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ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
แห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์      การก าหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือส่งเสริมให้การ
ท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบาย
ดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยว
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิ จตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวม
ของประเทศ    โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติ
ในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่งอน เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขึ้น  
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ส่วนท่ี ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
********************** 

1.  ด้านกายภาพ 

  1.1  ที่ตั้งของต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนมีที่ท าการตั้งอยู่ เลขที่ 1  หมู่ที่ 14 บ้านแม่งอน
สันติสุข ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320 ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอฝาง 15.40 กิโลเมตร 
โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลแม่สูน  และ  ต าบลม่อนปิ่น  

   ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลแม่ข่า  และ  ต าบลปงต า    

   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลแม่ข่า  

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ    สภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอน ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ าสลับซับซ้อนทอดยาว
ตามแนวเหนือใต้ซึ่งเป็นเทือกเขาหินปูนกั้นระหว่างพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอน และพ้ืนที่แอ่งกระทะบริเวณดอยอ่างขาง มีความ
ลาดชันของพ้ืนที่ระหว่าง ๑๕-๔๕ เปอร์เซ็นต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอน มีความสูงประมาณ ๑,๕๐๖.๐๐ 
เมตร (รทก.)  สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงที่ราบสลับเนินเขา และเป็นหุบเหวลึก ซ่ึงเกิดจากการกระท าของกระแสน้ ากัดเซาะ 
ท าให้เกิดล าน้ าสาขาย่อยของลุ่มน้ าฝางและเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของแม่น้ าฝาง  ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ ากก ที่ต าบลท่าตอน 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่    
 

  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอน จัดอยู่ในประเภท Temperate 
Rainy Climate คือ มีอากาศอบอุ่นและแห้งแล้ง ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด บางปีมีน้ าค้างแข็ง แต่มีสภาพภูมิอากาศ
โดยรวมหนาวเย็นตลอดปี โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย ๑๖.๙๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๒.๐ องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด -๓.๐ องศาเซลเซียส (บนดอยอ่างขาง) และมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๑,๕๔๑.๒๐ มิลลิเมตรต่อปี โดยมี
การกระจายของฝนค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดปี   มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 25°c อากาศหนาวในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 

  1.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอนเป็นดินชุดบ้านหลวง (Ban Luang Series) 
มีเนื้อดินอยู่ระหว่างดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว และมีเปอร์เซ็นต์อินทรียวัตถุสูงมาก สภาพของดินบริเวณดังกล่าวโดยรวม
มีโครงสร้างของดินดี และมีสภาพค่อนข้างเป็นกรด (pH ๔.๕-๖.๐) จัดเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ชนิดหนึ่ง   มีลักษณะ
เป็นดินร่วน มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การท าการเกษตร 
 



  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  สภาพล าห้วยแม่งอนเป็นล าห้วยสาขาของล าน้ าฝาง มีต้นน้ าจากดอยอ่าง
ขางทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต าบลแม่งอน ในเขตบ้านแม่งอน ไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านบ้านห้วย
ขาน บ้านยาง บ้านใหม่ บ้านปางควาย บ้านแม่งอนขี้เหล็ก บ้านแม่งอนกลาง บ้านล้องอ้อ แล้วไหลลงฝั่งซ้ายของล าน้ าฝาง
ที่บ้านแม่สูนหลวง ห้วยแม่งอน   ประกอบด้วยล าน้ าสาขาต่าง ๆ   ได้แก่   ห้วยแม่งอนน้อย   ห้วยขาน  ห้วยต้นส้าน และ
ห้วยขี้เหล็ก มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าประมาณ ๗๓.๕๐ ตารางกิโลเมตร ความยาวล าน้ าประมาณ ๒๐.๕๐ กิโลเมตร จุดสูงสุดของลุ่ม
น้ าอยู่ที่ระดับ +๑,๕๐๖.๐๐ เมตร (รทก.) จุดต่ าสุดของลุ่มน้ าอยู่ที่ระดับ +๔๙๕.00 เมตร (รทก.) มีความลาดชันเฉลี่ย 
๐.๑๒๙๓ ล าห้วยแม่งอนมีน้ าไหลตลอดทั้งปี บริเวณที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ าป่าไหลหลากเกิดจากล าห้วยแม่งอนสาย
หลัก ซึ่งมีพ้ืนที่รับน้ าฝนเหนือจุดดังกล่าวประมาณ ๑๙.00 ตารางกิโลเมตร มีความยาวของล าห้วยประมาณ ๗.๒๐ 
กิโลเมตร  ส าหรับแหล่งน้ าที่ใช้อุปโภคบริโภคทั้งแหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าผิวดินแต่คุณภาพของน้ ามีสิ่งเจือปนอยู่
ค่อนข้างมาก เช่น คราบหินปูน  
 

  1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม ้  สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่าดิบเขาที่ระดับความสูงตั้งแต่ ๖๔๐ เมตร 
จากระดับน้ าทะเลปานกลางข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๗ ป่าไม้ประเภทไม่ผลัดใบ คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๘ ป่าไม้ประเภท
ผลัดใบ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๓ และป่าไม้เบญจพรรณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑  มีพ้ืนทีป่่าไม้   46,750.50  ไร่  แบ่งเป็น 

 ➢ พ้ืนที่ป่าไม้  46,750.50  ไร ่

  ➢ พ้ืนที่อยู่อาศัย    2,968      ไร่ 

  ➢ พ้ืนที่เกษตร  15,838 ไร่   โดยแบ่งเป็น 

   -  พ้ืนที่ท านา  2,658.50  ไร ่

   -  พ้ืนที่ท าไร  4,031.50  ไร ่

   -  พ้ืนที่ปลูกไม้ผล 7,550       ไร ่

   -  พ้ืนทีป่ลูกพืชผัก 1,598       ไร ่

  ➢ พ้ืนที่อ่ืน ๆ    1,318.50  ไร ่

 

 2.  ด้านการเมือง / การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง  มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน
ทั้งหมด  จ านวน  15  หมู่บ้าน  โดยแยกเป็นหมู่ได้  ดังนี้     

หมู่ที่  1   บ้านห้วยห้อม  หมู่ที่  2   บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที่  3   บ้านห้วยลึก 

หมู่ที่  4   บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่ที่  5   บ้านหลวง  หมู่ที่  6   บ้านปางควาย 

หมู่ที่  7   บ้านทุ่งหลุก  หมู่ที่  8   บ้านหนองขวาง     หมู่ที่  9   บ้านสันมะกอกหวาน 



            หมู่ที่  10  บ้านทุง่ทอง  หมู่ที่  11  บ้านป่าจี้  หมู่ที่  12  บ้านยาง 

  หมู่ที่  13  บ้านใหม่หลวง  หมู่ที่  14  บ้านแม่งอนสันติสุข หมู่ที่  15  บ้านใหม่ทุ่งเจริญ 

      

  2.2  การเลือกตั้ง  การเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ได้มี
ทั้งหมด 16 หน่วย  ได้มีการเลือกตั้งกรณีครบวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี  ในวันที่ 13  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2556  
และจะสิ้นสุดการครบวาระในการด ารงต าแหน่งในวันที่ 12  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560  โดยมีจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม   
แบ่งเป็น 

   ➢  นายก อปท.  จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวม  7,679 คน แยกเป็นชาย  3,832  คน เป็น
หญิง  3,847  คน  โดยมีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน รวม  5,188  คน  แยกเป็นชาย  2,514  คน   แยกเป็นหญิง  
2,674  คน  บัตรดี  4,929  ใบ  บัตรเสีย  146 ใบ   ไม่ประสงค์ลงคะแนน  113 ใบ   

   ➢  สมาชิกสภาฯ  มีจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวม  7,662 คน แยกเป็นชาย  3,823  คน 
เป็นหญิง  3,839  คน  โดยมีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน รวม  5,183  คน  แยกเป็นชาย  2,511  คน   แยกเป็น
หญิง  2,672  คน  บัตรดี  4,913  ใบ  บัตรเสีย 190  ใบ   ไม่ประสงค์ลงคะแนน  80 ใบ   

หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ นามสกุล ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน 

ผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนน 

ผลคะแนน 

นายก อบต.แม่งอน นายชาญวทิย ์ เตียวกุล 7,679 5,188 3,272 

รองนายก อบต.แม่งอน นายประวัต ิ แสงเทียนหยด - - - 

รองนายก อบต.แม่งอน นายวิรุฬห ์ สกุลพันธ ์ - - - 

เลขานุการนายก ฯ นายสพุจน ์ ชัยวงศ ์ - - - 

1.  บ้านห้วยห้อม 
นายบุญนพ ขันแกว้ 

366 310 
180 

นายบรรจบ จันต๊ะ 114 

2.  บ้านแม่งอนกลาง 
นายประเสริฐสิทธิ ์ ชัยวงศ ์

676 542 
307 

นายสทุน ฉัตรทอง 297 

3.  บ้านห้วยลึก 
นายสมภพ มูลจันทร์ตา 

304 238 
85 

นายธนวัฒน ์ หน่อเมืองค า 63 

4.  บ้านแม่งอนขี้เหล็ก นางชนัญชิดา วีระวงค์ 662 494 267 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  บ้านหลวง 
น.ส.อ าพร ใจรักปรางพุทธ 

510 216 
133 

นายภักด ี แซ่หลี 105 

6.  บ้านปางควาย 
นายปราโมทย ์ ประยูรพัฒนะ 

1,035 606 
168 

นายเทียนชัย วัฒนาจิรากุล 216 

7.  บ้านทุ่งหลุก 
นายต่วน อุปนันท ์

652 461 
194 

นายวิมล สิทธิกัน 219 

8.  บ้านหนองขวาง 
นายนเรศ แก้วเมืองมา 

561 425 
185 

นายภูมิพฒัน ์ เจริญปิยะวิวัฒน ์ 243 

9.  บ้านสันมะกอกหวาน 
นายจะเหมาะ หมื่นแสน 

419 124 
106 

นางพรทิวา จิ๋ว 104 

10.  บ้านทุ่งทอง 
นายลอย สมวงศ์แก้ว 

405 359 
156 

นายบุญช ู หล้าหน้อย 145 

11. บ้านป่าจี ้
นายเทียนชัย ใจค า 

382 316 
159 

นายบุญม ี อุตส่าห์ 112 

12.  บ้านยาง 
นายธีระ เมืองมูล 

662 269 
115 

นายรุ่งภพ คีรีเลิศมงคล 109 

13.  บ้านใหม่หลวง 
นางอุบล ขันด้วง 

303 249 
155 

นายบุญปัน๋ ว่องไว 164 

14.  บ้านแม่งอนสันติสุข 
นางบาล วงค์สูน 

318 261 
139 

นายสมศักดิ ์ กาวิลา 145 

15.  บ้านใหม่เจริญ 
นายสมศักดิ ์ ดวงด ี

406 313 
207 

นายสง่า สุขใจ 205 



 3.  ประชากร  ข้อมูลมาจากฝ่ายทะเบียนอ าเภอฝาง  ณ   วันที่ 30  กันยายน  2559  

  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  จ านวนหลังครัวเรือนทั้งสิ้น    5,203    หลังครัวเรือน       
ประชากรทั้งสิ้น   16,540  คน    แยกเป็น   ชาย   8,349   คน    หญิง   8,191   คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย   
188  คน / ตารางกิโลเมตร    

ที ่ หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

1. บ้านห้วยห้อม 278 416 358 774 

2. บ้านแม่งอนกลาง 331 491 508 999 

3. บ้านห้วยลึก 355 624 510 1,134 

4. บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 303 403 378 781 

5. บ้านหลวง 850 1,587 1,453 3,040 

6. บ้านปางควาย 587 1,256 1,286 2,542 

7. บ้านทุ่งหลุก 606 801 776 1,577 

8. บ้านหนองขวาง 279 410 370 780 

9. บ้านสันมะกอกหวาน 502 737 746 1,483 

10. บ้านทุ่งทอง 203 287 290 577 

11. บ้านป่าจี้ 169 218 242 460 

12. บ้านยาง 299 541 603 1,144 

13. บ้านใหม่หลวง 136 167 200 367 

14. บ้านแม่งอนสันติสุข 138 170 210 380 

15. บ้านใหม่ทุ่งเจริญ 167 241 261 502 

รวม   15   หมู่บ้าน 5,203 8,349 8,191 16,540 

 

 

 



  3.2  ชว่งอายุและจ านวนประชากร 

 

ระดับช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 52 67 119 

1  ปี   -  5  ป ี 284 286 570 

6  ปี   -  15  ป ี 633 618 1,251 

16  ปี   -  25  ป ี 854 817 1,671 

26  ปี   -  35  ป ี 817 761 1,578 

36  ปี   -  45  ป ี 754 670 1,424 

46  ปี   -  55  ป ี 829 943 1,772 

56  ปี   -  65  ป ี 618 621 1,239 

66  ปี   -  75  ป ี 209 235 444 

76 ปี ขึ้นไป 128 159 287 

รวมทั้งสิ้น 5,178 5,177 10,355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.  สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน   5  โรง   ได้แก่ 

  -  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม   หมู่  1 

  -  โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง  หมู่ 2 

  -  โรงเรียนบ้านหนองขวาง  หมู่ 8 

  -  โรงเรียนวิรุฬเทพ   หมู่ 9 

  -  โรงเรียนบ้านยาง   หมู่ 12 

             โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)   จ านวน   5    โรง    ไดแ้ก่ 

 -  โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก    หมู่ 4  

 -  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 (บ้านคุ้ม)   หมู่ 5 

 -  โรงเรียนบ้านหลวง   หมู่ 5 

    -  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์    หมู่ 6 

    -  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก   หมู่ 7 

                              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  2   แห่ง   ได้แก่ 

    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง    หมู่ 2 

    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจ าลอง  หมู่ 7 

 4.2  สาธารณสุข 

           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบล    3    แห่ง   ได้แก่ 

 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบ้านแม่งอนกลาง   หมู่ 2 

 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลอ่างขาง   หมู่ 5 

    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบ้านยาง  หมู่ 12 

 

  



 5.  การบริการพ้ืนฐาน 

 5.1  การคมนาคม  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน มีเส้นทางการคมนาคมทางบก ที่ใช้ติดต่อกับ
อ าเภอฝาง  1 เส้นทางเป็นถนนลาดยาง 1  สาย  (ทางหลวงหมายเลข 1249) ระยะทาง 17 กิโลเมตรเส้นทางที่ใช้
ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  จ านวน  7  สาย  ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร  แบ่งเป็น 

  5.1.1  ถนน 

   1)  ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง    

   2)  ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง   

   3)  ถนนที่ได้รับการถา่ยโอน     

   4)  ถนนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนด าเนินการ     

   5.1.2  สะพาน      

 5.2  การไฟฟ้า  ประชาชนในต าบลแม่งอนมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 15  หมู่บ้าน จ านวน  5,100 ครัวเรือน 

คิดเป็น  95 % 

 5.3  การประปา ประชาชนในต าบลแม่งอนมีน้ าประปา  จ านวน  17  แหง่  
 5.4  โทรศัพท์  ประชาชนในต าบลแม่งอนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีการติดตั้งเสาสัญญาณ 
โทรศัพท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร     ประชาชนในต าบลแม่งอนร้อยละ 70  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่  ลิ้นจี่ , ล าไย , กระเทียม ,   

ตารางการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 

กิจกรรม 
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ส้ม             

สตรอเบอร์รี่             

มะเขือเทศราชินี             

ลิ้นจี่             

เสาวรส             

ล าไย             

ลูกท้อ             

พลับ             

 

 6.2  การประมง  ……-……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 6.3  การปศุสัตว์  ในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่งอนมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์   31 แห่ง  แบ่งเป็น 

  -  สุกร  -  โค   -  ไก ่  -  อ่ืนๆ  

 6.4  การบริการ 

-  โรงแรม   1  แห่ง 

-  บ้านพัก / รีสอรท์  25 แห่ง 

-  ร้านขายอาหาร  43 แห่ง 

-  ร้านขายของโชว์ห่วย  140 แห่ง 



-  ร้านคอมพิวเตอร์  4 แห่ง 

-  ร้านซ่อม   8 แห่ง 

-  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า  6 แห่ง 

-  ร้านปั๊มน้ ามัน หลอด  15 แห่ง 

-  ร้านขายแก๊ส   9 แห่ง 

-  ร้านเสริมสวย   16 แห่ง 

-  ตลาดสด   1   แห่ง   

 6.5  การท่องเที่ยว   ได้แก่  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง , พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่๑ (ฝาง) (Living 
SITE MUSEUM) , โรงไฟฟ้าพลังน้ าบ้านยาง , วัดเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน 
 

 6.6  อุตสาหกรรม  ได้แก่  โครงการหลวงที่ 1 (ดอยค า)  , โรงสีข้าว  4  แห่ง   
 

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านป่าจี้ หมู่ 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan 
: LSEP) 

 7.1  ข้อมูลด้านการเกษตร  
 

ที ่ หมู่บ้าน 
ล าไย 

(ครัวเรือน) 

ลิ้นจี ่

(ครัวเรือน) 

ข้าวโพด 

(ครัวเรือน) 

ยางพารา 

(ครัวเรือน) 

ท านา 

(ครัวเรือน) 

1. บ้านห้วยห้อม 5 29 - 1 9 

2. บ้านแม่งอนกลาง 11 16 - - 39 

3. บ้านห้วยลึก 3 15 - 2 - 

4. บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 14 12 4 - 97 

5. บ้านหลวง 1 1 - - 1 

6. บ้านปางควาย 10 188 11 5 4 

7. บ้านทุ่งหลุก 7 30 2 4 23 

8. บ้านหนองขวาง 12 29 4 - 30 

9. บ้านสันมะกอกหวาน 4 64 - - 5 

10. บ้านทุ่งทอง 8 - - - 1 

11. บ้านป่าจี้ 4 5 - - 33 

12. บ้านยาง 5 93 3 4 - 

13. บ้านใหม่หลวง 3 5 - - 12 

14. บ้านแม่งอนสันติสุข 3 1 - - 37 

15. บ้านใหม่ทุ่งเจริญ 8 12 - - 41 

รวม   15   หมู่บ้าน 98 460 24 16 332 

 

 7.2  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  แบ่งเป็น 

  1)  แหล่งน้ าธรรมชาติ  เป็นล าห้วยสายหลัก จ านวน 2  สาย   



  2)  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  ได้แก่ 

  -  อ่างเก็บน้ า   จ านวน       2  แห่ง   

  -  ฝาย    จ านวน           12  แห่ง   
  

 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  

  -  บ่อน้ าตื้น   จ านวน      1,552  บ่อ  

  -  บ่อน้ าบาดาล  จ านวน       44  แห่ง 

  -  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน        แห่ง 

  -  ระบบประปาส่วนภูมิภาค จ านวน        แห่ง 

 

 8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1  การนับถือศาสนา  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 

➢ วัด / ส านักสงฆ ์      จ านวน 8    แห่ง   ได้แก่ 

    -  วัดห้วยห้อม  ( หมู่  1  บ้านห้วยห้อม ) 

    -  วัดแม่งอนกลาง ( หมู่  2  บ้านแม่งอนกลาง ) 

    -  วัดพระธาตุดอยแก้ว ( หมู่  3 บ้านห้วยลึก ) 

    -  วัดพรมจริยาวาส ( หมู่  4  บ้านแม่งอนขี้เหล็ก ) 

    -  ส านักสงฆ ์  ( หมู่  5 บ้านหลวง ) 

    -  วัดมหาโพธิ์ศิริชุมเมือง( หมู่  6บ้านปางควาย ) 

    -  วัดทุง่จ าลอง  ( หมู่  7 บ้านทุ่งหลุก ) 

    -  วัดสุคันธวาร ี  ( หมู่  8 บ้านหนองขวาง ) 

       ➢ มัสยิด   จ านวน   2    แห่ง   ได้แก่ 

    -  มัสยิดอังอะจ่อ  (หมู่ 5  บ้านหลวง) 

    -  มัสยิดอัลเอี๊ยะห์ซานบ้านยาง   (หมู่ 12  บ้านยาง) 



        ➢ ศาลเจ้า    จ านวน   2   แห่ง    ได้แก่ 

    -  ศาลเจ้า  (หมู่ 9  บ้านสันมะกอกหวาน) 

    -  ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทานอาจารย์ต่วงซิง แซ่พ่าน  (หมู่ 12  บ้านยาง) 

         ➢ โบสถ ์  จ านวน   3   แห่ง   ได้แก่ 

    -  คริสตจักรบ้านหลวง  (หมู่ 5   บ้านหลวง) 

    -  คริสตจักรแสงสว่าง (หมู่ 6  บ้านปางควาย) 

    -  ซี อี เอ็มคริสตจักรบ้านยาง  (หมู่ 12  บ้านยาง) 

 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

 ➢ กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น 

 -  ประเพณีตานข้าวใหม่ในวันขึน้  12  ค่ า จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 

 -  ประเพณีงานแห่ไม้ค้ าวนัปีใหม่  จัดขึ้นในช่วงเดือน  เมษายนของทุกป ี

 -  ประเพณีงานสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ จัดขึ้นในช่วงวันที่  13 - 15  เมษายน  ของทุกป ี

 -  ประเพณีการสรงน้ าพระ   จัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์   

 -  ประเพณีการสงน้ าพระธาตุ  จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 

 -  ประเพณีงานเข้าพรรษา   จัดขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคม ของทุกปี 

 -  ประเพณีงานสลากภัตรหรือประเพณีตานก๋วยสลาก จัดขึน้ในช่วงเดือนกันยายน - ตลุาคมของทุกป ี

 -  ประเพณีการทอดกฐิน   จัดขึ้นในช่วงออกพรรษาเดือนตุลาคม 

 -  ประเพณีลอยกระทงเดือนยี่เป็ง  จัดขึ้นในช่วงเดือน  พฤศจิกายน  ของทุกปี 

 -  ประเพณีงานปอยหลวง   จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสิ่งปลูกสรา้งใหม่ภายในวัด 

 -  ประเพณีการทอดผ้าป่า   จัดขึ้นในช่วงเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม 

 

 

 

 

 



 ➢ กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของเชื้อสายจีน 

   -  ประเพณีวันเช็งเม้ง   จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 20 เมษายนของทุกปี   เป็นการแสดง
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ คือ การไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน (ฮวงซุ้ย)ซึ่งมีชุดไหว้ที่กงเทพยดา ฟ้าดิน  ชุดไหว้แปะกงเทพดา
ผืนดิน และเจ้าที่ประจ าสุสาน  ชุดไหว้บรรพบุรุษที่ฮวงซุ้ย 

   -  ประเพณีวันตรุษจีน   เป็นวันปีใหม่ของชาวจีนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เดือน 12 ตามปฏิทิน
จีนจันทรคติของจีนไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ าเดือนอ้าย  ถือว่าวันที่ 30 เดือน 12 เป็นวันส่งท้ายปีเก่า 

   -  ประเพณีวันสารท์จีน เป็นวันส าคัญที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและเป็น
เวลาที่ประตูนรกเปิดให้บรรดาภูตผีออกเร่ร่อนตามสถานที่ต่างเพ่ือเป็นการแก้อาถรรพ์ชาวจนีจะมีการเซ่นไหว้ด้วยของไหว้ 
1 ชุดส าหรับไหว้เจ้าที่  ไหว้บรรพบุรุษ  และไหว้วิญญาณเร่ร่อนหรือวิญาณไม่มีญาติ 

ตารางแสดงกิจกรรมประเพณีชาวจีนในต าบลแม่งอน 

กิจกรรม 
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

วันตรุษจีน              ตามปฏิทินจีน 

วันไหว้เทพใหญ่ของบ้านยาง             29 กุมภาพันธ ์

วันคล้ายวันประสตูิเจ้าแม่
กวนอิม 

            
11  มีนาคม 

วันไหว้เทพโชคลาภของบ้านยาง             5  เมษายน 

วันไหว้เทพรองของบ้านยาง             16  กรกฎาคม 

วันไหว้ขอบคุณเทพพาหนะบ้าน
ยาง 

            
11  สิงหาคม 

วันศาสตร์จีน             30  สิงหาคม 

วันไหว้พระจันทร ์             30  กันยายน 

เทศกาลกินเจ             ขึ้น 1 ค่ า/ขึ้น 9 
ค่ าเดือน9 

วันไหว้เทพธรณีและผลผลิต
ทางการเกษตรบ้านยาง 

            
1  ธันวาคม 

 

  



➢ กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของคนนับถืออิสลาม 

   -  วันรอมฎอน ทางส านักจุฬาราชมนตรีออกประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ โดยอาศัยการ
ดูดวงจันทร์เป็นส าคัญเพ่ือก าหนดวันถือศีลอด แต่หากไม่พบเห็นจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่ง 

   -  ประเพณีการเข้าสุหนัต  การเข้าสุหนัต(มาโซะยาวี)ค าว่า สุหนัด ภาษาอาหรับว่า สุนนะฮ 
แปลว่าแบบอย่างหรือแนวทาง หมายความว่าเป็นการปฎิบัติตามบีที่ได้เคยท ามา ค าว่ามาโซะยาวีเป็นภาษามลายู (มาโซะ 
แปลว่า เข้ายาวี เป็นค าที่ใช้เรียก ชาวอิสลามที่อยู่แถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยส่วนรวม)หมายถึงเข้าอิสลาม  หรือพิธี
ขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย การเข้าสุหนัตชายมักจะท าการเข้าสุหนัตในระหว่างอายุ ๑ ขวบ ถึงอายุ๑๕ ขวบหญิงจะ
เข้าสุหนัตตั้งแต่คลอดใหม่ ๆจนอายุไม่เกิน ๒ ขวบ ผู้ท าพิธีขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเรียกว่า โต๊มูเด็งบางรายจะจัดงาน
และมีขบวนแห่ใหญ่โตเชิญแขกเหรื่อให้มากินเหนียว(มาแกปูโละ) หรือบางรายจัดให้มีการแสดงมหรสพ เช่น มะโย่ง ลิเกฮู
ดูให้ชมด้วย พิธีเข้าสุหนัตหญิงนั้น หมอต าแยจะเอาสตางค์แดงมีรู วางรูสตางค์ตรงปลายกลีบเนื้อซึ่งอยู่ระหว่างอวัยวะเพศ
ของทารกหญิงแล้วใช้มีดคม ๆ หรือปลายเข็มสะกิดปลายเนื้อส่วนนั้น ให้เลือดออกมาขนาดแมลงวันตัวหนึ่งกินอิ่ม เป็นอัน
เสร็จพิธี 

   -  ประเพณีฮารีรายอ   ซึ่งเทศกาลฮารีรายอมีอยู่สองวันคือ  ๑) วันฮารีรายอ  หรือ วันอิฎิลฟิต
รีเป็นวันรื่นเริง เนื่องจากสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นการกลับเข้าสู่สภาพเดิมตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซา
วาล ซึ่งเป็นเดือนที่สิบทางจันทรคติ  การปฎิบัติของชาวอิสลามในวันรายอจะบริจาคทานเรียกว่า ซากัดฟิตเราะห์  (การ
บริจาคข้าวสาร) มีการบริจาคทานแก่คนแก่หรือคนยากจน บางทีจึงเรียกว่า วันรายอฟิตเราะห์ หลังจากนั้นจะไปละมาดที่
มัสยิด จากนั้นจะมีการขอขมาจากเพ่ือน มีการเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้องที่อยู่ใกล้และไกลออกไป มีการเลี้ยงอาหารด้วย    ๒) 
วันฮารีรายอหัวญี หรือวันรายออิฎิลอัฎฮา  ค าว่า อัฎฮา แปลว่า การเชือดพลี เป็นการเชือดสัตว์เพ่ือเป็นอาหารแก่
ประชาชนและคนยากจน อิดัลอัดฮา จึงหมายถึงวันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตว์พลี ตรงกับวันที่สิบของเดือนซุลฮจญะ เป็น
เวลาเดียวกับการประกอบพิธีหัจญ์ ที่เมืองเมกกะของชาวอิสลามทั่วโลก ชาวไทยอิสลามจึงนิยมเรียกวันตรุษนี้ว่า วันอีด
ใหญ่   การปฎิบัติจะมีการละหมาดร่วมกันและเชือดสัตว์เช่น วัว แพะ แกะ แล้วแจกจ่ายเนื้อสัตว์เหล่านั้นแก่คนยากจน 
การเชือดสัตว์พลีนี้เรียกว่า กรุบาน 

   -  ประเพณีวันเมาลิด   เมาลิดเป็นภาษาอาหรับแปลว่า ที่เกิดหรือวันเกิด หมายถึงวันเกิด
ของนบีมูฮัมมัด ตรงกับวันที่ ๑๒ เดือนรอบีอุลอาวาล หรือเดือนที่ ๓ ตามปฎิทินอาหรับ   วันเมาลิดยังเป็นวันร าลึกถึง
วันที่ท่านลี้ภัยจากเมืองเมกกะไปยังเมืองมาดีนะห์ และเป็นวันมรณกรรมของท่านด้วย  กิจกรรมต่าง ๆ ในวันเมาลิด  
ได้แก่ การเชิญคัมภีร์อัลกุร -อ่าน การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดงนิทรรศการ ฯลฯ และการเลี้ยงอาหาร 

   -  ประเพณีอาซูรอ    อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงวันที่สิบของเดือนมุฮัวรอม ซึ่งเป็น
เดือนทางศักราชอิสลาม ในสมัยนบีนุฮ ได้เกิดน้ าท่วมใหญ่ยังเป็นความเสียหายแก่ทรัพย์สินไร่นาของประชาชนทั่วไป ท า
ให้เกิดขาดอาหาร นบีนุฮ จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของที่เหลือพอจะกินได้ให้เอามากองรวมกัน นบีนุฮ ให้เอาของเหล่านั้นมา
กวนเข้าด้วยกัน สาวกของท่านก็ได้กินอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน   ในสมัยนบีมูฮัมมัด (ศ็อล) เหตุการณ์ท านองนี้ได้
เกิดขึ้น ขณะที่กองทหารของท่านกลับจากการรบที่บาดัง ปรากฎว่าทหารมีอหารไม่พอกิน ท่านจึงใช้วิธีการของนบีนุฮ 
โดยให้ทุกคนเอาข้าวของที่กินได้มากวนเข้าด้วยกัน แล้วแบ่งกันกินในหมู่ทหาร 



      ตารางแสดงกิจกรรมประเพณีอิสลามในต าบลแม่งอน 

กจิกรรม 
ฤดูฝน 

หมายเหตุ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เทศกาลถือศลีอด     ตามปฏิทินอิสลาม 

วันเมาลดิ     ประมาณ 29 สิงหาคม 

วันอีด     ตามปฏิทินอิสลาม 

 

 ➢ กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของคนอ้ิวเมี่ยน (เย้า) 

   -  ประเพณีบวช (กว่าตัง)   พิธีกว๋าตัง  หมายถึง  พิธีแขวนตะเกียง 3 ดวง เพราะถือเป็นการ
สืบตระกูลเป็นการสร้างบุญบารมีให้ตนเองและเป็นการท าบุญให้บรรพบุรุษ   เป็นพิธีบวชเฉพาะผู้ชายโดยไม่จ ากัดอายุแต่
ขึ้นอยู่กับความพร้อม (ส่วนใหญ่จะท าในช่วง 15 – 20 ปี) เมื่อผ่านพิธีนี้แล้วจะท าให้เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์และได้รับชื่อใหม่ 
ชื่อนี้จะไปปรากฏรวมอยู่กับท าเนียบวิญญาณของบรรพบุรุษซึ่งเป็นการสืบต่อตระกูลมิให้หมดไป การบวชสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ  คือ 1) กว๋าฟามทอยตัง  เป็นการบวชอยู่ในระดับต่ าสุด ใช้เวลาประกอบพิธีกรรม 3 วัน 3 คืน  2) 
กว๋าเชี่ยดฟิงตัง  เป็นการบวชอยู่ในระดับกลางมีพิธี 7 วัน 7 คืน  3)โต่วไซหรือ กว๋าต้าล่อตัง  เป็นการบวชใหญ่ที่สุด ใช้
เวลาประกอบพิธี 7 วัน 7 คืน 

   -  ประเพณีขึ้นปีใหม่ (เจี๋ย เซียง เหฮียง) จัดขึ้นวันที่ 1 มกราคม เป็นพิธีฉลองปีใหม่ของ
เมี่ยนใช้วิธีการนับวัน/เดือน/ปีแบบจีนโดยจะเริ่มพร้อมๆกับคนจีนในวันตรุษจีน  จะเริ่มวันที่ 30 ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่า
จะมีพิธีเซ่นไหว้หรือบวงสรวงบรรพบุรุษ 

   -  ประเพณีถือวันกรรมต่างๆ  วันกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ซึ่งตรงกับวันตรุษจีนเป็น
ต้นไป( เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ของไทย)   วันกรรมนี้เมี่ยนจะหยุดงานหรือไม่ท ากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างซึ่ง
สอดคล้องกันกิจกรรมนั่นๆ เช่น 

   1)  วันกรรมเสือนอน (ก่ิง ดะ ม่าว ป๋วย) เป็นวันกรรมที่เสือนอนหลับ คนไม่ควรเสียงดังรบกวน 
เพราะเชื่อว่า ถ้า ฝ่าฝืนจะมีผลเสียต่อสัตว์เลี้ยง และทรัพย์สิน จะมีการขอให้วิญญาณท้ังมวล ตลอดจนวิญญาณบรรพบุรุษ
ช่วย ดูแลเสือไม่ใหม้ารบกวนชีวิต และทรัพย์สินของชาวบ้าน  

   2)  วันกรรมเสือเดิน (ก่ิง ดะ ม่าว ย่าง เจ้า) เป็นวันถัดมาจากวันกรรมเสือนอน เพ่ือขอให้เทพ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้ เสือเดินทางไปหากินที่อ่ืน  

   3)  วันกรรมมีด (กิ่ง หยุ) เป็นวันกรรมที่  ่หยุดงานในไร่นา เพือ่ให้มีความปลอดภัยจากมีดและขวาน  

   4)  วันกรรมพายุ (กิ่ง จย๋าว) เป็นวันกรรมที่ต้องอยู่กรรม  เพื่อให้ลมพายุไม่พัดท าลายชีวิตและ
ทรัพย์สิน  



   5)  วันกรรมนก (กิ่ง เหนาะ) เป็นวันกรรมที่ต้องอยู่กรรม เพื่อไม่ให้นกมาท าลายพืชผลต่าง ๆที่ปลูกไว้  

   6)  วันกรรมหนู (กิง่ หนาว) เป็นวันกรรมที่ต้องอยู่กรรม เพื่อไม่ให้หนูมาท าลายข้าวและพืชที่ปลูกไว้  

   7)  วันกรรมงู(ก่ิง นาง)เป็นวันกรรมที่ต้องอยู่กรรม เพ่ือไม่ให้งูต่างๆเข้าบ้านและไม่ให้งูกัดเวลา
เดินทางในป่า  

   8)  วันกรรมแมลงบุ้ง (กิ่ง แก้ง ปะเย) เป็นวันที่ต้องอยู่กรรม เพ่ือไม่ให้ตัวบุ้งหรือตัวหนอนต่าง 
ๆ เข้าบ้าน หรือมารบกวน  

   9)  วันกรรมฟ้า (ก่ิง บะ อง) ถือว่าเป็นวันเกิดของเทพฟ้าผ่า เมี่ยนจะไม่ไปไร่ หรือต าข้าว  

   10)  วันกรรมน้ าหลาก (กิ่ง โหล่) เป็นวันกรรมที่ต้องอยู่กรรม เพ่ือไม่ให้น้ าไหลเข้ามาท าความ
เสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และพืชไร่  

   11)  วันกรรมเซ็งเม้ง (ก่ิง เฉ็ง เม่ง) เป็นวันเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  

   12)  วันกรรมชุ่นปุน (กิ่ง ชุ่น ปุน) เป็นวันกรรมเพ่ือรับฤดูใหม่ที่ก าลังจะมาถึง  เพ่ือให้ฝนตก
ต้องตามฤดูกาล ซึ่งจะท าให้การเพาะปลูกได้ผลดี  

   13)  วันกรรมเลี่ยวห่า (ก่ิง เลี่ยว ห่า) เป็นวันผลัดเปลี่ยนฤดูกาลตามแบบจีน บางหมู่บ้านเชื่อ
ว่า ระหว่างอยู่กรรม ห้ามผู้ชายนอนหลับในตอนกลางวัน เพราะถ้าหลับขวัญของเขาจะหายไป และจะไปอยู่ประเทศที่มี
แต่ผู้หญิงที่ เมี่ยนเรียกว่า เยี่ยว เยี่ยน กั้ว  

   14)  วันกรรมปั้วชุน (กิ่ง ปั้ว ชุน) เป็นวันที่มีการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ และวิญญาณอ่ืน 
ๆ ให้ช่วยดูแลรักษา และช่วยไล่สัตว์ป่าไม่ให้มารบกวนผลิตผลทางการเกษตร  

   15)  วันกรรมเลียบเชียว (กิ่ง เหลียบ เชียว) เป็นวันกรรมที่เซ่นไหว้ป่าเขา โดยท าเครื่องเซ่นที่มี
รูปร่างคล้ายธง และท าให้เป็นรูปคล้ายเหรียญเงินเหรียญทอง เพ่ือให้เจ้าป่าช่วยดูแลพืชผลต่าง ๆ ในไร่  

   16)  วันกรรมข้าวตั้งท้อง (กิ่ง กู๋ โด๋ง จยด) เป็นวันที่ต้องอยู่กรรม  เพ่ือให้ข้าวตั้งท้องออกรวง
ตามปกติไม่ลีบฝ่อ  

   17)  วันกรรมเจียบ หือม (ก่ิง เจียบ หือม) เป็นวันที่ต้องอยู่กรรม เพ่ือไม่ให้บรรดาวิญญาณทั้ง
ปวง รวมทั้งวิญญาณท่ีถูกขังโดยเวทย์มนต์ได้ออกมาท่องเที่ยวอย่างอิสระ เป็นวิญญาณท่ีเป็นใหญ่ในรอบปี  

   18)  วันกรรมเมี้ยนปุ๋ยบัวะ (กิ่ง เมี้ยน ปุ๋ย บัวะ) เป็นวันกรรมที่มีวัตถุประสงค์  เพ่ือน ารูปเทพ
สวมดาว ซึ่งถูกเก็บไว้อย่างมิดชิดออกมาผึ่งแดด ซึ่งเมี่ยนกล่าวว่า เป็นการเปิดหูเปิดตาเทพสามดาว  

   19)  พิธีเจี๋ย ชุ่น ย่าง เป็นวันกรรมส าหรับการเปลี่ยนฤดูกาลมาสู่ฤดูหนาว บางหมู่บ้านกล่าวว่า 
พิธีนี้มีขึ้นเพ่ือไม่ให้ฝนตกลงมา ท าความเสียหายแก่ต้นพืชระหว่างที่เก็บเก่ียวเสียหาย 



   -  ประเพณีเจี๋ย เจียบ เฝย หรือ (วันสาร์ทจีน) ตรงกับวันที่ 14 – 15 เดือน 7 ของจีน วัน
เชียดหาเจียบเฝยของเมี่ยนจะมี 2 วัน  คือ วันที่ 14 หรือเรียกว่า "เจียบเฝย"   และวันที่ 15 เรียกว่า "เจียบหือ" ก่อนถึง
เชียดหาเจียบเฝย 1 วัน คือวันที่  13  หรือที่เรียกกันว่า "เจียบฟาม"  ชาวบ้านจะเตรียมของใช้ส าหรับท าพิธี    เช่น 
กระดาษเงิน กระดาษทอง และหาฟืนมามาเก็บไว้มากๆ เพราะว่าในวันท าพิธีนี้ห้ามไปท าไร่ และเก็บฟืน ส่วนคนที่ไปนอน
ค้างคืนไนไร่ก็จะทยอยกันเดินทางกลับบ้านในวันนี้      นอกจากนี้ยังท าขนมที่เรียกกันว่า "เจียบเฝยยั้ว" วันที่ 14 หรือ 
เจียบเฝยนี้ เชื่อกันว่าเป็นวันของคน ชาวบ้านจะไม่ไปไร่เข้าป่าล่าสัตว์ ไม่ท างานใดๆ วันนี้จะมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษตาม
ความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ เพราะเป็นที่เทพเจ้า เทพธิดา วิญญาณบรรพบุรุษเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ มีการท าบุญกันทุก
บ้านเรือน มีการขออภัยโทษแก่ดวงวิญญาณต่างๆ ให้เป็นอิสระ ลูกหลานจะต้องมีการท าพิธีบวงสรวง เผากระดาษเงิน 
กระดาษทองส่งไปให้วิญญาณบรรพบุรุษได้ใช้จ่าย วันที่ 15 วิญญาณบรรพบุรุษจะได้คุ้มครองดูแลลูกหลาน และในวันที่ 
15 หรือ "เชียดหาเจียบหือ" หรือเรียกอีกอย่างว่า "เมี้ยน ป้าย เหย" เชื่อกันว่าเป็นวันของผีจะมีการปลดปล่อยผีทุกตัวตน  
เพ่ือให้มารับประทานอาหารที่ผู้คนท าพิธีให้ วันนี้ชาวบ้านจะอยู่กับบ้านไม่ให้ออกไปไหน ห้ามคนเข้าออกหมู่บ้าน   ห้าม
เด็ดใบไม้ใบตองทั้งสิ้น   เพราะเชื่อว่าวิญญาณจะใช้ใบไม้ใบตองเหล่านี้ห่อของกลับไปเมืองวิญญาณ จะมีการพูดว่าใบไม้ 1 
ใบ เป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณ 1 ตัว เมี่ยนจึงไม่เก็บใบไม้ต่างๆ ในวันนี้   และเป็นอีกวันที่ชาวเมี่ยนไม่ไปท าไร่นา เพราะ
ดวงวิญญาณต่างๆ ออกเดินทางกลับบ้านเมืองของตน เมี่ยนเชื่อว่าถ้าออกไปไหนมาไหนละก็อาจจะชนถูก และเหยียบถูก
โดยที่เราไม่รู้ และอาจท าให้เราป่วยเมื่อเราไปไปท าถูกดวงวิญญาณเหล่านั้น  ในวันที่ 16 ก็จะเริ่มปฏิบัติงานตามปกติ 
เพราะเชื่อว่าวิญญาณที่ถูกปล่อยมานั้น ถูกเรียกกลับไปหมดแล้ว ดวงวิญญาณไม่สามารถมารบกวนเราได้แล้ว เมี่ยนจะท า
พิธีเจี๋ยเจียบเฝยอย่างนี้เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ดวงวิญญาณได้มารับอาหารไปกินใช้ในแต่ละปี และให้ดวงวิญญาณมาช่วย
คุม้ครองครอบครัว ตลอดกระท้ังหมู่บ้านของชาวเมี่ยน 
 

  ตารางแสดงกิจกรรมประเพณีชองชาวอ้ิวเมี่ยน (เย้า)ในต าบลแม่งอน 

กิจกรรม 
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

วันข้ึนปีใหม่เผ่าเมี่ยน             ตามปฏิทินจีน 

วันไหว้เทพใหญ่ของบ้านยาง             29 กุมภาพันธ ์

วันไหว้เทพโชคลาภของบ้านยาง             5  เมษายน 

วันไหว้เทพรองของบ้านยาง             16  กรกฎาคม 

วันไหว้ขอบคุณเทพพาหนะบ้าน
ยาง 

            
11  สิงหาคม 

วันศาสตร์จีน             30  สิงหาคม 

วันไหว้พระจันทร ์             30  กันยายน 



วันไหว้เทพธรณีและผลผลิต
ทางการเกษตรบ้านยาง 

            
1  ธันวาคม 



8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา  

   8.3.1  ภูมิปัญญาท้องถิ่น    ในต าบลแม่งอนมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันหลายชน
ชาติ ได้แก่ ชาวจีนยูนาน , ชาวอ๋ิวเมี่ยน , ชาวอิสลาม , ไทใหญ่ , มูเซอด า   

   -  ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านยาง  หมู่ที่ 6  เป็นการท าเนื้อหมักพันปี ไส้พันปี 
กล่าวคือ  การน าเนื้อวัวหรือเนื้อสุกรน ามาคลุกกับเครื่องปรุงแล้วน าไปแขวนตากน้ าค้างไว้ประมาณสองสัปดาห์ 

  8.3.2  ภาษาท่ีใช้ในต าบลแม่งอน 

    -  ภาษาถ่ินเหนือหรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิม หรือภาษาถิ่นพายัพ
(ค าเมือง) เป็นภาษาถ่ินที่ใช้สื่อสาร 

   -  ภาษาเม่ียจัดอยู่ในตระกูลจีน – ทิเบต สาขาแม้ว – เย้า มีภาษาพูดไม่มี
ภาษาเขียน จึงได้น าเอาภาษาเขียนของภาษาฮ่ันมาใช้     

   -  ภาษาจีน(จีนฮ่อ)ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันคือ ภาษาจีน อ่ินหน่านหว่า
ในตระกูลจีน-ทิเบต ในกลุ่มภาษาจีนแมนดาริน ตะวันตกเฉียงใต้ 

    -  ภาษามูเซอพูด จะใช้ภาษาธิเบต- พม่า ซึ่งคล้ายคลึงกับพวกอาข่าและ
ลีซอ มูเซอส่วนใหญ่พูดภาษาไทใหญ่และลาวได้ บางคนก็พูดภาษาจีนยูนาน หรือพม่า  ภาษามูเซอแดงและ
มูเซอด าต่างกันไม่มากนัก จึงฟังกันรู้เรื่อง 

 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก แบ่งเป็น 

   ➢  เครื่องแต่งกาย   

   -  หมู่ 5  บ้านหลวง  เป็นผ้าทอของชาวปะหล่อง ก าไลหญ้าอิบูแคของชาว
มูเซอ 

   -  หมู่ 6  บ้านปางควาย  เป็นผ้าปัก ชุดอ๋ิวเมี่ยน 

   -  หมู่ 12 บ้านยาง   เป็นรองเท้าจีน 

   ➢  อาหารและเครื่องดื่ม  ได้แก่ 

   -  หมู่  พุทรานมสด 

   -  หมู่ 5  บ้านหลวง พืชผัก , ไม้ผล , ผลไม้อบแห้ง , แยมผลไม้ , น้ าผลไม้ , 
น้ ามันหอมระเหย 



   -  หมู่ 12  บ้านยาง  เป็นเส้นบะหมี่แห้งยูนนาน , ขนมข้าวซอยตัด , ขนมเปี๊ยะ 
, สมุนไพรเจียวกู่หลาน , ผักดอง , เต้าหู้ยี้ , ไวท์ , สุกี้จีนยูนนานและอาหารจีนยูนนาน , ข้าวซอยยูนนาน , 
ผลิตภัณฑ์สินค้าจากดอยค า  เช่น ผลไม้อบแห้ง , น้ าผลไม้ 

 9.  กลุ่มชาติพันธ์ที่อยู่ในต าบลแม่งอน 

  1.  ไทใหญ่  
 

                                 
 

   ประวัติความเป็นมา  ชาวไทใหญ่เรียกตนเองว่า “ไต” พม่าเรียกว่า “ ชาน” หรือ 
“ฉาน” ชาวไทใหญ่ที่อยู่ในเขตประเทศจีน เรียกตนเองว่าเป็นไทเหนือด้วยถือว่าอาศัย อยู่ทางเหนือของแม่น้ า
คง(แม่น้ าสาละวิน) และจะเรียกชาวไทใหญ่ในพม่า ว่าเป็นไทใต้  ในประเทศไทย มีชาวไทใหญ่อพยพเข้ามา
อาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ จากตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อประมาณศตวรรษท่ี 17 
   ภาษาของชาวไทใหญ่  ภาษาไทใหญ่ หรือ ภาษาฉาน (ไทใหญ่:ลิ่กไต๊) เป็นภาษา
ตระกูลไท-กะได ใช้พูดในภาคเหนือของประเทศพม่า ประเทศไทย และทางตอนใต้ของประเทศจีน มีอักษรเป็น
ข อ ง ต น เ อ ง 
ชาวไทใหญ่ จะตั้งนามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยลุง เช่น ลุงต่า ลุงลู่ ลุงค า ลุงป้าง ฯลฯ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่นึกไม่
ออกว่าจะใช้นามสกุลอะไร ก็เอาชื่อพ่อแม่ญาติพ่ีน้องที่ตายไปแล้วมาตั้งเป็นนามสกุล 
   ลักษณะบ้านเรือน  ชาวไทใหญ่อาศัยอยู่ตามพ้ืนที่ราบลุ่มริมแม่น้ า ตามหุบเขา มี
ขนาดตั้งแต่ 20 หลังคา จนถึงขนาด 700 – 1000 หลังคาเรือน ด้านหลังของเมืองมักจะเป็นเชิงเขาหันหน้า
เข้าสู่ทุ่งนา ชีวิตของไท ชีวิตถูกก าหนดด้วยฤดูกาล ที่จะเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตการท างาน การประกอบ 
พิธีกรรม และประเพณีทางศาสนาต่างๆ ตลอดปี 
   การแต่งกาย  การแต่งกายชาวไทใหญ่ ผู้ชายสวมเสื้อไต นุ่งกางเกงขาก๊วย มีผ้า
เคียนศีรษะ ส่วนผู้หญิง สวมผ้าซิ่น หรือผ้าถุงยาวคลุมตาตุ่ม เสื้อแขนยาวคลุมเอว สาบเสื้อป้ายทับไปด้าน
เดียวกับผ้าถุงบ้าง และเป็นแบบหลวมๆ แต่ปัจจุบันมีการประยุกต์เป็นแบบรัดรูปเสื้อสั้น สาบเสื้อก็สลับทับไป
คนละด้านบ้าง 

 

http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1420
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   วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชาวไทใหญ่ เช่นพิธีการด าหัวตามประเพณีดั้งเดิมของ
ชาวไทใหญ่ การแสดงฟ้อนไต การฟ้อนนก ฟ้อนโต การฟ้อนเจิง การฟ้อนดาบ กับเครื่องดนตรีโบราณ เช่น 
ระนาดเหล็ก ฆ้องแผง กลองยาว ฉาบ ตียอ หรือไวโอลินพม่า อาหารของชาวไทใหญ่จะมี “ถั่วเน่า” เป็น
เอกลักษณ์ คล้ายกะปิ เป็นอาหารที่มีประโยชน์เพ่ือสุขภาพอาทิ น้ าพริกคั่วทรายที่ผสมถั่วเน่าเป็นหลัก การท า
ถั่วเน่าจิ้นลุง หรือ ลูกชิ้นของชาวไทยใหญ่ น้ าพริกพู หรือ ขนม เช่น ข้าวหลามมูล คล้ายๆ กะละแม แต่อยู่ใน
กระ บอกไม้ไผ่ 

 
   ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม  ชาวไทใหญ่ จะมีเสื้อบ้านและหอเสื้อบ้านเพ่ือให้
ชาวบ้านทุกคนมาประกอบพิธีกรรม เพ่ือ ความเป็นสวัสดิมงคลของหมู่บ้าน และเพ่ือความอยู่ดีกินดี พืชพันธุ์
เจริญงอกงาม วัวควาย สัตว์เลี้ยงทั้งหลายเติบโต ปราศจากโรคภัยจากสภาพทางภูมิศาสตร์ ถิ่นที่อยู่ และความ
เชื่อประเพณี พิธีกรรมที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา และความเชื่อเรื่องผีสางนางฟ้า 

 
 
   ชนเผ่าไทใหญ่ ที่อาศัยอยู่ในพื้นทีปฏิบัติงานโครงการหลวง ได้แก่ 
   - สถานีเกษตรหลวง อ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
   - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง หมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
   - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 
 
 2.  ลาหู่ (LAHU) หรือ มูเซอ  
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   ความเป็นมา  ลาหู่ หรือ มูเซอ อาศัยอยู่ในประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานจึงอพยพมา
ทางตอนใต้เข้าสู่ประเทศพม่า และทางเหนือของประเทศไทย เมื่อกว่า 13 ปีมาแล้ว โดยเข้ามาทางอ าเภอแม่
จัน เชียงแสน เชียงของ เวียงป่าเป้า แม่สรวย จังหวัดเชียงราย และอ าเภอฝาง  อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอบางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเพียงส่วนน้อยที่มาจากอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  มูเซอที่รู้จักกันมาก 
ได้แก่ มูเซอด า มูเซอแดง มีวัฒนธรรมประเพณีคล้ายคลึงกัน    มูเซอ เป็นภาษาพม่า แปลว่า นายพราน 
เนื่องจากมีความช านาญในการล่าสัตว์โดยใช้หน้าไม้ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า ลาฮู ในกลุ่มมูเซอด า เรียกว่า ลาฮู
นา มูเซอแดง เรียกว่า ลาฮูยี 
   ภาษา  มูเซอพูดภาษาธิเบต - พม่า ซึ่งคล้ายคลึงกับพวกอาข่าและลีซอ มูเซอส่วน
ใหญ่พูดภาษาไทใหญ่และลาวได้ บางคนก็พูดภาษาจีนยูนาน หรือพม่า ภาษามูเซอแดงและมูเซอด าต่างกันไม่
มากนัก จึงฟังกันรู้เรื่อง 
   ลักษณะบ้านเรือน  มูเซอจะปลูกบ้านอยู่บนดอยสูงระดับ 4,000 ฟุตขึ้นไปจาก
ระดับน้ าทะเล เพราะถือว่าผู้ที่อยู่สูงจะเหนือกว่าผู้ที่อยู่ที่ต่ า บ้านมูเซอจะสร้างด้วยไม้ไผ่ เสาไม้ หลังคาแฝก
หรือคา หน้าบ้านมีนอกชาน มีเตาไฟก่อไว้กลางบ้านหรือมุมบ้านส าหรับให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว และหุงต้ม
อาหาร 

 
 

   การแต่งกายมูเซอแดง  ผู้หญิง สวมเสื้อตัวสั้นสีด า แขนยาว ผ่าอก ติดแถบผ้าสีแดง
ที่สาบเสื้อ รอบชายเสื้อและแขน ตกแต่งเสื้อด้วยกระดุมเงิน ส่วนผ้าซิ่นใช้สีด าเป็นพื้น มีลายสีต่างๆ สลับกันอยู่
ที่เชิงผ้าโดยเน้นสีแดงเป็นหลัก  ผู้ชาย สวมเสื้อสีด า ผ่าอกกลาง กระดุมโลหะเงิน หรือกระดุมเปลือกหอย 
กางเกงจีนสีด าหลวมๆ ยาวลงไปแค่เข่าหรือใต้เข่าเล็กน้อย 

 
 
   การแต่งกายมูเซอด า  ผู้หญิง แต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงครึ่งน่อง ผ่า
กลางตลอดตัวขลิบชายเสื้อและตกแต่งตัวเสื้อด้วยผ้าสีขาว นุ่งกางเกงขาก๊วยสีด า โพกศีรษะด้วยผ้าด ายาว และ
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ปล่อยชายผ้าห้อยไปข้างหลังยาวประมาณ 1 ฟุต ปัจจุบันใช้ผ้าเช็ดตัวโพกศีรษะแทน ใช้ผ้าสีด าพันแข้ง  ผู้ชาย 
สวมกางเกงขาก๊วยสีด า เสื้อสีน้ าเงินแขนยาวผ่าหน้าป้ายข้าง สั้นแค่บั้นเอว 

 

   วัฒนธรรมประเพณี  ชาวมูเซอ มีอิสระในการเลือกคู่ครอง มีสัมพันธ์ทางเพศในอายุ
ยังน้อย ไม่ชอบแต่งงานกับหญิงสาวบ้านเดียวกัน การแต่งงาน การหย่าของมูเซอจะต้องมีการฆ่าหมู เพื่อสังเวย
แก่ผีที่กลางลานใหญ่ของหมู่บ้าน เป็นที่ส าหรับเต้นจะคึในช่วงงานปีใหม่ หรือมีพิธีท าบุญต่างๆ เช่นท าบุญขึ้น
บ้านใหม ่พิธีกินข้าวใหม่ 
   ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม  มูเซอนับถือผี มีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหลัก 
แต่ปัจจุบันก็มีการนับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์ มากข้ึน มีความเชื่อที่มีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการ
ด ารงชีวิต การเกิด เจ็บ ตาย บุคคลที่มีอิทธิพลในหมู่บ้านมากท่ีสุด ได้แก่ พ่อครู หรือปู่จอง การตัดสินเรื่อง
ส าคัญๆของหมู่บ้าน หัวหน้าหมู่บ้านและทุกคนจะต้องฟังความคิดเห็นของพ่อครูเป็นหลัก ซึ่งหัวหน้าหมู่บ้าน
กับพ่อครูอาจจะเป็นคนเดียวกัน ที่เป็นผู้น าทางพิธีกรรมเป็นผู้ท านายทายทัก รักษาอาการเจ็บป่วยด้วย
สมุนไพรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
   มูเซออาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงานและอาศัยในพื้นที่โครงการหลวง ได้แก่ 
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
   สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าขุน อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าริน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
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 3.  ดาราอ้ัง (Dara-ang) หรือ ปะหล่อง  

 

                                  
 

   ประวัติความเป็นมา ปี 2527 ชาวปะหล่องกลุ่มหนึ่ง ได้อพยพเข้ามาพ่ึงพระบรม
โพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าให้อาศัยบริเวณบ้านนอแล ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้กับ
พ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
   ภาษา ชาวปะหล่องมีภาษาพูดเป็นของตนเอง จัดอยู่ในกลุ่มภาษาปะหล่อง – วะ แต่
โดยทั่วไปชาวปะหล่องสามารถพูดภาษาฉานและไทใหญ ่ในการติดต่อกับคนต่างเผ่าได ้
   ลักษณะบ้านเรือน ชาวปะหล่อง จะปลูกบ้านแบบยกพ้ืน ความสูงประมาณ 1-3 
เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลาดชันของไหล่เขา ก่อสร้างด้วย เสาไม้ พ้ืนและฝาใช้ฟากไม้ไผ่หลั งคามุงหญ้าคา มี
ห้องนอน มีเตาไฟอยู่กลางห้อง และหิ้งพระ 
   การแต่งกาย  ผู้หญิง สวมเสื้อสีด า น้ าเงิน หรือเขียว เอวลอย ผ่าหน้า แขนกระบอก 
ตกแต่งด้วยแถบผ้าสีแดงประดับเสื้อผ้าด้วยลูกปัดหลากสี ผ้าซิ่นสีแดงสลับลายริ้วขาวเล็กๆ ขวาง ล าตัว ยาว
กรอมเท้า โพกศีรษะด้วยผ้าผืนยาว ปัจจุบันนิยมใช้ผ้าขนหนู ลักษณะที่โดดเด่น คือการสวมเอวด้วยวงหวาย 
บางคนก็ใช้โลหะสีเงินตัดเป็นแถบยาวตอกลาย แล้วขดเป็นวง สวมใส่ปนกัน เรียกว่า “หน่องว่อง” ปัจจุบันพบ
เพียงนุ่งกางเกงสะดอสีน้ าเงิน สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว หรือสีสดใส  โพกศรีษะด้วยผ้าขาว ลักษณะที่โดดเด่น ได้แก่ 
การแกะฟัน และฝังด้วยทองหรือพลอยสีต่าง ๆ 
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   วัฒนธรรม และประเพณี 
   พิธีแต่งงาน  ชาวปะหล่อง ไม่นิยมแต่งานกับคนต่างเผ่า หนุ่มสาวจะพบกันในช่วง
เทศกาล หรือพิธีท าบุญ ชายหนุ่มจะเกี้ยวพาราสีหญิงสาวด้วยการ เป่าปี่ (เว่อ) หรือ ดีดซึง (ติ๊ง) พิธีแต่งงานจะ
มีการเลี้ยงผีเรือนผีปู่ ย่า ตา ยาย ในวันมัดมือและหลังจากนั้น ก็จะพากันไป ท าบุญที่วัดตามพิธีกรรมทาง
ศาสนา 
   ประเพณีท าบุญ ชาวบ้านจะพากันไปท าบุญตักบาตรที่วัด และเฉลิมฉลองเมื่อถึงวัน
ส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอาสาหบูชา วันวิสาขบูชา วันปีใหม่ และวันสงกรานต์ 
ซึ่งนอกจากตักบาตรด้วยข้าว อาหาร ดอกไม้ใส่ขันดอก แล้วยังมีการฟ้อนร า ร้องเพลง บรรเลงฆ้อง กลอง ฉิ่ง
ฉาบ ทั้งท่ีวัดและลานหมู่บ้านด้วย 
พ่อแม่ชาวปะหล่องยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติเช่นเดียวกับชาวพุทธโดยทั่วไป คือ การสนับสนุนให้ลูกชายบวชเณร
เพ่ือเล่าเรียนธรรมะ และบวชพระ เพ่ือแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดามารดา 
 
 
   ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม  ชาวปะหล่องมีความเชื่อเรื่องวิญญาณ ควบคู่ไป
กับการนับถือศาสนาพุทธ ชาวปะหล่องได้ชื่อว่า เป็นกลุ่มที่ยึดถือ คติธรรม ค าสอนของพระพุทะเจ้าอย่าง
เคร่งครัด วิถีชีวิตชาวบ้านอยู่กันอย่างสุขธรรม ปราศจากอบายมุข มีประเพณีพ้ืนบ้านที่เกี่ยวพันกับ
พระพุทธศาสนา อย่างแน่นแฟ้นทุกหมู่บ้านจะมีวัดเป็นศูนย์กลาง 
   การรักษาอาการเจ็บป่วยในหมู่บ้านจะมี “สล่า” ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เรื่องการรักษา
อาการจ็บป่วยแบบพ้ืนบ้าน โดยการท าพิธีเซ่นสรวงบูชา การใช้ยาสมุนไพร การท านายทายทักเหตุการณ์ต่างๆ 
ได้ เป็นผู้ตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่เพ่ือความเป็นมงคล และท าหน้าที่ปลุกเสกเครื่องลางของขลังเป่ามนต์คาถาเพ่ือให้
ได้ผลทางการป้องกันตัว หรือท าเสน่ห์มหานิยมด้วย 
   ชนเผ่าปะหล่องท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการหลวงได้แก่ สถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง หมู่ 5 บ้านหลวง  ต าบลแม่งอน  อ าเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่ 
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 3.  เมี่ยน (Mien) หรือ เย้า (Yao)  
 

 

   ประวัติความเป็นมา  ชาวเมี่ยน (เย้า) ถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนแถบแม่น้ าแยงซี 
จีนเรียกขานว่า เย้า แปลว่า ป่าเถื่อน“เมี่ยน”เป็นชื่อที่ทางราชการตั้งให้ หรือบางครั้งจะเรียกว่า“อ้ิวเมี่ยน” 
แปลว่ามนุษย์ การอพยพโยกย้าย ของเผ่าเมี่ยน 12 สกุล ลงมาทางใต้ประมาณศตวรรษที่ 15 -16 เข้าสู่
เวียดนาม ผ่านลาว และเข้ามาทางตอนเหนือของประเทศไทย เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในราว 100 ปีเศษที่
ผ่านมา 
   ภาษา  จัดอยู่ในตระกูลจีน – ทิเบต สาขาแม้ว – เย้า มีภาษาพูดไม่มีภาษาเขียน จึง
ได้น าเอาภาษาเขียนของภาษาฮ่ันมาใช้ 
   ลักษณะบ้านเรือน จะปลูกบ้านคร่อมดินโดยใช้พ้ืนดินเป็นพ้ืนบ้าน โดยไม่ตั้งอยู่บน
ยอดเขา หรือไม่ตั้งอยู่บนทีสูงกว่าต้นน้ า และจะต้องไม่เป็นหุบเขา ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,000 – 1,500 
เมตร จากระดับน้ าทะเลครอบครัว ครอบครัวเมี่ยนส่วนมากจะเป็นครอบครัวขยาย ทุกคนต้องเคารพเชื่อฟัง 
หวัหน้าครอบครัว ถือกันตามศักดิ์ อาวุโส และการนับญาติทางฝ่ายชาย เมื่อแต่งงานจะน าภรรยาของตนเองมา
อยู่กับพ่อแม่ฝ่ายชาย 
   อาหารการกิน นิยมกินข้าวเจ้า (ข้าวสวย) ใส่ถ้วยพร้อมตะเกียบ ส่วนกับข้าวนิยมกิน
อาหารที่ปรุงสุกแล้ว ส่วนมากมีรสเค็มด้วยเกลือ 
   การแต่งกาย  ชาวเมี่ยนหญิง เครื่องแต่งกายประกอบด้วย นุ่งกางเกงขาก๊วยเป็นผ้า
สีด า ปักลวดลายด้านหน้า ผ้าคาดเอว ผ้าโพกศีรษะ เสื้อคลุมแขนยาว ด้านหลังเป็นผ้าตรงชิ้นเดียว ด้านหน้า
เป็นผ้า 2 ชิ้น มีไหมพรมสีแดงเป็นพวงที่สอบเสื้อ ชาวเมี่ยนผู้ชาย จะสวมเสื้อตัวสั้นหลวม คอกลม ชิ้นหน้าห่อ
อกอ้อมไปติดกระดุมลูกตุ้มเงิน 8 – 10 เม็ด เป็นแถวทางด้านขวา กางเกงขาก๊วย ตัดเย็บผ้าทอมือย้อมครามสี
น้ าเงินหรือด า จะมีลายปักและกระเป๋าติดอยู่ด้านหน้า 
   เครื่องดนตรีจะเล่นในโอกาส ช่วงประกอบด าเนินพิธีในพิธีกรรม เช่น งานแต่งงาน 
งานบวช งานศพ พิธีดึงวิญญาณคนตายจากนรก เครื่องดนตรีของเมี่ยนมี 2 ประเภท คือ เครื่องเป่าได้แก่ ปี่ 
(จยัด) ท าด้วยทองแดง ทองเหลือง ความยาวประมาณไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และเครื่องตีได้แก่กลอง ฆ้อง 
และฉาบ 
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   ความเชื่อและพิธีกรรม  ชาวเมี่ยนส่วนใหญ่จะนับถือเทพยดา วิญญาณบรรพบุรุษ 
และวิญญาณท่ัวไป ทุกบ้านจะมีหิ้งบูชา เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษ และมีความเชื่อในเรื่องที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนการนับวันเดือนปี สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน โชคลางและการท านาย 
   วัฒนธรรมประเพณี  พิธีกรรมที่ส าคัญ จะมีพิธีกรรมการตั้งครรภ์ พิธีกรรมการเกิด 
การสู่ขวัญ การบวช การแต่งงาน พิธีงานศพ ขึ้นปีใหม่ และวันกรรม วันเจี๋ย เจียบ เฝย (สาร์ทจีน) พิธีซิบตะปูง
เมี้ยน 
   จุดเด่น ของชนเผ่าเมี่ยน (เย้า) บ้านปางค่าใต้ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ได้แก่ 
พาสปอร์ตที่ยาวที่สุดในโลก (ปัจจุบันอาศัยในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ / โครงการหลวงมีชาวเมี่ยนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ าเภอปง จังหวัด
พะเยา)  
 4.  จีนยูนนาน ( Chinese Yunnan ) หรือ จีนฮ่อ (Haw) 

 

 
 

   ประวัติความเป็นมา  ชาวจีนจากมณฑลยูนนานได้เดินทางค้าขายระหว่างจีนตอน
ใต้กับเมือง ต่างๆในรัฐฉาน ล้านนา และพม่า มีชื่อเรียกในภาษาล้านนาว่า “ฮ่อ” หมายถึงชาวจีนซึ่งอยู่ที่
มณฑลทางใต้ของจีน พม่า เรียก จีนภูเขาชาวจีนที่ส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยนั้นคน
ไทยหรือคนล้านนารู้จักกันดีว่าเป็น “จีนฮ่อ”หรือ “คนฮ่อ” ดังนั้นคนจีนมีมาจากภูเขาทางตอนเหนือของ
ประเทศไทยใน ปัจจุบันจึงเรียกวาจีนฮ่อ และพม่าเรียกว่า “จีนภูเขา” (ภูวดล, 2549, 503)ชาว ฮ่อเป็นคน
ซื่อสัตย์ ชอบใช้ความคิด สุขุม รักพวกพ้อง ขยันในการงาน พูดน้อย เคร่งครัดต่อจารีตประเพณี 
   ภาษา  ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันคือ ภาษาจีน อ่ินหน่านหว่า ในตระกูลจีน-ทิเบต 
ในกลุ่มภาษาจีนแมนดาริน ตะวันตกเฉียงใต้ 
   ลักษณะบ้านเรือน  ชาวฮ่อนิยมตั้งบ้าน เรือนที่ล้อมรอบด้วยภูเขา อยู่กันเป็นกลุ่ม 
ไม่มีชนชาติอ่ืนเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ปะบน การปลูกบ้านของชาวฮ่อ จะใช้ดินมาปั้นเป็นก้อน ๆ โดยไม่ต้องเผา
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ไฟ ท าเป็นอิฐก่อกันเป็นตึก 2 ชั้นเตี้ย ๆ ข้างบนทึบ ชายคายื่นล้ าลงมาเพ่ือกันไม่ให้ฝนสาดฝาพังทลาย และ
เพ่ือป้องกันอิฐดิบนั้น ชาวฮ่อจึงใช้ปูนผสมดินเหนียวกับทรายฉาบนอกอีกชั้นหนึ่ง 
   การแต่งกาย  ผู้ชายสวมหมวกกลม ๆ ไม่มีปีก แต่มียอดจุกอยู่ตรงกลางเรียกว่า “ 
กะน้าก้วย ” เสื้อหลายชั้นชิดต้นคอ ผ่าอกป้ายข้าง หรือผ่าอกกลาง เสื้อยาวใต้เอวเล็กน้อย แขนเสื้อกว้างยาว
หุ้มข้อมือ นิยมใช้สีด ามากกว่าสีขาว ใช้กระดุมผ้า กางเกงขากว้าง ผู้หญิงไว้ผมมวย แต่งกายคล้ายชาย แต่ผ่า
อกป้ายมาทางไหล่ขา้งซ้าย ติดกระดุมผ้าใต้รักแร้ ใช้ผ้าสีขาวสับด้วยแถบชายผ้าใหญ่สีด า 
   วัฒนธรรม ประเพณี  ชาวจีนฮ่อ มีงานปีใหม่เช่นเดียวกันกับจีน มีการเซ่นไหว้เจ้าที่
ด้วยอาหาร ผลไม้ จุดประทัด ทุกคนต่างหยุดงาน และแต่งกายสวยงามเลี้ยงสุราอาหาร ให้ของขวัญแก่กัน มี
การไหว้บิดามารดาหรือสามีภรรยาที่ล่วงลับไปแล้ว 
   การขึ้นบ้านใหม่  จะมีการเซ่นเจ้าอย่างแบบจีนโดยเอาผ้าผืนใหญ่ มาเขียนตัวอักษร
จีนปิดไว้บนขื่อและประตู ห้อยชายลง เจ้าของบ้านจะฆ่าหมู ไก่ เป็ด และแพะ ปรุงเป็นอาหารเลี้ยงชาวบ้าน 
คนเฒ่าคนแก่มารับประทานน้ าชา อาหาร มีการเล่นละครแบบยูนนานคล้าย ๆ งิ้ว 
   ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม  ชาวจีนยูนนานมีการนับถือสามศาสนาหลักคือ 
พุทธ คริสต์ และอิสลาม ในประเทศไทย สามารถแบ่งกลุ่มตามความเชื่อทางศาสนาได้ ๓ กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 
   -  ฮ่ันเจียว เป็นกลุ่ม ที่นับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายานผสมลัทธิเต๋า มีศาลเจ้า 
และในบ้านจะมีหิ้งบูชาบรรพบุรุษ 
   -  หุยเจียว เป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิด หรือสุเหร่า เพ่ือประกอบพิธี 
   -  จีตู๋เจียว เป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์ มีโบสถ์ เป็นศาสนสถานที่ใช้เพ่ือท า
พิธีกรรมในหมู่บ้านและความเชื่อ เรื่องสิ่งสักการบูชา ๕ ประการ ได้แก่ ฟ้า ดิน กษัตริย์ บิดา มารดา และครู สี
แดงเป็นสีมงคล การบูชาผีเรือนจะท าให้ผู้บูชาอยู่เย็นเป็นสุข กระดูกไก่สามารถใช้ท านายโชคชะตา อนาคต
และความรุ่งเรืองของบุคคลได้ ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ และชีวิตหลังความตาย 
 
   ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการหลวง ได้แก ่
   -  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
   -  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
   -  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
   -  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
   -  ศูนยพั์ฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
   -  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
   -  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่ปูนหลวง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
   -  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
 

 

 

 

 



 

บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

 
นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตาม
วิถีชีวิตชุมชน 
 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 
 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่และภายในจังหวัด 
 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 
1. ร่วมกันสร้างเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ? 

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
- อยากให้ต าบลแม่งอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่าง

เต็มรปูแบบ 
- คนแม่งอนมีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลแม่งอนเป็นที่รู้จัก 



-  
 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
- อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 
- คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1.   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การคมนาคมช ารุด  ไม่สะดวกต่อการคมนาคม 
1.2 การระบายน้ าไม่สะดวกมีผลให้น้ าท่วมขัง 
 

 
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนที่ 
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมช่องทางระบายน้ า  
ระบายไม่ทัน 

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
2.1  ภาชนะเก็บน้ ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
2.2  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 

 

 
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ                
เพ่ือการเกษตรตื้นเขิน และมีน้อย และประสบปัญหา 
เกือบทุกหมู่บ้านของต าบล  

3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เมื่อเทียบกับ
ต้นทนุ 
 
3.2  ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ 
 

3.3  ปัญหาด้านตลาด 
 

3.4  ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต 

 
- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทุกปี 
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน ฯลฯ และถูกพ่อค้า
คนกลางเอาเปรียบ 
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80            
ซึ่งมีผลต่อการมีรายได้  ถ้าหากราคาพืชผลตกต่ า 
พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากขึ้น 

- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค้าส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล 
และใช้เวลามากในการขนส่งสินค้าเพ่ือจ าหน่าย 

- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญ ในการ
อบรมเชิงวิชาการ  ด้านวิชาการ  ด้านเทคนิคต่างๆ  



 
3.5  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว 

 

3.6 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มีน้อย 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ในการเพิ่มรายได้และผลผลิต 
- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม 

- ศักยภาพในพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง              
แต่ไม่มีงบประมาณ  บางแห่งมีเอกชนครอบครอง 
และยังขาดการประชาสัมพันธ์ 

- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม  จึงไม่เป็น
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

4.ปัญหาด้านสังคม 
4.1  การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
 
 
4.2  ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล 
 
4.3  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง 
 
 
 

 
- สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  สวนสาธารณะ  
สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้าน
บุคคล  เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ 
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 
ของต าบล  ท าให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 
- เยาวชน  และประชาชนทั่ วไป  ส่วนใหญ่ห่าง
กิจกรรมด้านศาสนา ไม่ให้ความส าคัญหรือสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม ของหมู่บ้านต าบล  รวมถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5.   ปัญหาด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปัญหาโรคระบาด  และโรคติดต่อ 

 

 
- พ้ืนที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือป่วยเป็นโรค
มาเลเรีย ไข้เลือดออก    

- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย   

6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1  จิตส านึก  และการให้ความส าคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง 
 

 
 
-ราษฎรร้อยละ  20  ของต าบลยังขาดจิตส านึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการบุกรุก
ถางป่าเพ่ือท าการเกษตรท าสวน โดยไม่ค านึงถึง
ธรรมชาติ และปัญหาที่ตามมา 
-สภาพพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหา 
ของต าบลซึ่งมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดิน 



 
6.3  ปญัหาป่าไม้ถูกท าลาย 
 

 
-มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร ท าไห้ป่าไม้ถูก
ท าลายโดยไม่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน 

7.    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้   ความเข้าใจเท่าที่ควร 
 
 
7.2 ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมน้อย 
 
 
 
7.3  การพัฒนาด้านรายได้  ไม่ดีเท่าทีค่วร 

 
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ          
การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแก้ไข
ระเบียบใหม่ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบล  ไม่ค่อยให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการ  ประชาชนไม่
ค่อยมีเวลา  และขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ  ประชาชนไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี                     
เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้  ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน(SWOT) 

จุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness 

 
- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งส่วนโครงสร้างหลักออกเป็น 
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 

   - กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการด าเนินการ 
ไว้ เป็ นอย่ างดี  ทั้ งแผนระยะสั้ น ระยะยาวแผน
ด าเนินงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง มีการ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการไว้
อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่วางไว้ 

   - มีการประเมินโครงการทุกครั้งอย่างเป็นระบบ  

 
- การแบ่งงานในหน้าที่ยังไม่เป็นเอกภาพ 

-  โครงการใหญ่ ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน
เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่
ก าหนด 

-  การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับ 

-  ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

- บุคลากรบางส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมไม่สามารถน า
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานได้ ขาดความคิดริเริ่ม
ในการปฏิบัติงาน 



  

จุดแขง็ Strength จุดอ่อน Weakness 

   - มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
แก่ประชาชน 
   -  ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบ
อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง  
   -  มีระบบการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนทุกหมู่บา้น 
   -  มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรแก่ประชาชน 
   -  น าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
เป็นหลักในการบริหาร 
    -  มีงบประมาณพอสมควรในการสนับสนุนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 
    -  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานเพ่ือพัฒนา
องค์กรและประชาชน 
    -  มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ 
    -  มีการท างานเป็นทีมและความสามัคคี 
    -  บุคลากรเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ส่วนรวมได้เป็น
อย่างดี 
  -  มีความสามารถด าเนนิกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐในส่วนของเชิงรุก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

- ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหมู่บ้าน, ส่วนรวมและกิจกรรมของ อบต. 

- มีงบประมาณพอสมควรที่สามารถพัฒนาให้ 
ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชนทุกด้าน 
- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพเสริม
มากขึ้นส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

-  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไป 
ตามกฎหมายก าหนด 

   -  นโยบายรัฐหรือผู้บริหารบางครั้งไม่ส่งผลหรือ
สะท้อนต่อความต้องการของประชาชนได้ 
  -  ภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์
ไว้และไม่สามารถรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที 



   -  หมู่บ้านมีแผนชุมชนเป็นของตนเอง และสามารถ
ประสานแผนพัฒนากับองค์การบริหารส่วนต าบลได้
เป็นอย่างดี 
- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน 
ด้านวิชาการและเงินทุน 
 -  ผู้น ามีความสามารถในเชิงประสานงาน / บูรณา 
การจัดการร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน 
  -  พ้ืนฐานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
  -  องค์กร กลุ่มต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก 
 
 
 
 

  -  ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง 
  -  ประชาชนบางส่วนมีภาระหนี้สินมากเกินไปและมี 
ความฟุ่มเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่แท้จริง 
  -  ปัญหาการใช้แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่มี 
กฎระเบียบกติกาท่ีชัดเจน และมักเกิดปัญหาการใช้น้ า 
หรือการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
  - ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงมี 
อยู่ 
  -  เกิดปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ 
  -  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการ
รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ เพ่ือให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้า
มาท างาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดท าระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝ่ายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 



 
4. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร น าเสนอ

รูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้  
 

     5.  ฝ่ายดูแลสถานที่ บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที ่ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 
 

    6.  ฝ่ายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป 
รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องความสะอาด  

5. ฝ่ายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

6. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

7. ฝ่ายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน  ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการด าเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง 

- ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่าย  
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้  
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 



องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน 
 

โรงเรียน/ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก - จดัโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน 

วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 
อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 

โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อมั่นดา้นความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอ่ืน ๆ  

ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



บทที่ 3 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลแม่งอน (พ.ศ.2561-2564) ตามยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารแม่งอน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่   1.3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความประทับใจความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและความปลอดภัย 

   

 
1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  / 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     
 

1 โครงการ
รณรงค์และเฝ้า
ระวัง 

เพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิต 

การ
ประชาสัมพันธ์ 
สถานที่
ท่องเทีย่ว  

200,000 200,000 200,000 200,000 มีการจัด
กิจกรรม  

นักท่องเที่ยวได้รับ
ความ 

สนง.ปลัด 

  ป้องกันอุบัติภัย
บนท้องถนนใน 

และทรัพยสิน 
การให้ความ 

การให้บริการ
และอ านวย
ความสะดวก 

2560 : 
200,000 

      จ านวน 2 
ครั้ง 

ปลอดภัยในชีวิตและ (งานป้องกัน) 

  ช่วงเทศกาล
ท่องเทีย่วของ
ศูนย-์ 

สะดวกต่างๆ 
ในช่วงเทศกาล 

ให้แก่
นักท่องเที่ยว
ในช่วงปีใหม่ 
และ 

2559 : 
200,000 

        ทรัพย์สิน   



  บูรณาการร่วม
บริการ
นักท่องเที่ยว 

ท่องเที่ยว วันสงกรานต์ 
ฯลฯ 

2558 : 
200,000 

            

  ต าบลแม่งอน     2557 : 
200,000 

            

                      
2 โครงการด่าน

ชุมชนต าบลแม่
งอน   

เพ่ือป้องกันและ
เฝ้าระวังการ 

การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์
ตาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 การตั้งด่าน
ชุมชน 

สามารถสกัดกลั้น
ไม่ให้ 

สนง.ปลัด 

    เกิดอุบัติเหตุจาก
การขับขี่ 

มาตรการเมาไม่
ขับ โดยการตั้ง
ด่าน  

2560 : 
150,000 

      ในพ้ืนที่
เป้าหมาย  

ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ขับ
ขี ่

(งานป้องกัน) 

      จ านวน 2 ด่าน 
เพ่ือสกัดก้ัน
ไม่ให้ผู้ที่ดื่ม 

2559 : 
200,000 

      จ านวน 2 
จุด 

หรือใช้รถใช้ถนนได้   

      แอลกอฮอร์ขับ
ขี่หรือใช้รถใช้
ถนนใน 

              

      ขณะที่มึนเมา                
                                 
           
           



           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 
3 โครงการถนน

ปลอดภัยไร้
อุบัติเหตุ 

เพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิต 

การฝึกอบรม 
หรือการจัดท า
ป้ายแสดง 

200,000 200,000 200,000 200,000 การ
ฝึกอบรม
หรือ 

ประชาชนหรือผู้ใช้
รถใช้ 

สนง.ปลัด 

    และทรัพยสิ
นจากการใช้
ถนน 

เครื่องหมาย
จราจร การ
รณรงค ์การ 

 
2560 : 
200,000 

    การจัดท า
ป้าย 

ถนนมีความ
ปลอดภัยและ 

(งานป้องกัน) 

      ประชาสัมพันธ์ 
ในการสร้าง
จิตส านึก  

 
2559 : 
200,000 

    แสดง
เครื่องหมาย 

สามารถลดการเกิด   

      ในการขับขี่การ
เคราพกฎ
จราจร  

        จราจร 
จ านวน 1  

อุบัติเหตุทางถนนได้   

      จ านวน 1 ครัง้         ครั้ง     
                      
4 โครงการ

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ  

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
วางแผน 

30,000 30,000 30,000 30,000 มีการ
ประชุม 

นักท่องเที่ยวได้รับ
ความ 

สนง.ปลัด 

  คณะกรรมการ และการอ านวย และแก้ไข 2560 :       จ านวน 1 ปลอดภัยในชีวิตและ (งานป้องกัน) 



และ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ความสะดวกให้ ปัญหาการ
การจราจร
ติดขัด 

30,000 ครั้ง  

  ศูนย์บูรณาการ
ร่วมบริการนัก
ท่อง 

กับนักท่องเที่ยว ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุจาก
การขับขี ่ 

2559 : 
50,000 

      และสามารถ
ลด 

ทรัพย์สิน   

  เที่ยวต าบลแม่
งอนประจ าป ี
2561 

  หรือ การ
อ านวยความ
สะดวกให้กับ 

        อัตราการ
เกิด 

    

      นักท่องเที่ยวใน
ด้านต่างๆ
จ านวน 1 ครั้ง 

        อุบัติเหตุได้     

                      
5 โครงการ

ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ 

เพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิต 

การตั้งจุด
อ านวยการเพ่ือ
ให้บริการแก่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการตั้งจุด
บริการ 

สามารถแก้ไขปัญหา
การ 

สนง.ปลัด 

  ลดอุบัติภัยบน
ท้องถนน   

และทรัพยสิ
นจากการใช้
ถนนใน 

นักท่องเที่ยวใน
ด้านต่างๆ หรือ 
การจัด 

2560 : 
120,000 

      ให้แก่
นักท่องเที่ยว 

เกิดอุบัติเหตุจากการ (งานป้องกัน) 

    แหล่งท่องเทีย่ว
ต าบลแม่งอน 

กิจกรรมการจัด
สถานที่ในการ
พักรถของ 

2559 : 
100,000 

      จ านวน 2 
จุดและ 

ขับข่ีหรือรถเสียได้   

      นักท่องเที่ยว 
การให้ความรู้
การขับขี ่  

        มีจุดพักรถ
จ านวน  

    

      ในช่วงเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่า

        1 จุด     



ต้อนรับ 
      ปีใหม่ จ านวน 

1  ครั้ง 
              

                      
6 โครงการ

ปรับปรุงลาน
กางเต็นท์ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ 

ปรับปรุง
สถานที่ภูมิทัศน์
พร้อมสิ่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 การปรับปรุง
ลาน 

เพ่ือมีจุดชมวิวและ
สถานที่ 

สนง.ปลัด 

  และจุดชมวิว  
หมู่ 5 

ต าบล อ านวยความ
สะดวกในการ
ท่องเที่ยว 

  2559 : 
100,000 

    กางเต็นท์   พักผ่อนทาง
ธรรมชาติของ 

  

          2558 : 
100,000 

    จ านวน  1 
ครั้ง 

นักท่องเที่ยว   

          2557 : 
100,000 

          

                                 
           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 
8 โครงการ

พัฒนาถ้ า  หมู่ 
6 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ 

ปรับปรุง
สถานที่ภูมิทัศน์
พร้อมสิ่ง 

 -  -  - 200,000 การปรับปรุง เพ่ือมีจุดชมวิวและ
สถานที่ 

สนง.ปลัด 

    ต าบล อ านวยความ
สะดวกในการ
ท่องเที่ยว 

    2560 : 
200,000 

 
สถานที่
บริเวณถ้ า 

พักผ่อนทาง
ธรรมชาติของ 

  



            2559 : 
200,000 

 
จ านวน  1  
ครั้ง 

นักท่องเที่ยว   

            2558 : 
200,000 

 
      

                      
9 โครงการ

ปรับปรุงน้ าตก
บ้านยาง  

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ 

ปรับปรุง
สถานที่ภูมิทัศน์
พร้อมสิ่ง 

 -  -  - 700,000 การปรับปรุง เพ่ือมีจุดชมวิวและ
สถานที่ 

สนง.ปลัด 

  หมู่ 12 ต าบล อ านวยความ
สะดวกในการ
ท่องเที่ยว 

    2560 : 
700,000 

 
ภูมิทัศน์
บริเวณ  

พักผ่อนทาง
ธรรมชาติของ 

  

            2559 : 
700,000 

 
น้ าตก 
จ านวน  

นักท่องเที่ยว   

            2558 : 
700,000 

 
1  ครั้ง     

                      
10 โครงการ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ หมู่ 12 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ให้
สวยงาม ใช้ใน
การ 

 -  - 30,000  - การปรับปรุง  เพ่ือมีจุดชมวิวและ
สถานที่ 

สนง.ปลัด 

    ต าบล พักผ่อนของ
ประชาชนใน
ต าบล 

  2560 : 
30,000 

    ภูมิทัศน์
จ านวน  

พักผ่อนทาง
ธรรมชาติของ 

  

          2559 : 
30,000 

    1  ครั้ง นักท่องเที่ยว   

          2558 : 
30,000 

          



                      
11 โครงการ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ หมู่ 15 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ให้
สวยงาม ใช้ใน
การ 

 -  - 30,000  - การปรับปรุง  เพ่ือมีจุดชมวิวและ
สถานที่ 

สนง.ปลัด 

    ต าบล พักผ่อนของ
ประชาชนใน
ต าบล 

  2560 : 
30,000 

    ภูมิทัศน์
จ านวน  

พักผ่อนทาง
ธรรมชาติของ 

  

          2559 : 
30,000 

    1  ครั้ง ประชาชน   

          2558 : 
30,000 

          

                                 
           
           
           
           
           

           

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่   1.3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  แนว
ทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

       

 
8.2  แผนงานการศาสนา

        



วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 
1 โครงการอบรม

การให้บริการ
แบบ  

เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับ
มาตรฐาน 

จัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์  

 - 20,000 15,000 15,000 มีการอบรม
ให้กับ 

มีห้องพักท่ีได้
มาตรฐาน 

สนง.ปลัด 

  Home Stay ห้องพักท่ีได้
มาตรฐาน 

การเตรียม
ความพร้อม
ของผู้สนใจและ 

        ผู้ประกอบ
ธุรกิจ   

ไว้ให้บริการกับ   

      ผู้ประกอบ
ธุรการการ
ให้บริการด้าน 

        จ านวน 1  
ครั้ง 

นักท่องเที่ยว   

      ห้องพัก               
                      
2 โครงการ

ฝึกอบรม
มัคคุเทศน์น้อย 

เพ่ือฝึกอบรมให้
ความรู้กับ 

การจัดการ
ฝึกอบรม
เกี่ยวกับการ
ท่อง- 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีการ
ฝึกอบรม 

ผู้ผ่านการอบรม
สามารถให้ 

สนง.ปลัด 

  และยุวชนการ
ท่องเที่ยว    

เยาวชนในการ
ประชาสัมพันธ์ 

เที่ยวให้กับ
เยาวชน  
จ านวน 1 ครั้ง 

  2560 : 
20,000 

    จ านวน 1  
ครั้ง 

ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว 

  

    การท่องเที่ยว     2558 : 
20,000 

      กับนักท่องเที่ยวได้   

          2557 : 
20,000 

          



   
 
 
  

                  

3 โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ 

เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้
รู้จักแหล่ง 

การจัดท า
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
แหล่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัด
กิจกรรม 

นักท่องเที่ยวทราบ
ราย- 

สนง.ปลัด 

  ท่องเที่ยวใน
ต าบลแม่งอน 

ท่องเที่ยวของ
ต าบลแม่งอน 

ท่องเที่ยวใน
ต าบลแม่งอน 
จ านวน  1  

2560 : 
30,000 

      จ านวน 1 
ครั้ง 

ละเอียดเกี่ยวกับ
สถานที่ 

  

    มากยิ่งขึ้น ครั้ง           ท่องเที่ยวและเข้ามา   
                  ท่องเที่ยวเพิ่มมาก

ขึ้น 
  

                      
4 โครงการ

ก่อสร้างลาน
จอดรถนัก 

เพ่ือให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว
และ 

ก่อสร้างลาน
จอดรถ คสล. 
ขนาด 

 -  - 975,000  - ลานจอดรถ   มีสถานที่จอดรถ
ให้กับ 

กองช่าง 

  ท่องเที่ยว  
คสล. 

กระจายรายได้
ให้กับประชาชน 

พ้ืนที่ 1,500  
ตร.ม.  ตาม
แบบ อบต. ฯ 

    2560 :  
975,000 

  จ านวน 1  
แห่ง 

นักท่องเที่ยวผู้
ประกอบ- 

  

            2558 :  
900,000 

    การ ประชาชนมี
รายได้ 

  

            2557 : 
900,000 

    จากการจ าหน่าย
สินค้า 

  

                  และบริการ   
                      



           
           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 
5 โครงการ

ก่อสร้าง
ส านักงาน 
คสล. 

เพ่ือให้มีสถานที่
ในการประชา
สัม- 

ก่อสร้าง
ส านักงาน คส
ล.กว้าง 4.00 
ม. 

 -  - 280,000  - ห้อง
ส านักงาน   

มีสถานที่
ประชาสัมพันธ์ 

กองช่าง 

    พันธ์และอ านวย
ความสะดวกให้ 

ยาว 10.00  
ม. ตามแบบ 
อบต.แม่งอน 

    2560 :  
280,000 

  จ านวน 1  
ห้อง 

และให้บริการให้แก่   

    กับนักท่องเที่ยว       2558 :  
350,000 

    นักท่องเที่ยว   

            2557 : 
350,000 

        

                      
6 โครงการ

ก่อสร้างร้านค้า 
คสล. 

เพ่ือเป็นร้านค้า
ในการจ าหน่าย 

ก่อสร้างร้านค้า 
คสล.  กว้าง 3 
ม. 

 -  - 84,000  - ร้านค้า  มีร้านค้าชุมชนไว้
จ าหน่าย 

กองช่าง 

  ต าบลแม่งอน สินค้าของฝาก
ของที่ระลึก
ให้กับ 

ยาว  4 ม.  
ตามแบบ อบต.
แม่งอน 

  
 

2560 :  
84,000 

  จ านวน 1 
แห่ง 

ของที่ระลึก ของฝาก   

    นักท่องเที่ยว     
 

2558 :  
700,000 

        

                      



7 โครงการ
ก่อสร้าง
ห้องน้ าคสล. 

เพ่ือให้บริการ
และอ านวย
ความ 

ห้องน้ า คสล. 
กว้าง 1.50 ม. 
ยาว 3 ม. 

 - 382,000  -  - ห้องน้ า  มีห้องน้ าที่ให้บริการ
แก่ 

กองช่าง 

  ส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

สะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว 

จ านวน 10 
ห้อง ตามแบบ 
อบต.แม่งอน 

  2560 :  
382,000 

    จ านวน 10 
ห้อง 

นักท่องเที่ยวได้
เพียงพอ 

  

          2558 :  
900,000 

          

                                 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

           

           

 
 
 

 
 
 
 



 


