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แผนที่อ ำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอดอยสะเก็ด (ค ำเมือง: ) เ ป็นอ ำเภอหน่ึงในจังหวดัเชียงใหม  ่ตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของ

จงัหวดั และเป็นอ ำเภอท่ีมคีวำมเจริญทำงเศรษฐกิจในล ำดับต้นๆ ของจงัหวดัเชียงใหม ่เ น่ืองจำกเป็นเส้นทำง
ส ำคญัท่ีผำ่นจำกจงัหวดัเชียงใหมไ่ปยงัจงัหวดัเชียงรำย 

อ ำเภอดอยสะเก็ด เ ติมทีตั้งอยูท่ี่บ้ำนน ้ ำแพรไ่ด้ประมำณ 2 ปี 7 เดือน ตอ่มำเจำ้เมอืงเชียงใหมไ่ดม้องเห็น

วำ่เป็นท่ีตั้ง ท่ีหมูบ่้ำนท่ีมีรำษฎรอยูน่้อย มีแตท่อ้งทุง่นำเวิง้วำ้ง ซ่ึงไมเ่หมำะแกก่ำรท่ีจะเกบ็ภำษีส่ีบำท (ภำษีซ่ึง

เรียกเก็บจำกตวับุคคล) จึงไดเ้ รียกผูป้กครองมณฑลตะวนัออกมำหำรือ จึงไดค้วำมวำ่ ควรจะมำตั้งท่ีเชิงเขำชิด

ดำ้นตะวนัออกสุด ดงันั้น ขุนผดุงดอยแดน จึงเสนอให้ย้ำยมำอยูท่ี่เชิงดอยซ่ึงเ ป็นท่ีตั้งปัจจุบนัน้ี พร้อมทั้งมอบ

ท่ีดินให้เ ป็นท่ีท ำกำรของทำงรำชกำร เชน่ สำธำรณสุขสถำนีต ำรวจ และท่ีวำ่กำร อ ำเภอ เพรำะมีบริเวณท่ี

เหมำะสมซ่ึงเ ป็นท่ีสูงอยูบ่ริเวณน ้ ำทว่มไมถึ่ง จึงไดร้ื้อถอนตวัอำคำรช ัว่ครำวและได้น ำไมบ้ำงสว่นมำสร้ำงท่ีวำ่

กำรอ ำเภอ พอ่ขุนผดุงดอยแดนจึงมอบไมใ้นสวนเพิ่มให้อีกหลำยสิบทอ่น เพื่อสร้ำงอำคำรแบบช ั้นเดียวใต้ถุนสูง 

ตวัเสำหลอ่ดว้นปูนชีเมนต์เสริมเหล็ก หลงัคำทรงป๋ันหยำ หน้ำจั่ว บนหลงัคำมีเสำธงอยูด่ว้ย 2-3 ปีตอ่มำ พอ่ขุน

ผดุงดอยแดน จึงได้มอบท่ีดินท่ีหน้ำอ ำเภอให้อีกเพื่อตั้ง เป็นโรงเรียนประชำบำล และได้สร้ำงอำคำรเรียนหลัง

ใหญ ่2 ช ั้น ข้ึนหลงัหน่ึง ซ่ึงไดรั้บงบประมำณชว่ยเหลือทำงกำรศึกษำ เรียกวำ่ อำคำรศึกษำพลี จึง เป็นท่ีตั้งรวม

ของกลุม่สว่นรำชกำรถึงวนัน้ี ดอยสะเก็ดตั้งอยูใ่นสว่นท่ีเป็นเทือกเขำยำวก ัน้ระหวำ่งแอง่อำรยธรรม 2 แอง่ คือ 

แอง่อำรยธรรมลุม่แมน่ ้ ำและแอง่อำรยธรรมลุม่น ้ ำ แมก่วง – แมปิ่ง เมื่อพญำเมง็รำยรวมแอง่อำรยธรรมทั้ง 2 เข้ำ

เป็นอำณำจกัรล้ำนนำ ในปี พ.ศ. 1839 ดอยสะเก็ดจึงอยูก่ึ่งกลำงระหวำ่ง 2 แอง่อำรยธรรม และมีพ ัฒนำกำร

รว่มกนักบัอำณำจักรลำ้นนำมำตั้งแตเ่ร่ิมต้นจำกกำรศึกษำ ต ำนำน ซ่ึง เป็นหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์ท้อง ถ่ิน

เป็นจำรีตในกำรบนัทึกประวติัศำสตร์ พบ วำ่ ทุกเ ร่ืองท่ีกลำ่วถึงจะโยงถึงพระพทุธเจำ้ซ่ึงควำมเป็น มำของ ค ำวำ่ “ 

ดอยสะเกด็” มตี ำนำนเลำ่สืบตอ่กนัมำ ดังน้ี  ในสมยัพทุธกำล สมเด็จพระสัมมำสัมพทุธเจ้ำไดเ้สด็จมำยงัดอยเกิ้ง 

ซ่ึงอยูใ่นทอ้งท่ีอ ำเภอฮอด จังหวดัเชียงใหมใ่นปัจจุบนัแลว้ได้เสด็จผำ่นมำท่ีพระพทุธบำททุง่ตุม้ยำงวิด พระพทุธ

องค์ไดเ้สด็จไปประทบัท่ีดอยพระบำทตีนนกในเขตอ ำเภอสันทรำยขณะนั้ นไดท้รงทอดพระเนตรไปทำงทิศใต้ 

ไดพ้บหนองบัวอันกวำ้งใหญใ่นบริเวณหนองบวัมี ดอกบัวมำกมำยอยูใ่กลเ้ชิงเขำลูกเ ดียวซ่ึงในหนองน ้ ำแหง่ น้ี

เป็นท่ีอยูอ่ำศัยของพญำนำคสองสำมีภรรยำสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ได้เสด็จมำประทับอยูบ่นภูเขำลูกนั้ น

และทรงเปลง่ฉัพพรรณรังสี ให้พญำนำคสองสำมภีรรยำ ซ่ึงก  ำลงัหำกนิอยูใ่นบริเวณหนองน ้ ำแหง่นั้นพญำนำค

ทั้งสองไดเ้ ห็นกเ็ป็นอัศจรรย์ย่ิงนักก็เกิดควำมเล่ือมใส จึงจ ำแลงกำยเป็นมนุษย์เกบ็ดอกบวัไปถวำยพระพุทธเจ้ำ 

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%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%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%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Doi_Saket.png


พร้อมทูลขอเส้นพระ เกศำเพื่อเกบ็ไวบู้ชำ โดยไดส้ร้ำงเจดีย์สวมทบัเส้นพระ เกศำไวบ้นภูเขำลูกน้ีและไดเ้รียกเขำ

ลูกน้ี วำ่“ ดอยสันเกศ ”ทั้งน้ี  เพรำะ ภูเขำตำมภำษำพื้นเมอืง เรียกวำ่ ดอย ตอ่มำมผูีสั้นนิษฐำนวำ่ ค ำวำ่ดอยสันเกศ 

ไดเ้พี้ ยนมำเป็นค ำวำ่ “ ดอยสะเกด็ ” โดยเหตุท่ีอ ำเภอดอยสะเก็ดมภีูเขำลูกน้ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส ำคญั จึงไดใ้ช ้ค ำวำ่ 

“ ดอยสะเกด็” เป็นชื่อของอ ำเภอ ตลอดมำ จนกระทั้ง ถึงปัจจุบนั  อีกต ำนำนหน่ึงเลำ่ตอ่มำวำ่ ค ำวำ่ “ ดอยสะเกด็ ” 

มำจำกค ำวำ่ “ดอยสระเก็ด” โดยได้ให้ ควำมหมำยไวว้ำ่ “ สระ ” คือ ไซห้รือ กำรท ำควำมสะอำด ส่วนค ำวำ่“ เก็ด 

”กคื็อ“ เกล็ด ” ซ่ึงหมำยถึง เกล็ดของพญำนำค โดยมตี ำนำนเลำ่ประกอบค ำอธิบำยวำ่ในสมยัโบรำณมพีญำนำค

สองตวัอำศยัอยูใ่นหนองบัวใกลก้บัเขำลูกหน่ึงนำนๆ ทีกจ็ะออกมำช  ำระร่ำงกำยพอเสร็จแล้วกจ็ะพำกนัข้ึนไป

ตำกเกล็ดบนภูเขำท่ีอยูไ่กลก้บัหนองบวัภูเขำลูกน้ี จึงไดช้ื่อวำ่ “ ดอยสะเก็ด ” และใชเ้ป็นชื่อของอ ำเภอจนกระทั้ง

ถึงปัจจุบนั“ ดอยสะเก็ด ” เ ป็นส่วนหน่ึงของอำณำจักรล้ำนนำ นับตั้งแตพ่ญำเมง็รำย สถำปนำเชียงใหมเ่ป็น

ศูนย์กลำงอำณำจกัร  ดอยสะเกด็จึงตกอยูใ่นกระแสกำรเมือง กำรปกครอง กระแสเดียวกบัเชียงใหมแ่ละช ุมชน

ขำ้งเ คียง คือ เ ร่ิมต้นด้วยอยูใ่นกำรปกครองของรำชวงศ์เม็งรำย(พ.ศ. 1839 – พ.ศ. 2121 ) ตกอยูภ่ำยใต้กำร

ปกครองของพมำ่ (พ.ศ. 2121 – พ.ศ. 2317)และตกเป็นประเทศรำชของประเทศสยำมทั้งในฐำนะมณฑล

เทศำภิบำลสืบมำตำมล ำดับ กำรปกครองเมืองเชียงใหมช่ว่ง พ.ศ. 2468 – พ.ศ. 2476 เ ป็นกำรปรับปรุงชว่งสุดทำ้ย

กอ่นยกเลิกระบบเทศำภิบำลเมื่อเ ร่ิมรัชกำลท่ี 7 ข้ึนครองรำชย์ ทรงยกเ ลิกต ำแหนง่เจ้ำเมอืงโดยเ ด็ดขำดตั้งแตปี่ 

พ.ศ. 2469 เ ป็นตน้ไป หำกต ำแหน่งเจ้ำเมอืงใดวำ่งลงจะไมโ่ปรดเกล้ำฯ แตง่ตั้งข้ึนใหมอี่ก สว่นเจำ้เมอืงท่ีมีชีวิต

อยูก่ไ็ดเ้ งินเดือนจนถึงแกพ่ิรำลัยซ่ึงเจ้ำแกว้นวรัฐผูค้รองนครเชียงใหมเ่ป็นผูค้รองนครเชียงใหมอ่งค์สุดท้ำยถึงแ ก ่

พิรำลัย ในปี พ.ศ. 2482 จึงเ ป็นกำรส้ินสุดต ำแหนง่เจ้ำผู ้ครองนครเชียงใหมแ่ละหลังจำกกำรเปล่ียนแปลงกำร

ปกครอง พ.ศ. 2475 ไดย้กเลิกระบบมณฑลเทศำภิบำลลงเมืองเชียงใหม ่ซ่ึง เคยเป็นศูนย์กลำงของอำณำจักร

ลำ้นนำไทยในอดีตกม็ีฐำนะเป็นเพียงจงัหวดัเชน่เ ดียวกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ ในสว่นระดับแขวงกถู็กจดัตั้งเป็นอ ำเภอ 

ขำ้รำชกำรแตง่ตั้งส่วนกลำงมำปกครอง เรียกวำ่ นำยอ ำเภอ มำจนถึงปัจจุบันอ ำเภอดอยสะเกด็ ซ่ึงคร้ังนั้ นเรียกวำ่
แขวงน ้ ำแพร ่ตั้งอยูท่ี่บำ้นน ้ ำแพรก่อ่นยำ้ยมำอยูท่ี่ปัจจุบนั มนีำยอ ำเภอคนแรก คือ นำยยอด (ไมท่รำบนำมสกลุ)  

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

 อ ำเภอดอยสะเก็ดตั้งอยูท่ำงตะวนัออกของจังหวดัเชียงใหม ่มีอำณำเขตติดตอ่กบัอ ำเภอและจังหวดั
ใกลเ้คียงดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอแมแ่ตงและอ ำเภอพร้ำว 
 ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอเวยีงป่ำเป้ำ (จงัหวดัเชียงรำย) และอ ำเภอเมอืงปำน (จงัหวดัล ำปำง) 

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%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%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%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
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%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%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%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%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87


 ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอแมอ่อนและอ ำเภอสันก  ำแพง 
 ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอสันทรำยและอ ำเภอเมอืงเชียงใหม ่

    

การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

         อ ำเภอดอยสะเกด็แบง่พื้นท่ีกำรปกครองออกเป็น 14 ต ำบล 112 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

ล าดับที ่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
ประชากรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2557)   

1. 
เชิงดอย 

(Choeng Doi) 
13 11,494 

4,147 
7,347 

(ทต. ดอยสะเกด็) 
(ทต. เชิงดอย) 

2. 
สันปูเลย 

(San Pu Loei) 
15 13,654 13,654 (ทต. สันปูเลย) 

3. 
ลวงเหนือ 

(Luang Nuea) 
10 6,143 

89 
6,054 

(ทต. ดอยสะเกด็) 
(ทต. ลวงเหนือ) 

4. 
ป่ำป้อง 

(Pa Pong) 
8 4,057 

79 
3,978 

(ทต. ดอยสะเกด็) 
(ทต. ป่ำป้อง) 

5. 
สงำ่บำ้น 

(Sa-nga Ban) 
5 2,112 2,112 (ทต. สงำ่บำ้น) 

6. 
ป่ำลำน 

(Pa Lan) 
6 2,001 2,001 (ทต. ป่ำลำน) 

7. 
ตลำดขวญั 

(Talat Khwan) 
6 3,891 3,891 (ทต. ตลำดขวญั) 

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%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%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%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
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 าดับที ่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
ประชากรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   

ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2557)   

8. 
ส ำรำญรำษฎร์ 
(Samran Rat) 

8 3,405 3,405 (ทต. ส ำรำญรำษฎร์) 

9. 
แมคื่อ 

(Mae Khue) 
6 5,590 5,590 (ทต. แมคื่อ) 

10. 
ตลำดใหญ ่
(Talat Yai) 

5 3,617 3,617 (ทต. ตลำดใหญ)่ 

11. 
แมฮ่อ้ยเงิน 

(Mae Hoi Ngoen) 
6 3,682 3,682 (ทต. แมฮ่อ้ยเงิน) 

12. 
แมโ่ป่ง 

(Mae Pong) 
10 5,494 5,494 (ทต. แมโ่ป่ง) 

13. 
ป่ำเมีย่ง 

(Pa Miang) 
6 3,470 3,470 (ทต. ป่ำเมีย่ง) 

14. 
เทพเสด็จ 

(Thep Sadet) 
8 1,605 1,605 (อบต. เทพเสด็จ) 

รวม 112 70,215 
68,610 (เทศบาล) 

1,605 (อบต.) 

 
 
 
 
 



กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ทอ้งท่ีอ ำเภอดอยสะเกด็ประกอบด้วยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 14 แหง่ ไดแ้ก ่

 เทศบำลต ำบลดอยสะเกด็ ครอบคลุมพื้นท่ีบำงสว่นของต ำบลเชิงดอย ต ำบลลวงเหนือ และต ำบลป่ำป้อง  
 เทศบำลต ำบลสงำ่บำ้น ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสงำ่บำ้นทั้งต ำบลและต ำบลป่ำลำนทั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลสันปูเลย ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสันปูเลยทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลลวงเหนือ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลลวงเหนือ (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลดอยสะเก็ด)  
 เทศบำลต ำบลแมโ่ป่ง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมโ่ป่งทั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลเชิงดอย ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลเชิงดอย (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลดอยสะเกด็)  
 เทศบำลต ำบลตลำดใหญ ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลตลำดใหญท่ั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลแมฮ่อ้ยเงิน ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมฮ่ ้อยเงินทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลป่ำเมีย่ง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลป่ำเมีย่งทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลป่ำป้อง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลป่ำป้อง (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลดอยสะเกด็)  

 เทศบำลต ำบลส ำรำญรำษฎร์ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลส ำรำญรำษฎร์ทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลแมคื่อ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมคื่อทั้งต ำบล 

 เทศบำลต ำบลตลำดขวญั ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลตลำดขวญัทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเทพเสด็จ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลเทพเสด็จทั้งต ำบล 

 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 

๑. วัดพระธาตุดอยสะเก็ด 

   

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/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%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&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%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&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%9B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%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%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87&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%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%94%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%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&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%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87&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%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87&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%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C&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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&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%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D&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%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88&action=edit&redlink=1


มพีื้นท่ีบริเวณทั้งหมด ๒๐๓ ไร่ ๑ งำน ได้รับตั้งเป็นวดั เมื่อ ๖ มกรำคม ๒๑๕๕  ไดรั้บพระรำชทำนวสุิงคำมสีมำ 
เมือ่วนั ท่ี ๗ กมุภำพนัธ์ ๒๔๑๖  ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๓๐๔  หมู ่๓ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม ่วดัพระธำตุดอย
สะเก็ด เ ป็นวดัเกำ่แกท่ี่สร้ำงมำช ้ำนำน ปัจจุบนัไดรั้บกำรยกยอ่งฐำนะให้เ ป็นวดัพ ัฒนำตัวอยำ่งประจ ำอ ำเภอ 
นอกจำกนั้ น วดัน้ียังเ ป็นศูนย์รวมจิตใจของพระสงฆ์และชำวอ ำเภอดอยสะเกด็ รวมถึงพทุธศำสนิกชนจำกทั่ว
สำรทิศอีกด้วย รอบบริเวณวดัพระธำตุดอยสะเก็ด ยังมีสถำนท่ีตำ่งๆ อีกมำกมำยท่ี เหมำะแกก่ำรพกัผอ่นและ
ปฏิบติัธรรม 
 

๒. เข่ือนแม่กวงอุดมธารา 
 

   

ตั้งอยูใ่นเขตหมูบ่ำ้นวงัธำร ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด เป็นโครงกำรเ น่ืองมำจำกพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ัว เมื่อปีพ.ศ. 2508 และกอ่สร้ำงเสร็จเมือ่ประมำณปี 2535 เข่ือนแมก่วงมีควำมจุ 263 ลำ้นลูกบำศก์
เมตร ตัวเ ข่ือนสูง 73 ม. ยำว 610 ม.สำมำรถส่งน ้ ำทำงกำรเกษตรในทอ้งท่ีอ.ดอยสะเก็ด สันก  ำแพง และบำงสว่น
ของจ.ล ำพ ูน เข่ือนแมก่วงเป็นเ ข่ือนท่ีมีทิวทัศน์ และลกัษณะสวยงำมตำมธรรมชำติอีกแหง่หน่ึง กำรเ ดินทำง
สำมำรถใชเ้ส้นทำงเชียงใหม-่เชียงรำย 20 กม.และมป้ีำยขนำดใหญท่ำงซำ้ยมอื เล้ียวซำ้ยเขำ้ไปอีกประมำณ6 กม.  

 

๓.ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ 

   



  

 
ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำห้วยฮอ่งไคร้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวได้มพีระรำชด ำริให้จัดตั้งศูนย์กำรพฒันำห้วย
ฮอ่งไคร้ เมือ่วนั ท่ี 10 ธันวำคม พ.ศ. 2525 เพื่อศึกษำดำ้นกำรพฒันำป่ำไมแ้ละด้ำนกำรเกษตรท่ีเหมำะกบับริเวณ
ตน้น ้ ำล ำธำร ของภำคเหนือ ในศูนย์แหง่น้ีประกอบดว้ย งำนศึกษำและพฒันำแหลง่น ้ ำ ปศุสัตว์และโคนม ประมง 
งำนปลูกหญ้ำแฝก และกำรด ำเ นินงำนหมูบ่้ำนรอบบริเวณศูนย์ห้วยฮอ่งไคร้ นับเป็นสถำนท่ีพ ักผอ่นหยอ่นใจ 
และศึกษำเกีย่วกบันิเวศวทิยำได้เป็นอยำ่งดี ผูท่ี้สนใจเข้ำชมไดทุ้กวนั ระหวำ่งเวลำ 08.30 น. – 16.30 น. หำก
ตอ้งกำรวทิยำกรน ำชมติดตอ่ลว่งหน้ำท่ีโทร 0 5324 8004 และ 0 5324 8483 ท่ีน่ีมีบำ้นพักรับรอง หรือกำงเ ต็นท์
พกัแรมไดแ้ตต่อ้งน ำอุปกรณ์มำเองโดยติดตอ่ขออนุญำตลว่งหน้ำ 

๔.สวนทวีชล  

 



 

 
ตั้งอยูท่ี่ถนนเชียงใหม ่ - ดอยสะเกด็ ต ำบลเชิงดอย ส่ิงท่ีนำ่สนใจ ประกอบดว้ย 4 สว่น ไดแ้ก ่

1. ศูนย์รวมพันธ์ุไม ้เ ป็นสว่นท่ีจดัแสดงพันธ์ไมป้ระเภทตำ่งๆ เชน่ ปำล์ม กวำ่ 58 ชนิด พืชจำกป่ำเมืองร้อน 
กระบองเพชร บอนสี สวนตน้ไมป้ระจ ำจงัหวดั  

2.สวนไมด้ดั ซ่ึงดัดเ ป็นรูปสัตวต์ำ่งๆ เชน่ ยีรำฟ , คิงคองสูง 6 เมตร และพญำนำคยำว 130 เมตร ไมด้ัด 12 รำศรี 
พร้อมค ำพยำกรณ์ 

 3. สวนสัตว ์ สัตวท่ี์น ำมำแสดงไดแ้ก ่ อูฐ กวำง นกกระจอกเทศ คำศวำร่ี เป็นตน้  

 4.พิพิธภณัฑ์ ประกอบดว้ยห้องหลักๆ 4 ห้อง คือ ห้องประดิษฐำนพระแกว้ขำวจ ำลอง ห้องเจำ้ดำรำรัศม ีห้องชำย
หำญ ซ่ึงแสดงอำวุธยุทโธปกรณ์ตำ่งๆของชำวล้ำนนำในอดีต ห้องธำรสินแสดงเคร่ืองรำงของขลังของ
เกจิอำจำรย์ท่ีมชีื่อเสียงม ี  

บริกำรพำทัวร์สวนโดยรถแทรม มีรถจกัรยำน เรือ ให้เชำ่เพื่อชมสถำนท่ี และมีบริกำรแคมป้ิงส ำหรับกลุม่
นักเรียน และโรงแรมท่ีพกัส ำหรับนักทอ่งเท่ียว  

เปิดบริกำรทุกวนั เวลำ 08.00-16.30 น. คำ่เขำ้ชม ผูใ้หญ ่100 บำท เด็ก 50 บำท รำยละเอียด โทร. / โทรสำร 0 
5386 7151เวบ็ไซต์ www.tweecholbotanicgarden.com 

 


