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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงแม่สลอง 
ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

 
ประวัติความเป็นมา 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำภำค 3 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ กองบัญชำกำรกองทัพไทย ท ำ
หนังสือถึงประธำนมูลนิธิโครงกำรหลวง ขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ดอยแม่สลอง อ ำเภอแม่ฟ้ำ
หลวง จังหวัดเชียงรำย หม่อมเจ้ำภีศเดช รัชนี 
ประธำนมูลนิธิโครงกำรหลวง และคณะได้
เดินทำง มำตรวจเยี่ยมชุมชนในพ้ืนที่ เ พ่ือ
รับทรำบสภำพปัญหำและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
บ้ำนสันติคีรี ต ำบลแม่สลองนอก อ ำเภอแม่ฟ้ำ
หลวง จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 
2553  คณะส ำรวจของสถำบันวิจัยและ
พัฒนำพ้ืนที่สูง ได้เดินทำงเข้ำส ำรวจพ้ืนที่รำย
หมู่บ้ำน ในต ำบลแม่สลองนอก-แม่สลองใน-ป่ำ
ตึง จ.เชียงรำย เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภำคม 
และ 9-10 กรกฎำคม  2553 ร วม  15 
หมู่บ้ำน 25 กลุ่มบ้ำน ได้เริ่มด ำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง จังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2553 เป็นต้นมำ  
 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตั้ง 

 ต ำบลแม่สลองนอก เป็นพื้นที่หลัก และบำงหมู่บ้ำนในต ำบลแม่สลองใน อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ต ำบลป่ำตึง 
อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย และหมู่บ้ำนในอ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้ำนขยำย ส ำนักงำนโครงกำรอยู่
ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 65 กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดเชียงรำย 75 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลแม่สล
องใน อ ำเภอแม่ฟ้ำ
ห ล ว ง  จั ง ห วั ด
เชียงรำย 

ทิศใต ้ ติดต่อกับต ำบลป่ำตึง 
อ ำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงรำย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลป่ ำ
ซำง  อ ำ เภอแม่ จั น 
จังหวัดเชียงรำย 

ทิศตะวันตก สำธำรณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภำพเมียนมำร์ 
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โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง มีพ้ืนที่ 163.56 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
102,230 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัย 2,518 ไร่ พ้ืนที่ป่ำไม้ 60,667 ไร่ พ้ืนที่ล ำห้วย หนองน้ ำ แม่น้ ำ 259 ไร่ และ
พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร 38,786 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 หมู่บ้ำน 14 กลุ่มบ้ำน และหมู่บ้ำนขยำยใน อ ำเภอแม่อำย จังหวัด
เชียงใหม่ จ ำนวน 5 หมู่บ้ำน**  รวมพ้ืนที่ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2557 จ ำนวน 25 หมู่บ้ำน 14 กลุ่มบ้ำน 
(39 กลุ่มบ้าน) 

 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
  มีลักษณะเป็นภูเขำ ซึ่งเป็นแนวเทือกเขำแดนลำว ต ำบลแม่สลองนอก มีพ้ืนที่ตั้งอยู่บนยอดเขำสูง ได้แก่ 
ดอยหก ดอยสำมเส้ำใหญ่ ดอยสำมเส้ำน้อย ดอยแม่สลองน้อย ดอยอองรองและดอยแตก อยู่ทำงทิศตะวันตกของพ้ืนที่ 
ดอยคูปำนี ทำงทิศใต้ ดอยสวนคำและ 
ดอยป่ำยำง ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดอย
ปุงไลปำและ ดอยแม่แสลบบน ทำงทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดอยสำมเส้ำ และ
ดอยแม่สลอง ทำงตอนกลำงของพ้ืนที่ มี
เทือกเขำสลับกับแนวร่องน้ ำ ควำมสูง
เหนือระดับน้ ำทะเลปำนกลำง เฉลี่ ย 
741-1,300 เมตร  
 
 ภูมิอำกำศ 

พ้ืนที่ต ำบลแม่สลองนอก
ตั้งอยู่เส้นละติจูด 19 องศำ 52 ลิปดำ 15.1 พิลิปดำเหนือและเส้นลองติจูด 99 องศำ ลิปดำ 57.5 ฟิลิปดำตะวันออก 
มีลักษณะภูมิอำกำศ ดังนี้ 
  1. อุณหภูมิ  อำกำศเย็นจัดในช่วงฤดูหนำว  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 15 องศำเซลเซียส และ
อำกำศค่อนข้ำงสบำยในช่วงฤดูร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 28 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งปี 30.8 
องศำเซลเซียสและอุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย 19 องศำเซลเซียส 
   2. ควำมชื้นสัมพัทธ์  ควำมชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 96% ช่วง ควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 72.7% ทั้งปี 
ควำมชื้นสัมพัทธ์ต่ ำสุด 15% ควำมชื้นสัมพัทธ์ต่ ำสุดเฉลี่ย 
51.5% ทั้งปี 
   3. อุณหภูมิยอดหญ้ำ  อุณหภูมิต่ ำสุดยอด
หญ้ำ 5.8 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุดยอดหญ้ำเฉลี่ย 17.7 
องศำเซลเซียส ทั้งปี 
   4. ปริมำณน้ ำฝน  ปริมำณน้ ำฝนมำกที่สุด 
363.8 มิลลิเมตร ช่วงเดือนกันยำยน ปริมำณน้ ำฝนน้อยที่สุด 
0.8 มิลลิเมตร ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ ไม่มีฝนตกเลยในช่วงเดือน
มกรำคมและธันวำคม รวมปริมำณน้ ำฝนที่ตกในรอบปี 1 ,556 
มิลลิเมตร  จ ำนวนวันฝนตก 135 วัน 
   5. ปริมำณน้ ำระเหย  ปริมำณน้ ำระเหยมำกที่สุด 114.1 มิลลิเมตร  ช่วงเดือนมิถุนำยน  เฉลี่ยปริมำณ
น้ ำระเหย 3.9 มิลลิเมตร/วัน ปริมำณน้ ำระเหยน้อยท่ีสุด 74 มิลลิเมตร  ช่วงเดือนธันวำคม  เฉลี่ยปริมำณน้ ำระเหย 2.4 
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มิลลิเมตร/วัน รวมปริมำณน้ ำระเหย 1,147.8 มิลลิเมตร/ปี  เฉลี่ยปริมำณน้ ำระเหย 1 ,147.8 มิลลิเมตร/ปี  เฉลี่ย
ปริมำณน้ ำระเหย 3.2 มิลลิเมตร/วัน 
   6. ควำมยำวนำนแสงแดด  ควำมยำวนำนแสงแดดสูงสุด 202.3 ชั่วโมง  ช่วงเดือนมกรำคม เฉลี่ยวัน
ละ 6.5 ชั่วโมง ควำมยำวนำนแสงแดดต่ ำที่สุด 118.1 ชั่วโมง ช่วงเดือนกรกฎำคม เฉลี่ยวันละ 3.8 ชั่วโมง รวมควำม
ยำวนำนแสงแดด 2,007.2 ชั่วโมง/ปี  เฉลี่ยวันละ 5.5 ชั่วโมง 
   7. อุณหภูมิดิน  ระดับควำมลึก 5 เซนติเมตร  อุณหภูมิดินสูงสุด 28.7 องศำเซลเซียส ช่ว งเดือน
มิถุนำยน อุณหภูมิดินต่ ำสุด 21.7 องศำเซลเซียส ช่วงเดือนมกรำคม อุณหภูมิดินเฉลี่ย 25.8 องศำเซลเซียส ทั้งปี 
   8. ลม ควำมเร็วลมสูงสุด 0.5 เมตร/วินำที  ทิศใต้ ช่วงเดือนมิถุนำยน และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วง
เดือนพฤศจิกำยน ควำมเร็วลมต่ ำสุด 0.1 เมตร/วินำที  ทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนสิงหำคม ทิศ
ตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงเดือนธันวำคม 
 
 

ลักษณะดิน 
  กลุ่มชุดดิน ต ำบลแม่สลองนอกมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 62 ถึงร้อยละ 99 ที่เหลือเป็นดินใน
กลุ่มชุดดินที่ 5 และ 61B โดยมีรำยละเอียด คือ   

กลุ่มชุดดินที่ 62  ดินนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขำ ซึ่งมีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 % ดินที่พบในบริเวณ
ดังกล่ำวนี้มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติแตกต่ำงกันไปแล้วแต่ชนิดของ
หินต้นก ำเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่ำไม้ต่ำงๆ มักมีกำรท ำไร่เลื่อนลอยที่ขำด
กำรอนุรักษ์  ปัญหำในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ พ้ืนที่ภูเขำ
ลำดชันกว่ำ 35% มีกำรกัดกร่อนของดินได้ง่ำย 

กลุ่มชุดดินที่  5  เนื้ อดิน เป็นพวกดิน
เหนียว ดินบนมีสีเทำแก่ น้ ำตำลปนเทำ ดินล่ำงมีสีเทำอ่อน
หรือสีเทำ ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติค่อนข้ำงต่ ำ
ถึงปำนกลำง pH 5.5-6.5 แต่ถ้ำดินมีก้อนปูนปะปนในดิน
ชั้นล่ำง ดินชั้นนี้จะมีปฏิกิริยำเป็นด่ำงอ่อน pH 7.5-8.0 

กลุ่มชุดดินที่ 61B ดินนี้มีกำรผสมของ
ดินหลำยชนิด ซึ่งเกิดจำกกำรผุพังสลำยตัวของหินต้น
ก ำเนิดชนิดต่ำง ๆ แล้วถูกพัดพำมำทับถมบริเวณที่ลำดเชิง
เขำ เหมำะสมที่จะคงเป็นธรรมชำติ มีบำงแห่งท ำไร่เลื่อน
ลอย มีสภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำดถึงลอนชัน มีควำมลำดชันประมำณ 6-20 % 
 
   การชะล้างพังทลายของดิน 
   พ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง มีอัตรำกำรชะล้ำงพังทลำยรุนแรงมำก
ในพ้ืนที่สู งถึงร้อยละ 31.36 ดังนั้นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จึงควรค ำนึงถึงกำรอนุรักษ์ดิน น้ ำ  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมำก 
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กำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ต ำบลแม่สลองนอก อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย 

ระดับควำมรุนแรง 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
1. ควำมรุนแรงของกำรสูญเสียดินน้อย (0-2 ตัน/ไร่/ปี) 66,061 64.62 
2. ควำมรุนแรงของกำรสูญเสียดินปำนกลำง (2-5 ตัน/ไร่/ปี) 123 0.12 
3. ควำมรุนแรงของกำรสูญเสียดินรุนแรง (5-15 ตัน/ไร่/ปี) 3,936 3.85 
4. ควำมรุนแรงของกำรสูญเสียดินรุนแรงมำก (15-20 ตัน/ไร่/ปี) 51 0.05 
5. ควำมรุนแรงของกำรสูญเสียดินมำกท่ีสุด (>20 ตัน/ไร่/ปี) 32,059 31.36 
 102,230 100 

  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง ส่วนใหญ่เป็น

พ้ืนที่ป่ำไม้  คิดเป็นร้อยละ 59.34 เป็นพ้ืนที่กำรเกษตร คิดเป็นร้อยละ 37.95 และเป็นที่อยู่อำศัย คิดเป็นร้อยละ 
2.46  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ต ำบลแม่สลองนอก อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่/ไร่ ร้อยละ 

พ้ืนที่กำรเกษตร 38,786.00 37.95 

     นำข้ำว 1,699.00 1.66 

     ไม้ยืนต้น 4,366.00 4.27 

     ไม้ผล 4,002.00 3.92 

     ไม้ยืนต้น / ไม้ผล 549.00 0.54 

     พืชสวน 66.00 0.07 

     ไร่หมุนเวียน 28,096.00 27.48 

     สถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 8.00 0.01 

พื้นที่ป่าไม้ 60,667.00 59.34 

     ป่ำสมบูรณ ์ 55,267.00 54.06 

     ป่ำรอสภำพฟ้ืนฟู 5,043.00 4.93 

     สวนป่ำ 357.00 0.35 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 2,518.00 2.46 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 177.00 0.17 

พ้ืนที่น้ ำ 82.00 0.08 

รวม 102,230.00 100.00 
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แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ  มีล ำน้ ำจ ำนวน 2 สำย  ได้แก่  

  1. น้ าแม่สลอง  มีต้นก ำเนิดมำจำก ดอยหก ดอยสำมเส้ำใหญ่ ดอยแม่สลองน้อย ดอยอองรอง 
ดอยเต่ำ อยู่ทำงทิศตะวันตกของพ้ืนที่ มีทิศกำรไหลไปทำงทิศตะวันออก  

  2. น้ าแม่จัน มีต้นก ำเนิดมำจำกดอยสำมเส้ำน้อย ดอยสำมเส้ำใหญ่ ทำงทิศตะวันตกของพ้ืนที่ 
มีทิศกำรไหลไปทำงทิศตะวันออก มีล ำน้ ำสำขำที่ส ำคัญคือล ำน้ ำแม่จัน
น้อย ห้วยสันก ำแพง ห้วยทำกและห้วยมะหินฝน 

  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน อ่ำงเก็บน้ ำ  จ ำนวน  3  อ่ ำ ง 
ได้แก่ อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนสันติคีรี อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนเล่ำสิบ และอ่ำงเก็บน้ ำ
แม่จันหลวง 

   2. ฝำย  จ ำนวน 8  แห่ง 
   3. บ่อน้ ำตื้น จ ำนวน 5  แห่ง 
   4. บ่อโยก จ ำนวน 1  แห่ง 
   5. สระน้ ำ จ ำนวน 1  แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ป่าไม้ 
  โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง อยู่ใน
เขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยบ่อ ป่ำน้ ำแม่ค ำ ป่ำน้ ำแม่สลองและป่ำน้ ำแม่จัน
ฝั่งซ้ำย มีพ้ืนที่ 160.47 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 100 ,297.00 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 98.50 และอยู่นอกเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พ้ืนที่ 2.36 ตำรำง
กิโลเมตร หรือ 1,475.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.50  

ป่ำสงวนแห่งชำติ ต ำบลแม่สลองนอก อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง และต ำบลป่ำตึง 
อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

 

ป่าสงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ 

ร้อยละ ตาราง
กิโลเมตร 

ไร ่

ป่ำดอยบ่อ 7.67 4,798 4.70 
ป่ำน้ ำแม่ค ำ ป่ำน้ ำแม่สลอง และป่ำน้ ำแม่จันฝั่งซ้ำย 152.80 95,499 93.80 
นอกเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 2.36 1,475 1.50 

รวม 162.83 101,772 100.00 
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มีกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เป็นพ้ืนที่ป่ำเหมำะสมกับกำรเกษตร 
1.74 ตำรำงกิโลเมตร หรือ1 ,089 ไร่คิดเป็นร้อยละ 1.07 เป็นพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ 83.70 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 
52,315.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.40 และเป็นพ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจ 74.58 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 46,610.25 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 45.80 และนอกเขตป่ำสวงนแห่งชำติ 2.81 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 2,785.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.72 

  กำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ต ำบลแม่สลองนอก อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 
และต ำบลป่ำตึง อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 
 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ 

พื้นที่ 
ร้อยละ 

ตารางกิโลเมตร ไร ่

เขตพ้ืนที่ป่ำที่เหมำะสมต่อกำรเกษตร (โซน A) 1.74 1,089 1.07 

พ้ืนที่ป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ (โซน C) 83.70 52,315 51.40 

พ้ืนที่ป่ำเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 74.58 46,610 45.80 

นอกเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 2.81 2,758 1.72 

รวม 162.83 101,772 100.00 

 
การคมนาคม 

 เส้นทำงคมนำคมเพ่ือเดินทำงจำกจังหวัดเชียงรำยไปยังต ำบลแม่สลองนอกไปตำมถนน
พหลโยธินหมำยเลข 1 ผ่ำนอ ำเภอแม่จันไปประมำณ 
1กิโลเมตร บริเวณบ้ำนป่ำซำง หลัก กม. ที่ 860 มี
ทำงแยกซ้ำยมือไป 12 กิโลเมตร ตำมทำงหลวง
หมำยเลข 1130 แยกขวำไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 
1234 ประมำณ 11 กิโลเมตร ถึงบ้ำนอีก้อสำมแยก 

แยกทำงขวำไปหมู่บ้ำนเทอดไทย ส่วนแยกทำงซ้ำยไป
ดอยแม่สลอง ระยะทำง 18 กิโลเมตร รวมระยะทำงจำกเชียงรำย 42 กิโลเมตร เป็นทำงลำดยำงตลอดสำย จึงถึงดอยแม่
สลอง  

อีกเส้นทำงหนึ่งไปตำมถนนพหลโยธินหมำยเลข 1 ก่อนถึง อ ำเภอแม่จัน  ให้เลี้ยวซ้ำยเข้ำสู่ทำงหลวง
หมำยเลข 1089 จนถึงระหว่ำงหลัก กม. ที่ 54 และ 55  (กิ่วสะไต) มีทำงแยกขวำมือไปอีก 13 กิโลเมตร จึงถึงดอยแม่
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สลอง จำกเชียงรำยใช้เส้นทำงสำยแรกสะดวกที่สุด (และจำกดอยแม่สลองมีถนนเชื่อมต่อไปถึงบ้ำนท่ำตอน อ ำเภอฝำง 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทำง 45 กิโลเมตร) 
ระยะเวลำในกำรเดินทำงจำกสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน) ถึงโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำร
หลวงแม่สลอง ใช้เวลำในกำรเดินทำง 5 ชั่วโมง 15 นำที่ (ระยะทำง 319 กิโลเมตร)   
 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 เส้นทำงกำรคมนำคมประกอบด้วยถนนลำดยำง 2 สำย ถนนลูกรังเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำน 4 สำย
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ไม้ 24 สำย 

2 ต ำบลแม่สลองมีไฟฟ้ำใช้ทั้ง 13 หมู่บ้ำน มีเพียงกลุ่มบ้ำนจะบูสี (บ้ำนบริวำรของบ้ำนป่ำคำสุขใจ) ที่
ไม่มีไฟฟ้ำใช้ 

3 กำรติดต่อสื่อสำร มีโทรศัพท์สำธำรณะเกือบทุกหมู่บ้ำน มีสถำนีรับ-ส่งสัญญำณโทรศัพท์เอกชน 3 
ระบบ และมีสถำนีโทรคมนำคม (ชุมสำยโทรศัพท์บ้ำนสันติคีรี) 2 แห่ง 

 
ภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร 
  โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง มีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนวัฒนธรรมประเพณี และ
พิธีกรรม ซึ่งมีควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ ประกอบด้วย 8 ชนเผ่ำ ได้แก่ ไทยพ้ืนรำบ จีนยูนำน ไทยใหญ่ อำข่ำ เย้ำ 
ลีซอ ลั้วะ และลำหู่ และจำกกำรส ำรวจข้อมูลประชำกรในพ้ืนที่ เมื่อเดือนธันวำคม 2556 มีประชำกรจ ำนวนครัวเรือน 
4,812 ครัวเรือน ประชำกรรวม 24,6543 คน เป็นชำย 9,870 คน หญิง 9,147 คน  
 

บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

สันติคีร ี 1 543 7,416 
อังหล่อ 1 - - 
โลจังชน 1 - - 
อำแหละ 2 37 339 
เลำสิบ 3 53 359 
ป่ำไม้อุทิศ 3 - - 
ธำตุ 4 140 1,275 
ป่ำคำสุขใจ 5 125 892 
จะบูสี 5 - - 
กลำง 6 136 761 
เฮกะ 6 - - 
อำแบ 7 99 685 
ป่ำคำสำมัคค ี 8 66 535 
ป่ำคำสำมัคคี 2 8 - - 
พนำสวรรค์ 9 104 811 
แม่จันหวง 10 75 839 
แม่เต๋อ 10 85 - 
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บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

เจียงจำใส 11 135 808 
ใหม่สันติ 12 171 744 
ปำงวัว 12 - - 
ตงจำใส 13 80 304 
อำแหม 13 65 600 
สำมสูง 13 - - 

บ้าน (พื้นที่ t&v) หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

ผำแดงบน 15 22 148 
หนองห้ำ 15 20 72 
ตำดหมอก 3 84 377 
ตำดหมอก 2 3 - - 
ปำงต้นเดื่อ 9 144 973 
ปำงนอก 9 - - 
ปำงแสนเครือ 9 - - 
ปำงใน 9 - - 
ปำงมะกล้วย 9 - - 
หล่ำยอำย 9 - - 
จะนะ  12 133 736 
นำมะอ้ืน 12 - - 
ดอยแหลม 13 127 735 
ปำงต้นฆ้อง 1 114 708 
ปำงต้นกอก 1 - - 
ปำงนอก 1 - - 
พญำพิภักดิ ์ 1 130 400 
ห้วยกุ๊ก 13 70 300 
ห้วยปอ 20 55 250 
แม่สูนน้อย 3 388 1,208 
สนำมเหนือ 2 32 128 
    
    

รวม 3,233 22,403 
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 การถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
   จำกรำยงำนกำรส ำรวจข้อมูลประชำกรบนพ้ืนที่สูงของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 
พบว่ำกำรถือบัตรประจ ำตัวประชำชน ในพ้ืนที่ต ำบลแม่สลองนอกมีประชำกรที่ได้รับกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน
แล้วร้อยละ 43 และ ผู้ที่ไม่สำมำรถระบุสัญชำติได้ ร้อยละ 17.8 รำยละเอียดดังตำรำง 

 
 

กำรถือบัตรประจ ำตัวประชำชนต ำบลแม่สลองนอก 
 

การถือบัตรประจ าตัว จ านวน ร้อยละ 

บัตรประชำชน 2,393 43.00% 
สีฟ้ำ (บุคคลพื้นที่สูง) 309 5.50% 
สีเขียว (บุคคลต่ำงด้ำว) 654 11.70% 
สีเขียวขอบแดง (บุคคลต่ำงด้ำวหนีเข้ำเมือง) 269 4.80% 
อ่ืนๆ (เฉพำะบัตรที่ออกโดยกรมกำรปกครอง) 952 17.10% 
ไม่สำมำรถระบุสัญชำติ 991 17.80% 

รวม 5,568 100.00% 
 

  การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากร 
   ประชำกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่อำศัยมำตั้งแต่อดีต ร้อยละ 96.61 ที่เหลือเป็นผู้ที่อพยพ
ย้ำยถิ่นมำจำกประเทศจีน และพม่ำ 

  ที่อยู่อาศัย 
  ประชำกรส่วนใหญ่มีที่อยู่อำศัยแบบไม่ถำวร สูงถึงร้อย

ละ 73.96 จำกรำยงำนกำรส ำรวจข้อมูลประชำกรบนพ้ืนที่สูงของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 เนื่องจำก เป็นประชำกรที่อพยพมำจำก
ประเทศเพ่ือนบ้ำน  เพื่อเข้ำมำรับจ้ำงเก็บใบชำภำยในพ้ืนที่  

 
 การศึกษา 
  กำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำที่ตั้งอยู่ในต ำบลแม่สลอกนอก 
มีทั้งสังกัดในส ำนักกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษำ 6 
แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษำ 1 แห่ง  และส ำนักงำนกำรศึกษำ
นอกโรงเรียน (ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำ
หลวง” ศศช.) มีจ ำนวน 6 แห่ง นอกจำกนี้มีศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 6 แห่ง โรงเรียนจีน 5 แห่ง (ยังไม่ได้นับรวมใน ต.แม่สล
องใน ต.ป่ำตึง ต.แม่อำย และต.มะลิกำ)   
  จำกรำยงำนกำรส ำรวจข้อมูลประชำกรบน
พ้ืนที่สูงของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 พบว่ำ มี
ประชำกรที่ได้รับกำรศึกษำระดับต่ำงๆ ร้อยละ 61.15 โดย
มีผู้ไม่ได้รับกำรศึกษำร้อยละ 38.85 รำยละเอียด ดังตำรำง 
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ระดับกำรศึกษำของประชำกรต ำบลแม่สลองนอก 

 

การศึกษา จ านวน (คน) 
ประถมศึกษำ ตอนต้น ๗๓๙ 
ประถมศึกษำ ตอนปลำย ๗๔๓ 
มัธยมศึกษำ ตอนต้น ๗๔๓ 
มัธยมศึกษำ ตอนปลำย ๔๐๔ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ๑๑ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ๑๖ 
ปริญญำตรี ๖๙ 
ปริญญำโท ๓ 
ไม่ระบุ(ไม่ถึงเกณฑ์กำรศึกษำ) ๒๓๘ 
ไม่ได้เรียนหนังสือ ๒,๑๖๓ 
อ่ืนๆ ๔๓๙ 

รวม ๕,๕๖๘ 
 
 การสาธารณสุข 

 แหล่งบริกำรสำธำรณะสุข  มีสถำนีอนำมัย 2 แห่ง มีคลีนิกเอกชน 3 แห่ง 
 
 การประกอบอาชีพ 
  ลักษณะกำรประกอบอำชีพของชุมชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ ประกอบอำชีพ
หลัก คือ ท ำกำรเกษตรโดยกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบวิถีเกษตรดั้งเดิม ร้อย
ละ 75 อำชีพรองลงมำคือ รับจ้ำงทั่วไปทั้งในและนอกพ้ืนที่ร้อยละ 20 และมี
อำชีพเสริมคือกำรค้ำขำยคิดเป็นร้อยละ 5 ตำมล ำดับ ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ชำ กำแฟอำรำบิก้ำ ข้ำวไร่ พลับ พลัม(เชอรี่) 
สุกร และไก่พ้ืนเมือง มีรำยได้เฉลี่ย 30,000 – 50,000 บำทต่อครัวเรือนต่อ
ปี ฐำนะควำมเป็นอยู่ส่วนใหญ่ค่อนข้ำงยำกจน โดยพ่ึงพิงธรรมชำติเป็นหลักในกำรด ำเนินชีวิต (ข้อมูล : องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่สลองนอก ปี พ.ศ. 2552)  

การประกอบอาชีพภาคการเกษตร  จำกรำยงำนของส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวงปี 2552 
พ้ืนที่ต ำบลแม่สลองนอก มีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรทั้งหมด 15,049 ไร่ ซึ่งมีรำยได้เฉลี่ยที่มำจำกภำคกำรเกษตรประมำณ 
25,623 บำทต่อครัวเรือนต่อปี (ข้อมูล กชช.2ค ปี พ.ศ.
2548)  
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- การท านา มีกำรท ำนำเพ่ือผลิตข้ำวบริโภคในครัวเรือน แบ่งเป็นกำรปลูกข้ำวไร่ จ ำนวนทั้งสิ้น 
2,675 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 315 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตรวม 
842.63 ตันต่อปี และมีพ้ืนที่กำรท ำนำปีทั้งหมด 189 ไร่ โดยมี
ผลผลิตเฉลี่ย 550 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีผลผลิตรวมทั้งสิ้นประมำณ 
103.95 ตัน ซึ่งผลผลิตข้ำวในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อกำรบริโภคใน
ครัวเรือน เนื่องจำกผลผลิตที่ได้ต่อไร่ค่อนข้ำงต่ ำ 
  - การปลูกพืช มีกำรปลูกพืชชนิดต่ำงๆ เพ่ือกำร
จ ำหน่ำยและบริโภค มี พ้ืนที่กำรปลูกพืชทั้ งสิ้น 12,185ไร่ 
ประกอบด้วย 

 

 

 

 

  พืชไร่ ส่วนใหญ่คือปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พ้ืนที่ 2,083 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.35 ของพ้ืนที่กำรปลูกพืชไร่
ทั้งหมด 2,118 ไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัมต่อไร่ รวมผลผลิตทั้งสิ้น 977.4 ตันต่อปี และมีกำรปลูกพืชไร่อ่ืนๆ 
เช่น ถั่วลิสง ถั่วด ำและถั่วแดง แต่มีปริมำณเพียงเล็กน้อย  

  ไม้ผล ไม้ยืนต้น พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะมีกำรปลูกชำ ประกอบด้วยชำอู่หลง และชำอัสสัม มีพ้ืนที่ปลูกจ ำนวน
ทั้งสิ้น 5,050 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 226.29 กิโลกรัมต่อไร่ และมี
ผลผลิตรวม 1,142.3 ตันต่อปี รองลงมำ คือ พลัม มีพ้ืนที่ปลูก
จ ำนวน 2,480 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมี
ผลผลิตรวม 2,180 ตันต่อปี และกำแฟอำรำบิก้ำ มีพ้ืนที่ปลูก
ทั้งหมด 1,430 ไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ย 195 กิโลกรัมต่อไร่ และ 
ผลผลิตทั้งหมด 186 ตันต่อปี  

พืชผัก ซึ่งผักส่วนใหญ่ที่ปลูก ได้แก่ 
มะเขือเทศ  กะหล่ ำปลี ต้นรำกชู คะน้ำ ถั่วลันเตำ หน่อไม้น้ ำ และ
พื ช ผั ก

อ่ืนๆ ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกรวมทั้งสิ้น 194 ไร่  

 - การเลี้ยงสัตว์ ในแต่ละหมู่บ้ำนมีกำร
เลี้ยงสัตว์เพ่ือใช้ในกำรบริโภคในครัวเรือน กำรประกอบพิธีกำร 
และเพ่ือจ ำหน่ำย  ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง สุกร และเป็ดเทศ ซึ่งมีกำร
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองจ ำนวนมำกถึง 8,443 ตัว ส ำหรับสัตว์ใหญ่ที่มี
กำรเลี้ยง ได้แก่ โคเนื้อและกระบือ มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 491 ตัว 

 

 การประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร  กำรประกอบอำชีพนอกภำคกำรเกษตรส่วนใหญ่เป็นกำร
รับจ้ำง โดยมีอัตรำค่ำจ้ำงเฉลี่ย 100 บำทต่อวัน และมีรำยได้เฉลี่ยที่มำจำกนอกภำคกำรเกษตรเฉลี่ย 36,446 บำทต่อปี 
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 การถือครองที่ดิน 
  ประชำกรส่วนใหญ่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ในพื้นที่ท ำกิน 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง ต ำบลแม่สลองนอก ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ป่ำไม้  คิดเป็นร้อยละ 48.14 เป็นพ้ืนที่กำรเกษตร คิดเป็นร้อยละ 51.35 เป็นที่อยู่อำศัย คิดเป็นร้อยละ 0.51  
 
 แหล่งเงินทุน 
  ประชำกรในหมู่บ้ำนอำศัยแหล่งเงินทุนจำก ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตร ,กลุ่มออมทรัพย์และใช้เงินทุนของ
ตนเอง 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

  มีกำรรวมกลุ่มกันภำยในชุมชนเพ่ือร่วมกันท ำกิจกรรมหลำยกลุ่ม เช่น  กลุ่มพลังอำสำสมัคร
ป้องกันไฟป่ำ กลุ่มป่ำชำวบ้ำน อำสำต ำรวจหมู่บ้ำน กองหนุนเพ่ือควำมมั่งคงของประเทศ และกลุ่มลูกเสือชำวบ้ำน  กลุ่ม
หนุ่มสำว กลุ่มสำยใยรักแห่งครอบครัว กำรรวมกลุ่มทำงกำรค้ำและกำรเกษตรได้แก่กลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ชำ
ดอยแม่สลอง กลุ่มธนำคำรข้ำว และกลุ่มยุวเกษตรกร เป็นต้น 
 
แหล่งท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเทียวในพ้ืนที่ต ำบลแม่สลองนอก มีควำมพร้อมด้ำนสถำนบริกำรด้ำน

ต่ำง ๆ ที่เอื้อต่อกำรท่องเที่ยวและพักผ่อน  ได้แก่  
  1)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ได้แก่  มีจุดชมวิวที่

สวยงำมมีบรรยำกำศที่บริสุทธิ์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศ 
และเป็นถนนสำยซำกุระเมืองไทย (นำงพญำเสือโคร่ง)  

  2)  แหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ กำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชุมชนบนพ้ืนที่สูง มีสถำนที่ส ำคัญเช่น พระบรม
เจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหำสันติคีรี อนุสรณ์สถำนอดีตทหำรจีนคณะชำติ สุสำนนำย
พล ต้วน ซี เหวิน ชุมชน อดีตทหำรจีนกองพล 93 (ก๊กมินตั๋ง) เป็นต้น 

  3)  แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร เป็นแหล่งปลูกและผลิต
ใบชำอบแห้งคุณภำพดีขำยส่งทั้งภำยในและนอกประเทศเป็นรำยได้หลักของคนใน
พ้ืนที่ เป็นแหล่งผลไม้และพืชผักเมืองหนำวหลำยชนิด ได้แก่ พลัม ยอดมะระหวำน บล๊อคโคลี่ โอซุน หน่อไม้น้ ำ ไม้ดอก
และกำแฟอรำบิก้ำ เป็นต้น เป็นแหล่งผลิตไก่ด ำพ้ืนเมืองที่มีคุณภำพ มีกำรจัดงำนมหัศจรรย์ชำ ซำกุระบำน อำหำรชนเผ่ำ 
ดอยแม่สลองขึ้นทุกปี ช่วงเดือนธันวำคมถึงเดือนมกรำคม  
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  พระบรมเจดีย์ศรีนครินทร์ สถิตมหาสันติคีรี 

ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง ห่ำงจำกหมู่บ้ำนประมำณ 4 กม. พระบรมธำตุเจดีย์ศรีนครินทรำสถิตมหำ
สันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับควำมสูง 1,500 ม.เหนือหมู่บ้ำนสันติคีรี ห่ำงจำกหมู่บ้ำน 4 กม. มีถนนลำดยำงตัดขึ้น
ไปยังพระบรมธำตุฯ แต่ถนนสูงชัน คดเคี้ยวมำก พระบรมธำตุฯ สร้ำงแล้วเสร็จเมื่อรำวปี พ.ศ. 2539 เพ่ือถวำยเป็นพระ

รำชกุศลแด่สมเด็จย่ำ เป็นเจดีย์แบบล้ำนนำประยุกต์ บนฐำน
สี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมำณ 30 ม. ฐำนกว้ำงด้ำนละประมำณ 15 
ม. ประดับกระเบื้องสีเทำ มีซุ้มจระน ำด้ำนละสำมซุ้ม เรือนธำตุ
ประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง แกะสลัก
ลวดลำย ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหำรแบบล้ำนนำประยุกต์ที่ตั้งของ
พระบรมธำตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือกดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์
ได้กว้ำงไกล โดยเฉพำะในยำมเย็น ขณะเดียวกันองค์พระธำตุยังเด่น
เป็นสง่ำ มองเห็นแต่ไกล เป็นสัญลักษณ์อีกอย่ำง ของดอยแม่สลอง  

 

อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ/ชุมชน อดีตทหารจีนกองพล 93 
(ก๊กมินตั๋ง) 

ตั้งอยู่ที่ บ้ำนสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย
สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวัติศำสตร์ว่ำ ที่บ้ำนสันติคีรีเป็น
หมู่บ้ำนของอดีตทหำรจีนคณะชำติ (ทจช.ก๊กมินตั๋ง) กองพล 93 ได้ช่วย
รำชกำรไทยต่อสู้และปรำบปรำมคอมมิวนิสต์ในพ้ืนที่ดอยหลวง ดอยขำว 
และดอยผำหม่น จ.เชียงรำย พ.ศ.2514-2528 และพ้ืนที่เขำย่ำ จ.
เพชรบูรณ์ ในปี 2524 จำกกำรสู้รบดังกล่ำวอดีตทหำรจีนคณะชำติได้
เสียชีวิตและบำดเจ็บทุพพลภำพเป็นจ ำนวนมำกรัฐบำลไทยจึงก ำหนด
สถำนะให้อดีตทหำรจีนและคณะชำติเหล่ำนั้น เป็นผู้ท ำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทย และให้แปลงสัญชำติเป็นไทยได้ ซึ่ง
ท ำให้อดีตทหำรจีนคณะชำติเหล่ำนี้ ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณขององค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯเป็นอย่ำงมำก 
อนุสรณ์สถำนดังกล่ำวออกแบก่อสร้ำงและตกแต่งอย่ำงสวยงำมด้วยสถำปัตยกรรมจีน ข้ำงในเป็นที่รวบรวมข้อมูล ประวัติ
ควำมเป็นมำของชุมชนแม่สลอง ประวัติของคณะทหำรจีนคณะชำติ ควำมเหนื่อยยำก กำรตั้งรกรำกอยู่ในประเทศไทย 
และมีห้องสมุดที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิง มีกำรจัดแสดงภำพถ่ำยประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ 
รูปภำพ และสิ่งส ำคัญต่ำงๆ บนดอยแม่สลองที่ได้เกิดข้ึนในอดีต โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ำชมได้ทุกวัน  

ชุมชน อดีตทหำรจีนกองพล 93 (ก๊กมินตั๋ง)ที่อพยพเข้ำมำอยู่บนดอยแม่สลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ชุมชนบน
ดอยแม่สลองจึงเต็มไปด้วยบรรยำกำศชีวิตและวัฒนธรรมควำมเป็นอยู่แบบชำวจีนแถบมณฑลยูนนำน  ที่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม โดยปลูกชำและพืชผักเมืองหนำว ท่ำมกลำงทิวทัศน์ที่งดงำมอำกำศเย็นสบำย ตลอดจนอำหำรกำรกินอันขึ้น
ชื่อลือชำว่ำเป็นอำหำรจีนแท้ ๆ ตำมแบบอำหำรจีนแถบตอนใต้  
เป็นต้น 

 
สุสานนายพลต้วน 

ผู้น ำทหำรจีนฮ่อแห่งกองพันที่ 5 กองพล 93 เป็นอีก
สถำนที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมเยียน  โดยเฉพำะ
นักท่องเที่ยวชำวไทยเชื้อสำยจีนนิยมข้ึนไปเคำรพศพนำยพลด้วน ตัว
สุสำนสร้ำงด้วยหินอ่อนทั้งหมด แท่นหินอ่อนบรรจุร่ำงนำยพลต้วนซี
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เหวิน อยู่ภำยในศำลำเก๋งจีนขนำดใหญ่ สีขำว พ้ืนปูหินอ่อน ด้ำนหลังแท่นบรรจุศพ มีภำพถ่ำยเก่ำแก่เกี่ยวกับประวัติและ
ผลงำน ด้ำนหน้ำเป็นลำดเนิน มีตัวอักษร "ต้วน" ภำษำจีน สีทองบนพื้นสีฟ้ำ สุสำนนำยพลต้วน ตั้งอยู่บนเนินเหนือหมู่บ้ำน 
ระดับควำมสูงประมำณ 1,300 ม .แยกขึ้นไปทำงด้ำนข้ำงคุ้มนำยพลรีสอร์ต ประมำณ 1 กม. สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2523 
บริเวณท่ีตั้งสุสำนยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้อย่ำงกว้ำงไกล สำมำรถมองเห็นบ้ำนสันติคีรีในหุบต่ ำลงไปเบื้อง
ล่ำง เป็นจุดชมทิวทัศน์ของหมู่บ้ำนที่ดีจุดหนึ่ง ด้ำนหน้ำมีร้ำนชำสองร้ำน ซ่ึงจะเชิญชวนให้ผู้มำเยือนได้ทดลองชิมชำ 
ถนนสายซากุระ/ซากุระเมืองไทย 

ชื่อเรียกเฉพำะว่ำนำงพญำเสือโคร่ง ซึ่งจะบำนทุกปีในฤดูหนำว คือช่วงกลำงเดือน  ธ.ค.-ก.พ.โดยนักท่องเที่ยว
สำมำรถเห็นดอกซำกุระบำนอวดดอกสีชมพูสวยเต็มต้นได้ตำมริมทำงข้ึนดอย ซึ่งถนนสำยซำกุระบนดอยแม่สลอง เส้นทำง
เข้ำสู่หมู่บ้ำนสันติคีรี ทั้งด้ำนกิ่วสะไต และบ้ำนอีก้อสำมแยก จะปลูกต้นนำงพญำเสือโคร่งเรียงรำยสองข้ำงทำง เป็น
ระยะทำงกว่ำ 4 กม. ต้นนำงพญำเสือโคร่งจะทิ้งใบจนหมด และผลิดอกสีชมพูพรำวไปทั้งต้นในหน้ำหนำว  ดูรำวกับดอก
ซำกุระของญี่ปุ่น สวยงำมมำก ต้นนำงพญำเสือโคร่งเหล่ำนี้เป็นไม้พ้ืนถิ่นบนดอยทำง
ภำคเหนือ เป็นไม้โตเร็ว นำงพญำเสือโคร่งบนดอยแม่-สลองน ำมำปลูกไว้ในช่วงปี 
พ.ศ. 2525 

 
ชมงานมหัศจรรย์ชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง  

งำนมหัศจรรย์ชำดอยแม่สลอง จัดขึ้นช่วงเดือน ธันวำคม จนถึงเดือน 
มกรำคม ณ บริเวณอนุสรณ์สถำนวีรชนอดีตทหำรจีนคณะชำติ เพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวงร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลองนอก 

ก ำหนดจัด "งำนมหัศจรรย์ชำ ซำกุระบำน อำหำรชนเผ่ำ ดอยแม่สลอง" 
ประจ ำปีขึ้น ระหว่ำงวันที่ 28 ธันวำคม-4 มกรำคม ของทุกปี ณ 
บริเวณอนุสรณ์สถำนวีรชนอดีตทหำรจีนคณะชำติ บ้ำนสันติคีรี(ดอยแม่
สลอง) ต ำบลแม่สลองนอก อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย มีกำรจัด
นิทรรศกำร จ ำหน่ำยใบชำรสดี กำรแสดงวัฒนธรรมชนเผ่ำ ประกวด
อำหำรชนเผ่ำและอำหำรที่ประกอบจำกใบชำ ประกวดเทพธิดำใบชำ 
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กำรแสดงแสงสีเสียง(กำรแสดงเกี่ยวกับประวัติ
ควำมเป็นมำของชนเผ่ำ) บนดอยแม่สลอง 6 ยุคสมัย นอกจำกนี้ในคืนวันที่ 31 ธันวำคม ส่งท้ำยปีเก่ำ จะมีกำรจุดพลุ 
ปล่อยโคมลอย และเช้ำวันที่ 1 มกรำคม จะมีกำรท ำบุญตักบำตรใบชำพระสงฆ์ มีขันโตก 9 มงคล 
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 ผู้ปฏิบัติงาน 
  นำยวิเชียร  ทองมร่ำม  ผู้จัดกำรโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงกลุ่มลุ่มน้ ำโขง, 
      กก,ยม,วัง 
  นำยอิทธิพล  โพธิ์ศรี  ผู้ช่วยผู้จัดกำรโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงกลุ่มลุ่มน้ ำ
      โขง,กก,ยม,วัง 

นำยนิวัฒน์  ค ำมำ  นักวิชำกำรโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง 
นำงสำวพิณทิพย์  แดงไฝ  เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง 
นำยนรำธิป  วัฒนำไพรพิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง 
นำยอภิชัย  แก้วค ำมูล  เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง 
นำงสำวจริยำ  ต ำค ำ  เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สลอง 

 
 
 
 


