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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงการ
น
รหลวงแมหลอด
ห
จังหวั
ห ดเชียงใหหม
ประวัติควาามเปนมา
แมหลอด
ห เปนสถถานีวิจัยหลักอีกแหงหนึ่งของมู
ข ลนิธิโครรงการหลวงตัั้งขึ้นเมื่อป 25527 บนพื้นที่ 60 ไร พื้นที่แห
แ ง
นี้เดิมเปนแหหลงปลูกกาแแฟอราบิกามากอน ซึ่งเกิดโรคราสนิ
ด
มระบาดมาก
ร
น
นอกจากนี
้ราาษฎรยังมีอาชีพ ทํานา ทําไร
สวนเมี่ยง ปลูกผัก และรับจ
บ างเก็บเมี่ยงหรื
ย อจักตอกก ชีวิตความเปปนอยูคอนขางยากจน
า
ในรระยะแรกตั้งแต
แ ป2517 แมหลอด ดํดาเนินงานโดดยกรมวิชากการเกษตร โดดยไดรับความชวยเหลือจาก
จ
กระทรวงเกษษตรประเทศสสหรัฐอเมริกาให
า การสนับสนุ
ส นผานโครรงการหลวง นําเอากาแฟออราบิกาสายพพันธุลูกผสมชัชั่วที่
2 จํานวน 28
2 สายพันธุธ ซึ่งเชื่อวาสาามารถตานทานตอโรคราสนิมไปปลูก ตอมานักวิชาาการจากกรมมวิชาการเกษษตร
และสวนราชการที่เกี่ยวข
ว องไดทํากาารวิจัยศึกษาาพันธุกาแฟทีที่เหมาะสม และตานทา นตอโรคราสสนิมพรอมๆ กับ
การศึกษาเกีกี่ยวกับแมลงศัตรูกาแฟคววบคูกันไป ปจจุบันงานวิจัจัย ไดมุงเนนการบํารุงรักษษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกการ
ผลิตใหสูงขึ้น ไดแก การศึศึกษาเรื่องไมมรมเงา และรระบบการตัดแตงกิ่ง และกการศึกษาพืชชเสริมในแปลลงกาแฟอราบิบิกา
เชน กระวานน และพริกไทย เปนตน
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ตั้งอยูที่บบานแมหลอดดเหนือ หมูที่ 10 ตําบลสบบเปง อําเภอแแมแตง จังหวัวัดเชียงใหม พิกัด E 4764400
เมตร N 21111700 เมตร ระวาง 47477
II มีความสสูงจากระดับน้นําทะเลปานน
กลาง 680 เมตร มีพื้นที
น ่รับผิดชอบบ
8.36 ตร.กมม. หรือ 5,2266 ไร เปนพื้นที่
อยูในเขตอุทยานแห
ท
งชาติดอยสุเทพ-ปุย 945 ไร หรือรอยละ 18 ของพื้นที่
และเขตป าสงวนแห
า
ง ชาติ
ช แ ม แ ตงง
4,281 ไร หรื
ห ือรอยละ 822 ครอบคลุม
3 หมูบาน และมีระยะทางจากตัว
จังหวัดเชียงใหมถึงศูนยฯ 58 กม. ใชเวลาเดิ
ว นทางปประมาณ 1 ชัว่ โมง
1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
เปนบริเวณเชิ
เ
งเขาแลละมีที่วางระหหวางหุบเขา สํสาหรับการปลูกพืชและทําานา เปนแหลลงกําเนิดของงตน
แ าหวยตางๆ
า ไหลผานหหมูบานไปทาางทิศตะวันอออกลงสูแมน้ําป
า ง
น้ําแมฮาว และลํ
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1.3 ลักษณะดิน
เปนดินประเภท
ป
Redddish Brownn Laterite เนืนื้อดินรวนซุย เปนดินรวนปปนทราย มีการระบายน้
า
ําและ
แ
ด นดินที่คอนข
น างอุดมสมมบูรณ
อากาศดี จัดเป
1.4 ลักษณะภูมิมอิ ากาศ
เปนพื้นที่จัดอยูในเขขตภูมิอากาศอบอุน และมีมีฝน
โ อุณหภูมิมิเฉลี่ยสูงสุด 30 องศาเซซลเซียส, ต่ําสุ
า ด
ปานกลาง โดยมี
เฉลี่ย 16 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส และ
า
่ย 1,4400 มิลลิเมตรตอป
มีปริมาณน้ําฝนเฉลี

1.5 แหลงน้ําที่สํสาคัญของศูศูนยพัฒนาโคครงการหลววงแมหลอด
- แหลงน้นําธรรมชาติ ไดแก น้ําแมหลอด
ห และหวยน้
ว ําใส
- แหลงน้ําที่รวมกันสร
ส าง ไดแก ฝาย และอางเก็
ง บน้ํา ถังเกก็บ
น้ํา ประปาภูภูเขา
1.6 การคมนาคคม
จากตัวเมื
เ องเชียงใหมใชทางหลววงสาย 107 เชี
เ ยงใหม-ฝาง ถึงแยกตลาาดแมมาลัย ใหเลี้ยวซายเขา
ทางหลวงสาาย 1095 ถนนนแมมาลัย-ปปาย ตรงไปปประมาณ 18 กิโลเมตร มีแยกซ
แ ายมือไปปน้ําตกหมอกกฟา เลี้ยวเขาไป
า
อี ก ประมา ณ 3 กิ โ ลเมมตร ระยะททางรวม
ประมาณ 58 กิโลเมตร ใช
ใ เวลาเดินทางราว
ท
1
ชั่วโมง
พื้นฐาน
1.5 โครงสรางพื
มีไฟฟาใช 2
หมูบาน มี
โทรศัพทใช 1 หมูบาน แลละมีประปาภูเขาใชทั้ง
3 หมูบาน
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2. สภาพทาางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากร
น มที่อยูในวั
นย
มีจํานวนน 148 ครัวเรือน ประชากรร 559 คน เปนคนเมืองและชาวเขาเผากะเหรี่ยง เปนกลุ
แรงงาน
หมูบานที่รับผิดชอบ
จํานนวนประชากรร
ชื่อหมู
ห บาน/
จํานวนน
จํานววน
หมูที่
เผา
หยอมบ
อ าน
ครัวเรือน
อ
ครอบบครัว ชาย
หญิง รวม
แมเจี้ยว
10
กะเหรี่ยง 22
28
57
48
105
ผาแแตก
10
กะเหรี่ยง 45
58
97
75
172
แมหลอดใต
ห
10
กะเหรี่ยง 34
44
74
62
136
แมหลอดเหนื
ห
อ 10
คนเมือง 47
48
73
73
146
รวมม
148
178
301
258
559
แหลงขอมูล : ขอมูลประชากกรในพื้นที่ศนย
นู พัฒนาโครงงการหลวง (พพฤษภาคม 2546)
ก มงานติดตามประเมินผล สวนอํานวยการและวางงแผน สํานักพพัฒนาเกษตรรที่สูง
กลุ
2.2 การศึกษา
ราษฎรทีที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปซึ่งมีจํานวน 182 คนน สวนใหญคือร
อ อยละ 54 จจบการศึกษาาภาคบังคับ รอย
ละ 31 ไมรูหนั
ห งสือ และจจบสูงกวาภาคคบังคับ รอยลละ 15 ภายใในหมูบานไมมีมโรงเรียนจึงตองไปเรียนทีที่หมูบานผาแแตก
ซึ่งอยูหางจาากหมูบาน 4 กม.
2.3 การสาธารณ
ณสุข
ไมมีสถานีอนามัยในนหมูบาน เมื่อเจ็บปวยจะะไปรักษาที่สถานีอนามัยตําบลสบเปง ซึ่งอยูหางจจาก
หมูบาน 6 กม. หรือโรงพยยาบาลในอําเภอและจังหวัด พบวาราษษฎรสวนหนึ่งขาดความรู
ง
ดดานสาธารณสุขมูลฐานทําให
า
ข กษณะ
ชีวิตความเปปนอยูไมถูกสุขลั
2.4 การประกออบอาชีพ
ราษฎรรส ว นใหญ มีมี อ าชี พ หลั กทาง
ก
การเกษตร ได
ไ แก การทําสวน
า ทํานาแและทําไร แลละการ
เลี้ยงสัตว พืชสวนหลักคือกาแฟอราบิบิกา, ลิ้นจี่, ชา,
ร ้ง
(เมี่ยง), และมะมวง พืชผักชนิดตางๆๆ และพืชไร รวมทั
ง วนใหญคือไก
อ และสุกร อาชี
อ พ
การเลี้ยงสัตว สัตวที่เลี้ยงส
รอง คือ รับจางและคาขาาย
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2.5 รายได
ล 14,000 บาทต
บ อครัวเรืรือน โดยมีมูลค
ล าของผลผลิตในป 25422 ทั้งสิ้น 393,290 บาท จาก
จ
เฉลี่ยปละ
ช และกาแฟฟอราบิกา จําแนกเป
า
นผลผผลิตที่ขายผานตลาด
า
มูลนิธิ
พืชผัก, พืชไร
โครงการหลลวง คือพืชผัก และพืชไร จํจานวน 333,,290 บาทท และผลผลิตที
ต ่
เกษตรกร ขาย
เองคือกาแฟฟอรา
บิ ก า จํ า น ว น
60,000 บาทท

2.6 การใชประโโยชนที่ดิน
พื้นที่ที่เปปนที่ทําการเกกษตร มีจํานวน 478 ไร หรื
ห อรอยละ 10
1 ของพื้นที่ททั้งหมด ซึ่งจําแนกเป
า
นที่ปลู
ป ก
น 356 ไร, ที่นา 69 ไร ที่ไร 52 ไร และะเปนที่อยูอาศัย 47 ไร
พืชสวน จํานวน
2.7 การรวมกลุลุม ของเกษตตรกร
มีการจัดตั
ด ้งกลุมตางๆๆ ไดแก กลุมเยาวชนเครื
เ
อขขาย, กลุมพัฒนากาแฟบ
ฒ
าานแมหลอด, กลุ
ก มทอผา, กลุ
ก ม
สมุนไพร, กลลุมเยาวชนแปปรรูปผลผลิต, กลุมแปรรูปหน
ห อไมปป, กลุมเกษตรกรผผสมผสาน, กลุมแมบานแลละกลุมทองเทีที่ยว
2.8 แหลงเงินทุน
รอยละ 70 เปนของตตนเองและรอยละ
ย 30 กูจาก ธกส. หรือเอกชน
เ
2.9 ผลผลิตทางงการเกษตร
1) พืชผััก ไดแก ถั่วแขก
แ กะหล่ําปมเขี
ป ยว มะเขืขือเทศเชอรี่หวานและผักกกาดฮองเตเขียว พื้นที่รวม 30
ไร เกษตรกรร 10 ราย
อ
หวัน และมะมววง พื้นที่ 122 ไร เกษตรกรร 22
2) ไมผล ไดแก พลับ มะคาเดเมีย สาลี่ มะเฟองหวานไต
ราย
3) พืชไรร ไดแก ขาวพัพันธุ สจ.44, ขขาวพันธุกุหลาบแดงและข
ล
ขาวไร พื้นที่รรวม 89 ไร เกกษตรกร 13 ราย
ร
สงเสริมเมล็ดพั
ด นธุถั่วแขกก ไตหวัน เกษษตรกร 5 ราย
4) สมุนไพร ไดแก ตะะไครหอม เกษษตรกร 3 รายย
5) สงเสสริมิ เกษตรกรปปลูกกาแฟกะะลา 75 ราย
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แหลงขอมูล รายงานประจําป 2546 ฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
2.10 แหลงทองเที่ยว
- ชมแปลงสาธิตการปลูกกาแฟพันธุอราบิกาภายในศูนยฯ
- ชมสถานีเพาะกลาและเมล็ดพันธุ
- ชมแปลงปลูกปาประเพณีและวัฒนธรรม
- ชมประเพณีและการละเลนของชาวกะเหรี่ยง เชน การเลี้ยงผี กินขาวใหม การแตงงาน การเตนรํา
- ชมงานหัตถกรรมชาวเขา เชน การทอผา การตําขาว ณ ศูนยวัฒนธรรมบานผาแตก
- ชมความงามของน้ําตกหมอกฟา (ตาดหมอก) บริเวณปากทางเขาศูนยฯ
- ชมน้ําตกตาดเจียงฮาย เปนน้ําตกขนาดเล็ก ความสูงประมาณ 3 เมตรของฝาก
- ผาทอกะเหรี่ยง- ยาม
3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม
3.1 พื้นที่ทําการเกษตร
จําแนกไดดังนี้คือ เปนที่สวนสําหรับปลูกไมผล กาแฟอราบิกาและพืชผัก จํานวน 356 ไร หรือรอยละ
74 ของพื้นที่การเกษตร เปนที่นา จํานวน 69 ไรหรือรอยละ 15 ของพื้นที่การเกษตร และเปนที่ดอนสําหรับปลูกขาวไร
และพืชไร จํานวน 52 ไรหรือรอยละ
3.2 พื้นที่ปา
พื้นที่ของศูนยตั้งอยูในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย และปาสงวนแหงชาติแมแตง ซึ่งประกอบดวย
ปา ดังนี้
1) ปาเต็งรังหรือปาแพะ อยูบริเวณดานทิศเหนือและทิศตะวันตกของพื้นที่ ไดแก บานแม
หลอดเหนือ พันธุไมปา ไดแก เต็ง รัง พลวง เพียง พยอม แขงกวาง กอแพะ กอดวงและกอตาหมู
2) ปาเบญจพรรณหรือปาผสมผลัดใบ มีอยูตามที่ราบเชิงเขา และริมหวยแนวแคบๆ พันธุไม
ปา ไดแก ไมสัก ไมแดง ประดู รกฟา ยอปา ตะครอ และไผ
3) สภาพปาของศูนยฯ คอนขางอุดมสมบูรณ และถูกบุกรุกทําลายเพียงเล็กนอย ประมาณ
40-50 ไร หรือรอยละ 0.9 ของพื้นที่ทั้งหมด
ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนย
เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย
หัวหนาศูนย

นายวิจิตร ถนอมถิ่น
น.ส.ณัฐชยา กรอบจิตมั่น
นายประวิทย ฤทธิ์งาม

สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง

สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมหลอด บานแมหลอด ต.สบเปง อ.แมแตง จังหวัดเชียงใหม
50330 โทร. 08-1961-0014
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