
 

ประวัติควา
  

วางแผนพฒั

ใหญอยูในเข

ตนน้ําลําธา

ซึ่งจะรวมกั

ใหญจะเปน

เพียง เล็กน

เกษตรกรชา

ชาวเขาเผาก

หมุนเวียน ข

มีสภาพคว

ปจจัยพื้นฐ

ข้ึนมาเพื่อวา

เกษตรกร 3 

ตําบลดอยแ

ชวยเหลือจา

ราชการตาง

 
1. สภาพโด

1.1
  

จอมทอง จัง

อุทยานแหง

ใกลเคียง คือ

  

  

  

  

 

ศ

ามเปนมา 
ศูนยพฒั

ฒนาอาชีพ สภ

ขตปาสงวนแ

ารที่ไหลไปรว

ันเปนแมน้ํา

นภูเขาสลับซ

นอย  เพื่ อ เป

าวไทยภูเขา

กะเหร่ียงจะท

ขาดการทํากา

วามเปนอยู

านดานตาง

างแผนพัฒนา

 หมูบาน คือ

แกว อําเภอจ

ากหนวยงานข

ๆ และองคกร

ดยทั่วไป 
. ขนาดและ

ศูนยพัฒ

งหวัดเชียงให

ชาติอินทนน

อ 

 

 

 

 

ศูนยพัฒนา

ฒนาโครงการ

ภาพความเปน

แหงชาติ ซึ่งเป

วมกับลําน้ําส

ปง สภาพพื้

ซับซอน มีที่

ปนพื้ นที่ ทํ ากิ

เผากะเหร่ีย

ทําการเกษต

ารเกษตรที่เห

ยู ที่ ยากจน  

ๆ จึงไดจัดต้ั

าสงเสริมอาชี

อ หมูที่ 4, 5 

อมทอง จังห

ของกรมประช

รเอกชนตางๆ

ที่ต้ัง 
ฒนาโครงการ

ม ต้ังอยูในพิก

ท และอุทยา

ทิศเหนือ 

ทิศใต  

ทิศตะวันออ

ทิศตะวันตก

ข
าโครงการห

รหลวงหวยสม

นอยูและสังคม

ปนแหลง

สายอ่ืนๆ 

นที่สวน

ราบลุม

กินของ

ง เดิมที

รแบบไร

หมาะสม 

ยั งขาด

ต้ังศูนยฯ 

ชีพใหแก

 และ 8 

วัดเชียงใหม 

ชาสงเคราะห 

ๆ 

รหลวงหวยส

กัด E450527

นแหงชาติออ

ติดตอ 

ติดตอ 

ก ติดตอ 

ก ติดตอ 
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ขอมูลพื้นฐ
หลวงหวยส

มปอย ไดเร่ิมด

มของเกษตรก

 ซึ่งมีทั้งหมด

 โครงการสหป

มปอย ต้ังอยู

7 N2031264

อบหลวง พื้นท

อุทยานแหง

บานปากลว

เขตอุทยานน

บานอมลาน

ฐาน 
สมปอย จงั

ดําเนินการกอ

กร รวมไปถึง

ด 7 หยอมบ

ประชาชาติ (

ยูที่บานหวยส

4 มีพื้นที่ 82

ที่ลุมน้ําแมเต๊ี

ชาติดอยอินท

วยแมว อ.จอม

น้ําตกแมเต๊ียะ

นใน อ.แมแจม

งหวัดเชียงใ

อต้ังในป พ.ศ

การอนุรักษท

บาน  ในระยะ

UN) และโคร

สมปอย หมูที

.41 ตร.กม.อ

ต๊ียะ-แมแตะ 

ทนนท อ.จอม

มทอง จ.เชียง

ะ อ.จอมทอง

ม จ.เชียงใหม

ใหม 

ศ. 2543 โดยวั

ทรัพยากรธรร

ะแรกๆ เกษต

รงการไทย-นอ

ที่ 8 ตําบลด

ยูในเขตปาจ

มีอาณาเขตติ

มทอง จ.เชียง

งใหม 

ง จ.เชียงใหม 

ม 

วัตถุประสงคเ

มชาติ พื้นที่ส

ตรกรไดรับคว

อรเวย หนวยง

ดอยแกว อําเ

อมทอง หรือ

ติดตอกับบริเ

ใหม 

 

เพื่อ

สวน

วาม

งาน

เภอ

เขต

วณ



 
 1.
  

มีความลาด

บริเวณหุบเข

ไหลผาน มีค

มีลําน้ําหลา

ไฟ หวยมะน

สายใหญ 2 

หวยแมแตะ 

 
 1.3 

ปนดินเหนีย

น้ําดี เหมาะ
 1.4 

อุณ

1,300  มิลลิ

 
1.5 แหลงน้ํ
  

โปง หวยราก

1.6 

กม. 58 เล้ียว

ที่ทําการอุทย

หม

  

 

 

 

 

2  ลักษณะภ
ลักษณะพืน้

เอียงสูงกวา 

ขา เปนพื้นที่

ความสูงจากร

ยสาย ไดแก 

นาว หวยหนูพ

สาย ซึ่งเปน

 

 ลักษณะดิน
ชุดดินส

ว มีการกัดกร

สมในการทํา
 ลักษณะภูมิ

ณหภูมิเฉล่ียตํ่

ลิเมตรตอป 

น้ําที่สําคัญขอ
1. แหลง

กเกี๊ยะ หวยแ

2. แหลง
 การคมนาค

จากตัวเ

วขวาเขาถนน

ยานฯ น้ําตกแ

ายเหตุ.- ใชร

ภูมิประเทศ 
นที่ทั่วไปของศู

 35 เปอร

ทํานาขาว มี

ะดับน้ําทะเล

น้ําแมเต๊ียะ ห

พุก หวยขนุน 

นตนน้ําตกแม

น 
วนใหญจะเป

รอนปานกลา

การเกษตร เช
มอิากาศ 
าสุด 10   

องศูนยพัฒน
งน้ําธรรมชาติ

มบอน 

งน้ําที่กอสราง
คม 
เมืองเชียงใหม

นจอมทอง-น้ํา

แมเต๊ียะเปนถ

รถยนตไดทุก

ศูนยพัฒนาโค

เซนต มีพื้นที่

มีลําหวยและ

ต้ังแต 1,000-

หวยแมแตะ ห

 ไหลลงมารว

เต๊ียะ คือ น้ํา

ปน ดินชุดดอ

ง มีสภาพเปน

ชน การปลูกไ

องศาเซลเซีย

นาโครงการห
ติ...น้ําแมเต๊ีย

ง ประปาหมูบ

มใชเสนทางห

าตกแมเต๊ียะ 

ถนนลูกรัง ตร

ประเภท ยกเ
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รงการหลวงห

ที่ราบอยูตาม

ลําธารเล็กๆ 

-1,500 เมตร 

หวยหินเหล็ก

วมกันเปนน้ํา

แมเต๊ียะและ

ยปุย มีความ

นกรด pH 6.0

ไมผล ไมยืนต

ยสอุณหภูมิสู

หลวงหวยสม
ยะ และแมแต

บาน ถังเก็บน้ํ

หลวงหมายเล

(ขางที่วาการ

งไปจนถึงทาง

วนฤดูฝนควร

หวยสมปอย ส

 

 

มลาดชันต้ังแต

0-6.5 ไร ควา

ตน พืชผัก พืช

สูงสุด 18   

มปอย 
ตะ หวยมะนา

น้าํ และประปา

ลข 108 สาย

รอําเภอจอมท

งเขาบานหวย

รใชรถโฟรวีลไ

สวนใหญจะเป

ต 0-60% เนื้

ามอุดมสมบูร

ไรและไมดอก

องศาเซลเซี

ว หวยขนุน ห

าภูเขา 

เชียงใหม-ฮอ

ทอง) เขาไป 7

ยสมปอย 

ไดรฟ (ไมมีบริ

ปนเนินเขา มีภู

นื้อดินเปนดิน

ณปานกลาง 

ก ในที่ราบลุม

ซียส   ปริม

หวยแมยะ หว

อด ถึงอําเภอ

7 กิโลเมตร จ

ริการรถยนตรั

ภูเขาสลับซับซ

นรวนและดินร

 ดินมีการระบ

มจะเปนนาขา

มาณน้ําฝนเฉ

วยเสือนอย ห

จอมทองบริเ

ะพบแยกขวา

รับจาง) 

ซอน 

รวน

บาย

าว 

ฉล่ีย 

หวย

วณ 

าไป



2. สภาพทา
 2.1 
  

ทั้งหมด จําน

ประชากรเป

ครอบครัว ป
 ห

 แห

  
 

2.2 
  

การเกษตรเนื

พืชเศรษฐกิจ

ไร และขาวน

างเศรษฐกิจ
 ประชากร 

ศูนยพัฒ

นวน 51,507 

ปนชาวไทยภู

ประชากรทั้งห
มูบานที่รับผิ

ชื่อหมูบาน

หยอมบา

หวยมะนา

หวยมะนาว

หินเหล็กไฟ

หินเล็กไฟ

หินเล็กไฟ

ขุนแตะ 

ขุนแตะเหนื

ปาเกี๊ยะนอ

ปาเกี๊ยะใ

หวยสมปอย

หวยสมปอย

หวยขนุน 

หวยขนุน 

หวยขนุน 

รวม 

หลงขอมูล  

   

 การประกอ
ป ร ะ ช า

นื่องจากสภา

จ ไดแก พืชผั

นาป เปนตน 

และสังคม 

ฒนาโครงกา

 ไร หรือ 82

เขาเผากะเห

มด 1,875  ค
ผิดชอบ 

น/ 

น 
หมู

าว 4

วใต  

ฟ 1 4

 2  

 3  

 5

นอื  

อก 5

ใน 8

ยเกา 8

ยใหม 8

 1 9

 2 9

 3 9

 

ขอมูลประชา

กลุมงานติดต

อบอาชีพ 
า ก ร ส ว น ใ ห

พพื้นที่ทั่วไปจ

ัก ไมผลยืนต

รหลวงหวยส

2.41 ตร.กม

หร่ียง มีทั้งหม

คน 

มูที ่ เผา

4 กะเห ี

 

4 กะเห ี

 

 

5 กะเห ี

 

5 กะเห ี

8 กะเห ี

8 กะเห ี

8 กะเห ี

9 กะเห ี

9 กะเห ี

9 กะเห ี

 

ากรในพื้นที่ศูน

ตามประเมิน

หญ จ ะป ร ะ

จะเปนเนินเข

น พืชตระกูล
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สมปอย มีพื้น

ม ครอบคลุม 

มด 434 ค

า 
จํา

ครัว

ร่ียง 5

ร่ียง 5

ร่ียง 1

ร่ียง 1

ร่ียง 3

ร่ียง 5

ร่ียง 3

ร่ียง 2

ร่ียง 1

ร่ียง 3

4

นยพัฒนาโคร

ผล สวนอํานว

ะ กอบอ า ชี พ

าสลับกบัทีลุ่ม

ลถั่ว พืชไร ขา

นที่รับผิดชอบ

 10 หมูบาน

ครัวเรือน 49

นวน 

วเรือน 

จาํ

ครอ

54 

 

58 

 

 

10 1

 

11 

30 

56 

38 

21 

19 

37 

434 4

รงการหลวง (

วยการและวา

พ

ม 

ว

บ

น 

2 

านวน 

อบครัว ชา

58 1

 

66 17

 

 

133 28

 

14 2

35 6

58 12

44 6

23 4

19 3

42 

492 94

(พฤษภาคม 2

างแผน สํานัก

จํานวนประ

าย หญิง

18 97 

  

75 139 

  

  

82 312 

  

26 20 

66 81 

28 134 

67 66 

42 51 

38 33 

- - 

42 933 

2546) 

กพัฒนาเกษต

ะชากร 

ง รวม 

215 

 

 314 

 

 

 594 

 

46 

147 

 262 

133 

93 

71 

0 

 1,875 

 

ตรที่สูง 



  

แนนอน มีปญ

  

เกษตรกรได

การดูแลรักษ

อาหารสัตว 

  

  

ไถเดินตามแ

ภูเขาเผากะ

สวนสัตวใหญ

และประกอบ

กรมปศุสัตว

  

บอมีขนาดเล็
2.3 

กะห

ทั้งภ

 
2.4 

  

 

 

1) พืชผั

ญหาทางการ

2) ไมผ

ดรับการสนับส

ษาและการตัด

5) ขาวไ

6) ขาวน

และแรงงานจ

ะเหร่ียงจะเล้ีย

ญจะเล้ียงโค 

บพิธีกรรมตา

เปนประจําทุ

สวนการ

ล็ก และชนิดข
 รายได 

รายไดแ

หลํ่าปลี เผือก

ภาคเกษตรแล

 การใชประโ
ใชเปนที่อยูอ

ัก เกษตรกรจ

รลงทุนและกา

ลยืนตน สภ

สนุนจากหนว

ดแตงกิ่งที่ดีทํ

ไร เกษตรปลูก

นาป เกษตรก

จากกระบือ แ

ยงสัตวทุกบา

 กระบือ สัตวส

งๆ อาหารสัต

กป 

รทําประมง เก

ของปลาที่เล้ีย

และแหลงที่ม

ก เปนตน และ

ละนอกภาคเก

โยชนที่ดิน 
อาศัย และเพื่

จะปลูก กะหล

ารตลาด 

าพพื้นที่สวน

วยงาน โครง

าใหผลผลิตตํ

กขาวไรในแป

รจะมีพื้นที่ป

และเกษตรกร

าน สัตวที่นิย

สวนใหญจะใ

ตวตางๆ จะห

กษตรกรบาง

ยงตองทนสภ

มาของรายได

ะเล้ียงสัตว เช

กษตร 

อทํากินการเก

152 

ลํ่าปลี และผั

นใหญเหมา

การไทย-นอร

ตํ่าและคุณภา

ลงหมุนเวียน

ลูกขาวนาปท

รจะเก็บเมล็ด

มเล้ียง ไดแก

ใชสําหรับเปน

หาไดในพื้นที่ห

รายจะเล้ียงไ

าพอากาศแล

ด รายไดหลัก

ชน สุกร ไก โค

กษตร 

ักกาดขาวปลี

ะสมกับการ

รเวย เชน กา

าพไมดีเทาทีค่

 

ปลูกถั

 

ปลูกเ

ได โด

ส ว น

เ ก ษ

ป ลู ก

น 

ทุกหยอมบาน

ดพันธุเอง แล

ก สุกร ไก แล

นอาหาร ขาย

หรือเปนเศษพื

ไวในครัวเรือน

ละน้ําที่เย็น 

กมาจากการ

ค กระบือ เปน

ลี โดยจะปลูก

ปลูกไมผลเข

แฟ และพลับ

ควร 

 3

ถั่วแดงหลวง  

 4

เผือกไวตามส

ดยเกษตรกรจ

ข า ว โพด

ต ร ก ร จ ะ

ก ไ ว เ ป น

น โดยใชรถ

ละชาวไทย

ละเปดเทศ 

เปนรายได

พืชผักที่ปลูก 

น แตมีขอจําก

ทําการเกษต

นตน และราย

กกระจัดกระจ

ขตหนาว แล

บ แตเกษตรก

3) พืชตระกูลถ

 

4) พืชไร เกษต

สวนและพื้นที่

ะหาแหลงพัน

มีการสนับสน

กัดหลายอยา

ตร ไดแก กาแ

ไดอีกทางหนึ

จายพื้นที่ปลูก

ละกึ่งหนาวโ

กรขาดความรู

ถั่ว เกษตรกร

ตรกรสวนมาก

ที่สามารถรับ

นธุและตลาด

นุนพันธุสัตวจ

างเชน ขนาดข

แฟ พลับ ขา

นึ่งคือ การรับจ

กไม

โดย

รูใน

รจะ

กจะ

บน้ํา

เอง 

จาก

ของ

วไร 

จาง



2.5 

คนกลางในเ
2.6 

  

  

  

  

  
2.7 

ผักกาดฮองเ

  

ไร เกษตรกร

  

เกษตรกร 44
2.8 

ระดับน้ําทะเ

บานขุนแตะ

 แหลงเงินทุ
แหลงเงิ

เขตอําเภอจอ
 การรวมกลุ

1) กลุม

2) กลุม

3) กลุม

4) กลุม

5) กลุม
 ผลผลิตทาง

1) พืชผั

เต ซุกินี กะหล

2) ไมผล

ร 33 ราย, อะโ

3) สงเ

4 ราย 
 แหลงทองเ

1. แหล

เล 1,500 เมต

2. แหล

 

3. การท

ทุน 
นทุน เกษตร

มทอง, กองทุ
ลุมของเกษต
ผูปลูกพลับบ

ผูปลูกกาแฟอ

เครือขายเยา

สตรีบานหวย

ผูปลูกผัก มสี
งการเกษตร
ผัก ไดแก ผักก

ลํ่าปลีรูปหัวใจ

ล 4 ชนิด ได

โวกาโด 40 ต

สริมการปลู

เที่ยว 
ลงทองเท่ียวท

1. ดอยสองเ

ตร เปนปาอนุ

2. น้ําตกแม

3. น้ําตกแม

 

ลงทองเท่ียวท

1. แปลงสาธิ

2. สวนพลับ

ทองเที่ยวเชิ

1. ชมวิถีชีวติ

2. งานหัตถก

 

 

 

รกรสวนมากจ

ทนุหมูบาน 
ตรกร 
านหวยสมปอ

อราบิกา มีสม

วชน มีสมาชิ

ยสมปอย มีสม

สมาชิก 20 รา
ร 
กาดหวาน ซุ

จ และกะหลํ่า

แก พลับ พื้น

ตน (1 ราย) 

ลูกกาแฟ  พื้น

ทางธรรมชา

เมยี สูงจาก

นรักษของกะเห

เต๊ียะ ในเขตอ

สะเคอะ เปน

ทางการเกษ

ธติปลูกพืชแบ

บ ของเกษตรก

งวัฒนธรรม

ตของชาวกะเ

กรรม การทอ
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จะใชทุนสวน

อย มีสมาชิก 

มาชิก 28 ราย

ก 10 ราย 

มาชิก 90 ราย

ย 

กินี คะนาฮอ

าปลีแดง 

นที่ปลูก 45 

นที่  51 ไร 

าติ  

หร่ียง มีทิวทัศ

อุทยานแหงช

นน้าํตกสามชัน้

ษตร  

บบผสมผสาน

กรทีอ่อกผลสุก

ม  

เหร่ียง การตํา

ผากี่เอวและก

ตัวเปนหลัก 

 20 ราย 

ย 

ย 

องกง คะนาย

ศนที่สวยงาม 

าติออบหลวง

น สูงประมาณ

น พืชสมุนไพร

กประมาณเดื

าขาวดวยครก

การยอมสีจา

และบางสวน

ยอดผักดอยค

  

ง 

ณ 10เมตร 

ร ที่ฟารมตัวอ

ดือนสิงหาคม 

กกระเด่ือง  

กธรรมชาติขอ

นรับปจจัยการ

คํา 

ยางตามแนว

  

องชาวกะเหร่ี

รผลิตจากพอ

วพระราชดําริ

รยง 

อคา
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3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม 
พื้นที่สวนใหญเปนเขตปาอนุรักษ ปาไมคอนขางสมบูรณถือเปนแหลงตนน้ําลําธาร มีแมน้ําธรรมชาติหลาย

สาย ไหลรวมกันสภาพโครงสรางของปาไมในบริเวณพื้นที่ศูนยฯ หวยสมปอย จะมีลักษณะใหญๆ 2 ลักษณะคือ 

  1) ปาดิบเขา (Hill Evergreen - Forest) จะพบรอบๆ หมูบานและบริเวณใกลเคียง สวนมากจะเปน

ตนไมไมผลัดใบ ระดับความสูงต้ังแต 1,000 เมตรข้ึนไป 

  2) ปาเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest - With Pine) จะพบเปนแหงๆ พรรณไมสวนใหญจะผลัดใบ 

ความสูงประมาณ 1,000 เมตรลงมา 

 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  ผศ.ดร.วรทัศน  อินทรัคคัมพร สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 หัวหนาศูนยฯ   นายสมชัย  ไครโทง  สังกัด มูลนิธโิครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ นายสุพจน  ใจพันธ  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

 

สถานท่ีติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงบานหวยสมปอย หมู 8 ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

50160 โทร. 0-1951-9711 
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