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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงกา
ฒ
ารหลวงหวยโปง จังหวัดเชียงราย
ประวัติควาามเปนมา
ที่หมูมบานหวยโปปงผาลาด หมูมูที่ 13 ตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปปาเปา จังหวััดเชียงราย บริ
บ เวณพื้นที่สวน
ใหญเปนภูเขา
เ มีที่ราบระะหวางภูเขาเเพียงเล็กนอย และมีความมลาดชันของพืพื้นที่สูง ตั้งแตต 45-90% มีลําน้ําหวยโปง
ไหลผานพื้นที
น ่จากทิศตะะวันตกไปยังทิศตะวันออกกลงสูน้ําแมลาว พื้นที่แหงนี
ง ้เปนที่
อยูอาศัยขอองชาวเขาเผามู
า เซอ แมว และชาวพื
แ
้นเมืมือง ในอดีตผืนปาแหงนี้ถูถูกบุกรุก
ทําลายกลาายสภาพเปนไร
ไ ฝน ไรเลื่อนลอย
น จนกระทั่งเปนปาเสือมโทรมในที
อ่
่สุสด
ป 2525
2
หมอมเจ
ม าภีศเดช รัชนี ทรงโปปรดใหจัดตั้งศูนยพัฒนาโคครงการ
หลวงหวยโปปงในพื้นที่ 75 ไร โดยมีคณะทํ
ค างานที่ประกอบดวยสถาบั
ย
นวิจัยชาวเขา
จังหวัดเชียงใหม ศูนยพัพฒนาและสงเคราะหชาววเขาจังหวัดเชียงใหม แลละคณะ
ย ยเชียงใหม เพื่อดําเนินการโครงกา
น
รวิจัยวิธีการสสงเสริม
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลั
อ ไมผล เพื่อหาพั
อ นธุที่เหมมาะสมกับสภภาพพื้นที่และะภูมิอากาศเพืพื่อ
เกษตรที่สูง และทําการททดลองพืชไร พืชผัก ไมดอก
นําผลการวิจัยไปสูงานสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม
เ
อ อนกุมภาพพันธ 2527 สมเด็จพระะเทพรัตนราชชสุดา สยามบบรมราชกุมาารี ไดเสด็จเยี่ยมศูนยพัฒนา
น
เมื่อเดื
โครงการหลลวงหวยโปง ตอมาในป 25530 ไดสิ้นสุดโครงการวิจัจยวิธีการสงเสริ
เ มเกษตรทีที่สูง จึงไดดําเนิ
เ นการสงเสริิม
การเกษตรรมาจนถึงปจจุบันนี้เพื่อใหหเกษตรกรมีมี
รายไดทดแททนการปลูกฝน และการทําไร
า เลื่อนลอย
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ศู น ย พั ฒนาโครงกา
ฒ
ารหลวงห ว ย
โปงตั้งอยูที่บบานหวยโปงผาลาด หมูทีท่ี 13 ต.แมม
เจดียใหม
ย
พิกั ด
อ.เวีย งปปาเปา จ.เชียงราย
ร
4847III
E546592 เมมตร N 21144803 เมตร ระวาง
ความสูงจากกระดับน้ําทะะเล 780 เมตตร ระยะทางง
จากตัวเมืองเชี
ง ยงใหมถึงศูศนยฯ ประมาาณ 67 กม. ใช
ใ เวลาในกาารเดินทาง 1 ชัช่วโมง 45 นาาที มีจํานวนพื้นที่รับผิดชออบ
17.73 ตาราางกิโลเมตร (111,083.06 ไรร)
1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
สวนใหญ
ญเปนหุบเขา มีที่ราบระหวางเขาเพียงเล็ล็กนอย นอกนันัน้ มีความลาดดชันสูงตั้งแต 45-90 %
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1.3 ลักษณะดิน
สภาพโดยทั่วไปเปนดินรวมปนทราย หนาดินเปนสีดํา
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
อุณหภูมิสูงสุด 29.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 17.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 22.9 องศา
เซลเซียส ปริมาณน้ําฝน 1,281.8 มิลลิเมตร/ป
1.5 แหลงน้ําที่สําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง
ลําน้ําธรรมชาติ คือ ลําหวยโปงและน้ําแมลาว แหลงน้ําเพื่อการเกษตรมีฝาย 1 แหง และอางเก็บน้ํา
1 แหง แหลงน้ําเพื่อการบริโภคมีอางเก็บน้ํา 1 แหง
1.6 การคมนาคม
จากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม-เชียงราย ถึง กม. 64 ใหเลี้ยว
ซายเขาไปประมาณ 3 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหมถึงศูนย 67
กิโลเมตร
1.7 โครงสรางพื้นฐาน
1) วัด จํานวน 4 วัด วัดสบโปง วัดปาตอง วัดโปงน้ํารอน และอารามหวยโปง
2) โรงเรียน 2 แหง โรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยา และโรงเรียนหวยโปง
3) สถานีอนามัย 1 แหง สถานีอนามัยตําบลแมเจดียใหม
4) สถานีตํารวจ 1 แหง สถานีตํารวจโปงน้ํารอน
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากรสวนใหญจะสรางบานถาวร มีมูเซอบานหวยโปงที่มีลักษณะบานเรือนเปนกึ่งถาวรสวนใหญมี
สวมถูกสุขลักษณะ
หมูบานรับผิดชอบ
จํานวนประชากร
ชื่อหมูบาน/
จํานวน
จํานวน
หมูที่
เผา
หยอมบาน
ครัวเรือน ครอบครัว
ชาย
หญิง
รวม
โปงน้าํ รอน
6
คนเมือง
99
99
196
177
373
ปาเมี่ยง
13 คนเมือง
14
14
20
24
44
หวยโปงผาลาด 13 มูเซอ มง
61
73
142
145
287
ปาตอง
14 คนเมือง
176
176
318
267
585
สบโปง
14 คนเมือง
50
50
106
152
258
รวม
400
412
782
765
1,547
แหลงขอมูล : ขอมูลประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง กรกฎาคม 2547
กลุมงานติดตามประเมินผล สวนอํานวยการและวางแผน สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง
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2.2 การประกออบอาชีพ
อาชีพหลัก การเกษตตร เชนสงเสริริมการปลูกพืชผักเมืองหนนาว สงเสริมกการปลูกไมดอก
อ สงเสริมการ
ก
ปลูลูกพืชไร และกการปลูกไมผล อาชีพรอง รัรบจางคาขายยอื่นๆ
2.3 รายได
ประชากกรมีรายไดเฉลี่ีย 16,6022 บาท/ป/ครออบครัว ภาคเกกษตร 15,6002
บาท/ป นอกกภาคเกษตร 3,000
3 บาท/ปป
2.4 การถือครอองที่ดิน
ประชากกรในพื้นที่ของศู
อ นยพัฒนาโครงการห
น
ลวงหวยโปงจะมีที่ดินเปน
ของตัวเอง
2.5 การใชประโโยชนที่ดิน
ใชเปนที่อยูอาศัย แลละใชเปนที่ทําการเกษตร
2.6 แหลงเงินทุน
แหลงเงิงินทุนที่เกษตรกรไดรับเพื่อใช
อ ในการปรระกอบอาชีพได
พ จากธนาคคาร ธกส. สหกรณ และ
เอกชน
2.7 การรวมกลุลุม ของเกษตตรกร
1. สหกรรณ จํานวน 1 กลุม สหกรณ
ณโครงการหลลวงหวยโปง จํากัด
2. กลุมแมบานจํานววน 4 กลุม กลุลุมแมบานหวยโปงและกลุมแมบานสบโปง ปาตอง โป
โ งน้ํารอน
น 1 กลุม กลุมเยาวชนบานหวยโปง 6 เลี้ยงสุกร
3. กลุมเยาวชน จํานวน
2.8 ผลผลิตทางงการเกษตรร
1. พื ช ผั ก ได แ ก ผั ก ก าดขาวปลี ผัผ ก กาดหวานน ผั ก กาด
ฮองเต ถั่วแขขก บลอกโคลีลี่คะนายอดดอยคํา ถั่วลันเตาและผักกาาดใบแดง
2. ไมผล ได
ไ แก เสาวรสส พื้นที่ 8.6 ไร เกษตรกร 4 ราย
จํานววน 1,527 ตน
3. ไมดอกก ไดแก แคลลลาลิลลี่สีเหลือง,
อ ใบแคลลลาลิลลี่ ,สี
ชมพู, ผลิตดอกไม
ด แหงไดแก ขาวฟางซูซูดาน,หญาไขขมุก เฟนหนััง, เฟนเขา
กวาง
4. พืชสมุนไพร
น ไดแก ออริ
อ กาโน โรสสแมรี่ ไซงว อิตาเลี
ต ่ยน พลาาสเลย ,สวิทเบบซิล,เสจและะซอเรล
5. สงเสริมปศุ
ม สัตว ไดแก
แ แพะ สุกร ไก โคเนื้อ
2.9 แหลงทองเเที่ยว
จุดทองเที
ง ่ยวภายในนศูนยฯ
ศูน ยพัฒ นาาโครงการหลลวงหว ยโปง
เปดใหห นัก ทอ งเที่ยยวเขา ชมกิจกรรมของศู
ก
น ฯ
นย
นักทองเที่ยวสามารถเข
ว
าเยี่ยมชมสถานที่แตละแหงได
ง โดยมีจุดที่นาสนใจไดดัดงนี้
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1. ชมแปลงทดลองสาาธิตผักแปลงงใหม อาทิ แตง
หวาน โอกรีฟเขี
ฟ ยว เรดแคครอล ผักกาดดขาวปลีพันธุใหม บรอคเคคอรี่ ผักกาดขาว
ปลีไสสม แลละคะนายอดคคํา ผักกาดหออมแดง ผักกาาดหวาน ถั่วแขก
แ ถั่วลันเตาา
2. ชมแปลงไมดอก อาทิ เฟนหนัง คาราลิลลี่ ดอกกไม
แหง อาทิ ชอดาว
อ หญาไขขมุก หญาฟาางขาว ชอดาววอีสาน และซีซีทาเรีย
3. ชมแปลงไไมผลเมืองหนนาว อาทิ บวย พลับ และเเสาวรสพันธุหหวาน
แหลงททองเทีย่ วทางงธรรมชาติ
1.บอน้ํารอนธรรมชาติ
น
แมมขะจาน อยูหห า งจากศูนยฯห
ฯ วยโปงประะมาณ 3 กม. ตั้งอยูบริเวณ
ณ
ถนน เชียงใหหม – เชียงราย
ผ เปนน้าํ ตกขนาดเล็ก 3 ชั้น ชัน้ ที่ 2 เปนหนาผาาสูง ชัน้ ที3่ เปปนชองลม
2.น้ําตกปาผาลม
3. น้ําตกปาเมีย่ งเปรียบไไดวา เปนเสนเลื
เ อดใหญของชุมชน
4. ชมน้ําตกโโปงผาเรือ คววรเที่ยวชวงหนาฝน ประมาณเดือนมิถนนายน-กั
ุ
นยายยน
ณีและภูมิปญญาท
ญ

องถิน่
วัฒนธรรรมประเพณี
1. ชมวัฒนธธรรมปใหมของชาวเขาเผ
อ
ามู
า เซอดํา ประะมาณเดือนมมกราคม-กุมภาพั
ภ นธของทุกป
ก
2. ชมการตีมีมีดแบบมูเซอ
3. ชมการตําข
า าวโดยการรใช ครกกระเดืดื่อง
3. สภาพพืนที
้น ่และทรัพยากรป
พ
าไม
3.1 พื้นที่ปา
สภาพปปาเปนปาสมบูบูรณแยกจากกพืน้ ที่การเกษษตรชัดเจน
ผูปฏิบัติงาน
า
ผูอานวยการศู
าํ
นยยฯ
นายวิจตร
ติ ถนอมถิน่
สังกัด กรมพพัฒนาสังคมแและสวัสดิการร
หัวหน
ห าศูนยฯ
นายอลงงกต สัมฤทธิธิ์
สังกัด มูลนิธธิิโครงการหลลวง
เลขขาฯ/ผูชวยเลขขาฯ ศูนยฯ
น.ส.ดวงงดาว กันทรััตน
สังกัด สถาบบันวิจัยและพััฒนาพื้นที่สงู

ด อ ศูนยพัฒนาโครงการ
ฒ
รหลวงหวยโปปง บานสบโปปง ต.แมเจดียยใหม อ.เวียงงปาเปา จ.เชีชียงราย 572260
สถานที่ติดต
โทร. 08-17190-1272
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