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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร  
  ประชากรมีจํานวน 898 ครัวเรือน 785 ครอบครัว  เปนชาย 2,542 คน , หญิง 2,416 คน  รวม

ประชากรทั้งส้ิน 4,958 คน   
 หมูบานที่รับผิดชอบ 

ชื่อหมูบาน/ 

หยอมบาน 
หมูที ่ เผา 

จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวน 

ครอบครัว 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

คุม 5 จีนฮอ , ไทยใหญ 65 75 110 105 215 

ปางมา 5 จีนฮอ 66 70 67 63 130 

หลวง 5 จีนฮอ 465 225 448 442 890 

ขอบดง 14 มูเซอดํา 43 83 155 140 295 

นอแล 14 ปะหรอง 165 186 346 364 710 

ปาคา 14 มูเซอดํา 94 146 342 330 672 

รวม 535 685 1,468 1,444 2,912 

แหลงขอมูล : ขอมูลประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (ปพ.ศ. 2552) 

           กลุมงานติดตามประเมินผล สวนอํานวยการและวางแผน สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง 
 2.2 การศึกษา 
  ราษฎรกลุมจีนฮอ (บานหลวง, คุมและปางมา) สวนใหญไมไดรับการศึกษา (รอยละ  58) มีผูจบ

การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 30, จบระดับมัธยม รอยละ 10 และระดับอุดมศึกษา รอยละ 2 โดยมีศูนยเด็ก

เล็ก 1 แหงและมีโรงเรียน จํานวน 4 โรง (ที่หมูบานปาคามีโรงเรียนของ ตชด.) สอนต้ังแตชั้นเด็กเล็กถึงชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 
 2.3 การสาธารณสุข 
  ราษฎรสวนใหญกลุมจีนฮอสวนใหญมีสุขภาพอนามัยดี เนื่องจากมีสภาพความเปนอยูคอนขางถูก

สุขลักษณะ โดยมีสถานีอนามัย 1 แหง อยูที่บานคุม สวนชาวเขาเผาอ่ืนๆ มีปญหาขาดสารอาหารเน่ืองจากขาด

ความรูดานโภชนาการและยังไมมีสวมครบทุกครัวเรือน ชาวเขาเผามูเซอดําที่บานปาคามีปญหาติดยาเสพติด

คอนขางมาก 
 2.4 การประกอบอาชีพ 
  ราษฎรสวนใหญรอยละ 94 ประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก ที่เหลือประกอบอาชีพ คาขาย และ

รับจาง เชน อาชีพการเกษตร 473 ครัวเรือน, อาชีพคาขาย 16 ครัวเรือน, อาชีพรับจาง 15 ครัวเรือน 
 2.5 รายได 
  เผาจีนฮอ มีรายไดเฉล่ีย 50,000-60,000 บาท/ครัวเรือน/ป, เผามูเซอดํา มีรายไดเฉล่ีย 10,000-

20,000 บาท/ครัวเรือน/ป และเผาปะหลองมีรายไดเฉล่ีย 15,000-25,000 บาท/ครัวเรือน/ป 
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เปนชาวเขา

ตนเอง นับถื

ธรรมชาติบริ

 การถือครอ
เผาจีนฮ

ะหวาง 3-10 

 การใชประโ
พื้นที่ขอ

 แหลงเงินทุ
ไดแก มู

สวนใหญรอย

คา และรอยละ
 การรวมกลุ

มีการรว

ก 86 ราย, 

มาชิก 10 ราย
0 ผลผลิตทา

1. พืชผัก

าปลีหัวใจ  ผั

2. ไมผล

3. ไมดอ

ขอมูล   รายง
1 แหลงทอง

1. จุดชม

ปะหลองนอแล

และวิวพระอา

องเห็นสถานีเ

2. หมูบ

เผาปะหลอง

ถือศาสนาพุท

ริเวณพรมแดน

องที่ดิน 
ฮอ มีพื้นที่ทําก

 ไรตอครัวเรือ

โยชนที่ดิน 
องหมูบานมีทั้ง

1. ทําการเก

2. ที่อยูอาศั

3. พื้นที่ปาไ
ทุน 
ลนิธิโครงการ

ยละ 40 ใชเงิน

ะ 10 กูจาก ธ
ลุมของเกษต
วมกลุมตางๆ 

กลุมกองทุนเ

ย, กลุมสหกร
างการเกษตร
ัก ไดแก ผักก

ักกาดหวาน โ

ล ไดแก บวย 

อก ไดแก กุหล

งานประจําป 
งเที่ยว 
มวิวกิ่วลม อ

ลทางหนึ่ง แ

าทิตยทั้งข้ึนแ

เกษตรหลวงอ

านนอแล ต้ัง

เชื้อสายพมา

ทธ ทุกวันพระ

นไทย-พมา 

การเกษตรมา

อน โดยเปนลัก

ังส้ินประมาณ

ษตร  

ัยและที่สาธา

มและภูเขา 

รหลวง, พอค

นทุนของตนเ

ธกส. 
ตรกร 
 ดานการเกษ

เมล็ดพันธุ มีส

ณการเกษตร
ร 
าดหอมหอ ผั

โรสแมร่ี 

พีช พลัม สาลี

ลาบดอกเล็ก 

 2546 ฝายพั

ยูทางดานซา

และบานมูเซอ

และตก มองเห็

อางขางดวย 

อยูบริเวณชา

า แตเดิมคน

ะผูคนที่นี่หยุด
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ากกวา 10 ไ

ักษณะการถือ

ณ 26,690 ไร 

 จําน

รณะ จําน

 จําน

คาในทองถิ่น, 

เอง รองลงมา

ษตร  ไดแก กล

สมาชิก 62 ร

ร มีสมาชิก 18

ผักกาดขาวปลี

ล่ี พลับ สตรอ

 

ัฒนา มูลนิธิโ

ายมือกอนถึง

อขอบทางหนึ

ห็นทิวเขารอบ

ายแดนไทย –

นกลุมนี้อยูใน

ดอยูบานถือศี

ไรตอครัวเรือน

อครองแบบสื

จําแนกการใช

นวน 4,862 ไ

นวน 1,720 ไ

นวน 20,108 

 ของตนเอง, 

าคือ รอยละ 3

ลุมกองทุนปุย

ราย, กลุมจัก

83 รายและก

ลี กะหลํ่าปลีแ

อเบอร่ี และผลิ

โครงการหลว

ทางแยกซ่ึงจ

นึ่ง สามารถชม

บดานและหา

– พมา คนที่น

นพมาและพึ่งอ

ล จากหมูบา

น สวนเผามูเซ

สืบทอดมาจาก

ชประโยชนได

ร  

ร 

 ไร 

 ของญาติพี่น

30 กูจากธนา

ย มีสมาชิก 2

กสาน  มีสมา

ลุมเยาวชนส

แดง ซุกินี พา

ลิตไหลสตรอ

ง 

ะ

ม

ก

นี่

อพยพมา มีภ

านนี้สามารถ

ซอดําและปะ

กบรรพบุรุษ 

ด ดังนี้ 

นอง และธกส

าคารอื่นๆ, รอ

283 ราย, กลุ

าชิก 20 ราย

หกรณ มีสมา

รสเลย กะหลํ

เบอร่ี 

ภาษาและวัฒ

มองเห็นทิวทั

ะหลองมีพื้นที

และไมมีเอกส

. สําหรับราษ

อยละ 20 กูจ

มกองทุนกลา

ย , กลุมเยาว

าชิก 45 ราย 

ลํ่าปลี พริกหว

ฒนธรรมเปนข

ทัศนสวยงามข

 

ที่ทํา

สาร

ษฎร

จาก

าไม

วชน 

วาน

ของ

ของ



 

อาศัยอยูรวม

หมูบานแหง

หัตถกรรมพื้น

ในแบบของม

มูเซอ โดยช

ศึกษาวัฒนธ

นอยที่อบรม

จิตสํานึกแล

จีนยูนานที่อ

2 และประก

ผลไม เชน พ

อยางที่สามา

ชมคนละ 30
ประ

ของกลุมแมบ

เสน

ดอยอางขาง

3. หมูบ

มกัน คนที่

งนี้ไดรับการส

นบาน (เชน อ

มูเซอ) 

4. บริเว

าวบาน ครู 

ธรรมของหมูบ

มเด็กนักเรียนโ

ะสรางความรั

5. หมูบ

อพยพมาจาก

กอบอาชีพดา

พลัม ลูกทอ แ

6. กิจกร

ารถทําไดเชน

7. ชมแป

0 บาท ยานพ
ะเพณีและวั

1. เยี่ยม

2. เยี่ยม

บานจําหนาย

3. เที่ยว
นทางศึกษาธ

1. เดินป

2. กิจกร

3. จุดชม

ง 

 

 

 

 

านขอบดง เป

นี่นับถือผี มีวั

สงเสริมจากโ

อาบูแค เปนก

ณหนาหมูบา

และนักเรียน

บานโดยที่ไม

โรงเรียนบาน

รักในทองถิ่นใ

านหลวง ช

กประเทศจีนใ

านเกษตรกรร

และสาล่ี 

รรมทองเที่ยว

น เดินเทาศึกษ

ปลงสาธิต ผัก

าหนะคันละ 
ัฒนธรรม 
มหมูบานหลว

มหมูบานนอแ

ยและเยี่ยมฐา

วบานขอบดง 
ธรรมชาติ 
ปาระยะส้ัน ช

รรมดูนก ที่มที

มวิว-จุดกิ่วลม

ปนที่ที่ชาวเขา

วัฒนธรรมแล

โครงการหลว

กําไลถักดวยห

านจะมีการจํ

นโรงเรียนบา

เขาไปรบกวน

นขอบดงเพื่อช

ใหเด็กๆ ดวย

าวหมูบานหล

ในสมัยสงครา

รมเปนหลัก อ

บน ดอยอาง

ษาธรรมชาติ ขี

ก ผลไม และไ

 50 บาท 

ง สัมผัสชีวิต

แล สัมผัสวิถชีี

านปฏิบัติการ

 สัมผัสวิถีชีวติ

มความงามธ

ทั้งนกประจําถิ

มชนิด เปนลา
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าเผามูเซอดํา

ละความเปนอ

วงในดานกา

หญาไขเหามี

าลองบานแล

านขอบดงชว

นความเปนส

ชวยอธิบายวิถี

  

ลวงเปนชาว

ามโลกคร้ังที ่

อาทิ ปลูกผัก

ขาง มีหลาย

ข่ีฬอ ปนจักรย

ไมดอกเมืองห

ชาวจีนฮอ 

ชวีิตชาวปะหล

นอแล ชมชา

ตชาวเขาเผาม

ธรรมชาติของ

ถิ่นและนกหา

านชมพระอา

าและเผามูเซอ

อยูอยางเรียบ

รเกษตรและ

สีสันและลวด

ละวิถีชีวิตของ

ยกันสรางข้ึน

วนตัวของเขา

ถีชีวิตของพว

 

ยาน ดูนกเปน

หนาวภายใน

ลอง อดีตชนเ

ยแดนไทย-พ

มูเซอมีมัคคุเท

ผืนปาปลูกท

ายากตางถิ่นใ

ทิตยข้ึน-ตกดิ

อแดง

บงาย 

ะดาน

ดลาย

งชาว

นมาเพื่อใหผูที

ามากเกินไป 

วกเขาใหผูมา

นตน 

ศูนยฯ สามร

ผาด้ังเดิมของ

มา 

ทศกนอยพาเยี

ดแทน 12 เสน

ใหศึกษาหลา

ดิน และสัมผั

ที่สนใจไดมีโอ

และยังมีโคร

เยือน ทั้งนี้เ

ถขับรถวนเป

งพมา มีผลิต

ยี่ยมชมภายใ

นทาง 

กสายพันธุ 

ัสทัศนียภาพ

อกาสเรียนรูแ

รงการมัคคุเท

พื่อเปนการป

นวงกลม คา

ภัณฑหัตถกร

ในหมูบาน 

ของถนนทาง

 

และ

ทศก

ปลูก

เขา

รรม

งข้ึน
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3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม 
 3.1 พื้นที่การเกษตร 
  พื้นที่การเกษตร จํานวน 4,862 ไร จําแนกไดคือ สวนใหญเปนพื้นที่ปลูกไมผล จํานวน 3,261 ไร หรือ

รอยละ 67.0 และที่เหลือเปนพื้นที่ปลูกพืชไร จํานวน 1,266 ไร หรือรอยละ 26.0, ขาวไร จํานวน 250 ไร หรือรอยละ 

5.2 ไมดอก จํานวน 43 ไรหรือรอยละ 0.9 และพืชผัก จํานวน 42 ไรหรือรอยละ 0.9 
 3.2 พื้นที่ปา 
  มีสวนปา 2 ลักษณะ คือ ปาดิบเขาและปาสน พบวามีการบุกรุกพื้นที่ปาบริเวณสันบานหลวง ซึ่งเปน

แหลงตนน้ําลําธารบริเวณปาโดยรอบสถานีและบริเวณแนวชายแดนเพื่อเปนที่ทํากินจํานวน 415 ไร ผูบุกรุก 45 ราย 

นอกจากนั้นยังมีการบุกรุกดานหนาสถานีฯ เพื่อประกอบธุรกิจและกอสรางอาคารที่พักตางๆ 

 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  นายสมชาย  เขียวแดง  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 หัวหนาศูนยฯ   นายสมชาย  เขียวแดง  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย  วาที่รอยตรีหญิงนารี  ปนตา สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 

 สถานที่ติดตอ สถานีเกษตรหลวงอางขาง บานคุม หมู 5 ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50320 

โทร. 0-5345-0107-9 
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