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กะหลํ่าปลี ขิง ฝกทองญ่ีปุน ผักกาดขาวปลี ผักกาดหางหงส รองลงมาไดแกอาชีพรับจาง รอยละ 32 และอาชีพคาขาย

รอยละ 12 
  2.5 รายได 
   รายไดเฉล่ียของเกษตรกรในพ้ืนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย ประมาณ 12,000 - 22,500 บาท/

ครัวเรือน/ป จัดอยูในระดับยากจน กลุมที่มีรายไดสูงสุดคือคาขาย รองลงมาคือ การเกษตร และนอยที่สุดคือรับจาง 
  2.6 การถือครองที่ดิน 
   ราษฎรสวนใหญในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน สวนใหญจะเปนพื้นที่ปาสงวนที่ กรม

พัฒนาที่ดิน (ศูนยปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ, พัฒนาที่ดินเขต 6) ไดเขามาชวยบุกเบิกพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดสรร

ใหราษฎรทําการเพาะปลูกพืชอาศัยน้ําฝน 
  2.7 การใชประโยชนที่ดิน 
   จําแนกการใชประโยชนที่ดินคือ เปนพื้นที่อยูอาศัย 704 ไร (3.190 เปอรเซนต) พื้นที่ทําการเกษตร 

13,128 ไร (59.497 เปอรเซนต) พื้นที่สาธารณะ 20 ไร (0.091 เปอรเซนต) พื้นที่ปาไมและภูเขา 8,197 ไร (37.149 

เปอรเซนต) 
  2.8 แหลงเงินทุน 
   รอยละ 6.42 กูจาก ธกส. และจากการรวมกลุมตางๆ คือ กลุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน รอยละ 12.99 

กลุมเตรียมสหกรณฯ รอยละ 7.71 กลุมกองทุนปุย รอยละ 7.14 กลุมออมทรัพย รอยละ 4.14 และเกษตรกรลงทุนเอง 

รอยละ 61.58 
 2.9 การรวมกลุมของเกษตรกร 
  ราษฎรมีการรวมกลุมตางๆ ไดแก กลุมเตรียมสหกรณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย มีสมาชิก 57 

ราย , กลุมออมทรัพยบานลัวะ มีสมาชิก 19 ราย และกลุมผูใชน้ํา มีสมาชิก 132 ราย 
2.10 ผลผลิตทางการเกษตร 

  1) พืชผัก ไดแก มะเขือมวงกานดํา มะเขือเทศเชอร่ีหวานพิเศษ ฟกทองญ่ีปุน หอมญ่ีปุน กะหล่ําปลี

แดงและไผหวานอางขาง มีพื้นที่ปลูกผักรวม 14.25 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 12 

ราย คิดเปนรอยละ 2.32 ของเกษตรกรทั้งหมด 

  2) ไมผล ไดแก บวย พลัม สาล่ี พลับ มะมวงและล้ินจี่ มีพื้นที่ปลูกไม

ผลรวม  685 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 183 ราย คิดเปนรอยละ 35.39 ของ

เกษตรกรทั้งหมด 

  3) พืชไร ไดแก ขาวไร ถั่วแดงหลวง ลินินและขาวฟาง มีพื้นที่ปลูกพืชไรรวม 187 ไร เกษตรกรไดรับการ

สงเสริม 309 ราย คิดเปนรอยละ 59.76 ของเกษตรกรทั้งหมด 

  4) ไมดอก ไดแก กุหลาบลางราก ยูคาลิปตัสซิลเวอรดอลลาร สนซูงิ ตะลอมดอยและยูคาถวยทอง มี

พื้นที่ปลูกพืชไรรวม 5 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 13 ราย คิดเปนรอยละ 2.51 ของเกษตรกรทั้งหมด 

  แหลงขอมูล   รายงานประจําป 2546 ฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง 
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 2.11 แหลงทองเที่ยว 
   1) แหลงทองเที่ยวการเกษตร ไดแก ชมแปลงไมผล พลัม, บวย, สาล่ี, พลับ การสงเสริมการ

ปลูกผักชนิดตาง ๆ ไดแก กะหลํ่าปลีแดง, ฟกทองญ่ีปุน, มะเขือมวง หนอไมไผหวาน, ขาวโพดหวานสองสี เปนตน 

สงเสริมการปลูกไมดอก ไดแก กุหลาบ การปลูกพืชไร เชน ถั่วแดงหลวง, ขาวสาลีนอกจากนี้ยังมีแหลงอนุรักษพันธุไม

ผสมผสาน ที่ศาลาหกเหล่ียม 

   2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก ถ้ําไชยาหางจากศูนยฯ 5 กิโลเมตร, ถ้ําบานหวยถ้ําหาง

จากศูนยฯ 7 กิโลเมตร, น้ําตกหวยจันทรหางจากศูนยฯ 4.5 กิโลเมตร, จุดชมวิวบริเวณศาลเจาแมกวนอิม หางจากศูนยฯ 

3.5 กิโลเมตร และอางเก็บน้ําที่ต้ังอยูภายในศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง ระยะทางหางจากศูนยฯ แกนอย 1.5 กม. เปนอาง

เก็บน้ําขนาดปานกลาง ทิวทัศนโดยรอบสวยงาม สามารถเขาถึงโดยรถยนต 

   3) แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย  มี

หมูบานรับผิดชอบ 12 หมูบาน ประชากรมีหลากหลายชนเผา ไดแก ชนเผามูเซอดํา มูเซอแดง ไทยใหญ และจีนฮอแตละ

ชนเผามีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณนาสนใจศึกษาเรียนรู 

   4) ภูมิปญญาทองถิ่นเชนงานหัตถกรรมกระดาษ (ใชในพิธีศพ) อาทิ โคมไฟ มา สิงโต ชาง, ยาม

ลาหู, ผาทอ, ผลิตภัณฑกระดาษสา และ ชาวบานแกนอย หมู 1 มีการทอยาม, ตัดเย็บชุดประจําเผา, จักสาน เชน 

ตะกราดักสัตว ที่ดักปลา, การตีมีด, ครกกระเด่ือง ชาวจีนฮอมีสมุนไพรจีน สามารถรักษาอาการช้ําใน โรคเกี่ยวกับกระดูก 

โรคหัวใจ เปนตน  

 แหลงขอมูล  ขอมูลโดยสรุป/ขอมูลทองเที่ยว/โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโครงการหลวง  

 

 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  รศ.กฐิน  ศรีมงคล  สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 หัวหนาศูนยฯ   นายพิชัย  คําเกิด  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ น.ส.นภาพร  ทิพมาสน  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 

สถานที่ติดตอ    ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย บานแกนอย ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

  50170 โทร. 0-5322-9521 
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