
ค ำน ำ 
eBook เล่มนี้ "จัดท ำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรศึกษำ ตำมนโยบำยของส ำนักงำน ส่งเสริมกำรศึกษำ

นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย"  

แวะอ ำเภอแม่สะเรียง กนัก่อนน่ะค่ะ  

ขอ้มูลทัว่ 
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป แม่สะเรียง มีชื่อเรียกในประวัติศำสตร์ว่ำ เมืองยวมใต้ หรือเมืองยวม เคยเป็นที่ตั้งชุมชน

มำไม่น้อยกว่ำ 520 ปี เมืองยวมเคยเป็นถิ่นฐำนอำศัยของชนเผ่ำดั้งเดิม คือ ละว้ำ และกะเหรี่ยง ต่อมำในปี พ.ศ.  
2443 ทำงรำชกำรได้ยกฐำนะขึ้นเป็นอ ำเภอเรียกชื่อว่ำ "อ ำเภอเมืองยวม" โดยอำศัยชื่อของล ำน้ ำแม่ยวมที่ไหลผ่ำน
อ ำเภอ นำยอ ำเภอคนแรกชื่อ ขุนช ำนำญธนำนุรักษ์ (นำยสวัสดิ์ ชลัย) ต่อมำทำงกำรได้พิจำรณำเห็นว่ำชื่อ อ ำเภอ
เมืองยวมนั้น ไปพ้องกับอ ำเภอขุนยวม ซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อ ำเภอแม่สะเรียง" ตำมชื่อ
ของแม่น้ ำแม่สะเรียงที่ไหลผ่ำนอ ำเภออีกสำยหนึ่งมำจนถึงปัจจุบันนี้  

อ ำเภอแม่สะเรียง ยังเป็นเมืองส ำคัญของ 3 อ ำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนใต้เป็นแห่งเกษตรกรรม 
พำณิชยกรรม และกระจำยสินค้ำได้สู่อ ำเภอต่ำง ๆ สำมำรถส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้โดยเฉพำะที่จุดพักรับรอง
นักท่องเที่ยวที่จะเป็นทำงต่อไปยังอ ำเภอต่ำง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจำกนี้ ยังมีธรรมชำติที่สวยงำม ของป่ำ
เขำล ำเนำไพร มีแม่น้ ำสำละวินอันลือชื่อ สวยงำมด้วยทิวทัศน์แปลกตำไปจำกแม่น้ ำระหว่ำงประเทศสำยอ่ืน ๆ ที่
นักท่องเที่ยวนิยมมำแวะเวียนตลอดทั้งปี มีผ้ำทอด้วยมือของชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยงที่มีคุณภำพ มีกล้วยไม้ที่มีกลิ่น
เฉพำะ หอมเย็นชื่นใจ คือ เอื้องแซะ นิยมเป็นของขวัญที่ล้ ำค่ำแก่บุคคลที่รักและเคำรพนับถือ นอกจำกนั้นยังมีวัดที่
บรรจุพระธำตุของที่ศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่ง ได้แก่วัดจอมแจ้ง วัดพระธำตุจอมมอญ วัดจอมทอง และวัดจอมกิตติ บุคคล
ทั่วไปนิยมไปนมัสกำรกรำบไว้ตำมประเพณี  



ลกัษณะภูมิประเทศ 

 

 



 

ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ อ ำเภอแม่สะเรียงเป็นอ ำเภอชำยแดนที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเมียน
มำร์ทำงทิศตะวันตกตลอดแนว ระยะประมำณ 166 กิโลเมตร มีแม่น้ ำสำละวินกั้นชำยแดน ระยะทำง 101 
กิโลเมตร มีสันเขำขุนแม่สอง เสำหิน ดอยผำตั้งเป็นเส้นกันเขตแดนทำงบก ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสลับซับซ้อน และป่ำ
ทึบ ประมำณ 90% พ้ืนที่ทั้งหมด ที่เหลือ 10% เป็นที่รำบ ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณต ำบลแม่ยวม ต ำบลบ้ำนกำศ 
และต ำบลแม่สะเรียง อ ำเภอแม่สะเรียง มีแม่น้ ำไหลผ่ำน จ ำนวน 3 สำย ได้แก่ แม่น้ ำยวม แม่น้ ำแม่สะเรียงและ
แม่น้ ำสำละวินที่ไหลจำกประเทศทิเบต  

กำรนบัถือศำสนำ 
นั บ ถื อ ศ ำ ส น ำ ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธประมำณ 80.97 % ศำสนำอ่ืน ๆ ประมำณ 

19.03 %  

วฒันธรรมและประเพณี 

วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี อ ำเภอแม่สะเรียงมีขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะพ้ืนเมือง แตกต่ำง
ไปจำกจังหวัดอ่ืนใน ภำคเหนือ เพรำะได้รับอิทธิพลทำงด้ำนวัฒนธรรมจำกพม่ำ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส ำคัญ 
คือ 1. ประเพณีบวชลูกแก้ว หรือเรียกว่ำ "ส่ำงลอง" เริ่มเดือนมีนำคม - พฤษภำคม 2. ประเพณีออกพรรษำ เดือน
ตุลำคม 3. ประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ และเทียงเหง ช่วงเทศกำลออกพรรษำ 4. ประเพณีกำรถวำยข้ำวหย่ำกุ๊ ช่วงเดือน 
กุมภำพันธ์ - มีนำคม 5. ประเพณีพ้ืนบ้ำน คือ ร ำไต คล้ำยกับกำรเชิดสิงห์โตของจีน  



 
เป็นค ำขวัญที่กล่ำวถึง กะเหรี่ยงบ้ำนพะมอลอ หมู่ที่ 9 ต ำบลบ้ำนกำศ ที่มีฝีมือทำงด้ำนหัตถกรรมทอผ้ำ 

ห่ำงจำกอ ำเภอแม่สะเรียงประมำณ 5 กิโลเมตร  

  

ผำ้ทอกะเหร่ียง  
"ผ้ำทอกะเหรี่ยง เสนำะเสียงสำละวิน งำมถิ่นธรรมชำติ พระธำตุสี่จอม กล้วยไม้้หอมเอ้ืองแซะ" 

อ ำเภอแม่สะเรียง มีค ำขวัญที่ร้อยเรียงไว้ 5 ค ำ คือ  
เป็นกำรกล่ำวถึงว่ำ พ้ืนที่ชำยแดนของอ ำเภอแม่สะเรียงส่วนใหญ่ มีแม่น้ ำสำละวิน หรือที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ แม่น้ ำคง 
เป็นแม่น้ ำกั้นเขตแดนระหว่ำงไทยกับ พม่ำ ซึ่งมีควำมยำวถึง 101 กิโลเมตร เป็นสำยน้ ำสำยเลือดที่หล่อเลี้ยงผู้คน
ในแถบสองฝั่งมำแต่โบรำณกำล  



 

เสนำะเสียงสำละวิน  
อ ำเภอแม่สะเรียงมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่ำเขำ เต็มไปด้วยกลิ่นไอธรรมชำติและ วัฒนธรรมอันงดงำม ที่ยำก

จะหำพบได้ในพ้ืนที่แถบอ่ืน  
พระธำตุจอมมอญ และพระธำตุจอมกิตติ เป็นที่เคำรพสักกำระบูชำของชำวอ ำเภอแม่สะเรียง  

  
ถือเป็นพระธำตุคู่บ้ำนคู่เมือง ได้แก่ พระธำตุจอมแจ้ง พระธำตุจอมทอง  

เอ้ืองแซะ เป็นกล้วยไม้สีขำวดอกเล็ก ๆ กลิ่นหอมชื่นใจ เป็นพันธุ์ไม้ พ้ืน เมืองที่เลื่องลือของแม่ฮ่องสอน 
มำเป็นเวลำช้ำนำน ต ำนำนแม่สะเรียงเมื่อครั้งที่ยังมีชื่อ เรียกว่ำ เมืองยวม ยังได้บันทึกไว้ว่ำ ในสมัยโบรำณ ดอก
เอ้ืองแซะนี้ เป็นหนึ่งในเครื่องบรรณำกำรที่ชำวลัวะ ในดินแดนแถบนี้จะต้องน ำส่งถวำยแด่เจ้ำมหำชีวิตเมือง
เชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมพิเศษของกล้วยไม้ชนิดนี้ได้เป็นอย่ำงดี ดอกเอ้ืองแซะจะบำน ระหว่ำงเดือน
พฤศจิกำยน - เดือน มีนำคม ชำวแม่สะเรียงนิยม น ำมำบูชำพระ หรือประดับบ้ำนเรือน โดยปักใส่กระถำงที่มีดิน
ทรำยพอให้ชื้น ดอกเอ้ืองแซะจะส่งกลิ่นหอมอยู่ได้เป็นเวลำนำน  



 

 
กล้วยไม้หอมเอ้ืองแซะ 

แหล่งเรียนรู้ 
  แวะไปดูแหล่งเรียนรู้ที่ อ ำเภอแม่สะเรียงกันก่อนน่ะค่ะ  



   

พิพิธภณัฑอ์ ำเภอแม่สะเรียง  
อำคำรของพิพิธภัณฑ์มีสองชั้นใต้ถุนโล่ง พ้ืนที่ใต้ถุนด้ำนล่ำง เป็นศูนย์บริกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยว มีบอร์ด

นิทรรศกำรที่อบต ..แม่สะเรียงร่วมกับนักศึกษำวิทยำลัยชุมชนท ำให้ เกี่ยวกับควำมเป็นมำของอ ำเภอแม่สะเรียง 
ควำมเป็นมำของหมู่บ้ำน กลุ่มชำติพันธุ์ในแม่สะเรียง นอกจำกนี้พ้ืนที่ด้ำนล่ำงยังใช้ที่จัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรมของ
ต ำบล งำนออกร้ำนขำยของ ซึ่งจะจัดขึ้นตำมวำระพิเศษต่ำง ๆ ของต ำบล  

ชั้นบน บริเวณห้องด้ำนปีกขวำของอำคำร เป็นที่ประดิษฐำนองค์พระบรมสำรีริกธำตุ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้รับพระรำชทำนมำจำก สมเด็จพระสังฆรำชฯ เมื่อเดือนมิถุนำยน 2549 ทำงอ ำเภอแม่สะเรียงอัญเชิญมำ
ประดิษฐำน ณ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียงเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2549  

 
แม่สะเรียงเป็นหนึ่งใน 7 ของอ ำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอ ำเภอชำยแดนที่มีอำณำเขตติดต่อกับพม่ำ 

มีกลุ่มชำติพันธุ์อำศัยอยู่อย่ำงหลำกหลำย อำทิ กะเหรี่ยง ลีซู ลำหู่ ม้ง ลัวะ ไทใหญ่ วัดเก่ำแก่ส่วนใหญ่ในแม่สะ
เรียงเองก็มีสถำปัตยกรรมแบบไทใหญ่ ที่นิยมสร้ำงหลังคำสร้ำงซ้อนกันลดหลั่นเป็นชั้น ๆ จึงไม่แปลกท่ี
สถำปัตยกรรมแบบเดียวกันนี้  

นิทรรศกำรเล็ก ๆ อีกอันหนึ่งที่น่ำสนใจ ท ำให้ผู้ชมร่วมย้อนอดีตของแม่สะเรียง เมืองชำยแดนเล็ก ๆ แห่ง
นี้ คือ ภำพถ่ำยเก่ำของอ ำเภอแม่สะเรียงในอดีต อำทิ ภำพหนุ่มสำวในเครื่องแต่งกำยสมัยเมื่อซักรำว 50 ปีที่ผ่ำน
มำ ยืนโพสอยู่หน้ำเครื่องบินใบพัด ที่สนำมบินแม่สะเรียง ภำพถ่ำยทำงข้ึนวัดจอมแจ้ง ภำพถ่ำยบรรยำกำศเก่ำของ
โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษำ โรงเรียนประจ ำอ ำเภอ  
ถ .แม่สะเรียง -เมืองแม่ฮ่องสอน ต .แม่สะเรียง อ .แม่สะเรียง จ .แม่ฮ่องสอน 58110  
เนื้อหำกำรจัดแสดง : วิถีชีวิตท้องถิ่น /ภูมิปัญญำ ,ประวัติศำสตร์ /โบรำณคดี  
เปิดทุกวัน 8.00 - 16.00 น  
0-5368-1146 ติดต่อ อบต .แม่สะเรียง  



ไม่เก็บค่ำเข้ำชม  
บริหำรจัดกำรโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก่อตั้งปี 2549  

ศูนยห์ตัถกรรมชำวเขำ  
เป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำน ในกำรย้อมและทอผ้ำสีธรรมชำติ โดย "ป้ำมำรศรีป หรือนำงมำรศรี วนำโชติเป็นผู้

ที่มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรย้อมผ้ำและทอผ้ำด้วยสีธรรมชำติ โดยยังอนุรักษ์กำรย้อมผ้ำแบบดั้งเดิม ใช้วัสดุจำก
ธรรมชำติในกำรย้อม เช่น ครั่ง  

  
นอกจำกกำรย้อมผ้ำด้วยสีธรรมชำติแล้ว ซป้ำมำรศรีป ยังมีควำมช ำนำญในกำรทอผ้ำ ส่วนวิชำควำมรู้ที่สั่ง

สมมำ ซป้ำมำรศรีป ไม่เคยหวงวิชำ ยังคงถ่ำยทอดและให้ควำมรู้แก่ผู้ที่สนใจอย่ำงต่อเนื่อง และ ซป้ำมำรศรีป เองก็
ยังพัฒนำตัวเองด้วยกำรเข้ำรับกำรอบรมต่ำงๆ เช่นกำรอบรมกำรออกแบบลวดลำยผ้ำ กำรวำงสี กำรวำงขนำดผ้ำ 
จำกประเทศสหรัฐอเมริกำอีกด้วย  
ผ้ำที่ทอมีหลำยชนิด เช่น ผ้ำหม่ ผ้ำคลุมเตียง ผ้ำถุง เสื้อ ย่ำม ที่รองแก้ว ฯลฯ  

 
ไปเที่ยวที่นี้แล้ว ท่ำนยังสำมำรถเรียนรู้เรื่อง  
กำรย้อมและทอผ้ำสีธรรมชำติ  
กำรแปรรูปผ้ำทอ  



กำรทอผ้ำลวดลำยตกแต่ง  
ได้อีกด้วยน่ะค่ะ  

ศูนยว์ฒันธรรมชำวเชำแม่ฮ่องสอน  
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนำสังคมหน่วยที่ ๔๓ อ ำเภอแม่เหำะ จังหวัด 

แม่ฮ่องสอน บริเวณโดยรอบของศูนย์ฯ จะมีบ้ำนจ ำลองของชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยงสะกอร์ ชำวเขำกะเหรี่ยงโปร์ และ
กำรจ ำลองบ้ำนจำกกำรปั้นแต่งดินบล็อกประสำน  

 
บริเวณด้ำนในของศูนย์ฯ มีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของชนเผ่ำ เช่นกำรท ำกระเป๋ำประยุกต์จำกผ้ำทอ

กะเหรี่ยง มีมุมควำมรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนเผ่ำ และยังมีหุ่นจ ำลองชุดขำวเขำเผ่ำต่ำงๆ หำกมีนักท่องเที่ยวที่สนใจ
จะถ่ำยรูปทำงศูนย์ก็ยังมีบริกำรเช่ำชุดเผ่ำต่ำงๆ อีกด้วย  

 
ไปเที่ยวที่นี้แล้ว ท่ำนยังสำมำรถเรียนรู้เรื่อง  
อำชีพท้องถิ่น  
ศำสนำ  
วัฒนธรรมประเพณี  

หอ้งสมุดประชำชน "เฉลิมรำชกมุำรี" อ ำเภอแม่สะเรียง  
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอแม่สะเรียง  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  



  

 
ห้องสมุดประชำชน ซเฉลิมรำชกุมำรีป อ ำเภอแม่สะเรียง ตั้ งอยู่ ในชุมชน ติดกับวัดอมรำวำส 

สภำพแวดล้อมเอ้ืออ ำนวยต่อกำรให้บริกำรมีทรัพยำกรท้องถิ่น ทั้งธรรมชำติ และภูมิปัญญำ เป็นแหล่งควำมรู้ที่
สำมำรถสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมได้  

ห้องสมุดประชำชน "เฉลิมรำชกุมำรี" อ ำเภอแม่สะเรียง จั งหวัดแม่ฮ่องสอน ในมิ่งมงคลสมัยที่สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจริญมำยุ  36 พรรษำ ในปีพุทธศักรำช 2534 
กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต ด ำเนินกำรจัดตั้งห้องสมุดประชำชน ซึ่งได้รับ
พระรำชทำนนำมว่ำ ห้องสมุดประชำชน "เฉลิมรำชกุมำรี " รุ่นแรก จ ำนวน 37 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวโรกำสที่ทรงมีพระชนมำยุ  36 พรรษำ หน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนพร้อมใจกันน้อมเกล้ำถวำยเพ่ือสนอง พระรำชปณิธำนและแนวทำงพระรำชด ำริในกำรส่งเสริม
กำรศึกษำส ำหรับประชำชน ด้วยเหตุนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหนึ่งในจ ำนวน 37 แห่ง ที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้
ขอพระรำชทำน พระบรมรำชำนุญำตให้ ด ำเนินกำรจัดตั้งห้องสมุดประชำชน "เฉลิมรำชกุมำรี" โดยควำม
อนุเครำะห์ของกรมกำรศึกษำนอกโรงเรียนซึ่งได้รับงบประมำณ จำกส ำนักงบประมำณจ ำนวน 10 ล้ำนบำท จัดสรร
ให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.25 ล้ำนบำท และคุณบุญชู ตรีทอง ส.ส.จังหวัดล ำปำง  

คุณบุญเลิศ สว่ำงกุล อดีต ส.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชำชนชำวจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัทห้ำงร้ำน
ต่ำงๆ พร้อมใจกันน้อมเกล้ำถวำยเพ่ือสร้ำงอำคำรห้องสมุดประชำชน "เฉลิมรำชกุมำรี" ณ อ ำเภอแม่สะเรี ยง และ 
ได้รับควำมอนุเครำะห์สถำนที่จัดสร้ำง จำกคณะกรรมกำรวัดอมรำวำส ในสมัยท่ำนพระครูอนุสรณ์ศำสนคุณ 
(อำจำรย์ขิ่นตอง โฆสวโร) เนื้อที่จ ำนวน 3 งำน เพ่ือด ำเนินกำรจัดสร้ำง ห้องสมุดประชำชน "เฉลิมรำชกุมำรี" 
อ ำเภอแม่สะเรียงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ  

1 . เพ่ือเป็นกำรพัฒนำรูปแบบของห้องสมุดประชำชน ให้เป็นแหล่งควำมรู้ส ำหรับประชำชนทุกเพศทุกวัย 
ตำมแนวพระรำชด ำริ ในกำรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีห้องสมุด ตลอดจนเป็นศูนย์กลำงสนับสนุนเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 



ระดับหมู่บ้ำน 2. เพ่ือพัฒนำห้องสมุดประชำชนอ ำเภอที่จัดตั้งอยู่เดิมแล้ว ให้มีคุณภำพและควำมพร้อมในกำร
บริกำร ตำมบทบำทและภำรกิจของห้องสมุดในอนำคต 3. เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
เห็นควำมส ำคัญของกำรจัดตั้งห้องสมุด ตลอดจนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรด ำเนินโครงกำรและใช้ประโยชน์จำก
ห้องสมุดให้มำกท่ีสุด ได้มีกำรวำงศิลำฤกษ์ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนำยน 2534 โดยว่ำที่ร้อยตรี ชำญชัย ใจใส อดีตผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระกรุณำเสด็จพระรำชด ำเนิน
เปิดห้องสมุดเมื่อวันจันทร์ขึ้น 9 ค่ ำเดือน 4 ปีวอก ตรงกับวันที่ 1 มีนำคม 2536  

  
ประมวลภำพ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระกรุณำเสด็จพระรำชด ำเนินเปิด

ห้องสมุดประชำชน ซเฉลิมรำชกุมำรีป อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2536 ต้นไม้ทรง
ปลูก ซต้นพิกุลป  

  



 
กิจกรรมภำยนอกห้องสมุด  
นักสืบนิทำนพื้นบ้ำน กระเป๋ำควำมรู้  ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดเครือข่ำย Book Radio หนังสือเพ่ือนเดินทำง ท 
รำยกำรวิทยุ วิจัยท้องถิ่น ตำมรอยควำมรู้เครือข่ำยผู้พิทักษ์ชุมชนสีเขียว ปีที่ 1 ฯลฯ  
สำมำรถรับชมกิจกรรมดีๆ จำกทำงห้องสมุดได้ที่นี้น่ะค่ะ  
ขอบคุณค่ะ !  

 
จัดท ำโดย น.ส.ธิรดำ อนุสินธุ์  
แหล่งที่มำ : www3.pantown.com  
www.oknation.net  
www4.sac.or.th/museumdatabase  

  
กศน.เพ่ือนเรียนรู้  
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอแม่สะเรียง  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ห้องสมุดประชำชน "เฉลิมรำชกุมำรี" อ ำเภอแม่สะเรียง  
E - mail : mr_mslib@hotmail.com  
http://maesarianglib.tripod.com  


