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ภาพดอกฝนแปลงเล็กๆ หนาศูนยวิจัย
และฝกอบรมที่สูง ซ่ึงมีฉากหลังเปนยอดดอย
หลวงเชียงดาว (ภาพท่ี 1)  ซ่ึงเปน ขุนเขาท่ี
ยิ่งใหญและงดงามดวยความหลากหลาย  จุด
ประกายฝนใหคณะของพวกเรา มุ งหน า สู
เชียงใหม และมาสุดปลายทางธรรมชาติท่ีดอยแม
ตะมาน เพียงเพื่อไดมาเห็นดอกฝนดวยตาตัวเอง
แลวเก็บบันทึกภาพดอกไมท่ีแสนสวยแตมีพิษสง
รายกาจนัก  ถาเลือกใชคุณคาความงามในทางไม
ถูกไมควร   

จากตัวเมืองเชียงใหมคณะของเรามุง
หนามาทางอําเภอฝางประมาณ 67 กิโลเมตร 
จนถึงบานแมนะ   เ ล้ียวซายเขาศูนยวิจัยและ
ฝกอบรมที่สูงปาเกี๊ยะ ดอยแมตะมาน ตามทาง
ดินลูกรังท่ีเปนหลุมเปนบอคดโคงข้ึนไปตามสัน
เขาสูงชันอีก 21 กิโลเมตร  จากบานแมนะข้ึนสู
ดอยแมตะมานเสนทางนี้ผานบานปางโฮง ปาง
ฮาง ผานทางแยกเขาหนวยเดนหญาขัด ซ่ึงเปน

จุดเร่ิมตนเดินเทาข้ึนสูยอดดอยหลวงเชียงดาว  
ถึงตรงนี้ขับรถมาอีกประมาณ 16 กิโลเมตร  ผาน
ทางแยกขวาไปโรงเรียนบานสันปาเกี๊ยะ เลย
หนวยจัดการตนน้ําแมตะมานมาอีกนิดเดียวก็ถึง
ศู น ย วิ จั ย แ ล ะ ฝ ก อ บ ร ม ท่ี สู ง  ข อ ง คณ ะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ “ปา
เกี๊ยะ” ซ่ึงหมายถึงปาสน  

เพียงกาวแรกท่ีลงจากรถก็สามารถ
สัมผัสไดถึงความสดชื่นของอากาศเย็นบนยอด
ดอย  ดวยอุณหภูมิกําลังพอดีประมาณ  12-16 
องศา เซล เ ซี ยส   ก อนจะไป เดิน เ ท่ี ย วชม
ทัศนียภาพโดยรอบของศูนยวิจัยฯ ตองรีบไป
ติดตอเร่ืองท่ีพักใหเรียบรอย แลวนําสัมภาระเขา
เก็บในหองพัก จัดแจงเปดประตูหนาตางเพ่ือ
ระบายอากาศในหองใหโปรงโลงไมอับทึบ   แต
ทันทีท่ีประตูหนาตางทุกบานเปดออกแทบไม
เช่ือสายตา ภาพท่ีปรากฏอยูเบ้ืองหนาเวลานี้ ไม
เปนเพียงแคแผนภาพท่ีเคยเห็นเหมือนเม่ือกาล

สาระนารู
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ภาพท่ี 1.  แปลงดอกฝนฉากหลังเปนยอดดอยหลวงเชียงดาว   
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ภาพท่ี 2.  ทิวทัศนของดอยหลวงเชียงดาว 
 

หลงเพลินชมภาพความงามที่ธรรมชาติ
วิจิตรบรรจงสรางไวอยูเปนนาน แตอยางไรก็ไม
ลืมความตั้งใจท่ีจะไดมาเห็นดอกฝนท่ีปลูกไวใน
แปลงทดลอง สอบถามทางเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับ
คําแนะนําดวยอัทธยาศัยอันดียิ่ง เจาหนาท่ีบอกวา
คณะของพวกเรามาชาไปหนอยดอกฝนเร่ิมโรย
กลายเปนฝกไปแลวเสียสวนใหญ  แตก็ยังพอมี
ใหเห็นบางไมมากนัก จะมากหรือนอยไมเปนไร
ขอเพียงไดช่ืนชมบางก็อ่ิมเอมใจแลว ดอกฝน
ดอกเล็กๆ สีขาวและสีมวงเขม (ภาพท่ี 3) อวด
ดอกต้ังตรงแทรกตัวอยูทามกลางแปลงดอกปอป
ป สีสมสด ท่ีดูจะโดดเดนไมนอย หากความหวัง
พวกเราไมดิ่งไวท่ีดอกฝน คงต่ืนตากับเจาดอก
ปอปปสีสมบาดตา(ภาพท่ี 4) ท่ีปลูกไวมากมาย
ท่ัวอาณาบริเวณตลอดเนินเขาลาดระดับกันไป 

ในอดีตดอยหลวงเชียงดาวเปนแหลง
ปลูกฝนแหลงใหญมาก  แมในปจจุ บันจะมี

นโยบายปองปราบกันอยางเขมขนเอาจริงจัง
เพียงใดก็ยังคงพบเห็นมีการลักรอบแอบปลูกฝน
อยูในหุบเขาลึกพนหูพนตาเจาหนาท่ีบานเมือง
อยู เสมอ    อยางในชวงวันท่ีคณะพวกเราไป
พักผอนก็เห็นมีตํารวจตระเวนชายแดน   (ตชด.) 
ข้ึนมาเพ่ือคนหาแหลงปลูกฝนเพื่อทําลายท้ิงเสีย
กอนท่ีจะถูกกรีดยางนําไปแปรสภาพเปนยาเสพ
ติด ไมนาเช่ือวาดอกไมกลีบบางสีสวยนี้จะกลับ
เปนเสมือนมัจุราชท่ีคราชีวิตผูคนท่ีหลงมัวเมาไป
เสพ ท้ังช่ืนชมท้ังสะทอนใจดอกไมสวยน้ีใช
เพียงจะทําลายหากกลับมีคุณคายิ่งใหญในทาง
แพทย เม่ือเลือกใชใหเกิดคุณประโยชนยอมให
คุณคาสูงสงตอมวลมนุษยชาติ  และอีกความ
เจ็บปวดคงไมเกิดข้ึนถาใครบางกลุมคนจะมิได
กระทํากันเพียงเพื่อแสวงหาผลประโยชนสนอง
ความโลภของตนเองอยางขาดจิตสํานึกตอ
ประเทศชาติ  
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ภาพท่ี 3. ดอกและผลฝน 
 
 

 
ภาพท่ี 4. ดอกปอปป 
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ดอกฝนยังคงบอกเลาเ ร่ืองราวความ
เจ็บปวดจากอดีตสูอนาคตไปอีกนานเพียงไรไมมี
คําตอบ หากมนุษยยังแสวงหาความร่ํารวยบน
ทางทุกขของเพื่อนรวมโลกอยู สวนเราเปนเพียง
ผูมุงหวังไดช่ืนชมดอกไมงามบนพื้นโลก คงทํา
อะไรไมไดมากไปกวาขอใหความรักในเพื่อน
มนุษยบังเกิดข้ึน เพื่อชวยหยุดการกระทําเยี่ยงนี้
ลงไปได      

ละจากแปลงดอกฝนเราเดินไปช่ืนชม
กับพันธุไมชนิดอ่ืนกันตอดีกวา เร่ิมจากโรงเพาะ
ชํากลวยไม โรงเรือนไมใหญโตนักแตอัดแนน
ดวยกลวยไมหลากชนิด  ท่ีเดนเปนตองยกให
กลุมรองเทานารีหลากช่ือ  อยางรองเทานารี
อินทร รองเทานารีลาว (ภาพท่ี 5) รวมถึงชนิดท่ีมี
ในประเทศจีนและจากพมาตอนบน 

ออกจากเรือนกลวยไมเดินวนเร่ือยมาถึง
แปลงปลูกทอ  (ภาพท่ี 6) ซ่ึงเปนผลไมเมือง
หนาวท่ีปลูกเปนพ้ืนกวางไปตามแนวลาดเขา  

ออกดอกสีชมพูสวยไมนอยกวาดอกไมอ่ืนๆ  
บางตนก็เร่ิมติดผลออนเล็กๆ ใหเห็นบางแลว   
เพลินชมธรรมชาติสวยงามหลากหลายมุมมอง
ในศูนยวิจัยฯ อยางไมรูเบ่ือ นอกจากนี้มุมมองท่ี
เห็นดอยหลวงเชียงดาวอยางเต็มตาไดดีท่ีสุดแลว 
ท่ีนี่ยังเปนจุดชมพระอาทิตยข้ึน- ตกท่ีสวยงาม
แปลกตาไม ซํ้าท่ีไหนๆ และยังมีจุดชมทะเล
หมอกยามเชาท่ีดีมากอีกแหง (ภาพท่ี 7) เปนการ
เดินทางมาเยือนท่ีคุมคายิ่งนัก ระยะทางก็ไมไกล
นักแตสวยงามมากดวยธรรมชาติหลากสีสัน ท่ีนี่
จึงเปนอีกหนึ่งความประทับใจไมรูเบ่ือ หากจะ
เลือกมาพักผอนในชวงวันท่ีสับสนเพื่อหลีกล้ี
ผูคน หรือในวันพักผอนสบายๆ ไดสวนเสเฮฮา
กับเพื่อนสนิทมิตรสหาย และแสนโรแมนติกเมื่อ
ยามไดมากับคนรูใจ หากคุณมีโอกาสไดมาเยือน
คงไมพลาดท่ีจะกลับมาเยือนอีกคร้ังอย าง
แนนอน 

 

                   
 

ภาพท่ี 5. กลวยไมรองเทานารี                                               ภาพท่ี 6. ผลและดอกทอ 
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ภาพท่ี 7.  พระอาทิตยตกดนิและทะเลหมอกท่ีดอยหลวงเชียงดาว 
        

สถานท่ีพัก ขอมูลการเดินทางไปดอยแมตะมาน 
จาก ตัว เ มือง เ ชี ย ง ใหม ใช เ ส นทาง 

เชียงใหม-ฝาง มาประมาณ 67 กิโลเมตร เล้ียว
ซายบริเวณบานแมนะ เขามาอีก 21 กิโลเมตร ถึง
ศูนยวิจัยและอบรมท่ีสูงปาเกี๊ยะ ดอยแมตะมาน 
ระยะทางชวงนี้เปนทางดินข้ึนเขา สูงชัน และ
เปนหลุมเปนบอตองใชรถขับเคล่ือน  4  ลอ 
เทานั้น ถามาในชวงหนาฝนหรือมีหมอกลงจัด
เสนทาง เป ยก ช้ืนจะ ล่ืนมากต อ งใช คว าม
ระมัดระวังในการขับรถเปนพิเศษ 

  

      - ศู น ย วิ จั ย แ ล ะ ฝ ก อ บ ร ม ท่ี สู ง  คณ ะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีบริการ
บานพักพรอมเคร่ืองนอน ราคาประหยัดหองละ 
300 บาทตอคืน หนึ่งหองมี 6 เตียง หรือจะกาง
เต็นทพักแรมก็ได 
      - หนวยจัดการตนน้ําแมตะมานใชในเสนทาง
เดียวกัน ระยะทาง 20 กิโลเมตร ติดตอท่ีพักไดท่ี
สวนอนุรักษตนน้ํากระทรวงเกษตร บางเขน 
กรุงเทพฯ โทร. (02) 579 2810 และ (02) 579 
7587 
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