
อ ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

ค ำขวัญอ ำเภอสำรภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

ต้นยางใหญ่ ล าไยหวาน  เมืองโบราณ 
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แผนที่อ ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอสำรภี (ค ำเมือง: Lanna-Sarapi.png)เป็นอ ำเภอหน่ึงในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหมท่ี่มคีวำม

เจริญเติบโตอยำ่งรวดเ ร็ว มีกำรพัฒนำทุก ๆ ด้ำนจนเป็นอ ำเภอขนำดใหญใ่นแง ่สถำนประกอบกำรและ

อุตสำหกรรมขนำดใหญท่ี่ของจงัหวดั ได้รับอำนิสงส์มำจำกนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ ล ำพนู ปัจจุ บนัอ ำเภอ

สำรภีถือไดว้ำ่มีกำรพัฒนำจนสภำพควำมเจริญเป็นเขตเมอืงท่ีเชื่อมตอ่กบันครเชียงใหม ่มีประชำกรหนำแน่น

รองจำกอ ำเภอเมอืงเชียงใหม ่และเป็นอ ำเภอท่ีรองรับควำมเจริญของนครเชียงใหมเ่พื่อขยำยไปยังเมอืงล ำพ ูน

อ ำเภอสำรภี เ ป็นอ ำเภอท่ีมพีื้นท่ีเ ล็กท่ีสุดและเป็นเพียงอ ำเภอเดียวในจงัหวดัเชียงใหมท่ี่ไมม่ีภูเขำ นอกจำกน้ี

อ ำเภอสำรภียงัมจุีดเดน่ คือ ถนนสำยต้นยำงซ่ึงมอีำยุกวำ่ร้อยปีเรียงรำยตลอดสองขำ้งทำง มคีวำมยำวเร่ิมตั้งแต ่
เขตอ ำเภอเมอืงเชียงใหมไ่ปจรดเขตอ ำเภอเมืองล ำพนู  

อ ำเภอสำรภี เดิมชื่อ อ ำเภอยำงเน้ิง  ตั้งเ ป็นอ ำเภอเมื่อ ปี พ.ศ. 2434 ค ำวำ่ยำงเ น้ิงมำจำก "ตน้ยำง" กบัค ำวำ่ 

"เน้ิง" ซ่ึงเ ป็นภำษำค ำเมืองแปลวำ่ โน้มเอน ตอ่มำเมือ่ปี พ.ศ. 2470 ท้ำวพระยำขุน พร้อมดว้ยรำษฎรได้เสนอตอ่

อ ำมำตย์ตรีพนัธุรำษฎร นำยอ ำเภอในสมยันั้น เสนอให้เปล่ียนชื่ออ ำเภอเสียใหมเ่น่ืองจำกไมไ่พเรำะ จึง เปล่ียนชื่อ

เป็น "อ ำเภอสำรภี"  ซ่ึงเ ป็นชื่อของต ำบลหน่ึงในอ ำเภอ โดยค ำวำ่ "สำรภี" หมำยถึง ชื่อของดอกไมไ้ทยสีเหลืองมี
กล่ินหอม มอีำยุยืน มมีำกท่ีวดัสำรภี ต ำบลสำรภี 

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

อ ำเภอสำรภีตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของจงัหวดัเชียงใหม ่ มอีำณำเขตติดตอ่กบัอ ำเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี  

ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอเมอืงเชียงใหม ่

ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอสันก  ำแพง  

ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอบำ้นธิ อ ำเภอเมอืงล ำพนู (จงัหวดัล ำพนู) และอ ำเภอหำงดง  

ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอหำงดงและอ ำเภอเมอืงเชียงใหม ่

เน้ือที ่

    อ ำเภอสำรภี มีเน้ือท่ีประมำณ 97.45 ตำรำงกโิลเมตร ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ของจงัหวดัเชียงใหม ่        

( รวม 60,906.25 ไร)่ 

 



ลักษณะภูมิประเทศ 

 เป็นท่ีรำบลุม่ ดินปนทรำย      

การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

        อ ำเภอสำรภีแบง่เขตกำรปกครองออกเป็น 12 ต ำบล 106 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

ล ำดบัท่ี ต ำบล จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
ประชำกรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   
ประชำกรแยกตำมสว่นทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ. 2557)   

1. 
ยำงเน้ิง 

(Yang Noeng) 
7 9,239 9,239 (ทต. ยำงเน้ิง) 

2. 
สำรภี 

(Saraphi) 
10 7,533 

580 
6,953 

(ทต. ยำงเน้ิง) 
(ทต. สำรภี) 

3. 
ชมภู 

(Chom Phu) 
9 7,144 7,144 (ทต. ชมภู) 

4. 
ไชยสถำน 

(Chai Sathan) 
8 5,592 5,592 (ทต. ไชยสถำน) 

5. 
ขวัมงุ 

(Khua Mung) 
10 5,496 5,496 (ทต. ขวัมงุ) 

6. 
หนองแฝก 

(Nong Faek) 
9 5,376 5,376 (ทต. หนองแฝก) 

7. 
หนองผ้ึง 

(Nong Phueng) 
8 13,205 

31 
13,174 

(ทต. ยำงเน้ิง) 
(ทต. หนองผ้ีง) 

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)   

8. 
ทำ่กวำ้ง 

(Tha Kwang) 
7 2,772 2,772 (ทต. ทำ่กวำ้ง) 

9. 
ดอนแกว้ 

(Don Kaeo) 
7 3,939 3,939 (ทต. ดอนแกว้) 

10. 
ทำ่วงัตำล 

(Tha Wang Tan) 
13 10,180 10,180 (ทต. ทำ่วงัตำล) 

11. 
สันทรำย 
(San Sai) 

12 5,340 5,340 (ทต. สันทรำยมหำวงศ์) 

12. 
ป่ำบง 

(Pa Bong) 
6 4,180 4,180 (ทต. ป่ำบง) 

รวม 106 79,996 79,996 (เทศบำล) 

  

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทอ้งท่ีอ ำเภอสำรภีประกอบดว้ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 12 แหง่ ไดแ้ก ่

 เทศบำลต ำบลยำงเน้ิง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลยำงเน้ิงทั้งต ำบล บำงสว่นของต ำบลสำรภี และบำงสว่นของ
ต ำบลหนองผ้ึง 

 เทศบำลต ำบลสำรภี ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสำรภี (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลยำงเน้ิง) 
 เทศบำลต ำบลชมภู ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลชมภูทั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลหนองผ้ึง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลหนองผ้ึง (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลยำงเน้ิง) 
 เทศบำลต ำบลสันทรำยมหำวงศ์ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสันทรำยทั้งต 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


 เทศบำลต ำบลไชยสถำน ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลไชยสถำนทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลหนองแฝก ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลหนองแฝกทั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลทำ่กวำ้ง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลทำ่กวำ้งทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลทำ่วงัตำล ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลทำ่วงัตำลทั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลขวัมงุ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลขวัมงุทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลดอนแกว้ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลดอนแกว้ทั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลป่ำบง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลป่ำบงทั้งต ำบล 

 

ประชากร 

อ ำเภอสำรภี มปีระชำกร ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2553 จ ำนวน 76,331 คน สว่นใหญเ่ป็นชำวไทยภำคเหนือ 
ไมม่ชีำวไทยภูเขำ  

 

สภาพเศรษฐกิจ 

ประชำกรมอีำชีพเกษตรกร 70% รับจำ้ง 20% ธุรกจิและอ่ืนๆ 10% มรีำยไดเ้ฉล่ีย 60,460.15 บำท/คน/ปี 

 

การเพาะปลูกพืช 

สวนล ำไย 26,883 ไร ่, สวนผกั 34,300 ไร ่(บำงสว่นปลูกรว่มในพื้นท่ีสวนล ำไย)  

พืชไร ่เชน่ กระเทียม ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ฯลฯ 1,245 ไร ่

 
 
 
 
 
 



 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 
๑. เวียงกุมกาม 

เป็นเมอืงโบรำณท่ีพญำมงัรำย (พอ่ขนุเมง็รำย) ทรงโปรดให้สร้ำง ข้ึนเมือ่ พ.ศ. 1829 โดยโปรดให้ขดุคเูวียงทั้ง 4 

ดำ้น ไขน ้ ำแมปิ่งให้ขงัไว ้ในคูเมืองโบรำณสถำนท่ีปรำกฏอยูใ่นเวียงกุมกำมและใกล้เ คียงเ ป็นเวียง ( เมือง) 

ทดลองท่ีสร้ำงข้ึน กอ่นท่ีจะมำเป็นเมอืงเชียงใหม ่ตั้งอยูท่ี่ต ำบลทำ่วงัตำล อ ำเภอสำรภี จงัหวดัเชียงใหม ่โดยมี
ระยะหำ่งจำกตวัเมอืงเชียงใหมไ่ปทำงทิศตะวนัออกเฉียงใต้ประมำณ 5 กโิลเมตร 

 

 

 

 

 



๒. วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ 

เป็นวดัเกำ่แกคู่บ่้ำนคูเ่มืองของต ำบลยำงเ น้ิง  ตั้งอยูท่ี่บ้ำนป่ำเก็ตถ่ี หมูท่ี่ 4 ต ำบลยำงเ น้ิง อ ำเภอสำรภี จงัหวดั

เชียงใหม ่และมพีระนอนของพระพุทธปฎิมำกร ในวดัพระนอนป่ำเกต็ถ่ี ท่ีส ำคญั ไดแ้ก ่1)  เป็นปูชนียสถำน ท่ีมี

พระเกศำธำตุของพระพทุธเจำ้สถิตย์อยู ่2) มเีข้ียวยักษ์ฝ่ังท่ีในหมอนพระ หรือ "ยกัษ์ท่ีรักษำท ำให้" 3) มศิีลปะท่ี

สร้ำง ข้ึนในยุคทองของ นำงจำมเทว ี4) เป็นพระนอนแหง่เดียวท่ีนอนในทำ่ปรินิพำน พระรำชชำยำเจำ้ดำรำรัศมี
ทรงประทำนชื่อวำ่ "พระนอนแสนสุข" 

 

 

 

๓. ถนนสายต้นยาง 

อ ำเภอสำรภียังมีเอกลักษณ์ท่ีส ำคัญ ไดแ้ก ่ต้นยำงอำยุมำกกวำ่ 100 ปี ซ่ึงปลูกเอำไวเ้ป็นแนวตำมสองข้ำงทำง 

ถนนสำยเชียงใหม ่- ล ำพนู ตั้งแตเ่ขตอ ำเภอเมืองเชียงใหมถึ่งเขตจงัหวดัล ำพนู จ ำนวน 1,202 ตน้ โดยเฉพำะใน
เขตอ ำเภอสำรภีคงเหลือ 989 ตน้ 

 



๔. วังมัจฉาพญาชมภู ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 2 บ้านพญาชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภี  

เล้ียงปลำประมงน ้ ำผำ่น (เขตอภ ัยทำน) ปรับปรุงสภำพเป็นสถำนท่ีทอ่งเท่ียว พ ักผอ่น มีสวนสัตว์ขนำดยอ่ม
ประมำณ 500 เมตร มปีลำชกุชมุมำกบริเวณหน้ำวดัพญำชมพ ู

 

  

 

 

 

 

 



๕. หมู่บ้านหัตถกรรมจักสาน ต าบลป่าบง 

ชำวบำ้นต ำบลป่ำบง มจี ำนวนครัวเ รือนท ำกำรประกอบอำชีพจกัสำนเป็นอุตสำหกรรมในครัวเรือนจ ำนวนมำก 

จดัเ ป็นกิจกรรมเชิงอนุรักษ์เพื่อกำรทอ่งเท่ียว ให้นักทอ่งเท่ียวไดเ้ดินศึกษำและเท่ียวชม พร้อมสัมผัสวถีิชีวติของ
ชมุชน ควำมเป็นอยูแ่บบพอเพียงอยำ่งเหมำะสมกบัอำชีพจักสำน  

 

 

 


