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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแมม่ะลอ 
ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ความเป็นมาของโครงการ 
ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้มีหนังสือทุนการกุศลสมเด็จย่า ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2543  
ขอให้มูลนิธิโครงการหลวงให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  เทคนิคการปลูกพืช  และการตลาดให้แก่เกษตรกรบ้านแม่มะลอ 
ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  อาศัยในเขตอุทยาน
แห่งชาติอินทนนท์ และต่อมาสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูงและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางมูลนิธิ
โครงการหลวงได้เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนา
กับเกษตรกรตัวแทน จำนวน 19  ราย  ได้ตกลง
ในหลักการปลูกพืชผักส่งตลาดโครงการหลวงโดย
เน้ น การผลิ ตที่ ป ลอดภั ยต่ อผู้ บ ริ โภ คและ
สิ่งแวดล้อมในขั้นต้น กำหนดการปลูกหอมญี่ปุ่น
เป็นพืชนำร่อง โดยได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ภายใต้
ชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ” 
ต่อมาในปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ” 

 
พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้ง สภาพพื้นที่ 
 ขนาดที่ตั้ง  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
มีพ้ืนที่ดำเนินงานจำนวน 8 กลุ่มบ้าน ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลางประมาณ 1057 เมตร ที่พิกัด X 440863.00, Y 2058861.00  ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่

ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ประชากร
ในพ้ืนที่มี 2 เผ่า คือ พ้ืนเมืองและกะเหรี่ยง 
จำนวน 8 หมู่ บ้ าน  จำนวน  1,254 
ครัวเรือน ประชากร 4,176 คน 
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ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบแคบๆ ทอดตามลำห้วยแม่มะลอ บริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน
ตั้งอยู่บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิตมีอายุอยู่ในยุคคาร์บอนิเฟอรัสและจากแผนที่แสดงศักยภาพของ
ดินเพ่ือการเกษตรภาคเหนือของประเทศโดยกองสำรวจที่ดิน กรมพัฒนาดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ .ศ.2525 
พบว่าดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปนทราย ชั้นดินตื้นถึงลึก มีการระบายน้าได้ดีถึงดีมาก มีสีน้าตาล

แดง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดินหลัก หรืออยู่ในอนุกรมวิธาน ซึ่งมี
ต้นกำเนิดจากหินแกรนิต ,หินลิกไนส์ และหินควอตซ์ 
ลักษณะดินชนิดนี้จะพบในพ้ืนที่ลาดชัน เช่น บริเวณเนิน
เขาหรือเทือกเขา ซึ่งลักษณะดินเช่นนี้ไม่เหมาะสมที่จะนา
มาใช้ในการเพาะปลูกพืชเกษตรแล้วจะทาให้ไม่คุ้มกับการ
ลงทุน และจะเกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ลักษณะ
หินเป็นพวกหินทรายและหินปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน 

กลุ่มบ้าน ตำบล 
ความสูงของ
พื้นที่(เมตร) 

บริบทของพื้นที ่ ครัวเรือน 
ประชากร

รวม 
ชนเผ่า 

บ้านแม่มุ แม่นาจร 500 - 600 นาข้าว ขา้วโพด 212 744 กะเหรี่ยง 
บ้านแม่นาจร แม่นาจร 500 - 600 นาข้าว ขา้วโพด 325 849 พื้นเมือง 
บ้านแม่วาก แม่นาจร 500 - 600 นาข้าว ขา้วโพด 102 320 พื้นเมือง 
บ้านสบวาก แม่นาจร 500 - 600 นาข้าว ขา้วโพด 79 275 พื้นเมือง 
บ้านแม่มะลอ แม่นาจร 900 - 1,200 นาข้าว ขา้วโพด 142 488 กะเหรี่ยง 
บ้านใหม่พัฒนาสันติ แม่นาจร 600 - 800 นาข้าว ขา้วโพด 76 342 กะเหรี่ยง 
บ้านแม่นาจรเหนือ เมืองนะ 500 - 600 นาข้าว ขา้วโพด 240 674 ไทยพื้นราบ 
บ้านแม่หอย เมืองนะ 500 - 600 นาข้าว ขา้วโพด 78 484 กะเหรี่ยง 

รวม 1,254 4,176 2 ชนเผ่า 
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     ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 

 
พื้นที่โครงการฯ  พื้นที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับพัฒนา 

แม่มะลอ บ้านแม่มะลอ  8 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ B 

แม่มะลอ บ้านแม่วาก  6 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ B 

แม่มะลอ บ้านสบวาก 7 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ C 

แม่มะลอ บ้านแม่มุ 62 4 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ C 

แม่มะลอ บ้านแม่นาจร 62 5 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ C 

  พื้นที่ t&v    เชียงใหม่  

แม่มะลอ บ้านแม่หอย 12 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ C 

แม่มะลอ บ้านใหม่พัฒนาสันติ 14 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ C 

       
 
สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 
 สภาพพื้นที่  บริเวณหมู่บ้านตั้งอยู่ที่ความสูง 990 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีลำห้วยแม่มะลอไหลผ่านหมู่บ้าน 
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบแคบๆ ทอดตามลำห้วยแม่มะลอ บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่มี
โครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิตมีอายุอยู่ในยุคคาร์บอนิเฟอรัสและจากแผนที่แสดงศักยภาพของดินเพ่ือการเกษตร
ภาคเหนือของประเทศโดยกองสำรวจที่ดิน กรมพัฒนาดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2525 พบว่าดินมีลักษณะ
เป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปนทราย ชั้นดินตื้นถึงลึก มีการระบายน้าได้ดีถึงดีมาก มีสีน้าตาลแดง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
ดินหลัก หรืออยู่ในอนุกรมวิธาน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากหินแกรนิต,หินลิกไนส์ และหินควอตซ์ ลักษณะดินชนิดนี้จะพบในพ้ืนที่
ลาดชัน เช่น บริเวณเนินเขาหรือเทือกเขา ซึ่งลักษณะดินเช่นนี้ไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการเพาะปลูกพืชเกษตรแล้วจะ
ทาให้ไม่คุ้มกับการลงทุน และจะเกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ลักษณะหินเป็นพวกหินทรายและหินปูน 
 

ลักษณะภูมิอากาศ  ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชุ่มชื้นและเมฆฝนเข้ามาทาให้ฝนตก 
และลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากประเทศจีน  จะนาความเย็นและ
ความแห้งแล้งเข้ามาทาให้เกิดฤดูกาลต่างๆ โดยจะมีฤดูร้อนในช่วงระหว่าง
เดือนมีนาคม  – พฤษภาคม  ฤดูฝนในช่วงระหว่างเดือนมิถุน ายน  – 
พฤศจิกายน ปริมาณน้าฝน1,900 มิลลิเมตรต่อปี ( หน่วยจัดการต้นน้าแม่ซา 
) และฤดูหนาวในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ สลับกันไปอย่างไร
ก็ตาม ในตอนล่างของพ้ืนที่ที่มีระดับความสูงต่ำกว่า 1,000 เมตร ลงมา มี
สภาพอากาศแบบกึ่งเขตร้อน 
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 แหล่งน้ำ  แหล่งน้ำที่สำคัญสายหลักที่ใช้ในการเกษตร ได้แก่ ห้วยแม่มะลอ ห้วยแม่วาก ห้วยแม่กากรอง และแม่น้า
สายรองลงมา ได้แก่ ห้วยอีรวก ห้วยหมู่บ้าน ห้วยปู่ขุนนวก และสาหรับแหล่งน้ำที่ใช้บริโภค ได้แก่ ห้วยแม่มะลอ และ ห้วย
หมู่บ้าน ซึ่งทำเป็นแบบการต่อเป็นระบบประปาภูเขามาตามครัวเรือน 
 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 
 สภาพเศรษฐกิจ  ประชาชนส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ เช่น รับจ้าง งานหัตถกรรม ค้าขาย รับราชการ และหาของป่า ทั้งนี้การทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นแบบปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ทำให้เกษตรกรมีปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีหนี้สิน และยังมีการใช้สารกำจัดวัชพืช และ
ปุ๋ยเคมีจำนวนมาก ส่วนการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรบางรายมีการเลี้ยงวัวพันธุ์พ้ืนเมืองเป็นอาชีพ มีการเลี้ยงไก่ และหมูพันธุ์
พ้ืนเมือง เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอที่ผ่านมาได้
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เพ่ือให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและรายได้มากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาการปลูก
พืชเดิม คือ ข้าว หอมญี่ปุ่นและส่งเสริมการปลูกใหม่ๆ เช่น พืชผักในและนอกโรงเรือน พืชตระกูลถั่ว ไม้ผลที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ได้แก่ มะม่วง เงาะ อาโวกาโด และเสาวรสหวาน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพ่ือสร้างรายได้เสริม และ
บริโภคในครัวเรือน ซึ่งจากข้อมูล จปฐ. ปีพ.ศ. 2560 ของพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/ปี  
กลุ่มบ้าน  ตำบล รายได้ต่อครัวเรือน / ปี 

บ้านแม่มุ แม่นาจร 146,892.62 
บ้านแม่นาจร แม่นาจร 162,300.88 
บ้านแม่วาก แม่นาจร 150,891.22 
บ้านสบวาก แม่นาจร 121,638.18 
บ้านแม่มะลอ แม่นาจร 145,754.22 
บ้านใหม่พัฒนาสันติ แม่นาจร 172,909.84 
บ้านแม่นาจรเหนือ แม่นาจร 287,058.89 
บ้านแม่หอย แม่นาจร 177,541.32 

รวม  1,364,987.17 
 
 สังคมและชุมชน  กลุ่มบ้านในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ ทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวน 
1,254 ครัวเรือน ประชากร 4,176 คน ประกอบด้วย 2 เผ่า ได้แก่พ้ืนเมืองและกะเหรี่ยง  ด้านสาธารณสุขประชาชนใช้
บริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาจรและโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ์ 60 อำเภอแม่
แจ่ม ที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแบบพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ ได้สนับสนุนการทำแผนชุมชนและการการนำไปใช้
ประโยชน์ใน 4 กลุ่มบ้านคือ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มปลูก กลุ่มไม้ผล และกลุ่มปศุสัตว์ การพัฒนาหมู่บ้าน
สะอาดชุมชนเข้มแข็ง  
 

สภาพสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรมีปัญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง เส้นทาง
ลำเลียงผลผลิตจากหมู่บ้านค่อนข้างห่างไกลทำให้ต้นทุนการขนส่งสูง และเกษตรกรทาการเกษตรโดยใช้วิธีการเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการเพาะปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ รวมถึงไม่มีแผนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงวัแม่มะลอ ทั้ง 8 กลุ่มบ้าน มีพ้ืนที่รวมประมาณ 132,665.58 ไร่ โดยอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จำนวน 2269.43 ไร่ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม 100,613.16 ไร่ เขต
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 28,320 ไร่ และนอกเขตอนุรักษ์ 1,462.99 ไร่ สภาพป่าทั่วไปถูกถางทำลายและทำไร่เพ่ือ
ปลูกข้าวโพด ในพ้ืนที่จึงมีปัญหาสำคัญคือ การสูญเสียป่าต้นน้ำ การชะล้างพังทลายและเสื่อมโทรมของดิน มลภาวะจากการ
เผา การบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการใช้สารกำจัดวัชพืช ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแบบพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงแม่มะลอ ได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าชาวบ้าน การปลูกหญ้า
แฝก การฟื้นฟูป่าชุมชน การจัดทำฝาย การลดใช้สารเคมีและลดการเผา การทำปุ๋ยหมัก และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลง
และปรับระบบการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน  

 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  เส้นทางคมนาคม  ถนนเป็นถนนลาดยางสลับกับอิฐซีเมนต์บล็อกเป็นช่วง ๆ สภาพดี มีบางช่วงพบดิน
สไลด์ลงทับถนน และ เดินทางโดยใช้เส้นทางแม่แจ่ม – แม่มะลอ ระยะทาง 35 กิโลเมตร เดินทางจากแม่วากไปแม่มะลอ 
ระยะทาง 9 กิโลเมตร เดินทางโดยใช้เส้นทางเชียงใหม่ – แม่แจ่ม ระยะทาง 117 กิโลเมตร โดยระยะเดินทางจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงแม่มะลอ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 26 นาที (ระยะทาง 185 
กิโลเมตร 
 
  ถนน ภายในหมู่บ้านพ้ืนที่ดำเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่
สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ ส่วนมากเป็นถนนลาดยางสลับกับอิฐซีเมนต์
บล็อกเป็นช่วง ๆ สภาพดี มีบางช่วงพบดินสไลด์ลงทับถนน 
 
  ไฟฟ้า  ไฟฟ้า มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาพใช้ทุก
ครัวเรือน แต่มีปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง 
 

โทรศัพท์   มีคลื่นเสาสัญญาโทรศัพท์ ใช้ในหมู่บ้าน และ
ประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือใช้เกือบทุกครัวเรือนยกเว้นบางบ้าน 
 
 

ประชากร   
กลุ่มบ้าน หมู่ที ่ ตำบล ชนเผ่า ครัวเรือน ประชากรรวม 

บ้านแม่มุ 4 แม่นาจร กะเหรี่ยง 212 744 

บ้านแม่นาจร 5 แม่นาจร พื้นเมือง 325 849 

บ้านแม่วาก 6 แม่นาจร พื้นเมือง 102 320 
บ้านสบวาก 7 แม่นาจร พื้นเมือง 79 275 
บ้านแม่มะลอ 9 แม่นาจร กะเหรี่ยง 142 488 
บ้านใหม่พัฒนาสันติ 14 แม่นาจร กะเหรี่ยง 76 342 
บ้านแม่นาจรเหนือ 16 เมืองนะ ไทยพื้นราบ 240 674 
บ้านแม่หอย 19 เมืองนะ กะเหรี่ยง 78 484 

รวม 2 ชนเผ่า 1,254 4,176 
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การศึกษา  บ้านแม่มะลอมีโรงเรียนระดับการศึกษา จำนวน 1 แห่ง  พบว่าระดับการศึกษาของ
ประชากรในหมู่บ้านแม่มะลอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสาธารณสุข  ด้านสาธารณสุขประชาชนใช้บริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาจรและ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ์ 60  

 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่(ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

1. พ้ืนที่ป่าไม้           158.29  98,930.48 83.43 

2. พ้ืนที่เกษตรกรรม             30.44  19,024.05 16.04 

2.1 ไร่หมุนเวียน             15.11  9,444.26 7.96 

2.2 พืชไร่ 10.37 6,484.17 5.47 

2.2.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10.19 6,371.16 5.37 

2.2.2 พืชไร่ผสม 0.09 57.40 0.05 

2.2. ข้าวไร ่ 0.09 55.61 0.05 

2.3 นาข้าว 3.48 2,174.55 1.83 

2.4 พืชเครื่องดื่ม 0.62 389.82 0.33 

2.4.1 ชา 0.62 389.82 0.33 

2.5 ไม้ผล 0.36 227.70 0.19 

2.5.1 มะม่วง 0.28 173.57 0.15 

2.5.2 มะขามยักษ์ 0.03 21.15 0.02 

2.5.3 มะขาม 0.02 15.16 0.01 

2.5.4 มะม่วง มะคาเดเมีย 0.01 6.51 0.01 

2.5.5 สตอเบอร์รี่ 0.01 5.55 0.00 

2.5.6 เคพกูสเบอร์รี่ 0.01 5.33 0.00 
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2.5.7 ลิ้นจี ่ 0.00 0.43 0.00 

2.6 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน
เพาะปลูก 

0.31 195.71 0.17 

2.6.1 โรงเรือนเกษตร 0.31 195.71 0.17 

2.7 พืชสวน 0.13 83.69 0.07 

2.7.1 กะหล่ำปล ี 0.09 54.67 0.05 

2.7.2 บร็อคโคลี ่ 0.05 29.02 0.02 

2.8 ไม้ยืนต้น 0.04 24.15 0.02 

2.8.1 ยางพารา 0.04 24.15 0.02 

3. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 0.99 617.85 0.52 

4. พ้ืนที่น้ำ 0.01 7.22 0.01 

ผลรวม 189.73 118,579.60 100.00 

 
 
 

การถือครองที่ดิน  พ้ืนที่ทำกินและที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารรับรองสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เนื่องจาก
พ้ืนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
 

แหล่งเงินทุน 
1. สหกรณ์แม่แจ่ม 

   2. กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท 
   3. โครงการนำร่องเพ่ือการเกษตร 
   4. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
   5. กลุ่มสตรี 
   6. เศรษฐกิจชุมชน 
 

การรวมกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มปลูกผักในโรงเรือนบ้านแม่มะลอ  กลุ่มปลูกหอมญี่ปุ่น  กลุ่มไม้ผล กลุ่ม
ปศุสัตว์ 
 

ผลผลิตทางการเกษตร  เช่น พืชผักในและ
นอกโรงเรือน พืชตระกูลถั่ว ไม้ผลที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่  ได้แก่  มะม่วง เงาะ อาโวกาโด และเสาวรสหวาน 
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
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แหล่งท่องเที่ยว  ในพ้ืนที่บ้านแม่มะลอมีแหล่งท่องเที่ยว  ได้แก่  น้ำตกแม่มะลอ, น้ำตกแม่กากรอง, 
น้ำตกแม่วาก, น้ำตกสองพ่ีน้อง, น้ำตกเลเซสเกอร์, เที่ยวป่าทึบ แม่มะลอ 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองคำ  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำปิงตอนบน
     และแม่กลอง 
 นายอานนท์  ยอดญาติไทย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำปิง 
     ตอนบนและแม่กลอง 
 นายปรีชา  น้ำคำ   หัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 
 นายกิตติพงศ์  รพีบุญญานันท์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 

นางสาวปิยาภรณ์  ปินคำ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 


