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 1.3 ลักษณะดิน 
  ลักษณะดินในที่ราบจัดอยูในกลุม Alluvial Soils ในชุดทาเมืองเปนดินลึก พบทั่วไปมีความลาดเทไม

เกินรอยละ 2 เนื้อดินรวนเหนียวปนทราย ปฏิกริยาเปนกรดเล็กนอย มีคา pH 5.5 - 6.5 
 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
  1) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,483.7 มิลลิเมตร/ป โดยมีฝนตกต้ังแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 

  2) อุณหภูมิสูงสุด 30.4 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน  อุณหภูมิตํ่าสุด 10 องศาเซลเซียส ในเดือน

ธันวาคมอุณหภูมิเฉล่ีย 23.3 องศาเซลเซียส 

 
 1.5 แหลงน้ํา ที่สําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม 
  1. แหลงน้ําธรรมชาติไดแก 
   - น้ําแมกก ไหลผานตอนกลางของพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม 

   - หวยศาลา ไหลผานดานขางของศูนยฯ หมอกจาม 

   - หวยเมืองงาม ไหลผานบานเมืองงามเหนือและเมืองงามใต 
  2. แหลงน้ําที่กอสรางโดยโครงการชลประทานเชียงใหม ระหวางป 2545-2546 ไดแก 
   บานหวยศาลาและบริเวณศูนย 

    - ฝายทดน้ําพรอมอาคารประกอบ  1 แหง 

    - บอเก็บน้ํา คสล. ขนาดความจุ 250 ลบ.เมตร  1 แหง 

    - สระเก็บน้ํา คสล. ขนาด 15 x 20 x 4 เมตร  1 แหง 

    - สระเก็บน้ํา คสล. ขนาด 20 x 20 x 4 เมตร  3 แหง 

   บานแซม 

    - บอเก็บน้ํา คสล. ขนาดความจุ 250 ลบ.เมตร  1 แหง 

   บานใหมหมอกจาม 

    - บอเก็บน้ํา คสล. ขนาดความจุ 250 ลบ.เมตร  1 แหง 

    - สระเก็บน้ํา คสล. ขนาด 20 x 20 x 4 เมตร  1 แหง 

   บานสบงาม 

    - ฝายทดน้ํา  1 แหง 

    - สระเก็บน้ํา คสล. ขนาด 15 x 20 x 4 เมตร  1 แหง 

    - บอเก็บน้ํา คสล. ขนาดความจุ 250 ลบ.เมตร  2 แหง 

   บานแมสลัก 

    - บอเก็บน้ํา คสล. ขนาดความจุ 250 ลบ.เมตร  3 แหง 

    - ระบบสงน้ํา ความยาว 6,922 เมตร 
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 1.6 การคมนาคม 
  การเดินทางไปศูนยฯ หมอกจาม โดยเดินทางจากจังหวัดเชียงใหมไปตามทางหลวงหมายเลข 107 

สายเชียงใหม – เชียงดาว – ฝาง และทางหลวง หมายเลข 1089 สายฝาง – แมอาย – แมจัน เล้ียวซายที่ กม. 37 ถึง

ศูนยฯ หมอกจาม ระยะทาง 196 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 
 1.7 โครงสรางพื้นฐาน 
  - ไฟฟามีครบทุกหมูบาน 

  - มีน้ําประปาใชทุกหมูบาน  

  - มีโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 10 แหง 

 

 
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร 
  ศูนยฯ หมอกจาม มีหมูบานรับผิดชอบ จํานวน 12 กลุมบาน 1,401 ครัวเรือน 1,401 ครอบครัว  

ประชากร เปนชาย 4,797 คน หญิง 4,673 คน รวม 9,470 คน  
 หมูบานที่รับผิดชอบ 

ชื่อกลุมบาน 
ตําบล หมู 

ที ่
เผา 

จํานวน จํานวน จํานวนประชากร (คน) 

 ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

แมสลัก แมนาวาง 6 มูเซอ อีกอ ไทยใหญ 157 157 281 295 576 

วังดินใน แมนาวาง 6 มูเซอ 50 50 150 177 327 

วังดินนอก แมนาวาง 6 มูเซอ 52 52 125 200 325 

ใหมหมอกจาม ทาตอน 8 ไทยใหญ คนเมือง 309 309 1,384 1,266 2,650 

วังไผ ทาตอน 8 ไทยล้ือ 42 42 104 115 219 

เมืองงามเหนอื ทาตอน 9 กะเหร่ียง 119 119 1,119 1,102 2,221 

ผาใต ทาตอน 12 มูเซอ 199 199 602 574 1,176 

เมืองงามใต ทาตอน 13 กะเหร่ียง 161 161 365 324 689 

สบงาม ทาตอน 13 เยา 10 10 30 25 55 

หวยศาลา ทาตอน 15 อีกอ 196 196 405 356 761 

แซม ทาตอน 15 ไทยแซม 64 64 140 143 283 

โปงปอม ทาตอน 15 มูเซอ อีกอ 42 42 92 96 188 

รวม 1,401 1,401 4,797 4,673 9,470 

 แหลงขอมูล : ขอมูลประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (พฤษภาคม 2546)                  

   กลุมงานติดตามประเมินผล สวนอํานวยการและวางแผน สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง 
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 2.6 
  

ไมมีเอกสาร
 2.7 
  

ของพื้นที่เกษ
 2.8 
  

ทาเรือผาใต 
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ร คือ รับจางท

ษตร และมีชา

 และมีกลุมส
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การเกษตร 
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ไดสนับสนุน

หมุนเวียน ก

 
 2.1
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 แห
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3. สภาพทรั
 สภา

ทําลายเพื่อท

สําคัญ ไดแก

 แหลงเงินทุ
เกษตรก
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2) ไมผล

เสริม 40 ราย

3) พืชไร
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ลงขอมูล   ร
1 แหลงทอง
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างการเกษตร
ัก ไดแก มะเขื
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ร ไดแก ถั่วแด

สริมปศุสัตว ได

ประมง ไดแก 

รายงานประจํ
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างธรรมชาติ ไ

องแมน้ํากกชม

ศึกษาวัฒนธ

าพื้นเมืองขอ

ยล้ือ , การทํ

อง 8 ชนเผา 

สรุป/ขอมูลท

ารหลวง  

มอกจาม มี 

ปนปาเหลือเพี

ระดู มะคาโม
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รผลิต ไดแ

มทรัพยเพื่อก

ากเงินกองทุน

,000 บาท สํ

งทุนไปใชจา

ดํา แตงกวายา

เกษตรกรไดรับ

 มะมวงพันธุน

 เกษตรกร 4 ร

ระบือ  

ง  

ายพัฒนา มูล

แก ชมแปลงส

ไดแก น้ําพุ

มธรรมชาติ

รรม ไดแก 

องชาวไทย

ทํากระดาษ

ทองเที่ยว /

2 ชนิด คือ ป

พียงเล็กนอย 

มง มะกอก ตุม

แก เงินทุน

ารผลิต รอย

นหมุนเวียนขอ

าหรับใหราษ

ยในระยะ 1 ป

าว ผักกาดหอ

บการสงเสริม

นวลคํา,เออรวิ

ราย 

นิธิโครงการห

สาธิตภายในศู

ปาเบญจพรร

โดยทั่วไปเป

มกราว และมี

นจากธนาคาร

ละ 30.53 จ

องราชการ รอ

ษฎรจัดทําโครง

ป ไดคืนทุนแล

อมหอ ฟกทอ

ม 40 ราย  

วนิ มีพื้นที่ปลู

หลวง 

ศูนยฯ, ชมแป

รณ และปาดิ

ปนไมขนาดเล็

มีพื้นที่สวนปา

รเพื่อการเกษ

จากแหลงเงิน

อยละ 4.8 ใน

งการและยืม

ลว 

องญ่ีปุน สลัด

ลูกไมผลรวม  

ลงเกษตรของ

บเขา และสภ

ล็กและขนาดก

าอยูในพื้นที่ 1

ษตรและสหก

ทุนอ่ืนๆ รอย

นป 2545 รัฐบ

เงินไปใชเปน

ใบแดง ขาวโ

 62 ไร เกษตร

งชาวเขา 

ภาพปาถูกบุก

กลาง พันธุไ

,575 ไร 

 

รณ

ยละ 

บาล

นทุน

โพด

รกร

กรุก

ไมที่
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ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  นายดําเกิง  ปองพาล  สังกัด มหาวิทยาลัยแมโจ 

 หัวหนาศูนยฯ   นายมานพ  กองเงิน  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย  นายสุทัศน  บุญเปง  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

 

สถานท่ีติดตอ   ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม บานหวยศาลา ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

โทร. 0-5345-1463 
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