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“เชียงดาวชายแดนถ ้าสวยดอยสูง    พระสถูปเมืองงายก้าเนิดสายแม่น ้าปิง” 
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ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ 

          เดิมเมื่อครั งนครเชียงใหม่ยังเป็นราชธานี ในเขตท้องที่อ้าเภอเชียงดาว เคยเป็นที่ตั งของหวัเมืองน้อยใหญ่ ตามแนว
ชายแดนซึ่งขึ นกับ นครเชียงใหม่ คือ เมืองงาย เมืองแหงเมืองคอง และเมืองนะ จะมีประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน 
คือ ชาวไทยส่วนใหญ่ ส่วนชาวพื นเมืองจะอาศัยยอยู่บริเวณเมืองคองและทางตอนใต้ของเมืองงายลงมา ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๔๕๒ หัวเมืองเหล่านี ได้ยกฐานะขึ นเป็นอ้าเภอ เชียงดาว มีเจ้าราชบุตร ณ เชียงใหม่ ด้ารงต้าแหน่งเป็นนายอ้าเภอคน
แรกของอ้าเภอเชียงดาวอ้าเภอเชยีงดาวเป็นอ้าเภอทีม่ีเมืองเก่าตั งอยูใ่นท้องที ่หลายเมือง เท่าที่ทราบในปัจจุบันได้แก่ ๑. 
เมืองเชียงดาว ๒. เมืองงาย ๓.เมืองนะ ๔.เมืองคอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕เมืองเก่าทั งสี่เมืองนี  ไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนว่า
สร้างขึ นในยุคสมัยใด แม้จะมีการกล่าว ถึงในพงศาวดารบ้างก็เพียงแต่อ้างถึงเท่านั นอ้างเพื่อประกอบเหตุการณ์ของจังหวัด
เชียงใหม่บ้างประกอบเหตุการณ์สงครามระหว่างไทยกับพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาบ้างเท่านั น ไม่มีรายละเอียดใดๆ 
กล่าวถึงเมืองทั งสี่นี เลย อ การศึกษา เกี่ยวกับเมืองทั งสี่เมืองนี  จึงต้องอาศัยค้าบอกกลา่วของผู้สูงอายุในรุ่นหลัง ประกอบ
กับเหตุการณ์ของเมืองเชียงใหม่ เหตุการณ์สงครามระหว่าง ไทย – พม่า จากซากเมืองเก่า ซากเจดีย์ร้าง แล้วประมาณเอา
ความน่าจะเป็นว่าสร้างอยู่ในยุคใดสมัยใด 

สภำพภูมิศำสตร์  
          - ทิศเหนือ ติดต่อ อ.ไชยปราการ  และสหภาพเมียร์มาร์ 
          - ทิศใต้ ติดต่อ อ.แม่แตง  
          - ทิศตะวันออก ติดต่อ อ.พร้าว  
          - ทิศตะวันตก ติดต่อ อ.เวียงแหง และ อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 
 
  แม่น  ำที่ส ำคัญ 
          - ล้าน ้าปิง มีต้นก้าเนิดจากบริเวณดอยถ้วย ชายแดนไทย -พม่า อยู่ในเขต ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวฯ 
          - ล้าน ้าแตง มีจุดก้าเนิดในเขตพื นที่ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง  ไหลผ่าน ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว ฯ สู่ อ.แม่แตง  
 
สภำพภูมิประเทศ 
          - มีภูเขาที่ส้าคัญและสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย มีชื่อว่า “ ดอยหลวงเชียงดาว ” สูงจากระดับน ้าทะเลปาน
กลาง ประมาณ 2,170 เมตร 
 

 

ภูมิอำกำศ 

3 ฤดู ฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.) ฤดูหนาว (ต.ค.-ก.พ.) ฤดูร้อน (มี.ค.-พ.ค.) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 27 องศา 

 



 

ข้อมูลประชำกร 

ประชำกร (ข้อมูล จปฐ.ปี 2554) 
          มีจ้านวนประชากรทั งหมด 44,499 คน แยกเป็น ชาย 22,214 คน หญิง 22,285 คน  
มีครัวเรือน 22,825 ครัวเรือน 
 
  ประชำกรแฝง ในเขต อ.เชียงดาว  มีดังนี  
            1 อตีดทหารจีนคณะชาติ , จีนฮ่ออพยพ, จีนฮ่ออิสระ และผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ส่วนมากอาศัยอยู่ในเขต ต.
เมืองนะ และ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว  
             2 ชาวเขาเผ่าต่างๆ มีทั งหมด 6 เผ่า คือ มูเซอร์,ลีซอ,แม้วหรือม้ง,อีก้อ,กะเหร่ียง,และปะหล่อง รวมทั งหมดมี
ประมาณ 15,000 คน 

 สถำบันกำรเงิน  

มี จ้านวน 3 แห่ง คือ 
         - ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด ( มหาชน ) สาขาเชียงดาว 
         - ธนาคารออมสิน สาขาเชียงดาว  
         - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเชียงดาว 
 

กำรปกครองส่วนภูมิภำค 
         1.ต.เชียงดำว มีพื นที่ประมาณ 247 ตร.กม. จ้านวน 16 หมู่บ้าน คือ หมู 1 บ.ทุ่งละคร ,หมู่ 2 บ.ดอน, หมู่ 3 บ.
ม่วงฆ้อง, หมู่ 4 บ.วังจ๊อม , หมู่ 5 บ.ถ ้า, หมู่ 6 บ.เชียงดาว, หมู่ 7 บ.เชียงดาวและบ้านดง, หมู่ 8 บ.แม่ก๊ะ ,หมู่ 9 บ.ทุ่ง
หลุก ,หมู่ 10 บ้านนาเลา ,หมู่ 11 บ.แม่เตาะ, หมู่ 12 บ.โรงวัว ,หมู่ 13 บ.ทุ่งดินแดง, หมู่ 14 บ.หัวทุ่ง ,หมู่ 15 บ.ศรี
สะอาด และหมู่ 16 บ.ผาลาย 
         2.ต.แม่นะ มีพื นที่ประมาณ 287 ตร.กม. จ้านวน 13 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ.ป่าบง, หมู่ 2 บ.แม่นะ, หมู่ 3 บ.จอม
คีรี ,หมู่ 4 บ.ห้วยโจ้ , หมู่ 5 บ.แม่ยะ, หมู่ 6 บ. สบคาบ, หมู่ 7 บ.สบอ้อนอก, หมู่ 8 บ.สบอ้อใน, หมู่ 9 บ.ปางมะโอ , 
หมู่ 10 บ.แก่งปันเต๊า , หมู่ 11 บ.แม่แมะ ,หมู่ 12 บ.ปางโฮ้ง และหมู่ 13 บ.แม่ซ้าย 
         3.ต.เมืองงำย มีพื นที่ประมาณ 167 ตร.กม. จ้านวน 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ.เมืองงาย ,หมู่ 2 บ.เมืองงาย ,หมู่ 
3 บ.ใหม่, หมู่ 4 บ.แม่ข้อน,หมู่ 5 บ.สบงาย,หมู่ 6 บ.หนองขะแตะ ,หมู่ 7 บ.ขุนข้อน ,หมู่ 8 บ.สหกรณ์ ,หมู่ 9 บ.ม่วงโง้ม 
,หมู่ 10 บ.สัน , หมู่ 11 บ.หนองบัว  
         4.ต.ปิงโค้ง มีพื นที่ประมาณ 358 ตร.กม. จ้านวน 14 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ.ออน ,หมู่ 2 บ.ปางเฟือง,หมู่ 3 บ.
แม่ป้าม ,หมู่ 4 บ.ปางมะเยา ,หมู่ 5 บ.ไตรสภาวคาม,หมู่ 6บ.หัวโท ,หมู่ 7 บ.ห้วยลึก ,หมู่ 8 บ.ปางโม่ ,หมู่ 9 บ.ห้วยจะ



ค่าน ,หมู่ 10 บ.ใหม่สามัคคี ,หมู่ 11 บ.ปางมะกง ,หมู่ 12 บ.แม่มะกู้ , หมู่ 13 บ.ปิงโค้ง ,และ หมู่ 14 บ.ป่าตึงงาม  
            5.ต.เมืองคอง มีพื นที่ประมาณ 269 ตร.กม. มีจ้านวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ.ใหม่, หมู่ 2 บ.วังมะริว,หมู่ 3 
บ.หนองบัว ,หมู่ 4 บ.หลวง,หมู่ 5 บ.น ้ารู, หมู่ 6 บ.แม่แพลม 
           6.ต.เมืองนะ มีพื นที่ประมาณ 580 ตร.กม. จ้านวน 14 หมู่บ้าน คือหมู่ 1 บ.เมืองนะ ,หมู่ 2 บ. แกน้อย ,หมู่ 3 
บ.นาหวาย,หมู่ 4 บ. โล๊ะป่าหาญ ,หมู่ 5 บ. โป่งอาง ,หมู่ 6 บ.น ้ารู, หมู่ 7 บ.ห้วยไส้ , หมู่ 8 บ.จองค้า ,หมู่ 9 บ. ไชยยา ,
หมู่ 10 บ.อรุโณทัย (หนองอุก) , หมู่ 13 บ.เจือจันทร์,และ หมู่ 14 บ.ใหม่สามัคคี 
         7.ต.ทุ่งข้ำวพวง มีพื นที่ประมาณ 225 ตร.กม. จ้านวน 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ.ห้วยเป้า ,หมู่ 2 บ.แม่ก๋อน , หมู่ 
3 บ.ทุ่งข้าวพวง ,หมู่ 4 บ.แม่จา ,หมู่ 5 บ.ห้วยทรายขาว ,หมู่ 6 บ.ขุนคอง ,หมู่ 7 บ.ห้วยตีนตั่ง  
 
 เส้นทำงคมนำคม 

 ซึ่งเป็นเส้นทำงหลัก มี 4 เส้นทำง คือ 
         1) เส้นทาง ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ทางหลวงหมายเลข 107 
         2) เส้นทาง สายเชียงดาว - พร้าว ทางหลวงหมายเลข 1150 
         3) เส้นทาง สายแม่ข้อน – นาหวาย ทางหลวงหมายเลข 1178 
         4) เส้นทาง สายเชียงดาว - เวียงแหง ทางหลวงหมายเลข 1132 
 
ส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำค/ส่วนกลำงประจ ำอ ำเภอเชียงดำว  
         - ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเชียงดาว  
-ส้านักงานท้องถิ่นอ้าเภอเชียงดาว  
         - ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอเชียงดาว  
-ส้านักงานสัสดีอ้าเภอเชียงดาว 
         - ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเชียงดาว  
-ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเชียงดาว 
         - ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอเชียงดาว  
-ส้านักงานวัฒนธรรมอ้าเภอเชียงดาว 
         - ส้านักงานสรรพากรพื นที่เชียงดาว  
-ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่เชียงดาว 
         - ด่านศุลกากรเชียงดาว  
-สถานีต้ารวจภูธรเชียงดาว 
         - สถานีต้ารวจภูธรนาหวาย  
-หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง) 
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว 



         - อุทยานแห่งชาติผาแดง 
         - อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  
-หน่วยจัดการต้นน ้าแม่ตะมาน 
         - หน่วยจัดการต้นน ้าขุนคอง  
-หน่วยจัดการต้นน ้าผาแดง 
         - หน่วยควบคุมโรคติดต่อน้าโดยแมลง 
- กองร้อยต้ารวจตระเวนชายแดนที่ 335 
         - กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 
- หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2  
         - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32  
-ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอเชียงดาว 
         - โรงพยาบาลอ้าเภอเชียงดาว 
- ส้านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว 
         - ส้านักงานประมงอ้าเภอเชียงดาว 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 3 แห่ง 
              1 องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงดาว 
              2 องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นะ 
              3 องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองคอง     
 
 

เทศบำลต ำบล 6 แห่ง 
              1 เทศบาลต้าบลเชียงดาว 
              2 เทศบาลต้าบลเมืองงาย 
              3 เทศบาลต้าบลปิงโค้ง 
              4 เทศบาลต้าบลพระธาตุปู่ก่้า 
              5 เทศบาลต้าบลเมืองนะ 
              6 เทศบาลต้าบลทุ่งข้าวพวง 
 

 

 



 พื นที่ใช้สอย 

พื นที่รวม 1,176,301 ไร่ แบ่งเป็น พื นที่ป่าไม้ 547,356 ไร่ พื นที่เกษตร 128,706 ไร่ และ พื นที่ที่อยู่อาศัยและ
สาธารณะประโยชน์ 500,239 ไร่  

 

สถำนที่ท่องเที่ยว 

ถ ้ำเชียงดำว 
                          

 

 

 

 

 

ถ  ำเชียงดำว เป็นถ ้าที่น่าสนใจถ ้าหน่ึงของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขต อ้าเภอเชียงดาว ตั งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชยีงดาว 
ภายใน แต่ละถ ้า มีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย 
ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆเป็นถ ้าขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกดิขึ นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม บางแห่งเป็น
ซอกหลืบ เมื่อฉายไฟ จะมีประกายระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆได้มากมาย เสน่ห์อย่างหน่ึงของที่น่ีอยู่
ตรงที่มีน ้าใส่ไหลเย็นจากในถ ้าไหล ออกมาที่บริเวณหน้าถ ้า เป็นอย่างนี ชั่วนาตาปีไม่มีเหือดหาย และไหลมารวมกันเป็น
สระน ้ามีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ท้าให้ บรรยากาศสดชื่นและยังร่มร่ืน ด้วยพันธุ์ไม้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันเป็นจ้านวนมากและ ตรงหน้าถ ้านี เองเป็นที่ตั งของ วัดถ ้าเชียงดาว 

กำรเดินทำง 

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว 
ถ ้าเชียงดาวจะอยู่ในเขตอ้าเภอเชียงดาว ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 77 กิโลเมตร การเดินทางจากเชียงใหม่ไป ยัง
อ้าเภอ ชียงดาวระยะทาง 72 กิโลเมตร แล้วเลี ยวซ้ายเข้าไปจนถึงถ า้อีก 5 กิโลเมตร ถนนเป็นถนนราดยางอย่างดี จนถึง
บริเวณถ ้าเชียงดาว เมื่อไปถึงหน้าถ ้าจะเห็นบริเวณกว้างขวางส้าหรับจอดรถ มีศาลาน่ังพักหลังใหญ่  
2.โดยรถสำธำรณะ  
จากกรงุเทพ น่ังรถสายกรุงเทพ-เชียงดาว (ท่าตอน) ไปลงอ้าเภอเชียงดาว จากนั นน่ังรถโดยสารต่อไปยังถ ้าเชียงดาว  
 



พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช โดยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถ ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยใน
อดีต ทั งทรงมีพระบุญญาบารมี พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลเป็นที่
หวาดหวั่น และเกรงขามแก่ข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรทั งปวง ในจังหวัดต่างๆ ซ่ึง
ตามประวัติศาสตร์ที่พระองค์ได้ทรงมีบทบาทในการกรีธาทัพไปปราบปรามอริ

ราชศัตรู ต่างได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ หรือสิ่งอนุสรณ์เป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติ และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทั่วไปได้ถวายความจงรักภักดี และบ้าเพ็ญการกุศลบวงสรวงพระวิญญาณของพระองค์ตลอดมา  

ตั งอยู่   หมู่ที่ 2   ต้าบลเมืองงาย  อ้าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ดอยหลวงเชียงดำว 

 

ดอยหลวงเชียงดำว  ยอดสูงสุดเรียกว่า ดอยหลวงเชียงดาว (เพี ยนมาจากค้าที่ชาวบ้านในละแวกเปรียบเทียบดอย
นี ว่าสูง เพียงดาว) มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนรูปกรวยคว่้าสูง 2,195 เมตรจากระดับน ้าทะเล สูงเป็นอันดับที่ 3 

ของประเทศรองจากดอยอินทนนท์และดอยผ้าห่มปก 

อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อ. เชียงดาว อยู่ในเขตอ้าเภอเชียงดาว การเดินทาง จากเชียงใหม่ไปยัง
อ้าเภอเชียงดาว ระยะทาง 72 กิโลเมตร ดอยหลวงเชียงดาวตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ้าเภอเชียงดาวเดินออก

จากบ้านถ ้าหรือหน้าถ ้า โค้งไปทางขวามือหรือซ้ายมือ ใช้เวลาประมาณ ครึ่งวัน 

 

 

 

 



ป่าเก๊ียะหรือแม่ตะมาน 

 

 

 

 

(เก๊ียะ เป็นค้าเมืองแปลว่า ต้นสน) ตั งอยู่ในเขตท้องที่อ้าเภอเชียงดาว ขึ นอยู่กับส่วนอนุรักษ์ต้นน ้า กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จากหน่วยงานมองเห็นยอดดอยเชียงดาวและทะเลหมอกยามเช้า มีแปลงดอกไม้ และแปลงทดลอง
ปลูกกาแฟ มีที่พักบริการแก่นักท่องเที่ยวแต่ควรเตรียมอาหารไปเอง ควรติดต่อขอใช้ที่พักล่วงหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ต้น
น ้า โทร. 0 2579 7587 

กำรเดินทำง 

ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฝาง ประมาณ 67 กิโลเมตร เลี ยวซ้ายเข้าหน่วยงานฯ อีกประมาณ 21 กิโลเมตรสภาพทาง
ช่วงนี ล้าบากมากเป็นทางลูกรังและเป็นหลุมเป็นบ่อต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อหรือรถที่ทนกับสภาพทางแบบนี ได้
เท่านั น 

 

 

 


