
 

 
ประวัติควา

โคร

บริเวณหมูบ

อยางเชนพลั

จัดต้ังข้ึนเมื่อ

อยูในข้ันตอน

เปาหมายขอ

สาธิ ต ไดแ

เสาวรส ทอ

ชาวบาน 

ทองเที่ยว ใน

ปลูกผักเมือง

ธรรมชาติที่ส

วิวแมน้ําโขง

ทะเลหมอกแ

มกราคม 

สงเสริมเกษ

หนาวที่สวยง

และลิลล่ี ซึง่

 
1. สภาพโด
  1.1 
   

ในเขตบาน

จังหวัดเชียง

ระดับน้ําทะ

ประมาณ 10

ศูนยพัฒนา

โครงการหล

ามเปนมา 

รงการหลวงผา

านยึดอาชีพท

ลับบวย ทอ 

อเดือน เมษา

นการจัด 

องโครงการจะ

แก บร็อคโคลี

อ เปนการปรั

ที่ปลูกพันธ

นสวนของพืน้

งหนาวภายใต

สวยงามคือ- จ

 ฝงประเทศล

และพระอาทิ

และดอก

ตรที่สูงดอยผ

งามในเชียงให

งดอกไมนี้สวย

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ศูนยพัฒ

ผาต้ัง หมูที่ 

ราย พิกัด E 

ะเลปานกลาง

0.34 ตารางกิ

าโครงการหล

วงผาต้ัง เขาไ

ศูนยพั

าต้ังต้ังอยูในบ

ทําไร ทํา

 โครงการห

ยน 2550 ขณ

ต้ัง และ

ะดําเนินการป

ล่ี แรดิชซิโอ 

รับปรุงพันธุ 

ธุด้ังเดิมอยูกิจ

นทีภ่ายในศูนย

ตโรงเรือน แบ

จุดชมวิวผาบ

ลาว- แนวเสน

ตยข้ึงไดอยาง

กเส้ียวบานปร

ผาหมน ซึ้งเป

หมนั้นมทีีท่อ

ยงามมากและ

ที่ต้ัง  
ฒนาโครงกา

 14 ตําบลปอ

658176 N 2

ง 1,359 เมต

กิโลเมตร หรือ

ลวงอยูในเขต

ไปสงเสริมจํา

ัฒนาโครงก

บริเวณหมูบา

สวนผลไม 

หลวงแหงนี้

ณะนี้กําลัง

ะปรับพื้นที ่

ปลูกพชื

 พิช องุน 

ใหมใหกับ

จกรรมการ

ย ฯ มีการ

บบปราณีตเช

อง ประตูสยา

นเขายอดบน

งงดงาม- ช

ระมาณเดือนก

ปนหนึง่ในแห

งเทีย่วมากมา

ะจะออกดอก

รหลวงผาต้ัง

อ อําเภอเวีย

2204164 อยู

ร มีพื้นที่รับผิ

อ 6,459.88 ไ

ตตําบลปอ อํ

นวน 4 กลุมบ
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ขอมูลพื้นฐ
การหลวงผ

านผาต้ัง บน

ชนบร็อคโคล่ี 

าม เปนชองหิ

นเทือกเขาดอย

ชมดอกซากุร

กุมภาพนัธุนอ

หงทองเทีย่วช่ือ

าย และมีดอ

สวยงานในฤ

 ต้ังอยู

ยงแกน 

สูงจาก

ผิดชอบ

ไร พื้นที่

อําเภอเวียงแ

บาน คือ บาน

ฐาน 
ผาต้ัง จังหวั

นเทือกดอยผ

แรดิชซิโอใหช

หนิที่สามารถเ

ยผาหมน มีย

ะ ในชวงห

อกจากนี้ในเส

อดังของเชียง

อกไมหลายชนิ

ดูหนาวเทานั้

แกน จังหวัดเ

นผาต้ัง บานศิ

วดัเชียงราย

าหมน แนว

ชมสวนในที่ใ

เขามาฝงลาว

ยอด 101. ยอ

หนาหนาวประ

สนทางจากดอ

รายเพราะม ี

นดิ ใหนักทอง

นัน้ 

เชียงรายทั้งห

ศิลาแดง บานห

ย 

วแบงเขตไทย

กลเคียงมแีห

ได และบนเส

อด 103 สา

ะมาณปลายเ

อยผาต้ังไปภูชี

การเพราะป

งเที่ยวไดมาดู

หมด มีหมูบ

หนอง และบา

ยกับลาวต้ังอยู

ลงทองเที่ยวท

สนเขาจะมีจุด

มารถชมทิวทั

เดือนธันวาคม

ชี้ฟาจะผานศู

ปลูกดอกไมเมื

ดูกัน เชน ทวิ

านที่ศูนยพัฒ

านรมฟาหมน

ยูใน

ทาง

ดชม

ทศัน

มถึง

ศูนย

มื่อง

วลิป

ฒนา

น 



 
  1.2 
   

โครงการผาต้ั
จากระดับน้าํ
ความสูง 1,3
พืน้ที ่ รองลง
เมตร และพ้ื
เปนรอยละ 1
 1.3 

 

หลวงผาต้ัง 

พื้นที่ภูเขา ซึ

และความอุ

หรือหินพื้นโ
 1.4 
  

แลงและเปย

 
 1.5 
  

หมน ทางทิศ

เหนือ ไหลลง

 ลักษณะภูมิ
ลักษณะ

ต้ัง มีระดับคว
าทะเลปานกล
300 -1,400 เ
งมาเปนพืน้ทีท่ี
น้ที่ที่มรีะดับค
14.44 และ 13
 ลกัษณะดิน

ลักษณะ

 เปนกลุมดิน

ซึ่งมีความลาด

ดมสมบูรณต

ผล กระจัดกร
 ลักษณะภูมิ

ศูนยพัฒ

ยกชื้น ไดรับอิ

 แหลงน้ํา ที่
1. แหล

ศตะวันออกข

งสูน้ําแมงาว 

1. แหลง

มปิระเทศ 
ะภูมปิระเทศโ

วามสูงต้ังแต 
ลาง โดย
เมตร คิดเปน
ที่มรีะดับความ
ความสูง 1,10
3.22 ของพืน้ที
น 
ะดินพื้นที่ศูน

ในชุดที่ 62 ดิ

ดชันมากกวา

ตามธรรมชาติ

ระจาย 
มอิากาศ 
ฒนาโครงการ

ทธิพลของลม

ที่สําคัญของศู
งน้ําธรรมชา

องพื้นที่ซึ่งเป

 ซึ่งเปนลุมน้ํา

งน้ําที่กอสราง

ดยทัว่ไปบริเว

700-1,700
ยเปนพืน้ทีท่ี่มรี
นรอยละ15.18
มสูง 1,200-1
00-1,200เมต
ที่ตามลําดับ 

นยพัฒนาโครง

ดินนี้ประกอบ

 35 % ดินที

ติแตกตางกันไ

รหลวงผาต้ัง 

มมรสุมตะวัน

ศูนยพัฒนาโ
ติในพื้นศูนย

นเทือกเขาก้ัน

ายอยของลุมน

ง ไดแกน้ําปร
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วณศูนยพฒัน

เมตร
ระดับ

8 ของ
1,300 
ร คิด

งการ

บดวย

ที่พบในบริเวณ

ไปแลวแตชนิ

อยูในเขตภูมิ

นตกเฉียงใตที่

โครงการหลว
ยพัฒนาโครง

นพรมแดนปร

น้ําสาขาลุมน้ํ

ระปาหมูบาน 

นาโครงการหล

ณดังกลาวนี้มี

นดของหินตนก

มิอากาศประเภ

พัดเอาความ

ตาง ๆ โดย

พฤษภาค

พฤศจิกา

กุมภาพันธ

มีอุณหภูมิ

ประมาณ

ประมาณ 

ประมาณ 

ฝนคอนขา

วงผาต้ัง 
การหลวงผา

ระเทศ หวยคุ

น้าํโขง 

 และถังกักเก็

ลวงผาต้ังระดับ

มีทั้งดินลึกแล

กําเนิดในบริเ

ภทฝนเมืองร

มชุมชื้นและเม

ยจะมีฤดูรอน

คม ฤดูฝนใน

ายน  และฤ

ธ มีอากาศอบ

มิเฉล่ีย 24.7 อ

ณ  39.3 องศ

 9 องศาเซลเ

 1,340 มิลลิเ

างสม่ําเสมอต

าต้ัง คือหวยค

มีทิศทางการ

บน้ํา ฝาย 

บความสูงของ

ละดินต้ืน ลักษ

เวณนั้น มักมี

รอนเฉพาะฤดู

มฆฝนเขามา 

นในชวงระหว

ชวงระหวาง

ดูหนาวในเ

บอุนและคอน

องศาเซลเซีย

ศาเซลเซียส  

เซียส และมีป

เมตร/ป โดยมี

ตลอด 

คุ มีตนกําเนิด

รไหลไปทางทิ

งพืน้ที่ศูนยพฒั

ษณะของเนื้อ

เศษหิน กอน

ดู ซึ่งมีอากาศ

 ทําใหเกิดฤดู

วางเดือนมีนา

งเดือนมิถุนา

เ ดือนธันวา

นขางแหงแลง

ยส อุณหภูมิสู

 อุณหภูมิ ตํ่า

ปริมาณน้ําฝน

มีการกระจาย

ดมาจากดอย

ทิศตะวันตกเฉี

ฒนา

อดิน

นหิน 

ศแหง

กาล

าคม-

ายน-

คม -

งโดย

สูงสุด

าสุด

นรวม

ยของ

ยผา

ฉียง



 
  1.6 

กิโลเมตร บา

กิโลเมตร แล

ศูนยพัฒนาโ

เวลาในการเ

 1.7 
 

โครงการหลว

วิทยา สอนถึ

  

สุขมูลฐานชมุ

ต้ัง จํานวน 1

 
2. สภาพทา
  2.
   

มีประชากรท้

ชื่อหมู

หยอม

บานผาต้ัง,บ

บานรมฟาผ

บานศิลาแด
รว

 
 2.
   

มัธยมศึกษา

 

 

 การคมนาค
ใชเสนท

านตา-บานทา

ละปางหัด-ดอ

โครงการหลว

ดินทางประม

 
 โครงสรางพื

ศาสนสถ

วงผาต้ัง มีโรง

ถึงชั้นมธัยมศึก

แหลงบริ

มชน และอา

1 แหง คือ สถา

ไฟฟาทกุ

างเศรษฐกิจ
1 ประชากร
ศูนยพัฒน

ทั้งหมด 1,590

บาน/ 

มบาน 

บานหนอง 

ผาหมน 

ดง 
วม 

2 การศึกษา
ศูนยพัฒ

าตอนตน  

คม 
ทางเชียงราย-เ

าเจริญ (ทางห

ยผาต้ัง ประม

วงผาต้ังอยูหา

าณ 5 ชั่วโมง 

พื้นฐาน 
ถานและสถาน

งเรียน 1 แหง 

กษาตอนตน 

ริการสาธารณ

สาสมัครสาธา

านีอนามยัผา

กหมูบานมีไฟ

และสังคม 
ร 
นาโครงการหล

0 คน จําแนก

หมูที ่ เผ

14 

15 

16 
 

า 
นาโครงการ

เวียงชัย-พญา

หลวง 1020) 

มาณอีก 15 กิโ

างจากเชียงให

 

นศึกษาศูนยพ

 คือ โรงเรียน

ณสุขมีศูนยสาธ

ารณะสุขใหบ ิ

ต้ัง 

ฟฟาใช 

ลวงผาต้ัง มีพื้

กเปนชาย 837

ผา 
จําน

ครัวเ

 45

 9

 11
 66

รหลวงผาต้ัง
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าเม็งราย-บาน

45 กิโลเมตร

โลเมตร 

หม ใช

พัฒนา

นบรรพต

ธารณะ

บริการทุกหมูบ

พื้นที่รับผิดชอ

7 คน หญิง 42

นวน 

เรือน 

จํา

ครอ

55 

97 

12 
64 

งมีโรงเรียน 

นตา (ทางหลว

ร บานทาเจริญ

บาน มสีถานอี

อบอยูจํานวน 

29 คน 

นวน 

บครัว ช

 8

 1

 3
 1,

1 แหงคือโร

วงหมายเลข 1

ญ-เวียงแกน-ป

อนามัยในพื้น

  4 หมูบาน จํ

จํานวน

ชาย ห

880 7

180 1

364 3
,424 1,

รงเรียนพรรพ

1233, 1173 

ปางหัด (ทาง

นที่ศูนยพฒันา

จาํนวนครัวเรือ

นประชากร 

หญิง ร

707 1,

144 3

316 6
,167 2,

พตวิทยา ทํา

และ 1152) 

หลวง 1155) 

าโครงการหลว

อน 306 ครัวเ

รวม 

587 

324 

680 
591 

าการสอนถึง

 50 

 17 

วงผา

เรือน

งชั้น
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 2.3 การสาธารณสุข 
  มีศูนยสาธารณะสุขมูลฐานชุมชน และอาสาสมัครสาธารณะสุขใหบริการทกุหมูบาน มีสถานีอนามัย

ในพืน้ที่ศูนยพฒันาโครงการหลวงผาต้ัง จาํนวน 1 แหง คือ สถานีอนามัยผาต้ัง  
  2.4 การประกอบอาชีพ 

 ประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงผาต้ัง มีอาชีพดานการเกษตรเชนปลูกพืชไรเชน ขาวโพด

เล้ียงสัตว ปลูกขาวไร ไมผล และเล้ียงสัตวเปนตนและอาชีพรองลงมาไดแกการรับจาง 
  2.5 รายได 
   รายไดเฉล่ียของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงผาต้ังเชน รายไดจากการปลูกพืชระยะอายุ

ส้ัน จะมีรายไดเฉล่ีย 7,500 บาท/ป/ครัวเรือน รายไดจากการปลูกพืชระยะอายุยาวะมีรายไดเฉล่ีย 10,000บาท/ป/

ครัวเรือน รายไดจากการปลูกไมผลเฉล่ีย 5,000บาท/ป/ครัวเรือน และรายไดจากการปลูกสวนผักจะมีรายไดเฉล่ีย 

9,000 บาท/ป/ครัวเรือ 
  2.6 การถือครองที่ดิน 
  ประชากรสวนใหญจะมีที่ดินทํากินเปนของตนเองโดยไมตองเชา 
 2.7 การใชประโยชนที่ดิน 
   ประชากรจะมีการใชประโยชนที่ดินโดยทําการเปนที่อยูอาศัยเพื่อการเพาะปลูก  และเล้ียงสัตว รอยละ 

50-74 เมื่อเทียบกับการเกษตรทั้งหมดของหมูบาน 

 
  2.8 แหลงเงินทุน 
   แหลงเงินทุนที่เกษตรกรไดรับเพื่อใชในการประกอบอาชีพมาจาก เงินเก็บของแตละคน และยืมเงินกูจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) 
  2.9 การรวมกลุมของเกษตรกร 
  มีการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของกลุมตางๆ ดังนี้ กลุมการเกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญบานผาต้ัง และ

กลุมแปรรูปสตรอเบอรร่ี 
 2.10 ผลผลิตทางการเกษตร 
   พืชผัก เชนพืชไร ขาวโพดเล้ียงสัตว ขาวไร ไมผลเชนพลับ พลัม บวย ทอ ไมดอกเมื่องหนาวเชนดอก

ทิวลิปและดอกลิลล่ี 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
  

ทางการเกษ

หนาวของเกษ

  

เปนจุดชมวิว

โดยเฉพาะช

เปนที่ต้ังของ

ฐานอยูที่ดอ

ลักษณะเปน

ที่อยูราบตํ่าล

  

ประเพณีทอ

ทองเที่ยวทา

ไดแก การเยี่

  
3. สภาพพื้น
 3.1 
ศูนยพัฒนา

พื้นที่ปาสงว

  
ผูปฏิบัติงาน
 ผูอํา

 หัวห

 เลข

 
สอบถามรา
ศูนยพฒันาโ

7477 

 

 

2.11 แหล
1)  แ

ษตรภายในศูน

ษตรกร เชน บ

2) แ

วไทย - ลาว ส

วงเดือนธันวา

งหมูบานชาวจี

ยผาต้ังนี้ แ

นชองลมสามา

ลงมา  

3) แ

องถิ่นศูนยพั

างวัฒนธรรม

ยมชมหมูบาน

 
นที่และทรัพ
 พื้นที่ทํากา
โครงการหลว

นแหงชาติอยู

น 
านวยการศูนย

หนาศูนยฯ 

ขาฯ/ผูชวยเลข

ายละเอียดเพ
โครงการหลว

ลงทองเที่ยว 
แหลงทองเที่ย

นยพัฒนาโคร

บวย ทอ พลับ

แหลงทองเที่ย

สองฝงโขง แล

าคมถึงมกราค

จีนฮอ มง แล

ละผาปอง ปร

ารถเดินผานได

แหล งท อง เที

พัฒนาโครงก

 ประเพณีแล

นผาต้ัง ประเพ

พยากรปาไม 
รเกษตร 
วงผาต้ังอยูใน

ยูในพื้นที่อนุรัก

ยฯ  

  

ขาฯ  ศูนยฯ 

พิ่มเติม 
วงผาต้ัง ตําบล

 
ยวการเกษตร

รงการหลวงผ

บ 

ยวทางธรรมช

ละ ทะเลหม

คม ดอกซากุร

ะเยา โดยเฉพ

ระตูสูประเทศ

ด มองเห็นปร

ที่ ยวทางวัฒ

การหลวงผา

ละภูมิปญญา

พณีปใหม จนี

 

นเขตปาสงวน

ักษ (โซน C) 

นายบรร

นายมาน

นายชูเกี

ลปอ อําเภอเวี
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ร ไดแกชมกา

ผาต้ัง ชมพืชผ

าติ ไดแก ดอ

มอก ไดตล

ระบานสะพร่ัง

พาะจีนฮอนั้น

ศสยาม มี

ะเทศลาว

ฒนธรรม 

ต้ังแหลง

าชาวบาน 

นและเยา 

นแหงชาติปา

ทั้งหมด 

รยง  อัธยาศัย

นพ  เวียงนิล 

กียรติ  ไชยวฒุิ

วยีงแกน จังห

ารสาธิต

ผลเมือง

อยผาต้ัง 

อดทั้งป 

งงดงาม 

นเคยเปนสวน

าแมอิงฝงขวา

ยวิสุทธิ์ 

  

ฒ ิ  

หวัดเชยีงราย 

หนึ่งของกองพ

าและปาแมงา

สังกัด มูลนิธิ

สังกัด มูลนิธิ

สังกัด สถาบ

 57310 โทร 0

พล 93 ซึ่งอพ

าว มีการใขป

ธโิครงการหล

ธโิครงการหล

บันวิจัยและพั

053-163-308

พยพเขามาต้ัง

ประโยชนที่ดิน

ลวง 

ลวง 

ัฒนาพื้นที่สูง

8, 081-882-

งถิ่น

นใน

ง 
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