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2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร  จํานวน 503 ครัวเรือน เปนชาย จํานวน 964 คน เปนหญิง จํานวน 899 คนรวมประชาการ

ทั้งส้ิน จํานวน 1,863 คน 
 หมูบานที่รับผิดชอบ 

ชื่อหมูบาน/ 

หยอมบาน 
หมูที ่ เผา 

จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวน 

ครอบครัว 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

กายนอย 1 เมือง 48 48 92 93 185 

ก่ิวบอฮา 1 เยา, เมือง 30 30 46 66 112 

กายโคง 2 เมือง 10 10 14 13 27 

สามสบ 2 เมือง 22 22 36 34 70 

ผาแตก 2 เมือง 2 2 5 3 8 

ออบ 3 เมือง 67 67 84 72 156 

ตองกาย 3 เมือง 10 10 14 15 29 

โปงตอง 3 เมือง 17 19 24 20 44 

สบกาย 3 เมือง 25 25 48 41 89 

 เหลา 4 เมือง 58 58 109 87 196 

 หวยน้ําเย็น 4 เมือง 41 41 73 58 131 

 ฮอมเฮี๊ยะ 4 เมือง 8 8 16 11 27 

 มอนเงาะ 5 มง 38 38 143 141 284 

ผาหมอน 11 เมือง 13 14 23 18 41 

ก่ิวปาหอบ 11 มง 37 43 111 102 213 

ปางยาง 11 เมือง 35 35 53 54 107 

รวม   503 512 964 899 1,863 

 แหลงขอมูล : ขอมูลประชากรในพ้ืนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (พฤษภาคม 2546) 

   กลุมงานติดตามประเมนิผล สวนอํานวยการและวางแผน สํานกัพัฒนาเกษตรที่สูง 
 2.2 การศึกษา 
  จากการสํารวจระดับการศึกษาของประชากรในพ้ืนทีพ่บวาสวนใหญจบการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปที ่6) จํานวน 1,028 คน และผูไมรูหนงัสือ จํานวน 588 คน  

  มีโรงเรียนในพืน้ที่จาํนวน 6 แหง ไดแก โรงเรียนกายนอย, โรงเรียนบานออบ, โรงเรียนผาหมอน, 

โรงเรียนมอนเงาะ โดยสอนในระดับประถมศึกษา ป. 1-ป.6 และโรงเรียนบานเหลา โดยทาํการสอนต้ังแต ป. 1-ม.1 

สวนโรงเรียนเมืองกายไมเปดการสอน นักเรียนในพืน้ที่เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบานเหลา 
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3. สภาพพืน้ที่และทรพัยากรปาไม 

 - รอยละ 33 เปนปาเบญจพรรณผลัดใบ สวนใหญประกอบดวย ไมขนาดกลางและลูกไม บางพืน้ทีม่ีไผชนิด

ตางๆ ข้ึนอยูมาก 

 - รอยละ 7 เปนปาเต็งรัง ปาชนิดนี้เปนปาโปรงมีตนไมข้ึนอยูกระจัดกระจาย 

 - รอยละ 42.97 เปนปาดิบเขาที่ไมผลัดใบ อยูในระดับความสงูต้ังแต 800 เมตรข้ึนไป 

 - รอยละ 2.4 เปนพืน้ทีท่ี่ราษฎรใชประโยชนในการเปนทีอ่ยูอาศัย 

 - รอยละ 14.63 เปนพื้นที่ที่ใชในการทําเกษตรกรรม ซึ่งข้ึนอยูตามบริเวณสองฝงของลําหวยและสองขางทาง

ของถนนสายตางๆ ในพืน้ทีศู่นยฯ ไดมีการจําแนกการใชที่ดินปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ ดังนี ้

  1) เปนเขตพืน้ที่ปาเพื่อการอนุรักษ (โซน C) จํานวน 76.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,681.25 ไร หรือ

รอยละ 94.19 

  2) เปนเขตพืน้ที่ปาเศรษฐกิจ (โซน E) จํานวน 4.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,943.75 ไร หรือรอยละ 

5.81 

 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนย  นายอนันต  บุญมี  สังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 หัวหนาศูนย   นายวิโรจน  ชูดํา   สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนย  นายพรชัย  เพียรพล  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

 

แหลงขอมูล   ขอมูลศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ  ธันวาคม 2552 

 

สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ บานมอนเงาะ หมู 5 ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม 50150  โทร. 0-5322-8115 
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