ข้ อมูลทัว่ ไปของอำเภอปำย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ข้ อมูลทำงประวัติสำสตร์
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อาเภอปาย
อาเภอปายเป็ นเมืองเก่าแก่ ประชากรที่ต้ งั ถิ่นฐานอยูม่ าแต่เดิมคือ ชาวพ่าย หรื อ ไปร ซึ่ งเป็ นกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตร-เอเชียติก สาขาว้า-เรี ยง ดังมีร่องรอยหลักฐานซากวิหารและเจดียก์ ระจายอยู่
ทัว่ ไปบนภูเขาสู ง ที่ดอนเชิ งเขา บริ เวณพื้นราบลุ่มแม่น้ าปาย บางแห่ งก่อสร้างด้วยหิ น เช่น ในผืนป่ าบริ เวณ
ใกล้น้ าตกเอิกเกอเต่อ ซึ่ งเป็ นต้นน้ าแม่ปิงน้อย บางแห่ งมีการขุดคูเป็ นร่ องลึกบนภูเขาสู งชัน มีเจดี ยบ์ นยอด
เขา
คาว่า ‘ปาย’ มีที่มาได้ 3 ทางคือ เป็ นชื่ อเรี ยกเพี้ยนไปจากคาว่า ‘ป้ าย’ ซึ่ งเป็ นคาไทยใหญ่ที่ใช้เรี ยก
ตัวเองที่อพยพมาจากพม่า แล้วมาตั้งหลักแหล่งที่ราบลุ่มแม่น้ าแห่ งนี้ นานเข้าเลยเรี ยกเพี้ยนเป็ น ‘ปาย’ อีก
ทางหนึ่ งสันนิ ษฐานว่าเพื่อเป็ นเกี ยรติแก่ ขุนส่ างปาย หัวหน้าไทยใหญ่ซ่ ึ งเป็ นผูน้ าการอพยพมาสร้ างเมือง
ใหม่น้ ี เลยเรี ยกเมืองที่ต้ งั ขึ้นใหม่วา่ ‘เมืองปาย’ จนถึ งปั จจุบนั และเรี ยกชื่ อแม่น้ าที่ไหลผ่านตามชื่ อเมืองว่า
‘แม่ น้ า ปาย’ ส่ วนข้อสั นนิ ษฐานสุ ดท้าย คื อ มาจากชื่ อเรี ยกแม่ น้ า ซึ่ งมี การเปลี่ ย นทิ ศทางของกระแสน้ า
เรื่ อยมาว่า ‘แม่น้ าป้ าย’ (คาว่า ‘ป้ าย’ ในภาษาไทยใหญ่แปลว่า ‘ถอยร่ น’ ต่อมาจึงเรี ยกเพี้ยนเป็ น ‘ปาย’
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
เมืองปายเป็ นเมืองที่มีคนตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยประวัติศาสตร์ บริ เวณที่ต้ งั
เมืองปายเป็ นเมืองสาคัญของล้านนา ในสมัยราชวงศ์มงั รายซึ่ งมีเมืองเชี ยงใหม่เป็ นศูนย์กลาง ต่อมาเมืองปาย
ได้ร้างไปพร้อมกับเมืองเชี ยงใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 2318-2338 เมืองปายได้ฟ้ื นฟูเป็ นหมู่บา้ นและพัฒนาเป็ น
อาเภอปาย โดยมี ผูค้ นหลายกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อพยพเข้า มาอยู่ ได้แก่ คนไทยญวน (คนเมื อง) ชาวไทใหญ่
ชาวปกาเกอญอ (กะเหรี่ ยง) และชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากเมืองปายตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่อุดมสมบูรณ์
มีแม่น้ าไหลผ่านหลายสายเหมะสาหรับการประกอบอาชี พเกษตรกรรม ปั จจุบนั เมืองปายเป็ นเมืองชุ มทาง
สาคัญเมืองหนึ่งบนเส้นทางระหว่างชียงใหม่กบั แม่ฮ่องสอน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
เมืองปายมีหลักฐานตานานกล่าวถึงประวัติศาสตร์ ของเมืองนี้ ในสมัยพญาแสนภู (พระญาแสนพู)
กษัตริ ยเ์ ชี ยงใหม่ (พ.ศ. 1868-1877) สร้างเมืองเชียงแสน พ.ศ. 1871 ได้กาหนดให้เมืองปายเป็ นเมืองขึ้นของ
พันนาทับป้ องของเมืองเชี ยงแสนในสมัยนั้น (พงศาวดารโยนก หน้าตานานเชี ยงแสนว่า เมืองจวาดน้อย :
สันนิษฐานว่าเป็ นคาเดียวกับ ชวาดน้อย)

วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2028 ปี มะเส็ ง สัปตศก (วันศุกร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่า จุลศักราช 847 ปี
ดับใส้) เจ้าเถรสี ลสังยมะให้หล่อพระพุทธรู ปเวลารับประทานอาหารเช้า (ยามงาย)
พ.ศ. 2032 มหาเทวี (พระมารดาพญายอดเชี ยงราย) พระราชทานที่ถวายพระมหาสามีสัทธัมราช
รัตนะ ก่อสร้างมหาเจดียม์ หาวิหาร ผูกพัทธสี มาอุโบสถวัดศรี เกิด (ปั จจุบนั ชาวบ้านเรี ยก วัดหนองบัว (ร้าง)
บ้านแม่ฮ้ ี ตาบลแม่ฮ้ ี) พ.ศ. 2033 มีการถวายข้าทาสอุปัฎฐากพระมหาสามีสัทธี มมราชรัตนะ อุโบสถ มหา
วิหาร มหาเจดี ย ์ พระพุทธรู ป ห้ามไม่ให้ผใู ้ ดนาข้าทาสเหล่ านี้ ไปทางานอื่น หากยังเคารพนับถื อพญายอด
เชียงรายอยู่ หากฝ่ าฝื นขอให้ตกนรกอเวจี
พ.ศ. 2044 ปี ระกา ตรี ศก เจ้าหมื่นพายสรี ธมั (ม์)จินดา หล่อพระพุทธรู ปหนักสี่ หมื่นห้าพันทอง เดือน
เจ็ด ไวในอุโบสถวัดดอนมูน เมืองพายแล (เมืองพาย/อาเภอปาย) (ปั จจุบนั พระพุทธรู ปนี้ เก็บรักษาไว้ ณ วัด
หมอแปง ตาบลแม่นาเติง) ดร. ฮันส์ เพนธ์ คลังข้อมูลจารึ กล้านนา สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
อ่านฐานพระพุทธรู ปวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ความว่า “ในปี ร้วงเร้า สักราชได้ 863 ตัว เจ้าหมื่นพายส
รี ธัมจินดา สร้ างพระพุทธะเป็ นเจ้าตนนี้ สี่ หมื่นห้าพันทอง ในเดือนเจ็ด ไว้ในอุโบสถวัดดอนมูน เมืองพาย
แล” (ดร. ฮันส์ เพนธ์ กล่าวว่า ‘หมื่น’ เป็ นตาแหน่งเจ้าเมืองพาย ตาแหน่งใหญ่เทียบเท่าเมืองเชี ยงแสน เมือง
ลาปาง และ 1 ทอง เท่ากับ 1.1 กรัม)
พ.ศ. 2124 ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า พญาลาพูนมาครองเมืองปาย (พลาย)
พ.ศ. 2283 ปรากฏชื่อวัดป่ าบุก ตั้งอยูท่ ิศใต้ของเมืองปาย (พลาย) ช้างตัวผู ้ ดังความว่า “วัดป่ าบุก ใต้
เมืองพายช้างพู”้ (คัมภีร ธัมมปาทะ (ธรรมบท) ปั จจุบนั เก็บไว้ที่วดั ดวงดี อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)
พ.ศ. 2330 เมืองปายรวมตัวกับเมืองพะเยา เมืองเชียงราย เมืองฝาง เมืองปุ และเมืองสาด ขับไล่พม่า
แต่เมืองพะเยาทาการไม่สาเร็ จ
พ.ศ. 2412 ขณะที่พระเจ้ากาวิโลรสสุ ริยวงศ์ ดารงตาแหน่ งเจ้าผูค้ รองนครเชี ยงใหม่ (พ.ศ. 23992413) ลงไปถวายบังคมกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กรุ งเทพมหานคร ว่า ฟ้ าโก
หล่านเมืองหมอกใหม่ ยกทัพมาตีเมืองปาย ซึ่ งสมัยนั้นมีฐานะเมืองขึ้นของเชียงใหม่ เจ้าราชภาคีไนย นายบุญ
ทวงศ์ นายน้อยมหาอิน์รักษาการเมืองเชี ยงใหม่ ทาหนังสื อถึงเจ้าเมืองลาปางและเมืองลาพูนให้มาช่วยเมือง
ปาย หลังจากนั้นเจ้านายและกองทัพจากสามเมื อง ยกกาลังมาช่ วยเมืองเชี ยงใหม่รบกับกองทัพของฟ้ าโก
หล่าน โดยมีนายบุญทวงศ์ นายน้อยมหาอินท์คุมกาลัง 1,000 คนจากเมืองลาปาง มีนายน้อยพิมพิสาร นาย
หนานไชยวงศ์คุมกาลัง 1,000 คนจากเมืองลาพูน มีนายอินทวิไชย นายน้อยมหายศคุมกาลัง 500 คน แต่ไม่
สามารถป้ องกัน เมื องปายได้ กองทัพ ฟ้ าโกหล่ า นจุ ดไฟเผาบ้า นเรื อ นในเมื องปาย กวาดต้อ นผูค้ นและ
ครอบครัวไปอยูเ่ มืองหมอกใหม่
พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชดาริ วา่ ตั้งแต่เมืองปายถูกฟ้ าโกหล่าน
ตีแตก ก็มีสภาพร้ างไปบางส่ วน ไม่มีผรู ้ ักษาเมือง ทั้งยังถูกกองทัพเงี้ ยวและลื้ อ กวาดต้อนครอบครัวไปอยู่

เป็ นประจา จึงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ตั้งพระยาชันสงคราม (หนานธนันไชย บุตรราชวงศ์มหายศ) เป็ นพระ
ยาเกษตรรัตนอาณาจักรไปปกครองเมืองปาย ให้ยกเอาคนจากเมืองเชียงใหม่ไปตั้งเมืองปาย ให้เป็ นภูมิลาเนา
บ้านเรื อนเหมือนเดิม เพื่อจะได้ป้องกันรักษาด่านเมืองเชียงใหม่
พ.ศ. 2427 ได้มีการปรับปรุ งบ้านเมืองปาย ตาบลเวียงใต้ จัดทาถนนขนาดใหญ่ 4 สาย มีรูปร่ างเป็ น
ตาราง มีตรอกมีซอยสวยงาม แล้วตั้งหอเทียบเท่าจวน เรี ยกว่า ‘หอเจ้าฟ้ า’ (ปั จจุบนั เป็ นที่วา่ การอาเภอปาย)
เมื่อข่าวการสร้ างเมืองใหม่แพร่ ออกไป พวกไทยใหญ่ที่อพยพไปอยูบ่ า้ นเมืองแพร่ น่าน เชี ยงใหม่ ก็พากัน
กลับมาหาพี่นอ้ ง เมื่อคนมากขึ้น จึงขยายออกเป็ นตาบล หมู่บา้ น ไปเรื่ อยๆ
พ.ศ. 2438 พระยาดารงราชสิ มา ผูว้ า่ ราชการเมืองปาย ถูกพวกแสนธานิ นทร์ พิทกั ษ์ เจ้าเมืองแหง
ปล้น แล้วแสนธานิ นทร์ พิทกั ษ์ประกาศเกลี้ ยกล่อมคนเมืองปั่ น เมืองนาย เมืองเชี ยงตอง และเมืองพุมารบ
เมืองปาย โดยจะเก็บริ บเอาทรัพย์สิ่งของให้หมด พระยาทรงสุ รเดชพร้อมด้วยเจ้าเมืองเชี ยงใหม่ได้ประชุ ม
เจ้านายหกตาแหน่งมอบหมายให้เจ้าอุตรโกศสออกไปปราบปราม
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ส่ างนันติ คนในบังคับอังกฤษ ใช้ดาบฟั นส่ างสุ นนั ตาและเนอ่อง คน
ในบังคับสยามตาย ณ ตาบลกิ่วคอหมา แขวงเมืองปาย และนาทรัพย์สินไปมูลค่าประมาณ 1,000 บาท ศาล
ต่างประเทศ เมืองนครเชียงใหม่ได้ตดั สิ นประหารชีวติ (คาพิพากษาที่ 25/125 ศาลต่างประเทศ นครเชี ยงใหม่
วันที่ 24 สิ งหาคม รัตนโกสิ นทร์ ศก 125 อ้างในศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1535/คาพิพากษานี้ เป็ นคาพิพากษา
ในสมัยที่สยาม(ไทย) ตกอยู่ภายใต้เสี ยสิ ทธิ สภาพนอกอาณาเขตตามสนธิ สัญญาเบาว์ริ่ง พ.ศ. 2398) และ
จาเลยได้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์กรุ งเทพได้ยกฟ้ องอุทธรณ์ของจาเลย และให้ประหารชีวิตตามคาพิพากษาศาล
ล่าง (คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ 20 ปี ค.ศ. 1906 อ้างในศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2536)
พ.ศ. 2454 กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกการปกครองเมือง เปลี่ยนฐานะเมืองปายเป็ น อาเภอปาย
และได้แต่งตั้งหลวงเจริ ญเขตเขลางค์นคร (สอน สุ ขุมมินทร์ ) เป็ นนายอาเภอคนแรกระหว่างปี พ.ศ. 245424681
การตั้งถิ่นฐาน
จากเรื่ องราวในพงศาวดารโยนก กล่าวถึ งเมืองปายและเมื องยาวใต้ว่า เมืองปายเดิ มเรี ยกว่า ‘บ้าน
ดอน’ (ปั จจุบนั บ้านเวียงเหนื อ) มีหลักฐานว่าเจ้าเมืองคนแรกคือ ขุนส่ างปาย ต่อมาในสมัยพระเจ้ามโหตร
ประเทศ พระราชาธิ บดี เจ้าผูค้ รองนครเชี ยงใหม่ ส่ งเจ้าแก้วเมืองออกสารวจชายแดน ได้พบว่าภูมิประเทศ
น่าสนใจ จึงแนะนาให้ขนุ ส่ างปายย้ายเมืองมาตั้งอยูฝ่ ั่งขวา หรื อ ทางทิศตะวันตกของแม่น้ าปาย เพราะเป็ นที่
ราบกว้างขวางและทาเลดี เหมาะแก่การเพาะปลูก จะวางผังเมืองก็สวย (ปั จจุบนั เป็ นที่ต้ งั ของตาบลเวียงใต้)
เรี ยกเวียงใหม่น้ ีวา่ ‘เวียงใต้’ และเวียงเก่าเรี ยกว่า ‘เวียงเหนือ’
ส่ วนการตั้งถิ่นฐานบริ เวณอื่น ที่เป็ นอาเภอปายในปั จจุบนั มีเรื่ องเล่าสื บต่อกันมาว่า
- บ้านน้ าฮู

ก่อตั้งมาประมาณ 300 กว่าปี มาแล้ว เจ้าฟ้ าเมืองปายในสมัยนั้นได้เรี ยกชาวบ้านจ๋ าม จากรัฐฉาน เข้า
มาตั้งถิ่นฐานที่บา้ นน้ าฮู และมอบนาให้เป็ นที่ดินทากิน (ปั จจุบนั คือบริ เวณที่ต้ งั โรงพยาบาลปาย)
- บ้านทุ่งโป่ ง
เดิมชาวกระเหรี่ ยงและไทยใหญ่อยูร่ วมกัน ต่อมาสมัยเจ้าฟ้ าโกหล่าน จากเมืองหมอกใหม่มาตีเมือง
ปาย ได้จดั การปกครองโดยแยกชาวกระเหรี่ ยงไปไว้ที่บา้ นแม่ปิง ซึ่ งเดิ มเป็ นที่ อยู่ของไทยใหญ่ให้ชื่อว่า
‘บ้านทุ่งโป่ ง’
- บ้านทุ่งยาว
ประมาณ 100 ปี เศษมาแล้ว ได้มีราษฎร์ กลุ่มแรกอพยพมาจากจังหวัดเชี ยงราย ซึ่ งเป็ นชาวไทยใหญ่
มาตั้งรกรากอยูบ่ ริ เวณตาบลทุ่งยาว และกลุ่มต่อมาอพยพมาจากอาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชี ยงใหม่ เนื่ องจาก
เป็ นบริ เวณที่ราบอยูร่ ิ มน้ า เหมาะแก่การทาการเกษตร มีทุ่งหญ้ายาวติดต่อกันประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อมีการ
จัดระเบียบการปกครองแยกเป็ นหมู่บา้ น ตาบล จึงได้ชื่อว่า ตาบลทุ่งยาว โดยมีกานันคนแรก คือ ขุนอาทร
บุญตันกัน
- บ้านเมืองแปง
เดิมมีชื่อว่า ‘เมืองทาผาน้อย’ คาว่า ‘ผาน้อย’ มาจากคาว่า ‘ผาบาท’ ก็คือผาที่มีรอยพระพุทธบาท
นัน่ เอง มีพระยานุ เว ซึ่ งเป็ นกระเหรี่ ยงเจ้าผูป้ กครองเมืองทาผาน้อยในสมัยพระยานุ เว มีประชากรหลายเผ่า
คือ กะเหรี่ ยง ไทยใหญ่ และขมุ ปนกันยู่ ต่อมา พระนางสุ วรรณคาแปง พร้อมด้วยขุนคาเมืองใหม่ ได้มาสร้าง
บ้านเมื อง อยู่บริ เวณทาผาน้อย กล่ าวกันว่า พระนางสุ วรรณคาแปง มี สิริโฉมงดงามมาก ผิวกายยามต้อง
แสงแดดยามเช้าจะเป็ นสี ชมพูระเรื่ อ ยามกลางวันเป็ นสี ขาวนวล ยามเย็นเป็ นสี เหลืองอ่อนๆ พระนางสุ วรรณ
คาแปงและนางบริ วารชอบไปเล่นน้ าที่แม่น้ าสายหนึ่ งซึ่ งมีความงดงามและใสกระจ่างมาก ต่อมาพระนาง
สุ วรรณคาแปงมีความจาเป็ นบางอย่างต้องเดินทางไปยังเมืองสิ งหล ทาให้พระนางสุ วรรณคาแปงเศร้ าโศก
เสี ยใจเป็ นอันมาก พระนางสุ วรรณคาแปงจึงได้ประกาศแก่ชาวเมืองไว้วา่ แม่น้ าที่พระนางชอบไปเล่นมีชื่อ
ว่า ‘แม่น้ าแปง’ และเมืองนี้ ก็ให้ชื่อว่า ‘เมืองแปง’ ตามชื่ อของพระนาง เมื่อสิ้ นสมัยพระนาง เมืองแปงก็
กลายเป็ นเมืองร้างอีกครั้ง เนื่ องจากชาวเมืองต้องหลบหนี ภยั สงครามกับพม่า เป็ นเวลานานเท่าใดไม่ปรากฏ
จึงได้มีผคู ้ นอพยพมาตั้งถิ่นฐานอีกครั้ง
- บ้านโป่ งสา
เดิ มเป็ นที่อยู่ของชาวลัววะ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2445 คนเมืองได้อพยพมาจากเขตอาเภอสะเมิง
จังหวัดชียงใหม่ เข้ามาตั้งถิ่นฐานสื บต่อมา
- บ้านแม่นาเติง
คนเมืองจากบ้านแม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อพยพเข้ามาอยู่

- บ้านนาจลอง
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2440-2450 คนไตจากบ้านนาจลอง รัฐฉาน อพยพเข้ามา และ คนเมืองจากบ้าน
แอ่น บ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชี ยงใหม่ อพยพหนี น้ าท่วมจากการสร้างเขื่อนภูมิพล เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่
รวมกัน
- บ้านแม่เย็น
เป็ นชุมชนปกาเกอะญออีกแห่งหนึ่งของอาเภอปาย ชุมชนดั้งเดิมตั้งอยูบ่ ริ เวณเชิ งดอยแม่ฮ้ ีใกล้น้ าแม่
เย็น ซึ่ งอยู่ดา้ นเหนื อของบ้านแม่เย็นในปั จจุบนั ต่อมาเมื่อบริ ษทั บอมเบย์เบอร์ ม่าและบริ ษทั บอร์ เนี ยวเข้ามา
ทาไม้ จานวนประชากรก็เริ่ มมากขึ้น มีปกาเกอะญอจากแม่สะเรี ยง ไทยใหญ่จากเมืองต่างๆ ในรัฐฉาน และ
คนเมืองจากอาเภอเวียงแหง อาเภอสันป่ าตอง อาเภอเชี ยงดาว จังหวัดเชี ยงใหม่ มาตั้งถิ่นฐาน มีการแต่งงาน
และผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของประชากร หลอมรวมอยูภ่ ายใต้กระแสวัฒนธรรมคนเมืองหรื อกระแส
วัฒนธรรมล้านนา
- บ้านทรายขาว
ผูก้ ่อตั้งครั้งแรก คือ มีชาวพม่าอาศัยอยูก่ ่อน ประมาณ 240 หลังคาเรื อน ชื่อหมู่บา้ นมาจาก บ้านทราย
ขามแต่เดิมเป็ นป่ าแขม เป็ นหนองน้ าต่างไม่มีเจ้าของ ไม่สามารถทาการเกษตรใดๆ ได้ ต่อมามีชาวพม่าอพยพ
มาอยู่
- บ้านท่าปาย
ตั้ง มาได้ประมาณ 50 ปี เศษ เดิ ม เป็ นที่ ทามาหากิ น ที่ ไ ร่ ที่ ส วน ที่ เลี้ ยงวัว เลี้ ย งควาย โดยปลู ก
กระท่อมอยู่ตามไร่ สวน อาศัยเป็ นที่พกั แรม ต่อมาได้บุกเบิกขยายเป็ นที่นา ผูบ้ ุกเบิกกลุ่มแรกได้แก่ ตระกูล
คาสม โดยมี นายคา คาสม และ นายถา คาสม ซึ่ งมาจากหมู่บา้ นแม่ฮ้ ีเป็ นผูม้ าทาการบุกเบิก ต่อมาก็ได้มี
ครอบครั วอื่นๆ มาสมทบมากขึ้ น คาว่า ‘ท่าปาย’ มาจากหมู่บา้ นนี้ ต้ งั อยู่บริ เวณใกล้ท่าน้ าปาย ซึ่ งผูค้ นใช้
สัญจรข้ามแม่น้ าผ่านไปมา
- บ้านแม่ปิง
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2400 มีชาวกะเหรี่ ยงกลุ่มหนึ่ งอพยพมาจากบ้านเมืองแพร่ มาตั้งถิ่ นฐานตาม
แนวลาน้ าปิ ง คนทัว่ ไปเรี ยกหมู่บา้ นนี้ วา่ ‘บ้านแม่เลี้ยง’ โดยมีนายเหมื่อลา เป็ นหัวหน้าหมู่บา้ น ซึ่ งต่อมาเมื่อ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงมี การขยายหมู่บา้ นออกไปทางทิ ศตะวันตก ไปบนดอยทุ่งเกิ้ง คนส่ วนใหญ่เรี ยก
หมู่บา้ นนี้วา่ ‘บ้านทุ่งเกิ้ง’ ต่อมาทางราชการประกาศจัดตั้งเป็ นหมู่บา้ น
บ้านแม่ปิง หมู่ที่ 4 อยูภ่ ายใต้การปกครองของตาบลแม่ฮ้ ี และประกาศจัดตั้ง ‘บ้านแม่เลี้ ยง’ เป็ น
หมู่บา้ นหมู่ที่ 6 เรี ยกว่า ‘บ้านห้วยแก้ว’ อยูใ่ นเขตตาบลแม่ฮ้ ี

นอกจากนี้ หมู่บา้ นแม่ปิงยังแยกออกเป็ นหย่อมบ้านอีกแห่ งหนึ่ ง คือ ‘บ้านห้วยหวาย’ ตั้งอยูห่ มู่ที่ 4
บ้านแม่ปิง ตาบลแม่ฮ้ ี อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงปี พ.ศ. 2517 มีชาวเขาเผ่ามูเซอกลุ่มใหญ่ มีนาย
จะหว่ะ จะก่ อ เป็ นผูน้ าได้ชักนาญาติ พี่ น้องอพยพมาจาก ตาบลกึ๊ ดช้า ง อาเภอแม่ แตง จัง หวัดเชี ย งใหม่
นอกจากนี้ยงั มีอีกกลุ่มที่มาจากบ้านป่ าแดด อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้เข้ามาสมทบกับกลุ่มที่อยูก่ ่อน
แล้ว โดยตั้งเป็ นชุมชนขึ้นมาใหม่ใกล้ๆ ลาน้ าห้วยหวาย และใช้ชื่อลาห้วยหวายเป็ นชื่อหมู่บา้ นจนถึงปั จจุบนั
- บ้านแม่ฮ้ ี
ก่อตั้งเมื่อประมาณ 250 ปี มาแล้ว โดยชาวบ้านเป็ นชาวเชื้ อสายไทยลื้อ ที่อพยพมาจากบ้านแม่สาบ
อาเภอสะเมิง จังหวัดเชี ยงใหม่ ตั้งบ้านเรื อนอยูร่ ิ มห้วยแม่ฮ้ ี จึงตั้งชื่ อหมู่บา้ นว่า ‘หมู่บา้ นแม่ฮ้ ี’ ซึ่ งคาว่าแม่ฮ้ ี
มาจากต้นไม้ชนิ ดหนึ่ งเป็ นตระกูลเดี ยวกับต้นโพธิ์ ยอดอ่อนใช้เป็ นอาหารได้ และขึ้นอยู่ตามสองฝั่งลาห้วย
ต่อมามีคนจากอาเภอเมือง เชียงใหม่ และที่อื่น อพยพมาอยูเ่ พิ่มมากขึ้น
สภำพทัว่ ไป
สภาพภูมิศาสตร์
● ทีต่ ้งั และอำณำเขต
อาเภอปาย ตั้งอยู่ทางทิศเหนื อของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 2,244.7 ตารางกิ โลเมตรอยู่
ห่างจากศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะทาง 111 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังนี้
ทิศเหนื อ ติ ดต่อกับ ตาบลแม่สะกุล อาเภอหมอกใหม่ และ ตาบลแม่ทา อาเภอเมื องปั่ น จังหวัด
ตองกี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า โดยมีสันดอยหลวงเป็ นเส้นกั้นอาณาเขต
ทิศตะวันออก ติ ดต่อกับ ตาบลป่ าแป๋ อาเภอแม่แตง อาเภอเวียงแหง และอาเภอเชี ยงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาดอยม่อนอังเกต เป็ นเส้นกั้นอาณาเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านดงสามหมื่น ตาบลวัดจันทร์ อาเภอแม่แจ่ม และ อาเภอสะเมิง จังหวัดชี ยง
ใหม่ โดยมีเทือกเขาดอยปูกา้ งเป็ นเส้นกั้นอาณาเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลห้วยปูลิง อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ อาเภอปางมะผ้า โดยมีเทือกเขา
ดอยหนองขาวเป็ นเส้นกั้นอาณาเขต
● กำรคมนำคม
1. ทางบก
รถยนต์ / รถส่ วนตัว

โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095
รถโดยสารประจาทาง
โดย บริ ษทั เปรมประชาขนส่ ง จากัด
จุดขึ้นรถโดยสารไปปายมีบริ การในจังหวัดเชี ยงใหม่และแม่ฮ่องสอนเท่านั้น ซึ่ งหากขึ้นที่เชี ยงใหม่
จะสะดวกที่สุด เพราะระยะทางไปปายจะใกล้กว่า รถออกมากกว่า และมีให้เลือกมากกว่า แต่หลักๆ จะอยูท่ ี่
สถานีขนส่ งจังหวัดเชี ยงใหม่ หรื อ อาเขต โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 ซึ่ งมีรถให้บริ การอยู่
3 ชนิด คือ
- รถโดยสารประจาทาง (พัดลม) ออกเวลา 07.00, 09.00,10.30,12.30 และ 14.00 น. ค่าโดยสาร
คนละ 80 บาท
- รถมินิบสั (ปรับอากาศ) ขนาด 18 ที่นงั่ ออกเวลา 07.30, 08.30 น. ค่าโดยสาร 150 บาท
- รถตู ้ ออกทุกชัว่ โมงเที่ยวแรกเริ่ มเวลา 06.30 น. จนถึง 16.30 น. ค่าโดยสาร 150 บาท
ติดต่อ : 053-304748, 053-611318, 081-0268852, 081-11624261
2. ทางอากาศ
ท่าอากาศยานปาย
สนามบินปายนั้น เดิมเป็ น Runway เก่าที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกเก็บ
รักษาไว้เพื่อเป็ นลานบิ นชั่วคราวสาหรั บลาเลี ยงเสบี ยงอาหารของกองทัพ ต่อมาได้รับการปรั บปรุ งและ
พัฒนาให้เป็ นสนามบินสาหรับรองรับธุ รกิจท่องเที่ยว
สนามบินปายมี Runway กว้าง 18 เมตร 710 เมตร และเทอร์ มินอลขนาดเล็ก เพื่อรองรับผูโ้ ดยสาร
เปิ ดให้บริ การโดยสายการบินกานต์แอร์ (Kan Air)
เครื่ องบินขนาดเล็ก เป็ นเครื่ องบินใบพัด รุ่ น Cessna Grand Caravan 208 B จานวน 12 ที่นงั่ ออก
จากท่าอากาศยานเชียงใหม่และสนามบินปาย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที ค่าโดยสารตกอยูท่ ี่ 1,930 บาท
ติดต่อ : 053-699209 ข้อมูลเพิ่มเติม : www.sga.co.th
● ต้ นนำ้ ลำธำรและแหล่งนำ้ สำคัญ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอปายเป็ นป่ าและภูเขาสู ง มีดอยแม่ยะเป็ นยอดเขาสู งสุ ด สู งประมาณ
2,005 เมตร จากระดับน้ าทะเล มีพ้นื ที่การเกษตรร้อยละ 16 (23,318 ไร่ ) มีแม่น้ าสาคัญ 2 สาย คือ
แม่น้ าปาย
มีตน้ น้ าอยูร่ ะหว่างรอยต่อของเทือกเขาถนนธงชัย กับ เทื อกเขาแดนลาว ในเขต
ตาบลเวียงเหนื อไหลลงผ่านทางใต้หุบเขาต่างๆ ในเขตอาเภอปาย และหักเหไปในทิศตะวันตก ผ่านอาเภอ
เมือง แม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่น้ าสาละวิน (แม่น้ าคง) ที่บา้ นใหม่ ในเขตรัฐคะยา ในประเทศพม่า ความ

ยาวในประเทศไทยมีประมาณ 135 กิโลเมตร (มีความยาวทั้งหมด 180 กิโลเมตร) กว้างประมาณ 30 เมตร
และลึกประมาณ 7 เมตร ท้องน้ ามีลกั ษณะเป็ นกรวดทราย ในฤดูแล้งน้ าน้อยลึกเพียง 1 เมตร มีน้ าไหลตลอด
ปี
แม่น้ าของ
มี ตน้ ก าเนิ ดอยู่ที่ ดอยผักกูด ไหลลงสู่ แม่น้ า ปายที่ ตาบลแม่นาเติ ง รวมความยาว
ประมาณ 70 กิโลเมตร
● พืน้ ทีป่ ่ ำ
ป่ าสงวนแห่งชาติ
- ป่ าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน มีพ้นื ที่ประมาณ 1,060 ตารางกิโลเมตร หรื อ ประมาณ 663,000 ไร่ อยู่
ในเขตอาเภอปาย ประกาศเป็ นป่ าสงวนเมื่อปี พ.ศ. 2517
อุทยานแห่งชาติ
- อุทยานแห่ งชาติห้วยน้ าดัง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,252 ตารางกิโลเมตร หรื อ ประมาณ 782,500 ไร่
อยูใ่ นเขตอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ อาเภอเชียงดาว อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย มีพ้นื ที่ประมาณ 1,181 ตารางกิโลเมตร หรื อ ประมาณ 738,000
ไร่ อยูใ่ นเขตอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ อาเภอปาย
- เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าแม่แตง และ ป่ าแม่ ปายฝั่ งซ้ายตอนบน มี พ้ืนที่ ประมาณ 514 ตาราง
กิโลเมตร หรื อ ประมาณ 321,000 ไร่ อยูใ่ นเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดชียงใหม่ และอาเภอปาย
● พืชพันธุ์ไม้
พืชพันธุ์ไม้ยนื ต้น
-

ป่ าผสมเบญจพรรณ มีไม้สัก ไม้แดง ไม้รกฟ้ า ไม้รัง ไม้ประดู่ ฯลฯ
ป่ าดงดิบ มีไม้แดง ยางขาว รกฟ้ า สมอภิเพก ฯลฯ
ป่ าดงดิบเขา มีไม้ก่อ ไม้รัก ยมหิ น สม ฯลฯ
ป่ าเต็ง – รัง มีไม้พลวง รัง ก่อ รกฟ้ า ฯลฯ
ป่ าสน มีสนสองใบ พลวง รัก ส้าน รัง ฯลฯ
ป่ าไร่ ร้าง มีไม้ก่อชนิดต่างๆ ไม้สน พลวง ฯลฯ
ป่ าไร่ เลื่อนลอย มีไม้สัก ตะแบกใหญ่ และไม้แดง ฯลฯ

พืชพันธุ์ไม้ก่ ึ งยืนต้นและล้มลุก ที่นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน หรื อเป็ นอาหารของมนุ ษย์
อาทิเช่น

- พืชพันธุ์ไม้ที่มีอยูท่ วั่ ไป ได้แก่ ไม้ไผ่ ผักหวานป่ า ต้นคราม ผีกกูก ผักกูดดอย ผักพ่อค้า ดอกอาว
(กระเจียว) สาบแล แคป่ า เพกา ปู่ ย่า ผักแว่น ผักหนาม ผักเฮือด ผ่า เพียนฟาน ฟั กข้าว มันปลา
(มันปู) เตา (สาหร่ ายน้ าจืด) อ่องสอด (ดอกหิน) สมอไทย มะขามป้ อม
- พืชพันธุ์ไม้เฉพาะ ได้แก่ ผักส้มปี้ (หัวแหวน) ผักหนามโค้ง (หมากกลม) ดอกดิน เป็ นต้น
- กระพี้จนั่ เป็ นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็ นไม้มงคล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2537
ตามโครงการปลูกป่ าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองราชย์เป็ นปี ที่
50 ในการนี้ได้พระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด นาไปปลูกเป็ นสิ ริมงคล จังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้รับพระราชทานต้นกระพี้จนั่ เป็ นต้นไม้ประจาจังหวัด
- ดอกเอื้องแซะ ชาวไทยใหญ่นิยมนามาบูชาพระ หรื อ ประดับตามบ้านเรื อน โดยปั กใส่ กระถาง
ที่ บ รรจุ ดิ น ทราย รดน้ าพอให้ ช้ื น ดอกเอื้ อ งแซะก็ จ ะบาน ส่ ง กลิ่ น หอมนานหลายเดื อ น
นอกจากนี้ยงั ใช้ถวายพระ และ ลอยน้ าในพิธีรดน้ าดาหัวผูใ้ หญ่ หรื อ มอบให้ผใู ้ หญ่ในวันสาคัญ
ต่างๆ
- คาหาน โดยจะพบขึ้นเป็ นกลุ่ม ในที่ลุ่มริ มห้วยชื้ นแฉะ หรื อ มีธารน้ าไหลเอื่อยๆ เป็ นพืชที่มีลา
ต้นอยูใ่ ต้ดิน ต้นแก่เท่านั้นที่จะมีลาต้นเหนื อพื้นดิน โดยทัว่ ไปจะไม่เกิ น 1 เมตร สามารถแตก
หน่ อเป็ นกอใหญ่ มี หนามแหลมยาวปกคลุ มทัว่ ไป มี ชื่อเรี ยกหลายชื่ อ เช่ น ตองหนาม มี ผ ล
ออกเป็ นทะลาย หนึ่งปี 20-200 ผล ขยายพันธุ์โดยเมล็ดและการแตกหน่อ ใบใช้มุงหลังคา และ
กั้นฝาห้อง ก้านที่มีเปลื อกแข็งใช้ทาไม้กลัด เนื้ อมีลกั ษณะคล้ายไม้ก๊อก ชาวบ้านใช้ทาจุกขวด
ยอดอ่อนใช้บริ โภคเช่นเดียวกับยอดมะพร้ าว เรี ยกว่า หน่อคาหาน และเมล็ดอ่อนนามาบริ โภค
ได้
● ทรัพยำกรแร่ ทสี่ ำคัญ
1. แร่ ฟูออไรด์
2. แร่ พลวง
● ทรัพยำกรสั ตว์
- สัตว์บก ได้แก่ ช้างป่ า วัวแดงกวางผา เลียงผาขาแดง เนื้อทราย นกยูง นกเงือกคอแดง
- สัตว์น้ า ได้แก่ ปลาสะแงะ เขียดแลว ปลาซิ วควายพม่า ปลาแก้มช้ า ปลามุงหมาย ปลาเวียน
ปลาขิ่ง ปลามอน ปลาหว้า ปลาหมูสาละวิน ปลารากกล้วย ปลากดหัวเสี ยม ปลากึง ปลาชะโอน
หนวดสั้น ปลาแค้ข้ ีหมู ปลาติดหิ น ปลายะขุ่ย ปลาช่อนงูเห่า
ลักษณะภูมิอากาศ
อาเภอปาย จะมี หมอกปกคลุ มเกื อบตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เนื่ องจากลักษณะประเทศที่ เป็ นหุ บเขาสู ง มี
พื้นที่อยูบ่ นที่สูงเหนื อระดับน้ าทะเล ทาให้มีอุณหภูมิสูงในเวลากลางวัน เนื่ องจากถูกแสงแดด ส่ วนในตอน

กลางคืน จะได้รับอิทธิ พลจากลมภูเขา ทาให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเมื่อความร้ อนในตอนกลางวัน
ลอยตัวขึ้ นปะทะกับ ความชื้ นของอากาศ จึ ง ท าให้เกิ ดหมอกปกคลุ ม โดยทัว่ ไป ในตอนกลางคื นสภาพ
ภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้ง 3 ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูร้อน
เริ่ มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม ในเวลากลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าว
ฤดูฝน
เริ่ มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม จะได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้
ทาให้อากาศชุ่มชื้น ฝนจะตกชุกมาก ซึ่ งจะมีปริ มาณมากที่สุดในเดือนสิ งหาคม
ฤดูหนาว
เริ่ มตั้ งแต่ ช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม – กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ โดยได้ รั บ อิ ท ธิ พลจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และความกดอากาศสู งจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก
● กำรแบ่ งเขตกำรปกครอง
ตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แบ่งเป็ น 7 ตาบล 62 หมู่บา้ น ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตาบลเวียงใต้
ตาบลเวียงเหนือ
ตาบลแม่นาเติง
ตาบลแม่ฮ้ ี
ตาบลทุ่งยาว
ตาบลเมืองแปง
ตาบลโป่ งสา

8
10
11
6
12
8
7

หมู่บา้ น
หมู่บา้ น
หมู่บา้ น
หมู่บา้ น
หมู่บา้ น
หมู่บา้ น
หมู่บา้ น

● ประชำกรในอำเภอปำย
อาเภอปายมีประชากรจานวนทั้งหมด 31,360 คน เป็ นชาย 15,647 คน เป็ นหญิง 15,713 คน และมี
จานวนหลังคาเรื อนทั้งหมด 13,276 หลัง

ตำรำงแสดงข้ อมูลหมู่บ้ำน จำนวนหลังคำเรือน
ตำบล
ตำบลเวียงใต้
ตำบลเวียงเหนือ
ตำบลม่นำเติง
ตำบลแม่ฮี ้
ตำบลทุง่ ยำว
ตำบลเมืองแปง
ตำบลโป่ งสำ

รวมทั้งหมด

และจำนวนประชำกรอำเภอปำย
จำนวน
จำนวน
จำนวนประชำกร
หมู่บ้ำน หลังคำเรือน
ชำย
หญิง
รวม
8
3,692
3,757
4,241
7,998
10
1,641
1,866
1,748
3,614
11
2,713
3,161
3,080
6,241
6
1,525
1,528
1,457
2,985
12
1,809
2,115
2,005
4,120
8
1,011
1,632
1,687
3,319
7
885
1,588
1,495
3,083
62
13,276
15,647
15,713
31,360

ทีม่ ำ : ข้อมูลจาก สานักทะเบียนอาเภอปาย ที่วา่ การอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ณ 14 สิ งหาคม 2555)
สภำพเศรษฐกิจและสั งคม
● กำรประกอบอำชีพ
การเกษตรกรรม
บริ เวณหุ บเขากว้างใหญ่ลุ่มน้ าปาย ลุ่มน้ าแม่ฮ้ ี ลุ่มน้ าแม่เย็น และลุ่มน้ าแม่ปิงน้อย อยูใ่ นทิศทางลม
มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ทาให้มีฝนตกค่อนข้างชุ ก ปริ มาณฝน โดยเฉลี่ยประมาณ 1275 มิลลิ เมตรต่อปี ช่วง
ฤดูฝนแต่ละปี มักมีน้ าป่ าไหลเชี่ยวกรากลงมาท่วมพื้นที่ราบสองฟากฝั่ง มีการทับถมของโคลนตะกอนที่อุดม
ด้วยแร่ ธาตุสารอาหาร ส่ งผลให้เป็ นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม
ประชากรส่ วนใหญ่จึงประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ได้แก่ การทานา ทาสวน ทาไร่ ประมาณ
ร้อยละ 88.5 มีพ้ืนที่ถือครองเพื่อการเกษตรเพียงร้อยละ 1.6 หรื อเพียง 5.8 ไร่ ต่อครัวเรื อนเท่านั้น การขยาย
พื้นที่ในการเกษตรเป็ นไปได้นอ้ ยมาก เนื่องจากเป็ นพื้นที่ป่าและภูเขาสู งชัน พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว
กระเทียม ถัว่ เหลือง ข้าวสาลี ข้าวเจ้า ข้าวเหนี ยว เข้าบาร์ เลย์ ลิ้นจี่ ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 25,000 บาท ต่อ
คน/ปี
แต่จากผลการวิจยั โครงการนาร่ องระยะสั้นสาหรับพื้นที่สีเขียวในอาเภอปาย : การพัฒนาระบบการ
ผลิ ตทางการเกษตรยัง่ ยืนของอาเภอปาย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน ภายใต้การให้ความร่ วมมื อระหว่างภาครั ฐ
วิช าการ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ และกลุ่ ม เครื อข่า ยเกษตรกร ได้สารวจข้อมู ลเชิ ง พื้ นที่ และระบบการผลิ ตทาง

การเกษตรของหมู่บา้ นเป้ าหมาย 14 หมู่บา้ น พบว่า หมู่บา้ นเป้ าหมายที่สารวจทั้งหมดยังคงรักษาประเพณี
วัฒนธรรมตามชาติพนั ธุ์ ของตน มี เพียงแต่หมู่บา้ นในเขตเทศบาลปาย เช่ น เวียงใต้ โป่ งน้ าร้ อน และเวียง
เหนือ ที่มีปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป พื้นที่ทาการเกษตรลดลงอย่างมาก เนื่ องเพราะขายให้นกั ธุ รกิจทารี สอร์ ท
และเกสต์เฮาท์ ชาวบ้านเปลี่ยนไปรับแจ้งแรงงานในธุ รกิจการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ผลผลิตการเกษตรที่
เคยหล่อเลี้ ยงชี วิตคนเมื องปายลดลง แต่ในขณะที่ปริ มาณนักท่องเที่ ยวก็เพิ่มสู งขึ้ น เป็ นผลให้ราคาสิ นค้า
เกษตรที่เป็ นอาหารของอาเภอปายแพงขึ้น เพราะต้องนาเข้าจากเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
ทาให้เกิด โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเกษตรเพื่อสร้ างชุ มชนเข้มแข็งรอบนอกอาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแนวคิดของโครงการนั้นน่าจะเป็ นเรื่ องที่ยากมากที่จะต่อต้านกระแสอานาจเงิน หรื อ
ไม่มีประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรที่ส่วนใหญ่ถูกนักธุ รกิจท่องเที่ยวซื้ อไปแล้ว แต่ถา้ จะทาก็ควรเน้นเฉพาะกลุ่ม
ชุ ม ชนเข้ม แข็ง เพื่ อให้อยู่รอดแบบตัดปะผุ ซึ่ ง โครงการนี้ ไ ด้พ ฒ
ั นากลไกการประสานความร่ ว มมื อกัน
ระหว่างเครื อข่ายภาคีในพื้นที่ ประกอบด้วย หน่วยราชการท้องถิ่น วิชาการ และกลุ่มชุ มชน เพื่อพัฒนาและ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยีที่ หลากหลายในกิ จกรรมการเกษตรแบบเชิ ง รุ กไปพร้ อมกันในหมู่ บ ้า นเป้ าหมายที่
เข้มแข็ง โดยวางแผนงานเชิงรุ กที่จะดาเนินการพร้อมกันทุกกิจกรรมมุ่งสู่ เป้ าหมายเดียวกัน (ยุทธศาสตร์ ‘ปื น
ลูกซอง’) กล่าวคือ มุ่งพัฒนาพื้นที่การเกษตรในหมู่บา้ นดังกล่าวให้เป็ นแหล่งอาหารของเมืองปาย มีการสร้าง
รายได้จากการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ ธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดหวังว่าจะส่ งผลให้
กลุ่มชุมชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองและอยูร่ อดได้ตามวิถีความเป็ นอยูแ่ ละประเพณี วฒั นธรรมของตน
อย่างไรก็ตาม ชุ มชนหมู่บา้ นรอบอาเภอปาย ส่ วนใหญ่ ยังหวงแหนพื้นที่ทากิ นและต้องการพึ่งพา
ตนเองอย่างจริ งจัง เพียงแต่ขาดการสนับสนุ นที่ดีและต่อเนื่ องจากส่ วนราชการในพื้นที่ มีผนู ้ าชุ มชนเข้มแข็ง
ต้องการพึ่งตนเองก่อนในการแก้ไขปั ญหาหรื อการพัฒนาหมู่บา้ นตัวเอง ต้องการให้ชุมชนตัวเองอยูร่ อดใน
กระแสธุ รกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองใหญ่ โดยชุมชนยังคงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็ นอยูไ่ ว้
ได้ ดังจะเห็ นว่ามีความตระหนักและเตรี ยมพร้ อมปรับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของตน โดยต้องการให้พฒั นา
ระบบการผลิตการเกษตรให้อยูร่ อดเพื่อรักษาพื้นที่ทากิ นของตน แต่สร้ างรายได้โดยแปรรู ปผลผลิตเกษตร
ในหมู่บา้ นตนเองโดยชุ มชนเป็ นคนจัดการ ได้แก่ กลุ่ มทอผ้ากระเหรี่ ยงบ้านแม่ปิง ชุ มชนมูเซอบ้านห้วย
หวาย ชุ ม ชนจี นฮ่ อบ้า นสั นติ ช ล เครื อข่ า ยเกษตรทางเลื อกบ้า นแม่ นาเติ ง กลุ่ ม แม่บ ้า นเวีย งใต้ และกลุ่ ม
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวสาลี บา้ นเวียงเหนื อ ซึ่ งแนวคิ ดนี้ ได้รับการสนับสนุ นจากกลุ่มนักธุ รกิ จรี สอร์ ทที่ เน้น
นักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและสุ ขภาพด้วย นอกจากนั้น ประชากรยังมีรายได้จากอาชี พเสริ ม เช่น เลี้ ยงสัตว์
ธุ ร กิ จ จากการท่ อ งเที่ ย ว เกสต์เฮาส์ ร้ า นอาหาร ค้า ขาย รั บ จ้า ง ประมง หัต ถกรรม แปรรู ป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร เป็ นต้น
การพาณิ ชย์
สถานบริ การน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จานวน 2 แห่ง ได้แก่

- ปั้ มน้ ามัน ปตท.
- ปั้ มน้ ามัน พีที
ธนาคาร จานวน 7 แห่ง
-

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขา ปาย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ปาย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) สาขาย่อย ปาย
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาย่อย ปาย
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขา ปาย
ธนาคารออมสิ น จากัด สาขา ปาย
ธนาคารกสิ กร จากัด (มหาชน) สาขา ปาย

สหกรณ์ จานวน 6 แห่ง ได้แก่
-

สหกรณ์การเกษตรห้วยทรายขาวพัฒนาจากัด
สหกรณ์โคขุน อาเภอปาย จากัด
สหกรณ์หมู่บา้ นป่ าไม้โป่ งสา จากัด
สหกรณ์หมู่บา้ นป่ าไม้แม่เหมืองหลวง จากัด
สหกรณ์หมู่บา้ นป่ าไม้มง้ ขุนสาใน จากัด
สหกรณ์ผปู ้ ลูกกระเทียมเมืองแปง จากัด

สิ นค้า OTOP ที่มีชื่อเสี ยงของอาเภอปาย
-

ผ้าคลุมไหล่ลายไทย บ้านนาจลอง
ถุงช๊อปปิ้ งผ้าลีซอ กลุ่มแม่บา้ นสหกิจ
น้ าพริ กคัว่ ทราย กลุ่มแม่บา้ นบัวตอง
น้ าพริ กลาบ กลุ่มน้ าพริ กลาบ
สุ รากลัน่ ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ปาย
สุ รากลัน่ ชุมชน หจก. ปายทิพย์
แชมพูสมุนไพร นายเจริ ญ แดงเกตุ
หมวกไหมพรม บ้านแม่เย็น

● สถำนบริกำรพยำบำลในอำเภอปำย
1. โรงพยาบาลปาย
สถานที่ต้ งั 111 ถนนชัยสงคราม ตาบลเวียงใต้ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์ 053-699211, 053-699031 / โทรสาร 053-699211
2. สานักงานสาธารณสุ ข
สถานที่ต้ งั 204 ถนนชัยสงคราม ตาบลเวียงใต้ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ 053-699210
3.
4.
-

โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านเวียงเหนือ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านเมืองน้อย
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านแม่ของ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านม่วงสร้อย
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านแม่ฮ้ ี
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านแม่ปิง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านเมืองแปง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านทุ่งโป่ ง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านแพมบก
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านห้วยหมี
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโป่ งสา
สถานบริ การสาธารณสุ ขชุมชน
สถานบริ การสาธารณสุ ขชุมชนบ้านแม่เหมืองหลวง
สถานบริ การสาธารณสุ ขชุมชนบ้านดอยผีลู
สถานบริ การสาธารณสุ ขชุมชนบ้านไทรงาม
สถานบริ การสาธารณสุ ขชุมชนบ้านดอยช้าง
สถานบริ การสาธารณสุ ขชุมชนบ้านห้วยหมีศรี สวัสดิ์

● สถำนศึกษำในอำเภอปำย
1. โรงเรี ยนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษา
- โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
- ราชประชานุเคราะห์ 22
2. โรงเรี ยนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรี ยนขยายโอกาส)
- โรงเรี ยนอนุบาลปาย (เวียงใต้)
- โรงเรี ยนบ้านแม่ปิง
-โรงเรี ยนสังวาลวิทย์ 3

- โรงเรี ยนบ้านทุ่งยาว
- โรงเรี ยนบ้านเมืองแปง
-โรงเรี ยนบ้านโป่ งสา
- โรงเรี ยนบ้านแม่เหมืองหลวง
3. โรงเรี ยนขนาดเล็ก (ระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา)
- โรงเรี ยนบ้านแม่ปิง สาขาบ้านห้วยหวาย
- โรงเรี ยนบ้านสบแพม
- โรงเรี ยนบ้านแม่อีแลบ
- โรงเรี ยนบ้านมะโนรา
- โรงเรี ยนปางบึงราษฎร์บารุ ง
- โรงเรี ยนบ้านแพมบก
- โรงเรี ยนบ้านผาสาราญ
- โรงเรี ยนบ้านห้วยหมีศรี สวัสดิ์
- โรงเรี ยนบ้านแกงหอม
- โรงเรี ยนบ้านหมากพริ ก
- โรงเรี ยนบ้านเหมืองแร่
- โรงเรี ยนบ้านสบสา
- โรงเรี ยนบ้านนาจลอง
- โรงเรี ยนบ้านไทรงาม
- โรงเรี ยนบ้านดอยผีลู
- โรงเรี ยนสาขาบ้านในของ
- โรงเรี ยนบ้านป่ ายาง
- โรงเรี ยนบ้านน้ าปลามุง
- โรงเรี ยนปางตองประชาสวรรค์
- โรงเรี ยนบ้านห้วยเดื่อ
4. โรงเรี ยนเอกชน
- โรงเรี ยนอนุบาลศิริอมั พร (ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษา)
● ศำสนสถำนในอำเภอปำย
พุทธสถาน
- ตาบลเวียงใต้

: วัดกลาง วัดหลวง วัดน้ าฮู วัดป่ าขาม วีดหัวนา

- ตาบลเวียงเหนือ
- ตาบลแม่นาเติง
-

ตาบลแม่ฮ้ ี
ตาบลทุ่งยาว
ตาบลเมืองแปง
ตาบลโป่ งสา

: วัดศรี ดอยชัย วัดโป่ ง วัดพระพุทธบาท
: วัดแม่ของ วัดนาจลอง วัดแม่นาเติงใน วัดแม่นาเติงนอก วัดหมอแปง
วัดม่วงสร้อย
: วัดพระธาตุแม่เย็น วัดแม่ฮ้ ี วัดทรายขาว วัดท่าปาย วัดแม่ปิง
: วัดทุ่งโป่ ง วัดทุ่งยาว วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดแพมบก วัดแพมกลาง
: วัดศรี วชิ ยั (วัดเมืองแปง) วัดชัยมงคล วัดใหม่เมืองแปง
: วัดโป่ งสา วัดแม่เหมืองหลวง

ศาสนสถานของศาสนาคริ สต์
-

คริ สตจักรสัมพันธ์ปาย
หมวดคริ สเตียนบ้านสันติชล
คริ สตจักรบ้านใหม่สหสัมพันธ์
ทาลิธาคูมิบา้ นน้ าฮู
คริ สตจักรเมืองน้อย
คริ สตจักรบ้านป่ าซาง
หมวดคริ สเตียนปางตอง
คริ สตจักรโป่ งทาก
คริ สตจักรโป่ งสา
คริ สตจักรห้วยเดื่อ
หมวดคริ สเตียนแม่เหมืองหลวง
หมวดคริ สเตียนแม่อีลอ้
คริ สตจักรแกงหอม
หมวดคริ สเตียนห้วยปอน
หมวดคริ สเตียนห้วยหมี
คริ สตจักรแม่ปิงน้อย
โบสถ์คริ สต์บา้ นแม่ปิง
สถานประกาศหมู่บา้ นเครื อข่าย บ้านห้วยหวาย
นาซารี นบ้านป่ ายาง

ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
- สุ เหร่ า/มัสยิด มัสยิดอัลอิสรออ

● ตลำดในอำเภอปำย
ตลาดเป็ นสถานที่ สาคัญที่ นอกจากในเรื่ องเศรษฐกิ จท้องถิ่ นแล้ว ยังเป็ นที่ พบปะ พูดคุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในท้องถิ่น
- ตลาดเช้าอาเภอปาย
ตั้งอยูบ่ ริ เวณเทศบาลตาบลปาย ซึ่ งเป็ นตลาดชาวบ้าน โดยทัว่ ไปยามเช้าเป็ นช่วงของชาวพื้นถิ่นและ
พืชผักผลไม้จากชาวเขา ขนมพื้นบ้านที่ชาวไทยใหญ่ เรี ยกว่า ‘เปงม้ง’ ‘อาละหว่า’ ‘ส่ วยทะมิน’ และยังมี
ผลไม้ ผักสดจากสวนที่ชาวบ้านปลูก และเนื้ อสัตว์นานาชนิ ด นอกจากนี้ ยงั มีน้ าเต้าหู้-ปาท่องโก๋ ตรงทางเข้า
ตลาด และโรตีสูตรโบราณจากชาวมุสลิม และขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมวง ข้าวแต๋ น เป็ นต้น
หรื อ หากเป็ นตลาดเช้าหน้าตลาดเก่า ที่ใช้เป็ นถนนคนเดินตอนกลางคืน จะเป็ นส่ วนที่นกั ท่องเที่ยว
มาจับจ่ายซื้ อของ หรื อ อาหารเช้ากิ นที่นี่ ซึ่ งแตกต่างจากตลาดเทศบาลตรงที่ สิ นค้าที่นามาขายเป็ นอาหาร
ปรุ งสาเร็ จแบบง่ายๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก เป็ นต้น และยังมีขนมพื้นเมืองขายเช่นถนนคนเดินตอนกลางคืนด้วย
- ตลาดเย็นอาเภอปาย
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่ว่าการอาเภอปาย เริ่ มขายกันตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงเป็ นต้นไป ริ มสองข้างทาง
บนถนน สิ นค้าที่นามาขาย เป็ นสิ นค้าท้องถิ่นมากมาย ส่ วนใหญ่จะเป็ นของสด เช่น ผัก ผลไม้พ้ืนเมือง เก็บ
จากไร่ เชิงดอย ริ มถนนด้านหนึ่งเป็ นที่ต้ งั ของศาลาสร้างองค์ความรู ้ชุมชน และสนามเด็กเล่นชุมชน
ข้ อมูลด้ ำนกำรท่ องเทีย่ ว
● สถานการณ์ท่องเที่ยวอาเภอปาย
อาเภอปาย เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของประเทศ ปั จจุบนั มีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศหลัง่ ไหลเข้ามาท่องเที่ ยวเป็ นจานวนมากเกื อบตลอดทั้งปี เป็ นการเสริ มสร้ างรายได้แก่
ประชาชนในพื้นที่ สาเหตุอย่างหนึ่ ง ที่นกั ท่องเที่ยวเลือกที่จะมาท่องเที่ยวอาเภอปาย อาจเนื่องมาจากอาเภอ
ปายมีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น ซึ่ งมีความลงตัวในตัวเอง โดยเฉพาะธรรมชาติที่บริ สุทธิ์
หลากหลาย รวมทั้งเส้นทางเดินที่คดเคี้ยวเป็ นป่ าเขาและวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวอาเภอปาย ที่มีท้ งั ชาว
ไทยพื้นราบและชาวไทยพื้นที่สูง หลากหลายเผ่าพันธุ์ มีวถิ ีชีวติ เรี ยบง่าย สอดคล้องกับธรรมชาติ
ประกอบกับมีสื่อมวลชนได้นาเสนอเรื่ องการท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาเภอปายอย่างแพร่ หลาย โดยได้ยก
ย่องให้อาเภอปายเป็ นเมืองโรแมนติก (เป็ นเมืองสวิสเซอร์ แลนด์ของไทย) ทาให้นกั ท่องเที่ยวเริ่ มให้ความ
สนใจ อาเภอปายจึงเริ่ มมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก ทาให้เป็ นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ นักท่องเที่ ยวชาวไทยส่ วนใหญ่นิยมเข้ามาเที่ยวปายในช่ วงศุกร์ -เสาร์ -อาทิตย์ และเทศกาล
วันหยุดต่างๆ

ส่ วนนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาเที่ ยวในอาเภอปายนั้นมาจากหลากหลายประเทศ แยกเป็ น
ชาวอเมริ กา ร้อยละ 8.13 ชาวยุโรป ร้อยละ 36.96 ชาวออสเตรเลีย ร้อยละ 4.23 ชาวเอเชี ย ร้อยละ 5.34 ชาว
ตะวันออกกลาง ร้อยละ 34.87 ชาวแอฟริ กา ร้อยละ 10.47
● แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญ
- อุทยานแห่งชาติหว้ ยน้ าดัง
ห่างจากอาเภอปาย 40 กิโลเมตร ติดเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นที่ต้ งั โครงการพัฒนาต้น
น้ า ของกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ มี การปลู ก พืช ไม้ดอกเมื องหนาว และเป็ นที่ ต้ งั พระตาหนัก เอื้ องเงิ น เป็ นที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ที่นี่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์ จุดชมวิวห้วยน้ าดังหรื อที่
รู ้ จกั กัน ดอยกิ่ วลม จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามยามอรุ ณรุ่ ง ที่สามารถเห็ นพระอาทิ ตย์ข้ ึนผ่านไอหมอก
ภายในอุทยานแห่ งชาติห้วยน้ าดังมีบา้ นพักรับรอง จัดเตรี ยมไว้สองจุด คือบริ เวณที่ทาการอุทยานแห่ งชาติ
และบริ เวณโป่ งเดือด พร้อมที่อาบน้ าแร่ ให้ชาระล้างร่ างกาย หากท่านที่ตอ้ งการใกล้ชิดธรรมชาติ ก็สามารถ
กางเต็นท์นอนได้ในสถานที่จดั ไว้ให้
- น้ าพุร้อนโป่ งเดือด
ห่ างจากตัวอาเภอปายประมาณ 17 กิโลเมตร ตั้งอยูใ่ นบริ เวณอุทยานแห่ งชาติห้วยน้ า เป็ นโป่ งที่น้ า
ร้อนผุดขึ้นมาจากชั้นใต้ดิน มีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส มองเห็นเป็ นไออุ่นลอยปกคลุมอยูบ่ ริ เวณโป่ ง บาง
จุ ดมี ธ ารน้ าเย็นไหลเข้า มาผสม ท าให้อุณหภู มิพอเหมาะแก่ การลงแช่ บ่อน้ าแร่ ธ รรมชาติ ซึ่ งเป็ นผลดี ต่อ
สุ ขภาพ นอกจากนี้ทางอุทยานยังได้จดั ห้องอาบน้ าแร่ ที่มาจากน้ าพุร้อนแห่งนี้ให้นกั ท่องเที่ยวอีกด้วย
- หมู่บา้ นกะเหรี่ ยงแม่ปิง
หมู่บา้ นกะเหรี่ ยงแม่ปิงตั้งอยูห่ ่ างจากอาเภอปายประมาณ 13 กิโลเมตร นับเป็ นหมู่บา้ นที่ได้พฒั นา
มากที่สุดในบรรดาหมู่บา้ นใกล้เคียง แต่ชาวบ้านส่ วนใหญ่ ก็ยงั คงรักษาเอกลักษณะและขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ดงั เดิ มเอาไว้อย่างดี ตั้งอยู่บนทางหลวง 1095 (ปาย-แม่มาลัย) ถึงแยกซ้ายบริ เวณหลักกิ โลที่ 86
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
- สะพานประวัติศาสตร์ (ท่าปาย)
ตั้งอยูบ่ นเส้นทางหมายเลข 1095 จากปาย-เชี ยงใหม่ อยูห่ ่ างจากตัวอาเภอประมาณ 9 กิโลเมตร เป็ น
สะพานที่พาดตัดข้ามแม่น้ าปาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 โดยกองทัพญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็ นเส้น ทางลาเลียงขนส่ ง
จากเชียงใหม่ไปยังพม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่ งต่อมาสะพานเหล็กแห่ งนี้ ก็ยงั คงใช้ในการเดินทาง
ข้ามจากเชี ยงใหม่มายังปายและแม่ฮ่องสอน ก่อนที่จะมีการสร้ างสะพานใหม่ข้ ึนมาแทนที่ เนื่ องจากตัว
สะพานเหล็กนั้นมีความทรุ ดโทรม

- กองแลน (Pai Canyon)
อยูบ่ ริ เวณเส้นทางหมายเลข 1095 ก่อนถึงสะพานประวัติศาสตร์ (ท่าปาย) ออกจากตัวอาเภอปายมา
ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็ นจุดแวะชมวิวบนที่สูง เกิดขึ้นจากการกัดเซาะและทรุ ดตัวของชั้นหิ นดินดานที่ทบั
ถมซ้อนกันจนกลายเป็ นร่ องหุ บเขาลึกตามแนวยาว ปกคลุมไปด้วยป่ าสนภูเขา โดยการเข้าชมจะต้องเดินเท้า
ขึ้นไปประมาณ 300 เมตร
- วัดน้ าฮู
จากตัวเมืองปาย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของเมือง
ปาย เป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานของเจ้า พ่ ออุ่ น เมื อ ง ซึ่ งเป็ นพระพุ ท ธรู ป ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ท าด้ว ยโลหะทองสั ม ฤทธิ์
พระพุทธรู ปองค์น้ ีพระเศียรกลวง ส่ วนบนเปิ ดปิ ดได้และมีน้ าขังอยู่ เป็ นพระพุทธรู ปสิ งห์สาม อายุประมาณ
500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 มีพระธุ ดงค์จากจังหวัดเชี ยงใหม่ มานมัสการและสงสัยว่าข้างในพระจะมีน้ าจึงเปิ ด ดู
พบว่ามีน้ าจริ งๆ ข่าวนี้ แพร่ ออกไปก็มีผคู ้ นหลังไหลมาขอน้ าไปสักการะพอน้ าในพระเศียรหมดก็จะมีไหล
ออกมาอีกในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผคู ้ นหลัง่ ไหลมาขอน้ ามนต์ไปสักการะ นอกจากนี้ วดั น้ าฮูยงั
มีศาลาริ มน้ า ซึ่ งเป็ นที่ ประดิ ษฐาน พระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้ อมทั้งสมเด็จพระพี่นาง
สุ พรรณกัลยา และสมเด็จพระเอกาทศรถ ให้ผเู ้ ยี่ยมชมได้สักการะ และในบริ เวณด้านหลังของพระวิหารนั้น
ยังมี พระเจดียอ์ นุสรณ์สถานซึ่ งบรรจุพระอัฐิ และพระเกษาของสมเด็จพระพี่นางสุ พรรณกัลยาอีกด้วย
- น้ าตกหมอแปง
ห่ างจากตัวเมืองปายประมาณ 9 กิโลเมตร จากถนนทางหลวง 1095 ไปทางอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ถึงทางแยกเลี้ ยวซ้ายไปจนถึ งหมู่บา้ นมูเซอยะโป๋ จากนั้นเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร ตามถนนดินแดง
ขนานเล็ก สุ ดทางจะเป็ นที่จอดรถ ตัวน้ าตกอยูท่ างด้านขวามือ น้ าตกหมอแปงแบ่งออกเป็ น 3 ชั้น ชั้นที่ใหญ่
และเหมาะแก่การเล่นน้ าคือ ชั้นสองและชั้นสาม โดยรวมทุกชั้นแล้วน้ าตกหมอแปงจะสู งประมาณ 15 เมตร
กว้างประมาณ 10-15 เมตร มีน้ าไหลตลอดปี ใกล้ๆ บริ เวณน้ าตกยังเป็ นที่ต้ งั ของหมู่บา้ นมูเซอแดงมี
ร้านอาหารเล็กๆ คอยให้บริ การ
- ศูนย์วฒั นธรรมจีนยูนนาน
หมู่บา้ นชาวจีนยูนานตั้งอยูท่ ี่ บ้านสันติชล มีคุณ บุญหล่อ หล่ออริ ยวัฒน์ เป็ นผูน้ าหมู่บา้ น ห่ างจาก
อาเภอปาย 4 กม. หมู่บา้ นศูนย์วฒั นธรรมยูนาน พื้นที่ที่เคยถูกมองว่าเป็ นสี แดง เขตค้ายาเสพย์ติดของว้าแดง
มาก่อน มีชาวเขาบ้านสันติชลเชื้ อสายจีนพักพิงอยูก่ ว่า 1,000 ชีวิต ได้กลับกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สัมผัสกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ
ชาวจีนยูนนานที่อพยพลงจากดอยมาตั้งรกรากอยูแ่ ถบนี้ ชาวจีน-ยูนนานได้รวมใจกันสร้าง ศูนย์วฒั นธรรม
จีน-ยูนนานขึ้น เพื่อส่ งเสริ มรายได้ให้กบั ชุ มชน และเพื่อรักษาวัฒนธรรมยูนนานเดิม โดยเฉพาะเรื่ องอาหาร

ยูนนาน นอกจากนี้ ที่นี่ยงั คงเอกลักษณ์กลิ่นอายชาวเขา ผูม้ ีวฒั นธรรมประเพณี อนั ดีงาม ต้นแบบการพัฒนา
หมู่บา้ นเป็ นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
- วัดพระธาตุแม่เย็น
ตั้งอยูบ่ นภูเขาทางด้านทิศตะวันออกของอาเภอปาย บ้านแม่เย็น ตาบลแม่ฮ้ ี ห่ างจากที่วา่ การอาเภอ
ปายประมาณ 2 กิโลเมตร เลยทางเข้าน้ าตกแม่เย็นไปประมาณ 100 เมตร เป็ นวัดแก่เก่าคู่เมืองปาย โดย
ประวัติไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ภายในบริ เวณวัดมีเพียงโบสถ์และเจดียท์ รงระฆังสี ขาวฐานกลม สู ง
ประมาณ 3 เมตร ยอดฉัตรเป็ นแบบเจดียพ์ ม่า นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นมาชมและกราบไหว้พระนอน
- เสาหลักเมืองอาเภอปาย
อยู่ใจกลาง อ.ปาย โดยตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอาเภอเมืองปาย เป็ นเสาหลักเมืองที่ สร้ างด้วยไม้ มีอายุ
เก่าแก่ เป็ นที่เคารพนับถื อของคนเมืองปาย และนักท่องเที่ยวทัว่ ไป ปั จจุบนั ได้มีการบูรณะซ่ อมแซมขึ้นมา
ใหม่ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้ชม และเก็บภาพความเก่าแก่ของเสาหลักเมืองปายแห่งนี้
- วัดกลาง
ตั้งอยูท่ ี่ตาบลเวียงใต้ ภายในวัดมีพระเจดียอ์ งค์ใหญ่ ศิลปะไทยใหญ่แท้ประดิษฐานอยูก่ ลางลานวัด มี
เจดียท์ รงมอญรายล้อมโดยรอบใต้เจดี ยท์ าเป็ นซุ ้มประดิษฐานพระพุทธรู ปประจาวัน เหนื อฐานเจดี ยอ์ งค์
ใหญ่ทาเป็ นมณฑปยอดมงกุฎ ภายในวัดมีวตั ถุ โบราณ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อยูใ่ นตัวเมืองปาย ในวัดมี
พระเจดียอ์ งค์ใหญ่ที่โดดเด่น มีกลิ่นอายของศิลปะไทยใหญ่แท้ๆ ประดิษฐานอยูก่ ลางลานวัด ใต้เจดียเ์ ป็ นซุ ้ม
ประดิษฐานพระพุทธรู ปประจาวันเหนื อฐานเจดียอ์ งค์ใหญ่ที่เป็ นมณฑปยอดมงกุฎที่สวยงาม เป็ นวัดที่ผคู้ น
มากราบไหว้พระพุทธรู ปประจาวันเกิด
- ถนนคนเดิน
แหล่งเดินซื้ อของฝากบริ เวณย่านเมืองเก่าที่ยงั คงเป็ นห้องแถวและเรื อนไม้อายุเก่าแก่ ตลอดแนวสอง
ข้างทางของถนนชัยสงครามและถนนรังสิ ยานนท์ในตัวเมืองปาย สิ นค้าที่นี่มีความหลากหลายทั้งเสื้ อผ้า
เครื่ องประดับ ของที่ระลึก ร้านโปสการ์ ด สิ นค้าพื้นเมือง งานศิลปะ งานฝี มือ Handmade ทั้งยังมีอาหารและ
ขนมพื้นเมืองแบบดั้งเดิมต่างๆ
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ Home Stay
ทางบ้านตาลเจ็ดต้น (ไทยใหญ่) ,บ้านเมืองน้อย (กะเหรี่ ยง) – บ้านกิ่วหน่อ (กะเหรี่ ยง) – บ้านหัวปาย
(มู เซอ) – บ้านปายสองแง่ (มูเซอ) เส้ นทางนี้ ส ามารถทะลุ ไปอาเภอเวียงแหง จัง หวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งยัง มี
ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วฒั นธรรมสวยงามมาก ตามเส้นทางนี้ จะอุดมไปด้วยป่ าไม้ 2 ข้างทาง มีพระ
ธาตุเมืองน้อยที่เก่าแก่และแหล่งอนุ รักษ์ปลาของหมู่บา้ นเมืองน้อย ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถแวะชมและให้
อาหารปลาได้

