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 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น            
“เมืองเชียงราย” ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ได้จัดท าขึ้น มีความประสงค์ให้ผู้เรียน หรือเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทราบถึงประวัติความเป็นมา พื้นฐานบรรพบุรุษของชาวเชียงราย เพื่อเยาวชนของจังหวัด
เชียงรายเกิดความรัก ความสามัคคี และหวงแหนถิ่นก าเนิดของตนเอง เกิดการรวมพลังอันจะ
น าไปสู่การพัฒนา การธ ารงรักษาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้เป็นสมบัติสืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป 
 ส าหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น  
“เมืองเชียงราย” ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เล่มท่ี 5 สถานท่ีส าคัญและแหล่ง 
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายนี้ กล่าวถึงสถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอต่าง ๆ      
ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยคณะศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ระดมความรู้ ความมุ่งมั่น 
เพื่อท่ีจะให้การด าเนินการในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ  และให้เอกสารชุดนี้มีความสมบูรณ์  
น่าสนใจ  น่าอ่าน และน่าศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น จึงได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียด เนื้อหา สาระ   
ท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงราย  จากต ารา และเอกสารท่ีสามารถอ้างอิง เชื่อถือได้ น ามา      
เรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบสื่อ Electronics ท่ีมีภาพประกอบเรื่องราว
ในเอกสารแต่ละเล่ม ท่ีสอดคล้องและสามารถสื่อความหมาย ความส าคัญกับเรื่องราว และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  พร้อมกับแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และแบบฝึกหัด  นอกจาก        
ผู้ศึกษาเอกสารชุดนี้ จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายแล้ว ยังได้ฝึกทักษะ
ทางด้านการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  มีนิสัยรักการอ่าน  การแสวงหาความรู้ และรักและหวงแหน
มรดกท่ีบรรพบุรุษของชาวเชียงรายได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดตลอดไป  
  
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น             
“เมืองเชียงราย” นี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าขึ้นส าหรับสถานศึกษา       
ในจังหวัดเชียงราย ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีความสนใจ
และมีความประสงค์ท่ีจะให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ผู้เรียนจะได้
รู้จักจังหวัดเชียงรายได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน ผู้เรียนแสดงได้
ความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ได้ดี  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติ ความเป็นมาของท้องถิ่นเมืองเชียงราย  
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น             
“เมืองเชียงราย” นี้ มีท้ังหมด ๗ เล่ม/เรื่อง ซึ่งเป็นเนื้อหา สาระท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงราย
ท้ังหมด  เรียงล าดับเนื้อหาตามล าดับ  ได้แก่ 
 เล่มท่ี  1  ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย 
 เล่มท่ี  2  ภูมิศาสตรจ์ังหวัดเชียงราย  
 เล่มท่ี  3  การเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  4  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  5  สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  6  บุคคลส าคัญในจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  7  อาชีพส าคัญของประชาชนในจังหวัดเชียงราย 

 ส าหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น             
“เมืองเชียงราย” เล่มท่ี 5  เรื่อง  สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย  มีเนื้อหา
สาระท่ีเกี่ยวกับ สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย และ
เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ควรปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ศึกษาจุดประสงค์ให้เข้าใจ  
๒. ท าแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนของตนเอง 
๓.  ศึกษาเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics  
     หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” โดยละเอียด ประกอบกับการศึกษาค้นคว้า 
     ในเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องอื่น 
๔.  ท าแบบฝึกหัด 
๕.  เมื่อปฏิบัติครบทุกกิจกรรมแล้ว ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
แบบสื่อ Electronics หลกัสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” 
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 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญในท้องถิ่นเชียงราย 
 2. บอกสถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายได้ 
 3. อธิบายความส าคัญของสถานท่ีและแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงรายได้ 
 4. เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ และสถานท่ีส าคัญของจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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                                 แบบทดสอบก่อนเรียน 
               เรื่อง  สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย     
  
ค าช้ีแจง :   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมาย    
        ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับข้อท่ีเลือก  
 
1.  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชตั้งอยู่บริเวณใดของจังหวัดเชียงราย 

ก.  เชิงสะพานแม่น้ ากก  อ.เมืองเชียงราย 
ข.  บริเวณห้าแยกพ่อขุน อ.เมืองเชียงราย 
ค.  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) 
ง.  บริเวณแยกหอนาฬิกา อ.เมืองเชียงราย 

2.  พระต าหนักดอยตุงตั้งอยู่อ าเภอใดของจังหวัดเชียงราย 
ก. อ. แม่ฟ้าหลวง 
ข. อ. แม่สาย 
ค. อ. แม่จัน 
ง. อ. เชียงแสน 

3.   เมืองโบราณเชียงแสนเหมาะสมกับการศึกษาในข้อใด 
ก.   ด้านวรรณกรรม 
ข.   ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
ค.   ด้านโบราณสถาน 
ง.   ด้านศิลปะ ภาพวาด 

4.  ข้อใดคือค าขวัญของจังหวัดเชียงราย 
ก.  เหนือสุดในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน  ถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.  เหนือสุดในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน    ถิ่นชาดี มีแหล่งปลาบึก 
ค.  เหนือสุดในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน  ถิ่นซากุระบาน งดงามต าหนักดอยตุง 
ง.  เหนือสุดในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน  ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา  ล้ าค่าพระธาตุดอยตุง 
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5. จังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับพม่ามีผลดีอย่างไร 
ก.   ท าให้มีคนพม่าเข้ามาขายแรงงานในจังหวัดเชียงราย 
ข.   เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท ารายได้ให้จังหวัด 
ค.   พม่ารุกล้ าเขตแดนได้ง่าย 
ง.   เกิดปัญหาชายแดน 
 

6. ส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบัติในขณะท่ีนักเรียนไปเยี่ยมชม 
    โบราณสถาน คือข้อใด 

ก.   ท้ิงกระดาษห่อขนมตามท่ีเขาจัดไว้ 
ข.   เดินชมด้วยความสงบเรียบร้อย 
ค.   สลักชื่อไว้ตามต้นไม ้
ง.   จดบันทึกผลการศึกษาโบราณสถานในสมุด 

7.  ถ้านักเรียนพบนักท่องเท่ียวท้ิงเศษขยะในวัดนักเรียนควรจะท าอย่างไร 
ก.   แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลสถานท่ีนั้น 
ข.   ท าตัวนิ่งเฉย 
ค.   รีบเดินหนีไปให้เร็ว 
ง.   ช่วยเก็บขยะ 

8.  เส้นกั้นพรมแดนระหว่างอ าเภอแม่สายกับประเทศพม่าคือข้อใด 
ก. ตลาดแม่สาย    ข.  ด่านแม่สาย 
ค. แม่น้ าสาย   ง.  สะพานแม่สาย 

9. ถ้ าปุ่ม ถ้ าปลา  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ในอ าเภอใด 
ก.   แม่จัน   ข.  เชียงแสน 
ค.   แม่สาย   ง.  แม่ฟ้าหลวง 

10.ข้อใดคือประโยชน์ท่ีนักเรียนได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ก.   ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
ข.   สามารถหารายได้ให้กับท้องถิ่น 
ค.   สามารถส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ง.   ตระหนัก ถึงคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 

  
  ข้อที่  1  ค าตอบ คือ ข้อ ข. 
  ข้อที่  2 ค าตอบ คือ ข้อ ก. 
  ข้อที่  3 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  4 ค าตอบ คือ  ข้อ ง. 
  ข้อที่  5 ค าตอบ คือ  ข้อ ข. 
  ข้อที่  6 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  7 ค าตอบ คือ  ข้อ ง. 
  ข้อที่  8 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  9 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  10 ค าตอบ คือ  ข้อ ง.  
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ค าน า ก 
ค าชี้แจง ข 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ค 
แบบทดสอบก่อนเรียน ง-ฉ 
สารบัญ ช 
สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 1 
     สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองเชียงราย 2 
     สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอแม่จัน 10 
     สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 13 
     สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอแม่สาย 18 
     สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเชียงแสน 21 
     สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเชียงของ 26 
     สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอเวียงแก่น 28 
     สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเทิง 29 
     สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงชัย 30 
     สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 31 
     สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอแม่ลาว 32 
     สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอพาน 34 
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สถานที่ส าคัญและแหลง่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 
 
 จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศ  มีพรมแดนติดต่อกับประเทศ    
เพื่อนบ้าน คือ สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะพื้นท่ี  
เป็นท่ีราบสูงระหว่างภูเขามีเทือกเขาสลับซับซ้อนกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป  บริเวณเมืองส่วนใหญ่
จะอยู่ในหุบเขา อากาศเย็น ในฤดูหนาวก็จะหนาวเย็นกว่าท่ีอื่น พอถึงฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบาย
จัดเป็นจังหวัดท่ีมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขุนเขา ป่าไม้ สายน้้า โขดผาหรือ
ถ้้า อันเป็นภาพท่ีพบเห็นแล้วมีเสน่ห์ชวนหลงใหล  สร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนท่ีพบเห็น 
เป็นอย่างยิ่ง   
 นอกจากจะมีความโดดเด่นทางธรรมชาติแล้ว เชียงรายยังเป็นดินแดนแห่ง
ประวัติศาสตร์ มีร่องรอยแห่งอารยธรรม  ความรุ่งเรืองในอดีตไว้เป็นหลักฐานให้พบเห็นอยู่      
ไม่น้อย อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ซากปรักหักพัง ท่ียงัหลงเหลือให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันใน
หลายท้องท่ี เชียงรายจึงเป็นจังหวัดท่องเท่ียวท่ีส้าคัญของประเทศไทยอีกจังหวัดหนึ่ง เนื่องจาก
มีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับการท่องเท่ียว มีเขตแดนติดกับประเทศพม่า และ
ลาว  ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้าไปท่องเท่ียวได้ มีสภาพภูมิอากาศท่ีสบายน่าอยู่     
อีกท้ังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยุคแรก ๆ  ของชาติไทย  จึงมีสถานท่ีส้าคัญทางประวัติศาสตร์
หลายแห่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นแหล่งศึกษาทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม 
รวมท้ังวิถีชีวิตของชาวเชียงรายหลากหลายชนเผ่า ซึ่งมีผลผลิตและกิจกรรมเด่น ๆ หลายชนิด 
เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน และซื้อของท่ีระลึกกลับบ้าน ท้าให้จังหวัดเชียงราย      
มีศักยภาพในด้านการท่องเท่ียวสูง โดยรายละเอียดสถานท่ีส้าคัญ และแหล่งท่องเท่ียวแยกเป็น
อ้าเภอต่าง ๆ น้าเสนอไว้  ดังนี้ 
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สถานที่ส าคัญและแหล่งทอ่งเที่ยวในอ าเภอเมืองเชียงราย 
 
 อําเภอเมืองเชียงรายเป็นอําเภอขนาดใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น  พื้นท่ี
อําเภอเป็นพื้นท่ีราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีน้ํากกไหลผ่านอําเภอเมืองตลอดแนว สถานท่ี
สําคัญและแหล่งท่องเท่ียวของอําเภอเมืองเชียงราย  มีดังนี้ 

อนุสาวรีย์พ่อขุนอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชเม็งรายมหาราช  
 ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงรายบริเวณห้าแยกพ่อขุน พ่อขุนเม็งรายเป็นกษัตริย์       
องค์ท่ี 25 แห่งราชวงศ์ลัวะจังกราช  พ่อขุนเม็งราย (พญามังราย) ได้สร้างเมืองเชียงราย
ขึ้นบริเวณดอยจอมทองจากรากฐานเดิม ท่ีเคยเป็นเมืองมาก่อน เมื่อ พ.ศ.1805 ทรงเป็น 
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย และรวบรวมเมืองใหญ่เมืองน้อยเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา 
จนเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชนี้  เป็นสถานท่ีท่ีสร้างขึ้น   
เพื่อรําลึกถึงพ่อขุนเม็งรายมหาราชผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายขึ้นมา พระบรมรูปเป็นองค์       
พ่อขุนเม็งรายมหาราชทรงยืนขนาดเท่าตัวจริง  อนุสาวรีย์แห่งนี้ชาวเมืองเชียงรายท้ังหลาย
ต่างให้ความเคารพนับถือกันมาก  ไม่ว่าจะผ่านไป ในช่วงเวลาใดก็มักจะพบเห็นผู้คน   
กราบไหว้อยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน มักจะมีการเปิดไฟรอบ ๆ อนุสาวรีย์    
ยิ่งทําให้พระบรมรูปนั้นดูศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น นักท่องเท่ียวท่ีไปเยือนควรแวะนมัสการ
อนุสาวรีย์ก่อนท่ีจะไปเท่ียวในส่วนอื่นของอําเภอเมือง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (พญามังราย) 2  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________  
11..  จรรยา  อิทธิเสริมกุล. เชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แพนสยาม, 2550. 
2.  เชียงรายขันเงินกรุ๊ป.  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย.  แหล่งที่มา. (ออนไลน์) : 
    http://www.kntransport.com/travel/. 2551.  

http://www.kntransport.com/travel/
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วัดพระธาตุดอยวัดพระธาตุดอยจอมทองจอมทอง    
 วัดพระธาตุดอยจอมทอง เป็นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ถนน       
อาจอํานวย อยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย บนดอยจอมทองหรือท่ีชาวบ้าน
เรียกว่า “ดอยตอง”  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํากก  มีตํานานเล่าว่าพระยาเรือนแก้วผู้ครองนคร           
ไชยนารายณ์ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1483 ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวทําให้พระธาตุเจดีย์    
องค์เดิมพังทลายลงมา  เมื่อพญามังรายทรงพบชัยภูมิท่ีสร้างเมืองเชียงรายจากดอย
จอมทอง จึงได้สร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่ขึ้นพร้อมกับการสร้างเมือง เจดีย์องค์ปัจจุบัน    
ท่ีเห็นได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง  ในบริเวณดอยตองแห่งนี้ยังมีสถานท่ีสําคัญคือ สะดือเมือง
เชียงราย  เป็นสัญลักษณ์ของการก่อตั้งชุมชนและเมือง และเชิงบันไดทางขึ้นไปสู่เสาสะดือ
เมืองมีสิ่งก่อสร้างขนาดย่อมตั้งอยู่ เรียกว่า กรุวัฒนธรรมเชียงราย  ซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อวันท่ี 
19 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นท่ีเก็บร่องรอยและหลักฐานทางวัฒนธรรมร่วมสมัยปัจจุบัน 
ซึ่งกรุวัฒนธรรมแห่งนี้จะทําการขุดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีอายุครบ 100 ปี หรือในวันท่ี        
19 มกราคม พ.ศ. 2644  นอกจากนี้ยังมี ศาลเจ้าพ่อดอยทอง ซึ่งเป็นสถานท่ี ท่ีชาว
เชียงรายเชื้อสายจีนนิยมมาประกอบพิธีกรรมสําคัญเป็นประจํา 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระอุโบสถและพระธาตุดอยจอมทอง 

 
 
 
 
___________________________________________________________________  
3. สํานักงานจังหวัดเชียงราย.  ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. 
   กรุงเทพมหานคร : ประสานมิตร, 2548. 



4 
 

 
 
 
 
                  
 
  
 
 
 

 
สะดือเมืองเชียงรายและกรุวัฒนธรรมเชียงราย 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ศาลเจ้าพ่อดอยทอง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัด 
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วัดง าเมือง และวัดง าเมือง และกู่พระเจ้าเม็งรายกู่พระเจ้าเม็งราย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 วัดงําเมือง  ตั้งอยู่ถนนอาจอํานวย บ้านฮ่อมดอย ไม่ไกลจากวัดพระธาตุดอยทองมากนัก 
เป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสําคัญ เป็นท่ีตั้งของกู่พระเจ้าเม็งราย กู่นี้เป็นอนุสาวรีย์สําคัญ      
แห่งหนึ่ง เพราะเป็นท่ีบรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช (พญามังราย) ตามประวัติ  พระเจ้า  
ไชยสงครามราชโอรสพญามังราย เมื่อได้มอบราชสมบัติให้พระเจ้าแสนภูราชโอรสขึ้นครอง      
นครเชียงใหม่แล้ว พระองค์ได้นําอัฐิพระราชบดิามาประทับอยู่ท่ีเมืองเชียงรายและได้โปรดเกลา้ฯ 
สร้างกู่บรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว้ ณ ดอยงําเมืองแห่งนี้ 4      

วัดพระแก้ววัดพระแก้ว  วัดแห่งนี้มีความสําคัญมากท่ีสุด
ในเมืองเชียงราย ตั้งอยู่ในตัวเมืองท่ีถนนไตรรัตน์ 
เป็นวัดอารามหลวงชั้นตรี  และเป็นวัดท่ีค้นพบ
พระแก้วมรกตหรือ พระพุทธมหามณีรัตน  
ปฏิ มากร ซึ่ งปั จจุ บั นประดิ ษฐานอยู่  ณ          
วั ดพระศรี รั ตนศาสดาราม(วั ดพระแก้ ว) 
กรุงเทพฯ  การค้นพบนั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญ   
โดยเกิดจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าท่ีเจดีย์ร้างภายใน

วัดแห่งนี้  ซึ่งภายในเจดีย์นั้น พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ เมื่อทองกะเทาะออกก็เห็น            
เป็นพระพุทธรูปหยกสีเขียว คือพระแก้วมรกตนั่นเอง  ปัจจุบันชาวเชียงรายได้สร้างพระแก้วมรกต
องค์ใหม่ขึ้นแทน  เรียกว่า พระหยกเชียงราย หรือ พระพุทธรัตนากรนวุติวัสสานุสรณ์มงคล       
ซึ่งจัดสร้างขึ้นในวโรกาสท่ี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีพระชนมายุ ครบ 90 พรรษา  55  

_______________________________________________________________  
4. สํานักงานจังหวัดเชียงราย.  ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. 
    กรุงเทพมหานคร : ประสานมิตร, 2548. 
5. จรรยา  อิทธิเสริมกุล. เชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แพนสยาม, 2550. 
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วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์    

ตั้งอยูถ่นนท่าหลวง  ใกล้ศาลากลาง
จังหวัดหลังเก่า เดิมเป็นท่ีประดิษฐานพระ
พุทธสิหิงค์องค์ท่ีประดิษฐานอยู่ ณ วิหาร
ลายคํา วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่       
ในปั จ จุ บั น   เ ดิ มนั้ น พ ระ พุ ท ธสิ หิ ง ค์
ประดิษฐานอยู่ท่ีเมืองกําแพงเพชร  พระ
เจ้ากือนา ได้ โปรดฯ ให้ประดิษฐานไว้      
ณ เมืองเชียงใหม่ ต่อมาพระเจ้ามหาพรหม
ทูลขอยืมพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานไว้ท่ี
เมืองเชียงรายเพื่อหล่อจําลอง แต่เมื่อสิ้นบุญพระเจ้ากือนา และพระเจ้าแสนเมือง         
เจ้ามหาพรหม คิดจะชิงราชสมบัติ จึงยกกองทัพจากเชียงรายไปประชิดเมืองเชียงใหม่    
แต่เจ้าแสนเมืองก็สามารถป้องกันเมืองได้อีก ท้ังยกทัพตีทัพเจ้ามหาพรหมมาถึงเชียงราย 
และทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์คืนกลับไปประดิษฐานอยู่ ท่ีวัดพระสิงห์เชียงใหม่สืบมา       
วัดพระสิงห์แห่งนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจําลองบนแผ่นศิลา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัย    
พ่อขุนเม็งรายมหาราช  นอกจากนั้นบานประตูวัดยังออกแบบโดย คุณถวัลย์ ดัชนี        
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดิน น้ํา ลม ไฟ แกะสลักโดยฝีมือช่างชาวเชียงราย  
  
วัดร่องขุ่นวัดร่องขุ่น    
 

     ตั้งอยู่บ้านร่องขุ่น ตําบลป่าอ้อดอนชัย  
อําเภอเมือง  พระอุโบสถตกแต่งด้วยลวดลาย
กระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป 
หน้ าบันประดับด้ วยพญานาคมี งวงงา         
ดูแปลกตา โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถ ท้ังหมดนี้ เป็นผลงาน   
การออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์    
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  จิตรกรชื่อดังของไทย  

ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่าน การก่อสร้างครั้งนี้ท่านปรารถนาท่ีจะสร้างวัดให้เหมือนสรวงสวรรค์ 
ท่ีคนสามารถสัมผัสได้ ภายในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ภาพของอาจารย์เฉลิมชัยจําหน่าย     
เพื่อนํามาเป็นทุนในการก่อสร้างด้วย 
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พิพิธภัณฑ์อูพิพิธภัณฑ์อูบบค าค า    

ตั้งอยู่ถนนหน้าค่ายจังหวัดทหารบก
เชียงรายติดกับตลาดสดเด่นห้าเป็นพิพิธภัณฑ์
เอกชนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมี    
ของเก่าแก่ท่ีมีค่าทางวัตถุ มีค่าทางด้าน
ประวัติศาสตร์ และมีค่าทางด้านจิตใจของ 
ชาวไทยล้านนา  เช่น พระราชบัลลังก์กษัตริย์
ไตเหนือ  เป็นราชบัลลังก์เก่าแก่ท่ีมีเครื่องทรง
ครบตามราชประเพณีโบราณอายุกว่า 200 ปี 
หมู่พระพุทธรูปในแผ่นดินล้านนาศิลปะ  
เชียงแสน มีท้ังพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ และทําจากโลหะท่ีมีค่า ชุดผ้าทอในราชสํานักโบราณ 
บางชุดทอจากทองคํา เงิน และผ้าไหมท่ีมีค่ามหาศาล โดยอาจารย์จุลศักดิ์ สุริยไชย             
เป็นผู้รวบรวม   
 
ไร่แม่ไร่แม่ฟ้าหลวงฟ้าหลวง    

     ไร่แม่ฟ้าหลวง อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์
อูปคําไปอีก 1 กิโลเมตร เดิมใช้จัดงาน 
ไห ว้ ส า แ ม่ ฟ้ า หล ว ง  เ ป็ นพิ พิ ธ ภั ณฑ์
กลางแจ้งและสวนไม้ดอกไม้หอมหายาก
นานาชนิด มีหอคําซึ่งเป็นอาคารไม้สักท่ี
รวบรวมสัตภัณฑ์หรือเชิงเทียนโบราณและ
เป็นท่ีประดิษฐานพระพราโต้ พระไม้
โบราณ เปิดให้เข้าชมวันอังคาร - วันเสาร ์
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น้ าตกขุนกรณ์น้ าตกขุนกรณ์    

อยู่บนเทือกเขาดอยช้าง ตําบล
แม่กรณ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติลําน้ํากก 
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร 
น้ําตกขุนกรณ์เป็นน้ําตกสวยท่ีสูงท่ีสุด
ของจังหวัดเชียงราย ชาวบ้านเรียกว่า 
“น้ําตกตาดหมอก” มีความสูงถึง       
70 เมตร สองข้างทางเดินเข้าสู่น้ําตก
เป็นป่าเขาธรรมชาติร่มรื่น   
 

  

บ่อน้ าร้อนห้วยหมากเลี่ยมและบ่อน้ าร้อนผาเสริฐบ่อน้ าร้อนห้วยหมากเลี่ยมและบ่อน้ าร้อนผาเสริฐ    
 

     ตั้งอยู่ทางถนนหน้าค่ายจังหวัดทหารบก
เชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย     
20 กิโลเมตร โดยบ่อน้ําร้อน ผาเสริฐตั้งอยู่
ก่อนบ่อน้ําร้อนห้วยหมากเล่ียม ประมาณ    
1 กิโลเมตร บ่อน้ําร้อนห้วยหมากเลี่ยมและ
บ่อน้ําร้อนผาเสริฐอยู่ในเขตของอุทยาน
แห่งชาติลําน้ํากก บ่อน้ําร้อนท้ัง 2 แห่งนี้
เป็นบ่อน้ําร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความร้อน
ใต้พิภพท่ีมีน้ําร้อนผุดขึ้นมาตลอดเวลา   

เป็นน้ําพุร้อนท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก บริการห้องอาบหรือแช่น้ําพุร้อน และบริเวณสถานท่ีร่มรื่น
เหมาะสําหรับการพักผ่อน 
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น้ าพุร้อนโป่งพระบาทน้ าพุร้อนโป่งพระบาท    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เดินทางออกจากตัวเมืองไปตามถนนพหลโยธิน  
(เชียงราย-แม่สาย)  เมื่อถึงกิโลเมตรท่ี 836-837 เลี้ยวซ้ายเข้าไปซอยข้างตลาดบ้านดู่     
อีก 3 กิโลเมตร บริการห้องอาบ/แช่น้ําพุร้อน นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวยังมีน้ําตกโป่งพระบาท 
ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานโป่งพระบาท  เป็นน้ําตกท่ีมีลักษณะเป็นแก่งหิน มีความลาดชัน    
ไม่มากนัก มีลักษณะการไหลท่ีลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ ลงมา สภาพอากาศอันร่มรื่น สถานท่ี
โดยรอบประกอบด้วยพรรณไม้สวยงาม เหมาะสําหรับเป็นสถานท่ีพักผ่อนและเท่ียวชม
ความงามทางธรรมชาติ  
 
ถ้ าผาตองถ้ าผาตอง    

     บ้านถ้ําผาตอง ตําบลท่าสุด จากตัวเมือง
เชียงรายไปตามถนนพหลโยธิน (เชียงราย-       
แม่สาย) ประมาณ  19 กิโลเมตร นอกจาก       
ถ้ําผาตองแล้วยังมีถ้ําสายธาร ถ้ําแม่ครัว  และ
บริเวณหมู่บ้านยังมีจุดน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ ง     
คือ กลุ่มแกะสลักไม้กระบวยตักน้ํากะลามะพร้าว 
มีด้ามไม้สักแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ ท่ีแสดงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนา 
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สถานที่ส าคัญ และแหลง่ทอ่งเที่ยวในอ าเภอแม่จนั 
 
 อําเภอแม่จันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนถนนสาย 110 ห่างจาก       
ตัวจังหวัด 24 กิโลเมตร  พื้นท่ีอําเภอเป็นท่ีราบเอียงไปทางทิศตะวันออก มีภูเขาสลับซับซ้อน
อยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้  สถานท่ีสําคัญและแหล่งท่องเท่ียวของอําเภอแม่จัน  มีดังนี้ 
 
วัดพระธาตุจอมจันทร์วัดพระธาตุจอมจันทร์        
  

      วัดพระธาตุจอมจันทร์ ตั้งอยู่ท่ีบ้านจอมจันทร์     
หมูท่ี่ 2 ต. สันทราย อ. แม่จัน  จ. เชียงราย  เป็นวัด
ท่ีมีพระธาตุจอมจันทร์  ซึ่ งเป็นพระธาตุเก่าแก่ 
รูปทรงระฆังคว่ํา 5 ชั้น ปลายยอดแหลมตามแบบ
พระธาตุโบราณหลาย ๆ แห่งในเชียงราย เป็น
โบราณสถานท่ีสําคัญของตําบลสันทราย และเป็นท่ี
สักการะของประชาชนชาวตําบลสันทราย และ
ตําบลใกล้เคียง  
  
  

  
  
วัดพระธาตุดอยกู่แก้ววัดพระธาตุดอยกู่แก้ว  
 

วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว ตั้งอยู่ ณ บ้าน    
ป่าสักหลวง หมู่ท่ี 1 ต. จันจว้าใต้ ห่างจาก
อําเภอแม่จัน 17 ก.ม. เป็นพระธาตุท่ีเก่าแก่  
เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวอําเภอแม่จัน และ
อําเภอใกล้เคียง สมัยก่อนเป็นวัดประจําตําบล 
ปัจจุบันเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอําเภอแม่จัน  
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น้ าพุร้อนป่าตึงหรือน้ าพุร้อนห้วยหินฝนน้ าพุร้อนป่าตึงหรือน้ าพุร้อนห้วยหินฝน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น้ําพุร้อนป่าตึง อยู่ในเขตตําบลป่าตึง บนเนื้อท่ีเกือบ 10 ไร ่ จากสามแยกแม่จัน ไปตาม
ถนนแม่จัน-ท่าตอน ประมาณ 7 กิโลเมตร  โดยมีบ่อน้ําพุร้อนขึ้นหลายจุด บางจุดพุ่งขึ้นสูงถึง   
7 เมตร น้ําพุร้อนนี้เป็นน้ําร้อนท่ีไหลขึ้นมาสม่ําเสมอ มีบริการห้องให้แช่น้ําพุร้อนถึง 8 ห้อง  

 
    
วัดหมื่นพุทธวัดหมื่นพุทธ      

ตั้งอยู่บ้านป่าไร่ ตําบลท่าข้าวเปลือก 
เป็นท่ีประดิษฐานพระสังขจายท่ีใหญ่ท่ีสุด    
ในโลก หน้าตักกว้าง 15  19 เมตร สร้างท่ี
เมือง นานกิ ง สาธารณรัฐประชาชนจีน       
เป็นโลหะทองเหลืองแยกส่วนประกอบ 
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วัดถ้ าป่าอาชาทอง  

 วัดถ้ํ าป่ าอาชาทอง  ตั้ งอยู่ ท่ีบ้ าน       
แม่คําหลักเจ็ด ต.ศรีค้ํา  อ.แม่จัน จ.เชียงราย  
อยู่ห่างจากตัวอําเภอแม่จัน ประมาณ 4-5 
กิ โลเมตร ถึ งทางแยกจากถนนสายหลัก 
เชี ยงราย – แม่ สาย เข้ าไปอี กประมาณ            
5-7 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดถ้ําป่าอาชาทอง  

         

 

พระขี้ม้าบิณฑบาต  บริเวณวัดถ้าป่าอาชาทอง  

 วัดถ้ําป่าอาชาทองเป็นท่ีรู้จักกันดีว่า “พระขี่ม้า” อยู่บนท่ามกลางป่าเขา และมีท่าน 
พระครูเหนือชัย โฆษิโต เป็นเจ้าอาวาส  และเป็นผู้บุกเบิกตั้งสํานักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นมา สาเหตุท่ี  
พระขี่ม้าก็เนื่องจากว่า แต่ก่อนการเดินทางยากลําบาก พระออกบิณฑบาตด้วยความยากลําบาก  
ชาวบ้านท่ีมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระครูเหนือชัย โฆษิโต  จึงนําม้ามาถวาย เพื่อให้พระได้ใช้ขี่
ไปบิณฑบาตยามเช้า ข่าวได้แพร่กระจายออกไปจนมีสื่อมวลชนเข้าไปนําเสนอเรื่องราวชีวิต 
“นักบุญแห่งขุนเขา จนกระทั่งองค์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นหนึ่งใน 
“Unseen Thailand” 6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
6. หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชยีงราย :  
    สํานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.  
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สถานที่ส าคัญและแหล่งทอ่งเที่ยวในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
 
 อําเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นอําเภอท่ีแยกมาจากอําเภอแม่จัน เมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.
2535 โดยได้รับพระราชทานชื่อ “กิ่งอําเภอแม่ฟ้าหลวง” จากสมเด็จพระศรีนครินทรา        
บรมราชชนนี และได้รับการยกฐานะเป็นอําเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.2539  
สถานท่ีสําคัญและแหล่งท่องเท่ียวของอําเภอแม่ฟ้าหลวง  ดังนี้ 
  
ดอยตุง ดอยตุง --  พระธาตุดอยตุง พระธาตุดอยตุง ––  พระต าหนักดอยตุงพระต าหนักดอยตุง  

 ดอยตุง  
 ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีอําเภอแม่ฟ้าหลวงห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 45 กิโลเมตร  
ลักษณะเป็นเทือกเขาสูง แต่เดิมเป็นเทือกเขาหัวโล้นท่ีถูกชาวเขาตัดทําลายเพื่อใช้พื้นท่ี          
ทําการเกษตร จนกระท่ังสมเด็จย่าได้เสด็จมา และทรงมีพระราชดํารัสว่า “ฉันจะปลูกป่า          
ดอยตุง” หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2530 รัฐบาลจึงได้เริ่มจัดทําโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น ดอยตุง
จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวของเชียงราย   
 การเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายใช้เส้นทางสาย 110 เป็นเส้นทางท่ีมุ่งสู่อําเภอ          
แม่สาย ประมาณกิโลเมตรท่ี 870-871 เลี้ยวซ้ายขึ้นดอย  17 กิโลเมตร จึงจะถึงพระตําหนัก    
ดอยตุง 

  พระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยตุง  
  พระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยตุง  ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว ซึ่งอยู่แนวเขาท่ีเรียกว่า     ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว ซึ่งอยู่แนวเขาท่ีเรียกว่า     
““ดอยนางนอนดอยนางนอน” ” มีความสูงมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 11,,330000  เมตร ท่ีตั้งอยู่ในเขต  เมตร ท่ีตั้งอยู่ในเขต  
อําเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากอําเภอเมืองเชีอําเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากอําเภอเมืองเชี ยงราย ประมาณ ยงราย ประมาณ                     
4466  กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางของถนนพหลโยธินจากเชียงราย กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางของถนนพหลโยธินจากเชียงราย ––  แม่สาย แม่สาย   
 พระธาตุดอยตุง เป็นท่ีบรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของสมเด็จ   
พระสัมมาพระพุทธเจ้า นํามาจากมัธยมประเทศ นับเป็นครั้งแรกท่ีพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์  
ได้มาประดิษฐานท่ีล้านนาไทย  เมื่อก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ ได้ทําธงตะขาบ 
(ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ตุง) ใหญ่ยาวถึงพันวา ปักไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึง
เมืองไหน ก็จะกําหนดเป็นฐานพระสถูป เหตุนี้ดอยซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานปฐมเจดีย์แห่งล้านนา  
จึงปรากฏนามว่า “ดอยตุง”  พระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงราย 7 
_______________________________________________________________________ 
7. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  คู่มือท่องเที่ยว 8 จังหวัดล้านนา. กรุงเทพมหานคร :  
    กองผลิตอุปกรณ์โฆษณา, 2547. 
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  พระต าหนักดอยตุงพระต าหนักดอยตุง  --  สวนแม่ฟ้าหลวงสวนแม่ฟ้าหลวง  

       พระต าหนักดอยตุง 
     พระตําหนักดอยตุง เคยเป็นท่ีประทับของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี          
มีรูปทรง ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับ
ชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีการ
แกะสลั ก ไม้ ตามกาแล เชิ ง ชายและ           
ขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยฝีมือช่าง
ชาวเหนือ บริ เวณด้านหลังพระตําหนัก         
มีระเบียงยืนออกไป  เมื่อยืนท่ีระเบียงจะเห็น
ทัศนียภาพของดอยตุงท่ีสวยงาม  บริเวณ

ขอบระเบียงมีกระบะปลูกไม้ดอกท่ีมีสีสันสวยงามรอบ ๆ พระตําหนักมีสวนดอกไม้ หลากพันธุ์ 
หลายสี ให้ความสวยงามสดชื่น พระตําหนักดอยตุง เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชมโดยจะต้องมี
มัคคุเทศก์ของพระตําหนักเป็นผู้นําเยี่ยมชมด้วย 

สวนแม่ฟ้าหลวง  
อยู่ด้านหน้าพระตําหนักดอยตุง มีเนื้อท่ี

ประมาณ 10 ไร่ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว  และ
หอพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทรา        
บรมราชนนี นอกจากนั้น ยังมีร้านขายของท่ีระลึก 
เสื้อผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงท้ังผักผลไม้ 
ดอกไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ  ให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก  

  

 พระธาตุดอยตุงองค์เดิม              พระธาตุดอยตุงองค์ปัจจุบัน 
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พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี  

          พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหา
สันติคีรี   เป็นเจดีย์สีขาวงามสง่าตั้สันติคีรี   เป็นเจดีย์สีขาวงามสง่าตั้ งอยู่บนงอยู่บน
จุ ดจุ ด สู งสุ ดของดอยแม่ สลอง ทางขึ้ นอยู่สู งสุ ดของดอยแม่ สลอง ทางขึ้ นอยู่                     
เลยบริเวณหมู่บ้านเพียงเล็กน้อย มีทางแยกเลยบริเวณหมู่บ้านเพียงเล็กน้อย มีทางแยก  
ขึ้นเขา ทางขึ้นเป็นทางชันมาก หากรถสภาพขึ้นเขา ทางขึ้นเป็นทางชันมาก หากรถสภาพ    
ไม่ดี และคนขับไม่เก่ง ก็ไม่สมควรขึ้น จะเป็นไม่ดี และคนขับไม่เก่ง ก็ไม่สมควรขึ้น จะเป็น
อันตรายได้ บริเวณจอดรถมีไม่มาก ด้านทิศอันตรายได้ บริเวณจอดรถมีไม่มาก ด้านทิศ
ตะวันออกหรือด้านหลังของเจดีย์เป็นท่ีตั้งของตะวันออกหรือด้านหลังของเจดีย์เป็นท่ีตั้งของ
พระอุโบสถ์ที่สวยงาม เมื่ออยู่บนจุดนี้มองลงไปพระอุโบสถ์ที่สวยงาม เมื่ออยู่บนจุดนี้มองลงไป
ยังเบื้องล่าง จะเห็นวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของดอยยังเบื้องล่าง จะเห็นวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของดอย
แม่สลองแม่สลอง    

  
  
ดอยหัวแม่ค าดอยหัวแม่ค า                                                   

       
บ้านหัวแม่คําอยู่เกือบสุดชายแดน 

อยู่สู งจากระดับน้ํ าทะเล 1 ,850 เมตร     
ห่างจาก ตัวเมืองเชียงราย 100 กิโลเมตร 
ดอยหัวแม่คํ าเป็นท่ีตั้ งหมู่ บ้ านชาวเขา   
ขนาดใหญ่  ประกอบด้วย เผ่าลีซอ เป็น    
กลุ่มชนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอีก้อ ม้ง 
และมูเซอ ในช่วงเวลาซึ่งตรงกับตรุษจีน    
ของทุกปี ชาวลีซอจะจัดงานประเพณีกินวอ 
ซึ่งเปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งในวันนี้    
ชาวลีซอแต่งกายสวยงาม มีการกินเลี้ยง  เต้นระบํา 7 วัน 7 คืน และในเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วง
ท่ีดอยหัวแม่คํางดงามไปด้วยดอกบัวตองสีเหลืองสดใสสะพรั่งอยู่ท่ัวไปตามแนวเขา เป็นจุดชมวิว
พระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกท่ีสวยงาม  
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สถูปดอยช้างมูบสถูปดอยช้างมูบ  และสวนรุกขชาติช้างมูบและสวนรุกขชาติช้างมูบ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บนดอยช้างมูบ ริมถนนสายพระธาตุดอยตุง บ้านผาหมี ห่างจากทางแยกวัดน้อย
ดอยตุง ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของดอยตุง มีพระสถูปช้างมูบ       
เป็นเจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่มีลักษณะเหมือนช้างหมอบอยู่  สภาพ
โดยรอบเป็นต้นโพธิ์ใหญ่ และต้นสนซึ่งใช้ปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและต้นน้ํา และภายใน     
สวนรุกขชาติ ฯ ชมกุหลาบพันปีจากหลายทวีป  
 
ดอยแม่สลองดอยแม่สลอง    
  

     ดอยแม่สลอง เป็นท่ีตั้ งของหมู่ บ้ าน     
สันติคิรี เดิมชื่อ หมู่บ้านแม่สลองนอก  เป็น
ชุมชนของผู้อพยพจากกองทัพทหารจีน    
คณะชาติ กองพล 93 ในช่วงเดือนธันวาคม 
ถึงกุมภาพันธ์  ดอกนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็น
ซากุระ พันธุ์ท่ีเล็กท่ีสุด สีชมพูอมขาว จะบาน
สะพรั่ งตลอดแนวทางขึ้ นดอยแม่สลอง       
เป็นพันธุ์ไม้ท่ีหาชมได้ยากในเมืองไทย เพราะ
เจริญเติบโตอยู่ แต่ เฉพาะในภูมิอากาศ     
หนาวจัดเท่านั้น  
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 อากาศบนดอยแม่สลองเย็นสบายตลอดท้ังปี ชาวบ้านส่วนใหญ่มีหลายเชื้อชาติ  
เช่น  อาข่า  ลีซอ  คนไทยเชื้อสายจีนและไทยใหญ่  บรรยากาศคล้ายเมืองในชนบทของจีน
ในชุมชนมีร้านชาเรียงรายอยู่ ซึ่งสามารถแวะเข้าไปชิมได้ทุกร้าน ตลาดเช้าบนดอยแม่สลอง
เต็มไปด้วยอาหารการกิน อาทิ ซาลาเปา หมั่นโถว เต้าหู้ และผักดองแบบยูนนาน  รวมท้ัง
ผักและผลไม้เมืองหนาว เมื่อขับรถขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหา
สันติคิรี บนยอดเขาฝั่งตะวันตกของหมู่บ้าน จะได้ชมวิวบ้านแม่สลองท่ามกลางขุนเขา   
และแวะไปเคารพผู้บุกเบิกดอยแม่สลองท่ีสุสานนายพลต้วน ซี เหวิน  ซึ่งเราสามารถ       
ไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารจีนพลัดถิ่นท่ีอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีน
คณะชาตภิาคเหนือของประเทศไทยได ้ 
 
 
 

                                                                                         
 

 
 
 

 
 
 

สภาพบรรยากาศบนดอยแม่สลอง 
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สถานที่ส าคัญและแหลง่ท่องเที่ยวในอ าเภอแม่สาย 
 
 อําเภอแม่สาย เป็นอําเภอท่ีอยู่เหนือสุดของจังหวัดเชียงราย เป็นพื้นท่ีราบระหว่างภูเขา 
มีแม่น้ําสายไหลผ่านตลอดปี มีอากาศเย็นสบายตลอดปี สถานท่ีสําคัญและแหล่งท่องเท่ียว      
ของอําเภอแม่สาย  ดังนี้ 
 
วัดพระธาตุดอยเวาวัดพระธาตุดอยเวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตั้งอยู่บนดอยริมฝั่งแม่น้ําแม่สาย ตําบลแม่สาย ตามประวัติกล่าวว่า พระองค์เวา    
หรือเว้า ผู้ครองนครนาคพันธ์โยนก เป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุองค์หนึ่งเมื่อ พ.ศ. 364  
นับเป็นพระบรมธาตุท่ีเก่าแก่องค์หนึ่ง รองมาจากพระบรมธาตุดอยตุง บริเวณโดยรอบองค์    
พระธาตุบนยอดนั้นยังเป็นท่ีตั้งของไพชยนต์ปราสาท เป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตจําลอง   
ท่ีเรียกว่า พระอินทร์ ตามความเชื่อ และมีรูปปั้นแมงป่องยักษ์เพื่อรําลึกถึงพระองค์เวา          
(เวา ภาษาล้านนาแปลว่า แมงป่อง) และมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช          
ให้สักการะบูชาอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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ด่านพรมแดนแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก 

 อําเภอแม่สายมีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่าท่ีท่าขี้เหล็ก โดยมีแม่น้ําแม่สาย     
เป็นพรมแดน  มีสะพานเชื่อมเมืองท้ังสองเข้าด้วยกัน  เป็นด่านพรมแดนท่ีชาวไทย และชาวพม่า
สามารถเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันโดยเสรี จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายปลอดภาษีของ          
ท้ังสองประเทศ 
 ตลาดแม่สาย เป็นตลาดการค้าชายแดนท่ีมีชื่อเสียงมานานหลายสิบปี เนื่องจากชาว
พม่าและชนกลุ่มน้อยจะเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ จากฝั่งไทยอย่างคึกคัก  
นักท่องเท่ียวชาวไทยนิยมเดินทางไปยังตลาดชายแดนแม่สาย และเดินทางไปยังท่าขี้เหล็กเพื่อ 
ซื้อสินค้าพื้นเมือง และสินค้าราคาถูกอื่น ๆ  เช่น ตะกร้า  เครื่องทองเหลือง  สบู่พม่า  สมุนไพร  
พลอย  บุหรี่ ฯลฯ นอกจากนี้แม่สายยังเป็นจุดเริ่มเดินทางไปยังเมืองเชียงตุง และสิบสองปันนา
ของจีนอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศบรเิวณจุดผ่านแดน อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
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ถ้ าปุ่ม ถ้ าปลา ถ้ าเสาหินพญานาคถ้ าปุ่ม ถ้ าปลา ถ้ าเสาหินพญานาค    
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ถ้ําปุ่ม ถ้ําปลา และถ้ําเสาหินพญานาค ถ้ําปุ่ม ถ้ําปลา และถ้ําเสาหินพญานาค ตั้งอยู่ท่ีดอยจ้อง หมู่ท่ี 11 ตําบลโป่งผา         
อ.แม่สาย  จ.เชียงราย   ดอยจ้องเป็นภูเขาหินปูน จึงประกอบด้วย ถ้ําหินงอก หินย้อย และทาง
น้ําไหลมากมาย  
  ถ้ําปุ่ม เป็นถ้ําท่ีอยู่บนหน้าผาสูงจากพื้นดิน ประมาณ 30 เมตร ทางขึ้นเป็นบันได     
73 ขั้น ลึกประมาณ 132 เมตร ภายในถ้ํามีหินงอกเป็นปุ่ม (ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์) เด่นชัด  
ชาวบ้านจึงเรียกถ้ํานี้ว่า ถ้ําปุ่ม  มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ให้นักท่องเท่ียวมาสักการบูชา      
ผนังถ้ํามีลักษณะเป็นหินย้อยติดหน้าผาติดต่อกันคล้ายน้ําตกสวยงามมาก  
 ถ้ําปลา เป็นอีกถ้ําหนึ่งท่ีมีน้ําไหลภายในถ้ํา เคยมีปลาชนิดต่าง ๆ ท้ังใหญ่น้อยว่าย
ออกมาให้เห็นเป็นประจํา ภายในถ้ํายังมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุ         
ชาวพม่า ประชาชนท่ัวไปเรียกว่า “พระทรงเครื่อง” เป็นท่ีเลื่อมใสของประชาชนท่ีนี้มาก       
 ถ้ําเสาหินพญานาค อยู่ในบริเวณเดียวกัน เดิมต้องพายเรือข้ามน้ํา เข้าไปชม  ภายหลัง
ได้สร้างทางเดินเชื่อมกับถ้ําปลา ระยะทาง 150 เมตร ภายในถ้ํามีหินงอก หินย้อย และยังเป็น
สถานท่ีปฏิบัติธรรมด้วย 
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         สถานที่ส าคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเชียงแสน 
 
 อําเภอเชียงแสน เป็นอําเภอขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ําโขง เป็นเมืองเก่าแก่ เดิมชื่อ   
เวียงหิรัญนครเงินยาง  ซึ่ งปัจจุบันยังมีซากกําแพงเมืองโบราณอยู่ทางด้านหน้า           
ก่อนเข้าเมือง  สถานท่ีสําคัญและแหล่งท่องเท่ียวของอําเภอเชียงแสน มีดังนี้ 
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน    

      เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุท่ีได้จาก
บริ เวณเมืองโบราณเชียงแสนและพื้นท่ี
ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา 
พระพุทธรูปและศิลาจารึก พร้อมท้ังให้ข้อมูล
ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี 
การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และประวัติ       
การสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการ
จัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่   
ไทยลื้อ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  

  
วัดพระธาตุเจดีย์หลวงวัดพระธาตุเจดีย์หลวง      

       ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เชียงแสน ทางทิศตะวันออก  เป็นวัดเก่าแก่
สร้างโดยพระเจ้าแสนภู เมื่อประมาณกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 19 มีโบราณสถาน
ประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังแบบ
ล้านนา เป็นเจดีย์ใหญ่ ท่ีสุดในเชียงแสน 
นอกจากนี้ ยั งมี พระวิ หาร ท่ี เก่ ามาก           
ซึ่ งพั งทลายเกือบหมดแล้ว และเจดีย์       
แบบต่าง ๆ อีก 4 องค์ 
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วัดพระเจ้าล้านทองวัดพระเจ้าล้านทอง    
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วัดพระเจ้าล้านทอง ตั้งอยู่ในเขตกําแพงเมืองโบราณเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้า   
ทองงั่วหรือพระยาศรีรชฏเงินกอง พระโอรสของพระ
เจ้าติโลกราช เป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2032 ทรงให้
หล่อพระพุทธรูปสําริดท่ีมีน้ําหนักล้านทอง หรือ
ประมาณ 1200 กก. หน้าตักกว้าง  2  เมตร สูง     
3 เมตรเศษ แล้วทรงขนานนามว่า "พระเจ้าล้านทอง" 
เป็นพระประธานในวิหารหลวง 8 

นอกจากนี้ ในวัดนี ้ยังมีพระพุทธรูปสําริด 
อีกองค์หนึ่งท่ีได้มาจากวัดทองทิพย์ซึ่งเป็นวัดร้าง 
เรียกกันว่า "พระเจ้าทองทิพย์" เป็นพระพุทธรูปท่ีมีพระพักตร์ งดงามตามพุทธลักษณะ
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 1 ศอก 15 นิ้ว สูง 2 ศอก      10 นิ้ว 
  
 
 
 
_________________________________________________________________ 
8. สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย. พิพิธภัณฑ์ล้านนา. เชียงราย : ม.ป.พ., 2536. 
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วัดป่าสัวัดป่าสักก  
 
       วัดป่าสักอยู่ห่างจากอําเภอเชียงแสน
ประมาณ 1 กิโลเมตร เขตตําบลเวียง  ซึ่งพระ
เจ้าแสนภู ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1838 และให้
ปลูกต้นสักล้อมกําแพงจํานวน 300 ต้น  จึงได้
ชื่อว่า “วัดป่าสัก” ภายในวัดมีโบราณสถานท่ี
สําคัญคือ เจดีย์ประธานทรงมณฑปยอดระฆัง 
ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตร เป็นท่ีบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ กระดูกตาตุ่มข้างขวาของ
พระพุทธเจ้าจากเมืองปาฏลีบุตร 
 

  
วัดพระธาตุผาเงาวัดพระธาตุผาเงา    

อยู่ห่างจากอําเภอเชียงแสนไปตาม
เส้นทางเชียงแสน -เชียงของ ประมาณ       
4 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสบคํา  
เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม มีเจดีย์ทรงระฆัง
ขนาดเล็กตั้ งอยู่บนหินก้อนใหญ่ วิหาร
ปัจจุบันสร้างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขา
ข้างหลังวัดเป็นท่ีตั้งพระบรมพุทธนิมิตเจดีย์ 
เ ป็ น จุ ด ท่ี ม อ ง เ ห็ น ทิ ว ทั ศ น์ ส ว ย ง า ม          
ได้โดยรอบ 
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วัดพระธาตุจอมกิตติวัดพระธาตุจอมกิตติ    
 วัดพระธาตุจอมกิตติ  ตั้งอยู่บนดอยจอมกิตตินอกตัวเมืองเชียงแสน ริมถนนเลียบ
แม่น้ําโขงเชียงแสน-เชียงของ  พงศาวดารกล่าวไว้ว่า  พระเจ้าพังคราชโปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง  
เมื่อ พ.ศ. 1483  เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  เป็นเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน    
ในปี พ.ศ. 2030 หมื่นเชียงสงหรือเจ้าสุวรรณ  คําล้าน  เจ้าเมืองเชียงแสนในขณะนั้น          
ได้สร้างครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมองค์เจดีย์ในปัจจุบัน เป็นพระเจดีย์
ทรงปราสาทยอดทรงระฆัง หลังคารูปบัวคว่ําและได้ก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่ขึ้นอีกองค์หนึ่ง   
คือ พระธาตุจอมแจ้ง  พร้อมกับสร้างบันไดนาค 339 ขั้น  เป็นทางเดินขึ้นไปนมัสการพระ
ธาตุจอมกิตติด้วย 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              วัดพระธาตุจอมกิตติ           วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
 วัดจอมแจ้งท่ีตั้งอยู่บนดอยน้อยในพื้นท่ีบริเวณเดียวกัน และปรากฏชื่อรวมกับ       
วัดพระธาตุจอมกิตติด้วย  แต่องค์เจดีย์ของวัดจอมแจ้งเหลือเพียงฐาน ภายหลังจึงได้รับการ
ต่อเติมขึ้นไปโดยอาศัยรูปแบบของเจดีย์ทรงกลมท่ีวัดพระยืน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน  
ซึ่งมีประวัติการก่อสร้างอยู่ในสมัยเดียวกัน คือช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ และเป็นเจดีย์
แบบอย่างของเจดีย์ทรงกลมแบบพื้นเมืองล้านนา 
 
 
_________________________________________________________________ 
9. วัดพระธาตุจอมกิตติ. แนะน าพระธาตเุก้าจอม จังหวัดเชียงราย. (แผ่นพับ). เชยีงราย : ม.ป.พ., ม.ป.ป. 
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ทะเลสาบเชียงแสนทะเลสาบเชียงแสน   
 

       ทะเลสาบเชียงแสน หรือหนองบงคาย 
อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงแสน ตามทางหลวง
หมายเลข 1016  สายเชียงแสน-แม่จัน        
ไปประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายกิโลเมตร
ท่ี 27  เข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ในฤดูหนาว 
จะมีฝูงนกน้ําอพยพมาอาศัย ท่ีทะเลสาบ
แห่งนี้ และยังมีทิวทัศน์สวยงามมากในยาม
พระอาทิตย์ตก 
 

  
สบรวกสบรวก  หรือ ดินแดนสามเหลี่ยมทองค าหรือ ดินแดนสามเหลี่ยมทองค า    

  
       อยู่ ห่ างจากเชี ยงแสนไปทาง        
ทิศเหนือ 9 กิโลเมตร ตามถนนเลียบริม
แม่น้ําโขง สบรวก เป็นบริเวณท่ีแม่น้ํา
โขง ซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทย
และประเทศลาว มาพบกับแม่น้ํารวก ซึ่ง
กั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ จากจุดนี้     
จะมองเห็ นดิ นแดนท่ี เรี ยกกั นว่ า 
สามเหลี่ยมทองคํา ซึ่งเชื่อมดินแดน      
3 ประเทศ คือ ไทย ลาว พม่า เข้าด้วยกัน        
มีบริการเรือให้เช่าเพื่อเดินทางไปชม
ทิวทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา  
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สถานที่ส าคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเชียงของ 
  

 อําเภอเชียงของ เป็นอําเภอท่ีอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ  ห่างจากอําเภอเมือง
เชียงราย ประมาณ 141 กิโลเมตร ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูง และท่ีราบหุบเขา  เป็นอําเภอ
ชายแดนท่ีมอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สถานท่ีสําคัญ และแหล่งท่องเท่ียวของอําเภอเชียงของ  มีดังนี้ 

ท่าเรือบั๊คท่าเรือบั๊ค    
 เป็นจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย - ลาว ริมฝั่งแม่น้ําโขง มองเห็นทิวทัศน์ของเมือง
ห้วยทราย  แขวงบ่อแก้ว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักท่องเท่ียวสามารถข้ามไป
ฝั่งลาวแบบเช้าไป-เย็นกลับได้  โดยติดต่อจุดบริการนักท่องเท่ียวท่ีจัดไว้บริเวณนั้น 
 “บั๊ค” คือ ชื่อเรียกเรือขนส่งรถข้ามฟาก สันนิฐานว่า เพี้ยนมาจากมาจากคําว่า “บัส” 
(Bus) ในภาษาอังกฤษ เพราะในสมัยก่อน มีสงครามอินโดจีน ทหารได้มาตั้งฐานทัพในอําเภอ
เชียงของ และมีการขนส่งรถถัง รถบรรทุกข้ามไปยังประเทศลาวด้วยเรือขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่าเรือบั๊ค ด่านผ่านแดนของอ าเภอเชียงของ        ลักษณะของเรือบั๊ค ที่ใช้ขนส่งรถยนต์หรือ    
                                                                             รถบรรทุก ข้ามแม่น้ าโขง ไทย-ลาว 
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บ้านหาดบ้ายบ้านหาดบ้าย    
 บ้านหาดบ้าย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเชียงแสน-เชียงของ ถนนเลียบริมแม่น้ําโขง 
เป็นหมู่บ้านของชาวไทยลื้อ  มีขนบธรรมเนียมประเพณีงดงามน่าสนใจ โดยเฉพาะฝีมือ 
การทอผ้าพื้นเมืองท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งสามารถนั่งเรือหางยาวจากท่าเรือบั๊คไปยังบ้านหาดบ้าย  
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และยังได้ชมทัศนียภาพสองฝ่ังโขงอันสวยงามอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 

        แม่น้ าโขง บริเวณบ้านหาดบ้าย                       ผ้าทอไทลื้อของชาวบ้านหาดบ้าย 
 

หาดจับปลาบึก บ้านหาดไคร้หาดจับปลาบึก บ้านหาดไคร้  
 ปลาบึกเป็นปลาน้ําจืดไม่มีเกล็ด หรือปลาหนังท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  พบเฉพาะในลุ่มน้ํา
โขงเพียงแห่งเดียว ปัจจุบันแหล่งจับปลาบึกเหลืออยู่เฉพาะท่ีท่าหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
ทุกปีเมื่อถึงฤดูกาลจับปลาบึก คือ ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม บรรยากาศความคึกคัก 
มีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกก่อนเริ่มเทศกาลจับปลาบึก 
 หาดจับปลาบึก บ้านหาดไคร้ อยู่บริเวณหน้าวัดหาดไคร้ หมู่ท่ี 2 ตําบลเวียง  อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะทางจากจังหวัดเชียงราย 135 กิโลเมตร  มีทางแยกด้านซ้ายมือ 
ท่ีบ้านหาดไคร้เข้าสู่หาดจับปลาบึก 
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            สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงแก่น 
 
 อําเภอเวียงแก่น แยกการปกครองออกมาจากอําเภอเชียงของ เป็นอําเภอขนาดเล็ก        
มีพื้นท่ีเป็นภูเขา  สถานท่ีสําคัญ และแหล่งท่องเท่ียวของอําเภอเวียงแก่น มีดังนี้ 
 
ดอยผาตั้งดอยผาตั้ง  

          ดอยผาตั้งดอยผาตั้งเป็นท่ีตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ 
ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้นอดีตเคยเป็น
ส่วนหนึ่งของกองพล 93  ซึ่งอพยพเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ ท่ีดอยผาตั้งนี้ ปัจจุบันประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น 
บ๊วย ท้อ สาลี่  แอปเปิ้ล และชา  ซึ่งดอยแห่งนี้
อยู่ในความดูแลของกองทัพภาคท่ี 3 เป็นจุด
ชมวิวไทย-ลาว  และเท่ียวชมทะเลหมอกได้
ตลอดปี ในเดือนธันวาคม ถึง มกราคม มีดอก
ซากุระ และดอกเสี้ยวบานสะพรั่งงดงาม   

  
หาดผาไดหาดผาได    

หาดผาไดอยู่ห่างจากเทศบาล 
เวียงแก่น 12 กิโลเมตรเป็นจุดชมวิว
เหมาะสําหรับฤดูหนาว มีเกาะแก่งและ
แนวหาดทรายในลําน้ําโขงปรากฏเป็น
บริเวณกว้าง ดูสวยงามมาก เป็นเส้นแบ่ง
พรมแดน ไทย-ลาว จุดนี้แม่น้ําโขงไหล   
เข้าสู่ประเทศลาว จะกลับเข้าสู่ประเทศ
ไทยอีกครั้งท่ีอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
 
 
 
 
 



29 
 

          สถานทีส่ าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเทิง 
 
 อําเภอเทิง เป็นอําเภอท่ีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงราย มีพื้นท่ี
เป็นท่ีราบสูงระหว่างภูเขา  สถานท่ีสําคัญและแหล่งท่องเท่ียวของอําเภอเทิง คือ 

พระธาตุจอมจ้อพระธาตุจอมจ้อ  

 ตั้งอยู่ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัด
เชี ย ง ร าย เป็ นพระธาตุ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ ท่ี อ ยู่ คู่  
เมืองเทิงมาตั้งแต่โบราณ เป็นพระธาตุท่ีบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ทุกปีจะมีพิธี
สรงน้ําพระธาตุจอมจ้อ ในวันขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 8 เหนือ ความเชื่อในการไหว้พระธาตุ
ดอยจอมจ้อ “จ้อ หมายถึง พูดดี พูดเก่ง”  ถ้า
ได้กราบไหว้ก็จะประสบความสําเร็จทุกสิ่ง  
เหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นํามาซึ่งความสําเร็จ
และสมประสงค์ทุกประการ 10 
  
ภูชี้ฟ้าภูชี้ฟ้า    

      ภูชี้ฟ้าอยู่ห่างจากดอยผาตั้ง 25 กิโลเมตร    
มีลักษณะเป็นยอดเขาท่ีแหลม ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า
อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,628 เมตร  
ภูชี้ฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของเทือกดอยผาหม่น ท่ีเป็น
พรมแดนไทย-ลาว  ด้านจังหวัดเชียงราย-พะเยา  
ลักษณะเป็นหน้าผาหินตั้ง อยู่บนเส้นกั้นพรมแดน
พอดี ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีสูงชัน จึงเป็นฐาน   
ท่ีมั่นท่ีสําคัญ ชาวลาวและชาวไทยในพื้นท่ีเรียก 

ผาหินท่ีชี้เหยียดตรงขึ้นไปบนฟ้าว่า “ภูฟ้า”  เมื่อปัญหาด้านความมั่นคงคลี่คลาย  มีการตัดถนน
ขนานแนวชายแดนไทย-ลาว จากบ้านผาตั้ง ไปถึง อ.เชียงคํา ภูชี้ฟ้าจึงเริ่มเป็นท่ีรู้จักของ
นักท่องเท่ียว  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน  
  
______________________________________________________________ 
10. ดวงเนตร  อินทร์แปลง. พระธาตุเก้าจอม. (แผ่นพับ). เชียงราย : ม.ป.พ., 2553.   
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  สถานที่ส าคัญและแหลง่ท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงชัย  
 

 อําเภอเวียงชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัด
เชียงรายประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะท่ัวไปของอําเภอเป็นท่ีราบกว้าง มีภูเขาเรียงราย
เป็นแนวเขตกับอําเภออื่น ๆ ของจังหวัด สถานท่ีสําคัญและแหล่งท่องเท่ียว มีดังนี้ 

โบราณสถานพระเจ้ากือนาโบราณสถานพระเจ้ากือนา    
  

     โบราณสถานพระเจ้ากือนา เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ี รู้ จั กกันดี ในอํ าเภอเวี ยงชั ย       
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ํากก  บ้านไตรแก้ว หมู่ท่ี 
8 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย  จังหวัด
เชียงราย โบราณสถานแห่งนี้มีพระพุทธรูปท่ี
ชาวบ้านเรียกกันว่า พระเจ้ากือนา สร้างด้วย
อิฐถือปูน มีขนาดกว้าง 6 ศอก สูง 6 ศอกคืบ 
สร้างเมื่อ พ.ศ. 1928  ปัจจุบันพระพุทธรูป
องค์ดังกล่าวมีต้นไทรขึ้นรากปกคลุม   

        โบราณสถานพระเจ้ากือนา เป็นโบราณสถานท่ีชาวบ้านตําบลเวียงเหนือถือเป็นสถานท่ี
ศักดิ์สิทธิ์  ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีงานประเพณีสงกรานต์ ชาวบ้านได้จัดพิธีสรงน้ํา
พระเจ้ากือนา และการละเล่นต่าง ๆ  ริมหาดทรายแม่น้ํากก บริเวณโบราณสถานพระเจ้ากือนา  
จึงถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนอีกแห่งหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของชาวตําบล       
เวียงเหนือและอําเภอเวียงชัย  

หนองหลวงหนองหลวง    

เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติขนาด
ใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดเชียงราย มีพื้นท่ี
ประมาณ 9,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตคาบ
เกี่ยวระหว่าง 2 อําเภอ คือ อําเภอ    
เวียงชัย และอําเภอเมืองเชียงรายมีพื้นท่ี
รอบหนองหลวงและตัวหนองหลวง
โดยประมาณ 12,388 ไร่ มีพื้นท่ีเกาะ     
8 เกาะ   
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 สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
 
 อําเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนา 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดเชียงราย สภาพโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบกว้างมีภูเขา
เรียงรายสลับเป็นแนวติดต่อกับอําเภออื่น  พื้นท่ีลาดเอียงไปทางด้านทิศตะวันตก  สถานท่ีสําคัญ
และแหล่งท่องเท่ียว มีดังนี้ 
 
เมืองโบราณเเมืองโบราณเวียงเชียงรุ้งวียงเชียงรุ้ง  

 
       เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ งในลุ่ม
แม่น้ําลาว เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนา  
ตั้งอยู่ในอาณาเขตของบ้านห้วยเคียนใต้ 
ลักษณะเป็นเนินสูง ตั้งอยู่กลางทุ่งนามี 
เนื้อท่ีประมาณ 500 ไร่ ตรงกลางเมือง
เหมือนหลังเต่า มีลักษณะท่ีชี้ให้ทราบว่า
เป็นเมืองโบราณ คือ ป้อม คู ประตูหอรบ   

  

วนอุทยานดอยพระบาทวนอุทยานดอยพระบาท  
ตั้งอยู่ ท่ีหมู่บ้านดงชัย ตําบลทุ่งก่อ  

บริเวณวนอุทยานมีโขดหินสวยงาม ป่าไม้
ค่อนข้างสมบูรณ์   มีความชื้นสูง มีมอส เฟิร์น 
พันธุ์ไม้สวยงามต่าง ๆ เป็นท้ังสมุนไพรและ
อาหารของผู้ คนในท้องถิ่ น วนอุทยาน       
ดอยพระบาทเป็นท่ีตั้ งของโบราณสถาน         
ท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณทาง
ศาสนา เช่น พระธาตุทุ่งก่อ รอยพระบาทเหนือ 
รอยพระบาทใต้   มีมรดกทางธรรมชาติ ท่ี
สวยงาม เช่น  ผาม้า  ผาเกิ๋ง  ผาเล็งโลก  ผาตัด  
ผาฮ่อม  ขุมทรัพย์  แหล่งน้ําซับ ดอกบัวหิน 
ผาจ้อง  น้ําตก    ผาจ้อง  และกาดผ ี
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 สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอแม่ลาว 
 
 อําเภอแม่ลาว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด แยกตัวออกมาจากอําเภอเมืองเชียงราย
เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม พ.ศ. 2536  มีพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ํา  สายน้ําท่ีสําคัญคือ     
แม่น้ําลาว สามารถใช้น้ําเพื่อการเกษตรกรรมได้ตลอดปี  มีลําห้วยเพื่อการเกษตรกรรมท่ีสําคัญ 
3 แห่ง คือ ห้วยส้านยาว ห้วยแม่มอญ  และห้วยส้านพลับพลา และประเภทหนอง คลอง บึง 
รวม 34 แห่ง สถานท่ีสําคัญและแหล่งท่องเท่ียว มีดังนี้ 

พระธาตุหมอกมุงเมืองพระธาตุหมอกมุงเมือง  

พระธาตุหมอกมุงเมือง ตั้งอยู่ ณ บ้าน
ท่าขี้เหล็ก หมู่ท่ี 4 ตําบลป่าก่อ เป็นพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบรรจุลูกแก้ว     7 สี  มีตํานาน
ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายครั้ง  ชาวบ้านให้ความ
เคารพนับถือมาก ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ เก็บ
วัตถุโบราณ  เช่น  ตู้ธรรมพระไตรปิฎกหิน    
พระเครื่องต่าง  ๆ เป็นต้น 

พระธาตุจอมหมอกแก้วพระธาตุจอมหมอกแก้ว  

      พระธาตุจอมหมอกแก้ว เป็นพระ ธาตุ
บ ร ร จุ วั ต ถุ ม ง ค ล เ ป็ น สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
คู่บ้านคู่ เมืองแม่ลาว ท่ีประชาชนเคารพ 
สักการะบูชา วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว 
จัดเป็นปูชนียสถาน 1 ในพระธาตุ 9 จอม
อันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงราย  บริเวณ
วัดสะอาด สงบ มี   ป่าไม้ร่มรื่นสวยงาม 
ตั้งอยู่บ้านดงมะเฟือง หมู่ท่ี 9 ตําบลจอม

หมอกแก้ว อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย   ริมถนนสายเด่นห้า–ดงมะดะ ห่างจากตัว
เมืองเชียงรายประมาณ  27  กิโลเมตร 11 
 
 
_________________________________________________________________ 
11. พระครูอรุณสวัสดิ์ มุนิวํโส. พระธาตุจอมหมอกแก้ว. เชียงราย : กิตติภัณฑ์, 2548. 
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สถานีวิจัยเพาะสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง (ส่วนแยก) เชียงรายสถานีวิจัยเพาะสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง (ส่วนแยก) เชียงราย   
 

 สถานีวิจัยเพาะสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง (ส่วนแยก) เชียงราย เป็นพื้นท่ีของสํานัก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ เหมาะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หรือสําหรับ
การศึกษาชีวิตสัตว์และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่  หมู่ท่ี 10 ตําบลจอมหมอกแก้ว    
อ.แม่ลาว ห่างจาก อําเภอเมือง ถนนสายเด่นห้า–ดงมะดะ ประมาณ 25 กิโลเมตร   
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  สถานที่ส าคัญ และแหลง่ท่องเที่ยวในอ าเภอพาน 
 
 อําเภอพาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ 45 กิโลเมตร เป็นอําเภอท่ีมีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง  สถานท่ีสําคัญและแหล่งท่องเท่ียวของอําเภอพาน มีดังนี้ 
 
พระธาตุจอมแว่พระธาตุจอมแว่  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

พระธาตุจอมแว่  
  

 พระธาตุจอมแว่ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของอําเภอพาน อยู่บนภูเขาจอมแว่ 
ตําบลเมืองพาน ประชาชนชาวอําเภอพาน และอําเภอใกล้เคียงนับถือกันว่าเป็นพระธาตุ
อันศักดิ์สิทธิ์  ตามตํานานได้กล่าวไว้ว่า พระธาตุจอมแว่ได้สร้างขึ้นโดยพญางําเมือง      
เจ้าเมืองภูกามยาว (พะเยา) ในราวพ.ศ.1837  โดยสร้างพระธาตุจอมแว่ขึ้นท่ีดอยซางคํา 
(ชื่อเดิมของดอยจอมแว่)  ข้างในได้บรรจุพระเกศาธาตุและแก้วแหวนเงินทอง ในสมัย      
เจ้าเมืององค์ต่อมา บ้านเมืองอยู่ในสภาวะไม่สงบสุขประชาชนจึงได้อพยพไปอยู่ท่ีอื่น      
ทําให้พระธาตุจอมแว่ทรุดโทรมปรักหักพังจากภัยธรรมชาติ  จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2380  
ได้ทําการบูรณะขึ้นมาใหม่จากซากเดิม โดยพระยาหาญเจ้าเมืองพานคนแรก และในสมัย
พญาไชยชนะสงคราม  เจ้าเมืองพานคนที่ 3  ได้ร่วมศรัทธา 3 หมู่บ้าน  ร่วมกันบูรณาพระ
ธาตุขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม แล้วบรรจุพระมหาชินธาตุเอาไว้ จะมีประเพณีสรงน้ํา     
พระธาตุในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 เหนือ ทุกป ี12 
 
______________________________________________________________ 
12. ดวงเนตร  อินทร์แปลง. พระธาตุเก้าจอม. (แผ่นพับ). เชียงราย : ม.ป.พ., 2553. 
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อุทยานแห่งชาอุทยานแห่งชาติดอยหลวงติดอยหลวง    

 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง  มีพื้นท่ีครอบคลุมอําเภอแม่สรวย อําเภอพาน อําเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และอําเภอแม่ใจ อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา  เนื้อท่ี 731,250 ไร่  ป่าดอยหลวงเป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ําลาว แม่น้ําวัง  
และกว๊านพะเยา สภาพเป็นเขาสูง และมีดอยหลวงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด ประกอบด้วย  
ป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบชื้นและป่าเต็งรัง  มีสัตว์ป่าและนกหลายชนิด สถานท่ีท่องเท่ียว   
ซึ่งอยู่ใกล้ท่ีทําการอุทยานได้แก่ น้ําตกปูแกง ซึ่งเป็นน้ําตกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัด
เชียงราย น้ําไหลจากภูเขาสูงสลับ ซับซ้อนก่อให้เกิดชั้นน้ําตกท่ีสวยงามถึง 9 ชั้น บริเวณ
น้ําตกมีการทับถมของหินปูนท่ีปนมากับน้ํา ทําให้เกิดหินงอกหินย้อยมากมาย อุทยานฯ    
เป็นแหล่งดูนก ดูผีเสื้อท่ีดีแห่งหนึ่ง มีสถานท่ีตั้งแคมป์และบริการเดินป่า 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

สภาพธรรมชาติสวยงามบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ าตกปูแกง) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สภาพธรรมชาติสวยงามบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยหลวง (ถ้ าทะลุ) 
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   สถานที่ส าคัญและแหลง่ท่องเที่ยวในอ าเภอแม่สรวย 

 อําเภอแม่สรวย  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   
ระยะห่างจากตัวอําเภอประมาณ 50 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา มียอดเขาสูง
ท่ีสุดคือ ดอยปางกิ่ว  มีแม่น้ําสายสําคัญ 2 สาย ท่ีไหลผ่านอําเภอแม่สรวย  คือ แม่น้ําแม่สรวย 
และแม่น้ําลาว  สถานท่ีสําคัญและแหล่งท่องเท่ียว  มีดังนี้ 

วัดพระเจ้าทองทิพย์วัดพระเจ้าทองทิพย์      
วัดพระเจ้าทองทิพย์ ตั้งอยู่ ท่ีอําเภอ  

แม่สรวย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายตามถนน
สายเชียงใหม่-เชียงราย  เลี้ยวขวากิโลเมตร      
ท่ี 121 ท่ีบ้านห้วยส้ม  ผ่านตําบลศรีถ้อย      
เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร ตามประวัติเล่าว่า 
ประมาณ ปี พ.ศ. 2076 เจ้าเมืองเชียงใหม ่     
ในสมัยนั้น ได้ยกพระธิดาให้กับพระเจ้าโพธิสาร  
กษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตตนาคณหุต  แต่ไม่มีโอรส
จึงไปบนขอจากพระเจ้ าทองทิพย์ ไม่นาน        
พระมเหสีทรงประสูติพระโอรสพระนามว่า  
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อพระชนมายุได้    

12 พรรษา เจ้าเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาได้สวรรคตไม่มีราชบุตรสืบราชบัลลังก์  ข้าราช
บริพารได้ทูลขอ  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชไปครองเมืองเชียงใหม่  พระเจ้าโพธิสารก็ทรงอนุญาตและ
ขอให้อัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ไปด้วย โดยล่องเรือมาตามลําน้ําโขง  ลําน้ํากก และลําน้ําลาว      
เมื่อเดินทางถึงท่ีตั้งวัดในปัจจุบัน  เรือก็เกยตื้นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงได้นิมนต์พระเจ้า 
ทองทิพย์ประดิษฐานไว้ ณ ท่ีนั่นเอง  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ครองเมืองเชียงใหม่ได้ 2 ปี พระบิดา
ก็สวรรคตจึงเสด็จกลับไปยังเมืองหลวงพระบาง  พระองค์ได้นําพระพุทธรูปสําคัญของเมือง
เชียงใหม่ไปด้วย  เช่น พระแก้วมรกต   พระพุทธสิหิงค์ พระเสตังคมณี  หรือพระแก้วขาว และ    
อีกหลายองค์ ซึ่งต่อมาพระพุทธรูปทุกองค์ได้คืนกลับมาเมืองไทยท้ังหมด   แต่พระเจ้าทองทิพย์   
ได้ค้างอยู่ในป่าเป็นเวลานานหลายร้อยปีพระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก
กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ว่า ถ้าใครต้องการมีบุตรให้มา     
บนขอ 13 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  
1133..  หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :   
      สํานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.  

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%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ดอยวาวีดอยวาวี    

 ดอยวาว ีเป็นแหล่งปลูกชาท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  อยู่ห่างจากตัวเมือง 
75  กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงจากทางหลวงหมายเลข 118   ถนนสาย
เชียงราย-เชียงใหม่  แยกไปตามถนนทางหลวงชนบทบ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋าม   
เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางขึ้นสู่ดอยวาวี ผ่านเขื่อนแม่สรวย  เส้นทางมีสภาพค่อนข้าง
คดเคี้ยว แต่เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง รถยนต์ทุกประเภทสามารถเดินทางได้        
แต่เส้นทางในบางช่วงฤดูกาลควรใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เนื่องจากเป็นภูเขาสูงทางลาดชัน   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพการตั้งบ้านเรือนบนดอยวาวี 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

อ่างเก็บน้ าบนดอยวาวี 
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 สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงปา่เป้า 
 
 อําเภอเวียงป่าเป้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
เชียงใหม่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาล้อมรอบท้ัง 4 ด้าน มีพื้นท่ีราบอยู่ระหว่างกลาง 
สถานท่ีสําคัญ และแหล่งท่องเท่ียวของอําเภอเวียงป่าเป้า มีดังนี้ 
 
เมืองโบราณเมืองโบราณเวียงกาหลง เวียงกาหลง     
 เมืองโบราณเวียงกาหลง หรือดงเวียงกาหลง ตั้งอยู่บ้านป่าส้าน หมู่ ท่ี 5 ตําบล         
เวียงกาหลง ตั้งอยู่บนเนินดิน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 499 – 500 ในปัจจุบันสิ่งท่ี
พอจะเห็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ คือ แนวกําแพงเมืองชั้นนอกและชั้นใน และสิ่งท่ี
สําคัญที่พบในบริเวณใกล้เคียง คือ เตาเผาเครื่องเคลือบดินเผาโบราณซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 
เรียกว่า “เตาเผาแบบเวียงกาหลง”  เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีมีการค้นพบเตาและชิ้นส่วนภาชนะ
ต่าง ๆ อยู่ท่ัวไปในบริเวณ มีแนวคันดินแลคูเมืองเดิมยังหลงเหลืออยู่บางส่วน สันนิษฐานว่าได้
สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษท่ี 5 (พ.ศ.500 – 599) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงจากเตาเผาเวียงกาหลงเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงจากเตาเผาเวียงกาหลง  
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บ่อน้ าร้อนธรรมชาติบ่อน้ าร้อนธรรมชาติ    

บ่อน้ําร้อนธรรมชาติ หรือท่ีเรียกว่า 
“โป่งน้ําร้อน” อยู่ท่ีตําบลแม่เจดีย์ใหม่ อําเภอ
เวียงป่าเป้า ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ มีบ่อ
น้ําร้อนธรรมชาติ 3 บ่อ บริเวณบ่อน้ําร้อน      
มีชาวบ้านนําไข่มาขายเพื่อให้นักท่องเท่ียว
ทดสอบต้มในบ่อน้ําร้อนเป็นจุดแวะพักระหว่าง      
ก าร เดิ นทางจาก เชี ย ง ใหม่ -เ ชี ย ง ราย              
มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจําหน่ายสินค้า      
ท่ีระลึกบริการนักท่องเท่ียว  

 
อุทอุทยานแห่งชาติขุนแจยานแห่งชาติขุนแจ    
 เป็นอุทยานท่ีมีความร่มร่ืนสมบูรณ์ของป่า มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีสัตว์ป่า
หลายชนิด  สถานท่ีน่าสนใจภายในอุทยาน ได้แก่ น้ําตกแม่โถ เป็นน้ําตกท่ีมีน้ําไหลตลอดปี 
มีท้ังหมด 7 ชั้น สูง 40 เมตร น้ําตกขุนแจ เป็นน้ําตกท่ีสวยงาม มี 6 ชั้น บริเวณน้ําตก     
มีพื้นท่ีสําหรับตั้งแคมป์ และกางเต็นท์พักแรม  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

              อุทยานแห่งชาติขุนแจ        น้ าตกขุนแจ 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  คู่มือท่องเที่ยว 8 จังหวดัล้านนา. กรุงเทพมหานคร : 
 กองผลิตอุปกรณ์โฆษณา, 2547. 

จรรยา  อิทธิเสริมกุล. เชียงราย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แพนสยาม, 2550. 

เชียงรายขันเงินกรุ๊ป.  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย.  (ออนไลน์).  แหล่งท่ีมา : 
 http://www.kntransport.com/travel/. 2551. 

ดวงเนตร  อินทร์แปลง. พระธาตุเก้าจอม. (แผ่นพับ). เชียงราย : ม.ป.พ., 2553.   

พระครูอรุณสวัสดิ์ มุนิว โส. พระธาตุจอมหมอกแกว้. เชียงราย : กิตติภัณฑ์, 2548. 

วัดพระธาตุจอมกิตติ. แนะน าพระธาตุเก้าจอม จังหวัดเชียงราย. (แผ่นพับ). เชียงราย :  
 ม.ป.พ., ม.ป.ป. 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย.  ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวฒันธรรมจังหวัดเชียงราย.   
 กรุงเทพมหานคร : ประสานมิตร, 2548.  

ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย. พิพิธภัณฑ์ล้านนา. เชียงราย :  
 ม.ป.พ., 2536. 

หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :  
 ส านักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.   
 
   

http://www.kntransport.com/travel/
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ภาคผนวก 
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ใบงานที่ 1 
 

ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนจับคู่ข้อความต่อไปที่สัมพันธ์กัน 
 
_____ 1. อ. เมือง   ก.  สามเหลี่ยมทองค า 

_____ 2. อ. พาน ข.  ดอยตุง 

_____ 3. อ.เชียงของ ค.  ภูชี้ฟ้า 

_____ 4. อ.เชียงแสน ง.  ด่านแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก 

_____ 5. อ. แม่สาย จ.  น้ าตกปูแกง 

_____ 6. อ.เวียงแก่น ฉ.  ดอยปุย 

_____ 7. อ.เทิง ช.  วัดร่องขุ่น   

_____ 8. อ.เวียงป่าเป้า ซ.  วัดพระธาตุจอมแจ้ง 

_____ 9. อ.แม่สรวย ฌ. หาดจับปลาบึกบ้านหาดไคร้ 

_____ 10. อ.แม่ฟ้าหลวง   ญ.  เมืองโบราณเวียงกาหลง  

 ฎ.  วัดพระธาตุจอมจ้อ 

 ฏ.   ดอยผาตั้ง 
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ใบงานที่ ๒ 
 

ค าช้ีแจง  : ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรจากท่ีได้ศึกษา 
     เอกสารประกอบการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น 
     “เมืองเชียงราย” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        วิธีอนุรักษ์   
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

---------------

- 

 

--------------- 

 

---------------

-- 

 

---------------

- 

 

---------------

- 
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ใบงานที่ 3 
 

ค าช้ีแจง  :  ให้นักเรียนเขียนแนะน า  เชิญชวน  นักท่องเที่ยวมาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียว 
               ท่ีส าคัญในท้องถิ่นเชียงราย   5 แห่ง  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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                                 แบบทดสอบหลงัเรียน 
               เรื่อง  สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย     
  
ค าช้ีแจง :   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมาย    
        ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับข้อท่ีเลือก  
 
1.  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชตั้งอยู่บริเวณใดของจังหวัดเชียงราย 

ก.  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) 
ข.  บริเวณห้าแยกพ่อขุน อ.เมืองเชียงราย 
ค.  บริเวณแยกหอนาฬิกา อ.เมืองเชียงราย 
ง.  เชิงสะพานแม่น้ ากก  อ.เมืองเชียงราย 

2.  พระต าหนักดอยตุงตั้งอยู่อ าเภอใดของจังหวัดเชียงราย 
ก. อ. แม่จัน 
ข. อ. แม่สาย 
ค. อ. เชียงแสน 
ง. อ. แม่ฟ้าหลวง 

3.   เมืองโบราณเชียงแสนเหมาะสมกับการศึกษาในข้อใด 
ก.   ด้านวรรณกรรม 
ข.   ด้านโบราณสถาน 
ค.   ด้านศิลปะ ภาพวาด 
ง.   ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

4.  ข้อใดคือค าขวัญของจังหวัดเชียงราย 
ก.  เหนือสุดในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน  ถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจ 
ข.  เหนือสุดในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน    ถิ่นชาดี มีแหล่งปลาบึก 
ค.  เหนือสุดในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน  ถิ่นซากุระบาน งดงามต าหนักดอยตุง 
ง.  เหนือสุดในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน  ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา  ล้ าค่าพระธาตุดอยตุง 
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5. จังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับพม่ามีผลดีอย่างไร 
ก.   เกิดปัญหาชายแดน 
ข.   พม่ารุกล้ าเขตแดนได้ง่าย 
ค.   เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท ารายได้ให้จังหวัด 
ง.   ท าให้มีคนพม่าเข้ามาขายแรงงานในจังหวัดเชียงราย 
 

6. ส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบัติในขณะท่ีนักเรียนไปเยี่ยมชมโบราณสถาน คือข้อใด 
ก.   สลักชื่อไว้ตามต้นไม ้
ข.   เดินชมด้วยความสงบเรียบร้อย 
ค.   ท้ิงกระดาษห่อขนมตามท่ีเขาจัดไว้ 
ง.   จดบันทึกผลการศึกษาโบราณสถานในสมุด 

7.  ถ้านักเรียนพบนักท่องเท่ียวท้ิงเศษขยะในวัดนักเรียนควรจะท าอย่างไร 
ก.   ช่วยเก็บขยะ 
ข.   ท าตัวนิ่งเฉย 
ค.   รีบเดินหนีไปให้เร็ว 
ง.   แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลสถานท่ีนั้น 

8.  เส้นกั้นพรมแดนระหว่างอ าเภอแม่สายกับประเทศพม่าคือข้อใด 
ก.   แม่น้ าสาย   ข.  ด่านแม่สาย 
ค.   ตลาดแม่สาย   ง.  สะพานแม่สาย 

9. ถ้ าปุ่ม ถ้ าปลา  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ในอ าเภอใด 
ก.   แม่จัน    ข.  แม่สาย 
ค.   เชียงแสน   ง.  แม่ฟ้าหลวง 

10.ข้อใดคือประโยชน์ท่ีนักเรียนได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ก.   ตระหนัก ถึงคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ข.   ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
ค.   สามารถส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ง.   สามารถหารายได้ให้กับท้องถิ่น 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง  สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 

  
  ข้อที่  1  ค าตอบ คือ ข้อ ข. 
  ข้อที่  2 ค าตอบ คือ ข้อ ง. 
  ข้อที่  3 ค าตอบ คือ  ข้อ ข. 
  ข้อที่  4 ค าตอบ คือ  ข้อ ง. 
  ข้อที่  5 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  6 ค าตอบ คือ  ข้อ ก. 
  ข้อที่  7 ค าตอบ คือ  ข้อ ก. 
  ข้อที่  8 ค าตอบ คือ  ข้อ ก. 
  ข้อที่  9 ค าตอบ คือ  ข้อ ข. 
  ข้อที่  10 ค าตอบ คือ  ข้อ ก.  

 
 

 




