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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงการ
น
รหลวงหวยน้
ย ําริน จังหวั
ห ดเชียงราาย
ประวัติควาามเปนมา
ที่หมูมบานหวยน้ําริ
า น ตําบลแมมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเป
า าจังหวัดเชีชียงราย ลักษษณะพื้นที่เปนภู
น เขาสูงลาดดชัน
มีที่ราบเพียงเล็
ง กนอย มีลํลําหวยแมโถนนอยไหลผานจากทิ
น
ศใตไปยั
ป งทิศเหนือ ลงสูน้ําแมลาาว และลงสูแม
แ น้ําโขงในทีที่สุด
ราษฎรในพื้นที
น ่ไดบุกรุกเขขาไปแผวถางงปาทําไรเลื่อนลอย
อ
ปลูกขาวไร ขาวโพด และะฝน เกษตรกกรขาดความรูรูความ
ต งลด
เขาใจเกี่ยวกกับการบํารุงรักษาดินและน้ํา ผลผลิตจึ
ต่ําลงทุกป
ป 2525
2 หมอมเเจาภีศเดช รัชนี
ช ไดโปรดใหหจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาโโครงการหลววงหวยน้ําริน ขึ้นที่บานหวยน้
ย ําริน
ในพื้นที่ 50 ไร
ไ เพื่อใหดําเนิ
เ นการครอบบคลุม 4 หมูบบา น ซึ่ง
เปนชาวเขาเผามูเซอและะคนพื้นเมืองในระยะเริ่มแรก
แ ได
มีการวิจัยหารูปแบบการรสงเสริมชาวเขาบนที่สูง เพื่อให
ใ ในการปลูกทดแทนฝฝน เชน
ชาวเขายอมมรับพืชชนิดใหม
พื ช ผั ก เมื อ งหนาว
ง
ไม ผ ลเมื
ล อ งหนาวว และพื ช ไร ต อ มา
เกษตรกรไดดยอมรับการสงเสริมและเปนแหลงปลูลูกพืชผักเมืองหนาว
อ
ไมดอกเมืองหนาาว เฟน ตลอดจนไมผลเมืมือง
หนาวตางๆ
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ที่ทําการศูนยฯ ตั้งอยูที่บานหวยน้ําริน หมูที่ 8 ต.แมเจดี
จ ยใหม อ.เวีวียงปาเปา จ.เชี
จ ยงราย พิกัด
N
มีพื้นที่รับผิดชออบ 18.99 ตาารางกิโลเมตร (11,890.900 ไร) ประกออบดวย 6 หมูบ าน คือ หมูทีท่ 8
E549111 N2107692
บานหวยน้ําริ
า น บานเมืองนอย และบานดอยมด หมู
ห ที่ 10
บานหวยมวง บานแสนเจจริญ และบานแม
น ขะตาน
1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
พื้นที่สวนใหญ
ว
เปนภูเขาสูงชันปรระมาณ
95 เปอรเซนนต มีพื้นที่ราบบเล็กนอยปรระมาณ 5 เปออรเซ็นต
ความสู ง จาากระดั บ น้ํ า ทะเลปานกล
ท
ลางประมาณ
ณ 7001,000 เมตร มีแหลงน้ําขนนาดเล็กคือ ลําหวยน้ําริน หวยแม
ถ
ศใต
ใ ไปทิศ
โถนอย และลําหวยสาขาาของน้ําแมโถไหลจากทิ
เหนือลงสูแมมน้ําลาว
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1.3 ลักษณะดิน
สวนใหญ
ญเปนดินเหนีนียว จับตัวกันแน
น นแข็งในฤฤดูแลง และคอนขางแฉะในนฤดูฝน
1.4 ลักษณะภูมิมอิ ากาศ
ฝนตกชุก ฤดูหนาวหหนาวจัด สวนฤดู
น รอนอากาาศไมรอนจัด อุณหภูมิโดยยเฉลี่ย 20.5 องศาเซลเซีซียส
ปริมาณน้ําฝนเฉลี
ฝ ่ย 1,4000 มิลลิเมตรตตอป
1.5 แหลงน้ําที่สํสาคัญของศูศูนยพัฒนาโคครงการหลววงหวยน้ําริน
1. แหลงน้
ง ําธรรมชาติติ น้ําแมฝายตตน หวยปาซาาง น้ําแมโถ น้าํ แมโถนอย
1. แหลงน้
ง ําที่กอสรางประปาหมู
ง
บบา น ฝาย และะถังเก็บน้ํา
1.6 การคมนาคคม
หางจากกตัวเมืองจังหวั
ห ดเชียงใหมประมาณ
ป
72 กิโลเมตร โดยแยกจากเสนนทางสายเชียงใหม
ย -เชียงรราย
ระหวางกิโลเมตรที่ 63-644 แยกขวาเปปนถนนลาดยางระยะทางปประมาณ 9 กิโลเมตร ซึ่งใในฤดูฝนการเเดินทางคอนขขาง
ยากลําบาก

พื้นฐาน
1.7 โครงสรางพื
มีไฟฟาใช
ใ 5 บาน ไมมมี 1 บาน แลละมีโทรศัพทใช
ใ จํานวน 4 บาน
2. สภาพทาางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากร มีประชากรรววมจํานวน 1,283 คน 3355 ครัวเรือน 339 ครอบครัว จําแนกไดดังนี้
1) ชาวเเขาเผามูเซอ 4 บาน 251 ครั
ค วเรือน 9399 คน
2) ชาวพืพื้นเมือง 1 บาน
า 70 ครัวเรือน
อ 280 คน
3) ชาวกกะเหรี่ยง 1 บาน 14 ครัวเรืรือน 64 คน
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ช
หมูบ านรับผิดชอบ
จํานวนประชชากร
ชื่อหมูบาน/
น
จํานวนน
จํานวน
หมูมูที่
เผา
หยอมบาน
ครัวเรือน
อ ครอบคครัว ชาย
หญิง
รวม
ดอยมด
8
มูเซออ
24
24
53
56
109
เมืมืองนอย
8
คนเมือง
อ
70
74
160
120
280
หวยน้าํ ริน
8
มูเซออ
79
79
162
166
328
แมมขะตาน
100 กะเหรียง
ย่
14
14
35
29
64
แสสนเจริญ
100
มูเซออ
66
66
115
126
241
หวยมวง
100
มูเซออ
82
82
125
136
261
รวม
335
3399
650
627
1,283
แหหลงขอมูล : ขอมูลประชาากรในพื้นทีศูศ่ นู ยพัฒนาโครงการหลวง กรกฎาคม 2547
กลุมงานติดตามประเมินผล
น สวนอํานวยการและวา
น
างแผน สํานักกพัฒนาเกษตตรที่สูง
2.2 การศึกษา
ษ (รอยละ 41.46)
4
ราษฎรสสวนใหญไมไดดรับการศึกษา
ษ
มีโรงเรียนระะดับประถมศึกษา 2 โรง และการศึกษานอกโรงเรี
ยน 1
โรง
ณสุข
2.3 การสาธารณ
สวนใหญ
ญสุขภาพอนาามัยไมดี แลละไมมีสถานบบริการ
สาธารณสุขในพื
ใ น้ ที่
รวมทั้งปปญหาการเพิ่มจํานวนประะชากร
นอกจากนันส
น้ วนใหญยังขาดส
ข วมทีถ่ กสุ
กู ขลักษณะ (ร
( อยละ 57.339)
2.4 การประกออบอาชีพ
ราษฎรทัทัง้ หมดประกออบอาชีพการเเกษตร (รอยลละ 100)
นอกจากนัน้ ยัยงมีการประกกอบอาชีพเสริริม เชน รับจาง (รอยละ 12.5)
คาขาย (รอยละ
ย 6.25) และอาชีพอืน่ ๆ (ร
( อยละ 2.28))
2.5 รายได
ฉ ่ยปละ 200,000 บาท//ครัวเรือน จาากภาค
รายไดเฉลี
เกษตร 13,6613 บาท/ครัรัวเรือน และะนอกภาคเกษษตร 5,162 บาท/ครัวเรือน โดยสามาารถจําแนกฐาานะเปนระดับบคือ
ฐานะดี รอยละ 16.24 ปาานกลาง รอยละ 38.40 แลละ ยากจน รอยละ
อ 45.36
2.6 การถือครอองที่ดิน
ทั้งหมดไไมมีเอกสารสิสิทธิ์ในการถือครองที
อ
่ดนิ
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2.7 การใชประโโยชนที่ดิน
จําแนกไไดดังนีค้ ือที่อยูอาศัย รอยลละ 2.26 พื้นที่การเกษตรรรอยละ 32.033 พื้นทีว่ นเกษษตรรอยละ 4.17
4
และพื้นที่ปาและภู
า
เขา รอยละ
อ
61.48 แหลงน้าํ รอยละ
ย 0.01
2.8 แหลงเงินทุน
สวนใหญ
ญใชเงินทุนจาากสหกรณการเกษตร
า
(รอยละ
อ 40.50) ธ.ก.ส. (รอยละ 20.70) เอกชน (รอยละ
ย
า เงินทุนจากหลายแหง)
33.81) นอกกจากนัน้ ใชเงินทุนของตนเอง (อาจมีการใช
2.9 การรวมกลุลุม ของเกษตตรกร
1) กลุมออมทรั
อ
พยสหกรณ
ห หว ยน้าริ
าํ นจํากัด 4 กลุ
ก ม สมาชิก 235 ราย
2) กลุมสหกรณการเเกษตร สมาชิชิก 95 ราย
3) กลุมเยาวชนเครือขาย 5 กลุม สมาชิก 35 ราย
ร
4) กลุมกองทุนปุย แมขะตาน สมาชิก 1 ราย
2.10 ผลผลิตทาางการเกษตรร
1) พืชผัผก ไดแก ผักกาดขาวปลีลี กะหล่าํ ปมม ผักกาดหวาาน ผักกาด
น
กกาดใบแดง
ฮองเต ถัว่ แขขก บลอกโคลีลี่คะนายอดดออยคํา คะน้ําฮฮองกง ถัว่ ลันเตาและผั
2) ไมผล
ผ ไดแก อะะโวกาโด บวย พลับ สาลีลี่ เสาวรส กาแฟ
ก
พื้นที่
941.43 ไร เกกษตรกร 3977 ราย
3) ไมดอก
อ ไดแก แคคลลาลิลลี่ ตุมเงิ
ม น-ตุมทองง เฟนเขากวาาง เฟนหนัง
ดอกลิเอทริช พื้นที่ 96 ไร เกษตรกร 1990 ราย
4) พืชสมุนไพร ไดแกก ทายม เลมออนทายม ออริริกาโน ซอเรลล โรส
แมรีรี่ พื้นที่ 2.75 ไร
ไ เกษตรกร 10 ราย
5) สงเสสริมิ ปศุสัตว ไดดแก สุกร ไกก โคเนื้อ เกษตตรกร 106 ราย
6) พืชไรร ไดแก ขาวไร ถั่วแดงหลลวง ถั่วอะซูกิกิและขาวโพดคั่ว
พื้นทีท่ 83 ไร เกษตรกร 70 รายย

2.11 แหลงทองเที
ง ่ยว
1) แหลงท
ง องเที่ยวกาารเกษตร ไดดแก สวนไมผลเมื
ผ องหนาวว บวย พลับ สสาลี่ เสาวรส สตรอเบอรี่ ทอง
แปลงสาธิตพืชผัก ผักกาาดหวาน หอมมญี่ปุน ผักกาดหางหงส ถัถ่วแขก
ถั่ ว ลั น เตา ไม
ไ ด อกไม ป ระดั
ร บ ตุ ม เงิ นตุ
น  ม ทอง ลิ เ อทริ ส แคลลล า ลิ ล ลี่
แปลงเฟริ์น แปลงลิเอทิส ทุงพุซซี่วิลโลล
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2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก น้ําตกเมืองนอย น้ําตกหวยมวง และปาดิบธรรมชาติ บอน้ํา
รอนธรรมชาติแมขะจาน
3) แหลงทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม ไดแก ชมวัฒนธรรมประเพณีวถิ ีชวี ิตชนเผา เชน ประเพณีปใหม
มูเซอซึ่งตรงกับวันตรุษจีน ของทุกปประเพณีทําบุญ การเตนจะคึ ประเพณีกนิ ขาวใหม
4) ภูมิปญญาทองถิน่ ไดแก การผลิตเครื่องเงิน การตีมีด แบบโบราณ หัตถกรรมการเย็บผาดวยมือ
แบบมูเซอดํา เครื่องจักสานไมไผเฉพาะถิ่น รวมถึงศิลปหัตถกรรมการผลิตผาทอกี่เอวแบบกะเหรี่ยง ของกลุมบาน
แมขะตาน
แหลงขอมูล ขอมูลโดยสรุป/ขอมูลทองเที่ยว/โครงการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วโครงการหลวง
3. สภาพพืน้ ที่และทรัพยากรปาไม
พื้นที่ทําการเกษตร รวม 3,997 ไร จําแนกไดดังนี้คือ ที่นา 8 ไร (รอยละ 0.2) ปลูกพืชไร 1,830 ไร (รอยละ
45.78) ไมผลเมืองหนาว 1,804 ไร (รอยละ 45.13) และไมดอก 355 ไร (รอยละ 8.89)
แหลงขอมูล : ขอมูลพื้นที่สงเสริม ของสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2 สํานักสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน 2546
ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนยฯ
หัวหนาศูนยฯ
เลขาฯ/ผูชว ยเลขาฯ ศูนย

นายวิจิตร ถนอมถิ่น
นายสุวทิ ย ธรรมสอน
นายมงคล กลอมใจ

สังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สังกัด มูลนิธโิ ครงการหลวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สงู

สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้าํ ริน บานหวยน้าํ ริน ตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงใหม 87180 โทร. 0-5360- 9586
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