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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก  
ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน 

หมู่บ้านผาแตกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 โดยมีผู้อพยพมาจากสวนปู่เทิ่มหรือปางปู่เทิ่มเนื่องจากมี
ผู้คนอาศัยอยู่มากต้องแย่งกันทำมาหากินและมีคนเจ็บป่วยล้มตายด้วยสาเหตุไข้ทรพิษ หรือโรคห่า จึงต้องย้ายถิ่นฐานแห่ง
ใหม่และได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านผาแตกแห่งนี้ ครอบครัวจำนวน  6 ครอบครัวที่ย้ายมาครั้งแรกได้แก่ ครอบครัวของนายอู  
สิงห์แก้ว สมาชิก จำนวน 3 คน ครอบครัวของนายขาว สาโทสมาชิก จำนวน 4 คน ครอบครัวของนายอ้าย  หน่อแก้ว 
สมาชิก จำนวน 5 คน ครอบครัวของนายดอก  อุเหม่ สมาชิก จำนวน  5 คน ครอบครัวของนางเอ้ย  มูลหน่อ สมาชิก 
จำนวน 7 คน ครอบครัวของนายแก่น  อินตา สมาชิก จำนวน  5 คน แรกเริ่มเดิมทีชาวบ้านเรียกหมู่บ้านของตนเองว่า 
“ซูเหลาะถ่า” (หมายถึงสายน้ำมาบรรจบกัน หรือ ห้วยสบหลอด) บ้าง เรียกว่าหมู่บ้านผายองบ้าง แต่เมื่อปี 2517 ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงและสงเคราะห์ชาวเขาได้เข้ามาในพ้ืนที่และตั้งชื่อหมู่บ้านตามสถานที่ตั้ง “บ้านผาแตก” และคนต่าง
ถิ่นต่างรู้จักในชื่อหมู่บ้านผาแตกมากกว่า และเรียกกันจนติดปาก ชาวบ้านจึงยอมใช้ชื่อหมู่บ้านผาแตกเป็นต้นมาตลอด 
กลุ่มกะเหรี่ยงที่อยู่ในหมู่บ้านผาแตกส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยงสะกอ ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทางการเกษตร ได้แก่ การ
ทำสวน ทำไร่นา เลี้ยงสัตว์ และหาของป่ามาขายตามฤดูกาล 
 
ความเป็นมาของโครงการ 

ผู้ใหญ่บ้านผาแตก ได้ทำหนังสือลงวันที่ 10 เมษายน 2548 ถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด เรื่องขอ
ขยายพ้ืนที่งานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรหมู่บ้านผาแตกมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดย
ขอให้ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอดเข้าไปช่วยเหลือในการขยายงานส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรหมู่บ้านผาแตก 
เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต หัวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด ได้ทำ
หนังสือถึง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวงลงวันที่ 22 เมษายน 2548 เรื่อง ขออนุมัติขยายงานส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรไปหมู่บ้านผาแตก โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากราษฎรหมู่บ้านผาแตกประกอบอาชีพทำนา หาของป่า และจักสาน 
ซึ่งเป็นอาชีพที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ทำให้มีฐานะความเป็นอยู่ยากจน ไม่มีรายได้ที่แน่นอน ศูนย์ฯแม่หลอด มีความเห็นใน
เบื้องต้นว่า ควรขยายงานส่งเสริมไปที่หมู่บ้านผาแตก โดยเน้นการส่งเสริมพืชผักเป็นหลัก และควรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทำการพัฒนาที่ดินเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมจะทำการส่งเสริมต่อไป  ต่อไป ซึ่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาได้เสนอแนะให้
นำเรื่องนี้เสนอให้คณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอดพิจารณาถึงความจำเป็นของเกษตรกร รวมทั้งปัญหาที่ตั้ง
หมู่บ้านว่าอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ ป่าสงวนหรือเขตอุทยานแห่งชาติ 
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พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้งสภาพพื้นที่ 
ขนาดที่ตั้ง พ้ืนที่บ้านผาแตกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 ประมาณ 57 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง 

อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่แตง โซน C (ป่าอนุรักษ์) และอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
ชั้น 2 มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 681  เมตร 
พิกัดที่ x 475397.00  y 2109263.00   มีระยะทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯแม่หลอด 63.6  กิโลเมตร 
และถึงหมู่บ้านรวม 64  กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง 30 นาที  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านแม่เจี้ยว 
ทิศใต ้  ติดต่อ บ้านป่าเป๋า 
ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านผาแด่น 
ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านแม่หลอดเหนือ 
 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิประเทศของบ้านผาแตก มีลักษณะ
เป็นบริเวณเชิงเขาและมีที่ว่างระหว่าง
หุบเขาสาหรับการปลูกพืชและทำนาทำ
ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน 

 

กลุ่มบ้าน  
ตำบล 

ความสูงของ
พื้นที่ (เมตร) 

บริบทของ
พื้นที่ ครัวเรือน ประชากร

(คน) ชนเผ่า 

บ้านผาแตก หมู่ที่ 10 สบเปิง 600 - 700  ข้าวไร่ 48 177 กระเหรี่ยง 
บ้านแม่เจี๋ยว หมู่ที่ 10 สบเปิง 700 – 800 ข้าวไร่ 32 141 กระเหรี่ยง 
บ้านผาแด่น หมู่ที่ 6 สันป่ายาง 500 – 700 ข้าวไร่ 52 281 กระเหรี่ยง 
บ้านแม่ตอ  หมู่ที่ 9 ป่าแป๋ 800 – 1000 ข้าวไร่ 22 81 กระเหรี่ยง 
บ้านเอียอก หมู่ที่ 5 สันป่ายาง 500 – 600 ข้าวไร่ 95 474 คนเมือง 

รวม 3 ตำบล 500 – 1000  249 1,154 2 ชนเผ่า 
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     ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงผาแตก 
 

พื้นที่โครงการฯ  พื้นที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับพัฒนา 

ผาแตก บ้านผาแตก   10 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ B 

ผาแตก บ้านแม่เจี๋ยว   10 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ C 

ผาแตก บ้านผาแด่น  6 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ B 

ผาแตก บ้านแม่ตอ   9 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ C 

ผาแตก บ้านเอียก 5 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ C 
 พื้นที่ t&v  ไม่มี      

สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 
 สภาพพื้นที่ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีความลาดชันลักษณะเป็นบริเวณเชิงเขาและมีที่ว่างระหว่างหุบเขา
สาหรับการปลูกพืชและทำนาทำไร่ ในพ้ืนที่เป็นดินประเภท Reddish Brown Laterite เนื้อดินร่วมซุย เป็นดินร่วนปน
ทราย มีการระบายน้าและอากาศดี จัดเป็นดินที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ โดยมีอินทรียืวัตถุ 4.431 ไนโตรเจน 0.22% 
ฟอสฟอรัส 5 mg/kg และโพแทสเซียม 241 mg/kg 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งน้ำที่สำคัญ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในพ้ืนที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก 

อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้น 2 แหล่งน้าธรรมชาติ คือ น้าแม่ริม น้าแม่หลอด ไหลผ่านในหมู่บ้าน โดยทางกรมทรัพยากรน้า
ได้เข้าไปสำรวจแหล่งน้ำและได้วางแผนก่อสร้างฝายน้าล้น ในน้าแม่ริม จานวน 1 แห่ง ในปีงบประมาณ 2551 – 2552 

และเจอปัญหาน้ำอุปโภคและบริโภคในช่วงภัยแห้ง 2 กลุ่มบ้าน ได้แก่ บ้านแม่เจี้ยว และบ้านแม่ตอ และมีปัญหา
ขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตรมาก เนื่องจากลำห้วยอยู่ต่ำกว่าระดับพ้ืนที่ทำการเกษตรและพ้ืนที่ตั้งชุมชน ซึ่งจากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำจากหน่วยงานต่างๆแล้วบางส่วน เช่น การสร้างฝายเพ่ือกระจ่ายน้ำ 
ระยะทาง 3,950 เมตร พร้อมแท็งค์เก็บน้ำจำนวน 4  แท็งกจ์ากกรมชลประทาน  
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สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 
 สภาพเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอ่ืนๆ
เช่น รับจ้าง งานหัตถกรรม  และหาของป่า และมีอาชีพนอกภาคเกษตร เช่น รับจ้างทำงานในโรงงาน ค้าขาย และอ่ืนๆมี
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามหมู่บ้าน ดังนี้ 
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/ปี  

กลุ่มบ้าน  ตำบล รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน /ปี 
1. บ้านผาแตก สบเปิง 61,520 
2. บ้านแม่เจี๋ยว  สบเปิง 52,500 
3. บ้านผาแด่น  สันป่ายาง 84,000 
4. บ้านแม่ตอ   ป่าแป๋ 41,200 
5. บ้านเอียอก  สันป่ายาง 90,000 

รวม  3 ตำบล 65,844 
 

สภาพสังคม และชุมชน กลุ่มบ้านในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก ทั้ง 5 หมู่บ้าน มี
ประชากรจำนวน 249 ครัวเรือน จำนวน 1,154 คน ประกอบด้วย 2 เผ่า คือ กระเหรี่ยง และคนเมือง  ด้านสาธารณสุข
ประชาชนใช้บริการจากสถานีอนามัยสบเปิง ตำบลสบเปิง และคลินิก หรือโรงพยาบาลแม่แตง อำเภอแม่แตง จัวหวัด
เชียงใหม่ อัตราการตรวจสารเคมีที่พบในเลือก ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 และที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแบบพ้ืนที่สูงผาแตกได้
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการตรวจสารพิษตกค้าง ใน 4 กลุ่มบ้าน ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มไม้ผล และกลุ่ม
ปลูกผัก  กลุ่มพืชไร่ การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงตนเองได้ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ การพัฒนาหมู่บ้านสะอาด
ชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนใน
พ้ืนที่  
 

สภาพสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก ทั้ง 5 กลุ่มบ้าน มีพ้ืนที่รวมประมาณ 
38,226.94ไร่ โดยอยู่ในเขตป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ โซน C สภาพป่าทั่วไปถูกถางทำลาย
และทำไร่หมุนเวียนเพ่ือปลูกข้าวไร่และข้าวนา ในพ้ืนที่จึงมีปัญหาสำคัญคือ การสูญเสียป่าต้นน้ำ การชะล้างพังทลายและ
เสื่อมโทรมของดิน มลภาวะจากการเผา และการใช้สารกำจัดวัชพืช ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแบบพ้ืนที่สูง
ผาแตก ได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าชาวบ้าน การปลูกหญ้าแฝก การ
ฟ้ืนฟูป่าชุมชน การจัดทำฝาย การลดใช้สารเคมีและลดการเผา การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลง
และปรับระบบการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน  
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เส้นทางคมนาคม ด้านการคมนาคมขนส่ง กลุ่มบ้านทั้งหมดมีถนนลาดยางเข้าถึง มีเพียงถนนภายใน
หมู่บ้านบางจุดที่เป็นที่ยังเป็นถนนลูกรัง การติดต่อระดับหมู่บ้าน
ใช้ถนนสายหลักคือ ถนนอุทยานน้ำตกหมอกฟ้า-สายปาย 
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  ถนน มีถนนลาดยางเข้าถึง มีเพียงถนน
ภายในหมู่บ้านบางจุดที่เป็นที่ยังเป็นถนนลูกรังบางแห่ง 
 
  ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ แต่มีปัญหากระแสไฟฟ้า
ขัดข้องบ้างเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง 
 

โทรศัพท์ ส่วนด้านการสื่อสาร ประชาชน
ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือใช้เกือบทุกครัวเรือน 

 
ประชากร ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา ราษฎรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านปางฮ่าง สาขาบ้านผาแตก 
มีส่วนน้อยที่เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา และในระดับสูง
อ่ืนๆ 
 

 
 
 
 

การสาธารณ สุข การให้บริการด้ าน
สาธารณสุข บ้านผาแตกไม่มีสถานีอนามัยในหมู่บ้าน เมื่อ
เจ็บป่วยจะไปรักษาที่สถานีอนามัยตำบลสบเปิง ซึ่งอยู่ห่าง
จากหมู่บ้าน 10 กิโลเมตร หรือโรงพยาบาลในอำเภอและ
จังหวัด ทั้งนี้ ราษฎรส่วนหนึ่งขาดความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  การถือครองที่ดินของราษฎรโดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง  

มีเกษตรกรเข้าไปใช้พ้ืนที่ทั้งหมด จำนวน 58 ราย 86 แปลง คิดเป็นพ้ืนที่จำนวน 1,094.90 ไร่ โดยส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์ที่ดินในการทำนา ไร่หมุนเวียน ปลูกกล้วย และลิ้นจี่ 

 

กลุ่มบ้าน หมู่ที่ ตำบล ชนเผ่า ครัวเรือน ประชากร(คน) 
บ้านผาแตก 10 สบเปิง กระเหรี่ยง 48 177 
บ้านแม่เจี๋ยว 10 สบเปิง กระเหรี่ยง 32 141 
บ้านผาแด่น 6 สันป่ายาง กระเหรี่ยง 52 281 
บ้านแม่ตอ 9 ป่าแป๋ กระเหรี่ยง 22 81 
บ้านเอียอก 5 สันป่ายาง คนเมือง 95 474 

รวม  3 ตำบล 2 ชนเผ่า 249 1,154 
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การถืครองที่ดิน การถือครองที่ดินของราษฎรโดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง  โดย
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำนา ไร่หมุนเวียน ปลูกกล้วย 
และลิ้นจี่ 
 

แหล่งเงินทุน  แหล่งเงินทุนของประชากร
บ้านผาแตก  ส่วนใหญ่มาจากกองทุนหมู่บ้านและกู้จากเอกชน 
และธนาคารเพื่อการเกษตร 
 
  การรวมกลุ่มเกษตรกร  ประชากรบ้านผา
แตกมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทางด้านสังคม 
ได้แก่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสมุนไพร  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มธนาคาร
ข้าว  และกลุ่มอนุรักษ์ เป็นต้น 
  ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวไร่, ข้าวนาดำ, ข้าวโพด,  ไม้ผล เช่น กล้วย, ลิ้นจี่, เงาะ และลำไย  
กาแฟอราบิก้า  การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค, สุกร และของป่า เช่น หน่อไม้และเห็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แหล่งท่องเที่ยว  ในหมู่บ้านผาแตก มีจุดแวะพักของนักท่องเที่ยว (Home stay) และมีแหล่งท่องเที่ยว
อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด, น้ำตกหมอกฟ้า และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 

 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองคำ  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำปิงตอนบน 
     และแม่กลอง 
 นายอานนท์  ยอดญาติไทย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำปิง 

    ตอนบนและแม่กลอง 
นายสามารถ  เดชะ  หัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก 

 นายธีรวัฒน์  ชุติรดา  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก 


