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ค ำขวัญอ ำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 

ออบหลวงเล่ืองลือช่ือชนยึดถือประเพณ ี

สวนสนเขียวขจีฮอดเป็นศรีรวมเผ่าชน  

 

 

 

 

 

 



แผนที่อ ำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอฮอด(ค ำเมอืง: Lanna-Hot.png) เ ป็นอ ำเภอหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม ่ตั้งอยูท่ำงตอนใตข้องจงัหวดั 

และเป็นอ ำเภอท่ีมพีื้นท่ีสว่นใหญเ่ป็นทิวเขำ มคีวำมยำกล ำบำกในกำรเดินทำงในอดีต มหีอนำฬิกำเป็นสัญลกัษณ์

ของอ ำเภอ เป็นทำงผำ่นของผูเ้ดินทำงหรือนักทอ่งเท่ียวท่ีจะเดินทำงไปจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  

ในหน้ำร้อน จะมแีหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีชำวบำ้นเรียกกนัวำ่ "กิโลเกำ้" ซ่ึงท ำรำยไดใ้ห้กบัคนในพื้นท่ีเป็นอยำ่ง

มำก เ ป็นแหลง่พ ักผอ่นหยอ่นใจของผูเ้ ดินทำงหรือผู้ท่ีเหน่ือยจำกกำรท ำงำน เพรำะมลี ำน ้ ำแจม่ไหลคั่น เ ป็น

สถำนท่ีท่ีไดรั้บควำมนิยมมำกในชว่งเทศกำลสงกรำนต์และเป็นแหลง่น ้ ำท่ีมหีำดทรำยสวยงำมแหง่เ ดียวของ

เชียงใหม ่

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

ลักษณะทีต่ั้ง 

อ ำเภอฮอดตั้งอยูท่ำงทิศใต้ของจังหวดัเชียงใหม ่อยูห่ ่ำงจำกท่ีตั้งของตัวจังหวดัเชียงใหมร่ะยะทำง 88 
กโิลเมตร ท่ีวำ่กำรอ ำเภอฮอด ตั้งอยูห่มูท่ี่9 ต ำบลหำงดง บนถนนสำยเชียงใหม ่ – ฮอด (ทำงหลวงหมำยเลข 108) 

เน้ือที ่

อ ำเภอฮอดมเีน้ือท่ี 1,430 ตำรำงกโิลเมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีประมำณ893,989 ไร่ 
อ ำเภอฮอดตั้งอยูท่ำงทิศใตข้องจงัหวดั มอีำณำเขตติดตอ่กบัอ ำเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอแมแ่จม่และอ ำเภอจอมทอง  

ศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอบำ้นโฮง่และอ ำเภอล้ี (จงัหวดัล ำพนู)  

ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอดอยเตำ่และอ ำเภออมก๋อย 

ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอสบเมยและอ ำเภอแมส่ะเรียง (จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน)  

     

ลักษณะภูมิประเทศ 

       อ ำเภอฮอดเป็นอ ำเภอท่ีมคีวำมหลำกหลำยดำ้นภูมิประเทศ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นป่ำ และภูเขำสูงสว่นใหญ ่

เป็นเขตป่ำสงวน อุทยำนแห่งชำติ เขตนิคมสหกรณ์แมแ่จม่ และเขตน ้ ำทว่มของ กฟผ. มพีื้นท่ีรำบประมำณ 36 



ตำรำงกโิลเมตร หรือ 22,500 ไร่(ประมำณร้อยละ 2.5 ของพื้นท่ีทั้งหมด) มีพื้นท่ีเพำะปลูกท ำกำรเกษตรประมำณ 

89.5ตำรำงกิโลเมตร หรือ 55,937 ไร่ (ประมำณร้อยละ 6.25 ของพื้นท่ีทั้งหมด) พื้นท่ีป่ำไมข้องอ ำเภอฮอดขณะน้ี

ยงัมคีวำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำไม ้เชน่ไมส้น ประดู ่เต็ง  รัง มะคำ่และไมพ้ลวง ดว้ยควำมสมบูรณ์ของป่ำต้นน ้ ำ   

ล ำธำร จึงเป็นท่ีอำศัยของชำวเขำหลำยเผำ่ท่ีส ำคญั ไดแ้ก ่กะเหรียง มง้ ลวัะ มแีมน่้ำํส ำคญัไหลผำ่นหลอ่เล้ียงพื้นท่ี
ท ำกำรเกษตร2 สำย คือ แมน่ ้ ำปิง และล ำน ้ ำแมแ่จม่     

      

การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

         อ ำเภอฮอดแบง่เขตกำรปกครองออกเป็น 6 ต ำบล 61 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

ล าดับที ่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
ประชากรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   

ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2557)   

1. 
หำงดง 

(Hang Dong) 
13 10,633 

5,961 
4,672 

(ทต. ทำ่ขำ้ม) 
(อบต. หำงดง) 

2. 
ฮอด 

(Hot) 
5 3,236 3,236 (อบต. ฮอด) 

3. 
บำ้นตำล 

(Ban Tan) 
10 5,222 5,222 (ทต. บำ้นตำล) 

4. 
บอ่หลวง 

(Bo Luang) 
13 11,969 11,969 (ทต. บอ่หลวง) 

5. 
บอ่สลี 

(Bo Sali) 
10 7,972 7,972 (อบต. บอ่สลี) 

6. 
นำคอเรือ 

(Na Kho Ruea) 
10 4,777 4,777 (อบต. นำคอเรือ) 

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)   

รวม 61 43,809 
23,152 (เทศบาล) 

20,657 (อบต.) 

  

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ทอ้งท่ีอ ำเภอฮอดประกอบด้วยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 7 แหง่ ไดแ้ก ่

 เทศบำลต ำบลทำ่ขำ้ม ครอบคลุมพื้นท่ีบำงสว่นของต ำบลหำงดง 
 เทศบำลต ำบลบอ่หลวง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบอ่หลวงทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลบำ้นตำล ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบำ้นตำลทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหำงดง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลหำงดง (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลทำ่ขำ้ม) 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลฮอด ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลฮอดทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบอ่สลี ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบอ่สลีทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำคอเรือ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลนำคอเรือทั้งต ำบล 
  

สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 

อุทยานแห่งชาติออบหลวง 

ออบหลวงเป็นสถำนท่ีนำ่เ ท่ียวท่ีธรรมชำติสร้ำงสรรค์ควำมสวยงำมและนำ่กลัวไวใ้นจุดเดียวกนั กลำ่วคือ เ บ้ือง
ลำ่งเป็นแมน่ ้ ำท่ีไหลคดเค้ียวผำ่นชอ่งเขำขำดตรงออบหลวง ชอ่งเขำน้ีมลีกัษณะเป็นหน้ำผำสูงชนัและแคบมำก 
บีบทำงน ้ ำไหล ดังนั้น แมน่ ้ ำตรงน้ี จึง เชี่ยวจดั เสียงน ้ ำกระทบหน้ำผำดังสนั่น รอบๆ บริเวณงดงำมไปด้วยหมูไ่ม ้
น้อยใหญ ่รม่ร่ืนอยูต่ลอดเวลำ นอกจำกน้ียงัมสีะพำนเชื่อมชอ่งเขำขำดส ำหรับนักทอ่งเท่ียวยืนชมควำมงดงำม
ของทัศนี ยภ ำพออบหลวง และ ภำยในบริเ วณอุทยำนฯ มีแหล ่งโบรำณคดียุคกอ่นประวติัศำสตร์ด้วย  
ท่ีพกัและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ทำงอุทยำนฯมสีถำนท่ีกำงเต็นท์ และมเี ต็นท์ให้เช ำ่พร้อมเคร่ืองนอนในอัตรำ
คืนละ 50 บำท รำยละเอียดสอบถำมอุทยำนฯ โทร. 0 5322 9272 

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%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1


การเดินทาง 
อยูห่ ่ำงจำกตวัเมืองเชียงใหม ่ตำมทำงหลวงหมำยเลข108 สำยฮอด-แมส่ะเ รียง ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 17 รวม
ระยะทำงประมำณ 105 กิโลเมตร สภำพทำงลำดยำงตลอด และชว่งระหวำ่งฮอดจนถึงออบหลวงนั้น ถนนจะ
เลียบขนำนไปกบัแมน่ ้ ำแมแ่จม่หรือแมน่ ้ ำสลกัหิน และเวยีนวกไปตำมไหลเ่ขำ หำกเดินทำงโดยรถประจ ำทำง มี
รถบสัสีฟ้ำจอดท่ีทำ่รถตรงวงเวียนฮอด-แมส่ะเ รียง วิง่ทั้งหมด 3 เ ส้นทำง คือ ฮอด   แมส่ะเรียง  ฮอด-แมแ่จม่ ฮอด-
อมก๋อย ซ่ึงจะผำ่นออบหลวงทั้งสำมสำย 
 

 


