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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก อาเภอแม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัตคิ วามเป็ นมา
ผู้ใหญ่บ้านผาแตก ได้ ทําหนังสือลงวันที่ 10 เมษายน 2548 ถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด
เรื่ องขอขยายพืน้ ที่งานส่งเสริ มอาชีพเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรหมู่บ้านผาแตกมีรายได้ น้อยไม่ เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตโดยขอให้ ทางศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่หลอด
เข้ าไปช่ ว ยเหลื อ ในการขยายงานส่ ง เสริ ม อาชี พ ให้ แก่
เกษตรกรหมู่บ้านผาแตก เพื่อให้ เกษตรกรมีอาชีพที่มนั่ คง
และมีรายได้ เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
หัวหน้ าศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่หลอด ได้ ทํา
หนังสือถึง หัวหน้ าฝ่ ายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง ลงวันที่
22 เมษายน 2548 เรื่ อง ขออนุมตั ิขยายงานส่งเสริ มอาชีพ
เกษตรกรไปหมู่บ้ า นผาแตก โดยให้ เ หตุผ ลว่ า เนื่ อ งจาก
ราษฎรหมู่บ้านผาแตกประกอบอาชีพทํานา หาของป่ า และจักสาน ซึ่งเป็ นอาชีพที่ขึ ้นอยู่ กบั ฤดูกาล และเบียดเบียน
ธรรมชาติ ทําให้ มีฐานะความเป็ นอยูย่ ากจน ไม่มีรายได้ ที่แน่นอน ศูนย์ฯแม่หลอด มีความเห็นในเบื ้องต้ นว่า ควรขยาย
งานส่งเสริ มไปที่หมู่บ้านผาแตก โดยเน้ นการส่งเสริ มพืชผักเป็ นหลัก และควรร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทํา
การพัฒนาที่ดนิ เพื่อให้ มีสภาพที่พร้ อมจะทําการส่งเสริ มต่อไป ซึ่งหัวหน้ าฝ่ ายพัฒนาได้ เสนอแนะให้ นําเรื่ องนี ้เสนอให้
คณะทํางานศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่หลอดพิจารณาถึงความจําเป็ นของเกษตรกร รวมทังปั
้ ญหาที่ตงหมู
ั ้ ่บ้านว่า
อยูใ่ นขอบเขตพื ้นที่ ป่ าสงวนหรื อเขตอุทยานแห่งชาติ

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตงั ้
หมู่บ้านผาแตกก่อตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2492 ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 10 ตําบลสบเปิ ง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าแม่แตง โซน C (ป่ าอนุรักษ์ ) และอยูใ่ นชันคุ
้ ณภาพลุม่ นํ ้าชัน้ 2 มีความสูงจากระดับนํ ้าทะเล
ปานกลาง 680 เมตร มีระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯแม่หลอด 61 กิโลเมตร และถึงหมู่บ้านรวม 64
กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 15 นาที โดยมีอาณาเขตดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อ บ้ านแม่เจี ้ยว
ทิศใต้
ติดต่อ บ้ านป่ าเป๋ า
ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้ านผาแด่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้ านแม่หลอดเหนือ
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ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของบ้ านผาแตก มีลกั ษณะเป็ นบริ เวณเชิงเขาและมีที่ว่างระหว่างหุบเขาสําหรับการปลูก
พืชและทํานาทําไร่
ลักษณะดิน
ลัก ษณะดิ น ในพื น้ ที่ เ ป็ นดิ น ประเภท Reddish Brown
Laterite เนื ้อดินร่ วมซุย เป็ นดินร่ วนปนทราย มีการระบายนํ ้าและ
อากาศดี จัดเป็ นดินที่คอ่ นข้ างอุดมสมบูรณ์
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตอากาศอบอุ่นและมีฝนปาน
กลาง โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส ตํ่าสุด 16 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส และมีปริมาณนํ ้าฝนเฉลี่ย 1,400 มิลลิเมตรต่อปี
แหล่ งนา้ ที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก
แหล่ งนา้ ธรรมชาติ
พื น้ ที่ โ ครงการฯ อยู่ ใ นชัน้ คุณ ภาพลุ่ม นํ า้ ชัน้ 2
แหล่งนํ ้าธรรมชาติ คือ นํ ้าแม่ริม นํ ้าแม่หลอด ไหลผ่านในหมูบ่ ้ าน
แหล่ งนา้ ที่ก่อสร้ าง
โดยทางกรมทรัพยากรนํ ้าได้ เข้ าไปสํารวจแหล่งนํ ้า
และได้ วางแผนก่อสร้ างฝายนํ ้าล้ น ในนํ ้าแม่ริม จํานวน 1 แห่ง
ในปี งบประมาณ 2551-2552
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ป่ าไม้
พื ้นที่บ้านผาแตกอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติแม่แตง อยูใ่ นเขตป่ าอนุรักษ์ โซน C
การคมนาคม
ระยะทางจากตัวเมื องเชี ยงใหม่ถึง บ้ านผาแตก 64
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง 1 ชัว่ โมง 30 นาที สภาพถนนเข้ าหมู่บ้าน
เป็ นถนนลูกรัง

โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ไฟฟ้ามีใช้ ครบทุกครัวเรื อน มีโทรศัพท์เป็ นระบบ pin phone
จํานวน 2 แห่ง และมีประปาภูเขาใช้ ในการอุปโภคบริโภค

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
ชื่อหมู่บ้าน/หย่ อมบ้ าน
บ้ านผาแตก
รวม

หมู่ท่ ี

เผ่ า

10

กะเหรี่ ยง

จานวน
ครัวเรือน
41

จานวน
ครอบครัว
43

41

43

จานวนประชากร
ชาย หญิง รวม
87
75
162
87

75

162

ผู้นาชุมชน
ผู้นําชุมชนบ้ านผาแตก ประกอบด้ วย นายนิคม ธูปเทียน ผู้ใหญ่บ้าน นายบวรณ์ มูลหน่อ สมาชิก
อบต. และผู้นํากลุ่มต่างๆ ได้ แก่ หมอพื น้ บ้ าน คือ นางบือ บุญปั๋ น , นางวาง มูลหน่อ ด้ านสมุนไพรพื น้ บ้ านคือ
นายเฮือน มูลหน่อ, นายปอน มูลหน่อ และนายแดง สิงห์แ ก้ ว, ด้ านการนวดแผนโบราณ คือ นายนุ โดงเย็น ด้ าน
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งานทอผ้ า คือ นางกาญจนา มูลหน่อ , นางมะลิ ดียะ, นางวัฒนา สะโนวิโต และนายแก้ ว สะโนวิโต, ด้ านงานจัก
สาน คือ นายดี ดียะ และ นายชอน มูลหน่อ
การศึกษา
ราษฎรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรี ยนบ้ านปางฮ่าง สาขาบ้ านผาแตก มีส่วนน้ อยที่
เรี ยนต่อในระดับมัธยมศึกษา และในระดับสูงอื่นๆ

การสาธารณสุข
การให้ บริ การด้ านสาธารณสุข บ้ านผาแตก
ไม่มีสถานีอนามัยในหมู่บ้าน เมื่อเจ็บป่ วยจะไปรักษา
ที่สถานีอนามัยตําบลสบเปิ ง ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน
10 กิโลเมตร หรื อโรงพยาบาลในอําเภอและจังหวัด
ทังนี
้ ้ ราษฎรส่วนหนึ่งขาดความรู้ด้านสาธารณสุขมูล
ฐานทําให้ ชีวิตความเป็ นอยูไ่ ม่ถกู สุขลักษณะ
การประกอบอาชีพ
ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรเป็ นอาชีพหลัก ได้ แก่ ทํานา ทําไร่หมุนเวียน ปลูกกล้ วย ลิ ้นจี่ เป็ น
ต้ นอาชีพรอง ได้ แก่ เลีย้ งโค และหาของป่ าขายตามฤดูกาล โดยมีพื ้นที่
ทําการเกษตรจํานวน 1,094,90 ไร่ 86 แปลง

รายได้
ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยปี ละ 10,000 บาทต่อครัวเรื อน
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การถือครองที่ดนิ
เกษตรกรในพื ้นที่บ้านผาแตก มีพื ้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 27 ไร่ตอ่ ครัวเรื อน

การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
การถือครองที่ดนิ ของราษฎรโดยส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง มีเกษตรกรเข้ าไปใช้
พื ้นที่ทงหมด
ั้
จํานวน 58 ราย 86 แปลง คิดเป็ นพื ้นที่จํานวน 1,094.90 ไร่ โดยส่วนใหญ่ใช้ ประโยชน์ที่ดินในการทํานา
ไร่หมุนเวียน ปลูกกล้ วย และลิ ้นจี่
แหล่ งเงินทุน
แหล่งเงินทุนของประชากรบ้ านผาแตก ส่วนใหญ่มาจากกองทุนหมูบ่ ้ านและกู้จากเอกชน

การรวมกลุ่มของเกษตรกร
ประชากรบ้ านผาแตกมีการจัดตังกลุ
้ ่มต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มทางด้ านสังคม ได้ แก่ กลุ่มเยาวชน
กลุม่ สมุนไพร กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ ธนาคารข้ าว และกลุม่ อนุรักษ์ เป็ นต้ น
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้ แก่ ข้ าวไร่ , ข้ าวนาดํา, ข้ าวโพด, ไม้ ผล เช่น กล้ วย, ลิ ้นจี่, เงาะ และลําไย กาแฟอราบิก้า การ
เลี ้ยงสัตว์ เช่น โค, สุกร และของป่ า เช่น หน่อไม้ และเห็ด
แหล่ งท่ องเที่ยว
ในหมูบ่ ้ านผาแตก มีจดุ แวะพักของนักท่องเที่ยว (Home stay) และมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่บริ เวณใกล้ เคียง
ได้ แก่ สถานีวิจยั โครงการหลวงแม่หลอด, นํ ้าตกหมอกฟ้า และหน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติสเุ ทพ-ปุย

ปั ญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้ านผาแตก
ปั ญหา ความต้ องการ และแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านผาแตกแบ่ งเป็ น 3 ด้ านดังนี ้
ด้ านเศรษฐกิจ
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ปั ญหา ประชาชนทําการเกษตรในลักษณะไร่หมุนเวียน โดยปลูกข้ าว เป็ นหลัก ผลผลิตข้ าว
ตํ่า ไม่เพี ยงพอต่อการบริ โภค, มี การปลูกพื ชหลากหลายแต่ไ ม่ชัดเจนว่าอะไรที่เหมาะสม ควรคัดเลือก ขาดการ
ส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมและต่อเนื่องจากหน่วยงาน
ความต้ องการ อยากมีอาชีพการเกษตรที่มนั่ คง ต้ องการให้ เพิ่มผลผลิตข้ าวและส่งเสริ ม
การปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่และมีตลาดรองรับผลผลิต เช่น การทําแปลงรวมในบริ เวณที่ประชาชน สามารถ
ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากแปลงของเกษตรกรอยูก่ ระจัดกระจายและห่างไกลกัน มีปัญหาเรื่ องระบบนํ ้าใช้
ด้ านสังคม
ปั ญหา ประชาชนมีฐานะยากจนมีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ ประชาชนส่วนหนึ่ง
ออกไปรับจ้ างในเมือง ส่งผลทําให้ แรงงานใน การประกอบอาชีพการเกษตรลดลง พื ้นที่ทําการเกษตรและที่อยู่อาศัยไม่
มีเอกสารสิทธิ์, มีหนี ้สิน และขาดการสื่อสาร ทําให้ ขาดความสามัคคี กนั มีปัญหาโรงเรื อนมีสภาพชํารุด ขาดการซ่อม
บํารุง และขาดหน่วยงานด้ านสาธารณสุขในหมูบ่ ้ าน
ความต้ องการ ความรู้และการส่งเสริ มการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง, ให้
ผู้ร้ ูในชุมชนถ่ายทอดภูมิปัญญาเดิมกลับสูค่ นรุ่นใหม่ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้ าใจในการทําการเกษตรแบบดังเดิ
้ ม
การพัฒนาส่งเสริ มความรู้ด้านสาธารณะสุข การพัฒนาสร้ างจิตสํานึกแก่สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งแก่ชมุ ชน และส่งเสริมด้ านการท่องเที่ยว
ด้ านสิ่งแวดล้ อมและปั จจัยพืน้ ฐาน
ปั ญหา ที่อาศัยทํากินของราษฎรไม่มีความชัดเจน เกษตรกรบางรายตกหล่น พื ้นที่ส่วนหนึ่ง
มีการเปลี่ยนมือเป็ นนายทุน, ยังมีการตัดป่ า เพื่อทําไร่หมุนเวียน มีการชะล้ างพังทลายของหน้ าดิน แหล่งนํ ้าธรรมชาติ
ยังไม่สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่การเกษตรได้ เต็มที่ , นํ ้าสําหรับอุปโภค บริ โภค ไม่เพียงพอสําหรับใช้ ตลอดปี
และไม่สะอาด เนื่องจากขาดระบบส่งนํ ้าและเก็บนํ ้าและระบบทําความสะอาด ฝายกันนํ
้ ้าและถนนเข้ าสู่หมู่บ้านเป็ น
ถนนลูกรัง เสียหายมาในช่วงฤดูฝน ทําให้ การดําเนินทางเข้ าถึงและขนส่งผลผลิตลําบาก
ความต้ องการ การสํารวจและวางแผนการใช้ ที่ดนิ การอนุรักษ์ ดินและนํ ้า การพัฒนาแหล่ง
นํ ้าและการบริหารจัดการการใช้ นํ ้าของชุมชน การปรับปรุงบํารุงดิน โดยส่งเสริมการทําปุ๋ยอินทรี ย์จากมูลโค
ศักยภาพของการพัฒนา
พื ้นที่บ้านผาแตกมีสภาพป่ าไม้ แหล่งนํ ้าและดินค่อนข้ างอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็ นชุมชน
กะเหรี่ ยงที่มีวิถีชีวิตเรี ยบง่าย แต่เนื่องจากขาดความรู้ในการทําการเกษตร โดยการปลูกข้ าวโพดและข้ าวไร่ ทําให้ พื ้นที่
ทําการเกษตรมีปัญหาการชะล้ างทะลายของหน้ าดินได้ ง่าย ถึงแม้ จะมีการเลี ้ยงโคแต่ก็ยงั ไม่มีการนํามูลโคไปใช้ เป็ น
ปุ๋ยอย่างจริงจัง ประกอบกับเป็ นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ เมือง และเป็ นเส้ นทางผ่ านของนักท่องเที่ยว จึงมีการเปลี่ยนมือผู้ถือ
ครองที่ดินเป็ นบุคคลภายนอก ดังนัน้ หากไม่มีการเข้ าไปควบคุมการใช้ ประโยชน์ของพืน้ ที่และการส่งเสริ มพัฒนา
อาชีพให้ เกษตรกรมีอาชีพที่มนั่ คงและมีรายได้ เพียงพอต่อการดํารงชีพแล้ ว ก็ทําให้ ชมุ ชนบ้ านผาแตก ไม่เข้ มแข็ง ใน
ระยะที่ผ่านมาเกษตรกรบ้ านผาแตกได้ เรี ยนรู้การปลูกผักและการเลี ้ยงสัตว์ เช่น กระต่าย และไก่ จากองค์ความรู้ของ
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โครงการหลวงก็สามารถผลิตได้ ดี จึงมีศกั ยภาพที่จะปรับการทําการเกษตรให้ ดีขึ ้นได้ เช่น การปรับปรุ งพันธุ์และการ
เขตกรรม ข้ าวไร่ ไม้ ผล และพืชผัก รวมทังการเลี
้
้ยงสัตว์ในลักษณะการเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจน การส่งเสริ มให้
ดําเนินชีวิต โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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คาสั่งจังหวัดเชียงใหม่
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 จึงแต่งตั้งคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ผาแตก
และป่ าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตกและป่ าแป๋ อาเภอแม่ แตง
(1) นายอาเภอแม่แตง
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 ทนศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่
คณะทางาน
(7) ผูแ้ ทนศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที่ 13
คณะทางาน
(8) ผูแ้ ทนสานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
คณะทางาน
(9) เกษตรอาเภอแม่แตง
คณะทางาน
(10) ปศุสัตว์อาเภอแม่แตง
คณะทางาน
(11) พัฒนาการอาเภอแม่แตง
คณะทางาน
(12) สาธารณสุ ขอาเภอแม่แตง
คณะทางาน
(13) หัวหน้าหน่วยพิทกั ษ์อุทยานดอยสุ เทพ-ปุย ที่ 5
คณะทางาน
(น้ าตกหมอกฟ้ า)
(14) หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าแม่ฮาว
คณะทางาน
(15) นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลสบเปิ ง
คณะทางาน
(16) กานันตาบลสบเปิ ง
คณะทางาน

9
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

กานันตาบลป่ าแป๋
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 10 ตาบลสบเปิ ง
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 1 – 13 ตาบลป่ าแป๋
หัวหน้าสถานีวจิ ยั โครงการหลวงแม่หลอด
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและ
เลขานุการ

โดยให้คณะทางานมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทาแผนบูรณาการโครงการและแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของโครงการขยายผลโครงการหลวง
แต่ละพื้นที่
2) สนับสนุนและติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงานและแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ที่ได้กาหนดไว้
3) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิ บตั ิงาน ปั ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4) ดาเนิ นการอื่ นใดที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ งานในพื้ นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวง ตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550

(นายวิชยั ศรี ขวัญ)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่

10

ผู้ปฏิบัตงิ าน
นายวิชยั
นายวินยั
นายชัยเมฆ

ปั ตถมสิงหไชย ผู้อานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก
สุขสาราญ
ผู้จดั การกลุม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก
จินะ
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก

แผนที่แสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก
ตาบลสบเปิ ง อาเภอแม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่
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