ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
เมื่ อ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎร และโครงการพั ฒ นาไทย - จีน ซึ่ง เป็นโครงการที่โ ครงการ
หลวงได้ ร่ว มมื อ กั บ ไต้ห วัน ในการพั ฒ นาชุ ม ชนใน ต าบลบ้ านปง
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยโครงการทุ่งเรา ทุ่งเริง
ห้วยผักไผ่ และห้วยเสี้ยว
ต่อมา พ.ศ. 2525 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 8
หมู่บ้าน ในเขตตาบลบ้านปง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพเกษตร ให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีส ภาพสมบูรณ์สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ครอบคลุมพื้นที่ 30,216 ไร่
ความสูงจากระดับน้้าทะเล 500 - 800 เมตร
อุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส
ประชากร ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และคนเมือง รวม 8 หมู่บ้าน ประชากร 3,450 คน
ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล
พืชไร่ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ระบบเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ของคนและชุ ม ชน การพั ฒ นายุ ว เกษตรกร กลุ่ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ การฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ มรวมทั้ ง ส่ง เสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดาริ
ป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้าด้วยการปลูก หญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจ
ทั่วไป
ผลผลิต หลัก ได้ แ ก่ ยอดซาโยเต้ ลูก ฟั ก แม้ ว ดอกกุ ยช่ า ยไต้ ห วัน ถั่ว แขก ข้ า วโพดหวานสองสี ผัก กาดกวางตุ้ ง
คะน้ า ฮ่ อ งกง ผั ก กาดหอมใบแด ง มะเขื อ ม่ ว งก้ า นเขี ย ว มะระหยก อา โวคาโด เสาวรสหวาน งาด า
ไก่กระดูกดา

จุดเรียนรู้งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
จุดเรียนรู้ภายในศูนย์
 แปลงสาธิตการปลูกไม้ผล พืชผัก สมุนไพร พืชไร่ ไม้ดอก และการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่
ตลอดปี: ผักกาดกวางตุ้งต้น คะน้าฮ่องกง ผักกาดหอมใบแดง ผักกาดเบบี้ฮ่องเต้ ยอดซาโยเต้ ลูกฟักแม้ว
ดอกกุยช่ายไต้หวัน เลมอนบาล์ม มินท์ โรสแมรี่ หญ้าหวาน ชาหอม เสาวรสหวาน ไก่กระดูกดา
ตามฤดูกาล: อาโวคาโด (มิ.ย. - พ.ย.) งาดา (ธ.ค. - เม.ย.)
จุดเรียนรู้ชุมชน
 วิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งหมู่ 9 บ้านห้วยเสี้ยว งานหัตถกรรม การละเล่นชนเผ่า ประเพณีปี ใหม่ม้ง
 งานแปรรูปผลผลิตจากงาดาของกลุ่มแม่บ้านหมู่ 4 บ้านทุ่งโป่งเหนือ
 งานแปรรูปผลผลิตจากดอกกุหลาบของกลุ่มแม่บ้านหมู่ 4 บ้านทุ่งโป่งเหนือ
 ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์แปรรูป ไม้กระถาง เช่น
- ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล เช่น ผักกาดกวางตุง้ ต้น คะน้าฮ่องกง ผักกาดหอมใบแดง ผักกาดเบบี้
ฮ่องเต้ ยอดซาโยเต้ ลูกฟักแม้ว ดอกกุยช่ายไต้หวัน เลมอนบาล์ม มินท์ โรสแมรี่ หญ้าหวาน ชาหอม อาโว
คาโด เสาวรสหวาน ไก่กระดูกดา งาดา
- ผลผลิตแปรรูป เช่นน้ามันงาดาสกัดเย็น /สบูง่ าดา-กุหลาบ /ไอศกรีมเสาวรส งาดา /ชากุหลาบสมุนไพร
- ผลผลิตไม้กระถาง กุหลาบ อาโวคาโด สมุนไพร
การเดินทาง
ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที บนเส้นทางหลวง
หมายเลข 1269 (เชียงใหม่ – หางดง - สะเมิง)
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ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
53 หมู่ที่9 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 09 1851 7205 อีเมล: hs7042rpf@gmail.com

