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แผนที่อ ำเภอดอยเต่ำ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอดอยเต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอดอยเตำ่  จงัหวดัเชียงใหม ่ อยูท่ำงทิศเหนือตอนบนของประเทศไทย ท่ีวำ่กำรอ ำเภอดอยเตำ่ ตั้งอยู ่

ท่ี บำ้นแปลง 5 หมูท่ี่ 3 ต ำบลทำ่เด่ือ บนถนนสำยฮอด-แมตื่น (ทำงหลวงหมำยเลข 1103 กิโลเมตรท่ี 33)   หำ่งจำก

ตวัเมืองเชียงใหมไ่ปทำงทิศใต ้ 125 กโิลเมตร ไปตำมถนนสำยเชียง ใหม-่ฮอด 90 กโิลเมตร (ทำงหลวงหมำยเลข 
108) และตำมถนนฮอด - แมตื่น (ทำงหลวงหมำยเลข 1103) 

พื้นท่ีอ ำเภอดอยเตำ่ เดิมอยูใ่นควำมปกครองของอ ำเภอฮอด ประกอบดว้ย 4 ต ำบล คือต ำบลบำ้นแอน่ 

ต ำบลทำ่เ ด่ือ ต ำบลมืดกำ และต ำบลดอยเตำ่  กำรคมนำคมติดตอ่กบัอ ำเภอฮอด แตก่อ่นเ ป็นไปด้วยคว ำม

ยำกล ำบำก หำกจะเดินทำงโดยรถยนต์ซ่ึงยงัมีไมม่ำก เชน่ปัจจุบนั ต้องนั่งรถจำกต ำบลดอยเตำ่ไปบำ้นแมตื่น 

อ ำเภอล้ีจงัหวดัล ำพ ูน เข้ำไปในตัวเมอืงจังหวดัเชียงใหม ่แล้วย้อนกลับมำยังอ ำเภอฮอด ท ำให้เสียเวลำในกำร

เดินทำงมำก หำกเดินทำงด้วยทำงเท้ำ ต้องคำ้งแรมระหวำ่งทำง กำรติดตอ่ประสำนงำนระหวำ่งอ ำเภอ ต ำบล 

หมูบ่ำ้น จึงเป็นไปอยำ่งเชื่องชำ้ เป็นปัญหำดำ้นกำรปกครอง ไมส่ำมำรถท่ีจะบ ำบดัทุกข์บ ำรุงสุขให้กบัรำษฎรได้

อยำ่งทัว่ถึง  สภำพของชมุชนหมูบ่ำ้นอยูก่ระจดักระจำยตำมสองฝ่ังแมน่ ้ ำปิงหลังจำกเข่ือนภูมิพลในเขตอ ำเภอ

สำมเงำ จังหวดัตำก สร้ำงเสร็จ เมื่อกกัเก็บน ้ ำท ำให้ระดับน ้ ำในแมน่ ้ ำปิงสูงข้ึน กลำยเป็นอำ่งเกบ็น ้ ำขนำดใหญ ่     

ท่ีอ ยู ่อำศัยและ ท่ี ดินท ำกิน ของรำษฎรใ น เขตต ำบลบ้ำน แอน่  ต ำบลท ่ำเ ด่ือ  ต ำบลมืดกำ ถูกน ้ ำท ่วม                                

กรมประชำสงเครำะห์ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งนิคมสร้ำงตนเอง เข่ือนภูมิพล ข้ึนไปปี พ.ศ. 2506 ชว่ยเหลือรำษฎร

ประมำณ 2 ,400 ครอบครัวทำงรำชกำรได้พิจำรณำแล้วเ ห็นวำ่ พื้นท่ี 4 ต ำบลดังกลำ่วอยูห่ ่ำงไกลอ ำเภอฮอด           

มชี ุมชนหนำแนน่ เพื่อสะดวกในด้ำนกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทยจึงไดป้ระกำศฐำนะข้ึนเป็นกิ่งอ ำเภอ    

ดอยเตำ่ ให้อยูใ่นควำมปกครองของอ ำเภอฮอด เมือ่วนัท่ี 16 ตุลำคม 2515ตอ่มำ กิง่อ ำเภอดอยเตำ่ มปีระชำกรเพิ่ม

มำกข้ึน มกีำรพ ัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกจิ สังคม กำรศึกษำ สำธำรณปูโภค และกำรคมนำคม ท ำให้กิง่อ ำเภอดอยเตำ่

เจริญข้ึน กระทรวงมหำดไทยไดม้ีพระรำชกฤษฎีกำยกฐำนะกิง่อ ำเภอดอยเตำ่ ข้ึนเป็นอ ำเภอดอยเตำ่ เมื่อวนั ท่ี 25 

มนีำคม 2522 กำรจัดตั้งอ ำเภอไดร้วมเอำต ำบลนำคอเรือเข้ำไปด้วย ดงันั้น อ ำเภอดอยเตำ่จึงมี 5 ต ำบล คือ ต ำบล

บำ้นแอน่ ต ำบลมดืกำ ต ำบลนำคอเ รือ ต ำบลทำ่เ ด่ือ และต ำบลดอยเตำ่   ชว่งปี พ.ศ. 2525-2526 มีกำรปรับปรุง

แบบกำรปกครองของอ ำเภอดอยเตำ่ มพีระรำชกฤษฎีกำโอนต ำบลนำคอเรือไปข้ึนกบัอ ำเภอฮอดตำมเดิม เพรำะ

สะดวกในกำรคมนำคมและตั้งต ำบลโปงทุง่  แยกจำกต ำบลดอยเตำ่ ตั้งต ำบลบงตนั แยกจำกต ำบลทำ่เด่ือ ปัจจุบัน
อ ำเภอดอยเตำ่ มเีขตกำรปกครองทั้งหมด 6 ต ำบล 43 หมูบ่ำ้น 

 



ขนาดทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

ตั้งอยูท่ำงทิศใตข้องจังหวดัเชียงใหม ่  ห ่ำงจำกตัวเมืองเชียงใหม ่  125 กิโลเมตร  ตำมทำงหลวง

หมำยเลข  108  ถนนเชียงใหม ่- ฮอด และทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 1103ถนนฮอด-แมตื่น มีพื้นท่ีประมำณ 

803.918 ตำรำงกโิลเมตร  หรือประมำณ 502 ,448 ไร ่เป็นพื้นท่ีภูเขำ 659.2 ตำรำงกโิลเมตร หรือร้อยละ 82 ของ
พื้นท่ีทั้งหมด 

อาณาเขต                              

    - ทิศเหนือ            ติดตอ่กบัต ำบลบำ้นตำล อ ำเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม ่

    - ทิศใต ้         ติดตอ่กบัต ำบลนำทรำย และต ำบลแมล่ำน อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพนู  

   - ทิศตะวนัออก    ติดตอ่กบัต ำบลแมตื่น อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพนู  
  - ทิศตะวนัตก       ติดตอ่กบัต ำบลยำงเปียง อ ำเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม ่และอ ำเภอสำมเงำ จงัหวดัตำก 

ลักษณะภูมิประเทศ 

           สภำพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขำเต้ียและเนินสูงสลับกนัประกอบด้วย  หุบเขำและล ำห้วยมีภูเขำสูง

โดยรอบ  มีรูปทรงคลำ้ยอำ่งเก็บน ้ ำเมือ่ฝนตกน ้ ำตำมล ำห้วยจะไหลลงสูแ่มน่ ้ ำปิงอยำ่งรวดเร็ว และถ้ำมีปริมำณ

น ้ ำฝนมำกจะมนี ้ ำกกัขงั เป็นทะเลสำบดอยเตำ่ สภำพดินทั่วไปเป็นดินปนทรำยไมส่ำมำรถกกัเก็บน ้ ำได้สภำพป่ำ
เป็นป่ำโปรง่ โดยอำจแบง่ลกัษณะภูมปิระเทศออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

     ลกัษณะท่ี 1ชว่งใจกลำง เ ดิมเ ป็นท่ีรำบลุม่อุดมสมบูรณ์ เ น่ืองจำกกำรสร้ำงเข่ือนภูมพิล      จึง เกิดน ้ ำทว่ม 

สง่ผลให้พื้นท่ีดงักลำ่วมีสภำพเป็นทะเลสำบซ่ึงอยูใ่ นเขตพื้นท่ีน ้ ำทว่มของ กฟผ. พื้นท่ีประมำณ 58 ตำรำง

กโิลเมตร หรือ 36.250 ไร่ มรีะดบัควำมลำดช ันต ่ำกวำ่ 260 เมตร จำกระดับน ้ ำทะเลปำนกลำง ซ่ึงเ ป็นผลสืบ
เน่ืองมำจำกกำรสร้ำงเข่ือนภูมพิลเสร็จเรียบร้อยเมือ่ปี พ.ศ. 2507  

     ลกัษณะท่ี 2 ส่วนริมฝ่ังด้ำนตะวนัออกเขตทะเลสำบ เป็นพื้นท่ีภูเขำเต้ียและเนินสูงสลับกนัควำมลำดชนัตั้งแต ่

260-350 เมตร จำกระดับน ้ ำทะเลปำนกลำง เ ป็นท่ีตั้งของแหลง่ชมุชนและสถำนท่ีรำชกำรตำ่ง ๆ ส ำหรับริมฝ่ัง

ดำ้นตะวนัตกจะมีหมูบ่้ำนเพียง 1 หมูบ่ำ้น คือ บ้ำนหนองบัวค ำ หมูท่ี่ 5 ต ำบลทำ่เ ด่ือซ่ึงในปัจจุบันรำษฎรได้

อพยพย้ำยถ่ินฐำนมำอยูบ่ริเวณดำ้นตะวนัออก เชน่เดียวกนัแหลง่ชมุชนอ่ืน ๆ แตย่ังคงมีรำษฎรสว่นหน่ึงอยูอ่ำศัย
ในท่ีบริเวณเดิมเป็นจ ำนวน 42 หลงัคำเรือน 



       ลกัษณะท่ี 3 สว่นบนขอบอำ่ง มรีะดบัสูงกวำ่ 350 เมตร จำกระดับน ้ ำทะเลปำนกลำง พื้นท่ีโดยรอบกวำ้งใหญ ่

มถึีงร้อยละ 82 ของพื้นท่ีทั้งหมดหรือประมำณ 659.2 ตำรำงกโิลเมตร หรือ 412,000 ไร ่เป็นพื้นท่ีป่ำไมม้เีทือกเขำ

สลับซับซ้อน ไมเ่หมำะตอ่กำรเกษตรภูเขำสูง ได้แก ่ดอยอุทำ ดอยเ ล่ียม ดอยเปำงำม ดอยจ ำปี ดอยยำว ดอยผำ
เตน้ ดอยผำรำ เป็นตน้ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

      สภำพอำกำศโดยทั่วไปของอ ำเภอดอยเตำ่ มีอุณหภูมิเฉล่ียประมำณ 24.85 องศำเซลเซียส ในฤดูร้อนจะร้อน

จดัและมพีำยุพ ัดรุนแรง เกดิวำตภยัเป็นประจ ำทุกปี ในฤดูหนำวอำกำศหนำวจดั มหีมอกปกคลุม  พื้นท่ีอุณหภูมิ

เคยต ่ำสุดถึง 4 องศำเซลเซียส ส่วนฤดูร้อนจะร้อนจัด อุณหภูมิประมำณ 41.2 องศำเซลเซียส แห้งแล้ง จัดในฤดู

ร้อนและฤดูหนำว  ปริมำณน ้ ำฝนเฉล่ียตอ่ปีจำกรำยงำนกำรจดบันทึกสถิติของนิคมสร้ำงตนเองเข่ือนภูมิพล     ปี 

2517-2538  จะมีปริมำณน ้ ำฝนเฉล่ียสูงกวำ่  900  มิลลิลิตร  โดยมฝีนตกสูงสุดในปี พ.ศ. 2518 วดัได้ 1 ,568.5 

มลิลิเมตร และต ่ำสุดในปี พ.ศ.2519 วดัได ้675 มลิลิลิตร ส่วนใหญฝ่นจะตกซุกในชว่งเดือน พฤษภำคม-กนัยำยน 
ของทุกปี      

การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

          แบง่กำรปกครองออกเป็น 6 ต ำบล 43 หมูบ่ำ้น ดงัน้ี  

ล าดับที ่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
ประชากรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   

ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2557)   

1. 
ดอยเตำ่ 

(Doi Tao) 
10 6,497 6,497 (อบต. ดอยเตำ่) 

2. 
ทำ่เด่ือ 

(Tha Duea) 
6 3,357 

1,948 
1,409 

(ทต. ทำ่เด่ือ-มดืกำ) 
(อบต. ทำ่เด่ือ) 

3. 
มดืกำ 

(Muet Ka) 
5 3,312 

2,381 
931 

(ทต. ทำ่เด่ือ-มดืกำ) 
(อบต. ทำ่เด่ือ) 



ล าดับที ่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
ประชากรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   

ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2557)   

4. 
บำ้นแอน่ 

(Ban Aen) 
4 2,606 2,606 (อบต. บำ้นแอน่) 

5. 
บงตนั 

(Bong Tan) 
7 4,967 4,967 (อบต. บงตนั) 

6. 
โปงทุง่ 

(Pong Thung) 
11 6,667 6,667 (อบต. โปงทุง่) 

รวม 43 27,406 
4,329 (เทศบำล) 
23,077 (อบต.) 

 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ทอ้งท่ีอ ำเภอดอยเตำ่ประกอบดว้ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 แหง่ ไดแ้ก ่

 เทศบำลต ำบลทำ่เด่ือ-มืดกำ ครอบคลุมพื้นท่ีบำงสว่นของต ำบลทำ่เด่ือและบำงส่วนของต ำบลมืดกำ  
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอยเตำ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลดอยเตำ่ทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทำ่เ ด่ือ  ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลทำ่เด่ือและต ำบลมดืกำ ( เฉพำะนอกเขตเทศบำล
ต ำบลทำ่เด่ือ-มดืกำ) 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำ้นแอน่ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบำ้นแอน่ทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบงตนั ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบงตนัทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโปงทุง่ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลโปงทุง่ทั้งต ำบล 
 
 

 

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 ำนวนประชำกรในพื้นท่ีอ ำเภอดอยเตำ่มจี ำนวน 27,217 คน แบง่เป็นชำย 13,682 คน และ
หญิง 13,535 คน 
 
กำรใช้ประปำและกำรใช้ไฟฟ้ำ  จ ำนวน ครัวเรือนท่ีใชน้ ้ ำประปำ  7,420  ครัวเรือน จ ำนวนครัวเรือนท่ีใชไ้ฟฟ้ำ 
8,961 ครัวเรือน 
 
พ้ืนท่ีใช้สอย    พื้นท่ีรวม 502,438 ไร่ พื้นท่ีป่ำไม ้120,981 ไร ่พื้นท่ีเกษตร 81,585 ไร่ และ พื้นท่ีอยูอ่ำศยัและ

สำธำรณะประโยชน์ 299,872 ไร ่

 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 

ทะเลสาบดอยเต่า เ ป็นพื้นท่ีน ้ ำทว่มถึงภำยหลงักำรสร้ำงเ ข่ือนภูมิพล เป็นอำ่งเก็บน ้ ำขนำดใหญ ่ซ่ึงอยู ่
เหนือเข่ือนภูมพิล ใชใ้นกำรเกษตรกรรม กำรประมง และเป็นแหลง่ทอ่งเ ท่ียวหำกมนี ้ ำมำกพอ (โดยมำก
จะอยูใ่นชว่งเดือนตุลำคม-เมษำยน) กำรเ ดินทำง จำกเชียงใหมใ่ชท้ำงหลวงหมำยเลข 108 ไปยงัอ ำเภอ
ฮอด ระยะทำง 90 กิโลเมตร แล้วเ ล้ียวซ้ำยสู่ทำงหลวงหมำยเลข 1130 ไปยังทะเลสำบดอยเตำ่อีก 35 
กโิลเมตร รวมระยะทำงจำกจงัหวดัเชียงใหม ่ 125 กโิลเมตร 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5

