
 

ประวัติควา
 ประ

หนาวสะเมิง

ใต อําเภอสะ

ประมาณคว

การผลิตตน

แหงใหม บน

พระราชดําริ

เสร็จในป พ.

 ตอม

สําหรับการข

เนินงานภาย

พั้นไมเมื่องห

ปฏิบัติงานเป

และก่ิงรอน 

อาชีพ โดยดํ

 1. 
ทดแทนฝน 
 2. เ
ฝร่ัง สตรอเบ

สถ

ามเปนมา 
ะวัติการจัดต้ัง

ง ของกรมวิช

ะเมิง จังหวัด

วามตองการท

พันธุไดไมเพี

นพื้นที่ประม

ริ หวยปลากา

. ศ. 2526  

มาในป พ. ศ

ขายพันธุพืชอ

ยใต ชื่อศูนยข

หนาว และโ

ปนสถานีวิจัย

ถั่วแฝกไมปา

ดําเนินงานภา

เพื่อผลิตตนพ
และเพื่อใหเกิ
เพื่อสนับสนุน
บอร่ี และไพรีธ

ถานีเกษตร

ง ในป พ. ศ. 

ชาการเกษตร

เชียงใหม เปน

ทางดานพืชม

ยงพอ มูลนิธิ

าณ 25 ไ

าง ไมไกลจ

ศ. 2528-2529

อยางถาวร เพิ

ขยายพันธุปาง

โรงเรือนเพือร

ยขยายพันธุพื

ละไมโตเร็ว แ

ยใตชื่อ ศูนยโ

พันธุไมผลไม
กิดการฟนฟูท
นงานขยายพัน
ธรัม เปนการท

ข
รหลวงปาง

2522 มูลนิธิ

ร หมูบานปาง

นแหลงทํากา

มากข้ึน ทําใ

ธิโครงการหล

ไร ติดอาง

ากบริเวณเดิ

9 ไดซื้อที่ดิ

พิ่มข้ึนอีกประม

งดะโครงการ

รองรับงานวิจ

พืชหลาย ๆ ช

และในป พ. ศ

โครงการหลว

มดอกเขตหนา
างดานตนน้าํ
ันธุพืชอ่ืนๆ ที
ทํางานดานก
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ขอมูลพื้นฐ
ดะ ตําบลส

 

ธิโครงการหล

งดะ ตําบลส

ารขายพันธุพืช

ใหสถานีแหง

ลวงจึงเปดสถ

งเก็บน้ําโครง

นมากนักซึ่งส

ดินเพิ่มขยายพ

มาณ 65 ไร

หลวง”  

 

พร

พร

ขย

โดย

ดะ

อง

นี้ 

แล

จัยตาง ๆ ป

ชนิด นอกจาก

ศ. 2534สถานี

วงแมปางดะ (

าว และเมล็
า ลําธาร และ
ที่จะสงเสริมให
ารใชเทคโนโล

ฐาน 
สะเมิงใต จั

วงไดเลือกพื้น

ะเมิง

ชเมื่อ

งนทํา

ถานที่

งการ

สราง

พื้นที่ 

ร โดย

จนเมือ

ระบาทสมเด็จ

รอมดวยสมเด็

ายพันธุพืชป

ยทอดพระเน

ะโครงการหล

คประธานมูล

พรอมกับขยา

ะไดจัดสรางอ

ปจจุบันสถานี

กไมผลเมืองห

นีเกษตรหลวง

(แมแพะ)”แล

ดพันธุพืชผัก
นิเวศ บนที่สูง
หปลูกบนที่สู
ลยีที่กาวหนา

จงัหวัดเชียง

นที่ในสถานีท

อวันที่  12 

จพระเจาอยูห

ด็จพระเทพรัต

ปางดะโครงก

ตรกิจการตาง

วง และในวก

ลนิธิโครงการห

ายพื้นที่เพิ่มเ ิ

อาคาร โรงเรื

นีเกษตรหลวง

หนาว ยังมีไม

งปางดะ ไดข

ละมีวัตถุประส

สําหรับใชใ
ง 
ง เชน การผ
า 

งใหม 

ทดลองขาวไร

กุม

หัว ไดเสด็จ

ตนราชสุดาฯ 

ารหลวสงแห

ง ๆ ของพืชขย

กาสนี้ หมอม

หลวงไดทูลพ

ติมรวม 150 

อน เพื่อรองรั

งปางดะไดขย

มดอกเมืองหน

ขยายพื้นที่สง

สงค ดังนี้ 

ในการสงเสริม

ผลิตตนพันธุป

และธัญพืชเมื

มภาพันธุ  25

จพระราชดําเ

 ทรงเยี่ยมศู

หงนี้เปนคร้ังแ

ยายพันธุพืชป

เจาภีศเดช รั

ระราชทานใช

ไร ในปเดียว

รับงานดวยขย

ยายขอบเขตก

นาว ไมเมืองร

เสริมและพัฒ

มใหชาวเขาป

ปลอดโรคของ

มือง

530 

เนิน

ศูนย

แรก

ปาง

รัชนี 

ชชื่อ

วกัน 

ยาย

การ

รอน

ฒนา

ปลูก

งมัน



 

 3. 
กึ่งรอนใหได
 4. 
ในดานการเ
 5. 
ผลิตตนพืช
รับรอง 
 6. เ
ถึงระดับมาต
1. สภาพโด
 1.1 
  

หมูที่ 10 ตํา

ระยะทางจา

หลวงปางดะ

เดินทางประ

1,232 ไร พื้น
 1.2
  

สมบูรณ มีแ

จากระดับน้ํ

องศาเซลเซี

เซลเซียสในเ
 1.3 
  

อุดมสมบูรณ
 1.4 
  

ระดับน้ําทะ

เซลเซียสในเ
1.5 

  

พระราชดําริ

เพื่อคนควาท
ผลดียิ่งข้ึน 
เพื่อใหเปนสถ
ล้ียงดูพืช 
เพื่อสนับสนุน
สําหรับที่สูง

เพื่อใหเปนศูน
ตรฐานสากล 
ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ต้ังอยูใน

าบลสะเมิงใต

ากจังหวัดเชี

ะ ประมาณ 

ะมาณ 50 

นที่ของศูนยฯ
. ลักษณะภมูิ

ลักษณะ

แหลงน้ําสายห

น้าทะเล 700 

ซยสในเดือนเ

เดือนมกราคม
 ลักษณะดิน

ลักษณะ

ณของดินคอน
 ลักษณะภูมิ

ลักษณะ

เล 700 เมตร

เดือนมกราคม
 แหลงน้ําที่ส

สถานีเก

ริหวยปลากาง

ทดลองเร่ืองกา

ถานที่ฝกงาน

นและชักจูงให
ใหมีคุณภาพ

นยขยายพันธุพ

ที่ต้ัง 
นพื้นที่หมูบา

ต อําเภอสะเมิ

ชยงใหมถึงศูน

45 กิโลเ

นาที ขอบ

 804 ไร 
มปิระเทศ 
ะเปนพื้นที่ลา

หลักคือ หวย

เมตร อุณห

เมษายน อุณ

ม มีปริมาณน้ํ
น 
ะดินเปนดินเห

นขางตํ่า คาคว
มอิากาศ 
ะเปนพื้นที่ลา

ร อุณหภูมิเฉลี

ม มีปริมาณน้ํ
สําคัญของศู
กษตรหลวงป

ง ที่จัดสรางโ

ารขยายพันธุ

นในเร่ืองการข

หเกษตรกรใน
พมาตรฐาน

พืชตัวอยาง ส

นปางดะ เลข

มิง จังหวัดเชี

นยพัฒนาโค

เมตร ใชเวลา

เขตพื้นที่รับผิ

าดชัน มีสภา

ปลากาง ค

หภูมิเฉล่ียสูง

ณหภูมิเฉล่ียตํ่

น้าํฝนตลอดป

หนียวสีแดงร

วามเปนกรด-

าดชัน มีสภาพ

ล่ียสูงสุด 35 

น้าํฝนตลอดป
ศูนยพัฒนาโค
ปางดะ และ

โดยกรมชลป
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พืชเขตหนาว

ขยายพันธุพืช

นอําเภอสะเมิ
ถึงข้ันจะเปน

สําหรับเรือนเพ

ขที่ 192 

ชียงใหม 

ครงการ

าในการ

ผิดชอบ 

าพปาที่

วามสูง

งสุด 35 

ตํ่าสุด 11.22 

ป 1,782.36 มิ

ระบายน้ําไดไ

-ดาง (pH) ที ่

พปาที่สมบูรณ

 องศาเซลเซีย

ป 1,782.36 มิ
ครงการหลว
ะเกษตรกรใน

ประทาน มีขน

ว และเขต

 และงาน

ง ทําการ
นพันธุพืช

พาะชําตาง ๆ

องศา

ลลิเมตร 

ไมดีความ

 5.5-7.0 

ณ มีแหลงน้ํา

ยสในเดือนเม

ลลิเมตร 
วงปางดะ 
นพื้นที่สงเสริม

นาดพื้นที่ประ

ๆ ในประเทศ 

สายหลักคือ 

มษายน อุณห

ม อาศัยน้ํา

ะมาณ 30 ไ

และเพื่อเปน

 หวยปลากาง

หภูมิเฉล่ียตํ่าส

าจากอางเก็บ

ร ซึ่งฝายงา

การเปดธุรกิจ

ง ความสูงจ

สุด 11.22 อง

บน้ํา โครงก

นโครงการหล

จให

จาก

งศา

การ

ลวง
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พัฒนาที่ดินภาคเหนือ ไดจัดสรรงบประมาณ จํานวนหนึ่งในการเดินทาน้ําหลักใหสถานีฯ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว

และ 4 นิ้ว ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร มีจุดปลอยน้ําแยก 15 จุด และบอพักน้ําปลายทอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

6 เมตร สูง 1 เมตร จํานวน 1 บอ สําหรับในพื้นที่บางสวน ที่อยูสูงกวาอางเก็บน้ํา ไดดําเนินการสูบน้ําข้ึน เก็บไวที่ถัง

พัก น้ําขนาด 70 ลูกบาศกเมตร และทําทอสงขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว เปนระยะทางประมาณ 1,000 เมตร และมี

จุดใหน้ํา โดยเคร่ืองสปริงเกอรเคล่ือนตัวเอง 2 ชุด สามารถใหน้ําได ในพื้นที่ประมาณ 100 ไร พรอมกับตอทอเพื่อใชใน

แปลงพืชประมาณ 1,000 เมตร ดวยทอ พีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว โดยมีกอกแยกเปนจุดทุก 20 

เมตร เพื่อสะดวกในพื้นที่ขนาดเล็ก ทําใหพื้นที่สถานที่เกษตรหลวงปางดะ รวม 200 ไร มีน้ําใชอยางทั่วถึง 
 1.6 การคมนาคม 
  จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม-หางดง เล้ียวขวาเขาถนนสาย

หางดง-สะเมิง กอนถึงอําเภอสะเมิง 2 กิโลเมตร ตรงไปผานศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง ขวามีส่ีแยกเขาสถานี

เกษตรหลวงปางดะ เขาไปประมาณ 2 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40 นาที 
 1.7 โครงสรางพื้นฐาน 
  มีไฟฟาใชทุกหมูบาน มีประปาหมูบาน และมีประปาภูเขา และมีประปาภูเขา 
 
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร 
  สถานีเกษตรหลวงปางดะมีขอบเขตรับผิดชอบอยู 3 ตําบล คือตําบลสะเมิงใตมี 9 หมูบาน บานทา

ศาลา บานแมสาบ บานกองขากหลวง บานปากลวย บานปางดะ บานดง บานหวยคอก บานน้ําริน บานทรายมูล 

ตําบลยั้งเมินมี 2 หมูบาน บานยั้งเมิน บานอังคาย และตําบลแมสาบมี 3 หมูบาน บานหาดสมปอย บานงิ้วเฒา บาน

งาแมง ประชากรทั้ง 3 ตําบลสวนมากเปนชนเผาคนเมือง และไทล้ือและนับถือศาสนาพุทธ มีจํานวนประชากรทั้งหมด

2,046 ครัวเรือน ประชากร 5,759 คน 

 
 2.2 การศึกษา 
   
 2.3 การสาธารณสุข 
 
 2.4 การประกอบอาชีพ 
  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก เลี้ยงสัตว และมีอาชีพรับจางทั่วไป 
 
 2.5 รายได 
  ทําใหเกษตรกรมีรายไดเฉล่ียประมาณ  25,000 - 30,000  บาท/ครอบครัว/ป 
 2.6 การถือครองที่ดิน 
  ประชากรสวนมากมีที่ดินเปนของตนเอง 



 

 
 2.7 
  

ละ 13.65 ข

จํานวน 9,52
 2.8 
 2.9 
  

กลุมทอผา แ
 2.1
  

พันธุดี ทับทิ

  

เขียว มะระเ ี

  

  
 2.
 
3. สภาพพื้น
 3.1 
  
 3.2 
  

และสงเสริมอ

หลักการดังนี้

 1. ส

 2. ส

ภายในพ้ืนทีข่

ปาและไมโต
 
 ผูป
 ผูอํา

 หัวห

 เลข

 การใชประโ
จําแนกก

ของพื้นที่ทั้งห

23 ไรหรือรอย
 แหลงเงินทุ
 การรวมกลุ

การรวม

และกลุมสมุนไ
0 ผลผลิตทา

1. ไมผล

ม อโวคาโด ก

2. พืชผัก

ขียว มะระขา

3. ไมดอ

4. พืชไร
11 แหลงทอ

นที่และทรัพ
 พื้นที่ทํากา

จําแนกไ
 พื้นที่ปา 

การอนรัุ

อาชีพใหแกเก

นี ้

สงเสริมใหเกษ

สงเสริมใหเกษ

ของสถานีเกษ

เร็ว  ไดแก  เพ

ฏิบัติงาน 

านวยการศูนย

หนาศูนยฯ 

ขาฯ/ผูชวยเลข

โยชนที่ดิน 
การใชประโย

มด เปนพื้นที

ยละ 71.72 
ทุน   
ลุมของเกษต
มกลุมของประ

ไพ 
างการเกษต
ลไดแกบวยพั

กาแฟ สตรอเบ

ักไดแกแตงกว

าว และผักสว

อกไดแก กุหล

รไดแก ขาวโพ
องเที่ยว 

พยากรปาไม 
รเกษตร 
ไดดังนี้คือ เป

รักษทรัพยากร

กษตรกรชาวไท

ษตรกรปลูกปา

ษตรกรปลูกหญ

ษตรหลวงปาง

พาโลเนยี  มะ

ยฯ  

  

ขาฯ ศูนยฯ 

ยชนที่ดินไดดัง

ที่สาธารณะ จํ

ตรกร 
ะชากรสวนม

ตร 
ันธุดี แอปเปล

บอร่ี ตังกุย พ

วาญ่ีปุน แคน

นครัว 

ลาบ 

พดหวานสองสี

 

นที่สวนสําหรั

รธรรมชาติแล

ทยภูเขาในพืน้

าตามโครงการ

ญาแฝก  เพือ่ป

งดะ  บริเวณเห

เยาว  จันทรท

นายวิจติ

นายวิพั

นางสาว
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งนี้ คือ เปนที่

จํานวน 24 ไร

ากจะเปนกลุ

ล สาล่ีพันธุดี

พลัม ไพรีธรัม 

นตาลูป หนอไ

สี 

รับปลูกไมผล

ะส่ิงแวดลอม

นที่ควบคูกับก

รปลูกปาชาวบ

ปองกนัการพงั

หนอือางเก็บน้ํ

ทอง  แมเปล  

ตร  ถนอมถิ่น

ัฒน  ดวงโภช

วอาทิตยา  สุ

อยูอาศัยและ

ร  หรือรอยละ

ลุมแปรรูปกลว

 ทอพันธุดี พ

  

ไมฝร่ัง พริกยั

และพืชผัก ป

สถานเีกษตรห

การอนุรักษทรั

บาน 

งัทลายของดิน

น้าํและพ้ืนที่ล

และไผหมาจู 

น  

ชน  

ตา  

ะทําการเกษต

ะ 0.18 และค

วย, 

ลับ

ักษ

ปลูกพืชไร และ

หลวงปางดะ 

รัพยากรธรรมช

นในพืน้ที่สูงโด

าดชันประมา

 

สังกัด มูลนิธิ

สังกัด มูลนิธิ

สังกัด สถาบ

ตร จํานวน 1,

คงไวเปนพื้นที

ะเปนที่นา  

 ไดดําเนนิงาน

ชาติและส่ิงแว

ดยไดดําเนินก

ณ  30 ไร  ซึ่งไ

ธโิครงการหล

ธโิครงการหล

บันวิจัยและพั

813 ไร หรือร

ที่ปาไมและภู

นขยายพนัธุพื

วดลอม  ดวย

การปลูกปา

ไมทีป่ลูกมทีัง้

ลวง 

ลวง 

ัฒนาพื้นที่สูง

รอย

เขา 

พชื

งไม

ง 
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