
 

 

 
บทที ่4 

บริบทจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
สังคมเชียงใหม่แต่ดั้งเดิมนั้นเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นหลกั และเกษตรกรบางส่วนก็เป็น

ช่างหตัถกรรมควบคู่กนัไป ทั้งน้ีสังเกตจากการมีศูนยก์ลางแลกเปล่ียนผลิตผลทางเกษตรกรรมและ
หตัถกรรม (วิบูลยว์รรณ มุสิกะนุเคราะห์, 2552 : 7) หน่ึงในนั้นคือหตัถกรรมเคร่ืองเงิน ท่ีปรากฏ
หลกัฐานเม่ือสมยัท่ีพญามงัรายสร้างเมืองเชียงใหม่ ทรงเจรจาขอช่างฝีมือจากพุกาม (พม่า) มายงั
เชียงใหม่ด้วย และในการศึกษาวิจยัเร่ืองการประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด             
ภู มิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินของจังหวัดเ ชียงใหม่  นอกจากจะศึกษา                
งานหัตถกรรมเคร่ืองเงินของจังหวดัเชียงใหม่แล้ว ยงัต้องศึกษาบริบทท่ีเก่ียวข้องของจังหวดั
เชียงใหม่ เพื่อทราบถึงส่ิงแวดลอ้ม หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่องานหตัถกรรมเคร่ืองเงินดงัน้ี 

1. ประวติัความเป็นมาของเชียงใหม่ 
2. ภูมิศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ขอ้มูลประชากรจงัหวดัเชียงใหม่ 
4. ลกัษณะการปกครองของจงัหวดัเชียงใหม่ 
5. ประเพณีและวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ 
6. เศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ 
7. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
8. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

9. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
10. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1. ประวตัิความเป็นมาของเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่สร้างข้ึนสมยัพญายามงัราย เม่ือ พ.ศ. 1839 ปกครองโดยราชวงศ์มงัราย 

เป็นเวลา 261 ปี ก่อนเสียเอกราชให้บุเรงนอง กษตัริยพ์ม่าในปี พ.ศ. 2101 และถูกปกครองโดยพม่า
เป็นเวลา 200 ปี  ในปี พ.ศ. 2314 พระเจ้ากรุงธนบุรียกกองทัพมาตีพม่าได้เมืองเชียงใหม่คืน            
จึงแต่งตั้ งพระยาจ่าบ้านเป็นพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่และได้ยกพลเข้ามาตั้งถ่ินฐาน                    
ท่ีเชียงใหม่  เม่ือ พ.ศ. 2339 เป็นตน้ตระกูลของพระเจา้เจ็ดตน และเม่ือมีเส้นทางรถไฟจากพระนคร 
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(บางกอก) มายงัเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2464 เชียงใหม่ก็ผนึกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของราชอาณาจกัรไทย
จนถึงปัจจุบนั 
 ประวติัศาสตร์ของจังหวดัเชียงใหม่ แม้วนัเวลาผ่านไป กล่ินอายความเป็นล้านนานั้น                 
ยงัไม่เลือนหายไปจากสายเลือดลูกคนเมืองแห่งศรีนครพิงค ์
 

2. ภูมศิาสตร์จังหวดัเชียงใหม่ 
 ในด้านภูมิศาสตร์ของจังหวดัเชียงใหม่แบ่งเน้ือหาในส่วนน้ี คือ ท่ีตั้ ง อาณาเขตติดต่อ 
ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ(สารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์) ดงัน้ี 

2.1 ท่ีตั้ง จงัหวดัเชียงใหม่มีพื้นท่ีในการปกครองประมาณ  20,107.057ตร.กม.แบ่งเป็น
พื้นท่ี ป่าไม ้ มีเน้ือท่ีประมาณ 8,787,656 ไร่ เป็นพื้นท่ีส าหรับท าการเกษตรประมาณ 1,611,971 ไร่ 
และพื้นท่ีท่ีอยู่อาศยัและอ่ืน ๆ ประมาณ 2,167,971ไร่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเส้นรุ้ง                 
ท่ี 16 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศาตะวนัออก 

2.2 อาณาเขตติดต่อ ซ่ึงทางทิศเหนือติดต่อกบัประเทศพม่า ทิศใต ้อ าเภอสามเงา อ าเภอ              
แม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ทิศตะวนัออกติดต่อกบั 3 จงัหวดัคือ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวยีงป่าเป้า (จงัหวดัเชียงราย) อ าเภอเมืองปาน อ าเภอเมือง
ล าปาง (จงัหวดัล าปาง)  อ าเภอบา้นธิ อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอ
บา้นโฮ่ง และอ าเภอล้ี (จงัหวดัล าพนู) ส่วนทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอปาย อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
อ าเภอขนุยวม อ าเภอแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่สะเรียง และอ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2.3 ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นป่าละเมาะและภูเขา มีท่ีราบอยูต่อนกลาง
ตามสองฟากฝ่ังแม่น ้ าปิง มีภูเขาสู ท่ีสุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท ์สูงประมาณ 2,565 เมตร 
อยู่ในเขตอ าเภอจอมทอง และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวนัตก             
เฉียงใตป้ระมาณ 106 กม. ซ่ึงดอยอินทนนทเ์ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่   

2.4 ลกัษณะภูมิอากาศ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 
จนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ส่วนฤดูร้อน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงกลางเดือน ส่วนใหญ่จะสภาพอากาศค่อนขา้งเยน็เกือบตลอดทั้งปี  
 

3. ข้อมูลประชากรจังหวดัเชียงใหม่ 
  ขอ้มูลดา้นประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่จะกล่าวถึง จ านวนประชากร เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา 
และการศึกษาของประชากร ดงัน้ี 



80 

 

 

3.1 จ านวนประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่ ข้อมูลล่าสุด ใน 31 ธันวาคม 2552 (ส านัก
ทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง, 2552 : ระบบออนไลน์) พบวา่ มีประชากรจ านวน 1,632,548 คน 
ชายจ านวน 797,521 คน และหญิงจ านวน  835,027  คน 

3.2 เช้ือชาติ ส่วนใหญ่เช้ือชาติไทย มีชนชาติพนัธ์รวม 7 เผ่า คือ กระเหร่ียง มูเซอ แมว้  
ลีซอ ลัว๊ะ  อีกอ้  เยา้ คิดเป็น 13.17 % ของจ านวนประชากรทั้งหมด (กรมชลประทาน, 2552 : ระบบ
ออนไลน)์ 

3.3 ภาษา ซ่ึงภาษาราชการท่ีใช้ในจังหวดัเชียงใหม่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษา
ทอ้งถ่ิน หรือ ภาษาค าเมือง ใชก้นัในชาวเชียงใหม ่

3.4 ศาสนา สาวนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 91.80 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 5.60 ศาสนา
อิสลามร้อยละ 1.17 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและสิกขร้์อยละ 0.02 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.14 

3.5 การศึกษาของประชากร จงัหวดัเชียงใหม่รับรองระบบการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาล
จนถึงระดบัอุดมศึกษา โดยมีสถานศึกษาทั้งส้ิน 1,146 แห่ง ประกอบดว้ยสถาบนัอุดมศึกษา 10 แห่ง 
อาชีวศึกษา 8 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ 8 แห่ง สถาบนัการศึกษาเอกชน 140 แห่ง สถาบนัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 893 แห่ง และอ่ืน ๆ 

 

4. ลกัษณะการปกครองของจังหวดัเชียงใหม่ 
  การแบ่งเขตการปกครองของเชียงใหม่ ได้แบ่งการปกครองเป็น 25 อ าเภอ (204 ต าบล     
2,066 หมู่บา้น) (ส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่, 2552 : ระบบออนไลน์)  และมีหน่วยงานของภาครัฐ  
ท่ีตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี ดงัน้ี 

1) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จ านวน 166 หน่วยงาน 
2) หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 32 หน่วยงาน 
3) หน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบไปดว้ย 

3.1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จ  านวน 1 แห่ง 
3.2) เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง 
3.3) เทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง 
3.4) เทศบาลต าบล จ านวน 41 แห่ง 
3.5) องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 167 แห่ง 

  

5. ประเพณแีละวฒันธรรมของจังหวดัเชียงใหม่ 
 จงัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีกล่ินอายท่ีมีประเพณีวฒันธรรมท่ีแตกต่างดงัน้ี 
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 เม่ือกล่าวถึงงานเทศกาลหรือประเพณีของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหัตถกรรม
ลา้นนาประเภท หตัถกรรมเคร่ืองเงิน เกือบทุกเทศกาลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากเทศกาลส่วนใหญ่
เก่ียวกับศาสนา และชีวิตความเป็นอยู่ จะเห็นได้ว่า ข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีท  าจากเงิน เช่น สลุง ขนั                
ป่ินปักผม ผอบ เข็มขดั ต่างหู สร้อยคอ สร้อยแขน แหวน เป็นตน้ ซ่ึงประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต
ดงักล่าวมีดงัน้ี  

5.1 ประเพณีสงกรานตห์รือปีใหม่เมืองนั้น  มณี พะยอมยงค ์ (อา้งในถนอม จนัทร์ต๊ะเครือ, 
2552 : 10) ไดก้ล่าวถึงประเพณีน้ีว่า เป็นประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนจุลศกัราช (สามารถหา              
จุลศกัราชจาก พ.ศ. ปัจจุบนั - 1181 ) ซ่ึงลา้นนาไดร้บการเผยแพร่จากประเทศพม่า ประกอบไปดว้ย
พิธีกรรมนบัตั้งแต่ วนัท่ี 13 เมษายน เป็นวนัสังขานต์ล่อง วนัน้ีชาวลา้นนาส่วนใหญ่จะจุดประทดั              
ไล่เสนียดจญัไร และท าความสะอาดบา้นเรือน  ในวนัท่ี 14 เมษายนวนัน้ีเป็นวนัเน่า ให้งดการพูดจา
และการกระท าท่ีไม่เป็นมงคล และวนัน้ีถือเป็นวนัดาท่ีจะเตรียมข้าวของเพื่อใช้ท าบุญในวนัท่ี          
15 เมษายน คือวนัพญาวนั ชาวบา้นจะไปทานขดัขา้วหรือท าบุญท่ีวดั แก่ญาติพี่นอ้งท่ีล่วงลบัไปแลว้ 
ในช่วงเช้าของวนัน้ีผูสู้งอายุจะเดินทางมายงัวดัและมีสลุงเงิน ถือว่าเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ม่ือตอ้งมา
ท าบุญท่ีวดั เพราะสลุงจดัวา่เป็นภาชนะท่ีใส่ดอกไม ้อาหาร ขา้วเหนียว ซ่ึงถือเป็นประเพณีท่ีปฏิบติั
กนัมา 

 ในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีด าหัว ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีชาวล้านนาปฏิบติักบัมา โดจดัจดัพาน
และขนัเงิน โดยจดัขา้วของเคร่ืองใช้ ดอกไม ้ธูปเทียน ขา้วตอก กลว้ย ออ้ย หมาก พลู เม่ียง บุหร่ี 
เส้ือผา้ กางเกง ผา้ซ่ิน ผา้ขนหนู หรืออาจเป็นเงินหรือทองจดัไวใ้นพาน ส่วนน ้ าขมิ้นส้มป่อย            
ก็จดัเตรียมไวใ้นขนัเล็ก ๆ  จากนั้นจึงน าของทั้งหมดไปด าหวัแก่ผูใ้หญ่ท่ีตนเองนบัถือ  

 จะเห็นไดว้า่ในช่วงประเพณีสงกรานต ์งานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน จะปรากฏในเทศกาล
น้ี คือ พาน ขนั สลุง ลว้นเป็นสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของชาวลา้นนาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหตัถกรรมสาขาน้ี
แมว้า่เวลาจะล่วงผา่นไป แต่ค่านิยมและความผกูพนัในการใชส่ิ้งของดงักล่าวยงัคงอยู ่

 

6. เศรษฐกจิของจังหวดัเชียงใหม่ 
 รายได้ส่วนใหญ่ของจงัหวดัเชียงใหม่ข้ึนอยู่กบัสาขาพืชผล ปศุสัตว ์และป่าไม ้รองลงมา
ไดแ้ก่ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จกัรยานยนต ์ของใชส่้วนบุคคลและของใช ้  
ในครัวเรือน ซ่ึงแจกแจงขอ้มูลจากขอ้มูลเศรษฐกิจการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2551 ปรับปรุงขอ้มูล            
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 จากผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั GPP (ปี 2550) เป็นเงิน 112,221 ลา้นบาท
(ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่, 2552 : 1) ดงัน้ี 
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1) การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน              
ร้อยละ 15.05  

2) เกษตรกรรม การล่าสัตวแ์ละป่าไม ้ร้อยละ 16.35 
3) โรงแรมและภตัตาคาร ร้อยละ 10.93 
4) การผลิตอุตสาหกรรม ร้อยละ 9.51 
5) การศึกษา ร้อยละ 10.18 
6) การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินคา้และการคมนาคม ร้อยละ 7.23 
7) อสังหาริมทรัพย ์ร้อยละ 3.94 
8) การบริหารราชการแผน่ดิน และการป้องกนัประเทศ ร้อยละ 7.23 
9) อ่ืน ๆ  ร้อยละ 19.58 

 

7. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
 อ าเภอสันทรายเป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงข้อมูลเก่ียวกับอ าเภอน้ีได้มาจาก           
หน่วยงานของภาครัฐ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย (2547 : ระบบออนไลน์) ท่ีระบุ
ขอ้มูลใหผู้ว้จิยัเขา้ใจในขอ้มูลเบ้ือตน้ ดงัน้ี 

7.1 ประวติัอ าเภอสันทราย 
 บริเวณท่ีตั้งท่ีวา่การอ าเภอสันทรายมีลกัษณะเป็นเนินทราย เน่ืองจากแม่น ้ าปิงกบัแม่น ้ า
แม่คาวไดไ้หลมาในฤดูฝน และน าทรายมาทบัถมบริเวณน้ีทุกปี จนเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ ดงันั้น 
เม่ือทางราชการไดก้ าหนดพื้นท่ีบริเวณดงักล่าวเป็นอ าเภอ จึงตั้งช่ือว่า อ าเภอสันทราย เม่ือวนัท่ี 20 
ตุลาคม 2440 

7.2 ท่ีตั้ ง  อ า เภอสันทรายตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่            
ท่ีวา่การอ าเภอสันทราย ตั้งอยูห่มู่ท่ี 5 ต าบลสันทรายหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีทั้งหมด ประมาณ 
624 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดบัน ้าทะเล 1,027 ฟุต 

7.3 สถานท่ีท่องเท่ียวของอ าเภอสันทราย ไดแ้ก่ 
 7.3.1 พิพิธภณัฑร้์องนาเมง็ หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแหยง่ 

7.3.2 วัดข้าวแท่นหลวง หมู่ ท่ี  3  ต าบลสันทรายหลวง สร้างเม่ือปี พ .ศ. 2115 
โบราณวตัถุท่ีเก่าแก่คือ พระเจดีย์องค์ใหญ่ พระพุทธรูป พระประธานในวิหาร ขนาดหน้าตัก               
3.99 เมตรนามวา่ “ พระพุทธมหาวญโร ” 

7.3.3 วดัพระแท่นผาหลวง หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าไผ่ สันนิษฐานว่า สถานท่ีแห่งน้ี ได้รับ
การบูรณะเป็นวดัข้ึนใหม่ในสมยัพระเจา้กือนา เพราะปรากฏจารึกของพระนามของพระเจา้กือนา 
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ติดไวท่ี้ร้ัวเหล็กรอบกรอบศิลา และวิหารเก่าแก่ พระพุทธรูป พระปางประธานในวิหาร มีพิธีสรงน ้ า
พระธาตุเจดีย ์กลางเดือน 4 

7.3.4 วดัพระธาตุจอมกิตติ หมู่ท่ี 9 ต าบลแม่แฝก มีโบราณวตัถุคือ พระเจดียฐ์านกวา้ง 
3 เมตร สูง 6 เมตร สร้างเม่ือใดไม่ปรากฏ 

7.3.5 วดัพระบาทตีนนก หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองแหย่ง โบราณวตัถุ ไดแ้ก่ รอยพระแท่น
ศิลาบรรจุในองคพ์ระเจดีย ์มีขนาดกวา้ง 4 เมตร สูง 7.5 เมตร มีประเพณีสรงน ้าในกลางเดือน 6 

7.3.6 ชลประทานแม่แฝก หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่แฝก 
7.3.7 อ่างเก็บน ้าหว้ยโจ ้( เข่ือนดิน ) หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าไผ ่
7.3.8 อ่างเก็บน ้าหว้ยฮกั ( เข่ือนดิน ) หมู่ท่ี 9 ต าบล หนองแหยง่ 
7.3.9 อ่างเก็บน ้าหว้ยเก๋ียง ( เข่ือนดิน ) หมู่ท่ี 9 ต าบล ป่าไผ ่

7.2 การแบ่งเขตปกครองอ าเภอสันทราย ได้แบ่งการปกครองแบบส่วนภูมิภาค             
มี 12 ต าบล 117 หมู่บา้น และ การปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีเทศบาลต าบลจ านวน 12 แห่ง ยกเวน้ต าบล
แม่โจใ้ชช่ื้อวา่ เทศบาลเมืองแม่โจ ้

7.2 สถานศึกษาในอ าเภอสันทราย มีโรงเรียนประจ าอ าเภอ คือ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 
และมีมหาวทิยาลยัแม่โจเ้ป็นมหาวทิยาลยัชุมชนของอ าเภอสันทราย 

7.3 อาชีพของประชาชนในอ าเภอสันทราย ประชาชนส่วนใหญ่ของอ าเภอสันทราย            
มีอาชีพเกษตรกรรม เน่ืองจากพื้นท่ีทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทานแม่แฝก และชลประทานแม่กวง  
ส่วนท่ีเหลือประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  และประกอบอาชีพอิสระ เช่น              
ตดัเยบ็เส้ือผา้ เล้ียงสัตว ์เป็นตน้  
 

8 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม่ 
 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นเขตท่ีมีความเจริญงอกงามทั้ งทางด้านวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีมากท่ีสุดเน่ืองจากเป็นศูนย์กลางของทั้ งหมด ทั้ งการบริหารการปกครอง และ              
เป็นแหล่งเศรษฐกิจของเชียงใหม่ (สารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์) 

8.1 ท่ีตั้ง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งอยูท่างตอนกลางของจงัหวดัเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อ
กบัอ าเภอและจงัหวดัใกล้เคียง โดยทางทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอแม่ริม ทิศตะวนัออก ติดต่อกับ
อ าเภอสันทรายและอ าเภอสันก าแพง ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอสารภีและอ าเภอหางดง และ                       
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอหางดง 
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8.2 การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 16 ต าบล 78 หมู่บ้าน และแบ่งเขต                     
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 11 เขต เป็นการปกครองแบบเทศบาลเมืองจ านวน 1 แห่ง เทศบาล
ต าบลจ านวน 8 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวน 2 แห่ง 

8.3 สถานศึกษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งรวบรวมสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
ท่ีมีช่ือเสียง ทั้งในระดบัอุดมศึกษา อาชีวศึกษา  และโรงเรียน ซ่ึงเป็นแหล่งสะสม คน้ควา้ วิจยัและ
ถ่ายทอดความรู้ มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอ าเภออ่ืน ๆ             

8.4 อาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจและการบริการ คา้ขาย  และ     
รับจา้งอาชีพเสริมคือเกษตรกรรม 

8.5 แหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองพุทธ           
วดัวาอารามท่ีสร้างข้ึน ลว้นเป็นส่ิงท่ียนืยนัในความศรัทธาของชาวลา้นนา วดัท่ีส าคญัในอ าเภอเมือง
ได้แก่ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วดัสวนดอก (พระอารามหลวง) วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร           
วดัเจ็ดยอด วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร และวดัอุโมงค์ เป็นตน้ ส่วนสถานท่ีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เสาหลกัเมือง
พระต าหนกัภูพิงค์ราชนิเวศน์ สวนสัตวเ์ชียงใหม่ กาดหลวง น ้ าตกห้วยแกว้ น ้ าตกมณฑาธาร หรือ 
น ้าตกสันป่ายาง สวนราชพฤกษ ์(พืชสวนโลก) ดอยปุย ถนนคนเดิน เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 4.1 สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ์ 
 

9. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
 อ าเภอสันก าแพงเป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมายของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น               
บา้นบ่อสร้าง ซ่ึงเป็นแหล่งรวมหตัถกรรมการท าร่มกระดาษสา เป็นตน้ นอกจากน้ีอ าเภอสันก าแพง
ยงัเป็นอ าเภอท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ย (สารานุกรมวิกิพีเดีย,2553 : ระบบ
ออนไลน)์ 
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9.1 ท่ีตั้ง อ าเภอสันก าแพงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีอาณาเขต
ติดต่อกบัอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง คือ ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอดอยสะเก็ดและอ าเภอสันทราย            
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอแม่ออน ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอแม่ออน และอ าเภอบา้นธิ (จงัหวดัล าพูน)
และทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอสารภีและอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

9.2 การแบ่งเขตในการปกครอง อ า เภอสันก าแพงแบ่งการปกครองส่วนท้องถ่ิน              
โดยมีเทศบาลต าบลจ านวน 5 แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 5 แห่ง ส่วนการปกครอง           
ส่วนภูมิภาคแบ่งการปกครองเป็น 10 ต าบล 100 หมู่บา้น 

9.3 อาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม หัตถกรรม การประมง 
และพาณิชยกรรม มีการประกอบอาชีพเสริมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา การท าร่ม                    
การแกะสลกั เคร่ืองเงิน ตดัเยบ็เส้ือผา้ส าเร็จรูป  เคร่ืองป้ันดินเผา  และอญัมณี 

9.4 สถานศึกษา มีโรงเรียนประจ าอ าเภอ คือ โรงเรียนสันก าแพง 
9.5 สถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอสันก าแพงไดแ้ก่  

9.5.1 ถ ้าเมืองออน 
9.5.2 บา้นบ่อสร้าง 
9.5.3 น ้าพุร้อนสันก าแพง 
9.5.4 กาดดารา 
9.5.5 บา้นจา๊งนกั 
9.5.6 เวยีงท่ากาน 
9.5.7 อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 
9.5.8 รุ่งอรุณน ้าพุร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 4.2 น ้าพุร้อนสันก าแพง 
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10. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอหางดงเป็นอ าเภอท่ีมีความเจริญท่ีไม่ยิง่หยอ่นไปจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่  เน่ืองจากมี
ความพร้อมในดา้นอสังหาริมทรัพย ์บา้นจดัสรร โรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจคา้ปลีก ห้างสรรพสินคา้ 
จ านวนมาก ข้อมูลท่ีได้รวบรวมของอ าเภอหางดง(ส านักงานเกษตรอ าเภอหางดง ,ม.ป.ป. :                  
ระบบออนไลน์) มีดงัน้ี 

10.1 ประวัติอ า เภอหางดง แต่ เ ดิมมี ช่ือคือ “แขวงแม่ท่ าช้าง ”ข้ึนตรงต่อเจ้าผู ้ครอง              
นครเชียงใหม่ มีสภาพทอ้งท่ีเป็นป่ารกร้าง ผูค้นปลูกบา้นเรือนอาศยัอยู่เพียงเล็กน้อย มีล าน ้ าแม่ท่า
ชา้งไหลผา่น ในปี พ.ศ .2444 ทางราชการไดจ้ดัเป็นแขวงเรียกวา่ แขวงท่าชา้ง ท่ีท าการแขวงตั้งอยูท่ี่
บ้านก าแพงงาม คือ บริเวณท่ีตั้ งท่ีว่าการอ าเภอหางดงปัจจุบัน ต่อมาปี พ.ศ. 2481 ถูกยุบเป็น                   
ก่ิงอ าเภอหางดงข้ึนตรงกับอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมา พ.ศ. 2490 ทางราชการได้ยกฐานะเป็น    
อ าเภอหางดงจนถึงปัจจุบนั 

10.2 ท่ีตั้ง อ าเภอหางดงอยู่ห่างจากท่ีตั้งของจงัหวดัเชียงใหม่ ไปทางทิศใตต้ามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 108 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 277.136 ตร.กม.หรือประมาณ  
188,750  ไร่ 

10.3 อาชีพของชาวหางดง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พาณิชยกรรม และ
หตัถกรรม มีอาชีพเสริมคือ การท่องเท่ียว การใหบ้ริการต่าง ๆ และรับจา้งทัว่ไป 

10.4 การแบ่งเขตในการปกครอง ออกเป็น 11 ต าบล 113 หมู่บา้นซ่ึงจะประกอบไปด้วย     
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 12 แห่ง คือ เทศบาลต าบล จ านวน 5 แห่งและองค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลจ านวน 7 แห่ง 

10.5 แหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอหางดง ไดแ้ก่ 

10.5.1 โครงการหลวงหว้ยผกัไผ ่(ทุ่งเริง) 
10.5.2 บา้น ๑๐๐ อนั ๑,๐๐๐ อยา่ง (บา้นร้อยอนัพนัอยา่ง) 
10.5.3 บา้นถวาย 

10.5.4 วดัตน้เกว๋น (วดัอินทราวาส) 
10.5.5 กาดฝร่ัง 
10.5.6 หมู่บา้นเคร่ืองป้ันดินเผาเหมืองกุง 

10.5.7 อุทยานแห่งชาติออบขาน 

10.5.8 พระธาตุดอยถ ้า 

10.5.9 เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 

10.5.10 บา้นพอ่ครูค า กาไวย 
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 ภาพท่ี 4.3 วดัตน้เกว๋น (วดัอินทราวาส) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.4 เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
 

 




