
ขอมูลพืน้ฐาน 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขยีว ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 
ประวัติความเปนมา 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดเสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยมราษฎรชาวเขาในพื้นที่บานใหม

สามัคคีเมื่อป พ.ศ.2523 และทรงพระกรุณารับหมูบาน

แหงนี้ไวในการดูแลของโครงการหลวง ตอมาไดจัดต้ัง

ข้ึนเปนศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวข้ึน เพื่อ

ชวยเหลือชีวิตความเปนอยูของชาวไทยภูเขาในพื้นที่ 

โดยมีหมูบานที่รับผิดชอบ คือ หมูบานหนองเขียว หมู

บานลัวะ หมูบานหนองวัวแดง หมูที่ 12 และหมูบาน

ใหมสามัคคีอาขาและคะฉ่ิน หมูที่ 14 ตําบลเมืองนะ 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เพื่อทําตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงหวงใยราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากชาวเขาเหลานี้ตางดํารงชีวิตอยู

อยางแรนแคนและยากจน อีกทั้งเร่ืองของสุขภาพอนามัยทรุดโทรมขาดการดูแลเอาใจใส เด็กเล็กๆ สวนใหญตองเปน

โรคขาดสารอาหาร ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวไดเร่ิมตนดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขา

เหลานี้และดวยความรวมมือจากสํานักงานปาไมเขตจังหวัดเชียงใหม กรมพัฒนาที่ดินเขาดําเนินการทําไมเศรษฐกิจ

และไมฟน การบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ และการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกราษฎร เพื่อทําการเกษตรอยางถูกตองเหมาะสม

ตอไป 

 
1. สภาพทั่วไป 

1.1 ขนาดและที่ต้ัง 
ต้ังอยูที่บานใหมสามัคคี หมูที่ 14 ตําบล

เมืองนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  มีพิกัด 

E495447 N2180924 จํานวนพื้นที่ในความรับผิดชอบ

ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตรหรือ 18,750 ไร (เปนพื้นที่

ศูนยฯ 0.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 374 ไร) ระยะทางจาก

เชียงใหมถึงศูนยฯ หนองเขียว 113 กิโลเมตร ใชเวลาใน

การเดินทางโดยรถยนต 2.30 - 3 ชั่วโมง เปนถนนลาดยาง  

 

 

 

 



 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ลักษณะพื้นที่เปนลูกคล่ืนลอนลาดและลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 2 - 8% พื้นที่ทั่วไปมักพบ

หินปูนโผลข้ึนมา และมีหลุมยุบเปนแหงๆ ถูกโอบลอมดวยภูเขาหินปูน ไมมีลักษณะของหวยลําธารและแหลงน้ําให

อุปโภคบริโภค จะมีแตมีน้ําซับปรากฏเปนหยอมๆ ซึ่งมีปริมาณน้ําไมมากพอสําหรับใชทําการเกษตร จึงตองจัดหา

แหลงน้ําเพิ่มเติม สําหรับลักษณะพื้นที่ภายในศูนยฯ อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 750 เมตร  

 
1.3 ลักษณะดิน 

ชุดดินหลักเปนดินชุดปากชอง (Pakchong,pe) ซึ่งจะมีทั้งแบบดินชุดปากชองที่มีหินปูนอยู 

(Pakchong Stony phase,pe-st) และดินชุดปากชองที่เกิดในบริเวณพื้นที่ลูกคล่ืนลอนลาด (Pakchong,undulating 

phase, pe-b) ดินชุดนี้อยูในบริเวณที่มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต เปนดินลึกถึงลึกมาก เนื้อดินเปนดินรวนปนดิน

เหนียว หรือดินรวนเหนียว หรืออาจจะมีเนื้อดินเหนียวมาก สีของดินเปนสีน้ําตาลแดง ดินมีการระบายน้ําดี มีการซึม

ซับน้ําไดพอประมาณ การชะลางที่ผิวหนาดินปานกลางจนถึงเร็ว ดินบนมี pH 6.0 - 7.0 (ความลึก 0 - 30 เซนติเมตร) 

ดินลางมี pH 5.0 - 6.0 (ความลึกมากกวา 30 เซนติเมตร) ดินบนมี P ที่เปนประโยชนไดปานกลาง K ที่เปนประโยชน

ไดสูงมาก ในดินลางมี P ที่เปนประโยชนไดตํ่า มี K ที่เปนประโยชนไดสูงมาก สภาพดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย 

มีสภาพความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง pH 4.5 - 5.5 

 
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

เปนพื้นที่ที่จัดอยูในภูมิอากาศเขตรอน และมีฝนปานกลาง อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 16.48 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 27.64  องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,862 มิลลิเมตรตอป 
 

1.5 แหลงน้ําที่สําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว 

 
1.6 การคมนาคม 
จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวงสาย 107 เชียงใหม-ฝาง ถึงอําเภอเชียงดาวบริเวณ กม.79 แยกเมือง

งายใหเล้ียวซายเขาทางหลวงสาย 1178 สายเมืองงาย-

อรุโณทัย ระหวาง กม.32 จะพบดานตํารวจบานรินหลวง 

เล้ียวขวาตรงไป 5 กิโลเมตร จะพบปากทางเขาศูนยฯ อยู

ซายมือ  ถนนเขาศูนยฯ  เปนถนนลูกรังประมาณ  1 

กิโลเมตร  

หมายเหตุ - ใชรถยนตไดทุกประเภท ยกเวนฤดู

ฝนควรใชรถโฟรวีลไดรฟ หรือใชบริการรถยนตรับจาง จุด

จอด ณ ปากทางเมืองงาย 



 
 

1.7 โครงสรางพื้นฐาน 
หมูบานที่ศูนยฯ ดูแลอยูมีไฟฟาใชทั้ง 5 หมูบาน มีสัญญาณโทรศัพทเคล่ือนที่ใชครบทุกหมูบาน มี

ระบบประปาหมูบาน โดยใชน้ําจากแหลงน้ํา หวยเย็น และ ผาแดง 

 
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

2.1 ประชากร 
มีหมูบานที่อยูในความดูแลของศูนยฯ จํานวน 2 หมูบาน 5 กลุมบาน มีประชากร 4,101 คน 760 

ครัวเรือน จํานวนชาวเขา 4 เผา รายละเอียดดังตาราง 

 

ชื่อกลุมบาน หมูที ่ กลุมบาน เผา 
จํานวน 

หลังคาเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

หนองเขียว 12 หนองเขียว มูเซอ 515 1,291 1,437 2,728 

หนองเขียว 12 ลัวะ ลัวะ 26 57 58 115 

หนองเขียว 12 หนองววัแดง มูเซอ 55 133 144 277 

ใหมสามัคคี 14 คะฉ่ิน คะฉ่ิน 76 236 238 474 

ใหมสามัคคี 14 อาขา อาขา 88 252 255 507 

รวม  760 1,969 2,132 4,101 

 
2.2 การศึกษา 

ราษฎรสวนใหญจะสงบุตรหลานเขารับการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในพื้นที่จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียน

บานหนองเขียว (ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนตน ) และมีโรงเรียนขางเคียงพื้นที่ 2 โรงเรียน ( ระดับ

ประถมศึกษา 1 โรงเรียน , ระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน ) มีศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน 2 ศูนย 

 
2.3 การสาธารณสุข 

ราษฎรสวนใหญมีสุขภาพอนามัยดี โดยมีสาธารณสุขชุมชนในหมูบานและมีสถานีอนามัยในหมูบาน

ขางเคียง แตสภาพความเปนอยูของราษฎรยังไมถูกสุขลักษณะ 

 
2.4 การประกอบอาชีพ 

สวนใหญราษฎรในพ้ืนที่จะประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก 

รองลงมา ไดแก รับจาง 

 

 



 
 

2.5 รายได 
โดยเฉลี่ยราษฎรมีรายไดจากการทําการเกษตรและรับจาง ประมาณ 35,000 บาท ตอครอบครัว/ป 

ซึ่งจัดอยูในระดับที่ยากจน 

 
2.6 การถือครองที่ดิน 

ราษฎรสวนใหญในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน สวนใหญจะเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

ที่กรมพัฒนาที่ดิน (ศูนยปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ, สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6) ไดเขามาชวยบุกเบิกพัฒนา

พื้นที่เพื่อจัดสรรใหราษฎรทําการเพาะปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน 

 
 2.7 การใชประโยชนที่ดิน 

จําแนกการใชประโยชนที่ดิน คือ เปนพื้นที่อยูอาศัย 704 ไร (3.190 เปอรเซ็นต) พื้นที่ทําการเกษตร 

13,128 ไร (59.497 เปอรเซ็นต) พื้นที่สาธารณะ 20 ไร (0.091 เปอรเซ็นต) พื้นที่ปาไมและภูเขา 8,197 ไร (37.149 

เปอรเซ็นต) 

 
2.8 แหลงเงินทุน 

โดยสวนใหญเกษตรกรลงทุนเอง รอยละ 61.58 แหลงเงินทุนที่สําคัญ คือ จากการรวมกลุมตางๆ คือ 

กลุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน รอยละ 12.99 กลุมเตรียมสหกรณฯ รอยละ 7.71 กลุมกองทุนปุย รอยละ 7.14 และกลุม

ออมทรัพย รอยละ 4.14 และกูจาก ธกส. รอยละ 6.42  

 
 2.9 การรวมกลุมของเกษตรกร  

ราษฎรมีการรวมกลุมตางๆ ไดแก กลุมสหกรณศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว มีสมาชิก 60 

ราย, กลุมออมทรัพยบานลัวะ มีสมาชิก 19 ราย และกลุมผูใชน้ํา มีสมาชิก 132 ราย 

 
2.10 ผลผลิตทางการเกษตร 

1. พืชผัก ไดแก ฟกทองญ่ีปุน ฟกทองสีขาว ฟกบัตเตอรนัท  คะนายอดดอยคํา  มะเขือมวงกานเขียว 

ผักกาดขาวปลีพื้นที่รวม 69 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 64 ราย 

2. ไมผล ไดแก  มะมวง  อะโวกาโด  มีพื้นที่ปลูกไมผลรวม 377 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 172 

ราย 

3. พืชไร ไดแก ขาวไร ถั่วอะซูกิ  ถั่วพุมดํา ถั่วขาว ถั่วลิสง ขาวฟาง  มีพื้นที่รวม 1,104 ไร เกษตรกร

ไดรับการสงเสริม 269 ราย4. ไมดอก ไดแก วานส่ีทิศ (ผลิตหัว) พื้นที่ปลูก 2.5 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 12 ราย5. 

ปศุสัตว ไดแก สุกร และไก เกษตรกรไดรับการสงเสริม 11 ราย 

 



 
 

2.11 แหลงทองเที่ยว 
1. แหลงทองเที่ยวการเกษตร ไดแก แปลงปลูกพืชไร, ไมดอก ไมผลของเกษตรกร 

2. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก พระสถูปเจดียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, น้ําตกศรีสังวาลย 

และวัดถ้ําเมืองนะ 

3. แหลงทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม ไดแก บานตัวอยางชนเผาคะฉ่ิน, ศูนยวัฒนธรรมชนเผาคะฉ่ิน, 

กลุมทอผาชนเผาคะฉ่ิน,งานหัตถกรรมของชนเผา 

ตางๆ ในพื้นที่ เชน ผาทอ ยาม กระเปาเงิน เคร่ืองประดับตาง ๆ ทําจากเปลือกหอย ลูกเดือย  และเคร่ืองเงิน, การตีมีด

ของชนเผามูเซอ วัฒนธรรมทางการแสดง เชน การรําทองกา รําตะกอ ของชนเผาคะฉ่ิน การเตนจะคึของชนเผาลาหู 

การเตนเดอพอชอของชนเผาอาขา 

 
3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม 
พื้นที่ทําการเกษตร 
มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตรโดยสํานักงานพัฒนาที่ดินที่สูงทําการเปดพื้นที่ทํากินใหแกเกษตรกรในหมูบานบริวาร

ของศูนยฯ ดังตอไปนี้ 

- ป 2530-2532 ไดจัดทําระบบพื้นที่ทํากินใหหมูบานหนองเขียวเผามูเซอ จํานวน 950 ไร 

- ป 2534-2535 ไดจัดทําระบบพื้นที่ทํากินใหเกษตรกรบานลัวะหนองเขียว, ใหมสามัคคี, อีกอ จํานวน 609 ไร 

- ป 2536 ไดจัดทําระบบพื้นที่ทํากินใหเกษตรกรบานหนองวัวแดง มูเซอ จํานวน 596 ไร 

- ป 2538 ไดจัดทําระบบพื้นที่ทํากินใหเกษตรกรบานใหมสามัคคี คะฉ่ิน บานรินหลวง จํานวน 400 ไร 

- ป 2543 ไดจัดระบบพื้นที่ทํากินใหเกษตรกรบานใหม อีกอ คะฉ่ิน จํานวน 400 ไร และไดมีการจัดทําระบบพื้นที่ทํา

กินไวกอนที่ทางศูนยฯหนองเขียวเขา 

ดําเนินการไวแลว จํานวน 400 ไร 
พื้นที่ปา 
เปนปาเบญจพรรณหรือปาผสมผลัดใบ มีการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตรประมาณ 2,000 ไร สาเหตุที่มีการบุกรุก

พื้นที่ปา เนื่องจากการขยายครอบครัวของเกษตรกรบุกรุกพื้นที่เพื่อขายใหนายทุน และรับจางนายทุนบุกรุกเพื่อการถือ

ครอง 

 
ผูปฏิบัติงาน 

ผูอํานวยการศูนย   รศ. ฉลองชัย  แบบประเสริฐ สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 หัวหนาศูนย   นายพันนุมาศ  ทองกระจาง สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 
 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย  น.ส.ทิพาพรรณ  อินทยา  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 

 

 
 



 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว บานใหมสามัคคี หมู 10 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 50170 โทร 

053-045-600 หรือ 086-181-6675 

 


