
อ ำเภอไชยปรำกำร  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ค ำขวัญอ ำเภอไชยปรำกำร  จังหวัดเชียงใหม่ 

“กระเทยีมดีลิ้นจี่หวาน 

ไชยปราการเมืองเก่าถ ้าตับเต่างามตา 
ดอยเวียงผาสูงล ้าวัฒนธรรมล้านนา 

พระพทุธศาสนาม่ันคง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนท่ีอ ำเภอไชยปรำกำร 

 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี   เมืองไชยปราการเคยเป็นราชธานีของ   อาณาจักรโยนก

เชียงแสน (ล้านนา) มาก่อน ต้ังแต่รัชสมัยของพระเจ้าพรหมกุมาร หรือพระเจ้าพรหมมหาราช พระองค์ได้ทรงโปรด

ให้สร้างเมืองขึ้น เม่ือปี พ.ศ. ๑๕๙๙ ตรงบริเวณล้าแม่น้้าฝาง ฝากฝั่ง    ด้านทิศตะวันออก ได้ขนานนามเมือง

ว่า “นครเวียงไชยปรำกำรรำชธำนี ”และพระเจ้าพรหมราชกุมาร ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ เม่ือปี พ.ศ. ๑๖๐๐ 

เมืองไชยปราการนี้อยู่ห่างเมืองโยนกเชียงแสน หรือ         เมืองเวียงไชยบุรีศรีเชียงแสน เป็นระยะทางประมาณ 

๓๐๐ กิโลเมตร (คือเมืองเชียงแสนกับเมืองฝาง   ในปัจจุบัน) 

เมืองไชยปราการที่กล่าวถึงนี้    ศาสตราจารย์แคมแมน   นักส้ารวจโบราณวัตถุแห่งมหาวิทยาลัยมลรัฐ

เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อสันนิษฐานว่า เมืองไชยปราการที่พระเจ้าพรหมมหาราชทรงสร้างขึ้น

นั้น มิใช่ตัวเมืองฝางในปัจจุบัน แต่เป็นริมแม่น้้าฝางด้านทิศตะวันออก       อยู่ในพ้ืนที่ต้าบลแม่ข่า ทางทิศ

ใต้ของอ้าเภอฝาง (เขตติดต่ออ้าเภอฝาง -อ้าเภอไชยปราการ)            เมืองไชยปราการต้ังอยู่ห่างอ้าเภอ

ฝาง เป็นระยะทางประมาณ ๒๒ กิโลเมตร มีลักษณะคล้ายหัวใจ    เมืองไชยปราการเป็นเมืองร้างซ่ึง

ปรากฏซากก้าแพงเมือง ซุ้มประตู และซากพระราชวังอยู่โดยชัดแจ้งส่วนตัวเมืองฝางนั้น เป็นเมืองที่สร้าง

ขึ้นใหม่ภายหลัง 

ต่อมาเมืองไชยปราการได้เสื่อมอ้านาจลงเม่ือปี พ.ศ.๑๗๐๒   พระยามังราย     

(พ่อขุนเม็งราย) ผู้สร้างเมืองเชียงราย ได้ขยายอ้านาจ และสร้างเมืองใหม่ขึ้นเม่ือปี พ.ศ. ๑๘๙๓           ตรง

บริเวณลุ่มแม่น้้าปิง (ระมิงค์) เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความม่ันคงแข็งแรงกว่าเมืองอ่ืนๆ และพระองค์

ได้ขนานเมืองว่า เมืองเชียงใหม่ ดังนั้นเมืองไชยปราการจึงได้ถูกรวมเข้ากับเมืองฝางและอยู่ในเขตอ้าเภอฝางในที่สุด 

กระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นความเจริญและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้น 

ในภายหน้า เพ่ือประโยชน์ในด้านการปกครองและเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้แบ่งท้องที่อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่      ต้ังเป็นก่ิงอ้าเภอไชย

ปราการ ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นต้นไป ท่างกลางความปิติยินดีของราษฎร ๔ ต้าบล คือ ต้าบลปง

ต้า ต้าบลศรีดงเย็น ต้าบลหนองบัว และต้าบลแม่ทะลบ มีประชากรประมาณ ๓๘,๙๘๒ คน ที่ได้รับของขวัญปีใหม่

ชิ้นส้าคัญจากรัฐบาลในครั้งนั้น โดยมีที่ว่าการก่ิงอ้าเภอไชยปราการ (ชั่วคราว) ต้ังอยู่ ณ บริเวณโรงเรียนไชย

ปราการ หมู่ที่ ๒ ต้าบลหนองบัว ส้าหรับที่ต้ัง     ก่ิงอ้าเภอไชยปราการถาวรนั้นได้ท้าการก่อสร้างขึ้นตรงบริเวณ



ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ต้าบลปงต้า ริมถนนสายเชียงใหม่ -ฝาง และได้ท้าการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย โดย

ได้ท้าพิธีเปิดที่ว่าการอ้าเภอไชยปราการ เม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑ 

เส้นทางสู่ก่ิงอ้าเภอไชยปราการ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ เชียงใหม่ -ฝาง ไปตามถนนอันคด

เค้ียวจากตัวเมืองเชียงใหม่ผ่านอ้าเภอแม่ริม อ้าเภอแม่แตง อ้าเภอเชียงดาว ท่ามกลาง           ภูมิประเทศสองข้าง

ทางที่เขียวชอุ่มไปด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธ์ มีเส้นทางคมนาคมลัดเลาะเลี้ยวไปตามไหล่เขาอันสวยงามสลับกับ

พ้ืนที่ราบท้องทุ่งนาบางตอน ผ่านดอยหลวงเชียงดาวท่ีสูงเสียดฟ้าเข้าสู่ขุนเขาในต้าบลศรีดงเย็น ที่คดเค้ียวไปตลอด

ทางจวบจนเข้าสู่พ้ืนที่ก่ิงอ้าเภอไชยปราการ รวมระยะทางได้ประมาณ ๑๒๘ กิโลเมตร ก่ิงอ้าเภอไชยปราการได้ยก

ฐานะขึ้นเป็นอ้าเภอไชยปราการ   เม่ือวันที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 

สภำพทำงภูมิศำสตร์ 
 เทศบาลต้าบลไชยปราการ พ้ืนที่ 49.13 ตารางกิโลเมตร มีแนวภูเขาล้อมรอบ ลักษณะเอียงลาดไปทางทิศ
ตะวันออก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมมีล้าธาร และล้าห้วยไหลลง สู่แม่น้้าฝางที่ไหลผ่านเขตเทศบาลไป

ทางทิศเหนือ ซ่ึงเป็น พ้ืนที่ท่ีอุดมสมบูรณ์ใช้ในการเกษตรกรรมไดทุ้กฤดูกาล 

อำณำเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่   

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศพม่า  

 

สภำพสังคม 
ประชากรอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล โดยภาพรวมแล้วเป็นสังคมแบบกลุ่ม ชาวบ้านด้ังเดิมนี้ จะถือปฏิบัติ

ขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิ่นโดยเคร่งครัด กลุ่มชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่ใหม่ ซ่ึงมาต้ังรกรากอยู่ในเขต
เทศบาล ส่วนประชากร แฝงในเขตเทศบาล ยังมีจ้านวนหนึ่ง เนื่องจากมีจ้านวนประชากร ที่เป็นผู้ที่เข้ามาท้างาน
ในพ้ืนที่ แต่ยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาด้วย ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และแรงงานที่เข้ามาท้างาน
ในเขตเทศบาล ที่มาเช่าอาศัยอยู่ตามบ้านพัก โดยไม่มีหลักฐาน ทางทะเบียนอีกจ้านวนมาก 
 

 

 



สภำพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม 

ท้องถิ่นไชยปราการ เป็นชุมชนที่ก่อต้ังขึ้นจากการที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีล้าน้้าฝางไหลผ่าน มีความอุดม
สมบูรณ์ ของน้้า และพ้ืนที่เหมาะแก่การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกร พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพด ลิ้นจี่ ล้าไย ส้ม กระเทียม หอมแดง และมีสัตว์เลี้ยง 
          1. อาคารพาณิชย์ ประมาณ 117   แห่ง 

 
          2. อาคารที่พักอาศัย ประมาณ 5,350   แห่ง 

 
          3. โรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 2   แห่ง 

 
          4. ตลาดสด (ขนาดใหญ่) ประมาณ 1   แห่ง 

 
          5. ธนาคาร ประมาณ 3   แห่ง 

 
          6. ส่วนราชการ ประมาณ 27   แห่ง 

 
          7. สถานศึกษา ประมาณ 9   แห่ง 

 
          8. ตลาดนัด ประมาณ 2   แห่ง 

 
                นอกจากนี้ ประชากรในเขตเทศบาลนอกจากจะมีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอันดับหนึ่งแล้ว ส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพ รับ จ้างในภาครัฐ และภาคเอกชน รับจ้างทั่วไป รองลงมาจากการประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจ
ส่วนตัว รับราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจเป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 

อ้าเภอไชยปราการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ต้าบล 44 หมู่บ้าน ได้แก่ ปงต้า 8 หมู่บ้าน ศรีดงเย็น 18 
หมู่บ้าน แม่ทะลบ 7 หมู่บ้าน และ หนองบัว 11 หมู่บ้าน โดยท้องที่อ้าเภอไชยปราการประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ 
- เทศบาลต้าบลไชยปราการ ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลปงต้าทั้งต้าบล บางส่วนของต้าบลศรีดงเย็น และบางส่วนของ
ต้าบลหนองบัว 
- เทศบาลต้าบลหนองบัว ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลหนองบัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต้าบลไชยปราการ) 
- องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีดงเย็น ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลศรีดงเย็น (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต้าบลไชยปราการ) 
- องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ทะลบ ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลแม่ทะลบทั้งต้าบล 
กำรคมนำคม 
ทางหลวง 107 (เชียงใหม่-ฝาง) แยกเส้นทาง แม่ริม - สะเมิง (ทางหมายเลข 1096) และเส้นทาง 
หางดง - สะเมิง (ทางหมายเลข 1269) 
กำรใช้ประปำและกำรใช้ไฟฟ้ำ 
จ้านวนครัวเรือนที่ใช้น้้าประปา 9,640 ครัวเรือน จ้านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 11,595 ครัวเรือน 
 

 

  

  

ข้อมูลประชำกร 
ข้อมูลจ้านวนประชากรชาย 26,373 คน หญิง 25,050 คน รวม 51,423 คน 

 

  

  

  

 
 
 

 

 

  

    



พ้ืนท่ีกำรเกษตร พ้ืนท่ีป่ำไม้ พ้ืนท่ีอยู่อำศัย และสำธำรณประโยชน์ 
          พ้ืนที่รวม 319,282 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้ 216,052 ไร่ พ้ืนที่เกษตร 85,872 ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัยและ
สาธารณะประโยชน์ 17,358 ไร่ 
 

 
แหล่งท่องเท่ียวอ ำเภอไชยปรำกำร 
กำดเมืองผี 
 

 

 

  

     "กาดเมืองผี" ภาษาพ้ืนเมืองทางภาคเหนือค้าว่า "กาด" หมายถึง ตลาด ส่วนค้าว่า เมืองผี ก็เป็นชื่อที่
ชาวบ้านเรียกสืบกันมา โดยอาจจะเห็นว่าป่าตรงนี้มีความแปลกตาของ ภูมิประเทศคล้ายแพะเมืองผี  
 
     และเพราะความเร้นลับตามเรื่องราวท่ีเชื่อถือเล่าสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านเล่าว่าแต่ก่อน
บริเวณป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่เป็นจ้านวนมาก ชาวบ้านเข้า ไปหาของป่าแต่หลงป่าหาทาง
กลับออกมาไม่ได้จึงเดินไปเรื่อยๆ จนไปพบเมืองอีกเมืองหนึ่งมีผู้คนมากมาย มีตลาดขนาดใหญ่ 
กาดเมืองผี ต้ังอยู่ในพ้ืนที่บ้านทรายขาว ต้าบลศรีดงเย็น อ้าเภอไชยปราการ ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอไชย
ปราการ 5 กิโลเมตร ไปตามโชตนาเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 3 กิโลเมตร 
 
กำรเดินทำง 

     กาดเมืองผี ต้ังอยู่ในพ้ืนที่บ้านทรายขาว ต้าบลศรีดงเย็น อ้าเภอไชยปราการ ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอไชย
ปราการ 5 กิโลเมตร ไปตามโชตนาเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 3 กิโลเมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ถ้ ำตับเตำ 
 

 

          ถ้้าตับเตา ต้ังอยู่ ณ ภูเขาทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 13 ต้าบลศรีดงเย็น อ้าเภอไชยปราการ บนเส้นทาง
สายเชียงใหม่-ฝาง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 120 และ 121 แยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร วัด
แห่งนี้มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 35 ไร่ ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาถ้้าตับเต่า ซ่ึงเป็นภูเขาหนึ่งในเทือกเขาที่ก้ันเขต
อ้าเภอไชยปราการกับอ้าเภอเมืองเชียงดาว และเป็นเทือกเขาที่สลับซ้อนกันก้ันเขตแดนไทยกับพม่า  

 

 
 
วัดพระเจ้าพรหมมหาราช (วัดป่าไม้แดง) 

 

         วัดป่าไม้แดง เป็น วัดประจ้าอ้าเภอไชยปราการ  มีศิลปะการก่อสร้างที่ เก่าแก่สวยงาม
เป็นศิลปกรรมแบบล้านนา  เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์ของพระเจ้าพรหมมหาราชผู้สร้าง
นครไชยปราการ มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมและสักการะอนุสาวรีย์ของพระเจ้าพรหมมหาราชอยู่  
เป็นประจ้า  ต้ังอยู่  ณ วัดพระเจ้าพรหมมหาราช บ้านป่าแดง หมู่ที่  9 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



ป่ำพันปี สระมรกต 

 
 
ป่ำพันปี สระมรกต ต้ังอยู่บ้านปางมะขามป้อม หมู่ 14 ต.ศรีดงเย็น ติดถนนโชตนาที่เป็นเส้นทางหลัก
เชียงใหม่-ไชยปราการ เป็นป่าดึกด้าบรรพ์ มีอายุกว่าฟันปีที่อ้าเภอไชยปราการ อยู่เชิงเขาถ้้างาม ต้นไม้ ก่ิง
ไม้ รากไม้นานาชนิดเก่ียวพันกันอย่างสวยงามตามธรรมชาติ ลักษณะคล้าย           ป่าพรุ ในการเดินทาง
ไปหาน้้ารูต้องผ่านป่าเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร มีน้้านองเต็มพ้ืนที่ตลอดทั้งปี ด้านในจะเป็นสระน้้า
ขนาดย่อมที่มีน้้าสีเขียวอมฟ้าด่ังแก้วมรกต 

 

  

  

  

  
 

 
 

ถ้ ำผีแมน 

 

ถ้ ำผีแมน   ถ้้าผีแมนไชยปราการต้ังอยู่ที่บ้านผาแดงถ้้าง๊อบ หมู่ 6 ต.หนองบัว ต้านานเชื่อว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของ
มนุษย์มาก่อน สังเกตได้จากค้นพบอารยธรรมโบราณของมนุษย์ที่ เคยต้ังรกรากอยู่ในแถบนี้  คือ ภาชนะเครื่องใช้ที่
มีอยู่ในถ้้า และที่ส้าคัญคือใช้เป็นที่ฝังศพมนุษย์โบราณ ที่มีอายุประมาณ 1,000-2,000 ปี เชื่อกันว่าวิญญาณนั้น

จะได้ไปเกิดในตระกูลของผู้ดีหรือเทพเจ้า จึงน้าศพใส่โลงไม้ที่ท้าจากไม้สักแล้วน้าไปต้ังไว้บนหน้าผาสูง 

 

 



อุทยำนแห่งชำติดอยผำแดง 

 

อุทยำนแห่งชำติดอยผำแดง  เป็นแนวเทือกเขาติดต่อจากดอยเชียงดาวและดอยผาแดง ผืนป่าเดียวกับเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวและอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 702,085 ไร่ มีความสูงจากระดับ
ทะเลต้ังแต่ 400-1,800 เมตร จุดสูงสุดเรียกว่าดอยปุกผักกา มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี 


