สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของ
มูล นิ ธิโ ครงการหลวง เริ่ มดาเนิ น งาน เมื่อ พ.ศ. 2522
ตั้งอยู่ที่บ้านขุนกลาง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง
จั งหวัดเชีย งใหม่ ปั จ จุ บั น มีการดาเนิ น งานวิจัย ทั้ ง ทาง
ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก ไม้ผล และงานประมงพื้นที่
สู ง รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจั ย ไปสู่ การส่ งเสริม สร้าง
รายได้แก่ครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวไทยภูเขาเผ่า ปกา
เกอะญอและม้ง ในหมู่บ้านรอบ ๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน พัฒนาด้านสังคม และการ
อนุรักษ์ป่าต้นน้าลาธาร
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีเขตพื้นที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ครอบคลุมพื้นที่ 277,872 ไร่
ความสูงจากระดับน้าทะเล 600-1,400 เมตร
อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส
ประชากร ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และปกาเกอะญอ จานวน 11 หมู่บ้าน จานวนกว่า 7,640 คน
การด้าเนินงาน
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศึกษาวิจัยไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่าง ๆ การพัฒนาและส่งเสริมปลูกพืช
เขตหนาวแก่เกษตรกรชาวเขาในหมู่บ้านบริเวณดอยอินทนนท์ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐาน GLOBALG.A.P.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ของ มกท. (IFOAM) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ชุมชนชาวเขาบริ เวณดอยอิน ทนนท์ นอกจากนี้ยังส่ งเสริมกระบวนการมีส่ ว นรวมในการฟื้นฟูอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์และฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า รวม
ไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา
เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
ผลผลิตหลัก
ผัก : เซเลอรี่ มะเขือโครงการหลวง เฟนเนล เบบี้ฮ่องเต้ ผักกาดกวางตุ้ง ซูกินี พริกหวานเขียว
ไม้ผล : พีช พลับ สตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์รี มัลเบอร์รี ราสพ์เบอร์รี มะเดื่อฝรั่ง องุ่น อาโวคาโด กีวี
พืชไร่ : ถั่วอะซูกิ ถั่วแดงหลวง กาแฟอาราบิก้า
ไม้ดอก : กุหลาบ เจอบีร่า ลิ้นมังกร ออนิโธกาลัม

จุดเรียนรู้ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
จุดเรียนรู้ภายในสถานีฯ
 โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
แสดงพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป และเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการ
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น กล้วยไม้ ฟิวเซีย ปิโกเนีย สับปะรดประดับ ฯลฯ
 สวนกุหลาบพันปี
สวนกุ ห ลาบพั น ปี เป็ น สวนที่ เ กิ ด จากการศึ ก ษาและขยายพั น ธุ์ กุ ห ลาบพั น ปี พื ช ในสกุ ล
Rhododendron จากแหล่งต่าง ๆ ที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ตามพื้นที่สูง ทั้งในและต่างประเทศ
 โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิน
โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิน ซึ่งรวบรวมเฟินที่หายากชนิดต่าง ๆ ไว้มากมายหลายชนิด ทั้งของ
ไทย และต่างประเทศ ซึ่งบางชนิดใกล้สูญพันธุ์แล้ว ซึ่งมีประมาณ 50 สกุล 200 กว่าชนิด
 โรงเพาะกล้าเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร (NURSERY)
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตผัก และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าที่ถูกต้ องและเหมาะสมให้
เกษตรกร อาทิ เซเลอรี่ เฟนเนล มะเขือเทศโครงการหลวง ซูกินี่ เคพกูสเบอร์รี ฯลฯ
 โรงผลิตพืชไร้ดิน (Hydroponics)
รวบรวมผักเมืองหนาวประเภทสลัด ปลูกโดยวิธีไร้ดิน เน้นผักสลัด 5 ชนิด ของโครงการหลวง อาทิ
ผักกาดหวาน กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด ฟิลเล่ย์ไอส์เบริก เป็นต้น
 โรงเรือนผลิตไม้กระถาง
เป็นแหล่งผลิตไม้กระถางเพื่อการค้า เช่น เฟินกระถาง ประมาณ 20 ชนิด ไม้ดอกไม้ประดับ 26 ชนิด
และผลิตต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุน งานส่งเสริมเกษตรกร ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ด้านการผลิตไม้กระถางแก่ผู้ที่สนใจ
 สวนซากุระ
เป็นสวนปลูกและรวบรวมพืชในวงค์ Prunus เช่น ซากุระ ท้อดอก พลัม บ๊วย ฯลฯ
 สวนรวบรวมพันธุ์เฟินน้าตกสิริภูมิ/สวนหลวงสิริภูมิ
เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์เฟิน ประมาณ 30 สกุล 50 ชนิด ภายในมีน้าตกขนาดเล็กซึ่งเป็นน้าตกชั้นล่าง
ของน้าตกสิริภูมิ มีลาธารไปตามบริเวณสวนตลอดปี
จุดเรียนรู้ชุมชน
 บ้านแม่กลางหลวง ชุมชนปกาเกอะญอที่มีวิถีชีวิต เรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติ มีกิจกรรมเดินป่า
ศึ ก ษาธรรมชาติ เ รี ย นรู้ ค วามส าคั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ การจั ด การตามภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
การศึกษาดูนกประจาถิ่นในเส้นทางเดินป่าดอยหัวเสือ เส้นทางดูนกห้วยน้าขุ่น และเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติน้าตกผาดอกเสี้ยว ชมความสวยงามของนาข้าวขั้นบันได การทานาข้าวจะแบ่งเป็น 2 ช่วง
คือ
- ก.ย. – กลาง ต.ค . คันข้าวจะเริ่มเขียว

- ปลาย ต.ค. – ต้น พ.ย. ต้นข้าวออกรวงสีทอง
 บ้านหนองหล่ม ชุมชนชาวปกาเกอะญอที่มีต้นกาแฟประวัติศาสตร์ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ด้วยพระบาท เพื่อทอดพระเนตรต้นกาแฟเพียง 2-3 ต้น
เมื่อปี พ.ศ. 2517 มีรับสั่งว่าการที่เสด็จฯ ไปทาให้ชาวเขาเห็นว่ากาแฟนั้นสาคัญ จึงสนใจปลูก
ปัจจุบันบนดอยมีกาแฟมากมาย
การเดินทาง
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด ก่อนถึงอ.จอมทอง 1 กม. ให้เลี้ยวขวาเข้าทาง
หลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง-อินทนนท์ ถึงกิโลเมตรที่ 31 เลี้ยวขวาเข้าบ้านขุนกลาง เข้าไปอีกประมาณ
1 กิโลเมตร จะถึงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
.......................................................................................................................................................................
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
202 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านขุนกลาง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง เชียงใหม่ 50160
โทร. 053 286 771-2 ต่อ 10 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
อีเมล royalinthanon@hotmail.com

