
 

ประวัติควา
 ป 2

จันทร ทรงท

สงเสริมอุตส

ไม กรมพัฒน
 

1. สภาพโด
 1.1 
  

จันทร ต้ังอยู

อ.แมแจม จ

มีความสูงจ

รับผิดชอบ 1

รวม 19หมูบ
 1.2 
   

เนินเขาและ

เปอรเซ็นต มี

สนเขา, สนส

 

 

ามเปนมา 
2522 พระบ

ทราบถึงความ

สาหกรรม กรม

นาที่ดิน กรมส

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ศูนยพัฒ

ยูที่บานเดน  ห

.เชียงใหม พิก

ากระดับน้ําท

151,259 ไร 

บาน 
 ลักษณะภูมิ

ลักษณะ

ะภูเขาท่ีสลับ

มีที่ราบแคบๆ

สองใบ, สนสา

ศูนยพัฒน

าทสมเด็จพร

มทุกขยากขอ

มชลประทาน

สงเสริมการเก

ที่ต้ัง 
ฒนาโครงก

หมูที่ 7 ตําบ

กัด E425899

ทะเล 960 

(246.2 ตาร

มปิระเทศ 
ะภูมิประเทศโ

บซับซอน มีค

ๆ ตามหุบเขา 

ามใบ, เต็ง, รั

ข
นาโครงกา

ระเจาอยูหัว ไ

องชาวเขาใน

นสํานักงานเรง

กษตร มหาวทิ

ารหลวงวัด

บลบานจันทร 

9 N2108267

เมตร มีพื้นที่

รางกิโลเมตร) 

โดยทั่วไป สว

ความลาดชัน

 มีสภาพปาทั

ัง 

113 

ขอมูลพื้นฐ
รหลวงวัดจั

ไดเสด็จพระร

นพื้นที่ จึงมีพ

งรัดพัฒนาชน

ทยาลัยเกษต

 

 

วนใหญเปน

นสูงกวา 35 

ทั่วไปเปนปา

ฐาน 
จนัทร จังห

ราชดําเนินเยี่

ระราชดําริให

นบท กรมทาง

รศาสตร และ

วัดเชียงให

ยมเยียนราษ

หมีการพัฒน

ใกลเคียง เพ

ดีข้ึน โดยจั

“ศูนยพัฒน

โดยมีหมอ

ประธานกร

เชียงใหม เ

จากหนวยง

ก ร ร ม ก า

คณะกรร

งหลวง กรมป

ะมหาวิทยาลัย

หม 

ษฎรชาวเขาใน

นาบานวัดจัน

พื่อใหราษฎร

จัดต้ังคณะก

นาโครงการห

มเจาภีศเดช

รรมการ ผูวา

เปนรองกรรม

งานตางๆ ที่เกี

า ร  ไ ด แ ก

มการวิ จั ยแ

าไม องคการ

ัยเชียงใหม 

นเขตหมูบาน

ทร และหมูบ

มีความเปนอ

รรมการบริห

หลวงวัดจันท

ช  รัชนี เปนอ

าราชการจังห

มการ และผูแ

กี่ยวของรวมเ

 สํ า นั ก ง

แห งชา ติ  ก

รอุตสาหกรรม

นวัด

บาน

อยูที่

หาร 

ทร” 

องค

หวัด

แทน

เปน

า น

รม

มปา



 1.3 
  

ปานกลาง 

ประมาณ 5.
 1.4 
  

เซลเซียส สูง
 1.5 
  

ละอุบ, หวย

  

ออป. อางเก็

 
 1.6 
  

ยัง อ.สะเมิง

อ.สะเมิง - เชี
 1.7 
  

ใชงานไดดีใน

บานใหม ออ

  

ไดแก บานห

  

หมูบานแมล

  

หวยยา โรงเ

และโรงเรียน

นักเรียนโรงเ ี

นักเรียนประ

  

ประมาณ 15

 ลักษณะดิน
ลักษณะ

ความสามาร

0-6.5 
 ลักษณะภูมิ

ศูนยพัฒ

งสุด 37.4 องศ
 แหลงน้ํา ที่

1) แหลง

นาเกล็ดหอย

2) แหลง

บน้ําบานจันท

 การคมนาค
เสนทาง

 เปนถนนลูก

ชยีงใหม  ระย
 โครงสรางพื

ถนนเช่ือ

นฤดูแลง มีถน

อป. บางสวน ร

ไฟฟา มี

หวยครก บานด

สถานีอน

ละอุบ สันมวง 

โรงเรียน

เรียนแจมหล

นสหมิตรวิทย

เรียนละ 200-3

ะมาณ 500 คน

ศูนยเด็ก

5-25 คนตอ

น 
ะดินพื้นที่ศูน

รถในการอุม

มอิากาศ 
ฒนาโครงการ

ศาเซลเซียส ต
ที่สําคัญของศู
งน้ําธรรมชาติ

 และหวยยา 

งน้ําที่กอสรา

ทร อางเก็บน้ํา

คม  
งจากศูนยพัฒ

รัง วัดจันทร -

ะทาง  146  กิ
พื้นฐาน 
อมระหวางหม

นนที่ลาดยางแ

ระยะทาง 5 ก

มีไฟฟาจํานวน

ดอยตุง และบ

นามัยมีอยูจํา

 หวยบง 

น มีจํานวน 5 

วง โรงเรียนบ

ยา ทั้งหมด ทํา

300 คน ยกเ

น 

กเล็ก มีจํานว

แหง ในพื้นที่ห

ยพัฒนาโครง

มน้ําและควา

รหลวงวัดจันท

ตํ่าสุด 4 องศ
ศูนยพัฒนาโ
ติไดแก หวยแ

 และเปนแหล

งไดแก อางเก็

าบานเดน อาง

ฒนาโครงการห

- อ.ปาย - อ.แ

กิโลเมตร 

มูบานเปนถน

แลวระหวางบ

กม. 

น 16 หมูบาน ไ

บานหวยยาใต

านวน 3 แห

 แหง ไดแก

บานจันทร โร

าการสอนชั้น

เวนโรงเรียนส

วน 12 แ

หมูบานบานเ
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งการหลวงวัด

ามสามารถใน

ทร มีอุณหภูมิ

าเซลเซียส 
โครงการหลว
แจมหลวง, หว

ลงกําเนิดตนน้

ก็บน้ํา จํานวน

งเก็บน้ําหวยอ

หลวงวัดจันท

แมแตง - เชียง

นนพื้นออน 

บานจันทร-

ไมมีไฟฟา

ต 

หง ในพื้นที่

ก โรงเรียน

รงเรียนสันมว

น ป.1-ม.3 มี

หมิตรวิทยา มี

แหง มีเด็กเล็ก

เดน หนองเจ็

ดจันทร เปนดิ

นการใหน้ําซึ

มิเฉล่ีย 19 อง

วงวัดจันทร 
วยฮอม, หวย

น้ําแมแจม 

น 4 แหง จัดส

ออ 

ทรไปยัง อ.ปา

งใหม  ระยะทา

ง 

มี

มี

ก

ด

ดินรวนเหนีย

ซึมผานดีปาน

งศา

 
ยแม

สรางโดยกรมช

าย จ.แมฮองส

าง 167  กิโลเ

วปนทราย มี

นกลาง ควา

ชลประทาน ไ

สอน และเสน

เมตร และวัดจ

มีการระบายน้ํ

มเปนกรด-ด

ไดแก อางเก็บ

นทางจากศูนย

จันทร - บอแก

น้ําดี

ดาง 

บน้ํา 

ยไป

กว - 
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หนวย นาเกล็ดหอย หนองแดง ใหมพัฒนา แมละอุบ วัดจันทร แจมหลวง แจมนอย หวยฮอม กิ่วโปง และหวยยา 

  วัด มีวัดจํานวน 1 แหง (หมูบานวัดจันทร) สํานักสงฆ จํานวน 5 แหง ไดแก บานหวยฮอม หนองแดง 

หวยบง แมละอุบ เดน 

  โทรศัพทหมูบานเดน ไดแก ศูนยฯ วัดจันทร และโทรศัพทสาธารณะ รวม 2 เคร่ือง หมูบานหนองเจ็ด

หนวย  มีโทรศัพทสาธารณะ 2 เคร่ือง หมูบานกิ่วโปง มีโทรศัพทสาธารณะ 1 เคร่ือง หมูบานแจมหลวง มีโทรศัพท

สาธารณะ 1 เคร่ือง หมูบานวัดจันทร มีโทรศัพทสาธารณะ 2 เคร่ือง 

 
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร   
  มีจํานวนทั้งหมด 5,016 คน จํานวน 884 ครัวเรือน ผูชาย 2,518 คน ผูหญิง 2,498 คน เปนชาวเขา

เผากะเหร่ียงทั้งหมด 
 หมูบานที่รับผิดชอบ 

ชื่อหมูบาน/ 

หยอมบาน 
หมูที ่ เผา 

จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวน 

ครอบครัว 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

ดอยตุง 1 กะเหร่ียง 20 23 70 46 116 

หวยฮอม 1 กะเหร่ียง 74 77 223 172 395 

โปงขาว 2 กะเหร่ียง 20 24 58 58 116 

กิ่วโปง 2 กะเหร่ียง 42 44 128 110 238 

สันมวง 2 กะเหร่ียง 56 61 167 181 348 

หวยครก 2 กะเหร่ียง 13 15 32 41 73 

ใหมพฒันา 2 กะเหร่ียง 18 19 55 60 115 

จันทร 3 กะเหร่ียง 93 98 216 270 486 

แมละอุบ 3 กะเหร่ียง 47 51 114 122 236 

ใหม อ.อ.ป. 3 กะเหร่ียง 12 15 30 36 66 

หวยบง 4 กะเหร่ียง 41 43 94 111 205 

หวยยาใต 4 กะเหร่ียง 9 12 31 26 57 

หวยยาใน 4 กะเหร่ียง 19 23 68 34 102 

หนองเจ็ดหนวย 4 กะเหร่ียง 112 114 292 304 596 

แจมนอย 5 กะเหร่ียง 51 57 145 158 303 

แจมหลวง 6 กระเหร่ียง 59 60 174 140 314 

        

        



แห

 2.2 
  

รอยละ 50 
 2.3 

มีสถ

สําคัญสําหรั

ประมาณรอ
 2.4 
  

อาชีพการเก

ญ่ีปุน) ไมผล

  

ดําเนินงานก

 
 2.5 
  

ครอบครัว 
 2.
  

ครองต้ังแต 3

 

 

ชื่อหมูบาน/

หยอมบาน

นาเกล็ดหอย

หนองแดง 

เดน 

รวม 

 

ลงขอมูล : ข

          ก

 
 การศึกษา 

ประชาก

 การสาธารณ
ถานีอนามัย 3

รับชาวบานใน

ยละ 95 
 การประกอ

1. เกษ

กษตร พืชที่ป

ลเขตหนาว แ

2. อาชี

การทอผาใหกั

 รายได 
รายไดเฉ

6 การถือคร
เปนพื้น

3-30 ไร 

 

/ 

 
หมูที ่

ย 6 

 6 

7 

 

ขอมูลประชาก

กลุมงานติดต

กรในพื้นที่อาน

ณสุข 
3 แหง เนื่องจ

นพื้นที่ที่ตอง

อบอาชีพ 
ตรกรสวนให

ลูกไดแก ขาว

ละการเล้ียงสั

พนอกภาคก

กับโครงการศูน

ฉล่ียของเกษ

รองที่ดิน 
นที่ปาสงวน  

 

เผา 

กระเหร่ีย

กระเหร่ีย

กะเหร่ีย

 

กรในพื้นที่ศูน

ามประเมินผ

นออกเขียนได

จากพื้นที่อยูไก

การรักษากา

หญในพื้นที่ศ

วนาดํา  พืชไ

สัตว 

การเกษตร 

นยศิลปาชีพที

ษตรกรประมา

ไมมีเอกสาร

116 

 

จํานว

ครัวเรือ

ยง 29 

ยง 83 

ง 86 

884

นยพัฒนาโครง

ล สวนอํานว

ด รอยละ 80 

กลจาก อ.แม

ารเจ็บปวย, 

ศูนยจะประ

ไร พืชผัก (ฟก

 มีกลุมแมบ

ที่หมูบานวัดจั

ณ 12,000 

รสิทธิ์ และมีพ

 

วน 

อน 

จํานว

ครอบค

 33 

 89 

 93 

4 951

งการหลวง (พ

ยการและวาง

  และไดรับก

แจม สถานีอ

มีสวมใชปร

กอบ

กทอง

านที่

จนัทร 

บาท/ป/

พื้นที่ถือ

 

น 

ครัว ชาย

 98 

 283

 240

 2,518

พฤษภาคม 2

งแผน สํานักพ

การศึกษาในร

นามัยที่มีอยูจ

ระมาณรอยล

 

จํานวนประ

 หญิง 

75 

 300 

 254 

8 2,498

546) 

พัฒนาเกษตร

ระดับมัธยมศึ

จํานวน 3 แห

ละ 80 และ

 

ะชากร 

 รวม 

173 

583 

494 

8 5,016 

รที่สูง 

ศึกษาตอนปล

ง จึงเปนสถา

ะมีการคุมกําเ

ลาย 

านที่

เนิด



 2.7 
  

  

  
 2.8 
  

  

  
 2.9 
  

550 คน มี

ศูนยฯ อยาง

  

โดยศูนยฯ เป

คอยมีกิจกรร

  

200 คน 19 

ทอผา  โดย

จําหนายให 

  

จาก NAS ม

ซึ่งศูนยเปนที

 
 2.1
  

ผักกาดหอม

  

ลิปตัสถวยท

 แห

 การใชประโ
พื้นที่นา

พื้นที่ปลู

พื้นที่ทาํ
 แหลงเงินทุ

- กูเงินจ

- จากเงิ

- กูเงินจ
 การรวมกลุ

- มีกลุม

มีการติดตอใน

งตอเนื่อง 

- กลุมผู

ปนผูรวมสนับ

รมปฏิบัติรวม

- กลุม

 หมูบาน มีกิจ

ยโครงการศูน

 

- กลุมธ

มาสนับสนุนใ

ที่ปรึกษาการ

0 ผลผลิตทา
1) พื ช

มหอ พริกหวา

2) ไมผล

3) พืชไร

4) สงเส

ทอง ดอกดวง 

5) สงเส ิ

ลงขอมูล   ร

โยชนที่ดิน 
า  3,796  ไร 8

ลูกไมผล 1,32

าไร 2,764 ไร 
ทุน 
จาก ธกส. ตา

นออม 

จาก ธกส. โดย
ลุมของเกษต
ผูปลูกพืชผัก

นการปลูกพืช

ผูปลูกไมผล เ

บสนุน มีสมา

มกัน 

มแมบานศิลป

จกรรมนอกภ

นยศิลปาชีพ

นาคารขาว ซึ

ใหกับเกษตรก

ดําเนินงานให

างการเกษตร
ผั ก  ไ ด แ ก  

นเขียวและกะ

ล ไดแก พลับ

ร ไดแก ลินิน 

สริมการผลิตด

 และกูดตัด 

สริมงานปศุสัต

รายงานประจํ

837  ราย 19 

21 ไร  389 รา

282 ราย 19 

มระบบของมู

ยเกษตรกรรว
ตรกร 
ที่เปนสมาชกิ

ชผักรวมกับเจ

เปนลักษณะก

าชิกรวม 362 

ปาชีพ มีสมาชิ

ภาคการเกษต

พวัดจันทร  จ

ซึ่งศูนยจัดหาง

กรใน 18 หมู

หกลุมอยางต

ร 
 ฟ ก ท อ ง ญี

ะหลํ่าปลีแดง

 สาล่ี อะโวกา

 กาแฟ ถั่วแด

ดอกไมแหง ไ

ตว ไดแก โค ส

าป 2546 ฝา

117 

 หมูบาน 

าย จํานวน 19

 หมูบาน 

มูลนิธิ 

มกลุมขอกู 

กปลูกผักใหกบั

จาหนาที่ของ

การรวมกลุม

 ราย ยังไม

ชิกประมาณ 

ตร ไดแก การ

จะนําสงไป

งบประมาณ

มูบาน ในป 2

อเนื่อง 

ญ่ี ปุ น  ฟ ก สี

ง  

าโด กาแฟ สม

งหลวง และข

ไดแก ลูกสน 

สุกร ไก กระบื

ายพัฒนา มูล

9 หมูบาน 

บศูนยทุกหมูบ

 

542 

ส ม 

ม  

ขาวโพดสุวรร

ดอกตาบู ฐา

บือ ปลา 

นิธิโครงการห

บาน (19 หมู

ณ 1  

นบัวตอง ชม

หลวง 

บาน) มีสมาชิ

มพูทิพย ตะล

ชิกรวมประม

อมดอย ตนยู

าณ 

ยูคา



 2.1

ซินูต้ัม Gla

ฟกทองญ่ีปุน

บัตเตอรเฮด

และดอก กร

ๆ ในฤดูหนา

พลับ พลัม 

เกษตร เชน 

ดอง ไวน เห

เดินปาศึกษา

กอไผยักษ “

โบราณ  สถูป

 แห

พัฒนาแหลง
3. สภาพพื้น
 3.1 

 3.2 

 3.3 

 รวม
 
 
ผูปฏิบัติงาน
 ผูอํา

 หัวห

 เลข

  

สถานที่ติด

โทร. 0-5321

1 แหลงทอง
1) แหลง

adiolus ผลิ

น ผักกาดหอ

ด ฯลฯ  ดอก

ระเจียวในฤดู

าว ผลไมเมือ

สาล่ี อโวกาโ

 ขาวเกรียบฟ

ลา  

2) แหลง

าธรรมชาติ จุ

ไผหก” หนอง

3) แหลง

ปโบราณ ถ้ําโ

4) ภูมิป

ลงขอมูล  

งทองเที่ยวโค
นที่และทรัพ
 พื้นที่ปาตนน้

 พื้นที่เพาะป

 พื้นที่ปาเพื่อ

มพื้นที่โครงกา

น 
านวยการศูนย

หนาศูนย 

ขาฯ/ผูชวยเลข

ตอ   ศูนยพัฒ

1-6433 

งเที่ยว 
งทองเที่ยวกา

ตหัวพันธุ พืช

มหอ ถั่วลันเ

ไมนานาพัน

ดูฝน ดอกกลว

องหนาวสดป

โด มะมวง  ผ

กทองญ่ีปุน บ

งทองเที่ยวทา

จุดชมวิวทะเล

งเดลอ อางเก็

งทองเที่ยวศึก

โบราณบริเวณ

ญญาทองถิน่

ขอมูลโดยส

รงการหลวง 
พยากรปาไม 
น้ํา 41,276 ไร

ลูกและที่อยูอ

การผลิต (ฟน

ารทั้งหมด  15

ย นาง

 นาย

ขาฯ ศูนย นาง

ฒนาโครงการ

ารเกษตรไดแ

ชผักปลอดสา

ตา ผักกาดห

ธุตามฤดูกา

วยไมปา เชน 

ลอดสารพิษ 

ผลิตภัณฑแป

บวยผง บวย

างธรรมชาติไ

ลหมอก น้ําตก

็บน้ําของกรม

กษาวัฒนธรร

ณเนินเขา วัด

น  ชมวิถีชีวิตช

สรุป/ขอมูลทอ

 
 
ร 

อาศัย  9,962 

นฟู)  100,012

51,250  ไร 

งพูนสุข  คําภ

ยสังขกร  แกว

งสาวเปรมวลั

รหลวงวัดจันท
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แก พันธุไมเมือ

ารพิษ เชน 

วาน สลัด 

ลเชน ตน

 เอ้ืองตาง 

 เชน บวย 

ปรรูปทาง

ดอง พลัม

ไดแก การ

กหวยฮอม 

มชลระทาน 

รมไดแก พระ

บานจันทร 

ชนเผา 

องเที่ยว/โครง

 ไร 

2 ไร 

ภา  

วทรงเกษ  

ลัยณ  กุลเจริญ

ทร บานเดน 

องหนาว เชน

ธาตุ

การ

สังกัด ส

สังกัด มู

ญเศรษฐ  สังก

 หมู 3 ตําบล

น ยูคาลิปตัส 

สถาบันวิจัยแล

มูลนิธิโครงกา

กัด สถาบันวิจ

ลวัดจันทร อํา

(ซิลเวอรดอล

ละพัฒนาพื้น

รหลวง 

จัยและพัฒน

เภอแมแจม จ

ลลาห) สะแต

นที่สูง 

าพื้นที่สูง 

จังหวัดเชียงใ

ตติช

ใหม 
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