
 

 

ประวัติควา
 พื้นท

เผากะเหร่ียง

และหาของป

หลังคามุงใบ

 ป 2

เลือกพื้นที่แ

ชาวไทยภูเข

พัฒนาโครง

มาซึ่งมีวัตถปุ

  

ปา และการ

  

การเกษตรแ

 การ

ไดรับความ

เกษตรกรรม

การเกษตร 

ดําเนินงานข

ชี้แจงใหเขา

แมสะปอก แ

สัตว  พรอม

ตลอดจนติด

ที่เปนพืชเดน

4 ประเภทคือ

 1. 

เห็ดหอม , ค

2. ไมดอก  

มอนสเตลลา

ามเปนมา 
ที่ซึ่งอยูในเขต

ง นั้นเปนพื้นที

ปาเพื่อยังชีพ 

บตอง 

2553 มูลนิธิโ

แหงนี้เพื่อดําเ

ขาดานการเกษ

การหลวงแม

ประสงคดังนี้ 

1. เพื่อแ

ทําไรเล่ือนลอ

2. 

แบบถาวร 

รพัฒนาพื้นที่

ชวยเหลือจา

ม  กรมชลปร

กรมประชาส

ของศูนยพัฒน

ใจถึงวัตถุปร

และจายเมล็ด

มใหคําแนะนํ

ดตอดานการต

นของศูนยพัฒ

อ 

พืชผัก  ไดแก

คะนาฮองกง ,

ไดแก    แ

า , เยอรบีรา 

ศูนยพัฒน

ตหมูบานแมส

ที่ที่ถูกบุกรุก แ

 ฐานะความเ

ครงการหลวง

เนินงานสงเส

ษตรโดยจัดต้ั

มสะปอก” จา

 

แกปญหาการ

อย 

เพื่อพัฒน

ที่ของมูลนิธิโค

ากหนวยงาน

ระทานจัดทํา

สงเคราะห  สํ

นาโครงการห

ระสงคของศูน

ดพืชผัก ไมผ

าในการเพา

ตลาดใหแกเก

ฒนาโครงการ

ก  มะระขาว 

 ซูกินี่,  ถั่วแข

แกลดิโอลัส 

และเปลวเทีย

ข
นาโครงการ

สะปอก กิ่งอํา

แผวถางและเ

เปนอยูยากจ

ง จึงไดเขาไป

สริมเศรษฐกิจ

ต้ังเปน “ศูนย

ากนั้นเปนตน

รตัดไมทําลาย

นาดานอาชีพ

ครงการหลวง

นตางๆ ในแต

ระบบน้ําดวย

สํานักงานเรง

ลวงแมสะปอ

นยพัฒนาโคร

ล ไมดอก  พื

ะปลุกพืชใหก

กษตรกร พืชเ

รหลวงแมสะป

 ,  ผักกาดฮอ

ขก  และ     ส

, ฟโลชนนาดู

ยนชบาเขียว 

84 

ขอมูลพื้นฐ
รหลวงแมส

าเภอแมวาง จั

เผาทําลายทุก

นมาก มีรายไ

ป

จ

ย

น

ย

พ

ง

ตละดาน ศูนย

ยการสรางเหมื

งรัดพัฒนาชน

อก เร่ิมตนข้ึนโ

รงการหลวง

ชไร และปศุ

การสงเสริม

เกษตรกรรม

ปอกแบงเปน 

องเต , คะนา

ลัดรวม 

ดู , โกลดิอ้ี , 

ฐาน 
สะปอก จังห

จงัหวัดเชียงให

กๆ ป เพื่อใชเ

ไดไมแนนอน

ยปฏิบัติการโ

มืองฝายคอน

นบท และสํา

โดยการประชุ

หวัดเชียงให

หม แหงนี้อันเ

ปนพื้นที่ทําไร

นสภาพบานเรื

โครงการหล

นกรีต การไฟฟ

นักงานสาธา

ชมุนัดหมายผู

หม 

เปนถิ่นที่อยูข

รเล่ือนลอย นํ

รือนที่อาศัยป

วง เขต 6 ปรั

ฟาสวนภูมิภา

ารณสุขจังหวั

ผูใหญบานแล

ของชาวไทยภู

นําฟนมาเผาถ

ลูกเปนกระต

รับพื้นที่เพื่อก

าค  กรมสงเส

วัดเชียงใหมก

ละเกษตรกรพื้

เขา

ถาน

ตอบ

การ

สริม

การ

พื้นที่



 
3. ไมผล   ได

มะมวงพันธุน

4. ส

 
1. สภาพโด
 1.1 
  

จังหวัดเชียง

3 3 . 2 6  ตา

20,789.31

ไดแก บานแ

ใต , บานหว

หวยหยวก 

หมูบาน ไดแ

ประตูเมือง ,
 1.2 
  

ลอนชัน มีพื้น

จากระดับน้ํา
 1.3 
  

ดินปนหิน 18
1.4 

ดแก  พลับ, ม

นวลคํา , แคป

สมุนไพร  ไดแ

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ศูนยพัฒ

งใหม   พิกัด E

ารางกิ โ ล เม

 ไร มีหมูบา

แมสะปอกเห

วยจักไคร , บ

ขณะนี้มีหมู

แก  บานหวย

,บานขุนปวยบ
 สภาพภูมิป

สวนให

นที่นาบริเวณ

าทะเลปานกล
 ลักษณะดิน

ดินมีคว

8,518 ไร  (S
 ลักษณะภูมิ

- อุณหภู

- อุณหภู

- อุณหภู

- ปริมาร

 

 

 

 

 

มะละกอพันธุ

ปกูสเบอร่ี , เส

แก  สวิทเบซิล

ที่ต้ัง 
ฒนาโครงการ

E 460328 N

มตร   ห รือป

นสงเสริม 5 

หนือ , บานแม

บานแมมูค,  

บานขยายเพ

ยหอย , หวย

บน และลาง 
ประเทศ 
ญเปนที่ดอน

ณที่ราบริมเขา 

ลาง 1,200 เม
น 
ามอุดมสมบู

lope Compl
มอิากาศ 
ภูมิสูงสุด 27อ

ภูมิสูงตํ่าสุด 1

ภูมิเฉล่ีย 21 อ

รน้ําฝนเฉลี่ย 

ปากชอง   ,  

สาวรสหวาน 

ล 

รหลวงแมสะ

 2063495 

ประมาร 

 หมูบาน 

มสะปอก

และบาน

พิ่มอีก 5 

ขาวลีบ , 

 

นลาดชัน 

 ความสูง

มตร 

รณปานกลาง

ex) 

อ งศาเซลเซีย

11 องศาเซลเ

องศาเซลเซียส

 1,500 มม./ป
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  อะโวกาโดพ

 , มัลเบอร่ีเชีย

ะปอก  ต้ังอยู

 ระวาง 474

ง เนื้อดินเปน

ส 

เซียส 

ส 

ป 

พันธุแฮสส แล

ยงใหม60 แล

ที่บานแมสะป

46 สูงจากระ

นดินเหนียว (ที

ละพันธุปเตอร

ะ   สตรอเบอ

ปอก หมูที่ 5

ะดับน้ําทะเล 

ที่ดอน)  1,27

รสัน    ,      ส

อร่ีดอย 

  ตําบลแมวิน

500 เมตร  มี

70 ไร ดินลาด

สมพันธุคัมคอ

น อําเภอแมว

มีพื้นที่รับผิดช

ด (ที่ราบ) 350

อส , 

วาง

ชอบ 

0 ไร 



 
 1.5 
  

  

และอางเก็บ

 
 1.
  

60 กิโลเมตร

สําหรับถนน
 
 1.7 
  

ทั้ง 5 (หมูบา

 
2. สภาพทา
 2.1 
  

 
 2.2 
  

หลานเรียนห

ทั้ง 2 ปจจัยนี
 2.3 
  

สาธารณสุขใ

 แหลงน้ําที่ส
- แหลงน

- แหลง

บน้ําขนาด 5,0

6 การคมนา
ระยะทา

ร ใชเวลาประม

นระหวางหมูบ

 โครงสรางพื
มีไฟฟา

านขยายอีก 5

างเศรษฐกิจ
 ประชากร 

มีประชา

ชื่อห

หยอ

แมสะป

หวยขาว

ขุนปวย 

แมมูด 

 การศึกษา 
ประชาก

หนังสือ สวนใ

นี้มีความสําคั
 การสาธารณ

สวนใหญ

ในพื้นที่ 1 สถ

สําคัญของศู
น้ําธรรมชาติ 

งน้ําที่กรมชลป

000 ลูกบาศก

าคม 
างจากตัวเมือง

มาณ 1.30 ชั่

บานเปนถนนดิ

พื้นฐาน 
และน้ําประป

5 หมูบาน ยังไ

และสังคม 

ากรรวมจํานว

มูบาน/ 

อมบาน 

อก 

วลิบ 

 

รว

กรอายุ 14-50

ใหญจะใชแรง

คัญมาก ถาคร
ณสุข 
ญสุขภาพอน

ถานี 

ศูนยพัฒนาโค
ไดแก ลําน้ําแ

ประทาน/ราษ

กเมตร 1 อางใ

งเชียงใหมถึง

ัวโมง เปนถน

ดิน บางสวนเ

ปาหมูบานใช

ไมมีไฟฟาใช)

วน 1,265 คน

หมูที ่

5 กะ

19 กะ

3 กะ

6 คน

วม 

0 ป อานออ

งงานเพื่อหา

รอบครัวไหนมี

นามัยดี ค
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ครงการหลว
แมวาง แมเตีย

ษฎรรวมกันสร

ในบริเวณศูน

งศูนยฯ ประม

นนลาดยางตล

เปนถนน คสม

ชในหมูบานห

) 

น 328 ครัวเรือ

เผา 
จํ

ครั

ะเหร่ียง 

ะเหร่ียง 

ะเหร่ียง 

นเมือง 

กเขียนไดรอย

เงินชวยครอบ

มีขาวพอกินต

คนเมืองมีการ

วงแมสะปอก
ยน และแมสะ

ราง ไดแก ฝ

ย 

มาณ 

ลอด 

ม. 

หลัก

อน แยกเปนช

จาํนวน 

รัวเรือน 

จํ

คร

199 

135 

129 

186 

649 

ยละ 14 ทั้งนี

บครัวเช่ือวามี

ตลอดปถือวามี

รสาธารณสุข

ก 
ะปอก 

ฝายแมสะปอ

ชาย  621 คน 

านวน 

รอบครัว ชา

68 34

40 29

38 23

50 28

196 2,1

นี้เนื่องมาจาก

มีแรงงานยอม

มีฐานะดีแลว

ขที่ดีกวากะเห

ก ฝายแมเตี

 หญิง 644 ค

จํานวนประ

าย หญิง

43 325 

98 288 

32 244 

82 301 

155 1,158

กชาวกะเหร่ีย

มมีโอกาสหาเ

ว 

หร่ียง และ

ตียน ฝายแมว

น  

ะชากร 

ง รวม 

 668 

 586 

 476 

 592 

8 2,322 

ยงไมนิยมสงบ

เงิน ปลูกขาว

ะมีสถานบริก

วาง 

บุตร

 ซึ่ง

การ



 
 2.4 

ของ
 2.5 
  

  

  

ทั่วไป และเก็
 2.6 
  

  

  
 2.7 
  

  

  

  
 2.8 
  

การเกษตรสั
 2.9 
  

 การประกอ
- ราษฎ

งปา รอยละ 2
 รายได 

- รายได

- รายได

- รายไ

ก็บของปา) 
 การถือครอ

- มีที่ดิน

- มีที่ดิน

- ไมมีทีดิ่
 การใชประโ

- พื้นทีอ่

- พื้นทีส่

- พื้นทีป่

- พื้นทีน่
 แหลงเงินทุ

จากกอง

สันปาตอง กอ
 การรวมกลุ

- กลุมเย

- กลุมเต

- กลุมท

- กลุมเก

- กลุมก

 

 

 

 

 

 

อบอาชีพ 
รประกอบอา

28 คาขาย รอ

ดเฉล่ียปละ 36

ดจากภาคเกษ

ดนอกภาคเก

องที่ดิน 
นของตนเองรอ

นของตนเองบ

ดินของตนเอง
โยชนที่ดิน 
อยูอาศัย รอย

สาธารณประโ

ปา รอยละ 71

นา รอยละ 23
ทุน 
งทุนหมุนเวียน

งทุนจากภาค
ลุมของเกษต
ยาวชนทํากิจก

ตรียมสหกรณ

อผาบานแมม

กษตรกรโครง

องทุนปุยแมบ

าชีพการเกษต

อยละ 1.38  

6,000 บาท/ค

ษตร 20,000 บ

กษตร 16,00

อยละ 63.7 

างสวนและเช

งรอยละ 25.1

ละ 5.43 

โยชน รอยละ 

.19 

3.35 

นของมูลนิธิโ

ครัฐ เจาของที
ตรกร 
กรรมดานการ

ณ มีสมาชิก 12

มูด สมาชิก 2

การหลวงแม

บาน บานแม

87 

ตรรอยละ 87

ครัวเรือน แยก

บาท/ครัวเรือน

00 บาท/ครัว

ชาบางสวนรอ

15 

 0.78 

โครงการหลวง

ที่ดินที่เกษตรก

รปลูกพืชและ

25 ราย 

24 ราย 

สะปอก บาน

สะปอก สมาชิ

.8 รับจางเก็

กเปน 

น 

วเรือน (รับจา

อยละ 11.15 

ง ธกส. สหกร

กรเชาทํากิน 

ะการทําปุยหม

นหวยขาวลีบ 

ชกิ 27 ราย 

ก็บ

าง

รณ

ผูมีฐานะดี แล

มัก มีสมาชิก 

สมาชิก 125 

ละญาติพี่นอง

 50 ราย 

 ราย 

ง 



 
 2.1
 

ผักกาดหาง

ใหญ คะนาฮ

 2.1
  
  

พื้นที่ศูนยฯ 

กวาง เหมาะ

  

  

ธรรมชาติสอ

  

พื้นที่ปา  

  

  

แปลงไมประ

  

ฮองเต ผักคะ

  

  

มีการละเลน

  

ตน 

 

 

0 ผลผลิตทา
 

หงษ ผักกาด

ฮองกง คะนา

มะมวง

มัลเบอร

1 แหลงทอง
แหลงท
 

เปนน้ําตกสูง

ะสําหรับการพ

 

 

องฝงเสนทางไ

 

แหลงท

 

ะดับซันนาดู เ

 

ะนา และมะร

การทอ

 

นและเล้ียงฉล

 

างการเกษตร
1) พืชผัก ได

ดขาวปลี ผักก

ายอดดอยคํา 

2). ไมผล ไ

ง, สตรอเบอ

รร่ี, สม 

3). ไมดอก ไ

4). พืชไร ได

5). สงเสริมง
งเที่ยว 
ทองเที่ยวทาง

1. น้ําตกแ

ง 20 เมตร แ

พักผอน 

2. น้ําตกแม

3. กิจ

ไหลของน้ํา 

4. เสนทา

ทองเที่ยวทาง

1. ชมกิจ

เฟรน แปลงส

2. แปลง

ระขาว 

องเที่ยวเชิงวั

1. ประเพณี

องตามบาน 

2. การทอผ

ร 
ดแก มะระขา

กาดหอมใบแ

 คะนาเห็ดหอ

ดแก เสาวรส

อรร่ี, พลับ, ม

ไดแก หนาววั

ดแก  ถั่วเหลือ

งานปศุสัตว ไ

งธรรมชาติ 
แมสะปอก เป

และเปนธารน้

วาง น้ําตกผา

กรรมลองแพ

างเดินชมธรร

งการเกษตร

จกรรมการดํา

ลัดรวม 

งผักของเกษต

ัฒนธรรม  

ณีปใหมของชา

แตละหลังชา

ผาของกะเหร่ีย

88 

าว มะเขือมวง

แดง กะหลํ่าป

อมและสลัดรว

ส, แคปกูสเบ

มะละกอ, เส

ว, ใบพิโล, เยอ

ง ขาวไร ขาว

ไดแก ไก วัว 

ปนน้ําตกที่อยู

น้ําไหลมีลานห

าหมน 

พแมน้ําวาง ช

รมชาติปาชาง

ร  

าเนินงานของ

ตรกร เชน ผัก

าวเขาเผากะเ

าวเขาจะแตงก

ยง เปนลวดล

งกานดํา ผักก

ปลีรูปหัวใจ ข

วม 

อร่ี, อโวกาโ

สาวรสหวาน

อบิรา, โกถิอ้ี 

วเหนียว 

ยูใน

หิน

ชม

ง เปน

งศูนย 

กกาด

เหร่ียง 

กายดวยชุดป

ลายสวยงามง

กาดหอมหอ 

ขาวโพดหวาน

ด, 

น, 

ระจําเผามาร

งานหัตถกรรม

 ผักกาดหวาน

นสองสี ถั่วแข

รวมงานกันทุก

มชาวเขา ถุงย

น ผักกาดฮอง

ขก ถั่วลันเตา

กคน 

ยาม ผาถุง เ

งเต 

าฝก

เปน
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3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม 
 มีการจําแนกประเภทลุมน้ําในพื้นที่ดังนี้ 

  1. ลุมน้ําประเภท 1  :  ประกอบดวย ประเภท 1A จํานวน 16.74 ตร.กม. (รอยละ  50.32) ประเภท 

1B จํานวน 3.29 ตร.กม. (รอยละ 9.9) 

  2. ลุมน้ําประเภท 2  จํานวน 10.28 ตร.กม. (รอยละ 30.92)  

  3. ลุมน้ําประเภท 3  จํานวน 2.09 ตร.กม.  (รอยละ 8.8) เชน 

   - สภาพปาในพื้นที่ยังเปนปาที่อุดมสมบูรณ มีการต้ังหมูบานอยูในเขตลุมน้ําช้ัน 2 และช้ัน 3 

   - ยังไมมีการแปลภาพถายทางอากาศและสํารวจขอมูลในพื้นที่เพื่อคํานวณพื้นที่ปาคงเหลือ

      ปจจุบัน 

 
ผูปฏิบัติงาน 

 ผูอํานวยการศูนยฯ  รศ.ดร.สมบัติ  ศรีชูวงศ  สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 หัวหนาศูนยฯ   นายจรัญ  วงศนันตา  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ น.ส.ธีราพร  ใจตูม  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

 

 สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก บานแมสะปอกใต หมูที่ 5 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม 50360 โทร. 053-318322 
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