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แผนท่ีอ าเภอพร้าว 
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 ประวัติความเป็นมาของอ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
   
 อ าเภอพร้าวมีชื่อเรียกตามภาษาพ้ืนบ้านว่า “เมืองป้าว” เป็นเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณว่า 
“เวียงพร้าววังหิน” หรือ “เวียงแจ้สัก”ปัจจุบันเรียกว่า “เมืองพร้าว” มีประวัติความเป็นมาปรากฏตามต านาน
โยนก ดังนี้ 
 พุทธศักราช 1780 “พระเจ้าราวเม็ง” ผู้ครองนครหิรัญนครเงินยาง(จังหวัดเชียงราย) มีมเหสีทรงพระ
นามว่า “พระนางเทพค าข่าย” มีโอรสชื่อ “เม็งราย” พระเจ้าราวเม็งทิวงคต พระเจ้าเม็งรายพระราชโอรสได้ขึ้น
ครองราชย์สืบต่อมา ในขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา มีพระโอรส คือ (1) ขุนเครื่อง  
(2) ขนุคราม (3) ขุนเครือ 
 พุทธศักราช 1816 พระเจ้าเม็งรายทราบข่าวว่าทางหริภุญชัยนคร (เมืองล าพูน) อุดมสมบูรณ์พูนสุข จึง
ส่ง “อ้ายฟ้าจาระบุรุษ” ไปกระท าวิเทโสบายกลศึกทางเมืองล าพูนนานถึง 7 ปี อ้ายฟ้าได้กระท าการส าเร็จ จึงทูล
พระเจ้าเม็งรายเพ่ือเกณฑ์ไพร่พลยกทัพไปตีเมืองล าพูน 
 พุทธศักราช 1823 พระเจ้าเม็งรายทรงให้ขุนคราม โอรสองค์ที่สองครองเมืองเชียงราย และพระองค์ได้
ยกทัพไพร่พลมุ่งสู่เมืองล าพูน การเดินทัพถึงที่แห่งหนึ่ง  พระองค์เห็นว่าท้องที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมตาม
ต าราพิชัยสงคราม มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ จึงหยุดทัพเพ่ือสะสมไพร่พลและเสบียงอาหารเพ่ือให้ 
กองทัพมีความเข้มแข็งมากข้ึน  โดยตั้งค่ายคูประตูหอรบอย่างมั่นคงแข็งแรงอยู่บนสันดอยแห่งหนึ่งคือ  “เวียง
หาย” และขนานนามว่า “นครป้าว” บางต านานว่า “นครแจ้สัก” หรือ “เมืองป้าววังหิน” (ค าว่า “ป้าว” มาจาก
ค าว่า “ป่าวร้องกะเกณฑ์ไพร่พล” ภาษาท้องถิ่นหมายถึง “มะพร้าว” เพราะลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาล้อม 
รอบกลมกลืนเหมือนลูกมะพร้าว) เมืองคงสร้างขึ้นด้วยพลโยธาของพระเจ้าเม็งราย 
  
สภาพทางภูมิศาสตร์ 
  อ าเภอพร้าวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่  มีลักษณะยาวทางด้านเหนือ
ลงมาทางใต้ โดยมีทิวเขาโอบรองทั้ง 4 ด้าน มีลักษณะทิวเขาสูงสลับซับซ้อน  มีเนื้อที่ประมาณ 1,248 ตาราง
กิโลเมตร 
 
อาณาเขต 
- ทิศเหนือ ติดต่อ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
- ทิศตะวันออก ติดต่อ อ าเภอเวียงป่าเป้า, อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
- ทิศใต้  ติดต่อ อ าเภอดอยสะเก็ด , อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
- ทิศตะวันตก ติดต่อ อ าเภอเชียงดาว , อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ภูมิประเทศ 
- พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา ประมาณ 677,500 ไร่ 
- พ้ืนที่ราบลุ่ม    ประมาณ 107,039 ไร่ 
 



ภูมิอากาศ 
- ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ 10 องศาเซลเซียส 
- ฤดูร้อน อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 38 องศาเซลเซียส 
- ฤดูฝน   ฝนตกชุก ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยประมาณ  11.08 มม. 
  
การปกครอง 
อ าเภอพร้าวแบ่งการปกครองออกเป็น 11 ต าบล 108 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
   1.ต าบลเวียง   จ านวน    6  หมู่บ้าน 
   2.ต าบลทุ่งหลวง  จ านวน    6  หมู่บ้าน 
   3.ต าบลบ้านโป่ง  จ านวน    8  หมู่บ้าน 
   4.ต าบลน้ าแพร่  จ านวน    8  หมู่บ้าน 
   5.ต าบลโหล่งขอด  จ านวน    9  หมู่บ้าน 
   6.ต าบลเขื่อนผาก  จ านวน  10  หมู่บ้าน 
   7.ต าบลป่าไหน่  จ านวน  10  หมู่บ้าน 
   8.ต าบลแม่แวน  จ านวน  11  หมู่บ้าน 
   9.ต าบลป่าตุ้ม   จ านวน  12  หมู่บ้าน 
   10.ต าบลแม่ปั๋ง  จ านวน  13  หมู่บ้าน 
   11.ต าบลสันทราย  จ านวน  15  หมู่บ้าน 
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - เทศบาลต าบล 2 เทศบาล คือ เทศบาลต าบลเวียงพร้าว , 
     เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 
   - องค์การบริหารส่วนต าบล 9 ต าบล 
  
จ านวนประชากรและครัวเรือน 
 อ าเภอพร้าวมีประชากร  รวม 54,902 คน ชาย 27,386 คน หญิง 27,516 คน จ านวนครัวเรือน 
15,532 หลังคาเรือน มีชาวเขา 5 เผ่า ประกอบด้วย กระเหรี่ยง ,ลีซอ ,มูเซอ ,ม้ง ,อีก้อ รวม 6,379 คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
 
                          

  

 หลวงปู่แหวนสุจิณโณ วดัดอยแม่ป๋ัง 

  

 วดัดอยแม่ป๋ัง 

  

 วดัถ ้าดอกค า 
  

วดัถ ้าดอกค า 

  

 พระธาตุดอยนางแล 
  

วดัดอยนางแล 

  

 

 

 

 

 วดัดอยแม่ป๋ัง 

  

 วดัดอยแม่ป๋ัง 



 

  

 วดัพระเจา้ลา้นทอง 
  

น ้าพรุ้อน 

 

 
 บา้นขนุแจ๋ 

 
บา้นขนุแจ๋ 

1.ดอยแม่ปั๋ง (วัดหลวงปู่แหวน) ระยะทางห่างจากอ าเภอ 17 กม.  
  ตั้งอยู่บ้านแม่ปั๋ง ม.5 ต.แม่ปั๋ง 
2.วัดถ้ าดอกค า ระยะทางห่างจากอ าเภอประมาณ 6 กม.  
   ตั้งอยู่บ้านสหกรณ์ด าริ ม.7 ต.น้ าแพร่ 
3.สวนป่าน้ ารู ระยะทางห่างอ าเภอประมาณ 8 กม.  
   ตั้งอยู่บ้านป่างิ้ว ม.2 ต.น้ าแพร่ 
4.น้ าตกวังชมพู ระยะทางห่างจากอ าเภอประมาณ 14 กม.  
   ตั้งอยู่บ้านสหกรณ์แปลง 5 ม.11 ต.ป่าตุ้ม 
5.น้ าพุร้อน ระยะทางห่างจากอ าเภอพร้าวประมาณ 9 กม.  
   ตั้งอยู่บ้านหนองครก ม.10  ต.สันทราย 
6.อ่างเก็บน้ าแม่แพง ระยะทางห่างจากประมาณ 18 กม.  
  ตั้งอยู่บ้านแม่แพง ม.3 ต.แม่ปั๋ง 
7.อ่างเก็บน้ าแม่โก๋น ระยะทางห่างจากอ าเภอประมาณ 7 กม.  
  ตั้งอยู่บ้านเหล่า ม.3 ต.ป่าไหน่ 
8.พระธาตุม่วงเนิ้ง ระยะทางห่างจากอ าเภอ 33 กม.  
   ตั้งอยู่บ้านป่าห้า ม. 5 ต.โหล่งขอด 
9.พระธาตุใจกลางเมือง ระยะทางห่างจากอ าเภอประมาณ 4 กม.  
   ตั้งอยู่บ้านศรีค้ า ม.8  สันทราย 



10.อ่างเก็บน้ าแม่วะ  ระยะทางห่างจากอ าเภอประมาณ 7 กม.  
    ตั้งอยู่บ้านหนองปลามัน ม.1 ต.น้ าแพร่ 
11.วัดพระเจ้าล้านทอง ระยะทางห่างจากอ าเภอประมาณ 3 กม.  
    ตั้งอยู่บ้านหนองปลามัน ม.1 ต.น้ าแพร่ 
12.พระธาตุดอยนางแล  ระยะทางห่างจากอ าเภอประมาณ 8 กม.  
    ตั้งอยู่บ้านสันปง ม.5  ต.สนัทราย 

  
สภาพทางเศรษฐกิจการเกษตร 
  ราษฎรของอ าเภอพร้าวประมาณร้อยละ 98 ประกอบอาชีพทางการเกษตร คือท านา ท าสวน ท า
ไร่ มีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 107,039 ไร่ เป็นพื้นที่ท านาประมาณ 41,004 ไร่ พืช/ไม้ผลที่ท าการเพาะปลูก
ส่วนมาก ได้แก่  
ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว ถั่วลิสง อ้อย ยาสูบ มันเทศ ล าไย ลิ้นจี่ มะม่วง 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
1. ล าน้ าส าคัญ 6 สาย คือ 
   1.1  ล าน้ าแม่งัด ต้นน้ าเริ่มจาก ต.ป่าไหน่ไหล่ผ่าน ต.สันทราย ต.บ้านโป่ง ต.น้ าแพร่ , ต.เขื่อนผาก , ต.แม่ปั๋ง      
         ถือเป็นต้นน้ าปิงสายหนึ่งและเป็นสายที่ยาวที่สุดของอ าเภอพร้าว ซึ่งยาวประมาณ 50 กิโลเมตร 
   1.2 ล าน้ าแม่โก๋น ต้นน้ าเริ่มจากต าบลป่าไหน่ ไหล่ผ่าน ต.สันทราย ต.เวียง ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร 
   1.3 ล าน้ าแม่แวน  ต้นน้ าเริ่มจากต าบลแม่แวน ไหล่ผ่าน ต.แม่แวน ยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 
   1.4 ล าน้ าแม่สะรวม ต้นน้ าเริ่มจากต าบลป่าตุ้ม ไหล่ผ่าน ต.เวียง ต.ทุ่งหลวง ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร 
   1.5 ล าน้ าแม่ธาตุ  ต้นน้ าเริ่มจากต าบลป่าตุ้ม ไหลผ่าน ต.เวียง ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร 
   1.6 ล าน้ าแม่ขอด ต้นน้ าเริ่มจากต าบลโหล่งขอด ไหล่ผ่าน ต.โหล่งขอด ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร 
2. ป่าไม้ ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้สัก ไม้ประดู่ 
3. แร่ธาตุ ได้แก่ แร่ดีบุก มังกานิส วุลแฟรม และซีไรท์ 
  
สภาพสังคม 
  การศึกษา / การศาสนา / ประเพณี และวัฒนธรรม 
 
ข้อมูลทั่วไป 
- โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา      1     แห่ง 
- โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  46  แห่ง 
- โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาเอกชน             3  แห่ง 
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (กระทรวงมหาดไทย)   1  แห่ง 
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน     1  แห่ง 
- ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวง       7  แห่ง 



- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       2   แห่ง 
- วัด (ราษฏร์)         64  แห่ง 
- ส านักสงฆ์          14  แห่ง 
- โบสถ์คาธิลิค              แห่ง 
- โบสถ์โปรแตสแตนท์         9   แห่ง 
- โรงพยาบาล  30 เตียง        1  แห่ง 
- สถานีอนามัย        15  แห่ง 
- สถานีบริการสาธารณสุข (พ้ืนที่ชาวเขา)        แห่ง 
  
ประเพณีและวัฒนธรรม 
- เครื่องจักสาน (ไม้ไผ่,หวาย) บ้านป่าบง  หมู่ที่ 8 ต.สันทราย 
- ผลิตภัณฑ์เซรามิก บ้านสหกรณ์แปลง 2 หมู่ที่ 6 ต.เขื่อนผาก 
- หม้อและกระถางดินเผา  บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ต.ป่าไหน่ 
- การแสดงสิงโต ต.ป่าตุ้ม 
- การแสดงซอพื้นเมือง บ้านน้ าแพร่ ม. 4 ต.น้ าแพร่ ,บ้านต้นรุง ม.3 ต.ป่าตุ้ม 
- การแต่งบทกลอนพ้ืนเมือง (ค่าว) บ้านท่ามะเกี๋ยง ม. 4 ต.สันทราย 
- การฟ้อน (ร า) ดาบ  ต.เวียง 
- การฟ้อนเล็บทุกต าบล 
- การแสดงกลองยาว ต.ป่าไหน่ 
- การท าอาหารประจ าท้องถิ่น  เช่น น้ าอ้อย  ถั่วเน่า  ขนมจีน  เป็นต้น  
  บ้านป่าตุ้มโฮ้ง ม.8 ต.ป่าตุ้ม และบ้านสหกรณ์แปลง 2 ม.6 ต.เขื่อนผาก 
- การประดิษฐ์ดอกไม้แห้งของกลุ่มแม่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- การท ากระดาษสากลุ่มแม่บ้าน ต.เขื่อนผาก , ต.แม่ปั๋ง 
- การท าอิฐ บ้านแม่งัด ม. 4 ต.ทุ่งหลวง 
  
การคมนาคม 
  อ าเภอพร้าวมีถนนติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ 2 ทางคือ 
  1. สายพร้าว – เชียงดาว – เชียงใหม่ เป็นถนนลาดยางระยะทาง 115 กิโลเมตร 
  2. สายพร้าว – แม่แตง – สันทราย – เชียงใหม่ เป็นถนนลาดยางระยะทาง 103 กิโลเมตร และ
ยังมีถนนที่สามารถติดต่อกับต่างจังหวัดได้ คือ สายพร้าว – เวียงป่าเป้า – เชียงราย เป็น ถนนลาดยางระยะ 
ทางประมาณ 53 กิโลเมตร 
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