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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงดอยปุย 
ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

 
ประวัติความเป็นมา 

เมื่อปี พ.ศ. 2548 ประธานประชาคมบ้านดอยปุย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านดอยปุยมายังประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือขอให้จัดตั้งศูนย์สาธิต
และพัฒนาส่งเสริมการเกษตรของโครงการหลวงขึ้นที่บ้านดอยปุย   เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะลิ้นจี่มี
ราคาตกต่ า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ท าให้
เกษตรกรขาดรายได้   ประธานมูลนิธิ
โ ค ร งการหลว งจึ ง ได้ มอบหมาย ให้
สถาบันวิจัยพัฒนาพ้ืนที่สูงร่วมกับสถานี
วิจัยดอยปุยไปศึกษาสภาพพ้ืนที่และ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้านดอยปุยภายใต้ชื่อ 
“โครงการขยายผลโครงการหลวงดอย
ปุย”  โดยการน าองค์ความรู้จากโครงการ
หลวงไปถ่ายทอดและประยุกต์ ใช้ ให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิสั งคมในพ้ืนที่
ดังกล่าว   
 
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านดอยปุย 

    หมู่บ้านดอยปุยมีการตั้งถิ่นฐานมากกว่า  50  ปี  จากค าบอกเล่าสรุปได้ว่าบ้านดอยปุยก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2489 หลังสงครามโลกครั้งที่สองผ่านไปหนึ่งปี  มีชาวม้งอพยพเข้ามาอยู่ก่อน  เรียกชื่อหมู่บ้านว่า 
“หมู่บ้านปานขมุก” ต่อมามีชาวม้งจ านวน  3  ครอบครัว  คือ  นายชงหลื่อ  แซ่ว่าง  นายไซหลื่อ  แซ่ลี  และนายจู้สืบ  
แซ่ว่าง  เข้ามาท าไร่และตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านดอยปุยในปี พ.ศ. 2494  และมีชาวม้งและชาวจีนฮ่อ  น าโดยนายเลาป๊ะ  
แซ่ย่าง  อพยพหนีการปราบปรามยาเสพติดที่บ้านป่าคา  ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
เพ่ิมอีก  30  ครอบครัว  จากการที่บ้านดอยปุยอยู่ใกล้พ้ืนที่เมือง  ใกล้ตลาดและเป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่  ท าให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากรกลุ่มต่าง ๆ การตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรเริ่มขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ. 2496  โดยเริ่มจากชาวจีนฮ่ออพยพมาจากบ้านแม่สาใหม่เข้ามาอยู่อาศัยกับชาวม้ง  และเป็นกลุ่มที่ท าการ
ค้าขายกับชาวม้งมาตั้งแต่อดีตท าให้ชาวจีนฮ่อเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกบนพ้ืนที่สูงจากชาวม้ง  นอกจากนี้ยังมีการอพยพ
ของกลุ่มคนเมืองพ้ืนราบและกะเหรี่ยงเข้ามาอยู่อาศัยในหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2542  โดยกลุ่มคนเมืองพ้ืนราบเข้ามาท าการ
ค้าขายเพียงอย่างเดียว  เพราะไม่มีความสามารถและความช านาญทางด้านการเพาะปลูกพืชบนพ้ืนที่สูง  ส่วนชาว
กะเหรี่ยงอพยพเข้ามาเพ่ือเป็นแรงงานรับจ้างในสวนให้กับกลุ่มชาวม้งที่มีฐานะดี 
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สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตั้ง 
  พ้ืนที่หมู่บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสุเทพ หมู่บ้านดอยปุยมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  10.85  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  6,781  ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของตัวเมืองเชียงใหม่ บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่พิกัด E 488042, N 2080256 
เส้นรุ้งที่ 18 องศา 43 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 98 องศา 
48 ลิปดาตะวันออก มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับดอยผากลอง และบ้านแม่สาใหม่ 
อ าเภอแม่ริม 

ทิศใต ้ ติดต่อกับพระต าหนักภูพิงคร์าชนิเวศน์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับยอดดอยปุย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับน้ าตกศรีสังวาลย์ และบ้านทุ่ง

โป่ง อ าเภอหางดง 
หมู่บ้านดอยปุยมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 10.85 ตางรางกิโลเมตร คิด
เป็น 6,781 ไร่ 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่หมู่บ้านดอยปุย  มีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนของเทือกเขาผีปันน้ าตอนบน ความสูงของ
พ้ืนที่อยู่ระหว่าง 700 – 1,280  เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง ยอดเขาที่ส าคัญ คือ ดอยสุเทพ ดอยปุย และดอย
บวกห้า โดยมีดอยปุยเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดคือ 1,685 เมตร
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ยอดเขาเหล่านี้จึงเป็นแหล่งต้น
น้ าล าธารที่ส าคัญของแม่น้ าปิง ได้แก่ ห้วยแก้ว ห้วยช่าง
เคี่ยน และห้วยแม่เหียะ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่ง
ต้นน้ าล าธารที่ไหลลงสู่แม่น้ าปิง  ประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่
บริเวณเดียวกันในหุบเขาที่ระดับความสูงประมาณ 800 – 
900 เมตร 

 
ลักษณะดิน 
 ลักษณะพ้ืนที่ของบ้านดอยปุยมีลักษณะทางธรณีวิทยาแบบพ้ืนที่สูงตอนในทวีปด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

(North West Continental Hight Land) ประกอบด้วยหินหลายชนิด ส่วน
ใหญ่เป็นหินแกรนิตในยุคคาร์บอนิเฟอรัสตอนปลาย(Lower Carboniferous) 
ยุคไทรแอสสิค (Triassic) และยุคครีเตเชียสตอนปลาย (late Cretacious) 
ภายในหินแกรนิตพบแร่ธาตุหลายชนิด เช่น มัสโคไวท์ (Muscovite) ไบโอ
ไตท์ (Biotite) และเฟลด์สปาร์ (Feldspar) โดยแร่ธาตุเหล่านี้เริ่มสะสมตัวใน
ยุคก่อนเพอร์เมียน (Pre-Permian) หินควอทไซท์ในยุคเทอเซียรี (Terriary) 
โดยมักมีสีขาวและเนื้อละเอียด หินไนส์ (Gneiss) และหินไมกา-ชีสท์ (Mica-
Schist) ส่วนบริเวณสันเขามักพบหินทราย 
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การสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้เกิดเป็นดินในชุดดอยปุย (Doi Pui series) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดินหลัก

(great soil group) Reddish Brown Lateritic หรืออยู่ในอนุกรมวิธาน (soil taxonomy) Orthoxic Palehumults มี
ต้นก าเนิดดินมาจากหินประเภทหินแกรนิต (Granite) หินไนส์ (Gniess) และหินควอทไซท์ (Quartzite) ดินในพ้ืนที่นี้มีสี
แดงชั้นดินค่อนข้างลึก เนื้อดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากมีปริมาณอินทรีย์วัตถุมาก การอุ้มน้ าและระบายน้ าดี
และถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย โดยเฉพาะถ้าขาดพืชปกคลุมดิน 

 
  
 ลักษณะภูมิอากาศ 

 พ้ืนที่ดอยปุยป่าและยอดเขาสูงอากาศจึงเย็น
ตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 16 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ าสุด 7 องศาเซสเซียส สูงสุด 29 องศาเซลเซียส ฤดู
หนาวอากาศหนาวจัด ส่วนในฤดูฝนอากาศเย็นและชื้น ส่วนใน
ฤดูฝนอากาศเย็นและชื้น  มีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างมากประมาณ 
1,600  มิลลิเมตร  ฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายนโดยตกมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมและกันยายน  
 

แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงดอยปุย 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 แหล่งน้ าหลักที่ใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภค คือ ล าห้วยสาขาของห้วยแม่นาปาน ซึ่งมีต้นน้ าอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ มีการต่อท่อพีวีซีเพ่ือน าน้ าเข้ามาใช้ในหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2530 ห้วยแม่นาปานและล าห้วย
สาขา ยังเป็นแหล่งน้ าส าคัญที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งเป็นสวนลิ้นจี่ของชาวบ้าน มีการใช้น้ ามากในช่วงที่ต้นลิ้นจี่เริ่มออกดอก
และติดผลในเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม  และเกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สปริงเกอร์ในการให้น้ ากับต้นลิ้นจี่  
 พ้ืนที่หมู่บ้านดอยปุ่ยส่วนใหญ่เป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้น 1A ถึงร้อยละ 43.88 ของพ้ืนที่ พบในบริเวณที่มีระดับ
ความสูงประมาณ 900 เมตรขึ้นไป ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้น 1B คิดเป็นร้อยละ 24.18 ของพ้ืนที่ พบในบริเวณตอนเหนือ
ของพ้ืนที่ ในระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตรขึ้นไป ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2 คิดเป็นร้อยละ 22.85 ของพ้ืนที่ พบ
ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของพ้ืนที่ และชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้น 3 คิดเป็นร้อยละ 9.08 ของพ้ืนที่ พบอยู่ทางด้านทิศ
ใต้ของพ้ืนที่ 
 
  แสดงช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า พื้นที่ 
ไร ่ ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1A 2,975.91 4.76 43.88 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1B 1,640.08 2.62 24.18 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2 1,549.87 2.48 22.85 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 3 615.72 0.99 9.08 

รวม 6,781.58 10.85 100.00 
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 ป่าไม้ 

 พ้ืนที่หมู่บ้านดอยปุ่ยตั้งอยู่ เป็นบริเวณป่าที่สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
1. ป่าเต็งรัง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 980.97 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.47 ของพ้ืนที่ พบอยู่ทางด้านตอนใต้ของพ้ืนที่

บริเวณน้ าตกศรีสังวาลย์ พบในบริเวณท่ีมีระดับความสูงตั้งแต่ 600 – 1,000 เมตร พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง เหียง
พลวง บางบริเวณมีสนสองใบขึ้นปะปนอยู่ 
 2. ป่าเบญจพรรณ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 689.74 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.17 ของพ้ืนที่ พบอยู่ทางทิศตะวันตก
ของพ้ืนที่บริเวณดอยผาเจดีย์ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น แก่แซะ สารภีดอย มะเม่า เสี้ยวป่า และมีไผ่ชนิดต่างๆขึ้นปะปน 
 3. ป่าดิบเขา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,995.26 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 58.91 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พบอยู่ในบริเวณที่มี
ระดับความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรจากระดับน้ าทะเลขึ้นไป หรือตั้งแต่ตอนกลางของพ้ืนที่ขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงยอด
ดอยปุยสภาพอากาศมีความหนาวเย็นเนื่องจากอยู่บนพ้ืนที่สูงและได้รับความชื้นจากเมฆและหมอกเกือบตลอดทั้งปี พันธุ์
ไม้ที่พบได้แก่ ก่อแป้น ก่อเดือย มณฑาหลวง จ าปีป่า และยังมีสนสามใบขึ้นผสมอยู่บ้าง 
 
 การคมนาคม 

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุยห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน)ประมาณ 26.5 กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนนห้วยแก้ว-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-สวนสัตว์เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุ
เทพ- พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศ-หมู่บ้านดอยปุย  ใช้เวลาเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
ถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย ประมาณ 1 ชั่วโมง 45  นาที (ระยะทาง 26.5 กิโลเมตร) 

 
 โครงสร้างพื้นฐาน 

  เส้นทางคมนาคม สภาพถนนที่เข้าถึงหมู่บ้านดอยปุยเป็น
ถนนลาดยางตลอดสาย ส่วนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต 1 สาย และมี
ถนนล าลองเข้าสู่สวนลิ้นจี่ 

  การไฟฟ้า หมู่บ้านดอยปุยได้รับการขยายเขตไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

 น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ใช้น้ าประปาภูเขา ซึ่งมีน้ า
ตลอดปี และมีระบบประปาบาดาล โดยศูนย์ทรัพยากรน้ าบาดาล และมี
ระบบประปาบาดาล ภาค 6 จ.ล าปาง 
   โทรศัพท์  มีโทรศัพท์สาธารณะ  2  เครื่อง  
และมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลทุกครัวเรือน 
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สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 ประชากร  
  มีจ านวนครัวเรือน 279  ครัวเรือน มีจ านวนประชากร ทั้งสิ้น 1,408  คน  ร้อยละ 80 เป็นชาวไทยภูเขา
เผ่าม้ง ส่วนอีกร้อยละ 20   เป็นคนจีนคนเมืองพ้ืนราบ กะเหรี่ยง  และกลุ่มที่เข้ามา  

ผู้น าชุมชน 
  ผู้น าชุมชนของหมู่บ้านดอยปุย ได้แก่ นายอ านวย  เฟ่ืองฟูกิจการ  ผู้ใหญ่บ้าน  นายยิ่งยศ หวังวนวัฒน์  ประธาน
ประชาคมหมู่บ้าน  นายประดิษฐ์  ปัญญา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  1  โดยมีผู้น าชุมชนด้านต่าง ๆ  ได้แก่  ด้าน
พิธีกรรมทางศาสนา  คือ  นายปัญหา  เลาลี  นายถวิล  เลาลี  และนางจง  แซ่ย่าง  ด้านสมุนไพรพ้ืนบ้าน  คือ  นายเสือ  แซ่ลี  นางไม้  แซ่
ลี  และนางชา  แซ่ย่าง  ด้านหัตถกรรม (ผ้าเขียนเทียนลายม้ง)  คือ นางยาหยี  หวังวนวัฒน์  และด้านเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน  คือ  นายแต่ง  
แสนยาเกียรติคุณ และนายสูหยี  เฟ่ืองฟูกิจการ 

 
 การศึกษา 
  มีสถานศึกษา คือ  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  ที่มีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  สอนชั้นอนุบาล คือ 
ระดับประถมศึกษาปีที่  6   มีจ านวนนักเรียน  157  คน  
ประชากรบ้านดอยปุยส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมปีที่  
6  สูงสุดจบระดับปริญญาโท  และต่ าสุดคือไม่ได้เรียน
หนังสือ 

 
 การสาธารณสุข 
  ในหมู่ บ้ านมี  อสม .ประจ าหมู่ บ้ า น 
จ านวน 10 คน ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน
สาธารณสุขแก่ชุมชน โดยมีโรคที่พบ  ได้แก่  โรคทางเดิน
อาหาร โรงทางเดินหายใจ  นิ่ว  ไส้ติ่ง  ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
และพิษสุราเรื้อรัง  ประชากรมีอัตราการเกิด ร้อยละ  1  และอัตราการตายร้อยละ 0.3 

 
 การประกอบอาชีพ 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าหัตถกรรม และท าการเกษตรปลูกลี้นจี่และสตรอเบอรี่ 
เป็นการค้าขายแก่นักท่องเที่ยวโดยเปิดร้านจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรม  อาหาร  และเครื่องดื่ม  เสื้อผ้า  ท าการเกษตรอย่าง
เดียว ร้อยละ 25 ซึ่งส่วนใหญ่ท าสวนลิ้นจี่ มี พ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 
1,000  ไร่  มีปริมาณผลผลิตปีละประมาณ 800 – 100 ตัน  ผลผลิต
เฉลี่ยไร่ละ100  กิโลกรัม  และปลูกพืชอ่ืน ๆ ได้แก่  พืชผักสวนครัวไว้
บริ โภคในครั ว เ รื อนและ
ข้าวโพด (เทียน) ส าหรับ
จ าหน่ายในชุมชนซึ่งสามารถ
ปลูกได้ตลอดปี  และรับจ้าง
ทั่วไป ร้อยละ 5 
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ตารางท่ี  3  ปฏิทินปลูกพืชของเกษตรกร 
 

การปลูกพืช ระยะเวลา 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ลิ้นจี่             
พืชผักปลอดภัย             
ข้าวโพด(เทียน)             
กาแฟอราบิก้า             
พลับ             
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 รายได้ รายได้เฉลี่ยของประชากรหมู่บ้านดอยปุย มีรายได้ดังนี้ 

 1. รายได้เฉลี่ยบุคคลต่อเดือน 5,000 บาท/คน/เดือน 
 2. รายไดเ้ฉลี่ยบุคคลต่อปี 35,000 บาท/คน/ปี 
 3. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 25,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
 4. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี 175,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  พ้ืนที่หมู่บ้านดอยปุยมีทั้งสิ้น 6,781 ไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 5,665.97 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.55
เป็นพื้นที่เกษตร 1,001.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.77 ของพ้ืนที่ทั้งหมด กระจายตัวอยู่ตามหุบเขาตามล าห้วยแม่นาปาน
และล าห้วยสาขา เป็นสวนลิ้นจี่ มีพ้ืนที่ชุมชนเมืองหรือหมู่บ้านดอยปุย 57.63 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 0.58 ของพ้ืนที่ และ
เป็นพื้นที่สวนสองแสนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีวิจัยดอยปุย 56.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของพ้ืนที่ 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินของหมู่บ้านดอยปุย 
 

ประเภท พื้นที่ 
ไร ่ ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 

เกษตรกรรม 1,001.85 1.60 14.77 
ป่าดิบเขา 3,995.26 6.39 58.91 
ป่าเต็งรัง 980.97 1.57 14.47 
ป่าเบญจพรรณ 689.74 1.10 103.17 
ชุมชนเมือง 57.63 0.09 0.85 
สวนสองแสน 56.13 0.09 0.83 

รวม 6,781.58 10.85 100.0 
 

 การถือครองที่ดิน 
  เกษตรกรหมู่บ้านดอยปุยไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยเนื่องจากเป็นพ้ืนที่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
  

 
 แหล่งเงินทุน 

ประชากรหมู่บ้านดอยปุยอาศัยแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนเงิน
ล้าน  และเงินทุนส่วนตัว 
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 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

 ประชากรหมู่บ้านดอยปุยได้มีการจัดตั้งกลุ่มด้านอาชีพต่าง ๆ ซึ่งได้แก่  กลุ่มผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า, กลุ่มผู้
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ,กลุ่มผู้ปลูกไม้ผล (ลิ้นจี่) ,กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย , กลุ่ม
ผู้เลี้ยงสัตว์ และกลุ่มหัตถกรรมผ้าเขียนเทียน 
  
 
 
 
 
 ผลผลิตทางการเกษตร 

 ข้าวโพด พืชผัก, กาแฟอราบิก้า, ไม้ดอกไม้ประดับ, ไม้ผลเช่น พลับ, ลิ้นจี่การเลี้ยงสัตว์ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 
แหล่งท่องเที่ยว 
  หมู่บ้านดอยปุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่  นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมหมู่บ้านซึ่งมี

อากาศหนาวเย็น  มีธรรมชาติงดงาม  มีวัฒนธรรมของชนเผ่าม้ง  และมีสินค้าหัตถกรรมจ าหน่าย  โดยเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวสายวัดพระธาตุดอยสุเทพ-พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศ-หมู่บ้านดอยปุย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านดอยปุย 
 1. ปัญหาและความต้องการ  ของหมู่บ้านดอยปุย 
แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 
  1. ด้านเศรษฐกิจ 
  ปัญหา  เกษตรกรบ้านดอยปุยมีรายได้ต่อปีค่อนข้างสูง  แต่มีปัญหาด้านการเกษตร คือ  ลิ้นจี่ให้ผลผลิต
เว้นปี  ไม่มีคุณภาพ  และมีตลาดรองรับน้อย  เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการจัดการแปลงและผลผลิตที่ดีและเหมาะสม
รวมทั้งไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร นอกจากนั้นในด้านการท่องเที่ยวชุมชนยังขาดสินค้าเกษตรและหัตถกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 
  ความต้องการ  เกษตรกรต้องการความรู้ในการปรับปรุงสวนลิ้นจี่พร้อมระบบพืชแซมและการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียว  เพ่ือแก้ปัญหาการให้ผลเว้นปี  และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  รวมทั้งการส่งเสริมปลูกพืชเสริมเช่น 
กาแฟอราบิก้า, ผักปลอดภัย  และไม้ดอกไม้ประดับ 
 
  2. ด้านสังคม 
  ปัญหา  ชุมชนขาดการรวมกลุ่มในการพัฒนาชุมชนเนื่องจากมีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์
ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว  ส่งผลท าให้ขาดการจัดระเบียบของชุมชน จึงมีปัญหาเรื่องขยะ ที่จอดรถและไม่มีห้องสุขาที่ได้
มาตรฐานส าหรับนักท่องเที่ยว  มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานเยาวชนเข้าสู่ตัวเมือง  รวมทั้งเยาวชนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
สื่อสารด้วยภาษาม้งได้ในปัจจุบัน 
ความต้องการ  ชุมชนต้องการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเพ่ือฟ้ืนฟูให้กลับมามีชื่อเสียงอีกในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตร โดยการจัดระเบียบชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมของ
ชนเผ่า  เพ่ือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
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  3. ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน 
  ปัญหา  หมู่บ้านดอยปุยมีปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  ส่วนถนนเข้าถึงแปลงลิ้นจี่มีสภาพแคบและทรุดโทรม  รวมทั้งยังมีการใช้สารเคมีในแปลง
มาก  และขาดการบ ารุงดินท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  นอกจากนั้นดินยังถูกชะล้างพังทลายได้ง่ายเนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ลาดชัน 
 
  ความต้องการเกษตรกรต้องการให้จัดท าระบบเก็บกักน้ าพร้อมท่อส่งเพ่ือใช้ในฤดูแล้ง ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมและปรับปรุงเส้นทางล าเลียงผลผลิต อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตทางการเกษตร
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชน ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธาร รวมทั้งจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
และการปลูกหญ้าแฝก 
 2  ศักยภาพของการพัฒนา 

 หมู่บ้านดอยปุยมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา  มีอากาศเย็นเหมาะกับพืชเมืองหนาว  ป่าไม้และดินมีครบ
อุดมสมบูรณ์  โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เช่น กล้วยไม้  สมุนไพร  เฮมพ์  เป็นชุมชนที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียอยู่ใกล้ตัวเมืองและอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเชียงใหม่    มีหน่วยงานในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี  เช่น  สถานีวิจัยดอยปุย  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  โรงเรียน  เทศบาล  จังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงาน 
ททท.  รวมทั้งอยู่ใกล้โรงคัดบรรจุของโครงการหลวงและอยู่ใกล้ตลาดในตัวเมืองโดยมีเส้นทางเชื่อมกับตัวเมืองเชียงใหม่
สะดวก  มีศักยภาพในการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาเอกลักษณ์ของชุมชน  การจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์  
รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและนอกภาคเกษตรจากองค์ความรู้ของโครงการหลวงที่เหมาะสมที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการผลิตพืชและสัตว์ท้องถิ่นเพ่ือสร้างเอกลักษณ์รองรับการ
ท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
 
ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 
 1. ด้านเศรษฐกิจ 
  ปัญหา  เกษตรกรบ้านดอยปุยมีรายได้ต่อปีค่อนข้างสูง  แต่มีปัญหาด้านการเกษตร คือ ลิ้นจี่ให้ผลผลิต
เว้นปี  ไม่มีคุณภาพ และมีตลาดรองรับน้อย เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการจัดการแปลงและผลผลิตที่ดีและเหมาะสม  
รวมทั้งไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร นอกจากนั้นในด้านการท่องเที่ยวชุมชนยังขาดสินค้าเกษตรและหัตถกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 
  ความต้องการ  เกษตรกรต้องการความรู้ในการปรับปรุงสวนลิ้นจี่พร้อมระบบพืชแซมและการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว  เพ่ือแก้ปัญหาการให้ผลเว้นปี  และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  รวมทั้งการส่งเสริมปลู กพืชเสริม  
เช่น กาแฟอราบิก้า  ผักอินทรีย์  และไม้ดอก 
 
 
 2. ด้านสังคม 
  ปัญหา  ชุมชนขาดการรวมกลุ่มในการพัฒนาชุมชน เนื่องจากมีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์
ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว  ส่งผลท าให้ขาดการจัดระเบียบของชุมชน จึงมีปัญหาเรื่องขยะ ที่จอดรถและไม่มีห้องสุขาที่ได้
มาตรฐานส าหรับนักท่องเที่ยว  มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานเยาวชนเข้าสู่ตัวเมือง รวมทั้งเยาวชนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
สื่อสารด้วยภาษาม้งได้ในปัจจุบัน 
  ความต้องการ  ชุมชนต้องการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเพ่ือฟ้ืนฟูให้กลับมามีชื่อเสียงอีกในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตร  โดยการจัดระเบียบชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมและ
หัตถกรรมของชนเผ่า  เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
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  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน 
   ปัญหา  หมู่บ้านดอยปุยมีปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  ส่วนถนนเข้าถึงแปลงลิ้นจี่มีสภาพแคบและทรุดโทรม รวมทั้งยังมีการใช้สารเคมีใน
แปลงมาก  และขาดการบ ารุงดินท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  นอกจากนั้นดินยังถูกชะล้างพังทลายได้ง่ายเนื่องจาก
เป็นพื้นที่ลาดชัน 
   ความต้องการ  เกษตรกรต้องการให้จัดท าระบบเก็บกักน้ าพร้อมท่อส่งเพ่ือใช้ในฤดูแล้ง 
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและปรับปรุงเส้นทางล าเลียงผลผลิต  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการ
ผลิตทางการเกษตรเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชน  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธาร  รวมทั้งจัดท า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการปลูกหญ้าแฝก 
 
 ศักยภาพของการพัฒนา 
  หมู่บ้านดอยปุยมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา  มีอากาศเย็นเหมาะกับพืชเมืองหนาว ป่าไม้และดิน 
มีครบอุดมสมบูรณ์  โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เช่น กล้วยไม้  สมุนไพร  กัญชง  และกบภูเขา  เป็นชุมชนที่
เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียอยู่ใกล้ตัวเมืองและอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเชียงใหม่  มีหน่วยงานใน
พ้ืนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  เช่น  สถานีวิจัยดอยปุย  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  โรงเรียน อบต. จังหวัด
เชียงใหม่  และหน่วยงาน ททท.  รวมทั้งอยู่ใกล้โรงคัดบรรจุของโครงการหลวงและอยู่ใกล้ตลาดในตัวเมืองโดยมีเส้นทาง
เชื่อมกับตัวเมืองเชียงใหม่สะดวก  มีศักยภาพในการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาเอกลักษณ์ของชุมชนการจัด
ระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์  รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและนอกภาคเกษตรจากองค์ความรู้ของโครงการหลวง
ที่เหมาะสมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการผลิตพืชและสัตว์ท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างเอกลักษณ์รองรับการท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

 
จุดเน้นการพัฒนา 
 1. การพัฒนาเอกลักษณ์ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตของชุมชนม้ง (Living Museum) 
 2. การส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานหัตถกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมมัคคุเทศก์  
และมัคคุเทศก์น้อย 
 3. ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการผลิตลิ้นจี่โดยการปรับปรุงสวนลิ้นจี่และการส่งเสริมพืชที่เหมาะสม เช่น ไม้ผล
กาแฟอราบิก้า ผักปลอดภัย และไม้ดอกไม้ประดับเป็นต้น 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองค า  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าปิงตอนบน 
     และแม่กลอง 
 นายอานนท์  ยอดญาติไทย   ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าปิง 

    ตอนบนและแม่กลอง 
 นายสามารถ  เดยะ  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย 
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ค ำสั่งจงัหวดัเชียงใหม่ 
เลขท่ี 1927/2549 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ----------------------------------- 

 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนในพื้นท่ีโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในกำรพฒันำชีวิตและควำมเป็นอยูข่อง

ชำวเขำและฟ้ืนฟูสภำพป่ำตน้น ้ ำล ำธำร  โดยกำรน ำองคค์วำมรู้จำกโครงกำรหลวงไปปรับใช้อยำ่งเหมำะสมกบัสภำพ
ของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำน ต่ำง ๆ เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
และเกิดประโยชน์แก่ประชำชนอยำ่งกวำ้งขวำง  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงในพื้นท่ีดอยปุย  
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ดงัต่อไปน้ี 

1.  โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย  อ าเภอเมือง 
(1) นำยอ ำเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่     ประธำนคณะท ำงำน 
(2) ผูแ้ทนศูนยป์ฏิบติักำรพฒันำท่ีดินโครงกำรหลวง  คณะท ำงำน 
(3) ผูแ้ทนส ำนกัโยธำธิกำรและผงัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่  คณะท ำงำน 
(4) ผูแ้ทนอุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ-ปุย    คณะท ำงำน  
(5) ผูแ้ทนส ำนกังำนทรัพยำกรน ้ ำ  ภำค 1    คณะท ำงำน 
(6) ผูแ้ทนศูนยท์รัพยำกรน ้ำบำดำล  ภำค 6     คณะท ำงำน 
(7) ผูแ้ทนศูนยพ์ฒันำสังคม หน่วยท่ี 13  จงัหวดัเชียงใหม่  คณะท ำงำน 
(8) ผูแ้ทนส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย   คณะท ำงำน 

 ภำคเหนือ เขต 1  สำขำจงัหวดัเชียงใหม่ 
(9) ผูแ้ทนส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่   คณะท ำงำน 
(10) ผูแ้ทนธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร    คณะท ำงำน 
  สำขำอ ำเภอเมือง  
(11) ผูแ้ทนส ำนกังำนปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่   คณะท ำงำน 
(12) พฒันำกำรอ ำเภอเมือง       คณะท ำงำน 
(13) สำธำรณสุขอ ำเภอเมือง       คณะท ำงำน 
(14) ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนสังวำลยว์ทิยำ    คณะท ำงำน 
(15) ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนเจำ้พ่อหลวงอุปถมัภ ์1   คณะท ำงำน 
(16) นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสุเทพ    คณะท ำงำน 
(17) ก ำนนัต ำบลสุเทพ      คณะท ำงำน 
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(18) ผูใ้หญ่บำ้น  หมู่ท่ี 11  ต ำบลสุเทพ    คณะท ำงำน 
(19) หวัหนำ้สถำนีวจิยัดอยปุย มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์  คณะท ำงำน 
(20) เจำ้หนำ้ท่ีสถำบนัวิจยัและพฒันำพื้นท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน) คณะท ำงำนและ 

          เลขำนุกำร 
โดยใหค้ณะท ำงำนมีอ ำนำจและหนำ้ท่ี  ดงัน้ี 

1) จดัท ำแผนบูรณำกำรโครงกำรและแผนปฏิบติังำนประจ ำปีของโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
แต่ละพื้นท่ี 

2) สนบัสนุนและติดตำมกำรปฏิบติังำนตำมแผนงำนและแผนปฏิบติังำนประจ ำปีท่ีไดก้  ำหนดไว ้
3) รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ผลกำรปฏิบติังำน  ปัญหำ  และอุปสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว

ทำงกำรแกไ้ขใหผู้ว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงใหม่  โดยผำ่นสถำบนัวจิยัและพฒันำพื้นท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน) 
4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบังำนในพื้นท่ีโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง  ตำมท่ีไดรั้บ

มอบหมำย 
 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
    สั่ง ณ วนัท่ี  14  กนัยำยน  พ.ศ.  2550   
 
          
       (นำยวชิยั  ศรีขวญั) 
             ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงใหม่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


