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บทที่ 3 
ข้อมูลพืน้ฐานชุมชนม้งหนองหอย 

 
3.1. ข้อมูลเกีย่วกบัชุมชนม้งหนองหอย 

3.1.1. ประวตัิชุมชนม้งหนองหอย 
ชุมชนมง้หนองหอย มีจุดเร่ิมตน้จากกลุ่มชาวมง้ (มง้ขาว) จากอ าเภอสะเมิงไดอ้พยพเขา้มาอยูใ่น 

บริเวณน้ีจนกลายเป็นชุมชนข้ึนเรียกวา่ บา้นหนองหอย  ผูรู้้บางท่านบอกวา่มง้ขาวอพยพมาจากอ าเภอหางดง 
และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อแสวงหาความอุดมสมบูรณ์บริเวณแถบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพในเขตต าบล    
แม่แรมแห่งน้ี ปัจจุบนัน้ีไดแ้ยกเป็น 2 หมู่บา้น  คือ บา้นหนองหอยเก่า  และบา้นหนองหอยใหม่  ทั้ง 2 หมู่บา้น
ต่างก็มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั    มีความสามคัคีและ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นัเป็นอยา่งดี  ชาวมง้กลุ่มแรก ๆ ท่ีเขา้มาตั้ง
ถ่ินฐานบริเวณน้ี เร่ิมจากตระกลูแซ่ยา่ง (ภายหลงัเปล่ียนเป็น “เตชะเลิศพนา”) ซ่ึงเขา้มาก่อนประมาณ 1 – 2 ปี 
หลงัจากนั้นจึงไดช้กัชวนเครือญาติใหเ้ขา้มาตั้งรกรากอยูด่ว้ยกนั ในปัจจุบนัมีแซ่ตระกลูต่าง ๆ ตามมาตั้งถ่ินฐาน
ในชุมชนหลายตระกลูดว้ยกนัเช่น ตระกลูแซ่ซง้และแซ่วา่ง เป็นตน้ โดยตระกลูแซ่ยา่งซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมาตั้ง
รกรากถ่ินฐานอยูก่่อนตระกลูอ่ืน ๆ ถือเป็นตระกลูใหญ่ของชาวมง้ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีแถบต าบลแม่แรมน้ี  
 ชาวมง้ท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานบริเวณน้ี ไดมี้การท าไร่เล่ือนลอย และมีการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานไปเร่ือย ๆ 
บนดอยสูงรอบ ๆ บริเวณเทือกเขาแห่งน้ี  ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์มาก หลงัจากนั้นจึงเร่ิมมีการตั้งถ่ินฐานอยูเ่ป็น
หลกัแหล่ง แต่เดิมอาชีพหลกัของชาวมง้ในแถบน้ีคือการท าไร่เล่ือนลอยและลกัลอบปลูกฝ่ิน  ซ่ึงเน้ือท่ีส าหรับ
ปลูกฝ่ินมีประมาณ 250 ไร่  ท าใหป้ระชากรมง้ติดฝ่ินเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะผูช้าย  ดงันั้นภาระในการท าไร่
และดูแลครอบครัวในขณะนั้นจึงตกเป็นของฝ่ายหญิง ซ่ึงตอ้งท างานหนกัไม่ต่างจากผูช้ายจนกระทัง่ไดมี้การ
ก่อตั้งศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยข้ึนในปี พ.ศ. 2527  เพื่อลดปัญหาชาวเขาท าลายป่าเพื่อท าไร่เล่ือน
ลอย  และเพื่อส่งเสริมและพฒันาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร โดยไดมี้การแนะน าใหช้าวมง้ท่ีอาศยัอยูใ่น
บริเวณน้ีปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ ทดแทนการปลูกฝ่ินและการท าไร่เล่ือนลอย ท าใหส้ามารถยกระดบัความ
เป็นอยูข่องชาวมง้ใหดี้ข้ึน  
   ปัจจุบนัพื้นท่ีป่าในบริเวณชุมชนหนองหอย ไดถู้กแบ่งออกเป็น  4   ประเภท  ดงัน้ี      
   1) พื้นท่ีท่ีใชส้ าหรับท าไร่ ปลูกพืชผกั    

2) ป่าใชส้อย 
3) ป่าอนุรักษ ์   
4) ป่าพื้นท่ีอุทยานซ่ึงมีการปักเขตแนวไวอ้ยา่งชดัเจน       
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3.1.2. ข้อมูลทัว่ไป 
   3.1.2.1. ทีต่ั้ง 

 ชุมชนมง้หนองหอยตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงสูงกวา่ระดบัน ้าทะเล ๑,๒๐๐ เมตร  
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นภูเขาสูง อากาศในช่วงฤดูหนาวจะหนาวจดั ในฤดูร้อนอากาศเยน็สบาย พื้นท่ีของ
หมู่บา้นตั้งอยูต่ามแนวเทือกเขาถนนธงชยั อยูห่่างจากจงัหวดัเชียงใหม่เป็นระยะทางประมาณ 36กิโลเมตร และ
เป็นหมู่บา้นท่ีมีรูปร่างคลา้ยกบัตวัหนอนซ่ึงมีอาณาเขต ดงัน้ี1 

 ทิศเหนือ ติดต่อ บา้นโป่งไคร้ 
 ทิศใต ้ ติดต่อ บา้นแม่ขิ, ปางไฮ 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อ บา้นแม่ปง, บางบอ้ 

ทิศตะวนัออก ติดต่อ บา้นโป่งแยง  
จากทางหลวงหมายเลข 107 เส้นทางสายเชียงใหม่ – ฝางเม่ือเดินทางผา่นอ าเภอแม่ริมประมาณ 

กิโลเมตรท่ี 17 จะมีสามแยกใหเ้ล้ียวซา้ยไปตามทางหลวงหมายเลข 1096 ไปอ าเภอสะเมิง เดินทางต่อไปอีก
ประมาณ 15 กิโลเมตร จะพบหมู่บา้นโป่งแยง  และทางแยกเล้ียวขวาโดยสามารถสังเกตไดจ้ากป้ายโครงการ
หลวงหนองหอยตรงทางเขา้ (ดา้นขวามือ) ถนนเขา้หมู่บา้นเป็นถนนคอนกรีตค่อนขา้งสะดวกแต่ทางลาดชนัข้ึน
เขาโดยตลอด 
                                                     

 
             ภาพท่ี 1 แผนท่ีเสน้ทางการเดินทางสู่บา้นหนองหอยเก่าและบา้นหนองหอยใหม่    

  (ท่ีมา : http://www.cm108.com/bbb/index.php?/topic/35805-aeoaea-aeiaea/, 7 กนัยายน 2554) 

                                                 
1 กรมผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย. ---. แผนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่. 
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3.1.2.2. ลกัษณะภูมอิากาศ 
 สภาพภูมิอากาศของชุมชนหนองหอยจะมีลกัษณะของภูมิอากาศท่ีใกลเ้คียงกนัตลอดทั้งปีน่ืองจาก

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง พื้นท่ีส่วนใหญ่ใชท้  าการเกษตร ดงันั้นภูมิอากาศโดยรวมจะคลา้ยคลึงกนัคือ
เยน็สบายตลอดทั้งปี ภูมิอากาศในแต่ละฤดูเป็นดงัน้ี 

 ฤดูร้อน      อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 30 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน      จะมีฝนตกชุกมาก 
ฤดูหนาว     จะมีอากาศหนาวจดัทุกปี อุณหภูมิต ่าสุดประมาณ 4 องศาเซลเซียส 
 

   3.1.2.3. ลกัษณะบ้านเรือน   
  ลกัษณะบา้นเรือนของชาวมง้ชุมชนหนองหอยจะเป็นบา้นติดกบัพื้น ปิดทึบ ตามแบบดั้งเดิมของ
ชาวมง้ แต่ภายหลงัจากการก่อตั้งศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยซ่ึงท าใหช้าวมง้หนองหอยมีวถีิชีวติ และ
ระบบเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน และน ามาซ่ึงความสะดวกทางดา้นคมนาคมตลอดจนความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร
กบัคนพื้นราบไดง่้ายข้ึน จึงท าใหไ้ดรั้บอิทธิพลในเร่ืองของลกัษณะบา้นเรือนจากคนพื้นราบเขา้มา ปัจจุบนั
ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยบางส่วนท่ีมีฐานะดี จะนิยมปลูกบา้นแบบคนพื้นราบ ลกัษณะบา้นเป็นแบบ
สมยัใหม ่เป็นอิฐลว้น ๆ หรืออิฐผสมไม ้ หรือเป็นแบบดั้งเดิมผสมกบัแบบใหม ่บางบา้นภายนอกดูสมยัใหม่ แต่
ภายในก็ยงัคงเป็นแบบเก่าซ่ึงคงสภาพความเป็นมง้ดั้งเดิมอยู ่ แต่เพิ่มส่ิงของเคร่ืองใชส้มยัใหม่เขา้ไป เช่น ตูเ้ยน็
เคร่ืองซกัผา้ โทรทศัน์ เคร่ืองเล่นดีวดีี และคอมพิวเตอร์  เป็นตน้  
  

  3.1.2.4. การปกครอง  
  การปกครองตามแบบดั้งเดิมนั้นมีหวัหนา้หมู่บา้นเป็นผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุดในหมู่บา้นซ่ึงมกัจะ
มาจากตระกลูท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในหมู่บา้น ปัจจุบนัรูปแบบการปกครองของชุมชนหนองหอยไดเ้ปล่ียนไปจาก
เดิมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปกครองแบบทอ้งถ่ินของไทย โดยมีผูใ้หญ่บา้นหรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “พอ่หลวง” 
เป็นผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุด ทั้งน้ีผูใ้หญ่บา้นในปัจจุบนัก็ยงัคงมีบทบาทไม่ต่างจากเดิมคือ ยงัคงมีหนา้ท่ีเป็นผูน้ า
ชุมชน ช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้ใหก้บัลูกบา้น ใหค้วามช่วยเหลือลูกบา้น รวมถึงเป็นผูป้ระสานงานระหวา่ง
ส่วนราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัชาวบา้นในชุมชน เช่นไปประชุมร่วมกบัอ าเภอ จงัหวดั หรือประชุม
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีจากโครงการหลวงฯ แลว้น าข่าวสารหรือผลการประชุมท่ีไดรั้บมาแจง้ใหก้บัชาวบา้นในชุมชน   

 
 
 
 



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวิถีชีวิตชนเผา่ชาวมง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่”        37 

 3.1.2.5.  การศึกษา  
  การก่อตั้งศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง ท าใหมี้การจดัตั้งศูนยเ์ด็กเล็กก่อนวยัเรียนข้ึนในหมู่บา้น
เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ประชาชน เด็กเล็กในหมู่บา้นหนองหอยรวมถึงเด็กชาวมง้จึงไดรั้บการศึกษาท่ีเป็นแบบ
แผนมากข้ึน เด็กเหล่าน้ีไดมี้โอกาสเรียนภาษาไทย ไดรั้บการปลูกฝังทางดา้นการปฏิบติัตนหลาย ๆ อยา่งจาก
ศูนยเ์ด็กเล็ก และเม่ือเรียนจบจากศูนยเ์ด็กเล็ก พวกเขาก็จะไปเรียนชั้นประถมท่ีโรงเรียน “เจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์
2”  ซ่ึงเป็นโรงเรียนในสังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ และหลงัจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาแลว้ หากใคร
อยากจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนก็จะเขา้ไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนในตวัเมืองเชียงใหม่ต่อไป ส่วนคนท่ีไม่ไดเ้ขา้
ไปศึกษาต่อก็จะออกมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือปลูกพืชไร่ ตามอยา่งบรรพบุรุษ 
 

 3.1.2.6.  ภาษา  
 ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยส่ือสารกนัดว้ยภาษามง้ ปัจจุบนัน้ีชาวมง้หนองหอยส่วนใหญ่เขา้ใจทั้ง
ภาษาไทยกลางและภาษาเมืองเชียงใหม่ดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีพวกเขาไดติ้ดต่อกบัคนพื้นราบไดม้ากข้ึน 
การไดดู้โทรทศัน์ ฟังวทิย ุ รวมถึงการท่ีเด็ก ๆ รุ่นใหม่ไดมี้โอกาสเขา้รับการศึกษาอยา่งเป็นระบบจากโรงเรียน 
จึงท าใหช้าวบา้นในชุมชนหนองหอยแห่งน้ีสามารถส่ือสารกบัคนพื้นราบไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะวยัรุ่นท่ี
สามารถส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดีพดูไดช้ดั แต่ผูสู้งอายบุางส่วนท่ีอายมุาก ๆ ท่ีไม่สามารถใชภ้าษาไทยกลางหรือ
ภาษาเมืองเชียงใหม่ไดก้็ยงัพอมีอยูบ่า้ง  
 

  3.1.2.7. ศาสนาและความเช่ือ  
 แต่เดิมชาวมง้มีความเช่ือหรือนบัถือผ ี (animism) ผสมกบัการบูชาบรรพบุรุษ และเช่ือในเร่ืองของ
อ านาจเหนือธรรมชาติ แต่ปัจจุบนัน้ีชาวบา้นบางส่วนไดเ้ปล่ียนมานบัถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต ์ โดยจะ
เห็นไดว้า่ในหมู่บา้นหนองหอยใหม่น้ีมีทั้งโบสถข์องศาสนาคริสต ์ และมีส านกัสงฆข์องศาสนาพุทธท่ีไดส้ร้าง
ข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2529 และอุปถมัภโ์ดย พระวรุิฬห์ธรรมโกวทิ เจา้อาวาสวดัเจดียส์ถาน อ.แม่ริม 
ส านกัสงฆแ์ห่งน้ีมีบทบาทในหมู่บา้นคือ อบรมสั่งสอนและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชาวบา้น รวมถึงการ
ร่วมพฒันาหมู่บา้น ช่วยเหลือชาวบา้น สงเคราะห์เด็กยากจน 
    ในส่วนของความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติก็ยงัคงมีอยู ่ ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีชาวบา้นใน
ชุมชนหนองหอยยงัคงใช่วธีิการท านายดว้ยกระดูกไก่เม่ือมีอาการเจบ็ป่วย เพื่อใหท้ราบวา่เป็นผีตนใดท่ีมาท าให้
คนๆ  นั้นเกิดอาการเจบ็ป่วย และจะสามารถรักษาไดห้รือไม่ หรือจะตอ้งรักษาอยา่งไร  นอกจากน้ีชาวบา้นใน
ชุมชนหนองหอยยงัคงใหค้วามส าคญักบัพิธีกรรมตามความเช่ือดั้งเดิมอยูม่าก เช่น เม่ือมีการเจบ็ป่วยก็จะมีการ
ท าพิธีฮอ้งขวญั (เรียกขวญั)  การท าพิธีอวัเนง้ และพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิด การตาย เป็นตน้ 
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3.2. ศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย 
 3.2.1. ประวตัิและความเป็นมาของศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย 
 พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดเ้สด็จเยือนราษฎรหมู่บา้นหนองหอย และมี
พระราชด าริวา่ ควรใหมี้การส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตรดว้ย ทางกรมป่าไมจึ้งไดจ้ดัส่งหน่วยงานเขา้ร่วม
ด าเนินงานร่วมกบัหน่วยพฒันาและสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ไดจ้ดัส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ปฏิบติังาน
ประจ าหมู่บา้นเพื่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงต่อมามีหน่วยงานร่วมด าเนินการพฒันา ไดแ้ก่ กรม
พฒันาท่ีดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมอนามยั และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
จนกระทัง่ในปี ๒๕๑๗ หน่วยงานต่าง ๆ ไดล้ดกิจกรรมลงจนเหลือหน่วยงาน ท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีตามปกติ คือ 
กรมป่าไมแ้ละกรมประชาสงเคราะห์ 

 เดือนสิงหาคมปี 2517 หม่อมเจา้ภีศเดช รัชนี องคป์ระธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงเห็นวา่ 
หมู่บา้นหนองหอย มีประชากรเพิ่มข้ึนและมีการปลูกฝ่ินมาก ทั้ง ๆ ท่ีตั้งอยูใ่กลต้วัเมืองเชียงใหม่ และไดมี้การ
ขยายหมู่บา้นออกเป็น 2 หมู่บา้น คือ บา้นหนองหอยเก่า และบา้นหนองหอยใหม่ สมควรท่ีมูลนิธิโครงการ
หลวง จ าเป็นตอ้งเขา้ไปมีบทบาท ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ “ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย” จึงเร่ิมตน้
ปฏิบติังานตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 

 

3.2.2.วตัถุประสงค์ของการด าเนินงานของโครงการหลวง 
1) เพื่อส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร โดยแนะน าพืชเศรษฐกิจใหม่ ทดแทนการปลูกฝ่ินและ 
     การท าไร่เล่ือนลอย 
2) เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ตน้น ้าล าธาร และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึน 
3) เพื่อยกสภาพความเป็นอยูข่องชาวเขาให้ดีข้ึน ทดัเทียมคนพื้นราบ 
4) เพื่อพฒันาชาวเขาใหมี้ความส านึกในความเป็นไทย ยดึมัน่ในชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 

 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย มีหมู่บา้นในความรับผดิชอบ 5 หมู่บา้น คือ บา้นสามหลงั  
หนองหอยเก่า หนองหอย-ใหม่ แม่ขิและปางไฮ ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด 11,875 ไร่ รวมประมาณ 442
ครอบครัว ประชากร 2,007  คน ซ่ึงเป็นชาวพื้นเมืองและชาวเขาเผา่ต่าง ๆ ไดแ้ก่ มง้ ลีซอ จีนฮ่อ มูเซอ และเยา้ 
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3.2.3. ลกัษณะการด าเนินงาน   
 การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ประกอบดว้ย งานส่งเสริม งานวจิยั    

งานสาธิต และงานผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
งานส่งเสริม แบ่งออกไดด้งัน้ี  
- พืชผกัต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมแบ่งตามลกัษณะตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

- พืชผกัตลาดเปิด เกษตรกรเป็นผูข้ายผลผลิตเอง ไดแ้ก่ กะหล ่าปลี ผกักาดหางหงส์ 
แครอท และผกักาดขาวปลี 

- พืชผกัตลาดโครงการหลวง ซ่ึงปลูกตามเป้าหมายการผลิต ไดแ้ก่ ผกักาดหอมห่อ  
กระเทียมตน้ ปวยเหล็ง หอมญ่ีปุ่น บีท แรดิชฯ รวมประมาณ 18 ชนิด ท่ีปลูกหมุนเวยีนตลอดปี     

- ไมด้อกท่ีส่งเสริมเป็นหลกัมี 2 ชนิด คือ แกลดิโอลสั และสแตติสเพอริซิอาย 
- ไมผ้ลเมืองหนาว ท่ีส่งเสริมเป็นหลกั คือ ทอ้ บว๊ย พลมั พลบั สาล่ี อโวคาโด และกาแฟ 

และพืชใหม่ท่ีศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย อยูร่ะหวา่งการปลูก คือ แอปเป้ิล 
- ดอกไมแ้หง้โดยเนน้เป็นวตัถุดิบ ส าหรับการท าผลิตภณัฑ์ดอกไมแ้หง้ คือ ปลูกดอก 

กระดาษและหญา้ไข่มุก 
งานวจิยั งานสาธิต และงานผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย เร่ิมด าเนินงานในพื้นท่ี ดว้ยการทดสอบวจิยัพืชผกัเพื่อหา

พืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี และท าแปลงสาธิตการปลูกพืชผกั เป็นตวัอยา่งใหเ้กษตรกร พร้อมกบัคดัเลือก
เกษตรกรผูน้ า โดยจดัใหดู้งานดา้นการปลูกพืชผกันอกพื้นท่ี เพื่อน ากลบัมาปฏิบติั โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้
ค  าแนะน า แจกจ่ายเมล็ดพนัธ์ุและปุ๋ยใหแ้ก่เกษตรกร 

 พืชเกษตรกรรมท่ีเป็นพืชเด่น ของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ท่ีท ารายไดใ้หแ้ก่
เกษตรกรเป็นจ านวนมากแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  

- พืชผกัไดแ้ก่ โกโก ้ผกักาดหางหงส์ ผกักาดหอมห่อ ฯลฯ 
- ไมผ้ลไดแ้ก่ ทอ้ กาแฟ พลมัและบว๊ย 
- ไมต้ดัดอกไดแ้ก่ แกลดิโอลสั และสแตติสเพอริซอาย 
-  ดอกไมแ้หง้  

 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยไดรั้บงบประมาณการด าเนินงานจากมูลนิธิโครงการหลวง 

และตั้งแต่ปี 2530 - 2536 ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุน จากกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา 
(NAS) ในดา้นการปลูกพืชทดแทน ในปี 2536 กรมประชาสงเคราะห์ใหง้บประมาณสนบัสนุน ในดา้น
ค่าจา้ง และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เป็นบางส่วน ซ่ึงนอกจากจะด าเนินงานส่งเสริมเพื่อพฒันาอาชีพของ
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เกษตรกรแลว้ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยไดด้ าเนินงานในส่วน ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
หมู่บา้นหนองหอยใหม่โดยจดัครูผูส้อนพร้อมอาหารกลางวนัใหเ้ด็ก 

 

3.2.4. การส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์สูงสุด 
การใชพ้ื้นท่ีในการเกษตรกรรมนั้นศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยแนะน าให้เกษตรกร 

ท าการปลูกพืชเป็นขั้นบนัไดหรือคูรับน ้าขอบเขา เพื่อลดและชะลอการชะลา้งของหนา้ดิน โดยมีการปลูกหญา้
แฝกช่วยในการอนุรักษดิ์นและน ้า 

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตรกรรม 
 พื้นท่ีเกษตรกรรมประมาณ 80% ใชน้ ้าฝนในการเพาะปลูก ส าหรับ 20% ในบางพื้นท่ีใชน้ ้าจาก

ฝายกกัเก็บน ้าขนาดเล็ก ท่ีกรมชลประทานสร้าง และต่อท่อน ้าผา่นแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร โดยเกษตรกร
จดัการต่อท่อส่งน ้าจากท่อใหญ่ เขา้สู่แปลงเพาะปลูกของตน ดว้ยระบบสปริงเกอร์ และบางพื้นท่ีเกษตรกร 
สร้างคนัดินกั้นล าห้วยธรรมชาติ และต่อท่อเขา้สู่แปลงเพาะปลูก 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ในพื้นท่ีป่าไมท่ี้ยงัคงเหลืออยู ่ จะหา้มไม่ใหช้าวเขาเขา้ไปตดัท าลาย โดยชาวเขาร่วมกนัตั้ง

กฎเกณฑไ์ว ้หา้มไมใ่หต้ดัไมท้  าลายป่า หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะตอ้งถูกปรับ ส าหรับพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมจะปล่อยใหป่้า
ฟ้ืนตวั พร้อมกบัปลูกทดแทนบางส่วน นอกจากน้ี ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ไดช้กัจูงใหช้าวเขา
ร่วมกนัปลูกป่าอนุรักษข์องชุมชน เป็นประจ าทุกปี ในส่วนของกลุ่มหนุ่มสาว และกลุ่มนกัเรียนก็ไดด้ าเนินการ
ปลูกป่า เป็นป่าอนุรักษแ์ละป่าตน้น ้าของชุมชนไปพร้อมกนัดว้ย ซ่ึงพื้นท่ีท่ีปลูกป่ามีประมาณ 50 ไร่ ไมท่ี้ปลูก
ประกอบดว้ย จนัทร์ทอง เมเป้ิลไตห้วนั นางพญาเสือโคร่ง แอปเป้ิลป่า เส้ียวและกระถินดอย 

การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย เร่ิมพฒันาและกา้วหนา้ข้ึนเป็นล าดบัซ่ึง
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยคาดหวงัไวว้า่เม่ือไดส่้งเสริมไมต้ดัดอกใหแ้ก่เกษตรกรมากยิง่ข้ึนแลว้ 
นอกจากจะช่วยใหช้าวเขาพฒันาการช่วยเหลือตวัเอง หยดุการตดัไมท้  าลายป่ามีการอนุรักษแ์หล่งตน้น ้าล าธาร 
ปลูกพืชบนท่ีดินเป็นหลกัแหล่ง มีรายไดแ้น่นอน ปลูกสร้างบา้นเรือนอยา่งถาวร มีความสนใจดา้นการศึกษา
และมีความรู้ ในดา้นสาธารณสุข สามารถอยูใ่นสังคมอยา่งคนไทยไดอ้ยา่งมีความสุขตามสมควร 
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3.2.5. แผนทีก่ารเดินทางสู่ศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย 
 

                               
                                                    ภาพท่ี 3  แผนท่ีการเดินทางสู่โครงการหลวงหนองหอย 
  (ท่ีมา: โครงการหลวง : การท่องเท่ียวในมิตืเศรษกิจพอเพียงบนยอดดอย 365 วนั)2 
 

3.2.6.  ศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย ในฐานะเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
ปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยแห่งน้ีไดเ้ปิดตวั ในฐานะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

สวยงามแห่งใหม่ ท่ีอยูใ่กลต้วัเมืองอีกแห่งหน่ึง โดยหมู่บา้นท่ีอยูใ่นความดูแลของศูนยพ์ฒันาฯ ทั้ง 5 หมู่บา้นได้
ร่วมมือกบัทางโครงการหลวง และกลุ่มนกัวจิยัหลายๆกลุ่ม ในการพฒันาทอ้งถ่ินตนเอง โดยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัดงัน้ี 

                                                 
2
 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 2553. โครงการหลวง : การท่องเที่ยวในมิตืเศรษกจิพอเพยีงบนยอดดอย 365 วนั. เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม.่ หนา้  85 
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ดอยม่อนล่อง หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “ม่อนคว  ่าล่อง” สามารถมองเห็นทศันียภาพของ             
เมืองเชียงใหม่บริเวณถนนเส้นแม่ริม–สะเมิง ไดแ้ก่ ตวัอ าเภอแม่ริม ตวัอ าเภอสะเมิง สวนพฤกษศาสตร์ เอราวณั       
รีสอร์ท หมู่บา้นแม่สาใหม่ หมู่บา้นโป่งแยง หมู่บา้นสามหลงั รวมถึงทิวทศัน์บริเวณสันเขาดอยสุเทพและ    
ดอยปุย นกัท่องเท่ียวสามารถขบัรถข้ึนไปชมววิไดส้องจุดคือ จุดสูงสุดของดอยม่อนล่องและจุดฝังศพของ     
ขนุหลวง วรัิงคะซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ ศาล  

 ต านานในอดีตเก่ียวกบัขนุหลวงวรัิงคะซ่ึงเล่าขานสืบต่อกนัมาจากชาวบา้น กล่าววา่ ในอดีตมี
กษตัริยข์องชาวลวัะนามวา่ “ขนุหลวงวรัิงคะ” เป็นเจา้เมืองระมิงคน์คร ทรงเป็นกษตัริยท่ี์มีพละก าลงัแขง็แกร่ง
และมีคาถาอาคมแก่กลา้ เม่ือทรงสูญเสียมเหสีอนัเป็นท่ีรักไปก็น าความโศกเศร้ามาสู่ขนุหลวงวรัิงคะ เป็นอยา่ง
มาก ขา้ราชบริพารทั้งหลายเห็นดงันั้นจึงกราบทูลเร่ืองเจา้แม่จามเทว ีซ่ึงเป็นกษตัริยป์กครองนครหริภุญชยั หรือ 
เมืองล าพนู ซ่ึงมีความสามารถและมีรูปโฉมท่ีงดงามเหมาะสมท่ีจะเป็นมเหสีองคใ์หม่ 

ขนุหลวงวรัิงคะจึงไดป้ระสงคใ์หจ้ดัขบวนอญัเชิญเจา้แม่จามเทวมีาเป็นมเหสี ทางดา้นเจา้แม่ 
จามเทวเีม่ือทราบข่าวก็ไม่ปรารถนาท่ีจะมาเป็นชายาเน่ืองจาก กลวัจะเป็นท่ีครหาแก่ชาวเมือง จึงไดอ้อกอุบาย
ใหข้นุหลวงวรัิงคะส าแดงอานุภาพโดยการพุง่เสนา้ (แหลน) มายงัเมืองล าพนู ถา้สามารถพุง่มาถึงไดจ้ะยอมเป็น
มเหสีของขนุหลวงวรัิงคะ ขนุหลวงวรัิงคะจึงตกลงแต่ขอท าการทดสอบฝีมือก่อน โดยท าการพุง่เสนา้จาก     
ดอยสุเทพ มาตกยงับริเวณหนองน ้าทางทิศเหนือของเมืองหริภุญชยั ต่อมาชาวบา้นเรียกวา่ “หนองเสนา้” เม่ือ
เจา้แม่จามเทวเีห็นดงันั้น ก็คิดวา่คงไม่ไดก้าร จึงออกอุบายท าหมวกปีกกวา้งหลากสีงดงามถวายแด่ขนุหลวง     
วรัิงคะเพื่อเป็นก าลงัใจ แต่วา่พระนางไดล้งคาถาอาคมไว ้

      เม่ือถึงเวลาขนุหลวงวรัิงคะก็ทรงสวมหมวกท่ีเจา้แม่จามเทวที  าใหก่้อนท่ีจะพุง่เสนา้ก็ไดเ้กิดมีลมพดั
ปีกหมวกลงมาปิดตา ท าให้เสียสมาธิและอ่อนก าลงัลง เสนา้จึงพุง่ไปตกท่ีดอยเงินเหนือดอยค าไปไม่ถึงเมือง   
หริภุญชยั ขนุหลวงวิรังคะเกิดความโมโหจึงไดย้กทพัไปตีเมืองหริภุญชยัแต่ไดรั้บความพา่ย แพก้ลบัมา ระหวา่ง
ตีเมืองหริภุญชยัขนุหลวงวรัิงคะไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ก่อนท่ีจะส้ินใจไดมี้พระประสงคใ์หน้ าศพไปฝัง ณ จุดท่ี
สามารถมองเห็นเมืองหริภุญชยัไดช้ดัเจนแต่ไม่สามารถน าศพขา้มแม่น ้าไปไดเ้น่ืองจากความเช่ือของคนสมยัก่อน 
วา่ ศพของกษตัริยจ์ะตอ้งน าไปฝัง ณ ยอดดอยสูงสุด 

      ดงันั้นชาวเมืองจึงน าโลง (ล่อง) ใส่ศพเดินลดัเลาะไปตามสันเขาแต่ในระหวา่งเดินทางล่องบรรจุ
ศพไดเ้กิดคว  ่าลง ณ จุดบริเวณท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “ม่อนล่อง” หรือ “ม่อนคว  ่าล่อง” นั้นเอง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ
ดอยม่อนล่อง จากบริเวณน้ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองเชียงใหม่และล าพนูไดช้ดัเจน 

      ปัจจุบนัดอยม่อนล่องไดรั้บการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ี
ของโครงการหลวงหนองหอย ดว้ยลกัษณะท่ีเป็นหนา้ผาหินสูงชนัซ่ึงมีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,450 เมตร 
มีอากาศบริสุทธ์ิและเป็นจุดชมววิท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเชียงใหม่ อีกทั้งอยูไ่ม่ไกลจากตวัเมืองเชียงใหม่
อีกดว้ย โดยใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง จึงนบัวา่ดอยม่อนล่องเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ท่ีสวยงามและมีนกัท่อง เท่ียวข้ึนไปเท่ียวชมมากท่ีสุดแห่งหน่ึง 
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ภาพท่ี 3 จากดอยม่อนล่องเราสามารถมองเห็นทศันียภาพท่ีสวยงามไกลสุดลูกหูลูกตา   

         (ท่ีมา : นายโฆษิต  ไชยประสิทธ์ิ) 
 

 

     
ภาพท่ี 4  บนดอยม่อนล่องมีธรรมชาติท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า 

                                 (ท่ีมา : นายโฆษิต  ไชยประสิทธ์ิ) 
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ม่อนแจ่ม เป็นรีสอร์ทธรรมชาติท่ีเพิ่งเปิดตวัเม่ือปี 2552 ตั้งอยูใ่กลก้บัศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง
หนองหอย ตั้งอยูบ่นสันเขาซ่ึงอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,350 เมตร เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึงในเขต
พื้นท่ีโครงการหลวงหนองหอย สามารถมองเห็นทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีประกอบดว้ยแปลงผกัท่ีเป็นระเบียบ
สวยงาม 

 

 
ภาพท่ี 5 บรรยากาศภายในม่อนแจ่ม มีการตกแต่งสถานท่ีอยา่งกลมกลืนกบัธรรมชาติ อากาศท่ีบริสุทธ์ิ 

            (ท่ีมา : http://www.cm108.com/bbb/index.php?/topic/32985-aeiaea/ , 10 กนัยายน 2554) 

 
ภาพท่ี 6 เราสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของสวนผกัและเนินเขาหลายลูกจากบริเวณม่อนแจ่ม 

                     (ท่ีมา : http://www.cm108.com/bbb/index.php?/topic/32985-aeiaea/ , 10 กนัยายน 2554) 
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สวนอเีดน  สวนองุ่นไร้เมล็ด ตั้งอยูใ่กลก้บัศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ระหวา่งทางไป    
ม่อนแจ่ม เปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมและสามารถชิมองุ่นไดด้ว้ย  

 

 
ภาพท่ี 7  สวนอีเดนเป็นแหล่งผลิตองุ่นไร้เมลด็ท่ีมีรสชาดหอมหวาน     (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

 

 
ภาพท่ี 8 สวนองุ่นไร้เมลด็ภายในสวนเอเดน  (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 
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สวนสตรอเบอร่ี บา้นหนองหอยใหมเ่ปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมและเก็บสตรอเบอร่ีได ้ เปิดใหเ้ขา้
ชมช่วง ธค.-กพ 

 
ภาพท่ี 9  แปลงสตรอเบอร่ี-ของหมู่บา้นหนองหอยเก่าและหนองหอยใหม่  
เปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมและเก็บสตรอเบอร่ีดว้ยตนเอง 

(ท่ีมา : http://okeeseescape.blogspot.com/2010/03/blog-post.html, 10 กนัยายน 2554)) 
  

ศูนย์การเรียนรู้วฒันธรรมชาวม้ง 
นอกจากแหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ีแลว้ ผูน้  าหมู่บา้นร่วมกบัโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปภมัภ ์ยงัมี

โครงการเปิดศูนยก์ารเรียนรู้วฒันธรรมชาวมง้3เพื่อส่งเสริมใหช้าวมง้รุ่นใหม่ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของตนเอง 
และเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้เยี่ยมชมและส่งเสริมใหน้กัเรียนและผูป้กครองท่ีสามารถผลิตผา้มง้ น าผา้มง้มา
จ าหน่ายอีกดว้ย 

 

3.3. วถิชีีวติของชาวม้งในชุมชนหนองหอย  
ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผกั 

และผลไม ้เช่น กะหล ่าปลี แครอท โกโบ ลูกบว๊ย พลบั และไมด้อกเช่น แกลดิโอลสั เป็นตน้ ซ่ึงการปลูกพืชไร่ 
ผลไมแ้ละไมด้อกเหล่าน้ีไดเ้ร่ิมเขา้มาแทนท่ีการปลูกฝ่ินท่ีเป็นวถีิดั้งเดิมของชาวมง้ ตั้งแต่มีการเขา้มาของ
โครงการหลวงหนองหอย โดยโครงการหลวงจะส่งเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร เขา้มาช่วยอบรม แนะน า
วธีิการปลูก การบ ารุงรักษา การเก็บเก่ียว ตลอดจนใหย้มืเมล็ดพนัธ์พืช ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงต่าง ๆ พอไดผ้ลผลิตก็จะ
น ามาหกัค่าราคาของเหล่าน้ี เงินท่ีเหลือก็จะเป็นของผูป้ลูก วธีิการขายผลผลิตสามารถท าไดโ้ดยการน าผลผลิต
มาชัง่ท่ีโครงการหลวง และจดเอาไว ้  หลงัจากนั้นก็จะมีรถของโครงการหลวงมาขนไปขายในเมืองท่ีศูนยข์อง
โครงการหลวงอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงวธีิน้ีช่วยท าใหช้าวมง้ในชุมชนหนองหอยไดมี้อาชีพ และมีเงินเพียงพอท่ีจะมีวถีิ

                                                 
3 นายสิทธิชยั  สุวรรณโชติ, สมัภาษณ์ วนัท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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การด ารงชีวติท่ีดีข้ึน สภาพบา้นเรือนก็ทนัสมยัข้ึน ลูกหลานในชุมชนไดเ้ขา้ไปเรียนในเมืองมากข้ึน สุขภาพ
อนามยัก็ดีข้ึน ทั้งน้ีจากการพูดคุยกบัชาวบา้นในชุมชนเห็นไดว้า่ ชาวบา้นมีทศันคติท่ีดีต่อโครงการหลวงท่ีช่วย
ท าใหพ้วกเขาไดมี้วถีิชีวติท่ีดีข้ึน มีความสามารถในการปลูกสร้างบา้นเรือนท่ีทนัสมยั มีโทรทศัน์ ตูเ้ยน็         
เคร่ืองเสียง รวมถึงคอมพิวเตอร์ รายการทีวกี็สามารถรับชมไดจ้ากเคเบิลทีว ี และเม่ือเกิดอาการเจบ็ป่วยข้ึนพวก
เขาจะรักษาดว้ยสมุนไพรพื้นบา้นท่ีมีปลูกในบา้น หากอาการเจบ็ป่วยนั้นรักษาดว้ยสมุนไพรพื้นบา้นหรือรักษา
ดว้ยวธีิการแพทยพ์ื้นบา้น ไม่ไดผ้ลพวกเขาก็จะไปพบแพทยท่ี์สถานีอนามยั หรือโรงพยาบาลในตวัเมือง
เชียงใหม่ต่อไป 

วถีิชีวติท่ีเปล่ียนไปของชาวมง้ในชุมชนหนองหอยท าใหกิ้จกรรมหลายอยา่งของชาวมง้เปล่ียนไป
ส าหรับในดา้นของการปักผา้และการผลิตชุดมง้นั้นจากเดิมท่ีผูห้ญิงชาวมง้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตผา้หรือเคร่ือนุ่งห่ม
ใหก้บัตนเองและคนในครอบครัวนั้นมกัจะปักผา้หลงัจากเสร็จงานในไร่ ตราบเท่าท่ีมีเวลาวา่ง แต่เม่ือผูห้ญิง
ชาวมง้จ านวนหน่ึงออกไปท างานประจ าในโครงการหลวงหรือท างานรับจา้งในเมืองมากข้ึนซ่ึงท าใหผู้ห้ญิง
เหล่านั้นไม่มีเวลาปักผา้ไดอี้กต่อไปหรืออาจมีเวลานอ้ยจนไม่สามารถท าลายยากๆหรือลายท่ีละเอียดอ่อนได ้
การผลิตเส้ือผา้ใหก้บัตนเองและคนในครอบครัวจึงเปล่ียนไปเป็นผูซ้ื้อจากคนอ่ืนหรือเส้ือผา้ท่ีไม่ใช่ชุดประจ า
เผา่อีกต่อไป อีกประการหน่ึงสถานท่ีท างานหลายแห่งมีเคร่ืองแต่งกายประจ าหน่วยงานท าใหช้าวมง้เหล่านั้นมี
โอกาสในการใส่ชุดประจ าเผา่นอ้ยลงแมแ้ต่กลุ่มชาวมง้ท่ีท าสวนท าไร่เองก็ไม่ไดแ้ต่งชุดมง้ตามรูปแบบเดิม 
ผูห้ญิงบางคนก็จะเปล่ียนจากกระโปรงมาเป็นนุ่งกางเกงตามแบบอยา่งคนพื้นราบ ส่วนผูช้ายก็อาจใส่เส้ือยดืกบั
กางเกงมง้  ส าหรับชาวมง้ท่ีอยูใ่นวยัรุ่น  วยัเรียนนั้นตอ้งลงไปพกัในเมืองเพื่อใหอ้ยูใ่กลก้บัสถานศึกษาดงันั้นจึง
แทบจะไม่มีโอกาสไดส้วมใส่ชุดมง้ในชีวติประจ าวนั ตลอดจนการมีโอกาสไดเ้รียนรู้และฝึกหดัการปักผา้ตาม
แบบอยา่งผูห้ญิงมง้ก็เปล่ียนไปเช่นกนั 

 

                   
                     ภาพท่ี 10  แปลงผกัของชาวมง้บา้นหนองหอย 

     (ท่ีมา :  http://www.thairoyalprojecttour.com/travel/g3-1.php. 10 กนัยายน 2554) 
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ภาพท่ี 11 ชาวมง้หนองหอยเก็บเก่ียวผลผลิต 

     (ท่ีมา :  http://www.thairoyalprojecttour.com/travel/g3-1.php, 10 กนัยายน 2554) 
 

 
 

 
                             ภาพท่ี 12 ชาวมง้หนองหอยท างานในโครงการหลวง   
                       (ท่ีมา :  http://www.thairoyalprojecttour.com/travel/g3-1.php, 10 กนัยายน 2554) 

 




