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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 

โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ เร่ิมต้นเม่ือกํานนัตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ทํา
หนงัสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง ตามหนงัสือท่ี พิเศษ/2547 ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 เร่ืองขอให้ก่อตัง้
โครงการหลวงในพืน้ท่ีตําบลป่าแป๋ เน่ืองจากราษฎรประสบปัญหาด้านการครองชีพ  โดยขอให้โครงการหลวงเข้าไป
ช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนา 
การเกษตร และด้านการตลาด โดยมีราษฎร 1 ราย 
ยินดีเสียสละมอบท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตัง้โครงการหลวง  
จํานวนพืน้ท่ี 4 ไร่ ต่อมาสํานักพัฒนาเกษตรท่ีสูง
ได้รับมอบหมายให้ร่วมกบัมลูนิธิโครงการหลวงเพ่ือ
ดําเนินการโครงการขยายผลงานโครงการหลวง
ตอ่ไป 
 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตัง้ 

พื น้ ท่ี ตําบลป่าแป๋  อยู่ห่างจากจังหวัด
เชียงใหม่ 67 กิโลเมตร ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของ
อําเภอแมแ่ตง หา่งจากตวัอําเภอ 32 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากจงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชัว่โมง 15 นาท่ี มีพืน้ท่ีท่ี
รับผิดชอบครอบคลมุ 13 หมูบ้่าน คือ  

หมู่ท่ี 1 บ้านป่ายางหนาด หมู่ท่ี 2 บ้านปางมะกล้วย หมู่ท่ี 3 
บ้านผาเด็ง หมู่ท่ี 4 บ้านป่าแป๋ หมู่ท่ี 5 บ้านแม่เลา หมู่ท่ี 6 บ้านปาง
ลนั หมูท่ี่ 7 บ้านแม่ไคร้ หมู่ท่ี 8 บ้านแม่แสะ หมู่ท่ี 9 บ้านแม่แมม หมู่
ท่ี 10 บ้านแม่นํา้แขม หมู่ท่ี 11 บ้านท่าผา หมู่ท่ี 12 บ้านก่ิวถ้วย-ปาง
มะโอ หมูท่ี่ 13 บ้านขนุห้วยพระเจ้า  

มีอาณาเขตตดิตอ่ ดงันี ้
ทิศเหนือ ตดิกบั ตําบลกึด้ช้าง อําเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่
ทิศใต้  ตดิกบั อําเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศตะวนัออก ตดิกบั ตําบลเมืองก๋ายและตําบลสบเปิง อําเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่
ทิศตะวนัตก ตดิกบั อําเภอปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
พืน้ท่ีตําบลป่าแป๋ อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตห้ิวยนํา้ดงั อทุยานแห่งชาติสเุทพ-ปยุ และเขตรักษาพนัธุ์สตัว์

ป่าแมเ่ลา-แมแ่สะมีพืน้ท่ี 323 ตารางกิโลเมตร (202,358 ไร่) ภมูิประเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขามีป่าไม้อดุมสมบรูณ์ พืน้ท่ี
โดยทั่วไปอยู่สูงจากระดับนํา้ทะเลปานกลางระหว่าง 800-1,500 เมตร  และเป็นบริเวณท่ีลาดต่ําลงมาถึงระดับ
คอ่นข้างงานราบเรียบ ร้อยละ 30 

 
ลักษณะดนิ 

 พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ ดินมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย (Sand loam) มีความ
อุดมค่อนข้างสูงโดยมีอินทรียวัตถุ 3.50% มีความ

เป็นกรดเป็นดา่ง (pH = 5.5) ทัง้หมดอยู่ในกลุ่มชุด
ดินท่ี 2 ประกอบด้วยพืน้ท่ีภูเขาและเทือกเขาท่ีมี
ความลาดชันมากกว่า 35% เป็นดินลึกและตืน้ 
ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกัน
ตามแตช่นิดของหินต้นกําเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือ
หินพืน้โผล่ ยงัปกคลุมด้วยป่าไม้ต่าง ๆ มกัมีการทํา
ไร่เล่ือนลอยท่ีขาดการอนุรักษ์ มีระดับการชะล้าง
พังทลายของดินสําหรับดินในพืน้ท่ีสูงอยู่ ในระดับ

น้อยมาก ร้อยละ 72.30 อยูใ่นระดบัน้อยร้อยละ 15.92 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ มีลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตร้อนเฉพาะฤดูกาล 
อณุหภมูิเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส ปริมาณนํา้ฝนเฉล่ีย 1,583 มิลลิเมตรตอ่ปี 
 

แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ 
  แหล่งน า้ธรรมชาตปิระกอบด้วย 

พืน้ท่ีตําบลป่าแป๋มีแหล่งนํา้ธรรมชาติ ประกอบด้วย ลําห้วย  
30 สาย ได้แก่ นํา้แม่แรม ห้วยแม่หลวง ห้วยพระเจ้าน้อย ห้วยป่าแป๋ ห้วยป๋ี 
ห้วยกองขาก และห้วยต้นขนนุ มีบงึและหนอง  8  แห่ง  นํา้พรุ้อน  1  แห่ง  
แหล่งนํา้ท่ีสร้างขึน้  ได้แก่  ฝายนํา้ล้นขนาดเล็กเพ่ือใช้

ในการเกษตร จํานวน  10  แห่ง  และบอ่นํา้ตืน้  จํานวน 
320  แหง่ 
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 ป่าไม้ 
 พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ อยู่ในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์
ป่าแม่เลา-แม่แสะ คิดเป็นพืน้ท่ี 19.66ตารางกิโลเมตร หรือ 1,037.50 ไร่ และ
พืน้ท่ีทัง้หมดอยู่ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง มีการจําแนกเขตการใช้
ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์ 
(โซน C) ร้อยละ 97 เป็นป่าดบิเขาและสภาพป่าอดุมสมบรูณ์ 
 
การจ าแนกใช้ประโยชน์ที่ดนิป่าไม้ พืน้ท่ี ร้อยละ 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตารางกิโลเมตร ไร่  
พืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ (โซน C) 30.41 19,006.26 83.03 
พืน้ท่ีป่าเศรษฐกิจ (โชน E) 6.22 3,885.26 16.97 
    

 
 การคมนาคม 
  ตําบลป่าแป๋ มีถนนสายแม่มาลยั-ปาย เป็นถนนสายหลกัของตําบล นอกจากนัน้ยงัมีถนนสายเช่ือม
ระหวา่งตําบลป่าแป๋กบัอําเภอสะเมิงท่ีหมูท่ี่ 2 และหมูท่ี่ 1 มีถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จํานวน 1 สาย 
สภาพถนนลาดยาง จํานวน 1 สาย ระยะทาง 42 กิโลเมตร และถนน
ในความรับผิดชอบของท้องถ่ิน จํานวน 29 สาย สภาพถนนคอนกรีต 
จํานวน 13 สาย ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง 
จํานวน 3 สาย ระยะทาง 3.2 กิโลเมตรและสภาพถนนลกูรัง จํานวน 
13 สาย ระยะทาง 32 กิโลเมตร 

 
 โครงสร้างพืน้ฐาน 
 1. การประปา ครัวเรือนท่ีใช้นํา้ประปา (ประปาภูเขา) 
จํานวน 1, 409 ครัวเรือน 
 2. นํา้ประปาบาดาล 1 หมูบ้่าน คือ บ้านปางมะกล้วย หมู่ท่ี 2 จํานวน 
206 ครัวเรือน ก่อสร้างโดย สํานกัทรัพยากรนํา้บาดาลเขต 1 ลําปาง 
 3. นํา้ชลประทาน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านป่ายางหนาด หมู่ท่ี 1 บ้านปาง
มะกล้วย หมู่ท่ี 2 และบ้านแม่เลา หมู่ท่ี 5 ก่อสร้างโดย โครงการชลประทาน
เชียงใหม ่
 3. การโทรคมนาคม ท่ีทําการไปรษณีย์ 1 แห่ง, โทรศพัท์สาธารณะ 28 
แหง่ , บริการอินเตอร์เน็ต 1 แหง่ 
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4. การไฟฟ้า ตําบลป่าแป๋ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลมุทัง้ 13 หมูบ้่าน นอกจากครัวเรือนท่ีตัง้แยกออกไปจากหมู่บ้าน
ยงัไมมี่ไฟฟ้าใช้ จํานวน 315 ครัวเรือน 

 
สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 ประชากร 

ตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวน 1,262 
ครัวเรือน มีประชากรทัง้สิน้ 4,168 คน แยกเป็นชาย 2,162 คนหญิง 
2,006 คน มี (ข้อมลูจาก จปฐ. ณ วนัท่ี 22 มีนาคม  2553) 
 
 

ช่ือหมู่บ้าน หมู่ท่ี เผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 

   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

บ้านป่ายางหนาด 1 คนเมือง,กะเหร่ียง 133  212 179 391 
บ้านปางมะกล้วย 2 คนเมือง,กะเหร่ียง 206  285 259 544 
บ้านผาเดง็ 3 คนเมือง 94  108 111 219 
บ้านป่าแป๋, ผาฮิน้ 4 คนเมือง 140  165 188 353 
บ้านแมเ่ลา, ปางหลวง 5 คนเมือง,กะเหร่ียง 128  197 169 366 
บ้านปางลนั 6 คนเมือง,กะเหร่ียง 49  76 66 142 
บ้านแมไ่คร้ 7 คนเมือง,กะเหร่ียง 68  139 106 245 
บ้านแมแ่สะ 8 คนเมือง,กะเหร่ียง 73  184 196 380 
บ้านแมแ่มม 9 คนเมือง,กะเหร่ียง 60  136 106 242 
บ้านแมนํ่า้แขม 10 คนเมือง 35  62 52 114 
บ้านทา่ผา 11 คนเมือง,กะเหร่ียง,ลีซอ 88  170 158 328 

บ้านก่ิวถ้อย-ปางมะโอ 12 คนเมือง,กะเหร่ียง 97  207 175 382 
บ้านขนุห้วยพระเจ้า, 13 คนเมือง,กะเหร่ียง,ลีซอ 97  221 241 462 

ทุง่จ๊อ        
รวม 1,262  2,162 2,006 4,168 

หมายเหตุ หมูบ้่านท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูดําเนินการมี 5 หมูบ้่าน 
1. บ้านป่ายางหนาด  2. บ้านปางมะกล้วย  3. บ้านผาเดง็ 
4. บ้านป่าแป๋, ผาฮิน้  5. บ้านแมเ่ลา, ปางหลวง 
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 ผู้น าชุมชน 
  มีผู้ นําชมุชนประกอบด้วย 
  นายอินทร  มิตรเฉลียว  กํานนัตําบลป่าแป๋ 
  นายสวุิทย์  ใจเย็น  นายก อบต.ป่าแป๋ 
  นายรัตน์  วิไล   สารวตัรกํานนัตําบลป่าแป๋ 
  นายสรรเสริญ  พทุธสิงห์  ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1 (ป่ายางหนาด) 
  นายทวีทรัพย์  ทํากิน  ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 3 (ผาเดง็) 
  นายเดช  ดมุขาว   ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 4 (ป่าแป๋) 
  นายบญุทรัพย์  เชือ้อินทร์  ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 5 (แมเ่ลา) 
  นายมงคล  อดุธิมา  ส.อบต.หมูท่ี่ 2 (ปางมะกล้วย) 
  ผู้ นําด้านการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่ ด้านสิ่งประดิษฐ์ไม้ไผ่  หมู่ท่ี 4 คือ นายปวน 
ทองคํา นายอินทนั  ศรีแปง นายคํานึง  โพธ์ิคํา และหมู่ท่ี 8 คือนายภา  อาชาหาญ ด้านสมนุไพรพืน้บ้านหมู่ท่ี 4 นาง
ออน  วงศ์ชยัชา หมู่ท่ี 5 นายประเสริฐ  ท่าระเบียบ  ด้านการทอผ้าหมู่ท่ี 8 นางจนันา  สร้างกุศลในพสุธา และด้าน
การเกษตรผสมผสาน คือ นายทวี  จอกดี นางศรีนวล  ยอดสร้าย และนายเปอะสเุก  มสุลุอ 
 การศึกษา 
  ประชาชนส่วนใหญ่จบระดบัประถมศึกษา ร้อย
ละ 60 จบระดบัมัธยมศึกษา ร้อยละ 20  จบระดบัอนุปริญญา 
ปริญญาตรี  และปริญญาโท ร้อยละ  3 และไม่จบระดับ
ประถมศกึษา ร้อยละ 17 

1. โรงเรียนประถมศกึษา   3 แหง่ 
2. โรงเรียนมธัยมศกึษา (ขยายโอกาส 3 แหง่ 
3. ท่ีอา่นหนงัสือพิมพ์ประจําหมูบ้่าน 13 แหง่ 

 
 การสาธารณสุข 

1. สถานีอนามยัประจําตําบล  1 แหง่ 
2. ร้านขายยาแผนปัจจบุนั  1 แหง่ 
3. อตัราการมีและใช้ส้วมราดนํา้ร้อยละ 95 
 

 สถานีตํารวจภธูรป่าแป๋ 1 แหง่ ตัง้อยู ่ณ บ้านป่าแป๋ หมูท่ี่ 4 
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 การประกอบอาชีพ 

ประชากรของตําบลป่าแป๋ ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทําสวนเม่ียง
(ชา) โดยมีพืน้ท่ีปลูกประมาณ 10,000 ไร่ รองลงมาคือ
การทําสวนผสมผสาน โดยปลูกลูกระมาศ (มะแขว่น) 
ลิน้จ่ี มะมว่ง และกาแฟอราบิก้า มีพืน้ท่ีประมาณ 2,000 
ไร่ การทํานาประมาณ 1,500 ไร่ และการเลีย้งสตัว์ โค, 

กระบือ, ไก่ 
อาชีพเสริมคือรับจ้าง หาของป่า และมีการ

รวมกลุ่มเ พ่ือผลิตสินค้าต่าง ๆ ซึ่งวัตถุดิบท่ีใช้เป็น
วตัถุดิบท่ีหาได้ในท้องถ่ิน เช่น การทําไม้กวาดจากดอก
เลา, การทอผ้าชาวเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายได้ 
  ประชาชนมีรายได้บุคคลเฉล่ีย 1,200 บาท/คน/เดือน หรือ 14,400 บาท/คน/ปี ส าหรับรายได้เฉล่ีย
รายครัวเรือน ประมาณ 2,400 บาท/ครัวเรือน/เดือน หรือ 28,800 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งมีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 
3-4 คน/ครัวเรือน 
 
 การถือครองที่ดนิ 

ประชาชนในพืน้ท่ีตําบลป่าแป๋ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิในการถือครองพืน้ท่ี  เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีอยู่ใน
เขตอทุยานแหง่ชาตแิละเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า มีเพียงร้อยละ 30 ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิในพืน้ท่ีอยูอ่าศยั คือ  สค.1 
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 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
 สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดนิสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีป่าดบิเขา มีพืน้ท่ี 32.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,362 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 88.95 รองลงมาคือไร่หมนุเวียน-ไร่หมนุเวียนผสม 
1.66 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,037 ไร่ คิดเป็นร้อยละ4.53 และ
ใช้ประโยชน์จากท่ีดินป่าดิบแล้ง-ไร่หมุนเวียน ไร่หมุนเวียน-
สวนสน หมู่บ้าน ไร่หมุนเวียน และสวนสน คิดเป็นร้อยละ 
2.91, 1.58, 1.40, 0.41 และ 0.23 ตามลําดบั 
 
 
 

แหล่งเงนิทุน 
ประชาชนต าบลป่าแป๋อาศยัแหลง่เงินทนุจาก

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและองค์การ
บริหารสว่นต าบลป่าแป๋ 
 

 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
เกษตรกรมีการรวมกลุม่ตา่ง ๆ ได้แก่  กลุ่มแปรรูปใบชา (หมู่ 2 และ หมู่ 4)  กลุ่มผู้ผลิตไม้กวาด (หมู่ 2, 3 

และ 5)  และกลุม่ออมทรัพย์   (กลุม่สจัจกรณ์) (หมูท่ี่ 2) 
 

 ผลผลิตทางการเกษตร 
 ผลผลิตของเกษตรกรได้แก่  
 1. เม่ียง 

  2. ลกูระมาศ (มะแขวน่) 
  3. ลิน้จ่ี 
  4. กาแฟอราบก้ิา 
  5. การเลีย้งสตัว์ 
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 แหล่งท่องเที่ยว 
  ตําบลป่าแป๋มีแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตไิด้แก่ 

 1. น า้พรุ้อนโป่งเดือด 
  2. น า้ตกปางลนั 

 3. ทวัร์ป่าบ้านแมแ่สะ 
 4. ชมหมูบ้่านชาวเขา (กะเหร่ียง, ลีซอ) 
 5. จดุชมวิวมอ่นองัเกต ุ
 6. อทุยานแหง่ชาติห้วยน า้ดงั 

 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนต าบลป่าแป๋ 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของชุมชนต าบลป่าแป๋ 
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  ประชาชนในพืน้ท่ีต าบลป่าแป๋ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นลกั  มีรายได้ไม่
แน่นอนจากการผลิตเม่ียง  ซึ่งเป็นพืชหลกั ส่วนพืชอ่ืน ๆ ได้แก่  มะแขว่น ลิน้จ่ี กาแฟอราบิก้า และมะม่วง  ยงัไม่มี
ตลาดรองรับชดัเจน  และผลผลิตยงัไม่มีคณุภาพสม ่าเสมอ  เน่ืองจากขาดความรู้ในการบ ารุงรักษาและ การแปรรูป
รวมทัง้การท าการเกษตรก็ไม่สามารถท าได้ตลอดทัง้ปีเน่ืองจากไม่มีพืน้ท่ีเหมาะสมและสภาพพืน้ท่ีขาดแคลนน า้
ในชว่งฤดแูล้ง 
   ความต้องการ  ประชาชนต้องการให้โครงการหลวงเข้าไปส่งเสริมการเกษตรและการตลาด
โดยการให้ความรู้และสนบัสนนุการปลกูพืชใหม่ท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี เช่น กาแฟอราบิก้า  ซึ่งเกษตรกรมีการปลกูอยู่
เดมิบางแล้ว  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดัง้เดมิให้มีตลาดรองรับ เชน่ เม่ียงและมะแขวน่ 
 
  ด้านสังคม 
   ปัญหา  ประชาชนในพืน้ท่ีต าบลป่าแป๋ยงัมีหนีส้ินทัง้ในระบบและนอกระบบ  ซึ่งเกิดจากการ
มีรายได้ไมแ่นน่อน  รวมถึงมีภาวะคา่ใช้จา่ยเป็นคา่เล่าเรียนบตุรและเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่อนรถจกัรยานยนต์รถยนต์ 
และเคร่ืองอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ในบ้าน  มีปัญหาด้านสขุภาพ เช่น โรคปวดข้อและกระดกูจากการท าเม่ียง และ
โรคอ่ืน ๆ ทั่วไป  ยงัมีส้วมใช้ไม่ครบทุกครัวเรือนและยงัมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเน่ืองจากเป็นเขตติดต่อกับ
ชมุชนอ่ืน ๆ ได้ง่าย 
   ความต้องการ  ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยยึดแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  และให้วางรากฐานการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เยาวชนเพ่ือให้มีอาชีพรองรับในอนาคต รวมทัง้
ต้องการให้จดัหนว่ยแพทย์เคล่ือนท่ีเพ่ือให้บริการแก่ชมุชนท่ีอยูห่า่งไกลและสง่เสริมกิจกรรมกีฬาแก่เยาวชน 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพืน้ฐาน 
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   ปัญหา  พืน้ท่ีต าบลป่าแป๋มีปัญหาเร่ืองขาดแคลนน า้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคและท า
การเกษตรในชว่งฤดแูล้ง  เน่ืองจากขาดการพฒันาแหลง่น า้รวมถึงการซอ่มแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างท่ีมีอยู่ เช่น ฝาย
และบ่อน า้ และเม่ือปี 2553 โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ท าการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน า้ใน 3 หมู่บ้าน ท าให้
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน า้ได้บ้าง และมีปัญหาเร่ืองความชดัเจนของพืน้ท่ีอยู่อาศยัและท่ีท ากินเน่ืองจากทบัซ้อน
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่ามีการชะล้างพงัทลายในพืน้ท่ีลาดชนั  มีการตดัไม้ท าลายป่า  มี
ปัญหาเร่ืองขยะและมลภาวะทางอากาศจากโรงงานผลิตชาและถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้ านยงัมีสภาพไม่มีไม่สะดวก
ตอ่การเดนิทางและท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหายจากการขนสง่ 
   ความต้องการ  ชมุชนต้องการให้รัฐสนบัสนนุการพฒันาแหล่งน า้รวมถึงการจดัระบบ  การ
จดัการน า้ให้มีประสิทธิภาพ  การส ารวจและวางแผน  รวมถึงการแบง่เขตท่ีดินของประชาชนให้ชดัเจน  การปลกุหญ้า
แฝกในพืน้ท่ีลาดชนั  ต้องการให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าไปให้ความรู้และติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเร่ืองขยะ
และมลภาวะ  และต้องการให้สร้างหรือปรับปรุงถนนเช่ือมระหวา่งหมูบ้่านให้สามารถใช้เดนิทางได้สะดวกตลอดปี 
 
  ศักยภาพของการพัฒนา 
   พืน้ท่ีต าบลป่าแป๋เป็นพืน้ท่ีท่ีมีสภาพป่าไม้อดุมสมบูรณ์เน่ืองจากมีหน่วยงานด้านการป่าไม้
หลายหนว่ยงานอยูใ่กล้ในการควบคมุดแูล  ประกอบกบัชมุชนมีความเข้มแข็ง  มีความสามคัคี  และมีความตัง้ใจท่ีจะ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการท่ีจะปรับปรุงและพฒันาอาชีพด้านการเกษตรโดยอาศยัความรู้จากโครงการหลวง
รวมทัง้มีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ท่ีให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนผลักดนัให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง
ยัง่ยืน  นอจากนีต้ าบลป่าแป๋เป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ใกล้ศนูย์พฒันาโครงการหลวงแม่หลอดและม่อนเงาะ จึงมีความสะดวกท่ี
จะเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากโครงการหลวงให้สามารถน าไปปรับใช้กับสภาพเศรษฐกิจสังคมของ
ชมุชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท าการเกษตรในระบบวนเกษตรซึง่เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีอยา่งยิ่ง 
 
 
 จุดเน้นการพัฒนา 
 1. การสง่เสริมการเพาะปลกูโดยเน้นรูปแบบวนเกษตร (พืชท่ีอยูร่่วมกบัป่า เชน่ กาแฟอราบก้ิา ไม้ผลกึ่งหนาว 
 2. การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์พืน้บ้าน ได้แก่ ผ้าทอกะเหร่ียง ไม้กวาด เม่ียงใบชาและมะ
     แขวน่ 
 3. Food bank  และสง่เสริมการเพาะเลีย้งไม้ประดบั และกล้วยไม้ท้องถ่ินเพ่ือจ าหนา่ยแก่นกัทอ่งเท่ียว 
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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 างานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นท่ีผาแตก
และป่าแป๋  อ าเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่  ดงัต่อไปน้ี 

1.  โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตกและป่าแป๋  อ าเภอแม่แตง 
(1) นายอ าเภอแม่แตง      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) ผูแ้ทนศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน ้าจืดเชียงใหม่  คณะท างาน 
(7) ผูแ้ทนศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยท่ี 13    คณะท างาน 
(8) ผูแ้ทนส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่   คณะท างาน 
(9) เกษตรอ าเภอแม่แตง     คณะท างาน 
(10) ปศุสัตวอ์  าเภอแม่แตง     คณะท างาน 
(11) พฒันาการอ าเภอแม่แตง     คณะท างาน 
(12) สาธารณสุขอ าเภอแม่แตง     คณะท างาน 
(13) หวัหนา้หน่วยพิทกัษอุ์ทยานดอยสุเทพ-ปุย ท่ี 5   คณะท างาน 
 (น ้าตกหมอกฟ้า)    
(14) หวัหนา้หน่วยอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้าแม่ฮาว  คณะท างาน 
(15) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสบเปิง   คณะท างาน 
(16) ก านนัต าบลสบเปิง      คณะท างาน 
(17) ก านนัต าบลป่าแป๋      คณะท างาน 
(18) ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 ต าบลสบเปิง    คณะท างาน 
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(19) ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 – 13 ต าบลป่าแป๋    คณะท างาน 
(20) หวัหนา้สถานีวจิยัโครงการหลวงแม่หลอด   คณะท างาน 
(21) เจา้หนา้ท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) คณะท างานและ 
         เลขานุการ 

    
โดยใหค้ณะท างานมีอ านาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1) จดัท าแผนบูรณาการโครงการและแผนปฏิบติังานประจ าปีของโครงการขยายผลโครงการหลวง
แต่ละพื้นท่ี 

2) สนบัสนุนและติดตามการปฏิบติังานตามแผนงานและแผนปฏิบติังานประจ าปีท่ีไดก้  าหนดไว ้
3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบติังาน  ปัญหา  และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว

ทางการแกไ้ขใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่  โดยผา่นสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 
4) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง  ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 
  

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
    สั่ง ณ วนัท่ี  14  กนัยายน  พ.ศ.  2550   
 
      ลงช่ือ     

   วชิยั  ศรีขวญั 
       (นายวชิยั  ศรีขวญั) 
            ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ผู้ปฏบัิตงิาน 
 นายวิชยั ปัตถมสิงหไชย         ผู้อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ 
 นายวินยั สขุส าราญ         ผู้จดัการโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ 
 นายคมน์นทตั ณาศสิพฒุิพงษ์         เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ 
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แผนท่ีแสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 


