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 2.7 การใชประโยชนที่ดิน 
  พื้นที่ที่อยูอาศัยและทําการเกษตรทั้งหมดเปนพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ เปนพื้นที่ทําการเกษตรจํานวน 

3,087 ไร จําแนกเปนพื้นที่นา 1,500 ไร ผัก 360 ไร ไมผล 230 ไร ไมดอก 74 ไร ชาจีน 39 ไร พืชไร 300 ไร ที่อยูอาศัย 

150 ไร 
 2.8 การรวมกลุมของเกษตรกร 

มีการจัดต้ังกลุมตาง ๆ ไดแก  

1. กลุมทอผา 1  กลุม   สมาชิก  25 คน 

2. กลุมทอผาและตัดเย็บ 1 กลุม  สมาชิก  17 คน 

3. กลุมตัดเยบ็  1 กลุม   สมาชิก  25 คน 

4. กลุมเยาวชน  2  กลุม   สมาชิก  64 คน 

5. กลุมสหกรณการเกษตร  2 กลุม  สมาชิก  108 คน 

6. กลุมปกกนัไฟปา    สมาชิก  170 คน 

 
 2.9 แหลงเงินทุน 
  มีแหลงเงินทุนจาก ธกส ,มูลนิธิโครงการหลวง สหกรณและกองทุนหมูบาน 

2.10 ผลผลิตทางการเกษตร 
1. พืชผัก  13 ชนิด  สงเสริมใหเกษตรกรทั้งหมด 103 รายพื้นที่ปลูก 248 ไร ไดแก หอมญ่ีปุน ,

ผักกาดหวาน, กะหลํ่าปลีรูปหัวใจ , กะหลํ่าปลีแดง ,พริกหวานเขียว,พริกหวานเหลือง,พริกหวานแดง , มะเขือเชอร่ี,ถั่ว

ลันเตาหวาน,ปรอกโคล่ี,เฟลเนล,บล็อกโคโลนี่ , หอมญ่ีปุน 

2. ไมผล  6 ชนิด ไดแก  พีช,พลับ , สาล่ี, บวย , กีวี่ และองุน พื้นที่ทั้งหมด 61 ไร เกษตรกรไดรับการ

สงเสริม จํานวน  41 ราย 

3. สงเสริมการปลูกชาจีนพันธุหยวนจืออูหลง  และชาพันธุเบอร 12  เกษตรกรไดรับการสงเสริม 

จํานวน 17 ราย พื้นที่ 12 ไร  

4. กาแฟ เกษตรกรไดรับการสงเสริม จํานวน 7 ราย พื้นที่ 10 ไร 

5. ไมดอก  ไดแก  เบญจมาศ,คาเนช่ัน และไมตัดใบแฟลกสี  เกษตรกรไดรับการสงเสริม 72 ราย 

พื้นที่ 156  ไร 
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 2.11 แหลงทองเท่ียว 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
1. น้ําตกผาดํา  เปนสวนหนึ่งของสายน้ําขุนวาง ตกลงมาจากที่สูง มีธรรมชาติปาดิบเขาและพรรณไม

หลากหลายชนิด  

2. น้ําตกเตเละโพ ภาษาปะกาเกอญอ  แปลวา  น้ําตกอวบนอย จชตามชื่อผูพบน้ําตกเปนคนแรก 

เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวตางชาติบริเวณใกลน้ําตกมีบานพักแบบชาวเขาไวรองรับนักทองเที่ยวเขาพักไดประมาณ 

20-30 คน แคมปพักแรมไมมีไฟฟา เหมาะสําหรับผูที่ชื่นชอบชีวิตสงบและเรียบงายอยูกับขุนเขา และปาไม  

3. ดอยผาแงมเปนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีพรรณไมที่นาสนใจ เชน กุหลาบพันป และจุดชมวิว

ที่สวยงาม  

4. กิจกรรมดูนกและชมดอกพญาเสือโครงบาน และทะเลหมอกในชวงฤดูหนาว 
แหลงทองเที่ยวทางการเกษตร 
1. แปลงปลูกดอกเบญจมาศทั้งแบบเด่ียว และดอกชอ หลากสีสัน แปลงดอกคารเนช่ัน 

2. โรงเรือนวิจัยวานิลลา เปนพืชที่ปลูกเพื่อสกัดนํากล่ินไปใชประกอบอาหารและของวาง 

3. แปลงไมผล  ไดแก  องุน, กีวี่,พีชและพลับ 

4. แปลงผัก  ไดแก  ผักกาดหวาน ,มะเขือเทศดอยคํา, ถั่วหวาน,มะเขือเทศเชอร่ี ,เฟนเนล ,บรอก

โคโลนี และเซเลอร่ี 

5. ชมแปลงแปรรูปชาอูหลงและชาเขียวที่ขุนแมวาก 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1. ชมวิถีชิวิตเผามงและกะเหร่ียง ชมการละเลนและการแสดงของชาวเขาเผามง  เชน การเปา

แคนมง , รําดาบ, การทอผาใยกัญชง ,การเขียนลายเทียน และการปกผาลวดลายตางๆของชาวเขา 

2. ภูมิปญญาทองถิ่น  หัตถกรรมผาทอกะเหร่ียง ผาปก และตีมีดมง 

 
3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม 

 สภาพปาโดยทั่วไปแบงออกเปน  2 ชนดิ คือ 
1. ปาดิบเขา เปนปาที่พบข้ึนอยูตามภูเขาสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  ต้ังแต 700 เมตร ข้ึนไป  

พรรณไมที่พบเสมอไดแก  กอชนิดตาง ๆ 

2. ปาสนเขา  ปาชนิดนี้ข้ึนอยูกระจัดกระจายเปนบริเวณเล็ก ๆ บนที่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง

มากกวา 900 เมตร ประกอบดวย  ไมสนสองใบ และสนสามใบ เปนไมเดน 
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ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  นายอนันต  บุญมี  สังกัดมูลนิธิโครงการหลวง 

 หัวหนาศูนยฯ   นายวัชระ  พันทอง  สังกัดมูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ นางสาวอภิรดี  ผูยอดยิ่ง  สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
 
 
สถานที่ติดตอ 
ศูนยพฒันาโครงการหลวงขุนวาง ต้ังอยูทีบ่านขุนวาง หมูที่ 12 ต.แมวนิ อ.แมวาง จ.เชียงใหม 50360 โทร. 053-

929102 
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