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ขอมูลพื้นฐาน
ฐ
โครงกการขยายผผลโครงกาารหลวงแแมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮฮองสอน
ประวัติความเป
ว
นมา
หมูบบานแมตอละะ ตั้งอยูที่หมูทีท่ี 2 ตําบลแมมสามแลบ จังหวั
ง ดแมฮองสสอน เปนหมูบบานของชนชชาวกะเหรี่ยงโโปว
มีชื่อหมูบานเป
น นภาษาททองถิ่นวา “มีมีโตละ” ชื่อของ
หมูบานนี้จะเรี
ะ ยกชื่อตามมลําหวยแมตอละ
อ ซึ่งเปนลําหวย
ที่ชาวบานใชน้ําอุปโภคตตั้งแตอดีตมาาจนถึงปจจุบับน ใน
อดีตชาวบานแม
า ตอละจจะมีถิ่นฐานออยูประจํา โดยจะมี
การตั้งถิ่นฐานทํามาหากิินอยูประมาณ 15-20 ป ก็จะ
ถ ่ตั้งหมูบบานจะ
ยายไปตั้งหมมูบานในที่แหหงใหม แตสถานที
อยูใ กลลํา หวยแมตอละะสาเหตุที่ช า วบานยา ยถิ่นฐาน
จากคําบอกเลาของผูสูงอายุ
อ ในหมูบานมี
น 2 ประการคือ
ห
ใ นหมู
น  บ า นเสี ยชี
ย วิ ต ลง ชา วบ า น
1. หากหมอผี
จะตอ งหาสสถานที่ใ หม เพื่อที่จ ะยา ยไปในที
ย
่แหง ใหม ทุก
ครอบครัวจะะมีการเลือกหหมอผีคนใหมตอไป
2. พื้นที่ทํามาหาากินไมอุดมสสมบูรณ สภาาพทางภูมิศาสตร
า สภาพพืพื้นที่ที่เปนหุบบเขา มีลําหวยแม
ว ตอละผผาน
หมูบาน มีภูเขาสลับซับซอน สูงบาง ต่าํ บาง สภาพอากาศมี 3 ฤดู
ฤ คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และะฤดูหนาว

สภาพทั่วไป
ไ
ขนาดที่ตั้ง
า
โครรงการขยาย ผลโครงการรหลวงแม ส ามแลบ
ตั้ ง อยู ใ นหมูมู บ า นแม ต อ ละ หมู ที่ 2 ตํ า บลแม ส ามแลบ
า
อํ า เภอสบเมมย จั ง หวั ด แม
แ ฮ อ งสอน อยู ใ นเขตป าลุ
า  ม น้ํ า
แมยวมฝงขววา (พิกัด LV 703694)
อาณ
ณาเขตติดตอ
ติ ด ต อ กั บ หมู บ านห
า วย
ทิศเหนือ
กระตาย (แมมลามานอย)
ทิศใต
ติดตตอกับหมูบานสบเมย
น
น ลามาหลลวง
ทิศตะวัันออก ติดตตอกับหมูบานแม
ทิศตะวัันตก ติดตตอกับหมูบานบุ
น ญเลอ
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ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
พื้นที่บานแม
า ตอละเปนลักษณะภภูเขา
สูงอยูในเขตตปาลุมน้ําแมมยวมฝงขวา อยูติดลําหวยแม
ทิศ
ตอละติดชาายแดนไทย-พพมา ดานอําเภอสบเมย
า
เหนือติดกับหมูบานหวยกระตาย ทิศใต
ศ ติดตอกับบาน
สบเมยทิศตะวั
ต นออกติดกั
ด บบานแมลามาหลวง
ล
สวน
ทิศตะวันตกติดตอกับบานบุ
น ญเลอ
ภูมิประเทศของตําบลแมสามแลบ 98% เปน
อ ในเขตปาลุมน้ําแมยวมฝฝงขวา
ภูเขาสูงชันมีพื้นที่ราบประมาณ 2% อยู
ษ น
ลักษณะดิ
ลัก ษณะดิ
ษ น พื้น ทีท่โครงการขยายผลโครงงการหลวงแมมสามแลบเปปน ดิน เหนียว และดิน รวนปนทราย ก าร
พังทลายของงหนาดินสูง

ลักษณะภู
ษ มิอากกาศ
สภาพอากาศในพื้นที่บานแมตอลละจะมี 3 ฤดูดู คือ ฤดู
รอน ฤดูฝน และฤดูหนาวว
แหลลงน้ําที่สําคััญของโครงกการขยายผลโโครงการหลววงแมสามแลลบ
แหลงน้ําธรรมชาติ
พื้ น ที่ บ า น แ ม ต อลล ะ มี แห ล ง น้นํ า
ซึ่ น แม น้ํ า สายหลั ก ไดด แ ก แม น้ํ า เมมย
ธรรมชาติ ซงเป
แมน้ําสาละวิวิน และหวยแแมตอละ
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ปาไม
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสามแลบ ซึ่งเปนพื้นที่ของบานแมตอละ ลักษณะปาไมจะเปนปา
ไมผลัดใบ และปาดิบชื้น

การคมนาคม
เนื่องจากพื้นที่เปนภูเขาสลับซับซอน การคมนาคมไมสะดวกโดยเฉพาะชวงฤดูฝน การเดินทางโดยรถทุก
ประเภทใชไมไดเลยจะเดินเทาเพียงอยางเดียว สวนในชวงฤดูรอนและฤดูหนาวการเดินทางจะสะดวก การเดินทาง
แยกออกเปน 2 สายคือ
1. เป น ถนนลํ า ลองจากตั ว หมู บ า นถึ ง อํ า เภอสบเมย
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
2. เปนถนนลําลองจากตัวหมูบานถึงตําบลแมสามแลบ
ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร จากนั้นเปนถนนถนนลูกรังและ
ถนนลาดยางถึงอําเภอแมสะเรียง ระยะทาง 50 กิโลเมตร
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โครงสรางพื้นฐาน
ในพื้นที่หมูบานแมตอละจะอาศัยน้ําเพื่อใชบริโภค จากระบบประปาภูเขาตอมาจากน้ําหวยแมตอละ

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร ในพื้นที่หมูบานแมตอละเปนชนเผากะเหรี่ยง (โปว) ภาษาทีใชพูดคือภาษากะเหรี่ยง
ชื่อหมูบาน/
หมูที่
เผา
จํานวน จํานวน
จํานวนประชากร
หยอมบาน
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย
หญิง
รวม
บานแมตอละ
2 กะเหรียงโปว
417
267
242
509
รวม
หมายเหตุ

417

267

จํานวนประชากรที่ขึ้นทะเบียน (ตางดาว) จํานวน 15 คน ชาย 6 คน หญิง 9 คน
จํานวนประชากรที่มีบัตรสีฟา จํานวน 5 คน ชาย 3 คน หญิง 2 คน

242

509
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ผูนําชุมชน
นายยโย
นายยบละมูย

ปูแกว ผูใหญ
ญบานแมตอลละ
ผูนําทางศาสสนา (พราหมมณ)

การรศึกษา
ประชากรบบ า นแม ต อละะส ว นใหญ มีมี ก ารศึ ก ษารระดั บ
ประถมศึกษาตอนต
ษ
น รอยละ 50 มีการศึกษารระดับมัธยมศึศึกษา
ตอนตน รอยละ
ย 5 และไมมไดรับศึกษา รอยละ 45

การรสาธารณสุข
ในพื้นที่บานแม
น ตอละเวลาไมสบายใใชบริการเที่ศูศนยอพยพฯ บานแมลามมาหลวง ในนพื้นที่ไมมีสถานี
ถ
อนามัย

การรประกอบอาาชีพ
อาชีพหลักของประชากรสสวนใหญประะกอบอาชีพการเกษตร เชน ปลูกขาว ปปลูกพริก สวนอาชี
น พรองไดดแก
การประกอบบอาชีพรับจาง และคาขายย
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รายได
อ รายไดเฉลี
ฉ ่ยต่ําสุดตอวั
อ น 35 บาาท/คน/วัน รรายไดเฉลี่ยสูงสุดตอวัน 200
2
ประชากกรบานแมตอละมี
บ
บาท/คน/วัน รายไดเฉลี่ยตอป 10,0000 – 15,000 บาท/คน/ป
การรถือครองทีดิด่ ิน
พื้นที่หมูบานแม
น ตอละไมมมีเอกสารสิทธิ
ท ์ในพื้นที่ทํา
กินและที่อยูอาศัย
การรใชประโยชนนที่ดิน
พื้นที่ในหมู
น บานแมตอละสามาร
ต
รถจําแนกการร
ใชประโยชนนที่ดินดังนี้
น
ณ 637 ไร
1. พื้นทีทํ่ ากิน จํานวนประมาณ
จํ า น วนประมาณ
ณ
2. พื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ
1,000 ไร
จํานวนประมมาณ
3. พื้นทีป่ าตนน้ํา
จํานวนประมมาณ
4. พื้นทีป่ าใชสอย
จํานวนประมมาณ
5. พื้นที่ปาชา
จํานวนประมมาณ
6. พื้นที่ปาสะดือ
จํานวนประมมาณ
7. พื้นที่ปลูกปา
จํานวนประมมาณ
8. พื้นที่ที่อยูอาศัย

900 ไร
130 ไร
10 ไร
5 ไร
50 ไร
90 ไร

แหลลงเงินทุน
ย งเงินทุนจากธนาคา
น
ารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษษตร
ประชากกรหมูบานแมมตอละอาศัยแหล
ห บาน และเงินโครงการเเศรษฐกิจชุมชน
ช
เงินกองทุนหมู
การรรวมกลุมขอองเกษตรกร
เกษตรกรบานแม
า ตอละมีการรวมกลุมสตรีทอผาสมมาชิกประมาณ
ณ 20 คน
ผลผผลิตทางการรเกษตร
พืชหลั
ห ก ไดแก ขาวไร และพริกกะเหรี่ยง
พืชรอง
ร ไดแก ถั่วฝ
ว กยาว และขาวโพด
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แหลงทองเที่ยว
1. ธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแกการศึกษาและทองเที่ยวมากที่สุด
2. น้ําแมเงา อยูหางจากหมูบานประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการ
เดินเทา เนื่องดวยมีทั้งหาดทรายและหาดหิน จึงเหมาะแกการตกปลาและอาบน้ําใหเย็นสบาย อีกทั้งรมรื่นไปดวย
ตนไมนานาพันธุ
3. ถ้ําคางคาว ระยะทางหางจากหมูบาน 5 กิโลเมตร
4. น้ําตก 3 ชั้น ระยะทางหางจากหมูบาน 4 กิโลเมตร

ปญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบานแมตอละ
ปญหา ความตองการและแนวทางการพัฒนาของหมูบานแมตอละ แบงเปน 3 ดาน ดังนี้
ดานเศรษฐกิจ
ปญหา เกษตรกรมีปญหาผลผลิตเกษตรต่ํา ผลผลิตขาวไมเพียงพอตอการบริโภค พืน้ ที่ทาํ
กินตอครัวเรือนนอย เสนทางลําเลียงผลผลิตยากลําบากและหางไกลจากแหลงรับซือ้ ที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหมและ
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. นําองคความรูของโครงการหลวงไปทดสอบและสาธิตในพื้นที่ปรับปรุงผลผลิตพืชและสัตวทองถิ่น
2. การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อฟนฟูแหลงอาหารสมุนไพร
และยารักษาโรคของชุมชน
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คําสั่งจังหวัดแมฮองสอน
ที่ 545/2550
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและคณะทํางานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแมสามแลบ

จากผลสําเร็จของโครงการหลวงที่ดําเนินงานในการพัฒนาอาชีพความเปนอยูของชาวเขา ลดการปลูก
พืชเสพติด และฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จึงมุง ขยายผลสําเร็จของ
โครงการหลวงสูชุมชนพื้นทีส่ ูงอื่น ๆ ที่ยังมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อชวยแกไขปญหา
พื้นที่ตามยุทธศาสตรของจังหวัด และประเทศ โดยนําตนแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการหลวงไปปรับใชอยาง
เหมาะสมกับสภาพของสังคมทองถิ่นและสิ่งแวดลอม โดยนําเอาหลักการปฏิบัติงานของโครงการหลวงมาใชควบคูกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกระตุน ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกับหนวยงานองคกรตาง ๆ เพื่อ
เปนการเสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกันและพัฒนาขีพความสามารถของชุมชนในพืน้ ที่ ตําบลสบเมยและ
ตําบลแมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
ดังนั้น เพื่อใหเกิดการประสานงานและการปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมายเปนไปอยางสอดคลองใน
ทิศทางเดียวกันและเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางกวางขวางและเกิดผลดียิ่งขึ้น จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานและคณะทํางานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแมสามแลบ ดังนี้
1. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยและแมสามแลบ
องคประกอบ
1) ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน
ประธานกรรมการ
2) รองผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน (นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ) รองประธานกรรมการ
3) ปลัดจังหวัดแมฮองสอน
กรรมการ
4) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน
กรรมการ
5) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
กรรมการ
6) สหกรณจังหวัดแมฮองสอน
กรรมการ
7) เกษตรจังหวัดแมฮองสอน
กรรมการ
8) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงแมฮองสอน
กรรมการ
9) หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน
กรรมการ
10) ประมงจังหวัดแมฮองสอน
กรรมการ
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแมฮองสอน
ปศุสัตวจังหวัดแมฮองสอน
ผูอํานวยการโครงการชลประทานแมฮองสอน
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแมฮองสอน
พัฒนาการจังหวัดแมฮองสอน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน
ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 16 สาขาแมสะเรียง
ผูอํานวยการสํานักพัฒนา สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สงู
นายอําเภอสบเมย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดแมฮองสอน
นายธีระ จารุจนิ ดา นักวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องคการมหาชน)
23) หัวหนาศูนยโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.1 อํานาจหนาที่
1) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปข องโครงการขยายผล
โครงการหลวงสบเมย และ แมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ใหเปนไปตามที่ไดกําหนดไว
2)กํากับดูแล แรงงานลูกจาง วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ยานพาหนะ อาคารและสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่สวน
ราชการสนับสนุนใหไปดําเนินการในโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน
3)ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องดวยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แมสามแลบ
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
2. คณะทํางานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แมสามแลบ
องคประกอบ
1) นายอําเภอสบเมย
หัวหนาคณะทํางาน
2) ปลัดอําเภอสบเมย หัวหนากลุม/ฝายบริหารงานปกครอง
หัวหนาคณะทํางาน
3) เกษตรอําเภอสบเมย
4) พัฒนาการอําเภอสบเมย

รอง
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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5) สาธารณสุขอําเภอสบเมย
คณะทํางาน
6) ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอสบเมย
คณะทํางาน
7) ปศุสัตวอําเภอสบเมย
คณะทํางาน
8) ประมงอําเภอสบเมย
คณะทํางาน
9) ผูแทนโครงการชลประทานแมฮองสอน
คณะทํางาน
10) ผูแทนสถานีพฒ
ั นาที่ดินแมฮอ งสอน
คณะทํางาน
11) ผูประสานงานศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 43 รับผิดชอบพื้นที่อําเภอสบเมย คณะทํางาน
12) หัวหนาหนวยบริการปาไมอําเภอสบเมย
คณะทํางาน
13) หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําในพื้นที่
คณะทํางาน
14) หัวหนาอุทยานแหงชาติสาละวิน
คณะทํางาน
15) ผูแทนสํานักงานสหกรณจังหวัดแมฮองสอน
คณะทํางาน
16) นายกองคการบริหารสวนตําบลสบเมย
คณะทํางาน
17) นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสามแลบ
คณะทํางาน
18) กํานันตําบลสบเมย
คณะทํางาน
19) กํานันตําบลแมสามแลบ
คณะทํางาน
20) ผูใหญบานบานแมตอละ
คณะทํางาน
21) ผุใหญบานบานแมลามาหลวง
คณะทํางาน
22) ผูแทนสํานักงานจังหวัดแมฮอ งสอน
คณะทํางาน
23) นายธีระ จารุจนิ ดา นักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องคการมหาชน)
คณะทํางาน
24) ปลัดอําเภอที่นายอําเภอสบเมยมอบหมาย
คณะทํางาน
25) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยี ตําบลสบเมย
คณะทํางาน
คณะทํางาน
26) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยี ตําบลแมสามแลบ
27) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสบเมย
คณะทํางาน
28) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมสามแลบ
คณะทํางาน
อํานาจหนาที่
1) ประสานงานการปฏิบัติงาน และ ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติงานประจําปของ
โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ แมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ใหเปนไปตามไดกําหนด
ไว
2) ติดตามรายงานความกาวหนา ผลการปฏิบัติงาน ป ญหาอุปสรรคต าง ๆ ตลอดจนเสนอและแนว
ทางแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน
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3) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องดวยงานโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย และ โครงการขยายผล
โครงการหลวงแมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

(นายดิเรก กอนกลิบ)
ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน
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ผูปฏิบัติงาน
นายวิชัย
นายเดชธพล
นางสาวจุฬา
นายนาวิน

ปตถมสิงหไชย
กลอมจอหอ
เจาะโด
จิตอารี

ผูจัดการโครงการขยายผลโครงการหลวง
ผูชวยผูจัดการโครงการขยายผลโครงการหลวงกลุมลุมน้ําสาละวิน
เจาหนาที่สนามโครงการขยายผลโครงการหลวงแมสามแลบ
เจาหนาที่สนามโครงการขยายผลโครงการหลวงแมสามแลบ
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แผนนที่แสดงลักษณะภู
ษ มิประเทศพื้นที่ขยาายผลโครงกาารหลวงแมสาามแลบ
ตําบลแมสามแลบ อําเภอสบเมมย จังหวัดแมมฮองสอน

