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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงแม่สอง 
ต าบลแม่สอง อ าเภอทา่สองยาง จังหวัดตาก 

 
ประวัติความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้มีหนังสือที่ ตก 74301/005ลง
วันที่ 4 มกราคม 2550 ได้ขอความอนุเคราะห์ค าแนะน าการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแผนใหม่ในพ้ืนที่ต าบลแม่สอง จาก
มูลนิโครงการหลวงให้ช่วยแนะน าการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางโครงการหลวงเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยง ประกอบการท าไร่เลื่อนลอย รับจ้างทั่วไป ไม่มีอาชีพที่ยั่งยืนและขาดความรู้และความเอาใจใส่ต่อ
สิ่งแวดล้อม  

19 กุมภาพันธ์ 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้เข้าไปไปส ารวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สอง และเจ้าหน้าที่กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์และป่า และพันธุ์พืช 
เพ่ือท าการวิเคราะห์พ้ืนที่ส ารวจปัญหา
และความต้องการของชุมชน เบื้องต้น
เ พ่ื อการ เต รี ยมการ ในการด า เ นิ น
โครงการต่อไป 
 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตั้ง 

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่
สูงแบบโครงการหลวงแม่สองตั้งอยู่ที่ 
บ้านวะโดโกร หมู่ที่ 12 ต าบลแม่สอง 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก มีพ้ืนที่ 409.89 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 256,250 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และ ต าบลสบโขง ต าบล
ยางเปียง อ าเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ทิศใต ้ ติดต่อกับต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลแม่ตื่น อ าเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่า โดยมีแม่น้ าเมยเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขา ซึ่งเป็นแนวเทือกเขาถนนธงชัยทอดยาวจากเหนือจรดใต้ มี
แม่น้ าเมยกั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงเชิงเขาและที่ราบลุ่มเล็กน้อยตามริม
แม่น้ าเมย พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่าสอง
ยางและเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย โครงการขยายผล
โครงการหลวงแม่สอง มีระดับความสูงตั้งแต่ 120-1,030 
เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง กลาง มีเทือกเขาถนน
ธงชัยทอดยาวจากเหนือจรดใต้ มีแม่น้ าเมยกั้นพรมแดน 
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า 

 
ลักษณะดิน 

 ลักษณะดินในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงแม่สอง ดินในการท าการเกษตร เป็นดิน
ร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี 
ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นก าเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพ้ืนโผล่ ยังปกคลุม
ด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการท าไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์  
   
 
 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศจะมีฝนตกชุกมากในฤดูฝนตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างอบอุ่น และจะ
หนาวถึงหนาวจัดในฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จากทะเลอันดามันพัดผ่าน ประกอบกับอยู่ในต าแหน่งด้านหน้าเขา ท าให้ได้รับลมมรสุมมากกว่าบริเวณอ่ืน  มีอุณหภูมิ
สูงสุด 28 องศาเซลเซียส และต่ าสุด 11 องศาเซลเซียส 
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แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อยู่ในพ้ืนทีลุ่มน้ าเมยมีแม่น้ าเมย กั้น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า พ้ืนที่ต าบลแม่สอง เป็นเขตต้นน้ า จึงไม่มีปัญหาเรื่องน้ าในการท า
การเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยมีประปาภูเขา ส าหรับการอุปโภคและบริโภค ผ่านถังและท่อ แต่ไม่มีระบบกรอง 
ประชาชนต้มก่อนจะใช้บริโภค 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1A คิดเป็นร้อยละ 75.35 
รองลงมาอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2 คิดเป็นร้อยละ 11.18 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1B ร้อยละ 7.91  

 
 
 ป่าไม้ 
  พ้ืนที่ต าบลแม่สอง อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ สภาพป่าโดยทั่วไปถูกแผ้วถางเพ่ือท าไร่เลื่อนลอย คือ การปลูก
ข้าวไร่ แต่บางบริเวณยังมีความสมบูรณ์  พบชะนี และต้นไม้เล็กๆ อายุระหว่าง 1-5 ปี จ านวนมาก 
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 การคมนาคม 
  มีถนนสายหลักเพ่ือเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยัง ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตากได้แก่  
ทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ – แม่สะเรียง และทางหลวงหมายเลข 105 สายแม่สอด – แม่สะเรียงรวม
ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง 315 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง และถนนสายหลัก
ส าหรับเดินทางไปยังหมูบ้านต่าง ๆ ในต าบลแม่สอง โดยใช้
เส้นทางหลวงหมายเลข 1267 สายบ้านแม่สลิดหลวง – บ้านแม่
ระเมิง ระยะทาง 35 กิโลเมตร ต่อจากนั้นเป็นถนนลูกรังเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งใช้ได้เฉพาะในฤดูแล้ง ระยะเวลาในการ
เดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึง
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 7 ชั่วโมง 10 
นาที่ (ระยะทาง 242 กิโลเมตร)   

 
 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ต าบลแม่สองมีไฟฟ้าใช้ในบางหมู่บ้าน คือ ม. 2 บ้านแม่สลิดหลวง ม.3 บ้านแม่สลิดน้อย และ ม.6 บ้าน
แม่นิล แต่ในปัจจุบันได้มีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
cell)ใช้เกือบทุกหลังคาเรือน แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค มีระบบ
ประปาภูเขาใช้ การติดต่อสื่อสาร มีโทรศัพท์สาธารณะเกือบทุก
หมู่บ้าน ส าหรับถนนสายหลักส าหรับเดินทางไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ 
ในต าบลแม่สอง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1267 สายบ้าน
แม่สลิดหลวง-บ้านแม่ระเมิง ระยะทาง 35 กิโลเมตร ต่อจากนั้น
เป็นถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเป็นช่วงๆ เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านต่าง ๆ  ซึ่งฤดูแล้งสามารถเดินทางเข้าไปได้อย่างสะดวก  
ส่วนในฤดูฝนการเดินทางค่อนข้างยากล าบาก 
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร 

 ประชากรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีจ านวน 62 หมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน
หลัก  มีจ านวนครัวเรือน  2,685 ครัวเรือน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  11,206 คน ประชากรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่า
กะเหรี่ยงสะกอ (Sgaor) หรือ ปกา-เกอะ-ญอ  

บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

เชียงแก้ว 1 137 896 

ทีโหมโก่ทะ 1 45 199 

กลูแจทะ 1 30 133 

แม่สลิดหลวง 2 283 973 

แม่สลิดคี 2 85 392 

แม่สลิดน้อย 3 56 348 

แกระคี 3 43 199 

ทีคุคีเหนือ 4 44 154 

ทีคุคีใต ้ 4 51 241 

ซะซุ่ยปู่ 4 24 78 

พอบือละค ี 4 38 186 

ยะกะเตอโค๊ะ 4 32 71 

ทูโจ 5 49 250 

ตะลอโพ 5 22 32 

ทีตะโขะทะ 5 45 195 

แม่นิล 6 42 169 

ตะวอซอ 6 58 207 

แม่นิลค ี 6 56 405 

ห้วยยม 6 14 49 

ห้วยมะโหนก 7 43 137 

ห้วยมะโหนกคี 7 36 180 

กลูเบอค ี 7 25 120 

แม่ระเมิง 8 144 565 
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บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

มะโอโกร 8 76 307 

ซอแขะวาค ี 8 53 231 

ตะพิเดอ 9 59 255 

ยะแปทะ 9 33 177 

บลาทะ 9 20 71 

บ่อเลทะ 9 21 85 

กะเป่อลู ่ 9 16 29 

เคลอะเดค ี 10 51 246 

แหมะค ี 10 22 84 

เบาะโปะค ี 11 38 162 

ต๊ะกอแล 11 26 111 

มอโจค๊ะ 11 56 182 

เบาะโปะโกร 11 52 270 

วะโดโกร 12 49 276 

เบ๊าะโซะลู่ 12 34 118 

ตะหย่าลู่ 12 25 62 

โป๊ะพอค ี 12 25 121 

ทีเสาะคี 12 35 149 

ทีโบะค ี 12 67 170 

ปอเล่อ 13 40 103 

เจาะแก้ป ู 13 23 47 

จอทะ 13 19 32 

ตะโป๊ะปู่ 13 13 80 

ทีอือหลื่อค ี 13 19 100 

มอโกร 13 38 63 

ทีตะอึค ี 13 28 76 

ต่อปล้าเด 14 50 201 
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บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

แม่ระเมิงโกร 14 44 232 

แม่ผาแดง 15 15 109 

ต่อปล้าค ี 15 19 43 

คุทะ 15 23 53 

ก้อบอทะ 15 21 69 

หม่อกุ้ยโจ 15 19 43 

ปล่อโปล่คี 16 46 231 

ซอแขะลู่ 16 25 103 

วะเบลอลู่ 16 46 199 

เซคะปู่ 17 8 16 

เซกลา 17 13 41 

บลาเด 17 25 80 

    

รวม 2,685 11,206 
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การศึกษา 
 มีโรงเรียน จ านวน 3 แห่ง ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้น ม.3 โดยมีห้องเรียนเคลื่อนที่ จ านวน 11 ศูนย์ มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 18 แห่ง มีศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ศศช. จ านวน 17 แห่ง และโรงเรียน
ของ ตชด. จ านวน 1 แห่ง ประชาชนอายุ 45 ปีขึ้นไป พูดภาษาไทยได้
น้อย ส่วนอายุต่ าลงมาสามารถพูดได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสาธารณสุข 
 มีสถานีอนามัยจ านวน 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยแม่ระเมิง 

และสถานีอนามัยแม่สอง และมีหน่วย
บริการกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ 
จ านวน 5 จุด พบว่าประชาชนมีอัตรา
การเกิดค่อนข้างสูง มีจ านวนเด็กเฉลี่ย 
ครัวเรือนละ 4 คน 
 
 การประกอบอาชีพ 

 ประชาชนต าบลแม่สอง มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม โดยการปลูกข้าวไร่ เพ่ือบริโภคทุกครัวเรือน มีบาง
ครัวเรือนเลี้ยงโค และกระบือแบบปล่อย  อาชีพรอง ได้แก่ หาของป่าขาย รับจ้าง และหัตถกรรม 

จากการสอบถามพบว่า พันธุ์ข้าวไร่ที่เกษตรกรปลูกเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงในอดีตและมี
รสชาติดี เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกร แต่ปัจจุบันผลผลิตลดลงเพราะ
ดินเสื่อม ในพ้ืนที่ต าบลแม่สองไม่มีการใช้สารเคมี เนื่องจากเกษตรกรไม่
มีก าลังซื้อ ไม้ผลที่พบ คือ ขนุน 
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 รายได้ 

 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยของชาวบ้านรวมทั้งสิ้นไม่
เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  
 
 การถือครองที่ดิน 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีพ้ืนที่
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่า และเป็นพ้ืนที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ประชาชนส่วนมากการถือครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่
สูงแบบโครงการหลวงแม่ประชาชนใช้ที่ดินท าการเกษตร เฉลี่ย
ครัวเรือนละ 25 ไร่ต่อปี โดยมีจ านวนครัวเรือนละ 5 แปลง ใช้ใน
การปลูกข้าวไร่เป็นหลัก 
 
 แหล่งเงินทุน 

ประชากรในพ้ืนที่  อาศัยแหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส.  
สหกรณ์  กองทุนหมู่บ้านและท่ีเหลือใช้เงินทุนของตนเอง 
 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

 มีการรวมกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงประยุกต์ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมืองกะเหรี่ยงประยุกต์  ซึ่งทอด้วยมือ ทอ
เป็นผ้านุ่งห่ม เครื่องใช้สอย ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมทอด้วยกี่กระตุก    ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพธัมมาธิปไตย 61/2ต าบล
แม่สอง อ าเภอท่าสองยางจังหวัดตาก 
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 ผลผลิตทางการเกษตร 

 มีการตั้งกลุ่มเฉพาะกิจในการท ากิจกรรม เช่น ในการขอกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน แต่ยังไม่มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเทียวในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แก่  

1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ม่อนกิ่วลม ม่อนครูบาใส ทะเลหมอกแม่ระเมิง อุทยานแห่งชาติแม่เมย
น้ าตกแม่นิลคี  น้ าตกชาวดอย น้ าตกแม่ระเมิง 

2) แหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ ส านักสงฆ์บ้านแม่สลิดหลวง หมู่บ้านกะเหรี่ยง 100 ปี 
(แม่ระเมิง) เจดีย์เก้ายอด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 ค

วามช่วยเหลือจากภาครัฐ 
  มีหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการควบคุมป่าแก่
ประชาชนแต่ยังไม่ครอบคลุ่ม  
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ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนในพ้ืนที่ต าบลแม่สอง 
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา 

  ปัญหาของชุมขน 
  1. ประชาชนไม่มีอาชีพที่ยั่งยืน ปลูกเฉพาะข้าวไร่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
  2.  การท าลายป่า เพ่ือท าไร่เลื่อนลอยส าหรับปลูกข้าวไร่ โดยหมุนเวียนทุก 5 ปี แล้วกลับมาท าที่เดิม  
  3.  ดินเสื่อม ท าให้ผลผลิตข้าวไร่ลดลง 
  4.  มีประชากรเพ่ิมข้ึน (มีอัตราการเกิดสูง พบว่า ครัวเรือนหนึ่งๆ มีจ านวนเด็ก เฉลี่ย 4 คน) 
 
  ความต้องการของชุมชน 

 ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริมอาชีพ และให้ความรู้ในด้านการเกษตรเพ่ิมเติม  เพ่ือที่จะช่วยพัฒนาให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนต่อไป  
 

 
 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายเดชพล  กล่อมจอหอ  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าสาละวิน 
 นายภูวไนย  ต่ายแต้มทอง  ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าสาละวิน 

นายบัญชา  สุริยะจิตต ์  นักวิชาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 
นายธัชพล  เอกนารายณ์  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 
นายเฉลิม  สถิตอนันต์  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 
 
 


