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ค ำขวัญอ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

“สตรอเบอรี่รสเย่ียมภูเขำสูงเทียมฟ้ำ ดอกไม้พันธ์ุนำนำบรรยำกำศสวิตเซอร์แลนด์” 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนท่ีอ ำเภอสะเมิง 

 

 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

เม่ือประมาณ 200 ปี ที่ผ่านมา ระหว่าง พ.ศ. 2250 – 2350 ดินแดนแห่งนี้เป็นป่าใหญ่ อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยจตุบาทนานาชนิด และมวลหมู่แมกไม้นานาพันธุ์ซ่ึงกาลครั้งนั้นอาณาจักรล้านนาแทบจะลุกเป็นไฟด้วยภัย
สงคราม เพ่ือแย่งชิงอ านาจระหว่างแว่นแคว้นต่าง ๆ ในราชอาณาจักร การขยายอ านาจของพม่าเป็นการศึกที่สู้รบ
กันอย่างรุนแรงและยาวนาน ทั้งยังเกิดการจราจลในเมืองเชียงใหม่ สถานการณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นอย่างยิ่ง 
ชาวบ้านเดือดร้อน จึงต่างอพยพหลบหนีภัยสงคราม บ้างหนีเข้าป่าไปตายเอาดาบหน้าชาวไทยลื้อและกะเหรี่ยงได้
อพยพหลบหนีภัยสงครามเข้าป่าขึ้นเขามายังดินแดนแห่งนี้ และมาต้ังถิ่นฐานอยู่ที่บ้าน ดงช้างแก้วพวกหนึ่ง อีก
พวกหนึ่งต้ังถิ่นฐานอยู่ที่บ้านศาลา และพวกที่สามต้ังถิ่นฐานอยู่ที่ บ้านแม่สาบ (จากค าบอกเล่าของอาจารย์ไกรศรี 
นิมมานเหมินทร์ นักโบราณคดีเมืองเหนือ) และไทยลื้อบ้านแม่สาบ อพยพเข้ามาอยู่สะเมิงประมาณ พ.ศ. 2324 
ค าว่า “สะเมิง” ได้ก าเนิดขึ้นจากค าว่า “สามเมิง” ตามส าเนียงภาษาไทยลื้อ ที่เรียก “เมือง” ว่า “เมิง” ดังนั้นค า
ว่า “สามเมิง” ตามความหมายก็คือ ค าที่มาจากการต้ังถิ่นฐานทั้งสามบ้าน สามเมือง นั่นเอง บางท่านสันนิษฐานว่า
มาจากภาษากะเหรี่ยง ซ่ึงมีความหมายว่า “แสงสว่าง” 
อ าเภอสะเมิง ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2445 ขึ้นตรต่อจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ าเภออยู่ได้ 
35 ปี ทางราชการเห็นว่าอ าเภอสะเมิงอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวกและการควบคุมดูแลไม่
ทั่วถึง จึงยุบฐานะเป็น “ก่ิงอ าเภอสะเมิง” เม่ือ พ.ศ. 2480 และต่อมาได้ยกฐานะเป็น “อ าเภอสะเมิง” เม่ือเดือน

กรกฎาคม 2501 จนถึงปัจจุบัน 

ลักษณะภูมิประเทศ 
อ าเภอสะเมิง มีพ้ืนที่ท้ังหมด 1,002 ตารางกิโลเมตร หรือ 626,250 ไร่ พ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ 
ประมาณ 80% ของพ้ืนที่ท้ังหมด เป็นที่ราบ 20% ของพ้ืนที่ท้ังหมด มีแม่น้ าที่ส าคัญ 2 สาย คือ แม่น้ าขานและ
แม่น้ าสะเมิง พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ของอ าเภอสะเมิง เป็นพ้ืนที่การเกษตร 24,391 ไร่ หรือ ร้อยละ 3.89 ของ
พ้ืนที่ท้ังหมด แยกเป็นพ้ืนที่ปลูกถั่ว 12,184 ไร่ หรือร้อยละ 40.8 ของพ้ืนที่ การเกษตร พ้ืนที่ท าสวน 9,769 ไร่ 
หรือร้อยละ 34.6 ของพ้ืนที่การเกษตรหรือพ้ืนที่ท าไร่ 4,223 ไร่ หรือร้อยละ 17.3 ของพ้ืนที่การเกษตรและ 
พ้ืนที่ปลูกซ้ าซ้อนพ้ืนที่เดิมของพืชสวน 7.1 % 
 
ลักษณะภูมิอำกำศ 
อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส และต่ าสุด 8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย
โดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 114 มม./ปี โดยวัดปริมาณน้ าฝน สูงสุด 166 มม./ปี 

ต่ าสุดระหว่างเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 

 



อำณำเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอแม่วาง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอแม่ริม อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

กำรปกครองส่วนภูมิภำค 

อ าเภอสะเมิงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ต าบล 45 หมู่บ้าน ได้แก่ 

ล ำดับท่ี ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
ประชำกรท้ังหมด 
(พ.ศ. 2557) [1] 

ประชำกรแยกตำมส่วนท้องถ่ิน 
(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) 

รวม 45 23,386 
5,402 (เทศบำล) 
17,984 (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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87#cite_note-population-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87#cite_note-population-1


กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท้องที่อ าเภอสะเมิงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลสะเมิงใต้ทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเมิงเหนือ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลสะเมิงเหนือทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแม่สาบทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ่อแก้วท้ังต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลยั้งเมินทั้งต าบล 

 

ข้อมูลด้ำนประชำกร 

ประชากรในพ้ืนที่อ าเภอสะเมิง มีจ านวน 23,346 คน แบ่งเป็นชาย 11,952 คน และหญิง 11,394 คน  

การคมนาคม 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1096 (สะเมิง-แม่ริม) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1296 (สะเมิง-หางดง) 

การใช้ประปาและการใช้ไฟฟ้า 

จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา 4,230 ครัวเรือน จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 5,386 ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


สถำนท่ีท่องเท่ียว 

อุทยานแห่งชาติขุนขาน 

 
 

อุทยำนแห่งชำติขุนขำน อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง และป่าแม่แจ่ม ท้องที่ต าบลแม่สาบ ต าบลบ่อแก้ว 
ต าบลสะเมิงเหนือ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง และต าบลบ้านจันทร์ ต าบลแม่นาจาร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด

เชียงใหม่ 

ท่ีต้ัง หมู่ที่ 1 ต.แม่สาบ  อ. สะเมิง  จ. เชียงใหม่    

 

พระธาตุดอยนก 

 

พระธำตุดอยนก เดิมเล่ากันว่า ในอดีตที่ผ่านมา บนยอดดอยนั้นมีสระน้ าใหญ่ และก็มีฝูงนกอาศัยอยู่ เป็นจ านวน
มาก เล่ากันว่าในยามค่ าคืนวันเพ็ญ ชาวบ้านมักจะเห็นแสงสว่างขึ้นเหมือนมีใครมาเปิดไฟไว้ท้ังดอย ซ่ึงทั้งๆที่ พ้ืนที่
บนดอยไม่มีไฟฟ้าขึ้นไปถึง ชาวบ้านแม่สาบ จึงเรียกกันว่าดอยนก ซ่ึงต่อมาก็มีแกนน าชาวบ้าน เช่น ก านันสุเวช 
สาธุเม (ก านันในสมัยนั้น) และร่วมกับชาวบ้านอีกหลายฝ่าย ได้คิดว่าน่าจะสร้างพระธาตุไว้ในที่นี้ เพ่ือให้คนได้

กราบไหว้ สักการบูชา จึงเป็นที่มาของชื่อพระธาตุดอยนก 

ท่ีต้ัง  ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99


ถ ้ำหลวงแม่สำบ 

 
 ถ้ ำหลวงแม่สำบ  อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติขุนขาน ซ่ึงมีความงดงาม ภายในถ้ าหลวงแม่สาบ ยังถือว่ามี
ความสมบรูณ์อยู่มาก ภายในถ้ ายังคงมีหินงอก หินย้อย อยู่มากมาย อากาศภายในถ้ าค่อนข้างเย็น และโปร่งโล่ง ไม่

อึดอัด 

ท่ีต้ัง  หมู่บ้านแม่สาบ หากเดินทางจากตัวอ าเภอสะเมิง จะใช้เส้นทางบ่อแก้ว-สะเมิง ทางหลวงหมายเลข 

1349 ไปทางทิศเหนือห่างออกจากตัวอ าเภอสะเมิงไปประมาณ 5 กม. ก็จะเจอป้ายทางเข้าซ้ายมือ ชัดเจน 

 

น ้าพุร้อนโป่งกวาว 

 

น้ ำพุร้อนโป่งกวำว ลึกเข้าไปในภูเขาที่สะเมิง  มีแหล่งน้ าพุร้อนที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาที่อุดม
สมบูรณ์ น้ าพุร้อนโป่งกวาว รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้าไปแช่บ่อน้ าร้อน พร้อม

ดูธรรรมชาติที่แวดล้อมท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่ของสะเมิง เปรียบเสมือนออนเซ็นในชนบทของญี่ปุ่น 

ท่ีต้ัง อ.สะเมิงเหนือ ห่างจาก อ.แม่ริม ประมาณ40กม. อยู่กลางหุบเขาธรรมชาติโอบล้อม 


