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ฝ�ายประชาสัมพันธ�และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักบริหารงานกลาง 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การมหาชน) 



คํานํา 

รายงานผลโครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน ฝ�าย
ประชาสัมพันธ�และเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การมหาชน) 
จัดทําข้ึนภายใต(แผนการดําเนินงานของสํานักบริหารงานกลาง ซ่ึงมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ เพ่ือให(
ภารกิจบรรลุเป6าหมาย และเป7นประโยชน�ต+อการดําเนินงาน ดังนั้น จึงจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการข้ึน คณะผู(จัดทําหวังเป7นอย+างย่ิงว+าผลสรุปการดําเนินงานนี้ เป7นการส+งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การมหาชน) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแข+งขันท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตต+อไป 

ฝ�ายประชาสัมพันธ�และเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การมหาชน)  

กันยายน ๒๕๕๙ 
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บทที่ 1  
บทนํา 

ช่ือโครงการ : โครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน 

โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร- : อนุรักษ�และส+งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปBญญาท(องถ่ิน 

หลักการและเหตุผล 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร มีภารกิจในการส+งเสริมและพัฒนาแหล+งท+องเท่ียวในพ้ืนท่ีพิงคนคร 
ครอบคลุม  8 จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม+ , จังหวัดเชียงราย, จังหวัดแม+ฮ+องสอน, จังหวัดลําพูน, 
จังหวัดลําปาง, จังหวัดแพร+, จังหวัดน+าน และจังหวัดพะเยา 
            จังหวัดแม+ฮ+องสอน เป7นจังหวัดหนึ่งในพ้ืนท่ีการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การ
มหาชน)  ซ่ึงมีความโดดเด+นด(วยสภาพภูมิประเทศในหุบเขาสูงสลับซับซ(อน และมีหมอกปลกคลุมเกือบท้ังปGจน
ได(รับฉายาว+า “เมืองสามหมอก” จากเมฆหมอกท่ีมีครบท้ัง 3 ฤดู อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายเหมาะแก+การเท่ียว
พักผ+อนโดยเฉพาะช+วงฤดูหนาว และมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมจากชนเผ+ากลุ+มน(อยและชาว
พ้ืนเมืองเหนือ จึงเป7นดินแดนในฝBนของนักท+องเท่ียวท้ังไทยและต+างประเทศแม(จะมีเส(นทางท่ีคดเค้ียวและต(อง
ผ+านเขาสูงก็ตาม 
            นอกจากความโดดเด+นของสภาพภูมิประเทศแล(ว จังหวัดแม+ฮ+องสอนยังนับเป7นจังหวัดท่ีมีความโดด
เด+นในด(านพระพุทธศาสนา  เนื่องจากเป7นเมืองของชาวไทใหญ+ ท่ีส+วนใหญ+จะศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาเป7นอย+างมาก  จึงทําให(มีวัดต+างๆมากมายกระจายอยู+ท่ัวเมือง  ซ่ึงปBจจุบันนับเป7นสถานท่ี
ท+องเท่ียวท่ีนักท+องเท่ียวนิยมเดินทางมากราบไหว(สักการะวัดต+างๆ ในจังหวัดแม+ฮ+องสอน  อาทิ วัดพระธาตุ
ดอยกองมู ซ่ึงเป7นวัดท่ีประดิษฐานพระธาตุอันเป7นศูนย�รวมจิตใจของชาวเมืองสามหมอก,   วัดจองคําหรือพระ
อารามหลวงวัดจองคํา วัดแรกของเมืองแม+ฮ+องสอน เป7นวัดเก+าแก+ท่ีโดดเด+นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น,    วัด
จองกลาง ซ่ึงภายในวิหารมีแท+นบูชาต้ังพระพุทธสิหิงค�จําลอง และมีท่ีน+าสนใจอ่ืนๆ เช+น ตุSกตา แกะสลักด(วยไม(
เป7นรูปคนและสัตว�เก่ียวกับพระเวสสันดรชาดก ฝGมือแกะสลักของช+างชาวพม+า, วัดหัวเวียง เป7นวัดท่ีต้ังอยู+ใน
กลางเมือง และเป7นท่ีประดิษฐานของ"พระเจ(าพลาละแข+ง"หรือ "พระมหามุนี" พระพุทธรูปคู+บ(านคู+เมืองของ
จังหวัดแม+ฮ+องสอนและมักใช(เป7นท่ีจัดงานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญ+ตลอดปG , และ วัดกํ้าก+อหนึ่งใน
วัดเก+าแก+คู+เมืองสามหมอก โดดเด+นด(วยสิงห�คู+ศิลปะไทยใหญ+ 2 ตัวยืนขนาบซ(ายขวา        และมีพระพุทธรูป
ศิลปะไทยใหญ+-พม+า อันสวยงามให(สักการบูชา 
           ด(วยความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมอันอ+อนช(อยของวัดต+างๆ  และความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
ประกอบกับสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงาม  สํานักงานพัฒนาพิงคนคร จึงได(เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัด
แม+ฮ+องสอนในการผลักดันให(เป7นเมืองท+องเท่ียวท่ีมีความโดดเด+นในด(านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปBญญาท(องถ่ิน โดยมีแนวคิดในการประชาสัมพันธ�เป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน  ให(
เป7นท่ีรับรู(ของนักท+องเท่ียว     ในวงกว(าง และเดินทางมาท+องเท่ียวท่ีจังหวัดแม+ฮ+องสอนเพ่ิมมากข้ึน  อันส+งผล
ต+อการกระจายรายได(ท่ีเพ่ิมข้ึนของจังหวัดแม+ฮ+องสอนต+อไป 

 



วัตถุประสงค- 
๑. เพ่ือประชาสัมพันธ�ประเพณีการไหว(พระในเวลากลางคืนของจังหวัดแม+ฮ+องสอนให(เป7นท่ีรู(จักแก+

นักท+องเท่ียวและประชาชนท่ัวไป  
๒. เพ่ืออนุรักษ�และส+งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปBญญาท(องถ่ินในพ้ืนท่ีการพัฒนาพิง

คนคร 
๓. เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการเป7นแหล+งท+องเท่ียวในพ้ืนท่ีการพัฒนาพิงคนคร 
๔. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป7นอยู+ของประชาชนในพ้ืนท่ีการพัฒนาพิงคนคร 
๕. เพ่ือให(บรรลุวัตถุประสงค�ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 

 
 
ผลผลิต (Output) 

๑.  การประชาสัมพันธ�ประเพณีการไหว(พระในเวลากลางคืนของจังหวัดแม+ฮ+องสอน ในเชิงรุก 
๒.  กิจกรรมเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน  จํานวน ๑ ครั้ง  
๓.  การเผยแพร+กิจกรรมจากสื่อโทรทัศน� ไม+น(อยกว+า ๓ ช+อง  
๔.  การเผยแพร+กิจกรรมจากสื่อหนังสือพิมพ� ไม+น(อยกว+า ๕ สิ่งพิมพ� 
๕.  การเผยแพร+กิจกรรมจากสื่อหนังสือวิทยุ ไม+น(อยกว+า ๕ ช+อง 
๖.  การเผยแพร+กิจกรรมในสื่อออนไลน� ไม+น(อยกว+า  ๕  สื่อ  
๗.  แพ็คเก็จการท+องเท่ียวสอดรับโครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน 

 

ผลลัพธ- (Outcome) 
    ๑.  นักท+องเท่ียวรับรู(เทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน   

         ๒.  ภาพลักษณ�ท่ีดีของสํานักงานพัฒนาพิงคนครต+อสาธารณชน 
         ๓.  ประชาชนท่ัวไปรับทราบบทบาทของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 

           ๔.  เกิดการท+องเท่ียวเชื่อมโยงในพ้ืนท่ีพิงคนคร 

 

ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
มีนักท+องเท่ียวเข(าร+วมโครงการจํานวนไม+น(อยกว+า ๓๐๐ คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ประชาชนและนักท+องเท่ียว รับทราบถึงเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน  และรับรู(

บทบาทการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  และมีความพึงพอใจในการรับทราบข(อมูลข+าวสารของ
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร เพ่ิมข้ึนจํานวน ๓๐ เปอร�เซ็นต� จากก+อนการจัดเทศกาล โดยวัดจากจํานวนการกด
Like ในFace book และจํานวนการเข(าชมเว็บไซท�สํานักงานพัฒนาพิงคนครและหน+วยงานในสังกัด 

 



ระยะเวลาดําเนินการ 

เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ 

งบประมาณดําเนินการ 

วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

รายการ วงเงิน(บาท ) 
     ๑. ค+าใช(จ+ายในการสํารวจเส(นทางของเจ(าหน(าท่ี ๘๗,๐๐๐.- 
     ๒. ค+าท่ีพักสําหรับผู(ร+วมกิจกรรมและทีมงาน (๓๐ คน x ๑,๕๐๐ บาท 
x ๒ คืน 

๙๐,๐๐๐.- 

     ๓.  ค+าอาหารและเครื่องด่ืม (เช(า ๓ ม้ือ, กลางวัน ๓ ม้ือ, เย็น ๒ ม้ือ) ๘๒,๐๐๐.- 
     ๔. ของท่ีระลึกสําหรับผู(ร+วมกิจกรรม ๓๐,๐๐๐.- 
     ๕.  ค+าธรรมเนียมต+างๆ เช+นบัตรผ+านประตู, จอดรถ หรืออ่ืนๆ  ๕,๐๐๐.- 
     ๖.  ค+าน้ํามันเชื้อเพลิง ๖,๐๐๐.- 
      ๗. ค+าตอบแทนผู(เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการท+องเท่ียว ๔๐๐,๐๐๐.- 
      ๘. ค+าใช(จ+ายดําเนินการ เช+น ค+าพิธีการต+างๆ  (ปBจจัย, ค+าสถานท่ี
ดําเนินการ, การแถลงข+าว กิจกรรมประชาสัมพันธ�) 

๓๐๐,๐๐๐.- 

รวมเป;นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

ผลท่ีคาดว#าจะได�รับ 
๑. การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน เป7นท่ีรับรู(ในวงกว(าง ตลอดจนการมอง

ภาพลักษณ�ของสํานักงานพัฒนาพิงคนครในการเป7นผู(ขับเคลื่อนการพัฒนาด(านการท+องเท่ียวในพ้ืนท่ี
พิงคนคร 

๒. เกิดการท+องเท่ียวในรูปแบบใหม+ แก+จังหวัดแม+ฮ+องสอน  
๓. เกิดการกระจายรายได(และยกระดับความเป7นอยู+ในพ้ืนท่ีการพัฒนาพิงคนคร 
๔. เกิดการพัฒนาพิพิธภัณฑ�ท(องถ่ินและแหล+งเรียนรู(ชุมชนและเพ่ิมคุณค+ามรดกทางวัฒนธรรมของ

จังหวัดแม+ฮ+องสอนซ่ึงอยู+ในพ้ืนท่ีการพัฒนาพิงคนคร 
๕. เกิดการสืบสานและอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปBญญาท(องถ่ินอย+างย่ังยืน ของจังหวัด

แม+ฮ+องสอน ซ่ึงอยู+ในพ้ืนท่ีการพัฒนาพิงคนคร 
 

 

 



บทที่ ๒ 

ผลการดําเนินงาน 

 

การดําเนินกิจกรรมโครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน โดยได(ดําเนินการ
เชิญสื่อมวลชนและผู(ชํานาญการด(านการท+องเท่ียวมาสํารวจเส(นทางการท+องเท่ียวตามกิจกรรมโครงการเป$ด
เทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน ซ่ึงจะจัดระหว+างวันท่ี ๑๑ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙การ
ดําเนินการได(ผลการตอบรับท่ีดีในการประชาสัมพันธ� และทางสมาคมธุรกิจท+องเท่ียวภายในประเทศ ได(ตอบ
รับการเข(าร+วมกิจกรรมเป7นท่ีเรียบร(อย 

รายช่ือผู�ร#วมโครงการ 

๑. นายชัยธวัช เสาวพนธ�  กรรมการการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
๒. ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน รองผู(อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  

และผู(อํานวยการสํานักงานเชียงใหม+ไนท�ซาฟารี 
๓. นายพิพัฒน� เอกภาพันธ�  ผู(ว+าราชการจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๔. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู(ว+าราชการจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๕. นายชีวิน ศรัทธา   ผู(อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห+งประเทศไทยจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๖. นางสาวอรอนงค� จงไกรจักร  ผู(แทนสํานักพุทธศาสนาจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๗. นายสบธนา อ๋ันประเสริฐ   การท+องเท่ียวแห+งประเทศไทย จังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๘. นายธนิต ไทยตรง   ประธานหอการค(าจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๙. นายสุพจน� กลิ่นปราณีต   นายกสมาคมธุรกิจท+องเท่ียวจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๑๐. นายธนวัฒน�   ทองเพ่ิม เลขาธิการ สมาพันธ�ธุรกิจท+องเท่ียวส+วนภูมิภาคแห+งประเทศไทย(สทน.) 
๑๑. นายวุฒิชัย     มากวงศ� Collective & F.I.T Manager บริษัท หนุ+มสาวทัวร� จํากัด 
๑๒. นายพิสิษฐ�     ศิริรัตน� กรรมการผู(จัดการ บริษัท บ(านมัคคุเทศก� จํากัด 
๑๓. นายสุทน   รุ+งธัญรัตน� ผู(ดําเนินรายการวิทยุ FM ๘๗.๕ วิทยุรัฐสภา 
๑๔. นางสาวกนิษฐา จูเจียม พิธีกรรายการ คุยข+าวสิบโมงเช(า ช+อง ๕ 
๑๕. นายธนวัฒน�    บุระคร ช+างภาพ คุยข+าวสิบโมงเช(า ช+อง ๕ 
๑๖. นายศุภสวัสด์ิ   เพียรธัญกรณ� Blog ท+องเท่ียวและเขียนกระทู( pantip.com 
๑๗. นายสุเทพ   ช+วยปBญญา    หัวหน(าคณะสื่อมวลชน www.onthewaynew.com 
๑๘. นายไมตรี     ลิมป$ชาต  คอลัมท�  สบายๆสไตล�ไมตรี หนังสือพิมพ�เดลินิวส� 
๑๙. นายสาโรจน�  เข่ือนเพชร  ผู(สื่อข+าว WETV 
๒๐. นายอดิเทพ น+วมเจิม  ผู(สื่อข+าว นิตยสาร FINE DAE 
๒๑. นายนําพล สุริยะเจริญ  ผู(สื่อข+าว หนังสือพิมพ�เชียงใหม+นิวส� 



๒๒. นางสาวกานต�พิชชา สลับ  ผู(สื่อข+าว นิตยสาร CHIANGMAI MAG 
๒๓. นายนราธิป หิรัญวุฒิกุล  ผู(สื่อข+าว CM 108 
๒๔. นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ  หนังสือพิมพ�ไทยนิวส� 
๒๕. นายสนั่น เข็มราช  หนังสือพิมพ�เดลินิวส� 
๒๖. นางสาวจินตนา กิจมี  หนังสือพิมพ�มติชน 
๒๗. นางสาวพันทิพ เลิสประดิษฐ� ผู(อํานวยการฝ�ายประชาสัมพันธ�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๘. นายปรีดา พรหมมายน  เจ(าหน(าท่ีประชาสัมพันธ� 
๒๙. นายภาณุพงค� ฤทธิไกร  เจ(าหน(าท่ีผลิตสื่อสิ่งพิมพ� 
๓๐. นางสาวทีราภรณ� ดอนปBน  เจ(าหน(าท่ีลูกค(าสัมพันธ� 
๓๑. นางสาวจันทร�จิรา ล(นตุ(ยลือ เจ(าหน(าท่ีช+วยงานประชาสัมพันธ� 
๓๒. นายเบญจพล โอสถานุเคราะห� เจ(าหน(าท่ีช+วยงานประชาสัมพันธ� 
๓๓. นายนิพันธ� กุณามณี  พนักงานขับรถ 
๓๔. นายเลอสันต� ท(าวแดนดํา  เจ(าหน(าท่ีผลิตสื่อและศิลปกรรม (ช+วยขับรถ) 
๓๕. นายดนัย อุปโน   เจ(าหน(าท่ีสวัสดิภาพสัตว� (ช+วยขับรถ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการสรุปข�อมูลและการสํารวจเส�นทาง จ.เชียงใหม# – จ.แม#ฮ#องสอน 

โครงการเป�ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว�พระกลางคืนที่แม#ฮ#องสอน 

(วัดพระธาตุดอยกองม,ู วัดจองคํา, วัดจองกลาง, วัดหัวเวียง, วดัก้ําก#อ) 
ระหว#างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
............................................................ 

 
จังหวัดแม+ฮ+องสอน เป7นจังหวัดหนึ่งในพ้ืนท่ีการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การ

มหาชน)  ซ่ึงมีความโดดเด+นด(วยสภาพภูมิประเทศมีหมอกปลกคลุมเกือบท้ังปGจนได(รับฉายาว+า “เมืองสาม
หมอก” จากเมฆหมอกท่ีมีครบท้ัง ๓ ฤดู อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายเหมาะแก+การเท่ียวพักผ+อนโดยเฉพาะช+วงฤดู
หนาว และมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมจากชนเผ+ากลุ+มน(อยและชาวพ้ืนเมืองเหนือ จึงเป7นดินแดนใน
ฝBนของนักท+องเท่ียวท้ังไทยและต+างประเทศ แม(จะมีเส(นทางท่ีคดเค้ียวและต(องผ+านเขาสูงก็ตามและปBจจุบัน
จังหวัดแม+ฮ+องสอนยังนับว+าเป7นสถานท่ีท+องเท่ียวท่ีนักท+องเท่ียวนิยมเดินทางมากราบไหว(สักการะวัดต+างๆ เช+น 
วัดพระธาตุดอยกองมู, วัดจองคํา - วัดจองกลาง, วัดหัวเวียง และ วัดกํ้าก+อ เป7นต(น 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การมหาชน) จะดําเนินการ “โครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระ
กลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน” (วัดพระธาตุดอยกองมู, วัดจองคํา, วัดจองกลาง, วัดหัวเวียง, วัดกํ้าก+อ) ข้ึน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ�ประเพณีการไหว(พระในเวลากลางคืนของจังหวัดแม+ฮ+องสอน ให(เป7นท่ีรู(จักแก+นักท+องเท่ียวและ
ประชาชนท่ัวไปและเพ่ืออนุรักษ� ส+งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปBญญาท(องถ่ิน เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการ
เป7นแหล+งท+องเท่ียว ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป7นอยู+ของประชาชนในพ้ืนท่ีการพัฒนาพิงคนคร 

 
ผู�รวมเดินทางในการสํารวจ   

๑. นายชัยธวัช เสาวพนธ�   กรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
๒. ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน   ปฏิบัติหน(าท่ีผู(อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  
๓. นางสาวพันทิพ เลิศประดิษฐ� หัวหน(างานประชาสัมพันธ� 
๔. นายปรีดา พรหมมายน เจ(าหน(าท่ีประชาสัมพันธ� 
๕. นายภาณุพงค� ฤทธิไกร เจ(าหน(าท่ีผลิตสื่อสิ่งพิมพ� 
๖. นางสาวจันทร�จิรา ล(นตุ(ยลือ เจ(าหน(าท่ีงานประชาสัมพันธ� 
๗. นายเบญจพล โอสถานุเคราะห�  เจ(าหน(าท่ีงานประชาสัมพันธ� 
๘. นายนิพันธ� กุณามณี   พนักงานขับรถ 

 



............................................................................................................................................ 
 
 

ผลการสํารวจข�อมูล 
วัดพระธาตุดอยกองม,ู วดัจองคํา, วัดจองกลาง, วัดหัวเวียง และวัดก้ําก#อ 

 
๑.วัดพระธาตุดอยกองม ู

  
 

วัดพระธาตุดอยกองมู เดิมมีชื่อเรียกว+า วัดปลายดอย เป7นวัดศักด์ิสิทธิ์คู+บ(านคู+เมืองของชาวจังหวัด
แม+ฮ+องสอน สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม+ฮ+องสอนได(อย+างชัดเจนและสวยงามและมี         
พระธาตุเจดีย�ท่ีสวยงาม ๒ องค� 

* ส่ิงท่ีน#าสนใจภายในวัดพระธาตุดอยกองมู 

๑. พระธาตุเจดีย-องค-ใหญ# 

  

สร(างโดยพ+อค(าชาวไทใหญ+ชื่อ “จองต+องสู+” เม่ือปG พ.ศ.๒๔๐๓ ลักษณะเป7นเจดีย�ทรงเครื่องแบบมอญ 
ประดับลวดลายปูนปB�น มีฐานแปดเหลี่ยมซ(อนสามชั้น บริเวณฐานประดับด(วยซุ(มพระตามทิศท้ังแปด 

๒. พระธาตุเจดีย-องค-เล็ก  

สร(างโดย “พญาสิงหนาทราชา” เจ(าผู(ครองแม+ฮ+องสอน คนแรก เม่ือปG พ.ศ.๒๔๑๗ เพ่ือเป7นท่ีระลึกใน
การข้ึนครองแม+ฮ+องสอน และเป7นท่ีบรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซ่ึงนํามาจากพม+า ลักษณะเป7น



เจดีย�ทรงเครื่องแบบมอญ มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ(อนสามชั้น ตรงมุมท้ังสี่ของฐานมีปูนปB�นรูปสิงห�ประดับอยู+ 
บริเวณฐานด(านล+างประดับด(วยซุ(มพระแบบศิลปะมอญ ซุ(มประธานมีหลังคาประดับเรือนยอดสามยอด แต+ละ
ยอดเป7นทรงประสาทซ(อนสามชั้น ประดับลวดลายปูนปB�นสวยงามวิหาร มีลักษณะเป7นอาคารทรงโรงเป$ดโล+ง 
หลังคาซ(อนสามชั้น มุงด(วยกระเบ้ืองไม(และตกแต+งโลหะ ฉลุลวดลายตามแบบศิลปะไทใหญ+ 

๓. วิหารวัดพระธาตุดอยกองมู 

สร(างเม่ือปG พ.ศ.๒๔๐๓ อยู+ติดกับพระธาตุเจดีย�องค�ใหญ+ ลักษณะเป7นอาคารทรงโรงเป$ดโล+ง ผังรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ(า หลังคาซ(อนสามชั้น มุงด(วยกระเบ้ืองไม(และตกแต+งโลหะฉลุลวดลายตามแบบศิลปะไทใหญ+ 

๔. จุดชมวิว 

 

ต้ังอยู+ด(านหน(าองค�พระเจดีย� สามารถชมทัศนียภาพเมืองแม+ฮ+องสอนได(อย+างชัดเจนและสวยงาม 

๕. ร�านกาแฟก#อนตะวันลับแนวเหล่ียมภูผา (Before Sunset Coffee) 

 

ต้ังอยู+บริเวณลานจอดรถของวัดพระธาตุดอยกองมู เป7นร(านกาแฟเล็กๆ ท่ีตกแต+งได(เก�ไก�และน+ารัก 
จุดเด+นคือ มีระเบียงชมวิวท่ีสามารถชมทิวทัศน�ท่ีเขียวขจีโดยเฉพาะในยามเย็นท่ีแสงอาทิตย�จะตกลงตรงเหลี่ยม
เขาพอดีเป7นจุดชมวิวท่ีเห็นพระอาทิตย�ตกอย+างสวยงามอีกแห+งหนึ่งของแม+ฮ+องสอน และในยามเช(าบางวันก็
สามารถเห็นทะเลหมอกได(อีกด(วย 

* ข�อดี - ข�อเสีย วัดพระธาตุดอยกองมู 
๑. การชมพระอาทิตย�ข้ึน ความนิยมของนักท+องเท่ียว ในการดําเนินการ เพ่ือชมทะเลหมอกในตอน

เช(า เสมือนการรับพลังให(กับชีวิต 



๒. รถรางข้ึนไม+ได(เพราะวัดอยู+ท่ีสูงชัน 
๓. ท่ีจอดรถอาจจะมีน(อยเวลามีกิจกรรมท่ีสําคัญของวัด 
 
* การเข�าพบเจ�าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เพ่ือสอบถามและขอคําแนะนํา 

 
พระครูอนุสิฐธรรมสาร เจ(าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูและเจ(าคณะจังหวัดแม+ฮ+องสอนยินดีให�ความ

ร#วมมือ ในการจัด “โครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน” เพราะส+วนใหญ+แล(ว
ประชาชนจะนิยมไหว(พระตอนกลางวันมากกว+า จึงอยากให(นักท+องเท่ียวลองมาไหว(พระในเวลากลางคืน เพ่ือ
จะได(เห็นวิวทิวทัศน� บรรยากาศ และความสวยงามของวัดในยามคํ่าคืนด(วยอีกท้ังคนแม+ฮ+องสอนก็ยึดม่ันทาง
ศาสนาอยู+แล(ว และวัดพระธาตุดอยกองมูก็เป$ดให(ประชาชนข้ึนมากราบไหว(สักการะได(ตลอดท้ังคืนเช+นกัน 

 

๒. วัดจองคํา 

  
วัดจองคํา หรือพระอารามหลวงวัดจองคํา ต้ังอยู+ข(างหนองน้ํา ซ่ึงชาวแม+ฮ+องสอนเรียกว+า “หนองจอง

คํา” สร(างข้ึนเม่ือปG พ.ศ.๒๓๔๐ เป7นวัดแรกของเมืองแม+ฮ+องสอน เป7นวัดเก+าแก+สร(างตามแบบศิลปะไทใหญ+ มี
หลังคาทรงประสาท ๙ ชั้น และมีศาสนสถานท่ีสําคัญคือ วิหารหลวงพ+อโต และมีพระพุทธรูปขนาดใหญ+ซ่ึง
จําลองมาจากพระศรีศากยมุนีท่ีวิหารวัดสุทัศน�  

 
* ส่ิงท่ีน#าสนใจภายในวัดจองคํา 

๑. วิหารหลวงพ#อโต  



ภายในเป7นท่ีประดิษฐานพระประธาน คือ “หลวงพ+อโต” สร(างเม่ือปG พ.ศ.๒๔๙๖  โดยช+างชาวพม+า
เป7นพระพุทธรูป ขนาดใหญ+ มีขนาดหน(าตักกว(าง ๔.๘๕ เมตร จําลองมาจากพระศรีศากยมุนี (หลวงพ+อโต) ท่ี
วัดสุทัศน�เทพวราราม มีลักษณะทางสถาปBตยกรรมแบบไทใหญ+ผสมฝรั่ง อาคารมีผังเป7นรูปตัวแอล ผนังก+ออิฐ
ถือปูน ประตู หน(าต+างตอนบนโค(ง ประดับลวดลายแบบสถาปBตยกรรมตะวันตก หลังคามุงสังกะสี เชิงชายมี
ลูกไม(ฉลุ แบบขนมปBงขิง 

๒. เจดีย-วัดจองคํา   

ชาวไทใหญ+เรียกว+า “กองมู”เริ่มสร(างเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๕๖ สร(างแล(วเสร็จในเดือนมกราคม 
พ.ศ.๒๔๕๘ สร(างข้ึนโดยศรัทธาขุนเพียร (พ+อเลี้ยงจองนุ) พิรุญกิจ และแม+จองเฮือน คหบดี ชาวแม+ฮ+องสอน
เจดีย�มีลักษณะคล(ายมณีทบ โดยช+างฝGมือชาวไทใหญ+รูปทรงจุฬามณี ความสูง ๓๒ ศอก ฐานสี่เหลี่ยมมีมุข ๔ 
ด(าน พร(อมสิงห�ด(านละหนึ่งตัว ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งด(านละหนึ่งองค�และในองค�พระเจดีย�ได(บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ ไว( เพ่ือเป7นสิริมงคลแก+ผู(ท่ีมานมัสการองค�พระเจดีย� 

๓. อุโบสถ  

เป7นอาคารรูปทรงมณฑป รูปสี่เหลี่ยมผืนผ(า กว(าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หลังคาเป7นคอนกรีตเสริม
เหล็กรูป พระเจดีย� ๕ ยอด ภายในเขียนภาพพุทธประวัติท่ีฝาผนัง บานประตูและหน(าต+างทําด(วยไม(แกะสลัก
ภายในมีพระประธาน ซ่ึงทําพิธีเททองหล+อข้ึน เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๒ และเบิกพระเนตรเม่ือวันท่ี ๑๕
มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓ 

 
* ข�อเสีย วัดจองคํา 

ศรัทธาท่ีมาทําบุญแยกวัดกันกับวัดจองกลาง 
 

* การเข�าพบเจ�าอาวาสวัดจองคํา 

พระครูอนุสรณ�ชัยสิทธิ เจ(าอาวาสวัดจองคําและรองเจ(าคณะอําเภอ ยินดีให�ความร#วมมือ ในการจัด 
“โครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน”เพราะวัดจองคําอยู+ติดกับเส(นถนนเดินอยู+แล(ว 
โดยปกติก็มักจะมีนักท+องเท่ียวเข(ามากราบไหว( สักการะเป7นประจํา แต+ถ(าหมดช+วงถนนคนเดินก็อยากให(
นักท+องเท่ียวและประชนชนท่ัวไปได(เข(าไปกราบไหว(พระกลางคืนด(วย เพ่ือจะได(เห็นความสวยงามขององค�
เจดีย�ท่ีตกแต+งประดับไฟท่ีองค�เจดีย�อย+างสวยงาม และในทุกๆ วันพระก็จะมีประชาชนร+วมใจนุ+งขาวห+มขาว มา
ปฏิบัติธรรมอยู+ท่ีวัดท้ังคืนด(วย นอกจากความงดงามทางศิลปะแล(วยังเป7นศูนย�กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
และประเพณีของชาวแม+ฮ+องสอน พ้ืนท่ีด(านหน(าของวัดซ่ึงเป7นสวนสาธารณะหนองจองคํายังเอ้ือให(ใช(เป7น
สถานท่ีประกอบพิธีตามประเพณีต+าง ๆ ในรอบปGอีกด(วย 

 
 
 



 
 
 

๓. วัดจองกลาง 

   
วัดจองกลางเปรียบเสมือนวัดแฝดกับวัดจองคํา ต้ังอยู+ในกําแพงเดียวกัน เม่ือมองจากด(านหน(าวัดจอง

คําจะอยู+ด(านซ(ายมือ ส+วนวัดจองกลางจะอยู+ทางขวามือ วัดจองคําและวัดจองกลางต้ังอยู+กลางเมืองแม+ฮ+องสอน 
และเป7นเสมือนสัญลักษณ�ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ+แห+งนี้ 

 
* ส่ิงท่ีน#าสนใจภายในวัดจองกลาง 

๑. เจดีย-ประธาน  

เป7นเจดีย�ทรงเครื่องแบบมอญ บนยอดประดับฉัตรสามชั้น มีกลุ+มเจดีย�สี่ทิศล(อมรอบ องค�เจดีย�ก+ออิฐ
ถือปูนทาสีขาว ส+วนลายปูนปB�นท่ีองค�เจดีย�ทาสีทอง ในยามคํ่าคืนเม่ือประดับไฟสีทองจะโปร+งรัศมีสวยงาม 

๒. วิหารใหญ#  

เป7นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ใช(ประกอบพิธี เช+น ทําบุญ จัดแสดงพิพิธภัณฑ� รวมท้ังเป7นหอฉันและ
กุฏิของเจ(าอาวาสด(วย ลักษณะเด+นของอาคาร คือ การซ(อนชั้นหลังคา นอกจากจะยกคอสอง แล(วยังยกจั่วซ(อน
ชั้นบนคอสองอีกทีหนึ่ง ท่ีปลายขอบชายคาตกแต+งด(วยลายฉลุ 

๓. ห�องพิพิธภัณฑ-  

 



ต้ังอยู+บนวัดจองกลาง เป$ดเข(าชมต้ังแต+เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทุกวันมีการจัดแสดงตุSกตาไม(
แกะสลักเป7นรูปคนและสัตว� พระเวสสันดรชาดก ฝGมือช+างชาวพม+า จํานวนท้ังสิ้น ๓๓ ตัว นํามาจากพม+าต้ังแต+ 
ปG พ.ศ.๒๔๐๐ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปหินอ+อนองค�เล็ก แกะด(วยฝGมือประณีตอ+อนช(อยงดงามมาก มีคัมภีร�
โบราณ ถ(วยชาม และเครื่องใช(โบราณอีกหลายชิ้น 

๔. แผ#นกระจกเขียนสี  

 

ภาพวาดบนแผ+นกระจก เป7นผลงานด(านจิตรกรรม  เรื่องพระเวสสันดรชาดก และภาพประวัติเจ(าชาย
สิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให(เห็นถึงวิถีชีวิตความเป7นอยู+ของคนสมัยก+อนหลายสิบภาพ มีคํา บรรยายใต(ภาพ
เป7นภาษาพม+า และมีบันทึกบอกไว(ว+าเป7นฝGมือของช+างไทใหญ+จากมัณฑะเลย�กระจกเขียนสี เหล+านี้ติดอยู+
บริเวณฝาก้ันห(องเจ(าอาวาสบนจองวัดจองกลาง วิหารเล็ก มีหลังคาเรือนยอดทรงปราสาท ซ(อนชั้นห(าชั้น
ประดับยอดด(วยฉัตรทองสามชั้น หลังคามุงสังกะสี มีโลหะฉลุลาย ตกแต+งเรือนยอดและเชิงชาย 

 
* ข�อเสีย วัดจองกลาง 

 ศรัทธาท่ีมาทําบุญแยกวัดกันกับวัดจองคํา 
 
* การเข�าพบเจ�าอาวาสวัดจองกลาง 

พระสุริยะ ยินดีให�ความร#วมมือ ในการจัด “โครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ี
แม+ฮ+องสอน” เพราะอยากให(วัดเป7นท่ีรู(จักแก+นักท+องเท่ียวประชาชนท่ัวไปและเพ่ืออนุรักษ� ส+งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต+อไป 
 

๔.วัดก้ําก#อ 
วัดกํ้าก+อ เป7นวัดเก+าแก+คู+บ(านคู+เมืองแม+ฮ+องสอนสร(างเม่ือปG พ.ศ.๒๔๓๓ ด(านหน(าวัดโดดเด+นด(วยสิงห�  

คู+ศิลปะไทใหญ+ ๒ ตัวยืนขนาบซ(าย-ขวา ถัดไปฟากถนนเป7นเจดีย�สมส+วนขนาดย+อม ส+วนอีกฟากหนึ่งเป7น
ทางเดินหลังคาคลุม มีซุ(มประตูหลังคาซ(อนชั้นตกแต+งลวดลายฉลุ 

เอกลักษณ�เฉพาะของวัดกํ้าก+อ คือ “ส+างหว+าง”เป7นทางเท(าปูลาดจากซุ(มทางเข(าวัดไปยังกุฏิใหญ+ของ
วัด ซ่ึงถือเป7นสิ่งก+อสร(างท่ีหาดูจากท่ีไหนไม+ได(อีกแล(วนอกจากท่ีวัดนี้ ซุ(มประตูของ “ส+างหว+าง”เป7นท่ีหมายใน



การถอดร(องเท(า แล(วเดินตามทางท่ีปูลาดเข(าไปสู+กุฎิใหญ+ และหลังคาของส+างหว+างสามารถคุ(มกันแดดและฝน
ได( เป7นระยะทางร+วม ๑๐๐ กว+าเมตร มีปราสาทเหนือซุ(มท่ีสร(างไว(อย+างวิจิตรพิศดารถึง ๗ ชั้น  
 

* ส่ิงท่ีสําคัญภายในวัดกํ้าก#อ 

๑. พระประธาน 

พระสังฆราชองค�ปBจจุบัน 

๒. พระมัณฑะเลย- 

ย(ายมาจากอุโบสถหลังวิหารวัดพระนอน และได(นํามาประดิษฐานไว( ณ วัดกํ้าก+อ เม่ือเดือน ๘ ข้ึน ๑๓ 
คํ่า พ.ศ.๒๕๐๙ โดยมี หลวงพ+อกุ+งหม+า (กมล) กุสโบภิกขุ และพระมหาบุญรักษ� สุภิญโญ นํามาประดิษฐานไว( 
ณ วัดกํ้าก+อรวมอายุประมาณ ๘๐ ปG 

๓. พระสาน 

พระสาน มีอายุประมาณ ๑๑๔ ปG ศรัทธาแม+เฒ+าจางย(อย เช+าบูชามาจากมัณฑะเลย�ประเทศพม+า และ
นํามาถวายเป7นองค�พระประธาน ณ วัดกํ้าก+อต้ังแต+เริ่มสร(างวัด 

๔. พระหินอ#อนทรงเครื่อง 

คุณบุญชู - คุณปริศนา ตรีทอง ครัทธานํามาจากประเทศพม+า ถวายประดิษฐาน ณ วัดกํ้าก+อเม่ือวันท่ี 
๗ เมษายน ๒๕๓๓ 

๕. ธรรมาสน-เก#าแก# 

พ+อเฒ+าจองติยะ- นางโหยง+ศรัทธา ถวายเม่ือเริ่มสร(างวัด รวมอายุประมาณ ๑๔๔ ปG 

๖. พระหินดํา 

เป7นศิลปกรรมมาจากอังวะ (เอว+า) เช+ามาจากร(านขายของเก+าบริสุทธิ์แอนติก อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม+เม่ือวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๓๙ 

 
* ข�อเสีย วัดวัดกํ้าก#อ 

วัดป$ดเร็วไม+มีกิจกรรม 
 
* การเข�าพบเจ�าอาวาสวัดกํ้าก#อ 

ไม+พบท+านเจ(าอาวาสวัด หรือพระลูกวัด และภายในวัดยังได(ป$ดไฟมืดต้ังแต+ซุ(มประตูทางเข(า ไปจนถึง
ด(านในของวัด 

 
 
 



 
 

๕. วัดหัวเวียง 

 
วัดหัวเวียงสร(างข้ึนเม่ือปG พ.ศ.๒๔๐๖ เป7นวัดหลังท่ีสองของเมืองแม+ฮ+องสอน มีลักษณะทาง

สถาปBตยกรรมแบบไทใหญ+ เป7นท่ีประดิษฐานพระมหามุนี หรือพระเจ(าพลาละแข+ง หล+อจําลองท่ีนิมนต�มาจาก
เมืองมัณฑะเลย� ประเทศพม+า เพ่ือมาประดิษฐานท่ีวัดหัวเวียง และภายในวัดมีศาลาการเปรียญหลังใหญ+ 
พระพุทธรูปรวม ๕ องค� มีพระประธานองค�ใหญ+ต้ังอยู+ หน(าตักกว(าง ๓ เมตร สูง ๓.๒๕ เมตร สร(างเม่ือปG พ.ศ.
๒๔๒๐ ชาวแม+ฮ+องสอนจึงถือว+าพระเจ(าพลาละแข+งเป7นพระพุทธรูปคู+บ(านคู+เมืององค�หนึ่ง 

* ส่ิงท่ีน#าสนใจภายในวัดหัวเวียง  

๑. พระพุทธรูป ๕ องค- 

เป7นพระพุทธรูปโบราณ องค�ใหญ+ สร(างเม่ือปG พ.ศ.๒๔๐๖  

๒. วิหารพลาละแข#ง 

สร(างข้ึนเพ่ือประดิษฐานพลาละแข+ง พระพุทธรูปคู+บ(านคู+เมืองแม+ฮ+องสอน และภายในวัดหัวเวียงมี
วิหารทรงปราสาท ๒ องค� โดยองค�ใหญ+เป7นเป7นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดกว(าง ๑,๘๕๐ เมตร สูงประมาณ ๑๕ 
เมตร ตัวอาคารสร(างด(วยไม( หลังคาเป7นชั้นๆ รวมสามชั้น ส+วนยอดเป7นยอดโดมมุงด(วยสังกะสี และสลัก
ลวดลายสังกะสีประกอบทุกชั้นไป ส+วนวิหารหลังเล็ก ก+อสร(างแบบเดียวกับวิหารหลังใหญ+ และสันนิษฐานว+าคง
จะสร(างข้ึนพร(อมกันแต+มีความละเอียดกว+า 

๓. ศาลาจําศีล 

เป7นอาคารไม( หลังคามุงสังกะสีประดับลายเจาะสังกะสี รูปทรงสวยงาม สร(างข้ึนสมัยรัตนโกสินทร�  

   ๔.  อุโบสถวัดหลังใหม# 

สร(างตามแบบสถาปBตยกรรมไทใหญ+ผสมผสานพม+า เป7นอาคารคอนกรีตหลังคายกชั้นสูงเป7นชั้นๆมุง 
กระเบ้ืองประดับลายเจาะสังกะสี  

* ข�อเสีย วัดหัวเวียง 
๑. เป$ดไฟเฉพาะวัดพระหรือวันสําคัญ 
๒. ไม+มีกิจกรรมไหว(พระกลางคืน 



๓. วัดป$ดเร็ว 
๔. เจ(าอาวาสอาพาธทําให(ยากต+อการตัดสินใจในการทํากิจกรรมต+างๆ 

 
* การเข�าพบเจ�าอาวาสวัดหัวเวียง 

ไม+พบท+านเจ(าอาวาสวัดหัวเวียง เนื่องจากท+านอาพาธ และรักษาตัวอยู+ท่ีโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม+พบแต+พระลูกวัด ซ่ึงไม+สามารถตัดสินใจแทนได( 

๖. วัดพระนอน 

 
วัดพระนอน ต้ังอยู+เชิงดอยกองมูตรงข(ามวัดกํ้าก+อ เป7นท่ีประดิษฐานพระนอนองค�ใหญ+ วัดพระนอน

เป7นสถาปBตยกรรมแบบพม+าและผสมผสานวัฒนธรรมชาวไทใหญ+รูปทรงหลังคาวัดเป7นแบบสองคอ สามชาย
และทรงปานซอยเหมือนวัดพระธาตุดอยกองมู ภายในวัดจะมีองค�พระนอนมีขนาดความยาว ๑๒ เมตร ซ่ึงมี
พุทธลักษณะงดงามมากและจะมีรูปปB�นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิและพระทรงเครื่องต+างๆ มีพระบัวเข็ม พระสิ
วลี รูปปB�นเจ(าแม+กวนอิม ภายในห(องเก็บของโบราณก็จะมีหนังสือพระไตรป$ฎกและวัตถุโบราณ ถ(วย,โถ,ชาม
และของใช(สอยของชาวญ่ีปุ�นสงครามโลก ครั้งท่ี ๒  

รอบๆ มีพระพุทธรูปและของเก+าต+างๆ ภายในวัดจะปูพ้ืนด(วยไม( หลังคามุงด(วยสังกะสี สีเขียว รอบ
บริเวณวัดมีศาลาและอ+างน้ําหน(าวัด และตรงกันข(ามจะมีเจดีย� ๒ หลังเป7นศิลปะแบบพม+าข(างในเจดีย�หลังแรก
มีพระพุทธรูป ๑ องค�และเจดีย�หลังท่ี ๒ มีพระพุทธรูปแบบพม+า ๔ องค�ภายในบริเวณมีรูปปB�นสิงโตขนาดใหญ+ 
๒ ตัว สร(างโดยพระยาสิงหนาทราชา และพระนางเมียะอยู+เคียงข(างระหว+างทางท่ีจะข้ึนไปนมัสการพระธาตุ
กองมูเป7นสิงโตท่ีมีลักษณะงดงามและสมบูรณ�มากนอกจากนี้ภายในวัดยังมีการสอนวิปBสสนาอีกด(วย 

 
* ข�อเสีย วัดพระนอน 
วัดมีเวลาเป$ด-ป$ด  (เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

 
 
 
 



 
 
 

สถานที่ท#องเที่ยว เส�นทางสาย เชียงใหม# – ปาย– แม#ฮ#องสอน 
 

๑. จุดชมวิวดอยก่ิวลม 
 

 
มีความสูงประมาณ ๒,๑๗๕ เมตรจากระดับน้ําทะเลเป7นทางผ+านท่ีต(องจอดแวะถ+ายภาพ 

สูดบรรยากาศก+อนเดินทางต+อ ไม+ว+าจะท้ังขาไปและขากลับ ในช+วงหน(าหนาวนี้ท่ีสวยงามมีชื่อเสียง
มาก เป7นลานกว(างบนสันเขา นักท+องเท่ียวสามารถมองเห็นวิวได(แบบ ๓๖๐ องศา 
๒. อุทยานแห#งชาติถํ้าปลา 

 
ลักษณะเป7นโพรงปากถํ้า และแอ+งน้ําขนาดใหญ+กว(าง ๒ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ภายในแอ+งน้ํา

มีน้ําไหลออกจากถํ้าใต(ภูเขา และมีปลาตัวโตๆ อาศัยอยู+เป7นจํานวนมากสามารถให(อาหารปลาได( และ
เห็นตัวปลาได(อย+างชัดเจน ด(านในอุทยานมีร(านกาแฟท่ีอยู+ท+ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบอีกด(วย 

 
 
 



 
 

๓. สะพานซูตองเปZ 

 

สะพานซูตองเป6 หรือสะพานแห+งศรัทธา เป7นสะพานไม( (โครงสร(าง เสา-คาน) ส+วนพ้ืนปูด(วย
ไม(ไผ+ท่ีทําในลักษณะพ้ืนสับฟาก พ้ืนขัดแตะ(เหมือนฝาบ(าน) และพ้ืนไม(ไผ+สาน กว(างประมาณ ๒ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร ได(รับการยกย+องให(เป7นสะพานไม(ไผ+ท่ียาวท่ีสุดในเมืองไทย สะพานแห+งนี้เกิดจากแรง
ศรัทธาของชาวบ(านท่ีร+วมแรงรวมใจกันสร(างสะพานไม(เพ่ือให(พระภิกษุสงฆ�ใช(เป7นเส(นทางสัญจรลงมา
บิณฑบาตรในหมู+บ(าน วัสดุท่ีใช(ในการสร(างสะพานได(จากการบริจาคเสาบ(านเก+าของคนในหมู+บ(าน 
แล(วนํามาตอกลงเป7นเสาสะพานทีละต(นๆ จนได(สะพานไม(ท่ีเปG�ยมไปด(วยพลังศรัทธาแห+งนี้ 

ข�อมูลเส�นทางในการเดินทาง 
 

๑. จังหวัดเชียงใหม# -จังหวัดแม#ฮ#องสอน  
รถยนต� 

• จ.เชียงใหม+ - อ.แม+สะเรียง -จ.แม+ฮ+องสอน ใช(เวลาเดินทางถึง อ.แม+สะเรียง ๔ ชั่วโมง และถึง 
จ.แม+ฮ+องสอน ๘ ชั่วโมง 

• จ.เชียงใหม+ - อ.ปาย - จ.แม+ฮ+องสอนใช(เวลาเดินทางประมาณ ๖ ชั่วโมง 

 เครื่องบินKan Airlines 

• จ.เชียงใหม+ -จ.แม+ฮ+องสอนเวลา ๐๘.๑๐ น., ๑๑.๐๐ น., ๑๖.๐๐ น.(ไป)  

• จ.แม+ฮ+องสอน-จ.เชียงใหม+เวลา ๐๘.๕๕ น., ๑๒.๐๐ น., ๑๖.๕๐ น.(กลับ) 
๒. มีการซ#อมแซมถนน 

• เส(นทาง อ.ปาย มีการทําถนนท้ัง ๒ เลน ระยะทางการทําถนน ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร 
 
 
 
 



 
 

ข�อมูลร�านอาหารและร�านกาแฟ 
 

๑. ในตัวเมือง จังหวัดแม#ฮ#องสอน 
ร(านอาหาร 

• ร(านใบเฟ$ร�น 

• ร(านไข+มุก 

ร(านกาแฟ 

• ร(านก+อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา (Before Sunset Coffee)  

• ร(าน Coffee morning 
 

๒. อําเภอปายจังหวัดแม#ฮ#องสอน 

ร(านอาหาร 

• ร(านปายลานนา 

ร(านกาแฟ 

• ร(าน Hillside Coffee House 

• ร(านกาแฟเข(าท+า 

 

ข�อมูลรีสอร-ท/ที่พักที่ไม#ไกลจากตัวเมืองแม#ฮ#องสอน 
 

๑. เฟ$ร�น ริมธาร รีสอร�ท 
๒. Ban PhumonTalang Resort 
๓. ภูชบา รีสอร�ท 
๔. บ(านวิวน้ํา แคมป$�ง แอนด� รีสอร�ท 

 

 

 

 



 

สรุปผลการสํารวจเส�นทาง 

 การดําเนินโครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน สรุปได(ว+า  

๑. วัดท่ีมีความพร(อมในการจัดกิจกรรม คือ วัดพระธาตุกองมู, วัดจองคํา-วัดจองกลาง, วัดพระนอน 
และจังหวัดแม+ฮ+องสอน มีความต(องการและศักยภาพในการดําเนินโครงการฯ ได(  

๒. จังหวัดแม+ฮ+องสอน และการท+องเท่ียวแห+งประเทศไทย จังหวัดแม+ฮ+องสอน จะช+วยประสานงาน
และขับเคลื่อนกิจกรรม โดยจะช+วยกําหนดเส(นทางและรูปแบบกิจกรรมท่ีสร(างความสนใจแก+
นักท+องเท่ียว เพ่ือสร(างกระแสการท+องเท่ียวรูปแบบต+อไป 

๓. เห็นควรพิจารณาปรับกิจกรรมการท+องเท่ียวกิจกรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน จากเดิมวัด
กํ้าก+อ เป7นวัดพระนอน  

๔. กิจกรรมเสริม คือ การชมทะเลหมอก มีความเชื่อว+า เป7นการรับพลังให(แก+ชีวิต เส(นทางท่ีมีความ
เหมาะสมในการเดินทาง คือ เส(นทาง เชียงใหม+ – ปาย – แม+ฮ+องสอน ระยะทางประมาณ ๒๓๑ 
กิโลเมตร แต+เส(นทางอยู+ระหว+างการปรับปรุงถนนประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร 

…………………………………………………….. 

*** หมายเหตุ: 

๑. อาจมีการเปลี่ยนแปลงจาก วัดหัวเวียง เป7นวัดพระนอนแทน เนื่องจากท+านเจ(าอาวาสอาพาธ 
๒. เบอร�ติดต+อ... 

• พระครูอนุสิฐธรรมสาร เจ(าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู และเจ(าคณะจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
โทร. ๐๘๑ – ๐๒๖๔๕๔๔ 

• พระครูอนุสรณ�ชัยสิทธิ เจ(าอาวาสวัดจองคํา และรองเจ(าคณะอําเภอโทร. ๐๘๖ – 
๑๘๙๔๙๔๕ 

• พระสุริยะ วัดจองกาง  โทรศัพท� ๐๘๐ – ๖๗๙๕๙๙๗ 

• คุณกิตติศักด์ิ  บัวแก(ว (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม+ฮ+องสอน)  
โทร. ๐๘๔ – ๖๒๕๙๙๘๘๓ 

• คุณอรอนงค� จงไกรจักร (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม+ฮ+องสอน)  
โทร. ๐๘๑ – ๗๖๕๑๓๐๖ 

• คุณศันสนีย� พุกกานนท� (วัฒนธรรมจังหวัดแม+ฮ+องสอน) โทร. ๐๘๙ – ๙๙๖๐๖๘๕ 

• คุณสบธนา อ๋ันประเสริฐ (ผอ.ททท.สํานักงานแม+ฮ+องสอน) โทร. ๐๘๙ -๖๓๕๓๘๙๐ 

 

 



 

รายงานประกอบการเดินทางสํารวจเส�นทางในการดําเนินการ 

โครงการเป�ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว�พระกลางคืนท่ีแม#ฮ#องสอน ในระหว#างวันที ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ภาพประกอบ รายละเอียด 

 

 

 
 

 

 

 

การเข(าร+วมประชุมกับส+วนราชการจังหวัดแม+ฮ+องสอน
โดยมีผู(เข(าร+วมประชุม ดังนี้ 

๑. นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.แม+ฮ+องสอน 
๒. นายชัยธวัช เสาวพนธ�  กรรมการบริหาร 
๓. ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน(าท่ี ผอ.สพค. 
๔. นางสาวอรอนงค� จงไกรจักร ผู(แทนสํานักพุทธ

ศาสนาจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๕. นายสบธนา อ๋ันประเสริฐ การท+องเท่ียวแห+ง

ประเทศไทย จังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๖. นางศันสนีย�  พุกกานนท�  วัฒนธรรมจังหวัด

แม+ฮ+องสอน 
๗. นายธนิต ไทยตรง ประธานหอการค(าจังหวัด

แม+ฮ+องสอน 
๘. นายสุพจน� กลิ่นปราณีต นายกสมาคมธุรกิจ

ท+องเท่ียวจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๙. ผู(แทนจากศูนย�ประสานงานพิพิธภัณฑ�มีชีวิต 
๑๐. ผู(แทนเทศบาลเมืองแม+ฮ+องสอน 
๑๑. ผู(แทนสํานักงานจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๑๒. ทีมงานประชาสัมพันธ� สพค. 

ผลการประชุมและหารือ 

     ขอให(ทางสํานักงานพัฒนาพิงคนคร ดําเนินการ
พบปะพูดคุยกับทางวัด (เจ(าอาวาส, กลุ+มศรัทธาของวัด) 
และได(ขอให(ทางสํานักพุทธศาสนาจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
ดําเนินการประสานงานกับวัดท่ีจัดกิจกรรมต+อไป 

 ในการดําเนินการได(ประสานกับทางวัฒนธรรมจังหวัด
และสํานักพุทธศาสนาจังหวัดแม+ฮ+องสอน เพ่ือนัดหมาย
และเข(ากราบนมัสการ 

๑. วัดพระธาตุกองมู      - ได(นัดหมายเรียบร(อย 
๒. วัดกํ้าก+อ                   
๓. วัดหัวเวียง                - อาพาส 



๔. วัดจองคํา- วัดจองกลาง - ได(นัดหมายเรียบร(อย 

วัดพระธาตุกองมู 

 

 

การเข(าพบมนัสการ พระครูอนุสิฐธรรมสาร เจ(าคณะ
จังหวัดแม+ฮ+องสอน /เจ(าอาวาสวัดพระธาตุกองมู 

 

 

 

ผลการประชุมและหารือ 

   ทางวัด ยินดีร+วมกับโครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรม
ไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน และยินดีอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินกิจกรรมดังกล+าว ในการเป$ดไฟทาง
วัดจะดําเนินการตามปกติ ซ่ึงเป$ด/ป$ดไฟ จนกว+า
นักท+องเท่ียวจะเท่ียวชมหมด เนื่องจากมีร(านค(าท่ี
จําหน+ายของท่ีระลึกค(าขายอยู+ 

วัดจองคํา 

 

 

 

การเข(าพบมนัสการ พระครูอนุสรณ�ชัยสิทธิ (ชัยพร 
ปพฺพชิโต) เจ(าอาวาสวัดจองคํา 

 

 

 

ผลการประชุม หารือ 

   พระครูอนุสรณ�ชัยสิทธิ เจ(าอาวาสวัดจองคําและรอง
เจ(าคณะอําเภอ ยินดีให�ความร#วมมือ ในการจัด 
“โครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ี
แม+ฮ+องสอน” เพราะวัดจองคําอยู+ติดกับเส(นถนนเดินอยู+
แล(ว โดยปกติก็มักจะมีนักท+องเท่ียวเข(ามากราบไหว( 
สักการะเป7นประจํา 

 



 

วัดจองกลาง 

 

 
 

วัดจองกลาง ได(เข(าชมงานเพ(นท�กระจก เรื่องพระ
เวสสันดรชาดก และภาพประวัติเจ(าชายสิทธัตถะ  

 

 

พระสุริยะ ยินดีให�ความร#วมมือ ในการจัด 
“โครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ี
แม+ ฮ+ อ งสอน”  เพ ร าะอยาก ให( วั ด เ ป7 น ท่ี รู( จั ก แก+
นักท+องเท่ียวประชาชนท่ัวไปและเพ่ืออนุรักษ� ส+งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต+อไป 
 

วัดหัวเวียง 

 

วัดหัวเวียง ทางคณะได(ดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีดําเนิน
กิจกรรมไหว(พระ ทางวัดได(ดําเนินการเป$ดไฟให( แต+
เนื่องจาก เจ(าอาวาส อาพาธรักษาอยู+ ณ โรงพยาบาล
มหาราช จังหวัดเชียงใหม+ 

 

วัดพระนอน 

 

วัดพระนอน วัดจะมีองค�พระนอนมีขนาดความยาว ๑๒ 
เมตร 

 



 

เส�นทางในการดําเนินการโครงการเป�ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว�พระกลางคืนท่ีแม#ฮ#องสอน 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม 

 

 



 

 

 

 

 

 



รายงานผลการนําผู�ประกอบการและสื่อมวลชน 

การสํารวจเส�นทาง จ.เชียงใหม# – จ.แม#ฮ#องสอน 

โครงการเป�ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว�พระกลางคืนที่แม#ฮ#องสอน 

ระหว#างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 
.......................................... 

 
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การมหาชน) ผู(ประกอบการท+องเท่ียวชั้นนําของไทย พร(อม

สื่อมวลชน เป$ดเส(นทางท+องเท่ียวรูปแบบใหม+ ระหว+างวันท่ี ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ โดยความร+วมมือกับ
จังหวัดแม+ฮ+องสอนในการสร(างกิจกรรมใหม+ๆ คือ กิจกรรมไหว(พระชมจันทร� Midnight Safari (เชียงใหม+ ปาย 
แม+ฮ+องสอน) 

ในการนี้ได(พาคณะสื่อมวลชนและสมาคมธุรกิจท+องเท่ียวภายในประเทศ เพ่ือสํารวจเส(นทางและ
วางแผนการจัดทําแพ็จเกจการท+องเท่ียวต+อไป  จังหวัดแม+ฮ+องสอน เป7นจังหวัดหนึ่งในพ้ืนท่ีการดําเนินงานของ
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การมหาชน)  ซ่ึงมีความโดดเด+นด(วยสภาพภูมิประเทศในหุบเขาสูงสลับซับซ(อน 
และมีหมอกปลกคลุมเกือบท้ังปGจนได(รับฉายาว+า “เมืองสามหมอก” จากเมฆหมอกท่ีมีครบท้ัง ๓ ฤดู อากาศ
บริสุทธิ์ เ ย็นสบายเหมาะแก+การเ ท่ียวพักผ+อนโดยเฉพาะช+วงฤดูหนาว และมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมจากชนเผ+ากลุ+มน(อยและชาวพ้ืนเมืองเหนือ จึงเป7นดินแดนในฝBนของนักท+องเท่ียวท้ังไทยและ
ต+างประเทศ  แม(จะมีส(นทางท่ีคดเค้ียวและต(องผ+านเขาสูงก็ตาม 

นอกจากความโดดเด+นของสภาพภูมิประเทศแล(ว จังหวัดแม+ฮ+องสอนยังนับเป7นจังหวัดท่ีมีความโดด
เด+นในด(านพระพุทธศาสนา  เนื่องจากเป7นเมืองของชาวไทใหญ+ ท่ีส+วนใหญ+จะศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาเป7นอย+างมาก  จึงทําให(มีวัดต+างๆมากมายกระจายอยู+ท่ัวเมือง  ซ่ึงปBจจุบันนับเป7นสถานท่ี
ท+องเท่ียวท่ีนักท+องเท่ียวนิยมเดินทางมากราบไหว(สักการะวัดต+างๆ ในจังหวัดแม+ฮ+องสอน  อาทิ วัดพระธาตุ
ดอยกองมู ซ่ึงเป7นวัดท่ีประดิษฐานพระธาตุอันเป7นศูนย�รวมจิตใจของชาวเมืองสามหมอก, วัดจองคํา หรือพระ
อารามหลวงวัดจองคํา วัดแรกของเมืองแม+ฮ+องสอน เป7นวัดเก+าแก+ท่ีโดดเด+นหลังคาทรงประสาท ๙ ชั้น, วัดจอง
กลาง ซ่ึงภายในวิหารมีแท+นบูชาต้ังพระพุทธสิหิงค�จําลอง และมีท่ีน+าสนใจอ่ืนๆ เช+น ตุSกตา แกะสลักด(วยไม(เป7น
รูปคนและสัตว�เก่ียวกับพระเวสสันดรชาดก ฝGมือแกะสลักของช+างชาวพม+า อีกท้ังมีภาพวาดจิตรกรรมบนแผ+น
กระจก เรื่องพระเวสสันดร, วัดหัวเวียง เป7นวัดท่ีต้ังอยู+ในกลางเมือง และเป7นท่ีประดิษฐานของ”พระเจ(าพลา
ละแข+ง” หรือ “พระมหามุนี” พระพุทธรูปคู+บ(านคู+เมืองของจังหวัดแม+ฮ+องสอน และมักใช(เป7นท่ีจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญ+ตลอดปG 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การมหาชน) ร+วมกับจังหวัดแม+ฮ+องสอน โดยร+วมกับจังหวัด
แม+ฮ+องสอน โดยมีนายพิพัฒน� เอกภาพันธ� ผู(ว+าราชการจังหวัดแม+ฮ+องสอน และหน+วยงานท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือ
ส+งเสริมให(เมืองแม+ฮ+องสอนไม+ใช+แค+เมืองผ+านไปยังอําเภอปาย จึงได(จัดกิจกรรม “ไหว(พระชมจันทร� Midnight 
Safari (เส(นทาง เชียงใหม+ ปาย แม+ฮ+องสอน) ๓ วัน ๒ คืน” ชมความสวยสะดุดกับการเป$ดไฟส+องสว+างอร+าม



ยามคํ่าคืน ต่ืนตาต่ืนใจได(บุญ ข้ึนสู+จุดสูงสุดของเมืองตามหลักฮวงจุ(ยนมัสการพระธาตุคู+บ(านคู+เมือง วัดพระธาตุ
ดอยมู ,วัดจองคํา จองกลาง ,พร(อมเดินซ้ือของท่ีระลึกท่ี ถนนคนเดินแม+ฮ+องสอน โดยมีการประดับไฟ LED 
จากการไฟฟ6าส+วนภูมิภาค ส+งผลให(นักท+องเท่ียวสามารถชื่นชมความสวยงามของแสงไฟ และทําให(
นักท+องเท่ียวต(องค(างท่ีแม+ฮ+องสอนเพ่ิมอีก ๑ คืนซ่ึงจะส+งผลทําให(เศรษฐกิจการท+องเท่ียวของจังหวัด
แม+ฮ+องสอนดีข้ึน โดยรูปแบบของการาจัดทําแพ็จเกจทัวร�ในครั้งนี้ คือ นักท+องเท่ียวสามารถบินมาลงท่ี
สนามบินเชียงใหม+ เข(ามาท+องเท่ียวท่ีอําเภอปายและเข(าสู+จังหวัดแม+ฮ+องสอน กลุ+มเป6าหมายของกิจกรรมคือ
กลุ+มพุทธนิกชนนั่นเอง ผลจากการดําเนินกิจกรรมดังกล+าวจะช+วยกระตุ(นและสร(างกระแสการท+องเท่ียวใน
รูปแบบใหม+ๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัดแม+ฮ+องสอนนั่นเอง 
 
รายชื่อผู(เข(าร+วมกิจกรรม  

๑. นายชัยธวัช เสาวพนธ�  กรรมการการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
๒. ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน รองผู(อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  

และผู(อํานวยการสํานักงานเชียงใหม+ไนท�ซาฟารี 
๓. นายพิพัฒน� เอกภาพันธ�  ผู(ว+าราชการจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๔. นายชีวิน ศรัทธา   ผู(อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห+งประเทศไทยจังหวัดแม+ฮ+องสอน 
๕. นายธนวัฒน�   ทองเพ่ิม เลขาธิการ สมาพันธ�ธุรกิจท+องเท่ียวส+วนภูมิภาคแห+งประเทศไทย(สทน.) 
๖. นายวุฒิชัย     มากวงศ� Collective & F.I.T Manager บริษัท หนุ+มสาวทัวร� จํากัด 
๗. นายพิสิษฐ�     ศิริรัตน� กรรมการผู(จัดการ บริษัท บ(านมัคคุเทศก� จํากัด 
๘. นายสุทน   รุ+งธัญรัตน� ผู(ดําเนินรายการวิทยุ FM ๘๗.๕ วิทยุรัฐสภา 
๙. นางสาวกนิษฐา จูเจียม พิธีกรรายการ คุยข+าวสิบโมงเช(า ช+อง ๕ 
๑๐. นายธนวัฒน�    บุระคร ช+างภาพ คุยข+าวสิบโมงเช(า ช+อง ๕ 
๑๑. นายศุภสวัสด์ิ   เพียรธัญกรณ� Blog ท+องเท่ียวและเขียนกระทู( pantip.com 
๑๒. นายสุเทพ   ช+วยปBญญา    หัวหน(าคณะสื่อมวลชน www.onthewaynew.com 
๑๓. นายไมตรี     ลิมป$ชาต  คอลัมท�  สบายๆสไตล�ไมตรี หนังสือพิมพ�เดลินิวส� 
๑๔. นายสาโรจน�  เข่ือนเพชร  ผู(สื่อข+าว WETV 
๑๕. นายอดิเทพ น+วมเจิม  ผู(สื่อข+าว นิตยสาร FINE DAE 
๑๖. นายนําพล สุริยะเจริญ  ผู(สื่อข+าว หนังสือพิมพ�เชียงใหม+นิวส� 
๑๗. นางสาวกานต�พิชชา สลับ  ผู(สื่อข+าว นิตยสาร CHIANGMAI MAG 
๑๘. นายนราธิป หิรัญวุฒิกุล  ผู(สื่อข+าว CM 108 
๑๙. นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ  หนังสือพิมพ�ไทยนิวส� 
๒๐. นายสนั่น เข็มราช  หนังสือพิมพ�เดลินิวส� 
๒๑. นางสาวจินตนา กิจมี  หนังสือพิมพ�มติชน 
๒๒. นางสาวพันทิพ เลิสประดิษฐ� ผู(อํานวยการฝ�ายประชาสัมพันธ�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๒๓. นายปรีดา พรหมมายน  เจ(าหน(าท่ีประชาสัมพันธ� 
๒๔. นายภาณุพงค� ฤทธิไกร  เจ(าหน(าท่ีผลิตสื่อสิ่งพิมพ� 
๒๕. นางสาวทีราภรณ� ดอนปBน  เจ(าหน(าท่ีลูกค(าสัมพันธ� 
๒๖. นางสาวจันทร�จิรา ล(นตุ(ยลือ เจ(าหน(าท่ีช+วยงานประชาสัมพันธ� 
๒๗. นายเบญจพล โอสถานุเคราะห� เจ(าหน(าท่ีช+วยงานประชาสัมพันธ� 
๒๘. นายนิพันธ� กุณามณี  พนักงานขับรถ 
๒๙. นายเลอสันต� ท(าวแดนดํา  เจ(าหน(าท่ีผลิตสื่อและศิลปกรรม (ช+วยขับรถ) 
๓๐. ดนัย อุปโน   เจ(าหน(าท่ีสวัสดิภาพสัตว� (ช+วยขับรถ) 

รายงานประกอบการการนําผู�ประกอบการและส่ือมวลชน 

โครงการเป�ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว�พระกลางคืนท่ีแม#ฮ#องสอน ในระหว#างวันที ๑๑ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

  

ผู(ว+าราชการจังหวัดแม+ฮ+องสอน พร(อมผู(บริหารของ
จังหวัดแม+ฮ+องสอน ร+วมถ+ายภาพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ�กิจกรรม 

ผู(ว+าราชการจังหวัดแม+ฮ+องสอน นําคณะ
ผู(ประกอบการและสื่อมวลชน เท่ียวชมพร(อมถ+าย
ทําสกุSปเพ่ือเผยแพร+จังหวัดแม+ฮ+องสอน 

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 



 



 



 

 

 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
การดําเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการสรุปข�อมูลและการสํารวจ
เส�นทาง จ.เชียงใหม# – จ.แม#ฮ#องสอน 

โครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระ
กลางคืนที่แม+ฮ+องสอน 

(วัดพระธาตดุอยกองมู, วัดจองคํา, วัดจอง
กลาง, วัดหัวเวียง, วัดกํ้าก+อ) 

รายงานผลการนําผู�ประกอบการ 

และสื่อมวลชน 

การสํารวจเส(นทาง จ.เชียงใหม+ – จ.
แม+ฮ+องสอน 

โครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระ
กลางคืนที่แม+ฮ+องสอน 

ระหว+างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 
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ผู�ประกอบการ 
นักท#องเที่ยว 



 
สรุปรายละเอียดของงบประมาณ 

รายการ วงเงิน(บาท ) 
     ๑. ค+าใช(จ+ายในการสํารวจเส(นทางของเจ(าหน(าท่ี ๘๗,๐๐๐.- 
     ๒. ค+าท่ีพักสําหรับผู(ร+วมกิจกรรมและทีมงาน (๓๐ คน x ๑,๕๐๐ บาท 
x ๒ คืน 

๙๐,๐๐๐.- 

     ๓.  ค+าอาหารและเครื่องด่ืม (เช(า ๓ ม้ือ, กลางวัน ๓ ม้ือ, เย็น ๒ ม้ือ) ๘๒,๐๐๐.- 
     ๔. ของท่ีระลึกสําหรับผู(ร+วมกิจกรรม ๓๐,๐๐๐.- 
     ๕.  ค+าธรรมเนียมต+างๆ เช+นบัตรผ+านประตู, จอดรถ หรืออ่ืนๆ  ๕,๐๐๐.- 
     ๖.  ค+าน้ํามันเชื้อเพลิง ๖,๐๐๐.- 
      ๗. ค+าตอบแทนผู(เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการท+องเท่ียว ๔๐๐,๐๐๐.- 
      ๘. ค+าใช(จ+ายดําเนินการ เช+น ค+าพิธีการต+างๆ  (ปBจจัย, ค+าสถานท่ี
ดําเนินการ, การแถลงข+าว กิจกรรมประชาสัมพันธ�) 

๓๐๐,๐๐๐.- 

รวมเป;นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
 
ผลการใช�จ#ายงบประมาณ  
 

รายการ วงเงิน ผลเบิกจ#าย  ร�อยละ 
     ๑. ค+าใช(จ+ายในการสํารวจเส(นทางของเจ(าหน(าท่ี ๘๗,๐๐๐.- ๒๑,๕๐๐.- ๒๔.๑๐ 
     ๒. ค+าท่ีพักสําหรับผู(ร+วมกิจกรรม และทีมงาน ๙๐,๐๐๐.- ๑๒,๕๑๑.- ๑๓.๙๐ 

๓. ค+าอาหารและเครื่องด่ืม ๘๒,๐๐๐.- ๗๔,๔๕๗.- ๙๐.๘๐ 
      ๔. ของท่ีระลึกสําหรับผู(ร+วมกิจกรรม ๓๐,๐๐๐.- - ๐ 
      ๕. ค+าธรรมเนียมต+าง ๆ เช+น บัตรผ+านประตู, จอด
รถ, หรืออ่ืนๆ 

๕,๐๐๐.- - ๐ 

      ๖. ค+าน้ํามันเชื้อเพลิง ๖,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๕๐.๐๐ 
       ๗. ค+าใช(จ+ายและดําเนินกิจกรรมโครงการเป$ด
เทศกาลวัฒนธรรมไหว(พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน 

๔๐๐,๐๐๐.- - ๐ 

      ๘. ค+าใช(จ+ายในการดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ� 
เช+น สื่อมวลชน, ผู(นําชุมชนและผู(ท่ีเก่ียวข(อง, ค+าพิธีการ
ต+างๆ 

๓๐๐,๐๐๐.- ๒๐๙,๕๐๐.- ๖๙.๘๓ 

รวมเป;นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ๓๒๐,๙๖๘.- ๓๒.๑๐ 
 
 
 
 
 



 
สรุปการเข�าร#วมของผู�ประกอบการ 

๑. สมาคมธุรกิจท+องเท่ียวภายในประเทศ (สทน.) เข(าร+วมกิจกรรมโครงการเป$ดเทศกาลวัฒนธรรมไหว(
พระกลางคืนท่ีแม+ฮ+องสอน  

๒. สมาชิกได(จัดส+งนักท+องเท่ียวในวันท่ี ๘ คน ในนามของ บริษัท วีดเอนท� ทัวร� แอนด� คาร�โก เซอร�วิส 
โดยเดินทางในระหว+างวันท่ี  ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ 

 
 
สรุปการเข�าร#วมของส่ือมวลชน 

๑. สื่อมวลชน เชียงใหม+ท่ีเข(าร+วมในวันท่ี ๑๑- ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๘ ท+าน 
๒. สื่อมวลชน กรุงเทพท่ีเข(าร+วมในวันท่ี ๑๑- ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๖ ท+าน 

 
 
สรุปการเข�าร#วมของผู�ประกอบการ 

๑. กรุงเทพท่ีเข(าร+วมในวันท่ี ๑๑- ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๓ ท+าน 
 
 
 
ป]ญหาและอุปสรรค-ในการดําเนินโครงการ 
 การสนับสนุนให(เกิดกิจกรรมโดยสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การมหาชน) จะเป7นผู(สนับสนุนแก+
บริษัทนําเท่ียวสมาชิกของสมาคมธุรกิจท+องเท่ียวภายในประเทศ (สทน.) จํานวน ๖๐๐ บาทต+อคน แต+ต(องมี
จํานวนกลุ+มละ ๘ คนข้ึนไป Subsidize (ซับ'ซิไดซ) vt. สงเคราะห�เงิน, ให(ความช+วยเหลือด(านการเงิน,บํารุง,
อุดหนุน,ให(สินบน,ตัดสินบน.) จาก https://dict.longdo.com สมาชิกนั้น 

  ตามระเบียบสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การมหาชน) ว+าด(วยค+าใช(จ+ายการบริหารงานท่ัวไปของ
สํานักงาน พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๓ เงินอุดหนุนหน+วยงานอ่ืน ๆ ข(อ ๒๐ เงินอุดหนุนหรือทรัพย�สินสําหรับการ
สนับสนุนหรือส+งเสริมการกุศล สาธารณะ การสาธารณประโยชน� หรือเงินช+วยเหลือตามประเพณีนิยมให(แก+
หน+วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีดําเนินงานสนับสนุนหรือส+งเสริมภารกิจของสํานักงาน ให(ผู(อํานวยการเป7น
ผู(อนุมัติครั้งละไม+เกินห(าหม่ืนบาท หากเกินจํานวนดังกล+าวให(เป7นอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
 ในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล+าว ในการเบิกจ+ายเงินอุดหนุนแก+สมาชิกสมาคมธุรกิจท+องเท่ียว
ภายในประเทศ (สทน.) แต+เนื่องจากคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ขอให(เจ(าของโครงการพิจารณา
และคํานึงถึงระเบียบข(อบังคับว+าสามารถเบิกจ+ายให(แก+ผู(ประกอบการได(หรือไม+ และพิจารณานําเสนอหลักการ
ต+อไป  
 



 

บทที่ ๔ 
ภาพประกอบกิจกรรมและเอกสารประกอบ 

 

 
 

 



หนังสือพิมพ�ข+าวสด ฉบับท่ี 9,195 วันอาทิตย�ท่ี 31 มกราคม 2559 
 
 
 

 
 
 



หนังสือพิมพ�ไทยนิวส� ฉบับท่ี 16,546 ประจําวันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม 2559 
 

 
 

หนังสือพิมพ�เชียงใหม+นิวส� ฉบับท่ี 9084 ประจําวันศุกร�ท่ี 29 มกราคม 2559 
 
 
 
 



 

 
 
หนังสือพิมพ�เดลินิวส� ฉบับท่ี 24,202 วันอาทิตย�ท่ี 17 มกราคม 2559 
 
 
 
 



 
 

 
 
หนังสือพิมพ�เดลินิวส� ฉบับท่ี 24,209 วันอาทิตย�ท่ี 24 มกราคม 2559 
 
รายการวิทยุดําเนินรายการโดย คุณสุทน รุ#งธัญรัตน-  
ได(ดําเนินการโปรโมทโครงการ ไหว(พระชมจันทร� มิดไนท�ซาฟารี รายการดังนี้ 
1. วันท่ี 16 มกราคม 2559 เวลา 10.40-11.00น. คลื่น Fm105 MHz และ Am1143 KHz รายการคลื่นข+าวอ
สมท 
2. วันท่ี 16 มกราคม 2559 เวลา 14.10-30น. คลื่น Fm 97.0 MHz รายการวิทยุสวท. 
3. วันท่ี 24 มกราคม 2559 เวลา 14.10-30น. คลื่น Fm 97.0 MHz รายการวิทยุสวท. 
4. วันท่ี 31 มกราคม 2559 เวลา 10.00-11.00น. คลื่น Fm 87.5 MHz และ Am 1171 KHz รายการวิทยุ
รัฐสภา 
5. วันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2559 เวลา10.10-11.00น. คลื่น Fm 1005 MHz และ Am 1143 KHz รายการคลื่น
ข+าว อสมท 



ออกอากาศทางช#อง TNN2 และโชคดี PSI-151 ในรายการ “จําปe สีลม” สัปดาห-ละ 5 วัน ในรูปแบบSpot 
โฆษณา 20-30 วินาที และพูดออกอากาศ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
 



 

 
 

แหล+งท่ีมา : www.onthewaynews.com 



 

 
 



 

 



 
 

แหล+งท่ีมา : Blocker pantip http://pantip.com/topic/34757036 
 
 

 
 



ชุดสื่อประชาสัมพันธ� กิจกรรม 

  หน(าเวปไซต� 
 

 Thai Lion Mag 



 AD : นิตยสาร 

 
AD : ไตรวิชั่น  

 
 
 



�� �!"#$ Puntip.com 

www.pantip.com/topic/34757746 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



facebook ก�%&� �������������'�()�&..CHIANGMAI BEAUTIFUL CITY ก+�	�&���ก���,�ก ����+ก 16,405 -� 

https://www.facebook.com/groups/chiangmaicity/ 

 

 

 

 

 

 



facebook ��� �&������'�!�' 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1746852898881143&set=o.156320811194&type=3&th

eater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



facebook ��� Unseen Tour Thailand 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1746857738880659&set=o.177913598887727&type=3

&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



facebook ��� ���(ก���&������'�	)&������/!�') 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1746896395543460&set=o.249759828367977&type=3

&theater 

 

 


