
 

 
ประวัติควา
 บาน

มีที่ราบแคบ

ฮอ มีการตั

ลอย ปลูกฝ

เขาใจในการ

 เมื่อ

ไดจัดต้ังศูนย

น้ําขุนข้ึนบน

หวยน้ําขุน 

3,000 ไร 

ทดแทนฝน 

ความเปนอย

เผยแพรวิทย

โดยไดรับค

พัฒนาที่ดิน

แมโจ ทํากา

พัฒนาชนบท
 
1. สภาพทั่ว
 1.1 
  

จังหวัดเชียง

1,015 เมตร

1,075 เมตร

 

 

 

 

ามเปนมา 
นหวยน้ําขุน ต

บกระจายอยูทั

ัดไมทําลายป

ฝน และขาด

รเพาะปลูกอย

อเดือนกุมภาพ

ยพัฒนาโครง

นพื้นที่ 20 ไร 

โดยใหค

 เพื่อสงเส ิ

เพิ่มรายไ

ยูของเกษตรก

ยาการการเก

วามรวมมือจ

เขต 6 ปรับพื้

ารวิจัยเร่ืองชา

ทจังหวัดเชียง

วไป 
 ขนาดและที

ศูนยพัฒ

ราย ที่พิกัด E

ร มีพื้นที่รับผิ

 

ศูนยพัฒน

ตําบลทากอ อ

ทั่วไป มีลําหว

ปา ทําไรเล่ือ

ดความรูควา

ยางถูกวิธี 

พันธ 2526 จึ

งการหลวงหว

 ในเขตหมูบา

ครอบคลุมพื้น

ริมการปลูกพื

ดและยกฐาน

กรใหดีข้ึน แล

กษตรแผนให

จากสํานักงา

พื้นที่ทําการเก

า กรมพัฒนา

งรายไดตัดถน

ที่ต้ัง 
ฒนาโครงการ

E534959 เมต

ดชอบประมา

ข
นาโครงการ

อําเภอแมสรว

วยสายเล็กไห

อน

าม

จึง

วย

าน

นที่ 

พืช

นะ

ละ

หม

าน

กษตร กรมสง

าและสงเสริมพ

นนเขาสูหมูบา

รหลวงหวยน้ํา

ตร N 215660

าณ 141.3 ต

209 

 

ขอมูลพื้นฐ
รหลวงหวย

วย จังหวัดเชี

หลผาน มีราษ

เสริมการเกษ

พลังงานกอส

าน 

าขุน ต้ังอยูที่บ

076 เมตร ระว

ตารางกิโลเมต

ฐาน 
ยน้ําขุน จังห

ยงราย สภาพ

ษฎรชาวเขาป

ษตรจัดสงเจา

สรางโรงไฟฟา

บานหวยน้ําขุ

วาง 4847 II 

ตร หรือ 88,3

หวัดเชียงรา

พพื้นที่เปนหุบ

ระกอบดวย 

หนาที่ใหคําแ

าพลังน้ํา และ

ขุน หมูที่ 16 

ความสูงจาก

339.74 ไร สูง

าย 

บเขาและเนิน

มูเซอ อีกอ ก

แนะนําสงเสริ

ะในป 2528 

ตําบลทากอ 

ระดับน้ําทะเ

งจากระดับน้ํ

นเขาสลับซับซ

กะเหร่ียง และ

ริม มหาวิทยา

สํานักงานเรง

 อําเภอแมสร

ลเฉล่ียประม

น้าทะเลประม

 

ซอน 

ะจีน

าลัย

งรัด

รวย 

าณ 

าณ 



 
 1.2 
  

บริเวณตรงก

มากกวา 3

คอนขางสลับ

ตามที่สูงชัน

โดยเฉพาะพื้
 1.3 
  

ดิน Red Y

Reddish B

ตามบริเวณพ
 1.4 
  

  

 
 1.5 
  

และทางชลป

  

  

  
 1.6 
  

เสนทางสาย

เกิดการพังท

ขับเคลื่อน 4

 

 

 

 

 

 ลักษณะภูมิ
พื้นที่มีลั

กลางของพื้น

5% เปนหน

ับซับซอนพื้น

น มักสลายต

พื้นที่ที่เปนเนนิ
 ลักษณะดิน

เปนหนว

Yellow Podz

rown Lateri

พื้นที่ลาดชันจ
 ลักษณะภูมิ

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ

 แหลงน้ําที่ส
มีแหลงน

ประทานไดสร

1) ฝายท

2) ฝายท

3) ฝายท
 การคมนาค

การคมน

ยเชียงใหม-เชี

ทะลาย ก

4 ลอ ระยะทา

มปิระเทศ 
ลักษณะเปนห

ที่ พื้นที่สวน

วยดินที่เรียก

นที่เปนลูกคล่ืน

ตัวมาจากหิน

นเขา 
น 
วยดินที่คอนข

zolie ซึ่งมีค

tie ในบางแห

จะเปนดินต้ืน
มอิากาศ 
มิสูงสุด 34.9 

มิเฉล่ีย 26  อ

สําคัญของศู
น้ําธรรมชาติห

รางอาคารชล

ทดน้ําพรอมร

ทดน้ําพรอมร

ทดน้ําพรอมร
คม 
นาคมจากจัง

ยงรายแลวแย

การเดินทางฤ

งอีก 27 กิโล

หุบเขาสลับซับ

นใหญมีความ

วา Slope 

นลอนต้ืน  

นพวก Inter

ขางสลับซับซ

วามลึกนอยม

หงพบวาดิน 

นมากและมีหิน

  องศาเซลเซี

งศาเซลเซียส

ศูนยพัฒนาโค
หลายแหงทีม่ี

ลประทานเพื่อ

ระบบสง ยาว 

ระบบสง ยาว 

ระบบสง ยาย 

หวัดเชียงใหม

ยกเขาศูนยฯ 

ฤดูฝนจําเปน

เมตร 
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บซอน มีที่ราบ

มลาดชัน

complet 

ดินที่เกิด

rmediate 

ซอน มักมี

มาก ดิน 

Lateritie 

นปะปนอยูมา

ยส  อุณหภูมิ

ส ปริมาณน้ําฝ

ครงการหลว
มีขนาดเล็ก เช

อเก็บกักน้ํา ดัง

 3,909 เมตร 

 4,040 เมตร 

 1,960 เมตร 

มถึงพื้นที่ศูนย

 ซึ่งเปนถนนลู

ตองใชรถยน

บระหวางเขา

าก 

มิตํ่าสุด 

ฝนเฉลี่ย 

วงหวยน้ําขุน
ชน หวยน้ําขุน

ังนี้ 

 ถังพักน้ํา 5 แ

 ถังพักน้ํา 2 แ

 ถังพักน้ํา 2 แ

ยฯ หวยน้ําขุ

ลูกรังมีความล

นต

เพียงเล็กนอย

9.2 องศ

1,870 มิล

น 
น, หวยทราย,

แหง ที่บานหว

แหง ที่บานดอ

แหง ที่บานหว

ขุนระยะทางป

ลาดชันมาก ฤ

ย มีแมน้ําสา

ศาเซลเซียส 

ลิเมตรตอป 

 หวยอะโบโด

วยน้ําขุน 

อยงาม 

วยชมพู 

ประมาณ 15

ฤดูฝนเสียหาย

ยเล็กๆ ไหลผ

ด และหวยแม

0 กิโลเมตร 

ยจากน้ํากัดเซ

 

ผาน

มตํ๋า 

 ใช

ซาะ



 
 1.7 
  

สันกลาง, 

จํานวน 10 

ถึงชั้นมัธยม

โบสถ จํานว

 
2. สภาพทา
 2.1 
 ประ
 หมู

 แห

 โครงสรางพื
หมูบาน

บานจะแสแล

แหง โรงเรีย

ศึกษาปที่ 3 

น 18 โบสถ 

างเศรษฐกิจ
 ประชากร 
ะชากรมี 8 กล
บานที่รับผิด

ชื่อกลุมบา

 

ดอยงาม

หวยน้าํขุน

หวยชมพู

ปาดงหลว

ทรายคํา

ปาเกี๊ยะ

ปามวง 

สันกลาง

บาหลา 

มะขามปอ

จะแส 

ลอจอ 

แอปาลาย

แมตํ๋านอยบ

แมตํ๋านอยล

อะบอโด

พนาเสรี

หลงขอมูล : 

พื้นฐาน 
นที่มีไฟฟาคือ 

ละบานแมจัน

นประถมศึกษ

 อยูบานหวย

และสังคม 

ลุมบาน จํานว
ดชอบ 

าน หมูที ่

 

ม 15 

น 16 

พ ู 17 

วง 17 

า 18 

ะ 18 

 18 

ง 18 

 19 

อม 19 

23 

23 

ย 24 

บน 24 

ลาง 24 

ด 24 

รี 24 

รวม 

 นายนรินทร 

 บานแมตํ๋าบ

นเหนือ, ใต 

ษาในโครงกา

ยน้ําขุน มีปร

วนประชากร 

เผา 

 

อีกอ 

อีกอ 

มูเซอ

อีกอ 

อีกอ 

อีกอ, มูเ

กะเหร่ียง,ม

กะเหร่ียง,ม

มูเซอ

อีกอ 

มูเซอ

มูเซอ

มูเซอ

มูเซอ

มูเซอ

อีกอ 

อีกอ 

  นันตารัตน ห
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น, ลาง บานอ

 มีโทรศัพท

ารขยายโอกา

ะปาภูเขาใชท

9,291 คน 1,

จําน

ครัวเ ื

 13

 48

อ 4

 2

 3

เซอ 9

มูเซอ 4

มูเซอ 2

อ 9

 8

อ 9

อ 5

อ 5

อ 3

อ 4

 7

 24

1,6

หัวหนาศูนยพั

อะบอโด, บาน

สาธารณะ 

สเปดสอน

ทุกหมูบาน 

627 ครัวเรือน

นวน จํานว

เรือน ครอบ

30 138

85 500

8 48

8 28

4 38

8 98

2 48

2 28

3 95

8 90

3 30

8 58

5 8 

8 40

5 50

5 79

45  

627 1,42

พัฒนาโครงกา

นบอระบือ, บ

น ชาย 4,757

วน จาํ

ครัว ชาย

8 410

0 1,450

8 118

8 69 

8 70 

8 309

8 141

8 49 

5 281

0 280

0 281

8 136

 13 

0 101

0 112

9 280

657

24 4,757

ารหลวงหวยน

บานแมแอบป

7 คน หญิง 4,

านวนประชาก

 หญิง 

 393 

0 1,360 

 110 

78 

69 

 318 

 139 

58 

 264 

 268 

 264 

 108 

11 

 93 

 104 

 228 

 669 

7 4,534 

น้ําขุน  กรกฎ

ปาลาย, บานม

,534  คน   

กร (คน) 

รวม 

803 

2,810 

228 

147 

139 

627 

280 

107 

545 

548 

155 

545 

24 

194 

216 

508 

1,326 

9,291 

าคม 2547 

 

มวง



 
 2.2 
  

อยูในหมูบา

ฟาหลวง 8 แ

 

 
 2.3 
  

ขุน) มีอัตราก
 2.4 
  

คือ ทําการเก
 2.5 
  

ครัวเรือน 

เกษตรกรที่มี
 2.6 
  

สงวนแหงชา

จํานวน 36.8

กลุมหมูบาน

พื้นที่อยูอาศั

พื้นที่ทํากินเ

ครัวเรือน 
 2.7 
  

23,543 ไร ห

 
 2.8 
  

เงินทุนสวนต

 

 

 การศึกษา 
มีโรงเรีย

นหวยน้ําขุน 

แหง ต้ังอยูใน

 การสาธารณ
ราษฎรส

การเกิดสูง มี
 การประกอ

ราษฎรส

กษตร รอยละ
 รายได 

เฉล่ียปล

เกษตรกรมีรา

มีรายไดตํ่าคือ
 การถือครอ

ราษฎรใ

าติและบานห

87 ไรตอครัวเ ื

นเผามูเซอ พื้น

ศัยเฉลี่ย 0.73 

เฉล่ีย จํานวน

 การใชประโ
จําแนก

หรือรอยละ 96

 แหลงเงินทุ
จากแห

ตัว  

ยนสังกัดการป

  มีอัตราครูผูส

นพื้นที่ 8 หมูบ

ณสุข 
สวนใหญมีสภ

การระบาดขอ
อบอาชีพ 
สวนใหญประ

ะ 85 รับจาง ร

ละประมาณ 

ายไดสูงคือ 

อเผาอีกอ 
องที่ดิน 
ในพื้นที่ไมมีเอ

หวยน้ําขุน (จี

เรือน พื้นที่อยู

นที่ทํากินเฉล่ี

 ไรตอครัวเรือ

 23.54 ไรต

โยชนที่ดิน 
การใชประโย

6.42 พื้นที่อยู

ทุน 
ลง ธกส., 

ประถมศึกษา

สอน 34 อัตร

บาน มีอัตราค

ภาพความเป

องยาเสพติด 

ะกอบอาชีพก

รอยละ 10 แล

18,000 - 

จีนฮอ บา

อกสารในการถื

นฮอ) มีพื้

อาศัย เฉล่ีย 

ยจํานวน 16.

อน และกลุมห

ตอครัวเรือน พื้

ยชนที่ดินไดคื

ยูอาศัยจํานวน

สหกรณกา

212 

 

าจํานวน 1 โ

รา มีนักเรียน

รูผูสอน 11 อั

นอยูไมถูกสุข

 ผูติดยาเสพติ

การเกษตรเป

ละคาขาย รอ

 30,000 บ

นหวยน้ําขุน 

ถือครองอยูใน

พื้นที่ทํากินโด

0.53 ไรตอครั

.72 ไรตอครั

หมูบานเผากะ

พื้นที่อยูอาศัย

คือใชในการเก

น 875 ไร หรือ

รเกษตรเอกช

โรงเรียน สอน

รวม 1,112 ค

ัตรา มีนักเรีย

ขลักษณะ มีส

ติด มีการจําห

ปนหลัก 

ยละ 5 

บาท/ป/

 และ

นเขตปา

ยเฉล่ีย 

รัวเรือน

รัวเรือน 

ะเหร่ียง 

ย 0.86 ไรตอ

กษตรจํานวน

อรอยละ 3.58

ชนและแหลง

นต้ังแตชั้นอนุ

คน มีศูนยกา

ยนรวม 272 ค

สถานีอนามัย 

หนายยาเสพติ

อ

น 

8 

ง

นุบาลถึงชั้นมั

รเรียนชุมชนช

คน 

 จํานวน 1 แห

ติด มีผูปวยดว

ัธยมศึกษาปท

ชาวไทยภูเขา

หง (บานหวย

วยโรคเอดส 

 

ที่ 3 

าแม

ยน้ํา



 
 2.9 
  

กาแฟอราบิก

การเกษตรโ

ชีวภาพ, กลุ
 2.1

และ

เกษ

76 

เกษ

ประมงไดแก

ราย รวม 41

 แห
 2.1

หลงกานออน

เมืองหนาว ไ

น้ําตกปาคา

ใหมจีนฮอ ,ค

 แห

โครงการหล

 

 

 การรวมกลุ
มีการรว

กา, กลุมผูปลู

ครงการหลว

มเยาวชนอาส
0 ผลผลิตทา

1. พืชผัก

2. ไมผล

ะพลับ เกษตร

3. สงเส ิ

ษตรกร 47 ราย

4. สงเส ิ

ราย พื้นที่ 13

5. สงเส

ษตรกร 32 ราย

6. สงเส ิ

ก ปลาตะเพีย

9 บอ 

ลงขอมูล   ร
1 แหลงทอง

1. แหลง

น พันธเบอร 1

ไดแก กะหลํ่าด

2. แหลง

หลวง  ดอยม

3. แหลง

คริสตมาสแล

4. ภูมิป

ลงขอมูล  ข

วง  

ลุมของเกษต
วมกลุมของเก

ลูกไมโตเร็ว, ก

งหวยน้ําขุน,

สา 8 ราย, กล
างการเกษตร
ัก ไดแก กะห

ล ไดแก พีช 

รกร 160 ราย

ริมเกษตรกรป

ย พื้นที่ 85.9 

ริมเกษตรกรป

38 ไร 

สริมเกษตรกร

ย พื้นที่ 84 ไร

ริมปศุสัตว ไ

ยนขาว ปลายี

รายงานประจํ
งเที่ยว 
งทองเที่ยวการ

12 ,ผักและไม

ดาว 

งทองเที่ยวทา

มอนลาน จุดช

งทองเที่ยวศึก

ละโลชิงชา 

ญญาทองถิ่น

อมูลโดยสรุป

ตรกร 
กษตรกรดังนี้ 

กลุมผูปลูกผูผ

 กลุมสตรีแ

ลุม ธ.ก.ส.แล
ร 
ลํ่าปลีดาว เก

บวย พลัมจูห

  

ปลูกชาจีนเบ

 ไร 

ปลูกกาแฟอร

รปลูกปาชาวบ

ร 

ไดแก ไก สุก

ยี่สกเทศ แล

าป 2546 ฝา

รเกษตร ไดแก

ผลเมืองหนาไ

างธรรมชาติ ไ

ชมวิว 

กษาวัฒนธรร

น การทอ ถัก 

ป/ขอมูลทองเท
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 กลุมผูปลูกไ

ผลิตไหลสตรอ

แปรรูปผลผลิ

ะกลุมเสริมส

กษตรกร 35 ร

หลี พลัมแดง

บอร 12, หยว

ราบิกา เกษต

บาน มีจันท

กร เกษตรกร

ะปลาแกมช้ํา

ายพัฒนา มูล

ก ชมไรชา วิธกี

ไดแก บวย  พ

ไดแก น้ําตกป

รม ไดแก ปให

 หรือปกยามข

ที่ยว/โครงกา

ไมผล, กลุมผ

อเบอร่ี, กลุมผ

ตการเกษตร

รางจิตสํานึกใ

ราย 

งบานหลวง

วนจืออูหลง 

ตรกร 5 หมูบ

ทรทอง, เม

ร 70 ราย 

า เกษตรกร 

นิธิโครงการห

การชงชาจีนพั

พลัม  พลับ แล

ปาเกี๊ยะ น้ําต

หมอีกอ, ปให

ของมูเซอที่บา

รพัฒนาแหล

ผูปลูกผัก, ก

ผูปลูกเสาวรส

และกลุมสตรี

ในการอนุรักษ

บาน 

เปล 

และ

294 

หลวง 

ันธดี เชน อู

ละกาแฟ ผัก

ตกหวยชมพู 

หมมูเซอ  ,ป

านจะแส 

ลงทองเที่ยว

ลุมผูปลูกชาจี

ส, กลุมปศุสัต

รีหัตถกรรมฯ

ษธรรมชาติแล

จีน, กลุมผูป

ตว, กลุมสหก

, กลุมปุยห

ละส่ิงแวดลอ

 

ปลูก

รณ

หมัก

ม 
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3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม 
 สภาพปาไมในพื้นที่ศูนยฯ หลังป 2540 ถูกบุกรุกทําลายเพื่อทําการเกษตร จํานวน 22,210.38 ไร หรือคิดเปน

รอยละ 23.62 
ผูปฏิบัติงาน 

ผูอํานวยการศูนยฯ  นายอุดม  พรหมตัน  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

หัวหนาศูนยฯ   นายเสกสรร  ธรรมพิทักษ สังกัด  มูลนิธิโครงการหลวง 

เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย  น.ส.สุธาสินี  ชัยชนะ  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
 
แหลงขอมูล   ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําขุน ธันวาคม 2552 

สถานที่ติดตอ   ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําขุน บานหวยแมสรวย หมู 16 ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัด

เชียงราย 57180 โทร. 0-5391-8457 
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