ขอมูลพื้นฐาน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง จังหวัดเชียงใหม
ประวัติความเปนมา
จากเชียงใหมดวยเสนทางสายหางดง-สะเมิง มีชาวพื้นเมืองอาศัยอยูในพื้นที่แหงนี้อันมีลักษณะเปนที่ราบเชิง
เขา ทําการเกษตรไมคอยไดผล จึงมีผลผลิตตอไรต่ํามาก พื้นที่การเกษตรประมาณ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดทํา
การเกษตรโดยใชน้ําฝน เนื่องจากปริมาณน้ําในลําหวยธรรมชาติ 2 แหงมีนอยมากไมเพียงพอแกการเพาะปลูก
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรไดทั้งหมด เกษตรกรยังคงทําไรเลื่อนลอยบุกรุกพื้นที่ปาทุกปเพื่อหาพื้นที่เพาะปลูกใหม
สําหรับหมุนเวียนปลูกพืช ไมมีที่ทํากินเปน
หลักแหลง มีชีวิตความเปนอยูคอนขาง
ยากจนมาก
ป 2521 มูลนิธิโครงการหลวงจึง
จัดตั้ง “ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง”
ขึ้นเพื่อเปนสถานีดําเนินงานสงเสริมอาชีพ
ควบคูไ ปกั บ การอนุ รัก ษ มู ล นิ ธิ โ ครงการ
หลวงจึงจัดตั้ง “ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงทุงเริง” ขึ้นบนพื้นที่ 7 ไร ในเขต
หมูบานแมขนินแหงนี้ เพื่อเปนสถานี
ดําเนินงานสงเสริมอาชีพควบคูไปกับการ
อนุรักษใหแกเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยหมูบาน
บริวาร 4 หมูบาน เกษตรกรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผามง 3 หมูบาน คือหมูบานหวยกวาง น้ําชุม บอแงก และ
ชาวพื้นเมือง 1 หมูบานคือหมูบานแมขนิน และมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อแกปญหาการขาดแคลนอาหารบริโภคในครัวเรือน โดยไดนําเอาเทคโนโลยีและแนวทางการผลิตตาม
หลักวิชาการแผนใหม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่
2. เพื่อสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดสูง และใหรูจักการทําการเกษตรแบบอนุรักษ
3. เพื่อใหเกษตรกรมีที่ทํากินอยางถาวร และยุติการทําไรเลื่อนลอย
4. เพื่อสงเสริมการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตแกเกษตรกรใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
1. สภาพโดยทั่วไป
1.1 ขนาดและที่ตั้ง
ตั้งอยูที่บานแมขนิลเหนือหมูที่ 6 ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พิ กัด E480298
N2077418 มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 650 เมตร พื้นที่รับผิดชอบ 38.26 ตารางกิโลเมตร (13.277 ไร)

1.2. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและที่ราบเชิงเขา มีลําหวยที่สําคัญ 2 สายคือ น้ําแมขนิลเหนือ และหวยทุง
เริง และเปนพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35%
1.3 ลักษณะดิน
ดินเปนดินเหนียว เกิดจาก lime stone เปนดินดาง (มี pH 7.0-7.2) มีความอุดมสมบูรณของดินสูง
เพราะมีธาตุอาหารตางๆ สูง ปจจุบันไดปรับปรุงใหมี micro organism ในดินสูงขึ้น ทําใหมี organic matter ในดิน
สูงขึ้นดวย
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
เปนพื้นที่ที่จัดอยูในเขตภูมิอากาศอบอุน และมีฝนปานกลาง โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส
และมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,455.5 มิลลิเมตรตอป
1.5 แหลงน้ําที่สําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง
1. แหลงน้ําธรรมชาติ หวยกวางและหวยทุงเริง
2. แหลงน้ําที่กอสราง ฝาย และถังน้ําประปาภูเขา
1.6 การคมนาคม
จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม-ฮอด มุงหนาอําเภอหางดง ถึง
แยกไปอําเภอสะเมิง กม.10 ใหเลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 1269 ผานกฤษดาดอยรีสอรท-บานกลางดอยรีสอรทบานแมฮะ-บานปางยาง ถึง กม. 15 ใชเลี้ยวซายเขาถนน คสส. ของกรมโยธาธิการ อีก 2 กิโลเมตร(จากแยกสะเมิงถึง
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริงระยะทาง 27 กิโลเมตร)
1.7 โครงสรางพื้นฐาน
มีไฟฟาใชทั้ง 2 หมูบาน มีโทรศัพทใช 1 หมูบาน มีประปาหมูบาน 3 แหง ใชใน 1 หมูบาน (แม ขนิล
เหนือ) และมีประปาภูเขา 3 แหงใชใน 3 กลุมบาน (น้ําซุม)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากร
ประชากรในพื้นที่มีจํานวน 716 ครัวเรือน 813 ครอบครัว เปนชาย 1,470 คน หญิง 1,423 คน รวม
ประชากรทั้งสิ้น จํานวน 2,893 คน
หมูบานที่รับผิดชอบ

ชื่อหมูบาน/
หยอมบาน
หวยผักไผ
น้ําซุม
หวยกวาง
หวยหมอง
แมขนิลเหนือ
รวม

หมูที่

เผา

5
8
8
8
6

คนเมือง
มง
มง
มง
คนเมือง

จํานวน
ครัวเรือน
38
65
45
10
68
171

จํานวน
ครอบครัว
38
67
68
7
74
249

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
39
41
80
180
150
330
185
143
336
20
23
38
127
118
245

แหลงขอมูล : ขอมูลประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (ป 2553)
กลุมงานติดตามประเมินผล สวนอํานวยการและวางแผน สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง
2.2 การศึกษา
ราษฎรสวนใหญคือรอยละ 89 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ที่เหลือจบระดับมัธยมศึกษารอยละ
10 และจบระดับอุดมศึกษา รอยละ 1 โดยมีโรงเรียนจํานวน 2 โรง
2.3 การสาธารณสุข
ราษฎรสวนใหญมีสุขภาพอนามัยดี โดยมีสถานีอนามัย จํานวน 1 แหง ยกเวนหมูบานในหมูที่ 8
(เผามงทั้ง 3 กลุมบาน) ยังมีสภาพความเปนอยูไมถูกสุขลักษณะ มีอัตราการเกิดสูง และมีการใชยาสมุนไพรใน
ทองถิ่นในการรักษาโรค
2.4 การประกอบอาชีพ
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก จํานวน 84 ครัวเรือน หรือรอยละ 46.9 รองลงมา
ไดแก รับจาง จํานวน 44 ครัวเรือน หรือรอยละ 24.3 และ
อาชีพผสม จํานวน 43 ครัวเรือนหรือรอยละ 23.6 อื่นๆ ไดแก
รับราชการ จํานวน 7 ครัวเรือน หรือรอยละ 3.9 และคาขาย
จํานวน 4 ครัวเรือน หรือรอยละ 2.2
2.5 รายได
เฉลี่ยปละ 20,500 บาทตอครัวเรือน จัด
อยูในระดับยากจน โดยจําแนกรายไดเฉลี่ยของแตละกลุม
คือ กลุมคาขาย มีรายไดเฉลี่ยสูงสุดคือ 72,000 บาท
รองลงมาคือกลุมทําการเกษตรเฉลี่ย 18,000 บาท และกลุมรับจางเฉลี่ย 13,600 บาท

2.6 การถือครองที่ดิน
ราษฎรหมูบานแมขนิลเหนือ หมูที่ 6 มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน ไดแก ใบเสียภาษาบํารุง
ทองที่ (ภบท. 5) นส.3ก และโฉนด สวนราษฎรหมูที่ 8 บานน้ําซุมซึ่งเปนชาวเขาเผามง ไมมีเอกสารสิทธิ์ใดๆ ยกเวน
บางบริเวณที่เปนของนายทุน หรือคนพื้นราบมีเอกสารสิทธิ์เปน นส.3ก และโฉนด
2.7 การใชประโยชนที่ดิน
จําแนกการใชประโยชนที่ดินไดดังนี้ คือ เปนที่อยูอาศัยและทําการเกษตร จํานวน 1,813 ไร หรือรอย
ละ 13.65 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนพื้นที่สาธารณะ จํานวน 24 ไร หรือรอยละ 0.18 และคงไวเปนพื้นที่ปาไมและภูเขา
จํานวน 9,523 ไรหรือรอยละ 71.72
2.8 แหลงเงินทุน รอยละ 55 กูมาจาก เอกชนหรือพอคา และรอยละ 45 เปนของตนเอง
2.9 การรวมกลุมของเกษตรกร
ราษฎรมีการรวมกลุมตางๆ ไดแก กลุมอนุรักษตนน้ํา มีสมาชิก 120 คน กลุมผูปลูกไมผล มีสมาชิก 176
คน กลุมผูปลูกผัก มีสมาชิก 115 คน กลุมแมบานเกษตรกร มีสมาชิก 75 คน และกลุมเยาวชน มีสมาชิก 30 คน กลุม
ผูทําแชมพูอะโวกาโด มีสมาชิก 38 คน และกลุมผูปลูกสมุนไพร มีสมาชิก 25 คน
2.10 ผลผลิตทางการเกษตร
1) พืชผัก ไดแก ผัดกาดขาวปลี กะหล่ําปลี ยอดซาโยเต
ลูกฟกแมว ถั่วแขก และฟกทองญี่ปุน
2) ไมผล ไดแก อะโวกาโด มะละกอ เสาวรสหวาน กลวย และ
ลิ้นจี่
3) พืชไร ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวไรและถั่วลิสง พื้นที่รวม
260 ไร
4) ไมดอก ไดแก กุหลาบดอกเล็ก
5) พืชสมุนไพร ไดแก อิตาเลี่ยนพาสเลย ออริกาโน ตังกุย เล
มอนทารม โรสแมรี่ มาจอแรมและเลมอนบาลม
แหลงขอมูล รายงานประจําป 2553 ฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
2.11 แหลงทองเที่ยว
- ชมแปลงอโวคาโด ณ แปลงสงเสริมศูนยทุงเริงเก็บเกี่ยวชวงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน
- ชมแปลงผักเมืองหนาว อาทิ ยอดชาโยเต กุยชายขาว กุยชายดอก มีผลผลิตตลอดป
- ชมแปลง สาธิตกุหลาบหนูในโรงเรือน กุหลาบขนาดกลาง กุหลาบขนาดเล็กออกดอกตลอดป ชม
แปลงทดสอบไมผลชนิดตางๆ อาทิ อะโวคาโด เสาวรสหวาน ชมงานไมกระถาง อาทิ กุหลาบหนู วาน
สี่ทิศ กุหลาบดอกใหญหลากสีสัน ณ ศูนยฯเรียนรูอะโวคาโดหวยผักไผบนพื้นที่ 27 ไร
- ชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผามงและการละเลนพื้นบาน อาทิ การเลนลูกขาง โยนลูกชวง การรําแคน

- ชมศิลปะการปกผาของหญิงมง การทําเครื่องเงิน การตีมีด
- ชมประเพณีปใหมมง จัดชวงเดือนมกราคม
- ชมประเพณีสูขวัญควาย หรือมัดมือควาย จัดชวงเดือนมิถุนายนของทุกป
เสนทางศึกษาธรรมชาติ
- ถ้ําตั๊กแตน ตั้งอยูบานน้ําซุม ระยะหางจากศูนยฯ ถึงจุดพัก
นักทองเที่ยว 3 กิโลเมตร ลงเดินเทาไปปากถ้ําอีก 300 เมตร
- น้ําตกแกวตาชาง ตั้งอยูบานปางยาง ระยะหางจากศูนยฯ 5
กิโลเมตร ถึงจุดจอดรถแลวเดินเทาเขาไปอีก 200 เมตร เปนน้ําตกที่คงความเปน
ธรรมชาติอยางยิ่ง
- จุดชมวิวเหนือถ้ําตั๊กแตน มองเห็นทิวทัศนที่สวยงามของปาเขา
ลําเนาไพร และทิวทัศนของอําเภอหางดงและสันปาตอง อยูหางจากศูนยฯ ประมาณ
3.5 กิโลเมตร
3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม
3.1 พื้นที่ทําการเกษตร
จําแนกไดดังนี้คือ เปนที่สวนสําหรับปลูกไมผลและพืชผัก จํานวน 1,060 ไร หรือรอยละ 58.2 เปนที่
ปลูกพืชไร จํานวน 693 ไรหรือรอยละ 38.2 และเปนที่นา จํานวน 60 ไรหรือรอยละ 3.3
พื้นที่ปลูกไมผลของราษฎรหมูที่ 8 (น้ําซุม) ไดแกลิ้นจี่และลําไย มีลักษณะปลูกตามเนินเขา พบวา
สวนใหญไมมีระบบอนุรักษดินและน้ําในแปลง
3.2 พื้นที่ปา
ที่ถูกบุกรุกเพื่อตัดไมและเพื่อทําการเกษตรมีประมาณ 200 ไร หรือรอยละ 1.5 ของพื้นที่ทั้งหมด
ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนยฯ
หัวหนาศูนยฯ
เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ

นายสืบศักดิ์ นวจินดา
นายสมคิด อุตรเคียนต
น.ส.ชลฑริกา พุทธิวงศ

สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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