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 ปาไม 

ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสามแลบ ซึ่งเปนพื้นที่ของบานแมตอละ ลักษณะปาไมจะเปนปา

ไมผลัดใบ และปาดิบชื้น 

 

 

 

 

 

 
 การคมนาคม 
 เนื่องจากพื้นที่เปนภูเขาสลับซับซอน การคมนาคมไมสะดวกโดยเฉพาะชวงฤดูฝน การเดินทางโดยรถทุก

ประเภทใชไมไดเลยจะเดินเทาเพียงอยางเดียว สวนในชวงฤดูรอนและฤดูหนาวการเดินทางจะสะดวก การเดินทาง

แยกออกเปน 2 สายคือ 

 1.  เปนถนนลําลองจากตัวหมูบานถึงอําเภอสบเมย 

ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร 

 2. เปนถนนลําลองจากตัวหมูบานถึงตําบลแมสามแลบ 

ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร จากนั้นเปนถนนถนนลูกรังและ

ถนนลาดยางถึงอําเภอแมสะเรียง ระยะทาง 50 กิโลเมตร 
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 โครงสรางพื้นฐาน 
  ในพื้นที่หมูบานแมตอละจะอาศัยน้ําเพื่อใชบริโภค จากระบบประปาภูเขาตอมาจากน้ําหวยแมตอละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร  ในพื้นที่หมูบานแมตอละเปนชนเผากะเหร่ียง (โปว) ภาษาทีใชพูดคือภาษากะเหร่ียง 

ชื่อหมูบาน/ หมูที ่ เผา จํานวน จํานวน จํานวนประชากร 
หยอมบาน   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

บานแมตอละ 2 กะเหรียงโปว 417  267 242 509 

        

รวม 417  267 242 509 

 

หมายเหตุ จํานวนประชากรที่ข้ึนทะเบียน (ตางดาว) จํานวน 15 คน ชาย 6 คน หญิง 9 คน 

  จํานวนประชากรที่มีบัตรสีฟา จํานวน 5 คน ชาย 3 คน หญิง 2 คน 
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ฉล่ียตํ่าสุดตอ

บาท/คน/ป 

ทธิ์ในพื้นที่ทํา

รถจําแนกการ

ณ  637 ไร 

วนประมาณ

จํานวนประม

จํานวนประม

จํานวนประม
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กรณการเกษ
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ษตร
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 แหลงทองเที่ยว 
  1. ธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแกการศึกษาและทองเที่ยวมากที่สุด 

  2. น้ําแมเงา อยูหางจากหมูบานประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการ

เดินเทา  เนื่องดวยมีทั้งหาดทรายและหาดหิน จึงเหมาะแกการตกปลาและอาบน้ําใหเย็นสบาย อีกทั้งรมร่ืนไปดวย

ตนไมนานาพันธุ 

  3. ถ้ําคางคาว ระยะทางหางจากหมูบาน 5 กิโลเมตร 

  4. น้ําตก 3 ชั้น ระยะทางหางจากหมูบาน 4 กิโลเมตร 

 
ปญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบานแมตอละ 
 ปญหา ความตองการและแนวทางการพัฒนาของหมูบานแมตอละ แบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 
  ดานเศรษฐกิจ 
   ปญหา  เกษตรกรมีปญหาผลผลิตเกษตรตํ่า  ผลผลิตขาวไมเพียงพอตอการบริโภค  พืน้ที่ทาํ

กินตอครัวเรือนนอย  เสนทางลําเลียงผลผลิตยากลําบากและหางไกลจากแหลงรับซือ้ที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหมและ

แมฮองสอน 

   ความตองการ  เกษตรกรตองการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการจําหนายผลผลิตที่

ไดรับผลตอบแทนสูงเพื่อเพิ่มรายไดของครัวเรือน ตองการความรูเพิ่มเติมในการสรางรายไดจากงานหัตถกรรม 
  ดานสังคม 
   ปญหา  เกษตรกรไมมีการรวมกลุมผูประกอบอาชีพดานการผลิตและประชาชนสวนใหญไม

สามารถเขียนและอานภาษาไทยได 
  ดานสิ่งแวดลอมและปจจัยพื้นฐาน 
   ปญหา  เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทําไรหมุนเวียน  มีการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อขยาย

พื้นที่การเกษตรของชุมชนและขาดระบบการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชน  รวมถึงเสนทาง

คมนาคมลําบากโดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูฝน  

   ความตองการ   เกษตรกรตองการใหรัฐบาลพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ํา

เพื่อการเกษตรและกําหนดพื้นที่ปาและพื้นที่เกษตรใหชัดเจนรวมถึงการปรับปรุงเสนทางคมนาคม 
  ศักยภาพของการพัฒนา 
   พื้นที่บานแมตอละประชาชนมีวิถีชีวิตในการอนุรักษปาเพื่อเปนตนน้ําลําธารของชุมชน

สภาพปาสวนใหญยังมีความอุดมสมบูรณ  พื้นที่ปารอบชุมชนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  มีแหลงน้ําธรรมชาติ

สามารถใชไดตลอดป มีภูมิปญญาดานงานหัตถกรรม ไดแก  การจักสานและทอผาและทําการเกษตรโดยไมอาศัย

สารเคมีรวมถึงผลผลิตมีแหลงรับซื้อที่สําคัญ ไดแก  ศูนยฯ พักพิงบานแมลามาหลวงและแมละอู  และมีพอคามารับ

ซื้อถึงหมูบาน 
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 จุดเนนการพัฒนา 
  1. นําองคความรูของโครงการหลวงไปทดสอบและสาธิตในพ้ืนที่ปรับปรุงผลผลิตพืชและสัตวทองถิ่น 
  2. การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อฟนฟูแหลงอาหารสมุนไพร 
และยารักษาโรคของชุมชน 
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คําส่ังจังหวัดแมฮองสอน 

ท่ี  545/2550 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและคณะทํางานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแมสามแลบ 

 

 
จากผลสําเร็จของโครงการหลวงท่ีดําเนนิงานในการพัฒนาอาชีพความเปนอยูของชาวเขา  ลดการปลูก

พืชเสพติด  และฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธาร  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน)  จึงมุงขยายผลสําเร็จของ
โครงการหลวงสูชุมชนพ้ืนท่ีสูงอ่ืน ๆ ท่ียังมีปญหาทางดานเศรษฐกจิ  สังคม  และส่ิงแวดลอม  เพื่อชวยแกไขปญหา
พื้นท่ีตามยุทธศาสตรของจังหวัด  และประเทศ  โดยนําตนแบบการพัฒนาท่ียั่งยนืของโครงการหลวงไปปรับใชอยาง
เหมาะสมกับสภาพของสังคมทองถ่ินและส่ิงแวดลอม  โดยนําเอาหลักการปฏิบัติงานของโครงการหลวงมาใชควบคูกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อกระตุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกับหนวยงานองคกรตาง ๆ เพื่อ
เปนการเสริมสรางการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันและพัฒนาขีพความสามารถของชุมชนในพืน้ท่ี  ตําบลสบเมยและ
ตําบลแมสามแลบ  อําเภอสบเมย  จังหวดัแมฮองสอน 

ดังนั้น  เพื่อใหเกิดการประสานงานและการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเปาหมายเปนไปอยางสอดคลองใน
ทิศทางเดียวกนัและเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางกวางขวางและเกดิผลดียิ่งข้ึน  จึงแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานและคณะทํางานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแมสามแลบ  ดังนี ้

1. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแมสามแลบ 
 องคประกอบ 

1) ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน     ประธานกรรมการ 
2) รองผูวาราชการจังหวดัแมฮองสอน (นายทวีศักดิ์  วัฒนธรรมรักษ) รองประธานกรรมการ 
3) ปลัดจังหวดัแมฮองสอน      กรรมการ 
4) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน   กรรมการ 
5) นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัแมฮองสอน    กรรมการ 
6) สหกรณจังหวดัแมฮองสอน     กรรมการ 
7) เกษตรจังหวดัแมฮองสอน     กรรมการ 
8) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงแมฮองสอน  กรรมการ 
9) หัวหนาสถานพีัฒนาท่ีดินแมฮองสอน    กรรมการ 
10) ประมงจังหวัดแมฮองสอน     กรรมการ 
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11) หัวหนาสถานปีระมงน้ําจืดจงัหวัดแมฮองสอน   กรรมการ 
12) ปศุสัตวจังหวดัแมฮองสอน     กรรมการ 
13) ผูอํานวยการโครงการชลประทานแมฮองสอน   กรรมการ 
14) ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอน  กรรมการ 
15) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดแมฮองสอน  กรรมการ 
16) พัฒนาการจังหวัดแมฮองสอน     กรรมการ 
17) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวดัแมฮองสอน  กรรมการ 
18) ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ท่ีอนุรักษท่ี  16  สาขาแมสะเรียง กรรมการ 
19) ผูอํานวยการสํานักพัฒนา สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นท่ีสูง  กรรมการ 
20) นายอําเภอสบเมย      กรรมการ 
21) หัวหนาสํานักงานจังหวัดแมฮองสอน    กรรมการ 
22) นายธีระ  จารุจนิดา  นักวิชาการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องคการมหาชน)   กรรมการ 
23) หัวหนาศูนยโครงการพัฒนาตามพระราชดาํริ จังหวดัแมฮองสอน กรรมการ 

 
2.1 อํานาจหนาท่ี 

1)  จัดทําแผนงานโครงการและดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปของโครงการขยายผล
โครงการหลวงสบเมย และ แมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน  ใหเปนไปตามท่ีไดกําหนดไว 
 2)กํากับดูแล แรงงานลูกจาง วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ยานพาหนะ อาคารและส่ิงกอสรางตาง ๆ ท่ีสวน
ราชการสนับสนุนใหไปดําเนินการในโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน 

3)ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเน่ืองดวยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แมสามแลบ 
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน 
 

2. คณะทํางานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แมสามแลบ 
 องคประกอบ 

1) นายอําเภอสบเมย        
 หัวหนาคณะทํางาน 

2) ปลัดอําเภอสบเมย หวัหนากลุม/ฝายบริหารงานปกครอง     รอง
หัวหนาคณะทํางาน 

3) เกษตรอําเภอสบเมย        คณะทํางาน 
4) พัฒนาการอําเภอสบเมย       คณะทํางาน 
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5) สาธารณสุขอําเภอสบเมย       คณะทํางาน 
6) ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอกโรงเรียน อําเภอสบเมย   คณะทํางาน 
7) ปศุสัตวอําเภอสบเมย       คณะทํางาน 
8) ประมงอําเภอสบเมย       คณะทํางาน 
9) ผูแทนโครงการชลประทานแมฮองสอน     คณะทํางาน 
10) ผูแทนสถานีพฒันาท่ีดินแมฮองสอน     คณะทํางาน 
11) ผูประสานงานศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี  43 รับผิดชอบพื้นท่ีอําเภอสบเมย คณะทํางาน 
12) หัวหนาหนวยบริการปาไมอําเภอสบเมย     คณะทํางาน 
13) หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําในพ้ืนท่ี     คณะทํางาน 
14) หัวหนาอุทยานแหงชาติสาละวนิ      คณะทํางาน 
15) ผูแทนสํานักงานสหกรณจังหวัดแมฮองสอน    คณะทํางาน 
16) นายกองคการบริหารสวนตําบลสบเมย     คณะทํางาน 
17) นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสามแลบ    คณะทํางาน 
18) กํานันตําบลสบเมย       คณะทํางาน 
19) กํานันตําบลแมสามแลบ       คณะทํางาน 
20) ผูใหญบานบานแมตอละ       คณะทํางาน 
21) ผุใหญบานบานแมลามาหลวง      คณะทํางาน 
22) ผูแทนสํานักงานจังหวัดแมฮองสอน     คณะทํางาน 
23) นายธีระ  จารุจนิดา  นักวิชาการ  สถาบันวิจัยและพฒันาพืน้ท่ีสูง (องคการมหาชน) 

 คณะทํางาน 
24) ปลัดอําเภอท่ีนายอําเภอสบเมยมอบหมาย     คณะทํางาน 
25) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยี ตําบลสบเมย    คณะทํางาน 
26) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยี ตําบลแมสามแลบ   คณะทํางาน 
27) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสบเมย     คณะทํางาน 
28) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมสามแลบ     คณะทํางาน 

 อํานาจหนาท่ี 
1) ประสานงานการปฏิบัติงาน และ ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติงานประจําปของ

โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ใหเปนไปตามไดกําหนด
ไว 

2) ติดตามรายงานความกาวหนา ผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ตลอดจนเสนอและแนว
ทางแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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3) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวเนื่องดวยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ โครงการขยายผล
โครงการหลวงแมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

       ส่ัง ณ วันท่ี  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

         (นายดิเรก  กอนกลิบ) 

            ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 
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ผูปฏิบัติงาน 
 นายวิชัย ปตถมสิงหไชย ผูจัดการโครงการขยายผลโครงการหลวง 

นายเดชธพล กลอมจอหอ ผูชวยผูจัดการโครงการขยายผลโครงการหลวงกลุมลุมน้ําสาละวิน 
นางสาวจุฬา เจาะโด  เจาหนาที่สนามโครงการขยายผลโครงการหลวงแมสามแลบ 

นายนาวิน จิตอารี  เจาหนาที่สนามโครงการขยายผลโครงการหลวงแมสามแลบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนนที่แสดงลักษ
ตําบล

ษณะภูมิประ
แมสามแลบ
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เทศพื้นที่ขยา
 อําเภอสบเม

ายผลโครงกา
มย จังหวัดแม

ารหลวงแมสา
มฮองสอน 

ามแลบ 


