๓๓

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
บ้านขุนตื่นน้อย ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
หมู่บ้านขุนตื่นน้อย เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่บ้านขุนตื่นน้อยโดยการบอกเล่าของนายพะแจโคะ
เจ บุคคลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมานานกว่า 80 ปี เล่าว่าบ้านขุนตื่นน้อยได้ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 130 ปีมาแล้วโดยไม่ทราบ
แน่ชัดว่า บรรพบุรุษอพยพมาจากที่ใด เริ่มแรกมีชาวบ้านมาอาศั ยอยู่ประมาณ 12 หลัง คาเรือน และต่อมามีการเพิ่ม
จ านวนประชากรและขยายจนเป็ น
หมู่บ้านที่ใหญ่มาก และได้แยกย้ายไป
ตั้ง ถิ่นฐานใหม่อีกในหมู่บ้านใกล้เคียง
เช่ น บ้ า นปิ พ อ บ้ านขุ นตื่ น ใหม่ (โคะ
พะโด๊ะ ) บ้านแหมะแตะแหละกุย บ้า
นยะลิกุย และหมู่บ้านอื่น ๆ อีกหลาย
หมู่ บ้ า น ปั จจุ บั น มี เ หลื ออยู่ 3 7
หลังคาเรือน
ปัจ จุ บั นเรายั งขาดข้ อมู ลเชิ ง
ลึ ก ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ทรั พ ยากร
สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานของ
แต่ ล ะพื้ น ที่ รวมทั้ ง ประเด็ น ปั ญ หา
ความต้องการ และศักยภาพของชุมชน
ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญในการกาหนดนโยบายพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อลดปัญหาการปลู กฝิ่นอย่างยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลสาคัญในการจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการบูรณา
การการปฏิบัติง าน มีพื้นที่เป้าหมาย กิจกรรมและกรอบเวลาในการดาเนินงานที่ชัดเจน จึง จาเป็นเร่ง ด่วนที่จะต้อง
ดาเนินการสารวจข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เป้าหมายของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา สามารถใช้วางแผนพัฒนาได้อย่างสอดคล้องเพื่อให้ชุมชนได้รับการ สนับสนุนและมีการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และเกิดกระบวนการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกยาเสพติดต่อไป
จุดเด่นของหมู่บ้านขุนตื่นน้อย คนในชุมชนมีความสามัคคี ช่วยเหลือเอื้ออาทรกันในชุมชนดุจพี่น้องกันทุก
ครอบครัว ผู้นาชุมชนเป็นคนมีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนา มีเครือข่ายช่วยในการพัฒนาให้การช่วยเหลือและเอาใจใส่
สม่าเสมอ และ ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีการจัดเวทีชุมชนสัมพันธ์ประจาเดือน
ร่วมกับเครือข่ายที่ปรึกษา

๓๔

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านขุนตื่นน้อย
อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 190 กิโลเมตร และห่างจากอาเภออมก๋อย 109 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง/คอนกรีต 76
กิโลเมตร ทางดิน 33 กิโลเมตร สามารถใช้การได้ดีในฤดูแล้ง แต่ในช่วงฤดูฝนการ
เดิ น ทางจะล าบากมาก มี ดิ น โคลนหล่ ม เป็ น
หลุ ม ลึ ก 1 -1/2 ฟุ ต รถยนต์ ธ รรมดาไม่
สามารถวิ่งได้ ต้องใช้รถยนต์ประเภทขับเคลื่อน
สี่ล้อเท่านั้น
ใช้เวลาเดินทางจากอาเภออมก๋อยประมาณ 6
ชั่ ว โมง หมู่ บ้ า นขุ น ตื่ น น้ อ ยมี พื้ น ที่ ป ระมาณ
4,000 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จดบ้านเลอะตอโกร ต. แม่ต้าน อ. ท่าสองยาง จ. ตาก
จดบ้านขุนตื่นใหม่ และบ้านเลอะกรา ต. แม่ตื่น อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่
จดบ้านปิพอ (เกื้อก่อ) ต. แม่ตื่น อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่
จดบ้านห้วยขนุน ต. แม่ต้าน อ. ท่าสองยาง จ.ตาก

ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านขุนตื่นน้อยตั้งอยู่ที่พิกัด x = 0429280 y = 1914680 ระวางแผนที่ 46731 ความสูง
จากระดับน้าทะเล 1188 เมตร สภาพทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันมาก การตัดต้นไม้และเผาหญ้าทาให้
หน้าดินเปิด ขณะที่ฝนตกหนักจะชะล้างหน้าดินรุนแรงทาให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ แร่ธาตุที่จาเป็นไหลไปกับน้า บาง
จุดที่เป็นดินเหนียวแม้หน้าดินจะไม่ถูกทาลาย แต่ก็ปลูก
พืชไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรเพราะขาดความสมบูรณ์ของ
ดิน
ในฤดูแล้ง ภาวะน้าห้วยแห้งแล้ง ไปตามสภาพ
ของอากาศ เนื่องจากมี การเผาป่า เผาเศษ วัชพืชเพื่อ
เตรี ย มการท าไร่ ท าให้ อ ากาศร้ อ นแห้ ง แล้ ง และก่ อ
มลภาวะทางอากาศ มี ฝุ่ น ละอองและ ควั น ลอย
หนาแน่น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
ของประชาชน และเกิดโรคภัย ตามมาหลายอย่าง แต่
ชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยัง
ปฏิบตั ิติดต่อกัน มาเป็นเวลานาน
ที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นบริเวณแหล่งน้าขุนน้าแม่ตื่น มีด้วยกัน 6 สายเล็ก มารวมบรรจบกันเป็นลาน้าขุน
แม่ตื่นน้อย สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้าลาธารมากมาย

๓๕
ลักษณะดิน
พื้นที่บ้านขุนตื่นน้อยมีลักษณะดินตะกอนไหลลง
มากับน้า สภาพพื้นที่ทาการเกษตรมีหินมาก และสภาพพื้นที่ทา
การเกษตรเป็นที่ลาดชันและที่ราบ

ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านขุนตื่นน้อยมีสภาพ
อากาศหนาว มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดู
หนาวระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม-มี น าคม โดยมี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย
22.39 องศาเซลเซียส อุณ หภูมิสู ง สุด เฉลี่ ย 15-20 องศา
เซลเซี ย ส และอุ ณ หภู มิ ต่ าสุ ด เฉลี่ ย 2-4 องศาเซลเซี ย ส มี
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยตลอดปี 929.8 มิลลิเมตร (แผนพัฒนา
สามปีตาบลแม่ตื่น ปี พ.ศ.2552-2554)

แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืน้ ทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านขุนตื่นน้อย
แหล่งน้าธรรมชาติ
เป็นแหล่งต้นน้า 4 สาย คือ 1. ห้วยพอยึซุโก 2. ห้วยพอพือโก 3. ห้วยเลอกิโก 4. ห้วยซอแขโก มีน้า
ไหลผ่านหมู่บ้านตลอดปี แต่มีปริมาณน้าน้อยช่วงฤดูแล้ง
แหล่งน้าที่ก่อสร้าง
ประปาภูเขามีระบบกรองน้า แต่น้าที่ใช้ในการบริโภคจะไม่ค่อยสะอาด
ป่าไม้
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านขุนตื่นน้อยตั้งอยู่ใน
เขตป่าสงวนอมก๋อยป่า และอยู่ในเขตลุ่ มน้าชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
1A เป็นป่าดิบเขา มีป่าชุมชนของหมู่บ้าน 1 แห่ง พื้นที่ 50 ไร่

๓๖
การคมนาคม
พื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านขุนตื่นน้อยถนนเข้ า
ในหมู่บ้านเดินทางจะลาบากมาก มีดินโคลนหล่มเป็นหลุมลึก 1 -1/2 ฟุต รถยนต์ธรรมดาไม่สามารถวิ่งได้ ต้องใช้รถยนต์
ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น ใช้เวลาเดินทางจากอาเภออมก๋อยประมาณ 6 ชัว่ โมง สภาพถนนที่ไม่เอื ้ออานวยต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านขุนตื่นน้อย ปลูกป่าในเขตพื้นที่ป่าชุมชน ทาแนวกันไฟ ปรับปรุง
เส้นทางเข้าหมู่บ้าน และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของหน่วยจัดการต้น
น้าแม่เทย
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ระบบไฟฟ้า
- มีไฟฟ้ าโซล่าเซลล์ใช้ ครบทุกหลังคาเรื อน
ระบบชลประทาน
- มี ระบบประปาภูเขา เป็ นแหล่งน ้าที่ใ ช้ ในการ
อุปโภคบริ โภค
- มีน ้าจากห้ วยขุนตื่นใช้ เป็ นแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร
การศึกษา
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านขุนตื่นน้อยมีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่
ฟ้าหลวง” บ้านขุนตื่นน้อย อยู่ห่างจากหมู่บ้าน 7 กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2532 โดยโครงการพัฒนาพื้นที่
สู ง แปเปอร์ อ. อมก๋ อ ย และจั ด การเรี ย นการสอนในเดื อ น
ธันวาคมปีเดียวกัน

๓๗
ต่อมาเมื่อปี 2533 ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งครูเข้ามาประจาศูนย์การเรียน และ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร พ.ศ. 2524 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนใหม่ เมื่อปี 2538 โดยนักศึกษาชมรม
อาสาพัฒนา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และใช้อาคารนั้นเรื่อยมาจนถึงปี 2549 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การเรียนหลังใหม่จากสานักโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ แทนศูนย์การเรียนหลังเดิมซึ่งทรุด
โทรมลง แล้ วเสร็ จในวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2549 และจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักนโยบายของการศึกษานอก
โรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
ใน ปี พ. ศ. 2 5 5 3 ไ ด้ รั บง บปร ะ มาณก่ อสร้ างอ าคาร
เอนกประสงค์ จานวน 1 หลังขนาด กว้าง6 เมตร ยาว 15 เมตร
เป็นอาคารปูนโครงเหล็ก หลัง คากระเบื้อง พื้นปูนซีเมนต์ จาก
อธิ บ ดีก รมป่ า ไม้ นายปอดประสพ สุร สวัส ดี และให้ กรมป่า ไม้
ดาเนินการก่อสร้าง
ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ จึงจะดาเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จต่อไป
ศูน ย์ ก ารเรี ย นชาวไทยภูเ ขา “แม่ฟ้ าหลวง” จ านวนครู 2 คน
จานวนนักเรี ยน 54 คน ชาย 26 คน หญิ ง 28 คน ระดับการเรี ยน
ตัง้ แต่ร ะดับ อนุบ าลถึ ง ชัน้ ประถมศึก ษา และมี นัก ศึก ษาสาย
สามัญด้ วย

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
จานวนประชากรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านขุน
ตื่นน้อย ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อหมู่บ้าน/
หมู่ที่
เผ่า
จานวน
จานวน
จานวนประชากร
หย่อมบ้าน
ครัวเรือน ครอบครัว
ชาย
หญิง
รวม
๑. ขุนตื่นน้อย
๖ กะเหรี่ยง
๒๖
๑๙๐
๒. เด๊ะบือเซทะ
๑๑ กะเหรี่ยง
๒๑
๘๐
๓. มอโกร (ห้วยโป่ง)
๑๕ กะเหรี่ยง
๒๐
๑๐๘
๔. เลโค๊ะ (บอบรือเลโค๊ะ) ๑๑ กะเหรี่ยง
๑๕
๗๕
๕. ปียอทะ
๑๓ กะเหรี่ยง
๒๐
๑๕๐
๖. วาโซทะ
๑๓ กะเหรี่ยง
๓๕
๒๓๗
๗. ยะลิกุย
๑๓ กะเหรี่ยง
๑๒
๗๙
๘. แม่ตื่นใหม่(โพ๊ะค๊ะโด๊ะ)
๖ กะเหรี่ยง
๒๖
๑๓๐
๙. แมะแตะแหละกุย
๖ กะเหรี่ยง
๑๔
๘๘
๑๐. ปิพอ /เกื้อก่อ
๖ กะเหรี่ยง
๓๑
๑๘๒
๑๑. ทุ่งต้นงิ้ว
๑๑ กะเหรี่ยง
๙๓
๕๓๕
๑๒. หม่าโอโจ
๑๑ กะเหรี่ยง
๒๘
๑๖๕

๓๘
ชื่อหมู่บ้าน/
หมู่ที่
หย่อมบ้าน
๑๓. พะกะเซ
๑๑
๑๔. ซุยพะงาเด
๑๑
๑๕. บราโกร
๑๕
๑๖. เลอะกรา (มอคลี)
๑๕
๑๗. เคอะกะชอเด
๑๑
๑๘. ทะโกรเดย์
๑๕
๑๙. แม่ระอาใน
๙
รวม

เผ่า
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง

จานวน
ครัวเรือน
๔๙
๒๕
๔๙
๑๒
๒๖
๑๓
๓๒
547

จานวน
ครอบครัว

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
๓๔๒
๗๙
๓๔๗
๓๓
๑๒๘
๗๒
๑๗๓
3,193

โครงสร้างประชากรของทั้งหมู่บ้าน คือ ส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยทางาน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี) มีสัดส่วนร้อยละ ๕๘
รองลงมาเป็นประชากรวัยพึ่งพิง คือ เด็กและผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ ๔๒

ผู้นาชุมชน
ฝ่ายปกครอง
๑. นายสุรินทร์ เวียงสุขเกษม
๒. นายพะหม่อที เด่นเดือน
๓. นายวุฒิกร ดีคอย
๔. นายพุดี ดีจู
ฝ่ายบริหาร
1. นายมุดี อุ่นเฟย
2. นายสมชาย พอน่อ
3. นายคือหลา นุดา
4. นายเรวา มะเซอพะ

กานันตาบลแม่ตื่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน

๓๙
การสาธารณสุข
ชุมชนบ้านขุนตื่นน้อยไม่มีสถานีอนามัย ต้องเดินทางไปรักษาที่สถานีอนามัยหมู่บ้านใกล้เคียงแต่ มีศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข
การประกอบอาชีพ
อาชีพหลัก ของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวไร่
อาชีพรอง ได้แก่ ไก่ สุกร โค กระบือ
อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงช้างเพื่อจาหน่ายลูกใน
ราคาตัวละ ๗๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีการแบ่ง
รายได้ตามจานวนคนผู้ร่วมกันลงทุนซื้อและดูแลช้าง
นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการรับจ้างเป็นคนงานในป่าสงวน
แห่งชาติป่าอมก๋อย

รายได้
ประชากรบ้านขุนตื่นน้อยมีรายได้เฉลี่ย 25,000 บาทต่อครัวเรือ นต่อปี และมีครัวเรือนที่ยากจน 7
ครัวเรือน

๔๐
การถือครองที่ดิน
ราษฎรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านขุนตื่น
น้อยมีพื้นที่ทากินเป็นของตนเองโดยไม่ต้องเช่าจานวน ๗๙ ครัวเรือน เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ๒๐ ไร่ เป็นพื้นที่นาดา ๘๔ ไร่
เป็นพื้นที่สวนผสมผสาน จานวน ๕๐ ไร่ เป็นพื้นที่ทาไร่หมุนเวียน ปีละประมาณ ๑๕๔ ไร่ต่อปี หมุนเวียนภายใน ๗ ปี
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่อยู่อาศัย และที่ตั้งของหน่วยงาน/องค์กร
และที่สาธารณะทั่วไป
แหล่งเงินทุน
ประชากรบ้านขุนตื่นน้อย ส่วนใหญ่อาศัยแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านเป็นทุนในการประกอบอาชีพ
ก่อตั้งใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเงินทุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมหลักเพื่อใช้ด้านการเกษตร โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ มะเชอร์
(นายปีพอ) เป็นประธานกลุ่ม
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้าน สตรีบ้านขุนตื่นน้อยมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกิจกรรมในพิธีกรรมต่างๆ
กลุ่มหัตถกรรม ชุมชนบ้านขุนตื่นน้อยมีการรวมกลุ่มทอผ้าและกลุ่มจักสานซึ่งในปัจจุบันต้องการพัฒนาลาย
ทอผ้าและตลาดรองรับสินค้าออกสู่ตลาดภายนอกหมู่บ้าน
กลุ่ ม อนุรั ก ษ์ ป่ าชุ ม ชน ชุ ม ชนบ้ า นขุ นตื่ น น้ อ ยมี ค วาม
เข้มแข็งในการจัดการดูแลป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
โดยการออกกฎระเบียบเพื่อ อนุรักษ์พื้นที่ป่า และได้รับรางวัลภายใต้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ที่ป่าอนุรักษ์

๔๑
ผลผลิตทางการเกษตร
พืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะม่วง ลาไย กาแฟ ผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ได้แก่ผักกาดขาวปลี แครท กะหล่า มะเขือเทศหอมญี่ปุ่น กระเทียม

แหล่งท่องเที่ยว
บ้านขุนตื่นน้อยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ 2 แห่ง คือ น้าตกยะเกอเตอ และน้าตกวะโกลเล

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของบ้านขุนตื่นน้อย
ปัญหาของหมู่บ้านบ้านขุนตื่นน้อย
1. ขาดความรู้ทางด้านการเกษตรเรื่องพืชที่จะสามารถนามาปลูกเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ชุมชน
2. ขาดแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ในบางพื้นที่ของเกษตรกรบางราย ต้องอาศัยน้าฝนอย่างเดียว
3. ขาดอาชีพหลังจากฤดูกาลเกษตร จึงต้องออกไปรับจ้างนอกหมู่บ้าน
4. ถนนทางเข้าหมู่บ้านยังคมนาคมยากลาบากทาให้ในบางครั้งไม่สามารถนาผลผลิตออกมา
จาหน่ายยังตลาดได้

๔๒
ความต้องการของหมู่บ้านบ้านขุนตื่นน้อย
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่า
2. แท็งก์น้าเพื่อกักเก็บน้าใช้ในเพื่อการอุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง
3. ช่วยซ่อมแซมและปรับปรุงถนนไปยังหมู่บ้าน
4. ช่วยหาตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน

ผู้ปฏิบัตงิ าน
นายอุดม พรหมตัน
นายพัฒนา มงคลวาท
นายประพันธ์ พวงไพรพฤกษ์

ผู้จดั การโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ ปัญหาการปลูกฝิ่ นอย่างยัง่ ยืนบ้ านขุนตื่นน้ อย
หัวหน้ าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ ปัญหาการปลูกฝิ่ นอย่างยัง่ ยืนบ้ านขุนตื่นน้ อย
ผู้ช่วยห้ วหน้ าโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ ปัญหาการปลูกฝิ่ นอย่างยัง่ ยืนบ้ านขุนตื่นน้ อย

๔๓
แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืน้ ทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านขุนตื่นน้อย

