
 

 
ประวัติควา
 พื้นท

เปนตนน้ําแม

 เมื่อ

พระบรมราชิ

พัฒนาโครง

เนื่องจากเป

มากอน ทั้ง

สมเด็จยาทร

เกาศิริราชพ

ทองถิ่นนี้ 

 
1. สภาพโด
 1.1 
  

N2027814 

หมู 1 บานห

นอย จ.แมฮ

ศู

ามเปนมา 
ที่บริเวณบาน

มลานอย และ

อป 2513 

ชินีนาถ เยี่ยม

งการหลวงแ

นสถานท่ีที่พ

เปนศูนยกลา

รงเปนองคกอ

พยาบาล เพื่อ

ดยทั่วไป 
 ขนาดและที

ต้ังอยูที่

มีพื้นที่รับผิด

หวยหาหมู 2 บ

องสอน สูงจา

ศูนยพัฒนา

นดง บานหวย

ะตนน้ําแมสะ

พระบาทส

มชาวเขาบาน

แมลานอย โ

พระบาทสมเด็

างที่มีโรงเรีย

อต้ัง เมื่อป 25

อพัฒนาทางด

ที่ต้ัง 
บานดง หมูที

ชอบ 44.72 

บานละอุบ 6 

ากระดับน้ําท

ข
าโครงการห

ยหอม อําเภอ

ะเรียงเปนพื้นท

สมเด็จพระเจ

นปาแปและบ

โดยใชบานด

ด็จพระเจาอยู

ยนตํารวจตระ

516 ในนามข

ดานการศึกษ

ที่ 5 ตําบล

ตร.กม. หรือ 

 ตําบลหวยหอ

ะเล 900 -1,1

239 

ขอมูลพื้นฐ
หลวงแมลา

แมลานอย แ

ที่ปลูกฝนและ

จาอยูหัวไดเ

านหวยหอมเ

ดงเปนที่ทําก

ยูหัวไดเคยเส

ะเวนชายแด

ของสมาคมศิ

ษาแกเยาวชน

ลหวยหอม อํ

 27,951.54 ค

อม บานแมส

100 เมตร 

ฐาน 
านอย จังหว

ละบานปาแป

ะทําไรเล่ือนล

สด็จพระราช

เปนคร้ังแรก 

การ

สด็จ

นที่

ษย

นใน

อําเภอแมลาน

ครอบคลุม 6 

สะกึ้ด หมู 4 แ

วัดแมฮองส

ป อําเภอแมส

ลอยกันอยางก

ชดําเนินพรอ

และไดทรงพ

20,00

ขาวแ

ได เส

ราษฎ

2522 

เจาอย

ไปบา

เจา ภี

อาชีพ

สังคม

 

นอย จังหวัด

 หมูบาน คือ 

และบานหวย ึ

สอน 

ะเรียง จังหวดั

กวางขวาง เมื่

อมดวยสมเด็

ระราชทานทุ

00 บาท จัด

หงแรกของโ

ด็จพระราช

ฎรทั้ง 2 หมูบ

 พระบ

ยูหัวไดเสด็จ

นดง และทรง

ภีศเดชรัชนี  

พโดยเฉพาะด

 และการสาธ

ป 2523 

แมฮองสอน 

 บานดง หมู 

ผ้ึงหมู 2 ต.ทา

ดแมฮองสอน

มื่อ 25 ปที่แลว

ด็จพระนางเจ

ทุนทรัพย จําน

ดต้ังเปนธนาค

ลก เมื่อป 25

ชดํา เนิน เยี่

บานอีกและเมื

บาทสมเด็จพ

พระราชดําเ

งรับส่ังกับหม

ใหชวยพัฒ

ดานเกษตรกร

ธารณสุข 

ไดกอต้ังศู

 พิกัด E4029

5 บานหวยห

าผาปุม อ.แม

 

น ซึ่ง

ว 

จาฯ

นวน

คาร

516 

ยม

มื่อป 

พระ

เนิน

มอม

นา

รรม 

ศูนย

919 

หอม 

มลา



 
 1.2 
  

สําคัญ ไดแก
 1.3 
  
 1.4 
  

เดือนธันวาค

เร่ิมตกต้ังแต
 1.5 
  
 1.6 

ประมาณ 5 

ข้ึนดอยตรงข

สภาพถนนเ

เพียง 13 กิโล

 1.7 
  

 จําน

 

 

 ลักษณะภูมิ
พื้นที่สว

กลําน้ําแมลาน
 ลักษณะดิน

เปนดินร
 ลักษณะภูมิ

อุณหภูมิ

คม อุณหภูมิเ

ตเดือนมิถุนาย
 แหลงน้ําที่ส

มีลําหวย
 การคมนาค

ต้ังอยูห

 ชั่วโมง โดยใ

ขามที่ทําการ

เปนถนนลาด

ลเมตรเทานั้น

 

 
 โครงสรางพื

- ระบบไ

นวน 4 แหง 

- น้ําประ

- สถานีอ

- โบสถ 

- วัด 

- โทรศพั

- รานคา

- โรงเรีย

- ศูนยพั

มปิระเทศ 
วนใหญของศู

นอยซึ่งไหลล
น 
รวนปนทราย
มอิากาศ 
มิสูงสุด 34 

เฉล่ีย 19 องศ

ยน – เดือนตุล
สําคัญของศู
ยธรรมชาติคือ
คม 
างจากจังหวั

ใชเสนทางสา

รไปรษณีย อีก

ยางเกือบทั้ง

น 

พื้นฐาน 
ไฟฟา  

ะปา  

อนามัย  

   

  

พทสาธารณะ

า   

ยน  

พัฒนาเด็กเล็ก

นยฯ แมลาน

งสูแมน้ําสาล

และดินลูกรัง

องศาเซลเซีย

ศาเซลเซียส ป

ลาคม 
ศูนยพัฒนาโค
อ หวยสะโมะ

ัดเชียงใหมป

ย 108 ผานอ

ก 30 กิโล

หมด มีถนนล

 

 

 

 

ะ  

 

 

ก  

240 

นอยมีลักษณ

ละวินอยูสูงจา

 pH 6.5-7 

ยส  ในชวงเดื

ปริมาณน้ําฝน

ครงการหลว
ะ, หวยหมู, ห

ประมาณ 2

อําเภอฮอด –

เมตร 

ลูกรัง

จํานวน 6 แห

จํานวน 2 แห

จํานวน 5 แห

จํานวน 5 แห

จํานวน 4 แห

จํานวน 17 แ

จํานวน 6 แห

จํานวน 3 แห

ะเปนภูเขาสล

ากระดับน้ําทะ

ดือนเมษายน 

นเฉล่ีย 1,400

วงแมลานอย
วยหอมและห

250 กิโลเม

– อําเภอแมส

หง 

หง 

หง 

หง 

หง 

แหง 

หง 

หง 

ลับซับซอนมีค

ะเลปานกลาง

 อุณหภูมิตํ่าส

0 มิลลิเมตร/ป

ย 
หวยกลางบาน

มตร ใชเวลาเ

ะเรียง แลวเล้ี

ความลาดชัน

งประมาณ 90

สุด 4 องศา

ป ฝนจะ

น 

ดินทาง

ล้ียวขวา

นสูง มีลําน้ําส

00-1,100 เม

เซลเซียส ในช

 

สาย

ตร 

ชวง



 
2. สภาพทา
 2.1 
  

1,876 คน  ร
หมู

ห

ห

ห

แ

แ

ห

ห

ห

ห

แ

ส

กิ

ด

ล

ร

แห

 2.2 
  

และจบระดับ
 2.3 
  

บริการสาธา

และมีการใช
 2.4 
  

ละ 85 รองล

างเศรษฐกิจ
 จํานวนหมูบ

หมูบาน

รวมประชากร
บานที่รับผิด

หมูบาน/ 

หยอมบาน 

หวยหอม 

แมสะกึ๊ด 

แมกวางใต 

หวยหา 

หวยหาใหม 

หวยผ้ึง 

หวยผ้ึงใต 

แมปอกา 

สามหมอก 

กิ่ว 

ดง 

ละอูบ 

รวม 

ลงขอมูล : ข

           
 การศึกษา 

ราษฎรส

บอุดมศึกษา 
 การสาธารณ

ราษฎรส

ารณสุขชุมชน

ชยาสมุนไพรใ
 การประกอ

ราษฎรส

ลงมาไดแก รับ

และสังคม 
บานและปร
นในความรับผิ

ร 3,655 คน 
ดชอบ 

หมูที่ เ

1 ก

1 ก

1 ก

2 ก

2 ก

2 ก

2 ก

2 ก

2 ก

2 ก

5 ลั

6 ลั

  

ขอมูลประชาก

กลุมงานติดต

สวนใหญรอย

รอยละ 1 โดย
ณสุข 
สวนใหญมีสุข

น 2 แหง (บาน

ในทองถิ่นในก
อบอาชีพ 
สวนใหญประ

บจาง รอยละ 

ะชากร 
ผิดชอบ  12  ห

ผา 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

กะเหร่ียง 

ลัวะ 

ลัวะ 

กรในพื้นที่ศูน

ตามประเมินผ

ยละ 89 จบกา

ยมีโรงเรียนจํ

ขภาพอนามัย

นหวยผ้ึง, บา

การรักษาโรค

ะกอบอาชีพก

 10 คาขาย ร

241 

หมูบาน  จําน

จํานวน 

ครัวเรือน 

73 

30 

42 

82 

28 

45 

25 

24 

20 

10 

182 

186 

747 

นยพัฒนาโครง

ผล สวนอํานว

ารศึกษาระดับ

านวน 6 โรง ส

ยดี โดยมีสถา

านดง) ยังมีร

 

ารเกษตรเปน

รอยละ 5 

นวน 747 ครัว

จํานวน 

ครอบครัว 

95 

35 

55 

106 

36 

60 

32 

32 

24 

14 

236 

240 

965 

งการหลวง (พ

วยการและวา

บประถมศึกษ

สังกัดสํานักง

านีอนามัยตํา

ราษฎรสวนนอ

นหลัก รอย

เรือน   965 ค

ประชากร 

ชาย 

203 

75 

91 

217 

72 

100 

64 

65 

44 

23 

307 

518 

1,779 

พฤษภาคม 2

างแผน สํานัก

ษา ที่เหลือจบ

านการประถ

าบลจํานวน 1

อย มีสภาพค

ครอบครัว   ช

 (คน) 

หญิง 

147 

80 

98 

182 

82 

96 

57 

55 

50 

28 

484 

517 

1,876 

546) 

พัฒนาเกษต

ระดับมัธยมศึ

มศึกษา 

1 แหง (บาน

ความเปนอยูไ

าย 1,779  ห

รวม 

350 

155 

189 

399 

154 

196 

121 

120 

94 

51 

791 

1,035 

3,655 

รที่สูง 

ศึกษารอยละ

นละอุบ) สถ

ไมถูกสุขลักษ

 

ญิง 

ะ 10 

ถานี

ณะ 



 
 2.5 
  

กลุมคาขาย 

เฉล่ีย 8,000
 2.6 
  

(ภบท.5) นส

ครัวเรือน 
 2.7 
  

รอยละ 9.99

89.82 
 2.8 
  

  

  
 2.9 
เกษตรกร 
  

ตางๆ ตามธ

กลุมอนุรักษ

กลุมทําเคร่ือ

และกลุมสต ี

 2.1
  

พื้นที่รวม 63

  

โรงงาน พื้นที

พื้นท

พื้นท

 รายได 
เฉล่ียปล

 มีรายไดเฉล่ี

0 บาท 
 การถือครอ

ราษฎรจ

ส.3 ก. และโฉ

 การใชประโ
จําแนกก

9 เปนพื้นที่ส

 แหลงเงินทุ
รอยละ 

รอยละ 

รอยละ 
 การ

ราษฎร

ธรรมชาติทั้ง 6

ษตนน้ําหวยห

องเงิน, กลุม

รีทอผาขนแก

0 ผลผลิตทา
1) พืชผั

3 ไร เกษตรกร

2) ไมผล

ที่รวม 169 ไร

3). พืช

ที่รวม 50 ไร  

4). สงเส

ที่ 241 ไร เกษ

ละ 15,000 บ

ยสูงสุดคือ 52

องที่ดิน 
จํานวน 6 ห

ฉนด (ที่นาดํา)

โยชนที่ดิน 
การใชประโย

สาธารณะ จํา

ทุน 
75 มาจากสห

20 มาจากเอ

5 เปนของตน
รรวมกลุมข

มีการรวมก

6 หมูบาน ได

า, หวยหอม

มสตรีทอผาบ

กะ 

างการเกษตร
ัก ไดแก กะห

ร 50 ราย 

ล ไดแก อะโว

ร  เกษตรกร 1

ไร ไดแก ถั่ว

 เกษตรกร 18

สริมปลูกกาแ

ษตรกร 165 ร

าทตอครัวเรือ

2,000 บาท ร

หมูบาน สวน

) โดยราษฎรส

ชนที่ดินดังนี ้

นวน 68 ไร 

หกรณและ ธก

อกชนหรือพอค

นเอง 
อง

ลุม

ดแก 

,ละ

บาน

ร 
หลํ่าปลีแดง ก

วกาโด พลัม

42 ราย  

วแดงหลวง  

8 ราย 

แฟอราบิกา 

ราย 

242 

อน จัดอยูในร

รองลงมาคือก

นนอยที่มีเอกส

สวนใหญแลว

 คือ ในการสร

หรือรอยละ 0

กส. 

คา 

กะหลํ่าปลีเขี

 พลับ เสาวร

 

ระดับยากจนโ

กลุมทําการเก

สารในการถือ

วจะไมมีเอกส

รางที่อยูอาศัย

0.19 และเป

ยวและฟกทอ

รสหวานและ

โดยจําแนกรา

กษตร เฉล่ีย 1

อครองที่ดิน ไ

สารสิทธิ์ใดๆ ก

ยและทําการเ

นพื้นที่ปาจํา

องญ่ีปุน 

ะเสาวรส

ายไดเฉล่ียขอ

13,000 บาท 

ไดแก ใบเสียภ

การถือครองที

เกษตร จํานว

นวน 51,574

อูบ, กลุม

หวยผ้ึง ก

องแตละกลุม 

 และกลุมรับจ

ภาษีบํารุงทอ

ที่ดิน 25 - 30

น 5,726 ไร ห

4 ไร หรือรอย

มเยาวชนบาน

กลุมผูปลูกกา

 

 คือ 

จาง

องที่

 ไร/

หรือ

ยละ 

นดง  

าแฟ



 
 แห

 
 2.1

เสาวรสรับป

กอนหินเล้ียง

กลุมทอผาข

มีโบราณสถ

ธรรมของพุท

 แห

โครงการพัฒ
 
3. สภาพพื้น
 พื้น

โดยเฉพาะก

ใหเกิดการข

ในเขตปาสง
 
 
 
ผูปฏิบัติงาน
 ผูอํา

 หัวห

 เลข

  

 

สถานที่ติด

แมฮองสอน 

 

 

ลงขอมูล   ร

1 แหลงทอง
1). แหล

ระทานสด 

2). แหล

งผา และทะเล

3). แหล

ขนแกะ, บาน

ถาน, พระธา

ทธศาสนา 

ลงขอมูล  ข

ฒนาแหลงทอ

นที่และทรัพ
นที่ปาถูกบุกร

การปลูกกะหล

าดน้ํา เชน บ

วนแหงชาติก็

น 
านวยการศูนย

หนาศูนย 

ขาฯ/ผูชวยเลข

ตอ   ศูนยพ

 58120 

รายงานประจํ

งเที่ยว 
ลงทองเที่ยวกา

ลงทองเที่ยวท

ลหมอก 

ลงทองเที่ยวศึ

นหวยหอม, พิ

ตุธัมมิกราช 

ขอมูลโดยสรุป

งเที่ยวโครงก

พยากรปาไม 
รุกเพื่อตัดไม

ลํ่า และพืชไรอื

านละอุบ ยังไ

ก็ตาม 

ย  

  

ขาฯ ศูนย  

พัฒนาโครงก

าป 2546 ฝา

ารเกษตร ได

ทางธรรมชาติไ

ศึกษาวัฒนธ

พิพิธภัณฑบา

เปนสถานที่ป

ป/ขอมูลทอง

ารหลวง  

 
มมาใชประโ

อ่ืนๆ บางพื้นท

ไมมีมาตราก

นายราเ

นายศัก

นายยงย

การหลวงแมล

243 

ายพัฒนา มูล

ดแกชมนาข้ัน

ไดแก น้ําตกน

ธรรมไดแก กล

นล๊ัวะ, 

ปฎิบัติ

งเที่ยว/

โยชนและเพื

ที่เปนแหลงต

ารควบคุมที่ช

เชนท  อารีย 

ด์ิชัย  คงสงค

ยุทธ  กองบุญ

ลานอย บานด

นิธิโครงการห

บันได, แปลง

นทีราชันย, น

ลุมตีเคร่ืองเงิ

พื่อทําการเก

ตนน้ําลําธาร จึ

ชัดเจนถึงแมจ

 

ค  

ญ  

ดง หมู 5 ตํา

หลวง 

งปลูกกาแฟบ

น้ําตกทีเลอเล

งินบานละอูบ

กษตร 

จึงทํา

จะอยู

สังกัด กรมพ

สังกัด มูลนิธิ

สังกัด สถาบ

าบลหวยหอม

บานหวยหอม

ล, 

บ, 

พัฒนาสังคมแ

ธโิครงการหล

บันวิจัยและพั

ม อําเภอแม

ม และแปลงป

และสวัสดิการ

ลวง 

ัฒนาพื้นที่สูง

มลานอย จังห

 

ปลูก

ร 

ง 

หวัด
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