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แผนที่อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภออมก๋อย(ค ำเมอืง: Lanna-Omkoi.png) เป็นอ ำเภอหน่ึงใน 25 อ ำเภอของจังหวดัเชียงใหม ่ตั้งอยูท่ำง

ใต้สุดของจังหวดั มีอำณำเขตติดกบัจังหวดัแมฮ่อ่งสอน และตำก อีกทั้งยังมีแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีควำมสวยงำม

หลำยแหง่ เชน่ ดอยมอ่นจอง ดอยมเูซอ วดัแสนทอง ซ่ึงเป็นวดัคูบ่ำ้นคูเ่มอืงอมก๋อย เป็นตน้ 

อมก๋อย มำจำกค ำวำ่ อ ำกอย เป็นภำษำลัวะ (ละวำ้) แปลวำ่ ขุนน ้ ำหรือตน้น ้ ำ สันนิษฐำนวำ่ หมำยถึง ต้น

น ้ ำแมต่ื่นท่ีไหลผำ่นชมุชนเมอืงโบรำณจำกต ำนำนเมอืงตืน๋นันทบุรีไดจ้ำรึกไว ้วำ่พระยำช ้ำงเผือกและพระยำเลิก 

สองพี่น้องไดพ้ำรำษฎรท่ีอพยพมำจำกเมอืงเชียงใหมม่ำท ำกำรสร้ำงเมอืงตัน๋บุรี ในปี พ.ศ. 1985 (ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่

ต ำบลแมต่ื่น) มอีำณำเขตถึงบำ้นฟ้อนฟ้ำ นำหง สะหรง แมร่ะมำด หินลวด นำไฮ หนอแสง ดินแดง บำ้นป๊อก 

บำ้นหมำก ผำสำด และวงัค ำตอ่มมำพระอทิตตรำได้สร้ำงพระบรมธำตุเจดีย์วดัจอมแจ้งข้ึน ท่ีดอยนำงนอนในปี 

พ.ศ. 2148 และพระยำอนันตรำช เจำ้เมืองตัน๋ไดบ้รรจุพระบรมธำตุเจดีย์ในปี พ.ศ. 2299 และไดม้ปีระเพณีไหว ้

พระธำตุในเดือน 9 เหนือ ข้ึน 15 ค ่ำ ท่ีสืบเน่ืองมำจนถึงปัจจุบนั 

ส ำหรับท่ีตั้งอ ำเภออมก๋อยในปัจจุบัน เดิมเ ป็นหมูบ่ำ้นของชำวลวัะ มขีุนแสนทองเป็นหัวหน้ำหมูบ่ำ้น 

ตอ่มำไดม้ีคนเมืองอพยพเข้ำมำแทนท่ี และชำวลวัะได้ยำ้ยออกไปอยูใ่นทอ้งท่ีอ่ืน ส่วนทำงรำชกำรได้ท ำกำร

จดัตั้งเป็นต ำบลอยูใ่นเขตปกครองของอ ำเภอฮอดไดท้ ำกำรยกฐำนะข้ึนเป็นกิ่งอ ำเภออมก๋อยในปี พ.ศ. 2463[1] 
และไดย้กฐำนะเป็นอ ำเภออมก๋อยเมือ่วนัท่ี 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2501  

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

อ ำเภออมก๋อยมอีำณำเขตติดตอ่กบัอ ำเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี  

ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอสบเมย (จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน) และอ ำเภอฮอด 

ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอดอยเตำ่ และอ ำเภอสำมเงำ (จงัหวดัตำก)  

ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอแมร่ะมำด (จงัหวดัตำก)  

ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอทำ่สองยำง (จงัหวดัตำก) และอ ำเภอสบเมย (จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน )

อ ำเภออมก๋อยตั้งอยูท่ำงใตสุ้ดของจงัหวดัเชียงใหม ่พิกดัเส้นรุ้งท่ี 17 องศำเหนือ และเส้นแวง ท่ี 98 องศำ

ตะวนัออก อยูสู่งจำกระดับน ้ ำทะเลประมำณ 1,000 เมตร ส่วนท่ีกวำ้ง ท่ีสุดของอ ำเภอจำกทำงด้ำนทิศ

ตะวนัออก ประมำณ 53 กโิลเมตร และหำ่งจำกกรุงเทพมหำนคร 875 กโิลเมตร โดยทำงรถยนต์ผำ่นทำง
จงัหวดัเชียงใหม ่



   ลักษณะภูมิประเทศ 

 

อ ำเภออมก๋อยมพีื้น ท่ีทั้งหมด 2,099.831 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 1,365,177.812 ไร ่มีลกัษณะเป็นภูเขำสลบัซับซอ้น 

สำมำรถแบง่ไดอ้อกเป็น 2 เขตยอ่ย ดงัน้ี 

เขตภูเขาสูง  เป็นตน้ก  ำเนิดของแมน่ ้ ำล ำธำร อยูใ่นพื้นท่ีต ำบลอมก๋อย ต ำบลยำงเปียง ต ำบลสบโขง ต ำบลนำเกยีน 

ต ำบลมอ่นจอง ต ำบลแมต่ื่น คิดเป็นพื้นท่ีประมำณร้อยละ 80 ของพื้นท่ีอ ำเภอ 

เขตภูเขาเตี้ย มพีื้นท่ีร้อยละ 20 ของพื้นท่ีอ ำเภอ 

 

   ลักษณะภูมิอากาศ 

 

เน่ืองจำกพื้นท่ีสว่นใหญข่องอ ำเภอเป็นท่ีสูงและภูเขำ จึงท ำให้มีอำกำศคอ่นข้ำงเ ย็นตลอดทั้ง ปี ในฤดูร้อนมี

อุณหภูมเิฉล่ีย 25 องศำเซลเซียส สว่นในฤดูหนำวมีอุณหภูมิเฉล่ีย 15 -20 องศำเซลเซียส และมีอุณหภูมิต ่ำสุด

เฉล่ีย 2-4 องศำเซลเซียส มีปริมำณน ้ ำฝนเฉล่ีย 1,000 มลิลิเมตรตอ่ปี อ ำเภออมก๋อยมีสภำพอำกำศแบง่เป็น 3 ฤดู

ดงัน้ี  

ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแตเ่ดือนเมษำยน - พฤษภำคม 

ฤดูฝน เร่ิมตั้งแตเ่ดือนพฤษภำคม - ตุลำคม 
ฤดูหนำว เร่ิมตั้งแตเ่ดือนตุลำคม - มนีำคม   

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรน ้า 

อ ำเภออมก๋อยมแีหลง่น ้ ำท่ีส ำคัญ ไดแ้ก ่

ล าน ้าแม่ต๋อม มตีน้ก  ำเนิดจำกเทือกเขำดอยพยุ ทำงทิศตะวนัออกของอ ำเภอ ไหลผำ่นหมูบ่้ำนตำ่งๆ แล้ว

ลงสูล่ ำน ้ ำแมต่ื่น มคีวำมยำวประมำณ 30 กโิลเมตร เป็นแหลง่น ้ ำส ำคญัส ำหรับใชใ้นกำรเกษตร 

ล าน ้าแม่ต่ืน  มตีน้ก  ำเ นิดจำกเทือกเขำขนุต่ืน ในต ำบลสบโขง ไหลผำ่นต ำบลอมก๋อย ต ำบลยำงเปียง ซ่ึงมี

แมน่ ้ ำต๋อม น ้ ำแมห่ำด และอีกมำกมำย ไหลมำรวมกนัเ ป็นน ้ ำแมต่ื่น ไหลสูต่ ำบลมอ่นจอง และต ำบลแมต่ื่น แล้ว

ไหลลงรวมกบัแมน่ ้ ำปิง ท่ีจงัหวดัตำก มคีวำมยำวประมำณ 200 กโิลเมตร เป็นแหลง่น ้ ำท่ีส ำคญัของอ ำเภอ 



ล าน ้าอ่ืนๆ เชน่ ล ำน ้ ำแมห่ำด ล ำน ้ ำเทย ล ำน ้ ำขนุแมต่ื่นน้อย 

ทรัพยากรธรณแีละป่าไม้ 

ดินท่ีพบในอ ำเภออมก๋อยมีหลำยประเภท ลักษณะเ น้ือดินมคีวำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ แตกตำ่ง

กนัตำมชนิดตน้ก  ำเ นิดของดินในบริเวณนั้ นๆ มกัมหิีนโผลก่ระจัดกระจำยทัว่ไปตำมภูเขำ ส่วนป่ำไม ้สว่นใหญ ่

อ ำเภอยังมีป่ำไมป้ระเภทตำ่งๆ ปกคลุมทัว่ไป เชน่ ป่ำเบญจพรรณ ป่ำดงดิบ แตห่ลำยแหง่มกีำรท ำไร่เล่ือนลอย 

โดยปรำศจำกกำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำ ท ำให้เกิดกำรชะลำ้งพงัทลำยของหน้ำดิน อ ำเภออมก๋อยมีกำรจดัสรรพื้นท่ี

ตำ่งๆ ดงัน้ี 

พื้นท่ีป่ำสงวนแหง่ชำติอมก๋อย พื้นท่ี 1,059,860 ไร ่(ร้อยละ 74.66 ของพื้นท่ี) 

พื้นท่ีเขตอนุรักษ์พนัธ์ุสัตวป่์ำ พื้นท่ี 337,640 ไร ่(ร้อยละ 23.78 ของพื้นท่ี)  

เขตจ ำแนกเขตถำวร พื้นท่ี 16,961 ไร ่(ร้อยละ 0.1 ของพื้นท่ี)  

พื้นท่ีนอกเขตป่ำและท่ีอยูอ่ำศยั พื้นท่ี 5,706 ไร ่(ร้อยละ 0.04 ของพื้นท่ี) 

 

การคมนาคม    

อ ำเภออมก๋อยอยูห่ ่ำงจำกตวัจงัหวดัเชียงใหม ่179 กโิลเมตร ใช ้เส้นทำงรถยนต์ในกำรติดตอ่กบัจงัหวดัและอ ำเภอ

ใกลเ้คียง มเีส้นทำงส ำคญัดงัน้ี 

ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 108 (อ ำเภอฮอด - บำ้นกิว่ลม) 

ทำงหลวงชนบทหมำยเลข 1099 (สำยกิว่ลม - อมก๋อย - แมต่ื่น) 

ทำงหลวงชนบทหมำยเลข ชม. 5052 (สำยอมก๋อย - แมห่ลองน้อย) 

ทำงหลวงชนบทหมำยเลข ชม. 5101 (สำยบำ้นโป่ง - แมล่ำนน้อย) 

สว่นกำรขนส่ง มีรถโดยสำรประจ ำทำงจำกจังหวดัเชียงใหมม่ำยงัอ ำเภออมก๋อย วนัละ 2 เท่ียว และมรีถ
โดยสำรขนำดเล็ก ระหวำ่งอ ำเภออมก๋อย - อ ำเภอฮอด วนัละ 3 เท่ียว 

 

 

 



การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

อ ำเภออมก๋อยแบง่เขตกำรปกครองออกเป็น 6 ต ำบล และ 95 หมูบ่ำ้น ดงัน้ี 

ล ำดบัท่ี ต ำบล จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
ประชำกรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   
ประชำกรแยกตำมสว่นทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ. 2557)   

1. 
อมก๋อย 

(Omkoi) 
20 17,742 

1,194 
16,548 

(ทต. อมก๋อย) 
(อบต. อมก๋อย) 

2. 
ยำงเปียง 

(Yang Piang) 
17 9,181 9,181 (อบต. ยำงเปียง) 

3. 
แมต่ื่น 

(Mae Tuen) 
16 10,091 10,091 (อบต. แมต่ื่น) 

4. 
มอ่นจอง 

(Mon Chong) 
9 5,721 5,721 (อบต. มอ่นจอง) 

5. 
สบโขง 

(Sop Khong) 
12 7,800 7,800 (อบต. สบโขง) 

6. 
นำเกยีน 

(Na Kian) 
21 10,541 10,541 (อบต. นำเกยีน) 

รวม 95 61,076 
1,194 (เทศบำล) 
59,882 (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


กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ทอ้งท่ีอ ำเภออมก๋อยประกอบดว้ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7 แหง่ ไดแ้ก ่

 เทศบำลต ำบลอมก๋อย ครอบคลุมพื้นท่ีบำงส่วนของต ำบลอมก๋อย 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลอมก๋อย ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลอมก๋อย (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลอมก๋อย)  

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลยำงเปียง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลยำงเปียงทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมต่ื่น ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมต่ื่นทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลมอ่นจอง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลมอ่นจองทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสบโขง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสบโขงทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำเกยีน ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลนำเกียนทั้งต ำบล 

 
 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 

 แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 

๑. ดอยม่อนจอง เป็นภูเขำท่ีมคีวำมสูง 1,929 เมตรจำกระดบัน ้ ำทะเล อยูใ่นต ำบลมอ่นจอง มอีำกำศหนำวเย็น
ตลอดทั้งปี มพีืชและสัตวป่์ำหำยำกนำนำชนิด เชน่ กหุลำบพนัปี กวำงผำ ชำ้งป่ำ เป็นตน้ 

  

 

 

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%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87


๒.หน่วยจัดการต้นน ้าห้วยจิโน อยูใ่นหมู ่17 ต ำบลอมก๋อย อยูสู่งจำกระดบัน ้ ำทะเล 1,300 เมตร มทิีวทศัน์
สวยงำม เหมำะตอ่กำรไปพกัผอ่น 

   

 

๓. ดอยมูเซอ อยูใ่นหมู ่5 ต ำบลมอ่นจอง อยูสู่งจำกระดบัทะเลประมำณ 1,400 เมตร มทิีวทศัน์ท่ีงดงำม 

   

 ศาสนสถาน 

๑.วัดดงดินแดง ตั้งอยูท่ี่ ต ำบลมอ่นจอง 

  

 



๒.วดับ้านแม่แสนสุข ตั้งอยูท่ี่ หมูบ่ำ้นแมร่ะอำนอก หมูท่ี่ 10 ต ำบลแมต่ื่น 

 

๓.วัดแสนทอง เป็นวดัเกำ่แกอ่ำยุหลำยร้อยปี คูบ่ำ้นคูเ่มอืงอมก๋อย เป็นท่ีประดิษฐำนพระเจำ้แสน
ทอง พระพทุธรูปศิลปะเชียงแสน 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99

