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1.3 ลักษณะดิน 
  ดินสวนมากเปนดินรวนปนทรายคอนขางเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ 

เหมาะสําหรับปลูกพืชผัก พืชไร ไมผลและอ่ืนๆ 
 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เปนพื้นที่ที่จัดอยูในเขตหนาว มีฝนตกชุกชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 

อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 27.8 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 14.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,200 มม. ตอป 
 1.5 แหลงน้ํา 
  5.1.1 แหลงน้ําธรรมชาติ คือ หวยแมแปะ และหวยตนผ้ึง 

  5.1.2 แหลงน้ําที่กอสราง ไดแก อางเก็บน้ําที่ 1 (บานตนผ้ึง), อางเก็บน้ําที่ 2 (บานขุนแปะ) 
 1.6  การคมนาคม 
  จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม-ฮอด ถึง กม.82-83 บริเวณสาม

แยกไปบานแปะและวัดตอง ใหเล้ียวขวา ตรงไปผานบานแปะ-บานทุงพัฒนา-บานบนนา-บานขุนแปะ ประมาณ 22 

กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม ถึงศูนยฯ 103 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

 
 1.7 โครงสรางพื้นฐาน 
  มีไฟฟาใชทุกหมูบาน มีโทรศัพทใช จํานวน 3 เคร่ือง มีระบบประปาภูเขาทุกหมูบาน มีวัด 3 แหง 

โบสถ 2 แหง และรานคา 7 แหง 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 ประชากร เปนชาวไทยภูเขาเผากะเหร่ียงและมง 493 ครัวเรือน 550 ครอบครัว จํานวน 2,202 คน 

กลุมบาน หมูที ่ เผา 
จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวน 

ครอบครัว 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

ขุนแปะ 12 กะเหร่ียง 115 119 267 231 498 

ผาขาว 12 กะเหร่ียง 8 9 22 15 37 

ปากลวย 1,2 12 กะเหร่ียง 53 58 145 119 264 

บนนา 14 กะเหร่ียง 40 44 80 75 155 

อมติง 14 กะเหร่ียง 45 52 122 102 224 

ขยัน 14 กะเหร่ียง 25 28 48 45 93 

ใหม 14 กะเหร่ียง 28 30 47 42 89 

กองแพะ 14 กะเหร่ียง 30 35 45 49 94 

กองซอน 14 กะเหร่ียง 13 15 33 26 59 

แมจร 14 มง 30 50 110 85 195 

ตนผ้ึง 17 กะเหร่ียง 106 110 255 239 494 

รวม   493 550 1,174 1,028 2,202 

 แหลงขอมูล : ขอมูลประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (พฤษภาคม 2546) 

    กลุมงานติดตามประเมินผล สวนอํานวยการและวางแผน สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง 
2.2 การศึกษา 

ราษฎรรอยละ 80 ไมไดรับการศึกษา สวนอีกรอยละ 20 ไดรับการศึกษา คือ จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา รอยละ 15 , มัธยมศึกษารอยละ 4 และอุดมศึกษา รอยละ 1 มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย โรงเรียน 2 แหง 

คือ โรงเรียนบานขุนแปะซ่ึงเปนโรงเรียนตนแบบบนพื้นที่สูง เปดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน และโรงเรียนบานบนนา

เปดสอนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 2.3 การสาธารณสุข 
มีสถานีอนามัย 2 แหง และมีสวมใชเปนสวนใหญ 

2.4 การประกอบอาชีพ 
ราษฎรรอยละ 90 ประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนหลัก รองลงมาคือ รับจางรอยละ 8.4 

และคาขาย รอยละ 1.6 
2.5 รายได 

ราษฎรมีรายไดจากการเกษตรเฉล่ีย 38,413 บาท/ ครัวเรือน/ ป และนอกการเกษตร 

5,347 บาท/ ครัวเรือน/ ป 
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  2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ สวนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ในพื้นที่ไกลเคียงแก, น้ําตกขุน

แปะ เปนน้ําตกที่มีความสวงยงามทั้งยังเปนแหลงผลิตไฟฟา และแหลงเพื่อการเกษตรไดจึงรับฉายาวาน้ําตกแหงแสง

สวาง,  น้ําตกขยัน เปนน้ําตกขนาดเล็กสูงราว 10 เมตร , ถ้ําปากลวย ต้ังอยูเหนือน้ําตกขุนแปะบริเวณรอบ ๆ เปนปา

โปรง,  น้ําตกหวยข้ีเหล็ก อยูในปาลึกอยูในแหลงอาศัยของตัวซาลามานเดอร และเขียนแลวที่หายาก, น้ําตกตาดเหมย

และน้ําตกตาดโจ เกิดจากลํานาแปะทั้งสองอยูไมไกลกันมากนัก, จุดชมวิวผาแตก อยูกอนข้ึนยอดดอยขุนแปะ , เดิน

ปาศึกษาธรรมชาติ เสนทางโครงการหลวงขุนแปะผาขาว เสนทางโครงการหลวงขุนแปะดอยยอมติง 

  3) แหลงทองเท่ียวศึกษาวัฒนธรรม ประชากรสวนใหญ มีการอนุรักษชีวิตความเปนอยูแบบด้ังเดิม 

ทั้งพิธีกรรมความเช่ือ การสรางบานเรือน การแตงกาย มกีารนับถือพทุธและผี 

  4) ภูมิปญญาทองถิน่ การตมเหลา เพื่อใชในงานพิธีตางๆ รักษาโรคโดยหมอพื้นบาน มกีารตําขาว

ดวยครกกระเด่ือง มีการเลนดนตรีพื้นบาน เชน เตะหนา การรําดาบ 

 แหลงขอมูล  ขอมูลโดยสรุป/ขอมูลทองเที่ยว/โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโครงการหลวง  

  

 

 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  ผศ.ดร.โชค  มเิกล็ด  สังกัด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 หัวหนาศูนยฯ   นายพิษณุพันธ  สินไชย  สังกัด มูลนิธโิครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ นายสุคีพ  ไชยมณี  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง 
 
 

สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ บานขุนแปะ หมู 2 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม   โทร 0-5321-4417 
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