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ขอมูลพื้นฐาน 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเรา จังหวัดเชียงใหม 

 

ประวัติความเปนมา 
 จากลักษณะของพ้ืนที่ อันเปนที่ราบหุบเขา อันเปนถิ่นอาศัย 

และทํากินของชาวเขา ซึ่งมีฐานะยากจน ที่ประกอบอาชีพการเกษตร 

ดวยการทําไรฝน ไรเล่ือนลอยซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของการทําลาย 

ปาไม และแหลงตนน้ําลําธารของประเทศ 

 ดวยเหตุผลดังกลาวประการหนึ่ง มูลนิธิโครงการหลวงจึง 

เลือกพื้นที่ในเขตตําบลสะเมิงใตแหงนี้ซึ่งมีพื้นที่จํานวน 9 ไร ซึ่งอยู 

ใกลกับหมูบานเกษตรกรชาวเขา และยังเปนแหลงที่มีภูมิอากาศ 

เหมาะสม เปนที่ต้ังของ “ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเรา” เพื่อลด 

พื้นที่การปลูกฝน เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกรชาวเขาใหมีฐานะ 

ความเปนอยูดีข้ึน ลดการทําไรเล่ือนลอยโดยใชวิธีการสมัยใหมในการเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงข้ึน สงเสริมและใหความรู

ในการพัฒนาดานตางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสถานภาพความเปนอยู 

 ป 2520 มูลนิธิโครงการหลวงรวมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทานเร่ิมตนดําเนินการบุกเบิกพื้นที่จัดสรร

พื้นที่ทํากินใหแกราษฎร จัดหาแหลงน้ํา พรอมกับจัดทําระบบชลประทานเพื่อการเกษตร อุปโภค และบริโภค 

 ป 2524 กรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดสงเจาหนาที่และปจจัยการผลิต เขามาสงเสริมดานการเกษตร รวมกับ

โครงการเกษตรที่สูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน ซึ่งประสานงานและใหความรูทางดานวิชาการ ศูนยพัฒนา

โครงการหลวงทุงเรา ดําเนินการสงเสริมอาชีพใหแกเกษตรกร ครอบคลุมพื้นที่ 1,836 ไร จํานวนหมูบานบริวาร 3 

หมูบาน คือ ปาเลา  บวกจ่ัน และบวกเตย(ปางลุง) รวม 303 ครอบครัว  

ในป พ.ศ.2548 ทางมูลนิธิโครงการหลวงมีการเปล่ียนแปลงพื้นที่รับผิดชอบโดยใหหมูบานกองแหะไปอยูใน

ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม ซึ่งมีเสนทางคมนาคมสะดวกกวา โดยศูนยพัฒนาโครงการ

หลวงทุงเรามีหมูบานบริวาร รวม 3 หมูบาน คือ บานบวกจั่น บานบวกเตย(ปางลุง) และบานปาเลา ราษฎรที่อาศัยเปน

ชาวเขาเผามงและคนเมืองรวม 303 ครอบครัว และในปเดียวกันนี้ ทางศูนยฯทุงเราไดปรับเปลี่ยนที่ต้ังศูนยฯโดยมา

ต้ังอยู บานบวกจ่ัน ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม 
 

1. สภาพโดยท่ัวไป 
 1.1 ขนาดและที่ต้ัง 
  ต้ังอยูหมูบานบวกจ่ัน หมูที่ 7 ตําบลโปงแยง อําเภอ 

แมริม  จังหวัดเชียงใหม พิกัด N18.51.242 E98.47.315 มีพื้นที่ 

รับผิดชอบ  11.86  ตารางกิโลเมตร หรือ  7,164  ไร เปนพื้นที่อยู 

ในเขตอุทยานแหงชาติสุเทพประมาณรอยละ 40 บริเวณที่ต้ังของศูนยฯ  
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มีพื้นที่ 5 ไร อยูนอกขอบเขตที่ขอใชและอยูในเขตอุทยานแหงชาติออบขานทั้งหมด มีหมูบานในความรับผิดชอบ จํานวน 
3 หมูบาน ไดแก บานปาเลา หมูที่ 10 ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม บานบวกจ่ัน หมูที่.7 และบานบวก
เตย หมูที่.8 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา และมีความลาดชันเกิน 35 เปอรเซนต ราษฎรต้ังบานเรือนตามบริเวณเนินเขา

และที่ราบ ที่ต้ังศูนยฯ มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,200 เมตร สวนหมูบานในเขตรับผิดชอบของศูนยฯ มี

ความสูงระหวาง 800-1,400 เมตร 
 

 1.3 ลักษณะดิน 
  ดินสวนใหญเปนดินเหนียว มีสีแดง หนาดินลึก มีความเปนกรดเปนดางปานกลาง (pH 5.5-6.5) และมี

ความอุดมสมบูรณปานกลาง 
 

 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เปนพื้นที่จัดอยูในเขตภูมิอากาศหนาวเย็นและมีฝนปานกลาง โดยมีอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนคือ

อุณหภูมิเฉล่ีย  23.2  องศาเซลเซียส   ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย  1,400  มิลลิเมตรตอป 
 

1.5 แหลงน้ําที่สําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเรา 
  1. แหลงน้ําธรรมชาติ หวยบวกจ่ัน หวยบวกเตย  หวยปางลุง หวยน้ําจอก 

  2. แหลงน้ําสาธารณะ อางหวยปาล่ัน  อางลําหวยผาแดง แหลงน้ําขุนบานบอ 

3. แหลงน้ําที่กอสราง ฝายและถังน้ําประปาภูเขา  
 

 1.6 การคมนาคม 
  การเดินทางจากเมืองเชียงใหมมีอยู 2 เสนทางคือ เสนทางท่ี 1 จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวง

หมายเลข 107 สายเชียงใหม-แมริม ประมาณ กม.17 เล้ียวซายเขาทางหลวงหมายเลข 1269 ตรงไปประมาณ 25.5 

กิโลเมตร ถึง กม. ซายมือมีทางแยกเขาไปประมาณ 2.2 กิโลเมตร จากนั้นเล้ียวขวาอีกคร้ังถึงศูนยฯ 

เสนทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม-หางดง ถึงทางแยก

หางดง-สะเมิง เล้ียวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 1269 ตรงไปถึง 3 แยกไปอําเภอสะเมิงโดยยอนกลับอําเภอแมริมทาง

หลวงหมายเลข 1269 อีก 4 กม. ดานขวาจะมีทางแยกใหเล้ียวขวาข้ึนไปอีก 2.2 กม.จากนั้นเล้ียวขวาอีกคร้ังถึงศูนยฯ ใช

เวลาในการเดินทางจากตัวเชียงใหมถึงศูนยฯประมาณ 1 ชั่วโมง 
 

 1.7 โครงสรางพื้นฐาน 
  มีไฟฟาใชทั้ง 3 หมูบาน, มีโทรศัพทใชทั้ง 3 หมูบาน มีประปาหมูบาน 2 หมูบาน และประปาภูเขา 1 

หมูบาน และมีแหลงน้ําธรรมชาติคือ ลําหวย 9 สาย ไดแก (หวยบวกจ่ัน, หวยชางตาย, หวยสุวรรณ, หวยบวกหมู, หวย

ปางหม,ี หวยบวกเตย, หวยขุนแมปอก, หวยปางทองแดง และหวยปางดํา) มีน้ําใชสําหรับบริโภคและการเกษตร ในชวง

เดือน มิถุนายน – กุมภาพันธ และจะขาดน้ําในชวงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม โดยมีแหลงเก็บน้ําที่กรมชลประทาน
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สรางไวบริเวณหนวยยอยปาเลา คือ อางเก็บน้ํา จํานวน 3 อางและบานบวกจ่ันมีอางดินเก็บน้ํา 1 อาง สําหรับบานบวก

เตยยังขาดอางเก็บน้ํา 
 

2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร  กลุมบานที่อยูในความรับผิดชอบ 258 ครัวเรือน 303 ครอบครัว จํานวนประชากร 1,677 คน 

ชื่อหมูบาน/ 

หยอมบาน 
หมูที ่ เผา 

จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวน 

ครอบครัว 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

บวกจ่ัน 7 มง 130 141 496 497 993 

บวกเตย,(ปางลุง) 8 มง , คนเมือง 113 146 323 317 640 

ปาเลา 10 มง , คนเมือง 15 16 25 19 44 

รวม   258 303 844 833 1,677 
 

แหลงขอมูล : ขอมูลประชากรในพืน้ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (กุมภาพันธ 2554) 
 

 

2.2 การศึกษา 
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2.3 การสาธารณสุข 
 ราษฎรสวนใหญมีสุขภาพอนามัยไมดี  ที่บานบวกจั่น หมู.7 มีผูเปนโรคเอดส 1 คน ยังมีชีวิตอยู เปนไขเลือดออก 

7 คน สวนมากเปนผูใหญ รักษาหายทุกคน เปนวัณโรค 1 คน เสียชีวิตแลวดวยโรคนี้ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 ไมมีคน

ติดยาเสพติด 

 บานบวกเตย  หมู.8  ไมมีผูเปนโรคเอดส  เปนไขเลือดออก  3  คน รักษาหายทุกคน  โรคตาแดง 5 คน  โรค

ทองรวง 3 คนและมีผูติดยาเสพติด 7 คน 

 บานปาเลา  ไมมีผูติดเชื้อและเปนโรคระบาด ไมมีผูติดยาเสพติด 
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 2.4 การประกอบอาชีพ 
  ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก มีจํานวน 248 ครัวเรือน หรือรอยละ 82  

หมูบาน 
จํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ 

รวม 
การเกษตร คาขาย รับจาง 

1. บวกจ่ัน 113 5 23 141 

2. ปาเลา 10 1 5 16 

3. บวกเตย,(ปางลุง) 125 3 18 146 

รวม 248 9 46 303 

 
 2.5 รายได 
  เฉล่ียปละ 100,000 บาท จัดอยูในระดับดี รายไดสวนใหญรอยละ 90 มาจากภาคเกษตรกรรม และ

รอยละ  10 มาจากภาคนอกเกษตรกรรม 
 

2.6 การถือครองที่ดิน 
  สวนใหญมีพื้นที่ถือครอง 3-7 ไรตอครัวเรือน หมูบานบวกจ่ันและบวกเตยและปาเลา ไมมีเอกสารสิทธิ์

ใดๆ  
 

 2.7 การใชประโยชนที่ดิน 
  จําแนกการใชประโยชนที่ดินไดดังนี้คือ เปนพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 1,836 ไร หรือรอยละ 25.6 

พื้นที่อยูอาศัย 359.60 ไร หรือรอยละ 5  พื้นที่สาธารณะจํานวน 15.60 ไร หรือรอยละ 0.2 และพื้นที่ปาไม และภูเขา

จํานวน  4,952.60  ไร หรือรอยละ 69.1 

หมูบาน 
พื้นที่ทัง้หมด 

(ไร) 

พื้นที่การเกษตร 

(ไร) 

พื้นที่อยูอาศัย 

(ไร) 

พื้นที่สาธารณะ 

(ไร) 

พื้นที่ปาไม 

(ไร) 

1. บวกจ่ัน 3,640 740 112 6 2,782 

2. ปาเลา        285.20         96.20       32.60      4.60         151.76 

3. บวกเตย,(ปางลุง) 3,239 1,000 215 5 2,019 

รวม 7,164   1,836.20          359.60   15.60     4,952.76 
 

 

 2.8 แหลงเงินทุน 
  สวนใหญ กูมาจากธกส.รอยละ 36 กูจากเอกชนหรือพอคา รอยละ 18 จากกองทุนพัฒนาชุมชนของ

กลุม (กขคจ.) รอยละ 15 และเปนของตนเอง รอยละ 31 
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 2.9 การรวมกลุมของเกษตรกร 
  มีการรวมกลุมตางๆ ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรทุกหมูบานมีสมาชิก 180 คน กลุมผูปลูกดอกและ

พืชผัก มีจํานวน   2  กลุม สมาชิก 238 คน, กลุมเยาวชน 1 กลุม (หมูบานบวกจ่ัน) มีสมาชิก 31 คน, กลุมฌาปนกิจ

สงเคราะห (หมูบานบวกจั่น) มีสมาชิก 120 คน, กลุมกองทุนพัฒนาชุมชน 1 กลุม (บานบวกจ่ัน) มีสมาชิก 45 คน 

นอกจากนั้นยังมีกลุมนํารองการพัฒนาคุณภาพดอกกุหลาบ (บานบวกเตย) มีสมาชิก 26 คน  กลุมอนุรักษวัฒนธรรม 

(บานบวกเตย) มีสมาชิก 10 คน และกลุมผูใชน้ําจํานวน 34 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2.10 ผลผลิตทางการเกษตร (ศูนยฯทุงเราสงเสริม 3 อยางหลัก ) 
  1) พืชผัก ไดแก ยอดซาโยเต ผักกาดขาวปลี กะหลํ่าปลี มะเขือเทศผลโต มะเขือเทศชอ พริกหวาน 3 สี 

(แดง เหลือง เขียว) ลูกฟกซาโยเต กระเทยีมตนและหอมญ่ีปุน พื้นที่รวม 155 ไร  

เกษตรกรไดรับการสงเสริม 46 ครัวเรือน 

  2) ไมดอก ไดแก กุหลาบ เยอบีรา พื้นที่ปลูกรวม 88 ไร  

เกษตรกรไดรับการสงเสริม 26 ครัวเรือน 

  3) ไมผล ไดแก บวย พลัม สาล่ี พลับ อะโวคาโดและล้ินจ่ี  

มีพื้นที่ปลูกไมผลรวม 450 ไร เกษตรกร 135 ครัวเรือน ไดรับการสงเสริม 5 ครัวเรือน 

  4) พืชไร ไดแก ขาวไร ขาวโพดเล้ียงสัตว มีพื้นที่ปลูกพืชไร 

รวม 150 ไร เกษตรกร 63 ครัวเรือน  

  5) ปศุสัตว ไดแก สุกร เปดและไก เกษตรกร 15 ราย  

 

 

 

 

 
 

กลุมผูปลูกผัก บานบวกจ่ัน  หมู.7 กลุมผูปลูกไมดอก บานบวกเตย  หมู.8 
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 2.11 แหลงทองเที่ยว 
  1) แหลงทองเที่ยวการเกษตร ไดแก ชมแปลงกุหลาบตัดดอก 5 สี (บานบวกเตย) กุหลาบดอกเล็ก 5 สี 

ชมแปลงดอกเยอบีรา ไมดอกหลักของหมูบานบวกจ่ัน 

  2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก จุดชมวิว และชมทัศนียภาพหมูบานเกษตรกร ที่สถานีวิจัยการ

พัฒนาที่ดินบนที่สูง มีการวิจัยและทดสอบสาธิตดานการอนุรักษดินและน้ํา โดยการปลูกไมผลพืชคลุมดิน 

  3) แหลงทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม ไดแก วิถีชีวิตชนเผามง การละเลนดนตรี การปกผาแบบมง 

 แหลงขอมูล ขอมูลโดยสรุป/ขอมูลทองเที่ยว/โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโครงการหลวง 

 
 

3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม 
 3.1 พื้นที่การเกษตร 
  จําแนกไดเปนพื้นที่พืชผัก   717  ไร  หรือรอยละ 32  พื้นที่ไมดอก 750 ไร หรือรอยละ 34 และพื้นที่ไมผล 

272 ไร หรือรอยละ 12  พื้นที่นาและขาวไร 385 ไร หรือรอยละ 17 พื้นที่พืชไร 102 ไร หรือรอยละ 5  
 3.2 พื้นที่ปา 
  สวนใหญไมมีปญหาการบุกรุกพื้นที่และการเผาปา เนื่องจากพื้นที่สวนใหญไมมีเอกสารในการครอบครอง  

บานบวกจ่ันมีพื้นที่ปาชุมชนของหมูบานพื้นที่ ประมาณ  2,000  ไร  บานบวกเตยมีพื้นที่ชุมชนของหมูบานพื้นที่ 1,800 ไร 

สวนบานบวกเตย มีพื้นที่บางสวนขายใหแกนายทุน 
 

ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  นายโกเมท  จาภา  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 หัวหนาศูนยฯ   นายธงชัย  ประสมสวย  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ น.ส.อาทิตยา  สุตา  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
 
สถานที่ติดตอ 
 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเรา  72  บานบวกจ่ัน หมู 7 ตําบลโปงแยง  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50250 

   โทร. 08-1952-7650, 053-318302  
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หมายเหตุ : ดานบนคือแผนที่ภูมิประเทศ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเรา ที่อยูเดิมเขตอําเภอสะเมงิ (ปจจุบันอยูเลขที่ 72 

ม.7 ต.โปงแยง อ.แมริม  จ.ชยีงใหม ตองจดัทาํแผนที่ใหม)  


