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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงกา
ฒ
ารหลวงอางขาง
ง จังหวัวัดเชียงใหม
ประวัติควาามเปนมา
อางขาง
ง ตั้งอยูบนเทื
บ อกเขาตตะนาวศรีติดกั
ด บเขตแดนพมา คือหางกั
ง นเพียง 5 กิโลเมตรรเทานั้น สูงจาก
จ
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1,400
1
เมตร อยูในเขตอําเภอฝาง จังหวั
ห ดเชียงใหม และมียอดดดอยสูงถึง 1,9928 เมตร พื้นที่
ล
หรือ 16,577 ไร
รับผิดชอบปประมาณ 26.552 ตารางกิโลเมตร
พระะบาทสมเด็ จพระเจ
จ
าอยู หัห ว พร อมด วยสมเด็
ว
จพรระนางเจ าฯ
พระบรมราชิชินีนาถ ไปเยียี่ยมพสกนิกรและชาวไทย
ร
ยภูเขาหลายหหมูบานทรง
ทอดพระเนตรเห็ นว าชาวเขาส วนใหหญ ปลู กฝ นแต ยากจน ทั้ งยั
ง งทํ าลาย
น งสํ าคั ญต
ญ อระบบนินเวศ ที่ อาจ
ทรั พยากรป าไม ต นน้ํ าลํ าธาร ซึ่ งเป นแหล
กอใหเกิดคววามเสียหายตอประเทศชาติติในอนาคตไดด
พระะบาทสมเด็จพระเจ
จ
าอยูหัหวจึงไดทรงสสละพระราชทรัพยสวน
พระองคเปนจํ
น านวน 1,5000 บาท เพื่อซื
อ ้อที่ดินและไไรจากชาวเขาในบริเวณ
ดอยอางขางงสวนหนึ่ง จากนั้นก็ทรงมมอบหมายใหหหมอมเจาภีศเดช รัชนี
ดําเนินการใใชเปนสถานีทดลองปลู
ท
กไม
ไ เมืองหนาววใหเปนตัวอยยางแกชาวเขา เพื่อชาวเขาจะไดนําวิธีการไปใชเพื่อให
อ
บรรลุวัตถุประสงคดังที่ทรงพระราชท
ท
ทานไววา “ใหหชวยเขา ชวยตั
ย วเอง” งานพัฒนาคุคุณภาพชีวิตของชาวเขาแ
ข
และ
เ ่มตนขึ้นดวยโครงการในนพระราชานุเคราะหชาวเเขา ตั้งแตเมื่อได
อ โปรดเกลลาฯ
พัฒนาการใใชทรัพยากรธธรรมชาติไดเริ
จัดตั้งโครงกการหลวงเปนโครงการส
โ
วนพระองค
น
เมื่อป
อ พ.ศ. 25112 การดําเนินินงานของดออยอางขางก็ได
ไ พัฒนามาเเปน
สถานีเกษตรหลวงอางขางซึ่งเปนสถถานีวิจัยแหง
แรกของโครรงการปจจุบันดอยอางขาางไดเปลี่ยน
สภาพจากภูเขาซึ่งถูกตัดไม
ไ ทําลายปามาเปนพื้นที่
ณ มีพันธุไมผลกว
ผ า 12 ชนิด ผักเมือง
อุดมสมบูรณ
หนาวกวา 60
6
ชนิด และไมดอกกเมืองหนาว
มากกวา 200 ชนิด สภาพพอากาศเย็นสบายตลอด
ส
ทั้งป อุณหภูภูมิเฉลี่ยประมมาณ 16.9 องศาเซลเซียส
มีชาวไทยภูเขาเผาจีนฮอ ไทยใหญ มูเซอดํา และ
ปะหลอง อาาศัยอยูโดยรออบมี 6 หมูบาน
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1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ตั้งอยูที่หมู
ห บานคุม หมู
ห ที่ 5 ตําบลลแมงอน อําเภอฝาง
เ
จังหวัดเชียงใหม พิกัด E5049901 N22013313
ป
นรุ
น งที่ 190 155’ - 190 57’ เหหนือและเสนแวงที
น ่ 990 01’ เมตร ระวาง 4848 IV อยูยูบนดอยอางขขาง ซึ่งตั้งอยูประมาณเส
2 ตร.กมม. หรือ 16,5777 ไร ครอบคคลุม
990 03’ ตะวันออก เปนพื้นที่อยูในเขตปาสงวนแหหงชาติ มีพื้นที่รับผิดชอบ 27.00
แ านปางมมา หมูที่ 5 ต.แมงอน, บานขอบด
น
ง, บาานนอแลและบานปาคา หมู
ห ที่
6 หมูบาน ไดดแก บานหลวง, บานคุมและบ
11 ต.มอนปน
1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
บริเวณดดอยอางขาง มีลักษณะเปปนแองรูปรีคลลายกะทะ ปรระกอบดวยเขขาหินปูน และเขาหินดินดาน
ด
ทอดยาวตามมแนวเหนือใตตขนานกัน และบรรจบกันทางทิ
น
ศ
เหนือและทิศใต
ศ เกิดเปนออางหรือกะทะะขึ้น เทือกเขาหินปูน
จะกั้ น เขตแแดนระหว า งประเทศไท
ง
ทยกั บ ประเททศพม า
(เมียนมาร) จากหัวอางถึถึงทายอางยาาวประมาณ 8 กม.
ก ภายในอางจะมีพื้นทีคค่ อนขาง
และกวางปรระมาณ 1-3 กม.
ราบตอนกลางมีหลุมยุบตัตว (sink hoole) ขนาดตางๆ กัน
กวางตั้งแต 5-30 เมตรร และลึก 4-220 เมตร แลละมีเขา
ไ สภาพภูมิประเทศ
ป
หินปูนปรากกฏใหเห็นเปนลูกเล็กๆ ทั่วไป
ดังกลาวเรียกวาเปนแบบบ Karst topoography โดยยมีความ
ลาดชันของพืพื้นที่ไหลเขาสสองดานระหววาง 15-45 เปปอรเซนต ยอดเขาที่สูงที่สดของเทื
ุ
อกเขขาอางขางสูงประมาณ
ป
1,8820
เมตร สวนพื้นที่ราบบริเวณ
ณที่ตั้งของสถถานีฯ สูง 1,400 เมตร สภาาพพื้นที่จะลาาดจากเหนือลลงใต
1.3 ลักษณะดิน
ดินบริเวณดอยอ
ว
างขขางไดรับการเสนอใหจัดตั้งเปนดินชุดใหม
ใ จํานวน 2 ชุด คือ ดินชุดบานหลลวง
ง
ทางทิทิศตะวันออกเเปนสวนใหญ
ญ มีเนื้อดินอยูยูระหวางดินรรวนเหนียวถึงดินเหนียวแลละมี
(Ban Luangg Series) ซึ่งพบอยู
เปอรเซนตอินทรียวัตถุสูงมาก
ง ซึ่งเดิมอยู
อ ในกลุมดินหลั
น ก Reddish Brown Lateritic Sooils และอีกชุดหนึ่งคือ ดินชุ
นด
ง น
อางขาง (Anngkhang Seeries) ซึ่งพบอยูทางทิศตะะวันตก (เขตติติดตอประเทศศพมา) มีเนื้ออดินเปนพวกดินเหนียวถึงดิ
เหนียวปนทรายแปง ซึ่งเกิ
เ ดจากการผุผุพังสลายตัวอยู
อ กับที่ของหิหินดินดานแลละหินปูน และหินทรายแปปงปะปนอยูดดวย
และเดิมจัดอยู
อ ในกลุมดินหลั
น ก Red Brown
B
Earths สภาพขอองดินบริเวณดอยอางขางโโดยรวมมีโครรงสรางของดิดินดี
และมีสภาพพคอนขางเปนดิ
น นกรด (pH 4.5-6.0) จัดเปนดินที่มีความอุ
ว ดสมบูรณ
ร ชนิดหนึ่ง
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ลักษณะภูมิอากาศ
น
Teemperate Raainy Climatte คือมีอากาาศอบอุนและะแหงแลง ในฤฤดูหนาวบางปมี
จัดอยูในประเภท
น
โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 16.9 องงศาเซลเซียส, อุณหภูมิสูงสุ
ง ด
น้ําคางแข็ง แตมีสภาพภูมิมอากาศโดยรวมหนาวเย็นตลอดป
อ
ยส และอุณหภภูมิเฉลี่ยต่ําสุด -3.0 องศาาเซลเซียส แลละมีปริมาณน้น้ําฝนเฉลี่ย 2,074.6 มม.ตตอป
เฉลี่ย 32.0 องศาเซลเซี
โดยมีการกรระจายของฝนนคอนขางสม่าเสมอตลอดป
าํ
ป
1.4

1.5 แหลงน้ําที่สํสาคัญของศูศูนยพัฒนาโคครงการหลววงอางขาง
1. แหลงน้
ง ําธรรมชาติติ น้ําแมเผอะ
1. แหลงน้
ง ําที่กอสรางถั
ง งเก็บน้ํา ประปาภูเขา
1.6 การคมนาคคม
การเดินทางสู
น ดอยอางขาง
า
สามารรถเดินทางได 2 เสนทาง
เสนทางงที่ 1 จาากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวง
หมายเลข 107 สายเชียงใหม
ง -ฝาง เลี
เ ้ยวซายทางงแยกตําบลเมืมืองงาย ตรง
น านอรุโณทัทัยไปยังศูนยฯ
เขาเสนทางหหลวงหมายเลลข 1178 ผานบ
เสนทางงที่ 2 จากตตัวเมืองเชียงใหม
ง
ใชเสนทางหลวง
หมายเลข 107 สายเชียงใหม
ง -ฝาง ถึง กม. 137 แยกบ
แ านปางควาย เลี้ยว
ณ 25 กิโลเมตรร
ซายเขาทางหลวงหมายเลลข 1249 ตรงงไปประมาณ
ค
หมมายเหตุ ใชช ร ถยนต ไ ด ทุ ก ประเภทท (ควรเช็ คสภาพ
เครื่องยนตกกอนขึ้นเขา และผู
แ ขับขี่ควรรมีประสบการณ เพราะเสสนทางมี
ความชันมาก) หรือใชบริการรถยนตรัรับจาง จุดจอด ณ ปากกทางขึ้น
ดอยอางขางง
พื้นฐาน
1.7 โครงสรางพื
มีไฟฟาใช
ใ 5 หมูบาน มีโทรศัพทสาธารณะ 4 จุด มีแหลงน้ําคื
า อลําหวย 4 สายคือ หวยแห
ย ง, หวยซาน,
ป
บานและประปา
น
ภูเขาใชครบททุกหมูบาน มีวัด 1 แหง สํานักสงฆ 1 แห
แ ง
หวยอางขางงและหวยแมเผอะ โดยมีประปาหมู
มัสยีด 1 แหง และโบสถ 1 แหง โรงเรียน
ย 1 แหง
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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากร
ประชากรมีจํานวน 898 ครัวเรือน 785 ครอบครัว เปนชาย 2,542 คน , หญิง 2,416 คน รวม
ประชากรทั้งสิ้น 4,958 คน
หมูบานที่รับผิดชอบ
จํานวนประชากร
ชื่อหมูบาน/
จํานวน
จํานวน
หมูที่
เผา
หยอมบาน
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม
คุม
5
จีนฮอ , ไทยใหญ
65
75
110
105
215
ปางมา
5
จีนฮอ
66
70
67
63
130
หลวง
5
จีนฮอ
465
225
448
442
890
ขอบดง
14
มูเซอดํา
43
83
155
140
295
นอแล
14
ปะหรอง
165
186
346
364
710
ปาคา
14
มูเซอดํา
94
146
342
330
672
รวม
535
685
1,468 1,444 2,912
แหลงขอมูล : ขอมูลประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (ปพ.ศ. 2552)
กลุมงานติดตามประเมินผล สวนอํานวยการและวางแผน สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง
2.2 การศึกษา
ราษฎรกลุมจีนฮอ (บานหลวง, คุมและปางมา) สวนใหญไมไดรับการศึกษา (รอยละ 58) มีผูจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 30, จบระดับมัธยม รอยละ 10 และระดับอุดมศึกษา รอยละ 2 โดยมีศูนยเด็ก
เล็ก 1 แหงและมีโรงเรียน จํานวน 4 โรง (ที่หมูบานปาคามีโรงเรียนของ ตชด.) สอนตั้งแตชั้นเด็กเล็กถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
2.3 การสาธารณสุข
ราษฎรสวนใหญกลุมจีนฮอสวนใหญมีสุขภาพอนามัยดี เนื่องจากมีสภาพความเปนอยูคอนขางถูก
สุขลักษณะ โดยมีสถานีอนามัย 1 แหง อยูที่บานคุม สวนชาวเขาเผาอื่นๆ มีปญหาขาดสารอาหารเนื่องจากขาด
ความรูดานโภชนาการและยังไมมี สวมครบทุกครัวเรือน ชาวเขาเผ า มูเซอดํา ที่บานปาคามี ปญ หาติดยาเสพติด
คอนขางมาก
2.4 การประกอบอาชีพ
ราษฎรสวนใหญรอยละ 94 ประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก ที่เหลือประกอบอาชีพ คาขาย และ
รับจาง เชน อาชีพการเกษตร 473 ครัวเรือน, อาชีพคาขาย 16 ครัวเรือน, อาชีพรับจาง 15 ครัวเรือน
2.5 รายได
เผาจีนฮอ มีรายไดเฉลี่ย 50,000-60,000 บาท/ครัวเรือน/ป, เผามูเซอดํา มีรายไดเฉลี่ย 10,00020,000 บาท/ครัวเรือน/ป และเผาปะหลองมีรายไดเฉลี่ย 15,000-25,000 บาท/ครัวเรือน/ป
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2.6 การถือครอองที่ดิน
เผาจีนฮฮอ มีพื้นที่ทําการเกษตรมา
ก
ากกวา 10 ไร
ไ ตอครัวเรือน สวนเผามูเซซอดําและปะะหลองมีพื้นที่ทํา
อ โดยเปนลัักษณะการถือครองแบบสื
อ
สืบทอดมาจากกบรรพบุรุษ และไมมีเอกสสาร
การเกษตรระหวาง 3-10 ไรตอครัวเรือน
สิทธิ์
2.7 การใชประโโยชนที่ดิน
พื้นที่ของหมู
อ บานมีทัง้ สิ้นประมาณ
ณ 26,690 ไร จําแนกการใชชประโยชนได ดังนี้
1. ทําการเกษตร
น 4,862 ไร
จํานวน
2. ที่อยูอาศััยและที่สาธารณะ จํานวน
น 1,720 ไร
3. พื้นที่ปาไมและภูเขา
จํานวน
น 20,108 ไร
2.8 แหลงเงินทุน
ไดแก มูลนิธิโครงการรหลวง, พอคาในทองถิ่น, ของตนเอง, ของญาติพี่นนอง และธกส. สําหรับราษษฎร
ย 40 ใชเงินทุ
น นของตนเเอง รองลงมาาคือ รอยละ 30
3 กูจากธนาาคารอื่นๆ, รอยละ
อ 20 กูจาก
จ
กลุมจีนฮอ สสวนใหญรอยละ
เอกชน/พอคา และรอยละะ 10 กูจาก ธกส.
ธ
2.9 การรวมกลุลุม ของเกษตตรกร
มีการรววมกลุมตางๆ ดานการเกษษตร ไดแก กลลุมกองทุนปุย มีสมาชิก 2283 ราย, กลุมกองทุนกลาไม
า
เ ดพันธุ มีสมาชิ
ส ก 62 ราย,
ร กลุมจักสาน
ก
มีสมาาชิก 20 รายย , กลุมเยาววชน
ผล มีสมาชิก 86 ราย, กลุมกองทุนเมล็
สอ.ดย. มีสมาชิ
ม ก 10 รายย, กลุมสหกรณการเกษตรร มีสมาชิก 1883 รายและกลุมเยาวชนสหกรณ มีสมาาชิก 45 ราย
2.10 ผลผลิตทาางการเกษตรร
1. พืชผััก ไดแก ผักกาดหอมหอ ผักกาดขาวปลีลี กะหล่ําปลีแดง
แ ซุกินี พารสเลย กะหลํล่ําปลี พริกหววาน
เขียว กะหล่าปลี
าํ หัวใจ ผัักกาดหวาน โรสแมรี
โ
่
2. ไมผล ไดแก บวย พีช พลัม สาลีลี่ พลับ สตรออเบอรี่ และผลิลิตไหลสตรอเบอรี่
3. ไมดอก
อ ไดแก กุหลาบดอกเล็
ล
ก
ิโ
แหลงขขอมูล รายงงานประจําป 2546 ฝายพััฒนา มูลนิธโครงการหลว
ง
2.11 แหลงทองเที
ง ่ยว
1. จุดชมมวิวกิ่วลม อยูทางดานซายมื
า อกอนถึงทางแยกซึ่งจะ
ไปหมูบานปปะหลองนอแลลทางหนึ่ง และบ
แ านมูเซออขอบทางหนึนึ่ง สามารถชมม
ทะเลหมอกแและวิวพระอาาทิตยทั้งขึ้นและตก
แ
มองเห็ห็นทิวเขารอบบดานและหาก
ฟาเปดจะมอองเห็นสถานีเกษตรหลวงอ
เ
อางขางดวย
2. หมูบานนอแล ตั้งอยูบริเวณชาายแดนไทย – พมา คนที่นีน่
เปนชาวเขาเผาปะหลองเชื้อสายพมา แตเดิมคนนกลุมนี้อยูในพม
น าและพึ่งอพยพมา
อ
มีภภาษาและวัฒนธรรมเป
ฒ
นของ
ข
ตนเอง นับถือศาสนาพุทธ
ท ทุกวันพระะผูคนที่นี่หยุดอยู
ด บานถือศีล จากหมูบานนี
า ้สามารถมองเห็นทิวทัศนสวยงามขของ
ธรรมชาติบริเวณพรมแดนนไทย-พมา
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3. หมูบานขอบดง เปปนที่ที่ชาวเขาาเผามูเซอดําและเผ
า
ามูเซออแดง
อาศัยอยูรวมกั
ม น คนที่นี่นับถือผี มีวัวัฒนธรรมแลละความเปนอยู
อ อยางเรียบง
บ าย
หมูบานแหงนี
ง ้ไดรับการสสงเสริมจากโโครงการหลววงในดานการเกษตรและะดาน
หัตถกรรมพื้นบ
น าน (เชน อาบู
อ แค เปนกํกาไลถักดวยหหญาไขเหามีสีสันและลวดดลาย
ในแบบของมมูเซอ)
า
การจําลองบานแลละวิถีชีวิตของงชาว
4. บริเวณหนาหมูบานจะมี
มูเซอ โดยชาวบาน ครู และนักเรียนโรงเรี
น ยนบานขอบด
า
งชวยกันสรางขึ้นมาเพื
น
่อใหผูททีี่สนใจไดมีโอกาสเรี
อ
ยนรูและ
แ
ท
ศึกษาวัฒนธธรรมของหมูบบานโดยที่ไมเขาไปรบกวนนความเปนสวนตัวของเขาามากเกินไป และยังมีโครรงการมัคคุเทศก
นอยที่อบรมมเด็กนักเรียนโโรงเรียนบานขอบด
น
งเพื่อชชวยอธิบายวิถีถีชีวิตของพววกเขาใหผูมาเยือน ทั้งนี้เพื่อเปนการปปลูก
จิตสํานึกและสรางความรัรักในทองถิ่นให
ใ เด็กๆ ดวย
5. หมูบานหลวง ชาวหมูบานหลลวงเปนชาว
จีนยูนานที่อพยพมาจาก
อ
กประเทศจีนในสมั
ใ ยสงคราามโลกครั้งที่
2 และประกกอบอาชีพดานเกษตรกรร
า
รมเปนหลัก อาทิ
อ ปลูกผัก
ผลไม เชน พลั
พ ม ลูกทอ และสาลี
แ
่
6. กิจกรรรมทองเที่ยวบน ดอยอางขาง มีหลาย
อยางที่สามาารถทําไดเชน เดินเทาศึกษาธรรมชาติ
ษ
ขี่ฬอ ปนจักรยยาน ดูนกเปนต
น น
7. ชมแปปลงสาธิต ผัก ผลไม และไไมดอกเมืองหหนาวภายในศูนยฯ สามรถขับรถวนเปนวงกลม คาเขา
ชมคนละ 300 บาท ยานพาหนะคันละ 50 บาท
ประะเพณีและวััฒนธรรม
1. เยี่ยมหมู
ม บานหลวง สัมผัสชีวิตชาวจีนฮอ
2. เยี่ยมหมู
ม บานนอแแล สัมผัสวิถชีชี วี ิตชาวปะหลลอง อดีตชนเผาดั้งเดิมของงพมา มีผลิตภัณฑหัตถกรรรม
ของกลุมแมบบานจําหนายและเยี
ย
่ยมฐาานปฏิบัติการนอแล ชมชายแดนไทย-พมา
3. เที่ยวบ
ว านขอบดง สัมผัสวิถีชีวตชาวเขาเผ
ติ
ามูมเซอมีมัคคุเทศก
ท นอยพาเยียี่ยมชมภายใในหมูบาน
เสนทางศึ
น
กษาธธรรมชาติ
1. เดินปปาระยะสั้น ชมความงามธธรรมชาติของผืนปาปลูกทดแทน 12 เสนนทาง
2. กิจกรรรมดูนก ที่มทัที ้งนกประจําถิ่นและนกหาายากตางถิ่นให
ใ ศึกษาหลากสายพันธุ
3. จุดชมมวิว-จุดกิ่วลมมชนิด เปนลาานชมพระอาทิตยขึ้น-ตกดิดิน และสัมผััสทัศนียภาพของถนนทางงขึ้น
ดอยอางขางง
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3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม
3.1 พื้นที่การเกษตร
พื้นที่การเกษตร จํานวน 4,862 ไร จําแนกไดคือ สวนใหญเปนพื้นที่ปลูกไมผล จํานวน 3,261 ไร หรือ
รอยละ 67.0 และที่เหลือเปนพื้นที่ปลูกพืชไร จํานวน 1,266 ไร หรือรอยละ 26.0, ขาวไร จํานวน 250 ไร หรือรอยละ
5.2 ไมดอก จํานวน 43 ไรหรือรอยละ 0.9 และพืชผัก จํานวน 42 ไรหรือรอยละ 0.9
3.2 พื้นที่ปา
มีสวนปา 2 ลักษณะ คือ ปาดิบเขาและปาสน พบวามีการบุกรุกพื้นที่ปาบริเวณสันบานหลวง ซึ่งเปน
แหลงตนน้ําลําธารบริเวณปาโดยรอบสถานีและบริเวณแนวชายแดนเพื่อเปนที่ทํากินจํานวน 415 ไร ผูบุกรุก 45 ราย
นอกจากนั้นยังมีการบุกรุกดานหนาสถานีฯ เพื่อประกอบธุรกิจและกอสรางอาคารที่พักตางๆ
ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนยฯ
หัวหนาศูนยฯ
เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย

นายสมชาย เขียวแดง
นายสมชาย เขียวแดง
วาที่รอยตรีหญิงนารี ปนตา

สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สถานที่ติดตอ สถานีเกษตรหลวงอางขาง บานคุม หมู 5 ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50320
โทร. 0-5345-0107-9
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