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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพั
พัฒนาโครงงการหลวงปปงคา จังหววัดพะเยา
ประวัติควาามเปนมา
ป 2530
2 มูลนิธิโครงการหลวง
ค
งไดจัดตั้งศูนยยพัฒนาโครงการหลวงปงคา ขึ้นในเขตตหมูบานปางคคา ตําบลผาชชาง
นอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา
ด
เพือส
อ่ งเสริมอาชีชีพใหแกเกษตตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น และะเพื่อปองกันปปญหาการบุกรุ
กก
ณ
วิตของ
ทําลายปา ตลอดจนเพืพื่อสงเสริมคุณภาพชี
มีหมูบบา นสบขาม อยูในความม
ราษฎรใหดขึขี น้ึ
รับผิดชอบ
ราษฎรรที่อาศัยเปนชาวเขาเผ
ช
าเยา
ประกอบอาชีชีพเกษตรกรรรมดวยการปลลูกขาวไร
ขาวโพด กะหหล่ําปลี และขิขิง
กาารพัฒนาพืน้ ที่ศูนยฯ ไดเริ่มตนโดยกรมม
พัฒนาที่ดินดําเนินการบุกเบิ
ก กพืน้ ที่ดวยการพั
ว
ฒนา
ที่ดินและจัดทําระบบอนุรัรักษดินและน้น้าํ จัดสรรพื้นที่
ร
่อยุติตกิ ารบุกรุกทําลายป
า
า แลว
ทํากินใหแกราษฎรเพื
ทําการสงเสริมิ การปลูกไมมผลเมืองหนาวไดแก สาลีลี่
พลับ และอาาโวกาโด พืชไร
ไ ไดแก ถั่วแดงหลวง
แ
และ
ในป 2537 ได
ไ เริ่มทําการรทดลองปลูกลินนิ ปจจุบนศู
นั นยพัฒนาโโครงการหลววงปงคา ประกกอบดวยชาวเขาเผาแมว เยา
และคนเมือง
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ศูนยพัฒนาโครงการ
ฒ
รหลวงปงคา
ตั้งอยูที่บานสิ
น บสองพัฒนา
น หมูที่ 7 ตํตาบลผาชาง
น อ ย อํ า เภ อปง จั ง หวั ดพะเยา
ด
พิ กักั ด E6555144
N2141792 ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบบ 3 หมูบาน
ใ และบาน
คือ บานสิบสองพัฒนา บานปางคาใต
โ
หรือ
ปางคาเหนือ พื้นที่ 56.044 ตารางกิโลเมตร
35,026 ไร
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1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
พื้นที่สวนใหญของศูนย
น ฯ ปงคา เปปนเนินเขา แลละภูเขาสูง มีลํลาํ น้ําสายสําคัญ ไดแก น้ําแม
แ คะ และน้ํางิ
าม
อยูสูงจากระะดับน้ําทะเลปปานกลางประะมาณ 500-11,300 เมตร
1.3 ลักษณะดิน
ดินในพืพื้นที่ศูนยฯ ปงคา สวนใหหญจะเปนดิน
รวนสีน้ําตาลลเขมปนเทา ดินลางมีลักษณะรวนเหนนียวปนทรายย
บางสวนลักษณะเนื
ษ
้อดินเป
เ นดินเหนียว ความสามาารถในการอุม
น้ําสูง ความมเปนกรดเปนด
น างมีคาประะมาณ 6.5-7.5 การชะลาง
พังทะลายขอองดินอยูระดัับปานกลาง
1.4 ลักษณะภูมิมอิ ากาศ
1) อุณหภู
ห มิสูงสุด 300.7 องศาเซลเซียส ในชวงเดือนเมษายนน อุณหภูมิต่ําาสุด 6 องศาเซลเซียส ในชชวง
ฉ ่ย 25.8 องศาเซลเซียส
เดือนธันวาคคมอุณหภูมิเฉลี
2) ปริริมาณน้ําฝน จะเริ่มตกตั้งแตเดือนพฤษษภาคม ถึงเดืดือนตุลาคม มีปริมาณน้ําฝนเฉลี
า
่ย 1,2243
มิลลิเมตร/ป
1.6 แหลงน้ําที่สํสาคัญของศูศูนยพัฒนาโคครงการหลววงปงคา
ลําน้ําสาายสําคัญ 2 สาย
ส ที่หลอเลีลี้ยงชีวิตทุกชีวิติ บนผืนดิน ณ แหงนี้ คืออลําน้ําแมคะและลํ
ะ
าน้ํางิมซึ
ม ่ง
า
นน้ําโดดยตอทอลงมมายังบอพักน้ําจํานวน 9 บบอ รวม 4 จุด พรอมกับตอท
อ อ
กรมชลประททาน ไดจัดสรรางฝายกั้นน้ําจากต
เปนชวง ๆ ใหหแกเกษตรกรใชในการเกษตร
1.7 การคมนาคคม
ศูนยพัฒนาโครงการ
ฒ
รหลวงปงคา ตั้งอยูหางจาากจังหวัดเชียงใหม
ย
ประมาณ 285 กิโลเมตร ใชเวลา
ว
เดินทางประะมาณ 4 ชั่วโมง
ว 30 นาาที จากตัวเมืองเชี
อ ยงใหมสูสู
จังหวัดพะเยยา ผานอําเภอดอกคําใต-อําเภอจุน มุมงหนาอําเภออ
เชียงคําไปตามทางหลวงงหมายเลข 11179 เลี้ยวขวาที่ กม.8 เขา
ทางหลวงหมมายเลข 11488 สายเชียงคํา-นาน จากนันั้นเลี้ยวซายทีที่
กม.90 ขับตอไปตามถนนน รพช. อีกปรระมาณ 5 กิโลเมตร สภาพพ
า บพื้นที่ทาํ
ถนนเปนถนนลาดยาง สภภาพถนนติดตตอระหวางบานกั
กินเปนถนน
พื้นฐาน
1.8 โครงสรางพื
1) ถนนใในพื้นที่ระหววางหมูบานเปปนถนนลาดยยาง ถนนระหววางหมูบานกัับพื้นที่ทํากินเป
น นถนนลูกรัง
2) ไฟฟา หมูบานที่อยูอาศัยของเกกษตรกรมีไฟฟาทุกหมูบาน
3) มีสถานีอนามัย 1 แหง ที่บานปปางคาใต
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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 รวมทั้งสิ้น 2,439 คน
หมูบานที่รับผิดชอบ
จํานวนประชากร
ชื่อหมูบาน/
จํานวน
จํานวน
หมูที่
เผา
หยอมบาน
ครัวเรือน ครอบครัว
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 : ขอมูลประชากรในพืน้ ที่ศนู ยพัฒนาโครงการหลวง
2.2 การศึกษา
ในพืน้ ที่ศนู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงปงคา มีโรงเรียน 2 โรงเรียน สอนชัน้ สูงสุดถึง มศ.3 มีศูนยเด็กเล็ก
จํานวน 4 แหง และมีการสอนการศึกษาผูใหญ 3 แหง มีผูจบการศึกษาภาคบังคับ 47 เปอรเซนต มีคนในพื้นที่อาน
ออกเขียนไดรอยละ 70 และรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 10
2.3 การสาธารณสุข
ประชาชนในหมูบานสวนมากจะใชบริการที่สถานีอนามัย บานปางคาใต
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2.4 การประกออบอาชีพ
เกษตรกกรในพืน้ ที่สว นใหญ
น จะประะกอบอาชีพการเกษตร พืพชที่
บ างทั่วไป และป
แ กผา
ปลูก ขาวไร ขาวโพด ลิน้ จี่ อาชีพนอกกการเกษตร รับจ
2.5 รายได
รายไดเฉลี
ฉ ่ยของเกษตตรกร ประมาณ 20,000 - 30,000 บาทท
2.6 การถือครอองที่ดิน
พื้นที่ศูนย
น ฯ ปงคาเปนพืน้ ทีป่ าสงววนแมยมฝงขวา พื้นที่ถือครอง
ค
เฉลี่ย 3-5 ไรร/ครัวเรือน
2.7 การใชประโโยชนที่ดิน
การใชประโยชน
ป
ที่ดนของศู
นิ
นยฯ ปงคา เปนพืนที
น้ ่ไร 2,814 ไร
ไ พื้นทีอ่ ยูอาาศัย 125 ไร และพื้นทีป่ า ดิบ
เขา ปาเบญจพรรณ 15,5599 ไร พื้นทีทิท่ ง้ิ รางหลังการทําไรเลื่อนลลอย 16,488.995 ไร
2.8 แหลงเงินทุน
แหลงเงินทุนเพื่อการรประกอบอาชีชีพ
1) นายทุนในนหมูบาน
2) เงิน กขคจจ.
3) กูจากสหกรณ
4) ธ.ก.ส.
2.9 การรวมตัวของกลุมเกษษตรกร
ช
ป ผาปกชาวเขาบานปางค
า
าใต มีสมาชิก 122 คน
1) กลุมวิสิ าหกิจชุมชนแปรรู
2) กลุมเครือขายเยาวชน 2 กลุม มีสมาชิก 300 ราย
3) สหกกรณบริการโคครงการหลวงปงคา จํากัด 1 กลุม มี
ร
สมาชิก 57 ราย
1 ราย
4) กลุมผูใชนา้ํ 1 กลุม มีสมาชิก 105
งปงคา 1 กลุลุม มีสมาชิก 40
โ
4
5) กลุมสตรีสหกรณโครงการหลว
ราย
6) กลุมผูเลี้ยงสุกร 1 กลุม มีสมาชิชิก 10 ราย
7) กลุมแปรรู
ม
ปผลผลิลิตทางการเกกษตรบานปางงคาใต 1 กลลุม
ร
มีสมาชิก 9 ราย
ก ม มีสมาชิก 50 ราย
8) กลุมผูเลี้ยงไก 5 กลุ
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2.10 ผลผลิตทาางการเกษตร
1) พืชผััก ไดแก คนาฮองกง, เบบีฮ้ องเต กระเทีทียมตน
2) ไมผล ไดแก อโวกกาโด มะมวง
3) ไมดอก
อ ไดแก มะเเขือการตูน สนชอดาว บอลลูนวฟารวเววอร
แหลงขอมูล รายงานประจํ
ร
า ฒนา มูลนิธิโครงการหหลวง
าป 2546 ฝายพั
2.11 แหลงทองเที
ง ่ยว
1) แหลงท
ง องเที่ยวทาางการเกษตรร แปลงไมดอกเยอ
บีรา ขิงแดง แปลงผักตามมฤดูกาล กระะเจียว สวนลินจี
น้ ่
2)แหลงท
ง องเที่ยวทาางธรรมชาติ สัมผัสธรรมชชาติที่
ดอยภูลังกา บอน้ําทิพย ลานโอโซน
ล
บัลลังกเทวดาา ลานดอกหินล
น าน
ป น้ําตกวังพญานาค
พ
เสนทางเดินเทาศึ
า กษาธรรมมชาติ น้ําตกขุขุนน้ํา
ตม
น
แหลงทองเทีที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น หนังสือผานทาง
ฮ อ งเต หรื อพาสปอร
อ
ต ยาวที
ย ่ สุ ด ในโโลก ศู น ย วั ฒ นธรรมชนนเผ า
ประเพณีและการละเลนชนเผ
ช ามง ประะเพณี กิ น ข า วใหม ป ระเพพณี ป
า า (เมี่ยน) วันตรุษจีน (ปใหมเยา) วันเชงเมง
ใหม ชนเผาเย
4) ภูมิมิปญญาทองถิถิ่น ผลิตภัณฑ
ฑที่แปรรูป ผาปก
เผาเยา และะผาเขียนลายเทียน
อ ล
ขอมู
อ ลโดยสรุป/ขอมูลทองเทีที่ยว/
แหลงขอมู
ฒ
งทองเที่ยวโครงการหลวง
โครงการพัฒนาแหล
3. สภาพพืนที
น้ ่และทรัพยากรป
พ
าไม
สภาาพพืน้ ที่ศูนยฯ ปงคา เปนเนิ
น นเขา และะภูเขาสูงชัน ไดมีการบุกรุกพื้นที่
ปาเพื่อทํากาารเกษตร ในนปจจุบันเหลือพื
อ น้ ที่ปาประะมาณรอยละ 44 ของพืนที
น้ ่ศนู ย
ซึ่งประกอบดดวย พื้นที่ปาไมดิบเขา จํานวน 4,4472 ไร และปาไมเบญจจพรรณ
11,127 ไร
ผูปฏิบัติงานน
ผูอานวยการศู
าํ
นยยฯ
หัวหน
ห าศูนยฯ
เลขขานุการคณะททํางานศูนยฯ

นายอัครเดช บุญผองศรี
อ สังกัด สํานักงานพัฒ
ฒนาที่ดินเขต 6
สังกัด มูลนิธธิิโครงการหลลวง
นายเสรีรี พักผอน
นางกรรรณิกาณ กันทา
ท
สังกัด สถาบบันวิจัยและพััฒนาพื้นที่สงู
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สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา บานปงคา ตําบลผาชางนนอย อําเภอปปง จังหวัดพะเยา 56110 โทร.
0-5440-10223

