
 
ประวัติควา
 หมูบ

เชียงใหม เป

เล่ือนลอยห

กระจัดกระจ

และภูเขาสลั

1,000-1,500

ของลุมน้ําแม

อุดมสมบูรณ

และปลูกฝน

 ในป

โครงการหล

ปางอุง และ

เชียงใหมเป

ใหมที่เปนรา

ไมผลเปนพชื

 
1. สภาพโด
 1.1 
  

อําเภอแมแจ

2077734 

ตารางกิโลเม

สงวนแหงชา

บาน 

 

 

 

 

ามเปนมา 
บานปางอุงเ

ปนถิ่นอาศัยต้ั

หรือปลูกฝนม

จายอยูทั่วไป 

ลับซับซอน สูง

0 เมตร ทางต

มแจม สภาพ

ณถูกบุกรุกทํ

นเปนบริเวณก

ป 2522 เปน

วงปางอุงข้ึน 

ะมอบหมายใ

นผูรับผิดชอบ

ายไดทดแทนฝ

ชหลักระยะยา

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ต้ังอยูที่บ

จม จังหวัดเชี

เมตร ระวาง 

มตร หรือ 48,

าติ มีหมูบาน

ศูนยพั

เปนหมูบานเ

ต้ังหลักแหลงข

มาแลว เขาม

 พื้นที่สวนให

งจากระดับน้ํ

ตอนกลางดาน

พปาไมและตน

ทําลายเพื่อทํ

กวาง 

นปที่มีการจัด

 บนพื้นที่ 10 

ใหสํานักงาน

บ ประสานงา

ฝน สงเสริมให

าว รวมทั้งกา

ที่ต้ัง 
บานปางอุง ห

ยงใหม พิกัด 

 4646 มีพื้น

,068.54 ไร เป

นรับผิดชอบ 8

พัฒนาโครงก

กาแกที่ต้ังมา

ของชนชาวเข

าต้ังบานเรือ

หญเปนเนินเข

้าทะเลระหวา

นทิศตะวันออ

นน้ําลําธารเค

าไรเล่ือนลอ

ต้ังศูนยพัฒน

 ไรในหมูบา

เกษตรจังหวั

านในการสงเ

หมีการทํากา

ารพัฒนาปจจั

หมูที่ 1 ตําบ

 E 407159 

นที่รับผิดชอบ

ปนพื้นที่อยูใน

8 หมูบาน 16
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ขอมูลพืน้ฐ
การหลวงปา

านานกวา 60

ขาเผาแมวแล

อน

ขา

าง 

อก

คย

อย

นา

าน

วัด

เสริมการปลูก

รเกษตรอยาง

จยัพื้นฐานใหมี

ลแมศึก 

เมตร N 

บ 73.78 

นเขตปา

6 กลุม

ฐาน 
งอุง จังหวัด

0 ป อยูใน

ะกะเหร่ียงที่อ

กพืชใหเพียง

งถาวรในพื้นที

มีมาตรฐานท

ดเชียงใหม 

นเขตตําบลแ

อพยพจากถิ่น

พอแกการบริ

ที่ที่ไดวางแผน

างสังคมที่ดีข้ึ

แมศึก อําเภอ

นที่เคยใชหนา

ริโภคในทองถิ

นเอาไวแลว โ

ข้ึน 

แมแจม จังห

าดินในการทํ

ถิ่น ปลูกพืชช

โดยเนนการป

 

หวัด

าไร

ชนิด

ปลูก



 1.2 
  

มีพื้นที่ราบอ

เล็กไหลผาน

ตนน้ําสายสํ

แจม คือ น้ํา
 
 1.3 
  

15 ซม. มี

เกณฑตํ่าถึง

กรดปานกล
 1.4 
  

อุณหภูมิสูงส

 
1.5 แหลงน้ํ
  

 1.5 
  

  

หมายเลข 1

ปางอุงที่อําเ

อําเภอขุนยว

ทั้งส้ิน 310 ก

ตลอดป 

  

หมายเลข 1

เขาสูอําเภอ

เวลาเดินทาง

 

 ลักษณะภูมิ
ภูมิประ

อยูตามบริเวณ

น มีความสูงจ

าคัญที่มีกําเนิ

แมหยอด แล

 ลักษณะดิน
ลักษณ

การระบายน้ํ

งปานกลางตา

าง มี pH 5.5
 ลักษณะภูมิ

เปนพื้น

สุด  34  องศา

น้ําที่สําคัญขอ
1. แหลง

2. แหลง
 การคมนาค

บานปาง

เสนทาง

08 เชียงให

เภอขุนยวม ร

วมไปบานปา

กม. ใชเวลาเ

เสนทาง

08 ถึงอําเภ

แมแจม ผาน

ง 5 ชั่วโมง เดิ

มปิระเทศ 
เทศสวนใหญ

ณหุบเขา โดย

จากระดับน้ําท

นิดบริเวณนี้แ

ะน้ําปางเกี๊ยะ

น 
ะดินสวนให

าดี เปนดินที่

ามความลึกข

5-6.5 
มอิากาศ 
ที่มีฝนตกสม่ํ

าเซลเซียส อุณ

องศูนยพัฒน
งน้ําธรรมชาติ

งน้ําที่กอสราง
คม 
งอุงต้ังอยูหาง

งสายที่ 1  

หม-แมฮองส

รวมระยะทาง

างอุง รวม 25

ดินทาง 6-7 ช

งสายที่ 2  

ภอจอมทองเ

ตําบลแมนาจ

ดินทางไดสะด

ญเปนเนินเขามี

ยมีลําหวยและ

ทะเล 1,100-

และเปนสวนห

ะ 

ญ มีหนาดิน

มีความอุดมส

ของหนาดิน เนื

าเสมอดี  มีป

ณหภูมิตํ่าสุด 

นาโครงการห
ติ น้ําแมลากะ

ง ฝายและถงั

งจากเสนแบง

ตามทางหลว

อน ซึ่งจะแย

ง 285 กม. 

 กม. รวม

ชั่วโมง เดินท

เสนทางหลว

เล้ียวข้ึนดอย

จรจนถึงบาน

ดวกในชวงฤดู
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มีภูเขาสลับซั

ะลําธารขนาด

-1,500 เมต

หนึ่งของแมน้ํา

นลึกประมาณ

สมบูรณอยูใน

นื้อดินเปนดิน

ปริมาณน้ําฝน

  - 4 องศาเซ

หลวงปางอุง
ะ, น้ําแมหยอด

งน้ําประปาภูเ

งเขตแดนระห

วงแผนดิน

กเขาบาน

และจาก

มระยะทาง

างสะดวก

วงแผนดิน

อินทนนท 

ปางอุง รวมร

ดูแลง 

ับซอนสวนให

ด

ร 

า

ณ 

น

นรวนหรือดินร

น  1,732 ม

ลเซียส 

ง 
ด, หวยแมสะ

เขา 

หวางจังหวัดแ

ระยะทาง 180

หญมีความลา

รวนปนทราย

ม. มีอุณหภู

ะตอบ ,หวยป

แมฮองสอน แ

0 กม. (มีถนน

าดชันมากกว

ย มี pH เปน

ภูมิเฉล่ีย 20 

าเกี๊ยะ 

และจังหวัดเชยี

นลูกรังประม

า 35 เปอรเซ็

กรดเล็กนอย

องศาเซลเซี

ยงใหม 

าณ 50 กม.)

 

ซ็นต 

 ถึง

ซียส  

 ใช



 1.6 
  

  

กลาง บานป

  

  

บานหวยข้ีเป

  

บานใหม, บ
 

2. สภาพเศ
 2.1 

15 กลุมบาน

 โครงสรางพื
- ไฟฟา 

- โทรศ

ปางอุง, บานป

- ประปา

- อาศรม

ปอะ, บานแม

- โบสถศ

านผาละปเห

ศรษฐกิจและ
 ประชากร

น 631 ครัวเรือ

ชื่อหมูบ

หยอมบ

ปางอุง 

ปางอุงใหม

นากลาง 

แมสะตอบ

สบแมสะตอ

ผาละปเหนื

ผาละปกลา

ผาละปใต 

แมหยอด,ป

ปางเกี๊ยะ 

หวยผักกูด 

หวยปง 

หวยข้ีเปอะ

น้ําตก 

ยอดไผ 

 

รวม

พื้นฐาน 
 มีไฟฟาทุกหม

ศัพท มีโทรศั

ปากลวย และ

า ทุกหมูบาน

มพระธรรมจา

หยอด หวยผั

ศาสนาคริสต

นือ, บานผาล

ะสังคม 
ร  มีกลุมบาน

อน รวมประช

บาน/ 

บาน 
ห

ม 

เหนือ 

อบใต 

นอื 

าง 

ปากลวย 

 

ะ 

ม 

มูบานยกเวน

ัพทสาธารณ

ะบานผาละปใ

นมีประปาภูเข

าริก (ข้ึนตรงต

ผักกูด และบา

 จํานวน 5 โบ

ละปกลาง แล

นที่อยูในความ

ชากร 5,537 ค

หมูที ่ เผ

1 ม

1 ม

2 กะเห

3 กะเห

3 กะเห

8 กะเห

8 กะเห

8 กะเห

9 กะเห

11 ม

12 กะเห

12 กะเห

17 กะเห

17 กะเห

17 กะเห
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นบานยอดไผ 

ะ 6 แหง ได

ใต 

าใชทุกบาน 

ตอวัดพระศรี

านแมสะตอบใ

บสถ ไดแก บ

ละบานผาละป

มรับผิดชอบ 8

คน  

ผา 
จํา

ครัว

มง 1

มง 2

หร่ียง 6

หร่ียง 3

หร่ียง 2

หร่ียง 

หร่ียง 2

หร่ียง 4

หร่ียง 8

มง 7

หร่ียง 3

หร่ียง 4

หร่ียง 2

หร่ียง 1

หร่ียง 2

 

 6

ดแก สหกรณ

โสดา จ.เชียง

ใต 

านปางอุง, 

ปใต 

8 หมูบาน 

นวน 

วเรือน 

จาํ

ครอ

14 3

21 

67 

31 

25 

9 1

20 

48 

81 

72 1

31 

47 

26 

16 

23 

 

631 9

ณบานปางอุง

งใหม) จํานวน

านวน 

อบครัว ชา

315 84

- 13

56 20

69 13

- 9

101 2

- 9

- 13

75 25

166 47

65 18

- 9

61 7

- 5

- 6

 

952 2,8

, บานปางเ

น 5 แหง ไดแ

จํานวนปร

าย หญิง

48 816 

31 147 

01 188 

31 95 

96 107 

26 27 

90 70 

38 130 

52 245 

74 444 

82 156 

97 83 

78 68 

54 44 

65 54 

  

863 2,674

เกี๊ยะ, บาน

แก  บานปาง

ระชากร 

ง รวม 

 1,664 

 278 

 389 

226 

 203 

53 

160 

 268 

 497 

 918 

 338 

180 

146 

98 

119 

 

4 5,537 

 

นนา 

อุง, 



แหลงขอมลู

 
 2.2 
  

สอนถึงระดับ

โรงเรียนในสั

บานปางเกี๊ย

ระดับประถม

(รอยละ 3.6
 2.3 
  

ระบายอากา

กะเหร่ียงยังม

สถานีอนามั

  

แรงงานตาง
 
 2.4 
  

เนนหนักการ

รอท, กะหลํ

ประกอบอาชี

สวนหลังบา

อยูบางแตก็

กระบือ เพื่อ

ประกอบอาชี
 2.5 
  

  

  

 

 

ล : นายปรีชา

 การศึกษา 
มีโรงเรีย

บ ม.3 และโ

สังกัดศูนยบริ

ยะ, โรงเรียน

มศึกษา จําน

2) 
 การสาธารณ

ราษฎรช

าศดี, มุงหล

มีสภาพความ

ัยประจําหมูบ

สําหรับย

ดาว 

 การประกอ
สวนใหญ

รทําการเกษต

ลํ่าปลี, ไมผล

ชีพการเกษต

น, กาแฟอรา

็เปนจํานวนน

เปนแหลงเงิน

ชพีการเกษตร
 รายได 

- รายได

- มง มีร

- กะเหร่ี

า เพ็ชรเม็ด หั

ยนในสังกัดสํา

โรงเรียนบาน

การการศึกษ

บานแมละกะ

วน 457 คน (

ณสุข 
ชาวเขาเผาม

ลังคากระเบ้ือ

มเปนอยูไมถกู

บาน สังกัดกร

ยาเสพติดใน

อบอาชีพ 
ญจะมีอาชีพห

ตรในเชิงธุรกิจ

เขตหนาว, พื

รเพื่อการยังชี

าบิกา (พืชเศร

นอย กะเหร่ีย

นออม, เพื่อใ

รปลูกพืชผัก, 

ดหลักของครอ

รายไดเฉล่ีย  2

ร่ียง มีรายไดเฉ

ัวหนาศูนยพัฒ

านักงานการป

นแมหยอด แล

ษานอกโรงเรีย

ะ มีประชากร

(รอยละ 14.5

งในปจจุบันมี

อง) แตมีกา

กสุขลักษณะ 

ระทรวงสาธาร

เขตพื้นที่คือ 

หลักในการทํ

จ ไดแก การป

พืชไร เปนตน

ชีพ ไดแก การ

รษฐกิจ) และ

ยงจะนิยมเล้ีย

ใชงาน และขา

 ปลูกไมผล แ

อบครัวจะไดจ

24,754  บาท

ฉล่ีย 20,084

47 
 

ัฒนาโครงกา

ประถมศึกษา

ละโรงเรียนบา

น อําเภอแมแ

รไมรูหนังสือ จ

50) และอยูระ

มีการพัฒนา

ารอยูอาศัยรว

 เมื่อเกิดการเ

รณสุข จํานวน

ยาบา เร่ิมมีก

าการเกษตร 

ปลูกพืชผัก อา

น สําหรับในกล

รปลูกขาวไร, 

มีการปลูกพืช

ยงสัตวใหญ 

ายเปนรายได

และประกอบก

จากการเกษต

ท/ครอบครัว/ป

  บาท/ครอบ

รหลวงปางอุง

าอําเภอแมแจ

านผาละป  

แจม อีก 3 แห

จํานวน 2,58

ะหวางเรียนระ

เร่ืองที่อยูอาศ

วมกันหลายค

เจ็บปวยราษฎ

น 1 แหง ไดแ

การแพรระบา

 โดยกลุมมงจ

าทิ มันฝร่ัง, แ

ลุมกะเหร่ียงจ

 ขาวนาป, พื

ชผักเปนการค

 ไดแก โค แล

ด กลุมคนจีนจ

การคาโดยต้ัง

รเปนหลัก 

ป 

ครัว/ป 

ง  (กรกฎาคม

จม 3 แหง คือ

ทําการสอนถึ

หง คือ โรงเรีย

1 คน (รอยล

ะดับประถมศึ

ศัยดีมากขึ้น 

ครอบครัวในห

ฎรในเขตพื้นที

แก บานปางอุ

าดมากข้ึนในก

จะ

แค

จะ

พืช

คา

ละ

จะ

งรานคาอยูใน

ม 2547) 

อ โรงเรียนบา

ถึงระดับประถ

ยนบานหวยข้ี

ละ 81.88) แ

ศึกษา ป.1-6 

(มีหนาตาง, 

หนึ่งหลังคาเ ื

ที่จะเดินทางม

ง,  

กลุมมง, กะ

นหมูบานดวย

นปางอุง ทําก

ถมปที่ 6 แล

ข้ีเปอะ, โรงเรี

ละจบการศึก

จํานวน 514 

พื้นปูน, ก

รือน สําหรับ

มารักษาข้ันต

เหร่ียง และก

 

 

การ

ละมี

รียน

กษา

 คน 

การ

เผา

ตนที่

กลุม



 2.6 
  

กะเหร่ียง 17

 2.7 

  

  

  

  
 2.8 
  

  

เพื่อการเกษ
 2.9 
  

ราย , กลุมแ
 2.1
  

  

3) พืชไร ไดแ

 แหล
 
 2.1
1. แหลงทอง

  

ทองเที่ยวด้ัง

ทองเที่ยวให

น้ําตก  ถ้ํา ลํ

3. แหลงทอง

เผามง ,พิธีก

ฟองรองคดีค

4. ภูมิปญญ

ผักกาด แมว

 การถือครอ
ไมมีเอก

7 ไร/ครอบครั

 การใชประโ

- พื้นทีก่

- พื้นทีป่

- พื้นทีป่

 
 แหลงเงินทุ

กลุมกะ

กลุมมง 

ษตรและสหกร
 การรวมกลุ

มีการรว

แมบานบานน
0 ผลผลิตทา

1) พืชผั

2) ไมผล

แก ขาวไรและ

ลงขอมูล   รา

1 แหลงทอง
งเที่ยวการเกษ

2. แห

งเดิม คือ บ

หม  คือ ดอก

ลําหวยผาละป

งเที่ยวศึกษาว

การด่ืมสุราใน

ความ ฯลฯ พิ ี

ญาทองถิน่  

ว เมล็ดขาว 

องที่ดิน 
กสารสิทธิ์ เฉลี

ัว 

โยชนที่ดิน  

การเกษตรแล

ปาไมสมบูรณ

ปาไมที่รอการ

รวมทั้งหมด 
ทุน 
เหร่ียง  มีระบ

  รอยละ 45 

รณการเกษตร
ลุมของเกษต
วมกลุมเพื่อก

ากลาง สมาชิ
างการเกษตร
ัก ไดแก แครอ

ล ไดแก พลับ

ะถั่วแดงหลวง

ยงานประจํา

งเที่ยว 
ษตร ไดแก แป

หลงทองเทีย่วท

บานชาวเขาเผ

กบัวตอง  ดอ

ป 

วัฒนธรรม ได

นการแตงงาน

ธีศพของเผาม

คือ การเกบ็

พริก เปนตน

ล่ียประมาณ 

 จําแนกไดดัง

ะที่อยูอาศัย 

ณควรอนุรักษไ

ฟนฟู 2,578 

  48,068.54 

บบการผลิตเพื

เปนของตนเอ

ร 
ตรกร 
ารดําเนินกา

ชกิ 70 ราย แ
ร 
อท มนัฝร่ัง ,ม

 อะโวกาโด ก

ง  

ป 2546 ฝาย

ปลงแครอท  

ทางธรรมชาติ

ผามง ดอยห

อกกหุลาบพนั

ดแก  ประเพณ

น การขอความ

มง   

บรักษาพนัธพื

น การใชสัตวใ
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 14.4 ไร/คร

งนี้ 

13,786 ไร 

ว 31,704.54

ไร 

  ไร 

พื่อบริโภคจึงยั

อง รอยละ 55

รตามกิจกรร

ละกลุมปลูกพ

มะเขือเทศ กะ

กาแฟ ล้ินจี่ 

ยพัฒนา มูลนิ

แปลงมันฝร่ัง

ติ ไดแก แ

หมืน่กาโด แ

นป ดูนก จุดช

ณีการแตงงาน

มชวยเหลือใน

พืชผักพื้นบาน

ในพิธตีางๆ ก

รอบครัว โดย

4 ไร 

ยังไมมีการกูเงิ

5 กูจาก สํานั

มตางๆ ไดแก

พริกกระเหร่ีย

ะหลํ่าปลี 

นธิโครงการหล

  แปลงกาแฟ

แหลง

แหลง

ชมวิว 

นของ

นการ

นไว เชน ฝก

การปลกูกัญช

กลุมมงประม

งินเพื่อทําการ

ักงานสหกรณ

ก กลุมอนุรักษ

ยง มีสมาชิก 2

ลวง 

ฟอราบิกา  แป

ทอง 

ชงใน

มาณ 13 ไร/

รเกษตร 

ณอําเภอแมแจ

ษลุมน้ําหยอ

25 ราย 

ปลงไผแปลงพื

/ครอบครัว ก

จม และธนาค

ด มีสมาชิก 4

พืชสมนุไพร 

 

กลุม

คาร

486 
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การทอผา ทํายามเส้ือผา กางเกง และผาถุง การตําขาวโดยการใชครกกระเด่ืองและการใชพชืสมนุไพรจากธรรมชาติ 

 แหลงขอมูล  ขอมูลโดยสรุป/ขอมูลทองเทีย่ว/โครงการพฒันาแหลงทองเทีย่วโครงการหลวง  

 
3. สภาพพืน้ที่และทรพัยากรปาไม 
 3.1 พื้นที่ทําการเกษตร 
  พื้นที่รวม 12,943 ไร จําแนกไดคือ เปนพื้นที่ปลูกขาวไร 2,400 ไร พืชไรตางๆ ขาวโพด, ถั่ว จํานวน 

5,712 ไร เปนพื้นที่ปลูกขาวนาป จํานวน 1,471 ไร เปนพื้นที่ปลูกผัก จํานวน 2,755 ไร  เปนพื้นที่ปลูกไมผล จํานวน 605  

ไร  
 3.2 พื้นที่ปา 
  มีพื้นที่ที่เกษตรกรเผามงบุกรุกเพื่อทําการเกษตรประมาณ 1,200 ไร  
 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  นายอุดม  พรหมตัน สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

 หัวหนาศูนยฯ   นายปรีชา  เพ็ชรเม็ด สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯศูนย  นายสุพจน  ใจพันธ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

  

 

สถานท่ีติดตอ  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง บานปางอุง ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 50270 

โทร. 0-5322-9625 
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