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รับผลผลิตไป

บริจาคพื้นที

ดําเนินการใ

เปล่ียนชื่อเป

 
1. สภาพโด
 1.1 
  

จังหวัดเชียง

และระยะทา

สภาพพ้ืนที่ท

ปาหมดสภา

 

 

 

ามเปนมา 
ป พ.ศ. 2532 

พัฒนาโครงก

อง, หมูบานแ

ปลูกผักโดยกา

ปจําหนายให

ที่ใหมูลนิธิโคร

ในการกอสรา

ปน “ศูนยพัฒ

ดยทั่วไป 
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ศูนยพัฒ

ใหม ระยะท

างจากอําเภอ

ทั่วไปเปนพื้น

าพ 

ศูนยพัฒ

 ชาวเขาเผาลี

ารหลวงปางด

แมแพะ, หมูบ

ารนําเจาหนา

หฝายตลาดมู

รงการหลวง 

งสํานักงานแ

นาโครงการห

ที่ต้ัง 
ฒนาโครงการ

ทางจากอําเภ

อเมืองเชียงให

ที่ลาดชัน เป

ข
ฒนาโครงกา

ลีซอ หมูบาน

ดะ (แมแพะ )

านทุงยาวและ

าที่เกษตรจาก

มูลนิธิโครงกา
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และใชเปนพื้น

หลวงแมแพ

รหลวงแมแพะ

อสะเมิงประม

หม ประมาณ

ปนที่ทํากินลัก
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ะ” 

ะ ต้ังอยูที่บา

มาณ 27 กิโ

ณ 89 กิโลเมต
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอนมีที่ราบตามหุบเขาและเชิงเขา ลักษณะภูเขาเปนลอนชันถึงลอน

ลาด กลุมบานแมแพะ สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 900 เมตร สวนบริเวณบานผายอง สูงจากระดับน้ําทะเล

ประมาณ 1,200 เมตร สภาพปามีความอุดมสมบูรณและเปนแหลงตนน้ําลําธารของพื้นที่บริเวณใกลเคียงมีการ

ทําลายปาบางเล็กนอย  
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  อุณหภูมิสูงสุด 27.42  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุด  17.72  องศาเซลเซียส 

  อุณหภูมิเฉล่ีย  22.57  องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย  2,642  มิลลิเมตร/ป 

 
 1.4 ลักษณะดิน 
  กลุมดินมีลักษณะเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว พบบริเวณพื้นที่ภูเขาเปนสวนใหญ ซึ่งมีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางต้ังแต 500 เมตรข้ึนไป สีดินเปนสีแดง เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน พวกหินเนื้อละเอียดเปนดิน

ลึกมาก มีการระบายน้ําดีมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงกรดเล็กนอยมีคา

ความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 

  ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินที่เกิดอยูในบริเวณที่มีระดับความสูงมากมีความลาด

ชันสูง มีแนวโนมที่จะเกิดการชะลางพังทลายไดงายมาก  
 1.5 แหลงน้ําของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแพะ 
  แหลงน้ําธรรมชาติหลักที่สําคัญคือ 

  1) หวยกิ่วมืด 

  2) หวยแมแพะไหลลงสูแมน้ําสะเมิง 

  3) หวยตนน้ําหมู 2, หมู 4 

  
 1.6 การคมนาคม 
  การคมนาคมลําบากในชวงฤดูฝน โดยเฉพะเสนทางเช่ือมระหวางหมูบานที่อยูหางไกลและมีความ

ลาดชัน 

การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทาง 107 เชียงใหม-แมริม เล้ียวซายเขาถนนสาย แมริม-สะเมิง 

ระยะทาง 43 กิโลเมตร จากนั้นเล้ียวขวาตรงหนวยพัฒนาตนน้ําโปรงไคร ตรงไปตามถนนลูกรังระยะทาง 20 กิโลเมตร 

รวมระยะทาง 62 กิโลเมตร ฤดูฝนการคมนาคมลําบากควรใชรถกระบะในการเดินทาง 

 
1.7 โครงสรางพื้นฐาน 
  ถนนระหวางหมูบานเปนถนนดินลูกรังอัด มักจะไดรับความเสียหายในชวงฤดูฝน มีประปาภูเขาทุก

หมูบาน มีโทรศัพทสาธารณะ 2 แหง 
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2. สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร 
  ศูนยฯ ปางดะ (แมแพะ) มีกลุมหมูบานในเขตรับผิดชอบ จํานวน 8 กลุมบาน มีประชากร จํานวน 

1,058 ครัวเรือน จํานวน 3,377 คน อยูในเขตตําบลสะเมิงเหนือ ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม และมี

หมูบานที่ไมอยูในเขตรับผิดชอบ แตไดรับการพัฒนาและสงเสริมตามความตองการของชาวบาน จํานวน 1 หมูบาน 

คือหมูบานขุนสาบ หมูที่ 5 ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีประชากร 91 ครัวเรือน ประชากร 297 

คน 

 

ชื่อหมูบาน/หยอมบาน หมูที ่ เผา 
จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
ครอบครัว 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

แมแพะเหนือ 2 คนเมือง      

แมแพะดงละคร 2 คนเมือง      

แมแพะปางวัด 2 คนเมือง      

แมแพะบานใหม 2 คนเมือง 140  251 217 468 

แมแพะทุงรวงทอง 2 คนเมือง      

แมแพะบานโคง 2 คนเมือง      

พะคะวัม 4 คนเมือง 34  43 69 112 

แมตุงติง 5 คนเมือง 49  67 64 131 

ปางเติม 4 คนเมือง 161  222 219 441 

ทุงยาว 10 คนเมือง 75  88 97 185 

รวม   459  420 449 869 

 แหลงขอมูล : นายกิติพงษ  สุยะ (จนท ทองเที่ยว) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแพะ กรกฎาคม 2547 

  
 2.2 การรวมกลุมของเกษตรกร  

1. กลุมผูปลูกพืชผัก 1 กลุม จํานวนสมาชิก 139 ราย 

2. กลุมกองทุนปุย-ยาและเมล็ดพันธุ  1 กลุม จํานวนสมาชิก 98 ราย 

3. กลุมสหกรณการเกษตรโครงการหลวงแมแพะ 1 กลุม จํานวนสมาชิก 83 

4. กลุมอนุรักษและพัฒนากลุมน้ําแมแพะ 1 กลุม จํานวนสมาชิก 2 หมูบาน 

 

 

 



 

 2.3 
  

มะเขือมวงก

เหลือง มะเขื

  

กับระบบอนุ

  

เล้ียงปลาบอ

สนับสนุนจา

  

ที่มีความสูง

สังคมฯ 

 
 2.2 
  

ยังมนี้าํตกเล็

  

1. แปลงสาธิ

  

งานบันเทงิ  

 
ผูปฏิบัติงาน
 ผูอํา

 หัวห

 เลข

  

สถา

เชียงใหม โท

โทร. 0-5381

 ผลผลิตทาง
1) พืชผัก

กานเขียว มะ

อเทศเชอร่ีแด

2) ไมผล

รักษดินและน้ํ

3) สงเส ิ

อขนาดเล็ก เพื่

กกรมปศุสัตว

4) สงเส ิ

จากระดับน้ํา

 แหลงทองเ
1. แหล

ล็กๆเหมาะแก

2. แหล

  

   

ธติผัก ถัว่แขก 

3. การท

น 
านวยการศูนย

หนาศูนยฯ 

ขาฯ/ผูชวยเลข

านที่ติดตอ 

ทร. 0-1980-1

1-0765 ตอ 1

งการเกษตร 
ัก ไดัแก ถั่วแข

ะเขือมวงกาน

ดง ซูกินี่ เปนต

ล  ไดัแก พลัม

น้าํ 

ริมการเลี้ยงสั

พื่อบริโภคและ

ว  

ริมการผลิตก

าทะเล 900-1

เที่ยว 
งทองเท่ียวท

การพักผอน  

งทองเท่ียวท

   - ชมฟารม

  - ชมวิถีชวีิต

 - ชมการทอ

 แตงกวา ผักก

ทองเท่ียวเชงิ

ยฯ  

  

ขาฯ ศูนย  

 ศูนยพัฒนาโ

1353 หรือ

08 

ขก แตงกวาญี

ดํา ปวยเหล็

ตน 

ม อะโวกาโด  ม

สัตวขนาดเล็ก

ะจําหนายเปน

กาแฟ บานลีซ

,200 เมตร โด

ทางธรรมชาติ

 

ทางการเกษต

ตัวอยางบาน

ตของชาวเขาเ

ผา และงานศิ

กาดขาวปลีมะ

งวัฒนธรรม 

นายโกเ

นายมาน

น.ส.วิไล

โครงการหลว

ติดตอฝายป
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ญ่ีปุน  ผักกาด
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มูลนิธิโครงกา

มูลนิธิโครงกา
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รีการฟอนรําแ

นที่สูง 
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และ
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