คําขวัญอําเภอสัน ทราย
เกษตรดี สตรีส วย รวยหมาก
ของฝากข้ าวแต๋ น แน่ น แฟ้ น คุณธรรม

1. ข้อมูลอําเภอสันทราย
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1.ข้อมูลอําเภอสันทราย
อําเภอสันทราย เป็นอําเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เป็นอําเภอที่มีความเจริญรองจากนครเชียงใหม่ จนปัจจุบันอําเภอสันทราย มีสถานะอําเภอขนาดใหญ่ มี
จํานวนประชากรเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ รองจากอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีสถานประกอบการมาก
และการขยายตัวของชุมชนเมืองแม่โจ้ ทําให้อําเภอสันทราย มีความพร้อมทุกๆ ด้าน ทั้งสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ โรงงาน บ้านจัดสรร จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อําเภอสันทราย ถูกกําหนดบทบาทให้เป็น
อําเภอที่รองรับ ในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
อําเภอสันทรายมีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอใกล้เคียง ดังนี้
• ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

อําเภอแม่แตง

• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

อําเภอดอยสะเก็ด

• ทิศใต้

ติดต่อกับ

อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง และ อําเภอเมืองเชียงใหม่

• ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

อําเภอเมืองเชียงใหม่ และ อําเภอแม่ริม
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แผนที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ว่าการอําเภอสันทราย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
50210 พิกัดที่ 18°50′55″N 99°2′42″E /18.84861°N 99.04500°E
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แผนที่อําเภอสันทราย
อําเภอสันทราย มีพื้นที่ 285.02 ตร.กม. ประกอบด้วย 12 ตําบล 125 หมู่บ้าน ในพื้นที่เป็นแบบกึ่ง
เมืองและกึ่งชนบท มีประชากร 128,724 คน และมีประชากรแฝงในพื้นที่ราว 84,000 คน เป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ซึ่งประเด็นความเจริญและความเป็นอยู่ของผู้คนมีผลต่อการ
ทํางานและดูแลด้านสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่
1.2 แสดงข้อมูลประชากรอําเภอสันทรายแยกตามกลุ่มวัย (ไม่รวมต่างด้าว) ปี 2557-2559
(ประมวลผล วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี)
ปี 2558
ปี 2559
กลุ่มวัย
อายุ
ปี 2557
จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ
วัยเด็ก
0-5 ปี
6,771
5.33
6,916
5.41
6,960
5.41
วัยเรียน 6-14 ปี
10,273
8.09
10,405
8.13
10,573
8.21
วัยทํางาน 15-59 ปี
90,923
71.56
90,441
70.70
89,463
69.50
วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 19,095
15.03
20,165
15.76
21,728
16.88
รวมทั้งหมด
127,062 100.00 127,927 100.00 128,724 100.00
1.3 แสดงข้อมูลประชากรอําเภอสันทรายแยกตามอายุ เพศ (ไม่รวมต่างด้าว)
(ประมวลผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
อายุ (ปี)
ชาย
หญิง
00-04 ปี
2,864
2,951
05-09 ปี
3,057
2,778
10-14 ปี
2,977
2,906

รวม
5,815
5,835
5,883

15-19 ปี

3,467

3,663

7,130

20-24 ปี

5,187

6,659

11,846

25-29 ปี

4,162

4,601

8,763

30-34 ปี

4,794

5,188

9,982

35-39 ปี

5,083

5,755

10,838
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40-44 ปี

4,176

5,212

9,388

45-49 ปี

4,034

5,373

9,407

50-54 ปี

4,837

6,327

11,164

55-59 ปี

4,783

6,162

10,945

60-64 ปี

3,905

4,977

8,882

65-69 ปี

2,435

2,850

5,285

70-74 ปี

1,325

1,428

2,753

75-79 ปี

898

1,193

2,091

80 ปีขึ้นไป

1,140

1,577

2,717

จํานวนประชากรทั้งหมด

59,124

69,600

128,724

แหล่งที่มา : ข้อ 1.2-1.3 ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์โดย : งาน IT กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ปิ ร ามิ ด ประชากร
80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04

3.72
3.76

3.03

1.89

0.89
0.70
1.03

% ชาย
1.23
0.93
1.11

2.21

3.87

3.13
3.24

3.95
3.72
4.03

% หญิง

4.79
4.92

4.17
4.05
4.47
4.03
3.57

3.23
2.69
2.31
2.37
2.22

2.26
2.16
2.29

2.85

5.17

1.4 แสดงจํานวนประชากรอําเภอสันทรายแยกตามรายตําบล (ประชากรสัญชาติไทย PERSON) ปี 2560
(ประมวลผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)
รหัส

ตําบล
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รพ.สต./สถานี
อนามัย/ศสช.

ประชากรสัญชาติไทย PERSON จําแนกตาม
TYPEAREA
1
3
รวม 1+3
หน้า 5

05964 ต.สันทรายหลวง (501401)

บ้านท่อ

6,467

19

6,486

05965 ต.สันทรายน้อย (501402)

บ้านสันคะยอม

12,362

75

12,437

05966 ต.สันพระเนตร (501403)

บ้านสันพระเนตร

6,337

56

6,393

05967 ต.สันนาเม็ง (501404)

บ้านสันนาเม็ง

8,599

51

8,650

05968 ต.สันป่าเปา (501405)

บ้านป่าก้าง

4,359

1

4,360

05969

บ้านร้องเม็ง

3,093

2

บ้านแม่ฮัก

2,503

175

05971 ต.หนองจ๊อม (501407)

บ้านหนองไคร้

12,980

5

05972

บ้านหนองมะจับ

3,277

3

บ้านร่มหลวง

4,698

23

05974 ต.แม่แฝกใหม่ (501410)

บ้านเจดีย์แม่ครัว

6,783

223

7,006

05975 ต.เมืองเล็น (501411)

บ้านเมืองวะ

2,703

25

2,728

05970

05973

ลําดับ
13
14
15

ต.หนองแหย่ง (501406)

ต.แม่แฝก (501409)

ตําบล

รพ.สต./สถานี
อนามัย/ศสช.

12,985
8,001

ประชากรสัญชาติไทย PERSON จําแนกตาม
TYPEAREA
1
3
รวม 1+3

บ้านป่าเหมือด

7,332

บ้านศรีบุญเรือง

6,022

33

ต.หนองหาร (501408) (ศสช.) บ้านหนองหาร

15,463

6,308

ต.ป่าไผ่ (501412)

5,773

17

13,404
21,771

102,978

7,016
109,994
แหล่งที่มาข้อมูล : เว็บ Health Data Center สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ : NATION =099
DISCHARGE =9
TYPEAREA 1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TYPEAREA 3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ) แต่ทะเบียน
บ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
รวมทั้งหมด

1.5 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลาดเอียงขึ้น มีภูเขาอยู่ด้านทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทิศ
เหนือและตะวันออกเหมาะกับการปลูกพืชไร่ ส่วนทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ปลูกข้าวได้ดี
1.6 ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
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ประชาชน ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลือร้อยละ 1 นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์
ประเพณีที่ถือปฏิบัติมักเกี่ยวกับคติความเชื่อทางศาสนา เช่น ประเพณีลอยกระทง เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
1.7 อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทานแม่แฝก
และชลประทานแม่กวง ส่วนที่เหลือ ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและประกอบอาชีพอิสระ
เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า เลี้ยงสัตว์ มีการส่งเสริมอาชีพในชุมชนทุกหมู่บ้านตําบล ฯลฯ

1.8 สถานศึกษา
• โรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน 1 แห่ง (โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สังกัด สพม. เขต 34)
• โรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน 20 แห่ง (สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2)
• โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส จํานวน 8 แห่ง (สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2)
• มหาวิทยาลัยของรัฐ
จํานวน 1 แห่ง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
• วิทยาลัยของเอกชน
จํานวน 1 แห่ง (วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ)
• โรงเรียนศรีสงั วาลย์เชียงใหม่
จํานวน 1 แห่ง (โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ)
• โรงเรียนเอกชน
จํานวน 1 แห่ง (โรงเรียนต้นกล้า)
• โรงเรียนพระปริยัติธรรม
จํานวน 1 แห่ง (วัดวิเวกวนาราม)
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 60 แห่ง (รัฐบาล/เอกชน)

งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

หน้า 7

1.9 การปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอสันทรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตําบล 125 หมู่บ้าน ได้แก่
ลําดับ
1

จํานวน
ครัวเรือน
สันทรายหลวง (SanSai Luang) 2,332
ตําบล
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สถานบริการ
ที่รับผิดชอบ
บ้านท่อ

จํานวน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
9 หมู่ที่ 1 ทุ่งยาว
หมู่ที่ 2 ป่าลาน
หมู่ที่ 3 ข้าวแท่นหลวง
หมู่ที่ 4 สันทรายหลวง
หน้า 8

2

สันทรายน้อย (San Sai Noi)

6,057

สันคะยอม

10

3

สันพระเนตร (San Phra Net)

2,266

สันพระเนตร

7

4

สันนาเม็ง (San Na Meng)

3,934

สันนาเม็ง

12

จํานวน
ครัวเรือน

สถานบริการ
ที่รับผิดชอบ

จํานวน
หมู่บ้าน

ลําดับ

ตําบล

หมู่ที่ 5 บ้านท่อ
หมู่ที่ 6 สันป่าสัก
หมู่ที่ 7 ต้นซาง
หมู่ที่ 8 ปินดก
หมู่ที่ 9 สันทรายก้อม
หมู่ที่ 1 แม่ย่อย
หมู่ที่ 2 แม่ย่อยใต้
หมู่ที่ 3 สันทรายมูล
หมู่ที่ 4 สันคะยอม
หมู่ที่ 5 บ้านโจ้
หมู่ที่ 6 สันทรายทอง
หมู่ที่ 7 สันคะยอมใต้
หมู่ที่ 8 เด่นสันคะยอม
หมู่ที่ 9 สันทราย
หมู่ที่ 10 สันทรายเงิน
หมู่ที่ 1 สันศรี
หมู่ที่ 2 แม่คาว
หมู่ที่ 3 ป่าไผ่
หมู่ที่ 4 สันพระเนตร
หมู่ที่ 5 ใหม่สามัคคี
หมู่ที่ 6 แม่ย่อยสันศรี
หมู่ที่ 7 ท่าทุ่ม
หมู่ที่ 1 ร้องสัก
หมู่ที่ 2 ป่ากล้วย
หมู่ที่ 3 สันนาเม็ง
หมู่ที่ 4 สันหลวง
หมู่ที่ 5 หลักปัน
หมู่ที่ 6 แม่กวงเหนือ
หมู่ที่ 7 คอกหมูป่า
หมู่ที่ 8 ร้องบอนเหนือใต้
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 หลักชัย
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5

สันป่าเปา (San Pa Pao)

1,573

บ้านป่าก้าง

6

6

หนองแหย่ง (Nong Yaeng)

1,766

11

7

หนองจ๊อม (Nong Chom)

5,206

ร้องเม็ง
“
“
ร้องเม็ง
แม่ฮักพัฒนา
ร้องเม็ง
แม่ฮักพัฒนา
ร้องเม็ง
แม่ฮักพัฒนา
“
“
หนองไคร้

8

หนองหาร (Nong Han)

5,790

PCU หนองหาร

13
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9

หมู่ที่ 10 คุรุสภา
หมู่ที่ 11 แม่กวงใต้
หมู่ที่ 12 เจซีการ์เด้นวิลล์
หมู่ที่ 1 สันต้นเปา
หมู่ที่ 2 ป่าก้าง
หมู่ที่ 3 บ่อหิน
หมู่ที่ 4 หัวโก
หมู่ที่ 5 หนองอึ่ง
หมู่ที่ 6 พะยากน้อย
หมู่ที่ 1 หนองแหย่ง
หมู่ที่ 2 ร้องเม็ง
หมู่ที่ 3 บวกเปา
หมูที่ 4 ทุ่งข้าวตอก
หมู่ที่ 5 หนองบัว
หมู่ที่ 6 ดงเจริญชัย
หมู่ที่ 7 บ้านดอย
หมู่ที่ 8 ทุ่งข้าวตอกใหม่
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ฮักพัฒนา
หมู่ที่ 10 พระบาทตีนนก
หมู่ที่ 11 แม่ฮกั พัฒนาฯ
หมู่ที่ 1 ฟ้ามุ่ย
หมู่ที่ 2 นางเหลียว
หมู่ที่ 3 บ้านโป่ง
หมู่ที่ 4 ท่าเกวียน
หมู่ที่ 5 แม่แก๊ดหลวง
หมู่ที่ 6 หนองไคร้
หมู่ที่ 7 สหกรณ์นิคม
หมู่ที่ 8 หนองไคร้หลวง
หมู่ที่ 9 ต้นจันทร์
หมู่ที่ 1 แม่เตาไห
หมู่ที่ 2 ป่าบง
หมู่ที่ 3 ห้วยเกีย๋ ง/ป่าขาม
หมู่ที่ 4 แม่โจ้
หน้า 10

หมู่ที่ 5 สหกรณ์นิคม1,2
หมู่ที่ 6 ทุ่งป่าเก็ด
หมู่ที่ 7 หนองหาร
ลําดับ

9

10

ตําบล

แม่แฝก (Mae Faek)

แม่แฝกใหม่ (Mae Faek Mai)
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จํานวน
ครัวเรือน

2,845

2,333

สถานบริการ
ที่รับผิดชอบ

หนองมะจับ
“
“
บ้านร่มหลวง
“
“
หนองมะจับ
บ้านร่มหลวง
“
“
“
“
เจดีย์แม่ครัว

จํานวน
หมู่บ้าน

12

14

หมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 วิเวก
หมู่ที่ 9 ทุ่งหมืน่ น้อย
หมู่ที่ 10 เกษตรใหม่
หมู่ที่ 11 สหกรณ์บ้านไร่
หมู่ที่ 12 แม่โจ้ใหม่
หมู่ที่ 13 ดอยน้อย
หมู่ที่ 1 หนองมะจับ
หมู่ที่ 2 บ้านโป่ง
หมู่ที่ 3 ห้วยแก้ว
หมู่ที่ 4 ร่มหลวง
หมู่ที่ 5 ศรีงาม
หมู่ที่ 6 แม่แต
หมู่ที่ 7 สหกรณ์นิคมหัว
งาน
หมู่ที่ 8 หนองแสะ
หมู่ที่ 9 พระธาตุ
หมู่ที่ 10 ศรีงามพัฒนา
หมู่ที่ 11 ร่มโพธิ์ทอง
หมู่ที่ 12 หนองไหว
หมู่ที่ 1 แม่แฝก
หมู่ที่ 2 สบแฝก
หมู่ที่ 3 เจดีย์แม่ครัว
หมู่ที่ 4 ขัวมุง
หมู่ที่ 5 ห้วยบง
หมู่ที่ 6 แพะเจดีย์
หมู่ที่ 7 วังขุมเงิน
หมู่ที่ 8 แพะห้วยบง
หมู่ที่ 9 กลางพัฒนา
หมู่ที่ 10 แพะแม่แฝก
หน้า 11

11

ลําดับ
12

เมืองเล็น (Mueang Len)

913

ตําบล
ป่าไผ่ (Pa Phai)

4,528

บ้านเมืองวะ

สถานบริการ
ที่รับผิดชอบ
ป่าเหมือด
“
“
“
“
ศรีบุญเรือง
“
ป่าเหมือด
ศรีบุญเรือง
“
“
ป่าเหมือด
“
ศรีบุญเรือง
“
“
ป่าเหมือด

5

หมู่ที่ 11 เจดีย์พัฒนา
หมู่ที่ 12 ป่าป่อ
หมู่ที่ 13 พระธาตุเจดีย์
หมู่ที่ 14 เจดีย์เจริญ
หมู่ที่ 1 เมืองวะ
หมู่ที่ 2 เมืองเล็น
หมู่ที่ 3 หัวฝาย
หมู่ที่ 4 เมืองวะ
หมู่ที่ 5 หนองก้นครุ

จํานวน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
17 หมู่ที่ 1 เมืองขอน
หมู่ที่ 2 หนองเต่าคํา
หมู่ที่ 3 ป่าไผ่
หมู่ที่ 4 ป่าเหมือด
หมู่ที่ 5 แม่แก๊ดน้อย
หมู่ที่ 6 โปง
หมู่ที่ 7 ศรีบญ
ุ เรือง
หมู่ที่ 8 ศรีวังธาร
หมู่ที่ 9 หนองเต่าคําใหม่
หมู่ที่ 10 หนองอุโบสถ
หมู่ที่ 11 ท่ายาว
หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ
หมูที่ 13 พัฒนาทรายแก้ว
หมู่ที่ 14 หนองหลวง
พัฒนา
หมู่ที่ 15 เกษตรพัฒนา
หมู่ที่ 16 หนองป่าข้าว
หมู่ที่ 17 แพะใต้พัฒนา

1.10 ท้องที่อําเภอสันทรายประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตําบลหนองจ๊อม บางส่วนของตําบลหนองหาร
และบางส่วนของตําบลป่าไผ่
งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
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2. เทศบาลตําบลสันทรายหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสันทรายหลวงทั้งตําบล ตําบลสันทรายน้อยทั้ง
ตําบล บางส่วนของตําบลสันพระเนตร และบางส่วนของตําบลป่าไผ่
3. เทศบาลตําบลสันพระเนตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสันพระเนตร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบล
สันทรายหลวง)
4. เทศบาลตําบลสันนาเม็ง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสันนาเม็งทั้งตําบล
5. เทศบาลตําบลหนองจ๊อม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองจ๊อม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้)
6. เทศบาลตําบลแม่แฝก ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแม่แฝกทั้งตําบลสํานักงานเทศบาลตั้งอยู่ที่บ้านหนอง
แสะ
7. เทศบาลตําบลเจดีย์แม่ครัว ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแม่แฝกใหม่ทั้งตําบล
8. เทศบาลตําบลป่าไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลป่าไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้และเทศบาล
ตําบล สันทรายหลวง)
9. เทศบาลตําบลเมืองเล็น ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเมืองเล็นทั้งตําบล
10. เทศบาลตําบลสันป่าเปา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสันป่าเปาทั้งตําบล
11. เทศบาลตําบลหนองแหย่ง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองแหย่งทั้งตําบล
12. เทศบาลตําบลหนองหาร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองหาร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้)

1.11 ทรัพยากรทางด้านการดูแลสุขภาพ
โรงพยาบาลของรัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สถานีอนามัย
ศูนย์สุขภาพชุมชน

จํานวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลสันทราย)
จํานวน 13 แห่ง
จํานวน 1 แห่ง (บ้านสันนาเม็ง)
จํานวน 1 แห่ง (ตําบลหนองหาร)

โดยมีการจัดโซนพื้นที่ในการดูแลด้านสุขภาพในพื้นที่ เป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนเหนือ โซนกลาง
โซนใต้ และโซนตะวันออก
โซนเหนื อ ประกอบด้ ว ยตํ า บลแม่ แ ฝกและตํ า บลแม่ แ ฝกใหม่ ในพื้ น ที่ ยั ง อุ ด มด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติมีเขตอนุรักษ์ป่าไม้ที่ให้ชาวบ้านมี
ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ล นอกจากนั้ น ในพื้ น ที่ ยั ง มี ความ
ได้เปรียบทางทุนสังคมที่มีชุมชนที่เข้มแข็งอยู่ แบบเครือ
ญาติ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีแหล่งเกษตรที่อุดม
สมบูรณ์เกิดเป็นชุมชน เกษตรอินทรีย์บริโภคในชุมชน
แหล่ ง เรีย นรู้ใ น พื้น ที่ป ระกอบด้ว ยหมู่ บ้า นเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง หมู่ บ้ า นต้ น แบบลดภาวะโลกร้ อ น กองทุ น
สวัสดิการชุมชน หมู่บ้านเขียวขจี จากการเป็นพื้น ที่ดิน
ดําน้ําชุ่มทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน
คน ในชุมชนขายที่ดินมีนายทุนทําโรงงานในชุมชน มี
แหล่งน้ําเสีย มลภาวะ คนออกไปทํางานนอกบ้าน งาน
งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
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รับจ้าง มุ่งหารายได้เป็นหลักทํางานในโรงงาน
ไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือมีเวลาน้อย สัมพันธภาพใน
ครอบครัวมีน้อย มีการแข่งขันนําลูกหลานเข้าสถาบันการศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในชุมชนมีร้านสะดวกซื้อ มี
อาหารสําเร็จรูป อาหารมีสารปนเปื้อนสารเคมี อาหารขยะมีมาก การจาราจรคับคั่งทําให้เกิดอุบัติเหตุมาก
การสร้างโรงงานและสถานประกอบการในพื้นที่ เช่น โรงงานสุรา โรงงานอาหารแช่เย็น โรงงานทําผักกาด
ดองกระป๋อง โรงงานผลไม้ แช่อิ่มขนาดใหญ่ โรงงานทําเครื่องปรุงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โซนนี้จึงมีทั้งประชากร
ดั้งเดิมและประชากรแฝงที่เข้ามาทํางานในพื้นที่ ใน 2 ตําบลนี้ CUP สันทรายได้ส่งแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวไปประจําที่ รพ.สต.บ้านร่มหลวง มีเครือข่ายสถานบริการคือรพ.สต.บ้านหนองมะจับและรพ.สต.
บ้านเจดีย์แม่ครัวมีการบริการการดูแลสุขภาพกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยโดยเน้นพฤติกรรมการกินที่
ถูกต้องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสาน ตําบลแม่แฝกและตําบลแม่แฝกใหม่มีอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอําเภอ

โซนกลาง มีตําบลป่าไผ่ ตําบลหนองหารและตําบลหนองจ๊อม บริบทชุมชนในโซนนี้มีความ
หลากหลายในพื้นที่ เปรียบเสมือนการแบ่งพื้นที่เป็น 3 วงกลมโอบล้อมกัน 3 ชั้น ชั้นในสุดเป็นสังคมเมือง
ชั้นที่ 2 เป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทและชั้นที่ 3 เป็นสังคมชนบท เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการระดับอําเภอ จังหวัด
ภาคและประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนศรีสังวาล (รับเด็กพิการอยู่ประจํา) ศูนย์วิจัย
ยาสูบ ศูนย์วิจัยประมง มีโรงงานเบทาโกร และมีสถานบันเทิงหลายรูปแบบ แต่เดิมประชาชนมีวิถีการดําเนิน
ชีวิตแบบชนบท อาชีพส่วนใหญ่จะรับจ้าง และทําสวน ปัจจุบันโซนนี้มีประชากรอยู่หนาแน่น แหล่งพาณิชย์
ร้านค้าแหล่งรวมเศรษฐกิจและอบายมุข ทั้ง
ตํ า บลหนองหารและตํ า บลป่ า ไผ่ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงมีความเจริญทางด้านโครงสร้างใน
พื้นที่เมืองเกิดอย่างรวดเร็วทั้งหอพักและบ้าน
จัดสรรประมาณกว่า 300 แห่งประชากรแฝง
ทั้งนักศึกษาและแรงงานรับจ้าง แรงงานต่าง
ด้าว หลั่ง ไหลเข้า มาอยู่ใ นพื้ นที่ ตํ า บลหนอง
หารมีอุตสาหกรรมท้องถิ่น ทางด้านหัตถกรรม
พื้นบ้านมีการแกะสลักไม้ของชุมชนในหมู่บ้าน
ทั้ ง ยั ง มี อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาเป็ น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กซึ่งเป็นการสร้างรายได้
ภายในเขตชุมชน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่
จะประกอบอาชี พ ทางการเกษตรเป็ น อาชี พ
หลั ก นอกจากนี้ ก็ มี อ าชี พ รั บ จ้ า งทั่ ว ไป
ประชากรต่างถิ่นได้เคลื่อนย้ายเข้ามาอาศัยอยู่
ในพื้นที่เพื่อเข้ามาทํามาหากินในขณะที่คนใน
พื้นที่บางส่วนก็ออกไปนอกชุมชนเพื่อทํามาหา
กินเช่นกัน (ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจในเรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม) นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันตามกระแส การมีแหล่งธุรกิจ
หรือเศรษฐกิจในชุมชน (สนามกอล์ฟ) ก็เป็นจุดเปลี่ยนของรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนบางส่วน การมีคน
ชนเผ่า และต่างด้าวอพยพเข้ามาเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวในชุมชนหลายรูปแบบเช่น การ
งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
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สร้างรายได้ในพื้นที่ การเกิดระบาดของโรค ไข้เลือดออก ค่านิยมเกิดการเลียนแบบการใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อ
ของประชาชน วัฒนธรรมประเพณีเดิมที่ถูกลืมการเมืองการปกครองมีทั้งการผูกขาด และการหมุนเวียนกัน
เข้ามาดําเนินการ เช่น การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การเลือกประธานกลุ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่ม อสม.
กลุ่มแกนนําต่างๆ ได้เข้าร่วมวางแผน และประชุมหารือเพื่อลดความขัดแย้ง ในระดับท้องถิ่นขึ้นอยู่กับ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตําบลหนองหาร เทศบาลตําบลป่าไผ่และเทศบาลตําบลหนองจ๊อม การเมือง
ค่อนข้างจะเข้ามามีอิทธิพลในการดําเนินชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ยังมีแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการ
ทํางานด้านสุขภาพประกอบด้วยศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการวัดห้วยเกี๋ยง หมู่บ้านจัดการขยะ ชมรมสมุนไพรในวัด ใน 2
ตําบลนอกจากเป็นที่ตั้งของรพ.สันทรายแล้ว CUP สันทรายได้ดําเนินการบริหารจัดการโดยจัดตั้งศูนย์
สุขภาพชุมชนตําบลหนองหารและส่งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจําที่รพ.สต.บ้านหนองไคร้เพื่อให้ความ
สะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการทํางานเชิงรุก จัดระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง บริการเชิงรุก สู่ชุมชน
เชื่อมเครือข่ายชุมชนในการบริการ เติมเต็มแนวคิดการทํางานปฐมภูมิ ชุมชนเขตของรพ.สันทรายและมี
เครือข่ายสถานบริการรพ.สต.บ้านป่าเหมือด/รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง
โซนใต้ เป็นพื้นที่ติดต่อกับอําเภอเมืองประกอบด้วย ตําบลสันทรายหลวง ตําบลสันทราย
น้อย ตํ าบลสัน พระเนตรและตํา บลสั น นาเม็ง พื้น ที่นี้เ ป็น โครงการบ้า นจัด สรรถึง ร้อ ยละ 55 ของพื้น ที่
มีแรงงานต่างด้าวอาศัยในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด บริบทจึงเป็นสังคม กึ่งเมืองกึ่ง
ชนบทและสังคมเมืองทําให้ประชาชนมีวิถีชีวิตความเร่งรีบพฤติกรรมการบริโภคและแหล่งอาหารที่ไม่สามารถ
เลือกได้ เดิมวิถีชีวิตเป็นชนบทอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมและค้าขาย ต่อมาเมื่อความเจริญแผ่ขยายมาก
ขึ้น และขยายเขตออกมาสู่รอบ ๆ เขต
เมื อ ง จึ ง ทํ า ให้ วิ ถี ชี วิ ต ผู้ ค นเปลี่ ย นไป
อาชีพเกษตรกรรมลดลงไปเรื่อยๆที่ดิน
ทํ า มาหากิ น กลายเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น
อาคารพาณิ ช ย์ หอพั ก อพารท์ เ ม้ น ท์
บ้านเช่า บ้านจัดสรร ตลาดและร้านค้า
ปั จ จุ บั น ยั ง คงเหลื อ หมู่ บ้ า นที่ มี วิ ถี ชี วิ ต
ดั้งเดิมอยู่ส่วนน้อย วิถีชีวิตผู้คนส่วนใหญ่
มีแต่ความเร่งรีบ เข้าไปทํางาน ไปค้าขาย
ในเมื อ ง ในต่ า งพื้ น ที่ ค งเหลื อ แต่ ก ลุ่ ม
ผู้ สู ง อายุ เ ฝ้ า บ้ า น ปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่
กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งมีผู้ค น
ต่ า งถิ่ น ต่ า งด้ า ว ชนชาติ พั น ธ์ เข้ า มา
อาศั ย อยู่ ป ะปนจนทํ า ให้ ค วามสั ม พั น ธ์
ความผูกพัน ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ทํา
ให้ พื้ น ที่ เ หล่ า นี้ เ กิ ด อั ต ราป่ ว ยด้ ว ยโรค
เรื้ อ รั ง ความดั น โลหิ ต สู ง เบาหวานด้ ว ย
อั ต ราที่ สู ง และตามมาด้ ว ยโรคหลอด
เลื อ ดในสมองที่ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย อย่ า ง
มาก ต่อคุณภาพชีวิตที่เหลืออยู่ ในความยากของพื้นที่ก็ยังมีสิ่งดีที่เป็นโอกาสมีเทศบาลขนาดใหญ่ และภาคี
องค์กรต่างๆมีศักยภาพทั้งชมรมจิตอาสา ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอสม.และทรัพยากรจํานวนมาก ในโซนนี้สถานี
อนามัยตําบลสันนาเม็งได้ถ่ายโอนขึ้นกับเทศบาลสันนาเม็ง แต่ระบบการทํางานของสถานีอนามัยยังคง
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ดําเนินการร่วมกันเหมือนเดิม ในจุดนี้ทางCUPสันทรายได้ส่งแพทย์ประจําที่รพ.สต.บ้านท่อเพื่อรองรับการ
บริการประชาชนในโซนใต้ ลดภาระการเดินทางไปรพ.สันทราย จัดแพทย์หมุนเวียนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และมีร พ.สต.ประจํ า ทุ กตํ า บลเพื่อ ทํ าให้ เ กิด การทํ า งานร่ ว มกั น จนเกิ ด เป็ น เจ้ า ของด้า นสุข ภาพและเกิ ด
ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพื้นที่

โซนตะวันออก ประกอบตําบลสันป่าเปา ตําบลหนองแหย่งและตําบลเมืองเล็น โซนนี้เป็น
พื้นราบเขตชนบท เป็นชุมชนเครือญาติมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นที่ยึดโยงของชุมชน มีพิพิธภัณฑ์โบราณวัด
ร้องเม็ง อาชีพ ส่ว นใหญ่ทํ า นาทํา สวนแบบเศรษฐกิจ พอเพีย ง
ชาวบ้านในพื้นที่ดั้งเดิมมีศักยภาพในการบริหารจัดการ เป็น
ชุมชนเล็กๆ ที่ยังไม่ถูกสังคมเมืองกลืน มีการช่วยเหลือเกื้อกุลซึ่ง
กั น และกั น มี ก ารใช้ วั ฒ นธรรมเป็ น ตั ว นํ า ในการทํ า กิ จ กรรม
ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น งานปอย งานบุญต่าง ๆ ชาวบ้านจะ
มาช่วยเหลือกันในชุมนมีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชน
โดยการแต่งตั้งจากชาวบ้าน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน
กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น จากต้นทุนทางสังคมดังกล่าวพื้นที่นี้มี
แหล่งเรี ยนรู้เช่น หมู่บ้านสุ ขภาพพอเพียง โรงเรีย นนวัตกรรม
ชุมชน กลุ่มมีผู้นําที่มีความสามารถมีความพร้อมเป็นจิตอาสา
ในการทํางาน
โดยรวมพื้ น ที่ อํ า เภอสั น ทรายมี ร้ า นขายยา
ทั้งหมด 37 ร้าน คลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน 45 แห่ง ร้านขายของชํา 450 ร้าน ตลาดสด 7 แห่ง โรงงานน้ํา
ดื่ม 39 โรงงาน สถานประกอบการต่างๆ 145 แห่ง แนวโน้มด้านสุขภาพมีทั้งโรคติดต่อคือ ไข้เลือดออก วัณ
โรคมือเท้าปาก โรคไม่ติดต่อประกอบด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ปัญหาทางสังคมมีทั้ง
เรื่องยาเสพติด เอดส์ พฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่นวัยเรียน
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