
 บทที่ 3 

ความรูเกี่ยวกับสถานีฯอินทนนท 

3.1 ขอมูลท่ัวไปของสถานีฯอินทนนท 

3.1.1 ประวัติความเปนมา 

ในพื้นท่ีซ่ึงเปนหุบเขาสูงชัน ท่ีมีความลาดชันต้ังแต 10-60% สูงจากระดับน้ําทะเล 1,260-
1,400 เมตร ต้ังอยูในเขตตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีแนวเขาทอดตัวไปใน
แนวสันปนน้ํา ท่ีแบงพื้นท่ีออกเปนสองทิศทาง โดยทางทิศตะวันออกจะผันน้ําสู      แมน้ําปง และ
ทิศตะวันตกลงสูแมน้ําแมแจม ราษฎรท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา เผากะเหร่ียง
และเผามงเปนบางสวน ท่ีบุกรุกพื้นท่ีปาไมเพื่อทําไรเล่ือนลอย ปลูกขาวไร ขาวโพด และฝน จน
กลายสภาพเปนปาสภาพเส่ือมโทรม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงภัยคุกคาม ตอ
ความม่ันคงของประเทศ การทําไรเล่ือนลอย การปลูกฝน และการตัดไมทําลายปา ทําใหเกิดปญหา
ตาง ๆ ติดตามมาไมเฉพาะในทองถ่ินแหงนั้น เทานั้น แตยังขยายความเสียหาย ใหแกบริเวณ
เกษตรกรรมตอนใตลงมาอีกดวย เพราะการทําลายปาและตนน้ําลําธาร สงผลใหเกิดน้ําทวมตามมา 
จึงทรงมีพระราชประสงคท่ีจะชวยเหลือชาวเขา ใหมีพื้นท่ีทํากินเปนหลักแหลง สงเสริมการปลูกพืช
ทดแทนฝน ถายทอดวิชาความรูทางดานการเกษตรแผนใหม เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให
สูงข้ึน ปรับปรุงฐานะความเปนอยูของชาวเขาใหดีข้ึน ตลอดจนปองกันการบุกรุกทําลายปาไม ตน
น้ําลําธาร โดยใหเกษตรกรหันมาทําการเกษตรแบบถาวร 

ป 2522 มูลนิธิโครงการหลวงจึงไดจัดต้ัง “ สถานีโครงการหลวงอินทนนท “ ข้ึน บน
พื้นท่ี 150 ไร ในเขตหมูบานขุนกลาง ตําบลบานหลวง ซ่ึงเปนสถานีวิจัยอีกแหงหนึ่งของมูลนิธิ
โครงการหลวง ท่ีดําเนินงานดานการวิจัยคนควาหาขอมูล เปนแนวทางท่ีจะนําเอาผลจากการวิจัยนัน้ 
มาสงเสริมอาชีพ เปนรายไดของครอบครัวเกษตรกร ชาวกะเหร่ียงและมงในหมูบาน การพัฒนา
ปจจัยพื้นฐาน การพัฒนาทางสังคมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค 5 
ประการดังนี้ 
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1. เพื่อจัดต้ังถ่ินฐานชาวเขาใหเหมาะสม 
2. เพื่อสงเสริมการปลูกพืชทดแทนฝนใหชาวเขา 
3. เพื่อเพิ่มรายได และปรับปรุงความเปนอยูของชาวเขา 
4. เพื่อรักษาเอกลักษณของชาวเขาใหคงอยูไว 
5.  เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และดัดแปลงใหเปนแหลงทองเท่ียวของประเทศ  

3.1.2 สถานท่ีตั้ง และประชากร 

สถานีฯอินทนนท ต้ังอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนท บานขุนกลาง หมูท่ี 7 ตําบล
บานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ราษฎรท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา 
เผากะเหร่ียงและเผามง 

3.1.3  ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

สภาพภูมิประเทศของสถานีฯอินทนนท พื้นท่ีสวนใหญเปนหุบเขาสูงชัน ท่ีมีความลาด
ชันต้ังแต 10-60% แนวเขาทอดตัวไปในแนวสันปนน้ํา ท่ีแบงพื้นท่ีออกเปนสองทิศทาง โดยทางทิศ
ตะวันออกจะผันน้ําสูแมน้ําปงและทิศตะวันตกลงสูแมน้ําแมแจม สูงจากระดับน้ําทะเล 1,260-1,400 
เมตร  

สภาพภูมิอากาศของสถานีฯอินทนนท มีสภาพอากาศเย็นตลอดท้ังป อุณหภูมิเฉล่ีย
ประมาณ 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24.9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุด 16.5 องศา
เซลเซียส มีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,780 มม. 

3.1.4 เสนทางคมนาคม 

การเดินทางของนักทองเท่ียวไปยังสถานีฯอินทนนทท่ีเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม
มีเสนทาง  3  เสนทาง ดังตอไปนี้ 

1) จากจังหวัดเชียงใหมเดินทางโดยใชเสนทางถนนสายเชียงใหม-ฮอด (ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 108) ผานอําเภอ หางดงและอําเภอสันปาตอง ไปยังอําเภอจอมทอง กอนถึงอําเภอ
จอมทองประมาณ 2 กิโลเมตร เล้ียวขวาตามถนนสายจอมทอง- อินทนนท (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
1009) จะเร่ิมเขาเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทท่ีกิโลเมตรท่ี 8 (น้ําตกแมกลาง) และ ตัดข้ึนสูยอด
ดอยอินทนนทเปนระยะทางท้ังหมด 49.8 กม.  
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รูปท่ี  3.1 แผนท่ีแสดงเสนทางเดินทางไปสถานีฯอินทนนท (เสนทางที่ 1)   
 

            

2) จากจังหวัดเชียงใหมเดินทางตามเสนทางถนนสานเชียงใหม-ฮอด (ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 108) ผานอําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทองและอําเภอฮอด จาก
อําเภอฮอดเดินทางตอโดยใชเสนทางสายฮอด-แมสะเรียง ฮอด (ทางหลวง แผนดินหมายเลข 108) 
ผานอุทยานแหงชาติออบหลวง แลวเล้ียวขวาตอไปยังอําเภอแมแจมโดยเสนทางสาย ออบหลวง-แม
แจม (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1088) จากอําเภอแมแจมใชเสนทางสายแมแจม-ดอยอินทนนท 
(ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1192) ข้ึนสูยอดดอยอินทนนท ท่ีถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท 
(ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1009 กิโลเมตรท่ี 38-39) 

 
 
 
 
 

สถานีฯอินทนนท 
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รูปท่ี  3.2 แผนท่ีแสดงเสนทางเดินทางไปสถานีฯอินทนนท (เสนทางที่ 2)   

            

3) ซ่ึงเปนเสนทางสูอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทท่ีคอนขางจะลําบาก โดยทาง
จากจังหวัดเชียงใหมตามเสนทางถนนสาย เชียงใหม-ฮอด (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 108) ผาน
อําเภอหางดง และอําเภอสันปาตอง จากอําเภอสันปาตอง เล้ียวขวา ตามถนน สายสันปาตอง - บาน
กาด-แมวิน (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1013) แลวตอดวยเสนทาง ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1284 
หรือ เสนทาง ร.พ.ช. ผานบานขุนวาง และข้ึนสูถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท (ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 1009) ท่ีกิโลเมตรท่ี 31 ใกลท่ีทําการอุทยานแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

สถานีฯอินทนนท 
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รูปท่ี  3.3 แผนท่ีแสดงเสนทางเดินทางไปสถานีฯอินทนนท (เสนทางที่ 3)   

          
 

3.2 การดําเนินงานของสถานีฯอินทนนท 

.............. สถานีโครงการหลวงอินทนนท ใหการสงเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรแกเกษตรกร
ชาวเขาเผา กะเหร่ียง 14 หมูบานและมง 2 หมูบานท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงรวม 16 หมูบาน 510 
ครอบครัว ประชากร 2,793 คน ในปลูกพืชทดแทนการปลูกฝนในพื้นท่ีเพื่อการเกษตร 3,500 ไร 
โดยไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงาน ในการดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ เชน กรมพัฒนาท่ีดิน 
กรมสงเสริมการเกษตร กรมชลประธาน กรมปาไม สํานักเกษตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฯลฯ ซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีผานมาสรุปไดดังนี้ 

3.2.1 งานวิจัย ทดลองและสาธิต 

ส ถ า นี เ ก ษ ต ร ห ล ว ง อิ น ท น น ท ร ว ม กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการวิจัยประยุกตทางการเกษตรกอนนําไปสงเสริมใหแก 
เกษตรกร ไดแก 

สถานีฯอินทนนท 
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1) โครงการวิจัยสตรอเบอร่ี 
2) โครงการวิจัยไมดอกชนิดตางๆ เชน แกลดิโอลัส เยอรบีรา จิปโซฟลลา 

อัลสโตสแตสิส รมีเรีย เบญจมาศ 
3) โครงการศึกษาและรวบรวมพันธุองุนไมมีเมล็ด 
4) โครงการ ศึกษาและรวบรวมพันธุทับทิมเมล็ดนิ่ม 
5) โครงการศึกษาพันธุราสเบอร่ี กีวีฟรุต 
6) โครงการ ศึกษาและรวบรวมพันธุเฟนชนิดตางๆ 
7) โครงการศึกษาความเปนไปได ในการ เ ล้ียงโคแทบนท่ี สูงนมพัน ธุ 
8) โครงการ วิจัยกาแฟ 
9) โครงการ วิจัยพืชน้ํามัน (ลินิน) 
10) โครงการวิจัยเกกฮวย 
11) โครงกาารฝร่ังค้ันน้ํา  

ภายหลังตอมา ไดมีการจัดต้ังสถานียอยขุนหวยแหงข้ึนบนเนื้อท่ี 200 ไร ในเขตพื้นท่ี
ของกรมปาไม เพื่อเปนสถานท่ีทําการทดลองไมผลขนาดเล็ก เชน องุน ฝร่ังค้ันน้ํา มะเดื่อ ลินิน รา
สเบอร่ี โครงการวิจัยเหลานี้ มุงสงเสริมใหเกษตรกรทุกคนนําเอาผลท่ีไดจากการวิจัย ไปดําเนินการ
ประกอบเปนอาชีพหารายไดเล้ียงตนเองและครอบครัว 

3.2.2 การสงเสริม 

สถานีโครงการหลวงอินทนนท ไดกําหนดการปลูกพืชเมืองหนาวไวตามฤดูกาล เพื่อให
ไดผลผลิตดีมีคุณภาพชวงฤดูรอน โดยเฉพาะการสงเสริมไมตัดดอก ซ่ึงไดมีการจัดทําแปลงสาธิต
ข้ึนภายในสถานีโครงการหลวงอินทนนท และทําการฝกสอนใหแกเกษตรกรทุกข้ันตอนต้ังแตการ
เร่ิมปลูก จนกระท่ังถึงวิธีการเก็บผลผลิต และสถานีโครงการหลวงอินทนนท ใหการสนับสนุนตน
กลาพันธุใหเกษตรกรปลูกในพ้ืนท่ีทํากินของตนเอง พรอมท้ังปุยและยาปราบศัตรูพืชพืชสําคัญท่ี
สถานีโครงการหลวงอินทนนท นําไปสงเสริมใหแกเกษตรกร ไดแก สตรอเบอร่ี พืชผัก ไมตัดดอก
ชนิดตาง ๆ ไมผลเมืองหนาวและกาแฟ 

ปจจุบัน เกษตรกรชาวเขาใหการยอมรับ และมีความชํานาญในการเพาะปลูก ดวยวิธีการ
สมัยใหมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกไมตัดดอกเปนการคา ซ่ึงเปนพืชเดนและทํารายไดดี
ท่ีสุดของสถานีโครงการหลวงอินทนนทโดยสงจําหนายผานฝายตลาดมูลนิธิโครงการหลวง ท้ังนี้ 
มูลนิธิโครงการหลวงจะหักจากราคาขายสวนหนึ่ง เปนคาภาชนะบรรจุ คาขนสงเม่ือคืนเงินแลวจึง
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จะหักเงินคาปุยและยาปราบศัตรูพืช ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห เกษตรกรก็จะไดรับเงินคา
จําหนายผลผลิต 

นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงริเร่ิมใหมีการปลูกไมดอก ไมผลเมือง
หนาวในพื้นท่ีสูงแลว ดวยทรงเห็นวาขาวยังเปนพืชสําคัญและยังเปนอาหารหลักอยู จึงได
พระราชทานคําแนะนําใหเกษตรกรปลูกขาวไร และขาวนาดําในสถานีโครงการหลวงอินทนนท จึง
ไดสงเสริมใหเกษตรกรรูจักวิธีเพิ่มผลผลิตขาวไรและขาวนาดํา โดยแนะนําการปลูก การกําจัด
วัชพืชและการใสปุยอยางถูกตอง 

3.2.3 การ พัฒนาสังคมและการศึกษา 

ปจจุบันในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีฯ มีโรงเรียนประถมศึกษารวม 2 แหง และมี
ศูนยการศึกษาเพื่อชุมชน ในเขตภูเขาของศูนยการศึกษาผูใหญและเด็กกอนวัยเรียน 

3.2.4 การวางแผนการใชพื้นท่ีเกษตรกรรม 

โดยคํานึงถึงการพัฒนาและอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดิน และโครงการสํารวจ
ลุมน้ําทางภาคเหนือของประเทศไทย ดวยภาพถายทางอากาศ ไดทําการสํารวจ และวางแผนสําหรับ
สถานีการใชท่ีดินครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร และตอมาสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
6 จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,150 ไร 
พรอมกับไดมีการกําหนดเขตพื้นท่ีปาไมและพ้ืนท่ีการเกษตร 

3.2.5 แหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม 

สํานักงานชลประทานท่ี 1 ไดกอสรางระบบการชลประทานขนาดเล็กจํานวน 7 แหง เพื่อ
สงน้ําเขาสูไรนาเกษตรกร คิดเปนพื้นท่ีรับน้ํา 1,130 ไร ซ่ึงสถานีโครงการหลวงอินทนนทสงเสริม
พืช ท่ีสามารถปลูกหมุนเวียนไดตลอดป และในป 2532 ไดกอสรางฝายเก็บน้ําตามแนวพระราชดําริ 
เพื่อเพิ่มความชุมช้ืนบริเวณรอบน้ําตกสิริภูมิ รวม 8 แหง สําหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีรับน้ําฝน ซ่ึงจะ
มีปริมาณนํ้าฝนตกสมํ่าเสมอทุกป สถานีโครงการหลวงอินทนนท ไดสงเสริมพืชท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ีใหแกเกษตรกร 

3.2.6 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สถานีโครงการหลวงอินทนนท รวมกับอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท คอยควบคุมดูแล
ไมใหเกษตรกรบุกรุกพื้นท่ีปาในดานการปลุกปาเพื่อปรับปรุงตนน้ําลําธาร หนวยปรับปรุงตนน้ําปง 
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หนวยท่ี 2 และ หนวยท่ี 4 กรมปาไม ไดกําหนดพื้นท่ีปา และปลูกปาบริเวณพื้นท่ีสูงชัน ซ่ึงมีพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมตอการเปนแหลงตนน้ําลําธารรวมพื้นท่ีประมาณ 5,185 ไร พรอมกับปลูกไมโตเร็วใน
บริเวณท่ีกอสรางฝาย เก็บน้ําตามแนวพระราชดําริเพื่อเพิ่มความชุมช้ืนบริเวณรอบน้ําตกสิริภูมิ ท้ัง 8 
แหงโครงการหลวงอินทนนทจะควบคุม และสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชในพื้นท่ีเดิม และจะไม
สนับสนุนพืชใหแกเกษตรกรที่บุกรุกพื้นท่ีปา พรอมกับสงเสริมไมผลใหเกษตรกร ท่ีมีพื้นท่ีทํากิน
อยูบนท่ีลาดชันสูง และในแปลงปลูกกะหลํ่าปลี ตลอดจนใหความรูแกชาวเขาถึงความสําคัญและ
ประโยชนของแหลงตนน้ําลําธาร ประกอบกับพื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกร อยูใกลเสนทาง
คมนาคม ทําใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดสะดวกมากยิ่งข้ึนจึงหยุดการบุกรุกทําลายปาโดย
ปริยาย  การพัฒนาปจจัยพื้นฐาน และการสงเสริมอาชีพใหแกราษฎรชาวไทยภูเขา ของสถานี
โครงการหลวงอินทนนท ไดมีสวนชวยชาวเขาใหมีรายไดท่ีม่ันคง สามารถประกอบอาชีพสุจริต 
และต้ังถ่ินฐานไดอยางถาวรเลิกปลูกฝน พรอมกับไดปรับปรุง และอนุรักษส่ิงแวดลอม พัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง และรักษาไวซ่ึงเอกลักษณของชาวเขาใหคงอยูดังเชนอดีตกาล ดังนั้นนอกจาก
นักทองเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนในแตละป จะไดช่ืนชมกับธรรมชาติ และความงดงามบนดอยท่ีสูงท่ีสุด
ในประเทศไทย ณ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท แลวก็มีโอกาสที่จะไดเขาชมกิจกรรมตาง ๆ ของ
สถานีโครงการหลวงอินทนนท และศึกษาชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยภูเขาท่ีสืบ
ทอดกันมาจาก บรรพชนในหมูบานบริวารของสถานีโครงการหลวงอินทนนทไปพรอมๆ กันดวย 

ความเปนอยูท่ีดีข้ึนของชาวไทยภาคเหนือ ไดสงผลไปถึงการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ ก็ดวย
พระมหากรุณาธิคุณแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีพระราชทานแนวพระราชดําริ
ชวยเหลือท้ังส้ิน  

3.2.7 งานบริการของสถานีฯอินทนนท 

งานบริการของสถานีฯอิทนนท จัดต้ังข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักวิจัย อาจารย 
นักศึกษา ท่ีเดินทางมาเย่ียมชมและศึกษาดูงานในกิจกรรมตางๆ ของสถานีฯอินทนนทตลอดจน
นักทองเท่ียวท่ัวไปทั้งท่ีเดินทางมาเยี่ยมชม และพักคางคืนภายในสถานีฯอินทนนท  

3.3 สถานท่ีทองเท่ียวภายนอกสถานีฯอินทนนท 

3.3.1 น้ําตกแมยะ  เปนน้ําตกขนาดใหญและสวยงามมากแหงหนึ่ง เพราะนํ้าซ่ึงไหลลงมาจาก
หนาผาท่ีสูงชัน 280 เมตร ลงมากระทบโขดหินเปนช้ัน ๆ เหมือนมาน แลวลงไปรวมกันท่ีแองน้ํา
เบ้ืองลาง น้ําใสเย็นเหมาะสําหรับเปนท่ีพักผอนหยอนใจ อีกท้ังบริเวณรอบ ๆ น้ําตกเปนปาเขาอัน
สงบเงียบ และมีศูนยประชาสัมพันธนักทองเท่ียวต้ังอยูดวย บริเวณน้ําตกสะอาดและจัดการพ้ืนท่ีได
กลมกลืนกับสภาพแวดลอม  การเดินทาง จากทางแยกเขาทางหลวง  1009 ไปประมาณ 1 กิโลเมตร 
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เล้ียวซายเขาไป 14 กิโลเมตร และตองเดินเทาเขาไปอีก 200 เมตร 

3.3.2 น้ําตกแมกลาง  เปนน้ําตกขนาดใหญช้ันเดียว สูงประมาณ 100 เมตร ตนน้ําอยูบนดอยอิน
ทนนท มีน้ําไหลตลอดป มีความสวยงามตามธรรมชาติ การเดินทาง จากทางแยกเขาทางหลวง 1009 
ไปอีก 8 กิโลเมตร แยกซาย 500 เมตร เปนทางลาดยางตลอด 

3.3.3  ถํ้าบริจินดา  ต้ังอยูบริเวณกิโลเมตรท่ี 8-9 ของทางหลวงหมายเลข 1009 ใกลกับน้ําตกแม
กลาง จะเห็นทางแยกขวามือมีปายบอกทางไปถํ้าบริจินดา ภายในถํ้าลึกหลายกิโลเมตร เพดานถํ้ามี
หินงอกหินยอย หรือชาวเหนือเรียกวา “นมผา” สวยงามมาก มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูในถํ้าดวย 
นอกจากนั้น ยังมีธารหิน เม่ือมีแสงสวางมากระทบจะเกิดประกายระยิบระยับดังกากเพชรงามยิ่งนัก 
ลักษณะของถํ้าเปนถํ้าทะลุสามารถมองเห็นภายในไดถนัด เพราะมีอุโมงคซ่ึงแสงสวางลอดเขามา 
บริเวณปากถํ้าจะมีปายขนาดใหญต้ังอยู อธิบายประวัติการคนพบถํ้านี้  

3.3.4 น้ําตกวชิรธาร  เปนน้ําตกขนาดใหญ เดิมช่ือ “ตาดฆองโยง”  น้ําจะด่ิงจากผาดานบนตก
ลงสูแองน้ําเบ้ืองลาง  ในชวงท่ีมีน้ํามากละอองน้ําจะสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณรูสึกไดถึงความเย็น
และชุมช้ืน และสะพานไมท่ีทอดยาวเขาไปหาหนาผานั้นจะเปยกล่ืนอยูตลอดเวลา แตหากเดินเขา
ไปจนสุดจะไดสัมผัสกับความงามของนํ้าตกมากท่ีสุด  จากเชิงดอยอินทนนทข้ึนไปถึงกิโลเมตร
ท่ี 21 จะเห็นปายบอกทางแยกขวาเขาน้ําตก ลงไป 500 เมตร ถนนจะถึงท่ีตัวน้ําตก  อีกเสนทางหน่ึง
ซ่ึงเปนเสนทางเดิมอยูเลยจากทางแยกแรกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เล้ียวขวาตามปายและเดินจาก
ลานจอดรถลงไปอีก 351 เมตร หากใชเสนทางนี้จะไดสัมผัสกับความงามของธรรมชาติรอบดาน
ตลอดทางเดิน 

3.3.5 น้ําตกสิริภูมิ  ไหลมาจากหนาผาสูงชัน เปนทางยาวสวยงามมาก สามารถมองเห็นไดจาก
บริเวณท่ีทําการอุทยานฯ เปนสายน้ําตกแฝดไหลลงมาคูกันแตเดิมเรียกวา “เลาลึ” ตามช่ือของ
หัวหนาหมูบานมงซ่ึงอยูใกล ๆ น้ําตกสิริภูมิต้ังอยูตรงกิโลเมตรท่ี 31 ของทางหลวงหมายเลข 1009 
มีทางแยกขวามือเขาไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร แตรถไมสามารถเขาไปใกลตัวน้ําตกได 
นักทองเท่ียวตองเดินเทาเขาไปบริเวณดานลางของน้ําตก 

3.3.6 พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 41.5 
ทางดานซายมือ สรางข้ึนโดยกองทัพอากาศรวมกับพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล 
สรางถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบ เม่ือพ.ศ. 2530 และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  สรางถวายสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพ.ศ. 2535 พระมหาธาตุ
ท้ัง 2 องคนี้ มีรูปทรงคลายคลึงกัน คือ ฐานเปนรูป 12 เหล่ียม มีระเบียงแกวโดยรอบเปน 2 ระดับ 
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ยอดปลีขององคเปนท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปบูชา รอบบริเวณสามารถ
มองเห็นทิวทัศนของดอยอินทนนทไดอยางสวยงาม 

3.3.7 ยอดดอยอินทนนท  จุดส้ินสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 เปนยอดดอยท่ีสูงท่ีสุดใน
ประเทศไทย (2,565 เมตร) มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดป เปนท่ีต้ังสถานีเรดารของกองทัพอากาศ
ไทยและเปนท่ีประดิษฐานสถูปเจาอินทวิชยานนท เจาเมืองเชียงใหมองคสุดทายซ่ึงเล็งเห็น
ความสําคัญของปาไมและหวงแหนดอยหลวงเปนอยางมากตองการที่จะอนุรักษไวจนช่ัวลูกช่ัว
หลาน ทานผูกพันกับท่ีนี่มากจึงส่ังวาหากส้ินพระชนมไปแลวใหแบงเอาอัฐิสวนหนึ่งมาไวท่ีนี่  
ศูนยประชาสัมพันธนักทองเท่ียว อยูบริเวณใกลกับยอดดอย แสดงนิทรรศการเร่ืองราวของดอยอิน
ทนนทจากอดีตถึงปจจุบัน ใหความรูท้ังสภาพทางภูมิศาสตร  ทางชีววิทยา  ปาไม ส่ิงมีชีวิต ซ่ึงบาง
ชนิดหาดูไดท่ีนี่แหงเดียวในเมืองไทย ผูมาเยือนจะไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนมากมาย 

3.3.8 น้ําตกหวยทรายเหลือง  เปนน้ําตกขนาดกลาง มีน้ําไหลแรงตลอดป และไหลจากหนาผา
ลงมาเปนช้ัน ๆ เขาทางเดียวกับน้ําตกแมปาน หางจากท่ีวาการอําเภอแมแจมประมาณ 16 
กิโลเมตร  แยกจากทางหลวงหมายเลข 1009   ตรงดานตรวจกิโลเมตรท่ี 38    ไปตามทางหลวง
หมายเลข 1192 สายอินทนนท-แมแจม ประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีปายบอกทางไปน้ําตก เขาไป
ประมาณ 2 กิโลเมตร เปนทางดินแดงในชวงหนาฝนทางลําบากมากตองใชรถขับเคล่ือน 4 ลอ 

3.3.9 น้ําตกแมปาน เขาทางเดียวกับน้ําตกหวยทรายเหลือง แตอยูเลยไปอีก 500 เมตร  และจาก
จุดจอดรถตองเดินตอไปอีก 800 เมตร ใชเวลาประมาณ 10 นาที จึงจะถึงตัวน้ําตก น้ําตกแมปาน
นับวาเปนน้ําตกท่ียาวท่ีสุดของเชียงใหมก็วาได น้ําจะตกลงมาจากหนาผาซ่ึงสูงกวา 100 เมตร เปน
ทางยาว ถามองดูแตไกลจะเห็นสายน้ํายาวสีขาวตัดกับสีเขียวของตนไมทําใหดูเดน น้ําท่ีตกลงมายัง
เบ้ืองลางกระทบโขดหินแตกเปนฟองกระจายไปท่ัวบริเวณทําใหมีความชุมช้ืน เบ้ืองลางมีแองน้ํา
รองรับอยู สามารถพักผอนลงอาบเลนได 

3.4 กิจกรรมสําหรับนักทองเท่ียว 

3.4.1 เสนทางศึกษาธรรมชาติบนดอยอินทนนท ก่ิวแมปาน  ทางเขาอยูกิโลเมตรท่ี 42 ดาน
ซายมือ ระยะทางเดิน 3 กิโลเมตร เหมาะสําหรับผูท่ีตองการสัมผัสธรรมชาติแทจริง ระหวางทางเดิน
จะพบปาดิบเขา (Hill Evergreen) กอนผานเขาสูทุงหญาซ่ึงเคยเปนพื้นท่ีปาถูกทําลาย เพื่อเปน
การศึกษาลักษณะการเกิดผลกระทบตอเนื่องบริเวณรอยตอระหวางพื้นท่ีปาสมบูรณกับพื้นท่ีถูก
ทําลาย หลังจากนั้นทางเดินจะเลาะริมผามีไอหมอกปลิวผานตลอดเวลา จะพบดอกกุหลาบพันป 
หรือ Rhododendron (ไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก ข้ึนตามปาในระดับสูง มีพันธุดอกสีขาวและสีแดง 
เวลาออกดอกชวงแรกมีลักษณะเหมือนปลีกลวย กอนท่ีจะบานเต็มตนในชวงเดือนธันวาคม-
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กุมภาพันธ พบมากในแถบเทือกเขาหิมาลัยและเปนไมประจําชาติของเนปาลดวย)  มองลงไปยัง
เบ้ืองลางจะพบทัศนียภาพท่ีงดงามของอําเภอแมแจม การใชเสนทางนี้ตองลงทะเบียนขอรับ
ใบอนุญาตใหใชเสนทางโดยติดตอท่ีศูนยประชาสัมพันธอุทยานฯ และควรจัดกลุมละไมเกิน 15 คน 
ทางอุทยานฯไมอนุญาตใหนําอาหารเขาไปรับประทานในเสนทางในชวงฤดูฝน และจะปดเสนทาง
เพื่อใหธรรมชาติฟนตัวไมอนุญาตใหเขาไปทองเท่ียวต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน ถึงวันท่ี 30 ตุลาคม ของ
ทุกป เสนทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแมปานแหงนี้  ไดรับรางวัลดีเดนประเภทแหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศ  รางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียว คร้ังท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2545 เพราะมีการจัดการท่ีเนนความเปน
ธรรมชาติ ระหวางทางมีปายส่ือความหมายใหความรูกับนักทองเท่ียว และประชาชนในทองถ่ินมี
สวนรวมในการนําเท่ียว  

3.4.2 เสนทางดูนก  นอกเหนือจากนักทองเท่ียวจะไดเท่ียวชมธรรมชาติและความงดงามบน
ดอยท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย ณ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนทแลว ก็สามารถท่ีจะเขาชมกิจกรรม
ตางๆ ของสถานีโครงการหลวงอินทนนทพรอมท้ังศึกษาชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทย
ภูเขาท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพชนในหมูบานบริวารของสถานีโครงการหลวงอินทนนทอีกดวย 
นอกจากนั้นยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีนาสนใจน่ันก็คือการดูนก ชวงเวลาท่ีดูนกไดดีท่ีสุดบนดอยอิน
ทนนทจะอยูในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ซ่ึงจะมีนกตางถ่ินอพยพหนีหนาวมา
ท่ีนี้เปนจํานวนมาก สําหรับนกท่ีมาหากินอยูเปนประจํา คือ นกนิลตวา นกจับแมลง นกกางเขนบาน 
นกเดินดง นกเอ้ียงถํ้า นักดูนกหลายทานใหความเห็นวาบนดอยอินทนนทนั้นเปนสนามดูนก
ช้ันหนึ่งของเมืองไทย เพราะมีโอกาสเห็นนกไดงายกวาและหลายชนิด โดยเฉพาะในฤดูหนาวท่ีนก
กินปลีหางยาวเขียวมาดูดน้ําหวานจากเกสรของตนโคมญ่ีปุนท่ีออกดอกแดงสะพร่ังท่ัวยอดดอย 
ในขณะท่ีนักทองเท่ียวก็เดินเฉียดไปเฉียดมา บนปาผืนใหญแหงนี้เปนท่ีอาศัยของนกถึง 399 ชนิด 
จาก 900 กวาชนิด ท่ีพบในประเทศไทย เปนนกประจําถ่ิน 266 ชนิด นกอพยพชวงฤดูหนาว และนก
อพยพผานอีก 104 ชนิด 
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ตารางท่ี 3.1 เสนทางดูนก  

เสนทางดูนก ท่ีต้ัง ชนิดนกท่ีพบ 

    เสนทางดูนกจุดท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เสนทางดูนกจุดท่ี 2 
 
 
 
 
    เสนทางดูนกจุดท่ี 3 
 
 
    เสนทางดูนกจุดท่ี 4 
 
 
 
    เสนทางดูนกจุดท่ี 5 

    กิโลเมตรท่ี 13 เล้ียวกอนขามสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
    น้ําตกวชิรธาร 
 
 
 
 
    ทางเขาหนวยตนน้ํา กิโลเมตรท่ี 34.5 
 
 
    กิโลเมตรท่ี 37 
 
 
 
    อางกา 

    นกกางเขนน้ําหลังดํา 
    นกกางเขนน้ําหลังเทา 
    เหยีย่วนกเขาชิครา 
    เหยีย่วกิ้งกาสีดํา 
    เหยีย่วรุง 
    นกหวัขวานใหญสีดํา 
    นกปกลายสกอต 
    นกขุนแผน 
 
    นกเขนหัวขาวทายแดง 
    นกเขียวกานตองทองสีสม 
    นกพญาไฟแมสะเรียง 
    นกแซวสวรรค 
 
    นกกระจิ๊ด 
    ไกฟาหลังขาว 
 
    นกปกแพรสีเขียว 
    นกปกแพรสีมวง 
    นกขมิ้นแดง 
 
    นกศิวะหางสีน้ําตาล 
    นกกินปลีหางยาวเขียว 

ท่ีมา : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท มูลนิธิโครงการหลวง (2550) 
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รูปท่ี  3.4 แผนท่ีแสดงสถานท่ีทองเท่ียวภายนอกสถานีฯอินทนนท 

 


