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ามเปนมา 
กอต้ังคร้ังแรก

ดสรรที่ดินทํากิ

สรางอางเก็

ป พ.ศ. 2524

ดจัดสงอาจา

น เพื่อใหคําแ

หาพันธุพืชที่เห

รกรโดยไดรับก

วัน เพื่อชวยใ

อทําการปลูก

ดประโยชนสู

แหลงตนน้ํา

ชาวเผามง ซึ

วงหวยเส้ียว 

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ต้ังอยูที่บ

ดชอบ 48.54 

5 ความสูงจา
 ลักษณะภูมิ

พื้นที่สว

สวนที่คอนขา

อันเปนที่ต้ังขอ

ศูนยพัฒน

กเมื่อป พ.ศ. 

กินดานการเก

บน้ําหวยเสี้

4 มหาวิทยาล

ารยจากมหา

แนะนําและทํา

หมาะสมในก

การสนับสนุน

ใหเกษตรกรมี

กพืชอยางเป

สูงสุด เพื่อลด

าลําธาร และ

ซึ่งมีฐานะยา

ไดรับงบประม

ที่ต้ัง 
บานหวยเสี้ยว

ตร.กม. หรื

ากระดับทะเล 
มปิระเทศ 
นใหญเปนที่ร

างราบ ถึงลูกค

องศูนยฯ 

ข
นาโครงการ

2522 โดยคร้ั

กษตรใหแกเก

ยวข้ึนมา 1 

ลัยเกษตรศา

าวิทยาลัยเข

าการทดสอบ

การนําไปสงเ

นงบประมาณ

มีการใชประโ

ปนหลักเปนแ

การตัดไมทํา

ะปรับปรุงค

กจน และมีก

มาณสนับสนุ

ว หมูที่ 9 ตําบ

รือ 30,340 ไ

 450 เมตร ปร

ราบเชิงเขา เป

คล่ืนลอนต้ืนใน
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ขอมูลพื้นฐ
รหลวงหวย

ร้ังแรกสํานักง

กษตรกร และ

 แหง 
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บวิจัย 

เสริม 

ณจาก

โยชน
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ลนิธิโครงการ

ังหวัดเชียงให

ทยานแหงชาติ
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หม 
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อยทุกป ปจจุ

รหลวง 
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ติออบขานประ

 

คล่ืนลอนลึกเ
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ะมาณรอยละ
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 1.3 ลักษณะดิน 
ดินเกิดจากหินแกรนิต เปนดินรวนปนทราย และดินติดลูกรัง คอนขางเปนกรด (มี pH 5.5) และมี

ความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า พื้นที่รับผิดชอบ 48 ตารางกิโลเมตร (30,369.82 ไร) เปนพื้นที่ศูนยฯ ประมาณ 37 ไร 
 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพพื้นที่คอนขางแหงแลง มีสภาพความเปนกรด ,ดาง ระหวาง 4.0 – 5.5 อุณหภูมิสูงสุด 40 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 18.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,277 มิลลิเมตรตอป 
1.5 แหลงน้ําที่สําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว 

  1. แหลงน้ําธรรมชาติ, หวยแมทาชาง 

2. แหลงน้ําที่กอสรางอางเก็บน้ําหวยเส้ียว 
 1.6 การคมนาคม 
  ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 27 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เสนทาง

หลวงหมายเลข 1269 (เชียงใหม – หางดง – สะเมิง) จะพบปายศูนยฯ ทางซายมือ เขาไปอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร 

สภาพถนนเปนดินลูกลัง ฤดูฝนการคมนาคมลําบาก 
1.6 โครงสรางพื้นฐาน 

  มีไฟฟาใชทุกหมูบาน  มีโทรศัพทใช 3 หมูบาน และมีแหลงน้ําธรรมชาติ 1 แหง คือ ลําหวยแมทาชาง

ไหลผานหมูบานของคนเมือง และมีแหลงน้ําที่สรางข้ึน 1 แหงคืออางเก็บน้ําหวยเส้ียว ขนาดความจุ 130,000 ลบ.ม. 

ปจจุบันมีน้ําไหลเขาอางนอย ไมเพียงพอใชในการเกษตร 
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร  มีประชากรทั้งส้ิน 3,416 คน 998 ครัวเรือน ชาย 1,796 คน หญิง 1,620 คน 
 หมูบานที่รับผิดชอบ 

ชื่อกลุมบาน หมูที ่ เผา จํานวน จํานวนประชากร (คน) 

   ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

บานปงใต 1 คนเมือง 99 174 157 331 

บานปงเหนือ 2 คนเมือง 250 477 399 876 

บานเกาเด่ือ-บานดง 3 คนเมือง 81 140 138 278 

บานทุงโปง 4 คนเมือง 99 159 135 294 

บานแมฮะ 5 คนเมือง 95 167 130 294 

บานปางยาง 7 คนเมือง 71 105 110 215 

บานทุงโปงใต 9 คนเมือง,มง 116 272 259 531 

บานใหมสันคะยอม 10 คนเมือง 112 182 171 353 

บานใหมหวยลึก 11 คนเมือง 75 123 121 244 

รวม   998 1,796 1,620 3,416 



 
แหลงขอมลู

 
 

  

สอนถึงชั้นมั

 
 2.3 
  

(เผามง) ที่ยัง
 2.4 
  

นอกการเกษ

จํานวน 31 

ครัวเรือน หรื
 2.5 
  

ละ 17,500 

กลุม คือกลุ

45,000 บาท
 2.6 
  

5), นส.3 ก แ

การใชประโย
 2.7 
  

ทําการเกษต

จํานวน 22,3
 2.8 
  

ละ 10 เปนข

 

 

ล : ขอมูลประ

2.2 การ
ราษฎรส

ัธยมศึกษาปท

 การสาธ
ราษฎรส

ังมีอัตราการเ
 การประกอ

ราษฎรส

ษตร ไดแก รั

 ครอบครัว ห

รือรอยละ 6.8
 รายได 

รายไดเฉ

บาท รายไดน

มคาขาย มีร

ท และกลุมทาํ
 การถือครอ

ราษฎรท

และโฉนด เฉ

ยชนที่ดิน ซึ่งอ
 การใชประโ

จําแนกก

ตร 8,057 ไร ห

305 ไรหรือรอ
 แหลงเงินทุ

รอยละ 

ของตนเอง 

ะชากรในพืน้ที

รศึกษา 
สวนใหญจบก

ที่ 3 จํานวน 1

ธารณสุข 
สวนใหญมีสุ

เกิดสูง ยังมีก
อบอาชีพ 
สวนใหญประ

รับจาง จํานว

หรือรอยละ 

81 

ฉล่ียปละ 29

นอกภาคเกษ

รายไดเฉล่ียส

าการเกษตรมี
องที่ดิน 
ทุกหมูบานสว

ล่ีย 4 – 8 ไรต

ออกใหโดยโค
โยชนที่ดิน 
การใชประโย

หรือรอยละ 2

อยละ 73.30 
ทุน 

50 มาจากสห

ที่ศูนยพัฒนา

การศึกษาระดั

1 โรง และมีศู

ขภาพอนามั

ารเสพยาเสพ

ะกอบอาชีพก

วน 455 ครัว

3.11 และอ่ืน

,500 บาทตอ

ษตร 26,700 บ

สูงสุด 47,00

มีรายไดเฉล่ียต

วนใหญมีเอก

ตอครัวเรือน ย

ครงการหลวง 

ยชนที่ดินไดคือ

5.75  เปนพืน้

หกรณ รอยละ
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าโครงการหลว

ดับประถมศึก

ศูนยพัฒนาเด็

ัยดี โดยมีสถ

พติด และการ

ารเกษตรเปน

วเรือน หรือร

นๆ (คาขาย

อคนตอป ราย

บาท โดยจําแ

00 บา รองลง

ตํ่าสุดคือ 15,

กสารสิทธิ์ในก

ยกเวนราษฎร
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อใชในการสร

นที่สาธารณะ

ะ 30 มาจาก 

วง (อบต.บาน

ษา คือประถ

็กเล็ก จํานวน

านีอนามัยจํ

รแพรระบาดข

นหลัก จํานวน

อยละ 45.5

, เย็บผา, ทํา

ยไดภาคการเ

แนกรายไดเฉ

งมาคือ กลุม

000 บาท 

การถือครองที

รหมูที่ 9 หยอม

แปลง ครัวเรือ

รางที่อยูอาศัย

ะ จํานวน 44 ไ

 ธกส.  รอยล

นปง มกราคม

มปที่ 6 มีโรง

น 3 แหง 

านวน 1 แ

องยาบา 

น 444 ครัวเรือ

9 รับราชการ

าปูนขาว) 68

เกษตรเฉล่ียป

ฉล่ียของแตละ

มรับจางเฉล่ีย

ที่ดิน ไดแก ใบ

มบานหวยเส้ี

อนละ 1 แปลง

ย จํานวน 88

ไร หรือรอยละ

ะ 10 มาจาก

ม 2551) 

เรียนจํานวน 

แหง ยกเวนห

อน หรือรอยล

ร 

8 

ป

ะ

ย 

บเสียภาษีบํา

้ยว (เผามง) มี

งๆ ละ 5 – 10

0 ไรหรือรอย

ะ 0.14 และค

ธนาคารพาณิ

 2 โรง ปจจุบั

มูบานหวยเส้ี

ละ 44.49 อา

ารุงทองที่ (ภท

มีหนังสือสัญ

0 ไร 

ยละ 2.81 พื้

คงไวเปนพื้นที

ณิชย และอีกร

 

บันมี

ส้ียว 

าชีพ

ทบ.

ญา

พื้นที่ 
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รอย
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เพื่อการผลิต

มีสมาชิก 60

กวาด 1 กลุม

 
 2.10

ดอกกุยชาย
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เสาวรสหวา

ใหเกษตรกร

สัตว และถ่ัว
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 การรวมกลุ
ราษฎรมี

ต มีสมาชิก 8

03 กลุมสหกร

ม มีสมาชิก 2

0 ผลผลิตทา
 

ยไตหวัน พริก

งเสริมเกษตรก

2)  ไมผ

น ลําไย ล้ินจี

รจํานวน 148 

3)  พืชไ

วเหลือง รวมพื้
2.11 แห
-  ชมสว

    ของศู

-  ประเพ

-  ประเพ

-  น้ําตก

-  น้ําตก

    ธรรม

-  น้ําตก

-  น้ําตก

    เกษต

- ชมน้ํา

   กิโลเม

ลุมของเกษต
มีการรวมกลุม

57 ราย กลุม

รณโครงการห

20 ราย 

างการเกษตร
 1) พ

กซุปเปอรฮอ

กร จํานวน 40

ผล 7 ชนิด ไ

จี่ และมะขาม

 ราย 

ไร จํานวน 4 ช

พื้นที่ปลูก 300
หลงทองเทีย่
วนมะมวงพัน

ศูนยฯ 

พณีปใหมมงใ

พณีทรงน้ําพร

กตาดครก เปน

กตาดยอย เป

มชาติ 

กศรีสังวาล  

กแมทาชาง เป

ตรกรรม 

ตกตาลครก ใ

มตร 

ตรกร 
มตางๆ ไดแก

ม กลุมฌาปน

หลวง มีสมาชิ

ร 
พืชผัก 8 ชนิ

อท และมะเขื

0 ราย 

ไดแก มะมว

มหวาน รวมพื้

ชนิด ไดแก ข

0 ไร สงเสริมใ
ยว 
ธุนวลคํา พนั

ในชวงเดือนธั

ระธาตุวัดอรัญ

นน้ําตกที่มีโข

นน้ําตกขนาด

ปนน้ําตกมีคว

ใชเสนทางหา
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 กลุมกองทนุ

กิจสงเคราะห

ชิก 70 ราย ก

ด ไดแก ยอด

ขือเปราะ รว

วง อะโวกาโ

พื้นที่ปลูก 574

าวไร งาดํา ข

ใหเกษตรกร จ

นธุเออวิน พันธ

ธนัวาคม - มก

ญญาวาส (บา

ขดหินสวยงาม

ดเล็กมีพรรณไ

วามสวยงาม 

างดง-สะเมิง ร

นหมูบาน 9 หม

ห มีสมาชิก 2

ลุมเยาวชน 4

ดซาโยเต ซาโ

วมพื้นที่ปลูก 

โด มะละกอ 

4 ไร สงเสริม

ขาวโพดเล้ียง

จํานวน 130 ร

ธุปาลมเมอร 

กราคม ของทุ

านปง) ในชวง

ม เปนแหลงที

ไมปา เชน กล

เปนแมน้ําสา

ระยะทางประ

มูบาน มีสมา

2,227 ราย กล

4 กลุม มีสมา

โยเต คะนาฮ

 

 

ราย 

สวนมะละกอ

กป 

งเดือนมกราค

ที่มีปลายหายา

ลวยปา แมลง

ยหลักในการ

ะมาณ 6 กิโล

ชิก 780 ราย

ลุมกองทุนแม

าชิก 120 ราย

ฮองกง มะระ

อพันธุปากชอ

คมของทุกป 

าก คือปลามุง

ง ผีเส้ือ และเ

รใชประกอบอ

เมตร จากนัน้

 กลุมออมทรั

มบาน 9 หมูบ

  และกลุมทํา

ะหยก มะระข

อง ในแปลงวิจั

งอาศัยอยู 

สนทาง 

อาชีพ 

นลงเดินเทาอีก

 

รัพย

บาน 

าไม

ขาว 

จยั 

ก 1  
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3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม 
 3.1 พื้นที่ทําการเกษตร จําแนกไดดังนี้ คือ เปนที่นา จํานวน 750 ไร หรือรอยละ 9.38 และที่ดอนสําหรับ

ปลูกพืชไร ไมผลเขตรอนและทําสวน จํานวน 6,751 ไร หรือรอยละ 84.48 ปจจุบันราษฎรไดขายที่ทํากินใหแกนายทุน

ไปแลวสวนหนึ่ง จํานวนประมาณ 240 ไร 

 3.2 พื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกเพื่อทําการเกษตร มีจํานวนประมาณ 1,500 ไร หรือรอยละ 6.72 ของพ้ืนที่ปา 

 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  นายสืบศักด์ิ  นวจินดา  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 หัวหนาศูนยฯ   นายประพันธ  มาลาศรี  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย  น.ส.ชลฑริกา  พุทธิวงศ  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

 

สถานท่ีติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเส้ียว บานหวยเส้ียว หมูที่ 9 ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม 50230 โทร. 053-318305 
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