
 

บทที ่4 
บริบทของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 จังหวัดเชียงใหม่มี ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถน าความรู้จากองค์ความรู้เดิม                
มาสร้างผลงานศิลปะแบบใหม่ ๆ ท่ีเรียกวา่ “ศิลปะประดิษฐ์” ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นการพฒันาทางดา้น
ศิลปวฒันธรรมล้านนาสู่เอกลักษณ์ใหม่บนพื้นฐานเดิม ซ่ึงในการวิจยัเร่ือง เร่ือง การประยุกต์
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ ์  
ของจังหวดัเชียงใหม่ น้ี จ  าเป็นต้องศึกษาในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในการใช้ภูมิปัญญาในด้านน้ี                
ซ่ึงประเด็นในการศึกษามีดงัน้ี 

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 

 ตน้ก าเนิดของอาณาจกัรลา้นนานั้น สุดารา สุจฉายา (2543 : 44-46) กล่าววา่ พญามงัรายเป็น
ผูก่้อตั้งอาณาจกัรล้านนา ซ่ึงสืบเช้ือสายมาจากปู่ เจา้ลาวจก เป็นกษตัริยอ์งค์ท่ี 24 แห่งราชวงศ์ลาว 
เมืองเงินยาง ก่อนท่ีจะแผ่อ านาจจากแอ่งท่ีราบลุ่มแม่น ้ ากกมาผนวกกับแอ่งท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิง 
พระองค์ได้รวบรวมเมืองเล็กเมืองน้อยไวใ้นพระราชอ านาจ นับตั้งแต่แควน้หริภุญไชย ผนวกกบั
แควน้โยน (ยวน) อาณาจกัรลา้นนาจึงถือก าเนิดข้ึน โดยศูนยก์ลางการปกครองอยู่ท่ีเมืองเชียงใหม่ 
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เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางในการควบคุมหวัเมืองต่าง ๆ และขณะเดียวกนัก็เป็นศูนยก์ลางในการคา้ขาย 
เพราะมีแม่น ้าปิงไหลผา่นทั้งพม่า มอญ เชียงรุ้ง ยนูนาน  
 อาณาจักรล้านนาเร่ิมเส่ือมลงในปลายรัชสมัยของพญาแก้ว เพราะกองทัพเชียงใหม่            
ท  าสงครามกบัเชียงตุงพ่ายแพ ้และเกิดอุทกภยัท่ีเชียงใหม่ เม่ือพญาแกว้ส้ินพระชนม์ กษตัริยอ์งค ์   
อ่ืน ๆ  ก็อ่อนแอ ท าให้เกิดการจลาจลแยง่ชิงราชสมบติั ขุนนางตั้งตวัเป็นใหญ่ จนกระทัง่ พ.ศ. 2101                  
เม่ือพม่ายกทพัมาตีเชียงใหม่เพียง 3วนั ก็สามารถยึดอาณาจกัรลา้นนาเป็นเมืองข้ึนยาวนานถึง 216 ปี 
ในช่วงท่ีพม่าปกครองลา้นนา พม่าก็ไม่สามารถยึดครองลา้นนาไดต้ลอดเวลา คราวใดท่ีกษตัริยพ์ม่า
อ่อนแอ ผูน้ าชาวล้านนาจะลุกข้ึนต่อตา้นหาทางแยกตวัเป็นอิสระ ใน พ.ศ. 2306 พม่ากวาดตอ้น    
ผู ้คนจากเชียงใหม่ไปเป็นเชลย และเ ร่ิมขูดรีดกดข่ีชาวล้านนาอย่างหนัก ในท่ีสุดพระยา                   
จ่าบา้นขุนนางเชียงใหม่ กบัพระยากาวิละเจา้นครล าปาง พากบัสวามิภกัด์ิต่อสมเด็จพระเจา้ตากสิน     
ขบัไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ส าเร็จใน พ.ศ. 2317 แต่ตอ้งใช้เวลา 30 ปี จึงสามารถขบัไล่พม่า
ออกจากเชียงแสนไดห้มดส้ิน นบัเป็นการส้ินสุดของอิทธิพลของพม่า 

 นบัตั้งแต่พระยาจ่าบา้นไดเ้สียชีวติในปลายสมยัของพระเจา้ตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าฯ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งพระยากาวิละเป็นพระเจา้กาวิละ 
เจ้าหลวงองค์ต่อมา ถือเป็นการเร่ิมต้นของราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ใน พ.ศ. 2339 พระเจ้ากาวิละ              
ได้กวาดต้อนพลเมืองเชียงใหม่ท่ีเข้าป่าให้กลับคืนเมือง และเร่ิมสงครามขยายราชอาณาจักร        
กวาดตอ้นผูค้นจากสินสองปันนา ไทใหญ่ ไทล้ือ ไทเขิน และยอง มายงัเชียงใหม่ และยอมรับอ านาจ
ของรัฐบาลกลางจากกรุงสยามในฐานะเมืองประเทศราช จนผนวกเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทย 
และในปัจจุบนัเชียงใหม่ก็เป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทย 
 

2. ภูมศิาสตร์จังหวดัเชียงใหม่ 

 จงัหวดัเชียงใหม่มีเน้ือท่ีประมาณ 20,107.057 ตร.กม. (สุดารา สุจฉายา, 2543 : 445-446) 
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศ อยู่ท่ีเส้นรุ้งท่ี 16 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศาตะวนัออก               
มีอาณาเขตติดต่อ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศพม่า ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวดัล าพูนและตาก                  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัเชียงราย ล าปาง ล าพนู ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

3. ข้อมูลประชากรจังหวดัเชียงใหม่ 

 จากขอ้มูลของส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่ (2552 : 4) พบวา่ ประชากรรวมทั้งส้ินประมาณ 
1,665,964 คน แยกเป็นชาย 814,958 คน หญิง 851,006 คน และมีความหนาแน่นของประชากร        
83 คน/ตร.กม. 
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4. ลกัษณะการปกครองของจังหวดัเชียงใหม่ 

 ลักษณะการปกครองของจังหวดัเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองแบบภูมิภาคออกเป็น           
25 อ าเภอ 204 ต าบล 2,066 หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถ่ิน มี 211 องค์กร ซ่ึงได้แก่                
1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1  เทศบาลนคร 2  เทศบาลเมือง  94 เทศบาลต าบล และ                     
113 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

5. ประเพณแีละวฒันธรรมของจังหวดัเชียงใหม่ 

 ถ้าให้กล่าวถึงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเ ชียงใหม่ ท่ี เ ก่ียวข้องกับงานหัตถกรรม             
สาขาศิลปะประดิษฐ์ คือ การผสมผสานศิลปวฒันธรรมและหัตถกรรมทุกแขนงแล้วน ามาคิด
สร้างสรรค์หรือสร้างเป็นผลงานใหม่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใหม่บนพื้นฐานของศิลปวฒันธรรมดั้งเดิม     
ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดศิลปวฒันธรรมล้านนา (กุหลาบ วฒันาวิวฒัน์ อ้างถึงในพระนิรันดร์    
ขนัธิมา, 2548 : 21-22) ไดแ้ก่ 

1. ความเช่ือในจารีตประเพณี เร่ิมจากการท่ีคนอาศยัอยูร่วมกนัอยา่งมากมาย จึงมีการสร้าง
ระเบียบแบบแผนใหทุ้กคนในชุมชนปฏิบติัตาม จนกลายเป็นความทรงจ าจนเกิดเป็นประเพณี 

2. การนบัถือศาสนาซ่ึงเกิดจากการปฏิบติัตามค าสั่งสอนท่ีสืบทอดกนัมาและพฒันาจนเป็น
ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงาม และก่อใหเ้กิดศิลปะสาขาต่าง ๆ ตามความเช่ือถือ 

 ประเพณีและวัฒนธรรม ถือว่า เ ป็นบรรทัดฐานในการด ารงชีวิตความส าคัญ คือ                 
เป็นท่ียึดเหน่ียวด้านจิตใจของมนุษย์ เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชน ทั้งยงัให้เกิดความสามคัคี และ    
เป็นเคร่ืองมือท่ียึดถือปฏิบัติตามกันมา ซ่ึงเ ป็นการแสดงถึงความส าคัญในการด ารงชีวิต 

องคป์ระกอบของวฒันธรรมลา้นนาหรือเชียงใหม่ (อมรพนัธ์ เข่ือนรอบเขต, 2542 : 28-35) ไดแ้ก่ 
ภาษาถ่ิน อกัษรลา้นนา การเล่นพื้นบา้น การแต่งกาย ดนตรีและการฟ้อนร า อาหารพื้นเมือง ประเพณี 
งานศิลปะ เป็นตน้ 

 ดงันั้น ส่ิงท่ีสามารถสร้างสรรค์งานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ของเชียงใหม่ คือ การพฒันา
ศิลปเดิมและควบคู่ไปกบัวฒันธรรมในการด ารงชีวิตของชาวเชียงใหม่ และส่ิงส าคญัคือการด ารง   
ไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมของเชียงใหม่จากคนรุ่นใหม่ท่ีเห็นค่าและหวงแหนมรดกภูมิปัญญาน้ี 
 

6. เศรษฐกจิของจังหวดัเชียงใหม่ 

 จงัหวดัเชียงใหม่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชียงใหม่, 2552 : 
1-2) ดงัน้ี 

1. รายไดเ้ฉล่ียต่อหวั 76,388 บาท/คน/ปี โดยรายไดเ้ฉล่ียขั้นต ่า คือ 168 บาท/วนั 
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2. ผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั GPP ประมาณ 112,221 ลา้นบาท คือ 

2.1 การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล ของใช้ในครัวเรือน             
ร้อยละ 15.05 

2.2 เกษตรกรรม การล่าสัตวแ์ละป่าไม ้ร้อยละ 16.35 
2.3 โรงแรม ภตัตาคาร ร้อยละ 10.93  
2.4 การผลิตอุตสาหกรรม ร้อยละ 9.51 
2.5 การศึกษา ร้อยละ 10.18 
2.6 การขนส่ง การคมนาคมสถานท่ีเก็บสินคา้ ร้อยละ 7.23 
2.7 อสังหาริมทรัพย ์ร้อยละ 3.94 
2.8 การบริหารราชการแผน่ดินและการป้องกนัประเทศ ร้อยละ 7.23 
2.9 อ่ืน ๆ ร้อยละ 19.58 

3. การเก็บภาษี 50.28 ลา้นบาท 

4. อตัราการวา่งงาน ร้อยละ 1.4 

5. การจ าหน่ายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์6,863,104.93 บาท 
 

7. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีประมาณ 285.02 ตร.กม. ประชากร 113,499 คน            
มีความหนาแน่น 398.21 คน/ตร.กม. (สารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์) มีอาณาเขตติดต่อ
กบัอ าเภอต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ าเภอแม่แตง 

 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอดอยสะเก็ด 

 ทิศใต ้ติดต่อกบั อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอเมืองเชียงใหม่และอ าเภอแม่ริม 

 ประชากรอ าเภอสันทรายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม (ไดแ้ก่ จกัสาน 
เคร่ืองหนงั อาหารส าเร็จรูป) และการคา้ขาย  

 อ าเภอสันทรายนั้นแบ่งเขตการปกครองแบบส่วนภูมิภาคเป็น 12 ต าบล 117 หมู่บา้น และ           
มีการปกครองโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 12 แห่ง มีเทศบาลเมืองแม่โจ ้1 แห่ง เทศบาลต าบล 
11 แห่ง  

 สถานท่ีท่องเท่ียวของอ าเภอสันทราย ไดแ้ก่ 

1. โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาแม่แฝกแม่งดั , อ่างเก็บน ้าหว้ยแกว้  
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2. วดัพระธาตุจอมกิตติ เป็นพระเจดียท่ี์ส าคญัและเก่าแก่ของต าบลแม่แฝก 

3. เรือไมโ้บราณและวตัถุโบราณ (วดับา้นโป่ง) มีลกัษณะเป็นเรือไมข้นาดใหญ่ (เรือขุด)             
ขุดจากไมซุ้งขนาดใหญ่ท่อนเดียว ไม่มีการตดัต่อ มีขนาดความยาวประมาณ 12 เมตร ขนาดกวา้ง          
1.13 เมตร เรือไม่มีการตกแต่ง ใชป้ระโยชน์เพื่อบรรทุกส่ิงของ 

4. อ่างเก็บน ้าหว้ยโจ ้(การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นโปง) ตั้งอยูท่ี่ ม.6 ต.ป่าไผ ่

5. อ่างเก็บน ้าหว้ยฮกั ตั้งอยูท่ี่ ม.9 ต.หนองแหยง่ 

6. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นโปง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 4.1 การปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลยีเ่ป็ง 
            ท่ีพุทธสถานลา้นนา อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
 

8. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (สารานุกรมวิกิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์) มีเน้ือท่ีขนาด           
152.4 ตร.กม. มีประชากรรวมทั้งส้ิน จ านวน  369,460 คน ซ่ึงมีความหนาแน่นของประชากรคือ                     
1,768.11 คน/ตร.กม. นอกจากน้ียงัมีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอใกลเ้คียง คือ  
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ าเภอแม่ริม 

 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอสันทรายและอ าเภอสันก าแพง 

 ทิศใต ้ติดต่อกบั อ าเภอสารภีและอ าเภอหางดง 

 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอหางดง 

 อาชีพของประชากรอ าเภอเมืองเชียงใหม่คือ ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจและการบริการ คา้ขาย 
และรับจา้ง รวมทั้งเกษตรกรรม ส าหรับด้านการศึกษาอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีสถานศึกษาท่ีท่ีให ้            
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การรองรับตั้งแต่ระดบัอนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชนท่ีมากท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ 
  ในด้านการปกครองของอ 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 

  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 

1. วดัพระสิงห์วรวิหาร เป็นวดัท่ีพญาผายูทรงสร้างข้ึน เพื่อใชเ้ป็นท่ีบรรจุอฐิัของพญาค าฟู 
พระราชบิดา มีพระพุทธสิหิงคเ์ป็นพระพุทธรูปปาง มารวชิยัขดัสมาธิเพชร เป็นพระพุทธรูปท่ีส าคญั 

2. วดัเจด็ยอด สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ติโลกราช มีเจดียเ์จ็ดยอด ลกัษณะคลา้ยกบัมหาวิหาร
โพธิท่ีพุทธคยาในประเทศอินเดีย และเป็นท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 8 ของโลก 

3. วดัเจดียห์ลวงวรวหิาร เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในรัชกาลพระเจา้แสนเมืองมา ซ่ึงมีลกัษณะเจดีย์
ใหญ่ท่ีสูงท่ีสุดของอาณาจกัรลา้นนา ดงัภาพท่ี 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 4.2 วดัเจดียห์ลวงวรวหิาร 
 

4. สวนสัตวเ์ชียงใหม่ เป็นสวนสัตวข์นาดใหญ่ของภาคเหนือ 

5. อนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั ตั้งอยู่ตรงทางข้ึนดอยสุเทพ ก่อนถึงน ้ าตกห้วยแกว้ ครูบาศรีวิชยั
เป็นนกับุญแห่งลา้นนาไทยผูเ้ป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่ 

6. วดัสวนดอก หรือวดับุปผาราม เป็นท่ีจ าพรรษาของพระมหาเถระสุมน ผูป้ระดิษฐาน
พระพุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศใ์นลา้นนา มีสถาปัตยกรรมส าคญั คือ เจดียป์ระธานเป็นเจดียท์รงกลม 
กู่บรรจุอฐิัเจา้ตระกลู ณ เชียงใหม่ และวหิารโถง ดงัภาพท่ี 4.3 
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ภาพท่ี 4.3 วดัสวนดอกวรวหิาร 
 

9. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ (สารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์)              
เป็นสถานท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย มีเน้ือท่ี 197.833 ตร.กม. มีประชากร 76,611 คน              
และมีความหนาแน่น 387.25 คน/ตร.กม. 
 อาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอและจงัหวดัท่ีใกลเ้คียง คือ ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ าเภอดอยสะเก็ด
และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดต่อกับ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่       
และอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพนู ทิศใต ้ติดต่อกบั อ าเภอสารภีและอ าเภอเมืองเชียง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ประชากรในอ าเภอสันก าแพงประกอบอาชีพหัตถกรรม เช่น กระดาษสา ร่ม ไมแ้กะสลกั 
เคร่ืองเงิน ผา้ทอ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการท าเกษตรกรรม และคา้ขาย  
 ในดา้นการศึกษาอ าเภอสันก าแพงมีโรงเรียนประจ าอ าเภอ คือ โรงเรียนสันทราย ซ่ึงเป็น
โรงเรียนตน้แบบหน่ึงโรงเรียนในฝัน 
 สถานท่ีท่องเท่ียวของอ าเภอสันก าแพง ไดแ้ก่ ศูนยห์ตัถกรรมร่มบ่อสร้าง หมู่บา้นหตัถกรรม
กระดาษสาตน้เปา หมู่บา้นเคร่ืองป้ันดินเผา (บา้นดอยซิว)  หมู่บา้นคนเมือง บา้นจ๊างนกั บา้นสักไทย
ไมตรี อ่างเก็บน ้าหว้ยลาน อ่างเก็บน ้าหนองพญา บา้นบ่อสร้าง กาดดารา เป็นตน้ 
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 ภาพท่ี 4.4 ศูนยห์ตัถกรรมร่มบ่อสร้าง 
 

10. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 

 อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ (สารานุกรมวิกิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์) มีเน้ือท่ี
ประมาณ 277.1 ตร.กม. ท าให้มีความเจริญเติบโตในด้านอสังหาริมทรัพย ์บ้านจดัสรร โรงแรม                 
รีสอร์ท ธุรกิจคา้ปลีก ห้างสรรพสินคา้ มีประชากรทั้งหมดประมาณ 76,513 คน มีความหนาแน่น
ของประชากรประมาณ 276.12 คน/ตร.กม. 
 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถมัภ์ เป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาของภาครัฐประจ าอ าเภอ
หางดง นอกจากน้ีอ าเภอหางดงมีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอใกลเ้คียง คือ ทิศเหนืออ 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 
 อาชีพของชาวหางดงไดแ้ก่ อาชีพหลกั คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบอาชีพ
ดา้นหตัถกรรมเป็นอาชีพเสริม โดยเฉพาะอาชีพแกะสลกัไมแ้ละเคร่ืองป้ันดินเผา 
 สถานท่ีท่องเท่ียวของอ าเภอหางดง ไดแ้ก่  

1. โครงการหลวงห้วยผกัไผ่ ตั้งอยู่ท่ีบา้นแม่ฮะ ต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง มีพืชผกัและ
พนัธ์ุไมน้านาชนิด   

2. บ้าน 100 อนั 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพนัอย่าง) เป็นพิพิธภณัฑ์เอกชนท่ีรวบรวม      
งานแกะสลกัไม ้

3. บา้นถวาย เป็นหมู่บา้นท่ีรวมงานหตัถกรรมแกะสลกัไม ้
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4. บา้นเหมืองกุง เป็นแหล่งรวมงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเก่าแก่ 
5. อุทยานแห่งชาติออบขาน เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ มีทั้ งถ ้ า น ้ าตก และการเดินป่า             

ชมธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 4.5 หมู่บา้นเคร่ืองป้ันดินเผา (เหมืองกุง)  




