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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย 
ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน 

หมู่บ้านแม่ลามาหลวงในพ้ืนที่ปัจจุบันตั้งมาได้ประมาณ 10 ปี พ้ืนที่ตั้งของหมู่บ้านเดิมอยู่ห่างจากหมู่บ้านไป
ประมาณ 1 กม สาเหตุที่ต้องย้ายหมู่บ้านเพราะว่าพ้ืนที่เดิมมีการพังทลายของดินสูงประกอบกับมีการเพ่ิมจำนวน
ประชากรเพ่ิมมากขึ้นจึงย้ายมาตั้งหมู่บ้านยัง
พ้ืนที่ใหม่ และย้ายตามความอุดมสมบูรณ์ของ
พ้ืนที่ เพาะปลูก ประชากรส่ วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาคริสต์เพียง 1 หลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นมาของโครงการ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี (สวท.) ได้มี

หนังสือที่ สวท/2549 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ถึงมูลนิธิโครงการหลวง ขอความร่วมมือฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ สาธิต
และส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับประชากรบ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการ
ดำเนินโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพของประชาชนรูปแบบของโครงการขยายผลโครงการหลวงต่อมา ในวันที่ 25 
เมษายน 2559 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย” เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามแนวทางของโครงการหลวงต่อไป 
 
พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้ง สภาพพื้นที่ 

ขนาดที่ตั้ง  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลสบเมย 
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับความสูง 646 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พิกัด X 37585.00 Y 
1971722.00 มีอาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ทิศใต ้   ติดต่อกับตำบลท่าสอง

ยาง อำเภอแม่สอง จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลแม่วะ

หลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลแม่สาม

แลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย  อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะทาง 372 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทาง 6-7 ชั่วโมง อยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2-3ชั่วโมง อยู่ห่างจากอำเภอ
สบเมย ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1-2 ชั่วโมง โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง คอนกรีต และลูกรัง 
 

ลักษณะภูมิประเทศ  ระดับความสูงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย มีความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล(MSL) ระหว่าง 600-700 เมตรเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 19.15 รองลงมา 500-600 เมตร คิดเป็นร้อย
ละ 18.65 และระดับความสูง 700-800 เมตร คิดเป็นร้อยละ 16.39 ที่ตั้งสำนักงานสูง 646 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
(MSL)   ระดับความลาดชันโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูงมาก คิดเป็นร้อย
ละ 46.27 รองลงมาความลาดชันสูง คิดเป็นร้อยละ 24.79 และความลาดชันสูงชันมากที่สูดร้อยละ 11.47 ของพ้ืนที ่

 
กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน 

หมู่บ้าน  ตำบล 
ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล 

(เมตร) 
บริบทของพื้นที ่ จำนวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

(คน) ชนเผ่า 

บ้านแมล่ามาหลวง หมู่ 7 สบเมย 680 ข้าวไร ่ 82 361 กะเหรี่ยง 
บ้านน้อย หมู่ 7 สบเมย 550 ข้าวไร ่ 19 147 กะเหรี่ยง 
บ้านห้วยน้ำใส หมู่ 9 สบเมย 540 ข้าวไร ่ 86 350 กะเหรี่ยง 
บ้านห้วยไชยยงค์ หมู่ 8 สบเมย 650 ข้าวไร ่ 63 292 กะเหรี่ยง 
บ้านกลอโคะ หมู่ 12 สบเมย 560 ข้าวไร ่ 74 308 กะเหรี่ยง 
บ้านเลโคะ หมู่ 1 สบเมย 738 ข้าวไร ่ 98 426 กะเหรี่ยง 
บ้านทีฮือลือ หมู่ 11 สบเมย 525 ข้าวไร ่ 72 276 กะเหรี่ยง 
บ้านน้ำออกฮู หมู่ 9 สบเมย 635 ข้าวไร ่ 42 187 กะเหรี่ยง 
บ้านทียาเพอ หมู่ 8 สบเมย 815 ข้าวไร ่ 76 255 กะเหรี่ยง 
บ้านแมป่อง หมู่ 11 สบเมย 510 ข้าวไร ่ 33 132 กะเหรี่ยง 
บ้านท่าเรือ หมู่ 8 สบเมย 400 ข้าวไร ่ 5 8 กะเหรี่ยง 
บ้านซื่อมื่อหลวง หมู่ 6 สบเมย 480 ข้าวไร ่ 82 329 กะเหรี่ยง 
บ้านซื่อมื่อน้อย หมู่ 6 สบเมย 575 ข้าวไร ่ 55 192 กะเหรี่ยง 
บ้านห้วยทีชะ หมู่ 10 สบเมย 820 ข้าวไร ่ 57 200 กะเหรี่ยง 
บ้านห้วยยาก หมู่ 10 สบเมย 850 ข้าวไร ่ 36 116 กะเหรี่ยง 
บ้านปู่แก้ว หมู่ 10 สบเมย 550 ข้าวไร ่ 46 197 กะเหรี่ยง 

รวม 926 3,776 กะเหรี่ยง 
 

กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงานชั่วครั้งคราว (T&V) 

หมู่บ้าน  ตำบล 
ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล 

(เมตร) 
บริบทของพื้นที ่ จำนวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

(คน) ชนเผ่า 

บ้านสบโขง หมู่ 10 แม่สวด 320 ข้าวไร ่ 200 686 กะเหรี่ยง 
บ้านป่าหมาก หมู่ 4 แม่เหาะ 729 ข้าวไร ่ 40 147 กะเหรี่ยง 
บ้านแม่เหลอ หมู่ 2 เสาหิน 225 ข้าวไร ่ 49 192 กะเหรี่ยง 
บ้านโพซอ หมู่ 5 เสาหิน 280 ข้าวไร ่ 140 524 กะเหรี่ยง 
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บ้านขนุแม่แลบ หมู่ 5 แม่ลาน้อย 522 ข้าวไร ่ 28 112 กะเหรี่ยง 
บ้านแม่กองแป หมู่ 2 แม่นาจาง 717 ข้าวไร,่ข้าวโพด 45 213 กะเหรี่ยง 
บ้านห้วยไทร หมู่ 11 ห้วยปูลิง 940 ข้าวไร ่ 31 189 กะเหรี่ยง 

รวม 533 2,063 กะเหรี่ยง 
 
    ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย 

พื้นที่โครงการฯ  พื้นที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับพัฒนา 

สบเมย 1. บ้านทียาเพอ 8 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน B 

สบเมย 2. บ้านเลโคะ 1 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน B 

สบเมย 3. บ้านแม่ลามาหลวง 7 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน B 

สบเมย 4. บ้านห้วยไชยยงค์  8 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน B 

สบเมย 5. บ้านน้ำออกฮู  9 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน B 

สบเมย 6. บ้านซื่อม่ือน้อย 61 6 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน B 

สบเมย 7. บ้านกลอโคะ  12 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน B 

สบเมย 8. บ้านน้อย 7 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน B 

สบเมย 10. บ้านห้วยน้ำใส  9 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน B 

สบเมย 11. บ้านทีฮือลือ  11 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน B 

สบเมย 12. บ้านแม่ปอง 11 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน B 

สบเมย 13. บ้านซื่อม่ือหลวง 6 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน B 

สบเมย 14. บ้านท่าเรือ 8 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน C 

  พื้นที่ t&v     
 

สบเมย 1. โพซอ 5 เสาหิน 
แม่สะ
เรียง 

แม่ฮ่องสอน C 

สบเมย 2. สบโขง 10 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน C 

สบเมย 3. ป่าหมาก 4 แม่เหาะ 
แม่สะ
เรียง 

แม่ฮ่องสอน C 

สบเมย 4. แม่เหลอ 2 เสาหิน 
แม่สะ
เรียง 

แม่ฮ่องสอน C 

สบเมย 5. แม่กองแป 2 
แม่นา
จาง 

แม่ลา
น้อย 

แม่ฮ่องสอน C 

สบเมย 6. ขุนแม่แลบ 5 
แม่ลา
น้อย 

แม่ลา
น้อย 

แม่ฮ่องสอน C 

สบเมย 7. ห้วยไทร 11 ห้วยปูลิง เมือง แม่ฮ่องสอน C 
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สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 
ภูมิอากาศ  ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดเอาความชุ่มชื้นและเมฆฝนเข้ามาทำให้ฝนตกและลม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากประเทศจีน จะนำความเย็นและความแห้งแล้งเข้ามาทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ ลักษณะอากาศ
หนึ่งรอบมีอยู่ 3 ฤดู โดยจะมีฤดูร้อนในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม -
เมษายน ฤดูฝนในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม- กันยายน และฤดู
หนาวในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม- กุมภาพันธ์  

 
แหล่งน้ำ  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย  

มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญประกอบด้วยลำห้วย และลำธารดังนี้  
 แม่น้ำยวม ไหลไปทางทิศตะวันออกไปจนถึงทิศใต้ของ
โครงการแบ่งเขตระหว่าง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับอำเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก มีลำธารสาขาในพื้นที่โครงการ คือ ห้วยทีชะ ห้วยไชยยงค์ ห้วยละจุโกร และห้วยทียาพอ 
 ห้วยแม่ลามาหลวง ไหลไปทิศตะวันตกแล้วไหลวกมาทางทิศใต้ ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำยวม มีลำธารสาขาคือ ห้วย
แม่ลามาน้อย ห้วยโอไพ ห้วยเคลอะบอ ห้วยแม่ปอง ห้วยทีฮือลือ และห้วยมะอุย  
 ห้วยแม่ปัว มีทิศทางการไหลทางทิศตะวันตก เป็นลำห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน 
พ้ืนที่โครงการฯ อยู่ลุ่มน้ำสาละวินทั้งหมด โดยแบ่งเป็นลุ่มน้ำสาละวินตอนบน ร้อยละ 21.48 ของพ้ืนที่ อยู่ในลุ่มน้ำ
สาละวินตอนล่าง คิดเป็นร้อยละ 78.52 โดยโครงการฯ อยู่ชั้นคุณภาพน้ำ 1A เป็นส่วนใหญ่ พ้ืนที่ 95,803 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 80.30 ของพ้ืนที ่
 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 

สภาพเศรษฐกิจ  ประชากรพ้ืนที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการประกอบอาชีพด้านการ
เกษตรกรรมเป็นหลัก พืชที่ราบปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก ได้แก่ ข้าว ข้าวไร่ อ้อย ถั่วเหลือง พริกกะเหรี่ยง มีพ้ืนที่
บางส่วนที่ใช้ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ กาแฟ ลิ้นจี่ เป็นต้น รายได้หลักมาจากการทำการเกษตรคือการปลูกผักพ้ื นบ้านเพ่ือ
จำหน่ายในศูนย์พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ลามา และการปลูกพริกกะเหรี่ยง มีการประกอบอาชีพรับจ้าง 
หัตถกรรม ค้าขาย รับราชการ เป็นต้น 

ปัญหา เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำไร่หมุนเวียนเพ่ือเลี้ยงชีพ มีรายได้จากการจำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรน้อย ไม่มีอาชีพทางเลือกในการสร้างรายได้ พื้นที่สำหรับการเพาะปลูกพืชจำกัด น้ำไม่เพียงพอต่อ
การเกษตร เกษตรกรยังขาดความรู้ ทักษะ ในการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้ปลูกพืชไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด ผลผลิตยังไม่มีคุณภาพ และขาดการรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ายสินค้าการเกษตร 

ปัจจุบันโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ได้สนับสนุน
และปรับปรุงการเพาะปลูกพืช และการเพ่ิมมูลค่าให้กับพืชเดิม คือ พริกกะเหรี่ยง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพ่ือสร้างรายได้ โดยการ
ส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  ได้แก่ เสาวรสหวาน และอาโวคาโด ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนในการจำหน่าย
ในชุมชน  การปลูกฟักทองญี่ปุ่น ในการสร้างตลาดความเชื่อมโยงกับโครงการหลวงรวมทั้งจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น  
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมูหลุม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรให้กับเกษตรกร และสามารถนำมูลสุกรที่ได้ใน
การปรับโครงสร้างดิน มีการลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน มีการนำผลงานวิจัยการเพ่ิมผลผลิตข้าวไร่
ไปปรับใช้ เพ่ือเพ่ิมผลิตข้าวนา และข้าวไร่ 
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ข้อมูลรายได้ต่อครัวเรือนของชุมชนพื้นที่ดำเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงฯสบ 
หมู่บ้าน  ตำบล/อำเภอ/จงัหวัด รายได้ต่อครัวเรือน/ปี 

บ้านแมล่ามาหลวง สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 106,761.06 
บ้านน้อย สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 106,761.06 
บ้านห้วยน้ำใส  สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 142,574.26 
บ้านห้วยไชยยงค์  สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 187,229.19 
บ้านกลอโคะ  สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 100,071.79 
บ้านเลโคะ สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 73,693.55 
บ้านทีฮือลือ  สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 106761.06 
บ้านน้ำออกฮู  สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 142,574.26 
บ้านทียาเพอ สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 187,229.19 
บ้านแมป่อง สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 106761.06 
บ้านท่าเรือ สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 187,229.19 
บ้านซื่อมื่อหลวง สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 75,389.19 
บ้านซื่อมื่อน้อย สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 75,389.19 
บ้านห้วยทีชะ สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 101,457.04 
บ้านห้วยยาก  สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 101,457.04 
บ้านปู่แก้ว สบเมย/สบเมย/แมฮ่่องสอน 101,457.04 

 
สังคมชุมชน  กลุ่มบ้านในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ทั้ง 16 กลุ่มบ้าน มีประชากร

จำนวน 926 ครัวเรือน จำนวน 3,776 คน ด้านสาธารณสุขประชาชนใช้บริการจากสถานีอนามัยบ้านเลโค๊ะ ตำบลสบเมย 
และโรงพยาบาลอำเภอสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงสบเมย ได้สนับสนุน
การทำแผนชุมชนและการการนำไปใช้ประโยชน์ใน 4 กลุ่มบ้านคือบ้านแม่ลามาหลวง บ้านเลโค๊ะ บ้านห้วยน้ำใส และบ้าน
ห้วยไชยยงค์ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ คือ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มพ่ึงพาตนเอง ได้แก่ กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผัก มีการ
จัดตั้งสหกรณ์การเกษตร โดยใช้ชื่อ “สหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวง   สบเมย จำกัด” เพ่ือให้
เกษตรกรมีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็งได้ กลุ่มแปรรูปพริกกะเหรี่ยง กลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มหัตถกรรม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) การพัฒนาตลาดผลผลิตในชุมชนโดยการจำหน่ายพืชผักผ่านศูนย์พักพิง
ผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ลามา ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ 7 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน การออมทรัพย์ด้วย
กระบอกไม้ไผ่ กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึงงานบูรณาการในพื้นท่ี 

ปัญหา  ชุมชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีการจัดทำแผนชุมชน การรวมกลุ่มต่างๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ในการประกอบอาชีพ แต่ยังขาดการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง ทำให้การสร้างอาชีพจาก
การให้การสนับสนุนไม่สามารถต่อยอดจากฐานเดิมและไม่มั่นคง 

 
 

สภาพสิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมยทั้ง 16 กลุ่มบ้าน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา 99,892.50 ไร่ คิดเป็น 83.72 โดยจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 93.16 ที่เหลือเป็นพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ 111,146.72 ไร่ คิดเป็น 6.83 
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ปัญหา สภาพป่าทั่วไปถูกถางและทำไร่หมุนเวียน เพ่ือปลูกข้าวไร่ พ้ืนที่จึงมีปัญหาสำคัญคือ การสูญเสียป่าต้นน้ำ 
การชะล้างพังทลายของหน้าดินและปัญหาดินมีสภาพเสื่อมโทรม  มลภาวะจากการเผา เริ่มมีการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม 

การดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแบบพ้ืนที่สูงสบเมย ได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าชาวบ้าน การปลูกหญ้าแฝก การฟ้ืนฟูป่าชุมชน การจัดทำฝายชะลอน้ำ การลดใช้สารเคมีและลด
การเผา การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน 

 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางคมนาคม  เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน สำหรับการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร 

ผลผลิตเสียหาย รวมถึงการสัญจรไปมาของชุมชน 
 

ถนน ถนนภายในพ้ืนที่หมู่บ้านที่ดำเนินงาน
บางส่วนเป็นถนนคอนกรีตไม่ครอบคลุมทกุหมู่บ้านบางหมู่บ้านยัง
เป็นถนนลูกรังดินแดงการสัญจรไปมาก็ยังลำบากอยู่ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไฟฟ้า  กลุ่มบ้านและหลังคาเรือนในพ้ืนที่ดำเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย 
มีไฟฟ้าใช้ 5 กลุ่มบ้าน แต่มีปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ้างเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง อีก 11 กลุ่มบ้านใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

โทรศัพท์  โทรคมนาคมไม่อำนวยความสะดวก  เพ่ือการติดต่อข้อมูลข่าวสาร  สามารถใช้งานได้บางจุด  
สำหรับกลุ่มบ้านอ่ืนๆ มีโทรศัพท์ใช้ในหมู่บ้านที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และสถานที่ราชการ 
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ประชากร  ในพ้ืนที่ดำเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย 

หมู่บ้าน  หมู่ที ่ ตำบล ชนเผ่า จำนวนครัวเรือน ประชากร 
(คน) 

บ้านแม่ลามาหลวง  7 สบเมย กะเหรี่ยง 82 361 
บ้านน้อย  7 สบเมย กะเหรี่ยง 19 147 
บ้านห้วยน้ำใส  9 สบเมย กะเหรี่ยง 86 350 
บ้านห้วยไชยยงค์  8 สบเมย กะเหรี่ยง 63 292 
บ้านกลอโคะ  12 สบเมย กะเหรี่ยง 74 308 
บ้านเลโคะ  1 สบเมย กะเหรี่ยง 98 426 
บ้านทีฮือลือ  11 สบเมย กะเหรี่ยง 72 276 
บ้านน้ำออกฮู  9 สบเมย กะเหรี่ยง 42 187 
บ้านทียาเพอ  8 สบเมย กะเหรี่ยง 76 255 
บ้านแม่ปอง  11 สบเมย กะเหรี่ยง 33 132 
บ้านท่าเรือ  8 สบเมย กะเหรี่ยง 5 8 
บ้านซื่อมื่อหลวง  6 สบเมย กะเหรี่ยง 82 329 
บ้านซื่อมื่อน้อย  6 สบเมย กะเหรี่ยง 55 192 
บ้านห้วยทีชะ  10 สบเมย กะเหรี่ยง 57 200 
บ้านห้วยยาก  10 สบเมย กะเหรี่ยง 36 116 
บ้านปู่แก้ว  10 สบเมย กะเหรี่ยง 46 197 

รวม 926 3,776 
 

กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงานช่ัวครั้งคราว (T&V) 

หมู่บ้าน  หมู่ที ่ ตำบล ชนเผ่า จำนวนครัวเรือน ประชากร 
(คน) 

บ้านสบโขง  10 แม่สวด กะเหรี่ยง 200 686 
บ้านป่าหมาก  4 แม่เหาะ กะเหรี่ยง 40 147 
บ้านแม่เหลอ  2 เสาหิน กะเหรี่ยง 49 192 
บ้านโพซอ  5 เสาหิน กะเหรี่ยง 140 524 
บ้านขนุแม่แลบ  5 แม่ลาน้อย กะเหรี่ยง 28 112 
บ้านแม่กองแป  2 แม่นาจาง กะเหรี่ยง 45 213 
บ้านห้วยไทร  11 ห้วยปูลิง กะเหรี่ยง 31 189 

รวม 533 2,063 
 

การศึกษา  พ้ืนที่ตำบลสบเมยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา 14 แห่ง  มี  1  
แห่งทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  คือ โรงเรียนบ้านเลโค๊ะ  และศูนย์การเรียนชุมชน  2 แห่ง 
 

การสาธารณสุข  ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลสบเมย ใช้บริการสถานีอนามัยบ้านเลโคะ และสถานีอนามัย
สาขาย่อยบ้านห้วยกองมูล 
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน(ระดับ 3) พื้นที่(ตารางกิโลเมตร)  พื้นที่(ไร่)  ร้อยละ 

1. พ้ืนที่ป่าไม้ 126.79  79,243.36  70.02  
2. พ้ืนที่เกษตรกรรม 51.67  32,291.50  28.53  

2.1 ไร่หมุนเวียน 38.98  24,359.84  21.53  
2.2 พืชไร่ 10.93  6,828.68  6.03  

2.2.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6.53  4,083.83  3.61  
2.2.2 ข้าวไร ่ 4.30  2,686.89  2.37  
2.2.3 ฟักทอง 0.06  39.27  0.03  
2.2.4 สับปะรด 0.01  6.94  0.01  
2.2.5 ข้าวโพดข้าวเหนียว 0.01  5.99  0.01  
2.2.6 ถั่วดาวอินคา 0.01  5.77  0.01  

2.3 นาข้าว 1.29  806.58  0.71  
2.4 พืชเครื่องดื่ม 0.25  155.39  0.14  

2.4.1 กาแฟ 0.25  155.39  0.14  
2.5 ไม้ผล 0.13  81.55  0.07  

2.5.1ลิ้นจี ่ 0.06  37.34  0.03  
2.5.2 กล้วย 0.03  19.98  0.02  
2.5.3 เสาวรส 0.01  6.69  0.01  
2.5.4 ส้มโอ 0.01  5.63  0.00  
2.5.6 ไม้ผลผสม 0.01  4.92  0.00  
2.5.7 ลำไย 0.01  3.58  0.00  
2.5.8 อ้อย 0.00  1.96  0.00  
2.5.9 มะละกอ 0.00  0.75  0.00  
2.5.10 มะม่วง 0.00  0.69  0.00  

2.6 ไม้ยืนต้น 0.05  31.27  0.03  
2.6.1 หมาก 0.02  14.50  0.01  
2.6.2 ไผ ่ 0.02  14.08  0.01  
2.6.3 ยางพารา 0.00  2.52  0.00  
2.6.4 หวาย 0.00  0.16  0.00  

2.7 พืชสวน 0.03  20.76  0.02  
2.7.1 พริกกะเหรี่ยง 0.03  19.58  0.02  
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2.7.2 พืชสวนผสม 0.00  1.18  0.00  
2.8 โรงเรือนเกษตร 0.01  7.44  0.01  

2.8.1 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน
เพาะปลูก 0.01  7.44  0.01  
3. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1.45  908.48  0.80  
4. พ้ืนที่น้ำ 0.99  621.05  0.55  
5. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 0.16  101.30  0.09  

ผลรวมทั้งหมด 181.07  113,165.69  100.00  
 

การถือครองที่ดิน  ชุมชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 

แหล่งเงินทุนประชากรหมู่บ้านแม่ลามาหลวงอาศัยแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรโครงการกองทุนหมู่บ้าน  และโครงการแก้ไขความยากจน (กขคจ.) 

การรวมกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรบ้านแม่ลามาหลวงไม่มีการจัดตั้งกลุ่มด้านอาชีพต่างๆ มีการรวมกลุ่ม
เฉพาะกลุ่มสวัสดิการทางสังคม เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน (กีฬา) เป็นต้น 
 

ผลผลิตทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ได้แก่ พริกกะเหรี่ยง ข้าวข้าวไร่ กระเทียม ถั่วเหลือง กาแฟ และลิ้นจี่  และ
พืชผักต่าง ๆ เพ่ือนำไปขาย
ที่ศูนย์อพยพ 
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