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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาาโครงการหหลวงพระบบาทหวยตม จังหวัดลําาพูน
ประวัติควาามเปนมา
หมูบบานพระบาททหวยตม จัดว
ด าเปนหมูบบานชาวเขาขนนาดใหญ มีชาวพื้นเมืองงอาศัยอยูบาง มีชาวเขาเผา
กะเหรี่ยงซึ่งเครงครัดในกการถือปฏิบัติมังสะวิรัต แลละเคารพสักการะครู
ก
บาไชชยวงคษา ซึ่งไไดมาจําพรรษษาที่วัดพระบบาท
ย
และจัังหวัดแมฮองสอน มาอยู ณ หมูบานแหหงนี้
หวยตม อพยยพมาจากพมมา จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม
พ.ศศ. 2521 พระบบาทสมเด็จพระเจ
พ าอยูหัว เสด็จเยี่ยมเยืยือนราษฎรหมมูบานพระบาาทหวยตม ทรรงทอดพระเนนตร
เห็นสภาพพื้นที่และชีวิตความเป
ค
นอยูของราษฎรชา
ข
าวเขาทรงมีพระราชดํ
พ
าริวา “หมูบานแหหงนี้ประสบปปญหาขาดแคคลน
ที่ทํากิน มีขาวไมพอบริโภคทุ
ภ กปชาวบบานเปนโรคขขาดอาหารโดยเฉพาะเด็กเล็
เ ก และชาววเขาเผากะเกกรี่ยี งไดอพยพพมา
อยูรวมกันเชชนนี้ เปนผลดี
ผ ในการลดการหักลาง
ทําลายปา ลดพื้นที่ปลูกฝ
ก นทางออม จะไดไมไป
รับจางปลูกฝนใหชาวเขาาอื่นอีกดวย” ทรงมีพระะ
มหากรุณาธิธิคุณโปรดเกลลาฯ ใหรับหมู
บ บานพระะ
บาทหวยตม และหมูบานผาลาดใหหเปนหมูบาน
บริวารอยูภายใต
า มูลนิธิโครงการหลวง
ค
ตั้งแตบัดนั้น
เปนตนมา
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ตั้งอยูที่บานหนองปู หมูที่ 9
ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน พิกัด E 4994230 เมตร N 19599166 เมตร
บ ดชอบ 24,6631 ไร ครอบบคลุมพื้นที่ 11 หมูบาน คือ บาน
ระวาง 47444 II มีพื้นที่รับผิ
พระบาทหวยตม หมูที่ 8 บานหนองปูปู หมูที่ 9 บานหนองบอน
า
น หมูที่ 11 บานเด
า น
ยางมูล หมูทีท่ี 12 บานหนนองนา หมูที่ 13 บานเดนทรายมู
ท
ล หมูที ่ 14 บานแแมหละ
หมูที่ 17 บานหนองเกี๋ยง หมูที่ 18 และะบานศรีเวียงชั
ง ย หมูที่ 21 บานชัยวงษาา หมูที่
น
ฒ หมูที่ 23
ฒนา
22 และบานพระบาทพั
1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
สภาพปปาเปนปาแดงงและปาเบญจจพรรณ สภาาพดินพื้นที่สวนใหญ
ว
ที่พบ คือ ชุดดินลี้ มี pH 5--5.5
จํานวน 19.55% ของพื้นที่ทั้งหมด ชุดดินโพนพิสัย pH 5.5-6.0 จํานวน 21..64% ของพื้นนที่ทั้งหมด และชุ
แ ดวังสะพพุงที่
เปนดางนอย pH 5.5-6.00 จํานวน 10.88% ของพืนที
น้ ่ทั้งหมด
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1.3 ลักษณะดิน
ลักษณะดินในบริเวณพื้นที่โครงการ เปนดินรวนและดินเหนียว มีการระบายน้ําดี มีปริมาณอลูมินัม
หรือเหล็กออกไซดสูง มีปริมาณของธาตุที่มีคุณสมบัติเปนดางต่ํา มีความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ดินเปนดิน
Reddish - Brown Lateustic เกิดจากการสลายตัวอยูกับที่ของหินพวก Intermediate และ Basic rook
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศในบริเวณพื้นที่โดยทั่วไปจะเปนแบบรอนชื้นสลับแลง
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป 781.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งป 36.9 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 41.58 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ 8.84 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพันธเฉลี่ยรวมทั้งป 98.3 % การระเหยและการคายน้ําทั้งปเทากับ 1,438 มิลลิเมตร
1.5 แหลงน้ําที่สําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม
แหลงน้ําที่สําคัญในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม
1) แหลงน้ําธรรมชาติ
- หวยแมลองไหลผานทางดานใตของพื้นที่
- หวยแมปูไหลผานทางตอนเหนือของพื้นที่
- หวยแมหละไหลผานทางตะวันออกของพื้นที่
- หวยตมไหนผานทางตอนกลางของพื้นที่
2) แหลงน้ําที่กอสรางในพื้นที่
- อางเก็บน้ําแมลอง มีปริมาณความจุ 1.1 ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําแมปู มีปริมาณความจุ 0.48 ลาน ลบ.ม.
- ฝายทดน้ําหวยตม
- สระเก็บน้ําจํานวน 3 สระ ขนาดความจุสระละ 40,000 ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําแมปูหลวง 230,000 ลบ.ม.
- ฝายปาขุย
1.6 การคมนาคม
ศูนยฯ พระบาทหวยตมอยูหางจากจังหวัดเชียงใหม ประมาณ 173 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางโดย
รถยนตประมาณ 3 ชั่วโมง เสนทางจากจังหวัดเชียงใหม-ลําพูน-อําเภอปาซาง-อําเภอลี้-ศูนยฯ พระบาทหวยตม
การเดินทางใชเสนเชียงใหม-ลําพูน ทางหลวงหมายเลข 106 ถึงอําเภอลี้ เลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 1087
จนกระทั่งถึง กม.ที่ 7 แลวเลี้ยวซายเขาสูศูนยฯ
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พื้นฐาน
1.7 โครงสรางพื
- มีไฟฟาใชทั้ง 11 หมมูบาน
- มีน้ําประปาใชทั้ง 11 หมูบาน
ด
ทธบาาทหวยตม
- มีวัด 1 วัด ไดแก วัดพระพุ
แ ง โรงพยาบบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหหวยตม
- มีสถานนีอนามัย 1 แห
2. สภาพทาางเศรษฐกิจ
2.1 ประชากร
ประชากกรในศูนยพัฒนาโครงการ
ฒ
หลวงพระบาาทหวยตม สวนใหญ
ว
เปนชชาวเขาเผากะะเหรี่ยง รวม 11
หมูบาน จํานวน
น 10,747 คน
จํานวนประะชากร
ชือหมู
อ่ บาน/
จํานววน จํานวน
หมูที่
เผา
หยยอมบาน
ครัวเรืรือน ครอบคครัว ชาย
หญิง
รวม
พระบาททหวยตม
8
กะเหรีย่ ง
2700
646
583
1,229
หนองปู
9
กะเหรีย่ ง
2477
594
558
1,152
หนองบออน
11
1900
437
450
887
กะเหรีย่ ง
เดนยางมมูล
12
1722
380
416
796
กะเหรีย่ ง
กะเหรีย่ ง
หนองนาา
13
1677
425
368
793
กะเหรีย่ ง
เดนทรายยมูล
14
2455
608
574
1,182
แมหละ
17 คนเมืองกะเเหรี่ยง 777
132
122
254
หนองเกียง
๋
18
กะเหรีย่ ง
1200
294
291
585
กะเหรีย่ ง
ศรีเวียงชัชัย
21
3633
990
850
1,840
กะเหรีย่ ง
บานชัยวงษา
ว
22
2722
744
630
1,374
กะเหรีย่ ง
บานพระะบาทพัฒนา
23
1344
342
313
655
รวม
2,2557
5,5922 5,1555 10,747
แหหลงขอมูล : สํสานักงานบริการทะเบี
ก
ยน กรมการปกคครอง อําเภอลีลี้ จังหวัดลําพูน (กันยายน 2553)
2.2 การศึกษา
ก ก 4 แหง โรงเรี
โ ยนมัธยมมศึกษา 1 แหหง สอนชั้นสูงสุ
ง ด
ในพื้นที่ศูนยฯ พระบบาทหวยตม มีโรงเรียนเด็กเล็
ม อําเภอลี้ ประชากรขอองศูนยฯ เขารับการศึกษาตตั้งแตชั้นอนุบาล
บ
ถึง ม.6 และะมีนักเรียนบาางสวนออกมาาเรียนถึงชั้น ม.6
ถึงระดับ ม.6 มีจํานวน 1,885 คน คิดเปนรอยละ 29.12 ขอองจํานวนประะชากร มีคนเเรียนจบการศึศึกษาภาคบังคั
ง บ
น
ร และมีผูไมรูหนั
ห งสือ จํานววน 1,247 คนน คิดเปนรอยละ
ย
จํานวน 1,8116 คน คิดเปปนรอยละ 28.05 ของจํานวนประชากร
19.26 ของจํจํานวนประชาากรภายในศูนย
น ฯ
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ณสุข
2.3 การสาธารณ
ศูนยฯ พระบาทห
พ
วยต
ย ม มีโรงพยยาบาลสงเสริริมสุขภาพ ตําบลห
า วยตม ตตั้งอยูหมูที่ 144 บานเดนทรราย
มูล และมีอาสาสมั
า
ครสาธธารณสุขปฏิบับติงานอยูในพืพื้นที่ทุกหมูบาน
2.4 การประกออบอาชีพ
การประะกอบอาชีพทางการเกษตร
ท
ร มีการปลูกพืพชอาหารแลละพืชไร ไดแกก ขาวนาดํา ขาวไร ขาวโโพด
ถั่วเขียว อาชีพนอกการเเกษตร เกษตตรมีอาชีพรับจจางมาก
ที่สุด รองลงมาคือการรทําอุตสาหกรรมภายในคครัวเรือน
า ่องเงิน การทอผ
ก
า ขุดศิ
ด ลาแลง การตีเหล็ก
ไดแก การทําเครื
และจักสาน
2.5 รายได
รายไดเฉลี
ฉ ่ยของเกษตตรกรศูนยฯ พระบาท
พ
หวยตม ประะมาณ 10,0000-15,000 บาทท/ป/ครัวเรือน
2.6 การถือครอองที่ดิน
มีพื้นที่ทํทํากินจํานวน 1,373 แปลลง รวม
เนื้อที่ประมาาณ 7,579 ไร เฉลี่ยครอบคครัวละ 6.9 ไรร
2.7 การใชประโโยชนที่ดิน
จากการรปรับปรุงแผนนการใชที่ดินรรวมกับชุมชนนและไดกําหนนดการใชพื้นที่ของศูนยฯ พระบาทห
พ
วยต
ย ม
ดังนี้
1) พื้นทีป่ าอนุรักษ (CCF) เนื้อที่ 2,6606.98 ไร มีเกษตรกรเขาทํากิน 6 รายย 11 แปลง
2) พื้นทีป่ าสาธารณะะ (PE) เนื้อที่ 2,458.91 ไรร พื้นที่สวนหนึนึ่งมีราษฎรเขขาไปทํากิน จํานวน
า 74แปลลง
3) พื้นทีป่ าเสื่อมโทรมม เนื้อที่ 13,2202.21 ไร เปนพื
น ้นที่ที่ราษฎฎรใชทําการเกกษตร และทีอยู
อ่ อาศัย
2.8 แหลงเงินทุน
เกษตรกกรในพื้นที่ใชแหล
แ งเงินทุนจากธนาคาร
จ
เพื่อการเกษตตรและสหกรณ
ณ รอยละ 4.44 จาก สหกรณ
ย 2.6 และะเงินกองทุนสนับสนุนจากททางราชการ กองทุนหมูบาน
า
การเกษตรหหวยตมนําเจริญ จํากัด รอยละ
2.9 การรวมกลุลุม ของเกษตตรกรในพื้นที่ศูนยฯ พระบบาทหวยตม ให
ใ มี
การรวมกลุม ดังนี้
1) กลุมจัจกสาน 1 กลุลุม มีสมาชิก 15 ราย
2) กลุมทอผ
ท า 1 กลุม มีสมาชิก 755 ราย
3) กลุมตีเหล็ก 1 กลุม มีสมาชิก 10
1 ราย
4) กลุมปศุ
ป สัตว (หมู,ไก
, ) 1 กลุม มีสมาชิก 10 ราย
ร
5) กลุมเครื่องเงิน 1 กลุ
ก ม มีสมาชิก 70 ราย
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พ อขายเยาาวชน 2 กลุม มีสมาชิก 40 ราย
6) กลุมพัพฒนาอาชีพเครื
7) กลุมผูใชน้ํา 2 กลุม มีสมาชิก 30
3 ราย
8) กลุมปุปยหมัก 3 กลลุม มีสมาชิก 20 ราย
9) สหกรณหวยตมนําเจริญ 1 กลุม มีสมาชิก 277
2 ราย
ม าน้ํายาลางจาน 1 กลุม มีสมาชิก 200 ราย
10) กลุมทํ
2.10 ผลผลิตทาางการเกษตรร
1) พืชผััก ไดแก คะนนายอดดอยคํา พริกซูปเปอรฮอต
พริกเม็กซิกันเผ็ด
2) ไมผล ไดัแก มะมวง
ว มะเฟองไตตหวัน เคพกูสเบอรี่
3) ไมดอก
อ ไดแก หงออนไก สรอยไกก
4) สมุนไพร
ไ ไดแก ตะะไครหอม การรบูร

ง ่ยว
2.11 แหลงทองเที
1) แหลงท
ง องเที่ยวทาางการเกษตร ไดแก แปลงสาธิตมะมวงพั
ง นธุตางประะเทศ
2) แหลงท
ง องเที่ยวทาางธรรมชาติ ได
ไ แก อุทยานนแหงชาติแมปปง , น้ําตกกอ
3) แหลงทองเที่ยวศึศึกษาวัฒนธรรรม วัดพระพพุทธบาทหวยต
ย ม รอยพระพุทธบาท, บอน้ําทิพย
พ ,
แ
เจดี
จ ยศรีเวียงชัชัย
พระบาทกบ, มณฑปพระะเจาเกาตื้อ และพระธาตุ
4) ภูมิปปญญาทองถิ่น ไดแก การตีเหล็ก การทําเครื่องเงิน การทอผา และการขุดศิลาแลง จักสาน
ส
ก
างๆ ชื่อลุงเชบอ
แกะสลักหิน และสรอยกะะลามะพราว บุคคลที่ทราบบเรื่องเกี่ยวกัับสมุนไพรรักษาโรคต
แหลงขอมูล นางธี
น รนาถ นอยแสง
3. สภาพพืนที
น้ ่และทรัพยากรป
พ
าไม
3.1 พื้นที่ทําการเกษตร
มีพื้นทีทํท่ าํ กินจํานวน 1,373 แปลงง พื้นที่ 7,5799 ไร เฉลี่ยครออบครัวละ 6.99 ไร
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3.2 พื้นที่ปาไม
พื้นที่ปาไมในเขตศูนยฯ พระบาทหวยตม เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมลี้ พื้นที่ 18,296.98 ไร ซึ่งมี
การจําแนกการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินและปาไม โดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จําแนกเปน
1) พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) เนื้อที่ 2,606.98 ไร พื้นที่อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 1A พื้นที่
670 ไร ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 2 พื้นที่ 1,311 ไร ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 3 และ 4 พื้นที่ 626 ไร
2) พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) พื้นที่ 15,689.91 ไร
จากการแปลภาพถายทางอากาศ และการสํารวจขอมูลในพืน้ ทีพ่ บวา พื้นที่ปาแมลี้ที่อยูในเขตของ
ศูนยฯ มีพื้นทีป่ าเหลืออยู 5,094.59 ไร คิดเปนรอยละ 28 และเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรม 13,202.21 ไร คิดเปนรอยละ 72
รวมพืน้ ที่ปา ทัง้ หมด 18,296.8 ไร
ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนย
หัวหนาศูนย
เลขา/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ

นายธีระ จารุจินดา
นายพูนพล เล็กไมนอย
นางธีรนาถ นอยแสง

สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม บานผาลาด ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110
โทร. 035-518059
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