
 

 
ประวัติควา

ที่หม

ใหญเปนภูเ

ไหลผานพื้น

อยูอาศัยขอ

ทําลายกลา

 ป 2

หลวงหวยโป

จังหวัดเชีย

เกษตรศาส

เกษตรที่สูง 

นําผลการวิ

 เมื่อ

โครงการหล

การเกษตร

รายไดทดแท

 
1. สภาพโด

1.1 

โปงต้ังอยูที่บ

เจดียใหม 

E546592 เม

ความสูงจาก

จากตัวเมือง

17.73 ตารา
1.2 

ามเปนมา 
มูบานหวยโป

เขา มีที่ราบระ

นที่จากทิศตะ

องชาวเขาเผา

ายสภาพเปนไ

2525 หมอม

ปงในพื้นที่ 7

งใหม ศูนยพ

ตร มหาวิทย

 และทําการท

จัยไปสูงานส

อเดือนกุมภาพ

ลวงหวยโปง 

รมาจนถึงปจ

ทนการปลูกฝ

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ศูนยพัฒ

บานหวยโปง

อ.เวียงป

มตร  N 2114

กระดับน้ําทะ

งเชียงใหมถึงศ

างกิโลเมตร (1
 ลักษณะภูมิ

สวนใหญ

 

ศูนยพัฒ

ปงผาลาด หมู

ะหวางภูเขาเ

ะวันตกไปยังทิ

ามูเซอ แมว แ

ไรฝน ไรเล่ือน

มเจาภีศเดช 

5 ไร โดยมีค

พัฒนาและส

ยาลัยเชียงให

ทดลองพืชไร 

งเสริมอาชีพเ

พันธ 2527 

ตอมาในป 25

จุบันนี้เพื่อให

ฝนและการทาํ

ที่ต้ัง 
ฒนาโครงกา

ผาลาด หมูที

ปาเปา จ.เชีย

4803 เมตร ร

ะเล 780 เมต

ศูนยฯ ประมา

11,083.06 ไร
มปิระเทศ 
ญเปนหุบเขา 

ข
ฒนาโครงกา

มูที่ 13 ตําบล

เพียงเล็กนอย

ทิศตะวันออก

และชาวพื้นเมื

นลอย จนกระ

  รัชนี ทรงโป

คณะทํางานที่

งเคราะหชาว

ม เพื่อดําเนิน

 พืชผัก ไมดอ

เกษตรกรรม 

สมเด็จพระ

530 ไดส้ินสุ

หเกษตรกรมี

าไรเล่ือนลอย

ารหลวงหวย

ที่ 13 ต.แม

ยงราย  พิกัด

ระวาง 4847II

ตร ระยะทาง

าณ 67 กม. ใ

ร) 

 มีที่ราบระหว
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ขอมูลพื้นฐ
ารหลวงหว

แมเจดียใหม

ย และมีความ

กลงสูน้ําแมล

มือง ในอดีตผื

ทั่งเปนปาเส่ือ

ปรดใหจัดต้ังศู

ประกอบดวย

วเขาจังหวัด

นการโครงกา

อก ไมผล เพื่อ

ะเทพรัตนราช

สุดโครงการวิจ

มี

 

ย

ม

ด 

I 

ง

ใชเวลาในกา

างเขาเพียงเล็

ฐาน 
ยโปง จังห

 อําเภอเวียงป

มลาดชันของพื

าว พื้นที่แหง

ผืนปาแหงนี้ถู

อมโทรมในที่ส

ศูนยพัฒนาโค

ยสถาบันวิจัย

เชียงใหม แล

รวิจัยวิธีการส

อหาพันธุที่เหม

ชสุดา สยามบ

จัยวิธีการสงเ

ารเดินทาง 1 ช

ล็กนอย นอกนั้

วัดเชียงรา

ปาเปา จังหวั

พื้นที่สูง ต้ังแต

งนี้เปนที่

ถูกบุกรุก

สุด 

ครงการ

ชาวเขา

ละคณะ

สงเสริม

มาะสมกับสภ

บรมราชกุมา

เสริมเกษตรที

ชั่วโมง 45 นา

นัน้มีความลาด

ย 

ัดเชียงราย บ

ต 45-90% มี

ภาพพื้นที่และ

ารี ไดเสด็จเยี่

ที่สูง จึงไดดําเ

าที มีจํานวน

ดชันสูงต้ังแต 

บริเวณพื้นที่ส

มีลําน้ําหวยโ

ะภูมิอากาศเพื

ยมศูนยพัฒน

เนินการสงเส ิ

พื้นที่รับผิดชอ

 45-90 % 

 

วน

ปง

พื่อ

นา

ริม

อบ 
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1.3 ลักษณะดิน 
สภาพโดยทั่วไปเปนดินรวมปนทราย หนาดินเปนสีดํา 

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
อุณหภูมิสูงสุด 29.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 17.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ีย 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 ใหเล้ียว

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 

ชื่อหมูบาน/ 

หยอมบาน 
หมูที ่ เผา 

จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวน 

ครอบครัว 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

โปงน้าํรอน 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 



 
2.2 

ปลู
2.3 

บาท/ป นอก
2.4 

  

ของตัวเอง 
2.5 

  
2.6 

เอกชน 
2.7 

  

  

  
2.8 

ฮองเต ถั่วแข

จํานว

ชมพู, ผลิตด

กวาง 

2.9 

นักทองเที่ยว

 การประกอ
อาชีพห

ลูกพืชไร และก
 รายได 

ประชาก

กภาคเกษตร 3
 การถือครอ

ประชาก

 การใชประโ
ใชเปนที

 แหลงเงินทุ
แหลงเงิ

 การรวมกลุ
1. สหกร

2. กลุม

3. กลุม
 ผลผลิตทาง

1. พืชผัก

ขก บลอกโคลี

2. ไมผล ไ

วน 1,527 ตน

3. ไมดอก

ดอกไมแหงได

4. พืชสมนุ

5. สงเสริม

 
 แหลงทองเ

จุดทอง

วสามารถเขา

อบอาชีพ 
ลัก การเกษต

การปลูกไมผล

กรมีรายไดเฉ ี

3,000 บาท/ป
องที่ดิน 
กรในพื้นที่ขอ

โยชนที่ดิน 
ที่อยูอาศัย แล
ทุน 
งินทุนที่เกษต

ลุมของเกษต
รณ จํานวน 1

แมบานจํานว

เยาวชน จําน
งการเกษตร
 ไดแก ผักก

ล่ีคะนายอดด

ไดแก เสาวรส

 

ก ไดแก แคลล

แก ขาวฟางซู

นไพร ไดแก อ

มปศุสัตว ไดแ

เที่ยว 
งเที่ยวภายใน
ศูนยพัฒนา

เยี่ยมชมสถา

ตร เชนสงเสริ

ล อาชีพรอง ร

ล่ีย  16,602

ป 

องศูนยพัฒน

ละใชเปนที่ทํา

รกรไดรับเพื่อ

ตรกร 
1 กลุม สหกรณ

วน 4 กลุม กลุ

นวน 1 กลุม ก
ร 
าดขาวปลี ผ

อยคํา ถั่วลัน

ส พื้นที่ 8.6 

ลาลิลล่ีสีเหลือ

ซดูาน,หญาไข

ออริกาโน โรส

แก แพะ สุกร 

นศูนยฯ 
าโครงการหล

นที่แตละแหง
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ริมการปลูกพื

รับจางคาขาย

2 บาท/ป/ครอ

นาโครงการห

การเกษตร 

อใชในการปร

ณโครงการหล

ลุมแมบานหว

ลุมเยาวชนบ

ผักกาดหวาน

เตาและผักกา

ไร เกษตรก

อง, ใบแคลล

ขมุก เฟนหนัง

สแมร่ี ไซงว อิต

 ไก โคเนื้อ 

ลวงหวยโปง 

งไดโดยมีจุดที

ชผักเมืองหน

ยอ่ืนๆ  

อบครัว ภาคเก

ลวงหวยโปง

ระกอบอาชีพ

ลวงหวยโปง 

ยโปงและกลุ

านหวยโปง 6

น ผักกาด

าดใบแดง 

ร 4 ราย 

ลาลิลล่ี ,สี

ัง, เฟนเขา

ตาเล่ียน พลา

 เปดให

ที่นาสนใจไดด

นาว สงเสริมก

กษตร 15,60

จะมีที่ดินเปน

พไดจากธนาค

จํากัด 

มแมบานสบ

6  เล้ียงสุกร 

าสเลย ,สวิทเบ

หนักทองเที่ย

ดังนี้  

การปลูกไมดอ

02 

น

คาร ธกส. 

โปง ปาตอง โ

บซิล,เสจและ

ยวเขาชมกิจก

อก สงเสริมก

สหกรณ   แ

โปงน้ํารอน 

ะซอเรล 

กรรมของศูน

 

การ

ละ

นยฯ



 

หวาน โอกรีฟ

ปลีไสสม แล

แหง อาทิ ชอ

ถนน เชยีงให

3. สภาพพื้น
  
 3.1 
  
ผูปฏิบัติงา
 ผูอํา

 หัวห

 เลข

  
 
สถานที่ติด

โทร. 08-17

ฟเขียว เรดแค

ละคะนายอดค

อดาว หญาไข

แหลงท

หม – เชียงรา

วัฒนธร

นที่และทรัพ

 พื้นที่ปา 
สภาพป

าน 
านวยการศูนย

หนาศูนยฯ 

ขาฯ/ผูชวยเลข

ดตอ  ศูนยพัฒ

190-1272 

1. ชมแป

ครอล ผักกาด

คํา ผักกาดหอ

2. ชมแปลง

ขมุก หญาฟา

3. ชมแปลงไ
ทองเทีย่วทาง

1.บอน้ํารอน

ย 

2.น้ําตกปาผ

3. น้ําตกปา

4. ชมน้ําตกโ
รรมประเพณี
1. ชมวัฒนธ

2. ชมการตีมี

3. ชมการตํา

 
พยากรปาไม 

ปาเปนปาสมบู

ยฯ  

  

ขาฯ ศูนยฯ 

ฒนาโครงการ

ลงทดลองสา

ดขาวปลีพันธุใ

อมแดง ผักกา

ไมดอก อาทิ 

างขาว ชอดาว

ไมผลเมืองหน
งธรรมชาติ 
นธรรมชาติแม

ผาลม เปนน้าํ

เมีย่งเปรียบไ

โปงผาเรือ คว
ณีและภูมิปญ
ธรรมปใหมขอ

มีดแบบมูเซอ

าขาวโดยการ

 

บูรณแยกจาก

นายวิจติ

นายอลง

น.ส.ดวง

รหลวงหวยโป
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าธิตผักแปลง

ใหม บรอคเค

าดหวาน ถั่วแ

 เฟนหนัง คา

วอีสาน และซี

นาว อาทิ บว

มขะจาน อยูห

ตกขนาดเล็ก

ไดวาเปนเสนเ

วรเที่ยวชวงห
ญญาทองถ่ิน
องชาวเขาเผา

 

รใช ครกกระเดื

กพืน้ที่การเกษ

ตร  ถนอมถิ่น

งกต  สัมฤทธิ์

งดาว  กันทรั

ปง บานสบโป

งใหม อาทิ แ

คอร่ี ผักกาดข

แขก ถั่วลันเตา

ราลิลล่ี ดอก

ซทีาเรีย 

ย พลับ และเ

หางจากศูนยฯ

ก 3 ชั้น ชัน้ที ่2

เลือดใหญขอ

นาฝน ประม
น 
ามูเซอดํา ประ

ด่ือง 

ษตรชัดเจน 

น  

ธิ ์  

ัตน  

ปง ต.แมเจดีย

ตง

าว

า 

กไม

เสาวรสพันธุห

ฯหวยโปงประ

2 เปนหนาผา

งชุมชน 

าณเดือนมิถนุ

ะมาณเดือนม

สังกัด กรมพ

สังกัด มูลนิธิ

สังกัด สถาบ

ยใหม อ.เวียง

หวาน 

ะมาณ 3 กม. 

าสูง ชัน้ที3่ เป

นายน-กันยาย

มกราคม-กุมภ

พัฒนาสังคมแ

ธโิครงการหล

บันวิจัยและพั

งปาเปา จ.เชี

ต้ังอยูบริเวณ

ปนชองลม 

ยน 

ภาพนัธของทกุ

และสวัสดิการ

ลวง 

ัฒนาพื้นที่สูง

ชียงราย 572

 

ณ 

กป 

ร 

ง 

260 
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