
 

 

ประวัติควา
 เมื่อ

ความเดือน

ตกตํ่าลง จึง

เปนเงินประ

พัฒนาโครง

ดังนี้ 

  

การเพาะเหด็

พื้นที่ 

  

จากการปลูก

  

 ศูนย

จังหวัดเชียง

เขตอุทยานแ

พงษทอง บา

 ลักษ

ความลาดชั

องศาเซลเซีย
 

1. สภาพโด
 1.1 
  

เทพเสด็จ อํา

ามเปนมา 
อป 2524 พร

นรอนที่อาชีพ

งทรงมีพระเม

ะมาณ 300,00

การหลวงปา

1. เพื่อเ

ดหอม และกา

2. เพื่อใ

กชา (เมี่ยง) 

3. เพื่อพั

ยพัฒนาโครง

ใหม มีพื้นที่รั

แหงชาติแมต

านดง บานปา

ษณะพื้นที่สว

ันมาก สูงจาก

ยส 

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ต้ังเมื่อป

าเภอดอยสะ

ศูนยพัฒ

ระบาทสมเด็

พทําสวนเม่ีย

ตตาพระราช

00  บาท 

เมี่ยงข้ึน โดย

เปนศูนยสาธิ

าแฟอราบิกา

ใหเกษตรกรมี

พัฒนาความเ

งการหลวงปา

รับผิดชอบ 12

ะไคร ครอบค

างไฮ และบาน

วนใหญเปนภู

กระดับน้ําทะ

ที่ต้ัง 
ป พ.ศ. 2524

เก็ด จังหวัดเ

ข
ฒนาโครงกา

จพระเจาอยูห

ยงของราษฎ

ชทานคาใชจา

เพื่อจัดต้ังศูน

ยมีวัตถุประสง

ธิตและสงเสริ

แกเกษตรกรใ

มีรายไดเพิ่มข้ึ

เปนอยูใหดีข้ึน

าเมี่ยง ต้ังอ

20 ตารางกิโ

คลุม 8 หมูบาน

นปางกําแพง

ภูเขาสลับซับซ

ะเล 800-1,20

4 อยูในเขตห

เชียงใหม พิกั

รับผิดชอ

แหงชาติ

หมูบาน 

3, บานแ

ปางไฮ ห

51 

ขอมูลพื้นฐ
ารหลวงปา

หัว ไดเสด็จพ

ฎร

าย

นย

งค 

ริม

ใน

ข้ึน

น 

ยูในเขตหมูบ

ลเมตร หรือ 7

น คือ บานปา

หิน ประชากร

ซอน ปกคลุม

00 เมตร อ

หมูบานปางบ

ัด E 53559

อบ 120 ตร.

ติดอยสะเก็ด 

 ไดแก บานป

แมตอนหลวง

หมูที่ 7 และบ

ฐาน 
เมี่ยง จังหว

พระราชดําเนิ

บานปางบง ห

75,504 ไร อ

างบง บานน้ํา

รสวนใหญเป

มดวยปาดิบเข

อุณหภูมิเฉล่ีย

บง หมูที่ 1 ตํา

4 เมตร N 

กม. หรือ 75

 และเขตอุทย

ปางบง หมูที่ 1

ง หมูที่ 4, บา

านปางกําแพ

วัดเชียงให

นเยี่ยมราษฎ

หมู 1 ตําบล

อยูในเขตปาส

าโคง บานปา

นคนเมือง 

ขามี

ย 19 

าบล

2098808 เ

5,506.25 ไร

ยานแหงชาติ

1, บานน้ําโค

นพงษทอง ห

พงหิน หมูที่ 8 

ม 

ฎรในพื้นที่แห

เทพเสด็จ อํา

สงวนแหงชาติ

ปาน บานแม

มตร ระวาง 4

ร เปนพื้นที่อยู

แมตะไคร คร

ง หมูที่ 2, บ

หมูที่ 5, บานด

 

งนี้ ทรงทราบ

าเภอดอยสะเ

ติดอยสะเก็ดแ

มตอนหลวง บ

4846 I มีพื้

ยูในเขตปาสง

รอบคลุมพื้นท

านปาปาน ห

ดง หมูที่ 6, บ

บถึง

เก็ด 

และ

บาน

พื้นที่

งวน

ที่ 8 

หมูที่ 

บาน



 
 1.2 
  

บริเวณที่ต้ังข

กลาง 915 เ

1,700 เมตร
1.3 

  

(pH = 5.04
1.4 

  

คอนขางหน

30 องศาเซ

อุณหภูมิเฉลี

เฉล่ีย 1,700
1.5 

  

 1.6 
  

ถนนลาดยา

และเปนถนน

เดินทางประ
 1.7 
  

โทรศัพทสาธ

หมูบาน , มี

ตอน และลํา

ปรับปรุงแลว

และบอพักน้ํ

ฝายหินกอ มี

 

 
 

 ลักษณะภูมิ
พื้นที่สว

ของศูนยฯ มีค

เมตร พื้นที่โด

 
 ลักษณะดิน

เปนดิน

) และมีความ
 ลักษณะภูมิ

เปนพื้น

นาว และมีฝน

ซลเซียส, ตํ่าส

ล่ีย 19 องศา

0 มิลลิเมตรตอ
 แหลงน้ําที่ส

1. แหลง

1. แหลง
 การคมนาค

หางจาก

งระยะทาง 4

นดินแยกเขา

ะมาณ 1 ชั่วโม
 โครงสรางพื

มีไฟฟา

ธารณะ 3 แห

แหลงน้ําธรรม

าหวยแมวอง 

วโดยกรมชล

น้ํา 6 แหง เช

มีขนาดสันฝา

มปิระเทศ 
วนใหญเปนภู

ความสูงจาก

ดยทั่วไปมีควา

น 
นเชิงเขา ดิน

มอุดมสมบูรณ
มอิากาศ 
นที่ที่ จัดอยู ใ

นชุก โดยมีอุณ

สุดเฉล่ีย 8 อ

าเซลเซียส แ

อป 
สําคัญของศู
งน้ําธรรมชาติ

งน้ําที่กอสราง
คม 
กจังหวัดเชียง

43 กม. ตา

ถึงศูนยฯ ระย

มง 30 นาที 
พื้นฐาน 
ใชทุกหมูบา

หง มีประปาห

มชาติ จํานวน

 โดยมีแหลงน้ํ

ประทาน ได

ชน ฝายทดน้ํ

ายยาว 15 ม. 

ภูเขาสลับซับ

ระดับน้ําทะเ

ามสูงระหวาง

นเปนกรดเล็ก

ณของดินดี 

ในเขตภูมิอา

ณหภูมิสูงสุด

องศาเซลเซียส

ละมีปริมาณ

ศูนยพัฒนาโค
ติ หวยมะเกล้ี

ง ฝาย และถัง

งใหม 53 กม

มถนนเชียงให

ยะทาง 10 ก

น (ไฟฟาพลั

หมูบาน (ประป

น 2 แหง ไดแ

น้ําที่ไดรับการ

แก ฝาย จําน

น้ําหวยแกว มี

 สูง 1.50 ม. พ

52 

ซอน เปนปา

เลปาน

ง 800-

กนอย 

ากาศ

ดเฉล่ีย 

ส และ

น้ําฝน

ครงการหลว
ยง, หวยกิวตํ่

ังน้ําประปาภู

ม. (ตําบลเท

หม-เชียงราย

กม. ใชเวลา

ลังน้ํา), มี

ปาภูเขา) ทุก

แก ลําหวยแม

รจัดสรางและ

นวน 6 แหง

ลักษณะเปน

พรอมอาคารป

ดิบเขา และ

วงปาเมี่ยง 
ตํ่า, หวยแกว, 

เขา , บอพักน

ทพเสด็จอยูหา

ย 

า

มี

ก

ม

ะ

ง 

น

ประกอบ และ

เปนพื้นที่ที่มี

 หวยปูคุย 

น้ํา ประปาหมู

างจากอําเภอ

ะระบบทอสง

ความลาดชัน

มูบาน 

อดอยสะเก็ด 

น้ํา ยาว 4.50

นมากกวา 3

 27 กม.) เ

0 กม. 

5% 

เปน
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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร  มีจํานวน 537 ครัวเรือน 1,773 คน เปนชาย 929  คน และหญิง 844  คน เปนคนพื้นเมือง

ทั้งหมด หมูบานที่รับผิดชอบ 
ชื่อหมูบาน/ 

หยอมบาน 
หมูที ่ เผา 

จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวน 

ครอบครัว 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

ปางบง 1 คนพืน้เมือง 22 22 31 37 68 

กิ่วตํ่า-ปางบง 1 คนพืน้เมือง 17 17 34 21 55 

หวยมะเกล้ียง 1 คนพืน้เมือง 6 6 8 11 19 

บานเปยน 2 คนพืน้เมือง 6 6 15 10 25 

น้ําโคง 2 คนพืน้เมือง 42 42 101 65 166 

แมหวานปางกลาง 2 คนพืน้เมือง 13 13 21 18 39 

หวยควบ 2 คนพืน้เมือง 5 5 8 5 13 

ปาปานปางนอก 3 คนพืน้เมือง 18 18 22 28 50 

ปาปานปางใน 3 คนพืน้เมือง 20 20 45 38 83 

ปางมะกลวย 3 คนพืน้เมือง 19 19 32 30 62 

แมตอนหลวง 4 คนพืน้เมือง 65 65 105 115 220 

พงษทองนอก 5 คนพืน้เมือง 12 12 15 21 36 

พงษทองใน 5 คนพืน้เมือง 6 6 10 4 14 

ทางไขว 5 คนพืน้เมือง 6 6 10 6 16 

ตีนตก 5 คนพืน้เมือง 23 23 30 32 62 

ดงปางนอก 6 คนพืน้เมือง 12 12 20 19 39 

ปางปาไร 6 คนพืน้เมือง 16 16 22 25 47 

ปางตน 6 คนพืน้เมือง 4 4 6 9 15 

ตาดเหมย 6 คนพืน้เมือง 23 23 41 42 83 

ปางไฮ 7 คนพืน้เมือง 84 84 126 103 229 

ปางไฮนอก(บานปางเปยง) 7 คนพืน้เมือง 13 13 18 13 31 

มวงขาว 7 คนเมือง 12 12 17 15 32 

เดน 7 คนเมือง 9 9 14 11 25 

แมวอง 7 คนเมือง 18 18 37 27 64 

พอด 7 คนเมือง 6 6 9 8 17 

ปางกาํแพงหนิ 8 คนเมือง 60 77 132 131 263 

 



 

เดน 

แมวอ

พอด 

ปางกํ

 

 แห

  
 2.2 
  

จบการศึกษ

23 และจบ

รอยละ 9 โ

พัฒนาเด็กเล

หนังสือพิมพ
 2.3 
  

ไมคอยดีนัก

สุขลักษณะ 

สถานีอนามั
 2.4 
  

1,540 รายห

ราย หรือรอย
 2.5 
  

ครัวเรือนตอ

เปนหลักจัดไ

ระดับปานก

 

ชื่อหมูบาน

หยอมบา

อง 

 

กาํแพงหนิ 

รวม 

หลงขอมลู : 

           
 การศึกษา 

ราษฎรส

ษาระดับมัธยม

บการศึกษาระ

โดยมีโรงเรียน

ล็ก 4 แหง, ศู

พประจําหมูบา
 การสาธารณ

คุณภาพ

 เนื่องจากยัง

 คือมีราษฎร

ัย 1 แหง 
 การประกอ

ราษฎรส

หรือรอยละ 77

ยละ 20 และค
 รายได  

รายไดเฉ

อป โดยมีรายไ

ไดวาราษฎรส

ลาง 

น/ 

น 
ห

 ขอมูลประชา

  กลุมงานติด

สวนใหญ จําน

มศึกษา จําน

ะดับอุดมศึกษ

น จํานวน 5 

นยการเรียนช

าน จํานวน 3
ณสุข 
พชีวิตของราษ

มีสภาพของบ

ที่มีสวมราดน

อบอาชีพ 
สวนใหญประ

7 รองลงมาไ

คาขาย จํานว

ฉล่ีย 30,000 

ไดจากภาคก

สวนใหญมีฐา

หมูที ่ เ

7 คน

7 คน

7 คน

8 คน

 

ากรในพืน้ที่ศู

ดตามประเมิน

นวน 1,366 

วน 468 คน

ษา จํานวน 1

โรง และ 1 

ชุมชน 1 แหง

3 แหง 

ษฎรโดยรวม

บานเรือนที่อย

น้ําใชรอยละ 

ะกอบอาชีพก

ดแก รับจางท

วน 65 ราย ห ื

 บาทตอ

ารเกษตร

านะอยูใน
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ผา 
จํ

ครั

นเมือง 

นเมือง 

นเมือง 

นเมือง 

 

นยพัฒนาโค

นผล สวนอําน

คน หรือรอย

น หรือรอยละ

81 คน หรือ

สาขา, ศูนย

 และมีที่อาน

มอยูในเกณฑ

ยูอาศัยไมถูก

 90 และมี

การเกษตร จํา

ทั่วไป จํานวน

รือรอยละ 3 

จาํนวน 

รัวเรือน 

จ

คร

9 

18 

6 

60 

537 

รงการหลวง 

นวยการและว

ละ 68 จบก

ะ 

อ

ย

น

ฑ

ก

มี

านวน 

น 410 

จํานวน 

รอบครัว 

9 

18 

6 

77 

554 

(พฤษภาคม 

วางแผน สํานัก

ารศึกษาระดั

จํานวนป

ชาย หญิ

14 11

37 27

9 8

132 13

929 84

2546) 

ักพัฒนาเกษต

ับประถมศึกษ

ระชากร 

ญิง รวม 

1 25 

7 64 

8 17 

31 263 

44 1,773

ตรที่สูง 

ษา รองลงมา

 

าคือ



 
 2.6 
  

เปล่ียนผูถือค
 2.7 
  

(83,977 ไร)

พื้นที่ปาไมแ
 2.8 
  

และนอกพื้น

 
 2.9 
  

เสด็จ มีสมา

อาสาสมัคร 
 2.1
  

พันธุพลับจา

,ลองกอง พื้น

  

เกษตรกร 5

74 ราย 

  

บิเดียม) จําน

 แห

มูลนิธิโครงก

 

 

 

 

 

 

 การถือครอ
เฉล่ีย 10

ครองกรรมสิท
 การใชประโ

จําแนกก

, เปนที่ทํากา

และภูเขา จําน
 แหลงเงนิทุ

ไดแก ส

นที่ 

 การรวมกลุ
ราษฎรมี

าชิก 120 คน

 อ.ส.ม. มีสมา
0 ผลผลิตทา

1) ไมผล

ากตนตอพลับ

นที่ 8 ไร เกษต

2) สงเส

1 ราย ปลูกซ

3) สงเส

นวน 40 กอ เ

ลงขอมูล  ร

การหลวง 

องที่ดิน 
0 ไรตอครัวเรื

ทธิ์ประมาณ 5
โยชนที่ดิน 
การใชประโย

ารเกษตร 15,

นวน 67,576 ไ
ทุน 
หกรณการเก

ลุมของเกษต
มีการรวมกลุม

,กลุมแมบาน

าชิก 40 คน ก
างการเกษต
ล ไดแก พลับ

บปา พื้นที่ 25

ตรกร 50 ราย

สริมการปลูก

ซอมสวนเกาพื

สริมการปลูกเ

กษตรกร 2 รา

รายงานประจ

รือน โดยเปน

500 ไร และส

ยชนที่ดินไดดัง

790 ไร หรือร

ไร หรือรอยละ

กษตร, สหกรณ

ตรกร 
มตางๆ ไดแก

นจิตสํานึก มีส

กลุมแมบาน 
ตร 

 โดยทําการเ

50 ไร เกษตร

ย 

กาแฟอราบิก

พื้นที่ 12.2 ไร

เพาะเล้ียงกล

าย 

จําป 2546 ฝ
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นพื้นที่มีเอกสา

สวนใหญเปนพ

ังนี้คือ เปนที่อ

รอยละ 18.8 

ะ 80.5 

ณไฟฟา, ธกส

ก กลุมเยาวช

สมาชิก 45 ค

100 คน และ

ปล่ียนยอด

กร 78 ราย

กา 56.3 ไร 

ร เกษตรกร 

ลวยไม (ซิม

ฝายพัฒนา 

ารสิทธิ์ คือ ส

พื้นที่จับจองไ

อยูอาศัย 517

, เปนที่สาธา

ส., โครงการ ก

นอนุรักษปา 

คน ,กลุมเยาว

ะกลุมผูสูงอาย

ด.1 ประมาณ

ไวมีประมาณ

7 ไร หรือรอ

รณะ 94 ไร ห

กข.คจ., กลุม

 มีสมาชิก 45

วชนของหมูบ

ยุ 80 คน 

ณ 2,500 ไร 

ณ 5,000 ไร 

ยละ 0.6 ขอ

หรือรอยละ 0

มออมทรัพยแ

5 คน,กลุมเย

บาน มีสมาชิก

เปนพื้นที่ที่มีก

องพื้นที่ทั้งตํา

.1 และคงไวเ

และนายทุนทั้ง

าวชนตําบลเ

ก 120 คน ,ก

การ

าบล 

เปน

งใน

เทพ

กลุม



 
 2.1
  

วิธีการทําเมี่

กาแฟเพื่อสร

  

ดอยลังกา 

  

ประดิษฐไมก

ไวน 

 แห

พัฒนาแหลง

 
3. สภาพพืน้
 3.1 
  

ไร เฉพาะทีห่

ไร, พลับ 55 
 
 3.2 
  

น้ําตก และยั
 
 

ผูปฏิบัติงาน
 ผูอํา

 หัวห

 เลข

  

 

แหลงขอมลู

 

สถานที่ติด

เชียงใหม 20

2 แหลงทอง
1) แหล

มี่ยงของชาวบ

รางรายไดเสริ

2) แหลง

3) ภูมิป

กวาดดอกหญ

ลงขอมูล  ข

งทองเที่ยวโค

นที่และทรพั
 พื้นที่ทาํการ

พื้นที่ทํา

หมูบานน้ําโคง

 ไร, บวย 187

 พื้นที่ปา 
สภาพป

ยังมีสัตวปาจาํ

น 
านวยการศูนย

หนาศูนย 

ขาฯ/ผูชวยเลข

ล   ขอมูลศูน

ตอ ศูนยพัฒ

0270  โทร. 0

งเที่ยว 
งทองเที่ยวก

บานซึ่งสืบทอ

ริม 

งทองเที่ยวทา

ปญญาทองถิ

ญาและการแ

ขอมูลโดยสรุป

รงการหลวง 

พยากรปาไม 
รเกษตร 
าการเกษตรทั้

ง (หมูที่ 2) พื้

7 ไร, เฟริน 12

ปาไมและภูเขา

านวนมาก 

ย  

  

ขาฯ ศูนยฯ 

ยพัฒนาโครง

ฒนาโครงการ

-5322-9756 

การเกษตร ได

ดมาชานาน 

างธรรมชาติ 

ถิ่น ไดแก กา

แปรรูปผลผลิต

ป/ขอมูลทอง

 

ั้งส้ิน 15,790

้นที่ปลูกชา (เ

2 ไร และกุหล

าถือวาเปนปา

ดร.ชนะ

นายอภิ

นางสาว

งการหลวงปา

รหลวงปาเมี่ย
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ดแก ชมการป

 และมีการปล

 ไดแก จุดชม ิ

ารทําเมี่ยง,ก

ตจากผลไมเป

เที่ยว/โครงก

0 ไร จําแนกเ

เมี่ยง)  6,607

ลาบ 14 ไร 

าไมที่อุดมสม

ะ  พรหมทอง 

สิทธิ์  อุนพนิจิ

วระพพีร  เกตุ

าเมี่ยง  ธันวา

ยง หมู 1 บา

ปลูกชาเพื่อก

ลูก

วิว

าร

ปน

าร

ปนพื้นที่ปลูก

7 ไร, กาแฟอร

มบูรณมาก เนื

สังกัด มู

จ สังกัด มู

ตุแกว สังกัด ส

คม  2552 

านปางบง ตํา

ารทําเมี่ยง ก

กพืชชนิดตางๆ

ราบิกา 5,436

นื่องจากเปนพื้

มูลนิธโิครงกา

มูลนิธโิครงกา

สถาบันวิจัยแล

าบลเทพเสด็จ

การเก็บใบเมี่

ๆ ไดแกทํานา

6 ไร, ล้ินจี่ 91

พื้นที่ปาตนน้ํา

รหลวง 

รหลวง 

ละพัฒนาพืน้

จ อําเภอดอ

ยง ตลอดจน

า (ปลูกขาว) 

 ไร, มะมวง 1

าขุนปาแมกว

นที่สูง 

ยสะเก็ด จังห

นถึง

32 

126 

ง มี

หวัด
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