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ขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงกา
ฒ
ารหลวงแกกนอย จังหวัดเชียงใหหม
ประวัติควาามเปนมา
เปนเวลานานมา
น
าแลวที่ชุมชนทีที่ตั้งถิ่นฐานออาศัยอยู ณ บานแกนอย มีวิถีชีวิตยึดกาารปลูกฝนเปนอาชีพเสริมดวย
การปลูกขาวไร
ว เพื่อเลี้ยงชีชีพตนเอง และครอบครัว
วันที่ 27 กุมภาพัพันธ 2523 พรระบาทสมเด็จพระเจ
จ
าอยูหัหวั ไดเสด็จถึงหมูบานแกนออย ทรงเยี่ยมและทรงซั
ม
กถาม
ถ
ความเปนอยยูของราษฎร โปรดเกลาพระราชทานพ
พ
พระราชดําริให
ใ หมอมเจาภีศเดช รัชนี องคประธานนมูลนิธิโครงกการ
หลวง ใหรับเขาอยูในโครงงการหลวง ศูนยพัฒนาโโครงการหลวงงแกนอย ไดรัรับพระราชทานพระราชทรััพยสวนพระอองค
เป น งบประะมาณในการรดํ า เนิ น งานนใน
ระยะเริ่มตน และตั้งแตตเดือนมิถุนายน
า
2523 - เดือนพฤษภาคมม 2529 ไดรับทุ
บ น
ป
การ
สนั บ สนุ น เพพิ่ ม เติ ม ในรู ปของโครงก
สงเสริมพืชทดแทนฝ
ท
นแลละการพัฒนาาขั้น
พื้ น ฐาน
จากก ระทรวงเกษษตร
ก
สหรัฐอเมริกา
ต อ มาป
ม พ.ศ. 2525
2
อ
องค
ประธานมู ลนิ
ล ธิ โ ครงการรหลวง
ได โ ปรดใหห กรมส ง เสริมการเกษตรรดํ า เนิ น งานนร ว มกั บ คณะะเกษตรศาสสตร
มหาวิทยาลัลัยเชียงใหม ทําการจัดสรรบุ
ส คลากรแและวัสดุการรเกษตรบางสสวนสมทบเพื่อปฏิบัติงานของศูนยพัฒนา
ฒ
โครงการหลวงแกนอยจนนกระทั่งถึงปจจุ
จ บัน
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ตั้งอยูทบบี่ านใหมสามัมัคคี หมูที่ 14 ต.เมืองนะ อ.เชี
อ ยงดาว จ..
เชียงใหม มีพิพกัด E4954447 N21809924 จํานวนนพื้นที่ในควาามรับผิดชอบบ
ประมาณ 48.40
4
ตารางงกิโลเมตร หรืรือ 22,065 ไร  ระยะทางจจากเชียงใหมม
ถึงศูนยฯ หนองเขียว 113 กิโลเมตรร ใชเวลาในกการเดินทางโโดยรถยนต 2
ถ
สวนภายในหหมูบานเปนถนนลู
ถ กรังบางงสวน
ชั่วโมง เปนถนนลาดยาง
1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
พื้นที่เปนลักษณะลูกคลื
ก ่นลอนลลาดและลอนนชัน พื้นที่สวนใหญมมีีความลาดชัันประมาณ 2-8
เปอรเซนต มีหลุมยุบ แลละมีภูเขาหินปูปนลอมรอบ ในบริเวณพื้นที
น ่ทั่วไปจะพบหินปูน และะไมมีลักษณะะของหวยลําธาร
ธ
แตมีน้ําซับปรากฏเป
ป
นหยยอมๆ ความสสูงจากระดับน้นําทะเลปานกลาง 750 เมมตร
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1.3 ลักษณะดิน
ชุดดินที่อยูภายในบริริเวณพื้นที่ ชุดดินหลักเปนดิ
น นชุดปากชชอง (Pak chhong , pe) ซึ่งจะมีทั้งดินชุ
นด
ปากชองที่มีหินปูนอยู ( Pak
P chongSStony phasee , pe-st) แลละดินชุดปากชชองที่เกิดในบบริเวณพื้นที่ลูลกู คลื่นลอนลลาด
ด ้อยูในบริเวณที
ว ่มีความลลาดชัน 2-8 เปอรเซนต เปนดินลึกถึงลึ
ง ก
(Pak chongg , undulating phase, pe-b) ดินชุดนี
มากเนื้อดินเป
เ นดินเหนียวปนดินรวน หรือดินรวนเหหนียว หรืออาจจะมี
อ
เนื้อดินเหนียวมาาก สีของดินเปปนสีน้ําตาลแแดง
ดินมีการระบบายน้ําดี มีการซึมซับน้ําได
ไ พอประมาณ
ณ การชะลางที
ง ่ผิวหนาดินปานกลางจน
น
นถึงเร็ว ดินบนมี
บ PH 6.0--7.0
(ความลึก 0--30 เซนติเมตร) ดินลางมีมี PH 5.0-6.00 (ความลึกมากกว
ม
า 30 เซนติ
เ เมตร) ดินบนมี P ทีเป
่ นประโยชนนได
ปานกลาง K ที่เปนประโยยชนไดสูงมากก ในดินลางมีมี P ที่เปนประะโยชนไดต่ํา มี K ที่เปนปรระโยชนไดสูงมาก
ม
1.4 ลักษณะภูภูมิอากาศ
เปนพื้นที่ที่จัดอยูในภภูมิอากาศเขตรอน และมีมีฝนปานกลาาง อุณหภูมมิิต่ําสุดเฉลี่ย 18.44 องงศา
ณ มิสูงสุดเฉลี
เ ่ย 28.68 องศาเซลเซี
อ
ยส มีปริมาณนน้ําฝนเฉลี่ย 1,156 มิลลิเมตรตอป
เซลเซียส อุณหภู
1.5 แหลงน้ํา ที่สําคัญของศูศูนยพัฒนาโโครงการหลววงแกนอย
แหลลงน้ําธรรมชาาติ ไดแก น้ําแมแตง น้ําแมมแกน
แหลลงน้ําที่กอสราง
า ไดแก อางเก็บน้ําหวยบงใหม} ฝายแมแกน (คคปร)} ฝายหมมู 5 บานไชชยา} ฝายหวยถ้ํา
ฝายหวยลึก
1.6 การคมนาคคม
ศูนยฯแกนอยอยูหางจากเชี
ง
ยงใหมไปทางทิศเหหนือระยะทาางประมาณ 150 กิโลเมตรร ใชเสนทางสสาย
เชี ย งใหม -อํอ า เภอเชี ย งดาวใช
ง
เ วลาาในการเดิ นทาง
น
ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาาที
พื้นฐาน
1.7 โครงสรางพื
มี ถ น น ไ ป ยั ง ตั ว อํ า เ ภ อ เ ชี ย ง ด า ว
ระยะทางปรระมาณ 70 กิโลเมตรต
โ
อจาากอําเภอเชียงดาว
ระยะทาง 80 กิโลเมตร ประกอบด
ป
วย ถนนลาดยาาง 31
ถ กรัง 399 กิโลเมตร มีระบบไฟฟาใช
า ทั้ง
กิโลเมตร ถนนลู
12 หมูบาน ไมมีระบบปรระปาภูเขา มีสถานี
ส อนามัยอยู
ย 1
า 1 วัด โบบสถคริสต 1 โบสถ มีโทรศัศัพทสาธารณ
ณะอยู 1 หมูบบา น มีรานคาทั้งหมด จํานวน 38 รานคา
สถานี วัดจํานวน

ส
ศรษฐกิจและะสังคม
2. สภาพทางเศ
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2.1 ประชากร ศูนย
น พัฒนาโครงงการหลวงแกกนอย รับผิดชอบหมู
ช
บานจจํานวน 12 หมู
ห บาน ประชชากร
ค 650 ครัวเรื
เ อื น รอขอมูล
3,760 คน
จํานวนประชชากร
ชื่อหมูบาน/
จํานวน จํานวน
หมูที่
เผา
หยอมบาน
ครัวเรือน ครอบครัว
ชาย
หญิง
รวม
หวยลึก
2
มูเซอแดง
82
65
162
148
310
หวยก้ํา
2
มูเซอดํา
83
67
194
211
405
2
มูเซอแดง
76
59
196
202
398
แมแกน
2
มูเซอแดง
27
23
95
99
194
ปาบงเกา
2
มูเซอแดง
28
21
64
67
131
ปาบงใหม
2
ไทยใหญ
24
18
62
56
118
ไทยใหญ
9
จีนฮอ
64
33
208
211
419
ไชยา 1
9
จีนฮอ
61
42
204
205
409
ไชยา 2
9
จีนฮอ
28
20
84
87
171
ไชยา 3
9
จีนฮอ
97
57
339
355
694
ไชยา 4
9
จีนฮอ
44
22
131
136
267
ไชยา 5
9
จีนฮอ
36
31
121
125
246
ไชยา 6
รวม
650
458
1,860
1,902
3,762
แหลงขอมูล : นายบรรจจง กาวีวน หััวหนาศูนยพฒนาโครงการ
ฒ
ั
รหลวงแกนอย กรกฎาคมม 2547
2.2 การศึกษา
ก
ซึ่งมีโรงเรี
ร ยนในพื้นทที่จํานวน 1 โรงเรียน ( ระดับ
ราษฎรสสวนใหญจะสสงบุตรหลานเเขารับการศึกษา
ษ - มัธยมศึกษาตอนตน ) และมีโรงเรีียนขางเคียงพื
ง ้นที่ 2
ประถมศึกษา
โรง ( ระดับประถมศึ
ป
กษา 1 โรงเรียน , ระดับมัธยมศึศึกษา 1 โรงเรีรียน ) มี
ศูนยเด็กเล็กก
ก อนวัยเรียน 2 แหง
2.3 การสาธารณ
ณสุข
ประชากกรสวนใหญมีมีสุขภาพอนาามัยดี โดยมีมีสถานี
อนามัยขนาดใหญ 1 แหง หมอ จํานวน 2 คน
2.4 การประกออบอาชีพ
ประชากกรในพื้นที่ศูนย
น พัฒนาโครรงการหลวงแแกนอย มี
น ก (รอยละ 56) ดวยการปลูก พลับ ทอ สาลี่
อาชีพทางกาารเกษตรเปนหลั
บวย มะคาเเดเมีย กาแฟ มะมวง ลิ้นจี่ ขาว กระเทีทียม ถั่วพุม มะเขื
ม อเทศ
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กะหล่ําปลี ขิง ฝกทองญี่ปุน ผักกาดขาวปลี ผักกาดหางหงส รองลงมาไดแกอาชีพรับจาง รอยละ 32 และอาชีพคาขาย
รอยละ 12
2.5 รายได
รายไดเฉลี่ยของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย ประมาณ 12,000 - 22,500 บาท/
ครัวเรือน/ป จัดอยูในระดับยากจน กลุมที่มีรายไดสูงสุดคือคาขาย รองลงมาคือ การเกษตร และนอยที่สุดคือรับจาง
2.6 การถือครองที่ดิน
ราษฎรสวนใหญในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน สวนใหญจะเปนพื้นที่ปาสงวนที่ กรม
พัฒนาที่ดิน (ศูนยปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ, พัฒนาที่ดินเขต 6) ไดเขามาชวยบุกเบิกพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดสรร
ใหราษฎรทําการเพาะปลูกพืชอาศัยน้ําฝน
2.7 การใชประโยชนที่ดิน
จําแนกการใชประโยชนที่ดินคือ เปนพื้นที่อยูอาศัย 704 ไร (3.190 เปอรเซนต) พื้นที่ทําการเกษตร
13,128 ไร (59.497 เปอรเซนต) พื้นที่สาธารณะ 20 ไร (0.091 เปอรเซนต) พื้นที่ปาไมและภูเขา 8,197 ไร (37.149
เปอรเซนต)
2.8 แหลงเงินทุน
รอยละ 6.42 กูจาก ธกส. และจากการรวมกลุมตางๆ คือ กลุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน รอยละ 12.99
กลุมเตรียมสหกรณฯ รอยละ 7.71 กลุมกองทุนปุย รอยละ 7.14 กลุมออมทรัพย รอยละ 4.14 และเกษตรกรลงทุนเอง
รอยละ 61.58
2.9 การรวมกลุมของเกษตรกร
ราษฎรมีการรวมกลุมตางๆ ไดแก กลุมเตรียมสหกรณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย มีสมาชิก 57
ราย , กลุมออมทรัพยบานลัวะ มีสมาชิก 19 ราย และกลุมผูใชน้ํา มีสมาชิก 132 ราย
2.10 ผลผลิตทางการเกษตร
1) พืชผัก ไดแก มะเขือมวงกานดํา มะเขือเทศเชอรี่หวานพิเศษ ฟกทองญี่ปุน หอมญี่ปุน กะหล่ําปลี
แดงและไผหวานอางขาง มีพื้นที่ปลูกผักรวม 14.25 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 12
ราย คิดเปนรอยละ 2.32 ของเกษตรกรทั้งหมด
2) ไมผล ไดแก บวย พลัม สาลี่ พลับ มะมวงและลิ้นจี่ มีพื้นที่ปลูกไม
ผลรวม 685 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 183 ราย คิดเปนรอยละ 35.39 ของ
เกษตรกรทั้งหมด
3) พืชไร ไดแก ขาวไร ถั่วแดงหลวง ลินินและขาวฟาง มีพื้นที่ปลูกพืชไรรวม 187 ไร เกษตรกรไดรับการ
สงเสริม 309 ราย คิดเปนรอยละ 59.76 ของเกษตรกรทั้งหมด
4) ไมดอก ไดแก กุหลาบลางราก ยูคาลิปตัสซิลเวอรดอลลาร สนซูงิ ตะลอมดอยและยูคาถวยทอง มี
พื้นที่ปลูกพืชไรรวม 5 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 13 ราย คิดเปนรอยละ 2.51 ของเกษตรกรทั้งหมด
แหลงขอมูล รายงานประจําป 2546 ฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
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2.11 แหลงทองเที่ยว
1) แหลงทองเที่ยวการเกษตร ไดแก ชมแปลงไมผล พลัม, บวย, สาลี่, พลับ การสงเสริมการ
ปลูกผักชนิดตาง ๆ ไดแก กะหล่ําปลีแดง, ฟกทองญี่ปุน, มะเขือมวง หนอไมไผหวาน, ขาวโพดหวานสองสี เปนตน
สงเสริมการปลูกไมดอก ไดแก กุหลาบ การปลูกพืชไร เชน ถั่วแดงหลวง, ขาวสาลีนอกจากนี้ยังมีแหลงอนุรักษพันธุไม
ผสมผสาน ที่ศาลาหกเหลี่ยม
2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก ถ้ําไชยาหางจากศูนยฯ 5 กิโลเมตร, ถ้ําบานหวยถ้ําหาง
จากศูนยฯ 7 กิโลเมตร, น้ําตกหวยจันทรหางจากศูนยฯ 4.5 กิโลเมตร, จุดชมวิวบริเวณศาลเจาแมกวนอิม หางจากศูนยฯ
3.5 กิโลเมตร และอางเก็บน้ําที่ตั้งอยูภายในศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง ระยะทางหางจากศูนยฯ แกนอย 1.5 กม. เปนอาง
เก็บน้ําขนาดปานกลาง ทิวทัศนโดยรอบสวยงาม สามารถเขาถึงโดยรถยนต
3) แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงแกน อ ย มี
หมูบานรับผิดชอบ 12 หมูบาน ประชากรมีหลากหลายชนเผา ไดแก ชนเผามูเซอดํา มูเซอแดง ไทยใหญ และจีนฮอแตละ
ชนเผามีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณนาสนใจศึกษาเรียนรู
4) ภูมิปญญาทองถิ่นเชนงานหัตถกรรมกระดาษ (ใชในพิธีศพ) อาทิ โคมไฟ มา สิงโต ชาง, ยาม
ลาหู, ผาทอ, ผลิตภัณฑกระดาษสา และ ชาวบานแกนอย หมู 1 มีการทอยาม, ตัดเย็บชุดประจําเผา, จักสาน เชน
ตะกราดักสัตว ที่ดักปลา, การตีมีด, ครกกระเดื่อง ชาวจีนฮอมีสมุนไพรจีน สามารถรักษาอาการช้ําใน โรคเกี่ยวกับกระดูก
โรคหัวใจ เปนตน
แหลงขอมูล ขอมูลโดยสรุป/ขอมูลทองเที่ยว/โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโครงการหลวง

ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนยฯ
หัวหนาศูนยฯ
เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ

รศ.กฐิน ศรีมงคล
นายพิชัย คําเกิด
น.ส.นภาพร ทิพมาสน

สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย บานแกนอย ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
50170 โทร. 0-5322-9521
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