
 

 
ประวัติควา
 หมู

กลายเปนพืน้

 เมอื

บานหวยลึก

เพาะปลูกแ

เจาอยูหัวเ

พระบาทสม

เจาภีศเดช 

เกรงวาชาว

ยิ่งข้ึน จึงได

ที่บานหวยลึ

พื้นที่บานหว

ที่ถูกบุกรุกตั

ชาวเขาเผาแ

นั้นอาศัยอยู

 เมือ่

ณ บานหวย

แหลงเก็บกัก

ปลูกพืช และ

พืชเมืองรอน

 

 

 

 

 

 

 

 

ามเปนมา 
บานหวยลึก

นที่ปาเส่ือมโท

อเดือนมีนาคม

 เนื่องจากพืน้

ละยืนฎีกาถ

พื่อขอพระร

มเด็จพระเจาอ

 รัชนี เขาไป

วเขาจะบุกรุ

รวมกับกรมป

ลึกใหราษฎรช

วยลึกก็เพราะ

ตัดไมสักไปจน

แมวจากบาน

บนพื้นที่อยูแ

อเดือนพฤษภ

ลึกแหงนี้ภาย

กน้ํา ซึ่งปจจุ

ะเนื่องจากบา

น และก่ึงรอน 

ศูนยพัฒ

ก ตําบลปงโค

ทรม มีการทาํ

ม 2521 ชาวเ

นที่ทํากินเดิมไ

วายตอพระบ

ราชทานที่ทํ

อยูหัวไดทรงมี

ปชวยเหลือชา

กปาและตน

ปาไมพิจารณ

ชาวเขา เหตุผ

ะเปนแหลงพื้น

นหมดปา หล

นปาเกี๊ยะ อําเ

แลว 

าคม 2523 มู

ยใตชื่อ ภายใ

บันมีอางเก็บ

านหวยลึก มีร

 กึ่งหนาวไดต

ข
ฒนาโครงกา

คง อําเภอเชี

าไรเล่ือนลอย 

เขาเผาแมวได

ไมเหมาะแกก

บาทสมเด็จพ

ากิน   ป   25

มีรับส่ังใหหม

าวเขา ดวยท

นน้ําลําธารม

ณาจัดพื้นที่ทํา

ผลของการเลื

นที่ปาเส่ือมโท

ลังจากนั้นก็ไ

เภอเชียงดาว

ลนิธิโครงการ

ตการดําเนิน

บน้ํา 5 แหงป

ระดับความสูง

ตามฤดูกาล มี
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ขอมูลพื้นฐ
ารหลวงหว

ชียงดาว จังห

 ตัดไมเผาถา

ดอพยพจากบ

การ

พระ

522  

มอม

ทรง

มาก

ากิน

ลือก

ทรม

ไดมี

 และจากจังห

รหลวง จึงเร่ิม

การ ของกรม

รับปรุงเสนท

งประมาณ 60

มีพื้นที่เพื่อทําก

ฐาน 
ยลึก จังหวั

หวัดเชียงให

น และทําเฟอ

บานบอเหล็ก 

หวัดแมฮองส

มตนงานพัฒน

มพัฒนาที่ดิน 

างคลองชลป

00 เมตร จาก

การเกษตรทัง้

-

วดัเชียงใหม

ม เปนที่ราบ

อรนิเจอร  

 อําเภอจอมท

สอน อพยพเข

นา และสงเสริ

 ดวยการพัฒ

ประทาน เจาห

กระดับน้ําทะเ

งหมดประมา

ม 

บหุบเขาซ่ึงถู

ทอง จังหวัดเชี

ขามาสมทบอี

ริมอาชีพ แกเ

นาพื้นที่ จัดส

หนาที่เร่ิมสงเ

เลปานกลาง 

ณ 2,000 ไร1

กบุกรุกทําล

ชียงใหม มาอ

ก สวนกะเหรี

เกษตรกรชาว

สรรที่ดินจัดส

เสริมแนะนําก

 จึงสามารถป

1. 

 

ลาย 

อยูที่

ร่ียง

เขา 

ราง

การ

ปลูก



 
สภาพโดยท
  1.1 
   

ต.ปงโคง อ.

แวงที่ 99 อ

ลิบดาตะวัน

ตารางกิโลเม

ลุมน้ํายอยห

น้ําแมปงชั้น 

 
 1.2 
  

ลึก จะมีลักษ

ภูเขาสูงชัน 

ถึง 900 เมต

ลาดเทต้ังแต

16 เปอรเซน

  

 
 1.4 
  

ไดรับอิทธิพ

พฤษภาคม 

ตะวันออกเฉี

อุณหภูมิเฉลี

องศาเซลเซีย
1.5 

  

ทั่วไป 
 ขนาดและที

ศูนยพัฒ

เชียงดาว จ.เ

องศา 02ลิบด

นออก  ครอ

มตร หรือ 9,2

หวยลึก ซึ่งเป

 P1C 

 ลักษณะภูมิ
ภูมิประ

ษณะเปนที่ร

 มีระดับความ

ตร พื้นที่สวนใ

ต 2 เปอรเซนต

นต ในบริเวณท

 ลักษณะภูมิ
อยูในลัก

ลจากลมมรส

ถึงประมาณ

ฉียงเหนือพัดพ

ล่ียตลอดทั้งป

ยส 
 แหลงน้ําที่ส

1. แหลง

1. แหลง

 

 

 

ที่ต้ัง 
ฒนาโครงการ

ชียงใหม ต้ังอ

ดา ถึง 99 อง

บคลุมพื้นที่

218.5 ไร  จั

นลุมน้ํายอยข

มปิระเทศ 
เทศของศูนย

าบสลับกับเนิ

มสูงจากน้ําท

ใหญอยูในระ

ต ในบริเวณที

ที่เปนภูเขาสูง

มอิากาศ 
กษณะภูมิอาก

สุมตะวันตกเ

ณเดือนกันยาย

พาเอาความห

ปอยูในชวง 20

สําคัญของศู
งน้ําธรรมชาติ

งน้ําที่กอสราง

รหลวงหวยลึก

อยูประมาณเ

งศา 05 

 14.35 

ัดอยูใน

ของลุม

พัฒนาโครงก

นินเขา และล

ทะเลปานกล

ะดับ 600 เมต

ที่เปนแองที่รา

ง  

กาศในเขตโซ

เฉียงใตพัดพา

ยน และในช

หนาวเย็นมาจ

0.11-28.21 

ศูนยพัฒนาโค
ติ แมน้ําปอย 

งประปาหมูบ
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ก ต้ังอยูกิโลเ

สนรุงที่ 19 อ

การหลวงหวย

ลอมรอบดวย

างต้ังแต 500

ตร จะมีความ

าบข้ึนไปจนถึง

นรอน แบบฝ

าเอาความชุม

ชวงเดือนตุลา

จากประเทศจีน

องศาเซลเซี

ครงการหลว
และน้ําหวยลึ

บาน ถังเก็บน้ํา

มตรที่ 95 ถ

องศา 31 ลิบ

ย

ย

0 

ม

ง 

ฝนเมืองรอนเฉ

มชื้นเขาสูพื้น

าคม ถึงเดือ

น เขาสูพื้นที

ซียส อุณหภูมิ

วงหวยลึก 
ลึก 

าและ ประปา

-

ถนนสายเชียง

ดา ถึง 19 อง

ฉพาะฤดู (tro

นที่ ทําใหมี

นกุมภาพันธ

ที่   มีผลทํา

มิสูงสุด 40 อ

าภูเขา 

งใหม-ฝาง บา

งศา 33 ลิบด

opical savan

มีฝนตกชุกใน

 ไดรับอิทธิพ

ใหอากาศหน

องศาเซลเซีย

านหวยลึก หม

ดาเหนือ และเ

nah : AW) โ

นชวงกลางเดื

พลจากลมมร

นาวเย็น พบว

ส และตํ่าสุด

 

มู 7 

เสน

โดย

ดือน

รสุม

วามี

 15 



 
1.6 
จาก

เชียงใหม-ฝา

ศูนยพัฒนา

เดินทางถึงศู

 
2. สภาพทา

2.1 

มีรายละเอีย

  

นับถือศาสน

ประชากร 37

  

ชาวเขาเผาก

11 หลังคาเรื

  

ชาวเขาเผา

ทั้งหมด 113

  

จํานวนประช

  

หมูบานถาวร

  

อัตราสวน ชา

รอยละ 50 ที
หมู

 การคมนาค
กตัวเมืองเชียง

าง ถึง กม. 95

โครงการหล

ศูนยฯ ประมา

างเศรษฐกิจ
 ประชากร ศ

ยดดังนี้ 

1. กลุมบ

นาพุทธ มีบา

74 คน  

2.  กลุม

กะเหร่ียง นับ

รือน ประชาก

3. กลุม

ามง นับถือศ

3 ครัวเรือน ป

4. กลุมบ

ชากร 234 คน

ทั้ง 4 ก

ร อยูนอกเขต

รวมประ

าย : หญิง = 

ที่เหลือเปนเด็ก
บานที่รับผิด

ชื่อหมูบาน/ 

หยอมบาน 

หวยลึก 

หนองเตา 

ใหมสามัคคี 

รวม 

คม 
งใหม ใชเสน

5 ใหเล้ียวขว

วงหวยลึกอย

ณ 1 ชั่วโมงค

และสังคม 
ศูนยพัฒนาโ

บานหวยลึกค

านทั้งหมด 1

มบานกะเห ี

บถือศาสนาพ

ร 44 คน 

มบานมงพัฒ

าสนาพุทธ บ

ระชากร 944 

บานหนองเต

น 

กลุมบานนี้ จั

ลุมน้ําชั้น 1 ห

ะชากรทั้งหมด

1 : 0.8 คน เมื

กรอยละ 47 ค
ดชอบ 

หมูที ่

7 

7 

 10 

 

ทางหลวงหม

วาเขาไปประ

ยูตรงขามอา

คร่ึง 

ครงการหลวง

คนเมือง ประ

09 หลัง

ร่ียงหวยลึก

พุทธและคริส

ฒนาหวยลึก

บางสวนนับ

 คน 

า ประชากรเป

จัดเปนชุมชนบ

หรือเขตอุทยาน

ดมีจํานวน 2,2

มื่อพิจารณาแย

คร่ึงหนึ่งสามา

เผา 

ไทย 

กะเหร่ียง

คนเมือง
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มายเลข 107 

มาณ 500 เ

งเก็บน้ํา ใชเ

งหวยลึกมีปร

ะชากรเปนคน

งคาเรือน จําน

ก  ประชากร

สต มีบานทั้งห

ก  ประชากร

ถือคริสต มีบ

ปนเผามูเซอแ

บนพื้นที่สูง ป

นแหงชาติ หรื

279 คน 391

ยกตามอายุ พ

รถใชแรงงาน

จํานวน 

ครัวเรือน

170 

ง 57 

 72 

299 

สาย

มตร 

เวลา

ระชากรอาศัย

นไทย 

นวน

เปน

หมด 

เปน

บาน

แดง นับถือศา

ประเภท 2.1 

รือเขตรักษาพั

1 ครัวเรือน จ

พบวาประชาก

ได (อายุ 5-15

น 

จํานวน 

ครอบครัว

205 

57 

74 

336 

-

ยอยูในกลุมบา

าสนาพุทธ มี

คือเปนชุมช

พันธุปาหรือเข

จากการสุมตัว

กรสวนใหญอ

5 ป) คนแกรอ

ว 

จํ

ชาย 

639 

120 

147 

906 

านตางๆ จําน

บานทั้งหมด 

ชนที่มีศักยภา

ตหามลาสัตว

วอยางพบวาป

ยูในวัยแรงงา

อยละ 3 

จาํนวนประชา

หญิง 

643 

154 

132 

929 

นวน 4 กลุมบ

 46 หลังคาเรื

พที่จะจัดต้ังเ

ว 

ประชากรคิดเ

าน (16-60 ป) 

ากร 

รวม 

1,282 

274 

279 

1,835 

 

บาน 

รือน 

เปน

เปน

 คือ



 
            แห

  
2.2 

  

200 คน สอน

ดังนี้ มง 65%
2.3 

  

ต.ปงโคง ซึ่ง
2.4 

  

เดิมเปนการ

และกระบือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.5 

  

ผลผลิต ทั้งใ

 

เฉล่ียครัวเรือ

บาท/ครัวเรือ

 

ลงขอมูล : ข

     ก
 การศึกษา 

ในหมูบ

นต้ังแตเด็กเล็

%  คนเมือง 4
 การสาธารณ

ในหมูบ

อยูหางออกไ
 การประกอ

ประชาก

รเล้ียงสัตวขน

 อีกเล็กนอยเพ

 รายได 
แหลงที่

ในสวนที่ผานโ

ผลจากก

อนละ 7,282

อน 

ขอมูลประชาก

กลุมงานติดต

านมีโรงเรียน

ล็กถึง ป.6 ปจ

4%  กะเหร่ียง
ณสุข 
านมี ผ.ส.ส. 

ไปประมาณ 7
อบอาชีพ 
กรสวนใหญจ

นาดเล็ก เพื่อ

พื่อไวใชงาน  

มาของรายได

โครงการหลวง

การศึกษาขอ

.64 บาท รา

กรในพื้นที่ศูน

ามประเมินผ

นประถมศึกษ

จจุบันมีโครงก

ง20% 

 13 คน ไม

7 กม. 

ะมีอาชีพทาง

การบริโภคเป

 

ดในครัวเรือน

งและขายใหพ

องสํานักงานเก

ายไดสุทธิจา
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นยพัฒนาโครง

ล สวนอํานวย

า 1 โรงเรียน 

การขยายโอก

มมีสถานีอนา

งดานการเกษ

ปนสวนใหญ 

นของประชาก

พอคาโดยตรง 

กษตรภาคเห

กการเกษตร

งการหลวง (พ

ยการและวาง

 คือ โรงเรียน

กาสการเรียนเ

ามัยแตไปใชส

ษตรและการเ

 หากเหลือจึง

กรศูนยฯ หวย

 นอกจากนั้นเ

นือในป 2535

 22,672.42 

-

พฤษภาคม 2

งแผน สํานักพ

มิตรมวลชน 

เพิ่มข้ึน ม. 1-

สถานีอนามัย

ล้ียงสัตวในเข

งขาย ไดแก ไ

ยลึก เปนราย

เปนรายไดจา

5 พบวาเกษ

บาท รวมเป

546)        

พัฒนาเกษตร

มีครู 8 คน นั

-3 มีผูไมรูหนัง

ยรวมกันกับห

ขตศูนยพัฒน

ไก เปด สุกร 

ยไดเนื่องมาจ

กนอกการเกษ

ตรกรมีรายได

ปนรายไดทั้งห

รที่สูง 

นักเรียนประม

งสือในแตละ

หมูบานปางเฟ

นาโครงการหล

 นอกจากนี้มี

ากการจําหน

ษตร 

ดนอกการเกษ

หมด 29,955

 

าณ 

เผา

ฟอง 

ลวง 

มี โค 

นาย

ษตร

5.06 



 
2.6 

  

การเกษตรดั

  

แตมีการขยา

ข้ึน โดยแบง

2.7 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

สมาชิกทั้งห

 
2.8 

น้ําชลประทา

ขนาดเล็ก 4

 การใชประโ
จากการ

ดังนี้ คือ พื้นที่

เมื่อเปรี

ายพื้นที่ทํากิน

พื้นที่การใชที

1. เขตปลูก

2. เขตปลูก

3. เขตปาไ

4. เขตพื้นท

 การรวมกลุ
มง 

 

 

 

 

คนเมือง

 

 

กะเหร่ีย

 

 

ในป 25

มด 86 คน ทุ

 ผลผลิตทาง
มีพื้นที่ทํ

านประมาณ 

4 อางพื้นที่ที

โยชนที่ดิน 
รวิเคราะหภา

รับน้ําชลประ

ยบเทียบกับก

นออกไปนอก

ที่ดินตามแผน

กพืชหรือไมผ

กพืชหรือไมผ

ไมสมบูรณ 

ที่ปาตามธรร

ลุมของเกษต
- ธนาคารปุย

- กองทุนยา

- สมาชิก ธ.ก

- กลุมหนุมส

- กลุมผูใชน้ํ

ง 

- ธนาคารปุย

   มีคาตอบแ

- สมาชิก ธ.ก

- กลุมฌาปน

ยง 

 - ธน

 - กล

536 ไดมีกา

นเรือนหุน 17

งการเกษตร
ทําการเกษตร

 290 ไร มีอาง

ที่เหลือ 1,828

พถายดาวเที

ะทาน  290  ไ

การจําแนกก

กเหนือจากกา

นการใชที่ดินเป

ลที่มีศักยภาพ

ลที่มีศักยภาพ

มชาติ 

รวม 
ตรกร 
ย-ยา (36 ครัว

ประจําหมูบา

ก.ส. (45 ครัว

สาว สมาชิก 2

าประปาหมูบ

ย-ยา (36 ครัว

แทน 

ก.ส. (25 ครัว

นกิจในหมูบา

นาคารปุย-ยา

ลุมฌาปนกิจใ

รจัดต้ังสหกร

7,200 บาท ดํ

ร 
รทั้งส้ิน 2,118

งเก็บน้ํา เพื่อใ

8 ไร เปนกา
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ทียมป 2536 ข

ร พื้นที่รับน้ํา

ารใชที่ดิน พ

ารจัดสรรพื้นที

ปน 4 ประเภท

พในการผลิต

พปานกลาง 

ัวเรือน) 

าน (94 ครัวเรื

วเรือน) ทุกคน

236 ครัวเรือน

บาน เปนสมา

ัวเรือน) มีกรร

วเรือน) 

าน (60 ครัวเรื

า (8 ครัวเรือน

ในหมูบาน (2

รณการเกษตร

ดําเนินการเร่ือ

8 ไร เปนพื้นที

ใชในการเกษ

ารเพาะปลูกโ

ของสํานักงาน

ฝน 1,828  ไร

บวายังไมมีก

ที่ทํากินแกรา

ท คือ 

สูง จํานว

จํานว

จํานว

จํานว

 

รือน) 

นเปนสมาชิกก

น 

าชิกทุกครัวเรือ

รมการ 6 คน 

รือน) 

น) รวมกับกลุม

2 ครัวเรือน) ร

รศูนยพัฒนา

องปุยและขาว

ที่รับ

ษตร

โดย

-

นพัฒนาที่ดิน

ร รวม 2,118 

การใชพื้นที่ดิน

ษฎรของโครง

วน 28

วน 17

วน 6,

วน 3

9,

กลุมฌาปนกิ

อน 

หมุนเวียนกนั

มคนเมือง 

รวมกับกลุมค

โครงการหลว

วสาร 

นที่สูง พบวามี

  ไร 

นเกินกําหนด

งการหลวงใน

807.65 ไ

71.13 ไ

,208.02 ไ

1.70 ไ

,218.50 ไ

จ 

นเปนกรรมกา

นเมือง 

วงหวยลึก ข้ึน

มีการใชพื้นที่เ

ดจากการจําแ

นชวงเร่ิมตนม

ไร 

ไร 

ไร 

ไร 

ไร 

รทุก 6 เดือน 

น 1 สหกรณ

 

เพื่อ

แนก 

มาก

 ไม 

ณ มี



 
อาศัยน้ําฝน

การปลูกไมผ

  

ขาวโพดเล้ีย

ลูกผสม ซึ่งใ

ผลผลิตตอไร

ไดผลชา เมื่

เกษตรกรขอ

บางสวนปลู

ไมดอก หมนุ
2.9 

3-5

ภาย

 
3. สภาพพืน้
  

กอนที่โครงก

ชนิด คือ 

  

ชนิด เชน ไม

พลวง รัก แล

น พืชผักที่เกษ

ผล ไมดอกเพื่

พืชที่เกษ

ยงสัตว แลวต

ใหมูลคามาก

รคอนขางตํ่า 

อกรมสงเสริม

องศูนยฯ หวย

กในพื้นที่ชลป

นเวียนตลอดป
 แหลงทองเ

1. ชมแป

2. ชมแป

3. ชมวิถี

 มกราคม ขอ

4. ปใหม

5. พิธีกิน

6. เดินเ

ยในถ้ํามีหินง

นที่และทรพั
สภาพป

การหลวงจะเริ

 

มสัก ไมแดง ไ

ละเหียง เปนต

ษตรกรเพาะป

อการผลิตดอ

ษตรกรนิยม

ามดวยถั่วแด

กกวาขาวโพ

 เนื่องจากขาด

มการเกษตร

ลึก ไดทําการ

ประทาน บาง

ป ทําใหไมผล
เที่ยว 
ปลงไมดอกข

ปลงวิจัยเกษต

ถีชีวิตชาวเขา

องทุกป 

มกะเหร่ียง จดั

นขาวใหมของ

ทาชมถ้ํางาม

อกหินยอย 

พยากรปาไม 
ปาโดยทั่วไปอ

ร่ิมดําเนินงาน

1. ปาเบญจ

ไมประดู รกฟา

2. ปาเต็งรัง

ตน 

 

 

 

 

ปลูก ไดแก ผัก

อกไมแหง 

ปลูกเพื่อเปน

ดง ปจจุบันเป

ดเล้ียงสัตว น

ดน้ําและสภา

 ไดเขามาดํา

รปลูกไมผลจาํ

สวนปลูกในพื

ลมีการเจริญเ ิ

องเกษตรกร 

ตรภายในศูน

าเผามง และ

ดชวงเดือนกมุ

งกะเหร่ียง จัด

ม อยูหางจาก

 
อยูในลักษณ

น นอกจากนีย้ั

พรรณที่มีไมส

า และเก็ด เป

ง เปนปาโปรง

146 

กเมืองหนาว 

นรายไดมาก

ปล่ียนการปลู

นอกจากนี้ยัง

าพอากาศไมเ

าเนินการใหสิ

านวน 372 ไร

พื้นที่รับน้ําฝน

ติบโตทางลํา

ยฯ 

ะงานปใหมมง

มภาพันธ 

ดชวงเดือนสิง

กศูนยฯ ประม

ณะที่เส่ือมโทร

ยังถูกแผวถาง

สัก เปนปาโป

ปนตน 

ง มีพันธุไมข้ึ

 ไมตัดดอกเมื

ที่สุดคือ พืช

กขาวโพดเล้ีย

งมีการปลูกลิ

เหมาะสม สํา

สินเช่ือตามแผ

ร ประกอบดว

นเปนที่นาสังเ

ตนดีมากแตไ

ง จัดประมาณ

งหาคม 

มาณ 1.5 กิโล

รม เนื่องจาก

งเพื่อทําไร ชนิ

ปรงที่ประกอบ

นปะปนกันห

-

มืองหนาวแล

ผัก และไมตั

ยงสัตวมาเปน

ลินินเปนบาง

หรับไมผลเก

ผนฟนฟูการ

วย ล้ินจี่ มะมว

เกตวาในพื้นที

ไมคอยติดผล

ณวันที่ 

ลเมตร 

ถูกตัดฟนแล

นดิปาในพื้นที่

บดวย ไมขนา

หลายชนิด ที่ส

ะพืชไร มีเพีย

ัดดอก สวนพื

นการผลิตเม

สวน พรอมๆ

ษตรกรไมนิย

เกษตรป 253

วง ลําไย  มะ

ที่ชลประทานม

 

ละแปรรูปไมเ

สามารถจําแ

ดใหญ และข

สําคัญไดแก 

ยงสวนนอยที

พืชไรมีการป

ล็ดพันธุขาวโ

ๆ กับถั่วแดง 

ยมปลูกเนื่องจ

36 ปรากฏ

ขามหวาน ไผ

มีการปลูกพชื

เปนที่แพรหล

แนกออกไดเป

นาดกลางหล

 ไมเต็ง ไมรัง

 

ที่ทํา

ปลูก

โพด

 แต

จาก

ฏวา

ผตง 

ชผัก 

ลาย

น 2 

ลาย

 ไม
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