
อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนที่อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 

ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอสันป่ำตองจังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอสันป่ำตอง (ค ำเมอืง : ) เป็นอ ำเภอเล็ก ๆ อ ำเภอหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม ่ตั้งอยูห่ำ่งจำกตัว

เมอืงเชียงใหมไ่ปทำงทิศใต ้22 กิโลเมตร มคีวำมเจริญเติบโตทำงด้ำนศิลปวฒันธรรมลำ้นนำและเติบโตทำงดำ้น

เศรษฐกจิ สง่ผลให้มีควำมพร้อมในตัวเองทั้งด้ำนคณุภำพทำงกำรศึกษำ กำรแพทย์ กำรกีฬำ กำรเกษตร และ
บุคลำกรท่ีมคีณุภำพ 

อ ำเภอสันป่ำตองไดรั้บกำรยกฐำนะเป็นอ ำเภอเมือ่ปี พ.ศ. 2495 เ ดิมเป็นกำรเขตกำรปกครองของสอง

อ ำเภอ คือ อ ำเภอแมว่ำง และอ ำเภอบำ้นแม มีท่ีวำ่กำรอ ำเภอตั้งอยูท่ี่บำ้นกำด เมือ่ปี พ.ศ. 2477 กระทรวงมหำดไทย

ไดป้ระกำศยุบอ ำเภอแมว่ำงและอ ำเภอบ้ำนแม รวมเป็นอ ำเภอเดียวกนัให้ชื่อวำ่ "อ ำเภอบ้ำนแม" โดยมท่ีีวำ่กำร

อ ำเภอ ตั้งอยูท่ี่บ้ำนเปียง หมูท่ี่ 13 ต ำบลบ้ำนแม ตอ่มำเมื่อวนั ท่ี  24 มถุินำยน  พ.ศ. 2482 ไดม้ีกำรย้ำยท่ีวำ่กำร

อ ำเภอบ้ำนแม มำตั้ง ณ ท่ีบ้ำนสันป่ำตอง หมูท่ี่ 10 ต ำบลยุหวำ่  ซ่ึงเ ป็นท่ีตั้ง ปัจจุบันและเปล่ียนชื่ออ ำเภอเป็น 

"อ ำเภอสันป่ำตอง" โดยมเีขตกำรปกครอง เพิ่มอีก 2 ต ำบล คือต ำบลหำรแกว้และต ำบลหนองตองรวมเป็น 14 

ต ำบล คร้ันในปีพ.ศ. 2489 ทำงรำชกำรไดป้ระกำศตั้งกิ่งอ ำเภอหำงดง ข้ึนเป็นอ ำเภอหำงดง จงัหวดัเชียงใหม ่ซ่ึง

ติดกบัอ ำเภอสันป่ำตอง ต ำบลหำรแกว้และต ำบลหนองตอง จึงโอนไปข้ึนในเขตกำรปกครองของอ ำเภอหำงดง
จนถึงทุกวนัน้ี 

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

          อ ำเภอสันป่ำตอง ตั้งอยูท่ำงทิศใต้ของจังหวดัเชียงใหม ่หำ่งจำกตัวเมอืงเชียงใหม ่๒๒ กโิลเมตร ตำมทำง
หลวงหมำยเลข ๑๐๘ หำ่งจำกกรุงเทพมหำนคร ๗๗๐ กโิลเมตร 

          มเีน้ือท่ีทั้งหมด ๑๗๘.๑๘ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๑๑๑,๓๖๗.๕๐ ไร ่เป็นพื้นท่ีรำบร้อยละ ๗๖.๑๘ 
พื้นท่ีภูเขำร้อยละ ๑๐.๓๓ และพื้นน ้ ำร้อยละ ๑๓.๔๙ 

   อ ำเภอสันป่ำตองตั้งอยูต่อนกลำงของจงัหวดั มอีำณำเขตติดตอ่กบัอ ำเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอแมว่ำงและอ ำเภอหำงดง 
 ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอหำงดง และอ ำเภอเมอืงล ำพนู (จงัหวดัล ำพนู) 

 ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอป่ำซำง (จงัหวดัล ำพนู) และอ ำเภอดอยหลอ่ 
 ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอแมว่ำง 

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/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%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%9E.%E0%B8%A8._2495
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%B8%9E.%E0%B8%A8._2477
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2482
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2
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%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%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%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%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%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%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%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%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
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-San_Pa_Tong.png


  

ลักษณะภูมิประเทศ 

    สภำพพื้นท่ีโดยทั่วไปของอ ำเภอสันป่ำตอง เป็นท่ีรำบลุม่เหมำะแกก่ำรเกษตรมีพื้นท่ีเป็นภูเขำและป่ำไมเ้พียง

เล็กน้อย ประมำณร้อยละ ๑๐ ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีป่ำสงวนแหง่ชำติ จะอยูใ่นเขตต ำบลสันกลำง และต ำบลน ้ ำ
บอ่หลวง โดยมพีื้นท่ี ดงัน้ี 

พื้นท่ีทั้งหมด ๑๑๑,๓๖๗.๕๐ ไร ่

พื้นท่ีรำบ ๘๔,๘๓๘.๕๐ ไร ่ร้อยละ ๗๖.๑๘ 

ภูเขำ ๑๑,๕๐๐ ไร ่ร้อยละ ๑๐.๓๓ 

พื้นน ้ ำ ๑๕,๐๒๙ ไร ่ ร้อยละ ๑๓.๔๙  

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลกัษณะทำงภูมอิำกำศเป็นแบบมรสุม ม ี๓ ฤดู คือ 

ฤดูร้อน ชว่งระยะเวลำตั้งแตเ่ ดือนมนีำคม ถึง พฤษภำคม อุณหภูมิเฉล่ีย ๓๗ องศำเซลเซียส ปริมำณ
น ้ ำฝนเฉล่ีย ๒๑.๘ มลิลิเมตร 

ฤดูฝน ชว่งระยะเวลำตั้งแตเ่ ดือนมถุินำยน ถึง ตุลำคม อุณหภูมเิฉล่ีย ๒๘ องศำเซลเซียส ปริมำณน ้ ำฝน 
เฉล่ีย ๑๕๖.๗ มลิลิเมตร 

ฤดูหนำว ชว่งระยะเวลำตั้งแตเ่ ดือนพฤศจิกำยน ถึง กุมภำพันธ์ อุณหภูมิเฉล่ีย ๒๒ องศำเซลเซียส 
ปริมำณน ้ ำฝนเฉล่ีย ๘.๖ มลิลิเมตร 

การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

อ ำเภอสันป่ำตองแบง่เขตกำรปกครองออกเป็น 11 ต ำบล 120 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

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 ำดบั
ท่ี 

ต ำบล 
จ ำนวน
หมูบ่ำ้น 

ประชำกร
ทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   

ประชำกรแยกตำมสว่น
ทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ. 2557)   

1. 
ยุหวำ่ 

(Yuwa) 
15 13,352 

2,988 
10,364 

(ทต. สันป่ำตอง) 
(ทต. ยุหวำ่) 

2. 
สันกลำง 

(San Klang) 
9 5,177 5,177 (อบต. สันกลำง) 

3. 
ทำ่วงัพร้ำว 
(Tha Wang 

Phrao) 
7 3,424 

1,588 
1,836 

(ทต. บำ้นกลำง) 
(อบต. ทำ่วงัพร้ำว) 

4. 
มะขำมหลวง 

(Makham Luang) 
9 6,448 

85 
1,263 
5,100 

(ทต. สันป่ำตอง) 
(ทต. บำ้นกลำง) 

(อบต. มะขำมหลวง) 

5. 
แมก่ำ๊ 

(Mae Ka) 
14 7,216 7,216 (อบต. แมก่ำ๊) 

6. 
บำ้นแม 

(Ban Mae) 
13 6,554 6,554 (ทต. บำ้นแม) 

7. 
บำ้นกลำง 

(Ban Klang) 
11 9,976 

5,754 
3,922 

(ทต. บำ้นกลำง) 
(อบต. บำ้นกลำง) 

8. 
ทุง่สะโตก 

(Thung Satok) 
12 6,305 6,305 (ทต. ทุง่สะโตก) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2


ล ำดบั
ท่ี 

ต ำบล 
จ ำนวน
หมูบ่ำ้น 

ประชำกร
ทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   

ประชำกรแยกตำมสว่น
ทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ. 2557)   

9. 
ทุง่ตอ้ม 

(Thung Tom) 
11 7,132 

1,640 
5,492 

(ทต. สันป่ำตอง) 
(ทต. ทุง่ตอ้ม) 

10. 
น ้ ำบอ่หลวง 

(Nam Bo Luang) 
11 4,903 4,903 (อบต. น ้ ำบอ่หลวง) 

11. 
มะขนุหวำน 

(Makhun Wan) 
8 5,203 

1,761 
3,442 

(ทต. บำ้นกลำง) 
(อบต. มะขนุหวำน) 

รวม 120 75,390 
43,794 (เทศบำล) 

31,596 (อบต.) 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทอ้งท่ีอ ำเภอสันป่ำตองประกอบดว้ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 13 แหง่ ไดแ้ก ่

 เทศบำลต ำบลสันป่ำตอง  ครอบคลุมพื้นท่ีบำงส่วนของต ำบลยุหวำ่ บำงสว่นของต ำบลมะขำมหลวง และ
บำงสว่นของต ำบลทุง่ตอ้ม 

 เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง (จังหวดัเชียงใหม)่ |เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง]]  ครอบคลุมพื้นท่ีบำงสว่นของต ำบล
ทำ่วงัพร้ำว บำงส่วนของต ำบลมะขำมหลวง บำงส่วนของต ำบลบำ้นกลำง และบำงส่วนของต ำบลมะขุน
หวำน 

 เทศบำลต ำบลทุง่ตอ้ม ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลทุง่ตอ้ม (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลสันป่ำตอง)  
 เทศบำลต ำบลยุหวำ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลยุหวำ่ (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลสันป่ำตอง)  

 เทศบำลต ำบลบำ้นแม ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบำ้นแมทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลทุง่สะโตก ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลทุง่สะโตกทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสันกลำง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสันกลำงทั้งต 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


 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทำ่วงัพร้ำว  ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลทำ่วงัพร้ำว (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลบำ้น
กลำง) 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมะขำมหลวง  ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลมะขำมหลวง (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบล
บำ้นกลำงและเทศบำลต ำบลสันป่ำตอง) 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมก่ำ๊ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมก่ำ๊ทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบำ้นกลำง ( เฉพำะนอกเ ขตเทศบำลต ำบลบำ้น
กลำง) 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลน ้ ำบอ่หลวง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลน ้ ำบอ่หลวงทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมะขนุหวำน ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลมะขนุหวำน (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบล
บำ้นกลำง) 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

          จ ำนวนครัวเรือนในอ ำเภอมทีั้งหมด ๓๑,๐๐๗ ครัวเรือน 

ไฟฟ้า    มไีฟฟ้ำใช ้๓๑,๐๐๗ ครัวเรือน ไมม่ไีฟฟ้ำใช ้ - ครัวเรือน 

          แยกเป็น ในเขตเทศบำล ๗,๔๘๐ ครัวเรือน  

                    มไีฟฟ้ำใช ้๗,๔๘๐ ครัวเรือน 

                    ไมม่ไีฟฟ้ำใช ้ - ครัวเรือน 

          นอกเขตเทศบำล ๒๓,๕๒๗ ครัวเรือน  

                    มไีฟฟ้ำใช ้๒๓,๕๒๗ ครัวเรือน  

                    ไมม่ไีฟฟ้ำใช ้ - ครัวเรือน 

ประปา 

          หมูบ่ำ้น ขนำดใหญ ่๗๖ แหง่ ขนำดใหญพ่ิเศษ ๑ แหง่ ประปำขนำดกลำง ๑๑ แหง่ ประปำขนำดเล็ก 
๒ แหง่ ประปำโยก ๑๑ แหง่ 



กำรคมนำคม 
 
          ทำงบกกำรคมนำคมติดตอ่ระหวำ่งอ ำเภอและจงัหวดั รวมทั้งกำรคมนำคมภำยในต ำบลและหมูบ่ำ้น ดงัน้ี 

๑. ทำงหลวงแผน่ดิน เชียงใหม ่– ฮอด หมำยเลข ๑๐๘ 
๒. ทำงหลวงแผน่ดิน ล ำพนู – สันป่ำตอง หมำยเลข ๑๐๓ 
๓. ทำงหลวงแผน่ดิน สันป่ำตอง – บำ้นกำด หมำยเลข ๑๐๑๓ 
๔. ทำงหลวงชนบท มจี ำนวน ๓๙ สำย 
 

 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 

๑. วัดน ้าบ่อหลวง 

  

  
 

 ตั้งอยูห่มูท่ี่ ๒ ต ำบลน ้ ำบอ่หลวง ห ่ำงจำกท่ีวำ่กำรอ ำเภอประมำณ ๗ กโิลเมตร มีรอยพระพทุธบำท และบอ่น ้ ำ
ขนำดใหญ ่
 
 
 



๒. เวียงท่ากาน 

 

   
 
 ตั้งอยูห่มูท่ี่ ๕ ต ำบลบ้ำนกลำง หำ่งจำกท่ีวำ่กำรอ ำเภอ ประมำณ ๑๑ กโิลเมตร เป็นโบรำณสถำน สถำนท่ีร่มร่ืน
นำ่ศึกษำ 
 

๓. หมู่บ้านหัตถกรรม  

 

 
 
ตั้งอยูห่มูท่ี่ ๑๐ ต ำบลบ้ำนแม ห่ำงจำกท่ีวำ่กำรอ ำเภอ ประมำณ ๕ กิโลเมตร เป็นแหลง่ผลิตงำนผลิตภณัฑ์ไม ้
แกะสลกัตำ่ง ๆ ท่ีสวยงำม 
 
 
 



๔. ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด  

 

   

 
 

ตั้งอยูห่มูท่ี่ ๙ ต ำบลยุหวำ่ หำ่งจำกท่ีวำ่กำรอ ำเภอ ประมำณ ๒ กโิลเมตร เ ป็นแหลง่จ ำหนำ่ยสินค้ำเกษตรกรรม 
สินคำ้หัตถกรรม และสินคำ้เบ็ดเตล็ดทัว่ไป 


