ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
เมื่อ พ.ศ. 2522 ชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพจาก
บ้ านบ่ อ เหล็ ก อ.จอมทอง จ.เชี ย งใหม่ ไปอยู่ ที่ ห มู่ บ้ า น
ห้ ว ยลึ ก เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ท ากิ น เดิ ม ไม่ เหมาะสมแก่ ก าร
เพาะปลู ก และได้ยื่ น ถวายฎี กาแด่พ ระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ขอ
พระราชทานที่ ดิ น ท ากิ น ต่ อ มาปี พ.ศ. 2522 มู ล นิ ธิ
โครงการหลวงได้ เข้ าไปช่ ว ยเหลื อ ชาวเขาในพื้ น ที่ โดย
ร่วมกับ กรมป่ าไม้แบ่ งพื้น ที่ในเขตป่ าเสื่ อมโทรม ให้ เป็ น
แหล่งทากินแก่ราษฎรชาวเขาหมู่บ้านห้วยลึก หลังจากนั้นจึงมีชาวเขาเผ่าม้งจากหมู่บ้านป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ และจาก จ.แม่ฮ่องสอน อพยพเข้ามาสมทบ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2523 มูลนิธิโครงการหลวง ได้จัด
ตั้งขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก เพื่อส่งเสริมด้านเกษตรกรรมแก่ชาวเขา
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสลับเนินเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน ครอบคลุมพื้นที่ 9,946 ไร่
ความสูงจากระดับน้าทะเล 500 – 900 เมตร
อุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส
ประชากร ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอม้ง ลาหู่ และคนเมือง รวม 3 หมู่บ้าน จานวนกว่า 2,600 คน
การด้าเนินงาน
1. งานส่งเสริม
ส่งเสริมการปลูกพืชผัก/สมุนไพร ผักอินทรีย์ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้กระถาง แม่พันธุ์เบญจมาศ ปศุสัตว์
ภายใต้ร ะบบมาตรฐานอาหารปลอดภั ย ได้แก่ ระบบการเพาะปลู กที่ดี (GAP) มาตรฐานอิน ทรีย์ของกรม
วิชาการเกษตร
2. การวิจัย
- งานวิจัยผัก ศูนย์ฯ ห้วยลึกร่วมกับศูนย์อารักขาพืช มี 1 โครงการ คือ การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อ
Beauveria bassiana ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวในแปลงมะเขือม่วง
- งานวิจัยไม้ดอก
- ศูนย์ฯ ห้วยลึก ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไม้ดอก 14 โครงการ 3 ชนิด คือ เบญจมาศ หงอนไก่ และดอก
เก็กฮวย
- ศูนย์ฯ ห้วยลึก ร่วมงานกับดอกไม้แห้ง มี 1 โครงการ คือ การทดสอบปลูกดอกไม้แห้ง 3 ชนิด
- ศูนย์ฯ ห้วยลึก ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มี 1 โครงการ คือ
การศึกษาและรวบรวมพันธุ์บัวดิน
ผลผลิตหลัก
ผัก : ผักกาดแก้ว ผักกาดขาวปลี แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดา
มะเขือเทศเชอรี่สีแดง ถั่วฝักยาว เรดโครอล แตงร้าน โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง เป็นต้น

ไม้ผล : มะม่วง อาโวคาโด เคพกูสเบอรี่ เสาวรส องุ่น มัลเบอร์รี และสตรอว์เบอร์รี
ไม้ตัดดอก/ไม้กระถาง : เบญจมาศตัดดอก หงอนไก่ตัดดอก เบญจมาศกระถาง กุหลาบหินกระถาง
ปศุสัตว์ : ไก่กระดูกดา
จุดเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
จุดเรียนรู้ภายในศูนย์
แปลงวิจัยและส่งเสริมพืชผัก ไม้ดอก และผลไม้ ตามฤดูกาล
ตลอดปี : ผักกาดหอมห่อผักกาดขาวปลี มะเขือเทศเชอร์รี มะเขือม่วงก้านเขียว - ก้านดา
กุยช่าย เปปเปอร์มินต์ ดอกเบญจมาศ ดอกหงอนไก่ กุหลาบหินกระถาง เบญจมาศกระถาง
ตามฤดูกาล : เสาวรสหวาน (มี.ค.-ก.พ.และ มิ.ย.-ก.ค.) มะม่วง (มิ.ย.-ส.ค.) องุ่น (เม.ย. - พ.ค.)
อาโวคาโด (ก.ย.-ต.ค.) เคพกูสเบอร์รี (ม.ค.-มี.ค.) มัลเบอร์รี (ธ.ค.)
จุดเรียนรู้ชุมชน
 หมู่บ้านม้งห้วยลึก วิถีชีวิตชนเผ่าม้ง การปักผ้าม้ง
 ประเพณีปีใหม่ม้งห้วยลึก ( ธ. ค–ม. ค.)
 ตลาดชุมชนบ้านม้งห้วยลึก จาหน่ายสินค้าการเกษตรตามฤดูกาล พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก - ไม้ประดับ
ของป่า
การเดินทาง
ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 95 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ – ฝาง เลย
หลักกิโลเมตรที่ 95 ประมาณ 500 เมตร ศูนย์พัฒ นาโครงการหลวงห้วยลึก อยู่ด้านขวา ใช้เวลาเดินทาง 1
ชั่วโมง 30 นาที
.......................................................................................................................................................................
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
หมู่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
อีเมล: hluk7040rpf@gmail.com

