
อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

ค ำขวัญอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 

ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ  จังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ(ค ำเมอืง: Lanna-Kalayani Watthana.png) เป็นเขตกำรปกครองระดบัอ ำเภอล ำดับท่ี 

25 ของจังหวดัเชียงใหม ่และอันดับท่ี 878 ของประเทศไทย จัดตั้ง เมือ่ 26 ธันวำคม พ.ศ. 2552 โดย พระรำช

กฤษฎีกำตั้งอ ำเภอกลัยำณิวฒันำ จงัหวดัเชียงใหม ่พ.ศ. 2542 และตั้งท่ีวำ่กำรอ ำเภอ ณ ต ำบลแจม่หลวง  

อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ เป็นอ ำเภอท่ีกระทรวงมหำดไทย ไดก้  ำหนดให้เ ป็น "โครงกำรอ ำเภอกลัยำณิวฒันำ 

เฉลิมพระเกยีรติพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวฯ เน่ืองในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 

รอบ 5 ธันวำคม 2554" ซ่ึงด ำเ นินกำรโดยส ำนักนโยบำยและแผน ส ำนักงำนปลดักระทรวงมหำดไทย และ

หนว่ยงำนในสังกดักระทรวงมหำดไทยโดยมีวตัถุประสงค์ให้อ ำเภอกลัยำณิวฒันำเป็น "อ ำเภอตน้แบบ" ในกำร

พฒันำท่ียัง่ยืน 

โครงกำรท่ีจะจัดตั้งอ ำเภอใหมใ่นพื้นท่ีดงักลำ่วสำมำรถสืบย้อนไปไดถึ้ง พ.ศ. 2536 โดยเมื่อวนั ท่ี 17 

พฤษภำคม พ.ศ. 2546 สภำต ำบลต ำบลบำ้นจนัทร์ไดเ้สนอแยกกิง่อ ำเภอออกจำกสำมต ำบลในอ ำเภอแมแ่จม่ ได้มี

กำรเตรียมกำรจัดตั้งกิง่อ ำเภอใหมเ่ป็นเวลำหลำยปี แตด่ว้ยวกิฤตกำรณ์ทำงกำรเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ไดท้ ำให้

อ ำเภอใหมท่ั้งหมดท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำถูกรัฐบำลยกเลิกไปเพื่อหลีกเล่ียงคำ่ใชจ้ำ่ยเพิ่มเติม กอ่นท่ีจะกลับ

เขำ้สูร่ะ เบียบกำรพิจำรณำอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2548 โดยไดม้ีกำรจดัท ำขอ้เสนอและกำรศึกษำโดยจงัหวดัเชียงใหม ่

และกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทยวนัท่ี 2 ธันวำคม พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีไทยเห็นวำ่พื้นท่ีต ำบลบำ้น

จนัทร์ ต ำบลแมแ่ดด และต ำบลแจม่หลวง แหง่อ ำเภอแมแ่จม่ จังหวดัเชียงใหม ่เป็นพื้นท่ีกำรทอ่งเท่ียว มีเน้ือท่ี 

674.58 ตำรำงกิโลเมตร และประชำกร 10,561 คน มกีำรจัดตั้งโครงกำรพระรำชด ำริหลำยโครงกำร มีสภำพภูมิ

ประเทศเป็นป่ำและภูเขำสูงชนั ทุรกนัดำร กำรคมนำคมติดตอ่เพื่อขอรับบริกำรตำ่งๆ จำกหน่วยงำนของรัฐ         

ณ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอแมแ่จม่ เ ป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก กำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ีไมส่ำมำรถให้บริกำรไดอ้ยำ่ง

ทัว่ถึงครอบคลุมทุกพื้นท่ี ประกอบกบัพื้นท่ีดงักลำ่วประสบปัญหำด้ำนควำมสงบเรียบร้อย เร่ืองยำเสพติด และ

ปัญหำด้ำนกำรลักลอบกำรตัดไมท้ ำ ลำย ป่ำ จึง เ ห็นช อบให้แยกพื้น ท่ีดัง กล ่ำ วมำจัดตั้ ง เ ป็นอ ำ เภอใหม ่                      

มวีตัถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกลัยำณิวฒันำ กรมหลวงนรำธิวำสรำช

นครินทร์ โดยเฉพำะอยำ่งไรกดี็ วนั ท่ี 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิลอดุลยเดช 

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  พระรำชทำนชื่ออ ำเภอท่ีจะจัดตั้ง ข้ึนใหมน่ั้ นตำมท่ีกระทรวงมหำดไทยขอ

พระรำชทำน วำ่ "อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ" แทนชื่อเ ดิมท่ีใชว้ำ่ "วดัจันทร์" เน่ืองจำกข้อเ ท็จจริงท่ีวำ่มโีครงกำรใน

พระรำชด ำริในพื้นท่ีต ำบลบำ้นจันทร์ อ ำเภอท่ีจัดตั้งข้ึนใหมน้ี่จึงไมจ่ ำเป็นจะต้องจดัตั้ง เป็นกิง่อ ำเภอกอ่นท่ีจะ



พฒันำจนกลำยเป็นอ ำเภอโดยสมบูรณ์ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอก  ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรกอ่สร้ำงในหมู ่2 ต ำบลแจม่หลวง 

จนกระทัง่กอ่สร้ำงเสร็จ สภำต ำบลบ้ำนจนัทร์จะถูกใชเ้ ป็นท่ีวำ่กำรอ ำเภอช ัว่ครำวดงันั้ น เมื่อวนัท่ี 13 ตุลำคม พ.ศ. 

2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเ ห็นชอบร่ำง "พระรำชกฤษฎีกำตั้งอ ำเภอกลัยำณิวฒันำ จังหวดัเชียงใหม"่ ตำมท่ี

กระทรวงมหำดไทยเสนอ พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดชลงพระปรมำภิไธยเมื่อวนั ท่ี 18 

ธันวำคม พ.ศ. 2552 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เลม่ 126 ตอนท่ี 97 ก หน้ำ 7 ลงวนัท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2552 

และมีผลใชบ้งัคบัในวนัรุ ่งข้ึน โดยปรำกฏเหตุผลในกำรประกำศใช ้พระรำชกฤษฎีกำฉบบัน้ีวำ่"โดยท่ีต ำบลแจม่

หลวง ต ำบลบ้ำนจันทร์ และต ำบลแมแ่ดด อ ำเภอแมแ่จม่ จังหวดัเชียงใหม ่มทีอ้งท่ีกวำ้งขวำง มชี ุมชนและชมุนุม

กำรคำ้หนำแนน่ มสีภำพเจริญข้ึนกวำ่เ ดิมมำก แตเ่ น่ืองจำกมภีูมิประเทศตั้งอยูห่ำ่งไกล ท ำให้ประชำชนไมไ่ดรั้บ

ควำมสะดวกในกำรติดตอ่รำชกำร สมควรแยกต ำบลดงักลำ่วออกจำกอ ำเภอแมแ่จม่ จังหวดัเชียงใหม ่และรวมตั้ง

เป็น อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ จงัหวดัเชียงใหม ่เพื่อประโยชน์แกก่ำรปกครอง กำรให้บริกำรของรัฐ ควำมสะดวกของ

ประชำชน และเพื่อส่งเสริมให้ทอ้งท่ีมคีวำมเจริญย่ิงข้ึน ตลอดจนเพื่อเ ป็นกำรเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระเจำ้พี่นำง
เธอ เจำ้ฟ้ำกลัยำณิวฒันำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ จึงจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎีกำน้ี 

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

ลักษณะทีต่ั้ง 

อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัเชียงใหม ่สภำพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นป่ำ

และภูเขำสูงชนัลอ้มรอบ ตั้งอยูใ่นเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ สภำพป่ำเป็นป่ำเบญจพรรณ มอีำกำศหนำวเย็นตลอดทั้ง

ปี เ ป็นพื้นท่ีป่ำไมแ้ละภูเขำ 378,245 ไร ่กำรเกษตร 30,391 ไร ่ท่ีอยูอ่ำศัย 3,327 ไร ่และพื้นท่ีโลง่สำธำรณะ 4,635 
ไร ่มปีริมำณน ้ ำฝนเฉล่ีย 1,225 มลิลิเมตรตอ่ปี ฝนตกเฉล่ีย 122 วนัตอ่ปี 

อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ มอีำณำเขตดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอปำย (จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน) 
 ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอสะเมงิ 
 ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอแมแ่จม่ 

 ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน (จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน) 

 

     

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99


     การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ ประกอบดว้ย 3 ต ำบล 21 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

ล ำดบัท่ี ต ำบล จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
ประชำกรทั้งหมด 
(พ.ศ. 2557)   

ประชำกรแยกตำมสว่นทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2557)   

1. 
บำ้นจนัทร์ 
(Ban Chan) 

7 4,166 4,166 (อบต. บำ้นจนัทร์) 

2. 
แมแ่ดด 
(Mae Daet) 

7 4,002 4,002 (อบต. แมแ่ดด) 

3. 
แจม่หลวง 
(Chaem Luang) 

7 3,740 3,740 (อบต. แจม่หลวง) 

รวม 21 11,908 11,908 (อบต.) 

 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

ทอ้งท่ีอ ำเภอกลัยำณิวฒันำประกอบด้วยองค์กรส่วนปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.) 3 แหง่ ไดแ้ก ่

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำ้นจนัทร์ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบำ้นจนัทร์ทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมแ่ดด ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมแ่ดดทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแจม่หลวง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแจม่หลวงทั้งต ำบล 

 
สภำพสังคม 
 
อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ ประกอบดว้ยชมุชนชำวเขำหลำยเผำ่ เชน่  กะเหร่ียง มง้ ลีซอ เป็นตน้ สว่นใหญป่ระกอบ
อำชีพท ำไร ่ท ำนำ ท ำสวน และกำรทอผำ้เป็นอำชีพเสริม 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%87


สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 

๑. วัดจันทร์ มเีจดีย์เกำ่แกต่ั้งอยูภ่ำยใน 
 

 

 
 

มกีำรสันนิษฐำนวำ่ มีกำรสร้ำงมำนำนกวำ่ 300 ปี โดยชนชำวละว๊ะ ท่ีมีควำมเ ล่ือมใสพระพทุธศำสนำในสมยั
เจริญรุ่งเ รืองในสมยันั้ น ซ่ึงในพื้นท่ีต ำบลบ้ำนจันทร์และพื้นท่ีใกลเ้ คียงมีหลักฐำนวำ่เป็นวดัร้ำงจ ำนวนมำก 
ตอ่มำมีพระอุตตมะ เ ป็นพระธุดงค์มำจำกประเทศพมำ่ มำเห็นบริเวณวดัจันทร์เ ป็นท่ีเงียบสงบเหมำะแกก่ำร
บ ำเพ็ญภำวนำเป็นย่ิงนัก จึงไดปั้กกลดอยูบ่ริเวณน้ี จำกนั้นมีพอ่อุย้ดูลอย จำกบำ้นขนุแจม่น้อย และพอ่อุย้ค ำหมื่น
จำกบำ้นห้วยตอง ไดม้ำพบพระอุตตมะจึงเกิดควำมศรัทธำเ ล่ือมใส ไดช้กัชวนกนัมำตั้งรกรำกท่ีวดัจันทร์ พร้อม
กบัได้ประกำศเชิญชวนหมูบ่ำ้นใกลเ้คียงไดม้ำร่วมปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ โดยมพีระอุตตมะเป็นประธำน หลังจำก
ชว่ยชำวบำ้นปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ใกลจ้ะส ำเ ร็จ พระอุตตมะจึงไดล้ำคณะศรัทธำกลับไปประเทศพมำ่ และใน
ระหวำ่งทำงเกดิอำพำธหนัก จนในท่ีสุดก็มรณะภำพระหวำ่งทำงปีพ ุทธศกัรำช 2473 พระครูบำศรีวิชยั นักบุญ
แหง่ลำ้นนำไทยได้เดินธุดงค์มำจำกอ ำเภอปำย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน มำพบวำ่พระเจดีย์มีกำรบูรณะยงัไมเ่สร็จ จึง
ไดน้ ำชำวบำ้นบูรณะตอ่พระเจดีย์จนเสร็จ พร้อมกบัได้ยกฉัตรพระเจดีย์ข้ึน มกีำรเฉลิมฉลอง 7 วนั 7 คืน จำกนั้ น
ครูบำทำ่นก็จำริกกลบัไปทำงอ ำเภอเสมงิ จงัหวดัเชียงใหม ่ตอ่มำมพีระอินทนนและพระกร ชินวณโณ ตำมล ำดับ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C


ปีพ ุทธศักรำช 2510 ทำงโครงกำรพระธรรมจำริก วดัศรีโสดำ จงัหวดัเชียงใหม ่ได้จดัส่งพระธรรมจำริกมำ
ปฏิบติังำนอยำ่งตอ่เน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
กำรเดินทำง 
สำมำรถเดินทำงเส้นทำงท่ีสะดวกมำจำกเส้น 1095 (เส้นทำงท่ีจะไปอ ำเภอปำย) เล้ียวซำ้ยเขำ้มำทำง อ ำเภอ
กลัยำณิวฒันำ เขำ้มำประมำณ 59 กโิลเมตร 

๒. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านวัดจันทร์ เป็นสถำนท่ีฝึกอบรมกำรทอผำ้และกำรสง่เสริมอำชีพรำษฎรในพื้นท่ี 
 

   

 

๓. ศูนย์พฒันาโครงการหลวงวัดจันทร์ 

 

ตั้งอยูใ่นอ ำเภอกลัยำณิวฒันำ จ. เชียงใหม ่กอ่ก  ำเนิดข้ึนหลงัจำกท่ี พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว ได้เสด็จพระรำช
ด ำเ นินเย่ียมเยียนรำษฎรชำวเขำในเขตหมูบ่ำ้นวดัจนัทร์ พระองค์ทรงทรำบถึง ควำมยำกล ำบำกของชำวเขำใน
พื้นท่ี จึงมีพระรำชด ำริให้มีกำรพัฒนำบำ้นวดัจันทร์และหมูบ่้ำนใกลเ้คียงเพื่อกอ่ตั้ง  “ศูนย์พฒันำโครงกำรหลวง
วดัจนัทร์” ข้ึน เพื่อชว่ยให้สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได ้ให้รำษฎร เพื่อให้มีควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนท่ีน่ี เป็น แหลง่ทอ่ง



ไฮไลต์มทิีวทศัน์ ธรรมชำติ สวยงำมของป่ำสนท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศไทย ในชว่งฤดูหนำวดินแดนกลำงหุบเขำ
แหง่น้ี  จะถูกปกคลุมไปด้วยมำ่นหมอกและสำยลมอนัหนำวเย็น ไมว่ำ่ใครก็ตำมท่ีได้มำเ ยือนสถำนท่ีแห่งน้ี คงไม ่
พน้หลงเสนห์่กบัควำมงำม ท่ีมองเห็นอยูต่รงหน้ำ ภำพสำยหมอกลอยพร้ิวปกคลุมทิวสนและอำ่งเก็บน ้ ำ รวมทั้ง
สีสันสดสวยของใบเมเป้ิลท่ีพร้อมใจกนัผลดั เปล่ียนสีในชว่งปลำยปี บวกกบัธรรมชำติอนัอุดมงดงำมและไมตรี
จิตของชำวพื้นถ่ิน ทั้งหมดน้ีจะยงัคงตรำตรึงอยูใ่นควำมประทับใจ ของผูท่ี้ไดไ้ปเยือนตรำบนำนเทำ่นำน 

 

กจิกรรมท่ีนำ่สนใจในโครงกำรหลวงวดัจนัทร์ 

1.ชมควำมงำมของไอหมอกท่ีลอยเหนือน ้ ำในยำมเชำ้ 

2.ชมใบเมเบ้ิลเปล่ียนสี (ชว่งเดือน ม.ค.- ก.พ.) 

3.ป่ันจกัรยำนด่ืมด ่ำกบัธรรมชำติอนับริสุทธ์ิ 

4.เดินป่ำศึกษำธรรมชำติซ่ึงมีทั้งป่ำสนสองใบและสำมใบ 

5. เย่ียมชมวถีิชีวติของชำวปำกะญอ 

การเดินทาง 

โดยรถส่วนตัว 

เส้นแรกทำงหมำยเลข 107 ตรงตลำดแมม่ำลยัเล้ียวซำ้ย หรือใชเ้ส้นทำงหลกัหมำยเลข 1095(ตลำดแมม่ำลยั -  ปำย) 
และกอ่นถึงอ ำเภอ ปำยประมำณ 13 กโิลเมตรตรงดำ่นป่ำไมใ้ห้เล้ียวซำ้ยเขำ้ไปยังเ ส้นทำงหมำยเลข 1265 ตรง
ป้ำยบอกทำง เขำ้บ้ำนวดัจนัทร์ระยะทำงประมำณ 40 กโิลเมตร สภำพถนนรำดยำงตลอดสำย ชลอรถยนต์เมือ่พบ 
สะพำนเพรำะถนนมรี่องลึก สำมำรถขับรถเก๋งยงัวดัจนัทร์ไดส้บำย ตลอดเส้นทำงทำ่นจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ของป่ำ
สน รวมระยะทำง 160 กโิลเมตร ระยะเวลำเดินทำงประมำณ 3-4 ช ัว่โมง& 

เส้นทางทีส่องสำมำรถเดินทำงจำกหมำยเลขทำงหลวง107(แมริ่ม-สะเมิง-บอ่แกว้-วดัจันทร์)สำมำรถเดินทำงจำก
หมำยเลข ทำงหลวง 107 เขำ้อ ำเภอแมริ่มแล้วมุง่ไปยงัทำงหลวงหมำยเลข 1096 ผำ่นอ ำเภอสะเมงิไปบำ้นแมส่ำบ 
บำ้นบอ่แกว้ แจม่น้อย และเขำ้หมูบ่ำ้นวดัจนัทร์ จำกหมูบ่ำ้นไปทำงเส้นทำงวดัจันทร์ปำยประมำณ 3 กิโลเมตร 



โครงกำรฯจะอยูท่ำงซำ้ยมอืของทำ่น รวมระยะทำง 154 กโิลเมตร เส้นทำงลูกรังสลบัยำงด ำ เ ดินทำงประมำณ 4 -
5 ช ัว่โมง 

โดยรถสาธารณะ 

- สำมำรถนั่งรถประจ ำทำง กรุงเทพฯ -  เชียงใหม ่และตอ่รถสองแถวสีเหลืองสำยเชียงใหม ่สะเมิง วดัจันทร์ 
สำมำรถข้ึน รถสองแถวไดท่ี้ บขส. (ชำ้งเ ผือก) รำคำคนละ 150 บำท ถ้ำให้ไปสง่ ท่ี ออป. เลยเพิ่มอีกคนละ 40 
บำทใชเ้วลำเดินทำงข้ึนไป ประมำณ 6 ชม. 

- จำกขนสง่อำเขต – อ ำเภอ ปำย (รถบัส)รถเร่ิมออกเวลำ 07.00 , 9.00 , 10.30, 12.30, 14.30 , 16.00 น.คำ่โดยสำร 
โทรสอบถำมไดท่ี้ บ.เปรมประชำ 053-304748 ตอ่รถสองแถวท่ีตลำดแสงทองอ ำเภอปำย รอผู้โดยสำรข้ึนไป
บำ้นวดัจนัทร์ มวีนัละ 1 เท่ียว ออกเวลำ 13.00 น ใชเ้วลำส้ันกวำ่เส้นทำงแรก 

 


