้ซุ้ ม 1 เป็นฝายไม้ชลประทาน
ราษฎร์ และฝายท่ี  2 เป็นฝายคอนกรีต 
  ชัน้คุณภาพลุ่มน า้  พื น้ ท่ี โครงการขยายผล
โครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านห้วยเป้าส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ี

ชัน้คณุภาพลุม่น า้ชัน้ 1A คดิเป็นร้อยละ 36.04 รองลงมาเป็นพืน้ท่ีชัน้คณุภาพลุ่มน า้ชัน้ 2 และชัน้คณุภาพลุ่มน า้ชัน้ 3
คดิเป็นร้อยละ 29.20 และ 23.01 ของพืน้ท่ี 
 ป่าไม้ 
  พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า อยู่ในเขตพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าเชียงดาว อยู่ในเขตพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์ (โซน C) 12.85 กิโลเมตร หรือ 
8,028.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.86  พืน้ท่ีป่าไม้ในโครงการบ้านห้วยเป้า
ในเขตบ้านห้วยเป้าปัจจุบนัมีจ านวน 7,928 ไร่  โดยแบ่งเป็นป่ารอการ
ฟืน้ฟู 7,520 ไร่  หรือ  ร้อยละ 70.98  ป่าสมบรูณ์ 442 ไร่  หรือ  ร้อยละ  

4.17  และป่าละเมาะ 4  ไร่ หรือ ร้อยละ  0.03  ของพืน้ท่ีทัง้หมด
ตามล าดบั 
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 การคมนาคม 
  ปัจจุบันมีถนนลาดยางถึงหมู่บ้าน โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 (ถนนเชียงใหม่-ฝาง) ถึง

กิโลเมตรท่ี 80 จงึแยกซ้ายเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 1178 
(เมืองงาย-เวียงแหง) และหมู่บ้านตัง้อยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี 

20 – 22 รวมระยะจากตวัเมืองเชียงใหม่ 100 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง30 นาที ถึง 2 ชัว่โมง 
 
 
 
 

 
 โครงสร้างพืน้ฐาน 
  ถนนเป็นถนนลาดยางเข้าถึงหมู่บ้าน ยกเว้น เส้นทาง
ล าเลียงผลผลิตจากไร่นาเป็นทางล าลอง  (เป็นถนนดิน) ไฟฟ้า มีใช้ทุก
ครัวเรือน น า้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  ส่วนใหญ่เกษตรกรสามารถใช้
น า้ประปาหมู่บ้านได้ตลอดปี  โดยใช้น า้จากน า้ผิวดิน แต่พบว่าคณุภาพน า้
อุปโภคบริโภคดงักล่าวมีหินปนูสูงมาก และมีโทรศพัท์สาธารณะ 2 เคร่ือง  
และมีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสว่นบคุคลประมาณ  300 เคร่ือง 

 
สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 ผู้น าชุมชน 

นายวรศกัดิ ์ อนนัต๊ะ  ผู้ใหญ่บ้าน 
นายโสภณ ท้าวแก้ว  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 
นายปรัง  อตัราช  อดีตผู้ใหญ่บ้าน 
นายสทุศัน์ เจริญธรรม มคัทายก 
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การศึกษา 
  ประชากรบ้านห้วยเป้ามีการศกึษาโดยเฉล่ียอยู่ท่ีชัน้ประถมปีท่ี 6 สงูสดุระดบัปริญญาตรีต ่าสดุคือไม่
รู้หนงัสือ มีโรงเรียนชัน้ประถมศกึษา 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยเป้าซึ่งมีการเรียนการสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลถึง
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 202 คน เป็นชาย 105 คน หญิง 97 คน แยกตามชนเผ่า คนไทย 91 
คน ไทยใหญ่ 107 คน อ่ืน ๆ (พมา่) 4 คน 
 
 การสาธารณสุข 
  ประชากรหมู่บ้านห้วยเป้าใช้บริการสถานีอนามัยต าบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งห่างจากหมู่บ้านไม่เกิน 10 
กิโลเมตร และโรงพยาบาลเชียงดาว 
 
 การประกอบอาชีพ 

 อา ชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพการเกษตร จ านวน 196 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 70 ส่วนอาชีพรอง ได้แก่  การประกอบอาชีพ

รับจ้าง จ านวน  56 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20 และการ
ประกอบอาชีพค้าขาย จ านวน  20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 10 

สภาพการเกษตรของหมู่บ้านห้วยเป้า  ซึ่งมี
สภาพพืน้ท่ีการเกษตรเป็นพืน้ท่ีนา  พืน้ท่ีดอน  และพืน้ท่ี

สงูดงันัน้เกษตรกรจงึมีการประกอบอาชีพเกษตรท่ีส าคญัได้แก่  ข้าวนาด า  กระเทียม  ข้าวโพดหวาน  มะเขือม่วง  ถัว่
แขกพืชผกั  ถัว่ลิสง  มะม่วง  ล าไย  สกั  ยางพารา  ส้ม  และข้าวโพดเลีย้งสตัว์  ตลอดจน การเลีย้งสตัว์เพ่ือบริโภคท่ี
เหลือขาย ได้แก่ ไก่ หม ูววั ปลา 

นอกจากนีพ้บว่าเกษตรกรบางส่วนของบ้านห้วยเป้าโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีท่ีนามีการปลูกพืชผักแบบมี
สญัญากบับริษัทเอกชน  ซึ่งมีผู้แทนของบริษัทในหมู่บ้านท าหน้าท่ีจ่ายเมล็ดพนัธุ์และปัจจยัการผลิตตา่ง  ๆ พืชท่ีปลกู
โดยมีสญัญาดงักลา่ว  ได้แก่ มะเขือมว่งก้านด า ข้าวโพดหวาน  ถัว่แขก และแตงกวา  ปัญหาท่ีพบได้แก่การใช้สารเคมี
ในการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชในปริมาณมากสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของเกษตรกร 
  

รายได้ 
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 ประชากรหมู่บ้านห้วยเป้ามีรายได้เฉล่ีย  20,923.23  บาทต่อปีตอ่คน (ข้อมูลจาก จปฐ พ.ศ. 2550) 
(รอปรับข้อมลูจากโครงการส ารวจประชากร/ภมูิสงัคมของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ อีกครัง้หนึง่) 
 การถือครองที่ดนิ 
  เกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีเอกสารสิทธ์ิเฉพาะสว่นท่ีอยูอ่าศยัและท่ีนา  ส่วนใหญ่มีโฉนดท่ีดิน ส่วนพืน้ท่ี
สวนและพืน้ท่ีไร่เกษตรกรบางรายมีใบ สค 1 ส าหรับพืน้ท่ีดอนสว่นใหญ่จะไมมี่เอกสารสิทธ์ิ 
 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

จากการส ารวจการใช้ท่ีดินปัจจบุนัของพืน้ท่ีโครงการโดยกรมพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2549 พบว่ามีพืน้ท่ีทัง้สิน้
10,595 ไร่ สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ พืน้ท่ีนา 259 ไร่ ร้อยละ 2.44 พืน้ท่ีไร่ 1,399 ไร่ ร้อยละ13.2 พืน้ท่ี
สวนผลไม้ 751 ไร่ ร้อยละ 7.09 พืน้ท่ีป่าไม้ 7,966 ไร่ ร้อยละ 75.18 
พืน้ท่ีอยู่อาศยั 197 ไร่ ร้อยละ 1.86 และอ่างเก็บน า้ 23 ไร่ ร้อยละ  
0.22ดงัตาราง 

 
 
 

ประเภท การใช้ที่ดนิ เนือ้ที่ (ไร่) ร้อยละ 

1.  พ้ืนท่ีนา นาขา้ว 259 2.44 

2.  พ้ืนท่ีไร่ ไร่ร้าง 583 5.50 

พืชไร่ผสม 730 6.89 

ไร่หมุนเวียน 86 0.81 

รวม 1,399 13.20 

3.  พ้ืนท่ีสวนไมผ้ล สม้ 225 2.12 

ล าไย 526 4.97 

รวม 751 7.09 

ประเภท การใช้ที่ดนิ เนือ้ที่ (ไร่) ร้อยละ 

4. พ้ืนท่ีป่า ป่าสมบูรณ์ 442 4.17 

ป่ารอการฟ้ืนฟ ู 7,520 70.98 

ไมล้ะเมาะ 4 0.03 

รวม 7,966 75.18 

5. อ่ืน ๆ ท่ีอยูอ่าศยั 197 1.86 
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อ่างเกบ็น ้า 23 0.22 

 รวม 10,595 100 

 
 แหล่งเงนิทุน 

ประชากรหมู่บ้านห้วยเป้าอาศยัแหล่งเงินทนุจาก ธ.ก.ส. จ านวน 84  ครัวเรือน  สหกรณ์  30  ครัวเรือน
เอกชน  50  ครัวเรือน  และท่ีเหลือใช้เงินทนุของตนเอง 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

เกษตรกรบ้านห้วยเป้ายงัไม่มีการจดัตัง้กลุ่มด้านอาชีพต่าง ๆ  มีการรวมกลุ่มเฉพาะกลุ่มสวสัดิการทาง
สงัคม  เชน่  กลุม่แมบ้่าน  กลุม่ผู้สงูอาย ุ และกลุม่ฌาปนกิจเทา่นัน้ 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 

 ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัได้แก่  ข้าวนาด า  กระเทียม  ข้าวโพดหวาน  มะเขือม่วง  ถั่วแขก  พืชผกั
ถัว่ลิสง  มะม่วง  ล าไย  สกั  ยางพารา  ส้ม  ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  มะเขือม่วงก้านด า และแตงกวา ตลอดจนการเลีย้ง
สตัว์เพ่ือบริโภคท่ีเหลือขาย ได้แก่ ไก่ หม ูววั ปลา 

 
 แหล่งท่องเที่ยว 

พืน้ท่ีบ้านห้วยเป้าเป็นพืน้ท่ีเล็ก ๆ ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั  อย่างไรก็ตามนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
นิยมลอ่งแพชมธรรมชาตผิา่นหมูบ้่านห้วยเป้าบริเวณสองฝ่ังล าน า้ซุ้มและล าน า้แมปิ่ง 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านห้วยเป้า 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านห้วยเป้า แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี ้
 ด้านเศรษฐกิจ 
  ปัญหา  เกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีความยากจน ผลผลิตต ่า ส าหรับการปลกูพืชผกัท่ีมีสญัญากบัธุรกิจ
เอกชนมีต้นทุนการผลิตสูง เน่ืองจากการท าการเกษตรโดยขาดความรู้ท่ีถกูต้องเหมาะสม ท าให้มีการใช้สารเคมีมาก
ซึ่งท าให้รายได้ของเกษตรกรลดลงและมีผลตอ่สขุภาพของเกษตรกรอย่างมาก อีกทัง้ผลผลิตการเกษตรไม่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  และเกษตรกรไมมี่การรวมกลุม่เพ่ือท าการเกษตรท าให้ขาดอ านาจในการตอ่รอง 
  ความต้องการ  เกษตรกรต้องการให้รัฐส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ท่ีมีตลาดและราคาดี โดย
ใช้สารเคมีน้อยและต้นทุนต ่า การปลูกไม้ยืนต้น   การจดัอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการเกษตรเช่น การท าปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ย
อินทรีย์   เน่ืองจากในพืน้ท่ีมีเศษวสัด ุเชน่ ต้นข้าวโพด เปลือกกระเทียมเป็นจ านวนมาก และต้องการให้จดัศกึษาดงูาน
ทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกร  รวมทัง้การสง่เสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรในด้านตา่ง ๆ  
 ด้านสังคม 
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  ปัญหา  เกษตรกรบ้านห้วยเป้ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับ มีหนีส้ินมาก ซึ่งเกิดจากการลงทุนด้าน
การเกษตรสงูและได้รับผลตอบแทนต ่า รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการศกึษาบตุร และโรงเรียนขาดแคลนอาคารและ
อปุกรณ์ท่ีทนัสมยัในการศกึษา 
  ความต้องการ  ชุมชนแสดงความต้องการท่ีจะร่วมมือในการลดค่าใช้จ่าย โดยการน าหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทัง้ต้องการ การจดัระบบสวสัดกิารตา่ง ๆ และการจดัหาแหลง่ทนุท่ีดอกเบีย้ต ่า    
 ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพืน้ฐาน 
  ปัญหา  หมูบ้่านห้วยเป้ามีปัญหาเร่ืองน า้เพ่ือการเกษตรเน่ืองจากยงัไม่มีระบบการกระจายน า้ท่ีดีพอ  
ส่วนน า้อุปโภคบริโภคมีตะกอนหินปนูมาก (น า้ผิวดิน) และสนิมเหล็กสูง (น า้บาดาล) ส่วนพืน้ท่ีการเกษตรประสบ
ปัญหาเร่ืองน า้ทว่มบริเวณล าน า้ซุ้มและล าน า้ปิงก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ  รวมถึงพืน้ท่ีมีอตัราการชะล้าง
พงัทลายของดนิสงูท าให้ดนิขาดความอดุมสมบรูณ์ มีการแผ้วถางป่าเพ่ือเป็นท่ีท ากิน  
  ความต้องการ ชมุชนต้องการให้รัฐสนบัสนนุการพฒันาระบบการจดัการน า้ให้มีประสิทธิภาพ มีการ
กระจายน า้ได้อย่างทัว่ถึง การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการฟืน้ฟูความอุดมสมบูรณ์ และต้องการให้
ชมุชนมีสว่นร่วมก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีป่าและพืน้ท่ีท ากินเพ่ือให้เกิดความชดัเจน  
 ศักยภาพของการพัฒนา 
  พืน้ท่ีบ้านห้วยเป้าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีแหล่งน า้ธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบรูณ์ เกษตรกรบ้านห้วยเป้าเป็น
เกษตรกรท่ีมีความขยนัขนัแข็ง และมีความตัง้ใจท่ีจะร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐในการท่ีจะปรับปรุงและพฒันาอาชีพ
ด้านการเกษตรโดยอาศยัความรู้จากโครงการหลวง รวมทัง้ผู้ น าชุมชนมีความเข้มแข็งท่ีจะเป็นก าลังส าคญัท่ีจะ
ผลกัดนัให้เกิดการพฒันาได้อย่างยั่งยืน นอกจากนีบ้้านห้วยเป้าเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ไม่ห่างไกลจากศูนย์พฒันาโครงการ
หลวงห้วยลกึมากนกั จงึมีความสะดวกท่ีจะเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากโครงการหลวงให้สามารถน าไป
ปรับใช้กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท าการเกษตรท่ีอยู่ภายใต้โครงการอาหาร
ปลอดภยัของรัฐในการร่วมมือกบัภาคเอกชนตา่ง ๆ 
 แนวทางการพัฒนาและจุดเน้นการพัฒนา 
  1. ขยายผลการวิจยัเร่ืองการรักษาคณุภาพดนิและการลดการใช้สารเคมี 
  2. ปรับเปล่ียนพืชเศรษฐกิจเป็นพืชท้องถ่ินแบบผสมผสาน 
  3. รณรงค์การลดการใช้สารเคมี 
  4. การสง่เสริมการผลิตเข้าสูร่ะบบ GAP 
  5. พฒันาระบบการผลิตแบบมีสญัญา(contract farming) 
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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
ปิงตอนบนบา้นหว้ยเป้า อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  ดงัต่อไปน้ี 

1.  โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน า้ปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า 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  านวยการโรงเรียนบา้นหว้ยเป้า อ.เชียงดาว  คณะท างาน 
(15) หวัหนา้หน่วยอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้าแม่ตะมาน  คณะท างาน 



10 
 

(16) หวัหนา้อุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชศรีลานนา คณะท างาน 
(17) หวัหนา้อุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชผาแดง  คณะท างาน 
(18) ผูป้ระสานงานโครงการจดัการลุ่มน ้าแม่ปิงตอนบน  คณะท างาน 
(19) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งขา้วพวง อ.เชียงดาว คณะท างาน 
(20) ก านนัต าบลทุ่งขา้วพวง และผูใ้หญ่บา้นห้วยเป้า อ.เชียงดาว คณะท างาน 
(21) เจา้หนา้ท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) คณะท างานและเลขานุการ 
(22) ปลดัอ าเภอหวัหนา้กลุ่มบริหารงานปกครอง   คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 

 
โดยใหค้ณะท างานมีอ านาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1) จดัท าแผนบูรณาการโครงการและแผนปฏิบติังานประจ าปีของโครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ละ
พื้นท่ี 

2) สนบัสนุนและติดตามการปฏิบติังานตามแผนงานและแผนปฏิบติังานประจ าปีท่ีไดก้  าหนดไว ้
3) รายงานความกา้วหน้าผลการปฏิบติังาน  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 

บ้านห้วยเป้า 
นางพรทิพย์ ผลเพิ่ม  ท่ีปรึกษาโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่น า้ปิงตอนบน 

บ้านห้วยเป้า 
  นางสาวอภิรดี ผู้ยอดยิ่ง ผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่น า้ปิง 
      ตอนบนบ้านห้วยเป้า 

นายสมคดิ  แสงมณี  เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการลุม่น า้ปิง 
    ตอนบน บ้านห้วยเป้า 
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า 
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อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 


