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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงกา
ฒ
ารหลวงขุนวาง
น จังหวัวัดเชียงใหมม
ประวัติควาามเปนมา
ศูนยยพัฒนาโครงงการหลวงขุนวางตั
น ้งอยูบนดอยอิ
บ
นทนนนท ไดรับการจัดตั้งขึ้นนเมื่อ ป พ.ศ.2525 ครั้งนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
อ หัว เสด็จพระราชดํ
พ
าเนินไปยั
น งบานขุนวางเปนครั้งแรก
ง ทรงทออดพระเนตรเหห็นวา บริเวรณ
ณนี้
ยังคงมีการปปลุกพืชเสพติติดเชน ฝนอยูยูเปนจํานวนมมาก จึง
เห็นควรสงเสริ
เ มใหมีการรปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่มีรายได
ทัดเที่ยมหรือดี
อ กวาปลูกฝน จึงรับสั่งให
ง หนวยงานนในพื้นที่
ชว ยกัน พิจ ารณาปรั
า
บปรุง และพัฒ นา
น
ซึ่ง ในนครั้ง นั้น
เอกอัครราชททูตสหรัฐอเมริกิ ารับที่จะเปปนผูสนองนโยบายใน
พระดํารินี้ในด
น านการสนันับสนุนงบปรระมาณสมทบบ ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
น จึงเริ่มตตนดําเนินงานนขึ้นในป
2528 เปนตนมา
น
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ตั้งอยูที่บบานขุนวาง หมู
ห ที่ 12 ตําบลแม
บ วิน อําเภอแม
เ
วาง จัังหวัดเชียงใหหม พิกัด E 449864
4
เมตร N
2058724 เมมตร ระวาง 4746 III สภาพพภูมิประเทศศสวนใหญเปน
ภูเขาสูงมีที่ราบระหว
ร
างภูภูเขาขนานไปตามลําหวยมีมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางงเฉลี่ย 1,280 เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบบ
2
น บผิดชอบ 7
46.88 ตร.กม. หรือ 29,302.90
ไร มีหมูบานรั
ไ่ แก เผามง และกะเหรี่ยง
หมูบาน ชาววเขาในพื้นทีได
1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
มีลักษณ
ณะภูมิประเททศสวนใหญเปปนที่สูง มีทีท่ี
ง เขาเล็กนอยตามแนวลํ
ย
า วยและแมน้นํา พื้นที่สวน
าห
ราบระหวางภู
ใหญเปนภูเขาสู
ข ง มีความมลาดชันมากกกวา 35 เปอรรเซนต และพื้นที่ลูกคลื่นลอน
ชัน มีความลลาดชันระหวาง
า 8-16 เปอรรเซนต อยูสูงจากระดั
จ
บน้ําทะเลปานกลลาง
700-1,800 เมตร ความสูงของยอดเขขาและสภาพพพื้นที่จะคอยๆ
ย ลดลงไปททาง
ท่
ศตะวันตกจะมี
ต
ความลาดชันมากกกวา
ทิศตะวันออก ในขณะทีทางทิ
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1.3 ลักษณะดิน
ลักษณะะดินสวนใหญ
ญเปนดินที่มีวัวัตถุตนกําเนิดดิ
ด นเปนพวกกวัตถุสลายตััวอยูกับที่ของงหินหรือเศษษหิน
เชิงเขา ดินสสวนใหญจัดอยู
อ ในกลุมดิน Reddish Brown
B
Laterritic ซึ่งมีตนกํกาเนิดจากหินนแกรนิต เนื้อดิ
อ นจะรวนซุย มี
ความอุดมสมบูรณคอนขขางดี มีปริมาณ
ณอินทรียวัตถุถปานกลาง มีความเปนกรรดออน มีคา pH 5.5-6.0
1.4 ลักษณะภูมิมอิ ากาศ
จําแนกออยูในลักษณะะภูมิอากาศในเขตโซนรอน แบบฝนเมืมืองรอนเฉพาาะฤดู โดยไดรับอิทธิพลจจาก
ใ ฝนตกในชวงกลางเดื
ว
อนนพฤษภาคมถึถึงเดือนกันยาายน
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตตพดั เอาความมชุมชื้นเขาสูพืพ ื้นที่ ทําให
น ลาคม-เดือนกุ
น มภาพันธ ไดรับอิทธิพลลมมรสุ
พ
มตะวันออกเฉียงเหนื
ง อมีผลใหหอากาศหนาาวเย็น อุณหภู
ห มิ
ในชวงเดือนตุ
เฉลี่ยตลอดปป 19.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลีลี่ยสูงสุด 22.447 องศาเซลลเซียส อุณหภภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 16.27 องงศา
เซลเซียส มีปริ
ป มาณน้าํ ฝนนเฉลี่ยตลอดปป 2,137.64 มิลลิเมตร แลละมีความชื้นสัสมพัทธเฉลี่ยทัง้ ป 72.91 เปอร
เ เซ็นต
น
หลวงขุนวางง
1.5 แหลงน้ําขอองศูนยพัฒนาโครงการห
แหลงน้ําธรรมชาติ
า
ไดดแก น้ําแมวางขวา
า
หวยขุนวางขวา
น
หวยขุ
ว นวางซาย หวยตาดแลละหวยยาว
1.6 การคมนาคคม
การเดินทางจากเมื
น
องเชียงใหมไปศู
ป นยพัฒนาโโครงการหลววงขุนวาง สามารถเดินทางไดสองเสนทาง
ท
ก ใชเวลาเดิดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง
ว แตไมสะะดวกในฤดูฝน เนื่องจากยัยังมี
คือ ทางอําเภภอแมวาง ระะยะทาง 85 กม.
ถนนลูกรังประมาณ 6 กม. สวนอีกเสสนทางหนึ่งคือใช
อ เสนทาง
หลวงหมายเลข 108 เชียงใหม
ย -ฮอด กกอนถึงอําเภออจอมทองมี
ทางแยกขวาามือขึ้นดอยอิอินทนนท ตาามทางหลวงหหมายเลขที่
1009 หลักกิโลเมตรที่ 300-31 มีทางแยยกเขาศูนย ระะยะทาง 15
กม. (บริเวณ
ณบานขุนวาง) รวมระยะททางจากเมืองเเชียงใหมถึง
ศูนย ประมาาณ 106 กิโลเเมตร
1.7 โครงสรางพื
พื้นฐาน
มีไฟฟาใชทุกหมูบาน โทรศัพทสาธารณะ
ส
3
หมูบาน สถาานีอนามัย 1 แหง ประปาาภูเขา 7 หมูบบาน ประปา
หมูบาน 1 แห
แ ง และโรงเรีรียนระดับประะถม 2 แหง ศูนยฯ เด็กเล็ก 3 แหง
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2. สภาพทาางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากร มีหมูบานในคความดูแลของงศูนยฯ 4 หมูมูบาน และ 7 หยอมบาน
ชื่อหมูบ าน/
หยอมบ
ม าน
ขุนวาง
น
โปปงนอยเกา-ใหหม,หวยยาว
ปากลวย,โปงลมแรง
ล
ขุนแม
น วาก อ.แแมแจม
รวม

หมูที่
12
14
17
19

จํานวนนประชากร
จํานวน จํานวน
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิ
ห ง รวมม
มง
137
418 473 8911
กะเหรีย่ ง
109
230 205 4355
กะเหรีย่ ง
97
212 226 4388
มง
47
313 123 2544
390
1,137 1,027 2,018
เผา

แหหลงขอมูล : นายสมชาย ปญญา หัวหน
ว าศูนยพฒนาโครงการ
ฒ
ั
รหลวงขุนวาง 2553
2.2 การศึกษา
มีโรงเรียน
ย 2 แหง คือ โรงเรียนหหลวงพัฒนาขขุนวาง และโโรงเรียนพัฒนนาตนน้าํ ที่ 5 บานโปงลมแรง
สอนถึงระดับประถมศึ
บ
กษา
ษ ประชากรววัย 7-12 ป ที่ไมไดเรียนหนังสือมีเพียงรอยละ 5.500 เทานัน้ แตประชากรนอก
ป
กวัย
เรียน (อายุ 13
1 ปขึ้นไป) กลั
ก บมีมากถึงรอยละ 61.600 (ประชากรไไดรับการศึกษา
ษ
2.3 การสาธารณ
ณสุข
ส ว นให ญ สุ ข ภาพอ นามั ย ที่ ดี คนเมื
ค อ งมี ก ารสาธารณสุ
า
สุ ข ที่ ดี ก ว า กะะเหรี่ ย ง และะมี ส ถานบริ การ
ก
สาธารณสุขในพื
ใ ้นที่ 1 สถถานี
2.4 การประกออบอาชีพ
สวนใหญ
ญประกอบอาชีพการเกษษตรเปนหลัก รองลงมา
คือรับจาง หาของป
ห
า และะคาขาย
2.5 รายได
ฉ ่ย 25,000 - 30,000 บาาท/ป ซึ่งจัดอยูในระดับ
รายไดเฉลี
น
านั้นที่มีฐานะควาามเปนอยูโดยยเฉลี่ยดีกวาหมู
ห บานอื่น (มีมีรายไดเฉลี่ยจากการเกษ
ย
ษตร
ยากจน จะมีมีเพียงบานขุนวางเท
46,000 บาทท/ป)

2.6 การถือครอองที่ดิน
พื้นที่ที่อยู
อ อาศัย และะทําการเกษตรทั้งหมดเปปนพื้นที่ไมมี เอกสิทธิ์ เป นนพื้นที่ทําการเกษตรจํานวน
น
3,087 ไร จําแนกเปนพื้นที
น ่ 1,500 ไรร ผัก 360 ไร ไมผล 230 ไร ไมดอก 74
7 ไร ชาจีน 39 ไร พืชไร 300 ไร ที่อยู
อาศัย 150 ไร
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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
มีการจัดตั้งกลุม ตาง ๆ ไดแก
1. กลุมทอผา 1 กลุม
สมาชิก
25
คน
2. กลุมทอผาและตัดเย็บ 1 กลุม
สมาชิก
17
คน
3. กลุมตัดเย็บ 1 กลุม
สมาชิก
25
คน
4. กลุมเยาวชน 2 กลุม
สมาชิก
64
คน
5. กลุมสหกรณการเกษตร 2 กลุม
สมาชิก
108 คน
สมาชิก
170 คน
6. กลุมปกกันไฟปา
2.9 แหลงเงินทุน
มีแหลงเงินทุนจาก ธกส ,มูลนิธิโครงการหลวง สหกรณและกองทุนหมูบาน
2.10 ผลผลิตทางการเกษตร
1. พืชผัก 13 ชนิด สงเสริมใหเกษตรกรทั้งหมด 103 รายพื้นที่ปลูก 248 ไร ไดแก หอมญี่ปุน ,
ผักกาดหวาน, กะหล่ําปลีรูปหัวใจ , กะหล่ําปลีแดง ,พริกหวานเขียว,พริกหวานเหลือง,พริกหวานแดง , มะเขือเชอรี่,ถั่ว
ลันเตาหวาน,ปรอกโคลี่,เฟลเนล,บล็อกโคโลนี่ , หอมญี่ปุน
2. ไมผล 6 ชนิด ไดแก พีช,พลับ , สาลี่, 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,คาเนชั่น และไมตัดใบแฟลกสี เกษตรกรไดรับการสงเสริม 72 ราย
พื้นที่ 156 ไร
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2.11 แหลงทองเที่ยว
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. แปลงปลูกดอกเบญจมาศทั้งแบบเดี่ยว และดอกชอ หลากสีสัน แปลงดอกคารเนชั่น
2. โรงเรือนวิจัยวานิลลา เปนพืชที่ปลูกเพื่อสกัดนํากลิ่นไปใชประกอบอาหารและของวาง
3. แปลงไมผล ไดแก องุน, กีวี่,พีชและพลับ
4. แปลงผัก ไดแก ผักกาดหวาน ,มะเขือเทศดอยคํา, ถั่วหวาน,มะเขือเทศเชอรี่ ,เฟนเนล ,บรอก
โคโลนี และเซเลอรี่
5. ชมแปลงแปรรูปชาอูหลงและชาเขียวที่ขุนแมวาก
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. ชมวิถีชิวิตเผามงและกะเหรี่ยง ชมการละเลนและการแสดงของชาวเขาเผามง เชน การเปา
แคนมง , รําดาบ, การทอผาใยกัญชง ,การเขียนลายเทียน และการปกผาลวดลายตางๆของชาวเขา
2. ภูมิปญญาทองถิ่น หัตถกรรมผาทอกะเหรี่ยง ผาปก และตีมีดมง
3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม
สภาพปาโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1. ปาดิบเขา เปนปาที่พบขึ้นอยูตามภูเขาสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตั้งแต 700 เมตร ขึ้นไป
พรรณไมที่พบเสมอไดแก กอชนิดตาง ๆ
2. ปาสนเขา ปาชนิดนี้ขึ้นอยูกระจัดกระจายเปนบริเวณเล็ก ๆ บนที่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
มากกวา 900 เมตร ประกอบดวย ไมสนสองใบ และสนสามใบ เปนไมเดน
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ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนยฯ
หัวหนาศูนยฯ
เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ

นายอนันต บุญมี
นายวัชระ พันทอง
นางสาวอภิรดี ผูยอดยิ่ง

สังกัดมูลนิธิโครงการหลวง
สังกัดมูลนิธิโครงการหลวง
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สถานที่ติดตอ
ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงขุนวาง ตั้งอยูทบี่ านขุนวาง หมูที่ 12 ต.แมวนิ อ.แมวาง จ.เชียงใหม 50360 โทร. 053929102
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