
 

ประวัติควา
 ป 2

นอย อําเภ

ทําลายปา 

ราษฎรใหดีข้ึ

รับผิดชอบ 

ประกอบอาชี

ขาวโพด กะห

 กา

พัฒนาที่ดิน

ที่ดินและจัด

ทํากนิใหแกร

ทําการสงเส ิ

พลับ และอา

ในป 2537 ไ

และคนเมือง
 

1. สภาพโด
 1.1 
  

ต้ังอยูที่บาน

นอย อําเภ

N2141792 

คือ บานสิบ

ปางคาเหนือ

35,026 ไร 

 

 

 

ามเปนมา 
2530 มูลนธิิโค

อปง จังหวดั

ตลอดจนเพื

ข้ึน มีหมูบ

ราษฎร

ชพีเกษตรกรร

หลํ่าปลี และขิ

ารพัฒนาพ้ืนที

ดําเนนิการบุก

ทาํระบบอนรัุ

ราษฎรเพื่อยุติ

ริมการปลูกไม

าโวกาโด พืชไ

ไดเร่ิมทําการ

ง 

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ศูนยพัฒ

นสิบสองพัฒน

อปง จังหวัด

ครอบคลุมพื้

สองพัฒนา 

อ พื้นที่ 56.04

ศูนยพั

ครงการหลวง

ดพะเยา เพือ่

พื่อสงเสริมคุณ

บานสบขาม 

รที่อาศัยเปนช

รมดวยการปล

ขิง 

ที่ศูนยฯ ไดเริ

กเบิกพืน้ที่ดว

รักษดินและน้ํ

ติการบุกรุกทาํ

มผลเมืองหน

ไร ไดแก ถั่วแ

รทดลองปลูกลิ

ที่ต้ัง 
ฒนาโครงการ

นา หมูที่ 7 ต

ดพะเยา พิกั

พื้นที่รับผิดชอบ

บานปางคาใ

4 ตารางกิโ

ข
พัฒนาโครง

งไดจัดต้ังศูนย

อสงเสริมอาชี

ณภาพชีวิตขอ

อยูในความ

ชาวเขาเผาเย

ลูกขาวไร 

ร่ิมตนโดยกรม

วยการพัฒนา

น้าํ จดัสรรพื้นที

าลายปา แล

าวไดแก สาลี

แดงหลวง แล

ลินนิ ปจจุบัน

รหลวงปงคา

ตําบลผาชาง

กัด E655514

บ 3 หมูบาน

ใต และบาน

โลเมตร หรือ
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ขอมูลพื้นฐ
งการหลวงป

 

ยพัฒนาโครง

ชพีใหแกเกษต

ง

ม

า 

ม

ที่

ว

ล่ี 

ะ

นศูนยพัฒนาโ

 

4 

น

น

 

ฐาน 
ปงคา จังหว

การหลวงปง

ตรกรมรีายได

โครงการหลว

วัดพะเยา 

คา ข้ึนในเขต

เพิ่มข้ึน และ

วงปงคา ประก

ตหมูบานปางค

ะเพื่อปองกนัป

กอบดวยชาว

คา ตําบลผาช

ปญหาการบุก

เขาเผาแมว 

ชาง

กรุก

เยา 



 
 1.2 
  

อยูสูงจากระ
 
 1.3 
  

รวนสีน้ําตาล

บางสวนลักษ

น้ําสูง ความ

พังทะลายขอ
 1.4 
  

เดือนธันวาค

  

มิลลิเมตร/ป
 1.6 
  

กรมชลประท

เปนชวง ๆ ให
 1.7 
  

เดินทางประ

จังหวัดพะเย

เชียงคําไปต

ทางหลวงหม

กม.90 ขับต

ถนนเปนถน

กินเปนถนน
 1.8 
  

  

  

 ลักษณะภูมิ
พื้นที่สว

ะดับน้ําทะเลป

 ลักษณะดิน
ดินในพื้

ลเขมปนเทา 

ษณะเนื้อดินเ

มเปนกรดเปน

องดินอยูระดั
 ลักษณะภูมิ

1) อุณห

คมอุณหภูมิเฉ

2) ปริ

 
 แหลงน้ําที่ส

ลําน้ําสา

ทาน ไดจัดสร

หแกเกษตรก
 การคมนาค

ศูนยพัฒ

ะมาณ 4 ชั่ว

ยา ผานอําเภ

ามทางหลวง

มายเลข 1148

อไปตามถนน

นลาดยาง สภ

 
 โครงสรางพื

1) ถนนใ

2) ไฟฟา

3) มีสถ

มปิระเทศ 
นใหญของศูน

ปานกลางประ

น 
พื้นที่ศูนยฯ ป

 ดินลางมีลัก

เปนดินเหนีย

นดางมีคาประ

ับปานกลาง 
มอิากาศ 
หภูมิสูงสุด 30

ฉล่ีย 25.8 อง

ริมาณน้ําฝน 

สําคัญของศู
ายสําคัญ 2 ส

รางฝายกั้นน้ํา

รใชในการเก
คม 
ฒนาโครงการ

วโมง 30 นา

อดอกคําใต-

งหมายเลข 11

8 สายเชียงคํ

น รพช. อีกปร

ภาพถนนติดต

พื้นฐาน 
ในพื้นที่ระหว

า หมูบานที่อ

านีอนามัย 1 

นยฯ ปงคา เป

ะมาณ 500-1

งคา สวนให

ษณะรวนเหน

ว ความสามา

ะมาณ 6.5-7.

0.7 องศาเซล

ศาเซลเซียส 

จะเร่ิมตกต้ัง

ศูนยพัฒนาโค
สาย ที่หลอเลี

าจากตนน้ําโด

ษตร 

รหลวงปงคา 

าที จากตัวเมือ

อําเภอจุน ม

179 เล้ียวขว

า-นาน จากนั้

ระมาณ 5 กิโ

ตอระหวางบา

วางหมูบานเป

ยูอาศัยของเก

 แหง ที่บานป
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ปนเนินเขา แล

1,300 เมตร 

หญจะเปนดิน

นียวปนทราย

ารถในการอุม

5 การชะลาง

เซียส ในชวง

แตเดือนพฤษ

ครงการหลว
ล้ียงชีวิตทุกชี ิ

ดยตอทอลงม

 ต้ังอยูหางจา

องเชียงใหมสู

มุงหนาอําเภอ

าที่ กม.8 เขา

นั้นเล้ียวซายที

ลเมตร สภาพ

านกับพื้นที่ทาํ

ปนถนนลาดย

กษตรกรมีไฟ

ปางคาใต 

ละภูเขาสูง มีลํ

น

ย 

ม

ง

เดือนเมษายน

ษภาคม ถึงเดื

วงปงคา 
วิตบนผืนดิน 

มายังบอพักน้ํ

ากจังหวัดเชีย

สู

อ

า

ที่ 

พ

า

ยาง ถนนระหว

ฟาทุกหมูบาน

ลําน้ําสายสําคั

น อุณหภูมิตํ่า

ดือนตุลาคม 

 ณ แหงนี้ คือ

น้าจํานวน 9 บ

ยงใหมประม

วางหมูบานกั

น 

คัญ ไดแก น้ําแ

าสุด 6 องศา

มีปริมาณน้ํา

อลําน้ําแมคะ

บอ รวม 4 จุด

าณ 285 กิ

ับพื้นที่ทํากนิ

แมคะ และน้ํา

เซลเซียส ในช

าฝนเฉล่ีย 1,2

ะและลําน้ํางิม

 พรอมกับตอ

โลเมตร ใชเว

นเปนถนนลูกรั

างิม 

ชวง

243 

มซึ่ง

อทอ

วลา

รัง 
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  4) โรงเรียน 2 โรง คือ โรงเรียนบานใหมปางคา (ภูลังกานุสรณ) สอนระดับอนุบาล - ม.3 และโรงเรียน

ราชานุสรณ สอนระดับอนุบาล – ม.3 

  5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง 

  6) มีโทรศัพทสาธารณะ 3 หมูบาน 

7) รานคาภายในหมูบาน 8 ราน 

8) การศึกษานอกโรงเรียน 1 แหง 
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร 
  หมูบานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 3 หมูบาน ประชากรประกอบดวยชาวเขาเผามงและเผาเยา 

จํานวน 457 ครัวเรือน รวมทั้งส้ิน 2,439 คน  
หมูบานที่รับผิดชอบ 

ชื่อหมูบาน/ 

หยอมบาน 
หมูที ่ เผา 

จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวน 

ครอบครัว 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

ปางคาใต 1 เยา 132 132 301 304 869 

ปางคาเหนือ 6 มง 95 100 309 27 531 

น้ําคะ 6 มง 37 37 118 99 291 

สานกวย 6 มง 10 10 45 52 117 

ขุนน้ําตม 7 มง 67 69 127 60 401 

สิบสองพัฒนา 7 มง 129 160 414 487 1,190 

รวม   470 508 1,314 1,083 2,399 

แหลงขอมูล : ขอมูลประชากรในพืน้ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

 
 2.2 การศึกษา 
  ในพืน้ที่ศูนยพฒันาโครงการหลวงปงคา มโีรงเรียน 2 โรงเรียน สอนช้ันสูงสุดถงึ มศ.3 มีศูนยเด็กเล็ก

จํานวน 4 แหง และมีการสอนการศึกษาผูใหญ 3 แหง มีผูจบการศึกษาภาคบังคับ 47 เปอรเซนต มีคนในพื้นที่อาน

ออกเขียนไดรอยละ 70 และรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 10  
2.3 การสาธารณสขุ 

  ประชาชนในหมูบานสวนมากจะใชบริการที่สถานีอนามยั บานปางคาใต 

 

 

 

 



 
 2.4 
  

ปลูก ขาวไร 
 2.5 
  
 2.6 
  

เฉล่ีย 3-5 ไร

 
 2.7 
  

เขา ปาเบญ
 2.8 
  

  

  

  

  
 2.9 
  

  

  

สมาชิก 57 ร

  

  

ราย 

  

  

มีสมาชิก 9 ร

  

 

 

 การประกอ
เกษตรก

 ขาวโพด ล้ินจี
 รายได 

รายไดเฉ
 การถือครอ

พื้นที่ศูน

ร/ครัวเรือน 

 การใชประโ
การใชป

จพรรณ 15,5
 แหลงเงนิทุ

แหลงเงิ

 

 

 

 
 การรวมตัว

1) กลุม ิ

2) กลุม

3) สหก

ราย 

4) กลุม

5) กลุม

6) กลุม

7) กลุม

ราย 

8) กลุม

อบอาชีพ 
กรในพืน้ที่สวน

จี่ อาชีพนอกก

ฉล่ียของเกษต
องที่ดิน 
นยฯ ปงคาเป

โยชนที่ดิน 
ประโยชนที่ดิน

599 ไร พื้นทีท่ิ้
ทุน 
นทุนเพื่อการ

1) นายทนุใน

2) เงิน กขคจ

3) กูจากสห

4) ธ.ก.ส. 
ของกลุมเกษ
วิสาหกิจชุมช

เครือขายเยา

กรณบริการโค

ผูใชน้าํ 1 กลุ

สตรีสหกรณโ

ผูเล้ียงสุกร 1 

มแปรรูปผลผลิ

ผูเล้ียงไก 5 ก

นใหญจะประ

การเกษตร รับ

ตรกร ประมา

นพืน้ทีป่าสงว

นของศูนยฯ ป

ทิง้รางหลังกา

รประกอบอาชี

นหมูบาน 

จ. 

กรณ 

ษตรกร 
ชนแปรรูป ผา

วชน  2 กลุม 

ครงการหลวง

ม มีสมาชิก 1

โครงการหลว

 กลุม มสีมาชิ

ลิตทางการเก

กลุม มีสมาชกิ
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ะกอบอาชีพก

บจางทั่วไป แ

ณ 20,000 - 

วนแมยมฝงข

ปงคา เปนพืน้

รทาํไรเล่ือนล

ชพี 

ปกชาวเขาบา

 มีสมาชกิ 30

ปงคา จํากดั

105 ราย 

งปงคา 1 กลุ

ชกิ 10 ราย 

กษตรบานปาง

ก 50 ราย 

ารเกษตร พ

และปกผา 

 30,000 บาท

วา พื้นที่ถือค

นที่ไร 2,814 ไ

ลอย 16,488.9

านปางคาใต 

0 ราย 

ด  1 กลุม 

ลุม มีสมาชิก 4

งคาใต 1 กล

พืชที่

ท 

ครอง

ไร พื้นทีอ่ยูอา

95 ไร 

 มีสมาชิก 12

มี

40 

ลุม 

าศัย 125 ไร 

2 คน 

 และพื้นทีป่าาดิบ



 
 2.1

 แห
 
 2.1

บีรา ขิงแดง 

ดอยภูลังกา 

ป น้ําตกวังพ

ตม 

แหลงทองเที

ฮองเต หรือ

ประเพณีแล

ใหม   ชนเผา

 

เผาเยา และ

 

โครงการพัฒ
 

3. สภาพพืน้
 สภา

ปาเพื่อทํากา

ซึ่งประกอบด

11,127 ไร 

 
ผูปฏิบัติงาน
 ผูอํา

 หัวห

 เลข

  

0 ผลผลิตทา
1) พืชผั

2) ไมผล

3) ไมดอ

ลงขอมูล   ร

1 แหลงทอง
1) แหลง

 แปลงผักตาม

2)แหลง

 บอน้ําทิพย ล

พญานาค เส

ที่ยวทางวัฒน

อพาสปอรตย

ะการละเลนช

าเยา (เมี่ยน) 

4) ภูมิ

ะผาเขียนลาย

แหลงขอ

ฒนาแหลงทอ

นที่และทรพั
าพพืน้ที่ศูนยฯ

ารเกษตร ใน

ดวย พื้นที่ป

น 
านวยการศูนย

หนาศูนยฯ 

ขานุการคณะท

างการเกษต
ัก ไดแก คนา

ล ไดแก อโวก

อก ไดแก มะเ

รายงานประจํ

งเที่ยว 
งทองเที่ยวทา

มฤดูกาล กระ

งทองเที่ยวทา

ลานโอโซน บั

นทางเดินเทา

ธรรม ประเพ

ยาวที่สุดในโ

ชนเผามง ประ

  วันตรุษจีน 

มิปญญาทองถิ

เทียน 

อมูล  ขอ

งเที่ยวโครงก

พยากรปาไม 
ฯ ปงคา เปน

นปจจุบันเหลือ

าไมดิบเขา 

ยฯ  

  

ทํางานศูนยฯ

ร 
ฮองกง, เบบ้ี

กาโด มะมวง 

เขือการตูน ส

าป 2546 ฝา

างการเกษตร

ะเจียว สวนล้ิน

างธรรมชาติ  

บัลลังกเทวดา

าศึกษาธรรม

ณีทองถิ่น 

โลก   ศูนยวั

ะเพณีกินขา

(ปใหมเยา) 

ถิ่น ผลิตภัณฑ

อมูลโดยสรุป

ารหลวง 

 
นเนนิเขา และ

อพืน้ที่ปาประ

จํานวน 4,4

นายอัค

นายเสรี

 นางกรร
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ฮองเต กระเที

นชอดาว บอ

ายพัฒนา มูล

ร แปลงไมดอ

นจี่ 

สัมผัสธรรมช

า ลานดอกหิน

มชาติ น้ําตกขุ

หนังสือผาน

ัฒนธรรมชน

วใหมประเพ

วันเชงเมง 

ฑที่แปรรูป ผ

/ขอมูลทองเที

ะภูเขาสูงชนั 

ะมาณรอยละ 

472 ไร แล

รเดช  บุญผอ

รี  พักผอน 

รณิกาณ  กันท

ทยีมตน 

ลลูนวฟารวเว

นิธิโครงการห

กเยอ

ชาติที่

นลาน

ขุนน้ํา

นทาง

นเผา   

พณีป

ผาปก

ที่ยว/

ไดมีการบุกรุ

 44 ของพืน้

ะปาไมเบญจ

องศรี สังกัด สํ

 

ทา  

วอร  

หลวง 

รุกพื้นที่

นที่ศูนย 

จพรรณ 

สํานักงานพัฒ

สังกัด มูลนิธิ

สังกัด สถาบ

ฒนาที่ดินเขต 

ธโิครงการหล

บันวิจัยและพั

6 

ลวง 

ัฒนาพื้นที่สูงง 



 
 

สถานที่ติด

0-5440-102

 

 

 

 

ตอ    ศูนยพั

23 

ัฒนาโครงการหลวงปงคา 
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