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ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 

เดิมอ ำเภอฝำงเป็นที่ต้ังของเมืองฝำง ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในอดีต มีอำยุนับพันปีในต ำนำนโยนกกล่ำวไว้ว่ำ 
เมืองฝำง ถูกสร้ำงขึ้นครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 1184 โดยเจ้ำลวจังกรำช เป็นหัวเมืองทำงตอนเหนือของอำณำจักร
ล้ำนนำ พญำมังรำยหรือพ่อขุนเม็งรำยมหำรำชทรงเคยเสด็จมำปกครองเมืองฝำงและประทับอยู่ที่เมืองนี้(ก่อนหน้ำ
นั้นเมืองฝำงอำจจะเป็นเมืองร้ำงหรือถูกพญำมังรำยเข้ำยืดจำกเจ้ำเมืององค์ก่อนหรือไม่ยังไม่ทรำบแน่ชัด) พระองค์
ทรงเตรียมก ำลังพลก่อนที่จะยกทัพไปตีเมืองหริภุญชัย สร้ำงเวียงกุมกำม และสร้ำงเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่ เม่ือวันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 1839 เรียกสั้นๆ ว่ำ นครเชียงใหม่ต่อไป ดังนั้นเมืองฝำงจึงเป็นเมืองโบรำณ
ที่มีอำยุนับพันปี ปัจจุบันยังปรำกฏหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์คือ ก ำแพงเมืองและคูเมืองแบบเดียวกับในเมือง
เชียงใหม่ [8] 

อ ำเภอฝำงเคยเป็นอ ำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงรำย แต่ถูกโอนมำสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันที่ 24 เมษำยน 
พ.ศ. 2468 ด้วยเหตุผลเรื่องกำรคมนำคมและกำรติดต่อรำชกำร อ ำเภอฝำงได้มีกำรสร้ำงที่ว่ำกำรอ ำเภอฝำงขึ้น
ครั้งแรกเม่ือวันที่ 15 เมษำยน 2488 และปัจจุบันได้มีกำรสร้ำงอำคำรที่ว่ำกำรอ ำเภอฝำงขึ้นใหม่ เม่ือวันที่ 22 
ธันวำคม 2540 โดยยังคงเก็บรักษำอำคำรที่ว่ำกำรอ ำเภอฝำง หลังเก่ำไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมอันเนื่องมำจำก
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถเสด็จเยี่ยมรำษฎร ณ อำคำรแห่งนี้เม่ือปี
พุทธศักรำช 2501 ต่อมำได้มีกำรแยกก่ิงอ ำเภอออกคือ ก่ิงอ ำเภอแม่อำยในปีพ.ศ. 2510 ก่อนที่ยกฐำนะขึ้นเป็น
อ ำเภอแม่อำยในปีพ.ศ. 2516 ต่อมำได้แยกก่ิงอ ำเภออีกคือก่ิงอ ำเภอไชยปรำกำรในปีพ.ศ. 2531 และได้ยกฐำนะ
ขึ้นเป็นอ ำเภอไชยปรำกำรในปีพ.ศ. 2537 
 

อำณำเขตกำรปกครอง 
อ ำเภอฝำงต้ังอยู่ทำงทิศเหนือของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ รัฐฉำน (ประเทศพม่ำ) และ อ ำเภอแม่อำย  
ทิศใต้              ติดต่อกับ อ ำเภอแม่สรวย (จังหวัดเชียงรำย) และ อ ำเภอไชยปรำกำร 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ ำเภอแม่อำย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับรัฐฉำน (ประเทศพม่ำ) 
 

ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่คล้ำยกับก้นกระทะ โดยมีภูเขำสูงอยู่รอบและค่อยๆ ลำดเอียงลงสู่ศนูย์กลำงซึ่งเป็นพื้นที่รำบ อัน
ประกอบด้วยภูเขำและป่ำไม้ มีล ำน้ ำหลำยสำยไหลผ่ำน เช่น ล ำน้ ำมำว   ล ำน้ ำใจ  ล ำน้ ำห้วยงู ล ำน้ ำห้วยไคร้ ล ำน้ ำแม่ข่ำ 
ล ำน้ ำแม่สูน  ซึ่ง ล ำน้ ำทุกสำยไหลไปรวมกันกับแม่น้ ำฝำงและลงสู่แม่น้ ำกกท่ำตอนโดยแม่น้ ำฝำงเป็นแม่น้ ำหลักสำยส ำคัญ
ในทำงกำรเกษตร (ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทำงคมนำคมด้วย)  ท ำให้พื้นที่ของอ ำเภอฝำงเหมำะกับกำรเพำะปลูกพืชผลทำงกำร
เกษตรเป็นอย่ำงยิ่ง  มีต้นก ำเนิด  มำจำกขุนดอยเชียงดำวไหลขึ้นมำทำงเหนือผ่ำนอ ำเภอไชยปรำกำร อ ำเภอฝำง    และไป
บรรจบแม่น้ ำกกที่  อ ำเภอแม่อำย 
         

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87#cite_note-8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


  ลักษณะภูมิอำกำศ 
อ ำเภอฝำงเป็นพ้ืนที่ท่ีได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  จึงท ำให้
โดยทั่วไปมีฝนตกชุก  สภำพอำกำศเย็นชื้นตลอดทั้งปี  แต่อุณหภูมิค่อนข้ำงสูงในฤดูแล้งซ่ึงเคยวัดได้ถึง  ๔๐.๗ 
องศำเซลเซียส  และหนำวเย็นในฤดูหนำว  ยอดดอย มีอำกำศหนำวจัด (เฉพำะในเดือนธันวำคม - 
มกรำคม)  อุณหภูมิต่ ำสุดที่วัดได้ประมำณ – ๔ องศำเซลเซียส  ในปี ๒๕๔๒ ปริมำณน้ ำฝนโดยเฉลี่ยทั้ง

ปี  ประมำณ ๑,๔๓๐ มิลลิเมตร  (๑๑๙.๑๗มิลลิเมตร/เดือน) โดยแบ่งเป็น ๓ ดู คือ ฤดูหนำว  ฤดูร้อน  และฤดูฝน  

 

กำรปกครองส่วนภูมิภำค 

อ ำเภอฝำงแบ่งพ้ืนที่กำรปกครองออกเป็น 8 ต ำบล 119 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

ล ำดับ
ท่ี 

ต ำบล 
จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

ประชำกร
ท้ังหมด 
(พ.ศ. 

2557) [6] 

ประชำกรแยกตำม
ส่วนท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2557) [6] 

1. 
เวียง 

(Wiang) 
20 25,442 

7,284 
18,158 

(ทต. เวียง
ฝำง) 

(อบต. เวียง) 

2. 
ม่อนปิ่น 

(Mon Pin) 
15 17,543 17,543 

(อบต. ม่อน
ปิ่น) 

3. 
แม่งอน 

(Mae Ngon) 
15 16,028 16,028 

(อบต. แม่
งอน) 

4. 
แม่สูน 

(Mae Sun) 
17 14,380 14,380 

(อบต. แม่
สูน) 

5. 
สันทรำย 
(San Sai) 

17 11,035 11,035 
(ทต. สัน
ทรำย) 

6. 
แม่คะ 

(Mae Kha) 
15 13,456 13,456 (อบต. แม่คะ) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87#cite_note-population-6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87#cite_note-population-6


ล ำดับ
ท่ี 

ต ำบล 
จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

ประชำกร
ท้ังหมด 
(พ.ศ. 

2557) [6] 

ประชำกรแยกตำม
ส่วนท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2557) [6] 

7. 
แม่ข่ำ 

(Mae Kha) 
13 9,354 

2,024 
7,330 

(ทต. บ้ำนแม่
ข่ำ) 

(ทต. แม่ข่ำ) 

8. 
โป่งน้ ำร้อน 
(Pong Nam 

Ron) 
7 5,609 5,609 

(อบต. โป่งน้ ำ
ร้อน) 

รวม 119 112,847 
27,673 (เทศบำล) 
85,174 (อบต.) 

 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท้องที่อ ำเภอฝำงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบำลต ำบลเวียงฝำง ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลเวียง 
 เทศบำลต ำบลบ้ำนแม่ข่ำ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลแม่ข่ำ 
 เทศบำลต ำบลแม่ข่ำ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลแม่ข่ำ (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแม่ข่ำ) 
 เทศบำลต ำบลสันทรำย ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลสันทรำยทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเวียง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเวียง (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลเวียงฝำง) 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่อนป่ิน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลม่อนปิ่นทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่งอน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลแม่งอนทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลแม่สูนทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่คะ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลแม่คะทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลโป่งน้ ำร้อนทั้งต ำบล 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87#cite_note-population-6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87#cite_note-population-6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87


ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีส ำคัญ 
 
  อ ำเภอฝำง  ถือว่ำเป็นอ ำเภอที่มีควำมส ำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เพรำะมีสถำนที่ท่องเที่ยวส ำคัญมำกมำย 
เช่น ดอยอ่ำงขำง ดอยผ้ำห่มปก โป่งน้ ำร้อน เป็นต้น อ ำเภอฝำงยังเป็นอ ำเภอที่ปลูกส้มมำกเป็นอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศไทย และยังเป็นต้นก ำเนิดของ ส้มสำยน้ ำผึ้ง ส้มพันธุ์ใหม่ที่มีรสชำติดี จนท ำให้ส้มกลำยเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลักของอ ำเภอฝำง และสวนส้มยังกลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีนักท่องเที่ยวเดินทำงมำท่องเที่ยวเป็นจ ำนวนมำก 
อ ำเภอฝำงยังเป็นแหล่งที่ค้นพบบ่อน้ ำมันดิบแห่งแรกของประเทศไทย มีกำรขุดเจำะน้ ำมันขึ้นมำใช้เป็นเวลำกว่ำ 
100 ปีแล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ มีกำรสร้ำงโรงกลั่นน้ ำมัน และพิพิธภัณฑ์ปิโตรเลียม ผู้สนใจสำมำรถเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์และศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนปิโตรเลียมและพลังงำนอ่ืน ๆ ของกรมกำรพลังงำนทหำร ณ ศูนย์พัฒนำ
ปิโตรเลียมภำคเหนือ อ ำเภอฝำง ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  
 
 น้ ำมันดิบ ปิโตรเลียม มีกำรส ำรวจขุดเจำะและเก็บกลั่นน้ ำมันได้วันละ 1,200 บำเรล โดย กรมกำร
พลังงำนทหำรกระทรวงกลำโหม ต้ังอยู่หมู่ที่ 1 ต ำบลแม่คะ ส ำหรับแหล่งน้ ำมันที่ขุดได้อยู่ในเขต ต ำบลสันทรำย 
ต ำบลแม่สูน และต ำบลแม่คะ อ ำเภอฝำง 
 ป่ำไม้ ในเขตอุทยำนแห่งชำติแม่ดอยผ้ำห่มปก ป่ำสงวนแห่งชำติแม่หลักหม่ืน และป่ำสงวนแห่งชำติแม่สูน 
ประกอบด้วย ป่ำดิบแล้ง ป่ำดิบเขำ ป่ำสนเขำ ป่ำเบญจพรรณ และป่ำเต็งรัง ซ่ึงมีพันธุ์ไม้ต่ำงๆที่มีค่ำทำงเศรษฐกิจ 
เช่น ล ำดวนดง ประดู่ ทะโล้ จ ำปีป่ำ ฯลฯ 
 บ่อน้ ำพุร้อนฝำง ต้ังอยู่ ณ ต ำบลโป่งน้ ำร้อน สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ นอกจำกนี้แล้วยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส ำคัญที่น่ำท่องเที่ยวได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำกกรมอุทยำนแห่งชำติ ฯ 
 น้ ำรู แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติที่ต ำบลม่อนปิ่น ต้นน้ ำเกิดจำกธำรน้ ำที่ดอยอ่ำงขำง เป็นน้ ำที่ผุดขึ้นมำตำม
ธรรมชำติเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวท่ีส ำคัญอีกแห่งหนึ่ง 
 น้ ำตกโป่งน้ ำดัง ต.แม่สูน ต้ังอยู่ในอุทยำนแห่งชำติโป่งน้ ำดัง มีธำรน้ ำที่สวยงำมมำก 
 อุทยำนแห่งชำติแม่เผอะ ห้วยรักษำต้นน้ ำดอยอ่ำงขำง มีพรรณไม้หลำกหลำยเหมำะกับกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์วิทยำเป็นอย่ำงมำก ป่ำไม้มีควำมสมบูรณ์สูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fangtips.blogspot.com/


ทรัพยำกรธรรมชำติส ำคัญ 

อ ำเภอฝำงถือว่ำเป็นอ ำเภอที่มีควำมส ำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เพรำะมีสถำนที่ท่องเที่ยวส ำคัญมำกมำย 
เช่น ดอยอ่ำงขำง ดอยผ้ำห่มปก โป่งน้ ำร้อน เป็นต้น อ ำเภอฝำงยังเป็นอ ำเภอที่ปลูกส้มมำกเป็นอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศไทย และยังเป็นต้นก ำเนิดของ ส้มสำยน้ ำผึ้ง ส้มพันธุ์ใหม่ที่มีรสชำติดี จนท ำให้ส้มกลำยเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลักของอ ำเภอฝำง และสวนส้มยังกลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีนักท่องเที่ยวเดินทำงมำท่องเที่ยวเป็นจ ำนวนมำก 
อ ำเภอฝำงยังเป็นแหล่งที่ค้นพบบ่อน้ ำมันดิบแห่งแรกของประเทศไทย มีกำรขุดเจำะน้ ำมันขึ้นมำใช้เป็นเวลำกว่ำ 
100 ปีแล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ มีกำรสร้ำงโรงกลั่นน้ ำมัน และพิพิธภัณฑ์ปิโตรเลียม ผู้สนใจสำมำรถเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์และศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนปิโตรเลียมและพลังงำนอ่ืน ๆ ของกรมกำรพลังงำนทหำร ณ ศูนย์พัฒนำ
ปิโตรเลียมภำคเหนือ อ ำเภอฝำง ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย [8] 

 น้ ำมันดิบ ปิโตรเลียม มีกำรส ำรวจขุดเจำะและเก็บกลั่นน้ ำมันได้วันละ 1,200 บำเรล โดย กรมกำร
พลังงำนทหำรกระทรวงกลำโหม ต้ังอยู่หมู่ที่ 1 ต ำบลแม่คะ ส ำหรับแหล่งน้ ำมันที่ขุดได้อยู่ในเขต ต ำบลสัน
ทรำย ต ำบลแม่สูน และต ำบลแม่คะ อ ำเภอฝำง 

 ป่ำไม้ ในเขตอุทยำนแห่งชำติแม่ดอยผ้ำห่มปก ป่ำสงวนแห่งชำติแม่หลักหม่ืน และป่ำสงวนแห่งชำติแม่สูน 
ประกอบด้วย ป่ำดิบแล้ง ป่ำดิบเขำ ป่ำสนเขำ ป่ำเบญจพรรณ และป่ำเต็งรัง ซ่ึงมีพันธุ์ไม้ต่ำงๆที่มีค่ำทำง
เศรษฐกิจ เช่น ล ำดวนดง ประดู่ ทะโล้ จ ำปีป่ำ ฯลฯ 

 บ่อน้ ำพุร้อนฝำง ต้ังอยู่ ณ ต ำบลโป่งน้ ำร้อน สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ นอกจำกนี้แล้วยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส ำคัญที่น่ำท่องเที่ยวได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำกกรมอุทยำนแห่งชำติ ฯ 

 น้ ำรู แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติที่ต ำบลม่อนปิ่น ต้นน้ ำเกิดจำกธำรน้ ำที่ดอยอ่ำงขำง เป็นน้ ำที่ผุดขึ้นมำตำม
ธรรมชำติเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวท่ีส ำคัญอีกแห่งหนึ่ง 

 น้ ำตกโป่งน้ ำดัง ต.แม่สูน ต้ังอยู่ในอุทยำนแห่งชำติโป่งน้ ำดัง มีธำรน้ ำที่สวยงำมมำก 
 อุทยำนแห่งชำติแม่เผอะ ห้วยรักษำต้นน้ ำดอยอ่ำงขำง มีพรรณไม้หลำกหลำยเหมำะกับกำรท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์วิทยำเป็นอย่ำงมำก ป่ำไม้มีควำมสมบูรณ์สูง 
 
กำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 

 ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ ได้แก่ ส้มสำยน้ ำผึ้ง ลิ้นจี่ หอมหัวใหญ่ ข้ำว บ๊วย ท้อ สำลี่ องุ่น สตรอเบอรี่ 
พุทธำนม ฯลฯ 

 ชื่อแหล่งน้ ำที่ส ำคัญได้แก่ - แม่น้ ำฝำง - ห้วยแม่ใจ - ล ำน้ ำแม่มำว - ล ำน้ ำแม่เผอะ - เขื่อนแม่มำว - เขื่อน
บ้ำนห้วยบอน - ห้วยแม่งอน ฯ 

 โรงงำนอุตสำหกรรมที่ส ำคัญ ได้แก่ 
 โรงงำนผลิตภัณฑ์อำหำรเกษตรฝำง ผลิตผัก และ ผลไม้บรรจุกระป๋อง ต้ังอยู่ที่ หมู่ 17 ต ำบลเวียง 
 โรงำนเอรำวัณฟู๊ด ผลิตผัก และผลไม้กระป๋อง ต้ังอยู่ที่ หมู่ 2 ต ำบลแม่งอน 
 โรงงำนโครงกำรหลวง ผลิตสินค้ำแปรรูปตรำ ดอยค ำ ของโครงกำรหลวง ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ต ำบลแม่งอน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87#cite_note-8


 โรงงำนแว๊กส้มธนำธร เป็นโรงงำนท ำควำมสะอำดและแว๊กส้มสำยน้ ำผึ้งของบริษัท ธนำธร ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 7 
ต ำบลแม่สูน 

 โรงงำนอำหำรส ำเร็จรูปสหปรำจีน ผลิตอำหำรส ำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่คะ 
 
 
กำรคมนำคม 

อ ำเภอฝำง ต้ังอยู่ทำงทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ บนถนนสำย เชียงใหม่ – ฝำง(ถนนโชตนำ) ระยะทำง
ห่ำงจำกตัวเมืองเชียงใหม่ 154 กิโลเมตร กำรคมนำคมของอ ำเภอฝำง ทำงบก มีทำงหลวงแผ่นดินที่ส ำคัญ คือ 

 มีทำงแผ่นดินหมำยเลข 107 (ถนนโชตนำ)ระยะทำง ถึงไชยปรำกำรประมำณ 24 กิโลเมตร 
 ทำงหลวงหมำยเลข 109 ระยะทำงจำกฝำงถึงแม่สรวย ประมำณ 67 กิโลเมตร 
 ทำงหลวงหมำยเลข 1089 ระยะทำงจำกฝำงถึงแม่อำย ประมำณ 13 กิโลเมตร 
 ทำงหลวงหมำยเลข 1249 ระยะทำงจำกปำกทำงอ่ำงขำงถึงอรุโณทัย ประมำณ 65 กิโลเมตร 
 ทำงหลวงหมำยเลข 107 ถึงทำงเลี่ยงเมืองฝำง ระยะทำงประมำณ 10 กิโลเมตร 

 
สถำนท่ีท่องเท่ียวส ำคัญ 

ดอยอ่างขาง 

 
ดอยอ่ำงขำง ต้ังอยู่บนทิวเขำแดนลำว ต ำบลแม่งอน อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล 
1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นที่ต้ังของสถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง ซ่ึงจัดต้ังขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 
2512 ตำมแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวท่ีว่ำ “ให้เขำช่วยตัวเอง” เปลี่ยนพ้ืนที่จำกไร่ฝิ่นมำ
เป็นแปลงเกษตรเมืองหนำวท่ีสร้ำงรำยได้ดีกว่ำเก่ำก่อน 

สภำพอำกำศเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 16.9 องศำเซลเซียส มีชำวไทยภูเขำเผ่ำจีนฮ่อ ไทยใหญ่ มูเซอ
ด ำ และปะหล่อง อำศัยอยู่ประมำณ 600 ครัวเรือนใน 6 หมู่บ้ำน 

ดอยอ่ำงขำงมีสถำนที่น่ำสนใจมำกมำยเช่น สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง, สวนบอนไซ, จุดชมวิวก่ิวลม, s,
หมู่บ้ำนขอบดัง และ หมู่บ้ำนนอแล 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87


อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก 

 
อุทยำนแห่งชำติ ดอยฟ้ำห่มปก มีพ้ืนที่ท้ังหมดประมำณ 524 ตำรำงกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขำ
สลับซับซ้อนของทิวเขำผีปันน้ ำ มีควำมสูงต้ังแต่ 400 – 2,285 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล 
กำรเดินทำง 

 - โดยรถส่วนตัว จำกเมืองเชียงใหม่ใช้ทำงหลวงหมำยเลข 107 ถึงตัวเมืองฝำงตรงไปจนพบสำมแยกไฟ
แดงให้เลี้ยวซ้ำยไป 9 กิโลเมตร มีป้ำยบอกทำงชัดเจนตลอดทำง เป็นถนนลำดยำง จะถึงที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติฯ 
   - โดยรถประจ ำทำงปรับอำกำศ ของบริษัทขนส่งจ ำกัด และบริษัทรถร่วมเอกชน เส้นทำง กรุงเทพ-ฝำง 
หรือ เชียงใหม่-ฝำง เม่ือถึง อ.ฝำง จะมีรถรับจ้ำงคอยบริกำรรับส่งสู่ที่ท ำกำรอุทยำนฯ อีกประมำณ 10 กิโลเมตร 
 
โป่งน ้าร้อนฝาง 

 
โป่งน้ ำร้อนฝำง เป็นบ่อน้ ำร้อนธรรมชำติเกิดจำกควำมร้อนใต้ดิน มีไอร้อนคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลำ อุณหภูมิของน้ ำ
ประมำณ 40-88 องศำเซสเซียล มีจ ำนวนมำกมำยหลำยบ่อในพ้ืนที่ประมำณ 10 ไร่ (บ่อใหญ่มีไอน้ ำร้อนพุ่งขึ้นสูง
ถึง 40-50 เมตร) อุทยำนแห่งชำติได้จัดบริกำรห้องอำบน้ ำแร่และอบไอน้ ำ บ่อน้ ำร้อนจะอยู่ก่อนถึงที่ท ำกำร
อุทยำนแห่งชำติเล็กน้อย และทำงอุทยำนแห่งชำติได้จัดให้มีเส้นทำงศึกษำธรรมชำติขึ้นเขำผ่ำนป่ำเบญจพรรณ
มำถึงบ่อน้ ำร้อน ระยะทำงประมำณ 1.2 กิโลเมตร 
 

 
 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&action=edit&redlink=1


น ้าตกโป่งน ้าดัง 

 
น้ ำตกโป่งน้ ำดัง ต้ังอยู่ในเขต อุทยำนแห่งชำติแม่ฝำง เป็นน้ ำตกหินปูนขนำดเล็กที่สวยงำมมีกำรไหลของน้ ำที่
สม่ ำเสมอ ชั้นบนสุดมีควำมสูงกว่ำ 10 เมตร บริเวณน้ ำตกมีถ้ ำขนำดเล็กๆ พอให้คนเข้ำไปนั่งเล่นได้ 3-4 คน 
เพดำนถ้ ำมีน้ ำหยดตลอดเวลำและเกิดเป็นหินงอกเล็กๆ ไปทั่ว ต้ังอยู่บริเวณเดียวกับหน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติที่ 
มฝ.3 (น้ ำตกโป่งน้ ำดัง) บ้ำนแม่สูนน้อย ต ำบลแม่สูน อ ำเภอฝำง ต้องเดินตำมเส้นทำงเดินป่ำไปสู่น้ ำตก ระยะทำง
ไป-กลับ ประมำณ 1.5 กิโลเมตร ระหว่ำงทำงผ่ำนป่ำดิบแล้งที่ร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่ บำงช่วงต้องเดินข้ำมล ำธำรที่มี
น้ ำใสไหลเย็น 

 
ถ ้าห้วยบอน 

 
ถ้ ำห้วยบอน ต้ังอยู่ในเขต อุทยำนแห่งชำติแม่ฝำง เป็นถ้ ำขนำดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงำมมำก มีควำมลึก
จำกปำกถ้ ำหนึ่งถึงอีกปำกถ้ ำหนึ่งประมำณ 324 เมตร กว้ำงประมำณ 20-30 เมตร ภำยในถ้ ำไม่มีจุดอันตรำยต่อ
ผู้เข้ำชม ประมำณกลำงถ้ ำจะพบโถงถ้ ำใหญ่ซ่ึงจุคนได้ประมำณ 40-50 คน สภำพถ้ ำเต็มไปด้วยเสำหินและหินงอก
หินย้อยขนำดต่ำงๆ และบริเวณใกล้เคียงมีถ้ ำเล็กถ้ ำน้อยประมำณ 10 ถ้ ำ อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอฝำงประมำณ 12 
กิโลเมตร สำมำรถเดินทำงโดยทำงเท้ำจำกบ่อน้ ำร้อนระยะทำงประมำณ 4 กิโลเมตร 
 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


วัดเจดีย์งาม 

 
วัดเจดีย์งำม สันนิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2021 เดิมเป็นวัดร้ำง ต่อมำเม่ือปี พ.ศ. 2475 ท่ำนพระครูโสภณเจ
ติยำรำม อดีตเจ้ำคณะอ ำเภอฝำง ได้ท ำกำรบูรณะพัฒนำขึ้นมำเป็นวัด เดิมชื่อว่ำ “วัดหัวกำด” ต่อมำชื่อว่ำ “วัด
หนองไผ่” (จำกค ำบอกเล่ำถวำยของพระเดชพระคุณพระเทพวรสิทธำจำรย์ เจ้ำอำวำสวัดส ำเภอ อดีตเจ้ำคณะ
จังหวัดเชียงใหม่)และต้ังชื่อใหม่ว่ำ “วัดเจดีย์งำม” ตำมองค์พระธำตุเจดีย์งำม ได้รับพระรำชทำนพัทธสีมำ เม่ือวันที่ 
3 พฤษภำคม พ.ศ. 2475 เขตพัทธสีมำ กว้ำง 60 เมตร ยำว 80 เมตร และเม่ือวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2541 
ได้มีพระบรมรำชองค์กำรโปรดเกล้ำฯ ให้วัดเจดีย์งำมได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ ซ่ึงมีควำมกว้ำง 20 เมตร 
ยำว 30 เมตร ประกำศเม่ือวันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2542 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1

