๒๕

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
บ้านห้วยโป่งพัฒนา ตาบลแม่ทะลบ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอที่อพยพมาจาก อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งรกรากที่ไร่ห้วยเมี่ยงและได้ขยับขยาย
มาที่บ้านห้วยโป่งพัฒนาปัจจุบัน โดยได้เริ่มตั้งถิ่นฐานเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ และตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านห้วยโป่ง
พัฒนา” เนื่องจากหมู่บ้านมีลาห้วยไหลผ่านสองเส้นทางที่ชื่อว่า ห้วยโป่ง
บ้านห้วยโป่งพัฒนาเป็นบ้านบริวารของบ้านแม่ทะลบ หมู่ที่ ๑ ตาบลแม่ทะลบ อาเภอไชยปราการ จัง หวัด
เชียงใหม่
ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2517 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันได้ 35 ปี ได้แยกหมู่บ้านมาจากบ้านโป่งจ๊อกและ
บ้านห้วยเมี่ยง
จุดเด่นของหมู่บ้านห้วยโป่งพัฒนา (แบบสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน)
๑. แหล่งน้าดี
๒. พื้นที่ทาการเกษตรมีมากแต่คนในชุมชนไม่เข้าไปทาการเกษตร
๓. มีผลผลิตข้าวก่าที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้

สภาพทั่วไป
ขนาดและที่ตั้ง
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วยโป่งพัฒนา อยู่ห่าง
จากจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ 138 กิ โ ลเมตร ทางลาดยาง 10
กิโลเมตร ทางลูกลัง 2 กิโลเมตร และห่างจากอาเภอไชย
ปราการไปทางทิศตะวันออก 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที มีเนื้อที่ประมาณ 2,370 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญ หาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วยโป่ง พัฒนา เป็น
ภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีที่ราบตามข้างหุบเขาและระหว่างภูเขา มี
ความสูง ๕๕๐ เมตร จากระดับน้าทะเล ปานกลาง

๒๖
ลักษณะดิน
พื้นที่บ้าห้วยโป่งพัฒนา มีลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่าและเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย กลุ่มชุดดิน
ดอยปุย (กลุ่มชุดดินที่ ๓๐) พบกลุ่มดินค่อนข้างมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นดินลึกถึงตื้น มีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วน
ปนดินเหนียว สีน้าตาลเข้มหรือสีน้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นกรดเล็กน้อย
(pH ๕.๕-๖.๕)
ดินล่างเป็นดินเหนียวสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH ๕.๕-๗.๐) (ที่มา: สานักงานพัฒนาที่ดินกรม
พัฒนาที่ดิน)
ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วยโป่งพัฒนามี 3 ฤดู
คือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –พฤษภาคม ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน และฤดูหนาวระหว่างเดือน
ตุลาคม – มกราคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 19.7 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 1,518.5 มิลลิเมตร
แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืน้ ทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วยโป่งพัฒนา
เป็นแหล่งต้นน้า 2 สาย คือ ห้วยเมี่ยงและห้วยโป่ง มีน้าไหลผ่านหมู่บ้านตลอดปี แต่มีปริมาณน้าน้อยช่วงฤดูแล้ง
มีประปาภูเขามีระบบกรองน้า แต่น้าที่ใช้ในการบริโภคจะไม่ค่อยสะอาด
มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตร 2 แหล่ง ซึ่งเป็นแหล่งน้าธรรมชาติ

ป่าไม้
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วยโป่งพัฒนาตั้งอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้าแม่ฝาง ชั้นคุณภาพลุ่มน้า 3 เป็นแหล่งต้นน้าที่สาคัญ มีป่าชุมชนของหมู่บ้าน 4 แห่ง พื้นที่
25 ไร่
การคมนาคม
พื้ น ที่ โ ครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่ อ แก้ ปั ญ หาพื้ น ที่ ป ลู ก ฝิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น บ้ า นห้ ว ยโป่ ง พั ฒ นา
ระยะทางห่างจากอาเภอ ๒๐ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ ๓๐ นาที
สภาพถนน เป็นถนนคอนกรีต ๑๘ กิโลเมตร และเป็นถนนลุกรัง ๒
กิโลเมตร เป็นถนนที่แคบ
ส่ ว นถนนในหมู่ บ้ า นเป็ น
ถนนลู ก รั ง เป็ น หลุ ม เป็ น
บ่อ และเป็ นโคลนในช่ว ง
ฤดูฝน

๒๗
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
มีไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ประมาณ ๒๐ % ของหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าพลังน้า ๒ ครัวเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
จานวนประชากรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วย
โป่งพัฒนา ตาบลแม่ทะลบ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อหมู่บ้าน/
หย่อมบ้าน
ห้วยโป่งพัฒนา ( มูเซอแม่ทะลบ)
ห้วยต้นตอง
ห้วยน้าดิบ (มูเซอห้วยทราย)
บ้านป่าหนา (บ้านใหม่พัฒนา)
รวม

หมู่ที่

เผ่า

๑
๗
๘
๖

มูเซอ
ลีซอ
มูเซอ
มูเซอ

จานวน
ครัวเรือน
๒๔
๑๗๕
๓๖
๑๒๘
363

จานวน
ครอบครัว

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
๑๓๓
๑,๑๑๐
๓๐๔
๔๓๖
1,983

ผู้นาชุมชนหมู่บ้านห้วยโป่งพัฒนา
นายวิชัย หมื่นคา ผู้นาชาวบ้าน (เนื่องจากในหมู่บ้านแม่ทะลบนี้ไม่มีผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้ผู้ใหญ่บ้านเดียวกับบ้านแม่
ทะลบ)
นางสาวกรรณิกา นันตภาพ ครูประจาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ห้วยโป่งพัฒนา
หมายเหตุ บ้านห้วยโป่งพัฒนาไม่มีผู้ใหญ่บ้าน

๒๘
การศึกษา
พื้นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ แก้ ปัญ หาพื้น ที่ป ลูก ฝิ่นอย่า งยั่ ง ยื นบ้ านห้ว ยโป่ง พัฒ นา มี
โรงเรียนศศช.ในหมู่บ้าน จานวน 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง ” จานวนครู 1 คน จานวน
นักเรียน เด็กเล็ก 18 คน ผู้ใหญ่ 10 คน

การสาธารณสุข
ชุมชนบ้านห้วยโป่งพัฒนาไม่มีสถานีอนามัย
การประกอบอาชีพ
อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการเกษตร พืชหลักที่ปลูกคือ ข้าวไร่ จานวน ๒๖ ครัวเรือน
และลาไย ๒๒ ครัวเรือน และลิ้นจี่ ๖ ครัวเรือน
อาชีพรอง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๒๖
ครัวเรือน
อาชีพเสริม คือ รับจ้างทั่วไป และเลี้ยงสัตว์ได้แก่
หมู ไก่

๒๙
รายได้
ประชากรบ้านห้ว ยโป่ง พัฒนามี รายได้ เฉลี่ย ๔๐,๐๐๐ บาทต่ อครั วเรือ นต่อ ปี รายได้ส่ว นใหญ่ ของ
ชาวบ้านห้วยโป่งพัฒนามาจากข้าวโพด ลาไย ลิ้นจี่ รับจ้าง (ที่มา: จปฐ. ปี พ.ศ.๒๕๕๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้ภาคการเกษตร ส่วนใหญ่มาจากการทาไร่ และร้อยละ ๒๔.๒๖ มาจากการ ทาสวน
ร้อยละ ๔.๙๖ ทาไร่ ร้อยละ ๕.๑๕
รายได้นอกการเกษตร ส่วนใหญ่ร้อยละ ๓๑.๔๘ ประกอบอาชีพรับจ้าง
การถือครองที่ดิน
บ้านห้วยโป่งพัฒนามีเนื้อที่ถือครองที่อยู่อาศัย ประมาณไม่เกิน 1 งานต่อครัวเรือน เป็นเนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตร ประมาณ 16 ไร่ต่อครัวเรือน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นพื้นที่เกษตร พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่อยู่อาศัย และที่ตั้งของหน่วยงาน/องค์กร และที่
สาธารณะทั่วไป
แหล่งเงินทุน
ประชากรบ้านห้วยโป่งพัฒนา ส่วนใหญ่อาศัยแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านเป็นทุนในการประกอบ
อาชีพ มีเงินทุน 50,000 บาท กิจกรรมหลักเพื่อใช้ด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังมีกองทุน กข.คจ. กองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทะลบ
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านห้วยโป่งพัฒนา
๑. การปลูกป่า
๒. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ (การอนุรักษ์ป่า)
๓ .แนวกันไฟ
๔. ปรับปรุงเส้นทางเข้าหมู่บ้าน
5. การสร้างฝายชะลอน้า

การรวมกลุ่มของเกษตรกร
ชุมชนบ้านห้ วยโป่งพัฒ นาในอดีต มีการรวมกลุ่มแม่บ้านเพื่อทากิจ กรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้านแต่ใ น
ปัจจุบันไม่มีการรวมกลุ่มเนื่องจากขาดผู้ประสานงานภายในกลุ่มทาให้กลุ่มล้มเลิกไปและมีการรวมกลุ่มเกี่ยวกับการเกษตร
โดยการส่งเสริมจากทางโครงการ

๓๐
ผลผลิตทางการเกษตร
พืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวก่า งา ถั่วแขก ถั่วแดง ถั่ว
แปยี
ไม้ยืนต้น ได้แก่ ลิ้นจี่ ลาไย มะม่วง
ผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน ได้แก่ ผักกาด ผักชี แตงกวา พริก
ฝักทอง แตงไทย ถั่วฝักยาว
แหล่งท่องเที่ยว
บ้านห้วยโป่งพัฒนาไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของบ้านห้วยโป่งพัฒนา
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านบ้านห้วยโป่งพัฒนา
ปัญหาพื้นที่โครงการฯบ้านหวยโป่งพัฒนา
1. ปัญหายาเสพติด การติดฝิ่น ประชากรในหมู่บ้านถูกจับกุมเพื่อดาเนินคดีทาให้เกิดปัญหาเรื่องเด็ก
กาพร้าขึ้นในหมู่บ้านตามมา
2. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3. ขาดความรู้ทางด้านการเกษตร ได้แก่ พืชที่จะสามารถนามาปลูกเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ชุมชน
4. ขาดเงินทุน ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากภายในชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่าจึงไม่
สามารถกู้ยืมเงินเพื่อนามาประกอบอาชีพได้
5. ราคาผลผลิตตกต่า ได้แก่ ลิ้นจี่ ลาไย บางปีไม่มีการนาออกจาหน่ายเพราะไม่คุ้มค่าต่อการเดินทางขนส่ง
ผลผลิต
6. อาศัยน้าฝนเพียงอย่างเดียวในการทาการเกษตร เนื่องจากการจะนาน้าเข้าสู่แปลงเกษตร
ต้องมีการต่อท่อ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเงินลงทุน
7. ขาดอาชีพหลังจากฤดูการเกษตร จึงต้องออกไปรับจ้างนอกหมู่บ้าน
8. ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง จึงไม่ได้ใส่ปุ๋ยทาให้ผลผลิตที่ได้ตกต่า
ความต้องการพื้นที่โครงการฯบ้านหวยโป่งพัฒนา
1. เพิ่มผลผลิตข้าวไร่ให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรในหมู่บ้าน
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ดี
3. ตลาดรับซื้อผลผลิต
4. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. แท็งก์น้าเพื่อกักเก็บน้าใช้ในเพื่อการอุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง

๓๑

ผู้ปฏิบัติงาน
นายอุดม พรหมตัน
นายประชัน บรรจง
นายสุรศักดิ์ หวั่นนะ

ผู้จัดการโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วยโป่งพัฒนา
หัวหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วยโป่งพัฒนา
ผู้ช่วยโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วยโป่งพัฒนา

๓๒
แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืน้ ทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วยโป่งพัฒนา

