๕๒

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
บ้านแม่แฮหลวง ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
บ้านแม่แฮหลวงได้จัดตั้งมากว่า 100 ปี เดิมอยู่หมู่ที่ 11 ประกอบด้วยหมู่บ้านปิตุคี บ้านแม่แฮน้อย บ้านแม่แฮ
หลวง และบ้านขุนสอง ต่อมาในปีพุทธศักราช 2539 ได้แยกจากหมู่ที่ 11 มาเป็นหมู่ที่ 14 ประกอบด้วยบ้านแม่แฮน้อย
และบ้านแม่แฮหลวง ปัจจุบันพื้นที่บ้านผีปานเหนือซึ่ งอยู่ใน
ต้าบลนาเกียนเป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกฝิ่นอย่างซ้้าซากและ
หนาแน่ น โดยมี พื้น ที่ป ลูก ฝิ่น ระดับ ต้า บลนาเกี ยนจ้า นวน
54.71 ไร่ จ้านวนแปลงปลูก 72 แปลง
ปั จ จุ บั น โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่ อ
แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวง เป็นหนึ่ง
ในพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวง
ยุติธรรม และมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้ชุมชนที่มี ปัญหาการปลูก
ฝิ่นซ้้าซากได้รับการพัฒนาโดยอาศัยฐานความรู้ที่เหมาะสม มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
โดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกฝิ่นและค้ายาเสพติด และมีกระบวนการชุมชนที่เข้มแข็งในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยใช้การพัฒนา
ตามแนวทางของโครงการหลวง พื้นที่เป้าหมายบ้านแม่แฮหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จ้านวน ๙ หย่อมบ้าน

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวงอยู่ห่างจาก
จังหวัดเชียงใหม่ 215 กิโลเมตร และห่างจากอ้าเภออมก๋อย 35 กิโลเมตร เป็นทางผ่านหลายหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง/
คอนกรีตในบางช่วงเป็นถนนลูกรัง ใช้เวลา
เดินทางจากอ้าเภอจนถึงหมู่บ้าน ประมาณ
2 ชั่วโมง 30 นาที

๕๓
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ข ยายผลโครงการหลวงบ้า นแม่ แฮหลวงเป็นภูเ ขาสู ง สลับ ซับซ้ อนมีค วามสูง เฉลี่ยบริเวณกลาง
หมู่บ้าน จากระดับน้้าทะเล 1,127 เมตร จากน้้าทะเล
ปานกลาง (วัด ที่บริเวณกลางหมู่บ้าน, 21 พฤศจิกายน
2551)

ลักษณะดิน
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวงมีลักษณะดินทราย
ผสมก้อนกรวด

ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวงมี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อ นระหว่า งเดื อนมี นาคม –พฤษภาคม ฤดูฝ นระหว่า งเดื อนมิถุ นายน – ตุล าคม และฤดูห นาวระหว่างเดือ น
พฤศจิ กายน – กุม ภาพัน ธ์โ ดยมีอุ ณ หภู มิเ ฉลี่ ย 20.58 องศาเซลเซี ย ส
อุณหภูมิสูงสุด 29.60 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่้าสุด 11.56 องศา
เซลเซียส มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 268 มิลลิเมตร
แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืน้ ที
ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวง
แหล่งน้าธรรมชาติ มี 2 สาย ได้แก่ ห้วยแม่แฮและห้วยคละกละเล
โกล ซึ่งเป็นแหล่งน้้าธรรมชาติ ฤดูแล้งมีน้าน้อย
แหล่งน้าเพือ่ การเกษตร ได้แก่ น้้าฝน
แหล่งน้าดื่ม ได้แก่ ประปาภูเขา
แหล่งน้าใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ประปาภูเขา

๕๔
ป่าไม้
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวงตั้งอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อยเป็นป่าดิบเขา มีป่าชุมชนของหมู่บ้าน 1 แห่ง
การคมนาคม
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวงอยู่ห่างจาก
ตัวอ้าเภออมก๋อย เป็นระยะทาง 47 กิโลเมตร เป็นทางผ่านหลายหมู่บ้านถนนคอนกรีตในช่วงเส้นทางโค้งขึ้นภูเขาและ
ถนนลูกรังในช่วงเส้นทางที่ไม่เป็นอันตราย สร้างโดย องค์การบริหารส่วนตาบลยางเปียง เป็นถนนที่แคบ ส่วนถนนใน
หมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตใช้เป็นเส้นทางหลักของหมู่บ้านและเป็นถนนลูกรังแยกเข้าแต่ละเส้นทางย่อยของหมู่บ้านซึ่ง
ใช้เป็นเส้นทางลาเลียงผลผลิตจากแปลงเกษตรกรมายังหมู่บ้าน
ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง เดินทางล้าบากในช่วงฤดูฝน

โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบไฟฟ้ามีไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ประมาณ 90 % ของทั้งหมู่บ้าน และมีไ ฟฟ้าพลังน้้า และบาง
หมู่บ้านมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้แล้วเช่นที่บ้านห้วยปูน้อย
ระบบชลประทาน มีระบบประปาภูเขาจ้านวน 1 แห่ง ระ
ยห่างจากหมู่บ้านประมาณ 50 กิโลเมตร และมีห้วยขุนตื่นใช้เป็นแหล่งน้้า
เพื่อการเกษตร
การสื่ อ สาร มี ห อกระจายข่ า วจ้ า นวน 1 แห่ ง และมี
โทรศัพท์มือถือประมาณ 90 % ของทั้งหมด และที่หหมู่บ้าน ห้วยปูหลวงมี
โทรศัพท์สาธารณ ทีโอที ใช้

๕๕

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
จ้านวนประชากรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่
แฮหลวงต้าบลยางเปียง อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
ชื่อหมู่บ้าน/
หมู่ที่ ชนเผ่า
จานวน
จานวน
จานวนประชากร
หย่อมบ้าน
ครัวเรือน
ครอบครัว
ชาย
หญิง
รวม
แม่แฮหลวง
๑๔ กะเหรี่ยง
๔๕
๒๒๗
ปิตุคี
๑๑ กะเหรี่ยง
๓๓
๑๙๙
แม่แฮน้อย
๑๔ กะเหรี่ยง
๓๒
๑๕๘
ขุนหาด
๑๕ กะเหรี่ยง
๔๖
๓๒๑
ห้วยโค้ง
๕ กะเหรี่ยง
๗๒
๔๕๓
ห้วยตองหลวง
๖ กะเหรี่ยง
๖๕
๓๑๘
ห้วยตองน้อย
๖ กะเหรี่ยง
๔๖
๑๖๙
ห้วยปูหลวง
๔ กะเหรี่ยง
๕๘
๓๙๘
ห้วยปูน้อย
๔ กะเหรี่ยง
๑๙
๙๖
รวม
416
2,339
ผู้นาชุมชน
นายอนันต์ อินต๊ะเรือง
นายสุวิทย์ ผลคงคา
นายจอดิดิ สุขเงินนอน
นายเนาะกา สุขเงินนอน

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ตื่น
ผู้ใหญ่บ้าน แม่แฮหลวง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่แฮหลวง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลยางเปียง

๕๖
การศึกษา
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวงมีศูนย์การ
เรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ประจ้าในหมู่บ้านมีอยู่หลายแห่ง เช่นศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านขุนหาด
ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่แฮน้อย ศูนย์การเรียนรู้
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยตองน้อย ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา
แม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยตองหลวง ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
บ้านห้วยปูน้อย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยปู
หลวง และโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง

การสาธารณสุข
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวงมีสถาน
บริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยปูแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ้าจึงต้องเดินทางไปรักษาในอ้าเภออมก๋อย
การประกอบอาชีพ
อาชีพหลัก การเกษตรข้าวไร่ ปลูกพริก ปลูกมะเขือเทศ กะหล่้าปลี กาแฟอราบิก้า ปลูกถั่วลิสง
อาชีพรอง เลี้ยงไก่ สุกร โคเนื้อ แพะ
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

๕๗
รายได้
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวงประชากร
บ้านแม่แฮหลวงมีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รายได้ส่วนใหญ่ของชาวบ้านแม่แฮหลวงมาจากข้าวไร่ ปศุ
สัตว์ รับจ้าง (ที่มา: จปฐ. ปี พ.ศ.2551) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้ภาคการเกษตร ส่วนใหญ่มาจากการท้าไร่ และร้อยละ 24.26 มาจากการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 9.53 ท้า
สวน ร้อยละ 0.46 ท้าไร่ ร้อยละ 0.12 รายได้นอกการเกษตร ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.44 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
และร้อยละ 0.04 มาจากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (ที่มา: จปฐ. ปี พ.ศ.2551)
การถือครองที่ดิน
มีเนื้อที่ถื อครองที่ อยู่อาศัย ประมาณไม่เกิ น 1 งานต่อครัว เรือน เป็นเนื้อ ที่ถือครองทางการเกษตร
ประมาณ 2-5 ไร่ต่อครัวเรือน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่
ป่าชุมชน พื้นที่อยู่อาศัย และที่ตั้งของหน่วยงาน/องค์กร และที่
สาธารณะทั่วไป
แหล่งเงินทุน
ประชากรบ้ า นแม่ แ ฮหลวง ส่ ว นใหญ่ อ าศั ย
แหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านเป็นทุนในการประกอบอาชีพ
ก่อตั้งใน ปี พ.ศ 2547 มีสมาชิกจ้านวน 28 คน มีเงินทุน 1,000,000 บาท กิจกรรมหลักเพื่อใช้ด้านการเกษตรโดยมี
นายเซดา สุขเงินนอน เป็นประธานกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีกองทุน กข.คจ. กองทุนเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลยางเปียง
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้าน มีการรวมกลุ่มในช่วงที่มีเทศกาลหรืองานประเพณีต่างๆแล้วท้ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
เช่น ท้าอาหาร
กลุ่ มอสม. มี 5 คน ไปอบรมที่อ้ าเภอทุก ครั้ ง เมื่ อ
สาธารณสุขอ้าเภอเรียกไป
กลุ่มยุ้งฉางธนาคารข้าว มี 1 กลุ่ม วิธีการยืมข้าว
คือ ยืม 10 ถัง คืน 13 ถัง
ผลผลิตทางการเกษตร
ในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญ หาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่ า งยั่ ง ยื น บ้ า นแม่ แฮหลวงพื ช ไร่ ได้ แ ก่
ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ ยืนต้น ได้แก่ ผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน ได้แก่ ผักกาด ผัก ชี
แตงกวา พริก ฝักทอง แตงไทย ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ กะหล่้าปลี กาแฟอราบิก้า

๕๘
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่ อ แก้ ปั ญ หาพื้ น ที่ ป ลูก ฝิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น บ้ า นแม่ แ ฮหลวงมีส ถานที่
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 3 แห่งคือ น้้าตกซิบึโซะแล น้้าตกแคละกะแล น้้าตกยะเตอแล

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของบ้านแม่แฮหลวง
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านบ้านแม่แฮหลวง
ปัญหาของหมู่บ้านแม่แฮหลวง
1. ผลผลิตของพืชอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคและไม่มีการปลูกพืชให้เพียงพอ
2. มีการระบาดของโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยของวัว
3. หมู่บ้านตั้งอยู่กระจัดกระจายมากด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พืชอาหารมีไม่
เพียงพอต่อการบริโภคของคนในชุมชนและมีการปลูกฝิ่นเกือบทุกหมู่บ้านและป่าไม้ถูกท้าลายเนื่องจากการท้าไร่เลื่อนลอย
4. การคมนาคมยากล้าบากและห่างไกล
5. ด้านอาชีพ ขาดความรู้ทางด้านปศุสัตว์เมื่อเกิดโรคระบาดในโคเนื้อไม่สามารถรักษาโคได้ท้า
ให้โคล้มตาย
6. ด้านสังคม ขาดการรวมกลุ่มภายในชุมชน
ความต้องการของหมู่บ้านแม่แฮหลวง
1. ต้องการปลูกพืชอาหารให้เพียงพอและพืชรายได้
2. ความรู้ด้านปศุสัตว์เรื่อง ไก่ สุกร โคเนื้อ
3. ต้องการน้้าเพื่อการเกษตร
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
5. พืชอาหารเพื่อการบริโภคในชุมชน

ผู้ปฏิบัติงาน
นายอุดม พรหมตัน
นายพรชัย นุเก
นายชานนท์ สังวาลย์

ผู้จัดการโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวง
หัวหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวง
ผู้ช่วยห้วหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านแม่แฮหลวง

๕๙
แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืน้ ทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้าน

๖๐

จานวนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต้าบลยางเปียง มีพื้นที่บริการเต็มทั้ง 17 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อหมู่บ้าน

จานวนครัวเรือน

ประชากร
ชาย
หญิง
บ้านหลวง
171
227
218
บ้านยางเปียง
227
402
379
บ้านแม่ลาน
175
356
374
บ้านห้วยปู
109
218
215
บ้านห้วยโค้ง
112
219
219
บ้านห้วยตอง
146
318
355
บ้านยางครก
256
501
474
บ้านโป่ง
102
165
160
บ้านนาไคร้
182
277
274
บ้านสบลาน
183
341
352
บ้านปิตุคี
120
286
259
บ้านกองซาง
62
177
186
บ้านดอย
159
262
274
บ้านแม่แฮ
90
206
198
บ้านขุนหาด
55
156
131
บ้านยางเปียงใต้
105
167
156
บ้านหลังป่าข่า
70
183
152
รวม
2,327
4,461 4,356
ข้อมูลจากส้านักทะเบียนอ้าเภออมก๋อย ณ เดือนมิถุนายน 2550

รวม
445
781
730
433
438
653
975
325
551
693
545
363
536
404
287
323
335
8,817

