
 

 

 

 
บทที ่4 

บริบทชุมชน 
 
 ชุดโครงการวิจยั วิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพของธุรกิจชุมชนผลิตภณัฑ์
ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ คณะผูว้ิจยัไดเ้ลือกพื้นท่ี
อ าเภอหางดง แบ่งเป็น 9 ต าบล คือ ต าบลบา้นแหวน ต าบลขุนคง ต าบลหนองโขง ต าบลหนองควาย 
ต าบลสันผกัหวาน ต าบลน ้ าแพร่ ต าบลหารแกว้ ต าบลหนองแก๋ว ต าบลหนองตอง เป็นพื้นท่ีส าคญั
ในการหากลุ่มตวัอย่าง เพื่อน ามาวิเคราะห์ศกัยภาพชุมชนดา้นต่างๆ โดยรายละเอียดบริบทชุมชน    
ท่ีศึกษา มีดงัน้ี 
 
1. บริบทชุมชน 
 ชุดโครงการวิเคราะห์การออแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ     
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้ลือกศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน
ของอ าเภอหางดง มีข้อมูลส าคัญประกอบด้วยส่วนต่างๆโดยผูว้ิจ ัยและคณะได้ท าการส ารวจ             
และถ่ายภาพไว ้ดงัน้ี 
 
 1.1 ประวตัิความเป็นมาของอ าเภอหางดง 
  อ าเภอหางดง แต่เดิมมีนามเรียกว่า “แขวงแม่ท่าช้าง” ข้ึนตรงต่อเจ้าผูค้รอง                  
นครเชียงใหม่ สภาพทอ้งท่ีเป็นป่ารกร้าง ผูค้นปลูกบา้นเรือนอาศยัอยู่เพียงเล็กน้อย มีล าน ้ าแม่น ้ า     
ท่าชา้งไหลผา่น ปี พ. ศ .2444 ทางราชการไดจ้ดัเป็นแขวงเรียกวา่ แขวงท่าชา้ง ท่ีท าการแขวงตั้งอยูท่ี่
บา้นก าแพงงาม คือ บริเวณท่ีตั้งท่ีว่าการอ าเภอหางดงปัจจุบนั ต่อมาปี พ. ศ .2481 ถูกยุบเป็น            
ก่ิงอ าเภอหางดง ข้ึนตรงกับอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมา พ.ศ. 2490 ทางราชการได้ยกฐานะ            
เป็นอ าเภอหางดง จนถึงปัจจุบนั โดยมีค าขวญัอ าเภอวา่ เศรษฐกิจดี สตรีแสนสวย ร ่ ารวยหตัถกรรม 
วฒันธรรมมั่นคง หางดงมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน รวม 72,710 คน จ านวนประชากรชาย                 
รวม 35,137 คนจ านวนประชากรหญิง รวม 37,573 คน ปัจจุบนั มี 11 ต าบล 
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1.2 ประวตัิต าบลในอ าเภอหางดง 
 ในส่วนของบริบทน้ีมีต าบลท่ีเก่ียวขอ้งในชุดโครงการวิจยั วิเคราะห์การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 9 ต าบล คือ 
 1.2.1 ต าบลขุนคง เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอหางดง มีหมู่บา้นทั้งหมด                    
จ  านวน 8 หมู่บา้น คือ บา้นตน้แกว้ บา้นถวาย บา้นหนองโขง บา้นสารภี บา้นขุนคงหลวง บา้นกาด 
บา้นท่าขุนคง   บา้นท่ามะโก๋ สภาพทัว่ไปของ เป็นต าบลท่ีมีการคมนาคมสะดวก และมีหมู่บา้นท่ีมี
อาชีพในการท าหตัถกรรม ไมแ้กะสลกั เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแต่งต่างๆ จ านวนประชากร
ในเขต อบต. 4,782 คน และมีจ านวนหลงัคาเรือน 1,292 หลงัคาเรือน อาชีพหลกั คือ การเพาะปลูก 
ท าหตัถกรรม และศิลปกรรม 

 

 
 
 ภาพท่ี 4.1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุคง 
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 ภาพท่ี 4.2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุคง 
 

 
 

 ภาพท่ี 4.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุคง 
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 1.2.2 ต าบลบ้านแหวน  อยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอหางดง มีจ  านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน 
11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่1 บา้นไร่ หมู่2 บา้นโขงขาว หมู่3 บา้นทา้วบุญเรือง หมู่4 บา้นช่างค านอ้ย      
หมู่ท่ี 5 บา้นช่างค าหลวง หมู่6 บา้นดู่ หมู่7 บา้นป่าหมาก หมู่8 บา้นตน้เฮือด หมู่9 บา้นเด่ือ             
หมู่ 10 บา้นจอมทอง หมู่11 บา้นดู่ สภาพทัว่ไปของต าบลบา้นแหวน อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ     
หางดง ประมาณ 3 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีราบ อยู่ในเขตระบบชลประทาน ราษฎรมีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนมาก มีพื้นท่ีประมาณ 11.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,320 ไร่                
มีประชากรอยูห่นาแน่นปานกลาง พื้นท่ีบางส่วนเป็นหมู่บา้นจดัสรร  จ านวนประชากรในเขต อบต. 
9,089 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 3,835 หลงัคาเรือน อาชีพหลกัคือการ รับจา้ง และคา้ขาย       
อาชีพเสริม คือ ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
 

 
 

 ภาพท่ี 4.4  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน 
 
 1.2.3 ต าบลหนองควาย เป็นต าบลหน่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของท่ีวา่การอ าเภอ              
มีหมู่บา้นทั้งหมด 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่1 บา้นตองกาย หมู่2 บา้นฟ่อน หมู่3 บา้นกองขิง หมู่4         
บา้นตน้แกว๋น หมู่5 บา้นหนองควาย หมู่6 บา้นร้อยจนัทร์ หมู่7 บา้นเหมืองกุง หมู่8 บา้นขุนแส หมู่9 
บา้นสันทราย หมู่10 บา้นนาบุก หมู่11 บา้นสันป่าสัก หมู่12 บา้นตองกายเหนือ สภาพทัว่ไป         
ของต าบลหนองควาย มีพื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีราบ อยู่ในเขตระบบชลประทาน ราษฎรมีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนมาก มีพื้นท่ีประมาณ 17.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,325 ไร่                
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มีประชากรอยูห่นาแน่นปานกลาง พื้นท่ีบางส่วนเป็นหมู่บา้นจดัสรร จ านวนประชากรในเขต อบต. 
7,906 คน และจ านวนหลังคาเรือน 3,869 หลงัคาเรือนอาชีพหลักคือการ รับจ้าง และค้าขาย 
อาชีพเสริม คือ ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
 

 
  
 ภาพท่ี 4.5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองควาย 

 

 
 

ภาพท่ี  4.6  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองควาย 
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1.2.4 ต าบลสันผักหวาน อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอหางดง มีจ านวนหมู่บา้น
ทั้งส้ิน 6 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่1 บา้นสันผกัหวานหลวง หมู่2 บา้นตน้ง้ิว หมู่3 บา้นทา้วผายู่ หมู่4      
บา้นป่าตาล หมู่ 5 บา้นเบอ้ หมู่ 6 บา้นขวัเดง้ สภาพทัว่ไปของต าบลสันผกัหวาน อยู่ห่างจาก        
ท่ีวา่การอ าเภอหางดง ประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ อยูใ่นเขตระบบชลประทาน 
ราษฎร    มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก มีพื้นท่ีประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,862 
ไร่         มีประชากรอยูห่นาแน่นปานกลาง อาณาเขตต าบล ทิศเหนือ ติดกบั ต.ป่าแดด อ.เมือง         
จ.เชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั ต.สบแม่ข่า        
ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกบั ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จ  านวน
ประชากรของต าบลในเขต อบต. 8,822 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 4,213 หลงัคาเรือน ขอ้มูลอาชีพ
ของต าบล อาชีพหลกั รับจา้ง คา้ขาย อาชีพเสริม ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนและแปรรูปผลผลิต
การเกษตร ขอ้มูลสถานท่ีส าคญัต าบล ไดแ้ก่ วดัฉิมพลีวนั วดัชยัสถิตวดัถาวรธรรม วดัผาสุการาม        
วดัลฎัฐิวนาราม โรงเรียนบา้นตน้ง้ิว โรงเรียนบานสันผกัหวาน และสถานีอนามยั 
 

1.2.5 ต าบลน ้าแพร่ เป็นต าบลหน่ึงอยู่ทางทิศตะวนัตกของท่ีว่าการอ าเภอหางดง           
มีหมู่บา้นทั้งหมด 11 หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นเวียงดง้ หมู่ 2 บา้นศาลา หมู่ 3 บา้นแพะขวาง หมู่ 4 
บา้นน ้าแพร่ หมู่ 5 บา้นป่าจ้ี หมู่ 6 บา้นแสนตอ หมู่ 7 บา้นท่าไมลุ้ง หมู่ 8 บา้นแม่ขนิลใต หมู่ 9 บา้น
ดอยถ ้ า หมู่ 10 บา้นน ้ าบุ่น และหมู่ 11 บา้นเวียงด้ง ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ           
สภาพทัว่ไปของต าบล ต าบลน ้ าแพร่อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอหางดงประมาณ 4 กิโลเมตร           
พื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีลาดเชิงเขา บางส่วนอยูใ่นเขตป่าสงวน ป่าแม่ขนิล ป่าแม่ท่าชา้ง มีพื้นท่ีประมาณ 
80.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,340.75 ไร่ มีประชากรอยูไ่ม่หนาแน่น เน่ืองจากสภาพพื้นท่ี
ไม่สมบูรณ์ ระบบชลประทานไปไม่ถึง และบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน อาณาเขตต าบล ทิศเหนือ 
ติดต่อ ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ทิศใต ้ติดต่อ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต.บา้นปง อ.หางดง            
จ.เชียงใหม่ จ  านวนประชากรในเขต อบต. 5,862 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 2,162 หลงัคาเรือน 
ขอ้มูลอาชีพของต าบล อาชีพหลกั รับจา้ง และคา้ขาย อาชีพเสริม ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน      
และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ข้อมูลสถานท่ีส าคัญของต าบล  ได้แก่  ท่ีท าการอบต.          
โรงเรียนบ้านแสนตอ วดัศาลาวดัเวียงด้ง วดัเอรัณฑวนั วดัอุโบสถ วดัจ าปาลาว วดัทุ่งร้งแร้ง 
วดันิลประภา และอุทยานออบขาน 
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1.2.6 ต าบลหารแก้ว ประวติัความเป็นมาของต าบลหารแก้ว กล่าวได้ว่า แต่เดิม       
ต  าบลหารแกว้ ข้ึนอยูก่บัอ าเภอสันป่าตอง มีนาย จนัทร์แกว้ พุทธวงค ์เป็นก านนัคนแรก ต่อมาเม่ือ  
ก่ิงอ าเภอหางดง ไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอในปลายปี พ.ศ. 2489 ก็ได้รับการแยกต าบล      
ข้ึนอยู่กบัอ าเภอหางดง แบ่งการ ปกครองเป็น 7 หมู่บา้น ซ่ึงในขณะนั้นมีนาย อริยะ อินเสาร์         
เป็นก านนั ปัจจุบนัไดแ้บ่งเป็น 9 หมู่บา้น โดยมีการแยกหมู่บา้นอีก 2 หมู่บา้น เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 
2545 ส าหรับราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองอยูก่นัมานาน ไม่มีผูใ้ดทราบวา่แต่ เดิมอพยพกนัมา
จากท่ีใด ดา้นศิลปวฒันธรรม มีการท าเคร่ืองป้ันดินเผาสืบต่อกนัมาเป็นอาชีพเสริม จนถึงปัจจุบนั     
มีพระวิหารโบราณวดัทุ่งอ้อ ซ่ึงเป็นโบราณสถานอันส าคัญ และเก่าแก่ของจังหวดัเชียงใหม่        
สร้างในสมยัใดไม่มีหลกัฐานหรือศิลาจารึก บ่งบอก สันนิษฐานจากกรมศิลปากรว่าน่าจะสร้าง       
ในสมยัท่ีสร้างเมืองเชียงใหม่ยุคแรกๆ  ซ่ึงมีอายุถึง 500-600 ปี โดยดูจากหลกัฐานคือ บนัไดข้ึน     
พระวิหาร จะมีหางวดั หรือตวัเหงาอยูห่นา้พระวิหาร ซ่ึงแตกต่างไปจาก พระวิหารโบราณทัว่ๆ ไป   
ท่ีพอจะเป็นหลกัฐานยืนยนัการตั้งถ่ินฐานไดเ้ป็น อยา่งดี และจากการสันนิษฐานจากหลกัฐานอ่ืนๆ 
จากบริเวณ ใกลเ้คียง ต าบลหารแกว้ท่ีจะเป็นพื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว ์เพื่อท ามาหากิน 
ในสมยัท่ีอาณาจกัรหริกุญไชย ของพระนางจามมเทวกี าลงัรุ่งเรือง ในประมาณ ปี พ.ศ.1224 

อาณาเขตของต าบลหารแก้ว ทิศเหนือ จดต าบลหางดง ต าบลหนองแก๋ว และต าบล      
น ้ าแพร่ อ าเภอหางดง ทิศใต้ จดต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง ทิศตะวนัออก จดต าบลขุนคง      
อ าเภอหางดง ทิศตะวนัตก จดต าบลสันกลาง และต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง ขอ้มูลประชากร 
ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ เดือนกรกฎาคม 2551 แยกเป็น ชาย 2,802 คน หญิง 3,028 คน 
รวม 5,830 คน จ านวนหลงัคาเรือน 2,114 หลงัคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ี 559.90 
คน/ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของบา้นต่อพื้นท่ี 200.19 หลงัคาเรือน/ตารางกิโลเมตร (ขอ้มูล   
ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551) 
 

1.2.7 ต าบลหนองแก๋ว อยู่เขตการปกครองของอ าเภอหางดง มีจ านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน     
8 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นละโว ้หมู่ 2 บา้นสันปูเลย หมู่ 3 บา้นเหมืองง่า หมู่ 4 บา้นบวก หมู่ 5   
บา้นร้องแหยง่ หมู่ 6 บา้นยงัปวน หมู่ 7 บา้นสันทราย หมู่ 8 บา้นหนองแก๋ว ประชากรเป็นคน
พื้นเมือง ส่วนมากนบัถือศาสนาพุทธ สภาพทัว่ไปของต าบล พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ อยูใ่นเขต
ชลประทาน มีพื้นท่ีประมาณ 15.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,625 ไร่ มีประชากรอยูห่นาแน่น
ปานกลาง อาณาเขตต าบล ทิศเหนือ ติดกบั ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั           
ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ทิศตะวนัตก 
ติดกับ ต.น ้ าแพร่ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จ  านวนประชากรในเขต อบต. 5,141 คน         
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ขอ้มูลอาชีพ อาชีพหลกั คือ รับจา้ง คา้ขาย และอาชีพเสริม คือ การท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
และการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ข้อมูลสถานท่ีส าคญั  ได้แก่ วดัเจริญราษฎร์ วดัมงคลเกษม         
วดัละโว ้วดัศรีสุพรรณ วดัสะอาดกุญชร วดัสันทราย ท่ีท าการอบต. และโรงเรียนวดัศรีสุพรรณ์ 
 

1.2.8 ต าบลหนองตอง ประวติัความเป็นมา แต่เดิมสมยัโบราณ เป็นเมืองเมืองหน่ึง      
ช่ือว่า  “เมืองมะโน”  มีความเจริญรุ่งเรือง มาพร้อมกับเมือง “หริภุญชัย” หรือจงัหวดัล าพูน            
ราวศตวรรษท่ี 13 และในสมยัเดียวกบัเมืองอ่ืนๆ อีกหลายเมือง เช่น เวียงท่ากาน เวียงเถาะ เป็นตน้ 
“เมืองมะโน” มีขนาดกวา้ง 900 เมตร ยาว 750 เมตร มีก าแพงเมืองสามดา้น คือดา้นทิศเหนือ         
ดา้นทิศใต ้และดา้นทิศตะวนัออก มีคูน ้ากวา้ง 19 เมตร ทางดา้นทิศตะวนัออก ติดแม่น ้ าปิงเก่า (พิงค)์ 
ปัจจุบนั หากขุดลงไปในดิน ลึกประมาณ 1-1.5 เมตร จะพบกบัเศษเคร่ืองป้ันดินเผา มีทั้งภาชนะ
เคร่ืองใชต่้างๆ ช้ินส่วนพระพุทธรูปแบบพิมพต่์างๆ และท่ีส าคญัมีการขุดพบพระพุทธรูปทรงมงกุฎ
เทริด หน้าตกักวา้งประมาณ 3 ฟุต ซ่ึงเป็นศิลปะ สมยัลพบุรี สร้างข้ึนในสมยัเดียวกบัเมือง             
“หริภุญชยั”  สมยัของพระนางจามเทวี  ในปัจจุบนัน้ีเมืองมะโนอยูใ่นพื้นท่ีบริเวณหมู่ท่ี 3 ต าบล
หนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ และพระพุทธรูปองค์ดงักล่าว ปัจจุบนัประดิษฐาน          
อยู ่ณ วดัหนองตอง หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ลกัษณะท่ีตั้ง  เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา ตั้งอยูทิ่ศใตข้องอ าเภอหางดงและจงัหวดั
เชียงใหม่ มีทางหลวง แผน่ดินหมายเลข 1015 สายสันป่าตอง - ล าพูน เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส าคญั
ของเทศบาลและของจงัหวดัเชียงใหม่สายหน่ึงท่ีเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัเชียงใหม่ กบัจงัหวดัล าพูน 
มีระยะทางจากจงัหวดัเชียงใหม่ ประมาณ 28 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที มีอาณาเขต
ติดต่อกบัอ าเภอสันป่าตอง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอเมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน           
มีรายละเอียด ดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต้้ ติดต่อ
ต าบลแม่ก๋า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดต่อต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง      
จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดต่อต าบลสันทราย อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่และต าบลริมปิง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน มีล าน ้ าปิงแบ่งเขตจงัหวดัเชียงใหม่กบัจงัหวดัล าพูน ต าบลหนองตอง    
แยกเป็น 1 ต าบล 14 หมู่บา้น พื้นท่ี 14 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบ  
ดินเหนียว และดินเหนียวร่วนปนทรายดินทราย มีแม่น ้ าปิงไหลผ่านด้านทิศตะวนัออก บริเวณ    
บา้นท่าควาย หมู่ท่ี 12 และบา้นท่าข้ีนาค หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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2. สภาพทางสังคมและวฒันธรรม 
 
 บริบทของสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของอ า เภอหาง จังหวัดเ ชียงใหม่             
ประกอบไปด้วย ท่ีตั้ งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ  ประชากรและการปกครอง การเมือง 
โครงสร้างพื้นฐาน  สภาพทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม รวมถึงการพฒันา             
ทางสังคม และวฒันธรรมของอ าเภอหางดง  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1    ทีต่ั้งและอาณาเขต 
                       อ าเภอหางดง อยู่ห่างจากจงัหวดัเชียงใหม่ 15 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีราบ     
มีระบบชลประทาน จึงมีการท าการเกษตรอยู ่มีพื้นท่ีประมาณ 2.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,643.75 ไร 

ทิศเหนือ  ติดกบั  ต.บา้นแหวน และ ต.น ้าแพร่  
ทิศใต ้  ติดกบั  ต.หารแกว้  
ทิศตะวนัออก  ติดกบั  เทศบาล ต.หางดง และ ต.หนองแก๋ว  
ทิศตะวนัตก  ติดกบั  ต.น ้าแพร่  

 

 
 

 ภาพท่ี 4.7 ลกัษณะทางภูมิประเทศ 
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 2.2 ลกัษณะทางภูมิประเทศ 
                        อ  า เภอหางดงแต่ เ ดิม เ รียกว่า  แขวงแม่ท่ าช้า ง   ซ่ึ ง ข้ึนตรงต่อเจ้าผู ้ครอง                           
นครเชียงใหม่สภาพพื้นท่ีเป็นป่ารกร้าง มีผูค้นปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่เบาบาง  ต่อมา พ.ศ. 2475     
ทางราชการไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นอ าเภอหางดง  พ.ศ.2481 ยุบเป็นก่ิงอ าเภอ และพ.ศ.2490 ยกเป็นอ าเภอ
หางดง อ าเภอหางดงอยู่ห่างจากจงัหวดัเชียงใหม่ 15 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีราบมีระบบ
ชลประทาน จึงมีการท าการเกษตรอยู ่มีพื้นท่ีประมาณ 2.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,643.75 
ไร่ ทิศเหนือ ติดกบั ต.บ้านแหวน และ ต.น ้ าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ทิศใต ้ติดกบั ต.หารแก้ว        
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ทิศตะวนัออก ติดกับ เทศบาล ต.หางดง และ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง                  
จ.เชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกบั ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 2.3 ประชากรและการปกครอง 
                        ประชากรและการปกครองของ อ าเภอหางดงแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.1 
 
    ตารางท่ี 4.1 ประชากรของแต่ละต าบลใน  อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  ปี  พ.ศ.  2548 

ต าบลที ่ ช่ือต าบล ชาย หญงิ รวม ครัวเรือน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

บา้นไร่ 
บา้นโขง และ ยาว 
บา้นทา้วบุญเรือง 
บา้นช่างค านอ้ย 
บา้นช่างค าหลวง 
บา้นปากกอง 
บา้นป่าหมาก 
บา้นตน้เฮือด 
บา้นเด่ือ 
บา้นจอมทอง 
บา้นดู่ 
บา้นดอนไฟ 
บา้นศรีสรร 

390 
356 
659 
381 
496 
243 
253 
423 
271 
372 
315 
160 
300 

369 
377 
718 
403 
549 
251 
246 
521 
320 
341 
358 
161 
324 

759 
733 
1,377 
784 
1,045 
494 
499 
944 
591 
713 
673 
321 
624 

253 
254 
598 
331 
398 
217 
308 
419 
186 
218 
310 
101 
242 

รวม. - 4,619 4,938 9,557 3,835 
 

ท่ีมา ( องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน , 2549 ) 
 



 

 

79 

 2.4   การเมืองและการบริหาร 
                         2.4.1    การเมือง ประชากรในเขตอ าเภอหางดงให้ความสนใจในด้านการเมือง    
การปกครองเพิ่มมากข้ึนกว่าแต่ก่อนมาก เป็นผูท่ี้มีความสนใจกระตือรือร้นท่ีจะใชสิ้ทธิ และหนา้ท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีผูไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดบัต่างๆ     
แต่ละคร้ังไม่นอ้ยกวา่  79.75  เปอร์เซ็นตข์องผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  และยงัให้ความสนใจในดา้นการเมือง
การบริหารงานของคณะผูบ้ริหารท้องถ่ินมากกว่าในอดีต ซ่ึงเท่ากบัเป็นการตรวจสอบการท างาน  
การบริหารงานของผูบ้ริหาร  ท่ีมาจากการเลือกตั้งและขา้ราชการ ส่วนทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมกบั
ภาครัฐในการตรวจสอบการท างาน  
 2.4.2 การบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนชุดปัจจุบนั ได้รับ
การเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี  31  กรกฎาคม  2548  จ  านวน  26  คน  ฝ่ายบริหารมีนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 1  คน รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  2  คน  เลขานุการองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  1 คน ทางฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน                       
และเลขานุการสภา 1 คน มีผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่า             
75  เปอร์เซ็นตข์องผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีอตัราก าลงัพนกังานและลูกจา้งดงัน้ี 

    พนกังานส่วนต าบล (ขา้ราชการ)     12  คน 
    ลูกจา้งประจ า      2  คน 
    พนกังานจา้งทัว่ไป     4  คน 
    พนกังานจา้งตามภารกิจ    19  คน 
 
ตารางท่ี  4.2 รายช่ือคณะกรรมการบริหารองค์การปกครอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ปีพ.ศ. 

2551 
ที่ ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

นายประเสริฐ  โอสถาพนัธ์ุ 
นายวรวทิย ์ ชยัสวสัด์ิ 
 นายธีระศกัด์ิ คงศิริ 
นายวรวทิย ์ ชยัสวสัด์ิ 
นายสงดั  บูรณภทัรโชติ 
นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชยั 

นายอ าเภอ 
ปลดัอ าเภอหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานปกครอง 
ปลดัอ าเภอฝ่ายความมัน่คง 
ปลดัอ าเภอฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม 
ปลดัอ าเภอฝ่ายทะเบียนและบตัร 
ปลดัอ าเภอส านกังานอ าเภอ 

 

 ท่ีมา : ศูนยบ์ริการขอ้มูลอ าเภอ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
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 2.5 โครงสร้างพืน้ฐาน 
  2.5.1 การคมนาคม มีถนนท่ีส าคญัผ่านอ าเภอ คือ ถนนเชียงใหม่-ฮอด (ทางหลวง
หมายเลข 108) ถนนคลองชลประทาน ส่วนถนนติดต่อภายในต าบลจะมีทั้ งถนนคอนกรีต              
เสริมไม้ไผ่  และถนนลาดยางเช่ือมต่อระหว่างหมู่บา้น ท าให้การคมนาคมภายในต าบลสะดวก  
ยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด คือรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ตามล าดับ การคมนาคมในเขต                
องคก์ารบริหารส่วนต าบลต่างทั้ง 11 ต าลบ ค่อนขา้งสะดวก  เน่ืองจากมีเส้นทางหลกัท่ีแยกออกจาก           
ทางหลวงเชียงใหม่-ฮอดอยู่หลายสาย สู่พื้นท่ีชุมชนทุก ต าบล  หมู่บา้นซ่ึงมียานพาหนะใช้สัญจร       
ไปมาแต่ละวนัเป็นจ านวนมากกรมทางหลวงไดป้รับปรุงขยายถนนให้กวา้งและดีข้ึนกวา่เดิม ท าให ้       
การสัญจรไปมาสะดวกข้ึน แต่มีจุดท่ีต้องด าเนินการเพิ่มเติม เช่น ติดตั้ งสัญญาณไฟจราจร             
(ไฟเขียวไฟแดง) และทางม้าลายตามเขตชุมชนหนาแน่น หรือท่ีท่ีมีการสัญจรพลุกพล่าน               
และบริเวณหนา้สถานศึกษาเป็นตน้ 
 2.5.2 ไฟฟ้า และโทรคมนาคม ระบบการโทรคมนาคม ผูอ้ยูใ่นองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบ้านแหวน และสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีส าคัญท่ีให้ความสะดวกรวดเร็วในเวลาน้ี ได้แก่ ระบบ
โทรศัพท์ของบริษัท ทศท  คอร์เปเรชั่น จ  ากัด (มหาชน) แต่ตู้โทรศพัท์สาธารณะท่ีให้บริการ   
ในขณะน้ียงัไม่เพียงพอแก่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
  จ านวนหมู่บา้นท่ีมีไฟฟ้าใช ้  จ านวน  13  หมู่บา้น 
  จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้  ครบทุกครัวเรือน 
  ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ   จ านวน   5  แห่ง 
 2.5.3 การใช้ทีด่ิน อ าเภอหางดงมีพื้นท่ีทั้งหมด 302 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงอาจแบ่งการ
ใชท่ี้ดินออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   1) พื้นท่ีถือครองเพื่อการศึกษา 
   2) พื้นท่ีถือครองเพื่อการด าเนินกิจการคา้ขายและธุรกิจขนาดยอ่ม 
   3) พื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา การท าสวน               
ท  าไร่  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์ลกัษณะน้ีมากท่ีสด  ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต ์
 2.5.4 การประปา ใหบ้ริการราษฎรในเขตอ าเภอหางดงอยา่งทัว่ถึงแต่นอกจากนั้น 
ยงัมีราษฎรท่ีใชน้ ้ าประปาบาดาลอยูม่าก เน่ืองจากน ้ ายงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 
ซ่ึงในพื้นท่ีการท าการเกษตรกรรม มีความตอ้งการน ้ าใชใ้นการเกษตรสูงในหนา้ร้อนน ้ าไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการประชาชนในเขตอ าเภอหางดง 
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 2.6   การศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม การศึกษา 
 2.6.1 การศึกษา ต าบลบา้นแหวน เป็นต าบลปลอดผูไ้ม่รู้หนังสือ เด็กในวยัเรียน 
ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั จ านวนร้อยละ 100 การส่งเสริมดา้นการศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบล          
และประชาชนให้การสนบัสนุนและส่งเสริมคนทุกเพศทุกวยั ให้ไดรั้บการศึกษา มีแหล่งให้ความรู้
แก่ชุมชน ดงัน้ี 
  โรงเรียนระดบัประถมศึกษา จ านวน  4 แห่ง 
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน  1 แห่ง 
  ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น จ านวน 11 แห่ง 
  ศูนยก์ารศึกษาชุมชน จ านวน  1 แห่ง 
 2.6.2 ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม ประชาชนในเขตอ าเภอหางดง ส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาพุทธ รองมา คือ ศาสนาคริสต์ ประเพณีศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ลา้นนาไทย   
ท่ีปฏิบติัสืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
  1) ประเพณีป๋ีใหม่เมือง รดน ้าด าหวัผูสู้งอาย ุแห่ไมค้  ้าโพธ์ิ (วนัสงกรานต)์ 
  2) ประเพณีท าบุญตกับาตร เทศกาลวสิาขบูชา 
  3) ประเพณีท าบุญสลากภตั 
  4) ประเพณีวนัยีเ่ป็ง (วนัลอยกระทง) 
  5) ประเพณีปอยหลวง 
  6) ประเพณีตานขา้วใหม่ วนัเพญ็เดือน 4 เหนือ 
  7) การสืบสานการตีกลองหลวง กลองสะบดัชยั กลองมองเซิง 
  8) การสืบสานการฟ้อนเล็บ ฟ้อนก๋ายลาย 
  9) การท าบุญตกับาตรในวนัพระ วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา และวนั
ส าคญัอ่ืนๆ เช่น วนัพอ่ 5 ธนัวามหาราช วนัแม่ 12 สิงหาคม 
  ลักษณะของชุมชนในเขตอ าเภอหางดง  เป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท                
หรือชุมชนเปิด  แต่การด ารงชีวิตประจ าวนัประชากรส่วนใหญ่ยงัคงความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ  
ให้ความส าคญัและนบัถือผูอ้าวุโส  วิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย  มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั      
ท าใหป้ระเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมส่วนใหญ่ยงัคงรักษาสืบทอดจนถึงปัจจุบนั 
 2. 7   การพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมของอ าเภอหางดง 
    ผลจากการพฒันาประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม  สร้างความกา้วหนา้อยา่งไม่
หยุดย ั้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้สังคมไทยตกอยู่ในกระแสวตัถุนิยมยอมรับค่านิยม             
ของต่างประเทศมากข้ึน  ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นศิลปวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปจากวฒันธรรมท่ีดีงาม
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เรียบง่าย ยดึติดกบัอ านาจความร ่ ารวย  กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมนึกถึงประโยชน์ส่วนตนมากกวา่
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาสังคมมากมายในปัจจุบนั 
    อ  าเภอหางดงได้ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีตามมา  ส่ิงท่ีจะสามารถ
ป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ ในอ าเภอ ได้เ ป็นอย่างดี  คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน                    
งานพฒันาสตรี   การจดัตั้งกลุ่มอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรม  การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
และการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ไดด้ าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุน  จึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา
ทางสังคมและวฒันธรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.7.1  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นเร่ืองเร่งด่วน           
ท่ีตอ้งแก้ไขให้ความยากจนหมดส้ินไปภายในปี 2551 และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบการจดทะ เ บี ยนปัญหาความ เ ดือด ร้อน  และความต้องการของประชาชน                          
ในดา้นต่าง ๆ รวม 7 เร่ือง ซ่ึงไดท้  าการจดทะเบียนเรียบร้อย ขณะน้ีรัฐบาลไดจ้ดัตั้งศูนยอ์  านวยการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.)  กระทรวงมหาดไทย   เพื่อเป็นองคก์รหลกัรับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาความยากจน  และได้มีการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน                          
ในด้านต่าง ๆ รวม 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านหน้ีสินภาคประชาชน ปัญหาด้านท่ีดินท ากิน ปัญหา   
ดา้นท่ีอยู่อาศยั ปัญหาดา้นการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน   
เชิงบูรณการ และศูนยอ์  านวยการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนรับตรวจสอบขอ้มูลความคืบหนา้
ของผูล้งทะเบียนแก้ไขปัญหาหน้ีสิน รับค าร้องแก้ไขปัญหาหน้ีสิน รับประสานกบัอนุกรรมการ
อ่ืนๆ ในเร่ืองการมีงานท า การมีท่ีดินท ากิน การมีงานท าของนกัศึกษา  
                 2.7.2  งานพฒันาสตรี 
  อ าเภอหางดงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพฒันาสตรีเป็นอย่างยิ่ง                        
สตรีเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาคนในชุมชนทุกกลุ่ม  จึงไดส้นบัสนุนและร่วมกบัส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอหางดง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมสามารถ
ช่วยเหลือตวัเองและครอบครัวได้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความเช่ือมัน่        
ในตนเอง  น าไปสู่การเป็นองค์กรแกนน าในการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ทั้งทางดา้นสังคม 
เศรษฐกิจการเมือง การปกครอง และการอนุรักษ์ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม โดยมีส่วนร่วม           
ในการคิด  ตดัสินใจ  ด าเนินการ  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานพฒันาชุมชนในต าบล 
คณะกรรมการพฒันาสตรีต าบลบา้นแหวน  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
พฒันาสตรี  พ.ศ.  2538 และ 2539 โดยนายอ าเภอหางดงเป็นผูล้งนามแต่งตั้ง ประกอบดว้ยประธาน 
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กรรมการพฒันาสตรีระดบัหมู่บา้น และกรรมการพฒันาสตรีระดบัหมู่บา้นรวมหมู่บา้นละ 2 คน 
เป็นกรรมการพฒันาสตรี จ านวน 24 คน  
                        2.7.3  จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ประเพณวีฒันธรรม 
    เพื่อด ารงรักษาศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามของหมู่บา้นเอาไว ้และเป็นการถ่ายทอด
ไปสู่เด็กและเยาวชน  ท่ีส าคญัคือใช้ประเพณีวฒันธรรมเป็นส่ิงหลอมรวมจิตใจของคนในชุมชน    
ให้มีความเขม้แข็งและกลมเกลียวสามคัคี กิจกรรมท่ีด าเนินการ คือ ฟ้ืนฟู และรักษาประเพณีส าคญั
ทุกประเพณีในหมู่บา้น  กิจกรรมท่ีด าเนินการจดัทุกปี คือ ประเพณีแห่ไมค้  ้าโพธ์ิ  เร่ิมแรกเป็นการจดั
ภายในหมู่บา้น ปัจจุบนัทุกหมู่บา้นในต าบลเขา้ร่วมกิจกรรมทุกปี ซ่ึงมีกิจกรรมในประเพณีน้ีไดแ้ก่ 
   1)  การประกวดขบวนแห่และไมค้  าโพธ์ิ 
   2)  การแข่งขนักีฬาพื้นบา้น 
   3)  การเล่นสะบา้ 
   4)  การจดังานขนัโตก 
   5) การแสดงศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน โดยกลุ่มเยาวชนสืบสานวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินต าบลบา้นแหวน 
   6)  การแสดงละครสะทอ้นปัญหาสังคม  โดยกลุ่มเด็กแสดงละคร 
  2.7.4  การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติ  
    เป็นการรวมกลุ่มของคนในหมู่บา้นเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพของหมู่บา้น และเพื่อจดัตั้งกองทุนสวสัดิการของหมู่บา้น ใชส้ถานท่ีศาลาวดัชยัวุฒิ
เป็นท่ีท าการกลุ่มทุกวนัท่ี 5 ของเดือน คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จะเปิดท าการรับฝากและกูย้ืมเงิน 
ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ในขณะเดียวกันส่ิงท่ีพิเศษในการช่วยเหลือกนัของสมาชิกจะมีการ          
จดัเล้ียงอาหารกลางวนัแก่กรรมการ และสมาชิกท่ีน าเงินมากฝาก ซ่ึงมีสมาชิกของกลุ่มอาสา           
เป็นเจา้ภาพผลดัเปล่ียนกนัทุกเดือน มีเงินกองทุนสวสัดิการหมู่บา้น ดงัน้ี 
   1)  กองทุนช่วยเหลือผูติ้ดเช้ือเอดส์ จ านวน 800 บาท 
   2)  กองทุนการศึกษา จ านวน 2,340   บาท 
   3)  กองทุนพฒันาชุมชน จ านวน 1,982   บาท 
   4)  กองทุนผูสู้งอาย ุ จ านวน 750 บาท 
 การด าเนินงานของกลุ่ม  สามารถแก้ไขปัญหาด้านเงินทุนของหมู่บ้านได ้           
ส่ิงท่ีหมู่บ้านได้รับนอกจากเงินทุน คือ ความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือ ซ่ึงกนและกัน รวมไปถึง            
ผู ้มีปัญหาเสพยาบ้า  กลุ่มได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการบ าบัดรักษา ท าให้ผู ้ท่ีบ  าบัดแล้ว               
เกิดความละอายในการกลบัไปเสพใหม่ 
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  2.7.5   การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 
     มีการประชาสัมพนัธ์ถึงพิษภยัของยาบา้ดว้ยเสียงตามสายของหมู่บา้นทุกวนั 
จดัเดินรณรงค ์ในงานและกิจกรรมหมู่บา้นทุกคร้ัง และจดับอร์ดขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ของหมู่บา้น 
   การด าเนินงานด้านป้องกันยาเสพติดของหมู่บ้าน เน้นการให้ความเข้าใจ           
และช่วย เหลือหากมีผู ้ถูกจับกุม  ผู ้ใหญ่บ้านจะไม่ ให้ความช่วย เหลือในการค ้ าประกัน                           
ผลการด าเนินงาน ท าใหไ้ม่มีผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายในหมู่บา้น 
 
3. สภาพเศรษฐกจิ 
 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอ าเภอหางดง ประกอบไปด้วย สภาพเศรษฐกิจทาง
การเกษตร  การอุตสาหกรรม การพาณิชย ์ การเมืองและการบริการ 
 3.1 สภาพเศรษฐกจิทางการเกษตรกรรม 
  เน่ืองจากพื้นท่ีของ อ าเภอหางดงเป็นท่ีราบกลุ่มซ่ึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพ
เพาะปลูก  ท าให้ประชากร อ าเภอหางดง มีอาชีพหลกัคือ การท าการเกษตร ได้แก่ ท านา ท าสวน 
เป็นหลกั ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัคือ ขา้ว ล าไย  ถัว่เหลือง  อาชีพรองได้แก่ อาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คือ การผลิตแหนม กุนเชียง แคบหมู  และงานหตัถกรรม  
คือ การผลิตโคมไฟ  งานแอนติก  รายได้เฉล่ียของประชากรในต าบล  19,650 บาท ต่อคนต่อปี             
ซ่ึงถือเป็นรายได้ท่ียงัไม่ดีพอส าหรับเกษตรกร เน่ืองจากกลไกการตลาด บางปีก็มีผลผลิตมาก                
ท าใหร้าคาผลผลิตตกต ่า  ขาดการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเกษตรกรรม  ผูบ้ริโภคต่ืนกลวั เน่ืองจาก
เกษตรกรใชส้ารเคมีในการเกษตรกรรมมากเกินความจ าเป็น เป็นตน้ 
 3.2 สภาพเศรษฐกจิทางอุตสาหกรรม 
  โรงงานอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่    
ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่                                  
บริษัทอาหารภาคเหนือจ ากัด ท่ีตั้ ง ม.1 ต.หนองตอง  และบริษัทสันติภาพเทรดด้ิงจ ากัด                  
ท่ีตั้ ง ม. 9 ต. หนองควาย โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การแกะสลักจากไม้แอนติค 
โรงงานอิฐบล็อก โรงสีขา้ว เป็นตน้ 
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4. ข้อมูลจากการลงพืน้ที ่การดูงานนอกสถานที ่และการจัดจ าหน่ายสินค้า 
 แผนงานโครงการวิจยัวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพธุรกิจชุมชน     
ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวิธีการศึกษา             
และแผนการปฏิบติัการเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 
 4.1 การลงพืน้ทีเ่พือ่จัดเวทที าความเข้าใจเกีย่วกบัชุดโครงการวจัิย 
  ชุดโครงการวิ เคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพธุรกิจชุมชน              
ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ คณะผูว้ิจยั และนกัวิจยั    
ท่ีรับผิดชอบในแต่ละโครงการ ริเร่ิมด าเนินการในระยะแรก คือ การจัดเวทีเพื่อท าความเข้าใจ
เก่ียวกบัแผนการวิจยั โดยเป็นการแนะน า การให้ข้อมูลเบ้ืองตน้ แก่คณะผูน้ าชุมชน ผูใ้หญ่บา้น 
ปราชญช์าวบา้น ตวัแทนชาวบา้น ก านนัต าบลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มธุรกิจชุมชน กลุ่มผูป้ระกอบการ 
รวมถึงประชาชนท่ีสนใจเข้ารับฟังการให้ข้อมูล โดยสถานท่ีในจดักิจกรรม คือ ห้องประชุม            
ณ ท่ีวา่การอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ผลจากการจดัเวทีนั้น คณะผูว้ิจยั คณะผูน้ าชุมชน ผูใ้หญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ตัวแทนชาวบ้าน ก านันต าบลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง กลุ่มธุรกิจชุมชน กลุ่มผู ้ประกอบการ รวมถึง
ประชาชน ทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการท างานวิจยั เขา้ใจระบบการท างานร่วมกนั รวมถึงมองเห็น
แนวทางในการบูรณาการความรู้ร่วมกันของคณะนักวิจัย ผู ้น าชุมน และกลุ่มผู ้ประกอบการ       
นับว่าเป็นสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการท างานของคณะผูว้ิจยั และส่งผลให้
ผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ร่วมโครงการไดรั้บผลประโยชน์จากงานวิจยัน้ีอยา่งสูงสุด 
 
 4.2 การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลบริบทชมชน เป็นการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลบริบทชุมชน    
ในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ขอ้มูลพื้นฐานดา้นประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ิน ขอ้มูลสภาพทางสังคม 
ได้แก่ ท่ีตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ประชากร การปกครอง การเมืองและการบริหาร 
โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม การศึกษา การพัฒนาทางสังคม 
วฒันธรรมของอ าเภอหางดง เป็นตน้ ขอ้มูลดา้นวฒันธรรม สภาพเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ
ทางเกษตรกรรม และสภาพเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
  โดยผูล้งพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ยคณะผูว้จิยั ผูช่้วยนกัวจิยั และนกัศึกษา
สาขาวชิาศิลปกรรมมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
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   4.1.1 การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน โดยเป็นการส ารวจสภาพ
แวดลอ้มัว่ไปของชุมชน จากวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การถ่ายภาพประกอบ เพื่อน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชง้านวจิยั 
   4.1.2 การลงพื้นท่ีเพื่อท าความคุน้เคย และท าความสนิทสนมกบัคนในทอ้งท่ี 
และกลุ่มผูป้ระกอบการต่างๆ โดยคณะนกัวิจยัจะเป็นผูเ้ขา้ไปท าความรู้จกั ปฏิสัมพนัธ์กบัชาวบา้น 
รวมถึงเป็นการเก็บขอ้มูลจากชาวบา้น โดยใชแ้บบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
   4.1.3 การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล โดยนกัศึกษาเป็นก าลงัส าคญัในการเก็บขอ้มูล 
รวมถึงเป็นการเช่ือมโยงนักศึกษาและชาวบ้าน บูรณาการเรียนการสอนด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน      
โดยนกัศึกษาจะเป็นผูไ้ปคลุกคลี ท าความรู้จกั เขา้ไปเรียนรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีส าคญัต่างๆ 
เพื่อน ามาถ่ายทอด และน ามาท ารายงานเพื่อสร้างบทเรียน ขอ้มูลตวัอยา่งแก่นกัศึกษารุ่นใหม่ต่อไป  
 
 4.3 การลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ข้อมูลของกลุ่มธุรกจิชุมชนทีเ่ป็นกรณศึีกษา เป็นการลงพื้นท่ีใน
แผนการวิจยัระยะท่ี 1 หลงัจากการเก็บขอ้มูลบริบทชุมชนแลว้ ซ่ึงการเก็บขอ้มูลงานวิจยัในระยะน้ี 
จะเป็นการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูว้ิจยัเสียก่อน โดยเป็นการศึกษากลุ่มประชากร ผูป้ระกอบการ
ในกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นแบบกลุ่มประชากรท่ีนบัได ้(Finite Population) จากกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน 6 กลุ่ม ในพื้นท่ีอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยมีวธีิการ คือ 
   4.3.1 การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง เป็นการลงสถานท่ีจริง ในสถาน
ประกอบการ บา้น โรงงาน หรือพื้นท่ีในการท างานของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูล้งไปศึกษา และเก็บขอ้มูล
ในคร้ังน้ีจะใชว้ธีิการเก็บจอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ การเรียนรู้ การจดบนัทึก และการถ่ายภาพประกอบ 
โดยจะตอ้งเก็บขอ้มูลตั้งแต่ดา้นเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง เช่น ประวติัความเป็นมา วิธีการท างาน 
การบริหารจดัการ การผลิต การส่งสินคา้ และการจดัจ าหน่ายสินคา้ และท่ีส าคญั คือ กระบวนการ
ท างาน ขั้นตอนการผลิตสินคา้ หรือการผลิตผลิตภณัฑ์ตวัอย่าง ตั้งแต่ การหาวตัถุดิบ การคดัเลือก
วตัถุดิบ การเร่ิมต้นออกแบบผลิตภัณฑ์ การเร่ิมสร้างช้ินงานจริง การลงสีช้ินงาน การเคลือบ         
การเก็บรายละเอียด  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลเหล่าน้ีมาเป็นข้อมูลส าคัญ          
ในงานวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์หาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการจัดการของ                
กลุ่มผลิตภณัฑ์ตวัอย่าง โดยมีการถ่ายภาพประกอบเพื่อน ามาสรุป และจดัท าขั้นตอนการท างาน    
ของผลิตภณัฑข์องกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อน าออกเผยแพร่สู่นกัศึกษา นกัวชิาการ หรือผูท่ี้สนใจต่อไป 
   4.3.2 การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในขณะท่ีจัดกิจกรรม การเก็บข้อมูล              
ในลกัษณะน้ีจะเป็นการเก็บขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงการเก็บขอ้มูลท่ีขาดตกบกพร่อง     
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ท่ีจ  าเป็นต้องใช้ รวมถึงการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีได้รับของผูป้ระกอบการ       
จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีคณะผู ้วิจ ัยเป็นผู ้จ ัดข้ึน กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นการจัดเวที            
การให้ความรู้ เป็นการบริการภาคความความรู้จากคณะผูว้ิจยั นักวิชาการ เช่น คณะวิทยากรจาก    
ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ การให้ความรู้เร่ืองการออกแบบผลิตภณัฑ ์    
การออกแบบบรรจุภณัฑ์ และให้ความรู้เร่ืองการจดัการการตลาด การเงิน การผลิต การบริหาร
จดัการ เป็นตน้ 
 
 4.4 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นการเรียนรู้จากผูป้ระกอบการท่ีประสบผลส าเร็จ 
โดยน าผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ไปศึกษา และเรียนรู้ถึงรูปแบบการท างาน การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ การจดัแต่งหน้าร้าน ของผูป้ระกอบการกลุ่มอ่ืนๆ โดยสถานท่ีท่ีน าผูป้ระกอบการไป
ศึกษาดูงาน ยกตวัอยา่งเช่น ร้านคา้วนสันนัท ์(ร้านคา้ของฝากของจงัหวดัเชียงใหม่) การศึกษาดูงาน                    
ท่ีศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ (การจดัแสดงสินคา้ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมต่างๆ) 
การศึกษาดูงานท่ีหอศิลปวฒันธรรม จงัหวดัเชียงใหม่ (การจดัแสดงสินค้าผลิตภณัฑ์หัตถกรรม    
และงานแสดงผลงานการออกแบบผลิตภณัฑ ์ของนกัออกแบบ กลุ่มศิลปิน สล่า เป็นตน้) คณะผูว้ิจยั
จะเป็นผูอ้อกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และค่าวสัดุ ใหแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบการทั้งหมด          
  ผลท่ีได้จากการน าผูป้ระกอบการไปศึกษาดูงานตามท่ีต่างๆ เหล่าน้ี จะท าให้
ผูป้ระกอบการไดรั้บความรู้จากกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ รับทราบรูปแบบการท างาน
ท่ีเป็นระบบ รับทราบรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีประสบผลส าเร็จ  รับทราบวิธีการการจัดหน้าร้าน         
และทราบวธีิในการบริการลูกคา้ เป็นตน้ 
 
 4.5 การจัดจ าหน่ายสินค้านอกสถานที่  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อจ าหน่ายสินค้า            
ของผูป้ระกอบการท่ีได้รับการพฒันาผลิตภัณฑ์แล้ว เพื่อน ามาทดสอบรูปแบบของผลิตภัณฑ ์      
และทราบผลตอบรับของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอยา่ง จะเป็นการน าผูป้ระกอบการ
ไปจ าหน่ายสินคา้ตามสถานท่ี และแหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ ยกตวัอย่างเช่น 
ถนนคนเ ดินวัน เสา ร์  ถนนวัวลาย  ถนนคนเ ดินวันอา ทิตย์  ณ  ถนนคนเ ดินประ ตูท่ า เพ                     
ตลาดนดักรีนมาร์เก็ต หลงัห้างคาร์ฟูร์ จงัหวดัเชียงใหม่ ตลาดนดัรวมโชค หรือศูนยศิ์ลปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นตน้ คณะผูว้ิจยัจะเป็นผูอ้อกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าวสัดุ 
และค่าเช่าพื้นท่ี ใหแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบการทั้งหมด 
  ผลท่ีได้จากการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี คือ การทดลองปฏิบติังานในพื้นท่ีจริง 
ผูป้ระกอบการสามารถน าเอาความรู้ท่ีได้จากการจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าความรู้                   
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จากการศึกษาดูงาน มาทดลองปฏิบติัใช้  และยงัสามารถรับรู้ผลตอบรับของกลุ่มลูกค้าได้จริง 
รวดเร็ว และไดรั้บขอ้เสนอแนะจากกลุ่มลูกคา้กลบัไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการออกแบบไดเ้ป็น
อยา่งดี 
  




