
 

 
ประวัติควา
 ศูนย

ศูนยพัฒนาโ

1. ส

2. ป

 การ

อุตสาหกรรม

รักษาปา ตอ

เร่ิมตนพัฒน

งานเสริม  เพื

แรกต้ังโครง

ชลประทาน 

 
ลักษณะกา

1. ง

2. ง

หนอไมฝร่ัง  

ามเปนมา 
ยพัฒนาโครง

โครงการหลวง

สงเสริมใหชาว

ปองกันไมใหเกิ

รดําเนินงาน

มปาไมเขารว

อมางบประม

นาอาชีพใหแก

พื่อทดแทนมิใ

การมาจนกร

 กรมพัฒนาที

รดําเนินงาน
งานวิจัยคือ ก

งานสงเสริมคื

- สงเสริ

 

ศูนยพัฒนา

งการหลวงแม

งแมทาเหนือจั

วบานมีรายได

กิดการบุกรุกท

นในระยะแร

วมโครงการใ

าณดานการ

กราษฎร ซึ่งมี

ใหเกิดการบุก

ระทั่งปจจุบัน

ที่ดิน กรมการ

น  สามารถแ
การทําแบบแป

อ 

ริมการปลูกผัก

ข
าโครงการห

มทาเหนือ เร่ิ

จดัต้ังข้ึนโดยมี

ในโครงการขอ

ทําลายปา 

กศูนยพัฒน

ในรูปของการ

ดูแลรักษาปา

งานสงเสริมก

กรุกทําลายปา

นและในระยะ

รปกครอง และ

แบงไดดังนี้ 
ปลงสาธิตเปน

ก เชน แตงก

72 

ขอมูลพื้นฐ
หลวงแมทา

มตนข้ึนในรูป

วัตถุประสงค

องศูนย ฯ 

นาโครงการห

รปลูกสรางสว

าลดนอยลงใ

การปลูกผักเป

าอีกตอไป ซึ่ง

ะแรกน้ัน ห

ะสํานักงาน ร

นตัวอยางใหเ

วายาว ฟกท

ฐาน 
าเหนือ จัง

ปโครงการหล

พร

ทีจ่

มีค

ไร 

กิ่ง

โคร

กิโล

รับ

คร

ชา

กา

หลักคือ 

หลวงแมทา

วนปา โดยมุง

นป 2530 ศ

ปนงานหลักงา

งองคการอุตส

หนวยงานที่ใ

ร.พ.ช. 

กษตรกรเพื่อป

ทองญ่ีปุน ขาว

หวัดเชียงใ

ลวงพัฒนาภา

ะราชดําริของ

จะชวยเหลือรา

ความเปนอยูดี

ในเขตหมูบา

อําเภอแมออน

รงการทั้งหม

ลเมตร  คร

ผิดชอบ ๑๐

อบครัวโดยมี

วบานมีรายไ

รบุกรุกทําลาย

เหนือ ได รับ

งหวังที่จะใหร

ศูนยพัฒนาโ

านทดลองเยบ็

สาหกรรมปาไ

ใหความชวย

ปลูกพืชผักตอ

วโพดหวาน ซ

ใหม 

าคเหนือเมื่อป

งพระบาทสมเ

าษฎรในพื้นที่ข

ดีข้ึน โดยจัดต้ัง

านแมทาเหนือ

น จังหวัดเชี

มด ๒๔

รอบคลุมหมูบ

 หมูบาน รว

มีวัตถุประสงค

ได และเพื่อป

ยปา 

ความรวมมื

ราษฎรมีราย

ครงการหลวง

บปกถักรอยข

ไมไดใหความ

ยเหลือดําเนิน

อไป 

ซุกินี ฟกจาน

ป 2521 ต

ด็จพระเจาอยู

ขุนแมทาเหนือ

งข้ึนบนพื้นที่ 

อ ตําบลทาเห

ชียงใหม มีพื้

๔๕ ตาร

บานในเขตคว

วมราษฎร ๔

ค เพื่อสงเสริม

ปองกันไมใหเ

มือจากองคก

ไดจากงานดู

งแมทาเหนือ

ของกะเหร่ียงเ

มสนับสนุนต้ัง

นการคือ ก

นบิน ถั่วแขกแ

 

ตาม

ยูหัว 

อให

๒๕ 

หนือ 

พื้นที่

ราง

วาม

๔๖๑ 

มให

เกิด

การ

ดูแล

 จึง

เปน

งแต

กรม

และ



 

3. 

รับผิดชอบป

ตองใชน้ําจา

นอยลงตามไ

รุกทําลายปา

1. สภาพโด
 1.1 
  

แมออน จังห

ตําบลออนเห
 1.2 
  

แนวน้ําแม

ทางดานทิศ

มารวมกับน้ํ

520 เมตร 

 

 
 1.3 
  

แมทา เปนดิ

การทับถมข

เปนดินทรา

เปอรเซ็นต 

 

 

 

 

- งานสง

อ่ืน ๆ เชน 

ปญหาและอุป

การเพา

ากอางเก็บน้ํา

ไปดวย เกษต

ชีวิตของ

าลงไปเปนอย

 
ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ศูนยพัฒ

หวัดเชียงใหม

หนือ ตําบลท
 ลักษณะภูมิ

เปนพื้น

ทา  มี ลําหว

ศตะวันออก

าแมทา ระดับ

 ลักษณะดิน
บริเวณท

ดินทรายละเ

องตะกอน มี

ยรวนปนกรด

งเสริมการเยบ็

งานพัฒนาก

ปสรรคที่เกิดข้ึน

าะปลูกไดดีตล

าและเนื่องจา

ตรกรจึงสามา

งวันนี้จึงเปนว

ยางมาก ซึ่งศู

ที่ต้ัง 
ฒนาโครงการ

ม พิกัด E5315

าเหนือและตํ
มปิระเทศ 
ราบระหวางห

ยสาขาไหล

และดานทิศ

บความสูงจาก

น 
ที่ราบริมฝงห

เอียดปนดินเ

พื้นที่ประมาณ

ด มีเศษหินโ

บปกถักรอยข

การศึกษาสําห

นคือ ปญหาใ

ลอดปเฉพาะ

ากปริมาณฝน

รถทําการเกษ

วันที่ชีวิตมีคว

นยพัฒนาโค

รหลวงแมทาเ

535 N2065

าบลแมทา รว

หุบเขา มีน้ําแ

ลจากภูเขาท

ศตะวันตก ล

กระดับน้ําทะ

หวย และลําน

หนียวเกิดจา

ณ 25.47 เปอ

ผลกระจัดกร

73 

องกะเหร่ียง 

หรับงานดาน

ในเร่ืองน้ําเพือ่

ะพื้นที่ใกลบริเ

นที่ตกลงมาน

ษตรไดเฉพาะ

วามเปนอยูที่ดี

รงการหลวงแ

เหนือ ต้ังอยูที

545 ครอบค

วมพื้นที่ 255

แมทาไหลผา

ทั้ ง

ลง

เล 

น้ํา

าก

อรเซ็นต ซึ่งเป

ระจายทั่วไป 

นการอนุรักษนั้

อการเกษตรก

เวณแมน้ําทา

นอยมาก จึง

ะชวงเวลาหนึ่ง

ดีข้ึน มีที่อยูอ

แมทาเหนือได

ที่ 81 หมูที่ 2 

คลุมพื้นที่รับผิ

.20 ตารางกิโ

นจากดานทิศ

ปนพื้นที่ทํากา

 มีพื้นที่ประม

นั้น องคการอ

กรรมที่สามาร

า ในสวนพื้น

งทําใหปริมาณ

ง 

าศัย มีที่ดินทํ

ดดําเนินการส

 บานหวยน้ํา ิ

ผิดชอบ 3 ตํา

โลเมตร (158,

ศเหนือ ซึ่งเป

ารเกษตร สวน

มาณ 74.53 

อุตสาหกรรม

รถทํา 

นที่ที่หางไกลอ

ณน้ําในอางเ

ทํากิน และที่สํ

สนองพระราช

ดิบ ตําบลทา

าบลของกิ่งอํา

,750 ไร) 

นภูเขาสูงไปท

นบริเวณที่ลา

มปาไมเปนผูดู

ออกไปเกษตร

เก็บน้ํามีปริม

สําคัญลดการ

ดําริเสมอมา 

าเหนือ กิ่งอําเ

าเภอแมออน 

ทางทิศใตตล

ดชันสูงถัดข้ึน

 

ดูแล

รกร

าณ

รบุก

 

เภอ

 คือ 

ลอด

นไป



74 
 

 

 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ปริมาณน้ําฝน ฝนจะเริ่มตกต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และตกชุกในเดือนกันยายน โดย

มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,200-1,300 มิลลิเมตร/ป 

  อุณหภูมิ อุณหภูมิสูงสุดในชวงเดือนเมษายนประมาณ 40 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิตํ่าสุดในชวง

เดือนมกราคมประมาณ 6 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิเฉล่ีย 23.8 องศาเซลเซียส 
 
 1.5 แหลงน้ําสําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ 
  แหลงน้ําที่สําคัญคือน้ําแมทา ซึ่งมีตนกําเนิดจากยอดเขาในเขตบานขุนทา และอางเก็บน้ําในพื้นที่รวม 

5 อาง คือ อางเก็บน้ําแมตะไคร, หวยขมิ้น, หวยโกง, แมฉีก ,อางหวยน้ําขุนแมบอน และอางหวยปงกา 
  1.6 การคมนาคม 
  จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทาง 1317 (ถนนส่ีแยกดอนจั่น-สันกําแพง) ตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร 

เมื่อถึงแยกไปโรงพยาบาลแมออน เล้ียวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 1006 ผานโรงพยาบาลแมออน แยกเปาสามเขา 

ตอเนื่องทางหลวงหมายเลข 1229 เล้ียวขวา กม.ที่ 10 มุงหนาบานใหม ถึงแยกบานใหมเล้ียวขวาอีก 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 สอนช้ันสูงสุดคือ 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 หมูที ่ 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 กะเหร่ียง 133 56 266 283 549
คอกลาง 3 คนเมือง 126 133 287 260 547
ปางิว้ 4 กะเหร่ียง 54 53 131 130 261
หวยทราย 4 คนเมือง 271 304 560 499 1,059
แมวอง 4 คนเมือง 30 27 59 55 114
หวยยาบ 5 กะเหร่ียง 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  หวัหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ  กรกฎาคม 2547 

 

 2.2 การศึกษา 
  ในพืน้ที่ศูนยพฒันาโครงการหลวงแมทาเหนือ มีโรงเรียน 5 โรง สอนช้ันสูงสุดถึงมธัยมศึกษาปที่ 3 มี
ศูนยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 7 ศูนย ประชากรจบการศึกษาภาคบังคับรอยละ 60.16 คน ในพืน้ที่อานออกเขียนไดรอย
ละ 70 และรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 3 

2.3 การสาธารณสุข 
มีสถานีอนามัย 2 แหง มีเจาหนาที่สาธารณสขุ 6 คน  

1. สถานีอนามัยประจําตําบลแมทาเหนอื (บานปาไม) 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานหวยทราย  
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736 ไร พื้นทีท่ํ

จะมีแหลงเงนิ
ารเกษตรโครง
นหมูญาติ 
ธนาคารเพื่อก
ออมทรัพยใน

ตรกร 
ษตรกรในพืน้ที
กลุมเยาวชน 4
ชกิ 14 หมูบาน
ร 
ขก ถัว่หวาน 

หลือง เบบ้ีซกุิ

รสหวาน อโว

ก สมนุไพรไทย

ดแก ควายนม
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ัฒนาโครงกา
ถั่วแขกและเมี
ป การปกและ

ณ 25,000-5

าเหนือเปนพืน้
ทธิท์ํากิน พืน้

งแมทาเหนือ 
ทาํสวนเม่ียง 7

นทนุเพื่อการป
งการหลวงแม

ารเกษตรและ
นหมูบาน ซึง่ไ

ที ่ ไดแก กลุม
4 กลุม มีสมา
น และกลุมสห

แตงกวาญ่ีปุน

กิน ีพริกหวาน

วกาโด มะเด่ือ

ย 4 ชนิด  เจยี

ม แพะนม กระ

รหลวงแมทา
มี่ยง 
ะทอผาฝาย

50,000 บาท/ป

นที่ปาสงวน แ
ทีถ่ือครองโดย

เปนพืน้ที่นา 
750 ไร ที่เหลื

ประกอบอาชีพ
มทาเหนือ 

ะสหกรณ 
ไดรับการสนับ

มผูปลูกผัก 4
าชิก 4 หมูบา
หกรณการเกษ

น ถัว่เข็ม ซุกนิี

นสีเขียวเหลือง

ฝร่ัง  มพีืน้ทีป่

ยวกูหลาน  เกษ

ะตายเนื้อ 

เหนือจะประ

ป 

แตมี
ย

5,189 ไร 
อเปนพื้นที่

พ ดังนี ้

บสนนุจากมูล

4 กลุม  มีส
าน , กลุมออม
ษตร มีสมาชิ

น ีแตงกวาหน

งแดง พืน้ที่รวม

ปลูกไมผลรวม

ษตรกรไดรับก

กอบอาชีพกา

นธิิศุภนิมิต จํ

มาชิก 74 ร
มทรัพย 14 กล
ก 14 หมูบาน

นาม พริกแมกซิ

ม 200 ไร  เก

ม  450 ไร เก

การสงเสริม 5

ารเกษตร พืชท

จาํนวน 37 รา

าย, กลุมเตรี
ลุม มีสมาชิก
น 

ซกินั ฟกบัตเต

กษตรกรไดรับก

กษตรกรไดรับก

0 ครัวเรือน 

 

ที่

าย 

รียม
 14 

ตอร

การ

การ
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5) สงเสริมผลิตเมล็ดพนัธุถั่วแขก และพชืไร 
 
 2.11 แหลงทองเท่ียว 

1). แหลงทองเที่ยวการเกษตร ไดแก ชมการเพาะปลูกบนพื้นที่สูงของเกษตรกร 

2). แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติไดแก น้ําตกแมวอง ขุนน้ําขุนทา น้ําตกแมตง น้ําตกแมฉีก ถ้ํา

คางคาว ปองลม 

3). แหลงทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรมไดชมวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียงบานปางิ้ว มีการทอผาแบบด้ังเดิม การ

ทําเคร่ืองจักสาน 

4.) อุทยานแมตะไคร 

5.) ภูมิปญญาทองถิ่น ไดแกการทําเกิ้ง ดักสัตวปา การดักปลาวิธีด้ังเดิม ,หมอเปาที่บานหวยยาบ 

 แหลงขอมูล  ขอมูลโดยสรุป/ขอมูลทองเที่ยว/โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโครงการหลวง  
 
3. สภาพพืน้ที่และทรพัยากรปาไม 
 สภาพพืน้ที่ปาของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ มีพืน้ทีป่ระมาณ 118,323 ไร แบงออกเปน 3 ชนิด
คือ 

1. ปาดิบแลง อยูบริเวณตอนเหนือของพืน้ที ่พนัธุไมที่สําคัญ ไดแก กอตางๆ และสน ไมชัน้ลาง ไดแก ตอง
สาด ไผ กุดชาง และมอส 
 2. ปาเต็งรัง อยูบริเวณไหลเขา และสันเขาโดยทัว่ไป ไมที่สําคัญไดแก เต็ง รัง เหียง พลวง ไมชัน้ลางเปน 
ลูกไมดังกลาว และไมพุมขนาดเล็ก 
 3. ปาเบญจพรรณ อยูตามบริเวณริมหวยเปนแนวแคบ ไมที่สําคัญไดแก สัก แดง ประดู ตะแบก ยาง และไม
ชั้นลาง ไดแก ไผชนิดตางๆ 
 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  นายธีรศักด์ิ  วรรณวิจิตร  สังกัดมูลนิธิโครงการหลวง 
 หัวหนาศูนยฯ   นายพิชิต  วนัชัย   สังกัดมูลนิธิโครงการหลวง 
 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ นายภาคภูมิ  ดาราพงษ  สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
  
 
แหลงขอมูล   ขอมูลศูนยพฒันาโครงการหลวงแมทาเหนือ  ธันวาคม 2552 
สถานที่ติดตอ 
   ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ 81 หมูที่ 3 บานหวยน้าํดิบ ตําบลทาเหนือ กิ่งอําเภอแมออน จงัหวัดเชียงใหม 
50130 โทร. 053-318315 
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