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แผนที่อ ำเภอหำงดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอหำงดง  (ค ำเมอืง: ) เ ป็นอ ำเภอหน่ึงในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหมท่ี่มคีวำมเจริญเติบโต
อยำ่งรวดเ ร็ว ส่งผลให้อ ำเภอหำงดงมีควำมพร้อมทุกๆด้ำน มีกำรเ ติบโตอยำ่งอสังหำริมทรัพย์ บ้ำนจัดสรร 
โรงแรมรีสอร์ท ธุรกจิคำ้ปลีก ห้ำงสรรพสินคำ้จ ำนวนมำก 

จำกสภำพเมืองหำงดงปัจจุบัน มีสภำพเมืองท่ีกลมกลืนกบันครเชียงใหมจ่นเ รียกได้วำ่คือเมอืงเมือง
เดียวกนั อ ำเภอหำงดงมสีภำพทำงเศรษฐกจิดีมำก มกีำรจรำจรท่ีคับคัง่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม ่อีกทั้งเ ป็นอ ำเภอ
ท่ีรองรับควำมเจริญของนครเชียงใหมเ่พื่อขยำยไปยงัศูนย์กลำงทำงตอนใต้ของจงัหวดัเชียงใหม ่

เดิมชื่อ อ ำเภอแมท่ำ่ชำ้ง แลว้เปล่ียนเป็น อ ำเภอหำงดง ในปี 2460 จนถึงปัจจุบนั 

ทีต่ั้งและอำณำเขตทีต่ั้ง 

    อ ำเภอหำงดงมอีำณำเขตติดตอ่กบัอ ำเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี  

 ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอสะเมงิและอ ำเภอแมริ่ม 
 ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอเมอืงเชียงใหมแ่ละอ ำเภอสำรภี 
 ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอเมอืงล ำพนู (จงัหวดัล ำพนู) และอ ำเภอสันป่ำตอง 

 ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอสันป่ำตอง อ ำเภอแมว่ำง และอ ำเภอสะเมงิ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 

อ ำเภอหำงดง   2  ใน  3  ของพื้นท่ีสว่นใหญเ่ป็นภูเขำ  ซ่ึงเป็นเขตอุทยำนแหง่ชำติ 

ดอยสุเทพ-ปุย และเขตป่ำสงวนแห่งชำติ   (พื้นท่ีต ำบลบ้ำนปง   น ้ ำแพร่  และต ำบลหนองควำย)  นอกนั้ นเ ป็น
พื้นท่ีรำบ  ซ่ึงท ำเป็นพื้นท่ีเพำะปลูก  ท่ีอยูอ่ำศยัและกำรพำณิชย์  มลี ำน ้ ำธรรมชำติท่ีส ำคญัอยู ่  2 สำยคือ 

1. แมน่ ้ ำปิง    ไหลผำ่นทำงทิศตะวนัออกของอ ำเภอหำงดง   เป็นเส้นทำงแบง่เขตระหวำ่งอ ำเภอหำงดง  กบัอ ำเภอ
สำรภีและอ ำเภอเมอืงล ำพนู  จงัหวดัล ำพนู  ระยะทำงประมำณ  20  กโิลเมตร 

 2. ล ำน ้ ำแมท่ำ่ชำ้ง   เป็นแมน่ ้ ำสำยเล็ก ๆ มตี้นน ้ ำจำกภูเขำในท้องท่ีต ำบลบำ้นปง    ไหลผำ่นต ำบลบ้ำนปง  ต ำบล
หนองควำย  ต ำบลบำ้นแหวน  และต ำบลหำงดง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Hang_Dong.png


ลักษณะภูมิอำกำศ 

ลกัษณะภูมอิำกำศของอ ำเภอหำงดง ม ี 3 ฤดู  ดงัน้ี 

          - ฤดูร้อน  ระหวำ่งเดือนมนีำคมถึงเดือนพฤษภำคมอุณหภูมเิฉล่ียประมำณ  34องศำเซลเซียส 

                        - ฤดูฝน  ระหวำ่งเดือนมถุินำยนถึงเดือนตุลำคม  ระดบัน ้ ำฝนเฉล่ีย  900  มลิลิลิตร/ตอ่ปี 

                        - ฤดูหนำว  ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกมุภำพนัธ์ อุณหภูมติ ่ำสุดเฉล่ีย   17  องศำเซลเซียส 

 

กำรแบ่งเขตกำรปกครองกำรปกครอง 

อ ำเภอหำงดงแบง่เขตกำรปกครองออกเป็น 11 ต ำบล 109 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

ล ำดับที ่ ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
ประชำกรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   
ประชำกรแยกตำมส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2557)   

1. 
หำงดง 

(Hang Dong) 
9 10,002 

6,434 
3,568 

(ทต. หำงดง) 
(ทต. แมท่ำ่ชำ้ง) 

2. 
หนองแก๋ว 

(Nong Kaeo) 
9 5,336 5,336 (ทต. หนองแก๋ว) 

3. 
หำรแกว้ 

(Han Kaeo) 
9 5,805 5,805 (ทต. หำรแกว้) 

4. 
หนองตอง 

(Nong Tong) 
14 8,711 8,711 (ทต. หนองตองพฒันำ) 

5. 
ขนุคง 

(Khun Khong) 
9 5,048 5,048 (อบต. ขนุคง) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


ล ำดับที ่ ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
ประชำกรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   

ประชำกรแยกตำมส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2557)   

6. 
สบแมข่ำ่ 

(Sop Mae Kha) 
5 2,432 2,432 (อบต. สบแมข่ำ่) 

7. 
บำ้นแหวน 

(Ban Waen) 
13 10,484 10,484 (ทต. บำ้นแหวน) 

8. 
สันผกัหวำน 

(San Phak Wan) 
7 13,246 13,246 (ทต. สันผกัหวำน) 

9. 
หนองควำย 

(Nong Khwai) 
12 10,409 10,409 (ทต. หนองควำย) 

10. 
บำ้นปง 

(Ban Pong) 
11 5,195 5,195 (ทต. บำ้นปง) 

11. 
น ้ ำแพร ่

(Nam Phrae) 
11 6,642 6,642 (ทต. น ้ ำแพรพ่ฒันำ) 

รวม 109 83,310 
75,830 (เทศบำล) 

7,480 (อบต.) 

 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ทอ้งท่ีอ ำเภอหำงดงประกอบดว้ยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 12 แหง่ ไดแ้ก ่

 เทศบำลต ำบลหนองตองพฒันำ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลหนองตองทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลหำงดง ครอบคลุมพื้นท่ีบำงสว่นของต ำบลหำงดง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


 เทศบำลต ำบลหำรแกว้ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลหำรแกว้ทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลบำ้นแหวน ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบำ้นแหวนทั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลสันผกัหวำน ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสันผกัหวำนทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลหนองควำย ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลหนองควำยทั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลแมท่ำ่ชำ้ง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลหำงดง (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลหำงดง) 
 เทศบำลต ำบลหนองแก๋ว ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลหนองแก๋วทั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลบำ้นปง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบำ้นปงทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลน ้ ำแพรพ่ฒันำ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลน ้ ำแพรท่ั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลขนุคง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลขนุคงทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสบแมข่ำ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสบแมข่ำ่ทั้งต ำบล 

 

สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 

๑.โครงกำรหลวงห้วยผักไผ่ (ทุ่งเริง) 

  

ตั้งอยูท่ี่บำ้นแมฮ่ะ ต ำบลบำ้นปง อ ำเภอหำงดง บนเส้นทำงสำยหำงดง-สะเมงิ (ทำงหลวงหมำยเลข 1269) ระหวำ่ง
หลกักิโลเมตรท่ี 15-16 หำกไปทำงหำงดงจะอยูฝ่ั่งซำ้ยมอื แยกเข้ำไปประมำณ 2.5 กโิลเมตร สำมำรถเดินทำงจำก
เชียงใหมไ่ดส้องทำง คือ ตำมทำงสำยเชียงใหม-่แมริ่ม-สะเมิง-หำงดง ระยะทำง 32 กโิลเมตร และเส้นทำงสำย
เชียงใหม-่หำงดง-สะเมงิ ระยะทำง 43 กโิลเมตร พ ันธ์ุไมท่ี้ปลูกคือ กหุลำบหนูท่ีจะปลูกกนัทั้ งปี และยังมผีักยอด
ซำโยเต ้ ลูกฟักแมว้ มะเขือมว่งกำ้นเขียว ถัว่แขก และมะระขำว เป็นตน้ 



๒. บ้ำนร้อยอันพนัอย่ำง 

 

เป็นพิพิธภณัฑ์เอกชนท่ีรวบรวมงำนแกะสลกัไม ้ซ่ึงสว่นใหญเ่ป็นไมสั้ก งำนแตล่ะชิ้นไดรั้บกำรแกะสลกัอยำ่ง
วจิิตรบรรจง เชน่ไมข้ี้เหล็กสลักภำพครูบำศรีวิชยัไมข้ี้เหล็กเน้ือแข็งมำกและแกะยำก จนอำจท ำให้เคร่ืองมอืเสีย
ได ้ผูแ้กะใชไ้มเ้น้ือน้ี เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ท่ีครูบำศรีวิชยัไดต้อ่สู้ฝ่ำฟันมำ นอกจำกน้ียงัมไีมแ้กะพญำง้ิวด ำซ่ึง เป็น
ไมห้ำยำก ค ่ำเข้ำ ชม 100 บำท นั กศึกษำมำเ ป็นคณะ คนละ 50 บำท นั กเ รียนมำเ ป็นคณะคนละ 10 บำท 
ชำวตำ่งชำติ 200 บำท รำยละเอียดติดตอ่ โทร. 0 5335 5819, 0 5382 2649 

๓.วัดต้นแกว๋น (วัดอินทรำวำส) 

  

 



ตั้งอยูท่ี่บ้ำนต้นแกว๋น ต.หนองควำย อ.หำงดงเป็นวดัเกำ่แกท่ี่มลีกัษณะงดงำมมำก ส่ิงท่ีนำ่สนใจ คือศำลำจตุัรมุข
ซ่ึงพบเพียงหลงัเดียวในภำคเหนือ นอกจำกน้ี ศิลปกรรมล้ำนนำดั้งเดิมภำยในวดัน้ียงัจัดวำ่เ ป็นตน้แบบท่ีสมบูรณ์
และมคีณุคำ่มำก สมำคมสถำปนิกสยำมประกำศให้เ ป็นอำคำรอนุรักษ์ดีเดน่เมือ่ปี  พ.ศ. 2532 กำรเดินทำง ใช ้ทำง
หลวงสำยหำงดง-สะเมงิ  เมื่อเข้ำเขตบ้ำนต้นแกว๋น ให้สังเกตทำงเข้ำวดัทำงดำ้นซำ้ยมอื ประมำณ กิโลเมตรท่ี 37 
เข้ำไปประมำณ 70 เมตร หำกเดินทำงโดยรถโดยสำรประจ ำทำงมรีถสองแถวสำย เชียงใหม-่หำงดงลงบริเวณ
ทำงเขำ้แยกสะเมงิ แลว้ตอ่รถสำยบอ่หลวงเขำ้ไป 

  

๔.หมู่บ้ำนเคร่ืองป้ันดินเผำเหมืองกุง 

 

ผลิตภณัฑ์มหีลำยอยำ่งเชน่ หมอ้แกง หมอ้น ้ ำ แจกนั โดยเฉพำะน ้ ำตน้(คนโทใสน่ ้ ำท่ีชำวเหนือนิยมวำงไวห้น้ำ
บำ้นให้ผูผ้ำ่นไปมำ ไดด่ื้มดับกระหำย)นั้ นเ ป็นท่ีนิยมทัว่ไปแกค่นท่ีพบเห็น ปัจจุบันไดม้ีกำรพ ัฒนำกรรมวิธีใน
กำรผลิตและรูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผำ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีสีสันสดข้ึน แตม่ีกำรท ำเคร่ืองป้ันดินเผำในบำง
ครัวเ รือนเทำ่นั้น กำรเดินทำง บ้ำนเหมอืงกุงอยูห่ ่ำงจำกตัวจังหวดัเชียงใหม ่ไปตำมเส้นทำงเชียงใหม-่หำงดง 
ประมำณ 10 กิโลเมตร และระยะทำงหำ่งจำกถนนสำยวงแหวน (ทำงหลวงหมำยเลข 11 สนำมบิน) ประมำณ 6 
กโิลเมตร โดยอยูก่อ่นถึงทำงแยกตดัใหมส่ำยหำงดง-สะเมงิเพียงเล็กน้อย 

๕.บ้ำนถวำย 

   



อยูถ่ดัจำกเหมอืงกุงไปตำมเส้นทำงสำยเชียงใหม-่ฮอด ประมำณหลกักโิลเมตรท่ี 15 ถึงห้องสมุดประชำชนอ ำเภอ
หำงดง จึงแยกซ้ำยเข้ำหมูบ่้ำน มีโรงงำนผลิตไมแ้กะสลักเพื่อจ ำหนำ่ยทั้งปลีกและส่ง  มีชื่อเ สียงในกำรท ำ
ผลิตภณัฑ์เลียนแบบของเกำ่ ซ่ึงนักทอ่งเท่ียวสำมำรถชมกำรผลิตและซ้ือเป็นสินคำ้ท่ีระลึกได้ 

  

๖. อุทยำนแห่งชำติออบขำน 

  

  

มพีื้นท่ีทั้งหมดประมำณ 484 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 302,500 ไรค่รอบคลุมพื้นท่ีอ ำเภอตำ่งๆในจงัหวดัเชียงใหม ่
ไดแ้ก ่สะเมงิ  หำงดง แมว่ำง และสันป่ำตอง ลักษณะภูมปิระเทศเป็นภูเขำหินปูนและหินอคันี ประกอบดว้ยป่ำ
ประเภทตำ่งๆ ไดแ้ก ่ดิบเขำ สนเขำ ดิบแลง้  เบญจพรรณ และ เต็งรัง  เป็นตน้ก  ำเ นิดน ้ ำแมว่ำง น ้ ำแมว่นิ และน ้ ำแม ่
ขำน และท่ีน่ีเป็นแหลง่ท่ีพบเอ้ืองมณีไตรรงค์แหง่เดียวในประเทศไทย ซ่ึงจะบำนในชว่งเดือนมกรำคม 

 


