๑

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
บ้านผาแดง ตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
เมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๗ ได้มีการอพยพของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจากหมู่บ้านป่าโหล อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ มาตั้งรกรากในหมู่บ้านผาแดง จานวน
๓ ครอบครัว มีประชากรในขณะนั้น ๑๕ คน
ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๒๐ จากสภาพความ
สมบูรณ์ของพื้นที่ทาให้มีการอพยพของผู้คนจาก
หมู่บ้านป่าโหลและจากพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย
บางส่ วนมาสมทบเพิ่ม ขึ้ น อีก ๘ ครอบครั ว มี
ประชากรเพิ่มขึ้น เป็น ๖๕ คน และได้แต่งตั้ง
นายจะยี ตอง ตึ ง เป็ น ผู้ น าชุ ม ชน (ผู้ น า
ธรรมชาติ) เป็นคนแรก
ปี.พ.ศ.๒๕๔๐ มีการคัดเลือกผู้นาชุมชน
หมู่ที่ ๑ ปรากฏว่านายประสิทธิ์ อินต๊ะ ชนะการ
เลื อกตั้ง และด ารงต าแหน่ งก านั นต าบลกื้ ดช้ า ง
และได้แต่ง ตั้งนายภาณุพงศ์ ปะแหน เป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านมาถึง ปัจจุบันนี้

จุดเด่นของหมู่บ้าน (แบบสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน)
คนในชุมชนมีความสามัคคี ช่วยเหลือเอื้ออาทรกันในชุมชนดุจพี่น้องกันทุกครอบครัว
มีเครือข่ายช่วยในการพัฒนาให้การช่วยเหลือและเอาใจใส่สม่าเสมอ
ผู้นาชุมชนเป็นคนมีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนา

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
บ้ านผาแดง หมู่ที่ ๑ ต าบลกื ด้ ช้ า ง อาเภอแม่ แตง จัง หวัด เชี ยงใหม่ ตังอยู
้ ่ระหว่างพิ กัด UTM
๒๑๒๒๙๕๗ ถึง ๒๑๓๐๕๐๕ เหนือ และ ๔๘๒๐๘๒ ถึง ๔๘๘๓๕๑ ตะวันออก (แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่
ทหารมาตราส่วน ๑:๕๐๐๐๐ ลาดับชุด L๗๐๑๘ ระวาง ๔๗๔๗ I และ ๔๗๔๗II) อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ๕๐
กิโลเมตร และห่างจากอาเภอแม่แตง ๒๕ กิโลเมตร ตังอยู
้ ใ่ นเขตการปกครองขององค์การบริ หารส่วน ตาบลกื ้ดช้ าง
มีเนื ้อที่ประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชัว่ โมง มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้

๒
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

หน่วยจัดการต้นน้ าแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ ๑ ตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยจัดการต้นน้ าแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บ้านห้วยกุ๊บกับ๊ หมู่ที่ ๑ ตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้ านผาแดงมีพื ้นที่เป็ นภูเขาสูงสลับซับซ้ อน มีความสูงเฉลี่ยบริ เวณกลางหมู่บ้าน ๙๐๐ เมตร จาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง
การใช้ พื ้นที่ แบ่งพื ้นที่ออกเป็ น
๑. พื ้นที่อยูอ่ าศัย จานวน ๕๐ ไร่ การตังบ้
้ านเรื อน
ชาวบ้ านมักสร้ างบ้ านตามแนวที่ลาดชัน
๒. มีพื ้นที่ทากินอยูร่ ะหว่างที่ราบหุบเขาไปจนถึงที่
ลาดชันตามภูเขา และพื น้ ที่ทา
การเกษตร ๓๕๐ ไร่
โดยแบ่งเป็ นพืน้ ที่ทาสวนลิ ้นจี่ และไร่ กาแฟ(เดิม) ๑๐๐ ไร่
ปลูกพืชไร่(เดิม) ๒๕๐ ไร่
๓. พื ้นที่ป่าอนุรักษ์ ตังอยู
้ ่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
ป่ าลุม่ น ้าแม่ฝาง เป็ นแหล่งน ้าที่สาคัญมีป่าชุมชนของหมู่บ้าน ๔ แห่ง มีพื ้นที่ ๒๕ ไร่

ลักษณะดิน
พื้นที่บ้านผาแดง มีลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่าและเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย (กลุ่มชุดดินดอยปุย
,กลุ่มชุดดิน ที่ ๓๐) พบกลุ่มดินค่อนข้างมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นดินลึก
ถึงตื้น มีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน้าตาลเข้มหรือสี
น้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็ นกรดเล็กน้อย (pH ๕.๕๖.๕) ดินล่างเป็นดินเหนียวสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
เล็กน้อย (pH ๕.๕-๗.๐)

ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่
ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านผาแดง มีสภาพภูมิอากาศมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนฝนจึงตกชุกเกือบทั้งปี (ประมาณ
๘-๙ เดือน) โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ฝนตกชุกมาก มี ๓ ฤดู คือ
๑. ฤดูร้อน ระหว่า งเดือ นมีนาคม- เมษายน อุ ณหภู มิ
สูงสุดเฉลี่ย ๓๓ องศาเซลเซียสช่วงเดือนเมษายน
๒. ฤดู ฝ น ระหว่ า งเดื อ นพฤษภาคม – ตุ ล าคม
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยตลอดปี ๕๐๐-๑,๐๐๐ มิลลิเมตร
๓. ฤดู ห นาว ระหว่ า งพฤศจิ ก ายน – กุ ม ภาพั น ธ์
อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ๑๐ องศาเซลเซียส ช่วงเดือนธันวาคม

๓

แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปญ
ั หาพืน้ ทีปลูกฝิน่ อย่างยั่งยืนบ้านผาแดง
แหล่งน้าธรรมชาติ
เป็นต้นน้าที่สาคัญของน้าแม่แตง มีน้าไหลผ่านแต่จะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง มีประปาภูเขาแต่
ไม่ได้มาตรฐาน น้าที่ใช้ในการเกษตรใช้จากลาห้วยกุ๊บกั๊บแต่จะขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง มีน้าตกที่มีน้าตลอดทั้งปี แต่
หน้าแล้งน้าจะน้อย

แหล่งน้าที่ก่อสร้าง
มีประปาภูเขาเป็นน้าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค แต่ไม่ได้มาตรฐาน

ป่าไม้
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านผาแดง ตั้งอยู่ในเขตต้น
น้าแม่ตะมาน ป่าลุ่มน้าแม่ฝาง ชั้นคุณภาพลุ่มน้า 3 เป็นแหล่งต้นน้าที่สาคัญ มีป่าชุมชนของหมู่บ้าน 4 แห่ง พื้นที่ 25 ไร่

การคมนาคม
บ้านผาแดงอยู่ห่างจากตัวอาเภอแม่แตง ระยะห่าง ๒๕ กิโลเมตร ถนนเป็นดินอัดธรรมดาเป็นถนนที่
แคบ ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ ฤดูฝนเป็นโคลน เส้นทางสัญจร ลาบากมาก

โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบไฟฟ้า
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ใช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ประมาณร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้าน

ระบบชลประทาน
มีระบบประปาภูเขาใช้อุปโภค บริโภคภายในหมู่บ้าน แต่ไม่ได้มาตรฐาน

๔

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร คนในชุมชนมีความสามัคคี ช่วยเหลือเอื้ออาทรกันในชุมชนดุจพี่น้องกันทุกครอบครัว มีเครือข่ายช่วย
ในการพัฒนาให้การช่วยเหลือและเอาใจใส่สม่าเสมอผู้นาชุมชน
เป็นคนมีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนา
โครงสร้างประชากรของทั้งหมู่บ้าน คือ ประชากรวัย
ทางาน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี) มีสัดส่วน ร้อยละ ๕๘ รองลงมาเป็น
ประชากรวัยพึ่งพิง คือ เด็กและผู้สูงอายุ มีสัดส่วนร้อยละ ๔๒

ประชากรในพื้นที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้าน
ผาแดง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อหมู่บ้าน/
หมู่ที่
เผ่า
จานวน
จานวน
จานวนประชากร
หย่อมบ้าน
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม
บ้านผาแดง (บ้านหลัก)
๑
มูเซอ
๓๒
๑๕๙
บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ
๑
มูเซอ
๒๘
๑๘๖
บ้านสันป่าเกี๊ยะ
๑๒
ม้ง
๒๖
๑๓๙
บ้านป่าโหล
๑๑
มูเซอ
๒๙
๑๒๔
รวม
๑15
608

ผู้นาชุมชน
นาย ภานุพงษ์ ปะแหน
นายสมบัติ ทรายขาย

ผู้ใหญ่บ้านผาแดง
ครู ศศช. ประจาหมู่บ้าน

การศึกษา
มีศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
บ้ า นผาแดง( ศศช.) จ านวน ๑ แห่ ง จ านวนครู ๑ ท่ า น
นักเรียนระดับอนุบาล ๑๓ ราย และระดับประถม ๒๒
ราย

๕

การสาธารณสุข
ชุมชนบ้านผาแดง อาสาสมัครสาธารณสุข ๒ คน ไม่มีสถานีอนามัยในหมู่บ้าน ไม่มีสถานีอนามัยใน
หมู่บ้าน ต้องเดินทางไปใช้บริการสถานีอนามัยบ้านแม่ตะมาน ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ระยะทาง ๙ กิโลเมตร

การประกอบอาชีพ
อาชีพหลัก ของประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตร พืชหลักที่ปลูก คือ ข้าวไร่ จานวน ๓๕
ครอบครัว พืชตระกูลถั่ว จานวน ๓๔ ครอบครัว กาแฟ จานวน ๓๓ ครอบครัว
ข้าวโพด จานวน ๓๕ ครอบครัว และลิ้นจี่จานวน ๑๐ ครอบครัว
อาชีพรอง ได้แก่ กะหล่าปลี ผักกาดขาวปลี
อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป หาของป่า

รายได้
ประชากรบ้ านผาแดงมีรายได้ เฉลีย่ ๒๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท/ครอบครัว/ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายได้ ภาคการเกษตร ส่วนใหญ่ ร้ อยละ ๘๐ มาจาก
การปลูกพืชไร่ ร้ อยละ ๒๐ มาจากการ เลี ้ยงสัตว์
- รายได้ นอกภาคการเกษตร ส่วนใหญ่ ร้ อยละ ๒๐ รับจ้ าง
แรงงานในหมู่บ้าน และร้ อยละ ๑๐
- รับจ้ างแรงงานนอกหมู่บ้าน และร้ อยละ ๑ เป็ นลูกจ้ าง
ส่วนราชการ

๖

การถือครองที่ดิน
ราษฎรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงบ้านผาแดง มีพื้นที่ทากินอยู่ระหว่างที่ราบหุบเขาไปจนถึงที่ลาด
ชันตามภูเขา เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 10 ไร่ และพื้นที่ทาการเกษตร 350ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทาสวนลิ้นจี่และไร่กาแฟ 100
ไร่ ปลูกพืชไร่ 250 ไร่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ราษฎรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงบ้านผาแดง มีพื้นที่ทากินอยู่ระหว่างที่ราบหุบเขาไปจนถึงที่ลาดชัน
ตามภูเขา เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 50 ไร่ และพื้นที่ทาการเกษตร 350ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทาสวนลิ้นจี่และไร่กาแฟ 100 ไร่
ปลูกพืชไร่ 250 ไร่

แหล่งเงินทุน
ไม่มีกองทุนหมู่บ้าน

ส่วนใหญ่มักจะเป็นการ

กู้ยืมภายในเครือญาติ(ไม่มีดอกเบี้ย)

การรวมกลุ่มของเกษตรกร
๑. กลุ่มดับไฟป่า ทาแนวกันไฟ
๒. กลุ่ ม เกษตรกร แต่ ไ ม่ มี ก ารรวมกลุ่ ม
ประกอบอาชีพอย่างจริงจัง ขาดอานาจต่อรองในการขายผลผลิต
๓. กลุ่มสตรี มีการรวมกลุ่มในช่วงที่มีเทศกาลหรืองานประเพณีต่างๆ แล้วทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
เช่น การประกอบอาหาร เป็นต้น

ผลผลิตทางการเกษตร
พืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วแดง
ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะม่วง ลาไย ลิ้นจี่ กาแฟ
ผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน ได้แก่ ผักกาดขาวปลี แครท
กะหล่า กระเทียมมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อในพื้นที่ และนาไปขายเอง

๗

แหล่งท่องเที่ยว
บ้านผาแดงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ 2 แห่ง คือ ถ้าผาแดงและม่อนฟ้าผ่า

กิจกรรมใน ๑ ปีของชุมชนจะประกอบด้วย
๑. กิจกรรมทางสังคม
-

ประเพณีกินวอ เป็นประเพณีปีใหม่ จะมีประมาณ ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์
กองทรายเป็นประเพณีขนทรายถวายให้แก่วัด มักทาในช่วยเดือนเมษายน (สงกรานต์)
ถวายข้าวโพด เป็นประเพณีที่ทาเมื่อได้มีการเก็บข้าวโพด ช่วงเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคม
กินข้าวใหม่เป็นประเพณีที่ทาเมื่อได้มีการเกี่ยวข้าวใหม่ของทุกปี ช่วงออกพรรษาเดือนตุลาคม
ทาบุญผูกข้อมือ เป็นพิธีผูกข้อมือให้กับแขกผู้มาเยือนชุมชน

๒. กิจกรรมทางศาสนา
-

สร้างศาลาถวาย ประมาณเดือนพฤษภาคม
ทาบุญป่าช้า ประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของบ้านผาแดง
ปัญหาของหมูบ่ ้านบ้านผาแดง
๑. ถนนทางเข้าหมู่บ้านลาบาก หน้าฝนถนนไม่สามารถใช้สัญจร/นาผลผลิตออกไปจาหน่ายได้
๒. ขาดแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ต้องอาศัยน้าฝนอย่างเดียว
๓. ขาดความรู้ทางด้านการเกษตรเรื่องพืชที่จะสามารถนามาปลูก เพื่อเป็นรายได้
๔. ขาดอาชีพหลังฤดูกาลเกษตร จึงต้องออกไปรับจ้างนอกหมู่บ้าน

ความต้องการของหมูบ่ ้านบ้านผาแดง
๑. ช่วยซ่อมแซมและปรับปรุงถนนไปยังหมู่บ้าน
๒. แท็งก์น้าเพื่อกักเก็บน้าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคช่วงฤดูแล้ง
๓. ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่า

ผู้ปฏิบัติงาน
นายอุดม พรหมตัน
นายศิโรรัตน์ ไชยมงคล
นายเอกราช สุริยมณฑล

ผู้จัดการโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านผาแดง
หัวหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านผาแดง
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านผาแดง

๘

แผนที่แสดงลักษณะภูมปิ ระเทศ
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปญ
ั หาพืน้ ทีปลูกฝิน่ อย่างยั่งยืนบ้านผาแดง

