
อ ำเภอแม่วำง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

ค ำขวัญอ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

แดนหอมหัวใหญ่พฤกษาลือไกล  

ท่องไพรแม่วินงามถิ่นแม่วาง 

 

 

 

 

 

 



แผนที่อ ำเภอแม่วำง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

อ าเภอแม่วาง (ค ำเมือง: ) อ ำเภอแมว่ำงเ ป็นอ ำเภอมำกอ่นเมือ่ปี  พ.ศ. 2461  ตอ่มำในปี พ.ศ. 2477  

ทำงรำชกำรประกำศยุบอ ำเภอแมว่ำง  และอ ำเภอบ้ำนแม  ตั้งอยูท่ี่บำ้นเปียง ม.13  ต.บำ้นแม อ.สันป่ำตอง             

จ.เชียงใหม ่ และตอ่มำวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2482  ไดย้้ำยท่ีท ำกำรอ ำเภอไปตั้งอยูท่ี่บ้ำนสันป่ำตอง ม.10  ต.ยุหวำ่  
และเปล่ียนชื่อเป็นอ ำเภอสันป่ำตองมำจนถึงปัจจุบนั 

ปี พ.ศ. 2533  กระทรวงมหำดไทย ไดป้ระกำศตั้งกิง่อ ำเภอแมว่ำงข้ึน  และไดม้พีระรำชกฤษฎีกำตั้งกิง่
อ ำเภอแมว่ำง เป็นอ ำเภอแมว่ำง เมือ่วนัท่ี 7 กนัยำยน  2538 

อ ำเภอแมว่ำงตั้งอยูท่ำงทิศใตข้องจงัหวดัเชียงใหม ่  สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ใชเ้ส้นทำงหลวงแผน่ดิน

หมำยเลข 108  ผำ่นอ ำเภอหำงดง และแยกเขำ้ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 1013  ท่ีหน้ำตลำดอ ำเภอสันป่ำตอง มี

รถยนต์โดยสำรประจ ำทำงจำกประตูเชียงใหม ่   อ.เมอืงเชียงใหม ่  บริกำรทุกวนั   ระยะทำงจำกจงัหวดัเชียงใหม ่  
ถึงอ ำเภอแมว่ำง ประมำณ 37 กโิลเมตร 

 

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

อ ำเภอแมว่ำงตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของจงัหวดั มอีำณำเขตติดตอ่กบัอ ำเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงดงัตอ่ไปน้ี 

 ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอสะเมงิ 
 ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอหำงดงและอ ำเภอสันป่ำตอง 

 ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอ ำเภอดอยหลอ่และอ ำเภอจอมทอง 
 ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอแมแ่จม่ 

 

 

 

 

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%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%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%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%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%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%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Mae_Wang.png


     การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

         อ ำเภอแมว่ำงแบง่เขตกำรปกครองออกเป็น 5 ต ำบล 58 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

ล าดับ

ที ่
ต าบล 

จ านวน

หมู่บ้าน 

ประชากร
ทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   

ประชากรแยกตามส่วน
ท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2557)   

1. 
บำ้นกำด 

(Ban Kat) 
9 5,550 

2,875 
2,675 

(ทต. แมว่ำง) 
(อบต. บำ้นกำด) 

2. 
ทุง่ป๊ี 

(Thung Pi) 
12 4,336 4,336 (อบต. ทุง่ป๊ี) 

3. 
ทุง่รวงทอง 

(Thung Ruang 
Thong) 

8 2,430 2,430 (อบต. ทุง่รวงทอง) 

4. 
แมว่นิ 

(Mae Win) 
19 12,029 12,029 (อบต. แมว่นิ) 

5. 
ดอนเปำ 

(Don Pao) 
10 7,127 

1,906 
5,221 

(ทต. แมว่ำง) 
(อบต. ดอนเปำ) 

รวม 58 31,472 
4,781 (เทศบำล) 
26,691 (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


กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ทอ้งท่ีอ ำเภอแมว่ำงประกอบดว้ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 แหง่ ไดแ้ก ่

 เทศบำลต ำบลแมว่ำง ครอบคลุมพื้นท่ีบำงส่วนของต ำบลบำ้นกำดและบำงส่วนของต ำบลดอนเปำ  
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำ้นกำด ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบำ้นกำด (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลแมว่ำง)  

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่ป๊ี ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลทุง่ป๊ีทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่รวงทอง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลทุง่รวงทองทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมว่นิ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมว่นิทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอนเปำ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลดอนเปำ (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลแมว่ำง) 

 

 
พืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ 
 

อ ำเภอแมว่ำงประชำกรสว่นใหญป่ระกอบอำชีพเกษตรกรรมร้อยละ 90 

 
 

ช่ือ ต าบล พืชเศรษฐกิจ 
จ านวนพ้ืนทีป่ลูก

ร้อยละ 
ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 

(เดือน) 

1.  บำ้นกำด 13 ขำ้วเหนียว 80 พ.ค.- ก.ย.  

    ขำ้วเจำ้ 5 พ.ค.- ก.ย.  

    หอมหัวใหญ ่ 80 ก.ย.-ก.พ.  

    ขำ้วโพดหวำน 5 x  

    ล ำไย 45 ม.ิย.-ส.ค.  

2.  ทุง่ป้ี 12 ขำ้วเหนียว 80 พ.ค.-ก.ย.  

    ขำ้วเจำ้ 5 พ.ค.-ก.ย.  

    หอมหัวใหญ ่ 95 ต.ค.-ม.ีย.  

    ขำ้วโพดหวำน 5 x  

    ล ำไย 45 ม.ิย.-ส.ค.  

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


3. 
 ทุง่รวง
ทอง 

8 เหนียว 80 พ.ค.-ก.ย.  

    ขำ้วเจำ้ 5 พ.ค.- ก.ย.  

    หอมหัวใหญ ่ 80 ก.ย.-ก.พ.  

    ขำ้วโพดหวำน 5 x  

    ล ำไย 45 ม.ิย.-ส.ค.  

4.  แมว่นิ 19 ขำ้วเหนียว 75 x  

    ขำ้วไร ่ 25 พ.ค.- ก.ย.  

    หอมหัวใหญ ่ 35 ก.ย.-ก.พ.  

    ขำ้วโพดหวำน 5 x  

    ล ำไย 75 ม.ิย.-ส.ค.                

    ขำ้วเจำ้ 5 พ.ค.- ก.ย.                

    หอมหัวใหญ ่ 80 ก.ย.-ก.พ.                

    ขำ้วโพดหวำน 5 x                

    ล ำไย 45 ม.ิย.-ส.ค.                

    ไมด้อกไมป้ระดับ 20 ตลอดทั้งปี                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 
 

๑. อุทยานแห่งชาติแม่วาง  

อุทยำนแห่งชำติแมว่ำงครอบคลุมพื้นท่ีป่ำจอมทอง ป่ำแมข่ำน และป่ำแมว่ำง อยูใ่นเขตท้องท่ีต ำบลสันติ

สุข ต ำบลยำงครำม ต ำบลดอยหลอ่ อ ำเภอดอยหลอ่ ต ำบลบ้ำนหลวง ต ำบลขว่งเปำ อ ำเภอจอมทอง และ

ต ำบลทุง่ ป้ี อ ำเภอแมว่ำง จงัหวดัเชียงใหม ่เน้ือท่ีประมำณ 74 ,766 ไร่ หรือ 119.6256 ตำรำงกิโลเมตร     

ปกคลุมด้วยป่ำไมช้นิดตำ่งๆ คือ ป่ำเบญจพรรณ ป่ำเต็งรัง ป่ำเต็งรังผสม ป่ำดิบเขำ และป่ำสนเขำ สัตว์ท่ี

พบเห็นได้แก ่สัตว์จ ำพวกสัตวเ์ ล้ียงลูกด้วยนม สัตวเ์ ล้ือยคลำน สัตวค์ร่ึงบก คร่ึงน ้ ำ นก สัตวน์ ้ ำ และ
ผีเส้ือกลำงวนัๆ 

   

๒. น ้าตกแม่วาง   

เป็นน ้ ำตกช ั้นเดียวสูงประมำณ 20 เมตร กวำ้งประมำณ 10 เมตร มนี ้ ำไหลตลอดทั้ง ปี มีควำมสวยงำม เ ป็นต้นน ้ ำ

ของแมน่ ้ ำวำง สภำพป่ำโดยรอบน ้ ำตกเป็นป่ำเ ต็ง รัง  ป่ำเบญจพรรณ ป่ำเ ต็ง รังผสมสนและป่ำดิบเขำ ตลอด

เส้นทำงมีจุดให้ศึกษำธรรมชำติ แอง่น ้ ำท่ีอยูใ่ตน้ ้ ำตก เหมำะท่ีประกอบกจิกรรม เชน่ วำ่ยน ้ ำ เลน่น ้ ำ กำรเดินทำง
จำกท่ีท ำกำรอ ำเภอแมว่ำงไปตำมถนน รพช. ประมำณ 36 กโิลเมตร 

  


