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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงก
ฒ
ารหลวงแมมแฮ จังหวััดเชียงใหมม
ประวัติควาามเปนมา
เนื่องจากหมู
อ
บานแม
น แฮและหหมูบานใกลเคียง ในเขตตตําบลแมวิน อํอาเภอแมวางง และ ตําบลแมนาจร อําเภอ
เ
แมแจม จังหวั
ห ดเชียงใหมม ราษฎรที่อาศั
อ ย
สวนใหญ เปปนชาวไทยภูภูเขาเผากะเหหรี่ยง
มง จีนฮอ ประกอบอาชี
ป
พ านา แลละไร
พทํ
เลื่อนลอยตามธรรมชาติติ และจะอพพยพ
เคลื่ อ นย า ยหาที่ เ พา ะปลู ก ใหม เพื่ อ
ร ของดิน ดวย
ตองการควาามอุดมสมบูรณ
การบุกรุกเผาถางปาไมทกป
ุ
2
พระะบาทสมเด็จพระ
จ
ป 2521
เจ า อยู หั ว ทรงมี
ท พ ระราาชดํ า ริ ใ ห พั ฒนา
ฒ
อาชีพของประชากรชาวเขาหมูบานแแมแฮ
น เ คีย ง หม
ห อ มเจ า ภี ศเดช
ศ
และหมูบ า นใกล
รัชนี องคประธานมู
ร
ลนิธิโครงการหลว
โ
วง จึงขอใหสํานั
า กงานเกษตรภาคเหนือ เปนผูดําเนินนงาน “โครงกการหลวงพัฒนา
ฒ
เกษตรที่สูงแม
แ แฮ” ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเป
อ น “ศูนยพัพัฒนาโครงกาารหลวงแมแฮ” เพื่อพัฒ
ฒนาชุมชนแบบผสมผสานนบน
พื้น ที่สูง ตามมพระราชดําริ
า ซึ่งไดรับก ารสนับสนุนด
น านตา งๆ จากหน
จ
วยงา นที่เกี่ยวของ เชน มูลนิธิธิโครงการหลลวง
สํานักงานพััฒนาที่เขต 6 จังหวัดเชียงใหม
ย
สํานักงานเกษตรจั
ก
จังหวัดเชียงใใหม สํานักงานชลประทานนที่ 1 และศูศูนย
ปฏิบัติการ ร.พ.ช
ร ภาคเหนือ โดยเริ่มตนดําเนินงานนในหมูบานชาาวเขารวม 5 หมู
ห บาน ประมมาณ 190 ครรอบครัว
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ศูนยพัฒนาาโครงการหลวงแมแฮ ตั้งอยูที่ บานแมมแฮ
เหนือ หมูที่ 3 ตําบลแมนาจร
น อําเภออแมแจม จังหวั
หด
ช ้งหมดปประมาณ 33 ตร.
เชียงใหม มีพื้นที่รับผิดชอบทั
กม. หรือ 200,625 ไร ประกอบดวย
1. พื้นที่การเกษตรปประมาณ 9,853
4 ของพื้นทีท่ทั้งหมด
ไร หรือประมมาณรอยละ 47.7
2. พื้นที่ที่อยูอาศัยปรระมาณ 7788 ไร
หรือประมาณ
ณรอยละ 3.887 ของพื้นที่ทัทง้ั หมด
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3. พื้นที่สาธารณประโยชนประมาณ 130 ไร หรือประมาณรอยละ 0.5 ของพื้นที่ทั้งหมด
4. พื้นที่ปาไมและภูเขาประมาณ 9,981 ไร หรือประมาณรอยละ 48 ของพื้นที่ทั้งหมด
ในสวนของพื้นที่การเกษตรประมาณ 9,853 ไร สามารถแบงตามลักษณะการเพาะปลูก ดังนี้
1. พื้นที่นาประมาณ 1,558 ไร หรือประมาณรอยละ 15.8 ของพื้นที่การเกษตร
2. พื้นที่ไรประมาณ 6,937 ไร หรือประมาณรอยละ 70.4 ของพื้นที่การเกษตร
3. พื้นที่สวนประมาณ 1,583 ไร หรือประมาณรอยละ 13.8 ของพื้นที่การเกษตร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงแม แ ฮ มี พื้ น ที่
รับผิดชอบทั้งหมด 33 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในพื้นที่ 3 อําเภอ
ไดแก อําเภอแมวาง อําเภอแมแจม และอําเภอสะเมิง พื้นที่สวน
ใหญเปนเนินเขาและภูเขาสลับซับซอน มีที่ราบแคบตามแนว
เหนือ-ใตของหวยแมแฮและหวยแมเตียน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
พื้ น ที่ ส ว น ใ ห ญ เ ป น เ นิ น เ ข า แ ล ะ ภู เ ข า
สลับซับซอน มีที่ราบแคบตามแนวเหนือ-ใตของหวยแมแฮและ
หวยแมเตียน อุณหภูมิเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส
1.4 แหลงน้ําที่สําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ
1. แหลงน้ําธรรมชาติไดแก หวยแมแฮและหวยแมเตียน
2. แหลงน้ําที่กอสราง. อางเก็บน้ํา โดยการตอทอพีวีซีเขาสูแปลงปลูกพื
1.5 การคมนาคม
จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวงสาย 108 เชียงใหม-ฮอด ถึงอําเภอสันปาตองเลี้ยวขวาบริเวณ
แยกบานกาดเขาทางหลวงสาย 1013 ถนนสันปาตอง-แมวาง ผานศูนยพัฒนาโครงการหลวงกอนถึงศูนยฯ รวม
ระยะทางจากตั ว เมื อ งเชี ย งใหม ถึ ง ศู น ย ประมาณ 110
กิโลเมตร
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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากร
ประชากร จํานวน 1,787 ครัวเรือน 10,351 คน จําแนกเปน ชาย 5,413 คน และหญิง 4,938 คน
ประชากรทั้งหมดแยกตามเผาพันธุ
1) เผากะเหรี่ยง รอยละ 45.4 ของประชากรทั้งหมด
2) เผามง รอยละ 54.5 ของประชากรทั้งหมด และมีชวงอายุจําแนกไดดังนี้
- อายุ 1-15 ป รอยละ 42.3 ของประชากรทั้งหมด
- อายุ 16-25 ป รอยละ 22.5 ของประชากรทั้งหมด
- อายุ 26-59 ป รอยละ 31.3 ของประชากรทั้งหมด
- อายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 3.9 ของประชากรทั้งหมด
ในปจจุบันพบวามีประชากรอพยพในเผามงจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแมฮองสอนเขามา
ทําการเกษตรในพื้นที่ประมาณ 44 คน และแรงงานรับจางจากผูอพยพชาวไทยใหญที่เขามาตามชองทางแนว
ชายแดนจังหวัดแมฮองสอนประมาณ 59 คน
หมูบานที่รับผิดชอบ
ชื่อกลุมบาน หมูที่
เผา
จํานวน จํานวน
จํานวนประชากร (คน)
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย
หญิง
รวม
ปาเกี๊ยนอก 1
กะเหรีย่ ง,จีนฮอ
191
222
534
437
971
แมโต
2
กะเหรีย่ ง
92
102
290
245
535
แมตะละ
2
กะเหรีย่ ง,จีนฮอ
46
55
263
134
397
เหนือ
แมแฮเหนือ 3
กะเหรีย่ ง,จีนฮอ
103
100
213
207
420
แมแฮนอย
3
กะเหรีย่ ง,จีนฮอ
24
25
63
45
108
แมขะปู
3
กะเหรีย่ ง
173
179
533
475
1,008
แมยางหา
4
กะเหรีย่ ง,คนเมือง
154
152
373
367
740
บอแกว
5 กะเหรีย่ ง,คนเมือง,จีนฮอ 196
240
540
500
1,040
หวยน้าํ จาง 6
มง
76
76
199
190
389
หวยเตา
7
กะเหรีย่ ง
45
31
170
174
344
แมตะละ
7
กะเหรีย่ ง
47
107
130
258
388
เดนฮอม
9
กะเหรีย่ ง
108
99
590
516
1,106
หนองคริซูใน 10
กะเหรีย่ ง
85
80
200
221
421
มอนยะเหนือ 13
มง
50
70
154
160
314
มอนยะกลาง 13
มง
11
16
32
34
66
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ชื่อกลุมบาน หมูที่
มอนยะใต
มอนยะใหม
ปาไผ
แมแจะ
ปาเกี๊ย
หวยขมิน้ นอก
หวยขมิน้ ใน
หวยขมิน้ นอก
หวยขมิน้ ใน
หวยหอย
ขุนแมเตียน
แมเตียน

13
13
13
13
17
17
17
17
17
17
13,18
18
รวม

เผา
มง
มง
มง
มง
กะเหรีย่ ง
กะเหรีย่ ง,จีนฮอ
กะเหรีย่ ง,จีนฮอ
กะเหรีย่ ง,จีนฮอ
กะเหรีย่ ง,จีนฮอ
มง
กะเหรีย่ ง, มง
กะเหรีย่ ง

จํานวน จํานวน
จํานวนประชากร (คน)
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย
หญิง
รวม
20
26
66
58
124
24
33
92
78
170
25
32
90
80
170
80
120
265
198
463
41
46
89
85
174
17
20
37
38
75
48
56
129
117
246
17
20
37
38
75
48
56
129
117
246
65
54
180
174
354
14
14
57
39
96
52
63
124
108
232
1,787 2,018 5,413 4,938 10,351

แหลงขอมูล : ขอมูลประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (พฤษภาคม 2546)
กลุมงานติดตามประเมินผล สวนอํานวยการและวางแผน สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง
2.2 การศึกษา
การศึกษาของประชากรในพื้นที่ศูนยฯ แมแฮ รอยละ 43 ไมเคยไดรับการศึกษาและรอยละ 14 จบ
การศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นประถมศึกษา และรอยละ 9 เขารับการศึกษานอกระบบ (การศึกษาผูใหญ) โดยสมัคร
เรียนในหลักสูตร กศน. เพิ่มเติมความรู
2.3 การสาธารณสุข
ในพื้นที่มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชนเพียง 1 แหง คือสถานีอนามัยบานแมแฮเหนือ มี เจาหนาที่
จํานวน 2 อัตรามีการแพรระบาดของยาเสพติดคือยาบา สวนใหญผูเสพเปนวัยแรงงานมีประมาณรอยละ 2.4 ของ
ประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ในพื้นที่ยังเปนเสนทางลําเลียงยาเสพติด พบวาในกลุมบานมงมีสวนพัวพันทั้งการ
ลําเลียงและเปนผูจําหนายรายยอยในชุมชน
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2.4 การประกออบอาชีพ
อาชีพทางดานการเกกษตรเชนการรปลูฏผัก เชน ผักกาดหอมมหอ กระเทียยมตน หอมญี
ญี่ปุน กะหล่ําปลี
า
บ ลลา เฟน แกลดิโอลััส เยอรบีรา
แดง แครอทท ฯลฯ ปลูกไมมดอก เชน จิบโซฟ
กุหลาบ ปลูกไม
ก ผลเมืองหหนาวที่ไดสงเสริ
เ มใหเกษตตรกรปลูก เพื่อเป
อ นอาชีพ
หลัก เชน สาาลี่ แอปเปล ทอ บวย พลัับ พลัมและกกาแฟ ปลูกพืชไร
ช เชน ถั่ว
แดงหลวง ขาวนาดํา ขาวไร
ว มันฝรั่งแลละการเลี้ยงสัสัตว เชน สุกร ไก เปด ซึ่ง
ทางศูนยพฒนาโครงการ
ฒ
ั
หลวงแมแฮ ให
ใ การสนับสนนุนและชวยเหลือในการ
ปองกันรักษาโรคสั
ษ
ตว การสุขาภิบาลลสัตว และกาารปรับปรุงพันธุ
น
สัตว
2.5 รายได
ฉ ่ ย ต อ ครั ว เรื อ นประมาาณ
ประชากกรมี รายได เ ฉลี
18,683 บาท/ครัรัวเรือน/ป
2.6 การถือครอองที่ดิน
การถื อ ค รองที่ ดิ น โดยยใช พื้ น ที่ ป า ทํ า การเกษ ตร
ท ์ และในสวน
ว
ประมาณ 500% โดยไมตองเชาแตไมมมีเอกสารสิทธิ
ของพื้น ที่น า ที่ทํา กิน มาาตั้งแตดั้งเดิม ไดรับใบครรอบครองพื้นที
น ่
ประเภท นส.3 จํานวน 200 ไร 4 ราย
2.7 การใชประโโยชนที่ดิน
ไดมีการรจัดระบบอนุรักษดินและนน้ําในพื้นที่ ตั้งแต
ง ป พ.ศ. 2525-2546
2
โ มีการดํดําเนินการดังนีน้
พื้นที่ประมาณ 3,369 ไรโดยได
1. สงเสริมิ ใหเกษตรกกรปลูกผักในนพื้นที่ทํานาหลังฤดูกาลเก็บเกี
บ ่ยว
2. ในพื้นที
น ่ราบติดกับที
บ ่นาใหเกษตตรกรทําแปลงงงาย ๆ สําหรั
ห บปลูกผัก
ตามแนวขวาาง
ก
กไม
ไ ผลในพื้นที่ที่มีความลาดชันเล็กนอย สําหรับ
3. ใหเกษตรกรปลู
% ใหปลูกพืชเปนขั้นบันได
ไ พรอมกับปลู
บ กพญา
พื้นที่ที่มีควาามชันมากแตไมเกิน ๓๐%
แฝกเพื่อกันการพั
ก งทลายขของดิน
4. สงเสริิมใหเกษตรกกรปลูกไมผลในพื
ล ้นที่ที่มีความลาดชั
ค
นเล็
เ กนอย สําหหรับพื้นที่ที่มีความชั
ค
นมากกแต
% ใหปลูกพืชเป
ช นขั้นบันไดด พรอมกับปลู
ป กพญาแฝกกเพื่อกันการพพังทลายของดิน
ไมเกิน ๓๐%
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2.8 การรวมกลุลุม ของเกษตตรกร
เกษตรกรใในพื้นที่มีการรรวมกลุมในดดานอาชีพการรเกษตรและนนอกการเกษตตร โดยในสวนของกลุ
น
มอาาชีพ
ด ้อปจจัยกาารผลิต จํานวน 2 กลุม นอกจากนี
น
้ยังมีรานคาสหกกรณ 1 แหง ให
การเกษตรจจะเปนการรวมกลุมเพื่อจัดซื
บริหาร แตสสวนใหญจะเปปนการบริการรใหกูยืมเงิน การดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียนแและ
ขาดความเขขมแข็งในการรรวมกลุม ทั้งนี
ง ้ปญหาที่พบคื
พ อ ขาดกาารมีสวนรวมขของ
สมาชิก และะขาดความรูทีท ่ถี ูกตองในกาารดําเนินงานนของกลุม
สําหรับกลลุมอาชีพนอกกภาคเกษตรสวนใหญสมาชิ
ม กกลุมจะเปน
ท าของพัฒนา
ฒ
แมบานโดยไไดรับการจัดตัต้้งจากหนวยงงานของรัฐ อาาทิ กลุมสตรีทอผ
กร, กลุมแมมบานโภชนากการของสาธารรณสุข การดําเนิ
า นกิจกรรมของกลุมยังไมมได
รับการพัฒนาสนั
น บสนุนเททาที่ควร ทําใหหกิจกรรมขาดดความตอเนือง
อ่ ไมเปนรูปธรรม
ธ
ในพื้นที่
2.9 ผลผลิตทางงการเกษตรร
ก ยมตน หอมญี่ปุน กะหล่ําปลี
ผัก เชน ผักกาาดหอมหอ กระเที
แดง แครอทท ฯลฯ
อ เชน จิบโซฟ
บ ลลา เฟฟน แกลดิโอลลัส เยอรบี
- ไมดอก
รา กุหลาบ
- ไมผลเมืองหนาวทีที่ไดสงเสริมให
ใ เกษตรกรปลูกเพื่อเปน
พ มและกาแฟฟ
อาชีพหลัก เชน สาลี่ แออปเปล ทอ บับวย พลับ พลั
- เลี้ยงสสัตว เชน สุกร
ก ไก เปด ซึ่งทางศูนยพฒนา
ัฒ
อ น
โครงการหลววงแมแฮ ใหหการสนับสนุนุนและชวยเหหลือในการปองกั
รักษาโรคสัตว
ต การสุขาภิบาลสั
บ ตวและะการปรับปรุงพัพนธุสัตว
ง ่ยว
2.10 แหลงทองเที
แหลงททองเที่ยวทางงธรรมชาติตามเส
ต นทางไไปยัง
ิ ศนที่มีควาามสวยงาม หลายจุ
ห
ด และมมีบอ
ที่ตั้งของศูนยยฯ แมแฮ มีทวทั
น้ําแรธรรมชาติเชน
1. ถนนทุทุงดอกบัวตองในชวงฤดูหนาว
ห
ก
ทุงดออกบัวตองเปนพื
น ้นที่กวาง ระหวางเสนทาง
น
เดือนพฤศจิกายนมี
บานแมเตียน-แม
น แฮ แมแฮ-ปาเกี๊ยะนอย
อ
2. จุดชมวิวดอกพญาเสื
ด
อโครง (ดอกซาากุระ
ง
วตอง
เมืองไทยย) เสนทางเดียวกับที่ชมทุงดอกบั
ย
านห
น วยน้ําจาง ชมทะเลหมอก
ช
กและพระอาทิทิตย ขึ้นและตตก
3. จุดชมวิวยอดดอยบ
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4. บอน้ําแรธรรมชาติหวยขมิ้นนอก หางจากที่ทําการศูนย 3 กิโลเมตร เปนแหลงบอน้ําแร
ธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวทางการเกษตร
1. ไรสตรอเบอรี่ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ที่บานบอแกว
2. แปลงผักเมืองหนาว เชน ผักกาดหอมหอ อาติโชค พารสเลย ซุกินี ผักกาดขาวปลี
3. แปลงไมผลเมืองหนาว เชน พลับ สาลี่ พีช สตรอเบอรี่
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. ประเพณีปใหมมง (ธ.ค.-ม.ค.) มีการละเลนและการแสดงของชาวเขา เชน การโยนลูกชวง
2. งานหัตถกรรมชาวเขา เชน การทอผากี่เอวปางชางโปงนอยใหม
กิจกรรมนั่งชางชมธรรมชาติภายในปาและเดินปา บริเวณบานโปงนอยใหม แคมปพักแรม ไมมี
ไฟฟา เหมาะสําหรับผูที่ชื่นชอบชีวิตสงบและเรียบงายอยูกับขุนเขา ปาไม
ดอยผาแงม เปนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีพรรณไมที่นาสนใจ เชน กุหลาบพันป และจุดชมวิวที่
สวยงาม กิจกรรมดูนกและชมดอกพญาเสือโครงบานและทะเลหมอกในชวงฤดูหนาว
แหลงทองเที่ยวทางการเกษตร
1. แปลงปลูกดอกเบญจมาศทั้งแบบ ดอกเดี่ยวและดอกชอ หลากสีสัน แปลง ดอกคารเนชั่น
2. โรงเรือนวิจัยวานิลลา เปนพืชที่นํามาปลูกเพื่อสกัดนํากลิ่นไปใชประกอบอาหารและของวาง
3. แปลงไมผล ไดแก องุน, กีวี่, พีชและพลับ
4. แปลงผัก ไดแก ผักกาดหวาน มะเขือเทศดอยคํา ถั่วหวาน มะเขือเทศเชอรี่ เฟนเนล บร็อ
โคโลนีเซเลอรี่
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. ชมการละเลนและการแสดงของชาวเขาเผามง เชน การเปาแคนมง รําดาบ
2. การทอผาใยกัญชง การเขียนลายเทียน และการปกผาลวดลายตางๆ ของชาวเขา
3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม
3.1 ดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
การปลูกปา พื้นที่ปา และปาชาวบาน
1) ไดดําเนินการโครงการปาชาวบาน จํานวน 23 ราย มีพื้นที่ปลูกประมาณ 12 ไร
2) ไดฟนฟูสภาพปา จํานวน 333 ไร
3) กําหนดเขตพื้นที่ปาอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชนมีพื้นที่ประมาณ 1,400 ไร
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ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนยฯ
หัวหนาศูนยฯ
เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ

นายพูนสุข คําภา
นายอนุพงษ คําพรรณ
นางสาวอภิรดี อภิชัย

สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ บานแมแฮ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 50270
โทร. 0-5321-1489
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