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ขอมูลพื้นฐาน
ฐ
โครงการขยายผลโคครงการหลลวงแมสอง
อ อําเภอททาสองยาง จังหวัดตาก
ประวัติความเป
ว
นมา
องคการรบริหารสวนตําบลแมสองง อําเภอทาสองยาง
ส
จังหวัดตาก ไดมีหนังสือที่ ตกก 74301/0055ลง
ไ ขอความอนนุเคราะหคําแนะนํ
แ าการสงเสริ
ง มอาชีพการเกษตรแผผนใหมในพื้นที
น ่ตําบลแมสอง
ส
วันที่ 4 มกราคม 2550 ได
า งเสริมอาชีพตามแนนวทางโครงกการหลวงเนื่องจากประชากรสวนใหญเป
เ น
จากมูลนิโครรงการหลวงใใหชวยแนะนําการส
ชาวเขาเผ ากะเหรี
า
่ ย ง ป ระกอบการททํ า ไร เ ลื่ อ น
ลอย รั บ จ า งทั
ง ่ ว ไป ไมมี อาชี พ ที่ ยั่ ง ยื นและขาด
ความรูและคความเอาใจใสสตอสิ่งแวดลอม
19 กุมภาพัน ธ 2550 สถาบับันวิจัยและ
ไ
ารวจพืพื้นที่รวมกับ
พัฒนาพื้นที่สูงจึงไดเขาไปไปสํ
ง การบริหารรสวนตําบลแแมสอง และ
เจาหนาที่องค
เจาหนาที่กรมอุ
ร ทยานแหหงชาติสัตวและปา และ
พันธุพืช เพื่อทํ
อ าการวิเครราะหพื้นที่สํารวจปญหา
และความตตองการของชชุมชน เบื้องตตนเพื่อการ
เตรียมการในนการดําเนินโครงการต
โ
อไปป

สภาพทั่วไป
ไ
ขนาดที่ตั้ง
อ อําเภอทาสอง
ส
โครงการขยายผลโครงการหลวงแแมสองตั้งอยูที่ บานวะโดโโกร หมูที่ 12 ตําบลแมสอง
บ ้นที่ใกลเคียงดั
ย งนี้
ยาง จังหวัดตาก มีอาณาาเขตติดตอกับพื
ทิศเหนือ
ติดตตอกับตําบลแแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตตาก และ ตําบลสบโขง
บ
ตําบล
า
ยางเเปยง อําเภออออมกอย จังหวั
ห ดเชียงใหมม
ทิศใต ติ ด ตต อ กั บ ตํ า บล แม
อุสุ อํอาเภอทาสองงยาง จังหวัดตาก
ต
ทิศตะวันออก ติ ด ต อ กัก บ
ตําบลแมตื่น อําเภภอออมกอย จัจงหวัดเชียงใใหม
ทิศตะวันนตก ติ ด ตต อ กั บ ประเ ทศ
พมา โดยมีแมน้ําเมยเปนเสนกั้นอาณาเขต
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ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเปนภูเขา ซึ่งเปนแนวเทือกเขาถนนธงชัยทอดยาวจากเหนือ
จรดใต มีแมน้ําเมยกั้นพรมแดน ระหวางประเทศไทยกับประเทศพมา สภาพพื้นที่เปนที่ราบสูงเชิงเขาและที่ราบลุม
เล็กนอยตามริมแมน้ําเมย พื้นที่สวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติทาสองยางและเขตอุทยานแหงชาติแมเมย
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม ส อง มี ร ะดั บ
ความสูงตั้งแต 200-1,600 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง พื้นที่มีความสูงเกิน 1000 เมตรพบบริเวณ
สวนที่เปนขอบของพื้นที่ทางดานทิศตะวันออก และ
ทางตอนกลางของพื้นที่ซึ่งแนวเทือกเขาพาดผานจาก
ทิ ศตะวัน ตกเฉี ย งใตไ ปยั ง ทิ ศใต ของพื้น ที่ มี พื้ น ที่
ราบระหว า งหุ บ ความสู ง 200-300 เมตร ทางทิ ศ
ตะวันตกและทางตอนกลางของพื้นที่ซึ่ งเปนที่ราบ
ระหวางหุบเขาแคบ ๆ
ลักษณะดิน
ลักษณะดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง มีลักษณะดินตามหนวยแผนที่ดินหนวย
แผนที่ 62 เปนที่ลาดชันเชิงซอนทั้งหมด ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกวา 35 % เปนดิน
ลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณแตกตางกันตามแตชนิดของหินตนกําเนิด มีเศษหินกอนหินหรือหินพื้น
โผล ยังปกคลุมดวยปาไมตางๆ มักมีการทําไรเลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ
อัต ราการชะล า งพัง ทลายของดิน ในพื้ นที่โ ครงการขยายผลโครงการหลวงแม สอง มีก ารชะลา ง
พังทลายอยูในระดับปานกลาง(ในเขตพื้นที่สูง) รอยละ 62.27 รองลงมามีการชะลางพังทลายนอย(ในเขตพื้นที่สูง)
คิดเปนรอยละ 25.38 ดังตาราง

301
ลักษณะภู
ษ มิอากกาศ
ลักษณะะภูมิอากาศจจะมีฝนตกชุกมากในฤดูฝนตั
น ้งแตเดือนพพฤษภาคม - เดือนตุลาคมม ฤดูรอนอากกาศ
น ไดรับอิทธิ
ท พลจากลมมมรสุมตะวันตตกเฉียงใตจากทะเลอันดาามัน
คอนขางอบอุน และจะหหนาวถึงหนาววจัดในฤดูหนาว
พัดผาน ปรระกอบกับอยูยูในตําแหนงดดานหนาเขา
ทําใหไดรับลมมรสุ
ล
มมากกวาบริเวณอืน่
แหลงน้ําที่สําคัญของโครงการขยาย
อ
ผลโครงการรหลวงแมสอง
แหลงน้ําธรรมชาติ
พื้นที่โครรงการขยายผผลโครงการ
หลวงแมสองง อยูในพืน้ ทีลุลมน้ําเมยและะลุมน้ําแม
เงา มีแหลงน้นาํ ผิวดินที่สําคัญคือ
1. น้นําเมย มีตนกําเนิดมาจาากภูเขาในปรระเทศพมา เป
เ น
แนวพรมแนนวกั้นระหวางประเทศไทย
ง
ยและประเทศศพมาอยูทางงทิศ
ตะวันตกขอองพื้นที่ แมน้นํ้าเมยมีลําหววย ลําธารสาาขาที่อยูในพื้นที่
ตําบลแมสอง
อ ดังนี้
• -หวยแมหิด มีตนกําเนิดอยูที่ดอยหัวหมมอ เปนลําหวยที
ว ่
อยูขอบของเขตตําบลทางทิศตะวันตกกของพื้นที่
• หวยแมโหนกก มีตนกําเนิดมาจากดอยปปุยโตะซึ่งอยูทาง
ท
ทิศตะวันตกกเฉียงเหนือขอองพื้นที่ หวยมะโหนกมีทิศการไหลไปท
ศ
ทาง
ตะวันตกเฉียงใต
ย โดยไหลลผานบานหววยมะโหนกคีและบ
แ านหวยมะ
ย
โหนก กอนไไหลลงสูแมนาเมย
า้ํ
• หหวยแมนิล มีตนกําเนิดมาาจากดอยแมโข
โ ะซึ่งอยูทางงทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ มีลําหววยสาขาที่สําคั
า ญคือ หวยแม
ย
นิลคี ไหลไปปทางทิศตะววันตกเฉียงใต โดยไหลผานบานแมนินิลคี
บาน เคลอะะโกะ บานตะววอซอ กอนไหหลลงสูแมน้ําเมย
เ
• หหวยแมโขะ มีตนกําเนิดมาจากดอยกะะทิง ทางตอนนกลางของพื้นที
น ่มีลําหวยสสาขาที่สําคัญคื
ญ อ หวยแมโข
โะ
ผาโด ไหลไปปทางทิศตะวัันตกเฉียงใต โดยไหลผานบานตอลอโพพล บานทูโจ บบานแมโขะ กกอนไหลลงสูแม
แ น้ําเมย
• หหวยแมลิดนอย
อ มีตนกําเนินิดมาจากดอยยกะทิง ทางตตอนกลางของงพื้นที่ ไหลไปปทางทิศตะวันตกเฉี
น ยงใต โดย
โ
ไหลผานบานแกร
น ะคี กอนไหลลงสู
น
แมน้นําเมย
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• หวยแมลิดหลวง มีตนกําเนิดมาจาภูเขาทางตอนกลางของพื้นที่ มีลําหวยสาขาที่สําคัญคือหวยแมสลิด
ไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต โดยไหลผานพื้นบานแมสลิดคี บานแมสลิดหลวง กอนไหลลงสูแมน้ําเมย
• หวยแมสลิดโพโกร มีตนกําเนิดมาจาภูเขาทางตอนกลางของพื้นที่ มิทิศการไหลไปทางทิศตะวันตก
• หวยยาว มีตนกําเนิดมาจาภูเขาทางทิศตะวันตกของพื้นที่มีทิศการไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
• น้ําแมสอง เปนลําน้ําสายใหญ ตนกําเนิดมาตากภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ มีทศิ การไหล
ไปทางทิศตะวันตก กอนไหลลงสูแมนา้ํ เมย น้าํ แมสอง มีลําหวยสาขา ดังนี้
- หวยขุนแมสอง มีตนกําเนิดมาจากดอยขุนนางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ มีทิศการไหล
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
- หวยแมเตอะโกร หวย โปง หวยยาง มีตนกําเนิดมาจากภูเขาทางทิศตะวันออก หวยแมเตอะโกร
หวย โปง มีทิศการไหลไปทางทิศตะวันตก สวนหวยยางมีทิศการไหลไปทางทางทิศเหนือ
- หวยเลอะโทรทีโกร ตนกําเนิดมาจากภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใตของพืน้ ที่ มีทิศการไหลไปทาง
ทิศตะวันตก
- หวยทีคีเคอโกร หวยกูแจโกร หวยกายบอดู หวยที่โมโกรคี สวนใหญมีตนกําเนิดมาจากภูเขาทาง
ตอนกลางของพื้นที่ มีทิศการไหลลงทางตอนใต มีกลุม บานที่บริเวณลุมน้ํานี้ไดแก บานยะกะเตอโคะ บานซะซุย ปู
บานเชียงแกว บานกลูแจทะ
- น้ําแมหลุย มีตนกําเนิดมาจากดอยขุนนาง มีทิศการไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต กอนไหลวกไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตกอ นไหลลงสูน ้ําแมสอง มีลาํ หวยสาขาที่สาํ คัญคือ หวยแมผาโด หวนโตะแจ หวยขุนหลุย
เปนตน
2. น้าํ แมระเมิง มีตน กําเนิดมาจากดอยกะทิง ทางตอนกลางของพืน้ ที่มีลําหวยสาขาที่สําคัญ หวยโปรโกร
หวยวอก มีทิศการไหลไปทางทิศเหนือ ไหลผานบาน แมระเมิง บานมะโอโกร บานตอปลาเด บานแมระเมิงโกร บาน
แหมะคี บานเบาะโปะคี บานตะกอแล บานเบาะโปะโกร และไหลลงสุงน้าํ แมเงา ทางตอนเหนือของพืน้ ที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง สวนใหญอยูในชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A คิดเปนรอยละ 75.35
รองลงมาอยูในชั้นคุณภาพลุมน้ํา 2 คิดเปนรอยละ 11.18 และชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1B รอยละ 7.91 ดังตาราง
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ชั้นคุณภาพลุม น้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง
ชั้นคุณภาพลุม น้ํา
ชั้นคุณภาพลุม น้ํา 1A
ชั้นคุณภาพลุม น้ํา1B
ชั้นคุณภาพลุม น้ํา 2
ชั้นคุณภาพลุม น้ํา 3
ชั้นคุณภาพลุม น้ํา 4
รวม

พื้นที่
ตารางกิโลเมตร
404.93
42.51
60.09
28.55
1.34
537.42

ไร
253,080.43
26,568.39
37,559.01
17,842.91
834.48
335,885.22

รอยละ
75.35
7.91
11.18
5.31
0.25
100.00

มาตรการที่ใชแบงชั้นคุณภาพลุมน้ํากําหนดโดย สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมมีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A หมายถึง พื้นที่ยังคงสภาพปาสมบูรณที่ปรากฏอยูในป พ.ศ. 2525 ซึ่งจําเปนจะตองสงวน
ไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร และ เปนทรัพยากรปาไมของประเทศ และหามมิใหมีกิจกรรมของมนุษยในพื้นที่ดังกลาว
พื้นที่ลุมน้ําชั้น 1B หมายถึง พื้นที่ยังคงสภาพปาสมบูรณที่ปรากฏอยูในป พ.ศ. 2525 ซึ่งจําเปนจะตองสงวน
ไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร และเปนทรัพยากรปาไมของประเทศ แตอนุญาตใหมีกิจกรรมของมนุษยในพื้นที่ดังกลาว
พื้นที่ชั้นคุณภาพที่ 2 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมตอการเปนตนน้ําลํา
ธารในระดับรองลงมาและสามารถใชประโยชนเพื่อกิจกรรมที่สําคัญได เชน การทําเหมืองแร เปนตน
พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 3 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ํา ซึ่งมีลักษณะทั่วไปสามารถใชประโยชนไดทั้งกิจกรรรมการทํา
ปาไม และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน
พื้นที่ชั้นคุณภาพที่ 4 หมายถึงพื้นที่ภายในลุมน้ําที่สภาพปาไดถูกบุกรุกแผวถางเปนที่ใชประโยชน เพื่อกิจการ
พืชไรเปนสวนมาก โดยทั่วไปเปนเนินเขาหรือขั้นบันไดหรือชวงตอระหวางที่ราบลุมกับเชิงเขา หรือพื้นที่สองฝงลําน้ําที่
ยังอยูบนที่ดอน ซึ่งปาที่ปกคลุมหรือที่เคยปกคลุมอยูเปนปาผสมผลัดใบ ปาเต็งรัง และ/หรือปาละเมาะ มีความลาดชัน
ของพื้นที่โดยเฉลี่ยอยูระหวาง 6-25 เปอรเซ็นต มีลักษณะทางธรณีที่ประกอบดวยหินหรือตะกอน ซึ่งกําเนิดดินที่ยาก
ตอการถูกชะลางพังทลาย ดินลึกถึงคอนขางลึก ความอุดมสมบูรณ คอนขางสูง และมีสมรรถนะการพังทลายต่ํา
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ปาไม
โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง อยูในเขตอุทยานแหงชาติแมเมย มีพื้นที่ 159.67 ตารางกิดล
เมตร หรือ 99,793.53 ไร คิดเปนรอยละ 29.71 ของพื้นที่
และอยู ใ นเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ท า สองยาง 531.44
ตารางกิโลเมตร หรือ 332,150 ไร คิดเปน รอยละ 98.86

ของพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง มีพื้นที่
สวนใหญอยูในเขตปาอนุรักษ 505ตารางกิโลเมตร หรือ
316,069 ไร คิดเปนรอยละ 94.10 ของพื้นที่ ที่เหลือเปน
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ รอยละ 4.79 และเปนพื้นที่นอกเขตปาสงวนแหงชาติรอยละ 1.11 สภาพปาโดยทั่วไปถูกทําลายโดย
การถางปาเพื่อทําไรเลื่อนลอยเพื่อใชพื้นที่ในการปลูกขาวไรมีตนไมเล็ก ๆ อายุระหวาง 1-5 ป เปนสวนใหญ
การจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง
พื้นที่
การจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดิน
ตารางกิโลเมตร
ไร
ในเขตปาสงวนแหงชาติ
พื้นที่ปาอนุรักษ (โซน C)
505.71
316,069.63
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ (โซน E)
25.73
16,081.33
นอกเขตปาสงวนแหงชาติ (โซน N)
5.97
3,734.26
รวม
537.42
335,885.22

รอยละ
94.10
4.79
1.11
100.00
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การคมนาคม
มีถนนสายหลักเพื่อเดินทางจากจังหวัดเชียงใหมไปยัง ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
ไดแก ทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม – แมสะเรียง และทางหลวงหมายเลข 105 สายแมสอด – แมสะเรียง
รวมระยะทางจากเชียงใหมถึงองคการบริหารสวนตําบลแม
สอง 315 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง และ
ถนนสายหลักสําหรับเดินทางไปยังหมูบานตาง ๆ ในตําบลแม
สอง โดยใชเสนทางหลวงหมายเลข 1267 สายบานแมสลิด
หลวง – บานแมระเมิง ระยะทาง 35 กิโลเมตร ตอจากนั้นเปน
ถนนลูกรังเชื่อมระหวางหมูบานตางๆ ซึ่งใชไดเฉพาะในฤดู
แลง
โครงสรางพื้นฐาน
ตําบลแมสองมีไฟฟาใชในบางหมูบาน คือ ม. 2 บานแมสลิดหลวง ม.3 บานแมสลิดนอย และ ม.6
บานแมนิล แตในปจจุบันไดมีระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar cell)ใชเกือบทุกหลังคาเรือน แหลงน้ําอุปโภค
บริโภค มีระบบประปาภูเขาใช การติดตอสื่อสาร มีโทรศัพทสาธารณะเกือบทุกหมูบ าน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
จากขอมูลประชากรในพืน้ ทีต่ ําบลแมสอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 มีจํานวนครัวเรือน 4,117
ครัวเรือน ประชากร 14,359 คน เปนชาย 7,535 คน หญิง 6,815 คน สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีการสรางเจดีย
ตามหมูบา น มีการนับถือศาสนาศริสต ประมาณรอยละ 5
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ชื่อหมูบาน/หยอมบาน หมูที่
บานแมสอง
บานแมสลิดหลวง
บานแมสลิดนอย
บานเรหวอโกร
บานแมโขะ
บานแมนิล
บานหวยมะโหนก
บานแมระเมิง
บานตะพิเดอ
บานเคลอะเดคี
บานเบาะโปะคี
บานวะโดโกร
บานทีโบะคี
บานกิ่งไมขาว
บานแมผาแดง
บานสันดอนงาม
บานพญาไมทอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

เผา

จํานวน
ครัวเรือน
293
560
322
390
191
202
182
413
271
120
203
284
209
134
147
120
76
4,117

จํานวน
ครอบครัว

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
939
485
445
2,005
1,041
964
1,106
616
490
1,220
641
579
784
420
364
714
360
354
821
401
420
1,326
686
640
619
328
291
445
226
129
708
365
343
891
467
424
672
381
291
621
335
286
647
332
315
524
285
239
317
166
151
7,535 6,815 14,359
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การศึกษา
การศึกษา สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูในตําบลแมสอง มีทั้งสังกัดในสํานักการเขตพื้นที่การศึกษามี
หองเรียนสาขา 14 แหง และสํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนยการเรียนรูชุมชน “แมฟาหลวง” ศศช.) มีจํานวน
19 แหง

การสาธารณสุข
แหลงบริการสาธารณะสุข มีสถานีอนามัย 2 แหง คือสถานีอนามัยแมระเมิง และสถานีอนามัย
แมสอง
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การประกอบอาชีพ
ประชาชนสวนใหญในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแม
สอง ประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวนปลูกขาวไรเพื่อบริโภค หาของปา
เลี้ยงวัวแบบปลอย และรับจางทั่วไป เดิมพื้นที่ตําบลแมสองเคยมีพื้นที่
ปลูกกาแฟตามการสงเสริมของโครงการดอยเปเปอร ซึ่งขณะนี้มีตน
ตนกาแฟเหลืออยูไมมากเนื่องจากราคาตกต่ําทําใหเกษตรกรทําลาย
ต น กาแฟทิ้ ง เป น ส ว นใหญ นอกจากนั้ น มี ร ายได จ ากอาชี พ นอก
การเกษตร คือ การทอผากะเหรี่ยง แตไมมากนัก

รายได
ประชากรมีรายไดเฉลี่ยของชาวบานรวมทั้งสิ้นไมเกิน 10,000 บาทตอครัวเรือนตอป
การถือครองที่ดิน
โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง อยูในเขตอุทยานแหงชาติแมเมย มีพื้นที่ 159.67 ตารางกิดลเมตร
หรือ99,793.53 ไร คิดเปนรอยละ 29.71 ของพื้นที่ และอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาทาสองยาง 531.44 ตาราง
กิโลเมตรหรือ 332,150ไร คิดเปนรอยละ 98.86 ของพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง มีพื้นที่สวนใหญอยูในเขตปาอนุรักษ 505ตารางกิโลเมตร หรือ
316,069 ไร คิดเปนรอยละ 94.10 ของพื้นที่ ที่เหลือเปนพื้นที่ปาเศรษฐกิจ รอยละ 4.79 และเปนพื้นที่นอกเขตปาสงวน
แหงชาติรอยละ 1.11 สภาพปาโดยทั่วไปถูกทําลายโดยการถางปาเพื่อทําไรเลื่อนลอยเพื่อใชพื้นที่ในการปลูกขาวไร
มีตนไมเล็กๆอายุระหวาง 1-5 ป เปนสวนใหญ
การใชประโยชนที่ดิน
การใชประโยชน ที่ดิน ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแม สอง สว นใหญเ ปน พื้น ที่ ปาไม
378.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 236,630 ไร คิดเปนรอยละ 70.45 เปนพื้นที่เกษตรกรรม 154.71 ตารางกิโลเมตร หรือ
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96,695 ไร คิดเปนรอยละ 28.79 สวนใหญเปนไรหมุนเวียนและเปนพื้นที่ทํานาขาวบริเวณพื้นที่ลุมเพียงเล็กนอย ที่
เหลือเปนพื้นที่อื่นๆ เชน พื้นที่สวนปา เหมืองแร และพื้นที่ลุม (Marsh and Swamp)
แหลงเงินทุน
ประชากรหมูบานหวยเปาอาศัยแหลงเงินทุนจาก ธ.ก.ส. จํานวน 84 ครัวเรือน สหกรณ 30 ครัวเรือน
เอกชน 50 ครัวเรือน และที่เหลือใชเงินทุนของตนเอง
การรวมกลุมของเกษตรกร
มีการรวมกลุมผาทอกะเหรี่ยงประยุกต ผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองกะเหรี่ยงประยุกต ซึ่งทอดวยมือ ทอ
เปนผานุงหม เครื่องใชสอย ใชวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมทอดวยกี่กระตุก ตั้งอยูที่ศูนยฝกวิชาชีพธัมมาธิปไตย 61/2
ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยางจังหวัดตาก
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญไดแก การปลูกขาวไร ทําสวน เลี้ยงวัว ปลูกกาแฟ
แหลงทองเที่ยว
แหลงทองเทียวในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสองสวน
ใหญเปนแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติไดแก
1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก มอนกิ่วลม มอนครู
บาใส ทะเลหมอกแมระเมิง อุทยานแหงชาติแมเมยน้ําตกแมนิลคี
น้ําตกชาวดอย น้าํ ตกแมระเมิง
2) แหลงทองเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรม ไดแก สํานัก
สงฆบานแมสลิดหลวง หมูบา นกะเหรี่ยง 100 ป (แมระเมิง) เจดีย
เกายอด
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ปญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ตําบลแมสอง
ปญหา ความตองการและแนวทางการพัฒนา
ปญหาของชุมขน
1) ปญหาการประกอบอาชีพ ชุมชนในพื้นที่ตําบลแมสองไมมีอาชีพที่ยั่งยืน ปลูกขาวไรเพื่อบริโภคอยางเดียว
ซึ่งสวนใหญไดผลผลิตไมเพียงพอตอการดํารงชีพ
2) ปญหาการทําลายปา จากการสํารวจพื้นที่ทํากิน เกษตรกรจะถางปาเพื่อใชพื้นที่ปาในการทําไรเลื่อน
ลอยสําหรับปลูกขาวไร โดยจะหมุนเวียนไปจนครบรอบ 5 ป แลวกลับมาทําที่เดิม ทําใหสภาพปาถูกทําลายกันอยาง
มากมาย จากการถางปาเพื่อปลูกขาวไรแลวผลที่ไดจากการถางปาคือ ฟน เพื่อใชในการหุงตมอาหาร
ความตองการของชุมชน
เนื่องจากความชวยเหลือจากทางราชการยังไมสามารถกระจายไปทั่วทุกหมูบาน โดยเฉพาะการแนะนําการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร จากการสอบถามผูนําชุมชนถึงความตองการของชาวบานในการขอรับการชวยเหลือ
สวนใหญตองการความชวยเหลือดานการประกอบอาชีพ โดยตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของมาชวยแนะนําการปลูก
พืชตางๆหรือตั้งศูนยสาธิตดานการเกษตร โดยทางชุมชนยินดีใหพื้นที่ในการจัดตั้งศูนยดังกลาวเพื่อใหสามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน
ขอแนะนําในการสงเสริมและพัฒนาพืน้ ที่
1) ควรแนะนํ า ส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ของชุม ชนตํ า บลแม ส องให มี ค วามรู ด า นการเกษตรตามความ
เหมาะสมของพื้ น ที่ เ พื่ อ ให ส ามารถประกอบอาชี พ ได อ ย า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ก ารให ถู ก วิ ธี ใ นการดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไมใหถูกทําลายเพื่อแกปญหาการทําไรเลื่อนลอย
2) เนื่องจากพื้นที่ตําบลแมสองมีศูนยการเรียนรู “แมฟาหลวง”(ศศช.) ของสํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
จึงควรนําองคความรูตามที่เกษตรกรตองการเผยแพรผานศูนยการเรียนรูชุมชนแมฟาหลวง(ศศช.) เพื่อใหชุมชนไดรับ
องคความรูในการพัฒนาดานตางๆของชุมชน
3) รูปแบบการสงเสริมและพัฒนาในพื้นที่เปนไปในรูปแบบของการใหเจาหนาที่จากองคการบริหารสวนตําบล
เขารับการเรียนรูหรือฝกปฏิบัติจากศูนยการเรียนรูของโครงการหลวงกอนที่จะเขาไปแนะนําสงเสริมใหเกษตรกร ทั้งนี้
องคการบริหารสวนตําบลแมสอง พรอมที่จะรองรับผลิตผลการเกษตรจากชุมชนเพื่อนําไปปรุงเปนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนตางๆของตําบลแมสองตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
4) ควรสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลแมสองเนื่องจากยังมีแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติที่
งดงาม และสนับสนุนใหชาวบานไดรับความรูเกี่ยวกับการบริการดานการทองเที่ยวหรือสงเสริมและพัฒนาดาน
หัตถกรรมเพื่อจําหนายใหแกนักทองเที่ยว
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ผูปฏิบัติงาน
นายวิชัย ปตถมสิงหไชย
นายเดชธพล กลอมจอหอ
นายบัญชา
สุริยะจิตต
นางสาวพรพรรณ ทองสุทธิ

ผูจัดการโครงการขยายผลโครงการหลวง
ผูชวยผูจัดการโครงการขยายผลโครงการหลวงกลุมลุมน้ําสาละวิน
เจาหนาที่สนามโครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง
เจาหนาที่สนามโครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง
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แผนที่แสดงลักษณะภูมปิ ระเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก

