
อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

ค ำขวัญอ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ดอยสุเทพเป็นศรี  ประเพณเีป็นสง่า 

บุปผชาติล้วนงามตา นามล ้าค่านครพงิค์  

 

 

 

 

 



แผนที่อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 

ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอเมอืงเชียงใหม ่(ค ำเมือง: Lanna-Mueang Chiang Mai.png) เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำร ควำมเจริญ

ศูนย์กลำงธุรกจิ และวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม ่นับเป็นเมอืงท่ีมคีวำมเจริญมำกท่ีสุดของจงัหวดัและของ

ภำคเหนือ และเป็นเมืองอันดบัสองรองจำกกรุงเทพมหำนคร อ ำเภอเมืองเชียงใหมม่ีเขตนครเชียงใหมแ่ละ

ปริมณฑลลอ้มรอบ ไดแ้ก ่เมอืงล ำพนู หำงดง สันก  ำแพง สำรภี แมริ่ม สันทรำย สันป่ำตอง ฯลฯ  

อำณำบริเวณของอ ำเภอเมืองเชียงใหมใ่นอดีตเป็นท่ีตั้งของเมืองเกำ่ ซ่ึงเ ป็นศูนย์กลำงของอำณำจักร

ลำ้นนำไทย อันมนีำมวำ่ "นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม"่ กษตัริย์ผูส้ร้ำงนครเชียงใหม ่คือ พอ่ขุนเม็งรำยมหำรำช 

พระองค์ทรงรวบรวมบำ้นเล็กเมอืงน้อยบนแผน่ดินลำ้นนำไทย ให้เป็นผืนปฐพีเดียวกนั รวมเป็นอำรำจกัรลำ้นนำ

ไทยอันกวำ้งใหญ ่  อ ำเภอเมืองเชียงใหมไ่ดป้ระกำศยกฐำนะเป็นอ ำเภอเมื่อ ปี พ.ศ. 2442  และมท่ีีท ำกำรของ

อ ำเภอเมอืงเชียงใหม ่ เมือ่ปี พ.ศ. 2472 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอเมอืงเชียงใหม ่เมื่อปี พ.ศ. 2472 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอเชียงใหม ่ 

ตั้งอยูถ่นนอินทวโรรส ต.ศรีภูม ิดำ้นตะวนัตกของศำลำกลำง จ.เชียงใหม ่(หลงัเกำ่) จนถึงปี พ.ศ. 2531  ได้รับเงิน

งบประมำณเหลือจำ่ยจำกกรมกำรปกครอง ให้กอ่สร้ำงอำคำรท่ีวำ่กำรอ ำเภอเมอืงเชียงใหมห่ลงัใหม ่เป็นอำคำร

คอนกรีต 3 ช ั้น  รูปทรงศิลปะล้ำนนำ ในสงเ งิน 5.8  ล้ำนบำท  เร่ิมกอ่สร้ำงตั้งแตเ่ ดือนตุลำคม พ.ศ. 2531  และ
แลว้เสร็จประมำณเดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2532 

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

อ ำเภอเมอืงเชียงใหมต่ั้งอยูท่ำงตอนกลำงของจังหวดัเชียงใหม ่มอีำณำเขตติดตอ่กบัอ ำเภอและจังหวดัใกลเ้ คียง

ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอแมริ่ม 

ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอสันทรำย อ ำเภอสันก  ำแพงและอ ำเภอดอยสะเกด็ 

ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอสำรภีและอ ำเภอหำงดง  

ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอหำงดง 

 

 



การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

อ ำเภอเมอืงเชียงใหมแ่บง่เขตกำรปกครองออกเป็น 16 ต ำบล 78 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

ล ำดบั
ท่ี 

ต ำบล 
จ ำนวน
หมูบ่ำ้น 

ประชำกร
ทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   

ประชำกรแยกตำมสว่น
ทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ. 2557)   

1. 
ศรีภูม ิ

(Si Phum) 
– 15,271 15,271 (ทน. เชียงใหม)่ 

2. 
พระสิงห์ 

(Phra Sing) 
– 7,490 7,490 (ทน. เชียงใหม)่ 

3. 
หำยยำ 
(Haiya) 

– 13,173 13,173 (ทน. เชียงใหม)่ 

4. 
ชำ้งมอ่ย 

(Chang Moi) 
– 8,235 8,235 (ทน. เชียงใหม)่ 

5. 
ชำ้งคลำน 

(Chang Khlan) 
– 13,971 13,971 (ทน. เชียงใหม)่ 

6. 
วดัเกต 

(Wat Ket) 
– 20,814 20,814 (ทน. เชียงใหม)่ 

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)   

7. 
ชำ้งเผือก 
(Chang 
Phueak) 

5 25,712 
14,305 
9,146 
2,261 

(ทน. เชียงใหม)่ 
(ทต. ชำ้งเผือก) 

(อบต. ชำ้งเผือก) 

8. 
สุเทพ 

(Suthep) 
15 28,921 

12,091 
16,830 

(ทน. เชียงใหม)่ 
(ทต. สุเทพ) 

9. 
แมเ่หียะ 

(Mae Hia) 
10 18,564 18,564 (ทม. แมเ่หียะ) 

10. 
ป่ำแดด 

(Pa Daet) 
13 18,460 

1,826 
16,634 

(ทน. เชียงใหม)่ 
(ทต. ป่ำแดด) 

11. 
หนองหอย 
(Nong Hoi) 

7 14,239 
6,399 
7,840 

(ทน. เชียงใหม)่ 
(ทต. หนองหอย) 

12. 
ทำ่ศำลำ 

(Tha Sala) 
5 12,143 

6,054 
6,089 

(ทน. เชียงใหม)่ 
(ทต. ทำ่ศำลำ) 

13. 
หนองป่ำคร่ัง 

(Nong Pa 
Khrang) 

7 8,709 
1,627 
7,082 

(ทน. เชียงใหม)่ 
(ทต. หนองป่ำ

คร่ัง) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_(%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%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94_(%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%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2_(%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%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2_(%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%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87


ล ำดบั
ท่ี 

ต ำบล 
จ ำนวน
หมูบ่ำ้น 

ประชำกร
ทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   

ประชำกรแยกตำมสว่น
ทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ. 2557)   

14. 
ฟ้ำฮำ่ม 

(Fa Ham) 
7 7,499 

1,003 
6,496 

(ทน. เชียงใหม)่ 
(ทต. ฟ้ำฮำ่ม) 

15. 
ต ำบลป่ำตนั 

(Pa Tan) 
– 10,375 10,375 (ทน. เชียงใหม)่ 

16. 
สันผีเส้ือ 

(San Phisuea) 
9 10,668 10,668 (ทต. สันผีเส้ือ) 

รวม 78 234,244 

132,634 (เทศบำลนคร
เชียงใหม)่ 

99,349 (เทศบำลอ่ืน ๆ) 
2,261 (อบต.) 

 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ทอ้งท่ีอ ำเภอเมอืงเชียงใหมป่ระกอบดว้ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 11 แหง่ ไดแ้ก ่

 เทศบำลนครเชียงใหม  ่ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลศรีภูม ิพระสิงห์ หำยยำ ชำ้งมอ่ย ช ้ำงคลำน วดัเกต และป่ำ
ตนัทั้งต ำบล และยงัครอบคลุมพื้นท่ีบำงสว่นของต ำบลชำ้งเผือก สุเทพ ป่ำแดด หนองหอย ทำ่ศำลำ หนอง
ป่ำคร่ัง และฟ้ำฮำ่ม 

 เทศบำลเมอืงแมเ่หียะ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมเ่หียะทั้งต 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%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
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%80%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0


 เทศบำลต ำบลช ้ำงเ ผือก  ครอบคลุมพื้นท่ีบำงสว่นของต ำบลช ้ำงเ ผือก ( เฉพำะนอกเขตเทศบำลนคร
เชียงใหมแ่ละองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลชำ้งเผือก)  

 เทศบำลต ำบลหนองป่ำคร่ัง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลหนองป่ำคร่ัง (เฉพำะนอกเขตเทศบำลนครเชียงใหม)่ 

 เทศบำลต ำบลทำ่ศำลำ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลทำ่ศำลำ (เฉพำะนอกเขตเทศบำลนครเชียงใหม)่  
 เทศบำลต ำบลสุเทพ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสุเทพ (เฉพำะนอกเขตเทศบำลนครเชียงใหม)่  
 เทศบำลต ำบลป่ำแดด ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลป่ำแดด (เฉพำะนอกเขตเทศบำลนครเชียงใหม)่  

 เทศบำลต ำบลหนองหอย ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลหนองหอย (เฉพำะนอกเขตเทศบำลนครเชียงใหม)่  
 เทศบำลต ำบลฟ้ำฮำ่ม ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลฟ้ำฮำ่ม (เฉพำะนอกเขตเทศบำลนครเชียงใหม)่  

 เทศบำลต ำบลสันผีเส้ือ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสันผีเส้ือทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช ้ำงเ ผือก  ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลช ้ำงเ ผือก ( เฉพำะนอกเขตเทศบำลนคร

เชียงใหมแ่ละเทศบำลต ำบลชำ้งเผือก) 

 

สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 
๑. พระต าหนักภูพงิค์ราชนิเวศน์  ตั้งอยูบ่นดอยบวกห้ำ  สร้ำงเสร็จเมือ่ พ.ศ.2505  หำ่งจำกตัวเมอืงเชียงใหม ่ 

22  กม.  และห่ำงจำกวดัพระธำตุดอยสุเทพ  4 กม.  เป็นพระต ำหนักประทับแปรพระรำชฐำนของสมเด็จ

พระเจำ้อยูห่ัวฯ สมเด็จพระนำงเจำ้พระบรมรำชินีนำถ  และพระบรมวงศำนุวงศ์  ภำยในพระต ำหนักมกีำร

ปลูกดอกไมท้ั้งเมอืงหนำวและเมืองร้อน  อำกำศเ ย็นสบำยตลอดปี  เ ปิดให้ประชำชนเข้ำชมไดทุ้กวนั  ไม ่

เวน้วนัหยุดรำชกำร  คำ่เข้ำชม  เด็ก 10 บำท  ผูใ้หญ ่20 บำท  ชำวตำ่งประเทศ 50 บำท  เปิด  08.30-16.30 น. 

ทั้งน้ีตอ้งเป็นชว่งเวลำท่ีพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวฯ มไิดแ้ปรพระรำชฐำนประทบั 

 

  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94_(%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)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


     ๒. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร   เป็นวดัส ำคญัแหง่หน่ึงของจังหวดัเชียงใหม ่  นักทอ่งเท่ียว  ซ่ึง เดินทำง

ไปเชียงใหมจ่ะตอ้ง ข้ึนไปนมสักำรพระบรมธำตุกนัทุกคน  วดัพระธำตุดอยสุเทพน้ีภำยในวดัเ ป็นท่ีประดิษฐำน

ขององค์เจดีย์ทรงมอญอยู ่ ท่ีใต้ฐำนพระเจดีย์มพีระบรมสำรีริกธำตุของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ บรรจุอยู ่ 

ดอยสุเทพอยูสู่งจำกระดบัน ้ ำทะเลประมำณ 3,051 ฟุต  จะมงีำนสรงน ้ ำพระบรมธำตุในวนัเพ็ญวสิำขบูชำของทุก

ปี  อยูห่ำ่งจำกตวัเมืองเชียงใหม ่ 16  ก.ม.  และ  ระยะทำง  11  กโิลเมตร จำกเชิงดอยบนัไดท่ีทอดยำวข้ึนไปยัง

พระธำตุดอยสุเทพมีขนับนัไดทั้งหมด  306  ขั้น  และมีนำค  7  เศียร  2  ตวั  อยูส่องขำ้งบันไดทำงข้ึนด้วย  เปิด
ให้เขำ้ชมตั้งแตเ่วลำ  09.00-19.00 น 

 

     ๓.  สวนสัตว์ เชียงใหม่ ตั้งอยูถ่นนสำยห้วยแกว้  หำ่งจำกตวัเมอืงประมำณ  5  ก.ม. มสัีตว์  ทั้งท่ีอยูใ่นเมอืงไทย

และน ำมำจำกตำ่งประเทศไวใ้ห้ชมเป็นจ ำนวนมำก  ภำยในสวนสัตว์มอุีทยำนสัตว์น ้ ำ 700 ปีศรีนครพิงค์  สวน

นกเพนกวินและสวนนกฟ้ินซ์  ซ่ึงเป็นนกขนำดเล็กท่ีมีสีสันสวยงำมจนไดรั้บขนำนนำมวำ่      ” อัญมณี บินได ้”  

นอกจำกนั้ นสวนสัตว์เชียงใหมย่งัมีสมำชิกใหมเ่ป็นฑตูสันถวไมตรีเพื่อชว่ยโยงควำมสัมพันธ์ระหวำ่งประเทศ

ไทย และประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน  นักทอ่งเท่ียวสำมำรถเดินทำงเขำ้ชมควำมน่ำรักของค ำเอย้(หลิน ฮุย่) 

และค ำอำ้ย(ชว่ง ชว่ง)   ท่ีรอตอ้นรับอยูท่ี่เชียงใหม ่ โดยเสียคำ่บัตรผำ่นประตู ผูใ้หญ ่ 50  บำท  เด็ก  20  บำท

(ส ำหรับคนไทย)  และชำวตำ่งชำติ  ผูใ้หญ ่ 100  บำท  เ ด็ก  50  บำท  นอกจำกนั้ นยงัมกีำรแสดงนิทรรศกำรให้

ควำมรู้เกี่ยวกบัวถีิชีวิตของหมีแพนด้ำ และสัตว์หำยำกใกล้สูญพันธ์ชนิดอ่ืนๆ อีกด้วย  และยังมสีวนอำหำร  
เตน้ท์, แคม้ป้ิงไวบ้ริกำร 

 



     ๔.  น ้าตกห้วยแก้ว   เป็นน ้ ำตกเ ล็ก ๆ อยูใ่กล้ตัวเมืองมำกท่ีสุด  คือประมำณ  6  ก.ม.  มี  น ้ ำไหลตลอดปี  

บริเวณโดยรอบมทิีวทศัน์ตำมธรรมชำติและร่ืนรมดว้ยพฤกษำชำตินำนำชนิด  นอกจำกน้ียงัม ี  ผำเงิบและวงับัว
บำนให้เป็นท่ีพกัรับประทำนอำหำรและนั่งชมววิทิวทศัน์อีกด้วย 

 

 

 

     ๕. น ้าตกมณฑาธาร  หรือ น ้ ำตกสันป่ำยำง เ ป็นน ้ ำตกเ ล็ก ๆ อยูบ่นเส้นทำงไปพระธำตุดอยสุเทพ  เ ล้ียวขวำไป

อีกประมำณ  2 ก.ม. สูงจำกระดบัน ้ ำทะเล 750 เมตร  มทีั้งหมด 9 ช ั้น  โดยมนี ้ ำตกไทรย้อยเป็นน ้ ำตกช ั้นสูงสุด ท่ี

ไหลมำจำกห้วยคอกมำ้แล้วไหลไปสมทบกบัน ้ ำตกมณฑำธำร  ผำ่นผำเ งิบ  วงับวับำน  น ้ ำตกห้วยแกว้  กอ่นจะ

ไหลลงสูแ่มน่ ้ ำปิง  ชื่อของน ้ ำตกมำจำกชื่อไมยื้นตน้ชนิดหน่ึง ดอกสีขำวและสีแดง       ใบใหญสี่เ ขียวจดัเ ห็นได้

ทัว่ไปตำมขำ้งทำง 

  

 



     ๖. ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่  ตั้งอยูถ่นนเชียงใหม-่หำงดง เป็นท่ีรวมศิลปะและวฒันธรรมของลำ้นนำไทย  มี

ไมแ้กะสลกัแบบไทยประดบัประดำท่ีประตูและหน้ำตำ่ง  ภำยในมร้ีำนขำยของท่ีระลึก  ม ี  หมูบ่ำ้นชำวเขำให้ชม  
ในตอนกลำงคืนมกีำรรับประทำนอำหำรเย็นท่ีเรียกวำ่ “ขนัโตก” พร้อมกบัชมกำรฟ้อน    พื้นเมอืงตำ่ง ๆ 

 

     ๗. บ้านม้ง(แม้ว) -ดอยปุย   หมูบ่้ำนชำวเขำเผำ่น้ี   ตั้งอยูบ่นดอยปุย  ห ่ำงจำกพระต ำหนักฯ 3  กิโลเมตร  

สำมำรถเข้ำไปเท่ียวด้วยตนเองได ้ หรือจะเชำ่รถสองแถวจำกดอยสุเทพข้ึนไปได้ทุกฤดูกำล  หมูบ่ำ้นมง้ -ดอยปุย

น้ีเป็นหมูบ่้ำนท่ีนำ่สนใจหมูบ่ำ้นหน่ึง  และยังสำมำรถมองเห็นดอยอินทนนท์เบ้ืองหน้ำได้อยำ่งช ัดเจนอีกดว้ย  

หมูบ่ำ้นมง้ -ดอยปุยเป็นสถำนท่ีแหง่เ ดียวท่ีนักทอ่งเ ท่ียวสำมำรถไปเย่ียมชมไดส้ะดวก  ทั้งน้ีเพรำะอยูใ่กลต้วัเมอืง

ท่ีสุด  ใชเ้วลำเ ดินทำงจำกตัวเมอืงประมำณ  1  ช ั่วโมงเทำ่นั้ น  จึงมีนักทอ่งเ ท่ียวทั้งชำวไทยและชำวตำ่งประเทศ

นิยมเดินทำงไปชมกนัเป็นจ ำนวนมำก  อีกทั้งภำยในหมูบ่้ำนยังมีร้ำนขำยของท่ีระลึก  ซ่ึงผลิตภำยในหมูบ่้ำน  
และน ำมำจำกท่ีอ่ืน  วำงขำยให้กบันักทอ่งเท่ียวดว้ย 

 

 



          ๘. ศาลาธนารักษ์1   เ ป็นท่ีรวบรวม  และจัดแสดงทรัพย์สินโบรำณอันมีคำ่  ประกอบดว้ยเ งินตรำไทย  

เคร่ืองรำชอิสริยยศ  เคร่ืองรำช  อิสริยำภรณ์  รวมทั้ง เป็นศูนย์รับแลก-จำ่ยแลกเหรียญกษำปณ์  และตรวจพิสูจน์

เหรียญกษำปณ์ในภูมิภำคนั้นๆ  ตลอดจนจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์เกีย่วกบัเหรียญกษำปณ์และธนบตัรไทย  เ ปิดท ำกำร  
วนัจนัทร์-เสำร์  ตั้งแตเ่วลำ  09.00-15.30 น.  ท่ีเลขท่ี  52  ถนนรำชด ำเนิน  ต.ศรีภูม ิ

 

 

 

     ๙. พิพธิภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่  ตั้งอยูบ่นถนนซปุเปอร์ไฮเวย์สำยเชียงใหม-่ล ำปำง  ใกล ้ๆ  วดัเจ็ดยอด  

ภำยในพิพิธภ ัณฑ์มส่ิีง ท่ีนำ่สนใจและน ่ำศึกษำมำกมำย  รวบรวมไวซ่ึ้งศิลปและวฒันธรรมของภำคเหนือไวด้ว้ย  

เปิดให้ประชำชนเขำ้ชมทุกวนั  ตั้งแตเ่วลำ  09.00-16.00  น.  คำ่เข้ำชม  10  บำท  ชำวตำ่งประเทศ  30  บำท  
นักเรียนในเคร่ืองแบบ ยกเวน้คำ่ธรรมเนียม 

 

   



    ๑๐. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่    เป็นอำคำรเกำ่แก ่ท่ีมลีักษณะสถำปัตยกรรมอนังดงำม  สร้ำงเมือ่ ปี 

พ.ศ. 2467  เคยใชเ้ ป็นหอค ำ  ศำลำวำ่กำรรัฐบำลมณฑลพำยัพและศำลำกลำงจงัหวดัเชียงใหม ่ หอศิลป์ฯ แหง่น้ี

เคยได้รับรำงวลัอำคำรอนุรักษ์ดีเดน่ประจ ำปี 2542  ประเภทท่ีท ำกำรสำธำรณะ    จำกสมำคมสถำปนิกสยำมใน

พระบรมรำชปูถมัภ์  ภำยในหอศิลป์ฯ  ไดจ้ดัแบง่พื้นท่ีอำคำรดำ้นหน้ำเป็นสว่น  จดัแสดงนิทรรศกำรถำวร  สว่น

อำคำรด้ำนหลังเ ป็นสถำนท่ีจดักจิกรรมทำงวฒันธรรม  นิทรรศกำรหมนุเวียน           ห้องจ ำหน ่ำยของท่ีระลึก  

ห้องนิทรรศกำรศิลปกรรมล้ำนนำ  ห้องสำรสนเทศ  และห้องภ ัณฑำรักษ์   เปิดท ำกำร      วนัอังคำร-วนัอำทิตย์  
เวลำ  08.00-17.00  น.  ไมเ่วน้วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

  

 


