
 

 

ประวัติควา
 เมื่อ

ชายแดนสม

เชียงราย เมื่

นายจงนึ่ง ศั

2 ต.ทาขาม

บังคมทูลขอ

ราษฎรใหมี

ใหแกครอบค

จัดต้ังศูนยพั

แลง หมูที่ 5

เปนศูนยพั

ประธานมูลน

แซมแจมจรัส
 

1. สภาพโด
1.1 

ระดับน้ําทะ

รับผิดชอบ 7

 พื้น

58’ 36”  เห

ติจูดที่  100°
ตะวันออก 

 ระแ

II มาตราสวน

อําเภอเวียง

ติดตอประช

ปอ  ทิศตะว

เชียงราย พิก

ามเปนมา 
อคราวที่สมเด็

มถวิลจินตมัย

อวันที่ 8 กุม

ศักด์ิสิทธานุภ

ม อ.เวียงแกน

พระราชทาน

มีอาชีพที่มั่นค

ครัวและมูลนิ

พัฒนาโครงกา

  ต.ปอ อ.

ฒนาโครงก

นิธิโครงการห

ส รัชนี เปนผูอ

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ศูนยพัฒ

ะเลระหวาง 

76.97 ตาราง

ที่โครงการต้ั

หนือ - ถึง 20

°24’ 30”  ต

แวงแผนที่ 50

น 1:50,000 

งแกน จังหวัด

าธิปไตยประ

วันตกติดเข

กัด E649929

ศูนยพัฒ

ด็จพระเทพรัต

ย ต.ทาขาม 

มภาพันธ 253

าพ ผูใหญบา

น จ.เชียงราย 

นใหโครงการห

คง เพื่อเปนก

นิธิโครงการหล

ารหลวงหวยแ

เวียงแกน จ.เ

ารหลวงอีก

หลวงไดมอบห

อํานวยการศนู

ที่ต้ัง 
ฒนาโครงการ

400-1,360 

กิโลเมตร หรือ

ต้ังอยูระหวา

0°  04’ 30”

ตะวันออก ถึง

48 I , 5049II 

ทิศเหนือติด

ดเชียงราย ทิ

ะชาชนลาว ทิ

ต  อําเภอเชี

9 N2113111 

ข
นาโครงกา

ตนราชสุดาฯ

อ.เวียงแกน 

39 ในโอกาส

านหวยแลง ห

 มีหนังสือกรา

หลวง ชวยเหลื

การเพิ่มราย

ลวงเห็นชอบ

แลง ที่บานห

เชียงราย ข้ึนม

แหงหนึ่ง โด

หมายให ม.ร

นยพัฒนาโคร

รหลวงหวยแล

เมตร พื

อ 48,310 ไร 

งละติจูดที่ 

”  เหนือ และ

ง 100°  32’

 , 5148Iv , 51

ดตําบลหลาย

ศตะวันออก

ศใตติดเขตตํ

ชียงของ  จังห
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ขอมูลพื้นฐ
ารหลวงหวย

ฯ สยามบรมร

 จ.

สนี้ 

หมู 

าบ

ลือ

ได

ให

วย

มา

ดย

.ว.

รงการหลวงห

ลง ต้ังอยูในเ

พื้นที่

  

19°  

ะลอง

 42” 

149,I

ยงาว 

 เขต

ตําบล

หวัด

ฐาน 
ยแลง จังห

ราชกุมารี เส

หวยแลง เมื่อป

เขตปาสงวนแ

หวัดเชียงรา

ด็จพระราชดํ

ป พ.ศ. 2542

แหงชาติแมอิ

าย 

ดําเนินโรงเรีย

 เปนตนมา  

ง และปางาว

ยนตํารวจตะเ

ว ความสูงจ

 

เวน

จาก



 
 1.2 
 ลักษ

ทิศทางตาม

อยูในชวง 1

เมตร  

 
1.3 

  

มิลลิเมตร อุ

เซลเซียส อุณ

ประมาณ 9

ในชวงเดือน
1.4 

1.5 

ชัย-พญาเมง็

หมู 3 ใหเล้ีย

ศูนย ประมา

ประเภท ยก

บริการรถยน

ณ สถานีขน

 ลักษณะภูมิ
ษณะพื้นที่โค

การไหลของ

3-55% แล

 สภาพภูมิอ
ปริมาณ

อุณหภูมิเฉล่ีย

ณหภูมิเฉล่ีย

.0 องศาเซ

นเมษายน ประ
 แหลงน้ําที่ส

มีลําน้ําที
 การคมนาค

จากตัวเ

งราย-ขุนตาล

ยวขวาแยกเขา

าณ 5-6 ชั่วโม

กเวนฤดูฝนตอ

นตรับจางสา

สงผูโดยสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มปิระเทศ 
ครงการสวนใ

แมน้ํางาว คว

ละความสูงอ

อากาศ 
ณน้ําฝนเฉลี่ย

ยตลอดป ประ

ตํ่าสุดอยูในช

ซลเซียส  อุณ

ะมาณ 39.3 อ
สําคัญของศู
ที่สําคัญไดแก
คม 
เมืองเชียงใหม

ล-เชียงของ (บ

าหมูบานหวย

มง หมายเหตุ 

องใชรถโฟรวี

ยเชียงราย-เ ี

 จังหวัดเชียงร

ใหญเปนภูเข

วามลาดชันข

ยูในชวง 390

ยตลอดป 16

ะมาณ 24.7 

ชวงเดือนกุม

ณหภูมิเฉล่ียสู

องศาเซลเซีย
ศูนยพัฒนาโค
ก หวยกุก , ห

มใชเสนทางห

บานทาเจริญ)

ยแลง หมู 2 ต

 - ใชรถยนตไ

วีลไดรฟ หรื

วียงแกน จุด

ราย 
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าสูงในแนวเห

องพื้นที่

0-1,360 

6,077.7 

องศา

ภาพันธ 

สูงสุดอยู

ส 
ครงการหลว
วยสาน , หวย

หลวงสาย 118

) ถึงอําเภอเวี

ตรงไปประมา

ไดทุก

รือใช

จอด 

หนือ-ใตขนา

วงหวยแลง 
ยนานอย , หว

8 เชียงใหม-เชี

ยงแกน ใชเส

ณ 9 กิโลเมต

าบขาง มีที่รา

วยหัด เปนตน

ชยีงราย ผาน

นทางหลวงส

ร ใชเวลาเดิน

าบลุมกวางขว

น 

นแยกศรีทราย

สาย 115 ถึง ก

นทางจากตัวเ

วาง ตรงกลา

ยมูล-อําเภอเวี

กม. 58 บานโ

เมืองเชียงใหม

 

างมี

วียง

โละ 

มถึง



 
1.6 
 

โดยเฉพาะถ

กรมพัฒนาท

ปจจุบันศูนย

ของศูนยฯ มี
2. สภาพทา
 2.1 

หมู

ชื

 

2.2 
  

เล็กอีก 9 แห
2.3 

  

ใชบริการเสม
2.4 

  

รอยละ 90อ

ครัวเรือน รอ

 

 โครงสรางพื
ศูนยฯ ห

ถนน และส่ิงป

ที่ดิน การไฟ

ยฯ มีไฟฟา น้ํ

มี 9 หมูบานห
างเศรษฐกิจ
 ประชากร 
บานที่รับผิด

ชื่อกลุมบาน 

 

ทาขาม 

หวยแลง 

โละ 

ดอน 

เจดียทอง 

ปอกลาง 

วังผา 

หวยกุก 

หวยปอ 

 การศึกษา 
ภายในห

หง 
 การสาธารณ

ภายในห

มอ 
การประกอ

ประชาก

อาชีพรองไดแ

อยละ 10 

พื้นฐาน 
หวยแลงเปน

ปลูกสรางตางใ

ฟา ชลประท

น้าประปาภูเข

ลัก  และอีก  
และสังคม 

ดชอบ 

หมูที ่

 

1 

2 

3 

3 

3 

5 

6 

20 

17 

รวม 

หมูบานของศู

ณสุข 
หมูบานของศู

อบอาชีพ 
กรในหมูบาน

แก คาขายแ

นศูนยฯ ที่ ต้ัง

ในปจจุบันศูน

ทานและองคก

า และส่ิงปลูก

 2  หมูบานข

เผา 

 

 

มง 

 

มง 

มง 

 

 

มง 

เยา 

ศูนยพัฒนาโค

ศูนยพัฒนาโค

นสวนมากจะ

ละหัตถกรรม
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งใหม ส่ิงอํา

นยฯ ไดขอคว

การบริหารส

กสรางอาคาร

ยาย   รวมทัง้

จํานวน 

ครัวเรือน 

163 

175 

225 

309 

52 

206 

70 

23 

60 

1,283 

ครงการหลวง

ครงการหลวง

ะมีอาชีพหลัก

มใน

นวยความส

ามชวยเหลือ

วนตําบล เพื่

ร ที่พักและสํา

งหมด  11  ห

จํานวน 

ครอบครัว 

160 

150 

228 

242 

 

220 

63 

46 

46 

1,487 

งหวยแลง จะ

หวยแลง จะมี

ก ไดแก เกษ

สะดวกจึงไม

และประสาน

พื่อมาพัฒนาโ

านักงาน สําห

มูบาน 

จํานว

ชาย 

298 

538 

431 

884 

 

490 

195 

55 

155 

3,046 

ะมีโรงเรียนอยู

มีสถานีอนาม

ษตรกรรม 

มไดรับการพั

นงานกับหลาย

โครงสรางพื้น

หรับหมูบานใ

วนประชากร 

หญิง 

340 

547 

449 

1,089 

 

500 

218 

35 

156 

3,334 

ยู 5 แหง และ

มัยอยู 3 แหง 

ัฒนาเทาที่ค

ยหนวยงาน เ

นฐานของศูน

ในเขตรับผิดช

(คน) 

รวม 

638 

1,085 

880 

1,973 

 

990 

413 

90 

311 

6,380 

ะศูนยพัฒนาเ

 ประชาชนจะ

 

ควร

เชน 

นยฯ 

ชอบ

เด็ก

ะไป



 
2.5 

  
2.6 
 

ขวาและปาแ
2.7 

  

อ่ืนๆ 
2.8 

  
2.9 
 

สานผูสูงอาย

กลวยและกล
 2.

11 

  

มาจอแรมแล

 

 

 

 

 

 

 รายได 
ประชาก

 การถือครอ
เกษตรก

แมงาวพื้นที่โด
การใชประโ

จําแนกก

 แหลงเงินทุ
ธนาคาร

 การรวมกลุ
กลุมหัต

ยุ, กลุมผูเล้ี

ลุมหนอไมอัด
10 ผลผลิตท

1. พืชผัก

ราย 

4. พืชส

ละเลมอนบาล

กรจะมีรายได
องที่ดิน 
กรสวนใหญไ

ดยประมาณ 
โยชนทิ่ดิน 
การใชประโย

ทุน 
รอาคารสงเคร
ลุมของเกษต
ตถกรรมผาทอ

ล้ียงสุกรและไ

ดปบ 
ทางการเกษ
ัก ไดแก หอม

มุนไพร ไดแก

ลม 

เฉล่ียของเกษ

มมีเอกสารสิ

48,113ไร (7

ชนที่ดินไดดัง

ราะห. ลงทุน
ตรกร 
อไทล้ือ, กลุม

ไก ,กลุมขาว

ษตร 
มญ่ีปุนและกร

 

โวก

สม

เสา

 

พัน

,สง

ก เจียวกุหลัน
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ษตรกร ประม

ทธิ์ในการถือ

6.97 ตารางกิ

งนี้ คือ ที่อยูอ

เอง และจาก

มหัตถกรรมผ

กลอง,กลุมแ

ระเทียมตน พื้

 

กาโด สาล่ี พี

ม  ลําไย  มะ

าวรส  

 

นธุกุหลาบแด

งเสริมเพาะเห็

น อิตาเลี่ยนพ

าณ 15,000 

ครองที่ดิน เพ

กิโลเมตร) 

าศัย พื้นที่ทาํ

เพื่อนบาน 

ผาปกมง, กลุม

แปรรูปผลิตผล

้นที่ 12.5 ไร เ

2. ไมผล ไ

ช พลับ มะน

มวง  กลวย

3. พืชไร ได

ดง ถั่วแดงหลว

หด็ 5 กลุม 5 โ

พาลเลย เซอวิ

– 30,000ตอป

พราะอยูในป

าการเกษตร ไ

มจักร

ลจาก

เกษตรกร 

ไดแก อะ

นาว สมโอ 

ยไข  และ

ดแก ขาวโพด

วง ถั่วขาวแล

โรง 

วิล ออริกาโน 

ป 

าสงวนแหงช

ไดแก พืชผัก ไ

ค่ัว ขาวไรลาซ

ละถั่วอะซูกิ เก

 ตังกุย เลมอ

ชาติ ปาแมอิง

ไมผล พืชไร แ

ซอแดง, ขาว

กษตรกร 30 ร

นทารม โรสแ

 

 ฝง

และ

วนา

ราย 

แมร่ี 



 
2.1

พลับ อโวกา

คอนขางดีทอ

ทองเที่ยวที่มี

ขนาดใหญที

อาทิตยยาม

ประเทศสาธ

นอกจากนี้ยั

สันเขาระหว

กระแสน้ําหล

สามารถทอง

ในสวนของห

ใหญนอยลด

ดวย 

งดงาม มีน้ํา

ที่รักการผจญ

1 แหลงทอง
1. ทอง

าโด เกาลัด โท

องเที่ยวศึกษ

มีชื่อเสียงมาก

ที่ต้ังชูสูฟาใน

เชา และเมื่อ

ธารณรัฐประช

ังมีดอกไมใน

างไทย-ลาว ใ

ล่ังจากผาดาน

งตามกระแส

หมูบานได 

ดหล่ันกันมาก

ไหลผานตลอ

ญภัยยิ่งนัก  

งเที่ยว 
เที่ยวเชิงเกษ
- ชมแปลงพื

ทมาเมโล ม

าธรรมชาติ 

- วนอุท

กของจังหวัด

นฤดูหนาวจะ

อหมอกจากล

ชาธิปไตยปร

นบริเวณรอบ ๆ

- จุดชมวิว

ในฤดูหนาวจ

นบนมีความสู

- น้ําตกตา

สน้ําข้ึนไปชมน

- ถ้ําผาแล 

กมาย ภายใน

- ถ้ําเพชร 

อดถา การเดิน

 

 

ษตร 
พืชผัก ไมผล แ

ะมวง สมโอ 

ทยานภูชี้ฟาเ

เชียงราย จุด

ะไดชมทะเล

ลงจะเห็นภูมิป

ะชาชนลาวอ

ๆ สวยงามนา

วผาต้ังและปร

ะไดสัมผัสกบั

จ

แ

ลํ

ส

สูงขนาดตึก 2

ดหมอก น้ําต

น้ําตก หรือเดิ

มีลักษณะเดน

นถ้ํายังมีพระ

 ถาที่ภายใ

นชมคอนขาง
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และไมดอก 

และมะนาว 

เปนสถานที่

ดเดนคือหิน

ลหมอกและ

ประเทศของ

อยูเบ้ืองหนา

าชม 

ระตูสยาม จ

บอาทิตยอุทัย

จากหนาผาห

และเปนธรรมช

ลําหวยขวาก 

สมบูรณและบ

2 ชั้นคร่ึง 

ตก 7 ชั้น มีแ

ดินเลาะไปตา

นที่ประกอบด

ะพุทธรูปใหนม

ในมีหินงอกหิ

ลําบากแตทา

โดยเฉพาะไ

เปนตน นอกน

จุดเดนคือมีหิ

ยทามกลางทะ

- 

ลายช้ัน บริ

ชาติมาก เหม

- 

ซึ่งเปนลําห

บรรยากาศเปน

- 

แองน้ํา 

ามทาง

ดวยถ้ํา

มัสการ

หินยอม

าทายผู

มผลทองถิ่นแ

นั้นยังมีพืชไร

หินงอกและโข

ะเลหมอกที่คอ

 น้ําตกหวยต้ิ

ริเวณนี้ยังรักษ

มาะแกการเดิน

 น้ําตกหวยขว

หวยขนาดใหญ

นธรรมชาติม

 น้ําตกท

และเมืองหน

ร คือ ถั่วชนิดต

ขดหินขนาดให

อย ๆ เปล่ียน

ต้ิว เปนน้ําตกใ

ษาสภาพปาไ

นปาอยางยิ่ง

วาก เปนน้ําต

ญพอสมควร 

าก 

รายทอง น้ํา

าว เชน สาล่ี 

ตาง ๆ ซึ่งได

หญที่ข้ึนอยูต

สี 

ในลําน้ําต้ิว ไ

ไวอยางสมบู

 

ตกจากผาสูงล

 จุดเดนคือปา

ตกในหุบเขา

 

 ทอ 

ดผล

ตาม 

ไหล

รณ

ลงสู

ายัง

าลึก 
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2. ทองเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี 
- ปใหมมง เปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบมาชานาน เปนวะระที่จะพบปะญาติพี่นองนานถึง 10 

วัน จัดข้ึนในวันข้ึน 1 คํ่า เดือน 2 ของทุกป 

- กินขาวใหม พิธีกรรมที่จัดข้ึนหลังฤดูเก็บเกี่ยวขาวไรมีการฆาไก หมู เซนไหวและกินเล้ียง

ฉลอง 

- พิธีกรรม พิธีกรรมที่แปลกแตอาจพบไดเฉพาะกาล ไดแก การตายซึ่งมีการเก็บศพไวที่บาน

ไมเกิน 7 วัน และฆาวัวควายใหวิญญาณติดตามผูตายไป และพิธีแตงงานของชาวมงที่จะจัดกันเฉพาะขางข้ึนเทานั้น

เพื่อมิใหเกิดอุปสรรคตอชีวิตการครองเรือน  

 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  นายบรรยง  อัธยาศัยวิสุทธิ์ สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 หัวหนาศูนยฯ   นายสงบ  ศิริวัฒน  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ นายชูเกียรติ  ไชยวุฒิ  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง   

  

 

สถานที่ติดตอ    ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง บานหวยแลง ตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชียงราย 57140 โทร. 0-5391-8441 
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