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ดพันธุพืชผักเมื

นดวยวัตถุปร
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ชาวเขารูจักวิ

ธุผักบางชนิด 

สงเสริมและก
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ขอมูลพื้นฐ
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งชนิดเพื่อยังชพี

วปเลา ตอมาห

ดขันและปราบ

ไป ชาวเขาจ

ดรายได อีกทั้

การเพาะปลูก
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 ขนาดและที
ต้ังอยูห

23.59 ตาราง
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มอิากาศ  
มิเฉล่ีย 22 

ภูมิตํ่าสุด 20 
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ลเมตร (ถึงหมู
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หม) ใชการได

เมิง  

ปถัมภ 7 บา

มจาริกบานแม

ขาครอบคลุม
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ที ่ เผา 

คนพืน้เมื
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ไมผลและไม

เพศหญิง 1,6

ะชากร 

รวม 

939 

436 

1,971 

3,346 

รที่สูง 
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ของธนาคาร

  

ประสานกับท

  

ประหยัด มีก

  

  
 2.1
  

ประเภทคือ 

ผักกาดหางห

มันฝร่ัง 2. 

ปลูกแทรกด
 2.1

จุดชมวิวสูง 

ปา ที่นาสนใ

ใหม มีหนิยอ

 การใชประโ
เปนที่อย

การกูเงนิ
 การรวมกลุ

1) กลุม

รเพื่อการเกษ

2) กลุม

ทางศูนยฯ แล

3) กลุม

การผลัดเวรดู

4) กลุม

5) กลุม
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ผลิต 
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1. สวนล้ินจี่

2. แปลงผักข

3. โรงเรือนป
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ทางการเกษ

ของเกษตรกร

ของเกษตรกร

ปลูกพริกหวาน
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มตร กอนถงึห

วงเดือน พ.ค.-

ท เคฟกูสเบอรี

หมูบานแมสา

-มิ.ย.  

ร่ี 

 



95 
 

 

3. การทองเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 
ชมวิถีชวีิตของชาวเขาเผามง การปกผา ทําเคร่ืองเงิน ตําขาวครกกระเด่ือง เคร่ืองดนตรีมง 

ประเพณีปใหมมง (ธ.ค.-ม.ค.) จะมกีารฉลองกันทัง้หมูบานแตงกายชุดประจํา เผาสวยงามมีการประกวดธิดาดอย 

โยนลูกชวง  
 
3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม 
 3.1 พื้นที่ทําการเกษตร 
  มีการใชประโยชนที่ดินในการทําการเกษตร จํานวน 1,600 ไร แยกเปนพืชผัก 300 ไร ไมผลล้ินจี่ 

1,120 ไร (ผลผลิต 2,000 กก./ไร) ขาวไร 180 ไร (ผลผลิตเฉล่ีย 30.45 กก./ไร) 
 3.2 พื้นที่ปา 
  นอกเหนือจากพื้นที่ทํากินแลวพื้นที่ที่เหลืออีกคือพื้นที่ปาทั้งหมด เพราะที่ต้ังของศูนยฯ อยูในเขต

อุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย 

 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนย  ผศ.ดร. ทรงวุฒิ  เพ็ชรประดับ สังกัด มหาวิทยาลัยแมโจ 

 หัวหนาศูนย   นายบุญรงศักด์ิ  สายนอย สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย  นางสาวศิริพร  ชั้นสุวรรณ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  
 
แหลงขอมูล   ขอมูลศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม  ธันวาคม 2552 

 

สถานท่ีติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม บานแมสาใหม หมู 6 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม 50180 โทร. 0-9851-9922  
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