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สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานขององค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านจันทร์
๒.๑ ข้ อมูลทัว่ ไป/ศักยภาพการพัฒนาขององค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านจันทร์
๑) ทีต่ ้งั และขนาดพืน้ ที่
พิกดั
เส้ นรุ้ ง (ละติจูด)
เส้ นแวง (ลองจิจูด)
ที่ต้ งั อปท.
๒๗.๐๐
๐๙.๐๕
ทิศเหนือ
๑๙.๐๔
๑๘.๒๐
ทิศใต้
๓๑.๐๑
๙๙.๐๑
ทิศตะวันออก
๓๙.๐๐
๙๘.๑
ทิศตะวันตก
๐๗.๐๑
๐๗.๙๐
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจันทร์ ตั้งอยูเ่ ลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๓ ตาบลบ้านจันทร์ อาเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ บริ เวณพิกดั ๔๗Q ๐๔๒๘๘๗ UTM ๒๑๐๙๕๕๓ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ ๑๓๖ กิโลเมตร
ตาบลบ้านจันทร์ มีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ ๑๘๘.๓๐๑ ตารางกิโลเมตร หรื อ ๑๑๗ ,๖๘๘.๑๒ ไร่ ปี
พ.ศ. ๒๓๓๖ ตาบลบ้านจันทร์ เดิมมีชื่อเรี ยกว่า “มูเส่ คี” (ขุนแจ่ม) มีครอบครัวของนายหม่อลาเข้ามาอยูเ่ ป็ น
ครอบครัวแรก ซึ่ งย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมามีครอบครัวของนายดูลอย และนายซนะแฮ
เข้ามาอยูอ่ าศัยสมทบร่ วมด้วย แต่มีความเชื่อถือศักดิ์ศรี ความเป็ นผูน้ าที่วา่ ผูน้ าต่อผูน้ าจะอยูร่ วมกันใน
หมู่บา้ นเดียวกันไม่ได้ เพราะความเชื่อในเรื่ องผี ซึ่ งผีของผูน้ าแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป หากการเลี้ยงผี
ผิดพลาดจะทาให้ผเี ล่นงานได้ จึงได้แยกหมู่บา้ นของแต่ละคนออกไป โดยมีบา้ นโค่ข่อทิ (บ้านวัดจันทร์ )
บ้านเปลาะโด่ (บ้านเด่น) และบ้านซุนะแฮ (บ้านหนองเจ็ดหน่วย) ซึ่ งผูน้ าในหมู่บา้ น คือนายดูลอย นาย
หม่อลา และนายซุ นะแฮ ตามลาดับ ทั้งสามครอบครัวใหญ่น้ ี แม้จะไม่อยูร่ วมกันในหมู่บา้ นเดียวกันตาม
ความเชื่อสมัยก่อนก็ตาม แต่ก็ให้ความสาคัญต่อความรักและความสามัคคีมาก มีการไปมาหาสู่ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันตลอดมา ความศรัทธาในศาสนาในระยะนั้นมีไม่มากนัก ต่างคนต่างนับถือผีของตนอย่าง
เคร่ งครัด เช่น ผีน้ า ผีหว้ ย ผีทาง เป็ นต้น แต่ในบริ เวณบ้านโค่ข่อทิ (บ้านวัดจันทร์ ) ยังมีวดั ร้างตั้งอยู่ โดยแต่
เดิมยังไม่มีความคิดความศรัทธามากนักต่อมาราวปี พ.ศ. ๒๔๑๖ บ้านมูเส่ คี (ขุนแจ่ม) ได้มีครอบครัวคน
พื้นเมืองครอบครัวหนึ่งเดินทางเข้ามาอยูอ่ าศัยในหมู่บา้ นนี้ ได้เห็นวัดเก่าและเจดียท์ ี่อยูใ่ นสภาพชารุ ดทรุ ด
โทรมมาก จึงได้เชิญผูน้ าหมู่บา้ นรวมทั้งบุคคลที่มีผยู ้ อมรับนับถือ จานวน ๖ คน ได้แก่ นายหม่อลา นายดู
ลอย นายซุ นะแฮ นายเละ นายกู และนายดาหมื่น มาร่ วมประชุมปรึ กษากันเพื่อที่จะทาการก่อสร้างวัดขึ้น
ใหม่ พร้อมทั้งได้สร้างเจดียไ์ ว้ ๓ องค์ พอการก่อสร้างแล้วเสร็ จจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บ้านวัดจันทร์ ตามชื่อ
ของผูส้ ร้างพระเจดีย ์ คือ นายจันทร์ ตั้งแต่น้ นั มาประมาณหนึ่งร้อยปี ก็มีนายดูลอย และนายหมื่นดา ซึ่ งเป็ น
ชาวบ้านวัดจันทร์ ได้ร่วมกันบูรณะพระเจดียอ์ ีกครั้งหนึ่ง ร่ วมกันกับครู บาอุตมาด ที่กาลังธุ ดงค์อยูใ่ นเวลา

-2 นั้น ผ่านมาระยะเวลาหนึ่งก็มีพระครู บาศรี วชิ ยั มาธุ ดงค์ในวัดจันทร์ แห่งนี้ และได้ร่วมกับชาวบ้านทาการ
บูรณะอีกครั้งหนึ่งบ้านมูเส่ คี คือขุนแจ่มเดิมขึ้นต่อตาบลแม่ศึก อาเภอแม่แจ่ม และต่อมาขึ้นกับตาบลแม่นา
จร อาเภอแม่แจ่มและแยกออกมาเปลี่ยนเป็ นตาบลบ้านจันทร์ อาเภอแม่แจ่มแต่ดว้ ยสภาพภูมิประเทศที่เป็ น
พื้นที่ป่าและภูเขาสู ง ทุรกันดาร ทาให้การคมนาคมติดต่อเป็ นไปด้วยความยากลาบาก เป็ นอุปสรรคสาคัญ
ต่อประชาชนในการเดินทางไปติดต่อขอรับบริ การจากภาครัฐ อีกทั้งชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนด้าน
การคมนาคมติดต่อสื่ อสาร เพื่อขอรับบริ การต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และจากลักษณะข้อจากัดที่มีอยู่
ทางหน่วยงานราชการจึงได้มีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นหลายโครงการพัฒนาในพื้นที่ โดยเริ่ มมี
การจัดตั้งโครงการพระราชดาริ เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ และศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
ฯลฯ โดยผลที่ได้รับสามารถทาให้พ้นื ที่ดงั กล่าวเริ่ มมีการพัฒนาไปในทิศทางที่มีประสิ ทธิ ภาพ ลดปั ญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งความปลอดภัยของประเทศ ปั ญหายาเสพติด และปั ญหาลักลอบการตัดไม้ทาลายป่ า
นอกจากนี้ยงั ทาให้คุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูป่ ระชาชนดีข้ ึน ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่ วน
ภาครัฐและเอกชน ต่างเริ่ มเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มี
การพิจารณาเพื่อจัดตั้งพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นอาเภอตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ โดยเห็นชอบให้มีการแบ่ง
พื้นที่ตาบล ๓ แห่ง ของอาเภอแม่แจ่ม ประกอบด้วย ตาบลบ้านจันทร์ ตาบลแม่แดดและตาบลแจ่มหลวง
ขึ้นเป็ นอาเภอใหม่ ชื่อ ”อาเภอกัลยาณิ วฒั นา ” ซึ่งเป็ นชื่อที่กระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิ
วัฒนากรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ อาเภอกัลยาณิ วฒั นา ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกา
พ.ศ.๒๕๕๒ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
๒) อาณาเขตติดต่ อ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
๓) ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลบ้านจันทร์ โดยทัว่ ไปมีสภาพพื้นที่ประกอบด้วยเนินเขาสลับซับซ้อน มีความลาดชันสู งกว่า
๓๕ เปอร์ เซ็นต์ข้ ึนไป มีที่ราบแคบๆ ตามหุ บเขา มีหว้ ย และทางน้ าขนาดเล็กไหลผ่านบริ เวรที่ราบ อยูส่ ู ง
กว่าระดับทะเล ๙๐๐ – ๑,๔๐๐ เมตร เป็ นพื้นที่ราบสู ง ลักษณะพืชพรรณส่ วนใหญ่เป็ นป่ าสน

-3 ๔) ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไปของตาบลบ้านจันทร์ มีสภาพอากาศร้อนชื้น ในช่วงเดือนมีนาจนถึง
เดือนตุลาคม เนื่องจากอิทธิ พลของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ และมีสภาพหนาวเย็นในช่วงเดือน
พฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม อันเนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่าสุ ด
เฉลี่ยตลอดทั้งไป อยูท่ ี่ ๑๕.๒ องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่าที่สุดในเดือนมกราคมที่ ๓.๕ องศา
เซลเซี ยส และอุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ยตลอดทั้งปี อยูท่ ี่ ๒๖.๗ องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุ ดในเดือน
เมษายนที่ ๓๓.๐ องศาเซลเซี ยส ปริ มาณน้ าฝนในรอบปี วัดได้ ๑,๗๐๖.๒ มิลลิเมตร
๕) ประชากร
ตาบลบ้านจันทร์ มีจานวนประชากร ๔ ,167คน แยกเป็ นชาย ๒ ,169คน คิดเป็ นร้อยละ ๕2.05เป็ น
หญิง 1,998คน คิดเป็ นร้อยละ 47.94จานวนครัวเรื อน 1 ,409ครัวเรื อน (ที่มาสานักทะเบียนอาเภอ กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลประชากรและบ้าน) ณ วันที่ ๒2 มกราคม ๒๕๕8)
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7

จานวนครัวเรื อน
(ครัวเรื อน)
บ้านห้วยฮ่อม, ดอยตุง
๑16
บ้านสันม่วง, ห้วยครก
๑5๓
บ้านวัดจันทร์ , ห้วยอ้อ
๓40
บ้านหนองเจ็ดหน่วย, ห้วยบง
310
บ้านแจ่มน้อย
๑๐9
บ้านหนองแดง, โป่ งขาว
๑64
บ้านเด่น
217
รวม
๑,409
ชื่อหมู่บา้ น

จานวนประชากร
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
200
200
400
๒๓7
๒31
๔๖8
๔24
๓70
๗94
๔34
๔๐8
๘4๒
๒11
๑92
403
๓๒7
๒๙8
๖25
๓๓6
๒๙9
๖35
๒,169
1,998
๔,167

-4 กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น ประกอบด้วย
๑.นายชัยรัตน์ ม่วงคีรีคาม ผูใ้ หญ่บา้ น หมูท่ ี่ ๑ บ้านห้วยฮ่อม
๒.นายอุดมสิ ทธิ์ ม่อชะ ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ ๒ บ้านสันม่วง
๓.นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ ๓บ้านวัดจันทร์
๔.นายสิ ทธิ ชยั สันติชยั ชาญ กานันตาบลบ้านจันทร์
๕.นายเหน่ริ เหน่ออ ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ ๕ บ้านแจ่มน้อย
๖.นายวัชระ พิริยะวรคุณ ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแดง
๗.นางศรานุช สุ ขใจ ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ ๗ บ้านเด่น

, ดอยตุง
, ห้วยครก
, ห้วยอ้อ

, โป่ งขาว

๖) ลักษณะทางการปกครอง
(๑) รู ปแบบการปกครองในอดีต
ก่อนการแต่งตั้งผูน้ าชุมชนอย่างเป็ นทางการ ปกครองตามจารี ตวัฒนธรรม โดยผูน้ าทางความเชื่อ
(ฮี่โข่) และผูอ้ าวุโสในชุมชนมีบทบาทหลักในการปกครอง ดูแลชุมชน การจัดการทรัพยากรและการผลิต
ของชุมชน จากนั้นจึงมีผนู ้ าชุมชนอย่างเป็ นทางการ ช่วงแรกผูน้ าแต่งตั้งมีบทบาทสองลักษณะด้วยกันคือ
ผูน้ าทางความเชื่อและผูน้ าทางการแต่งตั้งรับรอง หลังจากนั้นจึงแยกผูน้ าทางความเชื่อกับผูน้ าทางการอย่าง
ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามทั้งการปกครองและการจัดการทรัพยากรของชุมชนนั้น แต่ผนู ้ าทางความเชื่อเริ่ มมี
บทบาทด้านการปกครองน้อยลง แต่ยงั คงมีบทบาททางความเชื่อและพิธีกรรมอยู่ ปั จจุบนั ชุมชนมีขนาด
ใหญ่ข้ ึน ประกอบกับคนในชุมชนนับถือศาสนาหลากหลายขึ้น ผูน้ าทางความเชื่อจึงมีบทบาทน้อยมาก แต่
ในระดับหย่อมบ้าน ยังคงมีบทบาทด้านการประกอบพิธีกรรม
(๒) การปกครองในปัจจุบนั
ปั จจุบนั ปกครองโดยผูน้ าเป็ นทางการ คือ ผูใ้ หญ่บา้ น โดยการเลือกตั้งจากชาวบ้าน และแต่งตั้งโดย
อาเภอ การบริ หารจัดการด้านการพัฒนาหมู่บา้ นอยูภ่ ายใต้การดาเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
โดยในหมู่บา้ นมีสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวนหมู่บา้ นละ ๒ คน ที่ชาวบ้านเลือกตั้งให้เป็ น
ตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่ วมบริ หารจัดการโครงการพัฒนาในระดับตาบล
นอกจากมีผใู ้ หญ่บา้ นและสมาชิก อบต. แล้วแต่ละหมู่บา้ นยังมีคณะกรรมการหมู่บา้ น ที่ทาหน้าที่
ในการเสนอปั ญหาของหมู่บา้ นในที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บา้ น เพื่อเสนอขอรับความช่วยเหลือหรื อ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมีหน้าที่ในการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหมู่บา้ น
พื้นที่ตาบลบ้านจันทร์ ประกอบด้วย ๗ หมู่บา้ น และ ๕ หย่อมบ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยฮ่อม มีหย่อมบ้านคือ บ้านดอยตุง
หมู่ที่ ๒ บ้านสันม่วง มีหย่อมบ้านคือ บ้านห้วยครก
หมู่ที่ ๓ บ้านวัดจันทร์ มีหย่อมบ้านคือ บ้านห้วยอ้อ
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๔ บ้านหนองเจ็ดหน่วย มีหย่อมบ้านคือ บ้านห้วยบง
๕ บ้านแจ่มน้อย
๖ บ้านหนองแดง มีหย่อมบ้านคือ บ้านโป่ งขาว
๗ บ้านเด่น

๗) ศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์ จาวนวน ๑๒ แห่ง
- มัสยิด จานวน - แห่ง
- ศาลเจ้า จานวน ๑ แห่ง
- โบสถ์ จานวน ๖ แห่ง
๘) งานประเพณี เทศกาล
- งานสื บสานวัฒนธรรมชนเผ่าและของดีกลั ยาณิ วฒั นา เดือน มีนาคม
- บุญปี ใหม่ เดือน เมษายน พิธีมดั มือมี ๒ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์และเดือนสิ งหาคม
- เลี้ยงผีตน้ น้ า เดือน ธันวาคม ช่วงทานา เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม
- สงกรานต์ เดือน เมษายน
- บุญสัญจร แรม ๑๔ ค่า ของทุกเดือน
๙) การศึกษา
ตาบลบ้านจันทร์ มีศูนย์เด็ก ๖ แห่ง
ข้อมูลศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ลาดับที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

จานวน(คน)

หมายเหตุ

บ้านห้วยฮ่อม
๑6
บ้านวัดจันทร์
๒6
บ้านหนองเจ็ดหน่วย
๒0
บ้านแจ่มน้อย
๑4
บ้านหนองแดง
17
บ้านเด่น
38
โรงเรี ยนสังกัดประถมศึกษา รวมทั้งสิ้ น ๓ แห่ง ๑ สาขา โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ๓ แห่ง มีครู /
อาจารย์ ๙๙ คน และนักเรี ยน ๑,๗๒๑ คน ซึ่ งอัตราส่ วนครู /อาจารย์ ต่อนักเรี ยน ๑:๑๕
จานวนสถาบันการศึกษา
- ระดับก่อนประถม จานวน ๖ แห่ง
- ระดับประถมศึกษา จานวน ๔ แห่ง
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ระดับมัธยมศึกษา จานวน ๓ แห่ง
โรงเรี ยนอาชีวะศึกษา จานวน - แห่ง
โรงเรี ยนสถาบันชั้นสู ง จานวน - แห่ง
ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาหมู่บา้ น/ห้องสมุดประชาชน จานวน ๗ แห่ง

๑๐) การคมนาคม
มีถนนลาดยาง ๒ เส้นทางคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕๖ เชื่อมไปยังทางหลวงหมายเลข
๑๐๙๕ จากบ้านวัดจันทร์ เข้าสู่ อาเภอปาย และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๔๘ จากบ้านวัดจันทร์ไป
อาเภอสะเมิง โดยลาดยางเป็ นระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร นอกจากนั้นเป็ นถนนลูกรัง ได้แก่ ถนนบ้านวัด
จันทร์ – บ้านขุนแม่รวม – อาเภอขุนแม่รวม ถนนจากบ้านขุนแม่รวม – อาเภอแม่แจ่ม และถนนจากบ้าน
วัดจันทร์ – บ้านห้วยตอง – อาเมืองแม่ฮ่องสอน มีความลาดชันมากทาให้การเดินทางค่อนข้างยากลาบาก
โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนบางเส้นทางไม่สามารถเดินทางได้
๑๑) การสาธารณูปโภค
- ที่ทาการไปรษณี ยโ์ ทรเลข ( สาขาย่อยปาย ) จานวน ๑ แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ จานวน - แห่ง
- ลาน้ า , ลาห้วย จานวน ๖ แห่ง
- บึง , หนองและอื่น ๆ จานวน ๘ แห่ง
- ฝาย จานวน ๖ แห่ง
- บ่อน้ าตื้น จานวน ๒๐ แห่ง
- อื่น ๆ (ระบุ) อ่างเก็บน้ า จานวน ๘ แห่ง
- การประปาของตาบลบ้านจันทร์ จะใช้ประโยชน์จากน้ าประปาภูเขา จานวน ๗ หมู่บา้ น ประปาผิวดิน หมู่
ที่ ๓ บ้านวัดจันทร์
- ประชากรส่ วนใหญ่มีไฟฟ้ าใช้ ทุกหมู่บา้ น
๑๒) การบริ การสาธารณสุ ข
มีโรงพยาบาล ๑ แห่ง ขนาด ๑๐ เตียง มีการให้บริ การด้านสาธารณสุ ข แบ่งเป็ นโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบล/หมู่บา้ น จานวน ๑ แห่ง ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน จานวน ๒๗
แห่ง บุคลากรด้านสาธารณสุ ข แบ่งเป็ น เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข จานวน ๓ คน อสม. จานวน ๖๕ คน
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- ธนาคารพาณิ ชย์ จานวน ๑ แห่ง
- สหกรณ์ จานวน
– แห่ง
- ร้านจาหน่ายทอง จานวน
– แห่ง
- สถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง จานวน ๑๓ แห่ง (ปั๊ มหลอด)
- กลุ่มอาชีพ จานวน ๙ กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ จานวน ๓ กลุ่มเงินทุน ๑๖๓
,๐๐๐ บาท
- กองทุนหมู่บา้ น จานวน ๗ กองทุนเงินทุน ๗
,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- สิ นค้า OTOP ขึ้นทะเบียน จานวน ๒ ชนิด มูลค่าการจาหน่ายปี ละประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท
๑๔) ด้านการเกษตร
พื้นที่ทางการเกษตรจานวน ๒๑ ,๘๓๓ ไร่ แบ่งเป็ นพื้นที่นา ๑๒ ,๓๑๓ ไร่ พื้นที่ไร่ ๔ ,๒๑๖ ไร่
พื้นที่ไม้ผล ๑,๕๗๙ ไร่ พื้นที่พืชผัก ๓,๗๒๕ ไร่ ครัวเรื อนเกษตรกร จานวน ๑,๑๙๖ ครัวเรื อน
ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ
ที่ พืชเศรษฐกิจ

พืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ )

ผลผลิตเฉลีย่
จานวนครัวเรือน
(กก./ไร่ )
ทีป่ ลูก
1 กะหล่าปลี
๗๘๐
๓,๘๐๐
๗๐
2 แครอท
๑,๔๔๗
๒,๗๐๐
๕๐
3 ฟักทองญี่ปุ่น
๕๓๑
๔,๒๐๐
๒๐๙
4 ผักสลัด
๕๕๐
๓,๗๐๐
๑๔๕
๕ ไม้ผล,พลัด,สาลี่
๑,๙๕๙
๗๐๐
๗๒
7 ข้าว
๔,๐๘๐
๖๕๐
การปศุสัตว์ การเลี้ยงปศุสัตว์ที่สาคัญ ได้แก่ โคพื้นเมือง กระบือ สุ กร ไก่ รายได้เฉลี่ยจากการทาปศุ
สัตว์ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อครอบครัวต่อปี
1๕) ด้านแรงงาน
ตาบลบ้านจันทร์ มีจานวนประชากรวัยแรงงานมากที่สุด รองลงมาคือประชากรวัยศึกษาระดับดุดม
ศึกษา ซึ่ งกาลังก้าวเข้าสู่ วยั แรงงานเพื่อพัฒนาชุมชน ขณะเดียวกันการพัฒนาด้านการศึกษา และปั จจัยที่
เกี่ยวข้องยังคงเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับตาบลบ้านจันทร์ เพราะมีสัดส่ วนประชากรสู งวัย ภาพรวมการจาแนก
กลุ่ม
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ประชากรตามช่ วงอายุ
จานวนประชากรเยาวชน (อายุ 0 – 20 ปี )
จานวนประชากร (อายุ 20 – 60 ปี )
จานวนประชากรผูส้ ู งอายุ (60 ปี ขึ้นไป)
รวม

หญิง
647
1,147
204
1,998คน

ชาย
693
1,278
198
2,169คน

หมายเหตุ

ทั้งสิ้น 4,167 คน

๑๖) ด้านการท่องเที่ยว
- แหล่งท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ๔ แห่ง ได้แก่
(๑) ศูนย์พฒั นา โครงการหลวงวัดจันทร์ จานวนนักท่องเที่ยวประมาณ 3,500 คน/ปี
(๒) สวนป่ าหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้วดั จันทร์ จานวนนักท่องเที่ยว
ประมาณ 3,500 คน/ปี
(๓) โรงแรม/รี สอร์ท จานวน ๒ แห่ง ขนาด ๒๗ ห้อง (บ้านพักรับรองของโครงการหลวงวัด
จันทร์ และองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้วดั จันทร์ )
(4) น้ าตกห้วยฮ่อม
๑๗) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
>ทรัพยากรดิน
สภาพดินโดยทัว่ ไปเป็ นดินร่ วนปนทราย ทาให้ไม่สามารถรับและอุม้ น้ าได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่าจนถึงปานกลาง จึงทาให้ไม่มีที่จะเก็บกักน้ าไว้ใช้ เพื่อการอุปโภคและบริ โภค
>ทรัพยากรน้ า
มีแม่น้ าสาคัญ ๙ สาย ได้แก่ แม่น้ าแม่หอย , แม่น้ าห้วยเมี้ยน ๑, แม่น้ าห้วยเมี้ยน ๒ ,แม่น้ าห้วยฮ่อม,
แม่น้ าห้วยหนองแดง, แม่น้ าห้วยอ้อ, แม่น้ าห้วยงู, แม่น้ าห้วยแจ่มกลาง, แม่น้ าห้วยแจ่มน้อย เนื่องจากป่ าต้น
น้ าเป็ นต้นสน น้ าจึงไม่ค่อยเพียงพอสาหรับชาวบ้านมากนัก เพราะจะมีน้ าใช้มากเฉพาะฤดูฝน เพราะป่ าดง
ดิบจะมีการดูดซึ มน้ าได้ดีกว่าป่ าสน แม่น้ าทุกสายนี้ได้ไหลรวมที่แม่น้ าแม่แจ่ม
มีอ่างเก็บน้ า ๖ แห่ง ได้แก่อ่างเก็บน้ าห้วยอ้อ , อ่างเก็บน้ าห้วยงู , อ่างเก็บน้ าบ้านร้อง (ตั้งอยูบ่ า้ นวัด
จันทร์ หมู่ที่ ๓) อ่างเก็บน้ าโครงการหลวงวัดจันทร์ , อ่างเก็บน้ าบ้านเด่น (ตั้งอยูบ่ า้ นเด่น หมู่ที่ ๗) อ่างเก็บ
น้ าขุนแจ่ม (ตั้งอยูบ่ า้ นหนองแดง หมู่ที่ ๖)
มีสระเก็บน้ า ๑ แห่ง (ตั้งอยูบ่ า้ นหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ ๔)
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มีพ้นื ที่ป่าไม้ ได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๒ ,๐๗๗.๘๗ ไร่ พื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์
๑๕๑,๒๕๙ ไร่ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท้ งั หมด แต่มูลนิธิโครงการหลวงเป็ นผูข้ ออนุญาตใช้ท้ งั หมด
ของพื้นที่ตาบลบ้านจันทร์
คาขวัญตาบลบ้ านจันทร์
วัดจันทร์ คู่บา้ น สื บสานวัฒนธรรมชนเผ่า
เจดียเ์ ก่าล้ าค่า ธรรมชาติงามตาป่ าสน
ถิ่นคนน้ าใจงาม

