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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประวัติความเป็นมา 
  ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางหินฝน (นายสุทศัน์ มาเมือง) ได้มีหนังสือถึงประธานมูลนิธิ โครงการหลวงลง  
วนัที่18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เร่ือง ขอขยายเขตบริการมูลนิธิโครงการหลวง โดยขอให้ช่วยดูแลการผลิตพืชผักและให้
ความรู้แก่ราษฎรเพื่อให้สามารถผลิตได้มีคุณภาพส่งให้โครงการหลวง  
 

สภาพทั่วไป 
 ขนาดท่ีตัง้ 
  หมู่บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 เป็น 1 ใน
จ านวน 14 หมู่บ้าน ของต าบลปางหินฝน อยู่ห่าง
จากตัวอ าเภอแม่แจ่ม  26  กิโลเมตร ถนน เป็น
ถนนลาดยางสลับกับอิฐซีเมนต์บล็อกเป็นช่วง ๆ 
สภาพดี มีบางช่วงพบดินสไลด์ลงทบัถนน โดยมีรถ
ของกรมทางหลวงชนบทก าลังซ่อมแซม ใช้เวลา

เดินทางจากตวัอ าเภอถึงหมู่บ้านประมาณ 40 นาที และจาก
จงัหวดัเชียงใหม่ถึงหมู่บ้านประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี
   หมู่บ้านปางหินฝนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
แม่แจ่ม ซึ่งกนัออกจากเขตอุทยานแห่งชาติแม่โถ เม่ือปี 2548 
มีพืน้ที่ 25 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 15,625 ไร่ พืน้ที่ ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตลุ่มน า้ช ัน้ 1 B และชัน้ 2 

 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 

   เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา มีความ
สูงระหว่าง 800-1,500 เมตร จากระดบัน า้ทะเลปาน
กลาง เกษตรกรท าการเกษตรบริเวณเชิงเขาและที่
ราบเชิงเขา 
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ลักษณะดิน 

  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง  มีลักษณะเป็นดินร่วนซุย มีพืชพรรณขึน้ปกคลุมทัว่ไป 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 

  มีอุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส ต ่าสุด 12 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ีย 25 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
น า้ฝน 1,500 มิลลิเมตรต่อปี 

 
 

แหล่งน า้ท่ีส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน 
  แหล่งน า้ธรรมชาต ิ

   พืน้ที่หมู่บ้านปางหินฝน เป็นแหล่งต้นน า้ ถึง 7 แห่ง ที่ส าคญัคือ ห้วยปางหินฝน ซึ่งไหลลงไป
ตามล าห้วยต่าง ๆ ลงสู่แม่น า้แม่แจ่ม มีฝายต้นน า้จ านวน 20 แห่ง สร้างโดยหน่วยจดัการต้นน า้ปางหินฝน ในหมู่บ้าน
มีน า้ใช้ทัง้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี 
 ป่าไม้ 

  พืน้ที่หมู่บ้านปางหินฝนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม และอยู่ในเขตป่าอนุรกัษ์ (โซน C) พืน้ที่
ป่าบางส่วนยงัค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พบสัตว์ป่า เช่น เก้ง เสือดาว ชะนี และไก่ฟ้า  

การคมนาคม 

  อยู่ห่างจากตวัอ าเภอแม่แจ่ม 26 กิโลเมตร ถนนเป็นถนนลาดยางสลับกับอิฐซีเมนต์บล็อกเป็นช่วง ๆ 
สภาพดี มีบางช่วงพบดินสไลด์ลงทบัถนน ใช้เวลาเดินทางจากตวัอ าเภอถึงหมู่บ้านประมาณ 40 นาที และจากจังหวัด
เชียงใหม่ถึงหมู่บ้านประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที 
 โครงสร้างพืน้ฐาน 
  มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ทุกครัวเรือน   มี
โทรศพัท์สาธารณะจ านวน 2 ตู้  และประชาชนมีโทรศ ัพท์มือถือ
ประมาณร้อยละ 30 ของประชากรทัง้หมด  มีระบบน า้ประปา
ภูเขา โดยมีถัง เก็บน า้จ านวน  5 ถัง  น า้สะอาดและปลอดภัย
ส าหรับการ
บริโภค 
 
 
 
 
 



3 

 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร  

  หมู่บ้านปางหินฝนมีจ านวน 45 ครวัเรือน ประชากร 253 คน แยกเป็นชาย 123 คน และหญิง 130 
คน หมู่บ้านปางหินฝนแบ่งเป็น 2 หมู่บ้านย่อย คือ บ้านปางหินฝน มีจ านวน 25 หลังคาเรือน และบ้านทุ่งหญ้า มี
จ านวน 20 หลังคาเรือน ประชากรประกอบด้วยเผ่าม้ง (ร้อยละ 60) กะเหร่ียง (ร้อยละ 25) คนเมือง ( ร้อยละ 5) ลั๊วะ 
(ร้อยละ 5) ไทยใหญ่ (ร้อยละ 3) และจีนฮ่อ (ร้อยละ 2) มีจ านวนประชากรต่อครวัเรือน 6 คน 

ช่ือหมู่บ้าน/ หมู่ ท่ี เผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 
หย่อมบ้าน   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 
บ้านปางหินฝน 10  45  123 130 253 

        
รวม   123 130 253 

 
 
ผู้น าชุมชน 

(ยงัไม่มีข้อมูล) 
 
 การศึกษา 
  มีโรงเรียน 1 แห่งสอนตัง้แต่ช ัน้อนุบาลถึงมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวนนกัเรียน 150 คน และครู 10 คน
ประชากรส่วนใหญ่จบ ป.6 บางส่วนจบ ม. 3 
 
 การสาธารณสุข 
  มีสถานีอนามยั ต ัง้อยู่ในหมู่บ้าน 1 แห่ง พบว่าเกษตรกรชอบดื่มสุรามาก (ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ร ับจ้าง
หน่วยจดัการต้นน า้ปางหินฝน) 
  
 การประกอบอาชีพ 
  ประชาชนหมู่บ้านปางหินฝน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม โดยมีพืชหลัก คือ กะหล ่ าปลี  มะเขือเทศ
และข้าวไร่ และเลีย้งโค อาชีพรอง คือ รบัจ้าง  
  
 รายได้ 

  ประชากรมีรายได้เฉล่ีย 36,000 บาท ต่อครวัเรือนต่อปี 
 
 การถือครองท่ีดิน 
  พืน้ที่หมู่บ้านปางหินฝน ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม และอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 
(โซน C) โดยไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
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 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
  ประชาชนใช้พืน้ที่ท าการเกษตรประมาณ 2,000 ไร่ โดยมีที่ดินท ากินเฉล่ียครวัเรือนละ 7 ไร่ ใช้ในการ
ปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่  และพืชผัก เช่น กะหล ่าปลีและมะเขือเทศ ต่อเน่ืองกนัทุกปี โดยไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  
 
 แหล่งเงินทุน 

  ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม ซึ่งเกษตรกรเป็นสมาชิก และกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพบว่าเ กษตรกรไม่
ยอมส่งเงินคืน ส่วนเกษตรกรบ้านทุ่งหญ้า กู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
  

การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

 ประชากรมีการต ัง้ กลุ่ มต่ าง  ๆ 
ได้แก่ 
  1. กลุ่มผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษ ได้รบัการสนับสนุนจากโครงการ
แคร์ โดยจัดต ัง้ เป็นมูลนิ ธิรักไทย แล ะ
ส านักง านอ า เภอแม่ แจ่มแนะน าทาง
วิชาการ 

  2. กลุ่มผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า
ส่งเสริมโดยบริษัทวีพีพี โปรเกรสซีพ จ ากัด ซึ่ง
เข้าร่วมโครงการกับส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในพืน้ที่อ าเภออมก๋อย เข้ามา
ส่งเส ริมเกษตรกรบ้านทุ่งหญ้าเ ม่ือปีที่แล้ ว 
จ านวน 20 ราย ๆ ละ ประมาณ 5 ไร่ โดยปลูก
ร่วมกบัพืชผักในแปลงสภาพที่โล่งแจ้ง ไม่มีไม้
ร่มเงา  ผ่ านแห ล่ง เงิ นทุ น คือธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ 

  3. กลุ่มแม่บ้าน ส่งเสริมโดยหน่วยจดัการต้นน า้ปางหินฝน เพื่อให้แม่บ้านรวมตัวกันทอผ้าพืน้เมือง มี
จ านวน10 ราย ยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้น 
  4. กลุ่มเครือข่ายอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติได้รบัการสนบัสนุนจากโครงการแคร์ และอบต .ปางหิน
ฝน จะเร่ิมกิจกรรมแรกคือปลูกป่าในวนัแม่แห่งชาติที่จะถึง โดยทุกครวัเรือนเป็นสมาชิก 
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 ผลผลิตทางการเกษตร 

 ผลผลิตทางการเกษตรของหมู่บ้านปางหินฝนได้แก่ ข้าวไร่ กะหล ่ าปลี  มะเขือเทศ ถั่วลันเตาและ 
มนัฝรัง่  ส้มเขียวหวาน เสาวรส และการเลีย้งสัตว์ เช่น โค สุกร ไก่ และหมูหลุม 
 
 แหล่งท่องเท่ียว 

  ประเพณีปีใหม่ (กินวอ) ชาวเขาเผ่าม้ง 
  ประเพณีปีใหม่ (คริสต์มาส) ชาวเขาเผ่ากระเหร่ียง  
  ประเพณีปีใหม่ชาวเขาเผ่าลั๊ว  
  น า้ตกแม่หงาน  
  ต้นไทรใหญ่ (อายุพนัปี) บ้านแปะ  
  ดอกบัวตองและทิวทศัน์บ้านดินขาว  
  ดอกบัวตองและทิวทศัน์บ้านทุ่งหญ้า  
  ทิวทศัน์บ้านโซโดซา โรงเรียนแม่ฟ้าหลวง  
  อ่างเก็บน า้แม่ตูม 
  เดินป่าธรรมชาติแม่ตูม – แม่ลาน้อย 
 
ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 
 1. ด้านเศรษฐกิจ  
  ปัญหา 
  1. ราคาผลผลิตตกต ่า และไม่มีตลาดรองรบัชดัเจน 
  2. มีการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผัก 
  3. มีการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน และดินถล่ม 
  4. ประชาชนยงัมีหนีสิ้น 
  5. วยัรุ่นออกไปรบัจ้างในตวัเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึน้ทุกปี 
  6. ชุมชนทัง้ 2 หมู่บ้านยงัขาดความสามคัคี ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกนั 

 ความต้องการ 

 1. ตลาดรบัซือ้ผลผลิต 
 2. แหล่งเงินทุน ในการประกอบอาชีพที่ต่อเนื่อง 
 3. ความรู้ทางการเกษตรในการปลูกพืชของโครงการหลวงที่ เหมาะสม การลดการใช้สารเคมี และ

การปรบัปรุงบ ารุงดิน 
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ผู้ปฏิบัติงาน 

  นายวิชยั  ปัตถมสิงหไชย ผู้ อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน 
  นายโกเมท  จ่าภา  ผู้ จดัการกลุ่มโครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน 
  นายมนตรี  สมยศ  เจ้าหน้าท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน 
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 


