
 
 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จังหวัดเชียงราย 

พ.ศ. 2561-2565 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว 

กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

โทรศัพท์ 0 5317 5323 



 
 

ค าน า 
 
 นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที ่ยวแห่งเอ เช ีย  (Tourism Capital of Asia) โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้าน        
สาธารณูโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การ
เสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และการต้อนรับด้วย
อัธยาศัยไมตรี เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทุกฝ่ายที่มี   ส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และ
บรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น 
ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 3 ภารกิจ ได้แก่ การวางแผนการ
ท่องเที่ยว การปรับปรุง ดูแล บ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งภารกิจดังกล่าว
ก าหนดถ่ายโอนให้แก่เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร ในประเภทกลุ่มงานเลือกท าโดยอิสระ และนอกจากนี้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังเป็น
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ในการนี้ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพต่างๆด าเนินการ
จัดท ามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันพิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ อาทิเช่น ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึง
เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถน ามาตรฐานที่ได้จัดท าขึ้นไปใช้     เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างแท้จริง 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และน ามาตรฐานการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย (4 ปี) พ.ศ. 2561-2564 พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการ
บริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอันเป็นเป้าหมายที่ส าคัญสูงสุดในการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสืบต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
 

ความเป็นมา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายได้ร่วมกันก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาไว้บนพ้ืนฐานของข้อมูล
รอบด้าน ปัญหาและความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรี     
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนชุมชน  

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
พัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมล้านนาใน      
กลุ่มประชาคมอาเซียน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบ มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่           
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศตลอดจนการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
ควบคู่กับพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการให้บริการ        
เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5         
พ.ศ. 2562 มาตรา 45 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (8) จัดท ากิจกรรมใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ    
หรือใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

3. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
พ.ศ. 2540 ก าหนดว่า “ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า” (16) ส่งเสริมการท่องเที่ยว   

4. ตามพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 17 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว    

5. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดท ามาตรฐานการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษา ท าความเข้าใจ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงานรวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอันเป็น เป้าหมายส าคัญ
สูงสุดในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติให้ได้
อย่างน้อยที่สุดตามตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน ส่วนตัวชี้วัดขั้นพัฒนาขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
พิจารณาด าเนินการตามศักยภาพความจ าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือ
มอบหมายภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับคณะกรรมการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท างาน 
เชิงบูรณาการในภารกิจต่างๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  
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5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว  
5.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเสนอแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวต่อเวทีประชาคม

เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  
5.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุแผนแม่บทเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
5.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว   
5.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว  
5.7 คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวติดตามประเมินผลและรายงานต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ด า เนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว             

ในการจัดท าแผนแม่บท โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด เชียงราย        

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ 1941 ลงวันที่ 
15 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว และคณะกรรมการจัดท าแผน
แม่บทเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6.2 ประกาศใช้แผนแม่บทพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว  ตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 มิถุนายน  2562 

ขั้นตอนการจัดแผนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 6 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ส ารวจข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
      1.1 ส ารวจข้อมูลด้านทั่วไป ได้แก่ 

   (1) สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ ได้แก่ ที่ตั้งและเขตการปกครอง สภาพภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ การใช้ที่ดิน 

   (2) สภาพเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิตมวลรวมของพ้ืนที่ รายได้ต่อหัวของประชากร 
อาชีพพ้ืนฐาน โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การจ้างงานทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเที่ยว 

   (3) ลักษณะประชากร ได้แก่ จ านวนและอัตราการเพ่ิมประชากร การเกิด การตาย 
การอพยพของประชากร จ านวนแรงงานและสัดส่วนของประชากรที่มีต่อการท่องเที่ยว 

   (4) สภาพสังคม ได้แก่ ประวัติความเป็นมา การนับถือศาสนา สภาพการศึกษา 
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การละเล่น สภาพทั่วไปด้านสาธารณสุข 

      1.2 ส ารวจข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่  
   (1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
   (2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
   (3) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

    1.3 ส ารวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 

   (1) เส้นทางโครงข่ายการคมนาคม 

   (2) ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
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   (3) จ านวนร้านค้า ร้านอาหาร สถานบริการ 

   (4) จ านวนที่พักค้างแรม จ านวนห้องพัก ค่าบริการ 

      1.4 ส ารวจข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยว ได้แก่ 

   (1) จ านวนและที่มาของนักท่องเที่ยว 

   (2) แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ 

   (3) การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว 

   (4) โครงสร้างของนักท่องเที่ยว 

   (5) การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 

   (6) รูปแบบการเดินทาง 
 ข้อมูลทั้ง 4 ด้าน รวบรวมจากเอกสารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
ทั้งด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยว และความพร้อมด้านการท่องเที่ยวต้องอาศั ย
เทคนิคในการเก็บข้อมูล เช่น การส ารวจภาคสนาม เพ่ือจะได้รู้จักพ้ืนที่ สัมผัสความรู้สึก และรับรู้ปัญหาที่
แท้จริง การสังเกตการณ์และการออกแบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเท่ียงตรง 

 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และก าหนดข้อได้เปรียบ เสียเปรียบด้านการท่องเที่ยว 
เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้นมาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อน

โอกาสและอุปสรรคด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นโดยการเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใกล้เคียงว่า
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่สามารถแข่งขันกับพ้ืนที่เป็นแบบเดียวกันได้หรือไม่อย่ างไรประเด็นที่
ควรน ามาพิจารณาในการวิเคราะห์และก าหนดข้อได้เปรียบเสียเปรียบด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 
  2.1) ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การรับรู้ของคนทั่วไปต่อการท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่น เช่น เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมแบบชาวเหนือ คนก็จะนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อพูดถึงหาดใหญ่ คนก็จะ
นึกถึงแหล่งจับจ่ายซื้อของ เป็นต้น 
  2.2) ที่ตั้ง หมายถึง ต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอยู่ในเส้นทางเดินทางท่องเที่ยวหลัก
ของประเทศหรือมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้เคียงหรือไม่ 
  2.3) ความสนใจของท้องถิ่น หมายถึง ทัศนคติของคนในท้องถิ่นต่อการท่องเที่ยวว่า
เป็นไปในทิศทางใดและมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น ชมรมสมาคมด้านการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพียงใด 

นอกจากประเด็นหลักเหล่านี้แล้วประเด็นอ่ืนๆ เช่น นโยบายระดับชาติระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาด้านอ่ืนๆ สถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ต่างก็มีส่วนต่อการพิจารณาข้อได้ เปรียบ
เสียเปรียบด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ทั้งสิ้น ซึ่งการพิจารณาต้องน าประเด็นต่างๆ มาพิจารณาในภาพรวม
เพ่ือที่จะได้ทราบว่าการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวควรจะพัฒนาไปถึงระดับไหน เช่น ควรได้รับการ
พัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาค หรือเพียงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นเป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพ่ือประเมินสถานภาพการท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงรายในปัจจุบันโดยใช้เทคนิค SWOT ANALYIS ในการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายใน คือ จุด
แข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak)  ปัจจัยภายนอก คือ โอกาส (Opportunity) และปัญหา อุปสรรค (Treat)  
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ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
วิสัยทัศน์ (Vision) สภาพการณ์ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็นสิ่งที่อยากสร้างสรรค์ 

ที่จะเป็นเข็มทิศ ชี้น าแนวทางการด าเนินงานขององค์กรว่าจะเน้นหนัก ชี้แนวทางการพัฒนาเป็นไปใน
ทิศทางใดเป็นจุดมุ่งหวังสูงสุดขององค์กร  

พันธกิจ (Mission) เป็นถ้อยค าที่แสดงถึงการด าเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์
ก าหนดไว้โดยมีลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และไม่ขัดแย้งต่อบทบาทและความ
รับผิดชอบ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรตามกฎหมาย 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา (Goal) การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา หมายถึง การที่จะบรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น จะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง หรือต้องสร้างกิจกรรมอะไรให้เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 5 เขียนแผนงานและโครงการ  
หลังจากที่ได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค SWOT จะท าให้มีข้อมูลในการ

วางแผนและตัดสินใจ ในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ของจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา แผนงาน และโครงการ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์เชียงราย ณ ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและมาตรฐาน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว และน าไปสู่การปฏิบัติที่เรียกว่า “กลยุทธ์หลัก”  

ขั้นตอนที่ 6 ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวน าผลที่ได้  จากขั้นตอนที่ 1 - 5        

มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการแล้ว
น าเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกาศใช้เป็นแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงรายต่อไป  
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บทท่ี 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 
      1. สภาพภูมิศาสตร์ 

(1) ที่ตั้ง 
  จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  19 องศาเหนือถึง      
20 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดาถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก       
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร 
  (2) อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและจังหวัดล าปาง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และจังหวัดเชียงใหม่ 

รวม 153 กิโลเมตร แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
ระยะทาง 155 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน 
 

 (3) สภาพภูมิประเทศ 
มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพ้ืนที่

ราบสูงเป็นหย่อมๆ ในเขตอ าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 
1,500– 2,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพ้ืนที่ 
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ได้แก่อ าเภอพาน เมือง แม่จัน แม่สาย  เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410–580  เมตร 
จากระดับน้ าทะเล 
  (4) สภาพภูมิอากาศ 
  ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด  
28.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37.7 องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 23.8 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส 
  ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ ในพื้นที่ราบอุณหภูมิต่ าสุดจะอยู่ที่  
8-9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ าสุดจะอยู่ที่ 0-5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28.1 
องศาเซลเซียส 
       2. การเมืองการปกครอง 
  (1) หน่วยการปกครอง จังหวัดเชียงรายแบ่งหน่วยปกครองออกเป็น 

- ส่วนราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค    34 หน่วยงาน 
    ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 84 หน่วยงาน 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
   เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลต าบล 72 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 70 แห่ง 
- อ าเภอ 18 อ าเภอ 124 ต าบล 1,754 หมู่บ้าน 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนหมู่บ้าน ต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ในแต่ละอ าเภอ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
องค์การ

บริหารส่วน
จังหวัด 

เทศบาล
นคร 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 
ระยะทางจาก

อ าเภอถึง
จังหวัด(กม.) 

1 เมืองเชียงราย 16 228 1 1 10 15 - 
2 เชียงของ 7 102 - - 7 1 120 
3 เวียงป่าเปา้ 7 93 -  - 4 5 91 
4 เทิง 10 156 - - 6 6 65 
5 ป่าแดด 5 58 - - 5 - 52 
6 พาน 15 234 - - 2 14 43 
7 เวียงชัย 5 75 - - 5 1 12 
8 แม่จัน 11 138 - - 8 5 27 
9 เชียงแสน 6 70 - - 2 5 60 

10 แม่สาย 8 88 - - 4 6 63 
11 แม่สรวย 7 128 - - 3 6 50 
12 พญาเม็งราย 5 71 - - 3 3 48 
13 เวียงแก่น 4 41 - - 3 1 150 
14 ขุนตาล 3 55 - - 3 1 62 
15 แม่ฟ้าหลวง 4 77 - - - 4 65 
16 แม่ลาว 5 63 - - 3 4 27 
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ล าดับ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
องค์การ

บริหารส่วน
จังหวัด 

เทศบาล
นคร 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 
ระยะทางจาก

อ าเภอถึง
จังหวัด(กม.) 

17 เวียงเชียงรุ้ง 3 43 - - 1 3 37 
18 ดอยหลวง 3 33 - - - 3 60 
รวม 18 124 1,754 1 1 72 70 - 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย  

       3. ประชากร 
  ประชากร ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้น 1,287,615 คน เป็นชาย 628,897 
คน หญิง 658,718 คน ส าหรับอ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมือง มีจ านวน 244,311 คน 
รองลงมาได้แก่ อ าเภอพาน มีจ านวน 122,644 คน และอ าเภอแม่สาย มีจ านวน 120,281 คน ส าหรับ
อ าเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอแม่สาย 422.04 คน/ตร.กม. รองลงมาได้แก่
อ าเภอแม่จัน 195.79 คน/ตร.กม. และอ าเภอเมือง 190.21 คน/ตร.กม. 

ตารางท่ี 2 จ านวนประชากรของจังหวัดเชียงราย 
ที ่ อ าเภอ ชาย หญิง รวมประชากร ความหนาแน่นของประชากร 

(ต่อ ตร.กม.) 

 

(ต่อ (ต่อตร.กม.) 

1 เมือง 117,039 127,272 244,311 190.21 
2 เวียงชัย 22,195 23,319 45,514 142.83 
3 เชียงของ 31,744 32,466 64,210 76.72 
4 เทิง 42,282 42,896 85,178 107.07 
5 พาน 59,813 62,831 122,644 119.89 
6 ป่าแดด 12,998 13,246 26,244 78.74 
7 แม่จัน 51,856 56,026 107,882 195.79 
8 เชียงแสน 26,185 27,479 53,664 96.87 
9 แม่สาย 56,619 63,662 120,281 422.04 

10 แม่สรวย 42,608 42,056 
80,754 

56.5339,71
4 

84,664 59.26 
11 เวียงป่าเป้า 34,137 34,739 68,930 56.64 
12 พญาเม็งราย 21,120 21,314 

15,896 
42,434 68.44 

13 เวียงแก่น 17,972 17,416 35,388 67.28 
14 ขุนตาล 15,544 16,164 31,708 124.10 
15 แม่ฟ้าหลวง 38,141 38,317 76,458 119.20 
16 แม่ลาว 15,127 15,971 31,098 94.24 
17 เวียงเชียงรุ้ง 13,835 13,985 27,820 134.85 
18 ดอยหลวง 9,682 9,505 19,187 61.69 
   รวม 628,897 658,718 1,287,615 111.80 

ที่มา :ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
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       4.ข้อมูลเศรษฐกิจ 
ตารางท่ี 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต  
     พ.ศ. 2555 - 2559 (หน่วย : ล้านบาท) 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

สาขาการผลิต 2555 2556 2557 2558 2559 

ภาคเกษตร 35,438 36,408 35,480 32,807 31,573 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 35,438 36,408 35,480 32,807 31,573 
ภาคนอกเกษตร 52,891 56,891 57,277 62,532 68,254 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 763 770 714 746 846 
การผลิตอุตสาหกรรม 4,168 4,969 4,493 4,631 5,311 
การไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 1,037 1,178 1,267 1,258 1,305 
การประปาและการจัดการของเสีย 118 137 152 173 183 
การก่อสร้าง 2,329 3,397 3,494 4,326 4,832 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์  

11,774 11,994 13,084 14,190 15538 
การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 2,279 2,712 2,660 3,166 3,104 
ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 2,374 2,627 2,564 2,944 3,163 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 874 779 890 895 754 
การเงินและการประกันภัย 4,828 5,694 6,452 7,076 7,831 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 3,885 3,990 3,116 3,142 3,934 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 44 75 77 93 93 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ 409 419 391 409 444 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ 5,691 4,916 3,724 4,504 4,680 
การศึกษา 8,397 8,785 9,724 10,234 11,198 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2,764 2,970 3,190 3,426 3,649 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 153 157 156 156 196 
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ  1,005 1,117 1,129 1,165 1,194 
ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด 88,329 93,094 92,757 95,339 99,827 
ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 75,769 80,104 80,103 82,639 86,884 
ประชากร (1,000 คน) 1,166 1,162 1,158 1,154 1,149 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) จ าแนก 
               ตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2555 - 2559 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
       5. ข้อมูลการก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของภาคเหนือ (รองมาจาก
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และล าปาง) มีเนื้อที่ประมาณ 11,678.369 ตร.กม. มีประชากรทั้งหมดประมาณ 
1,311,100 คน เป็นอันดับที่ 2 ของภาคเหนือ และเป็นศูนย์กลางทางสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
ล้านนา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมและการท่องเที่ยวแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขงระหว่าง พม่า จีน และลาว ท าให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ในด้านความเจริญมากขึ้น 
เป็นอันดับที่ 2 รองมาจากจังหวัดเชียงใหม่ เพราะตัวเมืองเชียงราย ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครเชียงราย 
สืบเนื่องมากจากการขยายพ้ืนที่ในเขตเมือง ดังนั้น จังหวัดเชียงรายจึงได้เป็นจังหวัดที่มีการก าหนดเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีด้วยกัน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ โดย
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ 2 อีก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม นราธิวาส และกาญจนบุรี รัฐบาลเล็งเห็นโอกาส          
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้มีนโยบายจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน มีแนวทางการ

สาขาการผลิต 2555 2556 2557 2558 2559 

ภาคเกษตร 12,313 12,192 11,878 11,388 10,772 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 12,313 12,192 11,878 11,388 10,772 
ภาคนอกเกษตร 38,182 39,492 39,028 41,630 44,189 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 554 515 466 449 451 
การผลิตอุตสาหกรรม 2,617 2,664 2,634 2,555 2,801 
การไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 1,064 1,070 1,144 1,159 1,233 
การประปาและการจัดการของเสีย 87 80 77 93 95 
การก่อสร้าง 1,597 2,301 2,360 3,040 3,479 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์  

7,787 7,884 8,085 8,687 9,0561,7
61 การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 1,761 2,098 2,058 2,266 2,174 

ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 2,208 2,341 2,237 2,450 2,450 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,077 961 1,117 1,136 950 
การเงินและการประกันภัย 3,297 3,732 4,161 4,560 4,990 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 4,031 4,164 3,265 3,264 4,116 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 41 69 70 85 85 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ 267 268 246 261 281 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ 3,830 3,180 2,329 2,708 2,707 
การศึกษา 5,074 5,144 5,436 5,445 5,788 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2,106 2,199 2,300 2,386 2,444 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 113 113 111 116 158 
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ  788 839 814 827 844 
ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (ปริมาณลูกโซ่) 50,372 51,208 50,326 51,603 52,723 
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ด าเนินงานโดยบูรณาการการท างาน ในพ้ืนที่ของหน่วยงานต่างๆ และการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน         
การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) 
ส าหรับแนวทางการจัดท าผังเมืองได้น าจุดขับเคลื่อนของจังหวัดต่างๆ มาด าเนินการ โดย การจัดหาที่ดิน
ของหน่วยงานราชการ เพ่ือจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม  การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือกระจายความเจริญ 
สู่ภูมิภาค กระตุ้นและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างให้เกิดการจ้างงาน ส่งเสริมการค้า       
การลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาคในระดับจังหวัด และเมืองชายแดน ในการนี้จังหวัดเชียงราย             
ได้แบ่งกลุ่มพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มอ าเภอชายแดน กลุ่มอ าเภอด้านเหนือของจังหวัด ใกล้ชายแดนที่มีลักษณะ
เป็นด่าน หรือจุดผ่านแดนถาวร ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ ประกอบด้วย 3 อ าเภอ คือ แม่สาย 
เชียงแสน และเชียงของ มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการค้าชายแดน ธุรกิจโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว โดยมีการค้าชายแดนและการเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภาคเป็นจุดดึงดูด 

กลุ่มที่ 2 อ าเภอติดชายแดน กลุ่มที่เป็นชายแดน แต่ไม่มีจุดผ่านแดนถาวร อยู่ห่างจาก
แนวระเบียง NSEC ไม่เกิน 50 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อ าเภอ แม่ฟ้าหลวง แม่จัน ขุนตาล ดอยหลวง 
และเวียงแก่น มีศักยภาพและแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง หรืออุตสาหกรรมที่ใช้
วัตถุดิบจากการน าเข้าผ่านชายแดนกลุ่มแรกในกลุ่มนี้ อ าเภอดอยหลวงและเวียงแก่น ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นทาง 
R3E มากอาจจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่างจากแม่ฟ้าหลวงและแม่จัน แต่อาจเป็นจุดผ่านของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 

กลุ่มที่ 3 เมืองศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลางทางการพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว  ที่ตั้ง
โรงงาน อุตสาหกรรม และการผลิต และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงต่าง ๆ คือ อ าเภอเมืองเชียงราย 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มอ าเภอเกษตรกรรมด้านเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่มีผลผลิตด้านการเกษตรออกสู่ตลาด 
มีศักยภาพหลักด้านการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ยังประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ประกอบด้วย 4 อ าเภอ คือ เวียงเชียงรุ้ง เวียงชัย พญาเม็งราย และเทิง 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอ าเภอเกษตรกรรมด้านใต้ เป็นพ้ืนที่ที่มีผลผลิตด้านการเกษตรออกสู่ตลาด 
มีศักยภาพหลักด้านการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ การท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ประกอบด้วย 5 อ าเภอ 
คือ เวียงป่าเป้า แม่สรวย แม่ลาว พาน และป่าแดด 

6. ลักษณะทางสังคม 
  6.1 จ านวนศาสนสถาน 

      1) ส านักสงฆ ์309 แห่ง 
      2) วัด 702 แห่ง 
      3) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ 80 แห่ง 
      4) โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก 141 แห่งนิกายโปแตสแตนท์ 133  แห่ง 
      5) มัสยิด (จดทะเบียน) 7 แห่ง 
6.2 จ านวนศาสนบุคคล 
      1) มหานิกาย :พระภิกษุ 3,324 รูปสามเณร 3,212 รูป 
      2) ธรรมยุต :พระภิกษุ 333 รูปสามเณร 24 รูป 
      3) นิกายคาทอลิก 10 องค ์
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      4) นิกายโปแตสแตนท์ (ศิษยาภิบาล – รศบ.) 141 องค ์
      5) อิหม่าม 7 คน 
6.3 จ านวนศาสนิกชน 
      1) พุทธ 1,146,166 คน (ร้อยละ 97.38) 
      2) คริสต์ 29,404 คน (ร้อยละ 2.39) 
      3) อิสลาม2,362 คน (ร้อยละ 0.24) 
      4) พราหมณ์ –ฮินดู 130 คน (ร้อยละ 0.01) 
      5) ซิกข ์130 คน (ร้อยละ  0.001) 
6.4 ประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 

        1) ประเพณีสงกรานต์ : ก าหนดให้วันที่ 13 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยใน
สมัยก่อน ปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนายังคงสืบทอดกันมา ดังนี้ 

13 เมษายน เป็นวันสังขารล่อง จะมีการยิงปืนจุดประทัดช่วงเช้าเพ่ือเป็นการ        
ขับไล่ เสนียด จัญไร ปัญหาอุปสรรคเคราะห์กรรมต่าง 

14 เมษายน เป็นวันเน่า หรือวันเนาว์ คือเป็นวันตระเตรียมอาหารขนม เพ่ือ
น าไปถวายวัด โดยช่วงบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัด เพ่ือก่อเจดีย์ทราย วันนี้ไม่ควรประกอบการมงคลใด ๆ 
และไม่ควรพูดหยาบหรือโกหก 

15 เมษายนเป็นวันพญาวัน ช่วงเช้าจะมีการท าบุญตักบาตร ตานขันข้าว สรงน้ า
พระพุทธรูป ด าหัวพระสงฆ์แล้วจึงไปด าหัวญาติผู้ใหญ ่

16 เมษายน เป็นวันปากปีคือวันเริ่มต้นปีใหม่จะมีการประกอบพิธีสะเดาะ
เคราะห์ ส่งเคราะห์ส่งสะตวง สืบชะตา บางแห่งมีการสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล 
        2) ประเพณีสืบชะตา : ประเพณีสืบชะตา โดยทั่วไปมี 3 ประเภท ได้แก่ 

2.1 การสืบชะตาบุคคล กระท าได้ทุกโอกาส (วันเกิด หรือ เจ็บป่วย ได้รับ
อุบัติเหตุ) 

2.2 การสืบชะตาบ้าน ท าได้ปีละครั้ง คือตอนสงกรานต์ หรือเมื่อมีเภทภัยที่
เกิดข้ึน 

2.3 การสืบชะตาเมือง จะท าเมื่อถึงโอกาสครบรอบสร้างเมือง 
        3) ประเพณีตานก๋วยสลาก : การตานก๋วยสลาก (สลากภัตต์) จะเริ่มในราววันเพ็ญ
เดือน 12 เหนือและสิ้นสุดในเดือนเกี๋ยงดับ ( เดือนตุลาคม) จะมีการเตรียมอาหาร ข้าวของเครื่องใช้บรรจุ
ใส่ภาชนะ แล้วน า “ยอด” คือธนบัตรผูกติดไม้เรียวเสียบไว้ เช้าวันรุ่งขึ้นจะน า “ก๋วยสลาก” ไปวัดที่จัดงาน
เพ่ือถวายพระภิกษุสามเณร มีการเขียนค าอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติคนท่ีเสียชีวิตไปแล้วและเทวดาทั้งหลาย 
         4) ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) : ในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของทุกปี คือ วันลอย
กระทง ชาวล้านนามีพิธีส าคัญนอกเหนือจากการลอยกระทง คือ พิธีกรรมตั้งธรรมหลวงหรือฟังเทศน์
มหาชาติ    
        5) ประเพณีมนัสการพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง : พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงนับเป็น
โบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นปฐมเจดีย์ในดินแดนล้านนา ทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยว
ขึ้นไปนมัสการพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงอันศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งชมทิวทัศน์และทัศนียภาพบนดอยตุง เมื่อถึง
ก าหนดวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ (ราวมีนาคม) จะมีประเพณีนมัสการที่ยิ ่งใหญ่ของจังหวัด  ศาสนิกชน      
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ผู้เลื่อมใสศรัทธา ทั้งชาวเชียงรายเองชาวจังหวัดใกล้เคียง ชาวเชียงตุงจากรัฐฉาน ประเทศพม่า ชาวหลวงพระบาง 
จากประเทศลาว ตลอดถึงชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน ก็จะหลั่งไหลขึ้นไปนมัสการ ในวันส าคัญนี้           
อย่างเนืองแน่น 
        6) ประเพณีเป็งพุธ : เป็นประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอย่างหนึ่งของชาว
เชียงราย ถือเอาวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธในรอบปี (เป็ง คือ คืนวันเพ็ญ) เป็นวันที่จะท าบุญตักบาตร เพ่ือเป็น
สิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหารหรือข้าวสาร อาหารแห้งไว้รอใส่บาตรเวลากลางคืน     
พอใกล้จะถึงเที่ยงคืน ก็จะพากันออกมายืนเรียงรายตามท้องถนนในหมู่บ้านหรือในเมือง พอหลังเที่ยงคืน
ผ่านไป (ย่างเข้าวันพุธ) พระจากหลายวัดในตัวเมือง และวัดตามท้องถิ่นก็จะออกมาบิณฑบาตกัน ปัจจุบัน
มักท าเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
        7) ประเพณีตานหาแม่ฟ้าหลวง : ก าหนดจัดในวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็น
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  องค์แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย         
ซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จมาพ านักที่พระต าหนักดอยตุง จังหวัดเชียงรายจึงจัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะ          
ที่ไร่แม่ฟ้าหลวงในช่วงเช้า และพิธีท าบุญอุทิศถวายแด่องค์สมเด็จย่าในช่วงบ่ายที่พระต าหนักดอยตุง 
ข้าราชการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่น เพ่ือร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวเชียงราย 

  7. แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
        1) อ าเภอเมืองเชียงราย 
   อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อยู่ที่ห้าแยกพ่อขุน พ่อขุนเม็งรายเป็นกษัตริย์
องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลัวะจังคราช เป็นโอรสของพญาลาวเม็ง และพระนางเทพค าขยาย หรือพระนางอ้ัว
มิ่งจอมเมือง ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ า เดือนอ้าย ปีกุน พุทธศักราช 1782 เสด็จสวรรคตที่เมือง
เชียงใหม่  ใน พ.ศ.1854 พ่อขุนเม็งรายได้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นบนดอยทอง จากรากฐานเดิมที่เคยเป็น
เมืองมาก่อน เมื่อ พ.ศ.1805 ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เม็งราย และรวบรวมบ้านเล็กเมืองน้อย 
เข้าเป็นอาณาจักรล้านนาไทย จนเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน 

 กู่พระเจ้าเม็งราย ตั้งอยู่หน้าวัดง าเมือง บนดอยง าเมือง กู่นี้เป็นอนุสาวรีย์ส าคัญ
แห่งหนึ่ง เพราะเป็นที่บรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าไชยสงคราม ราชโอรส
พระเจ้าเม็งราย เมื่อได้มอบราชสมบัติให้พระเจ้าแสนภูราชโอรสขึ้นครองนครเชียงใหม่แล้ว พระองค์ได้น า
อัฐิพระราชบิดา มาประทับอยู่ที่เมืองเชียงราย และได้โปรดเกล้าฯ สร้างกู่บรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว้  
ณ ดอยง าเมืองแห่งนี้ 
   วัดพระสิงห์ ถนนท่าหลวง ใกล้ศาลากลางจังหวัด เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ
สิหิงค์องค์ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารลายค า วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่า  
เจ้ามหาพรหม พระอนุชาของพระเจ้ากือนา กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจาก
เมืองก าแพงเพชร พระเจ้ากือนาได้โปรดฯ ให้ประดิษฐานไว้ ณ เมืองเชียงใหม่ ต่อมาพระเจ้ามหาพรหมทูล
ขอยืมพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงรายเพ่ือหล่อจ าลอง แต่เมื่อสิ้นบุญพระเจ้ากือนาและพระเจ้า
แสนเมือง ราชนัดดาของพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ เจ้ามหาพรหมคิดจะชิงราชสมบัติ จึงยก
กองทัพจากเชียงรายไปประชิดเมืองเชียงใหม่ แต่เจ้าแสนเมืองก็สามารถป้องกันเมืองได้อีก ทั้งยกทัพ        
ตีทัพเจ้ามหาพรหมมาถึงเชียงราย และครั้งนี้เองที่ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์คืนกลับไปประดิษฐานอยู่ที่วัด
พระสิงห์เชียงใหม่สืบมา วัดพระสิงห์แห่งนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจ าลองบนแผ่นศิลา สันนิษฐานว่าสร้าง          
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ในสมัยพระเจ้าเม็งรายมหาราช นอกจากนั้นบานประตูยังออกแบบโดย คุณถวัลย์ ดัชนี บอกเรื่องราว
เกี่ยวกับดิน น้ า ลม ไฟ แกะสลักโดยสล่าอ านวย บัวงาม  

 วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ต าบลเวียง เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกต หรือพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่าเมื่อ พ.ศ. 1897 
ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่นั้น ฟ้าได้ผ่าเจดีย์ร้างองค์หนึ่ง และได้พบพระพุทธรูปลงรัก
ปิดทองอยู่ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออกจึงได้พบว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวสร้างด้วยหยก คือพระแก้ว
มรกตนั่นเอง ปัจจุบันชาวเชียงรายได้สร้างพระแก้วมรกตองค์ใหม่ขึ้นแทน เรียกว่าพระหยกเชียงราย หรือ 
พระพุทธรัตนากรนวุติวัสสานุสรณ์มงคล ซึ่งสร้างขึ้นในวโรกาสที่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี     
มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา  
   วัดพระธาตุดอยจอมทอง/วัดพระธาตุจอมทอง ถนนอาจอ านวย หลังศาลา
กลางจังหวัด บนดอยจอมทองริมฝั่งแม่น้ ากก ต านานกล่าวว่าพระยาเรือนแก้วผู้ครองนครไชยนารายณ์ทรง
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1483 ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว ท าให้พระธาตุเจดีย์องค์เดิมพังทลายลงมา เมื่อพ่อขุนเม็ง
รายทรงพบชัยภูมิที่สร้างเมืองเชียงรายจากดอยจอมทอง จึงได้สร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่ขึ้นพร้อมกับการ
สร้างเมือง เจดีย์องค์ปัจจุบันที่เห็นได้ถูกสร้างใหม่ อีกครั้ง เดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนที่พ่อขุน
เม็งรายจะมาพบพ้ืนที่และสร้างเป็นเมืองเชียงราย ในปี พ.ศ. ๑๘o๕ ตามหลักฐานกล่าวว่า เมื่อ
พระพุทธศาสนาล่วงแล้ว ๙๕๖ พรรษามีพระเถระเจ้ารูปหนึ่งได้ออกเดินทางไปสู่เมืองลังกาทวีป และน า
พระบรมสารีริกธาตุ ๓ ขนาดรวม ๑๖ องค์ ถวายแก่พระเจ้าพังคราช เจ้าเมืองโยนกนาคพันธ์ พระองค์ได้
แบ่งเป็น พระธาตุขนาดใหญ่หนึ่ง ขนาดกลางสอง รวมสามองค์ ส่งให้พญาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนารายณ์ 
(บริเวณอ าเภอเวียงชัยในปัจจุบัน) ส่วนหนึ่งบรรจุลงมหาสถูปบนดอยทอง ขนานนามว่าพระธาตุดอย
จอมทอง เพ่ือเป็นมงคลนามของเมืองมีพิธีสงน้ าพระธาตุทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๓ (เดือน ๕ เหนือ) 

เสาสะดือเมือง 108 หลัก  เสาสะดือเมืองนี้ชาวเชียงรายได้ร่วมใจกันสร้างขึ้น
เพ่ือเป็นเครื่องร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญามังราย และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบห้ารอบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรัฐบาลเยอรมนี เสาสะดือเมือง 108 หลัก ตั้งอยู่บนรูปแบบ
สมมุติของจักรวาลอันเป็นคติที่มีมาแต่โบราณ ด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันออก ลานรอบนอกหมายถึง
แผ่นดิน ล้อมรอบด้วยคูน้ าอันเปรียบได้กับน้ าในขอบจักรวาล รอบในยกข้ึนเป็นหกชั้นหมายถึงสวรรค์ทั้งหก
ของกามภูมิ แล้วยกขึ้นอีกสามชั้นซึ่งหมายถึงรูปภูมิ อรูปภูมิ และชั้นบนสุดเปรียบได้กับนิพพาน ส าหรับตัว
เสาสะดือเมืองเป็นดั่งเขาพระสุเมรุ ตั้งอยู่บนฐานสามเหลี่ยม หมายถึงตรีกูฏบรรพตหรือผาสามเส้า ล้อม
ด้วยเสา 108 ต้น อันหมายถึงสิ่งส าคัญในจักรวาล และล้อมรอบอีกชั้นด้วยร่องน้ าห้าร่องซึ่งเปรียบเป็น
ปัญจ มหานทีลดหลั่นเป็นชั้นไหลลงสู่พ้ืนดินตามคติโบราณของล้านนา เสาสะดือเมืองจะใหญ่เท่าห้าก ามือ
และสูงเท่ากับความสูงของพระเจ้าแผ่นดิน โคนเสาสะดือเมืองนี้จึงใหญ่เท่ากับห้าพระหัตถ์ก า และสูงเท่ากับ
ส่วนสูงแห่งพระวรกาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้ เสด็จมาเจิมเสาสะดือ
เมืองนี้ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2531ชาวเชียงรายมีความเคารพศรัทธาเสาสะดือเมืองแห่งนี้มาก จึงนิยมมาสรง
น้ าเพ่ือความร่มเย็นเป็นสุขของชาวเมือง และเชื่อว่าน้ าที่สรงเสาสะดือเมืองแล้วเป็นน้ าศักดิ์สิทธิ์การเดินทาง
จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช เข้าถนนอุตรกิจไปจนถึงสี่แยกพหลโยธิน (สายใน) เลี้ยวขวาผ่านหน้ากอง
บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย และสถานีต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสิงหไคล ผ่าน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานเชียงราย ตรงไปจนถึงปากทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลี้ยว
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ซ้ายเข้าถนนไตรรัตน์ ผ่านวัดพระแก้ว เลี้ยวขวาผ่านโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งขึ้นดอย
ทองผ่านวัดง าเมืองไปประมาณ ๓๕o เมตร ก็จะถึงปากทางข้ึนพระธาตุดอยจอมทอง โทร 0-5371-5057  

วัดร่องขุ่น ต าบลป่าอ้อดอนชัย ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 12 กิโลเมตร เส้นทาง
ไปจังหวัดพะเยา เลี้ยวขวาที่สามแยกทางไปน้ าตกขุนกรณ์ ประมาณ 100 เมตร วัดอยู่ซ้ายมือ ออกแบบ
และก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พระอุโบสถสีขาวตกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาว 
เป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับด้วยพญานาค มีงวงงาดูแปลกตา น่าสนใจมาก โดยเฉพาะภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 -17.00 น. โทร.0 5367 3579 
โทรสาร 0 5367 3539 www.watrongkhun.com 

วัดพระธาตุดอยเขาควาย พระธาตุดอยเขาควายเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรม
สารีริกธาตุและเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงรายที่มีความสวยงามและใกล้ตัวเมืองมากที่สุด  ตั้งอยู่บนดอย         
เขาควาย ซอยหนองปึ๋ง 1 ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนนราชโยธา ประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย
เข้าซอยหนองปึ๋ง 1 ขึ้นดอยไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร รถขนาดใหญ่ไม่สามารถข้ึนได้ ตามต านานพ้ืนบ้าน 
เล่าว่า ประมาณ 1,000 กว่าปีล่วงมา ได้มีพระยาธรรมมิกะราช เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป็นผู้
ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา โดยได้น าพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของ
พระพุทธเจ้าที่คณะสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ได้น ามาถวายให้พระยาธรรมมิกะราช 
จึงให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ใส่บรรจุไว้ในองค์เจดีย์ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไว้บูชา ต่อมา
ได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสน และสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปัจจุบันในทุกปีจะมี
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนแปดเป็ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วิสาขบูชา 

วัดมุงเมือง ตั้งอยู่ถนนอุตรกิจ หมู่ที่1 ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ประวัติ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสองสี หรือ พระเจ้าสองสี องค์ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงราย ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินทิ้งระเบิดเมืองเชียงรายบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็นตลาดสดแต่ภายในวัด
ปลอดภัย วัดมุงเมืองเป็นวัดสั งกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2382 ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2409 ได้ประกอบพิธีผูกพันทธสีมาเมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2510 
สิ่งส าคัญภายในวัดมี พระเจดีย์และพระสังกัจจาย์ 

วัดศรีเกิด ตั้งอยู่บ้านศรีเกิด หมู่ที่3 ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ.1983 เป็นมงคลนามแห่งเมืองทางด้านสิริมงคล เปรียบเป็นสถานที่เกิด
ของต้นพระมหาโพธิ์ หรือต้นศรี ตามภาษาเมืองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2489 อาคารเสนาะสนะประกอบด้วย อุโบสถและกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ มีพระประธาน และเจดีย์ศิลปะ
ล้านนา บานประตูหน้าต่าง คันทวย หน้าบรรณ ของวัดนี้เป็นไม้สักแกะสลักสวยงามมาก 

น้ าตกห้วยแก้ว ตั้งอยู่บริเวณบ้านโป่งน้ าร้อน หมู่ที่ 7 ต.ดอยฮาง ห่างจากบ่อน้ าร้อน
ห้วยหมากเลี่ยม 6.5 กม. เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ มีน้ าไหลแรงตลอดปี ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 25 กม.          
ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก การเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปตามถนนเชียงราย – สี่แยก  
บ้านเด่นห้า ผ่านหน้าค่ายเม็งรายมหาราชเข้าสู่ต าบลดอยฮาง จนถึงบ้านผาเสริฐ เมื่อถึงบ้านผาเสริฐ ก่อนถึง   
บ่อน้ าร้อนประมาณ 1 กม.มีทางแยกซ้ายมือ เป็นทางดินอัด มีวัดผาเสริฐวนารามเป็นจุดสังเกตไม่เหมาะ
ส าหรับรถเก๋ง หากเข้าไปชมน้ าตกควรติดต่อเจ้าหน้ าที่ น าทางจากบ่อน้ าร้อนห้วยหมากเลี่ ยม             
เตรียมน้ าและอาหารไปด้วย น้ าตกห้วยแก้ว มีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน                         

http://www.watrongkhun.com/
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มีมุมถ่ายรูปที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ชั้นที่ 1 สายน้ าไหลตกจากหน้าผาสูงและ
โขดหิน ขนาดใหญ่ประมาณ 30 เมตร ลงมายังแอ่งน้ าเบื้องล่างบรรยากาศร่มรื่นสามารถลงเล่นน้ าได้   
น้ าตกชั้นที่ 2 ต้องเดินจากน้ าตกชั้นที่ 1 อีก 200 เมตร จะเห็นสายน้ าไหลตกจากหน้าผาสูง 40 เมตร 
ทางเดินเป็นคันดินอัดแน่น เดินเลียบน้ าตกไปได้ทั้งสองฝั่ง มุมของชั้นที่ 2 ซึ่งยังมีอีกหลายมุมที่สวยงามและ
ด้านล่างยังมีที่ส าหรับนั่งเล่นได้อีกด้วย และบริเวณใกล้น้ าตกมีสวนชาที่กว้างใหญ่และสวยงามมีบ้านชาวเขา
เผ่าอาข่า ลีซอ และจีนฮ่ออาศัยอยู่  

น้ าตกห้วยชมภู หรือ น้ าตกห้วยส้าน ตั้งอยู่บริเวณบ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ต.ห้วย
ชมภู เป็นน้ าตกที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  เพ่ือการ
ท่องเที่ยวที่เข้าถึงธรรมชาติแลการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผาลีซูหรือลีซอ ที่ มีประเพณีและ
วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักณ์เป็นของตัวเองและมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวตลอด ท่านสามารถ
เดินทางจากตัวอ าเภอเมืองเชียงรายทางอ่างเก็บบ้านห้วยส้านระยะทางโดยประมาณ 35 กิโลเมตร 

บ่อน้ าร้อนห้วยหมาเลี่ยม เป็นบ่อน้ าร้อนริมแม่น้ ากก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของที่ท า
การ อช. ล าน้ ากก เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวล่องเรือตามล าน้ ากกมานาน มีทิวทัศน์สวยงามร่มรื่น ใน
หน้าแล้งจะมีโปรแกรมข่ีช้างเที่ยว โดยช้างจะพาข้ามล าน้ ากกไปยังบ่อน้ าร้อน บริการให้แช่น้ าแร่ บ่อน้ าร้อน
ห้วยหมากเลี่ยมเป็นบ่อน้ าร้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ม. มีอุณหภูมิ 67 องศาเซลเซส มีแร่ธาตุ
ฟลูออไรด์ ไนเตรด ซัลเฟต ไอโอดีน ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย มีห้องอาบน้ าส่วนตัว 30 ห้อง และมีสระ
น้ าอุ่นแบบแช่รวม มีบ้านพักติดน้ ากกจ านวนสามหลัง ลานกางเต็นท์พักแรม ห้องน้ า และมีร้านอาหาร 
เครื่องดื่ม ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ใช้เส้นทางเดียวกับไปหาดเชียงรายขับรถตรงจากสี่แยกเด่นห้า ผ่าน
พิพิธภัณฑ์อูบค า เมื่อถึงบ้านฮ่องลี่เลี้ยวซ้ายก่อนถึงวัดเม็งรายมการาชประมาณ 100 ม. จะบรรจบกับสาม
แยก ให้เลี้ยวขวาไปตาม ถ. โยธาธิการไปบ้านป่างิ้ว บ้านดอยฮาง มีป้ายบอกทางไปน้ าตกห้วยแก้ว 
ระยะทาง 20 กม. สภาพถนนค่อนข้างแคบลัดเลาะขึ้นเขาขนานไปกับล าน้ ากก ผ่านบ้านผาเสริฐ บ่อน้ า
รอ้นห้วยหมากเลี่ยมอยู่สุดถนนลาดยางพอดี 

- รถรับจ้าง เหมารถจากตัวเมืองเชียงราย ที่ท่ารถหน้าตลาดสดเชียงราย  
- เรือหางยาว ใช้บริการเรือล่องแม่น้ ากก หรือเช่าเหมาล าที่ท่าเรือเชิง 
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

จังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย (เยื้องสวนตุงและโคมเชียงราย) ด าเนินงานโดย
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดแสดงและจัดฉายสไลด์โชว์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัตถุ
สิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช้ ชุดแต่งกายประจ าเผ่า รวมทั้งข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับชาวไทยภูเขา 6 เผ่า คือ อาข่า 
ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ เย้า และม้ง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน เวลาา 9.00 น.-18.00 น. เก็บค่าเข้า
ชมคนละ 50 บาท 

รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย เที่ยวชม - อาข่า 
เย้า ลีซอ กะเหรี่ยงคอยาว กะเหรี่ยง ลาหู่ - บริการที่พักแบบ Home Stay - ศึกษาวัฒนธรรม - ศึกษาการ
เพาะปลูก/เกษตรกรรม/การท านา - บริการที่พักแบบกางเต้นท์ Camping ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม 
แวดล้อมด้วยความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ – นั่งเกวียน เที่ยวชม - Akha village (อาข่า) - Yao 
village (เย้า )- Lisu village (ลีซอ) - Palong village (กะเหรี่ยงคอยาว) - Karen village (กะเหรี่ยง) - 
Lahu village (ลาหู่ ) - Long Necked (กะเหรี่ยงคอยาว)- Home Stay (บ้ านพักแบบโฮมสเตย์ ) - 
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Culture (ศึกษาวัฒนธรรม) - Farming (ศึกษาการเพาะปลูก/เกษตรกรรม/การท านา) - Camping (ลานตั้ง
แคมป์) - Trekking (เดินป่า) - Sight Seeing (ทัวร์รอบเมือง) - Buffalo-ox-cart (นั่งเกวียน)  

การล่องแก่ง (ล่องแม่น้ ากก)  การล่องแก่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบ
การผจญภัย โดยท่านสามารถสัมผัสกับการผจญภัยที่สนุกและสะใจได้โดยการนั่งเรือจากท่าเรือเชียงราย 
ล่องน้ ากกทวนกระแสน้ าขึ้นไปถึงหมู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่า
ลาหู, อ้ิวเมี่ยน และจีนห้อ และที่นี้แหละเป็นจุดเริ่มของการล่องแก่ง และท่านจะล่องแก่งตามกระแสน้ า
มายังจุดท่องเที่ยวที่ 2 คือ หมู่ที่ 10 บ้านจะคือ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงรายประชากรทั้งหมดเป็น
ชาวเขาเผา ลาหู นักท่องเที่ยวจะพบกับวิธีชีวิตแบบชาวบ้าน และท่านใดต้องการค้างแรม มีบ้านพัก
แบบ Home Stay ในราคาที่เป็นกันเอง ให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความหนาวเย็นของหมู่บ้านที่อยู่
ริมน้ ากก และรุ่งเช้าท่านสามารถล่องแก่งไปยังหมู่บ้านหาดยาว หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย 
จุดท่องเที่ยวที่ 3ซึ่งท่านจะได้พบกับวิธีชีวิตแบบดังเดิมของชนเผาลาหู ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุ
นิยม ท่านสามารถล่องแก่งกลับมายังท่าเรือเชียงรายหรือจะนั่งเรือกลับก็ยังไหว และนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่ อบต.ห้วยชมภู ยินดีให้ท่านมาสัมผัส 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าบ้านจะแล ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย
(บ้านจะแล) ต าบลแม่ยาว ระยะทางจากจังหวัด ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นพิพิธภัณฑ์ สร้างขึ้นมาตั้งแต่
เมื่อปี 2545 โดยศูนย์วัฒนธรรมกระจกเงา ร่วมกับชาวบ้าน บ้านจะแล ในพิพิธภัณฑ์แสดงเก่ียวกับวิถีชีวิต
ของชนเผ่า อาข่า ลาหู่ ลีซู อื่น ๆ และนอกจากนี้สามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านจะแล ซึ่งเป็นชนเผ่า
ลาหู่ เปิดท าการ ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 19.00 น. อัตราค่าธรรมเนียม 20 บาท 

ไร่แม่ฟ้าหลวง "อุทยานแห่งความสงบ งามอย่างล้านนา" ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนราบ
ทางตะวันตกของตัวเมืองเชียงราย ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านต่างๆ ใน
ภาคเหนือ ปัจจุบันเป็นอุทยานศิลปะและวัฒนธรรมอันรื่นรมย์ด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์ เหมาะส าหรับผู้แสวงหา
ความสงบเงียบและแรงบันดาลใจอันเกิดจากธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น 150 ไร่ของไร่แม่ฟ้า
หลวงเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ละคร ทั้งยังเหมาะส าหรับจัดงานเลี้ยงรับรองรูปแบบต่างๆ 
การประชุมสัมมนาหรือการประกอบพิธีกรรมพ้ืนเมืองเหนือ ในท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและศักดิ์สิทธิ์" 
ประกอบด้วย หอค า หอค าแม่ฟ้า หอค าน้อย หอแก้ว 

ก าแพงเมืองจีนจ าลองเชียงราย   มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี - ก าแพงเมืองจีน
จ าลอง พ้ืนที่การด าเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ของ “มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี” ซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือบน
เนินเขาน้อยใหญ่ ในพ้ืนที่กว่า 119 ไร่ อันสวยงามของบ้านใหม่หนองบัวแดง เลขที่ 171 หมู่ 15 ต.แม่
ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย เปิดให้เข้าชม วันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 
– 17.00 น.ประตูทางเข้าของมูลนิธิฯ มี 2 เส้นทาง ทางด้านทิศตะวันตกเป็นซุ้มประตูทางล้านนา ส่วน
ประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก เป็นซุ้มประตูลักษณะก าแพงดินเมืองโบราณชื่อ  “ซุ้มประตูวิเศษไชย
ศรี”เมื่อเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ของมูลนิธิฯ ภายในบริเวณโดยรอบจะพบกับความอลังการของตัวอาคารต่างๆ 
ตามเนินเขาน้อยใหญ่ในหลายรูปทรงและวัฒนธรรม กลมกลืนกับสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนไม้เศรษฐกิจ
นานาพันธุ์ตามแนวพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ ระบรมราชินีนาถ มูลนิธิฯ ได้
จัดสร้าง “ก าแพงเมืองจีนจ าลอง” ล้อมรอบพื้นที่ของมูลนิธิฯ จากซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันตกถึงซุ้มประตู
ทางด้านทิศตะวันออก รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ที่ทอดตัวขึ้นลงไปตามเนินเขาสวยงามเหมือน
สัมผัสบรรยากาศของประเทศจีนและเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง   
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ไทย-จีน และสามารถออกก าลังกายโดยการเดินชมบรรยากาศของสวนดอกไม้นานาพรรณภายในโครงการ
ไปตามก าแพงเมืองจีนจ าลองแห่งนี้ด้วย โทร 0-5373-5388, 0-2441-9926 

โฮงหลวงแสงแก้ว พิพิธภัณฑ์เก่ียวกับศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา สร้างขึ้นเมื่อ 
3 พฤศจิกายน 2538 (10 กว่าปีที่ผ่านมา) รูปแบบอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์ 2 ชั้น ผสมผสาน
ศิลปะระหว่างอยุธยาและศิลปะล้านนา ออกแบบโดยสล่าชาวเชียงราย โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และตกแต่งด้วยไม้อัดสักท้ังภายนอกและภายใน โดยมี คุณยายอมรา มุนิกานนท์ เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้าง
และมอบถวายให้กับวัดพระแก้ว สร้างแล้วเสร็จภายในปี 2544 พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว พิพิธภัณฑ์
ของวัดพระแก้ว ตั้งอยู่ซีกก าแพงวัดด้านทิศใต้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกแบบโดย นายนพดล 
อิงควณิช สถาปนิกชาวเชียงราย สิ่งส าคัญที่จัดแสดงภายใน ได้แก่ พระพุทธศรีเชียงราย ประดิษฐานเป็น
พระประธานชั้นล่าง พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปโบราณอยู่คู่กับวัด รูปหล่อพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ อดีตเจ้า
อาวาสวัดพระแก้ว พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขาร รูปหล่อพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เจ้า
คณะใหญ่หนเหนือ ซึ่งเคยจ าพรรษาอยู่ที่วัดพระแก้ว สมัยเมื่อเป็นเณร จัดแสดงพร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขาร 
พระธาตุของพระอรหันตสาวกพระพุทธรูปโบราณศิลปล้านนา เชียงรุ้ง พม่า และเครื่องใช้เกี่ยวกับทาง
ศาสนาของล้านนา ได้แก่  สัตตภัณฑ์ หีดธรรม เครื่องบูชา ฉัตร ตุง เครื่องเงิน เครื่องเขิน เป็นต้น โดยได้รับ
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรง
ประกอบพิธีเปิดป้าย พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานเจ้าคณะ
ภาค 6 พระครูศรีรัตนาการ(เลขานุการ)  http://www.cots.go.th/www.watphrakaew-chiangrai.com 

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย สวนไม้งามริมน้ ากก ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย สัมผัสหมู่มวลดอกไม้ท่ามกลางลมหนาว ชื่นชมวัฒนธรรมชนเผ่าสีสันแห่งเชียงราย สักการะพระ
บรมสารีริกธาตุจากประเทศภูฏาน ขอพรปีใหม่เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตื่นตากับขบวนบุพชาติทางน้ า
แห่งเดียวในประเทศไทย พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ตระการตา และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมายมหกรรมไม้ดอก      
ณ สวนไม้งามริมน้ ากก ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ตั้งแต่เดือนธันวาคม– มกราคม กิจกรรมส าคัญ
ภายในงาน ประกอบด้วย การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศภูฏาน มาประดิษฐานบริเวณงาน 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต , สวนดอกไม้เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ , ขบวน
บุพชาติทางน้ าที่สวยงาม, อุทยานไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์, การประกวดมิสอาเซียน, กาดมั่วครัวล้านนา 
หมู่บ้านหิมะ, เวทีกลางน้ าแสดงประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช, การแสดงแสงไฟ สุดอลังการ The River of 
Life , The Bridge of Life , และแสงแห่งศรัทธา โทร 0-5336-17580, 0-5371-7400 ต่อ 204 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   เปิดให้บริการรักษาแบบผสมผสาน    
ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ให้บริการดูแล รักษา ป้องกัน และ
ฟ้ืนฟูด้านสุขภาพ แก่นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โทร 0-539-7563 
   วัดกลางเวียง คือวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเวียงเชียงราย มีเสาหลักเมืองเชียงรายตั้งอยู่ 
สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1975 เดิมชาวบ้าน เรียกว่า วัดจั๋นตะโลก หรือ วัดจันทน์โลก เพราะในวัดเคยมี
ต้นจันทน์แดงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ ถือเป็นไม้มงคลใช้บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณ จนกระทั่งเมื่อมีการรังวัด
เมืองเชียงรายใหม่ และพบว่าวัดแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองพอดี จึงได้สถาปนาสะดือเวียง หรือ เสาหลักเมืองขึ้น
พร้อมกับเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดจันทน์โลกกลางเวียง  แต่ในปี พ.ศ. 2446 เกิดพายุใหญ่พัดต้นจันทน์แดง 
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หักโค่นลงมา พระอุโบสถและวิหารพังทลาย ต้องบูรณะใหม่ ชื่อวัดจึงเหลือเพียงวัดกลางเวียง ปัจจุบันเสา
หลักเมืองเก่าได้ล้มไปนานแล้ว ในปี พ.ศ. 2535 จึงได้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นมาใหม่ประดิษฐานอยู่ใน
มณฑปทรงฟักทองยอดแหลม บริเวณที่ตั้งเสาหลักเมืองเดิม ภายนอกมีรูปปั้นท้าวจตุโลกบาล ท าหน้าที่
พิทักษ์สะดือเวียงตามคติความเชื่อของชาวล้านนา ส่วนต าแหน่งที่เคยมีต้นจันทน์แดงอยู่นั้น ปัจจุบันทางวัด
ได้สร้างเจดีย์ขึ้นรอบฐานมีช้างทรงเครื่องยืนราย ส่วนพระอุโบสถนั้นได้สร้างขึ้นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรม
ล้านนาประยุกต์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย ตรงสี่แยกระหว่าง ถ. อุตรกิจ ติดกับ ถ. รัตนาเขต ต าบลเวียง 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร 0-5371-1659 

วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ถนนสิงหไคล หมู่ที่ 3 ต าบลเวียง เป็นวัดเก่าวัดหนึ่ง สร้าง
เมื่อประมาณ พ.ศ.1982 ต่อมาเป็นวัดร้าง เมื่อคุ้มเจ้าหลวงได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นโรงเรียนด ารง           
ราษฏสงเคราะห์ วัดเชียงหมั้นซึ่งอยู่ในคุ้มหลวง จึงย้ายสิ่งของพร้อมทั้งประธาน มาไว้ที่วัดศรีบุญเรือง วัดนี้
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ 
ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอฉัน หอระฆัง ศาลาพักร้อน โทร 0-5374-4254  

พระธาตุแม่แอบ ตั้งอยู่บนสันเขาแม่แอบ ติดล าน้ ากกท้องที่บ้านดอยฮางนอก 
หมู่ที่ 3 ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ห่างจากอ าเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 10 
กม. เดิมชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณที่ตั้งตัวพระธาตุเล่าขานกันว่า มีปรากฎการณ์ล าแสงลอยขึ้ นมาบริเวณ
ที่ตั้งตัวพระธาตุในเวลากลางคืนจ านวนหลายดวง จึงได้พากันไปส ารวจพบพระธาตุองค์เดิมที่ช ารุดทรุด
โทรมอยู่ จึงได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์และสร้างพระธาตุองค์ใหม่ข้ึนครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ และได้อัญเชิญพระ
หยกที่ขุดได้บริเวณนั้นมาประดิษฐานในตัวพระธาตุปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะบูชา     
อยู่เป็นประจ า นอกจากนี้บริเวณที่ตั้งพระธาตุยังเป็นจุดชมวิวล าน้ ากกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งด้วย ตัวองค์
พระธาตุได้น าเอาศิลปกรรมจากพระธาตุที่ส าคัญ ๆ ของประเทศไทยมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว เป็นจุด
แวะของนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางไปยังบ่อน้ าร้อนห้วยหมากเลี่ยม การเดินทาง  จากตัวเมืองเชียงรายไป
ตามถนนเชียงราย - สี่แยกเด่นห้า ผ่านหน้าค่ายเม็งรายมหาราช เลี้ยวซ้าย  ผ่านโรงเรียนฮ่องลี่ จากนั้นเลี้ยว
ขวา ตรงไปอีกประมาณ 5 กม. วัดอยู่ทางซ้ายมือ โทร 0-5371-6436   

น้ าตกห้วยแม่ซ้าย อยู่บริเวณ หมู่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย (บ้านจะแล) ต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมือง 20 กม. (เส้นทางร่องเสือเต้น – ห้วยขม ) อยู่ในเขต อช. ล า
น้ ากก แต่เส้นทางเข้าสู่ตัวน้ าตกค่อนข้างไกลและทุรกันดารเหมาะส าหรับรถกระบะ หรือรถขับเคลื่อนสี่ล้อ
เท่านั้น นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวน้ าตกด้วยการนั่งช้างจากบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร สิ่งน่าสนใจ น้ าตกห้วยแม่
ซ้ายเป็นน้ าตกขนาดกลาง เกิดจากล าห้วยแม่ซ้าย ซึ่งมีต้นน้ าอยู่ที่ดอยบ่อ มี 2 ชั้น ห่างกันประมาณ 100 ม. 
น้ าตกชั้นที่ 1 น้ าตกไหลจากหน้าผาสูง 15 ม. ผ่านโขดหินใหญ่ปกคลุมด้วยเฟิร์น มอส และตระไคร้เขียวชอุ่ม 
ส่วนน้ าตกชั้นที่ 2 เป็นหน้าผาสูง 20 ม. ด้านหน้าเป็นแอ่งน้ าใส เย็นฉ่ า เหมาะส าหรับลงเล่นน้ า  
นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวมากกว่าคนไทย การเดินทางจากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช      
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งหน้าไปทาง อ.แม่จัน เมื่อข้ามสะพานข้ามแม่น้ ากกให้เลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวง
หมายเลข 1207 มีป้ายบอกทางไปน้ าตกห้วยแม่ซ้าย และป้ายริมกกรีสอร์ทขนาดใหญ่ขับไปตามทางหลัก 
เมื่อผ่านหลัก กม. 7 จะเป็นสามแยกให้เลี้ยวซ้าย  ถึงสามแยกไปบ้านกะเหรี่ยงให้ขับรถต่อไปตามทางหลัก 
กม. 11 ใช้เลี้ยวซ้ายไปอีก 8 กม. ช่วงต้นเป็นทางลาดยาง ผ่านบ้านทุ่งหลวง จากนั้นเป็นทางลูกรังอัด
ค่อนข้างขรุขระผ่านบ้านอาข่า สวนป่าแม่ยาว จนถึงบ้านลาหู่จะแล มีทางแยกซ้ายขึ้นเนินชันเป็นทางดิน 
ต้องใช้รถกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อหรือรถกระบะแรงดีไปอีก 2 กม. รถรับจ้าง เหมารถสายเชียงราย-แม่ยาว 
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คนขับจะช านาญทาง หรือขี่ช้างจากบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรโดยจะพาเดินเที่ยวชมป่า ไปจนถึงบ้านชาวเขา
เผ่าเย้า บ้านห้วยแม่ซ้าย และต้องเดินต่ออีก 100 ม. จนถึงน้ าตก โทร 0-5373-7359 (อบต.แม่ยาว)  

น้ าตกห้วยตาด ตั้งอยู่ บริเวณบ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอยฮาง อ.เมือง        
จ.เชียงราย เป็นน้ าตกขนาดกลาง 1 ชั้นตั้งอยู่กลางป่า บริเวณบ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 บริเวณที่ตั้งน้ าตก
มีสภาพป่าธรรมชาติ นักท่องเที่ยวต้องเดินทางด้วยเท้าเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ส่วนมากมีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศนิยมเดินป่าเข้าไปเที่ยวชมและแวะพักชมความสวยงามของน้ าตกที่เย็นสบาย แล้วเลยไป
พักบ้านมูเซอซึ่งมีท่ีพักแบบโฮมสเตย์ไว้บริการบริเวณใกล้เคียงกัน โทร 0-5371-6436 (อบต.ดอยฮาง)   

บ่อน้ าร้อนผาเสริฐ อยู่บริเวณริมล าห้วยโป่งน้ าร้อน บ้านผาเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 6 
ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย แต่เดิมบ่อน้ าพุร้อนผาเสริฐซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มใกล้  
ล าน้ ากก ในฤดูฝนปริมาณน้ าในล าน้ ากกได้ไหลท่วมนองในพ้ืนที่บ่อน้ าร้อนเป็นเวลาหลายเดือน และขาด
การน าน้ าร้อนมาใช้อย่างจริงจัง มีเพียงการน าหน่อไม้มาแช่ต้มเท่านั้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2545 องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยฮางได้ริเริ่มให้มีการพัฒนาและปรับปรุงปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ าร้อนผาเสริฐ 
โดยของบประมาณการด าเนินการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยฮางเองจนมาถึงปัจจุบัน การพัฒนาและปรับปรุงได้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายอยู่ใน
ระดับหนึ่ง บ่อน้ าพุร้อน ผาเสริฐสามารถเปิดบริการอาบน้ าแร่เพ่ือสุขภาพแบบบ่อรวมกลางแจ้งขนาดใหญ่ , 
อาคารอาบน้ าแร่แบบบ่อแยกอาบน้ าแร่ระบบสปา จ านวน 3 อาคาร 8 ห้อง , บริการนวดแผนไทย , 
บริการให้เช่าเต้นท์พักแรม , การจัดแค้มป์ไฟเป็นหมู่คณะ และในบริเวณเดียวกันยังมีปางช้างผาเสริฐบริการ
ช้าง น าเที่ยวทุ่งดอกบัวตองในฤดูหนาวที่บานสะพรั่งทั่วหุบเขา น าเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า เผ่าลาหู่
และ น าเที่ยวน้ าตกห้วยแก้ว ทั้งระยะใกล้และระยะไกล นอกจากนี้ยังได้จัดท าท่าเรือบ้านผาเสริฐ            
ให้นักท่องเที่ยวที่ล่องแพตามล าน้ ากกมาจากบ้านท่าตอน หรือโดยสารเรือหางยาวน าเที่ยวชมทัศนียภาพขึ้น-
ล่องตามล าน้ ากก ได้แวะพักมาใช้บริการอาบน้ าแร่ ขี่ช้าง เที่ยวน้ าตกหรือเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงได้อีกด้วยอัตราค่าบริการด้านต่าง ๆ  

ปางช้างผาเสริฐ 
- บริการนั่งช้างชมทุ่งดอกบัวตอง ระยะใกล้เชือกละ 200 บาท  

                               - บริการนั่งช้างไปบ้านอาข่าผาเสริฐเชือกละ 300 บาท  
- บริการนั่งช้างไปน้ าตกห้วยแก้ว ระยะไกล เชือกละ 700 บาท ท่าเรือ

เชิง สะพานแม่ฟ้าหลวง - เช่าเรือหางยาวแบบเหมาล าไป-กลับ บ่อน้ าร้อนผาเสริฐ ล าละ 600 บาท นั่งได้ 
8 คน ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที 

บ่อน้ าพุร้อนผาเสริฐ       
 - บริการอาบน้ าแร่แบบกลางแจ้ง อัตรา ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท - 

บริการห้องอาบน้ าแร่แบบแยกอาบส่วนตัวระบบสปา อัตรา 1 คน 40 บาท , 2 คน 70 บาท , 3 คน 90 
บาท  

- บริการเช่าเต้นท์นอน ขนาดเล็ก 50 บาท/คืน , ขนาดกลาง 100 บาท/คืน , 
ขนาดใหญ่ 150 บาท/คืน  

- บริการจัดแคมป์ไฟเป็นหมู่คณะ อัตราตามจ านวนคนที่มาใช้บริการ 
จองห้องอาบน้ าแร่ล่วงหน้า โทรศัพท์ 0-5360-9117 
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สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ เชียงราย ถ.ธนาลัย (เยื้องพิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย ที่ดินจ านวน 11 ไร่เศษ บริเวณถนนธนาลัย ตั้งอยู่ใจกลางย่านการค้าเทศบาลนคร
เชียงราย จ.เชียงราย ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเรือนจ ากลาง จ.เชียงราย ที่ก่อก าเนิดเกิดขึ้นมากว่า 100 ปี    
มีกลิ่นอายและต านานการคุมขังนักโทษชายและหญิงในคดีต่างๆ กว่า 4,000 ชีวิต ซึ่งผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเข้าออก บ้างก็ล้มหายตายจากไปก็ไม่น้อย แต่ด้วยความแออัดยัดเยียดของจ านวนนักโทษ    
อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงาม ในการที่มีคุกตั้งอยู่กลางเมือง บดบังทัศนียภาพ ขวางภาพ
การเจริญเติบโตของนครเชียงราย จึงท าให้ให้มีการย้ายเรือนจ าแห่งนี้ออกไป จึงท าให้เทศบาลเมืองเชียงราย
ต้องปรับภาพลักษณ์ใหม่ ปรับแต่งสถานที่ของเก่าซึ่งมีอาคาร ที่คุมขังนักโทษตั้งอยู่โดยรอบออกไปและ
ตกแต่งสวนประดับประดาไม้ดอกไม้ประดับ มีการรื้อถอนรั้วก าแพงคุกทั้ง 4 ด้าน คงเหลือไว้เฉพาะบางส่วน
ให้สวยงามตามยุคสมัย โดยยังคงเก็บรักษาตึกอ านวยการด้านหน้าซึ่งมีสถาปัตยกรรมสวยงามเอาไว้ ซึ่ง
ภายในได้ถูกปรับแต่งท าเป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี มีระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามา
ติดตั้ง นอกจากนี้เรือนคุมขังนักโทษหญิง ซึ่งตัวอาคารสร้างขึ้นมาด้วยไม้เก่าแก่โบราณ ที่ปัจจุบันได้ถูก
บูรณะมาเป็น อาคารแสดงศิลปะการแต่งกายชนเผ่า 30 ชนเผ่า ภายในมีการปั้นแต่งหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าคน
จริง มาจัดแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวพ้ืนเมืองล้านนาดั้งเดิมเอาไว้ในตัวอาคาร พร้อมเปิดให้เข้าไป
ชมได้อย่างกว้างขวาง ส่วนบรรยากาศโดยรอบ ทั้งในส่วนสนามกีฬา สนามเด็กเล่น สระบัว ลานนวดเท้า 
สวนตุง ได้ถูกจัดแต่งเอาไว้อย่างลงตัว มีการผสมผสานวัฒนธรรมล้านนากับวัฒนธรรมตะวันตกเข้าอย่าง
กลมกลืน จึงท าให้สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ กลายมาเป็นปอดสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมือง ที่มี
พ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษาตลอดจนนักท่องเที่ยว เข้ามาใช้บริการพักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย 
เก็บเกี่ยวเรื่องราวต านานความเป็นมาของที่อดีตที่ตั้งเรือนจ าอายุกว่า 100 ปี แห่งนี้อย่างล้นหลาม       
โทร 0-5371-1333, 0-5371-3272 (เทศบาลนครชียงราย)   

มูเซอดอยปูไข่  เป็นชาวเขาเผ่าเดียวที่มีอยู่ในบ้านดู่ โดยขึ้นดอยไปประมาณ 2 
กิโลเมตร ตามเรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวว่า ได้อพยพมาจากเทือกเขาจากประเทศพม่า เข้ามาตั้งรกราก     
ที่ดอยบ่อ ชื่อหมู่บ้านนี้ตั้งตามชื่อผู้น าหมู่บ้านที่ชื่อนายไข่ คือนายม่อนปูไข่  และใกล้ๆ จะเป็นหมู่บ้านของ
นายแสง ซึ่งเรียกว่าม่อนปูแสง ซึ่งปัจจุบัน ปูไข่ยังมีชีวิตอยู่ และต่อมาในสมัยก านันติ๊บ พินิจ พ.ศ. 2525 
ได้รวมหมู่บ้านทั้งสองเข้าด้วยกัน และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า มูเซอดอยปูไข่ ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้หมู่บ้านนี้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการพักแบบ Home Stay แรกเริ่มเป็นนักท่องเที่ยวที่ขอเข้าไปพักแรมเองและผู้ที่        
เข้ามาช่วยเหลือชาวหมู่บ้านนี้ และมีการพาเพ่ือนฝูงเข้ามาพักแรม วิถีชีวิตของชาวเขาหมู่บ้านนี้ยังคงความ
เป็นชาวเขาเผ่ามูเซออย่างแท้เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเท่าที่ควร หากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความ
เป็นอยู่ในบางเรื่องเช่นมีการน าไฟฟ้าเข้าไปยังหมู่บ้าน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารที่อ ยู่อาศัย
บางอย่างแต่ไม่ทั้งหมด และมีการของบประมาณจาก อบจ. เพ่ือท าถนนเข้าสู่ดอยปู่ไข่ เพ่ือการเดินทางที่
สะดวกสบายมากขึ้น โทร 0-5370-3653  

หาดผาขวาง ตั้งอยู่บริเวณ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่  13 ต.แม่ยาว อ.เมือง
เชียงราย บ้านพนาสวรรค์มีหมู่บ้านบริวารทั้งหมด 8 บ้าน ได้แก่ บ้านหมอผี (ลาหู่), บ้านอาดี่ (ลาหู่) ,บ้าน
ลอบือ (ลาหู่),บ้านจะสอป่า (ลาหู่),บ้านอาเกอะ ( อาข่า) ,บ้านป่าแล (อาข่า), บ้านห้วยหลุหลวง (ลาหู่ ),บ้าน
ห้วยสักกอง(ลาหู่ ) ประชากรทั้งหมด 2,384 คน จ านวนครัวเรือน 569 ครัวเรือน ระยะทางห่างจากตัว
เมือง 30 กม.ลักษณะเป็นหาดแม่น้ ากก นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
เพราะเป็นช่วงน้ าลด มีแก่งส าหรับล่องแพ บริเวณโดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีจุดส าหรับตั้งเต้นพัก
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แรมให้กับ นักท่องเที่ยว กิจกรรมที่ส าคัญ การล่องแพ ขี่เรือยาง ในฤดูแล้งล าน้ ากกบริเวณหาดผาขวางมี
ลักษณะเป็นเกาะแก่งสามารถล่องแพ เรือยางได้, ตั้งเต้นท์ บริเวณหาดมีจุดส าหรับตั้งเต้นพักผ่อนชมหาด
ทรายล าน้ ากก, เดินป่า พ้ืนที่บริเวณ หมู่ที่ 13 มีลักษณะที่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเดินป่าชม
พันธ์ไม้นานาพันธุ์ ชมวิถีชีวิตชนเผ่า โดยเฉพาะพ้ืนที่บ้ านป่าแล ยังคงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดั้งเดิม 
สามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้าน Home Stay ได้ และปั่นจักรยานเสือภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางชม
ธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบชนเผ่าโดยปั่นจักรยานเสือภูเขาตามเส้นทางของหมู่บ้าน  โทร 0-5373-5911 
อบต.แม่ยาว 

สถานีเกษตรที่สูงตามแนวพระราชด าริ บ้านปางขอน ตั้งอยู่บริเวณบ้านปางขอน 
หมู่ที่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย จากเมืองเชียงรายไปทางน้ าตกขุนกรณ์ระยะทางโดยประมาณ 45 
กิโลเมตร ตั้งอยู่บนยอดดอยเกี๊ย อากาศเย็นตลอดทั้งปี และยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักและดอกไม้เมืองหนาว
นานาชนิด ส าหรับท่านที่ต้องการทานผักสดๆและผักปลอดสารพิษท่านสามารถไปเลือกผักด้วยตัวเองได้   
ซึ่งราคาเป็นกันเอง เหมาะส าหรับท่านที่ต้องการขึ้นมากางเต้นนอนพักแรมตื่นเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้น          
สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมบรรยกาศทะเลหมอกที่ไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัด กรณีนักท่องเที่ยวที่ชอบดูพันธุ์ไม้
ท่านสามารถเดินทางด้วยเท้าไปชมความงานของต้นชาพันปี ได้ มีรยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งท่านจะได้พบกับ
ต้นชาพันปีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีแห่งเดียวในประเทศไทย สามารถเดินทางได้ทุกฤดูช่วง
หน้าฝนการเดินทางจะล าบาก เพราะถนนลื่น เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โทร 0-
5360-7454 

ดอยดัง นางแล  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยได้สัมผัส เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวบุกเบิกเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวขาลุยทุกท่านที่ต้องการท่องเที่ยวในแดนที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อน
หรือเรียกได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยทีเดียว ลักษณะทั่วไปของดอยดัง เป็นป่าดงดิบ บริเวณดอยดังเป็นลานหิน
กว้าง ถ้าใช้ไม้กระทุ้ง จะเกิดเสียงดังกึกก้อง ระหว่างเดินทางถึงบริเวณดอยดังจะพบน้ าตก 3 แห่ง ทางเดิน
ไปถึงดอยดังจะมีความลาดเอียงประมาณ 45 องศา สถานท่องเที่ยว 1. หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลาหู่ และอาข่า
2. น้ าตกตาดฝน 3. น้ าตกตาดฮั ง4. น้ าตกตาดถ้ า 5. ดอยดัง การเดินทางจากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายฯ       
ไปถึงทางเข้าบ้านนางแลในระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร จากทางแยกบ้านนางแลใน(บ้านเด่น) ไปถึง
หมู่บ้านลิไข่(บ้านชาวเขา) ระยะทาง 5 กิโลเมตร จากบ้านลิไข่ถึงดอยดังระยะทาง 3 กิโลเมตร จะต้องเดิน
เท้า (ระหว่างทางจะพบน้ าตกตาดฝน,น้ าตกตาดฮัง,น้ าตกตาดถ้ า) รถบัสสามารถจอดบริเวณผาราดรอยวัว 
ส่วนรถยนต์สามารถจอดบริเวณโรงเรียนบ้านลิไข่  ตลอดเส้นทางเดินเท้าจากหมู่บ้านลิไข่ จะมีเจ้าหน้าที่/
คนน าทาง, หน่วยรักษาความปลอดภัยและพนักงานขนสัมภาระให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย 200 
บาท/คน จุดพักแรม /จุดตั้งแคมป์ ใกล้บริเวณดอย โทร 0-5370-6017 

หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก จังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นโดย
มติคณะกรรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย(ศศว.จ.) โดยงบบริจาคของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดของจังหวัดเชียงราย เมื่อปี ๒๕๓๙ย มีผู้ริเริ่มคือ นายค ารณ บุญเกิด ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และคณะ มีหน่วยสนับสนุนคือ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีพิธีเปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๙ เพ่ือ
จัดแสดงนิทรรศการถาวรในเชิงมานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วิทยาและธรรมชาติวิทยาของเมืองเชียงราย ใน
รูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีปฏิสัมพันธ์ เช่น หุ่นจ าลอง ศิลปวัตถุ วัตถุจ าลอง วีดิทัศน์ 
คอมพิวเตอร์  
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วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอวัฒนธรรมฯ รวบรวมความเป็นมาของจังหวัด
เชียงรายในอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่มวลชน เป็นสถานที่รวบรวมสิ่งที่มีคุณค่าของท้องถิ่น 

เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์  ขณะนี้ ได้จัด
นิทรรศการเฉพาะชั้นล่าง จ านวน ๓ ห้อง แบ่งออกเป็น ๖ หัวข้อคือ  

๑. พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ – รอยพระบาท 
๒. ประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงราย 
๓. ชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ 
๔. ภาษาและวรรณกรรม 
๕. วัฒนธรรม ๕ เชียง 
๖. สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (เชียงรายปัจจุบันอนาคต) 
สิ่งน่าสนใจ หรือจุดเด่น ของหอวัฒนธรรมนิทัศน์ การประทับรอยพระบาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งได้จัดแสดงไว้ในหัวข้อที่ ๑ รวมทั้งพระบรมสาทิสลักษณ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ วันและเวลาเปิดท าการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือกรณีพิเศษ
แจ้งล่วงหน้าในวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์  ติดต่อประสานงาน นางกานต์พิชชา ศรีสุนทร 
นักวิชาการวัฒนธรรม ๕ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลางหลังเดิม ถนนสิงห์ไคล อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๗๔๒๐ โทรสาร ๐๕๓-๗๑๗๔๕๔ มือถือ ๐๙-
๒๖๖๓๑๘๗ 

ปางช้างเผือกเชียงราย มิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชียงราย เพียง 5 กิโลเมตร 
จากวัดร่องขุน ท่านจะได้พบกับโชว์ช้างแสนรู้และอีกหลากหลายกิจกรรม ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00น.-
17.00น. สนใจสอบถาม โทร 061-7987773  

วัดพระธาตุดอยกองข้าว ถ้ าดอยกองข้าว หรือ วัดถ้ าดอยกองข้าว ตั้งอยู่บ้าน       
ฮ่องอ้อ ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันตก 6 กิโลเมตร (ตรง
ข้ามหาดเชียงราย) ภายในตัวพระธาตุมีถ้ าที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นจ านวนมาก 
ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีคนลักขโมยขุดเอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปหมด คงเหลือแต่ความ
สวยงามของโพรงถ้ าที่มีหินงอกหินย้อยให้ชมอยู่เช่นเดิม ต่อมาชาวบ้านแม่แอบได้น าพระพุทธรูปขึ้นไป
ประดิษฐานบนยอดเขาและท าทางเดินเท้าขึ้นไปถึงยอดเขา เพ่ือให้ชาวบ้านได้ ไปสักการะพระพุทธรูปและ
ชมวิวล าน้ ากกที่สวยงาม เป็นดอยหินผาตั้งอยู่โดดเดี่ยวเป็นสง่า มีถ้ ามีหินงอก หินย้อย  สวยงามมาก มี
เจดีย์บรรจุพระธาตุ และมีเจดีย์จ าลอง จากยอดดอยสร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 ตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้ พอถึง
เดือน 10 (8เหนือ) แรม 8 ค่ าจะมีประเพณี สระสรงน้ าพระธาตุและพระพุทธรูปพ.ศ. 2525 มีพระธุดง 8 
รูป เดินทางมาจากวัดถ้ าผาจม อ าเภอแม่สาย มาเข้ารุกขมุลที่วัดถ้ าดอยกองข้าว มรศรัทธาญาติโยมได้
มาร่วมท าบุญและก่อสร้าง ศาลา และกุฎิพระ มีพ่อค า มณีรัตน์ พ่ออุ่นเรือน กิตติรัตน์ได้มานอนปฎิบัติธรรม
อยู่ตลอด และได้นิมนต์หลวงพ่อ พระครูภาวนานุศาสก์ หลวงพ่อธัมมธโร ภิกขุ จากส านักวิปัสนากัมฐาน         
วัดไทรงาม จังหวัดสุพรรณบุรี มาดูสถานที่เห็นว่าเป็นที่สง่าสงบร่มรื่น เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นสถานที่ปฎิบัติ
ธรรม จึงได้ส่งพระลูกศิษย์ มาประจ าอยู่เพ่ือให้ค าแนะน าแก่ศรัทธา ญาติโยม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
แห่งธรรมะ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 40 กว่าไร่ พ.ศ. 2541 ทางกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาในจังหวัดเชียงราย จึงได้ส่งให้ผู้ที่ผ่านการอบรมปฎิบัติธรรมในแนวมหาสติปัฎฐาน 4 มาส ารวจ
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วัด เพ่ือจัดตั้งเป็นที่ปฎิบัติธรรมแก่สาธุชน และได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาจิต กระทรวงศึกษาธิการ ประจ า
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2542 และกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ท าพิธีการเปิดป้ายเป็น
ทางการ วันที่ 4 ธันวาคม 2542 และเปิดให้มีการอบรมปฎิบัติธรรม แก่ข้าราชการครู ต ารวจ ทหาร รัฐ
วิสหกจิ นักเรียน และสาธุชนทั้วไป ตามแนวมหาสติปัฏฐาน 4 ที่จะเป็นแนวทางที่เจริญรอยตามองค์สมเด็จ         
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่มรรผลนิพพานต่อไป การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนนเชียงราย - สี่
แยกเด่นห้า ผ่านหน้าค่ายเม็งรายมหาราช เลี้ยวซ้าย  ผ่านโรงเรียนฮ่องลี่ จากนั้นเลี้ยวขวา ตรงไปเรื่อย ๆ 
ทางเข้าวัดจะอยู่ขวามือ โทร. (053-600903) 

วัดป่าดอยพระบาท ตั้งอยู่บนดอยพระบาท หมู่ 7 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 
เป็นวัดที่ประชาชนให้ความส าคัญมาก เป็นสถานที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท ประทับบนก้อนหิน
ใหญ่ อยู่บนเนินเขา พบครั้งแรกในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยทหาร เดิมรู้แต่เพียงว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่
บริเวณนี้ เชื่อว่าสร้างในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช เดิมชื่อวัดป่าดอยพระบาท จากการพบรอยพระพุทธบาท
และได้บูรณะปฏิสังขรณ์ท าให้พบศิลาแลงและอิฐเป็นจ านวนมากและมีชาวต่างชาติน าศิลาแลงนั้นไปพิสูจน์
หลักฐานทางโบราณคดีพบว่าเป็นหินสีเขียวโบราณที่มีอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 18- 23 โดยฐานเป็นรูป
สี่เหลี่ยมกว้าง 10 ซม. ยาว 12 ซม. ใน พ.ศ. 2539 แม่ ลาวัลย์ ได้สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท
ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและได้สร้างบันไดขึ้นไปยัง
รอยพระพุทธบาทจ านวน 942 ขั้น ใกล้ๆ มณฑปรอยพระพุทธบาทมีจุดที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็น บ่อน้ าทิพย์
อยู่ เดิมจะมีน้ าไหลออกมาตลอดเวลาปัจจุบันไม่ค่อยมีน้ าไหลออกมาแล้ว บริเวณด้านล่างนอกจากจะมีวัด
เก่าแก่แล้วยังมีการสร้างรูปปูนปั้นรูปสัตว์ต่างๆ และรูปปั้นของนรกภูมิอีกด้วย  เดือนสิงหาคมในปี พ.ศ. 
2546 มีการพบเครื่องทรงประเภทเครื่องประดับ เช่น มงกุฎ ปิ่นปักผม เป็นทองและเงินจ านวนมาก ขณะ
เตรียมการก่อสร้างวิหารหลังใหม่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นของโบราณสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช และทุกปีประมาณ
เดือนพฤษภาคมจะมีการสรงน้ ารอยพระพุทธบาทโดยมีกิจกรรมมากมายมีการประกวดจุดบั้งไฟ ซึ่งเชื่อว่า
เป็นการขอฝน  

วัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2387 มีเนื้อที่ 2 แปลง - แปลงที่ 1 มี
เนื้อท่ี 11 ไร่ 2 งาน 94.8 ตารางวา - แปลงที่ 2 มีเนื้อท่ี 1 ไร่ 2 งาน 88.2 ตารางวา ได้รับพระราชทาน 
วิสูงตามสีมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2481 ท าพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2487 เป็น
อารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521 

น้ าตกขุนกรณ์  ตั้งอยู่  ต.แม่กรณ์  อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยว        
ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.เชียงราย สภาพพ้ืนที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน     
มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 700-1500 เมตรโดยใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 
30 นาที เมื่อก้าวลงจากรถจะได้สัมผัสกับความร่มรื่นเย็นสบาย จากธรรมชาติที่คอยต้อนรับผู้มาเยือน
ตลอดเวลาที่นี่ทุกท่านจะได้พบกัน น้ าตกขุนกรณ์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ าตกที่สูงที่สุด ใน จ.เชียงราย มีความสูง          
ที่น้ าตกลงมาถึงด้านล่างประมาณ 70 เมตรนอกจากนี้ยังมี น้ าตกผีเสื้อ  ที่ส ารวจพบผีเสื้ออยู่หลายชนิด 
และ น้ าตกห้วยเล่าอ้าย ที่ยังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติอยู่ ตลอดทางเดินเข้าชมน้ าตก จะพบพันธุ์ไม้
ต่างๆ ขึ้นให้เห็นอยู่มากมาย อาทิ ไม้ขนาดใหญ่ ไม้คลุมดิน กล้วยไม้ และเฟิร์น โดยมีเสียงน้ า เสียงนก เสียง
แมลงต่างๆ คอยช่วยเสริมให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ส าหรับผู้ที่ชอบสัมผัสธรรมชาติ ทางวน
อุทยานน้ าตกขุนกรณ์ ยังมีเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ เพ่ือให้ได้ศึกษาธรรมชาติ โดยมีจุดที่น่าสนใจให้
ศึกษาตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็น กล้วยไม้หายาก รอยต่อป่า จุดเริ่มต้นของสายธาร ซึ่งหากได้เข้าไปสัมผัส
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อย่างใกล้ชิดแล้ว จะพบคุณค่าและความส าคัญของธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่ส าหรับกาง
เต้นท์พักแรม และยังมีร้านค้าเล็กๆจ าหน่ายสินค้าและอาหารไว้ส าหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นการ
เดินทาง วนอุทยานน้ าตกขุนกรณ์อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 33 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วย
รถสองแถวประจ าทางสาย เชียงราย-บ้านปางริมกรณ์ หรือโดยรถยนต์ส่วนบุคคลตามทางหลวงหมายเลข 1 
ประมาณ 13 กิโลเมตรถึงบ้านร่องขุ่นแล้วเลี้ยวขวาไปตาม ทางหลวงหมายเลข 1208 ประมาณ 5 
กิโลเมตร จนถึงสามแยกบ้านใหม่เลี้ยวขวาเข้าน้ าตกขุนกรณ์ตามทางหลวงหมายเลข 1208 ประมาณ 12 
กิโลเมตร ก็จะถึงวนอุทยานน้ าตกขุนกรณ์ จากนั้นเดินทางด้วยเท้าขึ้นน้ าตก ระยะทางประมาณ 1.4 
กิโลเมตร 

หนองคือเวียง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 18 (บ้านป่าตึงงาม) และหมู่ที่ 15 (บ้านหล่ายลาว) 
ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 108 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา มีหลักฐานเป็น 
น.ส.ร. เลขที่ ชร 1007 พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่และมีภูเขา ซึ่งเป็นที่สูง ที่มาเริ่มแรกชื่อ หนองสามขา       
มาจากเมื่อฤดูฝน ฝนตกชุกมีน้ าหลาก น้ าจะไหลหลากมาจากช่องเขา ซึ่งเป็นที่สูงไหลจากช่องเขา 3 สาย 
ไหลมาบรรจบกันลงสู่หนองน้ าขนาดใหญ่ จึงได้ตั้งชื่อว่า หนองสามขาและต่อมาชาวบ้านต าบลป่าอ้อดอน
ชัย ได้ร่วมกันพัฒนา (เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2516) เพ่ือเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์ส าหรับ
พ้ืนที่ไร่นา เพ่ือท ากสิกรรมและเกษตรกรรมในต าบลป่าอ้อดอนชัย ท าการประมงและใช้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ และเปลี่ยนชื่อเป็น หนองคือเวียง เนื่องจากบนภูเขาที่ราบสูงได้พบหลักฐาน
มี คือเวียง ปรากฏอยู่ ปัจจุบันมีนกเป็ดน้ าอาศัยอยู่เป็นจ านวนนับพันตัว 

น้ าพุร้อนโป่งพระบาท บ้านโป่งพระบาท ม.6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย เป็น
น้ าพุร้อนตามธรรมชาติที่มีมานานแล้ว และได้มีการส ารวจอย่างจริงจังโดยขอให้ส านักงานทรัพยากร
ธรณีวิทยาเขต 3 ( เชียงใหม่ ) กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมส ารวจคุณภาพของน้ าร้อน ต้นก าเนิดของน้ าพุ
ร้อนเดิมบริเวณที่มีอยู่เป็นป่าไม้ไมยราพและแอ่งน้ า และจุดที่พบน้ าร้อนเป็นลักษณะแอ่งน้ าร้อน (warm 
pool ) ที่มีขนาดเล็กประมาณ 2-3 แอ่ง จากการส ารวจพบว่าอุณหภูมิร้อนผิวดินอยู่ระหว่าง 48-50 องศา
และอุณหภูมิใต้ดินสูงประมาณ 125-156 องศา จากอุณหภูมิดังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาท าเป็นแหล่ง
อาบน้ าอุ่นตามธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ( Spa treatment ) หรือท าเป็นห้องอาบน้ าแร่ ( Balneology ) ซึ่งใน
ประเทศจีน ญี่ปุ่น ยุโรปหรือในอเมริกา เชื่อกันว่าได้อาบน้ าหรือแช่ตัวในน้ าร้อนอุณหภูมิระหว่าง 42-45 
องศา ท าให้การหมุนเวียนขอโลหิตในร่างกายดีขึ้น น้ าร้อนจะขยายรูขุมขนท าให้ร่างกายขับสิ่งสกปรกปะปน
มากับเหงื่อได้ดีจะช่วยท าให้รู้สึกสดชื่น นอกจากนี้ยังช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูกกล้ามเนื้อ
และก ามะถันที่อยู่ในน้ าพุร้อนจะช่วยรักษาโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดีแต่น้ าร้อนที่พบในบ้านดู่ไม่สามารถที่จะ
น ามาบริโภคได้ เนื่องจากมีความเข้มข้นของฟลูออไรด์และซัลไฟด์สูงกว่ามาตรฐานน้ าแร่เพ่ือการบริโภค
น้ าแร่ในปัจจุบันที่มีการให้บริการอยู่ที่อยู่มีอุณหภูมิประมาณ 60 องศา มีการสร้างอาคารในการอาบน้ าแร่
ในปี พ.ศ. 2540 โดยมีการให้บริการห้องอาบน้ า 6ห้อง ปัจจุบันมีการสร้างอาคารหลังใหม่โดยได้รับ
งบประมาณจาก อบจ. จ านวน11 ห้อง ภายในมีห้องอาบน้ าขนาดใหญ่ 2 ห้องอัตราค่าบริการคือ ราคา
ห้องละ 20 บาทและต่อคนอีกคนล่ะ 10 บาท  ห้องอาบน้ าขนาดใหญ่ ในอาคารหลังใหม่ อัตรา
ค่าบริการ คนไทย 200 บาท ชาวต่างชาติ 500 บาท  ห้องอาบน้ าขนาดเล็กคิดอัตราค่าบริการห้องละ 
50-60 บาท ในการอาบน้ าแร่มีการการผสมน้ าเย็นก่อนที่จะให้นักท่องเที่ยวได้แช่ เพ่ือปรับอุณหภูมิในการ
แช่ ปัจจุบันก าลังขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายในการออกแบบสถานที่สร้างและแนว
ทางการพัฒนาน้ าพุร้อนโป่งพระบาทให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญต่อไป และน้ าพุร้อนโป่งพระบาทยังได้
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เข้าร่วมโครงการ “ไทยล้านนา สปา ซิตี้” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของน้ าพุร้อนทั้ง 9 แห่ง ทั่วจังหวัดเชียงราย
ได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดเชียงราย กระทรวงกีฬา
และนันทนาการ และกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย น้ าพุร้อนโป่งพระบาทเป็นน้ าพุร้อนแห่งหนึ่งที่มี
การได้รับให้มีการได้รับการพัฒนาก่อน ได้แก่ น้ าพุร้อนป่าตึง อ าเภอแม่จัน น้ าพุร้อนห้วยหมากเลียบ – ผา
เสริฐ ต าบลดอยฮาง น้ าพุร้อนที่เวียงป่าเป้า และน้ าพุร้อนโป่งพระบาท ซึ่งคาดว่าภายหลังจากโครงการ
ส าเร็จ น้ าพุร้อนโป่งพระบาทจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ น้ าตกโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ 
อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของต าบลบ้านดู่ ปัจจุบันอยู่ในการควบคุม
ของวนอุทยานล าน้ ากก (ฝั่งขวา ) โดยการควบคุมดูแลอยู่ในอ านาจของวนอุทยานล าน้ ากกทั้งหมด น้ าตก
โป่งพระบาทอยู่ตรงจุดสิ้นสุดของถนนเส้นทางสาย 1151 โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,275 ไร่ อยู่สูงจาก
ระดับน้ าทะเล 500-1,000 เมตร บริเวณของน้ าตกโป่งพระบาทมีจุดที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแก่ง
หินต่างๆที่เป็นจุดพักผ่อน เช่น แก่งกระดานลื่น แก่งจู๋จี๋ แก่งรื่นรมย์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีจุดตั้งเต้นท์ที่
บริการนักท่องเที่ยว แต่ต้องติดต่อก่อนที่จะเข้าพัก 2-3 วัน โดยค่าบริการแล้วแต่ผู้เข้าพักจะสนับสนุน คน
ในท้องถิ่นนิยมมาปิกนิกเล่นน้ าตก มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม บริเวณลานจอดรถ การเดินทาง  จากตัวเมือง
เชียงรายใช้ทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งหน้าไปทาง อ. แม่จัน เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1151 
ตรงระหว่างหลัก กม.836-837 ปากทางเข้าเป็นตลาดบ้านดู่ ไปอีก 2.5 กม. ผ่านน้ าพุร้อนโป่งพระบาท 
จากนั้นขับตรงไปจนสุดถนนที่น้ าตกโป่งพระบาท ระยะทางรวม 8 กม.  

สวนสาธารณะเกาะลอย ชุมชนเกาะลอย (ติดแม่น้ ากก) อ.เมือง จ.เชียงราย 
หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ว่า ในตัวเมืองเชียงรายของเรามีสถานที่ออกก าลังกายที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง 
เมื่อท่านได้ย่างเข้าสู่ประตูของสวนสาธารณะแห่งนี้ จะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่น และบรรยากาศที่แสนสบาย 
เดินรับลมเล่นพร้อมกับชมวิวของแม่น้ ากก ในสวนสาธารณะแห่งนี้ สามารถออกก าลังกายได้หลากหลาย
ประเภทซึ่งมีทั้ง สนามเด็กเล่น สนามเปตอง สนามแบทมินตัน สนามเทนนิส สนามเซปักตระก้อ สนามบาส 
และยังมีลานกว้างไว้ส าหรับจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ ที่เทศบาลหรือเยาวชนจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์และมิตรภาพนอกจากนี้ท่านยังสามารถเดินจ๊อกกิ้ง หรือขี่จักรยานเลียบล าน้ ากกไปตามถนน
เพ่ือรับอากาศที่บริสุทธิ์ เมื่อมองจากสวนสาธารณะเกาะลอยแล้ว ฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงแรมเอสบี มองเห็น
ดอยกองข้าว และสามารถมองเห็นสะพานแม่น้ ากก นอกจากนี้สวนสาธารณะเกาะลอยยังมีอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมถึงห้องน้ า จ านวน 2 หลัง ไว้คอยบริการทุกท่านที่มาเยือนอีกด้วย ซึ่งเปิดให้บริการ  เวลา 
05.00 - 21.00 น.ทุกวัน การเดินทาง ไปทางโรงแรมเดอะเลเจ้นด์ พอเจอสามแยก (เลี้ยวขวาจะไป
เดอะเลเจ้นด์) ให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 300 เมตร จะเจอประตูทางเข้าสวนสาธารณะเกาะลอย ซึ่งจะ
อยู่ติดกับแม่น้ ากก 

อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอแม่จัน อ าเภอเมือง อ าเภอแม่สรวย 
และอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รวมพ้ืนที่วนอุทยาน 3 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานน้ าตกขุนกรณ์    
วนอุทยานน้ าตกห้วยแก้ว-บ่อน้ าร้อนห้วยหมากเลี่ยม และวนอุทยานน้ าตกโป่งพระบาท ลักษณะภูมิ
ประเทศของอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบแคบๆ บริเวณหุบเขาเป็น
หย่อมเล็กๆ ตอนเหนือและตอนใต้ของพ้ืนที่เป็นที่สูงลาดต่ าลงมาตอนกลางจะเป็นที่ราบลุ่มน้ าสลับกับร่อง
เขา มีระดับความสูงตั้งแต่ 500-1,720 เมตร จากระดับน้ าทะเล มียอดดอยช้างเป็นดอยที่สูงที่สุด ซึ่งมี
ความสูงประมาณ 1,720 เมตร จากระดับน้ าทะเล เทือกเขาที่ส าคัญในพ้ืนที่ได้แก่ ดอยยาว ดอยบ่อ ดอย
ช้าง ดอยผามูบ เป็นต้น มีแม่น้ ากกซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญของภาคเหนือตอนบนไหลผ่านที่ราบลุ่ม
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ตอนกลางของพ้ืนที่ โดยต้นน้ าเริ่มมาจากประเทศพม่าไหลผ่านเขตประเทศไทยที่ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงราย จากทางทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก รวมระยะทางจากต าบลท่าตอนถึงพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติประมาณ 85 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีล าน้ าในพ้ืนที่อีกหลายสายที่เกิดจากต้นน้ าในเทือกเขา
ต่างๆ ในพ้ืนที่อันได้แก่ ห้วยแม่กรณ์ ห้วยแม่มอญ ห้วยย่าดี ห้วยชมภู ห้วยส้าน ห้วยแม่ซ้าย และห้วยเลา
อ้าย ซึ่งล าห้วยต่างๆ เหล่านี้จะไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ าสายใหญ่และไหลไปรวมกับแม่น้ าลาวและน้ าแม่กก
ซึ่งเป็นแม้น้ าสายส าคัญของจังหวัดเชียงราย พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ในเขตมรสุม ได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งเป็น 3 ฤดู อย่าง
ชัดเจน คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส ฤดู
ฝนเริ่มตั่งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม ปริมาณน้ าฝนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2534 - 2543 เฉลี่ยประมาณ 
1,629 มิลลิเมตรต่อปี และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มี
อุณหภูมิต่ าสุด เฉลี่ยประมาณ 5 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยมีหมอกตลอดฤดูหนาว ผู้รับผิดชอบ
ดูแล: ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 775 ถนนสิงหไคล ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย  

หมู่บ้านชาวเขา(ดอยฮาง) เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา
ใกล้น้ าตกห้วยแก้ว มีที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์และสถานที่ขายของที่ระลึกซ่ึงเป็นการประดิษฐ์ของชาวบ้านซึ่งท า
ด้วยมือ และบริการนวดตัวและนวดฝ่าเท้าต าหรับชาวเขาไว้บริการและนอกจากนี้ยังมีจุดที่สามารถชมวิว
ของป่าไม้ที่สวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

- บ้านจะอือ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอ ตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้กับน้ าตกห้วย
ตาด ที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่สูง สามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงราย ได้อย่างชัดเจน เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ ต าข้าวรับประทานเอง มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยว การเดินทางในฤดูแล้ง
สามารถใช้รถแบบโฟว์วีลเข้าไปได้ ส่วนฤดูฝนต้องเดินทางด้วยเท้าเข้าไปอย่างเดียว มีที่ตั้งห่างจากตัวเมือง
เชียงรายประมาณ 20 กิโลเมตร (ถนนลาดยาง 14 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 6 กิโลเมตร)  

- บ้านจะจ๋อ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอ ตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้บ่อน้ าร้อนห้วย
หมากเลี่ยม และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างเส้นทางที่เดินเท้าไปยังน้ าตกห้วยแก้ว เป็นจุดแวะพักระหว่างทาง
ของนักท่องเที่ยว เป็นหมู่บ้านซึ่งยังมีวัฒนธรรมประเพณีของเผ่ามูเซอเดิม ๆ อยู่ นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศนิยมมาพักแรมกับชาวบ้านภายในหมู่บ้านเป็นประจ า  

- บ้านผาเสริฐใน เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ตั้งอยู่หุบเขาในหมู่บ้านผาเสริฐ
พัฒนา หมู่ 6 ห่างจากหมู่บ้านผาเสริฐประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ตั้งบ้านแต่ละบ้านปลูกอยู่ชิดกัน มีทัศนียภาพ
ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาตั้งเต้นท์พักแรมหรือนอนกับชาวเขาในบ้านของตนเอง มีการแสดงพ้ืนบ้านที่
น่าสนใจ 

ท่าตอน - เชียงราย  ท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ ากก เหนือขึ้นไปจากอ าเภอฝาง 
24 กิโลเมตร จากเชียงใหม่มีรถประจ าทางออกจากประตูช้างเผือกไปลงที่ฝางใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 
แล้วจะมีรถสองแถววิ่งประจ าระหว่างฝางกับท่าตอน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีเรือหางยาวบริการถึง
เชียงราย ออกจากท่าตอนเวลา 12.30 น. ถึงเชียงราย 16.30 น. และจากเชียงรายเวลา 10.30 น. ถึง
ท่าตอน 15.30 น. ระยะทาง 80 กิโลเมตร สามารถนั่งได้ 8 คน ส าหรับผู้สนใจสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 
ส านักงานชมรมเรือบ้านท่าตอน โทร. (053) 45942 หรือล่องคยัคตามล าน้ ากก 
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- ล่องคยัคครึ่งวัน เริ่มต้นที่หมู่บ้านช้าง(บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร) เรียนรู้สายน้ า
และสาธิตการพายเมื่อพร้อมพายเราจะล่องคยัคลงมาถึงเชียงราย(สะพานแม่ฟ้าหลวง)ใช้เวลาประมาณ 3 
ชั่วโมง 

- ล่องคยัคเต็มวันออกเดินทางจากเชียงรายเวลา 9:00 น.ใช้เวลาประมาณ 2 ถึง
หมู่บ้านชาวเขาชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวเขาพักผ่อนอริยาบทประมาณ 1 ชั่วโมง พายเรือคยัคไปบ่อน้ า
ร้อนพักรับประทานอาหารกลางวันหลังอาหารกลางวันมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านช้างกระเหรี่ยงรวมมิตร คุณสามารถ
นั่งช้างชมบรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านได้ประมาณ 1 ชั่วโมง ออกเดินทางกลับเชียงราย  

- 2 วัน 1 คืนเริ่มจากบ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ จากนั้นล่องคยัคตามล าน้ ากก
มายังหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลาหู่ รับประทานอาหารกลางวันที่นั่น หลังจากนั้นล่องคยัคไปยังหมู่บ้านอาข่าและ
พักค้างคืน วันที่สอง หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว ก็ล่องคยัคไปยังบ่อน้ าร้อนและนั่งช้างบ้าน
รวมมิตร 

- ล่องคยัคที่สามเหลี่ยมทองค า – แม่น้ าโขง 
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ดอยบ่อ โครงการพระราชด าริ

ดอยบ่อ ของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพ่ือให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องชาวเขา ให้ได้รับการเรียนรู้เกษตร
แผนใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าไร่เลื่อนลอย จัดสรรที่ท ากินที่เหมาะสม ที่สามารถท าการเกษตรได้ทั่วทั้งปี 
มีระบบน้ าที่เอ้ือต่อการเกษตร ชาวบ้านที่มาร่วมในโครงการจะเริ่มจากหมู่บ้านใกล้เคียงหลังจากนั้นจะ
ทยอยขยายสู่หมู่บ้านที่ไกลออกไปตามล าดับ ภายในโครงการพระราชด าริ ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ 
ตั้งอยู่บริเวณท้องที่หมู่บ้าน ลอบือ หมู่ 13 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าดอยบ่อ พ้ืนที่รับผิดชอบ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริดอยบ่อ มีพ้ืนที่
รับผิดชอบรวมประมาณ 15,000 ไร่ ได้รังวัดแบ่งพ้ืนที่  543.73 ไร่ ไว้เพ่ือท าแปลงสาธิตการท า
การเกษตรแผนใหม่เพ่ือให้ราษฎรในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ ดอยบ่อ ได้
ศึกษาเรียนรู้และน ากลับไปท าในที่ดินของตนเอง ขอบเขตของสถานี ทิศเหนือ จรด กิ่วสะไต อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออก จรด ขุนน้ าแม่ซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันตก จรด เขต
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ จรด ขุนน้ าแม่สาด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  การเดินทาง 
จากศาลากลางจังหวัดเชียงรายผ่านสะพานแม่ฟ้าหลวงไปตามถนนสายเชียงราย – บ้านกะเหรี่ยง 
รวมมิตร ถนนระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนดินถึงสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ ดอยบ่อระยะทาง 17 กิโลเมตร รวม 35 กิโลเมตร 0-5370-
1417 , 0-8188-50821 

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯเชียงราย หรือ หอนาฬิกาพุทธศิลป์   มักเรียกกัน
ในหมู่นักท่องเที่ยวว่า หอนาฬิกาเชียงราย เป็นสัญลักษณ์แลนด์มาร์คใหม่ของเมืองเชียงรายที่ทุกๆ ค่ าคืน
นักท่องเที่ยวต่างมาเฝ้ารอการแสดงแสงสีเสียงกันที่เกาะกางถนนที่จัดให้ชมกันทุกวันในเวลา 19:00 
20:00 และ 21:00 แต่ละรอบจะจัดแสดงการเล่นแสงสีเสียงประกอบเพลงเชียงรายร าลึก โดยหอนาฬิกา
เชียงรายจะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ เช่น ส้ม ชมพูเขียว ฟ้า ฯ สลับกันไป  แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
โดยประมาณ ไฮไลต์อยู่ที่ตรงกลางอาคารที่จะมีดอกบัวค่อยๆโผล่ออกมา เรียกเสียงฮือฮาให้นักท่องเที่ยวได้
ไม่น้อย หอนาฬิกาเชียงรายนี้ออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินผู้ออกแบบวัดร่องขุ่น จึงมี
ลักษณะทางพุทธศิลป์เช่นเดียวกันเพียงแต่ที่หอนาฬิกาเชียงรายนี้จะเป็นสีทอง ส่วนที่วัดร่องขุ่นเป็นสี
ขาว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2551 ส่วนหอนาฬิกาอันเก่า
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นั้นก็ได้ย้ายไปตั้งที่บริเวณสามแยกหน้าโรงรับจ าน าแถวตลาดสดเทศบาล บริเวณหอนาฬิกาเชียงรายยังเป็น
แหล่งของกินอร่อยๆมากมาย โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน นอกจากนั้นยังสามารถหาซื้อของฝากพ้ืนเมือง
ต่างๆได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น หมูยอ ไส้อั่ว ซาลาเปา เป็นต้น 

ห้องสมุดรถไฟเชียงราย ปัจจุบันตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย หรือ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ห้องสมุดรถไฟเชียงราย  จัดตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดและ
นโยบายของ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(นายโสภณ  ซารัมย์)  เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า
ติดอาวุธทางปัญญาให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้รักการอ่าน และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมอบให้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(นายวันชัย   จงสุทธนา
มณี) เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้ง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่จัดตั้ง ห้องสมุดรถไฟเชียงราย และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ห้องสมุดรถไฟเชียงรายนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ของเชียงราย โดยการประยุกต์ ดัดแปลงโบกี้รถไฟ และน าหนังสือในหมวดหมู่ต่างๆ จัดเรียงไว้ในโบกี้
ต่างๆ ภายใน ห้องสมุดรถไฟเชียงรายนี้ ได้รวบรวมหนังสือประเภทต่างอย่างหลากหลาย   อาทิ หนังสือ
ธรรมะ หนังสือส าหรับเด็ก โหราศาสตร์และการพยากรณ์ หนังสือพัฒนาภาษาทักษะต่างๆ หนังสือกฎหมาย 
หนังสื่อเกี่ยวกับอาชีพ หนังสือวิทยาศาสตร์   ประวัติศาสตร์ไทย สังคมศาสตร์ หนังสือเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ นิทานและวรรณกรรม เป็นต้น  ซึ่งหนังสือทั้งหมดเป็นหนังสือใหม่สีสัน
สวยงาม น่าอ่าน จัดเรียงหนังสืออย่างเป็นระเบียบ บรรยากาศภายในสวยงาม สะอาด หรูหรา เหมาะ
ส าหรับการอ่านหนังสือเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นสถานที่พักผ่อน มีวิวสวยๆ ส าหรับถ่ายรูปร่วมกับรถไฟได้ 

วัดร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย พระวิหารหลังใหม่ ที่มีศิลปะที่มี
ความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ าเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะ
ส่วนหนึ่งมีความคล้ายกับผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ.ถวัลย์ ดัชนีย์ สองศิลปินแห่งชาติชื่อ
ดังชาวเชียงรายที่รังสรรค์ผลงานอยู่ที่วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย และพิพธภัณฑ์บ้านด า ต.นางแล รวมอยู่ด้วย 
ผลงานดังกล่าวเป็นฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย       
ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ.2554 

พระธาตุจอมสัก เดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง  เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ซึ่งอยู่ 
ไม่ไกลจากแม่น้ ากกมากนัก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 92 ไร่ บริเวณรอบๆ เป็นวัดสวนป่าสัก จึงได้ชื่อว่าวัดพระธาตุ
จอมสัก จากการส ารวจของหัวหน้ากรมศิลปากรในครั้งนั้นได้ภาพถ่ายทางอากาศของวัดพระธาตุจอมสักมาดู 
พบว่าบริเวณรอบๆ มีคูน้ าล้อมรอบอยู่ จากหลักฐานทางที่จารึกบนใบลานพบว่า สร้างขึ้นในสมัยโยนกไชย
บุรีศรีเชียงแสน จนถึงสมัยพระเจ้าพังคราช กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนก องค์ที่ 24ได้มีพระเถระองค์หนึ่งชาว
โกศล เมืองสุธรรมาวดี นามพระพุทธโฆษาจารย์ ได้น าพระบรทสารีริกธาตุจากประเทศลังกามาถวาย
พระองค์จ านวน 16 องค์ พระเจ้าพังคราชทรงโปรดให้แบ่งพระธาตุออกเป็น 3 ส่วน ส่วนหนึ่งประดิษฐาน
อยู่บนพระธาตุดอยจอมทอง ส่วนที่สองประดิษฐานอยู่บนพระธาตุจอมกิติ และส่วนที่สามน ามาประดิษฐาน
ที่พระธาตุดอยบ้านยาง ในวันพุธขึ้น 15 ค่ า เดือน 5 ได้ท าพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างมานานถึง 3 ปี ฐานกว้าง 
3 วา สูง 6 วา 3 ศอก จากการล่มสลายของเมืองท าให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดร้าง หลังสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 พ.ศ. 2490 พระครูบาค าหล้า สังวโร ได้เป็นประธานในการบูรณะพระธาตุองค์ใหม่ โดยสร้างครอบ
พระธาตุองค์เดิมไว้ และพร้อมกับสร้างวิหารเรือนไม้สักยกใต้ถุนตั้งอยู่ทางเหนือขององค์เจดีย์ และรอบๆ
องค์เจดีย์ มีการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ เช่นพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางมารวิชัย และมีการสร้างบันได
ขึ้นไปยังองค์เจดีย์อีกด้วย และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพระธาตุจอมสักจนถึงทุกวันนี้  ในการไหว้ พระธาตุดอย
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จอมสัก เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ท่านจะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่า
อัศจรรย์การเดินทาง จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายใช้เส้นทางสายเชียงราย -แม่สาย (ทางหลวงหมายเลข 1 
) ผ่ า น โ ร ง เรี ย น บ้ า น ขั ว แ ค ร่  เลี้ ย ว ข ว า  เข้ า ป า ก ท า ง เข้ า พ ร ะ ธ า ตุ จ อ ม สั ก เข้ า ไป อี ก
ประมาณ 400 เมตร สอบถามเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลบ้านดู่ โทร. 053-703653 

วัดง าเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีความส าคัญเพราะเป็นที่ตั้งของกู่พญามังราย 
ตั้งอยุ่ถนนอาจอ านวย บ้านฮ่อมดอย (ชุมชนราชเดชด ารง) หมู่ที่1 ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ( อยู่ด้านหลังวัดพระแก้ว) สร้างเมื่อ พ.ศ.1860 วัดง าเมืองเดิมมีแต่ สถูป (กู่) บรรจุพระอัฐิของ
พญามังรายมหาราช  สร้างโดยพญาไชยสงครามโอรสพญามังรายมหาราช ในพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจาก
ที่พญามังรายได้สวรรคตท่ีเมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.1860 พญาไชยสงครามพระราชโอรสได้ถวายพระเพลิง
พระศพพญามังรายมหาราชแล้วพระองค์ทรงไม่โปรดเมืองเชียงใหม่ ได้กลับมาครองเมืองเชียงรายและ
อัญเชิญพระอัฐิของพญามังรายมาประดิษฐาน ณ ดอยแห่งนี้ ต่อมา พ.ศ. 2030 พระยาศรรัชฎาเงินทอง 
ได้มาบุรณะและสร้างวัดขึ้นให้ชื่อว่า "วัดง าเมือง" และใน พ.ศ.  2220 ได้มีการบูรณะเพ่ิมเติมมีการสร้าง
วิหารและเสนาสนะในวัด โดยเจ้าฟ้ายอดง าเมืองโอรสเจ้าผู้ครองนครเชียงแสน ต่อมาวัดง าเมืองเริ่ มช ารุด
ทรุดโทรมลงเพราะขาดการท านุบ ารุง การเดินทาง จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนน
สิงหไคล แล้วตรงเรื่อยๆ จนสุดทางสามแยกให้เลี้ยวซ้ายผ่านวัดพระแก้ว เลี้ยวขวาที่สี่แยกเข้า ถนนเรือง
นคร ซึ่งเป็นวันเวย์ ไปประมาณ 500 ม. จะไปบรรจบ ถนนง าเมือง เป็นสามแยกศูนย์คมนาคม จากนั้น
เลี้ยวขวา ขับตรงข้ึนวัดประมาณ 300 เมตร  

วัดม่ิงเมือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นวัด ไทใหญ่ 
สมัยก่อนมีชุมชนไทยใหญ่อยู่เรียกว่า วัดเงี้ยว หรือ วัดช้างมูบ (ช้างมอบ) การก่อสร้างตามชาวบ้านศรัทธา
เล่าว่า ผู้สร้างวัดมิ่งเมือง ชื่อ ตะแม่ศรี มีศักดิ์เป็นมเหสีของพ่อขุนฯ เป็นชาวพม่า เวลานี้มีการบูรณะเจดีย์
โบราณของวัด พบจารึกบนแผ่นเงินจารึกเป็นภาษาพม่า แปลออกมาเป็นผู้สร้างจากเจดีย์ โบราณในวัด 
ภาษายังมีปรากฏอยู่เป็นศิลปะผสมระหว่างพม่าและล้านนาที่ส าคัญถ้าหากเป็นจริงอย่างจารึก วัดนี้ก็มีอายุ
เท่ากับเมืองเชียงราย และมีหลักฐานที่ส าคัญหลายชิ้นที่บอกว่า เป็นวัดที่ชาวพม่าสร้างไว้ก่อน วัดมิ่งเมืองอยู่
ติดกับประตุไก่ด า เพี้ยนมาเป็นสี่แยกสะพานด า หรือคนเมืองเชียงราย เรียกสี่แยกขัวด า ส่วนหลักฐานอื่นถือ
ว่าเป็น วัตถุโบราณของวัดมีบ่อน้ าโบราณ เรียกว่าบ่อน้ าช้างมูบ เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่มีซุ้มครอบไว้บน
หลังช้างหมอบ ชาวบ้านผ่านไปมาก็เรียกว่าช้างมูบ และเรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดจ้างมูบ” การเดินทางจากห้าแยก
พ่อขุนฯ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีเกิด จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนธนาลัย ตรงไปเรื่อย ๆ  จะบรรจบกับถนนไตร
รัตน์ เลี้ยวซ้ายอีก 50 เมตร วัดอยู่ทางขวามือ 

โบราณสถานถ้ าพระ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 5 บ้านป่าอ้อ ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย (อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 6 กม.) อยู่ริมแม่น้ ากกตรงข้ามกับหาด
เชียงราย ลักษณะเป็นภูเขาหินลูกเดียว สูงประมาณ 800 เมตร ถ้านั่งเรือผ่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
บริเวณโดยรอบภายนอกถ้ า ภายในถ้ าพระมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระประธาน และยังมีพระพุทธรูป
บูชาอีกหลายองค์ นอกจากนี้ในถ้ ายังมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และมีค้างคาวอยู่จ านวนมาก นอกจาก      
ถ้ าพระแล้วภายในภูเขาหินลูกนี้ ยังมีถ้ าอ่ืน ๆ อีก คือ ถ้ าช้างล้วง ถ้ าลม และถ้ าหวาย นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินเที่ยวชมให้ทั่วถึงทั้ง 3 ถ้ า ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม นอกจากนี้
โบราณสถานถ้ าพระยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 7          
เคยเสด็จประพาสเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2469 อีกด้วย 
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ถ้ าช้างล้วง อยู่ทางทิศเหนือของภูเขาห่างจากถ้ าพระประมาณ 150 เมตร 
ภายในถ้ าจะเป็นลานโล่ง มีแสงสว่างเล็กน้อย มีลมพัดผ่านตลอดเวลา อากาศภายในเย็นสบายมาก ไม่อึดอัด 
เวลาเข้าเที่ยวชมต้องใช้เทียนหรือไฟฉายเพ่ือเพ่ิมแสงสว่างจะได้เห็นทัศนียภาพภายในถ้ าได้ชัดเจนและ
สวยงามยิ่งข้ึน 

ถ้ าลม อยู่ห่างจากถ้ าช้างล้วงประมาณ 50 เมตร ซึ่งเป็นถ้ าท่ีไม่ลึกมากมีแสงสว่าง
พอมองเห็นภายในถ้ าได้ และมีลมพัดแรงออกจากปากถ้ าตลอดเวลา 

ถ้ าหวาย อยู่ห่างจากถ้ าลมประมาณ 10 เมตร ถ้ าลึกประมาณ 100 เมตร 
ทางเดินเข้าถ้ าค่อนข้างแฉะและมืดถ้าจะให้ดีต้องใส่รองเท้าบูชและควรมีอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง เช่น ไฟฉาย 
เทียน เป็นต้น ภายในถ้ าเป็นลานกว้างมีหินย้อยที่สวยงามมาก บริเวณถ้ ายังคงสภาพของธรรมชาติสวยสด
งดงามมาก ซึ่งถ้ าต่าง ๆ อยู่ภายในภูเขาหินลูกเดียวกัน มีทางเดินรอบภูเขา เวลาเที่ยวชมจะเดินวนไปตาม
ถ้ าต่าง ๆ พอสุดท้ายก็จะมาบรรจบที่ถ้ าพระซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าลานจอดรถ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเที่ยวถ้า
จะให้ทั่วถึงควรมีเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และควรเตรียมอุปกรณ์ในการเที่ยวให้พร้อมด้วย 

น้ าตกโป่งพระบาท  ต.บ้ านดู่  อ .เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ ยว            
ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของต าบลบ้านดู่ ปัจจุบันอยู่ในการควบคุมของวนอุทยานล าน้ ากก (ฝั่งขวา ) โดย
การควบคุมดูแลอยู่ในอ านาจของวนอุทยานล าน้ ากกทั้งหมด น้ าตกโป่งพระบาทอยู่ตรงจุดสิ้นสุดของถนน
เส้นทางสาย 1151 โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,275ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 500-1,000 เมตร บริเวณ
ของน้ าตกโป่งพระบาทมีจุดที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแก่งหินต่างๆที่เป็นจุดพักผ่อน เช่น แก่งกระดาน
ลื่น แก่งจู๋จี๋ แก่งรื่นรมย์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีจุดตั้งเต้นท์ที่บริการนักท่องเที่ยว แต่ต้องติดต่อก่อนที่จะเข้า
พัก 2-3 วัน โดยค่าบริการแล้วแต่ผู้เข้าพักจะสนับสนุน คนในท้องถิ่นนิยมมาปิกนิกเล่นน้ าตก มีร้านอาหาร 
เครื่องดื่ม บริเวณลานจอดรถ การเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายใช้ทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งหน้าไปทาง            
อ. แม่จัน เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1151 ตรงระหว่างหลัก กม.836-837 ปากทางเข้าเป็น
ตลาดบ้านดู่ ไปอีก 2.5 กม. ผ่านน้ าพุร้อนโป่งพระบาท จากนั้นขับตรงไปจนสุดถนนที่น้ าตกโป่งพระบาท 
ระยะทางรวม 8 กม.  

หาดเชียงราย(พัทยาน้อย) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ต าบลรอบเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น
ชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมมาเที่ยวกันมากพอสมควรโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เป็นจุดชม
วิวและรับประทานอาหารและมีเรือนแพตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ากก ซึ่งแม่น้ ากกจะไหลผ่านเทือกเขาท าให้เกิด
ทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นหินงอกท่ีเกิดจากถ้ าหินปูน บริเวณริมแม่น้ ากกจะมีร้านอาหารจ านวนมาก
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้บริเวณหาดเชียงรายยังมีลานกีฬาและสวนสุขภาพไว้ส าหรับออกก าลังกาย 

พิพิธภัณฑ์อูบค า ศูนย์อนุรักษ์มรดกอันล้ าค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณ และ
ความหลากหลายของเสื้อผ้า และอาภรณ์ของชนชาติไตเผ่าต่าง ในอาณาจักรล้านนา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ที่จะอนุรักษ์ความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของชาวล้านนา ท าให้อาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
อูบค าเพ่ือเป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกล้ าค่าของอานาจักรล้านนาโบราณ เช่นเครื่องใช้ในราชส านักล้านนา 
เครื่องใช้ในราชส านักคุ้มเจ้าต่างๆ ในล้านนา เช่น คุ้มเจ้าแพร่ คุ้มเจ้าเชียงใหม่ คุ้มเจ้าน่าน ฯลฯ ผ้าโบราณ 
อายุ 200 ปี ซึ่งเกิดจากการตั้งใจของผู้รวบรวมที่ต้องการเก็บของมีค่าสมัยล้านนาที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆ 
ให้คืนกลับสู่แผ่นดินไทย และเพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปในอนาคต  โบราณวัตถุที่ส าคัญภายใน
พิพิธภัณฑ์อูบค า สิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและความสวยงาม อ่อนช้อย ประณีตในการท าขึ้นมา หาดูได้เพียง
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แห่งเดียวในโลกเท่านั้น - พระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ไตเหนือ สมบูรณ์ อ่อนช้อย งดงาม ยิ่งใหญ่ ระดับแนว
หน้าของเอเชีย พระพุทธรูปล้านนาศิลปะเชียงแสน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของล้านนา ซึ่งสร้างขึ้นด้วย
ศรัทธาและเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนา ผ้าทอในราชส านัก ที่ประดิษฐ์ ถักทอด้วยแรงกาย ด้วยความ
ละเอียดอ่อนทางด้านกรรมวิธีการทอ มาเป็นผ้าทอลวดลายสวยงามเปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน 08.00 น. - 
18.00 น. อัตราค่าเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท , เด็ก 50 บาท ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 
100 บาท บริการพิเศษจากพิพิธภัณฑ์อูบค า บริการจัดงานขันโตก งานแต่งงานแบบล้านนาดั้งเดิม 
ถ่ายภาพสไตล์ล้านนาและยังมีสินค้าอันเลื่องชื่ออันดับหนึ่งของโลกคือ ชาก าฉ่า ซึ่งมีต้นต ารับมาจากขุนนางจีน 

สวนสาธารณะสนามบินเก่า  เมื่อก่อนใช้ เป็นสนามบินของชาวเชียงราย          
แต่เนื่องจากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงราย ได้ย้ายไปตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ตั้งปัจจุบัน ดังนั้นสนามบินเก่า
แห่งนี้จึงเหลือแต่รันเวย์ ประชาชนจึงใช้เป็นที่พักผ่อน ออกก าลังกาย และท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็น
สนามเล่นฟุตบอล สนามแบทมินตัน สนามตะกร้อ สถานที่เต้นแอโรบิค จ๊อกกิ้ง ขี่จักรยาน มีสนามเด็กเล่น
อยู่อีกจุดหนึ่งถัดไปด้านซ้ายของสนามบิน มีรถเข็นบริการอาหารและเครื่องดื่มจ านวนมาก และเนื่องจาก
บริเวณสนามบินเก่าแห่งนี้มีพ้ืนที่กว้างขวาง ดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายและหน่วยงานต่างๆ จึงได้จัด
เทศกาลหรืองานต่างๆ ขึ้นที่นี่เป็นประจ าทุกปี บริเวณสนามบินเก่านี้มีโรงแรมและสถานบันเทิงจ านวนมาก
คอยบริการนักท่องเที่ยว และยังมีสนามกอล์ฟซึ่งอยู่ติดกับสนามบินทางด้านขวามือส าหรับผู้ที่ต้องการเล่น
กอล์ฟอีกด้วย 

บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ ากกฝั่งซ้าย หมู่ 2 ต.แม่ยาว อ.เมือง
เชียงราย นอกจากชาวกระเหรี่ยงแล้วยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ในละแวกใกล้เคียง หมู่บ้านกระ
เหรี่ยงเป็นหมู่บ้านขี่ช้างเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร มีหมู่บ้านบริวาร 1 หมู่บ้าน คือ 
บ้านดอยบ่อ 2 ( ชนเผ่าอาข่า ) บ้านรวมมิตรมีประชากรทั้งหมด 2,840 คน จ านวนครัวเรือน 1,549 
ครัวเรือนประกอบไปด้วย ชนเผ่ากะเหรี่ยง,อาข่า,ลาหู่,ลีซอ,ม้ง,ไทลื้อ การเดินทางจากห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
มหาราช ใช้ทางหลวงหมายเลข 10 มุ่งหน้าไปทาง อ.แม่จัน เมื่อข้ามสะพานข้ามแม่น้ ากกให้เลี้ยวซ้ายใช้
ทางหลวงหมายเลข1207 มีป้ายบอกทางไปน้ าตกห้วยแม่ซ้าย และป้ายริมกกรีสอร์ทขนาดใหญ่ขับไปตาม
ทางหลัก เมื่อผ่านหลัก กม.7 จะเป็นสามแยกให้เลี้ยวซ้าย ไปตามถนน รพช. ไปบ้านทรายมูลมีป้ายบอก
ทางไปบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ผ่านบ้านริมกก สวนเขื่อนแก้วริมกกระยะทาง 6 กม. เรือหางยาว ใช้บริการ
ล่องเรือล าน้ ากกที่เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง 

กิจกรรมที่ส าคัญ 
1. กิจกรรมนั่งช้าง นั่งเกวียน ชมวิถีชีวิตชนเผ่า ทิวทัศน์ พันธ์ไม้ต่าง ๆ สามารถ

นั่งช้างไปยังน้ าตกห้วยแม่ซ้ายได้ 
2.ชมร้านจ าหน่ายของที่ระลึกจากฝีมือชาวเขาเผ่าต่างๆ 
3.ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า 
4. พักหมู่บ้าน Home Stay ในพ้ืนที่หมู่ 2  
มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานในพ้ืนที่ ต าบลแม่ยาว อ.

เมือง จังหวัดเชียงราย ต าบลแม่ยาว เป็นพ้ืนที่เขตเชื่อมต่อแนวตะเข็บชายแดนไทย -พม่า มีสภาพภูมิ
ประเทศเป็นหุบเขา มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เป็นดอยสูง สลับซับซ้อน เป็นต้นก าเนิดของน้ าตกห้วยแม่
ซ้ายที่ไหลเย็นตลอดปี และมีวิวทิวทัศน์ที่งดงาม อีกทั้งมีพ่ีน้องชนเผ่าอาศัยอยู่หลายเผ่าทั้งลาหู่(มูเซอร์) , อา
ข่า(อีก้อ), เย้า จึงท าให้มีความหลากหลายทางความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบชนเผ่าดั้งเดิม 
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ชึ่งเป็นเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่งของภาคเหนือตอนบน มูลนิธิกระจกเงา และพ่ีน้องชาวไทยภูเขา บ้านห้วยแม่
ซ้าย ต าบลแม่ยาว จึงได้ประสานความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชนเผ่าขึ้น โดยมุ่งเน้นให้มีการ
กระจายรายได้สู่ชุมชน เพ่ิมงาน และชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นผู้จัดการการท่องเที่ยวชุมชน โดยหลัก
แนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และพ้ืนฐานของประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมของสังคมตามวิถีชีวิตของชนเผ่า เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทุกด้าน และท า
ให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-5373-7425  

เนเจอรัลโฟกัส ก่อตั้งขึ้นจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (www.hadf.org) 
ซึ่งท างานด้านพัฒนาชุมชนในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี 2529 ภายใต้ปรัชญาของการเคารพภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่า รวมทั้งการให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานอย่างเต็มที่ 
ชาวบ้านและมูลนิธิฯต่างก็มีความสนใจในการส ารวจหาศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ซึ่ง
เป็นวิธีหนึ่งที่ชาวบ้านสามารถจะน ามาใช้ในการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมทั้งในด้านการอนุรักษ์และการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นแหล่งที่สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการหารายได้เสริม ท าให้
ชาวบ้านสามารถลดการพ่ึงพาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีคุณภาพต่ าและการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชุมชนภูเขาสู่
เมือง ผลก าไรที่ได้รับส่วนหนึ่งจะถูกน าไปใช้ในโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ ไม่เพียงแต่ชาวบ้านและหมู่บ้าน
ที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังสามารถมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 
การพักกับครอบครัว และ การจ้างแรงงานในฐานะผู้น าเที่ยว ผู้รู้ และผู้ช านาญในท้องถิ่น โปรแกรม
ท่องเที่ยว สามารถออกแบบตามความเหมาะสม โดยใช้เวลาตั้งแต่ 1-15 วัน ซึ่งประกอบด้วย 1. เมาเท่น
ไลฟ์ สัมผัสวิถีชีวิตของพ่ีน้องชาวเขาหลายเผ่า 2. เวิร์คสเตย์ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและช่วยเหลือชาวเขา
พัฒนาชุมชน 3. คราฟท์ แอนด์ เทรด เวิร์คช็อป เรียนรู้ทักษะ เทคนิคงานฝีมือต่างๆ จากชุมชน   
4. ยูธ โปรแกรม เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจ และพัฒนาจิตส านึกในการมีความรับผิดชอบต่อ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 5. โวลันเทียร์ โปรเจค เป็นอาสาสมัครให้กับชุมชนเพื่อแบ่งปันความรู้ ความคิด 
ซึ่งกันและกัน โทร. 0-5371-5696 0-5375-8658 

พุทธสถานธุดงวัดพระธาตุดอยอินทรีย์(วัดดอยอินทรีย์)  ตั้งอยู่ที่บริเวณ        
บ้านห้วยกีด ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ (โครงการ
พระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้) ได้สร้างพระพุทธรูปปางตรัสรู้ โดยมีหน้าตักกว้าง 10.09 เมตร สูง 15.10 
เมตร และพระเจดีย์ฐานกว้าง 13 คูณ 13 เตร สูง 10 เมตร เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงราย และ
บริเวณพระเจดีย์ยังเป็นจุดชมวิวตัวเมืองเชียงรายที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเชียงราย  ประวัติการ
ก่อสร้างพุทธสถาน เป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ (โครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้) โครงการนี้ทางกรม       
ป่าไม้ ได้เปิดโอกาสให้วัดหรือส านักสงฆ์ได้เข้าร่วมโครงการดูแลป่าไม้รักษาป่าไม้ และให้เป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม  โดยโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้ได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548  ซึ่งได้รับค าแนะน าจาก
นายสงกานต์  เทพประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 ให้วัดพระธาตุดอยกองข้าว ต าบลดอยฮาง 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการพัฒนาป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายป่าไม้  และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 
2549 ปัจจุบันได้มีพระสงฆ์ ประชาชน ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมปลูกป่า ปฏิบัติธรรมเป็นจ านวน
มาก และในปี พ.ศ. 2550 ชาวบ้านในต าบลดอยฮาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอยฮาง ส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 กลุ่มปฏิบัติภารกิจบริหารงานด้านป่าไม้เชียงราย ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย พุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย และจังหวัดทหารบกเชียงราย ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูป 
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ปางตรัสรู้ โดยมีหน้าตักกว้าง  10.09 เมตร สูง 15.10 เมตร และพระเจดีย์ฐานกว้าง 13 คูณ 13 เมตร 
สูง 10 เมตร เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงราย ความสวยงาม ของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นลักษณะภูเขา และป่า
ไม้ที่เขียวชอุ่ม เมื่อเดินทางถึงลานพระพุทธรูปจะสามารถมองเห็นสภาพตัวเมืองเชียงรายได้ โดยเฉพาะเมื่อ
เดินทางขึ้นไปถึงยังพระเจดีย์ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดเชียงรายได้อย่างทั่วถึง ยิ่งเมื่อเป็นตอน
กลางคืนยิ่ งความสวยงามมากเหมือนมองดวงดาวบนพ้ืนดิน  (แสงไฟจากบ้านเรือนในตัวเมือง
เชียงราย)  พร้อมอากาศที่เย็นสบาย ในปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมอยู่สม่ าเสมอ และมี
ชาวต่างชาติเข้ามาเท่ียวชมและมักจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

นั่งรถสามล้อชมเมือง เป็นการนั่งรถสามล้อเพ่ือชมวัดส าคัญ 9 แห่งในตัวเมือง
เชียงราย โดยใช้เวลาประมาณครึ่งวัน หรือหากมีเวลาน้อย อาจเลือกเพียงบางวัดก็ได้  วัดพระธาตุดอย
จอมทอง  วัดง าเมือง วัดพระแก้ว  วัดมุงเมือง วัดมิ่งเมือง วัดศรีเกิด  วัดศรีบุญเรือง วัดกลางเวียง วัดพระ
สิงห์ โดยสามารถขึ้นรถสามล้อได้ที่หน้าโรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ทเชียงราย หรือโทรให้รถสามล้อมารับ 
ที่โรงแรมก็ได้ ค่ารถสามล้อพร้อมคนขับ ชั่วโมงละ 120 บาท (นั่งได้ 2 คน แต่หากตัวใหญ่นั่งได้คนเดียว
เท่านั้น ) ติดต่อคุณฉลอง  หัวหน้าคิวรถสามล้อ โทร  08 5031  0417 เพ่ือประโยชน์ในการเดินทาง
ท่องเที่ยววัดอย่างเพลิดเพลินและได้ความรู้ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลของวัดทั้ง 9 วัด ได้ที่ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย หรือ ส านักงาน ททท. ภาคเหนือเขต 2 ช่วงเช้าของทุกวัน  และสามารถนั่ง
รถสามล้อชมได้ตลอดทั้งปีเหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  อาจต้องมี
มัคคุเทศก์นั่งรถสามล้อไปด้วย เพราะคนขับรถสามล้อยังไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของวัดต่างๆ ได้ 

วิหารพระเจ้าล้านทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    
ได้จัดสร้างขึ้นตามรูปแบบของพระเจ้าล้านทอง ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว (พระอาราม
หลวง) อ าเภอเมือง เชียงราย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี        
ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้รับพระราชานุญาติให้อัญเชิญมา
ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจ าลองแบบย่อส่วนขนาดร้อยละ ๙๐ ของ
องค์จริง พุทธลักษณะปางมารวิชัย หน้าตัก ๑.๙๐ เมตร ความสูงจากฐานถึงยอด เปลวเพลิง ๒.๒๐ เมตร 
ปั้นโดย พันโทนภดล สุวรรณสมบัติ.. วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของดอยแง่ม ซึ่งเป็นเขาสองลูกเคียงคู่กันอันเป็นฉากหลังของมหาวิทยาลัยฯ      
ในการจัดหาที่ตั้งของวิหารนั้น คณะผู้เกี่ยวข้องได้เห็นพ้องต้องกันว่า วิหารควรอยู่ในต าแหน่งสูงสุดบนยอด
เนินทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล รวมทั้งยังมองเห็นทัศนียภาพของ
มหาวิทยาลัยได้ทั่วถึง โดยก าหนดให้วิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ ๑๓ องศา ซึ่งตรงกับ
ทางเข้าของมหาวิทยาลัยพอดี รูปแบบวิหารจัดสร้างตามสถาปัตยกรรมล้านนา ออกแบบโดยน ารูปแบบของ
วิหารวัดพระธาตุล าปางหลวง , วิหารวัดไหล่หิน อ าเภอเกาะคา, และวิหาร วัดปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปางทั้งสิ้น รวมทั้งรูปแบบของวัดเชียงทอง หลวงพระบาง มาเป็นต้นแบบในการก่อสร้าง 
ออกแบบโดย สล่ารุ่ง จันทร์บุญตา ผู้ช านาญการออกแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ขนาดวิหาร กว้าง ๘.๙๔ 
เมตร ยาว๒๐.๐๕ เมตร พ้ืนที่ใช้สอย ๑๘๐ ตรารางเมตร โครงสร้างก่ออิฐถือปูน เครื่องบนท าด้วยไม้เนื้อ
แข็ง ซึ่งใช้ไม้เต็งเป็นหลัก มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินขอ มี ๔ซด ๓ ตับ สันหลังคาซดที่๓ ประดับปูนปั้นเป็น
ปราสาทเฟ่ืองประดับด้วยฉัตร ๕ ชั้น ช่อฟ้าท าด้วยไม้สักแกะสลักปิดทองที่อกด้านหน้า หน้าบันท าด้วยไม้
สักทอง ประดับพระนามาภิไธย " สธ " ที่หน้าบันวิหาร ใช้เวลาก่อสร้าง ๓๗๗ วัน คือเริ่มตั้งแต่ ๑๒ ตุลา
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คาม ๒๕๔๙ -๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐. ข้อมูลจากหนังสือ " พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ และ วิหารพระ
เจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ "  

วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 553 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเนื้อที่ 15 ไร่ 
เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 โดยคณะศรัทธาวัดห้วยปลากั้งเริ่มกันก่อตั้งเป็นส านักสงฆ์ จนกระทั่งวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2548 ได้มี พระอาจารย์พบโชค ติสฺสว โส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการก่อตั้ง  
ศาสนวัตถุ  เริ่มแต่กุฏิสงฆ์  ศาลาการเปรียญ หอฉัน เจดีย์และเมื่อ วันที่  24 กรกฎาคม 2552                    
ทางส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยชื่อว่า วัดห้วยปลากั้ง โดยมีพระอธิการ
พบโชค ติสฺสว โส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธา จากต่างจังหวัด 
ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมาก ถือเป็นจุดก าเนิดพุทธศาสนา        
ในเชียงรายแห่งหนึ่งที่ส าคัญ  

บ้านชลสุวรรณ  สปาไทยแท้ศาสตร์แห่งการพักผ่อนที่แท้จริงของเชียงราย 
เกิดข้ึนจากแนวคิดของ "คุณปุ้ย-กนกวรรณ และคุณเมย์สุชล ปัญญาฟู" เจ้าของ "บ้านชลสุวรรณ" ที่มองเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการเลือกใช้สมุนไพรโบราณ บวกกับความรู้ ความสนใจและประสบการณ์
ที่ยาวนานด้านสปา จึงท าให้ความฝันของคุณปุ้ยที่ต้องการให้คนทั่วไปได้สัมผัสกับสปาที่มีคุณภาพที่เป็น
ศาสตร์ของการผ่อนคลายที่แท้จริงทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานระดับ
โรงแรมห้าดาว บ้านชลสุวรรณตั้งอยู่บนเนื้อที่ 300 ตารางวา ในซอย 18 มิถุนา ใจกลางเมืองเชียงราย 
โดยมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ ตามแบบสมัยรัชกาลที่ 5 ตกแต่งภายในด้วยบายศรีสู่ขวัญ 
ดอกไม้ และสมุนไพรไทย ท าให้ภายในบ้านอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ท าให้ผู้มาใช้บริการรู้สึก
ผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวเข้าสู่บ้านชลสุวรรณส าหรับโปรแกรมที่มีให้บริการก็มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งนวดแผน
ไทย นวดสปาอโรม่า ขัดผิว อาบน้ าแร่ แช่น้ านม นวดประคบสมุนไพร "หม้อเกลืออบ" ศาสตร์ดั้งเดิมที่บ้าน
ชลสุวรรณเลือก นอกจากการนวดสปาและการบ าบัดต่างๆ ที่เราคุ้นเคยกันดีแล้ว สิ่งที่ท าให้สปาของบ้านชล
สุวรรณแตกต่างคือการใช้หม้อเกลือสะตุ ซึ่งคุณปุ้ยเลือกใช้แทนลูกประคบที่ใช้กันโดยทั่วไป การใช้เกลือสะตุ
ให้ได้ผลนั้น เคล็ดลับส าคัญอยู่ที่วิธีการสะตุและการเลือกใช้สมุนไพรไทย โดยคุณปุ้ยได้ใช้ความรู้ด้าน
สมุนไพรที่มีอยู่และศึกษาเพ่ิมเติมมาโดยตลอด ดังนั้นเกลือสะตุของบ้านชลสุวรรณจะมีสูตรเฉพาะที่รักษา
กลิ่นสมุนไพรได้ยาวนานในการบ าบัดแต่ละครั้ง จึงรับประกันได้ว่าเกลือสะตุของที่นี่มีความพิเศษกว่า  
นอกจากนี้ยังมีบริการอาหารเพ่ือสุขภาพ รสชาติเฉพาะของบ้านชลสุวรรณ รวมไปถึงมีน้ าผลไม้ดีท็อกซ์ ที่มี
ให้เลือกถึง 4 รส ซึ่งมีวิธีการท าแตกต่างจากสูตรดีท็อกซ์ทั่วไปอีกเช่นกัน และขนมหวานของที่นี่ใช้ขนมไทย
ทั้งหมด เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่อยู่บ้านชลสุวรรณ เราจะได้รับการดูแลตั้งแต่ภายนอกจนถึงการบ าบัด
ภายในเลยทีเดียว 

ศาลารอยพระบาท รัชกาลที่ 9 ประดิษฐานอยู่บนดอยโหยด ในค่ายเม็งราย
มหาราช นอกจากเป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระบาท และศาลาทรงงานเฉลิมพระเกียรติที่สง่างามและ 
สมพระเกียรติแล้วยังเป็นสถานที่ส าหรับผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ 

 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ  
8 กิโลเมตร บนเส้นทางเชียงราย-แม่จัน เข้าไปทางด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในสวน   
มีทัศนียภาพสวยงามบรรยากาศร่มรื่น มีหนองบัวกว้างถึง 223 ไร่ เป็นสถานที่น่าพักผ่อนหย่อนใจ 
เพราะน้ าในหนองบัวใสเย็นและเต็มเปี่ยมตลอดปี บนพื้นที่รอบหนองบัวเป็นที่ตั้งของพลับพลา ศาลา
ส าหรับนั ่งพักผ่อนและมีสวนปาล์ม สวนไผ่อยู ่บนที ่ลาดเนินเขา ติดกับสวนสมเด็จฯ เป็นที ่ตั ้งของ
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วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งให้บริการดูแล
รักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านล้านนา  โทร . 0 5370 3388 

 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งขึ้นด้วย 
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพ่ือเป็นที่ระลึก           
ในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้เป็นเครื่องหมาย
แห่งมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  
ในประเทศไทยและในภูมิภาครวมทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีน -ไทย 
ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนแท้ มีสวนน้ าตรงกลางแบบซูโจว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนจาก
มณฑลเสฉวน วัสดุกระเบื้องหลังคา รูปปั้นประดับหลังคา สิงโตแกะสลักด้วยหินอ่อนเฝ้าหน้าศูนย์น ามาจาก
ประเทศจีนทั้งสิ้น ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จเยือนประเทศจีนและมีห้องสมุดให้ค้นคว้า อัตราค่าเข้าชม 10 บาท โทร . 0 5391 7093, 
0 5391 7097 www.MFU.ac.th 
        2) อ าเภอแม่ลาว 
   พระธาตุจอมหมอกแก้ว บ้านดงมะเฟือง ต าบลจอมหมอกแก้ว สร้างขึ้นใน
สมัยใดยังไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมชาวบ้านพบจอมปลวกมีลักษณะคล้ายพระธาตุอยู่บนเนินเตี้ยๆ และ
พบเครื่องปั้นดินเผาที่แตกกระจัดกระจายทั่วบริเวณ ใครจะเข้าป่าในบริเวณนี้ต้องกราบไหว้ขออนุญาตก่อน 
ชาวบ้านเชื่อว่าจอมปลวกนั้นเป็นที่บรรจุอัฐิของเชื้อพระวงศ์สมัยโบราณ สันนิษฐานว่ามีการสร้างเจดีย์
ขึ้นมาครอบจอมปลวกในภายหลัง รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 5371 7166 การเดินทาง จากแยกเด่นห้า     
ไปตามถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ผ่านศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่า บ้านหนองผักเฮือด ตลอดเส้นทาง       
ราว 24 กิโลเมตร ถึงพระธาตุจอม-หมอกแก้ว 

สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว เป็นสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งสัตว์
มากมายหลายชนิด ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 20 กิโลเมตร รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ      
โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า การเดินทางเข้าตรงทางแยกหมู่ที่ 10 บ้านหนองผักเฮือด หรือ เข้าทางบ้าน
ห้วยส้านพลับพลา ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ปัจจุบันสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นทั้งสถานที่พักผ่อนใจและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ โดยไม่เสีย
ค่าเข้าชม ขณะนี้ทางสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าแม่ลาว มีสัตว์ป่าเพาะเลี้ยงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กวางป่า อีเก้ง เสือลายเมฆ เสือปลา หมี
ความ หมีขอ อีเห็น ชะนีธรรมดา ลิง ค่างแว่นถิ่นเหนือ เม่นใหญ่ ฯลฯ 

2. ประเภทสัตว์ป่า เช่น นกยูง ไก่ฟ้า นกเป็ดแดง นกกาฮัง นกแก็ก นกแก้ว ฯลฯ 
3. ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูเหลือม งูหลาม เต่าเหลือง ฯลฯ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอนุรักษ์สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช , องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว โทร. 053-600758  
   พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามและยิ่งใหญ่เมื่อสร้างเสร็จ ซึ่ง ณ ตอนนี้ก าลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้าง       
พระประธาน "พระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง" ที่สร้างองค์ใหญ่มาก พุทธสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย ตั้งอยู่ที่บ้าน
ต้นง้าว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทางจากปากทางถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่  กรณีเดินทางมา
จากเชียงใหม่ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีก็จะถึงก่อนวัดร่องขุ่นที่อยู่ไม่ไกลให้เลี้ยวซ้าย ระยะทางเข้าไป

http://www.mfu.ac.th/
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พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย 4 กิโลเมตร ผ่านหมู่บ้านขับไปเรื่อยๆ ให้สังเกตป้ายบอกทางเข้า
พุทธมณฑลเนื่องจากติดไว้น้อยมากอาจขับผ่านพุทธมณฑลไปได้หรือให้สังเกตพระประธานองค์ใหญ่มาก      
ซึ่งสามารถมองเห็นจากถนนภายในหมู่บ้านก็ได้  

ชุมชนโฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและมีที่พัก
โฮมสเตย์ มีกิจกรรมในการท่องเที่ยวได้แก่ เก็บผักผลไม้ปลอดสารพิษ , ร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรม
ประเพณี , ชมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาโบราณ กลุ่มข้าวกล้อง กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าทอ
มือ กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มสมุนไพร กลุ่มเกษตร กลุ่มจักรสาน กลุ่ม
ส่งเสริมการผลิต และการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชน การเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายใช้เส้นพหลโยธิน 
ระยะทาง 13 กม. ถึงวัดศรีบางมูลไปอีก 1 กม. ทางเข้าบ้านร่องปลายนาอยู่ทางขวามือ 
        3) อ าเภอแม่จัน 
   น้ าพุร้อนป่าตึง หรือ น้ าพุร้อนห้วยหินฝน (จันทน์ผาอาบน้ าแร่) จากสาม
แยกแม่จัน ไปตามถนนหมายเลข 1089 แม่จัน -ท่าตอน ประมาณ 7 กิโลเมตร ในเขตต าบลป่าตึง    
บนเนื้อที ่เกือบ 10 ไร่ โดยมีบ่อน้ าพุร้อนขึ ้นหลายจุด บางจุดพุ่งขึ ้นสูงถึง 7 เมตร  น้ าพุร้อนนี ้เป็น        
น้ าร้อนที่ไหลขึ้นมาสม่ าเสมอ มีบริการห้องแช่เล็ก 8 ห้อง และห้องแช่รวม 2 ห้อง ราคาคนละ 
100 บาท โทร. 08 1992 1472 
   พิพิธภัณฑ์พระ ตั้งอยู่ซ้ายมือบนถนนแม่จัน - เชียงแสน 6 กิโลเมตร เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสุดยอดพระพุทธรูปโบราณ และพระเครื่องทุกยุคสมัย เช่น ทวารวดี เชียงแสน สุโขทัย 
อู่ทอง ลพบุรี อยุธยา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากต่างประเทศอีกมากมาย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.30 น.
ค่าเข้าชมชาวไทย 100 บาท ชาวต่างประเทศ 200 บาท เด็ก 50 บาท โทร. 0 5365 3038, 0 5365 3040 
โทรสาร 0 5365 3039 
 
   วัดหม่ืนพุทธ บ้านป่าไร่ ต าบลท่าข้าวเปลือก จากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนน
สายเชียงราย - แม่จัน 11 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1209 ไปอีก 29 กิโลเมตร วัดหมื่นพุทธ
เป็นที่ประดิษฐานพระสังขจายที่ใหญ่ที่สุดในโลก หน้าตักกว้าง 15 x 19 เมตรสร้างที่ เมืองนานกิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโลหะทองเหลืองแยกส่วนประกอบ โทร. 0 5376 7040 
   พระธาตุจอมจันทร์ ต าบลสันทราย ครูบาทิพย์ เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458 
โดยเห็นนิมิตเป็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างไสวระยิบระยับสีเขียวบนดอยที่ตั้งองค์พระธาตุ สักครู่ก็หายไป  
เช้าวันรุ่งขึ้นจึงไปส ารวจพบว่าเป็นดอยที่เหมาะสม มีคูล้อมรอบ ไม่ติดกับดอยลูกใดเลยในบริเวณใกล้เคียง
กัน จึงชักชวนสาธุชนร่วมกันก่อสร้างพระเจดีย์ ต่อมาใน พ.ศ. 2468 ได้ก่อสร้างกุฏิ วิหาร และศาลา ตั้งชื่อ
ว่าวัดพระธาตุจอมจันทร์ มีภิกษุจ าพรรษาติดต่อกันมาจนถึง พ.ศ. 2480 ได้เกิดไฟป่าลุกลามไหม้ศาลาและ
กุฎิจนหมด เหลือแต่พระเจดีย์และวิหาร ด้วยศรัทธาชาวบ้านจึงย้ายมาสร้างวัดอยู่ข้างล่าง ห่างวัดเดิม 300 เมตร 
วัดพระธาตุจอมจันทร์  จึงได้กลายเป็นวัดร้างแต่นั้นมา จนถึง พ.ศ. 2542 จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่  
การเดินทางออกจากอ าเภอเชียงแสนโดยทางหลวงหมายเลข 1016 สายเชียงราย-เชียงแสนมุ่งสู่อ าเภอ 
แม่จัน ผ่านเทศบาลจันจว้า ต าบลจอมสวรรค์  และต าบลสันทราย ถึงปากทางเข้าพระธาตุจอมจันทร์  
โทร. 0 5377 2129 
   ส านักปฏิบัติธรรมถ้ าป่าอาชาทอง รู้จักกันในนาม “พระขี่ม้าบิณฑบาต” ตั้งอยู่
ต าบลศรีค้ า บนดอยสูงที่อยู่ห่างไกล พระครูบาเหนือชัยเจ้าอาวาสของส านักสงฆ์ ซึ่งเป็นอดีตนายทหารม้าเก่า 
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จึงให้เณรใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านสี่หมื่นไร่ วิ่งระยะทางร่วม 5 กิโลเมตร       
พระออกรับบิณฑบาต ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น.การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 สายเชียงราย – แม่สาย 
ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ผ่านอ าเภอแม่จันไปประมาณ 4 – 5 กิโลเมตร ถึงปากทางซึ่งเป็นถนน
ข้างวัดแม่ค าหลวงไปวัดถ้ าป่าอาชาทอง จะมีป้ายและลูกศรบอกตลอดทาง และเข้าไปอีกประมาณ 5 – 7 
กิโลเมตร ถนนตั้งแต่สะพานก่อนถึงลานพระแก้ว(ลานรับบิณฑบาต) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
รถยนต์สามารถขึ้นได้ รายละเอียด โทร. 08 4488 1867 หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า โทร./
โทรสาร 0 5366 5073 

บ้านหล่อชา ตั้งอยู่ริมถนนสายท่าตอน-แม่จัน จากลานทองวิลเลจ เลี้ยวซ้ายตาม
ทางหลวงหมายเลข 1089 แม่จัน-ท่าตอน จนถึงสามแยกกิ่วสะไตระหว่างหลัก กม.54-55 ผ่านป้อม
ต ารวจแล้วตรงไปอีกประมาณ 1 กม.สังเกตหมู่บ้านจะอยู่ทางซ้ายมือ “อาข่า” เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าหนึ่ง  
ที่อพยพมาจากตอนใต้ของประเทศจีน ลงมาอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ประมาณ 100 กว่าปี
มาแล้ว มักเรียกตนเองว่า “อาข่า” ในขณะที่คนไทยเรียกว่า“ก้อ” หรือ “อีก้อ” ชาวอาข่าจะไม่ค่อยชอบ
เท่าใดนัก การแต่งกายของชนเผ่านี้มักเป็นผ้าฝ้ายทอย้อมเป็นสีเข้มเกือบด า โดยเฉพาะผู้หญิงจะมี
เครื่องประดับมากมาย เช่น หมวกมักประดับด้วยเครื่องเงิน เหรียญเงิน มากน้อยตามฐานะ สลับด้วยพู่       
สีแดงสดใสสวมเสื้อแขนตรงกระโปรงสั้นเหนือเข่า มีผ้าคาดเอวและปลอกน่องที่มีสีสัน ส่วนอาข่าผู้ชาย
มักจะสวมเสื้อคอกลมแขนยาวผ่าหน้า กางเกงขาก๊วยไม่มีการตกแต่ง ในบางโอกาสจะใช้ผ้าโพกหัวสีด า 

ศูนย์พัฒนาและสงเคราห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 
บ้านห้วยริน จะคือ จะบูสี แสนสุข ร่มฟ้าสยาม ยางค านุ หัวแม่ค า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างมากมาย เช่น 
ชมวัฒนธรรมชนเผ่า ดูพิธีรดน้ าด าหัวแขกผู้มาเยือนเผ่าลาหู่ พิธีผูกแขนรับขวัญเผ่าอาข่า เยี่ยมชมวิถีชีวิต 
ชาวอาข่า และ ลาหู่และท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชมประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายของชนเผ่าใน          
จ.เชียงราย ที่รอคอยท่านมาเยือน โทรศัพท์/โทรสาร 0-5391-4471, 053-609249, 053-66036 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย  ตั้ง ต าบลศรีค้ า อ.แม่จัน 
ตั้งอยู่ระหว่าง ถนนพหลโยธิน สายแม่จัน-แม่สาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านการเกษตร และทางธรรมชาติ
หลายแห่ง สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว อื่นได้ง่าย เช่น ดอยตุง อ.แม่สาย อ.แม่สลอง อ.เชียงราย 
เริ่มต้นเดินทาง เพ่ือพักผ่อนและศึกษา เส้นทางท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการและต้อนรับนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 6 
แล้วแวะชม   

1.การปลุกชา หมู่ที่ ชาจีนที่ปลูกในพ้ืนที่ราบได้รสชาติไม่แตกต่าง จาก บนพ้ืนที่สูง  
2.การปลูกสัปปะรด หมู่ที่ 6 พ้ืนที่ปลูกว่า 1000 ไร่ ตามเนินเขา ที่มีทิวทัศน์ 

อันสวยงาม และชิมผลผลิตได้ตามฤดูกาล  
3. ท่องเที่ยวธรรมชาติ หมู่ที่ 8 ขุนเขา ถ้ า แม่น้ า และป่าไม้ -ส านักปฏิบัติธรรม 

ถ้ าป่าอาชาทอง ที่ให้ความร่มรื่น เย็นสบายของธรรมชาติ -ขี่ม้า ชมธรรมชาติ ขุนเขา และป่าไม้ –ท าบุญ         
ตักบาตร กับพระข่ีม้าออกบิณฑบาต -ล่องแพ / เรือ ชมวิถีชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ าค า  

4 .การเพาะเห็ดในโรงเรียน เรียนรู้การเพาะเห็ดหอม และเห็ดอ่ืนๆ ในโรงเรียน
ตั้งแต่เริ่มเข่ียเชื้อจนถึงเก็บผลผลิต และจ าหน่ายผลผลิต ก้อนเห็ดที่ท่านสามารถน าไปเพาะเห็ดเองได้  

5.การท าไวน์ผลไม้ หมู่ที่ 4 แวะชมการผลิตไวน์จากผลไม้ ในท้องถิ่น รสชาติ
มาตรฐาน รับประกันคุณภาพ จากโล่รางวัล การประกวดหลายรางวัล  
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6. พักริบทานอาหารที่บ่อเลี้ยงกุ้ง และศึกษาวิธี การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม หมู่ที่ 4  
มีอาหารที่ปรุงจากกุ้ง สดๆ ที่ควบคุมการเลี้ยงจากกรมประมง ซื้อผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ ของท้องถิ่นจากซุ้ม
แสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตร  

7.การแปรรูปถั่วเหลือง หมู่ ที่ 3 ภูมิปัญญาชาวบ้าน อาหารรสเด็ดของคน
ภาคเหนือ สาธิตการท าและจ าหน่าย ถั่วเน่าแผ่น ถั่วเน่าผงปรุงรส และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถ่ัวเหลือง  

8. ผ้าทอมือ หมู่ที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกลุ่มทอผ้า มีลวดลาย สีสันสวยงาม 
หลากหลายรูปแบบ ให้ท่านได้เลือกซื้อ 

ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าโขง ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 12 ของทางหลวง
หมายเลข 1089 (แม่จัน - ท่าตอน) ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 36 กิโลเมตร มีเนื้อที่กว่า 400 ไร่ จัดเป็น
หมู่บ้านทางวัฒนธรรม เพ่ือแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนบริเวณลุ่มแม่น้ าโขง ท่ามกลางบรรยากาศที่
เป็นหุบเขา และล าห้วยขุนน้ าแม่จัน มีอุทยานไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ห้อมล้อมด้วยไร่ชา และสวนดอกท้อ 
มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขี่ช้าง นั่งเกวียน มีการแสดงของช้าง การสาธิตต่าง ๆ เช่น การท าเครื่องเงิน 
เครื่องจักสาน การท ากระดาษสา การปั่นฝ้ายทอผ้า งานเย็บปักถักร้อยของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และสาธิต        
วิธีชงชาตามแบบฉบับของยูนนาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศไทย ลาว จีน (ตอนใต้) พม่า 
เวียดนาม และกัมพูชา การแสดงจะมีระหว่างเวลา 11.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 15.00 น. เก็บค่า
ผ่านประตูรวมค่าเข้าชมการแสดง คนไทย คนละ 100 บาท ชาวต่างชาติคนละ 200 บาท และยังมีฆ้อง
ชัยใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 5 เมตร ให้ชมอีกด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-
18.00 น. โทร 053-7108818 

ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านพญาไพร ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
และ อ าเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตใบชา
รายใหญ่ที่สุดใน จังหวัดเชียงราย โดยมี ประสบการณ์ยาวนานในการเพาะปลูกชามากว่า 40 ปี ปัจจุบัน 
บริษัท ฉุยฟง  เป็นผู้ผลิตชาผู้จัดจ าหน่าย และผู้ส่งออก มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม  
เช่น โออิชิ มาลี ยูนีฟ ลิปตัน เป็นต้น สวนชาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า1,000 ไร่ ตั้งอยู่ในภูมิประเทศแถบ
เทือกเขาสูง ซึ่งอยู่บนพ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลกว่า 1,200 เมตร และมีบรรยากาศ โดยรอบปกคลุมด้วย
หมอกตลอดปี ด้วยความความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่กว่า พันไร่ โดยจะปลูกโค้งวน ตามสันเขาและ
ลดหลั่นเป็นขั้นบันได ซึ่งดูสวยงามแปลกตากว่าไร่ชาที่อ่ืน ท าให้ไร่ชาฉุยฟง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่ง
ใหม่ ใน จ เชียงราย ซึ่งเริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเว็บไซต์ โทร 053-771-563 

วัดหม่ืนพุทธเมตตาคุณาราม เป็นวัดฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายและ
เป็นวัดเดียวในเขตจังหวัดภาคเหนือ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวัด เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2540  มูลเหตุของ
การสร้างวัด สืบเนื่องด้วยในเขตจังหวัดภาคเหนือ ยังไม่เคยปรากฏมีวัดฝ่ายสงฆ์จีนนิกายมาก่อน พระเดช
พระคุณพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกาย จึงได้ด าริ
หาท าเลที่เหมาะสมเพ่ือสร้างวัดฝ่ายสงฆ์จีนนิกายขึ้น โดยได้เลือกชัยภูมิสถานที่ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งวัด         
ฝ่ายสงฆ์จีนนิกาย เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เป็นสถานที่ประกอบ
ศาสนกิจของพระสงฆ์จีนนิกาย  ตลอดถึงเป็นสถานที่บ าเพ็ญบุญกุศลและการประพฤติปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป สถานที่ตั้ง : เลขที่ 80  หมู่ที่ 9  บ้านป่าไร่  ต าบลท่าข้าวเปลือก  อ าเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57110  โทรศัพท์ 0-5376-7040 
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บ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนไทยองที่
สนับสนุนการเพาะปลูกเกษตรปลอดภัย มีการส่งผักเพาะเมล็ดพันธ์พ้ืนบ้านอนุลักษณ์ไว้ในวิถีชีวิตไทยอง 
สนับสนุนวาระจังหวัดเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัยวิถีไทล้านนา  กิจกรรมในการท่องเที่ยวหมู่บ้าน
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ บ้านสันทางหลวงจัดการท่องเที่ยวในแนวคิดที่ว่า "การเที่ยววิถีไทย วิถียอง วิถี
พอเพียง วิถีธรรมชาติ ปลูกผักปลอดภัยไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน สันทางหลวง" ด้วยการศึกษาวิถีชีวิต
คนยอง ว่าใช้ชีวิตอย่างไร กินอยู่อย่างไรการเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายไปอ าเภอแม่จัน บ้านสันทางหลวง 
หมู่ 12 ต.จันจว้าใต้ 

4) อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับ

ความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บ้านสันติคีรี ห่างจากหมู่บ้าน 4 กม. ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง            
จ.เชียงราย มีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชัน คดเคี้ยวมาก พระบรมธาตุฯ สร้างแล้ว
เสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐาน
สี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 ม.ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระน า 
ด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย ใกล้กับ
องค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ที่ตั้งของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือกดอยแม่สลอง จึงชม
ทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกล                
เป็นสัญลักษณ์อีกอย่าง ของดอยแม่สลอง 

 ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคิรี เดิมชื่อบ้านแม่สลองนอก เป็นชุมชน 
ผู้อพยพจากกองพล 93 ซึ่งอพยพจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เข้ามาในเขตไทย จ านวนสองกอง
พันคือ กองพันที่ 3 เข้ามาอยู่ที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และกองพันที่ 5 อยู่ที่บ้านแม่สลองนอก ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2504 ในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ดอกนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นซากุระพันธุ์ที่เล็กที่สุด สีชมพูอมขาว 
จะบานสะพรั่งตลอดแนวทางขึ้นดอยแม่สลอง เป็นพันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยากในเมืองไทย เพราะเจริญเติบโตอยู่
แต่เฉพาะในภูมิอากาศหนาวจัดเท่านั้น  การเดินทาง ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่จัน 28 กิโลเมตร เลยจาก
อ าเภอแม่จันไป 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไป 23 กิโลเมตร ผ่านหมู่บ้านผาเดื่อ ซึ่งเป็นจุดแวะชมและซื้อ
หัตถกรรมชาวเขา จากนั้นเดินทางจากบ้านอีก้อสามแยก (ทางขวาไปหมู่บ้านเทิดไทย) ตรงไปดอยแม่สลอง 
ระยะทาง 10 กิโลเมตร รวมระยะทางจากเชียงราย  64 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสาย และจาก
ดอยแม่สลองมีถนนเชื่อมต่อไปถึงบ้านท่าตอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 45 กิโลเมตร ในกรณี
ไม่ได้ขับรถมาเองให้ขึ้นรถประจ าทางจากตัวเมืองเชียงรายไปต่อรถสองแถวที่ปากทางขึ้นดอยแม่สลอง ชมไร่
ชาและศึกษาวิธีการผลิตชา ขี่ม้าชมทิวทัศน์รอบหมู่บ้านเจียงจาใส และอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ
ภาคเหนือ ประเทศไทย ศึกษาเรื่องราว ประวัติของชาวดอยแม่สลอง มีไกด์น าชม เปิดบริการทุกวัน เวลา 
08.00-17.00 น. ค่าเข้าชม 30 บาท โทร. 0 5376 5170, 0 5376 5180 ศูนย์ประสานงานน าเที่ยว
ชุมชุน HOME STAY และกางเต็นท์ โทร. 0 5371 0024, 08 5038 6362 อบต. แม่สลองนอก โทร.  
0 5376 5129 รถสองแถวขึ้นดอยแม่สลอง โทร. 08 1024 0813  (ค่ารถคนละ 50 บาท เหมา 
400 บาท ไป-กลับ 800 บาท 

  วนอุทยานสันผาพญาไพร อยู่ในท้องที่หมู่บ้านพญาไพรลิทู่+เล่ามาและพญาไพร
เล่าจอ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลอง และป่าน้ าแม่จันฝั่งซ้าย ตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือความมั่นคง          
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แม่ฟ้าหลวง-แม่จันและยังถูกก าหนดให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ โดยกรมป่า
ไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 เป็นเทือกเขาสูงสลับกันเป็นทอดๆ มี
เทือกเขาที่สูง คือ ดอยป่าไม้เกี๊ยะ (ไม้สน) ยอดเขาที่สูงที่สุดสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 
1,291 เมตร มีความลาดชันเฉลี่ย 30-40 % ทางด้านทิศตะวันตกของภูเขาจะเป็นหน้าผาสูงชันลึกลงถึง
ล าห้วยประมาณ 400 เมตร นอกจากนี้ยังมีห้วยแปลก และห้วยสาขาที่เกิดจากดอยป่าไม้เกี๊ยะ ท าให้เกิด
น้ าตกไม่สูงมากมีน้ าไหลตลอดปีที่พัก วนอุทยานสันผาพญาไพร ไม่มีบ้านพักไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว หาก
นักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเดินทางไปพักแรม โปรดน าเต็นท์ไปกางเอง แล้วไปติดต่อขออนุญาตกับ
หัวหน้าวนอุทยานสันผาพญาไพรโดยตรง โทร 053-730205 

 บ้านเทิดไทย เดิมเรียกว่า “บ้านหินแตก” อยู่ห่างจากเชียงราย 66 กิโลเมตร    
ใน พ.ศ. 2511 ขุนส่าเคยเข้ามาใช้เป็นฐานที่มั่นในฐานะผู้น ากองทัพกู้ชาติไต “ขุน” เป็นค าที่ประชาชนรัฐฉาน
เรียกบุคคลที่ให้ความเคารพนับถือ แต่ชาวโลกรู้จักขุนส่าดีในชื่อ “ราชาเฮโรอีน” ระหว่าง พ.ศ. 2519-
2525 ขุนส่าได้ใช้บ้านหินแตกเป็นฐานที่มั่นอย่างถาวรและกระท าการผิดกฎหมาย จนทางรัฐบาลไทย   
ต้องใช้ก าลังผลักดันให้ออกไปจากประเทศไทย คงทิ้งไว้แต่อดีตที่เหลืออยู่ เช่น บ้านพักที่ขุนส่าใช้เป็น     
ศูนย์บัญชาการ นอกจากนี้บ้านเทอดไทย ยังเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวเขาหลายเผ่าซึ่งสามารถพบเห็นได้ใน
ตลาดยามเช้า 

 ดอยหัวแม่ค า อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,850 เมตร จากเชียงรายใช้เส้นทาง
เดียวกับทางขึ้นดอยแม่สลองสายเก่า ทางหลวงหมายเลข 1130 แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกอีก้อ ผ่านบ้าน
เทอดไทย ไปจนถึงบ้านแม่ค า ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 100 กิโลเมตร บ้านหัวแม่ค าอยู่เกือบสุดชายแดน 
เส้นทางเป็นทางลูกรังคดโค้งไปตามทิวเขา ใช้เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมง ดอยหัวแม่ค าเป็นที่ตั้งหมู่บ้าน
ชาวเขาขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเผ่าลีซอ เป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอีก้อ ม้ง และมูเซอ ในช่วง
เวลาซึ่งตรงกับตรุษจีนของทุกปี ชาวลีซอจะจัดงานประเพณีกินวอ ซึ่งเปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่ ในวันนั้น
ชาวลีซอแต่งกายสวยงาม มีการกินเลี้ยง เต้นระบ า 7 วัน 7 คืน และในเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดอย            
หัวแม่ค างดงามไปด้วยดอกบัวตองสีเหลืองสดใสสะพรั่งอยู่ทั่วไปตามแนวเขา เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น
และทะเลหมอก บนดอยมีบริการบ้านพักติดต่อเกษตรที่สูงหัวแม่ค า โทร . 0 5391 8101 หรือ คุณมาลี 
โทร. 0 5360 9106, 08 6192 0170, 08 7192 0551 หลังละ 300-500 บาท มี 4 หลัง 

วนอุทยานน้ าตกหัวแม่ค า อยู่ในท้องที่ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลอง ป่าน้ าแม่จันฝั่งซ้าย มีเนื้อที่ประมาณ 
3,500 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่ค า  ตั้งอยู่ บนดอยหัวแม่ค า ต าบลแม่สลองใน 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นศูนย์ฯที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านสร้างรายได้โดยการปลูกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกลิลลี่ 
ดอกแกลดิลัส เยอร์บิรา ทิวลิป ชมการตัดดอก การบรรจุเพ่ือจ าหน่าย และหากสนใจไปชมไร่ชาก็เพียง
ติดต่อให้เจ้าหน้าที่น าทางไปให้ไม่ไกลกันนัก ที่หมู่บ้านพยาไพร ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาใหญ่รองจากดอยวาวี 
นอกจากนี้ ศูนย์ฯมีบ้านพัก (ไม่เกิน 35 คน) และสถานที่กางเต็นท์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

 พระต าหนักดอยตุง เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพ่ือทรงงานของสมเด็จ            
พระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยฝีมือช่างชาวเหนือ 
รอบ ๆ พระต าหนักมีสวนดอกไม้หลากพันธุ์ หลายสี ให้ความสวยงามสดชื่น โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเห็น
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หมอกจาง ๆ บริเวณยอดเขารอบ ๆ พระต าหนัก มีเจ้าหน้าที่น าชมเป็นรอบ ๆ ละ 20 นาที เปิดให้เข้าชม
ทุกวัน เวลา 07.00-17.30 น. ค่าเข้าชม 70 บาท สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 0 5376 7015-
7  สวนแม่ฟ้าหลวงอยู่ด้านหน้าพระต าหนักดอยตุง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว 
อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ดอกล าโพง ไม้มงคลต่าง ๆ ไม้ยืนต้นและซุ้มไม้เลื้อยอีกมากกว่า 70 
ชนิดรูปปั้นต่อเนื่อง ฝีมือของคุณมีเซียม ยิบอินซอย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น. ค่าเข้าชม 80 
บาทและหอแห่งแรงบันดาลใจเป็นอาคารแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีและ
ราชวงศ์ มีห้องจัดแสดงนิทรรศการ 8 ห้อง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น. ค่าเข้าชม 30 
บาท นอกจากนั้นยังมีร้านขายของที่ระลึก เสื้อผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงทั้งผักผลไม้ ดอกไม้ 
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมทั้ง พระต าหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้า
หลวงและหอแห่งการร าลึกจ าหน่ายบัตรรวม ราคา 150 บาท ซุ้มจ าหน่ายบัตรเปิดเวลา 06.30-18.00 น. 
รถสองแถวขึ้นดอยตุง บริษัทดอยตุงท่องเที่ยว โทร. 0 5366 7433 ดอยตุงลอด์จ โทร. 0 5376 
70673 

 สถูปดอยช้างมูบและสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง บนดอยช้างมูบ ริมถนนสาย
พระธาตุดอยตุง บ้านผาหมี ห่างจากทางแยกวัดน้อยดอยตุงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุด
ของดอยตุง มีพระสถูปช้างมูบ เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ มีลักษณะเหมือนช้างหมอบอยู่ 
สภาพโดยรอบเป็นต้นโพธิ์ใหญ่ ต้นสนซึ่งใช้ปลูกเพ่ืออนุรักษ์ ดินและต้นน้ า และภายในสวนรุกขชาติฯ         
ชมกุหลาบพันปีจากหลายทวีป ค่าเข้าชม 50 บาท  

อนุสรณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน / อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ  สร้างขึ้น
เพ่ือเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวัติศาสตร์ว่า ที่บ้านสันติคีรีเป็นหมู่บ้านของอดีตทหารจีนคณะชาติ (ทจช.ก๊ก
มินตั๋ง) กองพล 93 ได้ช่วยราชการไทยต่อสู้และปราบปรามคอมมิวนิสต์ในพ้ืนที่ดอยหลวง ดอยขาว และ
ดอยผาหม่น จ.เชียงราย พ.ศ.2514-2528 และพ้ืนที่เขาย่า จ.เพชรบูรณ์ ในปี 2524จากการสู้รบ
ดังกล่าวอดีตทหารจีนคณะชาติได้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพเป็นจ านวนมากรัฐบาลไทยจึงก าหนด
สถานะให้อดีตทหารจีนและคณะชาติเหล่านั้น เป็นผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศไทย และให้แปลงสัญชาติ
เป็นไทยได้ ซึ่งท าให้อดีตทหารจีนคณะชาติเหล่านี้ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯเป็นอย่างมากอนุสรณ์สถานดังกล่าวออกแบบก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมจีน ภายในได้มีการจัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความเหนื่อยยากในการตั้ง
รกรากอยู่ในประเทศไทย และมีห้องสมุดที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เปิดให้เข้า
ชมทุกวันระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ค่าธรรมเนียมคนไทย 30 บาท คนต่างชาติ 50 บาท 

วัดเวียงค ากาขาว ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยู่บนอาคาร 3 ชั้น สามารถ
ขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้อีกจุดหนึ่ง 

วัดกาค า วัดพระธาตุกาค า(ก๋าค า) เป็นพระธาตุเก่าแก่บนยอดอยสร้างขึ้นในสมัย
โยนก สมัยนั้นน าโดยปู่จ้าวลาวจกเป็นผู้น าองค์กรปกครอง หรือหัวหน้าใหญ่ของอ้ายลาว บ้านหินแตกใน
ขณะนั้นมีชาวไทยใหญ่ อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก มีเรื่องเล่าว่ามีพ่อค้าวัวต่างถิ่น สองคนพ่ีน้องมาจากเมือง
แสนหวีได้เข้ามาค้าขาย พักแรม เป็นเวลานานนับเดือน ตาม เส้นทางตั้งแต่เมืองสาต , หินแตก , ฝาง ,เชียง
ดาว จุดหมายปลายทางสิ้นสุดที่เมืองเชียงใหม่พ่อค้าชาวไทยใหญ่ทั้งสอง ได้สร้างพระธาตุขึ้นองค์หนึ่งใน
ระหว่างทางดอยตุงกับเมืองฝาง คือ พระธาตุกาค าโดยได้น าเอาทองค าหล่อหลอมเป็นรูปอีก จ านวน 2 ตัว 



42 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 

ไว้ในองค์พระธาตุชาวไทยใหญ่เรียกว่า ก๋าค า( ก๋า หมายถึง อีกา , ค า หมายถึง ทองค า ) วัดพระธาตุกาค ามี
พ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ และพระธาตุ 1 องค์เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ทรุดโทรมไปเป็นเวลานานชาวบ้านจึงได้ 
บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.2506 ความส าคัญของวัดนี้ เพราะเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธา
และนับถือ เป็นที่พ่ึงทางใจของชาวบ้าน มีประวัติและความเป็นมาที่น่าประทับใจ ลักษณะการปลูกสร้าง          
ก็เป็นแบบดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่พิธีกรรมต่างๆ 

พิพิ ธภัณ ฑ์บ้ านขุนส่า  ตั้ งอยู่หมู่บ้ านเทอดไทย หมู่  1 ต าบลเทอดไทย               
อ. แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประวัติของกองทัพขุนส่า เมื่อปี พ.ศ. 2507 กองก าลังกู้ชาติของขุนส่า ได้
เข้ามาตั้งบานที่มั่นที่บ้านหินแตก อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กระทั่งปี พ.ศ.2525 รัฐบาลไทย            
ในสมัยนั้นได้ผลักดันกองก าลังขุนส่าออกจากประเทศไทยอย่างเด็ดขาด ในครั้งนั้นจึงเกิดการปะทะกัน
ระหว่างกองพลขุนส่ากับทหารไทยบ้านหินแตก จึงกลายเป็นยุทธ์ภูมิที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง หลังจาก
กองก าลังขุนส่า ได้ถูกผลักดันออกจากไทยไป จึงได้เป็นชื่อเป็น บ้านเทอดไทย โดยชื่อนี้รับพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และได้มีการอนุรักษ์ที่แห่งนี้ ๆ ไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่า
เป็นบานทัพของก าลังขุนส่า นักรบกู้ชาติรัฐฉานที่ได้รับฉายาราชายาเสพติดโลกไว้ที่หมู่บ้านเทอดไทยแห่งนี้ 
เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมสถานที่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจัดงานต่างๆ 

สวนมโนมัย ดอยแม่สลอง สร้างโดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกองพล
ทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ปี พ.ศ. 2547 ที่บ้านสามแยก เป็นสถานที่พักผ่อน และออกก าลังกาย ด้าน
ในประดิษฐาน พระสยามเทวาธิราช ซึ่งเป็นที่เคารพของผู้คนในละแวก และผู้ที่เดินทางสัญจรผ่านมา ในวัน
เทศกาลปีใหม่ ที่สวนมโนมัย นี้จะมีกิจกรรมจากชาวบ้าน และร้านค้ามาจ าหน่ายของที่ระลึก -การเดินทาง 
อยู่ระหว่างทางขึ้นด้านหน้าของดอยแม่สลองดอยแม่สลอง 

พิพิ ธภัณ ฑ์อดีตวีรชนทหารจีนคณะชาติ  อีกหนึ่ งสถานที่ ท่องเที่ ยวที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสันติคีรี บนดอยแม่สลอง ต าบลแม่สลองนอก 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุ่ม เมืองแม่สลอง ตั้งอยู่บนดอยแม่สลอง สร้าง
โดยชาวแม่สลองทุกชนเผ่า ร่วมกับพระครูบุญชุ่ม สร้างถวายเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และพระชนมายุครบ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ภายใน
อุโบสถ มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารถนับถือของผู้คนบนดอยแม่สลอง 

สุสานนายพลต้วน ซี เหวิน อดีตผู้น าทหารจีนฮ่อแห่งกองพันที่ 5 กองพล 93 
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมเยียน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมขึ้นไป
เคารพศพนายพลต้วน โดยตัวสุสานสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด แท่นหินอ่อนบรรจุร่างนายพลต้วน ซี เหวิน 
อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่ สีขาว พ้ืนปูหินอ่อน ด้านหลังแท่นบรรจุศพ มีภาพถ่ายเก่าแก่เกี่ยวกับ
ประวัติและผลงาน 

ไร่ชา 101 ดอยแม่สลอง  เป็นไร่ชาขนาดใหญ่แห่งแรกบนดอยแม่สลอง 
ปัจจุบันเปิดให้จ าหน่าย และขายส่ง ชาอู่หลงก้านอ่อน ชาเขียว และชาเบอร์ 12 ฯ ด้านบนยังเป็น
ร้านอาหาร และมีเครื่องดื่มที่แปรรูปมาจากใบชา นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมดอยแม่สลองนิยมมาแวะซื้อชา 
เพ่ือเป็นของฝากหากใครเดินทางขึ้นดอยแม่สลอง ต้องผ่านที่นี้แน่นอน ไร่ชา 101 แหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุด
แห่งแรกบนดอยแม่สลองที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมไร่ ถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกได้ นอกจากจะได้
ชมความสวยงามของไร่ชาทีเรียงกันเป็นขั้นบันไดแล้ว ยังได้สัมผัสกับวิถีความเป็นมาของชาที่แท้จริง  จาก
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ทางขึ้นดอยแม่สลอง จะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของดอยแม่สลองแล้ว สถานที่ที่พลาดไม่ได้เลย
เพราะ ไร่ชา 101 เป็นมากกว่าไร่ชา มีเรื่องราวการน าเสนอที่นาสนใจ ตั้งแต่การคัดสรรสายพันธุ์ พิธีการ
ปลูก การดูแล การเก็บยอดชา หรือแม้กระทั้งการชงชาที่ถูกวิธี ที่นี้เปรียบเสมือนโรงเรียนชา เลยก็ว่าได้ 
เพราะแค่วิธีการชงชาให้ได้รสชาติและคุณค่าที่สูงสุดจริง ๆ ก็ต้องเรียนรู้หลายขั้นตอนทีเดียว  ปัจจุบัน ไร่ชา 
101 เปิดให้จ าหน่าย และขายส่ง ชาอู่หลงก้านอ่อน ชาเขียว และชาเบอร์ 12 ฯ ด้านบนยังเป็นร้านอาหาร 
และมีเครื่องดื่มที่แปรรูปมาจากใบชา นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมดอยแม่สลองนิยมมาแวะซื้อชา เพ่ือเป็นของฝาก  

Canopy walk กิจกรรมใหม่เดินบนทางเดินต้นไม้ของสวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง 
ค่าบริการคนล่ะ 150 บาท พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ระยะทางเดินประมาณ 300-400 เมตร จุดที่
สูงสุดจากพ้ืนดินประมาณ 40 เมตร มีต้องปีนป่ายขึ้นลงบันไดชันๆแคบๆกันเล็กน้อย ทางเดินบางช่วงแคบ
มากเดินโยกเยกระยะทางยาวๆ 

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ เมื่อวันที่ 
14 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ค า   
ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลอง และป่าน้ าแม่จันฝั่งซ้าย บริเวณพ้ืนที่ต้นน้ า ชั้น 1 เอ 
และ 1 บี ซึ่งราษฎรในพ้ืนที่ได้ท าการบุกรุกป่าเพ่ือถือครองที่ดินโดยไม่มีการควบคุม ท าให้สภาพป่าที่
สมบูรณ์เหลือเพียงเล็กน้อย และยังส่งผลให้แหล่งต้นน้ าล าธารเก็บกักน้ า เพ่ือการอุปโภคและบริโภค        
ได้เพียงระยะเวลาสั้นๆ จึงทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง "สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บ้าน
ห้วยหยวกป่าโซ" ขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชด าริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ 
ให้บริการ - ห้องประชุมสัมมนา ขนาด 80 ท่าน - กิจกรรมสันทนาการ รอบกองไฟ - เดินป่าและปลูกต้นไม้
กลับคืนสู่ป่า - ถ่ายภาพบรรยากาศธรรมชาติ รอบสถานี  - ห้องพักสไตล์รีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติ          
– จุดกางเต้นท ์– เที่ยวชมแปลงผักปลอดสารพิษ  เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกๆฤดูกาล 

      5) อ าเภอแม่สาย 
 อ าเภอแม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 61 กิโลเมตร ตามทางหลวง

หมายเลข 110 เป็นอ าเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โดยมีแม่น้ าแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทาง   
ไปมาหาสู่ค้าขายกันได้โดยเสรี นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปยังท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์ เพ่ือซื้อ
สินค้าพ้ืนเมืองและสินค้าราคาถูก เช่น ตะกร้า เครื่องทองเหลือง สบู่พม่า สมุนไพร สินค้าจากจีน การข้าม
ไปท่าขี้ เหล็กนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06 .30 -18 .00 น . โดยใช้               
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บาท ค่าผ่านแดน          
เข้าพม่า 10 บาท สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย ได้แก่ สินค้าจากซากสัตว์ป่า บุหรี่ สุราต่างประเทศ ฯลฯ 
สินค้าท่ีซื้อเพ่ือการค้าต้องเสียภาษีน าเข้าให้ถูกต้องด้วย ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย โทร. 0 5373 1008 
อ าเภอแม่สาย โทร. 0 5373 3233, 0 5373 1396 

 พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 บนทางหลวงหมายเลข 1149 
เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า น ามาจากมัธยมประเทศ นับเป็น
ครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย เมื่อก่อสร้ างพระสถูปบรรจุ      
พระบรมสารีริกธาตุนี้ ได้ท าธงตะขาบ (ภาษาพ้ืนเมืองเรียกว่า ตุง) ใหญ่ยาวถึงพันวา ปักไว้บนยอดดอย       
ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหน ก็จะก าหนดเป็นฐานพระสถูป เหตุนี้ดอยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานปฐม
เจดีย์แห่งล้านนาไทย จึงปรากฏนามว่า ดอยตุง พระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานที่ส าคัญ เมื่อถึงเทศกาล
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นมัสการ พระธาตุดอยตุง จะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเพ่ือนบ้านจากประเทศใกล้เคียง เช่น         
ชาวเชียงตุงในรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ชาวหลวงพระบาง เวียงจันทน์ เดินทางเข้ามานมัสการ       
ทุกปี โทร. 05376 7061 

พระธาตุดอยเวา หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สาย บนดอยริมฝั่งแม่น้ าแม่สาย ตามประวัติ
กล่าวว่า พระองค์เวาหรือเว้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนก เป็นผู้สร้างเพ่ือบรรจุพระเกศาธาตุองค์หนึ่ง         
เมื่อ พ.ศ. 364 นับเป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่งรองมาจากพระบรมธาตุดอยตุง โทร. 0 5373 1527 

 ถ้ าผาจม หมู่ที่  1 ต าบลแม่สาย อยู่ห่างจากอ าเภอแม่สายไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถ้ าผาจมตั้งอยู่บนดอยอีกลูกหนึ่ง ทางทิศตะวันตกของดอยเวา ติดกับแม่น้ าสาย 
เคยเป็นสถานที่ ซึ่งพระภิกษุสงฆ์นั่งบ าเพ็ญเพียรภาวนา เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปัจจุบันมีรูปปั้นของ
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ประดิษฐานไว้บนดอยด้วย ภายในถ้ าผาจมมีหินงอกหินย้อยอยู่ตามผนังและ
เพดานถ้ า สวยงามวิจิตรตระการตา 
   ถ้ าปุ่ม ถ้ าปลา ถ้ าเสาหินพญานาค ต้ังอยู่ที่ดอยจ้อง หมู่ที่ 11 ต าบลโป่งผา  
ห่างจากอ าเภอแม่สายไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 110 ประมาณ 12 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไป
อีกประมาณ 2 กิโลเมตร ดอยจ้องเป็นภูเขาหินปูน จึงประกอบด้วย ถ้ าหินงอก หินย้อย และทางน้ าไหล
มากมาย 

ถ้ าปุ่ม อยู่สูงขึ้นไปบนยอดเขา ต้องปืนขึ้นไป ภายในถ้ ามืดมาก ต้องมีผู้น าทาง 
   ถ้ าปลา เป็นถ้ าหนึ่งที่มีน้ าไหลภายในถ้ า เคยมีปลาชนิดต่าง ๆ ทั้งใหญ่น้อยว่าย
ออกมาให้เห็นเป็นประจ า ภายในถ้ ายังมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุชาวพม่า ประชาชน
ทั่วไปเรียกว่า “พระทรงเครื่อง” เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในแถบนี้ 

ถ้ าเสาหินพญานาค อยู่ในบริเวณเดียวกัน เดิมต้องพายเรือข้ามน้ าเข้าไปชม 
ภายหลังได้สร้างทางเดินเชื่อมกับถ้ าปลา ระยะทาง 150 เมตร ภายในถ้ ามีหินงอก หินย้อย และยังเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย 

วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน  อยู่ในท้องที่ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้
ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 ครอบคลุมหัวดอยนางนอน อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดอยนางนอน ท้องที่รับผิดชอบของต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 8 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,000 ไร่ มีพ้ืนที่ส าหรับบริการนักท่องท่องอยู่ 2 แห่ง คือ  1.บริเวณวน
อุทยานถ้ าหลวง มีเนื้อที่ 12 ไร่ ตั้งอยู่ท้องที่บ้านน้ าจ า ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นที่ตั้งส านักงาน 
2.บริเวณขุนน้ านางนอน มีเนื้อที่ 8 ไร่ ตั้งอยู่ท้องที่บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

เส้นทางเดินป่า..พิชิตยอดเขานางนอน หมู่บ้านชาวเขาผาหมี ตั้งอยู่ถนนสาย
พระธาตุดอยตุง – บ้านผาหมี ห่างจากพระธาตุดอยตุง ประมาณ 10 กม. หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า 
บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม อยู่ห่างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่
สาย เพียง 6 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบหมู่บ้าน เป็นภูเขาหินอ่อน หินปูน มีถ้ าเล็ก ถ้ าน้อย ที่ยังไม่ได้รับการ
พัฒนา จึงเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวไทยภูเขา ที่อยู่ไม่ไกลจาก
ตัวเมือง.... เดิมพ้ืนที่นี้ใช้เป็นศูนย์บ าบัดยาเสพติดชาวเขาในพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง  ปัจจุบันได้
กลายเป็นศูนย์ฝึกอาชีพผาหมี ด้วยสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามของหมู่บ้านผาหมี ที่มีภูเขาหินอ่อนที่นับว่ามี
คุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีความเป็นอยู่ 
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แวะเยี่ยมชม นอกจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาแล้ว วิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง
สวนป่าภูเขาหินอ่อน ตั้งเป็นฉากหลังสลับกับสวนผลไม้ ชา กาแฟ ลิ้นจี่ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่รอรับการ
สัมผัส ใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยว นอกจากวิวทิวทัศน์ที่ปรากฏเห็นแล้ว ยังมีเส้นทางเดินทางเดินป่า เส้นทางที่
ปีนป่ายหน้าผา เส้นทางเดินชมถ้ าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ที่รอรับความท้าทายของท่าน อบต.
เวียงพางค า ขอน าเสนอเส้นทางเดินทางเดินป่า สู่จุดสูงสุดของยอดเขานางนอน ที่ปรากฏหมุดอ้างอิงแผนที่
ทางทหาร วงรอบชั้นหนึ่ง ของยอดเขานางนอน ในระดับความสูง 1,291 เมตร 

เวียงพางค า ตั้งอยู่ที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บริเวณรอบที่ว่าการอ าเภอ
แม่สายทั้งสองฟากถนนพหลโยธิน แนวเขตด้านเหนืออยู่ห่างจากชายแดนติดต่อกับอ าเภอท่าขี้เหล็กของ
สหภาพพม่าประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ ส่วนแนวเขตด้านใต้อยู่ใต้ที่ว่าการอ าเภอประมาณ ๖๐๐ เมตร ส่วน
ด้านตะวันออกและตะวันตกของถนนนั้น มีแนวก าแพงเดิมห่างจากถนนด้านละประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ 
เมตร ตามความโค้งของถนน ลักษณะทั่วไป เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้ ขนาด ๕๐๐ 
x ๑ , ๕๐๐ เมตร มีคูเมืองชั้นเดียวกว้าง ๑๕ . ๒๐ เมตร สูง ๓ เมตร หลักฐานที่พบ ปัจจุบันนี้ร่องรอยเดิม
ของเวียงพางค าได้แก่แนวก าแพงและคูน้ าลึก ซึ่งบางจุดก็ปรากฏครบทั้งสองอย่าง บางแห่งเหลือเพียงคูน้ า
ลึก และบางแห่งอาศัยล าห้วยธรรมชาติกับเนินเขา ดังนี้ ทิศเหนือ มีแนวก าแพงที่ด้านเหนือของวัดเวียงพาน 
กับเหลือก าแพงเล็กน้อยด้านตะวันออกของถนนซึ่งขนานไปกับถนนไปโรงฆ่าสัตว์ ทิศตะวันออก ถึงมุมด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณบ้านป่ายางเหลือก าแพงกับคูน้ าลึกเป็นแห่งๆ  ทิศใต้ ปรากฏแนวก าแพงชัดเจน
ทางฟากตะวันตกของถนน เป็นแนวก าหนดเขตแดนของสถานีโรงยาสูบแม่สาย  ทิศตะวันตก เป็นด้านที่มี
ร่องรอยมากกว่าด้านอ่ืน คือ ที่หลังวัดเวียงพานหลังโรงพยาบาลแม่สายหลังวัดพรหมวิหาร และหลังสถานี
ใบยาสูบแม่สาย มีทั้งก าแพงและคูน้ าลึก นอกจากนี้มีคูน้ าธรรมชาติหลังโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา และคูน้ า
หลังอาคารที่ว่าการอ าเภอแม่สาย เส้นทางเข้าสู่เวียงพางค า ถนนพหลโยธินได้ผ่าเวียงพางค าจากเหนือลงใต้
ออกเป็นสองฟาก ซึ่งมีถนนซอยหลายซอยออกไปยังชุมชนทั้งสองฟาก นอกจากนี้บางส่วนของแนวเวียงพาง
ค าอยู่ในเขตของสถานที่ราชการ หรือติดต่อกับสถานที่ราชการ และชุมชน การเข้าไปชมร่องรอยของเวียง
พางค าจึงสะดวกทุกด้าน 

จุดชมวิวดอยนางนอน / เทือกเขาดอยนางนอน  เทือกเขาแดนลาวทอดตัวแนว
ยาวเหยียดเป็นแนวเหนือจดใต้ คนทั่วไปทราบดีว่าเทือกเขานี้ใช้เป็นเส้นพรหมแดนแบ่งเขตระหว่าง รัฐฉาน 
สหภาพเมียนม่าร์กับเชียงรายราชอาณาจักรไทยบริเวณตอนเหนือ ตอนบนของภูเขาเรียกว่า ดอยนางนอน 
เป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุงอันเป็นปูชนียสถานส าคัญของภูมิภาคนี้ อีกทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า แม่
ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย ส าหรับเทือกเขาดอยนางนอนนี้ มีจุดสูงสุดคือ ผาช้างมูบ ซึ่งมีความสูงจากน้ า
ทะเลประมาณ 830 เมตร 

ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก จ าหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี 
ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพต่ า ราคาถูกจากประเทศจีน อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ (ซึ่งมักเป็น
ของปลอม) เมื่อข้ามมาฝั่งท่าขี้เหล็กจะมีรถสามล้อเชิญชวนให้นั่งรถไปท่องเที่ยวเจดีย์ชเวดากองจ าลอง ซึ่ง
อยู่ลึกเข้าไปจากชายแดนประมาณ 2 กม. ลักษณะเป็นเจดีย์สีทองแบบพม่า สร้างจ าลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง   
ที่เมืองย่างกุ้ง ราคา 50-80 บาท นอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างพาไปยังจุดต่างๆ เช่นตลาดพลอย   
20 บาท แต่ควรตกลงราคาก่อนว่าเป็นราคาเที่ยวเดียวหรือราคาเหมา 

ฐานปฏิบัติการกูเต็งนาโยง  เส้นทางการเดินทางจากแม่สายมาดอยตุงจะมี        
สองเส้นทาง เส้นหลักคือถนนสายหลักที่ลงมาทางแม่ฟ้าหลวง อีกเส้นคือเส้นทางเลียบชายแดนพม่า จะผ่าน
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จุดตรวจ 2 จุดจุดแรกชื่อว่าฐานปฏิบัติการกูเต็งนาโยง อีกจุดคือฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ทั้งสองฐานมีจุด
แวะพักรถและชมวิวได้วิวสวยทั้งคู่  

พระเจ้าอินทร์สาน  ตั้งอยู่ที่วัดหิรัญญาวาส  (เหมืองแดงน้อย) ต.เกาะช้าง อ.แม่
สาย ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง เพ่ือเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าสานสิงห์สานชนะมาร และเจดีย์สลี
ศรีจอมเงิน (เจดีย์ที่สานด้วยไม้ไผ่) พระสิงห์สานชนะมาร เป็นลักษณะพระสิงห์หนึ่งเชียงแสน (โบราณ) ที่
ท าจากไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่มีถิ่นก าเนิดมาจากประเทศพม่า อยู่บนภูเขาสูงมีชื่อตามท้องถิ่นว่า  "ไม้มุง" น ามาจัก
สานเป็นองค์พระซึ่งใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีขนาดหน้าตักกว้าง 9.9 ศอก ถือว่าเป็นพระไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก องค์พระสานนี้หลังจากสานเสร็จจะทาด้วยน้ ายางรักมีลักษณะเป็นสีด า เพ่ือเป็นการรักษาเนื้อ
ไม้ให้อยู่คงทนถาวรยาวนาน พระไม้ไผ่สานนี้นิยมสานในประเทศพม่า ผู้คนในรัฐฉานมักนิยมสร้างและมัก
เรียกชื่อพระไม้ไผ่สานนี้ว่า "พระเจ้าอินทร์สาน" เพราะมีความเชื่อว่าพระอินทร์มาช่วยสานพระนี้โดยใช้
ระยะเวลาอันสั้นเพียงคืนเดียวก็ส าเร็จ ส าหรับพระสิงห์สานชนะมารใช้เวลาในการสานพระทั้งสิ้นเป็นเวลา 
99 วัน 

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ เพ็ญศิริ  /ร้านจันกะผัก  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้า
หลวง ด าเนินการจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ" ขึ้น เป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์พืช ให้
เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ ามันและพืชน้ ามัน  เป็นแหล่งความรู้ และเป็น
โรงงานผลิตน้ ามันจากเมล็ดชา และพืชน้ ามัน ซึ่งศูนย์วิจัยฯ จะผลิตน้ ามันคุณภาพสูง ส าหรับการบริโภค 
และท าผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอ่ืนๆ เช่น เครื่องส าอาง ยังเป็นโรงงานต้นแบบ ที่สามารถเข้าชมได้ทุกจุด        
ของการด าเนินงาน ซึ่งมีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย สะอาด และค านึงถึงระบบสิ่งแวดล้อม แบบธรรมชาติ มีระบบ
ควบคุมการใช้พลังงาน และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัย เป็นทั้งจุดท่องเที่ยวที่สวยงาม และเป็น
แหล่งความรู้ เกี่ยวกับพืชน้ ามัน ยังมีร้านอาหาร และร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไว้บริการอีกด้วย  

6) อ าเภอเชียงแสน 
   อ าเภอเชียงแสน เป็นอ าเภอเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ าโขง ห่างจากตัวเมืองเชียงราย
ประมาณ 60 กิโลเมตร โดยแยกจากทางหลวงหมายเลข 110 ที่อ าเภอแม่จันไปตามทางหลวงหมายเลข 
1016 ประมาณ 31 กิโลเมตร เชียงแสนเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อ “เวียงหิรัญ
นครเงินยาง” ปัจจุบันยังมีซากก าแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแห่งปรากฏอยู่ทั้งในและ
นอกตัวเมือง 
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จาก
บริเวณ เมืองโบราณเชียงแสน และพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึก
จากเชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพ้ืนบ้านของชาวไทยใหญ่ 
ไทยลื้อและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป็นต้น เปิดวันพุธ-อาทิตย์ ยกเว้น
วันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08 .30-16.30 น. ค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท         
ชาวต่างประเทศ 100 บาท โทร. 0 5377 7102  www.thailandmuseum.com 
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   พระธาตุเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน สร้างโดย
พระเจ้าแสนภูเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 โบราณสถานประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงระฆัง
แบบล้านนา เป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีพระวิหารที่เก่ามากซึ่ งพังทลายเกือบหมดแล้ว 
และเจดีย์ แบบต่าง ๆ 4 องค ์
   วัดพระเจ้าล้านทอง วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตก าแพงเมือง เจ้าทองงั่ว ราชโอรสพระเจ้าติ
โลกราชเป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ.2032 ได้ทรงหล่อพระพุทธรูปองค์หนึ่งหนักล้านทอง (1,200 กิโลกรัม)       
ขนานนามว่าพระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธาน ในวัดนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งองค์ ได้มาจากวัดทอง
ทิพย์ เรียกกันว่าพระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองศิลปะสุโขทัยที่มีพระพักตร์งดงามมาก 
   โบราณสถานวัดป่าสัก อยู่ห่างจากอ าเภอเชียงแสนประมาณ 1 กิโลเมตร 
เขตต าบลเวียง พระเจ้าแสนภูทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1838 และให้ปลูกต้นสักล้อมก าแพงจ านวน 300 ต้น 
จึงได้ชื่อว่า “วัดป่าสัก” ทรงตั้งพระพุทธโฆษาจารย์เป็นสังฆราชจ าพรรษา ณ อารามแห่งนี้ ภายในวัด       
มีโบราณสถานที่ส าคัญคือ เจดีย์ประธานทรงมณฑปยอดระฆัง ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตร เป็นที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กระดูกตาตุ่มข้างขวาจากเมืองปาฏลีบุตร 
   วัดพระธาตุผาเงา อยู่ห่างจากอ าเภอเชียงแสนไปตามเส้นทางเชียงแสน-เชียงของ 
ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสบค า เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู่
บนหินก้อนใหญ่ วิหารปัจจุบันสร้างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขาข้างหลังวัดเป็นที่ตั้งพระบรมพุทธนิมิตเจดีย์ 
เป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามได้โดยรอบเหนือวัดพระธาตุผาเงาขึ้นไปบนดอยประมาณ 1 กิโลเมตร  
เป็นที่ตั้งของวัดเจดีย์เจ็ดยอด ตัววัดหักพังหมดแล้ว เหลือแต่เพียงซากอิฐเก่าๆ แทบไม่เห็นรูปร่างเดิม        
อาจกล่าวได้ว่าวัดพระธาตุผาเงาและวัดเจดีย์เจ็ดยอดอยู่บนเขาลูกเดียวกัน มีพ้ืนที่กว้างขวาง ร่มรื่นด้วย   
ไม้ใหญ่สมกับเป็นสถานปฏิบัติธรรม โทร. 0 5377 7151 
   พระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนถนนเลียบแม่น้ าเชียงแสน-เชียงของ ตามพงศาวดาร
กล่าวว่า  พระเจ้าพังคราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง เมื่อ พ.ศ. 1483 พร้อมกับพระธาตุจอมทอง เพ่ือบรรจุ
พระบรม-สารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน ต่อมาพระเจ้าสุวรรณค าล้านได้บูรณะและ
ปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุใหม่ในราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 โทร. 0 5365 1110  
   ทะเลสาบเชียงแสน หรือ หนองบงคาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงแสนตามทาง
หลวงหมายเลข 1016 สายเชียงแสน-แม่จัน ไปประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายกิโลเมตรที่ 27 เข้าไปอีก  
2 กิโลเมตร ในฤดูหนาวมีฝูงนกน้ าอพยพมาอาศัยที่ทะเลสาบแห่งนี้  และยังมีทิวทัศน์สวยงามมาก          
เวลาพระอาทิตย์ตก 
   สบรวก หรือ ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองค า อยู่ห่างจากเชียงแสนไปทางทิศ
เหนือ 9 กิโลเมตร ตามถนนเลียบริมแม่น้ าโขง สบรวกเป็นบริเวณท่ีแม่น้ าโขงซึ่งก้ันดินแดนระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศลาว มาพบกับแม่น้ ารวกซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า จากจุดนี้
นักท่องเที่ยวจะมองเห็นดินแดนที่เรียกกันว่า สามเหลี่ยมทองค า ซึ่งเชื่อมดินแดน 3 ประเทศ คือไทย ลาว 
พม่า เข้าด้วยกัน ที่สบรวกมีบริการเรือให้เช่าเพ่ือเดินทางไปชมทิวทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมทองค า ใช้เวลา
เดินทาง 20 นาที และยังสามารถเช่าเรือจากสบรวกไปยังเชียงแสนและเชียงของได้ ใช้เวลาในการเดินทาง 
ประมาณ 40 นาที และ 1 ชั่วโมงครึ่งตามล าดับนาวาลูกหลวง โทร. 0 5365 2076 เรือหิรัญนคร โทร. 
0 5378 4021-2 
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   พระพุทธนวล้านตื้อ ประดิษฐาน ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองค า เป็นพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ น้ าหนักกว่า 69 ตัน สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 15.99 เมตร ประทับนั่ง
บนเรือแก้วกุศลธรรมขนาดใหญ่ และมีตุงเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมราชินีนาถฯ อยู่ข้างพระพุทธรูป 

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองค า ห่างจากอ าเภอเชียงแสน 9 กิโลเมตร           
เป็นสถานที่จัดแสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองค า ต้นก าเนิดฝิ่น สงครามฝิ่น 
ผู้น าฝิ่นเข้ามาในเอเชีย ผลกระทบของฝิ่น การยุติการด ารงชีวิตที่ต้องพ่ึงพิงกับการปลูกฝิ่นและเสพฝิ่น        
การฟ้ืนฟูสภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใจกลางสามเหลี่ยมทองค าของประเทศไทย เป็นการแสดง
นิทรรศการพร้อมสัมผัสกับเรื่องราวต่าง ๆ ของฝิ่นแบบคล้ายจริง  ใช้เวลาชมเรื่องราวต่างๆ ในหอฝิ่นประมาณ 
1-2 ชั่วโมง เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 200 บาท ชาวต่างชาติ 
300 บาท เด็กอายุ 12-18 ปี 50 บาท ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 บาท รายละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อ โทร.          
0 5378 4444-6 หรือ www.goldentrianglepark.com 

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เป็นของเอกชน เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.
ค่าเข้าชม 50 บาท นอกจากนี้ยังจัดทัวร์เกวียน “ฟาร์ม คุ้มเจ้าเมือง” โดยเกษตรกรเลี้ยงวัวเทียมเกวียน 
บ้านสบรวก สามเหลี่ยมทองค า โดยจัดน าเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3 เส้นทาง คือรอบบ่อปลา (ระยะสั้นประมาณ 
15-20 นาที) เริ่มต้นจากจุดรับ ผ่านเข้าในแปลงท านา วนรอบบ่อปลาในนาข้าว ชมวิธีการท านาในแปลงนา
สาธิตและธรรมชาติรอบๆ พ้ืนที่ชายป่าและเนินเขา (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เริ่มต้นจากจุดรับชมพ้ืนที่
ท านาและชมบรรยากาศ ที่เป็นธรรมชาติจริงๆ ผ่านดอยกองหลวงเมือง (คุ้มผีเจ้าเมือง) ซึ่งเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านไทยใหญ่ รอบดอยกองหลวงเมือง (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) เริ่มต้นจากจุดรับ           
ผ่านดอยกองหลวง วนรอบหนองน้ าหมู่บ้าน ชมพ้ืนที่ท านาและบรรยากาศธรรมชาติรอบหมู่บ้าน  ที่ตั้งอยู่
ห่างจากสามเหลี่ยมทองค าประมาณ 2 กิโลเมตร ทางไปดอยสะโง้ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร .
0 5378 4060 โทรสาร 0 5378 4062 
   พระธาตุปูเข้า ตามเส้นทางเชียงแสน-สบรวก แยกซ้ายก่อนถึงสามเหลี่ยมทองค า
เล็กน้อย รถยนต์สามารถขึ้นไปถึงยอดเขา หรือจะเดินขึ้นบันไดก็ได้ พระธาตุปูเข้านี้เป็นโบราณสถานอยู่บน
ดอยเชียงเมี่ยง ริมปากน้ ารวก เมื่อ พ.ศ.1302 ในสมัยพระยาลาวเก้าแก้วมาเมือง กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่ง
เวียงหิรัญนครเงินยาง โบราณสถานประกอบด้วยพระวิหาร และกลุ่มเจดีย์ที่พังทลายก่อด้วยอิฐ มีร่องรอย
การตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น พระพุทธรูปเสี่ยงทาย นอกจากนี้บนดอยเชียงเมี่ยงยังเป็นจุดชมวิว สามารถ
มองเห็นสามเหลี่ยมทองค าได้ชัดเจน 

วัดเจดีย์เจ็ดยอด บ้านสบค า ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย        
อยู่เหนือวัดพระธาตุผาเงาขึ้นไปบนดอยประมาณ 1 กิโลเมตร) ตัววัดหักพังหมดแล้ว เหลือแต่เพียงซากอิฐ
เก่าๆ แทบไม่เห็นรูปร่างเดิม อาจกล่าวได้ว่า วัดพระธาตุผาเงาและวัดเจดีย์เจ็ดยอดอยู่บนเขาลูกเดียวกัน มี
บริเวณต่อเนื่องกันอย่างกว้างขวาง บริเวณร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ สมกับเป็นสถานปฏิบัติธรรม 

วัดพระบวช อยู่ตรงข้ามวัดมุมเมืองในตัวอ าเภอเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย โบราณสถานส าคัญภายในวัดได้แก่พระเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงสูง ถัดจากฐาน
สี่เหลี่ยมข้ึนไปเป็นฐานย่อมุม และองค์ระฆังกลม ลักษณะพระเจดีย์เข้าใจว่าเป็นศิลปะแบบแรกท่ีสร้างขึ้นใน
ระยะที่พระพุทธศาสนาเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ เริ่มแพร่หลายจากอาณาจักรสุโขทัย เข้ามาสู่ดินแดนใน
ภาคเหนือตอนบนและแสดงอิทธิพลของพระเจดีย์ทรงกลมแบบพุกาม และอาจเป็นต้นแบบให้กับเจดีย์ทรง
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กลมในระยะต่อมา ตามต านาน และพงศาวดารกล่าวว่า พญากือนาได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์ พระวิหาร 
และพระพุทธรูปขึ้นในปี พ.ศ.1887 เมื่อครั้งยังทรงด ารงต าแหน่งเป็นรัชทายาทครองอยู่ที่เมืองเชียงแสน 
ต่อมาในปี พ.ศ.2260 เมืองเชียงแสนเกิดอุทกภัย ท าให้วัดนี้ทรุดตัวลงไป อย่างไรก็ดีจากรูปทรงทาง
สถาปัตยกรรมของพระเจดีย์ เชื่อว่าน่าจะสร้างขึ้นประมาณ พุทธศตวรรษที่ 19-20 

วัดมุงเมือง(เชียงแสน) ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพระบวชในตัวอ าเภอเชียงแสน ต.เวียง 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ภายในวัดมีโบราณสถานที่ส าคัญคือ พระเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม
ซ้อนกันสี่ชั้น รองรับฐานปัทม์ย่อมุม ถัดขึ้นไปเป็นเรือนธาตุ มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางเปิดโลกทั้ง
สี่ด้าน ส่วนยอดเป็นองค์ระฆังกลม มีเจดีย์เล็ก ๆ ประดับอยู่ที่มุมคล้ายเจดีย์ที่วัดป่าสัก วัดนี้ไม่ปรากฏ
หลักฐานการสร้าง จากรูปทรงทางสถาปัตยกรรมและพระพุทธรูปยืนปูนปั้นที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มทิศ พอจะ
สันนิษฐานได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นภายหลังวัดป่าสัก เพราะมีวิวัฒนาการทางรูปแบบเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และน่าจะมี
อายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 

วัดร้อยข้อ อยู่ซ้ายมือใกล้สี่แยกท่ีตัดกับ ถ.หนองมูต ที่มาจากป้อมประตูหนองมูต 
ไปออกถนนริมแม่น้ าโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นวัดร้างที่ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2544        
มีเจดีย์แปดเหลี่ยมแบบล้านนา ทางด้านทิศตะวันออกเป็นวิหารที่เหลือแต่ฐานรากและฐานชุกชีประดิษฐาน
พระพุทธรูปสีขาว 

วัดอาทิต้นแก้ว ตั้งอยู่ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ใกล้ประตูเมืองเชียงแสน
ทางด้านทิศเหนือ ห่างออกไปประมาณ 700 เมตร สิ่งส าคัญภายในวัดได้แก่ พระเจดีย์ประธานที่สร้าง
ครอบซ้อนกันสององค์ และพระวิหารที่มีฐานชุกชีส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ตามพงศาวดารโยนกและ
ชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2038 พระเมืองแก้วกษัตริย์องค์ที่ 11 ของราชวงศ์มังราย แห่ง
เมืองเชียงใหม่ ได้เสด็จมาเมืองเชียงแสน เพ่ือท าการประนีประนอมพระสงฆ์ในส านักต่าง ๆ เนื่องจากมี
ความขัดแย้งกันในพระสงฆ์ส านักต่าง ๆ อย่างรุนแรง เช่น นิกายสวนดอก และนิกายป่าแดง เป็นต้น โดยได้
เป็นองค์ประธานในการบวชกุลบุตรชาวเชียงแสน ให้เป็นพระสงฆ์ในส านักต่าง ๆ ให้สามารถกระท าพิธี
ร่วมกันได้ หลังจากนั้นได้มีการสร้างพระเจดีย์ครอบองค์เดิม จึงกลายเป็นพระเจดีย์ทรงกลม ที่มีชั้นมาลัย
เถารูปฐานบัวลูกแก้วแปดเหลี่ยม แบบเดียวกับวัดพระยืน รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์องค์นี้เป็นการสร้าง
ทับซ้อนกัน เจดีย์องค์ในเป็นเจดีย์เหลี่ยมยอดระฆัง ที่มีอายุไม่เกินไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 19 ส่วนเจดีย์องค์
นอกเป็นเจดีย์ทรงกลม ที่มีฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกันสามชั้นรองรับองค์ระฆัง
สถาปัตยกรรมรูปแบบนี้เป็นที่นิยมในรัชสมัยพระเมืองแก้ว เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 21 อันสอดคล้องกับ
เรื่องราวในพงศาวดารดังกล่าวข้างต้น 

วัดสังฆาแก้วดอนทัน อยู่ถนนเลียบแม่น้ าเชียงแสน- เชียงของ ใกล้ที่ว่าการ
อ าเภอเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย "การค้นพบที่ส าคัญทางวิชาการ" อยู่ถนนเลียบแม่น้ าเชียง
แสน- เชียงของ ใกล้ที่ว่าการอ าเภอเชียงแสน ตามต านานเล่าว่าสร้างโดยพระเจ้าลั๊วจักราช เมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 12 แต่หลักฐานที่พบแสดงว่ามีอายุอยู่ในช่วงไม่เกินพุทธศตวรรษที่  21กรมศิลปากรได้
ด าเนินการขุดค้นจนพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญมากมาย โดยเฉพาะภาพขูดขีดบนแผ่นอิฐอันเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับเทศชาติของเวสสันดรชาดก เช่น พระเวศสันดรเดินป่า ชูกชกเฝ้าพระเวสสันดร เป็นต้น 
ลักษณะของภาพเป็นการเขียนลงบนอิฐก่อนการเผา ที่น่าสนใจคือ อิฐดังกล่าวถูกน ามาก่อเป็นผนังและฉาบ
ปูนปิดทับ คงเนื่องจากความศรัทธาของชาวบ้านผู้สร้างวัดถวายมากกว่าเจาะจงให้คนมาชม นอกจากนี้ยัง
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พบชิ้นส่วนจิตรกรรมฝาผนังที่หลุดพังมาจากผนังวิหาร มีสภาพแตกหักแต่ยังคงเหลือลักษณะของสีและตัว
ภาพซึ่งใช้สีชาดและสีแดงเพียง 2 สีเท่านั้น นับได้ว่าเป็นการค้นพบท่ีส าคัญทางวิชาการอย่างยิ่ง 

น้ าตกป่าตึง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านป่าตึง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็น
น้ าตกสองชั้นสวยงาม น้ าใส บรรยากาศร่มรื่น มีทางเดินเข้าถึงได้ทุกฤดูกาลและรถทุกประเภทเข้าถึงได้ 

นุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.) พลเรือน ต ารวจ ทหาร ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยกว๊าน 
หมู่ที่ 9 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นอนุสรณ์สถาน สร้างข้ึนเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี
และความกล้าหาญ ความเสียสละเพ่ือบ้านเมืองของ นายประหยัด สมานมิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย , พลต ารวจโทศรีเดช ภูมิประหมัน อดีตผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย, และพลโทจ าเนียง 
มีสง่า อดีตผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าวกองทัพภาคท่ี 3 โดยก าหนดการจัดพิธี การวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน
สามผู้กล้า ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่สะโง๊ะเริ่มต้นในรูปของงานอาสาพัฒนาชาวเขา ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดย
มูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่เนื่องจากการคมนาคมที่ไม่สะดวก เจ้าหน้าที่ต้องเดินทาง
โดยเฮลิคอปเตอร์เพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ างานส่งเสริมของศูนย์จึงไม่เต็ม
ประสิทธิภาพนัก จนปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่และทรงมี
พระราชด ารัสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือชาวบ้านดอยสะโง๊ะห้มากขึ้น ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงห้วยสะโง๊ะจึงก่อก าเนิด ตั้งอยู่บ้านดอยสะโง๊ะ รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน 643 หลังคาเรือน 
ประชากร 2,672 คน ในพ้ืนที่ 38 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,750 ไร่ มีทั้งเผ่าอีก้อ ไทลื้อ คนเมือง และ
ไทยลื้ออยู่ ในดินแดนสามเหลี่ยมทองค า ลักษณะพ้ืนที่ เป็นภูเขาลูกคลื่น ลาดชันปานกลาง สูงจาก
ระดับน้ าทะเล 400-700 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส (ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิต่ าสุด 5 
องศาเซลเซียส) ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 2,200 มิลิเมตรต่อปี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางโบราณ
ประวัติศาสตร์ เที่ยวชมดอยต านานประวัติศาสตร์ดอยช้าง ดอยงู ร่องรอยป้อมปราการสมัยโบราณบนยอด
ดอย วิวดินแดนสามเหลี่ยมทองค า วิวเทือกเขาดอยนางนอน ภูเขาล้างทองบ่อที่ต านานเก่าแก่สมัยโบราณที่
บ้านเขาสะโงะ ชมทะเลหมอกในยามเช้า วิวสายน้ าโขง ประเทศลาวและพระธาตุเขานางคอย ลงเรือชมน้ า
โขงประเทศพม่าและประเทศลาว แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสัมผัสชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนเมืองที่นับถือพุทธศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของอาข่าและศึกษาพิพิธภัณฑ์อาข่า
ประเพณีปีใหม่ (กินวอ) พิธีกรรมไล่ผีร้าย งานศิลปะการเย็บผ้าอาข่า งานฝีมือขอ งที่ระลึกต่างๆ              
ชมพิพิธภัณฑ์อาข่า แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเยี่ยมกิจกรรมของศูนย์ฯ          
ชมแปลงสาธิต พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และสมุนไพรและแปลงของเกษตรกร เช่น ไร่ส้ม ไร่ข้าวโพดหวาน 

 เมืองโบราณเชียงแสน ศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาในยุคแรก ๆ และเป็นเมือง
เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อเวียงหิรัญนครเงินยาง แม้ปัจจุบันยังมีซากก าแพงเมืองโบราณ 2 
ชั้น และโบราณสถานหลายแห่ง ปรากฏอยู่ ในทั้ งในและนอกตัวเมือง ภ ายในเขตก าแพงเมืองเก่า
ประกอบด้วยวัดร้างและโบราณสถานที่สร้างในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-21 สลับกับบ้านเรือนชาวบ้าน 
การเที่ยวชมควรเริ่มต้นจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ใกล้กับประตูป่าสัก ติดกันเป็นวัดเจดีย์หลวง 
ฝั่งตรงข้ามจะเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงแสน จากจุดนี้สามารถไปเที่ยวชมโบราณสถานต่าง ๆ ได้ใน
รัศมีไม่เกิน 1.5 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 59 กม. โดยแยกจากทางหลวง หมายเลข 110 
ที่อ าเภอแม่จันไปตามทางหลวงหมายเลข 1016 ประมาณ 31 กม. 
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เวียงหนองหล่ม ตั้งอยู่ที่เขตติดต่อระหว่างต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน กับ
ต าบลจันจว้าอ าเภอแม่จัน จากหลักฐานที่ได้จากการส ารวจ สันนิษฐานว่าอยู่ระหว่างยุคหินใหม่ ถึ งไม่เกิน
พุทธศตวรรษที่ ๑๙ ต านานและพงศาวดารหลายเล่มกล่าวตรงกันว่า เจ้าชายสิงหนวัติ พาผู้คนมาหาที่ตั้ง
เมือง พอมาถึงแม่น้ าโขง ก็พบนาคจ าแลงเป็นชายมาบอกสถานที่สร้างเมือง จึงตั้งเมืองโยนกนาคพันสิงหน
วัติ โดยเอาชื่อองค์ผู้สร้างเมืองรวมกับชื่อนาค หรือโยนกนครหลวงมีกษัตริย์ปกครองสืบจนถึงสมัยพระเจ้า
มหาไชยชนะ ผู้คนจับปลาไหลเผือกได้ที่แม่น้ ากก จึงน ามาแบ่งกันกินทั่วเมือง เว้นแต่หญิงม่ายนางหนึ่งไม่มี
ลูกหลานไม่มีใครให้กิน ตกกลางคืนเกิดแผ่นดินไหว เมืองถล่มลงเหลือแต่บริเวณบ้านของหญิงม่ายจึงเรียก
น้ านั้นว่าเกาะแม่ม่าย และเรียกเมืองนั้นว่าเวียงหนองล่ม หรือเวียงหนอง จากโครงการอนุรักษ์เมืองโบราณ
และประวัติศาสตร์เชียงแสน มีการส ารวจพื้นที่ของเวียงหนองล่มหลายครั้ง 

หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
บ้านสันธาตุ หมู่ 4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จงเชียงราย อยู่ห่างจากถนนสายหลักเชียงราย-เชียงแสน (ก่อนถึง
อ าเภอเชียงแสนประมาณ 10 กิโลเมตร) บริเวณบ้านสันต้นเปา เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบท สายดอย
จัน-ท่าข้าวเปลือก ประมาณ 9 กิโลเมตร จากทางแยกก่อนถึงบ้านสันธาตุ ผ่านบ้านสันต้นเปา หมู่6, บ้าน
ดอยจัน หมู่1, บ้านร่องบง หมู่ 2 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (12 สิงหาคม 
2547)กิจกรรมพัฒนาไหมไทย ใน หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ 1. ส่งเสริมการเลี้ยงไหมไทยและไหม
ไทยลูกผสม 2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเส้นไหมทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อย
ในชุมชน 3. ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม
ไทย 5. ส่งเสริมระบบการตลาดไหมไทย 6. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านการผลิตไหมแบบครบวงจร 

ทัวร์เกวียน ฟาร์ม คุ้มเจ้าเมือง ที่สามเหลี่ยมทองค า กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัว
เทียมเกวียน ตั้งอยู่ บ้านสบรวก,สามเหลี่ยมทองค า อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้รวมกลุ่มและจัดตั้ง
โครงการเลี้ยงวัวเทียมเกวียนขึ้นในหมู่บ้าน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เมื่อปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา การท าโครงการนี้เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศการนั่งเกวียน ท่ามกลาง เสียงสล้อ ซอ ซึง  ห้
นักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านไทยใหญ่  โทร 053-78/4019(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัว 
เทียมเกวียน) 

ทัวร์รถอีแต๋นชมธรรมชาติ  เป็นการนั่งรถอีแต๋นเพ่ือชมธรรมชาติ หมู่บ้าน
ชาวเขา และวิถีชีวิตของชาวอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยใช้เวลาครึ่งวัน  สามารถโทรเรียกรถ       
อีแต๋นมารับได้ทุกโรงแรมในบริเวณสามเหลี่ยมทองค า  โดยคิดค่ารถอีแต๋น  คันละ  300 บาท ( นั่งได้ 8 
คน )  ติดต่อคิวรถอีแต๋นได้ที่ โทร  0 5378  4147 ระหว่างทางสามารถชมการท านา ชมหมู่บ้านชาวเขา
อาข่า  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง้ว  และบ่อตกปลาได้ แต่เพ่ือความน่าสนใจ ควรมีมัคคุเทศก์
อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆด้วยนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่สามารถรับประทานอาหารกลางวันก่อน
กลับได้ชื่อร้านลาแวลเลย์  แต่ไม่รับนักท่องเที่ยววอล์คอิน  รับเฉพาะที่กรุ๊ปที่ส ารองล่วงหน้าราคาอาหาร          
หัวละ 150 บาท ติดต่อ คุณนฤมล โทร 08 6193 1260 การท่องเที่ยวควรเป็นในช่วงฤดูฝน หรือฤด ู          
ท านา เพราะจะมีทิวทัศน์สวยงามและสามารถชมธรรมชาติเขียวขจีสองข้างทางได้ด้วย  เหมาะส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางโดยมีมัคคุเทศก์น าทาง 
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กิจกรรมดูนก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย 
หรือ ทะเลสาบเชียงแสน ตั้งอยู่ที่ต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นหนองน้ าธรรมชาติ 
ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยเนินเขา ต่อมาทางราชการได้สร้างเขื่อนกั้นทางน้ า จึงท าให้เกิดเป็นทะเลสาบย่อยๆ ขึ้น 
มีพ้ืนที่ประมาณ 2,711 ไร่ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ทะเลสาบเชียงแสน” เป็นที่อาศัยหากินของสัตว์ป่า 
คุ้มครองชนิดต่างๆ โดยเฉพาะพวกนกน้ า เช่น นกเป็ดแดง นกเป็ดผี นกอีลุ้ม นกอีล้ า นกอีโก้ ง นกกวัก              
นกกระสานวล เป็นต้น ตลอดจนนกกระยางชนิดต่างๆประกอบกับภูมิประเทศมีทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ประกาศให้บริเวณพ้ืนที่หนองบงคาย
เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2528 เพ่ือด าเนินการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าในบริเวณนี้
ให้ด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยตลอดไป จากอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเดินทางไปตามถนนพหลโยธิน ถึง
อ าเภอแม่จัน ระยะทาง 30 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1016 (แม่จัน - เชียงแสน) ถึงหลัก
กิโลเมตรที่ 27 บ้านกู่เต้า แยกขวาเข้าไปบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

วัดผ้าขาวป้าน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขงในตัวอ าเภอเชียงแสน อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอประมาณ 300 เมตร สิ่งส าคัญภายในวัดได้แก่ พระเจดีย์บนฐานสูง มีเรือนธาตุและซุ้มทิศ
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานอภัย และพระพุทธรูปปางลีลา ส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงกลม  ตาม
ต านานกล่าวว่า พระยาลาวเก้าแก้วเมืองมา ได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างข้ึนเมื่อ ปี พ.ศ. 1340 ตามจารึกท่ีพบ
ที่วัดผ้าขาวป้านกล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2160 เจ้าเมืองเชียงแสนพร้อมด้วยภรรยาได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์
หนึ่ง เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ พร้อมทั้งอุทิศบ้านเรือน คน และที่ดินให้แก่วัด เมื่อ
พิจารณาจากรูปทรงทางสถาปัตยกรรม พระเจดีย์องค์นี้น่าจะมีอายุหลังพระธาตุจอมกิตติ คือมีอายุอยู่
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 23 ลักษณะที่รวบรวมเอาลักษณะต่าง ๆ ของพระธาตุเจดีย์ที่มีมาแต่เดิมเข้าไว้ใน
องค์เดียวกัน จึงเกิดเป็นลักษณะพระธาตุเจดีย์อีกแบบหนึ่งขึ้นกล่าวคือ ส่วนฐานท่อนล่างท าเป็นฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัสสามชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป ย่อมุมไม้ 20 ถัดมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบแบบวัดพระบวชแต่ย่อมุม
มากกว่า เป็นย่อมุไม้ 20 ไป ต่อจากนั้นจึงเป็นส่วนกลางนี้ก็ย่อมุมไม้ 20 อีกเช่นกัน ส่วนบนเป็นเจดีย์ทรง 
16 เหลี่ยม มีทองจังโกหุ้มตลอด องค์ประกอบขององค์พระธาตุเจดีย์นั้นเพ่ิมความยุ่งยากมากข้ึนยิ่งกว่าพระ
ธาตุเจดีย์จอมกิตติ พระธาตุเจดีย์วัดผ้าขาวป้านนี้ กรมศิลปากรได้ท าการบูรณะตามแบบสภาพรูปทรงเดิม
ทุกประการ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานส าหรับชาติแล้ว 

วัดปงสนุก ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีย์ องค์ระฆังทรง
กลมหุ้มจังโก วิหารด้านหน้าทางทิศตะวันออก มีอุโบสถสร้างทับไปแล้ว วัดนี้ยังเป็นชื่อที่เรียกโบราณ
สถานที่เขลางค์นคร เมืองเก่าจังหวัดล าปาง อาจแสดงถึงการติดต่อกันของชุมชนดั้งเดิม สันนิษฐานจาก
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ว่า น่าจะมีการก่อสร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็นวัดที่ส าคัญของ
เชียงแสน         มีองค์พระธาตุที่เก่าแก่ มีพระพุทธรูปเนื้อส าริดประดิษฐานในวิหาร สมควรแก่การอนุรักษ์
สืบไป สิ่งก่อสร้างภายในวัด ประกอบไปด้วย เจดีย์โบราณ วิหาร อุโบสถ ศาลาเอนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ 
ก าแพง ศาลาหอฉัน ศาลาโรงครัว ห้องน้ า แท็งกน์้ า โรงน้ าดื่มวัดปงสนุก 

ศาลเจ้าพ่อประตูป่าสัก  ตั้งอยู่ตรงทางเข้าหน้าก าแพงอุทยานประวัติศาสตร์
เชียงแสนเมืองเชียงแสนมีการบรวงสรวงเลี้ยงถวายศาลเจ้าพ่อเมืองเชียงแสนที่ประตูป่าสัก เป็นประจ าทุกปี
ไม่มีขาด บางส่วนมีการไหว้วิญญาณปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ การกล่าวบนผี เลี้ยงผี เจ้าที่เจ้าทาง ก็ยังมีอยู่
ตามความเชื่อว่าท าแล้วเกิดความสบายใจ มีความสุขทางใจผู้คนเวลาอยากได้อะไร หรือมีเรื่องเดือดเนื้อร้อน
ใจไร ก็จะมาหาท่านให้เจ้าพ่อท่านช่วย ชาวเชียงแสน เชื่อกันว่าท่านปกปักรักษาเมืองเชียงแสน 
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ก าแพงเมืองเชียงแสน สันนิษฐานว่าสร้างสมัยพญาแสนภู ผังเมืองเชียงแสนมี
ลักษณะคล้ายรูปสี่เหลียมผืนผ้า ไม่สม่ าเสมอ ขนาดกว้าง 700 วา ยาว 1,500 วา เนื้อที่ประมาณ 1,240 
ไร่ ก าแพงเมืองมี 2 ชั้นคั่นด้วยคูน้ า (บางต านานกล่าวว่ามี 3 ชั้น) ทอดตัวล้อมรอบเมือง ด้านทิศตะวันออก
ใช้แม่น้ าโขงเป็นปราการธรรมชาติ มีประตูเมือง 11 ประตู ดังนี้ 1. ประตูยางเทิง ทางเหนือ 2. ประตู
หนองมูต ทางตะวันตก 3. ประตูเชียงแสน หรือ ประตูป่าสัก ทางตะวันตก เป็นเส้นทางหลักเข้าสู่ตัวเมือง 
4. ประตูทัพม่าน ทางตะวันตก 5. ประตูดินขอ ทางใต้ 6. ประตูท่าอ้อย ทางตะวันออก ริมแม่น้ าโขง 
7. ประตูท่าเสาดิน ทางตะวันออก ริมแม่น้ าโขง 8. ประตูท่าหลวง ทางตะวันออก ริมแม่น้ าโขง 9. ประตูท่า
วิสุกรรม ทางตะวันออก ริมแม่น้ าโขง 10. ประตูท่าคราว ทางตะวันออก ริมแม่น้ าโขง 11. ประตูท่ารั้วปีก 
ทางตะวันออก ริมแม่น้ าโขง แนวก าแพงและประตูเมืองทางด้านทิศตะวันออก (หมายเลข 6-11) ถูกแม่น้ า
โขงพัดเซาะพังทลายลงในน้ า โดยเมื่อประมาณ 60-70 ปีก่อน ยังปรากฏให้เห็นประตูท่าคราวอยู่ ปัจจุบัน
คงเหลือแต่แนวก าแพงและประตูทางด้ านทิศเหนือ ด้ านทิศใต้  และด้านทิศตะวันตก เท่ านั้ น 
เมืองเชียงแสนมีป้อมทั้งหมด 7 ป้อม มีลักษณะเป็นป้อมรูปโค้งครึ่งวงกลมคล้ายเกือกม้า ได้แก่ ป้อมประตู
ยางเทิง ป้อมประตูหนองมูต ป้อมประตูเชียงแสน (มี 2 ป้อม) ป้อมประตูทัพม่าน และป้อมแจ่งหัวริน ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นศูนย์ให้ข้อมูลความรู้ด้านการท่องเที่ยงเชิง
ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสน มีรถไฟฟ้าไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว จ านวน ๒ คัน โทรศัพท์ 053-
777-084  

วัดบ้านกู่เต้า เป็นวัดประจ าหมู่บ้านกู่เต้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในต าบลโยนก     
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หมู่บ้านกู่เต้านั้นเป็นที่ตั้งของทะเลสาบเชียงแสน ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่า หนองบงคาย          
มีพ้ืนที่ประมาณ ๒,๗๑๑ ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม 
ภูเขาล้อมรอบมีแม่น้ ากกไหลผ่าน มีหนองน้ าธรรมชาติหลายแห่งและยังเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของ 
นกเป็ดน้ า ในฤดูหนาว ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาชมนกเป็ดน้ ากันมาก 

วัดมหาธาตุดอยจัน มีเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรง
บรรทมในอดีต 

วัดเชตวัน  พงศาวดารโยนกกล่าวว่า “ศักราช ๙๙๘ (พ.ศ.๒๐๗๙) ปี ชวด อัฐศก 
เจ้าฟ้าสุทโธธรรมราชาทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล แล้วมีพระราชโองการสถาปนาที่วังนางฟ้ากาเผือก เมือง
เชียงแสนเป็น พระอารามขนานนามว่า วัดเชตวัน แล้วอาราธนาพระมหาเถรวัดป่าไผ่ ดอนแท่นมาเป็นเจ้า
อาวาส 

 วัดมงคล ตั้งอยู่ในเมืองเชียงแสน ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนี้สร้างโดย
พญาสรสิทธิมหาไชยสงครามลุ่มฟ้า บุตรขุนนางผู้หนึ่ง ซึ่งยิงธนูขุนนางธนูชาวจีน ใน พ.ศ.๑๙๑๓ และได้รับ
การแต่งตั้งจากพระยากือนา เจ้าเมืองเชียงใหม่ให้ครองเมืองเชียงแสน กรมศิลปากรได้ขุดแต่งและบูรณะ
โบราณสถานวัดมงคลนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๔๙ พบหลักฐานว่ามีการก่อสร้างครั้งที่ ๒ ได้เปลี่ยนวิหาร ให้
เป็นอุโบสถและขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจนเชื่อมเป็นฐานเดียวกับเจดีย์ ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับความรุ่งเรืองของ
ศาสนาพุทธลังกาวงศ์ (ใหม่) ที่เข้ามาสู่เมืองเชียงแสน ในราวศตวรรษท่ี ๒๑ 
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วัดมหาโพธิ์ เชียงแสน  ประกอบด้วยเจดีย์ตั้งอยู่หลังวิหารซึ่งหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก บนวิหารมีฐานชุกชี ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น พบฐานอาคารสองแห่งด้านทิศเหนือ และบ่อ
น้ าหนึ่งแห่ง ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ชื่อ มหาโพธิ์ เพราะมีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่
หน้าวัด ในวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี จะมีประชาชนมาท าพิธี ค้ าสะหรี๋ (ค้ าชีวิต) สันนิษฐานจากรูปแบบ
สถาปัตยกรรมได้ว่าวัดนี้น่าจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑ วันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี เป็น
วันปากปี๋ ของคนเมือง ชาวบ้านจะน าไม้ง่ามขนาดใหญ่มาค้ ากิ่งต้นโพธิ์ (ค้ าสหรี๋) มีการประดับตกแต่งไม้ค้ า 
และยังน าไม้ง่ามขนาดเล็ก (จ านวนมากกว่าอายุจริง ๑ อัน) มามัดกองรวมกันไว้ใต้ต้นโพธิ์ เพ่ือเป็นสิริมงคล
เนื่องในวันปีใหม่ (สงกรานต์) 

วัดป่างัวเชียง  ตั้งอยู่ภายในเมืองเชียงแสนติดกับแม่น้ าโขง จากการขุดแต่งทาง
โบราณคดีพบ วิหาร เจดีย์ และอาคารอีกสองหลัง วิหาร มีแผนผังอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ลดมุขด้านหน้า มีบันไดทางขึ้นด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองข้างใกล้กับฐานชุกชีโดยเฉพาะบันได
ข้างด้านทิศเหนือ พบว่ามีราวบันไดประดับตัวเหงา ด้านบนอาคารพบฐานชุกชี พ้ืนปูอิฐและเสา ส่วนฐาน
อาคารตกแต่งเป็นฐานบัว เจดีย์ เป็นเจดีย์ระฆัง ย่อมุมไม้ ๒๔ รองรับฐานบัวที่เชิดปลายกลีบบัวขึ้นและ
ประดับลูกแก้วอกไก่ ๒ ชั้นเหนือขึ้นไปหักพลังพลายลง รอบเจดีย์มีลานประทักษิณ แท่นบูชาและบันไดข้ึนสู่
พ้ืนลานประทักษิณ  อาคารหมายเลข ๑ ตั้ งอยู่ติดลานประทักษิณด้านทิศใต้ของเจดีย์ มีแผนผัง
สี่เหลี่ยมผืนผ้ายกเก็จด้านหน้า  พ้ืนปูอิฐ อาคารหมายเลข ๒ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเจดีย์        
มีแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ฐานอาคารตกแต่งเป็นฐานบัว 

วัดบ้านร้อง โบราณสถานแห่งนี้อยู่ภายในเมืองเชียงแสนด้านทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ใกล้กับแม่น้ าโขง ประกอบด้วยอาคาร ๕ หลังคือ วิหาร ห้องท้ายวิหาร เจดีย์ราย(ช้างล้อม) เจดีย์ราย
และเจดีย์สถูปจ าลอง ไม่ปรากฏประวัติความเป็นมาจากเจดีย์รายที่มีการประดับช้างล้อม พบว่ามีรูปแบบ
ลักษณะเดียวกับเจดีย์ประธานวัดช้างค้ าและพระธาตุภูเขา แต่ที่วัดแห่งนี้เป็นเจดีย์ราย จึงน่าจะมีอายุหลัง
กว่าทั้งสองแห่งที่กล่าว ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมา และใช้งานจนถึงในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๒ และท้ิงร้างไปในช่วงเวลานี้หรืออาจจะหลังจากนี้ไปไม่นานนัก 

หนองบัวหลวง  ตั้งอยู่บ้านสันมะเค็ด ม.9 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
เหมาะแก่การมาล่องแพคลายความร้อน กับหนองน้ าขนาดใหญ่ราว 200 กว่าไร่ ล้อมรอบไปด้วยเนินเขา
สวยงาม ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างอาชีพและรายได้ รวมทั้งสร้างความ
สามัคคีและเข้มแข็งของคนในชุมชน สิ่งส าคัญคือภูมิประเทศของสถานที่ตั้งอยู่ระหว่างสามแหลี่ยมทองค า
และเมือง ประวัติศาสตร์เชียงแสน อ.เชียงแสน มีการปรับปรุงสถานที่ มีแพให้บริการนักท่องเที่ยวใน          
หนองบัวหลวงประมาณ 400 ล า 

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บ้านธารทอง วันที่ 16 มีนาคม 
2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จ
ทอดพระเนตรพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติสบกกฝั่งขวา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร และถูกบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือจับจอง
ที่ท ากินโดยชาวเขา บ้านขุนน้ าค า ท าให้ป่าไม้ถูกท าลายลงเป็นจ านวนมาก ทางราชการจึ่งได้ท าการอพยพ
ราษฎรบ้านขุนน้ าค า ลงมาอยู่ในพ้ืนที่ บ้านธารทอง ต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พิกัด 
PC316434 ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเสด็จประมาณ 5 กิโลเมตร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้พระราชทานพระราชด าริให้ด าเนินการจัดตั้งสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านธารทอง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 10,000 ไร่ เพ่ือหยุดยั้งการท าลายป่า         
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ให้สถานีเป็นแหล่งจ้างงานผลิตอาหารที่ปลอดภัยและในขณะเดียวกันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรที่ถูกวิธี 
จนกระท่ังน าไปผลิตในที่ดินของตนเองสามารถด ารงชีพอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนได้ รวมถึงการจัดระเบียบชุมชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป  กิจกรรมในการท่องเที่ยว- 
ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรที่ถูกวิธี ปลูกไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักปลอดสารพิษ- แหล่งเพาะปลูกพืชผักและ
ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด- สามารถเดินทางได้ทุกฤดู การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย ใช้เส้นทางจาก 
จังหวัดเชียงราย ถึง บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงราย รวมระยะทาง 87 กม. 

ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง  “บ้านท่าขันทอง” เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
วัฒนธรรมที่ยังคง รักษาวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านเดิมๆ สืบสานไว้ให้ศึกษา และเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศ
การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
จากทั่วประเทศเข้าไปศึกษาดูงานอยู่แบบไม่ขาดสาย .. พ้ืนที่ของหมู่บ้านยาวเลียบไปตามแนวแม่น้ าโขง 
เห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม ยามปั่นจักรยานเที่ยวรอบๆหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นปลอดภัย มีเสน่ห์
ประทับใจในการต้อนรับด้วยน้ าใจไมตรีที่อบอุ่น อย่างพ่ีน้องแบบชาวชนบท ทีมงาน TLC จึงขอเชิญชวนให้
ทุกท่าน ได้ไปเที่ยวชมและพักผ่อนอย่างมีความสุข ครั้งหนึ่งในชีวิตกันกับ โฮมสเตย์ บ้านท่าขันทอง 
เชียงราย กิจกรรมการท่องเที่ยว- ล่องเรือตามรอยนครโบราณสุวรรณโคมค า- เก็บสาหร่ายแม่น้ าโขง ผ่าน
จุดชายแดนไทย-ลาว- ฝึกการทอผ้า- กิจกรรมจับปลาแม่น้ าโขง- กิจกรรมด านา- นั่งรถอีต๊อกชมทุ่ง- ที่พัก
โฮมสเตย์ การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย จากอ าเภอแม่จันใช้เสนทาง 106 ไปอ าเภอเชียงแสน            
ใช้เส้นทาง 1129 (เลียบแม่น้ าโขง) ถึงบ้านท่าขันทอง ต าบลบ้านแซว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 

      7) อ าเภอเชียงของ 
   อ าเภอเชียงของ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 114 กิโลเมตร ตาม
เส้นทางสายอ าเภอเชียงแสน-เชียงของ ทางหลวงหมายเลข 1129 เป็นทางเลียบฝั่งโขง ห่างจากเชียงแสน
ประมาณ 55 กิโลเมตร อีกเส้นทางหนึ่งคือ จากอ าเภอแม่จัน ใช้เส้นทางแม่จัน -บ้านกิ่วพร้าว-บ้านแก่น  
ทางหลวงหมายเลข 1098 บ้านแก่น-บ้านทุ่งงิ้ว ทางหลวงหมายเลข 1174 และบ้านทุ่งงิ้ว -เชียงของ       
รวมระยะทางจากเชียงรายประมาณ 114 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย 

 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง ตั้งอยู่วัดหลวง ต าบลครึ่ง อ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เปิดท าการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ -๑๘.๐๐ น. โทร. ๐๕๓ -๗๘๓๖๘๖ , ๐๙ -๒๖๖๔๓๗๖ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ๑. เพ่ือรวบรวมวัตถุสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้ของชาวบ้าน และชนเผ่า ๒. เพ่ือ
เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ๓. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
บุคคลทั่วไป เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านใช้เป็นที่เก็บของ
ใช้ เครื่องใช้ พร้อมทั้งของมีค่า เช่น เงิน หรืออ่ืน ๆ ที่หายากในสมัยปัจจุบันแล้ว ทางวัดได้เก็บรวบรวม
รักษาไว้เพ่ือให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูล 

 ท่าเรือบั๊ค จุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้ าโขง มองเห็นทิวทัศน์
ของเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถ
ข้ามไปฝั่งลาวได้โดยติดต่อที่ว่าการอ าเภอเชียงของ พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 1 ชุด  และค่าธรรมเนียม 30 บาท ค่าผ่านด่านลาว 90 บาท หรือใช้พาสปอร์ต (ไม่ต้องท าวีซ่า) 
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต้องขอวีซ่าจากสถานทูตหรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองของลาว          
(ด่านเปิด ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. ) จากจุดนี้สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือไปถึงหลวงพระบาง  
สปป.ลาว และกลับเข้าประเทศไทยที่จังหวัดหนองคายได้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ โทร 0 5379 1663
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   บ้านหาดบ้าย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเชียงแสน-เชียงของ ถนนเลียบริมแม่น้ าโขง 
เป็นหมู่บ้านของชาวไทลื้อ มีขนบธรรมเนียมประเพณีงดงามน่าสนใจ โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพ้ืนเมือง          
ที่มีชื่อเสียงจากอ าเภอเชียงของ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ้านหาดบ้าย โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือบั๊ค 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  และยังได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงอันสวยงามอีกด้วย 

 ท่าผาถ่าน อยู่บริเวณสุดซอยเทศบาลซอย 7 เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าเล็กๆ แต่
โดยรอบบริเวณเป็นลานกว้างมาก นักท่องเที่ยวสามารถหาเรือโดยสารท่องเที่ยวแบบเหมาได้ที่บริเวณนี้        
มีเจ้าของเรือหลายล าพร้อมให้บริการ เช้าตื่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์บริเวณท่าผาถ่านอากาศดีมาก และเป็นจุด
ชมวิวแม่น้ าโขงที่สวยมาจุดหนึ่ง 

 ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ ตามประวัติ
กล่าวว่า พญาแก้วได้เป็นผู้น าราษฎร จ านวนหนึ่ง อพยพมาจากสิบสองปันนา ล่องเรือมาตามล าแม่น้ าโขง 
แล้วมาขึ้นฝั่ง และสร้างบ้าน แปงเมืองอยู่บริ เวณหมู่บ้านสบสมในปัจจุบันนี้  ซึ่งการอพยพมานั้น                 
เมื่อประมาณ ๓๐๐ กว่าปีมาแล้ว ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นเมืองร้างอยู่ ต่อมาชาวอ าเภอเชียงของได้สร้างศาลเจ้า
พ่อพญาแก้วขึ้นมา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ จึงได้จัดงานประเพณีไหว้ศาลเจ้าทุกๆปี 

 จุดชมวิวห้วยทรายมาน อยู่บริเวณ กม.12 ระยะทางจากทาง อ.เชียงแสน      
มุ่งหน้าเข้า อ.เชียงของ อีกราวๆ 13 กม. ด้านซ้ายมือจะเป็น อ่าวแม่น้ าโขง ที่มีขนาดกว้างกว่าล าน้ าโขง
ส่วนอ่ืนๆ เป็น จุดชมวิวห้วยทรายมาน ซึ่งเป็นชื่อเรียกล าห้วยที่ไหลทอดมาจากเทือกเขาสูง“ดอยหลวง”
ไหลลงสู่ล าโขง จุดชมวิวห้วยทรายมาน ตั้งอยู่บนยอดเขา สูง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ระยะไกล มองเห็น 
2 ฝั่งโขง ไทย–ลาว ใกล้ๆกันนั้นเป็นที่ตั้งของ หน่วยงานป่าไม้ สวนป่าห้วยทรายมานมองจากจุดชมวิว
ด้านบน จะเห็นด้านล่างเป็นอ่าวขนาดใหญ่กว่าปกติ ด้วยการคดเคี้ยว ไหลโค้งของล าน้ าโขง ที่ดูเหมือนจะ
เอียนเอียงเป็นใจฝั่งลาวเข้าไปทุกๆปี น้ าโขงที่คอยกัดเซาะตลิ่งฝั่งไทยให้พังทลายลงไปเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้าม 
ฝั่งลาวก็มีดอนทรายริมแม่น้ าโขงฝั่งไทย เป็นที่เพาะปลูกไร่เลื่อนลอยของชาวบ้านแถวๆนั้น ซึ่งได้แก่บ้าน 
เมืองกานญ์ บ้านห้วยเย็น บ้านใหม่ ( ต.ริมโขง ) ส่วนมากจะปลูกข้าวโพด และถั่ว สลับกันตามช่วงฤดู 
เพราะต้องคอยกะเวลาช่วงเก็บเกี่ยวให้พอดีกับหน้าฝน ที่จะมีประมาณน้ าเพ่ิมมากขึ้น อีกหลายเมตร ซึ่งจะ
ท าให้บริเวณฝั่งโขงที่เห็นเขียวพรึบตอนนี้เต็มไปด้วยน้ าโขง ห้วยทรายมาน เป็นท่าเรือ ท่าหาปลา มาช้านาน 
แต่ก่อนใครอยากซื้อปลาก็แวะหาซื้อได้ที่ท่า นี้ เรียกอีกอย่างว่า“ท่าปู่เจ๊ก”เพราะแถวนั้นเป็นบริเวณสุสาน
คนจีน 

 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงของ  ต้ังอยู่ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ อ าเภอเชียง
ของ เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) เดิมชื่อ “ เมืองขรราช ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
เป็น “ เมืองเชียงของ ” ขึ้นการปกครองกับเมืองนันทบุรี (น่าน ) โดยผู้ครองนครน่านได้แต่งตั้งให้เจ้าอริยะวงค์
เป็นเจ้าเมือง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1805 และมีผู้ครองเมืองเชียงของ สืบต่อกันมา จนถึงเจ้าเมืองคนสุดท้าย
คือ พระยาจิตวงษ์วรยศรังษี ในปี พุทธศักราช 2453 (ร.ศ.129) และอ าเภอเชียงของ ได้รับการยกฐานะ
เมืองอ าเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดเชียงราย โดยแต่งตั้งพระยาจิตวงษ์รั งษี เป็นนายอ าเภอคนแรกของอ าเภอ
เชียงของ 

แหล่งแพร่พันธุ์ปลาบึกแห่งแรกของโลก บ้านหาดไคร้ เป็นหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ม.7 ที่มีชื่อเสียงทางด้านการจับปลาบึก ซึ่งเป็นปลาน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก         
มีการจับปลาบึกทุกปี ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ปลาบึกจะว่ายขึ้นเหนือ เพ่ือไป
วางไข่ ก่อนการจับปลาบึก จะมีพิธีการส าคัญอีกอย่างหนึ่งต้องท าทุกปีก่อนการจับ นั่นคือพิธีบวงสรวงเจ้า
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พ่อปลาบึก ท าพิธีในวันที่ 18 เมษายนของทุกปี ในพิธีการก็จะมีการเซ่นไหว้อาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นก็จะเริ่มลงมือจับปลา โดยเครื่องมือจับปลาบึกของที่นี่ เรียกว่า “มอง” ซึ่งเป็นอวน
ขนาดใหญ่พิเศษ เฉพาะจับปลาบึกเท่านั้น และเคยท าสถิติจับปลาน้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก น้ าหนัก
เฉลี่ยเกิน 200 กิโลกรัมอย่างปลาบึก ได้มากถึง 69 ตัว เมื่อปี 2533 ทั้งยังส่งมอบปลาบึกเพศผู้ตัวแรกที่
จั บ ได้ ใน แต่ ล ะปี  ให้ ก รมประม งรีดน้ า เชื้ อ เก็ บ ไว้ เพ าะขยาย พั น ธุ์ ต่ อ ไป ได้ อี กนั บ ล้ านๆ  ตั ว  
ปลายเดือนเมษายน 2550 เข้าสู่ฤดูวางไข่ของปลาบึก ช่วงเวลาที่พรานปลาควรจะไปรวมตัวกันคึกคักที่ 
"ดอนแวง" เกาะกลางล าน้ าโขงระหว่างบ้านหาดไคร้ กับบ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ฝั่งลาว ปัจจุบัน พราน
ปลาแห่งหาดไคร้ยังจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ทุกวันที่ 18 เมษายนของทุกปี เพราะถึงแม้จะยุติการล่า
ปลาบึกแล้ว แต่เชื่อว่าพิธีนี้จะบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดาย ที่หากใครไปเยือน          
หาดไคร้ไม่ตรงวันที่ 18 เมษายน ก็แทบไม่รู้เรื่องปลาบึก เพราะไม่มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและรวบรวมองค์
ความรู้ล้ าเลอค่าไว้ ในขณะที่พรานปลาระดับ "เสือตาไฟ" ค่อยๆ ร่วงโรยและอ าลาโลกไปอย่างต่อเนื่อง 

วัดพระแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย เป็นอีกวัดหนึ่งในเชียงของที่ตั้งอยู่กลางเมือง ตั้งอยู่ห่างที่ว่าการอ าเภอฯ ประมาณ 
400 เมตร บนถนนสายหลักเชียงของ-เชียงแสน (ติดกับที่ท าการไปรษณีย์) ทางเข้าวัดจะติดถนนสายหลัก
แต่อีกด้านหนึ่งจะติดแม่น้ าโขง ดังนั้นบริเวณวัดจึงสามารถมองเห็นวิวน้ าโขงสวยงามมาก รวมทั้งมองเห็น  
ฝั่งลาวได้ชัดเจนอีกด้วย ภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ท าจากหินน้ าโขง  
ที่งดงามมาก บริเวณด้านติดแม่น้ าโขงมีม้านั่งหินอ่อนให้ท่านนั่งชมทัศนียภาพน้ าโขงและฝั่งลาวตลอดแนววัด 

วัดหลวงหรือวัดไชยสถาน เป็นอีกวัดหนึ่งที่ด้านหน้าติดถนนสายหลักเชียงของ-
เชียงแสน และอีกด้านอยู่ติดกับแม่น้ าโขง วัดหลวงอยู่ห่างจากวัดพระแก้วไม่เกิน 100 เมตร ตัววิหารหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก(ทางแม่น้ าโขงและเมืองห้วยทราย สปป.ลาว) ดังนั้นอยู่บนบริเวณวัดจึงมองเห็น
ทัศนียภาพน้ าโขงและเมืองลาวได้อย่างชัดเจน ถัดจากชั้นบริเวณวัดมีบริเวณให้อีกชั้นหนึ่งที่ส าหรับจอดรถ
และนั่งชมวิวก่อนที่จะถึงชั้นถนนตัวหนอนเลียบน้ าโขง ช่วงเย็นๆ อากาศเย็นสบายและทิวทัศน์สวยงามมาก 

วัดศรีดอนชัย เดิมชื่อ “วัดตุงค า” ตั้งอยู่บริเวณสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเชียงของ
ปัจจุบัน ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2400 ได้ย้ายมาสร้างวัดใหม่ทางทิศตะวันตก ติดกับประตูชัย (ที่ตั้งวัด
ปัจจุบัน) และได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “วัดศรีดอนชัย” วัดศรีดอนชัย เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์อ าเภอเชียงของ โดยได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2580 แผนกสามัญศึกษา 
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 และเป็นสถานที่สอบธรรมสนามหลวงประจ าอ าเภอเชียงของ ประจ าทุกปี และได้รับ
ยกย่องจากกรมการศาสนาให้เป็น “วัดพัฒนาตัวอย่าง” เมื่อ พ.ศ. 2519 มีปูชนียวัตถุที่ส าคัญอันเป็นที่
สักการบูชาของพุทธศาสนานิกชน คือ “ หลวงพ่อเพชร” ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงของ และพระธาตุ 
ศรีเวียงดอนชัย มีประเพณีสักการบูชาเป็นประจ าทุกปีในวันมาฆบูชา 

สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เป็นสะพานข้ามแม่น้ าโขง เชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศไทยที่ บ้านดอนมหาวัน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายกับประเทศลาวที่บ้านดอน เมือง
ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร รูปแบบของสะพานเป็นคอนกรีตรูปกล่อง (Segmental 
Concrete Box Girder) มีเสา 4 เสา กว้าง 14.70 เมตร เป็นสะพานขนาด 2 เลน แต่ละเลนกว้าง 3.50 
เมตร นอกจากสะพานแล้วยังมีโครงการก่อสร้างถนนไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าในเขตเมืองห้วยทราย 
ซึ่งเป็นถนนลาดยางขนาดสองเลน รวมทั้งมีการก่อสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยสถาปัตยกรรมแบบ      
ล้านช้าง เป็นการเชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A ที่เชื่อมต่อระหว่างจีน – ลาว –ไทย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://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%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
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พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค า หากคุณมาเที่ยวอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ      
มุ่งหน้าเข้าสู่อ าเภอเชียงของ เดินทางบนทางหลวง 1020 หรือ เส้นทางเชียงราย - เชียงของ ผ่านหมู่บ้าน
ศรีดอนชัย ก่อนถึงตัวอ าเภอประมาณ 9 กิโลเมตร อยากให้คุณแวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค า ซึ่งเป็น
สถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของชาวไทลื้อและประวัติของผ้าทอไทลื้อตลอดจนวัฒนธรรมต่างๆ ของ
ชาวไทลื้อ โทร / แฟ็กซ์ 089 838 5724  

      8) อ าเภอเวียงแก่น 
 ดอยผาตั้ง เป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และเที่ยวชมทะเลหมอกได้ตลอดปี ในเดือน

ธันวาคมถึงมกราคม มีดอกซากุระและดอกเสี้ยวบานสะพรั่งงดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และ
เย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ 
ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชา การเดินทาง 
จากจังหวัดเชียงราย ใช้เส้นทางเชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ้านต้า ทางหลวงหมายเลข 1233, 1173 
และ 1152 ระยะทาง 50 กิโลเมตร บ้านต้า-บ้านท่าเจริญ ทางหลวงหมายเลข 1020 ระยะทาง 45 
กิโลเมตร บ้านท่าเจริญ-เวียงแก่น-ปางหัด ทางหลวงหมายเลข 1155 ระยะทาง  17 กิโลเมตร และปางหัด-
ดอยผาตั้ง อีก 15 กิโลเมตร จุดชมวิวช่องผาบ่อง สามารถมองเห็นแม่น้ าโขงทอดตัวคดเคี้ยวในฝั่งลาว   
หากเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จึงจะถึงจุดชมวิว 103 สภาพเส้นทางบางช่วงสูงชัน บนดอยผาตั้ง
มีที่พัก สถานที่กางเต็นท์และร้านอาหาร จุดบริการนักท่องเที่ยวดอยผาตั้ง โทร. 0 5391 8301 หรือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ โทร. 0 5371 0300, 0 5391 8265 

 หาดผาได อยู่ห่างจากเทศบาลเวียงแก่น 12 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวเหมาะ
ส าหรับฤดูหนาว เกาะแก่งและแนวหาดทรายในล าน้ าโขงปรากฏเป็นบริเวณกว้างดูสวยงามมาก เป็นเส้น
แบ่งพรมแดนไทย-ลาว จุดนี้แม่น้ าโขงไหลเข้าสู่ประเทศลาว กลับเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งที่อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เทศบาลต าบลม่วงยาย โทร. 0 5360 8000 

 วัดหลวงพ่อทิพย์ หรือ วัดยาย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอ าเภอไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 200 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่ชาว
ต าบลม่วงยายและอ าเภอเวียงแก่นให้ความเคารพนับถือ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงยาย สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบล      
ม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทร / แฟ็กซ์ 053-608000-1 (อบต.ม่วงยาย) 

 ถ้ า (อ.เวียงแก่น)  ตั้งอยู่ที่ ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย       
อยู่ห่างจากตัวอ าเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทาง
ธรรมชาติ เช่น ถ้ าห้วยจ้อ ถ้ าห้วยหิน ถ้ าผาบู่ ถ้ าผาช่องไทร เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลม่วงยาย สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงยาย โทร. 0-5360-8000-1 

 อ่างเก็บน้ าวอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านยายเหนือ ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งเก็บน้ าทางธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นต้นน้ าทางการเกษตรของเกษตรกรต าบล
ม่วงยายและต าบลใกล้เคียง และยังเป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนที่สวยงาม เป็นธรรมชาติมากอีกแห่งหนึ่ง
ของต าบลม่วงยาย เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงยาย กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  
บ้านยายเหนือ ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่ งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงยาย เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่ราษฎร   สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทร / แฟ็กซ์ 0-5360-8000-1 



59 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 

 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง สัมผัสลมหนาว เฝ้าชมทะเลหมอก ไม้ดอก
ตระการตา" คราวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนมถวิลจินตมัย ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2539 
ในโอกาสนั้น นายจงนึ่ง ศักดิ์สิทธานุภาพผู้ ใหญ่บ้านห้วยแล้งหมู่  2 ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานความช่วยเหลือจากโครงการหลวงเพ่ือสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับราษฎรในพ้ืนที่เป็นการเพ่ิม
รายได้แก่ครอบครัว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งจึงถือก าเนิดขึ้นใน พ.ศ.2542 โดยประธานมูลนิธิ
โครงการหลวงมอบหมายให้ ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี เป็นผู้อ านวยการจัดตั้งพ้ืนที่โครงการหลวงตั้งอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงและป่างาว ความสูงจากระดับน้ าทะเลระหว่าง 400-1,360 เมตร พ้ืนที่
รับผิดชอบ 76.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 48,310 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงขนาบข้างในแนว
เหนือ-ใต้ มีที่ราบลุ่มกว้าง ความลาดชันของพ้ืนที่ปานกลาง มีล าน้ าส าคัญ อาทิ ห้วยกุ๊ก ห้วยล้าน ห้วยนาน้อย 
ห้วยหัด ฯลฯ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปี 16,077.7 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 24.7 องศาเซลเซียส/ปี 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
- ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงพืชผัก ไม้ผล และไม้ดอก โดยเฉพาะไม้ผลท้องถิ่นและ

เมืองหนาว เช่น สาลี่ ท้อ พลับ อโวกาโด เกาลัด โทมาเมโล มะม่วง ส้มโอ และมะนาว เป็นต้น นอกนั้นยังมี
พืชไร่ คือ ถั่วชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้ผลค่อนข้างดีท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ  

- วนอุทยานภูชี้ฟ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดเชียงราย จุดเด่นคือ
หินขนาดใหญ่ที่ตั้งชูสู่ฟ้า ในฤดูหนาวจะได้ชมทะเลหมอกและอาทิตย์ยามเช้า และเมื่อหมอกจากลงจะเห็น
ภูมิประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่เบื้องหน้า นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ใน
บริเวณรอบ ๆ สวยงามน่าชม 

- จุดชมวิวผาตั้งและประตูสยาม จุดเด่นคือมีหินงอกและโขดหินขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตามสัน
เขาระหว่างไทย-ลาว ในฤดูหนาวจะได้สัมผัสกับอาทิตย์อุทัยท่ามกลางทะเลหมอกที่ค่อย ๆ เปลี่ยนสี  

- น้ าตกห้วยติ้ว เป็นน้ าตกในล าน้ าติ้ว ไหลจากหน้าผาหลายชั้น บริเวณนี้ยังรักษาสภาพป่า
ไว้อย่างสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติมาก เหมาะแก่การเดินป่าอย่างยิ่ง  

- น้ าตกห้วยขวาก เป็นน้ าตกจากผาสูงลงสู่ล าห้วยขวาก ซึ่งเป็นล าห้วยขนาดใหญ่
พอสมควร จุดเด่นคือป่ายังสมบูรณ์และบรรยากาศเป็นธรรมชาติมาก  

- น้ าตกทรายทอง น้ าตกในหุบเขาลึก กระแสน้ าหลั่งจากผาด้านบนมีความสูงขนาดตึก 2 
ชั้นครึ่ง  

- น้ าตกตาดหมอก น้ าตก 7 ชั้น มีแอ่งน้ า สามารถท่องตามกระแสน้ าขึ้นไปชมน้ าตก หรือ
เดินเลาะไปตามทางในสวนของหมู่บ้านได้ 

- ถ้ าผาแล มีลักษณะเด่นที่ประกอบด้วยถ้ าใหญ่น้อยลดหลั่นกันมากมาย ภายในถ้ ายังมี
พระพุทธรูปให้นมัสการด้วย  

- ถ้ าเพชร ถ้าที่ภายในมีหินงอกหินย้อมงดงาม มีน้ าไหลผ่านตลอดถ้า การเดินชมค่อนข้าง
ล าบากแต่ท้าทายผู้ที่รักการผจญภัยยิ่งนัก 

ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี 
- ปีใหม่ม้ง เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบมาช้านาน เป็นวะระท่ีจะพบปะญาติพ่ีน้องนานถึง 10 

วัน จัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ า เดือน 2 ของทุกปี  
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- กินข้าวใหม่ พิธีกรรมที่จัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไร่มีการฆ่าไก่ หมู เซ่นไหว้และกินเลี้ยง
ฉลอง  

- พิธีกรรม พิธีกรรมที่แปลกแต่อาจพบได้เฉพาะกาล ได้แก่ การตายซึ่งมีการเก็บศพไว้ที่
บ้านไม่เกิน 7 วัน และฆ่าวัวควายใหวิญญาณติดตามผู้ตายไป และพิธีแต่งงานของชาวม้งที่จะจัดกันเฉพาะ
ข้างขึน้เท่านั้นเพื่อมิให้เกิดอุปสรรคต่อชีวิตการครองเรือน 

ของฝาก หัตถกรรมประจ าถิ่น สิ่งที่ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านคือการตีมีด และเครื่องใช้ใน
การเกษตร งานจักสาน การท าอานม้า เป็นต้น ที่พัก ผ้าทอมือไทยลื้อ เครื่องจักสานของชนเผ่าขมุ การ
ประยุกต์วัสดุธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีพ ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 

ที่พัก + ร้านอาหาร 
- บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จ านวน 1 หลัง ( 2 ห้องนอน ) รับรองได้ 6 คน  
- เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน 
- ไม่มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ 
การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-

เชียงราย ผ่านแยกศรีทรายมูล-อ าเภอเวียงชัย-พญาเม็งราย-ขุนตาล-เชียงของ (บ้านท่าเจริญ) ถึงอ าเภอเวียง
แก่น ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1155 ถึง กม.58 บ้านโล๊ะ หมู่ 3 ให้เลี้ยวขวาแยกเข้าหมู่บ้านห้วยแล้ง 
หมู่ 2 ตรงไปประมาณ 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ ประมาณ 5-6 ชั่วโมง 

หมายเหตุ ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ยกเว้นฤดูฝนต้องใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟ หรือใช้บริการ
รถยนต์รับจ้างสายเชียงราย-เวียงแก่น จุดจอด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย  ราคาค่าโดยสาร
คนละประมาณ 55 บาท สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง บ้านห้วยแล้ง ต าบล
ท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โทร / แฟ็กซ์ 0-5391-8441 

เมืองโบราณดงเวียงแก่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียง
แก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเวียงแก่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 200 เมตร 
เป็นเมืองโบราณ ตั้งอยู่บนเนินสูงราว 30 – 35 เมตร เนื้อที่ประมาณ 286 ไร่ 1 งาน 86.09 ตารางวา 
เป็นพ้ืนที่ป่ารกทึบ มีพืชพันธ์ทางธรรมชาติ สมุนไพร และสัตว์ป่านานาชนิด ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานแล้ว เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงยาย 

 ไร่องุ่นภูดาวล้อมเดือน มีเนื้อประมาณ 20ไร่ มีผลิตผล 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม-มกราคม เดินทางด้วยรถทุกชนิด และช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายนเป็นช่วงฤดูฝนต้อง
เดินทางด้วยรถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น บรรยากาศดี วิวที่สวย รสหวานอร่อย สถานที่ตั้งอยู่ที่บ้านดอน       
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ใกล้ผาตั้ง-ภูชีฟ้า เปิดให้นักท่องเที่ยวไปชมและกางเต๊น โทร / แฟ็กซ์ 081-
7065128 , 086-1918491 

 ภูชี้ดาว เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม ไม่แพ้ภูชี้ฟ้า ซึ่งวันไหนสภาพอากาศเปิด 
สามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าได้ชัดเจน ภูชี้ดาวตั้งอยู่บนพ้ืนที่ในความดูแลของต าบลปอ อ.เวียงแก่น           
จ.เชียงราย จุดเด่นของภูชมดาวอยู่ที่ยอดสูงสุด สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา ไม่มีต้นไม้ สิ่งก่อสร้าง
ใดๆ มาบดบัง มีแนวรั้วไม้ไผ่กันเขตแดนป้องกันอันตรายมาสร้างเป็นจุดเด่นบนยอดชมวิวแห่งนี้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยังใหม่ ทุกอย่างยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ป่าเขา ต้นไม้ ทิวทัศน์ทะเลหมอก เหมาะ
ส าหรับผู้ที่ต้องการค้นหาสถานที่ใหม่ๆ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ไม่วุ่นวายด้วยผู้คน เสียงรถวิ่งผ่าน ที่นี่
จะได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ การเดินขึ้นสู่ยอดภูชี้ดาว จะต้องใช้รถ 4x4 เท่านั้น ขับรถขึ้นไปตามถนนใน
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หมู่บ้าน ระยะทางราว 3 กิโลเมตร จะเจอสามแยกด้านหน้าเป็นศูนย์ปฏิบัติการทหารพราน บ้านร่มโพธิ์เงิน 
ร้อย ทพ.3104 ฉก.ทพ.31 ให้เลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทางแล้ววิ่งขึ้นสู่ถนนดิน จากตรงนี้เส้นทางบางช่วง
แคบและชัน ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง เมื่อถึงจุดจอดรถด้านบน ต้องเดินเท้าต่อไปบนยอดภูชี้ดาวอีก 
ราวๆ 200 เมตร ด้านบนไม่มีที่พัก ร้านอาหาร ดังนั้นควรเตรียมน้ าดื่มไปให้พอกับความต้องการ ยาดม 
เพราะอาจต้องใช้ตอนเดินขึ้นสู่ยอดดอย ถุงเท้ากันทาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชื้นและยังใหม่ อาจเจอกับตัวทาก
ได้ ดังนั้นเตรียมสเปรย์หรือถุงเท้ากันทากเดินทางไปด้วย ภูชี้ดาว อาจจะยังไม่เหมาะส าหรับเด็กเล็กและคน
แก่ เนื่องจากพ้ืนที่ทางเดินขึ้นไปต้องเดินแบบไล่ตามระดับสันเขาขึ้นไปเรื่อยๆ  หากร่างกายไม่พร้อมจะ
เหนื่อยได้ อีกอย่างบริเวณสันเขาบนยอดภูชี้ดาว มีพ้ืนที่ไม่มาก สองด้านเป็นเหวลึก หากพาเด็กไปด้วยควร
ระมัดระวัง หรือคนแก่ในความดูแลของท่านไว้ให้ดี เมื่อเห็นว่ามีคนเดินขึ้นไปเยอะๆ ไม่ควรรีบเดินซ้อนขึ้นไป 
เพราะอาจเสี่ยงต่อการพลัดตกลงยอดเขาได้ ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถเก๋ง หรือรถอ่ืนๆ ที่ไม่
มั่นใจว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่า สามารถติดต่อขอใช้บริการจ้างเหมารถชาวบ้านจากปางทางขึ้นไปส่งได้  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วนอุทยานภูชี้ฟ้า โทร / แฟ็กซ์ 0848079848  

 ผาบ่อง ประตูรักแห่งสยามตั้งอยู่ทางเหนือสุดของจังหวัดเชียงราย อนุสรณ์สถาน
แห่งนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางที่ตัดผ่านหน้าผาหินปูนซึ่งเป็นช่องขนาดใหญ่ทะลุถึงกันทั้งสองด้าน เดิมเคยท าหน้าที่
เป็นประตูเชื่อมต่อไปยังประเทศลาว และเป็นจุดที่กองก าลังคอมมิวนิสต์ (เวียดนาม จีนและลาว) ปะทะกับ
กองก าลังแห่งชาติจีน (KMT) และกองก าลังทหารสหรัฐ จนเป็นเหตุให้มีผู้สูญเสียชีวิตจากการปะทะครั้งนั้น 
ภายในบริเวณสามารถเยี่ยมชมหลุมฝังศพของกองก าลังแห่งชาติจีนที่เสียชีวิต ผาบ่องประตูสยามยังไม่เป็นที่
รู้จักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากเท่าใด ณ จุดนี้คุณสามารถชื่นชมทัศนียภาพและธรรมชาติของผืนป่า
ที่สวยงามบริเวณชายแดนไทย-ลาว 

      9) อ าเภอเทิง 
 ภูชี้ฟ้า เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น อยู่ห่างจากดอยผาตั้ง       

25 กม. มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1 ,628 เมตร 
โดยมีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้าง การเดินทางสามารถ
เดินทางโดยรถยนต์ใช้เส้นทางเชียงราย-เทิง ระยะทาง 64 กิโลเมตร และจากเทิง-บ้านปี้ ระยะทาง 6 
กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1155 ผ่านบ้านปางค่า บ้านเชงเม้ง เป็นทางลาดยาง ถึงภูชี้ฟ้า
ระยะทาง42 กิโลเมตร หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 1021 สายเทิง-เชียงค า-บ้านฮวก ก่อนถึงเชียงค า 6 
กิโลเมตรมีทางแยกไปอุทยาน-แห่งชาติน้ าตกภูซาง อีก 19 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปยังภูชี้ฟ้าอีก 30 
กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถน ารถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถวนอุทยานภูชี้ฟ้าแล้วเดินเท้าไปจุดชมวิวประมาณ 
700 เมตร นอกจากนี้จากสถานีขนส่งเชียงรายมีรถโดยสารไปยังภูชี้ฟ้า รถออกเวลา 07.00 และ13 .00 
น.(เฉพาะฤดูหนาว) รายละเอียดติดต่อ สถานีขนส่งเชียงราย โทร.0 5371 1224 อบต.ตับเต่า โทร. 0 5318 
9111, 08 1724 0052, 08 6189 วนอุทยานภูชี้ฟ้า โทร. 08 0133 4007, 08 4740 7990 

 วัดพระธาตุจอมจ้อ ต าบลเวียง ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 65 กิโลเมตร พระธาตุ
จอมจ้อเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเทิงมาแต่โบราณ เป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 
ทุกปีจะมีพิธีสรงน้ าพระธาตุจอมจ้อ ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 เหนือ การเดินทาง ใช้เส้นทางเชียงราย-เทิง 
เข้าสู่อ าเภอเมือง ข้ามสะพานข้ามแม่น้ าอิงอีก 250 เมตร จะถึงปากทางเข้าพระธาตุจอมจ้อ ขับรถข้ึนดอย
อีกประมาณ 300 เมตรความเชื่อในการไหว้พระธาตุดอยจอมจ้อ จ้อ หมายถึง พูดดี พูดเก่ง ถ้าได้กราบไหว้
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ก็จะประสบความส าเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจาก็น ามาซึ่งความส าเร็จและสมประสงค์ทุกประการ 
โทร. 0 5366 6449 

 น้ าตกภูซาง (น้ าตกอุ่น) เป็นน้ าตกท่ีมีความสูงประมาณ 25 เมตร เป็นน้ าตกท่ีมี
น้ าไหลสม่ าเสมอตลอดปี จุดเด่นขอองน้ าตกภูซางแห่งนี่ คือ มีกะแสน้ าเป็นน้ าอุ่นซึ่งมีอุณหภูมิของน้ า
ประมาณ 35 องศาเซลเซียส น้ าใสไม่มีกลิ่นก ามะถัน สามารถลงเล่นน้ าอย่างสบาย และในช่วงฤดูหนาว        
จะมีไอหมอกปกคลุมตอนเต็มที่จนเกือบไม่เห็นพ้ืนน้ าเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวจะเดินทาง มาท่องเที่ยว
ภายในอุทยานฯและบริเวณน้ าตกภูซางเป็นจ านวนมากและในวันหยุดสุดสัปดาห์ ภายในบริเวณอุทยานฯ 
จะมีรา้นค้าสวัสดิการไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล ทั้งจุดเด่นของน้ าตกท่ีมีความอบอุ่นและสภาพ
ป่าที่ทีความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติภูซาง สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม น้ าตกภูซาง (น้ าตกอุ่น) อุทยาน
แห่งชาติภูซาง ต.ภูซาง อ. กิ่งอ าเภอภูซาง จ. พะเยา โทร / แฟ็กซ์ 0 5440 1099 

 น้ าตกตาดห้วยใคร้  บ้านใคร้ หมู่ที่ 3 และบ้านใคร้หมู่ 22 ในเขตุต าบลตับเต่า 
อ าเภอเทิง ห่างจาก ตัวอ าเภอ ไปทาง ภูชี้ฟ้า 13 กิโลเมตร ห่างจาก ตัวอ าเภอ ไปทาง ภูชี้ฟ้า 13 กิโลเมตร 
โดยเดินทาง จาก จังหวัดเชียงราย - อ าเภอเทิง เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร และเดินทางจากอ าเภอเทิง  
ไปทางเส้นทาง อ.เชียงค า ไป 6 กิโลเมตร แล้ว เลี้ยวซ้าย แยกเข้าทางภูชี้ฟ้าอีกประมาณ 7 กิโลเมตร           
ท่านจะพบหมู่บ้านห้วยใคร้ การเดินทางนั้น ท่านอาจสอบถามคนในพ้ืนที่โดย สามารถน ารถ เข้าไปจุดปาก
ทางเข้าน้ าตกได้  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่นั กท่องธรรมชาติ ไม่ควรพลาด สอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย  โทร / แฟ็กซ์ 081-6036100 
(อบต.ตับเต่า) 

 น้ าตกตาดหมอก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่18 บ้านธาตุ ต าบลตับเต่า ห่างจาก
ถนนลาดยางสายหลัก ประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทาง องค์การบริหารส่วนต าบล ตับเต่า
ได้สนับสนุน และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมต่อกับน้ าตก ตาดห้วยใคร้ ซึ่งอยู่ห่างจากน้ าตกห้วยใคร
ประมาณ 10 กม. น้ าตกตาดหมอก เป็นน้ าตกขนาดกลาง ความสูงข้องน้ าตกมีประมาณ 10 ชั้น สูงต่ า
ลดหลั่นกันไป บางชั้นสูงถึง 30 เมตร ป่าบริเวณเข้าสู่น้ าตกค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการ
ท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ก่อนถึงน้ าตกทางเข้า ทั้งสองข้างทางเป็นพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้านที่
ควรส่ง เสริมเพ่ือเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง โดยผลผลิตส่วนใหญ่เป็นผลไม้ยืนต้นเช่น ส้ม ส้มโอ เงาะ 
เป็นต้น และก่อนถึงน้ าตกมีพ้ืนที่สาธารณะของหมู่บ้าน ประมาณ 100 ไร่ คาดว่าจะอ่างกักเก็บน้ า น้ าตก
ตาดหมอก เป็นน้ าตกที่สวยงาม และรอนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความงาม ที่ ยังไม่เคยน าเสนอมาก่อน 
สายน้ าที่เย็นฉ่ า และมีน้ าตก เป็นชั้นๆ ขึ้นไปจน ถึงชั้นสูงสุด ส าหรับนักท่องเที่ยวที่อยาก พักผ่อน กับ
ธรรมชาติ ที่สวยงาม ท่ามกลางแมกไม้ใน ผืนป่าแห่งนี้ไม่ควรพลาด สายน้ าที่ทอดสูงเป็นละอองหมอก ลมที่
พัดพริ้ว ไอน้ ากระทบ ในบรรยากาศท่ีเรียกว่าคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ คงไม่มีใครปฏิเสธ กับความสุข ความสบาย
ใจ และความว่างเปล่าของชีวิต เชิญท่านมาสัมผัส กลิ่นไอแห่งธรรมชาติ ณ ต าบลต่ าเต่า ดินแดนที่รอคุณ 
ค้นหา 

 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น เป็นศูนย์ส่งเสริมการเพาะปลูกดอกไม้
เมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกซัลเวียสีแดง ต้นคริสต์มาสสีแดง หลากสีหลายพันธุ์ โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูหนาวดอกไม้จะออกดอกสวยงามเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม รอบบริเวณยังมี
ทิวทัศน์สวยงามดูแล้วสดชื่นท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ศูนย์ฯ มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว 3 หลัง 
ราคา 1,200 บาท/หลัง พักได้หลังละ 10–15 คน ไม่มีร้านจ าหน่ายอาหาร ต้องสั่ งจองล่วงหน้า การ
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เดินทาง จากตัวเมืองเชียงราย ไปตามทางหลวงหมายเลข 1020 สู่อ าเภอเทิง แล้วไปตามทางหลวง
หมายเลข 1155 อยู่ริมทางผ่านก่อนถึงภูชี้ฟ้า ส าหรับรถโดยสารประจ าทาง มีรถออกจากสถานีขนส่ง เวลา 
13.00 น. ผ่านบ้านปางค่า ผ่านภูชี้ฟ้า ประมาณ 10–13 กิโลเมตร ค่าโดยสารราคา 40 บาท ตลอด
เส้นทางเป็นทางลาดยางตลอด หรือเช่ารถตู้จากตัวเมือง ราคา 1,500 บาท ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 

 พระเจ้าสองสี ห่างจากแยกบ้านปี้ ทางขึ้นภูชี้ฟ้าเพียง 1 กิโลเมตร หงาว เป็น
ต าบลเล็กๆ ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และการพัฒนาท่องถิ่นที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวและชาวเชียงราย
ที่มีโอกาสเดินทางผ่านไปสัมผัสภูชี้ฟ้า เสียเวลาเพียงเล็กน้อยเข้ามาศึกษาวิถีชีวิตของผู้คน และนมัสการพระ
ศักดิ์สิทธิ์ของต าบลหงาว เหมือนกับค าที่ว่าก่อนท าการใดๆ ให้ไปไหว้พระ เพ่ือเป็นสิริมงคล จะท าการใด            
ก็ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรอหากมีเวลามากหน่อยจะแวะพักเพ่ือหาข้อมูลของภูชี้ฟ้าก่อนที่จะขึ้นไปสัมผัส
ความงามของธรรมชาติข้างบนก่อนคงดีเพราะที่หงาวเองก็มีจุดแวะพักนักท่องเที่ยวท่านสามารถหาข้อมูล
การเดินทางไม่ว่าจะเป็นสถานที่พัก ราคาห้องพัก อาหารและอ่ืนๆ พร้อมกันนั้น ศูนย์ otop ของต าบล 
หงาว ให้ท่านซื้อหาของใช้ของฝาก ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสนับสนุนชาวบ้าน เพ่ือให้เขามี
รายได้เป็นอีกแบบหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  

 ภูชมดาว หรือ ผาหม่นน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัด
เชียงราย นักท่องเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกที่สวยงามกลางป่าไม้ที่สมบูรณ์ และชมวิวของประเทศลาวได้ 
ภูชมดาวมีพ้ืนที่เชื่อมต่อพรมแดนไทย-ลาว เป็นจุดผ่อนปรน มีความสูง สูงกว่าระดับน้ าทะเลโดยประมาณ 
1,600 เมตร รองจากภูชี้ฟ้า บริเวณภูชมดาวยังไม่มีที่พัก ร้านอาหาร หรือห้องน้ าไว้บริการนักท่องเที่ยว 
หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจสามารถเดินทางขึ้นไปชมความงามของภูชมดาวพร้อมสัมผัสกับธรรมชาติ     
ทีเ่ป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงได้ แต่ต้องกลับลงมาพักข้างล่างตรงบริเวณหมู่บ้านพิทักษ์ไทย หรือ บ้านร่มฟ้าไทย 

 ภูผาสวรรค์  ตั้งอยู่ที่บ้ านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่  19 ต าบลตับเต่า อยู่ห่างจาก         
วนอุทยานภูชี้ฟ้า ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่มีหน้าผาสูงยื่นนออกไปตามแนวชายแดนไทย – ลาว 
สภาพป่าโดยรอบเป็นป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นจุดผ่อนปรนชั่ วคราวของประเทศไทย – ลาว 
สามารถกางเต็นท์ ชมทะเลหมอกได้สวยงาม ไม่แพ้ยอดแหลมภูชี้ฟ้า ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ี อบต.ตับเต่า 

 ผาผึ้ง(การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ) ท่องไปกับเส้นทางประวัติศาสตร์ในอดีต
สมรภูมิรบ ( พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ) ที่เต็มไปด้วยระบบนิเวศต่าง ๆ ที่สวยงาม ศึกษาสมุนไพร
นานาพันธุ์ นกชนิดต่าง ๆ ถ้ าคลังอาวุธ ( ที่ซ่อนอาวุธ ) ถ้ าพยาบาล ( โรงพยาบาล ) ถ้ าทอง แหล่งก าเนิด  
ต้นน้ างาวที่เป็นต้นน้ าของน้ าตกตาดฟ้าเรียงรายกันไปถึง 7 ชั้นและยังเป็นเส้นทางล าเลียงในพ้ืนที่เขตงาน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อบต.ตับเต่า 

 สวนสนเล่าตาขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 21 บ้านเล่าตาขาว ต าบลตับเต่า เป็นสวนที่
ชาวบ้านปลูกขึ้น บริเวณดังกล่าว จะมีลานกว้างที่รายล้อมไปด้วยต้นสนที่สวยงาม สามารถจัดเป็นลานกาง
เต็นท์ ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสัมผัสกับธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่าสนไว้ และเป็นอีกจุด
หนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักแบบโฮมสเตย์เพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเขา 

 ไร่รื่นรมย์ Rai Ruen Rom ไร่เกษตรอินทรีย์ เป็นไร่ปลูกพืชผักแบบเกษตร
อินทรีย์ (Organic) ไร่ของเราตั้งอยู่ที่ อ.เทิง จ.เชียงราย โดยก่อตั้งจากคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจอยากให้ทุก
คนหันมาดูแลสุขภาพ และควบคุมน้ าหนักอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยการเลือกทานพืชผักที่ไม่มีสารเคมี
หรือเรียกแบบคุ้นหู คือ พืชเกษตรอินทรีย์ (Organic) ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงหันมาสนใจ
และทานอาหารสุขภาพมากขึ้นหรือเรียกกันติดปากว่า “eat clean” แต่ยังไม่ได้ตระหนักว่าผักเหล่านั้น        
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มีสารเคมีตกค้างมากน้อยแค่ไหน เราจึงมีความตั้งใจในการโปรโมทสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจ
และเข้าถึงในการหาซื้อสินค้าได้ง่ายขึน้ 

    10) อ าเภอขุนตาล 
ดอยพญาพิภักดิ์  หรือ ภูหลงถัง อยู่ห่ างจากถนนเทิง-ขุนตาล -เชียงของ                       

เพียง 6 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นยอดเนินสูงสามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง 4 อ าเภอ คือ อ าเภอพญาเม็งราย 
อ าเภอขุนตาล อ าเภอเวียงแก่น และอ าเภอเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากอยู่ห่างจากภูชี้ฟ้าประมาณ  18 กิโลเมตร อดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบระหว่าง
รัฐบาลกับขบวนการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชด าเนินมา ณ ภูแห่งนี้ หลังจากนั้นเหตุการณ์สู้รบก็ยุติลง ภูหลงถังมีความ
งดงามทางด้านภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และไม้เมืองหนาว  ที่ว่าการอ าเภอขุนตาล โทร. 0 5379 7666,  
0 5379 7988 
   พระธาตุขุนตาล เป็นพระธาตุส าคัญคู่อ าเภอขุนตาล เพราะเมื่อแยกการปกครอง
ออกมาจากอ าเภอเทิง ได้ตั้งชื่อว่า อ าเภอขุนตาล ซึ่งน่าจะเป็นการน าเอาชื่อพระธาตุมาตั้งเป็นชื่ออ าเภอ 
พระธาตุขุนตาลนั้น สร้างครอบองค์เจดีย์องค์เดิมโดยลูกศิษย์ของครูบาศรีวิชัย นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
ล้านนา  พระธาตุองเดิมสร้างโดยใครสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่พระธาตุองค์เดิมนั้น ตั้งอยู่บริเวณวัดร้าง วัดนี้มี
ชื่อว่า “วัดดอยค า”  ก็คือบริเวณท่ีประดิษฐานพระธาตุขุนตาลในปัจจุบันนี้นั่นเอง พระธาตุองค์เดิมจึงน่าจะ
มีชื่อตามวัดว่าพระธาตุดอยค านั้นใต้ฐานองค์พระธาตุก่อนที่ครูบาค าหล้าสังวโรจะสร้างพระธาตุครอบองค์
เดิมมีพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านขุดค้นพบพระเครื่องเนื้อดินและเนื้อชินเป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้ขุดค้นก็น าไป
เป็นสมบัติส่วนตัว  การสร้างพระธาตุขุนตาลนั้น เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๗        
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ เหนือ ซึ่งในวันดังกล่าวเป็นวันที่ได้อัญเชิญพระธาตุบรรจุ ในองค์พระธาตุ      
ใช้เวลาก่อสร้างเพียง ๓ เดือนจึงแล้วเสร็จในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ เหนือ ซึ่งเป็นวันถวายองค์พระธาตุให้
เป็นสมบัติแห่งพระพุทธศาสนา  การออกแบบการก่อสร้างนั้นน่าจะเป็นครูบาอินถา  ซึ่งเป็นพระคู่บุญของ
ครูบาค าหล้า เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมเกือบทุกแห่งที่ครูบาค าหล้ารับเมตตาเป็นองค์ประธานในการ
สร้าง  พระธาตุขุนตาลมีประเพณีไหว้สาพระธาตุขุนตาลในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๕ เหนือของทุกปี ซึ่งก็คือ
วันมาฆบูชาของทุกปี 
    ภูหลงถัง อยู่ห่างจากถนนเทิง-ขุนตาล-เชียงของเพียง 6 กม. เส้นทางก็ไม่         
คดเคี้ยวเหมือนงู นั่งรถตู้ได้สบายไม่ต้องกลัวอาการพะอืดพะอมจะก าเริบแต่อย่างใด นั่งมาเรื่อยๆ ชมวิวข้าง
ทางเพลินๆ ยังไม่ทันไรก็ถึงจุดหมาย สัมผัสแรกที่ลงจากรถตู้ คืออากาศสดชื่น ลมพัดเย็นฉ่ า มีแดดจ้าแต่      
ไม่ร้อน เป็นอีกดอยที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวจะได้ชมวิวสวยๆ จากมุมสูงด้วยลักษณะที่ดอยแห่งนี้เป็นยอด
เนิน อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,200 เมตร จึงท าให้มองเห็นตัวอ าเภอถึง 4 แห่ง ได้แก่ อ าเภอ
พญาเม็งราย อ าเภอขุนตาล อ าเภอเวียงแก่น และอ าเภอเทิง แถมยังมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าได้อย่างชัดเจน       
อีกท้ังยังมีมนต์ขลังด้วยเรื่องราวในอดีตที่แอบซุกซ่อนไว้ให้ได้ค้นหาติดตาม 
   วัดอภัยภิมุข (วัดต้าหลวง) เจ้าอาวาสวัดต้าหลวง พระครูไพศาลนพกิจ รองเจ้า
คณะต าบลต้า เกิดวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ อุปสมบทเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๖ พระอุปัชฌาย์ชื่อ 
พระครูคัมภีย์ญาณโสภิต วัดต้าน้ าล้อม อ.ขุนตาล ปัจจุบันต ารงต าแหน่ง รองเจ้าคณะต าบลต้า เจ้าอาวาส
วัดอภัยภิมุข บ้านต้าหลวง ม.๑ ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เป็นพระนักพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้าน 
ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ชีวิตท่านอุทิศแล้วกับพระศาสนา ท่านผ่านการผ่าตัดสมองมาแล้วถึง3ครั้งก็

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C0%D9%CB%C5%A7%B6%D1%A7
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รอดมาได้ปัจจุบันท่านเดินได้แต่ไม่คล่องสักเท่าไหร่ วัดนี้สร้างมาแล้วกว่า200 ปี พระแสนแซ่ในโบสถ์ ก็เป็น
องค์จริงมีการสร้างพอๆกับวัดเป็นวัดแรกที่สร้างในบ้านต้า มีต้นโพธิ์เก่าแก่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย อายุ
หลายร้อยปี เท่ากับ8คนโอบ มีการจัดประกวดแล้วต้นโพธิ์ วัดนี้ใหญ่ที่สุดจึงได้รางวัลที่1มา ขอเชิญชวน
ญาติโยมทั้งหลายที่เดินทางมาเที่ยวเชียงราย อย่าลืมมากราบท่านพระครู ไพศาล ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเป็น
กันเอง น่าเลื่อมใสเป็นอย่างมากเป็นพระที่เรียกว่าพระอย่างแท้จริง ที่วัดนี้สถานที่สะอาดสงบ ร่มเย็น 
ห้องน้ าแบ่งชายหญิง สะอาดและปลอดภัยที่ที่เดินทางมาแล้วไม่มีที่พักก็ขอพักที่วัดได้เลย ไม่ว่าจะมาคน
เดียวหรือเป็นทัวร์มาถือศีลสมาทานค้างคืนค้างแรมไม่ว่าจะมาจากจังหวัดใด ทางวัดยินดีต้อนรับทุกท่าน
ด้วยไมตรีจิต ให้ท่านมาชมต้นโพธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย  

11) อ าเภอพาน 
 วัดพระธาตุจอมแว่ หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองพาน ถนนจอมแว่ (สายเก่า) ต าบลเมืองพาน 

เป็นพระธาตุที่ประชาชนชาวอ าเภอพานและอ าเภอใกล้เคียงนับถือกันว่าเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์  เมื่อถึง
เดือน 9 ขึ้น 15 ค่ า จะมีงานนมัสการองค์พระธาตุทุกปี เชื่อกันว่าผู้ ใดได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิษฐาน       
การเจรจาธุรกิจจะประสบผลส าเร็จ โทร. 0 5372 1821 

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพ้ืนที่ครอบคลุมอ าเภอแม่สรวย อ าเภอพาน อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ใจ อ าเภอเมืองพะเยา มีเนื้อที่ 
731,250 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูง มีดอยหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ 
ป่าดิบชื้นและป่าเต็งรัง มีสัตว์ป่าและนกหลายชนิด การเดินทาง ใช้เส้นทางสายเชียงราย -พะเยา ไป 58 
กิโลเมตร ถึงบ้านปูแกง บริเวณกิโลเมตรที่ 773 เลี้ยวขวาอีก9 กิโลเมตร ถึงที่ท าการอุทยาน สถานที่
ท่องเที่ยวซึ่งอยู่ใกล้ที่ท าการอุทยานได้แก่ น้ าตกปูแกง เป็นน้ าตกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงร าย         
น้ าไหลจากภูเขาสูงสลับซับซ้อนก่อให้เกิดชั้นน้ าตกที่สวยงามถึง 9 ชั้น บริเวณน้ าตกมีการทับถมของหินปูน
ที่ปนมากับน้ า ท าให้เกิดหินงอกหินย้อยมากมาย อุทยานฯ มีสถานที่ตั้งแคมป์และบริการเดินป่า อุทยานฯ 
ปิดฟื้นฟูสภาพป่าทุกวันที่1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม สอบถามรายละเอียด  โทร. 08 1960 2456, 
0 2562 0760  

หน่วยจัดการต้นน้ าแม่งา (อุทยานแห่งชาติดอยหลวง) เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง และเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอพานไปทาง
ทิศตะวันตก ประมาณ 28 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบจะเป็นป่าสนสามใบ มีทัศนียภาพที่สวยงาม คล้ายกับ
ภูชี้ฟ้า โดยที่หน่วยจะมีบ้านพักไว้รับรองนักท่องเที่ยวจ านวน 1 หลัง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
ประมาณ 20 คน และมีสนามหญ้าไว้ส าหรับกางเต้นท์ นอนได้ และห่างออกไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรจะ
มีลานกว้างประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร สามารถกางเต้นท์นอนชมแสงไฟของตัวอ าเภอพานและชมทะเล
หมอกในตอนเช้า รถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถขึ้นไปถึงได้ จากยอดเขาเดินลงไปอีกประมาณ 1 
กิโลเมตร ก็จะพบน้ าตกขุนวัง เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

พระธาตุสามดวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 และ 14 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย อยู่ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอพานไปทางทิศตะวันตก 
ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยธาตุแต่ละดวงจะเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของพระอรหันต์ มีบรรยากาศและทัศนียภาพ
ที่สวยงาม การคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยางถึงพระธาตุองค์ที่ 1 และ 2 ส่วนองค์ที่ 3 ต้องเดินขึ้นบันได
ไปอีก 10 เมตร สามารถขึ้นไปสักการะและชมทิวทัศน์ได้ตลอดทั้งปี อยู่ใกล้ชุมชน โดยทุกๆ ปีจะมีประเพณี 
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9 เป็งในเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งจะจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การละเล่น มหรสพ ฯลฯ เหมาะ
ส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ถ้ าน้ าลอด ตั้งอยู่ ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นถ้ าเชิง
เขา มีธารน้ าไหลออกจากถ้ าตลอดปี มีนักท่องเที่ยวตลอดปี 

ถ้ าผายาว  เป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติที่ มี ความสวยงามมาก 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปชมความงามภายในถ้ า โดยจะต้องเดินทางเท้าเข้าไปเท่านั้น ปากทางเข้า
ถ้ าจะอยู่บนยอดเขาและทางเดินขึ้นไป เมื่อเข้าไปในถ้ าจะต้องลอดเข้าไปประมาณ 10 เมตร ภายในถ้ ามี
ขนาดกว้างใหญ่มาก ซึ่งมีลักษณะคล้ายท้องพระโรงที่ยังคงสภาพสวยงามมาก และมีหินย้อย บางจุดเป็นเสา
เดี่ยว บางจุดเป็นเสาคู่มีลักษณะคล้ายหัวสัตว์ และมีอยู่จุดหนึ่งมีลักษณะคล้ายอ่างเลี้ยงปลา บริเวณ
โดยรอบยังคงสภาพป่าและเขาที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 

ถ้ าผาโขง (อ.พาน) อยู่ที่บ้านปางเกาะทราย หมู่ที่ 6 ต.ป่าหุ่ง ห่างจาก อ.พาน
ประมาณ 15 กม. โดยผ่านหลังที่ว่าการ อ.พานไปทางทิศตะวันตก เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าหุ่ง และเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอพานไปทางทิศตะวันตก 
ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางประมาณ 15 กิโลเมตร และถนนลูกรังอีก 1 กิโลเมตร ลักษณะ 
เป็นถ้ าหินปูน มีน้ าไหลผ่านตลอดทั้งปี ภายในถ้ าเป็นโพรงกว้าง มีหินงอก หินย้อยลงมาสวยงามมาก 
สามารถเดินผ่านและไปเที่ยวได้ถึงหลังถ้ า สามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
สงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวจ านวนมาก โดยจะมีการจัดให้มีร้านอาหาร ห้องน้ า สิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ถ้ าผาวี (ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า ถ้ า สามหน้า)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน  
จ.เชียงราย เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่งและเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง       
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอพานไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางประมาณ 15 
กิโลเมตร จากนั้นจะเป็นถนนลูกรัง และเดินไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเดินไต่ขึ้นไปจนถึงหน้าถ้ าอีก 
100 เมตร ประมาณ 10-15 นาที ลักษณะเป็นถ้ าหินปูน ข้างในถ้ ามีหินงอก หินย้อย เมื่อกระทบกับแสงไฟ  
จะมีแสงประกายสวยงามมาก และภายในถ้ าจะมีลานกว้าง สามารถจุคนได้ประมาณ 1,000 คน สามารถ
เยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ถ้ าพระ-ถ้ าลม (อ.พาน) อยู่ในเขตต าบลธารทอง อ าเภอพาน ตั้งอยู่บนกลุ่มดอย
เตี้ยๆ สูงไม่เกิน 200 เมตร มีดอยอยู่ 4 - 5 ดอย อยู่ในบริเวณเดียวกัน ห่างกันไม่เกินสองกิโลเมตร 
ทอดตัวยาวไปตามทิศเหนือ-ใต้ ยาวประมาณ หนึ่งกิโลเมตร ตัวถ้ าอยู่ทางด้านเหนือสุดของดอย หน้าถ้ าเป็น          
ลานกว้างประมาณ 3 ไร่ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หลายต้นท าให้บริเวณร่มรื่น ถ้ าทั้งสองอยู่ใกล้กัน ถ้ าแรกอยู่สูง
จากระดับพ้ืนดินประมาณ 5 เมตร ปากถ้ ากว้างประมาณ 4 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ตัวถ้ าลึกประมาณ 
18 เมตร ตัวถ้ ากว้างไปทางด้านข้างจุคนได้ ประมาณ 50 คน ภายในถ้ ามีฐานชุกชีพร้อมพระพุทธรูป        
หลายองค์ พ้ืนภายในถ้ าเทคอนกรีตไว้ทั้งหมด เคยพบกระดูกมนุษย์และสัตว์โบราณ ก่อนที่จะมีการลาดคอนกรีต  
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2533 ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปส ารวจ อีกถ้ าหนึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน แต่ลึกเข้าไป
จากถ้ าแรกประมาณ 60 เมตร ปากถ้ าแคบกว้างประมาณ 2 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร ภายในถ้ าเป็น           
หุบเหวลึก และมืดสนิท สามารถเดินเข้าไปจากปากถ้ าเพียง 2 เมตรเท่านั้น มีลมพัดออกมาจากภายในถ้ า
แรงมาก จึงเรียกว่าถ้ าลม อากาศเย็นทึบและอับ จึงยังไม่มีผู้ใดเข้าไปส ารวจถ้ านี้ 



67 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 

น้ าตกห้วยแล้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย เป็นพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่งและเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยหลวง อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอพานไป
ทางทิศตะวันตก ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางประมาณ 10 กิโลเมตร ต่อจากนั้นก็จะเป็นถนน
เดินลัดเลาะไปตามล าห้วยอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงที่จอดรุยนต์และจักรยานยนต์ และต้องเดินเท้า
เข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงบริเวณน้ าตก ลักษณะเป็นน้ าตกที่ตกจากหน้าผาสูงประมาณ 20 
เมตร บริเวณข้างล้างน้ าตกเป็นแอ่งน้ าบริเวณกว้าง ในฤดูแล้งน้ าในล าห้วยจะแห้งเป็นแห่งๆ บางแห่งมีน้ า
ไหล บางแห่งน้ าก็ซึมหายไปในพ้ืนดิน และบริเวณใกล้ๆ น้ าตกห้วยแล้งจะเป็นที่ตั้งของพระธาตุศรีชุ่มเมือง 
ซึ่งจะมีพระสงค์จ าพรรษาอยู่ในถ้ ามืดที่อยู่ในที่บริเวณเดียวกัน 

น้ าตกปูแกง ตั้ งอยู่ ในเขต อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ต.แม่ เย็น อ.พาน              
จ.เชียงราย เป็นน้ าตกขนาดกลางไหลเป็นโขดหินที่เป็นเพิงผาสวยงามแปลกตา เกิดจากการทับถมของ
หินปูนที่ปนมากับน้ า ท าให้เกิดหินงอกหินย้อย และถ้ ามากมายในบริเวณน้ าตก เป็นน้ าตกที่มีความสวยงาม
มากแห่งหนึ่ง มีจ านวน 9 ชั้น กิจกรรม  - ดูผีเสื้อ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ าตก - ชมพรรณไม้ -          
ดูนก การเดินทางไปยังบริเวณน้ าตกมีทางลาดยาง แยกจากถนนสายเชียงราย-พะเยา เข้าไปถึงบริเวณน้ าตก
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เส้นทางใช้ได้ตลอดทั้งปี 

น้ าตกทรายขาว  เป็นน้ าตก 1 ชั้น อยู่ในพ้ืนที่บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ติดถนนพหลโยธิน  

อ่างเก็บน้ าแม่ปอน  ตั้งอยู่หมู่ที่  10 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย เป็นพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่งและเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอพานไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางประมาณ 7 กิโลเมตร และถนน
ลูกรังประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก เนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ บริเวณรอบๆ มีป่าไม้
ร่มรื่น ประชาชนนิยมไปเล่นน้ า นั่งเล่น ชมทิวทัศน์และตกปลา การคมนาคม รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

น้ าพุร้อนห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย อยู่ในบริเวณที่
ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นตะกอนน้ า (Alluvial deposit) ซึ่งประกอบด้วยชั้นของหินทรายและดินที่ยังไม่จับตัว
กันแน่น บริเวณแหล่งน้ าพุร้อนครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 12 ไร่ ติดถนนพหลโยธิน ทางด้านตะวันออก 
ลักษณะของแหล่งน้ าพุร้อนเป็นบ่อน้ าร้อนธรรมชาติ ที่ก่อเป็นบ่อซีเมนต์ จ านวน 36 บ่อ บ่อน้ าร้อน       
บ่อน้ าอุ่น และบ่อน้ าเย็น บ่อทั้ง 3 วางตัวอยู่ในแนวเกือบทิศเหนือ-ใต้ โดยบ่อน้ าเย็นอยู่ทางทิศเหนือของ 
บ่อน้ าอุ่นและบ่อน้ าร้อน น้ าพุร้อนห้วยทรายขาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพ้ืนที่ติดกับถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็น
ถนนสายหลักในการเดินทางสู่ภาคเหนือ และการเดินทางเข้าไปยังแหล่งน้ าพุร้อนห้วยทรายขาวเป็นไปอย่าง
สะดวก นอกจากนี้ประชากรส่วนใหญ่ยังนิยมในการท่องเที่ยวน้ าพุร้อน เนื่องจากมีความต้องการดื่ม         
อาบหรือแช่ลงในน้ าพุร้อน ซึ่งนอกจากจะท าให้ร่างกายสะอาด สดชื่น แล้วยังมีความเชื่อว่าสามารถบ าบัด
โรคบางชนิดได้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบ่อน้ าร้อนห้วยทรายขาวเป็นกรรมสิทธิ์ของแขวงการทางเชียงราย          
กรมทางหลวง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวไม่สามารถด าเนินการใดๆ ในการพัฒนาพ้ืนที่
ดังกล่าว โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ก าลังด าเนินเรื่องเพ่ือขอบ่อน้ าร้อนคืนให้เป็นที่
สาธารณะประโยชน์ของต าบลทรายขาว 

วัดห้วยประสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่ ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจาก
กรุงเทพประมาณ 740 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 9 ชั่วโมง 17 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
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ประมาณ 53.9 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 57 นาที อยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 5.3 กม.
ใช้เวลาเดินทางตัวอ าเภอประมาณ 14 นาท ี

 วัดห้วยขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอพานที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงรายเป็นวัดมหานิกาย เริ่มต้นก่อสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2406 โดยมีพ่อหนานอริยะ-แม่มัง ได้พาญาติ   
พ่ีน้องอพยพครอบครัวจากบ้านเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่มาตั้งภูมิล าเนาอยู่ริมล าห้วย
ทรายขาว อ าเภอพานตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านห้วยทรายขาว ต.แม่หนาด อ.พาน จ.เชียงราย จนถึง พ.ศ 
2436 พ่ออุ้ยตา-แม่อุ้ยป้อ อริยะมั่ง เป็นบุตรพ่อหนานอริยะ-แม่มั่ง เป็นผู้มีฐานะดีได้เสียสละก าลังทรัพย์
เป็นผู้น าย้ายวัดห้วยทรายขาวมาตั้งที่อยู่ปัจจุบัน 

วัดอุดมวารี ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ในบริเวณวัดมีพระพุทธ
อุดมมงคล เป็นพระที่มีความงดงามมาก และยังมีพระอุโบสถ สวยงามมากเมื่อเข้าไปในบริเวณวัดแล้วมี
บรรยากาศร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และบริเวณด้านหลังรอบมีถ้ าสวยงดงามและมีบรรยากาศเงียบสงบ 
เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สถานศึกษาและประชาชนให้ความส าคัญยิ่ง แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้          
ด้านวัฒนธรรม ในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชื่อแหล่งเรียนรู้ วัดอุดมวารี (วัดป่าสาขาที่ ๓๐ ของวัด 
หนองป่าพง จ.อุบลราชธานี) ที่ตั้ง ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ ผู้รับผิดชอบ / 
ผู้จัดการ / ผู้ประสานงาน พระครูอุดมวีรวัฒน์ หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร โทร. (๐๕๓) ๙๕๘-๑๐๑, ๙๕๘-๔๕๓  

ศาลเจ้าจี้กงหน่ าพิ้งฮง สถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอพานแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมาก และ
อยากให้ แวะเข้ามาดูประวัติของสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอพานแห่งนี้ ซึ่งน่าสนใจ หลายๆ ท่านที่เคยมา 
แหล่งท่องเที่ยวอ าเภอพานแห่งนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าความสวยงามของที่นี่ เหมือนกับได้ไปอยู่เมืองจีน          
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอพานที่มีสไตล์การตกแต่งแบบจีน เพราะเป็นศาลเจ้า ซึ่งชาวอ าเภอพานเรียกสั้นๆ 
ว่าศาลเจ้าจี้กง แต่ที่จริงแล้วมีชื่อเต็มว่า ศาลเจ้าจี้กงหน่ าพ้ิงฮง และศาลเจ้าจี้กงนี้นอกจากการตกแต่งสไตล์
จีนๆ แล้วบรรยากาศที่นี่ก็สดชื่น ท้องฟ้าสดใส และมีสวนหย่อมเขียวขจี ตัดกับสีแดง สีของตัวศาลที่เป็น
เอกลักษณ์ของที่นี่ ภายในสวนยังมีต้นส้มโอรูปมือ ผลสีเหลือง ฟังดูแล้วอาจแปลกๆ  
      12) อ าเภอแม่สรวย 
   วัดพระเจ้าทองทิพย์ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายตามถนนสายเชียงราย -
เชียงใหม่ เลี้ยวขวากิโลเมตรที่ 121 ที่บ้านห้วยส้ม ผ่านต าบลศรีถ้อย เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร        
ตามประวัติกล่าวว่า ประมาณ พ.ศ. 2076 พระเจ้าเชียงใหม่ได้ยกพระธิดาให้กับพระเจ้าโพธิสาร กษัตริย์
แห่งกรุงศรีสัตตนาคณหุต(สปป.ลาว) แต่ไม่มีโอรสจึงไปบนขอจากพระเจ้าทองทิพย์ พระมเหสีทรงประสูติ
พระโอรส พระนามว่าพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อพระชนมายุได้ 12 พรรษา พระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งมีศักดิ์
เป็นตาได้สวรรคตไม่มีราชบุตรสืบราชบัลลังก์ ข้าราชบริพารได้ทูลขอพระไชยเชษฐาไปครองเมืองเชียงใหม่ 
พระเจ้าโพธิสารก็ทรงอนุญาตและขอให้อัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ไปด้วย โดยล่องเรือมาตามล าน้ าโขง ล าน้ ากก 
และล าน้ าลาว เมื่อเดินทางถึงที่ตั้งวัดในปัจจุบัน เรือก็เกยตื้นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงได้นิมนต์พระเจ้า
ทองทิพย์ประดิษฐานไว้ ณ ที่นั่นเอง  พระเจ้าไชยเชษฐาครองเมืองเชียงใหม่ได้ 2 ปี พระบิดาก็สวรรคต   
จึงเสด็จกลับมาหลวงพระบาง พระองค์ได้น าพระพุทธรูปส าคัญของเมืองเชียงใหม่ไปด้วย เช่น พระแก้ว
มรกต พระพุทธสิหิงค์ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว และอีกหลายองค์ ซึ่งต่อมาพระพุทธรูปทุกองค์       
ได้คืนกลับมาเมืองไทย แต่พระเจ้าทองทิพย์ได้ค้างอยู่ในป่าเป็นเวลานานหลายร้อยปี พระเจ้าทองทิพย์       
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ว่า  
ถ้าใครต้องการมีบุตรให้มาบนขอ ในเส้นทางผ่านไปวัดมีโรงงานผลิตไวน์รสดีชื่อ เชียงรายไวน์เนอรี่ผลิตไวน์
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ขาวลิ้นจี่ “ลาซองเต้” ที่ใช้เลี้ยงรับรองในการประชุมเอเปค และไวน์อ่ืน ๆ อีกหลายชนิด โทร . 0 5395 
0257-8 นอกจากนี้ในเส้นทางผ่านยังมีสถานที่น่าสนใจ เช่น เขื่อนแม่สรวย หัตถกรรมของเล่นเด็กท าจาก
ไม้ไผ่ ที่หมู่บ้านป่าแดด โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าในพระราชด าริ        
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
   วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต าบลแม่สรวย เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ ใน พ.ศ. 2482                 
หลวงพ่ออดุลย์สีหวัตต์ (สิงห์ค า) ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอแม่สรวย และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอม
แจ้ง ได้เทศนาอบรมประชาชนให้มีความเชื่อถือเลื่อมใสในองค์พระธาตุแน่นแฟ้น จนประชาชนในอ าเภอแม่สรวย 
ได้จัดงานประเพณีทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 และได้ชักชวนกันบูรณปฏิสังขรณ์  สิ่งปลุกสร้างภายในวัด
เพ่ิมขึ้นและยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองทิพย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่ าแก่ และมีความศักดิ์สิทธิ์ 
รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 5365 6297 การเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายไปจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนถึง
อ าเภอแม่สรวย เลี้ยวขวาที่เชิงสะพานแม่น้ าลาว 200 เมตร รวมระยะทาง 40 กิโลเมตร 
   ดอยวาวี อยู่ห่างจากตัวเมือง 85 กิโลเมตร/2 ชั่วโมง จากทางหลวงหมายเลข 
118  ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ แยกขวาไปตามถนนสายบ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋าม ผ่านเขื่อนแม่สรวย 
เส้นทางมีสภาพค่อนข้างคดเคี้ยว เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง รถยนต์ทุกประเภทสามารถเดินทางได้ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเชิงเกษตร วิถีชีวิตชาวจีน ชมไร่ชา สวนส้ม ดอยกาดผี หรือภูนมสาว 
เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง สูงจากระดับน้ าทะเล 1,650 เมตร ห่างจากเลาลีรีสอร์ท  
3 กิโลเมตร ไปทางบ้านห้วยชมพูแล้วเลี้ยวซ้ายไปบ้านปางซานเวิ่น ดอยช้าง เป็นแหล่งปลูกและผลิตกาแฟ
ชั้นเยี่ยมอีกแห่งหนึ่งของโลก นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมดอกซากุระและแปลงสาธิตพันธุ์ไม้เมืองหนาว
ของศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย (วาวี) ได้โดยใช้เส้นทางไปดอยวาวี แต่เลี้ยวขวา
ที่บ้านห้วยไคร้ประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงดอยช้าง เป็นถนนคอนกรีตค่อนข้างแคบ บางช่วงชันมาก มีรถสองแถว
บริการที่หน้าที่ว่าการอ าเภอแม่สรวยทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08 .00-17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
โทร. 0 5360 5932, 0 5360 5934, 0 5360 5955, 0 5360 5941โทรสาร. 0 5360 5935 อบต.วาวี 
โทร. 0 5360 5950  
   ถ้ าหลวงแม่สรวย อยู่ในเขตต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย ตัวถ้ าตั้งอยู่บนกลุ่ม
ดอยแม่สรวย ซึ่งอยู่หลายสิบลูก ดอยลูกนี้สูงประมาณ 500 เมตร จากพ้ืนราบ ปากถ้ าอยู่ทางทิศใต้           
ตรงใต้สุดของดอย ปากถ้ าแคบมากกว้างเพียงประมาณ 50 เซนติเมตร ความแคบดังกล่าวนี้ยาวประมาณ 
4 เมตร ดังนั้นการเข้าไปในถ้ าจึงต้องใช้วิธีคลานเข้าไป ปัจจุบันสภาต าบลแม่สรวย ได้ท าการระเบิดปากถ้ า
ให้กว้างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย พอให้คนเข้าไปโดยวิธีก้มตัวทีละคน ผ่านช่องนี้ไปแล้ว จะเป็นห้องโถงขนาด
ใหญ่ จุคนได้หลายร้อยคน ตัวถ้ าลึกมาก แยกออกไปได้หลายทาง บางแห่งเป็นเหวอยู่ข้างใน มีหินงอก       
หินย้อยอยู่หลายแห่ง มีโพรงอากาศจากเพดานถ้ า ท าให้บริเวณนั้นมีแสงสว่าง บางแห่งมีธารน้ าไหลออกมา
นอกถ้ า ทางด้านทิศตะวันตก มีน้ าไหลตลอดเวลา มีผู้เคยพบมูยาติน หรือกล้องยาสูบที่ปั้นด้วยดินในถ้ านี้
เป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นยังมีผู้พบภาชนะดินเผาและขวานหินโบราณ ถ้าเดินไปทางด้านทิศตะวันตก  
จะทะลุออกปากถ้ าอีกแห่งหนึ่ง แสดงว่าทางเข้าถ้ ามีอยู่สองทาง ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหน้าถ้ าให้ร่มรื่นเห
มะแก่การมาเที่ยวชม และพักผ่อนหย่อนใจ 
   น้ าตกตาดหลวง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อยู่บนดอย ห้อมล้อมไปด้วย
ป่าไม้และธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิเย็นตลอดปีและหนาวมากในฤดูหนาว สามารถพักผ่อนเล่นน้ า
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ในสายน้ าใส กิจกรรมเดิน ท่องเที่ยวชมธรรมชาติในป่าโดยคนน าทางท้องถิ่นชาวเขาเผ่ามูเซอ ที่พักบริเวณ
น้ าตก- ตาดหลางรีสอร์ท http://www.taadluangresort.com/about.htm 
   น้ าตกห้วยน้ าอุ่น ตั้งอยู่บ้านห้วยน้ าอุ่น หมู่ที่ 21 ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย ห่างจาก ตัวอ าเภอแม่สรวย 27 กิโลเมตร ห่างจากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวาวี 
2 กิโลเมตร น้ าตกห้วยน้ าอุ่นเป็นน้ าตกท่ีสวยล าดับที่ 3 ของเขตต าบลวาวี สูง 100 เมตร เป็นน้ าตกที่สวย
เป็นล าดับที ่3 ของน้ าตกท้ังหมดในเขตต าบลวาวี 
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น อยู่หมู่ 16 บ้านแม่สรวย ต าบลท่าก๊อ 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย วัดความสูงจากระดับน้ าทะเล ได้ 1,015 เมตร ลักษณะพ้ืนที่เป็นหุบเขา
และเนินเขาสลับซับซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35% เป็นหน่วยดินที่เรียกว่า Slope Complete มีที่ราบ
แคบกระจายอยู่ทั่วไป ปัจจุบันรับผิดชอบพ้ืนที่ 141.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 88,339.74 ไร่ อุณหภูมิ
เฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส ราษฎรในพ้ืนที่ประกอบด้วยเผ่ามูเซอ อีก้อ อาเข่อ กะเหรี่ยง และจีนฮ่อ
กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2526 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยร่องขุ่น จัดตั้งบนอาณาบริเวณ 20 ไร่ ใน
เขตหมู่บ้านห้วยขุ่น ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ไร่ เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชทางการเกษตรแก่เกษตรกรชาวเขา
ในพ้ืนที่ ตามแนวทางวิทยาการแผนใหม่ทดแทนฝิ่น เป็นการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ราษฎรใน
ท้องถิ่น โดยทางศูนย์ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ช่วยส่งเจ้าหน้าที่
มาท าการปรับพ้ืนที่ และให้ค าปรึกษาแนะน าส่งเสริมด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ท าวิจัยเรื่อง
ชา กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ า และใน พ.ศ. 2528 ส านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท จังหวัดเชียงรายได้ตัดถนนเข้าสู่หมู่บ้านเพ่ือความสะดวกในการขนส่ง  

กิจกรรมท่องเที่ยว ชมสวนชาและวิธีการเก็บชา ชมแปลงปลูกกาแฟพันธุ์        
อาราบิก้า ชมแปลงสตอเบอรี่และไม้ผลเมืองหนาว ชมวิถีชีวิตชาวอาเข่อและจีนฮ่อ ชมการแต่งกายของแต่
ละชนเผ่า ชิมอาหารจีนยูนนาน ขาหมู และหมั่นโถขึ้นชื่อ ชมการเย็บปักถักร้อยและการปักผ้าของชาวเขา 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
- เดินป่าศึกษาธรรมชาติที่บ้านอาข่า  
- น้ าตกป่าเกี๊ยะ สูงระหว่าง 2-4 เมตร กว้างประมาณ 2 เมตร อยู่ระหว่าง

รอยต่อบ้านป่าม่วง-สันกลางกับบ้านป่าเกี๊ยะ 
- น้ าตกห้วยชมพู ระยะทางห่างจากศูนย์ ประมาณ 15 กิโลเมตร 
ของฝาก ดองจีนฮ่อ และผลไม้ดองประเภทต่างๆ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ งานเย็บปักถัก

ร้อยของชาวเขาเผ่าอาข่า ชาส าเร็จรูป อาทิ ชาเขียว ชาอู่หลง 
ที่พัก + ร้านอาหาร 
- ไม่มีบริการบ้านพักรับรองภายในศูนย์  
- เต็นท์ให้เช่า ขนาด 2 คน กรณีน าเต็นท์มาเองไม่คิดค่าบริการ  
- ภายในศูนย์ฯ ไม่มีบริการ  
- บริการร้านอาหารในหมู่บ้าน ร้านอาหารของชาวอาข่า เป็นอาหารที่ประกอบ

จากพืชผักภายในท้องถิ่น และร้านอาหารของชาวจีนฮ่อ อาหารขึ้นชื่อ อาทิ ขาหมูฮ่องเต้ ไข่ห่อ ฯลฯ 
 
 
 

http://www.taadluangresort.com/about.htm
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การเดินทาง 
             จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย 
ผ่านอ าเภอเวียงป่าเป้า ถึง กม.110 ระยะทาง 93 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าบ้านแม่ต๋ า ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย 
4 ตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร 
   ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 หรือ สถานีทดลอง
เกษตรที่สูงวาวีเดิม ที่ตั้ง บนยอดดอยวาวี สูงจากระดับน้ าทะเล 1,200-1,500 เมตร อากาศเย็นสบาย
ตลอดปี ท าให้ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 หรือ สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี
เดิม ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งศึกษาดูงานและท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ด้วย
บรรยากาศภายในบริเวณศูนย์ฯที่ร่มรื่น รายล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว เช่น ต้นโปรเดีย แบงค์เซีย 
ซากุระ ที่แย้มดอกสวยสดงดงาม แปลกตาอยู่ทั่วไป ทั้งยังอบอวลด้วยกลิ่นหอมของไม้หอมเมืองหนาวนานาชนิด 
เช่น ดอกล าโพง ที่ส่งกลิ่นทุกค่ าคืน และยังมีไม้ดอกที่หาชมได้ยาก คือ ว่านสี่ทิศ นอกจากนี้ยังมีแปลงปลูก
และขยายพันธุ์ผลไม้เมืองหนาวปลอดสารพิษ เช่น สาลี่ พลับ ท้อ เกาลัด จีน พร้อมทั้งกาแฟสดพันธุ์อาราบิก้า 
และชาจีนหอมกรุ่น ไว้ให้ท่านลิ้มชิมรสได้ฟรี นอกจากภายในบริเวณศูนย์ จะมีจุดท่องเที่ยวให้ท่านได้เยี่ยมชม 
และหาความส าราญหลายแห่งแล้ว บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ฯ ยังมีหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอีก้อ ลีซอ และ
จีนฮ่อ ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิด ซึ่งท่านควรมีเวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 2-3 วัน โดยทางศูนย์ฯ 
พร้อมที่จะให้บริการบ้านพัก จุดกางเต้นท์ ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดทั้งปี  

จุดท่องเที่ยวภายในสถานีฯ  
- สวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แวดล้อมด้วย

พรรณไม้หอมนานาชนิดบนพ้ืนที่ 3 ไร่ ส่งกลิ่นหอมอบอวนทั่วทั้งสวน บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย ภายใน
สวนยังได้จัดท าทางเดินชมไม้หอมแต่ละต้นพร้อมป้ายบอกรายละเอียด ที่จะเพ่ิมพูนความรู้ให้กับท่านขณะ
เดินเยี่ยมชม 

- แปลงไม้ผลเมืองหนาว ห่างจากสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวไปตามทางลาด
ชันสองข้างทางปลูกไม้ผลเมืองหนาว จ านวน 22 ไร่ มีทั้งพลับ พลัม บ๊วย ท้อ สาลี่ ฯลฯ ปลูกลดหลั่นตาม
ไหล่เขาไกลสุดสายตา ไม้ผลเหล่านี้จะผลิดอกออกผลในช่วงฤดูหนาว  

- สวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว บนพ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ ตกแต่งเป็น
สวนหย่อม มีธารน้ าขนาดเล็กไหลผ่าน มีศาลานั่งชมไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว หลากหลายชนิด เช่น 
ซัลเวีย ป๊อปปี้ ดอกกระดาษ พิทูเนีย บิโกเนีย ล าโพงขาว กุหลาบพันปี ฯลฯ รอบสวนไม้เมืองหนาว มีเรือน
เพาะช ากล้าไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ท่านสามารถเดินชมได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีบ้านพักตาก
อากาศบนเนินเขา ลานกิจกรรมและสันทนาการไว้คอยต้อนรับ 

 - แปลงรวบรวมพันธุ์ว่านสี่ทิศ ว่านสี่ทิศถือเป็นไม้เมืองหนาวที่เลื่องชื่อ และหา
ชมได้เฉพาะที่ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 เท่านั้น ซึ่งปลูกในแปลงรวบรวม
และผสมพันธุ์ว่านสี่ทิศหลายสายพันธุ์ออกดอกสีแดง ชมพู บานสะพรั่งทั่วทั้งแปลง ในช่วงฤดูหนาวจะมีสีสัน
สวยงามมาก  

- พุทธอุทยาน แวดล้อมด้วยพรรณไม้ป่าธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของนกป่า 
กระรอก กระแต กระต่าย นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ และแท่นศิลาศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธสิกชีอันเป็นที่เคารพสักการะของเจ้าหน้าที่สถานีฯ และชาวบ้านทุกคน 
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การเดินทาง สามารถเลือกใช้เส้นทางได้ 2 เส้นทาง 
- รถยนต์ส่วนตัว  
 1. จาก อ.เมือง ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1211 ผ่านสี่แยกเด่นห้าไป 21 

กม. ถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้านห้วยส้านพลับพลา เลี้ยวขวาวิ่งตรงไปตามถนนลาดยางประมาณ 9 กม. 
ผ่านฝายเก็บน้ าบ้านแม่มอญ ทางเริ่มขึ้นเขาลาดชันไปตามลูกรังอีกประมาณ 7 กม. ก็เข้าเขตศูนย์ฯ รวม
ระยะทาง 43 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง           

2. เส้นทางจาก อ.เมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 22 กม. ถึงสาม
แยกเลี้ยวขวาที่บ้านปากทางไป อ.แม่สรวย วิ่งตามทางหลวงหมายเลข 118 ประมาณ 30 กม. ถึงสามแยก
บ้านตีนดอย เลี้ยวขวาตรงไปตามทางลาดชัยประมาณ 14 กม. ผ่านบ้านแสนเจริญ บ้านดอยส้าน แล้ว
ต่อไปอีประมาณ 8 กม. ถึงศูนย์รวมระยะทาง 74 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  

- รถโดยสารประจ าทาง ขึ้นรถสองแถวที่  อ.แม่สรวย-ดอยช้าง ค่าโดยสาร
ประมาณ คนละ 30 บาท เวลา 10.00-15.00 น. มีบริการวันละ 3 เที่ยว หรือเช่าเหมารถสองแถวจาก
สถานีขนส่ง อ.เมืองเชียงราย ราคาประมาณ 300-500 บาท 

การบริการที่พัก  
- บ้านพัก คนละ 100 บาท/คืน  
- บ้านพักรับรองทรง A-Flame VIP เล็ก หลังละ 400 บาท/คืน  
- บ้านพักรับรองทรง A-Flame VIP ใหญ่ หลังละ 1,500 บาท/คืน  
- เต้นท์ขนาด 2 คน หลังละ 100 บาท/คืน  
- เต้นท์ขนาด 4 คน หลังละ 200 บาท/คืน  
- พ้ืนที่กางเต้นท์ (กรณีน าเต้นท์มาเอง) หลังละ 100 บาท/คืน  
- ห้องประชุมบรรจุคนได้น้อยกว่า 20 คน วันละ 1,500 บาท 
- ห้องประชุมบรรจุคนได้มากกว่า 20 คน วันละ 2,000 บาท 
อาหาร 
- เช้า 50 บาท/มื้อ/คน - เที่ยง 50 บาท/มื้อ/คน  
- เย็น 100 บาท/มื้อ/คน  
บริการพิเศษ 
 - กองไฟ+เตาย่าง (ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า) ค่าธรรมเนียม 300 บาท

วิทยากรบรรยายพิเศษและน าชม 200 บาท/1รอบ 
อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ปฏิทินการท่องเที่ยว  
- ม.ค.-ก.พ. หนาวเย็น ไม้ดอกเมืองหนาวบานสะพรั่ง สตรอเบอร์รี่ก าลังเก็บ

ผลผลิต ท้อ ซากุระ บ๊วย สาลี่ พลัมก าลังออกดอก ชิมชาเขียวและชาจีน  
- มี.ค.-เม.ย. เย็นสบาย ชิมท้อสดจากต้น มะคาเดเมียติดผล ดอกเสี้ยวดอยบาน

สะพรั่ง  
- พ.ค. หนาวเย็น สาลี่เริ่มติดผล พลับก าลังติดผล 
- มิ.ย.-ต.ค. เย็น ฝนตกชุก เก็บผลผลิตพลับ มะคาเดเมีย และสาลี่เก็บผลผลิต

เดือน ก.ค.  
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- พ.ย.-ธ.ค. หนาวเย็น ไม้ผลเมืองหนาวฟักตัว ไม้ดอกเมืองหนาวบานสะพรั่ง 
ดอกซากุระเริ่มบานปลาย ธ.ค. 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศต าบลแม่พริก  ด้วยหมู่ที่ 4,5,6 และหมู่ที่ 11 ต.แม่พริก อ.
แม่สรวย จ.เชียงราย มีพ้ืนที่เกือบทั้งหมดหรือบางส่วน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งอุดมไป
ด้วยพืชพันธุ์มากมาย ที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่าไว้ได้เป็นอย่างมาก หรือว่าอาจจะเป็นผืนเดียวที่ยังคง
สมบูรณ์มากที่สุดในอ าเภอแม่สรวยก็ว่าได้ มีสัตว์ป่าหายากที่ยังหลงเหลือ มีอ่างเก็บน้ า มีมอสต์หลากพันธ์
อ่างเก็บน้ าเหมาะส าหรับผู้ที่รักธรรมชาติ มีบริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์กับชาวบ้าน ขอแนะน า ช่วงที่ควร
ท่องเที่ยว ประมาณเดือน พฤศจิกายน-มกราคม 
   ลานสาวกอด คือลานวัฒนธรรมของชาวอาข่า เป็นสถานที่ส าหรับขับร้องบท
เพลงพ้ืนบ้านในยามค่ าคืน เพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากตรากตร าท างานกลางวันมาอย่างเหน็ด
เหนื่อยในการร้องเพลงจะมีผู้น าเริ่มร้องคนหนึ่งแล้วเพ่ือนๆ ก็ร้องตาม แนวเพลงแต่ละเพลงจะเกี่ยวข้องกับ
วิธีการด าเนินชีวิต เช่น การท าไร่ ท าสวน การแต่งกายตามวัย หรือการพรรณนากล่าวชมเชยถึงความงดงาม 
ความหล่อเหลาของบรรดาคนหนุ่มและหญิงสาว เพลงส่วนใหญ่จะไม่มีดนตรีประกอบ มีเพียงการปรบมือให้
จังหวะ และถือเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะลานสาวกอดจะมีทั้ง
วัยรุ่นและผู้ใหญ่มารวมตัวกัน บ้านแสนเจริญ หมู่ 10 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ช่วงประมาณ วันที่ 5 
– 7 มกราคม ของทุกปี จะมีการจัดงาน “ย้อนรอยลานสาวกอด” ให้นักท่องเที่ยวได้ชม  
    วัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ 5 บ้าน ห้วยหมอเฒ่า ต. เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 2 งาน 46 ตรว.ทิศ เหนือและทิศตะวันตก
จรดทุ่งนา ทิศใต้จรดหมู่บ้านทิศตะออกจรดถนนสายเชียงราย -เชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงเดิมเป็นวัดร้าง 
ปรากฏแต่ซากปรักหักพังของฐานเจดีย์เก่าๆมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์ใหญ่ มีก าแพงเก่า บ่อน้ า
ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหลักฐานพอสันนิฐานได้ว่า เคยเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนหลายชั่ วอายุคน ในหนังสือ
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรไทยเล่มที่  8  หน้าที่  บันทึกไว้ว่าสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2353 ต่อมาปีพระ
พุทธศักราช 2414 ชาวบ้านห้วยหมอเฒ่าโดยการน าของ พ่อหลวงตา จันทร์เต็ม  ผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการ ได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อสร้างโบสถ์  กุฎี  วิหารศาลาและท าการบูรณะพระเจดีย์ขึ้นใหม่
ขนาดฐานกว้าง 9 เมตร 15 นิ้วสูง 12 เมตรครอบเจดีย์องค์เดิมซึ่งพังทลายมาทับถมเหลือแต่ฐาน 4 ชั้น
ขณะที่ท าการขนอิฐออกเพ่ือจะท าการบูรณะใหม่นั้นได้พบอุโมงค์ในฐานเจดีย์ในอุโมงค์นั้นมีพระพุทธรูปทอง
สัมฤทธิ์ศิลปะเชียงแสน จ านวน 7 องค์ (ปัจจุบันได้อันเชิญประดิษฐานไว้ในโบสถ์) และพระพุทธรูป
ทองเหลืองทอง แดง  และพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้สักอีกเป็นจ านวนมาก  จากค าบอกเล่าของคนเฒ่า
คนแก่ว่านายช่างผู้บูรณะพระเจดีย์เป็นคนเชื้อสายจีนมีนามว่า เจ๊กป๊ก ขณะที่ก าลังบูรณะเจดีย์อยู่  ได้มีพระ
ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา วัดบ้านปาง พร้อมคณะเดินทางจาริกแสวงบุญผ่านมาพบได้บริจาคเงิน
จ านวน  20 แถบ   เพ่ือสมทบในการบูรณะพระเจดีย์องค์นี้ เมื่อเสร็จแล้วได้ท าการเฉลิมฉลอง ในวันเพ็ญ
เดือนสาม มาฆมาส จึงก าหนดเป็นประเพณีสรงน้ าพระธาตุในวัน มาฆบูชาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
   ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เส้นทางถนนสายเชียงราย - เชียงใหม่ สาย
118 ถ้ามาจากเชียงรายก็จะแยกเลี้ยวขวาตรงสามแยกปากทางแม่สรวย(เส้นทางไปเชียงใหม่) และตรงมา 
ผ่านที่ว่าการอ าเภอแม่สรวย ประมาณ 3 ก.ม.อยู่ทางด้านซ้ายมือหรือสถานที่สังเกตได้ชัดเจนคือ มีรูปช้าง
สองตัวขนาดใหญ่ หรือตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาลอ าเภอแม่สรวย ประวัติความเป็นมาของศาลสมเด็จพระ
น เร ศ ว ร ม ห า ร าช   อ า เภ อ แ ม่ ส ร ว ย  จั งห วั ด เชี ย ง ร า ย  วั น ที่  25 ม ก ร าค ม  พุ ท ธ ศั ก ร า ช 
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2512  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เสด็จพระ
ราชด าเนินมาอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชพิธีบวงสรวงสังเวย
เป็นราชพลี และทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องด้วยข้อสันนิษฐาน
เบื้องต้นที่ว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกทัพเคลื่อนพลช้าง ม้าไปเมืองหาง โดยผ่านเวียงป่าเป้าและ
พักทัพอยู่ ณ พ้ืนที่อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในปีพุทธศักราช 2523คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า เสนอโครงการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อ าเภอแม่สรวย ไปยังกรม
ศิลปากร ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ในปีพุทธศักราช 2526 
   อ่างเก็บน้ าแม่สรวยเชียงราย (เขื่อนแม่สรวย) อ่างเก็บน้ าแม่สรวย ตั้งอยู่ที่ 
ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 786 กม.ใช้เวลาเดินทางจาก
กรุงเทพประมาณ 9 ชั่วโมง 55 นาที สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยทางส านักงานชลประทานแม่สรวย 
ภายในอ่างเก็บน้ าแม่สรวยจะมีร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยว หรือจะเช่าแพเพ่ือชมวิวของอ่างเก็บน้ า 
ภายในบริเวณเขื่อนแม่สรวยจะเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์พระบรมธาตุคุ้มเวียงสวยอีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่บนเขา
สูงทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ าพระธาตุด้วย 
      13) อ าเภอเวียงป่าเป้า 
   วัดอรัญญวิเวกคีรี หรือ พระธาตุจอมผ่อ ตั้งอยู่ที่ บ้านดง-หล่ายหน้า หมู่ 7 
ต าบลเวียง จากหลักฐานท าเนียบการสร้างวัดจังหวัดเชียงราย ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2263 ต่อมาใน 
พ.ศ.2520 ระหว่างการรื้อเจดีย์ได้พบวัตถุมงคลมากมายพร้อมแผ่นเงิน จารึกประวัติการสร้างเจดีย์      
จานเป็นภาษาล้านนา จึงได้มีการบูรณะเรื่อยมา จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2546 และได้
จัดให้มีประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมผ่อ ทุกวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 4 “ผ่อ” เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ดูหรือว่า
มอง เชื่อว่าหากใครได้ไปกราบไหว้แล้วก็จะได้เจอแสงสว่างในชีวิต การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 
118 (สายเชียงราย – เชียงใหม่) มุ่งตรงสู่อ าเภอเวียงป่าเป้า ผ่านสวนทิพย์วนารีสอร์ท ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงป่าเป้า โรงเรียนอนุบาลสันสลี เลี้ยวเข้าซอยฝั่งตรงข้ามวัดศรีสุพรรณไปประมาณ 2 กิโลเมตร      
ถึงวัดอรัญญวิเวกคีรี รวมระยะทาง 65 กิโลเมตรโทร. 0 5378 1363 
   บ่อน้ าร้อนธรรมชาติ อยู่ที่ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ กม. ที่ 
64-65 มีบ่อน้ าร้อนธรรมชาติ 3 บ่อ บริเวณบ่อน้ าร้อนมีชาวบ้านน าไข่มาขายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวทดสอบ
ต้มในบ่อน้ าร้อน เป็นจุดแวะพักระหว่างการเดินทางจากเชียงใหม่-เชียงราย มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ         
ร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก อาบน้ าแร่-แช่เท้า  
   หมู่บ้านเวียงกาหลง (ดินแดนแห่งวัฒนธรรม ) ตั้งอยู่ที่บ้านป่าส้าน หมู่ที่ 5 
ต าบลเวียงกาหลง ห่างจากเส้นทางหลักสายเชียงราย-เชียงใหม่ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 120 ไปทาง
อ าเภอวังเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วัดเวียงกาหลง ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและ   
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านขวามือเป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผา ขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องเคลือบดินเผาแบบ      
เวียงกาหลง ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและวิถีชีวิตวัฒนธรรม สอบถาม
ข้อมูล โทร. 08 9838 5874 
   อุทยานแห่งชาติขุนแจ เดินทางไปตามเส้นทางสายเชียงราย-เชียงใหม่ บนทาง
หลวงหมายเลข 118 จะถึงที่ท าการอุทยาน ซึ่งอยู่ริมทางหลวงบริเวณ กิโลเมตรที่ 55 -56 อุทยาน
แห่งชาติขุนแจ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 เป็นอุทยานที่มีความร่มรื่นสมบูรณ์ของป่า มีทรัพยากรธรรมชาติ
มากมายมีสัตว์ป่าหลายชนิด ได้แก่ ชะมด หมูป่า เก้ง เม่น หมี ลิงลม นกต่าง ๆ เช่น นกแซงแซวสีเทา 
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เหยี่ยวรุ้ง นกตีทอง นกเขียวก้านทอง ปีกสีฟ้า เป็นต้น การเดินป่าในอุทยานแห่งชาติขุนแจต้องมีเจ้าหน้าที่
น าทาง และต้องเตรียมอุปกรณ์ค้างแรมมาเอง เดือนพฤศจิกายน-มีนาคมเป็นช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว 
ผู้สนใจเดินป่าและพักค้างแรมติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า            
จังหวัดเชียงราย 57260  โทร. 0 5316 3364, 08 4489 2173 หรือ กรุงเทพฯ โทร . 0 2562 
0760 www.dnp.go.th 
   น้ าตกแม่โถ เป็นน้ าตกที่มีน้ าไหลตลอดปี มีทั้งหมด 7 ชั้น สูง 40 เมตร สามารถ
เดินทาง โดยรถยนต์จากที่ท าการอุทยานถึงทางขึ้นน้ าตก (บ้านแม่โถ) ใช้เวลา 30-40 นาที ต่อจากนั้น  
เดินเท้าไปยังน้ าตก ใช้เวลาชมน้ าตกทั้ง 7 ชั้น ประมาณ 2 ชั่วโมง    
   น้ าตกขุนแจ เป็นน้ าตกที่สวยงาม มี 6 ชั้น บริเวณน้ าตกมีพ้ืนที่ส าหรับปิกนิก
และกางเต็นท์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากที่ท าการอุทยานฯ 2 ชั่วโมง จากนั้นเดินเท้าต่ออีก 1 ชั่วโมง 
เพ่ือไปยังน้ าตก 
   ดอยมด มีความหนาแน่นของป่าดิบชื้น ระหว่างทางเดินขึ้นสู่ยอดดอยมด มีพืช
ขึ้นหลายชนิด เช่น กล้วยไม้ดิน เฟิร์น มอส และพืชอ่ืน ๆ ร่มรื่นและชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา บนยอดดอย       
ที่ระดับความสูง 1,700 เมตร มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ดอยมดสามารถเดินป่าได้โดยใช้เวลา 2 วัน 1 คืน  
   ดอยลังกา มีความสูง 2,000 เมตร สูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย ท าให้
มองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของอุทยานแห่งชาติ มีเส้นทางเดินป่าใช้เวลาเดินป่า 4 วัน 3 คืน 
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าริน ได้ถูกจัดขึ้นในพ.ศ. 2525 พ้ืนที่ 50 ไร่ 
ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน โดยจัดหาแนวทางการท ามาหากินให้กับชาวบ้านทดแทนการปลูกฝิ่น อาทิ พืชไร่ ผัก 
ผลไม้เมืองหนาว ที่ให้ผลคุ้มค่ากว่า ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามแนวทางโครงการหลวง ชาวบ้านจึงมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
เช่นทุกวันนี้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาชันประมาณ 95 % มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 700-
1,000 เมตร มีแหล่งน้ าขนาดเล็ก คือ ล าห้วยน้ าริน ล าห้วยแม่โถน้อย ล าห้วยสาขาของแม่โถไหลจาก       
ทิศเหนือไปทิศใต้ลงไปสู่แม่น้ าลาวเรื่อยลงสู่แม่น้ าโขง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 19.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 
11,890.90 ไร่ จ านวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 บ้านเมืองน้อย บ้านห้วยน้าริน บ้านดอยมด และหมู่ที่ 10 
บ้านดอยม่วง บ้านแสนเจริญ บ้านแม่ขะต๋าน มี 287 ครัวเรือน ประชากร 1,345 คน ประกอบด้วย
ชาวเขาเผ่ามูเซอ กะเหรี่ยง และคนเมือง 

ลักษณะภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20.5 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย 1,400 มิลลิเมตรต่อปี 

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมวัฒนธรรมของชนเผ่า ประเพณี         
ปี๋ใหม่ของชนเผ่ามูเซอ พิธีการเลี้ยงชา พิธีเลี้ยงขวัญใต้เตียน การต าข้าวโดยใช้ครกกระเดื่อง งานศิลปวัฒนธรรม  
การทอผ้ากี่เอวแบบกระเหรี่ยง ของกลุ่มแม่บ้านขะต๋าน การผลิตไม้กวาดดอกหญ้าของกลุ่มแม่บ้านเมือง
น้อย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง บ่อน้ าร้อนธรรมชาติแม่ขะจาน น้ าตก
เมืองน้อยซึ่งมีสายน้ าไหลลัดเลาะผ่านหน้าผาสูงชันประมาณ 10 เมตร ตกลงสู่แผ่นหิน เกิดละอองน้ าปลิว
อยู่ตลอดเวลา จากน้ าตกแห่งนี้สามารถเดินลัดเลาะสู่น้ าตกห้วยม่วง ซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม 
บริเวณโดยรอบเป็นป่าดงดิบธรรมชาติ 

 
 

http://www.dnp.go.th/
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กิจกรรมท่องเที่ยว 
- ชมแปลงวิจัยเกษตรภายในศูนย์ อาทิ เฟิร์นหนัง เฟิร์นเขากวาง สาวรส บ๊วย 

(ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม ออกผลประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน)  
- ชมแปลงเกษตรชาวบ้าน อาทิ แปลงตุ่มเงินตุ่มทอง แปลงสตอเบอรี่ (ออกผล

ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)  
- เที่ยวปีใหม่มูเซอ ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี - พิธีเรียกขวัญ หรือใต้

เตียน เป็นพิธีท าบุญของสมาชิกในหมู่บ้าน (เลือกวันได้ตามความสะดวก) 
- พิธีเลี้ยงชา ช่วงประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 
- ชมหัตถกรรมของชาวเขา อาทิ การต าข้าว การทอผ้า การท าเครื่องเงินแบบ

กรรมวิธีโบราณ ฯลฯ 
ของฝาก ผ้าทอกี่เอวแบบกะเหรี่ยง เครื่องเงินโบราณ มีดแบบมูเซอ ไม้กวาดดอกหญ้า 
ที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. เรือนพักรับรองของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าริน สามารถพักได้ คน 

อัตราค่าที่พัก 50 บาท/ คน /คืน  
2. ที่พักแบบ Home Stay สัมผัสชีวิตชนเผ่ามูเซอ บ้านห้วยน้ าริน อัตราค่าที่พัก 

60 บาท/ คน/ คืน  
3. เกสท์เฮ้าส์บ้านเมืองน้อย สามารถพัก ได้ 50 คน อัตราค่าที่พัก 100 บาท/ 

คน /คืน  
4. บริเวณจุดกางเต็นท์ ภายในบริเวณศูนย์ และสวนสน อัตราค่าที่พัก 50 บาท  
5. เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน ถุงนอนราคา 20 บาท 

/หลัง/คืน  
6. มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ 
การเดินทาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ ารินห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 72 

กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 118 เส้นทางเชียงใหม่ – เชียงราย เลี้ยวขวาระหว่างหลัก กม.ที่ 63-
64 ต่อไปอีก 9 กม. ถึงศูนย์ฯ ห้วยน้ าริน 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าริน บ้านห้วยน้ าริน หมู่ 
8 ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โทร/แฟ็กซ์ 053-609586, 081-0306417  
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ด้วยภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขา      
มีความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และทรัพยากรมากมายแต่ได้ถูกท าลายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
ให้แปรสภาพไปเป็นไร่ฝิ่นที่มีอาณาบริเวณกว้างไกลถึง 1,400 ไร่ ราษฏรมีรายได้จากการปลูกฝิ่นจ านวนมาก 
แต่ทุกครัวเรือนก็ยังมีปัญหาในด้านชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
ในการศึกษา พ.ศ.2523 มูลนิธิโครงการหลวง จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงขึ้น เดิมตั้งอยู่
ที่บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้าน
ขุนแจ๋ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่รับผิดชอบเดิมประมาณ 
26.68 ตารางกิโลเมตรและอยู่ระหว่างขอขยายเพ่ิมเติม 45.20 ตารางกิโลเมตร โดยอยู่สู งจาก
ระดับน้ าทะเล 1000 - 1400 เมตร 
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แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร 
- ชมแปลงสาธิตไม้ผล ภายในบริเวณหน่วยย่อยสามลี่ อาทิ พีช พลัม  
- ชมและชิมชาในสวนเกษตรกร ได้แก่ พันธุ์หยวนจืออู่หลง ชาเบอร์ 12 และ      

ชาพันธ์สามฤดู  
- ชมแปลงเกษตรของชาวบ้าน แปลงเซเลอรี่พาร์สเลย์ ปวยเหล็ง ที่ให้ผลผลิต

ตลอดป ี 
- ชมความงดงาม ของดอกสะแตติส แคสเปียร์(Statice Caspears) ที่ออกดอก

ตลอดป ี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
- จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น-ตกที่ไม่เหมือนใครท่ามกลางดงดอย

ภายในศูนย์ฯ และจุดชมวิวบ้านขุนแจ๋ในวันที่อากาศดี จะมองเห็นประกายเพชรจากธรรมชาติที่สวยงาม  
- ท่องเที่ยวในเส้นทางขุนแจ๋-แม่ปูนหลวง-หัวยทราย(ฤดูฝน- off road)  
- สัมผัสดอยสวย ป่าเขียว เพลิดเพลินใจกับการเล่นน้ าตกกลางไพร แหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี 
- พิธีขึ้นปีใหม่(กินวอ) ของชาวเขาเผ่าลีซู จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์  
- พิธีกินข้าวใหม่ของชาวเผ่าลีซู จัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม 
- ชมวิถีชิวตของเขา 3 เผ่า(ลีซอ มูเซอ อาข่า) 
ที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวก 
- บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จ านวน 1 หลัง รับรองได้ประมาณ 20 คน  
- เต็นท์บริการ มีให้เช่าขนาด 4 คน พร้อมถุงนอน 1 ถุง  
- ภายในศูนย์ฯ ไม่มีบริการ แต่จะมีร้านค้าชาวบ้านในละแวกนั้น 
การเดินทาง สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง  เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่

ทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่-พร้าว ระยะทางประมาณ108 กิโลเมตรเข้าอ าเภอพร้าว ผ่านไป
ทาง อ.เวียงป่าเป้าเป็นถนนลาดยางตรงไปทางบ้านขุนแจ๋ระยะทาง 22 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 จากตัวเมือง
เชียงใหม่ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงรายถึง กม.52 อ.เวียงป่าเป้า เลี้ยวซ้ายเข้ามาทาง
หลวงหมายเลข 1150 ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ต าบลเวียง อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 โทร/แฟ็กซ์ 0-5326-3816  
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2525 บนพ้ืนที่ 
75 ไร่ โดยมีคณะท างานประกอบด้วย สถาบันวิจัยชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์
ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินงานโครงการวิจัยวิธีการส่งเสริม
เกษตรที่สูง และท าการทดลองพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล เสาะหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
ภูมิอากาศ เพ่ือน าไปส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เดือนกุมภาพันธ์ 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมศูนย์ เป็นครั้งแรก ส าหรับงานวิจัยได้ด าเนินต่อเนื่องมากระทั่งปี พ.ศ. 
2530 จึงเริ่มด าเนินการส่งเสริมด้านการเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ตั้งอยู่
ในเขตบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่13 ต าบลเจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 780 เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายถึงศูนย์ฯ ห้วยโป่ง ประมาณ 67 กม. ใช้
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เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที  มี พ้ืนที่ รับผิดชอบ 17.73 ตารางกิโลเมตร หรือ 
11,083.06 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขา มีที่ราบระหว่างเขาเพียงเล็กน้อย พ้ืนที่มีความลาดชัด
ตั้งแต่ 45 –90 % อุณหภูมิเฉลี่ย 21.75 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,600 มิลลิลิตร ต่อปี 
มีหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 370 ครัวเรือน ประชากร 1,549 คน เป็นชาวเขาผ่ามูเซอด า บ้านห้วยโป่ง
นับถือผีและคนพ้ืนเมือง บ้านป่าเมี่ยง บ้านสบโป่ง บ้านป่าตอง บ้านโป่งน้ าร้อนนับถือศาสนาพุทธ 

จุดท่องเที่ ยวภายในศูนย์ฯ  ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงห้ วยโป่ ง เปิดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมกิจกรรมของศูนย์ฯนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมสถานที่แต่ละแห่งได้โดยมีจุดที่
น่าสนใจได้ดังนี้  

1. ชมแปลงทดลองสาธิตผักแปลงใหม่ อาทิ แตงหวาน โอ๊กรีฟเขียว เรดแครอล 
ผักกาดขาวปลีพันธุ์ใหม่ บร๊อคเคอรี่ ผักกาดขาวปลีไส้ส้ม และคะน้ายอดค า ผักกาดหอมแดง ผักกาดหวาน 
ถั่วแขก ถั่วลันเตา  

2. ชมแปลงไม้ดอก อาทิ เฟินหนัง คาร่าลิลลี่ ดอกไม้แห้ง อาทิ ช่อดาว หญ้า
ไข่มุก หญ้าฟางขาว ช่อดาวอีสาน และซีทาเรีย  

3. ชมแปลงไม้ผลเมืองหนาว อาทิ บ๊วย พลับ และเสาวรสพันธุ์หวาน 
แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 
1.บ่อน้ าร้อนธรรมชาติแม่ขะจาน อยู่ห่างจากศูนย์ฯห้วยโป่งประมาณ 3 กม. 

ตั้งอยู่บริเวณ ถนน เชียงใหม่ – เชียงราย  
2.น้ าตกป่าผาลม เป็นน้ าตกขนาดเล็ก 3 ชั้น ชั้นที่ 2 เป็นหน้าผาสูง ชั้นที่ 3 เป็น

ช่องลม  
3. น้ าตกป่าเมี่ยงเปรียบได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมวัฒนธรรมปีใหม่ของชาวเขาเผ่า

มูเซอด า ประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี ชมการตีมีดแบบมูเซอ ชมการต าข้าวโดยการใช้ 
ครกกระเดื่อง 

ที่พัก + ร้านอาหาร บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จ านวน 1 หลัง รับรองได้ 15 
คน ราคา 50 บาท/คน/คืน เต็นท์บริการ ขนาด 2-4 คน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน ถุงนอน 20 บาท/ถุง/
คืน กรณีน าเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพ้ืนที่ 50 บาท/หลัง/คืน มีร้านอาหารตามสั่งบริการภายในศูนย์ฯ 
(กรุณาโทรจองล่วงหน้า) ร้านอาหารนอกศูนย์ฯ ต้องขับรถออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร บ้านพักแบบเรือน
ชาวมูเซอแบบโบราณ ภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรม 

การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ เส้นทางหลวงหมายเลข 118 สาย
เชียงใหม่-เชียงราย ถึง กม. 64 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 
ชั่วโมง ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ 67 กิโลเมตร 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 
13 ต าบลเจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โทร/แฟ็กซ์ 0-5360-9568  

เมืองโบราณเวียงกาหลง ตั้งอยู่บ้านป่าส้าน หมู่ที่ ๕ ต าบลเวียงกาหลง ห่างจาก
เส้นทางหลักสายเชียงใหม่ - เชียงราย แยกเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๓๕ ไปทางอ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง ประมาณ ๓ กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่เมืองโบราณเวียงกาหลง เมืองโบราณเวียง
กาหลง ตั้งอยู่บนเนินดิน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๔๙๙ – ๕๐๐ ในปัจจุบันมีสิ่งที่พอจะเห็นได้คือ 
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แนวก าแพงเมืองชั้นนอกและชั้นใน และสิ่งที่ส าคัญที่พบในบริเวณใกล้เคียง คือเตาเผาเครื่องเคลือบดินเผา 
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ เรียกว่า “เตาแบบเวียงกาหลง” เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีการค้นพบเตาและชิ้นส่วน
ภาชนะต่าง ๆ อยู่ในทั่วไปในบริเวณ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานในหนังสือพงศาวดารชาติไทยเล่ม ๒ ของพระ
บริหารเทพธานี ได้กล่าวถึงแว่นแคว้นยวนเชียง (หน้า ๔ บรรทัดที่ ๔ - ๖) ว่า “เมื่อภายหลัง พ.ศ. ๕๙๐ 
แว่นแคว้นยวนเชียงก็แยกตั้งบ้านเมืองออกไปทางทิศตะวันตกอีกหลายเมือง เช่น เวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า) 
เวียงฮ่อ ดงเวียง เมืองวัง (วังเหนือ) แจ้ห่ม เป็นต้น” และในหนังสือประวัติศาสตร์เชียงราย ซึ่งจัดพิมพ์     
ในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ หน้า ๑๓ ก็ปรากฏความคล้ายกันคือ “ในราวพุทธศตวรรษที่ ๕ มีพวกไทย
ถอยร่นจากตอนใต้ประเทศจีนปัจจุบัน มาสมทบกับพวกไทยที่เมืองเชียงลาวเพ่ิมข้ึนมากทุกที จึงขยายเมือง
ให้กว้างขวางออกไปอีก เรียกว่า แคว้นชุนยางหรือยวนเชียว มีอาณาเขตแผ่ไปถึงหลายเมือง เช่น เวียงกาหลง         
(เวียงป่าเป้า ) แจ้ห่ม เวียงฮ่อ ดงเวียง เวียงวัง (วังเหนือ) และเชียงแสน ทั้งนี้ภายหลัง พ.ศ.๕๙๐ เป็นต้นมา
ชื่อของเครื่องถ้วยเวียงกาหลงเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๗ เป็นต้นมา นับแต่พระยานครพระราม       
(สวัสดิ์ มหากายี) ส ารวจพบซากเตาเผาจ านวนมาในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับเมืองโบราณเวียงกาหลง และได้เขียน
บทความผลการส ารวจและศึกษาวิเคราะห์ลงตีพิมพ์ในวารสารของสยามสมาคม เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๐ ต่อมา
ได้มีผู้ใหญ่บ้านของบ้านป่าส้าน อ้างว่าตนได้ฝันเห็นเตาเผาที่ใช้ผลิตเครื่องถ้วย จึงได้ท าการขุดค้นด้วยตนเอง
และพบเตาเผาในบริเวณบ้านและได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม แหล่งเตาเวียงกาหลงมีพ้ืนที่กว่า ๑๕ 
ตารางกิโลเมตร เครื่องถ้วยเวียงกาหลงมีลักษณะเด่น คือ เป็นเครื่องถ้วยที่มีน้ าหนักเบา เนื้อบาง เนื่องจาก
เนื้อดินที่น ามาใช้ท าการปั้นภาชนะมีคุณสมบัติดี เนื้อดินมีสีขาว สีเหลืองนวลหรือสีเทา เนื้อละเอียด มีเม็ดทราย
เล็กๆ ปะปนบ้างเล็กน้อย สามารถขึ้นรูปภาชนะได้บางกว่าเครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาอ่ืนๆ ส่วนการ
เคลือบนั้นนิยมเคลือบถึงบริเวณเชิงของภาชนะ น้ าเคลือบใส มีทั้งสีฟ้าอ่อน สีเขียวอ่อนและมีสีเหลืองอ่อน 
   วัดศรีสุทธาวาส เดิมชาวบ้านเรียกว่า "วัดหลวงราชคฤห์ วัดใหม่ วัดราษฏร์         
วัดนอก วัดกิตติวาส วัดเจดีย์สุวรรณ" จนต่อมาพระครูยติวัตตวิมล เจ้าคณะอ าเภอซึ่งเป็นเจ้าอาวาส วัดนี้      
ในสมัยนั้นได้ตั้งชื่อใหม่ว่า "วัดศรีสุทธาวาส" จึงเรียกชื่อนี้มาแต่บัดนั้น ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ 1 ต าบลเวียง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ลักษณะพ้ืนที่เป็นเนินเตี้ย มีป่าไม้เบญจพรรณล้อมรอบ เป็นพ้ืนที่เป็น
วัดและธรณีสงฆ์ รวม 43 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา ความเป็นมาของการสร้างวัด มีประวัติการสร้างอยู่ 3 
สมัย จากหลักฐานแผ่นศิลาจารึก ชร.1 จารึกวิหารจันทรอาราม 

สมัยแรก เริ่มก่อสร้างวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2011 โดยเจ้าหมื่นท้าวลูกหมื่น
พลางเงินญาง เจ้าเมืองวังเหนือได้สร้างวิหารขึ้นชื่อว่า "จันทรอาราม" มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์จารึกอักษร
โบราณ และมีแนววิหารโบราณเป็นหลักฐานให้เห็นถึงปัจจุบัน 

สมัยกลาง ประมาณ พ.ศ.2256-2286 หลังจากร้างไปหลายปีได้มีการก่อสร้าง
ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตรงกับสมัยของพญามังราย มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดกลุ่มควันลอยออกมาจากจอม
ปลวกแห่งหนึ่งในเวลากลางคืน พญามังราย โปรดฯ ให้แสนณรงค์หมื่นธน ท้าวเทเวนทร์ แสนนรินทร์ ไปดู
ปรากฏว่าเป็นจริงจึงขุดดูพบขวดแก้ว ได้น าไปถวายพระพญามังราย ทรงเปิดออกพบพระบรมสารีริกธาตุ
จ านวน 8 องค์ พร้อมแก้ว-วิฑูรย์ จึงโปรดฯให้พระนางทมรา (ลูกสะไภ้) แสนนรงค์ หมื่นธน ลงมาสร้าง
อาราม พระพุทธรูปองค์ใหญ่ แล้วนิมนต์ครูบาอิสระจากวัดทุ่งยั้ง มาเป็นเจ้าอาวาส  ในพ.ศ.2286 ได้สร้าง
ต่อเติมบูรณะไปเรื่อยๆ จนเสร็จสมบูรณ์ในพ.ศ.2297 แล้วก็ร้างไปจนกระทั่ง พ.ศ.2426 พระครูอุตตมะ  
พร้อมพระครูยติวัตตวิมล พระยาเทพณรงค์ เจ้าเมืองเวียงป่าเป้า พระขันธเสมาหน่องส่วยโหง่งและลูกศิษย์ 
ร่วมกันบูรณะสร้างวัดพระพุทธรูปในวิหาร วิหาร เจดีย์ อุโบสถ หอไตร ธรรมาสน์ และหอสรงบางส่วน  
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พ.ศ.2464 พระครูยติวัตตวิมล ได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ซึ่งเหลือแต่ฐานเป็นเจดีย์แบบพม่าขึ้นมา
ใหม่ สร้างพระประธานในวิหาร และวิหารหลังใหม่ครอบวิหารหลังเดิมครอบพระพุทธรูปประประธานไว้
ด้วย 

ปัจจุบัน พ.ศ.2527 - ปัจจุบัน พระครูคัมภีร์ธรรมโมภาส เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 
และด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบลเวียง ได้บูรณะก าแพงวัดขึ้นมาใหม่เป็นศิลาแลง ปรับปรุง และสร้างศาสน
วัตถุหลายอย่างปี พ.ศ.2533 - 2538 ได้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเป็นแบบโบสถ์วิหารทาง        
ภาคกลางครอบวิหารหลังเดิมซึ่งช ารุดและครอบพระพุทธรูปพระประธานไว้ เช่นเดิม พ.ศ.2539 - 2541     
ได้บรูณะหอฉันท์ สร้างพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน พ.ศ.2539 กรมการศาสนาได้ประกาศให้เป็น อุทยานการศึกษา
ในวัด พ.ศ.2541 กรมการศานาได้ประกาศให้เป็นวัดจัดลานใจลานกีฬา พ.ศ.2542 - 2545 เนื่องจาก
อุโบสถหลังเดิมเก่าและช ารุดทรุดโทรมมาก เจ้าอาวาสพร้อมคณะศรัทธาได้ร่วมกันสร้างขึ้นใหม่จนส าเร็จ       
ใน พ.ศ.2545 ถ้านับอายุเริ่มการก่อสร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน (2011 - 2552) วัดนี้มีอายุ 541 ปี 
   พิพิธภัณฑ์อ าเภอเวียงป่าเป้า ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้า (หลังเก่า) 
เวียงป่าเป้าขึ้นตรงต่อการปกครองอ าเภอแม่สรวย และ ในปี พ.ศ.2445 ได้ยกระดับกิ่งอ าเภอมาเป็น
อ าเภอเวียงป่าเป้า ทางราชการได้จัดตั้งที่ว่าการอ าเภอขึ้นบริเวณที่ดินด้านใต้ของสถานีต ารวจภูธร อ าเภอ    
เวียงป่าเป้า และปัจจุบันที่ตั้งอ าเภอเก่าเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชน ชาวบ้านเรียกว่า หอประภา         
ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.2448 พระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 6 ได้เสด็จประภาสล้านนา ได้ประทับที่เวียงป่าเป้า ต่อมา
ได้ถูกเรียกเพ้ียนเปลี่ยนจาก หอพลับพลา เป็นหอประภา ในปี พ.ศ. 2475 ได้เกิดไฟไหม้ที่ว่าการอ าเภอ
หรือหอพลับพลาเสียหายทั้งหมด นายอ าเภอในขณะนั้นคือ ขุนวร อุทัยธวัช หรือชื่อเดิมคือช่วง บุนนาค        
พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่ย้ายมาเป็นนายอ าเภอป่าแงะ (ปัว) จังหวัดน่าน จึงได้ด าเนินการ
ก่อนที่ย้ายมาจากที่ว่าการอ าเภอใหม่และย้ายจากที่เดิมข้ามถนนไปทางทิศตะวันตกของสถานีต ารวจภูธร   
ซึ่งเป็นที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้าในปัจจุบัน 
   วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย) ตั้งอยู่บนยอดดอยม่อนพระเจ้าหลาย 
บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ห่างจากถนนสายหลักเชียงใหม่-เชียงราย      
ทางหลวงหมายเลข 118 (เทศบาลต าบลแม่ขะจาน) ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กม เป็นพระธาตุที่
เก่าแก่นับประมาณเป็นพันกว่าปี ไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าใครเป็นคนสร้าง มีแต่ผู้คนได้เห็น
พระบรมธาตุ ดวงแก้วใสสว่างเสด็จออกทุก วันโกณ วันพระ  บนยอดเขาแห่งนี้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ท่านพระครู
ยติวัตรวิมล เจ้าคณะอ าเอเวียงป่าเป้า ได้น าคณะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์             
พระธาตุองค์เก่าที่พังทลาย เมื่อส าเร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้จัด ประเพณีบูชาพระธาตุในวันเพ็ญเดือน ๗          
เป็นประจ าทุกปีจนถึงบัดนี้ พระธาตุม่อนพระเจ้าหลายมีความเป็นมาสลับซับซ้อนและอัศจรรย์หลายอย่าง       
คนโบราณเก่าแก่เล่าต่อกันมาว่า ม่อนเขาลูกนี้มีถ้ าอัศจรรย์ ภายในถ้ ามีพระพุทธรูป ทองค าศักดิ์สิทธิ์
มากมายมหาศาล  พร้อมทั้งเครื่องประ ดับและของใช้สอยต่างๆ ของกษัตริย์เจ้าเมืองในสมัยก่อน ได้น ามา
เก็บรักษาไว้ที่ถ้ าแห่งนี้ เมื่อยามบ้านเมืองมีภัยไม่สงบ พร้อมทั้งถวายไว้เป็นพุทธบูชาแก่พระบรมธาตุ           
เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีก่อน 
   วัดสันต้นเปา แม่เจดีย์ใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เจดีย์ใหม่  ถนนสายเชียงใหม่ - 
เชียงราย ต าบลแม่ เจดีย์  อ า เภอเวียงป่ า เป้ า  จั งหวัด เชียงราย ใกล้กับน้ า พุร้อน แม่ขะจาน                        
มีพระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ เป็นเจ้าอาวาสพระธาตุแม่เจดีย์มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ พ.ศ. 1583                       
โดย พระเจ้าอโนรธามังช่อ ได้แต่งตั้งฑูตไปศรีลังกาเพ่ือขอคัมภีร์หระไตรปิฎกกับพระพุทธรูปท าด้วยแก้ว
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มรกต ขากลับเรือถูกพายุพัดหลงทางมาที่ปากแม่น้ าโขง จึงถูกกษัตริย์กัมพูชายึดเรือและสิ่งของไว้ทั้งหมด 
จากนั้นเป็นเวลาเกือบปี พระเจ้าอโนรธามังช่อทราบเรื่องเข้า จึงได้แต่งตั้งฑูตไปกัมพูชาเพ่ือขอคืน
พระไตรปิฎก ส่วนพระแก้วมรกตหากกษัตริย์กัมพูชาอยากได้ก็จะไม่ขอคืน แต่กษัตริย์กัมพูชาไม่ยอมคืนให้
แม้แต่อย่างเดียว พระเจ้าอโนรธามังช่อจึงยกทัพพม่ามาทางเชียงลาว (เชียงรายในปัจจุบัน) เมื่อมาถึงต าบล
แม่เจดีย์ (ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ในปัจจุบัน) ก็ทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นเพ่ือเป็นพุทธบูชาในปี พ.ศ. 1585 โดย
องค์พระธาตุได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ 2 ครั้ง ครั้งแรกโดยชาวเงี้ยว แต่ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด ครั้งที่ 2           
โดยพระครูไพบูลพัฒนาภิรักษ์ (ถวัลย์ ปรกฺกโม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแม่เจดีย์องค์ปัจจุบัน ขณะขึ้นมา
ปฏิบัติธรรม เมื่อได้เห็นสภาพช ารุดทรุดโทรมขององค์พระธาตุเนื่องจากกาลเวลาและขาดการ บ ารุงรักษา 
จึงได้เป็นผู้น าร่วมกับพุทธศานิกชนผู้มีจิตศรัทธา ท าการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุฯ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกรมศิลปากร จนอยู่ในสภาพที่มั่นคงและงดงามดังเช่นปัจจุบัน 

ส าหรับพระพุทธรูปทองค านั้น เพ่ิงมีการขุดค้นพบเมื่อเดือนธันวาคม 2550         
จากการตัดถนนเพ่ือปรับพ้ืนที่ท าถนนจากสวนสาธารณะบ้านชุ่มเมืองเย็นไปยังถนนอีกเส้นหนึ่ง ท าให้พบ
ตลับสัมฤทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุโบราณจ านวนหนึ่ง และในคืนนั้นเองท่านพระครูได้นิมิตถึง 
พระภิกษุสงฆ์ชื่อครูบาแสงมา มาบอกว่าจะพาไปเอาพระพุทธรูปทองค าและสมบัติต่างๆ  ในบริเวณพ้ืนที่       
ที่ตัดถนน ซึ่งเป็นของนายอ้าย แสนบ่อแก้ว และก าชับให้สร้างพระเจดีย์ทรงพระเจดีย์บนดอยตุงองค์เดิม
พร้อมอุโบสถหลัง หนึ่งด้วย เมื่อสะดุ้งตื่นท่านจึงตัดสินใจเดินทางไปยังจุดที่ได้นิมิตขึ้น และขุดพบ
พระพุทธรูปทองค า 2 องค์ คือ พระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง และพระพุทธรูปสิงห์สาม พร้อมสายสังวาลย์  
   วังมัจฉา หรือที่รู้จักกันในชื่อ ห้วยย่าค ามา เป็นอ่างเก็บน้ าที่อยู่บริเวณวัด      
พระธาตุแม่เจดีย์ ซึ่งวัดพระธาตุแม่เจดีย์นั้นได้สร้างขึ้น เมื่อปี  พ.ศ. 1583 โดยพระเจ้าอโนรชามังเซ่ง 
กษัตริย์แห่งพม่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพสักการะบูชา ของประชาชนในอ าเภอเวียงป่าเป้าในปี พ.ศ. 
2531 เป็นต้นมาพระครูไพบูลฑ์พัฒนาภิรักษ์ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ และได้ลงมือพัฒนา
พ้ืนที่และท าการบูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุแม่เจดีย์และองค์พระธาตุเจ้าครูบาศรีวิชัย ให้มีสภาพคงเดิม 
และได้สร้างศาสนาสถานต่างๆ เช่น วิหาร ศาสนาเอนกประสงค์เช่น กุฏิ เป็นต้น ส่วนบริเวณรอบๆ วัด  
พระธาตุแม่เจดีย์มีอ่างเก็บน้ าห้วยย่าค ามาอยู่บริเวณรอบ วัดได้มีการปรับปรุงสถานที่ ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์พันธุ์ปลา และเป็นเขตอภัยทานของวัดพระธาตุแม่เจดีย์  เป็นอ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ มีปลาน้อยใหญ่นับล้านตัวเพราะเยอะมาก อย่างเช่น ปลานิล ปลาบึก ปลาดุก ฯลฯ และเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เส้นทางไปวังมัจฉาจะใช้เส้นทางเดียวกันกับวัดพระธาตุแม่เจดีย์ 
ถ้าขับตรงขึ้นไปก็จะเป็นวัดพระธาตุแม่เจดีย์ โดยจะมีทางแยกไปวังมัจฉา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  
มีป้ายบอกเส้นทางตลอด ถนนลาดยางเป็นทางแคบ โค้ง และขึ้นเขา ไม่ควรขับเร็ว ส าหรับค่าเข้าชม        
วังมัจฉา ที่นี่คิด 20 บาท เป็นรายได้เพ่ือบ ารุงสถานที่ ค่าอาหารปลา ค่าน้ าค่าไฟ ค่างจ้างคนงาน เป็นต้น 
ส่วนร้านอาหารที่วังมัจฉาจะเป็นประเภทขนม หรือมาม่าคัพ และอาหารปลา 

อ่างเก็บน้ าดอยงู ตั้งอยู่ที่ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สร้างเสร็จเมื่อปี 
พ.ศ. 2551 เข้าไปทางวัดหลวงราชเจริญธรรม เขื่อนดอยงู มีลักษณะเป็นท านบดิน บริเวณสันเขื่อนจะเป็นถนน 
ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มองเห็นพ้ืนน้ า ป่าไม้ และท้องฟ้าตั้งอยู่ที่ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านแม่ขะจาน ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 5 กิโลเมตร 
โดยแยกออกจากถนนเส้นเชียงใหม่-เชียงราย  เข้าไปทางวัดหลวงราชเจริญธรรม ระหว่างทางจะเป็น
หมู่บ้านและพ้ืนที่ท าการเกษตรของชาวบ้าน  
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 14) อ าเภอป่าแดด 
   พระธาตุจอมคีรี  ตั้งอยู่หมูที่ 11 ต าบลป่าแดด ทางเข้าติดกับโรงเรียนป่าแดด
วิทยาคม มีอายุประมาณ 1,800 ปี เพราะจากลักษณะของพระพุทธรูปหินทรายและลักษณะองค์พระธาตุ 
(องค์เดิม) เป็นหินทราย และจะต้องมีการเคลื่อนย้ายมาจากเมืองพะเยาและ/หรือ เวียงลอ เพราะในพ้ืนที่
ของอ าเภอป่าแดดไม่มีหินทราย สันนิษฐานได้ว่า พ้ืนที่ของอ าเภอป่าแดดทั้งหมด เป็นเมืองหน้าด่านหรือ     
หัวเมืองของเมืองพะเยา และ/หรือเวียงลอในสมัยนั้น พระธาตุจอมคีรี ได้รับการบูรณะขึ้นหลายครั้ง      
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2480 พระครูบาเจ้าศรีวิชัย เดินธุดงค์ผ่านป่าแดด พบพระธาตุจอมคีรีถูกทอดทิ้ง     
ให้รกร้างปรักหักพัง จึงขอความร่วมมือจากชาวป่าแดดช่วยกันบูรณะ และครั้งล่าสุด ในปี พ .ศ. 2550      
ได้ท าการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ที่ช ารุดแตกร้าวจากแผ่นดินไหว เมื่อปี พ .ศ.2547 ตกแต่งให้         
องค์พระธาตุเสร็จเรียบร้อยด้วยดี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชในวโรกาส ทรงพระชนมายุครบ 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช 
   ถ้ าผาจรุย หรือถ้ าพระอภิรมย์ ตั้งอยู่ที่ต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย มีความเป็นธรรมชาติและมีวิถีวัฒนธรรมแบบสังคมเกษตร ผู้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารีแม้อ าเภอป่า
แดดจะมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่มากนัก แต่ทว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่น้อยแห่งนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจเดินทางมาเที่ยวที่อ าเภอนี้ได้ไม่ยากนัก ถ้ าผาจรุย แหล่งท่องเที่ยวของ
อ าเภอป่าแดดที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของอ าเภอป่าแดด ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอป่าแดดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด
เชียงราย ความยาวของดอยที่ตั้งถ้ านี้ประมาณ 1.8 กิโลเมตร วางวาดตัวตามแนวนอนทิศเหนือ-ใต้ ส่วนตัว
ถ้ าอยู่ทางด้านใต้สุดของดอยลูกนี้ ถ้ าผาจรุยนั้นเป็นถ้ าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ สวยงาม ทั้งยังมีพระพุทธรูป       
ปางสมาธิประดิษฐานในบริเวณถ้ า พ้ืนนที่ประมาณ 60 ไร่ ลักษณะของถ้ าผาจรุยนั้นมีลักษณะเป็นภูเขา  
ตั้งโดดเด่นแยกตัวออกมาจากภูเขาลูกอ่ืน ซึ่งภายในประกอบด้วย ภูเขาเล็ก ๆ สลับซับซ้อนอย่างลงตัวและ
สวยงาม นอกจากนั้นยังมีถ้ าเล็กถ้ าน้อยกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไป ตัวถ้ าตั้งอยู่ในกลุ่มดอยที่มีขนาดไล่เลี่ย
กัน 4 ลูก โดยอย่ในลูกที่อยู่ใต้สุด เป็นดอยที่ส่วนใหญ่เป็นหินปูน มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่ เช่น ไม้ลุง           
ไม้ตะแบก ต้นจันทร์ผา และไม้เนื้ออ่อนอีกหลายชนิด ดอยนี้สูงประมาณ 80-90 เมตร ยาวประมาณ 
1300 เมตร ดอยลูกอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกันนี้เป็นดอยที่มีการสัมปทานในการระเบิดหิน ดังนั้นบนดอยที่มีการ
ระเบิดหินจึงไม่มีต้นไม้ขึ้น มีการสร้างถาวรวัตถุเพ่ิมขึ้นหลายอย่าง เช่นสระน้ า ศาลาพักร้อน รั้ว เป็นต้น   
การเดินทาง จากตัวจังหวัดไปสายเชียงราย-เทิง ถึงบ้านเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง ระยะทางประมาณ 50 
กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางสายเชียงเคี่ยน-ป่าแดด อีกประมาณ 9 กิโลเมตรเศษ ตัวดอยนี้จะอยู่ทางขวา
มือ ทางสายนี้สะดวกทุกฤดูกาล สามารถไปมาได้สะดวก ระยะทางจากถนนเข้าไปหาตัวถ้ า 100 เมตรเศษ          
ไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด หรือจากอ าเภอพานเลี้ยวขวาเข้าสี่แยกเด่นชัยไปตามสายพาน-ป่าแดด ถึงอ าเภอ 
ป่าแดด หลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทาง อ าเภอป่าแดด - เชียงเคี่ยน อีประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึง 
สามารถไปได้ทุกฤดูกาลเช่นกัน 
   วั ด สั น เจ ริญ   ราษ ฎ รบ้ าน สั น เจ ริญ ทุ กห ลั งค า เรื อน ร่ วม กั น บ ริ จ าค
เงิน จ านวน 16000 บาท ซื้อที่ดิน 8,000 บาท และน าเงินที่เหลือไปจ้างรถไถปรับพ้ืนที่ให้เรียบเพ่ือ
จัดสร้างวัด กิจกรรมหลักที่ทางวัดได้จัดท าอยู่ เป็นประจ า คือจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา         
ปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช กิจกรรมค่ายคุณธรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมการเข้าพรรษา 
กิจกรรมการออกพรรษา กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันวิสาขะบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น
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ระเบียบที่ปฏิบัติโดยรวมที่ผู้เข้าปฏิบัติได้รับการอบรม ดังนี้คือ ให้ตั้งจิตพิจารณาให้รู้ธรรมที่จะท าให้เกิดขึ้น
คือสัมปชัญญะ ความรู้ตัวอยู่เสมอ ว่าความเสื่อมและความเจริญ แล้วหลีกความเสื่อให้ประพฤติแต่สิ่งเจริญ 
ความรู้ในกรรมฐาน อันเป็นที่สบายอารมณ์ การพิจารณารอบรู้ ในสิ่งที่หลงลืม โดยไม่ให้หลงลืมตัว  ด้วย
สติสัมปัญญะ 

   บ้านโป่งศรีนคร ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีประชาชนอาศัย
จ านวน 94 ครัวเรือน แต่เดิมเมื่อ พ.ศ.2543 บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ 11 ได้แยกการปกครองจาก บ้านโป่ง
หมู่ที่ 3 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม บ้านโป่ง เป็นบ้านโป่งศรีนคร 
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลต าบลโรงช้าง  ส าหรับกิจกรรมในการ
ท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในระดับประเทศ บ้านโป่งศรีนคร ตัวอย่างที่เกิดจาก
การรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มไม้กวาด กลุ่มท าพรมเช็ดเท้า กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มธนาคารข้าว และ
บ้านพักโฮมสเตย์ มีการบริหารจัดการที่ดีจนสามารถสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายแก่ชุมชน มี ความเข้มแข็ง       
มีความสามัคคี ประชาชนด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี การจัดการสิ่งแวดล้อม        
ในชุมชน โดยมีการสร้างสหกรณ์ขยะมีการรับ ซื้อ-ขาย ทุกวันที่ 15 ของเดือน อีกทั้งยังน าขยะไปหมักเป็น
ปุ๋ยชีวภาพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย ไปเส้นทางเทิง-พะเยา ก่อนถึง
แยกดอกเชียงเคี่ยน เลี้ยวขวาไปอ าเภอป่า 
      15) อ าเภอเวียงชัย  
   โบราณสถานพระเจ้ากือนา ตั้งอยู่ที่บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8 ต าบลเวียงเหนือ        
ตามประวัติกล่าวว่า พระเจ้ากือนาธรรมิกราช กษัตริยาธิราชของแคว้นโยนก ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้า
ผายู ซึ่งมีต้นราชวงค์คือ “พญามังราย” เมื่อทรงประสูติกาลใหม่ๆ ทรงพระนามว่า “ท้าวตือนา”  
เพราะบ้านเมืองสงบร่มเย็นข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ เมื่อทรงครองราชย์ทรงพระนามว่า “กือนาธรรมิก
ราช” โดยได้ไปครองเมืองเชียงใหม่เป็นกษัตริย์ล าดับที่ 6 ต่อมาได้เสด็จกลับมาครองเมืองเชียงแสน 
เมื่อทรงข้ามแม่น้ ากก ได้สร้างพระพุทธรูปด้วยอิฐถือปูน ขนาด 6 ศอก สูง 6 ศอก เมื่อปี พ.ศ. 1928 
พร้อมทั้งให้ข้าราชบริพาร สร้างบ้านแปลงเมือง เรียกว่า “เวียงกือนา” เมือวันเวลาผ่านไป ได้มีต้นโพธิ์
ขึ้นมาหุ้มองค์พระพุทธรูปเกือบทั้งองค์เป็นที่น่าอัศจรรย์ และควรค่าต่อการเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง  
   วัดโบราณเวียงเดิม ตั้งอยู่บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2 ต าบลเวียงเหนือ เดิมชาวบ้าน 
เรียกว่า วัดพระโบราณ อดีตเป็นวัดร้างมาก่อน ประมาณ พ.ศ. 2497 มีชาวบ้านอพยพมาจากจังหวัด
ล าปาง  มาตั้งรกรากที่ท ากิน ตั้งชื่อว่าบ้านสันผักฮ้ี ต่อมาได้มีชาวบ้านอพยพเข้ามามากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นบ้านเวียงเดิมในปี พ.ศ.2515 ได้มีการพัฒนาถนนหนทางโดยขนอิฐจากกู่วัดร้างไปซ่อมแซมถมถนน 
บังเอิญได้ขุดพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีความสวยงามสมบูรณ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่อด้วยอิฐถือปูน 
ศิลปะอินเดียปาลวะ ขนาดหน้าตักกว้าง 73 นิ้ว สูง 82 นิ้ว สันนิษฐานอายุราว 1 ,200 ปี สมัยเชียงแสน 
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีประชาชนมานมัสการขอพรหลวงพ่อโบราณอยู่เสมอ และชาวบ้านได้พร้อมใจกัน   
ตั้งเป็นอารามขึ้น และสร้างวิหารครององค์พระและกุฏิสงฆ์ ในวันวิสาขบูชาจะมีการจัดงานประเพณีสรงน้ า
หลวงพ่อโบราณเป็นประจ าทุกปี 
   ถ้ าพระผางาม ตั้งอยู่ ต าบลผางาม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เนื้อท่ี 300 ไร่ เหมาะส าหรับปฏิบัติธรรมและพักผ่อน 
   สวนสาธารณะ หนองหลวง เวียงชัย  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีทิวทัศน์ของ
หนองหลวงที่กว้างขวาง เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหรือการตกปลา 
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   สวนน้ าเชียงราย สวนน้ าใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย บริการห้องพักหรูสไตล์        
รีสอร์ทราคาถูก ห้องประชุมจัดเลี้ยง ห้องฟิตเนส พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มมากมาย เดินทางแสน
สะดวกสบายจากอ าเภอเมืองเชียงรายมาทางอ าเภอเวียงชัยเพียง 8 กิโลเมตร 
      16) อ าเภอพญาเม็งราย 
   คุ้มพญามังราย ตั้งอยู่บ้านสันป่าสัก หมูที่ 3 ต าบลเม็งราย อยู่ห่างจากอ าเภอ
พญาเม็งราย ประมาณ 4 กิโลเมตร ตามประวัติกล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ. 1811 พญามังรายเจ้าหลวง 
(มหาราช) ยกกองทัพไปปราบหัวเมืองเชียงของผาแดง และได้มาหยุดพักกองทัพทหาร ณ บริเวณแห่งนี้ 
ชาวอ าเภอพญาเม็งราย จึงได้ร่วมใจกันสร้างสถานที่แห่งนี้เป็นที่สักการบูชาสืบต่อกันมา ปัจจุบันคุ้มพญาเม็งราย
เป็นสถานที่สักการบูชา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป ในวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี จะมีการจัด
งานไหว้สาพญามังราย เพ่ือประกอบพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะแก่พญามังราย 
   วนอุทยานน้ าตกตาดควัน อยู่ในเขตบ้านแม่ต๋ าน้ าตก หมู่ที่ 6 ต าบลตาดควัน  
อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 74.5 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1152 ระยะทาง 40 
กิโลเมตร ถึงตัวอ าเภอพญาเม็งราย เลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1174 ถึงบ้านป่าม่วง
ระยะทาง 14 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปบ้านแม่ต๋ าน้ าตก ตามถนนกรมโยธาธิการ สายบ้านป่าหมื่น-บ้านสันเวียง 
ระยะทาง 7 กิโลเมตร  ถึงทางแยกไปวนอุทยานน้ าตกตาดควัน เลี้ยวขวาแล้วเดินทางต่อถึงวนอุทยานฯ  
อีก 5 กิโลเมตร (ระยะทางก่อนถึงวนอุทยานฯ 3.5 กิโลเมตร ผ่านอ่างเก็บน้ าน้ าห้วยตาดควัน สภาพถนน
เป็นลูกรังค่อนข้างแคบ รถวิ่งได้ทางเดียว) มีสภาพป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ น้ าตกตาดควันเป็นน้ าตก ชั้นเดียวขนาดกลาง สูงประมาณ 20 เมตร เกิดจากล าห้วยที่ไหลมาจาก
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกผ่านบ้านเย้าตาดควัน มาสิ้นสุดบริเวณหน้าผาของน้ าตกลงสู่     
อ่างเก็บน้ าตาดควัน ในช่วงฤดูหนาว จะเกิดละอองน้ ามีลักษณะคลายหมอกควันสีขาวปกคลุมไปทั่วบริเวณ 
จึงได้ชื่อ “น้ าตกตาดควัน” โทร. 0 5371 4914 
   อ่างเก็บน้ าบ้านห้วยก้าง บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ 6 และบ้านศรีชุม หมู่ที่ 10 
ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดปานกลางมีปริมาณกักเก็บน้ า
ประมาณ 1,500,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่ห่างจากหมู่บ้าน บ้านห้วยก้าง ประมาณ 1 กิโลเมตร เส้นทาง
สะดวกเป็นทางลาดยางตลอดสายเป็นสถานที่มีผู้คนไปพักผ่อนหย่อนใจ โยเฉพาะในหน้าแล้งที่มีทัศนียภาพ
ที่สวยงาม 
   วัดพระธาตุหมอกมุมเมือง ตั้งอยู่ บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่มีโบราณวัตถุและมีการตกแต่งด้านสถาปัตยกรรมที่โดเด่นและงดงามากและมี
ทัศนียภาพที่สวยงามมากมองเห็นพ้ืนที่ในหมู่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 และหมู่บ้านใกล้เคียง บนพ้ืนที่วัด        
พระธาตุหมอกมุมเมืองมีอากาศที่สดชื่น 
   วัดพระธาตุปูล้าน ตั้งอยู่ บานห้วยก้างปูล้าน หมู่ที่ 14 ต าบลไม้ยา อ าเภอ        
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ที่มีองค์เจดีย์อายุรวม 700 ปี มีโบราณวัตถุและสถาปัตยกรรม
ที่เก่าแก่ให้ศึกษาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของบ้านห้วยก้างปูล้าน 
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    17) อ าเภอดอยหลวง 
 พระมหาธาตุเจดีย์เก้ามงคลเหนือสุดสยาม ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา วัดอรัญญวิเวก 

บ้านป่าลัน ต าบลปงน้อย ถูกสร้างข้ึนเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพ่ือเป็นการ
เทิดพระเกียรติ และให้ไว้เป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทยในพระพุทธศาสนาของพระองค์ เจดีย์องค์ใหญ่        
วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 9 เมตร ความสูง 19 เมตร เจดีย์องค์เล็กวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 2 เมตร สูง 9 เมตร 
รวม 9 องค์ โทร. 0 5391 8241, 08 9999 3644 

 น้ าตกห้วยดีหมี  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 1 ต.หนองป่าก่อ กิ่ง อ.ดอยหลวง          
จ.เชียงราย เป็นน้ าตกที่ส าคัญของหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านใช้ในการเกษตร และมีอ่างเก็บน้ าดีหมี 

 น้ าตกห้วยเครือเขา ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.หนองป่าก่อ กิ่ง อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย  

 น้ าตกห้วยผาตูบ  ตั้งอยู่ที่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5 ต.หนองป่าก่อ กิ่ง อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย 

 หอศิลป์ครูจูหลิง ถูกสร้างขึ้นภายในโรงเรียนอนุบาลดอยหลวงวิทยา จ.เชียงราย 
เพ่ือเป็นการระลึกถึงครูคนดีผู้เสียสละ และแสดงถึงผลงานทางศิลปะของครูสอนศิลปะผู้จากไปก่อนวัย         
อันควร เมื่ อ เข้ าไปด้านในหอศิลป์ จะพบกับจดหมายพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ใจความว่า “สามปีกว่าแล้วที่ครูจูหลิงจากไป แต่ฉันไม่เคย
ลืมครูจูหลิง และความดีของเธอที่มีต่อเด็กนักเรียนชายแดนใต้เลย ทุกวันนี้คราวใดที่ได้ยินข่าวโจรใต้สังหาร
ผู้คนอย่างโหดเหี้ยม ฉันจะหวนร าลึกถึงครูจูหลิงด้วยความสะเทือนใจทุกครั้ง ขอให้นายสูน และนางค ามี 
พยายามดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดี เพ่ือมิให้ครูจูหลิงต้องห่วงใย แต่ถ้าแม้ว่าเกิดมีอาการเจ็บป่วยใด
ขึ้นมาก็ให้รีบแจ้งไปที่ฉันทันที ฉันยินดีช่วยเหลือเสมอ” 
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ภาพที่ 2 การก าหนดพ้ืนที่พัฒนาการท่องเที่ยว (ZONING)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านกังานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
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เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
เส้นทางท่ี 1 เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 เส้นทางที่ 1.1 จักรยานสุขภาพ ปั่นแวดเวียง เที่ยวไร่ ชมสวนผักปลอดสาร ชิมอาหารปลอดภัย 

 เริ่มต้นการเดินทางด้วยจักรยาน ซึ่งมีบริการให้ยืมส าหรับนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย อาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้าพ้ืนเมือง หลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 
ปั่นจักรยานไปทางทิศตะวันตกตามถนนสิงหไคล ผ่านเส้นทางวัดพระสิงห์ ชมบานประตูไม้แกะสลัก 
ออกแบบโดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี  เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนไกรสรสิทธิ์ ผ่านโรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท  
อุโมงค์จามจุรีอายุกว่าร้อยปี ร่มรื่นที่สุดของถนนในเชียงราย เลี้ยวซ้ายสู่ถนนวินิจฉัยกุล เลาะด้านหลังค่าย
ทหารบกจังหวัดเชียงราย ผ่านทางขึ้นวัดพระธาตุจอมทอง เลี้ยวขวามุ่งสู่ถนนราชโยธา ถึงแยกไฟแดง บ้าน
เด่นห้าเลี้ยวขวามุ่งสู่ถนนหน้าค่าย ผ่านค่ายทหารเดินทางสู่ หาดเชียงราย จุดพักผ่อนริมแม่น้ ากก จากนั้น
เดินทางต่อไปยังสวนผักปลอดสารพิษ  ถนนหาดเชียงราย แวะพักอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้า
หลวง) ชมหอค า พระเจ้าพร้าโต้ จากนั้นเดินทางไปยังเส้นทางถนนป่างิ้ว ผ่านตลาดป่างิ้ว ต่อด้วยถนนฮ่องลี่  
ถนนสันโค้งหลวง ถนนคนม่วน กลับเข้าสู่เส้นทางถนนสันโค้งน้อย แหล่งอาหารเพ่ือสุขภาพต้นต าหรับ
ขันโตกเมืองเชียงราย ชมหอนาฬิกานครเชียงรายอันอลังการ ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
ผ่านเชียงรายไนท์บาร์ซา แหล่งสินค้าชนเผ่า แฮนด์เมดและสินค้าพ้ืนบ้าน ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดศิริ
กรณ์) ตลาดผลไม้และดอกไม้สด และอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้สถาปนาและสร้างเมืองเชียงราย
ตลอดเส้นทางท่านจะพบกับร้านอาหารในโครงการถึง 30 ร้านตามป้ายสัญลักษณ์ “โครงการอาหาร
ปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เส้นทางที่ 1.2 น้ าพุร้อนล้านนา สปาเจียงฮาย 
 ห่างจากตัวเมืองเชียงราย เพียง 20 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่บ้านผาเสริฐ เส้นถนนหน้าค่าย ไปทาง     
ไร่แม่ฟ้าหลวง ตามเส้นทางที่ลัดเลาะแม่น้ ากก เพ่ือพักผ่อนที่ น้ าพุร้อนผาเสริฐด้านนอกมีบริการบ่อใหญ่
สามารถใช้บริการรวมกันได้ทั้งหญิงและชาย มีห้องอาบน้ าบริการ ส าหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว    
มีบ่อแช่ส่วนตัว นอกจากนั้นแล้วในพ้ืนที่ยังมีร้านค้าบริการอาหารและเครื่องดื่ม และบริการนวดแผนไทย 
อีกสถานที่หนึ่ง ที่โด่งดังด้านการนวดบ าบัดรักษา ไม่ไกลจากตัวเมือง เดินทางเพียง 13 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่
อ าเภอแม่สาย ตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านตลาดสดบ้านดู่  ประมาณ 50 เมตรเลี้ ยวซ้าย              

ภาพที่ 3 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 
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เข้าสู่เส้นทาง 1511 ประมาณ 5 กิโลเมตร คือ บ่อน้ าพุร้อนโป่งพระบาทมีบริการนวดต่างๆ กดเส้น นวด
เพ่ือการบ าบัด นวดเพ่ือการผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้าหรือการนวดเพ่ือรักษา โดยหมอนวดที่มีความช านาญใน
การนวด และมีสวนสาธารณะเพ่ือการพักผ่อนรวมถึงบ่อแช่น้ าแร่จากน้ าพุร้อนธรรมชาติ มีบริการทั้งสระ
ส่วนรวม บ่อแช่เท้ารวมถึงห้องอาบน้ า บ่อแช่น้ าแบบส่วนตัว สะอาดและมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก 
 ไม่ไกลจากบ่อน้ าพุร้อนโป่งพระบาทบนเส้นทางหลักเดียวกัน คือ ถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าสู่อ าเภอ
แม่จันระยะทางประมาณเริ่มต้นจากห้าแยกพ่อขุนรวม 34 กิโลเมตร ถึงสามแยกแม่จัน เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าสู่
อ าเภอฝาง เส้นทาง 1089  อีกหนึ่งน้ าพุร้อนที่ให้บริการด้านสุขภาพคือน้ าพุร้อนป่าตึงเปิดให้บริการแช่
น้ าแร่ ห้องแช่ส่วนตัว รวมไปถึงบริการนวด ร้านอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

หากท่านมองหาบริการแบบญี่ปุ่นล้านนาออนเซนที่บ้านโป่งฟูเฟืองให้บริการบ้านพักสุดหรูในราคา
ไม่แพงพร้อมบ่อออนเซนแบบส่วนตัว ตามเส้นทาง เชียงราย – เชียงใหม่ เส้นทางหมายเลข 118 บนเส้นทางนี้        
ยังมีบริการแช่เท้าจากจุดพักรถน้ าพุร้อนแม่ขะจานให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง 

ด้านสปาเพ่ือความสวยงามที่พลาดไม่ได้หากท่านมาเยือนเชียงรายบนเส้นทางถนนพหลโยธิน  
เพียงข้ามสะพานแม่น้ ากกแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไปประมาณ 100 เมตร ChivitThamma Da Spa ครั้งหนึ่ง        
ที่ควรได้สัมผัสสปาแบบเต็มรูปแบบและครบครันไม่ว่าจะเป็น สปาผม สปาความงาม และสปาเล็บ ในบรรยากาศ 
ที่แสนสบายด้วยดีไซน์ที่เริดหรูที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงบน่าหลงใหลเหมาะส าหรับการพักผ่อนจาก   
ความเหนื่อยล้า หากว่าท่านก าลังมองหานวดแผนไทยที่ใจกลางเมืองเชียงรายแนะน า อริสรา นวดแผนไทย 
ซึ่งอยู่บนถนนสายหลักพหลโยธิน จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายลงไปทางทิศใต้ ผ่านแยกสถานีขนส่งเดิม และ 
ศูนย์สุขภาพและสปา สุมาลีจากห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ใช้เวลาเพียง 5 นาที ตามเส้นทางถนนศรีเกิด ตรงกัน
ข้ามกับโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เป็นศูนย์สุขภาพที่ได้รับความนิยม เพื่อผ่อนคลายหรือการบ าบัดและ 
สปาระดับห้าดาว ณ โรงแรม Le Meridien มีบริการทรีทเม้นท์หลากหลาย ด้วยโปรแกรมสปาทรีทเม้นท์  
ที่ใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผสมผสานจนเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือคืนความสดชื่นและมีชีวิตชีวา
โดยภาวตีสปา 
 

ภาพที่ 4 น้ าพุร้อนล้านนา สปาเจียงฮาย 
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เส้นทางท่ี 2 เส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 

เส้นทางท่ี 2.1 นั่งรถรางชมเมือง เล่าขานต านานเมืองเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
กาลครั้งหนึ่งต้องไป “นั่งรถรางแอ่วเมืองเล่าขาน ต านานนครเจียงฮาย” ให้บริการรถรางน าเที่ยว   

ในเขตเทศบาลนครเชียงรายทุกวันรอบเช้าเวลา 9.00 น. และ 9.30 น.รอบบ่ายเวลา 13.00 น. และ 
13.30 น.ตามเส้นทาง โดยเริ่มต้น ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชผู้สร้างและสถาปนาเมืองเชียงราย 
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ แสดงรถบุษบกที่สร้างและ
ออกแบบโดยศิลปินทางภาคเหนือตามแบบศิลปะประจ าถิ่นอันงดงาม อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เชิญท่านกราบ
สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกเดินทางต่อไปยังวัดพระสิงห์ ชมอุโบสถ
เก่าแก่ตามสถาปัตยกรรมล้านนา บานประตูไม้แกะสลัก ออกแบบโดย ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ         
วัดพระแก้ว ย้อนรอยพระแก้วมรกตและกราบนมัสการพระหยกเชียงราย ซึ่งจ าลองจากพระแก้วมรกต แกะสลัก
จากหินหยกที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดา เดินทางต่อไปยัง วัดดอยง าเมือง เป็นที่ตั้งของกู่พญาเม็งราย จากนั้น
เดินทางไปจุดถัดไป คือ วัดพระธาตุดอยจอมทอง หนึ่งในต านานของพระธาตุเก้าจอม วัดมิ่งเมือง สถานที่
ประดิษฐานพระอัฐิของพระมารดาพ่อขุนเม็งรายมหาราชหอนาฬิกานครเชียงราย ออกแบบโดยอาจารย์
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะไทยร่วมสมัย และจุดสุดท้าย สวนตุงและโคม ปอดแห่งใหม่

ภาพที่ 5 ChivitThamma Da Spa  

ภาพที่ 6 รถรางชมเมืองเมืองเชียงราย 
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ของชาวเชียงราย อดีตเคยเป็นเรือนจ ากลางจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถมาลงทะเบียนและรับบัตร
นั่งรถรางฟรีก่อนเวลารถรางออก 30 นาที ที่ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย อาคาร
ศูนย์ส่งเสริมสินค้าพ้ืนเมือง หลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 

เส้นทางท่ี 2.2 ทัวร์ธรรม 
 ร่วมเดินทางท าบุญ วัดห้วยปลากั้ง มหัศจรรย์มหาเจดีย์ 9 ชั้น จากตัวเมืองเชียงราย ข้ามสะพาน
แม่น้ ากก ตรงไปตามเส้นทางหมายเลข 1207 หรือข้ามสะพานพ่อขุนเม็งราย เลี้ยวซ้ายตลาดสดบ้านใหม่ 
ตรงไปตามเส้นทาง 1207  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ประทับใจกับพบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์ 
รูปร่างแปลกตาที่ไม่เหมือนที่อ่ืนๆ ลักษณะทรงแหลมเก้าชั้น พบโชคธรรมเจดีย์หลังคาสีแดง มีรูปมังกร         
บนหลังคา และบันไดทางขึ้นมีมังกรคู่ตั้งตระหง่านตรงบันไดทางขึ้นบริเวณรอบเจดีย์ มีพระธาตุจ าลอง
ประจ าปีนักษัตรให้สักการะบูชา 
 ไร่เชิญตะวัน บ้านห้วยสัก เดินทางบนถนนพหลโยธิน เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 1020        
มุ่งหน้าสู่อ าเภอเทิง เข้าเขตหมู่บ้านห้วยสัก เลี้ยวขวาตามป้าย ไร่เชิญตะวัน ระยะทางประมาณ 27 
กิโลเมตร  ร่วมศึกษาเส้นทางแห่งธรรม ปรัชญาและค าสอน ศูนย์วิปัสสนา ซึ่งท่านสามารถเข้าพบสนทนา
ธรรมกับท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ ี
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นอกจากนี้ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณเส้นทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 118 ระยะทางรวม 59 
กิโลเมตร  เขตอ าเภอแม่สรวย วัดครูบาน้อยหรือครูบาอริยะชาติ เกจิดังเปิดให้ท่านได้เข้าพบสนทนาธรรม
หรือบูชาสักการะสิ่งศักดิ์ รูปปั้นพระเจ้าทันใจจากประเทศพม่าและครูบาศรีวิชัย ซึ่งมีองค์พระขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เส้นทางท่ี 2.3 เส้นทางศิลปะ 
 เที่ยวบ้านศิลปินชมฝีมืองานศิลป์ของศิลปินเชียงรายโดยเริ่มต้นการเดินทางที่ขัวศิลปะ ที่เกิดจาก
การรวมตัวกันของศิลปินเชียงราย  ตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าไปท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
ถึงก่อนท่าอากาศยานอยู่ด้านซ้ายมือ เป็นการแสดงงานศิลป์จากบรรดาศิลปินทั้งหมดของเชียงราย จากนั้น
ออกเดินทางเยี่ยมบ้านไปยัง อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีย์ ศิลปินแห่งชาติที่พิพิธภัณฑ์บ้านด า ตามเส้นทาง
พหลโยธิน มุ่งหน้าไปแม่สาย ถึงบ้านนางแล บ้านแม่ปูค า หมู่ 13 เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 300 เมตร         
พบสามแยกห้องเช่าวรรณา เลี้ยวซ้ายตรงไป ชมความวิจิตรของสถาปัตยกรรมและภาพวาด กลับสู่เส้นทาง
ถนนพหลโยธินเส้นเดิมไปยังเส้นแม่สาย  มุ่ งหน้าสู่บ้านอาจารย์สมรักษ์ ปันติบุญ เพ่ือเยี่ยมชมเซรามิก  
“ดอยดินแดง” งานปั้นที่งดงามและยังสามารถเข้าชมกระบวนการการผลิตเครื่องปั้นดินเผา งานแกลเลอรี 
จากแรงบันดาลใจสู่งานศิลป์ อยู่ไม่ไกลจากบ้านอาจารย์ถวัลย์ดัชนี ไปอีกประมาณ 3 – 5 กิโลเมตร        
ตามป้ายทางเข้าวัดภูมิพาราราม เลี้ยวขวาตรงเข้าไป ตามป้ายดอยดินแดง 
 นอกจากนั้นแล้วยังมีหอศิลป์ไตยวน สถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากปากกาลูกลื่นโดยอาจารย์ฉลอง 
พินิจสุวรรณ เปิดให้ท่านได้เข้าชมที่ถนนสันโค้งหลวง โดยเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ตามถนนราชโยธา เลี้ยวซ้าย
เข้า ซอย 3 ราชโยธา และที่พลาดไม่ได้คือวัดร่องขุ่น  จากถนนราชโยธา ตรงไปยังเส้นบ้านสวนดอกหรือ
ถนนหมายเลข 1211 ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายแยกบ้านสวนดอก ท่านจะพบกับผลงาน
อันวิจิตรตระการตาจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 รูปปั้นพระเจ้าทันใจจากประเทศพม่าและครูบาศรีวิชัย 
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เส้นทางท่ี 2.4 เส้นทางถนนวัฒธรรมเชียงราย 
 ถนนคนเดิน (กาดเจียงฮายร าลึก) บนถนนธนาลัยเกือบตลอดเส้นทาง ทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 
24.00 น. วันหยุดที่ผู้คนต่างออกมาพักผ่อนด้วยการเดินช้อปปิ้ง ทั้งอาหารพ้ืนบ้าน สินค้า และกิจกรรม  
ร าวงย้อนยุคเพ่ือออกก าลังกายและความบันเทิงยามราตรี และ ถนนคนม่วน บนถนนสันโค้งน้อย ทุกวัน
อาทิตย์ เวลา 18.00 – 24.00 น. ส าหรับวันธรรมดาไฮไลท์ของเชียงรายอยู่ที่ แสง สี เสียงของหอนาฬิกา
ที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โชว์ทุกวัน วันละ 3 รอบให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับการแสดงตั้งแต่ 
หนึ่งทุ่มตรง สองทุ่ม และรอบสุดท้ายสามทุ่ม ถนนย่านนี้ยังเต็มไปด้วยอาหารที่ยามราตรีเช่นนี้ท่านสามารถ
เลือกทานได้หลากหลายเมนูจากร้านอาหารในโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข และอยู่ไม่ไกล  
ไนท์บาซาร์ สถานที่รวมของฝากของที่ระลึกและร้านอาหาร เวทีความบรรเทิงต่างๆ ที่เปิดต้อนรับทุกท่าน
ทุกวัน ที่ส าคัญส าหรับการมาเยือนเชียงรายควรได้มากราบอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชผู้ก่อสร้างเมือง
เชียงราย ซึ่งสามารถมาสักการะได้ในยามค่ าคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทางท่ี 2.5 เมืองโบราณเชียงแสน 
 เมืองโบราณเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน ตั้งอยู่เลียบน้ าโขง ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 59 
กิโลเมตร โดยแยกจากเส้นทางหมายเลข 110 ที่อ าเภอแม่จันไปตามเส้นทางหมายเลข 1016 ประมาณ 
31 กิโลเมตร  เมืองโบราณเชียงแสนเป็นหนึ่งในเมืองโบราณเก่าแก่มากที่สุ ดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  
เชียงแสนเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาในยุคแรกๆ เดิมชื่อเวียงหิรัญนครเงินยาง ปัจจุบันยังคงมี      
ซากก าแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแห่ง ปรากฏอยู่ในทั้งในและนอกตัวเมือง ภายในเขต

ภาพที่ 9 วัดร่องขุ่น 

ภาพที่ 10 หอนาฬิกาจังหวัดเชียงราย 
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ก าแพงเมืองเก่าประกอบด้วยวัดร้างและโบราณสถานที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 21 อาทิ วัดพระธาตุ
เจดีย์หลวง วัดป่าสัก วัดปงสนุก วัดผ้าขาวป้าน เป็นต้น 

นอกจากนี้เมืองโบราณตามต านานพญาแสนภูยังบอกเล่าเรื่องราวผ่านพิพิธภัณฑ์เชียงแสน ที่รวบรวม
เอาความเป็นมาและวัตถุโบราณ และข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งหลักแหล่งของชุมชนตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์
เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ไว้ให้ได้ศึกษาความเป็นมาและเส้นทางท่องเที่ยว เพ่ือเดินทางตามเส้นทาง
ประวัติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เส้นทางท่ี 3 เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร 

เส้นทางท่ี 3.1 จิบชา กาแฟระดับโลก ดอยช้าง ดอยวาวี ดอยแม่สลอง ดอยตุง 
จากแดนฝิ่นสู่ถิ่นชาและกาแฟ เชียงรายดินแดนที่ได้รับฉายาว่าเมืองแห่งกาแฟที่ดีที่สุดในโลก     

จากตัวเมืองเชียงรายมุ่งหน้าสู่อ าเภอแม่สรวย ตามถนนพหลโยธิน  ระยะทาง 52 กิโลเมตร ถึงสามแยกแม่สรวย 
เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 118 เข้าเขตอ าเภอแม่สรวย ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ถึงทางแยกขึ้นดอยช้าง 
หรือดอยวาวี (ด้านขวามือ) เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางที่เขื่อนแม่สรวย เพ่ือชมทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศ  
น่าพักผ่อนในวันหยุด เดินทางต่อไปอีกประมาณ 1.30 ชั่วโมงก็จะไปถึง ดอยวาวี ที่มีความสูงวัดจาก
ระดับน้ าทะเลกว่า 1,200 เมตร แหล่งปลูกชาอูหลงแห่งแรกในประเทศไทย ชมวิถีการเก็บใบชา 
กระบวนการผลิตและการชิมชาปลอดสารพิษ ด้วยวิธีการปลูกแบบออแกนิค ซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้      
ทุกฤดูกาลไม่ไกลจากวาวี คือ ดอยช้าง ถิ่นก าเนิดกาแฟอาราบิก้า ชมสวนกาแฟ ชิมกาแฟต้นต าหรับ         
ดอยช้างและที่พลาดไม่ได้คือกาแฟขี้ชะมด (Kopi Luwak) กาแฟที่แพงที่สุดในโลก มีกลิ่นหอมดั่งดอกไม้  
รสคล้ายน้ าผึ้งผสมผลไม้ โดยในปี 2010 กาแฟขี้ชะมดดอยช้างได้รับยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก 

ไร่ชาฉุยฟง เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากการเป็นสถานที่ถ่ายท าละคร ภาพยนตร์ และ 
โฆษณา ด้วยไร่ชาที่ไต่ระดับขั้นบันได ร้านชาเก๋ๆ รายล้อมไปด้วยชา 600 ไร่ เดินทางจากตัวเมืองเชียงราย 
เลี้ยวซ้ายตามป้ายแยกดอยแม่สลอง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร บ้านป่าซาง ถึง 3 แยกอีก้อ (ด่านตรวจ) 
เลี้ยวขวาไปบ้านเทิดไทย ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซ้าย ตามทางหลวงหมายเลข 1234 
ประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงไร่ชาฉุยฟง  ท่านจะพบกับบรรยากาศและรสชาติชาแปรรูปหลากชนิด ที่มี

ภาพที่ 11 เมืองโบราณเชียงแสน 
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กระบวนการผลิตภายในไร่  ท าให้ผู้ที่เดินทางไปเยี่ยมชมได้พบกับทุกข้ันตอนของการผลิตชาชั้นดี รวมไปถึง
เมนูอาหารและเครื่องดื่มจากชา ไม่ไกลจากไร่ชาฉุยฟง เดินทางต่อไป ดอยแม่สลอง ที่มีความสูงวัดจาก
ระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 1,200 เมตร ตามเส้นทางเดิมเข้าสู่เขตแม่สลองนอก ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที 
ท่านจะพบกับทัศนียภาพอันงดงามของไร่ชาอูหลงพันธุ์ดีที่ปลูกลดหลั่นไปตามไหล่เขาตลอด 2 ข้างทาง รวม
ไปถึงสวนลูกท้อและฟักแม้ว  

 จากแม่สลองสู่ดอยตุงระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาทีเป็นเส้นทางกาแฟดอยตุง เริ่มต้น
จากดอยตุงสู่หมู่บ้านผาฮ้ี ผาหมี ตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยธรรมชาติ ทัศนียภาพ พรรณไม้ในแต่ละฤดูกาล
อันงดงาม นอกจากนั้นตามเส้นทางผ่านยังพบไร่กาแฟในหมู่บ้านมากมายเรียงรายตามเส้นทาง              
ท่านสามารถดื่มด่ ากับบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดิน ณ ผาช้างมูบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เส้นทางท่ี 3.2 ผจญภัย ล่องเรือ นั่งช้างชมไพร เดินป่า มอเตอร์ไซด์วิบาก 
กิจกรรมล่องเรือท่องเที่ยว เป็นอีกทางเลือกที่ท าให้นักเดินทางได้ตื่นเต้น สนุกสนาน กับกิจกรรม

แม่น้ ากก จากตัวเมืองเชียงราย ที่ท่าเรือสะพานแม่ฟ้าหลวง ถนนไกรสรสิทธิ์ (ท่าเรือซีอาร์) ด้วยการล่องเรือ
หางยาว ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านจะได้สัมผั สธรรมชาติสองข้างทาง        
ของแม่น้ ากก เกาะ แก่ง ตามเส้นทาง โดยเฉพาะผาขวาง เป็นเส้นทางคดเคี้ยวตามแม่น้ ากกที่มีระดับน้ า      
ที่ลดหลั่นลงไป พร้อมไปกับการชมวิถีชีวิตชนเผ่าสองข้างทาง ลงจุดจอดเรือที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร     
ให้ท่านนั่งช้างชมไพรและลุยน้ ากก  จากนั้นล่องเรือต่อไปยังบ้านผาเสริฐ แวะจอดลงที่ บ่อน้ าร้อนผาเสริฐ 
หรือแวะจอด อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก (ห้วยหมากเลี่ยม) ท่านสามารถใช้บริการ แช่เท้า แช่ตัวที่สระน้ ารวม 
ห้องอาบน้ าร้อนส่วนตัวรวมไปถึงการให้บริการนวดไทย และกิจกรรมเดินป่า มอเตอร์ไซด์วิบากในเส้นทาง
บ้านผาเสริฐ ส าหรับท่านที่ชื่นชอบธรรมชาติ กิจกรรมท้าทายความสามารถและการผจญภัยในพ้ืนที่นี้ยังมี 
น้ าตกห้วยแก้ว  น้ าตกห้วยตาด  เส้นทางเดินป่า หมู่บ้านชนเผ่า บ้านพักโฮมสเตย์ และเส้นทางส าหรับ
มอเตอร์ไซด์วิบากที่ตื่นเต้นและเร้าใจ 

 น้ าตกขุนกรณ์ จากตัวเมืองเชียงรายไปบ้านร่องขุ่น ตามเส้นทางหมายเลข 1 ประมาณ 13 
กิโลเมตร ถึงบ้านร่องขุ่นแล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหมายเลข 1208 ประมาณ 5 กิโลเมตร จนถึงบ้าน
สวนดอกแล้วเลี้ยวซ้ายตามทางหมายเลข 1211 เดินทางไปน้ าตกอีกประมาณ 15 กิโลเมตร เพ่ือไปสัมผัส

ภาพที่ 12 ร้านกาแฟดอยตุง 



95 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 

กับละอองน้ าตกและเล่นน้ าที่ น้ าตกขุนกรณ์ หรือ น้ าตกตาดหมอก น้ าตกที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย       
ในพ้ืนที่ของวนอุทยานน้ าตกขุนกรณ์ ซึ่งมีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์และร่มรื่น 

เส้นทางท่ี 3.3 เส้นทางธรรมชาติ ทะเลหมอก พรรณไม้เมืองหนาว 
ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ภูชมดาว ผาหม่นน้อย เหล่าบรรดาขุนเขาเหล่านี้อยู่ในเขตที่เชื่อมโยงกับเส้นแบ่ง

พรมแดนไทยลาว บนยอดเขาสูงที่เต็มไปด้วยธรรมชาติตลอดเส้นทางและที่ได้รับความนิยมมากที่สุด          
เป็นทะเลหมอกที่ภูชี้ฟ้า ผาตั้งและในบรรดาภูต่างๆ ในพ้ืนที่เดียวกันก็เป็นจุดที่ไม่ควรพลาด อีกหนึ่ง
กิจกรรมคือการดูนกที่ภูชมดาวหรือดอยผาหม่น เป็นอีกหนึ่งสีสันส าหรับท่านที่รักการดูนกและเส้นทาง
ธรรมชาติที่สวยงามทุกฤดูด้วยพรรณไม้เมืองหนาวตามฤดูกาล  โดยใช้ระยะเวลาเดินทางจากตัวเมือง
เชียงราย มุ่งสู่อ าเภอเทิง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลย 1021 ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทาง 1155 ขึ้นจุด
ชมวิวภูชี้ฟ้า ระยะทาง 112 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ไม่ไกลจากภูชี้ฟ้า คือ ดอยผาตั้ง                  
ใช้เส้นทาง 1155 ไปอีกประมาณ 37 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวงและสวนช้างมูบบนพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง ที่มีดอกไม้และพรรณไม้
เมืองหนาวนานาพันธุ์ จัดแสดงตลอดทั้งปี โดยใช้เส้นทางจากอ าเภอเมืองเชียงราย เดินทางสู่พระต าหนัก
ดอยตุงใช้เส้นทางพหลโยธิน มุ่งหน้าไปอ าเภอแม่สาย ถึงสามแยกดอยตุงเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง          
พระต าหนักดอยตุง ระยะทาง 52 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “สัมผัสเชียงราย 12 เดือน 12 อารมณ์” A Touch of Chiang Rai  ประกอบด้วย 
 มกราคม  A  Touch of Candle…สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งแสงเทียนบนดินแดนล้านนา 
 กุมภาพันธ์ A Touch of Love …สัมผัสกลิ่นอายแห่งความรักบนยอดดอยของล้านนา
 มีนาคม  A Touch of Coffee …สัมผัสและลิ้มรสกาแฟที่ดีที่สุดในโลก  
 เมษายน  A Touch of Fun …สัมผัสบรรยากาศความสนุกและรื่นเริงของเทศกาลแบบ 
   ล้านนา 
 พฤษภาคม A Touch of Art …สัมผัสเส้นสายของลายศิลป์ของศิลปินแห่งล้านนา  

ภาพที่ 13 สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวงและสวนช้างมูบบนพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง 
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มิถุนายน A Touch of Tasty …สัมผัสรสชาติของอาหารล้านนาและผลไม้ที่แตกต่าง
 กรกฎาคม A Touch of Beauty …สัมผัสวิธีดูแลความงามและสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ
 สิงหาคม  A Touch of Hero …สัมผัสต านานและความยิ่งใหญ่ของวีรบุรุษแห่งล้านนา
 กันยายน A Touch of Royalty …สัมผัสพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อ 
   คนเชียงราย 
 ตุลาคม  A Touch of Soul …สัมผัสจิตวิญญาณแห่งล้านนา 
 พฤศจิกายน A Touch of Music …สัมผัสเส้นเสียงของดนตรีในหนาวแรกของปี 
 ธันวาคม  A Touch of Flower …สัมผัสความสดชื่นของมวลดอกไม้นานาพันธุ์ 
 

  ปูชนียสถาน 
      เชียงรายมีปูชนียสถานที่ส าคัญเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นแหล่งศิลปกรรม

โบราณสถานสูงค่าต่อการศึกษาและท่องเที่ยว คือ  
        1) อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ก่อนเข้าตัวเมืองเชียงราย พ่อขุนเม็งราย
มหาราชได้ทรงสร้างเมืองเชียงราย 
        2) วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกตหรือ 
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ได้รับการบูรณะใหม่และเพ่ือเป็นอนุสรณ์ว่าวัดพระแก้วแห่งนี้ได้มีการสร้าง 
“พระหยกเชียงราย”  
        3) วัดพระสิงห์ เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ภายในวัดนี้มีรอยพระพุทธบาท
จ าลองบนแผ่นศิลา มีอักษรขอมโบราณจารึกว่า “กุศลาธมมา” 
        4) กู่พระเจ้าเม็งราย ตั้งอยู่หน้าวัด บนดอยง าเมือง เป็นบรรจุอัฐิของพระขุนเม็งราย
มหาราช 

      5) พระธาตุจอมทอง อยู่บนดอยริมฝั่งแม่น้ ากก เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่มีก่อนที่      
พ่อขุนเม็งรายมหาราชจะทรงสร้างเมืองเชียงราย สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 1483 
        6) พระธาตุดอยตุง เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของ
พระพุทธเจ้าซึ่งน ามาจากมัธยมประเทศ เมื่อก่อนสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ได้ท าธงตะขาบ
(พ้ืนเมืองเรียกว่า ตุง) 
        7) พระธาตุดอยเวา พระองค์เวาหรือเว้าผู้ปกครองนครนาคพันธ์โยนกเป็นผู้สร้าง
เพ่ือบรรจุพระเกศาธาตุองค์หนึ่ง 
        8) วัดป่าสักพระเจ้าแสนภู โปรดให้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 193 เป็นที่ประดิษฐาน
พระธาตุโคปะ 
        9) วัดพระธาตุจอมกิตติ อยู่ในท้องที่อ าเภอเชียงแสน ตั้งอยู่บนเนินเขานอกก าแพง
มีทางแยกซ้ายมือ เข้าไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร ตามพงศาวดาร 
      10) วัดพระธาตุผาเงา จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ เช่น พระธาตุเจ็ดยอด พระธาตุจอมจัน 
พระธาตุผาเงา 2 ซาก โบราณสถานอ่ืนๆ ในบริเวณเดียวกัน ท าให้กรมศิลปากรเชื่อว่าสถานที่นี้เคยรุ่งเรือง
มากและมีอายุราว 1,000 กว่าปีมาแล้ว 
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        8 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  8.1 ระบบขนส่งทางถนน 
         1) โครงข่ายถนนเส้นทาง R3 คือเส้นทางเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 
จากกรุงเทพมหานครสู่จีนตอนใต้ ผ่านพม่าและลาว ประกอบด้วย 2 เส้นทางย่อยดังนี้ 

- เส้นทาง R3A หรือ R3E : เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-ลาว-จีน จากประเทศไทย 
(เชียงราย-เชียงของ) ข้ามแม่น้ าโขงไปยังประเทศลาว (บ่อแก้ว-เวียงภูคา-หลวงน้ าทา-บ่อเต็น) และเข้าสู่
ประเทศจีน (บ่อหาน-เชียงรุ่ง-คุณหมิง) รวมระยะทาง 1200 กิโลเมตร(ภาพ 4) 
   - เส้นทาง R3B หรือ R3W : เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-พม่า-จีน จากประเทศไทย 
(เชียงราย-แม่สาย) ผ่านประเทศพม่า (ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง) และเข้าสู่ประเทศจีนที่ดาลั๊ว ก่อนเชื่อมโยงกับ
เส้นทาง R3A ที่เชียงรุ้งและคุณหมิง รวมระยะทางจากแม่สายถึงเชียงรุ้ง 380 กิโลเมตร  
  ทั้งนี้ ทั้งสองเส้นทางนั้นมีจุดเด่นและข้อจ ากัดที่แตกต่างกันไป สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 27 

ตาราง จุดเด่นและข้อจ ากัดของเส้นทาง R3A และ R3B 
เส้นทาง จุดเด่น ข้อจ ากัด 

R3A ใช้ระยะเวลาในการขนส่งสั้นกว่าการ
ขนส่งทางเรือ เหมาะแก่การขนส่งสินค้า
เกษตรที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น 

1. ด่านห้วยทราย(ลาว) ที่หยุดพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา 
12.00-14.00 น. และหยุดทุกวันอาทิตย์ 

2. ที่เรือเชียงของ มีความแออัดทุกวันจันทร์เนื่องจากแพ
ขนานยนต์ปิดท าการทุกวันอาทิตย์ ส่งผลให้เกิดสะสม
ต่อเนื่องของรถบรรทุก 

3. เส้นทางหลวงน้ าทา-บ่อเต็น ที่คดเคี้ยวและช ารุดในบาง
เส้นทาง ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

4. ปัญหาการขนถ่ายสินค้าที่ด่านบ่อเต็น ที่คับคั่งและใช้
เวลานานในการขนถ่ายสินค้าและน้ ามัน 

R3B ได้รับความนิยมในด้านการเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวเส้นทางเชียงราย-แม่สาย-เชียง
ตุง-เมืองลา-เชียงรุ้ง 

1. ปัญหาทางการเมืองในพม่าที่มีผลต่อการเปิด -ปิดด่าน
พรมแดนไทย-จีน 

2. ข้อจ ากัดการใช้พาหนะเข้าออกชายแดนพม่าที่ไม่อนุญาต
ให้รถบรรทุกสินค้าแบบตู้คอนเนอร์เข้าประเทศ ต้องใช้รถ
กระบะคลุมผ้าใบซึ่งอาจท าให้สินค้าเสียหายต่อสินค้าได้ 

3. ค่าใช้จ่ายด้านภาษีท่ีสูงและการเรียกเก็บเบี้ยบ้ายรายทาง
จากกลุ่มผู้มีอิทธิพล  

4. ข้อจ ากัดของอ านาจการบริหารของพม่าที่มีผลต่อการ
ด าเนินการของชนกลุ่มน้อยที่ด่านต้าลั๊วะ 

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงราย, 2559 
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ภาพแผนที่แสดงเส้นทางเชื่อมต่อ R3A และ R3B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

         2) สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 ตั้งอยู่ ข้ามแม่น้ าจากฝั่งไทย (เชียงของ) ไปยังลาว               
(บ่อแก้ว) เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง เชียงรายกับคุนหมิง ผ่านประเทศลาวตามแนวเส้นทาง R3 ด้วย
ระยะทาง 430 กิโลเมตร เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การเกษตร และ
ภาคบริการ ถือเป็นจุดที่ท าให้เส้นทาง R3A มีการเชื่อมโยงใน 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-จีน) อย่างสมบูรณ์ 
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3) ทางหลวงแผ่นดิน จังหวัดเชียงรายมีทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญดังต่อไปนี้ 
3.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน เป็นถนนสายประธาน

ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับถนน AH 2 เป็นถนนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชียได้ 
โดยเป็นถนน ที่ยาวที่สุดในเครือข่ายทางหลวงสายเอเชีย  มีระยะทางทั้งสิ้น 20,557 กิโลเมตร ผ่าน
ประเทศญี่ปุน เกาหลี จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน และอิหร่าน สิ้นสุดที่
ประเทศตุรกี โดยเชื่อมต่อกับทางหลวงยุโรป E80 มีระยะทางผ่านประเทศไทยรวม 703 กิโลเมตร ส่วนที่
พาดผ่านจังหวัดเชียงราย ท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เข้ากับจังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศใต้  และเชื่อมโยงไปยัง
จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ได้ที่อ าเภอแม่สาย กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
และพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะ
ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์มีขนาด 6 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมี
ไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 8 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

3.2 ทางหลวงสายเอเชี ย  3 (Asian Highway 3 : AH 3) เป็ นถนนสาย
ประธานในพ้ืนที่ เป็นทางหลวงสายหนึ่งในโครงการเครือข่ายทางหลวงเอเชีย มีความยาว 7,331 กิโลเมตร 
(4,555 ไมล์) โดยเริ่มต้นจากเมืองอูลาน-อูเด รัสเซีย ผ่าน จีน เมียนมาร์ สปป.ลาว ผ่านพรมแดน สปป.ลาว ที่
อ าเภอ       เชียงของ และสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน (AH2) ที่แยกแม่กรณ์ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทางที่ผ่านในประเทศไทย 116.5 กิโลเมตร ส่วนที่พาดผ่าน
จังหวัดเชียงรายท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เข้ากับอ าเภอเชียงของที่ด้านทิศเหนือ กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบ       
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่าน
พาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวง AH 3 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์มีขนาด 4-6 ช่องจราจร (รวม 2 
ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 8 ช่องจราจร (รวม 2 
ทิศทาง) 

3.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นถนนสายหลักในพ้ืนที่ ท าหน้าที่
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศใต้  กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม 
ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 
ทิศทาง) และ มีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 
ทิศทาง) 

3.4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 เป็นถนนสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่
เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอแม่จันไปยังอ าเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของท่าเรือเชียงแสน นับเป็นเส้นทาง       
โลจิสติกส์เส้นทางหนึ่ง กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขต
เมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1016 เป็นชายแดนใช้เป็นเส้นทางการขนส่งหลักอีกเส้นทางหนึ่งระหว่างการขนส่งสินค้าของท่าเรือ        
เชียงแสน แห่งที ่2 เข้ากับการคมนาคมขนส่งทางบก กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่
ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น  เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของ        
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
และมีไหล่ทางส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 



100 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 

3.5 ถนนสายรองและถนนสายย่อยอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่บริเวณอ าเภอแม่สาย 
อ าเภอเชียงแสนและอ าเภอเชียงของ เป็นเส้นทางที่สามารถใช้เดินทางเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่อยู่อาศัยเข้ากับ
พ้ืนที่กิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งในและนอกเมืองได้ นอกจากนั้นยังมีถนนสายย่อยต่างๆ ในพ้ืนที่เมืองที่ท าหน้าที่
เชื่อมโยงพ้ืนที่กิจกรรมภายในเมือง โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการค้าชายแดน ที่มียานพาหนะเข้า- ออก 
ตลอดช่วงเวลาเปิดท าการ โดยลักษณะของถนนสายรองและถนนสายย่อยเส้นอ่ืนๆ มีทั้งเป็นถนนลาดยาง        
แอสฟัลท์ และถนนคอนกรีต มีจ านวน 2 ช่องจราจรเป็นส่วนใหญ่ (รวม 2 ทิศทาง) 

4) ทางหลวงชนบท อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีหน้าที่
ในการเชื่อมโยงพ้ืนที่ระหว่างอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
นอกจากนั้นยังท าหน้าที่เป็นเสมือนทางลัดที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้มีความคล่องตัวในการ
สัญจร ซึ่งโครงข่ายทางหลวงชนบทนับเป็นโครงข่ายที่สนับสนุนการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงเข้าได้           
ในพ้ืนที่ระดับย่อยที่ทางหลวงแผ่นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ การวางตัวของโครงข่ายทางหลวงชนบทอยู่รอบนอก
ของย่านพ้ืนที่กิจกรรมทางธุรกิจ แต่มีการวางตัวบริเวณพ้ืนที่ชานเมือง หรือพ้ืนที่ชุมชนชนบท เพ่ือเชื่อมโยง
ย่านกิจกรรมการอยู่อาศัยของชุมชนดังกล่าวเข้ากับโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  เพ่ือให้ประชาชนสามารถ 
เข้าพ้ืนที่กิจกรรมทางธุรกิจในพ้ืนที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก ลักษณะของทางหลวงชนบท 
ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน มีพ้ืนผิวลาดยางแอสฟัลท์ มีจ านวนช่องจราจร 2 ช่องจราจร (รวม 2 
ทิศทาง) เนื่องจากความต้องการการเดินทางภายในพ้ืนที่ที่ทางหลวงชนบทพาดผ่านมีจ านวนน้อย  ท าให้
จ านวนช่องจราจรสามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้อย่างเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร 

ตาราง โครงข่ายทางหลวงชนบทเชียงราย 
หมายเลข
ทางหลวง ชื่อสายทาง อ าเภอ 

ระยะทาง
(กม.) 

ชร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ท่ี 12+200) - บ้านแม่มะ แม่จัน เชียงแสน  19.64 
ชร.4004  แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ท่ี 28+650) - บ้านท่าข้าวเปลือก  เชียงแสน แม่จัน  17.853 
ชร.4007  แยกทางหลวงหมายเลข 1129 (กม.ท่ี 14+000) - บ้านแซว เชียงของ  เชียงแสน  38.121 
ชร.1009  แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ท่ี 867+100) - บ้านสันถนนใต้  แม่จัน แม่สาย  23.574 
ชร.4011  แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ท่ี 118+070) - บ้านม่วงเจ็ดต้น  เชียงของ  10.15 
ชร.4014  แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ท่ี 104+600) - บ้านแก่นใต้  เชียงของ 8.254 
ชร.4027  แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ท่ี 109+200) - บ้านเกี๋ยงเหนือ เชียงของ  10.125 
ชร.5031  แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4014 (กม.ท่ี 0+700) - บ้านซ้อใต้ เชียงของ  7.25 
ชร.5033  แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4001(กม.ท่ี 3+230) - พระธาตุจอมกิตติ  เชียงแสน  8.7 
ชร.1038  แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ท่ี 876+000) - บ้านด้าย  แม่สาย  9.65 
ชร.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ท่ี 890+450) - บ้านสันผักฮี้  แม่สาย  1.16 
ชร.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ท่ี 882+000) - บ้านด้าย  แม่สาย 10.828 
ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 (กม.ท่ี 38+500) - บ้านปุาตึง ดอยหลวง  เชียงแสน  20.444 
ชร.5054 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3059 (กม.ท่ี 1+740) - บ้านสันนา  แม่สาย  11.4 
ชร.5055 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3059 (กม.ท่ี 4+240) - บ้านปางห้า  แม่สาย  7.7 
ชร.3059  แยกทางหลวงหมายเลข 123 (กม.ท่ี 8+242) - บ้านทุ่งเกลี้ยง  แม่สาย  16.509 
ชร.4060  แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ท่ี 22+500) - บ้านศรีดอนมูล  เชียงแสน  4.95 
ที่มา: กรมทางหลวงชนบท, 2559. 
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ตาราง โครงการก่อสร้างทางสนับสนุนท่าเรือเชียงแสน และโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมจังหวัด
เชียงราย 

โครงการ 
ระยะทาง

(กม.) 
งบประมาณ
ล้านบาท 

การด าเนินงาน 

ส ารวจ
ออกแบบ 

ส ารวจ
อสังหาฯ 

เวนคืน ก่อสร้าง 

1. สายแยก ทล.1129-ทล.1098    
14.55 809.58 2549 2551 2552 

2554 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย -63.50% 

2. สายเช่ือม จ3–วงแหวนตะวันตก 
9.181 733.91 2549 2551 2554 

2556 

   (ตอนท่ี 1) อ.เมือง จ.เชียงราย -5.19% 

3. สายแยก ทล.1098 – ทล.1    
26.075 1,788.40 2551 2554 2556 2558** 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

4. สายเช่ือม จ3–วงแหวนตะวันตก 
2.9 176.04 2549 2551 2556 2559** 

   (ตอนท่ี 2) อ.เมือง จ.เชียงราย 

5. ถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย 
3.92 340.59 2550 2551 2553 

2555 

จ3 ตอนท่ี 4 อ.เมือง จ.เชียงราย -18.63% 

รวม 5 โครงการ 56.626 3,848.52 2549 – 2559 

ที่มา : ส านักงานทางหลวงที่ 17 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
 
ตาราง รถที่จดทะเบียนใหม่ ตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 จ าแนกตามประเภทรถ                          
         พ.ศ. 2556 – 2560 

ประเภทรถ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 11,356 7,682 6,892 6,638 7,930 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 164 171 122 52 91 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 6,916 5,252 5,211 4,868 4,706 
รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล - 1 1 - - 
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่
เกิน 7 คน 

74 50 23 16 17 

รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง - - - - - 
รถยนต์รับจ้างสามล้อ - - 1 - 2 
รถยนต์บริการธุรกิจ 7 1 3 - - 
รถยนต์บริการทัศนาจร - - - - - 
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ประเภทรถ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รถยนต์บริการให้เช่า - - - - - 
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 37,509 34,478 34,936 29,953 32,616 
รถแทรกเตอร์ 1,842 1,114 799 621 599 
รถบดถนน 12 7 13 14 12 
รถใช้งานเกษตรกรรม - - - - - 
รถพ่วง 1 3 - - - 
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 23 20 26 54 23 

รวม 57,904 48,779 48,027 42,216 45,999 
ที่มา : ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ,2560 

 
ตาราง รถจดทะเบียน (สะสม) ตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 จ าแนกตามประเภทรถพ.ศ. 2556 - 2560 

ประเภทรถ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 80,106 88,105 95,510 102,793 111,054 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 5,400 5,506 5,528 5,476 5,523 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 117,558 122,553 127,295 131,371 134,714 
รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 3 4 5 5 5 
รถรับจ้างระหว่างจังหวัด - - -- - - 
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่
เกิน 7 คน 

143 197 222 238 254 

รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง - - - - - 
รถยนต์รับจ้างสามล้อ 186 186 186 190 192 
รถยนต์บริการธุรกิจ 59 59 59 59 60 
รถยนต์บริการทัศนาจร - - - - - 
รถยนต์บริการให้เช่า - - - - - 
รถจักรยานยนต์ 424,684 434,352 440,303 439,355 441,173 
รถแทรกเตอร์ 7,182 8,010 8,454 8,462 8,265 
รถบดถนน 213 220 231 247 257 
รถใช้งานเกษตรกรรม 920 920 920 920 953 
รถพ่วง 10 12 12 14 18 
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 640 644 617 655 623 

รวม 637,104 660,768 679,342 689,785 703,091 
ที่มา : ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ,2560 
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  8.2 ระบบขนส่งทางน้ า 
จังหวัดเชียงรายมีท่าเรือเพ่ือการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ (1) ท่าเรือเชียง

แสนแห่งที่ 2 และ (2) ท่าเรือเชียงของ ซึ่งให้บริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
ด าเนินการโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยท่าเรือแต่ละแห่งมีลักษณะด้งต่อไปนี้ 

1) ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่าง
ประเทศไทย กับประเทศลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน เพ่ือส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง -แม่น้ าโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน 
เมียนม่าร์ สปป.ลาว และไทย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการลงทุนให้สอดคล้อง      
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เห็นชอบ
และอนุมัติในหลักการให้กรมเจ้าท่า ด าเนินการก่อสร้างเพ่ือใช้ทดแทนท่าเรือเชียงแสนแห่งแรก ซึ่งตั้งอยู่       
ในตัวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน ท าให้ไม่สามารถขยายศักยภาพได้  ทั้งนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2552 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ให้การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย (กทท.) เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 

ศักยภาพของท่าเรือเชียงแสน  2 ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือแบบทางลาด           
2 ระดับ จ านวน 2 ท่า ใช้ส าหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และท่าเทียบเรือแนวดิ่ง 1 ท่า ส าหรับขนถ่ายสินค้า
ทั่วไป และคอนเทนเนอร์ ท่าเทียบเรือทางลาดด้านทิศเหนือ ความยาวท่าเทียบ เรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 
9,600 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่า สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ล า ท่าเทียบเรือ          
ทางลาดด้านทิศใต้ ความยาวท่าเทียบเรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่า สามารถ
รับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ล า ท่าเทียบเรือแนวดิ่ง ความยาวท่าเทียบเรือ 200 เมตร 
สามารถรับเรือขนาดความยาว 50 เมตร ได้ พร้อมกัน 4 ล า ในอาณาบริเวณท่าเรือ ได้เตรียมที่จอดเรือ 
ขนาด 200x800 เมตร พร้อมด้วยโรงพักสินค้า ขนาด 30x30 เมตร จ านวน 2 หลัง และ ลานวางพัก
สินค้าไว้บริการ 

โครงข่ายการขนส่งของท่าเรือเชียงแสน 2 สามารถเชื่อมโยงการขนส่งเข้ากับ
ประเทศจีนที่ท่าเรือกวนเหลย ใช้เส้นทางเดินเรือระยะทาง 265 กิโลเมตร ระดับน้ าลึก 1.5 – 7.0 เมตร 
แตกต่างตามช่วงฤดูกาล โดยประเทศจีนได้ปรับปรุงร่องน้ าทางเดินเรือ รวมถึงก่อสร้างเขื่อนเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟูา และควบคุมระดับน้ าให้สามารถบรรทุกสินค้าได้ตลอดทั้งปี ในส่วนโครงข่ายการขนส่ง
ภายในประเทศ ใช้การเชื่อมโยงท่าเรือเข้ากับโครงข่ายการขนส่งทางถนน  สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง 
ได้แก่ 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 อ าเภอแม่สาย - อ าเภอเชียงแสน 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 อ าเภอแม่จัน - อ าเภอเชียงแสน 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 อ าเภอเชียงแสน – อ าเภอเชียงของ_ 

สถิติการขนส่งน าเข้า และส่งออกที่บริเวณด่านศุลกากรเชียงแสน เป็นที่ตั้งของ
ท่าเรือเชียงแสน พบว่า ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2554 - 2558) ด่านศุลกากรเชียงแสนมีการน าเข้า
สินค้าจากประเทศจีนมากกว่าประเทศอ่ืนๆ โดยในปี พ.ศ.2557 มีมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 682.93 ล้านบาท 
ในส่วนของการส่งออก พบว่า ที่บริเวณด่านศุลกากรเชียงแสนมีมูลค่าการส่งออกไปยัง สปป.ลาว มากที่สุด 
โดยในปี พ.ศ.2557 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 5,614.89 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาที่ภาพรวมของการ
น าเข้าสินค้าแยกรายประเทศ พบว่า การค้ากับประเทศจีนที่ด่านศุลกากรเชียงแสนมีการน าเข้าสินค้าจาก
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ประเทศจีนเพ่ิมขึ้น สลับลดลงตลอด 5 ปี โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 1,069.97 ล้านบาท 
และลดลงในปี พ.ศ.2557 เท่ากับ 682.93 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาแนวโน้มในปี พ.ศ.2558 ในช่วง 
8 เดือน (ต.ค.57 - พ.ค.58) พบว่ามีมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 447.27 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 65% 
ของมูลค่าการน าเข้าในปี พ.ศ.2557 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการน าเข้าสูงกว่า ปี พ.ศ.2557 เมื่อหมด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนของการส่งออกไปยังประเทศจีน พบว่า ที่ด่านศุลกากรเชียงของมีมูลค่า
การส่งออกเพ่ิมขึ้นสลับลดลง โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 3,872.04 ล้านบาท และ
ลดลงในปี พ.ศ.2557 เท่ากับ 3,352.72 ล้านบาท การค้ากับ สปป.ลาว ที่ด่านศุลกากรเชียงแสน มีการ
น าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 
29.88 ล้านบาท มีมูลค่าลดลงจนถึงปี พ.ศ.2557 เท่ากับ 19.62 ล้านบาท ในส่วนของการส่งออกมีการ
เพ่ิมข้ึนในช่วง 5 ปี โดยในปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 2,869.68 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นในปี 
พ.ศ.2557 เท่ากับ 6,894.71 ล้านบาท การค้ากับเมียนมาที่ด่านศุลกากรเชียงแสน มีการน าเข้าสินค้า
จากเมียนมาเพียงปีเดียวคือ ในปี พ.ศ.2555 มีมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 3.23 ล้านบาท แต่มีมูลค่าการ
ส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด  5 ปี ที่ผ่านมา โดยในปี พ .ศ .2554 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 
2,250.93 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ.2557 เป็น 3,285.99 ล้านบาท 

ตาราง ปริมาณสินค้าน าเข้า-ส่งออก (ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน) พ.ศ. 2554-2558 

ปีงบประมาณ 

 มูลค่าการน าเข้า – ส่งออกสินค้า (ล้านบาท) 

 ประเทศจีน สปป.ลาว เมียนมาร์ 

น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก 
 2554 1,069.97 3ม872.04 29.88 2,869.68 0.00 2,250.93 

2555 485.94 4,210.54 26.06 4,288.99 3.23 2,637.97 

2556 631.10 3,508.99 23.25 6}099.97 0.38 2}716.61 

2557 682.93 3,352.72 19.62 6,894.17 0.00 3,285.99 

2558 
ต.ค.57 – พ.ค.58 

 

 
447.27 2,331.48 11.45 5,614.89 0.00 2,165.76 

ที่มา : ด่านศุลกากรเชียงแสน, 2559 

2) ท่าเรือเชียงของ (ท่าเรือน้ าลึก) เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ โดยเป็นเรือ
สัญชาติจีนที่ล าเลียงสินค้าผ่านท่าเรือเชียงแสนไปขึ้นสินค้าที่ท่าเรือเชียงของ  สินค้าจะเป็นของใช้อุปโภค
บริโภคทั่วไปและผลไม้ เรือขนาดกลางจะเป็นเรือของ สปป.ลาว สินค้าเกษตร เช่น กระเทียม และเรือ 
ขนาดเล็กเป็นของ สปป.ลาว และไทยเป็นเรือรับส่งนักท่องเที่ยวข้ามฝากไปยัง สปป.ลาว ขนสินค้าอุปโภค
บริโภคทั่วไป และเป็นท่าเรือแพขนานยนต์ (โปฺะ) เพ่ือขนถ่ายรถยนต์และรถบรรทุกสินค้าสินค้าไปยัง       
สปป.ลาว และไปยังประเทศจีนตอนใต้ (เมืองจีนหง) โดยจะใช้เส้นทาง R3A ระยะทาง 493 กิโลเมตร    
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมงจะถึงด่านพรมแดนของประเทศจีนตอนใต้ (เมืองจีนหง) สินค้าที่
ส่งออกไป สปป.ลาว จะเป็นรถบรรทุกน้ ามัน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องอุปโภคบริโภค ยานพาหนะ 
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เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า เหล็กเส้นและของใช้ต่างๆ ทั่วไป สินค้าหลักที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ได้แก่ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ยางพารา ผลไม้ ดอกกล้วยไม้ เครื่องอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์
ส าหรับบรรจุภัณฑ์ สินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว ได้แก่ ถ่านหินลิกไนต์และสินค้าทางการเกษตร สินค้าน าเข้า
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ พืชผัก ดอกไม้สด ผลไม้ เป็นต้น ส าหรับสินค้าสัตว์น้ าส่งออกไป            
สปป.ลาว คือ ปลาน้ าจืด และส่งออกไปประเทศจีน คือ ปลาทะเลแช่แข็ง จระเข้น้ าจืด และลูกปลาสวยงาม 

ศักยภาพของท่าเรือเชียงของ ประกอบด้วย 
- ท่าเทียบเรือโครงสร้างแบบล็อกคอนกรีตกว้าง 24 เมตร ยาว 108 เมตร 

สามารถให้บริการเรือจอดเทียบท่าขนาดบรรทุก 80 - 150 ตัน พร้อมกัน 3 - 5 ล า 
- การให้บริการพ้ืนที่จอดรถบรรทุกสินค้าภายในเขตท่าเรือเชียงของ รถบรรทุก 

10 ล้อ สามารถจอดได้พร้อมกัน จ านวน 5 - 10 คัน 
- มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการที่ท่าเรือเชียงของในลักษณะให้บริการในพ้ืนที่

เดียวกัน (One Stop Service) คือ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านสาธารณสุข ด่านกักสัตว์และพืช เป็นต้น 

- เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากมีอุปกรณ์ท าความสว่างอย่างเพียงพอ
และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง 

โครงข่ายการขนส่งของท่าเรือเชียงของ มีทั้งการขนส่งระหว่างประเทศ และการขนส่ง
ภายในประเทศ โดยการขนส่งระหว่างประเทศได้แก่ ประเทศจีน สปป.ลาว และเมียนมา โดยการขนส่งทางน้ า
จะเป็นขนส่งจากท่าเรือเชียงของผ่านไปยังท่าเรือเชียงแสน และเข้าไปยังเมืองเชียงรุ่ง ส าหรับโครงข่ายการ
ขนส่งเชื่อมโยงกับทางบกใช้เส้นทางถนน R3A เป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง เชื่อมโยงระหว่างประเทศ และใช้
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 และหมายเลข 1129 เป็นการขนส่งเชื่อมโยงภายในประเทศไทย 

สถิติการน าเข้า – ส่งออก ที่ด่านศุลกากรเชียงของ พบว่า ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง 
(พ.ศ. 2554 - 2558) ด่านศุลกากรเชียงของมีการน าเข้าสินค้า จากประเทศจีนมากกว่าประเทศอ่ืนๆ โดย 
ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 3,070.30 ล้านบาท ในส่วนของการส่งออก พบว่าที่บริเวณ   
ด่านศุลกากรเชียงของมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุดเช่นกัน  โดยในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า
การส่งออกเท่ากับ 7,325.26 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาที่ภาพรวมของการน าเข้าสินค้าแยกรายประเทศ
การค้ากับประเทศจีนที่ด่านศุลกากรเชียงของมีการน าเข้าสินค้าจากประเทศจีนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด   
5 ป ีโดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 1,648.54 ล้านบาท และเพ่ิมสูงขึ้น ในปี พ.ศ.2557 
เท่ากับ 3,070.30 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาแนวโน้มในปี  พ.ศ.2558 ในช่วง 5 เดือน (ต.ค.57 - 
มี.ค.58) พบว่ามีมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 1,325.38 ล้านบาท  คิดเป็นประมาณ 43% ของมูลค่าการ
น าเข้าในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการน าเข้าสูงขึ้น เมื่อหมดปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนของ
การส่งออกไปยังประเทศจีน พบว่า ที่ด่านศุลกากรเชียงของมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 
โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 2,845.63 ล้านบาท และเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 
7,325.26 ล้านบาท การค้ากับ สปป.ลาว ที่ด่านศุลกากรเชียงของมีการน าเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว 
เพ่ิมขึ้นสลับลดลงในช่วง 5 ปี โดยในปี พ .ศ .2554 มีมูลค่า การน าเข้าเท่ากับ  462.55 ล้านบาท            
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจนถึงปี  พ .ศ .2556 เท่ากับ  613.66 ล้านบาท และลดลงในปี  พ .ศ .2557 เท่ากับ 
215.43 ล้านบาท ในส่วนของการส่งออกมีการเพิ่มข้ึนสลับลดลงในช่วง 5 ปี เช่นกัน โดยในปี พ.ศ.2554 
มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ3,064.03 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ.2557 เท่ากับ 4220.29 ล้านบาท 
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การค้ากับเมียนมา ที่ด่านศุลกากรเชียงของไม่มีการน าเข้าสินค้าจากเมียนมาร์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา           
แต่มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นสลับลดลงตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการส่งออก
เท่ากับ 21.49 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2557 เป็น 444.38 ล้านบาท 

 

ตาราง ปริมาณสินค้าน าเข้า-ส่งออก พ.ศ. 2557-2562 

ปีงบประมาณ 

 มูลค่าการน าเข้า – ส่งออกสินค้า (ล้านบาท) 
 ประเทศจีน สปป.ลาว เมียนมาร์ 

 น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก 
 2557 682.93 3,352.72 19.62 6,894.71 0.00 3,285.99 

2558 648.65 3,971.49 17.22 8,357.08 0.17 3,485.84 
2559 703.83 2,836.08 7.12 9,583.35 0.00 2,810.07 

 2560 843.13 2,633.48 56.65 7,477.40 0.11 4,320.37 
2561 676.58 3,180.15 32.50 10,293.58

8 
0.00 4,979.04 

2562 
ต.ค.61 – ก.ค.62 

389.96 2,025.44 18.02 5,020.57 0.00 2,969.73 

ที่มา : ด่านศุลกากรเชียงแสน, 2562 

  8.3 ระบบขนส่งทางอากาศ 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จ ากัด (มหาชน) มีจ านวนหลุมจอดเครื่องบิน 4 หลุมจอด มีจ านวนเที่ยวบินเฉลี่ย 18 เที่ยวบิน มีพ้ืนที่        
ในส่วนผู้โดยสาร 16,665 ตร.ม. พ้ืนที่อาคารคลังสินค้า 412 ตร.ม. สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ปี
ละ 3,400 ตัน เป็นท่าอากาศยานที่สามารถรองรับทั้งในส่วนของผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ได้ โดยมีการวางแผนการพัฒนาให้เป็น Land Journey ส าหรับการเดินทางไปยังพม่า จีน และเวียดนาม 
ตารางที ่16 สถิติการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2556 – 2560 

ปี 
จ านวน
เที่ยวบิน 
ขึ้น - ลง 

จ านวนผู้โดยสาร (คน) การขนถ่ายสินค้า (กก.) 

ออก เข้า ผ่าน รวม ออก เข้า ผ่าน รวม 

2556 6,882 535,330 518,299 234 1,053,863 1,176,000 3,389,000 - 4,565,000 

2557 10,029 653,275 638,108 325 1,291,708 1,034,000 2,674,000 - 3,708,000 

2558 12,799 83,102 809,727 503 1,640,332 976,000 3,078,000 - 4,054,000 

2559 14,073 986,782 972,046 525 1,959,353 923,000 4,050,000 - 4,973,000 

2560 16,901 1,199,436 1,185,368 420 2,385,224 890,000 3,543,000 - 4,433,000 
ที่มา : กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 
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การวิเคราะห์จ านวนเที่ยวบิน ขึ้น – ลง และจ านวนผู้โดยสารการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2554 – 
2558 ในภาพรวมมีจ านวนปริมาณเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีจ านวนเที่ยวบิน ขึ้น – ลง 
12,799 ครั้ง และมีจ านวนผู้โดยสาร 1,640,332 คน 
  8.4 ระบบขนส่งทางราง 
 โครงการรถไฟสายใหม่สาย เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ภายใต้
การดูแลโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาค เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ือ
โครงการนี้แล้วเสร็จคือ การลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการขนส่งสินค้า 
อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกในด้านการคมนาคมของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันโครงการนี้นี้อยู่ระหว่างเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา 
 

 

ภาพที ่3 โครงการรถไฟสายใหม่สาย เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
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  8.5 ระบบไฟฟ้า 
ตาราง จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอ าเภอปี พ.ศ. 2558 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ 
ใช้ไฟฟ้า 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) (Gwh.) 

ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกจิ/ 
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ 
/สาธารณะ 

อื่นๆ รวม 

เมืองเชียงราย 85,592 3.94 18.72 0.04 0.53 25.30 

เวียงชัย 16,188 1.29 1.50 0.01 0.03 2.83 

เชียงของ 21,357 16.99 14.26 41.03 36.76 72.12 

เทิง 25,194 19.91 15.96 2.89 2.34 41.10 

พาน 43,059 2.85 3.38 - 0.08 6.24 

ป่าแดด 9,829 0.63 1.34 - 0.05 2.02 

แม่จัน 32,601 33.06 31.92 3.59 0.35 68.92 

เชียงแสน 20,270 21.25 72.70 2.25 0.97 97.45 

แม่สาย 33,301 48.34 117.63 2.00 1.44 169.41 

แม่สรวย 20,930 1.20 1.47 - 0.01 2.69 

เวียงป่าเป้า 21,503 1.38 1.77 - 0.01 3.61 

พญาเม็งราย 12,227 9.61 4.83 0.90 0.35 15.69 

เวียงแก่น 8,391 6.01 14.26 4.10 4.10 10.35 

ขุนตาล 10,230 7.52 3.37 0.81 0.58 12.28 

แม่ฟ้าหลวง 14,196 16.25 9.21 2.47 0.21 28.15 

แม่ลาว 19,324 1.72 2.22 0.01 0.03 3.97 

เวียงเชียงรุ้ง 8,532 0.52 0.36 - - 0.88 

ดอยหลวง 8,005 6.53 2.68 0.23 0.14 9.58 

รวม 410,959 198.99 317.58 60.62 48.00 572.15 
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  8.6 การประปา 
ตาราง สถิติการประปาจ าแนกเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2560 

อ าเภอ 
ก าลังการผลิต 

(ลบ.ม.) 
น้ าท่ีผลิตได้ 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าท่ี
จ าหน่าย 

แก่ผู้ใช้น้ า (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าท่ีจ่าย
เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์และ
รั่วไหล (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ า 

ที่ใช้ใน 
ระบบ(ลบ.ม.) 

จ านวน
ผู้ใช้น า 
(ราย) 

เมืองเชียงราย 17,520,000 9,779,876 7,426,900 1,748,673 604,303 29,539 

เวียงชัย - - - - - - 

เชียงของ 1,752,000 946,046 753,819 138,257 53,970 3,770 

เทิง 876,000 517,680 416,437 82,716 18,527 1,836 

พาน 1,800,480 1,187,692 810,460 267,132 110,100 4,630 

ป่าแดด - - - - - - 

แม่จัน 1,752,000 1,363,206 680,759 374,581 307,866 2,775 

เชียงแสน 876,000 801,034 404,725 269,693 126,616 2,285 

แม่สาย 5,694,000 4,768,869 2,789,108 924,606 1,055,155 1,388 

แม่สรวย - - - - - - 

เวียงป่าเป้า 1,752,000 598,415 499,619 78,832 19,964 2,871 

พญาเม็งราย 438,000 97,589 91,414 1,088 5,087 513 

เวียงแก่น - - - - - - 

ขุนตาล - - - - - - 

แม่ฟ้าหลวง - - - - - - 

แม่ลาว - - - - - - 

เวียงเชียงรุ้ง - - - - - - 

ดอยหลวง - - - - - - 

รวม       

ที่มา : ส านักงานการประปาเขต 9 จังหวัดเชียงราย 
 
 
 



110 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 

  8.7 ระบบโทรศัพท ์
ตาราง สถิติการบริการโทรศัพท์พ.ศ. 2556 – 2559 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมี 123,304 123,708 123,618 123,529 
บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 71,180 71,584 71,494 71,405 

บริษัทสัมปทาน 52,124 52,124 52,124 52,124 

เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมีผู้เช่า 58,414 53,398 72,202 45,855 

บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 39,679 37,935 36,101 35,219 

ธุรกิจ 4,005 4,012 3,965 3,960 

บ้านพัก 29,137 27,509 25,791 24,939 

ราชการ 2,841 2,802 2,799 2,865 

บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 601 600 600 601 

โทรศัพท์สาธารณะ 3,006 2,942 2,888 2,822 

ระบุประเภทไม่ได้ 89 70 58 32 

บริษัทสัมปทาน 18,435 15,463 13,094 10,636 
ที่มา : บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน)   

8.8 ไปรษณีย์ 
ตาราง สถิติรับฝากบริการไปรษณียภัณฑ์ จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560  

อ าเภอ 
จ านวนที่ท า 
การไปรษณีย์ 

ไปรษณียภัณฑ์
ธรรมดา 

พัสดุไปรษณีย์ บริการพิเศษ 

เมืองเชียงราย 4 3,136,025 86,702 1,620,345 

เวียงชัย 1 38,860 7,022 56,822 

เชียงของ 1 166,002 4,552 73,600 

เทิง 2 293,439 4,983 133,429 

พาน 2 357,729 13,265 244,600 

ป่าแดด 1 49,991 3,195 34,102 

แม่จัน 3 92,575 11,270 163,338 

เชียงแสน 1 145,003 9,601 105,152 

แม่สาย 2 135,641 107,359 599,623 

แม่สรวย 1 70,728 3,653 50,894 

เวียงป่าเป้า 2 112,702 7,018 126,440 

พญาเม็งราย 1 66,942 2,552 40,292 
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อ าเภอ 
จ านวนที่ท า 
การไปรษณีย์ 

ไปรษณียภัณฑ์
ธรรมดา 

พัสดุไปรษณีย์ บริการพิเศษ 

เวียงแก่น 1 112,578 2,824 29,368 

ขุนตาล 1 28,655 3,043 10,532 

แม่ฟ้าหลวง - - - - 

แม่ลาว 1 42,415 2,318 21,577 

เวียงเชียงรุ้ง - - - - 

ดอยหลวง - - - - 

รวม 24 4,849,285 269,357 3,310,114 
หมายเหตุ : ไม่รวมที่ท าการไปรษณีย์อนุญาต 
ที่มา : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

  8.9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตาราง ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                พ.ศ. 2558 – 2560 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

จ านวน ร้อยละ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

การใช้คอมพิวเตอร ์ 1,088,384 1,085262 1,081,368 100 100 100 

ใช้ 278,467 280,670 282,670 25.6 25.9 26.2 

ไม่ใช้ 809,917 804,592 798,554 74.4 74.1 73.8 

การใช้อินเทอร์เน็ต 1,088,384 1,085,262 1,081,368 100 100 100 

ใช้ 298,101 386,755 465,094 27.4 35.6 43 

ไม่ใช้ 852,778 698,507 616,274 74.3 64.4 57 

การมีโทรศัพท์มือถือ 1,088,384 1,085,262 1,081,368 100 100 100 

มี 831,093 840,363 907,888 76.4 77.4 84 

ไม่ม ี 257,291 244,899 173,480 23.6 22.6 16.0 

ที่มา : การส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ.2558 - 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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       9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  9.1 สภาพภูมิประเทศและสภาพลุ่มน้ า 

จังหวัดเชียงรายแบ่งลุ่มน้ าหลักเป็น 2 ลุ่มน้ าใหญ่ๆ มีลุ่มน้ ากกและลุ่มน้ าโขง (เหนือ)      
ซึ่งแต่ละลุ่มน้ าก็มีลุ่มน้ าย่อยส าคัญหลายสาย ซึ่งจะไหลลงแม่น้ าโขงส าหรับแม่น้ าที่เป็นปัจจัยต่อการเกษตร
และการอุปโภคบริโภคของราษฎร ได้แก่ 

      1) ลุ่มน้ ากก 
   ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ ากกส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงชัน               
ทางทิศเหนือคือเทือกเขาแดนลาว ทิศใต้ คือ เทือกเขาขุนตาล ทิศตะวันออก คือ เทือกเขาผีปันน้ า ซึ่งเป็น        
ต้นก าเนิดของแม่น้ าสาขาที่ส าคัญ มีที่ราบเชิงเขากระจายอยู่ระหว่างหุบเขาและมีที่ราบลุ่มแม่น้ า ตลอดสองข้าง
ฝั่งล าน้ าแม่น้ ากกมีต้นก าเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร์ ไหลเข้าสู่เขตประเทศไทย         
ที่ช่องน้ าแม่กก อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกผ่าน อ าเภอแม่อาย เข้าสู่เขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผ่านตัวเมืองเชียงรายจากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่อ าเภอ
เชียงแสน แล้วไหลไปลงสู่แม่น้ าโขงท่ีบ้านสบกก ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายความยาว
ของแม่น้ ากกรวมทั้งหมด 285 กิโลเมตร ช่วงแรกประมาณ 128 กิโลเมตร อยู่ในเขตสหภาพเมียนมาร์ 
ส่วนที่อยู่ในประเทศไทยยาวประมาณ 157 กิโลเมตร 

ตารางท่ี 23 พ้ืนที่ลุ่มน้ ากก  แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาออกเป็น  4  ลุ่มน้ าสาขา 

ชื่อลุ่มน้ าสาขา 
รหัสลุ่มน้ า

สาขา 

พื้นที่ลุ่มน้ า 
ร้อยละของพืน้ที่ลุ่มน้ ากก 

ตร.กม. ไร ่

1.  น้ าแม่ฝาง 0302 2,011.27 1,257,043.75 27.56 

2.  น้ าแม่ลาว 0303 2,798.43 1,749,018.75 38.33 

3.  น้ าแม่สรวย 0304 425.57 265,981.25 5.83 

4.  น้ าแม่กกตอนล่าง 0305 2,065.14 1,290,712.50 28.28 

รวมลุ่มน้ ากก 7,300.41 4,562,756.25 100.00 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
   1.1) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าฝาง 
          ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าฝาง (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0302) มี พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ประมาณ 2,011.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,257,043.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.56 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากก 
ความยาวของล าน้ าแม่ฝางประมาณ 122 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:750 โดยบริเวณต้นน้ า
มีความลาดชันประมาณ 1:200 กลางน้ าประมาณ 1:1,500 และท้ายน้ าประมาณ 1:18,000 ล าน้ าย่อย
ที่ส าคัญ ได้แก่ น้ าแม่ทะลบ น้ าแม่งอนน้อย น้ าแม่มาว น้ าแม่นาวาง น้ าแม่สาว และน้ าแม่แหลงหลวง เป็นต้น 
   น้ าแม่ฝาง มีต้นน้ าอยู่บริเวณดอยขุนห้วยฝางและดอยหัวโท ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ
อ าเภอ  ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไหลไปทางทิศเหนือ ผ่านอ าเภอฝาง แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ ากก  
ที่ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
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   1.2) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่ลาว 
          ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่ลาว (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0303) มี พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ประมาณ 2,798.43 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,749,018.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.33 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากก 
ความยาวของล าน้ าแม่ลาว ประมาณ 210 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,000 โดยบริเวณ 
ต้นน้ ามีความลาดชันประมาณ 1 :500 กลางน้ าประมาณ 1 :1,000 และท้ายน้ าประมาณ 1 :2,000      
ล าน้ าย่อย ที่ส าคัญ ได้แก่ น้ าแม่โถ น้ าแม่เจดีย์ น้ าแม่ฉางข้าว น้ าแม่ปูนหลวง น้ าแม่ต๊ า น้ าแม่ยางมิ้น น้ าตาช้าง 
น้ าแม่สรวย และน้ าแม่กรณ์น้อย  เป็นต้น 
          น้ าแม่ลาว มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ าในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย ไหลไปทางทิศเหนือผ่านอ าเภอเวียงป่าเป้า เข้าสู่อ าเภอแม่สรวย จากนั้นเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างอ าเภอพานกับอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย จนไปบรรจบกับแม่น้ ากกที่บ้านป่าตง ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
   1.3) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่สรวย 
          ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่สรวย (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0304)  มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ประมาณ 425.57 ตารางกิโลเมตรหรือ 265,981.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.83 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากก  
ความยาวของล าน้ าแม่สรวย ประมาณ 60 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:200 
   น้ าแม่สรวย มีต้นน้ าอยู่บริเวณดอยแม่วังน้อยและดอยหลุมข้าว ซึ่งอยู่ทาง     
ตอนเหนือของอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยน้ าแม่สรวยไหลลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วไหล
ไปบรรจบกับน้ าแม่ลาวที่บ้านกาด ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
   1.4) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่กกตอนล่าง 
          ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่กกตอนล่าง (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0305)  มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ประมาณ 2,065.14 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,290,712.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากก 
ความยาวของแม่น้ ากกเฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ 157 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย
ประมาณ 1 : 1,500 ล าน้ าย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ น้ าแม่ฝาง น้ าเมืองงาม ห้วยน้ าริน ห้วยลู ห้วยหมากเลี่ยม 
น้ าแม่ยาว น้ าแม่กรณ์ น้ าแม่ลาว  และห้วยเผือ เป็นต้น 
          น้ าแม่กก  มีต้นก าเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียน
มาร์ ไหลมาทางทิศใต้เข้าสู่เขตประเทศไทย ที่ช่องน้ าแม่กก อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และมีน้ าฝาง
ไหลมารวมที่ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออก เข้าสู่เขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่อ าเภอเชียงแสน แล้วไหลไป
ลงแม่น้ าโขงท่ีบ้านสบกก ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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ภาพแสดงขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาลุ่มน้ ากก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักทรัพยากรน้ าภาค 1 
 
        2) ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) 
   แม่น้ าโขง เป็นแม่น้ านานาชาติที่มีต้นก าเนิดมาจากที่ราบสูงธิเบต ไหลผ่านตอนใต้
ของประเทศจีนผ่านตะวันออกของสหภาพเมียนมาร์ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ผ่านประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ในภาคใต้ของเวียดนาม แม่น้ าโขง
จัดเป็นแม่น้ าสายที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแม่น้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสายหนึ่ง  ของโลก 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุ่มน้ าโขง (เหนือ) ในประเทศไทยล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา มีระดับความสูง
ระหว่าง 300-1,550 ม.รทก. เทือกเขาที่ส าคัญ ได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ า ดอยแม่สุก 
ดอยขุนแม่ต๋ า และดอยขุนแม่ต๋อม เป็นต้น 
   ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ)  แสดงในรูปที่ 4  โดยมีสภาพภูมิ
ประเทศและสภาพลุ่มน้ าแต่ละลุ่มน้ าสาขา ดังนี้ 
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ตาราง พ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง (เหนือ) แบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาออกเป็น 8 ลุ่มน้ าสาขา 

ชื่อลุ่มน้ าสาขา 
รหัสลุม่น้ า

สาขา 

พื้นที่ลุ่มน้ า ร้อยละของพ้ืนที่ 

ลุ่มน้ าโขง (เหนือ) ตร.กม. ไร ่

1.  แม่น้ าโขงตอนบน 0202 1,107.51 692,193.75 11.04 

2.  น้ าแม่จัน (น้ าแม่ค า) 0203 1,193.18 745,737.50 11.90 

3.  แม่น้ าอิงตอนบน 0204 892.69 557,931.25 8.90 

4.  แม่น้ าอิงตอนกลาง 0205 2,182.72 1,364.200.00 21.77 

5.  แม่น้ าพุง 0206 1,117.85 698,656.25 11.15 

6.  แม่ลาว 0207 1,346.94 841,837.50 13.43 

7.  แม่น้ าอิงตอนล่าง 0208 1,697.93 1,061,206.25 16.93 

8.  แม่น้ าโขงส่วนที่  2 0209 489.11 305,693.75 4.88 

รวมลุ่มน้ าโขง (เหนือ) 10,027.93 6,267,456.25 100.00 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, 2559. 
 
   2.1) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบน 
          ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบน (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0202) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ประมาณ 1,107.52 ตารางกิโลเมตรหรือ 692,193.75ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.04 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง 
(ภาคเหนือ) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบนถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้วยลุ่มน้ ากก คือ ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขง
ตอนบนส่วนที่ 1 และลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบนส่วนที่ 2 โดยลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบนส่วนที่ 1 
ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ ากก มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 429.20 ตารางกิโลเมตร แม่น้ าสายส าคัญในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ าโขงตอนบนส่วนที่ 1 คือ น้ าแม่มะ ซึ่งมีต้นก าเนิดจากดอยตุง ในเขตต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย ความยาวของล าน้ าแม่มะ ประมาณ 50 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 1:500  โดยบริเวณ
ต้นน้ าจะมีความลาดชันประมาณ 1 :65  ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงแม่สายที่บ้านเวียงแก้ว 
ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีห้วยเกี๋ยง ซึ่งเป็นล าน้ าสายสั้น ๆ ที่ไหล
ลงแม่น้ าโขงโดยตรง ส าหรับลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบนส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ ากก มีพ้ืนที่ลุ่ม
น้ า 678.31 ตารางกิโลเมตร แม่น้ าสายส าคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบนส่วนที่ 2  คือ น้ าแม่บง 
มีต้นก าเนิดจากดอยกิ่วนกในเขตต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาวของล าน้ า     
แม่บงประมาณ 55 กิโลเมตร ไหลไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับห้วยป่าไร่ แล้วไหลขนานมาตามแนวล าน้ า
แม่กกบรรจบกับห้วยแอบหลวง และไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่บ้านสบกก ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสายสั้นๆ ไหลลงสู่แม่น้ าโขงโดยตรง ได้แก่ ห้วยกว๊าน น้ าแม่เงิน ห้วยเม็ง  ห้วยน้ าสม  เป็นต้น 
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   2.2) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่จัน (น้ าแม่ค า) 
          ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่จัน (น้ าแม่ค า) (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0203) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า
สาขาประมาณ 1,193.18 ตารางกิโลเมตรหรือ 745,737.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง 
(ภาคเหนือ) มีแม่น้ าสายส าคัญได้แก่ น้ าแม่ค า และน้ าแม่จัน น้ าแม่ค า มีความยาวของล าน้ าประมาณ  131 
กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:500 โดยบริเวณต้นน้ ามีความลาดชันประมาณ 1:200 กลางน้ า
ประมาณ 1:500 และท้ายน้ าประมาณ 1:1,000 ในส่วนของน้ าแม่จัน มีความยาวประมาณ 51 กิโลเมตร 
จากการสอบถามจากราษฎรในพ้ืนที่ทราบว่า ปัจจุบันมีการรุกล้ าล าน้ า ท าให้ล าน้ าแคบและตื้นเขิน ปริมาณ
น้ าค่อนข้างน้อยในช่วงบริเวณตั้งแต่อ าเภอแม่จันจนไปถึงจุดบรรจบน้ าแม่ค า  ดังนั้นปริมาณน้ าที่ไหลลงสู่
แม่น้ าโขงส่วนใหญ่จึงเป็นน้ าที่มาจากล าน้ าแม่ค า ล าน้ าย่อยที่ส าคัญของลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่จัน ได้แก่ ห้วยแม่
เมาะ ห้วยแสลบ น้ าแม่สลอง น้ าแม่เปิน เป็นต้น 

       น้ าแม่ค า มีต้นก าเนิดจากภูเขาตามแนวชายแดนในเขตอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอ าเภอแม่ฟ้าหลวง แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่ที่ราบลุ่มบรรจบ
กับน้ าแม่จันที่บ้านสันมะเค็ด ในเขตอ าเภอแม่จัน จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เขต
อ าเภอเชียงแสน แล้วไหลไปลงแม่น้ าโขงท่ีบ้านสบค า ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

2.3) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนบน 
          ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนบน (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0204) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ประมาณ 892.69 ตารางกิโลเมตร หรือ 577,931.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.90 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง 
(เหนือ) ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นน้ าของแม่น้ าอิงจนถึงกว๊านพะเยา ความยาวของล าน้ าอิงในช่วงนี้ประมาณ 
34 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1 :2,500 แม่น้ าอิงมีต้นก าเนิดจากภูเขาตามแนวเขตจังหวัด
พะเยากับจังหวัดล าปาง ไหลไปทางทิศตะวันออก ผ่านอ าเภอแม่ใจ แล้วไหลไปทางทิศใต้ลงสู่ กว๊านพะเยา   
ที่อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ล าน้ าย่อยที่ไหลลงแม่น้ าอิง ได้แก่ น้ าแม่ปืม และน้ าเหยียน นอกจากนี้ยังมี    
ล าน้ าย่อยสายสั้น ๆ ที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยาโดยตรง ได้แก่ ห้วยตุ้ม น้ าแม่เรือ ห้วยแม่ต๋ า เป็นต้น และแหล่ง
น้ าที่ส าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ กว๊านพะเยา และหนองเล็งทราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่
ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยที่ปลายด้านใต้ของแนวภูเขาดอยห้วยน้ าขาวและแนวภูเขาดอย
สันกลาง เป็นแหล่งรับน้ าจากแม่น้ าและล าห้วยโดยรอบ ด้านทิศตะวันออกของกว๊านพะเยาเป็นที่ตั้งของ
ชุมชน ส่วนด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบกว้าง ซึ่งมีความลาดเทจากภูเขาลงสู่กว๊าน   
          หนองเล็งทราย  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ ในอดีตเคยมีทางน้ าเชื่อมต่อกับ
หนองฮ่าง ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอพาน ปัจจุบันทางน้ าตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ บริเวณตอนใต้ของหนองมีฝายน้ าล้น 
โดยน้ าที่ล้นจะไหลลงสู่แม่น้ าอิงและไหลลงสู่กว๊านพะเยา นอกจากนี้บริเวณพ้ืนที่ด้านทิศใต้ต าบลแม่ใจได้มี
การขุดสระเพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปาให้แก่ชุมชน 
   2.4) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนกลาง 

        ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนกลาง (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0205) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ประมาณ 2,182.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,364,200 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.77 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง 
(ภาคเหนือ) ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่กว๊านพะเยาจนถึงจุดบรรจบแม่ลาว ความยาวของล าน้ าอิงในช่วงนี้
ประมาณ 158  กิโลเมตร  ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:6,500  ล าน้ าย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ ร่องขุ่น ร่องบ่อ 
ร่องช้าง แม่น้ าพุง น้ าจุน น้ าแม่ลอย แม่ลาว เป็นต้น 
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          แม่น้ าอิง ที่อยู่ในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนกลาง เริ่มตั้งแต่จุดออกของกว๊าน
พะเยา  ไหลไปทางทิศเหนือตามเส้นแบ่งขอบเขตอ าเภอเมืองกับอ าเภอดอกค าใต้จนถึงจุดบรรจบแม่น้ าพุง  
แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่เขตอ าเภอจุน จังหวัดพะเยา จากนั้นไหลไปทางทิศเหนือแล้วไหลเข้าสู่เขต
อ าเภอเทิง ไปบรรจบแม่ลาวทางฝั่งขวาของล าน้ าบริเวณต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
   2.5) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าพุง 

        ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าพุง (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0206) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาประมาณ 
1,117.85  ตารางกิโลเมตร หรือ 698,656.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.15 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) 
มีแม่น้ าพุงซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าอิง เป็นล าน้ าสายหลัก  ความยาวของล าน้ าประมาณ 100 กิโลเมตร  
ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,500 โดยบริเวณต้นน้ ามีความลาดชันประมาณ 1:400 กลางน้ าประมาณ 
1:20,000 และท้ายน้ าประมาณ 1:1,000 ล าน้ าย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ ล่องเคียน น้ าแม่แก้ว  น้ าแม่อ้อ          
น้ าแม่ฮ่าง ห้วยเอี้ยง เป็นต้น 
          แม่น้ าพุง มีต้นก าเนิดจากภูเขาในเขตอ าเภอพาน ไหลไปทางทิศตะวันออก
ผ่านต าบลป่าแงะ ต าบลป่าแดด แล้วไหลไปลงแม่น้ าอิงที่บริเวณต าบลสันมะค่า อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา 
   2.6) ลุ่มน้ าสาขาแม่ลาว 
          ลุ่มน้ าสาขาแม่ลาว (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0207) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาประมาณ 
1,346.94 ตารางกิ โลเมตร  หรือ 841,837.50 ไร่  คิด เป็นร้อยละ 13.43 ของพ้ืนที่ ลุ่ มน้ าโขง 
(ภาคเหนือ) ความยาวของล าน้ าแม่ลาวประมาณ 97 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1 :600 โดย
บริเวณต้นน้ ามีความลาดชันประมาณ 1 :150 กลางน้ าประมาณ 1 :4,500 และท้ายน้ าประมาณ 
1:5,000 ล าน้ าย่อย ที่ส าคัญ ได้แก่ น้ าแม่วาน น้ าแม่ญวน น้ าแม่เปือย น้ าแม่หงาว เป็นต้น 
          น้ าแม่ลาว  มีต้นก าเนิดจากแนวเทือกเขาทางตอนใต้ของลุ่มน้ าในเขต
อ าเภอเชียงค า ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่านอ าเภอเชียงค า แล้วไหลลงสู่  
ที่ราบลุ่ม จากนั้นไหลไปบรรจบกับน้ าแม่หงาว แล้วไหลลงสู่แม่น้ าอิงในเขตอ าเภอเทิง สภาพภูมิประเทศของ
ลุ่มน้ าสาขาแม่ลาวเป็นภูเขาสูงล้อมรอบสลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขา มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณตอนกลางของลุ่มน้ า 
   2.7) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนล่าง 
          ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนล่าง (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0208) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ประมาณ 1,697.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,061,206.25 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 16.93  ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง 
(ภาคเหนือ) ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่จุดบรรจบแม่ลาวจนถึงจุดบรรจบแม่น้ าโขง  ความยาวของล าน้ าอิงในช่วงนี้
ประมาณ 133 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 1 :3,500  ล าน้ าย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ น้ าแม่ต๊าก  น้ าแม่ต๊ า 
ห้วยช้าง เป็นต้น 
          แม่น้ าอิง  ที่อยู่ในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนล่าง เริ่มตั้งแต่จุดบรรจบแม่ลาว
ในเขตอ าเภอเทิง  ไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้จนถึงเขตรอยต่อระหว่างอ าเภอพญาเม็งรายและอ าเภอขุนตาล  
จึงไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เขตอ าเภอเชียงของ แล้วไหลไปลงแม่น้ าโขงที่บริเวณต าบล      
ศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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   2.8) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงส่วนที่  2 
          ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงส่วนที่ 2 (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0209) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ประมาณ 489.11 ตารางกิโลเมตร หรือ 305,693.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง 
(ภาคเหนือ) มีน้ าแม่งาว เป็นล าน้ าสายหลัก ความยาวของล าน้ าประมาณ 51 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย
ประมาณ 1 :350 โดยบริเวณต้นน้ ามีความลาดชันประมาณ 1 :150 กลางน้ าประมาณ 1 :250 และ        
ท้ายน้ าประมาณ 1:350 ล าน้ าย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ ห้วยม่วง ห้วยหาน ห้วยคุ ห้วยโป่งหลวง ห้วยผาตั้ง  
ห้วยสาน ห้วยติ้ว น้ าค า น้ าวอง เป็นต้น 
          น้ าแม่งาว ไหลจากบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงสู่แม่น้ าโขง
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ บริเวณต้นน้ ามีความลาดชันสูง สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ าโขงส่วนที่ 2 ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณตอนปลายของลุ่มน้ า 
 
ภาพแสดงขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักทรัพยากรน้ าภาค 1 
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9.2 ทรัพยากรน้ า 
เชียงรายเป็นจุดแรกที่แม่น้้า โขงไหลผ่านเข้าสู่ประเทศไทย เริ่มต้นจากพรมแดนไทย 

สปป.ลาว และเมียนมาร์บริเวณสามเหลี่ยมทองค้า ผ่านอ้าเภอเชียงแสนและเชียงของ ก่อนไหลสู่ สปป.ลาว
อีกครั้งที่อ้าเภอเวียงแก่น รวมระยะทางทั้งสิ้น 94 กิโลเมตร แม่น้้าโขงเป็นพรมแดนที่แบ่งกั้นระหว่างไทย-
สปป.ลาว เป็นเส้นทางสัญจรกับประเทศเพ่ือนบ้านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมเป็น
ที่รู้จักทั่วโลก นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยปลาน้้าจืดนานาชนิด โดยเฉพาะปลาบึก ปลาน้้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดที่
พบในแม่น้้าโขงเพียงแห่งเดียวในโลก และท่ีบ้านหาดไคร้ อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ก็เป็น  แห่งเดียว
ที่มีการจับปลาชนิดนี้ได้เป็นประจ้าทุกปี นอกจากแม่น้้าโขง เชียงรายยังมีแม่น้้ากก แม่น้้าอิง แม่น้้าค้า 
แม่น้้าลาว และแม่น้้าสาย ไหลหล่อเลี้ยงชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมในที่ราบ โดยมีแม่น้้ากกที่ไหลผ่านตัว
เมืองเชียงราย ก่อนลงสู่แม่น้้าโขงที่อ้าเภอเชียงแสน นับเป็นแม่น้้าสายส้าคัญ เพราะนอกจากใช้อุปโภค
บริโภค  ริมฝั่งแม่น้้ากกยังมีธรรมชาติงดงามและเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยภูเขา  ส่งผลให้กิจกรรมล่อง
แม่น้้ากกได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยอย่างมาก นอกจากมีแม่น้้าสายส้าคัญ 6สาย ดัง
ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหนองน้้า ร่องน้้า ล้าน้้าเล็กๆ เช่น แม่น้้าจัน แม่น้้าปรุง และอ่างเก็บน้้าประมาณว่า 
ทั้ง 18 อ้าเภอ มีแหล่งน้้ารวมไม่น้อยกว่า 1,179 แห่ง รวมเป็นพื้นที่ผิวน้้าทั้งสิ้น 167,657.75 ไร่ แหล่งน้้าเพ่ือ
การเกษตร ประกอบด้วย บ่อบาดาลส่วนตัว 20,184 บ่อ บ่อบาดาลสาธารณะ 2,215 บ่อ แหล่งน้้า
ธรรมชาติ มีแม่น้้า ห้วย ล้าธาร คลอง 1,087 สาย หนอง บึง 461 แห่ง น้้าพุน้้าซับ 38 แห่ง 

จังหวัดเชียงราย มีแม่น้้า ห้วย ล้าธาร คลอง 1,593 สาย ซึ่งในจ้านวนนี้มีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 
1,056 สาย มีหนอง บึง 461 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 422 แห่ง มีน้้าพุ 38 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้
ในฤดูแล้ง 37 แห่ง และอ่ืน ๆ 51 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานในฤดูแล้ง 50 แห่ง แหล่งน้้าธรรมชาติ มีการใช้
ประโยชน์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ การผลิตน้้าประปา เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เช่น ปลานิล แหล่งน้้าธรรมชาติ 
สายหลักที่ชาวจังหวัดเชียงรายใช้ประโยชน์คือ แม่น้้ากกและแม่น้้าโขง ในอดีต น้้าในแม่น้้ากก มีระดับสูง 
เคยล้นท่วมพ้ืนที่ใกล้เคียงกับล้าน้้า แต่ในปัจจุบันมีระดับน้้าลดลงมาก ซึ่งสาเหตุของอุทกภัยส่วนใหญ่      
เกิดจากการตัดไม้ท้าลายป าในพ้ืนที่ต้นน้้าล้าธาร ในฤดูฝนเกิดน้้าหลาก ท้าให้กรวด ดินและทรายจ้านวน
มาก ถูกน้้าพัดพามาทับถมอย่างรวดเร็ว ความตื้นเขินของแม่น้้ากกจึงเกิดขึ้นในอัตราสูง ปัญหาดังกล่าวเกิด
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงเช่นเดียวกัน 

แม่น้้ากกมีต้นก้าเนิดจากเมียนมาร์ ไหลผ่านอ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อ้าเภอแม่จัน 
อ้าเภอเมือง อ้าเภอเวียงชัย อ้าเภอพญาเม็งราย และไหลลงแม่น้้าโขงที่อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
แม่น้้ากก เป็นเส้นทางน้้าสายส้าคัญ ที่ก่อให้เกิดชุมชนและศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้้ามากมาย เนื่องจาก
แม่น้้ากกมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธ์ปลานานาชนิด และเป็นเส้นเลือดที่ใช้หล่อเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรตั้งแต่
อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จนไปถึงอ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 200 
กิโลเมตรมีล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญคือ แม่น้้าฝาง สภาพโดยทั่วไปจะอยู่ติดพ้ืนที่ทางการเกษตร ในช่วงหน้าแล้ง
น้้าจะมีสนี้้าตาลและจะขุ่นมากในช่วงหน้าฝน 
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จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่กก จ้านวน 4 สถานี ตั้งแต่บริเวณสะพานแม่น้้ากก
ต้าบลบ้านแซว อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จนถึงบริเวณสะพานแม่ฟูาหลวง อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบว่า คุณภาพน้้าโดยเฉลี่ยในปี 2553 จัดอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถน้าน้้ามาใช้เพ่ือการอุปโภค
บริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยทั่วไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการอนุรักษ์สัตว์
น้้า    การประมง การเกษตรและการอุตสาหกรรม ข้อมูลคุณภาพน้้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้้า มี
ค่า 7.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ มีค่า 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่า 2,233 MPN/100 ml และ 386 MPN/100 ml 
ตามล้าดับ 

แหล่งน้้าที่ส้าคัญของอ้าเภอเชียงแสน ได้แก่ แม่น้้าโขง , แม่น้้ากก, แม่น้้าค้า, แม่น้้ารวก 
พ้ืนที่ชุ่มน้้าโลก (หนองบงกาย) 

แหล่งน้้าที่ส้าคัญของอ้าเภอเชียงของ ได้แก่ แม่น้้าโขง แม่น้้าอิง 
แหล่งน้้าที่ส้าคัญของอ้าเภอแม่สาย ได้แก่ แม่น้้าสาย แม่น้้ารวก อ่างเก็บน้้าห้วยไคร้ อ่าง

เก็บน้้าถ้้าเสาหินพญานาค 

9.3 ธรณีวิทยา 
จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งในหลายจังหวัดของประเทศไทยที่เคยมีการผลิตแร่

เศรษฐกิจที่ส้าคัญๆ เพ่ือน้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศโดยตรงและเป็นสินค้าส่งออกต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา
ยาวนาน ถึงแม้ว่าปัจจุบันแหล่งแร่ส่วนใหญ่จะมีการผลิตไม่มากนักจนถึงหยุดกิจการไปก็ตาม  แต่จังหวัด
เชียงรายก็ยังจัดได้ว่ามีสถานภาพศักยภาพของทรัพยากรแร่หลายชนิด  กระจัดกระจายอยู่ในหลายบริเวณ
ทรัพยากรแร่จังหวัดเชียงราย สามารถจ้าแนกเป็นประเภทตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแร่เพ่ือการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก ่หินปูน และทรายกลุ่มแร่
เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  ได้แก่ ทองค้า ดีบุก ทังสเตน พลวง แมงกานีส ฟลูออไรต์       
บอลเคลย์ ไพโรฟิลไลต์ และแบไรต์ แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยาจังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น  39 แหล่ง 
แบ่งเป็นแหล่งพุน้้าร้อน 10 แหล่ง และแหล่งธรณีวิทยาที่มีสัณฐานโดดเด่น 29 แหล่ง (ประกอบด้วย น้้าตก 
ชายหาด ถ้้าและภูเขา) แหล่งที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา ได้แก่ ภูชี้ฟูา ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน น้้าตกขุนกรณ์ 
และแหล่งพุน้้าร้อนแม่จัน สภาพทั่วไปของแหล่งน้้าใต้ดิน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้้าใต้ดินในชั้นหินร่วน ลักษณะ
เป็นตะกอนพัดพา ตะกอนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ทราย และกรวด ระดับความลึกเฉลี่ยของชั้นน้้า
ประมาณ 30–80 เมตร บางแห่งเป็นแหล่งน้้าใต้ดินในชั้นหินแกรนิตและหินแปร ประกอบด้วย ชั้นหินทราย
เชิงควอตซ์ไซต์ หินดินดาน หินชนวน หินฟิลไลต์ และหินอ่อน ปริมาณน้้า ใต้ดินเกิดจากรอยแยกและ       
รอยเลื่อนในเนื้อหิน โดยทั่วไปพบชั้นน้้า ในระดับประมาณ 15-75 เมตร ปริมาณน้้าใต้ดินไม่มากนัก โดยได้น้้า
จากช่องว่างของตะกอนดังกล่าว และพบว่าบ่อบาดาลที่ได้รับการพัฒนาส่วนมากจะเจาะได้น้้าในชั้นกรวด
ทรายต่างๆ ส้าหรับคุณภาพน้้าบาดาล ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นน้้ากระด้าง จากการรวบรวมข้อมูล กชช. 2ค. 
พบว่ามีจ้านวนบ่อน้้าใต้ดินกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ในพ้ืนที่ ลุ่มน้้า ทั้งหมด 13,421 บ่อแบ่งเป็นบ่อน้้าตื้น 
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13,078 บ่อ บ่อน้้าบาดาล  502 บ่อ รวมทั้งมีบ่อบาดาลที่ เจาะโดยหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่            
กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ รพช. กรมอนามัย และหน่วยงานอ่ืน อีกประมาณ 3,029 บ่อ บ่อ
บาดาลที่เจาะในพ้ืนที่ลุ่มน้้าส่วนใหญ่มีปริมาณน้้าประมาณ  2-5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่
เพียงพอส้าหรับใช้อุปโภคบริโภคเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีศักยภาพพอที่จะใช้เป็นแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 

ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด ได้แก่  พ้ืนที่   

การเกษตรกรรมประมาณ 3.50 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 55.80 ของพื้นที่ลุ่มน้ า รองลงมา ได้แก่ พ้ืนที่
ป่าไม้ พ้ืนที่ประมาณ 2.27 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 36.16 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ที่เหลือเป็นพื้นที่ชุมชนและ
แหล่งน้ าคิดเป็นร้อยละ 8.05 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
  ส าหรับพ้ืนที่การเกษตรของลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) ส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มตามล าน้ า
แบ่งออก เป็นพ้ืนที่นาข้าวประมาณ 1.73 ล้านไร่ (ร้อยละ 27.63 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า) พ้ืนที่ปลูกพืชไร่
ประมาณ 1.57 ล้านไร่ (ร้อยละ 25.00 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3.17 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเป็น
พ้ืนที่ปลูกไม้ผลและพืชผัก 

9.4 ระบบนิเวศและป่าไม้ 
พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,298,981 ไร่       

มีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวน 3,227,887 ไร่ หรือ 5,164.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 44.22 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด พ้ืนที่ป่าไม้แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ (National Park) จ านวน 5 แห่ง 
และวนอุทยาน(Forest Park) จ านวน 27 แห่ง  

ป่าไม้ในเขตลุ่มน้ ากก - ลุ่มน้ าโขงตอนบน  ส่วนใหญ่ เป็นป่าไม้ผลัดใบ  ประเภทป่า          
เบญจพรรณและป่าแดง มีป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเขา และป่าสน ตามที่ซึ่งอยู่ที่สูงจากระดับน้ าทะเล 
ตั้งแต่ 700 เมตรขึ้นไป ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ไม้สัก ตะเคียน เต็ง รัง ประดู่ แดงเหียง ตะแบก เก็ดด า เก็ดแดง 
มะค่าโมง ป่าไม้ในบริเวณลุ่มน้ ากกที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติถึงปี 
พ.ศ.2531 มีจ านวนทั้งสิ้น 15 ป่า มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 3,181,385 ไร่ โดยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย         
มีจ านวน 12 ป่าเนื้อที่ 2,169,354 ไร่ พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ของบริเวณลุ่มน้ ากก-ลุ่มน้ าโขงตอนบน 
ส่วนที่ 1 (แม่จัน) นี้ได้มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  2 แห่ง ได้แก่อุทยานแห่งชาติขุนแจ พ้ืนที ่
168,750 ไร่ และอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง พ้ืนที่378,500 ไร่ เขตวนอุทยาน 13 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
2 แห่ง และเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเพ่ิมอีก 2 แห่ง ได้แก่อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก และอุทยาน
แห่งชาติ  ดอยเวียงผา ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 1.แม่น้ ากก 2.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หนองบงกาย  อ.แม่จัน เนื้อที่ 2,712.5 ไร่ 3.แอ่งเชียงแสน เนื้อที่ 62,500.0 ไร่ 4.หนองฮ่าง 5.หนอง
หลวง เนื้อที ่4,625.0 ไร่ 

พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากหลาย
สาเหตุ ดังนี้ 

1) การลักลอบตัดไม้เป็นสาเหตุส าคัญ การลักลอบตัดไม้ไปขายมีทั้งที่ทางตรงจากกลุ่ม
นายทุน และทางอ้อมจากชาวบ้านที่ยากจนตัดไม้มาขายแก่นายทุน 
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2) การบุกรุกป่าเพ่ือท าการเกษตร การบุกรุกท าลายป่าเพ่ือขยายที่ดินท าการเกษตร        
ส่วนใหญ่เกิดจากชาวเขาบนพ้ืนที่สูง ปัญหานี้พบใน หลายจังหวัด ทั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และ
เชียงราย การบกุรุกป่า ท าให้เกิดความเสียหายจากการตัดต้นไม้และการท าให้เกิดไฟป่าจากการเผาไร่ 

3) ไฟป่า จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ส านักควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
รายงานว่ า ในปี  2545 มี ไฟ ไหม้ ป่ า เกิ ดขึ้ น  4,644 ครั้ ง  ท า ให้ พ้ื นที่ ป่ า เสี ยห าย  34,095 ไร่                
จังหวัดเชียงใหม่  มีสถิติเกิดไฟป่าสูงที่สุด จ านวน 2,627 ครั้ง มีพ้ืนที่เสียหาย 16,627 ไร่ รองลงมาคือ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดไฟป่า 957 ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย 10,083 ไร่ จังหวัดล าพูน 691 ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย 
4,624 ไร่ และจังหวัดเชียงราย 369 ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย 2,759 ไร่สถานภาพสัตว์ระดับจังหวัดในจังหวัด
เชียงรายทั้งหมด จ านวน 287 ชนิด พบว่าอยู่ในขั้นวิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 22 
ชนิด พบน้อย 225 ชนิด พบปานกลาง 18 ชนิด พบมาก 22 ชนิด 
        1) ลุ่มน้ ากก 
   ลุ่มน้ ากกมีพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด 4.56 ล้านไร่ ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้          
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 3.27 ล้านไร่ (ร้อยละ 71.71 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า)          
แบ่งออกเป็นป่าอนุรักษ์ (ป่า C) 2.78 ล้านไร่ ป่าเศรษฐกิจ (ป่า E) 0.44 ล้านไร่ และป่าที่เหมาะกับ
การเกษตร (ป่า A) 0.05 ล้านไร่ สถานการณ์ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้ของลุ่มน้ ากกถูกบุกรุกและท าลาย เพ่ือ       
ท าการเกษตรเป็นจ านวนถึง 0.98 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย จึงท าให้
เหลือพ้ืนที่ป่าไม้อยู่เพียง 2.25 ล้านไร่ โดยที่ลุ่มน้ าสาขาที่มีการบุกรุกมากที่สุด ได้แก่ น้ าแม่สรวยและ      
น้ ากกตอนล่าง ซึ่งมีพ้ืนที่ถูกบุกรุกคิดเป็นร้อยละ 55.79 และ 44.41 ของพ้ืนที่ป่าตามกฎหมาย 
        2) ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) 
   ลุ่มน้ าโขง (เหนือ) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด 6.27 ล้านไร่ ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 3.83 ล้านไร่ (ร้อยละ 61.00 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า)         
แบ่งออกเป็นป่าอนุรักษ์ (ป่า C) 2.45 ล้านไร่ ป่าเศรษฐกิจ (ป่า E) 0.98 ล้านไร่ และป่าที่เหมาะสมกับ
การเกษตร (ป่า A) 0.39 ล้านไร่ สถานการณ์ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าของลุ่มน้ าโขง (เหนือ) ถูกบุกรุกไปแล้ว
ประมาณ 1.36 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 39.41 ของพ้ืนที่ป่าตามกฎหมาย ยังคงเหลือพ้ืนที่ป่าไม้           
ในลุ่มน้ าคิดเป็นพ้ืนที่ 2.08 ล้านไร่ ลุ่มน้ าที่มีการบุกรุกมากที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้ าแม่จัน มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ 
0.35 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 73.00 ของพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 

  9.5 พื้นที่ชุ่มน้ าและช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
       1) พื้นที่ชุ่มน้ า (Wetland) 

   ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ากกและโขง (เหนือ) มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติที่
ขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าของเอเชีย จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ พรุหญ้าท่าตอน หนองหลวง แอ่งเชียงแสน กว๊าน
พะเยา หนองเล็งทราย และหนองฮ่าง โดยมีพ้ืนที่รวมประมาณ 105,868 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุด ได้แก่ แอ่งเชียงแสนมีพ้ืนที่ 39,000 ไร่ รองลงมาได้แก่ พรุหญ้าท่าตอน มีพ้ืนที่ 37,100 ไร่ ส่วน
กว๊านพะเยาซึ่งเป็นสถานที่ท่ีมีชื่อเสียงมีพ้ืนที่ 12,831 ไร 
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ตารางรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าของเอเชียในเขตพื้นที่ลุ่ม 
น้ ากกและโขง (เหนือ) 

 

พื้นที่ชุ่มน้ า ที่ตั้ง ประเภท เนื้อที ่
ลุ่มน้ า
สาขา 

แอ่งเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน  
อ าเภอแม่จัน  

จังหวัดเชียงราย 

ที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงมีน้ า
ตลอดปี หนองน้ ามีน้ าตลอด

ปี และมีน้ าบางฤดู 

62.4 ตร.กม. 
(39,000 ไร่) 

โขง
ตอนบน 

พรุหญ้าท่า
ตอน 

บริเวณท่ีลุ่มสองฝั่งล าน้ า
จากบริเวณท่ีแม่น้ าฝางไหล
ลงแม่น้ ากกข้ึนไปทางต้นน้ า

แม่ฝาง รวมบริเวณท่ีนา
ทางด้านเหนือในเขตอ าเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

แอ่งน้ า วังน้ าในแม่น้ า นา
ข้าว ในที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชอ่ืนๆ 
หนองน้ า มีน้ าบางฤดู ฝั่ง

แม่น้ า/หาด/สันทราย 

59.36 ตร.
กม. 

(37,100 ไร่) 

น้ าแม่ฝาง 

หนองหลวง อ าเภอเมือง อ าเภอเวียงชัย  
จังหวัดเชียงราย 

หนองน้ ามีน้ าตลอดปี และมี
น้ าบางฤดู 

14.7136 
ตร.กม. 

(9,196 ไร่) 

กก
ตอนล่าง 

หนองฮ่าง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย หนองน้ ามีน้ าตลอดปี และมี
น้ าบางฤดู 

2.7856 ตร.
กม. 

(1,741 ไร่) 

น้ าพุง 

หนองเล็ง
ทราย 

ต าบลป่าแฝก ต าบลเจริญ
ราษฎร์ ต าบลแม่ใจ อ าเภอ

แม่ใจ จังหวัด 
พะเยา 

หนองน้ ามีน้ าบางฤดู มีพืช
น้ า 

9.6 ตร.กม. 
(6,000 ไร่) 

อิง
ตอนบน 

กว๊านพะเยา ต าบลเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัด 
พะเยา 

บึงน้ าจืดมีน้ าตลอดปี หนอง
น้ า 

มีน้ าตลอดปีและมีน้ าบางฤดู 

20.53 ตร.
กม. 

(12,831 ไร่) 

อิง
ตอนกลาง 

 
        2) ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ ากกและลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารซึ่งถือว่ายังคงมี
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นอย่างมาก โดยที่ลุ่มน้ ากกถูกกันเป็นพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่ม
น้ าชั้น 1 (1A และ 1B) ประมาณ 1.79 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 39.31 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด 
ในขณะที่ลุ่มน้ าโขง (เหนือ) มีพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้น 1 (1A และ 1B) รวมกันประมาณ 3.23 ล้านไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 29.80 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด 
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9.6 ทรัพยากรดิน 
จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7,298,981 ไร่ เป็นพ้ืนที่การเกษตร 3,246,329

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.48 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ในเขตชลประทาน 419,800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.93 
ของพ้ืนที่การเกษตร มีประชากรทั้งหมด จ านวน 1,195,609 คน เป็นเกษตรกร จ านวน 511,551 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.81ของประชากรทั้งหมด การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประมาณร้อยละ 61.73 ใช้ท านา        
ร้อยละ 26.35 ปลูกพืชไร่ และร้อยละ 11.92 ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชหลักที่ท ารายได้ ได้แก่ ข้าวหอม
มะลิ ข้าวเหนียว ข้าวโพด ชา กาแฟ ลิ้นจี่ ล าไย สับปะรด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โค ไก่
พ้ืนเมือง และสุกร สัตว์น้ าเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก และกุ้งก้ามกราม ดินในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วยดิน 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บริเวณที่ราบเป็นดิน ที่เกิดบนลานตะพักล าน้ าระดับต่างๆ และบริเวณ
ภูเขาและที่สูงชันเป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชันดินเกิดบนลานตะพักล าน้ าระดับต่างๆ ประกอบด้วย      
ดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงดีหรือดีปานกลางเนื้อดินร่วมจนถึงดินเหนียว มีการระบายน้ าดี
จนถึงเลวปกติใช้ในการท านา ดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหิน
ปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกต่างกันไป
แล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ข้อจ ากัดในการใช้ดินที่ส าคัญของพ้ืนที่คือ           
ความลาดชันและการเสี่ยงต่อกษัยการ (Erosion) ที่จะเกิดขึ้น พ้ืนที่นี้ยังเป็นป่าอยู่มาก สมควรเก็บไว้เป็นป่า
รักษาต้นน้ า ล าธาร การใช้ที่ดินของจังหวัดเชียงรายตามรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ปีการ
เพาะปลูก 2539 / 2540 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า 2,494,219 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ 
และป่าเต็งรัง ปัจจุบันมีการบุกรุกท่ีป่าเพ่ือการท าไร่มากขึ้น ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว การใช้ที่ดิน
ที่รองลงมาได้แก่ ที่ถือครองทางการเกษตร 2,194,713 ไร่ ส่วนใหญ่ เป็นข้าว 1,381,564 ไร่ พืชไร่ 
508,127 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น  136,325 ไร่  ตามล าดับ  และพ้ืนที่ ไม่ ได้จ าแนกอีกประมาณ 
2,610,049 ไร่ 

ลุ่มน้ ากก 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ากกมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งออกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 2.22 ล้านไร่ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 48.76 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า พ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 2.13 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
46.66 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า พ้ืนที่ที่เหลือเป็นพ้ืนที่ชุมชน แหล่งน้ าและอ่ืนๆ รวม 0.21 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 4.59 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด  
  ส าหรับพ้ืนที่การเกษตรของลุ่มน้ ากกแบ่งออกเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ประมาณ 1.13 ล้านไร่ 
(ร้อยละ 24.86 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า) และพ้ืนที่ปลูกข้าวประมาณ 0.64 ล้านไร่ (ร้อยละ 14.00 ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ า) ส่วนที่เหลือประมาณ 0.36 ล้านไร่ ปลูกไม้ผลและพืชผัก โดยพ้ืนที่ปลูกพืชไร่กระจายตัวอยู่ทั่วพ้ืนที่ลุ่ม
น้ า แต่จะมีการปลูกที่หนาแน่นบริเวณตอนกลางของลุ่มน้ าบริเวณอ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย ส่วนพ้ืนที่ปลูกข้าวจะอยู่เพียงริมล าน้ าธรรมชาติ บริเวณอ าเภอแม่ลาว และอ าเภอ เมือง 
จังหวัดเชียงราย เป็นต้น 
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ตาราง การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2555 – 2559 

ปี พ.ศ. 

จ านวนเนื้อที่ (ไร่) 

เนื้อที่ท้ังหมด 
เนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตร 

เนื้อที่ป่าไม้ เนื้อที่นอกการเกษตร 

2555 7,298,981 3,015,096 3,227,8883 1,055,997 

2556 7,298,981 3,015,219 2,987,963 1,295,799 

2557 7,298,981 3,015,417 3,000,726 1,282,839 

2558 7,298,981 3,015,221 2,963,867 1,319,894 

2559 7,298,981 3,018,980 2,923,026 1,356,975 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ตาราง ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559 
การถือครองท่ีดิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เน้ือที่ถือครองทางการเกษตร 3,015,219 3,015,417 3,015,221 3,018,980 

เน้ือที่ของตนเอง (ไร่) 1,780,675 1,780,941 1,781,024 1,783,248 

     ของตนเอง 690,489 691,109 691,343 693,095 

     จ านองผู้อื่น 1,090,186 1,089,832 1,089,681 1,090,146 

      ขายฝาก - - - 7 

รวม 4,795,894 4,796,358 4,796,245 4,802,228 

เน้ือที่ของผู้อื่น (ไร่)     

     เช่าผู้อื่น 536,595 536,656 536,529 537,239 

     รับจ านอง 112 112 112 112 

     ได้ท าฟร ี 697,837 697,707 697,556 698,381 

รวม 1,234,544 1,234,476 1,234,197 1,235,732 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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การชะล้างพังทลายของดิน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชะล้างพังทลายของดินบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ ากกและลุ่มน้ าโขง 

(ภาคเหนือ) สรุปได้ว่าพ้ืนที่ที่เกิดการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ ากกและลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่เชิงเขาท่ีมีความลาดชันสูง โดยมีพ้ืนที่อยู่ในลุ่มน้ ากกประมาณ 1.52 ล้านไร่ (ร้อยละ 33.37 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ า) และลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) ประมาณ 1.46 ล้านไร่ (ร้อยละ 23.29 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า) 

       10. ข้อมูลเชิงสถิติท่ีส าคัญเชิงพ้ืนที่ 
  10.1 ข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด 
        ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าภาพรวม
ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด          
ในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
และเป็นการเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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  10.2 การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
        จังหวัดเชียงราย มีการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ เพียง
ต้นแบบ จ านวน 111 หมู่บ้าน ใน 18 อ าเภอ ตามบัญชีที่แนบ และมีประเมินผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ทุกปี โดยคณะกรรมติดตามและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทย จัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับ “พออยู่ พอกิน” ระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” จังหวัดเชียงราย ประกาศ
ผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
   1. ระดับ พออยู่ พอกิน            จ านวน 41  หมู่บ้าน 
   2. ระดับ อยู่ดี กินดี                จ านวน 40  หมู่บ้าน  
   3. ระดับ มั่งมี ศรีสุข               จ านวน 30  หมู่บ้าน 

        1. ระดับ “พออยู่  พอกิน”  จ านวน  101 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ตารางท่ี 27 หมู่บ้านระดับพออยู่พอกิน 
ล าดับ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ปีงบประมาณ 

1 ท่ากอบง 7 ปงน้อย ดอยหลวง 2557 

2 ทุ่งกวางใต้ 12 โชคชัย ดอยหลวง 2553 

3 ป่าลัน 5 ปงน้อย ดอยหลวง 2556 

4 วังเขียว 8 หนองป่าก่อ ดอยหลวง 2554 

5 คีรีสุวรรณ 7 หนองป่าก่อ ดอยหลวง 2554 

6 แม่บง 7 โชคชัย ดอยหลวง 2555 

7 ใหม่พัฒนาใต้ 10 หนองป่าก่อ ดอยหลวง 2558 

8 แม่เลียบ 2 โชคชัย ดอยหลวง 2558 

9 ห้วยไร ่ 1 ปงน้อย ดอยหลวง 2560 

10 ศรีบังวัน 8 โรงช้าง ป่าแดด 2555 

11 โป่งศรีนคร 11 โรงช้าง ป่าแดด 2558 

12 วังน้อย 5 สันมะค่า ป่าแดด 2558 

13 สันติธรรม 4 สันมะค่า ป่าแดด 2560 

14 วังศิลา 8 สันมะค่า ป่าแดด 2557 
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ล าดับ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ปีงบประมาณ 

15 สันป่าคราม 7 สันมะค่า ป่าแดด 2553 

16 ร่องบง 4 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด 2556 

17 ป่าไม้สีเหลือง 3 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด 2554 

18 สันกอง 2 โรงช้าง ป่าแดด 2554 

19 วังน้อย 5 สันมะค่า ป่าแดด 2558 

20 สันติธรรม 4 สันมะค่า ป่าแดด 2560 

21 เหมืองลึก 8 โป่งแพร่ แม่ลาว 2557 

22 ต้นม่วง 3 ป่าก่อด า แม่ลาว 2556 

23 สันหนองล้อม 6 ป่าก่อด า แม่ลาว 2553 

24 ป่าซางเหนือ 1 โป่งแพร่ แม่ลาว 2555 

25 ดงมะเฟือง 9 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว 2558 

26 ผาบ่อง 8 ดงมะดะ แม่ลาว 2558 

27 ป่าซางใต้ 2 โป่งแพร่ แม่ลาว 2559 

28 ดงมะดะ 7 ดงมะดะ แม่ลาว 2560 

29 ขาแหย่งพัฒนา 5 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 2555 

30 เทอดไทยหนึ่ง 13 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 2556 

31 สันติคีร ี 1 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง 2554 

32 สามแยกอีก้อ 24 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง 2554 

33 ห้วยส้าน 8 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง 2558 

34 อีก้อสี่หลัง 4 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 2558 

35 ก้อสามัคคี 11 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 2560 

36 ดอนแยง 13 หงาว เทิง 2557 
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ล าดับ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ปีงบประมาณ 

37 เกี๋ยงลุ่ม 3 แม่ลอย เทิง 2554 

38 ปางค่า 8 ตับเต่า เทิง 2554 

39 สันทราย 9 เชียงเคี่ยน เทิง 2555 

40 ทุ่งโห้ง 5 เวียง เทิง 2558 

41 เหล่า 1 ตับเต่า เทิง 2558 

42 ม่อนหินแก้ว 3 ศรีดอนไชย เทิง 2559 

43 สันทรายมูล 3 สันทรายงาม เทิง 2559 

44 ใหม่สวนดอก 25 งิ้ว เทิง 2559 

45 จ าไฮ 2 ปล้อง เทิง 2560 

46 สันเจริญ 15 ดอนศิลา เวียงชัย 2557 

47 ร่องคือ 6 ผางาม เวียงชัย 2555 

48 เวียงแก้ว 2 เมืองชุม เวียงชัย 2558 

49 หนองบัวผาบ่ม 8 ผางาม เวียงชัย 2558 

50 ไชยเจริญเหนือ 17 เวียงชัย เวียงชัย 2559 

51 ไตรแก้ว 8 เวียงเหนือ เวียงชัย 2560 

52 แม่เจดีย์ 3 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า 2557 

53 เวียงกาหลง 15 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 2558 

54 ร่องกู่ 4 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า 2558 

55 ป่าจั่น 7 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 2560 

56 ไร่ 7 แม่เงิน เชียงแสน 2557 

57 ท่าขันทอง 3 บ้านแซว เชียงแสน 2554 

58 แม่ค าเกษตร 1 ป่าสัก เชียงแสน 2554 
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ล าดับ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ปีงบประมาณ 

59 ป่าก๋อย 11 ศรีดอนมูล เชียงแสน 2555 

60 ป่าแดด 4 ป่าสัก เชียงแสน 2558 

61 แซว 1 บ้านแซว เชียงแสน 2558 

62 ปงของ 5 แม่เงิน เชียงแสน 2560 

63 ม่วงค า 12 ศรีถ้อย แม่สรวย 2555 

64 ทองทิพย์ 10 ศรีถ้อย แม่สรวย 2554 

65 ใหม่ร่องบง 12 เจดีย์หลวง แม่สรวย 2557 

66 แม่สรวยหลวง 17 แม่สรวย แม่สรวย 2558 

67 ห้วยปู 6 วาว ี แม่สรวย 2558 

68 ใหม่แสงแก้ว 11 เจดีย์หลวง แม่สรวย 2559 

69 ยายเหนือ 2 ม่วงยาย เวียงแก่น 2559 

70 หล่ายง่าว 1 หล่ายง่าว เวียงแก่น 2560 

71 สันมะนะ 8 ป่าอ้อดอนชัย เมือง 2554 

72 จ าหวาย 2 ดอยลาน เมือง 2557 

73 โป่งสล ี 3 สันทราย เมือง 2558 

74 เมืองรวง 5 แม่กรณ์ เมือง 2558 

75 ยางค านุ 5 ดอยฮาง เมือง 2559 

76 ห้วยทรายขาว 3 แม่ยาว เมือง 2559 

77 สันต้นแฟน 4 แม่ข้าวต้ม เมือง 2560 

78 ท่าดีหมี 18 เมืองพาน พาน 2558 

79 จ าคาวตอง 2 ดอยงาม พาน 2559 

80 โป่งทะลาย 4 แม่อ้อ พาน 2559 
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ล าดับ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ปีงบประมาณ 

81 ป่ารวกใต้ 9  ธารทอง พาน 2559 

82 สันกอง 2 แม่เย็น พาน 2559 

83 ฝั่งตื้น 8 ม่วงค า พาน 2560 

84 แม่เปาใต้ 16 แม่เปาใต้ พญาเม็งราย 2556 

85 สบเปา 20 แม่เปา พญาเม็งราย 2554 

86 แม่ต๋ าน้ าตก 6 ตาดควัน พญาเม็งราย 2554 

87 สันมะปิน 7 แม่ต๋ า พญาเม็งราย 2555 

88 แม่ต๋ าใต้ 9 แม่ต๋ า พญาเม็งราย 2558 

89 แม่ต๋ า 3 ตาดควัน พญาเม็งราย 2558 

90 สันสะอาด 4 ไม้ยา พญาเม็งราย 2559 

91 ป่าสัก 3 เม็งราย พญาเม็งราย 2560 

92 ห้วยเดื่อ 9 ต้า ขุนตาล 2554 

93 พระเนตร 8 ต้า ขุนตาล 2554 

94 พระเนตร 11 ต้า ขุนตาล 2555 

95 น้ าแพร่ 4 ยางฮอม ขุนตาล 2558 

96 ต้าหัวฝาย 3 ต้า ขุนตาล 2558 

97 โพธนาราม 8 สันทราย แม่จัน 2557 

98 ผาเรือ 11 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน 2558 

99 ป่าห้า 6 ป่าซาง แม่จัน 2558 

100 ธรรมจาริก 13 แม่จัน แม่จัน 2559 

101 สันโค้ง 10 ป่าตึง แม่จัน 2560 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 
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        2. ระดับ “อยู่ดี  กินดี”  จ านวน 58 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ตารางท่ี 28 หมู่บ้านอยู่ดีกินดี 
ล าดับ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ปีงบประมาณ 

1 ห้วยโป่ง 5 ต้า ขุนตาล 2553 

2 ห้วยสักเหนือ 15 ยางฮอม ขุนตาล 2556 

3 ต้านาล้อม 7 ต้า ขุนตาล 2557 

4 ป่าตาลเหนือ 2 ป่าตาล ขุนตาล 2559 

5 ทุ่งฟ้าฮ่าม 5 โยนก เชียงแสน 2553 

6 ป่าซางเหนือ 3 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง 2553 

7 ใหม่ร่องหวาย 11 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง 2554 

8 สันไทรงาม 5 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง 2556 

9 ห้วยขี้เหล็ก 1 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง 2558 

10 ม่อนป่ายาง 5 หนองแรด เทิง 2556 

11 ป่าเปา 11 สันกลาง พาน 2555 

12 ร่องธารกลาง 11 ทรายขาว พาน 2555 

13 ป่าบง 9 เจริญเมือง พาน 2556 

14 ป่าฮ่างงาม 3 ทานตะวัน พาน 2557 

15 ป่าแดง 6 หัวง้ม พาน 2558 

16 ดอยงาม 1 เวียงห้าว พาน 2558 

17 ใหม่ศรีวิลัย 17 ดอนศิลา เวียงชัย 2553 

18 โพธิ์ชัย 7 เวียงเหนือ เวียงชัย 2556 

19 โป่ง 6 ป่าแดด แม่สรวย 2554 

20 หัวทุ่ง 2 แม่พริก แม่สรวย 2556 

21 ทุ่งฟ้าผ่า 7 แม่พริก แม่สรวย 2560 
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ล าดับ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ปีงบประมาณ 

22 สันบุญเรือง 3 เกาะช้าง แม่สาย 2554 

23 สันหลวงใต้ 13 เกาะช้าง แม่สาย 2555 

24 บ้านสันสลี 7 บ้านด้าย แม่สาย 2558 

25 ท่าศาลา 7 ศรีเมืองชุม แม่สาย 2559 

26 สันผักฮ้ี 3 แม่สาย แม่สาย 2559 

27 สันลิดไม้ 8 ห้วยไคร้ แม่สาย 2560 

28 ห้วยน้ าขุ่น 11 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 2553 

29 ห้วยอื้น 10 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 2557 

30 ม่วง 3 ม่วงยาย เวียงแก่น 2553 

31 ทุ่งทราย 3 หล่ายงาว เวียงแก่น 2554 

32 ยายใต้ 5 ม่วงยาย เวียงแก่น 2554 

33 ขวากเหนือ 5 ท่าข้าม เวียงแก่น 2555 

34 ผาแล 6 ปอ เวียงแก่น 2557 

35 ปอกลาง 5 ปอ เวียงแก่น 2558 

36 ปางปอ 1 ปอ เวียงแก่น 2558 

37 กองยาว 3 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย 2552 

38 ดอยเทวา 18 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย 2553 

39 ห้วยบง 8 ท่าสาย เมืองเชียงราย 2554 

40 ป่าก้อ 30 ห้วยสัก เมืองเชียงราย 2555 

41 ถ้ าผาตอง 6 ท่าสุด เมืองเชียงราย 2556 

42 ป่าซางวิวัฒน์ 3 นางแล เมืองเชียงราย 2559 

43 แม่เปาเหนือ 12 แม่เปา พญาเม็งราย 2557 
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ล าดับ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ปีงบประมาณ 

44 สันติสุข 11 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า 2553 

45 สันสล ี 5 สันสล ี เวียงป่าเป้า 2554 

46 โป่งเทวี 5 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า 2554 

47 แม่ห่างใต้ 6 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 2555 

48 ดงหล่ายหน้า 7 เวียง เวียงป่าเป้า 2556 

49 ศรีวิไล 7 ห้วยซ้อ เชียงของ 2553 

50 แก่น 14 ห้วยซ้อ เชียงของ 2554 

51 ใหม่เจริญ 4 ริมโขง เชียงของ 2557 

52 แก่นนคร 14 ห้อยซ้อ เชียงของ 2558 

53 ร่องห้า 6 ศรีดอนชัย เชียงของ 2558 

54 ทุ่งดุก 4 เวียง เชียงของ 2559 

55 ใหม่ศรีร่มเย็น 21 ห้วยซ้อ เชียงของ 2560 

56 ดอยต่อ 3 สันทราย แม่จัน 2554 

57 สันนายาว 6 ศรีค้ า แม่จัน 2554 

58 ห้วยมะหินฝน 14 ป่าตึง แม่จัน 2555 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 

        3. ระดับ “ม่ังมี  ศรีสุข” จ านวน 25 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ตารางท่ี 29 หมู่บ้านมั่งมี ศรีสุข 
ล าดับ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ปีงบประมาณ 

1 ป่าตาลประชาสันติ 12 ป่าตาล ขุนตาล 2560 

2 ศรีดอนมูล 9 ศรีดอนมูล ขุนตาล 2556 

3 ร่องปลายนา 11 บัวสล ี แม่ลาว 2552 

4 ดงชัย 2 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 2554 
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ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ปีงบประมาณ 

5 โป่ง 1 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 2557 

6 หนองข่วง 1 แม่ลอย เทิง 2553 

7 สันกอตาล 5 สันติสุข พาน 2553 

8 สันผักแคใหม่ 14 ม่วงค า พาน 2554 

9 ค่ายเจริญ 5 เวียงเหนือ เวียงชัย 2554 

10 เวียงทอง 3 เมืองชุม เวียงชัย 2554 

11 ป่าลัน 3 ท่าก้อ แม่สรวย 2553 

12 สันยาว 3 ห้วยไคร้ แม่สาย 2553 

13 ดงป่าสัก 3 บ้านด้าย แม่สาย 2554 

14 กิ่วพร้าว 2 บ้านด้าย แม่สาย 2556 

15 สันเกล็ดทอง 7 โป่งงาม แม่สาย 2557 

16 ฮ่องแฮ่ 4 ห้วยไคร้ แม่สาย 2558 

17 ห้วยลึก 4 ม่วงยาย เวียงแก่น 2556 

18 ป่าซางพัฒนา 13 เม็งราย พญาเม็งราย 2553 

19 โป่งเทวี 2 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า 2552 

20 สถานใต้ 12 สถาน เชียงของ 2554 

21 ศรีมงคล 14 ศรีดอนชัย เชียงของ 2555 

22 ครึ่งใต้ 3 ครึ่ง เชียงของ 2556 

23 หัวรินค า 6 จอมสวรรค์ แม่จัน 2553 

24 ป่ายาง 2 ศรีค้ า แม่จัน 2556 

25 ร่องก๊อ 4 แม่ค า แม่จัน 2559 



136 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 

  10.3 โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 
        1) พื้นที่ขยายผลของกระทรวงมหาดไทย 
   1.1 พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าห้วยสักอันเนื่องมาจากระราชด าริ ต าบลห้วยสัก อ าเภอ
เมืองเชียงราย บ้านหมู่ที่ 9, 12, 19 และ 29 ด าเนินการทั้ง 8 ขั้นตอน ครบถ้วน อยู่ระหว่างเสนอ
แผนพัฒนาฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัดพิจารณา 
   1.2 พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าห้วยน่าน ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทิง บ้านหมู่ที่ 13 ต าบลแม่ลอย 
ด าเนินการทั้ง 8 ขั้นตอน ครบถ้วน อยู่ระหว่างเสนอแผนพัฒนาฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
ระดับจังหวัดพิจารณา 
        2) พื้นที่เตรียมการขยายผลของจังหวัดเชียงราย 
   2.1 พ้ืนที่บ้านวังน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลสันมะค่า อ าเภอป่าแดด และบ้านห้วยสัก 
หมู่ที่ 5 ต าบลเวียงห้าว อ าเภอพาน ด าเนินการทั้ง 8 ขั้นตอน ครบถ้วน จัดท าแผนพัฒนาฉบับสมบูรณ์แล้ว 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยในการปรับพ้ืนที่เป็นหมู่บ้านขยายผล 
   2.2 พ้ืนที่หมู่บ้านเตรียมการขยายผลของอ าเภอต่าง ๆ 
          2.2.1 พ้ืนที่ที่จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง
การคืนข้อมูลให้ราษฎรตรวจสอบ อ าเภอขุนตาล อ าเภอดอยหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่สาย 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ลาว อ าเภอเวียงแก่น 
          2.2.2 พ้ืนที่ที่จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง         
การบันทึกข้อมูล อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงชัย อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอเชียงของ อ าเภอเชียงแสน 
อ าเภอพญาเม็งราย  
          2.2.3 พ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม อ าเภอแม่สรวย 
และอ าเภอแม่จัน    
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โดยอาศัยกระบวนการที่มีส่วนร่วมจาก    

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และน ามาวิเคราะห์สภาพการณ์แวดล้อมและ
วิเคราะห์สภาพการณ์ขององค์กรที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เห็นทิศทางในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงราย หลักการและแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธการท่องเที่ยวจังหวัด เชียงราย โดยใช้แนวคิดใน    
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นโยบายรัฐบาล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทิศทางการด าเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงราย กรอบยุทธศาสตร์ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน 
แม่ฮ่องสอน ) และแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย  

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

3.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ คือ กรอบพัฒนาประเทศระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่

ตั้งเป้าหมายไว้ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย 

(1.) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
(2.) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(3.) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 
(4.) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
(5.) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

3.3 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
การจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)           

ได้ค านึงถึงบริบทของประเทศไทย ในการพัฒนาภายใต้กรอบการวิเคราะห์แบบองค์รวมเน้นที่การพัฒนา
จุดอ่อนและเพ่ิมความสามารถของจุดแข็ง ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันต้องมีการค านึงถึง
แนวโน้มของโลก ที่กระทบกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้องและ
สามารถแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ของอุตสาหกรรมได้ ทั้งนี้ เพื่อการรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันและ
ต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา รักษา และยกระดับการท่องเที่ยวไทยเพ่ือให้
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วบนพ้ืนฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
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3.4 ทิศทางการด าเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือเน้นคุณค่าทางการทองเที่ยวของประเทศไทย 
2. ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความ       

พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพ่ิม และกระจายรายไดอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาข้อมูลเชิงลึกด้านความต้องการของการของตลาดท่องเที่ยว 
4. พัฒนาให้ ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)     

ด้านตลาดการทองเที่ยวของประเทศไทย 
วิสัยทัศน์ 
ททท.ได้ก าหนดเป้าหมาย ส่งเสริมการทองเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว       

ยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและ 
นักท่องเที่ยวไทยนึกถึง และเลือกมาทองเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และผลักดันการทองเที่ยวสูความ
ยั่งยืนภายในปี 2564 

เป้าหมายทางการตลาด 
เจาะกลุ่มเป้าหมายศักยภาพสูงในประเทศและต่างประเทศ เน้นกลุ่มคุณภาพ เพ่ิมมูลค่า

ทางการท่องเที่ยว 10% โดยการท่องเที่ยวแบบลึกซึ้งกับประสบการณ์ท้องถิ่นไทยตลาดในประเทศ           
ปรับแผนตลาดกระตุ้นคนไทยให้เดินทางมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ  10 คิดประมาณการ
เป็น 950,000 ล้านบาท ส่วนตลาดต่างประเทศ เน้นการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางแต่ละครั้ง 
มุ่งสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยตั้งเป้าสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10 เช่นกัน คิดประมาณการรายได้
เป็น  1.89 ล้ านล้ านบาท  ส่ งผลให้ รายได้ภาพรวมของการท่องเที่ ยว เพ่ิมขึ้นร้อยละ  10 หรือ
ประมาณ 2.84 ล้านล้านบาท 

กลยุทธ์การส่งเสริมตลาดในประเทศ 
ทิศทางการท าการตลาดในภาพรวมของปี 2560 ททท. ยังคงน าเสนอจุดแข็งของ

ประเทศคือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ อีกทั้ง ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทยแท้ ดั้งเดิม โดยต่อยอดน าเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทยแต่ลง
ลึกมากขึ้น เพ่ือน ารายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ท าให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท่องเที่ยว น าไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวในอนาคต  ทั้งนี้ ททท.ได้มี
แนวทางในการน าเสนอ “วิถีไทย” ผ่านการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจจากท้องถิ่นไทย (Local 
Experience) ซึ่งมีหลายระดับขึ้นอยู่กับความชื่นชอบที่แตกต่างของนักท่องเที่ยว โดยก าหนดกรอบ
ประสบการณ์ที่ ไม่จ ากัดเพียงการท่องเที่ยวชุมชน ( CBT : Community Based Tourism) เท่านั้น        
แต่หมายรวมถึงทุกพ้ืนที่ทุกจังหวัด ทุกองค์ประกอบ ที่สร้างประสบการณ์ให้กับการท่องเที่ยว  ซึ่งแม้แต่
กรุงเทพมหานคร ก็สามารถค้นหาประสบการณ์ท้องถิ่นได้เช่นกัน การส่งเสริมตลาดในประเทศ ททท. 
วางเป้าหมายใหญ่ คือ การมุ่งสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศและสร้างความยั่งยืนทางการ
ท่องเที่ยวให้ประเทศไทย ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวาย (Generation 
Y : Gen Y)  กลุ่มผู้หญิง  (Women) และกลุ่มผู้สูงวัย (Silver Age) ด าเนินโครงการ “ประกาศศักดาท้า
เที่ยวข้ามภาค” ให้เกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนพ้ืนที่ท่องเที่ยวและกระจายนักท่องเที่ยวไปทุกภูมิภาค ผ่าน
แคมเปญและกิจกรรมต่างๆ  รวมทั้งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ด้วยแนวคิด “เที่ยวได้
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งาน” เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการท างาน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ อาทิ การเดินทางศึกษาดูงาน การ
ประชุมนอกสถานที่ท างาน เป็นต้น พร้อมต่อยอดโครงการ “12 เมือง ต้องห้าม … พลาด Plus” ให้เกิด
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงและกระจายไปยังเมืองรอง ส าหรับการเจาะตลาดกลุ่มศักยภาพสูงเพ่ือเพ่ิมการใช้
จ่ายนั้น ททท.  มุ่งเจาะกลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มผู้หญิง ที่มีรายได้ต่อเดือน 45,000 บาทขึ้นไป กลุ่มผู้สูงวัยใช้
แคมเปญ “เก๋ายกก๋วนชวนเที่ยว” น าเสนอรูปแบบการท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน  สร้างประสบการณ์
ท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือทบทวนความสนุกสนานที่เคยผ่านมา ด้วยการน าเสนอแพ็คเกจ อาทิ แพ็คเกจเก๋าเล่า
ว่า แพ็คเกจ เก๋ากินแหลก เก๋าชวนตี (การแข่งขันกอล์ฟ) และ เก๋า Market (งานแสดงของสะสม กิจกรรม
เปิดแผ่นเสียง กิจกรรมเต้นร า) เป็นต้น  ส่วนกลุ่มผู้หญิง น าเสนอแคมเปญพิเศษ “สตรีอย่าหยุดเที่ยว” 
น าเสนอสินค้าการท่องเที่ยวให้เป็นเสมือน “รางวัลแห่งชีวิต” รวมถึงแพ็คเกจเฉพาะส าหรับกลุ่มผู้หญิง อาทิ 
Lady Bike , Lady Run เป็นต้น ส่วนกลุ่มเจนเนอร์เรชั่น วายนั้น  ถือเป็นนักท่องเที่ยวพลังใหม่ ที่จะช่วย
สร้างกระแสการท่องเที่ยวผ่านพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่สามารถน าเสนอรูปแบบ
การท่องเที่ยวในแบบของตัวเองไปสู่วงกว้างได้เป็นอย่างดี  

การส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ททท. มีความมุ่งมั่นให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการเติบโตของรายได้
มากกว่าจ านวนนักท่องเที่ยว อีกทั้งให้เกิดการกระจายรายได้ กระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง  จึงร่วมกับผู้ประกอบการ ก าหนดทิศทางการท าการตลาดแบบเจาะกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน ได้แก่ การ
เจาะกลุ่มตลาดใหม่  อาทิ กลุ่มมุสลิม   กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่  พร้อมทั้งเจาะตลาดใหม่ในเชิงพ้ืนที่ที่ มี
ศักยภาพในการจ่ายสูง เช่น กลุ่มประเทศ BRIC  อาร์เจนติน่า ยุโรปตะวันออก เป็นต้น การขยายฐานตลาด
ที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย โดยขยายฐานตลาดกลุ่มรายได้ต่อคนตั้งแต่ 20,000 เหรียญสหรัฐ/คน/ปี ขึ้นไป 
น าเสนอสินค้า luxury และ creative tourism เป็นจุดดึงดูดให้เกิดการใช้จ่าย การรักษาฐานตลาดเดิมที่มี
ศักยภาพในการใช้จ่าย อาทิ กลุ่มผู้หญิง กลุ่มครอบครัว  และกลุ่ม Baby Boomer และการให้ความส าคัญ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ดึงตลาดยุโรปและอเมริกาให้เข้ามาท่องเที่ยว
ไทยแบบเชื่อมโยงในเส้นทาง ASEAN Connectivity และการเดินทางท่องเที่ยวกันเองในกลุ่ม CLMV 

แคมเปญ ททท.  
ส าหรับการสื่อสารทางการตลาด ทั้งตลาดในและต่างประเทศนั้น อยู่บนพ้ืนฐานการ

น าเสนอประสบการณ์ที่ เป็นเอกลักษณ์ไทยเฉพาะถิ่น (The Unique Thai Local Experiences) แก่
นักท่องเที่ยว   

ตลาดในประเทศใช้แคมเปญ  “ท่องเที่ ยววิถี ไทย เก๋ ไก๋สไตล์ลึกซึ้ ง” โน้มน้ าวให้
นักท่องเที่ยวไทยได้เปิดมุมมองใหม่ต่อการท่องเที่ยววิถีท้องถิ่น เห็นถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์
อันเป็นเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่นของไทย และส่งต่อประสบการณ์  ความรู้ ความประทับใจที่ได้แก่คนรอบ
ข้าง   

ตลาดต่างประเทศ ยังคงใช้  Amazing Thailand ภายใต้แนวทางการสื่อสาร “Discover 
Amazing Stories in Amazing Thailand” เพ่ือน าประสบการณ์จากการท่องเที่ยวอันเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของไทย ไปสู่สายตาคนทั่วโลก 
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3.5 ทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ได้แบ่งเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยะธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง และ

พะเยา ) คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจ าเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา  ได้ก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์เบื้องต้นในเรื่องการท่องเที่ยว ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรมให้กับทอ้งถิ่นและประเทศ  

2. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สู่การเป็น
เมืองหลักและพัฒนาส่งเสริมให้จังหวัดล าพูน ล าปาง และพะเยามีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวรอง 
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา  

3. พัฒนากลไกการจัดการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาให้ มี
ศักยภาพ และมีความสามารถในการจัดการและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได 

4. ยกระดับการจัดการตลาดการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
อย่างยั่งยืน โดยเน้นการเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งไทยและต่างประเทศ 

5. เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรองในเขต 
พัฒนาการท่องเที่ยวอารายธรรมล้านนาให้เข้มแข็งพร้อมแข่งขันได้ ตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยัง 
ภายนอกเขต รวมถึงประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ลาว พมา่ และจีน 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับและสร้างระบบการท างานเชิงเครือข่ายกับทุกภาคีในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

เขต พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ล้านนา เชิงสร้างสรรค์ 

2. เร่งสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาเพ่ือการเพ่ิมคุณค่าและ
มูลค่าบนฐานอัตลักษณ์สู่การเป็นทรัพยากรและสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนสินค้า
และบริการที่ เน้นสุนทรียศาสตร์ของการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. ส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดจิตวิญญาณผ่านการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้าง
และ สื่อสารภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา บนฐานการมีส่วนร่วมทุก
ภาค ีโดยมุ่งเน้นการตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

4. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในและนอกคลัสเตอร์และเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือเพ่ิม 
ระยะเวลาพ านัก ผ่านการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 

5. เร่งสร้างมาตรการทางสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งกฎหมายที่แก้ไขปัญหาผลกระทบเชิงลบ 
ทางการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 
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3.6 ทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดเพ่ือรับผิดชอบการดาเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และเป็นผู้ใช้กลไกการบูรณาการ การจัดท าแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
โดยเป็นแกนกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในด้านที่ตั้ง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AC)    
มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนา  ตะวันออกที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหัตถกรรม  อุตสาหกรรม/สินค้า
ชุมชน เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ ยางพารา 
ชา กาแฟ และผลไม้ (ลิ้นจี่ ล้าไย) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้น
สามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS และ AC ทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ พร้อมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ สนับสนุน
การพัฒนาด้านต่างๆ จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 1) ศูนย์กลางการขนส่ง
และกระจายสินค้า เนื่องจากกลุ่มจังหวัดฯ มีช่องทางการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ 
AEC ทั้งทางบกและทางน้ า และด่านการค้าชายแดน 2) เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวอารยธรรม “ล้านนา” 
เนื่องจากมีวัฒนธรรม ชนเผ่าที่ โดดเด่น สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงาม  3) 
สินค้าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินค้าที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ล้าไย ยางพารา และโคเนื้อ 

วิสัยทัศน์(Vision)  
“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”  
พันธกิจ ( Mission)   
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล 

ให้มีการ ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพ่ิม
มูลค่า 

 3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก 
ด ารงไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ  

4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  

เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
 1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

(GMS) และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ  
2. เพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน  
3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมน้าสินค้าเกษตร และ

อุตสาหกรรม สู่ตลาดโลก  
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจ    

ที่ยั่งยืนเพิ่ม มูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพ่ิมรายได้ 
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 5. รักษาความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีใน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อมความหลากหลายทางชี วภาพยกระดับการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ ยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และกรอบความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues)  
1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ า 

โขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 
 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ ยุทธศาสตร์ที่  
3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 
 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

3.7 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2565) 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา 

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 
เป้าประสงค์ ( Goal ) 
1. เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 

3. เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่  เพ่ือให้ประชาชนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ 

4. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ปกติและแนว
ชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน  และบริการโลจิสติกส์ 

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
2.การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ

เชิงสุขภาพ 
4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
6.การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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3.8 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2565) 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ (Positioning) 

1. เมืองการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS+6 และ AEC เหตุผล/ข้อมูล
สนับสนุนจังหวัดเชียงราย มีที่ท าเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการคมนาคมขนส่งสู่กลุ่มประเทศ GMS 
และ AEC เป็นจังหวัดชายแดนที่เป็นประตูสู่การค้า การลงทุนการท่องเที่ยว และ Logistics สู่ประเทศ 
สปป.ลาว ประเทศพม่า และประเทศจีนตอนใต้ นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมืองเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS และ ASEAN+6 ตามกรอบความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเอ้ือต่อกิจกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีโอกาสใน
การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

2. เมืองเกษตรกรรมสีเขียวและอาหารปลอดภัย เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุนจังหวัดเชียงราย
มีพ้ืนที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เอ้ือต่อการเป็นแหล่งพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ สามารถผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตรที่ส าคัญของภาคเหนือ รวมทั้งมีพืชเฉพาะถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภคระดับบน เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ชา กาแฟ สับปะรดภูแล สับปะรดนางแล ล าไย 
ลิ้นจี่ ส้มโอเวียงแก่น ปลานิล และโคเนื้อ 

3. เมืองท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเชื่อมโยงสู่ GMS และ AEC เหตุผล/ข้อสนับสนุน
จังหวัดเชียงรายมีที่ตั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศที่น่าอยู่มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่ 

 3.1 การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและสปา เช่น น้ าพุร้อนในพ้ืนที่อ าเภอแม่จัน 
อ าเภอเมือง อ าเภอเวียงป่าเป้า และมีธุรกิจสปาของเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในพ้ืนที่ 

 3.2 การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธ์ เช่น 
โบราณสถาน อ าเภอเชียงแสน วัดพระแก้ว หมู่บ้านศิลปินบ้านด า วัดพระธาตุดอยตุง วัดร่องขุ่น หมู่บ้านชน
เผ่า ซึ่งอาศัยอยู่แบบดั้งเดิม 

 3.3 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และหมู่บ้านท่องเที่ยว 
OTOP ที่หลากหลาย การล่องแพ อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยตุง ล่องเรือในล าน้ ากก รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ อาทิ สนามกอล์ฟหลายสนามในพ้ืนที่ ซึ่งมีความพร้อมและเป็นที่นิยมของชาว
ไทยและต่างชาติ นอกจากนั้นสามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) เช่น การ
ท่องเที่ยว ตามเส้นทาง R3A , R3B และการท่องเที่ยวล าน้ าโขง เป็นต้น 

4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เหตุผล/
ข้อมูลสนับสนุน จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีการก่อตั้งตามประวัติศาสตร์
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เมื่อปี พ.ศ.1805 เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณกาลประมาณ 750 ปี ที่ผ่านมามี 
“ค าเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน จากสิบสองปันนาผสมผสานเข้าด้ วยกัน 
และมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจ านวนมาก จังหวัดเชียงรายมี
ประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง 
แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์ อีกอย่างที่ท าให้เชียงรายได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนั้น เพ่ือก าหนดให้มีความสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2559 ก าหนดไว้โดยกว้าง ๆ ในส่วนของแนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คือ “การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี” เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในจังหวัดเชียงรายและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3.9 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 
1. ศักยภาพด้านการเชื่อมโยงในภูมิภาคสถานที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายมีข้อได้เปรียบกว่า

จังหวัดอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2 ประเทศได้แก่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันได้มีการ
เปิดจุดผ่านแดนกับทั้ง 2 ประเทศท่ีด่านอ าเภอแม่สายที่ใช้ติดต่อกับประเทศพม่า และด่านที่อ าเภอชียงของ
ส าหรับการติดต่อกับประเทศลาว  

2. ศักยภาพด้านสภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศา
เซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มจากกลางเดือน(กุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม) มีอุณหภูมิเฉลียประมาณ 32 องศา
เซลเซียส ฤดูฝนเริ่มจากกลางเดือน(พฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศา
เซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปีละ 1,768 มิลลิเมตร มากท่ีสุดในปี 2544 จ านวน 2,287.60 มิลลิเมตร 
น้อยที่สุดในปี 2546 จ านวน 1,404.10 มิลลิเมตรจ านวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อปี ฤดูหนาว
(พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ าสุด 
7.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 สภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ถือว่าหนาวจัด        
ในพ้ืนที่ราบอุณหภูมิต่ าสุดจะอยู่ที่ 8-9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอยอุณหภูมิต่ าสุดจะอยู่ที่ 0-5 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิ -1.5 องศาที่ภูชี้ฟ้าปลายปี 2556 จึงท าให้อากาศที่เชียงรายในช่วงฤดูหนาว เป็น
พ้ืนที่ๆ นักท่องเที่ยวอยากมาเป็นอย่างยิ่ง 

3. ศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก แก่
นักท่องเที่ยว การคมนาคมทางอากาศ การคมนาคมทางบก การคมนาคมทางน้ า ซึ่งพบว่าการคมนาคม  
ทางอากาศจังหวัดเชียงรายมีท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้  600 
คนต่อชั่วโมง ส่วนใหญ่ให้บริการส าหรับประชาชนที่เดินทางทางอากาศเป็นหลัก การคมนาคมทางน้ าเป็น
การขนส่งและเดินทางโดยใช้แม่น้ าโขงซึ่งเป็นแม่น้ านานาชาติที่ส าคัญในจังหวัดเชียงราย มีท่าเทียบเรือที่
อ าเภอเชียงแสนและอ าเภอเชียงของ ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งระหว่างประเทศและมีความส าคัญมากขึ้น            
การคมนาคมทางบก จังหวัดเชียงรายสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงภาคเหนือตอนบนซึ่งปัจจุบัน     
มีโครงข่ายที่ค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือและสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน
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ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว และจีนตอนใต้ ได้ถึง 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง R3A ไทย ลาว จีน และเส้นทาง 
R3B ไทย พม่า จีน 

4. ศักยภาพด้านความสะดวกในการเดินทาง ด้านบริการน าเที่ยว และมัคคุเทศก์ ด้านบริการ
ข้อมูลข่าวสาร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ด้านสถานที่พัก ด้านการอ านวยความสะดวกใน
การเข้าออกเมือง และด้านร้านอาหารและภัตตาคาร โดยเฉพาะในด้านความเป็นมิตรไมตรีของชาวเชียงราย
นักท่องเที่ยวต่างชาติสัมผัสได้ถึงการช่วยเหลือเกื้อกูล ความมีน้ าใจโอบอ้อมอารี และการเป็นมิตรที่ดีของ
ชาวเชียงราย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประทับใจอยากกลับมาเที่ยวซ้ าอีกตลอดจนได้มีการให้
ข้อมูลและแนะน าญาติมิตรให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย 

5. ศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จ านวน 282 
แห่ง โดยจ าแนกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 78 แห่ง ด้านประวัติศาสตร์จ านวน 70 แห่ง   ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 91 แห่ง และยังเป็นแหล่งอารยธรรมชนแห่งชนชาติมากกว่า 30 ชนเผ่า แหล่งรวมศิลปิน
มากกว่า 100 ชีวิต เป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรล้านนา ถือว่าเป็นต้นก าเนิดอาณาจักรล้านนาซึ่ง
มีอายุมากกว่า 700 ปี 

6. ศักยภาพด้านที่พัก จังหวัดเชียงรายมีห้องพักในจังหวัดเชียงรายมากถึงประมาณ 10,719 
ห้อง โดยแบ่งประเภทอออกเป็น B&Bs และเกสต์เฮาส์ กระท่อมและบังกะโล คอนโด อพาร์ทเม้นท์ และ
แมนชั่นที่พักระยะยาว บ้านพักเยาวชน บูติกรีสอร์ต พ้ืนที่กางเต็นท์และแค้มปิ้ง ฟาร์มสเตย์ รีสอร์ต
และสปา วิลล่า เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ โรงแรม และโฮมสเตย์ 

7. ศักยภาพด้านอาหารและภัตตาคาร จังหวัด เชียงรายมีร้านอาหารจ านวนมาก                 
หารับประทานได้ง่าย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้ตามต้องการ ทั้งอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติ ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ภัตตาคารตั้งราคาไม่แพงจนเกินไป โดยระดับราคาจะสอดคล้องกับ
วัตถุดิบรสชาติบรรยากาศความสะอาดและการบริการ 

3.10 ปัญหาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สรุปประเด็นได้ดังนี ้

1) ปัญหาด้านการให้บริการ มีดังนี้ 
การให้บริการธุรกิจน าเที่ยว 

1. นักท่องเที่ยวมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย 
2. ขาดความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว 
3. คุณภาพการให้บริการไม่เป็นที่น่าพอใจและมีราคาแพง 
4. โปรแกรมน าเที่ยวไม่น่าสนใจ 

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ การรักษาความปลอดภัย,อัตราค่าบริการ , ค่าพาหนะในการเดินทาง
และคุณภาพ 

การบริการการให้บริการที่พัก 
1. นักท่องเที่ยวมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย 
2. ภาพลักษณ์ของธุรกิจที่พักและโรงแรม 

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ การรักษาความปลอดภัย , อัตราคา่บริการ , สิ่งอ านวยความ
สะดวกในห้องพัก , ความสะดวกในการส ารองห้องพัก และความสะอาดของห้องพัก  

ข้อเสนอแนะ สถานที่พักขนาดเล็กควรมีการปรับระดับคุณภาพ เนื่องจากผลจากอัตรา
การเข้าพักเฉลี่ยของกลุ่มที่พักราคาถูก ซึ่งส่วนใหญ่คือโรงแรมขนาดเล็กมีอัตราต่ ากว่ากลุ่มที่พักราคาสูง 

http://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%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%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81/B-Bs%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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อย่างชัดเจน แสดงว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการคือคุณภาพของโรงแรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
แนะน าให้ผู้ประกอบการ ที่สนใจสามารถศึกษาตัวอย่างการปรับระดับคุณภาพได้ที่โรงแรมแกรนด์นครา     
ซ่ึงเป็นโรงแรมขนาดเล็กแต่มีคุณภาพสูง 

การให้บริการสินค้าค้าของที่ระลึกพ้ืนเมือง 
1. นักท่องเที่ยวไม่ทราบแหล่งที่จ าหน่ายสินค้า 
2. นักท่องเที่ยวมีเวลาน้อย และร้านค้าอยู่ไกล 
3. สินค้าไม่หลากหลายมีแบบให้เลือกน้อย 
4. ราคาสินค้าของที่ระลึกแพง 

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ราคาสินค้า, คุณภาพสินค้า , ความสะดวกในการเลือกซ้ือ , 
ปริมาณสินค้าที่จ าหน่าย ,ความซื่อสัตย์ของพนักงานขายและการจัดวางสินค้า 

การให้บริการร้านอาหาร 
1. การให้บริการ 
2. นักท่องเที่ยวไม่รู้จักแหล่งอาหาร 

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ราคาและความสะอาดของร้านอาหาร ความสะอาดของห้องน้ า 
ความรวดเร็วในการให้บริการ และรสชาติของอาหาร 

2) ปัญหาด้านแหล่งท่องเที่ยว ส าหรับสิ่งท่ีควรปรับปรุงอันดับแรก คือ 
1. ระบบโทรศัพท์ 
2. ระบบถนน 
3. ป้ายบอกทางและปา้ยสื่อความหมาย 
4. ความสะอาดของห้องน้ า 

3) ปัญหาด้านบุคลากรท่องเที่ยว 
1. ขาดความรู้ความช านาญในงาน 
2. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
3. ขาดความอดทน 
4. ขาดความกระตือรือร้น 

ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการน าเที่ยว ต้องการให้พัฒนาบุคลากร        
ในหลักสูตร การให้บริการที่ดีการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ตามลับ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ต้องการ
หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานเป็นอันดับแรก ส าหรับข้อจ ากัด ในด้านการฝึกอบรมของโรงแรม
ขนาดเล็กคือมุมมองด้านการฝึกอบรม จะท าให้การท างานหยุดชะงัก 

3.11 สรุปภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย พบข้อมูลที่ตั้งของจังหวัดเหนือสุด

ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งอารยธรรมล้านนา 
ตลอดจนมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และการคมนาคมขนส่งเชี่อมโยงระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
และเทือกเขาผีปันน้ าที่เป็นพรมแดนกั้นประเทศพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ และเป็นจุดแรกที่แม่น้ าโขงไหล
ผ่านประเทศไทย เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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ลาว เป็นเหตุผลให้เชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ในด้าน
ของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่ท าให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายยังมี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มี
ประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพ้ืนราบ ชาวไทยภูเขา แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีที่
มีเอกลักษณ์ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ท าให้จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 

แผนภูมิ จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายแยกรายอ าเภอ   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ที่มา : ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  

  ข้อมูลจากส านักงานปกครองจังหวัดเชียงราย พบว่าโรงแรมที่จดทะเบียนมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก 236 แห่งในปี 2557 เป็น 261 แห่งในปี 2558 และเพ่ิมสูงขึ้นอีกเป็น 285 แห่งในปี 
2559 โดย Home Stay ที่จดทะเบียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 34 แห่งในปี 2557 เป็น 40 แห่งในปี 
2559 คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 17.7 และ Guest House ที่จดทะเบียนก็มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเช่นกัน 
  นอกจากนี้เชียงรายยังมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการประชุม
หรือการรองรับกิจกรรมไมซ์ (MICE CITY) เพราะมีสถานที่ดึงดูดในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาและอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ที่พักสวยงาม รวมทั้งมีความได้เปรียบที่มีค่าครองชีพ
น้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็มีความหลากหลาย เป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะเป็นแหล่งการค้าชายแดนที่คึกคัก ขณะที่แต่ละอ าเภอต่างก็มีจุดขายและมีวัฒนธรรมท้องถิ่น
เฉพาะตัว 
  ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจการประชุมสัมมนาทั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในจังหวัด จึงเป็นศักยภาพที่ได้เปรียบของเชียงราย สามารถสร้างรายได้และกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในจังหวัดได้ จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของเชียงรายดังกล่าวนี้เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับคน
เชียงรายและสามารถลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ภายได้ภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดี 
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ตาราง สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดในภาคเหนือที่มีรายได้เพิ่มขึ้นสูงที่สุด 12 จังหวัดแรก     

หมายเหตุ : P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น (จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ใช้โครงสร้าง ปี 2559 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2561 
  จากข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานเชียงราย ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ข้อมูลของนักท่องเที่ยวในปี 2560 และ 2561 พบว่าจังหวัดเชียงรายมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุดในภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 5.62 นอกจากนี้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.16 เป็นอันดับที่ 3 ของ
ภาคเหนือ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของนักท่องเที่ยวของ
ภาคเหนือ และของประเทศพบว่าอัตราการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวสูงมากกว่าอัตราการเพ่ิมของ
ภาคเหนือและของประเทศ เมื่อพิจารณาจากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยว พบจ านวนนักท่องเที่ยวของจังหวัด
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 จังหวัด   จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (คน)  รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (ล้านบา 
                   
      

พ.ศ. 2561 (P) 
  

พ.ศ. 2560 
 %Change  พ.ศ. 2561   

พ.ศ. 2560 
 %Change 

           (P)     
เมืองรอง เชียงราย 

 

296,262  280,506  +5.62 2,638.7  2,395.3  + 10.16 
เมืองหลัก เชียงใหม่ 1,030,814  1,007,871  +2.28 9,441.7  8,803.6  + 7.25 
เมืองรอง นครสวรรค์ 

 

132,949  127,939  +3.92 315.0  287.6  + 9.49 
เมืองรอง พิษณุโลก 

 

254,100  244,099  +4.10 770.5  703.1  + 9.58 
เมืองรอง พะเยา 57,045  54,374  +4.91 134.9  121.9  + 10.66 
เมืองรอง เพชรบูรณ์ 221,297  212,873  +3.96 751.3  690.4  + 8.81 
เมืองรอง แพร่ 

 

78,356  75,437  +3.87 161.5  148.3  + 8.86 
เมืองรอง ล าปาง 

าปาง 

140,911  136,207  +3.45 497.4  445.2  + 11.73 
เมืองรอง ล าพูน 

าพูน 

106,399  101,025  +5.32 153.0  138.3  + 10.62 
เมืองรอง อุตรดิตถ์ 83,894  81,905  +2.43 154.4  143.1  + 7.95 
เมืองรอง อุทัยธานี 65,780  64,402  +2.14 131.4  120.6  + 8.94 
เมืองรอง น่าน 74,286  70,909  +4.76 188.8  172.2  + 9.66 

 ภาคเหนือ 3,081,854  2,990,217  +3.06 17,112.1  15,838.3  + 8.04 
 รวมทั้งหมด 25,246,884  24,551,909  +2.83 224,087.2  213,531.4  + 4.94 
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ตารางประเภทของนักท่องเที่ยวของจังหวัดในภาคเหนือที่มีรายได้เพิ่มขึ้นสูงท่ีสุด 12 จังหวัดแรก            
ปี พ.ศ.2560 และปี 2561 
 จังหวัด  จ านวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (คน) จ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (คน) 
    พ.ศ. 2561 (P) พ.ศ. 2560 %Change พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 %Change 
     (P)  
          
         
เมือง เชียงราย  251,375 237,729 + 5.74 44,887 42,777 + 4.93 
รอง           
เมือง เชียงใหม่  787,408 769,061 + 2.39 243,406 238,810 + 1.92 
หลัก           
เมือง นครสวรรค์  131,184 126,215 + 3.94 1,765 1,724  + 2.38 
รอง           
เมือง พิษณุโลก  227,390 218,270 + 4.18 26,710 25,829 + 3.41 
รอง           
เมือง พะเยา  54,155 51,591 + 4.97 2,890 2,783  + 3.84 
รอง           
เมือง เพชรบูรณ์  219,290 210,914 + 3.97 2,007 1,959  + 2.45 
รอง           
เมือง แพร่  72,177 69,419 + 3.97 6,179 6,018  + 2.68 
รอง           
เมือง ล าปาง  125,811 121,446 + 3.59 15,100 14,761 + 2.30 
รอง           
เมือง ล าพูน  100,930 95,729 + 5.43 5,469 5,296  + 3.27 
รอง           
เมือง อุตรดิตถ์  83,167 81,187 + 2.44 727 718  + 1.25 
รอง           
เมือง อุทัยธานี  65,241 63,869 + 2.15 539 533  + 1.13 
รอง           
เมือง น่าน  72,240 68,935 + 4.79 2,046 1,974  + 3.65 
รอง           
           
 ภาคเหนือ  2,672,442 2,589,897   + 3.19 409,412 400,320 + 2.27 
 รวม 

 

 

 

ทั้งหมด 

 19,918,257 19,920,743   + 3.36 5,328,627 5,281,166 + 0.90 
 ทั้งหมด        

หมายเหตุ : P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น (จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ใช้โครงสร้าง ปี 2559) 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2561 
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บทที ่4 
วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายการพฒันาการท่องเที่ยว 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 

พันธกิจ (Mission) 
1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมล้านนาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตาม

ศักยภาพของพ้ืนที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการ
ให้บริการเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
1.ให้มีแผนแม่บทเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 
2.ให้แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัดพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานสากล 
3.ใช้การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

เชียงราย 
4.ให้บริการการท่องเที่ยวด ารงไว้ซึง่เอกลักษณ์ไทยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
5.ใช้โครงข่ายสื่อต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

ทัง้ในและตา่งประเทศ 
6.ให้มีศูนย์แสดง สาธิต และพัฒนา จ าหน่ายผลติภัณฑ์ของที่ระลึกเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมการท่องเที่ยว และรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
7.มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนทาง ธรรมชาติ เกษตร วิถีชีวิต ชุมชน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม          

ที่บริหารจัดการในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
8.ใช้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับทั้ง ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. เมืองการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS+6 และ AEC เหตุผล/ข้อมูล

สนับสนุนจังหวัดเชียงราย มีที่ท าเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการคมนาคมขนส่งสู่กลุ่มประเทศ GMS 
และ AEC เป็นจังหวัดชายแดนที่เป็นประตูสู่การค้า การลงทุนการท่องเที่ยว และ Logistics สู่ประเทศ 
สปป.ลาว ประเทศพม่า และประเทศจีนตอนใต้ นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมืองเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS และ ASEAN+6 ตามกรอบความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเอ้ือต่อกิจกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีโอกาสใน
การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

2. เมืองเกษตรกรรมสีเขียวและอาหารปลอดภัย เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุนจังหวัดเชียงราย
มีพ้ืนที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เอ้ือต่อการเป็นแหล่งพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ สามารถผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตรที่ส าคัญของภาคเหนือ รวมทั้งมีพืชเฉพาะถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภคระดับบน เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ชา กาแฟ สับปะรดภูแล สับปะรดนางแล ล าไย 
ลิ้นจี่ ส้มโอเวียงแก่น ปลานิล และโคเนื้อ 

3. เมืองท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเชื่อมโยงสู่ GMS และ AEC เหตุผล/ข้อสนับสนุน
จังหวัดเชียงรายมีที่ตั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศที่น่าอยู่มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่ 

 3.1 การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและสปา เช่น น้ าพุร้อนในพ้ืนที่อ าเภอแม่จัน 
อ าเภอเมือง อ าเภอเวียงป่าเป้า และมีธุรกิจสปาของเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในพ้ืนที่ 

 3.2 การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธ์ เช่น 
โบราณสถาน อ าเภอเชียงแสน วัดพระแก้ว หมู่บ้านศิลปินบ้านด า วัดพระธาตุดอยตุง วัดร่องขุ่น หมู่บ้านชน
เผ่า ซึ่งอาศัยอยู่แบบดั้งเดิม 

 3.3 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และหมู่บ้านท่องเที่ยว 
OTOP ที่หลากหลาย การล่องแพ อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยตุง ล่องเรือในล าน้ ากก รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ อาทิ สนามกอล์ฟหลายสนามในพ้ืนที่ ซึ่งมีความพร้อมและเป็นที่นิยมของชาว
ไทยและต่างชาติ นอกจากนั้นสามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) เช่น การ
ท่องเที่ยว ตามเส้นทาง R3A , R3B และการท่องเที่ยวล าน้ าโขง เป็นต้น 

4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เหตุผล/
ข้อมูลสนับสนุน จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีการก่อตั้งตามประวัติศาสตร์
เมื่อปี พ.ศ.1805 เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณกาลประมาณ 750 ปี ที่ผ่านมามี 
“ค าเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน จากสิบสองปันนาผสมผสานเข้าด้วยกัน 
และมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจ านวนมาก จังหวัดเชียงรายมี
ประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง 
แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ท าให้เชียงรายได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนั้น เพ่ือก าหนดให้มีความสอดคล้องกับ
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เอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2559 ก าหนดไว้โดยกว้าง ๆ ในส่วนของแนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คือ “การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี” เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในจังหวัดเชียงรายและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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บทท่ี 6 
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ และการติดตามประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งในการด าเนินงานตามแผนแม่บทพัฒนา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ เป็นไปตามข้ันตอนและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล จุดมุ่งหมายส าคัญคือให้ทราบว่ามีการน าแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาได้ 
ขณะเดียวกัน ก็เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาฉบับต่อไป จากข้อมูล
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปี พ.ศ. 2562 
รายละเอียดดังนี้ 

1. การติดตามโดยการเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง      
โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามตามประเภทของโครงการ 

2. การติดตามประเมินผลจากรายงานผลการด าเนินงานของโครงการตามรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  

กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย เพ่ือท าหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา 

กิจกรรมที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  

กิจกรรมที่ 4 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
กิจกรรมที่ 5 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

                2.2 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนและสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว หมู่ที่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 
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ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัด ส านักสงฆ์ มัสยิด โรงแรม จ านวนห้องพัก มัคคุเทศก์ และโบสถ์จังหวัด
เชียงราย 

ล าดับ
ที่  

อ าเภอ 
แหล่งท่องเท่ียว วัด

(แห่ง) 
ส านักสงฆ์

(แห่ง) 
มัสยิด
(แห่ง) 

โรงแรม
/ท่ีพัก
(แห่ง) 

จ านวนห้อง 
รวม 1 2 3 

1 เมือง 69 13 23 30 117 41 3 126 675 
2 เวียงชัย 5 2 2 1 32 17 - 3 47 
3 เชียงของ 13 1 - 6 22 9 - 23 646 
4 เทิง 14 8 2 3 103 38 - 15 177 
5 พาน 18 11 5 1 34 8 - 12 188 
6 ป่าแดด 5 - 2 - 24 19 - 1 20 
7 แม่จัน 13 1 2 6 42 7 - 22 580 
8 เชียงแสน 46 2 25 9 16 11 - 28 646 
9 แม่สาย 16 3 7 5 49 13 2 42 1478 
10 แม่สรวย 13 4 3 5 65 30 1 7 152 
11 เวียงป่าเป้า 17 6 4 3 44 18 - 10 146 
12 พญาเม็งราย 5 2 3  10 13 - - - 
13 เวียงแก่น 10 7 2 2 39 19 - 1 17 
14 ขุนตาล 5 1 3 - 7 11 - 1 7 
15 แม่ฟ้าหลวง 22 4 5 5 56 32 1 10 255 
16 แม่ลาว 4 - 1 1 16 17 - 4 65 
17 เวียงเชียงรุ้ง 3 1 - - 25 3 - 1 20 
18 ดอยหลวง 5 3 2 1 1 3 - - - 
รวม  282 78 70 91 702 309 - 306 10719 

 
หมายเหตุ แหล่งท่องเที่ยว  1. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 

2. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน 
3. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วีถีชีวิตชุมชนและกิจกรรม 
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