
 

 

ประวัติควา
 ป 2

เกษตรที่สูงท

พัฒนาคุณภ

การพัฒนาเพ

เองใหสามา

ภายใตควา

ธัญญาหารที

 การ

โครงการหล

จากหลายหน

เ ป น ผู ดํ า เ

สํานักงานเร

คมนาคมแล

ดําเนินการพ

น้ํา และกรม

 
1. สภาพโด
 1.1 
  

ระวาง 4746

30 นาที พื้น

ไร) พื้นที่ศูน

เมตร 

 

 

 

 

 

 

ามเปนมา 
2521 มูลนิธิ

ทุงหลวง” ข้ึน

ภาพชีวิตตาม

พื่อความเปน

รถพึ่งตัวเองไ

ามอุดมสมบ

ที่ปลูกข้ึนเอง 

รดําเนินงาน

วงทุงหลวง 

นวยงานเชน 

นิ น ง า น แ ล

รงรัดพัฒนาช

ละแหลงน้ํา 

พัฒนาที่ดินแ

มสงเสริมการเ

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ต้ังอยูบา

6 III, ระยะท

นที่รับผิดชอบ

นย จํานวน 35

ศูนยพัฒ

ธโครงการหลว

นเมื่อป 2522 

แนวทางพระ

นอยูที่ดีของชา

ได มีความอยู

บูรณของพืช

 

นของศูนยพั

ไดรับความร

 มหาวิทยาลัย

ล ะป ร ะ ส า น

ชนบท พัฒน

กรมพัฒน

และอนุรักษดิ

เกษตรสนับสน

ที่ต้ัง 
านหวยตอง 

างจากตัวเมือ

บ 102.08 ตา

50 ไร สูงจาก

ข
นาโครงกา

วงก็ไดเขาไปส

 และตอมาได

ะราชดําริตาม

าวบาน

ยูดีกินดี

ชพันธุ

พัฒนา

รวมมือ

ัยแมโจ 

น ง า น 

นาการ

นาที่ดิน 

ดินและ

นุนดานสงเส ิ

หมูที่ 10 ต.

องเชียงใหมถึ

ารางกิโลเมตร

กระดับน้ําทะเ
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ขอมูลพื้นฐ
รหลวงทุงห

สํารวจหมูบา

ดเปล่ียนเปน 

นโยบายการ

ริมการเกษตร

แมวิน อ.แม

ถึงศูนยประมา

ร (63,802.76

เล 900-1,250

ฐาน 
หลวง จังห

านแหงนี้ และ

 “ศูนยพัฒน

พัฒนาของพ

ร 

วาง จ.เชียงใ

าณ 85 กม. ใ

6 

0 

วัดเชียงให

ะไดจัดต้ังเปน

าโครงการหล

พระบาทสมเด็

ใหม พิกัด E

ใชเวลาในกา

หม 

น “โครงการห

ลวงทุงหลวง” 

ด็จพระเจาอยู

E-453114 เม

ารเดินทางประ

หลวงพัฒนาก

 เพื่อดําเนินง

หัว ที่ทรงมุงเ

มตร N20679

ะมาณ 1 ชั่วโ

การ

งาน

เนน

965 

โมง 



 

 1.2 
  

ลาดไหลเขา
 1.3 
  

มีสภาพเปน

 
 1.4 
  

องศาเซลเซีย

เฉล่ีย 1,400
 1.5 
  

คือฝายหวย
 
 1.6 
  

ชั่วโมง 30

เชียงใหม-ฮอ

กาด สภาพถ
 1.7 
  

ประถม 3 แ

ทางการศึกษ

พัฒนาเด็กเล

ไฟฟามีใช 9 

 

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะภูมิ
พื้นที่สว

ซึ่งเหมาะสําห
 ลักษณะดิน

สภาพดิ

กรด มี pH 5

 ลักษณะภูมิ
อุณหภูมิ

ยส และอุณห

0 มิลลิเมตร/ป
 แหลงน้ําสาํ

มีลําหวย

ตอง 

 การคมนาค
ระยะทา

0 นาที โด

อด เล้ียวซาย

ถนนลาดยาง
 โครงสรางพื

มีโรงเรีย

แหง โรงเรียนป

ษาเปดสอนถึง

ล็ก 5 แหง ส

 บาน มีระบบ

มปิระเทศ  
วนใหญเปนภู

หรับการปลูก
น 
นโดยทั่วไปเป

.6-6.0 

มอิากาศ 
มิเฉล่ีย 22 อ

หภูมิตํ่าสุด 7

ป 
าคัญของศูน
ยใหญ 4 สาย

คม 
างจากตัวเมือ

ดยใชเสนทาง

ถนนสันปาตอ

ตลอดเสนทา
พื้นฐาน 
ยน 4 แหง โ

ประถมที่ขยา

ง ม.3  1 แห

สถานีอนามัย 

บประปาใช 8 บ

ภูเขามีพื้นที่รา

ไมผลและพชื

ปนดินรวนปน

งศาเซลเซียส

7 องศาเซลเซี

นยพัฒนาโคร
ย ไหลผานพื้

องจังหวัดเชีย

งจังหวัด

อง-บาน

าง 

โรงเรียน

ยโอกาส

หง ศูนย

 1 แหง 

บาน 
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าบบริเวณหุบ

ชไร  

นทราย สวน

ส อุณหภูมิสูง

ซียส ปริมาณ

รงการหลวง
นที่ และมีอา

งใหมถึงศูนย

บเขา ซึ่งเหมา

มากจะ

งสุด 42 

ณน้ําฝน

ทุงหลวง 
างเก็บน้ํา 1 แ

ยฯ 85 กิโลเ

าะสมกับการ

แหงคือ อางเก็

เมตร ใชเวล

รทํานา ปลูกผั

ก็บน้ําหวยตอ

าในการเดินท

ผักและเปนพื้

อง มีฝาย 1 แ

ทางประมาณ

้นที่

แหง 

ณ 1 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร  
  มีจํานวนประชากร 12 หมูบาน  664 ครัวเรือน ชาย  1,952 คน  หญิง  2,007  คน  

รวมประชากรทั้งส้ิน 3,959 คน 

หมูบานที่รับผิดชอบ 

ชื่อหมูบาน/ 

หยอมบาน 
หมูที ่ เผา 

จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวน 

ครอบครัว 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

หวยอีคาง 1 กะเหร่ียง 86 133 217 247 464 

ทุงหลวง 2 กะเหร่ียง 53 73 196 155 351 

หวยทราย 2 กะเหร่ียง 44 54 110 98 208 

หนองเตา 4 กะเหร่ียง 84 127 265 225 490 

หวยเก๋ียง 4 กะเหร่ียง 23 42 126 110 236 

โปงสมิต 8 กะเหร่ียง 55 62 188 214 398 

หวยขาวลีบ 8 กะเหร่ียง 80 82 216 293 509 

หวยเย็นมง 8 มง 15 17 24 48 72 

หวยตอง 10 กะเหร่ียง 98 143 246 220 466 

แมสะงะ 15 มง 23 47 107 142 249 

แมเตียน 18 กะเหร่ียง 58 85 145 115 260 

หวยเย็นกะเหร่ียง 18 กะเหร่ียง 45 47 112 140 252 

รวม   664 912 1,952 2,007 3,959 
 

 แหลงขอมูล : นายบุญธรรม บุญเลา หัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง  กรกฎาคม 2547 

 
 2.2 การศึกษา  
  ประชากรสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 และเปนคนรุนใหม มีโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา 3 โรงเรียนและระดับมัธยม 1 โรงเรียน ประชากรที่อายุเกิน 40 ป ไมไดเรียนหนังสือ    
 2.3 การสาธารณสุข  
  ประชากรสวนใหญมีสุขภาพดี โดยมีสถานีอนามัย 1 แหง คือ สถานีอนามัยบานหนองเตา 

 

 

 

 

 



 

 2.4 
  

เกษตรกรรม

รอยละ 10 แ
 2.5 
  

รายไดเฉล่ีย 
2.6 

2.7 
  

 2.8 
 2.9 
  

แมบานหวย

ผากี่กระตุก 

ดอกและกลุ
2.10

สลัดใบแดง 

บีรูท พริกหว

เกษตรกร 40

บวย

รวม

ลา 

พื้น

 แห
 
 

 การประกอ
ป ร ะ ช า

มเปนหลัก คือ

และคาขายรอ
 รายได  

เกษตรก

 25,000-40,0
 การถือครอ

เกษตรก
 การใชประโ

เพื่อใชใน

 แหลงเงินทุ
 การรวมกลุ

ราษฎร

ยตอง กลุมเย

 กลุมเกษตร

มเตรียมสหก
0 ผลผลิตทา

1) พืชผั

 เบบ้ีแครอท 

วานเขียว กร

06 ครัวเรือน 

2) ไมผ

ย  พื้นที่ 438 

3) พืชไร

ม 2,223 ไร ป

4) ไมดอ

แคลลาลิลล่ี 

5) สงเส

เมือง วัว ควา

ลงขอมูล   ร

อบอาชีพ  
า ก ร ส ว น ใ ห

อ ทําการเกษ

อยละ 10  

กรในพื้นที่โค

000 บาท/ป  
องที่ดิน 
กรมีเอกสารสิ
โยชนที่ดิน 
นการทําการเ

ทุน  จากแหลง
ลุมของเกษต
มีการรวมกล

าวชน กลุมเค

กรผูปลูกผัก 

รณ 
างการเกษตร
ผัก ไดแก ผัก

ผักกาดหางห

ะหลํ่าปลีแดง

ล ไดแก พลั

 ไร เกษตรกร 

ร ไดแก ขาว

ลูกเพื่อบริโภค

อก ไดแก ดอ

ปกษาสวรรค

สริมการเล้ียงส

าย 

รายงานประจํ

หญ ป ร ะ ก อ

ษตรรอยละ 8

ครงการหลวง

 

ทธิ์ถือครอง ภ

เกษตร และที

ง ธกส. กลุมอ
ตรกร 
ลุมตางๆ ได

ครือขายชุมาช

 กลุมเกษตรก

ร 
กกาดหอมหอ

หงส กระเทียม

ง กระหลํ่าปลี

ลับ อะโวกาโ

 275 ครัวเรือ

โพด ขาวนา

คเปนสวนใหญ

กหนาวัว เปล

คและบอลลูน 

สัตว ไดแก 

จาํป 2546 ฝา
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อบอ า ชี พ

80 รับจาง 

งทั้งหมดมี

ภทบ.5 

ที่อยูอาศัย 

ออมทรัพยหมู

แก กลุมออม

ชนตอตานยา

กรผูปลูกไมผ

อ ผักกาดขา

มตน หอมญ่ีป

ลีรูปหัวใจ พื้น

โด มะละกอ 

น  

ดํา ขาวไร  

ญ 

ลวเทียน จิ๊ปโ

 

ไกพื้นเมือง 

ายพัฒนา มูล

มูบาน แหลงเงิ

มทรัพยของก

าเสพติด กลุม

ผล กลุมผูปลู

วปลี กะหลํ่า

ปุน ผักกาดห

นที่รวม 390 

 สาล่ี 

พื้นที่

โซฟล

สุกร

นิธิโครงการห

งินทุนสวนตัว

กลุม

มทอ

กไม

าปลี 

วาน 

ไร 

หลวง 

วและกองทุนรัรัฐบาล 



 

 2.1

ผักกาดหอม

รอท และแป

ลิลล่ี อ

ทองเที่ยวเชน

แปลงเกษตร

รอท,หอมญ่ี

หวย

เย็น

ไดแก สํานกั

บานหวยตอ

ปาเกญญอ 

รําดาบ ในชว

4) ภูมิปญญ

 แห

โครงการพัฒ
 

3. สภาพพื้น
 3.1 
  

พืชผัก 317 ไ
 3.2 
  
 
ผูปฏิบัติงาน
 ผูอํา

 หัวห

 เลข

  
 

1 แหลงทอง
1) แหล

หอ ผักกาดข

ปลงไมดอกเช

อางเก็บน้ําเล้ีย

น กวาง ไกก

รบานโปงสมติ

ปุน,กระเทยีม

2) แหลง

ยกระแส น้ํา

น 

3) แ

กวปิสสนาพร

ง มีการเฉ

การเลนเตห

วงฤดูเก็บเกีย่

ญาทองถิ่น  กา

ลงขอมูล  ข

ฒนาแหลงทอ

นที่และทรัพ
 พื้นที่ทํากา

มีการใช

ไร ไมดอก 13
 พื้นที่ปา 

เปนเขต

น 
านวยการศูนย

หนาศูนยฯ 

ขา/ผูชวยเลขา

งเที่ยว 
ลงทองเที่ยวก

ขาวปลี กะหลํ

ชน ดอกหนาวั

ยงสัตวเพื่อขย

กระดูกดํา ห

ต มแีปลงผักส

มตน 

งทองเที่ยวทา

ตกบานโปงส

แหลงทองเทีย่

ะธาตุศรีสมเด็

ฉลิมฉลองพธิกี

นา. เปาอึแค

ยวขาวการทอ

ารรักษาพื้นที่

ขอมูลโดยสรุป

งเที่ยวโครงก

พยากรปาไม 
รเกษตร 
ชประโยชนที่ดิ

32 ไร ไมผล 9

ปาตนน้ําและ

ยฯ  

  

าฯ ศูนยฯ  

การเกษตร ไ

ลํ่าปลี แครอท

ววั ปกษาสวร

ยายพันธและ

ม ู  และนกก

สลัดแกว,กะห

างธรรมชาติ ไ

สมิต และน้ํา

ยวศึกษาวัฒน

ด็จ พระพทุชิ

กรรมตางๆขอ

คว (ขลุยชนดิ

ผา การแกะส

ปาไมในหมูบ

ป/ขอมูลทอง

ารหลวง  

 

ดินเพื่อทําการ

948 ไร  

ะปาอนุรักษ 4

ผศ.ดร.ป

นายจุพ

นายบุญ
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ดแก แปลงไ

ทและเบบี้แค

รรค แคลลา

ะสงเสริมการ

กระจอกเทศ 

หลํ่าปลี,แคร

ไดแก น้าํตก

ตกบานหวย

นธรรม 

นวงศ 

องชาว

ดหนึ่ง) 

สลัก 

บาน  

เที่ยว/

รเกษตรจํานว

45,86 ไร เขต

ประสิทธิ์  โนรี

ร  ปารมี  

ญเสริม  ขุนดง

ไมผลเชน พ

วน 3,596 ไร 

ตปาไมชุมชน 

รี  

 

งพิทักษ 

ลับ,พลัม อะ

 แยกเปน ขาว

14,320 ไร รว

สังกัด มหาวิ

สังกัด มหาวิ

สังกัด สถาบ

ะโวกาโด ,แป

วนาป 2,114 

วมพื้นที่ทั้งหม

วิทยาลัยแมโจ

วิทยาลัยแมโจ

บันวิจัยและพั

ปลงพืชผัก 

 ไร ขาวไร 85

มด 63,802 ไร

จ 

จ 

ัฒนาพื้นที่สูง

เชน 

5 ไร 

ร 

ง 
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