
 

 

ประวัติควา
 พระ

ปลูกฝน และ

เกิดน้ําทวมต

ทดแทนฝน 

ความเปนอ

ปองกันการบ

โดยใหเกษ

ถาวร 

 ป 2

จัดต้ัง “สถา

ข้ึน บนพื้นที่

ตําบลบานห

หนึ่งของมูลนิ

 ศูนย

ใหการสงเส

แกเกษตรกร

บาน และมง

ทดแทนการ

กิจกรรมดาน

สงเสริมการ

ไ ม  สํ า นั

มหา วิ ท ย า

เกษตรศาสต

 

 

 

 

 

ามเปนมา 
ะบาทสมเด็จพ

ะการตัดไมทํ

ตามมา จึงทร

ถายทอดวิชา

ยูของชาวเข

บุกรุกทําลาย

ตรกรหันมาท

2522 มูลนิธิโ

านีวิจัยโครงก

 150 ไร ในเ

หลวง ซึ่งเปน

นธิิโครงการห

ยพัฒนาโครง

สริมและพัฒน

รชาวเขาเผาก

ง 2 กลุมบาน

รปลูกฝนในพื้

นตางๆ เชน ก

รเกษตร กรมช

ก ง า น เ ก ษ

า ลั ย เ ชี ย ง ใ

ตร ฯลฯ 

ศูนยพัฒน

พระเจาอยูหวั

าลายปา ทํา

รงมีพระราชป

าความรูทางด

าใหดีข้ึน ตล

ยปาไม ตนน้ํา

ทําการเกษต

โครงการหลว

การหลวงอินท

เขตหมูบานขุ

นสถานีวิจัยอี

หลวง 

งการหลวงอิน

นาอาชีพการ

กะเหร่ียง 13 

นที่อยูในบริเว

พื้นที่เพื่อการเ

กรมพัฒนาทีดิ่

ชลประทาน ก

ษ ต ร ภ า ค

หม  หาวิ ท

ข
นาโครงการ

ว ทรงตระหนั

ใหเกิดปญหา

ประสงคที่จะช

ดานการเกษ

ลอดจน

าลําธาร 

ตรแบบ

วงจึงได

ทนนท” 

นกลาง 

อีกแหง

นทนนท 

รเกษตร

 กลุม

วณใกลเคียงร

เกษตร 3,500

ดิน กรม

กรมปา

เ ห นื อ 

ยา ลั ย
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ขอมูลพ้ืนฐ
รหลวงอินท

ักถึงภัยคุกคา

าตางๆ ติดตา

ชวยเหลือชาว

ตรแผนใหมเ

รวม 15 กลุม

0 ไร โดยไ

ฐาน 
ทนนท จังห

ามตอความมั่

ามมา เพราะ

วเขาใหมีพื้นที

พื่อเพิ่มผลผลิ

บาน 925 ค

ไดรับความรว

หวัดเชียงให

มั่นคงของประ

ะการทําลายป

ที่ทํากินเปนห

ลิตทางการเก

รอบครัว ประ

วมมือจากหล

หม 

ะเทศ การทําไ

ปาและตนน้ํา

ลักแหลงสงเ

กษตรใหสูงข้ึ

ะชากร 4,364

ลายหนวยงา

ไรเล่ือนลอย ก

ลําธาร สงผล

สริมการปลูก

นปรับปรุงฐา

4 คน ใหปลูก

านในการดําเ

การ

ลให

กพืช

านะ

กพืช

เนิน



 
1. สภาพโด
 1.1 
  

อุทยานแหง

E449900 

แบงเปนสถา

แมยะนอย 1

ความรับผิดช

สวนใหญเป

ระดับน้ําทะเ

 
 1.2 

  

ออกเปนสอง

แมปงทางทศิ

เปนพื้นที่ภูเข

สูงจากระดับ

ลดหล่ันลงไป

 
1.3 

อุทยานฯ รว

ตะกอน และ
 1.4 
  

  

  

 

 

 

 

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ต้ังอยูใน

งชาติดอยอิน

N2049700 

านีหลักมี 62 

115 ไร และ

ชอบจํานวน 

นชาวไทยภูเข

เล 800-1,500

 ลักษณะภูมิ

ลักษณะ

งทิศทาง คือ 

ศตะวันออก แ

ขาสูงตํ่าสลับซ

บน้ําทะเลปาน

ปในทิศทางโด

 ลักษณะดิน
ดินของ

วมเปนพื้นที่ป

ะดินเหนียว ค
 ลักษณะภูมิ

- อุณหภู

- ความชื

- ปริมาณ

ที่ต้ัง 
นเขตหมูบาน

นทนนท อ.จ

 จํานวนพื้น

 ไร หนวยวิจัย

ะหนวนดอยผ

15 กลุมบาน

ขาเผากระเหรี

0  

มปิระเทศ 

ะเปนหุบเขา มี

 ทิศตะวันออ

และลงสูแมน้ํ

ซับซอน ยอด

นกลาง 2,565

ดยรอบทั้ง 4 ท

น 
พื้นที่การเกษ

ระมาณ 15 

วามอุดมสมบ
มอิากาศ 
ภูมิเฉล่ียตํ่าสุด

ชื้นสัมพัทธเฉ

ณน้ําฝนเฉลี่ย

นขุนกลาง หมู

อมทอง จ.เชี

นที่ของสถานี

ยขุนหวยแหง

าต้ัง 111 ไร

น ราษฎรที่อย

ร่ียงและเผาม

มีความลาดชั

อกและทิศตะ

นา้แมแจมทาง

เขาที่สูงที่สุด

5 เมตร ความ

ทิศ 

ษตรในหมูบา

ตารางกิโลเม

บูรณ อยูในระ

ด 16.5 องศา

ฉล่ียตลอดป ร

ย 1,780.0 มลิ

170 

มู 7 ตําบลบ

ชียงใหม พิกั

นีรวม 777 

 489 ไร หนว

ร มีหมูบานใ

ยูอาศัยในพื้น

มงความสูงจา

ชนัต้ังแต 10-6

วันตก โดย

งทิศตะวันตก

คือยอดดอยอิ

มสูงของภูเขา

านสงเสริมจ

มตร หรือรอย

ะดับดี-ปานก

าเซลเซียส เฉลี

รอยละ 71.8 

ลลิเมตร/ป 

บานหลวง อํา

กัด 

ไร 

วย

ใน

นที่

าก

60 เปอรเซ็นต

ยจะผันน้ํา

สวนใหญ

อินทนนท 

าจะคอยๆ 

ะอยูบริเวณ

ละ 3 ของพื้

ลาง pH  

ล่ียสูงสุด 24.9

เภอจอมทอง

ต แนวเขาที่ทอ

ที่ราบและหุบ

้นที่อุทยานทั้

9 องศาเซลเซี

ง จังหวัดเชียง

อดไปในแนว

บเขาในตอน

ั้งหมด ลักษณ

ซยีส เฉล่ีย 21

งใหมซึ่งเปน

สันชัน แบงพื้

นกลางของพื้

ณะดินจะเปน

1 องศาเซลเซี

เขต

พื้นที่

้นที่

นดิน

ยส 



 
 1.5 
  

  

กลางผาด ฝา

ยอยขุนหวย
 1.6 
  

จากศูนยฯ -

ตลอด และถ

ลักษณะถนน
 1.7 
  

ยอย) มีไฟฟ

ครบทุกครัวเ

กลุมบาน ไ

ราชการอ่ืนๆ

  

  

สังเคราะห 3

 
2. สภาพเศ
 2.1 

ชือ่

ใหม

แ

ข

ผ

แม

 แหลงน้ําที่ส
1. แหลง

2. แหลง

ายผาลาด ฝา

แหง 
 การคมนาค

ระยะทา

 อําเภอจอมท

ถนนในหมูบา

นดิน และดิน
 โครงสรางพื

- ไฟฟา

ฟาใช 4 กลุม

เรือน บานแม

ไมมีไฟฟาใช

ๆ จะมีโทรศัพท

- ประปา

- โทรศ

3 เคร่ือง และห

ศรษฐกิจและ
 ประชากร  

อกลุมบาน 

 

ตีนผา 

ปาแขม 

มสนามกฬีา 

แมแอบใน 

สบแอบ 

ขุนกลาง 

ผาหมอน 

มปอนนอก 

สําคัญของศู
งน้ําธรรมชาติ

งน้ําที่กรมชลป

ายผาต้ัง คลอง

คม 
างจากจังหวัด

ทอง 31 กิโล

านและระหวา

ลูกรัง สวนนอ
พื้นฐาน 
า  ใน 6 หมูบ

บาน คือ บาน

มปอน มีใชรอ

ชเลย ที่ศูนย

ทสาธารณะห

า  ทุกหมูบาน

ศัพท  มี 2 ห

หมูบานแมยะ

ะสังคม 
 มีประชากรจํ

หมูที ่

 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

8 

15 

ศูนยพัฒนาโค
ติ ไดแก ลําน้าํ

ประทานสราง

งสงน้ํา 4 แหง

ดเชียงใหมถึง

เมตร เปนถน

างหมูบานสวน

อยเปนถนน ค

บานหลัก (15 

นขุนกลาง ซึ่ง

ยละ 40  ที่เห

ฯ อินทนนท

หมูบาน  

นมีประปาภูเข

หมูบานคือ ห

ะนอย มีโทรศั

จาํนวน 4,364

เผา 

 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

มง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 
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ครงการหลว
าแมกลาง แม

ง ไดแก ฝาย จ

ง และบอเก็บก

ศูนยฯ ประม

นนลาดยาง

นใหญเปน

ค.ส.ม. 

 กลุมบาน

งมีไฟฟาใช

หลืออีก 11 

 และสวน

ขาใช 

หมูบานขุนกล

ศัพทหมูบานใ

4 คน 748 ครั

จํานวน 

ครัวเรือน 

12 

25 

15 

25 

22 

202 

85 

55 

วงอินทนนท 
มยะ และแมป

จํานวน 5 แห

กักน้ําขนาด 1

าณ 91 กิโลเ

ลาง มีโทรศัพ

ใชสัญญาณด

ัวเรือน   925 

จํานวน

ครอบครั

14 

27 

21 

30 

22 

248 

104 

56 

 
ปอน สภาพน้าํ

ง คือ ฝายสิริภ

5x15x15 เมต

เมตร ใชเวลา

ทเคล่ือนที่ 5

าวเทียม 1 เค

  ครอบครัว 

น จํ

รัว ชาย

35 

73 

39 

64 

42 

722

225

116

าดีตลอดทั้งป

ภูมิ ฝายหวย

ตร จํานวน 5 

เดินทาง 1.1/

 เคร่ือง วิท

คร่ือง 

านวนประชา

 หญิง 

25 

74 

37 

53 

48 

 691 

 295 

 119 

 

แหง และฝาย

แหง ที่สถานวีิ

/2 ชม.ระยะท

ยุส่ือสารควา

กร (คน) 

 รวม 

60 

147 

76 

117 

90 

1,413 

520 

235 

ยแม

วจิัย

ทาง

ามถี่



 
 

ชือ่

แ

แมก

อา

แ

ห

 

 แหล

  
 

 2.2 
  

  

  
 2.3 
  

  

มาตรฐานเฉ

 
 2.4 
  

  

พืชผัก อ่ืนๆ 

  

  

ครัวเรือนทั้งห

  

 

อกลุมบาน 

 

แมปอนใน 

สบหาด 

กลางหลวง 

างกานอย 

แมยะนอย 

หนองหลม 

ลงขอมูล  : ขอ

         ก

 การศึกษา 
- มีโรงเรี

- เด็กได

- ผูใหญ
 การสาธารณ

- มีสถาน

- กา

ฉล่ีย สวนการไ

 การประกอ
แบงเปน

1. การ

 คิดเปนรอยล

2. การเลี

3. อุต

หมด 

4. การรั

หมูที ่

 

15 

17 

17 

17 

18 

22 
รวม 

อมูลประชาก

ลุมงานติดตา

รียนระดับประ

ดรับการศึกษา

ญ (อายุ 14-50
ณสุข 
นีอนามัย 1 แ

ารปองกันโรค

ไดรับความคุ

อบอาชีพ 
น 4 หมวดคือ 

รเพาะปลูกพืช

ละ 94.5 ของค

ล้ียงสัตวรอย

ตสาหกรรมใน

รับจางรอยละ

เผา 

 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

มง 

กะเหร่ียง 

กรในพื้นที่ศูนย

ามประเมินผล

ะถมศึกษา 5 

าภาคบังคับทุ

0 ป) ไมรูหนัง

แหง ที่บานขุน

คติดตอ การอ

มครองการบ ิ

 

ช ไดแก ขาว พ

ครัวเรือนทั้งห

ละ 64 ของค

นครัวเรือน รอ

ะ 42.62 ของค

172 

จํานวน 

ครัวเรือน 

66 

22 

46 

49 

62 

78 
784 

ยพัฒนาโครง

ล สวนอํานวย

 แหง มัธยมศึ

กคนทุกหมูบ

สือรอยละ 32

นกลาง มี อ.ส

อนามัยส่ิงแว

ริโภคยายังอย

พืชไร  ไมดอก

มด 

รัวเรือนทั้งหม

อยละ 1.64 

ครัวเรือนทั้งห

จํานวน

ครอบครั

66 

32 

57 

56 

85 

83 
925 

งการหลวง (พ

ยการและวาง

ศึกษา 1 แหง 

บาน 

2.5 

ส.ม. 

วดลอม การชี

ยูในเกณฑตํ่า

ก ไมผลเขตห

มด 

ของ

มด 

น จํ

รัว ชาย

138

50 

125

103

226

184
2,198

พฤษภาคม 25

แผน สํานักพั

ชีวอนามัย โด

ากวามาตรฐา

หนาว 

านวนประชา

 หญิง 

 120 

52 

 127 

 115 

 190 

 172 
8 2,166

546) 

พัฒนาเกษตรท

ดยภาพรวมอ

าน 

กร (คน) 

 รวม 

258 

102 

252 

218 

416 

356 
6 4,364 

ที่สูง 

อยูสูงกวาเกณณฑ



 
 2.5 
  

79,115.22 บ
 2.6 
  

  

  

  

  
 2.7 
  

  

  

  
 2.8 
  

  

  

  
 2.9 
  

  

  

  

  

 
 2.1
  

มะเขือเทศเช

คะนาอินทรี

บรอคโคล่ี เบ

 รายได 
ประชาก

บาท กะเหร่ียง
 การถือครอ

ประชาช

มีพื้นที่เป

เชาเพิ่ม

ไมมีที่ดิน

ไมไดจาํ
 การใชประโ

จําแนกไ

- พื้นทีห่

- พื้นทีป่

- พื้นที่เก
 แหลงเงินทุ

- สหกรณ

- ธ.ก.ส.

- โครงก

- เอกชน
 การรวมกลุ

1. กลุมส

2. กลุม 

3. กลุมอ

4. กลุม 

5. องคก

0  ผลผลิตท
1) พืชผั

ชอร่ีหวาน ผัก

รย ซูการสแน

บบ้ีแครอท เบ

กรรายไดครัวเรื

 27,151.99 บ
องที่ดิน 
ชนจะไมมีเอก

ปนของตนเอง

  117  ครัวเรื

น  123  ครัวเ

าแนก  64  ครั
โยชนที่ดิน 
ไดดังนี้ 

หมูบานสงเสริ

ปา  76,689  ไ

กษตร  5,920
ทุน 
ณการเกษตร

.   

ารสงเสริมตา

นโดยการสนบั
ลุมของเกษต
สหกรณการเ

 ธ.ก.ส.  173 

อาชีพการเกษ

 อพปร. 

กรเครือขายลุ

ทางการเกษต
ัก 27 ชนิด ไ

กกาดฮองเต ก

นปพี เซเลอร่ี 

บบ้ีฮองเตอินท

รือนเฉล่ีย 51,

บาท/ครัวเรือน

กสารสิทธิ์ แต

ง 375 ครัวเรือ

รอน  (รอยละ 

เรือน  (รอยละ

รัวเรือน  (รอย

รมทั้งหมด  86

ไร  (รอยละ 8

0  ไร (รอยละ 

ศูนยพัฒนาโ

างๆ ของทางร

บสนุนปจจัยก
ตรกร 
กษตรศูนยพัฒ

 ราย 

ษตร  385  รา

มน้ําแมกลาง

ตร 
ไดแก ผักกาด

กะหลํ่าปลีรูป

แตงกวายาว

ทรีย พริกหวา

173 

733.65 บาท/

น/ป 

จะเปนใบจอง

อน (รอยละ 6

 17.2) 

ะ 18.1) 

ยละ 9.4) 

6,693  ไร  (ร

88.46) 

 6.82) แยกเป

ครงการหลวง

ราชการ 

การผลิตและก

ฒนาโครงกา

าย 

ง 13 หมูบาน 

ดหวาน ผักกา

หัวใจ คะนาย

ว ถั่วแขก ถั่วแ

านเขียว,แดง,

/ป มีการกระจ

ง 

64.6) 

อยละ 100) 

ปนพื้นที่นา 2

งอินทนนท   

การตลาด 

รหลวงอินทน

 

าดหางหงษ 

ยอดดอยคํา 

แขกอินทรีย 

เหลือง เฟน

จายรายไดไมค

,937 ไร (รอย

นนท 93 ราย 

กะหลํ่าปลี ม

คอยดี โดยเผา

ยละ 2.24) 

มะเขือเทศดอ

ามงมีรายไดเฉ

อยคํา พารสเ

ฉล่ีย 

เลย 



 
แนล มะเขือ

  

โด รวมพื้นที

12 ไร เกษต

  

ไร จํานวน 2

  

คริสมาสกระ

โรงเรือน เกษ

  

3 หมูบาน (บ

เกษตรกรรว

  
 2.

การวิจัยและ

ความรูดานก

ที่ต้ังของสถา

โดยเฉล่ียเย็

ทนนทไดนํา

และทดลอง

อากาศในเมื

หาสายพันธุ

ตางประเทศ

ไดมาก  นอ

นักทองเที่ยว

เยี่ยมชมสถา

สวนหยอมแ

ชมนอกจาก

กระถางเปน

เทศลูกทอ มะ

2) ไมผล

ที่ปลูก 360 ไร

รกร 23 ราย 

3) ไมดอ

259 โรงเรือน 

4) ไมก

ะถาง เปปเปอ

ษตรกร 4 ราย

5) พืชไร

บานใหมแดน

ม 35 ราย 

แหลงขอ
11 แหลงทอ

1. การท

ะการพัฒนาโ

การเกษตรบน

านีวิจัยโครงก

นสบายตลอ

เขาพันธุพืชจ

ปลูกเพื่อหาส

มืองไทย จาก

ธุใหมข้ึนมาเอ

ศที่มีราคาแพ

อกจากนี้ ในแ

วและผูที่สนใ

านีวิจัยโครงก

และสรางศาล

จะไดรับความ

นของฝากไดอี

ะเขือเทศดอย

ล 7 ชนิด ไดแ

ร เกษตรกร 2

อก จํานวน 2

เกษตรกร 20

ระถาง 4 ชนิ

อรโรเมียกระถ

ย 

ร ไดแก ลินนิ 

นสวรรค,บานตี

มูล   รายงาน
องเที่ยว 
ทองเที่ยวเกษ

โครงการหลวง

นพื้นที่สูง โดย

การหลวงอินท

ดทั้งป เหม

จากตางประเท

สายพันธุพืชที

กนั้นยังทํากา

อง เพื่อลดก

ง ทําใหลด

แตละปยังมี

ใจ ทั้งในแล

การหลวงอินท

าพักผอน แล

มรูดานการเก

กดวย 

ยคําจัมโบ แรดิ

แก พีช พลับ 

250 ราย และ

2 ชนิด ไดแก 

 ราย 

นิด ไดแก มัง

ถางและฟุกเซี

พื้นที่ปลูก 62

ตีนตกและบา

นประจําป 25

ษตรเชิงนิเวศภ

งอินทนนทแล

ยผลผลิตสวน

ทนนท ต้ังอยูใ

มาะแกการเจ ิ

ทศมาเพื่อทํา

ที่เหมาะสมกั

ารปรับปรุงแล

การนําเขาพัน

การขาดดุลก

มีนักเ รียน  นั

ละตางประเท

ทนนทอยูเสม

ละตกแตงสภ

กษตรบนพื้นที
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ดิชอินทรีย ซกุิ

 บวย พลัม ส

ะสงเสริมผลผ

 กุหลาบ เยอ

กรคาบแกว 

ซีย จํานวน 4 

2 ไร จํานวน 

านหวยปูลิง) 

546 ฝายพัฒน

ภายในสถานี

ลว สถานีวิจั

นใหญจะเปน 

ในระดับควา

ริญเติบโตขอ

าการวิจัย 

กับสภาพ

ละพัฒนา

นธุไมจาก

การคาไป

ักศึกษา 

ทศเขามา

มอ ๆ ภายในพื

ภาพภูมิทัศนด

ที่สูงแลว ยังส

กินี เกษตรกร

สาล่ี กีวีฟรุต อ

ผลิตสตรอเบอ

อบีรา มีพื้นที่ป

นา มูลนิธิโคร

นีวิจัยเกษตรห

ัยโครงการหล

 พืชผัก ไมผล

มสูง 1,380 

องพืชในเขตห

พื้นที่สถานีวิจั

ดวยพันธุไมด

สามารถเลือกซื

ร 227 ราย พืน้

อะโวคา

อร่ี พื้นที่ 

ปลูก 16 

รงการหลวง 

หลวงอินทนนท

ลวงอินทนนท

ลและไมดอก

 เมตร จากร

หนาวซึ่งทางส

จัยโครงการห

อกนานาชนิด

ซื้อพืชผัก ไม

นที่ปลูก 800 

ท นอกเหนือ

ท ยังเปนแหล

เมืองหนาว เ

ะดับน้ําทะล 

สถานีวิจัยดค

ลวงอินทนนท

ดไวอยางสวย

ดอก ผลไมเมื

 ไร 

อไปจากงานด

ลงรวบรวมขอ

เนื่องจากบริเ

ทําใหมีอุณห

ครงการหลวง

ท ยังไดมีการ

ยงาม ผูมาเยี

มืองหนาวและ

ดาน

อมูล

วณ

หภูมิ

งอิน

รจัด

ยี่ยม

ะไม
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ซึ่งเปนหัวหน

และผลไมเมื

จากภายในโ

ดอยอินทนน

และมีความห

ที่อพยพในช

รูจักกันดีในก

นอกเหนือจา

การสงเสริม

บริการการท

ไทยภูเขาเผ

วัฒนธรรมป

ชาวเขาเผาก

นก ดูดาว ก

ส่ิงแวดลอม

ตาง ๆ เพื่อเป

การสงเสริม

ความยั่งยืนต

 แห
 

2. เสนท

80 เมตร สูตั

นาหมูบานที่อ

มืองหนาวไดอี

โครงการหลว

3. การ

นท ซึ่งประกอ

หลากหลายท

ชวงฤดูหนาว 

กลุมนักดูนกท

ากการสงเสริม

และสนับสนุน

ทองเที่ยวเชิงอ

ากระเหร่ียง 

ประเพณีแล

กระเหร่ียง อา

การศึกษาระบ

ของนักเรียน

ปนการยกระ

และสนับสนุน

ตอไปในอนา

ลงขอมูล  ข

ทางเดินเทา น

ัวน้ําตกสิริภูมิ

อยูใกลน้ําตก

อีกดวย สําห

ง และตลาดบ

ดูนก เนื่องจา

อบดวยภูเขาสู

ทางชีวภาพ ทั้

จึงทําใหสถา

ทั้งชาวไทยแล

มอาชีพภาคก

นการมีสวนร

อนุรักษ บาน

 โดยมีการจัด

ละวิถีชีวิต ต

าทิ ยาสมุนไพ

บบนิเวศวิทย

นและนักศึกษ

ดับและพัฒน

นการทองเที่ย

คต 

อมูลโดยสรุป

น้ําตกสิริภูมิ 

มิ ซึ่งตามประ

กนี้ ตอมา ร.ม

รับผูที่ตองกา

บานมง ของร

ากพื้นที่บริเว

สูงสลับซับซอ

ทัง้ดานพันธุพืช

านที่ภายในบ ิ

ละชาวตางปร

การเกษตรกร

วมในการจัด

แมกลางหลว

ดกิจกรรม 

ลอดจนภูมิป

พรพื้นบาน กิ

ยา และ

ษาจากสถาบั

นาคุณภาพชีวิ

ยวเกษตรเชิง

ป/ขอมูลทองเที
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จากสถานีวิจั

ะวัติเดิมน้ําตก

ม.ว.จักรทอง 

ก

"สิ

พ

พ

ส

ป

เยี

ก

ท

ารซื้อผลิตภัณ

ราษฎรชาวไท

ณสถานีวิจัย

อนลดหล่ันกัน

ช และสัตวปา

ริเวณศูนยพัฒ

ระเทศ 

รรมแลว ยังมี

ต้ัง "สหกรณ

วง" ของชาว

การศึกษา

ปญญาของ

จกรรมการดู

การเขาคาย

ันการศึกษา

วติของราษฎร

งนิเวศ และก

ที่ยว/โครงการ

จัยโครงการหล

กสิริภูมิมีชื่อว

ทองใหญ เ

ระทรวงเกษ

สิริภูมิ" เพื่อเป

พระเจาอยูหั

พระบรมราชินี

วนหยอมแล

ประดับ และ

ยี่ยมชมไวอย

อนเดินทาง

นนท บริเวณ

ณฑทางการเก

ยภูเขาเผามง

โครงการหลว

นตามลําดับข้ัน

า โดยเฉพาะน

ฒนาฯ เหมา



รชาวไทยภูเขา

การทองเที่ยว

รพัฒนาแหลง

ลวงอินทนนท

วา "น้ําตกเลา

เมื่อคร้ังดํารง

ตรและสหกร

ปนการเฉลิมพ

หัว  

นีนาถ บริเวณ

ละตกแตงสภ

ะจัดสรางสถา

างสวยงาม เ

กลับเขาสูสถ

ณสองขางทา

กษตรและของ

งบานขุนกลาง

วงอินทนนท 

ัน จึงกอใหเกิ

นกนานาชนิด

ะสําหรับเปน

าในพื้นที่ ใหมี

วเชิงอนุรักษที

งทองเที่ยวใน

ท สามารถใช

ลี" ตามช่ือขอ

ตําแหนงเปน

รณไดขอพระ

พระเกียรติแด

และพระน

ณรอบ ๆ 

ภาพภูมิทัศน

านที่พักผอนห

เรียกวา "ส

ถานีวิจัยโคร

งยังสามารถช

งที่ระลึก สาม

งไดอีกดวย 

ต้ังอยูในเขต

กิดสภาพปาที

ด ซึ่งมีทั้งนกป

นแหลงดูและศึ

มีความเปนอย

ที่เปนมิตรกับ

นพื้นที่โครงกา

ชเสนทางเดิน

องชาวเขาเผา

นรัฐมนตรีวาก

ะราชทางนาม

ดพระบาทสม

นางเจาสิ ริกิ

น้ําตกมีการ

นดวยไมดอก

หยอนใจแกผู

สวนหลวงสิริภ

รงการหลวง

ชมแปลงไมด

มารถเลือกซ้ือ

อุทยานแหงช

ที่มีความสมบู

ประจําถิ่นและ

ศึกษานกที่เป

ยูที่ดีข้ึน เพื่อเ

ส่ิงแวดลอมใ

ารหลวง 

เทา

ามง 

การ

มวา 

เด็จ

ต์ิฯ 

รจัด

กไม

ผูมา

ภูมิ" 

อิน

ดอก

อได

ชาติ

รณ 

ะนก

ปนที่

เปน

ใหมี



 
3. สภาพพื้น
 3.1 

กึ่งผลัดใบ ป

อยางตอเนื่อ

พื้นที่ปามีทั้ง

พื้นที่ปาเพิ่ม

มีการแปลภ

ปจจุบัน 

 3.2 

หมูบานยอย

บานแมแอบ

และแมยะน

11,043,  11

 3.3 

แหงชาติอินท

หมูบาน 718

1.54  พืชไร 

25.74  ปาไม

เปนรอยละ 5

 
ผูปฏิบัติงาน
 ผูอํา

 หัวห

 เลข

  

 

สถานที่ติด

50160 โทร. 

 
 
 
 

นที่และทรัพ
 สภาพปาใน

ปาไมผลัดใบ 

อง เปนผลทํา

งหมด 397.0

มข้ึนเปน 420.

ภาพถายทาง

 พื้นที่ปาใน

ย) มีจํานวนรว

บ ขุนกลาง ผ

นอย จํานวน 6

,070  และ 1

 การจําแนกส

ทนนทสภาพ

8 ไร คิดเปนร

 6,653 ไร คิด

มรอง  16,07

5.20 รวม  31

น 
านวยการศูนย

หนาศูนยฯ 

ขาฯ/ผูชวยเลข

ตอ ศูนยพัฒ

 0-5393-965

พยากรปาไม 
นเขตอุทยานแ

 หรือปาดิบ แ

ใหมีพื้นที่ปา

0 ตารางกิโ

.0 ตารางกิโล

งอากาศเพื่อ

นหมูบานหลั

วมทั้งส้ิน 76,

ผาหมอน แม

6,911,  24

0,000 ไร ตา

สภาพการใช

การใชที่ดินใ

รอยละ 0.24 

ดเปนรอยละ 2

9 ไร คิดเปนร

10,500 ไร 

ยฯ  

  

ขาฯ ศูนยฯ 

นาโครงการห

58-93 

 
แหงชาติดอยอิ

และปาที่ถูกบ

เพิ่มข้ึนจากป

โลเมตร ในป

ลเมตร ขณะนี

ระบุพื้นที่ปา

ลัก  6 หมูบา

689 ไร จําแน

มปอน อางก

4,243,  14

มลําดับ 

ที่ดินในเขตอุ

นเขตอุทยาน

 สถานที่ราช

2.21  ปาไม 1

รอยละ 5.35  

นายสม

นายสม

น.ส.ณัฐ

หลวงอินทนน
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อินทนนท สา

บุกรุกทําลาย

ป 2532 

ป 2536 

นี้ยังไม

าที่เปน

น  (15 

นกเปน

านอย 

4,614, 

อุทยาน

นแหงชาติดอย

ชการ 1,086 

175,857 ไร คิ

 ปาหมดสภา

ชาย  เขียวแด

ชาย  เขียวแด

ฐชยา  กรอบจิ

นท บานขุนกล

มารถจําแนก

ย สภาพปาดัง

ยอินทนนท ก

ไร คิดเปนรอ

คิดเปนรอยละ

พ 3,161 ไร คิ

ดง  

ดง  

จติมั่น 

ลาง ตําบลบา

กไดเปนปาหลั

งกลาวไดรับก

กรมพัฒนาที่ดิ

อยละ 0.36 ที

ะ 58.33  สวน

คิดเปนรอยล

สังกัด มูลนิธิ

สังกัด มูลนิธิ

สังกัด สถาบ

านหลวง อําเภ

ลัก 4 ชนิดคือ

การฟนฟูใหอ

ดิน จําแนกเป

ที่นา 4,635 ไ

นปา 77,620 ไ

ะ 1.05  ไรรา

ธโิครงการหล

ธโิครงการหล

บันวิจัยและพั

ภอจอมทอง จ

อ ปาผลัดใบ 

อยูในสภาพดี

ปน 9 โซน ได

ไร คิดเปนรอย

ไรคิดเปนรอย

ง 15,691 ไร 

ลวง 

ลวง 

ัฒนาพื้นที่สูง

จังหวัดเชียงใ

 ปา

ดีข้ึน

ดแก 

ยละ 

ยละ 

 คิด

ง 

ใหม 
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