
 

บทที ่4 
บริบทของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 ลา้นนาเป็นอาณาจกัรโบราณท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยมรดกทางศิลปวฒันธรรม ซ่ึงศูนยก์ลาง
ในการปกครองอยู่ท่ีนครเชียงใหม่ เมืองท่ีพ่อขุนเม็งรายทรงสร้างข้ึนซ่ึงปัจจุบนัยงัคงความงาม             
ทั้งส่ิงก่อสร้างและจิตใจของชาวล้านนา ท่ีสามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวหลงใหลในมนต์เสน่ห์            
ของเวยีงเหนือและศิลปวฒันธรรมลา้นนา 
 การศึกษาภาพรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ในหัวขอ้ต่าง ๆ ในภาพรวมเพื่อเขา้ใจในการคงอยู่
หรือการรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของหตัถกรรมเคร่ืองหนงัของเชียงใหม่ 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 

 ในปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 แควน้โยนกปกครองโดยพญาเม็งราย ผูสื้บเช้ือสายจากกษตัริย์
ราชวงศ์ลวจงักราช เสวยราชย์ท่ีเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ใน พ.ศ. 1804 ต่อมายกทพั               
ไปตีเมืองหริภุญชัยและสามารถยึดครองเมืองได้ใน พ.ศ. 1824 จากนั้นใน พ.ศ. 1829 ทรงสร้าง           
เวียงกุมกาม และประทับอยู่ ท่ี เวียงกุมกามได้ 10 ปี จึงสร้างเมืองใหม่ ข้ึนในบริเวณท่ีราบ                           
เชิงดอยสุเทพ ใน พ.ศ. 1839  นบัไดว้า่เป็นศูนยก์ลางทางการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมลา้นนา นบัตั้งแต่นั้นมา (สุรพล ด าริห์กุล, 2542 : 26-27) 
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 ใน พ.ศ. 1854 พญาเม็งรายส้ินพระชนมท่ี์เมืองเชียงใหม่ พระเจา้ชยัสงครามผูเ้ป็นราชโอรส
ข้ึนครองราชยแ์ทน แต่เสด็จไปประทบัท่ีเมืองเชียงราย และให้พระเจา้แสนภู ราชโอรสปกครอง
เชียงใหม่แทน เน่ืองจากเมืองเชียงรายมีความเส่ียงต่อการขยายอิทธิพลของเมืองพะเยา (รัฐอิสระท่ียงั
มีความเขม้แขง็อยูใ่นขณะนั้น)  เม่ือพระเจา้ชยัสงครามส้ินพระชนม ์พระเจา้แสนภูก็เสด็จไปประทบั
ท่ีเมืองเชียงรายและสร้างเมืองเชียงแสนท่ีทรงเช่ือว่าเป็นเมืองหิรัญนครเงินยางเดิม ส่วนเมือง
เชียงใหม่ทรงให้ราชโอรส พระเจา้ค าฟูครองเมืองแทนและพระองคร่์วมเป็นพนัธมิตรกบัเมืองน่าน 
ยกทพัตีเมืองพะเยาใน พ.ศ. 1881  
 ในปี พ.ศ. 1888 พระเจา้ผายูทรงสืบราชสมบติัแทนพระเจา้ค าฟูท่ีส้ินพระชนม ์ทรงยา้ยมา
ประทบัท่ีเมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่จึงกลายเป็นราชธานีของอาณาจกัรล้านนาอย่างแท้จริง               
นบัแต่นั้น 

 ในสมยัพระเจา้กือนา ได้ข้ึนครองราชยใ์น พ.ศ. 1898 ได้เกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นิกายลงักาวงศ์ เน่ืองจากพระเจา้กือนาไดอ้าราธนาพระสุมนเถระจากเมืองสุโขทยัมายงัเชียงใหม่ 
(พระสุมนเถระเคยศึกษาในส านกัพระมหาเถระนามวา่ มหาสามีอุทุมพร ท่ีเมืองเมาะตะมะ ผูซ่ึ้งเคย
ศึกษาในลงักา) พ  านกัท่ีวดัสวนดอก 

 ในสมยัส้ินสุดราชวงศ์เม็งราย เม่ือพระเจา้เมกุฎิแห่งเมืองนายข้ึนครองราชย ์ในขณะนั้น   
พระเจา้บุเรงนองไดย้กทพัยึดเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2101 นบัแต่นั้นถูกปกครองโดยพม่าเป็นเวลา 
200 ปี จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2314 เม่ือพระยาจ่าบ้านกับพระยากาวิละ ร่วมกับไปสวามิภักด์ิกับ                 
พระเจา้ตากสิน เพื่อกอบกูเ้อกราชคืนจากพม่า สงครามระหวา่งพม่ามีถึง 3 คร้ัง ซ่ึงคร้ังสุดทา้ยพม่า           
ก็ปราชยัไม่หวนกลบัมารบกวนอีก 

 นบัตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไดป้ราบดาภิเษกเป็นกษตัริย ์เชียงใหม่           
ก็กลายเป็นส่วนหน่ึงของกรุงสยาม พัฒนาจากมณฑพายัพ และพยายามลิดรอนอ านาจของ                  
เจา้เมืองทีละเล็กทีละน้อย ปฏิรูปการปกครองอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกลายเป็นจงัหวดัเชียงใหม่
จงัหวดัหน่ึงของประเทศไทยในปัจจุบนั 
  

2. ภูมศิาสตร์จังหวดัเชียงใหม่ 

 จงัหวดัเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ บนเส้นรุ้งท่ี 16 องศาเหนือ และเส้นแวง        
ท่ี 99 องศาตะวนัออกความกวา้งวดัจากทิศตะวนัตกจรดทิศตะวนัออกประมาณ 138กิโลเมตร            
ส่วนความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 320กิโลเมตร(สารานุกรมวิกิพี เ ดีย ,2553 :                 
ระบบออนไลน์)พื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบดว้ยภูเขาและทิวเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือใต ้ซ่ึงแนวเขา
น้ีเช่ือมโยงมาจากเทือกเขาหิมาลยัและเทือกเขาในแควน้ยนูนานของจีน 
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3. ข้อมูลประชากรจังหวดัเชียงใหม่ 

 ขอ้มูลประชากรจงัหวดัเชียงใหม่นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2552 ดงัตารางท่ี 4.1 

 

ปี (พ.ศ.) จ านวนประชากร (คน) 

2546 1,603,220 

2547 1,630,769 

2548 1,650,009 

2549 1,661,020 

2550 1,664,399 

2551 1,670,317 

2552 1,632,548 
 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อา้งในสารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์ 
      

 จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นไดว้่าแนวโน้มอตัราของประชากรจงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึน                        
ในปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2551 แ ละลดลงใน พ.ศ. 2552 คิดเป็นร้อยละ 2.26 ซ่ึงจ านวนประชากร     
ท่ีลดลงอาจเก่ียวเน่ืองกบัหลายปัจจยั เช่น การศึกษาท่ีตอ้งยา้ยถ่ิน เศรษฐกิจ เป็นตน้ 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ชาวท้องถ่ินใช้ภาษาเมืองส่ือสารกัน ในระบบ
ราชการ ส่ือสารกนัดว้ยภาษาไทยกลาง 

 
4. ลกัษณะการปกครองของจังหวดัเชียงใหม่ 

 จงัหวดัเชียงใหม่มีการปกครองครองแบบแบ่งเขตการปกครองแบบภูมิภาคมี 25 อ าเภอ             
204 ต าบล 2,006 หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถ่ิน มี 211 แห่ง แบ่งเป็นองค์การบริหาร       
ส่วนจงัหวดัจ านวน 1 แห่ง เทศบาลนครจ านวน 1แห่ง เทศบาลเมืองจ านวน 2 แห่ง เทศบาลต าบล 
จ านวน 94 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวน 113 แห่ง 

 

5. ประเพณแีละวฒันธรรมของจังหวดัเชียงใหม่ 

 เคร่ืองดนตรีพื้นบ้านของคนเมืองหรือชาวล้านนานั้ น เป็นส่ิงท่ีคนต่างถ่ิน ตลอดจน
ชาวต่างชาติให้ความสนใจท่ีจะศึกษา ในอดีตเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จ               
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พระจุลจอมเกลา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 5 เป็นผูมี้บทบาทในการรวบรวมศิลปวฒันธรรมแขนงต่าง ๆ ของ
ลา้นนา หน่ึงในนั้นคือ ศิลปะทางดนตรี 

 ถ้ากล่าวถึงประเพณีและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัตกรรมเคร่ืองหนัง ผูว้ิจยัจะกล่าวถึง
วฒันธรรมเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองท่ีท าจากเคร่ืองหนงั คือ กลอง (ศิริศกัด์ิ คุม้รักษา, 2543 : 315) ดงัน้ี 

 กลองพื้นเมืองมีทั้งแบบขึงหนงัหนา้เดียวและขึงหนงัสองหนา้ แจกแจงตามประเภทดงัน้ี 

1) กลองพื้นเมืองมีทั้งแบบขึงหนงัหนา้เดียว ไดแ้ก่ 

1.1) กลองแอว เป็นกลองท่ีมีลกัษณะคลา้ยกลองยาวของภาคกลาง แต่มีขนาดยาวและ
ใหญ่กวา่ นิยมประกวดแข่งขนั และ เล่นประสมวงกบัแน เรียกวา่ วงกลองแอว หรือ วงต่ึงนง 

1.2) กลองหลวง เป็นกลองท่ีคล้ายกลองแอวแต่มีขนาดใหญ่กว่า นิยมใช้ตีประกวด
แข่งขนั 

1.3) กลองปู่ เจ่ มีลักษณะคล้ายกลองแอว แต่มีขนาดเล็กกว่า สามารถใช้สะพายตีได ้       
นิยมเล่นประสมวงในวงกลองปู่ เจ่ 

2) กลองพื้นเมืองมีทั้งแบบขึงหนงัสองหนา้ ไดแ้ก่ 

2.1) กลองมองเซิง มีลกัษณะคลา้ยตะโพนไทย แต่มีขนาดใหญ่กว่า ใชส้ะพายคลอ้งคอ
เวลาเล่น และใชฝ่้ามือตีสองหนา้ นิยมเล่นประสมวงกบัฆอ้งชุด 

2.2) กลองตะหลดปด ใชเ้ล่นประสมวงกลองแอว ใชไ้มตี้เป็นจงัหวะสลบักนักบัจงัหวะ
กลองแอว 

2.3) กลองเต่งถ้ิง น ามาเล่นในวงป่ีพาทยเ์มือง 

2.4) กลองสะบดัชยั เป็นกลองท่ีใชส้ร้างขวญัก าลงัใจใหน้กัรบก่อนออกสงคราม                    
ในท่ีน้ีผูว้ิจยัของกล่าวถึงกลองสะบดัชยั ซ่ึงเป็นกลองท่ีมีความโดดเด่นในเคร่ืองดนตรี

ประเภทกลองทั้งหมดท่ีกล่าวมา ในอดีตใช้เป็นสัญลกัษณ์ในการสั่งการโจมตีขา้ศึก เป็นสัญญาณ            
ในการบอกข่าวในคนในชุมชนรับรู้ และใช้เป็นเคร่ืองประโคมฉลองชัย  ผูคิ้ดค้นการตีกลอง     
สะบดัชยั คือ ครูค า กาไวย ์ท่ีใชลี้ลาการตีโดยใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่ายกาย ทั้ง มือ ศอก เข่า และ
หัว  จนไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดตีกลอง และใน พ.ศ. 2518 ลีลาการตีกลองของครูค าได้
บรรจุในหลกัสูตรของวทิยาลยันาฏศิลป์ 

 ในการตีกลองสะบดัชัย ปัจจุบนัใช้ผูเ้ล่น 6 คน คือ คนตีกลอง 1 คน คนตีฉาบ 1 คน                
คนตีฆ้อง 2 คน และคนหามคานกลอง 2 คน การแสดงเร่ิมจากเคารพผูช้ม จากนั้นจึงฟ้อนเชิง                    
(การร่ายร าต่อสู้ด้วยมือเปล่า) และต่อดว้ยการจบัไมตี้กลองข้ึนฟ้อนในลีลาการฟ้อนดาบ จงัหวะตี
กลองจะเร่ิมจากจงัหวะชา้ จนเร็วข้ึน ๆ สามารถจะสะกดใจผูช้มได ้ ปัจจุบนัมีคณะตีกลองสะบดัชยั               
ราว 30 คณะ 
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 จะเห็นได้ว่า ความผูกพนัและศิลปวฒันธรรมยงัคงวนเวียนอยู่ในสายเลือดลูกคนเมือง              
หัตกรรมเคร่ืองหนัง ไม่ว่าจะเป็นกลอง กระเป๋า หรือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
จงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนัท่ีผูว้จิยัก าลงัศึกษา ยอ่มเป็นส่ิงยนืยนัถึงเอกลกัษณ์ของชาวลา้นนาทั้งส้ิน  
  

6. เศรษฐกจิของจังหวดัเชียงใหม่ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเชียงใหม่  GPP(ปี  2550)จากข้อมูลเศรษฐกิจการค้า              
จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2551 (ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่, 2552:1) มีมูลค่า 112,221 ลา้นบาท 
 รายได้เฉล่ียต่อหัว เฉล่ีย 76,388 บาท/คน/ปี อยู่อันดับท่ี 3 ของภาคเหนือรองจาก                   
จงัหวดัล าพนูและจงัหวดัก าแพงเพชร  
 รายได้ประชากรในชนบท เฉล่ีย 40,984 บาท/คน/ปี รายได้ของอ าเภอท่ีมากท่ีสุดคือ              
อ าเภอสันทราย 56,061 บาท/คน/ปี ส่วนรายไดท่ี้นอ้ยท่ีสุด คือ อ าเภออมก๋อย 27,158 บาท/คน/ปี 
 สถานการณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ยงัคงคึกคกัต่อเน่ือง เน่ืองจากมีปัจจยัสนบัสนุน
หลายประการ คือ อากาศท่ียงัคงหนาวเยน็ และราคาน ้ามนัท่ีลดลง 
 

7. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอสันทราย (สารานุกรมวิกิพีเดีย, 2553:ระบบออนไลน์) มีจ  านวนประชากรทั้งหมด 

113,499 คน มีความหนาแน่นของประชากร ประมาณ 398.21 คน/ตร.กม. 
 อ าเภอสันทรายตั้งอยูบ่ริเวณส่วนกลางของจงัหวดัเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อ คือ ทิศเหนือ 
ติดต่อกบั อ าเภอแม่แตง ทิศใต ้ติดต่อกบั อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอดอยสะเก็ด และทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่และอ าเภอแม่ริม 
 อ าเภอสันทราบแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ต าบล 117 หมู่บ้าน ในการปกครอง     
ส่วนภูมิภาค ส่วนการปกครองทอ้งถ่ิน แบ่งตาม 12 ต าบล 11 เทศบาลต าบล และ 1 เทศบาลเมือง 

 สถานศึกษาของอ าเภอสันทราย ในระดบัมธัยมศึกษา คือ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และ  
ในระดบัอุดมศึกษา คือ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และโรงเรียนส าหรับคนพิการ คือ โรงเรียนศรีสังวาล 

 นอกจากน้ีอ าเภอสันทรายยงัเป็นอ าเภอท่ีรองรับในดา้นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีส าคญัของจงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีมีบา้นจดัสรร สถานประกอบการ เติบโตอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
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8. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอเมือง เป็นอ าเภอศูนยก์ลางของจงัหวดั (สารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553 : ออนไลน)์ ดงัน้ี 

1) เป็นศูนยก์ลางในการบริหารและหน่วยงานของภาครัฐ 

2) เป็นศูนยก์ลางของธุรกิจ 

3) เป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมเชียงใหม่ 
4) เป็นศูนยร์วมสถานกงสุลมากถึง 15 แห่ง 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ตั้ งอยู่ตอนกลางของจงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนประชากรประมาณ 
369,460  คน มีความหนาแน่นของประชากร ประมาณ 1,768.11 คน/ตร.กม. 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอท่ีใกล้เคียง คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับ                
อ าเภอแม่ริม ทิศตะวนัออก ติดต่อกับ อ าเภอสันทรายและอ าเภอสันก าแพง ทิศใต้ ติดต่อกับ                   
อ  าเภอสารภีและอ าเภอหางดง และทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอหางดง 

 การแบ่งเขตการปกครองของอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งการปกครองแบบภูมิภาค
ออกเป็น 16 ต าบล 78 หมู่บ้านและมีการปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วยองค์กรปกครอง                    
ส่วนทอ้งถ่ิน 11 แห่ง คือ เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลต าบล 8 แห่ง และ องคก์ารบริหารส่วนต าบล    
2 แห่ง 

 อ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นแห่งรวมวฒันธรรม ดังนั้นจึงมีโบราณสถานและโบราณวตัถุ        
ให้ท่องเท่ียวอย่างมากมาย ไม่ว่า วดัพระสิงห์วรวิหาร ตลาด เสาหลักเมือง ก าแพงเมือง ฯลฯ                      
ซ่ึงสะท้อนถึงว ัฒนธรรมความเป็นเชียงใหม่ ท่ี เม่ือได้สัมผสัต้องกล่าวต่อในความสวยงาม                       
ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 4.1 วดัพระสิงห์วรวหิาร 
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9. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอสันก าแพง (สารานุกรมวิกิพีเดีย, 2553 : ออนไลน์) เป็นอ าเภอท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียว
มากอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนประชากร ประมาณ 76,611 คน ความหนาแน่นของ
ประชากร ประมาณ 387.25 คน/ตร.กม. ในพื้นท่ี 197.833 ตร.กม. 
 อ าเภอสันก าแพงอยูท่างทิศตะวนัออกของอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีอาณาเขตท่ีติดต่อกบัอ าเภอ
และจงัหวดัใกลเ้คียง คือ ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอดอยสะเก็ดและอ าเภอสันทราย ทิศตะวนัออก           
ติดต่อกบั อ าเภอแม่ออน ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอแม่ออน และอ าเภอบา้นธิ (ล าพูน) และ ทิศตะวนัตก 
ติดต่อกบัอ าเภอสารภีและอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
 การปกครองของอ าเภอสันก าแพง มีการปกครองแบบส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการปกครองเป็น 
10 ต าบล 100 หมู่บา้น และแต่ละต าบลมีการปกครองแบบทอ้งถ่ิน มี เทศบาลต าบล 5 แห่ง และ 
องคก์ารบริการส่วนต าบล 5 แห่ง 

 อ าเภอสันก าแพง มีช่ือเสียงในด้านการทอผา้ไหมและผา้ฝ้ายมีโรงงานและร้านค้าของท่ี
ระลึกเป็นจ านวนมาก เช่น เคร่ืองไมแ้กะสลกั เคร่ืองเงิน เคร่ืองเขิน เคร่ืองหนงั เคร่ืองป้ันดินเผา และ
ผา้ฝ้าย ให้นักท่องเท่ียวได้ชมและเลือกซ้ืออีกด้วย สถานท่ีท่องเท่ียวได้แก่ น ้ าพุร้อนสันก าแพง            
บา้นบ่อสร้าง กาดดารา วดัป่าตึง  ถนนคนเดินสันก าแพง เป็นตน้ และในเดือนมกราคมของทุกปี             
ท่ีบริเวณศูนยห์ัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง มีการแสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีท าจากกระดาษสา 
โดยเฉพาะร่มบ่อสร้าง มีการแสดงทางวฒันธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพื้นบา้น และการประกวด           
ต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

  ภาพท่ี 4.2 ถนนคนเดินสันก าแพง 
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10. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอหางดง (สารานุกรมวิกิพีเดีย, 2553 : ออนไลน์) มีพื้นท่ี 277.1 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ 76,513 คน ความหนาแน่นของประชากร 276.12 คน/ตร.กม. เป็นอ าเภอท่ีมีความเจริญ
ใกลเ้คียงกบัอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากมีความพร้อมทั้งดา้นอสังหาริมทรัพย ์บา้นจดัสรร และ
การลงทุนธุรกิจต่าง ๆ  
 อ าเภอหางดงอยู่บริเวณส่วนกลางของจงัหวดัเชียงใหม่ มีอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง คือ     
ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอสะเมิงและอ าเภอแม่ริม ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองเชียงใหม่และ
อ าเภอสารภี ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเมืองล าพูน (จังหวัดล าพูน) และอ าเภอสันป่าตองและ                       
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่วาง และอ าเภอสะเมิง 
 การปกครองของอ าเภอหางดงแบบส่วนท้องถ่ินประกอบด้วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      
12 แห่ง แบ่งเป็น 5 เทศบาล และ 7 องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่ง                
การปกครองเป็น 11 ต าบล 113 หมู่บา้น 
 แหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอหางดงมีหลายแห่ง ได้แก่ โครงการหลวงห้วยผกัไผ่ (ทุ่งเริง)              
อยูท่ี่บา้นแม่ฮะ ต าบลบา้นปง  มีกุหลาบหนูท่ีจะปลูกกนัทั้งปี และผกัยอดซาโยเต ้ลูกฟักแมว้ มะเขือ
ม่วงก้านเขียว ถั่วแขก และมะระขาว เป็นต้น บ้านถวายอยู่ถัดจากบ้านเหมืองกุง มีการผลิต              
ไมแ้กะสลกัเพื่อจ าหน่ายทั้งปลีกและส่ง ซ่ึงมีช่ือเสียงในการท าผลิตภณัฑ์เลียนแบบของเก่า และ
หมู่บา้นเคร่ืองป้ันดินเผาเหมืองกุง มีผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถแวะชมได้ คือ หมอ้แกง หมอ้น ้ า แจกนั     
น ้าตน้  บา้นร้อยอนัพนัอยา่ง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 4.3  บา้นร้อยอนัพนัอยา่ง  




