
บทท่ี 3 
ลักษณะทั่วไปของจังหวัดเชยีงใหม 

 
3.1  สภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม 
 จังหวัดเชียงใหม นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม หรือเวียงพิงค กอตั้งโดยพญามังรายมหาราช 
ปฐมกษัตริยแหงราชวงศมังราย เมื่อ พ.ศ.1893 ราชวงศนี้ไดปกครองตอมาอีก 200 ป เมืองนี้จึงตก
เปนเมืองขึ้นของพมาในป พ.ศ.2101 ตอมาในป พ.ศ.2317 พระเจาตากสินมหาราชขับไลพมาจนพาย
แพไป เชียงใหมจึงรวมเขาในอาณาจักรสยามนับแตนั้นมา ตอมาในสมัยพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
เชียงใหมมีฐานะเปนเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองสวนภูมิภาค ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เชียงใหมเปลี่ยนฐานะเปนมณฑลพายัพ และเปนจังหวัด
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ปจจุบันเชียงใหมนับเปนเมืองใหญ และที่สําคัญที่สุด
ของภาคเหนือ ในขณะเดียวกันก็ยังเปนเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของลานนาไทยเอาไว  

จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
12,566,910 ไร โดยทั่วไปแลวพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและที่ราบเชิงเขา มีเนื้อที่ประมาณ 
10,397,501 ไร คิดเปนรอยละ 82.74 พื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 1,611,283 ไร คิดเปนรอยละ 
12.82 นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อยูอาศัยและอื่นๆอีกประมาณ 588,127 ไร คิดเปนรอยละ 4.44 ของพื้นที่
ทั้งจังหวัด  
 
3.2  ลักษณะการปกครอง 

จังหวดัเชยีงใหมมีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,686,209 คน แยกเปน ชาย 829,816 คน หญิง 
859,393 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 84 คน/ตร.กมแบงเขตการปกครอง ออกเปน 24 อําเภอ 204  ตําบล 
และ 1,915  หมูบาน มีหนวยงานที่ตั้งอยูในพื้นที่  ดังนี ้

- หนวยงานบริหารราชการสวนกลาง  จํานวน    191  หนวยงาน 
- หนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค  จํานวน       34  หนวยงาน 
- หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินแยกเปน 

1.  องคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน        1  แหง 
2.  เทศบาลนคร    จํานวน         1  แหง 
3.  เทศบาลตําบล    จํานวน       28  แหง 
4.  องคการบริหารสวนตําบล   จํานวน    184  แหง 



 20 

5.  สภาตําบล    จํานวน         7  แหง 
6.  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ   จํานวน       27  หนวยงาน 
7.  หนวยงานพิเศษ    จํานวน         2  หนวยงาน 
8.  หนวยงานอิสระ    จํานวน        23  หนวยงาน 
 

3.3 สภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม 
3.3.1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ป 2549 มีมูลคา 112,221 ลานบาท 

- ภาคเกษตร 17,885 ลานบาท (16%) นอกภาคเกษตร 94,336 ลานบาท (84%) 
3.3.2 รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับ 

- สาขาบริการ 26%   มูลคา 25,926 ลานบาท 
- สาขาอุตสาหกรรม 19%  มูลคา 20,710 ลานบาท 
- สาขาการเกษตร 16%   มูลคา 17,885 ลานบาท 
- สาขาบริการ 26%   มูลคา 29,731 ลานบาท 
- สาขาการบริการสาธารณะ 23%  มูลคา 25,276 ลานบาท 
- สาขาการคา 16%   มูลคา 17,847 ลานบาท 

3.3.3 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยรอยละ 4.22 
3.3.4 รายไดประชากรตอหวั เฉลี่ย 69,870 บาท/คน/ป อยูที่อันดับที ่2 ของภาคเหนือรอง 

จากจังหวดัลําพูน 
3.3.5 รายไดประชากรในเขตชนบท เฉลี่ย 39,810 บาท/คน/ป (จปฐ ป 2550) 

- อําเภอที่มีรายไดเฉลี่ยต่ําทีสุ่ด (จนที่สุด) คือ อ.แมแจม 23,203 บาท/คน/ป 
- อําเภอที่รายไดสูงสุด คือ อําเภอเมือง 57,967 บาท/คน/ป 

 3.3.6 ผลผลิตพืชเศรษฐกจิสําคัญ ป 2549/50 ของจังหวดัเชียงใหม ไดแก 
  - ขาว 399,408 ตัน  มูลคา 2,396 ลานบาท 
  - ลําไย 298,255 ตัน  มูลคา 3,280 ลานบาท 
  - ล้ินจี ่40,795 ตัน  มูลคา    458 ลานบาท 
  - กระเทยีม 65,729 ตัน  มูลคา    792 ลานบาท 
  - หอมแดง 44,450 ตัน  มูลคา    286 ลานบาท 
  - หอมหัวใหญ 48,031 ตัน มูลคา     310 ลานบาท 
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3.4  ลักษณะการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่นักทองเที่ยวสูงสุดของจังหวัดในภาคเหนือ เมืองเชียงใหม

เปนเมืองโบราณนับรอย ป  จุดเดนเรื่องทองเที่ยวของเชียงใหมจุดหนึ่งคือ คูเมืองเชียงใหม ซ่ึงจะ
ลอมรอบทั้งสี่ดานของกลางเมืองเชียงใหม ภายในคูเมืองมีการควบคุมไมใหสรางตึกสูงเกินไป 
บานเรือนยังมีความเปนลานนา สวยงามสบายตาและก็สะอาดนาทองเที่ยว   ผูคนของเชียงใหมยังคง
รักษาวัฒนธรรมดานภาษาไวไดอยางดี  เมื่อไปถามไถพูดคุยกับเขาก็จะอูกําเมือง ซ่ึงเปนคําพูดที่
หวานหูชวนนาฟง นิสัยใจคอของคนที่นี่ก็ชอบชวยเหลือดูงาย ๆ เวลาเราจอดรถถามทางก็จะยิ้มแยม
แจมใส พยายามชวยอยางเต็มที่บางรายขับรถนําทางเลยก็มี นี่เปนเสนหที่ชวนใหนักทองเที่ยวมา
เที่ยวเชียงใหมกันจํานวนมาก โดยเฉพาะหนาหนาว ตั้งแตปลายตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ
จังหวัดเชียงใหมมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติมาเที่ยวทั้งป และมากกวาทองเที่ยวคือการมาอยูอาศัย
ระยะยาว สวนใหญก็เปนทั้งชายหญิงเมื่อมาอยูแลวก็มาแตงงานกับคนไทย ทําธุรกิจเรื่องทองเที่ยว
หรือนําเขาสงออกกับตางประเทศ เมื่อมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหมส่ิงแรกที่คนคนไปคือไปนมัสการ 
พระธาตุดอยสุเทพ   นอกจะไปกราบไหวพระธาตุเพื่อเปนสิริมงคลแลว ดานบนดอยสุเทพยังเปนจุด
ชมวิวที่สวยงาม   สวนกิจกรรมที่ เชียงใหมอันดับหนึ่งคือ สปา ซ่ึงดังติดอันดับโลก มีสปา
หลากหลายชนิดทั้งสปาตัว มือ เทา หู   สปาที่เชียงใหมมีหลายระดับราคาตั้งแตไมกี่รอยจนถึงเปน
หมื่นๆ    เร่ืองอาหารการกินที่เชียงใหมหากใครไดมาก็ตองลองชิมขาวซอย และอาหารพื้นเมืองซึ่งมี
หลากหลายราน   ทุกวันอาทิตยจะมี ถนนคนเดินประตูทาแพ ฝร่ังเรียกกันวา Sunday market อยู
กลางเมืองเชียงใหม ซ่ึงมีคูเมืองลอมรอบ  มีของตกแตงบาน ของพื้นเมือง ของที่ระลึกวางขาย
มากมาย มีดนตรีกลางถนน การแสดงของชาวบาน และอื่น ๆ อีกมากมาย 

 
3.5  สถิติการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 

ในป 2549 
- จํานวนนักทองเที่ยว 5,356,867 คน ชาวไทย 3,539,772 คน (63.32%) ตางประเทศ 

2,050,554 คน (36.68%) 
- รายได 39,785.06 ลานบาท คนตางประเทศ 20,699.42 ลานบาท (52.03%) คนไทย 

19,085.64 ลานบาท (47.97%) 
- เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 8,684.93 ลานบาทหรือ 27.93% (ป 2548 มีรายได31,100.13 ลานบาท) 
- ระยะเวลาพกัเฉลี่ย 3 วัน / คาใชจายเฉลีย่ 2,766.50 บาท/คน/วัน 
- จํานวนโรงแรมที่พัก 341 แหง หองพกั 18,820 หอง 
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ในป 2550 
- จํานวนนักทองเที่ยว 5,356,867 คน ชาวไทย 3,601,727 คน (67%) ตางประเทศ 1,755,140 

คน (33%) 
- รายได 38,864.25 ลานบาท คนตางประเทศ 18,116.59 ลานบาท (47%) คนไทย 20,777.66 

ลานบาท (53%) 
- ลดลงจากปทีแ่ลว 890.81 ลานบาท หรือ 2.24% (ป 2549 มีรายได 39,785.06 ลานบาท) 
- ระยะเวลาพกัเฉลี่ย 3.13 วัน / คาใชจายเฉลี่ย 2,729.27 บาท/คน/วัน 
- จํานวนโรงแรมที่พัก 418 แหง หองพกั 20,816 หอง 
 

3.6   แหลงทองเที่ยว  UNSEEN  ในจังหวัดเชียงใหม 
3.6.1  เวียงกุมกาม นครโบราณใตพิภพ เมืองที่ถูกลบฝงดวยตะกอน จากน้ําทวมครั้งใหญ

ในอดีต วันเวลาผานไปกลืนหายเรื่องราว จากครั้งโบราณ บานเมืองถูกสรางขึ้นใหมบนแผนดิน 
นครอันเปนตํานาน ใครจะเชื่อวา เมื่อวันเวลาแหงการคนพบ มาถึงอาณาจักรใตปฐพีผืนนี้ก็ถูกเผยถงึ
ความรุงเรืองยิ่งใหญ ที่ไดจมอยูใตพิภพมานานแสนนาน พญามังราย (พอขุนเม็งราย) ทรงโปรด
เกลาฯ ใหสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.1829 มีคูเวียงอยู 4 ดานเพื่อไขแมน้ําปงใหขังไวในคูเมือง จากการสํารวจ
พบวามีโบราณสถานที่ปรากฏอยูในเวียงกุมกาม และใกลเคียง 20 แหง ทั้งที่เปนซากโบราณสถาน 
และเปนวัดที่มีพระสงฆจําวัดโบราณสถานที่สําคัญไดแก วัดเจดียเหล่ียม วัดชางคํา วัดนอย วัดปูเปย 
วัดกูขาว วัดอีกาง วัดหัวหนองและวัดปูซง ปจจุบันเวียงกุมกามอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
เมืองเชียงใหมประมาณกิโลเมตรที่ 3-4 ถ.ซุปเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลําพูน) ในเขต ต. ทาวังตาล อ.
สารภี และอยูใกลฝงแมน้ําปงดานทิศตะวันออก  เวียงกุมกามสามารถเที่ยวชมไดตลอดทั้งป มีชาง
บริการใหเที่ยวชมเมืองเกา  
 

3.6.2    โปงเดือด ปาแป เปนน้ําพุรอนขนาดใหญ 3-4 บอ และยังมีบอเล็กๆกระจายอยู
ทั่วไปอุณหภูมิน้ําผิวดินประมาณ 90-99 องศา น้ําพุรอนจะพุงจากใตดินตลอดเวลา บางครั้งพุงสูงถึง 
4 เมตร นับวาเปนน้ําพุรอนที่สูงที่สุดในประเทศไทย รอบๆบริเวณซ่ึงเปนปาทึบจะอบอวลไปดวย
กล่ินกํามะถัน นอกจากนี้ยังมีเสนทางศึกษาธรรมชาติ โปงเดือดระยะทาง 1,550 เมตร การเดินทาง
ไปชมใชเสนทาง ถ.เชียงใหม-ฝาง ประมาณ 38 กม.เล้ียวซายไปตาม ถ.แมมาลัย-ปาย อีกประมาณ 
44 กม. และเลี้ยวขวาเขาไปอีกประมาณ 6.5 กม. และตองเดินเทาเขาไปยังน้ําพุรอน อีกประมาณ 500 
เมตร ควรเดินทางในฤดูแลง 
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3.6.3     ดอยหลวงเชียงดาว อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยเชียงดาว อ.เชียงดาว ยอด
สูงสุด เรียกวา  ดอยหลวงเชียงดาว(เพี้ยนมาจากคําที่ชาวบานในละแวกเปรียบเทียบดอยนี้วาสงู เพยีง
ดาว) มีลักษณะเปนภูเขาหินปูนรูปกรวยคว่ําสูง 2,195 เมตร จากระดับน้ําทะเล นับเปนยอดดอยที่สูง
อันดับ 3 ของประเทศรองจากดอยอินทนนทและผาหมปก จากบนยอดดอยซึ่งเปนที่ราบแคบๆ 
สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามรอบดาน คือ ทะเลหมอกดาน อ.เชียงดาว ดอยสามพี่นอง 
เทือกดอยเชียงดาว ตลอดจนถึงยอดดอยอินทนนทอันไกลลิบ อากาศเย็น ลมแรง และสมบูรณดวย
ดอกไมปาภูเขาที่หาชมไดยากมากมายรวมทั้งนกและผีเสื้อดวย  
 

3.6.4     อุทยานแหงชาติออบหลวง อยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมตามทางหลวงหมายเลข 
108 สายฮอด-แมสะเรียง ตรงหลักกิโลเมตรที่ 17 รวมระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร ถนนจะ
เรียบขนานไปกับแมน้ําแมแจมหรือแมน้ําสลักหิน และวกไปเวียนมาตามไหลเขา   ออบหลวงเปน
สถานที่นาเที่ยวที่ธรรมชาติสรางสรรคความสวยงามและนากลัวในจุดเดียวกัน กลาวคือ เบื้องลาง
เปนแมน้ําที่ไหลคดเคี้ยวผานชองเขาขาดตรง ออบหลวง ชองเขานี้มีลักษณะเปนหนาผาสูงชันและ
แคบมาก บีบทางน้ําไหล ดังนั้น แมน้ําตรงนี้จึงเชี่ยวจัด เสียงน้ํากระทบหนาผาดังสะนั่นรอบๆ
บริเวณชายน้ําดานเหนือ งดงามไปดวยหมูไมนอยใหญ รมร่ืนอยูตลอดเวลาชั่วนาตาป นอกจากนี้ยัง
มีสะพานเชื่อมชองเขาขาด สําหรับนักทองเที่ยวยืนชมความงดงามของทัศนียภาพ ออบหลวง และ
ภายในบริเวณอุทยานฯ มีการขุดคนพบแหลงโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตรดวย  
 
3.7 ประเพณีสําคัญจังหวัดเชียงใหม 

- เดือนเมษายน (หรือเดือนเจ็ด ตามการนบัเดือนของชาวลานนา) ประเพณีสงกรานต ดําหวั 
ประเพณีสืบชะตาบานเมือง บวชลูกแกวและพิธีสูขวัญ 

- เดือน พฤศจิกายน (หรือเดือน ยี ่ ตามการนับเดือนของชาวลานนา) ประเพณเีดือนยี่เปง 
(ลอยกระทง) 

 
3.8  จังหวัดเชียงใหมกับอําเภอแมออน 

ตามประวัติ ชาวอําเภอสันกําแพงอพยพมาจากพันนาภูเลา แขวงเชียงแสน  (ปจจุบันอยู    
ในจังหวัดเชียงราย) มาตั้งบานเรือนอยูริมน้ําแมออน ตอมาเจริญขึ้นไดรับการยกฐานะเปน
อําเภอ  ซ่ึงสมัยนั้นเรียกวา "แขวงแมออน"  อยูในการปกครองของนครเชียงใหม  จนในป พ.ศ.
2446  จึงไดยายจากแขวงแมออนมาปลูกสรางที่บาน  ตอมาในป  พ.ศ.2537  กระทรวงมหาดไทย
โดย ฯพณฯ พลเอกชวลิต   ยงใจยุทธ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 31 มีนาคม 2537 
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แบงทองที่อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหมตั้งเปนกิ่งอําเภอเรียกชื่อวา "กิ่งอําเภอแมออน"  ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่  30  เมษายน  2537 เปนตนไป อําเภอแมออน เปนอําเภอขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม 
พื้นที่มีทั้งภูเขาและที่ราบสําหรับทําเกษตรกรรม นับเปนพื้นที่รอบนอกสุดของเชียงใหม มีเเหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ คือน้ําพุรอนสันกําเเพง,ถํ้าเมืองออน ,น้ําตกเเมกําปอง,หมูบานโฮมสเตยเเมกําปอง
,วังเย็นอําเภอแมออนเดิมเปนสวนหนึ่งของอําเภอสันกําแพง ทางราชการไดแบงพื้นที่การปกครอง
ออกมาตั้งเปน กิ่งอําเภอแมออน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537  
โดยมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 30 เมษายน ปเดียวกัน และตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปน
อําเภอในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550   
 

3.8.1   ที่ตั้งและอาณาเขต 
อําเภอแมออนอยูทางตะวันออกของตัวเมืองเชียงใหม มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอและ

จังหวัดใกลเคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอดอยสะเก็ด  
ทิศใต ติดตอกับ อําเภอเมืองลําพูน อําเภอแมทา และอําเภอบานธิ (จังหวัดลําพูน)  
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอเมืองปาน และอําเภอเมืองลําปาง (จังหวัดลําปาง)  
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอสันกําแพง  

 
3.8.2    การแบงเขตการปกครอง 
อําเภอแมออน แบงเขตการปกครองออกเปน 6 ตําบล 49 หมูบาน 6 องคการบริหารสวน

ตําบล  ดังนี้ 
 - ออนเหนือ (On Nuea)   จํานวน 10 หมูบาน 
 - ออนกลาง (On Klang)  จํานวน 11 หมูบาน 
 - บานสหกรณ (Ban Sahakon)  จํานวน   8 หมูบาน 
 - หวยแกว (Huai Kaeo)  จํานวน   8 หมูบาน 
 - แมทา (Mae Tha)  จํานวน   7 หมูบาน 
 - ทาเหนือ (Tha Nuea)  จํานวน   5 หมูบาน 
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3.8.3    ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
อาชีพหลักของประชากรในอําเภอแมออน ไดแก  เล้ียงโคนม,  ปลูกขาวโพดฝกออน, ปลูก

ไมดอกไมประดับ  อาชีพเสริม ไดแกแปรรูปอาหาร,  เย็บผา  ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก 
ขาวโพดฝกออน , ไมดอกไมประดับ , ชา เปนตน 
 

3.8.4    ดานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของอําเภอแมออนมีดังนี้ 
1. บอน้ําพุรอน 
2. ถํ้าเมืองออน 
3. น้ําตกแมลาย   

 
 
 


