สถานีเกษตรหลวงหลวงปางดะ
เริ่ ม ด าเนิ น งาน เมื่ อ พ.ศ.2522 ด้ ว ยมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะขยายพั น ธุ์ พื ช ให้ มี
จานวนพอเพี ยงสาหรับ การส่ง เสริม จึง ได้ เลือกพื้นที่ ใน
สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาว อาเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์พืช ต่อมาได้ย้าย
ไปใช้สถานที่แห่งใหม่ ติดอ่างเก็บน้าโครงการพระราชดาริ
ห้วยปลาก้าง ดาเนินการภายใต้ชื่อ “ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
ปางดะโครงการหลวง”
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์ขยายพันธุ์พืชปางดะโครงการหลวง และพระราชทานชื่อสถานที่แห่งนี้ใหม่ว่า
“สถานีเกษตรหลวง ปางดะ”
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่รบั ผิดชอบทั้งหมด 95,000 ไร่
ความสูงจากระดับน้าทะเล ปานกลาง 400 - 900 เมตร
อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส
ประชากร คนไทลื้อ และคนเมือง 11 หมู่บ้าน (13 หย่อมบ้าน) จานวนกว่า 4,180 คน
ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและศึกษาวิจัยไม้ผลเขตหนาว ไม้ผลเขต
ร้อน ไม้ตัดดอก ผักอินทรีย์พืชสมุนไพร และพืชอื่น ๆ รวมทั้งการทดสอบและคัดเลือกพันธุ์พืชจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ยัง ให้ก ารส่ ง เสริม และพั ฒ นาอาชีพ เกษตรกรในการเพาะปลูก พืชผัก ไม้ ผ ล พืชไร่ ภายใต้ร ะบบ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์ กลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมชนเผ่า โครงการหลวงหมู่บ้านสะอาด ตลอดจนฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดาริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดิน
และน้าด้วยการปลูก หญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวัง การปนเปื้อนมลพิษในสิ่ง แวดล้อม
ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ผลผลิตหลัก ได้แก่ ข้าวโพดหวานสองสี ผักกาดขาวปลี กุยช่ายขาว มันเทศญี่ปุ่น เสาวรสหวาน มะเดื่อฝรั่ง องุ่นไร้
เมล็ด มัลเบอร์รี ถั่วแดงหลวง ถั่วเหลืองผิวดา ถั่วขาว เฮมพ์ ไก่เบรส ไก่ไข่อินทรีย์
จุดเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ
จุดเรียนรู้ภายในศูนย์
 แปลงวิจัยทดสอบสาธิตไม้ผล เช่น กีวีฟรุต โลควัท ไม้ผลขนาดเล็ก เช่น มะเดื่อฝรั่ง องุ่นไร้เมล็ด
เสาวรส ราสพ์เบอร์รี่ มัลเบอร์รี และไม้ผลเขตร้อน เช่น อาโวคาโด มะม่วง ลิ้นจี่ มะเฟือง
 แปลงวิจัยทดสอบสาธิตผัก เช่น มะระหัวใจ มันเทศญีป่ ุ่น สลัดรวม ถั่วแขก
 แปลงทดสอบพืชสมุนไพร เช่น จิงจูฉ่าย เลมอน ทาร์ม เสจ หญ้าหวาน ชาหอม มิ้นต์
 แปลงวิจัยทดสอบสาธิตไม้ดอก เช่น ว่านสี่ทิศ ยูโคมีส กุหลาบ ไม้ดอกวงศ์ขิง
 แปลงทอดสอบไผ่หวาน ไผ่หยก และพืชนาเข้า เช่น ทับทิมเมล็ดนิ่ม เชอรี่สเปน
ตลอดปี: เสาวรส มะม่วง ถั่วแขก กุหลาบ กอลิโอซ่า เลมอนทาร์ม มิ้นต์
ตามฤดูกาล: กีวีฟรุต (ก.ย. - พ.ย.) องุ่นไร้เมล็ด (ธ.ค. - ม.ค., เม.ย. - พ.ค.) ราสพ์เบอร์รี (ธ.ค. - ก.พ.,
ก.ค. - ส.ค.)
อาโวคาโด (มิ.ย. - ก.พ.) มะม่วง (เม.ย. - มิ.ย.) กอลิโอซ่า (มี.ค. - ธ.ค.) เสจ (ม.ค. - ก.ค.)
ไผ่หยก ไผ่หวาน (พ.ค. - ส.ค.)
จุดเรียนรู้ชุมชน
 น้าพุร้อนโป่งกว๋าว ที่บ้านโป่งกว๋าว มีน้าพุร้อนธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขา
ที่พัก - อาหาร
 บ้านพักรับรองของสถานีฯ 7 หลัง ห้องพักสโมสรปางดะ รองรับคณะศึกษาดูงานได้ประมาณ 65 คน
สโมสรปางดะ เวลาเปิด 08.00-20.00 น.
การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 ผ่าน อาเภอแม่ริม เลี้ยว
ซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง ถึงสามแยกสะเมิง แล้วเลี้ยวขวา ไปอีก 1 กิโลเมตร
สถานีปางดะจะตั้งอยู่ด้านขวาสังเกตป้ายด้านหน้าสถานี
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สถานีเกษตรหลวงปางดะ
192 หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โทร. ....................................... อีเมล: pangda.rpf@gmail.com

