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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงการ
น
รหลวงหวยน้
ย ําขุน จังหวั
ห ดเชียงราาย
ประวัติควาามเปนมา
บานห
น วยน้ําขุน ตํตาบลทากอ อํอาเภอแมสรววย จังหวัดเชียงราย สภาพพพื้นที่เปนหุบบเขาและเนินเขาสลั
น
บซับซอน
มีที่ราบแคบบกระจายอยูทัท่ัวไป มีลําหวยสายเล็
ว
กไหหลผาน มีราษษฎรชาวเขาประกอบดวย มูเซอ อีกอ กะเหรี
ก ่ยง และะจีน
ฮ อ มี ก ารตัั ด ไม ทํ า ลายปป า ทํ า ไร เ ลื่ อน
อ
ลอย ปลู ก ฝ น และขาดดความรู ค วาาม
เขาใจในการรเพาะปลูกอยยางถูกวิธี
เมื่อเดื
อ อนกุมภาพพันธ 2526 จึง
ไดจัดตั้งศูนยยพัฒนาโครงงการหลวงหวย
ว
น้ําขุนขึ้นบนนพื้นที่ 20 ไร ในเขตหมูบาน
า
หวยน้ําขุน โดยใหครอบคลุ
ค
มพื้นที
น ่
3,000 ไร เพื่อสงเสริิมการปลูกพืช
ทดแทนฝน เพิ่มรายไดและยกฐานนะ
ความเปนอยยูของเกษตรกกรใหดีขึ้น แลละ
เผยแพรวิทยาการการเก
ย
กษตรแผนใหหม
โดยได รับ ค วามรว มมื อ จากสํ
จ า นั ก งาาน
พัฒนาที่ดินเขต 6 ปรับพื้นที่ทําการเกกษตร กรมสงเสริมการเกษษตรจัดสงเจาหนาที่ใหคําแแนะนําสงเสริริม มหาวิทยาาลัย
พ งงานกอสร
ส างโรงไฟฟาพลั
า งน้ํา และะในป 2528 สํานักงานเรงรั
งด
แมโจ ทํากาารวิจัยเรื่องชาา กรมพัฒนาาและสงเสริมพลั
พัฒนาชนบททจังหวัดเชียงรายได
ง
ตัดถนนนเขาสูหมูบาน
า
1. สภาพทั่วไป
ว
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ศูนยพัฒนาโครงการ
ฒ
รหลวงหวยน้ําขุ
า น ตั้งอยูที่บบานหวยน้ําขุน หมูที่ 16 ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย
ร
E
เมตตร N 215660076 เมตร ระววาง 4847 II ความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ
จังหวัดเชียงราย ที่พิกัด E534959
ต
โลเมตตร หรือ 88,3339.74 ไร สูงงจากระดับน้าํ ทะเลประมาณ
1,015 เมตรร มีพื้นที่รับผิดชอบประมาาณ 141.3 ตารางกิ
1,075 เมตร
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1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
พื้นที่มีลัลักษณะเปนหุหบเขาสลับซับซ
บ อน มีที่ราบบระหวางเขาเพียงเล็กนอย มีแมน้ําสายเล็กๆ ไหลผผาน
บริเวณตรงกกลางของพื้นที่ พื้นที่สวนใหญ
น มีความมลาดชัน
มากกวา 35% เปนหนวยดินที่เรียกวา Slope complet
น ่เปนลูกคลื่นลอนตื
น
้น ดินที่เกิด
คอนขางสลัับซับซอนพื้นที
ตามที่สูงชัน มักสลายตตัวมาจากหินพวก
น
Interrmediate
โดยเฉพาะพืพื้นที่ที่เปนเนินเขา
น
1.3 ลักษณะดิน
เปนหนวยดิ
ว นที่คอนขขางสลับซับซอน มักมี
Y
Podzzolie ซึ่งมีความลึกนอยมมาก ดิน
ดิน Red Yellow
Reddish Brown Lateritie ในบางแหหงพบวาดิน Lateritie
จ นดินตืนมากและมี
น้
หินปะปนอยู
น
มาก
า
ตามบริเวณพพื้นที่ลาดชันจะเป
1.4 ลักษณะภูมิมอิ ากาศ
อุณหภูมิมิสูงสุด 34.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิมติ ่ําสุด
9.2 องศศาเซลเซียส
อุณหภูมิมิเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี
ฝ ่ย
1,870 มิลลิเมตรตอป
1.5 แหลงน้ําที่สํสาคัญของศูศูนยพัฒนาโคครงการหลววงหวยน้ําขุน
มีแหลงน้นําธรรมชาติหลายแห
ห
งทีมีม่ ีขนาดเล็ก เชชน หวยน้ําขุน,
น หวยทราย, หวยอะโบโดด และหวยแมมต๋ํา
อ บกักน้ํา ดัังนี้
และทางชลปประทานไดสรางอาคารชลลประทานเพื่อเก็
1) ฝายททดน้ําพรอมรระบบสง ยาว 3,909 เมตร ถังพักน้ํา 5 แห
แ ง ที่บานหววยน้ําขุน
2) ฝายททดน้ําพรอมรระบบสง ยาว 4,040 เมตร ถังพักน้ํา 2 แห
แ ง ที่บานดออยงาม
3) ฝายททดน้ําพรอมรระบบสง ยาย 1,960 เมตร ถังพักน้ํา 2 แห
แ ง ที่บานหววยชมพู
1.6 การคมนาคคม
การคมนนาคมจากจังหวัดเชียงใหมมถึงพื้นที่ศูนยยฯ หวยน้ําขุนระยะทางปประมาณ 150 กิโลเมตร ใช
เสนทางสายยเชียงใหม-เชียงรายแลวแยยกเขาศูนยฯ ซึ่งเปนถนนลูลูกรังมีความลลาดชันมาก ฤฤดูฝนเสียหายยจากน้ํากัดเซซาะ
เกิดการพังทะลาย
ท
ก นทางฤฤดูฝนจําเปนตองใชรถยนนต
การเดิ
ขับเคลื่อน 4 ลอ ระยะทางอีก 27 กิโลเมตร
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พื้นฐาน
1.7 โครงสรางพื
หมูบานที
น ่มีไฟฟาคือ บานแมต๋ําบน, ลาง บานออะบอโด, บานบอระบื
น
อ, บานแมแอบปปาลาย, บานมมวง
สันกลาง, บานจะแสแลละบานแมจันเหนื
น อ, ใต มีโทรศัพทสาธารณะ
ษ
ารขยายโอกาสเปดสอน
จํานวน 10 แหง โรงเรียนประถมศึกษาในโครงกา
ย ําขุน มีประปาภูเขาใชทุทกหมูบาน
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูบานหวยน้
โบสถ จํานวน 18 โบสถ
2. สภาพทาางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากร
ประะชากรมี 8 กลลุมบาน จํานววนประชากร 9,291 คน 1,627 ครัวเรือน ชาย 4,7577 คน หญิง 4,,534 คน
หมูบานที่รับผิดชอบ
ด
ชื่อกลุมบาน
า
หมูที่
เผา
จํานวน
น
จํานววน
จําานวนประชากกร (คน)
ครัวเรืเ อื น ครอบครัว ชาย
หญิง
รวม
ดอยงามม
15
อีกอ
1330
1388
410
393
803
หวยน้าํ ขุน
16
อีกอ
4885
5000
1,4500 1,360 2,810
หวยชมพูพู
17
มูเซออ
48
488
118
110
228
ปาดงหลววง
17
อีกอ
28
288
69
78
147
ทรายคํา
18
อีกอ
34
388
70
69
139
ปาเกี๊ยะ
18
อีกอ, มูเซอ
เ
98
988
309
318
627
ปามวง
18 กะเหรีย่ ง,มมูเซอ
42
488
141
139
280
สันกลางง
18 กะเหรีย่ ง,มมูเซอ
22
288
49
58
107
บาหลา
19
มูเซออ
93
955
281
264
545
มะขามปอม
อ
19
อีกอ
88
900
280
268
548
จะแส
23
มูเซออ
93
300
281
264
155
ลอจอ
23
มูเซออ
58
588
136
108
545
แอปาลายย
24
มูเซออ
5
8
13
11
24
แมต๋ํานอยบบน 24
มูเซออ
38
400
101
93
194
แมต๋ํานอยลลาง 24
มูเซออ
45
500
112
104
216
อะบอโดด
24
อีกอ
75
799
280
228
508
พนาเสรีรี
24
อีกอ
2445
657
669
1,326
รวม
1,6627 1,4224 4,7577 4,534 9,291
แหหลงขอมูล : นายนรินทร นันตารัตน หัหวหนาศูนยพัพฒ
ั นาโครงกาารหลวงหวยนน้ําขุน กรกฎาคม 2547
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2.2 การศึกษา
มีโรงเรียนสั
ย งกัดการปประถมศึกษาาจํานวน 1 โรงเรี
โ ยน สอนนตั้งแตชั้นอนุนุบาลถึงชั้นมััธยมศึกษาปทีท่ 3
อยูในหมูบานหวยน้ําขุน มีอัตราครูผูสอน
ส 34 อัตรา
ร มีนักเรียนรวม 1,112 คน
ค มีศูนยการเรียนชุมชนชชาวไทยภูเขาาแม
แ ง ตั้งอยูในพื
น ้นที่ 8 หมูบบ า น มีอัตราครูผูสอน 11 อััตรา มีนักเรียนรวม
ย
272 คคน
ฟาหลวง 8 แห

2.3 การสาธารณ
ณสุข
ราษฎรสสวนใหญมีสภาพความเป
ภ
นอยูไมถูกสุขลั
ข กษณะ มีสถานี
ส อนามัย จํานวน 1 แหหง (บานหวยน้
ย ํา
ห ายยาเสพติติด มีผูปวยดวยโรคเอดส
ว
ขุน) มีอัตรากการเกิดสูง มีการระบาดขอองยาเสพติด ผูติดยาเสพติติด มีการจําหน
2.4 การประกออบอาชีพ
ราษฎรสสวนใหญประะกอบอาชีพการเกษตรเป
ก
ปนหลัก
คือ ทําการเกกษตร รอยละะ 85 รับจาง รอยละ 10 แลละคาขาย รอยละ 5
2.5 รายได
เฉลี่ยปละประมาณ
ล
18,000 - 30,000 บาท/ป
บ /
ครัวเรือน เกษตรกรมีรายได
า สูงคือ จีนฮอ บานหวยน้ําขุน และ
อ าอีกอ
เกษตรกรที่มีมีรายไดต่ําคือเผ
2.6 การถือครอองที่ดิน
ราษฎรใในพื้นที่ไมมีเอกสารในการถื
อ
ถือครองอยูใ นเขตป
น า
สงวนแหงชาาติและบานหหวยน้ําขุน (จีนฮอ) มีพืพ้ืนที่ทํากินโดยเฉลี่ย
จํานวน 36.887 ไรตอครัวเรืเ ือน พื้นที่อยูอาศัย เฉลี่ย 0.53 ไรตอครัรัวเรือน
กลุมหมูบานเผ
น ามูเซอ พื้นที
น ่ทํากินเฉลี่ยจํานวน 16..72 ไรตอครัรัวเรือน
พื้นที่อยูอาศัศัยเฉลี่ย 0.73 ไรตอครัวเรือน
อ และกลุมหมู
ห บานเผากะะเหรี่ยง
พื้นที่ทํากินเฉลี
เ ่ย จํานวน 23.54 ไรตตอครัวเรือน พื้นที่อยูอาศัย 0.86 ไรตอ
ครัวเรือน
2.7 การใชประโโยชนที่ดิน
จําแนกการใชประโยยชนที่ดินไดคืคือใชในการเกกษตรจํานวนน
ห อรอยละ 966.42 พื้นที่อยูอาศัยจํานวนน 875 ไร หรือร
อ อยละ 3.588
23,543 ไร หรื
2.8 แหลงเงินทุน
จากแหลง ธกส.,
เงินทุนสวนตตัว

สหกรณการเกษตรเอกชชนและแหลง
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2.9 การรวมกลุลุม ของเกษตตรกร
มีการรววมกลุมของเกกษตรกรดังนี้ กลุมผูปลูกไม
ไ ผล, กลุมผูผปลูกผัก, กลุมผูปลูกชาจีจีน, กลุมผูปลู
ป ก
กาแฟอราบิกกา, กลุมผูปลูกไมโตเร็ว, กลุ
ก มผูปลูกผูผลิ
ผ ตไหลสตรออเบอรี่, กลุมผูผปลูกเสาวรสส, กลุมปศุสัตว
ต , กลุมสหกรณ
การเกษตรโครงการหลวงหวยน้ําขุน, กลุมสตรีแปรรู
แ ปผลผลิตการเกษตรและกลุมสตรีรีหัตถกรรมฯ, กลุมปุยหมั
ห ก
สา 8 ราย, กลลุม ธ.ก.ส.และกลุมเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุ
ใ
รักษษธรรมชาติและสิ
ล ่งแวดลอม
ชีวภาพ, กลุมเยาวชนอาส

2.10 ผลผลิตทาางการเกษตรร
1. พืชผััก ไดแก กะหล่ําปลีดาว เกกษตรกร 35 ราย
ร
2. ไมผล ไดแก พีช บวย พลัมจูหลี
ห พลัมแดงงบานหลวง
และะพลับ เกษตรรกร 160 ราย
3. สงเสริิมเกษตรกรปปลูกชาจีนเบบอร 12, หยวนจื
ว ออูหลง
เกษษตรกร 47 รายย พื้นที่ 85.9 ไร
4. สงเสริิมเกษตรกรปปลูกกาแฟอรราบิกา เกษตตรกร 5 หมูบบาน
76 ราย พื้นที่ 1338 ไร
5. สงเสสริมเกษตรกรรปลูกปาชาวบบาน มีจันทร
ท ทอง, เมเปล
เกษษตรกร 32 รายย พื้นที่ 84 ไรร
6. สงเสริิมปศุสัตว ได
ไ แก ไก สุกร
ก เกษตรกรร 70 ราย และ
ประมงไดแกก ปลาตะเพียนขาว
ย
ปลายียี่สกเทศ และปลาแกมช้ํา เกษตรกร 294
ราย รวม 419 บอ
าป 2546 ฝายพั
ร
า ฒนา มูลนิธิโครงการหหลวง
แหลงขอมูล รายงานประจํ
2.11 แหลงทองเที
ง ่ยว
1. แหลงท
ง องเที่ยวการรเกษตร ไดแกก ชมไรชา วิธการชงชาจี
กี
นพัันธดี เชน อู
หลงกานออน พันธเบอร 12
1 ,ผักและไมผลเมืองหนาไไดแก บวย พลั
พ ม พลับ แลละกาแฟ ผัก
เมืองหนาว ได
ไ แก กะหล่ําดาว
ด
2. แหลงท
ง องเที่ยวทาางธรรมชาติ ได
ไ แก น้ําตกปปาเกี๊ยะ น้ําตกห
ต วยชมพู
น้ําตกปาคาหลวง ดอยมมอนลาน จุดชมวิ
ช ว
3. แหลงท
ง องเที่ยวศึกษาวั
ก ฒนธรรรม ไดแก ปใหม
ห อีกอ, ปใหม
ห มูเซอ ,ป
ใหมจีนฮอ ,คคริสตมาสแลละโลชิงชา
4. ภูมิปญญาทองถิ่น การทอ ถัก หรือปกยามขของมูเซอที่บานจะแส
า
แหลงขอมูล ขอมูลโดยสรุป/ข
ป อมูลทองเทที่ยว/โครงการพัฒนาแหลลงทองเที่ยว
โครงการหลวง
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3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม
สภาพปาไมในพื้นที่ศูนยฯ หลังป 2540 ถูกบุกรุกทําลายเพื่อทําการเกษตร จํานวน 22,210.38 ไร หรือคิดเปน
รอยละ 23.62
ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนยฯ
นายอุดม พรหมตัน
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
หัวหนาศูนยฯ
นายเสกสรร ธรรมพิทักษสังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย
น.ส.สุธาสินี ชัยชนะ
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
แหลงขอมูล ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําขุน ธันวาคม 2552
สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําขุน บานหวยแมสรวย หมู 16 ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย 57180 โทร. 0-5391-8457
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