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แผนที่อ ำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 

ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอดอยหลอ่(ค ำเมือง : ) เ ป็นอ ำเ ภอหน่ึงของจังหวดัเ ชียงใหม  ่แยกพื้นท่ีออกจำกอ ำเภ อ

จอมทอง ในอดีตเป็นอ ำเภอเล็ก ๆ ท่ีมหีมูบ่้ำนกระจำยตำมถนนสำยเชียงใหม-่ฮอด แตใ่นปัจจุบัน อ ำเภอดอยหลอ่

ถูกพัฒน ำใ ห้ เ ป็นพื้ น ท่ีรองรับกำรขยำยตัวของนคร เ ชี ยงใ หม ่และ รอง รับควำมเจริญจำก  อ ำ เ ภ อ

จอมทอง ศูนย์กลำงควำมเจริญทำงตอนใตข้องจงัหวดัเชียงใหม ่ท ำให้เกดิช ุมชนหนำแนน่เกดิข้ึนจ ำนวนมำกใน

ทอ้งท่ีของอ ำเภอ เกดิกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำรเพิ่มข้ึน และท่ีส ำคญั พื้นท่ีอ ำเภอดอยหลอ่-จอมทอง เคยถูก

ก  ำหนดให้เป็นพื้นท่ีกำรพฒันำท่ีส ำคัญของจงัหวดัเชียงใหม ่เชน่ โครงกำรกอ่สร้ำงสนำมบินเชียงใหมแ่หง่ ท่ี 2 
โครงกำรกอ่สร้ำงมหำวทิยำลยัตำ่ง ๆ ในพื้นท่ีดงักลำ่ว 

ทอ้งท่ีอ ำเภอดอยหลอ่เ ดิมเป็นส่วนหน่ึงของอ ำเภอจอมทอง  ทำงรำชกำรได้แบง่พื้นท่ีกำรปกครอง

ออกมำตั้ง เป็น  กิง่อ ำเภอดอยหลอ่ ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยเมื่อวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผล

บงัคับตั้งแตว่นัท่ี 1 เมษำยน  ปีเดียวกนั [1] และตอ่มำในวนัท่ี 24 สิงหำคม พ.ศ. 2550 ได้มพีระรำชกฤษฎีกำยก

ฐำนะข้ึนเป็น อ ำเภอดอยหลอ่ โดยมผีลบงัคบัตั้งแตว่นั ท่ี 8 กนัยำยน ปีเดียวกนั 

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

   อ ำเภอดอยหลอ่ตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของจงัหวดั มอีำณำเขตติดตอ่ กบัอ ำเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี 

• ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอแมว่ำง 

• ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอสันป่ำตอง 

• ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอป่ำซำง อ ำเภอเวยีงหนองลอ่ง (จงัหวดัล ำพนู) และอ ำเภอจอมทอง 

• ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอจอมทอง 

   

ลักษณะภูมิอากาศ 

อำกำศคอ่นขำ้งร้อน 

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%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
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
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
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
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
https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%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%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%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
http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%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%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Doi_Lo.png


            การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

อ ำเภอดอยหลอ่แบง่เขตกำรปกครองออกเป็น 4 ต ำบล 54 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

ล ำดบัท่ี ต ำบล จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
ประชำกรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   
ประชำกรแยกตำมสว่นทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ. 2557)   

1. 
ดอยหลอ่ 
(Doi Lo) 

26 12,230 12,230 (อบต. ดอยหลอ่) 

2. 
สองแคว 

(Song Khwae) 
8 4,996 4,996 (ทต. สองแคว) 

3. 
ยำงครำม 

(Yang Khram) 
11 4,971 4,971 (ทต. ยำงครำม) 

4. 
สันติสุข 

(Santi Suk) 
9 3,886 3,886 (ทต. สันติสุข) 

รวม 54 26,083 
13,853 (เทศบำล) 

12,230 (อบต.) 

 

          

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทอ้งท่ีอ ำเภอดอยหลอ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 4 แหง่ ไดแ้ก ่

 เทศบำลต ำบลยำงครำม ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลยำงครำมทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลสันติสุข ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสันติสุขทั้งต ำบล 
 เทศบำลต ำบลสองแคว ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสองแควทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอยหลอ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลดอยหลอ่ทั้งต ำบล 

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%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


ข้อมูลด้ำนประชำกร 
 
  จ ำนวน ประชำกรในพื้นท่ีอ ำเภอดอยหลอ่มจี ำนวน 26,632 คน แบง่เป็นชำย 13,154 คนและหญิง 13,478 คน 
 
พ้ืนท่ีใช้สอย 
 
 พื้นท่ีรวม 162,583 ไร่ แบง่เ ป็น พื้นท่ีป่ำไม ้53,648 ไร่ พื้นท่ีเกษตร 45,612 ไร่ พื้นท่ีอยูอ่ำศัยและสำธำรณะ
ประโยชน์ 63,323 ไร ่
 
กำรใช้ประปำและกำรใช้ไฟฟ้ำ 

จ ำนวนครัวเรือนท่ีใชน้ ้ ำประปำ 1,200 ครัวเรือน  

จ ำนวนครัวเรือนท่ีใชไ้ฟฟ้ำ 4,823  ครัวเรือน 

 

สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 

๑. วัดพระธาตุดอยน้อย 

  

http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2


 

 
วดัพระธำตุดอยน้อย ตั้งอยูบ่นเขำลูกหน่ึง ทำงทิศตะวนัออก ของถนนสำยเชียงใหม ่– ฮอด หำ่งจำกตัวเมือง
เชียงใหมป่ระมำณ 44 ก.ม. ตรงข้ำมส ำนักงำนพฒันำภำค 3 หนว่ยบญัชำกำรทหำรพฒันำจอมทอง จะมีทำงแยก
เขำ้ไปถึงยอดดอยหำ่งจำกถนนใหญ ่ ประมำณ 1,500 เมตร โทร 053369279 
ตำมประวติัวำ่สร้ำงโดยพระนำงจำมเทวี เมื่อปี พ.ศ. 1201 มอีำยุกวำ่ 1 ,300 ปี มีโบรำณสถำนและโบรำณวตัถุ
มำกมำย ไดแ้ก ่พระบรมธำตุโขง่พระ (กรุพระ) โบสถ์วหิำร และพระพุทธรูปหินออ่นแกะสลัก ทั้งองค์เ ล็กองค์
ใหญม่ำกมำย บริเวณวดัตั้งอยูบ่นภูเขำติดล ำน ้ ำปิงมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบทุกทิศทำง มบีันไดนำคข้ึนไป 241 
ขั้น 

๒. พพิธิภัณฑ์พระพฆิเนศ 

 

   

 
ตั้งอยูท่ี่ ถนนเชียงใหม-่ฮอด (อินทนนท์) หลกั กม.35 ต.ยำงครำม กิ่ง อ.ดอยหลอ่ (เขตติดตอ่ อ.สันป่ำตอง) จ.
เชียงใหม ่โทร.0-5326-9101, 08-9855-5852, 08-9430-4050 เปิดให้เขำ้ชมทุกวนั ระหวำ่งเวลำ 09.00-17.00 น. 
หรือเปิดหำขอ้มลูไดท่ี้ www.ganeshmuseum.com 
 
 

http://www.ganeshmuseum.com/


๓. ขอฝากดอยหล่อข้าวเหนียวป้ิง แม่ปาย 

 

  

  
 

ร้ำนขำ้วเหนียวป้ิงแมป่ำย แถว อ.ดอยหลอ่ อรอ่ยถูกใจมำกมำย ขำ้วน่ิมหอม ไส้รสกลมกลอ่ม หลำกหลำยไส้
ให้เลือก เชน่ อญัชนัเผือก/กลว้ย มะลิสังขยำ/มนัเทศ ใบเตยถัว่เหลือง/ถัว่แดง เหลืองหน้ำกุง้ หอ่ละ 5 บำท  


