
 

 
ประวัติควา
 แมห

นี้เดิมเปนแห

สวนเมี่ยง ป

 ในร

กระทรวงเกษ

2 จํานวน 2

และสวนรา

การศึกษาเกี

ผลิตใหสูงข้ึน

เชน กระวาน

 
1. สภาพโด
 1.1 
  

เมตร N 211

II มีความส

กลาง 680 

8.36 ตร.กม

อยูในเขตอุท

ปุย 945 ไร 

และเขตปา

4,281 ไร ห ื

3 หมูบาน

จังหวัดเชียง
 1.2 
  

น้ําแมฮาว แ

 

ามเปนมา 
หลอด เปนสถ

หลงปลูกกาแ

ลูกผัก และรับ

ระยะแรกต้ังแ

ษตรประเทศส

28 สายพันธ

ชการที่เกี่ยว

กี่ยวกับแมลง

น ไดแก การศึ

น และพริกไท

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ต้ังอยูที่บ

11700 เมตร 

สูงจากระดับน

เมตร มีพื้น

ม. หรือ 5,226

ทยานแหงชา

 หรือรอยละ 

าสงวนแหงช

หรือรอยละ 82

น และมีระย

ใหมถึงศูนยฯ
 ลักษณะภูมิ

เปนบริเ

และลําหวยตา

ศูนยพัฒน

ถานีวิจัยหลัก

แฟอราบิกาม

บจางเก็บเมี่ย

แตป2517 

สหรัฐอเมริกา

ธุ ซึ่งเชื่อวาสา

วของไดทํากา

ศัตรูกาแฟคว

ศึกษาเร่ืองไม

ย เปนตน 

ที่ต้ัง 
บานแมหลอด

 ระวาง 4747

น้ําทะเลปาน

นที่รับผิดชอบ

6 ไร เปนพื้นที

ติดอยสุเทพ-

18 ของพื้นที

ชาติแมแตง

2 ครอบคลุม

ะทางจากตัว

ฯ 58 กม. ใชเว
มปิระเทศ 
เวณเชิงเขาแล

างๆ ไหลผานห

ข
นาโครงการ

อีกแหงหนึ่งข

ากอน ซึ่งเกิด

ยงหรือจักตอก

แมหลอด ด

าใหการสนับส

ามารถตานท

ารวิจัยศึกษา

วบคูกันไป ป

มรมเงา และร

ดเหนือ หมูที่ 

7 

น

บ 

ที่

-

ที่

ง 

ม 

ว

วลาเดินทางป

ละมีที่วางระห

หมูบานไปทา

97 

ขอมูลพื้นฐ
รหลวงแมห

ของมูลนิธิโคร

ดโรคราสนิมร

ก ชีวิตความเป

ดําเนินงานโด

สนุนผานโคร

านตอโรครา

าพันธุกาแฟที

จจุบันงานวิจั

ระบบการตัด

 10 ตําบลสบ

ประมาณ 1 ชั่

หวางหุบเขา ส

างทิศตะวันออ

ฐาน 
หลอด จังห

รงการหลวงต้ั

ระบาดมาก น

ปนอยูคอนขา

ดยกรมวิชาก

รงการหลวง นํ

สนิมไปปลูก 

ที่เหมาะสม 

จัย ไดมุงเนน

แตงกิ่ง และก

บเปง อําเภอแ

ชัว่โมง 

สําหรับการป

อกลงสูแมน้ํา

หวัดเชียงให

ั้งข้ึนเมื่อป 25

นอกจากนี้รา

างยากจน 

การเกษตร โด

นําเอากาแฟอ

 ตอมานักวิชา

และตานทา

การบํารุงรักษ

การศึกษาพืช

แมแตง จังหวั

ลูกพืชและทํา

าปง 

หม 

527 บนพื้นที่ 

าษฎรยังมีอา

ดยไดรับควา

อราบิกาสายพ

าการจากกรม

นตอโรคราส

ษาเพื่อเพิ่มป

ชเสริมในแปล

วัดเชียงใหม พิ

านา เปนแหล

 60 ไร พื้นที่แ

ชีพ ทํานา ทํ

มชวยเหลือจ

พันธุลูกผสมชั

มวิชาการเกษ

สนิมพรอมๆ 

ระสิทธิภาพก

ลงกาแฟอราบิ

พิกัด E 4764

ลงกําเนิดของ

 

แหง

าไร 

จาก

ชั่วที่ 

ษตร 

กับ

การ

บิกา 

400 

งตน



 
 1.3 
  

อากาศดี จดั

 
 1.4 
  

ปานกลาง โ

เฉล่ีย 16 อง

มีปริมาณน้ํา
 
 
 
 
 
 
 1.5 
  

  

น้ํา ประปาภู
1.6 

ทางหลวงสา

อีกประมา

ประมาณ 5

ชั่วโมง 
 1.5 
  

โทรศัพทใช 

3 หมูบาน 

 

 

 

 

 ลักษณะดิน
เปนดินป

ดเปนดินที่คอน

 ลักษณะภูมิ
เปนพื้น

โดยมีอุณหภูมิ

ศาเซลเซียส 

าฝนเฉล่ีย 1,4

 แหลงน้ําที่ส
- แหลงน

- แหลง

ภูเขา 
 การคมนาค

จากตัวเ

าย 1095 ถน

ณ  3  กิ โลเม

8 กิโลเมตร ใ

 โครงสรางพื
มีไฟฟา

1 หมูบาน แล

น 
ประเภท Red

นขางอุดมสม

มอิากาศ 
ที่จัดอยูในเข

มิเฉล่ียสูงสุด 

และอุณหภูมิ

400 มิลลิเมต

สําคัญของศู
น้ําธรรมชาติ 

น้ําที่รวมกันส

คม 
เมืองเชียงให

นนแมมาลัย-ป

มตร  ระยะท

ใชเวลาเดินท

พื้นฐาน 
ใช 2 ห

ละมีประปาภู

ddish Brown

มบูรณ 

ขตภูมิอากาศ

 30 องศาเซ

มิเฉล่ีย 23 อง

รตอป 

ศูนยพัฒนาโค
ไดแก น้ําแมห

สราง ไดแก 

มใชทางหลว

ปาย ตรงไปป

ทางรวม

ทางราว 1 

มูบาน มี

เขาใชทั้ง 

98 

n Laterite เนื้

อบอุน และมี

ซลเซียส, ตํ่า

ศาเซลเซียส 

ครงการหลว
หลอด และหว

ฝาย และอาง

วงสาย 107 เ

ประมาณ 18 กิ

นื้อดินรวนซุย 

มีฝน

าสุด

และ

วงแมหลอด 
วยน้ําใส 

งเก็บน้ํา ถังเก

เชียงใหม-ฝา

กิโลเมตร มีแ

 เปนดินรวนป

ก็บ

ง ถึงแยกตลา

แยกซายมือไป

ปนทราย มีกา

าดแมมาลัย 

ปน้ําตกหมอก

ารระบายน้ําแ

ใหเล้ียวซาย

กฟา เล้ียวเขา

 

และ

เขา

าไป



 
2. สภาพทา
 2.1 
  

แรงงาน  
 ห

ชื่อห

หยอ

แม

ผาแ

แมห

แมห

รวม

 แห

  
 2.2 
  

ละ 31 ไมรูห

ซึ่งอยูหางจา

 
 2.3 
  

หมูบาน 6 ก

ชีวิตความเป

 
 2.4 
  

การเกษตร ไ

เล้ียงสัตว พื

(เมี่ยง), แล

การเล้ียงสัต

รอง คือ รับจ

 

างเศรษฐกิจ
 ประชากร 

มีจํานวน

มูบานที่รับผิ

หมูบาน/ 

อมบาน 

เจี้ยว 

แตก 

หลอดใต 

หลอดเหนือ 

ม  

ลงขอมูล : ข

          ก
 การศึกษา 

ราษฎรที

หนังสือ และจ

ากหมูบาน 4 

 การสาธารณ
ไมมีสถ

ม. หรือโรงพย

ปนอยูไมถูกสุข

 การประกอ
ราษฎร

ไดแก การทํา

ชสวนหลักคื

ะมะมวง พืช

ว สัตวที่เล้ียง

จางและคาขา

และสังคม 

น 148 ครัวเรื

ผิดชอบ 

หมูที่ 

10 

10 

10 

10 

 

ขอมูลประชาก

กลุมงานติดต

ที่มีอายุ 15 ป

จบสูงกวาภาค

กม. 

ณสุข 
านีอนามัยใน

ยาบาลในอํา

ขลักษณะ 

อบอาชีพ 
รสวนใหญมี

าสวน ทํานาแ

อกาแฟอราบิ

ผักชนิดตางๆ

งสวนใหญคือ

าย 

อน ประชากร

เผา 

กะเหร่ีย

กะเหร่ีย

กะเหร่ีย

คนเมือง

 

กรในพื้นที่ศูน

ามประเมินผ

ข้ึนไปซึ่งมีจํา

คบังคับ รอยล

นหมูบาน เมื่

เภอและจังห

มีอาชีพหลัก

และทําไร แล

บิกา, ล้ินจี่, 

ๆ และพืชไร ร

อไกและสุกร อ

99 

ร 559 คน เป

จํานวน

ครัวเรือ

ง 22 

ง 45 

ง 34 

ง 47 

148 

นยพัฒนาโครง

ล สวนอํานว

นวน 182 คน

ละ 15 ภายใ

อเจ็บปวยจะ

วัด พบวาราษ

กทาง

ละการ

 ชา, 

รวมทั้ง

อาชีพ

นคนเมืองแล

น 

อน 

จํานว

ครอบ

28 

58 

44 

48 

178 

งการหลวง (พ

ยการและวาง

น สวนใหญคือ

ในหมูบานไมม

ะไปรักษาที่ส

ษฎรสวนหนึ่ง

ะชาวเขาเผา

วน 

บครัว 

จําน

ชาย

57 

97 

74 

73 

301

พฤษภาคม 2

งแผน สํานักพ

อรอยละ 54 จ

มีโรงเรียนจึง

ถานีอนามัย

งขาดความรูด

กะเหร่ียง เปน

นวนประชากร

 หญิง 

48 

75 

62 

73 

 258 

546) 

พัฒนาเกษตร

จบการศึกษา

ตองไปเรียนที

ตําบลสบเปง

ดานสาธารณ

นกลุมที่อยูใน

ร 

รวม 

105 

172 

136 

146 

559 

รที่สูง 

าภาคบังคับ ร

ที่หมูบานผาแ

ง ซึ่งอยูหางจ

สุขมูลฐานทํา

 

นวัย

รอย

แตก 

จาก

าให



 
 2.5 
  

พืชผัก, พืช

โครงการหล

เกษตรกร

เองคือกาแฟ

บิ ก า  จํ า น

60,000 บาท

 

 

 

 

 

 
 
 2.6 
  

พืชสวน จําน
 2.7 
  

สมุนไพร, กล
 2.8 
  
 2.9 

ไร เกษตรกร

ราย  

สงเสริมเมล็ด

 รายได 
เฉล่ียปล

ชไร และกาแฟ

ลวง คือพืชผัก

ขาย

ฟอรา

น ว น 

ท 

 การใชประโ
พื้นที่ที่เป

นวน 356 ไร, 
 การรวมกลุ

มีการจัด

ลุมเยาวชนแป
 แหลงเงินทุ

รอยละ 
 ผลผลิตทาง

1) พืชผั

ร 10 ราย 

2) ไมผล

3) พืชไร

ดพันธุถั่วแขก

4) สมุน

5) สงเส ิ

ละ 14,000 บ

ฟอราบิกา จํา

ก และพืชไร จ

โยชนที่ดิน 
ปนที่ทําการเก

ที่นา 69 ไร ที
ลุมของเกษต
ดต้ังกลุมตางๆ

ปรรูปผลผลิต, 
ทุน 

70 เปนของต
งการเกษตร 
ัก ไดแก ถั่วแ

ล ไดแก พลับ

ร ไดแก ขาวพั

ก ไตหวัน เกษ

ไพร ไดแก ตะ

สริมเกษตรกรป

บาทตอครัวเรื

าแนกเปนผลผ

จํานวน 333,

กษตร มีจําน

ที่ไร 52 ไร และ
ตรกร 
ๆ ไดแก กลุมเ

 กลุมแปรรูปห

ตนเองและรอย
 
แขก กะหลํ่าป

 มะคาเดเมีย

พันธุ สจ.44, ข

ษตรกร 5 ราย 

ะไครหอม เกษ

ปลูกกาแฟกะ

100 

รือน โดยมีมูล

ผลิตที่ขายผา

,290 บาท

วน 478  ไร ห

ะเปนที่อยูอา

เยาวชนเครือข

หนอไมปป, ก

ยละ 30 กูจา

ปมเขียว มะเขื

ย สาล่ี มะเฟอ

ขาวพันธุกุหล

 

ษตรกร 3 ราย

ะลา 75 ราย 

ลคาของผลผ

านตลาด มูลนิ

ท และผลผลิต

หรือรอยละ 1

ศัย 47 ไร 

ขาย, กลุมพัฒ

ลุมเกษตรกรผ

ก ธกส. หรือเ

ขือเทศเชอร่ีห

องหวานไตหวั

ลาบแดงและข

ย 

ลิตในป 2542

นิธิ

ตที่

10 ของพื้นที่ท้

ฒนากาแฟบา

ผสมผสาน, ก

เอกชน  

วานและผักก

วัน และมะมว

ขาวไร  พื้นที่ร

2 ทั้งส้ิน 393

ทั้งหมด  ซึ่งจํา

านแมหลอด, ก

ลุมแมบานแล

กาดฮองเตเขี

วง พื้นที่ 122 

รวม 89 ไร เก

,290 บาท จ

าแนกเปนที่ป

กลุมทอผา, ก

ละกลุมทองเที

ยว พื้นที่รวม

 ไร เกษตรกร

กษตรกร 13 ร

 

จาก

ปลูก

กลุม

ที่ยว 

 30 

ร 22 

ราย 
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แหลงขอมูล   รายงานประจําป 2546 ฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง 
 2.10 แหลงทองเท่ียว 

- ชมแปลงสาธิตการปลูกกาแฟพันธุอราบิกาภายในศูนยฯ 

- ชมสถานีเพาะกลาและเมล็ดพันธุ 

- ชมแปลงปลูกปาประเพณีและวัฒนธรรม 

- ชมประเพณีและการละเลนของชาวกะเหร่ียง เชน การเล้ียงผี กินขาวใหม การแตงงาน การเตนรํา  

- ชมงานหัตถกรรมชาวเขา เชน การทอผา การตําขาว ณ ศูนยวัฒนธรรมบานผาแตก 

- ชมความงามของน้ําตกหมอกฟา (ตาดหมอก) บริเวณปากทางเขาศูนยฯ 

- ชมน้ําตกตาดเจียงฮาย เปนน้ําตกขนาดเล็ก ความสูงประมาณ 3 เมตรของฝาก 

- ผาทอกะเหร่ียง- ยาม 

 
3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม 
 3.1 พื้นที่ทําการเกษตร 
  จําแนกไดดังนี้คือ เปนที่สวนสําหรับปลูกไมผล กาแฟอราบิกาและพืชผัก จํานวน 356 ไร หรือรอยละ 

74 ของพ้ืนที่การเกษตร เปนที่นา จํานวน 69 ไรหรือรอยละ 15 ของพื้นที่การเกษตร  และเปนที่ดอนสําหรับปลูกขาวไร 

และพืชไร จํานวน 52 ไรหรือรอยละ 
 3.2 พื้นที่ปา 
  พื้นที่ของศูนยต้ังอยูในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย และปาสงวนแหงชาติแมแตง ซึ่งประกอบดวย

ปา ดังนี้ 

   1) ปาเต็งรังหรือปาแพะ อยูบริเวณดานทิศเหนือและทิศตะวันตกของพ้ืนที่ ไดแก บานแม

หลอดเหนือ พันธุไมปา ไดแก เต็ง รัง พลวง เพียง พยอม แขงกวาง กอแพะ กอดวงและกอตาหมู 

   2) ปาเบญจพรรณหรือปาผสมผลัดใบ มีอยูตามที่ราบเชิงเขา และริมหวยแนวแคบๆ พันธุไม

ปา ไดแก ไมสัก ไมแดง ประดู รกฟา ยอปา ตะครอ และไผ 

   3) สภาพปาของศูนยฯ คอนขางอุดมสมบูรณ และถูกบุกรุกทําลายเพียงเล็กนอย ประมาณ 

40-50 ไร หรือรอยละ 0.9 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนย  นายวิจิตร  ถนอมถิ่น  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย  น.ส.ณัฐชยา  กรอบจิตมั่น สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 หัวหนาศูนย   นายประวิทย  ฤทธิ์งาม  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 สถานที่ติดตอ  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมหลอด บานแมหลอด ต.สบเปง อ.แมแตง จังหวัดเชยีงใหม 

50330 โทร. 08-1961-0014 
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