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ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

อ าเภอจอมทอง (ค ำเมือง: ) เป็นอ ำเภอขนำดใหญ่ตั้ งอยู่ทำงตอนใต้ของจังหวัดเชยีงใหม่ มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนกว่ำ 112 ปี มีศักยภำพใน

กำรพัฒนำสูง มีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบรูณ์สวยงำม มีประเพณีวัฒนธรรมทีด่ีงำม จึงท ำให้อ ำเภอจอมทองเป็นอ ำเภอทีม่ีช ือ่เสียงเป็นทีรู้่ จักของนักทอ่งเทีย่วทั้งชำวไทย

และชำวต่ำงประเทศ ในแต่ละปีมีนักทอ่งเทีย่วเดินทำงมำเยือนเกอืบ 2 ล้ำนคน ถือเป็นเมืองทอ่งเทีย่วส ำคัญเมืองหน่ึงของจังหวัดเชยีงใหม่ โดยมีแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ี

ช ือ่เสียงคือ ดอยอินทนนท ์

อ ำเภอจอมทองเป็นอ ำเภอทีม่ีศ ักยภำพในกำรพัฒนำสูง มีภูมิศำสตร์ทีเ่อื้ออ ำนวยในกำรรองรับรับควำมเจริญจำกจังหวัดเชยีงใหม่ สำมำรถเดินทำงติดต่อกบั

อ ำเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก เร่ิมมีกำรขยำยตัวทำงกำรศกึษำ กำรกอ่สร้ำงห้ำงค้ำปลีก ห้ำงสรรพสินค้ำ ธุรกจิด้ำนสินเช ือ่ ธุรกจิส่ิงพิมพ์ ธุรกจิโรงแรม รีสอร์ต 

หอพักและบำ้นจัดสรรขึ้นอย่ำงรวดเร็วในชว่งปี 2551 เป็นต้นมำ [1] ปัจจุบนัจึงเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญทำงตอนใต้ของจังหวัดเชยีงใหม่ ทำงตอนใต้ของจังหวัดล ำพูน

และทำงตอนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้ำนกำรศึกษำ มีวิทยำเขตของมหำวิทยำลัยของรัฐ 3 แห่ง วิทยำลัยกำรอำชพี 1 แห่ง มีโรงเรียนมัธยมศึกษำ และโรงเรียน

ประถมศึกษำทีม่ีช ือ่เสียง และใหญ่ทีสุ่ดในเชยีงใหม่ตอนใต้ ในด้ำนกำรสำธำรณสุข มีโรงพยำบำลจอมทอง โรงพยำบำลทีก่  ำลังพัฒนำเทยีบเทำ่โรงพยำบำลระดับจังหวัด 

รองรับกำรรักษำผูป่้วยในเขตพื้นทีอ่  ำเภอจอมทองและอ ำเภอใกล้เคียง[2] ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว มีแหล่งทอ่งเทีย่วทีส่ ำคัญและมีช ือ่เสียง ได้แก ่ยอดดอยอินทนนท ์และน ้ ำตกใน

เขตอุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท ์วัดพระธำตุศรีจอมทองวรวิหำร พิพิธภัณฑผ์ำ้ป้ำแสงดำทีบ่ำ้นไร่ไผง่ำม แหล่งผำ้ฝำ้ยทอมือในเขตต ำบลสบเตี๊ยะ อุทยำนแห่งชำติ

ออบหลวง รวมถึงประเพณีแห่ไม้ค ้ ำโพธ์ิในชว่งสงกรำนต์ เป็นต้น 

อ าเภอจอมทอง มีประวัติควำมเป็นมำสืบเน่ืองเก ีย่วกบัต ำนำนวัดพระธำตุศรีจอมทองวรวิหำร โดยในปี พ.ศ. 2443 ได้มีกำรจัดระเบยีบกำรปกครองหัว

เมืองขึ้นใหม่ ในชว่งทีน่ครเชยีงใหม่ว่ำงเจ้ำผูค้รองนครอันเน่ืองจำกกำรถึงแกพ่ิรำลัยของพระเจ้ำอินทวิชยำนนท ์ในกลุ่มหัวเมืองย่อยทำงใต้ของนครเชยีงใหม่ ได้มีกำร
จัดตั้ งท ีว่่ำกำรอ ำเภอเพื่อเป็นศูนย์กลำงปกครองขึ้น ณ บริเวณบำ้นทำ่ศำลำ ริมแม่น ้ ำปิงทำงด้ำนทศิตะวันออกของอ ำเภอจอมทอง ซ ึง่ปัจจุบนัคือบำ้นทำ่ศำลำ หมู่ท ี ่3 ต ำบล
ข่วงเปำ อ ำเภอจอมทอง [3] โดยมีเจ้ำอินทวโรรสสุริยวงษ์ (ยังไม่ได้รับกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ขึ้นเป็นเจ้ำผูค้รองนคร) เป็นผูคุ้มกำรกอ่สร้ำงด้วยตนเองและตั้ งได้ช ือ่ตำมช ือ่วัด

พระธำตุจอมทองว่ำ “อ ำเภอจอมทอง” 

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

อ ำเภอจอมทองมีอำณำเขตติดต่อกบัอ ำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังน้ี 

 ทศิเหนือ ติดต่อกบัอ ำเภอแม่วำงและอ ำเภอดอยหล่อ 

 ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัอ ำเภอเวียงหนองล่องและอ ำเภอบำ้นโฮ่ง (จังหวัดล ำพูน) 

 ทศิใต้ ติดต่อกบัอ ำเภอฮอด 

 ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัอ ำเภอแม่แจ่ม 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

         ลักษณะพื้นทีอ่  ำเภอจอมทอง ส่วนใหญ่เป็นทีร่ำบกว้ำง ระหว่ำงริมฝัง่แม่น ้ ำปิง และน ้ ำแม่กลำง ซ ึง่เป็นชุมชนหนำแน่นกระจำยในพื้นทีด่ังกล่ำว พื้นที่
หุบเขำเชงิเขำทำงทศิตะวันตก ซ ึง่ใชป้ระโยชน์ในกำรท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ ปลูกไม้ยืนต้น เชน่ ล ำไย ส ำหรับบริเวณภูเขำเป็นแหล่งต้นน ้ ำล ำธำรและทีอ่ยู่อำศัย 

สภำพพื้นที ่พื้นทีสู่งทำงตอนกลำง ทีร่ำบลุ่มทำงทศิเหนือ และพื้นทีภู่เขำทำงทศิตะวันตกของอ ำเภอ 

ภูเขำ ด้ำนตะวันตกมีเทอืกเขำอินทนนท ์ซ ึง่มียอดเขำทีสู่งทีสุ่ดในประเทศไทย คือ สูงจำกระดับน ้ ำทะเลปำนกลำง 2,565.3341 เมตร ก ั้นเขตแดนระหว่ำง

อ ำเภอจอมทองและอ ำเภอแม่แจ่มโดยตลอด 

แม่น ้ ำ มีล ำน ้ ำส ำคัญ ได้แก ่ล ำน ้ ำปิง ล ำน ้ ำแม่กลำง ล ำน ้ ำแม่แจ่ม ล ำน ้ ำแม่เตี๊ยะ ล ำน ้ ำแม่แต๊ะ และล ำน ้ ำแม่สอย 

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%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87#cite_note-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2443
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%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%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87#cite_note-3
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%A9%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%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%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%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%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%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%87
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%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
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%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Chom_Thong.png


ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอำกำศพื้นทีอ่  ำเภอจอมทอง แบง่ออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก ่- ฤดูฝน เร่ิมตั้ งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม จนถึงเดือนตุลำคม โดยไดรั้บอิทธิพลจำก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ - 
ฤดูหนำว เร่ิมตั้ งแต่เดือนพฤศจิกำยน ไปจนถึงกลำงเดือนกมุภำพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจำก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ ึง่พัดพำเอำควำมหนำวเย็นจำกประเทศจีนลง
มำปกคลุม ประเทศไทยตอนบน - ฤดูร้อน เร่ิมตั้ งแต่เดือนกมุภำพันธ์ ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ซ ึง่อยู่ภำยใต้อทิธิพลของ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมฝ่ำยใต้ สภำพ

ภูมิอำกำศโดยทัว่ไป อำกำศมรสุมเมืองร้อน ชว่ง พฤษภำคม - กนัยำยน มีฝนตกชุก ชว่งเดือนพฤศจิกำยน - กมุภำพันธ์ มีอำกำศหนำวและแห้งแล้ง อุณหภูมิประมำณ 9.7 

องศำ สูงสุดประมำณ 39.6 องศำ 

   

การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

         อ ำเภอจอมทองแบง่เขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 6 ต ำบล 103 หมู่บำ้น ได้แก ่

ล าดับที ่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
ประชากรทัง้หมด 

(พ.ศ. 2557) [6] 

ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2557) [6] 

1. 
บำ้นหลวง 

(Ban Luang) 
23 16,642 

3,341 

13,301 

(ทต. จอมทอง) 

(ทต. บ้ำนหลวง) 

2. 
ข่วงเปำ 

(Khuang Pao) 
15 10,850 

4,935 

5,915 

(ทต. จอมทอง) 

(อบต. ข่วงเปำ) 

3. 
สบเตี๊ยะ 

(Sop Tia) 
21 12,342 12,342 (ทต. สบเต๊ียะ) 

4. 
บำ้นแปะ 

(Ban Pae) 
20 12,082 12,082 (ทต. บ้ำนแปะ) 

5. 
ดอยแกว้ 

(Doi Kaeo) 
9 5,487 

1,501 

3,986 

(ทต. จอมทอง) 

(ทต. ดอยแก้ว) 

6. 
แม่สอย 

(Mae Soi) 
15 9,128 9,128 (ทต. แม่สอย) 

รวม 103 66,531 
60,616 (เทศบาล) 

5,915 (อบต.) 

 

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87#cite_note-population-6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87#cite_note-population-6


กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทอ้งทีอ่  ำเภอจอมทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7 แห่ง ได้แก ่

 เทศบาลต าบลจอมทอง ครอบคลุมพื้นทีบ่ำงส่วนของต ำบลบำ้นหลวง ต ำบลข่วงเปำ และต ำบลดอยแกว้ 

 เทศบาลต าบลบ้านหลวง ครอบคลุมพื้นทีต่ ำบลบำ้นหลวง (นอกเขตเทศบำลต ำบลจอมทอง) 

 เทศบาลต าบลบ้านแปะ ครอบคลุมพื้นทีต่ ำบลบำ้นแปะทั้งต ำบล 

 เทศบาลต าบลดอยแก้ว ครอบคลุมพื้นทีต่ ำบลดอยแกว้ (นอกเขตเทศบำลต ำบลจอมทอง) 

 เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ ครอบคลุมพื้นทีต่ ำบลสบเตี๊ยะทั้งต ำบล 

 เทศบาลต าบลแม่สอย ครอบคลุมพื้นทีต่ ำบลแม่สอยทั้งต ำบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา ครอบคลุมพื้นทีต่ ำบลข่วงเปำ (นอกเขตเทศบำลต ำบลจอมทอง) 

การคมนาคม 

อ ำเภอจอมทองตั้ งอยู่ทำงทศิใต้ของจังหวัดเชยีงใหม่ บนถนนสำยเชยีงใหม่-ฮอด ระยะทำงห่ำงจำกเชยีงใหม่ 58 กโิลเมตร เส้นทำงเช ือ่มต่ออ ำเภอจอมทอง 

 ทำงหลวงแผน่ดิน 

 ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 108 จำกอ ำเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ ผำ่นเขตอ ำเภอจอมทองไปจนสุดเขตทีส่ะพำนทำ่ข้ำม ระยะทำง 88 กโิลเมตร 

 ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 1009 จำกสำมแยกขึ้นดอยอินทนนท ์(จอมทอง) – แม่กลำง ระยะทำง 7.705 กโิลเมตร 

 ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 1009 0202 จำกแม่กลำง – ดอยอินทนนท ์ระยะทำง 38.995 กโิลเมตร 

 ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 1010 จำกทำ่ลี่ – ป่ำซำง ระยะทำง 30 กโิลเมตร 

 ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 1085 จำกขุนกลำง – ขุนวำง ระยะทำง 25 กโิลเมตร 

 ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 1088 จำกด่ำนตรวจที ่2 อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท ์– แม่แจ่ม ระยะทำง 19 กโิลเมตร 

 ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 1103 จำกบุง้ฮวด (จอมทอง) – เวียงหนองล่อง ระยะทำง 5 กโิลเมตร 

 ทำงหลวงชนบท 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นหนองล่อง – ทำ่ศำลำ 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นทุง่ปนู – ทำ่มณี 

 ทำงหลวงชนบท แยกทำงหมำยเลข 1009 – บำ้นเมืองกลำง 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นแทน่ดอกไม้ – บำ้นดงหำดนำค 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นสบเตี๊ยะ - บำ้นแพะดินแดง 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นวังน ้ ำหยำด - บำ้นแม่สอย 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นสบแปะ - ถ ้ ำตอง 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นทุง่ปนู-บำ้นแม่เตี๊ยะ 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นแม่สอย-บำ้นสบแจ่มฝัง่ซำ้ย 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นแม่กลำงบำ้นลุ่ม-ดอยแกว้ 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นสบแปะ-ขุนแปะ 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นบนพัฒนำ-บำ้นป่ำกล้วยพัฒนำ 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นทำ่ศำลำ-บำ้นดงหลวง 

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%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87_(%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%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%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%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%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0&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%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&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%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B0&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%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A2&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%82%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_108
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1009
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1010&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1085&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1088
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1103&action=edit&redlink=1


 ทำงหลวงชนบท บำ้นเมืองกลำง-บำ้นป่ะหัวเสือ 

 ทำงหลวงชนบท บำ้นน ้ ำลัด-น ้ ำตกแม่ยะ 

 

 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 

๑. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

  

 
แตเ่ ดิมดอยอินทนนท์มชีื่อวำ่ ดอยหลวง หรือ ดอยอำ่งกำ ดอยหลวง หมำยถึงภูเขำท่ีมีขนำดใหญ ่ส่วนท่ีเ รียกวำ่
ดอยอำ่งกำนั้น มีเร่ืองเลำ่วำ่ ห ่ำงจำกดอยอินทนนท์ไปทำงทิศตะวนัตก 300 เมตร มีหนองน ้ ำอยูแ่หง่หน่ึงลักษณะ
เหมอืนอำ่งน ้ ำ แตก่อ่นน้ีมฝูีงกำไปเลน่น ้ ำกนัมำกมำย จึงเรียกวำ่ อำ่งกำ ตอ่มำจึงรวมเรียกวำ่ ดอยอำ่งกำ ท่ีตั้งท่ีท ำ
กำรอุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์ ตั้งอยูห่ลักกโิลเมตรท่ี 31 เส้นทำงหลวงหมำยเลข 1009 ถนนจอมทอง -           
อิทนนท์ บำ้นขนุกลำง ต ำบลบำ้นหลวง อ ำเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใ หม ่บริเวณโดยรอบมีอำกำศหนำวเย็น และ
มธีรรมชำติท่ีสวยงำม และมสีนำมหญำ้โลง่กวำ้ง เหมำะแกก่ำรพกัผอ่นกำงเต็นท์ 



๒. น ้าตกวชิรธาร 

 

  

  
 
เป็นน ้ ำตกขนำดใหญ ่เดิมชื่อ ตำดฆอ้งโยง ตวัน ้ ำตกอยูสู่งจำกระดบัน ้ ำทะเล ประมำณ 750 เมตร น ้ ำจะด่ิงจำกผำ
ดำ้นบนตกลงสู่แอง่น ้ ำเ บ้ืองลำ่ง กำรเดินทำง จำกเชิงดอยอินทนนท์ข้ึนไปถึงกิโลเมตรท่ี 21 จะเห็นป้ำยบอกทำง
แยกขวำเขำ้น ้ ำตก ลงไป 500 เมตร ถนนจะถึงท่ีตัวน ้ ำตก อีกเ ส้นทำงหน่ึงซ่ึงเป็นเส้นทำงเดิมอยูเ่ลยจำก ทำงแยก
แรกไปประมำณ 1 กิโลเมตร เ ล้ียวขวำตำมป้ำยและเดินจำกลำนจอดรถ ลงไปอีก 351 เมตร หำกใชเ้ ส้นทำงน้ีจะ
ไดสั้มผสักบังำมของธรรมชำติรอบดำ้น ตลอดทำงเดิน  
 
 
 



๓. พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  

 

 
 

ตั้งอยูบ่นกิโลเมตรท่ี 41.5 ทำงด้ำนซ้ำยมือ สร้ำง ข้ึนโดยกองทัพอำกำศร่วมกบัพสกนิกรชำวไทย โดยพระ
มหำธำตุนภเมทนีดล สร้ำงถวำยพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว เน่ืองในวโรกำสทรงเจริญพระชนมพรรษำครบ 5 
รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 และพระมหำธำตุนภพลภูมิสิริ สร้ำงถวำยสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ พระบรมรำชินีนำถ ใน
วโรกำสทรงเจริญพระชนมพรรษำครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2535 พระมหำธำตุทั้ง 2 องค์น้ี มีรูปทรงคลำ้ยคลึงกนั 
คือ ฐำนเป็นรูป 12 เหล่ียม มีระเบียงแกว้โดยรอบเป็น 2 ระดับ เ ป็นท่ีประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุและ
พระพทุธรูปบูชำ รอบบริเวณสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบไดอ้ยำ่งสวยงำม 

 


