
 

บทที ่4 
บริบทของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 เชียงใหม่เป็นดินแดนท่ีอุดมด้วยวฒันธรรมและประเพณีอันเก่าแก่ ซ่ึงเป็นแบบแผน           
ในการด ารงชีวติของชาวลา้นนาหรือชาวเชียงใหม่ แมว้นัเวลาผา่นไปตามยุคสมยักล่ินอายและเสน่ห์
ของเชียงใหม่ยงัอวบอวล และดึงดูดผูค้นให้แวะเวียนมา ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การประยุกต์
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขาจักสาน                        
ของ เชียงใหม่ ความเขา้ใจในขอ้มูลสภาพทัว่ไปของเชียงใหม่ นบัตั้งแต่ต านาน ประวติั ภูมิศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม ยอ่มท าใหเ้ขา้ใจถึงภูมิปัญญาในดา้นหตัถกรรมจกัสานมากข้ึน 
 ในส่วนน้ีผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี 

1. ประวติัความเป็นมาของเชียงใหม่ 
2. ภูมิศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ขอ้มูลประชากรจงัหวดัเชียงใหม่ 
4. ลกัษณะการปกครองของจงัหวดัเชียงใหม่ 
5. ประเพณีและวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม ่

6. เศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ 
7. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
8. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
9. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
10. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1. ประวตัิความเป็นมาของเชียงใหม่ 

 นบัตั้งแต่พระยามงัรายไดก่้อสร้างเมืองเชียงใหม่ข้ึนใน พ.ศ. 1839 (สุรพล ด าริห์กุล, 2542 : 
26-39) บริเวณท่ีราบเชิงดอยสุเทพ ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรล้านนาไดเ้ร่ิมก่อตวั นบัตั้งแต่
พระเจา้กือนาได้ข้ึนครองราชยใ์น พ.ศ. 1898 ไดเ้กิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายลงักาวงศ์ใต ้  
ในดินแดนล้านนา ท าให้เกิดการวางรากฐานทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจงัในล้านนา รวมทั้ง       
ความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นวฒันธรรมและศิลปวฒันธรรมของเชียงใหม่ดว้ย 
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 จนเม่ือพระเจา้บุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดีสามารถยดึครองเชียงใหม่ไดใ้น พ.ศ. 2101 ลา้นนา
ก็ตกเป็นเมืองข้ึนของพม่ายาวนานถึงสองร้อยกว่าปี ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2317 เม่ือพระยาจ่าบา้นบุญมา
ร่วมกับพระยากาวิละ (เช้ือสายตระกูลเจ้าเจ็ดตน) ได้ร่วมมือกับกอบกู้เอกราชคืนจากพม่า                
โดยขอก าลงัพลสนับสนุนจากพระเจา้กรุงธนบุรี หรือ พรเจา้ตากสินมหาราช ซ่ึงต้องรบกบัพม่า              
ถึง 3 คร้ัง จึงสามารถตีทพัพม่าแตก จึงสามารถฟ้ืนฟูลา้นนาไดอี้กคร้ัง 

 เ ม่ื อพระบาทสม เด็ จพระพุ ทธยอด ฟ้ า จุฬ าโลก ได้ปร าบดา ภิ เษก เ ป็นกษัต ริ ย ์                              
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินสยาม จึงพระราชทานโปรดเกล้า ฯ ให้พระยากาวิละเป็น                 
พระยาวชิรปราการเจ้าเมืองเชียงใหม่แทนพระยาจ่าบ้านท่ีเสียชีวิตลง จากนั้นจึงเกิดการบูรณะ              
เมืองต่าง ๆ ในดินแดนล้านนา และหลังการฟ้ืนฟูน้ีเชียงใหม่ยงัคงสถานะเป็นประเทศราช                    
ของกรุงเทพ ฯ 
 ในการผนวกล้านนาเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทยนั้น เร่ิมจากการปฏิรูปการปกครอง       
ในลา้นนา เม่ือ พ.ศ. 2427 เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นมณฑลพายพั และด าเนินการเปล่ียนแปลง
อย่างช้า ๆ ต่อเน่ืองและยาวนาน จนในท่ีสุด พ.ศ. 2442 เม่ือปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑล
เทศาภิบาล เชียงใหม่จึงถูกยกเลิกฐานะหัวเมืองประเทศราชและผนวกเป็นส่วนหน่ึงของ                  
อาณาจกัรสยาม ซ่ึงปัจจุบนัมีฐานะเป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทย 
 

2. ภูมศิาสตร์จังหวดัเชียงใหม่ 

 จงัหวดัเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย (สุดารา สุจฉายา, 2543 : 445-447)              
อยูบ่นเส้นรุ้งท่ี 16 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศาตะวนัออก สูงจากน ้ าทะเลประมาณ 310 เมตร 
มีอาณาเขตติดต่อคือ ทิศเหนือ ติดประเทศสหภาพเมียนมาร์ ทิศใตติ้ดจงัหวดัล าพูนและจงัหวดัตาก                   
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเชียงราย จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน และทิศตะวันตก                         
ติดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 จงัหวดัเชียงใหม่มีเน้ือท่ีประมาณ 20,107,057 ตร.กม. กวา้งจากตะวนัตกไปตะวนัออก
ประมาณ 138 กม. และยาวจากเหนือไปใตป้ระมาณ 320 กม. 
 

3. ข้อมูลประชากรจังหวดัเชียงใหม่ 

 ประชากรจงัหวดัเชียงใหม่ มีประชากรทั้งส้ิน 1,632,548 คน (สารานุกรมวิกิพีเดีย, 2553 : 
ระบบออนไลน์) ในจงัหวดัเชียงใหม่ใชภ้าษาไทยเป็นหลกั และมีภาษาถ่ินทีเรียกวา่ภาษาลา้นนาหรือ 
ค าเมือง และประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และสิกข ์ตามล าดบั 
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 อาชีพของประชากรจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ 
พาณิชยกรรม การบริการ และ อุตสาหกรรม ตามล าดบั 

 

4. ลกัษณะการปกครองของจังหวดัเชียงใหม่ 

 ลกัษณะการปกครองของจงัหวดัเชียงใหม่ประกอบไปด้วย 25 อ าเภอ 204 ต าบล 2,066 
หมู่บา้น มีการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 211 แห่ง แบ่งออกเป็น 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 
เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 94 เทศบาลต าบล และ 113 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

5. ประเพณแีละวฒันธรรมของจังหวดัเชียงใหม่ 

 ประเพณีและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัตถกรรมจกัสานท่ีเห็นเด่นชดั นอกจากเคร่ืองใช ้           
ในบา้นเรือนแลว้ คือประเพณีทานก๋วยสลาก (ถนอม จนัทร์ต๊ะเครือ, 2552 : 14-15) ซ่ึงเป็นประเพณี
ท าบุญก่อนวนัออกพรรษา โดยท่ีทุกบา้นจะเตรียมอาหารเคร่ืองด่ืม เงินเพื่อร่วมท าบุญท่ีวดั โดยส่ิงท่ี
ใช้บรรจุของท าบุญเรียกว่า ก๋วย (ชะลอมท่ีจกัสานดว้ยไมไ้ผ่) ของท่ีใส่ลงไปในก๋วยไดแ้ก่ ขา้วสุก 
อาหารสุก อาหารแห้ง เช่น แคบหมู ไส้อัว่ จ้ินส้ม จ้ินน่ึง ปลาป้ิง นอกจากน้ียงัมี พริก เกลือ หอม 
กระเทียม หมาก ปูน พลู ยาสูบ ขนมตม้ ขนมต่าง ๆ รวมทั้งผลไม ้เช่น ส้มโอ กลว้ย ออ้ย มะพร้าว 
ตาล เป็นตน้ จากนั้นจึงรวบปากก๋วยมดัให้เสร็จเรียบร้อยแลว้ น าไมไ้ผเ่หลาท่ีเป็นกา้นเล็ก ๆ ส าหรับ
เสียบสตางค์ กล่องไมขี้ดไฟ บุหร่ี เพื่อท าเป็นยอดก๋วยสลาก ซ่ึงเขียนเส้นสลาก เช่น ศรัทธาหมายมี
นายไกรเดช นางศุพิน และบุตรธิดา ถวายตานไปหาพอ่อุย้แกว้ แม่อุย้ค  า ผูล่้วงลบัไปแลว้ เป็นตน้ 
 ก๋วยสลากแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

1. ก๋วยน้อย เป็นก๋วยสลากส าหรับท่ีจะถวายทานไปให้กับผูท่ี้ล่วงลับ หรือ ถวายทาน               
ใหต้นเองในภายภาคหนา้ 

2. ก๋วยหลวง เป็นก๋วยท่ีจัดท าให้ใหญ่ข้ึนเป็นพิเศษ ซ่ึงจะบรรจุข้าวของเคร่ืองใช้ให ้                     
ไดม้ากข้ึนและน าไปถวายเป็นมหากุศล 

 ปัจจุบนัสลากท่ีถวายทานหรือท าบุญเสร็จแลว้ ทางวดัจะตั้งกองสลากขายก๋วยสลาก เพื่อน า
ปัจจยัทุนมาบูรณะซ่อมแซมวดั ซ่ึงเป็นการแสดงความสามคัคีแบบทางออ้มท่ีชาวบา้นร่วมกนัท าบุญ
และท านุบ ารุงศาสนาดว้ยกนั 

 

6. เศรษฐกจิของจังหวดัเชียงใหม่ 

 จากขอ้มูลของส านกังานการคลงัของจงัหวดัเชียงใหม่ (2553 : 2) กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงใหม่ ข้ึนอยู่กับด้านการเกษตรกรรม ด้านการค้าและการบริการเป็นส าคัญ                                  
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และสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 พบว่า แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ
ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2553 มีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ        
จงัหวดัเชียงใหม่หลายดา้น แต่เศรษฐกิจโดยรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ มีการขยายตวัมากข้ึน กล่าวคือ 

1) ด้านอุปทาน มีการขยายตวัเม่ือพิจารณาจากการบริโภคภาคเอกชน ด้านการลงทุน 
การคา้ระหวา่งต่างประเทศในส่วนการน าเขา้สินคา้ขยายตวั ในขณะท่ีปริมาณการส่งสินคา้หดตวั 

2) ดา้นอุปทาน โดยรวมมีการขยายตวั ซ่ึงพิจารณาจากการผลิตภาคเกษตร และการผลิต
ภาคนอกการเกษตรจากดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการบริการและท่องเท่ียว ดา้นเหมืองแร่และหยอ่นหิน 

3) ด้านการเงิน พบว่ายอดปริมาณเงินฝากรวมและสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์และ
ธนาคารของรัฐขยายตวั 

4) ด้านความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่า ดัชนีราคาผูบ้ริโภคและดัชนีราคาผูผ้ลิต
ขยายตวั ทั้งอตัราการวา่งงานลดลง 
 

7. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

 เน่ืองจากแม่น ้ าปิงกบัแม่น ้ าแม่คาวไดไ้หลมาในฤดูฝน และน าทรายมาทบัถมบริเวณน้ีทุกปี 
จนเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ ท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ อ าเภอสันทราย ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอสันทราย
(สารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์) มีดงัน้ี 

1. เน้ือท่ีของอ าเภอสันทรายมีประมาณ 285.02 ตร.กม. 
2. อ าเภอสันทรายมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 113,499 คน มีความหนาแน่นของประชากร

ประมาณ 398.21 คน/ตร.กม. 
3. ท่ีตั้งอ าเภอสันทรายตั้งอยูใ่นส่วนกลางของจงัหวดัเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอ 

อ่ืน ๆ เช่น ทิศเหนือ ติดกบัอ าเภอแม่แตง ทิศตะวนัออกติดต่อกบัอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง 
และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองเชียงใหม่และอ าเภอแม่ริม 

4. อาชีพของชาวสันทรายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เน่ืองจากอยู่บริเวณ
ชลประทาน นอกจากนั้นจะมีการคา้ขาย รับจา้ง  

5. อ าเภอสันทรายประกอบไปดว้ย 12 ต าบล 117 หมู่บา้น มีการปกครองแบบส่วนทอ้งถ่ิน
แบบเทศบาลต าบลทั้ง 12 แห่ง 

6. สถานท่ีท่องเท่ียวของอ าเภอสันทราย ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นโปง ตั้งอยู ่                   
ท่ีหมู่ 6 บา้นโปง ต.ป่าไผ ่อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแบบธรรมชาติศึกษาตาม
ระบบนิเวศและชลประทานแม่แฝก ไดต้ั้งอยู ่หมู่ 7 ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่                     



68 

 

มีเข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชล เพื่อท าการชลประทานให้แก่พื้นท่ีเพาะปลูกในลุ่มน ้ าแม่งดั นอกจากน้ียงั
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 

8. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม่ 

 ศูนยก์ลางแห่งการปกครอง การท าธุรกิจ คืออ าเภอเมืองเชียงใหม่ ถือว่าเป็นเมืองหลวง
อันดับสองของประเทศไทย ข้อมูลเก่ียวกับอ าเภอเมืองเชียงใหม่(สารานุกรมวิกิพีเดีย,2553:                
ระบบออนไลน์) มีดงัน้ี 

1. พื้นท่ีของอ าเภอเมืองมีขนาด 152.4 ตร.กม. 
2. อ าเภอเมืองเชียงใหม่มีจ านวนประชากรประมาณ 369,460 คนมีความหนาแน่นของ

ประชากรประมาณ 1,768.11 คน/ตร.กม. 
3. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจและการบริการ ค้าขายและรับจ้างอาชีพเสริมคือ

เกษตรกรรม 
4. อ าเภอเมืองประกอบไปดว้ย 16 ต าบล 78 หมู่บา้น และมีการปกครองแบบส่วนทอ้งถ่ิน

ประกอบไปดว้ย 1 เทศบาลนคร 8 เทศบาลต าบล และ 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

5. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เช่น ดอยสุเทพ ดอยปุย สวนสัตว์
เชียงใหม่ ศาสนสถาน (เช่น วดัพระสิงคว์รวิหาร วดัเจดียห์ลวง วดัพระธาตุดอยสุเทพฯ วดัสวนดอก                           
วดัเจด็ยอด เป็นตน้) ก าแพงเมือง เสาหลกัเมือง กาดหลวง พระต าหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ ถนนคนเดิน 

 
 

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 4.1  วดัสวนดอก (วดับุปผาราม) 
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9. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 

 บริเวณอ าเภอสันก าแพง เช่ือวา่อดีตชาวอ าเภอสันก าแพงอพยพมาจากพนันาภูเลาแขวงเมือง
เชียงแสน ( เ ชียงรายในปัจจุบัน )  อ า เภอสันก าแพงนั้ นถือว่า เ ป็นสถานท่ีมีสาวสวย และ                         
แหล่งธรรมชาติท่ีน่าท่องเท่ียว อีกทั้ งย ัง เป็นแหล่งรวมหัตถกรรมต่าง ๆ ท่ี เป็นเอกลักษณ์                      
ของเชียงใหม่ ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัอ าเภอสันก าแพง (สารานุกรมวิกิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์)                  
มีดงัน้ี 

1. เน้ือท่ีของอ าเภอสันก าแพงมีประมาณ 197.833 ตร.กม. 
2. ประชากรของอ าเภอสันก าแพงมีประมาณ 76,611 คน มีความหนาแน่นของประชากร

ประมาณ 398.25 คน/ตร.กม. 
3. อาชีพของประชากรอ าเภอสันก าแพง อาชีพหลักคือหัตถกรรม เช่น กระดาษสา ร่ม 

แกะสลกั  เป็นตน้ อาชีพอ่ืน ไดแ้ก่ การคา้ขาย เกษตรกรรมและการรับจา้ง 

4. อ าเภอสันก าแพงประกอบไปดว้ย 10 ต าบล 100 หมู่บา้น ส่วนการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
มี 10 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลต าบล 5 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 5 แห่ง 

5. สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของอ าเภอสันก าแพง ได้แก่ ถ ้ าเมืองออน (เป็นถ ้ าขนาดใหญ่             
บนเทือกเขาหินปูนมีหินงอกหินยอ้ยท่ีงดงาม ตรงกลางโถงถ ้ าเป็นหินงอกพระธาตุนมผา ซ่ึงเป็น          
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าถ ้า) น ้ าพุร้อนสันก าแพง (มีบ่อน ้ าแร่ ห้องอาบน ้ าและบา้นพกั รวมทั้งสวนหยอ่ม 
สวนดอกไม้ให้พักผ่อนหย่อนใจ) หมู่บ้านบ่อสร้าง (เป็นศูนย์รวมหัตถกรรมร่มกระดาษสา)                
หมู่บา้นตน้เปา (เป็นแหล่งผลิตกระดาษสาท่ีข้ึนช่ือของสันก าแพง) 
 

10. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอหางดงเป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมีศกัยภาพใกล้เคียงกบัอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีความพร้อม    
ในด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท และธุรกิจการค้าปลีก ข้อมูลเก่ียวกับ               
อ าเภอหางดง (สารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์) มีดงัน้ี 

1. เน้ือท่ีของอ าเภอหางดงมีประมาณ 277.1 ตร.กม. 
2. ประชากรอ าเภอหางดงมีประมาณ 76,513 คน มีความหนาแน่นของประชากร              

ประมาณ 276.12 คน/ตร.กม. 
3. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  คือ อาชีพหลกั รับจา้งและคา้ขาย ส่วนอาชีพเสริม 

คือ ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
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4. อ าเภอหางดงแบ่งเขตการปกครองเป็น 1 ต าบล 113 หมู่บ้าน ส่วนการปกครอง                  
ส่วนท้องถ่ินประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 12 แห่ง ได้แก่  5 เทศบาลต าบล 5                   
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

5. สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของอ าเภอหางดง ไดแ้ก่ 
5.1 หมู่บ้านถวาย เป็นแหล่งผลิตไมแ้กะสลกัเพื่อจ าหน่ายทั้งปลีกและส่ง มีช่ือเสียง     

ในการท าผลิตภณัฑเ์ลียนแบบของเก่า 
5.2 หมู่บ้านเหมืองกุงเป็นหมู่บ้านเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีความเป็นมาในการสืบทอด            

ภูมิปัญญาถึง 200 ปี 
5.3 อุทยานแห่งชาติออบขานเป็นสถานท่ีท่อง เ ท่ียวทางธรรมชาติ มีทั้ ง ภู เขา                          

ท่ีสลบัซบัซอ้น น ้าตก ถ ้า และพืชพนัธ์ทางธรรมชาติ 
5.4 โครงการหลวงหว้ยผกัไผ ่(ทุ่งเริง) มีกุหลาบหนูท่ีข้ึนช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 4.2  เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี  




