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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงผาแตก
ตาบลสบเปิง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
เมื่อปี พ.ศ. 2548 ผู้ใหญ่บ้านผาแตก ได้ทาหนังสือลงวันที่ 10 เมษายน 2548 ถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่
หลอดเรื่องขอขยายพื้นที่งานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรหมู่บ้านผาแตกมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการ
ดารงชีวิตโดยขอให้ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด
เข้าไปช่วยเหลือในการขยายงานส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร
หมู่บ้านผาแตก เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้
เพียงพอต่อการดารงชีวิต
หั ว หน้ าศูน ย์ พัฒ นาโครงการหลวงแม่ห ลอด ได้ท า
หนังสือถึง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง ลงวันที่
22 เมษายน 2548 เรื่อง ขออนุมัติขยายงานส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรไปหมู่บ้านผาแตก โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากราษฎร
หมู่บ้านผาแตกประกอบอาชีพทานา หาของป่า และจักสาน
ซึ่งเป็นอาชีพที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และเบียดเบียนธรรมชาติ ทา
ให้มีฐานะความเป็นอยู่ยากจน ไม่มีรายได้ที่แน่นอน ศูนย์ฯแม่
หลอด มีความเห็นในเบื้องต้นว่า ควรขยายงานส่งเสริมไปที่หมู่บ้านผาแตก โดยเน้นการส่งเสริมพืชผักเป็ นหลัก และควร
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทาการพัฒนาที่ดินเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมจะทาการส่งเสริมต่อไป ซึ่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนา
ได้เสนอแนะให้นาเรื่องนี้เสนอให้คณะทางานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอดพิจารณาถึงความจาเป็นของเกษตรกร
รวมทั้งปัญหาที่ตั้งหมู่บ้านว่าอยู่ในขอบเขตพื้นที่ ป่าสงวนหรือเขตอุทยานแห่งชาติ

สภาพทั่วไป
ขนาดที่ตั้ง
พื้นที่บ้านผาแตกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 ประมาณ 57 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตาบลสบเปิง อาเภอแม่
แตงจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง โซน C (ป่าอนุรักษ์) และอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้น 2 มีความ
สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 500-1,00 เมตร มีระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯแม่หลอด 63.6 กิโลเมตร
และถึงหมู่บ้านรวม 64 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ บ้านแม่เจี้ยว
ทิศใต้
ติดต่อ บ้านป่าเป๋า
ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านผาแด่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านแม่หลอดเหนือ
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ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของบ้านผาแตก มีลักษณะเป็นบริเวณเชิง
เขาและมีที่ว่างระหว่างหุบเขาสาหรับการปลูกพืชและทานาทาไร่
ลักษณะดิน
ลั ก ษณะดิ น ในพื้ น ที่ เ ป็ น ดิ น ประเภท Reddish
Brown
Laterite เนื้อดินร่วมซุย เป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน้าและ
อากาศดี จัดเป็นดินที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ โดยมีอินทรียืวัตถุ 4.43๑
ไนโตรเจน 0.22% ฟอสฟอรัส 5 mg/kg และโพแทสเซียม 241 mg/kg

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตอากาศอบอุ่นและมีฝนปานกลาง
โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส ต่าสุด 16 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส และมีปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ย 1,400 มิลลิเมตรต่อปี

แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก
แหล่งน้าธรรมชาติ
พื้นที่โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้น 2 แหล่งน้า
ธรรมชาติ คือ น้าแม่ริม น้าแม่หลอด ไหลผ่านในหมู่บ้าน โดยทาง
กรมทรัพยากรน้าได้เข้าไปสารวจแหล่งน้าและได้วางแผนก่อสร้าง
ฝายน้าล้น ในน้าแม่ริม จานวน 1 แห่ง ในปีงบประมาณ 2551
- 2552
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ป่าไม้

พื้ น ที่ บ้ า นผาแตกอยู่ ใ นเขตป่ า สงว น
แห่งชาติแม่แตง อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ โซน C

การคมนาคม
สภาพถนนเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง และ
ถนนคอนกรี ตเป็ น บางช่ว ง ระยะทางจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงบ้ านผาแตก ใช้เวลาในการเดินทาง 1
ชั่วโมง 20 นาที่ (ระยะทาง 63.6 กิโลเมตร)

โครงสร้างพื้นฐาน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ามีใช้ครบทุกครัวเรือน
น้า มีประปาภูเขาใช้ในการอุปโภคบริโภค
โทรศัพท์ มีโทรศัพท์ระบบ pin phone จานวน 2 แห่ง
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก มี จานวน 5 หมู่บ้าน มีจานวนครัวเรือน
249 ครัวเรือน มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 1,154 คน
บ้าน

หมู่ที่

ผาแตก
แม่เจี๋ยว
ผาแด่น
แม่ตอ
เอียก

10
10
6
9
5
รวม

จานวน
ครัวเรือน
48
32
52
22
95

จานวน
ประชากร
177
141
281
81
474

249

1,154

ผู้นาชุมชน

ผู้นาชุมชนบ้านผาแตก ประกอบด้วย นายนิคม ธูปเทียน เป็นผู้ใหญ่บ้าน นายบวรณ์ มูลหน่อ เป็น
สมาชิก อบต. และผู้นากลุ่มต่างๆ ได้แก่ หมอพื้นบ้าน คือ นางบือ บุญปั๋น, นางวาง มูลหน่อ ด้านสมุนไพร
พื้นบ้าน คือ นายเฮือน มูลหน่อ, นายปอน มูลหน่อ และนายแดง สิงห์แก้ว, ด้านการนวดแผนโบราณ คือ นาย
นุ โดงเย็น, ด้านงานทอผ้า คือ นางกาญจนา มูลหน่อ, นางมะลิ ดียะ, นางวัฒนา สะโนวิโต และนายแก้ว
สะโนวิโต, ด้านงานจักสาน คือ นายดี ดียะ และ นายชอน มูลหน่อ
การศึกษา
ราษฎรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านปางฮ่าง สาขาบ้านผาแตก มีส่วนน้อยที่เรียน
ต่อในระดับมัธยมศึกษา และในระดับสูงอื่นๆ
การสาธารณสุข
การให้บริการด้านสาธารณสุข บ้านผาแตกไม่
มีส ถานี อนามัย ในหมู่บ้ าน เมื่อเจ็ บ ป่ ว ยจะไปรั กษาที่
สถานีอนามัยตาบลสบเปิง ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน 10
กิโลเมตร หรือโรงพยาบาลในอาเภอและจังหวัด ทั้งนี้
ราษฎรส่วนหนึ่งขาดความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานทา
ให้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ
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การประกอบอาชีพ
ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ทานา ทาไร่หมุนเวียน ปลูกกล้วย และลิ้นจี่
อาชีพรอง ได้แก่ เลี้ยงโค และหาของป่าขายตามฤดูกาล
โดยมีพื้นที่ทาการเกษตรจานวน ประมาณ ๑,๑๐๐ ไร่
จานวน ๘๖ แปลง

ปฏิทินทาการเกษตร

ข้าวไร่
ข้าวนา
ข้าวโพด
ไม้ผล
กาแฟอราบิก้า
การเลี้ยงสัตว์
รับจ้าง

เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม
เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม
เดือนมกราคมถึงสิงหาคม
เดือนมกราคม, พฤศจิการยนและธันวาคม
เดือนมกราคมถึงสิงหาคม
เดือนมกราคมถึงมีนาคม และตุลาคมถึงพฤศจิกายน

รายได้

ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยปีละ 10,000 บาทต่อครัวเรือน (ที่มา : จากการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1
วันที่ 12 มกราคม 2550)
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การถือครองที่ดิน
เกษตรกรในพื้นที่บ้านผาแตก มีพื้นที่ทาการเกษตรเฉลี่ย 27 ไร่ต่อครัวเรือน
เลขที่แปลง

เนื้อที่ (ไร่)

ผู้ครอบครอง

การใช้ประโยชน์

1

6.3

เขตป่าอนุรักษ์บ้านผาแตก

เขตป่าอนุรักษ์บ้านผาแตก

2

0.9

เขตป่าอนุรักษ์เพื่อการเลี้ยงสัตว์

เขตป่าอนุรักษ์เพื่อการเลี้ยงสัตว์

4

22.1

น.ส.กาญจนา มูลหน่อ

ที่นา ไร่หมุนเวียน

5

8.4

น.ส.แสงคา ทูเดอะ

กล้วย กาแฟ

34

9.6

นอกพื้นที่ 1

ที่ดินเปล่า

3

11.5

นอกพื้นที่ 2

ที่ดินเปล่า ปี 2549 นี้ชาวบ้านถางให้

63

5

นอกพื้นที่ 3 (นายวิเชียร)

ลิ้นจี่

64

1

นอกพื้นที่ 4 (นายสงัด)

ลิ้นจี่

7

3.1

นางจันทร์ มูลหน่อ

กล้วย เงาะ

8

11.5

นางจันทร์ศรี ใจมา

กล้วย เงาะ
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12

นางจันทร์หอม ขาวงาม

กาแฟ กล้วย

9

21.1

นางมะลิ ดิน๊ะ

ไร่หมุนเวียน

10, 11

18.3, 6.8

นางวารี สีมะลิ

12

11.4

นางสวย อินปั๋น

ไร่ข้าวปี49 (20%) ไร่หมุนเวียน (80%)
,ที่นา ไร่ข้าว ไร่หมุนเวียน
ไร่หมุนเวียน

13

4.3

นางสุข จอมกิติ

กล้วย กระท้อน

14

9.6

นางแสงคา ทูเดอะ

ไร่ข้าวปี49 ไร่หมุนเวียน

15, 16

1.8, 6.3

นางหน้อย หน่อแก้ว

ที่สวน , ที่นา

17, 18

11.5, 6.1

นางอัมพร สุเต็ง

กล้วย ลาไย ลิ้นจี่

19

8.1

นายกิตติคุณ ราดขาว

กระท้อน เงาะ กล้วย

22, 23

25.5, 4.7

นายเขียว สุเต็ง

ที่นา ไร่หมุนเวียน

25

14.5

นายจันทร์ติ๊บ ดีน๊ะ

กล้วย ลิ้นจี่

26, 27

2.3, 11.3

นายซอน มูลหน่อ

ไร่ข้าว ไร่หมุนเวียน, ที่นาเก่าไร่หมุนเวียน

28

8.2

นายดี ทูเดอะ

นาข้าว
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เลขที่แปลง

เนื้อที่ (ไร่)

ผู้ครอบครอง

การใช้ประโยชน์

29, 30

9.6, 28.1

นายแดง สิงห์แก้ว

นาข้าว กล้วย กาแฟ, ไร่หมุนเวียน

31

5.1

นายตั๊วะ น้อยมูลย่า

ไร่หมุนเวียน

32, 33

11.3, 16.4

นายตา สุเต็ง

ลิ้นจี่ ลาไย, ลาไย ที่นา

35, 36 ,37

นายนคร ทูเดอะ

นาข้าว, ลิ้นจี่ เงาะ,ไร่หมุนเวียน

38

6.8, 4.1,
17.4
6.6

นายนิคม ธูปเทียน

ยางพารา

39, 40

42.8, 6.6

นายบวรณ์ มูลหน่อ

สวนกล้วย ไร่หมุนเวียน,ชา (เมี่ยง)

41

2

นายบัญชา ปู่ดอก

กล้วย ลาไย

42

7.3

นายบิล อินปั๋น

ไร่หมุนเวียน

43

18

นายบุญทอง ปู่วัน

ไร่หมุนเวียน

44

2.4

นายบุญธรรม

ที่นา

45

3

นายประชา

ลิ้นจี่

46

5.9

นายประสิทธิ์ มูลแฮ

ไร่หมุนเวียน

6

7.4

นายปุ๊ด สาโท

ไร่หมุนเวียน

47, 48, 49, 17.1, 11.8,
50, 51,52 7.8, 44.5,
7.2, 2.7
53
51.1

นายเป็ง ปู่เมือง
นายเป็ง อุเหม่

ไร่หมุนเวียน,ที่นาเก่า/ไร่หมุนเวียน,
ไร่ ห มุ นเวีย น,ไร่ ห มุ นเวีย น,ลิ้ น จี่, กาแฟ,
ลิ้นจี่ กาแฟ
ที่นา ไร่หมุนเวียน

54

12.9

นายเปี๊ยะ ปู่เมือง

ที่นาเก่า ไร่หมุนเวียน

55, 56

14, 19.1

นายผัด มูลหน่อ

60

22.2

นายมี ยาง

ที่นาเก่า ไร่หมุนเวียน, บ่อปลา กล้วย ไร่
หมุนเวียน
ไร่หมุนเวียน

61

21.4

นายมี ยาง

ที่นา

62

10.3

นายยุทธ จอมกิติ

ไร่หมุนเวียน

65

45.4

นายสมพร สิงห์แก้ว

ไร่หมุนเวียน

66

7.3

นายสราวุธ สุเต็ง

ไร่หมุนเวียน

67

6.5

นายสวิล ดีน๊ะ

กล้วย ลิ้นจี่

68, 69

2, 10.6

นายสุคา สุเต็ง

ส้มโอ กล้วย ลาไย, ที่นา ไร่หมุนเวียน

70, 71

14.5, 5.4

นายเสรี สุเต็ง

สวน, ลิ้นจี่ กาแฟ
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เลขที่แปลง

เนื้อที่ (ไร่)

ผู้ครอบครอง

72, 73

3.1, 5.7

นายเสาร์คา ทูเดอะ

74

34.9

นายเสาร์คา มูลหน่อ

การใช้ประโยชน์
กล้วย ลาไย มะม่วง, ลิ้นจี่ มะขามหวาน
กล้วย ลาไย
ไร่หมุนเวียน

75, 76, 77, 5.7, 17.2,
78
4.3, 1.7
79, 80
5, 9.3

นายหนานนวล หน่อแก้ว
นายหมวกคา มูลหน่อ

ไร่หมุนเวียน, ไร่หมุนเวียน, ที่นา,
ที่นา
กล้วย มะละกอ, ลิ้นจี่ กล้วย

81

21.4

นายหวัน มูลแฮ

นาข้าว ไร่หมุนเวียน

84, 85

17.8, 17.7

นายเฮือน มูลหน่อ

ไร่หมุนเวียน, ที่นา ไร่ข้าว ไร่หมุนเวียน

86 แปลง

1,094.90 ไร่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การถือครองที่ดินของราษฎรโดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง มีเกษตรกรเข้าไปใช้
พื้นที่ทั้งหมด จานวน 58 ราย 86 แปลง คิดเป็นพื้นที่จานวน 1,094.90 ไร่ โดยส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในการทานา
ไร่หมุนเวียน ปลูกกล้วย และลิ้นจี่
แหล่งเงินทุน
แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น ข อ ง
ประชากรบ้ า นผาแตก ส่ ว นใหญ่ ม า
จากกองทุน หมู่บ้ านและกู้จ ากเอกชน
และธนาคารเพื่อการเกษตร
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
ประชากรบ้านผาแตก
มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มทางด้านสังคม ได้แก่ กลุ่มเยาวชน
กลุ่ ม สมุ น ไพร กลุ่ ม แม่ บ้ า น กลุ่ ม
ธนาคารข้าว และกลุ่มอนุรักษ์ เป็นต้น
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวไร่, ข้าวนาดา, ข้าวโพด, ไม้ผล เช่น กล้วย, ลิ้นจี่, เงาะ และลาไย
กาแฟอราบิก้า การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค, สุกร และของป่า เช่น หน่อไม้และเห็ด
แหล่งท่องเที่ยว
ในหมู่บ้านผาแตก มีจุดแวะพักของนักท่องเที่ยว (Home stay) และมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่บริเวณใกล้เคียง
ได้แก่ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด, น้าตกหมอกฟ้า และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย
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ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านผาแตก
ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านผาแตกแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา ประชาชนทาการเกษตรในลักษณะไร่หมุนเวียน โดยปลูกข้าว เป็นหลัก ผลผลิตข้าวต่า
ไม่เพีย งพอต่อการบริ โภค, มีการปลูกพืชหลากหลายแต่ไม่ชัดเจนว่าอะไรที่เหมาะสม ควรคัดเลื อก ขาดการส่ งเสริม
การเกษตรที่เหมาะสมและต่อเนื่องจากหน่วยงาน
ความต้องการ อยากมีอาชีพการเกษตรที่มั่นคง ต้องการให้เพิ่มผลผลิตข้าวและส่งเสริมการ
ปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีตลาดรองรับผลผลิต เช่น การทาแปลงรวมในบริเวณที่ประชาชน สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากแปลงของเกษตรกรอยู่กระจัดกระจายและห่างไกลกัน มีปัญหาเรื่องระบบน้าใช้
ด้านสังคม
ปัญหา ประชาชนมีฐานะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ ประชาชนส่ ว นหนึ่ง
ออกไปรับจ้างในเมือง ส่งผลทาให้แรงงานใน การประกอบอาชีพการเกษตรลดลง พื้นที่ทาการเกษตรและที่อยู่อาศัยไม่มี
เอกสารสิทธิ์, มีหนี้สิน และขาดการสื่อสาร ทาให้ขาดความสามัคคีกัน มีปัญหาโรงเรือนมีสภาพชารุด ขาดการซ่อมบารุง
และขาดหน่วยงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน
ความต้องการ ความรู้และการส่งเสริมการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง, ให้ผู้รู้
ในชุมชนถ่ายทอดภูมิปัญญาเดิมกลับสู่คนรุ่นใหม่ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการทาการเกษตรแบบดั้งเดิม การ
พัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณะสุข การพัฒนาสร้างจิตสานึกแก่สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน
ปัญหา ที่อาศัยทากินของราษฎรไม่มีความชัดเจน เกษตรกรบางรายตกหล่น พื้นที่ส่วนหนึ่งมี
การเปลี่ยนมือเป็นนายทุน, ยังมีการตัดป่า เพื่อทาไร่หมุนเวียน มีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน แหล่งน้าธรรมชาติยังไม่
สามารถนามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรได้เต็มที่, น้าสาหรับอุป โภค บริโภค ไม่เพียงพอสาหรับใช้ตลอดปีและไม่
สะอาด เนื่องจากขาดระบบส่งน้าและเก็บน้าและระบบทาความสะอาด ฝายกั้นน้าและถนนเข้าสู่หมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง
เสียหายมาในช่วงฤดูฝน ทาให้การดาเนินทางเข้าถึงและขนส่งผลผลิตลาบาก
ความต้องการ การสารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้า การพัฒนาแหล่งน้า
และการบริหารจัดการการใช้น้าของชุมชน การปรับปรุงบารุงดิน โดยส่งเสริมการทาปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค
ศักยภาพของการพัฒนา
พื้น ที่บ้ านผาแตกมีส ภาพป่าไม้ แหล่ งน้าและดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นชุมชน
กะเหรี่ยงที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย แต่เนื่องจากขาดความรู้ในการทาการเกษตร โดยการปลูกข้าวโพดและข้าวไร่ ทาให้พื้นที่ทา
การเกษตรมีปัญหาการชะล้างทะลายของหน้าดินได้ง่าย ถึงแม้จะมีการเลี้ยงโคแต่ก็ยังไม่มีการนามูลโคไปใช้เป็นปุ๋ยอย่าง
จริงจัง ประกอบกับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เมือง และเป็นเส้ นทางผ่านของนักท่องเที่ยว จึงมีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดิน
เป็นบุคคลภายนอก ดังนั้นหากไม่มีการเข้าไปควบคุมการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมี
อาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพแล้ว ก็ทาให้ชุมชนบ้านผาแตก ไม่เข้มแข็ง ในระยะที่ผ่านมาเกษตรกร
บ้านผาแตกได้เรียนรู้การปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ เช่น กระต่าย และไก่ จากองค์ความรู้ของโครงการหลวงก็สามารถผลิต
ได้ดี จึงมีศักยภาพที่จะปรับการทาการเกษตรให้ดีขึ้นได้ เช่น การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรม ข้าวไร่ ไม้ผล และพืชผัก
รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะการเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจน การส่งเสริมให้ดาเนินชีวิต โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

91

ผู้ปฏิบัติงาน
นายอดิเรก อินต๊ะฟองคา
นายอานนท์ ยอดญาติไทย
นายธีรวัฒน์ ชุติรดา
นายพีระเกียรติ กันทอง

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าปิงตอนบน
และแม่กลอง
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าปิง
ตอนบนและแม่กลอง
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก

92

คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 1927/2549
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่
----------------------------------เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนในพื้นที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในกำรพัฒนำชี วิตและควำมเป็ นอยูข่ อง
ชำวเขำและฟื้ นฟูสภำพป่ ำต้นน้ ำลำธำร โดยกำรนำองค์ควำมรู ้จำกโครงกำรหลวงไปปรับใช้อย่ำงเหมำะสมกับสภำพ
ของสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยกระบวนกำรมีส่วนร่ วมของชุ มชนและหน่ วยงำน ต่ำง ๆ เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
และเกิดประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง จึงแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นที่ผำแตก
และป่ ำแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตกและป่ าแป๋ อาเภอแม่ แตง
(1) นำยอำเภอแม่แตง
ประธำนคณะทำงำน
(2) ผูแ้ ทนศูนย์ปฏิบตั ิกำรพัฒนำที่ดินโครงกำรหลวง
คณะทำงำน
(3) ผูแ้ ทนสำนักงำนทรัพยำกรน้ ำ ภำค 1
คณะทำงำน
(4) ผูแ้ ทนศูนย์ทรัพยำกรน้ ำบำดำล ภำค 6
คณะทำงำน
(5) ผูแ้ ทนโครงกำรชลประทำนจังหวัดเชียงใหม่
คณะทำงำน
(6) ผูแ้ ทนศูนย์วจิ ยั และพัฒนำประมงน้ ำจืดเชียงใหม่
คณะทำงำน
(7) ผูแ้ ทนศูนย์พฒั นำสังคมหน่วยที่ 13
คณะทำงำน
(8) ผูแ้ ทนสำนักงำนสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
คณะทำงำน
(9) เกษตรอำเภอแม่แตง
คณะทำงำน
(10) ปศุสัตว์อำเภอแม่แตง
คณะทำงำน
(11) พัฒนำกำรอำเภอแม่แตง
คณะทำงำน
(12) สำธำรณสุ ขอำเภอแม่แตง
คณะทำงำน
(13) หัวหน้ำหน่วยพิทกั ษ์อุทยำนดอยสุ เทพ-ปุย ที่ 5
คณะทำงำน
(น้ ำตกหมอกฟ้ำ)
(14) หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ ำแม่ฮำว
คณะทำงำน
(15) นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสบเปิ ง
คณะทำงำน
(16) กำนันตำบลสบเปิ ง
คณะทำงำน
(17) กำนันตำบลป่ ำแป๋
คณะทำงำน
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(18)
(19)
(20)
(21)

ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิ ง
ผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ที่ 1 – 13 ตำบลป่ ำแป๋
หัวหน้ำสถำนีวจิ ยั โครงกำรหลวงแม่หลอด
เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร

โดยให้คณะทำงำนมีอำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
1) จัดทำแผนบูรณำกำรโครงกำรและแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ของโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
แต่ละพื้นที่
2) สนับสนุนและติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนงำนและแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ที่ได้กำหนดไว้
3) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิ บตั ิงำน ปั ญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทำงกำรแก้ไขให้ผวู ้ ำ่ รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่ำนสถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
4) ดำเนิ นกำรอื่ นใดที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ งำนในพื้ นที่ โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง ตำมที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2550

(นำยวิชยั ศรี ขวัญ)
ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่

