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ข้ อมู ลพื ้นฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน อาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา
ผู้ ใหญ่ บ้านบ้ านปางหินฝน (นายสุ ทศั น์ มาเมือง) ได้ มี ห นัง สื อ ถึ ง ประธานมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงลง
วันที่18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง ขอขยายเขตบริการมูลนิธิโครงการหลวง โดยขอให้ ช่วยดู แ ลการผลิ ต พื ช ผั กและให้
ความรู้ แก่ราษฎรเพื่อให้ สามารถผลิ ตได้ มีคุณภาพส่ งให้ โครงการหลวง

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตงั ้
หมู่บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 เป็ น 1 ใน
จานวน 14 หมู่บ้าน ของตาบลปางหิ น ฝน อยู่ ห่ า ง
จากตัว อ าเภอแม่ แ จ่ ม 26 กิ โ ลเมตร ถนนเป็ น
ถนนลาดยางสลั บกับอิ ฐ ซี เ มนต์ บล็ อ กเป็ นช่ ว ง ๆ
สภาพดี มีบางช่วงพบดินสไลด์ลงทับถนน โดยมี ร ถ
ของกรมทางหลวงชนบทกาลั ง ซ่ อ มแซม ใช้ เ วลา

เดินทางจากตัวอาเภอถึงหมู่บ้านประมาณ 40 นาที และจาก
จังหวัดเชียงใหม่ถึงหมู่บ้านประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที
หมู่บ้านปางหินฝนอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ป่า
แม่แจ่ม ซึ่งกันออกจากเขตอุทยานแห่งชาติแ ม่ โ ถ เมื่ อ ปี 2548
มีพื ้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ น 15,625 ไร่ พื น้ ที่ ส่ ว นใหญ่
อยู่ในเขตลุ่ มน ้าชัน้ 1 B และชัน้ 2

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็ นภูเขาและที่ราบเชิ ง เขา มี ค วาม
สู งระหว่าง 800-1,500 เมตร จากระดับน ้าทะเลปาน
กลาง เกษตรกรท าการเกษตรบริ เ วณเชิ ง เขาและที่
ราบเชิงเขา
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ลักษณะดิน
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้ างสู ง มีลักษณะเป็ นดินร่วนซุย มีพืชพรรณขึ ้นปกคลุ มทัว่ ไป
ลักษณะภูมิอากาศ
มีอุณหภูมิสูงสุ ด 39 องศาเซลเซียส ต่ า สุ ด 12
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ ย 25 องศาเซลเซียส มี ปริ ม าณ
น ้าฝน 1,500 มิลลิ เมตรต่อปี

แหล่ งนา้ ที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน
แหล่ งนา้ ธรรมชาติ
พื ้นที่หมู่บ้านปางหินฝน เป็ นแหล่ งต้ นน ้า ถึง 7 แห่ง ที่สาคัญคือ ห้ วยปางหินฝน ซึ่ง ไหลลงไป
ตามลาห้ วยต่าง ๆ ลงสู่ แม่น ้าแม่แจ่ม มีฝายต้ นน ้าจานวน 20 แห่ง สร้ างโดยหน่วยจัดการต้ นน า้ ปางหิ น ฝน ในหมู่ บ้า น
มีน ้าใช้ ทงในการเกษตรและอุ
ั้
ปโภคบริโภคได้ ตลอดปี
ป่ าไม้
พื ้นที่หมู่บ้านปางหินฝนอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม และอยู่ในเขตป่ าอนุรกั ษ์ (โซน C) พื ้นที่
ป่ าบางส่ วนยังค่อนข้ างอุดมสมบูรณ์ พบสัตว์ ป่า เช่ น เก้ ง เสื อดาว ชะนี และไก่ฟ้า
การคมนาคม
อยู่ห่างจากตัวอาเภอแม่แจ่ม 26 กิโลเมตร ถนนเป็ นถนนลาดยางสลับกับอิ ฐ ซี เ มนต์ บล็ อ กเป็ นช่ ว ง ๆ
สภาพดี มีบางช่วงพบดินสไลด์ลงทับถนน ใช้ เวลาเดินทางจากตัวอาเภอถึงหมู่บ้านประมาณ 40 นาที และจากจัง หวัด
เชียงใหม่ถึงหมู่บ้านประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ต ย์ ใ ช้ ทุ กครัว เรื อ น มี
โทรศัพท์สาธารณะจานวน 2 ตู้ และประชาชนมี โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
ประมาณร้ อยละ 30 ของประชากรทัง้ หมด มี ร ะบบน า้ ประปา
ภู เ ขา โดยมี ถัง เก็ บน า้ จ านวน 5 ถัง น า้ สะอาดและปลอดภั ย
ส าหรั บการ
บริโภค
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สภาพทางเศรษฐกิ จและสั งคม
ประชากร
หมู่บ้านปางหินฝนมีจานวน 45 ครัวเรือน ประชากร 253 คน แยกเป็ นชาย 123 คน และหญิ ง 130
คน หมู่บ้านปางหินฝนแบ่งเป็ น 2 หมู่บ้านย่อย คือ บ้ านปางหิ น ฝน มี จ านวน 25 หลั ง คาเรื อ น และบ้ า นทุ่ ง หญ้ า มี
จานวน 20 หลังคาเรือน ประชากรประกอบด้ วยเผ่ าม้ ง (ร้ อยละ 60) กะเหรี่ยง (ร้ อยละ 25) คนเมื อ ง (ร้ อ ยละ 5) ลั๊ ว ะ
(ร้ อยละ 5) ไทยใหญ่ (ร้ อยละ 3) และจีนฮ่อ (ร้ อยละ 2) มีจานวนประชากรต่อครัวเรือน 6 คน
ชื่อหมู่บ้าน/
หมู่ท่ ี
เผ่ า
จานวน จานวน
จานวนประชากร
หย่ อมบ้ าน
ครั วเรื อน ครอบครั ว
ชาย
หญิง
รวม
บ้ านปางหินฝน
10
45
123
130
253
รวม

123

130

253

ผู้นาชุมชน
(ยังไม่มีข้อมูล)
การศึกษา
มีโรงเรียน 1 แห่งสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีจานวนนักเรียน 150 คน และครู 10 คน
ประชากรส่ วนใหญ่ จบ ป.6 บางส่ วนจบ ม. 3
การสาธารณสุข
มีสถานีอนามัย ตังอยู
้ ่ในหมู่บ้าน 1 แห่ง พบว่าเกษตรกรชอบดื่มสุ รามาก (ส่ วนใหญ่ เ ป็ นกลุ่ ม ที่ ร ับจ้ า ง
หน่วยจัดการต้ นน ้าปางหินฝน)
การประกอบอาชีพ
ประชาชนหมู่บ้านปางหินฝน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม โดยมี พืชหลัก คื อ กะหล่ า ปลี มะเขื อ เทศ
และข้ าวไร่ และเลี ย้ งโค อาชีพรอง คือ รับจ้ าง
รายได้
ประชากรมีรายได้ เฉลี่ ย 36,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี
การถือครองที่ดิน
พื ้นที่หมู่บ้านปางหินฝน ส่ วนใหญ่ จะอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม และอยู่ ใ นเขตป่ าอนุ ร ักษ์
(โซน C) โดยไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
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การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี ิน
ประชาชนใช้ พื ้นที่ทาการเกษตรประมาณ 2,000 ไร่ โดยมีที่ดินทากินเฉลี่ ยครัวเรือนละ 7 ไร่ ใช้ ใ นการ
ปลู กพืชไร่ ได้ แก่ ข้ าวโพด ข้ าวไร่ และพืชผัก เช่น กะหล่ าปลี และมะเขือเทศ ต่อเนื่องกันทุกปี โดยไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
แหล่ งเงินทุน
ได้ แก่ สหกรณ์ การเกษตรแม่แจ่ม ซึ่งเกษตรกรเป็ นสมาชิก และกองทุ น หมู่ บ้า น ซึ่ ง พบว่ า เ กษตรกรไม่
ยอมส่ งเงิ นคืน ส่ วนเกษตรกรบ้ านทุ่งหญ้ า กู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
ประชากรมี การตัง้ กลุ่ มต่ า ง ๆ
ได้ แก่
1. กลุ่ ม ผู้ ปลู กผั กปลอด
สารพิษ ได้ รบั การสนับสนุ น จากโครงการ
แคร์ โดยจัด ตั ง้ เป็ นมู ล นิ ธิ ร ัก ไทย แล ะ
ส านั กง านอ าเภอแม่ แจ่ ม แนะ น าทาง
วิชาการ
2. กลุ่ มผู้ ปลู กกาแฟอราบิ ก้า
ส่ งเสริมโดยบริษัทวีพีพี โปรเกรสซี พ จ ากัด ซึ่ ง
เข้ าร่วมโครงการกับส านักงานการปฏิ รู ปที่ ดิ น
จังหวัดเชียงใหม่ ในพื ้นที่อาเภออมก๋ อ ย เข้ า มา
ส่ ง เส ริ ม เกษต รกรบ้ า นทุ่ ง หญ้ าเมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว
จานวน 20 ราย ๆ ละ ประมาณ 5 ไร่ โดยปลู ก
ร่วมกับพืชผักในแปลงสภาพที่ โ ล่ ง แจ้ ง ไม่ มี ไม้
ร่ ม เงา ผ่ านแห ล่ ง เงิ นทุ น คื อ ธนาค ารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์
3. กลุ่ มแม่บ้าน ส่ งเสริมโดยหน่วยจัดการต้ นน ้าปางหินฝน เพื่อให้ แม่บ้านรวมตัว กัน ทอผ้ าพื น้ เมื อ ง มี
จานวน10 ราย ยังอยู่ในระยะเริ่มต้ น
4. กลุ่ มเครือข่ายอนุรกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติได้ รบั การสนับสนุน จากโครงการแคร์ และอบต.ปางหิ น
ฝน จะเริ่มกิจกรรมแรกคือปลู กป่ าในวันแม่แห่งชาติที่จะถึง โดยทุกครัวเรือนเป็ นสมาชิก
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ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิ ตทางการเกษตรของหมู่บ้านปางหินฝนได้ แ ก่ ข้ า วไร่ กะหล่ า ปลี มะเขื อ เทศ ถั่ว ลั น เตาและ
มันฝรัง่ ส้ มเขียวหวาน เสาวรส และการเลี ย้ งสัตว์ เช่น โค สุ กร ไก่ และหมูหลุ ม
แหล่ งท่ องเที่ยว
ประเพณี ปีใหม่ (กินวอ) ชาวเขาเผ่ า ม้ ง
ประเพณี ปีใหม่ (คริสต์มาส) ชาวเขาเผ่ า กระเหรี่ ยง
ประเพณี ปีใหม่ชาวเขาเผ่ าลั๊ว
น ้าตกแม่หงาน
ต้ นไทรใหญ่ (อายุพนั ปี ) บ้ านแปะ
ดอกบัวตองและทิวทัศน์บ้านดินขาว
ดอกบัวตองและทิวทัศน์บ้านทุ่งหญ้ า
ทิวทัศน์บ้านโซโดซา โรงเรียนแม่ฟ้าหลวง
อ่างเก็ บน ้าแม่ตูม
เดินป่ าธรรมชาติแม่ตูม – แม่ลาน้ อย
ปั ญหา ความต้ องการ และแนวทางการพัฒนา
1. ด้ านเศรษฐกิจ
ปั ญหา
1. ราคาผลผลิ ตตกต่า และไม่มีตลาดรองรับชัดเจน
2. มีการใช้ สารเคมีในการปลู กพืชผัก
3. มีการชะล้ างพังทลายของหน้ าดิน และดินถล่ ม
4. ประชาชนยังมีหนี ้สิ น
5. วัยรุ ่นออกไปรับจ้ างในตัวเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ ้นทุกปี
6. ชุมชนทัง้ 2 หมู่บ้านยังขาดความสามัคคี ไม่ค่อยให้ ความร่วมมือกัน
ความต้ องการ
1. ตลาดรับซื ้อผลผลิ ต
2. แหล่ งเงิ นทุน ในการประกอบอาชีพที่ต่อเนื่อง
3. ความรู้ ทางการเกษตรในการปลู กพืชของโครงการหลวงที่ เ หมาะสม การลดการใช้ ส ารเคมี และ
การปรับปรุ งบารุ งดิน
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ผู้ ปฏิบัติงาน
นายวิชยั ปั ตถมสิงหไชย
นายโกเมท จ่าภา
นายมนตรี สมยศ

ผู้อานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน
ผู้จดั การกลุ่มโครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน
เจ้ าหน้ าที่โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน
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แผนที่แสดงลั กษณะภู มิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน
อาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่

