
 

 

 

บทที ่4 
บริบทของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 ไมแ้กะสลกัเป็นงานหัตถกรรมชนิดหน่ึงท่ีข้ึนช่ือของจงัหวดัเชียงใหม่ ในการศึกษาขอ้มูล
ทัว่ไปของจงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้ทราบถึงกระบวนการท่ีหล่อหลอมของวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ท่ีมีส่วนในการสนบัสนุนให้หัตถกรรมไมแ้กะสลกัยงัคงอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงหัวขอ้   
ในการศึกษาดา้นบริบทของจงัหวดัเชียงใหม่มีดงัน้ี 

1. ประวติัความเป็นมาของเชียงใหม่ 
2. ภูมิศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ขอ้มูลประชากรจงัหวดัเชียงใหม่ 
4. ลกัษณะการปกครองของจงัหวดัเชียงใหม่ 
5. ประเพณีและวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ 
6. เศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม ่

7. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
8. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
9. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
10. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1. ประวตัิความเป็นมาของเชียงใหม่ 

 เม่ือกษตัริยอ์งคท่ี์ 24 ของราชวงศล์วจงักราช นาม พระยามงัราย ไดค้รองราชยส์มบติัท่ีเมือง
หิรัญนครเงินยาง (เชียงแสนในปัจจุบนั)(วิบูลยว์รรณ มุสิกะนุเคราะห์, 2552:1-20)ในพ.ศ.1802 ดว้ย
ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองหริภุญไชย พระองค์ทรงพิจารณาถึงการขยายพระราชอ านาจ                     
ในการออกไปปราบหัวเมืองต่าง ๆ ในเขตลา้นนาไทยให้รวมเป็นหน่ึงเดียวในพ.ศ.1824พระองค์
สามารถตีเมืองหริภุญไชยได ้หลงัจากนั้นทรงไดส้ร้างเวียงกุมกามข้ึนในพ.ศ.1829จากนั้นจึงยกทพัตี
รามญั (มอญ) พ.ศ. 1831และตีพุกาม (รัฐหน่ึงในพม่า)พ.ศ.1833พร้อมน าผูค้นและช่างฝีมือมายงั
เชียงใหม่อยา่งมาก ต่อจากนั้นจึงทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ข้ึนใน พ.ศ. 1839ช่ือวา่นพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่ 
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 เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของล้านนามาเกือบ 261 ปีก็ถูกพระเจ้าบุรองนองยกทัพมาตี
เชียงใหม่ส าเร็จใน พ.ศ. 2101 จากนั้นเชียงใหม่ตกเป็นเมืองประเทศราชของพม่ายาวนานถึง 200 ปี 
เน่ืองจากท่ีพม่าไดย้ึดครองเมืองเชียงใหม่ ก็ไดเ้พิ่มการกดข่ีข่มเหงราษฎรจนไดรั้บความเดือดร้อน  
จึงท าให้พระยาจ่าบ้านร่วมกับพระยากาวิละเข้ารับการสวามิภักด์ิต่อพระเจ้าตากสินมหาราช          
เพื่อยกทพัมาตีเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2314 ในการรบกบัพม่านั้นตอ้งยกทพัตีถึง 3 คร้ังจึงสามารถ
ปราบพม่าไดอ้ยา่งสมบูรณ์และไม่ย  ่ากรายมายงัอาณาจกัรลา้นนา 

 นบัตั้งแต่อาณาจกัรลา้นนายอมเป็นประเทศราชแห่งกรุงสยามปัจจุบนัเชียงใหม่ก็ถูกผนวก
เป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทยมีฐานะเป็นจงัหวดัหน่ึง 
  

2. ภูมศิาสตร์จังหวดัเชียงใหม่ 

 เม่ือกล่าวถึงภูมิศาสตร์ของจังหวดัเชียงใหม่จากข้อมูลของส านักงานจังหวดัเชียงใหม่    
(2552 : 3) มีดงัน้ี 

1. ท่ีตั้งของจงัหวดัเชียงใหม่อยูท่ี่เส้นรุ้งท่ี 16 องศาเหนือและเส้นแวงท่ี 99 องศาตะวนัออก  
2. ขนาดของจงัหวดัเชียงใหม่มีพื้นท่ีประมาณ 20,107.057 ตร.กม. 
3. ลกัษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาและป่าละเมาะ และมีท่ีนราบอยูต่อนกลางทั้งสองฟากของ

แม่น ้าปิง มีภูเขาท่ีสูงท่ีสุดของประเทศไทยคือดอยอินทนนท ์สูงประมาณ 2,565 ม. 
4. อาณาเขตท่ีติดต่อกบัจงัหวดัอ่ืน  ๆ และประเทศเพื่อนบา้นมีดงัน้ี 

4.1 ทิศเหนือ ติดต่อกบั ประเทศพม่า 

4.2 ทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดัตาก 

4.3 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัล าปาง จงัหวดัล าพนู 

4.4 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

3. ข้อมูลประชากรจังหวดัเชียงใหม่ 

 จงัหวดัเชียงใหม่มีประชากรทั้งส้ิน 1,666,024 คน แยกเป็นผูช้ายจ านวน818,958 คน ผูห้ญิง
จ านวน 851,066 คน มีความหนาแน่นของประชากรจ านวน83คน/ตร.กม.(สารานุกรมวิกิพีเดีย,2553:         
ระบบออนไลน์) ภาษาราชการท่ีใชใ้นจงัหวดัเชียงใหม่คือ ภาษาไทย นอกจากน้ียงัมีภาษาทอ้งถ่ินคือ 
ภาษาค าเมือง  
 ประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่นบัถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและสิกข ์
ตามล าดับ นอกจากนั้ นจังหวดัเชียงใหม่ยงัรับรองระบบการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
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ระดบัอุดมศึกษา มีสถานศึกษาทั้งส้ิน1,146 แห่ง(อุดมศึกษา 10 แห่ง อาชีวศึกษา 8 แห่งโรงเรียน
นานาชาติ 8 แห่ง สถานการศึกษาเอกชน 140 แห่ง และสถานบนัการศึกษาพื้นฐาน893แห่ง) 

4. ลกัษณะการปกครองของจังหวดัเชียงใหม่ 

 การปกครองของจังหวัดเชียงใหม่แบ่ง เขตลักษณะการปกครอง เป็นแบบภูมิภาค                       
แบ่งออกเป็นดงัน้ีคือ25 อ าเภอ 204 ต าบล 2,066 หมู่บา้นและการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี 211 องคก์ร 
ได้แก่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวดั 1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 94 เทศบาลต าบล และ                      
113 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

5. ประเพณแีละวฒันธรรมของจังหวดัเชียงใหม่ 

 แมว้นัเวลาล่วงผ่าน แต่ความเป็นมาทางประเพณีวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ยงัคงอยู ่
การแกะสลกัไมท่ี้มีส่วนในการด ารงชีวติของชาวลา้นนาหรือชาวเชียงใหม่นั้น ไดป้รากฏในประเพณี
สงกรานตใ์นการถวายไมค้  าสะหลี (ถวายไมค้  ้าตน้โพธ์ิ)  
 ประเพณีสงกรานต์(สุรพล ด า ริห์กุล ,2542 :28 -281)นับว่า เ ป็นประเพณีท่ีกล่าวถึง               
การเปล่ียนศกัราชใหม่ จดัในวนัท่ี 13-15 เมษายนคือในวนัท่ี 13เป็นวนัสังขารล่องซ่ึงเป็นวนัส่งทา้ย
ปีเก่า จะมีการท าความสะอาดบ้านเรือนและเคร่ืองใช้ และท าความสะอาดร่างกายในวนัท่ี 14                
เรียกกนัว่า วนัเนาว ์หรือวนัเน่า จะเป็นวนัใหม่ของปี ซ่ึงชาวบา้นจะเตรียมอาหารคาวหวานและ
ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีจะน าไปท าบุญท่ีวดัในวนัรุ่งข้ึน ตอนเยน็จะมีการขนทรายเขา้วดั ในวนัน้ีห้ามท าส่ิงท่ี
ไม่เป็นมงคลทั้งกาย วาจา และใจ และในวนัท่ี 15 เรียกวา่ วนัพญาวนั หรือ วนัเถลิงศก โดยช่วงเชา้จะ
ท าบุญถวายภตัตาหาร ถวายตุงและไมค้  ้าสะหลี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณบรรพบุรุษ 
และเพื่อเป็นอานิสงคผ์ลบุญให้กบัตนเอง ซ่ึงการท าไมค้  ้านั้น ชาวบา้นจะจดัหาไมง่้ามท่ีมีลกัษณะดี 
แล้วน ามาตกแต่งด้วยการทาขมิ้น และประดับกระดาษสีแล้วน ามาค ้ าต้นโพธ์ิ หรือตน้ไม้เก่าแก่               
ในวดันั้น ๆ การท่ีไดน้ าเอาไมค้  ้าไปค ้าท่ีตน้โพธ์ิน้ี เป็นการแสดงถึงสัญลกัษณ์วา่ผูน้ั้นมีส่วนในการ
ค ้าชูพระพุทธศาสนา ในตอนบ่ายเป็นประเพณีสรงน ้ าพระ ชาวบา้นจะน าพระจากบา้นของตนมายงั
วดัเพื่อท าพิธีมงคลเสริมสร้างบารมี แลว้น าน ้ าขมิ้นส้มป่อยท่ีใชใ้นพิธีมาสรงน ้ าพระ จากนั้นจึงเป็น
ประเพณีรดน ้ าด าหัวผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ (ผูสู้งอายุท่ีนับถือ)โดยน าขา้วตอกดอกไม ้หมาก เม่ียง ผา้ ส่ิงของ
เคร่ืองใชต่้าง ๆ จดัใส่พานเป็นของไหวแ้ละขอพร 

 บางหมู่บา้นยงัมีประเพณีแห่ไมค้  ้าสะหลี มีการแข่งขนัในการท าไมค้  ้าและการเดินขบวนแห่ 
เป็นการสร้างความสามคัคีให้กลุ่มคนในหมู่บา้นนั้น ๆ และยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัอีกดว้ย 
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 ในการยึดถือประเพณีต่าง ๆ อย่างเหนียวแน่นเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ดงันั้นสมควรอยา่งยิ่งท่ีชาวเชียงใหม่ หรือชาวลา้นนาจะร่วมแรงร่วมใจกนั
อนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีน้ีใหค้งอยู ่ใหข้ึ้นช่ือวา่เป็นดินแดนท่ีมีประเพณีท่ีดีงามตลอดไป 

 

6. เศรษฐกจิของจังหวดัเชียงใหม่ 

 เ น่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ท าให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ            
จงัหวดัเชียงใหม่ จากขอ้มูลส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่(2552:1-2)ภาพรวมของเศรษฐกิจ
จงัหวดัเชียงใหม่มีดงัน้ี 

1. ยอดการจ าหน่ายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ประมาณ 6,863,104.93 บาท 

2. ผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดั GPP ประมาณ 112,221 ลา้นบาท(การขายส่ง ขายปลีก 
ซ่อมแซมยานยนตข์องใชส่้วนบุคคล ของใชใ้นครัวเรือน เกษตรกรรม การล่าสัตวแ์ละป่าไม ้โรงแรม 
ภตัตาคาร การผลิตอุตสาหกรรม การศึกษา การขนส่ง การคมนาคม อสังหาริมทรัพย ์การบริหาร
ราชการแผน่ดินและการป้องกนัประเทศ) 

3. ค่าแรงขั้นต ่าของจงัหวดัเชียงใหม่ 168 บาทต่อวนั รายไดเ้ฉล่ียต่อหวั 76,388 บาทต่อปี 

 

7. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีประชากรมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
(สารานุกรมวิกิพีเดีย,2553: ระบบออนไลน์) มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภออ่ืน ๆ ท่ีใกล้เคียง คือ               
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอแม่แตง ทิศตะวนัออก ติดต่อกับ อ าเภอดอยสะเก็ด ทิศใต้ ติดต่อกับ     
อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอเมือง
เชียงใหม่และอ าเภอแม่ริม 

 ประชากรอ าเภอสันทราย มีประมาณ 113,499 คน ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 285.02 ตร.กม.       
และ  มีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 398.21 คน/ตร.กม. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เน่ืองจากอยูใ่นเขตพื้นท่ีชลประทานแม่แฝก 
 ในการปกครองของอ าเภอสันทรายนั้นแบ่งเขตการปกครองแบบส่วนภูมิภาคเป็น 12 ต าบล 
117 หมู่บา้น และมีการปกครองโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 12 แห่ง มีเทศบาลเมืองแม่โจ ้        
1 แห่ง เทศบาลต าบล 11 แห่ง 

 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เป็นโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนในฝัน ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ า
อ าเภอระดบัมธัยมศึกษา และมีมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-พร้าว ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย 



70 

 

 

 เม่ือมาเยือนอ าเภอสันทราย สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะแนะน าให้มาเยี่ยมชม ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้ า
หว้ยโจ ้(การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นโปง) ชลประทานแม่แฝก อ่างเก็บน ้าหว้ยฮกั  เป็นตน้ 

 

8. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม่ 

 ศูนยก์ลางของการปกครอง การศึกษา ศิลปวฒันธรรมและธุรกิจ คือ อ าเภอเมืองเชียงใหม่             
ท่ีมีความเป็นมาอย่างยาวนาน(สารานุกรมวิกิพิเดีย,2553:ระบบออนไลน์)ซ่ึงมีเน้ือท่ีขนาด152.4               
ตร.กม. ประชากรมีทั้งส้ิน369,460 คน และความหนาแน่นของประชากร 1768.11 คน/ตร.กม.                 
มีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอต่าง ๆ ท่ีใกล้เคียงคือทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอแม่ริม ทิศตะวนัออก 
ติดต่อกับ อ าเภอสันทรายและอ าเภอสันก าแพง ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอสารภีและอ าเภอหางดง             
ส่วนทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอหางดง  

 ลกัษณะการปกครองของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีการปกครอง 2 ส่วน คือ การปกครอง    
ส่วนภูมิภาคแบ่งเป็น 16 ต าบล 78 หมู่บา้น และการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 11 แห่ง ประกอบไปดว้ย                 
1 เทศบาลนคร 8 เทศบาลต าบล และ 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 อาชีพของประชากรอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจและการบริการ คา้ขาย 
และรับจา้ง รวมทั้งเกษตรกรรมในบางทอ้งท่ี 
 ในดา้นการศึกษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นศูนยก์ลางท่ีรวมรวบสถาบนัทางการศึกษา
มากท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่ มีตั้งแต่ระดบัอนุบาลศึกษา จนถึงระดบัอุดมศึกษา 

 สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่เก่ียวกบัโบราณสถาน คือ วดั สังเกตวา่
มีวดัมากมายในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความเป็นเมืองพุทธของชาวล้านนา            
วดัท่ีส าคัญได้แก่ วดัพระสิงห์วรวิหาร วดัเจดีย์หลวง วดัพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารเชียงใหม่                        
ว ัดสวนดอก ว ัดเจ็ดยอด เป็นต้น นอกจากวัดแล้วย ังมีแหล่งท่องเท่ียวได้แก่  ก าแพงเมือง                 
เสาหลกัเมือง กาดหลวง พระต าหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ ถนนคนเดิน  น ้ าตกห้วยแกว้ น ้ าตกมณฑาธาร 
ถนนนิมมานเหมินทร์ เป็นตน้ 
 

9. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 

 แหล่งรวมหตัถกรรมและสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ คือ อ าเภอสันก าแพง(สารานุกรม  
วิกิพี เ ดีย,2553 :ระบบออนไลน์ )อ า เภอสันก าแพงมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 197.833 ตร.กม.                           
มีประชากรประมาณ 76,611 คน ความหนาแน่น 387.25 คน/ตร.กม. มีอาณาเขตติดต่อกับ          
อ  าเภอใกล้เคียง คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอดอยสะเก็ดและอ าเภอสันทราย ทิศตะวนัออก       
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ติดต่อกับ อ าเภอแม่ออน ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอบ้านธิ     
จงัหวดัล าพนู ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอสารภี และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ประชากรในอ าเภอสันก าแพงประกอบอาชีพหัตถกรรม เช่น กระดาษสา ร่ม ไมแ้กะสลกั 
เคร่ืองเงิน ผา้ทอ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการท าเกษตรกรรม และคา้ขาย และในอ าเภอสันก าแพง       
มีโรงเรียนประจ าอ าเภอ คือ โรงเรียนสันทราย ซ่ึงเป็นโรงเรียนตน้แบบหน่ึงโรงเรียนในฝัน 
 สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของอ าเภอสันก าแพงไดแ้ก่ 

1. น ้ าพุร้อนสันก าแพง ซ่ึงมีบ่อน ้ าแร่ ห้องอาบน ้ า บ้านพกั เต็นท์ แค้มป์ป้ิง ไวบ้ริการ
นกัท่องเท่ียว 

2. กาดดารา เป็นส่วนหน่ึงของโรงแรมโอเรียนเตล็ดาราเทว ีจ  าหน่ายสินคา้พื้นเมือง 

3. หมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์การท ากระดาษสา                  
โดยท าการผลิตกระดาษสาจากตน้ต ารับการผลิตกระดาษสาแต่โบราณ แลว้น ากระดาษสามาแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑ์กระดาษสา  เช่น  กรอบรูป  กล่องกระดาษ สมุดบนัทึก ถุงกระดาษ โคมไฟ กระดาษ
ห่อของขวญั 

4. อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้มีภูเขาสลับซับซ้อนประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง               
ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญา้ โดยมีชนิดพนัธ์ุไมท่ี้ส าคญัไดแ้ก่ สัก แดง ประดู่ 
ยาง จ าปี ก่อ ตะแบก ตะเคียน สน มะค่าโมง เต็ง รัง ไผช่นิดต่างๆ เป็นตน้ และมีพืชชั้นต ่าพวกมอส 
เฟิน ข้ึนปกคลุมตามล าตน้และก่ิงกา้นของตน้ไมบ้ริเวณป่าดิบเขา มีส่ิงท่ีน่าชม ไดแ้ก่ จุดชุมทิวทศัน์ 
กม.6 ดอยลงักา น ้าตกตาดเหมย น ้าตกแม่ตะไคร้ อ่างเก็บน ้าแม่ตะไคร้  เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 4.1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 4.1 อ่างเก็บน ้าแม่ตะไคร้และน ้าตกตาดเหมย   
 

10. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 

 แขวงแม่ท่าช้าง หรือ อ าเภอหางดง เน่ืองจากมีดงไมส้ัก เม่ือผ่านดงน้ีตอ้งลงจากหลงัช้าง 
แล้วขา้มท่าน้ีเขา้ดงไป จึงเรียกว่า “แม่ท่าช้าง” นอกจากน้ีอ าเภอหางดงได้ข้ึนช่ือว่าเป็นอ าเภอท่ีมี
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ความใกล้เคียงกับอ าเภอเมืองเชียงใหม่(สารานุกรมวิกิพิเดีย,2553:ระบบออนไลน์)มีขนาดพื้นท่ี
ประมาณ 277.1 ตร.กม. มีประชากรจ านวน 76,513 คน มีความหนาแน่น 276.12 คน/ตร.กม. 
 อ าเภอหางดงมีอาณาเขตติดต่อกับอ า เภอใกล้เคียง คือ ทิศเหนือ อ าเภอสะเมิงและ          
อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอสะเมิงและอ าเภอเมืองเชียงใหม่และ
อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดต่อกบั อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพูน และอ าเภอสันป่าตอง 
จังหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่วาง และอ าเภอสะเมิง         
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 อ าเภอหางดงมีสถานศึกษาของรัฐซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภออยู ่1 แห่งคือโรงเรียนหางดง
รัฐราษฎร์อุปถมัภ(์โรงเรียนในฝันของอ าเภอ)  
 ประชากรอ าเภอหางดงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบอาชีพ            
ดา้นหตัถกรรมเป็นอาชีพเสริม โดยเฉพาะอาชีพแกะสลกัไมแ้ละเคร่ืองป้ันดินเผา 
 สถานท่ีท่องเท่ียวของอ าเภอหางดง ไดแ้ก่  

1. น ้าตกตาดยอ้ย ซ่ึงเกิดจากล าน ้าแม่ท่าชา้ง 
2. น ้าตกตาดครก ซ่ึงเกิดจากล าน ้าแม่ปาน 
3. ถ ้าตัก๊แตน  เป็นถ ้าท่ีมีรอยสลกัโบราณ 
4. บา้นถวาย แหล่งรวมหตัถกรรมไมแ้กะสลกั 
5. บา้นเหมืองกุง แหล่งรวมหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา 
6. อุทยานแห่งชาติออบขาน เป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 4.2 ถ ้าตัก๊แตน  




