
 

 

 
บทที ่4 

บริบทชุมชน 
 
 ชุดโครงการวิจัย เร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่  ได้ด าเนินการศึกษาและเก็บข้อมูลบริบทชุมชน   
ของผู้ประกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ในพื้นที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่  อ าเภอหางดง อ าเภอ
สันก าแพง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. บริบทอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
2. บริบทอ าเภอหางดง 
3. บริบทอ าเภอสันก าแพง 
4. บริบทอ าเภอสันทราย 

 

1. บริบทอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 พื้นที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีข้อมูลประวัติความเป็นมา โครงสร้างพื้นฐาน และสภาพทั่วไป 
กล่าวได้ดังที่ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (2552 : 1-10) กล่าวว่า 
 1.1 ประวัติเมืองเชียงใหม่ 
  เมืองเชียงใหม่ มีชื่อที่ปรากฏในต านานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานี
ของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1839 ซึ่งมี อายุครบ 710 ปี 
ในปี พ.ศ.2549 และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา 
เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ปกครอง โดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง 
พ.ศ.1839-2100) ในปี พ.ศ.2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่
ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้การน า
ของพระยากาวิละ  และพระยาจ่าบ้านในการท าสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่  และ       
เมืองเชียงแสนได้ส าเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนาพระยากาวิละ
เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานคร และมีเชื้อสายของพระยา     
กาวิละ ซึ่งเรียกว่า ตระกูลเจ้าเจ็ดตน ปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองล าพูน  และล าปางสืบต่อมา
จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครอง
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หัวเมืองประเทศราช ได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ และได้จัดตั้งการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัด เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน 
 1.2 สภาพท่ัวไปของจังหวัดเชียงใหม่ 
  1.2.1 ท่ีตั้งและขนาดพื้นท่ี 
   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่      
99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
696 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ แยกเป็น 
   1) พื้นที่ป่าไม้ 69.92 % (8,787,656 ไร่) 
   2) พื้นที่ท าการเกษตร 12.82 % (1,835,425 ไร่) 
   3) พื้นที่อยู่อาศัยและอ่ืน ๆ 17.26 % (2,167,971 ไร่) 
  1.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
   มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25°C อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 31°C อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20°C 
  1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
   โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ และมีที่ราบอยู่ตอนกลางตาม
สองฟากฝั่งแม่น้ าปิง มีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” สูงประมาณ 2,565 เมตร 
อยู่ในเขตอ าเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอ่ืน ๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น 
ดอยฟ้าห่มปก สูง 2,297 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,195 ดอยสุเทพ สูง 1,678 เมตร สภาพพื้นที่
แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัด    
คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่จังหวัด เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก 
พื้นที่ราบลุ่มน้ าและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ  – ใต ้          
อันได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าฝาง และลุ่มน้ าแม่งัด เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสม       
ต่อการเกษตร 
  1.2.4 เนื้อท่ีป่าไม้ 
   มีเนื้อที่ป่าไม้เหลืออยู่ 8,787,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.93 ของเนื้อที่จังหวัด 
 1.3 ประชากรและชุมชนพื้นท่ีสูง 
  1.3.1 จ านวนประชากร 
   มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,673,930 คน โดยแยกเป็น ชาย 817,858 คน และหญิง 
856,072 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 83 คน/ตร.กม. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553) 
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  1.3.2 จ านวนประชากรชุมชนบนพื้นท่ีสูง 
   กระจายตามอ าเภอต่าง ๆ 20 อ าเภอ จ านวน 1,251 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากร 
312,447 คน เป็นชาย 157,367 คน เป็นหญิง 155,080 คน 70,820 ครอบครัว 
   อ าเภอที่มีประชากรชุมชนบนพื้นที่สูงมากที่สุด ได้แก่ อมก๋อย รองลงมา ได้แก่
อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอเชียงดาว อ าเภอฮอด 
   มีกลุ่มชนต่าง ๆ รวม 13 ชนเผ่า เป็นชาวเขา มีจ านวน 7 เผ่า ได้แก่ กะเหร่ียง ม้ง
เมี่ยน (เย้า) อาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ) ลีซอ (ลีซู) และลัวะ จ านวน 229,382 คน เป็นชนกลุ่มน้อย 
จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ปะหล่อง ไทยใหญ่ ไทยลื้อ จีนฮ่อ และอ่ืน ๆ รวมกันเป็นจ านวน 34,022 คน 
และคนไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูง จ านวน 49,043 คน ชนเผ่ากะเหร่ียง มีจ านวนมากที่สุด 
คือ 128,880 คน รองลงมาได้แก่ ไทย มูเซอ และม้ง 
 1.4 ลักษณะทางการปกครอง 
  1.4.1 การปกครอง 
   แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล และ 2,066 หมู่บ้าน             
มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังนี้ 
   1) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จ านวน 166 หน่วยงาน 
   2) หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 34 หน่วยงาน 
   3) หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง 
    เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง 
    เทศบาลเมือง จ านวน 3 แห่ง 
    เทศบาลต าบล จ านวน 93 แห่ง 
    องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 113 แห่ง 
 1.5 สภาพทางสังคม 
  1.5.1 ศาสนา 
   ประชากรจังหวัดเชียงใหม่มีผู้นับถือ ศาสนาพุทธ 91.80 % ศาสนาอิสลาม 
1.17% ศาสนาคริสต์ 5.60% ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซิกส์ 0.02% ศาสนาอ่ืน ๆ 1.41% 
  1.5.2 วัดท่ีส าคัญในเชียงใหม่ ตามหลักทักษาเมือง 
   1) วัดเจดีย์หลวง ศูนย์กลาง 
   2) วัดสวนดอก (บริวารเมือง) ทิศตะวันตก 
   3) วัดเจ็ดยอด (อายุเมือง) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
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   4) วัดเชียงยืน (เดชเมือง) ทิศเหนือ 
   5) วัดชัยศรีภูมิ (ศรีเมือง) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
   6) วัดบุพผาราม (มูลเมือง) ทิศตะวันออก 
   7) วัดชัยมงคล (อุตสาหเมือง) ทิศจะออกเฉียงใต้ 
   8) วัดนันทาราม (มนตรีเมือง) ทิศใต้ 
   9) วัดร่ าเปิง (ตโปทาราม) กาลกิณีเมือง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
  1.5.3 วัดตามหลักความเชื่อ 
   (ชื่อเป็นศิริมงคล) ได้แก่ วัดหมื่นล้าน วัดหมื่นเงินกอง วัดหม้อค าตวง วัดดวงดี 
วัดลอยเคราะห์ วัดดับภัย วัดชัยพระเกียรติ 
  1.5.4 วัดท่ีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเท่ียว 
   ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดแสนฝาง 
วัดพันเตา วัดพันอ้น ฯลฯ 
  1.5.5 ประเพณีส าคัญจังหวัดเชียงใหม่ 
   เดือนเมษายน (หรือเดือนเจ็ด ตามการนับเดือนของชาวล้านนา)  ประเพณี
สงกรานต์ ด าหัว ประเพณีสืบชะตาบ้านเมือง บวชลูกแก้วและพิธีสู่ขวัญ 
   เดือนพฤศจิกายน (หรือเดือน ยี่ ตามการนับเดือนของชาวล้านนา)  ประเพณี
เดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) 
 1.6 การศึกษา 
  จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,146 แห่ง ในจ านวนนี้มีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 9 แห่ง อาชีวศึกษา 7 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ 8 แห่ง มีครู/อาจารย์ 21,155 คน และ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 440,706 คน ซึ่งอัตราส่วนครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็น 1:21 
จ านวนนักเรียนนักศึกษาในสังกัด แยกเป็น 
   1) ระดับก่อนประถม จ านวน 58,654 คน 
   2) ระดับประถมศึกษา จ านวน 139,288 คน 
   3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 75,804 คน 
   4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ จ านวน 45,713 คน 
   5) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ จ านวน 22,203 คน 
   6) ระดับอุดมศึกษา จ านวน 99,044 คน 
 1.7 บริการสาธารณสุข 
  1.7.1 สถานพยาบาล 
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   (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2552)  มีสถานพยาบาลแผนปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 47 แห่ง    
5,752 เตียง แบ่งได้คือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 23 แห่ง จ านวนเตียง 1,375 เตียง สังกัดกระทรวง
อ่ืน ๆ 10 แห่ง จ านวนเตียง 2,808 เตียง และเอกชน 14 แห่ง จ านวน 1,569 เตียง 
  1.7.2 บุคลากรทางสาธารณสุข 
   ก) แพทย์ 1,167 คน อัตราส่วนแพทย์ :ประชากร เท่ากับ 1 : 1,440 
   ข) พยาบาล แยกเป็น 
    พยาบาลวิชาชีพ 4,169 คน อัตราส่วนพยาบาล : ประชากร 1: 403 คน 
    พยาบาลเทคนิค 165 คน อัตราส่วนพยาบาล : ประชากร 1: 10,186 คน 
   ค) เภสัชกร 155 คน อัตราส่วนเภสัชกร : ประชากร 1:5,659 คน 
   ง) ทันตแพทย์ 155 คน อัตราส่วนทันตแพทย์ : ประชากร 1: 13,445 คน 
  1.7.3 ข้อมูลสุขภาพ 
   อัตราการเกิด 9.86 ต่อ 1,000 คน อัตราการตาย 7.75 ต่อ 1,000 คน 
  1.7.4 สาเหตุการป่วยท่ีส าคัญ 10 อันดับของจังหวัดเชียงใหม่ 
   (จากสถิติผู้ป่วยนอก) 
   1) ระบบหายใจ  6) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการ/เมตะบอลิซึม 
   2) ระบบกล้ามเนื้อ ฯ  7) โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง 
   3) โรคระบบย่อยอาหาร  8) โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ 
   4) ระบบไหลเวียนโลหิต  9) สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ท าให้ป่วยหรือตาย 
   5) โรคติดเชื้อและปรสิต  10) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 
 1.8 สภาพเศรษฐกิจ 
  1.8.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
   ปี 2551 มีมูลค่า 130,129.54 ล้านบาท ภาคเกษตร 14,997.32 ล้านบาท (11.53%) 
นอกภาคเกษตร 115,132.22 ล้านบาท (88.47%) 
  1.8.2 รายได้ส่วนใหญ่ 
   ขึ้นอยู่กับสาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 
21.64% มูลค่า 28,160.70 ล้านบาท 
   รองลงมาเป็น 
   สาขาการขายส่ง ขายปลีก 13.73% มูลค่า 28,160 ล้านบาท 
   สาขาเกษตรกรรม 11.35% มูลค่า 17,861.71 ล้านบาท 
   สาขาการศึกษา 9.37% มูลค่า 12,187 ล้านบาท 
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   สาขาตัวกลางทางการเงิน 8.95% มูลค่า 11,645.98 ล้านบาท 
  1.8.3 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
   เฉลี่ยร้อยละ 3.11 
  1.8.4 รายได้ประชากรต่อหัว 
   เฉลี่ย 81,830.71 บาท/คน/ปี อยู่ที่อันดับที่ 3 ของภาคเหนือ  รองจากจังหวัด
ล าพูน และจังหวัดก าแพงเพชร 
  1.8.5 รายได้ประชากรในเขตชนบท 
   เฉลี่ย 49,936 บาท/คน/ปี (จปฐ ปี 2553) อ าเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่ าที่สุด (จนที่สุด) 
คือ อ.อมก๋อย 27,158 บาท/คน/ปี อ าเภอที่รายได้สูงสุด คือ อ.สันทราย 56,061 บาท/คน/ปี 
 1.9 การท่องเท่ียว 
  1.9.1 ปี 2551 
   จ านวนนักท่องเที่ยว 5,313,352 คน ชาวไทย 3,842,549 คน (72.31%)  
ต่างประเทศ 1,470,802 คน (27.69%)  รายได้ 38,135.33 ล้านบาท คนต่างประเทศ 15,206.49              
ล้านบาท (52.03%) คนไทย 22,928.84 ล้านบาท (47.97%) ลดลงจากปีที่แล้ว 758.92 ล้านบาท หรือ 
1.95% (ปี 2550 มีรายได้ 38,894.25 ล้านบาท) ระยะเวลาพักเฉลี่ย 2.65 วัน 
  1.9.2 ปี 2552 
   จ านวนนักท่องเที่ยว 4,343,090 คน ชาวไทย 3,101,790 คน (71.42%)  
ต่างประเทศ 1,241,300 คน (28.58%)  รายได้ 32,605.79 ล้านบาท คนต่างประเทศ 13,493.77        
ล้านบาท (41.39%) คนไทย 19,112.02 ล้านบาท (58.61%) ลดลงจากปีที่แล้ว 5,529.54 ล้านบาท 
หรือ 14.50% ระยะเวลาพักเฉลี่ย 3.503 วัน จ านวนโรงแรมที่พัก 418 แห่ง ห้องพัก 20,816 ห้อง 
  1.9.3 สถานท่ีท่องเท่ียว 
   อันได้แก่ กลุ่มดนตรีซล้อซอซึง ขุนช้างเคี่ยน คุ้มขันโตก และคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ 
(มหาอินทร์) เจเจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ ชุมชนวัดเกต เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยขุนแม่ยะ ดอยปุย             
ถนนคนเดิน ถนนนิมมานเหมินทร์ ท่าเทียบเรือโดยสาร น้ าตกตาดหมาไห้ น้ าตกมณฑาธาร หรือ 
น้ าตกสันป่ายาง น้ าตกห้วยแก้ว ไนท์บาซาร์ บ้านดอยปุย บ้านม้ง (แม้ว)-ดอยปุย พระต าหนักภูพิงค์
ราชนิเวศน์ 
   ประเภทพิพิธภัณฑ์  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์ เคร่ืองถ้วยจอห์น แอนแพทซอว์ 
พิพิธภัณฑ์โครงการศึกษาเคร่ืองปั้นดินเผา ภาควิชาประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา พิพิธภัณฑ์    
ตราไปรษณียากร เชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานภาคเหนือ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พิพิธภัณฑ์   
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บ้านค าอูน พิพิธภัณฑ์บ้านบานเย็น พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิพิธภัณฑ์
ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา เรือนซ้อ-หงส์ 
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา พิพิธภัณฑ์แมลงและมรดกธรรมชาติ  พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ 
พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม พิพิธภัณฑ์  วัดบุพพาราม (หอมนเฑียรธรรม) พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ       
ดอยสุเทพวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า สวนสัตว์เชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวเขา
ดอยปุย พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และอ่ืน ๆ เช่น ร้านม่อนฝ้าย เรือนข้าเจ้า     
เรือนอนุสารสุนทร โรงงานไทยศิลาดล โรงงานนมห้วยแก้ว โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณ
ภาคเหนือ 
  ประเภทวัด ได้แก่ วัดกู่ เต้า วัดขะจาว วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดเจดีย์เหลี่ยมหรือ             
วัดเจดีย์กู่ค า วัดเจ็ดยอด วัดช่างฆ้อง วัดเชียงมั่น วัดต้นปิน วัดต าหนัก วัดท่ากระดาษ วัดท่าข้าม             
วัดบวกครกหลวง วัดบุพพาราม วัดปราสาท วัดป่าแดงมหาวิหาร วัดป่าเป้า วัดพระธาตุดอยค า                  
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพวกหงส์ วัดพันเตา วัดโพธาราม
มหาวิหาร วัดร่ าเปิ่ง (ตโปธาราม) วัดลังกา วัดศรีบุญเรือง วัดศรีสุพรรณ วัดศรีโสดา วัดสวนดอก
หรือวัดบุปผาราม วัดสวนพริก วัดสันทรายต้นกอก วัดแสนฝาง วัดอุโบสถ วัดอุปคุต วัดอุโมงค์           
เถรจันทร์ วัดอู่ทรายค า เวียงกุมกาม 
  ประเภทศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนป่าแดด (วัดวังสิงห์ค า) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ศาลาธนารักษ์ 
ศาลาเคร่ืองราชอิสริยยศ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ไทย  สถาบันล้านนาศึกษา       
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 สวนรุกขชาติห้วยแก้ว สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่       
ไนท์ซาฟารี เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง  หมู่บ้านท าเคร่ืองเงิน หอธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์            
หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (หอศิลป์ปิ่นมาลา)  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่                
ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนหอพระ อนสุาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์เจ้ากาวิละ อาสนวิหารพระหฤทัย
เฮือนแก้ว ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 
 1.10 การเกษตร 
  พื้นที่การเกษตรของจังหวัด มีประมาณ 1,835,425 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าว 515,385 ไร่      
ปลูกพืชไร่ 192,063 ไร่ ปลูกพืชสวน 536,697 ไร่ และอ่ืน ๆ 367,105ไร่  พื้นที่ที่ได้รับน้ าจาก
ชลประทาน จ านวน 1,301,604 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80% ของพื้นที่การเกษตร   ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญ ปี 2550/51 ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
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   ข้าว 399,408 ตัน มูลค่า 2,396 ล้านบาท 
   ล าไย 298,255 ตัน มูลค่า 3,280 ล้านบาท 
   ลิ้นจี่ 40,795 ตัน มูลค่า 458 ล้านบาท 
   กระเทียม 65,729 ตัน มูลค่า 792 ล้านบาท 
   หอมแดง 44,450 ตัน มูลค่า 286 ล้านบาท 
   หอมหัวใหญ่ 48,031 ตัน มูลค่า 310 ล้านบาท 
 1.11 การอุตสาหกรรม 
  จ านวนโรงงาน 2,265 แห่ง เงินทุน 36,350 ล้านบาท จ้างแรงงาน 43,713 คน  
อุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร  อุตสาหกรรมขนส่ง และ
อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมที่ได้การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2552 จ านวน 17 โครงการ 
เงินลงทุน 1,227.50 ล้านบาท จ้างแรงงาน 611 คน 
 

  โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ปี 2552 
 

หมวด จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

1. ผลิตผลทางการเกษตร 6 200.50 162 
2. เหมืองแร่และเซรามิกส์ 0 0.00 0 
3. อุตสาหกรรมเบา 3 58.00 216 
4. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 2 664.50 141 
5. อิเล็กทรอนิกส์ 3 9.50 39 
6. เคมีภัณฑ์และกระดาษ 0 0.00 0 
7. บริการ 3 295.00 53 

รวม 17 1,227.50 611 
 

  ตารางที่ 4.1 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ปี 2552 
  ที่มา : ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2552 : 8 
 
  การลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI ภาคเหนือ 
  ประเทศที่มีการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่สูงสุด ได้แก่ ประเทศไต้หวัน อันดับสอง
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น อันดับสามได้แก่ประเทศออสเตรเลีย 
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  แผนภูมิที่ 4.1 สัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศ 
  ที่มา : ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2552 : 9 

 

 1.12 การพาณิชยกรรม 
  1.12.1 สถานประกอบการธุรกิจการค้า 
   ในปี 2552 มีนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ จ านวน 1,119 ราย แยกเป็นบริษัท
จ ากัด 524 ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 586 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 9 ราย จดทะเบียนเลิก 
601 ราย แยกเป็นบริษัทจ ากัด 257 ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 339 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
5 ราย มีนิติบุคคลที่ยังคงอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จ านวน 10,660 ราย แยกเป็นบริษัทจ ากัด 
5,531 ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 5,051 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 78 ราย 
 1.13 ข้อมูลด้านแรงงาน 
  1.13.1 ภาวการณ์มีงานท า 
   ก าลังแรงงาน (ปี 2552) 947,606 คน (ประมาณ 58.5%ของประชากร) มีงานท า
930,019 คน ว่างงาน 15,824 คน อัตราการว่างงานเฉลี่ย 1.7% และอัตราค่าจ้างแรงงาน 153 บาท/วัน  
  1.13.2 แรงงานต่างด้าว 
   จ านวนแรงงานต่างด้าว 104,734 คน ชาวพม่า 104,150 คน ลาว 530 คน กัมพูชา 
54 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างงานภาคเกษตร 40,786 คน รองลงมา ได้แก่  งานก่อสร้าง 
36,337 คน 
 1.14 ข้อมูลด้านงานหัตถกรรมของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
  1.14.1 แหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมที่ส าคัญ 
   อ าเภอเมืองเชียงใหม่นั้น นับเป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชนที่ส าคัญหลายชุมชน      
ซึ่งชุมชนเหล่านี้เป็นแหล่งงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ ชุมชนวัวลาย ชุมชน  
วัดเมืองสาตร วัดโลกโมฬี และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา โดยแต่ละสถานที่มีเร่ืองราว  
ความเป็นมาต่างกัน อธิบายได้ดังนี้ 
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   1) ชุมชนวัวลาย 
    ชุมชนวัวลายตั้งอยู่บนต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ฝั่งซ้ายของ
เขตเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป โดยชุมชนนี้มีความช านาญ
ในการท าผลิตภัณฑ์เคร่ืองเงิน รวมทั้ง เคร่ืองเขิน มาเป็นเวลานานแล้ว บริเวณนี้มีร้านค้าและ             
ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าโอทอป (OTOP) เคร่ืองเงินเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้         
ที่ส าคัญของชุมชนได้แก่ วัด มีวัดที่ส าคัญ 2 แหล่ง ได้แก่ วัดศรีสุพรรณและวัดหมื่นสาร นับเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย 
 

 
 
  รูปที่ 4.1 บริเวณวัดศรีสุพรรณ อุโบสถหลังเดิม และอุโบสถเงิน (โลหะ) 
 

 
 
  รูปที่ 4.2 บริเวณวัดหมื่นสาร อุโบสถเงิน (โลหะ) และอุโบสถหลังเดิม 
    โดยปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 
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    ผู้ประกอบการที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยที่อยู่บนพื้นที่ถนนวัวลาย     
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเคร่ืองเงิน ได้แก่ ร้านเงินทองยนต์ กลุ่มสล่าวัดหมื่นสาร กลุ่มเชียงใหม่
ศิลป์ กลุ่มบ้านวัวลาย กลุ่มวัดศรีสุวรรณ กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ และร้านเชียงใหม่ซิลเวอร์แวร์ ส าหรับ
เคร่ืองเขิน เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี (วัดนันทาราม) ร้านประเทืองเคร่ืองเขิน และงานโลหะ ได้แก่      
กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์  กลุ่มนายสนิท พันธวงศ์ กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ เป็นต้น 
   2) ชุมชนบ้านเมืองสาตร 
    ความเป็นมาของชุมชนบ้านเมืองสาตร ดังที่ วัดเมืองสารตหลวง (ม.ป.ป. : 
ออนไลน์) กล่าวว่า  บ้านเมืองสาตร เป็นหมู่บ้านหนึ่งของต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ “เมืองสาตร” มาจาก
ค าว่า “เมืองสาด” เดิมเป็นหัวเมืองอยู่ใกล้เมืองเขมรรัฐเชียงตุง เมืองสาดเป็นอ าเภอที่มีประชากร   
ชาวไทใหญ่อาศัยอยู่หนาแน่น รองลงมาเป็นชาวไทยเขิน เมืองสาดเป็นเมืองที่ เงียบสงบ เหตุที่ตั้งชื่อ
เมืองว่าเมืองสาดก็เพราะสมัยก่อนมีคนสานสาดกันมาก (สาด ก็คือ เสื่อ) จึงเรียกว่าเมืองสาด ซึ่งใน
สมัยก่อน สาดจะมีหลายประเภท รวมถึงสาดที่ใช้ห่อศพ ซึ่งแต่ละบ้านจะต้องมีการตระเตรียมไว้   
เผื่อสมาชิกในบ้านเสียชีวิตลง ด้วยความที่ชื่อว่าเมืองสาด บ้านเรือนส่วนใหญ่จึงมาจากการจักสาน 
ฝาบ้านจึงเป็นไม้ไผ่สาน หลังคาจะมุงด้วยหญ้าคา บางบ้านจะมุงด้วยใบตองตึง 
    ร้ัวบ้านท าด้วยไม้ไผ่ บ้านแต่ละหลังจะมีความเป็นอยู่เรียบง่าย ภายในบ้าน  
จะมีห้องโถงใหญ่และมีชานบ้านที่ใช้ส าหรับนั่งสานสาดนั่นเอง ต่อมาได้มีการเปลี่ยนค าว่า         
สาด เป็น สาตร จนถึงปัจจุบัน ดังประวัติความเป็นมา ปรากฏในพงศาวดารโยนกที่พระยาประชากิจ
กรจักร์กล่าวไว้ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านในดินแดนล้านนามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน นับตั้งแต่
พระนางจามเทวีปฐมกษัตริยตรีแห่งอาณาจักรหริภูญชัยได้สถาปนาดินแดนแถบกลุ่มน้ าแม่ปิง        
ขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1200 จวบจนถึงรัชสมัยของพระเจ้ามังรายมหาราชได้ทรงสถาปนา
อาณาจักรล้านนาขึ้นในปีพุทธศักราช 1839 โดยมีนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง         
ของอาณาจักร ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้ถูกหล่อหลอมขึ้นมาใช้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ 
ชาวบ้านมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งท าให้ชาวบ้านในแถบดินแดนลุ่มน้ าแม่ปิงมีความเจริญรุ่งเรือง
อย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาทั้งทางด้านภาษา วรรณกรรม วรรณคดี ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การ เล่น
ดนตรี การฟ้อนร า ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และองค์ความรู้ด้านต่าง  ๆ ทางประเพณีวัฒนธรรม       
อันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอด 
    โดยชุมชนบ้านเมืองสาตรหลวงเป็นแหล่งหัตถกรรมกระดาษที่ส าคัญ
ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญแล้วยังเป็นแหล่งค้าส่งงานหัตถกรรม
กระดาษอีกด้วย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ โคม และตุงแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงาน



80 

 

 

ประเพณีที่ส าคัญ นอกจากนั้นแล้วบ้านเมืองสาตรหลวงยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสล่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ส าคัญ ได้แก่ คุณแม่บัวไหล คณะปัญญา รวมถึงแหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรมในวัดเมืองสาตรหลวง
อีกด้วย 
 

 
 
  รูปที่ 4.3 บริเวณวัดบ้านเมืองสาตรหลวง และบริเวณสถูปเจดีย์ด้านหลัง 
 

 
 

  รูปที่ 4.4 คุณแม่บัวไหล คณะปัญญา สล่าภูมิปัญญาของบ้านเมืองสาตรหลวง 
 

   3) วัดโลกโมฬี 
    ประวัติความเป็นมาของวัดโลกโมฬี กล่าวได้ดังที่  โอเคเนชั่น (2552 : 
ออนไลน์) คือ สถานท่ีตั้ง วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ต าบลศรีศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ด้าน    
ทิศเหนือนอกก าแพงเมืองเชียงใหม่ตามประวัติแล้วชื่อของวัดปรากฏในสมัยของพระเจ้ากือนา     
ทรงโปรดให้คณะสงฆ์ของพระมหาอุทุมพรบุปผา มหาสวามี จ านวน 10 รูป จ าพรรษาอยู่ที่วัดโลก ฯ
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สมัยพระเมืองแก้วในปี พ.ศ.2070 โปรดให้สร้างวิหารและมหาเจดีย์ และในปี พ.ศ.2088 พระเมือง
เกษเกล้าถูกปลงพระชนม์ ได้น าอัฐิมาบรรจุไว้ที่เจดีย์วัดโลกนี้ ต่อมาในปี พ.ศ.2121 พระนางวิสุทธิ
เทวี ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ทิวงคต ได้ท าการถวายพระเพลิงและบรรจุอัฐิไว้ในเจดีย์วัดโลกนี้
โบราณสถานแห่งนี้ประกอบด้วย ฐานอุโบสถและเจดีย์ ลักษณะเจดีย์มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐาน
สี่เหลี่ยม 3 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็น ฐานปัทม์มีลูกแก้วคาด 2 เส้น เรือนธาตุตั้งอยู่ในผังสี่ เหลี่ยมยกเก็จ   
ด้านละ 2 คร้ัง แต่ละด้านมีซุ้มจรนัมประดิษฐานพระพุทธรูป มุมเรือนธาตุมีเทวดาปูนปั้นประดับ   
มุมละ 2 องค์ เหนือเรือนธาตุเป็นชั้นบัวถลายกเก็จซ้อนลดหลั่นกันรองรับองค์ระฆังกลม ปล้องไฉน
และปลียอด วัดแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ส่วนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมองค์เจดีย์      
มีอายุในช่วง พุทธศตวรรษที่ 21 
    ประวัติความเป็นมา วัดโลกโมฬี ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา พบว่าเป็นวัดเก่าแก่   
วัดหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่ได้ปรากฏชื่ออยู่ ในต านาน
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ (พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2514) พบว่าเมือปี พ.ศ. 1910 พระเจ้ากือนาธรรมมิกราช 
กษัตริย์ล้านนารัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ  ์มังรายจนถึงรัชกาลที่ 31 นับตั้งแต่พระเจ้าลวจังกราช        
เป็นต้นมา พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
และทรงเลื่อมใสในพระมหาอุทุมพรบุปผมหาสวามีเจ้าเมืองมติมา (เมืองเมาะตะมะ) พระองค์ทรง
ให้ราชบุรุษไปอัญเชิญพระมหาเถระเจ้ามาสืบศาสนาในล้านนาไทย แต่พระมหาเถระทรงชราภาพ
มาก จึงให้พระอนันทะเถระและพระเถระที่เป็นศิษย์อีก 10 รูป มาสืบทอดพระพุทธศาสนา            
ในดินแดนล้านนาซึ่งคณะสงฆ์เหล่านั้นได้จ าพรรษาที่วัดโลกโมฬี อันเป็นสถานที่ใช้ในการต้อนรับ
พระราชอาคันตุกะจากต่างเมือง กระทั่งต่อมาปี พ.ศ. 2070 พญาเมือง เกศเกล้าได้ถวายบ้านหัวเวียง
ให้เป็นอารามวัดโมฬี และใน พ.ศ.  2071 ได้ทรงให้สร้างมหาเจดีย์และวิหารโลกโมฬี ต่อมา                 
เมื่อพญาเกศเกล้าถูกลอบปลงพระชนม์  เมื่อปี พ.ศ. 2088 เหล่าข้าราชการ และขุนนาง ได้ท าพิธี             
ที่วัดแสนนอก น าพระบรมอัฐิมาบรรจุไว้ที่วัดโลกโมฬีนอกก าแพงเมืองเชียงใหม่ด้านเหนือ         
ของพระอาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงประจ าพระองค์ จากนั้นเสนาอมาตย์จึงได้ทูลเชิญพระนาง
จิรประภา ราชธิดาขึ้นครองราชย์ บางต านานให้ความเห็นว่า พระนางจิรประภา น่าจะเป็นพระมเหสี
ของพญาเมืองเกศเกล้า  เพราะมีบันทึกชื่อของพระนางว่า “พระนางจิรประภามหาเทวี” ซึ่งน่าจะเป็น
ชื่อของพระองค์ในสมัยพระนางจิรประภามหาเทวี  ขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2088 - 2089 อันเป็น
ช่วงที่เหล่าขุนนางเรืองอ านาจ ท าให้เมืองเชียงใหม่อ่อนแอ  เป็นเหตุให้สมเด็จพระไชยราชาธิราช 
กษัตริย์อยุธยายกทัพมาหมายจะตีเมืองเชียงใหม่ แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระนางจิรประภา 
มหาเทวี จึงรักษาเอกราชไว้ได้ ด้วยการแต่งเคร่ืองบรรณาการไปถวายขอเป็นมิตร พร้อมทูลเชิญ 
พระไชยราชาธิราชเสด็จมาท าบุญที่กู่พญาเมืองเกศเกล้าที่วัดโลกโมฬี และยังพระราชทานทรัพย์
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สร้างกู่พญาเมืองเกศเกล้าใหม่ ด้วย 5000 เงิน กับผ้าทรง 1 ผืนให้สมพระราชเกียรติ ในรัชสมัย       
ของพระนางวิสุทธิราชเทวี กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์มังรายได้ทรงท านุบ ารุงในพระศาสนา   
อีกคร้ัง ทรงเลื่อมใสในพระสังฆราชโลกโมฬีเจ้า จวบจนพระนางเสด็จทิวงคต พ.ศ. 2121 ได้มี     
การถวายพระเพลิงพระนางวิสุทธิราชเทวี  และยังได้บรรจุพระอัฐิไว้ในบริเวณพระอารามหลวง      
วัดโลกโมฬี หลังจากนั้น เมืองเชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2122 เป็นต้นมา     
รวมระยะเวลานานกว่า  200 ปี ช่วงนั้นวัดวาอารามต่าง ๆ ถูกเผา ท าลายแต่วัดโลกโมฬีไม่ได้ถูกเผา 
เนื่องจากกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ พระเจ้ามังทรานรมัยคุย (ราชบุตรของพระเจ้าบุเรงนองครองราชย์ 
พ.ศ. 2122 - 2150) ได้ทรงเมตตาธรรมพระมหาสมเด็จ วัดโลกโมฬีไว้กับวัดวิสุทธาราม และเป็นวัด
ส าคัญในพระราชส านักมาโดยตลอด จวบจนถึงสมัยของพระเจ้าสุทโธธรรมราชา พ.ศ. 2182 ได้ทรง
มีพระราชศรัทธาถวายทานอันยิ่งใหญ่ให้วัดทุกวัดเป็นราชฐานท าบุญเดือนยี่เป็งบูชาพระพุทธรูป 
พระธาตุเจ้า พระภิกษุสามเณร และสมเด็จพระสังฆราชโลกโมฬี เป็นประจ าทุกปีถือเป็นประเพณี
ปฏิบัติที่ส าคัญในช่วงเวลานั้นแต่เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2440 วัดโลกโมฬีตั้งอยู่แขวงบ้านทับม่านแคว้นเจ็ด
ยอด เจ้าอธิการ ชื่อ ตุ๊พวก นิกายเชียงใหม่ รองอธิการ ชื่อ ตุ๊ค า มีโฉนดออกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
2482 ผืนที่ 1 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ผืนที่ 2 กระทั่งสงครามโลกคร้ังที่ 2 วัดโลกโมฬีถูกทิ้ง
ให้ร้าง จนถึงปี พ.ศ. 2502 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโลกโมฬีเป็นโบราณสถานแห่งชาติ 
    ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น วัดโลกโมฬีนับเป็นแหล่งเรียนรู้    
ของท้องถิ่นที่ส าคัญแหล่งหนึ่ง โดยบริเวณด้านหลังของวัดนั้นได้จัดเป็นพื้นที่การสาธิตและ
ฝึกอบรมงานหัตถกรรมหลากหลายสาขา ได้แก่ งานไม้แกะสลัก เคร่ืองปั้นดินเผาและเคร่ืองเคลือบ      
งานดุนโลหะ งานเพ้นท์ งานกระดาษ เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มมูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา ที่ร วมตัวกัน
ภายใต้การน าของพ่อครูอ้าย เดชดวงตา บรมครูงานแกะสลักไม้  ในแต่ละวันจะมีทั้งนักท่องเที่ยว   
ชาวไทยและชาวต่างประเทศผลัดเปลี่ยนกันมาเรียนรู้งานภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่เสมอ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  รูปที่ 4.5 วัดโลกโมฬี 
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   4) โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 
    โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ตั้งอยู่ที่ 35 ถนนรัตนโกสินทร์ ต าบล    
วัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โดยประวัติความเป็นมาของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา
ล้านนานั้น กล่าวได้ดังที่ เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา (ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าวว่า ชุมชน
ล้านนามีวิถีชีวิตสัมพันธ์อยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติอย่างเกื้อกูลมายาวนาน 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในเร่ืองอาหาร ยารักษาโรค งานหัตถกรรม 
การเกษตรพื้นบ้าน การจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณี
ของสังคมมาอย่างต่อเน่ือง หากแต่การพัฒนาในยุคสมัยใหม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต
ของคนอย่างมาก ภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกละเลย โดยเฉพาะเยาวชนได้ถูกกระแสวัฒนธรรมใหม่พัดพา
ไปกับกลไกสังคมปัจจุบัน จึงขาดการสืบทอดองค์ความรู้จากพ่อครูแม่ครู  ด้วยเหตุผลดังกล่าว        
ในราวต้นปี 2540 องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ 
นักเขียน ศิลปิน กลุ่มศิลปวัฒนธรรม องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชน ได้เข้ามาร่วมกัน        
จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยริเร่ิมจัดงาน “สืบสาน
ล้านนา” ช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งหวังว่าจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่พื้นฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นร่วมกันในอนาคต 
    ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ทางโฮงเฮียนสืบสานฯ ได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลากหลายสาขา เช่น งานกระดาษ งานผ้าทอ 
งานไม้แกะสลัก งานปั้น ของเล่นพื้นบ้าน ศิลปะประดิษฐ์ บายศรี ฯลฯ เป็นประจ าทุกปี โดยมีพ่อครู 
แม่ครูเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป   
 

 
   
  รูปที่ 4.6 บริเวณโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 
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  1.14.2  แหล่งวัตถุดิบ 
   1) ตลาดวโรรส (กาดหลวง) 
    ประวัติความเป็นมาของ ตลาดวโรรส กล่าวได้ดังที่ ตลาดวโรรส เชียงใหม่ : 
ออนไลน์ คือ ที่ ตั้งตลาดวโรรสในปัจจุบันเดิมทีเป็นที่ข่วงเมรุ หรือที่ปลงพระศพและเป็นที่เก็บ    
พระอัฐิของเจ้าเชียงใหม่ทั้งหลาย แต่หลังจากที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จ        
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ เสด็จกลับมาเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีพระราชด าริ    
ให้ย้ายพระอัฐิไปบรรจุไว้ที่วัดสวนดอกและรวบรวมเงินส่วนพระองค์ และเงินจากเจ้าอินทวโรรสฯ    
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้นมาลงทุนสร้างตลาดขึ้นในบริเวณข่วงเมรุนั้น และได้พระราชทาน
ชื่อว่า “ตลาดวโรรส” ตามพระนามของเจ้าอินทวโรรส และชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “กาดหลวง” 
(ซึ่งอาจจะหมายความว่า ตลาดใหญ่หรือว่าตลาดของเจ้าหลวงก็ได้) 
    หลังจากเจ้าดารารัศมีสิ้นพระชนม์ ในปี พ.ศ. 2476 เจ้า แก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครอง
นครเชียงใหม่ได้ตั้งบริษัทขึ้นมาจัดการบริหารตลาดวโรรส โดยมีชื่อว่าบริษัท เชียงใหม่พาณิชย์ 
จ ากัด และได้เป็นบริษัทของเจ้านายในสกุล ณ เชียงใหม่ตลอดมา จนถึงเมื่อเกิดสงครามเอเชีย
อาคเนย์ขึ้น เจ้านายบางท่านจึงได้โอนขายหุ้นบางส่วนให้ห้างหุ้นส่วนอนุสาร เชียงใหม่ เพื่อเข้าไป
ช่วยพัฒนาและบริหารงานตลาดให้มีความทันสมัยมากขึ้น เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ทางผู้ถือหุ้นก็ได้
มอบหมายให้ ศ. อัน นิมมานเหมินท์ แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
และบริษัทออกแบบต่างชาติเข้ามาท าการค้นคว้าและออกแบบ สร้างตลาดวโรรสให้เป็นตลาด     
เต็มรูปแบบและมีความทันสมัย โดยพัฒนาคู่กับตลาดต้นล าไยที่อยู่ข้างกัน โดยเร่ิมด าเนินการในปี
พ.ศ. 2492 และท าให้ทั้งสองตลาดนี้เจริญเฟื่องฟูและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง 
    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ได้ เกิดไฟไหม้คร้ังใหญ่และท าให้ทั้งสอง
ตลาดนี้วอดวายไปเสียหมด ถือเป็นการสิ้นสุดของตลาดวโรรสในยุคแรก หลังจากนั้นทางเจ้านาย
สกุล ณ เชียงใหม่ก็ไม่ได้มีความประสงค์จะลงทุนท าตลาดอีกต่อไปจึงได้โอนขายหุ้นให้ ทั้งหมด
ให้แก่ห้างหุ้นส่วนอนุสารเชียงใหม่และบริษัทอนุสาร จ ากัด ทางบริษัทจึงได้มอบหมายให้              
ศ. อัน นิมมานเหมินท์ ผู้ออกแบบตลาดในคร้ังแรก เป็นผู้ออกแบบตลาดขึ้นมาใหม่โดยท าเป็น   
ตลาดแนวสูงเพื่อการใช้พื้นที่ให้คุ้ม ค่าสูงสุด โดย ศ. อัน ได้ศึกษาดูงานจากตลาดต่างประเทศทั้งที่
มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง และได้สร้างตลาดให้ตรงกลางโปร่งโล่งและมีโครงหลังคา            
แบบฟันเลื่อยเพื่อให้รับ แสงสว่างธรรมชาติได้เต็มที่พร้อมกับมีการระบายอากาศให้ถ่ายเท
ตลอดเวลา ซึ่งในสมัยนั้นตลาดวโรรสนับเป็นตลาดที่สวยงามและทันสมัยที่สุดของจังหวัด 
เชียงใหม่และภาคเหนือ อีกทั้งเป็นตลาดเดียวที่มีบันไดเลื่อนตรงกลางตลาด (ปัจจุบันใช้งานไม่ได้
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แล้ว) ตัวตลาดวโรรสใหม่นี้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2515 และได้เป็นที่จับจ่าย
ใช้สอยของประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือนมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพที่ 4.7 บริเวณกาดหลวง 
 

   2)  ร้านทองช้างดาว ตั้งอยู่ที่ 36-8 ราชวงศ์ ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เชียงใหม่ 53000 จะเป็นร้านที่จ าหน่ายทองรูปพรรณ ทองแท่ง และรับซื้อ ฝาก ขาย ทองและจ าหน่าย
เม็ดเงิน ที่น ามาใช้ท าเครื่องเงิน เคร่ืองโลหะ เป็นต้น 
   3) ร้านเจมส์ (บริเวณประตูท่าแพ) จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับท าเคร่ืองหนังและ
ซ่อมรองเท้า ได้แก่ หนังแผ่น กาว พื้นรองเท้า เป็นต้น 
   4) ร้านเจริญศิลป์ เป็นร้านที่จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับซ่อมรองเท้า เช่น กาว เข็ม 
ด้าย พื้นรองเท้า หนังแผ่น เป็นต้น 
   5) ร้านเชียงใหม่พลาสติก ร้านเชียงใหม่พลาสติก ตั้งอยู่บริเวณตรอกเล่าโจ้ว    
ในตลาดวโรรส (กาดหลวง) สามารถเข้าได้ 3 ทางคือ บริเวณตรอกเล่าโจ้ว 2 ทางเข้าและทางเข้า
บริเวณถนนวิชยานนท์อีกหนึ่งทางเข้าโดยสามารถเข้าได้ทางร้านเชียงใหม่ฟ้าใสเซ็นเตอร์ที่จะมี    
ป้ายว่า "ทางเข้าร้านเชียงใหม่พลาสติก" ร้านเชียงใหม่พลาสติก เป็นแหล่งศูนย์รวมสินค้านานาชนิด 
เช่น เคร่ืองครัว  อุปกรณ์ประดิษฐ์ อุปกรณ์ท าดอกไม้ อุปกรณ์งานฝีมือ อุปกรณ์ท าเคร่ืองประดับ  
ลูกปัด ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์กระดาษสา สินค้าตกแต่งตามเทศกาลต่าง  ๆ ของช าร่วย 
เคมีภัณฑ์ เช่น วาสลีน โซดาไฟ การบูน หัวน้ าหอม วัสดุภัณฑ์เคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านักงาน 
อุปกรณ์ร้านขายเสื้อผ้า ถุงผ้า ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ  ถุงร้อน ถุงแก้ว ถุงหิ้ว ถุงบูติก ปืนยิงกาว    
กาวแท่ง ราวเหล็กแขวนเสื้อผ้า ตะขอเกี่ยว ไม้แขวน ตะแกรง หุ่นโชว์เคร่ืองประดับ คอโชว์



86 

 

 

เคร่ืองประดับ หุ่นโชว์ผ้า กล่องใส่เคร่ืองประดับ  ปืนยิงราคา ปืนยิงป้าย ป้ายติดราคาและสินค้าอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 4.8 บริเวณทางเข้าร้านเชียงใหม่พลาสติก 

    6) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบุรีอลูมิเนียม (เชียงใหม่) ที่อยู่  108-108/1 ถนน       
ราชเชียงแสน ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 จ าหน่าย ปลีกและส่ง กระจก 
อลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง 
  1.14.3  ด้านวัตถุดิบท่ีส าคัญ  
   1) เม็ดเงินและทองค า ส าหรับเม็ดเงินและทองค าที่น ามาใช้ในงานหัตถกรรม
เคร่ืองเงินและงานโลหะนั้น ส่วนใหญ่จะซื้อมาจากร้านทองช้างดาว ซึ่งราคาของเม็ดเงินนั้นจะผกผัน
ตามราคาของทองค าคือ 100,000 บาทต่อหนึ่งกิโลกรัม 
   2) อลูมิเนียม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบุรีอลูมิเนียม (เชียงใหม่) ซึ่งราคาของ
อลูมิเนียมคือ 1,800 บาทต่อแผ่น    
   3) ผ้าฝ้ายทอมือ ฝ้าย หรือผ้าฝ้ายส าเร็จรูป ฯลฯ ส่วนใหญ่จะซื้อจากตลาดวโรรส    
โดยจะซื้อเพื่อไปตัดเย็บเสื้อผ้า และแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
   4) อุปกรณ์ตกแต่งผลิตภัณฑ์ เช่น กระดาษสี กระดุม ด้าย ฯลฯ โดยซื้อจาก          
ร้านเชียงใหม่พลาสติก 
   5) อุปกรณ์ส าหรับการท าเคร่ืองหนังและซ่อมรองเท้า เช่น เศษหนัง พื้นรองเท้า 
สามารถซื้อได้จากร้านเจมส์ และร้านเจริญศิลป์ 
 (* หมายเหตุ ราคาของวัตถุดิบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม) 
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  1.14.4  แหล่งค้าจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นท่ีส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ 
   1) ห้างสรรพสินค้าที่ส าคัญ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่า 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส เชียงใหม่ -กาดค าเที่ยง         
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่-ดอนจั่น และบิ๊กซี-เอ็กซ์ตร้า ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า
เหล่านี้จะมีการจัดงานเพื่อสืบสานและจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่เสมอตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  ภาพที่ 4.8 แหล่งจ าหน่ายสินค้าประเภทห้างสรรพสินค้า 
 

   2) ศูนย์แสดงสินค้า รวมถึงสถานที่ภาครัฐและเอกชน  ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่  ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งสถานที่เหล่านี้จะมีการจัดงานเพื่อรณรงค์และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ         
การรับรองคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  ภาพที่ 4.9 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
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   3) ตลาดนัด (กาดนัด) ส าหรับสถานที่ที่ผู้ประกอบการนิยมน าผลิตภัณฑ์ไปจัด
จ าหน่ายตามตลาดนัด (กาดนัด) ได้แก่ ถนนคนเดินวันเสาร์ (วัวลาย) ถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ท่าแพ) 
ตลาดไนท์บาซ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  ภาพที่ 4.10 ถนนคนเดินวัวลาย (วันเสาร์) ถนนคนเดินท่าแพ (วันอาทิตย์) และ 
       ตลาดไนท์บาซ่า 
 

2. บริบทอ าเภอหางดง 

 อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติความเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ โครงสร้าง
พื้นฐาน และสาธารณูปโภค ดังที่ ส านักเทศบาลต าบลหางดง (ม.ป.ป. : 1-5) กล่าวไว้คือ  
 2.1 ประวัติเทศบาลต าบลหางดง 
  อ าเภอหางดงเดิมเรียกว่า “แม่ท่าช้าง” กล่าวกันว่าในท้องที่มีดงอยู่ดงหนึ่งเป็นดงไม้สัก
มีล าน้ าแม่ท่าช้างไหลผ่าน ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ    
1 กิโลเมตร เมื่อเจ้านายจากเชียงใหม่จะเดินทางไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะผ่านเส้นทางนี้  เมื่อมาถึง
ดงนี้จะต้องลงจากหลังช้างแล้วข้ามท่าน้ านี้เข้าดงไป จึงเรียกล าน้ านี้ว่า “แม่ท่าช้าง” 
  บ้างก็ว่า “แม่ท่าช้าง” มาจากค าว่า “แม่ต๋าจ๊าง” หรือ “แม่ตาช้าง” ซึ่งหมายถึงล าน้ าท่า
ช้างที่ต้นน้ าออกมาจากช่างน้ าเล็ก ๆ เหมือนตาช้าง จึงเรียกว่า “แม่ต๋าจ๊าง” 
  ตามต านานกล่าวไว้ว่า “แขวงแม่ท่าช้าง” เป็นเขตการปกครองที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาล   
ที่ 5 โดยรัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ จัดระบบการปกครองที่เรียกว่า “มณฑลเทศาภิบาล” ก าหนด      
แบ่งเมืองเชียงใหม่เป็นตัวเมืองชั้นนอกและตัวเมืองชั้นใน แขวงแม่ท่าช้างจัดอยู่ในเขตผังเมืองชั้นใน 
หัวหน้าผู้รับผิดชอบเรียกว่า “นายแขวง” 
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  ในส่วนของเทศบาลต าบลหางดงเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ซึ่งจัดตั้งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อ 10 ธันวาคม 2499 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล         
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พุทธศักราช 2542 เมื่อวันที่               
25 พฤษภาคม 2542 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวได้ดังที่ เทศบาลต าบล
หางดง (ม.ป.ป. : ออนไลน์) ได้แก่  
 2.2 ลักษณะท่ีตั้ง 
  เทศบาลต าบลหางดง ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบตอนกลางของอ าเภอหางดง ห่างจาก             
ตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ -ฮอด) ระยะทาง
ประมาณ 15 กิโลเมตร 
 2.3 อาณาเขต 
  ทิศหนือ  ติดต่อกับ อบต.หางดง และ ทต.บ้านแหวน 
  ทิศใต ้   ติดต่อกับ อบต.หางดง และ อบต.หนองแก๋ว 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.หนองแก๋ว และ ทต.บ้านแหวน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.หางดง 
 2.4 เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลหางดง มีขอบเขตความรับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน พื้นที่  2.72  ตาราง
กิโลเมตร 
  หมู่ที่ 1  บ้านช่างค า (บางส่วน) 
  หมู่ที่ 2  บ้านล้อง 
  หมู่ที่ 3  บ้านก าแพงงาม 
  หมู่ที่ 4  บ้านทรายมูล 
  หมู่ที่ 5  บ้านแม่ขัก (บางส่วน) 
  หมู่ที่ 9  บ้านดง (บางส่วน) 
 2.5 ข้อมูลประชากร 
  มีจ านวนประชากรโดยแบ่งแยกเป็น ชาย 2,441 คน  หญิง 2,888 คน  แยกเป็น 
  หมู่  1 จ านวน  256 คน 
  หมู่ 2 จ านวน  2,178 คน 
  หมู่ 3 จ านวน  1,107 คน 
  หมู่ 4 จ านวน  461 คน 
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  หมู่ 5 จ านวน  908 คน 
  หมู่ 9 จ านวน  419 คน 
  ครัวเรือน   3,001 คน 
  ความหนาแน่นของประชากร 1,959 คนต่อตารางกิโลเมตร 
 2.6 สภาพภูมิประเทศ 
  โดยทั่วไปภายในชุมชนเทศบาลต าบลหางดงเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าเขา มีล าเหมือง       
แม่ท่าช้าง ล าเหมืองแม่ขัก และล าเหมืองแม่ค าลม ไหลผ่านทางด้านเหนือ ตะวันตก ด้านใต้ และ
ตะวันออกของชุมชน 
 2.7 สภาพภูมิอากาศ 
  เทศบาลต าบลหางดงอยู่ใต้อิทธิพลลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว   
 2.8 ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นท่ี 
  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการ  เกษตรกรรม  และอ่ืน ๆ 
 2.9 ข้อมูลด้านงานหัตถกรรมของอ าเภอหางดง 
  2.9.1 แหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมที่ส าคัญ 
   อ าเภอหางดง นับเป็นแหล่งหัตถกรรมที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง 
ซึ่งชุมชนที่เป็นแหล่งงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ ชุมชนบ้านเหมืองกุง ชุมชน   
บ้านป่าตาล หมู่บ้านบ้านถวาย ชุมชนต าบลหารแก้ว โดยแต่ละสถานที่นั้น มีเร่ืองราวความเป็นมา       
ที่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
   1) ชุมชนบ้านเหมืองกุง 
    บ้านเหมืองกุงเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก 
เดินทางสะดวกตามถนนสายเชียงใหม่-หางดงเพียง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที 
และยังเป็นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ เช่น บ้านถวาย ดอยอินทนนท์ ทั้งยังอยู่ใกล้      
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ อาทิ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พืชสวนโลก เป็นต้น 
    บ้านเหมืองกุงได้รับเลือกจากพัฒนาชุมชน อ าเภอหางดง และการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ให้เป็นหมู่บ้านโอท็อป เพื่อการท่องเที่ยวเมื่อหลายปีก่อน เพราะเป็นหมู่บ้านผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผาที่มีเร่ืองราวประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมที่สามารถร้อยเรียงเชื่อมโยงได้อย่าง
กลมกลืนกับการท่องเที่ยว 
    บ้านเหมืองกุง เป็นคนไทที่ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองปุ เมืองสาด รัฐเชียงตุง 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตรัฐฉานประเทศพม่า แต่ก่อนหน้าที่จะมาอยู่ในพม่า บรรพบุรุษของที่นี่น่าจะเคย



91 

 

 

อยู่ที่แคว้นสิบสองปันนาทางตอนใต้ของจีนมาก่อน จึงคาดว่าวิชาชีพด้านช่างเคร่ืองปั้นดินเผาของ
บ้านเหมืองกุงน่าจะสืบทอดมาจากสิบสองปันนา โดยมีหัตถกรรมที่เป็นมรดกชิ้นส าคัญคือ “น้ าต้น” 
หรือ “คนโท” และ “หม้อน้ า” ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของล้านนา 
    ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรอยู่อาศัย 135 ครัวเรือน ในอดีตเกือบ      
ทุกครัวเรือนมีอาชีพงานปั้นเป็นหลัก แต่เป็นลักษณะต่างคนต่างท าส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลาง       
มายุคนี้มีครัวเรือนที่ท างานปั้นไม่มากนัก เพราะชาวบ้านส่วนหนึ่งเข้าไปท างานรับจ้างในตัวเมือง 
แต่เมื่อมีการตั้งกลุ่มหัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุงขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ท าให้ชาวบ้าน       
เร่ิมเห็นความส าคัญและรวมตัวกันมากขึ้น มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 22 ครัวเรือน ที่ยังคงท าอาชีพ
เคร่ืองปั้นดินเผาอย่างจริง ๆ จัง ๆ โดยรายได้หลักของหมู่บ้านแห่งน้ีประมาณ 70 % มาจากงานปั้น                 
    สัญลักษณ์โดดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ “น้ าต้น”หรือ “คนโท” ขนาดใหญ่
สูง 18 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร 85 เซนติเมตร ซึ่งคาดว่าจะเป็นคนโทที่ใหญ่ที่สุดในโลก                
ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้าน เป็น Landmark ที่เพิ่มแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมา
เที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย จากซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้านมีระยะทางประมาณ 300 เมตร 
ตลอดระยะทางจะได้เห็นชาวบ้านนั่งปั้นเคร่ืองปั้นดินเผากันอยู่ภายในตัวบ้าน ความโดดเด่นของ
เคร่ืองปั้นที่นี่อยู่ที่ความละเอียดและเรียบง่าย เป็นดีไซน์ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ มีกรรมวิธีที่เรียบ
ง่ายไม่ซับซ้อน และใช้วัตถุดิบคือ ดินเหนียว ในท้องถิ่นและจากอ าเภอรอบนอก มีรูปแบบที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ และมีราคาถูก เพราะเป็นเคร่ืองปั้นดินเผาเนื้อดินธรรมดาไม่
เคลือบ และการเผาก็ยังใช้เตาแบบโบราณที่ต้องใช้ฟืนเป็นวัตถุดิบหลัก อย่างคนโทราคาเร่ิมตั้งแต่ใบ
ละ 12 บาท ส่วนหม้อน้ าใบละ 35 บาท นอกจากคนโทและหม้อน้ าที่เป็นหัตถกรรมชิ้นเอกของ
หมู่บ้าน ปัจจุบันชาวบ้านก็เร่ิมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไป ในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามค าสั่งซื้อของลูกค้า เช่น 
โคมไฟ กระถาง อ่างบัว แจกัน ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 4.11 หมู่บ้านเหมืองกุง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
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    ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยที่อยู่ในชุมชนบ้านเหมือง     
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเคร่ืองปั้นดินเผา ได้แก่  กลุ่มเคร่ืองปั้นดินเผาเหมืองกุง และ                    
กลุ่มประติมากรรมเคร่ืองปั้นดินเผา 

   2) ชุมชนบ้านป่าตาล 
    บ้านป่าตาล เป็นหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่อาชีพส่วนหนึ่งของชุมชนคือ การท ากิจการตุ๊กตาดินเผาและเคร่ืองปั้นดินเผา ซึ่งเป็น
ลักษณะปั้นด้วยมือล้วน ๆ ปราศจากการใช้แม่พิมพ์ งานเป็นงานปั้นดินเหนียวเผาให้แดงเป็น           
สีธรรมชาติของดินซึ่งเป็นงานที่เรียกว่า Terra-Cotta เหมาะส าหรับการตกแต่งสวนและแต่งบ้าน
หรือน าไปเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ โดยความแตกต่างของหมู่บ้าน
ป่าตาลกับหมู่บ้านอ่ืน ๆ ซึ่งท าเคร่ืองปั้นดินเผาก็คือ บ้านป่าตาลจะไม่เน้นการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา
ในลักษณะแจกันหรือภาชนะแต่จะเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะในส่วนของตุ๊กตาดินเผาในลักษณะ
งานประติมากรรมแบบลอยตัวเท่านั้น โดยอาชีพการปั้นตุ๊กตาดินเผาของชาวบ้านป่าตาลได้ยึดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวคือ ท าแบบพอเพียงใช้ทรัพยากรในชุมชนมาก่อให้เกิดราย เพื่อให้       
พอเลี้ยงครอบครัวไม่มุ่งหวังผลก าไรเป็นที่ตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  รูปที่ 4.12 ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านป่าตาล 
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    ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยที่อยู่ในชุมชนบ้านป่าตาล     
ได้แก่ กลุ่มตูบปั้นดินเผา กลุ่มบ้านตุ๊กตา กลุ่มต้าหงส์ เป็นต้น 
   3) หมู่บ้านบ้านถวาย 
    “หมู่บ้านถวาย” นับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทย
กับความมีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก และเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรม       
ทุกแขนงทั่วประเทศ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ ยอมรับในคุณค่า     
แห่งงานหัตถศิลป์ และคุณภาพของสินค้า จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 
    ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก หมู่บ้านถวาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่       
“บ้านถวาย” เป็นแหล่งศิลปหัตถกรรมชั้นยอดของเมืองเชียงใหม่ ที่สร้างผลงานไม้แกะมากมาย 
ส่งออกขายทั้งไทยและต่างประเทศ อันเป็นสถานที่ที่น ามา ซึ่งชื่อเสียงของชาวบ้านถวาย และ       
เมื่อกล่าวถึง “งานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์จากไม้” บุคคลทั่วไปทุกคนจะต้องนึกถึง 
“บ้านถวาย” อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเหตุว่า งานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์
จากไม้ ของบ้านถวายนั้น เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นระยะเวลานาน               
มีความสวยงาม ประณีต และเป็นงานที่ท าขึ้นด้วยมือ (Hand Made) ผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่       
สืบทอดกันมาตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศทั่วโลก และด้วยเหตุผลนี้ ในปี พ.ศ.2547 จากนโยบายหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบล
ของรัฐบาล บ้านถวายได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็น “หมู่บ้าน OTOP 
ต้นแบบ”ของประเทศไทย  และได้รับเกียรติจาก ส านักงานพัฒนาการท่ องเที่ยว กระทรวง                   
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็น “ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP Tourism Village)” แห่งแรกของ
ประเทศไทย 
    นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งนี้ จะได้พบกับ การสาธิตในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้การสาธิต ลงรักปิดทอง การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การแข่ง 
“สุดยอดสล่าไม้” ชมขบวนแห่ลูกแก้ว ในพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ 
    ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย และศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง       
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางหมู่บ้านถวายที่ถือว่าเป็นจุดก าเนิดของงานแกะสลักที่แท้จริง มีร้านค้า
หัตถกรรมอยู่บริเวณสองข้างคลองชลประทาน มีการประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยสถาปัตยกรรมล้านนา  
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ภายใต้บรรยากาศวิถีชีวิตหมู่บ้านไม้แกะสลักบ้านถวาย จนผลิตภัณฑ์             
ไม้แกะสลักได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทั้งด้านคุณค่า และคุณภาพของสินค้า    
เป็นจุดรวมความหลากของงานด้านศิลปหัตถกรรม มีสินค้าหลายประเภทให้เลือกชม ไม่ว่าจะเป็น
งานแกะสลักเป็นรูปสัตว์  รูปเทวดา  รูปสัตว์ในป่าหิมพานต์  ตลอดจนของตกแต่งบ้านอีกมากมาย  
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อันได้แก่  ดอกไม้ กรอบรูป กรอบกระจก โคมไฟ ที่ใส่กระดาษทิชชูแบบต่าง ๆ รวมถึงแจกัน
ดอกไม้หลายขนาด ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพส่งออก และอ่ืน ๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปที่ 4.13 ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักของบ้านถวาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

   4) ชุมชนต าบลหารแก้ว (บ้านกวน) 
    การท าเคร่ืองปั้นดินเผาหรือการปั้นหม้อแบบพื้นบ้านของชุมชนต าบล     
หารแก้ว เร่ิมท ากันมาตั้งแต่สมัยพญามังรายมหาราช คือเมื่อ 700 กว่าปีที่ผ่านมา เมื่อพญามังราย
มหาราชยกทัพจากเมืองไชยปราการมีตีเมืองล าพูนได้แล้วก็มาสร้างเมืองกุมกามขึ้นและอพยพผู้คน
มาจากเมืองแสนทวีและสิบสองปันนามาอยู่  ณ เวียงกุมกาม ในจ านวนนั้นมีช่างที่ท าเคร่ืองเขินและ
ช่างปั้นหม้อร่วมเดินทางมาด้วย หลังจากสร้างเวียงกุมกามได้สามปี มีน้ าท่วมตลอดทุกปี จึงโปรดให้
ย้ายขึ้นไปสร้างเมืองเชียงใหม่ และโปรดให้ย้ายช่างท าเคร่ืองปั้นดินเผาไปอยู่ที่บ้านกวน ช่างท า
เคร่ืองเงินไปอยู่ที่บ้านวัวลาย เพื่อท าเป็นสินค้าส่งออกให้กับอาณาจักรใกล้เคียงและเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนด้วย ในสมัยก่อนหม้อที่ท าขึ้นนั้นจะเป็นหม้อน้ า ส าหรับใส่น้ า และ
หม้อแกงทั้งเล็กและใหญ่ หม้อต่อม ใช้ส าหรับหุงข้าว หม้อกาต้มน้ าหรือชาวบ้านเรียกว่าหม้องวง 
ต่อมาก็ท าหม้อต้มย าซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ และปัจจุบันได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ ๆ ขึ้นอีกหลายชนิด เช่น น้ าพุ โคมไฟ เตาน้ าหอม ตลอดจนเป็นของที่ระลึก ซึ่งก็ได้รับ        
ความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างดี 
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    ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างฯ คือ กลุ่มเคร่ืองปั้นดินเผาต าบลหารแก้ว 
 

 
 
 
 

 
  รูปที่ 4.14  ผลิตภัณฑ์ของชุมชนต าบลหารแก้ว (บ้านกวน) 
 

  2.9.2  แหล่งวัตถุดิบ 
   1) บ้านท้าวบุญเรือง  
    เป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ แห่งหนึ่งของอ าเภอหางดง ซึ่งมีประวัติความเป็นมา
อย่างยาวนาน มีการสร้างวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในท้องถิ่น กว่าจะเสร็จต้องย้ายสถานที่ถึง     
5 ครั้ง อีกทั้ง สภาพชุมชนมีลักษณะที่มีพื้นที่กว้างขวาง และติดกับถนนเส้นหลักสายเชียงใหม่ - ฮอด 
ส่งผลดีต่อการค้าขายของฝาก ของที่ระลึก โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานจักสานที่ขึ้นชื่อมาก นอกจาก     
จะผลิตในท้องถิ่นแล้วยังน ามาจากแหล่งอื่น ๆ ด้วย เช่น จากจังหวัดล าพูน เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 

 
  รูปที่ 4.15 ร้านค้าบริเวณสองข้างทางของบ้านท้าวบุญเรือง  
   
   2)  บ้านถวาย  
    บ้านถวายอยู่ถัดจากเหมืองกุงไปตามเส้นทางสายเชียงใหม่-ฮอด ประมาณ
หลักกม.ที่ 15 ถึงห้องสมุดประชาชนอ าเภอหางดง มีทางแยกซ้ายเข้าหมู่บ้าน มีโรงงานผลิต                
ไม้แกะสลักเพื่อจ าหน่ายทั้งปลีกและส่ง มีชื่อเสียงในการท าผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่า  ส่วนใหญ่
เป็นที่รวบรวมวัตถุดิบที่ประเภทไม้ที่ส าคัญ เช่น ไม้สัก ไม้มะม่วงป่า ไม้มะยมป่า ฯลฯ ซึ่งพ่อค้า     
คนกลางจะน ามาส่งผู้ค้าและผู้ผลิตรายใหญ่ และแจกจ่ายสู่ผู้ประกอบการรายย่อย อีกคร้ัง ซึ่งไม้    
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ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นไม้เก่าที่ชาวเขาน ามาขาย เพราะเน่ืองจากปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าและไม้เถื่อน 
อีกประเภทจะเป็นไม้ที่ซื้อจากกรมป่าไม้ ซึ่งได้มาจากป่าปลูก 
  2.9.3  ด้านวัตถุดิบท่ีส าคัญ  
    1) ไม้สัก ส่วนใหญ่จะหาซื้อจากแหล่งอ่ืน ๆ และมีพ่อค้าน ามาขายให้ถึงที่บ้าน 
ซึ่งเป็นไม้เก่าที่ตัดแล้วน ามาใช้งานนานแล้ว เช่น ท่อนไม้ส าหรับท าเป็นทางเดินข้ามล าธารของ
ชาวเขา โดยผู้ที่น ามาขายรู้ถึงคุณประโยชน์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ จึงน าลงมาขาย อีกทั้ง 
หน่วยงานราชการเข้าไปพัฒนาสร้างถนนสร้างสะพาน ท่อนไม้เหล่านี้จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงน ามา
จ าหน่าย ส าหรับราคาของไม้สักนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของไม้ที่จะใช้แกะสลัก 
    2) หวาย ส่วนใหญ่จะมีคนจากอ าเภออ่ืนหรืออ าเภอใกล้เคียง เช่น อ าเภอ
จอมทอง สันป่าตอง ฯลฯ มาซื้อเพื่อน าไปผลิตผลิตภัณฑ์ โดยสถานที่ซื้อหวายคือ ร้านค้าที่อยู่บริเวณ
สองข้างทางของบ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
  2.9.4  แหล่งค้าจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมที่ส าคัญของอ าเภอหางดง 
   1) ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งจะมีการจัดงานเพื่อจ าหน่าย
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่เสมอตลอดทั้งปี 
   2) ศูนย์แสดงสินค้า รวมไปถึงสถานที่ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์หัตถกรรม
บ้านถวาย และศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง หมู่บ้านเคร่ืองปั้นดินเผาเหมืองกุง บ้านร้อยอัน
พันอย่าง ซึ่งสถานที่เหล่านี้จะมีการจัดงานเพื่อรณรงค์การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพสินค้าอยู่เสมอ 
   3) ตลาดนัด (กาดนัด) ส าหรับสถานที่ที่ผู้ประกอบการนิยมน าผลิตภัณฑ์ไปจัด
จ าหน่ายตามตลาดนัด (กาดนัด) ได้แก่ กาดฝร่ัง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  รูปที่ 4.16 กาดฝร่ังแหล่งจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมที่ส าคัญของอ าเภอหางดง 
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3. บริบทอ าเภอสันก าแพง 
 ข้อมูลพื้นฐานของอ าเภอสันก าแพง ในด้านประวัติความเป็นมา ภูมิประเทศ ประชากร ที่ตั้ง
อาณาเขต ฯลฯ ดังที่ ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ (2554 : 1-5) กล่าวว่า 
 3.1 ประวัติความเป็นมา 
  จากหลักฐานศิลาจารึกที่ต้นพบ ณ วัดเชียงแสน ต าบลออนใต้ ได้สันนิษฐานกันว่า    
ชาวอ าเภอสันก าแพงอพยพมาจากพันนาภูเลาแขวงเมืองเชียงแสน (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดเชียงราย) 
มาตั้งอยู่ริมน้ าแม่ออน โดยในสมัยพระเจ้าศิริลัทธัมมังกร มหาจักพรรดิราชธิราช ได้เสวยราชเป็น
กษัตริย์ครองนครเชียงใหม่ ได้โปรดให้ราชมนตรีนายหนึ่งชื่อ เจ้าอภิชวฌาณบวรสิทธิ เป็นหมื่นดาบ
เรือนได้มีจิตศรัทธาชักชวนบรรดาทายกทายิกาทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อสร้างวิหารพระเจดีย์และ
หอพระไตรปิฎก เมื่อสร้างเสร็จแล้วขนานนามวัดที่สร้างขึ้นว่า “สาลกิจญาณหันตาราม” วัดนี้ต่อมา
ชาวบ้านเรียกว่า “วัดเชียงแสน” นอกจากนั้น ชาวบ้านในหลายท้องถิ่นของอ าเภอเป็นไทยยองและ
ไทยลื้อ ส าเนียงพูดของชาวบ้านในอ าเภอเชียงแสน ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอเรียกว่า 
“แขวงแม่ออน” อยู่ในการปกครองของนครเชียงใหม่ ถึง พ.ศ. 2445 ในรัชสมัยของพระเจ้า       
อินทวโรรสครองนครเชียงใหม่เกิดกบฏเงี้ยวขึ้นที่อ าเภอเมืองแพร่ ที่แขวงแม่ออนมีชาวเงี้ยว 11 คน 
มีอาวุธครบได้ท าการบุกปล้นโรงกลั่นสุราที่บ้านป่าไผ่ ต าบลแช่ช้าง แล้วท าการเผาที่ท าการแม่ออน
เสียหายทั้งหลัง แล้วได้หนีไปทางอ าเภอดอยสะเก็ด ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 ทางราชการได้ย้ายที่ท า
การแขวงแม่ออนมาปลูกสร้างที่บ้านสันก าแพง จึงได้ชื่อว่า “อ าเภอสันก าแพง” มาจนถึงทุกวันนี้    
ในปี พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของอ าเภอสันก าแพงยกฐานะเป็น         
“กิ่งอ าเภอแม่ออน” 
 3.2 ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มกว้าง และมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ         
196.69 ตารางกิโลเมตร มีล าน้ าที่ส าคัญ ล าน้ าแม่ออน ล าน้ าแม่ปูคา ล าน้ าแมก่วง เป็นแหล่งน้ าส าคัญ 
 3.3 ประชากร 
  จ านวนประชากรทั้งหมด 73,269 คน แยก เป็นชาย 35,394 คน หญิง 37,875 คน 
 3.4 การคมนาคม 
  เส้นทางคมนาคม อ าเภอสันก าแพงติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่  โดยทางรถยนต์ถนน  
สายเชียงใหม่ - สันก าแพง ระยะทาง 13 กม. 
 3.5 ผลผลิตทางการเกษตร 
  ได้แก่ ข้าว ยาสูบ ถั่วลิสง ล าไย ไม้ดอก กระเทียม 
 3.6 การประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลายี่สก 
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 3.7 ประเพณี 
  ประเพณีสงกรานต์ 
  ในอ าเภอสันก าแพง วันที่ 13 เมษายน ถือว่าเป็นวันสงกรานต์ชาวล้านนาเรียกว่า       
เป็นวันสังขารล่อง วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนาว์ ชาวล้านนาเรียกเพี้ยนเป็น “วันเนา” วันที่ 15 
เมษายน เป็นวันเถลิงศก เรียกว่า “วันพญาวัน” ซึ่งถือว่าเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชเป็นปีใหม่และ
เปลี่ยนพุทธศักราชด้วย ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการท าบุญ สรงน้ าพระ และรดน้ าด าหัว เช่นเดียวกัน 
  ประเพณีการกิ๋นก๋วยสลากหรือทานข้าวสลาก 
  เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานานแล้ว การทานสลากจะเร่ิมในราววันเพ็ญเดือน
สิบสอง และสิ้นสุดเอาในเดือนเกี๋ยงดับ ก่อนวันท าพิธีทานสลากภัตต์ 1 วัน เรียกว่า “วันดา” คือเป็น
วันจัดเตรียมสิ่งของเคร่ืองไทยทาน พวกผู้ชายจะจักตอกสานก๋วย (ตระกร้า) ไว้หลาย ๆ ใบ แล้วแต่
ศรัทธาและทรัพย์จะอ านวยให้ทางฝ่ายผู้หญิงก็จะจัดเตรียมห่อของกระจุกกระจิก เช่น ข้าวสาร 
กระเทียม เกลือ กะปิ ขนม อาหาร (ห่อนึ่ง) จิน้ปิ้ง (เนื้อย่าง) เนื้อเค็ม หมาก ไม้ขีดไฟ เทียนไข สีย้อม
ผ้า ผลไม้ เคร่ืองใช้สอยต่าง ๆ ตามแต่ศรัทธาและฐานะ เหล่านี้บรรจุลงในก๋วย ซึ่งกรุด้วยใบตองหรือ
กระดาษสีต่าง ๆ เมื่อบรรจุเรียบร้อย “ยอด” คือธนบัตรผูกติดไม้เรียวยอดนี้ไม่จ ากัดจ านวน วันรุ่งขึ้น
เป็นวันทานสลาก ก็จะให้เด็กน า “ก๋วยสลาก” ไปวางเรียงไว้เป็นแถว ๆ เวลามีการ “เส้นสลาก”      
(ส้นสลากท าด้วยใบลานหรือกระดาษตัดแผ่นยาว ๆ จารึกชื่อเจ้าของไว้และ บอกว่าอุทิศส่วนกุศล  
ให้ใครบ้าง เส้นสลากนี้จะต้องเขียนให้ครบจ านวนก๋วยสลาก เมื่อชาวบ้านจะน าเอาก๋วยสลากไปที่วัด 
น าเอาเส้นสลากไปรวมกันที่หน้าพระประธานในวิหาร ผู้รวบรวมเส้นสลากมักจะเป็นมรรคนายก
รวบรวมได้เท่าไรเอาจ านวนพระภิกษุสามเณรที่นิมนต์จากหัววัดต่าง ๆ หารจ านวนเส้นสลากเหลือ
ไว้ส่วนเป็นของพระเจ้ามาแบ่งให้แก่พระภิกษุสามเณร และเด็ก “เส้นสลาก” ที่แบ่งปันให้แก่
พระภิกษุ สามเณรที่นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ นั้น เส้นสลากแล้วก็จะแยกย้ายไปยึดสถานที่ใดสถานที่
หนึ่งในบริเวณวัดและจัดการออกสลาก การอ่านเส้นสลากดัง ๆ เมื่อมีผู้ได้ยินหรือเพื่อนบ้านใกล้ ๆ 
ได้ยินก็จะไปบอกเจ้าของก๋วยสลาก เมื่อพบเส้นสลากก็จะถวาย “ก๋วยสลาก” พระก็จะกล่าว
อนุโมทนาให้พร และคืนเส้นสลากให้เจ้าของไป 
  ประเพณีลอยกระทง, ตามประทีป 
  เป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบเนื่องกันมาแต่โบราณกาล โดยก่อนที่จะถึงวันเพ็ญเดื อน      
สิบสองใต้ (เดือนยี่เป็งเป็นของภาคเหนือ) ชาวบ้านจะจัดการปัดกวาดแผ้วถางบ้านเรือนให้สะอาด
เรียบร้อยประดับด้วยธงทิวจัดเปลี่ยนดอกไม้บนหิ้งบูชาพระจัดเทียนประทีปและเทียนไว้ส าหรับ    
จุดบูชาพระ ประตูบ้านจะน าต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวหรือไม้อ่ืนมาประดิษฐ์ท าเป็นซุ้ม ประตู
ให้สวยงาม แล้วแต่จะคิดท าเป็นที่สะดุดตาคน เมื่อประดับประดาด้วยดอกไม้เรียบร้อยแล้วจะหา
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โคมญ่ีปุ่นหรือประทีปมาเตรียมไว้ เพื่อจะใช้จุดไฟให้สว่างในวันยี่เป็งตามวัดวาอารามหรือสถานที่
ส าคัญต่าง ๆ จะจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงามเป็นพิเศษ ที่ซุ้มประตูของวัดจะตกแต่งด้วยดอกไม้ 
และโคมไฟที่สวยงาม รอบ ๆ พระเจดีย์จะจุดบูชาด้วยเทียนหรือตามประทีปไว้รอบ ๆ เพื่อเป็น     
การระลึกถึงพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ทุกวัดจะมีการท าบุญตักบาตรในตอนเช้าพอสายหน่อยจะมี   
การฟังเทศน์ พระธรรมถึงผู้เทศน์จะต้องมีเคล็ดในการเทศน์การเทศน์ให้ประชาชนฟังอย่างได้
เน้ือหาทางศีลธรรมไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งชาวบ้านนิยมให้พระท่านเทศน์ในกัณฑ์มัทรี ชูชก (หรือเมือง
เหนือเรียกว่าตุ๊จก) กัณฑ์กุมาร มหาราชแห่งนครกัณฑ์ บางวัด จะจัดให้มีการเทศน์จนครบ 13 กัณฑ์ 
นอกจากการท าบุญฟังเทศน์แล้วจะมีการปล่อยโคมลอย ซึ่งตามประเพณีเพื่อ เป็นพุทธบูชาจุฬามณี
บนสวรรค์ ในตอนกลางคืนจะมีการจุดไปตามประทีปโคมไฟตามวัด และตามบ้านทั่ว ๆ ไป         
การลอยกระทง จะมีการลอยกระทงถึงสองวัน คือในวันยี่เป็งนั้นชาวบ้านจะน ากระทงเล็กที่จัดท าขึ้น
ด้วยใบตองกาบกล้วยใบและกลีบดอกพลับพลึง ไปลอยในแม่น้ าปิง กระทงใหญ่ที่ จัดท าเป็น          
รูปต่าง ๆ ตกแต่งอย่างสวยงามและมีการประกวดพร้อมกับขบวนแห่นั้นจะท าในวันแรม 1 ค่ า 
  งานปอยหลวง 
  การท าบุญฉลองอย่างใหญ่โต เช่น เมื่อสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ โรงเรียน
พระปริยัติธรรม ก าแพง สิ่งปลูกสร้างภายในวัด เมื่อสร้างเสร็จจะท าบุญอุทิศถวายทาน งานปอย
หลวงจะจัดท าตั้งแต่เดือน 5, 6, 7, 8 เหนือ (ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม) งานปอย
หลวงนี้ จะมีการแห่เคร่ืองไทยทานจากหัววัดต่าง ๆ ไปร่วม เรียกว่า “แห่ครัวทาน” ขบวนแห่ครัว
ทานจะมีช่างฟ้อนสาวรูปร่างสวยงาม แต่งกายแบบพื้นเมือง เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน น าหน้าครัว
ทาน ติดตามด้วยคณะครัวทานของแต่ละวัด ส่วนมากการแห่ครัวทานจะเร่ิมตั้งแต่เวลา 15.00 น. ไป
จนถึง 22.00 น. ตอนกลางคืน วัดที่เป็นเจ้าภาพจะจัดให้มีลิเก ภาพยนตร์ การละเล่นต่าง ๆ บนเวที     
มีการเลี้ยงน้ าเย็น เคร่ืองดนตรีที่ใช้ในการแห่ครัวทานตามแบบเมืองเหนือประกอบด้วย กลองยาว   
ฆ้องแน (ปี่) ฉว่า (ฉาบ) กลองตะหลดป๊ด (กลองเล็กใช้ตีขัดจังหวัด เวลาจะได้ยิน ตุ๊ก ๆ) เวลาบรรเลง
จะได้ยินเสียงดังตึ่งโน..ต๊กตุ่งต๊กโนง.. จึงเรียกว่า “กลองตึ่งโนง” นอกจากนี้ มีกลองเทิ้ง บ่อง กลอง
เงี้ยว กลองสะบัดชัย ตามแต่ทางวัดจะหาได้ ฆ้องกลอง จะมีทุกวัด และยังมีกลองใหญ่เรี ยกว่า 
“กลองปูจา” ใช้ตีในเวลาที่พระลงท าวัตรเช้า เวลาที่มีการเทศน์ ก่อนวันปอย 1 วัน จะมีการเตรียม
ของเรียกว่า “วันดา” (วันสุกดิบ) ในวันนี้คณะศรัทธาจะน าของมารวมกันเรียกว่า “ฮอมครัว”) และ
ในวันแรกของงานปอยจะมีการทานธงแบบต่าง ๆ ซึ่งทางเหนือเรียกว่า “ตุง” และ “จ้อ” (ช่อ) ตุงยาว
และจ้อจ๊าง (ช่อช้าง) น ามาผูกติดกับเสาไม้ไผ่ปักไว้สองข้าวทาง ที่จะเข้าสู่วัดที่จัดให้มีการท าบุญ
ปอยหลวงไว้เป็นสัญลักษณ์ด้วย ตอนเย็นวันเดียวกันมีการนิมนต์พระเถระอุปคุตมาไว้ที่หออุปคุต 
หอนี้มีแบบศาลเพียงตามีเสื่อผืนหมอนใบ น้ าต้น (คนโทใส่น้ า) ขันดอกไม้ธูปเทียนและก้อนหิน      
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ที่เอามาจากแม่น้ า ซึ่งสมมุติว่าเป็นองค์อุปคุต การนิมนต์พระอุปคุตมาไว้ที่หอเพราะมีความเชื่อว่า 
ท่านสามารถคุ้มครองงานให้ปลอดภัยปราศจากเหตุร้าย 
  ปอยน้อยหรือปอยบวชลูกแก้ว 
  ลูกแก้ว ทางภาคเหนือเรียกว่า “บวชพระ” คือการอุปสมบท หากเป็นผู้มีฐานะดีและ
บริเวณ มีการสร้างผาม (ประจ า) ขึ้น บ้างมีซอให้ผู้มา “ฮอมครัว” หรือมีฉายภาพยนตร์ให้ชมด้วย 
  แอ่วพระอุ้ม 
  จะมีการท าบุญปอยน้อยนี้ เจ้าภาพจะต้องเตรียมอัฐบริขาร เช่น มุ้ง บาต พัด ผ้าสบง 
จีวร เตียงน้อน ผ้าห่ม ฯลฯจากนั้นก็จะพิมพ์ใบบอกบุญแผ่กุศล แจกจ่ายไปตามบ้านญาติสนิทมิตร
สหายแทนการบอกบุญสมัยก่อนโดยการ “แอ่วผ้าอุ้ม” 
  วันดา 
  การจัดงานปอยบวชนี้มีสองวัน วันแรกเป็นวันดา (วันสุกดิบ) ในวันนี้เจ้าภาพจะจัด
สถานที่เสร็จแล้วจะน าเคร่ืองอัฐบริขารของพระบวชใหม่ไปตั้งไว้โดยจะมีผู้เฒ่าผู้แก่นั่งคอยต้อนรับ
อยู่และเป็นผู้ให้พรแก่ผู้ที่มาฮอมครัว ซึ่งในวันนี้จะมีญาติพี่น้องเอาสิ่งของหรือเคร่ืองเงินซองมาร่วม
ท าบุญ ในวันรุ่งขึ้นเป็นวันบวชตามพิธีสงฆ์ แต่ในปัจจุบันการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมักจะ     
แต่งดาในตอนเช้าและท าพิธีบวชในวันแต่งดานี้นอกจากจะเตรียมเคร่ืองไทยทานไว้ถวายพระ         
ที่นิมนต์มาร่วมในพิธีบวช ผู้บวชจะต้องโกนผมนุ่งขาวห่มขาว ในวันรุ่งขึ้นจะมีการแห่นาคจากบ้าน
ไปวัดเรียกว่า “แห่ลูกแก้ว” 
  การแห่ลูกแก้ว 
  การแห่ลูกแก้วของทางภาคเหนือจะแต่งตัวเป็นกษัตริย์ทรงม้า มีการแห่ “ลูกแก้ว” จาก
บ้านไปวัด เมื่อไปถึงวัดก็จะมีการ “ฮ้องขวัญลูกแก้ว” คือมีการเรียกขวัญนาคนั้นเองโดยมีอาจารย์ที่มี
ลีลาการเรียกขวัญอย่างไพเราะเพราะพร้ิงกินใจเป็นท านองเมืองเหนือ ตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนท าพิธี      
เรียกขวัญแล้วพระสงฆ์จะท าพิธีบวชเป็นสามเณรหรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุสมปรารถนา 
  ปอยเข้าสังฆ์ 
  เป็นการท าบุญให้กับผู้ที่ตายด้วยการคลอดบุตรโดยนิมนตร์พระมาสวดมนต์ฟังเทศน์  
ที่บ้าน สิ่งของที่ถวายพระจะมีเรือนเล็กทางภาคเหนือเรียกว่า “ห่อผ้า” ภายในเรือนเล็กจะมีเสื้อผ้า 
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นแก่การครองชีพของมนุษย์ ส่วนมากจะเป็นสิ่งของที่ผู้ตายเคยใช้และชอบใช้
เมือ่คร้ังยังมีชีวิตอยู่ เมื่อถวายทานแล้วมีความเชื่อว่าจะสามารถน าวิญญาณผู้ตายพ้นจากห้วงกรรม 
 3.8 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  อ าเภอสันก าแพงอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
อ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
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  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอดอยสะเก็ดและอ าเภอสันทราย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอแม่ออน 
  ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอแม่ออน และอ าเภอบ้านธิ (จังหวัดล าพูน) 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอสารภีและอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 3.9 การปกครองส่วนภูมิภาค 
  อ าเภอสันก าแพงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ต าบล 100 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  3.9.1 สันก าแพง (San Kamphaeng) 14 หมู่บ้าน 
  3.9.2 ทรายมูล (Sai Mun) 7 หมู่บ้าน 
  3.9.3 ร้องวัวแดง (Rong Wua Daeng) 11 หมู่บ้าน 
  3.9.4 บวกค้าง (Buak Khang) 13 หมู่บ้าน 
  3.9.5 แช่ช้าง (Chae Chang) 9 หมู่บ้าน 
  3.9.6 ออนใต้ (On Tai) 11 หมู่บ้าน 
  3.9.7 แม่ปูคา (Mae Pu Kha) 9 หมู่บ้าน 
  3.9.8 ห้วยทราย (Huai Sai) 8 หมู่บ้าน 
  3.9.9 ต้นเปา (Ton Pao) 10 หมู่บ้าน 
  3.9.10 สันกลาง (San Klang) 8 หมู่บ้าน 
 3.10 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ท้องที่อ าเภอสันก าแพงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่ 
  เทศบาลเมืองต้นเปา ครอบคลุมพื้นที่ต าบลต้นเปาทั้งต าบล 
  เทศบาลต าบลสันก าแพง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต าบลสันก าแพง ต าบลทรายมูล
ทั้งต าบล และบางส่วนของต าบลแช่ช้าง 
  เทศบาลต าบลแม่ปูคา ครอบคลุมพื้นที่ต าบลแม่ปูคาทั้งต าบล 
  เทศบาลต าบลบวกค้าง ครอบคลุมพื้นที่ต าบลบวกค้างทั้งต าบล 
  เทศบาลต าบลออนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลออนใต้ทั้งต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสันก าแพง ครอบคลุมพื้นที่ต าบลสันก าแพง (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลสันก าแพง) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลร้องวัวแดง ครอบคลุมพื้นที่ต าบลร้องวัวแดงทั้งต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแช่ช้าง ครอบคลุมพื้นที่ต าบลแช่ช้าง (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลสันก าแพง) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ครอบคลุมพื้นที่ต าบลห้วยทรายทั้งต าบล 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง ครอบคลุมพื้นที่ต าบลสันกลางทั้งต าบล 
 3.11 โรงเรียนในอ าเภอสันก าแพง 
  โรงเรียนสพฐ.มัธยม โรงเรียนสันก าแพง (โรงเรียนประจ าอ าเภอสันก าแพง) 
 3.12 ข้อมูลด้านงานหัตถกรรมของอ าเภอสันก าแพง 
  3.12.1 แหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมที่ส าคัญ 
   อ าเภอสันก าแพงนั้น นับเป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชนที่ส าคัญหลายชุมชน ซึ่ง
ชุมชนเหล่านี้เป็นแหล่งงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ ศูนย์อุตสาหกรรม                    
ท าร่มบ่อสร้าง บ้านศิลาดล บ้านอนุรักษ์กระดาษสา โดยแต่ละสถานที่มีความเป็นมา อธิบายได้ดังนี้ 
   1) ศูนย์อุตสาหกรรมท าร่มบ่อสร้าง 
    ร่มบ่อสร้าง เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน    
หลายชั่วอายุคนแล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะต้องแบ่งเวลาแวะเวียน
ไปที่อ าเภอสันก าแพง เพื่อชมและเลือกซื้อร่มบ่อสร้าง ที่ “บ้านบ่อสร้าง” เป็นที่ระลึกติดมือกลับมา 
ถือเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
สาเหตุที่เรียกว่าร่มบ่อสร้างเพราะร่มนี้ผลิตกันที่บ้านบ่อสร้าง สมัยก่อนชาวบ้านจะ  ท าร่มกันใต้ถุน
บ้าน แล้วน าออกมาวางเรียงรายเต็มกลางลานบ้านเพื่อผึ่งแดดให้แห้ง  สีสันและลวดลายบนร่มนั้น 
สะดุดตาผู้พบเห็น มีทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน คือ ร่มที่ท าด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา แต่ละ
ชนิดมีวิธีท าอย่างเดียวกัน หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะชมขั้นตอนการผลิตไปชมได้ที่ศูนย์
อุตสาหกรรมท าร่ม  
    ความเป็นมาของศูนย์อุตสาหกรรมร่มบ่อสร้างว่ากันถึงความเป็นมาในอดีต
ของ "เทศกาลร่มบ่อสร้าง" ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและ          
ชาวต่างประเทศได้รู้จักกันในนามของหมู่บ้านที่มีงานผลิตร่ม  หัตถกรรมพื้นบ้านของบ่อสร้างนั้น 
การจัดงานต่อเนื่องกันตลอดทุกปีแรกเร่ิมเดิมที เทศกาลร่มบ่อสร้างหรืองานร่มบ้านบ่อสร้างนั้น            
ในอดีตหมู่บ้าน บ่อสร้าง อ.สันก าแพง เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติแบบชนบท ประชาชน
ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ท านาท าสวน ยามว่างเว้นจากการท าการเกษตรมักจะผลิตร่ม
ออกจ าหน่าย ซึ่งเป็นร่มกระดาษสาต่อมาเติม แต่งลวดลายกลายเป็นร่มที่สวยงาม น่าซื้อไว้ใช้และ
เป็นของฝากของที่ระลึก  เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา "ท่านอินศวร ไชยซาววงศ์ ลูกพ่อขุนเปา 
ซึ่งมีอาชีพเป็นพ่อค้า และเป็นคนพื้นที่ได้เล็งเห็นว่าหมู่บ้านบ่อสร้าง เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนมีฝีมือ  
สามารถผลิตร่มออกขายได้เงินได้ทองกันจ านวนมาก จึงชักชวนกับชาวบ้านและผู้น าท้องถิ่น        
ในสมัยนั้น ริเร่ิมจัดงานขึ้นคร้ังแรก ปีแรกมีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวชมงานกันอย่างล้นหลาม
ด้วย กิจกรรมนานาชนิดและการละเล่นพื้นบ้านต่อมามนต์ขลังของงานร่มบ่อสร้าง ได้จางหายไปจัด
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กันขึ้นมาต่อเนื่อง เช่นกัน ประสบความส าเร็จบ้างไม่ประสบความส าเร็จบ้านแต่ท ากันมาตลอด      
โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมของทุกปี ที่บริเวณศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง  มีการแสดงและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท าจากกระดาษสาโดย เฉพาะร่มบ่อสร้าง มีการแสดงทางวัฒนธรรม 
ขบวนแห่ ประเพณีพื้นบ้าน และการประกวดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  รูปที่ 4.17 ศูนย์อุตสาหกรรมท าร่มบ่อสร้าง 
 

   2) บ้านศิลาดล 
    บ้านศิลาดล จังหวัดเชียงใหม่  ตั้ งอยู่บนถนนเชียงใหม่  - สันก าแพง              
ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่  ถือได้ว่าเป็นสถานที่ผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล                  
(เซลาดอน) ที่เป็นงานท าด้วยมือ ซึ่งสืบสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม สานต่อภูมิปัญญาไทย เน้นเขียน
ลวดลายสีสัน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยบ้านศิลาดลจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เคร่ืองใช้บนโต๊ะ
อาหาร เช่น จาน ชาม ของตกแต่งบ้าน เช่น แจกัน โคมไฟ ของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเที่ยวเชียงใหม่  และกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่มีรสนิยมในการใช้ชีวิต  
และชื่นชมผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย 
     

 
 
 
 
 
 
 

  รูปที่ 4.18 ผลิตภัณฑ์ของบ้านศิลาดล 
  ที่มา: บ้านศิลาดลดอทคอม, 2554 : ออนไลน์ 
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   3) บ้านอนุรักษ์กระดาษสา 
    บ้านอนุรักษ์กระดาษสา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านต้นเปา อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มที่ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระดาษสา โดยมีผู้น าเพียงคนเดียวซึ่ง
เป็นชาวเขา ชาวดอย ที่ไม่สามารถจะเขียนหนังสือได้ แต่เขามีความรู้ในเร่ืองนี้มากจึงคิดที่จะผลิต
กระดาษสาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หมวก เสื้อ พัด เป็นต้น           
 

 
 
 
 
 

 
  รูปที่ 4.19 ผลิตภัณฑ์ของบ้านอนุรักษ์กระดาษสา 
 

3.12.2  แหล่งวัตถุดิบ 
   1) ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง เป็นสถานที่สามารถหาซื้อกระดาษสาได ้    
ซึ่งแหล่งวัตถุดิบด้านการจัดจ าหน่ายกระดาษสา ได้แก่ บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่ -            
สันก าแพง ต าบลต้นเปา อ าเภอ สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์ผู้ท าร่มบ่อสร้าง จ ากัด
สินใช้ อยู่ที่ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัด เชียงใหม่ 
 3.12.2  ด้านวัตถุดิบท่ีส าคัญ  
   1) กระดาษสา ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้อกระดาษสานั้น จะเป็นคนภายในท้องถิ่น
หรืออ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง โดยกระดาษสาส่วนใหญ่ซื้อมาจากร้านค้าของต าบลต้นเปา อ าเภอ
สันก าแพง ซึ่งจะถูกซื้อไปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ร่ม ดอกไม้ประดิษฐ์ โคมไฟ พัด ว่าว 
บัตรอวยพรต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 4.20  กระดาษสา 
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  3.12.3  แหล่งค้าจ าหน่ายสินค้าท่ีส าคัญ 
   1) ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ TESCO LOTUS ร้านเอ็กซ์เพรส (สาขาสันก าแพง) 
TESCO LOTUS ร้านตลาดโลตัส (สาขาบ่อสร้าง) บ่อสร้างพลาซ่า และต้นเปาพลาซ่า ซึ่งสถานที่
เหล่านี้จะมีการจัดงานเพื่อสืบสานและจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่เสมอตลอดทั้งปี 
   2) ศูนย์แสดงสินค้า รวมถึงสถานที่ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์อุตสาหกรรม
ท าร่มบ่อสร้าง  บ้านอนุรักษ์กระดาษสา ซึ่งสถานที่เหล่านี้จะเป็นสถานที่ในการจัดจ าหน่าย และ       
มีการสาธิตการท าผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา เช่น การท าร่ม การเพ้นท์พัด เป็นต้น   
   3) ตลาดนัด (กาดนัด) ส าหรับสถานที่ที่ผู้ประกอบการนิยมน าผลิตภัณฑ์ไป
จ าหน่ายตามตลาดนัด (กาดนัด) ได้แก่ ถนนคนเดินสันก าแพง    
    
 

 

 

 

 ภาพที่ 4.21 ภาพบรรยากาศถนนคนเดินสันก าแพง 
 
4. บริบทอ าเภอสันทราย 
 ดังที่ ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ (2554 : 1-3) กล่าวไว้ว่า 
 4.1 ประวัติความเป็นมา 
  อ าเภอสันทราย เป็นอ าเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ ที่มีความเจริญโต
อย่างรวดเร็ว เป็นอ าเภอที่รองรับความเจริญจากนครเชียงใหม่ จนปัจจุบันอ าเภอสันทราย มีสถานะ
อ าเภอขนาดใหญ่ ในแง่ของจ านวนประชากรที่มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ รองจาก
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และอ าเภอฝาง ตามล าดับ สถานประกอบการ ที่มีมากรองจากอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ การขยายตัวของชุมชนเมืองแม่โจ้ ท าให้อ าเภอสันทราย มีความพร้อมทุก ๆ ด้าน            
ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ และบ้านจัดสรร จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อ าเภอสันทราย          
ถูกก าหนดบทบาทให้เป็นอ าเภอที่รองรับในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 

4.2 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
อ าเภอสันทรายมีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียงดังนี้ 
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   ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอแม่แตง 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอดอยสะเก็ด 
   ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองเชียงใหม่และอ าเภอแม่ริม 

4.3 การปกครองส่วนภูมิภาค 
  อ าเภอสันทรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ต าบล 117 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  4.3.1 สันทรายหลวง  (San Sai Luang)  9 หมู่บ้าน 
  4.3.2 สันทรายน้อย  (San Sai Noi)  7 หมู่บ้าน 
  4.3.3 สันพระเนตร  (San Phra Net)  7 หมู่บ้าน 
  4.3.4 สันนาเม็ง  (San Na Meng)  10 หมู่บ้าน 
  4.3.5 สันป่าเปา  (San Pa Pao)  6 หมู่บ้าน 
  4.3.6 หนองแหย่ง  (Nong Yaeng)  11 หมู่บ้าน 
  4.3.7 หนองจ๊อม  (Nong Chom)  9 หมู่บ้าน 
  4.3.8 หนองหาร  (Nong Han)  13 หมู่บ้าน 
  4.3.9 แม่แฝก  (Mae Faek)  12 หมู่บ้าน 
  4.3.10 แม่แฝกใหม่  (Mae Faek Mai)  12 หมู่บ้าน 
  4.3.11 เมืองเล็น  (Mueang Len)  5 หมู่บ้าน 
  4.3.12 ป่าไผ่  (Pa Phai)  16 หมู่บ้าน 
 4.4 การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่ 
   เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต าบลหนองจ๊อม บางส่วนของ
ต าบลหนองหาร และบางส่วนของต าบลป่าไผ่ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ครอบคลุมพื้นที่ต าบลสันทรายหลวงทั้งต าบล 
ต าบลสันทรายน้อยทั้งต าบล บางส่วนของต าบลสันพระเนตร และบางส่วนของต าบลป่าไผ่ 
   เทศบาลต าบลสันพระเนตร ครอบคลุมพื้นที่ต าบลสันพระเนตร (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง) 
   เทศบาลต าบลสันนาเม็ง ครอบคลุมพื้นที่ต าบลสันนาเม็งทั้งต าบล 
   เทศบาลต าบลหนองจ๊อม ครอบคลุมพื้นที่ต าบลหนองจ๊อม (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้) 
   เทศบาลต าบลแม่แฝก ส านักงานเทศบาลตั้งอยู่ที่บ้านหนองแสะ 
   เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ครอบคลุมพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่ทั้งต าบล 
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   เทศบาลต าบลป่าไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลป่าไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้และเทศบาลต าบลสันทรายหลวง) 
   เทศบาลต าบลเมืองเล็น ครอบคลุมพื้นที่ต าบลเมืองเล็นทั้งต าบล 
   เทศบาลต าบลสันป่าเปา ครอบคลุมพื้นที่ต าบลสันป่าเปาทั้งต าบล 
   เทศบาลต าบลหนองแหย่ง ครอบคลุมพื้นที่ต าบลหนองแหย่งทั้งต าบล 
   เทศบาลต าบลหนองหาร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้) 

4.5 สถานศึกษา 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ต าบลหนองหาร โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงเรียนศรีสังวาล โรงเรียนสันทรายหลวง 
 4.6 ข้อมูลด้านงานหัตถกรรมของอ าเภอสันทราย 
  4.6.1 แหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมที่ส าคัญ 
   อ าเภอสันทราย นับเป็นแหล่งหัตถกรรมที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกแห่ง
หนึ่ง ซึ่งชุมชนที่เป็นแหล่งงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ ชุมชนบ้านร้องสัก และ 
ชุมชนบ้านสันทรายหลวง สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
   1) ชุมชนบ้านร้องสัก ต าบลสันนาเม็ง 
    ชุมชนบ้านร้องสักเป็นแหล่งหัตถกรรมกระดาษที่ส าคัญของท้องถิ่น           
ในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญแล้วยังเป็นแหล่งค้าส่งงานหัตถกรรมกระดาษ
อีกด้วย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ โคม ตุงแบบต่าง ๆ  และการท าเคร่ืองสักการะ
ล้านนาที่ใช้ในงานประเพณีที่ส าคัญต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วบ้านร้องสัก ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสล่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ สล่าสุพิศ  มอแสง สล่าจักรพันธ์ ชัยแปง รวมถึงแหล่งเรียนรู้       
งานหัตถกรรมในศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมพื้นบ้านสล่าสันทราย 
     
 

 
 

 
 
 
 

 

  รูปที่ 4.22 ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านร้องสัก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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   2) ชุมชนบ้านสันทรายหลวง (เตาเผาสันทราย) 
    เตาเผาสันทราย เป็นแหล่งเรียนรู้ของสล่าพื้นเมืองในการเขียนลวดลายแจกัน
เคลือบดินเผา รวมถึงงานปั้นอ่ืนซึ่งมีความสวยงาม งานเขียนมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ เด่นงาม        
ตามแบบวิถีชิวิตล้านนา ผลงานเด่นคือ การออกแบบเคร่ืองปั้นดินเผาแบบล้านนาร่วมสมัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  รูปที่ 4.23 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเตาเผาสันทราย 
 
    ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ฯ ในชุมชนบ้านสันทรายหลวง ได้แก่  
กลุ่มเตาเผาสันทราย 
  4.6.2  แหล่งวัตถุดิบ ส่วนใหญ่ก็จะมีตามแต่ละท้องถิ่นหรือหมู่บ้านเท่านั้น  
  4.6.3  ด้านวัตถุดิบท่ีส าคัญ  
    ส าหรับด้านวัตถุดิบที่ส าคัญของอ าเภอสันทรายนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัสดุ
หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นของแต่ละชุมชนและหาได้ง่าย ส่วนวัตถุดิบอ่ืน ๆ ก็จะมีการซื้อมา
จากภายนอกชุมชน เช่น กระดาษสาซื้อจากบ้านต้นเปา อ าเภอสันก าแพง ไม้ไผ่ซื้อมาจากจังหวัดแพร่ 
ฝ้ายซื้อจากตลาดวโรรส อ าเภอเมือง เป็นต้น 
  4.6.4  แหล่งค้าจ าหน่ายสินค้าท่ีส าคัญ 
   1) ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ เทสโก้โลตัสสาขาสันทราย ซึ่งจัดงานเพื่อจ าหน่าย
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ 
   2) ศูนย์แสดงสินค้า รวมถึงสถานที่ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้
หัตถกรรมพื้นบ้านสล่าสันทราย และเตาเผาสันทราย ซึ่งสถานที่เหล่านี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการท า
หัตถกรรมโคม ตุง การปั้นและการเขียนลวดลายแจกัน เป็นต้น 
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   3) ตลาดนัด (กาดนัด) ส าหรับสถานที่ที่ผู้ประกอบการนิยมน าผลิตภัณฑ์ไป     
จัดจ าหน่าย คือ งานแสดงสินค้า OTOP ณ ที่ว่าการอ าเภอสันทราย  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  รูปที่ 4.24 ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมพื้นบ้านสล่าสันทรายและสาธิตการท าโคม 
     ของสล่าสุพิศ มอแสง 
 
 กล่าวได้ว่า แหล่งที่ตั้งชุมชนมีผลต่อการท างานหัตถกรรมอย่างมาก เพราะด้วยปัจจัย       
ด้านแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตงานหัตถกรรมทั้ง 10 สาขา เพราะ
เนื่องจากงานหัตถกรรมเป็นการน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานเพิ่มใช้ประโยชน์ และใช้    
ในพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น หรือจ าหน่ายเป็นของฝากของที่ระลึก เป็นการเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานงานหัตถกรรมให้คงอยู่ต่อไป 
 




