๘๕

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
บ้านแม่ระมีดหลวง ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา บ้านแม่ระมีดหลวงตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๗ ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จัง หวัดเชียงใหม่ ตั้งมา
ประมาณ ๑๐๐ ปีกว่าแล้ว ผู้ที่มาก่อตั้งบ้านเรือนคนแรกชื่อ อุ้ยบุญมา ซึ่งได้อพยพมาจากบ้านขุนตื่น ต่อมาก็มีญาติพี่น้อง
ย้ายตามกันมา เพราะมีแหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งสาเหตุที่เรียกชื่อหมู่บ้านว่า แม่ระมีด คือเมื่อก่อนมีหญิงชราต่างหมู่บ้าน
คนหนึ่งแกมีบุตรมาก แล้วแกไม่มีมีดที่จะมาผ่าฝืนหุง ข้าวให้ลูกๆ หญิงชราคนนั้นก็เลยมาขโมยมีดที่บ้านแห่งนี้ คนเลย
เรียกชื่อบ้านบ้านแห่งนี้ว่า แม่ลักมีด ปัจจุบันแปลงมาเป็น แม่ระมีด

สภาพทั่วไป
ขนาดและที่ตั้ง
พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่ระมีด
หลวง ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากอาเภออมก๋อย ๒๕ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง/คอนกรีต
๗ กิโลเมตร ลูกรัง ๑๘ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง (ที่มา: ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.๒ค ปี พ.ศ.
๒๕๔๘)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านผาปูน
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านลังบี้
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับบ้านห้วยตองสาด
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับบ้านต้นน้าห้วยจิโน
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่ระมีด
หลวง มีลักษณะเป็นไหล่เขามีที่ราบตามข้างหุบเขา มีความสูง ๑,๒๓๑ เมตร จากน้าทะเลปานกลาง (ที่มา : วัดระดับ
GPS ที่บริเวณกลางหมู่บ้าน, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ลักษณะดิน
พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่ระมีด
หลวง มีลักษณะดินเป็นกรวดทราย หน้าดินตื้นและถูกชะล้างจนมีสภาพเสื่อมและขาดความอุดมสมบูรณ์

๘๖
ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่ระมีด
หลวงมี ลัก ษณะสภาพอากาศ ๓ ฤดู คือ ฤดู ร้ อน ระหว่า งเดื อ น
มีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดู
หนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิ เฉลี่ย
๑๖-๒๐ องศาเซลเซียส (ที่มา: แผนพัฒนาสามปีตาบลอมก๋อย ปี
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) อุ ณหภู มิสูง สุด ๒๙.๖ องศาเซลเซี ยส และ
อุ ณ หภู มิ ต่ าสุ ด องศาเซลเซี ย ส (ที่ ม า: อ าเภออมก๋ อ ย จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๔๗)
แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่ระมีดหลวง
มีแหล่งน้าไหลผ่านหมู่บ้าน จานวน ๓ สาย เป็นแหล่งต้นน้ามีปริมาณน้ามากในช่วงฤดูฝน เพียงพอสาหรับการ
บริโภค และใช้ในด้านการเกษตร มีระบบประปาภูเขาแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร น้าฝน
แหล่งน้าดื่ม ประปาภูเขา
แหล่งน้าใช้ในครัวเรือน ประปาภูเขา
ป่าไม้
พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการ
หลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่ระมีดหลวงตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อมก๋อย
การคมนาคม
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที
ปลูก ฝิ่นอย่า งยั่ง ยืน บ้านแม่ร ะมี ดหลวง อยู่ ห่างจากอาเภออมก๋อ ย
๒๕ กิ โ ลเมตร เป็ น ถนนลาดยาง/คอนกรี ต ๗ กิ โ ลเมตร ลู ก รั ง ๑๘
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากเชียงใหม่ถึงอาเภออมก๋อยประมาณ ๓ ชั่วโมง จากอาเภออมก๋อยถึงหมู่บ้านแม่ระมีดหลวง
29 กิโลเมตร ใช้เวลานเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบไฟฟ้า
มีไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ทุก
ครัวเรือน
ระบบชลประทาน มีน้าระบบประปาภูเขา ใช้
ในการอุปโภคบริโภค

๘๗

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
จานวนประชากรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่
ระมีดหลวง ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
มีพื้นที่รับผิดชอบ จานวน ๘ หย่อมบ้าน ๒ ตาบล อยู่ในอาเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ เพิ่มเติมขึ้นใหม่ เนื่องจาก
เป็ น พื้ น ที่ ป ลู ก ฝิ่ น ซ้ าซาก และมี
แนวโน้มแพร่ระบาดของยาเสพติด

ชื่อหมู่บ้าน/
หย่อมบ้าน

หมู่ที่

เผ่า

จานวน
ครัวเรือน

แม่ระมีดหลวง บ้านหลัก
แม่ระมีดน้อย บ้านรอง
ห้วยตองสาด บ้านรอง
รังบี้ บ้านรอง
ยองแหละ บ้านรอง
พะอัน บ้านรอง
ขุนตื่น บ้านรอง
ห้วยหมี บ้านรอง
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๒
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กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
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กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
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412

1,654

รวม
ผู้นาชุมชน

นายวัลลภ ปุยุ
นายสนธิ ดีเง
นายน้อยกัง
นายประสาน สยมภูดาเนิน
นายมังแทะ ดีเง
นายนะจิ กรัณย์ปราณี

จานวน
ครอบครัว

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๗
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๗
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๗

๘๘
การศึกษา
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่ระมีดหลวง มีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระมีดหลวง มีครูผู้สอน ๒ คน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า
หลวง” บ้านแม่ระมีดหลวง หมู่ 17 ตาบล อมก๋อยอาเภออมก๋อยจัง หวัดเชียงใหม่ ก่อตั้ง เมื่อพ.ศ. 2535โดยมีศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อนุมัติจัดตั้ง แรกเริ่มศูนย์การเรียนเป็นกระต๊อบไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา
ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูสุคันธศิล เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองจัง หวัดเชียงใหม่
บริจาคเป็นเงิน 21,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเช่นแผ่นเรียบ สังกะสี ตะปู โดยชาวบ้านได้ร่วมมือกันและบริจาค
ไม้แปรรูป ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณจากโครงการสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จานวน
เงิน 90,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งมีขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร หลังคาสัง กะสี
โครงไม้จริง พื้นซีเมนต์ ผนังไม้จริง ต่อมาในปี 2554 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแทนอาคารหลังเดิมจาก
โครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลครั้งที่ 3 “โรงเรียนของหนู ”โดยสนับสนุนงบในการก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 8 เมตรยาว
21 เมตรโรงอาหารขนาดกว้าง 6 เมตรยาว12 เมตรห้องน้าขนาดกว้าง 3เมตรยาว 6 เมตร จานวน 2 ห้องพร้อมห้อง
อาบน้า และที่ล้างจาน บ้านพักครูขนาด กว้าง 4 เมตรยาว 6 เมตรจานวน 2 หลัง เป็นจานวนเงินประมาณ 900,000
บาทภายใต้การดูแลของ ศบอ.อมก๋อยคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ระมีดหลวง และนายวัชรินทร์ แก้วมาลา ครูประจา
ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง ในการก่อสร้างอาคารและตกแต่งภายในได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านบ้านแม่ระมีดหลวง และ
คณะครูในกลุ่มเป็นอย่างดี
การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่ระมีดหลวง และโรงพยาบาลอมก๋อย

การประกอบอาชีพ
อาชีพหลัก ได้แก่การเกษตรปลูกข้าวไร่ ข้าวนาดา ปลูกถั่ว
อาชีพรอง ได้แก่ การปลูกพริก ปลูกมะเขือเทศ กะหล่าปลี กาแฟ การเลี้ยงไก่ สุกร โคเนื้อ และกระบือ
อาชีพเสริม คือ การรับจ้างทั่วไป และงานหัตกรรม
รายได้
ประชากรบ้านแม่ระมีดหลวงมีรายได้ เฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี (ข้อมูลจากบ้านแม่ระมีดหลวง)
การถือครองที่ดิน
ที่ดิน มีเนื้อที่ถือครองที่อยู่อาศัย ประมาณไม่เกิน ๑ งานต่อครัวเรือน เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
ประมาณ ๒-๕ ไร่ต่อครัวเรือน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่อยู่อาศัย
แหล่งเงินทุน
ประชากรบ้านระมีดหลวงใหญ่อาศัยแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ก่อตั้ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เงินทุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมหลักเพื่อใช้ ด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังมี กองทุน กข.คจ

๘๙
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
กลุ่ มภายในชุม ชน กลุ่ มแม่บ้ าน มี การรวมกลุ่ มในช่ วงที่มี เทศกาล หรือ งานประเพณีต่ างๆแล้ว ท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น ทาอาหาร งานหัตกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร
พืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวนาดา ไม้ผลเช่นกาแฟ และพืชผัก
ได้แก่ พริก มะเขือเทศ กะหล่าปลี ตลอดจนสัตว์เลี้ยเช่นโค กระบือ สุกร
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นทีปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืนบ้านแม่ระมีดหลวง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ หน่วยจัดการต้น
น้าห้วยจิโน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๗ ตาบลอมก๋อย อาเออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สูง จากระดับน้าทะเลประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร มี
ทิวทัศน์ ที่สวยงามในฤดูหนาวและมีทะเลหมอกที่สวยงาม ฯลฯ

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของบ้านแม่ระมีดหลวง
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านบ้านแม่ระมีดหลวง
ปัญหา
ด้านอาชีพ รายได้
ด้านการระบาดของโรคในสัตว์เลี้ยง
ด้านการคมนาคมยากลาบาก และห่างไกล
ด้านการเกษตรราคาตกต่า
ความต้องการ
ต้องการปลูกพืชอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภค และพืชสร้างรายได้
องค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ เรื่อง การเลี้ยง การดูแลควบคุมโรคใน ไก่ สุกร โคเนื้อ
ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติงาน
นายอุดม พรหมตัน
นายสุทัศน์ ชิลอย
นายธีรวุฒิ พนาใสจันทร์แจ่ม

ผู้จัดการโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่ระมีดหลวง
หัวหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่ระมีดหลวง
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่ระมีดหลวง

๙๐
แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ ปัญหาพืน้ ทีปลูกฝิ่ นอย่ างยั่งยืนบ้ านแม่ ระมีดหลวง

