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แผนที่อ ำเภอสันก ำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอสันก  ำแพง (ค ำเมือง : ) เ ป็นอ ำเภอหน่ึงในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหมท่ี่มีควำม

เจริญเติบโตอยำ่งรวดเ ร็ว มีกำรพ ัฒนำทุก ๆ ดำ้น เป็นอ ำเภอท่ีมแีหลง่ทอ่งเท่ียวมำกมำย ท่ีข้ึนชื่อได้แก  ่บำ้นบอ่

สร้ำง เ ป็นแหลง่รวมหัตถกรรมกำรท ำร่มกระดำษสำ  น ้ ำพ ุร้อนสันก  ำแพง ป่ำดงปงไหวตลอดเส้นทำงจำกตัว

อ ำเภอเมอืงไปยังอ ำเภอสันก  ำแพงจะรำยลอ้มไปด้วยต้นไมใ้หญ ่2 ข้ำงทำง นอกจำกจะเป็นอ ำเภอท่ีมแีหลง่
ทอ่งเท่ียวมำกมำย 

จำกหลกัฐำนศิลำจำรึกท่ีตน้พบ ณ วดัเชียงแสน ต ำบลออนใต้ สันนิษฐำนกนัวำ่ชำวอ ำเภอสันก  ำแพง

อพยพมำจำกพนันำภูเลำ แขวงเมอืงเชียงแสน(ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัเชียงรำย) มำตั้งอยูริ่มน ้ ำแมอ่อน โดยในสมยั

พระเจำ้ศิริลทัธัมมงักร มหำจกัพรรดิรำชธิรำช ไดเ้สวยรำชเป็นกษตัริย์ครองนครเชียงใหม ่ไดโ้ปรดให้รำชมนตรี

นำยหน่ึงชื่อ เจำ้อภิชวฌำณบวรสิทธิ เป็นหมืน่ดำบเ รือนไดม้ีจิตศรัทธำช ักชวนบรรดำทำยกทำยิกำทั้งหลำยมำ

ประชมุกนัเพื่อสร้ำงวิหำรพระเจดีย์และหอพระไตรปิฎก เมือ่สร้ำงเสร็จแลว้ขนำนนำมวดัท่ีสร้ำงข้ึนวำ่ "สำลกิจ

ญำณหันตำรำม" วดัน้ีตอ่มำชำวบำ้นเรียกวำ่ "วดัเชียงแสน" นอกจำกนั้น ชำวบำ้นในหลำยทอ้งถ่ินของอ ำเภอเป็น

ไทยองและไทล้ือ ส ำเ นียงพดูของชำวบ้ำนในอ ำเภอเชียงแสน ตอ่มำได้รับกำรยกฐำนะข้ึนเป็นอ ำเภอเรียกวำ่ 

"แขวงแมอ่อน" อยูใ่นกำรปกครองของนครเชียงใหม ่ถึง  พ.ศ. 2445 ในรัชสมยัของเจำ้อินทวโรรสสุริยวงศ์ ครอง

นครเชียงใหม ่ไดเ้กดิกบฏเ ง้ียวข้ึนท่ีอ ำเภอเมืองแพร ่ท่ีแขวงแมอ่อนมชีำวเ ง้ียว 11 คน มีอำวธุครบได้ท ำกำรบุก

ปลน้โรงกลัน่สุรำท่ีบ้ำนป่ำไผ ่ต ำบลแชช่ ้ำง แล้วท ำกำรเผำท่ีท ำกำรแขวงแมอ่อนเสียหำยทั้งหลงั  แลว้ไดห้นีไป

ทำงอ ำเภอดอยสะเก็ด ตอ่มำในปี พ.ศ. 2446 ทำงรำชกำรไดย้้ำยท่ีท ำกำรแขวงแมอ่อนมำปลูกสร้ำงท่ีบำ้นสัน

ก  ำแพง จึงไดช้ื่อวำ่ "อ ำเภอสันก  ำแพง" มำจนถึงทุกวนัน้ี ในปี พ.ศ. 2537 กระทรวงมหำดไทยได้แบง่พื้นท่ี
บำงสว่นของอ ำเภอสันก  ำแพงยกฐำนะเป็น "กิง่อ ำเภอแมอ่อน" 

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

อ ำเภอสันก  ำแพงอยูท่ำงทิศตะวนัออกของอ ำเภอเมืองเชียงใหม ่มีอำณำเขตติดตอ่กบัอ ำเภอและจงัหวดั
ใกลเ้คียงดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอดอยสะเก็ดและอ ำเภอสันทรำย 
 ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอแมอ่อน 

 ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอแมอ่อน และอ ำเภอบำ้นธิ (จงัหวดัล ำพนู) 
 ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอสำรภีและอ ำเภอเมอืงเชียงใหม ่

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/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
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%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%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2445
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
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%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%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%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%9E.%E0%B8%A8._2446
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%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%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
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%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%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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%AD%E0%B8%AD%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%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4
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%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%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%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-San_Kamphaeng.png


 

ลักษณะภูมิประเทศ 

อ ำเภอสันก  ำแพง เ ป็นท่ีรำบและพื้นท่ีภูเขำ ทั้งสองลกัษณะเป็นพื้นท่ีท ำกำรเกษตร มีพื้นท่ีบำงสว่นเป็นพื้นท่ีป่ำ
ไมแ้ละพื้นท่ีภูเขำ กำรตั้งบำ้นเรือนเกำะกลุม่กนัตำมแนวถนนภำยในต ำบล 

พ้ืนทีร่าบ 

สว่นใหญอ่ยูท่ำงตอนกลำงของอ ำเภอ รวมทั้งเขตเทศบำลสันก  ำแพง ทรำยมลูและเทศบำลต ำบลต้นเปำ อยูใ่น

ระดับควำมสูงประมำณ 300 เมตร ลำดเอียงไปทำงทิศตะวนัตกเฉียงใต ้โดยบริเวณลุม่แมน่ ้ ำออน ประกอบดว้ย 
ต ำบลสันกลำง แมปู่่คำ และต ำบลห้วยทรำย 

พ้ืนทีภู่เขา 

อยูบ่ริเวณทำงทิศตะวนัออกของอ ำเภอประกอบด้วยทิวเขำเ รียงขนำนกนัตำมแนวทิศเหนือ -ใต ้ระหวำ่งทิวเขำ 
เป็นท่ีรำบเชิงเขำและเป็นท่ีรำบลุม่ ทิวเขำสว่นใหญท่ ำหน้ำท่ีเป็นเส้นแบง่เขตกำรปกครองระดับอ ำเภอและต ำบล  

พ้ืนทีป่่า 

พื้นท่ีป่ำไมข้องอ ำเภอสันก  ำแพง อยูใ่นเขตป่ำสงวนแหง่ชำติแมอ่อน มพีื้น ท่ีประมำณ ร้อยละ ของพื้นท่ีทั้งอ ำเภอ
ป่ำสงวนแหง่ชำติเป็นป่ำลกัษณะป่ำเส่ือมโทรม 

ลักษณะภูมิอากาศ 

อ ำเภอสันก  ำแพงมลีักษณะอำกำศแบบมำสุมเขตร้อน และได้อิทธิพลจำกลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ และมำสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงท ำให้ในชว่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนกนัยำยนมีฝนตกชกุ และในชว่งเดือนพฤศจิกำยน 

ถึงเดือนกุมภำพันธ์ มอีำกำศหนำวเ ย็นและแห้งแล้ง โดยมอุีณหภูมติ ่ำสุดในเดือนมกรำคมประมำณ 9.9 องศำเซล

เซียล และสูงสุดในเดือนเมษำยนประมำณ 39.9 องศำเซลเซียล ควำมชื้นสัมพทัธ์ ต ่ำสุด 19.0 ในเดือนกนัยำยน 
ประมำณ 43.0 มลิลิเมตร 

 

 

 



     การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

กำรปกครองส่วนภูมิภำค 

อ ำเภอสันก  ำแพงแบง่เขตกำรปกครองออกเป็น 10 ต ำบล 100 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

ล าดับ

ที ่
ต าบล 

จ านวน

หมู่บ้าน 

ประชากร

ทั้งหมด 
(พ.ศ. 2557)   

ประชากรแยกตามส่วน

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)   

1. 
สันก  ำแพง 

(San Kamphaeng) 
14 15,847 

11,032 
4,815 

(ทต. สันก  ำแพง) 
(อบต. สันก  ำแพง) 

2. 
ทรำยมลู 

(Sai Mun) 
7 4,083 4,083 (ทต. สันก  ำแพง) 

3. 
ร้องววัแดง 
(Rong Wua 

Daeng) 
11 5,624 5,624 (อบต. ร้องววัแดง) 

4. 
บวกคำ้ง 

(Buak Khang) 
13 7,917 7,917 (ทต. บวกคำ้ง) 

5. 
แชช่ำ้ง 

(Chae Chang) 
10 7,692 

2,742 
4,950 

(ทต. สันก  ำแพง) 
(อบต. แชช่ำ้ง) 

6. 
ออนใต ้
(On Tai) 

11 5,315 5,315 (ทต. ออนใต)้ 

7. 
แมปู่คำ 

(Mae Pu Kha) 
9 5,795 5,795 (ทต. แมปู่คำ) 

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 าดับ

ที ่
ต าบล 

จ านวน

หมู่บ้าน 

ประชากร

ทั้งหมด 
(พ.ศ. 2557)   

ประชากรแยกตามส่วน

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)   

8. 
ห้วยทรำย 
(Huai Sai) 

8 5,977 5,977 (ทต. ห้วยทรำย) 

9. 
ตน้เปำ 

(Ton Pao) 
10 15,175 15,175 (ทม. ตน้เปำ) 

10. 
สันกลำง 

(San Klang) 
7 7,719 7,719 (ทต. สันกลำง) 

รวม 100 81,144 
65,755 (เทศบาล) 

15,389 (อบต.) 

 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทอ้งท่ีอ ำเภอสันก  ำแพงประกอบดว้ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 แหง่ ไดแ้ก ่

 เทศบำลเมอืงตน้เปำ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลตน้เปำทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลสันก  ำแพง  ครอบคลุมพื้นท่ีบำงส่วนของต ำบลสันก  ำแพง ต ำบลทรำยมูลทั้งต ำบล และ

บำงสว่นของต ำบลแชช่ำ้ง 
 เทศบำลต ำบลแมปู่คำ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมปู่คำทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลบวกคำ้ง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบวกคำ้งทั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลออนใต ้ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลออนใต้ทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลสันกลำง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสันกลำงทั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลห้วยทรำย ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลห้วยทรำยทั้งต ำบล 

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%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2
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%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87


 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันก  ำแพง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสันก  ำแพง (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลสัน
ก  ำแพง) 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลร้องววัแดง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลร้องววัแดงทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแชช่ำ้ง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแชช่ำ้ง (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลสันก  ำแพง)  
 

กำรคมนำคม 

เส้นทำงคมนำคม อ ำเภอสันก  ำแพงติดตอ่กบัจงัหวดัเชียงใหมโ่ดยทำงรถยนต์ถนนสำยเชียงใหม ่ - สันก  ำแพง 
ระยะทำง 13 กม. 

 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 
๑.  น ้าพรุ้อนสันก าแพง   

 
 
                    น ้ ำพ ุร้อนสันก  ำแพง อ ำเภอสันก  ำแพง จงัหวดัเชียงใหม ่นับเป็นแหลง่น ้ ำ   พ ุร้อนท่ีมีชื่อเสียงมำเน่ิน
นำนควบคูก่บักำรทอ่งเ ท่ียวของเมืองเชียงใหมเ่ชน่กนั โดยปัจจุบนัมีกำรบริหำรงำนในรูปแบบของสหกรณ์ ให้
ชำวบำ้นในท้องถ่ินเขำ้มำมีสว่นรว่ม สถำนท่ีรม่ร่ืนสวยงำม ต่ืนตำต่ืนใจกบัน ้ ำพรุ้อนท่ีพ ุง่ข้ึนมำจำกใต้ดินสูงข้ึน
ไปถึงกวำ่ 15 เมตร ทุกวนัจะมนีักทอ่งเท่ียวเดินทำงไปเท่ียวชมกนัเป็นจ ำนวนมำก 
การเดินทาง  จำกตัวเมอืงเชียงใหมใ่ชเ้ส้นทำงสำยเชียงใหม-่สันก  ำแพง เลยจำกตลำดสันก  ำแพงมป้ีำยบอกทำงไป
น ้ ำพรุ้อนสันก  ำแพง บริเวณสหกรณ์น ้ ำพรุ้อนสันก  ำแพง มบีริกำรห้องอำบน ้ ำแรแ่ละบริกำรท่ีพ ักร้ำนอำหำร และ
ร้ำนขำยของท่ีระ ลึก ตำมเส้นทำงน้ีมบีอ่น ้ ำพรุ้อนอยูส่องแห่งตกแตง่สถำนท่ีด้วยสวนดอกไมส้วยงำม มีห้องอำบ
น ้ ำแร ่ท่ีพกั สถำนท่ีกำงเต็นท์ ร้ำนอำหำร ได้แก ่น ้ ำพรุ้อนสันก  ำแพง อยูห่ำ่งจำกตัวเมืองประมำณ 34 กโิลเมตร 
สำมำรถไปได้ 2 ทำงดว้ยกนั คือ เ ส้นทำงเชียงใหม-่สันก  ำแพง-สถำนีเพำะพนัธ์ุกลำ้ไมสั้ก-น ้ ำพรุ้อน ( เส้นทำงน้ี
จะผำ่นถ ้ำเมอืงคอน ซ่ึงอยูห่ำ่งจำกน ้ ำพรุ้อน 4 กโิลเมตร) หรือเส้นทำงเชียงใหม-่สันก  ำแพง-หมูบ่ำ้นออนหลวย-



น ้ ำพ ุร้อน หำกเดินทำงโดยรถประจ ำทำงข้ึนรถจำกสถำนีขนสง่ชำ้งเ ผือกไปยงัสันก  ำแพง และเชำ่เหมำรถสอง
แถวจำกสันก  ำแพงไปน ้ ำพ ุร้อนในรำคำประมำณ 200 บำทตอ่คัน ส ำรองท่ีพ ักลว่งหน้ำท่ี ธุรกิจน ้ ำพ ุร้อนสัน
ก  ำแพงหมูบ่ำ้นสหกรณ์ โทร. 0 5392 9077 และรุง่อรุณน ้ ำพรุ้อน รำยละเอียดติดตอ่ โทร. 0 5324 8475 
 
๒.  พพิธิภัณฑ์บ้านจ๊างนัก 

   

   

 
กอ่ตั้งเมือ่ปี พ.ศ. 2528  โดย สลำ่เพชร  วิริยะ ซ่ึงได้รวบรวมเพื่อนฝูง ตลอดจนลูกศิษย์ลูกหำ ชำ่งแกะสลักฝีมอืดี
และมคีวำมรักในศิลปะกำรแกะสลัก ไมแ้บบลำ้นนำมำรวมตัวกนัจดัตั้ง กลุม่แกะสลกัข้ึนมำ   
 
๓.  วัดป่าตึง 

 

    



 
 

เดิมเป็นวดัร้ำง คูก่บัวดัเชียงแสน กอ่นท่ีจะสร้ำงวดัน้ีข้ึนมำได้พบพระบรมสำรีริกธำตุ และของมคีำ่มำกมำยหลำย 
อยำ่ง อำทิ วตัถุโบรำณ พระพทุธรูป เคร่ืองถ้วยชำมสังคโลก บริเวณวดัมีโบรำณวตัถุอยูท่ัว่ไป และมเีตำเผำเคร่ือง 
ถว้ยชำมสังคโลกอยูด่้วย แตห่มดสภำพ เพรำะดินยุบไปหมด นอกจำกบริเวณวดัแลว้ตำมป่ำเขำรอบ ๆ ซ่ึงมเีน้ือท่ี 
ประมำณ 10,000 ไร ่กจ็ะมเีตำเผำสังคโลกอยูท่ัว่ไป ชำวบำ้นมกัจะพบอยูเ่สมอ วดัป่ำตึง อยูใ่นหมูบ่ำ้นป่ำตึง หมู ่
7 ต ำบลออนใต ้อ ำเภอสันก  ำแพง จังหวดัเชียงใหม ่สร้ำงเมือ่วนัท่ี 17 มกรำคม พ.ศ.2425 ปัจจุบนัอำยุ 111 ปี โดย
ครูบำปินตำพบวำ่สถำนท่ีแหง่น้ีเ ดิมเป็นวดัร้ำง มเีจดีย์บรรจุพระบรมสำรีริกธำต มีศิลำจำรึก เตำเผำเคร่ืองสังค
โลกอยูใ่นบริเวณน้ี ซ่ึงมชีำวบำ้นอำศยัอยูอ่ยำ่งหนำแนน่จึงไดช้กัชวนชำวบำ้นบูรณะวดัร้ำงแหง่น้ี ไดรั้บประกำศ
แตง่ตั้งจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมประกำศลงวนัท่ี 9 มกรำคม พ.ศ.2497 
 
๔.  อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 
 

   
 
อุทยำนแห่งชำติแมต่ะไคร้ มีพื้นท่ีครอบคลุมอยูใ่นท้องท่ีอ ำเภอสันก  ำแพง และอ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวดั
เชียงใหม ่ภูมิประเทศเป็นภูเขำสูงสลบัซับซอ้น เ ป็นพื้นท่ีลุม่น ้ ำปิง วงั ยม และ นำ่น มพีนั ธ์ุไมม้คีำ่และ สัตวป่์ำท่ี
ส ำคัญหลำยชนิด และประกอบดว้ยจุดเดน่ทำงธรรมชำติท่ีสวยงำมหลำยแหง่ เชน่ น ้ ำตก หน้ำผำ น ้ ำพรุ้อน อำ่ง
เกบ็น ้ ำ เ ข่ือนตำ่ง ๆ เป็นต้น  อุทยำนแหง่ชำติแมต่ะไคร้ มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมำณ 1,229.8 ตำรำงกโิลเมตร หรือ 
768,625 ไร ่



การเดินทาง :กำรเดินทำงสูอุ่ทยำนแหง่ชำติแมต่ะไคร้ ใชเ้ ส้นทำงจำกตวัเมอืงจังหวดัเชียงใหม ่อ ำเภอสันก  ำแพง 
ต ำบลทำเหนือ ระยะทำงประมำณ 50 กโิลเมตร 
 

๕.  ร่มบ่อสร้าง 

 

 
 

กำรท ำรม่บอ่สร้ำง มมีำนับร้อยปี ชำวบ้ำนส่วนใหญจึ่งมีควำมถนัดในกำรท ำร่มแตกตำ่งกนัไปตำมชิ้นสว่นท่ี
ไดรั้บมอบหมำยในกำรผลิต เชน่ หมูบ่ำ้นสันพระเจำ้งำม ผลิตหัวรม่และตุม้รม่ บำ้นออนท ำโครงรม่ บำ้นหนอง
โคง้หุ้มรม่ และลงสี บำ้นแมฮ่อ้ยเงิน อ ำเภอดอยสะเกด็ผลิตดำ้มร่ม บ้ำนตน้เปำผลิตกระดำษสำ แตก่ำรประกอ บ
ชิ้นส่วนของรม่ทั้งหมดจะมำรวมกนัอยูท่ี่บส่ร้ำง โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงกำรระบำยลวดลำย และสีสันบนผืนรม่ท่ีถือ
วำ่เป็นสัญลกัษณ์อนัเล่ืองชื่อของรม่บอ่สร้ำง มกีลเมด็เคล็ดลบัในกำรท ำรม่อยูท่ี่กำรใชแ้ป้งเปียกผสมน ้ ำมะโกติ้ด
ผำ้ หรือกระดำษเขำ้กบัรม่ท ำให้ติดทนนำนไมห่ลุดร่อนกอ่นเวลำอนัควร และเวลำลงสีน ้ ำมนั ท่ีตอ้งผสมกบั
น ้ ำมนัมะ มื้อหรือน ้ ำมนัตัง อ๊ิวท่ีท ำให้ร่มทนแดด ทนฝน และใช ้งำนได้จริงไมว่ำ่หน้ำ ฝนหรือหน้ำร้อน 
เพรำะฉะนั้นนอกจำกรม่บอ่สร้ำงจะเป็นของท่ีระลึกสวยงำมแล้วยงัสำมำรถคุ้มแดดคุ้มฝนไดเ้ป็นอยำ่งดี 
รม่บอ่สร้ำง เป็นสินคำ้พื้นเมอืงท่ีไดรั้บควำมนิยมอยำ่งมำกในหมูน่ักทอ่งเท่ียวทั้งชำวไทยและชำวตำ่งชำติ สำเหตุ
ท่ีเรียกวำ่รม่บอ่สร้ำงเพรำะรม่น้ีผลิตกนัท่ีบำ้นบอ่สร้ำง อ.สันก  ำแพง จ.เชียงใหม ่


