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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงโหล่งขอด  
ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประวัติความเป็นมา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือที่ ชม 870/592 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2550 ขอรักการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
ราษฎร 2 หมู่บ้านคือ บ้านแม่นสายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 และบ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ ตามการร้องขอผ่านผู้ใหญ่บ้านของ
ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านดังกล่าว เนื่องจากราษฎรทั้ง
สองหมู่บ้านดังกล่าว เนื่องจากราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน
ประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า มีรายได้
ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และการบุกรุกท าลายป่า
ต้นน้ าที่ส าคัญของต าบล  
 ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมาย
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงด าเนินการ สถาบัน
จึงจัดส่ งเจ้าหน้าที่ เข้าไปไปส ารวจพ้ืนที่ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโครงการหลวงและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2551 และจัดท ารายงานผลการส ารวจ
น า เ สนอต่ อที่ ป ร ะชุ ม คณะกร รมกา รบริ ห า ร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด เสนอโครงการผ่านการพิจารณาของอ าเภอพร้าวและจังหวัดเชียงใหม่
อีกครั้งหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือที่ มท 0827.3/34324 ลงวันที่ 2 กันยายน 2551 ขอรับการ
สนับสนุนการจัดตั้งโครงการต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง สถาบันได้เข้ามาเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 โดยชื่อโครงการว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด” 
 
สภาพโดยทั่วไป 
 ขนาดและที่ตั้ง 

หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงและบ้านแม่สายนาเลา เป็น 2 หมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลโหล่งขอดจากหมู่บ้านทั้งหมด 
9 หมู่บ้านได้แก่  

1. บ้านทุ่งแดง  4. บ้านแม่ปอน  7. บ้านแม่สายป่าเมี่ยง 
2. บ้านป่าเต็ง  5. บ้านป่าห้า  8. บ้านฮ่างต่ า 
3. บ้านนาเม็ง  6. บ้านหลวง  9. บ้านแม่สายนาเลา 

 พ้ืนที่ของสองหมู่บ้านดังกล่าวมีพ้ืนที่ติดต่อกัน และอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าเดียวกันมีพ้ืนที่ 38.38 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 23,984 ไร่ โดยพื้นที่ติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียงคือ 
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  ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่บ้านแม่สูนและบ้านแม่เมี่ยงแม่สูน ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ 
  ทิศใต ้  ต่อต่อกับบ้านปางบง บ้านป่าเมี่ยงแม่สูน ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านแม่บอน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งแดง หมู่ที่ 1 บ้านป่าแต้ง หมู่ที่ 2 ต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงตั้ งอยู่บนเชิงเขาและมีภู เขาล้อมรอบ มี ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 500-1,000 เมตร มีพ้ืนที่ 14 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 9,250ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติศรีลานนาทั้งหมด ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1A 
และชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา เนินเขา มี
ความลาดชัน มีพ้ืนที่ราบค่อนข้างน้อย เป็นที่หมู่บ้านที่อยู่ใน
พ้ืนที่ต้นน้ า สภาพพ้ืนที่ป่าเป็นป่าเบญจพรรณมีความอุดม
สมบูรณ์มาก หมู่บ้านตั้งอยู่กลางป่าเขามีพ้ืนที่เป็นหุบเขาอยู่
ใกล้กับล าห้วย มีล าห้วยสายส าคัญคือล าห้วยแม่สาย   
 มีการตั้งหมู่บ้านมีตั้งแต่สมัยอดีตไม่สามารถ
ระบุได้ คาดว่าในอดีตมีราษฎรเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือท าการปลูก
เมี่ยง และเข้ามาอยู่ในลักษณะของ “ผาม” หรือ ปาง คืออยู่
ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่มีลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน 
เมื่อมีราษฎรมากข้ึนจึงมีการตั้งเป็นที่อยู่อาศัยและเกิดลักษณะ
ของชุมชนขึ้นมา ต่อมาก็ได้มีการประกาศให้พ้ืนที่ของหมู่บ้าน
อยู่ในเขตพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
  บ้านแม่สายนาเลา หมู่บ้านแม่สายนาเลาตั้งอยู่ในหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 500-
600 เมตร เมตร มีพ้ืนที่ 23.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,738 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ทั้งหมด อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2 สภาพ้ืนที่เป็นพืน้ที่ราบระหว่างหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ 
 
 ลักษณะดิน 
  รายงานส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2549) พบว่า ทรัพยากรที่ดินใน
ต าบลโหล่งขอด เมื่อพิจารณาตามสภาพพ้ืนที่สามารถแยกได้เป็นดินในที่ดอนและดินในที่ลุ่ม มีทั้งสิ้น 9 กลุ่มชุดดิน 18 
หน่วย  ซึ่งในพ้ืนที่หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง  ส่วนใหญ่เป็นดินชุดแม่ริม  มีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวดมาก มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า ส่วนหมู่บ้านแม่สายนาเลาเป็นดินในที่
ลุ่ม  ส่วนใหญ่เป็นดินชุดแม่แตง  มีลักษณะเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง 
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 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 บ้านแม่สายป่าเม่ียง ประชาชนใช้ทรัพยากรที่ดินท า
การเกษตรประมาณ 2,000 ไร่  โดยมีที่ดินเฉลี่ยครัวเรือนละ 5 ไร่ ใช้ในการ
ปลูกเม่ียง  กาแฟอราบิก้า  และไม้ผล เช่น ส้ม ลิ้นจี่ และเสาวรส  เป็นต้น 

บ้านแม่สายนาเลา ประชาชนใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 
1,000 ไร่ โดยมีที่ดินท ากินเฉลี่ยครัวเรือนละ 6 ไร่ ใช้ในการปลูกข้าว(นาปี) 
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และไม้ผลตามสวนครัวหลังบ้าน โดยมีพ้ืนที่ที่มีเอกสาร
สิทธิ์ คือ นส.3ก และ สด.1 จ านวน 27 ครัวเรือนรวมประมาณ 156 ไร่ 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 พ้ืนที่ต าบลโหล่งขอด อยู่ในเขตภูมิอากาศประเภท
ฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูซึ่งมีอาการแห้งแล้งและเปียกชื่น ได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชุ่มชื้น 
และเมฆฝนเข้ามา ท าให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ โดยจะมีฤดูร้อน
ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-พฤาภาคม ฤดูฝนในช่างระหว่าง
เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน และฤดูหนาวในเดือนธันวาคม-
กุมภาพันธ์ มีอากาศอบอุ่นและค่อนข้างแห้งแล้ง มีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส สูงสุด 36.1 องศาเซลเซียส และ
ต่ าสุด 14.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝน 1,145 มิลลิเมตรต่อปี และมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ 66 
 
 แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   หมู่บ้านที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการหลวง อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่สาย มีแหล่งน้ าผิวดินที่
ส าคัญคือ น้ าแม่สาย มีต้นก าเนิดมาจากภูเขาทางด้านทิศตะวันออก มี
ทิศการไหลไปทางทิศทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านบ้านแม่สายป่าเมี่ยง  
จากนั้นจึงไหลขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านบ้านแม่สายนาเลา 
ก่อนไหลลงสู่น้ าแม่ขอด มีล าห้วยที่เป็นล าห้วยสาขาคือ ห้วยแม่สาย
น้อย ไหลลงสู่น้ าแม่สายที่บ้านแม่สายนาเลา หมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านมี
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าดังนี้   
 บ้านแม่สายป่าเมี่ยง มี ล าน้ า และล าห้ ว ยธ ร รมชาติ 
จ านวน 4 แห่ง และแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝายชะลอน้ า 86 ฝาย 
ประปา 1 แห่ง และถังเก็บน้ าฝน 1 แห่ง 
 บ้านแม่สายนาเลา มีล าห้วย 2 สาย คือห้วยแม่สาย
หลวงและห้วยแม่สายน้อย ผ่านหมู่บ้าน โดยมีฝายและคลอง
ชลประทาน 2 สาย ยาวประมาณ 1,300 เมตร มีเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 15 ราย แหล่งน้ าดังกล่าวมีปริมาณเพียงพอ
ส าหรับการเกษตรตลอดปี 
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แหล่งน้ าที่ก่อสร้าง 
  บ้านแม่สายป่าเมี่ยง มีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝายชะลอน้ า 86 ฝาย ประปา 1 แห่ง และถังเก็บ
น้ าฝน 1 แห่ง 
  บ้านแม่สายนาเลามีฝายและคลองชลประทาน 2 สาย ยาวประมาณ 1,300 เมตร มีเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 15 ราย แหล่งน้ าดังกล่าวมีปริมาณเพียงพอส าหรับการเกษตรตลอดปี 
  ป่าไม้ 
   ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่สายที่ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านป่าสายป่าเมี่ยงและบ้านแม่สายนาเลา อยู่ใน
พ้ืนที่ป่าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และเป็นป่าอนุรักษ์ทั้งหมด ซึ่ง
พ้ืนที่หมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้าน อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ใน
การพิสูจน์สิทธิ์ตามโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา   

 
  การคมนาคม 

  บ้านแม่สายป่า เ ม่ียง เส้นทางการ
คมนาคม มีสองเส้นทาง คือ 
 เส้นทางแรกไปตามทางหลวงหมายเลข 1001 
สายพร้าว-เชียงใหม่ ถึงกิโลเมตรที่ 63 แยกขวาเข้าไปทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลโหล่งขอด ไปประมาณ 22 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นถนนคอนกรีตประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นถนน
ลูกรังประมาณ  19  กิโลเมตร สามารถใช้ได้ดีในช่วงหน้าแล้ง สภาพเส้นทางลัดเลาะไปตามหุบเขาตามล าห้วยแม่สาย 
ต้องลุยข้ามน้ า 10 ครั้งเนื่องจากไม่มีสะพานข้าม ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงหมู่บ้านประมาณ 2 
ชั่วโมง 30 นาที  
 เส้นทางสองที่สองเดินทางตามเส้นทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ประมาณ 63 
กิโลเมตร แยกเข้าบ้านขุนลาว ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายอีก 20 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลูกรัง
เกือบตลอดทาง มีถนนคอนกรีตเป็นช่วง ๆ ผ่านบ้านขุนลาว บ้านปางมะกาด บ้านห้วยน้ ากลืน สภาพเส้นทางค่อนข้างชัน 
สามารถเดินทางได้ดีในช่วงฤดูแล้ง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที จากจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่
ห่างจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  ประมาณ  43  กิโลเมตร   
   บ้านแม่สายนาเลา เส้นทางการคมนาคม ใช้เส้นทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1001 สาย
พร้าว-เชียงใหม่ ถึงกิโลเมตรที่ 63 แยกเข้าขวาไปทางองค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด และเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านไป
ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตส่วนใหญ่ มีทางลูกรังประมาณ 800 เมตรสามารถใช้ได้ดีตลอดปี ใช้เวลาในการ
เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงหมู่บ้าน 1 ชั่วโมง 30 นาที  หมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวอ าเภอพร้าว 37 กิโลเมตร และอยู่ห่าง
จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  ประมาณ 60 กิโลเมตร 
 การเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงโหล่งขอดใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 44 นาที (ระยะทาง 83.5 กิโลเมตร) 
 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ศาสนสถานและสถานศึกษา 
  บ้านแม่สายป่าเม่ียง มีศาสนสถานเป็นวัด ชื่อวัดแม่สายป่าเมี่ยง แต่ไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ 

มีวิหารซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นศาลาประชาคมของหมู่บ้าน มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 1 แห่ง 
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ไม่มีโรงเรียนภายในหมู่บ้านเด็กนักเรียนต้องออกไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหลวง แบบอยู่ประจ า ซึ่งมีระยะห่าง
จากหมู่บ้านไปประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยกลางคน
และคนชราเป็นส่วนใหญ่ คนวัยรุ่นหนุ่มสาวและเด็กที่อยู่ในวัยที่ต้องเข้าโรงเรียนจะออกไปท างานและเข้าไปศึกษาที่
หมู่บ้านใกล้เคียงหรือในตัวเมือง 

 
  บ้านแม่สายนาเลามีศาสนสถานเป็นวัด ชื่อวัดแม่สายเนาเลา มีพระสงฆ์ 1 รูปจ าพรรษาอยู่ มี

วิหาร 2 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นศาลาประชาคมของหมู่บ้าน มีที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ไม่มีโรงเรียนในหมู่บ้าน เด็ก
นักเรียนต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่หมู่บ้านใกล้เคียง คือ โรงเรียนนาบุญโหล่งขอด (อยู่ใกล้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
โหล่งขอด) ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร  

 แหล่งบริการสาธารณะสุข 
  บ้านแม่สายป่าเม่ียง มีอาสาสมัครสาธารณสุขภายในหมู่บ้านแต่ไม่มีสถานบริการสถานสุข

ภายในหมู่บ้านเวลาจ าป่วยต้องเดินทางไปใช้บริการจากสถานีอนามัยบ้านปางมะกาดซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ 5 
กิเมตรซึ่งมีเส้นทางการคมนาคมค่อนข้างล าบาก 

  บ้านแม่สายนาเลา มีอาสาสมัครสาธารณสุขภายในหมู่บ้าน ไม่มีสถานบริการสถานสุขภายใน
หมู่บ้าน แต่จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลโหล่งขอด บ้านนาเม็ง  

 ไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ 
  บ้านแม่สายป่าเม่ียง ไฟฟ้า - หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้า แต่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 

cell) ซึ่งมีไม่ครบทุกครัวเรือน ใช้เชื้อเพลิงจากฟืนทั้งหมด 
 น้ าประปา - ใช้ประปาภูเขาจากล าห้วย แม่สาย ในการอุปโภคบริโภค 
 โทรศัพท์ – ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ 

  บ้านแม่สายนาเลา ไฟฟ้า- หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และยังใช้เชื้อเพลิงจากฟืนอยู่  
 น้ าประปา - แหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคใช้น้ าบาดาลจากภูเขา ซึ่งต่อเป็นประปาภูเขา
ระยะห่างจากหมู่บ้านไปประมาณทาง 5 กิโลเมตร น้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี ส่วนน้ าเพ่ือการ
เกษตรกรรมใช้น้ าจากแหล่งน้ าผิวดินคือ ห้วยแม่สาย โทรศัพท์ – มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ 

  บ้านแม่สายป่าเม่ียง หมู่บ้านมีร้านค้าขายของช าภายในหมู่บ้าน 2 ร้าน ใช้รถยนต์ในการน า
ผลผลิตกาแฟและเม่ียงส่งขาย และรับจ้างขนส่งคนภายในหมู่บ้าน 

  บ้านแม่สายนาเลา ในหมู่บ้านแม่สายนาเลามีร้านค้าขายของช า จ านวน 2 แห่ง  ใช้รถยนต์ใน
การน าผลผลิตส่งขายและรับจ้างขนส่งคนภายในหมู่บ้าน และมีร้านค้าขายของช าในชุมชน จ านวน 2 ร้าน 
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สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 
  ประชากร  ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด มี 2 หมู่บ้าน มีจ านวน
ครัวเรือน 107  ครัวเรือน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  416 คน ประชากรส่วนมากจะเป็นชาวไทยพ้ืนราบและกะเหรี่ยง 
นับถือศาสนาพุทธ 
 

บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

แม่สายนาเลา 9 59 220 
แม่สายป่าเม่ียง 7 48 196 
    

รวม 107 416 
 
 การศึกษา 

บ้านแม่สายป่าเมี่ยง  มีศาสนสถานเป็นวัด ชื่อวัดแม่สายป่าเมี่ยง แต่ไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ มีวิหารซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้เป็นศาลาประชาคมของหมู่บ้าน มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 1 แห่ง 

ไม่มีโรงเรียนภายในหมู่บ้านเด็กนักเรียนต้องออกไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหลวง แบบอยู่ประจ า ซึ่งมีระยะห่าง
จากหมู่บ้านไปประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยกลางคน
และคนชราเป็นส่วนใหญ่ คนวัยรุ่นหนุ่มสาวและเด็กที่อยู่ ในวัยที่ต้องเข้าโรงเรียนจะออกไปท างานและเข้าไปศึกษาที่
หมู่บ้านใกล้เคียงหรือในตัวเมือง 

บ้านแม่สายนาเลา มีศาสนสถานเป็นวัด ชื่อวัดแม่สายเนาเลา มีพระสงฆ์ 1 รูปจ าพรรษาอยู่ มีวิหาร 2 
ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นศาลาประชาคมของหมู่บ้าน มีที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ไม่มีโ รงเรียนในหมู่บ้าน เด็กนักเรียนต้อง
เดินทางไปเรียนหนังสือที่หมู่บ้านใกล้เคียง คือ โรงเรียนนาบุญโหล่งขอด (อยู่ใกล้กับองค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด) 
ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร  
 
 การสาธารณสุข 

 บ้านแม่สายป่าเมี่ยง มีอาสาสมัครสาธารณสุขภายในหมู่บ้านแต่ไม่มีสถานบริการสถานสุขภายใน
หมู่บ้านเวลาจ าป่วยต้องเดินทางไปใช้บริการจากสถานีอนามัยบ้านปางมะกาดซ่ึงอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ 5 กิเมตร
ซึ่งมีเส้นทางการคมนาคมค่อนข้างล าบาก 

 บ้านแม่สายนาเลา มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ภายในหมู่บ้าน ไม่มีสถานบริการสถานสุขภายในหมู่บ้าน แต่จะไปใช้
บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลโหล่งขอด 

 
 การประกอบอาชีพ 
  บ้านแม่สายป่าเมี่ยง  

อาชีพหลักของประชากร คือ การปลูกเมี่ยง และ
กาแฟอราบิก้า ปลูกเมี่ยงประมาณครัวเรือนละ 5-6 ไร่ มีรายได้ตาม
จ านวนเมี่ยงที่เก็บได้เมี่ยงสดขายได้ในราคา 6 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าขาย
เขียวขายได้ในราคา 3-4 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่ขายเขียวได้ประมาณวันละ 120 บาท (วันละ 3 ก า ก าละ 4 
บาท)  
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มีผู้ปลูกกาแฟ จ านวน 26 ราย สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว 10 ราย ประมาณปีละ 1.2 ตัน มีรายได้
จากการขายผลกาแฟสดกิโลละ 12 บาท โดยมีแหล่งตลาดที่อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี
ปัญหาจากการผลิตกาแฟคือ โรคราสนิม โคนต้นเน่า เมล็ดและใน
เหี่ยวแห้ง  

นอกจากนี้มีการปลูกพืชอ่ืน ๆ เช่นพลับ 5 ราย 
ขายได้กิโลกรัมละ 5 บาท สาวรส 1 ราย จ านวน 50 ต้น 

อาชีพรอง คือการเลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป 
ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงคือวัว 10 ครัวเรือนโดยได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการไทย-เยอรมัน ประมาณ 100 ตัว  

นอกจากนี้ ในบางครัวเรือนมีการปลูกพืชผัก
ส าหรับบริโภค ส่วนใหญ่หาเก็บจากในป่าและซื้อจากพ่อค้าที่
น าเข้ามาขายในหมู่บ้าน ไม่มีพ้ืนที่ปลูกข้าว ต้องซื้อข้าวจากและพืชผักจากนอกพ้ืนที่ โดยการซื้อข้าวจะเป็นลักษณะการ
ขายเขียวคือจะมีพ่อค้าเข้ามาขายข้าวให้แต่จะต้องส่งเมี่ยงให้ในราคาท่ีถูกกว่าต้องตลาดประมาณกิโลกรัมละ 2 บาท  

 
  บ้านแม่สายนาเลา  

อาชีพหลักของหมู่บ้านคือการปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีพ้ืนที่ในการท านาประมาณ 156 ไร่ 
ครัวเรือนมีพ้ืนที่นาด าประมาณครัวเรือนละ 3 ไร่ ข้าวปลูก
ปีละครั้งมีผลผลิตประมาณ 50 ถังต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ขายได้ในราคา 3 บาทต่อกิโลกรัม 

อาชีพรอง คือการเลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง
ทั่วไป ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงคือวัว ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการไทย-เยอรมันเริ่มตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันมีการ
เลี้ยงวัว รวม 135 ตัว นอกจากนี้มีการเลี้ยงสัตว์อ่ืนเช่น 
กระบือ และหมู พันธ์ พ้ืนเมือง ไก่  ในบางครัว เรือน 
เกษตรกรบ้านแม่สายนาเลา ประมาณร้อยละ 5 ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไปโดย เป็นแรงงานด้านการเกษตร แก่
เกษตรกรหมู่บ้านใกล้เคียง  

พืชผักส่วนใหญ่หาเก็บจากในป่าและซื้อจากพ่อค้าท่ีน าเข้ามาขายในหมู่บ้าน ในอดีตมีการปลูกพืชอ่ืนเช่น 
มะเขือม่วงโดยมีบริษัทเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกโดยให้ปัจจัยการผลิตทุกอย่างตั้งแต่เมล็ด พันธ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชยาฆ่า
แมลง แล้วจะหักจากผลผลิตที่เกษตรกรส่งให้ แต่ส่วนใหญ่เมื่อได้ผลผลิตคุ้มทุนแล้วก็ไม่มารับผลผลิตที่เหลืออีก ท าให้ไม่มี
รายได้ 

 
1.พันธุ์และแหล่งพันธุ์ 
เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์เหนียวสันป่าตองเป็นส่วนใหญ่ โดยได้ซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่  เมื่อปี 

2547 และคัดพันธุ์ในนาของตนเองเก็บไว้ท าพันธุ์จนถึงปัจจุบัน เหตุผลที่เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์เหนียวสันป่าตอง 
เนื่องจากการนวดท าให้ร่วงง่าย และข้าวมีรสชาติดี นอกจากนั้นมีปลูกข้าวพันธุ์เจ้าขาว (พันธุ์พ้ืนเมือง)บ้างเล็กน้อย 

2. การเตรียมดินและปลูก 
ตกกล้าในเดือนมิถุนายน และไถหมักดินนาทิ้งไว้ ถอนกล้าปักด าในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 

12 กก./พื้นท่ีปลูก 1 ไร่ 
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3. การดูแลรักษา 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ปุ๋ยในนาข้าว หรือบางรายมีการใช้ปุ๋ย สูตร 16-20-0 บ้างเล็กน้อย การก าจัดศัตรูพืช

มีการใช้สารเคมีก าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล สารเคมีที่ใช้ คือ เอนจอย (ชื่อการค้า) ท าให้ปลาและสัตว์น้ าตาย และสาร 
ฮอคเดต (ชื่อการค้า) สารชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า สารเคมีทั้งสองชนิดนี้ไม่ทราบชื่อสามัญ 

4. การเก็บเกี่ยว 
เก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน โดยการลงแขกเกี่ยวข้าว ตากข้าวทิ้งไว้ในนา แล้วขนข้าวมาตีนวดเก็บผลผลิตไว้

บริโภคในครัวเรือน ส่วนฟางข้าวเก็บไว้ให้โคกิน หรือน าไปใช้ประโยชน์อื่น 
5. ผลผลิต ประมาณ 30-70 ถัง/ไร่ โดยเฉลี่ย 50 ถัง/ไร่ 

 

6. ปัญหา 
1) ที่นาส่วนใหญ่เป็นดินทราย ท าให้ข้าวแตกกอน้อย 
2) มีเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเข้าท าลายข้าวในระยะกล้า และระบาดรุนแรงในระยะก่อนออกรวง 
3) พบโรคไหม้ในระยะกล้า 
4) มีหนอนกอในระยะการแตกกอ 

7. ความต้องการให้ช่วยเหลือ 
1) ต้องการความรู้ทางวิชาการ การปฏิบัติดูแลรักษาท่ีถูกวิธี 
2) พันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคและแมลง โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
3) พันธุ์ข้าวนาปรัง 

 รายละเอียดการปลูกข้าวโพด 
1.พันธุ์และแหล่งพันธุ์ 
เกษตรกรปลูกข้าวโพดพันธุ์ 888 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีนายทุนเข้าไปส่งเสริมปลูกและรับซื้อผลผลิต  ซึ่ง

จะน าเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยยา ไปให้เกษตรกรในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม เมื่อเกษตรกรด าเนินการปลูกแล้วหัก
ค่าใช้จ่ายเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจ าหน่าย   

2. การเตรียมดินและปลูก 
เกษตรกรจะปลูกบนพ้ืนที่ดอน (ท่ีลาดเชิงภูเขา) โดยจะแผ้วถางตอซังเก่าแล้วเผาท าลาย ส่วนวัชพืชจะใช้สารเคมี

ฉีดพ่นก าจัด ได้แก่ ไกลโฟเซต และกรัมม๊อคโซน  อัตรา 50 ซี.ซี. ต่อน้ า 20 ลิตร ก่อนการปลูก วิธีการปลูกไม่มีการ
เตรียมดินหรือไถพลิกหน้าดิน โดยจะขุดหลุมแล้วหยอดเมล็ด ประมาณ 3 -5 เมล็ดต่อหลุม  ในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณ
ปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ 1 ถุง น้ าหนัก 10 กิโลกรัม จะสามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่กว่า   

 
3. การดูแลรักษา 
การให้น้ าอาศัยน้ าฝน   
เกษตรกรจะให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เพียงชนิดเดียว อัตราที่ใช้ประมาณ 1 กระสอบต่อพ้ืนที่ 3 ไร่  โดยจะใส่บริเวณ

โคนต้นประมาณ 1 ครั้ง/เดือน  (ราคาปุ๋ย 46-0-0 ปีพ.ศ.2550 ราคาจากพ่อค้ากระสอบละ 764 บาท)  เกษตรกรจะ
ใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ไกลโฟเซตและกรัมม๊อคโซน ฉีดพ่นอัตรา    1-2 ถังต่อไร่ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง 
(ไกลโฟเซต ราคา 450 บาท/ขวด  และกรัมม๊อคโซน ราคา 500 บาท/ขวด ราคา ณ ปี พ.ศ.2550)  

4. การเก็บเกี่ยว 
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เกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน  โดยจะเก็บฝักแห้งแบบคละเกรด ส าหรับ
บางรายที่ปลูกจ านวนมากจะมีการจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว แต่ส่วนใหญ่จะช่วยกันลงแขกเก็บผลผลิต  โดยจะมีพ่อค้า
คนกลางเข้ามารับผลผลิต และจะหักค่าใช้จ่ายต่างๆ จากผลผลิตทั้งหมด (ราคาผลผลิตข้าวโพด 3.50 บาทต่อกิโลกรัมฝัก
แห้ง ในปีพ.ศ.2550) ซึ่งพ่อค้าจะหักราคาเพ่ิมหากผลผลิตมีความชื้น  และเมื่อรับผลผลิตออกไปแล้วพ่อค้าจะน าผลผลิต
ไปกะเทาะเมล็ดที่โรงงานกะเทาะในตัวอ าเภอพร้าว หลังจากนั้นจะส่งผลผลิตไปยังบริษัทอาหารสัตว์ ในจังหวัดเชียงราย 

5. ผลผลิต  
ผลผลิตข้าวโพด ประมาณไร่ละ 50-60 กระสอบปุ๋ย โดยมีน้ าหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 30 กิโลกรัมต่อกระสอบ  (ผลผลิต

เฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ และรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 5,250 บาทต่อไร่) 
 
6. ปัญหา 

1) ดินแข็ง (เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยมาก และเพียงชนิดเดียว และไม่มีการปลูกพืชสลับในแปลงข้าวโพด) 
2) หลังจากปลูกไม่มีการตัดต่อซัง จะใช้วิธีการเผาท าให้หน้าดินสุญเสียธาตุอาหาร 
3) มีต้นทุนในการลงทุนสูง 
4) ถูกพ่อค้ากดราคาผลผลิตข้าวโพด  
5) เกษตรกร เป็นโรคมือเท้าชา, ความจ าเสื่อม มีอายุเฉลี่ยในปัจจุบัน 50-70 ปี (อดีต 80-90 ปี) 

7. ความต้องการ 
1) ให้มีการน าดินไปวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าการปรับปรุงบ ารุงดิน  
2) ให้โครงการหลวงน าพืชชนิดอื่นไปส่งเสริม พร้อมทั้งให้ค าแนะน าการปลูกและการดูแลรักษา  
 

 รายละเอียดการเลี้ยงโคและกระบือ 
1.พันธุ์และแหล่งพันธุ์ 
เกษตรกรเลี้ยงโคพันธุ์ขาวล าพูน และพันธุ์พ้ืนเมืองทั่วไป และกระบือพันธุ์พ้ืนเมือง โดยการกู้ยืมเงินจากโครงการ

เลี้ยงโค-กระบือ บ้านแม่สายนาเลา (เริ่มต้นโครงการปีพ.ศ.2546) สนับสนุนโดยมูลนิธิไทย-เยอรมัน เพ่ือการพัฒนา  ราย
ละประมาณ 20,000 บาท  

2. การเลี้ยง 
มีการเลี้ยงโคทั้งหมดจ านวน 137 ตัว โดยแบ่งเป็นโคที่อยู่

ในโครงการฯ จ านวน 52 ตัว กระบือ จ านวน 21 ตัว  และมีสมาชิก 
จ านวน 29 ราย  และที่เหลือเกษตรกรเลี้ยงเอง โดยทั้งหมดเลี้ยง
แบบปล่อยให้หากินในป่า 

3. การดูแลรักษา 
ในช่วงหน้าแล้งจะใช้ฟางข้าวและหญ้าที่เก็บไว้เป็นอาหารโค

และกระบือ และมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ โดยขอรับการ
สนับสนุนเวชภัณฑ์จากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพร้าวทุกปี 

 
4. การจ าหน่าย 
เกษตรกรจะจ าหน่ายโคและกระบือให้แก่พ่อค้าที่เข้าไปรับซื้อในหมู่บ้านปีละ 1 ครั้ง โดยจะจ าหน่ายโคและ

กระบือที่มีอายุ 3-5 ปี  มีราคาตัวละประมาณ 5,000-8,000 บาท โดยมีเกษตรกรบางรายน าไปขายในตลาดนัดวัว
ควาย หากมีความจ าเป็นต้องการใช้เงิน 
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5. ปัญหา 
1) โคและกระบือมักเป็นโรคปากเท้าเปื่อย 
2) ในฤดูแล้งไม่มีหญ้าอาหารสัตว์ 

 6. ความต้องการ 
1) ส่งเสริมการท าแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
2) ฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมักและสร้างโรงเรือนเก็บปุ๋ยคอกของหมู่บ้าน 

 รายได้ 
  บ้านแม่สายป่าเม่ียง มีรายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 20,000 บาทต่อปี 
  บ้านแม่สายนาเลา มีรายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 20,000 บาทต่อปี 
 
 การถือครองที่ดิน 

 ส่วนมากประชาชนจะมีพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ คือ นส.3ก และ สด.1 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 บ้านแม่สายป่าเม่ียง ประชาชนใช้ทรัพยากรที่ดินท าการเกษตรประมาณ 2,000 ไร่  โดยมีที่ดินเฉลี่ย

ครัวเรือนละ 5 ไร่ ใช้ในการปลูกเมี่ยง  กาแฟอราบิก้า  และไม้
ผล เช่น ส้ม ลิ้นจี ่และเสาวรส  เป็นต้น   

 บ้านแม่สายนาเลา ประชาชนใช้พ้ืนที่ท า
การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ โดยมีที่ดินท ากินเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 6 ไร่ ใช้ในการปลูกข้าว(นาปี) ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์และไม้ผลตามสวนครัวหลังบ้าน โดยมีพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ ์
คือ นส.3ก และ สด.1 จ านวน 27 ครัวเรือนรวมประมาณ 
156 ไร่ 

 แหล่งเงินทุน 
  บ้านแม่สายป่าเมี่ยง จะมีแหล่งเงินทุนจาก
กองทุนหมู่บ้านและพ่อเลี้ยงเมี่ยง(ผู้รับซื้อเมี่ยง) ที่จะกู้เงินหรือเอาข้าวสารมาก่อนเมื่อขายเมี่ยงให้พ่อเลี้ยงเจ้านั้นแล้วก็จะ
หักเงินที่กู้และค่าข้าวสารที่น าไปใช้ก่อน  ส่วนบ้านแม่สายนาเลา มีแหล่งทุนจากกองทุนหมู่บ้าน กองทุนแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กขคจ.) และพ่อค้าท่ีมารับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะน าปุ๋ย ยา มาให้ก่อนแล้วหักค่าใช้จ่ายในภายหลังเมื่อ
ขายผลผลิต  
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

บ้านแม่สายป่าเมี่ยง 
มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 

- กลุ่มผู้สูงอายุ   - กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
- กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน  - กลุ่ม อสม. 
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  - กลุ่มผู้ผลิตกาแฟ 
- กลุ่มสงเคราะห์หมู่บ้าน 

บ้านแม่สายนาเลา  
มีการตั้งกลุ่มต่างๆได้แก่ 
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1) กลุ่มผู้เลี้ยงโคและกระบือได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทย -เยอรมันเพ่ือการพัฒนามาตั้งแต่ ปี 
2546 โดยให้เงินแก่สมาชิกไปจัดซื้อโคและกระบือมาเลี้ยง 2 ปีแรกไม่เสียดอกเบี้ย ปีที่ 3และ4 เสียในอัตราต่ า โครงการ
ระยะแรกระหว่างปี 2546 -2550 สิ้นสุดแล้ว ขณะนี้เป็นโครงการระยะที่ 2 มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นรวมเป็น 29 คน มี
จ านวนโค 52 ตัว และกระบือ 21 ตัว  

2) กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดส่งเสริมโดยบริษัทเอกชนจากภายนอก โดยให้เกษตรกรปลูกข้าวโพด ทั้ง 43 
ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกประมาณ 300 ไร่ 

3)  ชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่สายนาเลามีสมาชิก 36 คน มีนายดวงค า   ยาเซอ  เป็นประธาน มีกิจกรรม 
ได้แก่ ออกก าลังกาย และด้านศาสนกิจของชุมชน 

4) อื่น ๆ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน มีสมาชิกจ านวน 29 ครัวเรือน กลุ่มออมทรัพย์ทุกครัวเรือน  
มีกฎข้อห้ามของหมู่บ้านในการรักษาสภาพป่าไม้และสิ่งแวดล้อมด้วยการป่าตัดไม้ท าลายป่าและห้ามจับ

สัตว์น้ าในพื้นท่ีต้นน้ าและท้ายน้ าจากหมู่บ้านภายในระยะทาง 1 กิโลเมตร 
 

 ผลผลิตทางการเกษตร 
   ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่  ข้าวนาด า  

กระเทียม  ข้าวโพดหวาน กาแฟ เสาวรส   มะเขือม่วง  ถั่วแขก  
พืชผักถั่วลิสง  มะม่วง  ล าไย  สัก  ยางพารา  ส้ม  ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์  มะเขือม่วงก้านด า และแตงกวา ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
บริโภคท่ีเหลือขาย ได้แก่ ไก่ หมู วัว ปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แหล่งท่องเที่ยว 
หมู่บ้านในโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด บ้านนาเลาประกอบด้วยชาติพันธุ์หลัก 

คือ กะเหรี่ยง  ยังหลงเหลือภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่แม้จะถูกวัฒนธรรมคนเมืองกลืนกลายไปมากแล้วก็ตาม  บางครัวเรือนยังมี
การทอผ้ากี่เอวแบบดั้งเดิมอยู่  ส่วนบ้านแม่สายป่าเมี่ยง ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเมี่ยงธรรมชาติที่สมบูรณ์ ยังท า
การผลิตเมี่ยงซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่  จึงมีนักท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คน เข้ามาเที่ยวและแวะพัก และ
ในหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเมี่ยง ก็มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้พัก แต่ทั้งนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านนิเวศน์ วัฒนธรรม ดังชุมชนป่าเมี่ยงอ่ืนๆ นอกจากนี้เส้นทางมายังหมู่บ้านสามารถผ่านมาทาง
ต าบลแม่เจดีย์  ซึ่งมีหลายหมู่บ้านเป็นชุมชนป่าเมี่ยง และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียง จึงมี
โอกาสที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
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ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของบ้านแม่สายป่าเมี่ยงและแม่สายนาเลา 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา 
 1. ปัญหาของชุมชน 

บ้านแม่สายป่าเมี่ยง 
1) ผลผลิต กาแฟ และเมี่ยง มีราคาตกต่ า ขายให้กับพ่อค้าคนกลางได้ในราคาถูก ท าให้มีรายได้ไม่

เพียงพอ 
2) ไม่มีความรู้ในการปลูกพืชอ่ืน ขาดความรู้เรื่องการจัดการผลิตกาแฟ เช่นไม่มีการตัดแต่งกิ่ง บ ารุงต้นท า

ให้ผลผลิตมีขนาดเล็ก มีผลไม่มาก มีโรคราสนิม เป็นต้น 
3) ดินไม่อุดมสมบูรณ์ หน้าดินตื้นและมีกรวดทราย  
4) เกษตรกรจะว่างงงานในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ.-เม.ย.) หลังจากเก็บเมี่ยงและกาแฟเสร็จแล้วจะไม่มีงานท า 
5) เกษตรกรมีหนี้สินจากกากู้ยืมเงินกองทุนต่าง ๆ 
6) การคมนาคมขนส่งยากล าบากทุรกันดาร 

บ้านแม่สายนาเลา  
1) มีการใช้สารเคมีค่อนข้างสูง จากบริษัทท่ีเข้ามาสนับสนุนการปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์โพด และมะเขือม่วง 
2) ผลผลิตทางการเกษตร มีราคาตกต่ า ขายให้กับพ่อค้าคนกลางได้ในราคาถูก และขาดตลาดรองรับ ท า

ให้มีรายได้ไม่เพียงพอ 
3) เกษตรกรจะว่างงงานในช่วงฤดูแล้ง (ม.ค.-เม.ย.) 
4) เกษตรกรมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินกองทุนต่าง ๆ 

2. ความต้องการของชุมชน 
บ้านแม่สายป่าเมี่ยง 

1) การส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านการเกษตร เช่น การจัดการการปลูกกาแฟ ต้องการกล้ากาแฟที่ดี 
การแปรรูปผลผลิตกาแฟและชาอบแห้ง และการปลูกพืชผักชนิดอื่น ๆ เช่น การเพาะเห็ด หรืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

2) มีอาชีพในช่วงฤดูแล้ง 
3) อยากมีตลาดรองรับผลผลิตที่ได้สนับสนุนส่งเสริม 
4) ปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้าน 

        บ้านแม่สายนาเลา  
1) การส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านการเกษตร เช่น การปลูกพืชผักชนิดอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
2) ตลาดรองรับผลผลิต 
3) การลดการใช้สารเคมี 
4) การปรับปรุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า 
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