
อ ำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

ค ำขวัญอ ำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

น  ำตกแม่สำงำมตำกล้วยไม้ 
ไหว้พระบำทส่ีรอยแอ่วดอยชมช้ำง  

งำมสล้ำงพฤกษำเจ้ำแม่ดำรำรัศมีเป็นขวัญ 

มวลชนมุ่งมั่นสร้ำงสรรค์ควำมดี 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่อ ำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอแมริ่ม เดิมมฐีำนะเป็นแขวง ตั้งอยูท่ี่บ้ำนสะลวงนอก หมูท่ี่ ๓ ต ำบลสะลวง ผู ้ด ำรงต ำแหน่งนำยแขวง      
คนแรกชื่อ นำยมำ ไมท่รำบนำมสกุล เน่ืองจำก เป็นท้องท่ีห ่ำงไกลมีหมูบ่้ำนน้อยและอยูห่ ่ำงจำกศำลำกลำง
จัง หว ัด กำรคมน ำคมไมส่ะ ดวก จึงย้ำยมำอ ยูท่ี่  บ้ำน ขว่ง เปำ หมู ท่ี่  ๑  ต ำบลริมใ ต้ ตำมท่ีอยู ่ปัจ จุบัน   
ตอ่มำในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ไดย้กฐำนะเป็นอ ำเภอใชช้ื่อวำ่ “อ ำเภอแมริ่ม” เหตุท่ีชื่อน้ี เน่ืองจำกท่ีตั้งของท่ีวำ่กำร
อ ำเภอ อยูบ่ริเวณท่ีลุม่ แมน่ ้ ำริม ซ่ึงไหลผำ่นจำกอ ำเภอแมแ่ตง ลงสู่แมน่ ้ ำปิง  ท่ีบ้ำนสบริม หมูท่ี่ 3 ต ำบลริมใต ้
อ ำเภอแมริ่ม 
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย เ ล็งเห็นควำมส ำคัญถึงกำรให้บริกำรประชำชนของอ ำเภอแมริ่ม จึงได้
สนับสนุนงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้จดัสร้ำงท่ีวำ่กำรอ ำเภอ และอำคำรหอประช ุมหลงัใหม ่แทน
อำคำรท่ีวำ่กำรอ ำเภอหลังเดิมซ่ึงได้ปลูกสร้ำงและใช ้งำนมำตั้งแตปี่ พ.ศ.๒๕๑๗ และไดพ้ิธีเปิดและใชอ้ำคำรเมื่อ
วนั ท่ี ๑๐ มกรำคม ๒๕๔๘ โดยอำคำรท่ีวำ่กำรอ ำเภอแมริ่มหลังใหมม่รูีปทรงแบบล้ำนนำประยุกต์ ซ่ึงมีเพียง   
สองแหง่ในประเทศไทย คือ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอแมริ่ม และอ ำเภอสันก  ำแพง จงัหวดัเชียงใหม  ่
 

สภำพทำงภูมิศำสตร์ 
 
 อ ำเภอแมริ่ม มีพื้นท่ีทำงทิศใตติ้ดตอ่กบัเขตอ ำเภอเมืองเชียงใหม ่ท่ีวำ่กำรอ ำเภออยูห่ ่ำงจำกท่ีตั้งของจงัหวดั

เชียงใหม ่ไปทำงทิศเหนือตำมทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข ๑๐๗ เป็นระยะทำง ๑๖ กโิลเมตร และห่ำงจำกศำลำ

กลำงจงัหวดัเชียงใหม ่ เป็นระยะทำงประมำณ ๘ กโิลเมตร 

อำณำเขต 
 
ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอแมแ่ตง  

ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอเมอืงเชียงใหมแ่ละอ ำเภอหำงดง  

ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอสันทรำย  

ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอสะเมงิ 
 
ขนำดพื นท่ี 

อ ำเภอแมริ่ม มขีนำดพื้นท่ี ๔๕๕ ตำรำงกโิลเมตร หรือประมำณ ๒๘๔,๓๗๕ ไร ่แยกเป็นเน้ือท่ีป่ำสงวนและ
อุทยำนแหง่ชำติ ๓๑๘.๙๑ ตำรำงกโิลเมตร ( ๑๙๙,๓๒๕.๕๐ ไร)่ 



ภูมิประเทศ 
 
สภำพพื้นท่ี ๔ ต ำบล (ต ำบลแมแ่รม , โป่งแยง , สะลวง , ห้วยทรำย) จำกพื้นท่ีทั้งหมด ๑๑ ต ำบลมสีภำพเป็นป่ำ

ตน้น ้ ำล ำธำร อยูใ่นเขตอุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ  อีก ๗ ต ำบล เป็นพื้นท่ีรำบมลีกัษณะลำดเอียงจำกทิศตะวนัตก

ไปทิศตะวนัออก ดำ้นทิศ ลอ้มรอบไปด้วยภูเขำ ในขณะท่ีดำ้นตะวนัออกเป็นท่ีรำบลุม่ มแีมน่ ้ ำปิงไหลผำ่น โดยมี

ล ำน ้ ำธรรมชำติท่ีส ำคญัอยู ่ ๓ สำย ไดแ้ก ่แมน่ ้ ำปิง แมน่ ้ ำริม น ้ ำแมส่ำ 

ภูมิอำกำศ 
 
ฤดูร้อน อำกำศคอ่นข้ำงร้อนจัดระหวำ่งเ ดือนมนีำคม – เ ดือนพฤษภำคม อุณหภูมเิฉล่ีย ๓๕ องศำเซลเซียส 

ฤดูฝน มฝีนตกชกุเป็นบำงพื้นท่ี โดยเฉพำะท่ีเป็นภูเขำระหวำ่ง เดือนมถุินำยน – เดือนตุลำคม มีระดบัน ้ ำฝนเฉล่ีย

ประมำณ ๑,๐๐๐ มลิลิเมตรตอ่ปี 

ฤดูหนำว มีอำกำศหนำวพอประมำณแตไ่มถึ่งกบัหนำวจดัระหวำ่ง เดือนธันวำคม – กมุภำพนัธ์ มีอุณหภูมติ ่ำสุด

เฉล่ีย ประมำณ ๑๗ องศำเซลเซียส 

กำรปกครองส่วนภูมิภำค 

อ ำเภอแมริ่มแบง่พื้นท่ีกำรปกครองออกเป็น 11 ต ำบล 92 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

ล ำดับที ่ ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
ประชำกรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557) [1] 

ประชำกรแยกตำมส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2557) [1] 

1. 
ริมใต ้

(Rim Tai) 
8 11,251 11,251 (ทต. แมริ่ม) 

2. 
ริมเหนือ 

(Rim Nuea) 
5 3,405 3,405 (ทต. ริมเหนือ) 

3. 
สันโป่ง 

(San Pong) 
11 10,023 10,023 (ทต. สันโป่ง) 

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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1#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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1#cite_note-population-1


ล ำดับที ่ ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
ประชำกรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557) [1] 

ประชำกรแยกตำมส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2557) [1] 

4. 
ข้ีเหล็ก 

(Khilek) 
8 7,476 7,476 (ทต. ข้ีเหล็ก) 

5. 
สะลวง 

(Saluang) 
8 4,752 4,752 (อบต. สะลวง) 

6. 
ห้วยทรำย 
(Huai Sai) 

5 4,562 4,562 (อบต. ห้วยทรำย) 

7. 
แมแ่รม 

(Mae Raem) 
12 9,130 9,130 (ทต. แมแ่รม) 

8. 
โป่งแยง 

(Pong Yaeng) 
10 10,578 10,578 (อบต. โป่งแยง) 

9. 
แมส่ำ 

(Mae Sa) 
6 6,512 

920 
5,592 

(ทต. แมริ่ม) 
(อบต. แมส่ำ) 

10. 
ดอนแกว้ 

(Don Kaeo) 
10 15,150 15,150 (อบต. ดอนแกว้) 

11. 
เหมอืงแกว้ 

(Mueang Kaeo) 
9 5,996 5,996 (ทต. เหมอืงแกว้) 

รวม 92 88,835 
48,201 (เทศบำล) 

40,634 (อบต.) 

 

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%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1#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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1#cite_note-population-1


กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ทอ้งท่ีอ ำเภอแมริ่ม ประกอบดว้ย องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 11 แหง่ ไดแ้ก ่

• เทศบำลต ำบลแมริ่ม ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลริมใตท้ั้งต ำบลและบำงส่วนของต ำบลแมส่ำ 

• เทศบำลต ำบลริมเหนือ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลริมเหนือทั้งต ำบล 

• เทศบำลต ำบลสันโป่ง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสันโป่งทั้งต ำบล 

• เทศบำลต ำบลข้ีเหล็ก ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลข้ีเหล็กทั้งต ำบล 

• เทศบำลต ำบลแมแ่รม ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมแ่รมทั้งต ำบล 

• องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสะลวง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลสะลวงทั้งต ำบล 

• องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลห้วยทรำย ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลห้วยทรำยทั้งต ำบล 

• องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโป่งแยง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลโป่งแยงทั้งต ำบล 

• องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมส่ำ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมส่ำ (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลแมริ่ม)  

• องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอนแกว้ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลดอนแกว้ทั้งต ำบล 

• องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเหมืองแกว้ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลเหมอืงแกว้ทั้งต ำบล 

สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 

1. สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 
 
 

   
 
 
 



สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  เป็นสวนพฤกษศำสตร์ ตั้งอยูท่ี่อ ำเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่ตั้งข้ึน

เมื่อปี พ.ศ. 2526 บนพื้นท่ี 2,000 ไร่ ด ำเนินกำรโดยกรมป่ำไม ้ตอ่มำในปี พ.ศ. 2535 ได้โอนมำด ำเ นินงำนโดย

องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์  (อสพ.)  ซ่ึง เป็นรัฐวสิำหกจิ ในควำมดูแลของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

๒. วัดพระพุทธบำทส่ีรอย  ตั้งอยูท่ี่ หมู ่6 บ้ำนพระพทุธบำทส่ีรอย ต ำบลสะลวง อ ำเภอแมริ่ม จังหวดั

เชียงใหม ่

 

๓.พระต ำหนักดำรำภิรมย์ ใน พระรำชชำยำ เจำ้ดำรำรัศม ีปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑสถำนในควำมดูแล

ของ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และเป็นสถำนท่ีจดังำน วนัพระรำชชำยำเจำ้ดำรำรัศมี ตรงกบัวนัท่ี 9 ธันวำคม ของ

ทุกปี ซ่ึงเป็นวนัส้ินพระชนมข์องเจ้ำดำรำรัศมี พระรำชชำยำ ซ่ึงจะมกีำรประกอบพิธีบวงสรวงถวำยสักกำระ พิธี

บ ำเพ็ญกศุลอุทิศถวำย และพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระบริเวณหน้ำพระอนุสำวรีย์เจ้ำดำรำรัศม ีพระรำช

ชำยำ ณ พระต ำหนักดำรำภิรมย์ 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
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%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2526
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1


๔. น ้ำตกแม่สำ 

น ้ ำตกแมส่ำแหง่ น้ีแบง่เป็นช ั้นๆ ปกคลุมดว้ยต้นไมใ้หญท่ั่วบริเวณ ท ำให้สภำพอำกำศรม่ร่ืนเย็นสบำย

ตลอดปี เป็นสถำนท่ีพ ักผอ่นท่ีได้รับควำมนิยมมำกทั้งชำวเชียงใหมเ่อง และนักทอ่งเ ท่ียวผูม้ำเ ยือนจำกสถำนท่ี

ตำ่งๆน ้ ำตกแมส่ำตั้งอยูใ่นเขต อุทยำนแหง่ชำติดอยสุเทพ -ปุย มีน ้ ำไหลตลอดปี มีทั้งหมด 10 ช ั้น ไหลลงมำตำม

เชิงเขำ แตล่ะช ั้นหำ่งกนัประมำณ 100-500 เมตร โดยแตล่ะช ั้นตอ้งจอดรถไวต้ำมจุดตำ่งๆ ท่ีเจำ้หน้ำท่ีไดก้  ำหนด

เอำไว ้ซ่ึงสำมำรถจอดในช ั้นท่ี 1 และ 3 ของน ้ ำตก และ เดินทำงดว้ยเทำ้ ไปยงัน ้ ำตกช ั้นตำ่งๆ 

กำรเดินทำงไปยังสถำนทีท่่องเทีย่ว น ้ำตกแม่สำ 

กำรเดินทำง เดินทำงออกจำกตวัเมืองเชียงใหมไ่ปทำงด้ำน ทิศเหนือ ถนนสำยไป อ ำเภอแมริ่ม ก็จะถึง

ทำงแยกเขำ้น ้ ำตกแมส่ำอยูท่ำงด้ำนซ้ำยมอื ไปตำมถนนสำยแมริ่ม-สะเมิง ระยะทำงประมำณ 9 กิโลเมตร กจ็ะถึง

ทำงแยกเข้ำน ้ ำตกแมส่ำอยูท่ำงดำ้นซ้ำยมือ เ ส้นทำงกำรขับรถไปยงั  น ้ ำตกแมส่ำ แมแ่รม อ.แมริ่ม เชียงใหม ่22.8 

กม. ประมำณ 26 นำที  

 

  

  


