อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

คำขวัญอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
“สตรอเบอรี่รสเยี่ยมภูเขำสูงเทียมฟ้ำ

ดอกไม้พันธุ์นำนำบรรยำกำศสวิ ตเซอร์แ ลนด์”

แผนที่อำเภอสะเมิง

ประวัติควำมเป็นมำของอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อประมาณ 200 ปี ที่ผ่านมา ระหว่าง พ.ศ. 2250 – 2350 ดินแดนแห่งนี้เป็นป่าใหญ่ อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยจตุบาทนานาชนิด และมวลหมู่แมกไม้นานาพันธุ์ซึ่งกาลครั้งนั้นอาณาจักรล้านนาแทบจะลุก เป็นไฟด้วยภัย
สงคราม เพื่อแย่งชิงอานาจระหว่างแว่นแคว้นต่าง ๆ ในราชอาณาจักร การขยายอานาจของพม่าเป็น การศึกที่สู้รบ
กันอย่างรุนแรงและยาวนาน ทั้งยังเกิดการจราจลในเมืองเชียงใหม่ สถานการณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นอย่างยิ่ง
ชาวบ้านเดือดร้อน จึงต่างอพยพหลบหนีภัยสงคราม บ้างหนีเข้าป่าไปตายเอาดาบหน้าชาวไทยลื้อและกะเหรี่ยงได้
อพยพหลบหนีภัยสงครามเข้าป่าขึ้นเขามายังดินแดนแห่งนี้ และมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้าน ดงช้างแก้วพวกหนึ่ง อีก
พวกหนึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านศาลา และพวกที่สามตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ บ้านแม่สาบ (จากคาบอกเล่าของอาจารย์ไกรศรี
นิมมานเหมินทร์ นักโบราณคดีเมืองเหนือ) และไทยลื้อบ้านแม่สาบ อพยพเข้ามาอยู่สะเมิงประมาณ พ.ศ. 2324
คาว่า “สะเมิง” ได้กาเนิดขึ้นจากคาว่า “สามเมิง” ตามสาเนียงภาษาไทยลื้อ ที่เรียก “เมือง” ว่า “เมิง” ดังนั้นคา
ว่า “สามเมิง” ตามความหมายก็คือ คาที่มาจากการตั้งถิ่นฐานทั้งสามบ้าน สามเมือง นั่นเอง บางท่านสันนิษฐานว่า
มาจากภาษากะเหรี่ยง ซึ่งมีความหมายว่า “แสงสว่าง”
อาเภอสะเมิง ได้รับการยกฐานะเป็นอาเภอครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2445 ขึ้นตรต่อจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาเภออยู่ได้
35 ปี ทางราชการเห็นว่าอาเภอสะเมิงอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวกและการควบคุ มดูแลไม่
ทั่วถึง จึงยุบฐานะเป็น “กิ่งอาเภอสะเมิง” เมื่อ พ.ศ. 2480 และต่อมาได้ยกฐานะเป็น “อาเภอสะเมิง” เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2501 จนถึงปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
อาเภอสะเมิง มีพื้นที่ทั้งหมด 1,002 ตารางกิโลเมตร หรือ 626,250 ไร่ พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้
ประมาณ 80% ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นที่ราบ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด มีแม่น้าที่สาคัญ 2 สาย คือ แม่น้าขานและ
แม่น้าสะเมิง พื้นที่การใช้ประโยชน์ของอาเภอสะเมิง เป็นพื้นที่การเกษตร 24,391 ไร่ หรือ ร้อยละ 3.89 ของ
พื้นที่ทั้งหมด แยกเป็นพื้นที่ปลูกถั่ว 12,184 ไร่ หรือร้อยละ 40.8 ของพื้นที่ การเกษตร พื้นที่ทาสวน 9,769 ไร่
หรือร้อยละ 34.6 ของพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่ทาไร่ 4,223 ไร่ หรือร้อยละ 17.3 ของพื้นที่การเกษตรและ
พื้นที่ปลูกซ้าซ้อนพื้นที่เดิมของพืชสวน 7.1 %
ลักษณะภูมิอำกำศ
อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส และต่าสุด 8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย
โดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 114 มม./ปี โดยวัดปริมาณน้าฝน สูงสุด 166 มม./ปี
ต่าสุดระหว่างเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม

อำณำเขตติดต่อ





ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอแม่วาง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอแม่ริม อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กำรปกครองส่วนภูมิภำค
อาเภอสะเมิงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตาบล 45 หมู่บ้าน ได้แก่
ลำดับที่

ตำบล

จำนวนหมู่บ้ำน

ประชำกรทั้งหมด
(พ.ศ. 2557) [1]

ประชำกรแยกตำมส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2557) [1]

1.

สะเมิงใต้
(Samoeng Tai)

11

5,402

5,402

(ทต. สะเมิงใต้)

2.

สะเมิงเหนือ
(Samoeng Nuea)

6

3,244

3,244

(อบต. สะเมิงเหนือ)

3.

แม่สาบ
(Mae Sap)

10

3,373

3,373

(อบต. แม่สาบ)

4.

บ่อแก้ว
(Bo Kaeo)

10

7,813

7,813

(อบต. บ่อแก้ว)

5.

ยั้งเมิน
(Yang Moen)

8

3,554

3,554

(อบต. ยั้งเมิน)

45

23,386

รวม

5,402 (เทศบำล)
17,984 (อบต.)

กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อาเภอสะเมิงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่






เทศบาลตาบลสะเมิงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลสะเมิงใต้ ทั้งตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเมิงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลสะเมิงเหนื อทั้งตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลแม่สาบทั้งตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ่อแก้วทั้งตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลยั้งเมิน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลยั้งเมินทั้งตาบล

ข้อมูลด้ำนประชำกร
ประชากรในพื้นที่อาเภอสะเมิง มีจานวน 23,346 คน แบ่งเป็นชาย 11,952 คน และหญิง 11,394 คน
การคมนาคม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1096 (สะเมิง-แม่ริม) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1296 (สะเมิง-หางดง)
การใช้ประปาและการใช้ไฟฟ้า
จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปา 4,230 ครัวเรือน จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 5,386 ครัวเรือน

สถำนที่ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติขุนขาน

อุทยำนแห่งชำติขุนขำน อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง และป่าแม่แจ่ม ท้องที่ตาบลแม่สาบ ตาบลบ่อแก้ว
ตาบลสะเมิงเหนือ ตาบลสะเมิงใต้ อาเภอสะเมิง และตาบลบ้านจันทร์ ตาบลแม่นาจาร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.แม่สาบ อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

พระธาตุดอยนก

พระธำตุดอยนก เดิมเล่ากันว่า ในอดีตที่ผ่านมา บนยอดดอยนั้นมีสระน้าใหญ่ และก็มีฝูงนกอาศัยอยู่ เป็นจานวน
มาก เล่ากันว่าในยามค่าคืนวันเพ็ญ ชาวบ้านมักจะเห็นแสงสว่างขึ้นเหมือนมีใครมาเปิ ดไฟไว้ทั้งดอย ซึ่งทั้งๆที่ พื้นที่
บนดอยไม่มีไฟฟ้าขึ้นไปถึง ชาวบ้านแม่สาบ จึงเรียกกันว่าดอยนก ซึ่งต่อมาก็มีแกนนาชาวบ้าน เช่น กานันสุเวช
สาธุเม (กานันในสมัยนั้น) และร่วมกับชาวบ้านอีกหลายฝ่าย ได้คิดว่าน่าจะสร้างพระธาตุไว้ในที่นี้ เพื่อให้คนได้
กราบไหว้ สักการบูชา จึงเป็นที่มาของชื่อพระธาตุดอยนก
ที่ตั้ง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ถ้ำหลวงแม่สำบ

ถ้ำหลวงแม่สำบ อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติขุนขาน ซึ่งมีความงดงาม ภายในถ้าหลวงแม่สาบ ยังถือว่ามี
ความสมบรูณ์อยู่มาก ภายในถ้ายังคงมีหินงอก หินย้อย อยู่มากมาย อากาศภายในถ้าค่อนข้างเย็น และโปร่งโล่ง ไม่
อึดอัด
ที่ตั้ง หมู่บ้านแม่สาบ หากเดินทางจากตัวอาเภอสะเมิง จะใช้เส้นทางบ่อแก้ว -สะเมิง ทางหลวงหมายเลข
1349 ไปทางทิศเหนือห่างออกจากตัวอาเภอสะเมิง ไปประมาณ 5 กม. ก็จะเจอป้ายทางเข้าซ้ายมือ ชัดเจน
น้าพุร้อนโป่งกวาว

น้ำพุร้อนโป่งกวำว ลึกเข้าไปในภูเขาที่สะเมิง มีแหล่งน้าพุร้อนที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาที่อุดม
สมบูรณ์ น้าพุร้อนโป่งกวาว รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้าไปแช่บ่อน้าร้อน พร้อม
ดูธรรรมชาติที่แวดล้อมท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่ของสะเมิ ง เปรียบเสมือนออนเซ็นในชนบทของญี่ปุ่น
ที่ตั้ง อ.สะเมิงเหนือ ห่างจาก อ.แม่ริม ประมาณ40กม. อยู่กลางหุบเขาธรรมชาติโอบล้อม

