ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม ช น ก า ธิ เ บ ศ ร
มหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อม
ด้วย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวบ้านห้วยห้อมเป็นครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2414 ซึ่งสภาพพื้นที่แห่งนี้มีการตัดไม้ทาลาย
ป่า ปลูกฝิ่นเป็นพื้นที่กว้าง จากนั้นได้เสด็จพระราชดาเนิน
มาที่บ้านห้วยห้อมอีก 2 ครั้ง (พ.ศ. 2519, 2521) และได้
พระราชทานสิ่งของ พันธุ์แกะ ให้กับพสกนิกร จนกระทั่งเมื่อเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมเป็นครั้งที่ 4 ในปี
พ.ศ. 2522 นายบุญสม แก่นเจิง ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นเฝ้ารับเสด็จ และได้ถวายฎีกาขอให้มีศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงในเขตพื้นที่นี้ จึงมีพระราชกระแสรับสั่งกับประธานมูลนิธิโครงการหลวง ให้ช่วยพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะ
ด้านการเกษตร สังคม และสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2523 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมอีกครั้ง และได้ทรงรับสั่งให้รักษาป่าไม้ ต้นน้าลา
ธาร การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์โดยใช้หญ้าแฝก
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบภูเขาสลับซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 27,840 ไร่
ความสูงจากระดับน้าทะเล 1,000 – 1,100 เมตร
อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส
ประชากร ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และ ละว้า รวม 5 หมู่บ้าน (9 หย่อมบ้าน) จานวนกว่า 3,480 คน
ปัจ จุบัน ศูนย์ พั ฒ นาโครงการหลวงแม่ ล าน้อย ได้พัฒ นาและส่ง เสริม อาชีพให้ กั บ เกษตรกรในการ
เพาะปลูกพืชผักตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐานพืชอินทรีย์ของ
กาแฟ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านปลอด ยาเสพติด ส่งเสริมการอนุรักษ์งาน
หัตถกรรมชนเผ่า รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังมีการส่งเสริมการปลูกป่า
ชาวบ้านตามแนวพระราชดาริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรัก ษ์ดินและน้าด้วยการปลูกหญ้าแฝก
รณรงค์ก ารลดการใช้ส ารเคมี และเฝ้าระวัง การปนเปื้อนมลพิษในสิ่ง แวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน
การเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
ผลผลิตหลัก ได้แก่ เบบี้ฮ่องเต้ เบบี้คอส เรดโครอล โอ๊คลีฟแดง โอ๊คลีฟเขียว คะน้าฮ่องกง พริกเม็กซิกัน
มะเขือม่วงก้านดา - ก้านเขียว ผักกาดขาวปลี อาโวคาโด เสาวรส เคพกูสเบอร์รี พลับ พลัม กาแฟอาราบิก้า ข้าว
ไร่ ข้าวนา

จุดเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
จุดเรียนรู้ภายในศูนย์
 ชมความสวยงามของนาข้าวแบบขั้นบันไดรอบบริเวณพื้นที่รอบศูนย์ฯ (ก.ค. - พ.ย.)
 ชมแปลงส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล
ตลอดปี: พริกเม็กซิกัน เบบี้ฮ่องเต้ โอ๊คลีฟแดง - เขียว เบบี้คอส เรดโครอล เสาวรส
ตามฤดูกาล: เคพกูสเบอร์รี (พ.ย.) อาโวคาโด (มิ.ย. - ก.พ.) ข้าวไร่ (ก.ค. - พ.ย.)
จุดเรียนรู้ชุมชน
 โฮมสเตย์บ้านห้วยห้อม สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญออย่างใกล้ชิด ชมขั้นตอนการผลิตสินค้าขึ้น
ชื่อของหมู่บ้าน เช่น หัตถกรรมทอผ้าขนแกะ การทากาแฟ พร้อมไปกับการลิ้มรสอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ
เช่น น้าพริกกะเหรี่ยง ติดต่อ โฮมสเตย์บ้านห้วยห้อม
นางมะลิวรรณ นักรบไพร 089-5553900
 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือละว้าบ้านดง เริ่มจากการปลูกฝ้ายเอง และสาธิตการ “อีดฝ้าย”
(การเอา
เมล็ดฝ้ายออกจากฝ้าย) ปั่นฝ้าย การทอมือ และการย้อมสีธรรมชาติ พร้อมทั้งผลิตจาหน่ายที่ศูนย์เรียนรู้
ผ้าฝ้ายทอมือละว้า
 กลุ่มตีเครื่องเงินบ้านละอูบ ชมการสาธิตการทาเครื่องประดับเงินและเลือกซื้อสินค้า เช่น สร้อยแขน
แหวน กาไล ต่างหู เป็นต้น
 เดินป่าชมแปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าใต้ร่มเงาป่า
ที่พัก - อาหาร
 บ้านพักรับรองของศูนย์ จานวน 3 หลัง รองรับคณะศึกษาดูงานได้ 40 คน
 ร้านอาหาร และร้านจาหน่ายของที่ระลึก
การเดินทาง
 เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง โดยใช้
เส้นทาง หลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่านอาเภอ แม่สะเรียงไปอาเภอแม่ลาน้อย ถึง
กิโลเมตรที่ 132 ตรงข้ามไปรษณีย์อาเภอแม่ลาน้อยให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง 1266 อีก ประมาณ 30
กิโลเมตร
 เส้นทางที่ 2 จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 164 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทาง
หลวงหมายเลข 108 ผ่านอาเภอขุนยวม ไปอาเภอแม่ลาน้อย ตรงข้ามไปรษณีย์แม่ลาน้อยให้เลี้ยวซ้าย
ไปตามเส้นทาง 1266 อีกประมาณ 30 กิโลเมตร
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ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
105 หมู่ 5 บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
โทร. 09 3167 1649, 08 3011 0784 อีเมล: mln7026rpf@gmail.com

