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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาาโครงการหหลวงแมทาเหนื
า อ จังหวัดเชียงใใหม
ประวัติควาามเปนมา
ศูนยยพัฒนาโครงงการหลวงแมมทาเหนือ เริ่มตนขึ้นในรูปโครงการหล
ป
ลวงพัฒนาภาาคเหนือเมื่อป 2521 ตาม
ต
พระราชดําริของงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูยูหัว
จ่ วยเหลือราาษฎรในพื้นทีขุ่ขนแมทาเหนือให
อ
ทีจะช
มีความเป
ค
นอยูดดีีขึ้น โดยจัดตั้งขึ
ง ้นบนพื้นที่ ๒๕
ไร ในเขตหมูบาานแมทาเหนือ ตําบลทาเหหนือ
กิ่งอําเภอแมออนน จังหวัดเชีชียงใหม มีพืพ้ืนที่
โครรงการทั้ งหมมด
๒๔๔๕
ตารราง
กิโลเมตร
ล
ครรอบคลุมหมูบบานในเขตคววาม
รับผิดชอบ ๑๐ หมูบาน รววมราษฎร ๔๖๑
๔
ม
ครอบครัวโดยมีมีวัตถุประสงคค เพื่อสงเสริมให
เ ด
ชาวบานมีรายไได และเพื่ อปองกันไมใหเกิ
การบุกรุกทําลายยปา
ศูนยพัฒนาโโครงการหลวงงแมทาเหนือจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักคือ
1. สสงเสริมใหชาววบานมีรายไดในโครงการขอองศูนย ฯ
2. ปองกันไมใหเกิดการบุกรุกทํทาลายปา
การรดํ า เนิ น งานนในระยะแร กศู น ย พั ฒ นาโครงการห
น
หลวงแม ท า เหนื อ ได รั บ ความร ว มมืมื อ จากองค การ
ก
อุตสาหกรรมมปาไมเขารวมโครงการใ
ว
ในรูปของการรปลูกสรางสววนปา โดยมุงหวั
ง งที่จะใหรราษฎรมีรายไดจากงานดูดูแล
รักษาปา ตอมางบประม
อ
าณดานการดูแลรักษาปาลดน
า อยลงในป 2530 ศูศนยพัฒนาโครงการหลวงงแมทาเหนือ จึง
เริ่มตนพัฒนาอาชี
น พใหแกกราษฎร ซึ่งมีงานสงเสริมการปลู
ก กผักเปปนงานหลักงาานทดลองเย็บบปกถักรอยขของกะเหรี่ยงเเปน
งานเสริม เพืพื่อทดแทนมิให
ใ เกิดการบุกรุ
ก กทําลายปาอี
า กตอไป ซึ่งองค
ง การอุตสาหกรรมป
ส
าไไมไดใหความมสนับสนุนตั้งแต
ง
แรกตั้งโครงการมาจนกรระทั่งปจจุบันและในระยะ
น
ะแรกนั้น หน
ห วยงานที่ให
ใ ความชวยยเหลือดําเนินการคื
น
อ กรม
ก
ร
ชลประทาน กรมพัฒนาทีที่ดิน กรมการรปกครอง และะสํานักงาน ร.พ.ช.
ลักษณะการดําเนินงานน สามารถแแบงไดดังนี้
ง จัยคือ การทํ
ก าแบบแปปลงสาธิตเปนตั
น วอยางใหเกษตรกรเพื่อปลู
ป กพืชผักตออไป
1. งานวิ
2. งานส
ง งเสริมคือ
ท ่ปุน ขาวโพดหวาน
ว
ซซุกินี ฟกจานนบิน ถั่วแขกแและ
- สงเสริริมการปลูกผัก เชน แตงกวายาว ฟกทองญี
หนอไมฝรั่ง
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ง มการเย็บป
บ กถักรอยของกะเหรี่ยง
- งานสงเสริ
3. อื่น ๆ เชน งานพัฒนากการศึกษาสําหรั
ห บงานดานการอนุ
น
รักษนัน้ัน องคการออุตสาหกรรมมปาไมเปนผูดูดูแล
ป
่เกิดขึ้นคื
น อ ปญหาใในเรื่องน้ําเพือการเกษตรก
อ่
กรรมที่สามารรถทํา
รับผิดชอบปปญหาและอุปสรรคที
การเพาาะปลูกไดดีตลอดป
ล เฉพาะะพื้นที่ใกลบริเวณแม
เ
น้ําทาา ในสวนพื้นนที่ที่หางไกลอออกไปเกษตรรกร
ตองใชน้ําจาากอางเก็บน้ําและเนื
า
่องจาากปริมาณฝนนที่ตกลงมานนอยมาก จึงทํ
ง าใหปริมาณ
ณน้ําในอางเเก็บน้ํามีปริมาณ
นอยลงตามไไปดวย เกษตตรกรจึงสามารถทําการเกษษตรไดเฉพาะะชวงเวลาหนึ่ง
ชีวิตของงวันนี้จึงเปนวัวนที่ชีวิตมีความเป
ว นอยูที่ดีดขี ึ้น มีที่อยูอาศัย มีที่ดินทํากิน และที่สํสาํ คัญลดการรบุก
รุกทําลายปาลงไปเป
า
นอยยางมาก ซึ่งศูนยพัฒนาโครงการหลวงแแมทาเหนือไดดดําเนินการสสนองพระราชดําริเสมอมา
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ศูนยพัฒนาโครงการ
ฒ
รหลวงแมทาเเหนือ ตั้งอยูทีท่ี 81 หมูที่ 2 บานหวยน้ําดิิบ ตําบลทาาเหนือ กิ่งอําเภอ
เ
ห ดเชียงใหมม พิกัด E5315535 N2065545 ครอบคคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 3 ตําาบลของกิ่งอําเภอแม
า
ออน คือ
แมออน จังหวั
ตําบลออนเหหนือ ตําบลทาเหนือและตําบลแมทา รววมพื้นที่ 255.20 ตารางกิโลเมตร
โ
(158,,750 ไร)
1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
เปนพื้นราบระหวางหหุบเขา มีน้ําแม
แ ทาไหลผานจากดานทิศเหนื
ศ อ ซึ่งเปนภูเขาสูงไปททางทิศใตตลอด
ล
แนวน้ํ า แม ทา มี ลํ า ห ว ยสาขาไหลลจากภู เ ขาททั้ ง
ศ น ออก และด า นทิ ศตะวั
ศ น ตก ลง
ล
ทางด า นทิ ศตะวั
มารวมกับน้ําแมทา ระดับความสู
บ
งจากกระดับน้ําทะเล
520 เมตร

1.3 ลักษณะดิน
บริเวณทที่ราบริมฝงหวย และลําน้นํา
แมทา เปนดินทรายละเเอียดปนดินเหนียวเกิดจาาก
การทับถมของตะกอน มีพื้นที่ประมาณ
ณ 25.47 เปออรเซ็นต ซึ่งเปปนพื้นที่ทํากาารเกษตร สวนนบริเวณที่ลาดชันสูงถัดขึ้นไป
น
เปนดินทรายรวนปนกรดด มีเศษหินโผลกระจัดกรระจายทั่วไป มีพื้นที่ประมมาณ 74.53
เปอรเซ็นต
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1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ําฝน ฝนจะเริ่มตกตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และตกชุกในเดือนกันยายน โดย
มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,200-1,300 มิลลิเมตร/ป
อุณหภูมิ อุณหภูมิสูงสุดในชวงเดือนเมษายนประมาณ 40 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิต่ําสุดในชวง
เดือนมกราคมประมาณ 6 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิเฉลี่ย 23.8 องศาเซลเซียส
1.5 แหลงน้ําสําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ
แหลงน้ําที่สําคัญคือน้ําแมทา ซึ่งมีตนกําเนิดจากยอดเขาในเขตบานขุนทา และอางเก็บน้ําในพื้นที่รวม
5 อาง คือ อางเก็บน้ําแมตะไคร, หวยขมิ้น, หวยโกง, แมฉีก ,อางหวยน้ําขุนแมบอน และอางหวยปงกา
1.6 การคมนาคม
จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทาง 1317 (ถนนสี่แยกดอนจั่น-สันกําแพง) ตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร
เมื่อถึงแยกไปโรงพยาบาลแมออน เลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 1006 ผานโรงพยาบาลแมออน แยกเปาสามเขา
ตอเนื่องทางหลวงหมายเลข 1229 เลี้ยวขวา กม.ที่ 10 มุงหนาบานใหม ถึงแยกบานใหมเลี้ยวขวาอีก 3.5 กิโลเมตร จะถึง
ที่ทําการศูนยฯ รวมระยะทาง 38 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เสนทางสายนี้สามารถใชรถยนต
ไดทุกประเภท ไมมีบริการรถยนตรับจาง
1.7 โครงสรางพื้นฐาน
1) ถนนภายในพื้นที่ ถนนระหวางตําบลเปนถนนลาดยาง ถนนในหมูบานเปนถนนคอนกรีตเสริมไม
ไผและถนนไปพื้นที่เกษตรเปนถนนลูกรังและดินแดง
2) ไฟฟาในพื้นที่ศูนย มีบางหมูบานยังไมมีไฟฟา
3) สถานีอนามัยมี 2 แหง คือ สถานีอนามัยทาเหนือและสถานีอนามัยบานหวยทราย
4) โรงเรียน จํานวน 5 โรง สอนชั้นสูงสุดคือ มัธยมศึกษาปที่ 3 มีครู จํานวน 55 คน
5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย
6) วัด 11 วัด สํานักสงฆ 2 สํานัก
7) โทรศัพทบางหมูบานไมมีใช
8) รานคาภายในหมูบาน 15 ราน
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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากร
หมูบานในเขตรับผิดชอบของศูนยฯ มีจํานวน 14 หมูบาน 1,929 ครัวเรือน รวมประชากร 7,519 คน
หมูบานที่รับผิดชอบ
ชื่อกลุมบาน หมูที่
เผา
จํานวน
จํานวน
จํานวนประชากร (คน)
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย
หญิง
รวม
แมตะไคร
1
คนเมือง
218
216
415
381
796
ทามอน
1
คนเมือง
226
277
420
436
856
ใหม
2
คนเมือง
153
86
289
283
572
ทาขาม
2
คนเมือง
185
210
427
380
807
หวยบง
3
กะเหรีย่ ง
133
56
266
283
549
คอกลาง
3
คนเมือง
126
133
287
260
547
ปางิว้
4
กะเหรีย่ ง
54
53
131
130
261
หวยทราย
4
คนเมือง
271
304
560
499
1,059
แมวอง
4
คนเมือง
30
27
59
55
114
หวยยาบ
5
กะเหรีย่ ง
45
43
92
109
201
ปานอต
5
คนเมือง
136
140
248
229
477
ดอนชัย
6
คนเมือง
163
187
276
291
567
ใหมดอนชัย
7
คนเมือง
155
170
281
311
592
ขุนทา
9
คนเมือง
27
30
50
36
86
รวม
1,922
2,065
3,801 3,683 7,484
แหลงขอมูล : นายสมชัย ไครโทง หัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ กรกฎาคม 2547
2.2 การศึกษา
ในพืน้ ที่ศนู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงแมทาเหนือ มีโรงเรียน 5 โรง สอนชั้นสูงสุดถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย ประชากรจบการศึกษาภาคบังคับรอยละ 60.16 คน ในพืน้ ที่อานออกเขียนไดรอย
ละ 70 และรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 3
2.3 การสาธารณสุข
มีสถานีอนามัย 2 แหง มีเจาหนาที่สาธารณสุข 6 คน
1. สถานีอนามัยประจําตําบลแมทาเหนือ (บานปาไม)
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานหวยทราย
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2.4 การประกออบอาชีพ
เกษตรกกรสวนใหญในพื
น น้ ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือจะประกอบอาชีพกาารเกษตร พืชทีท่
อ แตงกวา ซูซกนิ ี ถั่วเข็ม ถัถ่วแขกและเมีมี่ยง
ปลูก ไดแก ขขาวโพดฝกออน
อาชีพนอกการเกษตรร รับจางทัว่ ไปป การปกและะทอผาฝาย
2.5 รายได
ฉ ่ยของเกษตตรกร ประมาณ 25,000-550,000 บาท/ปป
รายไดเฉลี
2.6 การถือครอองที่ดิน
ถือครองงที่ดินพื้นที่ในศู
น นยฯ แมทาเหนื
า อเปนพืนที
น้ ่ปา สงวน แต
แ มี
ท ท์ ํากิน พืน้ ทีถ่ ือครองโดยย
เกษตรกรบาางรายมีการถือครองโดยมี นส.3 และสิทธิ
เฉลี่ย 4.45 ไร
ไ ตอครัวเรือน
2.7 การใชประโโยชนที่ดิน
ั นาโครงการหลวงงแมทาเหนือ เปนพืน้ ที่นา 5,189 ไร
พื้นที่ในศูนยพฒ
พื้นที่ดอนที่ใช
ใ ปลูกพืชไรและไม
แ ผล 3,7736 ไร พื้นทีทํท่ าํ สวนเมี่ยง 750
7 ไร ที่เหลือเปนพื้นที่
ปาไม ประมาณ 118,3233 ไร
2.8 แหลงเงินทุน
1) เกษตตรกรในพืน้ ทีจะมี
จ่ แหลงเงินทุ
น นเพื่อการปประกอบอาชีพ ดังนี้
- สหกรณการเกษตรโครง
า
งการหลวงแมมทาเหนือ
- การกูย ืมในนหมูญาติ
- กูเงินจากธธนาคารเพื่อการเกษตรและะสหกรณ
- กูจากกลุมออมทรัพยในหมู
น บาน ซึง่ ได
ไ รับการสนับสนุ
บ นจากมูลนิธิศภุ นิมิต จํานวน 37 ราาย
2.9 การรวมกลุลุม ของเกษตตรกร
การรวมมกลุม ของเกษษตรกรในพืน้ ที่ ไดแก กลุมผู
ม ปลูกผัก 4 กลุม มีสมาชิก 74 ราย, กลุมเตรีรียม
ก ม มีสมาชิก 33 ราย , กลุ
ก มเยาวชน 4 กลุม มีสมาาชิก 4 หมูบาน
า , กลุมออมมทรัพย 14 กลลุม มีสมาชิก 14
สหกรณ 1 กลุ
หมูบาน กลุมอนุ
ม รักษ 14 กลุม มีสมาชิชิก 14 หมูบาน และกลุมสหหกรณการเกษษตร มีสมาชิก 14 หมูบาน
2.10 ผลผลิตทาางการเกษตรร
1) พืชผััก ไดแก ถัว่ แขขก ถัว่ หวาน แตงกวาญี่ปนุ ถัว่ เข็ม ซุกนีนิ ี แตงกวาหนนาม พริกแมกซิซิกนั ฟกบัตเตตอร
ค
ซุกนิ ีเหลื
ห อง เบบี้ซกิกุ ินี พริกหวานนสีเขียวเหลืองแดง
ง พืน้ ที่รวมม 200 ไร เกกษตรกรไดรับการ
ก
นัท ขาวโพดฝกออน ฟกคอหงษ
ห บาน
สงเสริม 14 หมู
ป่ กไมผลรวมม 450 ไร เกกษตรกรไดรับการ
ก
2) ไมผล ไดแก เสาวรสหวาน อโววกาโด มะเดื่อฝรั่ง มีพนื้ ทีปลู
สงเสริม 1300 ครัวเรือน
3) พืชสมมุนไพร ไดแกก สมุนไพรไทยย 4 ชนิด เจียวกู
ย ห ลาน เกษษตรกรไดรับกการสงเสริม 50 ครัวเรือน
4) สงเสริมิ ปศุสัตว ไดดแก ควายนมม แพะนม กระะตายเนื้อ
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5) สงเสริมผลิตเมล็ดพันธุถ ั่วแขก และพืชไร
2.11 แหลงทองเที่ยว
1). แหลงทองเที่ยวการเกษตร ไดแก ชมการเพาะปลูกบนพื้นที่สูงของเกษตรกร
2). แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติไดแก น้ําตกแมวอง ขุนน้ําขุนทา น้ําตกแมตง น้ําตกแมฉีก ถ้ํา
คางคาว ปองลม
3). แหลงทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรมไดชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงบานปางิ้ว มีการทอผาแบบดั้งเดิม การ
ทําเครื่องจักสาน
4.) อุทยานแมตะไคร
5.) ภูมิปญญาทองถิ่น ไดแกการทําเกิ้ง ดักสัตวปา การดักปลาวิธีดั้งเดิม ,หมอเปาที่บานหวยยาบ
แหลงขอมูล ขอมูลโดยสรุป/ขอมูลทองเที่ยว/โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโครงการหลวง
3. สภาพพืน้ ที่และทรัพยากรปาไม
สภาพพืน้ ที่ปาของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 118,323 ไร แบงออกเปน 3 ชนิด
คือ
1. ปาดิบแลง อยูบริเวณตอนเหนือของพืน้ ที่ พันธุไมที่สาํ คัญ ไดแก กอตางๆ และสน ไมชนั้ ลาง ไดแก ตอง
สาด ไผ กุดชาง และมอส
2. ปาเต็งรัง อยูบริเวณไหลเขา และสันเขาโดยทัว่ ไป ไมที่สําคัญไดแก เต็ง รัง เหียง พลวง ไมชนั้ ลางเปน
ลูกไมดังกลาว และไมพุมขนาดเล็ก
3. ปาเบญจพรรณ อยูตามบริเวณริมหวยเปนแนวแคบ ไมที่สําคัญไดแก สัก แดง ประดู ตะแบก ยาง และไม
ชั้นลาง ไดแก ไผชนิดตางๆ
ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนยฯ
หัวหนาศูนยฯ
เลขาฯ/ผูชว ยเลขาฯ ศูนยฯ

นายธีรศักดิ์ วรรณวิจิตร
นายพิชิต วันชัย
นายภาคภูมิ ดาราพงษ

สังกัดมูลนิธิโครงการหลวง
สังกัดมูลนิธิโครงการหลวง
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สงู

ั นาโครงการหลวงแมทาเหนือ ธันวาคม 2552
แหลงขอมูล ขอมูลศูนยพฒ
สถานที่ติดตอ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ 81 หมูท ี่ 3 บานหวยน้าํ ดิบ ตําบลทาเหนือ กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
50130 โทร. 053-318315
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