
๖๘ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 

บ้านห้วยฮะ ต าบลเมืองแปง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
ประวัติความเป็นมา 
 หมู่บ้านห้วยฮะ เมื่อครั้งก่อนได้ต้ังอยู่ท่ีบ้านหมากพริก ซึ่งมี 2 ชนเผ่า คือ ลีซอ และม้ง เนื่องจากเกิดปัญหา
ทะเลาะวิวาทกันระหว่างชนเผ่า และขาดแหล่งน้้าในท่ีท้าการเกษตร ชนเผ่าม้งจึงอพยบย้ายลงมาทางตอนล่างของบ้าน
หมากพริกซึ่งเป็นท่ีต้ังบ้านปัจจุบันและต้ังช่ือบ้านว่า “บ้านห้วยฮะ” ซึ่งต้ังอยู่ระหว่างบ้านหมากพริกกับบ้านแกงหอม
กะเหรี่ยง บ้านห้วยฮะมีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 
1,250 ไร่ 
 

 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ต้ัง 

 พื้น ท่ีศูนย์ปฏิบั ติการโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ิน
อย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะ ต้ังอยู่ท่ีบ้านห้วยฮะ ต.เมือง
แปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ท่ีพิกัด MB ๑๓๘๒๒๗ 
อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอปาย ๖๒ กิโลเมตร โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงฯ บ้านห้วยฮะ มีหย่อมบ้าน
ในความรับผิดชอบ จ้านวน ๖ บ้าน ได้แก่ บ้านห้วย
ฮะ บ้านหมากพริก บ้านกะเหรี่ยงแกงหอม  บ้านแกงหอมม้ง  บ้านผาส้าราญ  และบ้านห้วยหมีศรีสวัสด์ิ  โดยพื้นท่ี
ท้ังหมดต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตพื้นท่ี ต.สบป่อง  อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน 
  ทิศใต้  ติดต่อกับเขตพื้นท่ี ต.ห้วยปูลิง  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพื้นท่ี บ้านเมืองแปง หมู่ท่ี ๑ ต.เมืองแปง  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพื้นท่ี ต.ห้วยปูลิง  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะมีลักษณะเป็น
เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอน
ชัน โดยส่วนใหญ่มีระดับความลาดชันประมาณ ๓๕-
๕๐ เปอร์เซ็นต์  และมีระดับ ความสูงจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง ระหว่าง ๗๐๐ - ๑,๖๐๐ 
เมตร โดยจุดสูงสุดอยู่ท่ียอดดอยหมากพริก 
 
 
 
 



๖๙ 

ลักษณะดิน 
 จากผลการศึกษาลักษณะของดินตามรายงานการจัดท้าฐานข้อมูลเพื่อก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ท้ากินและร่างแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ พบลักษณะดิน ๕ ประเภท คือ 
๑. ดินตะกอนเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดีปานกลาง เป็น

ดินลึกถึงลึกมาก พบบริเวณสภาพพื้นท่ีส่วนต้่าของหุบเขา มีการ
ระบายน้้าดีปานกลาง ดินบนหนาประมาณ ๒๐ ซม. เนื้อดินเป็นดิน
ร่วนปนทราย  pH ประมาณ ๕.๕-๖.๕  ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย และมีการสลับช้ันดิน pH 
ประมาณ ๖.๕-๘.๐ ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับต้่า ปัจจุบัน
ในช่วงฤดูฝนเกษตรกรใช้ปลูกข้าวนาด้า  

๒. ดินตะกอนเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดี เป็นดินลึกถึงลึก
มาก พบบริเวณสภาพพื้นท่ีส่วนต้่าของหุบเขา ท่ีมีพื้นท่ีค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลาดชันเล็กน้อย ดินมีการระบายน้้าดี  ดินบนหนา
ประมาณ ๒๐ ซม. เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย pH ประมาณ ๕.๕-
๖.๕  ดินล่าง มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย 
และมีการสลับช้ันดิน  pH ประมาณ ๖.๕-๘.๐ ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับต้่า ปัจจุบันเกษตรกรใช้ปลูกพืชไร่ ไม้

ผล ไม้ยืนต้น อาจพัฒนาเป็นพื้นท่ีท้าการเกษตรแบบ
เข้มข้น เนื่องจากมีแหล่งน้้าตลอดปี แต่ต้องระวัง
อันตรายจากภาวะน้้าท่วมฉับพลันได้ 

๓. ชุดดินลี้  เป็นดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน พบบน
สภาพพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา มีความลาดชันเล็กน้อย
ไปจนถึงสูงชันมาก ดินมีการระบายน้้าดี  ดินบนหนา
ประมาณ ๕-๑๐ ซม. เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษ
หินถึงดินเหนียวปนเศษหิน pH ประมาณ ๕.๕-๖.๕ 
ดินล่าง เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนเศษหินหนาแน่นมาก
โดยเศษหินมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามความลึก เศษหินเป็น
หินตะกอน พวกหินดินดาน pH ประมาณ ๕.๕-๖.๕  
ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับต้่า ปัจจุบันส่วน

ใหญ่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ แต่ไม่เหมาะสมส้าหรับการท้าการเกษตร  
๔. ชุดดินวังสะพุง เป็นดินลึกปานกลางถึงช้ันเศษหิน พบบนสภาพพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ท่ีมีความลาดชัน

เล็กน้อยไปจนถึงสูงชันมาก ดินมีการระบายน้้าดีน้้าซึมผ่านได้ปานกลางถึงเร็ว  ดินบนหนาประมาณ ๑๐-๑๕ ซม.  เนื้อดิน
เป็นดินร่วนปนดินเหนียว pH ประมาณ๕.๕-๖.๕  ดินล่าง มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนเศษหิน pH ประมาณ ๕.๕-๖.๕  พบ
ช้ันเศษหินตะกอนผุภายในความลึก๕๐-๑๐๐ซม. และมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามความลึกจนถึงช้ันหินพื้น ความอุดมสมบูรณ์
ของดินอยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ บางบริเวณได้เปิดพื้นท่ี เพื่อใช้ปลูกพืชไร่
หมุนเวียน 

๕. ชุดดินวังสะพุงที่เป็นดินลึก เป็นดินลึกถึงช้ันเศษหิน พบบนสภาพพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา มีความลาดชัน
เล็กน้อยไปจนถึงสูงชันมาก ดินมีการระบายน้้าดี  ดินบนหนาประมาณ ๑๐-๑๕ ซม. เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว pH 
ประมาณ ๕.๕-๖.๕  ดินล่าง มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว pH ประมาณ ๕.๕-๖.๕ พบช้ันเศษหินตะกอนหนาแน่นมากกว่า
ความลึก ๑ เมตร และมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามความลึกจนถึงช้ันหินพื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับปานกลาง 
ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ บางบริเวณได้เปิดพื้นท่ีปลูกพืชไร่หมุนเวียนแล้ว  



๗๐ 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 
  พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะ  มี 3 

ฤดู คือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือน
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์โดยมีอุณหภูมิเฉล่ีย 19.7 
องศาเซลเซียสพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงฯ 
บ้านห้วยฮะ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดท้ังปีประมาณ ๒๕ 
องศาเซลเซียส ปริมาณน้้าฝนโดยเฉล่ียประมาณ 
๑,๔๘๐ มิลลิเมตรต่อปี (สถานีตรวจวัดปริมาณน้้าฝน
ต้าบลเมืองแปง) 
 
 
 

 
 แหล่งน้ าที่ส าคัญของพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืน้ทีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะ 

 แหล่งน้ าธรรมชาติ พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการ
หลวงฯ บ้านห้วยฮะ ต้ังอยู่ตอนกลางด้านทิศใต้ของลุ่มน้้าสาขาน้้าแม่
ปายตอนล่าง ในลุ่มน้้าหลักแม่น้้าสาละวิน  โดยมีแหล่งน้้าส้าคัญ ๔ 
สาย ได้แก่ ห้วยฮะ ห้วยแกงหอม  ห้วยช้อนเงิน และห้วยกว้าง   
  แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ได้แก่ 1.ห้วย 2.น้้าฝน 3.
ประปาภูเขา 
  แหล่งน้ าด่ืม ได้แก่ ประปาภูเขา 
  แหล่งน้ าใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ประปาภูเขา 

 
 
 
 
 
 

 ป่าไม้ 
  พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะต้ังอยู่ในเขตป่า
สงวน ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย มีป่าชุมชนหมู่บ้าน 1 แห่ง พื้น ท่ี 
1,000 ไร่ 
 
 
 



๗๑ 

 การคมนาคม 
  พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะอยู่
ห่างจากตัวอ้าเภอปาย เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร เป็น
ทางผ่านหลายหมู่บ้าน สภาพถนน ถนนลูกรังประมาณ 
32 กิโลเมตรและถนนคอนกรีต ประมาณ 30 กิโลเมตร 
ในช่วงฤดูฝนถนนจะเป็นโคลนการเดินทางล้าบากมาก 
ใช้เวลาในการเดินทาง 3-4 ช่ัวโมง 
 
 โครงสร้างพื้นฐาน 
  ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๕ หย่อม
บ้าน  และไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๑ หมู่บ้าน (บ้านผา
ส้าราญ) 

  มีระบบประปาภูเขาทุกหมู่บ้าน 
  มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จ้านวน ๕ หย่อมบ้าน ยกเว้นบ้านหมากพริก 
  มีหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน จ้านวน ๕ หย่อมบ้าน ยกเว้นบ้านหมากพริก 
 

สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 ประชากร 

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

ห้วยฮะ (บ้านหลัก) ๓ ม้ง ๔๓    ๒๖๑ 
แกงหอมม้ง ๕ ม้ง ๙๕    ๗๖๐ 
แกงหอมกะเหรี่ยง ๗ กะเหรี่ยง ๙๖    ๒๓๗ 
หมากพริก (ลีซอหมากพริก) ๓ ลีซอ ๑๓    ๓๔ 
ผาส าราญ ๖ ม้ง ๖๘    ๒๔๖ 
แกงหอมใหม่ (ห้วยหม)ี ๘ กะเหรี่ยง ๕๗    ๒๔๑ 
แม่เมืองหลวง ๔ กะเหรี่ยง ๑๙๗    ๖๕๐ 

รวม 569    2,429 
 

  
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 
ผู้น าชุมชน 
 นายอรรถสิทธ์  พนมไพร ผู้ใหญ่บ้าน 
 นายนิยม  พลีพรพรหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 นายระพินทร์  เลาซาง สมาชิกอบต. 
 นายต๋อง  เลาต๋า  สมาชิกอบต. 
 
 การศึกษา 

 พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะมีสถานศึกษา 
จ้านวน ๖ แห่ง ไดแก่ โรงเรียนบ้านแกงหอมม้ง  โรงเรียนบ้านแกงหอมกะเหรี่ยง  โรงเรียนบ้านผาส้าราญ  โรงเรียนบ้าน
ห้วยหมี  โรงเรียนบ้านหมากพริก  และศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านหมาก
พริก  
 
 

  
 
 
 
 
 
 การสาธารณสุข 

 พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน และมีสถานีอนามัย จ้านวน ๑ แห่ง 
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีบ้านแกงหอมกะเหรี่ยง  
 
 การประกอบอาชีพ 
  อาชีพหลัก คือ การเกษตร ได้แก่  การปลูกข้าวไร่, ปลูกกาแฟอ
ราบิก้า การปลูกพืชผัก, การปลูกพืชไร่  อาชีพเสริม คือ   การเล้ียงสัตว์และ
รับจ้าง  

  



๗๓ 

รายได้ 
  ประชากรบ้านห้วยฮะส่วนมากเป็นเกษตรจะมีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี คือ ๓๒,๐๐๐ บาท 
 
 การถือครองที่ดิน 
 เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นท่ีท้ากิน ลักษณะการถือครองท่ีดินเป็นแบบจับจอง   
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรมีพื้นที่ท  ำกินและที่อยูอ่ำศยัในกำรครอบครองครัวเรือนละประมำณ ๓๐ ไร่   
 

 แหล่งเงินทุน 
 ประชากรบ้านห้วยฮะส่วนใหญ่อาศัยแหล่งเงินทุนจากเงินทุนส่วนตัว  กองทุนหมู่บ้าน และเงินทุนจาก

นายทุนท่ีรับซื้อผลผลิตเป็นหลัก 
 

 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  กลุ่มแม่บ้าน มีการรวมกลุ่มในช่วงท่ีมีเทศกาลหรืองานประเพณีต่างๆแล้วท้ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
เช่น ท้าอาหาร 
  กลุ่มอสม. มี 5 คน ไปอบรมท่ีอ้าเภอทุกครั้งเมื่อสาธารณสุขอ้าเภอเรียกไป 
  กลุ่มยุ้งฉางธนาคารข้าว มี 1 กลุ่ม วิธีการยืมข้าว คือ ยืม 10 ถัง คืน 13 ถัง 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 
  พืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันฝรั่ง ไม้ยืนต้น ได้แก่ ล้ินจ่ี มะม่วง ผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
ได้แก่ผักกาดขาวปลี แครท กะหล้่า มะเขือเทศ หอมญี่ปุ่น กระเทียม กาแฟอราบิก้า 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

แหล่งท่องเที่ยว 
 ในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวที่ส้าคัญ คือ ดอยสันฟ้า (ภูช้ีฟ้าบ้านหมากพริก) ทะเลหมอกยอดดอยห้วยฮะ ถ้้าปุ๋ย น้้าตกห้วยฮะ  น้้าตกแกง
หอม 
 

ปญัหา อุปสรรค และศักยภาพของบ้านห้วยฮะ 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านบ้านห้วยฮะ 
  ปัญหาของหมู่บ้านบ้าน 
   ๑. มีการใช้สารเคมีเกษตรมากและขาดความรู้ท่ีถูกต้อง 
   ๒. ต้นทุนการผลิตพืชสูง 
   ๓. ราคาผลผลิตตกต่้าและผลผลิตจ้าหน่ายไม่ได้ และพ่อค้าคนกลางกดราคา 
   ๔. ขาดแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง 
   ๕. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก 
   ๖. การบุกรุกและตัดไม้ท้าลายป่า 
   ๖. การบกุรุกและตัดไม้ท้าลายป่า 
   ๗.ระบบเตือนภัยพิบัติ 
 
  ความต้องการของหมู่บ้านบ้าน 
   ๑. การลดต้นทุนการผลิต 
   ๒. เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก 
   ๓. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   ๔. แหล่งน้้าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
   ๕. ให้หน่วยงานส่งเสริมการปลูกพืชท่ีมีคุ้มค่ากับการลงทุนและมีแหล่งรับซื้อท่ีชัดเจน 
   ๖.เครื่องเตือนภัยพิบัติ 
 
  แนวทางการพัฒนาของหมู่บ้าน 
   ๑. ให้ความรู้ด้านการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืช 
   ๒. ส่งเสริมการผลิตปัจจัยชีวภัณฑ์ และให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมี 
   ๓. ใหค้วามรู้ด้านการวางแผนการผลิตพืช 
   ๔. ให้ความรู้และส่งเสริมกิจกรรมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
   ๕. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชเพื่อสร้างกลไกการตลาด 
   ๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม  
   ๗. ประสานหน่วยงานในการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 
   ๘. ประสานหน่วยงานในการสนับสนุนเครื่องเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายอุดม  พรหมตัน  ผู้จัดการโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง 
     เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะ 
 นายสัญชัย  เชียงตา  หัวหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง 
     เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะ 
 นายอุเทน  บุญสา  ผู้ช่วยห้วหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง 
     เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะ 
 นายอุทัย  อุทัยแสนปรีดา  ผู้ช่วยห้วหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง 
     เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 
แสดงลักษณะภูมิประเทศ 

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืน้ทีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะ 

 


