
 

 
ประวัติควา
 ที่หม

มีที่ราบเพียง

ราษฎรในพื้น

ปลูกขาวไร 

เขาใจเกี่ยวก

ตํ่าลงทุกป 

 ป 2

ศูนยพัฒนาโ

ในพื้นที่ 50 ไ

เปนชาวเขา

มีการวิจัยห

ชาวเขายอม

พืชผักเมือง

เกษตรกรได

หนาวตางๆ 
1. สภาพโด
 1.1 
  

E549111 N

บานหวยน้ํา

บานหวยมว
 1.2 
  

95 เปอรเซน

ความสูงจา

1,000 เมตร

โถนอย และ

เหนือลงสูแม

ามเปนมา 
มูบานหวยน้ํา

งเล็กนอย มีลํ

นที่ไดบุกรุกเข

ขาวโพด และ

กับการบํารุง

2525 หมอมเ

โครงการหลว

ไร เพื่อใหดําเ

เผามูเซอและ

ารูปแบบการ

มรับพืชชนิดใ

งหนาว ไมผล

ดยอมรับการ

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ที่ทํากา

N2107692 มี

าริน บานเมือ

ง บานแสนเจ
 ลักษณะภูมิ

พื้นที่สว

นต มีพื้นที่ราบ

ากระดับน้ําท

 มีแหลงน้ําขน

ลําหวยสาขา

มน้ําลาว 

ศูนยพัฒน

าริน ตําบลแม

ลําหวยแมโถน

ขาไปแผวถาง

ะฝน เกษตรก

รักษาดินแล

เจาภีศเดช รัช

วงหวยน้ําริน ขึ

เนินการครอบ

ะคนพื้นเมือง

รสงเสริมชาว

ใหมในการป

ลเมืองหนาว

สงเสริมและ

ที่ต้ัง 
รศูนยฯ ต้ังอ

พื้นที่รับผิดชอ

งนอย และบ

จริญ และบาน
มปิระเทศ 
วนใหญเปนภู

บเล็กนอยปร

ทะเลปานกล

นาดเล็กคือ ลํ

าของน้ําแมโถ

ข
นาโครงการ

มเจดียใหม อํ

นอยไหลผาน

งปาทําไรเล่ือ

กรขาดความรู

ะน้ํา ผลผลิต

ชนี ไดโปรดให

ข้ึนที่บานหวย

บคลุม 4 หมูบ

ในระยะเร่ิมแ

เขาบนที่สูง 

ลูกทดแทนฝ

ว และพืชไร 

เปนแหลงปลู

ยูที่บานหวย

อบ 18.99 ตา

านดอยมด ห

นแมขะตาน 

ภูเขาสูงชันปร

ระมาณ 5 เปอ

ลางประมาณ

ลําหวยน้ําริน 

ถไหลจากทิศใ
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ขอมูลพื้นฐ
รหลวงหวย

าเภอเวียงปา

นจากทิศใตไป

อนลอย 

รูความ

ตจึงลด

หจัดต้ัง

ยน้ําริน

บาน ซึ่ง

แรก ได

เพื่อให

ฝน เชน 

ตอมา

ลูกพืชผักเมือ

น้ําริน หมูที่ 

ารางกิโลเมต

หมูที่ 10 

ระมาณ 

อรเซ็นต 

ณ 700-

 หวยแม

ใตไปทิศ

ฐาน 
ยน้ําริน จังห

าเปาจังหวัดเชี

ปยังทิศเหนือ 

องหนาว ไมด

8 ต.แมเจ

ร (11,890.90

หวัดเชียงรา

ชียงราย ลักษ

 ลงสูน้ําแมลา

อกเมืองหนา

จดียใหม อ.เวี

0 ไร) ประกอ

าย 

ษณะพื้นที่เปน

าว และลงสูแ

าว เฟน ตลอ

วียงปาเปา จ

อบดวย 6 หมู

นภูเขาสูงลาด

แมน้ําโขงในที

ดจนไมผลเมื

จ.เชียงราย พิ

บาน คือ หมูท

 

ดชัน

ที่สุด 

มือง

พิกัด

ที่ 8 
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 1.4 
  

ปริมาณน้ําฝ
1.5 

  

 1.6 
  

ระหวางกิโล

ยากลําบาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1.7 
  
2. สภาพทา
 2.1 

  

 ลักษณะดิน
สวนใหญ

 ลักษณะภูมิ
ฝนตกชุ

ฝนเฉลี่ย 1,40
 แหลงน้ําที่ส

1. แหลง

1. แหลง
 การคมนาค

หางจาก

เมตรที่ 63-64

 

 โครงสรางพื
มีไฟฟาใ

างเศรษฐกิจ
 ประชากร  

1) ชาวเ

2) ชาวพื

3) ชาวก

 

น 
ญเปนดินเหนี
มอิากาศ 
ก ฤดูหนาวห

00 มิลลิเมตรต
สําคัญของศู
งน้ําธรรมชาติ

งน้ําที่กอสราง
คม 
กตัวเมืองจังห

4 แยกขวาเป

พื้นฐาน 
ใช 5 บาน ไม
และสังคม 
มีประชากรรว

เขาเผามูเซอ 4

พื้นเมือง 1 บา

กะเหร่ียง 1 บ

นยีว จับตัวกนั

หนาวจัด สวน

ตอป 
ศูนยพัฒนาโค
ติ น้ําแมฝายต

งประปาหมูบ

หวัดเชียงใหมป

ปนถนนลาดย

มมี 1 บาน แล

วมจํานวน 1,

4 บาน 251 ค

าน 70 ครัวเรือ

าน 14 ครัวเรื
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นแนนแข็งในฤ

นฤดูรอนอากา

ครงการหลว
ตน หวยปาซา

บาน ฝาย และ

ประมาณ 72 

างระยะทางป

ละมีโทรศัพทใ

283 คน 335

ครัวเรือน  939

อน  280 คน 

รือน 64 คน  

ฤดูแลง และค

าศไมรอนจัด

วงหวยน้ําริน
าง น้ําแมโถ น้ํ

ะถังเก็บน้ํา 

 กิโลเมตร โด

ประมาณ 9 กิ

ใชจํานวน 4 บ

5 ครัวเรือน  3

9 คน 

 

อนขางแฉะใน

 อุณหภูมิโดย

น 
น้าํแมโถนอย 

ยแยกจากเสน

กิโลเมตร ซึ่งใ

บาน 

39 ครอบครัว

นฤดูฝน 

ยเฉล่ีย 20.5 

นทางสายเชยี

ในฤดูฝนการเ

ว จําแนกไดดั

องศาเซลเซี

ยงใหม-เชียงร

เดินทางคอนข

ังนี้ 

 

ซียส 

ราย 

ขาง



 
 หมู

ด

เมื

ห

แม

แส

ห

 แห

  
 2.2 
  

มีโรงเรียนระ

โรง  
 2.3 
  

สาธารณสุขใ

นอกจากนัน้
 2.4 
  

นอกจากนัน้ย

คาขาย (รอย

 
 2.5 
  

เกษตร 13,6

ฐานะดี รอย
 2.6 
  

 

บานรับผิดช

ชื่อหมูบาน

หยอมบา

อยมด 

มืองนอย 

วยน้าํริน 

มขะตาน 

สนเจริญ 

วยมวง 

รวม 

หลงขอมูล : 

 
 การศึกษา 

ราษฎรส

ะดับประถมศึ

 การสาธารณ
สวนใหญ

ในพืน้ที ่

นสวนใหญยังข
 การประกอ

ราษฎรทั้

ยงัมีการประก

ยละ 6.25) แล

 รายได 
รายไดเฉ

613 บาท/ครั

ละ 16.24 ปา
 การถือครอ

ทั้งหมดไ

ชอบ 

น/ 

น 
หมู

8

8

8

10

10

10

 

 ขอมูลประชา

กลุมงานติด

สวนใหญไมได

กษา 2 โรง 

ณสุข 
ญสุขภาพอนา

รวมทั้งป

ขาดสวมทีถ่กู
อบอาชีพ 
ทัง้หมดประกอ

กอบอาชพีเสริ

ะอาชพีอ่ืนๆ (

ฉล่ียปละ 20

รัวเรือน และ

านกลาง รอย
องที่ดิน 
ไมมีเอกสารสิ

มูที ่ เผา 

8 มูเซอ

8 คนเมือ

8 มูเซอ

0 กะเหร่ีย

0 มูเซอ

0 มูเซอ

 

ากรในพื้นทีศู่

ตามประเมิน

ดรับการศึกษ

 และการศึกษ

ามยัไมดี แล

ปญหาการเพ่ิ

กสุขลักษณะ (

อบอาชพีการเ

ริม เชน รับจ

(รอยละ 2.28)

0,000 บาท/

ะนอกภาคเกษ

ละ 38.40 แล

สิทธิ์ในการถอื
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จํานวน

ครัวเรือ

อ 24 

อง 70 

อ 79 

ยง 14 

อ 66 

อ 82 

335 

ศูนยพัฒนาโค

นผล สวนอําน

ษา (รอยละ 4

ษานอกโรงเรี

ละไมมีสถานบ

มจํานวนประ

(รอยละ 57.3

เกษตร (รอยล

จาง (รอยละ 

) 

/ครัวเรือน จา

ษตร 5,162 

ละ ยากจน รอ

อครองที่ดิน 

น 

อน 

จํานว

ครอบค

24 

74 

79 

14 

66 

82 

 339

รงการหลวง 

นวยการและวา

41.46) 

ยน 1 

บริการ

ะชากร 

39) 

ละ 100) 

 12.5) 

ากภาค

บาท/ครัวเรือ

อยละ 45.36 

น 

ครัว ชาย

 53 

 160

 162

 35 

 115

 125

9 650

กรกฎาคม 2

างแผน สํานัก

น โดยสามา

 

จํานวนประช

 หญิง 

56 

 120 

 166 

29 

 126 

 136 

 627 

547 

กพัฒนาเกษต

ารถจําแนกฐา

ชากร 

 รวม 

109 

280 

328 

64 

241 

261 

1,283 

ตรที่สูง 

านะเปนระดับ

 

บคือ 



 
 2.7 
  

และพื้นที่ปา
 2.8 
  

33.81)  นอก
 2.9 
  

  

 2.1

ฮองเต ถัว่แข

  

941.43 ไร เก

ดอกลิเอทริช

แมรี

  

พื้นท

 2.1

แปลงสาธิต

ถั่วลันเตา ไ

แปลงเฟร์ิน 

 การใชประโ
จําแนกไ

าและภูเขา รอ
 แหลงเงนิทุ

สวนใหญ

กจากนัน้ใชเงิ
 การรวมกลุ

1) กลุมอ

2) กลุม

3) กลุม

4) กลุม
0 ผลผลิตทา

1) พืชผ

ขก บลอกโคลี

2) ไมผ

กษตรกร 397

3) ไมดอ

ช พื้นที่ 96 ไร 

4) พืชส

ร่ี พื้นที่ 2.75 ไ

5) สงเส ิ

6) พืชไร

ที่ 83 ไร เกษ

 

 
1 แหลงทอง

1) แหลง

พืชผัก ผักกา

ไมดอกไมปร

แปลงลิเอทิส 

โยชนที่ดิน 
ไดดังนีคื้อที่อ

อยละ  61.48 
ทุน 
ญใชเงนิทนุจา

งินทนุของตน
ลุมของเกษต
ออมทรัพยสห

สหกรณการเ

เยาวชนเครือ

กองทนุปุย แ
างการเกษตร
ผัก ไดแก ผั

ล่ีคะนายอดดอ

ผล ไดแก อะ

7 ราย 

อก ไดแก แค

 เกษตรกร 19

มุนไพร ไดแก

ไร เกษตรกร 

สริมปศุสัตว ได

ร ไดแก ขาว

ตรกร 70 ราย

งเที่ยว 
งทองเที่ยวกา

าดหวาน หอม

ระดับ ตุมเงิน

 ทุงพุซซี่วิลโล

ยูอาศัย รอยล

 แหลงน้าํรอย

ากสหกรณกา

เอง (อาจมีกา
ตรกร 
หกรณหวยน้าํ

เกษตร  สมาชิ

ขาย 5 กลุม  

มขะตาน สม
ร 
ผักกาดขาวปลี

อยคํา คะน้ําฮ

ะโวกาโด บว

คลลาลิลล่ี ตุม

90 ราย 

ก ทายม เลมอ

10 ราย 

ดแก  สุกร ไก

ไร ถั่วแดงหล

ย 

ารเกษตร ได

มญ่ีปุน ผักก

นตุมทอง ลิเ

ล  
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ละ 2.26 พื้นที

ยละ 0.01 

ารเกษตร (รอ

ารใชเงนิทนุจ

ารินจาํกัด 4 ก

ชกิ 95 ราย 

 สมาชกิ 35 ร

าชิก 1 ราย 

ลี กะหลํ่าปม

ฮองกง ถัว่ลัน

ย พลับ สาลี

มเงิน-ตุมทอง

อนทายม ออริ

ก โคเนื้อ เกษต

ลวง ถั่วอะซูกิ

ดแก สวนไมผ

าดหางหงส ถ

อทริส แคลล

ที่การเกษตรร

อยละ 40.50) 

ากหลายแหง

กลุม สมาชกิ 

ราย 

ม ผักกาดหวา

นเตาและผักก

ล่ี เสาวรส ก

ง เฟนเขากวา

ริกาโน ซอเรล

ตรกร 106 รา

กิและขาวโพ

ผลเมืองหนาว

ถั่วแขก 

ลาลิลล่ี 

รอยละ 32.03

  ธ.ก.ส.  (รอ

) 

235 ราย 

าน ผักกาด

าดใบแดง 

กาแฟ พื้นที ่

าง เฟนหนัง 

ล โรส

ย 

ดค่ัว 

ว บวย พลับ ส

3 พื้นทีว่นเกษ

ยละ 20.70) 

สาล่ี เสาวรส 

ษตรรอยละ  4

 เอกชน (รอย

 สตรอเบอร่ี ท

 

4.17

ยละ

ทอง  
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  2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก น้ําตกเมืองนอย น้ําตกหวยมวง และปาดิบธรรมชาติ บอน้ํา

รอนธรรมชาติแมขะจาน 

  3) แหลงทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม ไดแก ชมวัฒนธรรมประเพณีวถิีชวีิตชนเผา เชน ประเพณีปใหม

มูเซอซึ่งตรงกบัวันตรุษจนี ของทุกปประเพณีทําบุญ การเตนจะคึ  ประเพณีกนิขาวใหม 

4) ภูมิปญญาทองถิน่ ไดแก การผลิตเคร่ืองเงนิ การตีมีด แบบโบราณ หัตถกรรมการเย็บผาดวยมือ

แบบมูเซอดํา เคร่ืองจักสานไมไผเฉพาะถิ่น รวมถงึศิลปหตัถกรรมการผลิตผาทอกี่เอวแบบกะเหร่ียง ของกลุมบาน

แมขะตาน 

 แหลงขอมูล  ขอมูลโดยสรุป/ขอมูลทองเที่ยว/โครงการพัฒนาแหลงทองเทีย่วโครงการหลวง  

 
3. สภาพพืน้ที่และทรพัยากรปาไม 
 พื้นที่ทําการเกษตร  รวม 3,997 ไร จําแนกไดดังนี้คือ ที่นา 8 ไร (รอยละ 0.2) ปลูกพืชไร 1,830 ไร (รอยละ 

45.78) ไมผลเมืองหนาว 1,804 ไร (รอยละ 45.13) และไมดอก 355 ไร (รอยละ 8.89) 

แหลงขอมูล  : ขอมูลพื้นที่สงเสริม ของสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2 สํานักสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 2546 

 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  นายวิจิตร  ถนอมถิ่น  สังกัด กรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ 

 หัวหนาศูนยฯ   นายสุวทิย  ธรรมสอน  สังกัด มูลนิธโิครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย  นายมงคล  กลอมใจ  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง 

  
 
สถานที่ติดตอ  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้าํริน บานหวยน้าํริน ตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงใหม 87180 โทร. 0-5360- 9586 
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