
 
บทที ่4 

บริบทของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 เชียงใหม่ศูนย์กลางแห่งล้านนา เมืองท่ีพญาเม็งรายเป็นผู ้ก่อตั้ ง ข้ึน เป็นแหล่งรวม
ศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะงานหัตถกรรมเชียงใหม่ข้ึนช่ือในความประณีตและฝีมือ หน่ึงในนั้น คือ 
หตัถกรรมโลหะ ท่ีปัจจุบนัยงัสามารถพบเห็นได ้เน่ืองจากมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินทีช่วยใหลู้กหลานมีอาชีพท ากิน 
 ดงันั้นในงานวิจยั เร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมสาขางานโลหะของจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพ 
ประวติัของจงัหวดัเชียงใหม่ และบริบทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหตัถกรรมโลหะ ดงัต่อไปน้ี 

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 

 อาณาจกัรลา้นนามีศูนย์กลางอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ (นิคม พรหมมาแทพย์, 2545 : 21, 23)             
ท่ีพระเจา้มงัรายมหาราช ทรงทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ วางแผนสร้างกลไกท่ีส าคญัในการรวม
อาณาจักรล้านนา เม่ือขณะท่ีตั้ งทัพอยู่ท่ี เมืองฝาย พระเจ้ามังรายได้วางแผนกับอ ามาตย์คู่ใจ                    
ช่ือ“อา้ยฟ้า” เสียสละยอมเจ็บตวัถูกโบยตี ท าหนีจากเมืองฝางขอเขา้ไปอยู่กบัพญาญีบา เจา้เมือง
ล าพูน โดยวางตวัให้เป็นท่ีพอพระทยัของพญาญีบา เม่ือสบโอกาสจึงคิดกลยุทธ์ให้ชาวเมืองเกลียด
ชังพญาญีบา โดยทูลขอไพร่ฟ้าในการขุดเหมืองบริเวณวงัน าลึกฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าปิงตรงขา้มกับ
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ปากน ้ าแม่สาท่ีอยู่ทางฝ่ังขวา ท าให้ยากแก่การตอกหลักฝาย โดยอ้ายฟ้าบอกว่า เป็นค าสั่ ง              
ของพญาญีบา เจา้เมืองล าพูน ท าให้ชาวเมืองล าพูนโกรธแค้นแก่ชาวเมืองอย่างมาก จึงยกทพัตี               
เมืองล าพูน โดยง่ายในปี พ.ศ. 1824 หลงัจากนั้น 2 ปี ต่อมา พระเจา้มงัรายทรงสร้างเมืองกุมกาม            
ดงัภาพท่ี 4.1 และในปี พ.ศ. 1839 ทรงสร้างเมืองใหม่ท่ีบริเวณท่ีราบเชิงดอยสุเทพ ช่ือว่า “นพบุรี    
ศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 4.1 บริเวณเวยีงกุมกามในอดีตท่ีอ าเภอสารภีปัจจุบนั 

 ท่ีมา : สุดารา สุจฉายา (บก.), 2543 : 43 
 

 รายพระนามกษตัริยร์าชวงศเ์มง็ราย (ประวทิย ์ตนัตลานุกุล, 2547 : 26-27) มีดงัน้ี 

1. พญาเมง็ราย ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 1839 

2. พญาไชยสงคราม ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 1854 
3. พญาแสนพ ูข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 1870 
4. พญาค าฟู ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 1877 
5. พญาผาย ูข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ.1888 
6. พญากือนา ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 1910 
7. พญาแสนเมืองมา ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 1931 
8. พญาสามฝ่ังแกน ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 1954 
9. พญาติโลกราช ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 1985 

10. พญายอดเชียงราย ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 2030 
11. พญาเมืองแกว้ ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 2038 
12. พญาเมืองเกษเกลา้ ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 2068 
13. ทา้วชายค า ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 2081 
14. พญาเมืองเกาเกลา้ (คร้ังท่ี 2) ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 2086 
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15. พระนางจิรประภา ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ.2088 

16. พญาอุปโย ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 2089-2090 

17. ทา้วเมกุ ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 2094 

18. พระนางวสุิทธิเทว ีข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ.2107 2121ถือวา่ส้ินสุดราชวงศเ์มง็ราช 

 หลังจากนั้นเชียงใหม่ก็เป็นเมืองข้ึนของพม่า จนกระทั่งพระเจ้าตากสินปราบพม่าส้ิน                
และแต่งตั้งพระยากาวิละเป็นผูค้รองนครเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นตน้ราชวงศ์เจา้เจ็ดตน ซ่ึงเป็นวีระบุรุษ  
แห่งเขลางคน์คร (ล าปาง) 
 เ ม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปราบดาเป็นกษัตริย์ แห่ง                
กรุงรัตนโกสินทร์ เชียงใหม่ก็ ถูกผนวกเป็นส่วนหน่ึงของประเทศ และมีฐานะเป็นจังหวัด                  
ในปัจจุบนั 

 

2. ภูมศิาสตร์จังหวดัเชียงใหม่ 

 สภาพทัว่ไปของจงัหวดัเชียงใหม่ (ส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่, 2552 : 3) ตั้งอยูท่างทิศเหนือ
ของประเทศไทย ตั้งอยูบ่นเส้นรุ้งท่ี 16 องศาเหนือ สูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 310 เมตร มีสภาพ
อากาศท่ีค่อนขา้งเยน็เกือบทั้งปี สภาพพื้นท่ีทัว่ไปเป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีท่ีราบลุ่มระหวา่งภูเขา    
ท่ีสามารถท าการเกษตรได ้ดงัภาพท่ี 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 4.2 ราบลุ่มระหวา่งภูเขาท่ีสามารถท าการเกษตรได ้

 ท่ีมา : สุดารา สุจฉายา (บก.), 2543 :24 
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 จากภาพท่ี 4.2 คือ แอ่งท่ีราบลุ่มเชียงใหม่ ท่ีมีตน้ก าเนิดน ้ าแม่ปิง หรือ แม่ระมิงค์ บริเวณ            
ดอยถ้วยในเทือกเขาแดนลาว  ซ่ึงเป็นทิวเขาท่ีอยู่ทางเหนือท่ีกั้นเขตแดนระหว่างไทยพม่าแล้ว              
ทอดยาวเป็นแนวลงมาทางใตต่้อกบัทิวเขาถนนธงชยัตะวนัออก 

3. ข้อมูลประชากรจังหวดัเชียงใหม่ 

 จากขอ้มูลของส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่ (2552 : 4) จงัหวดัเชียงใหม่มีประชากรประมาณ 
1,666,024 คน มีความหนาแน่นเฉล่ียประมาณ 83/ตร. กม. 
 

4. ลกัษณะการปกครองของจังหวดัเชียงใหม่ 

 ลกัษณะการปกครองของจงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล 
และ 2,066 หมู่บ้าน นอกจากน้ียงัมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ านวน 211 แห่ง แบ่งออก                   
เป็น 1 องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 94 เทศบาลต าบลและ 113         
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

5. ประเพณแีละวฒันธรรมของจังหวดัเชียงใหม่ 

 วิถีในการด ารงชีวิต ส่ิงท่ีบ่งบอกถึงประเพณีว ัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับหัตถกรรมโลหะ                    
ของจงัหวดัเชียงใหม่ คือ ประเพณีแอกนาขา้ว (มงคล เปล่ียนบางชา้ง, 2548 : 47-50) ซ่ึงเป็นวิถีชีวิต
ของการท าไร่ท านา เป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกบัพิธีเก่ียวขา้ว เพื่อบ ารุงขวญั สร้างก าลงัใจให้กบัตนเอง 
ครอบครัว ตลอดจนชุมชน ก่อนด านาจะท าการแฮกนา เพื่อบวงสรวงต่อเทวดา เจ้าท่ี แม่ธรณี               
และแม่โพสพ เพื่อปกปักษ์รักษาต้นข้าวให้เจริญเติบโต ได้ผลผลิตมาก ๆ พออยู่พอกินตลอดปี               
ดงัภาพท่ี 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 4.3 การเก่ียวขา้วในนา 

  ท่ีมา : สุดารา สุจฉายา (บก.), 2543 :213 
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 จากภาพท่ี 4.3 พบว่าเคียว เป็นหน่ึงในหัตถกรรมโลหะท่ีใช้ในการเก่ียวข้าว มีบทบาท        
ในการด ารงชีวติของชาวเชียงใหม่ เป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกชนิดหน่ึง 
 นอกจากน้ีในการแฮกนาจะมีการเรียกขวญัขา้ว หรือ ค าฮอ้งขวญันา จากพระครูโอภาสวิหาร
สะกิจ วดัสันคะยอม อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี 
 “อจัจะไจยโส อจัจะไจยโย อจัจะมงัคะโล วนัน้ีก็เป๋นวนัดี เป็นวนัอนัประเสริฐ เป็นวนัเกิด
กบัโลกโลก๋า เป็นวนัอนัเรียกขวญันาผืนแผน่กวา้ง เถิงฤดูปีเดือนมาไขวแ้ลว้ จ  าเป๋นท่ีมนุษยจ์ะตอ้ง
ท า ขา้จกัเรียกร้องเม่ือขวญัเจา้จะอยูก่บัปู๋ กบัปล๋า ขอขวญัเจา้อยูก่บัผนืแผน่พะสุธา อนัหนาไดห้ม่ืนโย
ซะนะ ขวญัเอ๋ยขวญัเจา้จงอยูก่บัไฮ่กบัสวน อยา่มวัเมาไปตามปู๋ ตามปล๋า หรือกูบ้น้ีจนามนัอยูก่บัเจา้ 
บดัน้ีตู่ขา้งตงัหลายก็ตกแต่งแป๋งขนัธ์ใบสีหลายเยื่อสะปะเคร่ืองของก๋ินหวานเจียงจินบ่น้อย มีตงั
กลว้ยออ้ยจ้ินเน้ือปล๋าของนา ๆ มีมากตามอนัมาก หากบอมาเสวย มีตงัจ้ินหมูเลยเป็ดไก่ มีตวัขา้วตม้
ขา้วหนมใหม่ก๋ินล า มีตงัหมากพลูก าเม่ียงหม่ี มีพร ่ าพร้อมจุอนั 7 ไดต้กแต่งด ายงัขนัธฺใยสีงามสะอาด 
อนัผูฉ้ลาดหากเกยท าใส่ขนัธด าไวส่้องหน้าหากงามดี แมน้ว่าขวญัเจา้ไปอยู่ไกลแสนขอก้ห้ือมา  
แม่นขวญัเจา้ไปอยูท่ี่สะลอกหว้ยกลางดงก็ห้ือมา แม่นขวญัเจา้ไปตกปงป่าไผท่ี่แม่น ้าใหญ่ เกราะดอน
ทรายก็ห้ือมา ข้าบ่อห้ือขวญัเจ้าเป็นอัมพาตแตกม้าง ตู๋ก็เรียกร้องหาเจ้า ห้ือมาอยู่กับไร่กับนา              
เม่ือพร้อมแล้วจกัเรียกขวญัมา 7 ห้ือ ขวญัเจา้มาอยู่กบัปู๋ กบัปล๋าท่ีเจา้เกยอยู่กบักัน๋มา เม่ือเจ่นชีวา           
ตะก่อนก็ขอขบเอาเท่าน้ีเสียก่อนท่ีเรียกขวญัโต่งนา สิทธินงั สิทธิลสถง สิทธิมจัจุ” 
 การเรียกขวญันาขวญัข้าวเพื่อขอขมาข้าว เม่ือร้องขวญัเสร็จจึงเก็บเก่ียวข้าวเต็มยุง้ฉาง               
ด้วยการหาบข้างข้ึงหลอง (คือ ท่ีเก็บข้าวท่ีใช้ไม้แบ่งกั้นบนยุง้ฉาง) เพื่อเก็บข้าวไวกิ้นตลอดปี                     
เป็นการอธิบายถึงความเช่ือความศรัทธาและความย  าเกรงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ทั้ งหลาย ท่ีกล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนและส่ิงเหนือธรรมชาติ ในการด ารงชีวติแบบพึ่งพาธรรมชาติ 
 

6. เศรษฐกจิของจังหวดัเชียงใหม่ 

 ภาวะเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ประจ าเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2553 (ส านักงานคลัง
จงัหวดัเชียงใหม่, 2553 : 2) ข้ึนอยูก่บัทางดา้นการเกษตร การคา้และการบริการเป็นหลกั เศรษฐกิจ
โดยรวมการขยายตวัเทียบกบัด้านอุปสงค์พิจารณาจากการบริโภคภาคเอกชน ดา้นการลงทุนและ
การคา้ระหวา่งประเทศในส่วนของการน าเขา้สินคา้ขยายตวั ในขณะท่ีปริมาณสินคา้ในการส่งออก
และด้านการเบิกจ่ายงบประมาณจากภาครัฐหดตัว ด้านอุปทานมีการขยายตัวเม่ือพิจารณา             
จากการผลิตภาคเกษตร ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบริการและการท่องเท่ียว ดา้นเหมืองแร่และยอ่ยหิน 

 ส่วนดา้นการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารของรัฐ ยอดคงคา้งปริมาณเงินฝากรวม
และสินเช่ือขยายตวั ความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดชันีราคาผูบ้ริโภคและราคาผูผ้ลิตขยายตวั 
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7. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

 “เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากขา้วแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม” เป็นค าขวญัของอ าเภอ
สันทราย อ าเภอหน่ึงท่ีมีความเจริญในดา้นแหล่งท่ีอยู่ท่ีอาศยัของจงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีประมาณ 
285.02 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 113,499 คน (สารานุกรมวิกิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์) 
ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 398.21 คน/ตร.กม. 
 อ าเภอสันทรายมีการปกครองส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเขตของการปกครองออกเป็น 12 ต าบล    
(117 หมู่บา้น) ไดแ้ก่  สันทรายหลวง สันป่าเปา หนองจ๊อม ป่าไผ่ สันทราย สันนาเม็ง หนองหาร    
แม่แฝกสันพระเนตร แม่แฝกใหม่ เมืองเล็น หนองแหยง่  
 ในทอ้งท่ีอ าเภอสันทรายแบ่งการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม 12 ต าบล มีเทศบาลเมือง 1 แห่ง 
และเทศบาลต าบล 11 แห่ง 

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คา้ขาย และบริการตามล าดบั ส่วนในดา้น
การศึกษา อ าเภอสันทรายมีสถานศึกษาท่ีให้ความรู้แก่ประชาชน ไดแ้ก่ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 
โรงเรียนระดับมธัยมศึกษาของอ าเภอ เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ระดับ        
เหรียญทอง ให้การศึกษาตั้งแต่ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงตอนปลาย ส่วนในระดับอุดมศึกษา                  
มีมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 
 

8. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม่ 

  “อ าเภอเมืองเชียงใหม่ใครก็รู้ เมืองน่าอยู่วฒันธรรมนั้นโดดเด่น เชียงใหม่งามธรรมชาติ
อากาศเยน็ ใหม่มัง่เนน้พฒันากา้วไกล” ค าขวญัของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ศูนยก์ลางของจงัหวดั ซ่ึง
เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ (สารานุกรมวิกิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์) มีพื้นท่ี
ประมาณ 152.4 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 369,460 คน มีความหนาแน่นอยูป่ระมาณ 1,768.11 
คน/ตร.กม 

 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจงัหวดั แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค
ออกเป็น 16 ต าบล ( 78 หมู่บา้น) ไดแ้ก่ ศรีภูมิ แม่เหียะ พระสิงห์ ป่าแดด หายยา หนองหอย ชา้งม่อย 
ท่าศาลา ชา้งคลาน วดัเกต หนองป่าคร่ัง ฟ้าฮ่าม ป่าตนั ชา้งเผือก สุเทพ และสันผีเสือ ใน 16 ต าบลน้ี
มีการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 11 แห่ง คือ เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 แห่ง เทศบาลต าบล  8 แห่ง และ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 2 แห่ง 

 อ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งรวมสถานศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลและอุดมศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีมากกวา่อ าเภออ่ืน ๆ ในจงัหวดั 
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9. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 

 “ทิวทศัน์ข้ึนช่ือ เล่ืองลือคนงาม เขตคามโคนม ช่ืนชมหตัถกรรม” ซ่ึงเป็นค าขวญัของอ าเภอ
สันก าแพง (สารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์) มีพื้นท่ีของอ าเภอประมาณ 197.833 ตร.กม 
ประชากรมีประมาณ 76,611 คน ความหนาแน่นประมาณ 387.25 คน/ตร.กม. 
 อ าเภอสันก าแพงอยู่ทางทิศตะวนัออกจงัหวดัเชียงใหม่ มีการปกครองแบบส่วนภูมิภาค
ออกเป็น 10 ต าบล (100 หมู่บา้น) ไดแ้ก่ สันก าแพง ออนใต ้ทรายมูล แม่ปูคา ร้องววัแดง ห้วยทราย 
บวกคา้ง ตน้เปา แช่ช้าง สันกลางและมีการปกครองแบบส่วนทอ้งถ่ินตั้งตาม 10 ต าบล แบ่งเป็น
เทศบาลต าบล 5 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 5 แห่ง 

 โรงเรียนประจ าอ าเภอสันก าแพง   คือ โรงเรียนสันก าแพง (2553 : ระบบออนไลน์) ตั้งอยูท่ี่ 
เลขท่ี 172 หมู่ 7 ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เดิมเป็นโรงเรียนมธัยมสายสามญั 
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้ เ ปิดสอนคร้ังแรกเม่ือว ันท่ี                   
17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2494  โดยใชห้้องเรียนชัว่คราวท่ีวดัสันก าแพง (วดัสันเหนือ)  ต่อมาเม่ืออาคาร
เรียนถาวรท่ีก่อสร้างในพื้นท่ีท่ีติดกบัโรงเรียนบา้นสันก าแพงปัจจุบนั ในพื้นท่ี 9 ไร่ 84 ตารางวา 
ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 6 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มีผูบ้ริหารโรงเรียนคนแรกคือ     
นายสุเมธ  ชินวตัร รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  มีการเปิดสอนชั้น ม.1 – ม.3 มีครูจากโรงเรียน
ประถมศึกษามาช่วยสอนอีก 3 คน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการอนุมติัให้เปิดเป็นทางการให้ช่ือว่า 
โรงเรียนสันก าแพง 
  

10. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 

 “เศรษฐกิจดี สตรีแสนสวย ร ่ ารวยหัตถกรรม วฒันธรรมมัน่คง หางดงพฒันา” ค าขวญัของ
อ าเภอหางดง ซ่ึงอยู่บริเวณส่วนกลางของจงัหวดัเชียงใหม่ (สารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย, 2553 : ระบบ
ออนไลน์) ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 277.1 ตร.กม.  ประชากรมีจ านวน 76,513 คน มีความหนาแน่นของ
ประชากรประมาณ 276.12 คน/ตร.กม. 
 อ าเภอหางดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ต าบล (113 หมู่บ้าน) ได้แก่ หางดง                 
บ้านแหวน หนองแก๋ว สันผกัหวาน หารแก้ว หนองควาย หนองตอง บ้านปง ขุนคง น ้ าแพร่                           
สบแม่ข่า นอกจากน้ียงัมีการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 12 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลต าบล 5 แห่ง 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 7 แห่ง 

 โรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1โรงเรียนในฝัน คือโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ซ่ึง              
เม่ือแรกใช้ช่ือ โรงเรียนหางดงวิทยาคม ในปีการศึกษา 2520 ได้เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนหางดง               
รัฐราษฎร์อุปถมัภ ์
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 ภาพท่ี 4.4  วดัตน้เกว๋น (วดัอินทราวาส)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4.5 หมู่บา้นเคร่ืองป้ันดินเผา (บา้นเหมืองกุง) 

 




