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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงกา
ฒ
ารหลวงแมมแพะ จังหวัวัดเชียงใหม
ประวัติควาามเปนมา
ในปป พ.ศ. 2532 ชาวเขาเผาลีซอ หมูบานผายอง ไดทําหนั
า งสือขอความชวยเหลือจากโครงกาารหลวงโดยผผาน
สํานั
า กงานเกษตตรอําเภอสะเมิมิง จังหวัดเชียงใหม
ย
และตอมา
อ
ชาาวบานแมแพะ ตําบลสะเมิมิงเหนือ อําเภภอสะเมิง จังหวั
หด
เชียงใหม ไดรวมมกลุมกันทําหหนังสือขอควาามชวยเหลือจาก
จ
ล ธิ โ ครงกาารหลวง เนื่ อองด ว ยชาวบบ า นได รั บ คววาม
มู ลนิ
เดืดือดรอนจากพพอคาคนกลางที่เอารัดเออาเปรียบในกการ
จําหน
า ายสินคาทางการเกษต
ท
ตร ดวยเหตุดงกล
ัง าวทางสถถานี
เกษตรหลวงปาางดะ มูลนิธิโคครงการหลวงงจึงไดขยายพืพื้นที่
เปปนการชั่ วคราาวแห งใหม ขขึึ้ นที่ หมู บ านแม แพะ หมู ทีท่ี 2
า
งเหนือ อําเภอสะะเมิง จังหวัดเชียงใหม โดยยได
ตําบลสะเมิ
ชื่อวา ศูนยพัพฒนาโครงการหลวงปางดดะ (แมแพะ ) โดยในป พ.ศ. 2532 เริ่มดําเนินการทดลองสงเสริมให
ม แกเกษตรรกร
หมูบานผายอง, หมูบานแแมแพะ, หมูบานทุงยาวและะหมูบานแมตุตงติง นําพืชผักมาปลูก ตออมาในป พ.ศ. 2535 ไดทําการ
ก
า ่เกษตรจากฝายพัฒนาแลละสงเสริมผักสถานี
ก
เกษตรรหลวงปางดะะ เขาสงเสริมและ
แ
สงเสริมการปปลูกผักโดยกาารนําเจาหนาที
รับผลผลิตไปปจําหนายใหหฝายตลาดมูมูลนิธิโครงกาารหลวง ตอมาในป พ.ศ. 2535
2 เกษตรรกรหมูบานแมมแพะไดรวมกั
ม น
บริจาคพื้นที่ใหมูลนิธิโครรงการหลวง โดยใหสรางเเปนศูนยพัฒนาโครงการหหลวงเปนพื้นนที่จํานวนทั้งหมด 10 ไร เพื
เ ่อ
ดําเนินการใในการกอสรางสํานักงานแและใชเปนพื้นที
น ่ในการทดลลองปลูกผักไมมผลเมืองหนนาว ตอมาในปป พ.ศ. 25444 ได
เปลี่ยนชื่อเปปน “ศูนยพัฒนาโครงการหหลวงแมแพะ”
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ศูนยพัฒนาโครงการ
ฒ
รหลวงแมแพะะ ตั้งอยูที่บานแม
า แพะ หมู
ห ที่ 2 ตําบบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม ระยะททางจากอําเภอสะเมิงประมมาณ 27 กิโลเมตร
โ
ณ 89 กิโลเมตตร โดย
และระยะทาางจากอําเภออเมืองเชียงใหหม ประมาณ
สภาพพื้นที่ทัท่วไปเปนพื้นที่ลาดชัน เปปนที่ทํากินลักษณะ
ก
สทก.ซึ่งเปน
ปาหมดสภาาพ
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอนมีที่ราบตามหุบเขาและเชิงเขา ลักษณะภูเขาเปนลอนชันถึงลอน
ลาด กลุมบานแมแพะ สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 900 เมตร สวนบริเวณบานผายอง สูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,200 เมตร สภาพปามีความอุดมสมบูรณและเปนแหลงตนน้ําลําธารของพื้นที่บริเวณใกลเคียงมีการ
ทําลายปาบางเล็กนอย
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
อุณหภูมิสูงสุด 27.42 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 17.72 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ย 22.57 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,642 มิลลิเมตร/ป
1.4 ลักษณะดิน
กลุมดินมีลักษณะเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว พบบริเวณพื้นที่ภูเขาเปนสวนใหญ ซึ่งมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต 500 เมตรขึ้นไป สีดินเปนสีแดง เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน พวกหินเนื้อละเอียดเปนดิน
ลึกมาก มีการระบายน้ําดีมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงกรดเล็กนอยมีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินที่เกิดอยูในบริเวณที่มีระดับความสูงมากมีความลาด
ชันสูง มีแนวโนมที่จะเกิดการชะลางพังทลายไดงายมาก
1.5 แหลงน้ําของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแพะ
แหลงน้ําธรรมชาติหลักที่สําคัญคือ
1) หวยกิ่วมืด
2) หวยแมแพะไหลลงสูแมน้ําสะเมิง
3) หวยตนน้ําหมู 2, หมู 4
1.6 การคมนาคม
การคมนาคมลําบากในชวงฤดูฝน โดยเฉพะเสนทางเชื่อมระหวางหมูบานที่อยูหางไกลและมีความ
ลาดชัน
การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทาง 107 เชียงใหม-แมริม เลี้ยวซายเขาถนนสาย แมริม-สะเมิง
ระยะทาง 43 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาตรงหนวยพัฒนาตนน้ําโปรงไคร ตรงไปตามถนนลูกรังระยะทาง 20 กิโลเมตร
รวมระยะทาง 62 กิโลเมตร ฤดูฝนการคมนาคมลําบากควรใชรถกระบะในการเดินทาง
1.7 โครงสรางพื้นฐาน
ถนนระหวางหมูบานเปนถนนดินลูกรังอัด มักจะไดรับความเสียหายในชวงฤดูฝน มีประปาภูเขาทุก
หมูบาน มีโทรศัพทสาธารณะ 2 แหง
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2. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากร
ศูนยฯ ปางดะ (แมแพะ) มีกลุมหมูบานในเขตรับผิดชอบ จํานวน 8 กลุมบาน มีประชากร จํานวน
1,058 ครัวเรือน จํานวน 3,377 คน อยูในเขตตําบลสะเมิงเหนือ ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม และมี
หมูบานที่ไมอยูในเขตรับผิดชอบ แตไดรับการพัฒนาและสงเสริมตามความตองการของชาวบาน จํานวน 1 หมูบาน
คือหมูบานขุนสาบ หมูที่ 5 ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีประชากร 91 ครัวเรือน ประชากร 297
คน
ชื่อหมูบาน/หยอมบาน หมูที่
แมแพะเหนือ
แมแพะดงละคร
แมแพะปางวัด
แมแพะบานใหม
แมแพะทุงรวงทอง
แมแพะบานโคง
พะคะวัม
แมตุงติง
ปางเติม
ทุงยาว
รวม

2
2
2
2
2
2
4
5
4
10

เผา
คนเมือง
คนเมือง
คนเมือง
คนเมือง
คนเมือง
คนเมือง
คนเมือง
คนเมือง
คนเมือง
คนเมือง

จํานวน จํานวน
ครัวเรือน ครอบครัว

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม

140

251

217

468

34
49
161
75
459

43
67
222
88
420

69
64
219
97
449

112
131
441
185
869

แหลงขอมูล : นายกิติพงษ สุยะ (จนท ทองเที่ยว) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแพะ กรกฎาคม 2547
2.2 การรวมกลุมของเกษตรกร
1. กลุมผูปลูกพืชผัก 1 กลุม จํานวนสมาชิก 139 ราย
2. กลุมกองทุนปุย-ยาและเมล็ดพันธุ 1 กลุม จํานวนสมาชิก 98 ราย
3. กลุมสหกรณการเกษตรโครงการหลวงแมแพะ 1 กลุม จํานวนสมาชิก 83
4. กลุมอนุรักษและพัฒนากลุมน้ําแมแพะ 1 กลุม จํานวนสมาชิก 2 หมูบาน
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2.3 ผลผลิตทางงการเกษตร
1) พืชผััก ไดัแก ถั่วแขขก แตงกวาญี
ญี่ปุน ผักกาดดขาวปลี
มะเขือมวงกกานเขียว มะะเขือมวงกานดํา ปวยเหล็็ง มะเขือเททศเชอรี่
เหลือง มะเขือเทศเชอรี่แดง
ด ซูกินี่ เปนตน
2) ไมผล ไดัแก พลัม อะโวกาโด มะม
ม วง โดยปปลูกรวม
กับระบบอนุรักษดินและน้น้าํ
3) สงเสริิมการเลี้ยงสัสัตวขนาดเล็ก เชน สุกร ไก และ
อ
ก เพืพื่อบริโภคและะจําหนายเปนรายได
น
เสริม โดยการ
โ
เลี้ยงปลาบอขนาดเล็
สนับสนุนจากกรมปศุสัตวว
4) สงเสริิมการผลิตกาแฟ
ก บานลีซอผายอง
ซ
และะบานกะเหรี่ยงนากู
ย 
า
900-1,200 เมตร โดดยการสนับสนุ
ส นจากกรมพพัฒนา
ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
สังคมฯ
2.2 แหลงทองเเที่ยว
1. แหลงทองเที่ยวททางธรรมชาติติ บอน้าํ พุรอนโป
น งกวาว เปปนน้าํ แรธรรมชชาติมีบอแชน้นาํ้ แรและใกลๆ
ยังมีนา้ํ ตกเล็ล็กๆเหมาะแกการพักผอน
2. แหลงทองเที่ยวททางการเกษตตร
- ชมฟารมตัวอยางบานแม
น ตุงติง
ต
เผาลีซอ บานแมตุงติง
- ชมวิถีชวี ิตของชาวเขาเ
- ชมการทอผา และงานศิศิลปาชีพ ในโคครงการฟารมตัวอยางบานแมตงุ ติง
1. แปลงสาธิธิตผัก ถัว่ แขก แตงกวา ผักกาดขาวปลี
ก
มะเขื
ะ อกานมวง
3. การททองเทีย่ วเชิงวั
ง ฒนธรรม ประเพณีตานนกวยสลาก ชวงหลังออกพรรษา มีดนตรีรีการฟอนรําและ
แ
งานบันเทิง
ผูปฏิบัติงานน
ผูอานวยการศู
าํ
นยยฯ
หัวหน
ห าศูนยฯ
เลขขาฯ/ผูชวยเลขขาฯ ศูนย

นายโกเเมท จาภา
สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
นายมานนพ เวียงนิล สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
น.ส.วิไลรั
ล ตน สิงแกวฟู
ว สังกัด สสถาบันวิจัยแลละพัฒนาพืนที
้น ่สูง

า แพะ ตําบลสะเมิงเเหนือ อําเภอเมือง จังหวั
หด
สถาานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโโครงการหลววงแมแพะ บานแม
เชียงใหม โททร. 0-1980-11353 หรือติดตอฝายประชาสัมพันธธ สํานักงาานมูลนิธิโครงงการหลวง จังหวัดเชียงใใหม
โทร. 0-53811-0765 ตอ 108
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