
 

ประวัติควา
 บาน

ของ ศูนยพัฒ

เปนที่อาศัยข

 ประ

จํานวน 300

โครงการหล

กาแฟพันธุอ

บริเวณพื้นที

ไดงายประก

งาน

เทคโนโลยีแห

ใชจายในกา

และดวยควา

ไปไดดวยดี 

งาน

ดังนี้ 

1. เ

2. พ

3. ส

4. อ
 
1. สภาพโด
 1.1 
  

แมออน จังห

48461 มีพื้น

เขตอุทยานแ

1, บานแมล

บานธารทอง

ามเปนมา 
นตีนตกเปนห

ฒนาโครงกา

ของชาวพื้นเมื

ะมาณปพุทธศ

0,000 บาท 

ลวงตีนตก โด

อราบิกาใหแก

ที่แหงนี้มีไมกอ

การหนึ่ง และก

นพัฒนาคุณภ

หงประเทศไท

ารซื้อที่ดินของ

ามรวมมือรวม

นศูนยพัฒนาโ

เพื่อสงเสริมให

พัฒนาปจจัยพ

สนับสนุนงาน

อนุรักษฟนฟูท

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ต้ังอยูทีบ่

หวัดเชียงใหม

นที่รับผิดชอบ

แหงชาติแมต

ลาย หมูที่ 2,

ง หมูที่ 8 ตําบ

ศูนยพัฒ

หมูบานเล็กๆ 

รหลวงตีนตก

มือง ที่อพยพม

ศักราช 2524

เพื่อเปนคาใ

ยสนองพระร

กราษฎรในพ้ืน

อเปนจํานวน

การเพาะเห็ด

ภาพชีวิตและ

ทย โดยที่ศูนย

งราษฎรที่ปล

มใจของราษฎ

โครงการหลว

หเกษตรกรมรี

พื้นฐานและค

นทดสอบ สาธิ

ทรัพยากรธรร

ที่ต้ัง 
บานธารทอง 

ม พิกัด E534

บ 34.65 ตร.ก

ะไคร ครอบค

 บานแมกําป

บลหวยแกว อํ

ข
ฒนาโครงก

หมูบานหนึ่งใ

ก บนเนื้อที่ 4

มาจากพื้นทีใ่

4 พระบาทสม

ใชจายสําหรับ

ราชดําริในอัน

นที่นอกเหนือ

มากที่เหมาะ

หอมนั้นไมส้ิน

ะสังคมของรา

ยพัฒนาโครงก

ลอยใหรกราง

ฎรในพื้นที่ได

วงตีนตก เพื่อส

รายไดเสริมน

คุณภาพชีวิตร

ธติ และวิจัย 

รมชาติและส่ิง

 หมูที่ 8 ตําบ

4381 เมตร N

กม. หรือ 21

คลุม 5 หมูบา

ปอง หมูที่ 3 

อําเภอแมออน

19 

ขอมูลพื้นฐ
ารหลวงตีน

 

ในเขตตําบลห

0 ไร โดยมีห

ในจังหวัดเชีย

มเด็จพระเจาอ

บกอสรางศูนย

นที่จะชวยพัฒ

จากการปลูก

ะแกการเพาะ

นเปลืองพื้นที่

าษฎรในพื้นที่

การหลวงตีน

วางเปลา สํ

ดชวยใหงานป

สนองพระราช

อกจากการป

รวมกับหนวย

งแวดลอมรวม

ลหวยแกว อํา

N 2085657 เ

,656 ไร เปน

าน ไดแก บาน

บานแงจําป 

น จังหวัดเชียง

ฐาน 
นตก จังหวั

หวยแกว กิ่งอํ

หมูบานในเขต

งใหมและ จงั

อยูหัว ทรงพร

ยพัฒนาโครง

ฒนา สาธิต 

กชาเมี่ยง เพร

เห็ดหอมซึ่งจั

ในการเพาะอี

ที่แหงนี้ ดําเ

ตกไดนําพระ

าหรับใชเปน

ปรับสภาพพื้น

ชดําริของพระ

ลูกเมี่ยง 

งานที่เกี่ยวขอ

มกับหนวยงา

าเภอ 

เมตร ระวาง 

นพื้นที่อยูใน

นปอก หมูที่ 

 หมูที่ 7และ

งใหม ประชา

 

ัดเชียงใหม

อําเภอแมออน

ตความรับผิดช

งหวัดใกลเคีย

ระราชทานพร

งการหลวงตีน

และสงเสริม

ราะใชพื้นที่ไม

จัดเปนวัสดุพื้น

อีกประการหนึ

นินงานโดยส

ะราชทรัพยสว

ที่ต้ังของศูนย

นที่และงานสง

ะบาทสมเด็จพ

องเพื่อความเ

นที่เกี่ยวของ 

ากรเปนคนเมือ

ม 

น จังหวัดเชียง

ชอบ จํานวน

ยง รวม 349 ค

ระราชทรัพยส

นตก เพื่อที่จ

อาชีพการเพ

มมาก และดว

นบานที่เกษต

นึ่ง 

สถาบันวิจัยวิ

นหนึ่งที่ไดรับ

ยพัฒนาโครง

งเสริมดานอ่ืน

พระเจาอยูหัว

เปนอยูที่ดีข้ึน

 

องทั้งส้ิน 

งใหม ที่เปนที

 17 หมูบาน 

ครอบครัว 

สวนพระองคเ

จะใหศูนยพัฒ

าะเห็ดหอมแ

วยเหตุผลที่วา

ตรกรสามารถ

ทยาศาสตรแ

บพระราชทาน

การหลวงตีน

น ๆ สําเร็จลุล

ว มีวัตถุประส

น 

 

ที่ต้ัง

 ซึ่ง

เปน

ฒนา

และ

าใน

ถหา

และ

นมา

นตก 

ลวง

สงค



 
 1.2 
  

ความสูงจาก

มีความสูง 7

 

 
 1.3 
  

(ดินลูกรัง) มี

 
 1.4 
  

เซลเซียส อุณ

มิลลิเมตรตอ
 

 1.5 
  

 
 1.5 
  

  

จังหวัดเชียง

ซายมุงหนาศ

  

หลวงหมาย
 1.6 
  

ประปาหมูบ

 

 

 

 

 ลักษณะภูมิ
พื้นที่สวน

กระดับน้ําทะเ

55 เมตร) พื้น

 ลักษณะดิน
ดินสวน

มีความเปนกร

 ลักษณะภูมิ
เปนพื้น

ณหภูมิตํ่าสุด

อป 

 แหลงน้ําที่ส
1. แหลง

1. แหลง

 การคมนาค
การเดิน

เสนทาง

ราย ถึง กม. 

ศูนยพัฒนาโค

เสนทาง

เลข 1317 ผา
 โครงสรางพื

มีไฟฟาส

าน 13 แหง มี

มปิระเทศ 
ใหญเปนปาดิ

เลปานกลาง ร

นที่สวนใหญมี

น 
นใหญเปนดิน

รดเล็กนอย (p

มอิากาศ 
ที่ที่จัดอยูในเ

 10 องศาเซ

สําคัญของศู
งน้ําธรรมชาติ

งน้ําที่กอสราง

คม 
นทางไปศูนยพั

งที่ 1 (ทางข้ึ

27 ใหเล้ียวข

ครงการหลวง

งที่ 2 (ทางตรง

านน้ําพุรอนสั
พื้นฐาน 
สวนภูมิภาคใ

มีแหลงน้ําธรรม

ดิบเขา และมี

ระหวาง 700-

ความลาดชัน

รวนปนทราย

pH 4) 

เขตภูมิอากาศ

ลเซียส และอ

ศูนยพัฒนาโค
ติ น้ําแมลายแ

ง ถังน้ําประป

พัฒนาโครงกา

ข้ึนเขาคดเค้ีย

วาแลวขับตร

งตีนตก ระยะ

ง) จากตัวเมือ

ันกําแพง ตรง

ใช 4 หมูบาน

มชาติคือ แมน

20 

มีที่ราบเชิงเขา

-1,200 เมตร 

นมากกวา รอย

ย บางบริเวณ

ศอบอุน ถึง

อุณหภูมิเฉล่ีย

ครงการหลว
และน้ําแมลาย

ปาภูเขา 

ารหลวงตีนต

ยว) จากตัวเมื

งไปผานบาน

ะทางประมาณ

องเชียงใหม ใ

งไปประมาณ

น ไฟฟาระบบ

น้ําแมลายนอ

าบางสวน มี

 (ที่ต้ังศูนยฯ 

ยละ 35 

เปนดินแดง 

คอนขางหนา

ย 23 องศาเซ

วงตีนตก 
ยนอย 

กจะมี 2 เสนท

มืองเชียงใหม

นโปงกุม บาน

ณ 43 กิโลเมต

ใชเสนทางสา

ณ 14 กิโลเมตร

บพลลังน้ํา 2 ห

อย และแมคําป

 

าวเย็น โดยมี

ซลเซียส และ

ทางคือ 

ใชเสนทางห

แมเตาดิน ถึง

ตร 

ยดอนจั่น-อํา

ร รวมระยะทา

หมูบาน มีโท

ปอง  

มีอุณหภูมิสูง

ะมีปริมาณน้ํา

ลวงหมายเล

งแยกเขาบาน

เภอแมออน ม

าง 55 กิโลเม

รศัพทสาธาร

งสุด 35 อง

าฝนเฉล่ีย 1,7

ข 118 มุงห

นธารทองใหเล้ี

มส 

ตร หมายเหต

รณะ 3 เคร่ือ

 

งศา

700 

หนา

ล้ียว

ตุ 

ง มี



 
 
2. สภาพทา

2.1 

แหล

  
 2.2 
  

และจบระดับ

แกว 
 2.3 
  
 2.4 
  

เ ห็ ดหอมแ

นอกเหนือจ

บริเวณนี้มีไม
 2.5 
  

ระดับปานก
2.6 

  

และใบจับจอ

ถือครองสวน

จําแนกเปน 

บานแมกําป

างเศรษฐกิจ
 ประชากร มี

ชื่อหมูบ

หยอมบ

ปอก 

แมลาย 

แมกําปอง 

ปางจําป 

ธารทอง 

รวม

ลงขอมลู : ข

          ณ
 การศึกษา 

ราษฎรส

บอุดมศึกษา ร

 การสาธารณ
มีสถานี

 การประกอ
ราษฎรส

และกาแฟพ

ากการปลูกช

มกอซึ่งเปนวัส
 รายได 

เฉล่ียปล

ลาง รายไดส
 การถือครอ

ราษฎรมี

องโดยมีพืน้ที่

นหนึ่งไดขายใ

บานปอก จาํ

อง จํานวน 3

และสังคม 
มีจํานวน 304

บาน/ 

บาน 
ห

ม 

อมูลประชากร

ณ วนัที3่1 ธันว

สวนใหญจบก

รอยละ 16 โดย

ณสุข 
อนามัยระดับ
อบอาชีพ 
สวนใหญปร

พั น ธุ อ ร า บิ

ชาเมี่ยง เพ

สดุที่ใชในการ

ละ 22,500 

วนใหญมาจา
องที่ดิน 
มีเอกสารในก

ทีถ่ือครองเฉล่ีย

ใหกบันายทนุ

านวน 23 ไร 

30 ไร และบาน

4 ครัวเรือน ป

หมูที ่ เ

1 คน

2 คน

3 คน

7 คน

8 คน

 

รในพืน้ที่ศูนย

วาคม  2553 

ารศึกษาระดับ

ยมีโรงเรียน จาํ

บตําบล 1 แหง

ระกอบอาชีพ

ก า ใ ห แ ก ร า

ราะใชพื้นที่ไ

รเพาะเห็ดอยู

บาทตอครัว

ากภาคเกษต

การถือครองที่

ย 19 ไรตอค

น มีจํานวนทั้

 บานแมลาย

นธารทอง จํา

21 

ระชากร 925

ผา 
จ

ค

เมือง 

เมือง 

เมือง 

เมือง 

เมือง 

 

ยพัฒนาโครงก

บประถมศึกษ

านวน 1 โรง ส

ง 

อาชีพการเพ

าษฎร ใน พ้ื

ไมมาก และ

เปนจํานวนม

วเรือน จัดอย

รกรรม 

ดิน คือ สค.

ครัวเรือน พื้น

ทัง้ส้ิน 113 

ย จํานวน 40 

นวน 20 ไร 

5 คน เปนคนเ

จํานวน 

ครัวเรือน 

97 

91 

199 

135 

127 

649 

การหลวง  จาก

ษา รอยละ 70

สอนถึงชัน้มัธย

พาะ

นที่

ะใน

มาก 

ยูใน

. 1 

ที่ที่

ไร 

 ไร 

 

เมืองทั้งส้ิน นั

จํานวน 

ครอบครัว 

101 

98 

212 

139 

129 

679 

กองคการบริห

0 ที่เหลือจบร

ยมศึกษาปที่ 3

ับถือศาสนาพ

จํานวน

ชาย ห

89 

96 

235 

157 

133 

710 

ารสวนตําบลห

ระดับมัธยมศกึ

3  คือ โรงเรียน

พุทธ  

นประชากร 

หญิง รวม 

76 165 

93 189 

211 446 

140 297 

136 269 

656 1,366

หวยแกว 

กษา รอยละ 

นรวมศูนยวดัห

 

 

 

 

 

 

 

6 

 14 

หวย



 

 
 2.7 
  

500 ไร หรือร

46 ดังตาราง

1. บ

2. บ

3. บ

3. บ

4. บ

 
  
  

พอคา (รอยล
 2.9 
  

  

  

  

  

 
2.10

การเล้ียงสัต
 

 

 2.1

ปลูก

ปอง

 การใชประโ
จําแนกก

รอยละ 4 พื้นท

ง 

หมูบาน 

บานปอก 

บานแมลาย 

บานแมกาํปอง

บานธารทอง 

บานปางจําป 

รวม 

2.8 แห
สวนใหญ

ละ 4)  
 การรวมกลุ

1. กลุมส

2. กลุมเย

3. กลุมห

4. กลุมพ

5. กลุมส

0 ผลผลิตทา
สงเสริม

ว ไดแก สุกร 

1 แหลงทอง
1. แหลง

กกาแฟอราบิ

2. แหลง

ง ดอยมอนลา

โยชนที่ดิน 
การใชประโย

ที่สาธารณะ 1

พื้นที่ทัง้

(ไร

3,10

2,25

ง 4,76

1,20

3,20

11,3

ลงเงนิทุน 
ญเปนของตน

ลุมของเกษต
สหกรณ 1 กลุม

ยาวชน 5 กลุม

หมอเมือง 1 กล

พลังน้ําไฟฟา 

สตรีแมบาน 5 

งการเกษตร
ใหแกเกษตร

ไก เกษตรกรไ

งเที่ยว 
งทองเที่ยวกา

กา สวนเกษต

งทองเที่ยวทาง

น หินมหัศจรร

ชนที่ดินไดคือ

17 ไร หรือรอย

งัหมด 

ร) 

พื้นท

03 

50 

68 

00 

00 

321 

นเอง (รอยละ

ตรกร 
ม 5 หมูบาน จํ

ม 5 หมูบาน จาํ

ลุม 1 หมูบาน 

1 กลุม 2 หมูบ

 กลุม 5 หมูบา

ร 
กรปลูก พลับ

ไดรับการสงเส

ารเกษตร ไดแ

ตรบานแมกาํ

งธรรมชาติ ได

รย น้ําตกธารท

22 

อ เปนพื้นที่ทํ

ยละ 1 ที่เหลือ

ที่การเกษตร 

(ไร) 

1,800 

1,200 

1,920 

700 

1,300 

5,620 

ะ 85) ที่เหลื

านวนสมาชิก 

านวนสมาชิก 

 จาํนวนสมาชิ

บาน จํานวนสม

าน จํานวนสม

บ ผัก เสาวรส

สริม 385 ครัว

แก แปลงสาธิ

ปอง 

แก น้ําตกแมกํ

ทอง 

าการเกษตร 

อเปนพื้นที่ปา

พื้นที่อยูอา

(ไร) 

100 

50 

250 

100 

200 

500 

อกูมาจากสห

 258 ราย 

100 คน 

ก 30 คน 

มาชิก 135 รา

มาชิก 100 คน 

ส กลวยไม กา

วเรือน  

ต

กํา

 

5,620 ไร หรื

าไมและภูเขา 

าศัย พื้นที่ส

(

หกรณ (รอยล

ย 

 

าแฟ เห็ดไวท

รือรอยละ 49

 จํานวน 5,18

สาธารณะ 

(ไร) 

3 

1 

8 

5 

8 

17 

ละ 11) และ

ทเยลล่ี และเห็
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