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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงกา
ฒ
ารหลวงขุนแปะ
น
จังหวัวัดเชียงใหมม
ประวัติควาามเปนมา
ศูนยยพัฒนาโครงงการหลวงขุนแปะได
น
กอตัั้งเมื่อป 25227 ตามพระรราชดําริของพพระบาทสมเด็ด็จพระเจาอยูยูหัว
เพื่อชว ยเหลืลือ ชาวกะเหหรี่ย งและม ง ให
ใ พน จากคววามยากจน โดยไดรั บกาารดู แลในด าานสาธารณูปโภคที
ป
่พ อเพีพีย ง
หลีกเลี่ยงปญหาการบุกรุ
ก กปาเพื่อทําไรเ ลื่อนลอย และ
ขจัดปญหากการปลูกฝนโดยสรางอาชีพหลักทดแททน ดวย
พระเมตตาขของพระบาทสสมเด็จพระเจจาอยูหัว ทรรงมีพระ
ราชกระแสรัับสั่งใหมูลนิธิธิโครงการหลวงโดยหมอมเจ
ม าภีศ
เดช รัชนีองคประธานมูลนิ
ล ธิโครงการรหลวง เสด็จสํ
จ ารวจ
น เพื่อใหความช
ว วยเหลือ
พื้นที่และสภภาพความเปนอยู
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ศูนยพัฒนาโครงการ
ฒ
รหลวงขุนแปะะ ตั้งอยูที่บานขุ
น นแปะ หมูที่ 12 ต.บานนแปะ อ.จอมททอง จ.เชียงใใหม
พิกัด E 4454400 เมตร N 2024500 เมมตร ระวาง 4645 I มีพื้นทีร่ ับผิดชอบ 46.14
4 ตร.กม.. หรือ 28,8399 ไร
1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
ลักษณะะภูมิประเทศสสวนใหญเปนภู
น เขาสูง
ชัน สูงจากระดับน้ําทะเลล 1,035 เมตรร พื้นที่ทํากาารเกษตร
า เขางายต
ย อการพังทลลายของดิน มีความ
เปนที่ราบต่ําไหล
อุดมสมบูรณ
ณเหมาะกับการปลู
ก
กพืชผัก และพืชไรร รวมทั้ง
ผลไมอื่นๆ
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1.3 ลักษณะดิน
ดินสวนมากเปนดินรวนปนทรายคอนขางเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ
เหมาะสําหรับปลูกพืชผัก พืชไร ไมผลและอื่นๆ
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
เปนพื้นที่ที่จัดอยูในเขตหนาว มีฝนตกชุกชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 27.8 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 14.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,200 มม. ตอป
1.5 แหลงน้ํา
5.1.1 แหลงน้ําธรรมชาติ คือ หวยแมแปะ และหวยตนผึ้ง
5.1.2 แหลงน้ําที่กอสราง ไดแก อางเก็บน้ําที่ 1 (บานตนผึ้ง), อางเก็บน้ําที่ 2 (บานขุนแปะ)
1.6 การคมนาคม
จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม-ฮอด ถึง กม.82-83 บริเวณสาม
แยกไปบานแปะและวัดตอง ใหเลี้ยวขวา ตรงไปผานบานแปะ-บานทุงพัฒนา-บานบนนา-บานขุนแปะ ประมาณ 22
กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม ถึงศูนยฯ 103 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
1.7 โครงสรางพื้นฐาน
มีไฟฟาใชทุกหมูบาน มีโทรศัพทใช จํานวน 3 เครื่อง มีระบบประปาภูเขาทุกหมูบาน มีวัด 3 แหง
โบสถ 2 แหง และรานคา 7 แหง
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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากร เปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงและมง 493 ครัวเรือน 550 ครอบครัว จํานวน 2,202 คน
จํานวนประชากร
จํานวน จํานวน
กลุมบาน
หมูที่
เผา
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม
ขุนแปะ
12
กะเหรีย่ ง
115
119
267
231
498
ผาขาว
12
กะเหรีย่ ง
8
9
22
15
37
ปากลวย 1,2
12
กะเหรีย่ ง
53
58
145
119
264
บนนา
14
กะเหรีย่ ง
40
44
80
75
155
อมติง
14
กะเหรีย่ ง
45
52
122
102
224
ขยัน
14
กะเหรีย่ ง
25
28
48
45
93
ใหม
14
กะเหรีย่ ง
28
30
47
42
89
กองแพะ
14
กะเหรีย่ ง
30
35
45
49
94
กองซอน
14
กะเหรีย่ ง
13
15
33
26
59
แมจร
14
มง
30
50
110
85
195
ตนผึ้ง
17
กะเหรีย่ ง
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 โรงเรียนบานขุนแปะซึ่งเปนโรงเรียนตนแบบบนพื้นที่สูง 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
ราษฎรมีรายไดจากการเกษตรเฉลี่ย 38,413 บาท/ ครัวเรือน/ ป และนอกการเกษตร
5,347 บาท/ ครัวเรือน/ ป
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2.6 การถือครอองที่ดิน
ราษฎรไมมีเอกสารสิ
อ
ทธิ์ในการถื
น อครองงที่ดิน เพราะะเปนพื้นที่ที่อยู
อ ในเขตปาสงวนแหงชาติ และบางสวนอยู
ว ในเขตพืพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
ช ออบหลวงง
2.7 การใชประโโยชนที่ดิน
จําแนกการใใชประโยชนทีท่ีดินไดดังนี้ คือ พื้นที่ปาไมม 16,839 ไรร พื้นที่เกษตรร 6,000 ไร ที่อยูอาศัย 4,000 ไร แลละที่
สาธารณะ 2,000
2 ไร รวม 28,839 ไร
2.8 แหลงเงินทุน
สวนใหญมาจากมู
า
ลนิธิโครงการหลวง
ค
รองลงมาไดแก ลงทุนเองง ธกส. ,กองทุทุนหมูบานแลละยืมจากเพือนบ
อ่ าน
2.9 การรวมกลุมของเกษตร

รกร
มีกลุมแมบานป
า นเสนใยลิลินิน 1 กลุม มีสมาชิก 15 ราย กลุมออมมทรัพย 4 กลลุม มีสมาชีก 123 ราย แลละกลุมเยาวชนน 8
กลุม มีสมาชิชิก 186 ราย
2.100 ผลผลิตทาางการเกษตรร
1) พืชผััก 14 ชนิด ได
ไ แก ผักกาดดหวาน ผักกาดหางหงษ ผักกาดหอมหหอ ผักกาดขาวปลีกะหล่ําปลี
า
ก
ผักกาดหอมใบแดง มะเขืขือเทศดอยคํา พาสเลย มะเขือเทศเชชอรี่หวาน ผักกาด
ป วใจและหออมแดง เกษตรรกร 744 ราย
ฮองเต ยอดฟฟกแมว ซุกินี กะหล่ําปลีรูปหั
2) ไมผล 4 ชนิด ไดัแก
แ กาแฟ พลัลับ พลัมและสสาลี่ เกษตรกกร 64
รายย
3) พืชสมมุนไพร จํานววน 15 ชนิด ได
ไ แก เลมอนนบาลม รง. ,ททารม,
ม ตังกุย, เสจ, เชอรวิล, ตะะไครหอม,อริกาโน,
ก มาโจแรม, ทารากอนน, ลา
เลมอนทารม,
เวนเดอร, ทาารม รง., เลมอนบาลม, เลลมอนาทารม รง. และอริกาโน
า รง.
เกษตรกร 311 ราย
อ จํานวน 100 ชนิด ไดแก รัสคัส, ยูคาลิปตัส,
4) ไมดอก
สนซูงิ, ไฮเดรรนเยีย, ปกษาาสวรรค(ดอก)), แฟลกซสีประดั
ร บ, ฟโลแซซนนาดุ
, หนาวัว ปกษาสวรรณ(ใบ
ก
บ)และหนาวัวเปลวเที
ว
ยน เกกษตรกร 1222 ราย
5) ดอกไไมแหง จํานวน 6 ชนิด ไดแก ชมภูทิพยย(ก.ก), ไฮเดรนเยีย(ชอ), รัสคัส, ใบปกษาสวรรค, หญา
เจาชูและซีทาเรีย เกษตรกร 18 ราย
อ กิ, ขาวไร และถั่วแดงหหลวง เกษตรกกร 66 ราย
6) พืชไรร จํานวน 3 ชนินิด ไดแก ถั่วอะซู
2 ฝายพัฒนา
ฒ มูลนิธิโครงการหลวง
ค
แหลงขขอมูล รายงงานประจําป 2546
2.11 แหลงทองเที
ง ่ยว
1) แหลลงทองเที่ยวการเกษตร การส
ก งเสริมปลู
ป กผักดอยคํา ไดแก ผักกกาดหวาน, ผักกาดหอมหหอ,
ก ดอก ไดแกก รักคัส, ปกษาสวรรค
ษ
, สนซู
ส งิ สมุนไพพร ไดแก ทารรากอน, เชอรวิวลิ , เสจ, เลมมอน
ผักกาดขาวปปลี การปลูกไม
ทายม, เจอรรราเนียม, มาจอแรม ชมนนาขัน้ บันไดตาามทีร่ าบหุบเขขา ไมผลไดแก เสาวรส
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2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ สวนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ในพื้นที่ไกลเคียงแก, น้ําตกขุน
แปะ เปนน้ําตกที่มีความสวงยงามทั้งยังเปนแหลงผลิตไฟฟา และแหลงเพื่อการเกษตรไดจึงรับฉายาวาน้ําตกแหงแสง
สวาง, น้ําตกขยัน เปนน้ําตกขนาดเล็กสูงราว 10 เมตร , ถ้ําปากลวย ตั้งอยูเหนือน้ําตกขุนแปะบริเวณรอบ ๆ เปนปา
โปรง, น้ําตกหวยขี้เหล็ก อยูในปาลึกอยูในแหลงอาศัยของตัวซาลามานเดอร และเขียนแลวที่หายาก, น้ําตกตาดเหมย
และน้ําตกตาดโจ เกิดจากลํานาแปะทั้งสองอยูไมไกลกันมากนัก, จุดชมวิวผาแตก อยูกอนขึ้นยอดดอยขุนแปะ , เดิน
ปาศึกษาธรรมชาติ เสนทางโครงการหลวงขุนแปะผาขาว เสนทางโครงการหลวงขุนแปะดอยยอมติง
3) แหลงทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม ประชากรสวนใหญ มีการอนุรกั ษชีวิตความเปนอยูแบบดั้งเดิม
ทั้งพิธีกรรมความเชื่อ การสรางบานเรือน การแตงกาย มีการนับถือพุทธและผี
4) ภูมิปญญาทองถิน่ การตมเหลา เพื่อใชในงานพิธีตางๆ รักษาโรคโดยหมอพื้นบาน มีการตําขาว
ดวยครกกระเดื่อง มีการเลนดนตรีพื้นบาน เชน เตะหนา การรําดาบ
แหลงขอมูล ขอมูลโดยสรุป/ขอมูลทองเที่ยว/โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโครงการหลวง

ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนยฯ
หัวหนาศูนยฯ
เลขาฯ/ผูชว ยเลขาฯ ศูนยฯ

ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด
นายพิษณุพันธ สินไชย
นายสุคพี ไชยมณี

สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สังกัด มูลนิธโิ ครงการหลวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สงู

สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ บานขุนแปะ หมู 2 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม โทร 0-5321-4417
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