๑๗

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ตาบลเมืองคอง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
เดิมอาศัยอยู่ที่บ้านป่าเกี๊ยะ เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยับขยายมาตั้งก่อตั้งบ้านเรือนซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้าน
ป่าเกี๊ยะมากนัก แรก ๆ มี 4 หลังคาเรือนและได้เพิ่มจานวน
ขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมี 65 ครัวเรือน
จุดเด่นของหมู่บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ (แบบสัมภาษณ์
ผู้นาชุมชน)
1. ผู้นาชุมชนมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
หมู่บ้าน
2. ชุมชนมีความสามัคคีกัน

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่
เป็น อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 127 กิโลเมตร และห่างจากอาเภอเชียง
ดาว 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีเนื้อที่
ประมาณ 1,240 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่
เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีที่ราบตามข้างหุบเขาและระหว่างภูเขา มีความ
สูงเฉลี่ยบริเวณกลางหมู่บ้าน 1,128 เมตร จากระดับน้าทะเล (วัดระดับ
ด้วยเครื่อง GPS ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงบ้านป่า
เกี๊ยะใหม่)

ลักษณะดิน
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่เป็น
มีลักษณะกลุ่มดินค่อนข้างมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นดินลึกถึงตื้น มีเนื้อดิน
เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีน้าตาลเข้มหรือสีน้าตาลปนแดงเข้ม
ดินผสมก้อนกรวด

๑๘

ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่เป็น มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ฝนจึง
ตกชุกเกือบทั้งปีคือประมาณ 7-8 เดือน โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ฝนตกชุกมาก มี 3 ฤดูคือ
ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 31 องศาเซลเซียสช่วงเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 9
องศาเซลเซีย สช่ ว งเดื อนธัน วาคม มี ปริ ม าณน้ าฝนเฉลี่ย ตลอดปี 5001,000 มิลลิเมตร

แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีปลูกฝิน่ อย่างยั่งยืนบ้านป่าเกี๊ยะใหม่
แหล่งน้าธรรมชาติ
เป็นแหล่งต้นน้า 2 สาย คือ ห้วยแม่แพงและห้วยบ้านเก่า มีน้าไหลผ่านหมู่บ้านตลอดปี

แหล่งน้าทีก่ ่อสร้าง
มีประปาภูเขาไม่มีระบบกรองน้า แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ทาการเกษตรโดยการอาศัยน้าฝนเพียงอย่างเดียว ฝายและบ่อน้าตื้น

ป่าไม้
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่เป็น ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง และ
อยู่ในเขตลุ่มน้าชั้นคุณภาพลุ่มน้า 1A เป็นป่าดิบเขาและเป็นแหล่งต้นน้าที่สาคัญ มีป่าชุมชนของหมู่บ้าน 1 แห่ง

การคมนาคม
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่เป็น มีเส้นทางคมนาคม 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง
ห้วยน้าดัง เป็นเส้นทางเดิมที่ใช้เข้าสู่หมู่บ้านใช้เวลาเดินทางจากอาเภอเชียงดาว 4 ชั่วโมง 20 นาที ถนนเป็นถนน
ถนนลาดยางและลูกรัง อีกเส้นทางสร้างโดยหน่วยงานระดับท้องถิ่นร่วมกับชุมชนในการจัดสร้างถนนเส้นทางจากตาบล
เมืองคองสภาพเส้นทางรถยนต์ ถนนลูกรัง ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที

๑๙

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในหมูบ่ ้านป่าเกี๊ยะใหม่
1. การปลูกป่า
2.ปรับปรุงระบบนิเวศน์ (การอนุรักษ์ป่า)
3.แนวกันไฟ
4.ปรับปรุงเส้นทางเข้าหมู่บ้าน

โครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบไฟฟ้า
ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ห่างจากหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 39 กิโลเมตร แต่ประชาชนแต่ละหลังคาเรือนจะมี
การใช้โซล่าเซลล์เกือบทุกครัวเรือน

ระบบชลประทาน
มีระบบน้าประปาใช้ทุกครัวเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
จานวนประชากรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านป่า
เกี๊ยะใหม่ ตาบลเมืองคอง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒๐
ชื่อหมู่บ้าน/
หย่อมบ้าน
ป่าเกี๊ยะใหม่ บ้านหลัก
แม่สะลา (บวกควาย)
หัวแม่แพลม
น้ารู
มูเซอห้วยงู
สันป่าเหียง
ปางวัว
สามหมื่น
น้าบ่อใหม่
หัวแม่เย็น
ดอยช้าง
หัวแม่เมือง

หมู่ที่

เผ่า

๕
๖
๖
๕
๑
๑
๕
๖
๕
๑
๑
๗

ลีซอ
ลีซอ
ลีซอ
ลีซอ
มูเซอ
ลีซอ
ลีซอ
ลีซอ
ลีซอ
ลีซอ
ลีซอ
ลีซอ

รวม

จานวน
ครัวเรือน
๖๓
๕๒
๔๕
๒๒
๓๐
๒๑
๑๙
๑๐๔
๓๕
๒๔
๑๘
๔๐
473

จานวน
ครอบครัว

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
๒๒๕
๒๐๖
๒๕๐
๖๔
๑๒๐
๑๑๗
๑๒๒
๕๐๓
๓๓๐
๑๔๙
๖๐
๑๙๙
2,345

ผู้นาชุมชน
นายธีรเดช พิชัย
นายศุภชัย หลี่จ๊ะ
นายสุนทร ยี่ปา
นายถาวร ยี่ปา
นายสุริยันต์ หว่าเจะ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองคอง
ผู้ใหญ่บ้านป่าเกี๊ยะใหม่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ป่าเกี๊ยะใหม่
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองคอง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองคอง

การศึกษา
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่เป็น มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในรัศมี 8
กิโลเมตร จานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านสามหมื่น และมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง

๒๑

การสาธารณสุข
ชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ไม่มีสถานีอนามัย ส่วนมากจะใช้บริการที่สถานีอนามัยประจาตาบล

การประกอบอาชีพ
อาชีพหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตร พื ช หลั ก ที่ ป ลู ก คื อ ข้ า วไร่ จ านวน 63ครั ว เรื อ น
ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ จ านวน 63 ครั ว เรื อ น และถั่ ว แดงหลวง
จานวน 63 ครัวเรือน และกาแฟ
อาชีพรอง นอกจากนี้เกษตรกรบ้านป่าเกี๊ยะ
ใหม่ปลูกท้อ บ๊วย พลับ เลี้ยงสุกร ไก่ ปลา โค แลงานด้านหัต
กรรม
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

รายได้
ประชากรบ้านป่าเกี๊ยะใหม่มีรายได้เฉลี่ย 35,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และมีครัวเรือนที่ยากจนถึง
10 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้ภาคการเกษตร ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มาจากการปลูกพืชไร่

๒๒

รายได้นอกการเกษตร ส่วนใหญ่ร้อยละ 20 จะรับจ้างแรงงานในหมู่บ้าน เป็นลูกจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองคองและลูกจ้างอุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง ร้อยละ 5 (สัมภาษณ์นายศุภชัย หลี่จ๊ะ วันที่ 26 พฤศจิกายน
2551)

การถือครองที่ดิน
ราษฎรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ มีพื้นที่ทากินอยู่ระหว่างที่ราบหุบเขาไปจนถึงที่
ลาดชันตามภูเขา เป็นพื้นที่ทาการเกษตร 600 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 150 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล 30 ไร่ ปลูกพืชไร่
570 ไร่
เป็นพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่อยู่อาศัย และที่ตั้งของหน่วยงาน/องค์กร และ
ที่สาธารณะทั่วไป

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่วนมากเป็นพื้นที่ทาการเกษตร ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชนและที่อยู่อาศัย

แหล่งเงินทุน
ประชากรพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่เป็น ส่วนใหญ่อาศัยแหล่งเงินทุนจาก
กองทุนหมู่บ้านเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2547 มีเงินทุน 1,000,000 บาท กิจกรรมหลักเพื่อใช้
ด้านการเกษตร โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีโครงการแก้ไขความยากจน (กข.คจ.)

การรวมกลุ่มของเกษตรกร
ชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ไม่มีการรวมกลุ่มในชุมชน

ผลผลิตทางการเกษตร
พืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วแดง กาแฟ ไม้ยืนต้น ได้แก่ ท้อ บ๊วย พลับ ผักเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน ได้แก่ ผักกาด ผักชี แตงกวา พริก ฝักทอง แตงไทย ถั่วฝักยาว

๒๓

แหล่งท่องเที่ยว
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่เป็นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ 1 แห่ง คือ น้าตก
ขุนเฉียม และถ้าขี้หมีตั้งอยู่ที่เทือกเขาบริเวณบ้านหมู่ 2 สภาพถ้ามีหินงอกหินย้อย เป็นรูปร่าง ต่าง ๆ จัดเป็นสถานที่
สวยงามของคนรักธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของตาบลเมืองคอง และการนั่งช้างท่องเที่ยวป่า

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมูบ่ ้านบ้านป่าเกี๊ยะใหม่
ปัญหาของหมู่บ้านบ้านป่าเกี๊ยะใหม่
1. เรื่องยาเสพติด ประชากรบางคนในหมู่บ้านถูกจับกุมเพื่อดาเนินคดี และผู้สูงอายุยังมีการ
เสพสารเสพติด
2. มีการใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูพืชมาก
3. มี แ หล่ ง น้ าแต่ ไ ม่ ส ามารถน ามาใช้ ใ นการเกษตรได้ เ นื่ อ งจากพื้ น ที่ ท าการเกษตรอยู่ สู ง
กว่าแหล่งน้า
4. ท่อน้าประปามีขนาดเล็ก

ความต้องการของหมูบ่ ้านบ้านป่าเกี๊ยะใหม่
1. เพิ่มผลผลิตข้าวไร่ให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรในหมู่บ้าน
2. ต้องการเครื่องสีถั่ว
3. ต้องการเครื่องสีกาแฟ
4. ต้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. ต้องการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
นายอุดม พรหมตัน
นายสุนทร วันหมื่น
นายรณชิต กับปุละวัน
นายพงษ์ศักดิ์ มณีรัตน์

ผู้จัดการโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านป่าเกี๊ยะใหม่
หัวหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านป่าเกี๊ยะใหม่
ผู้ช่วยห้วหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านป่าเกี๊ยะใหม่
ผู้ช่วยห้วหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านป่าเกี๊ยะใหม่

๒๔

แผนที่แสดงลักษณะภูมปิ ระเทศ
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปญ
ั หาพืน้ ทีปลูกฝิน่ อย่างยั่งยืนบ้านป่าเกี๊ยะใหม่

