
 

 
ประวัติควา
 ศูนย

สะเรียง เมื่อ

อําเภอ คือ อ

ของอําเภอแ

เรียง เร่ิมแรก

397 ครอบค

 
1. สภาพโด
 1.1 
  

อ.แมสะเรียง

มีพื้นที่รับผิด

ไร พื้นที่อยูใ

บาน 616 คร
 1.2 
  

แหลงตนน้ํา 
 1.3 
  

5.0 - 6.5 พื้น
 1.4 
  

  

  

  

 

 

 

ศู

ามเปนมา 
ยพัฒนาโครง
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อําเภอแมลาน

แมสะเรียงจึง

กมีหมูบานที่

ครัว เปนชาวเข

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ต้ังอยูที่บ

ง จ.แมฮองส

ดชอบ 90.93 

ในเขตปาสงว

รอบครัว 2,71
 ลักษณะภูมิ

พื้นที่มลัี

 มีลําหวยขน
 ลักษณะดิน

เปนดินร

นที่มีความลา
 ลักษณะภูมิ

- อุณหภู

- อุณหภู

- อุณหภู

- ปริมาณ

ศูนยพัฒนา

งการหลวงแม

36 เพราะพื้

นอย และอํา

งไดแยกออกม

รับผิดชอบ 1

ขาเผาละวา แ

ที่ต้ัง 
บานอมพาย 

อน พิกัด E4

 ตารางกิโลเ

นแหงชาติ ค

14 คน เปนชา
มปิระเทศ 
ลักษณะเปนหุ

าดเล็กไหลผา
น 
รวนเหนียว แ

าดชันสูง มีเศษ
มอิากาศ 
ภูมิสูงประมาณ

ภูมิตํ่าสุดประ

ภูมิเฉล่ีย 22 อ

ณน้ําฝนเฉลี่ย

ข
าโครงการห

มสะเรียง ซึ่งเ

้นที่รับผิดชอบ

เภอแมสะเรีย

มาเปนศูนยฯ

1 หมูบาน 

และกะเหร่ียง

 หมูที่ 11 ต

12794 N20

เมตร หรือ 50

ครอบคลุม 12

าวเขาเผาล๊ัวะ

หบุเขาสลับซับ

านพื้นที่ มีคว

และเหนียวปน

ษหินโผลกระ

ณ 34 องศาเซ

มาณ 4 องศา

องศาเซลเซียส

ย 1,383 มิลลิ
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ขอมูลพื้นฐ
หลวงแมสะ

ดิมข้ึนอยูกับ

บของศูนยฯ 

ยง สวน

ฯ แมสะ

 ราษฎร 

ง 

ต.ปาแป 

022895 

0,581.5 

2 กลุม

ะ และกะเหร่ีย

บซอน มีที่ราบ

ามสูงจากระ

นทราย มีดิน

ะจัดกระจายทั

ซลเซียส 

าเซลเซียส 

ส 

ลิเมตร/ป 

ฐาน 
ะเรียง จังหว

ศูนยฯ แมลา

แมลานอยอย

ยง 

บระหวางเขาเ

ดับน้ําทะเลป

นลูกรังเปนบา

ทั่วไปตามพื้นที

วดัแมฮองส

นอย และได

ยูหางไกลและ

เพียงเล็กนอย

ปานกลางประ

งพื้นที่ มีควา

ที่ลาดชัน 

สอน 

แยกออกมาต

ะกวางขวางม

ย พื้นที่มีความ

ะมาณ 800 - 

ามเปนกรดเป

ต้ังเปนศูนยฯ 

มาก อยูในเข

มลาดชันสูง เ

1,000 เมตร 

ปนดางประม

 

 แม

ต 2 

เปน

าณ 



 
1.5 

  

หวยแกลหมื่

พรอมระบบ
 1.6 
  

เสนทางสาย

แยกจากสาย

25 กิโลเมตร
 1.7 
  

ระหวางหมูบ

การเดินทาง
2. สภาพทา
 2.1 
  

หมู

 แหลงน้ําที่ส
มีแหลง

อโกะ หวยสห

สงน้ํา 
 การคมนาค

หางจาก

ยเชียงใหม-แม

ยหลักไปยังศู

ร 
 โครงสรางพื

หมูบาน

บานเปนถนน

โดยเฉพาะฤด
างเศรษฐกิจ
 ประชากร 

ประชาก
บานที่รับผิด

ชื่อห

หยอ

ปาแป 

สันติธรร

สันติสุข

ชางหมอ

หวยฮาก

โกะไมห

ไกดํา 

นอย 

หวยราก

อมพาย

ธรรมชยั

อมพาย

ร

สําคัญของศู
น้ําตามธรรม

หยาโกละ หว

คม 
กจังหวัดเชียง

มสะเรียง เปน

ศูนยฯ เปนถน

พื้นฐาน 
นสวนมากยั

นลูกรัง และเส

ดูฝน 
และสังคม 

กรมีทั้งหมด 2
ดชอบ 

มูบาน/ 

อมบาน 

รม 

 

อ 

กไมใต 

หลู 

กไมเหนือ 

เหนือ 

ย 

ใต 

รวม 

ศูนยพัฒนาโค
มชาติอยู 7 

วยสันบอเวียง

งใหมถึงศูนยฯ

นถนนราดยา

นนลูกรัง ระยะ

ังไมมีไฟฟาใ

สนทางลําลอ

2,714 คน 48

หมูที ่ เ

3 ล

4 ล

4 ล

4 ล

7 กะเ

7 กะเ

7 กะเ

8 กะเ

8 กะเ

11 ล

11 ล

11 ล

 

246 

ครงการหลว
แหง ใชในกา

 หวยฮากไม 

ฯ ประมาณ 1

งสายหลักแล

ะทางประมาณ

ใช ถนนเช่ือ

องไมสะดวกใ

7 ครัวเรือน 6

ผา 
จํา

ครัว

ล๊ัว 8

ล๊ัว 3

ล๊ัว 2

ล๊ัว 3

เหร่ียง 4

เหร่ียง 5

เหร่ียง 2

เหร่ียง 1

เหร่ียง 6

ล๊ัว 1

ล๊ัว 2

ล๊ัว 6

 4

วงแมสะเรียง
ารอุปโภค บริ

 หวยอุบลาน 

180 กิโลเมต

ละ

ณ 

อม

ใน

616 ครอบครัว

นวน 

วเรือน 

จาํ

ครอ

87 1

35 

26 

32 

49 

54 

24 

12 

61 

18 

28 

61 

487 6

ง 
ริโภคและการ

 และหวยยาง

ตร ใชเวลาเดิน

ัว ชาย 1,422

านวน 

อบครัว ชา

108 24

46 10

30 8

46 11

62 15

74 15

27 7

14 3

67 18

22 3

38 7

82 16

616 1,4

รเกษตรคือ ลํ

งอมพาย มีอา

นทางประมา

2 คน หญิง  1

จํานวนประ

าย หญิง

42 232 

05 96 

85 66 

116 96 

52 136 

52 151 

70 58 

31 24 

83 135 

39 54 

78 90 

69 154 

422 1,292

าหวยกลอโก

างเก็บน้ํา 2 แ

ณ 3.30 ชั่วโ

,292 คน  

ะชากร 

ง รวม 

 474 

201 

151 

212 

 288 

 303 

128 

55 

 318 

93 

168 

 323 

2 2,714 

 

กละ 

แหง 

โมง 



 
 2.2 
  

ประถมศึกษ

ระดับอุดมศึ

  

สุขโรงเรียนบ

เหนือ 

 
 2.3 
  

บริโภคอาหา

สาธารณสุข
2.4 

  

เชน การทําไ

ภาคการเกษ
 2.5 
  
 2.6 
  

สิทธิ์ ประมา

พื้นที่ตางๆ (ท
 2.7 
  

ประมาณ 70
 2.8 
  

  

  

  

 

 

 การศึกษา 
ราษฎร

ษา จํานวน 15

กษา (อนุปริญ

มีโรงเรีย

บานชางหมอ, 

 การสาธารณ
สุขภาพ

ารที่ไมถูกสุขอ

มูลฐาน จํานว
 การประกอ

ราษฎรส

ไร ทํานาและ

ษตรมีนอย 
 รายได 

เฉล่ียปร
 การถือครอ

พื้นที่ทํา

าณ 70 -80 ไ

ทําไรหมุนเวยี
 การใชประโ

ราษฎรส

0 - 80 ไร ระย
 แหลงเงินทุ

- ธนาคา

- สหกรณ

- พอคา

- โครงก

สวนใหญจบ

51 คน มัธ

ญญา, ปริญญ

ยนทั้งหมด 6 แ

 โรงเรียนเจา

ณสุข 
พอนามัยของ

อนามัย ยังมอัี

วน 1 แหง 
อบอาชีพ 
สวนใหญประ

ะปลูกผัก อาชี

ระมาณ 15,0
องที่ดิน 
ากินอยูในเขต

รตอครอบครั

ยน) ประมาณ 
โยชนที่ดิน 
สวนมากทําไร

ยะเวลาการหม
ทุน 
ารเพื่อการเกษ

ณการเกษตร

คนกลาง (เอก

ารแกไขปญห

บการศึกษา

ยมศึกษาปที

ญาตรี) จํานว

แหง สังกัดสํา

พอหลวงอุปถั

ราษฎรสวนใ

อัตราการเกิด

ะกอบอาชีพก

ชีพรอง ไดแก

00 บาท/ป/ค

ตปาสงวนแห

ัว มีการใชพื้น

 8 - 9 ป จะกล

ร (ปลูกขาว พื

มุนเวียนกลับ

ษตรและสหก

 

กชน) 

หาความยากข
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ระดับประถ

ที่ 4 ถึงระดั

น 12 คน 

นักงานการป

ถัมภ 10 บาน

ใหญยังไมดี 

สูง และยังมผูี

การเกษตรเป

 รับจาง อาชี

รอบครัว 

หงชาติ ไมมีเอ

นที่หมุนเวียนไ

ลับมาปลูกซ้ํา

พืชไร ผัก) หม

บมาปลูกซ้ําที่

กรณการเกษต

ขน (กขคจ.) 

มศึกษาซ่ึงใ

ับประกาศนีย

ระถมศึกษา คื

นปาแป, โรงเรี

 เนื่องจากรา

ผูเสพยาเสพติ

นหลัก 

พนอก

อกสาร

ไปตาม

าในพื้นที่เดิมอี

มุนเวียนไปตา

เดิมประมาณ

ตร 

นปจจุบันพบ

ยบัตรวิชาชีพ

คือ โรงเรียนบ

รียนบานฮากไ

าษฎรไมดูแล

ติด เชน ยาบา

อีก 

ามพื้นที่ตางๆ

ณ 8 - 9 ป สําห

บวามีผูจบก

พ (ปวช.) จํ

านอมพาย, โ

ไมใต และโรง

เอาใจใสสุขภ

า มีสถานีอนา

 ซึ่งแตละครอ

หรับพื้นที่นามี

การศึกษาระ

จํานวน 23 

โรงเรียนบานสั

เรียนบานฮาก

ภาพของตน

ามัย 2 แหง ศู

อบครัวจะมีพื้

มีเพียงเล็กนอ

 

ดับ

คน 

สันติ

กไม

เอง 

ศูนย

พื้นที่

ย 



 
 
 2.9 
  

บานปาแป ก

กลุมรานคาส

 
 2.1
  

รวม 211 ไร 

  

  

  

 แห

 
 2.11 
  

ผลของเกษต

  

สันติสุข-บาน

  

ชาวเขาเผาล๊ั

  

พื้นเมืองของ

 แหลง
3. สภาพพื้น
 สภา

อายุ 2 - 1

พื้นที่นาดําร

 ปจจ

ซึ่งบางหมูบา

 

 

 การรวมกลุ
ราษฎรใ

กลุมรานคาส

สหกรณ กลุม

0 ผลผลิตทา
1) พืชผั

  เกษตรกร 44

2) ไมผล

3) พืชไร

4) ปศุสั

ลงขอมูล   ร

 แหลงทองเท
1) แหลง

ตรกร 

2) แหลง

นนอย-น้ําตก

3) แหล

ล๊ัวะ, กะเหร่ีย

4) ภูมิป

งชาวเขา 

งขอมูล  ศูนย
นที่และทรัพ
าพปาไมสวน

0 ป ก็ตามจ

อยละ 20 พืน้

จุบันแตละหม

านไดดําเนินก

ลุมของเกษต
ในพื้นที่มีการ

สหกรณพระรา

มผูใชน้ํา  กลุม

างการเกษตร
ัก ไดแก กะห

4 ราย 

ล ไดแก พลับ

ร ไดแก ขาวไร

ัตว ไดแก สุก

รายงานประจํ

ที่ยว 
งทองเที่ยวกา

งทองเที่ยวทา

ฮากไม 

ลงทองเที่ยว

ง 

ปญญาทองถิ่

ยพัฒนาโครง
พยากรปาไม 
นใหญถูกบุกรุ

จะเปนพื้นที่ทํ

นที่ปาอนุรักษ

มูบานไดต้ังก

การมาแลวปร

ตรกร 
รวมกลุมตาง

าชประชาสม

มผูใชพลังงาน

ร 
ลํ่าปลี  กะหล

 เสาวรสรับป

รและถ่ัวแดงห

ร ไก ปลานิล

าป 2546 ฝา

ารเกษตร ไดแ

างธรรมชาติ ไ

ศึกษาวัฒน

น  การตีมีด

งการหลวงแม
 
รุกทําลายเปน

ากินเกือบทั้ง

ษรอยละ 15 แ

กลุมอนุรักษป

ระมาณ 10 - 
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ๆ ไดแก กลุม

มทบ กลุมแมบ

นแสงอาทิตย 

ลํ่าปลีหัวใจ  ฟ

ระทานสด แล

หลวง พื้นที่รว

แดง ปลานิล

ายพัฒนา มูล

แก แปลงปลูก

ไดแก เสนทา

ธรรม ไดแก

บานปาแป ก

มสะเรียง (กรก

นพื้นที่ทํากินข

หมดโดยการ

และพื้นที่อ่ืนๆ 

ปาตนน้ําที่เหลื

 15 ป เชน บา

มธนาคารขาว

บาน กลุมผูเลี

 

ฟกทองญ่ีปุน

ละกาแฟ เกษ

วม 35 ไร  เกษ

ดํา และปลายี

นิธิโครงการห

กพืชผักไม

งจากบาน

ก หมูบาน

การทอผา

กฎาคม 2547

ของราษฎร ถึ

รทําไรหมุนเวี

 รอยละ 5 

ลืออยูเพื่อเปน

านปาแป บาน

พระราชทาน

ล้ียงโค กลุมผู

น ฟกทองสีสม

ษตรกร 25 รา

ษตรกร 27 รา

ยี่สกเทศ 

หลวง 

7) 

ถึงแมวาบางแ

ยนของหมูบา

นแหลงตนน้ํา

นฮากไมใต 

น กลุมสหกรณ

ผูเล้ียงกระบือ

มและมะเขือม

ย  

าย 

แหงจะเปนพื้

าน เฉล่ียประ

าในการนําน้ํา

ณผูเพาะเห็ดห

อ กลุมทอผาแ

มวงกานดํา พื้

้นที่จะเปนปา

ะมาณรอยละ

ามาใชประโย

 

หอม

และ

พื้นที่

าไม 

ะ 60 

ยชน 
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ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนย  นายบรรยงค  อัธยาศัยวิสุทธิ์ สังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 หัวหนาศูนย   นายบรรจง  กาวีวน  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ นางสาวภูษณิศา  คําตะนิตย สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

แหลงขอมูล   ขอมูลศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะเรียง  ธันวาคม 2552 

สถานท่ีติดตอ    ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะเรียง บานอมพาย หมูที่ 4 ตําบลปาแป อําเภอแมสะเรียง จังหวัด

แมฮองสอน 58110 โทร. 0-5361-9765 
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