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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 

ผู้ ใหญ่บ้านผาแตก ได้ทําหนังสือลงวันท่ี 10 เมษายน 2548 ถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด 
เร่ืองขอขยายพืน้ท่ีงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรหมู่บ้านผาแตกมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตโดยขอให้ทางศนูย์พฒันาโครงการหลวงแม่หลอด
เข้าไปช่วยเหลือในการขยายงานส่งเสริมอาชีพให้แก่
เกษตรกรหมู่บ้านผาแตก เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพท่ีมัน่คง 
และมีรายได้เพียงพอตอ่การดํารงชีวิต  

หวัหน้าศนูย์พฒันาโครงการหลวงแม่หลอด ได้ทํา
หนงัสือถึง หวัหน้าฝ่ายพฒันา มลูนิธิโครงการหลวง ลงวนัท่ี 
22 เมษายน 2548 เร่ือง ขออนมุตัิขยายงานส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรไปหมู่บ้านผาแตก โดยให้เหตุผลว่าเน่ืองจาก
ราษฎรหมู่บ้านผาแตกประกอบอาชีพทํานา หาของป่า และจกัสาน ซึ่งเป็นอาชีพท่ีขึน้อยู่กบัฤดกูาล และเบียดเบียน
ธรรมชาต ิทําให้มีฐานะความเป็นอยูย่ากจน ไมมี่รายได้ท่ีแนน่อน ศนูย์ฯแม่หลอด มีความเห็นในเบือ้งต้นว่า ควรขยาย
งานส่งเสริมไปท่ีหมู่บ้านผาแตก โดยเน้นการส่งเสริมพืชผกัเป็นหลกั และควรร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทํา
การพฒันาท่ีดนิเพ่ือให้มีสภาพท่ีพร้อมจะทําการส่งเสริมตอ่ไป ซึ่งหวัหน้าฝ่ายพฒันาได้เสนอแนะให้นําเร่ืองนีเ้สนอให้
คณะทํางานศนูย์พฒันาโครงการหลวงแม่หลอดพิจารณาถึงความจําเป็นของเกษตรกร รวมทัง้ปัญหาท่ีตัง้หมู่บ้านว่า
อยูใ่นขอบเขตพืน้ท่ี ป่าสงวนหรือเขตอทุยานแหง่ชาติ 
 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตัง้ 

หมู่บ้านผาแตกก่อตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2492 ตัง้อยู่หมู่ท่ี 10 ตําบลสบเปิง อําเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่

ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิป่าแมแ่ตง โซน C (ป่าอนรัุกษ์) และอยูใ่นชัน้คณุภาพลุม่นํา้ชัน้ 2 มีความสงูจากระดบันํา้ทะเล
ปานกลาง 680 เมตร มีระยะทางจากตวัเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯแม่หลอด 61 กิโลเมตร และถึงหมู่บ้านรวม 64  
กิโลเมตรใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที  โดยมีอาณาเขตดงันี ้

ทิศเหนือ ตดิตอ่ บ้านแมเ่จีย้ว 
ทิศใต้  ตดิตอ่ บ้านป่าเป๋า 
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่ บ้านผาแดน่ 
ทิศตะวนัออก ตดิตอ่ บ้านแมห่ลอดเหนือ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

ลกัษณะภมูิประเทศของบ้านผาแตก มีลกัษณะเป็นบริเวณเชิงเขาและมีท่ีว่างระหว่างหบุเขาสําหรับการปลกู
พืชและทํานาทําไร่ 
 

ลักษณะดนิ 
 ลักษณะดินในพืน้ท่ีเป็นดินประเภท Reddish Brown 
Laterite เนือ้ดินร่วมซุย เป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายนํา้และ
อากาศดี จดัเป็นดนิท่ีคอ่นข้างอดุมสมบรูณ์  
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลกัษณะภมูิอากาศจดัอยู่ในเขตอากาศอบอุ่นและมีฝนปาน

กลาง โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส ต่ําสุด 16 องศา

เซลเซียส และอณุหภมูิเฉล่ีย 23 องศาเซลเซียส และมีปริมาณนํา้ฝนเฉล่ีย 1,400 มิลลิเมตรตอ่ปี 
 

แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก 
  แหล่งน า้ธรรมชาต ิ

พืน้ท่ีโครงการฯ อยู่ในชัน้คุณภาพลุ่มนํา้ชัน้ 2 
แหลง่นํา้ธรรมชาต ิคือ นํา้แมริ่ม นํา้แมห่ลอด ไหลผา่นในหมูบ้่าน 

 
  แหล่งน า้ที่ก่อสร้าง 

โดยทางกรมทรัพยากรนํา้ได้เข้าไปสํารวจแหล่งนํา้
และได้วางแผนก่อสร้างฝายนํา้ล้น ในนํา้แม่ริม จํานวน 1 แห่ง  
ในปีงบประมาณ 2551-2552 
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ป่าไม้ 
พืน้ท่ีบ้านผาแตกอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาตแิมแ่ตง อยูใ่นเขตป่าอนรัุกษ์  โซน C 

 
  การคมนาคม 

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงบ้านผาแตก  64  
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 30 นาที สภาพถนนเข้าหมู่บ้าน
เป็นถนนลกูรัง 

 
 

 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ไฟฟ้ามีใช้ครบทุกครัวเรือน มีโทรศพัท์เป็นระบบ pin phone 

จํานวน 2 แหง่ และมีประปาภเูขาใช้ในการอปุโภคบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 ประชากร 
 

ช่ือหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน หมู่ท่ี เผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 

   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

บ้านผาแตก 10 กะเหร่ียง 41 43 87 75 162 

        
รวม 41 43 87 75 162 

  
 ผู้น าชุมชน 

ผู้ นําชุมชนบ้านผาแตก  ประกอบด้วย  นายนิคม  ธูปเทียน ผู้ ใหญ่บ้าน นายบวรณ์  มูลหน่อ สมาชิก 
อบต. และผู้ นํากลุ่มต่างๆ ได้แก่ หมอพืน้บ้าน คือ นางบือ  บุญป๋ัน, นางวาง  มูลหน่อ   ด้านสมุนไพรพืน้บ้านคือ 
นายเฮือน  มลูหน่อ, นายปอน  มูลหน่อ และนายแดง  สิงห์แก้ว, ด้านการนวดแผนโบราณ คือ นายนุ   โดงเย็น ด้าน
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งานทอผ้า คือ นางกาญจนา  มูลหน่อ, นางมะลิ  ดียะ, นางวฒันา  สะโนวิโต และนายแก้ว  สะโนวิโต, ด้านงานจกั
สาน คือ นายดี  ดียะ และ นายชอน  มลูหนอ่ 
 
 การศึกษา 

ราษฎรส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษาจากโรงเรียนบ้านปางฮ่าง สาขาบ้านผาแตก มีส่วนน้อยท่ี
เรียนตอ่ในระดบัมธัยมศกึษา และในระดบัสงูอ่ืนๆ 
 
 
 
 การสาธารณสุข 

การให้บริการด้านสาธารณสุข บ้านผาแตก
ไมมี่สถานีอนามยัในหมู่บ้าน เม่ือเจ็บป่วยจะไปรักษา
ท่ีสถานีอนามัยตําบลสบเปิง ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน 
10 กิโลเมตร หรือโรงพยาบาลในอําเภอและจงัหวดั 
ทัง้นี ้ราษฎรส่วนหนึ่งขาดความรู้ด้านสาธารณสุขมูล
ฐานทําให้ชีวิตความเป็นอยูไ่มถ่กูสขุลกัษณะ 
 
 การประกอบอาชีพ 
  ราษฎรสว่นใหญ่มีอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลกั ได้แก่ ทํานา ทําไร่หมนุเวียน ปลกูกล้วย ลิน้จ่ี เป็น

ต้นอาชีพรอง ได้แก่ เลีย้งโค และหาของป่าขายตามฤดกูาล โดยมีพืน้ท่ี
ทําการเกษตรจํานวน 1,094,90  ไร่ 86 แปลง 

 

 
 
 รายได้ 

ประชากรสว่นใหญ่มีรายได้เฉล่ียปีละ 10,000 บาทตอ่ครัวเรือน 
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 การถือครองที่ดนิ 

เกษตรกรในพืน้ท่ีบ้านผาแตก  มีพืน้ท่ีทําการเกษตรเฉล่ีย  27  ไร่ตอ่ครัวเรือน 
 
  

การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
  การถือครองท่ีดนิของราษฎรโดยสว่นใหญ่อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง  มีเกษตรกรเข้าไปใช้

พืน้ท่ีทัง้หมด จํานวน 58 ราย 86 แปลง คิดเป็นพืน้ท่ีจํานวน 1,094.90 ไร่ โดยส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ท่ีดินในการทํานา 
ไร่หมนุเวียน ปลกูกล้วย และลิน้จ่ี 
 
 แหล่งเงนิทุน 

 แหลง่เงินทนุของประชากรบ้านผาแตก  สว่นใหญ่มาจากกองทนุหมูบ้่านและกู้จากเอกชน 
 
 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  ประชากรบ้านผาแตกมีการจดัตัง้กลุ่มตา่งๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทางด้านสงัคม ได้แก่ กลุ่มเยาวชน 
กลุม่สมนุไพร  กลุม่แมบ้่าน  กลุม่ธนาคารข้าว  และกลุม่อนรัุกษ์ เป็นต้น 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 
  ได้แก่ ข้าวไร่, ข้าวนาดํา, ข้าวโพด,  ไม้ผล เช่น กล้วย, ลิน้จ่ี, เงาะ และลําไย  กาแฟอราบิก้า  การ
เลีย้งสตัว์ เชน่ โค, สกุร และของป่า เชน่ หนอ่ไม้และเห็ด 
 
 แหล่งท่องเที่ยว 

ในหมูบ้่านผาแตก มีจดุแวะพกัของนกัทอ่งเท่ียว (Home stay) และมีแหล่งท่องเท่ียวอยู่บริเวณใกล้เคียง 
ได้แก่ สถานีวิจยัโครงการหลวงแมห่ลอด, นํา้ตกหมอกฟ้า และหนว่ยพิทกัษ์อทุยานแหง่ชาตสิเุทพ-ปยุ 
 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านผาแตก 
 ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านผาแตกแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี ้
  ด้านเศรษฐกิจ 
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   ปัญหา  ประชาชนทําการเกษตรในลกัษณะไร่หมนุเวียน โดยปลกูข้าว เป็นหลกั ผลผลิตข้าว
ต่ํา  ไม่เพียงพอต่อการบริโภค, มีการปลูกพืชหลากหลายแต่ไม่ชัดเจนว่าอะไรท่ีเหมาะสม ควรคดัเลือก ขาดการ
สง่เสริมการเกษตรท่ีเหมาะสมและตอ่เน่ืองจากหนว่ยงาน 
   ความต้องการ  อยากมีอาชีพการเกษตรท่ีมัน่คง ต้องการให้เพิ่มผลผลิตข้าวและส่งเสริม
การปลกูพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีและมีตลาดรองรับผลผลิต เชน่ การทําแปลงรวมในบริเวณท่ีประชาชน สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกนั เน่ืองจากแปลงของเกษตรกรอยูก่ระจดักระจายและหา่งไกลกนั มีปัญหาเร่ืองระบบนํา้ใช้ 
  ด้านสังคม 
   ปัญหา   ประชาชนมีฐานะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ ประชาชนส่วนหนึ่ง
ออกไปรับจ้างในเมือง สง่ผลทําให้แรงงานใน การประกอบอาชีพการเกษตรลดลง พืน้ท่ีทําการเกษตรและท่ีอยู่อาศยัไม่
มีเอกสารสิทธ์ิ, มีหนีส้ิน และขาดการส่ือสาร ทําให้ขาดความสามคัคีกนั มีปัญหาโรงเรือนมีสภาพชํารุด ขาดการซ่อม
บํารุง และขาดหนว่ยงานด้านสาธารณสขุในหมูบ้่าน 
   ความต้องการ   ความรู้และการส่งเสริมการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง, ให้
ผู้ รู้ในชมุชนถ่ายทอดภมูิปัญญาเดมิกลบัสูค่นรุ่นใหม ่เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจในการทําการเกษตรแบบดัง้เดิม 
การพฒันาส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณะสุข การพฒันาสร้างจิตสํานึกแก่สมาชิกกลุ่มตา่งๆ ในชุมชนเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชมุชน และสง่เสริมด้านการทอ่งเท่ียว 
 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพืน้ฐาน 
   ปัญหา  ท่ีอาศยัทํากินของราษฎรไมมี่ความชดัเจน เกษตรกรบางรายตกหล่น พืน้ท่ีส่วนหนึ่ง
มีการเปล่ียนมือเป็นนายทนุ, ยงัมีการตดัป่า เพ่ือทําไร่หมนุเวียน มีการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน แหล่งนํา้ธรรมชาติ
ยงัไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีการเกษตรได้เต็มท่ี, นํา้สําหรับอปุโภค บริโภค ไม่เพียงพอสําหรับใช้ตลอดปี
และไม่สะอาด เน่ืองจากขาดระบบส่งนํา้และเก็บนํา้และระบบทําความสะอาด ฝายกัน้นํา้และถนนเข้าสู่หมู่บ้านเป็น
ถนนลกูรัง เสียหายมาในชว่งฤดฝูน ทําให้การดําเนินทางเข้าถึงและขนสง่ผลผลิตลําบาก  
   ความต้องการ  การสํารวจและวางแผนการใช้ท่ีดนิ การอนรัุกษ์ดินและนํา้ การพฒันาแหล่ง
นํา้และการบริหารจดัการการใช้นํา้ของชมุชน การปรับปรุงบํารุงดนิ โดยสง่เสริมการทําปุ๋ ยอินทรีย์จากมลูโค 
  ศักยภาพของการพัฒนา 
   พืน้ท่ีบ้านผาแตกมีสภาพป่าไม้ แหล่งนํา้และดินคอ่นข้างอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากเป็นชมุชน
กะเหร่ียงท่ีมีวิถีชีวิตเรียบง่าย แตเ่น่ืองจากขาดความรู้ในการทําการเกษตร โดยการปลกูข้าวโพดและข้าวไร่ ทําให้พืน้ท่ี
ทําการเกษตรมีปัญหาการชะล้างทะลายของหน้าดินได้ง่าย ถึงแม้จะมีการเลีย้งโคแตก็่ยงัไม่มีการนํามลูโคไปใช้เป็น
ปุ๋ ยอยา่งจริงจงั ประกอบกบัเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ใกล้เมือง และเป็นเส้นทางผ่านของนกัท่องเท่ียว จึงมีการเปล่ียนมือผู้ ถือ
ครองท่ีดินเป็นบุคคลภายนอก ดงันัน้หากไม่มีการเข้าไปควบคุมการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีและการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้เกษตรกรมีอาชีพท่ีมัน่คงและมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพแล้ว  ก็ทําให้ชมุชนบ้านผาแตก ไม่เข้มแข็ง ใน
ระยะท่ีผ่านมาเกษตรกรบ้านผาแตกได้เรียนรู้การปลกูผกัและการเลีย้งสตัว์ เช่น กระตา่ย และไก่ จากองค์ความรู้ของ
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โครงการหลวงก็สามารถผลิตได้ดี จึงมีศกัยภาพท่ีจะปรับการทําการเกษตรให้ดีขึน้ได้ เช่น การปรับปรุงพนัธุ์และการ
เขตกรรม ข้าวไร่ ไม้ผล และพืชผกั รวมทัง้การเลีย้งสตัว์ในลกัษณะการเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจน การส่งเสริมให้
ดําเนินชีวิต โดยยดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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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 
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(17) ก านนัต าบลป่าแป๋     คณะท างาน 
(18) ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 ต าบลสบเปิง    คณะท างาน 
(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   
 
          
       (นายวชิยั  ศรีขวญั) 
            ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ผู้ปฏบัิตงิาน 

นายวิชยั ปัตถมสิงหไชย ผู้อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก 
นายวินยั สขุส าราญ ผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก 

 นายชยัเมฆ จินะ  เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนที่แสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก 
ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
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