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สถานการณ์ในพืน้ที่ทีไ่ด้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่แจ่ม 
 
 นบัตั้งแต่สถาบนัออ้ผะหญา (องคก์รสาธารณประโยชน์) ไดรั้บรู้โครงการเข่ือนแม่แจ่มปรากฏใน
แผนแม่บท “งานหลกั (Back bone) และโครงการท่ีจะตอ้งจดัท าตามยทุธศาสตร์การบรรเทาอุทกภยัในพื้นท่ี
ลุ่มน ้าเจา้พระยาแบบบูรณาการและย ัง่ยนื” ซ่ึงจดัท าโดยคณะอนุกรรมการดา้นการวางแผนและก าหนด
มาตรการแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื คณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 
(กยน.) เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 และน ามาสู่แผน“การด าเนินโครงการระบบบริหารจดัการทรัพยากรน ้า
อยา่งย ัง่ยนืและระบบแกไ้ขปัญหาอุทกภยัของประเทศไทย” ท่ีจดัท าโดยคณะกรรมการบริหารจดัการน ้าและ
อุทกภยั (กบอ.) ส านกังานนโยบายและบริหารจดัการน ้าและอุทกภยัแห่งชาติ (สบอช.) เม่ือวนัท่ี 1 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไดแ้บ่งงานหลกัออกเป็น 9 โมดูล โครงการเข่ือนแม่แจ่ม อยูใ่นโมดูล เอ 1 “การสร้าง
อ่างเกบ็น ้าอยา่งเหมาะสมและยัง่ยนืในพื้นท่ีลุ่มน ้าปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสกั”  
 จากนั้นสถาบนัออ้ผะหญา (องคก์รสาธารณประโยชน์) ไดด้ าเนินงานในดา้นต่างๆ มาอยา่งต่อเน่ือง
ดงัน้ี  

1. ศึกษา/รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร เวบ็ไซต ์ และวดีีทศัน์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบจากการสร้าง
เข่ือนต่างๆ ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการเข่ือนแม่แจ่ม ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ สภาพสังคม สภาพทางธรณีวทิยา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการท า EIA/EHIA และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ลงพื้นท่ีส ารวจหมู่บา้นท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากโครงการเข่ือนแม่แจ่มใน 4 หมู่บา้นไดแ้ก่ 
บา้นแม่เอาะใต ้หมู่ท่ี 10 บา้นสบขอ หมู่ท่ี 11 บา้นแม่ซา หมู่ท่ี 2 และบา้นแม่หอย หมู่ท่ี 12 พร้อมกบัเขา้ไป
ส ารวจล าน าแม่แจ่มบริเวณท่ีคาดวา่จะสร้างเข่ือนแม่แจ่มบริเวณผาวิง่จู ้ ซ่ึงอยูห่่างจากบา้นแม่นาจร หมู่ท่ี 5 
ต าบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เลียบตามล าน ้าแม่แจ่มข้ึนไปทางทิศเหนือราวๆ 5 กิโลเมตร 

จากการลงส ารวจพื้นท่ีเบ้ืองตน้พบวา่ ชาวบา้นทั้ง 4 หมู่บา้นไม่รู้มาก่อนวา่จะมีการสร้างเข่ือนแม่
แจ่ม และไม่รู้วา่น ้าจะท่วมมาถึงหมู่บา้นของตน ขณะท่ีผูน้ าชุมชนบางคนพอรู้ระแคะระคายอยูบ่า้ง แต่ก็ไม่
แน่ใจวา่จะมีการสร้างจริงหรือไม่ และในการลงพื้นท่ีส ารวจเบ้ืองตน้น้ีเอง ท าใหท้ราบวา่มีเจา้หนา้ท่ีของกรม
ชลประทาน น าโดยนายเสนอ วงศศุ์ภลกัษณ์ เขา้มาจบั GPS ระดบัน ้าท่วมพื้นท่ีบา้นแม่ซา หมู่ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 4 
เมษายน 2556 โดยมาแจง้ให้กบัผูใ้หญ่บา้นไดท้ราบ ทางผูใ้หญ่บา้นจึงขอถ่ายส าเนาแผนท่ีโครงการเข่ือนแม่
แจ่มเก็บไว ้ และในการเขา้มาของเจา้หนา้ท่ีกรมชลประทานคร้ังนั้น ท าใหช้าวบา้นเร่ิมรับรู้วา่จะมีการสร้าง
เข่ือนแม่แจ่มในวงแคบๆ ผูน้ าและชาวบา้นท่ีรู้หลายคนเร่ิมรู้สึกกงัวลมากข้ึน 

3. เผยแพร่ขอ้มูลผลกระทบจากโครงการเข่ือนแม่แจ่ม และขอ้มูลในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบฯ ผา่น
ทางเวบ็ไซตส์ถาบนัออ้ผะหญา www.orphya.org เฟสบุค๊ www.facebook.com/orphya และน ามาจดัท าเป็น
แผน่พบั โดยมีสมาคมแม่น ้ าเพื่อชีวติเป็นผูจ้ดัพิมพ ์ พร้อมกบัปรับปรุงขอ้มูลใหม่ๆ ใหส้มบูรณ์มาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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4. ร่วมกบัเครือข่าย กลุ่ม/องคก์รภายนอกอ าเภอแม่แจ่ม ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัโครงการ 3.5 แสนลา้น

ในเวทีต่างๆ ทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร รวมถึงร่วมออกแถลงการณ์กรณีโครงการฯ 3.5 
แสนลา้นมาเป็นระยะๆ และยืน่หนงัสือถึงบริษทัเค-วอเตอร์ผา่นสถานทูตเกาหลีใต ้ ใหท้บทวนการเขา้ร่วม
ประมูลโครงการฯ 

5. ประสานส านกัข่าวเขา้พื้นท่ีท าข่าว ไดแ้ก่ ส านกัข่าวประชาธรรม และไทยพีบีเอส (จอเหนือ) ซ่ึง
ออกอากาศไปแลว้เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2556 

6. จดัเวทีน าเสนอขอ้มูลใหก้บัชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการเข่ือนแม่แจ่ม 4 หมู่บา้น 
ไดแ้ก่ บา้นแม่เอาะใต ้หมู่ท่ี 10 บา้นสบขอ หมู่ท่ี 11 บา้นแม่ซา หมู่ท่ี 2 และบา้นแม่หอย หมู่ท่ี 12 ไดพ้ิจารณา
และตดัสินใจเอาไม่เอาเข่ือนบนพื้นฐานขอ้มูลดว้ยตนเอง จากนั้นใหผู้น้  าชุมชนและชาวบา้นท าประชาคม
กนัเองในแต่ละหมู่บา้น 

ผลจากการท าประชาคมดว้ยตนเองในแต่ละหมู่บา้นมีความเห็นร่วมกนัวา่ไม่เอาเข่ือน ท่ามกลาง
ความวติกกงัวลต่อโครงการน้ี พร้อมกนันั้นทั้ง 4 หมู่บา้นไดต้ั้งตวัแทนข้ึนมาหมู่บา้นละ 5 - 7 คน เขา้มาเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานคดัคา้นโครงการเข่ือนแม่แจ่ม ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2556 ไดมี้การประชุมตวัแทน
ชาวบา้น 4 หมู่บา้น 28 คน เพื่อคดัเลือกประธาน รองประธาน และกรรมการ พร้อมกบัท าแผนการด าเนินงาน
คดัคา้นโครงการเข่ือนแม่แจ่มร่วมกนั 

ผลจากการประชุมดงักล่าวกล่าวท่ีประชุมไดต้ั้งช่ือคณะกรรมการด าเนินงานชุดน้ีวา่ “คณะกรรมการ
คัดค้านเขื่อนแม่แจ่ม-ผาวิง่จู้” โดยมีนายทนงศกัด์ิ ม่อนดอก เป็นประธาน มีนายสมพงษ ์ สุวรรณสันติชยั 
นายหม่อส่าเง ภาคภูมิวทิยา และนายรอน ไพรินทร์ ตวัแทนแต่ละหมู่บา้นเป็นรองประธาน ส่วนตวัแทนแต่
ละหมู่บา้นท่ีเหลืออีก 27 คนเป็นกรรมการ 
  
 
 
 

รว่มรกัษาปลาปงุล าน  า

แม่แจ่ม 
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แผนทีต่ั้งหมู่บ้านทีไ่ด้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่แจ่ม  
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หมูบ่า้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการเขือ่นแมแ่จม่ 

ที ่ หมูท่ ี ่ หมูบ่า้น 

จ านวนครวัเรอืน จ านวน/คน 

ระดบัผลกระทบ 
ครัวเรอืน 

ครวัเรอืน

รวม 
ชาย หญงิ เด็ก ผูส้งูอายุ 

รวมราย

หยอ่มบา้น 

รวม

ท ัง้หมด 

1 หมูท่ี ่11 

หยอ่มบา้นสบขอ 46 

125 290 241 

    200 

535 

ยา้ยท ัง้หมูบ่า้น 

หยอ่มบา้นแมข่อ 79       
ทีท่ ากนิบางสว่นน ้าทว่ม/ถนน
ตดัขาดสญัจรไปมาไม่ได ้

2 หมูท่ี ่10 

หยอ่มบา้นแมเ่อาะใต ้ 35 

170 359 300 

      

659 

ยา้ยท ัง้หมูบ่า้น 

หยอ่มบา้นแมเ่อาะกลาง         
ทีท่ ากนิบางสว่นน ้าทว่ม/ถนน

ตดัขาดสญัจรไปมาไม่ได ้

หยอ่มบา้นแมเ่อาะเหนอื         
ถนนตดัขาดสญัจรไปมา
ไมไ่ด ้

3 หมูท่ี ่2 บา้นแมซ่า 200 200 410 365      - 785 ยา้ยท ัง้หมูบ่า้น 

4 หมูท่ี ่12 บา้นแมห่อย 120 120 250 182      - 432 
ทีท่ ากนิบางสว่นน ้าทว่ม/ถนน
ตดัขาดสญัจรไปมาไม่ได ้

5 หมูท่ี ่8 บา้นหว้ยผา 118 118 296 254      - 550 
ถนนตดัขาดสญัจรไปมา
ไมไ่ด ้

6 หมูท่ี ่1 บา้นสบแมร่วม 167 167 318 305      - 623 
ถนนตดัขาดสญัจรไปมา

ไมไ่ด ้

รวม   900  1,923  1,647      200 3,584    

            

ขอ้มลู ;เอกสารแผนชมุชนเพือ่การขับเคลือ่นยทุธศาสตรจั์งหวัดเชยีงใหมอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่นาจร และส านักงานพัฒนาชมุชนอ าเภอแมแ่จ่ม ปี 2554 
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ศกัยภาพชุมชนหนา้เขือ่นแมแ่จม่ 

เศรษฐกจิ/บาท ปี 54 ทรพัยากรของชุมชน/แหง่ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่/คน 

รายได ้ รายจา่ย หนีส้นิ เฉลีย่/คน 
ฝายน ้า

ลน้ 
แมน่ ้า 

ล า

หว้ย 

ประปา

ภเูขา 

ทอ

ผา้ 
นวด 

หมอ

ต าแย 
สมนุไพร 

จัก

สาน 

ร า

ดาบ 
แกะสลัก 

        
2,771,200  

        
4,290,000  

       
4,090,000  

      
7,644.00  

 - 1 3 4 27   1  -   -   -   -  

        
9,073,600  

      
12,303,100  

       
1,945,000  

      
2,965.00  

 -  - 5 3  -  1  -  -   -  -  -  

        

9,420,000  

      

15,007,000  

       

1,422,500  

      

1,812.00  
ไมร่ะบ ุ 20  -   -   -  -   -   -  

        

7,654,350  

        

9,324,200  

       

1,413,700  

      

3,272.45  
1 1 6 1 4 1 1 1 1 5  -  

        
1,922,500  

        
2,620,000  

       
1,830,400  

      
3,328.00  

5  -  5  -  30 1 1 1 1  -   -  

        
7,992,000  

        
9,705,000  

       
1,601,000  

      
2,569.82  

9  -  12 5 1  -   -  1  -   -  1 

   

38,833,650  

   

53,249,300  

  

12,302,600  

  

21,591.27  
                      

               

ขอ้มลู; เอกสารแผนชมุชนเพือ่การขับเคลือ่นยทุธศาสตรจั์งหวัดเชยีงใหมอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่นาจร และส านักงานพัฒนาชมุชนอ าเภอแมแ่จ่ม ปี 2554 
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เขือ่นแมแ่จม่หรอือา่งเก็บน ้าแม่แจม่ มคีวามจุประมาณ 134.694 ลา้น ลบ.ม. พืน้ทีผ่วิน ้าทว่ม 12,628 ไร่ ตัง้อยูใ่น
เขตพืน้ลุม่น ้าคณุภาพชัน้ 1 เอ บรเิวณผาวิง่จู ้ พืน้ทีท่ า EIA.ปี 2532 ต.แมน่าจร อ.แม่แจม่ จ.เชยีงใหม ่ โดยมี

กจิการร่วมคา้ไอทดี-ีพาวเวอรไ์ชน่า เจว ี (บรษัิทอติาเลีย่นไทยฯ) รับเหมากอ่สรา้ง ใชง้บประมาณกอ่สรา้ง 
2,352.18 ลา้นบาท โดยอา้งวา่เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม เพิม่พืน้ทีเ่กษตรกรรมชลประทานประมาณ 71,836 ไร่ เป็น

แหลง่ประมง แหลง่ทอ่งเทีย่ว แหลง่ผลติไฟฟ้าพลงัน ้า แหลง่เตมิน ้าบาดาลธรรมชาต ิ และรักษาความสมดลุระบบ

นเิวศ 

 

 

ผลกระทบจากโครงการเขือ่นแมแ่จม่ (ผาวิง่จู)้ 

  

1. สถานทีต่ ัง้ของเขือ่น (ผาว ิง่จ)ู อยูพ่ ืน้ทีค่ณุภาพลุม่น า้ช ัน้ 1 เอ และ 1 บ ีและเป็นพืน้ทีต่อ้งหา้ม
ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่ 28 พฤษภาคม 2528 ไมใ่หม้กีารใชพ้ืน้ทีใ่นทกุกรณีโดยเด็ดขาด ตอ่มาภายหลงัแม ้

จะมมีตคิณะรัฐมนตรอีอกมาใหมใ่หม้กีารผ่อนผันการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีค่ณุภาพลุม่น ้าชัน้ 1 เอ และ 1 บ ี ได ้ แตใ่น
พืน้ทีลุ่ม่น ้าแมแ่จม่ไมเ่หมาะทีจ่ะสรา้งเขือ่นแมแ้ตน่อ้ย เนือ่งจากอ าเภอแมแ่จม่พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ป็นป่าเขาและภเูขา

สงูคดิเป็น 70 % ของพืน้ทีท่ัง้หมด ทีเ่หลอื 20 % เป็นทีร่าบเชงิเขา และเป็นทีร่าบลุม่น ้าอกี 10 % 

ในจ านวนนีม้พีืน้ทีป่่า 58.56% พืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม 12.87% ไร่หมนุเวยีน 10.92% ทีเ่หลอืเป็นพืน้ที่
เกษตรกรรม นาขา้ว พืน้ทีเ่กษตรกรรม พชืไร่ และทีอ่ยูอ่าศยั 1.87, 0.42, 0.17, 0.06 และ 0.01% ตามล าดับ ถา้

หากโครงการสรา้งเขือ่นแมแ่จ่มเกดิขึน้ ผนืป่าตน้น ้า พืน้ทีก่ารเกษตร และทีอ่ยู่อาศัย ซึง่มไีมม่าก และแทบทัง้หมด
กระจายอยูใ่นพืน้ทีลุ่ม่น ้าแมแ่จ่มก็จะลดลงไป เป็นเหตทุ าใหช้าวบา้นตอ้งเขา้ไปบกุรุกป่าเพือ่ขยายพืน้ทีท่ ากนิและ

ทีอ่ยูอ่าศยัใหมเ่ป็นวฏัจักรเชน่นีไ้ปตลอด 
นอกจากนัน้ลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นป่าเขาและภเูขาสงู ท าใหต้อ้งเสยีพืน้ทีป่่าตน้น ้าและเสยีงบประมาณ

ในการขดุคลองสง่น ้าในปรมิาณทีส่งูมากพอๆ กับการสรา้งเขือ่น 

 
2. พนัธุส์ตัวน์ า้ในล าน า้แมแ่จม่และล าหว้ย

สาขาลดลงและสญูพนัธุ ์เนือ่งจากน ้าทา้ยเขือ่นไหล
ชา้ลง ล าน ้าตืน้เขนิ วงัปลาหายไปสง่ผลใหส้ตัวน์ ้า
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ขยายพันธุไ์ดไ้ม่ดอียา่งทีค่วรจะเป็น ขณะทีค่นหนา้เขือ่นก็ประสบชะตา
เชน่เดยีวกนั ปลาทีอ่าศยัอยูใ่นน ้าไหลตามล าหว้ยแมเ่อาะ หว้ยแมข่อ และ

ล าน ้าแม่แจม่หนา้เขือ่น ไม่สามารถขยายพันธุไ์ด ้สง่ผลใหส้ตัวน์ ้าทีอ่าศัยอยู่

ในน ้าไหลลดลงและสญูพันธุอ์กีเชน่กนั โดยเฉพาะปลาปงุ เป็นปลาขนาด
ใหญส่ายพันธุเ์ดยีวในล าน ้าแม่แจม่ ทีอ่าศัยและขยายพันธุไ์ดด้ใีนน ้าไหลใส

สะอาด เขือ่นมาปลาชนดินีก็้จะสญูพันธุไ์ปทนัท ี 
 

3. น า้ทว่ม
หมูบ่า้นและทีท่ า

กนิหนา้เขือ่น มี

ชาวบา้นทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบมากถงึ 

3,584 คนใน 6 
หมูบ่า้นดงันี ้

หมูบ่า้น/หยอ่มบา้น
ทีต่อ้งอพยพ 3 หมูบ่า้น ไดแ้ก ่ บา้นแมซ่า หมูท่ี ่ 2 มี

ประชากร 785 คน 200 ครัวเรอืน หย่อมบา้นสบขอ หมูท่ี ่11 

จ านวน 200 คน 46 ครัวเรอืน หยอ่มบา้นแมเ่อาะใต ้ หมูท่ี ่
10 จ านวน 35 ครัวเรอืน ขณะทีบ่า้นแมห่อย หมูท่ี ่12 หยอ่ม

บา้นแมเ่อาะกลาง หมูท่ี ่ 10 น ้าทว่มทีท่ ากนิ/ถนนตดัขาด
สญัจรไปมาไม่ได ้ สว่นบา้นหว้ยผา หมูท่ี ่ 8 และบา้นสบแม่

รวม หมูท่ี ่ 1 ต.แมน่าจร แมน้ ้าทว่มไมถ่งึแตก็่สญัจรไปมา

ไมไ่ด ้ เนือ่งจากถนนเขา้ออกหมูบ่า้นตดัขาด ไมส่ามารถ
สญัจรไปมาได ้ ขณะทีก่ารตัดถนนใหม ่ ตอ้งตดัผ่านไร่

ชาวบา้นและป่าชัน้ 1 เอ/บทีีเ่ป็นภเูขาสงูชัน้ ตอ้งใช ้

งบประมาณในการศกึษาผลกระทบและตดัถนนอกีจ านวน

มหาศาล 

 
4. การเวนคนืทีด่นิและชดเชยผลกระทบ  

ตามกรอบขอ้ก าหนดของผูว้า่จา้ง (หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ TOR 
-ทโีออาร)์ บรษัิทอติาเลยีนไทยในฐานะผูรั้บจา้งเป็นผูจ้า่ย

คา่ชดเชย โดยมหีน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งเป็น
ผูด้ าเนนิการเวนคนื ในการจา่ยคา่ชดเชย บรษิทัเอก 

ชนยอ่มยดึก าไรของตนเป็นทีต่ ัง้ ยิง่ชาวบา้นซึง่เป็นชนเผา่ปกาเกอญอทีอ่าศัยอยู่ตามไหลเ่ขาและภเูขาสงู ทีด่นิ

ไมม่เีอกสารสทิธิใ์ดๆ ทีจ่ะไปอา้งเรยีกคา่ชดเชยทีส่งูขึน้ได ้ เป็นโอกาสใหบ้รษัิทอติาเีลียีนไทยจับมอืกับหน่วย
ราชการทีเ่กีย่วก าหนดราคาคา่ชดเฉยทีไ่มเ่ป็นธรรมกบัชาวบา้น และมกีารด าเนนิการทีไ่มเ่ป็นธรรม เชน่เดยีวกนักับ

ชาวบา้นเขือ่นปากมลู ราศไีศล หัวนา ฯลฯ จนตอ้งพากนัยกขบวนมาเรยีกรอ้งความเป็นธรรม กระทัง่ทกุวนันี้ก็ยัง
ไมไ่ดรั้บคา่ชดเชยแตอ่ยา่งใด ยิง่เป็นบรษัิทเอกชนดว้ยแลว้ชาวบา้นชนเผา่ผูรั้กความสงบจะไปเรยีกรอ้งจากใครได  ้

เพราะรัฐไมไ่ดเ้ป็นผูจ้า่ยคา่ชดเชย 

 
5. เขือ่นท าลายแหลง่อาหาร

ของชุมชน ขา้วปลาอาหารแตล่ะมือ้แตล่ะ
วนัของพีน่อ้งปกาเกอะญออยู่ทีป่่าอยูท่ี่

แมน่ ้าล าหว้ย อยู่ทีผ่นืนา และอยู่ทีไ่ร่
หมนุเวยีน ตอ้งการน ามารับประทานเมือ่ไหร่

ก็พากนัไปเสาะหาพอมารับประทานเป็นมือ้

เป็นวนัไปโดยใชเ้งนินอ้ยมาก หากผนืป่า ที่
นา (ซึง่มนีอ้ยเต็มท)ี ไร่หมนุเวยีน แมน่ ้าล า

หว้ย และพืน้ทีอ่นุรักษ์ของชมุชน ทีเ่คยเป็น
แหลง่อาหาร ใหน้ ้าใหอ้ากาศถกูน ้าทว่มไป

อนัเนือ่งมาจากการสรา้งเขือ่นแมแ่จม่ 

อาหารทีม่อียูห่ลากหลายในแตล่ะทีแ่ตล่ะ
แหง่และมคีวามแตกตา่งทางดา้นสายพันธุ ์

รสชาต ิ และคณุคา่ก็จะถูกท าลาย ท าให ้
อาหารทีม่อียูห่ลากหลายในแตล่ะทีแ่ตล่ะ

แหง่และมคีวามแตกตา่งทางดา้นสายพันธุ ์

รสชาต ิและคณุคา่ ลดลงไป จ าตอ้งซือ้หาจากภายนอกและเดนิทางไปหาอาหารไกลขึน้ 

ปลาปุง 
พบในล าน า้แม่แจ่ม
ตอนบน 
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6. เขือ่นท าลายวถิชีวีติและวฒันธรรมปกาเกอะญอ วถิชีวีติพีน่อ้งปกาเกอะญอ เป็นวถิชีวีติทีพ่ึง่พงิอยู่
กบัดนิป่าน ้า เคารพรักษ์ธรรมชาต ิ รักสงบ มคีวามซือ่สตัย ์ มคีวามเอือ้เฟ้ือชว่ยเหลอืกนั แบง่ปันกนั อยู่กนัอยา่ง

พอเพยีง เรยีบง่าย ไม่แสวงหารายได ้
เพือ่สะสมสว่นเกนิ มภีาษา วรรณกรรม 

การแตง่กาย และสิง่ประดษิฐท์าง

วฒันธรรมเป็นของตนเอง 
วถิชีวีติและวฒันธรรมทีม่ี

ลกัษณะเฉพาะของตนนัน้ ท าใหรั้ฐบาล
มแีนวนโยบายในการฟ้ืนฟวูถิชีวีติและ

วฒันธรรมกระเหรีย่ง ตามมติ
คณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 2553 

โดยกระทรวงวฒันธรรมไดอ้อกค าสัง่

แตง่ตัง้คณะกรรมการและอนุกรรมการ
ขึน้มาเพือ่ฟ้ืนฟวูถิชีวีติและวฒันธรรม

กระเหรีย่งใหค้งอยูต่อ่ไป และมี
การศกึษาความเป็นไปไดเ้พือ่เสนอให ้

ไร่หมนุเวยีนเป็นมรดกภมูปัิญญาทาง

วฒันธรรมและมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
ตามรัฐภาคขีองสหประชาชาตทิีรั่ฐไทย

มขีอ้ผูกพันหรอืพันธะกรณีทีจ่ะปฏบิตัติอ่
กลุม่ชาตพัินธุต์า่งๆ ตามหลกั

มนุษยธรรม สทิธมินุษยชน ความเทา่

เทยีม ความชอบธรรม และการมสีว่นร่วมในการพัฒนาตนเอง 
โครงการสรา้งเขือ่นแมแ่จม่ ทีต่อ้งโยกยา้ยพีน่อ้งกระเหรีย่ง 3 หมูบ่า้นหนา้เขือ่น ซึง่มวีถิชีวีติและ

วฒันธรรมทีต่อ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูตามนโยบายดงักลา่วออกไปในทีแ่หง่ใหม ่ ขดักบัแนวนโยบายในการ
ฟ้ืนฟวูถิชีวีติและวฒันธรรมกระเหรีย่งตามมต ิ ครม. เมือ่วนัที ่ 3 สงิหาคม 2553 และขดักบัอนุสญัญา/

ปฏญิญาทีร่ฐัไทยมขีอ้ผูกพนัหรอืพนัธะกรณีทีจ่ะปฏบิตัติอ่กลุม่ชาตพินัธุอ์ยา่งชดัเจน 
 

7. เขือ่นแมแ่จม่แกป้ัญหาน า้ทว่มไมไ่ด ้เนือ่งจากเขือ่นตัง้อยูใ่กลพ้ืน้ทีรั่บน ้าจากล าหว้ยสาขาใหญเ่พยีง 

3 สาขา ไดแ้ก ่ หว้ยแมเ่อาะ หว้ยแมข่อ และหว้ยขนุแมแ่มะ เทา่นัน้ น ้าทว่มแมแ่จม่และไหลลงไปภาคกลาง เมือ่
วนัที ่3 - 4 ตลุาคม 2554 เป็นน ้าทีม่าจากล าหว้ยสาขาทา้ยเขือ่น 12 สาขา ไดแ้กห่ว้ยแมส่ะงะ หว้ยแมห่ม ุหว้ยแม่

วาก หว้ยแมห่ยอด หว้ยแม่ศกึ หว้ยแมแ่ทน หว้ยแมก่ึน๋ หว้ยแมป่าน หว้ยแมแ่รก หว้ยแมข่าน หว้ยแมข่ีมู้ก หว้ยแม่
ตมู และหว้ยแมล่อง เมือ่ฝนตกหนักอย่างตอ่เนือ่ง น ้าจากล าหว้ยสาขาทา้ยเขือ่นก็จะไหลทว่มบา้นเรอืนเหมอืนกับปี 

54 ขณะทีล่ าหว้ยสาขาหนา้เขือ่นมปีรมิาณน ้าเพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน้ การสรา้งเขือ่นจงึไม่สามารถแกปั้ญหาน ้าทว่มได ้

ไมว่า่จะสรา้งบรเิวณไหนในล าน ้าแมแ่จม่ 
 

8. ชวีติทรพัยส์นิคนใตเ้ขือ่นพงัพนิาศและลม้ตาย
หากเขือ่นแตกอนัเนื่องมาจาก  

1.) โครงสรา้งทางธรณีวทิยาอ าเภอแมแ่จม่มคีวาม
ซบัซอ้น ประกอบดว้ยชัน้หนิทีห่ลากหลาย ไดแ้กช่ัน้หนิกรวดมน 

หนิทราย หนิดนิดาน หนิชนวน หนิเชรติ ์ และหนิปนู ชัน้หนิเหลา่

น ี้าท าใหก้ารไหลซมึของน ้าสูช่ัน้หนิไดง้า่ย สง่ผลใหค้วามแข็งแรง
ของเขือ่นลดลง 

2.) อนัเนือ่งมาจากโครงสรา้งทางธรณีวทิยาดงักลา่ว ท า
ใหด้นิตามภเูขาหนา้เขือ่นอุม้น ้าไวม้าก ประกอบกบัฝนตกหนัก ท า

ใหด้นิภเูขาถลม่ลงมากระทบน ้าจนเกดิคลืน่กระแทกสนัเขือ่นแตก

ได ้

3.) จากการศกึษาของบรษัิทปัญญา คอนซัลแตนท ์

จ ากัด เป็น 1 ใน 5 กจิการร่วมคา้ไอทดีพีาวเวอรไ์ชน่า เจว ี
ทีไ่ดรั้บสมัปทานสรา้งเขือ่นแม่แจม่ (โมดลู 1 เอ) พบวา่ 

เขือ่นทีม่คีวามจ ุ 100 ลา้น ลบ.ม.ขึน้ไป สามารถกระตุน้ให ้

เกดิแผน่ดนิไหวขนาดสงู 5 - 6.5 รกิเตอรไ์ด ้ โดยเฉพาะ
เขือ่นทีต่ัง้อยูใ่กลร้อยเลือ่นมพีลงัอย่างเชน่เขือ่นแมแ่จม่ จงึ

มคีวามเสีย่งกระตุน้แผน่ดนิไหวสงุมาก 
4.) เขือ่นตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งแผน่ดนิไหวสงู 5 - 7 

เมอรค์สัล ี และมรีอยเลือ่นมพีลังอยูโ่ดยรอบถงึ 4 รอยเลือ่น 
ไดแ้กร่อยเลือ่นแม่ฮอ่งสอน (เป็น 1 ใน 13 รอยเลือ่นทีก่รม
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ทรัพยากรธรณีระบวุา่เป็นรอยเลือ่นทีม่พีลงั) รอยเลือ่นขนุยวม รอยเลือ่นแมล่านอ้ย และรอยเลือ่นแมล่าหลวง  

จากขอ้มลูส านักเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหว กรมอตุนุยิมวทิยา ชีว้า่ ในรอบ 6 ปีทีผ่่านมา แผน่ดนิไหวรอบแอง่แม่

แจม่ถีแ่ละรุนแรงมากขึน้ 0.1 รกิเตอร์
และมแีนวโนน้สงูขึน้เรือ่ยๆ โอกาสที่

หมูบ่า้นใตเ้ขือ่นตัง้แตบ่า้นแมน่าจร บา้น

สบวาก บา้นกองกาน บา้นกอก บา้น
แพม บา้นสนัหนอง บา้นเกาะ ตวัอ าเภอ

แมแ่จม่ บา้นทบั ฯลฯ ไดรั้บผลกระทบ
จากเขือ่นแตกจงึมสีงูมาก เชน่เดยีวกัน

กับทีเ่คยขึน้กับเขือ่นฮคีวนี เมอืงยจูนี มลรัฐ

โอเรกอน ประเทศอเมรกิา และตอ้งอยู่กนั

อยา่งหวาดผวาเหมอืนกับประชาชนใต ้

เขือ่นศรนีครนิทรเ์วลานี้ 
 

9. ชาวแมแ่จม่ใตเ้ขือ่นจะ
ประสบปญัหาน า้อุปโภคบรโิภค 

เนือ่งจากเขือ่นแม่แจม่เป็นเขือ่นป้องกนั

น ้าทว่ม (ภาคกลาง กรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล) มวีัตถปุระสงคม์ุง่กกัเก็บน ้า

เป็นหลกั ชว่งเดอืนสงิหาคมถงึเดอืน
มถินุายนของทกุปี เป็นชว่งทีป่รมิาณน ้าทา่รายเดอืนลดต า่ลงมาก ประกอบกบัน ้าจากล าหว้ยสาขาหนา้เขือ่นถกูกกั

เก็บไวไ้ม่ไดไ้หลลงมาเป็นปกต ิ น ้าทีน่อ้ยอยูแ่ลว้ในชว่งเดอืนดงักลา่วก็ลดลงไป ท าใหค้นใตเ้ขือ่นประสบปัญหาน ้า
อปุโภคบรโิภคได ้

 

10. เขือ่นแกป้ัญหาขาดแคลนน า้ท าการเกษตรไดจ้รงิหรอืไม ่ในปี 2553 อ าเภอแม่แจ่มมพีืน้ทีน่าซึง่
ใชป้ลกูขา้วและพชือืน่ๆ 33,056 ไร่ มแีหลง่น ้าทีพั่ฒนาแลว้ 38 แหง่ ประกอบดว้ยอา่งเก็บน ้า สระเก็บน ้า สถานีสบู

น ้า และฝายขนาดเล็ก กระจายอยู่ทัว่ไป รองรับพืน้ทีใ่ชน้ ้าการเกษตร 27,264 ไร่ ซึง่น่ันก็หมายความวา่เรามพีืน้ที่
ขาดแคลนน ้าการเกษตรเพยีง 5,792 ไร่เทา่นัน้ พืน้ทีด่งักลา่วกรมชลประทาน มโีครงการจะสรา้งฝายและอา่งเก็บ

น ้าทกุต าบลจ านวน 7 โครงการ โดยเริม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ 2555 เป็นตน้ไปถงึปี 2561 ดว้ยเงนิลงทนุ 1,165 ลา้น

บาท นอกจากนัน้ยังมโีครงการพัฒนา ฟ้ืนฟ ูและปรับปรุง แหลง่น ้าจากทรัพยากรน ้าอกี 7 โครงการ ครอบคลุม่พืน้ที ่
7 ต าบลเชน่เดยีวกนั เมือ่โครงการเหลา่นี้ส าเร็จปัญหาขาดแคลนน ้าการเกษตรก็จะหมดไป จงึไมม่คีวามจ าเป็นตอ้ง

สรา้งเขือ่นขนาดใหญ่อกี 
 

11. เขือ่นรองรบัน า้

นอ้ยลงทุกปี เนือ่งจากมตีะกอน
เต็มเขือ่น จากขอ้มลูส านักอทุก

วทิยาและบรหิารน ้า กรม
ชลประทาน ไดว้ดัตะกอนน ้าแม่

แจม่ตัง้แตปี่ 2511-2548 (สถาน ี
P.14 น ้าแมแ่จม่ อ.ฮอด จ.

เชยีงใหม)่ พบวา่ตะกอนน ้าแม่แจม่

เฉลีย่ตอ่ปีอยู่ที ่ 771,418 ตนั ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กบัปรมิาณน ้าในแตล่ะปี ถา้ปี

ไหนน ้ามากตะกอนก็มากตามไป
ดว้ย อยา่งเชน่ ปีพ.ศ.2548 

ปรมิาณน ้าเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ที ่1,199.42 ลา้น ลบ.ม.  มตีะกอนเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี ่1,487,688 ตนั ซึง่น่ันก็หมายความวา่ใน

ปี 2548 มปีรมิาณตะกอนมากกวา่ปรมิาณน ้า 2 แสนกวา่ตนั ปรมิาณตะกอนมหาศาลดงักลา่วมานี ้ เมือ่มเีขือ่นกัน้ล า
น ้า ตะกอนก็จะสะสมหนาขึน้ทกุปี ท าใหห้นา้เขือ่นตืน้เขนิไมส่ามารถรองรับน ้าเตมิที ่ เมือ่ถงึฤดนู ้าหลากก็จะลน้

ทะลักออกจากเขือ่นทว่มพืน้ทีใ่ตเ้ขือ่นเหมอืนเดมิ การสรา้งเขือ่นจงึไมส่ามารถป้องกนัน ้าทว่มได ้ ทีส่ าคญัตะกอน
มหาศาลทีอ่ยูห่นา้เขือ่นไมส่ามารถขดุลอกออกได ้เชน่เดยีวกับเขือ่นอืน่ในโลก 
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หมายเหต ุ; กจิการ ร่วมคา้ไอทดี-ีพาวเวอรไ์ชน่า เจว ี(ITD-POWERCHIAN JV) ประกอบไปดว้ย 5 บรษัิทไดแ้ก ่ 

1.บรษัิทอติาเลยีนไทย ดเีวลล๊อปเมนต ์จ ากัด (มหาชน) 
2.บรษัิทพาวเวอร ์คอนสตรัคชัน่ คอรเ์ปอเรชัน่ ออฟ ไชน่า 

3.บรษัิทไชน่าเกอ๋โจวบา๋ กรุ๊ปจ ากัด 

4.บรษัิทไชน่าอนิเตอรเ์นชัน่แนล วอเตอร ์แอนด ์พาวเวอร ์คอรเ์ปอเรชัน่ 
5.บรษัิทปัญญาคอนชลัเตนท ์จ ากัด 

 
 
 
แหลง่ขอ้มลูอา้งองิ ; 

1. เอกสารแผนชมุชนเพือ่การขับเคลือ่นยทุธศาสตรจั์งหวัดเชยีงใหม ่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมน่าจร และ
ส านักงานพัฒนาชมุชนอ าเภอแมแ่จ่ม ปี 2553 

2. แผนทีจ่าก Google Earth 

3. กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th/main.php?filename=Active_FAULTS_THAI 
4. โครงการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าจังหวัดเชยีงใหม ่ แผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน ้าอ าเภอแมแ่จ่ม ส านักงาน

ชลประทาน http://www.chiangmai.go.th/research/water.html 
5. ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการศกึษา ส านักบรหิารพืน้ทีอ่นุรักษ์ส านักที ่16 (ป่าไมเ้ขตเชยีงใหม่เดมิ) 

http://www.fca16.com/news/news.php?nid=271&uname=webmasterส านักอทุกวทิยาและบรหิารน ้า 
6.กรมชลประทาน 

 http://www.rid.go.th/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=56 
7. แนวนโยบายและหลักปฏบัิตใินการวถิชีวีติชาวกระเหรีย่ง  เอกสารตามมตคิณะรัฐมนตรเีห็นชอบ วันที ่3 สงิหารคม 

2553 เรือ่งแนวนโยบายและหลักปฏบัิตใินการฟ้ืนฟวูถิชีวีติชาวกระเหรีย่ง, กลุม่สง่เสรมิเครอืขา่ยและประสานงานราชการภมูภิาค 
ส านักบรหิารกลาง ส านักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ธันวาคม 2554 

8. ขอ้ก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) Module A1 การสรา้งอา่งเก็บน ้าอยา่งเหมาะสมและย่ังยนืในพืน้ทีลุ่ม่น ้าปิง 
ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก, คณะกรรมการพจิารณาคัดเลอืกโครงการเพือ่ออกแบบและกอ่สรา้งระบบการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน ้าอยา่งย่ังยนืและระบบแกไ้ขปัญหาอทุกภัยของประเทศไทย และคณะกรรมการบรหิารจัดการน ้าและอทุกภัย (กบอ.), 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

9. งานหลัก (Back Bone) และโครงการทีจ่ะตอ้งจัดท าตามยทุธศาสตรก์ารบรรเทาอทุกภัยในพืน้ทีลุ่ม่น ้าเจา้พระยา
แบบบรูณาการและย่ังยนื จัดท าโดย คณะอนุกรรมการดา้นการวางแผนและก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาอยา่งย่ังยนื 
คณะกรรมการยทุธศาสตรเ์พือ่วางระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า (กยน.), กมุภาพันธ ์2555 

10. ส านักเฝ้าระวังแผน่ดนิไหว กรมอตุนุยิมวทิยา http://www.seismology.tmd.go.th/inside.html 

 
 
 
 
 
 

ทางออกการบรหิารจดัการน า้ทีเ่หมาะสมกบัภมูนิเิวศลุม่น า้แมแ่จม่ 
 
1. ท าฝายชะลอน ้า/ฝายดักตะกอนป่าตน้น ้า 
2. ฟ้ืนฟแูละสรา้งฝาย/ล าเหมอืงแบบดังเดมิกระจายตามล าหว้ยสาขา 
3. ท าประปาหมูบ่า้นและประปาภเูขา 
4. ขดุสระน ้า บอ่บาดาล และท าถังเก็บน ้า 
5. สรา้งฝายน ้าลน้แบบประยกุตท์ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิการสะสมของตะกอนหนา้ฝาย 
6. เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและจัดระบบสวสัดกิารใหก้บัคนตน้น ้าดแูลป่า 
7. น าแนวคดิ “ของหนา้หมู”่ มาใชใ้นการบรหิารจัดการน ้า 
8. ท าอา่งเกบ็น ้าขนาดเล็กในล าหว้ยสาขา (ถา้จ าเป็น) 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dmr.go.th%2Fmain.php%3Ffilename%3DActive_FAULTS_THAI&h=fAQHJVZqC&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.chiangmai.go.th%2Fresearch%2Fwater.html&h=iAQHmAcyz&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fca16.com%2Fnews%2Fnews.php%3Fnid%3D271%26uname%3Dwebmaster%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&h=bAQFEvDcW&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rid.go.th%2F2009%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D108%26Itemid%3D56&h=qAQE8Q7M-&s=1
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ข้อมูลพืน้ฐานหมู่บ้าน 
ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก 

โครงการเขือ่นแม่แจ่ม 
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บ้านแม่ซา หมู่ที ่2 

ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1 
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1.1 ประวตัิหมู่บ้าน/ชุมชน 

สมยัก่อนมีชาวบา้นอาศยักระจดักระจายอยูต่ามขนุหว้ย  ต่างๆ  ราว  ปี 2475  มีนายพะเดะ  ปลูกเงิน 
เป็นผูน้ าคนแรกท่ีน าชาวบา้นมารวมกนัก่อตั้งเป็นหมู่บา้นข้ึน  และต่อมาไดรั้บเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นคนแรก 
ผูใ้หญ่บา้นคนต่อมาคือ นายสะกาทู  ปลูกเงิน  , นายคนึงค ์ รสสุคนธ์  ,  นายมิตรภาพ  ปลูกเงิน  ,  นายเสน่ห์   
คนะภรณ์สัจจะ  นาย เชิดชยั    จตุพรเรืองรอง  และปัจจุบนัคือ นายมนตรี  ภาสวงศ์  
 

1.2 ข้อมูลพืน้ที่และอาณาเขต 
 บา้นแม่ซา   มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบในหุบเขา        มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
 ทศิเหนือ ติดต่อกบับา้นสบแม่รวม 
 ทศิใต้  ติดต่อกบับา้นสบขอ 
 ทศิตะวนัตก ติดต่อกบับา้นแม่หอย 
 ทศิตะวนัออก ติดต่อกบับา้นแม่เอาะ 
 

1.3 ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จ านวนประชากร 
- จ านวนครัวเรือน    200    ครัวเรือน 

ประชากร     785    คน  ชาย     410   คน  หญิง     365   คน 
- อาชีพหลกั  (1)  ท านา                                 จ  านวน  56  ครัวเรือน 

     (2) ท าไร่   จ านวน   140  ครัวเรือน 
     (3) ท าสวน   จ านวน  100  ครัวเรือน 

- อาชีพเสริม คือ  1.  ทอผา้ดว้ยมือ  จ านวน   70  ครัวเรือน 
2.  เล้ียงสัตว ์  จ านวน   30  ครัวเรือน 
3.  คา้ขาย  จ านวน   10  ครัวเรือน 
4.  รับจา้ง  จ านวน   10  ครัวเรือน 

 

1.4   ข้อมูลด้านทางเศรษฐกิจ 
บา้นแม่ซา   มีประชากรประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แยกเป็น     ท านา 

จ านวน 305 ไร่  ท าไร่  จ  านวน  600   ไร่  ท าสวน  จ  านวน   200  ไร่      มีอาชีพดา้นการทอผา้  จ  านวน 20    
บา้นแม่ซา มีรถยนต์  40  คนั  มีรถจกัยานยนต์  200  คนั  รถจกัรยาน  56  คนั        รถไถนาแบบเดินตาม 
จ านวน  40  คนั          โทรศพัทมื์อถือ   200    เคร่ือง   โทรศพัทบ์า้น  2   เคร่ือง 
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1.5  ข้อมูลรายได้-รายจ่าย 
 (1) รายไดจ้ากการประกอบอาชีพของประชากรในหมู่บา้น9,420,000บาท/ปี 

 (2) รายจา่ยของประกรในหมูบ้่าน 15,007,000   บาท/ปี 
 (3) หน้ีสินของประชากรในหมู่บา้น     1,422,500   บาท/ปี 
 (4) ขอ้มูลรายจ่ายจากดอกเบ้ีย       87,350    บาท/ปี 

 

1.6  ข้อมูลด้านวฒันธรรม ประเพณ ีศิลปหัตถกรรม 
 บา้นแม่ซา  มีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีส าคญัๆ       และไดป้ฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยั
โบราณ  มีดงัน้ี 

1. ประเพณีปีใหม่     ปฏิบติัในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี 
2. ประเพณีคริสตมาส    ปฏิบติัในช่วงเดือนธนัวาคม ของทุกปี 

 

1.7   ข้อมูลด้านสังคม 
 -  การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส (มธัยมศึกษา)  จ  านวน  1  แห่ง 
 -  สถาบนัและองคก์รศาสนา โบสถ ์ จ  านวน  2  แห่ง 
 -  การสาธารณสุข สถานีอนามยั  จ  านวน  1  แห่ง 
 -  ร้านคา้ชุมชน  จ านวน  6  แห่ง 
 -  หอพกันกัเรียน  จ  านวน  2  แห่ง 
 -  หน่วยจดัการตน้น ้า  จ  านวน  1  แห่ง 
 

1.8ข้อมูลแหล่งน า้ 
 บา้นแม่ซา    มีฝายน ้าลน้ส าหรับใชท้  าการเกษตรจ านวน   2  แห่ง    มีแม่น ้า จ  านวน   1  สาย  ล าหว้ย  
จ  านวน  4  สาย  และ มีระบบประปาภูเขา  จ  านวน  1  แห่ง   
 

1.9  ข้อมูลกลุ่ม องค์กร  
ท่ี ช่ือกลุม่/องค์กร กิจกรรม ปีท่ีก่อตัง้ จ านวนสมาชิก 

1  กลุม่แมบ้่าน พฒันาอาชีพสตรี 2527 60 

2  กลุม่เครดติยเูน่ียน  เงินออม ปลอ่ยสินเช่ือ 2528 250 

3   กลุม่กองทนุหมูบ้่าน ปลอ่ยเงินกู้  2544 100 

4 กขคจ. ปลอ่ยเงินกู้  2536 40 
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1.10  ข้อมูลหนีสิ้นของประชาชน 
ท่ี แหลง่หนีส้ินท่ีกู้ ยืม จ านวนหนีส้ิน (บาท) หมายเหต ุ

1    กองทนุหมูบ้่าน 1,000,000  

2    เครดิตยเูน่ียน 3,000,000  

3    กระตุ้นเศรษฐกิจ 100,000  

4 กขคจ. 280,000  

 
  1.11  ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  ภมูิความรู้ ภมูิปัญญา หมายเหต ุ

1 นายเสนาะ   ปลกูเงิน ผู้น าศาสนา  

2 นายนายพะยอบือ คามคีรีมีช านาญ ผู้น าศาสนา  
 

1.12  ข้อมูลผู้น าชุมชน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  ภาสกรวงค ์ ผูใ้หญ่บา้น - 

2 นายศุภกิจ  อนุรักษธ์านี ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น - 

3 นายสนัติชยั  กระจ่างฉตัรวไิล ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น - 

4 นายชยัวรรณ   กระจ่างฉตัรวไิล สมาชิก อบต.หมู่ 2 - 

5 นายวทิยา  พนารัตนดอนชยั สมาชิก อบต.หมู่ 2 - 

7 นายสนทยา    พนารัตนดอนชยั  ผูรั้กษาความสงบภายในหมู่บา้น - 
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บ้านแม่เอาะ (ใต+้กลาง+เหนือ) หมู่ที่ 10 
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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1.1 ข้อมูลประวตัิความเป็นมาของหมู่บ้าน 

บา้นแม่เอาะ   แต่เดิมมีคนมาตั้งรกรากเพียง 3 ครอบครัว  ต่อมามีคนมาอยูเ่พิ่มมากข้ึน อยูใ่นเขต 
พื้นท่ีบา้นแม่สะงะ -  หว้ยมะคะ   หมู่ท่ี 4  ต าบลแม่นาจรในขณะนั้น  ต่อมาไดแ้ยกออกจากบา้นแม่สะงะ เม่ือ 
ปี พ.ศ. 2446  เป็นบา้นแม่เอาะ  หมู่ท่ี 10  ต าบลแม่นาจร 
 
1.2 ข้อมูลพืน้ที่และอาณาเขต 
 บา้นแม่เอาะมีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบในหุบเขา        มีจ  านวนเน้ือท่ี  7,420  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบับา้นแม่แจะ๊     หมู่ท่ี 13   ต าบลแม่นาจร 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบับา้นแม่นาจร   หมู่ท่ี 5     ต าบลแม่นาจร 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบับา้นแม่สะงะ   หมู่ท่ี 15   ต าบลแม่นาจร 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบับา้นแม่ขอ       หมู่ท่ี  11  ต าบลแม่นาจร 
 
1.3 ข้อมูลทัว่ไป 
 บา้นแม่เอาะมีพื้นท่ี  5,305  ไร่   รถยนต ์ 11  คนั  มีรถจกัยานยนต ์ 13  คนั   รถไถนาแบบเดินตาม  
42  คนั  โทรศพัทมื์อถือ  6  เคร่ือง  โทรศพัทบ์า้น  1  เคร่ือง   มีโรงสี   4   แห่ง    และมีร้านคา้  4  แห่ง 
 
1.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 บา้นแม่เอาะ    มีจ  านวนประชากร  659 คน  แบ่งเป็นประชากรชาย  359  คน  ประชากรหญิง   300  
คน  รวม   170  ครัวเรือน 
 
1.5 ข้อมูลด้านทางเศรษฐกจิ 
 บา้นแม่เอาะ     มีประชากรประกอบอาชีพดา้นการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แยกเป็น  ท านา  75  ราย  
ท าไร่   30   ราย   
 
1.6 ข้อมูลรายได้-รายจ่าย 
 (1) รายไดจ้ากการประกอบอาชีพของประชากรในหมู่บา้น9,073,600บาท/ปี 

 (2) รายจ่ายของประชากรในหมู่บา้น 12,303,100   บาท/ปี 
 (3) หน้ีสินของประชากรในหมู่บา้น     1,945,000   บาท/ปี 
 (4) ขอ้มูลรายจ่ายจากดอกเบ้ีย    77,800    บาท/ปี 
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1.7 ข้อมูลด้านวฒันธรรม ประเพณ ีศิลปหัตถกรรม 
 บา้นแม่เอาะ มีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีส าคญัๆ       และไดป้ฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยั
โบราณ  มีดงัน้ี 

3. ประเพณีผกูขอ้มือคร้ังท่ี 1   ปฏิบติัในช่วงเดือนธนัวาคม ของทุกปี 
4. ประเพณีผกูขอ้มือ คร้ังท่ี 2 ปฏิบติัในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 
5. ประเพณีคริสมาสต ์  ปฏิบติัในช่วงเดือนธนัวาคม ของทุกปี 
6. ประเพณีกองบุญขา้ว   ปฏิบติัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี 
 

1.8 ข้อมูลด้านสังคม 
 บา้นแม่เอาะ  มีสถานศึกษา เป็นโรงเรียนระดบัประถม   จ  านวน   1    แห่ง  และมีวดั  1  แห่ง  
ร้านคา้ชุมชน   1    แห่ง  มีโบสถ ์   3    แห่ง 
 
1.9 ข้อมูลแหล่งน า้ 
 บา้นแม่เอาะ  มีแม่น ้า     3    สาย  ล าหว้ย  5  สาย         มีระบบประปาหมู่บา้น    จ  านวน  3  แห่ง  
และมีแม่น ้า   5   สาย 
 
1.10 ข้อมูลกลุ่ม องค์กร  

ท่ี ช่ือกลุ่ม/องคก์ร กิจกรรม ปีท่ีก่อตั้ง จ านวนสมาชิก 

1  กลุ่มเยาวชน  - ปลูกป่า  ตา้นยาเสพติด 2541 60 

2  กลุ่มสตรี  - พฒันาอาชีพสตรี 2541 48 

3  กลุ่ม กทบ.  - ใหเ้งินกูป้ระกอบอาชีพ 2544 100 

 
1.11 ข้อมูลหนีสิ้นของประชาชน 

ท่ี แหล่งหน้ีสินท่ีกูย้มื จ านวนหน้ีสิน (บาท) หมายเหตุ 

1   กองทุนหมู่บา้น 1,000,000  

2     กข.คจ 263,000  

3    สหกรณ์การเกษตร 20,000  
 
1.12 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล  ภูมิความรู้ ภูมิปัญญา หมายเหตุ 

1 นางโช่โป๊ะ  อารียรั์ตน์บุญชู   นวดแผนโบราณ  
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บ้านสบขอ+แม่ขอหมู่ที่ 11 
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
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1.1 ข้อมูลประวตัิความเป็นมาของหมู่บ้าน 

บา้นแม่ขอ   แต่เดิมมีการตั้งรกรากเพื่อท าการเกษตรรวมกนัเป็นหมู่บา้น ช่ือบา้นแม่ขอ 
อยูห่มู่ท่ี 11  ต าบลแม่นาจร  อ าเภอแม่แจ่ม  ประชากรมีอาชีพท าการเกษตรเป็นหลกั รองลงมาคือ 
เล้ียงสัตว ์
 
1.2 ข้อมูลพืน้ที่และอาณาเขต 
 บา้นแม่ขอ มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบในหุบเขา  ตั้งอยูริ่มน ้า  มีจ  านวนเน้ือท่ี  5,372  ไร่  มีมีเน้ือท่ีท า
กิน   2,000  ไร่   อาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบับา้นแม่ตะละใต ้
 ทิศใต ้  ติดต่อกบับา้นสบขอ 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบับา้นแม่ซา 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบับา้นแม่เอาะ  หมู่ท่ี 10  ต าบลแม่นาจร 
 
1.3 ข้อมูลทัว่ไป 
 บา้นแม่ขอมีรถยนต ์ 10  คนั  มีรถจกัยานยนต ์ 100  คนั  รถจกัรยาน  5  คนั  รถไถนาแบบเดินตาม  
15  คนั  โทรศพัทบ์า้น  1   เคร่ือง  โทรศพัทมื์อถือ  10  เคร่ือง 
 
1.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 บา้นแม่ขอ มีจ านวนประชากร  125  ครัวเรือน  รวมทั้งหมด 535  คน  แบ่งเป็นประชากรชาย 290  
คน  ประชากรหญิง   241   คน 
 
1.5 ข้อมูลด้านทางเศรษฐกจิ 
 บา้นแม่ขอ มีประชากรประกอบอาชีพดา้นการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แยกเป็น  ท านา  40 ราย  
ท าไร่  90 ราย   เล้ียงสุกร  93  ราย  และเล้ียงววั  72 ราย   เล้ียงไก่  93 ราย  มีอาชีพดา้นการทอผา้  จ  านวน  27  
ราย 
 
1.6 ข้อมูลรายได้-รายจ่าย 
 (1) รายไดจ้ากการประกอบอาชีพของประชากรในหมู่บา้น2,771,200บาท/ปี 

 (2) รายจ่ายของประกรในหมู่บา้น 4,290,000   บาท/ปี 
 (3) หน้ีสินของประชากรในหมู่บา้น     4,090,000   บาท/ปี 
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 (4) ขอ้มูลรายจ่ายจากดอกเบ้ีย200,000   บาท/ปี 
1.7 ข้อมูลด้านวฒันธรรม ประเพณ ีศิลปหัตถกรรม 
 บา้นแม่ขอมีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีส าคญัๆ       และไดป้ฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยั
โบราณ  มีดงัน้ี 

1. ประเพณีคริสมาสต ์ ปฏิบติัในช่วงเดือนธนัวาคม  ของทุกปี 
2. ประเพณีปีใหม่  ปฏิบติัในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี 

 

1.8 ข้อมูลด้านสังคม 
 บา้นแม่ขอ มีสถานศึกษาทางศาสนา โดยเป็นโบสถ ์   จ  านวน   2    แห่ง      มีร้านคา้ชุมชนใน
หมู่บา้น จ านวน  4   แห่ง       ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  2  แห่ง 
 

1.9 ข้อมูลแหล่งน า้ 
 บา้นแม่ขอ   มีแม่น ้า     1     สาย  ล าหว้ย      3      สาย         มีระบบประปาภูเขา  จ  านวน  4  แห่ง   
 

1.10 ข้อมูลกลุ่ม องค์กร  

ท่ี ช่ือกลุ่ม/องคก์ร กิจกรรม ปีท่ีก่อตั้ง จ านวนสมาชิก เงินทุน 
1  กลุ่ม ธกส.  กูย้มืเงิน 2538 21 2,100,000 
2  กลุ่มธนาคารขา้ว กูย้มืขา้วยามขาดแคลน 2528 62 160,000 
3  กลุ่มเล้ียงววั เล้ียงสัตว ์ 2538 20 100,000 
4  กลุ่มทอผา้  ทอผา้ 2540 24 40,000 
5 กองทุนหมู่บา้น เพื่อสร้างรายได ้ 2545 163 1,200,000 
6 กองทุน กข.คจ. กองทุนหมุนเวยีน 2545  280,000 

7 กองทุนเศรษฐกิจชุมชน กองทุนเสริมอาชีพ 2545  50,000 
8 กลุ่มอนุรักษ ์ อนุรักษป่์าไม ้ 2540 20 20,000 
9 ออมทรัพย ์ศ.ช.พ. ปล่อยกูภ้ายในสมาชิก 2550 63 250,000 

 

1.11 ข้อมูลหนีสิ้นของประชาชน 

ท่ี แหล่งหน้ีสินท่ีกูย้มื จ านวนหน้ีสิน (บาท) หมายเหตุ 
1    ธกส. 2,100,000  
2    กองทุนหมู่บา้น 1,200,000  
3 กองทุน  กข.คจ. 280,000  
4 กองทุนเศรษฐกิจชุมชน (มิยาซาวา่) 100,000  
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5 ออมทรัพย ์ศ.ช.พ. 250,000  

1.12 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล  ภูมิความรู้ ภูมิปัญญา หมายเหตุ 

1 นายแจะ๊    วรัิชอรัญพงษ์   สอนหลกัการทางศาสนา  

2 นายจอเมียทู   สวสัรังสีกุล   หมอต าแย  
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บ้านแม่หอย หมู่ที ่12 
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
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1.1 ข้อมูลประวตัิความเป็นมาของหมู่บ้าน 

บา้นแม่หอยนั้นไม่มีใครทราบแน่ชดัเน่ืองจากผูท่ี้ไดม้าตั้งรากฐานอยูน่ั้น  จึงรู้กนัเพียงยอ่ๆวา่หมู
บา้นแม่หอยเกิดข้ึนจากคนต่างถ่ินไดย้า้ยเขา้มาอยู ่  ประมาณ  3  หลงัคาเรือน  จนเพิ่มมากข้ึน  ท่ีมาของ
หมู่บา้นนั้น  เน่ืองจากหมู่บา้นอยูใ่กลแ้ม่น ้าหอย  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เม่ือก่อนนั้นมีความเช่ือวา่หากหมู่บา้นตั้งอยูใ่กล้
สถานท่ีใดใหต้ั้งช่ือคลา้ยตามสถานท่ีนั้นเพื่อวา่จะจ าไดง่้าย  จึงเป็นท่ีมาของหมู่บา้นแม่หอยในปัจจุบนั  
หมู่บา้นแม่หอยเม่ือก่อนอยูห่มู่ท่ี  2  หมู่เดียวกบั  บา้นแม่ซา   บา้นแม่หอย เดิมอยูใ่นต าบลแม่ศึก  ต่อมามีการ
แยกต าบลแม่ศึกออกเป็น 2 ต าบล คือ ต าบลมาศึก กบั ต าบลแม่นาจร  บา้นแม่หอยจึงข้ึนกบัต าบลแม่นาจร  
ตั้งอยูห่มู่ท่ี 12  ต าบลแม่นาจรอ าเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่   มีจ  านวนหลงัคาเรือน รวม  120  ครัวเรือน 
 
1.2 ข้อมูลพืน้ที่และอาณาเขต 
 บา้นแม่หอยมีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบในหุบเขา        มีจ  านวนเน้ือท่ี 27,200  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ 
ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบับา้นแม่ซา    หมู่ท่ี 2  ต าบลแม่นาจร 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบับา้นแม่นาจรเหนือ   หมู่ท่ี 16  ต าบลแม่นาจร 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบับา้นแม่มุ  หมู่ท่ี 4  ต าบลแม่นาจร 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบับา้นหว้ยนา  หมู่ท่ี 12  ต าบลแม่ศึก 
 
1.3 ข้อมูลทัว่ไป 
 บา้นแม่หอย  มีรถยนต ์ 18  คนั  มีรถจกัยานยนต ์ 53  คนั  รถจกัรยาน  2  คนั  รถไถนาแบบเดินตาม  
8  คนั  โทรศพัทบ์า้น 2  เคร่ืองโทรศพัทมื์อถือ  63  เคร่ือง 
 
1.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 บา้นแม่หอย มีจ านวนประชากร 432  คน  แบ่งเป็นประชากรชาย  250  คน  ประชากรหญิง182คน 
 
1.5 ข้อมูลด้านทางเศรษฐกจิ 
 บา้นแม่หอยมีประชากรประกอบอาชีพดา้นการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แยกเป็น  ท านา  18 ราย  ท าไร่   
94  ราย  ไร่ขา้วโพด  82  ราย    เล้ียงววั  67   ราย  เล้ียงกระบือ  10  ราย  คา้ขาย  4    รายเล้ียงไก่  90  ราย  
ปลูกผกั  20  ราย  เล้ียงหมู  27  ราย  ทอผา้  20  ราย 
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1.6 ข้อมูลรายได้-รายจ่าย 
 (1) รายไดจ้ากการประกอบอาชีพของประชากรในหมู่บา้น     7,654,350   บาท/ปี 

 (2) รายจ่ายของประกรในหมู่บา้น 9,324,200   บาท/ปี 
 (3) หน้ีสินของประชากรในหมู่บา้น     1,413,700   บาท/ปี 
 (4) ขอ้มูลรายจ่ายจากดอกเบ้ีย84,822   บาท/ปี 
 
1.7 ข้อมูลด้านวฒันธรรม ประเพณ ีศิลปหัตถกรรม 
 บา้นแม่หอย  มีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีส าคญัๆ       และไดป้ฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยั
โบราณ  มีดงัน้ี 

1. ประเพณีคริสมาสต ์  ปฏิบติัในช่วงเดือนธนัวาคม ของทุกปี 
2. ประเพณีผกูขอ้มือ      ปฏิบติัในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 
3. ประเพณีกองบุญขา้ว   ปฏิบติัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี 
 

1.8 ข้อมูลด้านสังคม 
 บา้นแม่หอยมีสถานศึกษา เป็นโรงเรียนระดบัประถม     จ  านวน   1    แห่ง             มีท่ีอ่าน
หนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น  1  แห่ง  และมีโบสถ ์ 1  แห่ง  ร้านคา้ชุมชน   1    แห่ง 
 
1.9 ข้อมูลแหล่งน า้ 
 บา้นแม่หอย   มีฝายน ้าลน้ส าหรับใชท้  าการเกษตร  1  แห่ง    มีแม่น ้า     1  สาย  ล าหว้ย  6 สาย   มี
ระบบประปาภูเขา  จ  านวน  1  แห่ง 
 
1.10 ข้อมูลกลุ่ม องค์กร 
 
ท่ี ช่ือกลุ่ม/องคก์ร กิจกรรม ปีท่ีก่อตั้ง จ านวนสมาชิก 

1  กลุ่มสหกรณ์ร้านคา้  - ขายสินคา้ 2545 20 

2  กลุ่มกองทุนหมู่บา้น  - ใหเ้งินกู ้ 2544 93 

3  กลุ่ม  กข.คจ.  - ใหเ้งินประกอบอาชีพ 2542 52 

4  กลุ่มแม่บา้น  - พฒันาสตรี 2538 30 
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1.11 ข้อมูลหนีสิ้นของประชาชน 

ท่ี แหล่งหน้ีสินท่ีกูย้มื จ านวนหน้ีสิน (บาท) หมายเหตุ 

1  กลุ่มสหกรณ์ร้านคา้ 141,400  

2  กลุ่มกองทุนหมู่บา้น 1,000,000  

3 กลุ่ม  กข.คจ. 280,000  

 
1.12 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล  ภูมิความรู้ ภูมิปัญญา หมายเหตุ 

1 นายดิจิลิ  เจนจิตรไพโรจน์ ยาสมุนไพร  

2 นายตะโตะ๊แประ    ฝายหิน สอนศาสนา  

3 นายเอะเละ   วเิชียรวชิิต นวดโบราณ  

4 นางหน่อหม่ือแซว  เจนจิตรไพโรจน์ หมอต าแย  

5 นางหน่อบิข่า  วนชาญชยั ทอผา้  

6 นายเจวา  จตุรเลิศวรกุล การเกษตรเชิงท่องเท่ียว  

7 นายดูมู  กระจ่างกิจชยัชาญ จกัสาน,ตีเหล็ก  

8 นายแดวะโซ  วนชาญชยั ก่อสร้าง  

9 นายปรีชยั  เปรมช่ืนพนาวนั ยาแผนปัจจุบนั  

10 นายพะอึเด  พนากิจไพวลัย ์ การร าดาบ  

11 นายซุยเจ ๊ พนากิจไพวลัย ์ การร าดาบ  

12 นายพะซุยเพาะ  กระจ่างกิจชยัชาญ การร าดาบ  

13 นายพรชยั  ปทุมจีราภา การร าดาบ  

14 นางทูนี  นิยมเกียรติไพสาล การร าดาบ  

15 นางยพุิน  ฝายหิน ทอผา้ดว้ยมือ  

16 นางวนัเพญ็  พนากิจไพวลัย ์ ทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก  

17 นางจิราภรณ์   กระจ่างกิจชยัชาญ ปักผา้  
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บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
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1.1 ข้อมูลประวตัิความเป็นมาของหมู่บ้าน 

บา้นหว้ยผา   แต่เดิมข้ึนอยูก่บัหมู่ท่ี 2 บา้นแม่โยมี  1)  แฮบือ   2) นายส่าโพล  3) นายเล่อกา  เป็น
แกนน าในการจดัตั้งหมู่บา้น  โดยมี นายคะนึง  รสสุคนธ์       เป็นผูใ้หญ่บา้นในขณะนั้น  จนมาถึงปี 2545  มี
การเปล่ียนแปลงผูน้ า  ปรากฏวา่ นายสมชาย  อิสระสิงขร ไดรั้บเลือกให้เป็นผูใ้หญ่บา้นคนต่อมา  ปัจจุบนันา
ไดรั้บแต่งตั้งเป็น ก านนัต าบลแม่นาจร 
 
1.2 ข้อมูลพืน้ที่และอาณาเขต 
 บา้นหว้ยผา มาสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบในหุบเขา        มีจ  านวนเน้ือท่ี  50,000  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ 
ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบับา้นแม่หยอด   ต าบลแม่ศึก 
  ทิศใต ้  ติดต่อกบับา้นสบแม่รวม   ต าบลแม่นาจร 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบับา้นขนุแม่รวม  ต าบลบา้นจนัทร์ 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบับา้นแม่ซา  ต าบลแม่นาจร 
 
1.3 ข้อมูลทัว่ไป 
 บา้นหว้ยผา  มีรถยนต ์ 18  คนั  มีรถจกัยานยนต ์ 75   คนั  รถจกัรยาน  5  คนั  รถไถนาแบบเดินตาม  
17   คนั  โทรศพัทบ์า้น   1  เคร่ือง   โทรศพัทมื์อถือ  10   เคร่ือง 

 
1.4 ข้อมูลด้านประชากร 

บา้นหว้ยผา  มี ประชากรทั้งหมด 550  คน  เป็นชาย  296  คน     เป็นหญิง  254  คน     จ  านวน
ครัวเรือน    118  หลงัคาเรือน  

 
1.5 ข้อมูลด้านทางเศรษฐกจิ 
 บา้นหว้ยผา มีประชากรประกอบอาชีพดา้นการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แยกเป็น  ท านา  62   ราย  ท า
ไร่   84  ราย  ท าสวน   56  ราย     เล้ียงววั  60   ราย      มีอาชีพดา้นการทอผา้  จ  านวน  30   ราย 
 
1.6 ข้อมูลรายได้-รายจ่าย 
 (1) รายไดจ้ากการประกอบอาชีพของประชากรในหมู่บา้น1,922,500 บาท/ปี 

 (2) รายจา่ยของประกรในหมูบ้่าน 2,620,000   บาท/ปี 
 (3) หน้ีสินของประชากรในหมู่บา้น     1,830,400   บาท/ปี 
 (4) ขอ้มูลรายจ่ายจากดอกเบ้ีย       99,500   บาท/ปี 
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1.7 ข้อมูลด้านวฒันธรรม ประเพณ ีศิลปหัตถกรรม 
 บา้นหว้ยผา  มีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีส าคญัๆ       และไดป้ฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยั
โบราณ  มีดงัน้ี 

1. ประเพณีคริสมาสต ์ ปฏิบติัในช่วงเดือนธนัวาคม ของทุกปี 
2. ประเพณีปีใหม่   ปฏิบติัในช่วงเดือนมกราคม  ของทุกปี 

1.8 ข้อมูลด้านสังคม 
 บา้นหว้ยผา  มีสถานศึกษา เป็นโรงเรียนระดบัประถม     จ  านวน   1    แห่ง              
1.9 ข้อมูลแหล่งน า้ 
 บา้นหว้ยผา  มี  มีล าหว้ย  5  สาย         มีอ่างเก็บน ้า  จ  านวน  5  แห่ง   
1.10 ข้อมูลกลุ่ม องค์กร  

ท่ี ช่ือกลุม่/องค์กร กิจกรรม ปีท่ีก่อตัง้ 

จ านวน
สมาชิก 

เงินทนุ 

1  กลุม่ พ.ชบ.  - ขยายพนัธ์สตัว์ 2536 20 - 

2  กลุม่เครดติยเูน่ียน  - ออมเงิน 2538 50 1,100,000 

 
1.11 ข้อมูลหนีสิ้นของประชาชน 

ท่ี แหลง่หนีส้ินท่ีกู้ ยืม 

จ านวนหนีส้ิน 
(บาท) หมายเหต ุ

1    กองทนุหมูบ้่าน 1,000,000 2,200,000 

2 กองทนุเศรษฐกิจชมุชน 100,000  

3 กองทนุ กข.คจ. 280,000  

4 กองทนุเครดิตยเูน่ียน 20,000 110,000 

 
1.12 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  ภมูิความรู้ ภมูิปัญญา หมายเหต ุ

1 นายประสงค์    เชิดชพูงค์ ชา่งไม้ นายไกรทอง กล้ากระท า 

2 นางพอดี            กล้ากระท า ปฐมพยาบาลเดก็คลอด นางอรวรรณ์ ภผูาอารักษ์ 

3 นายภีมโย    สภุาพวรพร หมอยาสมนุไพร  

4 นางพรทิวา   สริุยะชยัพนัธ์ จบัเส้นเอ็น (นวด) นายหมอ่เลพ่อ สภุาพวราพร 

5 นายมงคล    สภุาพวรพร จกัสาน  
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บ้านสบแม่รวม หมู่ที่ 1 
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
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1.1 ประวตัิหมู่บ้าน/ชุมชน  

บา้นสบแม่รวม    แต่เดิมข้ึนกบัต าบลแม่ศึก  ต่อมามีการแยกต าบลแม่ศึกออกเป็น 2 ต าบล คือแม่ศึก 
กบัแม่นาจร  บา้นสบแม่รวมจึงมาข้ึนกบัต าบลแม่นาจร เป็นบา้นสบแม่รวม หมู่ท่ี 7 มีนายแอะและโพ เป็น
ผูใ้หญ่บา้น  ต่อมามีการปรับหมู่บา้นในต าบล บา้นสบแม่รวมจึงถูกเปล่ียนมาเป็น    หมู่ท่ี 1            ต  าบลแม่
นาจร  ท่ีผา่นมามีผูใ้หญ่บา้นมาแลว้  5  คน คือ  นายแอะและโพ  นายนายนุเจะ  นายนุเง    นายนิเวศน์   และ
ปัจจุบนัคือ นายชยัศรี  กลัยางามเลิศ 

 
1.2   ข้อมูลพืน้ที่และอาณาเขต 
 บา้นสบแม่รวม มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบในหุบเขา        มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
 ทศิเหนือ ติดต่อกบัต าบลแจ่มหลวง 
 ทศิใต้  ติดต่อกบับา้นแม่ซา   หมู่ท่ี 2    ต าบลแม่นาจร 
 ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัหว้ยผา    หมู่ท่ี 8  ต าบลแม่นาจร 
 ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัแม่ตะละ    ต าบลแม่แดด 
 
1.3 ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จ านวนประชากร 

- จ านวนครัวเรือน     167    ครัวเรือน 
ประชากร      623    คน  ชาย     318   คน  หญิง     305   คน 

- อาชีพหลกั  (1)  ท านา                                 จ  านวน  56  ครัวเรือน 
     (2) ท าไร่   จ านวน   78  ครัวเรือน 
     (3) ท าสวน   จ านวน  75  ครัวเรือน 

- อาชีพเสริม คือ  ทอผา้ดว้ยมือ  จ านวน   31  ครัวเรือน 
 
1.4   ข้อมูลด้านทางเศรษฐกิจ 

บา้นสบแม่รวม มีประชากรประกอบอาชีพดา้นการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แยกเป็น  ท านา  56 
ราย  ท าไร่   78  ราย  ท าสวน   75  ราย    เล้ียงววั  302  ราย  เล้ียงควาย  148  ราย   มีอาชีพดา้นการทอผา้  
จ  านวน 6  รายมีรถยนต ์15  คนั  มีรถจกัยานยนต ์ 116  คนั  รถจกัรยาน  21  คนั  รถไถนาแบบเดินตาม  33  
คนั  โทรศพัทมื์อถือ   100    เคร่ือง   โทรศพัทส์าธารณะ    2      เคร่ือง 
 
1.5   ข้อมูลรายได้-รายจ่าย 
 (1) รายไดจ้ากการประกอบอาชีพของประชากรในหมู่บา้น7,992,000  บาท/ปี 

 (2) รายจ่ายของประกรในหมู่บา้น 9,705,000  บาท/ปี 
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(3) หน้ีสินของประชากรในหมู่บา้น   1,601,000  บาท/ปี 
 (4) ขอ้มูลรายจ่ายจากดอกเบ้ีย  82,800    บาท/ปี 

 
1.6   ข้อมูลด้านวฒันธรรม ประเพณ ีศิลปหัตถกรรม 
 บา้นสบแม่รวม มีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีส าคญัๆ       และไดป้ฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยั
โบราณ  มีดงัน้ี 

7. ประเพณีคริสมาสต ์  ปฏิบติัในช่วงเดือนธนัวาคม ของทุกปี 
8. ประเพณีผกูขอ้มือ คร้ังท่ี 2 ปฏิบติัในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 
9. ประเพณีกองบุญขา้ว   ปฏิบติัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี 
10. ประเพณีผกูขอ้มือคร้ังท่ี 1   ปฏิบติัในช่วงเดือนธนัวาคม ของทุกปี 
 

1.7   ข้อมูลด้านสังคม 
 บา้นสบแม่รวม  มีสถานศึกษา เป็นโรงเรียนระดบัประถม   จ  านวน   1    แห่ง           และมีวดั  2  
แห่ง โบสถ ์2  แห่ง  ร้านคา้ชุมชน   3    แห่ง   มีโรงเรียน    1    แห่ง 
 
1.8   ข้อมูลแหล่งน า้ 
 บา้นสบแม่รวม มีฝายน ้าลน้ส าหรับใชท้  าการเกษตร   9  แห่ง    มีแม่น ้า 4 สาย  ล าหว้ย  12    สาย    
ล าคลอง  9  แห่ง     มีระบบประปาภูเขา  จ  านวน  5  แห่ง   
 

1.9  ข้อมูลกลุ่ม องค์กร  

ท่ี ช่ือกลุ่ม/องคก์ร กิจกรรม ปีท่ีก่อตั้ง สมาชิก 

1  กลุ่มแม่บา้น  สามคัคี  พฒันาอาชีพ 2532 57 

2  กลุ่มเยาวชน สามคัคี  พฒันาอาชีพ 2538 32 

3 กลุ่มกองทุน สนบัสนุนทุนประกอบอาชีพ 2544 120 

 
1.10  ข้อมูลหนีสิ้นของประชาชน 

ท่ี แหล่งหน้ีสินท่ีกูย้มื 

จ านวนหน้ีสิน 
(บาท) หมายเหตุ 

1 กองทุนหมู่บา้น 1,200,000 - 

2   กข.คจ. 280,000 - 

3   งบกระตุน้เศรษฐกิจ 100,000 - 
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1.11  ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล  ภูมิความรู้ ภูมิปัญญา หมายเหตุ 

1 นายหม่อจอ้เอะ๊ ธรรมชาติสุขใจ แกะสลกั - 

2 นางหน่อเตะ๊ชอ  กลัยางามเลิศ ยาสมุนไพร - 

3 นางแปะเง  ธรรมชาติสุขใจ ทอผา้ - 

 
1.12  ข้อมูลผู้น าชุมชน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายชยัศรี   กลัยางามเลิศ ผูใ้หญ่บา้น - 

2 นายวชิยั   กลา้ณรงคเ์ชาว ์ สมาชิก อบต. ม.1 - 

3 นายสมพงษ ์ รุ่งเจริญตระกลู สมาชิก อบต. ม.1 - 

4 นายประสงค ์  กลา้รณงคชี์พ อาสาพฒันาชุมชน - 

5 น.ส.ยพิุน   สบแม่รวมพฒันา อาสาพฒันาชุมชน - 

6 นายวฒิุฃยั   สบแม่รวมพฒันา อาสาพฒันาชุมชน - 

7 น.ส.สุธินนัท ์  สบแม่รวมพฒันา อาสาพฒันาชุมชน - 

8 นายเสน่ห์     ชูพิพฒัน์พงศ ์ อสม - 

9 นายสุขติ        พายกัทรงพร อสม - 

 
 
 
 
ขอ้มูล ; เอกสารแผนชมุชนเพือ่การขบัเคลือ่นยุทธศาสตรจั์งหวดัเชยีงใหมอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมน่าจร และ 

ส านักงานพัฒนาชมุชนอ าเภอแมแ่จม่ ปี 2554 
 
 
 


