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  3. พื้นที่สาธารณประโยชนประมาณ   130 ไร หรือประมาณรอยละ 0.5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  4. พื้นที่ปาไมและภูเขาประมาณ   9,981 ไร หรือประมาณรอยละ 48 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 ในสวนของพื้นที่การเกษตรประมาณ 9,853 ไร สามารถแบงตามลักษณะการเพาะปลูก ดังนี้ 
  1. พื้นที่นาประมาณ   1,558 ไร หรือประมาณรอยละ 15.8 ของพื้นที่การเกษตร 
  2. พื้นที่ไรประมาณ   6,937 ไร หรือประมาณรอยละ 70.4 ของพื้นที่การเกษตร 
  3. พื้นที่สวนประมาณ   1,583 ไร หรือประมาณรอยละ 13.8 ของพื้นที่การเกษตร 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ  มีพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด 33 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูในพื้นที่ 3 อําเภอ 
ไดแก อําเภอแมวาง อําเภอแมแจม และอําเภอสะเมิง พื้นที่สวน
ใหญเปนเนินเขาและภูเขาสลับซับซอน มีที่ราบแคบตามแนว
เหนือ-ใตของหวยแมแฮและหวยแมเตียน 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 พื้ น ที่ ส ว น ใ หญ เ ป น เ นิ น เ ข า แ ล ะ ภู เ ข า

สลับซับซอน มีที่ราบแคบตามแนวเหนือ-ใตของหวยแมแฮและ
หวยแมเตียน อุณหภูมิเฉล่ีย 20.1 องศาเซลเซียส 

1.4 แหลงน้ําที่สําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 
  1. แหลงน้ําธรรมชาติไดแก หวยแมแฮและหวยแมเตียน 

2. แหลงน้ําที่กอสราง. อางเก็บน้ํา โดยการตอทอพีวีซีเขาสูแปลงปลูกพื 
1.5 การคมนาคม 

จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวงสาย 108 เชียงใหม-ฮอด ถึงอําเภอสันปาตองเล้ียวขวาบริเวณ
แยกบานกาดเขาทางหลวงสาย 1013 ถนนสันปาตอง-แมวาง ผานศูนยพัฒนาโครงการหลวงกอนถึงศูนยฯ รวม
ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหมถึงศูนย ประมาณ 110 
กิโลเมตร  
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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 ประชากร 

  ประชากร จํานวน 1,787 ครัวเรือน 10,351 คน จําแนกเปน ชาย 5,413 คน และหญิง 4,938 คน 
ประชากรทั้งหมดแยกตามเผาพันธุ 
  1) เผากะเหร่ียง รอยละ 45.4  ของประชากรทั้งหมด 
  2) เผามง รอยละ 54.5  ของประชากรทั้งหมด และมีชวงอายุจําแนกไดดังนี้ 
   - อายุ  1-15 ป รอยละ 42.3 ของประชากรทั้งหมด 
   - อายุ 16-25 ป รอยละ 22.5 ของประชากรทั้งหมด 
   - อายุ 26-59 ป รอยละ 31.3 ของประชากรทั้งหมด 
   - อายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ   3.9 ของประชากรทั้งหมด 
  ในปจจุบันพบวามีประชากรอพยพในเผามงจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแมฮองสอนเขามา
ทําการเกษตรในพ้ืนที่ประมาณ 44 คน และแรงงานรับจางจากผูอพยพชาวไทยใหญที่เขามาตามชองทางแนว
ชายแดนจังหวัดแมฮองสอนประมาณ 59 คน 
 หมูบานที่รับผิดชอบ 

ชื่อกลุมบาน หมูที่ เผา จํานวน จํานวน จํานวนประชากร (คน)
  ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม

ปาเกี๊ยนอก 1 กะเหร่ียง,จีนฮอ 191 222 534 437 971
แมโต 2 กะเหร่ียง 92 102 290 245 535

แมตะละ
เหนือ 

2 กะเหร่ียง,จีนฮอ 46 55 263 134 397

แมแฮเหนือ 3 กะเหร่ียง,จีนฮอ 103 100 213 207 420
แมแฮนอย 3 กะเหร่ียง,จีนฮอ 24 25 63 45 108
แมขะปู 3 กะเหร่ียง 173 179 533 475 1,008
แมยางหา 4 กะเหร่ียง,คนเมือง 154 152 373 367 740
บอแกว 5 กะเหร่ียง,คนเมือง,จนีฮอ 196 240 540 500 1,040

หวยน้าํจาง 6 มง 76 76 199 190 389
หวยเตา 7 กะเหร่ียง 45 31 170 174 344
แมตะละ 7 กะเหร่ียง 47 107 130 258 388
เดนฮอม 9 กะเหร่ียง 108 99 590 516 1,106

หนองคริซูใน 10 กะเหร่ียง 85 80 200 221 421
มอนยะเหนือ 13 มง 50 70 154 160 314
มอนยะกลาง 13 มง 11 16 32 34 66
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ชื่อกลุมบาน หมูที่ เผา จํานวน จํานวน จํานวนประชากร (คน)
  ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม

มอนยะใต 13 มง 20 26 66 58 124
มอนยะใหม 13 มง 24 33 92 78 170
ปาไผ 13 มง 25 32 90 80 170
แมแจะ 13 มง 80 120 265 198 463
ปาเกี๊ย 17 กะเหร่ียง 41 46 89 85 174

หวยขมิน้นอก 17 กะเหร่ียง,จีนฮอ 17 20 37 38 75
หวยขมิน้ใน 17 กะเหร่ียง,จีนฮอ 48 56 129 117 246
หวยขมิน้นอก 17 กะเหร่ียง,จีนฮอ 17 20 37 38 75
หวยขมิน้ใน 17 กะเหร่ียง,จีนฮอ 48 56 129 117 246
หวยหอย 17 มง 65 54 180 174 354
ขุนแมเตียน 13,18 กะเหร่ียง, มง 14 14 57 39 96
แมเตียน 18 กะเหร่ียง 52 63 124 108 232

 รวม  1,787 2,018 5,413 4,938 10,351 
 

       แหลงขอมูล : ขอมูลประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (พฤษภาคม 2546) 
      กลุมงานติดตามประเมินผล สวนอํานวยการและวางแผน สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง 

2.2 การศึกษา 
  การศึกษาของประชากรในพ้ืนที่ศูนยฯ แมแฮ รอยละ 43 ไมเคยไดรับการศึกษาและรอยละ 14 จบ
การศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นประถมศึกษา และรอยละ 9 เขารับการศึกษานอกระบบ (การศึกษาผูใหญ) โดยสมัคร
เรียนในหลักสูตร กศน. เพิ่มเติมความรู 

2.3 การสาธารณสุข 
ในพื้นที่มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชนเพียง 1 แหง คือสถานีอนามัยบานแมแฮเหนือ มี เจาหนาที่

จํานวน 2 อัตรามีการแพรระบาดของยาเสพติดคือยาบา สวนใหญผูเสพเปนวัยแรงงานมีประมาณรอยละ 2.4 ของ
ประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ในพื้นที่ยังเปนเสนทางลําเลียงยาเสพติด พบวาในกลุมบานมงมีสวนพัวพันทั้งการ
ลําเลียงและเปนผูจําหนายรายยอยในชุมชน 
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น-แมแฮ แมแ

เมืองไทย

ลุมของเกษต
ในพื้นที่มีการ
มกลุมเพื่อจัด
ปนการบริการ
รรวมกลุม ทั้ง
ที่ถูกตองในกา
ลุมอาชีพนอก
ต้ังจากหนวยง
การของสาธาร
ทาที่ควร ทําให

งการเกษตร
าดหอมหอ  ก

อก  เชน  จิบ

ลเมืองหนาวที
อปเปล  ทอ  บ
สัตว  เชน  สุก
หการสนับสนุ
บาลสัตวและ

งเที่ยว 
ทองเที่ยวทาง
วทัศนที่มีควา

1. ถนนทุ
อกบัวตองเปน
ฮ-ปาเกี๊ยะนอ
2. จุดชมวิวด
ย) เสนทางเดี
3. จุดชมวิวย

ตรกร 
รรวมกลุมในด
ดซื้อปจจัยกา
รใหกูยืมเงิน 
งนี้ปญหาที่พ
ารดําเนินงาน
กภาคเกษตร
งานของรัฐ อา
รณสุข การดํา
หกิจกรรมขาด

ร 
กระเทียมตน 

บโซฟลลา  เฟ

ที่ไดสงเสริมใ
บัวย  พลับ  พ
กร  ไก  เปด  ซึ
นุนและชวยเห
ะการปรับปรุงพ

งธรรมชาติต
ามสวยงาม ห

ทุงดอกบัวตอ
นพื้นที่กวาง
อย  
ดอกพญาเสือ
ยวกับที่ชมทุง
ยอดดอยบาน
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ดานอาชีพการ
ารผลิต จํานว
การดําเนินกิ
พบคือ ขาดกา
นของกลุม 
สวนใหญสม
าทิ กลุมสตรีท
าเนินกิจกรรม
ดความตอเนือ่

หอมญี่ปุน 

ฟน  แกลดิโอล

ใหเกษตรกรป
พลัมและกาแฟ
ซึ่งทางศูนยพัฒ
หลือในการปอ
พันธุสัตว 

ตามเสนทางไ
หลายจุด และม

งในชวงฤดูห
ระหวางเสน

โครง (ดอกซา
งดอกบัวตอง
นหวยน้ําจาง ช

รเกษตรและน
น 2 กลุม น
จกรรมไมตอ
ารมีสวนรวมข

มาชิกกลุมจะ
ทอผาของพัฒ
ของกลุมยังไม
อง ไมเปนรูปธ

กะหลํ่าปลี

ลัส  เยอรบี

ลูกเพื่อเปน
ฟ 
ฒนา
องกัน

ไปยัง
มีบอ

หนาว
นทาง

ากุระ

ชมทะเลหมอก

นอกการเกษต
นอกจากนี้ยังมี
เนื่อง เนื่องจ
ของ

เปน
ฒนา
มได
ธรรม

กและพระอาทิ

ตร โดยในสวน
มีรานคาสหก
ากขาดเงินทุ

ทติย ข้ึนและต

นของกลุมอา
กรณ 1 แหง
นหมุนเวียนแ

ตก 

 

าชีพ
 ให
และ
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4. บอน้ําแรธรรมชาติหวยขมิ้นนอก หางจากที่ทําการศูนย  3 กิโลเมตร เปนแหลงบอน้ําแร
ธรรมชาติ  

แหลงทองเท่ียวทางการเกษตร  
1. ไรสตรอเบอร่ีที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ที่บานบอแกว  
2. แปลงผักเมืองหนาว เชน ผักกาดหอมหอ อาติโชค พารสเลย ซุกินี ผักกาดขาวปลี 
3. แปลงไมผลเมืองหนาว เชน พลับ สาล่ี พีช สตรอเบอร่ี   

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
1. ประเพณีปใหมมง (ธ.ค.-ม.ค.) มีการละเลนและการแสดงของชาวเขา เชน การโยนลูกชวง 
2. งานหัตถกรรมชาวเขา เชน การทอผากี่เอวปางชางโปงนอยใหม 

กิจกรรมน่ังชางชมธรรมชาติภายในปาและเดินปา บริเวณบานโปงนอยใหม แคมปพักแรม ไมมี
ไฟฟา เหมาะสําหรับผูที่ชื่นชอบชีวิตสงบและเรียบงายอยูกับขุนเขา ปาไม  

ดอยผาแงม เปนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีพรรณไมที่นาสนใจ เชน กุหลาบพันป และจุดชมวิวที่
สวยงาม กิจกรรมดูนกและชมดอกพญาเสือโครงบานและทะเลหมอกในชวงฤดูหนาว   

แหลงทองเท่ียวทางการเกษตร  
1. แปลงปลูกดอกเบญจมาศทั้งแบบ ดอกเด่ียวและดอกชอ หลากสีสัน แปลง ดอกคารเนช่ัน 
2. โรงเรือนวิจัยวานิลลา เปนพืชที่นํามาปลูกเพื่อสกัดนํากล่ินไปใชประกอบอาหารและของวาง 
3. แปลงไมผล ไดแก องุน, กีวี่, พีชและพลับ 
4. แปลงผัก ไดแก ผักกาดหวาน มะเขือเทศดอยคํา ถั่วหวาน มะเขือเทศเชอร่ี เฟนเนล บร็อ

โคโลนีเซเลอร่ี 
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

1. ชมการละเลนและการแสดงของชาวเขาเผามง เชน การเปาแคนมง รําดาบ 
2. การทอผาใยกัญชง การเขียนลายเทียน และการปกผาลวดลายตางๆ ของชาวเขา 

 
3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม 
  3.1 ดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 การปลูกปา พื้นที่ปา และปาชาวบาน 
  1) ไดดําเนินการโครงการปาชาวบาน จํานวน 23 ราย มีพื้นที่ปลูกประมาณ 12 ไร 
  2) ไดฟนฟูสภาพปา จํานวน 333 ไร  
  3) กําหนดเขตพื้นที่ปาอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชนมีพื้นที่ประมาณ 1,400 ไร 
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ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  นายพูนสุข  คําภา  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 
 หัวหนาศูนยฯ   นายอนุพงษ  คําพรรณ  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 
 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ นางสาวอภิรดี  อภิชัย  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
  
 

สถานท่ีติดตอ  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ บานแมแฮ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 50270 
โทร. 0-5321-1489 
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