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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงการ
น
รหลวงหมออกจาม จังหวั
ห ดเชียงใหหม
ประวัติควาามเปนมา
เมื่อป
อ 2512 พระะบาทสมเด็จพระเจ
พ าอยูหัวได
ว เสด็จพระะราชดําเนินเยียี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเเผามูเซอ บานวั
นง
ดิน ตําบลแมมนาวาง อําเภภอแมอาย จัังหวัดเชียงใหหม ซึ่งเปนหมูมูบานอยูหางจากชายแดนนไทย-สหภาพพพมา ประมาณ
10 กิโลเมตร ทรงทอดพระเนตรเหห็นสภาพความเปนอยูของราษฎรยั
อ
งยากจนและล
ย
ลาหลังอยูมาก
า และเปนจุดที่
ลอแหลมทางชายแดนแถถบภาคเหนือ สมควรที่จะใใหความชวยเเหลือหรือพัฒนาให
ฒ
มีชีวิตคความเปนอยูดีขึ้น จึงไดมีการ
ก
ฒ านวังดิน-บานใหมหมอกจ
ห
าม” ขึ้นโดยไดมอบบหมายใหสถาาบันเทคโนโลลยีการเกษตรรแม
จัดตั้ง “โครงงการอาสาพัฒนาบ
โจในสมัยนั้นเป
น นผูรับผิดชอบ
ช
ต อ มาในเดื
ม
อ นธัธั น วาคม 2526 ได มี ก าร ประชุ ม ศู น ย พั ฒ นาโครงงการหลวงทีที่ อ ยู ใ นความ รั บ ผิ ด ชอบขของ
มหาวิทยาลััยเมโจ โดยหหมอมเจาภีศเดช
เ รัชนี ทรงงเปนองคประะธานที่ประชุม และไดมีการนําปญหา “โครงการอาาสา
พัฒนาบานววังดิน-บานใหหมหมอกหมอกจาม” ขึ้นมาพิ
ม จารณาแและในที่สุดทรงยอมรั
ท
บใหหโครงการนี้จัดตั้งเปน “ศูศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหมมอกจาม” โดยรั
โ บเงินทุน
สนับสนุนจาากมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแตนั้นมา
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ศูนยพัฒนาโครงการ
ฒ
รหลวงหมอกก
จาม ตั้งอยูทีที่บานหวยศาาลา หมูที่ 155 ตําบลทา
ตอน อํ า เภภอแมอ าย จัจ ง หวัด เชีย งใหม พิก ัด
E549456 N2219870 สูสงจากระดับน้ําทะเลปานน
4
ตารางง
กลาง 470 เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 47.53
ไ ) จํานวน 12
1 กลุมบาน
กิโลเมตร (229,704.42 ไร
1,401 ครัวเรื
เ อน 1,401คครอบครัว ปรระชากร เปน
ชาย 4,797 คน หญิง 4,6673 คน รวม 9,470 คน
1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
ลักษณะะโดยทั่วไปเปปนพื้นที่ราบ มีมความลาด
ชันเฉลี่ยรอยละ
ย 16 ดานเหนื
น อเปนภูเขาสูงสลับซัับซอน พื้นที่
ราบอยูระหววางภูเขา มีแมน้ํากกไหลผผานและมีลําหวยสาขาที่
สําคัญคือ หวยศาลา และะหวยเมืองงาาม
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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 โดยมีฝนตกตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
2) อุณหภูมิสูงสุด 30.4 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน อุณหภูมิต่ําสุด 10 องศาเซลเซียส ในเดือน
ธันวาคมอุณหภูมิเฉลี่ย 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 เลี้ยวซายที่ 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
ตําบล หมู
จํานวน จํานวน จํานวนประชากร (คน)
ชื่อกลุมบาน
เผา
ที่
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
ไทยลื้อ
42
42
104 115 219
เมืองงามเหนือ ทาตอน 9
กะเหรีย่ ง
119
119
1,119 1,102 2,221
ผาใต
ทาตอน 12
มูเซอ
199
199
602 574 1,176
เมืองงามใต ทาตอน 13
กะเหรีย่ ง
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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2.2 การศึกษา
ห
าม มีโรงเรี
โ ยน 5 โรรง สอนระดับสู
บ งสุดถึงชั้นมัมธยมตน มีปประชากรในพืพื้นที่ศูนยฯ ไดดรับ
ศูนยฯ หมอกจ
อ
กษาถึ
ษ งระดับปริ
ป ญญาตรี คิดเปนรอยละะ 32.05 และะมีคนไมรูหนังสื
ง อ คิดเปนรอย
การศึกษาตัั้งแตระดับกอนประถมศึ
ละ 25.67
ณสุข
2.3 การสาธารณ
ในพื้นที่ศูนยฯ หมออกจาม มีสถานี
ถ อนามัย 1 แหง แลละมีอาสาสมัคครสาธารณสุขประจําหมูบบาน
ย ในพื้นที่
ปฏิบัติงานดานสุขอนามัยอยู
2.4 การประกออบอาชีพ
ราษฎรสสวนใหญประะกอบอาชีพกาารเกษตร รอยละ
ย 73.74 พื้นที่ปลูก ไดแแก ขาวนาดํา ขาวไร ขาวโโพด
เลี้ ย งสั ต ว ถั่ ว แดงหลวง ไม ผ ลที่ ป ลู ก ได แก เสา วรส มะม ว ง ลิ้ น จี่ และ
มะละกอ พืชผักที่ปลูก ได
ไ แก พริก มะเขื
ม อมว ง หอม
ห กระเทียม
ย ฟก ทอง
เผือก
อาชีพนอกการเกษตรร คือ รับจางททั่วไป รอยละ 8.23 สวน
ใหญไปรับจางเปนแรงงาานในการเกษษตร และมีชาวบานที่มีความรูในดาน
การเจียรไนยยพลอยเปนอาชีพ 11 ราย และมีกลุมสตรี
ส ทอผาบานใหม
น หมอก
จาม 1 กลุม มีสมาชิก 255 ราย
2.5 รายได
ฉ ่ยของเกษตรกรศูนยพัฒนาโครงการ
ฒ
รหลวงหมอกจาม 40,3099 บาท/ครัวเรือื น/ป โดยเเปน
รายไดเฉลี
อ (นรินทชัย
รายไดจากกการเกษตร 244,266 บาท/คครัวเรือน/ป แลละรายไดจากกนอกการเกษษตร 16,043 บาท/ครัวเรือน/ป
พัฒนพงศา และกมล งาามสมสุข รายยงานการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและะสังคมของเกกษตรกรในพืพื้นที่ศูนยพัฒนา
ฒ
โครงการหลวง 2543)
2.6 การถือครอองที่ดิน
พื้นที่ศนย
นู พัฒนาโครงการหมอกจจามสวนใหญอยูในพื้นที่ปาสงวนแห
า
งชาติ ดังนั้นราษษฎรสวนใหญ
ญจึง
ํ น
ไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แตเกษตรกรมมีเพียงสิทธิทากิ
2.7 การใชประโโยชนที่ดิน
ศูนยพัฒนาโครงการ
ฒ
รหลวงหมอกจจามมีการใชประโยชน
ป
ที่ดินทางการเกษษตรประมาณ
ณรอยละ 75 - 90
ของพื้นที่เกษษตร สาเหตุทีทใ่ี ชประโยชนไมเต็มพื้นที่เนื่องจากขาดนน้ําเพื่อการเพพาะปลูก
2.8 การรวมกลุลุม ของเกษตตรกร
เกษตรกกรในพื้นที่ไดมีมีการรวมกลุม ไดแก กลุมทอผ
ท า, กลุมทํากระดาษสาา กลุมเจียรไนนพลอยและกกลุม
ทาเรือผาใต (ทองเที่ยว)
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2.9 แหลงเงินทุน
เกษตรกกรใชแหลงสินเชื
น ่อเพื่อการรผลิต ไดแก
แ เงินทุนจากธนาคาร
น
รเพื่อการเกษษตรและสหกรณ
น
มออมมทรัพยเพื่อการผลิต รอยละ 30.53 จจากแหลงเงินทุนอื่นๆ รอยละ
ย
การเกษตร รอยละ 40.887 ใชเงินทุนจากกลุ
น นเวียนขอองราชการ รออยละ 4.8 ในนป 2545 รัฐบาล
บ
14.05 จากกกรมสงเสริมสหกรณ รอยลละ 9.7 และจาากเงินกองทุนหมุ
ไดสนับสนุนเงิ
น นกองทุนหมู
ห บาน หมูบานละ
า 1,000,000 บาท สําหรับใหราษษฎรจัดทําโครงงการและยืมเงินไปใชเปนทุ
น น
หมุนเวียน การดํ
ก าเนินการรคอนขางดี การยื
ก มเงินกองทุนไปใชจายในระยะ 1 ป ไดคืนทุนแลลว
2.10 ผลผลิตทาางการเกษตรร
1) พืชผััก ไดแก มะเขืขือมวงกานดํดํา แตงกวายาาว ผักกาดหออมหอ ฟกทอองญี่ปุน สลัดใบแดง ขาวโโพด
ม
ถั่วแขก พื้นทีร่ วม 45 ไร เกษตรกรได
เ
รบการส
ับ งเสริม 40 ราย
หวาน 2 สี มะระขาวและ
2) ไมผล ไดแก เสาวรส มะละกอ มะมวงพันธุนวลคํ
น า,เออรวิวนิ มีพื้นที่ปลูกไมผลรวม 62 ไร เกษตรรกร
ไดรับการสงเสริม 40 รายย
3) พืชไรร ไดแก ถั่วแดดงหลวง 6 ไร เกษตรกร 4 ราย
ร
4) สงเสสริมิ ปศุสัตว ไดดแก ไก โค กระบือ
5) งานปประมง ไดแก ปลากดหลวงง
ร
าป 2546 ฝายพั
า ฒนา มูลนิธิโครงการหหลวง
แหลงขอมูล รายงานประจํ
2.11 แหลงทองเที
ง ่ยว
1) แหลงท
ง องเที่ยวกาารเกษตร ไดแก
แ ชมแปลงสสาธิตภายในศูศูนยฯ, ชมแปลงเกษตรของงชาวเขา
2) แหลงท
ง องเที่ยวทาางธรรมชาติ ได
ไ แก น้ําพุ
อ น้ํากกชมมธรรมชาติ
รอนมะลิกา,, วัดพระธาตุตุสบฝาง, ลองแม
สองฟากฝง, วัดทาตอน
3) แหลลงทองเที่ยวศึศึกษาวัฒนธรรม ไดแก
เ า ครูห มอไตต การทอผาพื
า ้น เมือ งขอองชาวไทย
พิพิธ ภัณฑเจ
ใหญ, การทอผาพื้นเมืองของชาวไทย
ง
ยลื้อ , การทํทํากระดาษ
สา ,การเจียระไนพลอย และวิ
แ ถีชีวิตขออง 8 ชนเผา
แหหล ง ข อ มู ล ข อ มู ล โดยสสรุ ป /ข อ มู ล ทท อ งเที่ ย ว/
โครงการพัฒนาแหล
ฒ
งทองเที่ยวโครงการหลวง
3. สภาพทรัรัพยากรปาไม
ไ
สภาาพปาไมในพืพื้นที่ศูนยฯ หมมอกจาม มี 2 ชนิด คือ ปปาเบญจพรรรณ และปาดิบเขา และสภภาพปาถูกบุกรุ
กก
ทําลายเพื่อทํทาไรเลื่อนลออย พื้นที่ที่เปนป
ป าเหลือเพีพียงเล็กนอย โดยทั่วไปเปปนไมขนาดเล็ล็กและขนาดกกลาง พันธุไม
ไ ที่
สําคัญ ไดแกก กอ ตะแบกเลือด แดง ประดู มะคาโมมง มะกอก ตุมกร
ม าว และมีมีพื้นที่สวนปาาอยูในพื้นที่ 1,575 ไร
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ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนยฯ
หัวหนาศูนยฯ
เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย

นายดําเกิง ปองพาล
นายมานพ กองเงิน
นายสุทัศน บุญเปง

สังกัด มหาวิทยาลัยแมโจ
สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม บานหวยศาลา ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
โทร. 0-5345-1463
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