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สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของชุมชนเมืองแมฮองสอน
เทศบาลเมืองแมฮองสอน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่ง ของอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน ซึ่ ง เปนจั ง หวั ด ชายแดน อยู ทางดานตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ สุ ด ของประเทศไทย อยู หางจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 924 กิโลเมตร เทศบาลเมืองแมฮองสอน ไดรับการยกฐานะ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2479 โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวัน ที่ 11 มีนาคม 2479 สมัย นายกรัฐ มนตรี พ.อ.พหลพล
พยุหเสนา ตามมาตรา ๓ ใหจัดเขตชุมชนในบรรดาตําบลอันเปนที่ตั้งศาลาวาการจังหวัดแมฮองสอน ตามเขตที่
กําหนดไวในมาตรา 4 ขึ้นเปนเมือง มีฐานะเปนเทศบาลเมืองมีนามวา “เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน”
เดิมมีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร และไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง
แมฮองสอน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2513 ขนาดพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในเขตตําบลจองคํา อําเภอ
เมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรดพื้นที่ โรงเรียนหองสอนศึกษา ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลปางหมู
จรดทางแยกไปบานไมแงะ ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลปางหมู
จรดสุดเขตสนามบิน ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลปางหมู
จรดสันเขาพระธาตุดอยกองมู ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลปางหมู
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไปของเทศบาลเมื อ งแมฮองสอนเปนพื้ น ที่ ภู เ ขาและที่ ร าบในหุ บ เขา
เชนเดียวกับพื้นที่สวนใหญของจังหวัดแมฮองสอนที่เปนเขาสูง สวนที่ราบมีลักษณะเปนแองในหุบเขา สูงเฉลี่ย
200-400 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตั้งอยูในบริเวณขางเคียงลําน้ําแมฮองสอน ลอมรอบดวยภูเขา
โดยมีเ สนทางออกจากชุมชนแนวเหนือ-ใต คือเสนทางสู อําเภอปายและอํา เภอขุ นยวม (ทางหลวงแผนดิ น
หมายเลข 108) พื้นที่ภายในแองกระทะมีลักษณะเปนเนินสลับที่ราบ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศอยูในเขตรอนที่คอนไปทางอบอุน ในฤดูหนาวจึงมีอากาศคอนขางเย็น มีฤดูแลงที่
ยาวนาน และมีอากาศรอนจัดในฤดูรอน ทั้งนี้เนื่องจากตั้งอยูลึกเขาไปในแผนดินหางไกลทะเล ฤดูกาลจําแนก
ออกไดเปน 3 ฤดู คือ
1. ฤดูฝนเริ่มกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ไดรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต มีผลทํา
ใหอากาศชุมชื้นและมีฝนตกชุก ซึ่งจะมีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดในเดือนสิงหาคม
2.
ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แตเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ไดรั บ ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไดรับความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ทําใหอากาศหนาวเย็น จะมีหมอกมากใน
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
3. ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศรอนอบอาวเดือน
ที่มี อากาศรอนที่สุด คือ เดือนเมษายน
1.4 ลักษณะของดิน
ในบริเวณตัวเมืองแมฮองสอน พบวาเปนดินชุดทายาง จัดอยูในกลุมดิน Red-Yellow Podzolicซึ่ง
เปนพวกหินทรายและหินควอทไซท ซึ่งมักมีพวกหินฟYลไลทและหินดินดานปะปนอยูดวย วัตถุตนกําเนิดดินเกิด
จากการผุพังสลายตัวของหินที่กลาวขางตน เปนดินลึกแตมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยูมาก ชั้นกอนกรวด
และเศษหินนี้อยูระดับตื้นกวา 50 เซนติเมตร หรือมีกระจัดกระจายตั้งแตผิวดินลงไป มีลักษณะเหลี่ยมซึ่งแสดง
การแตกสลายอยูกับที่ เปนดินที่มีการระบายน้ําดี ความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลางคอนขางเร็ว ทั้งนี้
ขึ้น อยู กั บปริ มาณความหนาแนนของกอนกรวด กอนหิ น ที่ป ะปนอยูในเนื้ อดิ น ความสามารถในการอุ มน้ํ า
คอนขางต่ํา

2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลเมืองแมฮองสอน แบงเขตการปกครองเปน 6 ชุมชน ไดแก
1. ชุมชนปางลอ
2. ชุมชนกาดเกา
3. ชุมชนกลางเวียง
4. ชุมชนดอนเจดีย
5. ชุมชนตะวันออก
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6. ชุมชนหนองจองคํา
รายละเอียด ตาม “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน พ.ศ. 2513 ”
มาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองแมฮองสอน 2479 ตราไว ณ วันที่ 11มีนาคม
2479 ใหกําหนดเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน และไดรับการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเสียใหม
ตามมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน ใหไว ณ วันที่ 19
ธันวาคม พ.ศ. 2513 โดยกําหนดใหม ใหมีเขตดังนี้
ดานทิศเหนือ ตั้งแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูริมถนนวัฒนาดําริฟากเหนือ หางจากศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 ตอนแมสะเรียง – แมฮองสอน ตามแนวถนนระยะ 200 เมตร เลียบตามริม
ถนนวัฒนาดําริฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 108
ตอนแมสะเรียง – แมฮองสอน ฟากตะวันตก
จากหลักเขตที่ 2 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูริมถนนปางลอ
นิคม ซอย 2 ฟากตะวันตก หางจากศูนยกลางปลายถนนขุนลุมประพาส ซอย 1 ก ตามแนวทางถนนปางลอ
นิคม ซอย 2 ระยะ 150 เมตร
จากหลักเขตที่ 3 เปนเสนตรงไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูริมน้ําปุ]ฝ^_งใต ตรงริมถนน
ปางลอนิคม ซอย ๔ ฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ 4 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูริมถนนปางลอ
นิคม ซอย 4 ข ฟากตะวันออก หางจากศูนยกลางถนนปางลอนิคม ซอย 4 ค ตามแนวเสนตรงตั้งฉาก ระยะ
125 เมตร
ดานตะวันออก จากหลักเขตที่ 5 เปนเสนขนานกับถนนปางลอนิคม ซอย 4 ค และถนนปาง
ลอนิคม ซอย 4 ง ระยะ 125 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต แลวตอเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งไดตั้งอยูริมหวยริมฝ^_งใต
จากหลักเขตที่ 6 เลียบตามริมหวยรินฝ^_งใตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่ง
ตั้งอยูริมแมน้ําแมฮองสอนฝ^_งเหนือ
จากหลักเขตที่ 7 เปนเสนตรงไปทางทิศใต ตามแนวเสนตั้งฉากกับริมแมน้ําแมฮองสอน ถึง
หลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยูริมลําเหมืองดอยจาตี่ฝ^_งใต
จากหลักเขตที่ 8 เลียบตามริมลําเหมืองดอยจาตี่ฝ^_งใต ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตก
เฉียงใตถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยูริมเหมืองดอยจาตี่ฝ^_งใต หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 108
ตอนแมสะเรียง – แมฮองสอน ตามแนวลําเหมืองระยะ 375 เมตร
จากหลักเขตที่ 9 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 ตอนแมสะเรียง –
แมฮองสอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข
108 ตอนแมสะเรียง – แมฮองสอน ตรงปากทางไปบานทาโป`งแดงฟากใต ตามแนวเสนตั้งฉากกับทางหลวง
แผนดิน ระยะ 210 เมตร
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ดานใต จากหลักเขตที่ 10 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่ง
ตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 ตอนแมสะเรียง – แมฮองสอน ฟากตะวันตกตรงปากทางไปบาน
ทาโปงแดงฟากใต
จากหลักเขตที่ 11 เลียบตามริมทางไปบานทาโป`งแดงฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยูหางจากหลักเขตที่ 11 ตามแนวเสนทางไปบานทาโป`งแดงระยะ 200 เมตร
ดานตะวันตก จากหลักเขตที่ 12 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยูบน
ดอยกองมู ตรงหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร
จากหลักเขตที่ 13 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยูริมถนนสันติฟาก
เหนือ หางจากศูนยกลางซอยสันติ 1 ตามแนวถนน 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 14 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1

3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ชาย

จํานวนประชากร(คน)
หญิง
รวม

ชุมชนกลางเวียง

167

205

372

349

ชุมชนกาดเกา

839

845

1,684

695

ชุมชนหนองจองคํา

574

618

1,192

1,243

ชุมชนตะวันออก

759

817

1,576

695

ชุมชนดอนเจดีย

478

480

958

587

ชุมชนปางลอ

823

787

1,610

1,100

รวม

3,640

3,752

7,392

4,669

ชุมชน

จํานวนครัวเรือน

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
กุมภาพันธ 2564
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ชวงอายุ

หญิง

ชาย

หมายเหตุ

อายุต่ํากวา 18 ปc

1,195

867

2,062

อายุ 18-60 ปc

1,917

2,290

4,207

อายุมากกวา 60 ปc

640

483

1,123

รวม

คน

คน

รวมทั้งสิ้น 7,392 คน

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
สถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย (รร.เอกชน)
2. โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี (รร.เอกชน)
3. โรงเรียนเทศบาล ๒ เฉลิมพระเกียรติ (ระดับอนุบาล)
4. โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน (ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา)
5. โรงเรียนอบจ. บานจองคํา
6. โรงเรียนอนุบาลเมืองแมฮองสอน
7. โรงเรียนหองสอนศึกษา
8. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน
9. วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม วิทยาลัยแมฮองสอน
4.2 สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในพื้นที่เทศบาล จํานวน 1 แหง คือโรงพยาบาลศรีสังวาลย
แมฮองสอน เปนโรงพยาบาลทั่วไป และเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดแมฮองสอน ขนาด 160 เตียง
และมีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแมฮองสอน ใหบริการตรวจรักษาประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองแมฮองสอน อีก 1 แหง
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4.3 อาชญากรรม
1. สถานีตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน

จํานวน 1 แหง

4.4. ยาเสพติด
การปeองกันและแกไขป^ญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประกอบดวย
1. โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
2. โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา
3. โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมฮองสอน
4.5 การสังคมสงเคราะหD
1. ศูนยบริการคนพิการ เทศบาลเมืองแมฮองสอน
2. ศูนยชวยเหลือประชาชน เทศบาลเมืองแมฮองสอน

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
จังหวัดแมฮองสอนมีการคมนาคมและขนสงได 2 ทาง คือ ทางบก และทางอากาศ
๑. การคมนาคมทางบก
เสนทางติดตอระหวางจังหวัด มีอยู 4 เสนทาง คือ
- ทางหลวงหมายเลข 108 จากเชียงใหมผาน อําเภอฮอด อําเภอแมสะเรียง อําเภอเมือง
แมฮองสอน ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง
- ทางหลวงหมายเลข 1095 จากเชียงใหม ผานอําเภอแมแตง อําเภอปาย ถึงอําเภอเมือง
แมฮองสอน ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
- ทางหลวงหมายเลข 1085 จากอําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภอสบเมย อําเภอแมสะ
เรียง อําเภอเมืองแมฮองสอน ระยะทาง 394 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง
- ทางหลวงหมายเลข 1263 จากเชียงใหม อําเภอแมแจม อําเภอขุนยวม อําเภอเมือง
แมฮองสอน ระยะทางประมาณ 317 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
เสนทางติดตอระหวางอําเภอตางๆ ในจังหวัดแมฮองสอน มีดังนี้
๑. อําเภอเมืองแมฮองสอน - อําเภอปาย
ระยะทาง
111 กิโลเมตร
๒. อําเภอเมืองแมฮองสอน - อําเภอปางมะผา
ระยะทาง
64 กิโลเมตร
๓. อําเภอเมืองแมฮองสอน - อําเภอขุนยวม
ระยะทาง
67 กิโลเมตร
๔. อําเภอเมืองแมฮองสอน - อําเภอแมลานอย ระยะทาง
134 กิโลเมตร
๕. อําเภอเมืองแมฮองสอน - อําเภอแมสะเรียง ระยะทาง
164 กิโลเมตร
๖. อําเภอเมืองแมฮองสอน - อําเภอสบเมย
ระยะทาง
192 กิโลเมตร
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ทางรถโดยสารประจํ า ทาง กรุ ง เทพฯ-แมฮองสอน มี ร ถโดยสารประจํ า ทางปรั บ อากาศของ
บริษัท สมบัติทัวร ใหบริการทุกวัน ๆ ละ 3 เที่ยวตอวัน ออกจากสถานีขนสงสายเหนือ (หมอชิต 2) ถึงสถานี
ขนสงจังหวัดแมฮองสอน
ทางรถประจําทาง เชียงใหม – แมฮองสอน มีรถโดยสารประจําทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ของ
บริษัท เปรมประชา ขนสง จํากัดวิ่งบริการ 2 เสนทาง คือ
สายเชียงใหม – แมสะเรียง – แมฮองสอน (ทางหลวงหมายเลข 108) ตั้งแตเวลา 06.30 – 21.00 น.
บริการทุกวัน ใชเวลาเดินทางถึงอําเภอแมสะเรียง 4 ชั่วโมง ถึงอําเภอเมืองแมฮองสอน 8 ชั่วโมง สายเชียงใหม
– ปาย– แมฮองสอน (ทางหลวงหมายเลข 1095) ตั้งแตเวลา 07.00–15.00 น. บริการทุกวัน ใชเวลาการ
เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง
๒. การคมนาคมทางอากาศ
- ใหบริการเดินทางโดย บริษัทกานตนิธิ เอวิเอชั่น จํากัด หรือสายการบินกานตแอร (Kan Air)
ใหบริการเที่ยวบินระหวาง เชียงใหม – แมฮองสอน โดยใหบริการทุกวันและ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
หรือ สายการบินบางกอกแอรเวย (Bangkok Airways) ใหบริการเที่ยวบินระหวาง เชียงใหม – แมฮองสอน
ทุกวันเชนกัน
5.2 การไฟฟMา
ในเขตเทศบาลเมือง มีครัวเรือนที่มีไฟฟeาใชทั้งสิ้น 3,781 ครัวเรือน ดวยการใหบริการจากการไฟฟeา
สวนภูมิภาค จังหวัดแมฮองสอน (ขอมูลจาก การไฟฟeาสวนภูมิภาค สาขาแมฮองสอน ณ เดือนตุลาคม 2564)
5.3 การประปา
ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช จํานวน 6,500 ครัวเรือนดวยการ
ใหบริการโดยการประปาสวนภูมิภาค สาขาแมฮองสอน (ขอมูลจาก การประปาสวนภูมิภาค สาขาแมอองสอน
ณ เดือนตุลาคม 2564)
5.4 โทรศัพทD
ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีเครือขายใหบริการโทรศัพทและอินเตอร ไดแก
1. บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)หรือ TOT
2. บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT
3. บริษัท ทริปเปYลที อินเทอรเน็ต จํากัด(มหาชน)หรือ 3BB
4. บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)หรือ TRUE
5. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส หรือ AIS
6. บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จํากัด หรือ DTAC
5.5 ไปรษณียDหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑD
มีการใหบริการไปรษณีย การสื่อสาร การขนสง และวัสดุหรือครุภัณฑ โดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
อีกทั้งยังมีบริษัทเอกชนที่ใหบริการดานนี้ ไดแก บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย)บริษัท J&T เอ็กซเพรส
(ประเทศไทย) บริษัท แฟลชเอ็กซเพรส (ประเทศไทย)
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด ไดแก ขาว กระเทียม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง งา และกะหล่ําปลี ในสวน
การเกษตรของเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีการปลูกขาวเปนหลัก
6.2การประมง
ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน ไมมีการทําประมง เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของเทศบาลเมือง
แมฮองสอน ไมมีพื้นที่ติดแมน้ํา หรือทะเล
6.3 การปศุสัตวD
ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอนไมมีการทําปศุสัตว
6.4การบริการ
มีการบริการธุรกิจตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน ดังนี้
1. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน
2. รานอาหาร
จํานวน
3. รานขายของชํา
จํานวน
4 .เกสทเฮาส
จํานวน
5. รานขายยา
จํานวน
6. บริการซอมรถมอเตอรไซต
จํานวน
7. บริการซอมรถยนต
จํานวน
8. รานเสริมสวย
จํานวน
9. ราน ซัก อบ รีด
จํานวน
10. โรงสีขาว
จํานวน
11. โรงผลิตน้ําดื่ม
จํานวน
12. ตูหยอดเหรียญผลิตน้ําดื่ม
จํานวน
13. โรงฆาสัตว (สุกร)
จํานวน
6.5 การทองเที่ยว

4
184
88
46
6
13
8
44
25
1
2
22
1

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

จังหวัดแมฮองสอน เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของภาคเหนือ มีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย
ทั้งทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต กิจกรรม และงานประเพณีทองถิ่นที่ยังคงไดรับการอนุรักษและจัด
กิจกรรมเปนประจําทุกปc เชน ประเพณีปอยสางลองหรือการบวชเณร ในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ประเพณี
ปอยเหลินสิบเอ็ดหรือการแหจองพารา ชวงเทศกาลออกพรรษา
แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลเมืองแมฮองสอน ประกอบดวย วัดพระธาตุ
ดอยกองมู วัดจองคํา-วัดจองกลาง วัดก้ํากอ วัดหัวเวียง วัดพระนอน พิพิธภัณฑมีชีวิต ศูนยศิลปาชีพจังหวัด
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แมฮองสอน สวนสาธารณะหนองจองคํา ตลาดสดเทศบาลเมืองแมฮองสอน (ตลาดสายหยุด) อุทยานการเรียนรู
แมฮองสอน
6.6 อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมในเขตตําบลจองคํา มีโรงงานแตละจําพวก ดังนี้
1. โรงงานจําพวกที่ 1 จํานวน 1 โรงงาน
2. โรงงานจําพวกที่ 2 จํานวน 2 โรงงาน
3. โรงงานจําพวกที่ 3 จํานวน 10 โรงงาน
6.7 การพาณิชยDและกลุมอาชีพ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีการประกอบอาชีพรับราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ เปน
สวนใหญ รองลงมา คือ อาชีพคาขายและรับจางทั่วไป สวนของกลุมอาชีพ มีการตั้งกลุมอาชีพประเภทสินคา
โอทอป ไดแก
1. นางเพ็ญจันทร พรสวรรค (เสื้อไต)
2. น้ํามันงา ตรากลวยไม
3. ผลิตภัณฑชุมชนดอนเจดีย (สมุนไพร)
4. รานปาด็อง (เสื้อผา)
5. หางหุนสวนจํากัด ภาสวาง (ขนมงา)
6. กลุมสตรีตัดเย็บเสื้อผาตําบลจองคํา
7. กลุมแมบานเกษตรเมืองสามหมอก (ขนมงา)
8. โรสลามิน (สมุนไพร)
6.8 แรงงาน
ประชาชนในเขตพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน รอยละ 37.22 ชวยธุรกิจครัวเรือน รอยละ
1.28 นายจาง รอยละ 11.08 ลูกจางรัฐบาล รอยละ 11.32 ลูกจางเอกชน และ 39.10 ทําธุรกิจสวนตัว

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ศาสนสถาน ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีดังนี้
1) วัด จํานวน 11 แหง ไดแก
1. วัดพระธาตุดอยกองมู
10. วัดปางลอ
2. วัดพระนอน
11. วัดศิลาหลวง
3. วัดมวยตอ
4. วัดก้ํากอ
5. วัดจองกลาง
6. วัดจองคํา
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7. วัดหัวเวียง
8. วัดกลางทุง
9. วัดดอนเจดีย
2) มัสยิด จํานวน 1 แหง ไดแก
1. มัสยิดนุรุตตักวา
3) โบสถ จํานวน 5 แหง ไดแก
1. คริสจักรทาลิธาคูมิในเมือง
2. คริสจักรสัมพันธแมฮองสอน
3. คริสจักรไทยแมฮองสอน
4. คริสจักรนานาชาติแมฮองสอน
5. สถานประกาศแบ€บติสตรวมพระคุณแมฮองสอน
การนับถือศาสนา
- สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
- รองลงมานับถือศาสนาคริสต
- และ อิสลาม
7.2 ประเพณีและงานประจําปQ
เมื อ งแมฮองสอน มี วั ฒ นธรรมที่ เ ปนเอกลั ก ษณเฉพาะที่ แ สดงใหเห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความเปนอยู ของ
ประชาชนกลุมตางๆ ไดเปนอยางดี ในแตละปcจะมีการจัดงานประเพณีที่สําคัญ ไดแก
1. ประเพณีปอยสางลอง หรือประเพณีบรรพชาสามเณร ตามประเพณีชาวไทยใหญ ซึ่งเชื่อวาเปน
ประเพณี ที่ไดกุ ศลแรงกวาการอุ ป สมบทพระภิ กษุ จึ ง จั ด อยางยิ่ งใหญ ในชวงเดื อนมี น าคม เมษายน และ
พฤษภาคม เด็กที่จะบรรพชาเรียกวา “สางลอง” จะโกนผมแตไมโกนคิ้ว แลวแตงกายประดับประดาดวย
เครื่องประดับอันมีคาเชน สวมสรอย กําไลแหวน และใชผาโพกศีรษะแบบพมา สวมถุงเทายาวนุงโสรง ทาแปeง
ขาว เขียนคิ้วทาปาก ถาไมมีมาก็จะขี่คอคน ซึ่งเรียกวา “พี่เลี้ยง” หรือ “ตะแปสางลอง” แหไปตามถนนสาย
ตางๆ มีกลดทอง หรือ “ทีคํา” แบบพมากั้นกันแดด ป^จจุบัน ประเพณีนี้กําหนดใหเปนการบรรพชาแบบ
สามั คคี คื อ จั ด การบรรพชาสางลองจํ า นวนมากในคราวเดี ย วกั น ในชวงตนเดื อนเมษายนของทุ กปc ทําให
ประเพณีปอยสางลองในจังหวัดแมฮองสอน มีความยิ่งใหญและงดงามเปนที่นาสนใจของนักทองเที่ยว
2. ประเพณีออกพรรษา หรือ งานปอยเหลินสิบเอ็ด เปนประเพณีที่มีความสําคัญมากสําหรับชาว
จังหวัดแมฮองสอน โดยในเดือน 11 ระหวางวันขึ้น 13 - 14 ค่ํา จะมีงานตลาดนัดขายของกันทั้งวันทั้งคืน
ประชาชนจะไปซื้ออาหารและสิ่งของตางๆ เพื่อไปทําบุญที่วัดในวันขึ้น 15 ค่ํา พอรุงเชาของวันขึ้น 15 ค่ํา จะ
มีการตักบาตรเทโวที่วัดพระธาตุดอยกองมู และเดินลงมาตามบันไดซึ่งอยูบริเวณเชิงเขา พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนจํานวนมากจะเรียงรายสองขางทาง เพื่อทําบุญตักบาตร ตอนกลางคืนตามบานเรือนและวัดตางๆ จะ
มีการจุดประทีปโคมไฟ สวางไสว มีการแห “จองพารา” หรือ “ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจา” ซึ่งตกแตง
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ประดับประดาอยางสวยงาม มีการแสดงการละเลนพื้นเมืองและมหรสพ และ “หลูเตนเห็ง” หรือการแหเทียน
พันเลมดวย
3. งานประเพณีลอยกระทง ในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 12 หรือทางภาคเหนือเรียกวา “ยี่เปง” โดย
ประชาชนจะทํากระทงเล็กๆ ไปลอยตามแมน้ํา มีการประกวดกระทงใหญ ที่สวนสาธารณะหนองจองคํา มี
มหรสพรื่นเริง นอกจากนี้ยังมีการลอยกระทงสวรรค ที่วัดพระธาตุดอยกองมูคือนํากระทงที่จุดประทีปโคมไฟผูก
ติดกับลูกโป`งลอยขึ้นไปในอากาศ กลาวกันวา การลอยกระทงสวรรคนี้มีขึ้นที่จังหวัดแมฮองสอนเปนแหงแรก

4. ประเพณีการถวายขาวยาคู ภาษาไทใหญเรียกวา “การถวายขาวหยากู€” โดยชาวบานจะนําขาวใส
นมเนย น้ําผึ้ง มาถวายวัด มักทํากันในเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม
5. งานประเพณีวันวิสาขบูชา เริ่มตั้งแตวันขึ้น 12 ค่ํา จนถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 จะมีการตักบาตร
ในวันขึ้น 15 ค่ําและมีการขนทรายเขาวัดหรือเรียกวา ประเพณีกอเจดียทราย
7.3 ภูมิปSญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ประชากรสวนใหญในจังหวัดแมฮองสอน เปนชาวพื้นเมืองไทใหญ มีภาษาถิ่นที่ตางจากภาษาไทย หรือ
ภาษาเหนือ (คําเมือง) เรียกวา ภาษาไต หรือ ภาษาไทใหญ มีการดํา รงชีวิตโดยยึดเอาวัฒนธรรมประเพณี
ตลอดจนความเชื่อและวิถีชีวิตความเปนอยูที่คลายคลึงกับประเทศพมาโดยเห็นไดจากศิลปวัฒนธรรมตางๆ ที่มี
ความเปนเอกลักษณ อยางยิ่ง
7.4 OTOP สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึ ก มี หลายประเภทที่เปนสิน คาโดดเดนของจังหวัด แมฮองสอน ไดแก
ผลิตภัณฑจากงา เชน ขนมงา น้ํามัน งา หรือ งาแปรรูปตางๆ และเสื้อไต กุ€บไต(หมวกสาน) สิน คาจากภู มิ
ป^ญญาทองถิ่นของชาวไทใหญ

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
1. น้ํา
แหลงน้ํ า กิ น น้ํ าใช หรื อน้ํ า เพื่ อการอุ ปโภค บริ โ ภค ในเขตเทศบาลเมื องแมฮองสอนใชจากแมน้ํ า
แมฮองสอน โดยมีอางเก็บน้ําหวยแมฮองสอนเปนแหลงกักเก็บน้ํา มีการใหบริการน้ําประปาโดยการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาแมฮองสอนทั่วเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน
เทศบาลเมืองแมฮองสอนมีแหลงน้ํา โดยแยกเปนประเภท ดังนี้
1. แมน้ํา จํานวน 1 แมน้ํา ไดแก แมน้ําแมฮองสอน
2. ลําน้ํา จํานวน 1 ลําน้ํา ไดแก ลําน้ําปุ]
3. สระ/หนอง/บึง จํานวน 1 แหลง ไดแก หนองจองคํา
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2. ปWาไม
ภายในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอนมีป`าไมแยกเปนประเภท ดังนี้
1. พื้นที่ สปก. จํานวน 107 ไร 2 งาน 3 ตารางวา
2. พื้นที่ป`าไมถาวร จํานวน 101 ไร 3 งาน 96 ตาราวา
3. พื้นที่ป`าสงวนแหงชาติ จํานวน 602 ไร 1 งาน 34 ตารางวา
4. พื้นที่ คทช. จํานวน 86 ไร 0 งาน 22 ตารางวา
3. ภูเขา
เทศบาลเมืองแมฮองสอน เปนพื้นที่ภูเขาและที่ราบในหุบเขา สวนที่ราบมีลักษณะเปนแองในหุบเขา
สูงเฉลี่ย 200-400 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
4. ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคDกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองแมฮองสอนสวนมากเปนพื้นที่สําหรับที่อยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ
ตามลําดับ และมีพื้นที่ที่เปนพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ไดแก ดิน น้ํา ตนไม และอากาศที่ไมม
มลพิษ และมีที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองที่นาอยู เปนที่พักผอน
หยอนใจของประชาชนโดยทั่วไป

9. อื่นๆ
ดานการเมือง – การบริหาร
เทศบาลเมืองแมฮองสอน เปนเทศบาลขนาดกลาง มีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5. กองการศึกษา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแมฮองสอน
- ศูนยเยาวชน-ประชาชน เทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
- โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน (ระดับมัธยมศึกษา)
- โรงเรียนเทศบาล ๒ เฉลิมพระเกียรติ (ระดับอนุบาล)
- โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
7. สถานธนานุบาล
สถานที่ทําการเทศบาลเมืองแมฮองสอน
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ตั้งแตอดีตจนถึงป^จจุบันเปนพื้นที่อาคารโรงพยาบาลของจังหวัดแมฮองสอนเดิม และเปนที่ราชพัสดุ
อยูในการดูแลของกรมธนารักษ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มส.26 จํานวนเนื้อที่ 2-3-2.2 ไร พรอมอาคารพัสดุ
รวม 2 หลัง เทศบาลเมืองแมฮองสอน ไดขอใชที่ราชพัสดุตั้งแตปc 2538 และไดรับอนุมัติใหใชประโยชนที่ราช
พัสดุแปลงดังกลาว โดยไมมีเงื่อนไขระบุระยะเวลา
ทรัพยDสินที่เปXนอสังหาริมทรัพยDเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ทรัพยDสินตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
1.ที่ดินโรงเรียนเทศบาล สนามกีฬา 22 ไร 3 งาน 66 ตารางวา
2.ศาลาป]อกกาดเกา 82.5 ตารางวา
3.ศาลเจาพอขอมือเหล็ก 61.9 ตารางวา

โฉนด

1. โรงฆาสัตว พื้นที่ 1 ไร 3 งาน 4.5 ตารางวา
2. อาคารหมอกใหม (เดิมคือ ศูนยวัฒนธรรมโตรุง) พื้นที่ 3 งาน 22.5 ตารางวา
3. อาคารชานกะเล (เดิมคือ กองการศึกษา) พื้นที่ 2 งาน 77.2 ตารางวา
4. อาคารพาณิชย ตลาดสด พื้นที่ 4 ไร 1 งาน 75.9 ตารางวา
5. ถนนพาณิชยวัฒนา พื้นที่ 91 ตารางวา
6. ตัดถนนพาณิชยวัฒนา (หัวถนน) พื้นที่ 24.5 ตารางวา
7. ตัดถนนพาณิชยวัฒนา พื้นที่ 73.2 ตารางวา
8. ตัดถนนพาณิชยวัฒนา พื้นที่ 1 งาน 1.1 ตารางวา
9. ตัดถนนสาย ค.พื้นที่ 21 ไร 2 งาน 29 ตารางวา
10. ตัดถนนตามแนวผังเมือง พื้นที่ 1 งาน 21 ตารางวา

ที่ราชพัสดุ ที่ตั้งสํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน พื้นที่ 2 ไร 3 งาน 2.2 ตารางวา
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จํานวนนักเรียนในระดับชวงชั้นของปQการศึกษา 2564 แยกเปXนดังนี้
ระดับชั้น
1. โรงเรียนเทศบาล 3 แผนก
ประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษาปcที่ 1
ระดับประถมศึกษาปcที่ 2
ระดับประถมศึกษาปcที่ 3
ระดับประถมศึกษาปcที่ 4
ระดับประถมศึกษาปcที่ 5
ระดับประถมศึกษาปcที่ 6
2. โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ระดับมัธยมศึกษาปcที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปcที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปcที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาปcที่ 4
ระดับมัธยมศึกษาปcที่ 5
ระดับมัธยมศึกษาปcที่ 6
3. โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ
4. ศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก
รวมทั้งสิ้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

25
35
41
52
37
36

25
39
40
34
30
30

54
52
57
37
26
32
121
24
629

43
55
56
69
59
61
117
21
679

สวนที่ 6 บัญชีโครงการ

50
74
81
86
67
66
97
107
113
106
85
93
238
45
1,308
ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2564

