
อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

ค ำขวัญอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 

เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก 

       ของฝากข้าวแต๋น  แน่นแฟ้นคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

อ ำเภอสันทรำย (ค ำเมือง: Lanna-San Sai.png) เ ป็นอ ำเภอหน่ึงในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหมท่ี่มี

กำรเติบโตอยำ่งรวดเร็ว เ ป็นอ ำเภอท่ีรองรับควำมเจริญจำกนครเชียงใหม ่ปัจจุบนัอ ำเภอสันทรำย มีสถำนะเป็น

อ ำเภอขนำดใหญล่ ำดบัท่ี 2 ของจังหวดัในแง ่ของจ ำนวนประชำกร รองจำกอ ำเภอเมืองเชียงใหม ่สถำน

ประกอบกำร ท่ีมีมำกรองจำกอ ำเภอเมืองเชียงใหม ่กำรขยำยตัวของชมุชนเมืองแมโ่จ ้ท ำให้อ ำเภอสันทรำย มี

ควำมพร้อมทุกๆด้ำน ทั้งสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร บ้ำนจัดสรร จำกกำรเ ติบโตอยำ่งตอ่เ น่ือง อ ำเภอสัน
ทรำย ถูกก  ำหนดบทบำทให้เป็นอ ำเภอท่ีรองรับในดำ้นแหลง่ท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัของจงัหว ัดเชียงใหม ่

 

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

   อ ำเภอสันทรำยมอีำณำเขตติดตอ่กบัอ ำเภอใกลเ้คียงดงัน้ี  

 ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอแมแ่ตง 
 ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอดอยสะเก็ด 

 ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอดอยสะเกด็ อ ำเภอสันก  ำแพง และอ ำเภอเมอืงเชียงใหม ่
 ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอเมอืงเชียงใหมแ่ละอ ำเภอแมริ่ม 

  
      

การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

อ ำเภอสันทรำยแบง่เขตกำรปกครองออกเป็น 12 ต ำบล 125 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

ล ำดบัท่ี ต ำบล จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
ประชำกรทั้งหมด 
(พ.ศ. 2557)   

ประชำกรแยกตำมสว่นทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2557)   

1. 
สันทรำยหลวง 
(San Sai Luang) 

9 7,094 7,094 (ทต. สันทรำยหลวง) 

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%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
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%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%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%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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
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 ำดบัท่ี ต ำบล จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
ประชำกรทั้งหมด 
(พ.ศ. 2557)   

ประชำกรแยกตำมสว่นทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2557)   

2. 
สันทรำยน้อย 
(San Sai Noi) 

10 17,572 17,572 (ทต. สันทรำยหลวง) 

3. 
สันพระเนตร 
(San Phra Net) 

7 7,046 
1,199 
5,847 

(ทต. สันทรำยหลวง) 
(ทต. สันพระเนตร) 

4. 
สันนำเมง็ 
(San Na Meng) 

12 10,386 10,386 (ทต. สันนำเมง็) 

5. 
สันป่ำเปำ 
(San Pa Pao) 

6 4,402 4,402 (ทต. สันป่ำเปำ) 

6. 
หนองแหยง่ 
(Nong Yaeng) 

11 5,524 5,524 (ทต. หนองแหยง่) 

7. 
หนองจ๊อม 
(Nong Chom) 

9 17,293 
1,648 
15,645 

(ทม. แมโ่จ)้ 
(ทต. หนองจ๊อม) 

8. 
หนองหำร 
(Nong Han) 

13 22,610 
18,329 
4,281 

(ทม. แมโ่จ)้ 
(ทต. หนองหำร) 

9. 
แมแ่ฝก 
(Mae Faek) 

12 9,189 9,189 (ทต. แมแ่ฝก) 

10. 
แมแ่ฝกใหม ่
(Mae Faek Mai) 

14 7,873 7,873 (ทต. เจดีย์แมค่รัว) 



ล ำดบัท่ี ต ำบล จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
ประชำกรทั้งหมด 
(พ.ศ. 2557)   

ประชำกรแยกตำมสว่นทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2557)   

11. 
เมอืงเล็น 
(Mueang Len) 

5 2,944 2,944 (ทต. เมอืงเล็น) 

12. 
ป่ำไผ ่
(Pa Phai) 

17 15,129 
3,163 
1,116 
10,850 

(ทม. แมโ่จ)้ 
(ทต. สันทรำยหลวง) 
(ทต. ป่ำไผ)่ 

รวม 125 127,062 127,062 (เทศบำล) 

 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ท้องทีอ่ าเภอสันทรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลเมืองแม่โจ้  ครอบคลุมพ้ืนทีบ่างส่วนของต าบลหนองจ๊อม บางส่วนของต าบลหนองหาร และ

บางส่วนของต าบลป่าไผ่ 

 เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ครอบคลุมพ้ืนทีต่ าบลสันทรายหลวงทั้งต าบล ต าบลสันทรายน้อยทั้งต าบล 
บางส่วนของต าบลสันพระเนตร และบางส่วนของต าบลป่าไผ่  

 เทศบาลต าบล สันพระเนตร ครอบคลุมพ้ืนทีต่ าบลสันพระเนตร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบล สันทราย
หลวง) 

 เทศบาลต าบลสันนาเม็ง ครอบคลุมพ้ืนทีต่ าบลสันนาเม็งทั้งต าบล  

 เทศบาลต าบลหนองจ๊อม ครอบคลุมพ้ืนทีต่ าบลหนองจ๊อม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้)  

 เทศบาลต าบลแม่แฝก ครอบคลุมพ้ืนทีต่ าบลแม่แฝกทั้งต าบล ส านักงานเทศบาลตั้งอยู่ทีบ้่านหนองแสะ 

 เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ครอบคลุมพ้ืนทีต่ าบลแม่แฝกใหม่ทั้งต าบล  

 เทศบาลต าบลป่าไผ่ ครอบคลุมพ้ืนทีต่ าบลป่าไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้และเทศบาลต าบลสัน
ทรายหลวง) 

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7


 เทศบาลต าบลเมืองเล็น ครอบคลุมพ้ืนทีต่ าบลเมืองเล็นทั้งต าบล  

 เทศบาลต าบลสันป่าเปา ครอบคลุมพ้ืนทีต่ าบลสันป่าเปาทั้งต าบล  

 เทศบาลต าบลหนองแหย่ง ครอบคลุมพ้ืนทีต่ าบลหนองแหย่งทั้งต าบล  

 เทศบาลต าบลหนองหาร ครอบคลุมพ้ืนทีต่ าบลหนองหาร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้)  

 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 

๑.  วัดร้องเม็ง  ม.2   ต.หนองแหย่ง   
พิพิธภณัฑ์วดัร้องเมง็  กอ่ตั้งโดยทำ่นพระครูโกวิทธรรมโสภณ เมื่อวนั ท่ี ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๗     โดยทำ่น
สนใจในคณุคำ่ของเกำ่ของโบรำณมำตั้งแตเ่ ป็นสำมเณร จำกจุดเร่ิมตน้ดงักลำ่วท ำให้ทำ่นตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของส่ิงของ เคร่ืองใชต้ำ่งๆ ท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้ำงข้ึนมำเพื่อประกอบสัมมำอำชีพเล้ียงครอบครัว รวมถึงศำสนวตัถุ
ตำ่งๆ พระพทุธรูปโบรำณ ศิลปวตัถุและแบบพิมพ์ทำงศิลปวฒันธรรมอนัเกดิจำกภูมปัิญญำทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดกนั
มำช ้ำนำนซ่ึงมคีุณคำ่มำกแตไ่ด้ถูกละเลยไมไ่ด้ดูแลรักษำ ปัจจุบันมโีบรำณวตัถุและศิลปวตัถุพื้นบำ้นกวำ่ ๔ ,๐๐๐ 
ชิ้น   
การเดินทาง 
 ทำงเขำ้วดัร้องเมง็  จำกส่ีแยกศำลเด็ก ไปตำมถนน เชียงใหม-่เชียงรำย กม.ท่ี ๙ เลยตลำดบอ่หินไป ๔๐๐ 
เมตร เ ล้ียวซำ้ย เขำ้ซอยบำ้นพยำกน้อย ผำ่นถนน รพช.ของหมูบ่ำ้นเขำ้ไปประมำณ ๔ กม. จะถึงหมูบ่้ำนร้องเม็ง 
และพิพิธภณัฑ์วดัร้องเมง็ 
 

 
 
 



๒. วัดดอยแท่นพระผาหลวง  ม.  6  ต. ป่าไผ่      

 
วดัดอยแทน่พระผำหลวง เป็นวดัเกำ่แก ่  สร้ำงในสมยัพระเจำ้กอืนำ   เป็นวดัท่ีมป่ีำไมอุ้ดมสมบูรณ์ มคีวำมวเิวก
สันโดษเหมำะแกก่ำรปฏิบติัธรรม ส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์และดึงดูดนักทอ่งเท่ียวและพทุธศำสนิกชน   ซ่ึงเป็นท่ีนำ่
แปลกใจและมหัศจรรย์วำ่เหตุใดคนในสมยันั้นถึงไดส้ร้ำงพระประธำนให้หันหลงัให้กบัประชำชนท่ีเขำ้ไปกรำบ
ไหว ้ กรมศิลปำกรไดส้ ำรวจแจง้วำ่ พระพทุธรูปองค์น้ีไดส้ร้ำงข้ึนในสมยัเชียงแสนยุคตน้โยนกนคร และแทน่ผำ
หินกอ้นใหญเ่กีย่วขอ้งอะไรกบัพระพทุธศำสนำ ซ่ึงยงัคงเป็นปริศนำธรรมจนถึงทุกวนัน้ี 
 
การเดินทาง 

 
จำกถนนเชียงใหม ่-  พร้ำว   ทำงเข้ำอยูต่รงข้ำมตลำดแมโ่จ้  หรือ ถนนขำ้งประมงน ้ ำจืด  หรือประตู ม. 

แมโ่จ ้  ทะละไปดำ้นหลงั ม. แมโ่จ้  ออกสูค่ลองชลประทำน   และห่ำงจำกหมูบ่ำ้นโปง  ประมำณ 5  กโิลเมตร   
ถนนลำดยำงมะตอย  ทำงข้ึนเนินเล็กน้อย 

 
 

 
 
 

 



๓.  อ่างเก็บน ้าห้วยโจ้   ม.  6  ต. ป่าไผ่      

 
เ ป็นท่ีพ ักผ ่อน  หย ่อนใ จ  เ ป็น ธรรมช ำ ติ  ป่ำอนุ รักษ์บ้ำนโปงเ ป็นป่ำ ท่ีมีควำมเ ป็นมำ   โดยสถำบัน
เทคโนโลยีกำรเกษตรแมโ่จ ้ (  2535 )   ได้ขอเขำ้ท ำประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่ำไม ้เพื่อกำรศึกษำและพัฒนำป่ำไม้
บำ้นโปง ตำมพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวฯผืนป่ำแหง่น้ีอยูใ่นเขตป่ำสงวน แห่งชำติป่ำสัน
ทรำยทอ้งท่ีต ำบลหนองหำร และต ำบลป่ำไผ ่อ ำเภอสันทรำย จังหวดัเชียงใหม ่เน้ือท่ี 3,686 ไร่ ชำวบ้ำนบำ้นโปง
จึงเ รียกกนัติดปำกวำ่ป่ำอนุรักษ์บำ้นโปง ควำมส ำคัญของป่ำมสีภำพเป็นป่ำเต็งรัง มคีวำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
( Biodiversity ) อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแมกไมน้ำนำพรรณ มีสัตว์ปีก นก แมลง และผีเส้ือ ท่ีสวยงำม โดยใช ้ทำง
มหำวิทยำลยัแมโ่จ้   เป็นสถำนท่ีวิจยัป่ำในด้ำนตำ่งๆ   สว่นชำวบำ้นบำ้น โปง  ใชป่้ำแหง่น้ีเป็นแหลง่อำหำรจำก
ป่ำ   เชน่ เห็ด พืชป่ำท่ีกนิได ้  กำรอนุรักษ์ป่ำรว่มกนัโดยใชเ้ ป็นสถำนท่ีทอ่งเ ท่ียว  ศึกษำหำควำมรู้จำกธรรมชำติ
ท่ีมอียู ่ อนัจะเป็นประโยชน์แกบุ่คคลทัว่ไปอยำ่งยัง่ยืน 
 
 

 
 

 



๔.   วัดพระธาตุจอมกิตติ    ต.แม่แฝก 
วดัพระธำตุจอมกติิ ต ำบลแมแ่ฝก อ ำเภอสันทรำย เป็นวดัเกำ่แกส่ร้ำงในสมยัเจ้ำแมจ่ำมเทว ีข้ึนทะเบียนตั้งเ ป็นวดั
เมื่อพ.ศ.2478 เ ป็นวดัรำษฎร สังกดัมหำนิกำย แล้วถูกไฟป่ำไหม ้พทุธศำสนิกชนหลำยทำ่นไดช้ว่ยกนับูรณะ     
แตไ่มส่ ำเร็จ จนนำยวำริน พ ูนศิริวงศ์ ได้บูรณะปฏิสังขรเมือ่ครำวข้ึนไปสร้ำง เดอะรอยลัเชียงใหมก่อล์ฟรีสอร์ท
ตั้งแตปี่ 2536 มองจำกสนำมกอล์ฟข้ึนไปบนภูเขำเ ห็นมีแตบ่นัไดข้ึนวดักบัเ รือนไมเ้กำ่ จึงข้ึนไปส ำรวจเห็นวหิำร
มแีตฐ่ำนรำก จึงไดอ้อกเ งินสร้ำงวหิำร และ นำงผำณิต พนูศิริวงศ์ ได้น ำเ งินท่ีได้จำกงำนพระรำชทำนเพลิ งศพ
มำรดำ คณุหญิงสุเนตร พงษ์โสภณ ไปสมทบสร้ำงวหิำรจนส ำเร็จ 
 

  


