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ข้อมูลพืน้ฐานโครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย 
อาํเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประวัตคิวามเป็นมา 
จากการท่ีชาวม้งบ้านป่ากล้วยซึ่งแต่เดิมได้ตัง้บ้านเรือนท่ีบ้านห้วยมะนาว ตําบลบ้านหลวง อําเภอ

จอมทองได้อพยพย้ายชุมชนของตนในปี 2517 เข้ามาสร้างชุมชนใหม่ในบริเวณพืน้ท่ีปัจจุบนัเพราะสามารถติดต่อ
คมนาคมกับหน่วยราชการและโรงพยาบาลได้ง่ายขึน้ และได้มีการอพยพย้ายเข้ามาอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ือง มีการ
ขยายพืน้ท่ีทํากินโดยการปลูกพืชหลัก คือ กะหล่ําปลี ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของพืน้ท่ีต้นนํา้ มีการใช้

สารเคมีในอตัราท่ีค่อนข้างสงู ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง รวมถึงผลกระทบตอ่คณุภาพนํา้ในลํานํา้แม่สรวย ทําให้เกิด
การต่อต้านและเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการทําเกษตรกรรมบนพืน้ท่ีสูง 
ต่อมาเกษตรกรชาวม้งบ้านป่ากล้วยหมู่ 14 ได้ขอรับการสนับสนุน
ความรู้ วิชาการการปลูกพืชท่ีเหมาะสมบนพืน้ท่ีสูงจากศูนย์พฒันา
โครงการหลวงบ้านป่ากล้วยซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และมูลนิธิ
โครงการหลวงเห็นสมควรให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ท่ีสูง

ดําเนินงานพัฒนาการเกษตรเพ่ือสนับสนุนให้ราษฎรมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้จากการเรียนรู้งานของโครงการหลวง  
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  องค์กรชุมชนในท้องถ่ินในการดําเนินงาน
การพฒันาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนําองค์
ความรู้จากมลูนิธิโครงการหลวงมาประยกุต์ใช้ภายใต้ช่ือ
โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย อําเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม ่

 

สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตัง้ 

 โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่า

กล้วย ตัง้อยู่ท่ีบ้านป่ากล้วย หมู่ท่ี 14 ตําบลแม่สอย อําเภอ

จอมทองจงัหวดัเชียงใหม่ ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของ

อําเภอจอมทอง ท่ีพิกดั E455266  N2028302 บ้านป่ากล้วย

ตัง้อยู่ในลุ่มนํา้แม่ทิม มีพืน้ท่ี 5,178 ไร่ หรือ 8.28 ตาราง

กิโลเมตร และไหลลงแมนํ่า้ปิง 

โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่ากล้วยตัง้อยู่
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ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง และเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง ตัง้เป็นอุทยานเม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2534 

นบัเป็นอทุยานแห่งชาตลํิาดบัท่ี 68 ของประเทศ และมีหน่วยพิทกัษ์อทุยานตัง้อยูท่ี่หมูบ้่านนี ้1 แห่ง คือ หน่วยพิทกัษ์ฯ 

อล.1 (บ้านป่ากล้วย)  

 
ลักษณะภมิูประเทศ 
 ท่ีตัง้ของบ้านป่ากล้วยตัง้อยู่บริเวณสนัเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชยัต่อเน่ืองมาจาก 

ดอยอินทนนท์ บริเวณหมู่บ้านมีระดบัความสงูประมาณ 1,400 เมตรจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง จากนัน้พืน้ท่ีลาด

เอียงลงไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ บริเวณนีเ้ป็นต้นกําเนิดของนํา้

แม่ทิม ซึ่งเป็นลําห้วยสาขาของนํา้แม่ป๊อก แล้วไหลลงไปรวมกนันํา้

แมส่อย ซึง่จะไหลไปรวมกบัแมนํ่า้ปิงอีกครัง้หนึง่ 

 

 

 

 

 
ลักษณะดนิ 
 สภาพทางธรณีวิทยาบริเวณบ้านป่ากล้วยเป็น 

ลกัษณะดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินปนเศษหิน

หรือกรวดเป็นก้อนกลมมน อาจพบหินพืน้ตืน้กว่า 50 ซม. ดิน

เป็นสีนํา้ตาล เหลืองหรือแดง พบในท่ีเป็นลกูคล่ืนลอนชนัจนถึง

เนินเขา เป็นดินตืน้ อุดมสมบูรณ์ต่ําเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ 

ประมาณ 4.5 - 5.5 

 
ลักษณะภมิูอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เร่ิมตัง้แต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ฤดู

หนาวเร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม จากสถิติอตุนิุยมวิทยา ณ ท่ีทําการอทุยานแห่งชาติออบขาน ซึง่ในปี 

พ.ศ.2548 มีอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 6 องศาเซลเซียส ฤดรู้อน เร่ิมตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์-เดือนเมษายนอุณหภูมิ

สงูสดุประมาณ 38 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 



 3
แหล่งนํา้ที่สาํคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย 

 แหล่งนํา้ธรรมชาต ิ
เน่ืองจากบ้านป่ากล้วยตัง้อยู่บริเวณสนัเขา จึงมีระบบนํา้ประปาหรือ

ระบบประปาภเูขาท่ีต่อมาจากหมู่บ้านอ่ืน เพ่ือใช้ในการอปุโภคบริโภค จํานวน 

20 ครัวเรือน มีครัวเรือนท่ีมีนํา้สะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี 

จํานวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2 

ในหมู่ บ้ าน นี มี้ ค รั ว เ รื อน ท่ี มี นํ า้ ใ ช้

เพียงพอตลอดปี จํานวน 90 ครัวเรือน

นํา้เ พ่ือการเกษตร  นํา้จากแหล่งนํ า้

ธ ร รมชาติ ใ นหมู่ บ้ าน นี ใ้ ช้ สํ าห รับ

การเกษตร มีไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่มี

การปลูกพืชระยะสัน้ พืชอายุยาว ทํา

สวนผกั หรือไม้ดอกไม้ประดบั 
 ป่าไม้ 
 สภาพพืชพรรณธรรมชาติบริเวณบ้านป่ากล้วยเป็นป่าดิบเขา (Hill evergreen forest) พบในบริเวณท่ีมีระดบั

ความสงูตัง้แต ่1,000 เมตร จากระดบันํา้ทะเลปานกลาง เป็นป่าท่ีมีเรือน

ยอดเบียดกนัหนาแน่น มีเศษไม้ ใบไม้ ปกคลมุผิวดินหนา ประกอบด้วย 

พืชในวงศ์ก่อ (Fagaceae) วงศ์จําปีป่า (Magnoliaceae) วงศ์สารภีป่า 

(Theaceae) และวงศ์กหุลาบพนัปี (Ericaceae) และพืน้ท่ีบริเวณบ้าน

ป่ากล้วยถกูจดัให้อยูใ่นชัน้คณุภาพลุม่นํา้ชัน้ 2 ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความลาด

ชนัสงู ประกอบกบัสภาพพืชพรรณยงัมีความอดุมสมบรูณ์คอ่นข้างสงู 

 
 การคมนาคม 

 เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงบ้านป่ากล้วย ระยะทาง 90 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งสภาพถนนจากตัวอําเภอ

จอมทอง ระยะทาง 16 กิโลเมตร มีลกัษณะเป็นเส้นทางดนิ 
 
 โครงสร้างพืน้ฐาน 

 มีศาสนสถาน (เช่น วดัมสัยิด โบสถ์ และอ่ืนๆ) มีโรงเรียน

ระดับประถม หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็น

ระยะทาง ประมาณ 16 กิโลเมตร ภายใน หมู่บ้านมีครอบครัวท่ีมีรถยนต์ 21 

ครัวเรือน จํานวน 21 คนั รถจกัรยานยนต์ 16 ครัวเรือน จํานวน 16 คนั 
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รถจกัรยานสองล้อ 10 ครัวเรือน จํานวน 10 คนั มีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (โทรศพัท์มือถือ) 50 เคร่ือง มีร้านขายของชํา หรือ

ร้านขายของเบด็เตลด็ จํานวน 1 แห่ง 

 

สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 ประชากร 
  ประชากรเป็นชนเผา่ม้ง ประชากรทัง้สิน้ 848 คน (กชช.2ค. ปี2548) แตอ่าศยัอยูจ่ริง 759 คน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ช่ือหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน หมู่ที่ เผ่า จาํนวน จาํนวน จาํนวนประชากร 
   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

บ้านป่ากล้วย 14 ม้ง 164 115 393 366 759 

        

 
 ผู้นําชุมชน 

นายเฒา่ ธาราวโรดม  ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่ากล้วย 

นายโอภาส แซว่ะ   สมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบลแมส่อย 

นายอภิสทิธ์ิ แซว่ะ   สมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบลแมส่อย 

นายชาคริต แซย่ะ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านป่ากล้วย 

นายเจ๊ียะ แซย่ะ   กรรมการหมูบ้่านบ้านป่ากล้วย 

นายไตรรัตน์ แซย่ะ   กรรมการหมูบ้่านบ้านป่ากล้วย 

นายวิชยั เทิดไพรพนาวลัย์  กรรมการหมูบ้่านบ้านป่ากล้วย 

นายกัว๊ะ แซว่ะ   กรรมการหมูบ้่านบ้านป่ากล้วย 

นายร่ม  วิทยาวฒันกิจ  กรรมการหมูบ้่านบ้านป่ากล้วย 

นายไพบลูย์ แซย่ะ   กรรมการหมูบ้่านบ้านป่ากล้วย 

นายเซ้ง  แซย่ะ   กรรมการหมูบ้่านบ้านป่ากล้วย 

นายเซ้ง  วงศ์คีรีราษฎร์  กรรมการหมูบ้่านบ้านป่ากล้วย 

นายโก๊ะ  แซว่ะ   กรรมการหมูบ้่านบ้านป่ากล้วย 
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 การศึกษา 

สถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ในหมู่บ้านป่ากล้วยมี 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนา เป็นโรงเรียนระดับ

ประถมศกึษา จากการสํารวจในปี พ.ศ. 2548 พบวา่ ระดบัการศกึษาของประชากรในหมูบ้่านอยูใ่นระดบัตา่งๆ ดงันี ้

1. จบชัน้ ป.6 11 คน 

2. มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ปีการศกึษาปัจจบุนั 9 คน 

3. มธัยมศกึษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 30 คน 

4. มธัยมศกึษาตอนปลาย 20 คน 

5. อนปุริญญา 10 คน 

6. ปริญญาตรีหรือสงูกวา่ 2 คน 

 
 การสาธารณสุข 

ไมมี่สถานีอนามยัในพืน้ท่ี  ประชาชนต้องเดนิทางไปใช้บริการสาธารณสขุอําเภอจอมทอง 

 
 การประกอบอาชีพ 

ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพหลกั คือ เกษตรกรรม ร้อยละ 95 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 4 และ

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 1 

 

 

 

 

 

 
 รายได้ 

มีรายได้ตอ่ครัวเรือนเฉล่ีย 40,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
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 การถือครองที่ดนิ 

ไม่มีเอกสารสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินทํากินและท่ีอยู่อาศยัเน่ืองจากพืน้ท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

จอมทองและเขตอทุยานแห่งชาตอิอบหลวง 
 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

ในปี พ.ศ.2523 รัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ เข้ามาส่งเสริมอาชีพปลกูพืชทดแทนฝ่ิน เช่น ไม้ผล

เมืองหนาว มีการลดพืน้ท่ีทํากิน และปล่อยพืน้ท่ีให้ฟืน้ฟูเป็นป่าต้นนํา้ลําธาร และชาวบ้านเร่ิมมีการทําแนวคนัดิน

ป้องกนัหน้าดนิพงัทลายในพืน้ท่ีทําการเกษตร เช่น ทําแนวระดบัปลกูกระถิน มะแฮะ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2537-2538 เกิด

วิกฤตินํา้แม่สอยเร่ิมแห้ง ทําให้มีนํา้ไม่พอสําหรับ

การอุปโภคบริโภค ชาวบ้านป่ากล้วยจึงเปล่ียน

การปลูกกะหล่ําปลี มาเป็นปลูกไม้เมืองหนาว 

เช่น ดอกเยอบีร่า ดอกลิลล่ี  ดอกยิบโซ  และ

ดอกสแตติส เพราะใช้พืน้ท่ีน้อย พร้อมๆ ไปกับ

การปลูกไม้ยืนต้นแซมในแปลงกะหล่ําปลี เช่น 

บ๊วย ท้อ สาล่ี แอปเปิล้ ทําให้พืน้ท่ีทํากินบริเวณ

ต่างๆ ลดลงไปได้กว่าร้อยละ 50 คือจากเดิมมี

พืน้ท่ีทํากินประมาณ 1,910 ไร่ เหลือเพียง 780 ไร่ 

ปัจจุบนัชาวบ้านป่ากล้วยมีท่ีดินทํากินโดยเฉล่ีย

ตอ่ครัวเรือนเพียง 5.7 ไร่ นอกจากการปรับตวัทางด้านการเกษตรแล้ว ชาวบ้านป่ากล้วยยงัมีส่วนร่วมในการฟืน้ฟูป่า

ต้นนํา้ลําธาร เช่น มีการบวชป่ามาตัง้แต่ปี พ.ศ.2539-2540 จํานวน 4 ครัง้ ครอบคลมุพืน้ท่ีป่าท่ีต้องการอนรัุกษ์และ

ฟืน้ฟจํูานวน 5,000 ไร่ เช่นพืน้ท่ีเขตแมส่อย 100 ไร่ เขตห้วยอ๊อก 50 ไร่(มลูนิธิพฒันาภาคเหนือ, 2548) 
 

 แหล่งเงนิทุน 
ประชากรในหมู่บ้านใช้แหล่งสินเช่ือเพ่ือการผลิตจาก ธกส. จํานวน 10 ครัวเรือน เงินทุนหมนุเวียนจาก 

สว่นราชการ 40 ครัวเรือน พอ่ค้า 70 ครัวเรือน และอ่ืน ๆ 20 ครัวเรือน 

 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

1. กลุม่แมบ้่าน  

2. กลุม่เยาวชน 

3. กลุม่อนรัุกษ์ป่าต้นนํา้ 

4. กลุม่ทําเคร่ืองเงิน 

5. กลุม่ตีเหลก็ 

6. กลุม่ทอผ้า 
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7. กลุม่กองทนุข้าวสาร 

8. กลุม่ผลติผกั 

9. กลุม่ผลติไม้ผล 

10. กลุม่ผลติปศสุตัว์ 
 ผลผลิตทางการเกษตร 

1. พืชผกั ได้แก่ กะหล่ําปลี ผกักาดขาวปลี 

2. ไม้ผล ได้แก่ พลบั สาล่ี 

3. กาแฟ อยูร่ะหวา่งการปลกู ยงัไมมี่ผลผลติ 

4. ไม้ดอก ได้แก่ ดอกเยอบีร่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แหล่งท่องเที่ยว 

 ชมประเพณีวฒันธรรมชนเผา่ม้ง  และจดุชมวิวเมืองจอมทอง ผาสถาน 
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ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านป่ากล้วย 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา 
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  เกษตรกรบ้านป่ากล้วยมีปัญหาเร่ืองราคาผลผลิตต่ํา  ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตไม่มี

แหล่งรวบรวมผลผลิตและการจดัการผลผลิตในระดบัชมุชน  ตลอดจนพืน้ท่ีทํากินค่อนข้างจํากดั  รวมถึงปัญหาการ

สะสมของโรค แมลง และการดือ้ยาของแมลง  เน่ืองจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวและเกษตรกรขาดความรู้ในการทํา

การเกษตรอยา่งถกูวิธี 
   ความต้องการ  เกษตรกรบ้านป่ากล้วยต้องการให้ภาครัฐสง่เสริมการปลกูพืชทางเลือกใหม่
และปลกูพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ภายใต้คําแนะนําของโครงการหลวงเพ่ือทดแทนการปลกูกะหล่ําปลี และมีแหล่ง 
รับซือ้ผลผลิต  มีการจดัอบรมการใช้สารเคมีท่ีถกูวิธีและการผลิตสารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีซึง่ปัจจบุนัมีราคา
แพงทําให้ต้นทนุการผลติสงู  รวมถึงการรณรงค์การลดการใช้สารเคมี 
 
  ด้านสังคม 
   ปัญหา  เกษตรกรบ้านป่ากล้วยมีภาระหนีส้ินมากเน่ืองจากการลงทุนด้านการเกษตร  
ผลตอบแทนต่ํา  และสว่นใหญ่เกษตรกรอาศยัแหลง่เงินทนุจากนอกระบบซึง่มีดอกเบีย้สงู 

 ความต้องการ  ชมุชนบ้านป่ากล้วยต้องการจดัระบบสวสัดิการตา่ง ๆ และการจดัหาแหล่ง
ทนุท่ีดอกเบีย้ต่ําให้กบัเกษตรกร 

 
  ด้านส่ิงแวดล้อมและปัจจัยพืน้ฐาน 

 ปัญหา  เกษตรกรบ้านป่ากล้วยมีปัญหาเร่ืองนํา้เพ่ือการเกษตรเน่ืองจากพืน้ท่ีทําการเกษตร
ตัง้อยู่บริเวณสันเขา  ส่วนนํา้เพ่ือการอุปโภคบริโภคปริมาณนํา้ไม่พอใช้สําหรับชุมชนทัง้ท่ีอยู่ต้นนํา้และปลายนํา้
ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งใช้นํา้ในฤดแูล้ง  รวมถึงปัญหาเร่ืองคณุภาพดินท่ีเส่ือมโทรมเน่ืองจากการปลกูพืชเชิงเด่ียวท่ี
ใช้สารเคมีในปริมาณมากและมีความลาดชนัสงู 

 ความต้องการ  เกษตรกรบ้านป่ากล้วยมีความต้องการให้ภาครัฐสนบัสนนุแหลง่กกัเก็บนํา้
ท่ีมีประสทิธิภาพและระบบการกระจายนํา้อยา่งทัว่ถึง  การทําการเกษตรท่ีถกูวิธีท่ีไมทํ่าลายคณุภาพดินและลดการใช้
สารเคมีเกษตร  รวมถึงการจดัระบบอนรัุกษ์ดนิให้เกิดความอดุมสมบรูณ์   ตลอดจนปลกูไม้ใช้สอยเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือน  และชมุชนมีความต้องการท่ีจะร่วมมือในการดแูลรักษาพืน้ท่ีเกษตรและพืน้ท่ีป่าไม้เพ่ือไม่ให้เกิดการบกุรุก
เพิ่มเตมิ  
 
 ศักยภาพของการพัฒนา 

หมู่บ้านป่ากล้วยเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความสูงและสภาพอากาศเหมาะสมต่อการปลูกพืชผักเมืองหนาว
เกษตรกรมีพืน้ฐานในการเพาะปลกูและมีความขยนัขนัแข็ง  และมีความตัง้ใจท่ีจะร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐในการท่ี
จะปรับปรุงและพฒันาอาชีพด้านการเกษตรโดยอาศยัความรู้จากโครงการหลวง  รวมทัง้มีผู้ นําชุมชนท่ีเข้มแข็งท่ีจะ
เป็นกําลงัในการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน  นอกจากนีพื้น้ท่ีบ้านป่ากล้วยตัง้อยู่ไม่ไกลจากศูนย์พฒันา
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โครงการหลวงห้วยส้มป่อย  จึงมีความสะดวกท่ีจะเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากโครงการหลวงให้
สามารถนําไปปรับใช้กบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคมของชมุชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําการเกษตรท่ีอยู่ภายใต้โครงการ
อาหารปลอดภยัของรัฐในการร่วมมือกบัภาคเอกชนตา่ง ๆ 

 

แนวทางการพฒันา 
 1. ด้านการวิจยัและพฒันาอาชีพของเกษตรกร เน้นการศกึษาและทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง ในการ

ผลติพืช-สตัว์แบบมีสว่นร่วมของเกษตรกร และเน้นการสง่เสริมการปลกูพืชภายใต้ระบบการเพาะปลกูท่ีดีและเกษตร

อินทรีย์ และการรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและการตรวจสอบคณุภาพนํา้ 

 2. ด้านการฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการฟิน้ฟูและอนรัุกษ์ป่าต้นนํา้ลําธาร โดย

การสร้างฝายต้นนํา้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน การจดัทําระบบอนรัุกษ์ดินและนํา้ และการปลกูหญ้าแฝก 

และการส่งเสริมการปลกูป่าชาวบ้าน ตลอดจนการสํารวจและวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนและจดัทําฐานข้อมลูการใช้ท่ีดนิบนพืน้ท่ีสงู (GIS) 

 3. ด้านการพฒันาปัจจยัพืน้ฐาน เน้นพฒันาระบบนํา้ประปาของหมู่บ้านพร้อมระบบบริหารจดัการก่อสร้าง

ฝายต้นนํา้และระบบท่อสง่นํา้ และการปรับปรุงเส้นทางลําเลียงผลผลติของชมุชน 

 4. ด้านการพฒันาสงัคมและการตลาด เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร การ

รณรงค์การวางแผนครอบครัว รวมทัง้การสง่เสริมการพฒันาสขุภาวะแบบองค์รวม 
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คําสัง่จงัหวดัเชียงใหม ่

เลขท่ี 1927/2549 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะทํางานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่

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

เพ่ือให้การดําเนินงานในพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงในการพฒันาชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชาวเขาและฟืน้ฟสูภาพป่าต้นนํา้ลําธาร  โดยการนําองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกบัสภาพ
ของสงัคมและสิ่งแวดล้อม  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง  จึงแต่งตัง้คณะทํางานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพืน้ท่ีป่า
กล้วย  อําเภอจอมทอง  จงัหวดัเชียงใหม ่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย  อาํเภอจอมทอง  
(1) นายอําเภอจอมทอง       ประธานคณะทํางาน 

(2) ผู้ อํานวยการศนูย์พฒันาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย  รองประธาน 

         คณะทํางาน 

(3) ผู้แทนศนูย์ปฏิบตักิารพฒันาท่ีดนิโครงการหลวง  คณะทํางาน 

(4) ผู้แทนอทุยานแห่งชาตอิอบหลวง    คณะทํางาน 

(5) ผู้แทนสํานกังานทรัพยากรนํา้บาดาล ภาค 6 จ.ลําปาง  คณะทํางาน 

(6) ผู้แทนศนูย์พฒันาสงัคม หน่วยท่ี 13 จ.เชียงใหม ่  คณะทํางาน 

(7) ผู้แทนสํานกังานทรัพยากรนํา้ ภาค 1    คณะทํางาน 

(8) ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม ่  คณะทํางาน 

(9) ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    คณะทํางาน 

 สาขาจอมทอง  

(10) ผู้แทนสํานกังานสหกรณ์ อําเภอจอมทอง   คณะทํางาน 

(11) เกษตรอําเภอจอมทอง     คณะทํางาน 

(12) พฒันาการอําเภอจอมทอง     คณะทํางาน 

(13) สาธารณสขุอําเภอจอมทอง     คณะทํางาน 

(14) ผู้ อํานวยการโรงเรียนป่ากล้วยพฒันา    คณะทํางาน 

(15) นายกองค์การบริหารสว่นตําบลแมส่อย   คณะทํางาน 
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(16) สมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบลแมส่อยหมูท่ี่  14  คณะทํางาน 

(17) หวัหน้าศนูย์พฒันาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย  คณะทํางาน 

(18) หวัหน้าหนว่ยจดัการต้นนํา้แมแ่ตะ    คณะทํางาน 

(19) กํานนัตําบลแมส่อย     คณะทํางาน 

(20) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่  14 ต.แมส่อย    คณะทํางาน 

(21) เจ้าหน้าท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) คณะทํางานและ 

         เลขานกุาร 
 

โดยให้คณะทํางานมีอํานาจและหน้าท่ี  ดงันี ้
1) จดัทําแผนบรูณาการโครงการและแผนปฏิบตังิานประจําปีของโครงการขยายผลโครงการหลวงแตล่ะ

พืน้ท่ี 
2) สนบัสนนุและตดิตามการปฏิบตังิานตามแผนงานและแผนปฏิบตังิานประจําปีท่ีได้กําหนดไว้ 
3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตังิาน  ปัญหา  และอปุสรรคตา่ง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ

แก้ไขให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่ โดยผา่นสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) 
4) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานในพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
 
    สัง่ ณ วนัท่ี  14  กนัยายน  พ.ศ.  2550   
 
          
       (นายวิชยั  ศรีขวญั) 
            ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่
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ผู้ปฏบิตังิาน 
 นายธีระศกัดิ ์ วรรณวิจิตร ผู้ อํานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่ากล้วย 

นายธีระ  จารุจินดา ผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่ากล้วย 

นางสาวอภิรดี ผู้ยอดยิ่ง ผู้ช่วยผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่ากล้วย 

นายณฐัพล ตาคําแสง เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่ากล้วย 
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แผนที่แสดงลักษณะภมิูประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่ากล้วย 

อาํเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 


