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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแมส่ามแลบ 
ตำบลแมส่ามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน 

หมู่บ้านแม่ตอละ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านของชนชาวกะเหรี่ยงโปว์ 
มีชื่อหมู่บ้านเป็นภาษาท้องถิ่นว่า “มีโตละ” ชื่อของหมู่บ้านนี้
จะเรียกชื่อตามลำห้วยแม่ตอละ ซึ่งเป็นลำห้วยที่ชาวบ้าน
ใช้น้ำอุปโภคตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชาวบ้าน
แม่ตอละจะมีถิ่นฐานอยู่ประจำ โดยจะมีการตั้งถิ่นฐานทำ
มาหากินอยู่ประมาณ 15-20 ปี ก็จะย้ายไปตั้งหมู่บ้านใน
ที่แห่งใหม่ แต่สถานที่ตั้งหมู่บ้านจะอยู่ใกล้ลำห้วยแม่ตอละ
สาเหตุที่ชาวบ้านย้ายถิ่นฐาน จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ
ในหมู่บ้านมี 2 ประการคือ 
 1. หากหมอผีในหมู่บ้านเสียชีวิตลง ชาวบ้าน
จะต้องหาสถานที่ใหม่ เพ่ือที่จะย้ายไปในที่แห่งใหม่ ทุก
ครอบครัวจะมีการเลือกหมอผีคนใหม่ต่อไป 
 2. พ้ืนที่ทำมาหากินไม่อุดมสมบูรณ์ สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ สภาพพ้ืนที่ที่เป็นหุบเขา มีลำห้วยแม่ตอละผ่านหมู่บ้าน มีภูเขาสลับซับซ้อน สูงบ้าง ต่ำบ้าง สภาพอากาศมี 3 
ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

ความเป็นมาของโครงการ 
 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี (สวท.) ได้มี
หนังสือที่ สวท/2549 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2549 ถึงมูลนิโครงการหลวง ขอความร่วมมือฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ สาธิต
และส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับประชากรบ้านแม่ตอละ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายให้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนรูปแบบของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางของโครงการหลวงต่อไป โดยการนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปถ่ายทอด
และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมในพ้ืนที่ ภายใต้ชื่อโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ  ต่อมาเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ เป็น โครงการพัฒนาพ้ืนที่
สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ 
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พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้งสภาพพื้นที่  
 ขนาดที่ตั้ง  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่
สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 347 เมตร ตั้งอยู่ที่พิกัด X 
369964.00 Y 1970669.00 ระวางแผนที่  4544I และ 4544VI มี พ้ืนที่  206.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 
12,908.55ไร่ ประชากร 1ชนเผ่า คือกะเหรี่ยง ประชากร 
5,593คน  จำนวน 2,554  ครัวเรือน 
พ้ืนที่โครงการทั้งหมดอยู่ในเขตตำบลแม่สามแลบทั้งหมด มี
อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สาม
แลบ  อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะทาง 
280 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 40 นาที อยู่ห่างจาก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 285 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 
ชั่ วโมง 55 นาที  อยู่ห่ างจากอำเภอสบเมย ระยะทาง 56 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2ชั่วโมง 25นาที  และอยู่ห่างจาก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทาง 273 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางสลับลูกรัง 
อยู่ในเขตป่าลุ่มน้ำแม่ยวมฝั่งขวา (พิกัด LV 703694)  

อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลแม่สมแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทิศใต้   ติดต่อกับตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสาธารณะรัฐสังคมนิยมแห่งสหเมียนมาร์ โดยมีแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำเมย 

เป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศ 
 

ลักษณะภูมิประเทศ  ตำบลแม่สามแลบ 98% เป็นภูเขาสูงชันมีพ้ืนที่ราบประมาณ 2% อยู่ในเขตป่าลุ่มน้ำ
แม่ยวมฝั่งขวา มีระดับความสูงเฉลี่ย 230-870 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ปาน

กลางดินเหนียวและดินร่วนปนทราย  มีอัตรา
การชะล้างพังทลายของหน้าดินสูง ลักษณะดิน
เป็นดินในหน่วยแผนที่ดินชุดที่ 62เป็นที่ลาด
ชันเชิงซ้อนทั้งหมด ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขา
และเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % 
เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดม
สมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้น
กำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปก
คลุมด้วยป่ าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอย
ที่ขาดการอนุรักษ ์  
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กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน 

หมู่บ้าน  

ตำบล ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล

ปานกวาง
(เมตร) 

บริบทของพ้ืนที่ ครัวเรือน ประชากร
รวม 

ชนเผ่า 

บ้านแม่สามแลบ แม่สามแลบ 230 เลี้ยงสตัว์/ค้าขาย 
692  662 กะเหรี่ยง 

บ้านป่ากล้วย แม่สามแลบ 230 เลี้ยงสตัว์/ค้าขาย 
บ้านแม่ตอละ แม่สามแลบ 260 ข้าวไร่/ข้าวนา/พริกกะเหรีย่ง 

275  682 กะเหรี่ยง 
บ้านห้วยมะโอ แม่สามแลบ 240 ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง 

บ้านซิวาเดอ 
แม่สามแลบ 

280 
ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง/ถั่ว

เหลือง 
327  668  กะเหรี่ยง บ้านแม่แคะ

หลวง 
แม่สามแลบ 

280 
ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง 

บ้านแม่แคะน้อย แม่สามแลบ 300 ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง 
บ้านสบเมย แม่สามแลบ 120 ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง/ข้าวนา 

195  783  กะเหรี่ยง 
บ้านพะลาอ ึ แม่สามแลบ 150 ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง 
บ้านบุญเลอ แม่สามแลบ 850 ข้าวไร่/ข้าวนา/พริกกะเหรีย่ง 

313  955  กะเหรี่ยง 
บ้านบุญเลอน้อย แม่สามแลบ 840 ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง 
บ้านโตแฮ แม่สามแลบ 870 ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง 
บ้านปู่คำน้อย แม่สามแลบ 560 ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง 
บ้านปู่ทา แม่สามแลบ 580 ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง 

203  608  กะเหรี่ยง 
บ้านกลอเซโล แม่สามแลบ 550 ข้าวไร่/กาแฟ/พริกกะเหรีย่ง 
บ้านเครอะบอ แม่สามแลบ 500 ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง 

118  319  กะเหรี่ยง บ้านเครอะบอ
น้อย 

แม่สามแลบ 
490 

ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง 
บ้านห้วย
กระต่าย 

แม่สามแลบ 
490 

ข้าวไร่/ข้าวนา/พริกกะเหรีย่ง 
166  457  กะเหรี่ยง 

บ้านแม่ลามา
น้อย 

แม่สามแลบ 
500 

ข้าวไร่/ข้าวนา/พริกกะเหรีย่ง 

บ้านกอมูเดอ 
แม่สามแลบ 

480 
ข้าวไร่/พริกกะเหรี่ยง/ถั่ว

เหลือง 
170  

522  กะเหรี่ยง 
บ้านปู่คำ-ห้วย
แห้ง 

แม่สามแลบ 
690 

ข้าวไร่/ข้าวนา/พริกกะเหรีย่ง 
95  

รวม 1 240-870 ข้าวไร่/ข้าวนา/พริกกะเหรีย่ง 2,554 5,993 กะเหรี่ยง 
 
สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 

สภาพพื้นที่  พ้ืนที่บ้านแม่ตอละเป็นลักษณะภูเขาสูงอยู่ในเขตป่าลุ่มน้ำแม่ยวมฝั่งขวา  อยู่ติดลำห้วยแม่ตอละ  
ติดชายแดนไทย-พม่า  ด้านอำเภอสบเมย   ทิศเหนือติดกับหมู่บ้านห้วยกระต่าย  ทิศใต้ติดต่อกับบ้านสบเมย  ทิศ
ตะวันออกติดกับบ้านแม่ลามาหลวง  ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านบุญเลอ 
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ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชุ่มชื้นและเมฆฝน
เข้ามาทำให้ฝนตก และลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากประเทศจีน จะนำความเย็นและความแห้งแล้งเข้ามาทำให้เกิด
ฤดูกาลต่างๆ ลักษณะภูมิอากาศในหนึ่งรอบปีมีอยู่  3  ฤดู โดย
จะมีฤดูร้อนในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน   ฤดูฝน
ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน และฤดูหนาวในช่วง
ระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 
 

แหล่งน้ำ  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงแม่สามแลบ มีแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคและบริโภคและเพ่ือ
การเกษตรได้จากห้วยแม่ตอละ พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีปัญหาขาดน้ำ
ทั้งเพ่ือการอุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง  เกือบทั้งหมดของพ้ืนที่
เป้าหมายของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สาม
แลบ โดยเฉพาะหมู่บ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง หมู่ที่ 10 ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและในช่วงเดือนมีนาคม 
–พฤษภาคมของทุกปี โดยพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 1,200 ไร่  

สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการจัดทำ
แหล่งน้ำไว้ เพ่ือการอุปโภคบริโภค จากกรม
ชลประทาน สร้างถังเก็บพร้อมระบบส่งน้ำ
จำนวน 1 จุด และได้จัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตรจำนวน 3 จุด ณ บ้านปู่คำ-ห้วย
แห้ง จำนวน 1 จุด ณ บ้านกลอเซโล และ 
จำนวน 2 จุด ณ บ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2  
 
 
 
 

 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 
 สภาพเศรษฐกิจ  ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพการเกษตรโดยการทำไร่หมุนเวียน 
พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน ชนิดพืชที่ปลูกส่วนใหญ่คือข้าวไร่ พริกกะเหรี่ยง รองลงมา
คือ ถั่วฝักยาว  มีการปศุสัตว์ ได้แก่การเลี้ยงหมู ไก่ และวัว นอกจากนี้มีการเก็บหาของป่าเพ่ือใช้ในการบริโภคในครัวเรือน 
ประชากรมีรายได้ต่อคนต่อปีประมาณ 10,000 -15,000 บาท โดยมีรายได้คนต่อวันประมาณ 35-200 บาทแหล่ง
เงินทุนได้แก่ เงินกองทุนหมู่บ้าน เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีการ
รวมกลุ่มได้แก่ การรวมกลุ่มสตรีทอผ้า  
ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพ้ืนที่สูงแม่สามแลบ ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพ่ือ
สร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูก พืชผักปลอดภัยเพ่ือจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง  
สนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตพืชไร่ (ข้าวไร่ และถั่ว) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพ้ืนที่ ได้แก่ มะม่วง  อาโวกา
โด เสาวรสหวาน ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง หมู ไก่ ปลา และกบ เพ่ือสร้างรายได้เสริม และ
พัฒนางานหัตถกรรมท้องถิ่นและประยุกต์  
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สภาพสังคมชุมชน  การสาธารณสุข หมู่บ้านแม่ตอละไม่มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขตั้งอยู่ในชุมชนแต่จะไปใช้
บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่สามแลบ ตั้งอยู่บ้านแม่สามแลบ หมู่1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสบเมย ตั้งอยู่บ้านสบเมย หมู4่ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบ
เมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวน 1 แห่ง มีพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 คน  
ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ได้พัฒนางานด้านสังคมและชุมชน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
โดยการสนับสนุนการทำแผนชุมชน และการขับเคลื่อนการ นำไปใช้ประโยชน์ 4 พ้ืนที่ 4 ด้านหลัก คือส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม้ผล กลุ่มปลูกผัก การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพ่ือให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้  กลุ่มเตรียม
สหกรณ์ การพัฒนาตลาดผลผลิตในชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงงานบูรณาการในพ้ืนที่  

 
 
สิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละ

วิน 8,623.15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.80 และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวา 4,285.95 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
33.20 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) 
ทั้งหมด 
ป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ 

ป่าสงวนแห่งชาติ 

พ้ืนที่ 

ร้อยละ ตารางกิโลเมตร ไร่ 
ป่าแม่ยวมฝั่งขวา 68.58 4,285.95 33.20 

ป่าสาละวิน(ป่าสาละวิน) 137.97 8,623.15 66.80 

รวม 206.55 12,909.10 100.00 
 
ปัจจุบันโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ได้พัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่โดยการ
ที่ผ่านมาดังนี้ สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนการ
ฟ้ืนฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีและลดการเผา สนับสนุนการทำ
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/หน่วยงาน  

 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  เส้นทางคมนาคม การติดต่อระดับหมู่บ้านติดต่อทางบก ใช้ถนนสายหลักคือ ถนนสาย แม่สามแลบ –แม่
สะเรียง - สบเมย มีถนนลาดยาง ตั้งแต่ ที่ว่าการอำเภอสบเมย จนถึงบ้านแม่
สามแลบ และต่อจากนั้นเป็นถนนดินลูกรัง  
  ถนน  ถนนในพ้ืนที่หมู่บ้านในการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบเป็นถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน
เกือบทั้งหมดเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ทุกหมู่บ้านแต่ก็ยังคงค้างที่ไม่ได้
ก่อสร้างอยู่บ้างเป็นบางจุดภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังอยู่ 
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ไฟฟ้า  ไฟฟ้า หมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่
มีไฟฟ้าใช้แต่มีโซลล่าเซลล์ใช้ในบางหมู่บ้าน ทั้งนี้แผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรรี่ ชำรุดเสียหายบางส่วน 
 

โทรศัพท์  การติดต่อสื่อสารลำบากมากเพราะ ไม่มีสัญญานโทรศัพท ์ 
 

ประชากร  ในพ้ืนที่หมู่บ้านในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ 
หมู่บ้าน  ตำบล ชนเผ่า ครัวเรือน ประชากรรวม 

บ้านแม่สามแลบ แม่สามแลบ กะเหรี่ยง 
692  662 

บ้านป่ากล้วย แม่สามแลบ  
บ้านแม่ตอละ แม่สามแลบ กะเหรี่ยง 

275  682 
บ้านห้วยมะโอ แม่สามแลบ  
บ้านซิวาเดอ แม่สามแลบ กะเหรี่ยง 

327  668  บ้านแม่แคะหลวง แม่สามแลบ  
บ้านแม่แคะน้อย แม่สามแลบ  
บ้านสบเมย แม่สามแลบ กะเหรี่ยง 

195  783  
บ้านพะลาอ ึ แม่สามแลบ  
บ้านบุญเลอ แม่สามแลบ กะเหรี่ยง 

313  955  
บ้านบุญเลอน้อย แม่สามแลบ  
บ้านโตแฮ แม่สามแลบ  
บ้านปู่คำน้อย แม่สามแลบ  
บ้านปู่ทา แม่สามแลบ กะเหรี่ยง 

203  608  
บ้านกลอเซโล แม่สามแลบ  
บ้านเครอะบอ แม่สามแลบ กะเหรี่ยง 

118  319  
บ้านเครอะบอน้อย แม่สามแลบ  
บ้านห้วยกระต่าย แม่สามแลบ กะเหรี่ยง 

166  457  
บ้านแม่ลามาน้อย แม่สามแลบ  
บ้านกอมูเดอ แม่สามแลบ กะเหรี่ยง 170  

522  
บ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง แม่สามแลบ  95  

รวม 1 กะเหรี่ยง 2,554 5,993 
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การศึกษา  ประชากรบ้านแม่ตอละส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น   ร้อยละ 50 มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 5  และไม่ได้รับศึกษา  ร้อยละ 45 
 

การสาธารณสุข  ในพ้ืนที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านสบเมย หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 

การใช้ประโชนน์ที่ดิน 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน(ระดับ 3) พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

1. พ้ืนที่ป่าไม้ 195.49 122,182.42 73.49 
2. พ้ืนที่เกษตรกรรม 65.81 41,130.32 24.74 

2.1 ไร่หมุนเวียน 47.58 29,736.52 17.89 
2.2 พืชไร่ 15.28 9,547.06 5.74 

2.2.1 ข้าวไร ่ 15.27 9,543.66 5.74 
2.2.2 ข้าวโพดข้าวเหนียว 0.00 2.33 0.001 
2.2.3 ยาสูบ 0.00 1.06 0.001 

2.3 นาข้าว 2.54 1,585.81 0.95 
2.4 ไม้ผล 0.18 114.77 0.07 

2.4.1 กล้วย 0.17 108.37 0.07 
2.4.2 มะขามป้อม 0.01 3.87 0.0023 
2.4.3 มะม่วง 0.002 1.37 0.0008 
2.4.4 เนียง 0.001 0.63 0.0004 
2.4.5 เสาวรส 0.001 0.54 0.0003 

2.5 พืชสวน 0.14 89.38 0.05 
2.5.1 เกษตรผสมผสาน 0.11 69.86 0.04 
2.5.2 กะหล่ำปล ี 0.03 16.98 0.01 
2.5.3 ฟักทองญี่ปุ่น 0.004 2.54 0.00 

2.6 ไม้ยืนต้น 0.04 23.63 0.01 
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2.6.1 หมาก 0.03 21.23 0.01 
2.6.2 สละป่า 0.00 2.40 0.001 

2.7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน
เพาะปลูก 0.03 19.39 0.01 

2.8 พืชเครื่องดืม  0.02 13.76 0.01 
2.81 กาแฟ 0.02 13.76 0.01 

3. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 2.14 1,334.93 0.80 
4. พ้ืนที่น้ำ 1.55 966.82 0.58 
5. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 1.01 632.38 0.38 

ผลรวมทั้งหมด 265.99 166,246.87 100.00 
 
 

การถือครองที่ดิน  พ้ืนที่หมู่บ้านแม่ตอละไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย 
แหล่งเงินทุน  ประชากรหมู่บ้านแม่ตอละอาศัยแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรเงินกองทุนหมู่บ้าน  และเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 

การรวมกลุ่มของเกษตรกร  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม้ผล กลุ่มปลูกผัก การจัดตั้งกลุ่มและ
กองทุนเพ่ือให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้  กลุ่มเตรียมสหกรณ์ การพัฒนาตลาดผลผลิตในชุมชน การพัฒนาหมู่บ้าน
สะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงงานบูรณาการในพ้ืนที่  
 

ผลผลิตทางการเกษตร  พืชผักปลอดภัยเพ่ือจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง สนับสนุนการเพ่ิม
ผลผลิตพืชไร่ (ข้าวไร่ และถั่ว) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับ
สภาพพ้ืนที่ ได้แก่ มะม่วง  อาโวกาโด เสาวรสหวาน ทดแทนการปลูกพืช
ไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง หมู ไก่ ปลา และกบ เพื่อสร้าง
รายได้เสริม และพัฒนางานหัตถกรรมท้องถิ่นและประยุกต์  
 

 
 
 



113 
 

 

 
 

 

 
 

แหล่งท่องเที่ยว 
1. ธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การศึกษาและท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

  2. น้ำแม่เงา อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการเดิน
เท้า  เนื่องด้วยมีทั้งหาดทรายและหาดหิน จึงเหมาะแก่การตกปลาและอาบน้ำให้เย็นสบาย อีกทั้งร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานา
พันธุ์ 
  3. ถ้ำค้างคาว ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 5 กิโลเมตร 
  4. น้ำตก 3 ชั้น ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 4 กิโลเมตร 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายเดชพล  กล่อมจอหอ  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำสาละวิน 
 นายพัลลภ  ปัญญา  หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ 

นายกำชัย  เรืองภูผาพันธ์  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ 
 


