
 

 

ประวัติควา
 หมูบ

กะเหร่ียงซ่ึง

หวยตม อพย

 พ.ศ

เห็นสภาพพื้

ที่ทํากิน มีข

อยูรวมกันเช

ทําลายปา 

รับจางปลูก 

มหากรุณาธิ

บาทหวยตม

บริวารอยูภา

เปนตนมา 

 
1. สภาพโด
 1.1 
  

ตําบลนาทร

ระวาง 4744

พระบาทหว

ยางมูล หมูที

หมูที่ 17 บา

22 และบาน
 1.2 
  

จํานวน 19.5

เปนดางนอย

 

 

ศู

ามเปนมา 
บานพระบาท

เครงครัดในก

ยพมาจากพม

ศ. 2521 พระบ

้นที่และชีวิตค

าวไมพอบริโภ

ชนนี้ เปนผ

ลดพื้นที่ปลูก

ฝนใหชาวเขา

ธิคุณโปรดเกล

ม และหมูบ

ายใตมูลนิธิโค

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ต้ังอยูที่

าย อําเภอล้ี 

4 II มีพื้นที่รับ

ยตม หมูที่ 8

ที่ 12 บานหน

นหนองเกี๋ยง 

นพระบาทพัฒ
 ลักษณะภูมิ

สภาพป

5% ของพื้นที

ย pH 5.5-6.0

ศูนยพัฒนา

ทหวยตม จัด

การถือปฏิบัติ

มา จังหวัดตา

บาทสมเด็จพ

ความเปนอยูข

ภคทุกปชาวบ

ผลดีในการล

กฝนทางออม

าอ่ืนอีกดวย”

ลาฯ ใหรับ

านผาลาดให

ครงการหลวง 

ที่ต้ัง 
บานหนองปู 

จังหวัดลําพูน

บผิดชอบ 24,6

8 บานหนองปู

นองนา หมูที่ 

 หมูที่ 18 และ

ฒนา หมูที่ 23 
มปิระเทศ 
ปาเปนปาแดง

ที่ทั้งหมด ชุด

0 จํานวน 10.

ข
าโครงการห

ดวาเปนหมูบ

มังสะวิรัต แล

ก จังหวัดเชยี

พระเจาอยูหัว 

ของราษฎรชา

บานเปนโรคข

ดการหักลาง

 จะไดไมไป

 ทรงมีพระ

บหมูบานพระ

หเปนหมูบาน

 ต้ังแตบัดนั้น

 หมูที่ 9

น พิกัด E 49

631 ไร ครอบ

ปู หมูที่ 9 บา

13 บานเดนท

ะบานศรีเวียง

 

งและปาเบญจ

ดินโพนพิสัย 

88% ของพืน้
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ขอมูลพื้นฐ
หลวงพระบ

บานชาวเขาขน

ละเคารพสักก

ยงใหม และจัง

 เสด็จเยี่ยมเยื

าวเขาทรงมีพ

ขาดอาหารโด

ง

ป

ะ

ะ

น

น

9 

94230 เมตร 

บคลุมพื้นที่ 1

านหนองบอน

ทรายมูล หมู

งชัย หมูที่ 21 

จพรรณ สภา

 pH 5.5-6.0

นที่ทั้งหมด 

ฐาน 
บาทหวยตม

นาดใหญ มี

การะครูบาไช

ังหวัดแมฮอง

ยือนราษฎรหม

พระราชดําริวา

ยเฉพาะเด็กเ

 N 1959916

1 หมูบาน คือ

น หมูที่ 11 บา

ที่ 14  บานแ

 บานชัยวงษา

าพดินพื้นที่สว

 จํานวน 21.

ม จงัหวัดลํา

มีชาวพื้นเมือง

ชยวงคษา ซึ่งไ

สอน มาอยู ณ

มูบานพระบา

า “หมูบานแห

เล็ก และชาว

6 เมตร 

อ บาน

านเดน

แมหละ 

า หมูที่ 

วนใหญที่พบ

.64% ของพื้น

าพูน 

งอาศัยอยูบาง

ไดมาจําพรรษ

ณ หมูบานแห

าทหวยตม ทร

หงนี้ประสบป

วเขาเผากะเก ี

บ คือ ชุดดินลี

นที่ทั้งหมด แ

 

ง มีชาวเขา

ษาที่วัดพระบ

หงนี้ 

รงทอดพระเน

ปญหาขาดแค

กร่ียงไดอพยพ

ล้ี มี pH 5-

และชุดวังสะพ

 

เผา

บาท

นตร

คลน

พมา

-5.5 

พุงที่
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1.3 ลักษณะดิน 
  ลักษณะดินในบริเวณพื้นที่โครงการ เปนดินรวนและดินเหนียว มีการระบายน้ําดี มีปริมาณอลูมินัม 

หรือเหล็กออกไซดสูง มีปริมาณของธาตุที่มีคุณสมบัติเปนดางตํ่า มีความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง ดินเปนดิน 

Reddish - Brown Lateustic เกิดจากการสลายตัวอยูกับที่ของหินพวก Intermediate และ Basic rook 
 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศในบริเวณพื้นที่โดยทั่วไปจะเปนแบบรอนชื้นสลับแลง 

   ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตลอดป 781.5 มิลลิเมตร  อุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งป 36.9 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 41.58 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดในเดือนกุมภาพันธ 8.84 องศาเซลเซียส 

ความช้ืนสัมพันธเฉล่ียรวมทั้งป 98.3 % การระเหยและการคายน้ําทั้งปเทากับ 1,438 มิลลิเมตร 
 1.5 แหลงน้ําที่สําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 
  แหลงน้ําที่สําคัญในพ้ืนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 

  1) แหลงน้ําธรรมชาติ 

   - หวยแมลองไหลผานทางดานใตของพ้ืนที่ 

   - หวยแมปูไหลผานทางตอนเหนือของพื้นที่ 

   - หวยแมหละไหลผานทางตะวันออกของพ้ืนที่ 

   - หวยตมไหนผานทางตอนกลางของพ้ืนที่ 

  2) แหลงน้ําที่กอสรางในพื้นที่ 

   - อางเก็บน้ําแมลอง มีปริมาณความจุ 1.1 ลาน ลบ.ม. 

   - อางเก็บน้ําแมปู มีปริมาณความจุ 0.48 ลาน ลบ.ม. 

   - ฝายทดน้ําหวยตม 

   - สระเก็บน้ําจํานวน 3 สระ ขนาดความจุสระละ 40,000 ลบ.ม. 

- อางเก็บน้ําแมปูหลวง 230,000 ลบ.ม. 

   - ฝายปาขุย 
 1.6 การคมนาคม 
  ศูนยฯ พระบาทหวยตมอยูหางจากจังหวัดเชียงใหม ประมาณ 173 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางโดย

รถยนตประมาณ 3 ชั่วโมง เสนทางจากจังหวัดเชียงใหม-ลําพูน-อําเภอปาซาง-อําเภอล้ี-ศูนยฯ พระบาทหวยตม 

การเดินทางใชเสนเชียงใหม-ลําพูน ทางหลวงหมายเลข 106 ถึงอําเภอล้ี เล้ียวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 1087 
จนกระทั่งถึง กม.ที่ 7 แลวเล้ียวซายเขาสูศูนยฯ 

 

 

 

 



 
 1.7 
  

  

  

 
2. สภาพทา
 2.1 
  

หมูบาน จําน

ชือ่

หย

พระบาท

หนองปู 

หนองบอ

เดนยางม

หนองนา

เดนทราย

แมหละ 

หนองเกี๋

ศรีเวียงชั

บานชยัว

บานพระ

 แห
 
 2.2 
  

ถึง ม.6 และ

ถึงระดับ ม.

จํานวน 1,81

19.26 ของจํ

 โครงสรางพื
- มีไฟฟ

- มีน้ําป

- มีวัด 1

- มีสถาน

างเศรษฐกิจ
 ประชากร 

ประชาก

นวน 10,747 

อหมูบาน/ 

ยอมบาน 

ทหวยตม 

อน 

มูล 

า 

ยมูล 

ยง 

ชยั 

วงษา 

ะบาทพัฒนา 

รวม 

หลงขอมูล : ส

 การศึกษา 
ในพื้นที่

ะมีนักเรียนบา

6 มีจํานวน 

16 คน คิดเป

จาํนวนประชา

พื้นฐาน 
าใชทั้ง 11 หม

ระปาใชทั้ง 1

 วัด ไดแก วดั

นีอนามัย 1 แ

 

กรในศูนยพัฒ

 คน 

หมูที ่

8 

9 

11 

12 

13 

14 

17 

18 

21 

22 

 23 

 

สํานักงานบริก

ศูนยฯ พระบ

างสวนออกมา

1,885 คน 

ปนรอยละ 28

ากรภายในศูน

มูบาน 

1 หมูบาน 

ดพระพุทธบา

แหง โรงพยาบ

ฒนาโครงการ

เผา 

กะเหร่ีย

กะเหร่ีย

กะเหร่ีย

กะเหร่ีย

กะเหร่ีย

กะเหร่ีย

คนเมืองกะเ

กะเหร่ีย

กะเหร่ีย

กะเหร่ีย

กะเหร่ีย

 

การทะเบียน 

บาทหวยตม มี

าเรียนถึงชั้น ม

คิดเปนรอยล

.05 ของจําน

นยฯ 
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าทหวยตม 

บาลสงเสริมสุ

หลวงพระบา

จํานว

ครัวเรื

ง 270

ง 247

ง 190

ง 172

ง 167

ง 245

เหร่ียง 77

ง 120

ง 363

ง 272

ง 134

2,25

กรมการปกค

มีโรงเรียนเด็ก

ม.6 อําเภอล้ี 

ะ 29.12 ขอ

นวนประชากร

สุขภาพตําบลห

าทหวยตม สว

วน 

รือน 

จํานว

ครอบค

0  

7  

0  

2  

7  

5  

7  

0  

3  

2  

4  

57  

ครอง อําเภอล้ี

กเล็ก 4 แหง โ

 ประชากรขอ

องจํานวนประ

ร และมีผูไมรูห

หวยตม 

วนใหญเปนช

น 

ครัว ชาย

646

594

437

380

425

608

132

294

990

744

342

5,592

ล้ี จังหวัดลําพู

โรงเรียนมัธยม

องศูนยฯ เขารั

ะชากร มีคนเ

หนังสือ จํานว

ชาวเขาเผากะ

จํานวนประ

 หญิง 

 583 

 558 

 450 

 416 

 368 

 574 

 122 

 291 

 850 

 630 

 313 

2 5,155

พูน (กันยายน 

มศึกษา 1 แห

รับการศึกษาต

เรียนจบการศึ

วน 1,247 คน

 

ะเหร่ียง รวม 

ะชากร 

 รวม 

1,229 

1,152 

887 

796 

793 

1,182 

254 

585 

1,840 

1,374 

655 

5 10,747 

  2553) 

หง สอนช้ันสูง

ต้ังแตชั้นอนุบ

ศึกษาภาคบัง

น คิดเปนรอย

 

 11 

 

งสุด

บาล

งคับ 

ยละ 



 
 2.3 
  

มูล และมีอา

 
 2.4 
  

ถั่วเขียว อา

ที่สุด รอง

ไดแก การทาํ

และจักสาน 
 2.5 
  

หวยตม ประ
 
 2.6 
  

เนื้อที่ประมา
 2.7 
  

ดังนี้ 

  

  

  
 2.8 
  

การเกษตรห

 2.9 

การรวมกลุม

  

  

  

  

  

 การสาธารณ
ศูนยฯ พ

าสาสมัครสาธ

 การประกอ
การประ

ชีพนอกการเ

ลงมาคือการ

าเคร่ืองเงิน  ก

 
 รายได 

รายไดเฉ

ะมาณ 10,000

 การถือครอ
มีพื้นที่ทํ

าณ 7,579 ไร 
 การใชประโ

จากการ

1) พื้นที่

2) พื้นที่

3) พื้นที่
 แหลงเงินทุ

เกษตรก

หวยตมนําเจริ

 การรวมกลุ

ม ดังนี้ 

1) กลุมจ

2) กลุมท

3) กลุม

4) กลุมป

5) กลุม

ณสุข 
พระบาทหวย

ธารณสุขปฏิบ

อบอาชีพ 
ะกอบอาชีพท

เกษตร เกษต

รทําอุตสาหก

การทอผา ขุด

ฉล่ียของเกษต

0-15,000 บาท

องที่ดิน 
ทํากินจํานวน 

 เฉล่ียครอบค
โยชนที่ดิน 
รปรับปรุงแผน

ทีป่าอนุรักษ (C

ทีป่าสาธารณะ

ทีป่าเส่ือมโทรม
ทุน 
กรในพื้นที่ใชแ

ญ จํากัด รอย

ลุมของเกษต

จักสาน 1 กลุ

ทอผา 1 กลุม

ตีเหล็ก 1 กลุ

ปศุสัตว (หมู,

เคร่ืองเงิน 1 ก

ยตม มีโรงพย

บัติงานอยูในพื

ทางการเกษตร

ตรมีอาชีพรับจ

รรมภายในค

ดศิลาแลง กา

ตรกรศูนยฯ พ

ท/ป/ครัวเรือน

 1,373 แปล

ครัวละ 6.9 ไร

นการใชที่ดินร

CF) เนื้อที่ 2,6

ะ (PE) เนื้อที่ 

ม เนื้อที่ 13,2

แหลงเงินทุนจ

ยละ 2.6 และ

ตรกรในพื้นที

ลุม มีสมาชิก 

ม มีสมาชิก 75

ม มีสมาชิก 1

,ไก) 1 กลุม มี

กลุม มีสมาชิ
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ยาบาลสงเสริ

พื้นที่ทุกหมูบ

ร มีการปลูกพ

จางมาก

ครัวเรือน 

รตีเหล็ก

พระบาท

น 

ลง รวม

ร 

รวมกับชุมชน

606.98 ไร มี

 2,458.91 ไร

202.21 ไร เปน

จากธนาคาร

ะเงินกองทุนส

ที่ศูนยฯ พระบ

15 ราย 

5 ราย 

10 ราย 

มีสมาชิก 10 ร

ก 70 ราย 

ริมสุขภาพ ตํา

าน 

พืชอาหารแล

นและไดกําหน

เกษตรกรเขา

ร พื้นที่สวนหนึ

นพื้นที่ที่ราษฎ

เพื่อการเกษต

นับสนุนจากท

บาทหวยตม ใ

ราย 

าบลหวยตม ต

ละพืชไร ไดแก

นดการใชพื้นที

ทํากิน 6 ราย

นึ่งมีราษฎรเข

ฎรใชทําการเก

ตรและสหกรณ

ทางราชการ 

ใหมี

ต้ังอยูหมูที่ 14

ก ขาวนาดํา 

ที่ของศูนยฯ พ

ย 11 แปลง 

ขาไปทํากิน จาํ

กษตร และทีอ่

ณ รอยละ 4.4

กองทุนหมูบา

 

4 บานเดนทร

ขาวไร ขาวโ

พระบาทหวย

านวน 74แปล

อยูอาศัย 

4 จาก สหก

าน  

 

ราย

โพด 

ยตม  

ลง 

รณ



 
  

  

  

  

  
 2.1
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
  

  

  

พระบาทกบ

  

แกะสลักหนิ

 แห
 

3. สภาพพืน้
 3.1 
  

 

 

6) กลุมพ

7) กลุม

8) กลุมป

9) สหก

10) กลุม
0 ผลผลิตทา

1) พืชผัก

     พริก

2) ไมผล

3) ไมดอ

4) สมุนไ

1 แหลงทอง
1) แหลง

2) แหลง

3) แหล

, มณฑปพระ

4) ภูมิป

น และสรอยกะ

ลงขอมูล  น

นที่และทรพั
 พื้นที่ทํากา

มีพื้นทีท่ํ

พัฒนาอาชีพ

ผูใชน้ํา 2 กลุ

ปุยหมัก 3 กล

รณหวยตมนํ

มทําน้ํายาลา
างการเกษตร
ัก  ไดแก คะน

เม็กซิกันเผ็ด 

ล  ไดัแก มะมว

อก ไดแก หงอ

ไพร ไดแก ตะ

งเที่ยว 
งทองเที่ยวทา

งทองเที่ยวทา

งทองเที่ยวศึ

ะเจาเกาต้ือ แ

ปญญาทองถิ่น

ะลามะพราว 

นางธีรนาถ  น

พยากรปาไม 
รเกษตร 
ทาํกินจํานวน 

พเครือขายเยา

ม มีสมาชิก 3

ลุม มีสมาชิก 

าเจริญ 1 กลุ

งจาน 1 กลุม
ร 
นายอดดอยคํา

 

วง มะเฟองไต

อนไก สรอยไก

ะไครหอม การ

างการเกษตร

างธรรมชาติ ไ

ศึกษาวัฒนธร

และพระธาตุเจ

น ไดแก การ

 บุคคลที่ทราบ

อยแสง 

 

 1,373 แปลง
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าวชน 2 กลุม 

30 ราย 

 20 ราย 

ม มีสมาชิก 2

ม มีสมาชิก 20

า พริกซูปเปอ

ตหวัน เคพกูส

ก 

รบูร 

 ไดแก แปลง

ไดแก อุทยาน

รรม วัดพระพ

จดียศรีเวียงชั

ตีเหล็ก  การ

บเร่ืองเกี่ยวกั

ง พื้นที่ 7,579

 มีสมาชิก 40

277 ราย 

0 ราย 

รฮอต  

เบอร่ี 

สาธิตมะมวง

นแหงชาติแมป

พุทธบาทหวย

ชยั   

ทําเคร่ืองเงิน

ับสมุนไพรรัก

9 ไร เฉล่ียครอ

 ราย 

งพันธุตางประ

ปง , น้ําตกกอ

ยตม รอยพร

น การทอผา  

กษาโรคตางๆ 

อบครัวละ 6.9

ะเทศ 

อ 

ะพุทธบาท, 

และการขุดศิ

 ชื่อลุงเชบอ 

9 ไร 

 

บอน้ําทิพ

ศิลาแลง จักส

 

พย, 

สาน 
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 3.2 พื้นที่ปาไม 
  พื้นที่ปาไมในเขตศูนยฯ พระบาทหวยตม เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมล้ี พื้นที่ 18,296.98 ไร ซึ่งมี

การจําแนกการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินและปาไม โดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จําแนกเปน 

  1) พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) เนื้อที่ 2,606.98 ไร พื้นที่อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 1A พื้นที่ 

670 ไร  ชั้นคุณภาพลุมน้ําช้ัน 2 พื้นที่ 1,311 ไร ชั้นคุณภาพลุมน้ําช้ัน 3 และ 4 พื้นที่ 626 ไร 

  2) พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) พื้นที่ 15,689.91 ไร 

  จากการแปลภาพถายทางอากาศ และการสํารวจขอมลูในพืน้ทีพ่บวา พื้นที่ปาแมล้ีที่อยูในเขตของ

ศูนยฯ มีพื้นทีป่าเหลืออยู 5,094.59 ไร คิดเปนรอยละ 28 และเปนพื้นที่ปาเส่ือมโทรม 13,202.21 ไร คิดเปนรอยละ 72 

รวมพืน้ที่ปาทัง้หมด 18,296.8 ไร 
 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนย  นายธีระ  จารุจินดา  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 หัวหนาศูนย   นายพนูพล  เล็กไมนอย  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขา/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ  นางธีรนาถ  นอยแสง  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

 

สถานที่ติดตอ  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม บานผาลาด ต.นาทราย อ.ล้ี จ.ลําพนู 51110 

โทร. 035-518059 
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