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คำนำ 
 

เทศบาลตำบลแม่อาย  มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 40 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ประกอบพื้นที่
ราบลุ่มและพื้นที่ป่า  โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้นจำนวน 19 หมู่บ้าน  และมีความ
หลากหลายในด้านเช้ือชาติ ประกอบด้วย ชนพื้นเมือง  ไทยใหญ่ มูเซอ  ด้วยความหลากหลายด้านเช้ือชาติทำ
ให้มีประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่าง  รวมทั้งในพื้นที่ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทำให้มีความเหมาะสม
ในส่งเสริมการท่องเที่ยวได้   

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จัดทำข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลแม่อาย โดยระบุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยแผนงานจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตำบลแม่อาย   ทั้งนี้  เทศบาลตำบลแม่อาย หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่อาย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่อาย  เพื่อพัฒนาและบริหารราชการให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนต่อไป 

 
 
 
 
                       (นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ) 
            นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 

    เทศบาลตำบลแม่อาย  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่บริเวณบ้านใหม่ปู่แช่   
ตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่   174   กิโลเมตร   
ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 107  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร 900  กิโลเมตร   โดยได้เปลี่ยนแปลง
ฐานะจากสุขาภิบาลแม่อายเป็นเทศบาลตำบลแม่อายเมื่อวันที่    25   พฤษภาคม   2542  ตาม
พระราชบัญญัติเปลีย่นแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบล  พ.ศ.  2542  มีพื้นที่ 40   ตารางกิโลเมตร    
และมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  
                    ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมทางไปดอยลางด้านตะวันตก ตรงกิโลเมตรที่    2,400 เลียบ
ตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่  9และหมู่ที่  6 ตำบลมะลิกา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่      
2   ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  107 ฝาง – ท่าตอน  ด้านเหนือตรงกิโลเมตรที่  18,800 

  ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่  2  เลียบตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่   2  ตำบลแม่อาย  กับ       
หมู่ที่  6  ตำบลมะลิกา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนถึงหลกัเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝางฝั่งเหนือบน
เส้นแบ่งเขตตำบลแม่อาย  กับตำบลแม่นาวาง 

  ทิศใต ้ จากหลักเขตที่  3 เลียบตามริมน้ำฝางฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลกัเขต
ที่  4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำฝางกับลำน้ำแม่สาวฝั่งเหนอื  จากหลักเขตที่ 4  เลียบตามแนวเส้นแบ่ง
เขตตำบลแม่อายกับตำบลแม่สาว  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  107  ถนนฝาง – ท่าตอน  ฝากตะวันตก  ตรงกิโลเมตร  11,500   

  ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่  5  เลียบตามแนวเส้นแบง่เขตตำบลแม่อายกับตำบล   แม่สาว
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทาง 500 เมตร ถึงหลักเขตที่  6และจากหลักเขตที่  6 เลียบตามแนว
เส้นแบ่งเขตของหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 หมู่ที่  4และหมู่ที่  5 ตำบลแม่อาย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบ
หลักเขตที่  1  

2.  ดา้นการเมือง/การปกครอง 

2.1 การปกครอง 
      เทศบาลตำบลแมอ่ายมีพื้นทีเ่ขตการปกครองและบริหารครอบคลุมพื้นที่  2  ตำบล  19 หมู่บ้าน  ดังนี ้
 1.  ตำบลแม่อาย     จำนวน  10  หมู่บา้น  ได้แก ่
 1.  บ้านดอยแก้ว  หมู่ที่   1  6.  บ้านโฮ้งน้อย  หมู่ที่   6 
 2.  บ้านดอนชัยใต้ หมู่ที่   2 7.  บ้านโฮ้งหลวง หมู่ที่   7 
 3.  บ้านดอนชัยเหนือ หมู่ที่   3 8.  บ้านโห้งเหนือ หมู่ที่   8 
 4.  บ้านใหม่ปู่แช่  หมู่ที่   4 9.  บ้านแม่แหลง  หมู่ที   10 
 5.  บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่   5 10.บ้านแม่แหลงหลวง หมู่ที่   11 
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 2.  ตำบลมะลิกา      จำนวน  9  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 1.  บ้านป่าบง  หมู่ที่   2 6.  บ้านชัยสถาน  หมู่ที่  7 
 2.  บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่   3 7.  บ้านเอก  หมู่ที่   8 
 3.  บ้านสันป่าเหียว หมู่ที่   4 8.  บ้านป่าบงใต้  หมู่ที่   9 
 4.  บ้านสันผักหละ หมู่ที   5 9.  บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่    10 
 5.  บ้านสันโค้ง  หมู่ที่   6  
       
2.2  ด้านการเมือง  
2.2.1 เทศบาลตำบลแม่อาย  มีรูปแบบการบริหารและการปกครองแบบนายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โดยปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายทั้ งหมด  12  คน         
และ คณะผู้บริหาร 5 คน ประกอบด้วย (ข้อมูล ณวันที่ 12 พฤษภาคม 2564)  
   1.  นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ      นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
   2.  นายอานันต์  ศรียาหล้า      รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
   3.  นางรัตติกาล   ศรีอุทธา      รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
   4.  นายใจคำ   ตุมมาแก้ว       ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  
   5.  นายมงคล   คำดา       เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแมอ่าย 
   6.  นายชุมพร    แสงเปก๊       ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
   7.  นางนงลักษณ์  ทานันท ์      รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
   8.  นายพนม    เดชะวงศ์       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
   9.  นายส่งสุข  มูลเมือง       สมาชิกสภาเทศบาล 
   10. นายพัสกร มหาวรรณ์      สมาชิกสภาเทศบาล 
   11. นายยุทธกร  แก้วงาม      สมาชิกสภาเทศบาล  
   12.  นายประพันธ์  วรรณปัน      สมาชิกสภาเทศบาล 
   13.  นางพัชริดา  สรรพจารย ์      สมาชิกสภาเทศบาล 

14.  นายปรีชา  กันทะวงค์      สมาชิกสภาเทศบาล 
15.  นายสัญญา  แสนศร ี           สมาชิกสภาเทศบาล 
16.  นางสาวเรณู  เป็งจันทร ์      สมาชิกสภาเทศบาล 
17.  นายมณเฑียร  มะลกิา      สมาชิกสภาเทศบาล 

 
2.2.2 โครงสร้างและเจ้าหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลตำบลแม่อาย          
มีโครงสร้างส่วนบรหิารงานเทศบาล  5  ส่วน  ประกอบด้วย 
  - สำนักปลัดเทศบาล 
  - กองคลงั 
  - กองช่าง 
  - กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
  - กองการศึกษา  
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                      ปัจจุบันเทศบาลตำบลแม่อายมีพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างรวม
ทั้งหมด 98  คน  แยกเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ  22 คน   ครู 11 คน   ลูกจ้างประจำ 4  คน              
พนกังานจ้าง  61   คน      ( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ) 
 
3.  ประชากร  
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย  ตามสถิติการทะเบียนราษฎร   
ณ  วันที่  31 มกราคม 2564  ดังนี ้

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
จำนวนหลังคา

เรือน 
ความหนาแน่น
ประชากร/พ้ืนท่ี 

0 – 15 ปี 1,056 1,014 2,070 

4,862 218.40 

16 – 30 ปี 967 956 1,923 
31 - 45 ปี 948 1,011 1,959 
46 – 60 ป ี 1,084 1,319 2,403 
60 ปีข้ึนไป 1,085 1,176 2,264 

รวม 5,140 5,479 10,619 
 
4.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
4.1  การคมนาคม  การจราจร 
  เทศบาลตำบลแม่อาย  อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่  174  กิโลเมตร  ติดต่อกับ
อำเภอฝาง  มีทางหลวงจังหวัด  สายฝาง – ท่าตอน  (1089)  มีรถโดยสารประจำทางบริการประชาชนและ
ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย  ทางหลวงจังหวัดสายท่าตอน – แม่จัน  มีรถโดยสารประจำทางบริการประชาชน
สามารถอำนวยประโยชน์ในการคมนาคมได้อยา่งสะดวก 
  สำหรับถนนภายในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย  ซึ่งมีทั้งหมด  76 ซอย  ได้ก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ถนนลาดยาง   และถนนดินลูกรัง  สามารถอำนวยความสะดวกในการคมนาคมและการ
ขนส่งผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวกพอสมควร โดยถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตประชาชน 

ตารางแสดงถนนและสะพานในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ประเภทถนน ความกว้าง (เมตร) ความยาว  (เมตร) จำนวนสาย/แห่ง 

ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 5 3,024 2 
4 2,226.25 3 

ถนนดินลูกรงั 4 1,462 32 
2.5 140 1 
3 448 6 

3.5 213 2 
สะพาน 4 140 27 

5 25 5 
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การจราจรในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย  ส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความสะดวกมีการจราจรคับค่ัง

ในช่วงเช้ากับช่วงเย็น  แต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่จราจรตามจุดที่ สำคัญ  เช่นบริเวณหน้าโรงเรียน
บริเวณหน้าตลาดอยู่เป็นประจำ  ส่วนการจราจรในเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่
เป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ก็มีบางเส้นทางที่จราจรลำบากโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน  เพราะยังเป็นถนนดินลูกรังอยู่ 
 4.2  การประปา 
  1.  จำนวนครัวเรือนที่ใช้นำ้ประปา  3,469  ครัวเรือน 
  2.  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  มีดังนี้ การประปาภูมิภาค  ประปาภูเขาของเทศบาล
ตำบลแม่อาย และประปาภูเขาของหมูบ่้าน 
  3.  น้ำประปาทีผ่ลิตได้จำนวน  50  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำประปาที่ใช้   เฉลี่ย  50  
ลูกบาศกเ์มตรต่อวัน 
  4.  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา  ใช้ลำน้ำแม่อาย  อ่างเกบ็น้ำแม่แหลงหลวง 
 4.3  ไฟฟ้า 
  1.  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  4,425  ครัวเรือน 
  2.  พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  คิดเป็นรอ้ยละ  99  ของพื้นที่ทั้งหมด 
  3.  ไฟฟ้าสาธารณะ  จำนวน  450  จุด  ครอบคลุมถนน  76  ซอย 

 4.4  การสื่อสาร 
  1.  จำนวนโทรศัพทส์่วนบุคคลในพื้นทีม่ี  3,000  หมายเลข 
  2.  จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นทีม่ี 1 ชุมสาย  และจำนวนเลขหมายที่ สามารถ 
ให้บรกิารได้สงูสุด  2,221  หมายเลข 
  3.  ที่ทำการไปรษณีย์   1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่อาย 
  4.  มีบริษัทขนสง่เอกชน    2 แห่ง 
  5.  เสียงตามสายเทศบาลตำบลแม่อาย สามารถให้บริการครอบคลุมรอ้ยละ  20 ของพื้นที่  
   6.  หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่    คือ    ที่ทำการปกครองอำเภอแมอ่าย                 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่อาย  สาธารณสุขอำเภอแมอ่าย  ทหาร   ตำรวจตระเวนชายแดน โรงพยาบาล    
แม่อายและเทศบาลตำบลแม่อาย                                                                                                                                                                                                                     
   4.5  ลักษณะการใช้ท่ีดิน 

ที่ ลักษณะการใช้ที่ดิน จำนวน (ไร่) ร้อยละ 
1. พื้นที่พักอาศัย 3,937 16.36 
2. พื้นที่พาณิชยกรรม 312 1.30 
3. พื้นที่เกษตรกรรม 13,003.75 54.04 
4. พื้นที่อุตสาหกรรม 0 0 
5. พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรฐั 718.75 2.99 
6. พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 250 1.04 
7. สวนสาธารณะ / นันทนาการ 1 0.004 
8. พื้นที่สาธารณะ 5,000 20.78 
9. พื้นที่ว่าง 500 2.08 

10. พื้นที่ป่าไม ้ 340 1.41 
รวม 24,062.5 100 
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ของประชากร 

ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำสวน 
เพาะปลูกพืชไร่ พืชเศรษฐกิจทีส่ร้างรายได้ใหก้ับประชาชน ได้แก่  ข้าว พริก กระเทียม  ข้าวโพด    ถ่ัวเหลือง 
เป็นต้น ส่วนการประกอบอาชีพอื่นๆ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ การเลี้ยงปลาการพาณิชย์การรับจ้าง
และบริการการอุตสาหกรรมเป็นต้นและรายไดเ้ฉลี่ยของประชากรจำนวน  31,000 บาท / คน / ปี 

 6.2  การเกษตรกรรม 
  การเกษตรกรรม ถือเป็นอาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแมอ่าย โดยมีครัวเรือน
เกษตรกร ประมาณ 1,744  ครัวเรือน และผลผลิตการเกษตรทีส่ำคัญ ได้แก่ ข้าว พริก กระเทียม  ข้าวโพด         
ถ่ัวเหลอืง เป็นต้น มลูค่าผลผลิตทางการเกษตร ประมาณ  43,070,000.-  บาท 

 6.3  การพาณชิยกรรมและบริการ 
  1.  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
       ก.  สถานีบริการน้ำมัน  3 แห่ง 
       ข.  ตลาดสด    3 แห่ง 
       ค.  ร้านค้าทั่วไป                 61 แห่ง 
  2.  สถานประกอบการเทศพาณิชย์  มีโรงฆ่าสัตว์  1  แห่ง 
  3.  สถานประกอบการด้านบริการ 
       ก.  โรงแรม   - แห่ง  จำนวนห้องพัก - ห้อง 
       ข.  ธนาคาร   4 แห่ง 
       ค.  สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ สาธารณสุข  35  แห่ง 
  6.4  การอุตสาหกรรม 
         อุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลแม่อายเป็นอตุสาหกรรมนาดเล็กในครัวเรือน  คือ  โรงสีข้าว  
จำนวน 8 แห่ง  สามารถสร้างรายได้และการมีงานทำของประชาชนได้จำนวนหนึ่ง 
  6.5  การท่องเท่ียว 
                  ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย  มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ อนุเสาวรีย์พระนางมะลิกา ผู้ซึ่งเป็นเจ้า   
ผู้เมืองเวียงมะลกิาในอดีต   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลมะลิกา บนเนินเขาสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามภายในเขต
เทศบาลตำบลแม่อายได้เปน็อย่างดีและยังเป็นสถานที่ประชาชนนิยมไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
ตนเอง  นอกจากนี้   ยังมีวัดพระธาตุปูแช่ ซึ่งมีพระธาตุปูแช่ที่เก่าแก่คูเ่มืองแม่อาย   วัดแม่อายหลวงเป็นวัดที่
มีเอกลักษณ์ คือ มีศลิปะแบบไทยใหญ่ และวัดพระธาตุดงส้มสุกเป็นวัดเก่าแก่และรุ่งเรืองในอดีต  วัดพระธาตุ
ปูแช่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแม่อายเป็นพระ
ธาตุทีป่ระชาชนให้ความศรัทธาและมีการจัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุเป็นประจำทุกปี 
 6.6  การปศุสัตว์ 
 การเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแมอ่าย   คือ   โค กระบือ   สุกร   เป็ด   ไก่   
และการเลีย้งปลา    ซึ่งส่วนใหญป่ระกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริม   พื้นที่การปศุสตัว์  50   ไร่  จำนวน
ครัวเรือนในภาพการปศุสัตว์  350  ครัวเรือน  มูลค่าผลผลติทางการปศุสัตว์ 1,050,000.-  บาท 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งนำ้) 
7.1 ข้อมูลแหล่งนำ้ 
        แม่น้ำสายหลักในพื้นที่ ได้แก่   น้ำฝาง, น้ำอาย, น้ำสาว, น้ำแหลง 

อ่างเก็บนำ้ในพื้นที่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง,อ่างเก็บนำ้สันกาบโปก1,อ่างเก็บน้ำสันกาบโปก    
2 ฝาย ในพื้นที่ ได้แก่  ฝายต้นตอง, ฝายหิน, ห้วยเวียง, ฝายกลางบ้าน, ฝายน้ำแหลง, ฝายห้วยธาตุ  
7.2 ข้อมูลพืชที่ปลูก 

พืชที่ปลกู จำนวน(ไร่) ผลผลิต/ไร ่ ร้อยละของพื้นที่ 
ทั้งหมด 

ข้าว 29,358 1,570 81.5 
ข้าวโพด 978 2,776 2.71 
ลิ้นจี ่ 107.5 8,320 0.29 
พริก 900 1,870 2.49 
ถ่ัวเหลือง 1,195 7,060 3.31 
มะม่วง 800 4,660 2.22 
ยางพารา 345 137 0.95 
กระเทียม 2,205 26,800 6.13 
สม้ 40 9,300 0.12 
ลำไย 20 105 0.06 
เงาะ 7 160 1.02 
อ้อย 50.5 1,000 0.14 
กะหล่ำปล ี 1.5 3,285 0.01 
หญ้าแฝก 4 - 0.02 
ผักสวนครัว 10 300 0.03 
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1  ศาสนา 
 1. ผู้นับถือศาสนาพทุธ ร้อยละ91ของจำนวนประชากรทัง้หมดในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย        
มีวัดจำนวน  12  วัด 
 2.  ผู้นับถือศาสนาอสิลามร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทัง้หมดในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
               และไม่มีมัสยิด 
 3. ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 6 ของจำนวนประชากรทัง้หมดในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
              และไม่มีโบสถ์ครสิต ์
8.2 ประเพณี วัฒนธรรม 
 ประเพณีท้องถ่ินที่สำคัญ 
 1.  ประเพณีตกับาตรต้นปี  เสรมิป๋ารมีไหว้สาเจ้าแม่ เดือนมกราคม 
 2.  ประเพณีสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปี  มีกิจกรรมประเพณีสระดำหัวเจ้าแม่มะลิกา 
              สรงน้ำพระธาตุปูแช่  
 3.  ประเพณีบวชเนกขัมมะบารี  เดือนเมษายน-พฤษภาคม  
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4. ประเพณีแห่เทียนพรรษา(ถวานเทียน)เดือนมิถุนายน – สิงหาคม   
 5.  ประเพณีบูชาพระอปุคุต  เดอืนกนัยายน  
 6.  ประเพณีตานก๋วยสลาก  เดือนกันยายน-ตลุาคม  
 7.  ประเพณียีเ่ปง็ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี  
          8.  ประเพณีตักบาตรเทโว เดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกป ี
 9.  ประเพณีสลากภัตร เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 
 10. ประเพณีปอยเตียนออกหว่า (เป็นประเพณีการออกพรรษาของชาวไทยใหญ่เดือน 
              กันยายน ของทุกปี)  มีกิจกรรม  ทำบุญตกับาตร 

 
9.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
9.1 ด้านการเกษตร 
      -ลักษณะการใช้ท่ีดิน 

ที่ ลักษณะการใช้ที่ดิน จำนวน (ไร่) ร้อยละ 
1. พื้นที่พักอาศัย 3,937 16.36 
2. พื้นที่พาณิชยกรรม 312 1.30 
3. พื้นที่เกษตรกรรม 13,003.75 54.04 
4. พื้นที่อุตสาหกรรม 0 0 
5. พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรฐั 718.75 2.99 
6. พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 250 1.04 
7. สวนสาธารณะ / นันทนาการ 1 0.004 
8. พื้นที่สาธารณะ 5,000 20.78 
9. พื้นที่ว่าง 500 2.08 

10. พื้นที่ป่าไม ้ 340 1.41 
รวม 24,062.5 100 

7.2  แหล่งน้ำ 
  1.  หนอง  บึง  จำนวน  1  แห่ง   ได้แก่  หนองผักบุ้ง 
        หนองผักบุง้  ปริมาณการกักเก็บน้ำประมาณ  5,000  ลูกบาศก์เมตร 
        หนองปลาขาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลแม่อาย  กว้าง  100  เมตร  ยาว 180 
                          เมตร  ลึก  3  เมตร   ขนาดบรรจุน้ำ  18,000 ลบ.ม.   
  2.  ลำน้ำ  ลำธาร  ลำห้วย  คลอง  ได้แก่ 
       2.1  คลองสง่น้ำแม่แหลง 
       2.2  คลองสง่น้ำแม่อาย 
       2.3  ลำน้ำอาย     
       2.4  ลำน้ำสาว 
       2.5  ลำน้ำฝาง 
  3.  อ่างเก็บน้ำ  จำนวน  1  แหง่  ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง 
                          อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง  ปรมิาณการกักเก็บน้ำ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร   
                          มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเกบ็น้ำจำนวน  3,250    ไร่   มีหมู่บ้านที่ไดร้ับ 
                          ประโยชน์จำนวน 9  หมู่บ้าน  
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่อาย 
 

3.1.1. วิสยัทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  (Maeai municipality’s Vision) 
 เทศบาลตำบลแม่อายเมืองน่าอยู่    เชิดชูคุณธรรม  ก้าวล้ำด้านการศึกษา 
   

3.1.2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ                        
 3. ยุทธศาสตร์ การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศนอ์ย่างยั่งยนื                        
 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน                            
 5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
 7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                                              
3.1.3  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ก.แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1. จัดสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ไดแ้ก่ ถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ     
ให้ครอบคลุมพื้นที่และซ่อมแซม ให้มสีภาพที่ด ี
 2.  ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปรบัปรุงหรือ  
สร้างสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การเช่ือมโยง  การดำเนินงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
           ข.แนวทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจ  

  1.ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กบัประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ ผู้ติดเช้ือ ผูสู้งอายุ     
 ค. แนวทางยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์           
อยา่งยั่งยืน             
   1.  ส่งเสรมิและสนับสนุนการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.  บริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมลูฝอย 
   3.  ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาด้านสิ่งแวดล้อม 
   4. กำหนดขอบเขตพื้นที่(Zoning) การบงัคับใช้โดยออกข้อบัญญัติตำบล เทศบัญญัติและรวมทัง้
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ง. แนวทางการพฒันาตามยุทธการอนรุักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ         
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกัษ์วัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกัษ์วัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน(งานประเพณี รัฐพิธี ราชพิธี) 
3.  สนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ถ่ายทอดวัฒนธรรมจารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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 จ. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   1. ส่งเสริมพฒันาการกีฬาให้กบัประชาชน 
   2. ป้องกันและบำบัดยาเสพติด 
   3. สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส  ผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้ติดเช้ือโรคเอดส์และประสบปญัหา 
สาธารณภัย 
   4. สนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
   5. สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   6. รักษาความสะอาดในชุมชนและสาธารณสถาน 
   7. พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
   8. พฒันาเยาวชนในเขตเทศบาล 
   9. จัดทำที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 
 ฉ. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรก์ารบรหิารการจัดการบ้านเมืองที่ด ี
   1.  การพัฒนารายได้เพื่อเพิ่มงบประมาณให้มีขีดความสามารถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษี 
ค่าธรรมเนียม 
   2.  ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสารโดยเครง่ครัด  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
   3.  ปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตสำนักของบุคลากรและภาครัฐในทุกระดบัตลอดจนขีดความสามารถ
ของบุคลากรของภาครฐัให้มีนวัตกรรมในการบรหิารจัดการทำงานที่จะมุ่งไปสูป่ระโยชน์สูงสุดของประชาชนโดย
ประชาชนไดร้ับความพงึพอใจและสามารถสนับสนุนก่อให้เกดิการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 ช. แนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตร์การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1.  ส่งเสรมิการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
   2.  ป้องกันและรกัษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
   3.  บูรณาการการทำงาน การพิทกัษ์ และคุ้มครองสทิธ์ิอยา่งเป็นระบบการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ให้ประชาชนรับทราบในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
 3.3.4  นโยบายการพัฒนาของผูบ้ริหารท้องถิ่น 
 โดยนายพิรณุ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อายแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
เมื่อวันท่ี  3 สิงหาคม 2554 
  1.ดา้นชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
  จะจงรักภักดีตอ่ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  จะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนญู        
แห่งราชอาณาจกัรไทย ปฏิบัตหินา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจรติ  เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
และดำเนินกจิกรรมเพื่อเชิดชูทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
  2. ดา้นกฎหมายและระเบียบ 
  ปฏิบัตหิน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดใหเ้ทศบาลปฏิบตัิและเผยแพร่กฎหมายอืน่ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัตงิานของเทศบาลให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างและประชาชนทราบ  โดยจะ
ดำเนินการดังนี ้
  -  จัดหาและรวบรวมกฎหมาย  ระเบียบเทศบาลและทีเ่กี่ยวข้อง 
  -  อบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาลด้านระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัเทศบาล      
เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับเทศบาลอย่างเคร่งครัด 
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3. ดา้นการบริหารราชการ 

  เพื่อใหก้ารบรหิารงานของเทศบาลบรรลุซึ่งความพงึพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล   
โดยจะดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเทศบาลตำบลแม่อายที่เอือ้ประโยชน์ต่อประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น  โดยดำเนินการดังนี ้
  -  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในงานแต่ละด้านที่บุคลากรนั้นสังกัดอยู ่
                     -  ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบและประสทิธิภาพของระบบงาน 
  -  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยการลดข้ันตอนการทำงาน  จัดหาเทคโนโลยสีมัยใหม่
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม   
                     -  สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างในการใหบ้ริการประชาชน
โดยยึดถือประโยชน์สุขและความพงึพอใจของประชาชนเป็นสำคัญ 
  -  ประสานการปฏิบัติงานของเทศบาลกับส่วนราชการอื่น ๆ  เช่น  อำเภอ   ทหาร   
ตำรวจภูธร  ตำรวจตระเวนชายแดน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  รัฐวิสาหกิจ  พ่อค้าและประชาชน   
  -  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ทำงานอย่างซื่อสัตย์สจุริต เป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม  
สามารถตรวจสอบได ้
  -  ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการดำเนนิกจิกรรมของเทศบาลอย่างเหมาะสม 

4.ดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร 
  เพื่อใหเ้ทศบาลตำบลแม่อายเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกจิของอำเภอแม่อาย  ประชาชนมี
อาชีพมีรายได้ที่พอเพียงและมั่นคงภาคการเกษตรได้รับการช่วยเหลือและพฒันา  โดยจะดำเนินการดังนี ้
  -  สนับสนนุให้มกีารสร้างสะพานเช่ือมระหว่างเทศบาลตำบลแม่อายกบัองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่นาวาง เพือ่ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  -  ส่งเสรมิใหม้ีการพฒันาตลาดให้มีคุณภาพมาตรฐาน  เช่น  ตลาดชุมชน  ตลาดเอกชน 
  -  โครงการสง่เสริมอาชีพให้กบักลุ่มต่าง ๆ เพือ่ให้มรีายได้  มีอาชีพที่มั่นคงตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน 
  -  ขุดลอก  ปรับปรงุ  ระบบชลประทานและพฒันาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
  -  สร้างและปรับปรงุถนนเพือ่การเกษตร  เสริมสร้างความเข้มแข็งของพนังน้ำสาว        
พนังน้ำฝางและพนงันำ้แหลง  ให้มีความแข็งแรงสามารถสญัจรได้ตลอดป ี
  -  สนับสนนุวัสดุอปุกรณ์และเครือ่งจักรกล  เพื่อพัฒนาการเกษตร 
  -  อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทอ่งเที่ยว  ส่งเสรมิใหเ้กิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่  เพื่อใหป้ระชาชนมี
รายไดจ้ากการท่องเที่ยว  ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว  
                        -  พัฒนาศักยภาพให้ประชาชน กลุม่ กองทุนต่าง ๆเพื่อให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได ้

5. ด้านการสาธารณสขุ 
  เพื่อใหป้ระชาชนในเทศบาลตำบลแมอ่ายมสีุขภาพที่สมบูรณ์  แข็งแรง  โดยจะดำเนินการดงันี ้
-  สนบัสนนุให้ประชาชนออกกำลังกาย   แข่งขันกีฬา  มีอุปกรณ์การกีฬาอย่างต่อเนือ่งและทั่วถึง 

-  สร้างและปรับปรงุลานกีฬาให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  -  สนับสนนุกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ  อสม.  ศูนย์ ศสมช.  เพื่อให้มีคุณภาพ
มาตรฐานมากยิง่ข้ึน 
  -  ปรับปรงุการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและแสวงหาทีก่ำจัดขยะแหล่งใหม่
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
  -  สนบัสนนุให้มีโรงฆ่าสัตว์เทศบาลที่ถูกหลักสุขาภิบาลและเหมาะสม 
  -  สร้างและพฒันาเครอืข่ายสุขภาพร่วมกบัองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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6. ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อมของเทศบาลใหเ้ป็นชุมชนที่น่าอยู่  สวยงาม  ร่มรื่นและมมีาตรการ
ในการจัดการสิง่แวดล้อมที่ดี   โดยดำเนินการดังนี ้
                     -  เพิ่มพื้นทีส่ีเขียวในเขตเทศบาลเพื่อใช้เปน็แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและมีภูมิทัศนท์ีส่วยงาม   
  -  สร้างและปรับปรงุลำน้ำ  ลำคลองให้มีความสะอาด  สวยงาม 
  -  ร่วมมือกบัองค์กรต่าง ๆ  เพื่อการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   พัฒนา
เครือข่ายเพือ่ความยั่งยืน 

7. ดา้นการศึกษา 
  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กนกัเรียนใหสู้งข้ึนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยจะดำเนินการดงันี ้   
  -  ส่งเสรมิใหม้ีการยกระดบัมาตรฐานการศึกษา 
  -  พัฒนาคุณภาพของการศึกษาก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
  -  สนับสนนุการรับโอนโรงเรียนมาสังกัดเทศบาล    

-  สนับสนนุและส่งเสริมการบริหารกจิกรรม  วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 
  -  สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้  แหล่งข้อมูลให้มีคุณภาพ  มาตรฐาน  เช่น  ห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน  ศูนย์อินเตอรเ์น็ตของเทศบาล 

8. ดา้นศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
           เพื่อบำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปญัญาท้องถ่ินศิลปะวัฒนธรรม
โบราณสถาน  ศาสนสถาน  เทวสถาน  เพื่อความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์  เผยแพร่และพฒันาเพื่อ          
การท่องเที่ยว  โดยดำเนินการดังนี ้ 

-  สนับสนนุการดำเนินกิจกรรมเพื่อการบำรุงศาสนา  กิจกรรมของวัดในเขตเทศบาล 
  -  สนับสนนุการอนรุักษ์  บรูณะศาสนสถาน   โบราณสถานปูชนียสถานและพฒันาเพื่อ        
การท่องเที่ยว 

-  สนับสนนุและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เพื่อการอนรุักษ์และพัฒนา  สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม  ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 

9. ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
  เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลไดร้ับความสะดวกสบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคอย่างเหมาะสมอันเนือ่งมาจากการดำเนินงานของเทศบาล  โดยดำเนินการดงันี ้
  -  สร้างและปรับปรงุถนน  สะพานในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานเพื่อให้การสญัจรไปมาของ
ประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก 
  -  สร้างและปรับปรงุคลองสง่น้ำ  รางระบายน้ำอย่างทั่วถึง 
  -  ติดต้ังสัญญาณไฟจารจร  เครื่องหมายจารจร  เช่น ป้ายภายในหมู่บ้าน ป้ายซอย            
บริเวณทางแยก  ทางข้าม  เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน 

-  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  โคมไฟสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาล 
  -  พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านใหม้ีคุณภาพและใช้ได้ตลอดปี 
  -  พัฒนาน้ำดื่มชุมชนให้ได้มาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับการบริโภคและ
เพื่อการจำหน่าย 
  -  สร้างและปรับปรงุระบบข้อมูลข่าวสาร  เช่น  เสียงตามสายของเทศบาล  หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้านใหม้ีคณุภาพและทั่วถึง 
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10. ด้านการพัฒนาประชาชน  สวัสดิการสังคมและการสงัคมสงเคราะห์ 
  เพื่อใหป้ระชาชนสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข   สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยดำเนินการดงันี ้
  -  สนับสนนุและส่งเสริมให้ผูสู้งอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปได้รับเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง 
  -  สนับสนนุใหผู้้พิการ  ผู้ติดเช้ือเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  -  สนบัสนนุการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่ประชาชน  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ประสบภัย
และกลุ่มองค์กรภาคสงัคม 
  -  สนับสนนุการดำเนินกิจกรรม  กองทุน  เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประชาชน  กลุ่ม
ต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได ้
  -  สนับสนนุและส่งเสริมให้กลุม่สตรีแมบ่้าน  กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพอื่น ๆ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมอีาชีพเพื่อให้มีรายได้และสามารถพึง่พาตนเองได้ย่างเหมาะสมตอ่ไป 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของเทศบาล
ตำบลแม่อาย 
จุดแข็ง 
❖ มีการจัดโครงสร้างทางด้านบุคลากรที่เหมาะสมและครอบคลุมในงานทกุด้านสอดคล้องกับภารกิจที่

ไดร้ับการถ่ายโอน 
❖ สถานที่ตั้งติดกบัถนนสายหลักและส่วนราชการ ทำให้คมนาคมสะดวก 
❖ มีการบริการด้านสาธารณูปโภคที่สามารถใหบ้รกิารกบัหน่วยงานและประชาชนในพื้นซึ่งยงัสามารถ

ขยายตัวได้ 
❖ มีหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรเอกชน    ที่ให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลือในการดำเนินงาน

ของกลุม่อาชีพต่างๆ   ภายในตำบลแม่อายและตำบลมะลิกา 
❖ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ซึง่มีประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีการจัด

กิจกรรมด้านประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดทั้งป ี
❖ มีการพฒันาด้านบุคลากร   โดยจัดสง่บุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรมเพิม่ความรู้อย่างตอ่เนื่อง 
❖ พื้นที่รบัผิดชอบมีขนาดกว้าง ซึ่งยงัคงสามารถพฒันาพื้นทีเ่พือ่รองรับการขยายตัวของประชากรและ

ของเศรษฐกจิ 
จุดอ่อน 
❖ พื้นที่ส่วนใหญ่รบัผิดชอบมีขนาดกว้าง  ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดูแลด้าน

โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที ่
❖ ขาดบุคลากรในบางตำแหนง่ซึ่งทำให้ขาดบุคลากรที่มีความรูเ้ฉพาะทางและบุคลากรที่มอียู่ปฏิบัตงิาน

ได้ดีเท่าที่ควร 
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❖ สภาพสังคมของเทศบาลตำบลแม่อาย เริ่มเขา้สูส่ังคมผู้สูงอายุซ่ึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณใน

การดแูลประชาชนด้านนีเ้พิ่มขึ้น 

❖ ขาดแหลง่ท่องเที่ยวทีส่ำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เขา้มาในพื้นที ่

❖ บุคลากรในหน่วยงานมีการโอน(ยา้ย)  ทำให้การทำงานต้องใช้ระยะเวลาในการสานต่องานเดิม

และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธภิาพสามารถปฏิบัตงิานได้ 

❖ การเดนิทางเพื่อไปติดต่อราชการในจังหวัดเชียงใหม่ไดต้อ้งระยะเวลาในการเดนิทางเพราะอยู่

ห่างไกล 

โอกาส 

❖ รัฐบาลได้มีนโยบายจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อกระจายงบประมาณใหก้ับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเงนิอุดหนุน 

❖ รัฐบาลมีนโยบายด้านส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนกับประเทศ

เพื่อนบ้าน  ซ่ึงจะเปิดพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยเน้นทางการคมนาคมทีเ่ปดิพรมแดน

กับประเทศพม่าซ่ึงพื้นที่อำเภอแม่อายเป็นจดุทีเ่ช่ือมต่อเส้นทางยุทธศาสตร์ ทำให้มีโอกาสใน

ดา้นการคา้และการลงทนุของบุคคลภายนอก 

❖ รัฐบาลได้สง่เสริมการปลูกพชืเศรษฐกจิ โดยได้มีนโยบายประกันราคาขา้ว ซ่ึงเป็นพชืเศรษฐกิจ

ในพื้นที่อำเภอแม่อายทีมี่การเพาะปลกูเป็นจำนวนมาก ประกอบกับอาชีพส่วนใหญ่ของ

ประชาชนในพื้นที่เป็นการทำการเกษตร 

❖ รฐับาลได้มียุทธศาสตรก์ารคา้ในระดับภาครฐัต่อรฐั  ซ่ึงทำให้มีการสง่เสริมประชาชนให้มีการ

ผลิตพชืเศรษฐกจิที่มีคุณภาพ เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

❖ มีสถาบันทางการเงินทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เปดิให้บริการแก่ประชาชนที่

พร้อมให้คำแนะนำและเป็นแหลง่เงนิทุนสำหรับประชาชน 

❖ การขยายตัวทางเศรษฐกจิภายในอำเภอแม่อาย ทำให้มีการจดัตั้งสถาบนัทางการเงินและ

ร้านคา้เพิ่มขึ้นทำให้เทศบาลตำบลแม่อาย  สามารถจดัเก็บภาษีได้มากขึน้ 

❖ มีการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่เข้ามาในกระบวนการผลิต เช่น มีนำรถปลกูขา้ว  รถเกี่ยวขา้ว      

ทำให้ประชาชนสามารถลดตน้ทุนการผลติและทำให้มีรายได้จาการขายผลผลิตมากขึน้        

ซ่ึงปัจจุบันประชาชนได้หนัมาทำการเกษตรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในอำเภอแม่อาย     

มีการขยายตัว 

อุปสรรค 

❖ งบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรรจากรฐับาลมีน้อยลงทำให้การพัฒนาทำได้ไม่เต็มที ่

❖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองส่วนท้องถิน่เป็นงานที่ต้องใช้จติสำนกึในการทำงานที่ดี

ของผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล  พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างซ่ึงเปน็  

สิ่งที่สามารถวัดผลการดำเนินงานในรูปธรรมได้ยาก 
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❖ การมีพืน้ทีต่ิดกับแนวตะเข็บชายแดน ทำให้มีประชากรแฝงในพื้นที่ซ่ึงได้เขา้มาใช้บริการ           

ด้านพื้นที่ซ่ึงส่งผลให้รฐัไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มประชากรแฝงได้   ทำใหก้าร

ให้บรกิารด้านสาธารณะไม่ทั่วถึงและเพยีงพอกับงบประมาณที่ได้รับการจดัสรรในแตล่ะปี  

❖ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัประถมศกึษาซ่ึงทำให้การพัฒนาเพื่อให้ความรู้เพ่ือ

รองรับการเปดิประชาคมอาเซียนทำได้เพียงระดับหนึ่ง  

❖ มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชนบ่อย  ทำให้การติดต่อประสานงานไม่ต่อเนื่อง 

❖ ขาดความเสถียรภาพทางการเมืองในระดับประเทศ ซ่ึงทำให้มีการเปลีย่นแปลงนโยบาย

บ่อยครั้งสง่ผลใหก้ารปฏิบตัิงานตามนโยบายไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่อาย 
ตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 
ที่ 
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการตักบาตร 
วันข้ึนปีใหม ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้ทำบุญ   
ตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปีใหม ่

จัดกิจกรรมทำบุญ  
ตักบาตร 

10,000 มีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าจำนวน 
200 คน 

ประชาชนทำบญุ 
ตักบาตรเนื่องในวัน
ข้ึนปีใหม ่

กองการศึกษา 

2. โครงการพิธีสรงน้ำ 
พระนางมะลกิา 

เพื่อแสดงถึงความเคารพ 
พระนางมะลกิาตามประเพณี
ท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมสรงน้ำ      
พระนางมะลกิา 

5๐,๐๐๐ มีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าจำนวน 
300 คน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล   
แม่อายได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

3. 
 
 
 

โครงการประเพณียี่เปง็ 
 
 
 
 

เพื่อ สบืสาน อนุรกัษ์
วัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง 

จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง   100,000 มีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม     
ไม่น้อยกว่า   
500 คน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล   
แม่อายได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

 



 

-16- 
 

ที่ 
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. โครงการประเพณีถวายเทียน
พรรษาและอาสาฬหบูชา 

เพื่อสง่เสรมิและอนุรกัษ์ 
ประเพณีถวายเทียนใน 
วันสำคัญทางศาสนา 

จัดกิจกรรมหล่อเทียน
เข้าพรรษา 

2๐,๐๐๐ 
 

มีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าจำนวน 
250 คน 

ได้สืบทอดประเพณี
สำคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 

5. โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 

เพื่อสง่เสรมิกจิกรรมการ
จัดงานไม้ดอกไมป้ระดับ  
ครั้งที่ 45 ประจำปี 
2564 
 

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอแม่อาย 

10,000 อุดหนุนที่ทำ
การปกครอง
อำเภอแม่อาย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล 
แม่อายได้เข้าร่วมงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดบั 

กอง
การศึกษา 

6. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ว
เชิงวฒันธรรมตำบลแม่อาย 

เพื่อประชาสมัพันธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและกจิกรรม
ด้านการท่องเที่ยว        
เชิงวัฒนธรรม            
ของตำบลแม่อายใหเ้ป็นที่
รู้จักมากขึ้น 

จัดทำสือ่ประชาสัมพันธ์     
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ของตำบล   
แม่อาย ในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้แก่ แผ่นพับ ป้าย
ประชาสมัพันธ์  และ
ประชาสมัพันธ์ข้อมลู
ทางด้านสารสนเทศผ่าน
เครือข่ายอนิเตอรเ์น็ต
เพื่อใหง้่ายต่อการค้นหา
และใหบ้ริการนักทอ่งเที่ยว 

20,000 จำนวนคร้ังที่ได้
จัดทำสื่อประชา 
สัมพันธ์ 

-นักท่องเทีย่วให้ความ
สนใจ เข้าถึงแหลง่
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
เดินทางเขา้มาท่องเที่ยว
ในตำบลแม่อายมากขึ้น 
- สามารถผลติสื่อ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่วของตำบล   
แม่อาย แจกจ่าย
นักท่องเที่ยวได้อย่าง
ทั่วถึง 
 

สำนักปลัด  
เทศบาล 
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ที่ 
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์                
ผลการดำเนินงานของเทศบาล   
ตำบลแม่อาย 

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานของเทศบาลให้
ประชาชน , บคุคลทั่วไป 
ได้รับทราบโดยผา่นสื่อ
ประเภทตา่ง ๆ เช่น  ส่ือ
สิ่งพิมพ์ สื่อ social 
network  ฯลฯ 

เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ภารกิจของเทศบาล
ตำบลแม่อายให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 
หน่วยงานราชการ โรงเรียน 
และผู้มาตดิต่อราชการ โดย
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น  วารสารเทศบาล ราย 
6 เดือน , จัดทำปฏทิิน
ประจำป ีฯลฯ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

จำนวนคร้ังที่ได้
จัดทำสื่อประชา 
สัมพันธ์ 

ได้นำเสนอผลการ
ดำเนินการงานของ
เทศบาลตำบลแม่อายให้
ประชาชนทั่วไปทราบ 
 

สำนักปลัด  
เทศบาล 
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ส่วนท่ี 4 

แหล่งท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร ์
วัดพระธาตุปูแช่ 
ประวัติพระธาตุปูแช ่
ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  

วัดพระธาตุปูแช่ ตำบลแม่อาย จงัหวัดเชียงใหม่ เป็นปูชนียสถานสำคัญอันศักดิ์สทิธ์ิมาแต่โบราณ
ประจำอำเภอแมอ่ายโดยเฉพาะตำบลมะลกิา    ส่วนตำบลมะลิกาได้แยกออกจากตำบลแมอ่าย เมื่อ  พ.ศ. 
2540 ฉะนั้นเมื่อก่อนจึงเป็นตำบลเดียวกัน ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ เป็นตำบลแม่อายทั้งหมด ส่วนทางคณะสงฆ์
ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขต คือ เขต 1 เป็นตำบลแม่อาย และเขต 2 เป็นตำบลมะลกิาและตำบล   
แม่อายบางวัดด้วย รวมทั้ง 2 ตำบลมี 14 วัด  
ช่ือของวัดพระธาตุ คำว่า “ปูแจ้” หรือ “ปูแช่” 
ตามหนังสือวารสารรายปักษ์ “ย้อนรอยกรรม” ปีที่ 4 ฉบับที่ 96 ปักษ์แรก 5-19 มกราคม 2544 กล่าวไว้
ว่า คำว่า “ปู” ภาษาพื้นบ้านแปลว่า “พลู” ใบพลูที่ใช้กินกับหมาก คำว่า “แจ้” หมายความว่า “แช่”  
เนื่องจากบริเวณเชิงเขาทางด้านทิศใต้มีบ่อน้ำโบราณเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่ือกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ิ 
เล่ากันว่าครั้งหนึ่งมีสัตว์ที่ถูกนายพรานยิงจนบาดเจ็บ กระเสือกกระสนมากินน้ำที่บ่อนี้แล้วอาการบาดเจ็บ     
ก็หาย ชาวบ้านรู้ดังนั้น จึงนำน้ำไปดื่มรักษาโรค คนที่เป็นโรคผิวหนัง ตักน้ำในบ่อนี้ไปดื่มแล้วอาบชำระล้าง
ร่างกาย โรคผิวหนังหายได้อย่างอัศจรรย์ชาวบ้านนิยมเอาใบพลูที่กินกับหมากมาแช่น้ำในบ่อ เช่ือว่าเมื่อกินใบ
พลูที่แช่น้ำในบ่อศักดิ์สิทธ์ินี้ สามารถทำให้มีอายุยืน มีสุขภาพพลานามัยดี บ่อน้ำนี้มีช่ือว่า “บ่อปูแจ้” เมื่อ
สร้างพระเจดีย์มาบรรจุรพบรมสารีริกธาตุแล้ว จึงมีช่ือว่า “พระธาตุปูแจ้”  
อีกนัยหนึ่ง จากคำบอกเล่าของผู้สงูอายุที่ทราบเรื่องนี้ กล่าวคำว่า “ภู” หมายถึงภูเขา ต่อมาจึงเพี้ยนเป็น “ปู” 
ส่วนคำว่า “แจ้” หมายถึง “เตี้ย” เพราะภาษเมืองเหนือพูดว่า “แจ้” ก็คือคำว่า “แจ้” ก็คือคำว่า “เตี้ย”  
นั่นเอง  เพราะฉะนั้น จึงได้ช่ือของวัดพระธาตุแห่งนี้ ว่า “พระธาตุปูแจ้”  หมายถึงพระธาตุที่ตั้งอยู่บนภูเขา     
ที่เตี้ย คือเนินเขาที่ไม่สูงมากนักนั่นเอง ส่วนบ่อน้ำที่เชิงเขาดังกล่าว มีคนขุดเพื่อใช้ประโยชน์ในการดื่มกิน 
ขณะเดินข้ึน-ลงบนดอยพระธาตุปูแจ้ 
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จากการสอบถาม “พ่อน้อยอินศร วงศ์จักร” อายุ 85 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2461)  บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย เล่า
ให้ฟังว่า เมื่อท่านบวชเป็นสามเณรได้ฟังครูบาเขาคุยกันว่า “ปู” มาจากภูดอย ส่วนคำว่า “แจ้” หรือ “แช่” 
นั้น เนือ่งจากว่ามีน้ำล้อมรอบดอยทั้ง2 ด้าน  คือด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตก ส่วนด้านทิศตะวันตกนั้น
แต่เดิมมีลำน้ำเหมือง แต่ปัจุจบันนี้แห้งขอดไปแล้ว ฉะนั้น คำว่า “ปูแจ้” จึงมาจากดอยที่แช่น้ำอยู่ คือมีน้ำ
ล้อมรอบนั่นเองและจากคำบอกเล่าของพระคำปวน รกฺขิตสีโล เกด พศ. 2478 อายุ 73 ปี ซึ่งอยู่จำพรรษา 
พ.ศ. 2545-2546 เป็นรูปที่ 10 นั้น ได้ฟังจากคำบอกเล่ามานานแล้วว่าคำว่าปูแจ้ เป็นช่ือของคนมาสร้าง
พระธาตุปูแจ้ แต่เดิมคนคนนี้เป็นชาวลัวะ มีช่ือ “ปู่แจ้” ก็จึงได้ช่ือดอยพระธาตุแห่งนี้ว่า ดอยพระธาตุปูแจ้  
พระคำปวนยังเล่าให้ฟังอีกว่าชาวลัวะที่ “ปู่แจ้” หรือ “ปูแช่” คงเพี้ยนมาจาก “ปู่แจ้” เป็น “ปูแจ้” ด้วย
ประการฉะนี้  
 

 
 
(ทั้งนี้ประวัติมีการบันทึกไว้หลายกระแสตามที่ได้ทราบได้ฟังมา ไม่สามารถบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเรื่องไหนคือ
เรื่องที่แท้จริง ดังนั้น ท่านจะเช่ืออย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแต่ละบุคคล)  
ประวัติพระธาตุปูแจ้ (แบบเป็นทางการ)  
จากหนังสือ “ประวัติทั่วราชอาณาจักร” เล่มที่ 9 หน้า 362 พ.ศ. 2533 โดยนายประทุม ผิวนวล กรรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
วัดพระธาตุปูแช่ ตั้งอยู่เลขที่ 97 บ้านใหม่ปูแช่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่     
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินทั้ งวัดมีเนื้อที่ 35 ไร่ 25 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือประมาณ155 วา      
จดที่นา ทิศใต้ประมาณ 155 วา จดตรอก ทิศตะวันออกประมาณ 155 วา จดตรอก ทิศตะวันตกประมาณ 
155 วา จดตรอก อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ มีพระสิงห์ 3 พระแก้ว
มรกต พระพุทธประทิม พระพ่อขุนเม็งราย พระพุทธสินะราช พระเจดีย์และระฆังทองเหลือง 
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วัดพระธาตุปูแช่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 ในสมัยเจ้าแม่มะลิกาการบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่
ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระแก่น พ.ศ. 2504-2507 รูปที่ 1 พระคำจันทร์ ขนฺติธโร พ.ศ. 2508-2510 รูป
ที่ 3 พระบุญเป็ง ธมฺมวุฑฺโฒ พ.ศ. 2510 -2521  รูปที่  4 พระเมืองใจ พ.ศ. 2522-2523 รูปที่5 
พระจันทร์แก้ว พ.ศ. 2525 -2826 รูปที่ 6 พระประเสรฐิ พ.ศ. 2526 รูปที่ 7 พระบุญเที่ยง นนฺทิโก ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา  
เพ่ิมเตมิประวัติการปกครองของวัด 
 ประวัติของพระที่อยู่จำพรรษาวัดพระธาตุปูแจ้ เมื่อก่อนปี พ.ศ. 2480 ทราบว่ามีพระพม่า 2 รูป มา
ตั้งสำนักสงฆ์อยู่ช่วงกลางดอย ระหว่างพระธาตุปุแจ้และบ้านใหม่ปูแจ้ และในการสำรวจวัดทั่วราชอาณาจักร 
ของกรมศาสนา จึงขอเพิ่มเติมดังนี้ มาถึงรูปที่ 7 พระบุญเที่ยง นนฺทิโก พ.ศ. 2527-2538 รูปที่ 8 พระครู
กิตติตวราภรณ์ (หลวงพ่อดอกเตอร์)  พ.ศ. 2539-2540 ได้ทำการบูรณองค์พระธาตุและยกยอดฉัตรข้ึนใหม่ 
สร้างกุฎี 2 หลัง และปรับบริเวณสถานที่หลายแห่งด้วย รูปที่ 9 พระคำอ้าย พ.ศ. 2541-2543  รูปที่ 10 
พระคำปวน รกฺขิตสีโล พศ. 2545 -2546 ได้ทำการซ่อมแซมหลังคาพระวิหาร รูปที่ 11 พระแสงหล้า 
ธมฺมวโร มาจากวัดกองมูตั๋น เมืองสาต ประเทศพม่า จำพรรษาเมื่อ พ.ศ. 2546 คือปีที่ดำเนินการประวัติวัด 
และได้ประชุมจัดระเบียบเขตแดนบริเวณของวัด หรือสถานที่ที่เป็นธรณีสงฆ์ด้วย 
ประวัติวัดพระธาตุปูแจ้ (ตามวารสารย้อนรอยกรรม)  
 ตามหนังสือ “ย้อนรอยกรรม” ฉบับดังกล่าว ได้กล่าวไว้ว่า ตามประวัติของพระนางมะลิกา ผู้ครอง
เมืองแม่อาย เป็นพระราชธิดาองค์เล็กของพระเจ้าฝางอุดมสิน (พ.ศ. 2132-2190) พระราชธิกาหรือ      
พระนางมะลิกา นำไพร่พลและข้าทาสบริวารจำนวนหนึ่ง แยกออกมาสร้ างวังเป็นการส่วนพระองค์ ช่ือว่า            
“วังมะลิกา” แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วังแม่อาย” (พ.ศ. 2150) ด้วยความหมายที่พระนางมะลิกาแยกพระองค์
มาสร้างว่าอยู่ห่างไกลจากเมืองของพระบิดา เนื่องจากความอายที่มีปมด้อยที่พระโอษฐ์แหว่ง (หากเป็น
ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง ลบรอบแหว่งได้มากแทบปกติ)  
 พระนางมะลิกา มีอุปนิสัยรักสงบ ใฝ่ธรรม เต็มเปี่ยมด้วยพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา เมื่อแยกออกมาแล้ว ได้ศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรมแต่งองค์นุ่งขาว ห่มขาว เพื่อสร้างกุศล เกิดชาติ
หน้าฟ้าใหม่ จะได้ไม่ต้องมีปมด้อยพระโอษฐ์แหว่งเหมือนชาติปัจจุบัน 
 คืนวันหนึ่ง ทรงนิมิตฝันว่า มีชีปะขาวคนหนึ่งมาบอกว่า เหตุการณ์ที่พระโอษฐ์มีตำหนิผดิธรรมชาตินั้น 
เป็นพระบุพกรรมแต่ชาติที่แล้ว เป็นผลตดิตามมาชาตินี้ หากต้องการให้วิบากกรรมดงักลา่วนี้หมดสิน้ มิต้องติด
ไปชาติหน้าอีกพระนางต้องปฏิบัติเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง มิทราบว่าจะทำได้หรือไม่ พระนางตอบชีปะขาวใน
นิมิตว่า แม้ชีพก็พลีได้ หากตัดวิบากกรมนี้ได้เป็นผลสำเร็จ ชีปะขาวแนะนำให้สร้างพระเจดีย์ข้ึนสักองค์หนึ่ง 
แล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นพุทธบูชา เกิดชาติหน้าจะมีร่างกายทุกส่วนสมบูรณ์ 
 ด้วยเหตุแห่งนิมิตน้ี พระนางมะลิกาจึงสร้างพระเจดีย์ ข้ึนองค์หนึ่ง บนยอดเขาขนาดย่อม ท่ามกลาง
ป่าเขาอันร่มรื่นเงียบสงบ แล้วเดินทางโดยขบวนช้างไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองพม่า และเนื่องจาก
พระนางมะลิกามีเช้ือสายพม่าการขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นผลสำเร็จ อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่
ภายใน ซึ่งภูเขาที่ตัง้พระเจดีย์มีช่ือว่า “ภูแจ้” อาจมีความหมายของคำว่า “แจ้” แปลว่า “เตี้ย” คือภูเขาเตี้ยๆ 
นั่นเอง ความจริงไม่ใช่ คนเก่าแห่งอำเภอแม่อาย เรียกว่า “ปูแจ้” ตามภาษาพื้นบ้านมาจนถึงปัจจุบัน 
 ชาวอำเภอแม่อายต่างพากันถือว่า พระธาตุปูแจ้  ที่พระนางมะลิกาสร้างเป็นพุทธบูชา บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ เพื่อเป็นการตัดวิบากกรรมแต่บุพกรรม  เป็นสมบัติส่วนรวมของชาวบ้านทั่วไปตลอดเมืองเชียงใหม่ 
จะพากันมาเยี่ยมชมกราบไหว้อยู่เสมอ เจ้าอาวาสทุกวัดในอำเภอแม่อาย ล้วนให้ความสำคัญ ช่วยกันดูแล
บูรณะพระธาตุปูแจ้ นับแต่ อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 



 

-21- 
 

 และเช่ือกันว่า วิญญาณของพระนางมะลิกายังคงดูแลปกปักรักษาไว้อย่างหวงแหน และปกป้อง
คุ้มครองชาวบ้านให้อยูเ่ย็นเป็นสุข  
 ความอาถรรพ์ ศักดิ์สิทธ์ิ อภินิหาร เป็นที่ประจักษ์มาแต่อดีตถึงปัจจุบนัและยังครอบคลุมไปทั้งบริเวณ
ภูเขา มีผู้เล่าว่า หากใครก็ตาม ไปจาบจ้วงล่วงเกินกระทำมิดีมิร้ายในทางลบหลู่ จะมีอันเป็นไปต่าง ๆ นา ๆ 
บริเวณพระธาตุปูแจ้นั้นภายหลังมีสำนักสงฆ์เกิดข้ึน เพื่อเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านมีช่ือ “วัดพระธาตุปูแจ้” 
เป็นสำนักสงฆ์ขนาดเล็ก มีพระเณรอยู่จำพรรษา อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้นานาพันธ์ กุฎี
สงฆ์สร้างจากไม้ไผ่หลักเล็ก ๆ เป็นกุฎีแบบพออยู่อาศัยจำพรรษาและปฏิบัติธรรม 
 ต้นไม้ทุกต้นบนดอยปูแจ้ ล้วนมีอาถรรพ์เคลือบแฝง เคยมีชาวบ้านตดัไม้ไปใช้แล้วให้มีอันเป็นไปมิได้
อยูเ่ป็นสุข ผู้เฒ่าผู้แก่ย่านนั้นสอบถามข้อมูลเหตุพอรู้ว่าไปตัดไม้บริเวณดอยปูแจ้จึงแนะนำให้แก้อาถรรพ์ที่ทำ
ให้เป็นไปต่าง ๆ นาๆ นั้นจึงหายไปบางรายข้ึนไปตัดไม้ใกล้กับเจดีย์พระธาตุ กลับมาถึงบ้านก็มีอาหารเจ็บป่วย
โดยไม่ทราบสาเหตุ รักษาอย่างไรก็ไม่หาย ทั้งหมอแผนปัจจุบนัและหมอแผนโบราณในที่สุดก็ต้องไปปลูกต้นไม้
ทดแทน พร้อมกับขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่บังอาจไปตัดต้นไม้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 พระครูกิตติวราภรณ์ ท่านได้นำชาวบ้านข้ึนไปบูรณะสำนักสงฆ์และพระธาตุปูแจ้ เมื่อพ.ศ. 2540 
เปิดเผยว่า สมัยที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่กรุงเทพฯมีโอกาสเดินทางไปวัดท่าตอน มีสิ่งบันดาลใจให้ไปเยี่ยมชมวัด
พระธาตุปูแจ้ ท่านจึงตั้งใจไว้ว่าจะมาอยู่จำพรรษาที่นี่สักช่ัวระยะหนึ่ง แล้วดูแลรักษาป่าไม้นำผ้าเหลืองผูกกับ
ต้นไม้ทุกต้นตามบริเวณภูเขา เสมือนเป็นการบวชต้นไม้ชาวบ้านเห็นดังนั้น จึงไม่กล้าตัด เพราะถือว่าเป็นต้นไม้
ของศาสนา หากใครตัดก็ย่อมประสพกับความอาถรรพ์ เป็นวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้อย่างแยบยลอีกวิธีหนึ่ง 
 นายคำปัน ผู้ให้ข้อมูลเรื่องนี้นั้น เขาเป็นคนอยู่ในตัวอำเภอแม่อายได้ยินเรื่องราวของพระนาง       
มะลิกามานาน จากปู่ย่าตายายเล่าให้ฟัง ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าใดนัก และไม่อยากเช่ือว่า อำเภอแม่อายนั้น
เป็นวังของพระนางมะลิกาธิดาเจ้าเมืองฝางมาก่อน แต่ไม่เคยคิดลบหลู่ ซากสถานใด ๆ ไม่ปรากฏให้เห็นเป็น
ประจักษ์พยาน มีเพียงแต่เรื่องเล่าสืบกันมาเท่านั้น  เมื่อตอนเป็นเด็ก เขาเคยมีโอกาสไปชมพระธาตุปูแจ้เพียง
ครั้งเดียว แล้วไม่เคยไปอีกเลย ถึงแม้ชาวบ้านแถวนั้นไปกราบไหว้บูชา เขาก็ไม่ค่อยจะใส่ใจ ตอนหลังเขามานึก
เอะใจ ว่าเหตุใดชาวบ้านจึงข้ึนไปกราบไหว้บูชาอยู่เสมอ และเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ล้วนให้ความสำคัญไปดูแล
บูรณะอยู่เนือง ๆ ตามตำนาน ที่เคยไดย้ินได้ฟังมา คงไม่ใช่เรื่องเหลวงไหล ตอนน้ันลูกสาวคนเล็กของเขากำลัง
ป่วยอยู่ด้วย มีคนแนะนำให้ไปบนบานต่ออนุสาวรีย์พระนางมะลิกา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโรงพยาบาล    
แม่อายข้ึนไปประมาณ 100 เมตร ด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างหัวสมัยใหม่ จึงไม่ค่อยเช่ือเรื่องเหล่าน้ี แตเ่มื่อมีคน
แนะนำหลายคนเข้าก็เกิดมีความลังเล และลูกสาวก็ยังป่วยไม่หาย 
 คืนหนึ่งก่อนนอน เขาลองตั้งจิตอธิษฐานถึงพระนางมะลิกา ว่าถ้าหากเป็นเรื่องจริงตามตำนานที่เล่า
สืบกันมา ขอให้ปรากฏในนิมิตเถิด แล้วในช่วงค่อนข้างรุ่งของคืนนั้นเอง พระนางมะลิกาก็มาปรากฏในนิมติ
ของเขา มากับข้าทาสบริวารจำนวนมาก แต่งกายในชุดขาวทั้งองค์ พระพักตร์อิ่มเอม แต่พระโอษฐ์แหว่งที่ข้าง
ขวาพอเป็นที่สังเกต แล้วก็ไดต้รัสว่า “เราคือพระธิดาของพระเจ้าฝางอุดมสินผู้ครองเมืองฝาง ช่ือว่ามะลิกา  
ทีแรกเรามิได้ใส่ใจเจ้า และเจ้าก็มิได้เช่ือถือเราอย่างจริงใจ ครั้นเรามาพิจารณาดู รู้ว่าสมัยอดีตชาติเจ้าเคยเป็น
ทหารองครักษ์แก่เรา เราเลยมาปรากฏในนิมิตแก่เจ้า” 
 นายคำปัน จึงก้มกราบในนมิิตนั้น รู้สึกเกรงกลัวพระนางมากถึงกับตัวสั่นเพราะไม่เคยเช่ือถือตำนาน
ว่าพระนางมะลิกามีตัวตนจริง พระนางถึงกับหัวเราะขบขันแล้วตรัสว่า “เจ้ามิต้องเกรงกลัวเราหรอก เรามิได้
โกรธ เคืองเจ้า ที่เรามา ปรากฏเพราะเจ้าขอรอ้ง และจะได้ยืนยันว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรามาหลายร้อยปีนั้นเป็น
ความจริง มิใช่เรื่องเหลวไหล เล่ากันเป็นนิทานเท่านั้น” 
 นายคำปันตอบไปในนิมิตว่า บัดน้ีผมเช่ือแล้วว่าเจ้าแม่มีจริง เป็นเรื่องจริง 
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 พระนางมะลิกายังตรัสอีกว่า “ลูกสาวของเจ้าป่วยมาหลายวัน กินยาไม่หายเพราะเป็นกรรมแต่ปาง
ก่อน เจ้าจงหาเต่าไปปล่อยตามบ่อวัดสัก 3 ตัว จากนั้นให้ไปบูชาพระธาตุปูแจ้ แล้วอีกไม่กี่ วันลูกสาวเจ้าจะ
หายเป็นปกต ิ
 รุ่งเช้า นายคำปันทบทวนความฝันด้วยความอัศจรรย์ใจเป็นอันมาก ภาพพระนางมะลิกายังติดหูติดตา
ชัดเจน จึงตัดสินใจซื้อเต่ามา 3 ตัว ปล่อยลงบ่อน้ำวัดวัดละ 1 ตัว ได้ 2 วัด วัดสุดท้าย ตั้งใจจะไปปล่อยที่วัด
ท่าตอน ตำบลท่าตอนแต่ที่วัดไม่มีบ่อน้ำ จึงปล่อยที่หน้าวัดตรงท่าน้ำแม่น้ำกก เป็นอันเสร็จพิธีนับแต่น้ัน บุตร
นายคำปันหายป่วยเป็นปลิดทิ้ง และมีสุขภาพดีมาจนตราบทุกวันน้ี  
ประวัติพระธาตุปูแจ้ (ตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ อำเภอแม่อาย )  
 จากการสอบถาม “พ่อน้อยอินศร วงศ์จักร “ ตั้งบ้านเรือนอยู่หมู่ที ่4 ตำบลแม่อายใกล้กับวัดพระธาตุ
ปูแจ้ ท่านมีอายุ 85 ปี (เกิด พ.ศ. 2461 ) ได้เล่าให้ฟังว่าการที่มีพระธาตุ 2 องค์ บนดอยวัดพระธาตุปูแจ้นั้น 
เนื่องจาก มีขโมย 2 คนได้ขโมยช้างมา 1 เชือก ไม่ทราบว่าขโมยมาจากไหน  เมื่อเจ้าของช้างตามมาทันขโมย
ทั้ง 2  ซึ่งได้ขายช้างไปแล้ว จึงขอคืนเงินทั้งหมดให้แก่เจ้าของช้างนั้น แต่เจ้าของช้างไม่อยากไดเ้งินที่ขายช้าง
เชือกนั้น จึงคิดนำเงินน้ันมาสร้างพระธาตุไว้  2 องค์ บนดอยปูแจ้แห่งนี ้ปัจจุบันมีพระธาตุ2 องค์ บนลานที่
เป็นยอดดอย 1 องค์ เป็นองค์ใหญ่ ส่วนอีกองค์อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นเนินดอยต่ำลงมาห่างจากองค์แรก
ประมาณ 26 เมตร แต่เล็กกว่า (เนื่องจากการก่อสร้างภายหลัง)  “พ่อหนานบุญเลื่อน ชัยชนะ”  มัคคทายก
วัดแม่อายหลวง ให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่าถ้าพระนางมะลิกาเป็นผู้สร้างพระธาตุปูแช่จริงตามตำนานนั้น การที่มี
พระธาตุ 2 องค์ คือองค์ใหญ่ และองค์เล็กนั้น คาดว่าองค์เล็กน่าจะเป็นมณฑปที่บรรจุ 
พระธาตุปูแจ้ในปัจจุบัน 
 ประมาณ ปี พ.ศ. 2502 “ครูบากัญจนะ” (ครูบาก๋องคำ) เจ้าอาวาสวัดมาตุการาม(บ้านเด่น) ได้นำ
พระเณรจากวัดแม่อายหลวง และวัดนิวาสสถาน (บ้านโห้ง) มาพร้อมด้วยคณะศรัทธา ทำการบูรณะก่อสร้าง
พระธาตุที่อยู่บนลานยอดดอย ให้เป็นองค์ใหญ่ เพราะของเดิมนั้นได้ชำรุดปรักหักพัง จนเหลือคล้ายกองอิฐ สูง
ประมาณ 1 เมตรเศษ มีหญ้าและเถาวัลย์ข้ึนคลุมจนรกรุงรัง ท่านครูบาได้ทำการบูรณะก่อสร้างพระธาตุข้ึนมา
ใหม่ครอบองค์เดิม มีความสูงประมาณ 12.75 เมตร (นับเฉพาะส่วนที่เป็นคอนกรีต ไม่นับฉัตรที่อยู่บนยอด
พระธาตุ) ส่วนความกว้างทั้ง 4 ด้านรอบเชิงพระธาตุประมาณด้านละ 5.20 เมตร ส่วนอีกองค์ที่อยู่ต่ำลงมา 
ยังไม่ไดบู้รณะก่อสร้างหรือปรับปรุงในสมัยเดียวกัน 
 ต่อมา ประมาณ พ.ศ. 2541-2542 “พระครูมงคลจริธรรม” วัดมงคลสถาน(แม่แหลงเหนือ) เจ้า
คณะตำบลแม่อาย เขต 1 ได้ร่วมกับ “พ่อหลวงบุญทาปาลมูลวงค์” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย ได้ให้
ช่างทำการบูรณะก่อสร้างพระธาตุอีกองค์หนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้กันแต่ต่ำลงมาทางทิศตะวันออก ให้มีความสวยงาม
เล็กกว่าพระธาตุองค์แรก  มีความสูงประมาณ 5.10 เมตร ความกว้างทั้ง 4 ด้านรอบเชิงพระธาตุประมาณ 
ด้านละ 3 เมตร  
 ก่อนที่พระครูมงคลจิรธรรม จะทำการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุองค์เล็กนี้เคยได้รับการบูรณะซ่อม
สร้างขึ้นมาก่อน เมื่อปี 2517 โดย “พระครูวิจิตรอาจารคุณ(หิรัญ) “วัดนิวาสสถาน(บ้านโห้ง) ร่วมกับ “หลวง
พ่อคำมูล มณีรำพรรณ” และ “หนานบุญเป็ง ทะนันชัย” พร้อมด้วยบุคคลอื่น ๆ อีก ทำการก่อเป็นองค์      
พระธาตุเพราะแต่เดิมมีเพียงอิฐเก่าปรักหักพัง พอเห็นเป็นรูปร่างพระธาตุเท่านั้น พระครูมงคลจิรธรรม จึงทำ
การบูรณปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่อีก ตามที่มีขนาดส่วนสูงและส่วนกว้างในปัจจุบันน้ี  
 ทราบจากคำบอกเล่าของชาวบ้านสมัยนั้นว่า พระธาตุปูแจ้ (องค์ใดไม่ทราบ) ที่มักจะปรากฏแสงโพย
พุ่งมาเป็นลูกไฟสีนวล มีลักษณะกลมๆ ออกเดินทางไปเยือนพระธาตุสบฝาง ซึ่งสร้างมากว่า 1,000ปี มีแสง
ดังกล่าวไปเยือนในคืนวันเดือนเพ็ญและคืนวันเดือนแรมเป็นประจำ 
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 ส่วนบ่อน้ำที่มีอยู่เดิมตรงเชิงดอยพระธาตุด้านทิศเหนือ ซึ่งติดกับทุ่งนานั้นจากคำบอกเล่าสืบๆกันมา
ว่าเป็นบ่อน้ำทิพย ์น้ำไม่แห้งตลอดปี มีผู้ประสงค์จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ  ให้อธิษฐานแล้วนำน้ำจากบ่อนี้ ไป
ดื่มหรืออาบ โรคนั้น ๆ ก็จะบรรเทาและหายจากโรคนั้นไปในที่สุด 
 บ่อน้ำดังกล่าว ทราบว่าพ่อเฒ่าทูน ที่มีบ้านเรือนอยู่ที่บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย ได้ไป
ทำไร่ทำสวนอยู่บริเวณนั้น จึงขุดข่อน้ำที่มีอยู่เดิมไว้เพื่อใช้ดื่มกินในเวลาไปทำไร่ทำสวน บ่อน้ำน้ียังคงปรากฏ 
อยู่จนทุกวันนี้ แต่ขาดผู้ปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ แถมกลับนำจากบ่อน้ำไปใช้อย่างอื่น นอกจากดื่มและอาบ 
นอกจากนี้ยังนำขยะไปทิ้งใกล้บริเวณบ่อน้ำนั้นอีกด้วย ทำให้น้ำในบ่อเหือดแห้งไปในฤดูแล้ง หากมีการ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน ก็คงจะใช้ไดต้ามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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เจ้าแม่มะลิกา 
ประวัติเจ้าแม่มะลิกา 
เจ้าแม่มะลิกาเป็นพระธิดาของพระเจ้าอุดมศิลป์กับพระนางสามผิวเจ้าผู้ครองเมืองนครเมืองฝางปร ะวัติ      
เมื่อพุทธศักราช 2132 ปีมะโรง ตามตำนานกล่าวว่าพระนางเลอเลิศไปด้วยพระสิ ริโฉมอันงดงามยิ่งนัก
เหมือนพระมารดา และพระเจ้าอุดมศิลป์ขนานพระนามว่า มะลิกา ตามพระสุบินของพระมเหสี เมื่อพระนาง
ทรงเจริญวัยแตกเนื้อสาวพระชันษาได้ 18 ชันษา ได้มีราชบุตรหลากหลายหัวเมือง มาเพื่อขอผูกพันด้วยแต่
พระนางไม่เคยสนพระทัยในราชบุตรเรานั้น อยู่มาวันหนึ่งพระนางก็รบเร้าพระบิดาให้สร้างเวียงให้ใหม่เพื่อ
ไม่ให้ใครมารบกวน พระเจ้าอุดมศิลป์ได้สร้างเมืองเล็ก ๆ ให้เมื่อพุทธศักราช 2150 ปีระกา เดือนสี่ โดยสร้าง
ประตูเวียงสี่ด้าน พร้อมสร้างวัดหัวเวียง(วัดสันกาบโปก) ไว้ทางด้านทิศตะวันออกของเวียง ครั้นสร้างเวียงเสร็จ
เรียบร้อยก็ทรงอพยพไพร่พล ออกจากเวียงฝางในเวลาบ่ายตามเส้นทางที่ขบวนเสด็จผ่านก็มีแม่ฮ่าง หญิงสาว
ที่จงรักภักดีเดินส่งตามเสด็จเป็นจำนวนมาก จนต่อมาได้เกิดหมู่บ้านข้ึนตามเส้นทางที่เดินส่งตามเสด็จหมู่บ้าน
เหล่านั้นเรียกว่าบ้านแม่ฮ่างและบ้านแม่สาวตราบจนปัจจุบันเมื่อใกล้เวียงใหม่ตะวันอ่อนแสงลงทอแสง          
เป็นสีแดง (คำไทยใหญ่เรียกสีแดงบ้านแหลง) จึงเรียกหมู่บ้านน้ีว่าบ้านแม่แหลงจากนั้นเข้าเขตแม่อายขบวน
เสด็จถึงเวียงใหม่เป็นเวลาเย็นย่ำสนธยาจึงเรียกเวียงใหม่นี้ว่า "เวียงสนธยา" ปัจจุบันคือ อำเภอแม่อาย  
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พระนางมะลิกาครองเมืองสนธยาได้ 40 ปีก็ทรงพระประชวรด้วยโรคไข้ไทยฟอยด์และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ
เสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช 2190 พระชันษา ได้ 58 ชันษา หลังจากนั้นเวียงสนธยาก็ เกิดทุพภิกขภัย   
ข้าวยากหมากแพงเกิดการโจรกรรมจี้ปล้นอยู่เป็นเนืองนิตย์ประชาชนต่างพากันอพยพแยกย้ายหนีไปหมด    
จึงสันนิษฐานว่าเวียงสนธยาได้กลายมาเป็นเวียงร้างมาต้ังแต่น้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พุทธศักราช 2523 สุขาภิบาลอำเภอแม่อายร่วมกับราษฎรในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เป็น
อนุสรณ์แด่พระนางโดยใช้งบประมาณของสุขาภิบาลอำเภอแม่อาย กลับได้รับอนุโมทนาจากหลวงพ่อบุญเย็น 
ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาราชอำเภอไชยปราการโดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ประมาณ 700 ไร่ 
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ข้อมูลโดยอาจารย์พงษ์พันธ์ ตะติยา 
ปรับปรงุโดยชมรมผู้สงูอายุอำเภอแมอ่าย  

17 เมษา พุทธศักราช 2553 
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วัดแม่อายหลวง 
ประวัติวัดแม่อายหลวง 
วัดแม่อายหลวง เป็นวัดเก่าแก่ วัดหนึ่ง  ซึ่งมีอายุประมาณ 89 ปี การริเริ่มหมายเขตสร้างวัด โดยมี               
พ่อแก่ซอ  มหาวัน เป็นผู้นำคณะศรัทธาวัดแม่อายหลวงช่วยอุปถัมภ์ก่อสร้างเป็นวัดประจำหมู่บ้านในสมัยนั้น
เป็นต้นมา เนื่องจากการก่อสร้างในสมัยน้ันยังไม่เจริญสิ่งปลูกสร้างก็ยังไม่มั่นคงถาวรมีเพียงกุฎิไม้ไผ่มุงด้วย
หญ้าคา เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี สำหรับช่ือวัด ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ตั้งตามช่ือของหมู่บ้าน ช่ือว่า         
“วัดแม่อายหลวง” ในปีพุทธศักราช 2479 ทางวัดก็ได้ขาดเจ้าอาวาสเพราะหวุ่นเจ้าอุ้ย ได้ลาศรัทธากลับ
เมืองพม่า หลังจากนั้นก็มีพระเตจามาอยูพ่รรษาเดียว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทางคณะศรัทธา โดยการนำของพ่อแก่ซอ  มหาวัน  ได้ไปกราบอาราธนา เจ้าอธิการสิงห์แก้ว สิริวฑฺฒโน     
ซึ่งท่านได้อุปสมบทอยู่กับครูบากัญจนะ (ครูบาก๋องคำ กญฺจโน)  วัดมาตุการาม (บ้านเด่น) มาเป็นเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา  
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ท่านไดชั้กชวนคณะศรัทธาญาติโยมที่มีเพียง 50 กว่าหลังคาเรือน ช่วยกันริเริ่มสร้างวิหารทรงไทยใหญ่ข้ึนหนึ่ง
หลัง โดยที่ศรัทธาช่วยกันออกไปหาไม้มาทำเสาใหญ่และช่วยกันลากมาจากป่า    ทุก ๆ ต้น จนสำเร็จเป็น
วิหารที่ถาวรใหญ่โต รูปทรงสวยงามด้วยศิลปะแบบไทยใหญ่  หลังคาสูงข้ึนเป็นช้ันแบบปราสาท ซึ่งกว่าจะ
ก่อสร้างสำเร็จต้องใช้เวลาหลายปี ด้านกว้างและด้านยาวเท่ากันคือ 22.5 เมตร  สิ้นทุนทรัพย์เป็นเงินหลาย
แสนบาท ในสมัยน้ัน  โดยมีท่านอาจารย์สิงห์แก้ว สิริวฑฺฒโน เป็นประธานการก่อสร้างฝ่ายสงฆ์ ด้านศรัทธามี
พ่อแกซอ  มหาวัน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณ ข้อมูลจาก : http://www.templethailand.org/ 
 

http://www.templethailand.org/


 

     -29- 
 
วัดพระธาตุดงส้มสกุ 
ประวัตวัิดพระธาตุดงส้มสุก 
วัดพระธาตุดงส้มสุก  เป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ในเขตตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ บนฝั่งตะวันตก
เฉียงใต้ของแม่น้ำฝาง (แม่น้ำฝางได้เปลี่ยนทิศทางเดินไปทางตะวันออก) ปัจจุบันอยู่ห่างจากแม่น้ำฝาง
ประมาณ 400 เมตร เนื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 10819 เล่มที่ 109 หน้า 19 เลขที่ดิน 220 ตั้งอยู่ใน   
ตำบลแม่อาย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำบลมะลิกา) มีเนื้อที่ 9 ไร่  1 งาน  20 ตารางวา  ตามตำนานบอกว่า   
วัดนี้สร้างหลังจากพระเจ้าพรหมมหาราช สร้างเวียงไชยปราการได้ 4 ปี  บางตำนานบอกว่าสร้างในพุทธ
ศตวรรษที่ 14 บ้าง พุทธศตวรรษที่ 15 บ้างและ 16 บ้าง ซึ่งไม่ตรงกัน ตำนานที่ควรเช่ือได้ว่าพระเจ้าพรหม
มหาราชได้ทรงสถาปนาเวียงไชยปราการ ในพุทธศตวรรษที่ 9 (พ.ศ. 919)  ต่อมาพระองค์ได้ทรงสร้างวัด
ประจำเมืองคือวัดเวียงไชย  ในปีพ.ศ. 923  
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จากนั้นก็มาสร้างวัดพระธาตุดงส้มสุกและวัดพระธาตุสบฝางตามลำดับเมื่อพระองค์ได้สร้างวัดประจำเมือง
เรียบร้อยแล้ว (วัดเวียงไชย) พระองค์จึงประทับเรือข้ึนไปตามลำน้ำฝางจึงได้พบพื้นที่เหมาะสมอยู่บนฝั่งแม่น้ำ
ฝาง  พื้นที่ตรงนั้นเป็นป่าไม้ยืนต้นขนาดเลก็ซึ่งส่วนใหญจ่ะเป็นต้นสม้สกุ พระองค์จึงได้สร้างวัดข้ึนตรงนี้และตั้ง
ช่ือว่า  “วัดพระธาตุดงส้มสุก” จากนั้นจึงลงเรือไปถึงปากนำ้กกและข้ึนไปก่อเจดีย์บนยอดเขาตรงนั้น  
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ภายหลังเรียกว่าวัดพระธาตุสบฝางจนถึงทุกวันน้ี วัดพระธาตุดงส้มสุก  ถือว่าเปน็หนึ่งในพระอารามหลวงของ
ไชยปราการยุคนั้น  สันนิษฐานว่าน่าจะเจริญรุ่งเรอืงดี   พระเจ้าพรหมกมุารผู้สถาปนาวัดน้ี  ไดเ้สวยราชสมบัติ
อยู่เวียงไชยปราการนี้จนถึงปีพ.ศ. 980 จึงเสด็จสวรรคต  สิริพระชนมายุได้ 77 พรรษา   วัดพระธาตุ       
ดงส้มสุก น่าจะตกเป็นวัดร้างช่วงอยูภ่ายใต้การปกครองของพม่า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2175 ที่พระเจ้าสุทโธธรรม
ราชา  กษัตริย์พม่ายกทัพข้ึนมาตีเมืองไชยปราการ  กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาณสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
และคณะ  ได้พบว่าวัดพระธาตุดงส้มสุก เป็นเนินโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ 
1.60 – 2.00 เมตร  พื้นที่บนเนินโบราณสถาน มีขนาดประมาณ 40 - 70 เมตร เจดีย์อยู่ด้านใต้ห่างจาก
วิหารประมาณ 12 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่ออิฐถือปูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานประมาณ 
10 เมตร ส่วนวิหารเป็นวิหาร ขนาดใหญ่  ยาวประมาณ 31 เมตร ได้พบวัตถุโบราณหลายช้ิน  เช่น เศษชาม
เคลือบสีเขียวจากเตาพานเชียงราย 7 ช้ิน เศษภาชนะดินเผาจากเตาเวียงกาหลงเชียงราย 3 ช้ิน  ฯลฯ      
พระธาตุดงสม้สุก วัดสลีาอาสน์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.  2538 สมัยพระอธิการกิตติอีกคนเป็นเจ้าอาวาส                  

 
โดยมีแม่นายสมศรี วังทองคำ เป็นประธานการก่อสร้าง และพระครูวิมลกิตติสาร เจ้าคณะอำเภอแม่อาย      
วัดท่าตอน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ   พระเจดีย์องค์นี้บรรจุหัวใจพระธาตุส้มสุก และพระสิงห์ 1 โดยมี             
หลวงปู่ทอง สิริมังคโล สมัยเมื่อครั้งดำรง  สมณศักดิ์เป็นพระราชพรหมมาจารย์ ไดข้ึ้นมาเป็นประธานบรรจุ
หัวใจพระธาตุดังกล่าว 
 
 
 
 
ขอบคุณ ข้อมูลจาก : http://www.templethailand.org/  
 
 

http://www.templethailand.org/
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แหล่งท่องเทีย่วทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี/ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
 

ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ (ไหว้สา ป๋าระมีเจา้แม่มะลกิา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่   ๑  มกราคม  ของทุกปี  เป็นวันข้ึนปีใหม่และเป็นวันสากล  ซึ่งทุกประเทศถือว่าเป็นวันข้ึนปีใหม่  
เปลี่ยนศักราชใหม่  วันข้ึนปีใหม่ส่วนใหญ่ชาวไทยมักเข้าวัดไปทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล          
แก่ตนเอง และครอบครัว ได้รับคำอวยพรต่างๆ และสิ่งดีๆ  ให้แก่กัน เทศบาลฯจึงมีการจัดทำโครงการทำบุญ
ตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดโครงการฯ  จึงได้อันเชิญรูปหล่อของพระนางมะลิกา ลงมา
ประธานพรให้เป็นศิริมงคล แก่ประชาชนในเขตเทศบาล และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมทำบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ 
ฟังธรรมเทศนาในวันข้ึนปีใหม่   
 
เทศบาลตำบลแม่อายได้ดำเนินการจัดงานตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ขึ้นทุกปี  เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคคีให้กับประชาชนและครอบครัว ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่  เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา 
และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป 
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งานประเพณีสงกรานต์    

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันข้ึนปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณโดยประชาชนทั่วไปได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนาข้ึนและกำหนดให้มีการทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระพุทธรูป  ขบวนแห่
สงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  การรื่นเริง   เช่น   การละเล่นพื้นบ้าน  พื้นเมืองต่าง ๆ  ซึ่งแสดงถึง
เอกลักษณ์ของวิถีชาวไทยนั้น   คือ  การเล่นสาดน้ำ และการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัว  เพื่อแสดงออก
ซึ่งความเคารพสักการะของชาวพุทธ  ที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือบุคคลที่เคารพนับถือ  และถือกันว่าเป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัว ชุมชน  สังคม  และเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ที่ควร     
สืบทอดและรักษาไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป 
 
เทศบาลตำบลแม่อาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบำรุงศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน   จึงได้จัดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ข้ึน เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่     
อนุชนคนรุ่นหลัง  และเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป     
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ประเพณสีรงน้ำพระนางมะลิกา 
 
ในอดีต อำเภอแม่อายตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโบราณที่ช่ือ เวียงมะลิกา หมู่ ๘ ตำบลมะลิกา ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอแม่อาย ๒ กิโลเมตร มีทางแยกออก จากทางหลวงแผ่นดินสายฝาง-ท่าตอน มีคูเมืองและซากอิฐกำแพง
ดินเป็นที่สังเกตได้ ราษฎรถือว่าเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธ์ิ ตำนานเวียงมะลิกา เขียนว่า เจ้าแม่มะลิกา เป็น
ราชบุตรี ในพระเจ้าฝางและพระนางสามผวิ  เมื่อราชบุตรีทรงวุฒิจำเรญิข้ึน พระเจ้าฝางจงึทรงสร้างสวนหลวง
ข้ึนทางทิศเหนือเวียงสุโท (ใกล้กับ เมืองฝาง) และสร้างคุ้มหลวง ประกอบด้วย คู และปราการ ล้อมรอบ
ประทานราชบุตรี ให้เป็นที่ประทับสำราญ สวนหลวงแห่งนั้นจึงได้ช่ือว่า "เวียงมะลิกา"   และเป็นสถานที่ตั้ง
อนุสาวรีย์ของพระนางในปัจจุบัน 
 

เทศบาลตำบลแม่อายได้
เล็งเห็นถึงความสำคัญ ทั้ง
ในแง่ของประวัติศาสตร์
อันยาวนานของอำเภอ  
แม่อาย  และประวัติของ
เจ้ าแ ม่ ม ะลิ ก าซึ่ ง เป็ น
ผู้สร้างบ้านสร้างเมืองมา
แต่โบราณ  จึงได้จัดให้มี
การสรงน้ำเจ้าแม่มะลิกา    
ข้ึนเป็นประจำทุกปี และ
ได้ รั บ ก า ร ย ก ให้ เ ป็ น
ประเพณี อันดับ 1 ของ
อ ำ เภ อแ ม่ อ าย  โดย มี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์เจ้าแม่มะลิกาและเป็นการประกาศเกียรติคุณของ
เจ้าแม่ ผู้สร้างบ้าน  แปงเมืองให้ลูกหลานชาวแม่อายได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาให้ดำรงอยู่สืบไป 
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งานประเพณีสรงนำ้พระธาต ุ

การสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุ เป็นประเพณีความเช่ือดั้งเดิมมาแต่โบราณ ที่นิยมกระทำเป็น
ประจำทุกปี เปรียบเสมอืนการไดส้รงน้ำพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทัง้หลายโดยทั่วไปจะกระทำในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา หรือ วันงานเทศกาลประจำปี เช่น สงกรานต์ เป็นต้น ตลอดจน ถึงพิธีการการสรงน้ำ  
พระธาตุ เพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพสกัการะของชาวพุทธที่มีต่อสิง่ศักดิ์สทิธ์ิ และถือกันว่าเป็นสิ่งที่ก่อใหเ้กิด
ความเป็นสริิมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัวชุมชน  สังคม  และเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย ที่ควรสืบทอด และ
รักษาไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป 
 
วัดพระธาตุปู่แช่ พร้อมด้วยคณะศรัทธา พุทธศาสนกิชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบำรุงศิลปะจารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน    จึงได้จัดโครงการงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
ข้ึน เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแกอ่นุชนรุ่นหลังและเพื่อใหอ้นชุนรุ่นหลงัได้สบืทอดต่อไป     
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ประเพณีถวายเทียนพรรษาและอาสาฬหบูชา 

ตามประเพณีไทยได้กำหนดวันข้ึน  15  ค่ำ  เดือน  8  เป็นวันอาสาฬหบูชา การบูชาเพื่อ
ระลึก ถึงเหตุการณ์สำคัญ ใน เดือน 8 คือ  1 . วันที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก 
2. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ 
ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
3. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดข้ึนในโลก   
คื อ  พ ร ะ อั ญ ญ า โก ณ ฑั ญ ญ ะ   ได้ รั บ ป ร ะ ท า น
เอหิภิกขุอุปสัมปทา  ในวันนั้น   4. เป็นวันแรกที่บังเกิด
สังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย  คือ  พระพุทธรัตนะ  
พระธรรมรัตนะ  พระสังฆรัตนะ 

ในวันอาสาฬหบูชาพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และ
สวดมนต์ ในตอนค่ำ  ก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม   เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย   
และในวันถัดไปเป็น   วันแรม ๑ ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งพุทธศาสนิกชน จะได้นำเทียนและผ้าอาบ
น้ำฝนพร้อมจตุปัจจัยไปถวายพระภิกษุสงฆ์  เพื่อ ความเป็นสิริมงคล และให้พระภิกษุสงฆ์   ไว้ใช้ในช่วง
เข้าพรรษา ซึ่งการถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาต้ังแต่โบราณกาล   เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย   สมควรที่จะได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้ให้อยู่อย่างยั่ งยืน ประกอบ กับ
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑3   พ.ศ. ๒552 ได้กำหนดหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลตามมาตรา ๕๐ (๘) คือ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลแม่อาย  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของประเพณีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบ
น้ำฝน  ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน  ประชาชน  
และส่วนราชการ ให้เกิดความรักความสามัคคีใน
หมู่คณะ  และเสริมสรา้งความปรองดองด้วยการ
ทำกิจกรรมร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมในการ
จัดสร้างและหล่อเทียนเพื่อถวายร่วมกัน จึงได้
จัดทำโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษาและ
อาสาฬหบูชา และเชิญชวนประชาชน นักเรียน  

ครูอาจารย์ ส่วนราชการ     เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน  จตุปัจจัย เครื่องไทยทาน ฟังธรรม
เทศนา   ทุกวันพระตลอดช่วงการเข้าพรรษา  เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามต่อไป 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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ประเพณสีลากภัต 
ประเพณีสลากภัต หรือประเพณีตานก๋วยสลากของภาคเหนือ  เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน  
เกิดข้ึนในพุทธศาสนา  ตั้งแต่พุทธสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู ่ ซึ่งเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศ
ส่วนกุศล   ให้ผู้ตาย อุทิศส่วนกุศลไว้สำหรับตัวเองเมื่อล่วงลับไปแล้ว และเทวดาทั้งหลาย  โดยประเพณีจะ
เริ่มในราววันเพ็ญ เดือน  ๑๒  (เดือน  
๑๐  ใต้)  และจะสิ้นสุดในเดือนเกี๋ยงดับ 
(เดือน  ๑๑  ใต้) เป็นประเพณีที่ชาว
ล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษ
ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลไปให้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าก๋วย
สลาก  ซึ่ งจะสานจากไม้ ไผ่ เป็ น รู ป
ทรงกระบอก(ชะลอม) ข้างในกรุด้านข้าง
ด้วยใบตอง สำห รับบรรจุ ข้ า วสาร 
อาหารแห้ ง ผลหมากรากไม้  ของใช้
จำเป็น ดอกไม้ธูปเทียน โดยชาวบ้านจะ
นำก๋วยสลากของแต่ละคนไปรวมกันทีวั่ด
เพื่อทำพิธีทางศาสนาจากนั้นก็จะมีการสุ่มแจกสลากให้กบัพระแต่ละรปูโดยที่ไม่มีใครทราบว่าในตานก๋วยสลาก
นั้นมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง  พระรูปใดจับได้ตานก๋วยสลากของใครก็จะเรียกช่ือเจ้าของตานก๋วยสลากนั้นออกมา
รับศีลรับพร และกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว  ส่วนสิ่งของในตานก๋วยสลาก หากมีเหลือเฟือ
มากพระภิกษุก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้อีกต่อหนึ่ง  ก่อนที่จะถึงวันงานตานก๋วยสลาก ทางภาคเหนือจะ

เรียกว่า วันดา หรือวันสุกดิบ ชาวบ้านจะ
จัดเตรียมอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ 
แล้วนำมาจัดใส่ก๋วยสลาก (ชะลอมไม้ไผ่) ที่
กรุด้วยใบตอง เมื่อใส่ของลงไปในก๋วยสลาก
แล้วก็จะมัดปากให้เรียบร้อย  จากนั้นก็จะ
เหลาไม้ไผ่เป็นก้านเล็กๆสำหรับเป็นยอดก๋วย
สลาก เอาไว้สำหรับเสียบสตางค์ กล่องไม้ขีด
ไฟหรือบุหรี่มากน้อยตามฐานะและศรัทธา 
สมัยก่อนจะนำใบลานมาทำเป็นเส้นสลาก
แทนกระดาษสำหรับเขียนระบุไปว่า อุทิศ
ตานก๋วยสลากให้กับใคร อาจเป็นบรรพบุรุษ 

ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแลว้ เมื่อถึงวันถวายตานก๋วยสลาก ก็จะนำตานก๋วยสลากไปรวมกันทีห่น้าวิหารที่วัดเพื่อ
ทำพิธีทางศาสนา หลังจากนั้นก็จะนำเส้นสลากจากญาติโยมมาแจกแบ่งให้กับพระภิกษุแต่ละรูป แล้วอ่าน
เรียกช่ือเจ้าของสลากนั้น จากนั้นพระภิกษุที่ได้สลากของญาติโยมคนใดก็จะให้ศีลให้พรกับเจ้าของสลาก และ
กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
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ประเพณยีี่เป็ง   
 
ประเพณี "ยี่เป็ง" เป็นประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนาที่จัดทำข้ึนในวันเพ็ญเดือน ๒ ของชาวล้านนา 
เป็นภาษาคำเมืองในภาคเหนือ คำว่า "ยี่" แปลว่า สอง และคำว่า "เป็ง" ตรงกับคำว่า "เพ็ญ" หรือพระจันทร์
เต็มดวง ซึ่งชาวไทยในภาคเหนือจะนับเดือนทางจันทรคติเร็วกว่าไทยภาคกลาง ๒ เดือน ทำให้เดือนสิบสอง
ของไทยภาคกลาง ตรงกับเดือนย่ี เดือน ๒ ของไทยล้านนา ประเพณียี่เป็งจะเริ่มตั้งแต่วันข้ึน ๑๓ ค่ำ ซึ่งถือว่า
เป็น   "วันดา"  หรือวันจ่ายของเตรียมไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัด ครั้นถึงวันข้ึน ๑๔ ค่ำ พ่ออุ้ยแม่อุ้ยและผู้มี
ศรัทธาก็จะพากันไปถือศีล ฟังธรรม และทำบุญเลี้ยงพระที่วัด มีการทำกระทงขนาดใหญ่ตั้งไว้ที่ลานวัด  ใน

กระทงนั้นจะใส่ของกินของใช้ ใครจะเอา
ของมาร่วมสมทบด้วยก็ได้เพื่อเป็นทานแก่
คนยากจน ครั้นถึงวันข้ึน ๑๕  ค่ำ จึงนำ
กระทงใหญ่ที่ วัดและกระทงเล็ก ๆ  ของ
ส่วนตัวไปลอยในลำน้ำ  ในงานบุญยี่เป็ง
นอกจากจะมีการปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์
มหาชาติตามวัดวาอารามต่าง ๆ แล้ว ยังมี 
ประดับตกแต่งวัด  บ้านเรือน และถนน
หนทางด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว 
ดอกไม้ ตุง ช่อประทีป ที่เรียกว่าประตูป่า 
และชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ข้ึนเป็นพุทธ

บูชา พอตกกลางคืนก็จะมีมหรสพและการละเล่นมากมาย มีการแห่โคมทอง พร้อมกับมีการจุดถ้วยประทีป 
(การจุดผางปะติ๊ป)  เพื่อบูชาพระรัตนตรัย การจุดบอกไฟ การจุดโคมไฟประดับตกแต่งตามวัดวาอารามและ
การจุดโคมลอยปล่อยข้ึนสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  
 
ประเพณียี่เป็ง  เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน    ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา
แต่โบราณ  โดยมีความเช่ือว่าการลอย
กระทงเป็นการแสดงความกตัญญูระลึก
ถึ ง ผู้ มี พ ร ะ คุ ณ ต่ อ ม นุ ษ ย์  เ ช่ น 
พระพุทธเจ้า เทพเจ้า พระแม่คงคา 
และบรรพชน เป็นต้น นอกจากจะเป็น
ป ร ะ เพ ณี ที่ มี คุ ณ ค่ า ใน เรื่ อ งก า ร
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณดังที่กล่าวมาแล้วประเพณีนี้ยัง
มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และศาสนาด้วย เช่น ทำให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ ใช้เวลาร่วมกัน ทำให้
ชุมชนได้มีความสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน  และชุมชนได้ร่วมกันทำบุญก็ถือว่ามีส่วนช่วยสืบทอดพระ
ศาสนา อีกทั้งในหลายๆแห่งก็ถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองไปด้วย 
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ส่วนท่ี 5  

ข้อมูลแหลง่ที่พัก 
 

บ้านพักโนรีย์ 
ห้องพกัสะอาด บริการ 24 ช่ัวโมง สนใจติดต่อ 053 - 459280 
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ไม้หอม รีสอร์ท 
บ้านพักท่ามกลางธรรมชาติ  สนใจติดต่อ 088 - 2605811 

เข้าซอยตรงข้ามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา12(บ้านเอก) 
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มรดกเฮ้าท์ แม่อาย 
 

ห้องพกัรายวัน เริม่ต้นห้องละ 300บาท/คืน พักได้ 2 ท่าน 
พิกัด มรดกเฮ้าท์ แม่อาย ตรงข้ามค่าย ตชด.334 แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

ติดต่อ โทร.087 - 193464 
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ส่วนท่ี 6 

ข้อมูลร้านอาหาร 
❖ ร้านอาหาร 

ร้าน โอว ีเฮาส์ 

 

เวลา เปิด-ปิด    10.00 – 21.00 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  081 - 5855158  

Facebook   โอวี เฮาส ์  

หมายเหตุ   - 

 

ร้าน รักแม่อาย 
 

 

เวลา เปิด-ปิด    08.00 – 22.00 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  085-5306264  

Facebook   รักแม่อาย   

หมายเหตุ   - 
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ร้าน ครัวคุณแม ่

 

 

เวลา เปิด-ปิด    10.00 – 22.00 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  053-459191  

Facebook   ครัวคุณแม่   

หมายเหตุ   - 

 

 

 

ร้าน จูนเนอร์ชาบูซิง่ 

 
 

เวลา เปิด-ปิด    11.30 – 22.00 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  091-7470329  

Facebook   จูนเนอร์ชาบูซ่ิง ตรงขา้มเทสโก้โลตัสเอ็กเพรสแม่อาย 

หมายเหตุ   - 
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ร้าน ตี๋เล็ก ข้าวมนัไก ่

 

เวลา เปิด-ปิด    07.30 – 20.00 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  090-6840588  

Facebook   - 

หมายเหตุ   - 

 
 

 

ร้าน Yong cafe 

 
 

เวลา เปิด-ปิด    07.00 – 23.00 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  095-6762358  

Facebook   Yong cafe 

หมายเหตุ   - 
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ร้าน ไก่ย่างวิเชียรบุรี (แม่อาย) 

 

เวลา เปิด-ปิด    08.00 – 17.00 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  093-1917155 

Facebook   ร้านไก่ย่างวเิชียรบุร ีแม่อาย 

หมายเหตุ   - 

 
 
 

ร้าน ต้มเลอืดหมู (ชลบุรี) 

 

เวลา เปิด-ปิด    06.00-13.00 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  086-1419285 

Facebook   - 

หมายเหตุ   - 
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ร้าน fulfill 

 

เวลา เปิด-ปิด    07.00-17.30 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  091-8502139 

Facebook   Fulfill Coffee, ฟูฟิว คอฟฟ่ี 

หมายเหตุ   - 

 
 
 

ร้าน มังกี้ชา สาขาแม่อาย 

 

เวลา เปิด-ปิด    09.00-18.00 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  098-9600188 

Facebook   มังกีช้า สาขาแม่อาย 

หมายเหตุ   - 
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ร้าน Excellent health 

 

เวลา เปิด-ปิด    07.00-17.00 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  091-8604344 

Facebook   Excellent health 

หมายเหตุ   - 

 

 

ร้าน บ้านหมูจุ่ม 

 

เวลา เปิด-ปิด    17.00-22.00 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  093-28594571 

Facebook   บ้านหมูจุ่ม 

หมายเหตุ   - 
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ร้าน หมูกระทะแลนดม์าร์ค 

 

เวลา เปิด-ปิด    17.00 – 22.00  น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  095-7251350 

Facebook   แลนด์มาร์ค หมูกะทะ 

หมายเหตุ   - 

 

 

ร้าน บ้านไร่ชายแดน 

 

เวลา เปิด-ปิด    08.00-17.00 น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  084-1518500 

Facebook   บ้านไร่ชายแดน Baanraichaydan 

หมายเหตุ   - 
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ร้าน โอ๋อ๋ัน คอฟฟ่ี 

 

เวลา เปิด-ปิด    08.30-20.00  น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  094-6232351 

Facebook   Aoauncoffee โออ๋ั๋นคอฟฟ่ี 

หมายเหตุ   - 

 

 

ร้าน T auly Coffee 

 

เวลา เปิด-ปิด    07.30- 15.00  น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  083-3235554 

Facebook   T auly Coffee 

หมายเหตุ   - 
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ร้าน ซันคูล (Suncool) 

 

เวลา เปิด-ปิด    10.00-23.00  น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  088-4003740 

Facebook   Suncool Mea Ai 

หมายเหตุ   - 

 

 

 

ร้าน ข้างบ้าน 

 

เวลา เปิด-ปิด    12.00-23.00  น.  

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ  081-5953117 

Facebook   ขา้งบ้าน by Heaven Pavilion 

หมายเหตุ   - 

 


