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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
สถถานีเกษตรรหลวงปางดะ ตําบลสสะเมิงใต จังหวัดเชียงงใหม
ประวัติควาามเปนมา
ประะวัติการจัดตั้ง ในป พ. ศ. 2522 มูลนิธิธิโครงการหลวงไดเลือกพื้นที
น ่ในสถานีททดลองขาวไรและธัญพืชเมืมือง
หนาวสะเมิง ของกรมวิชาการเกษตร
ช
ร หมูบานปางงดะ ตําบลสะเมิง
ใต อําเภอสะะเมิง จังหวัดเชียงใหม เปนแหล
น งทํากาารขายพันธุพืชเมื
ช ่อ
ประมาณคววามตองการททางดานพืชมากขึ
ม ้น ทําให
ใ สถานีแหงน
ง ทํ า
การผลิตตนพันธุไดไมเพียงพอ มูลนิธิธิโครงการหลลวงจึงเปดสถถานที่
ไ
ติดอางเก็
ง บน้ําโครงงการ
แหงใหม บนนพื้นที่ประมาณ 25 ไร
พระราชดําริ หวยปลากาง
า ไมไกลจากบริเวณเดินมากนักซึ่งสร
ส าง
เสร็จในป พ.. ศ. 2526
ตอมาในป
ม
พ. ศ.
ศ 2528-25299 ไดซื้อที่ดิดินเพิ่มขยายพพื้นที่
สําหรับการขขายพันธุพืชอย
อ างถาวร เพิพิ่มขึ้นอีกประมมาณ 65 ไรร โดย
เนินงานภายยใต ชื่อศูนยขยายพั
ข
นธุปางงดะโครงการหลวง”
อ น ที่ 12
ม
น ธุ 25530
จนเมื อวั
กุ มภาพั
พรระบาทสมเด็จพระเจ
จ
าอยูหหัว ไดเสด็จพระราชดํ
จ
าเนิ
เ น
พรรอมดวยสมเด็ด็จพระเทพรัตตนราชสุดาฯ ทรงเยี่ยมศูศูนย
ขยายพันธุพืชปางดะโครงก
ป
ารหลวสงแหหงนี้เปนครั้งแรก
แ
โดยยทอดพระเนตรกิจการตาง ๆ ของพืชขยยายพันธุพืชปาง
ป
ดะะโครงการหลวง และในวกกาสนี้ หมอมเจาภีศเดช รัชนี
องคประธานมูลนิ
ล ธิโครงการหหลวงไดทูลพระราชทานใชชชื่อ
ว น
นี้ พรอมกับขยาายพื้นที่เพิ่มเติิมรวม 150 ไร ในปเดียวกั
และไดจัดสรางออาคาร โรงเรือน เพื่อรองรัรับงานดวยขยยาย
พั้นไมเมื่องหหนาว และโโรงเรือนเพือรองรั
ร บงานวิจัจยตาง ๆ ปจจุบันสถานีนีเกษตรหลวงงปางดะไดขยายขอบเขตก
ย
การ
ปฏิบัติงานเปปนสถานีวิจัยขยายพั
ย
นธุพืพืชหลาย ๆ ชนิ
ช ด นอกจากกไมผลเมืองหหนาว ยังมีไมดอกเมืองหนนาว ไมเมืองรรอน
และกิ่งรอน ถั่วแฝกไมปาละไมโตเร็ว และในป
แ
พ. ศ.
ศ 2534สถานีนีเกษตรหลวงงปางดะ ไดขขยายพื้นที่สงเสริมและพัฒนา
ฒ
( แพะ)”แลละมีวัตถุประสสงค ดังนี้
อาชีพ โดยดํดําเนินงานภายใตชื่อ ศูนยโครงการหลววงแมปางดะ (แม
1. เพื่อผลิตตนพัพนธุไมผลไมมดอกเขตหนาาว และเมล็ดพันธุพืชผัก สําหรับใชใในการสงเสริมให
ม ชาวเขาปปลูก
ทดแทนฝน และเพื่อใหเกิดการฟนฟูทางดานตนน้าํ ลําธาร และนิเวศ บนที่สูง
เ ่อสนับสนุนงานขยายพั
น
ันธุพืชอื่นๆ ที่จะสงเสริมใหหปลูกบนที่สูง เชน การผผลิตตนพันธุปลอดโรคของ
ป
งมัน
2. เพื
ฝรั่ง สตรอเบบอรี่ และไพรีธรั
ธ ม เปนการททํางานดานการใชเทคโนโลลยีที่กาวหนา
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3. เพื่อคนควาทดลองเรื
ท
่องกาารขยายพันธุพืชเขตหนาวว และเขต
กึ่งรอนใหไดผลดียิ่งขึ้น
4. เพื่อใหเปนสถถานที่ฝกงานนในเรื่องการขขยายพันธุพืช และงาน
ในดานการเลี้ยงดูพืช
น
กจูงใหหเกษตรกรในนอําเภอสะเมิง ทําการ
5. เพื่อสนับสนุนและชั
น น ธุ พื ช
ผลิ ต ต น พื ช สํ า หรั บ ที่ สู ง ให มี คุ ณ ภาพพมาตรฐาน ถึ ง ขั้ น จะเป นพั
รับรอง
เ ่อใหเปนศูนย
น ขยายพันธุพืชตัวอยาง สํสาหรับเรือนเพพาะชําตาง ๆ ในประเทศ และเพื่อเปนการเปดธุรกิจให
จ
6. เพื
ถึงระดับมาตตรฐานสากล
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ตั้งอยูในพื
น ้นที่หมูบานปางดะ เลขขที่ 192
า
งใตต อําเภอสะเมิมิง จังหวัดเชีชียงใหม
หมูที่ 10 ตําบลสะเมิ
ระยะทางจาากจัง หวัดเชีชยงใหมถึงศูนย
น พัฒนาโคครงการ
หลวงปางดะะ ประมาณ 45 กิโลเเมตร ใชเวลาาในการ
เดินทางประะมาณ 50 นาที ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
1,232 ไร พื้นที
น ่ของศูนยฯ 804 ไร
1.2. ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
ลักษณะะเปนพื้นที่ลาดชั
า น มีสภาาพปาที่
สมบูรณ มีแหล
แ งน้ําสายหหลักคือ หวยปลากาง ความสูง
จากระดับน้ําทะเล 700 เมตร อุณหภู
ห มิเฉลี่ยสูงสุ
ง ด 35
องศาเซลเซีซยสในเดือนเเมษายน อุณหภู
ณ มิเฉลี่ยต่ําสุด 11.22 องศา
เซลเซียสในเเดือนมกราคมม มีปริมาณน้น้าํ ฝนตลอดปป 1,782.36 มิลลิเมตร
1.3 ลักษณะดิน
ลักษณะะดินเปนดินเหหนียวสีแดงรระบายน้ําไดไม
ไ ดีความ
ณของดินคอนข
น างต่ํา คาคววามเปนกรด--ดาง (pH) ที่ 5.5-7.0
อุดมสมบูรณ
1.4 ลักษณะภูมิมอิ ากาศ
ลักษณะะเปนพื้นที่ลาดชั
า น มีสภาพพปาที่สมบูรณ
ณ มีแหลงน้ําสายหลักคือ หวยปลากาง ความสูงจาก
จ
ระดับน้ําทะเล 700 เมตรร อุณหภูมิเฉลีลี่ยสูงสุด 35 องศาเซลเซียสในเดื
ย
อนเมมษายน อุณหหภูมิเฉลี่ยต่ําสุสด 11.22 องงศา
เซลเซียสในเเดือนมกราคมม มีปริมาณน้น้าํ ฝนตลอดปป 1,782.36 มิลลิเมตร
1.5 แหลงน้ําที่สํสาคัญของศูศูนยพัฒนาโคครงการหลววงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงป
ก
ปางดะ และะเกษตรกรในนพื้นที่สงเสริม อาศัยน้ําาจากอางเก็บน้
บ ํา โครงกการ
พระราชดําริหวยปลากาง ที่จัดสรางโโดยกรมชลปประทาน มีขนาดพื
น ้นที่ประะมาณ 30 ไร ซึ่งฝายงานโครงการหลลวง
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พัฒนาที่ดินภาคเหนือ ไดจัดสรรงบประมาณ จํานวนหนึ่งในการเดินทาน้ําหลักใหสถานีฯ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว
และ 4 นิ้ว ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร มีจุดปลอยน้ําแยก 15 จุด และบอพักน้ําปลายทอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง
6 เมตร สูง 1 เมตร จํานวน 1 บอ สําหรับในพื้นที่บางสวน ที่อยูสูงกวาอางเก็บน้ํา ไดดําเนินการสูบน้ําขึ้น เก็บไวที่ถัง
พัก น้ําขนาด 70 ลูกบาศกเมตร และทําทอสงขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว เปนระยะทางประมาณ 1,000 เมตร และมี
จุดใหน้ํา โดยเครื่องสปริงเกอรเคลื่อนตัวเอง 2 ชุด สามารถใหน้ําได ในพื้นที่ประมาณ 100 ไร พรอมกับตอทอเพื่อใชใน
แปลงพืชประมาณ 1,000 เมตร ดวยทอ พีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว โดยมีกอกแยกเปนจุดทุก 20
เมตร เพื่อสะดวกในพื้นที่ขนาดเล็ก ทําใหพื้นที่สถานที่เกษตรหลวงปางดะ รวม 200 ไร มีน้ําใชอยางทั่วถึง
1.6 การคมนาคม
จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม-หางดง เลี้ยวขวาเขาถนนสาย
หางดง-สะเมิง กอนถึงอําเภอสะเมิง 2 กิโลเมตร ตรงไปผานศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง ขวามีสี่แยกเขาสถานี
เกษตรหลวงปางดะ เขาไปประมาณ 2 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40 นาที
1.7 โครงสรางพื้นฐาน
มีไฟฟาใชทุกหมูบาน มีประปาหมูบาน และมีประปาภูเขา และมีประปาภูเขา
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากร
สถานีเกษตรหลวงปางดะมีขอบเขตรับผิดชอบอยู 3 ตําบล คือตําบลสะเมิงใตมี 9 หมูบาน บานทา
ศาลา บานแมสาบ บานกองขากหลวง บานปากลวย บานปางดะ บานดง บานหวยคอก บานน้ําริน บานทรายมูล
ตําบลยั้งเมินมี 2 หมูบาน บานยั้งเมิน บานอังคาย และตําบลแมสาบมี 3 หมูบาน บานหาดสมปอย บานงิ้วเฒา บาน
งาแมง ประชากรทั้ง 3 ตําบลสวนมากเปนชนเผาคนเมือง และไทลื้อและนับถือศาสนาพุทธ มีจํานวนประชากรทั้งหมด
2,046 ครัวเรือน ประชากร 5,759 คน
2.2 การศึกษา
2.3 การสาธารณสุข
2.4 การประกอบอาชีพ
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก เลี้ยงสัตว และมีอาชีพรับจางทั่วไป
2.5 รายได
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 25,000 - 30,000 บาท/ครอบครัว/ป
2.6 การถือครองที่ดิน
ประชากรสวนมากมีที่ดินเปนของตนเอง
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2.7 การใชประโโยชนที่ดิน
จําแนกกการใชประโยยชนที่ดินไดดังนี
ง ้ คือ เปนที่อยูอาศัยและะทําการเกษตตร จํานวน 1,813 ไร หรือรอย
ข ้นที่ทั้งหมด เปนพื้นที่สาธารณะ จํานวน 24 ไรร หรือรอยละะ 0.18 และคคงไวเปนพื้นที่ปาไมและภูเขา
ละ 13.65 ของพื
จํานวน 9,5223 ไรหรือรอยละ
ย 71.72
2.8 แหลงเงินทุน
2.9 การรวมกลุลุม ของเกษตตรกร
การรวมมกลุมของประะชากรสวนมากจะเปนกลุลุมแปรรูปกลวย,
ว
แ
มสมุนไพ
ไ
กลุมทอผา และกลุ
2.10 ผลผลิตทาางการเกษตตร
1. ไมผลได
ล แกบวยพัันธุดี แอปเปล สาลี่พันธุดี ทอพันธุดี พลับ
พันธุดี ทับทิม อโวคาโด กาแฟ
ก สตรอเบบอรี่ ตังกุย พลั
พ ม ไพรีธรัม
2. พืชผัักไดแกแตงกววาญี่ปุน แคนนตาลูป หนอไม
ไ ฝรั่ง พริกยัักษ
เขียว มะระเขียี ว มะระขาาว และผักสวนครัว
3. ไมดอกได
อ แก กุหลาบ
ล
4. พืชไรรไดแก ขาวโพพดหวานสองสีสี
อ ่ยว
2.11 แหลงทองเที
้น ่และทรัพยากรป
พ
าไม
3. สภาพพืนที
3.1 พื้นที่ทําการเกษตร
ป กพืชไร และะเปนที่นา
จําแนกไไดดังนี้คือ เปนที่สวนสําหรัรับปลูกไมผลและพืชผัก ปลู
3.2 พื้นที่ปา
การอนุรัรกั ษทรัพยากรรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมสถานีเกษตรหหลวงปางดะ ไดดําเนินงานนขยายพันธุพืพ ชื
อ พใหแกเกษตรกรชาวไท
ก
ทยภูเขาในพืนที
น้ ่ควบคูกับการอนุ
ก รกั ษทรัพยากรธรรมชชาติและสิง่ แววดลอม ดวย
และสงเสริมอาชี
หลักการดังนี้
1. สสงเสริมใหเกษษตรกรปลูกปาตามโครงการ
า
รปลูกปาชาวบบาน
2. สสงเสริมใหเกษษตรกรปลูกหญ
ญาแฝก เพือ่ ปปองกันการพังั ทลายของดินในพื
น น้ ที่สงู โดดยไดดําเนินการปลู
ก กปา
ภายในพืน้ ทีของสถานี
ข่
เกษษตรหลวงปางงดะ บริเวณเหหนืออางเก็บน้าํ และพืน้ ที่ลาดชันประมาณ 30 ไร ซึ่งไม
ไ ทปี่ ลูกมีทงไม
งั้
ปาและไมโตเร็ว ไดแก เพพาโลเนีย มะเยาว จันทรทอง
ท แมเปล และไผหมาจู
ผูปฏิบัติงาน
าํ
นยยฯ
ผูอานวยการศู
หัวหน
ห าศูนยฯ
เลขขาฯ/ผูชวยเลขขาฯ ศูนยฯ

นายวิจตร
ติ ถนอมถิน่
นายวิพัฒน ดวงโภชชน
นางสาววอาทิตยา สุตา

สังกัด มูลนิธธิิโครงการหลลวง
สังกัด มูลนิธธิิโครงการหลลวง
สังกัด สถาบบันวิจัยและพััฒนาพื้นที่สงู
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