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ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอแมแ่จม่'(ค ำเมอืง: )หรือ "เมืองแจ๋ม" นั้นแตเ่ดิมเรียกกนัวำ่ "เมืองแจม" มเี ร่ืองเลำ่คร้ังโบรำณกำล

วำ่ สมเด็จพระสัมมำสัมพทุธเจำ้และพระมหำกจัจำยนะได้จำริกผำ่นมำทำงยอดดอยอำ่งกำ (ดอยอินทนนท์) เช ้ำ

วนัหน่ึงเมือ่พระองค์เสด็จออกบิณฑบำตโปรดสัตว ์มียำ่ลัวะเฒำ่ (หญิงชรำชำวลวัะ) คนหน่ึงน ำปลำป้ิงเพียงคร่ึง

ตวัมำใสบ่ำตรถวำย พระบรมศำสดำทอดพระเนตรด้วยควำมเมตตำและควำมสงสัย จึงตรัสถำมยำ่ลัวะวำ่ "แล้ว

ปลำอีกคร่ึงตวัละ่อยูไ่หน" ยำ่ลวัะทูลตอบวำ่ "เกบ็ไวใ้ห้หลำน" พระองค์จึงทรงร ำพึงวำ่ "บำ้นน้ีเมอืงน้ีมนัแจมแต๊

นอ" (= เมืองน้ีชำ่งอดอยำกจริงหนอ) ซ่ึงตอ่มำดินแดนน้ีจึงได้ชื่อวำ่ " เมืองแจม" ค ำวำ่ "แจม" เ ป็น ภำษำลัวะ

แปลวำ่ มนี้อย ไมพ่อเพียง หรือขำดแคลน ตอ่มำเมือ่กลุม่คน ไท-ยวน (ไต) มำอยู ่จึง เรียกชื่อตำมส ำเนียงไท-ยวน

วำ่ "เมืองแจ๋ม" และเพี้ยนเป็นเมืองแจม่หรือ "แมแ่จม่" อนัเป็นนำมมงคล หมำยถึงให้เมืองน้ี เป็นเมืองแหง่ควำม
แจม่ใส ลบควำมหมำยของค ำวำ่ "แจม" 

 ต ำนำนเมืองทีเ่กี่ยวข้องกับสิงห์ 

มตี ำนำนเลำ่สืบกนัมำวำ่ มสิีงห์สองตัวเป็นพี่น้องกนัหำกนิอยูใ่นป่ำใหญ ่เกิดแยง่ชิงอ ำนำจกำรปกครองและพื้นท่ี

ท ำกนิกนัเองจนเกดิขอ้พิพำทกนัอยูเ่นือง ๆ จนพระปัจเจกพทุธเจำ้ เสด็จมำโปรดสัตวไ์ดพ้บเห็น จึงไดก้  ำหนด

แบง่เขตหำกินโดยใชล้ ำห้วยแหง่หน่ึงเ ป็นเขตแสดง ล ำห้วยนั้นชื่อ "ห้วยชำ่งเค่ิง" (ชึ่งหมำยถึงแบง่คร่ึงกนั) คร้ัน

พระปัจเจกเจำ้เสด็จไปท่ีดอยสะกำน (ตั้งอยูต่รงข้ำมบ้ำนกองกำนกบับ้ำนตอ่เรือ)  มรีำษฎรน ำอำหำรไปถวำย แต ่

เน่ืองจำกวำ่รำษฎรเหลำ่นั้ นยำกจน ขำ้วปลำท่ีน ำมำถวำยมนี้อยขำดแคลน จึงได้ขนำนเมอืงน้ีวำ่ "เมอืงแจม" ซ่ึง

แปลวำ่เมอืงท่ีมีควำมอดอยำกขำดแคลน และเ รียกล ำน ้ ำใหญว่ำ่ "น ้ ำแมแ่จม" ตอ่มำชำวบำ้นขำนชื่อเมอืงน้ีเพี้ยน
ไปเป็น "เมอืงแจม่" จนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

ประวัติ 

อ ำเภอแมแ่จม่เป็นดินแดนแหง่หน่ึงท่ีตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องจังหวดัเชียงใหม ่มหีมูบ่ำ้นอยูต่ำมท่ีรำบ

และกระจดักระจำยอยูต่ำมหุบเขำใหญน่้อยท่ีลอ้มรอบเ รียงรำยอยู ่มองจำกท่ีสูงลงมำจะเหมอืนแอง่กระทะ มลี ำ

น ้ ำไหลผำ่น ทำ่มกลำงมวลพฤกษชำตินำนำพนัธ์ุท่ีปรำกฏอยูใ่นดินแดนสุวรรณภูมิ ดินแดนแห่งน้ีเดิมเป็นท่ีอำศัย

ของชนชำติลวัะ (ละวำ้) ซ่ึงครอบครองดินแดนแถบน้ีตลอดจนถึงบำงส่วนของอำณำจกัรลำ้นนำในอดีต ชนเผำ่

ลวัะมคีวำมเจริญไมแ่พ ้พวกขอม-มอญ ซ่ึงเป็นเจำ้ของดินแดนแหง่น้ีร่วมกนั เพียงแต ่แยกกำรปกครองออกเป็น

หมูเ่หลำ่ เป็นอิสระไมข้ึ่นตรงตอ่พวกใด ชนใดมีควำมเข้มแข็งกต็ั้งตวัเป็นเจำ้เมอืงข้ึนปกครองกนัเอง มวีถีิชีวติท่ี

เรียบงำ่ย และได้สร้ำงวฒันธรรมของตนจนรุ่งเ รือง ตำมหลักฐำนทำงประวติัศำสตร์ ไมว่ำ่จะเป็นวดัวำอำรำม 

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%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Mae_Chaem.png


จิตรกรรมฝำผนัง เคร่ืองป้ันดินเผำ อำจจะเป็นเพรำะในอดีตเมอืงแจ๋มเป็นเส้นทำงกำรคำ้ขำยระหวำ่ง พมำ่ ไทย 

จีน และอินเดียกเ็ ป็นได ้เพรำะสินค้ำของทุกประเทศตกทอดมำสูรุ่ ่นลูกหลำนซ่ึงไดรั้บจำกบรรพบุรุษท่ีอยูใ่น

สมยันั้ นด้วย ตอ่มำเมือ่มกีลุม่คนไท-ยวน (ไต) เข้ำมำมำกเข้ำ อ ำนำจของลวัะจึงหมดไป แตล่ัวะเร่ิมเ รืองอ ำนำจ

ข้ึนมำใหมอี่กคร้ังในยุคสมยัของพญำมงัรำยซ่ึงถือวำ่เ ป็นเชื้อสำยลวัะเหมอืนกนัตำมหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์ 

เชน่ คิชฌกฏู ในวหิำรของวดัยำงหลวง พระเจำ้ตนหลวง วดักองกำน พระพทุธรูปหลอ่ดว้ยสัมฤทธ์ิ ศิลปะตระกูล

ชำ่งเชียงแสนและตระกลูชำ่งสุโขทยัซ่ึงมีอำยุเกนิ 500 ปีข้ึนไป ดงันั้น เมอืงแจ๋มกน็ ่ำจะตั้งมำไมต่ ่ำวำ่ 500 ปี รำว 

ๆ ปลำยพุทธศตวรรษท่ี 18 (พ.ศ. 1800)  สิงหนวติักุมำรได้พำกลุม่คนไท-ยวนอพยพมำจำกยูนนำนทำงตอนใต้

ของจีน ยึดอ ำนำจจำกลวัะในสมยัปู่จำ้วลำวจก (ลวจักรำช) บรรพบุรุษของพญำมงัรำย แลว้สร้ำงเมอืงใหมใ่น

พื้นท่ีท่ีมีชนพื้นเมืองลวัะอำศยัอยูก่อ่น แตอ่ำศยักำรวำงตนเป็นผูท่ี้มวีฒันธรรมสูงกวำ่ลวัะ ตอ่มำเมือ่กลุม่คนไท

เส่ือมอ ำนำจลง ปู่จำ้วลำวจกจึงสถำปนำตนเองเป็นปฐมกษัตริย์ กลุม่คนไทจึงกระจดักระจำยกนัไปคนละทิศคน

ละทำง ซ่ึงตำมประวติัของเมืองแจ๋มท่ีกลำ่วไวว้ำ่เ ร่ิมมีคนไทเข้ำมำ ก็คงจะในสมยัของสิงหนวติักุมำรนั่นเอง 

เพรำะประวติัของเมอืงแจ๋มกม็เี ร่ืองรำวท่ีเกีย่วขอ้งกบัสิงห์อยูเ่หมือนกนั แลว้ถ้ำเรำลองมำนับปีกนัแล้ว ปีน้ี พ.ศ. 

2545-1800 จะได้ประมำณ 745 ปี ซ่ึงกใ็กลเ้ คียงกบัอำยุของหลกัฐำนท่ีอยูต่ำมวดัตำ่ง ๆ เชน่ คิชฌกฏู  ตอ่มำมคีน

ไทยพื้นท่ีรำบทั้งจำกอ ำเภอจอมทองและอ ำเภอสันป่ำตองเข้ำมำหำกินและตั้งถ่ินฐำนอยูต่ำมท่ีรำบลุม่น ้ ำแมแ่จม่ 

และไดรั้บกำรยกฐำนะเป็นอ ำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2447 ตั้งชื่อวำ่ อ ำเภอชำ่งเ ค่ิง (ปัจจุบนัชำ่งเค่ิงเป็นชื่อต ำบลหน่ึงใน

อ ำเภอแมแ่จม่)  ตั้ง ท่ีวำ่กำรอ ำเภอท่ีบำ้นหมูท่ี่ 4 ต ำบลทำ่ผำ มนีำยชื่นด ำรงต ำแหนง่นำยอ ำเภอ แตข่ณะนั้นรำษฎร

อดอยำกขำดแคลนและไมนิ่ยมกำรปกครองท่ีมีกำรเกบ็ภำษีอำกร ในท่ีสุดจึงมีรำษฎรกลุม่หน่ึงเขำ้ปล้นท่ีวำ่กำร

อ ำเภอและท ำร้ำยนำยอ ำเภอจนเสียชีวติ ทำงรำชกำรจึงได้ย้ำยท่ีวำ่กำรอ ำเภอไปอำศยัท่ีวดัช ำ่งเ ค่ิงเพื่อควำม

ปลอดภัย มนีำยสนิทเป็นนำยอ ำเภอจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2481 ทำงรำชกำรได้ลดฐำนะลงเป็นกิง่อ ำเภอ และตั้งชื่อวำ่ 

กิง่อ ำเภอแมแ่จม่ ข้ึนกบัอ ำเภอจอมทอง และเมื่อปี พ.ศ. 2499 ได้รับกำรยกฐำนะเป็น อ ำเภอแมแ่จม่ และ เมือ่วนัท่ี 

26 ธันวำคม 2552 ได้มกีำรแบง่พื้นท่ีของต ำบลแจม่หลวง ต ำบลบ้ำนจันทร์ และ ต ำบลแมแ่ดด ออกไปจัดตั้ง 
อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ จึงท ำให้อ ำเภอแมแ่จม่ ม ี7 ต ำบล จนถึงปัจจุบนั  

 

 

 

 



ทีต่ั้งและอำณำเขตทีต่ั้ง 

อ ำเภอแมแ่จม่ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกของจงัหวดั มอีำณำเขตติดตอ่กบัอ ำเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอกลัยำณิวฒันำ 
 ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอสะเมงิ อ ำเภอแมว่ำง และอ ำเภอจอมทอง 

 ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอจอมทอง อ ำเภอฮอด และอ ำเภอแมส่ะเรียง (จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน) 
 ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอแมล่ำน้อย อ ำเภอขนุยวม และอ ำเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน (จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน) 

     

ลักษณะภูมิประเทศ 

       อ ำเภอฮอดเป็นอ ำเภอท่ีมคีวำมหลำกหลำยดำ้นภูมิประเทศ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นป่ำ และภูเขำสูงสว่นใหญ ่

เป็นเขตป่ำสงวน อุทยำนแห่งชำติ เขตนิคมสหกรณ์แมแ่จม่ และเขตน ้ ำทว่มของ กฟผ. มพีื้นท่ีรำบประมำณ 36 

ตำรำงกโิลเมตร หรือ 22,500 ไร่(ประมำณร้อยละ 2.5 ของพื้นท่ีทั้งหมด) มีพื้นท่ีเพำะปลูกท ำกำรเกษตรประมำณ 

89.5ตำรำงกิโลเมตร หรือ 55,937 ไร่ (ประมำณร้อยละ 6.25 ของพื้นท่ีทั้งหมด) พื้นท่ีป่ำไมข้องอ ำเภอฮอดขณะน้ี

ยงัมคีวำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำไม ้เชน่ไมส้น ประดู ่เต็ง  รัง มะคำ่และไมพ้ลวง ดว้ยควำมสมบูรณ์ของป่ำต้นน ้ ำ   

ล ำธำร จึงเป็นท่ีอำศัยของชำวเขำหลำยเผำ่ท่ีส ำคญั ไดแ้ก ่กะเหรียง มง้ ลวัะ มแีมน่้ำํส ำคญัไหลผำ่นหลอ่เล้ียงพื้นท่ี
ท ำกำรเกษตร2 สำย คือ แมน่ ้ ำปิง และล ำน ้ ำแมแ่จม่     

      

กำรแบ่งเขตกำรปกครองกำรปกครอง 

        อ ำเภอแมแ่จม่แบง่เขตกำรปกครองยอ่ยออกเป็น 7 ต ำบล 104 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

 

ล ำดบัท่ี ต ำบล จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
ประชำกรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   
ประชำกรแยกตำมสว่นทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ. 2557)   

1. 
ชำ่งเค่ิง 

(Chang Khoeng) 
19 10,918 

2,747 
8,171 

(ทต. แมแ่จม่) 
(อบต. ชำ่งเค่ิง) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
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
https://th.wikipedia.org/wiki/%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
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%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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


ล ำดบัท่ี ต ำบล จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
ประชำกรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   
ประชำกรแยกตำมสว่นทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ. 2557)   

2. 
ทำ่ผำ 

(Tha Pha) 
10 4,964 4,964 (ทต. ทำ่ผำ) 

3. 
บำ้นทบั 

(Ban Thap) 
13 6,263 6,263 (อบต. บำ้นทบั) 

4. 
แมศึ่ก 

(Mae Suek) 
17 12,204 12,204 (อบต. แมศึ่ก) 

5. 
แมน่ำจร 

(Mae Na Chon) 
19 10,716 10,716 (อบต. แมน่ำจร) 

6. 
ปำงหินฝน 

(Pang Hin Fon) 
14 7,051 7,051 (อบต. ปำงหินฝน) 

7. 
กองแขก 

(Kong Khaek) 
12 6,582 6,582 (อบต. กองแขก) 

รวม 104 58,698 
7,711 (เทศบำล) 
50,987 (อบต.) 

  

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ทอ้งท่ีอ ำเภอแมแ่จม่ประกอบดว้ยองค์กำรปกครองสว่นท้องถ่ิน 8 แหง่ ไดแ้ก ่

 เทศบำลต ำบลแมแ่จม่ ครอบคลุมพื้นท่ีบำงส่วนของต ำบลชำ่งเค่ิง 
 เทศบำลต ำบลทำ่ผำ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลทำ่ผำทั้งต ำบล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%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


 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลชำ่งเค่ิง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลชำ่งเค่ิง (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลแมแ่จม่) 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำ้นทับ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบำ้นทับทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมศึ่ก ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมศึ่กทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมน่ำจร ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมน่ำจรทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลปำงหินฝน ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลปำงหินฝนทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกองแขก ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลกองแขกทั้งต ำบล 

 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 

ทรัพยำกรป่ำไม้ อ ำเภอแมแ่จม่มีพื้นท่ีเ ป็นป่ำสงวนแห่งชำติ  ตำมพระรำชบัญญติัป่ำสงวนแห่งชำติ พ .ศ. 
2507  เน้ือท่ีประมำณ 2,477,634  ไร ่
ทรัพยำกรแร่ ท่ีส ำคญั ไดแ้ก ่

-  แรลิ่กไนท์  ในทอ้งท่ีต ำบลแมศึ่ก 
              -  แรฟ่ลูออไรท์  ดีบุก  แมงกำนีส  ดินขำว  เฟลด์สปำร์  ในทอ้งท่ีต ำบลทำ่ผำ  

แหล่งน ้ำส ำคัญ ไดแ้ก ่  แมน่ ้ ำแมแ่จม่ 
 

กำรคมนำคม  
 

ทำงบก  มีทำงหลวงแผน่ดินท่ีส ำคญั คือ  
- ทำงหลวงแผน่ดินสำยแมแ่จม่ – ดอยอินทนนท์    ระยะทำง  22  กโิลเมตร 
- ทำงหลวงแผน่ดิน ถนนแมแ่จม่ – ฮอด                 ระยะทำง  48  กโิลเมตร 

ทำงหลวงชนบท 
- ทำงหลวงชนบทสำย  ชม. 4063  ปำงหินฝน – บำ้นทบั 
- ทำงหลวงชนบทสำย  ชม. 4065  ชำ่งเค่ิง – ปำงหินฝน 
- ทำงหลวงชนบทสำย  ชม. 4066  วดัจนัทร์ 

ถนนลูกรัง  จ ำนวน 77 สำย (เส้นทำงเชื่อมตอ่ระหวำ่งต ำบลและหมูบ่ำ้น) 
 
 
 



สำธำรณปูโภค 

 
ไฟฟ้ำ   อ ำเภอแมแ่จม่มพีื้นท่ีให้บริกำรไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคครอบคลุม 43 หมูบ่้ำน 5,241  ครัวเรือน  
สว่นหมูบ่้ำนท่ีเหลืออยูร่ะหวำ่งกำรด ำเ นิน งำนโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยใช ้พลงังำนทดแทน (พลังงำน
แสงอำทิตย์) ตำมนโยบำยของรัฐบำล 
ประปำ  กำรประปำสว่นภูมภิำค จ ำนวน   1   แห่ง  ประปำหมูบ่้ำนจ ำนวน   8  แห่ง แหลง่น ้ ำกิน  น ้ ำใช ้ประเภท
อ่ืนมี บอ่น ้ ำบำดำล จ ำนวน 121 แห่ง บอ่น ้ ำต้ืน จ ำนวน 517  แห่ง ถงั  เก็บน ้ ำจ ำนวน 180 แหง่ โอง่น ้ ำขนำดใหญ ่
จ ำนวน 3,000  แหง่  อำ่งเกบ็น ้ ำ  6  แหง่ 
 
สภำพเศรษฐกิจ 

 
    กำรประกอบอำชีพ  ประชำกรสว่นใหญป่ระกอบอำชีพท ำไร ่ ท ำนำ ท ำสวน เล้ียงสัตว์ 
    กำรเกษตร 
 พื้นท่ีกำรเกษตร  จ ำนวน 119,555 ไร ่เ ป็นพื้นท่ีเพำะปลูก ดงั น้ี ขำ้วโพดเ ล้ียงสัตว์ 31,407 ไร่ ถั่วเหลือง 

18,960 ไร ่หอมแดง 3,672 ไร ่ กระหล ่ำปลี 2,111 ไร่ กระเทียม 174 ไร ่แครอท 155 ไร่ ผกักำดขำว 2,150 
ไร ่มนัฝร่ัง 362 ไร ่  

 พืชเศรษฐกจิท่ีส ำคญั ไดแ้ก ่ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์  ถัว่เหลือง หอมแดง  
 กำรปศุสัตว ์ สัตวเ์ล้ียงท่ีส ำคญั ไดแ้ก ่   ไกพ่ื้นเมอืง  โค  สุกร  กระบือ  เป็ดเทศ  ไกไ่ข ่  ชำ้ง  

 
 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 
๑.นำข้ำวขั้นบันได  
 

   



หำกมำในชว่งฤดูฝน ตั้งแตเ่ ดือน ก.ย.-ต.ค. จะพบทุง่นำเ ขียวขจีเ ต็มท้องทุง่  โดยเฉพำะเอกลกัษณ์ท้องทุง่นำ
ขั้นบันไดทำ่มกลำง สำยหมอกและหำกมำ ในชว่งปลำยฝนตกหนำวตั้งแตป่ลำยต ,ค. -  กลำงพ.ย.ทุง่นำก็จะ
เปล่ียนไปเป็นสีทองเหลืองอรำ่มกระทบ กบัแสงสีทองออ่นๆของ ดวงอำทิตย์แลว้ ย่ิงงดงำมย่ิงนัก  
นำขำ้วขั้นบนัไดในมมุสูงท่ีนำ่สนใจจะม ี 2 จุด คือ  
จุดท่ี 1 แมป่ำน หำ่งจำกตวัเมอืง 7 ก.ม. ไปทำงเส้นทำงดอยอินททนนท์ เป็นจุดชมวิวนำขำ้วขั้นบนัไดท่ีสวยท่ีสุด 
กำรเ ดินทำงจำกวงเวียนหน้ำเทศบำล แมแ่จม่แยกไปทำงโรงรียนรำชประชำนุเครำะห์จำกนั้นตรงไปเ ร่ือย
ประมำณ  5 กโิลข้ึนไปทำง โครงกำรววิอินนทนนท์ ระหวำ่งทำงจะเห็นจุดชมววิ เรียกวำ่ จุดชมววิแมป่ำน  
จุดท่ี 2 บำ้นกองกำน หำ่งจำกตวัเมอืง 7 ก.ม. อยูเ่ลยวดักองกำนไปตำมเส้นทำงข้ึนเขำประมำณ 1 กโิลเมตร  
นำขำ้วขั้นบนัไดบำ้นกองกำน 
 
๒.จุดชมวิวพระอำทติย์ขึ้นและทะเลหมอก บ้ำนบนนำ  

 

   
เป็นจุดชมววิยำมเช ้ำท่ีสวยงำมอีกแหง่หน่ึงของแมแ่จม่ กำรเดินทำงจำกหน้ำอ ำเภอแมแ่จม่ เล้ียวซ้ำยไปทำงตลำด
แลว้ขำ้มสะพำนปูนจำกนั้น เล้ียวขวำตรงไปประมำณ 2 กโิล มทีำงแยกให้เล้ียวซำ้ยไปอีก 5 โลก็จะถึงจุดววิบำ้น
บนนำจุดแรก จำกนั้นไปตอ่อีก 5 กิโลเมตร จะถึงจุดชมวิวจุดท่ี 2 ซ่ึงสวยงำมมำก ถนนเส้นน้ีเป็นทำงรำดยำง
รถยนต์ทุกประเภทสำมำรถข้ึนได ้ (ถำ้ไปไมถู่กให้ถำมชำวบำ้นวำ่บำ้นบนนำข้ึนทำงไหน) 
 
๓.จุดชมวิวม่อนหมำก  

 

   



เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงำมอีกจุดในแมแ่จม่ กบัทะเลหมอกและววิภูเขำอันสวยงำม ถ้ำมำในวนัท่ีอำกำศดีสำมำรถ
มองเห็นเมืองแมแ่จม่ล้อมรอบ เ้้ ส้นทำงข้ึน ไปจุดชมวิวคอ่นข้ำงขรุขระ แคบและชนั รถท่ีสำมำรถข้ึนไดคื้อรถ
กระบะ รถมอเตอร์ไซต์เทำ่นั้น 
แมแ่จม่  แมแ่จม่  
แมแ่จม่  แมแ่จม่  
 
๔. วัดป่ำแดด 

  

 
ตั้งอยูท่ี่ ต.ทำ่ผำ ส่ิง ท่ีน ่ำสนใจ คือ ภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในวหิำร ท่ีคอ่นขำ้งสมบูรณ์วำดโดยชำ่งแต้ม          
ชำวไทยใหญ ่เ ป็นเร่ืองพ ุทธประวติัและชำดก ตำ่งๆ วิหำรหลังน้ีสร้ำงข้ึนพร้อมกบักำรสร้ำงวดั เมือ่ ประมำณปี 
พ.ศ. 2400  
 
๕.วัดพทุธเอ้น  
 

   
 
ตั้งอยูท่ี่ต ำบลชำ่งเ ค่ิง  อ ำเภอแมแ่จม่ ตำมประวติักลำ่ววำ่ วดัพทุธเอน้กอ่สร้ำงในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 
กวำ่ปี มำแลว้ มีโบรำณสถำนซ่ึง ข้ึน ทะเบียนกบักรมศิลปำกรแล้วคือ “โบสถ์น ้ ำ” ลักษณะคือสร้ำงในสระ
ส่ีเหล่ียมโดยปักเสำลงในน ้ ำลอ้มรอบ ดว้ยก  ำแพงศิลำแลงบริเวณรอบโบสถ์จนถึง ก  ำแพง เรียกวำ่ “อุทกสีมำ”  



มคีวำมหมำย เหมอืนกบั “ขนัทสีมำ” ของโบสถ์บนบก โบสถ์น ้ ำน้ีได้รับกำรข้ึนทะเบียนกบักรมศิลปำกรแล้วคติ
กำรบวช ในโบสถ์ กลำงน ้ ำนั้นถือวำ่เ ป็นกำรบวชพระภิกษุสงฆ์ท่ีม ีควำมบริสุทธ์ิมำกท่ีสุด ไดรั้บอิทธิพลมำจำก
ฝ่ำยลงักำ ปัจจุบันกำร บวชกลำงน ้ ำน้ีไดย้กเลิกไป หมดแล้ว บริเวณดำ้นหลังโบสถ์น ้ ำม ีวหิำรเกำ่แก ่ซ่ึงภำยในมี
ภำพจิตรกรรมฝำผนังฝีมอื ชำ่งสกลุไทย ใหญ ่ปัจจุบนัหลงเหลือเพียงภำพเดียวเหนือประตู ทำงเขำ้ดำ้นหลงั  
 
๖.วัดกองกำน  

  

 
อยูห่ำ่งจำกวดัพทุธเอน้ประมำณ 2 กโิลเมตร เ ป็นวดัส ำคญัของชำวแมแ่จม่เน่ืองจำกภำยในวหิำรม ีพระเจำ้ตน
หลวงซ่ึงเป็น พระพทุธรูปคูบ่ำ้นคูเ่มือง แมแ่จม่ ในชว่งเทศกำลสงกรำนต์ชำวแมแ่จม่จะไปสรงน้ององค์ พระกนั
ทุกปีพระเจำ้ตนหลวงน้ีเป็น แบบลำ้นนำและมขีนำดใหญท่ี่สุดในอ ำเภอแมแ่จม่ ตัววหิำรเป็นไม ้และหลงัคำ มุง
แป้นเกล็ดแบบโบรำณ 
 
๗.วัดยำงหลวง 

 

  
 



ตั้งอยูท่ี่ ต.ทำ่ผำ เ ส้นทำงเ ดียวกบัวดัป่ำแดด ไมไ่กลกนัมำก ชำวกะเหร่ียง หรือ “ยำง” เ ป็นผูส้ร้ำงวดัน้ีข้ึนมำ
สันนิษฐำนวำ่สร้ำงข้ึนรำว พทุธศตวรรษท่ี 24 ส่ิง ท่ีนำ่สนใจ คือ กูป่รำสำท หรือ กจิกฏู ซ่ึงตั้งอยูห่ลังพระประธำน 
ในวหิำร คนโบรำณถือวำ่เ ป็นประตูไปสูส่วรรค์ ลักษณะทำงสถำปัตยกรรมของ กิจกูฏเป็นแบบพุกำมจำกพม ่
ผสม กบัลำ้นนำสกลุชำ่งเชียงแสน 
 
๘. หมู่บ้ำนทอผ้ำซิ่นตีนจก 

 
 
อยูห่ ่ำงจำกตวัอ ำเภอแมแ่จม่ไปประมำณ 6 กิโลเมตร (ขำ้มสะพำนขำ้งท่ีวำ่กำรอ ำเภอแลว้เ ล้ียวซำ้ยตรงหมูบ่ำ้นท่ี 
4-5 ต.ทำ่ผำ ชำวบ้ำนท่ีต ำบลน้ีนิยม ทอผ้ำซ่ินตีนจกกนัมำก ซ่ึงท ำกนัถึง150 ครอบครัว และแตล่ะบำ้นจะมเีคร่ือง 
ทออยูใ่ตถุ้นบำ้นผลิตภณัฑ์ พื้นเมอืงชนิดน้ีเป็นท่ีนิยมอยำ่งสูงเพรำะ มคีวำมสวยสดงดงำมและลวดลำยท่ีออกมำ 
๙.วัดกองแขก  

   
 
ตั้งอยูห่ ่ำงจำกตวัอ ำเภอแมแ่จม่ ประมำณ 7 กิโลเมตร บนถนนสำยฮอด-เเมแ่จม่ ช ุมชนบ้ำนกองแขกนับเป็น
ชมุชน เกำ่แกอี่กแห่งหน่ึงของแมแ่จม่ซ่ึงเ ป็น ท่ีรวมของกลุม่ชำวบำ้นท่ีอพยพมำจำกท่ีตำ่งๆ เชน่ ชำวแมพ่ริก
จงัหวดั ล ำปำงชำวเชียงแสนจำกเชียงรำย ชำวน ่ำน เชียงค ำ เป็นตน้ เมื่อมชีมุชนเกดิข้ึน กำรกอ่สร้ำงวดั และศำสน
สถำน กเ็กดิ ข้ึนตำมมำ โดยเฉพำะวหิำรวดักองแขกท่ีเกำ่แกไ่มน่้อยกวำ่ร้อยปีเป็นฝีมอืชำ่งชำวล ำปำงท่ีอพยพ มำ
อยู ่ด้วยกนั และท่ีส ำคัญคือภำพจิตรกรรมฝำผนังคอสองของวิหำรนั้ นมีควำมแปลก เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะของ
ชำวแมแ่จม่กว็ำ่ได ้เพรำะภำพแตล่ะภำพนั้ นจิตรกร ไดใ้สอ่ำรมณ์ตวดัปลำยภูก่นัอยำ่งเฉียบคมย่ิงไมว่ำ่ จะเป็นรูป 
พทุธประวติั รูปเทวดำฟ้อนร ำ และรูปชำดก ตำ่งๆ 



๑๐ .สวนป่ำแม่แจ่ม 

 

          

 
เป็นสวนป่ำอีกแหง่หน่ึงขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ตั้ง ข้ึนเมื่อปี 2516 มีเ น้ือท่ีประมำณ 6,932ไร ่ปัจจุบัน
สวนป่ำแมแ่จม่ไดรั้บกำรพัฒนำให้เป็น แหลง่ทอ่งเ ท่ียว มีล ำน ้ ำแมแ่จม่ท่ีไหลผำ่นในเขตสวนป่ำ เหมำะอยำ่งย่ิง 
ส ำหรับกำรลอ่งแพ, ป่ันจกัรยำนเสือภูเขำ หรือท ำกจิกรรมอ่ืนๆ ส ำหรับกำร พ ักผอ่นหยอ่นใจ และทำงสวนป่ำได้ 
จดัท ำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อรองรับผู้มำเยือนอยำ่ง ครบครันมีแคมป์ไฟ และเจำ้หน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภ ัย 
คอยดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกในยำมค ่ำคืน นอกจำกน้ีทำง สวนป่ำแมแ่จม่ยังสำมำรถ ท่ีจะให้ควำมรู้เกีย่วกบั 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไมก้บั นักเ รียนหรือประชำชนทัว่ไปท่ีต้องกำรหำควำมรู้ และยงัสำมำรถจดัประช ุมหรือ
สัมมนำของภำครัฐและเอกชนไดอี้กดว้ย 
กำรเดินทำงเทีย่วในตัวเมืองแม่แจ่ม 
กำรเ ดินทำงเ ท่ียวตำมสถำนท่ีตำ่งๆในเมอืงแมแ่จม่ สำมำรถเชำ่มอเตอร์ไซต์ขบัชมบรรยำกำศของ ธรรมชำติอนับ
ริสุทธ์ไดอ้ยำ่ง เ ต็มท่ี ถนนหนทำง ในเมอืงแมแ่จม่เป็นทำงลำดยำงอยำ่งดี ขบังำ่ย อัตร ำคำ่เช ำ่มอเตอร์ไซต์รำคำ 
250 บำทตอ่วนัรำคำน้ีรวมคำ่น ้ ำมนั ข้ำงๆ โรงแรมแมแ่จม่จะมีท่ีส ำหรับ ให้เช ำ่มอเตอร์ไซต์ หรือใชบ้ริกำรรถ
สองแถวน ำเท่ียวสีเหลือง ทอ่งเ ท่ียวตำมจุดทอ่งเ ท่ียวตำ่งๆ ท่ีนำ่สนใจในอ.แมแ่จม่  ติดตอ่คุณเป๊ก โทร 092 737 
1152 , 082 888 5180 


