
 
บทที ่4 

บริบทจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

  นับตั้งแต่พญาเม็งรายได้สร้างนครเชียงใหม่ข้ึนในปี พ.ศ. 1839 (ประวิทย์ ตนัตลานุกุล, 
2547 : 12) ในนามว่า“นพบุริศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่”ดว้ยความรุ่งเรืองของนครเชียงใหม่ศูนยก์ลาง
แห่งล้านนา จึงก่อให้เกิดศิลปวฒันธรรมซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของทอ้งถ่ินท่ีเรียกกันในนาม“ศิลปะ              
พื้นบ้าน” หรือ“หัตถกรรมทอ้งถ่ิน”หน่ึงในนั้นคือหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ                        
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของกลุ่มชนในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีปรากฏบนภาชนะเคร่ืองใช ้ 
 ในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาของจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัมีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาประวติัศาสตร์และบริบทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนในการอนุรักษใ์ห้ภูมิปัญญา
ของหตัถกรรมในแขนงน้ีคงอยูถึ่งปัจจุบนั ดงัน้ี 

1. ประวติัความเป็นมาของเชียงใหม่ 
2. ภูมิศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ขอ้มูลประชากรจงัหวดัเชียงใหม่ 
4. ลกัษณะการปกครองของจงัหวดัเชียงใหม่ 
5. ประเพณีและวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ 
6. เศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ 
7. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
8. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
9. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
10. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1.ประวตัิความเป็นมาของเชียงใหม่ 

 พระยางเม็งราย (ประวิทย ์ตนัตลานุกุล, 2547 : 10-25) เป็นพระราชโอรสของพญาลาวเม็ง
กับพระนางเทพค าขยาย ทรงข้ึนครองราชย์ท่ีเมืองเงินยางในปีพ.ศ.1804 ต่อจากนั้นพระองค ์            
มีแผนขยายอาณาจกัรและไดส้ร้างเมืองเชียงรายข้ึนในปี .ศ. 1805 ต่อมาพระองคย์ึดเมืองพร้าวและ   
ตี เ มืองหริภุญชัย  (ล าพูน)  ในปีพ.ศ.1835และหลังจากนั้ น 2 ปีทรงสร้างเวียงกุมกามข้ึน                           
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แต่พอเวียงกุมกามมีน ้ าท่วมจึงยา้ยมาสร้างเมืองใหม่อยู่ระหว่างดอยสุเทพและแม่น ้ าปิง และ                          
ตั้งช่ือเมืองวา่ “นพบุริศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่” ในปี พ.ศ. 1839 

 ในสมยัของพระนางจิรประภา กษตัรีพระองคแ์รกของราชวงศเ์ม็งราย (พ.ศ. 2101) ลา้นนา
ถูกกองทพัพม่ายดึครองโดยเจา้บุเรงนอง หรือบะหยิ่นหน่อง และรับพระนางวิสุทธิเทวีเป็นสนมเอก
อยู่ ท่ีหงสาวดี ช่วงน้ี มีการแลกเป ล่ียนวัฒนธรรมกับพม่ า  ท าให้งานทางด้านหัตถกรรม 
ศิลปวฒันธรรมของพม่าได้เข้ามาเผยแพร่ยงัล้านนา และแต่งตั้งนางเป็นกษัตริย์องค์ท่ี 18 แห่ง
ราชวงศ์เม็งราย จนพระนางทิวงคต ในปี พ.ศ. 2121 ก็ส้ินสุดราชวงศ์เม็งราย นับแต่นั้ นพม่า                   
จึงแต่งตั้งผูมี้เช้ือสายพม่ามาปกครองแทน   จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2317  เม่ือพระยาจ่าบา้นทนไม่ไหว
ท่ีประชาชนชาวเชียงใหม่ถูกขูดรีดผลประโยชน์จากแม่ทัพพม่า จึงชักชวนพระเจ้ากาวิละ                       
ไปสวามิภักด์ิพระเจ้าตากสินมาขับไล่พม่า และขับไล่คร้ังท่ี 2ในปี พ.ศ. 2325 และคร้ังท่ี 3                           
ในปี พ.ศ. 2339 พระเจา้ตากชนะอย่างเด็ดขาดท าให้พม่าไม่กลา้กลบัมารบกวนจนถึงปัจจุบนั และ
เชียงใหม่ก็เป็นส่วนหน่ึงในการปกครองของราชวงศรั์ตนโกสินทร์นบัตั้งแต่นั้นมา 
 

2.ภูมศิาสตร์จังหวดัเชียงใหม่ 

 จงัหวดัเชียงใหม่ตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งท่ี 16 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 
99 องศาตะวนัออก สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร)  ส่วนกวา้ง จากทิศตะวนัตก
จรดทิศตะวนัออกประมาณ 138 กิโลเมตร ส่วนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใตป้ระมาณ 320 กิโลเมตร  
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 750 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ และรถยนตป์ระมาณ 720 กิโลเมตร
ตามแนวทางหลวงแผน่ดินสายเหนือ (สารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553 : ออนไลน)์ 
 

3.ข้อมูลประชากรจังหวดัเชียงใหม่ 

 ประชากรจงัหวดัเชียงใหม่มีจ านวน 1,661,648 คน มีกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ รวม 13 ชนเผ่า 
แบ่งเป็นชาวเขา 7 เผา่ ไดแ้ก่ กะเหร่ียง มง้ เม่ียน (เยา้) อาข่า (อีกอ้) ลาหู่ (มูเซอ) ลีซอ (ลีซู) และลวัะ 
จ านวน 229,382 คน เป็นชนกลุ่มนอ้ย 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปะหล่อง ไทใหญ่ ไทล้ือ จีนฮ่อ และอ่ืน ๆ  รวม
จ านวน 34,022 คน (ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่, 2552 : 1)  
 ในจงัหวดัเชียงใหม่ใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมีภาษาท้องถ่ิน ซ่ึงเรียกว่าภาษาค าเมือง
ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ และรองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู และ 
สิกข ์ตามล าดบั 

 นอกจากน้ีจงัหวดัเชียงใหม่รับรองระบบการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัอุดมศึกษา 
โดยมีสถานศึกษาทั้งส้ิน 1,146 แห่ง ประกอบด้วยสถาบนัอุดมศึกษา 10 แห่ง อาชีวศึกษา 8 แห่ง 
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โรงเรียนนานาชาติ 8 แห่ง สถาบนัการศึกษาเอกชน 140 แห่ง สถาบนัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 893 แห่ง 
และอ่ืน ๆ 
 

4.ลกัษณะการปกครองของจังหวดัเชียงใหม่ 

 เชียงใหม่มีลักษณะการปกครองแบบภูมิภาคและแบบทอ้งถ่ิน คือ เขตการปกครองส่วน
ภูมิภาคแบ่งการปกครองเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล 2,006 หมู่บา้น และการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                 
มี 211 แห่ง แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวดัจ านวน 1 แห่ง เทศบาลนครจ านวน 1 แห่ง               
เทศบาลเมืองจ านวน 2 แห่ง เทศบาลต าบลจ านวน 94 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล                 
จ  านวน 113 แห่ง 

 

5.ประเพณแีละวฒันธรรมของจังหวดัเชียงใหม่ 

 เ ชียงใหม่ เ ป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่  เ น่ืองจากเป็นศูนย์รวมของอ านาจ                         
การปกครองของลา้นนา และเป็นแหล่งแลกเปล่ียนความรู้ ศิลปวฒันธรรมในอดีต ส าหรับประเพณี
และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผา ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวถีิชีวติชุมชนกบัเคร่ืองป้ันทั้งส้ิน 

 เม่ือกล่าวถึงวฒันธรรมเก่ียวกบัอาหารการกินของชาวลา้นนา (อมรรัตน์เข่ือนรอบเขต, 2547 
:30) ไม่วา่จะใชก้รรมวธีิการปรุงอาหารแบบ การแกง การคัว่ การจอ การเจ๋ียว การน่ึง จะเห็นวา่ หมอ้
ดิน เป็นอุปกรณ์หน่ึงท่ีช่วยในการท าอาหาร นอกจากน้ีในอดีตตามบางเรือนของชาวล้านนา ท่ี
บริเวณหนา้บา้นจะมีหมอ้น ้าดิน หรือคนโทอยู ่เพื่อในผูค้นท่ีสัญจรไปมา หากกระหายน ้ าสามารถด่ืม
ไดเ้ป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความมีน ้าใจของชาวลา้นนา แมปั้จจุบนัอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
แต่ก็ยงัมีบางแหล่ง ยงัคงสร้างศาลาเล็ก ๆ แลว้วางหมอ้น ้าไวเ้ป็นของประดบับา้นก็ตาม 

 ในจังหวัดเชียงใหม่บริเวณล าน ้ าแม่กวงตั้ งแต่อ า เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่                     
ถึ งจังหวัดล าพูน  (สรา ธิป  ชัยชนะ ,  2551 :30)พบว่า เค ร่ือง ป้ันดินเผาของ ชุมชนแถบน้ี                          
ยงัคงมีการผลิตอย่างต่อเน่ือง การพฒันารูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผามีความหลากหลายมากข้ึน 
โดยเฉพาะเก่ียวเน่ืองกบัพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ ์ลวดลายท่ีใชป้ระดบัเจดีย ์และ
ภาชนะท่ีบรรจุอฐิัคนตาย เป็นตน้ 

 ในช่วงวนัลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง  ชาวลา้นาส่วนใหญ่จะน าผางประทีปจุดไวห้น้า
บา้น เพื่อเป็นการเคารพต่อพระพุทธเจา้ นัน่เป็นการแสดงให้เห็นวา่งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
และเคร่ืองเคลือบมีความส าคญัในการด าเนินชีวติของชาวลา้นนา ท่ีไม่มีวนัเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั 
 



83 

 

 

6.เศรษฐกจิของจังหวดัเชียงใหม่ 

 จากข้อมูล เศรษฐกิจการค้าจังหวัดเ ชียงใหม่ ปี  2551 ปรับปรุงข้อมูล  ณ ว ันท่ี  20               
เดือน กุมภาพนัธ์   พ.ศ. 2552 (ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่, 2552 : 1) มีดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั GPP (ปี 2552) 112,221 ลา้นนา แจกแจงดงัน้ี 

  1.1) การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและ                          
ของใชใ้นครัวเรือนร้อยละ 15.05  
  1.2) เกษตรกรรม การล่าสัตวแ์ละป่าไม ้ร้อยละ 16.35 

  1.3) โรงแรมและภตัตาคาร ร้อยละ 10.93 

  1.4) การผลิตอุตสาหกรรม ร้อยละ 9.51 
  1.5) การศึกษา ร้อยละ 10.18 
  1.6) การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินคา้และการคมนาคม ร้อยละ 7.23 

  1.7) อสังหาริมทรัพย ์ร้อยละ 3.94 
  1.8) การบริหารราชการแผน่ดิน และการป้องกนัประเทศ ร้อยละ 7.23 
  1.9)  อ่ืน ๆ  ร้อยละ 19.58 

 2) รายไดเ้ฉล่ียต่อหวั (ปี 2550 p) 76,388 บาท 

 3)  ค่าแรงขั้นต ่า 168 บาทต่อวนั 

 4)  อตัราเงินเฟ้อ -2.7% 

 5)   การจ าหน่าย สินค้าโอทอป (ม .ค .  2 552 )   ยอดจ าห น่ายทั้ ง จังหวัด                        
มีจ  านวน  6,863,104.93  บาท 

 

7.ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอสันทราย เป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ (สารานุกรมวิกิพีเดีย, 2553 : ระบบ
ออนไลน์) เป็นอ าเภอหน่ึงท่ีรองรับความเจริญจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีประชากรอาศัยอยู ่                  
เป็นอนัดับสามของจงัหวดั มีความพร้อมทางด้านสถานศึกษา สถานประกอบการ บ้านจดัสรร                   
จึงถูกก าหนดบทบาทใหเ้ป็นอ าเภอท่ีรองรับในดา้นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ในการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ต าบล 117 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

1) ต าบลสันทรายหลวง จ านวน 9 หมู่บา้น 

2) ต าบลหนองจอ๊ม จ านวน 9 หมู่บา้น 

3) ต าบลสันทรายนอ้ย จ านวน 7 หมู่บา้น 

4) ต าบลหนองหาร จ านวน 13 หมู่บา้น 



84 

 

 

5) ต าบลสันพระเนตร จ านวน 7 หมู่บา้น 

6) ต าบลแม่แฝก จ านวน 12 หมู่บา้น 

7) ต าบลสันนาเมง็ จ  านวน 10 หมู่บา้น 

8) ต าบลแม่แฝกใหม่ จ  านวน 12 หมู่บา้น 

9) ต าบลสันป่าเปา จ านวน 6 หมู่บา้น 

10) ต าบลเมืองเล็น จ านวน 5 หมู่บา้น 

11) ต าบลหนองแหยง่ จ  านวน 11 หมู่บา้น 

12) ต าบลป่าไผ ่จ  านวน 16 หมู่บา้น 

 ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของอ าเภอสันทราย ดว้ยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน   
12 แห่ง  และเป็นเทศบาลต าบล ทั้ง 12 แห่ง 
 นอกจากน้ีอ าเภอสันทรายยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแหล่ง เช่น 

1) วดัข้าวแท่นหลวง หมู่ท่ี 3 ต าบลสันทรายหลวง สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2115 
โบ ร าณวัต ถุ ท่ี เ ก่ า แ ก่ คื อ  พ ระ เ จ ดี ย์ อ ง ค์ ใ ห ญ่  พ ร ะพุ ท ธ รู ป  พ ร ะป ระธ าน ในวิ ห า ร                                      
ขนาดหนา้ตกั  3.99  เมตร  เรียกวา่ “ พระพุทธมหาวญโร ” 

2) พิพิธภณัฑร้์องนาเมง็ หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแหยง่ 
3) วดัพระแท่นผาหลวง หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าไผ่ สันนิษฐานว่า สถานท่ีแห่งน้ี

ได้รับการบูรณะเป็นวดัข้ึนใหม่  ในสมัยพระเจ้ากือนาเพราะปรากฏจารึกของพระนามของ                              
พระเจ้ากือนา ติดไวท่ี้ร้ัวเหล็กรอบกรอบศิลา และวิหารเก่าแก่ พระพุทธรูป พระปางประธาน                   
ในวหิาร มีพิธีสรงน ้าพระธาตุเจดีย ์กลางเดือน 4 

4) วดัพระธาตุจอมกิตติ หมู่ท่ี 9 ต าบลแม่แฝก มีโบราณวตัถุคือ พระเจดียฐ์าน
กวา้ง  3 เมตร สูง 6 เมตร สร้างเม่ือใดไม่ปรากฏ 

5) วัดพระบาทตีนนก หมู่ ท่ี  6  ต าบลหนองแหย่ง โบราณวัตถุ   ได้แก่                       
รอยพระแท่นศิลาบรรจุ  ในองคพ์ระเจดีย ์ มีขนาดกวา้ง  4  เมตร สูง  7.5  เมตร  มีประเพณีสรงน ้ าใน
กลางเดือน 6 

6) ชลประทานแม่แฝก หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่แฝก 
7) อ่างเก็บน ้าหว้ยโจ ้( เข่ือนดิน ) หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าไผ ่
8) อ่างเก็บน ้าหว้ยฮกั ( เข่ือนดิน ) หมู่ท่ี 9 ต าบล หนองแหยง่ 
9) อ่างเก็บน ้าหว้ยเก๋ียง ( เข่ือนดิน ) หมู่ท่ี 9 ต าบล ป่าไผ ่

 ประชากรส่วนใหญ่ของอ าเภอสันทรายประกอบอาชีพ  อาชีพเกษตรกรรม   เน่ืองจากพื้นท่ี
ทั้งหมดอยูใ่นเขตชลประทาน  และประกอบอาชีพอิสระ เช่น  ตดัเยบ็เส้ือผา้  เล้ียงสัตว ์เป็นตน้  
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 ส่วนสถานศึกษาในอ าเภอสันทราย มีโรงเรียนประจ าอ าเภอ คือ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 
และมีมหาวทิยาลยัแม่โจเ้ป็นมหาวทิยาลยัชุมชน 

 

8.ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจงัหวดัเชียงใหม่  (สารานุกรมวิกิพีเดีย,2553 : 
ออนไลน)์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจและการบริการ คา้ขาย และรับจา้งอาชีพเสริม คือ 
เกษตรกรรม นอกจากน้ียงัมีการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 16 ต าบล 78 หมู่บา้น และแบ่ง
เขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 11 เขต เป็นการปกครองแบบเทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง 
เทศบาลต าบล จ านวน 8 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 แห่ง 

 ในด้านการศึกษา  อ า เภอ เ มือง เ ชียงใหม่  เ ป็นแหล่งของสถานศึกษาชั้ นน าของ                         
จงัหวดัเชียงใหม่ นบัตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัอุดมศึกษา  
 ในด้านแหล่ งท่ อง เ ท่ี ยว ในอ า เภอ เ มือ ง เ ชี ย ง ใหม่  แม้ เ ป็ นแหล่ งศู นย์รวมของ                        
ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสูงกว่าอ าเภออ่ืน ๆ แต่ก็มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น                 
ดอยสุเทพ  ดอยปุย ซ่ึงสถานท่ีเหล่าน้ี จะมีน ้าตกตามธรรมชาติใหน้กัท่องเท่ียวไดแ้วะมาเยี่ยมชม เช่น 
ห้วยแกว้ น ้ าตกมณฑาธาร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีวดัส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น วดัพระสิงห์          
วดัเจดียห์ลวง วดัเจด็ยอด เป็นตน้ 
 

9.ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
 หากกล่าวถึงบ่อสร้างคงนึกถึงอ าเภอสันก าแพง สันก าแพงเป็นอ าเภอหน่ึง ท่ีมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวมากมาย และเป็นอ าเภอท่ีมีรายไดม้ากท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่  เน่ืองจากประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  หตัถกรรม  การประมง และพาณิชยกรรม   มีการประกอบอาชีพ
เสริมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์จากกระดาษสา  การท าร่ม  การแกะสลกั เคร่ืองเงิน  ตดัเยบ็เส้ือผา้ส าเร็จรูป  
เคร่ืองป้ันดินเผา และอญัมณี  จึงท าใหอ้ าเภอสันก าแพง  มีสถานทีท่องเท่ียวหลายรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวธีิในการด ารงชีพของชาวสันก าแพง (สารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553 : ออนไลน)์ 
 อ าเภอสันก าแพงอยูท่างทิศตะวนัออกของอ าเภอเมืองเชียงใหม่  มีโรงเรียนสันก าแพง  เป็น
โรงเรียนประจ าอ าเภอและได้รับเป็นหน่ึงอ าเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน มีการแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 2  รูปแบบ คือการปกครองส่วนภูมิภาค มี  10  ต าบลจ านวน100หมู่บ้าน และ                     
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ เทศบาลทั้ง 10 แห่ง มีหน้าท่ีในการ
ดูแลประชาชนและสร้างศกัยภาพใหอ้งคก์ร 
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 เม่ือกล่าวถึงสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของอ าเภอสันก าแพง ไดแ้ก่ ถ ้าเมืองออน  บา้นบ่อสร้าง
น ้าพุร้อนสันก าแพง เวยีงท่ากาน อุนทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ บา้นจา๊ดนกั กาดดารา ลว้นเป็นสถานท่ี
ท่ีสร้างความประทบัใจให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมและ
รอยยิม้ของชาวลา้นนา   
 

10.ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 
 ศูนยก์ลางทางตอนใตข้องอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ อ าเภอหางดง ปัจจุบนัมีความเจริญเทียบ
กบัอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (สารานุกรมวิกิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร พาณิชยกรรม และหัตถกรรม มีอาชีพเสริมคือ การท่องเท่ียว การให้บริการต่าง ๆ 
และรับจา้งทัว่ไป เน่ืองจากอ าเภอหางดงเป็นแหล่งท่ีสามารถลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย ์บา้น
จดัสรร โรงแรม รีสอร์ท หา้งสรรพสินคา้ธุรกิจคา้ปลีก  

 อ าเภอหางดง เดิมมีนามว่า“แขวงแม่ท่าช้าง”เป็นเขตการปกครองท่ีตั้งข้ึนในสมยัรัชกาล
ท่ี 5 โดยรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ จดัระบบการปกครองท่ีเรียกวา่ มณฑลเทศาภิบาล ก าหนดแบ่งเมือง
เชียงใหม่ เป็นหวัเมืองชั้นนอกและหวัเมืองชั้นใน แขวงแม่ท่าชา้งจดัอยูใ่นเขตหวัเมืองชั้นใน หวัหนา้
ผูรั้บผิดชอบเรียกว่า“นายแขวง” นายแขวงคนแรกของแขวงแม่ท่าช้าง คือ หลวงคชดิษฐาภิบาล
(ไผ)่ ระหวา่งปี  พ.ศ. 2451 – 2453 แขวงแม่ท่าชา้งไดเ้ปล่ียนฐานะเป็นช่ืออ าเภอหางดง 

พื้นท่ีอ าเภอหางดงก่อนน้ีมีสภาพรกร้างว่างเปล่า  ทั้งหมู่บา้นและราษฎรมีน้อย เวลานั้นมี
พญามะโน  เจา้นอ้ยมหาอินทร์ และพญาประจกัร์ ไดค้รอบครอง ข้ึนตรงต่อเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่  
ท่ีเรียกวา่  “แม่ท่าชา้ง”  นั้น กล่าวกนัวา่ ในทอ้งท่ีน้ีมีดงกรรมอยูด่งหน่ึง เป็นดงไมส้ัก  มีล าน ้ าแม่ท่า
ช้างไหลผ่านดงน้ี อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอน้ีข้ึนไป ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ประมาณ 1 
กิโลเมตร เวลาเม่ือเจา้นายทางเชียงใหม่ จะไปยงัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน หรือ ขุนยวม ก็เดินผา่นมาทางน้ี
เม่ือมาถึงดงน้ี จ  าตอ้งลงจากหลงัชา้งแลว้ขา้มท่าน้ีเขา้ดงไป จึงเรียกล าน ้าน้ีวา่ “แม่ท่าชา้ง” ในสมยั   
ร.ศ.120 ทางการได้มีการให้จดัตั้ งแขวงข้ึน โดยพิจารณาถึงหมู่บ้านใหญ่ ๆ หลายต าบลรวมกัน               
ในระยะทางท่ีจะไปมาถึงได้ภายใน  6  ชั่วโมง  หรือ มีราษฎรมากกว่าหม่ืนคนจึงจดัเป็นหน่ึง ๆ 
ท านองอ าเภอหน่ึงเช่นเด๋ียวน้ี ในขณะนั้นจึงเรียกวา่ “ แขวงแม่ท่าชา้ง ” บา้งก็วา่ “ แม่ท่าชา้ง ”  มา 
จากค าว่า“แม่ต๋า จา้ง” หรือ“แม่ตาช้าง” ซ่ึงหมายถึง ล าน ้ าแม่ท่าช้างท่ีตน้น ้ าออกมาจากช่องน ้ าเล็ก 
ๆ เหมือนตาชา้ง  จึงเรียกวา่ “แม่ต๋าจา้ง” 
 
 
 



87 

 

 

 อ าเภอหางดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ต าบล 113 หมู่บ้านมีองค์กรปกครอง                    
ส่วนทอ้งถ่ินแบ่งเป็น เทศบาลต าบล จ านวน 4 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ านวน  6  แห่ง  
ไดแ้ก่ 

1) เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา 

2) เทศบาลต าบลหางดง 

3) เทศบาลต าบลหารแกว้ 

4) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 

5) เทศบาลต าบลสันผกัหวาน 

6) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหางดง 

7) องคก์ารบริหารส่วนต าบขนุคง 
8) องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบแม่ข่า 
9) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองควาย 
10) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปง 
11) องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าแพร่ 

 

 แหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอหางดง ไดแ้ก่ โครงการหลวงห้วยผกัไผ่ (ทุ่งเริง) บา้น ๑๐๐ อนั              
๑, ๐๐๐ อย่าง (บ้านร้อยอนัพนัอย่าง) บ้านถวาย วดัต้นแกว๋น (วดัอินทราวาส) ศูนย์วฒันธรรม
เชียงใหม่ หมู่บ้านเคร่ืองป้ันดินเผาเหมืองกุง อุทยานแห่งชาติออบขาน ว ัดพระธาตุดอยค า                         
กฤษดาดอย และเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี เป็นตน้ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 ภาพท่ี 4.1 วดัพระธาตุดอยค า 




