
อ ำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

ค ำขวัญอ ำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

“พระธาตุแสนไหเป็นศรีประเพณหีลายเผ่า  ชมทวิเขาสุดสยามงามล ้าค่าฟ้าเวียงแหง” 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

แผนที่อ ำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 



 

 

ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
"เวียงแหง" เป็นเมือง ๆ หนึ่งในอดีต มีต้ำนำนเก่ียวกันกับล้ำน ้ำแม่แตงโดยกล่ำวกันว่ำในสมัยพุทธกำล 

พระเจ้ำพร้อมด้วยพระอำนนท์องค์อุปัฎฐำกเสด็จจำริกและสั่งสอนโปรดสรรพสัตว์ จนบรรลุถึงเมืองเมืองหนึ่ง 
พระองค์ได้ประทับแรม ณ ยอดเขำเตี ย ๆ ลูกหนึ่ง พอรุ่งขึ นวันใหม่ มีพวกชำวเขำเผ่ำกระเหรี่ยง (ยำง) บ้ำนแม่ยำง
กุ่ม ได้น้ำข้ำว น ้ำโภชนำอำหำรพร้อมกับแตงลูกหนึ่งถวำยพระพุทธองค์ พระอำนนท์ก็น้ำแตงลูกนั นไปปอกเปลือก
และผ่ำเป็นซึก ๆ แล้วทิ งเปลือกแตงโมลงในล้ำธำร ซ่ึงต่อมำล้ำธำรแห่งนี ก็ปรำกฏชื่อว่ำ"ล้ำน ้ำแม่แตง" ขณะที่พระ
พุทธองค์ได้เสวยแตงที่พระอำนนท์น ้ำไปถวำยนั นพระทนต์ (ฟัน)  ก็กระเทำะออกมำ (ค้ำว่ำกระเทำะนี ภำษำ
ท้องถิ่นใช้ค้ำว่ำแหง) ด้วยเหตุนี เมืองแห่งนั นจึงได้ชื่อว่ำ "เมืองแหง" เป็นเมืองหน้ำด่ำนของเมืองเชียงใหม่ พ่อเหง
ซำววำ เป็นพ่อเมืองคนสุดท้ำย มีอำยุอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2472ปัจจุบันยังปรำกฏคูเมืองเก่ำรูปเมล็ดถั่ว ยำวกว่ำ 2 
กิโลเมตรเศษ   อ.เวียงแหง เดิมเป็นต้ำบลขึ นอยู่กับ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ สภำพท้องที่กันดำร และติดกับ
ชำยแดนประเทศพม่ำ มีสภำพเป็นเมืองปิด กำรคมนำคมยำกล้ำบำกท้ำให้เกิดปัญหำและอุปสรรคในกำร
ปกครอง พัฒนำ และกำรป้องกันรักษำควำมสงบ จึงได้ตั งเป็นก่ิงอ้ำเภอเวียงแหง เม่ือวันที่ 5 พฤษภำคม 2524 
ประกอบด้วย 2 ต้ำบล 12 หมู่บ้ำน จนกระทั่งได้มีพระรำชกฤษฎีกำตั งเป็นอ้ำเภอเวียงแหง เม่ือวันที่ 4 พ.ย.
2536 
 
ลักษณะกำรปกครอง 

อ้ำเภอเวียงแหง แบ่งพื นที่กำรปกครองออกเป็น 3 ต้ำบล 23 หมู่บ้ำน ได้แก่ เมืองแหง 12 หมู่บ้ำน  เปียงหลวง 6 
หมู่บ้ำน และแสนไห 5 หมู่บ้ำน 

- ท้องที่อ้ำเภอเวียงแหงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่ 

- องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองแหง ครอบคลุมพื นที่ต้ำบลเมืองแหงทั งต้ำบล 

- องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเปียงหลวง ครอบคลุมพื นที่ต้ำบลเปียงหลวงทั งต้ำบล 

- องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลแสนไห ครอบคลุมพื นที่ต้ำบลแสนไหทั งต้ำบล 

 
ข้อมูลด้ำนประชำกร 
 จ้ำนวน ประชำกรในพื นที่อ้ำเภอเวียงแหง มีจ้ำนวน 27,028 คน แบ่งเป็นชำย 13,630 คน และหญิง 13,398 
คน  
กำรใช้ประปำและกำรใช้ไฟฟ้ำ 
จ้ำนวนครัวเรือนที่ใช้น ้ำประปำ 4,810 ครัวเรือน จ้ำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ 5,611 ครัวเรือน 

http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%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
http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%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
http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2


 
 
 
อำณำเขต 
อ้ำเภอเวียงแหงตั งอยู่ทำงทิศเหนือของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อ กับอ้ำเภอ จังหวัด และประเทศใกล้เคียงดังนี  
• ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐ ฉำน (ประเทศพม่ำ) 
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้ำเภอเชียงดำว 
• ทิศใต้ ติดต่อกับอ้ำเภอเชียงดำว 
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้ำเภอปำย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
กำรคมนำคม 
 ทำงหลวงหมำยเลข 107 และแยกซ้ำยที่เมืองงำยเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 1322 

 

กำรปกครองส่วนภูมิภำค 

อ้ำเภอเวียงแหงแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 3 ต้ำบล 23 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

ล ำดับท่ี ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
ประชำกรท้ังหมด 
(พ.ศ. 2557) [4] 

ประชำกรแยกตำมส่วนท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2557) [4] 

1. 
เมืองแหง 

(Mueang Haeng) 
12 8,885 8,885 (อบต. เมืองแหง) 

2. 
เปียงหลวง 

(Piang Luang) 
6 15,023 15,023 (อบต. เปียงหลวง) 

3. 
แสนไห 

(Saen Hai) 
5 3,619 3,619 (ทต. แสนไห) 

รวม 23 27,527 
3,619 (เทศบำล) 
23,908 (อบต.) 

 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท้องที่อ้ำเภอเวียงแหงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบำลต ำบลแสนไห ครอบคลุมพื นที่ต้ำบลแสนไหทั งต้ำบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแหง ครอบคลุมพื นที่ต้ำบลเมืองแหงทั งต้ำบล 

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%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87#cite_note-population-4
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%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87#cite_note-population-4
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


 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปียงหลวง ครอบคลุมพื นที่ต้ำบลเปียงหลวงทั งต้ำบล 

 

สถำนท่ีท่องเท่ียวอ ำเภอเวียงแหง 

น ้ำตกแม่หำด 

 

น้ ำตกแม่หำด คืออีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวท่ีน่ำมำเยือน ซ่ึงตั งอยู่ในเขตพื นที่ของอุทยำนแห่งชำติห้วยน ้ำดัง โดย
น ้ำตกอยู่ที่ บ้ำนแม่หำด หมู่ 1 ต้ำบลเมืองแหง อ้ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

ศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 

 

ศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ตั งอยู่ที่ บ้ำนมหำธำตุ ต้ำบลแสนไห อ้ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (จำก
บ้ำนเมืองงำยเข้ำไป 45 กิโลเมตร) 

 

 

 

 



พระบรมธำตุแสนไห 

 

พระบรมธำตุแสนไห อีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยว ที่ตั งอยู่ในเขตพื นที่ของ วัดพระธำตุแสนไห ณ บ้ำนมหำธำตุ ต้ำบล
แสนไห อ้ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ห่ำงจำกบ้ำน เมืองงำยเข้ำไป 56 กิโลเมตร  

วัดเปียงหลวง 

 

วัดเปียงหลวง ตั งอยู่เลขที่ 65 บ้ำนเปียงหลวง หมู่ที่ 1 ต้ำบลเปียงหลวง ก่ิงอ้ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

วัดฟ้ำเวียงอินทร์ 

 

วัดฟ้ำเวียงอินทร์ ที่บ้ำนหลักแต่ง ตรงชำยแดนไทย–พม่ำ เป็นวัด ๒ แผ่นดิน ครึ่งหนึ่งอยู่แดนไทย ครึ่งหนึ่งอยู่แดน
พม่ำ ณ ชำยแดน อ.เวียงแหง เชียงใหม่ 



 


