
 

 
ประวัติควา
 โคร

ระยะทางหา

เปนหลัก โด

ตํารวจตระเ

 ตอม

เสด็จเยี่ยมร

ควรจะมีการ

จัดสงหนวย

กรมประชาส

หมูบานและ

ป 2527 ห

ประชากรเพิ่

ยังมีการปลูก

บทบาทในก

 
1.สถาพโดย
 1.1 
 โคร

ภูเขา  ลูกคลื

แรมและแม

ระดับน้ําทะ

ตารางกิโลเม

ครัวเรือน ปร

เผาลีซอ คน
 1.2 
พื้นที่สวนให

สงวนแหงชาติ
 

ามเปนมา 
รงการหลวงห

างจากตัวเมือ

ยเร่ิมมีการต้ัง

เวณชายแดน

มาในป 2512

าษฎรหมูบาน

รสงเสริมอาชี

ยงานรวมกับ

สงเคราะหจัด

ะประสานงาน

หมอมเจาภีศ

มข้ึนมาก แล

กฝนมากทั้งๆ

ารแกไขปญห

ยทั่วไป 
 ขนาดและที
รงการหลวงห

ล่ืน ลอนลาด

สา มีพิกัด E4

เล 780-1,43

มตร หรือ 13,

ระชากร 2,57

เมือง และจีน
 ลักษณะภูมิ
หญของศูนยฯ

ติ ในเขตหมูบาน

ศูนยพัฒน

หนองหอย ต้ัง

องเชียงใหม 3

ังถิ่นฐานมาต้ั

นไดเร่ิมเขาม

2 พระบาท

นหนองหอย 

ชพดานการเก

หนวยพัฒนา

ดสงเจาหนาที

นกับหนวยงาน

เดช รัชนี ทรง

ละไดมีการขย

ๆ ที่ต้ังอยูใกล

หาตางๆ 

ที่ต้ัง 
หนองหอยมีล

ด ลอนชัน อยู

481683  

30 เมตร มีพื

230.69 ไร จํา

73 คน ประก

นฮอ  
มปิระเทศ 
 เปนภูเขาสูง

นหนองหอย ตํ

ข
นาโครงการ

งอยูที่บานหน

39 กิโลเมตร

ต้ังแตกอนสมั

าสรางความ

ทสมเด็จพระ

และทรงมีพร

ษตรจากนั้นก

าและสงเครา

ที่เขามาปฏิบัติ

นตางๆ  

งเห็นวาบานห

ายหมูบานออ

ลตัวเมืองเชีย

ลักษณะพื้นที

ยูตอนบนของ

N2092978 

พื้นที่รับผิดชอ

านวน 7 กลุม

กอบดวยชาว

งมีที่ราบตามห

าบลแมแรม อาํ
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ขอมูลพื้นฐ
รหลวงหนอ

นองหอยเกา 

ร  ประชากรส

ัยสงครามโล

มสัมพันธในพื้

เจาอยูหัวได

ระราชดําริวา

กรมปาไมได

าะหชาวเขา 

ติงานประจํา

จนกระทั่ ง

หนองหอยมี

อกเปน 2 หมู

งใหม จึงไดจั

ที่เปนที่สูง 

งลุมน้ําแม

 สูงจาก

อบ 21.30 

มบาน 356 

เขาเผามง 

หุบเขาวัดควา

าเภอแมริม จัง

ฐาน 
องหอย จังห

 หมู 7 ตําบ

วนใหญเปนช

กคร้ังที่ 1 ต

พื้นที่และใหก

 

มูบานคือ บาน

จัดต้ังศูนยพัฒ

ามสูงจากระด

หวัดเชียงใหม 

หวัดเชียงให

บลแมแรม อํา

ชาวเขาเผาม

อมาในป พ

การศึกษาตล

นหนองหอยให

ฒนาโครงการ

ดับน้ําทะเลได

 

หม 

าเภอแมริม จั

ง ประกอบอา

.ศ. 2502 ห

ลอดจนรักษา

หม และหนอ

รหลวงหนองห

ด 1,200 เมต

จังหวัดเชียงใ

าชีพการปลูก

หนวยปฏิบัติก

ความปลอด

งหอยเกา อีก

หอยข้ึนเพื่อใ

ตร อันเปนพื้นที

ใหม 

กผัก

การ

ดภัย 

กทั้ง

ใหมี

ท่ีปา



 
 1.3 
  
 1.4 
  

เฉล่ียตลอดป
 
 1.5 
 

  

  

แปลงเพาะป

สปริงเกอร แ
 1.6 
  

บริเวณ กม. 

แมริม-สะเมิ

ประมาณ 6 
 1.7 
 
2. สภาพทา
 2.1 
  

บานคือบาน

บานหวยหว

เรือน 358 ค

จีนฮอ ลีซอ 

 

ศาสนาคริสต

(รอยละ 69.

 

 

 

 ลักษณะดิน
ดินมีคว

 ลักษณะภูมิ
อุณหภูมิ

ป 86 เปอรเซ็

 แหลงน้ําที่ส

1. แหลง

2. แหลง

ปลูกของเกษต

และบางพื้นที่
 การคมนาค

จากตัวเ

 17 ใหเล้ียว

มิง ถึง กม. 1

 กิโลเมตร 
 โครงสรางพื

างเศรษฐกิจ
 ประชากร 

โครงกา

นหนองหอยเ

วาย บานแมขิ

รัวเรือน 384 

และเยา เปน

ลักษณะ

ตควบคูกับลัท

39) และนอก

น 
ามอุดมสมบู
มอิากาศ 
มิเฉล่ีย 24.8 

นต 

สําคัญของศู

งน้ําธรรมชาติ

งน้ําที่กอสราง

ตรกร โดยเกษ

เกษตรกร สร
คม 
เมืองเชียงให

ซายเขาทางห

5 ใหเล้ีย

พื้นฐาน 

และสังคม 

รหลวงหนอง

เกา บานหน

ขิ และบานป

 ครอบครัว แล

ตน 

ะของครัวเรือ

ทธิผี จํานวนส

กวัยแรงงานอ

รณปานกลาง

องศาเซลเซี

ศูนยพัฒนาโค

ติ น้ําแมรวม, 

ง ไดแกการฝ

ษตรกรจัดกา

รางคันดินกั้นล

มใชเสนทางห

หลวงหมายเล

ยวขวาที่บานโ

งหอยประกอบ

องหอยใหม 

ปางไฮ โดยมีจ

ละจํานวนปร

อนโดยทั่วไปน

สมาชิกในครัว

ายุตํ่ากวา 12
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งและคอนขาง

ซยส ปริมาณน

ครงการหลว

 หวยไคร, หว

ฝายกักเก็บน้ํา

ารตอทอสงน้ํา

ลําหวยธรรมช

หลวงหมายเ

ลข 1096 สา

โปงแยกไปอี

บดวย 6 กลุ

 บานสามหลั

จํานวนหลังค

ระชากร 2,607

นับถือศาสน

วเรือนเฉล่ีย 6

2  ป 1.79 คน

งเปนกรดเล็ก

น้ําฝนเฉลี่ย 1

วงหนองหอย

ยริมใน, หวย

าขนาดเล็ก ที

าจากทอใหญ

ชาติ และตอท

เลข 107 สา

าย

อีก

ลุม

ลัง 

คา

7 คน เปนชาว

าพุทธ และพุ

6.37 คน มีผูที

น และอายุมา

กนอยถึงปานก

,416.8 มิลลิ

ย 

หก, หวยหวา

ที่กรมชลประท

ญ เขาสูแปลง

ทอเขาสูแปลง

ายเชียงใหม-

วเขาเผามงม

พุทธควบคูกับ

ที่อยูในวัยแรง

กกวา 60 ป  

กลาง (pH 5.

ลิเมตรตอป ค

าย, หวยหนอ

ทานสราง แล

เพาะปลูกขอ

งเพาะปลูก 

ฝาง ตรงไป

ากที่สุด นอก

บลัทธิผีหรือมี

งาน (อายุ 12

 0.16 คน 

0-6.5) 

ความชื้นสัมพั

งหอย 

ละตอทอน้ําผ

งตน ดวยระ

ปถึงอําเภอแม

กนั้นเปนคนเมื

มีบางสวนนับ

2-60ป) 4.42 

พัทธ

ผาน

ะบบ

มริม

มือง 

บถือ

 คน



 

 แหลง

                  
  
 2.2 
  

หอยใหมโดย

  
ระดับประถม

 
 2.3 
  

เดียว และมี

การปลูกพืช

ฯลฯ การปลู

บวย3.ไมตัด

และการทําด

ผลิตภัณฑด

และอาชีพกา

 

 

 

 

 

ชื่อกลุม

 

หวยหว

สามห

แมขิ

ปางไ

หนองหอ

หนองหอ

งขอมูล : ขอมู

              กลุ

 การศึกษา 
ศูนยพัฒ

ยจัดครูผูสอน

รอยละ 

มมากที่สุด แล

 การประกอ
ประชาก

มีผูที่ประกอบ

ผักไดแก โก

ลูกไมผลเมือง

ดดอกไดแก 

ดอกไมแหงโ

อกไมแหง คื

ารรับจางทั้งใ

มบาน ห

วาย 

หลัง 

ขิ 

ไฮ 

อยเกา 

อยใหม 

รวม

มูลประชากรใ

มงานติดตาม

ฒนาโครงการ

น พรอมอาหา

 22.79 ไมรูห

ละอีกรอยละ 

อบอาชีพ 
กรทั้งชนเผาพื้

บอาชีพอ่ืนเพีย

โบ ผักกาดห

หนาวซึ่งไดแ

แกลดิโอลัส 

ดยเนนเปนวั

คือ ปลูกดอก

ในภาคการเก

หมูที ่ ตํา

 

2 โปง

2 โปง

4 แมแ

4 แมแ

7 แมแ

11 แมแ

 

นพื้นที่ศูนยพั

มประเมินผล 

รหลวงหนองห

รกลางวันใหเ

หนังสือ รอย

 42.58 กําลัง

พื้นเมืองและช

ยงอยางเดียว

หางหงส ผัก

แก ทอ กาแฟ

และสแตติส

ัตถุดิบ สํา

กกระดาษแล

ษตรและนอก
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บล จํา

 ครัว

แยง 

แยง 1

แรม 6

แรม 4

แรม 1

แรม 1

3

พัฒนาโครงกา

สวนอํานวยก

หอย ไดดําเนิ

เด็กดวย 

ยละ 4.66 อ

งศึกษาและเป

ชาวเขาเผาตา

วรอยละ 2.26

กาดหอมหอ 

ฟ พลัมและ

สเพอริซอาย 

าหรับการทํา

ะหญาไขมุก 

กภาคเกษตร 

นวน จาํ

วเรือน ครอ

7 

15 

68 

44 

13 1

11 1

358 3

ารหลวง (พฤษ

การและวางแ

นนงานในสวน

อานออกเขียน

ปนเด็กเล็ก 

งๆ รอยละ 8

6 นอกจากนั้น

 

 

 

านวน 

อบครัว ช

7 

15 

93 2

45 

113 4

111 4

384 1,

ษภาคม 2546

ผน สํานักพัฒ

นของศูนยพัฒ

นได รอยละ 

7.42 ทําการเ

นจะประกอบอ

จํานวนประช

ชาย หญิ

9 12

31 31

246 27

85 80

457 49

423 46

,251 1,3

6) 

ฒนาเกษตรที่ส

ฒนาเด็กเล็ก ใ

30 ไดรับกา

เกษตรในครัว

อาชีพทางกา

ชากร (คน) 

ญิง รวม 

2 21 

1 62 

77 523 

0 165 

93 950 

63 886 

56 2,607

สูง 

ในหมูบานหน

ารศึกษา โดย

วเรือนเพียงอย

ารการเกษตรเ

 

นอง

ยจบ

ยาง

เชน



 
 2.4 
  
นอกฟารมเฉ

  

ครองชีพ 46

  

เงินของครัวเ

 
 2.5 
  
 2.6 
  

พื้นที่ต้ังของห

  

(1.28%) พื้น

  

  
 2.7 
  

, กลุมผูใชน้ํ

80 ราย, กลุม
 2.8 
  

ผักกาดหอม

แครอท กะห

ผักกาดหวาน

เฮด  ม.ดอย

ลิฟแดง –เขีย

คอส  กะหลํ

ผักกาดฮองเ

กานดํา เฟน

จําหนายสูงส

  รายได 
รายได 

ฉล่ีย 11,958.

รายจาย

,458.45 บาท

รายไดสุ

เรือนนัน้มีการ

 การถือครอ
การถือค

 การใชประโ
1. พื้นที

หมูบาน สถา

2. พื้นที

นที่ไร 136 ไร 

3. พื้นที

 การรวมกลุ
ราษฎรมี

น้า มีสมาชิก 1

มทองเที่ยว มี
 ผลผลิตทาง

1. ปลูก

มหอ กระหลํ่าป

หลํ่าปลีหัวใจ

น คะนาฮองก

คํา  1 ถั่วหว

ยว แรดิชชิโอ

ลํ่าดอกมวง-ข

เต กะหลํ่าปม

นเนน ลาเวน

สุด  5  อัน

ครัวเรือนมีรา

24 บาทตอป

ย ครัวเรือนมีร

ทตอป  รวมค

สุทธิรายไดสุท

รกูยืมทัง้หมด

องที่ดิน 
ครองที่ดินสวน
โยชนที่ดิน 
ที่ชุมชนและ

นที่ราชการ แ

ที่เกษตรกรร

(1.05%) พื้น

ที่ปาไม มีพื้น

ลุมของเกษต
มีการรวมกลุม

150 ราย, กลุ

มีสมาชิก 13 ร
งการเกษตร
กพืชผัก  50 

ปลี ปวยเหล็ง

จ ฟกแมว กะ

กง   ยอดซาโ

าน  โกโบ  ส

อ แตงหอม  

ขาว ฟลเลย ซุ

มเขียว  ถั่วลัน

เดอร เซลอร่ี 

นดับแรก คือ 

ายไดในฟารม

ป (คาขาย เงนิ

รายจายในกา

าใชจาย 101

ทธิของครัวเรือ

ดเฉล่ีย 8,405

นใหญเปนทีดิ่

ะสิ่งปลูกสรา

และสถาบันต

รม มีพื้นที่ 

นที่ไมผล 1,84

นที่ 7,799 ไร (

ตรกร 
มตางๆ ไดแก

ลุมเยาวชน มี

ราย และกลุม
ร 
ชนิด ไดแก 

ง บลอคโคล่ี 

ะหลํ่าปลีแดง

โยเต  พารสเ

ลัดใบแดง หอ

พริกหวานแด

ซุกินี โรสแม

นเตาฝกใหญ  

 ฯลฯ  โดยมีพื

 แครอท  ผักก
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มจากการผลิต

นเดือน รับจาง

ารผลิต (ฟารม

,969.35 บาท

อนเทากับ 64,

.40 บาทตอค

ดินที่ไมมีเอกสิ

าง มีเนื้อที่ปร

างๆ 

4,538 ไร ห

48 ไร (14.27%

(60.19%) มพีื

 กลุมเตรียมส

สมาชิก 60 ร

ม อป.พร มีสม

 แครอท ผัก

ผักกาดขาวป

 คะนาดอ

ลย  บัตเตอร

อมญ่ีปุน โอค

ดง-เขียว เบบ้ี

มร่ี เรดโครอล

 ม.กานเขียว-

พืชที่มีผลการ

กาดหางหงษ

ตพืชและสัตว

ง) รวมรายได

ม)รวม 55,510

ทตอป 

,761.32 บาท

ครัวเรือนตอป

สิทธิใดๆ เฉล่ีย

ระมาณ 438 

หรือรอยละ 35

%) พื้นที่ปลูก

พื้นที่สวนปาป

สหกรณ มีสม

ราย, กลุมแม

มาชิก 60 ราย

กกาดหางหงษ

ปลี   มะเขือเท

อยคํา กระเที

ร

ค

บ้ี

ล 

-

ร

ษ  

วเฉล่ีย 154,7

ทั้งหมด 166

0.90 บาทตอ

ทตอป ในขณะ

 สวนใหญกูเพ

ย 9.43 ไรตอ

ไร หรือรอยล

5.02 ของทั้ง

กผัก 2,246 ไร

ปลูกอีก 180 ไ

มาชิก 155 รา

บาน มีสมาชิ

ย 

ษ มะเขือจัมโ

ทศดอยคํา เบ

ทียม  เทอรนิ

72.43 บาทต

,730.67 ตอป

อป  และมีคาใ

ะที่ภาวะหนีสิ้

พื่อใชในการเ

ครัวเรือน 

ละ 3.38 ของท

ังหมด โดยเป

ร (17.33%) 

ไร (1.39%ขอ

าย 

ชิก 

โบ 

บ้ี

พ  

ตอป และราย

ป 

ใชจายในการ

สินและการกูยื

เกษตร 

ทั้งหมด โดยเ

ปนที่นา 166 

องพื้นที่ทั้งหม

ยได

ร

ยมื

เปน

ไร 

ด)  



 

ผักกาดหอม

2. ไ

3. ไ

ดิน ไฮเดรนเ

4. ป

แห
 2.9 
  

  

ชาวเขา 

  

  

แคน ขลุย แ

  

เหลาขาวโพ

 เสน

  

  

  

 
3. สภาพพื้น
 การ

ทําลาย โดย

เส่ือมโทรมจ

 นอก

ประจําทุกป 

ไปพรอมกัน

โครง แอปเป

การอนุรักษท

 การ

พัฒนาโครงก

มหอ กระหลํ่าป

ไมผล ไดแก บ

ไมดอก สงเส ิ

เยีย อาคีเลีย 

ปศุสัตว ไดแก

ลงขอมูล : ร
 แหลงทองเ

- จัดเสน

- จัดเส

- เทศกา

- ชมกา

ละการละเลน

- ชมหั

ด 

นทางศึกษาธร

- เสนทา

- เสนทา

- เสนทา

นที่และทรัพ
รอนุรักษทรัพ

ยชาวเขารวมก

ะปลอยใหปา

กจากนี้ ศูนย

 ในสวนของก

ดวย ซึ่งพื้นที

ปลปา เส้ียวแล

ทรัพยากรธรร

รดําเนินงานข

การหลวงหน

ปลี และปวย

บวย พลัม สต

ริมปลูกจิ๊ปโซ

แพนซ่ี คาเรน

ก ผลิตไกกระด

รายงานประจํ
เที่ยว 
นทางศึกษาเก

สนทางชมแป

าลปใหม จัดช

ารละเลนพื้นบ

นชูจาง 

ัตถกรรมพื้นบ

รรมชาติ  

างที่ 1 ศูนยพั

างที่ 2 ศูนยพั

างที่ 3 น้ําตกต

พยากรปาไม 
ยากรธรรมชา

กันต้ังกฎเกณ

าฟนตัว พรอม

ยพัฒนาโครง

กลุมหนุมสาว

ที่ที่ปลูกปามีป

ละกระถินดอ

รมชาติและส่ิง

ของศูนยพัฒน

นองหอยคาดห

เหล็ง  

ตรอเบอร่ี เคป

ซฟลลา และผ

นดูลา  Dusty

ดูกดํา 

าป 2547 ฝา

กษตรภายในศ

ลงปลูกผักแล

ชวงเดือนธันว

บานของชาว

บาน อาทิ ก

ัฒนาโครงกา

ัฒนาโครงกา

ตาดหมอก-น้ํ

 
าติและส่ิงแว

ณฑไว หามไม

มกับปลูกทดแ

การหลวงหน

 และกลุมนกั

ประมาณ 50 

ย 

งแวดลอม 

นาโครงการห

หวังไววาเมื่อไ
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กูสเบอร่ี พลับ

ผลิตไมดอกภา

ymillen  

ายพัฒนา มูล

ศูนยฯ 

ละแปลงผลไม

าคม-มกราค

เขาเผามง อ

การปกผาของ

ารหลวงหนอง

ารหลวง-จุดชม

นา้ตกวังฮาง-ศู

ดลอมในพื้นที

มใหตัดไมทําล

แทนบางสวน

นองหอย ไดชั

กเรียนก็ไดดําเ

ไร ไมที่ปลูก

หลวงหนองหอ

ไดสงเสริมไมต

บ อะโวกาโดแ

ายในศูนยฯ ไ

นิธิโครงการห

มเมืองหนาวข

มของทุกป 

อาทิ ตีกลอง 

งหญิงมง การ

งหอย-จุดชมวิ

มวิวมอนดอย

ศูนยพัฒนาโค

ที่ปาไมที่ยังค

ลายปา หาก

น  

ชักจูงใหชาวเ

เนินการปลูกป

ประกอบดวย

อย  เร่ิมพัฒ

ตัดดอกใหแก

และองุน  

ไดแก กลวยไ

หลวง 

ของ

เปา

รตม

ววิมอนลอง 

ย 

ครงการหลวงห

คงเหลืออยู จ

ผูใดฝาฝนจะ

ขารวมกันปลู

ปา เปนปาอน

ย จันทรทอง 

ฒนาและกาว

กเกษตรกรมา

ไม

หนองหอย 

จะหามไมใชช

ะตองถูกปรับ 

ลูกปาอนุรักษ

นุรักษและปา

 เมเปลไตหวั

หนาข้ึนเปนล

กยิ่งข้ึนแลว  

ชาวเขาเขาไป

 สําหรับพื้นที

ษของชุมชน เ

ตนน้ําของชุม

ัน นางพญา

ลําดับ  ซึ่งศู

 นอกจากจะช

ปตัด

ที่ปา

เปน

มชน

เสือ

ศูนย

ชวย
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