
๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 

บ้านห้วยแห้ง ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่
 
ประวัติความเป็นมา 
 บ้านห้วยแห้ง เดิมมีนายพะบิคุ ธุวมณฑล และครอบครัวได้ย้ายจากหมู่บ้านหลังป่าข่า มาอยู่ในหมู่บ้านนี้เป็นคน
แรกเนื่องจากหมู่บ้านหลังป่าข่าได้มีประชากรเพิ่มมากขึ้นและท่ีดินท ากินมีไม่เพียงพอ นายพะบิคุ ได้เล่าให้ฟังว่าได้ย้ายมา

จากหมู่บ้านหลังป่าข่าเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๐และได้
อาศัยอยู่ท่ีหมู่บ้านห้วยแห้งนี้จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 
๔๔ ปีแล้ว ต่อมามีลูกหลานและชาวบ้านได้ย้ายตามมาอยู่
กันเพิ่มมากขึ้น ตามเดิมหมู่บ้านนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า 
“บ่ออิ๊โกร” หมายถึง “ห้วยน้ าจ๋าง” ซึ่งมีความหมายว่า 
น้ าในล าห้วยมีน้อย น้ าแห้ง ดังนั้นทางการจึงได้ ต้ังช่ือ
หมู่บ้านว่า “บ้านห้วยแห้ง” 
 บ้านห้วยแห้งเป็นหมู่บ้านท่ีเกิดขึ้นมาประมาณ 
30-40 ปีท่ีผ่านมา เป็นหย่อมบ้านท่ีแบ่งออกมาจากบ้าน
หลักคือบ้านอูแจะ หมู่ท่ี 6 โดยมีบ้านท่ีมาต้ังรกรากครั้ง
แรกประมาณ 20 หลังคาเรือน และมีการขยายชุมชนขึ้น 
แต่เนื่องด้วยปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าของชุมชน 

เพราะแหล่งน้ าอยู่ไกล จึงมีการเคล่ือนย้ายครัวเรือนส่วนหนึ่งไปอยู่ทางบ้านต้นผ้ึง และพระบาทห้วยต้ม (ล าพูน) ท าให้
คงเหลือชาวบ้านขณะเริ่มก่อตั้ง ศศช. ประมาณ 12 หลังคาเรือนและมีประชากรประมาณ 70 คน 
 ปัจจุบันพื้นท่ีบ้านห้วยแห้งซึ่งอยู่ในต าบลสบโขงเป็นหมู่บ้านท่ีมีการปลูกฝ่ินอย่างหนาแน่น โดยมีจ านวนพื้นท่ีปลูก
ฝ่ินระดับต าบลยางเปียงจ านวน 86.50 ไร่ จ านวนแปลงฝ่ิน 59 แปลง  
 จุดเด่นของบ้านห้วยแห้ง (แบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน) 

 1. มีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
   2. ชุมชนมีความสามัคคีกัน 

สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ต้ัง 
  พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยแห้ง ห่างจาก
อ าเภออมก๋อย 46 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง/คอนกรีต 10 
กิโลเมตร ลูกรัง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง มีเนื้อที่ประมาณ 671 ไร่  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านต้นผ้ึง   
 ทิศใต้  ติดต่อกับบ้านแม่หลองน้อยและ 
   บ้านมูแมะ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านขุนตื่น 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านอูแจะ 
 



๖๑ 
ลักษณะภูมิประเทศ 

  พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยแห้งเป็นไหล่เขามีท่ี
ราบตามข้างหุบเขา มีความสูง 1,131 เมตร จากน้ าทะเลปานกลาง  
 
 

ลักษณะดิน 
  พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยแห้ง พบกลุ่มดินค่อนข้างมีความ

แตกต่างกัน ซึ่งเป็นดินลึกถึง
ต้ืน  มี เนื้อดินเป็นดินร่วน
หรือดินร่วนปนดินเหนียว สี
น้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปน
แดงเข้ม 
 

 
 
 
 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

  พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยแห้ง มีสภาพอากาศ
หนาว มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน
ระหว่างเดือนมิถุนายน -ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือน
พฤศจิกายน -กุมภาพันธ์  โดยมีอุณหภูมิเฉล่ีย 16-20 องศา
เซลเซียส (ท่ีมา: แผนพัฒนาสามปีต าบลสบโขง ปี พ.ศ.2552-
2554) อุณหภูมิสูงสุด 29.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุด 
11.56 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย 268 มิลลิเมตร 
(ท่ีมา: หน่วยวัดต้นน้ าแม่หลอง ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2547) 
 
แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นทปีลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบา้นห้วยแห้ง 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ มีแหล่งน้ าไหลผ่านหมู่บ้าน จ านวน 1 สาย เป็นแหล่ง
ต้นน้ า มีปริมาณน้ ามากในช่วงฤดูฝนแต่ขาดน้ าในช่วงฤดูแล้ง  มีประปาภูเขาแต่ไม่ได้
มาตรฐาน 
 แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร น้ าฝน 
 แหล่งน้ าด่ืม ประปาภูเขา 
 แหล่งน้ าใช้ในครัวเรือน ประปาภูเขา 

 
  



๖๒ 
 ป่าไม้ 
  พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ี
ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยแห้งต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย 
 
 
 
 การคมนาคม 
  พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ี
ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยแห้ง อยู่ห่างจากตัวอ าเภออมก๋อยเป็นระยะทาง 37 กิโลเมตร ถนนเป็นถนนลาดยางประมาณ 
5 กิโลเมตรและลูกลังประมาณ 32 กิโลเมตร สร้างโดย อบต.สบโขง ส่วนถนนในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง 
ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ช่ัวโมง เดินทางล าบากในช่วงฤดูฝน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างพื้นฐาน 
  มีน้ าประปาภูเขาและมีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีการใช้โซล่าเซลล์เกือบทุกครัวเรือน 
  ประชากรหมู่บ้านห้วยแห้งไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ได้รับการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์จากกรมพลังงานทดแทน 
ภายในชุมชมจึงใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ ส่วนโรงเรียนบ้านห้วยแห้งเองก็ได้รับการสนับสนุนโซล่าเซลล์
ขนาดใหญ่จ านวน 20 แผง จากกรมพลังงานทดแทนเช่นกัน สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอดปี จะมีบ้างในฤดูฝนท่ีไฟฟ้าไม่
เพียงพอ 
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๖๓ 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร 
  จ านวนประชากรในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วย
แห้ง ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
 

 
 

 
 

ชื่อหมู่บ้าน/ หมู่ที่ ชนเผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 
หย่อมบ้าน   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

ห้วยแห้ง ๖ กะเหรี่ยง ๑๔    ๗๘ 
ราชา (ยางราชา) ๑๑ กะเหรี่ยง ๕๙    ๒๘๕ 
พะเบ้ียว ๑๑ กะเหรี่ยง ๔๕    ๒๔๐ 
มอคี ๑๑ กะเหรี่ยง ๓๒    ๑๒๙ 
อูแจะ ๖ กะเหรี่ยง ๓๕    ๑๕๖ 
แม่หลองหลวง ๓ กะเหรี่ยง ๗๘    ๔๔๒ 
ผาผ้ึง ๖ กะเหรี่ยง ๑๑    ๕๐ 
แม่หลองน้อย ๒ กะเหรี่ยง ๖๐    ๒๙๕ 
กออึ ๓ กะเหรี่ยง ๓๔    ๑๗๙ 
ห้วยยาว ๗ กะเหรี่ยง ๓๘    ๑๙๔ 
ตะงอคี ๙ กะเหรี่ยง ๘    ๓๐ 
ตะกอคะ ๘ กะเหรี่ยง ๓๒    ๑๒๘ 

รวม 446    2,206 
 
 
 ผู้น าชุมชน 
  นายวิเชียร  จงดีหาญชัย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง  
  นายดิ  เบอะเจอะ  ผู้ใหญ่บ้าน  
  นายพะเอ๊ะเกียว  มารุตรยะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง 
  นายมะระแฮ  ปรีชาเดชสุข สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง  
 
 
 
 



๖๔ 
 การศึกษา 
  พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยแห้ง ไม่มีโรงเรียน
แต่มีโรงเรียนใกล้หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาบ้านแม่หลองน้อยมีครูจ านวน 1 คน นักเรียนมี
จ านวน 35 คน อยู่ห่างจากหมู่บ้าน 4 กิโลเมตร ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาบ้านห้วยแห้ง ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๑๗ ต าบลยาง
เปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้าง
และวัสดุอุปกรณ์ภายใน ศศช.จากมูลนิธิคาร์ฟู (ประเทศไทย) และองค์กรยูเนสโก โดยผ่านโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ 
ศูน ย์ ก า ร เ รี ยน รู้
ชุ ม ช น ช า ว ไ ท ย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวง
บ้านตะกอคะ 
 
 
 
 
 
การสาธารณสุข 
  บ้านห้วยแห้งต้ังอยู่หมู่ท่ี ๑๗ ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวอ าเภออม
ก๋อย ๑๘ กิโลเมตร แต่ทางสาธารณสุขอ าเภอก็ได้มีการแต่งต้ังคนในชุมชนเป็น อสม. เพื่อท่ีจะเป็นผู้ประสานงานและการ
ส่ือสาร และนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาตรวจรักษาภายในหมู่บ้านด้วยเป็นบางครั้ง 
 
 การประกอบอาชีพ 
  อาชีพหลัก ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรคือปลูก
ข้าวไร่,ข้าวนาด า, ปลูกพริก, ปลูกมะเขือเทศและกะหล่ าปลี กาแฟอราบิก้า ถั่ว 
  อาชีพรอง เล้ียงสัตว์เช่น เล้ียงไก่ สุกร โคเนื้อและแพะ 
  อาชีพเสริม เก็บใบพลู และรับจ้างท่ัวไป หัตถกรรมผ้าทอมือ 

 
 
  
 
 
 
 



๖๕ 
รายได้ 
  ประชากรบ้านห้วยแห้งมีรายได้เฉล่ีย 5,000 - 10,000 บาท ต่อคนต่อปี  

 
 การถือครองที่ดิน 
  มีเนื้อท่ีถือครองท่ีอยู่อาศัย ประมาณไม่เกิน 1 งานต่อครัวเรือน เป็นเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร
ประมาณ 2-5 ไร่ต่อครัวเรือน 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เป็นพื้นท่ีเกษตร เป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ พื้นท่ีป่าชุมชน พื้นท่ีอยู่อาศัย และท่ีต้ังของหน่วยงาน/องค์กร 
และท่ีสาธารณะท่ัวไป 

 
 แหล่งเงินทุน 
  ประชากรบ้านห้วยแห้งส่วนใหญ่อาศัยแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านเป็นทุนในการประกอบอาชีพ 
ก่อตั้งในปี พ.ศ 2547 เงินทุน 1,000,000 บาท กิจกรรมหลักเพื่อใช้ด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังมี กองทุน กข.คจ 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  กลุ่มแม่บ้าน มีการรวมกลุ่มในช่วงท่ีมีเทศกาลหรืองานประเพณีต่างๆแล้วท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
เช่น ท าอาหาร 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 
  พืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ ผักกาด ผักชี แตงกวา พริก ฝักทอง แตงไทย ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ กาแฟอราบิก้า 
ถั่วแดงหลวง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว 
  บ้านห้วยแห้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 3 แห่งคือ ถ้ าบ้านผาผ้ึง น้ าตกบ้านห้วยแห้ง 
 ประเพณีเทศกาลส าคัญเช่น ประเพณีเล้ียงผีต้นน้ า/ผีขุนน้ า ประเพณีมัดมือปีใหม่ และประเพณีเล้ียงผีบ้านเมือง 



๖๖ 

ปญัหา อุปสรรค และศักยภาพของบ้านห้วยแห้ง 
 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านบ้านห้วยแห้ง 
  ปัญหาของหมู่บ้านบ้านห้วยแห้ง 
   1. ผลผลิตของพืชอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคและไม่มีการปลูกพืชให้เพียงพอ 
   2. มีการระบาดของโรคปากเป่ือยเท้าเป่ือยของวัว 
   3. หมู่บ้านต้ังอยู่กระจัดกระจายมากและมีการปลูกฝ่ินเกือบทุกหมู่บ้าน 
   4. การคมนาคมยากล าบากและห่างไกล 
 
  ความต้องการของหมู่บ้านบ้านห้วยแห้ง 
   1. ต้องการปลูกพืชอาหารให้เพียงพอและพืชรายได้ 
   2. ความรู้ด้านปศุสัตว์เรื่อง ไก่ สุกร โคเนื้อ 
   3. ต้องการน้ าเพื่อการเกษตร 
 
 

  
ผู้ปฏิบัติงาน 

 นายอุดม  พรหมตัน   ผู้จัดการโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง 
      เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยแห้ง 
 นายวงค์ลักษณ์  วงค์ศิริ   หัวหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง 
      เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยแห้ง 
 นายสุทัศน์  ชิลอย   ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง 
      เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยแห้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๖๗ 
แสดงลักษณะภูมิประเทศ 

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืน้ทีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยแห้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


