ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
เริ่ มดำเนิ น งำนเมื่อ พ.ศ. 2523 พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เสด็จพระรำช
ดำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎรชำวเขำในพื้นที่บ้ำนใหม่สำมัคคีและ
ทรงพระกรุณำฯ รับหมู่บ้ำนแห่ งนี้ไว้ในกำรดูแลของโครงกำร
หลวง ต่อมำได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงหนองเขียว
ด้วยควำมร่วมมือของสำนักงำนป่ำไม้เขตจัง หวัดเชียงใหม่ กรม
พั ฒ นำที่ ดิ น ด ำเนิ น กำรบุ ก เบิ ก พั ฒ นำและจัด สรรที่ ดิ นท ำกิน
ให้แก่รำษฎรเพื่อปลูกพืชเขตหนำวทดแทนกำรปลูกฝิ่น
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขำแบบลูกคลื่นลอนลำดและลอนชัน ครอบคลุมพื้นที่ 22,049 ไร่
ความสูงจากระดับน้าทะเล ปำนกลำง 750 เมตร
อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศำเซลเซียส
ประชากร ชำวไทยภูเขำเผ่ำคะฉิ่น อำข่ำ ลำหู่ และละว้ำรวม 2 หมู่บ้ำน จำนวนกว่ำ 4,800 คน
การด้าเนินงาน
1. งำนส่งเสริม
ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผล ผัก ปศุสัตว์ พืชไร่ ไม้ดอก ภำยใต้ระบบมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ได้แก่ ระบบ
กำรเพำะปลู ก ที่ ดี (GAP) สร้ ำ งรำยได้ ที่ มั่ น คงและควำมเป็ น อยู่ ที่ ดี แ ก่ เ กษตรกร นอกจำกนี้ ยั ง สนั บ สนุ น
กระบวนกำรมีส่ ว นร่ว มของชุมชนในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของคนและชุมชนกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกำรปลูกป่ำชำวบ้ำนตำมแนวพระรำชดำริป่ำ 3 อย่ำง
ประโยชน์ 4 อย่ำงกำรอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยกำรปลูกหญ้ำแฝก รณรงค์กำรลดกำรใช้สำรเคมีและเฝ้ำระวังกำร
ปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษำ เกษตรกร
และผู้สนใจทั่วไป
2. งำนวิจัย
- กำรพัฒนำพันธุ์ว่ำนสี่ทิศ
- โครงกำรผลิตต้นแม่พันธุ์กลอริโอซ่ำปลอดโรคที่ได้จำกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตเมล็ดและหัวพันธุ์
ตัดออก เพื่อลดอำกำรโรคไวรัส
- โครงกำรวิจัยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำสำหรับกำรเพำะปลูกพืชไร่บนพื้นที่สูง 3 ระดับ
- โครงกำรกำรศึกษำรวบรวมและขยำยพันธุ์บัวดิน
- โครงกำร กำรคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์กรลูกผสม และกำรทดสอบสูตรอำหำรที่เหมำะสม
- โครงกำรประเมินผลสำเร็จของงำนพัฒนำและส่งเสริมด้ำนปศุสัตว์ของมูลนิธิโครงกำรหลวง
- โครงกำรศึกษำพันธุ์ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง
- โครงกำรศึกษำวัสดุรองพื้นคอกที่เหมำะสมสำหรับกำรเลี้ยงหมูหลุม
- โครงกำรศึกษำกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของมะม่วงกลุ่มอินเดียในระบบทรงเตี้ย

ผลผลิตหลัก

อำโวคำโด มะม่วง ฟักทองญี่ปุ่น คะน้ำยอด มะเขือม่วงก้ำนเขียว ผักกำดขำวปลี ถั่วลันเตำ
ฝักใหญ่ มะเขือเทศเชอรี่ ไก่กระดูกดำ สุกรดำ ข้ำวไร่ ถั่วเนวี ถั่วอะซู กิ งำดำ ถั่วเหลืองผิวดำ
ถั่วดำ งำหอม กลอริโอซ่ำ หัวพันธุ์ว่ำนสี่ทิศ เบญจมำศ บัวดิน ไม้ถุง-ไม้กระถำง

จุดเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
จุดเรียนรู้ภำยในศูนย์
 แปลงสำธิตกำรปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ ตำมฤดูกำล และฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่
ตลอดปี : กลอริโอซ่ำ ว่ำนสี่ทิศ ไก่กระดูกดำ สุกรดำ
ฤดูกาล : มะม่วง (มิ.ย.-ก.ย.) อำโวคำโด (ก.ค.-ธ.ค.) คะน้ำยอด (ส.ค.-พ.ย.) ฟักทองญี่ปุ่น (พ.ย.-มี.ค.)
ผักกำดขำวปลี (ต.ค.-มิ.ย.) มะเขือม่วงก้ำนเขียว (ก.ย.-ธ.ค.) มันเทศญี่ปุ่น (พ.ค.-ธ.ค.) ถั่ว ลันเตำฝักใหญ่ (ธ.ค.ก.พ.) ถั่วอะซูกิ ถั่วขำว ถั่วดำ (ส.ค.-พ.ย.) งำดำ งำหอม (มิ.ย.-ต.ค.) ถั่วเหลืองผิวดำ (ธ.ค.-เม.ย.) ข้ำวไร่ (มิ.ย.ธ.ค.)
● ศูนย์เรียนรู้โครงกำรป่ำชำวบ้ำนและไม้โตเร็ว เรียนรู้กำรเพำะชำกล้ำไม้ กำรเพำะเมล็ดไม้โตเร็วและ
กำรนำไม้มำใช้ประโยชน์ เช่น กำรเผำถ่ำน กำรทำน้ำส้มควันไม้
จุดเรียนรู้ชุมชน
● บ้ำนหนองเขียว เรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่ำลำหู่ ประเพณีกินวอ กินข้ำวใหม่
● วิถีชีวิตชนเผ่ำอำข่ำ บ้ำนใหม่สำมัคคีชมงำนหัตถกรรมที่มีลวดลำยสีสันสดใสเป็นเอกลักษณ์เช่น ถุง
ย่ำม เสื้อ
● บ้ำนใหม่สำมัคคีคะฉิ่น หมู่บ้ำนชนเผ่ำคะฉิ่นแห่งเดียวในประเทศไทยไม่มีหลักฐำนว่ำชำวคะฉิ่นเหล่ำนี้
เดินทำงเข้ำมำในไทยตั้งแต่เมื่อใด ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ในปี พ.ศ. 2525 ชำวคะฉิ่นก็สำมำรถตั้งหมู่บ้ำนได้เป็นหลักเป็นแหล่งที่
บ้ำนใหม่สำมัคคี มีบ้ำนตัวอย่ำงเก็บแสดงข้ำวของเครื่องใช้ชนเผ่ำ มีประเพณีรำมะหน่ำวจัดขึ้นทุกๆ
22 ปี ชำวบ้ำนแต่งกำยชุดประจำเผ่ำมำรวมตัวเต้น รำรอบเสำมะหน่ำว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่ำ
คะฉิ่น
การเดินทาง
ระยะทำงจำกตัวเมืองเชียงใหม่ 122 กิโลเมตร ใช้ทำงหลวงหมำยเลข 107 (สำยเชียงใหม่-ฝำง) ถึง
อำเภอเชียงดำว กม.ที่ 79 แยกเมืองงำยให้เลี้ยวซ้ำยเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 1178 สำยเมืองงำย อรุ โ ณทั ย ถึ ง กม.ที่ 32 จะพบด่ ำ นตรวจบ้ ำ นริ น หลวง เลี้ ย วขวำไปอี ก 5 กิ โ ลเมตร จะพบปำก
ทำงเข้ำศูนย์ฯ เข้ำไป 1 กิโลเมตร สำมำรถใช้รถยนต์เดินทำงได้ทุกประเภท และเส้นทำงนี้ยังสำมรถ
เดินทำงต่อไปยังดอยอ่ำงขำง ระยะทำงอีก 45 กิโลเมตร
.......................................................................................................................................................................
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
บ้ำนใหม่สำมัคคี หมู่ 14 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
อีเมล์ nk7033rpf@gmail.com

