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ค าน า 
 

เทศบาลต าบลแม่อาย  มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 40 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ประกอบพ้ืนที่
ราบลุ่มและพ้ืนที่ป่า  โดยมีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้นจ านวน 19 หมู่บ้าน  และมีความ
หลากหลายในด้านเชื้อชาติ ประกอบด้วย ชนพื้นเมือง  ไทยใหญ่ มูเซอ  ด้วยความหลากหลายด้านเชื้อชาติท า
ให้มีประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่าง  รวมทั้งในพ้ืนที่ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ท าให้มีความเหมาะสม
ในส่งเสริมการท่องเที่ยวได้   

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลแม่อาย โดยระบุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยแผนงานจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลแม่อาย  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลแม่อาย                
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่อาย  เพื่อพัฒนาและบริหารราชการให้
เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนต่อไป 

 
      งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอ านวยการ 
            ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแม่อาย 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 

    เทศบาลต าบลแม่อาย  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่บริเวณบ้านใหม่ปู่แช่   
ต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่   174   กิโลเมตร   
ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 107  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร 900  กิโลเมตร   โดยได้เปลี่ยนแปลง
ฐานะจากสุขาภิบาลแม่อายเป็นเทศบาลต าบลแม่อายเมื่อวันที่   25   พฤษภาคม   2542  ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาลต าบล  พ.ศ.  2542  มีพื้นท่ี 40   ตารางกิโลเมตร    
และมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  
                    ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมทางไปดอยลางด้านตะวันตก ตรงกิโลเมตรที่    2,400 เลียบ
ตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่  9และหมู่ที่  6 ต าบลมะลิกา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่      
2   ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  107 ฝาง – ท่าตอน  ด้านเหนือตรงกิโลเมตรที่  18,800 

  ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่  2  เลียบตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่  2  ต าบลแม่อาย  กับ       
หมู่ที่  6  ต าบลมะลิกา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าฝางฝั่งเหนือบน
เส้นแบ่งเขตต าบลแม่อาย  กับต าบลแม่นาวาง 

  ทิศใต้  จากหลักเขตที่  3 เลียบตามริมน้ าฝางฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขต
ที่  4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ าฝางกับล าน้ าแม่สาวฝั่งเหนือ  จากหลักเขตที่ 4  เลียบตามแนวเส้นแบ่ง
เขตต าบลแม่อายกับต าบลแม่สาว  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  107  ถนนฝาง – ท่าตอน  ฝากตะวันตก  ตรงกิโลเมตร  11,500   

  ทิศตะวันตก  จากหลักเขตท่ี  5  เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตต าบลแม่อายกับต าบล   แม่สาว
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทาง 500 เมตร ถึงหลักเขตที่  6และจากหลักเขตที่  6  เลียบตามแนว
เส้นแบ่งเขตของหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 หมู่ที่  4และหมู่ที่  5 ต าบลแม่อาย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบ
หลักเขตที่  1  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 การปกครอง 
      เทศบาลต าบลแม่อายมีพ้ืนที่เขตการปกครองและบริหารครอบคลุมพ้ืนที่  2  ต าบล  19 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 1.  ต าบลแม่อาย     จ านวน  10  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 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.  ต าบลมะลิกา      จ านวน  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 เทศบาลต าบลแม่อาย  มีรูปแบบการบริหารและการปกครองแบบนายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย โดยปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อายทั้งหมด  12  คน              
และ คณะผู้บริหาร 4 คน ประกอบด้วย (ข้อมูล ณวันที่ 16 มกราคม 2566)  
   1.  นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ      นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
   2.  นายอานันต์  ศรียาหล้า      รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
   3.  นางรัตติกาล   ศรีอุทธา      รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  
   4.  นายมงคล   ค าดา       ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
   5.  นายชุมพร    แสงเป๊ก       ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
   6.  นางนงลักษณ์  ทานันท์      รองประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
   7.  นายพนม    เดชะวงศ์       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
   8.  นายส่งสุข  มูลเมือง       สมาชิกสภาเทศบาล 
   9. นายพัสกร มหาวรรณ์            สมาชิกสภาเทศบาล 
   10. นายยุทธกร  แก้วงาม      สมาชิกสภาเทศบาล  
   11.  นายประพันธ์  วรรณปัน      สมาชิกสภาเทศบาล 
   12.  นางพัชริดา  สรรพจารย์      สมาชิกสภาเทศบาล 

13.  นายปรีชา  กันทะวงค์      สมาชิกสภาเทศบาล 
14.  นายสัญญา  แสนศร ี           สมาชิกสภาเทศบาล 
15.  นางสาวเรณู  เป็งจันทร ์      สมาชิกสภาเทศบาล 
16.  นายมณเฑียร  มะลิกา      สมาชิกสภาเทศบาล 

 
2.2.2 โครงสร้างและเจ้าหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลแม่อาย          
มีโครงสร้างส่วนบริหารงานเทศบาล  5  ส่วน  ประกอบด้วย 
  - ส านักปลัดเทศบาล 
  - กองคลัง 
  - กองช่าง 
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  - กองการศึกษา  
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                      ปัจจุบันเทศบาลต าบลแม่อายมีพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างรวม
ทั้งหมด 101  คน  แยกเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ  24 คน   ครู 11 คน   ลูกจ้างประจ า 4  คน              
พนักงานจ้าง 62   คน   (ณ วันที่  27  มกราคม  2566) 
 
3.  ประชากร  
จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย  ตามสถิติการทะเบียนราษฎร   
ณ  วันที่  27  มกราคม 2566  ดังนี้ 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
จ านวนหลังคา

เรือน 
ความหนาแน่น
ประชากร/พื้นที่ 

0 – 15 ป ี 1,033 1,024 2,057 

4,502 233.94 

16 – 30 ป ี 918 909 1,827 
31 - 45 ป ี 943 1,008 1,951 
46 – 60 ป ี 980 1,216 2,196 
60 ปีขึ้นไป 1,170 1,331 2,501 

รวม 5,044 5,488 10,532 
 
4.  ระบบบริการพื้นฐาน 
4.1  การคมนาคม  การจราจร 
  เทศบาลต าบลแม่อาย  อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่  174  กิโลเมตร  ติดต่อกับ
อ าเภอฝาง  มีทางหลวงจังหวัด  สายฝาง – ท่าตอน  (1089)  มีรถโดยสารประจ าทางบริการประชาชนและ
ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย  ทางหลวงจังหวัดสายท่าตอน – แม่จัน  มีรถโดยสารประจ าทางบริการประชาชน
สามารถอ านวยประโยชน์ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
  ส าหรับถนนภายในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย  ซึ่งมีทั้งหมด  76 ซอย  ได้ก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ถนนลาดยาง   และถนนดินลูกรัง  สามารถอ านวยความสะดวกในการคมนาคมและการ
ขนส่งผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวกพอสมควร โดยถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตประชาชน 

ตารางแสดงถนนและสะพานในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 
ประเภทถนน ความกว้าง (เมตร) ความยาว  (เมตร) จ านวนสาย/แห่ง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 3,024 2 
4 2,226.25 3 

ถนนดินลูกรัง 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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การจราจรในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย  ส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความสะดวกมีการจราจรคับคั่ง

ในช่วงเช้ากับช่วงเย็น  แต่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่จราจรตามจุดที่ส าคัญ  เช่นบริเวณหน้าโรงเรียน
บริเวณหน้าตลาดอยู่เป็นประจ า  ส่วนการจราจรในเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่
เป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ก็มีบางเส้นทางที่จราจรล าบากโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน  เพราะยังเป็นถนนดินลูกรังอยู่ 
 4.2  การประปา 
  1.  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  3,469  ครัวเรือน 
  2.  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  มีดังนี้ การประปาภูมิภาค  ประปาภูเขาของเทศบาล
ต าบลแม่อาย และประปาภูเขาของหมู่บ้าน 
  3.  น้ าประปาที่ผลิตได้จ านวน  50  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ าประปาที่ใช้   เฉลี่ย  50  
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
  4.  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา  ใช้ล าน้ าแม่อาย  อ่างเก็บน้ าแม่แหลงหลวง 
 4.3  ไฟฟ้า 
  1.  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  4,425  ครัวเรือน 
  2.  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ  99  ของพื้นที่ทั้งหมด 
  3.  ไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน  450  จุด  ครอบคลุมถนน  76  ซอย 

 4.4  การสื่อสาร 
  1.  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่มี  3,000  หมายเลข 
  2.  จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่มี 1 ชุมสาย  และจ านวนเลขหมายที่ สามารถ 
ให้บริการได้สูงสุด  2,221  หมายเลข 
  3.  ที่ท าการไปรษณีย์   1 แห่ง คือ ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอแม่อาย 
  4.  มีบริษัทขนส่งเอกชน     4   แห่ง 
  5.  เสียงตามสายเทศบาลต าบลแม่อาย สามารถให้บริการครอบคลุมร้อยละ  20 ของพ้ืนที่  
   6.  หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพ้ืนที่    คือ    ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่อาย                 
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่อาย  สาธารณสุขอ าเภอแม่อาย  ทหาร   ต ารวจตระเวนชายแดน โรงพยาบาล    
แม่อายและเทศบาลต าบลแม่อาย                                                                                                                                                                                                                     
   4.5  ลักษณะการใช้ท่ีดิน 

ที ่ ลักษณะการใช้ที่ดิน จ านวน (ไร่) ร้อยละ 
1. พ้ืนที่พักอาศัย 3,937 16.36 
2. พ้ืนที่พาณิชยกรรม 312 1.30 
3. พ้ืนที่เกษตรกรรม 13,003.75 54.04 
4. พ้ืนที่อุตสาหกรรม 0 0 
5. พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 718.75 2.99 
6. พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา 250 1.04 
7. สวนสาธารณะ / นันทนาการ 1 0.004 
8. พ้ืนที่สาธารณะ 5,000 20.78 
9. พ้ืนที่ว่าง 500 2.08 

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

ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท านา ท าสวน 
เพาะปลูกพืชไร่ พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน ได้แก่  ข้าว พริก กระเทียม  ข้าวโพด    ถั่วเหลือง 
เป็นต้น ส่วนการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ การเลี้ยงปลาการพาณิชย์การรับจ้าง
และบริการการอุตสาหกรรมเป็นต้นและรายได้เฉลี่ยของประชากรจ านวน  31,000 บาท / คน / ปี 

 6.2  การเกษตรกรรม 
  การเกษตรกรรม ถือเป็นอาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย โดยมีครัวเรือน
เกษตรกร ประมาณ 1,744  ครัวเรือน และผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว พริก กระเทียม  ข้าวโพด         ถั่ว
เหลือง เป็นต้น มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ประมาณ  43,070,000.-  บาท 

 6.3  การพาณิชยกรรมและบริการ 
  1.  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
       ก.  สถานีบริการน้ ามัน  3 แห่ง 
       ข.  ตลาดสด    3 แห่ง 
       ค.  ร้านค้าทั่วไป                    61 แห่ง 
  2.  สถานประกอบการเทศพาณิชย์  มีโรงฆ่าสัตว์  1  แห่ง 
  3.  สถานประกอบการด้านบริการ 
       ก.  โรงแรม    3 แห่ง   
       ข.  ธนาคาร    4 แห่ง 
       ค.  สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ สาธารณสุข  35  แห่ง 
  6.4  การอุตสาหกรรม 
         อุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลแม่อายเป็นอุตสาหกรรมนาดเล็กในครัวเรือน  คือ  โรงสีข้าว  
จ านวน 8 แห่ง  สามารถสร้างรายได้และการมีงานท าของประชาชนได้จ านวนหนึ่ง 
  6.5  การท่องเที่ยว 
                  ในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย  มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ อนุเสาวรีย์พระนางมะลิกา ผู้ซึ่งเป็นเจ้า    
เมืองเวียงมะลิกาในอดีต   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ต าบลมะลิกา บนเนินเขาสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามภายในเขต
เทศบาลต าบลแม่อายได้เป็นอย่างดีและยังเป็นสถานที่ประชาชนนิยมไปสักการะบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่
ตนเอง  นอกจากนี้   ยังมีวัดพระธาตุปูแช่ ซึ่งมีพระธาตุปูแช่ที่เก่าแก่คู่เมืองแม่อาย   วัดแม่อายหลวงเป็นวัดที่
มีเอกลักษณ์ คือ มีศิลปะแบบไทยใหญ่ และวัดพระธาตุดงส้มสุกเป็นวัดเก่าแก่และรุ่งเรืองในอดีต  วัดพระธาตุ
ปูแช่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแม่อายเป็นพระ
ธาตุที่ประชาชนให้ความศรัทธาและมีการจัดประเพณีสรงน้ าพระธาตุเป็นประจ าทุกปี 
 6.6  การปศุสัตว์ 
 การเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย   คือ   โค กระบือ   สุกร   เป็ด   ไก่   
และการเลี้ยงปลา    ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เสริม   พ้ืนที่การปศุสัตว์  50   ไร่  จ านวน
ครัวเรือนในภาพการปศุสัตว์  350  ครัวเรือน  มูลค่าผลผลติทางการปศุสัตว์ 1,050,000.-  บาท 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลแหล่งน้ า 
        แม่น้ าสายหลักในพ้ืนที่ ได้แก่   น้ าฝาง, น้ าอาย, น้ าสาว, น้ าแหลง 

อ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแม่แหลงหลวง,อ่างเก็บน้ าสันกาบโปก1,อ่างเก็บน้ าสันกาบโปก    
2 ฝาย ในพื้นที่ ได้แก่  ฝายต้นตอง, ฝายหิน, ห้วยเวียง, ฝายกลางบ้าน, ฝายน้ าแหลง, ฝายห้วยธาตุ  
7.2 ข้อมูลพืชท่ีปลูก 

พืชที่ปลูก จ านวน(ไร่) ผลผลิต/ไร่ ร้อยละของพ้ืนที่ 
ทั้งหมด 

ข้าว 29,358 1,570 81.5 
ข้าวโพด 978 2,776 2.71 
ลิ้นจี่ 107.5 8,320 0.29 
พริก 900 1,870 2.49 
ถั่วเหลือง 1,195 7,060 3.31 
มะม่วง 800 4,660 2.22 
ยางพารา 345 137 0.95 
กระเทียม 2,205 26,800 6.13 
ส้ม 40 9,300 0.12 
ล าไย 20 105 0.06 
เงาะ 7 160 1.02 
อ้อย 50.5 1,000 0.14 
กะหล่ าปลี 1.5 3,285 0.01 
หญ้าแฝก 4 - 0.02 
ผักสวนครัว 10 300 0.03 

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1  ศาสนา 
 1. ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ91 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย        
มีวัดจ านวน  12  วัด 
 2.  ผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 3 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 
               และไม่มีมัสยิด 
 3. ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 6 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 
              และไม่มีโบสถ์คริสต์ 
8.2 ประเพณี วัฒนธรรม 
 ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 

1. ประเพณีตั้งธรรมหลวง , สวดมนต์ข้ามปี ,  ตักบาตรเสริมสลี๋ ไหว้สาป๋ารมี 
2.  
3. เจ้าแม่มะลิกา                      

เดือนมกราคม 
 2.  ประเพณีสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปี  มีกิจกรรมประเพณีสระด าหัวเจ้าแม่มะลิกา 
               สรงน้ าพระธาตุปูแช่  
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 3.  ประเพณีบวชเนกขัมมะบารี  เดือนเมษายน-พฤษภาคม  
4. ประเพณีแห่เทียนพรรษา (ถวายเทียน) เดือนมิถุนายน – สิงหาคม   

 5.  ประเพณีบูชาพระอุปคุต  เดือนกันยายน  
 6.  ประเพณีสลากภัตต์ เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 
 7.  ประเพณียี่เป็ง เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี  
          8.  ประเพณีตักบาตรเทโว เดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกปี 
 9.  ประเพณีปอยเตียนออกหว่า (เป็นประเพณีการออกพรรษาของชาวไทยใหญ่เดือน 
                 กันยายน ของทุกปี)  มีกิจกรรม  ท าบุญตักบาตร 

 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 ด้านการเกษตร 
      -ลักษณะการใช้ท่ีดิน 

ที ่ ลักษณะการใช้ที่ดิน จ านวน (ไร่) ร้อยละ 
1. พ้ืนที่พักอาศัย 3,937 16.36 
2. พ้ืนที่พาณิชยกรรม 312 1.30 
3. พ้ืนที่เกษตรกรรม 13,003.75 54.04 
4. พ้ืนที่อุตสาหกรรม 0 0 
5. พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 718.75 2.99 
6. พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา 250 1.04 
7. สวนสาธารณะ / นันทนาการ 1 0.004 
8. พ้ืนที่สาธารณะ 5,000 20.78 
9. พ้ืนที่ว่าง 500 2.08 

10. พ้ืนที่ป่าไม้ 340 1.41 
รวม 24,062.5 100 

7.2  แหล่งน้ า 
  1.  หนอง  บึง  จ านวน  1  แห่ง   ได้แก่  หนองผักบุ้ง 
        หนองผักบุ้ง  ปริมาณการกักเก็บน้ าประมาณ  5,000  ลูกบาศก์เมตร 
        หนองปลาขาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ต าบลแม่อาย  กว้าง  100  เมตร  ยาว 180 
                          เมตร  ลึก  3  เมตร   ขนาดบรรจุน้ า  18,000 ลบ.ม.   
  2.  ล าน้ า  ล าธาร  ล าห้วย  คลอง  ได้แก่ 
       2.1  คลองส่งน้ าแม่แหลง 
       2.2  คลองส่งน้ าแม่อาย 
       2.3  ล าน้ าอาย     
       2.4  ล าน้ าสาว 
       2.5  ล าน้ าฝาง 
  3.  อ่างเก็บน้ า  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแม่แหลงหลวง 
                          อ่างเก็บน้ าแม่แหลงหลวง  ปริมาณการกักเก็บน้ า 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร   
                          มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าจ านวน  3,250    ไร่   มีหมูบ่้านที่ได้รับ 
                          ประโยชน์จ านวน 9  หมู่บ้าน  
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์และยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่อาย 
 

3.1.1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อาย  (Maeai municipality’s Vision) 
 เทศบาลต าบลแม่อายเมืองน่าอยู่    เชิดชูคุณธรรม  ก้าวล้ าด้านการศึกษา 
   

3.1.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ                        
 3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน                        
 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                            
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                                              
3.1.3  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ก.แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. จัดสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้แก่ ถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า     
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่และซ่อมแซม ให้มีสภาพที่ดี 
 2.  ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนและกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปรับปรุงหรือ  
สร้างสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การเชื่อมโยง  การด าเนินงานเพื่อลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           ข.แนวทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  1.ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้สูงอายุ     
 ค. แนวทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์           
อย่างยั่งยืน             
   1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.  บริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
   3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
   4. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) การบังคับใช้โดยออกข้อบัญญัติต าบล เทศบัญญัติและรวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ง. แนวทางการพัฒนาตามยุทธการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น(งานประเพณี รัฐพิธี ราชพิธี) 
3.  สนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ถ่ายทอดวัฒนธรรมจารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 จ. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   1. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาให้กับประชาชน 
   2. ป้องกันและบ าบัดยาเสพติด 
   3. สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์และประสบปัญหา 
สาธารณภัย 
   4. สนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
   5. สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   6. รักษาความสะอาดในชุมชนและสาธารณสถาน 
   7. พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
   8. พัฒนาเยาวชนในเขตเทศบาล 
   9. จัดท าที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
 ฉ. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   1.  การพัฒนารายได้เพ่ือเพ่ิมงบประมาณให้มีขีดความสามารถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
ค่าธรรมเนียม 
   2.  ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสารโดยเคร่งครัด  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
   3.  ปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส านักของบุคลากรและภาครัฐในทุกระดับตลอดจนขีดความสามารถ
ของบุคลากรของภาครัฐให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการท างานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดย
ประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 ช. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1.  ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
   2.  ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
   3.  บูรณาการการท างาน การพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิ์อย่างเป็นระบบการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ให้ประชาชนรับทราบในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
 3.3.4  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 โดยนายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลแม่อายแถลงต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
เมื่อวันที ่ 12 พฤษภาคม 2564  
1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค                 
ขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย  ดังนี้ 

1. พัฒนาถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้าน 
2. พัฒนาถนนส าหรับใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
3. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  ตามหลักการ น้ าคือชีวิต  
4. สนบัสนุนการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านในคลอบคลุมและส่งเสริมการใช้ไฟฟ้า ส่องสวา่ง     
แบบพลังงานแสงอาทิตย์  ในจดุที่การขยายเขตไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถเข้าไป
ด าเนินการติดติดตั้งไฟฟ้าได้  เช่น พ้ืนที่ท าการเกษตร 
5. สนับสนุนการขยายประปาภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน 
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6. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของเทศบาลต าบลแม่อายให้คลอบคลุม          
ทุกหมู่บ้าน 
7. ด าเนินการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงการสร้างพ้ืนฐาน  ให้ถูกต้อง 
เช่น กรมป่าไม้ คณะกรรมการทรัพยากรลุ่มน้ า ฯลฯ 
8. ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในเขต  พ้ืนที่ป่า  พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามแนวทาง ถูกใจ ถูกต้อง 
โดยผา่นขั้นตอนการอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องก่อนด าเนินการ เช่น กรมป่าไม้        
พร้อมทั้งได้สร้างจิตสาธารณะให้แก่ประชาชนในการดูแลสิง่ก่อสร้างให้เขตพ้ืนที่ของตนเอง 
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาส่งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
        การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนากระบวนการลดปริมาณขยะ                

ในชุมชน ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนโดยจัดท าโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน                      
ในการก าจัดขยะมูลฝอย ตามแนวทาง เก็บสะอาด เก็บหมด ตามบริบทเทศบาล 
2.2 จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึงสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
2.3 สนับสนนุการจัดท ากองทุนปุ๋ยหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย 
2.4 ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะและในชุมชน 
2.5 การตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคในพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล               
ต าบลแม่อาย  มีน้ าอุปโภค บริโภคที่สะอาดและปลอดภัยส าหรับการอุปโภค บริโภค 
2.6 การดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและแหล่งน้ าในชุมชน 
2.7 การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน  โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน การขับเคลื่อน          

สร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน  ดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมการท าเกษตรเชิงพาณิชย์และปลอดภัย 
3.2 สง่เสริมการสรา้งทักษะให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่อาย 
3.3 ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่การจ าหน่ายสินค้าบาทวิถีตามแนวทางการแบ่งปันหรือพ้ืนที่อ่ืนที่เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย  พ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
3.4 ส่งเสริมช่องทางการขายผลผลิตทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์จากชุมชน   ผ่านช่องทาง
ตลาดออนไลน์ 
3.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ   
3.6 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้ชุมชนได้อนุรักษ์วิธีการท าการเกษตร               
และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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4. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อายเพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในเขตเทศบาลให้สืบต่อไป 

4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ เช่น  สรงน้ าพระนางมะลิกา                     
การตั้งธรรมหลวง, การสวดมนต์ข้ามปี , ตักบาตรปีใหม่ , ประเพณีสงกรานต์,  การลอยพระอุปคุต                  
ประเพณียี่เป็ง ฯลฯ 
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ทางด้านจิตใจ  ทางด้านร่างกาย การท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  
การฝึกหัดอาชีพ 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ สนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยและองค์กรหรือ
หน่วยงานอ่ืนในเขตเทศบาลและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต            
และผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลต าบลแม่อายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยผ่านกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลแม่อาย  หรือ งบประมาณในส่วนอ่ืนที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
4.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล                
แม่อาย (บ้านเด่น)  ตามหลักการอุ่นใจเพราะใกล้บ้าน 
4.5  ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และสภาเด็กและเยาวชน 
4.6  ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกีฬา และร่วมถึงมุ่งเน้นพัฒนา
นักกีฬาในพ้ืนที่ให้เข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 
4.7 การอนุรักษ์และรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุในเขตเทศบาล 
4.8 การอ านวยความสะดวกในการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
4.9 พัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุบนถนน (EMS) 
4.10 การพัฒนาศักยภาพด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
4.11 พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเครื่องมือให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน 
4.12  ส่งเสริมรักษามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล แม่อายมีเนื้อสัตว์
(สุกร) ที่สะอาด  ปลอดภัยต่อการบริโภค 
4.13 สนับสนุนและส่ ง เสริมกิ จกรรมกรณี เกิ ด โรคระบาดหรื อภัย พิบัติ ใน พ้ืนที่                                  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสมและทัน                           
ต่อสถานการณ์ได้  เร่งด่วน อาทิเช่น "New Normal" การด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่าง
จากอดีต   ต้องปรับตัว เ พ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน   ในบริบทสถานการณ์                            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019   หรือ โควิด 19 โดยผ่านกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลแม่อาย หรือ งบประมาณในส่วนอ่ืนที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
4.14  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 
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5. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับ การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลแม่อายทั้งทางกายภาพ
และในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
5.2 พัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลแม่อายให้มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการ
ประชาชนและใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่อาย ในรูปแบบ
ตัวแทนจากประชาคม  และเพ่ือเข้าร่วมตรวจสอบผลการด าเนินงานและเพ่ิมช่องทางการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนให้มีหลากหลายช่องทาง 
5.4 การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
5.5 บริหารงานด้วยความโปรง่ใส สุจริต ตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมาย 
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การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของเทศบาล
ต าบลแม่อาย 
จุดแข็ง 
❖ มีการจัดโครงสร้างทางด้านบุคลากรที่เหมาะสมและครอบคลุมในงานทุกด้านสอดคล้องกับภารกิจที่

ได้รับการถ่ายโอน 
❖ สถานที่ตั้งติดกับถนนสายหลักและส่วนราชการ ท าให้คมนาคมสะดวก 
❖ มีการบริการด้านสาธารณูปโภคท่ีสามารถให้บริการกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นซึ่งยังสามารถ

ขยายตัวได้ 
❖ มีหน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรเอกชน    ที่ให้ค าแนะน าและให้การช่วยเหลือในการด าเนินงาน

ของกลุ่มอาชีพต่างๆ   ภายในต าบลแม่อายและต าบลมะลิกา 
❖ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีการจัด

กิจกรรมด้านประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดทั้งปี 
❖ มีการพัฒนาด้านบุคลากร   โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้อย่างต่อเนื่อง 
❖ พ้ืนที่รับผิดชอบมีขนาดกว้าง ซึ่งยังคงสามารถพัฒนาพื้นที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรและ

ของเศรษฐกิจ 
จุดอ่อน 
❖ พ้ืนที่ส่วนใหญ่รับผิดชอบมีขนาดกว้าง  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการดูแลด้าน

โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
❖ ขาดบุคลากรในบางต าแหน่งซึ่งท าให้ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางและบุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงาน

ได้ดีเท่าที่ควร 
❖ สภาพสังคมของเทศบาลต าบลแม่อาย เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการดูแล

ประชาชนด้านนี้เพิ่มขึ้น 
❖ ขาดแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพ้ืนที่ 
❖ บุคลากรในหน่วยงานมีการโอน(ย้าย)  ท าให้การท างานต้องใช้ระยะเวลาในการสานต่องานเดิมและ

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้ 
❖ การเดินทางเพ่ือไปติดต่อราชการในจังหวัดเชียงใหม่ได้ต้องระยะเวลาในการเดินทางเพราะอยู่ห่างไกล 

 
โอกาส 
❖ รัฐบาลได้มีนโยบายจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อกระจายงบประมาณให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเงินอุดหนุน 
❖ รัฐบาลมีนโยบายด้านส่งเสริมการลงทุนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

ซึ่งจะเปิดพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยเน้นทางการคมนาคมที่เปิดพรมแดนกับประเทศพม่า
ซึ่งพ้ืนที่อ าเภอแม่อายเป็นจุดที่เชื่อมต่อเส้นทางยุทธศาสตร์ ท าให้มีโอกาสในด้านการค้าและการ
ลงทุนของบุคคลภายนอก 

❖ รัฐบาลได้ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยได้มีนโยบายประกันราคาข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
อ าเภอแม่อายที่มีการเพาะปลูกเป็นจ านวนมาก ประกอบกับอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นท่ี
เป็นการท าการเกษตร 

❖ รัฐบาลได้มียุทธศาสตร์การค้าในระดับภาครัฐต่อรัฐ  ซึ่งท าให้มีการส่งเสริมประชาชนให้มีการผลิตพืช
เศรษฐกิจที่มีคุณภาพ เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
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❖ มีสถาบันทางการเงินทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนที่พร้อมให้

ค าแนะน าและเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับประชาชน 
❖ การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในอ าเภอแม่อาย ท าให้มีการจัดตั้งสถาบันทางการเงินและร้านค้า

เพ่ิมข้ึนท าให้เทศบาลต าบลแม่อาย  สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 
❖ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาในกระบวนการผลิต เช่น มีน ารถปลูกข้าว  รถเก่ียวข้าว      ท าให้

ประชาชนสามารถลดต้นทุนการผลิตและท าให้มีรายได้จาการขายผลผลิตมากขึ้น        ซึ่งปัจจุบัน
ประชาชนได้หันมาท าการเกษตรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในอ าเภอแม่อาย     มีการขยายตัว 
 

อุปสรรค 
❖ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีน้อยลงท าให้การพัฒนาท าได้ไม่เต็มที่ 
❖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นงานที่ต้องใช้จิตส านึกในการท างานที่ดีของ

ผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างซึ่งเป็น  สิ่งที่สามารถ
วัดผลการด าเนินงานในรูปธรรมได้ยาก 

❖ การมีพ้ืนที่ติดกับแนวตะเข็บชายแดน ท าให้มีประชากรแฝงในพ้ืนที่ซึ่งได้เข้ามาใช้บริการ           
ด้านพื้นที่ซ่ึงส่งผลให้รัฐไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มประชากรแฝงได้   ท าให้การ
ให้บริการด้านสาธารณะไม่ทั่วถึงและเพียงพอกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละปี  

❖ ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับประถมศึกษาซึ่งท าให้การพัฒนาเพ่ือให้ความรู้เพ่ือรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียนท าได้เพียงระดับหนึ่ง  

❖ มีการเปลี่ยนแปลงผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชนบ่อย  ท าให้การติดต่อประสานงานไม่ต่อเนื่อง 
❖ ขาดความเสถียรภาพทางการเมืองในระดับประเทศ ซึ่งท าให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้ง

ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 
ที ่
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการตักบาตร 
วันขึ้นปีใหม่ 

เพ่ือให้ประชาชนได้ท าบุญ   
ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

จัดกิจกรรมท าบุญ  
ตักบาตร 

10,000 มีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ 
500 คน 

ประชาชนท าบุญ 
ตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ 

กองการศึกษา 

2.  โครงการตั้งธรรมหลวง 
เทศน์มหาชาติ 

เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมท าบุญ 
ฟังเทศน์มหาชาติ 

จัดโครงการตั้งธรรมหลวงฯ 40,000 มีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม  ประมาณ 
500 คน 

ประชาชนได้ร่วมฟัง
เทศน์มหาชาติ  

กองการศึกษา 

3. โครงการประเพณีสงกรานต์ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่อนุชนคนรุ่น
หลัง   

จัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ 

50,000 มีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ 
500 คน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล   
แม่อายได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

4. โครงการสรงน้ า 
พระนางมะลิกา 

เพ่ือระลึกและแสดงถึงความ
เคารพ นับถือพระนางมะลิกา
ตามประเพณีท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมสรงน้ า       
พระนางมะลิกา 

5๐,๐๐๐ มีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ
300 คน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล   
แม่อายได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม 

กองการศึกษา 
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ที ่
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. โครงการประเพณียี่เป็ง 
 

เพ่ือ สืบสาน อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง 

จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง   100,000 มีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม  ประมาณ   
1,000 คน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล   
แม่อายได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

6. โครงการประเพณีถวายเทียน
พรรษาและอาสาฬหบูชา 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ประเพณีถวายเทียนใน 
วันส าคัญทางศาสนา 

จัดกิจกรรมหล่อเทียน
เข้าพรรษา 

15,๐๐๐ 
 

มีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 
250 คน 

ได้สืบทอด
ประเพณีส าคัญ
ทางพระพุทธ 
ศาสนา 

กองการศึกษา 

7. โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
ครั้งที่ 46 ประจ าปี 2566 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดงานไม้ดอกไม้ประดับ  
ครั้งที่ 46 ประจ าปี 
2566 
 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่อาย 

45,000 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ          
แม่อาย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
แม่อายได้เข้า
ร่วมงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ 
 

กองการศึกษา 
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ที ่
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์                
ผลการด าเนินงานของเทศบาล   
ต าบลแม่อาย 

เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของเทศบาลให้
ประชาชน , บุคคลทั่วไป 
ได้รับทราบโดยผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เช่น  สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ social 
network  ฯลฯ 

เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ภารกิจของ
เทศบาลต าบลแม่อาย
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาล และผู้มาติดต่อ
ราชการ เช่น  รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 
ฯลฯ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้งที่ได้
จัดท าสื่อประชา 
สัมพันธ์ 

ได้น าเสนอผลการ
ด าเนินการงานของ
เทศบาลต าบลแม่อาย
ให้ประชาชนทั่วไป
ทราบ 
 

ส านักปลัด  
เทศบาล 
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ส่วนที่ 4 

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
วัดพระธาตุปูแช ่
ประวัติพระธาตุปูแช่ 
ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  

วัดพระธาตุปูแช่ ต าบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นปูชนียสถานส าคัญอันศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ
ประจ าอ าเภอแม่อายโดยเฉพาะต าบลมะลิกา    ส่วนต าบลมะลิกาได้แยกออกจากต าบลแม่อาย เมื่อ  พ.ศ. 
2540 ฉะนั้นเมื่อก่อนจึงเป็นต าบลเดียวกัน ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต าบลแม่อายทั้งหมด ส่วนทางคณะสงฆ์
ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขต คือ เขต 1 เป็นต าบลแม่อาย และเขต 2 เป็นต าบลมะลิกาและต าบล   
แม่อายบางวัดด้วย รวมทั้ง 2 ต าบลมี 14 วัด  
ชื่อของวัดพระธาตุ ค าว่า “ปูแจ้” หรือ “ปูแช่” 
ตามหนังสือวารสารรายปักษ์ “ย้อนรอยกรรม” ปีที่ 4 ฉบับที่ 96 ปักษ์แรก 5-19 มกราคม 2544 กล่าวไว้
ว่า ค าว่า “ปู” ภาษาพ้ืนบ้านแปลว่า “พลู” ใบพลูที่ใช้กินกับหมาก ค าว่า “แจ้” หมายความว่า “แช่”  
เนื่องจากบริเวณเชิงเขาทางด้านทิศใต้มีบ่อน้ าโบราณเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ 
เล่ากันว่าครั้งหนึ่งมีสัตว์ที่ถูกนายพรานยิงจนบาดเจ็บ กระเสือกกระสนมากินน้ าที่บ่อนี้แล้วอาการบาดเจ็บ     
ก็หาย ชาวบ้านรู้ดังนั้น จึงน าน้ าไปดื่มรักษาโรค คนที่เป็นโรคผิวหนัง ตักน้ าในบ่อนี้ไปดื่มแล้วอาบช าระล้าง
ร่างกาย โรคผิวหนังหายได้อย่างอัศจรรย์ชาวบ้านนิยมเอาใบพลูที่กินกับหมากมาแช่น้ าในบ่อ เชื่อว่าเมื่อกินใบ
พลูที่แช่น้ าในบ่อศักดิ์สิทธิ์นี้ สามารถท าให้มีอายุยืน มีสุขภาพพลานามัยดี บ่อน้ านี้มีชื่อว่า “บ่อปูแจ้” เมื่อสร้าง
พระเจดีย์มาบรรจุรพบรมสารีริกธาตุแล้ว จึงมีชื่อว่า “พระธาตุปูแจ้”  
อีกนัยหนึ่ง จากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุที่ทราบเรื่องนี้ กล่าวค าว่า “ภู” หมายถึงภูเขา ต่อมาจึงเพ้ียนเป็น “ปู” 
ส่วนค าว่า “แจ้” หมายถึง “เตี้ย” เพราะภาษเมืองเหนือพูดว่า “แจ้” ก็คือค าว่า “แจ้” ก็คือค าว่า “เตี้ย”  
นั่นเอง  เพราะฉะนั้น จึงได้ชื่อของวัดพระธาตุแห่งนี้ว่า “พระธาตุปูแจ้”  หมายถึงพระธาตุที่ตั้งอยู่บนภูเขา     
ที่เตี้ย คือเนินเขาที่ไม่สูงมากนักนั่นเอง ส่วนบ่อน้ าที่เชิงเขาดังกล่าว มีคนขุดเพ่ือใช้ประโยชน์ในการดื่มกิน ขณะ
เดินขึ้น-ลงบนดอยพระธาตุปูแจ้ 
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จากการสอบถาม “พ่อน้อยอินศร วงศ์จักร” อายุ 85 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2461)  บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลแม่อาย เล่า
ให้ฟังว่า เมื่อท่านบวชเป็นสามเณรได้ฟังครูบาเขาคุยกันว่า “ปู” มาจากภูดอย ส่วนค าว่า “แจ้” หรือ “แช่” 
นั้น เนื่องจากว่ามีน้ าล้อมรอบดอยทั้ง2 ด้าน  คือด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตก ส่วนด้านทิศตะวันตกนั้น
แต่เดิมมีล าน้ าเหมือง แต่ปัจุจบันนี้แห้งขอดไปแล้ว ฉะนั้น ค าว่า “ปูแจ้” จึงมาจากดอยที่แช่น้ าอยู่ คือมีน้ า
ล้อมรอบนั่นเองและจากค าบอกเล่าของพระค าปวน รกฺขิตสีโล เกด พศ. 2478 อายุ 73 ปี ซึ่งอยู่จ าพรรษา 
พ.ศ. 2545-2546 เป็นรูปที่ 10 นั้น ได้ฟังจากค าบอกเล่ามานานแล้วว่าค าว่าปูแจ้ เป็นชื่อของคนมาสร้าง
พระธาตุปูแจ้ แต่เดิมคนคนนี้เป็นชาวลัวะ มีชื่อ “ปู่แจ้” ก็จึงได้ชื่อดอยพระธาตุแห่งนี้ว่า ดอยพระธาตุปูแจ้  
พระค าปวนยังเล่าให้ฟังอีกว่าชาวลัวะที่ “ปู่แจ้” หรือ “ปูแช่” คงเพ้ียนมาจาก “ปู่แจ้” เป็น “ปูแจ้” ด้วย
ประการฉะนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ทั้งนี้ประวัติมีการบันทึกไว้หลายกระแสตามที่ได้ทราบได้ฟังมา ไม่สามารถบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเรื่องไหนคือ
เรื่องท่ีแท้จริง ดังนั้น ท่านจะเชื่ออย่างไร ก็ข้ึนอยู่กับวิจารณญาณแต่ละบุคคล)  
ประวัติพระธาตุปูแจ้ (แบบเป็นทางการ)  
จากหนังสือ “ประวัติทั่วราชอาณาจักร” เล่มที่ 9 หน้า 362 พ.ศ. 2533 โดยนายประทุม ผิวนวล กรรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
วัดพระธาตุปูแช่ ตั้งอยู่เลขที่ 97 บ้านใหม่ปูแช่ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่     
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินทั้งวัดมีเนื้อที่ 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 พระค าจันทร์ ขนฺติธโร พ.ศ. 2508-2510 รูป
ที่ 3 พระบุญเปง็ ธมฺมวุฑฺโฒ พ.ศ. 2510-2521  รูปที่ 4 พระเมืองใจ พ.ศ. 2522-2523 รูปที่5 พระจันทร์
แก้ว พ.ศ. 2525 -2826 รูปที่ 6 พระประเสริฐ พ.ศ. 2526 รูปที่ 7 พระบุญเที่ยง นนฺทิโก ตั้งแต่ พ.ศ. 
2527 เป็นต้นมา  
เพิ่มเติมประวัติการปกครองของวัด 
 ประวัติของพระที่อยู่จ าพรรษาวัดพระธาตุปูแจ้ เมื่อก่อนปี พ.ศ. 2480 ทราบว่ามีพระพม่า 2 รูป มา
ตั้งส านักสงฆ์อยู่ช่วงกลางดอย ระหว่างพระธาตุปุแจ้และบ้านใหม่ปูแจ้ และในการส ารวจวัดทั่วราชอาณาจักร 
ของกรมศาสนา จึงขอเพ่ิมเติมดังนี้ มาถึงรูปที่ 7 พระบุญเที่ยง นนฺทิโก พ.ศ. 2527-2538 รูปที่ 8 พระครู
กิตติตวราภรณ์ (หลวงพ่อดอกเตอร์)  พ.ศ. 2539-2540 ได้ท าการบูรณองค์พระธาตุและยกยอดฉัตรขึ้นใหม่ 
สร้างกุฎี 2 หลัง และปรับบริเวณสถานที่หลายแห่งด้วย รูปที่ 9 พระค าอ้าย พ.ศ. 2541-2543  รูปที่ 10 
พระค าปวน รกฺขิตสีโล พศ. 2545 -2546 ได้ท าการซ่อมแซมหลังคาพระวิหาร รูปที่  11 พระแสงหล้า 
ธมฺมวโร มาจากวัดกองมูตั๋น เมืองสาต ประเทศพม่า จ าพรรษาเมื่อ พ.ศ. 2546 คือปีที่ด าเนินการประวัติวัด 
และได้ประชุมจัดระเบียบเขตแดนบริเวณของวัด หรือสถานที่ที่เป็นธรณีสงฆ์ด้วย 
ประวัติวัดพระธาตุปูแจ้ (ตามวารสารย้อนรอยกรรม)  
 ตามหนังสือ “ย้อนรอยกรรม” ฉบับดังกล่าว ได้กล่าวไว้ว่า ตามประวัติของพระนางมะลิกา ผู้ครอง
เมืองแม่อาย เป็นพระราชธิดาองค์เล็กของพระเจ้าฝางอุดมสิน (พ.ศ. 2132-2190) พระราชธิกาหรือ      
พระนางมะลิกา น าไพร่พลและข้าทาสบริวารจ านวนหนึ่ง แยกออกมาสร้างวังเป็นการส่วนพระองค์ ชื่อว่า            
“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 เพ่ือสร้างกุศล เกิดชาติ
หน้าฟ้าใหม่ จะได้ไม่ต้องมีปมด้อยพระโอษฐ์แหว่งเหมือนชาติปัจจุบัน 
 คืนวันหนึ่ง ทรงนิมิตฝันว่า มีชีปะขาวคนหนึ่งมาบอกว่า เหตุการณ์ที่พระโอษฐ์มีต าหนิผิดธรรมชาตินั้น 
เป็นพระบุพกรรมแต่ชาติที่แล้ว เป็นผลติดตามมาชาตินี้ หากต้องการให้วิบากกรรมดังกล่าวนี้หมดสิ้น มิต้องติด
ไปชาติหน้าอีกพระนางต้องปฏิบัติเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่ง มิทราบว่าจะท าได้หรือไม่ พระนางตอบชีปะขาวในนิมิต
ว่า แม้ชีพก็พลีได้ หากตัดวิบากกรมนี้ได้เป็นผลส าเร็จ ชีปะขาวแนะน าให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นสักองค์หนึ่ง แล้ว
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นพุทธบูชา เกิดชาติหน้าจะมีร่างกายทุกส่วนสมบูรณ์ 
 ด้วยเหตุแห่งนิมิตนี้ พระนางมะลิกาจึงสร้างพระเจดีย์ ขึ้นองค์หนึ่ง บนยอดเขาขนาดย่อม ท่ามกลาง
ป่าเขาอันร่มรื่นเงียบสงบ แล้วเดินทางโดยขบวนช้างไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองพม่า และเนื่องจากพระ
นางมะลิกามีเชื้อสายพม่าการขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นผลส าเร็จ อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ภายใน ซึ่ง
ภูเขาที่ตั้งพระเจดีย์มีชื่อว่า “ภูแจ้” อาจมีความหมายของค าว่า “แจ้” แปลว่า “เตี้ย” คือภูเขาเตี้ยๆ นั่นเอง 
ความจริงไม่ใช่ คนเก่าแห่งอ าเภอแม่อาย เรียกว่า “ปูแจ้” ตามภาษาพ้ืนบ้านมาจนถึงปัจจุบัน 
 ชาวอ าเภอแม่อายต่างพากันถือว่า พระธาตุปูแจ้  ที่พระนางมะลิกาสร้างเป็นพุทธบูชา บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ เพ่ือเป็นการตัดวิบากกรรมแต่บุพกรรม  เป็นสมบัติส่วนรวมของชาวบ้านทั่วไปตลอดเมืองเชียงใหม่ 
จะพากันมาเยี่ยมชมกราบไหว้อยู่เสมอ เจ้าอาวาสทุกวัดในอ าเภอแม่อาย ล้วนให้ความส าคัญ ช่วยกันดูแล
บูรณะพระธาตุปูแจ้ นับแต่ อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
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 และเชื่อกันว่า วิญญาณของพระนางมะลิกายังคงดูแลปกปักรักษาไว้อย่างหวงแหน และปกป้อง
คุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข  
 ความอาถรรพ์ ศักดิ์สิทธิ์ อภินิหาร เป็นที่ประจักษ์มาแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังครอบคลุมไปทั้งบริเวณ
ภูเขา มีผู้เล่าว่า หากใครก็ตาม ไปจาบจ้วงล่วงเกินกระท ามิดีมิร้ายในทางลบหลู่ จะมีอันเป็นไปต่าง ๆ นา ๆ 
บริเวณพระธาตุปูแจ้นั้นภายหลังมีส านักสงฆ์เกิดขึ้น เพ่ือเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านมีชื่อ “วัดพระธาตุปูแจ้” 
เป็นส านักสงฆ์ขนาดเล็ก มีพระเณรอยู่จ าพรรษา อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้นานาพันธ์ กุฎี
สงฆ์สร้างจากไม้ไผ่หลักเล็ก ๆ เป็นกุฎีแบบพออยู่อาศัยจ าพรรษาและปฏิบัติธรรม 
 ต้นไม้ทุกต้นบนดอยปูแจ้ ล้วนมีอาถรรพ์เคลือบแฝง เคยมีชาวบ้านตัดไม้ไปใช้แล้วให้มีอันเป็นไปมิได้
อยู่เป็นสุข ผู้เฒ่าผู้แก่ย่านนั้นสอบถามข้อมูลเหตุพอรู้ว่าไปตัดไม้บริเวณดอยปูแจ้จึงแนะน าให้แก้อาถรรพ์ที่ท า
ให้เป็นไปต่าง ๆ นาๆ นั้นจึงหายไปบางรายขึ้นไปตัดไม้ใกล้กับเจดีย์พระธาตุ กลับมาถึงบ้านก็มีอาหารเจ็บป่วย
โดยไม่ทราบสาเหตุ รักษาอย่างไรก็ไม่หาย ทั้งหมอแผนปัจจุบันและหมอแผนโบราณในที่สุดก็ต้องไปปลูกต้นไม้
ทดแทน พร้อมกับขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บังอาจไปตัดต้นไม้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 พระครูกิตติวราภรณ์ ท่านได้น าชาวบ้านขึ้นไปบูรณะส านักสงฆ์และพระธาตุปูแจ้ เมื่อพ.ศ. 2540 
เปิดเผยว่า สมัยที่ท่านจ าพรรษาอยู่ที่กรุงเทพฯมีโอกาสเดินทางไปวัดท่าตอน มีสิ่งบันดาลใจให้ไปเยี่ยมชมวัด
พระธาตุปูแจ้ ท่านจึงตั้งใจไว้ว่าจะมาอยู่จ าพรรษาที่นี่สักชั่วระยะหนึ่ง แล้วดูแลรักษาป่าไม้น าผ้าเหลืองผูกกับ
ต้นไม้ทุกต้นตามบริเวณภูเขา เสมือนเป็นการบวชต้นไม้ชาวบ้านเห็นดังนั้น จึงไม่กล้าตัด เพราะถือว่าเป็นต้นไม้
ของศาสนา หากใครตัดก็ย่อมประสพกับความอาถรรพ์ เป็นวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้อย่างแยบยลอีกวิธีหนึ่ง 
 นายค าปัน ผู้ให้ข้อมูลเรื่องนี้นั้น เขาเป็นคนอยู่ในตัวอ าเภอแม่อายได้ยินเรื่องราวของพระนาง       
มะลิกามานาน จากปู่ย่าตายายเล่าให้ฟัง ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าใดนัก และไม่อยากเชื่อว่า อ าเภอแม่อายนั้น
เป็นวังของพระนางมะลิกาธิดาเจ้าเมืองฝางมาก่อน แต่ไม่เคยคิดลบหลู่ ซากสถานใด ๆ ไม่ปรากฏให้เห็นเป็น
ประจักษ์พยาน มีเพียงแต่เรื่องเล่าสืบกันมาเท่านั้น  เมื่อตอนเป็นเด็ก เขาเคยมีโอกาสไปชมพระธาตุปูแจ้เพียง
ครั้งเดียว แล้วไม่เคยไปอีกเลย ถึงแม้ชาวบ้านแถวนั้นไปกราบไหว้บูชา เขาก็ไม่ค่อยจะใส่ใจ ตอนหลังเขามานึก
เอะใจ ว่าเหตุใดชาวบ้านจึงขึ้นไปกราบไหว้บูชาอยู่เสมอ และเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ล้วนให้ความส าคัญไปดูแล
บูรณะอยู่เนือง ๆ ตามต านาน ที่เคยได้ยินได้ฟังมา คงไม่ใช่เรื่องเหลวงไหล ตอนนั้นลูกสาวคนเล็กของเขาก าลัง
ป่วยอยู่ด้วย มีคนแนะน าให้ไปบนบานต่ออนุสาวรีย์พระนางมะลิกา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโ รงพยาบาล    
แม่อายขึ้นไปประมาณ 100 เมตร ด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างหัวสมัยใหม่ จึงไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหล่านี้ แต่เมื่อมีคน
แนะน าหลายคนเข้าก็เกิดมีความลังเล และลูกสาวก็ยังป่วยไม่หาย 
 คืนหนึ่งก่อนนอน เขาลองตั้งจิตอธิษฐานถึงพระนางมะลิกา ว่าถ้าหากเป็นเรื่องจริงตามต านานที่เล่า
สืบกันมา ขอให้ปรากฏในนิมิตเถิด แล้วในช่วงค่อนข้างรุ่งของคืนนั้นเอง พระนางมะลิกาก็มาปรากฏในนิมติ
ของเขา มากับข้าทาสบริวารจ านวนมาก แต่งกายในชุดขาวทั้งองค์ พระพักตร์อ่ิมเอม แต่พระโอษฐ์แหว่งที่ข้าง
ขวาพอเป็นที่สังเกต แล้วก็ได้ตรัสว่า “เราคือพระธิดาของพระเจ้าฝางอุดมสินผู้ครองเมืองฝาง ชื่อว่ามะลิกา  
ทีแรกเรามิได้ใส่ใจเจ้า และเจ้าก็มิได้เชื่อถือเราอย่างจริงใจ ครั้นเรามาพิจารณาดู รู้ว่าสมัยอดีตชาติเจ้าเคยเป็น
ทหารองครักษ์แก่เรา เราเลยมาปรากฏในนิมิตแก่เจ้า” 
 นายค าปัน จึงก้มกราบในนิมิตนั้น รู้สึกเกรงกลัวพระนางมากถึงกับตัวสั่นเพราะไม่เคยเชื่อถือต านาน
ว่าพระนางมะลิกามีตัวตนจริง พระนางถึงกับหัวเราะขบขันแล้วตรัสว่า “เจ้ามิต้องเกรงกลัวเราหรอก เรามิได้
โกรธ เคืองเจ้า ที่เรามา ปรากฏเพราะเจ้าขอร้อง และจะได้ยืนยันว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรามาหลายร้อยปีนั้นเป็น
ความจริง มิใช่เรื่องเหลวไหล เล่ากันเป็นนิทานเท่านั้น” 
 นายค าปันตอบไปในนิมิตว่า บัดนี้ผมเชื่อแล้วว่าเจ้าแม่มีจริง เป็นเรื่องจริง 
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 พระนางมะลิกายังตรัสอีกว่า “ลูกสาวของเจ้าป่วยมาหลายวัน กินยาไม่หายเพราะเป็นกรรมแต่ปาง
ก่อน เจ้าจงหาเต่าไปปล่อยตามบ่อวัดสัก 3 ตัว จากนั้นให้ไปบูชาพระธาตุปูแจ้ แล้วอีกไม่กี่วันลูกสาวเจ้าจะ
หายเป็นปกต ิ
 รุ่งเช้า นายค าปันทบทวนความฝันด้วยความอัศจรรย์ใจเป็นอันมาก ภาพพระนางมะลิกายังติดหูติดตา
ชัดเจน จึงตัดสินใจซื้อเต่ามา 3 ตัว ปล่อยลงบ่อน้ าวัดวัดละ 1 ตัว ได้ 2 วัด วัดสุดท้าย ตั้งใจจะไปปล่อยที่วัด
ท่าตอน ต าบลท่าตอนแต่ที่วัดไม่มีบ่อน้ า จึงปล่อยที่หน้าวัดตรงท่าน้ าแม่น้ ากก เป็นอันเสร็จพิธีนับแต่นั้น บุตร
นายค าปันหายป่วยเป็นปลิดทิ้ง และมีสุขภาพดีมาจนตราบทุกวันนี้  
ประวัติพระธาตุปูแจ้ (ตามค าบอกเล่าของผู้สูงอายุ อ าเภอแม่อาย )  
 จากการสอบถาม “พ่อน้อยอินศร วงศ์จักร “ ตั้งบ้านเรือนอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลแม่อายใกล้กับวัดพระธาตุ
ปูแจ้ ท่านมีอายุ 85 ปี (เกิด พ.ศ. 2461 ) ได้เล่าให้ฟังว่าการที่มีพระธาตุ 2 องค์ บนดอยวัดพระธาตุปูแจ้นั้น 
เนื่องจาก มีขโมย 2 คนได้ขโมยช้างมา 1 เชือก ไม่ทราบว่าขโมยมาจากไหน  เมื่อเจ้าของช้างตามมาทันขโมย
ทั้ง 2  ซึ่งได้ขายช้างไปแล้ว จึงขอคืนเงินทั้งหมดให้แก่เจ้าของช้างนั้น แต่เจ้าของช้างไม่อยากได้เงินที่ขายช้าง
เชือกนั้น จึงคิดน าเงินนั้นมาสร้างพระธาตุไว้  2 องค์ บนดอยปูแจ้แห่งนี้ ปัจจุบันมีพระธาตุ2 องค์ บนลานที่
เป็นยอดดอย 1 องค์ เป็นองค์ใหญ่ ส่วนอีกองค์อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นเนินดอยต่ าลงมาห่างจากองค์แรก
ประมาณ 26 เมตร แต่เล็กกว่า (เนื่องจากการก่อสร้างภายหลัง)  “พ่อหนานบุญเลื่อน ชัยชนะ”  มัคคทายก
วัดแม่อายหลวง ให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่าถ้าพระนางมะลิกาเป็นผู้สร้างพระธาตุปูแช่จริงตามต านานนั้น การที่มี
พระธาตุ 2 องค์ คือองค์ใหญ่ และองค์เล็กนั้น คาดว่าองค์เล็กน่าจะเป็นมณฑปที่บรรจุ 
พระธาตุปูแจ้ในปัจจุบัน 
 ประมาณ ปี พ.ศ. 2502 “ครูบากัญจนะ” (ครูบาก๋องค า) เจ้าอาวาสวัดมาตุการาม(บ้านเด่น) ได้น า
พระเณรจากวัดแม่อายหลวง และวัดนิวาสสถาน (บ้านโห้ง) มาพร้อมด้วยคณะศรัทธา ท าการบูรณะก่อสร้าง
พระธาตุที่อยู่บนลานยอดดอย ให้เป็นองค์ใหญ่ เพราะของเดิมนั้นได้ช ารุดปรักหักพัง จนเหลือคล้ายกองอิฐ สูง
ประมาณ 1 เมตรเศษ มีหญ้าและเถาวัลย์ขึ้นคลุมจนรกรุงรัง ท่านครูบาได้ท าการบูรณะก่อสร้างพระธาตุขึ้นมา
ใหม่ครอบองค์เดิม มีความสูงประมาณ 12.75 เมตร (นับเฉพาะส่วนที่เป็นคอนกรีต ไม่นับฉัตรที่อยู่บนยอด
พระธาตุ) ส่วนความกว้างทั้ง 4 ด้านรอบเชิงพระธาตุประมาณด้านละ 5.20 เมตร ส่วนอีกองค์ที่อยู่ต่ าลงมา 
ยังไม่ได้บูรณะก่อสร้างหรือปรับปรุงในสมัยเดียวกัน 
 ต่อมา ประมาณ พ.ศ. 2541-2542 “พระครูมงคลจริธรรม” วัดมงคลสถาน(แม่แหลงเหนือ) เจ้า
คณะต าบลแม่อาย เขต 1 ได้ร่วมกับ “พ่อหลวงบุญทาปาลมูลวงค์” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลแม่อาย ได้ให้ช่าง
ท าการบูรณะก่อสร้างพระธาตุอีกองค์หนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้กันแต่ต่ าลงมาทางทิศตะวันออก ให้มีความสวยงามเล็ก
กว่าพระธาตุองค์แรก  มีความสูงประมาณ 5.10 เมตร ความกว้างทั้ง 4 ด้านรอบเชิงพระธาตุประมาณ ด้าน
ละ 3 เมตร  
 ก่อนที่พระครูมงคลจิรธรรม จะท าการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุองค์เล็กนี้เคยได้รับการบูรณะซ่อม
สร้างข้ึนมาก่อน เมื่อปี 2517 โดย “พระครูวิจิตรอาจารคุณ(หิรัญ) “วัดนิวาสสถาน(บ้านโห้ง) ร่วมกับ “หลวง
พ่อค ามูล มณีร าพรรณ” และ “หนานบุญเป็ง ทะนันชัย” พร้อมด้วยบุคคลอ่ืน ๆ อีก ท าการก่อเป็นองค์      
พระธาตุเพราะแต่เดิมมีเพียงอิฐเก่าปรักหักพัง พอเห็นเป็นรูปร่างพระธาตุเท่านั้น พระครูมงคลจิรธรรม จึงท า
การบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่อีก ตามท่ีมีขนาดส่วนสูงและส่วนกว้างในปัจจุบันนี้  
 ทราบจากค าบอกเล่าของชาวบ้านสมัยนั้นว่า พระธาตุปูแจ้ (องค์ใดไม่ทราบ) ที่มักจะปรากฏแสงโพย
พุ่งมาเป็นลูกไฟสีนวล มีลักษณะกลมๆ ออกเดินทางไปเยือนพระธาตุสบฝาง ซึ่งสร้างมากว่า 1,000ปี มีแสง
ดังกล่าวไปเยือนในคืนวันเดือนเพ็ญและคืนวันเดือนแรมเป็นประจ า 
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 ส่วนบ่อน้ าที่มีอยู่เดิมตรงเชิงดอยพระธาตุด้านทิศเหนือ ซึ่งติดกับทุ่งนานั้นจากค าบอกเล่าสืบๆกันมา
ว่าเป็นบ่อน้ าทิพย์ น้ าไม่แห้งตลอดปี มีผู้ประสงค์จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ ให้อธิษฐานแล้วน าน้ าจากบ่อนี้ ไป
ดื่มหรืออาบ โรคนั้น ๆ ก็จะบรรเทาและหายจากโรคนั้นไปในที่สุด 
 บ่อน้ าดังกล่าว ทราบว่าพ่อเฒ่าทูน ที่มีบ้านเรือนอยู่ที่บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่อาย ได้ไป
ท าไร่ท าสวนอยู่บริเวณนั้น จึงขุดข่อน้ าที่มีอยู่เดิมไว้เพ่ือใช้ดื่มกินในเวลาไปท าไร่ท าสวน บ่อน้ านี้ยังคงปรากฏ 
อยู่จนทุกวันนี้ แต่ขาดผู้ปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ แถมกลับน าจากบ่อน้ าไปใช้อย่างอ่ืน นอกจากดื่มและอาบ 
นอกจากนี้ยังน าขยะไปทิ้งใกล้บริเวณบ่อน้ านั้นอีกด้วย ท าให้น้ าในบ่อเหือดแห้งไปในฤดูแล้ ง หากมีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ก็คงจะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา 
ประวัติเจ้าแม่มะลิกา 
เจ้าแม่มะลิกาเป็นพระธิดาของพระเจ้าอุดมศิลป์กับพระนางสามผิวเจ้าผู้ครองเมืองนครเมืองฝางประวัติ       
เมื่อพุทธศักราช 2132 ปีมะโรง ตามต านานกล่าวว่าพระนางเลอเลิศไปด้วยพระสิริโฉมอันงดงามยิ่งนักเหมือน
พระมารดา และพระเจ้าอุดมศิลป์ขนานพระนามว่า มะลิกา ตามพระสุบินของพระมเหสี เมื่อพระนางทรง
เจริญวัยแตกเนื้อสาวพระชันษาได้ 18 ชันษา ได้มีราชบุตรหลากหลายหัวเมือง มาเพ่ือขอผูกพันด้วยแต่พระ
นางไม่เคยสนพระทัยในราชบุตรเรานั้น อยู่มาวันหนึ่งพระนางก็รบเร้าพระบิดาให้สร้างเวียงให้ใหม่เพ่ือไม่ให้
ใครมารบกวน พระเจ้าอุดมศิลป์ได้สร้างเมืองเล็ก ๆ ให้เมื่อพุทธศักราช 2150 ปีระกา เดือนสี่ โดยสร้างประตู
เวียงสี่ด้าน พร้อมสร้างวัดหัวเวียง(วัดสันกาบโปก) ไว้ทางด้านทิศตะวันออกของเวียง ครั้นสร้างเวียงเสร็จ
เรียบร้อยก็ทรงอพยพไพร่พล ออกจากเวียงฝางในเวลาบ่ายตามเส้นทางที่ขบวนเสด็จผ่านก็มีแม่ฮ่าง หญิงสาว
ที่จงรักภักดีเดินส่งตามเสด็จเป็นจ านวนมาก จนต่อมาได้เกิดหมู่บ้านขึ้นตามเส้นทางที่เดินส่งตามเสด็จหมู่บ้าน
เหล่านั้นเรียกว่าบ้านแม่ฮ่างและบ้านแม่สาวตราบจนปัจจุบัน เมื่อใกล้เวียงใหม่ตะวันอ่อนแสงลงทอแสง          
เป็นสีแดง (ค าไทยใหญ่เรียกสีแดงบ้านแหลง) จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านแม่แหลงจากนั้นเข้าเขตแม่อาย                    
ขบวนเสด็จถึงเวียงใหม่เป็นเวลาเย็นย่ าสนธยาจึงเรียกเวียงใหม่นี้ว่า "เวียงสนธยา" ปัจจุบันคือ อ าเภอแม่อาย  
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พระนางมะลิกาครองเมืองสนธยาได้ 40 ปีก็ทรงพระประชวรด้วยโรคไข้ไทยฟอยด์และโรคแทรกซ้อนอ่ืน ๆ
เสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช 2190 พระชันษา ได้ 58 ชันษา หลังจากนั้นเวียงสนธยาก็เกิดทุพภิกขภัย   
ข้าวยากหมากแพงเกิดการโจรกรรมจี้ปล้นอยู่เป็นเนืองนิตย์ประชาชนต่างพากันอพยพแยกย้ายหนีไปหมด    
จึงสันนิษฐานว่าเวียงสนธยาได้กลายมาเป็นเวียงร้างมาตั้งแต่นั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พุทธศักราช 2523 สุขาภิบาลอ าเภอแม่อายร่วมกับราษฎรในพ้ืนที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์                    
เป็นอนุสรณ์แด่พระนางโดยใช้ งบประมาณของสุขาภิบาลอ า เภอแม่อาย กลับได้ รับอนุ โมทนา                                   
จากหลวงพ่อบุญเย็น ฐานธมฺ โม เจ้ าอาวาสวัดพรหมมหาราชอ า เภอไชยปราการโดยใช้ พ้ืนที่                           
สาธารณะประโยชน์ประมาณ 700 ไร่ 
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ข้อมูลโดยอาจารย์พงษ์พันธ์ ตะติยา 
ปรับปรุงโดยชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่อาย  

17 เมษายน พุทธศักราช 2553 
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วัดแม่อายหลวง 
ประวัติวัดแม่อายหลวง 
วัดแม่อายหลวง เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ซึ่งมีอายุประมาณ 89 ปี การริเริ่มหมายเขตสร้างวัด โดยมี              พ่อ
แก่ซอ  มหาวัน เป็นผู้น าคณะศรัทธาวัดแม่อายหลวงช่วยอุปถัมภ์ก่อสร้างเป็นวัดประจ าหมู่บ้านในสมัยนั้นเป็น
ต้นมา เนื่องจากการก่อสร้างในสมัยนั้นยังไม่เจริญสิ่งปลูกสร้างก็ยังไม่มั่นคงถาวรมีเพียงกุฎิไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าคา 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี ส าหรับชื่อวัด ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ตั้งตามชื่อของหมู่บ้าน ชื่อว่า         “วัดแม่
อายหลวง” ในปีพุทธศักราช 2479 ทางวัดก็ได้ขาดเจ้าอาวาสเพราะหวุ่นเจ้าอุ้ย ได้ลาศรัทธากลับเมืองพม่า 
หลังจากนั้นก็มีพระเตจามาอยู่พรรษาเดียว   

 
 
 
ทางคณะศรัทธา โดยการน าของพ่อแก่ซอ  มหาวัน  ได้ไปกราบอาราธนา เจ้าอธิการสิงห์แก้ว สิริวฑฺฒโน     
ซึ่งท่านได้อุปสมบทอยู่กับครูบากัญจนะ (ครูบาก๋องค า กญฺจโน)  วัดมาตุการาม (บ้านเด่น) มาเป็นเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา  
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ท่านได้ชักชวนคณะศรัทธาญาติโยมที่มีเพียง 50 กว่าหลังคาเรือน ช่วยกันริเริ่มสร้างวิหารทรงไทยใหญ่ขึ้นหนึ่ง
หลัง โดยที่ศรัทธาช่วยกันออกไปหาไม้มาท าเสาใหญ่และช่วยกันลากมาจากป่า    ทุก ๆ ต้น จนส าเร็จเป็น
วิหารที่ถาวรใหญ่โต รูปทรงสวยงามด้วยศิลปะแบบไทยใหญ่  หลังคาสูงขึ้นเป็นชั้นแบบปราสาท ซึ่งกว่าจะ
ก่อสร้างส าเร็จต้องใช้เวลาหลายปี ด้านกว้างและด้านยาวเท่ากันคือ 22.5 เมตร  สิ้นทุนทรัพย์เป็นเงินหลาย
แสนบาท ในสมัยนั้น  โดยมีท่านอาจารย์สิงห์แก้ว สิริวฑฺฒโน เป็นประธานการก่อสร้างฝ่ายสงฆ์ ด้านศรัทธามี
พ่อแกซอ  มหาวัน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   **ขอบคุณ ข้อมูลจาก : http://www.templethailand.org/ 
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วัดพระธาตดุงส้มสุก 
ประวัติวัดพระธาตุดงส้มสุก 
วัดพระธาตุดงส้มสุก  เป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ในเขตต าบลมะลิกา อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ บนฝั่งตะวันตก
เฉียงใต้ของแม่น้ าฝาง (แม่น้ าฝางได้เปลี่ยนทิศทางเดินไปทางตะวันออก) ปัจจุบันอยู่ห่างจากแม่น้ าฝาง
ประมาณ 400 เมตร เนื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 10819 เล่มที่ 109 หน้า 19 เลขที่ดิน 220 ตั้งอยู่ใน   
ต าบลแม่อาย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นต าบลมะลิกา) มีเนื้อที่ 9 ไร่  1 งาน  20 ตารางวา  ตามต านานบอกว่า   
วัดนี้สร้างหลังจากพระเจ้าพรหมมหาราช สร้างเวียงไชยปราการได้ 4 ปี  บางต านานบอกว่าสร้างในพุทธ
ศตวรรษที่ 14 บ้าง พุทธศตวรรษที่ 15 บ้างและ 16 บ้าง ซึ่งไม่ตรงกัน ต านานที่ควรเชื่อได้ว่าพระเจ้าพรหม
มหาราชได้ทรงสถาปนาเวียงไชยปราการ ในพุทธศตวรรษที่ 9 (พ.ศ. 919)  ต่อมาพระองค์ได้ทรงสร้างวัด
ประจ าเมืองคือวัดเวียงไชย  ในปี พ.ศ. 923  
 
 
 
      -30- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-30- 
 
จากนั้นก็มาสร้างวัดพระธาตุดงส้มสุกและวัดพระธาตุสบฝางตามล าดับเมื่อพระองค์ได้สร้างวัดประจ าเมือง
เรียบร้อยแล้ว (วัดเวียงไชย) พระองค์จึงประทับเรือขึ้นไปตามล าน้ าฝางจึงได้พบพ้ืนที่เหมาะสมอยู่บนฝั่งแม่น้ า
ฝาง  พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นป่าไม้ยืนต้นขนาดเล็กซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นต้นส้มสุก พระองค์จึงได้สร้างวัดขึ้นตรงนี้และตั้ง
ชื่อว่า  “วัดพระธาตุดงส้มสุก” จากนั้นจึงลงเรือไปถึงปากน้ ากกและข้ึนไปก่อเจดีย์บนยอดเขาตรงนั้น  
ภายหลังเรียกว่าวัดพระธาตุสบฝางจนถึงทุกวันนี้ วัดพระธาตุดงส้มสุก  ถือว่าเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงของ
ไชยปราการยุคนั้น  สันนิษฐานว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองดี   พระเจ้าพรหมกุมารผู้สถาปนาวัดนี้  ได้เสวยราชสมบัติ
อยู่เวียงไชยปราการนี้จนถึงปีพ.ศ. 980 จึงเสด็จสวรรคต  สิริพระชนมายุได ้77 พรรษา   วัดพระธาตุ       ดง
ส้มสุก น่าจะตกเป็นวัดร้างช่วงอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2175 ที่พระเจ้าสุทโธธรรมราชา  
กษัตริย์พม่ายกทัพขึ้นมาตีเมืองไชยปราการ  กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาณส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่และคณะ  
ได้พบว่าวัดพระธาตุดงส้มสุก เป็นเนินโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสูงจากพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 1.60 – 
2.00 เมตร  พ้ืนที่บนเนินโบราณสถาน มีขนาดประมาณ 40 - 70 เมตร เจดีย์อยู่ด้านใต้ห่างจากวิหาร
ประมาณ 12 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่ออิฐถือปูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานประมาณ 10 
เมตร ส่วนวิหารเป็นวิหาร ขนาดใหญ่  ยาวประมาณ 31 เมตร ได้พบวัตถุโบราณหลายชิ้น  เช่น เศษชาม
เคลือบสีเขียวจากเตาพานเชียงราย 7 ชิ้น เศษภาชนะดินเผาจากเตาเวียงกาหลงเชียงราย 3 ชิ้น  ฯลฯ      
พระธาตุดงส้มสุก วัดสีลาอาสน์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.  2538 สมัยพระอธิการกิตติอีกคนเป็นเจ้าอาวาส                  
 
โดยมีแม่นายสมศรี วังทองค า เป็นประธานการก่อสร้าง และพระครูวิมลกิตติสาร เจ้าคณะอ าเภอแม่อาย      
วัดท่าตอน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ   พระเจดีย์องค์นี้บรรจุหัวใจพระธาตุส้มสุก และพระสิงห์ 1 โดยมี             
หลวงปู่ทอง สิริมังคโล สมัยเมื่อครั้งด ารง  สมณศักดิ์เป็นพระราชพรหมมาจารย์ ได้ขึ้นมาเป็นประธานบรรจุ
หัวใจพระธาตุดังกล่าว 
 
ขอบคุณ ข้อมูลจาก : http://www.templethailand.org/  

 
 
 

http://www.templethailand.org/
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               การขุดแต่งโบราณสถานวัดดงส้มสุก เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและชุมชน        
ในต าบลมะลิกา อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น โดยกรมศิลปากรได้ด าเนินการขุดแต่งทางโบราณคดี โบราณสถาน             
วัดดงส้มสุก ผลปรากฏพบ จารึกอักษรฝักขามบนแผ่นอิฐหน้าวัว และอิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดย จารึกโบราณ 
เ ห ล่ า นั้ น มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น อั ก ษ ร  1 - 2 ตั ว  เ ป็ น ข้ อ ค ว า ม แ ล ะภ า พล า ย เ ส้ น เ ป็ น ล ว ด ล า ย ต่ า ง ๆ                                         
รวมแล้วมากกว่า 200 ก้อน   วัดพระธาตุดงส้มสุกจึงเป็นแหล่งโบราณสถานขนาดใหญ่ที่สุดในแอ่งที่ราบฝาง                       
              ทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรเพ่ือขยายผลเชิงประวัติศาสตร์
และโบราณคดีให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน           
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แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ (ไหว้สา ป๋าระมีเจ้าแม่มะลิกา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่  ๑  มกราคม  ของทุกปี  เป็นวันขึ้นปีใหม่และเป็นวันสากล  ซึ่งทุกประเทศถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่  เปลี่ยน
ศักราชใหม่  วันขึ้นปีใหม่ส่วนใหญ่ชาวไทยมักเข้าวัดไปท าบุญตักบาตร เพ่ือความเป็นสิริมงคล           แก่
ตนเอง และครอบครัว ได้รับค าอวยพรต่างๆ และสิ่งดีๆ  ให้แก่กัน เทศบาลฯจึงมีการจัดท าโครงการท าบุญตัก
บาตรวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดโครงการฯ  จึงได้อันเชิญรูปหล่อของพระนางมะลิกา ลงมาประธาน
พรให้เป็นศิริมงคล แก่ประชาชนในเขตเทศบาล และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ฟัง
ธรรมเทศนาในวันขึ้นปีใหม่   
 
เทศบาลต าบลแม่อายได้ด าเนินการจัดงานตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ขึ้นทุกปี  เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคคีให้กับประชาชนและครอบครัว ได้ร่วมกันท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  เพ่ือท านุบ ารุงพุทธศาสนา 
และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป 
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งานประเพณีสงกรานต์    

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณโดยประชาชนทั่วไปได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนาขึ้นและก าหนดให้มีการท าบุญตักบาตร การสรงน้ าพระพุทธรูป  ขบวนแห่
สงกรานต์ การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  การรื่นเริง   เช่น   การละเล่นพ้ืนบ้าน  พ้ืนเมืองต่าง ๆ  ซึ่งแสดงถึง
เอกลักษณ์ของวิถีชาวไทยนั้น   คือ  การเล่นสาดน้ า และการสรงน้ าพระพุทธรูป รดน้ าด าหัว  เพ่ือแสดงออก
ซึ่งความเคารพสักการะของชาวพุทธ  ที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่เคารพนับถือ  และถือกันว่าเป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัว ชุมชน  สังคม  และเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ที่ควร     
สืบทอดและรักษาไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป 
 
เทศบาลต าบลแม่อาย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบ ารุงศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   จึงได้จัดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่      
อนุชนคนรุ่นหลัง  และเพ่ือให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป     
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ประเพณีสรงน้ าพระนางมะลิกา 
 
ในอดีต อ าเภอแม่อายตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโบราณที่ชื่อ เวียงมะลิกา หมู่ ๘ ต าบลมะลิกา ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอแม่อาย ๒ กิโลเมตร มีทางแยกออก จากทางหลวงแผ่นดินสายฝาง-ท่าตอน มีคูเมืองและซากอิฐก าแพง
ดินเป็นที่สังเกตได้ ราษฎรถือว่าเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ ต านานเวียงมะลิกา เขียนว่า เจ้าแม่มะลิกา เป็น
ราชบุตรี ในพระเจ้าฝางและพระนางสามผิว  เมื่อราชบุตรีทรงวุฒิจ าเริญขึ้น พระเจ้าฝางจึงทรงสร้างสวนหลวง
ขึ้นทางทิศเหนือเวียงสุโท (ใกล้กับ เมืองฝาง) และสร้างคุ้มหลวง ประกอบด้วย คู และปราการ ล้อมรอบ
ประทานราชบุตรี ให้เป็นที่ประทับส าราญ สวนหลวงแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่า "เวียงมะลิกา"   และเป็นสถานที่ตั้ง
อนุสาวรีย์ของพระนางในปัจจุบัน 
 

เทศบาลต าบลแม่อายได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญ ทั้ง
ในแง่ของประวัติศาสตร์
อันยาวนานของอ าเภอ  
แม่อาย  และประวัติของ
เ จ้ า แ ม่ ม ะ ลิ ก า ซึ่ ง เ ป็ น
ผู้สร้างบ้านสร้างเมืองมา
แต่โบราณ  จึงได้จัดให้มี
การสรงน้ าเจ้าแม่มะลิกา    
ขึ้นเป็นประจ าทุกปี และ
ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก ใ ห้ เ ป็ น
ประเพณี อันดับ 1 ของ
อ า เ ภ อแ ม่ อ า ย  โ ด ย มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์เจ้าแม่มะลิกาและเป็นการประกาศเกียรติคุณของ
เจ้าแม่ ผู้สร้างบ้าน  แปงเมืองให้ลูกหลานชาวแม่อายได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาให้ด ารงอยู่สืบไป 
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งานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 

การสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุ เป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมมาแต่โบราณ ที่นิยมกระท าเป็น
ประจ าทุกปี เปรียบเสมือนการได้สรงน้ าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายโดยทั่วไปจะกระท าในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา หรือ วันงานเทศกาลประจ าปี เช่น สงกรานต์ เป็นต้น ตลอดจน ถึงพิธีการการสรงน้ า  พระ
ธาตุ เพ่ือแสดงออกซ่ึงความเคารพสักการะของชาวพุทธที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และถือกันว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัวชุมชน  สังคม  และเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ที่ควรสืบทอด และ
รักษาไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป 
 
วัดพระธาตุปู่แช่ พร้อมด้วยคณะศรัทธา พุทธศาสนิกชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบ ารุงศิลปะจารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น    จึงได้จัดโครงการงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ
ขึ้น เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังและเพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป     
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ประเพณีถวายเทียนพรรษาและอาสาฬหบูชา 

ตามประเพณีไทยได้ก าหนดวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  8  เป็นวันอาสาฬหบูชา การบูชาเพ่ือ
ระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญใน เดือน 8 คือ                          1. 
วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้ง
แรก 2. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรม
จักร์ ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิ
ญาณ 3. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นใน
โลก   คือ  พระอัญญาโกณฑัญญะ   ได้ รับประทาน
เอหิภิกขุอุปสัมปทา  ในวันนั้น   4. เป็นวันแรกที่บังเกิด
สังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย  คือ  พระพุทธรัตนะ  
พระธรรมรัตนะ  พระสังฆรัตนะ 

ในวันอาสาฬหบูชาพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันท าบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และ
สวดมนต์ ในตอนค่ า  ก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม    เพ่ือน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย   
และในวันถัดไปเป็น   วันแรม ๑ ค่ า เดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งพุทธศาสนิกชน จะได้น าเทียนและผ้าอาบ
น้ าฝนพร้อมจตุปัจจัยไปถวายพระภิกษุสงฆ์  เพ่ือ ความเป็นสิริมงคล และให้พระภิกษุสงฆ์   ไว้ใช้ในช่วง
เข้าพรรษา ซึ่งการถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล   เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย   สมควรที่จะได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้ให้อยู่อย่างยั่งยืน ปร ะกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑3   พ.ศ. ๒552 ได้ก าหนดหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลตามมาตรา ๕๐ (๘) คือ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแม่อาย  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ประเพณีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ าฝน  
ประกอบกับเพ่ือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน  ประชาชน  และส่วน
ราชการ ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  
และเสริมสร้างความปรองดองด้วยการท ากิจกรรม
ร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมในการจัดสร้างและหล่อ
เทียนเพื่อถวายร่วมกัน จึงได้จัดท าโครงการประเพณี
ถวายเทียนพรรษาและอาสาฬหบูชา และเชิญชวน
ประชาชน นักเรียน  ครูอาจารย์ ส่วนราชการ     เข้า

ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝน  จตุปัจจัย เครื่องไทยทาน ฟังธรรมเทศนา   ทุกวันพระตลอดช่วงการ
เข้าพรรษา  เพือ่ท านุบ ารุงพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณี 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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ประเพณีสลากภัต 
ประเพณีสลากภัต หรือประเพณีตานก๋วยสลากของภาคเหนือ  เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน  
เกิดขึ้นในพุทธศาสนา  ตั้งแต่พุทธสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่   ซึ่งเป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศ
ส่วนกุศล   ให้ผู้ตาย อุทิศส่วนกุศลไว้ส าหรับตัวเองเมื่อล่วงลับไปแล้ว และเทวดาทั้งหลาย  โดยประเพณีจะเริ่ม
ในราววันเพ็ญเดือน  ๑๒  (เดือน  ๑๐  
ใต้ )  และจะสิ้นสุดในเดือนเกี๋ยงดับ 
(เดือน  ๑๑  ใต้) เป็นประเพณีที่ชาว
ล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษ
ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการท าบุญ
อุทิศส่วนกุศลไปให้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าก๋วย
สลาก  ซึ่ ง จะสานจากไม้ ไผ่ เป็ นรูป
ทรงกระบอก(ชะลอม) ข้างในกรุด้านข้าง
ด้ วยใบตอง ส าหรับบรรจุ ข้ าวสาร 
อาหารแห้ง ผลหมากรากไม้ ของใช้
จ าเป็น ดอกไม้ธูปเทียน โดยชาวบ้านจะ
น าก๋วยสลากของแต่ละคนไปรวมกันที่วัด
เพ่ือท าพิธีทางศาสนาจากนั้นก็จะมีการสุ่มแจกสลากให้กับพระแต่ละรูปโดยที่ไม่มีใครทราบว่าในตานก๋วยสลาก
นั้นมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง  พระรูปใดจับได้ตานก๋วยสลากของใครก็จะเรียกชื่อเจ้าของตานก๋วยสลากนั้นออกมา
รับศีลรับพร และกรวดน้ าอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว  ส่วนสิ่งของในตานก๋วยสลาก หากมีเหลือเฟือ
มากพระภิกษุก็จะน าไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้อีกต่อหนึ่ง  ก่อนที่จะถึงวันงานตานก๋วยสลาก ทางภาคเหนือจะ

เรียกว่า วันดา หรือวันสุกดิบ ชาวบ้านจะ
จัดเตรียมอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ แล้ว
น ามาจัดใส่ก๋วยสลาก (ชะลอมไม้ไผ่) ที่กรุ
ด้วยใบตอง เมื่อใส่ของลงไปในก๋วยสลากแล้ว
ก็จะมัดปากให้เรียบร้อย  จากนั้นก็จะเหลา
ไม้ไผ่เป็นก้านเล็กๆส าหรับเป็นยอดก๋วยสลาก 
เอาไว้ส าหรับเสียบสตางค์ กล่องไม้ขีดไฟหรือ
บุหรี่มากน้อยตามฐานะและศรัทธา สมัยก่อน
จะน า ใบลานมาท า เป็น เส้นสลากแทน
กระดาษส าหรับเขียนระบุไปว่า อุทิศตานก๋วย
สลากให้กับใคร อาจเป็นบรรพบุรุษ ญาติพ่ี

น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อถึงวันถวายตานก๋วยสลาก ก็จะน าตานก๋วยสลากไปรวมกันที่หน้าวิหารที่วัดเพ่ือท าพิธี
ทางศาสนา หลังจากนั้นก็จะน าเส้นสลากจากญาติโยมมาแจกแบ่งให้กับพระภิกษุแต่ละรูป แล้วอ่านเรียกชื่อ
เจ้าของสลากนั้น จากนั้นพระภิกษุที่ได้สลากของญาติโยมคนใดก็จะให้ศีลให้พรกับเจ้าของสลาก และกรวดน้ า
อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
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ประเพณียี่เป็ง   
 
ประเพณี "ยี่เป็ง" เป็นประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนาที่จัดท าขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๒ ของชาวล้านนา 
เป็นภาษาค าเมืองในภาคเหนือ ค าว่า "ยี่" แปลว่า สอง และค าว่า "เป็ง" ตรงกับค าว่า "เพ็ญ" หรือพระจันทร์
เต็มดวง ซึ่งชาวไทยในภาคเหนือจะนับเดือนทางจันทรคติเร็วกว่าไทยภาคกลาง ๒ เดือน ท าให้เดือนสิบสอง
ของไทยภาคกลาง ตรงกับเดือนยี่ เดือน ๒ ของไทยล้านนา ประเพณียี่เป็งจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑๓ ค่ า ซึ่งถือว่า
เป็น   "วันดา"  หรือวันจ่ายของเตรียมไปท าบุญเลี้ยงพระที่วัด ครั้นถึงวันขึ้น ๑๔ ค่ า พ่ออุ้ยแม่อุ้ยและผู้มี
ศรัทธาก็จะพากันไปถือศีล ฟังธรรม และท าบุญเลี้ยงพระที่วัด มีการท ากระทงขนาดใหญ่ตั้งไว้ที่ลานวัด  ใน

กระทงนั้นจะใส่ของกินของใช้ ใครจะเอา
ของมาร่วมสมทบด้วยก็ได้เพ่ือเป็นทานแก่
คนยากจน ครั้นถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า จึงน า
กระทงใหญ่ที่วัดและกระทงเล็ก ๆ  ของ
ส่วนตัวไปลอยในล าน้ า  ในงานบุญยี่ เป็ง
นอกจากจะมีการปฏิบัติธรรม  ฟังเทศน์
มหาชาติตามวัดวาอารามต่าง ๆ แล้ว ยังมี 
ประดับตกแต่งวัด  บ้านเรือน และถนน
หนทางด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว 
ดอกไม้ ตุง ช่อประทีป ที่เรียกว่าประตูป่า 

และชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา พอตกกลางคืนก็จะมีมหรสพและการละเล่นมากมาย มีการแห่
โคมทอง พร้อมกับมีการจุดถ้วยประทีป (การจุดผางปะติ๊ป)  เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย การจุดบอกไฟ การจุดโคม
ไฟประดับตกแต่งตามวัดวาอารามและการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพ่ือบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวง
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  
 
ประเพณียี่เป็ง  เป็นประเพณีส าคัญอย่างหนึ่งที่
ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน    ซึ่งได้
ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ  โดยมีความเชื่อ
ว่าการลอยกระทงเป็นการแสดงความกตัญญู
ระลึกถึงผู้มีพระคุณต่อมนุษย์ เช่น พระพุทธเจ้า 
เทพเจ้า พระแม่คงคา และบรรพชน เป็นต้น 
นอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณค่าในเรื่องการ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ดังที่กล่าวมาแล้วประเพณีนี้ยังมีคุณค่าต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนาด้วย เช่น 
ท าให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน                
ท าให้ชุมชนได้มีความสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน  และชุมชนได้ร่วมกันท าบุญก็ถือว่ามีส่วนช่วยสืบทอด    
พระศาสนา อีกท้ังในหลายๆแห่งก็ถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ าล าคลองไปด้วย 
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ส่วนที่ 5  

ข้อมูลแหล่งท่ีพัก 
 

บ้านพักโนรีย ์
ห้องพักสะอาด บริการ 24 ชัว่โมง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053 - 459280 
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ไม้หอม รีสอร์ท 
บ้านพักท่ามกลางธรรมชาติ  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 088 - 2605811 

เข้าซอยตรงข้ามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา12(บ้านเอก) 
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มรดกเฮ้าท์ แม่อาย 
 

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

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 087 - 1934642 
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ส่วนที่ 6 
 

ข้อมูลร้านอาหาร 
 

❖ ร้านอาหาร 
ร้าน โอวี เฮาส์ 
 

 
เวลา เปิด-ปิด    10.00 – 21.00 น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081 - 5855158  
Facebook   โอวี เฮาส์   
หมายเหตุ   - 
 

 
 
ร้าน ครัวคุณแม่ 
 

 
 
เวลา เปิด-ปิด    10.00 – 22.00 น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  053-459191  
Facebook   ครัวคุณแม่   
หมายเหตุ   - 
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ร้าน จูนเนอร์ชาบูซิ่ง 
 

 
 
เวลา เปิด-ปิด    11.30 – 22.00 น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  091-7470329  
Facebook   จูนเนอร์ชาบูซิ่ง ตรงข้ามเทสโก้โลตัสเอ็กเพรสแม่อาย 
หมายเหตุ   - 
 
 
 

 
 
ร้าน ตี๋เล็ก ข้าวมันไก่ 

 
เวลา เปิด-ปิด    07.30 – 20.00 น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  090-6840588  
Facebook   - 
หมายเหตุ   - 
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ร้าน ไก่ย่างวิเชียรบุรี (แม่อาย) 

 
 
เวลา เปิด-ปิด    08.00 – 17.00 น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  093-1917155 
Facebook   ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี แม่อาย 
หมายเหตุ    
 
 
 

ร้าน ข้าวซอยเส้นสด สูตรยาจีน 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
เวลา เปิด-ปิด    09.00 – 16.00 น.  หยุดทกุวันพุธ  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  087 – 7269216   
Facebook   ข้าวซอยเส้นสด By หนึ่งโย 
หมายเหตุ   - 
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ร้าน ต้มเลือดหมู (ชลบุรี) 

 
เวลา เปิด-ปิด    06.00-13.00 น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  086-1419285 
Facebook   - 
หมายเหตุ   - 
 
 
 
 
 
ร้าน บ้านหมูจุ่ม 

 
เวลา เปิด-ปิด    17.00-22.00 น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  093-28594571 
Facebook   บ้านหมูจุ่ม 
หมายเหตุ   - 
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ร้าน บ้านไร่ชายแดน 
 

 
เวลา เปิด-ปิด    08.00-17.00 น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  084-1518500 
Facebook   บ้านไร่ชายแดน Baanraichaydan 
หมายเหตุ   - 
 
 
 
ร้าน ซันคูล (Suncool) 
 

 
 
เวลา เปิด-ปิด    10.00-23.00  น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  088-4003740 
Facebook   Suncool Mea Ai 
หมายเหตุ   - 
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ร้าน ข้างบ้าน 
 

 
 
เวลา เปิด-ปิด    12.00-23.00  น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  081-5953117 
Facebook   ข้างบ้าน by Heaven Pavilion 
หมายเหตุ   - 
 
 
 
 
 
ร้าน ครัวสีทอง 

 
เวลา เปิด-ปิด    10.00-16.00  น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  086-6547349 
Facebook   ครัวสีทอง 
หมายเหตุ   - 
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ร้าน ก๋วยเตี๋ยวดอยแก้วหมูตุ๋น 

 
เวลา เปิด-ปิด    08.00-16.00  น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  097 - 1801730 
Facebook   ก๋วยเตี๋ยวดอยแก้วหมูตุ๋น 
หมายเหตุ   - 
 
 
 
 
ร้าน รุ่งนภา อาหารตามสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา เปิด-ปิด    10.00 -15.00  น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  084-4807914 
Facebook   - 
หมายเหตุ   - 
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ร้าน T auly Coffee 
 

 
 
เวลา เปิด-ปิด    07.30- 15.00  น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  083-3235554 
Facebook   T auly Coffee 
หมายเหตุ   - 
 
 
 
 
ร้าน สวนเรา คาเฟ ่
 

 
 
เวลา เปิด-ปิด    07.00-17.00 น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  091-8604344 
Facebook   สวนเรา คาเฟ่ 
หมายเหตุ   - 
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ร้าน Thanun café 
 

 
 
เวลา เปิด-ปิด    08.00-17.00  น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  082-6413548 
Facebook   Thanun café 
หมายเหตุ   - 
 

 

 

ร้าน fulfill 

 
 
เวลา เปิด-ปิด    07.00-17.30 น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  091-8502139 
Facebook   Fulfill Coffee, ฟูฟิว คอฟฟ่ี 
หมายเหตุ   - 
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ร้าน Yong cafe 
 

 
 
เวลา เปิด-ปิด    07.00 – 23.00 น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  095-6762358  
Facebook   Yong cafe 
หมายเหตุ   - 
 
 
 
 

 

ร้าน โอ๋อ๋ัน คอฟฟี่    
 

 
 
เวลา เปิด-ปิด    08.30-20.00  น.  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  094-6232351 
Facebook   Aoauncoffee โอ๋อ๋ันคอฟฟ่ี 
หมายเหตุ   - 
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ส่วนที่ 7 ข้อมูลการเดินทาง 
การเดินทางมายังอ าเภอแม่อาย 

 
- การเดินทางโดยรถส่วนบุคคล 

เส้นทางท่ี 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ระยะทาง 174 กิโลเมตร             
ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง โดยประมาณ 3 ชั่วโมง  
 
เส้นทางท่ี 2  จากจังหวัดเชียงราย ระยะทาง 135 กิโลเมตร  ถนนเส้นทางไปอ าเภอแม่จัน                   
ขับจนถึง ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
 

- การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 
เดินทางจากสถานีขนส่งช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
รถบัสประจ าทาง    เส้นทาง เชียงใหม่ - ท่าตอน   
เวลาเดินรถออกเดินทาง ตั้งแต่ 05.00 -19.30 น. (ออกทุกครึ่งชั่วโมง) 

      ห้องจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสาร : 053-211577, 053-218627 
โทร. 053-215604 (ส านักงานเชียงใหม่) 
โทร. 053-451255, 053-451655 (ส านักงานฝาง) 

          
รถตู ้ VIP (บ.ยานยนต์นครเชียงใหม่)   เส้นทาง เชียงใหม่-ฝาง-ท่าตอน   
เวลาเดินรถออกเดินทางตั้งแต่  07.00 -17.00 น. (ออกทุก 1 ชั่วโมง)  
ข้อมูลเพ่ิมเติม ห้องจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสาร  
โทร. 053-211577, 053-211862 
โทร. 053-215604 (ส านักงานเชียงใหม่)  , 053-451255, 053-451655 (ส านักงานฝาง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.แม่อาย 

 



 

 

 

จัดท าโดย 
 

งานประชาสมัพันธ์  
ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 

 
เทศบาลต าบลแมอ่าย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

หมายเลขโทรศพัท์ 053-459000 ต่อ 107  โทรสาร 053-459255 
 

  
 


