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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงการ
น
รหลวงมอนเงาะ
น
จังหวั
ห ดเชียงใหหม
ประวัติควาามเปนมา
เมือป
อ่ 2528 หมอมเจ
อ าภีศเดชช รัชนี องคประธานมู
ร
ลนิธโครงการหลว
ิโ
ง ไดมีรับสั่งใใหเจาหนาที่เดินทางไปสํารวจ
ร
สภาพพื้นที่หมู
ห บานมอนเเงาะ ตําบลเมืมืองกาย อําเภอแมแตง จัจงหวัดเชียงใใหม ซึ่งมีชาววเขาเผาแมวอาศั
อ ยอยูในพืพื้นที่
และไดตัดไมมทําลายปาเพืพื่อทําไรเลื่อนลอยด
น
วยการรปลูกฝน แลละพืชไรทุกป สภาพความมเปนอยูที่ยากจน ทั้งนี้ก็เพื
เ ่อ
ประกอบการพิจารณาในนการวางแผนนพัฒนาใหสอดคล
อ องกับความต
ค
องการรของชาวเขา ดังนั้นศูนยพัฒนาโครงกการ
หลวงมอนเงงาะจึงไดเริ่มดํ
ม าเนินการต้ตั้งแตบัดนั้น
เปนตนมา
น
าเนิ
เ นงานโดย
ในนระยะเริ่มตนของการดํ
ไดรับความชชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ ไดแก
สํานักงานพัฒนาที
ฒ ่ดินเขตต 6 การไฟฟาสวนภูมิภาค
สถาบั น วิ จั ยวิ
ย ท ยาศาส ตร แ ละเทค โนโลยี แ ห ง
ประเทศไทยย ศูนยพัฒนาและสงเคราาะหชาวเขา
จังหวัดเชียงใใหม สํานักงาานเรงรัดพัฒนาชนบทและ
น
มูลนิธิศุภนิมิมิตแหงประเทศไทย และมีวัวัตถุประสงค
ในการดําเนินงานเพื
น
่อ
1. เพื่อสงเสริมให
ใ ชาวไทยภูเขาปลู
ข กพืชทดดแทนฝน
2. เพื่อสงเสริมให
ใ ชาวไทยภูเขามี
ข การเกษตตรที่ถาวรอยูเปนหลักแหลง และลดการรตัดไมทําลายปา
บ
พของชาวไทยภูภูเขาใหสูงขึ้น
3. เพื่อยกระดับการครองชี
4.. เพื่อสงเสริมให
ใ ชาวไทยภูเขามี
เ ความรูสกเป
ึ นคนไทย มีความจงรักภั
ก กดีตอชาติติ ศาสนา พรระมหากษัตริยย
1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ตั้งอยูที่บบานมอนเงาะ หมูที่ 5 ตําบลเมืองกาย อําเภอแแมแตง จังหววัดเชียงใหม พิกัด E4769900
แ
N2119600 มีพื้นที่รับผิดชอบ 84.27 ตารางกิโลเมมตร (52,670.77 ไร) เปนพื้นที่อยูในบริเวณปาสงวนนแหงชาติแมแตง
มีหมูบานในนเขตรับผิดชอบ 17 หมูบาน
1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
พื้นที่สวนใหญ
ว
เปนเนินินเขาและภูเขาสลั
เ
บซับซอน
อ มีที่ราบนนอยมาก เปปนปาดิบเขา มีความสูงจาก
จ
ระดับน้ําทะเเล 700 - 1,2550 เมตร
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1.3 ลักษณะดิน
ดินในพื้นที่สวนใหญเปนดินเหนียวปนทราย
ย
มีความอุดมสมบูรณนอย คความเปนกรดด-ดาง ประมาณ
5.0 - 6.5
1.4 ลักษณะภูมิมอิ ากาศ
เปน พื้นที
น ่จัดอยูในลัักษณะภูมิอากาศแบบฝน
s
clim
mate : Aw) มี
เมืองรอนเฉพพาะฤดูกาล (Tropical savana
อุณหภูมิเฉลีลี่ย 24 องศศาเซลเซียส และปริมาณ
ณน้ําฝน 1,4664
มิลลิเมตรตอป
อ
1.5 แหลงน้ําที่สํสาคัญของศูศูนยพัฒนาโคครงการหลววง
มอนเงาะ
1. แหลงน้ําธรรมชาติ หวยแมมตุม, หวยโปง,
ว โมง หวย
ว
หวยแมเปง, หวยหญากอดปลอง, หวยน้ําใส, หวยแม
ปาเมือง, หวยแม
ว กาย
1. แหลงน้
ง ําที่กอสรางฝาย,
ง
ประปาาภูเขา,ประปาหมูบาน, ถังเก็
ง บน้ํา
1.5 การคมนาคคม
จากอําเภอเมื
เ
องจังหวั
ห ดเชียงใหม ถึงศูนยพัฒนา
น
ใ เวลาเดินทาง
ท
โครงการหลวงมอนเงาะ ประมาณ 655 กิโลเมตร ใช
แ
1.30 - 2.000 ชม. อําเภภอเมืองถึงตลลาดแมมาลัย อําเภอแมแตง
ระยะทาง 377 กิโลเมตร (ถนนลาดยาง
(
ง) ตลาดแมมาลั
ม ยถึงบานสสบ
เปง อําเภอแแมแตง ระยะะทาง 12 กิโลเมตร
โ
(ถนนนลาดยาง) และ
บานสบเปงถึงบานมอนเงงาะ ระยะทาาง 16 กิโลเมมตร (ถนนลูกรั
กง
14 กม., ถนนน รพช. 2 กมม)
1.6 โครงสรางพื
พื้นฐาน
- ไฟฟา มีไฟฟาใชทุกหมู
ก บาน
- แหลงเก็
เ บน้ํา ที่จัดสร
ส างโดยกรมชชลประทาน คือ
- สระเก็็บน้ําบานกิ่วปปาหอบ จํานววน 3 สระ
- ถังเก็บน้
บ ําบานกิ่วปาหอบ และหนวยยอยศูนยย จํานวน 12 ถัง
- โทรศัพท
พ สาธารณะะ จํานวน 11 เครื
เ ่อง 7 หมูบบา น
- ประปาาภูเขา มีประปาภูเขาเพื่ออุอปโภคบริโภคคทุกหมูบาน 17 หมูบาน
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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ประชากร จํานวน 503 ครัวเรือน เปนชาย จํานวน 964 คน เปนหญิง จํานวน 899 คนรวมประชาการ
ทั้งสิ้น จํานวน 1,863 คน
หมูบานที่รับผิดชอบ
จํานวนประชากร
ชื่อหมูบาน/
จํานวน
จํานวน
หมูที่
เผา
หยอมบาน
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กายนอย
1
เมือง
48
48
92
93
185
กิ่วบอฮา
1
เยา, เมือง
30
30
46
66
112
กายโคง
2
เมือง
10
10
14
13
27
สามสบ
2
เมือง
22
22
36
34
70
ผาแตก
2
เมือง
2
2
5
3
8
ออบ
3
เมือง
67
67
84
72
156
ตองกาย
3
เมือง
10
10
14
15
29
โปงตอง
3
เมือง
17
19
24
20
44
สบกาย
3
เมือง
25
25
48
41
89
เหลา
4
เมือง
58
58
109
87
196
หวยน้ําเย็น
4
เมือง
41
41
73
58
131
ฮอมเฮี๊ยะ
4
เมือง
8
8
16
11
27
มอนเงาะ
5
มง
38
38
143
141
284
ผาหมอน
11
เมือง
13
14
23
18
41
กิ่วปาหอบ
11
มง
37
43
111
102
213
ปางยาง
11
เมือง
35
35
53
54
107
รวม
503
512
964
899 1,863
แหลงขอมูล : ขอมูลประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (พฤษภาคม 2546)
กลุมงานติดตามประเมินผล สวนอํานวยการและวางแผน สํานักพัฒนาเกษตรที่สงู
2.2 การศึกษา
จากการสํารวจระดับการศึกษาของประชากรในพืน้ ทีพ่ บวาสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปที่ 6) จํานวน 1,028 คน และผูไมรูหนังสือ จํานวน 588 คน
มีโรงเรียนในพืน้ ที่จาํ นวน 6 แหง ไดแก โรงเรียนกายนอย, โรงเรียนบานออบ, โรงเรียนผาหมอน,
โรงเรียนมอนเงาะ โดยสอนในระดับประถมศึกษา ป. 1-ป.6 และโรงเรียนบานเหลา โดยทําการสอนตั้งแต ป. 1-ม.1
สวนโรงเรียนเมืองกายไมเปดการสอน นักเรียนในพืน้ ที่เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบานเหลา
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2.3 การสาธารณ
ณสุข
มีสถานีอนามัยขนาดดเล็ก 1 แหหง ทีห่ มูบานออบ
น
และมีมีอาสาสมัครสสาธารณสุขในนแตละกลุมบาน
ช านเผาแม
แ วดีพอใช คนเมื
ค องมีสวมใช
ม ทุกหลังคาเรือง ชาวเขขาเผาแมว ยังมี
สุขภาพโดยรรวมคนเมืองมีมีสุขภาพดี ชาวบ
สวมไมครบ ชาวเขาเผาแม
า วยังมีอัตราการเกิ
ร
ดมาก ยาเสพติดมี
ด ทุกหมูบาน แนวโนมคคนเมืองจะมีการติ
ก ดยาเสพพติด
มากกวา
2.4 การประกออบอาชีพ
สวนใหญ
ญจะประกอบบอาชีพการเกกษตรเปนหลัก ไดแก
- ปลูกพืชสวนอื่นๆ เกกษตรกร จํานวน
น 548 รายย พื้นทีป่ ลูก 7,040.5
7
ก วยและลําใย
ใ มาก
ไร ไดแก ชาาเมี่ยง, ลิ้นจี่, สม, กาแฟ, ชาจีน, สมโออ, มะมวง, กล
ตามลําดับ
- ปลูกพืชไร เกษตรกรจํานวน 69 ราย ไดแก ขาวไร
า ขาวโพดด
- ปลูกไมมผลเขตหนาวว เกษตรกร จํานวน 44 ราาย ไดแก พลับ,
บ พลัม
, บวย, สาลี่, อโวกาโโด, และทอ
ตามลําดับ
2.5 รายได
มีรายไดดเฉลี่ย
20,000 -30,000 บาท โดดยสวนใหญ
ห กจากภาคเกษตร มี
จะมีรายไดหลั
การทํางานนนอกภาคการเเกษตร ไดแก คาขาย จํานวน
น 15 ครอบบครัวและทํางานโรงงานแ
ง
แปรรูปอาหาร (เชียงใหมโฟรส
ฟ
เซ็นต) จํานววนประมาณ 30
3 คน โดยจะะไดคาจางวันละ
น 130 บาททหรือเดือนละะ 3,900 บาททตอคน
2.6 การถือครอองที่ดิน
สวนใหญ
ญไมมีเอกสารสิทธิ์ในการถืถือครองทีด่ ิน คนเมืองจะมีมีใบ สค. และะจะมีการเสียภาษี
ภ ใหกับ
โ อัตรากาารถือครองทีดิด่ นิ 30 - 50 ไร
อบต. ทุกป โดยมี
2.7 การใชประโโยชนที่ดิน
กรมพัฒนาที
ฒ ่ดนิ ไดจัจดั ทําแผนการรใชที่ดินในพืนที
น้ ่ศนู ยพฒ
ั นาโครงการหล
น
ลวงมอนเงาะะ เมื่อป พ.ศ.
2536 ดังนี้
1. เขตปปลูกพืชไรหรือไม
อ ผล จํานวนน 7,352.95 ไร
ไ หรือรอยละะ 14.52
2. เขตปปลูกไมยืนตน จํานวน 1,2770.41 ไร หรือร
อ อยละ 2.51
3. เขตปปาไมสมบูรณ จํานวน 35,6649.61 ไร หรืรือรอยละ 70.42
4. เขตพืพื้นที่ควรปลอยไว
ย ใหปรับตัวเป
ว นปาธรรมมชาติ จํานวนน 1,971.42 ไรร หรือรอยละ 3.90
5. เขตปปลูกปาทดแทนเพื่อฟน ฟูสภาพป
ภ า จํานววน 4,380.61 ไร หรือรอยลละ 8.65
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2.8 แหลงเงินทุนเกษตรกรในพื้นที่จะใชเงินทุนจาก
- ทุนสวนตั
น ว ประมาณ
ณรอยละ 48..14 (ผานพอคคา 100 ละ 2.5/เดื
2 อน)
- จาก ธกส.
ธ โดยผานระบบของมู
น
ล ธโิ ครงการหหลวง ประมาาณรอยละ 1.86 (35 ราย)
ลนิ
- เกษตรรกรรวมกลุมกักนขอกูจ าก ธกส.เอง
ธ
ประมมาณรอยละ 50
2.9 การรวมกลุลุม ของเกษตตรกร
1. กลุมทํทาปุย หมัก สมาชิก 29 ราย
2. กลุมผูปลูกกาแฟ สมาชิก 101 ราย
3. กลุมผูปลูกชาจีน สมาชิ
ส ก 56 ราาย
4. กลุมแมบา นเกษตตรกรโครงการรหลวงมอนเงาะ สมาชิก 30 ราย
ส ก 45 ราาย
5. กลุมเครือขายเยาววชนชาวเขา สมาชิ
ส
โครงการหลวงมอนเงาะ สมาชิก 48 ราย
6. กลุมสหกรณ
2.10 ผลผลิตทาางการเกษตร
1. พืชผััก ไดแก ฟกทองญี
ท ่ปุน ฟกทองสีสม พริ
พ กหวานเขียว
ย หอมญี่ปุนนและกระเทียมต
ย น พื้นที่ปลู
ป ก
348 ไร เกษตตรกร 88 รายย
2. สงเสสริิมการปลูกกาแฟ
ก พื้นที่ 40
4 ไร เกษตรรกร
50 ราย ชาจีน พื้นที่ 46 ไร เกษตรกร 50 ราาย
3. ไมผลไดั แ ก พลั ม พลั บ และะส ม เขี ย วหววาน
พื้นทีท่ 29 ไร เกษตรกร 11 รายย
4. ไมดอก
อ ไดแก ปกษาสวรรค
ก
ไมใบ ไดแกก ยู
โอนีนีมัส
แหลงขอมูล รายงานประจํ
ร
าป 2546 ฝายพั
า ฒนา มูลนิธิโครงการหหลวง
2.11 แหลงทองเที
ง ่ยว
1. แหลงทองเที่ยวทาางธรรมชาติ ไดแก แปลงปลูกชาพันธุดีด ี ไดแก
ช
มเกกษตรกรในพืนที
้น ่โครงการหลวง ใน
ชาพันธุห ยวนจือ ชาพันธุเ บอร 12 ชมสวนส
พื้นที่ประมาณ 160 ไร
ง องเที่ยวทาางธรรมชาติ ได
ไ แก จุดชมวิวิวบนดอยมอนเงาะ
น
2. แหลงท
3. แหลลงทองเที่ยวศึศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ไดแก มงผมยาว
ง
ดุ
ที่สดในโลก
 ญาทองถิน่ ไดแก การรปกผา ลวดลายแบบมงขาว
ข การตีมีด ของชาวมงขาวซึ
ง ่งไดรับการ
ก
4. ภูมิปปญ
ถายทอดจากกบรรพบุรุษ
แหลงขอมูล ขอมู
อ ลโดยสรุป/ขอมูลทองเทีที่ยว/โครงการรพัฒนาแหลงท
ง องเที่ยวโครงการหลวง

63

3. สภาพพืน้ ที่และทรัพยากรปาไม
- รอยละ 33 เปนปาเบญจพรรณผลัดใบ สวนใหญประกอบดวย ไมขนาดกลางและลูกไม บางพืน้ ทีม่ ีไผชนิด
ตางๆ ขึ้นอยูมาก
- รอยละ 7 เปนปาเต็งรัง ปาชนิดนี้เปนปาโปรงมีตนไมขนึ้ อยูกระจัดกระจาย
- รอยละ 42.97 เปนปาดิบเขาที่ไมผลัดใบ อยูในระดับความสูงตั้งแต 800 เมตรขึ้นไป
- รอยละ 2.4 เปนพืน้ ทีท่ ี่ราษฎรใชประโยชนในการเปนทีอ่ ยูอาศัย
- รอยละ 14.63 เปนพื้นที่ที่ใชในการทําเกษตรกรรม ซึ่งขึ้นอยูตามบริเวณสองฝงของลําหวยและสองขางทาง
ของถนนสายตางๆ ในพืน้ ทีศ่ ูนยฯ ไดมีการจําแนกการใชที่ดินปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ ดังนี้
1) เปนเขตพืน้ ที่ปาเพื่อการอนุรักษ (โซน C) จํานวน 76.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,681.25 ไร หรือ
รอยละ 94.19
2) เปนเขตพืน้ ที่ปาเศรษฐกิจ (โซน E) จํานวน 4.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,943.75 ไร หรือรอยละ
5.81
ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนย
หัวหนาศูนย
เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย

นายอนันต บุญมี
นายวิโรจน ชูดํา
นายพรชัย เพียรพล

สังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แหลงขอมูล ขอมูลศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ ธันวาคม 2552
สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ บานมอนเงาะ หมู 5 ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 50150 โทร. 0-5322-8115
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