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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ ปิ งตอนบนบ้ านห้ วยเป้า
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประวัตคิ วามเป็ นมา
บ้ านห้ วยเป้าได้ จดั ตังหมู
้ ่บ้านขึ ้นโดยพ่อค้ าวัว ซึ่งเป็ นชาวไทยใหญ่เมืองหางเมืองปั่ น ประเทศพม่า ได้ ทาการ
ค้ าขายระหว่างพม่ากับสยามประเทศ เดิม เข้ ามาทาการค้ าขายและได้ ม านอนพักในพืน้ ที่ซึ่งเป็ นพืน้ ที่หมู่บ้านใน
ปั จจุบนั ซึง่ ในสมัยนันยั
้ งคงเป็ นป่ าหนาทึบ พ่อค้ ากลุม่ นี ้แวะพักบ่อยครัง้ และเห็นว่าภู มิประเทศดี น ้าท่าก็อดุ มสมบูรณ์
จึงชวนกันมาทาไร่ ปลูกข้ าวเพื่อเก็บไว้ เป็ น
เสบี ย งตอนไปท าการค้ าขายระหว่ า ง
เมืองไทยกับพม่า
พอผ่านไปไม่นานจึงได้ ชักชวนพวกพ่อค้ า
ด้ วยกันเข้ ามาตังรกราก
้
สร้ างที่อยู่อาศัยขึ ้น
ประมาณ พ.ศ. 2430 ในตอนแรกมี 4
ตระกูล มี ต ระกูลเสาร์ คา ยอดเมื อง จอง
จาย และศรี วิจยั ต่อมาก็ได้ ชกั ชวนญาติพี่
น้ องของแต่ละคนเข้ ามาอยู่อาศัยและทาไร่
จนหมู่บ้านมีจานวนคนมากขึ ้น ได้ ร่วมกัน
เลือกหัวหน้ าหมูบ่ ้ านขึ ้นเพื่อดูแลและปกครองคนในหมู่บ้าน และตังชื
้ ่อหมู่บ้านตามชื่อของลาห้ วย คือ บ้ านห้ วยเป้า มี
การจัดตังวั
้ ด สร้ างศาลา กุฏิ ขึ ้น ซึ่งถูกปล่อยรกร้ างบางช่วงและบางช่วงได้ มีการบูรณะขึ ้นมาใหม่ตอ่ มาจึงได้ สร้ างวัด
ขึ ้นมาใหม่อีกหนึง่ แห่งซึง่ เป็ นวัดที่ยงั คงอยูถ่ ึงปั จจุบนั
เมื่อปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิโครงการหลวงได้ สนับสนุนให้ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ดาเนินการ
ฟื น้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกหญ้ าแฝกร่วมกับชุมชนในท้ องถิ่นตามโครงการปลูกหญ้ าแฝกเพื่อเฉลิม
พระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวเนื่ องในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และได้ มอบหมายให้
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สูงดาเนินงานพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการปลูกแฝกเพื่อสนับสนุนให้ ราษฎรมีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าปิ งตอนบนครอบคลุมหมูบ่ ้ านในอาเภอเชียงดาว ต่อมาสถาบันวิจยั และพัฒนาพื น้ ที่สงู ได้
หารื อร่วมกับชุมชนและโครงการจัดการลุ่มน ้าแม่ปิงตอนบน ซึ่งเป็ นองค์กรเอกชนที่รับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
ปลูกหญ้ าแฝกร่ วมกับ ปตท. โดยได้ คัดเลื อกหมู่บ้ านห้ ว ยเป้ าซึ่ง เป็ นหมู่บ้า นที่ อ ยู่ใ นเขตพื น้ ที่ รั บน า้ เหมื อ งฝาย
เกษตรกร มีความยากจน และผลผลิตทางการเกษตรต่า โดยได้ ตกลงที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมถึงชุมชนในท้ องถิ่นในการดาเนินงานการพัฒนาโดยนาองค์ความรู้ จากโครงการหลวงไป
ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมในพื ้นที่ดงั กล่าว

2

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตงั ้
พื ้นที่หมูบ่ ้ านห้ วยเป้า ตังอยู
้ ห่ มูท่ ี่ 1 ตาบลทุง่ ข้ าวพวง ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาวหมู่บ้านห้ วยเป้ามีพื ้นที่
ทังสิ
้ ้น 16.95 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ น 10,595 ไร่ จงั หวัดเชียงใหม่
อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 100 กิโลเมตรตามเส้ นทางหลวงที่
107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) และทางหลวงที่ 1178 (แยกเชียงดาวแกน้ อย) มีเขตติดต่อดังนี ้
ทิศเหนือ
มีเขตติดต่อกับบ้ านห้ วยไส้ หมู่ที่ 7 ตาบล
เมืองนะ อาเภอเชียงดาว
ทิศใต้
มี เ ขตติด ต่อกับบ้ า นทุ่ง ข้ าวพวง หมู่ที่ 4
ตาบลทุง่ ข้ าวพวง อาเภอเชียงดาว
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับพื น้ ที่ตาบลปิ งโค้ ง อาเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับบ้ านแม่กอน ตาบลทุ่งข้ าว
พวง อาเภอเชียงดาว
ลักษณะภูมิประเทศ
พื ้นที่หมู่บ้านห้ วยเป้าส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ดอนและพื ้นที่
สูง บริ เวณที่ตงหมู
ั ้ ่บ้านเป็ นที่ราบเชิงเขา มีท่งุ นาและพื ้นที่ปลูกผลไม้ และพืชไร่ ล้อมรอบ โดยมีระดับความสูง จากน ้า
ทะเลปานกลางตังแต่
้ 460 – 980 เมตร โดยส่วนที่มีระดับสูงที่สดุ อยู่ทางทิศตะวันออกของพื ้นที่และลาดลงไปยังทิศ
ตะวันตก ซึ่งเป็ นที่ราบลุ่ม ลาน ้าปิ ง ห้ วยซุ้ม ห้ วยเป้า และห้ วยตะเคียน พื ้นที่ส่วนใหญ่มีระดับความสูงที่ 500 – 600
เมตร คิดเป็ น ร้ อยละ 49.75 ระดับความสูงที่ 600 – 700 คิดเป็ นร้ อยละ 23.94 และที่ระดับ 700 – 980 เมตร คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.31 ประชากรส่วนใหญ่ตงบ้
ั ้ านเรื อนอยูบ่ ริเวณที่ราบเชิงเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 500 – 600 เมตร
ลักษณะดิน
จา ก ข้ อมู ล แ ผน ที่ ดิ น ข อ ง ภ า ค วิ ชา ภู มิ ศา ส ต ร์ ค ณ ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า มีกลุม่ ดิน 5 กลุ่มชุดดิน ได้ แก่
กลุ่มชุดดินที่ 5, 29, 48, 59 และ 62 ซึ่งเป็ นดินเหนียว ดินร่ วนปนทราย
ดินผสม และดินบริเวณพื ้นที่สงู (Slop complex)
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ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของหมู่บ้านห้ วยเป้ามีความคล้ ายคลึงกับภูมิอากาศของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงห้ วยลึก อาเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ใกล้ เคียง ห่างจากบ้ านห้ วยเป้า ประมาณ 11 กม. และมีลกั ษณะพื ้นที่คล้ ายกัน
คือ เป็ นลักษณะภูมิอากาศแบบร้ อนชื ้นทัว่ ไป มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31.9 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุด 17.4 องศาเซลเซียส ความชื ้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้ อยละ 89.7
แหล่ งนา้ ที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ ปิ งตอนบนบ้ านห้ วยเป้า
แหล่ งนา้ ธรรมชาติ
ห มู่ บ้ า น ห้ ว ย เ ป้ า มี ล า น า้
ธรรมชาติ 3 แห่ง ประกอบด้ ว ย ห้ ว ย
เป้า ห้ วยตะเคียน ห้ วยน ้าซุ้ม และไหล
ล ง สู่ ต้ น น า้ ล า น า้ ปิ ง บ ริ เ ว ณ ทิ ศ
ตะวันตกของหมู่บ้าน ห้ วยน ้าซุ้มเป็ น
ห้ วยที่มีปริ มาณน ้าอุดมสมบูรณ์ไหลตลอดทังปี
้ มีการนาน ้าจาก
ห้ วยน ้าซุ้มไปใช้ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริ โภคในระบบประปา
แต่มี ปั ญ หาความเป็ นด่า งของน า้ มี ก ารตกตะกอนของหิ น ปูน
ค่อนข้ างสูงมีฝายเพื่อชะลอน ้าและกักเก็บน ้า 2 ฝาย ได้ แก่ ฝาย
น า้ ซุ้ ม และ 1 และ 2 ซึ่ ง ฝายน า้ ซุ้ ม 1 เป็ นฝายไม้ ช ลประทาน
ราษฎร์ และฝายที่ 2 เป็ นฝายคอนกรี ต
ชั น้ คุ ณ ภาพลุ่ ม น า้ พื น้ ที่ โ ครงการขยายผล
โครงการหลวงลุ่มน ้าปิ งตอนบนบ้ านห้ วยเป้าส่วนใหญ่อยู่ในพื ้นที่
ชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าชัน้ 1A คิดเป็ นร้ อยละ 36.04 รองลงมาเป็ นพื ้นที่ชนคุ
ั ้ ณภาพลุ่มน ้าชัน้ 2 และชันคุ
้ ณภาพลุ่มน ้าชัน้ 3
คิดเป็ นร้ อยละ 29.20 และ 23.01 ของพื ้นที่
ป่ าไม้
พื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน ้าปิ งตอนบนบ้ านห้ วยเป้า อยู่ในเขตพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ าเชียงดาว อยู่ในเขตพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) 12.85 กิโลเมตร หรื อ
8,028.25 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 75.86 พื ้นที่ป่าไม้ ในโครงการบ้ านห้ วยเป้า
ในเขตบ้ านห้ วยเป้าปั จจุบนั มีจานวน 7,928 ไร่ โดยแบ่งเป็ นป่ ารอการ
ฟื น้ ฟู 7,520 ไร่ หรื อ ร้ อยละ 70.98 ป่ าสมบูรณ์ 442 ไร่ หรื อ ร้ อยละ
4.17 และป่ าละเมาะ 4 ไร่ หรื อ ร้ อยละ 0.03
ของพื น้ ที่ทัง้ หมด
ตามลาดับ
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การคมนาคม
ปั จ จุบันมี ถนนลาดยางถึง หมู่บ้าน โดยใช้ เส้ นทางหลวงหมายเลข 107 (ถนนเชี ยงใหม่ -ฝาง) ถึง
กิโลเมตรที่ 80 จึงแยกซ้ ายเข้ าเส้ นทางหลวงหมายเลข 1178
(เมืองงาย-เวียงแหง) และหมู่บ้านตังอยู
้ ่บริ เวณกิโลเมตรที่
20 – 22 รวมระยะจากตัวเมืองเชียงใหม่ 100 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง30 นาที ถึง 2 ชัว่ โมง

โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ถนนเป็ นถนนลาดยางเข้ าถึ ง หมู่ บ้ า น ยกเว้ น เส้ นทาง
ลาเลี ยงผลผลิ ตจากไร่ นาเป็ นทางล าลอง (เป็ นถนนดิน ) ไฟฟ้ า มี ใช้ ทุก
ครั ว เรื อ น น า้ เพื่ อการอุปโภคและบริ โภค ส่วนใหญ่ เกษตรกรสามารถใช้
น ้าประปาหมู่บ้านได้ ตลอดปี โดยใช้ น ้าจากน ้าผิวดิน แต่พบว่าคุณภาพนา้
อุปโภคบริ โภคดังกล่าวมีหินปูนสูงมาก และมีโทรศัพท์สาธารณะ 2 เครื่ อง
และมีโทรศัพท์เคลื่อนที่สว่ นบุคคลประมาณ 300 เครื่ อง

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ผู้นาชุมชน
นายวรศักดิ์
นายโสภณ
นายปรัง
นายสุทศั น์

อนันต๊ ะ
ท้ าวแก้ ว
อัตราช
เจริญธรรม

ผู้ใหญ่บ้าน
ครูใหญ่โรงเรี ยนบ้ านห้ วยเป้า
อดีตผู้ใหญ่บ้าน
มัคทายก
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การศึกษา
ประชากรบ้ านห้ วยเป้ามีการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ชนประถมปี
ั้
ที่ 6 สูงสุดระดับปริ ญญาตรี ต่าสุดคือไม่
รู้หนังสือ มีโรงเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา 1 โรงเรี ยน ได้ แก่โรงเรี ยนบ้ านห้ วยเป้าซึ่งมีการเรี ยนการสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลถึง
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
202 คน เป็ นชาย 105 คน หญิง 97 คน แยกตามชนเผ่า คนไทย 91
คน ไทยใหญ่ 107 คน อื่น ๆ (พม่า) 4 คน
การสาธารณสุข
ประชากรหมู่บ้านห้ วยเป้าใช้ บริ การสถานีอนามัยตาบลทุ่งข้ าวพวง ซึ่งห่างจากหมู่บ้านไม่เกิน 10
กิโลเมตร และโรงพยาบาลเชียงดาว
การประกอบอาชีพ
อาชี พ หลั ก ของประชากรส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพการเกษตร จานวน 196 ครัวเรื อน คิดเป็ น
ร้ อยละ 70 ส่ว นอาชี พ รอง ได้ แ ก่ การประกอบอาชี พ

รับจ้ าง จานวน 56 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 20 และการ
ประกอบอาชีพค้ าขาย จานวน 20 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อย
ละ 10
สภาพการเกษตรของหมู่ บ้ า นห้ วยเป้ า ซึ่ ง มี
สภาพพื ้นที่การเกษตรเป็ นพื ้นที่นา พื ้นที่ดอน และพื ้นที่
สูงดังนันเกษตรกรจึ
้
งมีการประกอบอาชีพเกษตรที่สาคัญได้ แก่ ข้ าวนาดา กระเทียม ข้ าวโพดหวาน มะเขือม่วง ถัว่
แขกพืชผัก ถัว่ ลิสง มะม่วง ลาไย สัก ยางพารา ส้ ม และข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ตลอดจน การเลี ้ยงสัตว์เพื่อบริ โภคที่
เหลือขาย ได้ แก่ ไก่ หมู วัว ปลา
นอกจากนี พ้ บว่าเกษตรกรบางส่วนของบ้ านห้ วยเป้าโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีที่ นามี การปลูกพื ชผักแบบมี
สัญญากับบริ ษัทเอกชน ซึ่งมีผ้ แู ทนของบริ ษัทในหมู่บ้านทาหน้ าที่จ่ายเมล็ดพันธุ์และปั จจัยการผลิตต่าง ๆ พืชที่ปลูก
โดยมีสญ
ั ญาดังกล่าว ได้ แก่ มะเขือม่วงก้ านดา ข้ าวโพดหวาน ถัว่ แขก และแตงกวา ปั ญหาที่พบได้ แก่การใช้ สารเคมี
ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในปริมาณมากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร
รายได้
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ประชากรหมู่บ้านห้ วยเป้ามีรายได้ เฉลี่ย 20,923.23 บาทต่อปี ต่อคน (ข้ อมูลจาก จปฐ พ.ศ. 2550)
(รอปรับข้ อมูลจากโครงการสารวจประชากร/ภูมิสงั คมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกครัง้ หนึง่ )
การถือครองที่ดนิ
เกษตรกรบ้ านห้ วยเป้ามีเอกสารสิทธิ์เฉพาะส่วนที่อยูอ่ าศัยและที่นา ส่วนใหญ่มีโฉนดที่ดิน ส่วนพื ้นที่
สวนและพื ้นที่ไร่เกษตรกรบางรายมีใบ สค 1 สาหรับพื ้นที่ดอนส่วนใหญ่จะไม่มีเอกสารสิทธิ์
การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
จากการสารวจการใช้ ที่ดินปั จจุบนั ของพื ้นที่โครงการโดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2549 พบว่ามีพื ้นที่ทงสิ
ั ้ ้น
10,595 ไร่ สามารถจาแนกออกเป็ น 5 ประเภทได้ แก่ พื ้นที่นา 259 ไร่ ร้ อยละ 2.44 พื ้นที่ไร่ 1,399 ไร่ ร้ อยละ13.2 พื ้นที่
สวนผลไม้ 751 ไร่ ร้ อยละ 7.09 พื ้นที่ป่าไม้ 7,966 ไร่ ร้ อยละ 75.18
พื ้นที่อยู่อาศัย 197 ไร่ ร้ อยละ 1.86 และอ่างเก็บน ้า 23 ไร่ ร้ อยละ
0.22ดังตาราง

ประเภท
1. พื้นที่นา
2. พื้นที่ไร่

3. พื้นที่สวนไม้ผล

ประเภท
4. พื้นที่ป่า

5. อื่น ๆ

การใช้ ที่ดนิ
นาข้าว
ไร่ ร้าง
พืชไร่ ผสม
ไร่ หมุนเวียน
รวม
ส้ม
ลาไย
รวม
การใช้ ที่ดนิ
ป่ าสมบูรณ์
ป่ ารอการฟื้ นฟู
ไม้ละเมาะ
รวม
ที่อยูอ่ าศัย

เนือ้ ที่ (ไร่ )
259
583
730
86
1,399
225
526
751
เนือ้ ที่ (ไร่ )
442
7,520
4
7,966
197

ร้ อยละ
2.44
5.50
6.89
0.81
13.20
2.12
4.97
7.09
ร้ อยละ
4.17
70.98
0.03
75.18
1.86
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อ่างเก็บน้ า
รวม

23
10,595

0.22
100

แหล่ งเงินทุน
ประชากรหมู่บ้านห้ วยเป้าอาศัยแหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส. จานวน 84 ครัวเรื อน สหกรณ์ 30 ครัวเรื อน
เอกชน 50 ครัวเรื อน และที่เหลือใช้ เงินทุนของตนเอง
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
เกษตรกรบ้ านห้ วยเป้ายังไม่มีก ารจัดตังกลุ
้ ่มด้ านอาชีพต่าง ๆ มีการรวมกลุ่มเฉพาะกลุ่มสวัสดิการทาง
สังคม เช่น กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ ผู้สงู อายุ และกลุม่ ฌาปนกิจเท่านัน้
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญได้ แก่ ข้ าวนาดา กระเทียม ข้ าวโพดหวาน มะเขือม่วง ถั่วแขก พืชผัก
ถัว่ ลิสง มะม่วง ลาไย สัก ยางพารา ส้ ม ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ มะเขือม่วงก้ านดา และแตงกวา ตลอดจนการเลี ้ยง
สัตว์เพื่อบริโภคที่เหลือขาย ได้ แก่ ไก่ หมู วัว ปลา
แหล่ งท่ องเที่ยว
พื ้นที่บ้านห้ วยเป้าเป็ นพื ้นที่เล็ก ๆ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ
นิยมล่องแพชมธรรมชาติผา่ นหมูบ่ ้ านห้ วยเป้าบริเวณสองฝั่ งลาน ้าซุ้มและลาน ้าแม่ปิง

ปั ญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้ านห้ วยเป้า
ปั ญหา ความต้ องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านห้ วยเป้า แบ่ งเป็ น 3 ด้ านดังนี ้
ด้ านเศรษฐกิจ
ปั ญหา เกษตรกรบ้ านห้ วยเป้ามีความยากจน ผลผลิตต่า สาหรับการปลูกพืชผักที่มีสญ
ั ญากับธุรกิจ
เอกชนมีต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากการทาการเกษตรโดยขาดความรู้ ที่ถกู ต้ องเหมาะสม ทาให้ มีการใช้ สารเคมี มาก
ซึ่งทาให้ รายได้ ของเกษตรกรลดลงและมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรอย่างมาก อีกทังผลผลิ
้
ตการเกษตรไม่มีคุ ณภาพ
ตามมาตรฐาน และเกษตรกรไม่มีการรวมกลุม่ เพื่อทาการเกษตรทาให้ ขาดอานาจในการต่อรอง
ความต้ องการ เกษตรกรต้ องการให้ รัฐส่งเสริ มการปลูกพืชทางเลือกใหม่ที่มีตลาดและราคาดี โดย
ใช้ สารเคมีน้อยและต้ นทุนต่า การปลูกไม้ ยืนต้ น การจัดอบรมให้ ความรู้ ในเรื่ องการเกษตรเช่น การทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรี ย์ เนื่องจากในพื ้นที่มีเศษวัสดุ เช่น ต้ นข้ าวโพด เปลือกกระเทียมเป็ นจานวนมาก และต้ องการให้ จดั ศึกษาดูงาน
ทางด้ านการเกษตรแก่เกษตรกร รวมทังการส่
้
งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรในด้ านต่าง ๆ
ด้ านสังคม
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ปั ญหา เกษตรกรบ้ านห้ วยเป้ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับ มีหนีส้ ินมาก ซึ่งเกิดจากการลงทุนด้ าน
การเกษตรสูงและได้ รับผลตอบแทนต่า รวมถึงมีภาระค่าใช้ จ่ายในการศึกษาบุตร และโรงเรี ยนขาดแคลนอาคารและ
อุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการศึกษา
ความต้ องการ ชุมชนแสดงความต้ องการที่ จะร่ วมมือในการลดค่าใช้ จ่าย โดยการนาหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทังต้
้ องการ การจัดระบบสวัสดิการต่าง ๆ และการจัดหาแหล่งทุนที่ดอกเบี ้ยต่า
ด้ านสิ่งแวดล้ อมและปั จจัยพืน้ ฐาน
ปั ญหา หมูบ่ ้ านห้ วยเป้ามีปัญหาเรื่ องน ้าเพื่อการเกษตรเนื่องจากยังไม่มีระบบการกระจายน ้าที่ดีพอ
ส่วนน ้าอุปโภคบริ โภคมีตะกอนหินปูนมาก (นา้ ผิวดิน) และสนิมเหล็กสูง (นา้ บาดาล) ส่วนพื ้นที่การเกษตรประสบ
ปั ญหาเรื่ องน ้าท่วมบริเวณลาน ้าซุ้มและลาน ้าปิ งก่อให้ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ รวมถึงพื ้นที่มีอตั ราการชะล้ าง
พังทลายของดินสูงทาให้ ดนิ ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการแผ้ วถางป่ าเพื่อเป็ นที่ทากิน
ความต้ องการ ชุมชนต้ องการให้ รัฐสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการน ้าให้ มีประสิทธิภาพ มีการ
กระจายน ้าได้ อย่างทัว่ ถึง การป้องกันการชะล้ างพังทลายของดิน และการฟื น้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ และต้ องการให้
ชุมชนมีสว่ นร่วมกาหนดขอบเขตพื ้นที่ป่าและพื ้นที่ทากินเพื่อให้ เกิดความชัดเจน
ศักยภาพของการพัฒนา
พื ้นที่บ้านห้ วยเป้าเป็ นพื ้นที่ที่มีแหล่ง น ้าธรรมชาติค่อนข้ างอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรบ้ านห้ วยเป้าเป็ น
เกษตรกรที่มีความขยันขันแข็ง และมีความตังใจที
้ ่จะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาอาชีพ
ด้ านการเกษตรโดยอาศัยความรู้ จากโครงการหลวง รวมทัง้ ผู้นาชุม ชนมี ความเข้ มแข็งที่ จ ะเป็ นกาลังส าคัญที่ จ ะ
ผลักดันให้ เกิดการพัฒนาได้ อย่างยั่งยืน นอกจากนี ้บ้ านห้ วยเป้าเป็ นพื ้นที่ที่อยู่ไม่ห่างไกลจากศูนย์พฒ
ั นาโครงการ
หลวงห้ วยลึกมากนัก จึงมีความสะดวกที่จะเชื่อมโยงและสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้จากโครงการหลวงให้ ส ามารถนาไป
ปรั บใช้ กับสภาพเศรษฐกิ จ สัง คม ของชุม ชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทาการเกษตรที่ อยู่ภ ายใต้ โครงการอาหาร
ปลอดภัยของรัฐในการร่วมมือกับภาคเอกชนต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาและจุดเน้ นการพัฒนา
1. ขยายผลการวิจยั เรื่ องการรักษาคุณภาพดินและการลดการใช้ สารเคมี
2. ปรับเปลี่ยนพืชเศรษฐกิจเป็ นพืชท้ องถิ่นแบบผสมผสาน
3. รณรงค์การลดการใช้ สารเคมี
4. การส่งเสริมการผลิตเข้ าสูร่ ะบบ GAP
5. พัฒนาระบบการผลิตแบบมีสญ
ั ญา(contract farming)
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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 งตอนบนบ้านห้วยเป้ า อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนา้ ปิ งตอนบนบ้ านห้ วยเป้า 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 ยนบ้านห้วยเป้ า อ.เชียงดาว
คณะทางาน
(15)หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าแม่ตะมาน
คณะทางาน
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(16)หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชศรี ลานนา
(17)หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผาแดง
(18)ผูป้ ระสานงานโครงการจัดการลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบน
(19)นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว
(20)กานันตาบลทุ่งข้าวพวง และผูใ้ หญ่บา้ นห้วยเป้ า อ.เชียงดาว
(21)เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(22)ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มบริ หารงานปกครอง

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผูช้ ่วยเลขานุ การ

โดยให้คณะทางานมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทาแผนบูรณาการโครงการและแผนปฏิ บตั ิงานประจาปี ของโครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ละ
พื้นที่
2) สนับสนุนและติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงานและแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ที่ได้กาหนดไว้
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 านห้ วยเป้า
นางพรทิพย์ ผลเพิ่ม
ที่ปรึกษาโครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่ น ้าปิ งตอนบน
บ้ านห้ วยเป้า
นางสาวอภิรดี ผู้ยอดยิ่ง
ผู้จดั การกลุม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงลุม่ น ้าปิ ง
ตอนบนบ้ านห้ วยเป้า
นายสมคิด แสงมณี
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการลุม่ น ้าปิ ง
ตอนบน บ้ านห้ วยเป้า
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงห้ วยเป้า
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อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

