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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ ปิ งตอนบนบ้ านปางมะโอ
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประวัตคิ วามเป็ นมา
พืน้ ที่ บ้านปางมะโอในปั จ จุบนั แต่เดิมเป็ นพื น้ ที่ป่า ไม่มี
บ้ านเรื อนที่คงทนถาวร ต่อมาชาวไทยภูเขาเผ่าลัว๊ ะซึ่งอาศัยอยู่ที่
บ้ านห้ วยโจ้ และกาแกดได้ เข้ ามาปลูกเมี่ยงเพื่อนาไปบริ โภค ซึ่งจะ
มีการสร้ างที่พกั หรื อกระท่อมไว้ เรี ยกว่า “ป๋ าง” หรื อปาง หลังจาก
นัน้ ชาวบ้ า นพื น้ ราบและคนเมื อ งซึ่ง มาจากอ าเภอดอยสะเก็ ด
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ เข้ ามาซื ้อสวนเมี่ยงจากชาวลัว๊ ะและได้ ตงถิ
ั ้ ่น
ฐานอย่างคงทนถาวรขึ ้น ต่อมาจึงชักชวนญาติมิตรเข้ ามาอาศัย
จานวนมากขึ ้นและสามารถก่อตังเป็
้ นหมูบ่ ้ านได้ ในปี พ.ศ. 2476
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน คาว่า “ปางมะโอ”
สันนิษฐานมาจาก 2 คา คือ “ปาง” มาจากที่
เคยมีชาวลัว๊ ะเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอาศัยอยู่ก่อน
ซึ่ ง เรี ย กที่ ตัง้ ที่ อ ยู่อ าศัย อย่ า งไม่ ถ าวรนี ว้ ่ า
“ปาง” หรื อ “ป๋ าง” และค าที่ 2 มาจากค า
บอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่บอกว่า ครูบาศรี วิชยั
ได้ มาสร้ างพระธาตุ โดยนาลูกส้ มโอทองคา
หรื อที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า “มะโอคา” ตามภาษา
พื ้นเมืองมาฝั งไว้ บริ เวณใต้ พระธาตุต่อมาคา
ว่า “มะโอคา” จึงเพี ้ยนมาเป็ นหมูบ่ ้ านปางมะ
โอ หมู่บ้านปางมะโอได้ มี การผสมผสานของ
กลุม่ คนที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอยูอ่ าศัยซึง่ เป็ นชาวลัว๊ ะในพื ้นที่ใกล้ เคียง
เมื่อปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิโครงการหลวงได้ สนับสนุนให้ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ดาเนินการฟื น้ ฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกหญ้ าแฝกร่วมกับชุมชนในท้ องถิ่นตามโครงการปลูกหญ้ าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนื่องในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และได้ มอบหมายให้ สถาบันวิจยั และ
พัฒนาพื ้นที่สูงดาเนินงานพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการปลูกแฝกเพื่ อสนับสนุนให้ ราษฎรมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น ใน
พื ้นที่ลุ่มน ้าปิ งตอนบนครอบคลุมหมู่บ้านในอาเภอเชียงดาว ต่อมาสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ที่สูงได้ หารื อร่ วมกับ
ชุมชนและโครงการจัดการลุม่ น ้าแม่ปิงตอนบน ซึง่ เป็ นองค์กรเอกชนที่รับผิดชอบในการดาเนินโครงการปลูกหญ้ าแฝก
ร่วมกับ ปตท. โดยได้ คดั เลือกหมู่บ้านปางมะโอซึ่งเป็ นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื ้นที่สงู ซึ่งสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ
1,200 เมตร เกษตรกรมีความยากจน และผลผลิตทางการเกษตรต่า โดยได้ ตกลงที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
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เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมถึงชุมชนในการดาเนินงานการพัฒนาโดยนาองค์ความรู้จากโครงการหลวงไป
ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมในพื ้นที่ดงั กล่าว

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตงั ้
พื ้นที่หมู่บ้านปางมะโอ ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 9 ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากอาเภอ
เมื องเชี ยงใหม่ 74 กิ โลเมตร บริ เวณเส้ นรุ้ ง 980 องศา 54
ลิปดาตะวันออกและเส้ นแวงที่ 19 องศา 16 ลิปดาเหนือ
โดยมี หมู่บ้านปางมะโอเป็ นหมู่บ้านหลักมีหมู่บ้าน
บริ วารหรื อหย่อมบ้ าน 7 หย่อมบ้ าน ประกอบไปด้ วย บ้ าน
ปางมะโอ บ้ านปางกลาง บ้ านปางใหม่ บ้ านปางใน บ้ านปาง
สามสบ บ้ านห้ วยเฮี ้ย และบ้ านห้ วยแก่ง ส่วนใหญ่เป็ นชุมชน
ชาวไทยพื น้ ราบ มี ภ าษาคาเมื องเป็ นภาษาหลัก ชุม ชนป่ า
เมี่ยงปางมะโอ มีอาณาเขตการปกครองดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดกับ บ้ านป่ าเมี่ยงแม่ซ้าย ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้
ติดกับ บ้ านห้ วยตาด ตาบลอินทขิล อาภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้ านลาหูป่ างยายสุข ตาบลอินทขิล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวัดออก ติดกับบ้ านปางหก ตาบลอินทขิล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศ
ระดับความสูง หมู่บ้านปางมะโอตัง้ อยู่บริ เวณระหว่างหุบเขา ร่ างห้ วย และเทื อกเขาสูง สลับซับซ้ อนสูง
ประมาณ 1,000 เมตร ขึ ้นไปจากระดับน ้าทะเลปานกลาง
เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี ค วามอุด มสมบูร ณ์ ม าก เมื่ อ มองในระดับ
พื น้ ที่ ลุ่ ม น า้ จะอยู่ ใ นพื น้ ที่ ลุ่ ม น า้ แก่ ง ปั น เต๊ ซึ่ ง มี พื น้ ที่
15.21 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ น 9,504.58 ไร่ มีระดับความ
สูงตังแต่
้ 400 – 1,500 เมตร โดยจะมีระดับความสูงที่สดุ
ทางด้ านทิ ศ ตะวั ด ตกและค่ อ ย ๆ ลาดลงไปทางทิ ศ
ตะวันออกของพื ้นที่ลมุ่ น ้า
ระดับความลาดชัน ของพื น้ ที่ โครงการขยายผล
โครงการหลวงลุ่มน ้าปิ งตอนบนบ้ านปางมะโอมีลกั ษณะ
สูงชันถึงสูงชันมาก มีพื ้นที่คิดเป็ นร้ อยละ 26.40 และร้ อย
ละ 35.86 และมีพื ้นที่ราบเรี ยบ คิดเป็ นร้ อยละ 15.95
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ลักษณะดิน
พื น้ ที่ โ ครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่ม น า้ ปิ งตอนบนบ้ า นปางมะโอ อยู่ใ นกลุ่ม ชุด ดิ น ที่ 62
ประกอบด้ ว ยพื น้ ที่ ภู เ ขาและเทื อ กเขาที่ มี ค วามลาดชั น
มากกว่า 35% เป็ นดิน ลึกและตื น้ ลักษณะดินและความ
อุดมสมบูรณ์ แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้ นกาเนิ ด มี
เศษหิน ก้ อนหิน หรื อหินพื ้นโผล่ ยังปกคลุมด้ วยป่ าไม้ ตา่ ง ๆ
มักมี การทาไร่ เ ลื่ อนลอยที่ ข าดการอนุรักษ์ ลักษณะพื น้ ที่
ส่วนใหญ่ เป็ นที่สูง มี ระดับการชะล้ างพัง ทลายของดินใน
ระดับที่รุนแรง ร้ อยละ39.46 ระดับน้ อย ร้ อยละ 42.66 และ
ระดับน้ อยมาก ร้ อยละ 17.70
ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากบริ เวณหมู่บ้านปางมะโอไม่มีข้อมูลภูมิอากาศและการตรวจวัดปริ มาณน ้าฝน จึงใช้ ข้อมูล
สภาพอากาศของสถานีวิจยั ลุ่มน ้าดอยเชียงดาว ในปี 2533-2543 เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 20 องศาเซลเซียส เฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 34 องศาเซลเซียส และต่าสุด ในเดือนมกราคม
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส ปริ มาณนา้ ฝนเฉลี่ย 1,724 มิ ลลิเมตรต่อปี โดยระยะที่ฝนตกสูงสุดเฉลี่ยในเดือน
กันยายนประมาณ 315 มิลลิเมตร บ้ านปางมะโอมีฤดูฝนที่ยาวนานระยะเวลาประมาณ 9 เดือน โดยเริ่ มกลางเดือน
มีนาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งเกิดจากอิทธิพลอากาศในท้ องถิ่น อิทธิพลพายุโซนร้ อนจากทะเลจีนใต้ และมหาสมุทร
อินเดีย ในช่วงปลายฤดูฝน มีฝนตกเนื่องจากความกดอากาศต่าและอากาศเย็นจากจีนกระทบอากาศร้ อน จึงมีฝน
กระจายทัว่ ทังพื
้ ้นที่ ส่วนฤดูหนาวต่อจากฤดูฝนได้ รับความหนาวเย็นจากจีนกระทบอากาศร้ อน จึงมีฝนกระจายทัว่ ทัง้
พื น้ ที่ ส่ว นฤดูห นาวต่อ จากฤดูฝ นได้ รั บ ความหนาวเย็ น จากไซบี เ รี ย ท าให้ อ ากาศหนาวจนถึ ง ประมาณเดื อ น
กุมภาพันธ์ และเริ่ มฤดูร้อนในเดือนมีนาคมถึ งเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็ นสาเหตุการตกของฝนที่ยาวนานและปริ มาณ
มาก
แหล่ งนา้ ที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ ปิ งตอนบนบ้ านปางมะโอ
แหล่ งนา้ ธรรมชาติ
แหล่ง น า้ หลัก ในเขตพื น้ ที่ โ ครงการขยายผลโครงการ
หลวงลุ่ม นา้ แม่ปิงตอนบนบ้ านปางมะโอ คือ ห้ วยแก่งปั นเต๊ า อยู่ในพื น้ ที่ ลุ่ม นา้
แม่ปิงตอนบน แหล่งนา้ ผิ วดินมี ห้วย
แก่ ง ปั น เต๊ า เป็ นห้ ว ยสายหลัก มี ต้ น
ก าเนิ ด มาจากภู เ ขาทางด้ านทิ ศ
ตะวันตก ลาห้ วยมีทิศทางการไหลไป
ทางทิศตะวันออก จานวน 3 สายลา
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ห้ วยไหลผ่านกลุ่มบ้ านปางกลาง บ้ านปางหลวง บ้ านปางใน ซึ่งเป็ นบ้ านย่อยของหมู่บ้านปางมะโอ ห้ ว ยทังสามสาย
้
นันได้
้ ไหลมาบรรจบกันที่บ้านปางสามสบ และไหลลงสูแ่ ม่น ้าแม่ปิงทางทิศตะวันออก
ชันคุ
้ ณภาพลุ่มน ้า พื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน ้าปิ งตอนบ้ านปางมะโอส่วน
ใหญ่อยู่ในพื ้นที่ชนั ้ คุณภาพลุ่มน ้าชัน้ 2 คิดเป็ นร้ อยละ 59.26 รองลงมาเป็ นพื ้นที่ชนคุ
ั ้ ณภาพลุ่มนา้ ชัน้ 1A ร้ อยละ
33.27
ป่ าไม้
พืน้ ที่ป่าไม้ ในโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ ปิ งตอนบนบ้ านปางมะโอ ปั จ จุบนั มีจานวน
ประมาณ 9,100 ไร่ โดยแบ่งเป็ นป่ าชุมชน 4,550 ไร่ หรื อ ร้ อยละ 50 ป่ าใช้ สอย 1,000 ไร่ หรื อร้ อยละ 10.98 และป่ า
อนุ รั ก ษ์ 3,550 ไร่ หรื อ ร้ อยละ 39.02 ของพื น้ ที่ ป่ า
ทัง้ หมดตามลาดับ ชุม ชนบ้ า นปางมะโอ มี การดูแ ล
รักษาป่ าไม้ เป็ นอย่างดี โดยได้ รับรางวัลลูกโลกสีเขียว
เมื่อปี พ.ศ. 2546 และรางวัลโครงการส่งเสริ มและการ
พัฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของชุม ชนในพื น้ ที่ ป่ าอนุรั ก ษ์
ประจาปี พ.ศ. 2549 จากกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
การคมนาคม
การคมนาคมในปั จจุบนั ยังไม่มีรถโดยสารถึงหมู่บ้าน เดินทางจากเชียงใหม่โดยใช้ เส้ นทางหลวง
หมายเลข 107 (ถนนเชียงใหม่-ฝาง) ถึงกิโลเมตรที่ 62 และแยกขึ ้นภูเขาด้ านซ้ ายบริ เวณบ้ านแก่งปั นเต๊ า ประมาณ 12
กิโลเมตร ไปตามเส้ นทางลาลองดินและซีเมนต์สลับกัน บางแห่งเป็ นทางชันยาวชันหักศอกและมีหบุ เหวต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังในการขับขี่ รวมระยะทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่ 74 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที
ในฤดูแล้ ง และถึง 2 ชัว่ โมง 30 นาทีในฤดูฝน
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โครงสร้ างพืน้ ฐาน
1. ถนน เป็ น ถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ ไผ่สลับกับทางดินลาลองแยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 107 กว้ าง 4
เมตร
2. ระบบไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรื อน แต่พบว่ากระแสไฟฟ้าไม่สม่าเสมอทาให้ ไฟฟ้าดับบ่อย
3. น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรใช้ น ้าจากแหล่งน ้าผิวดินธรรมชาติ มักประสบปั ญหาเวลาฝนตก
จะเกิดตะกอนทาให้ น ้าขุน่ ต้ องการระบบประปาหมูบ่ ้ านที่ถกู สุขอนามัย ในฤดูแล้ งน ้าขาดแคลน
4. โทรศัพ ท์ มี เ ฉพาะโทรศัพ ท์ เ คลื่ อนที่ ส่วนบุคคลประมาณ 50 เครื่ อ ง และในพื น้ ที่ ห มู่บ้านเป็ นพื น้ ที่ อับ
สั ญ ญ า ณ ไ ม่ ส า ม า ร ถ รั บ โ ท ร ศั พ ท์ ไ ด้
โดยทัว่ ไป

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร ประชากรบ้ านปางมะโอ
ชื่อหมู่บ้าน/หย่ อมบ้ าน หมู่ท่ ี
บ้ านปางมะโอ
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รวม

เผ่ า
คนเมือง

จานวน
ครัวเรือน
65
65

จานวน
ครอบครัว

จานวนประชากร
ชาย หญิง รวม
80
88
168
80

88

168
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ผู้นาชุมชน
นายอินทร ใจระวัง

ผู้ใหญ่บ้าน

การศึกษา
ประชากรบ้ านปางมะโอมีการศึกษา โดยเฉลี่ยอยู่
ที่ชนประถมปี
ั้
ที่ 4 ต่าสุดคือไม่ร้ ูหนังสือ สูงสุดระดับปริ ญญาโท มี
โรงเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา 1 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านปางมะโอ
ซึ่งมีการเรี ยนการสอนตังแต่
้ ชันอนุ
้ บาลถึงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
มีจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
30 คน เป็ นชาย 12 คน หญิง 18 คน

การสาธารณสุข
ประชากรหมู่บ้านปางมะโอใช้ บริ การสถานีอนามัยสบอ้ อ ตาบลแม่นะ ซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ
16 กิโลเมตร และโรงพยาบาลเชียงดาว
การประกอบอาชีพ
อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร จานวน 62 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ
93.4 ส่วนอาชีพรอง ได้ แก่ การประกอบอาชีพรับจ้ าง จานวน 3 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 6.6
สภาพการเกษตรของหมู่บ้านปางมะโอ คือการทาสวนเมี่ยงเป็ น
พื ช หลัก มี ร ะบบการเพาะปลูก
ผสมผสานแบบวนเกษตร การ
ทาสวนเมี่ยง ต้ นเมี่ยงหรื อต้ นชา
หรื อ ใบชาที่ เ รานิ ย มบริ โ ภคกัน
ภาษาท้ องถิ่ น ทางภาคเหนื อ
เรี ยกว่า เมี่ยง ลักษณะของเมี่ยง
เป็ นไม้ ยื น ต้ นใบจะเป็ นส่ ว น
ส าคัญ ที่ น ามาหมั ก เป็ นเมี่ ย ง
หรื อตากแห้ งเป็ นใบชานอกจาก
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จะเป็ นรายได้ ที่เกิดจากใบแล้ ว ส่วนยอดและใบอ่อนของเมี่ยงสามารถนามามาปรุ งเป็ นอาหาร เช่น การทาส้ าเมี่ยง
หรื อยาเมี่ยง เป็ นต้ น
นอกจากนันมี
้ การปลูกลิ ้นจี่ ส้ มโอ และกาแฟเล็กน้ อยและมีการเลี ้ยงสัตว์เพื่อบริโภคที่เหลือขาย ได้ แก่ วัว ไก่ หมู
รายได้
ประชากรหมู่บ้านปางมะโอมีรายได้ เฉลี่ย 15,917.36 บาทต่อปี ต่อคน เฉลี่ยครัวเรื อนละ 48,105.80
บาทต่อปี (ข้ อมูลจากการสารวจของ สวพส พ.ศ. 2550) (รอปรับข้ อมูลจากโครงการสารวจประชากร/ภูมิสงั คมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกครัง้ หนึง่ )
การถือครองที่ดนิ
การถือครองที่ดินเกษตรกรบ้ านปางมะโอ พื ้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่มีใบ สค 1 แต่ที่อยู่อาศัยไม่มี
เอกสารสิทธิ์
การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
จากการสารวจการใช้ ที่ดินปั จจุบนั ของพื ้นที่โครงการด้ วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี 2547พบว่า
มีพื ้นที่ทงสิ
ั ้ ้น 15.21 ตารางกิโลเมตร หรื อ 9,504.58 ไร่ เป็ นหมู่บ้านที่อยู่ในป่ า ไม่มีการปลูกพืชไร่ และข้ าว ดังนันจึ
้ ง
สามารถจาแนกการใช้ ที่ดินออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้คือ ป่ าดิบเขา 4,596 ไร่ ร้ อยละ 48.36 ป่ าเบญจพรรณ 4,478.12 ไร่
ร้ อยละ 47.12 พื ้นที่การเกษตรหรื อหมูบ่ ้ าน 430.30 ไร่ หรื อร้ อยละ 4.53 ดังตาราง
พืชพรรณธรรมชาติ
ป่ าดิบเขา
ป่ าเต็งรัง/ป่ าเบญจพรรณ
พื ้นที่เกษตร/หมูบ่ ้ าน
รวม

พืน้ ที่
ตารางกิโลเมตร
ไร่
7.35
4,596.15
7.16
4,478.12
0.69
430.30
15.21
9,504.58

ร้ อยละ
48.36
47.12
4.53
100.00

แหล่ งเงินทุน
ประชากรหมู่บ้านปางมะโออาศัยแหล่งเงินทุนจากธ.ก.ส. จานวน 38 ครัวเรื อน เอกชน 4 ครัวเรื อน
และที่เหลือใช้ เงินทุนของตนเอง
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การรวมกลุ่มของเกษตรกร
เกษตรกรบ้ านปางมะโอมีการจัดตังกลุ
้ ม่ ต่างๆ ก่อนโครงการขยายผลโครงการหลวงจะเข้ ามาทางาน ส่วน
ใหญ่เป็ นกลุ่มเพื่อสวัสดิการ ได้ แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และ
กลุ่มด้ านอาชีพ 1 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มผู้เลี ้ยงวัวโดยจานวนวัวของกลุ่มมี
ประมาณ 50 ตัว หลังจากที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน ้าปิ ง
ตอนบนบ้ านปางมะโอเข้ ามาได้ มีการจัดตังอี
้ ก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปลูก
กาแฟ และกลุม่ ปลูกไม้ ใช้ ประโยชน์ (ป่ าชาวบ้ าน)

ผลผลิตทางการเกษตร
สภ าพ กา รเ กษ ตร ขอ ง
หมูบ่ ้ านปางมะโอ คือ การทาสวน
เมี่ ย งเป็ นพื ช หลั ก มี ร ะบบการ
เพ าะปลู ก ผสมผสานแบบวน
เกษตร การทาสวนเมี่ยง ต้ นเมี่ยง
หรื อ ต้ น ชา หรื อ ใบชาที่ เ รานิ ย ม
บริ โภคกั น ภาษาท้ อง ถิ่ น ทาง
ภาคเหนือเรี ยกว่า เมี่ยง ลักษณะ
ของเมี่ยงเป็ นไม้ ยืนต้ น ใบจะเป็ น
ส่วนสาคัญ ที่ นามาหมักเป็ นเมี่ ยง
หรื อตากแห้ งเป็ นใบชานอกจากจะเป็ นรายได้ ที่เกิดจากใบแล้ ว ส่วนยอด
และใบอ่อนของเมี่ยงสามารถนามามาปรุงเป็ นอาหาร เช่น การทาส้ าเมี่ยง
หรื อ ย าเมี่ ย ง เป็ นต้ น นอกจากนัน้ มี ก ารปลูก ลิ น้ จี่ ส้ ม โอ และกาแฟ
เล็กน้ อย และมีการเลี ้ยงสัตว์เพื่อบริโภคที่เหลือขาย ได้ แก่ววั ไก่ หมู
แหล่ งท่ องเที่ยว
พื ้นที่บ้านปางมะโอเป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ อย่างไรก็ตามมีน ้าตก มีแหล่งไม้
ป๋ อตอง เป็ นไม้ ยืนต้ นโตเร็ว มีดอกสีส้มออกดอก
นานช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม และทิวทัศน์8
ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งที่ยังไม่เป็ นที่
รู้จกั
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ปั ญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้ านปางมะโอ
ปั ญหา ความต้ องการ และแนวทางการพัฒนา ของหมู่บ้านปางมะโอ แบ่ งเป็ น 3 ด้ านดังนี ้
ด้ านเศรษฐกิจ
ปั ญหา เกษตรกรบ้ านปางมะโอมีอาชีพหลัก คือ การทาสวนเมี่ยง รายได้ จากเมี่ยงตกต่า
เนื่องจากผลผลิตไม่เป็ นที่นิยมของตลาดและผู้บริ โภค รวมถึงผลผลิตส้ มโอ ลิ ้นจี่ และกาแฟอราบิก้ามีคุณภาพต่า
เนื่องจากขาดเทคโนโลยีในการปลูก และการจัดการหลังเก็บเกี่ ยว ส่วนการเลีย้ งวัวในพื น้ ที่ประสบปั ญหาการขาด
แคลนแหล่งอาหารและไม่มีพื ้นที่ที่จะเป็ นแหล่งอาหารในฤดูแล้ ง
ความต้ องการ เกษตรกรยังต้ องการคงอาชีพการทาเมี่ยงไว้ และเพิ่มมูลค่าของพืชดังเดิ
้ ม
ของท้ องถิ่น คือ เมี่ยง โดยการแปรรูปเมี่ยงให้ เป็ นชาเขียว ชาจีน ชาน ้ามัน ชาประดับ หรื อใช้ ประโยชน์จากเมี่ยงใน
รูปแบบอื่น ๆ และการปลูกไม้ ผลและไม้ ยืนต้ นเพื่อการใช้ ประโยชน์ในระยะยาวและปลูกพืช อาหาร เพื่อหมุนเวียนการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ แก่สวนเมี่ยง เช่น ไม้ ผล กาแฟอราบิก้า โดยฺการ
ปลูกเป็ นพืชแซมในสวนเมี่ยง เพื่อสร้ างรายได้ ให้ แก่ครัวเรื อน และให้ ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตไม้ ผลและ
กาแฟอราบิก้า เป็ นต้ น การให้ ความรู้เรื่ องการปลูกพืชอินทรี ย์ และการท่องเที่ยวทางเลือก เป็ นต้ น รวมถึงการส่งเสริ ม
และพัฒนาการปลูกพืชอาหารสัตว์ การส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร เช่น งานหัตถกรรม
ด้ านสังคม
ปั ญหา เกษตรกรบ้ านปางมะโอมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ มีหนี ้สินมาก ซึ่งเกิดจากราคา
ผลผลิตต่า แต่คา่ ครองชีพสูงขึ ้น รวมถึงมีภาระค่าใช้ จา่ ยในการศึกษาบุตร และโรงเรี ยนขาดแคลนอาคารและอุปกรณ์
ที่ทนั สมัยในการศึกษา
ความต้ องการ ชุมชนแสดงความต้ องการที่จะร่ วมมือในการลดค่าใช้ จ่ายโดยการจัดทา
บัญชีครัวเรื อนเพื่อการควบคุมรายรับ-รายจ่าย และนาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทังต้
้ องการการจัดระบบ
สวัสดิการต่างๆ และการจัดหาแหล่งทุนดอกเบี ้ยต่า
ด้ านสิ่งแวดล้ อมและปั จจัยพืน้ ฐาน
ปั ญหา หมู่บ้านปางมะโอมีปัญหาการขาดแคลนน ้าและแหล่งกักเก็บนา้ เพื่อการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ ง และคุณภาพน ้าในการบริโภคไม่สะอาด เนื่องจากยังไม่มีระบบน ้าประปาหมู่บ้าน
ที่ถูกสุขลักษณะ เส้ นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านบริ วารค่อนข้ างลาบาก และมีการบุกรุ กทาลายป่ าโดยชุมชน
ภายนอก รวมถึงพื ้นที่มีอตั ราการชะล้ างพังทลายของดินสูงบริเวณลาดชัน
ความต้ องการ ชุมชนต้ องการให้ รัฐสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการน ้าและแหล่งกัก
เก็บน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบประปาหมูบ่ ้ านที่ถกู สุขลักษณะทัง้ ในส่วนของน ้าผิวดินหรื อน ้าบาดาล และน ้าเพื่อ
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพและมีการกระจายน ้าได้ อย่างทัว่ ถึง การปรับปรุ งถนนให้ ส ามารถใช้ ได้ ตลอดปี ต้ องการ
ความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการใช้ ที่ดินระหว่างที่อยู่อาศัย ที่ดินทากิน และป่ า ต้ องการให้ หน่วยงานควบคุมการบุก
รุกพื ้นที่จากชุมชนภายนอก รวมถึงการอนุรักษ์ ดินและน ้า และการปลูกหญ้ าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้ างพังทลายของ
หน้ าดิน
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ศักยภาพของการพัฒนา
ชุมชนบ้ านปางมะโอมีการดูแลรักษาป่ าร่วมกันเป็ นอย่างดี ประกอบอาชีพทาสวนเมี่ยงเป็ น
หลัก มีการใช้ พื ้นที่ในการเกษตรเชิงอนุรักษ์ พื ้นที่ป่าจานวนกว่า 9,100 ไร่ มีสภาพที่อดุ มสมบูรณ์โดยชุมชนมี การดูแล
รักษาป่ าไม้ เป็ นอย่างดี โดยได้ รับรางวัลลูกโลกสีเขียว จาก ปตท. และรางวัลโครงการส่งเสริ มและพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในพื ้นที่ป่าอนุรักษ์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แนวทางการพัฒนาและจุดเน้ นการพัฒนา
1. การส่งเสริมอาชีพการเกษตรในระบบวนเกษตรเพื่อสร้ างรายได้ แก่ชมุ ชน (Food Bank, เมี่ยง)
2. การส่งเสริมการปลูกกาแฟ
3. การส่งเสริมการปลูกไม้ ผลเมืองหนาว ไม้ ผลกึ่งหนาว และพืชเครื่ องเทศ
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คาสัง่ จังหวัดเชียงใหม่
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 จึงแต่งตั้งคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ า
ปิ งตอนบนบ้านปางมะโอ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ ปิ งตอนบนบ้ านปางมะโอ อาเภอเชี ยงดาว
(1) นายอาเภอเชียงดาว
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 ทนศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่
คณะทางาน
(7) ผูแ้ ทนสานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
คณะทางาน
(8) ผูแ้ ทนหน่วยพัฒนา น.พ.ค. ที่ 32
คณะทางาน
(9) เกษตรอาเภอเชียงดาว
คณะทางาน
(10)ปศุสัตว์อาเภอเชียงดาว
คณะทางาน
(11)พัฒนาการอาเภอเชียงดาว
คณะทางาน
(12)สาธารณสุ ขอาเภอเชียงดาว
คณะทางาน
(13)ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
คณะทางาน
(14)ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านปางมะโอ
คณะทางาน
(15)หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าแม่ตะมาน
คณะทางาน
(16)หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชศรี ลานนา
คณะทางาน
(17)หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผาแดง
คณะทางาน
(18)ผูป้ ระสานงานโครงการจัดการลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบน
คณะทางาน
(19)นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นะ
คณะทางาน
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(20)กานันตาบลแม่นะ
(21)ผูใ้ หญ่บา้ นปางมะโอ
(22)เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(23)ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มบริ หารงานปกครอง

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและ
เลขานุการ
คณะทางานและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทางานมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทาแผนบูรณาการโครงการและแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของโครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ละ
พื้นที่
2) สนับสนุนและติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงานและแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ที่ได้
กาหนด
ไว้
3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4) ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550

(นายวิชยั ศรี ขวัญ)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
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ผู้ปฏิบัตงิ าน
นายวิชยั

ปั ตถมสิงหไชย ผู้อานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่ น ้าปิ งตอนบน
(บ้ านปางมะโอ)
นางพรทิพย์ ผลเพิ่ม
ที่ปรึกษาโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่ น ้าปิ งตอนบน
(บ้ านปางมะโอ)
นางสาวอภิรดี ผู้ยอดยิ่ง
ผู้จดั การกลุม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่ น ้าปิ งตอนบน
(บ้ านปางมะโอ)
นายอดิเรก
อินต๊ ะฟองคา เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่
น ้าปิ งตอนบน (บ้ านปางมะโอ)
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ ปิ งตอนบนบ้ านปางมะโอ
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

