
 

 
ประวัติควา
 เดิม

แรนแคน เงิน

มากมายแต

ถูกโคนทําลา

 มูลนิ

หมูบานที่ตอ

จีนฮอ และมู

 
1. สภาพโด
 1.1 
  

เปา จ.เชียง

ยายที่ต้ังมา

พราวจ.เชียง

533336 เมต

ระดับน้ําทะเ

 

 

 

 

ามเปนมา 
มชาวบานในพื

นจํานวน 7,5

ก็ทําใหพออ่ิม

ายเพื่อขยายไ

นิธิโครงการห

องดูแลพัฒนา

มูเซอแดง  

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ศูนยพัฒ

งราย  เนื่องจ

อยูที่บานขุน

งใหม เมื่อ พ.

ตร N 21374

เล 1,000-140

ศูนยพัฒน

พื้นที่มีอาชีพเ

00 บาท/ป/ค

มทอง โดยมิไ

ไรฝนและทีทา

หลวงไดเขาชว

าและสงเสริม

ที่ต้ัง 
ฒนาโครงการ

จากการคมน

นแจ หมูที่ 8 

ศ. 2527 จนถึ

03 ระวาง 48

00 เมตร  

ข
าโครงการห

เกษตรกรรม ป

ครัวเรือน ที่ได

ไดเฉลียวใจถึ

าวาจะรุกตอไ

วยเหลือจึงได

ม จํานวน 6 ห

รหลวงแมปูน

นาคมไมสะด

ตําบลแมแ

ถึงปจจุบัน  พิ

847II ความสู
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ขอมูลพื้นฐ
หลวงแมปู

ปลูกชา ขาวไ

ดรับเพิ่มข้ึนจ

งพิษภัยมหัน

ไปอยางไมหย

ดกอต้ังศูนยพั

หมูบาน 578 

หลวงที่ต้ังเดิม

วกได

วน อ.

พิกัด E 

สูงจาก

ฐาน 
นหลวง จงั

ไร ขาวโพด แ

ากการปลูกฝ

นตที่จะยอนกล

ยุดยั้ง 

ัฒนาโครงกา

พื้นทีรั่

กรมป

อําเภอ

ตารา

ระหว

จํานว

ไร  (ซึ

9,448

เปาจัง

ครัวเรือน ปร

มอยูที่บานแม

งหวัดเชียงร

และงา สภาพ

ฝนจึงถูกมองว

ลับมาสูตนแล

ารหลวงแมปูน

รับผิดชอบเดิม

ปาไมเรียบรอ

อพราว  จังห

งกิโลเมตร ห

วางดําเนินก

น 60.32 ตาร

ซึ่งอยูในเขตพื้

8.13 ไร และอ

งหวัดเชียงรา

ระชากร 2,92

มปูนหลวง ห

ราย 

พความเปนอย

วาเปนหนทาง

ละสังคม ผืนป

นหลวง เมื่อป

ม ซึ่งไดรับกา

อยแลว โดย

วัดเชียงใหม 

หรือ 16,678 

การขอขยาย

รางกิโลเมตร 

พื้นที่อําเภอพ

อยูในเขตพื้น

าย จํานวน 28

24 คน ประกอ

มูที่ 8 ตําบล

ยูดําเนินไปอย

งแกไข แมจะ

ปา 1,400 ไร 

ป พ.ศ. 2523

ารขอใชพื้นที่จ

ยอยูในเขตพื้

  จํานวน  26

 ไร และ

ยพื้นที่ เพิ่มเ

 หรือ 37,703

ราว อีก จําน

ที่อําเภอเวียง

8,255.51 ไร)

อบดวยเผา ลี

ลเวียง อ.เวียง

ยาง

ะไม

 จึง

3 มี

จาก

้นที่

6.68 

ะอยู

ติม 

3.64 

นวน 

งปา

  มี

ลีซอ 

งปา



 
 1.2 
  

และลุมน้ําแม
 1.3 
  

ทราย มีสภา

4.5-5.5 
 1.4 
  

อุณหภูมิตํ่า

ตลอดป 22 

ตลอดป 1,1
 1.5 
  

12x26 ตารา
 1.6 
  

เปา ถึงหลักกิ

  

ระยะทาง  8

หลักกิโลเมต

ถึงศูนยฯแมป
 1.7 
  

  

, โรงเรียน

ทรายขาว (ก

  

หลวง 

หมูบ

 ลักษณะภูมิ
มีสภาพ

มลาว 
 ลักษณะดิน

สภาพดิ

าพความเปนก

 ลักษณะภูมิ
อุณหภูมิ

สุด 8 องศ

 องศาเซล

43 มม. 
 แหลงน้ําที่ส

มีลําหว

างเมตร 2 แห
 การคมนาค

1) ระย

กิโลเมตรที่ 2

2) ระย

86 กิโลเมตร 

ตรที่ 32 แยก

ปูนหลวง (ขุน
 โครงสรางพื

1) หนวย

2) โรงเรี

นสามกุลา (สา

การศึกษานอก

3) ศูนย

4). ไฟฟ

บาน คือ บาน

 

 

มปิระเทศ 
พเปนภูเขาสลั

น 
ดินโดยทั่วไปเ

กรดเปนดางอ

มอิากาศ 
มิสูงสุด 36 

ศาเซลเซียส 

ลเซียส ปริมา

สําคัญของศู
ยใหญ 3 

หง ที่บานแมปู
คม 
ะทาง จากถน

2 แยกซายมอื

ยะทาง  จากถ

 แยกซายมือ

กซายมือไปทา

นแจ) 
พื้นฐาน 
ยจัดการตนน้ํ

รียน 4 แหง ได

าขาร.ร บานแ

กโรงเรียน) 

พัฒนาเด็กเล็

ฟามีใชทั้งหม

นหวยทรายขา

ลับซับซอน แล

เปนดินรวนป

อยูระหวาง p

องศาเซลเซีย

 อุณหภูมิเฉลี

าณน้ําฝนเฉลี

ศูนยพัฒนาโค
ลําหวย ไดแก

ปูนหลวง 1 แห

นนเชียงใหม –

อไปทางบาน

ถนนเชียงใหม

เขาถนนเวียง

างบานแมปูน

น้าํพราว 

ดแก โรงเรียน

แมปูนหลวง)

ล็ก 1 แหง ที

ด 5 หมูบา

าว 
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ละพื้นที่เปนบ

ปน

pH 

ยส 

ล่ีย

ล่ีย

ครงการหลว
ก ลําหวยแม

หง และพื้นที่ท

– พราว ระย

แมปูนหลวง1

ม – เวียงปา

งปาเปา-พราว

นหลวง100 เ

นบานแมปูนห

)โรงเรียนบาน

ที่บานแมปูน

าน ไมมีใช 1 

บริเวณหุบเข

วงแมปูนหลว
ปูน  ลําหวย

ทําการเกษตร

ะทาง  98 กิโ

100 เมตร ถึง

าเปา 

ว ถึง

มตร 

หลวง

นขุนแจ, ศูน

าเล็กๆ โดยมี

วง 
แมโปง  ลําห

รหุบสามล่ี 1 แ

โลเมตร แยก

ศูนยฯแมปูนห

นยการศึกษา

มีความลาดเท

หวยแมแจ มีบ

แหง  

ขวามือใชถน

หลวง (ขุนแจ

าชุมชนแมฟา

ทลงลุมน้ําแม

บอเก็บน้ําขน

นนพราว-เวียง

)  

าหลวง บานห

มงัด 

นาด 

งปา

หวย
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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร  ประชากรจํานวน 6 หมูบาน  578 ครัวเรือน ประชากร 2,924 คน ประกอบดวยเผา ลีซอ จีน

ฮอ และมูเซอแดง 

ชื่อหมูบาน/ 

หยอมบาน 
หมูที ่ เผา 

จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวน 

ครอบครัว 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

บานหวยทรายขาว 7 มูเซอแดง 24  53 57 110 

แมปูนหลวง 8 มูเซอแดง 180 -  -  - 1,301 

สามกุลา 8 ลีซอ 54 -  -  - 300 

บานหวยทรายอีกอ 8 อีกอ 22 - 55 42 97 

บานหวยทรายมูเซอ 8 มูเซอ 26 - 56 61 117 

ขุนแจ 8 ลีซอ 113 - 286 266 552 

สามล่ี 11 ลีซอ 63 -  -  - 287 

แมแวนนอย 11 ลีซอ 69 -  -  - 314 

รวม   551 - 450 426 3,078 

แหลงขอ : นายสังขกร  แกวทรงเกษ หวัหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง กรกฎาคม 2547 
 2.2 การศึกษา 
  ประชากรอายุ 15-25 ป มีการศึกษาจบชั้น ป.6 อายุ 25-40 ป ไมไดเรียนหนังสือ โรงเรียน

ระดับประถมศึกษามีทั้งหมด 5 แหง และระดับมัธยมศึกษามี 1 แหง คือ โรงเรียนบานขุนแจ (โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา เร่ิมดําเนินการเมื่อป พ.ศ. 2542) 
 2.3 การสาธารณสุข 
  เขตอําเภอเวียงปาเปา มีศูนยอนามัยบานแมปูนหลวง(ขนาดเล็ก) แตไมมีเจาหนาที่ทําการ เขต

อําเภอพราว ไมมีสถานีอนามัย ไมมีศูนยอนามัย (แตมี อ.ส.ม ประจําทุกบาน) สุขภาพพลานามัยโดยรวมของ

ประชากร มีสุขภาพดี แข็งแรง 

 
 2.4 การประกอบอาชีพ 
  อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก อาชีพรองคาขาย 
 2.5 รายได 
  เกษตรกรในพ้ืนที่มีรายไดทั้งหมดเฉล่ีย 30,000 บาท/ป 

2.6 การถือครองที่ดิน 
เกษตรกรสวนใหญจะไมมีเอกสารสิทธิ์ถือครองทิ่ดิน 

 
 2.7 การรวมกลุมของเกษตรกร 
  1). กลุมผูปลูกผักบานขุนแจ บานสามกุลา  



 
  

ทรายขาว บ

  

  

หมูบาน 
 2.8 
  

หอ ผักกาด

แพ็ค แครอท

เขียว ผักกา

 แห
 2.9 

หอมญ่ีปุน ก

ไดแก ชาพัน

พุทธบาท แล

ของชนเผาลี

จังหวะของช

 แห
3. สภาพพืน้
 3.1 
  

ขาวไร 600 ไ

 

 

2). กอง

านขุนแจ บาน

3). กอง

4). กลุม

 ผลผลิตทาง
1) พืชผั

หอมใบแดง 

ท พาสเลย 

ดหางหงษ แร

ลงขอมูล   ร
 แหลงทองเท

1). แหล

กระเทียมตน,

นธเบอร 12  ช

2). แหล

ละพระพุทธชิ

3). แหล

ลีซอ การแตงก

ชนเผา 

ลงขอมลู  ขอ
นที่และทรพั
 พื้นที่ทํากา

มีการใช

ไร ถั่วแดง 85

งทุนหมุนเวีย

นสามล่ี และก

ทุนเครือขาย

มเครือขายป

งการเกษตร 
ผัก ไดแก ผักก

ผักกาดหวาน

เฟนเนล กะห

รดิช คะน้าํฮอ

รายงานประจํ
ที่ยว 
งทองเที่ยวกา

ยอดซาโยเต 

ชาพันธุหยวนจื

ลงทองเที่ยว

นราชเนื้อทอง

ลงทองเที่ยวศึ

กายแบบลีซอ

อมูลโดยสรุป
พยากรปาไม 
รเกษตร  
ชประโยชนทีดิ่

5 ไร 

ยนปจจัยการ

กลุม กม.16 

เยาวชน สอ.ด

ปองกันยาเ

 
กาดหวาน ผั

นแพ็ค เซเลอ

หลํ่าปลีแดง 

องกง ผักกาด

าป 2546 ฝา

ารเกษตร ไดแ

 กระหลํ่าปลีม

จอือูหลง แปล

วทางธรรมชา

งคํา ซึ่งเปนโบ

ศึกษาวฒันธร

อ การเลนดนต

/ขอมูลทองเที
 

ดินในการทําก
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รผลิตบานแม

ดย. 

สพติดทุก

กักาดหอม

อร่ี เซเลอร่ี

กะหลํ่าปม

ดฮองเตกานเขี

บีท หอมญี

เซเลอร่ีขาว

  

พื้นที่  1,22

 

 

ายพัฒนา มูล

แก ชมแปลงผั

มวง, แปลงผ

ลงไมดอก ได

าติ ไดแก จุด

บราณวัตถุที่ช

รม ไดแก เท

ตรีโดยการใช

ที่ยว/โครงการ

การเกษตรจํา

มปูนหลวง บ

ขียว กะหลํ่าห

ญ่ีปุน ยอดซาโ

วและฟกประด

2) ไมผ

22 ไร  เกษตร

นิธิโครงการห

ผักเมืองหนาว

ผลไมเมืองหน

แก สแตติสแ

ดชมวิวบานข

ชาวบานเคาร

ศกาลกินวอ 

เคร่ืองดนตรีข

รพัฒนาแหลง

นวน 3,735 ไ

านสามกุลา

หวัใจ บลอกโ

โยเต ถั่วลันเต

ดับ รวมพืน้ที่ 

ผล ไดแก บว

รกร 170 ครอบ

หลวง 

ว ไดแก เซเลอ

นาว ไดแก ทอ

แคสเปยร 

ขุนแจ, 

รพบูชา 

,วนัสารท ปร

ของเผา เชน แ

งทองเทีย่วโคร

ไร แยกเปน ไม

 บานแมแวน

โคล่ี ปวยเหล็ง

ตาฝกใหญ ขา

 300 ไร เกษต

วย พลับ สาลี

บครัว 

อล่ี ปวยเลง พ

อ พลับ พลัม 

น้ําตกสาม

ระเพณีและพิ ี

แคน ขลุย ซึง 

รงการหลวง  

มผล 2,500 ไ

นนอย บานห

ง ปวยเหล็งแ

าวโพดหวาน 

ตรกร 170 รา

ล่ี พลัม พชี ร

พาสเลย เฟนเ

 สาล่ี , แปลง

มกุลามีรอยพ

ธีกรรมความ

 และการเตน

 

ไร พืชผัก 550

หวย

แพ็ค 

2 สี 

าย 

รวม

เนล 

งชา 

พระ 

เชื่อ

นเขา

0 ไร 
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 3.2 พื้นที่ปา  
  แยกเปนพื้นที่ปาตนน้ําและปาอนุรักษ 11,441 ไร เขตปาชุมชน 1,500 ไร รวมพื้นที่ปาไม 

ทั้งหมด 12,941 ไร 
 
ผูปฏิบัติงาน 
  ผูอํานวยการศูนย  ผศ.ดร.สุรัตน  นักหลอ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ 

  หัวหนาศูนย   นายพีรพนัธ  อนันตพงศ สังกัดมูลนิธิโครงการหลวง 

  เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย  น.ส.สุธาสินี  ชัยชนะ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง 

   

 

 แหลงขอมูล   ขอมูลศูนยพฒันาโครงการหลวงแมปูนหลวง  ธนัวาคม 2552 

 

สถานที่ติดตอ    ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง ตําบลเวียง อําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย 57170 โทร. 

0-5326-3816 
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