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คํานํา
นโยบายในการพั ฒ นาบริก ารและสงเสริ ม การทองเที่ ย วเพื่ อให!ป ระเทศไทยเป%น ศู น ย' ก ลางการ
ทองเที่ย วแหงเอเชีย (Tourism Capital of Asia) โดยกํา หนดเป9 า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาด! า นสา
ธารณูโ ภค ที่พัก สาธารณสุข พื้นฐาน การเข!าถึงแหลงทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย การ
เสนอวัฒนธรรมไทยที่เป%นเอกลักษณ' การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว และการต!อนรับด!วย
อัธยาศัยไมตรี เป%นต!น ซึ่งเป9าหมายดังกลาวมีความจําเป%นต!องอาศัยความรวมมือรวมใจทุกฝHายที่มี สวนได!
สวนเสียหรือผู!เกี่ยวข!องทุกภาคสวน เพื่อสงเสริมให!การทองเที่ยวของไทยได!พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และ
บรรลุเป9าหมายได!ประโยชน'ด!วยกันทุกฝHายอยางเป%นธรรม มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายดั ง กลาวมี ค วามสํ า คั ญตอการสงเสริ มการทองเที่ ย วทุ ก ระดั บโดยเฉพาะในระดั บท! องถิ่ น
ประกอบกับแผนการกระจายอํานาจให!แกองค'กรปกครองสวนท!องถิ่นได!กําหนดให!การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ถายโอนภารกิจด!านการทองเที่ยวให!แกองค'กรปกครองสวนท!องถิ่น รวม 3 ภารกิจ ได!แก การวางแผนการ
ทองเที่ยว การปรับปรุง ดูแล บํารุงรักษาสถานที่ทองเที่ยวและการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ' ซึ่งภารกิจดังกลาว
กํ า หนดถายโอนให! แ กเทศบาล เมือ งพั ทยา องค' ก ารบริ หารสวนตํ า บล องค' ก ารบริ หารสวนจั งหวั ด และ
กรุงเทพมหานคร ในประเภทกลุมงานเลือกทําโดยอิสระ และนอกจากนี้ด!านการสงเสริมการทองเที่ยว ยังเป%น
ภารกิจตามอํานาจหน!าที่ขององค'กรปกครองสวนท!องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด
ในการนี้ กรมสงเสริมปกครองท!องถิ่น ได!รวมกับสถาบันการศึกษาและองค'กรวิชาชีพตางๆดําเนินการ
จัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององค'กรปกครองสวนท!องถิ่น โดยได!ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรวมกันพิจารณาจากผู!ที่เกี่ยวข!องฝHา ยตางๆ อาทิเชน ผู!แทนจากองค'การบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องค'การบริหารสวนตําบล สมาคมองค'กรปกครองสวนท!องถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวข!อง จึง
เป%นที่เชื่อมั่นได!วาองค'กรปกครองสวนท!องถิ่นจะสามารถนํามาตรฐานที่ได!จัดทําขึ้นไปใช! เป%นแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดบริการสาธารณะได!อยางแท!จริง
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชีย งราย ได!ศึกษา ทํา ความเข!า ใจ และนํา มาตรฐานการสงเสริม การ
ทองเที่ย วของกรมสงเสริม การปกครองท!อ งถิ่น มาประยุก ต'ใ ช!ใ นการจัด ทํา แผนพัฒ นาการสงเสริม การ
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย (4 ปQ) พ.ศ. 2561-2564 พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการ
บริการสาธารณะให!ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน'สุขของประชาชนอันเป%นเป9าหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานของ
องค'กรปกครองสวนท!องถิ่นสืบตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป<นมา
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการพัฒนาขององค'การบริหารสวนจังหวัด
เชียงรายได!รวมกันกําหนด วิสัยทัศน' พันธกิจ ยุทธศาสตร' และแนวทางการพัฒนาไว!บนพื้นฐานของข!อมูล
รอบด!าน ป_ญหาและความต!องการของประชาชน สอดคล!องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรี
ได!มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ในการเน!นกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ความโปรงใส การเปfดเผย
ข!อมูล สอดคล!องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนชุมชน
1. องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได!กําหนดแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการทองเที่ยวและ
พัฒนาจังหวัดเชียงรายให!เป%นศูนย'กลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ'ธรรมชาติและวัฒนธรรมล!านนาในกลุม
ประชาคมอาเซี ยน พัฒ นาแหลงทองเที่ ยวให! เป% น ระบบ มี คุ ณภาพ และพัฒ นาแหลงทองเที่ ยวใหม
ตามศั กยภาพของพื้นที่ ให!เป% นโครงขายความรวมมือกับ จังหวัดและประเทศตลอดจนการสงเสริ มและ
สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ'ธรรมชาติสิ่งแวดล!อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท!องถิ่น
ควบคูกับพัฒนาบุคลากรด!านการทองเที่ยวทุกภาคสวนให!มีความรู!ความเข!าใจในด!านการให!บริการเพื่อเป%น
การสร!างมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเที่ยว
2. พระราชบัญญัติองค'การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก!ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.
2546 มาตรา 45 กําหนดให!องค'การบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหน!าที่ดํา เนินกิจการภายในเขต
องค'การบริหารสวนจังหวัด (8) จัดทํากิจกรรมใดๆ อันเป%นอํานาจหน!าที่ของราชการสวนท!องถิ่นอื่นที่อยูใน
เขตองค'การบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเป%นการสมควรให!ราชการสวนท!องถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการ
หรือให!องค'การบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค'การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
2540 กําหนดวา “ให!กิจการดังตอไปนี้เป%นกิจการที่ราชการสวนท!องถิ่นอื่นสมควรให!องค'การบริหารสวน
จังหวัดดําเนินการ หรือให!องค'การบริหารสวนจังหวัดจัดทํา” (16) สงเสริมการทองเที่ยว
4. ตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให!องค'กรปกครองสวนท!องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 17 กําหนดให!องค'การบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหน!าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน'ของประชาชนในท!องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (14) การสงเสริมการทองเที่ยว
5. กรมสงเสริมการปกครองสวนท!องถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการ
ทองเที่ ย วให! องค' ก รปกครองสวนท! องถิ่ น ศึ ก ษา ทํ า ความเข! า ใจ ใช! เ ป% น แนวทางปฏิ บั ติ ห รื อ เป% น คู มื อ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งนําไปประยุกต'ใช!ให!เหมาะสมเพื่อประโยชน'สุขของประชาชนอันเป%น เป9าหมายสําคัญ
สูงสุดในการทํา งานขององค'กรปกครองสวนท!องถิ่น โดยองค'กรปกครองสวนท!องถิ่นจะต!องปฏิบัติให!ได!
อยางน! อยที่ สุด ตามตั ว ชี้ วั ดขั้ น พื้ นฐาน สวนตั ว ชี้ วั ด ขั้น พั ฒนาขึ้ นอยูกั บองค' ก รปกครองสวนท!องถิ่ น จะ
พิจารณาดําเนินการตามศักยภาพความจําเป%นและความเหมาะสมของแตละท!องถิ่น ตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
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5.1. องค'ก รปกครองสวนท! องถิ่น แตงตั้ง คณะกรรมการสงเสริ มการทองเที่ ย วหรื อ
มอบหมายภารกิจด!านการสงเสริมการทองเที่ยวให!กับคณะกรรมการที่องค'กรปกครองสวนท!องถิ่นให!ทํางาน
เชิงบูรณาการในภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวข!องสัมพันธ'กัน
5.2 องค'กรปกครองสวนท!องถิ่นจัดทําแผนแมบทด!านการทองเที่ยว
5.3. องค'กรปกครองสวนท!องถิ่นนําเสนอแผนแมบทด!านการทองเที่ยวตอเวทีประชาคม
เพื่อรับฟ_งความคิดเห็น
5.4 องค' กรปกครองสวนท! องถิ่ นบรรจุ แ ผนแมบทเพื่อสงเสริ ม การทองเที่ ย วเข! า ใน
แผนพัฒนาท!องถิ่น
5.5 องค'กรปกครองสวนท!องถิ่นดําเนินการตามแผนแมบทด!านการทองเที่ยว
5.6 องค'กรปกครองสวนท!องถิ่นจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการการสงเสริมการ
ทองเที่ยว
5.7 คณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวติดตามประเมินผลและรายงานตอองค'กร
ปกครองสวนท!องถิ่น
6. องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได!ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว ในการ
จัดทําแผนแมบท โดยได!แตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบด!วย
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ของ
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ตามคําสั่งองค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่ 1941 ลงวันที่ 15
สิงหาคม 2560 ประกอบด!วยคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว และคณะกรรมการจัดทําแผนแมบท
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
6.2 ประกาศใช!แผนแมบทพัฒนาเพื่อการทองเที่ยว ตามประกาศองค'การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนการจัดแผนด3านการพัฒนาการทองเที่ยว 6 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา สํารวจข3อมูล และจัดหมวดหมูข3อมูล
1.1 สํารวจข!อมูลด!านทั่วไป ได!แก
(1) สภาพทางกายภาพของพื้ น ที่ ได!แก ที่ตั้งและเขตการปกครอง สภาพภู มิ
ประเทศ สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ การใช!ที่ดิน
(2) สภาพเศรษฐกิจ ได!แก ผลผลิตมวลรวมของพื้นที่ รายได!ตอหัวของประชากร
อาชีพพื้นฐาน โครงสร!างทางเศรษฐกิจ การจ!างงานทางตรงและทางอ!อมจากการทองเที่ยว
(3) ลักษณะประชากร ได!แก จํานวนและอัตราการเพิ่มประชากร การเกิด การตาย
การอพยพของประชากร จํานวนแรงงานและสัดสวนของประชากรที่มีตอการทองเที่ยว
(4) สภาพสังคม ได!แก ประวัติความเป%นมา การนับถือศาสนา สภาพการศึกษา
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การละเลน สภาพทั่วไปด!านสาธารณสุข
1.2 สํารวจข!อมูลด!านแหลงทองเที่ยว ได!แก
(1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
(2) แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร'
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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(3) แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
1.3 สํารวจข!อมูลโครงสร!างพื้นฐาน ได!แก
(1) เส!นทางโครงขายการคมนาคม
(2) ระบบไฟฟ9า ประปา โทรศัพท'
(3) จํานวนร!านค!า ร!านอาหาร สถานบริการ
(4) จํานวนที่พักค!างแรม จํานวนห!องพัก คาบริการ
1.4 สํารวจข!อมูลด!านการตลาดการทองเที่ยว ได!แก
(1) จํานวนและที่มาของนักทองเที่ยว
(2) แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมที่นักทองเที่ยวสนใจ
(3) การกระจายตัวของนักทองเที่ยว
(4) โครงสร!างของนักทองเที่ยว
(5) การใช!จายของนักทองเที่ยว
(6) รูปแบบการเดินทาง
ข!อมูลทั้ง 4 ด!าน รวบรวมจากเอกสารและสวนราชการที่เกี่ยวข!องโดยตรง แตข!อมูลด!านการทองเที่ยว
ทั้งด! านทรัพยากรการทองเที่ ยว การตลาดการทองเที่ยว และความพร!อมด!า นการทองเที่ ยวต! องอาศัย
เทคนิคในการเก็บข!อมูล เชน การสํารวจภาคสนาม เพื่อจะได!รู!จักพื้นที่ สัมผัสความรู!สึก และรับรู!ป_ญหาที่
แท!จริง การสังเกตการณ'และการออกแบบสัมภาษณ'เก็บข!อมูลก็เป%นอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยให!ได!มาซึ่งข!อมูล
ด!านการทองเที่ยวที่คอนข!างเที่ยงตรง
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหและกําหนดข3อได3เปรียบ เสียเปรียบด3านการทองเที่ยว
เป%นการนําข!อมูลที่ได!จากการศึกษาเบื้องต! นมาทําการวิเคราะห'เพื่อหาจุดแข็งจุดออน
โอกาสและอุปสรรคด!า นการสงเสริมการทองเที่ยวของท!องถิ่นโดยการเปรียบเทียบกับพื้นที่ใกล!เคียงวา
ศักยภาพด!านการทองเที่ยวของพื้นที่สามารถแขงขันกับพื้นที่เป%นแบบเดียวกันได!หรือไมอยางไรประเด็นที่
ควรนํามาพิจารณาในการวิเคราะห'และกําหนดข!อได!เปรียบเสียเปรียบด!านการทองเที่ยว ได!แก
2.1) ภาพลักษณ'ด!านการทองเที่ยว หมายถึง การรับรู!ของคนทั่วไปตอการทองเที่ยวของ
ท!องถิ่น เชน เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมแบบชาวเหนือ คนก็จะนึกถึงจังหวัดเชียงใหม เมื่อพูดถึงหาดใหญ คนก็จะ
นึกถึงแหลงจับจายซื้อของ เป%นต!น
2.2) ที่ตั้ง หมายถึง ตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่ทองเที่ยวอยูในเส!นทางเดินทางทองเที่ยวหลัก
ของประเทศหรือมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจใกล!เคียงหรือไม
2.3) ความสนใจของท!องถิ่น หมายถึง ทัศนคติของคนในท!องถิ่นตอการทองเที่ยววา
เป% นไปในทิ ศ ทางใดและมากน!อยแคไหน โดยเฉพาะองค' ก รพั ฒ นาเอกชน เชน ชมรมสมาคมด! า นการ
ทองเที่ยวในท!องถิ่นมีความเข!มแข็งเพียงใด
นอกจากประเด็น หลั กเหลานี้แ ล!ว ประเด็ น อื่น ๆ เชน นโยบายระดั บชาติร ะดั บ จังหวัด
โครงการพั ฒนาด! า นอื่ นๆ สถานการณ' ทางการเมื อง เป% นต! น ตางก็ มี ส วนตอการพิ จารณาข! อได! เ ปรี ย บ
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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เสียเปรียบด!านการทองเที่ยวของพื้นที่ทั้งสิ้น ซึ่งการพิจารณาต!องนําประเด็นตางๆ มาพิจารณาในภาพรวม
เพื่อที่จะได!ทราบวาการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวควรจะพัฒนาไปถึงระดับไหน เชน ควรได!รับการ
พัฒนาขึ้นเป%นแหลงทองเที่ยวหลักของภาค หรือเพียงพัฒนาเป%นแหลงทองเที่ยวของท!องถิ่นเป%นต!น
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพ
การวิเคราะห'ศักยภาพด!านการทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพื่อประเมินสถานภาพการทองเที่ยว
จังหวัดเชียงรายในป_จจุบันโดยใช!เทคนิค SWOT ANALYIS ในการวิเคราะห' โดยวิเคราะห'ถึงป_จจัยภายใน คือ จุด
แข็ง (Strength) จุดออน (Weak) ป_จจัยภายนอก คือ โอกาส (Opportunity) และป_ญหา อุปสรรค (Treat)
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายการพัฒนา
วิสัยทัศน' (Vision) สภาพการณ'ต!องการให!เกิดขึ้นในอนาคต เป%นสิ่งที่อยากสร!างสรรค'
ที่จะเป%นเข็มทิศ ชี้นําแนวทางการดําเนินงานขององค'กรวาจะเน!นหนัก ชี้แนวทางการพัฒนาเป%นไปใน
ทิศทางใดเป%นจุดมุงหวังสูงสุดขององค'กร
พันธกิจ (Mission) เป%นถ!อยคําที่แสดงถึงการดําเนินการอยางไรเพื่อให!บรรลุถึงวิสัยทัศน'
กําหนดไว!โดยมีลักษณะที่สอดคล!องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และไมขัดแย!งตอบทบาทและความ
รับผิดชอบ ตามอํานาจหน!าทีข่ ององค'กรตามกฎหมาย
จุดมุงหมายการพัฒนา (Goal) การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา หมายถึง การที่จะบรรลุ
วิสัยทัศน'นั้น จะต!องมีสวนประกอบอะไรบ!าง หรือต!องสร!างกิจกรรมอะไรให!เกิดขึ้นและมีความเป%นไปได!ในทางปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 5 เขียนแผนงานและโครงการ
หลั ง จากที่ ไ ด! วิ เ คราะห'จุ ด ออน จุ ด แข็ ง โอกาส และอุ ป สรรค SWOT จะทํ า ให! มีข! อ มูล ในการ
วางแผนและตัดสินใจ ในการกําหนด วิสัยทัศน' พันธกิจ และจุดมุงหมายการพัฒนา เพื่อให!สอดคล!องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ ของจังหวัด กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการ
ทองเที่ ย วแหงประเทศไทย โดยกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นา แผนงาน และโครงการ ที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ'เชียงราย ณ ป_จจุบัน สอดคล!องกับนโยบายองค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายและมาตรฐาน
การสงเสริมการทองเที่ยว และนําไปสูการปฏิบัติที่เรียกวา “กลยุทธ'หลัก”
ขั้นตอนที่ 6 ให3ความเห็นชอบและประกาศใช3แผนกลยุทธด3านการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทด!านการทองเที่ยวนําผลที่ได! จากขั้น ตอนที่ 1-5 มา
จัดทํารางแผนยุทธศาสตร'และแนวทางการพัฒนา และนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการแล!ว
นําเสนอให!นายกองค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ประกาศใช!เป%นแผนกลยุทธ'การทองเที่ยวจังหวัด
เชียงรายตอไป
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บทที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข3อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
2.1 ข3อมูลทั่วไป
1. สภาพภูมิศาสตร
(1) ที่ตั้ง
จังหวัดเชียงรายตั้งอยูเหนือสุดของประเทศไทยอยูระหวางเส!นรุ!งที่ 19 องศาเหนือถึง
20 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส!นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดาถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก
อยูหางจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร
(2) อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร'และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต!
ติดตอกับ
จังหวัดพะเยาและจังหวัดลําปาง
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร'และจังหวัดเชียงใหม

แนวเขตชายแดนติดตอกับประเทศพมาด!านอําเภอแมจัน แมสาย แมฟ9าหลวง และเชียงแสน
รวม 153 กิโลเมตร แนวชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 155 กิโลเมตร
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(3) สภาพภูมิประเทศ
มีภูมิประเทศเป%นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพื้นที่
ราบสูงเป%นหยอมๆ ในเขตอําเภอแมสรวย เวียงปHาเป9า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ
1,500– 2,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล บริเวณสวนที่ราบตามลุมแมน้ําสําคัญในตอนกลางของพื้นที่
ได!แกอําเภอพาน เมือง แมจัน แมสาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410–580 เมตร
จากระดับน้ําทะเล
(4) สภาพภูมิอากาศ
ฤดูร3 อน ประมาณกลางเดือนกุ มภาพั นธ' -กลางเดือนพฤษภาคม มี อุณหภู มิเ ฉลี่ ยต่ํ าสุ ด
28.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37.7 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 23.8
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว อยูในชวงกลางเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ' ในพื้นที่ราบอุณหภูมิต่ําสุดจะอยูที่
8-9 องศาเซลเซียส สวนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ําสุดจะอยูที่ 0-5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28.1
องศาเซลเซียส
2. การเมืองการปกครอง
(1) หนวยการปกครอง จังหวัดเชียงรายแบงหนวยปกครองออกเป%น
- สวนราชการ สังกัดสวนภูมิภาค
34 หนวยงาน
สวนราชการสังกัดสวนกลาง
84 หนวยงาน
- องค'กรปกครองสวนท!องถิ่น ได!แก องค'การบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลตําบล 72 แหง องค'การบริหารสวนตําบล 70 แหง
- อําเภอ 18 อําเภอ 124 ตําบล 1,751 หมูบ!าน

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหมูบ!าน ตําบล เทศบาล องค'การบริหารสวนตําบล ในแตละอําเภอ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

องคการ
ตําบล หมูบ3าน บริหารสวน เทศบาล
นคร
จังหวัด
เมืองเชียงราย 16 228
1
1
เชียงของ
7
101
เวียงปHาเป9า
7
93
เทิง
10 156
ปHาแดด
5
58
พาน
15 234
อําเภอ
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เทศบาล
ตําบล
5
5
4
5
4
1

อบต.
15
3
5
7
1
15

ระยะทางจาก
อําเภอถึง
จังหวัด(กม.)
145
91
64
52
47

7

ลําดับ

อําเภอ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
รวม

เวียงชัย
แมจัน
เชียงแสน
แมสาย
แมสรวย
พญาเม็งราย
เวียงแกน
ขุนตาล
แมฟ9าหลวง
แมลาว
เวียงเชียงรุ!ง
ดอยหลวง
18

องคการ
ตําบล หมูบ3าน บริหารสวน เทศบาล
นคร
จังหวัด
5
75
11 138
6
70
8
88
7
128
5
71
4
41
3
55
4
76
5
63
3
43
3
33
124 1,751
1
1

เทศบาล
ตําบล
5
8
2
4
3
3
3
3
3
1
72

อบต.
1
5
5
6
6
3
1
1
4
4
3
3
70

ระยะทางจาก
อําเภอถึง
จังหวัด(กม.)
12
28
60
63
62
48
150
63
65
19
45
40
-

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย 2559

3. ประชากร
ประชากร ณ เดื อนกัน ยายน พ.ศ. 2559 รวมทั้ ง สิ้น 1,311,100 คน เป% น ชาย
618,050 คน หญิง 693,050 คน สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได!แก อําเภอเมือง มีจํานวน
292,332 คน รองลงมาได!แก อําเภอพาน มีจํานวน 123,453 คน และอําเภอแมจัน มีจํานวน
101,692 คน สําหรับอําเภอที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุด คือ อําเภอแมสาย 411.61 คน/
ตร.กม. รองลงมาได!แกอําเภอเมือง 206.52 คน/ตร.กม. และอําเภอแมจัน 184.56 คน/ตร.กม.
ตารางที่ 2 จํานวนประชากรของจังหวัดเชียงราย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อําเภอ
เมือง
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
พาน
ปHาแดด
แมจัน
เชียงแสน
แมสาย
แมสรวย
เวียงปHาเป9า
พญาเม็งราย
เวียงแกน

ชาย
116,265
21,952
31,762
42,495
60,289
13,075
48,943
26,143
55,031
42329

34,095
15,757
17,680
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หญิง
176,067
22, 975
32,360
42,865
63,164
13,235
52,749
27,324
62,277

38,425
34,639
15,757
17,148

รวมประชากร
ความหนาแนนของประชากร
292,332
206.52
44,927
140.99
64,152
76.65
85,360
107.30
123,453
120.68
26,310
79.01
101,692
184.56
53,467
126.70
117,308
411.61

80,754
68,734
31,653
34,828

56.53
56.48
51.05
66.21
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ที่
14
15
16
17
18

อําเภอ
ชาย
หญิง
ขุนตาล
15,602
16,242
แมฟ9าหลวง
38,041
38,352
แมลาว
15,102
15,920
เวียงเชียงรุ!ง
13,783
13,902
ดอยหลวง
9,706
9,480
รวม
618,050
693,050
ที่มา :ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, 2559

รวมประชากร

ความหนาแนนของประชากร

31,844
76,393
31,022
27,685
19,186
1,311,100

124.63
119.10
91.78
133.87
61.69
113.76

4.ข3อมูลเศรษฐกิจ
4.1 ผลิตภัณฑ'มวลรวมจังหวัดเชียงราย(GPP)
ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ'มวลรวมจังหวัดเชียงราย ณ ตามราคาประจําปQ จําแนกตามสาขาการผลิต
พ.ศ. 2553 - 2557 (หนวย : ล!านบาท)
2553

2554

2555

2556

2557

สัดสวน ปL
2557

ภาคเกษตร

21,165

24,989

30,862

35,252

37,202

38.75

เกษตรกรรม การลาสัตว' และการปHาไม!

24,400

24,170

30,034

34,284

36,130

37.64

765

819

828

968

1,027

1.29

44,607

47,760

52,419

58,276

58,793

61.25

440

450

663

783

749

0.78

5,297

5,183

5,568

5,726 5,028

5.24

969

1,036

1,163

1,320

1,424

1.48

การกอสร!าง

1,989

2,377

2,301

3,406

3,510

3.66

การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยาน
ยนต' จักรยานยนต' ของใช!สวนบุคคลและของ
ใช!ในครัวเรือน

9,403

9,714

11,342

12,256

13,270

13.82

โรงแรมและภัตตาคาร

1,687

1,996

2,205

2,498

2,385

2.48

การขนสง สถานที่เก็บสินค!า และการคมนาคม

2,917

2,969

3,410

4,030

3,779

3.94

ตัวกลางทางการเงิน

3,878

4,130

4,743

5,640

6,530

6.80

3,801

4,240

4,243

5,119

3,820

3.98

สาขาการผลิต

การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟ9า ก~าซ และการประปา

บริการด!านอสังหาริมทรัพย' การให!เชา และ
บริการทางธุรกิจ
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2553

2554

2555

2556

2557

สัดสวน ปL
2557

การบริหารราชการแผนดินและการป9องกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ

4,303

4,813

4,464

4,062

3,720

3.88

การศึกษา

6,537

7,236

8,518

9,040 10,202

10.63

การบริการด!านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห'

2,244

2,385

2,576

2,718

2,851

การให!บริการชุมชน สังคม และบริการสวน
บุคคลอื่นๆ

780

879

953

1,125

1,129

ลูกจ!างในครัวเรือนสวนบุคคล

359

352

288

553

สาขาการผลิต

2.97
1.18

396

0.41

ผลิตภัณฑจังหวัด

69,772 72,750 83,281 93,528 95,995

100

มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอคน (บาท)

59,534 62,229 71,438 80,477 82,899

-

ประชากร (1,000 คน)

1,172

1,169

1,166

1,162 1,158

-

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559

4.2 ผลิตภัณฑ'มวลรวมจังหวัดเชียงราย(GPP) 16 สาขา ณ ราคาคงที่
ตารางที่ 4 ข!อมูลผลิตภัณฑ'มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP) 16 สาขา (ณ ราคาคงที่)(หนวย : ล!านบาท)
ประเภทผลิตภัณฑ
ภาคการเกษตร
1.สาขาเกษตรกรรม การลา
สัตว'และการปHาไม!
2.สาขาประมง
ภาคนอกการเกษตร
3.สาขาการทําเหมืองแรและ
ยอยหิน
4.สาขาอุตสาหกรรม (การ
ผลิต)

มูลคา

มูลคา

มูลคา

มูลคา

มูลคา

การเติบโต

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

54/53 55/54 56/55 57/56

10,498

10,908

11,040

11,656

12,592

3.19

1.21

5.58

8.03

9,784

10,164

10,263

10,842

11,864

3.88

0.97

5.64

9.43

730

744

777

877

4.44

12.87

-33.41

33,047

34,878

37,006

40,354

39,903

5.54

6.10

9.05

-1.12

314

330

480

524

488

5.10

45.45

9.17

-6.87

2,425

2,482

2,612

2,753

2,672

2.35

5.24

5.40

-2.94
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584 1.92
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มูลคา

มูลคา

มูลคา

มูลคา

มูลคา

การเติบโต

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

54/53 55/54 56/55 57/56

934

1,022

1,168

1,164

1,232

6.สาขาการกอสร!าง

1,492

1,679

1,573

2,294

2,325 12.53

7.สาขาขายสง ขายปลีก การ
ซอมแซมรถยนต'จักรยานยนต'
ของใช!สวนบุคคลและของใช!
ในครัวเรือน

6,864

6,831

7,655

8,112

8,429

8.สาขาโรงแรมและภัตตาคาร

1,612

1,914

2,062

2,230

2,073 18.73

7.73

9.สาขาการขนสง สถานที่เก็บ
สินค!า และ

2,664

2,692

3,022

3,560

3,323

2,664

2,782

3,259

3,750

4,257

3,955

4,373

4,361

3,066

3,350

13.สาขาการศึกษา

4,420

14.สาขาบริการด!านสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห'

ประเภทผลิตภัณฑ
5.สาขาไฟฟ9า ก~าซและการ
ประปา

9.42

14.29

-0.34

5.84

-6.31 45.84

1.35

-0.48 12.06

5.97

3.91

8.15

7.04

1.05

12.26 17.08

-6.66

4.43

17.15 15.07

13.52

5,178

3,887 10.57

-0.27 18.73

-24.93

2,972

2,643

2,317

9.26

-11.2

11.1

-12.33

4,584

4,961

5,308

5,712

3.71

8.22

6.99

7.61

1,761

1,854

1,951

2,012

2,053

5.28

5.23

3.13

2.04

15.สาขาให!บริการชุมชน
สังคม และบริการสวนบุคคล
อื่น ๆ

630

695

612

664

686

8.67

3.31

17.78

-1.61

16. สาขาลูกจ!างในครัวเรือน
สวนบุคคล

354

321

244

421

271

-9.32

-23.9

72.54

-35.63

43,368

45,786

48,046

52,476

52,281

5.58

4.94

9.22

-0.37

การคมนาคม
10.สาขาตัวกลางทางการเงิน
11.สาขาบริการด!าน
อสังหาริมทรัพย'
การใช!เชาและบริการทาง
ธุรกิจ
12.สาขาการบริหารราชการ
และการป9องกันประเทศ
รวมทั้งการประกัน
สังคมภาคบังคับ

รวม

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

11

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559

5. ข3อมูลการกําหนดเป<นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย
จังหวัด เชียงราย เป%นจังหวัดที่มีพื้น ที่ใหญเป%นอั นดับ 4 ของภาคเหนือ (รองมาจาก
เชียงใหม แมฮองสอน และลําปาง) มีเนื้อที่ประมาณ 11,678.369 ตร.กม. มีประชากรทั้งหมดประมาณ
1,311,100 คน เป%นอันดับที่ 2 ของภาคเหนือ และเป%นศูนย'กลางทางสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
ล!านนา รวมทั้งเป%นศูนย'กลางทางเศรษฐกิจ การค!า การคมนาคมและการทองเที่ยวแหงอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขงระหวาง พมา จีน และลาว ทําให!จังหวัดเชียงรายเป%นจังหวัดที่มีขนาดใหญในด!านความเจริญมากขึ้น
เป%นอันดับที่ 2 รองมาจากจังหวัดเชียงใหม เพราะตัวเมืองเชียงราย ได!ยกฐานะเป%นเทศบาลนครเชียงราย
สืบเนื่องมากจากการขยายพื้นที่ในเขตเมือง ดังนั้น จังหวัดเชียงรายจึงได3เป<นจังหวัดที่มีการกําหนดเป<น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีด3วยกัน 3 อําเภอ คือ อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ โดย
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 2 อีก 4 จังหวัด ได!แก เชียงราย นครพนม นราธิวาส และกาญจนบุรี รัฐบาลเล็งเห็นโอกาสในการ
เข! า สู ประชาคมอาเซี ย น จึ ง ได! มี น โยบายจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตามแนวชายแดน มี แ นวทางการ
ดํ า เนิ น งานโดยบู ร ณาการการทํ า งาน ในพื้ น ที่ ข องหนวยงานตางๆ และการจั ด ตั้ ง ศู น ย' ป ระสานงาน
การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให!บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)
สําหรับแนวทางการจัดทําผังเมืองได!นําจุดขับเคลื่อนของจังหวัดตางๆ มาดําเนินการ โดย การจัดหาที่ดิน
ของหนวยงานราชการ เพื่อจัดตั้งเป%นนิคมอุตสาหกรรม การจัดโครงสร!างพื้นฐาน เพื่อกระจายความเจริญ
สู ภู มิภ าค กระตุ! นและลดความเหลื่ อมล้ํา ทางเศรษฐกิ จ เสริม สร! า งให! เกิด การจ! า งงาน สงเสริ มการค! า
การลงทุน และการทองเที่ยวของภูมิภาคในระดับจั งหวัด และเมืองชายแดน ในการนี้จัง หวัด เชียงราย
ได!แบงกลุมพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกเป%น 5 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมอําเภอชายแดน กลุมอําเภอด!านเหนือของจังหวัด ใกล!ชายแดนที่มีลักษณะ
เป%นดาน หรือจุดผานแดนถาวร ตั้งอยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต! ประกอบด!วย 3 อําเภอ คือ แมสาย
เชียงแสน และเชียงของ มีศักยภาพในการพัฒนาด!านการค!าชายแดน ธุรกิจโลจิสติกส' อุตสาหกรรม และการ
ทองเที่ยว โดยมีการค!าชายแดนและการเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบ!านในกลุมอนุภาคเป%นจุดดึงดูด
กลุมที่ 2 อําเภอติดชายแดน กลุมที่เป%นชายแดน แตไมมีจุดผานแดนถาวร อยูหางจาก
แนวระเบียง NSEC ไมเกิน 50 กิโลเมตร ประกอบด!วย 5 อําเภอ แมฟ9าหลวง แมจัน ขุนตาล ดอยหลวง
และเวียงแกน มีศักยภาพและแนวโน!มที่จะพัฒนาเป%นพื้นที่อุตสาหกรรมตอเนื่อง หรืออุตสาหกรรมที่ใช!
วัตถุดิบจากการนําเข!าผานชายแดนกลุมแรกในกลุมนี้ อําเภอดอยหลวงและเวียงแกน ซึ่งอยูหางจากเส!นทาง
R3E มากอาจจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจตางจากแมฟ9าหลวงและแมจัน แตอาจเป%นจุดผานของการ
เคลื่อนย!ายแรงงานข!ามชาติ
กลุมที่ 3 เมืองศูนย'กลาง เป%นศูนย'กลางทางการพาณิชย' ที่อยูอาศัย การทองเที่ยว ที่ตั้ง
โรงงาน อุตสาหกรรม และการผลิต และเป%นศูนย'กลางการเชื่อมโยงตาง ๆ คือ อําเภอเมืองเชียงราย
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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กลุมที่ 4 กลุมอําเภอเกษตรกรรมด!านเหนือ เป%นพื้นที่ที่มีผลผลิตด!านการเกษตรออกสูตลาด
มีศักยภาพหลักด!านการเกษตรกรรม การปศุสัตว' และผลิตภัณฑ'ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ยังประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป%นหลัก ประกอบด!วย 4 อําเภอ คือ เวียงเชียงรุ!ง เวียงชัย พญาเม็งราย และเทิง
กลุมที่ 5 กลุมอําเภอเกษตรกรรมด!านใต! เป%นพื้นที่ที่มีผลผลิตด!านการเกษตรออกสูตลาด
มีศักยภาพหลักด!านการเกษตรกรรม การปศุสัตว' การทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตว'น้ํา
และผลิตภัณฑ'ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป%นหลัก ประกอบด!วย 5 อําเภอ
คือ เวียงปHาเป9า แมสรวย แมลาว พาน และปHาแดด
6. ลักษณะทางสังคม
6.1 จํานวนศาสนสถาน
1) สํานักสงฆ' 309 แหง
2) วัด 702 แหง
3) ศูนย'ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย' 80 แหง
4) โบสถ'คริสต'นิกายคาทอลิก 141 แหงนิกายโปแตสแตนท' 133 แหง
5) มัสยิด (จดทะเบียน) 7 แหง
6.2 จํานวนศาสนบุคคล
1) มหานิกาย :พระภิกษุ 3,324 รูปสามเณร 3,212 รูป
2) ธรรมยุต :พระภิกษุ 333 รูปสามเณร 24 รูป
3) นิกายคาทอลิก 10 องค'
4) นิกายโปแตสแตนท' (ศิษยาภิบาล – รศบ.) 141 องค'
5) อิหมาม 7 คน
6.3 จํานวนศาสนิกชน
1) พุทธ 1,146,166 คน (ร!อยละ 97.38)
2) คริสต' 29,404 คน (ร!อยละ 2.39)
3) อิสลาม2,362 คน (ร!อยละ 0.24)
4) พราหมณ' –ฮินดู 130 คน (ร!อยละ 0.01)
5) ซิกข' 130 คน (ร!อยละ 0.001)
6.4 ประเพณีที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย ได3แก
1) ประเพณีสงกรานต' : กําหนดให!วันที่ 13 เมษายนเป%นวันขึ้นปQใหมของไทยใน
สมัยกอน ปQ„ใหมเมืองของชาวล!านนายังคงสืบทอดกันมา ดังนี้
13 เมษายน เป%นวันสังขารลอง จะมีการยิงป…นจุดประทัดชวงเช!าเพื่อเป%นการ
ขับไล เสนียด จัญไร ป_ญหาอุปสรรคเคราะห'กรรมตาง

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

13

14 เมษายน เป%นวันเนา หรือวันเนาว' คือเป%นวันตระเตรียมอาหารขนม เพื่อ
นําไปถวายวัด โดยชวงบายจะมีการขนทรายเข!าวัด เพื่อกอเจดีย'ทราย วันนี้ไมควรประกอบการมงคลใด ๆ
และไมควรพูดหยาบหรือโกหก
15 เมษายนเป%นวันพญาวัน ชวงเช!าจะมีการทําบุญตักบาตร ตานขันข!าว สรงน้ํา
พระพุทธรูป ดําหัวพระสงฆ'แล!วจึงไปดําหัวญาติผู!ใหญ
16 เมษายน เป%นวันปากปQคือวันเริ่มต!นปQใหมจะมีก ารประกอบพิธีสะเดาะ
เคราะห' สงเคราะห'สงสะตวง สืบชะตา บางแหงมีการสูขวัญเพื่อความเป%นสิริมงคล
2) ประเพณีสืบชะตา : ประเพณีสืบชะตา โดยทั่วไปมี 3 ประเภท ได!แก
2.1 การสื บ ชะตาบุ ค คล กระทํ า ได! ทุ ก โอกาส (วั น เกิ ด หรื อ เจ็ บ ปH ว ย ได! รั บ
อุบัติเหตุ)
2.2 การสืบ ชะตาบ! า น ทํา ได!ปQ ละครั้ง คื อตอนสงกรานต' หรือเมื่อมีเภทภั ย ที่
เกิดขึ้น
2.3 การสืบชะตาเมือง จะทําเมื่อถึงโอกาสครบรอบสร!างเมือง
3) ประเพณีตานก†วยสลาก : การตานก†วยสลาก (สลากภัตต') จะเริ่มในราววันเพ็ญ
เดือน 12 เหนือและสิ้นสุดในเดือนเกี๋ยงดับ ( เดือนตุลาคม) จะมีการเตรียมอาหาร ข!าวของเครื่องใช!บรรจุ
ใสภาชนะ แล!วนํา “ยอด” คือธนบัตรผูกติดไม!เรียวเสียบไว! เช!าวันรุงขึ้นจะนํา “ก†วยสลาก” ไปวัดที่จัดงาน
เพื่อถวายพระภิกษุสามเณร มีการเขียนคําอุทิศสวนกุศลไปให!ญาติคนที่เสียชีวิตไปแล!วและเทวดาทั้งหลาย
4) ประเพณียี่เป%ง (ลอยกระทง) : ในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของทุกปQ คือ วันลอย
กระทง ชาวล!า นนามี พิธี สํ า คัญ นอกเหนื อจากการลอยกระทง คื อ พิ ธีก รรมตั้ง ธรรมหลวงหรือฟ_ งเทศน'
มหาชาติ
5) ประเพณีมนัสการพระมหาชินธาตุเจ!าดอยตุง : พระมหาชินธาตุเจ!าดอยตุงนับเป%น
โบราณสถานอันเกาแกแหงหนึ่งในภาคเหนือและเป%นปฐมเจดีย'ในดินแดนล!านนา ทุกๆ ปQจะมีนักทองเที่ยว
ขึ้นไปนมัสการพระมหาชินธาตุเจ!าดอยตุงอันศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งชมทิวทัศน'และทัศนียภาพบนดอยตุง เมื่อถึง
กํา หนดวัน เพ็ญเดือน 6 เหนือ (ราวมีนาคม) จะมีประเพณีนมัสการที่ยิ่งใหญของจังหวัด ศาสนิกชน
ผู!เลื่อมใสศรัทธา ทั้งชาวเชียงรายเองชาวจังหวัดใกล!เคียง ชาวเชียงตุงจากรัฐฉาน ประเทศพมา ชาวหลวงพระบาง
จากประเทศลาว ตลอดถึ งชนกลุ มน! อยตามแนวชายแดน ก็ จ ะหลั่ งไหลขึ้ นไปนมั ส การ ในวั น สํา คั ญ นี้
อยางเนืองแนน
6) ประเพณีเป%งพุธ : เป%นประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอยางหนึ่งของชาว
เชียงราย ถือเอาวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธในรอบปQ (เป%ง คือ คืนวันเพ็ญ) เป%นวันที่จะทําบุญตักบาตร เพื่อเป%น
สิริมงคลแกตนเอง ซึ่งชาวบ!านจะจัดเตรียมอาหารหรือข!าวสาร อาหารแห!งไว!ร อใสบาตรเวลากลางคื น
พอใกล!จะถึงเที่ยงคืน ก็จะพากันออกมายืนเรียงรายตามท!องถนนในหมูบ!านหรือในเมือง พอหลังเที่ยงคืน
ผานไป (ยางเข!าวันพุธ) พระจากหลายวัดในตัวเมือง และวัดตามท!องถิ่นก็จะออกมาบิณฑบาตกัน ป_จจุบัน
มักทําเป%นประจําสม่ําเสมอ
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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7) ประเพณีตานหาแมฟ9าหลวง : กําหนดจัดในวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปQ ซึ่งเป%น
วั น คล! า ยวั นสวรรคตของสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี องค' แ มฟ9 า หลวงของปวงชนชาวไทย
ซึ่งพระองค'ทานเคยเสด็จมาพํานักที่พระตําหนักดอยตุง จังหวัดเชียงรายจึงจัดพิธีถวายพานพุมสักการะ
ที่ไ รแมฟ9า หลวงในชวงเช!า และพิ ธีทํ า บุ ญ อุทิศ ถวายแดองค'ส มเด็ จยาในชวงบายที่พ ระตํา หนั ก ดอยตุ ง
ข!าราชการองค'กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนเข!ารวมพิธีอยางเนื่องแนน เพื่อรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองค'มีตอประชาชนชาวเชียงราย
7. แหลงทองเที่ยวและสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
1) อําเภอเมืองเชียงราย
อนุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช อยูที่ห!าแยกพอขุน พอขุนเม็งรายเป%นกษัตริย'
องค'ที่ 25 แหงราชวงศ'ลัวะจังคราช เป%นโอรสของพญาลาวเม็ง และพระนางเทพคําขยาย หรือพระนางอั้ว
มิ่งจอมเมือง ประสูติเมื่อวันอาทิตย' แรม 9 ค่ํา เดือนอ!าย ปQกุน พุทธศักราช 1782 เสด็จสวรรคตที่เมือง
เชียงใหม ใน พ.ศ.1854 พอขุนเม็งรายได!สร!างเมืองเชียงรายขึ้นบนดอยทอง จากรากฐานเดิมที่เคยเป%น
เมืองมากอน เมื่อ พ.ศ.1805 ทรงเป%นปฐมกษัตริย' แหงราชวงศ'เม็งราย และรวบรวมบ!านเล็กเมืองน!อย
เข!าเป%นอาณาจักรล!านนาไทย จนเจริญรุงเรืองถึงป_จจุบัน
กูพระเจ3าเม็งราย ตั้งอยูหน!าวัดงําเมือง บนดอยงําเมือง กูนี้เป%นอนุสาวรีย'สําคัญ
แหงหนึ่ง เพราะเป%นที่บรรจุอัฐิของพอขุนเม็งรายมหาราช ตามประวัติกลาววาพระเจ!าไชยสงคราม ราชโอรส
พระเจ!าเม็งราย เมื่อได!มอบราชสมบัติให!พระเจ!าแสนภูราชโอรสขึ้นครองนครเชียงใหมแล!ว พระองค'ได!นํา
อัฐิพ ระราชบิดา มาประทับอยูที่เมืองเชียงราย และได!โปรดเกล!า ฯ สร!า งกูบรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว!
ณ ดอยงําเมืองแหงนี้
วัดพระสิงห ถนนทาหลวง ใกล!ศาลากลางจังหวัด เดิมเป%นที่ประดิษฐานพระพุทธ
สิหิงค'องค'ที่ประดิษฐานอยู ณ วิหารลายคํา วัดพระสิงห' จังหวัดเชียงใหมในป_จจุบัน ตามประวัติเลาวา
เจ!ามหาพรหม พระอนุชาของพระเจ!ากือนา กษัตริย'ผู!ครองนครเชียงใหมได!อัญเชิญพระพุทธสิหิงค'มาจาก
เมืองกําแพงเพชร พระเจ!ากือนาได!โปรดฯ ให!ประดิษฐานไว! ณ เมืองเชียงใหม ตอมาพระเจ!ามหาพรหมทูล
ขอยืมพระพุทธสิหิงค'มาประดิษฐานไว!ที่เมืองเชียงรายเพื่อหลอจําลอง แตเมื่อสิ้นบุญพระเจ!ากือนาและพระเจ!า
แสนเมือง ราชนัดดาของพระองค'ได!เสด็จขึ้นครองเมืองเชียงใหม เจ!ามหาพรหมคิดจะชิงราชสมบัติ จึงยก
กองทัพ จากเชียงรายไปประชิดเมื องเชีย งใหม แตเจ!า แสนเมื องก็ ส ามารถป9 องกั นเมื องได!อีก ทั้ งยกทั พ
ตีทัพเจ!ามหาพรหมมาถึงเชียงราย และครั้งนี้เองที่ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค'คืนกลับไปประดิษฐานอยูที่วัด
พระสิงห'เชียงใหมสืบมา วัดพระสิงห'แหงนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจําลองบนแผนศิลา สันนิษฐานวาสร!า ง
ในสมัย พระเจ!า เม็งรายมหาราช นอกจากนั้นบานประตูยั งออกแบบโดย คุณถวัลย' ดั ชนี บอกเรื่องราว
เกี่ยวกับดิน น้ํา ลม ไฟ แกะสลักโดยสลาอํานวย บัวงาม
วัดพระแก3ว ถนนไตรรัตน' ตําบลเวียง เป%นวัดที่ค!นพบพระแก!วมรกต หรือพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู ณ วัดพระแก!ว กรุงเทพฯ ในป_จจุบัน ตามประวัติเลาวาเมื่อ พ.ศ. 1897
ในสมัยพระเจ!าสามฝ_‰งแกนเป%นเจ!าเมืองเชียงใหมนั้น ฟ9าได!ผาเจดีย'ร!างองค'หนึ่ง และได!พบพระพุทธรูปลงรัก
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ปfดทองอยูภายในเจดีย' ตอมารักกะเทาะออกจึงได!พบวาเป%นพระพุทธรูปสีเขียวสร!างด!วยหยก คือพระแก!ว
มรกตนั่นเอง ป_จจุบันชาวเชียงรายได!สร!างพระแก!วมรกตองค'ใหมขึ้นแทน เรียกวาพระหยกเชียงราย หรือ
พระพุทธรัตนากรนวุติวัสสานุสรณ'มงคล ซึ่งสร!า งขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา
วัด พระธาตุดอยจอมทอง/วัดพระธาตุ จอมทอง ถนนอาจอํ านวย หลังศาลา
กลางจังหวัด บนดอยจอมทองริมฝ_‰งแมน้ํากก ตํานานกลาววาพระยาเรือนแก!วผู!ครองนครไชยนารายณ'ทรง
สร!างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1483 ตอมาเกิดแผนดินไหว ทําให!พระธาตุเจดีย'องค'เดิมพังทลายลงมา เมื่อพอขุนเม็ง
รายทรงพบชัยภูมิที่สร!างเมืองเชียงรายจากดอยจอมทอง จึงได!สร!างพระธาตุเจดีย'องค'ใหมขึ้นพร!อมกับการ
สร!างเมือง เจดีย'องค'ป_จจุบันที่เห็นได!ถูกสร!างใหม อีกครั้ง เดิมเป%นวัดเกาแกสันนิษฐานวามีมากอนที่พอขุน
เม็ ง รายจะมาพบพื้ น ที่ แ ละสร! า งเป% น เมื อ งเชี ย งราย ในปQ พ.ศ. ๑๘o๕ ตามหลั ก ฐานกลาววา เมื่ อ
พระพุทธศาสนาลวงแล!ว ๙๕๖ พรรษามีพระเถระเจ!ารูปหนึ่งได!ออกเดินทางไปสูเมืองลังกาทวีป และนํา
พระบรมสารีริกธาตุ ๓ ขนาดรวม ๑๖ องค' ถวายแกพระเจ!าพังคราช เจ!าเมืองโยนกนาคพันธ' พระองค'ได!
แบงเป%น พระธาตุขนาดใหญหนึ่ง ขนาดกลางสอง รวมสามองค' สงให!พญาเรือนแก!ว เจ!าเมืองไชยนารายณ'
(บริเวณอํ า เภอเวีย งชัยในป_จ จุ บัน) สวนหนึ่งบรรจุ ลงมหาสถูปบนดอยทอง ขนานนามวาพระธาตุด อย
จอมทอง เพื่อเป%นมงคลนามของเมืองมีพิธีสงน้ําพระธาตุทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ (เดือน ๕ เหนือ)
เสาสะดือเมือง 108 หลัก เสาสะดือเมืองนี้ชาวเชียงรายได!รวมใจกันสร!างขึ้น
เพื่อเป%นเครื่องรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญามังราย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ!าอยูหัว ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบห!ารอบ โดยได!รับความรวมมือจาก
สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหมและรัฐบาลเยอรมนี เสาสะดือเมือง 108 หลัก ตั้งอยูบนรูปแบบ
สมมุติของจักรวาลอันเป%นคติที่มีมาแตโบราณ ด!านหน!า หันไปทางทิศตะวันออก ลานรอบนอกหมายถึง
แผนดิน ล!อมรอบด!วยคูน้ําอันเปรียบได!กับน้ําในขอบจักรวาล รอบในยกขึ้นเป%นหกชั้นหมายถึงสวรรค'ทั้งหก
ของกามภูมิ แล!วยกขึ้นอีกสามชั้นซึ่งหมายถึงรูปภูมิ อรูปภูมิ และชั้นบนสุดเปรียบได!กับนิพพาน สําหรับตัว
เสาสะดือเมืองเป%นดั่งเขาพระสุเมรุ ตั้งอยูบนฐานสามเหลี่ยม หมายถึงตรีกูฏบรรพตหรือผาสามเส!า ล!อม
ด!วยเสา 108 ต!น อันหมายถึงสิ่งสําคัญในจักรวาล และล!อมรอบอีกชั้นด!วยรองน้ําห!ารองซึ่งเปรียบเป%น
ป_ญจ มหานทีลดหลั่นเป%นชั้นไหลลงสูพื้นดินตามคติโบราณของล!านนา เสาสะดือเมืองจะใหญเทาห!ากํามือ
และสูงเทากับความสูงของพระเจ!าแผนดิน โคนเสาสะดือเมืองนี้จึงใหญเทากับห!าพระหัตถ'กํา และสูงเทากับ
สวนสูงแหงพระวรกาย พระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค'ได!เสด็จมาเจิมเสาสะดือ
เมืองนี้ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2531ชาวเชียงรายมีความเคารพศรัทธาเสาสะดือเมืองแหงนี้มาก จึงนิยมมาสรง
น้ําเพื่อความรมเย็นเป%นสุขของชาวเมือง และเชื่อวาน้ําที่สรงเสาสะดือเมืองแล!วเป%นน้ําศักดิ์สิทธิ์การเดินทาง
จากห!าแยกพอขุนเม็งรายมหาราช เข!าถนนอุตรกิจไปจนถึงสี่แยกพหลโยธิน (สายใน) เลี้ยวขวาผานหน!ากอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย และสถานีตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เลี้ยวซ!ายเข!าถนนสิงหไคล ผาน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานเชียงราย ตรงไปจนถึงปากทางเข!าศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลี้ยว
ซ!ายเข!าถนนไตรรัตน' ผานวัดพระแก!ว เลี้ยวขวาผานโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งขึ้นดอย
ทองผานวัดงําเมืองไปประมาณ ๓๕o เมตร ก็จะถึงปากทางขึ้นพระธาตุดอยจอมทอง โทร 0-5371-5057
วัดรองขุน ตําบลปHาอ!อดอนชัย หางจากตัวเมืองเชียงราย 12 กิโลเมตร เส!นทาง
ไปจังหวัดพะเยา เลี้ยวขวาที่สามแยกทางไปน้ําตกขุนกรณ' ประมาณ 100 เมตร วัดอยูซ!ายมือ ออกแบบ
และกอสร!างโดยอาจารย'เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน' พระอุโบสถสีขาวตกแตงด!วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาว
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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เป%นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน!าบันประดับด!วยพญานาค มีงวงงาดูแปลกตา นาสนใจมาก โดยเฉพาะภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เปfดให!เข!าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. โทร.0 5367 3579
โทรสาร 0 5367 3539 www.watrongkhun.com
วัดพระธาตุดอยเขาควาย พระธาตุดอยเขาควายเป%นที่ประดิษฐานองค'พระบรม
สารีริกธาตุและเป%นจุดชมวิว เมืองเชียงรายที่มีความสวยงามและใกล! ตัวเมืองมากที่สุด ตั้งอยูบนดอย
เขาควาย ซอยหนองป‘„ง 1 หางจากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนนราชโยธา ประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวซ!าย
เข!าซอยหนองป‘„ง 1 ขึ้นดอยไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร รถขนาดใหญไมสามารถขึ้นได! ตามตํานานพื้นบ!าน
เลาวา ประมาณ 1,000 กวาปQลวงมา ได!มีพระยาธรรมมิกะราช เจ!าผู!ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป%นผู!
กอสร!างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา โดยได!นําพระบรมสารีริกธาตุ อันเป%นข!อมือนิ้วก!อยข!างซ!ายของ
พระพุทธเจ!าที่คณะสงฆ'เข!ามาเผยแพรพระพุทธศาสนาในดินแดนล!านนา ได!นํามาถวายให!พระยาธรรมมิกะราช
จึงให!อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ใสบรรจุไว!ในองค'เจดีย' เพื่อให!พุทธศาสนิกชนทั่วไปได!กราบไว!บูชา ตอมา
ได! รั บการปฏิสังขรณ' หลายครั้งในสมั ยเชีย งแสน และสมั ยพอขุน เม็ งรายมหาราช ป_ จ จุบั นในทุ ก ปQ จ ะมี
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนแปดเป%ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วิสาขบูชา
วัดมุงเมือง ตั้งอยูถนนอุตรกิจ หมูที่1 ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ประวัติ เป%นวัดที่มีพระพุทธรูปสองสี หรือ พระเจ!าสองสี องค'ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงราย ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินทิ้งระเบิดเมืองเชียงรายบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป%นตลาดสดแตภายในวัด
ปลอดภัย วัดมุ งเมืองเป%นวัด สังกัดคณะสงฆ' มหานิ กาย สร! างขึ้นเมื่ อ พ.ศ.2382 ได!รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2409 ได!ประกอบพิธีผูกพันทธสีมาเมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2510
สิ่งสําคัญภายในวัดมี พระเจดีย'และพระสังกัจจาย'
วัดศรีเกิด ตั้งอยูบ!านศรีเกิด หมูที่3 ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ประวัติ สร!างเมื่อ พ.ศ.1983 เป%นมงคลนามแหงเมืองทางด!านสิริมงคล เปรียบเป%นสถานที่เกิด
ของต!นพระมหาโพธิ์ หรือต!นศรี ตามภาษาเมืองได!รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ'
2489 อาคารเสนาะสนะประกอบด!วย อุโบสถและกุฏิสงฆ' ปูชนียวัตถุ มีพระประธาน และเจดีย'ศิลปะ
ล!านนา บานประตูหน!าตาง คันทวย หน!าบรรณ ของวัดนี้เป%นไม!สักแกะสลักสวยงามมาก
น้ําตกห3วยแก3ว ตั้งอยูบริเวณบ!านโปHงน้ําร!อน หมูที่ 7 ต.ดอยฮาง หางจากบอน้ําร!อน
ห!วยหมากเลี่ยม 6.5 กม. เป%นน้ําตกขนาดใหญ มีน้ําไหลแรงตลอดปQ หางจากตัวเมืองเชียงราย 25 กม.
ยังไมเป%นที่รู!จักของนักทองเที่ยวมากนัก การเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปตามถนนเชียงราย - สี่แยกบ!าน
เดนห!า ผานหน!าคายเม็งรายมหาราชเข!าสูตําบลดอยฮาง จนถึงบ!านผาเสริฐ เมื่อถึงบ!านผาเสริฐ กอนถึง
บอน้ําร!อนประมาณ 1 กม.มีทางแยกซ!ายมือ เป%นทางดินอัด มีวัดผาเสริฐวนารามเป%นจุดสังเกต ไมเหมาะ
สําหรับรถเก†ง หากเข!าไปชมน้ําตกควรติดตอเจ!าหน!าที่นําทางจากบอน้ําร!อนห!วยหมากเลี่ยม เตรียมน้ําและ
อาหารไปด!วย น้ําตกห!วยแก!ว มีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งแตละชั้นมีความสวยงามแตกตางกัน มีมุมถายรูปที่
สวยงาม ซึ่งเป%นที่ถูกใจนักทองเที่ยวเป%นอยางมาก ชั้นที่ 1 สายน้ํา ไหลตกจากหน!าผาสูงและโขดหิ น
ขนาดใหญประมาณ 30 เมตรลงมายังแองน้ําเบื้องลาง บรรยากาศรมรื่น สามารถลงเลนน้ําได! น้ําตกชั้นที่
2 ต!องเดินจากน้ําตกชั้นที่ 1 อีก 200 เมตร จะเห็นสายน้ําไหลตกจากหน!าผาสูง 40 เมตร ทางเดินเป%น
คันดินอัดแนน เดินเลียบน้ําตกไปได!ทั้งสองฝ_‰ง มุมของชั้นที่ 2 ซึ่งยังมีอีกหลายมุมที่สวยงามและด!านลางยังมี
ที่สําหรับนั่งเลนได!อีกด!วย และบริเวณใกล!น้ําตกมีสวนชาที่กว!างใหญและสวยงาม มีบ!านชาวเขาเผาอาขา
ลีซอ และจีนฮออาศัยอยู
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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น้ําตกห3วยชมภู หรือ น้ําตกห3วยส3าน ตั้งอยูบริเวณบ!านห!วยส!าน หมูที่ 1 ต.ห!วย
ชมภู เป%นน้ํ าตกที่ มีอากาศเย็นตลอดทั้งปQ เหมาะสําหรั บนักทองเที่ยวทั้ งชาวไทยและตางชาติ เพื่อการ
ทองเที่ ย วที่ เ ข! า ถึ ง ธรรมชาติ แ ลการศึ ก ษาชี วิ ต ความเป% น อยู ของชนเผาลี ซู ห รื อลี ซ อ ที่ มี ป ระเพณี แ ละ
วัฒนธรรม ที่ เป%น เอกลั ก ณ' เป% นของตั ว เองและมี นัก ทองเที่ ย วชาวตางชาติ มาเที่ ย วตลอด ทานสามารถ
เดินทางจากตัวอําเภอเมืองเชียงรายทางอางเก็บบ!านห!วยส!านระยะทางโดยประมาณ 35 กิโลเมตร
บอน้ําร3อนห3วยหมาเลี่ยม เป%นบอน้ําร!อนริมแมน้ํากก ป_จจุบันเป%นที่ตั้งของที่ทํา
การ อช. ลําน้ํากก เป%นที่รู!จักของนักทองเที่ยวลองเรือตามลํา น้ํากกมานาน มีทิวทัศน'สวยงามรมรื่น ใน
หน!าแล!งจะมีโปรแกรมขี่ช!างเที่ยว โดยช!างจะพาข!ามลําน้ํากกไปยังบอน้ําร!อน บริการให!แชน้ําแร บอน้ําร!อน
ห!วยหมากเลี่ยมเป%นบอน้ําร!อนขนาดเส!นผาศูนย'กลางประมาณ 5 ม. มีอุณหภูมิ 67 องศาเซลเซส มีแรธาตุ
ฟลูออไรด' ไนเตรด ซัลเฟต ไอโอดีน ในระดับที่ไมเป%นอันตราย มีห!องอาบน้ําสวนตัว 30 ห!อง และมีสระ
น้ําอุนแบบแชรวม มีบ!านพักติดน้ํา กกจํานวนสามหลัง ลานกางเต็นท'พักแรม ห!องน้ํา และมีร!านอาหาร
เครื่องดื่ม ไว!คอยบริการนักทองเที่ยว ใช!เส!นทางเดียวกับไปหาดเชียงรายขับรถตรงจากสี่แยกเดนห!า ผาน
พิพิธภัณฑ'อูบคํา เมื่อถึงบ!านฮองลี่เลี้ยวซ!ายกอนถึงวัดเม็งรายมการาชประมาณ 100 ม. จะบรรจบกับสาม
แยก ให! เ ลี้ย วขวาไปตาม ถ. โยธาธิ ก ารไปบ! า นปHา งิ้ ว บ! า นดอยฮาง มี ป9 า ยบอกทางไปน้ํ า ตกห! ว ยแก! ว
ระยะทาง 20 กม. สภาพถนนคอนข!างแคบลัดเลาะขึ้นเขาขนานไปกับลําน้ํากก ผานบ!านผาเสริฐ บอน้ํา
ร!อนห!วยหมากเลี่ยมอยูสุดถนนลาดยางพอดี
- รถรับจ!าง เหมารถจากตัวเมืองเชียงราย ที่ทารถหน!าตลาดสดเชียงราย
- เรือหางยาว ใช!บริการเรือลองแมน้ํากก หรือเชาเหมาลําที่ทาเรือเชิง
พิพิธภัณฑชาวเขา ตั้งอยูที่ ชั้น 3 อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
จังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย (เยื้องสวนตุงและโคมเชียงราย) ดําเนินงานโดย
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดแสดงและจัดฉายสไลด'โชว'วิถีชีวิตความเป%นอยู วัตถุ
สิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช! ชุดแตงกายประจําเผา รวมทั้งข!อมูลที่นารู!เกี่ยวกับชาวไทยภูเขา 6 เผา คือ อาขา
ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ เย!า และม!ง เปfดให!นักทองเที่ยวเข!าชมทุกวัน เวลาา 9.00 น.-18.00 น. เก็บคาเข!า
ชมคนละ 50 บาท
รวมหมูบ3านชาวเขา และหมูบ3านกะเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย เที่ยวชม - อาขา
เย!า ลีซอ กะเหรี่ยงคอยาว กะเหรี่ยง ลาหู - บริการที่พักแบบ Home Stay - ศึกษาวัฒนธรรม - ศึกษาการ
เพาะปลูก/เกษตรกรรม/การทํานา - บริการที่พักแบบกางเต!นท' Camping ทามกลางธรรมชาติอันสวยงาม
แวดล!อมด!วยความเป%นอยูของชาวเขาเผาตางๆ – นั่งเกวียน เที่ยวชม - Akha village (อาขา) - Yao
village (เย!า )- Lisu village (ลีซอ) - Palong village (กะเหรี่ยงคอยาว) - Karen village (กะเหรี่ยง) Lahu village (ลาหู) - Long Necked (กะเหรี่ยงคอยาว)- Home Stay (บ!านพักแบบโฮมสเตย') Culture (ศึกษาวัฒนธรรม) - Farming (ศึกษาการเพาะปลูก/เกษตรกรรม/การทํานา) - Camping (ลานตั้ง
แคมป”) - Trekking (เดินปHา) - Sight Seeing (ทัวร'รอบเมือง) - Buffalo-ox-cart (นั่งเกวียน)
การลองแกง (ลองแมน้ํากก) การลองแกง เป%นกิจกรรมหนึ่งที่นักทองเที่ยวชอบ
การผจญภัย โดยทานสามารถสัมผัสกับการผจญภัยที่สนุกและสะใจได!โดยการนั่งเรือจากทาเรือเชียงราย
ลองน้ํากกทวนกระแสน้ําขึ้นไปถึงหมูที่ 9 บ!านแมสลัก ต.ห!วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย ซึ่งเป%นชาวเขาเผา
ลาหู, อิ้วเมี่ยน และจีนห!อ และที่นี้แหละเป%นจุดเริ่มของการลองแกง และทานจะลองแกงตามกระแสน้ํา
มายังจุดทองเที่ยวที่ 2 คือ หมูที่ 10 บ!านจะคือ ต.ห!วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงรายประชากรทั้งหมดเป%น
ชาวเขาเผา ลาหู นั ก ทองเที่ ย วจะพบกับ วิ ธี ชี วิ ตแบบชาวบ! า น และทานใดต! องการค! า งแรม มีบ! า นพั ก
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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แบบ Home Stay ในราคาที่เป%นกันเอง ให!กับนักทองเที่ยวที่ต!องการสัมผัสความหนาวเย็นของหมูบ!านที่อยู
ริมน้ํากก และรุงเช!าทานสามารถลองแกงไปยังหมูบ!านหาดยาว หมูที่ 4 ต.ห!วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย
จุดทองเที่ยวที่ 3ซึ่งทานจะได!พบกับวิธีชีวิตแบบดังเดิมของชนเผาลาหู ที่ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุ
นิยม ทานสามารถลองแกงกลับมายังทาเรือเชียงรายหรือจะนั่งเรือกลับก็ยังไหว และนี่ก็เป%นอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่ อบต.ห!วยชมภู ยินดีให!ทานมาสัมผัส
ศูนยศิลปวัฒนธรรมชนเผาบ3านจะแล ตั้งอยูบริเวณ หมู 11 บ!านห!วยแมซ!าย
(บ!านจะแล) ตําบลแมยาว ระยะทางจากจังหวัด ประมาณ 18 กิโลเมตร เป%นพิพิธภัณฑ' สร!างขึ้นมาตั้งแต
เมื่อปQ 2545 โดยศูนย'วัฒนธรรมกระจกเงา รวมกับชาวบ!าน บ!านจะแล ในพิพิธภัณฑ'แสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของชนเผา อาขา ลาหู ลีซู อื่น ๆ และนอกจากนี้สามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ!านจะแล ซึ่งเป%นชนเผา
ลาหู เปfดทําการ ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 19.00 น. อัตราคาธรรมเนียม 20 บาท
ไรแมฟQาหลวง "อุทยานแหงความสงบ งามอยางล!านนา" ตั้งอยูบริเวณพื้นราบ
ทางตะวันตกของตัวเมืองเชียงราย ครั้งหนึ่งเคยเป%นสถานที่ฝ‘กอบรมเยาวชนชาวเขาจากหมูบ!านตางๆ ใน
ภาคเหนือ ป_จจุบันเป%นอุทยานศิลปะและวัฒนธรรมอันรื่นรมย'ด!วยหมูไม!นานาพันธุ' เหมาะสําหรับผู!แสวงหา
ความสงบเงียบและแรงบันดาลใจอันเกิดจากธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น 150 ไรของไรแมฟ9า
หลวงเป%นที่จัดแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ละคร ทั้งยังเหมาะสําหรับจัดงานเลี้ยงรับรองรูปแบบตางๆ
การประชุมสัมมนาหรือการประกอบพิธีกรรมพื้นเมืองเหนือ ในทามกลางบรรยากาศอันสงบและศักดิ์สิทธิ์"
ประกอบด!วย หอคํา หอคําแมฟ9า หอคําน!อย หอแก!ว
กํา แพงเมืองจี นจํ าลองเชียงราย มูล นิธิ อุบ ลรั งสี จุฬ ามณี - กํา แพงเมื องจี น
จําลอง พื้นที่การดําเนินการกอสร!างอาคารตางๆ ของ “มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี” ซึ่งตั้งอยูด!านซ!ายมือบน
เนินเขาน!อยใหญ ในพื้นที่กวา 119 ไร อันสวยงามของบ!านใหมหนองบัวแดง เลขที่ 171 หมู 15 ต.แม
ข!าวต!ม อ.เมือง จ.เชียงราย เปfดให!เข!าชม วันศุกร' – เสาร' – อาทิตย' และ วันหยุดนักขัตฤกษ' เวลา 09.00
– 17.00 น.ประตูทางเข!าของมูลนิธิฯ มี 2 เส!นทาง ทางด!านทิศตะวันตกเป%นซุ!มประตูทางล!านนา สวน
ประตูทางเข!าทางด!านทิศตะวันออก เป%นซุ!มประตูลักษณะกําแพงดินเมืองโบราณชื่อ “ซุ!มประตูวิเศษไชย
ศรี”เมื่อเดินทางเข!าสูพื้นที่ของมูลนิธิฯ ภายในบริเวณโดยรอบจะพบกับความอลังการของตัวอาคารตางๆ
ตามเนินเขาน!อยใหญในหลายรูปทรงและวัฒนธรรม กลมกลืนกับสวนไม!ดอกไม!ประดับ สวนไม!เศรษฐกิจ
นานาพั น ธุ' ต ามแนวพระราชเสาวนี ย' ข อง สมเด็ จ พระนางเจ! า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ มู ล นิ ธิ ฯ ได!
จัดสร!าง “กําแพงเมืองจีนจําลอง” ล!อมรอบพื้นที่ของมูลนิธิฯ จากซุ!มประตูทางด!านทิศตะวันตกถึงซุ!มประตู
ทางด!านทิศตะวันออก รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ที่ทอดตัวขึ้นลงไปตามเนินเขาสวยงามเหมือน
สัมผัสบรรยากาศของประเทศจีนและเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและความสัมพันธ'อันแนนแฟ9นระหวางไทยจีน และสามารถออกกําลังกายโดยการเดินชมบรรยากาศของสวนดอกไม!นานาพรรณภายในโครงการไป
ตามกําแพงเมืองจีนจําลองแหงนี้ด!วย โทร 0-5373-5388, 0-2441-9926
โฮงหลวงแสงแก3ว พิพิธภัณฑ'เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมล!านนา สร!างขึ้นเมื่อ
3 พฤศจิกายน 2538 (10 กวาปQที่ผานมา) รูปแบบอาคารเป%นทรงล!านนาประยุกต' 2 ชั้น ผสมผสาน
ศิลปะระหวางอยุธยาและศิลปะล!านนา ออกแบบโดยสลาชาวเชียงราย โครงสร!างเป%นคอนกรีตเสริมเหล็ก
และตกแตงด!วยไม!อัดสักทั้งภายนอกและภายใน โดยมี คุณยายอมรา มุนิกานนท' เป%นผู!อุปถัมภ'การกอสร!าง
และมอบถวายให!กับวัดพระแก!ว สร!างแล!วเสร็จภายในปQ 2544 พิพิธภัณฑ'โฮงหลวงแสงแก!ว พิพิธภัณฑ'
ของวั ด พระแก! ว ตั้ งอยู ซี ก กํ า แพงวั ด ด! า นทิ ศ ใต! สร! า งขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกแบบโดย นายนพดล
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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อิงควณิช สถาปนิกชาวเชียงราย สิ่งสําคัญที่จัดแสดงภายใน ได!แก พระพุทธศรีเชียงราย ประดิษฐานเป%น
พระประธานชั้นลาง พระเจ!าทันใจ เป%นพระพุทธรูปโบราณอยูคูกับวัด รูปหลอพระพุทธิวงศ'วิวัฒน' อดีตเจ!า
อาวาสวัดพระแก!ว พร!อมทั้งเครื่องอัฐบริขาร รูปหลอพระพุทธชินวงศ' อดีตเจ!าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เจ!า
คณะใหญหนเหนือ ซึ่งเคยจําพรรษาอยูที่วัดพระแก!ว สมัยเมื่อเป%นเณร จัดแสดงพร!อมทั้งเครื่องอัฐบริขาร
พระธาตุของพระอรหันตสาวกพระพุทธรูปโบราณศิลปล!า นนา เชียงรุ!ง พมา และเครื่องใช!เกี่ยวกับทาง
ศาสนาของล!านนา ได!แก สัตตภัณฑ' หีดธรรม เครื่องบูชา ฉัตร ตุง เครื่องเงิน เครื่องเขิน เป%นต!น โดยได!รับ
พระกรุณาโปรดเกล!าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรง
ประกอบพิธีเปfดป9าย พิพิธภัณฑ'โฮงหลวงแสงแก!ว ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ' พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานเจ!าคณะ
ภาค 6 พระครูศรีรัตนาการ(เลขานุการ) http://www.cots.go.th/www.watphrakaew-chiangrai.com
มหกรรมไม3ดอกอาเซียนเชียงราย สวนไม!งามริมน้ํากก ใกล!สนามบินแมฟ9าหลวง
เชียงราย สัมผัสหมูมวลดอกไม!ทามกลางลมหนาว ชื่นชมวัฒนธรรมชนเผาสีสันแหงเชียงราย สักการะพระ
บรมสารีริกธาตุจากประเทศภูฏาน ขอพรปQใหมเพื่อความเป%นสิริมงคลแกชีวิต ตื่นตากับขบวนบุพชาติทางน้ํา
แหงเดียวในประเทศไทย พิธีเปfดสุดยิ่งใหญตระการตา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายมหกรรมไม!ดอก ณ
สวนไม!งามริมน้ํากก ใกล!สนามบินแมฟ9าหลวงเชียงราย ตั้งแตเดือนธันวาคม– มกราคม กิจกรรมสําคัญ
ภายในงาน ประกอบด!วย การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศภูฏาน มาประดิษฐานบริเวณงาน
เพื่อให!นัก ทองเที่ยวจากทั่ว ประเทศได!เคารพสักการะเป%นสิ ริมงคลแกชีวิต, สวนดอกไม! เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัวภูมิพ ลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ!าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, ขบวน
บุพชาติทางน้ําที่สวยงาม, อุทยานไม!ดอกไม!ประดับนานาพันธุ', การประกวดมิสอาเซียน, กาดมั่วครัวล!านนา
หมูบ!านหิมะ, เวทีกลางน้ําแสดงประวัติพอขุนเม็งรายมหาราช, การแสดงแสงไฟ สุดอลังการ The River of
Life , The Bridge of Life , และแสงแหงศรัทธา โทร 0-5336-17580, 0-5371-7400 ตอ 204
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟQาหลวง เปfดให!บริการรักษาแบบผสมผสาน ทั้ง
การแพทย'แผนป_จจุบัน การแพทย'แผนไทย และการแพทย'แผนจีน ให!บริการดูแล รักษา ป9องกัน และฟ…šนฟู
ด!านสุขภาพ แกนักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โทร 0-539-7563
วัดกลางเวียง คือวัดที่ตั้งอยูใจกลางเวียงเชียงราย มีเสาหลักเมืองเชียงรายตั้งอยู
สร!างขึ้นมาตั้งแตปQ พ.ศ. 1975 เดิมชาวบ!าน เรียกวา วัดจั๋นตะโลก หรือ วัดจันทน'โลก เพราะในวัดเคยมี
ต!นจันทน'แดงขนาดใหญขึ้นอยู ถือเป%นไม!มงคลใช!บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณ จนกระทั่งเมื่อมีการรังวัด
เมืองเชียงรายใหม และพบวาวัดแหงนี้อยูใจกลางเมืองพอดี จึงได!สถาปนาสะดือเวียง หรือ เสาหลักเมืองขึ้น
พร!อมกับเปลี่ยนชื่อวัดเป%น วัดจันทน'โลกกลางเวียง แตในปQ พ.ศ. 2446 เกิดพายุใหญพัดต!นจันทน'แดง
หักโคนลงมา พระอุโบสถและวิหารพังทลาย ต!องบูรณะใหม ชื่อวัดจึงเหลือเพียงวัดกลางเวียง ป_จจุบันเสา
หลักเมืองเกาได!ล!มไปนานแล!ว ในปQ พ.ศ. 2535 จึงได!สร!างเสาหลักเมืองขึ้นมาใหมประดิษฐานอยูใน
มณฑปทรงฟ_กทองยอดแหลม บริเวณที่ตั้งเสาหลักเมืองเดิม ภายนอกมีรูปป_šนท!าวจตุโลกบาล ทําหน!าที่
พิทักษ'สะดือเวียงตามคติความเชื่อของชาวล!านนา สวนตําแหนงที่เคยมีต!นจันทน'แดงอยูนั้น ป_จจุบันทางวัด
ได!สร!างเจดีย'ขึ้นรอบฐานมีช!างทรงเครื่องยืนราย สวนพระอุโบสถนั้นได!สร!างขึ้นใหมตามแบบสถาป_ตยกรรม
ล!านนาประยุกต'ตั้งอยูใจกลางเมืองเชียงราย ตรงสี่แยกระหวาง ถ. อุตรกิจ ติดกับ ถ. รัตนาเขต ตําบลเวียง
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร 0-5371-1659
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยูถนนสิงหไคล หมูที่ 3 ตําบลเวียง เป%นวัดเกาวัดหนึ่ง สร!าง
เมื่ อประมาณ พ.ศ.1982 ตอมาเป% นวั ด ร! า ง เมื่ อ คุ!ม เจ! า หลวงได! เ ปลี่ย นสภาพไปเป% น โรงเรี ยนดํา รง
ราษฏสงเคราะห' วัดเชียงหมั้นซึ่งอยูในคุ!มหลวง จึงย!ายสิ่งของพร!อมทั้งประธาน มาไว!ที่วัดศรีบุญเรือง วัดนี้
ได!รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ' พ.ศ. 2489 อาคารเสนาสนะ ประกอบด!วย อุโบสถ
ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ' หอฉัน หอระฆัง ศาลาพักร!อน โทร 0-5374-4254
พระธาตุแมแอบ ตั้งอยูบนสันเขาแมแอบ ติดลําน้ํากกท!องที่บ!า นดอยฮางนอก
หมูที่ 3 ตําบลดอยฮาง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หางจากอําเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 10
กม. เดิมชาวบ!านที่อาศัยอยูบริเวณที่ตั้งตัวพระธาตุเลาขานกันวา มีปรากฎการณ'ลําแสงลอยขึ้นมาบริเวณ
ที่ตั้งตัวพระธาตุในเวลากลางคืนจํานวนหลายดวง จึงได!พากันไปสํารวจพบพระธาตุองค'เดิมที่ชํารุดทรุด
โทรมอยู จึงได!รวมกันปฏิสังขรณ'และสร!างพระธาตุองค'ใหมขึ้นครอบพระธาตุองค'เดิมไว! และได!อัญเชิญพระ
หยกที่ขุดได!บริเวณนั้นมาประดิษฐานในตัวพระธาตุป_จจุบันมีนักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะบูชา
อยูเป%นประจํา นอกจากนี้บริเวณที่ตั้งพระธาตุยังเป%นจุดชมวิวลําน้ํากกที่สวยงามอีกแหงหนึ่งด!วย ตัวองค'
พระธาตุได!นําเอาศิลปกรรมจากพระธาตุที่สําคัญ ๆ ของประเทศไทยมาผสมผสานกันได!อยางลงตัว เป%นจุด
แวะของนักทองเที่ยวกอนเดินทางไปยังบอน้ําร!อนห!วยหมากเลี่ยม การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงรายไป
ตามถนนเชียงราย - สี่แยกเดนห!า ผานหน!าคายเม็งรายมหาราช เลี้ยวซ!าย ผานโรงเรียนฮองลี่ จากนั้นเลี้ยว
ขวา ตรงไปอีกประมาณ 5 กม. วัดอยูทางซ!ายมือ โทร 0-5371-6436
น้ําตกห3วยแมซ3าย อยูบริเวณ หมู 11 บ!านห!วยแมซ!าย (บ!านจะแล) ตําบลแมยาว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หางจากตัวเมือง 20 กม. (เส!นทางรองเสือเต!น – ห!วยขม ) อยูในเขต อช. ลํา
น้ํากก แตเส!นทางเข!าสูตัวน้ําตกคอนข!างไกลและทุรกันดารเหมาะสําหรับรถกระบะ หรือรถขับเคลื่อนสี่ล!อ
เทานั้น นักทองเที่ยวนิยมไปเที่ยวน้ําตกด!วยการนั่งช!างจากบ!านกะเหรี่ยงรวมมิตร สิ่งนาสนใจ น้ําตกห!วยแม
ซ!ายเป%นน้ําตกขนาดกลาง เกิดจากลําห!วยแมซ!าย ซึ่งมีต!นน้ําอยูที่ดอยบอ มี 2 ชั้น หางกันประมาณ 100 ม.
น้ําตกชั้นที่ 1 น้ําตกไหลจากหน!าผาสูง 15 ม. ผานโขดหินใหญปกคลุมด!วยเฟfร'น มอส และตระไคร!เขียวชอุม
สวนน้ํ าตกชั้นที่ 2 เป% นหน!า ผาสู ง 20 ม. ด! านหน!าเป%นแองน้ํา ใส เย็นฉ่ํา เหมาะสํา หรับลงเลนน้ํ า
นักทองเที่ยวตางชาตินิย มมาทองเที่ยวมากกวาคนไทย การเดินทางจากห!า แยกพอขุ นเม็งรายมหาราช
ใช!ทางหลวงหมายเลข 1 มุงหน!าไปทาง อ.แมจัน เมื่อข!ามสะพานข!ามแมน้ํากกให!เลี้ยวซ!ายใช!ทางหลวง
หมายเลข 1207 มีป9ายบอกทางไปน้ําตกห!วยแมซ!าย และป9ายริมกกรีสอร'ทขนาดใหญขับไปตามทางหลัก
เมื่อผานหลัก กม. 7 จะเป%นสามแยกให!เลี้ยวซ!าย ถึงสามแยกไปบ!านกะเหรี่ยงให!ขับรถตอไปตามทางหลัก
กม. 11 ใช!เลี้ยวซ!ายไปอีก 8 กม. ชวงต!นเป%นทางลาดยาง ผานบ!านทุงหลวง จากนั้นเป%นทางลูกรังอัด
คอนข!างขรุขระผานบ!านอาขา สวนปHาแมยาว จนถึงบ!านลาหูจะแล มีทางแยกซ!ายขึ้นเนินชันเป%นทางดิน
ต!องใช!รถกระบะขับเคลื่อนสี่ล!อหรือรถกระบะแรงดีไปอีก 2 กม. รถรับจ!าง เหมารถสายเชียงราย-แมยาว
คนขับจะชํานาญทาง หรือขี่ช!างจากบ!านกะเหรี่ยงรวมมิตรโดยจะพาเดินเที่ยวชมปHา ไปจนถึงบ!านชาวเขา
เผาเย!า บ!านห!วยแมซ!าย และต!องเดินตออีก 100 ม. จนถึงน้ําตก โทร 0-5373-7359 (อบต.แมยาว)
น้ําตกห3วยตาด ตั้งอยู บริเวณบ!านห!วยปูพัฒนา หมูที่ 8 ต.ดอยฮาง อ.เมือง
จ.เชียงราย เป%นน้ําตกขนาดกลาง 1 ชั้นตั้งอยูกลางปHา บริเวณบ!านห!วยปูพัฒนา หมูที่ 8 บริเวณที่ตั้งน้ําตก
มีสภาพปHาธรรมชาติ นักทองเที่ยวต!องเดินทางด!วยเท!าเข!าไปประมาณ 3 กิโลเมตร สวนมากมีนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศนิยมเดินปHาเข!าไปเที่ยวชมและแวะพักชมความสวยงามของน้ําตกที่เย็นสบาย แล!วเลยไป
พักบ!านมูเซอซึ่งมีที่พักแบบโฮมสเตย'ไว!บริการบริเวณใกล!เคียงกัน โทร 0-5371-6436 (อบต.ดอยฮาง)
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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บอน้ําร3อนผาเสริฐ อยูบริเวณริมลําห!วยโปHงน้ําร!อน บ!านผาเสริฐพัฒนา หมูที่ 6
ตําบลดอยฮาง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย แตเดิมบอน้ําพุร!อนผาเสริฐซึ่งตั้งอยูบริเวณที่ลุมใกล!ลํา
น้ํากก ในฤดูฝนปริมาณน้ําในลําน้ํากกได!ไหลทวมนองในพื้นที่บอน้ําร!อนเป%นเวลาหลายเดือน และขาดการ
นําน้ําร!อนมาใช!อยางจริงจัง มีเพียงการนําหนอไม!มาแชต!มเทานั้น ตอมาเมื่อปQ พ.ศ.2545 องค'การบริหาร
สวนตําบลดอยฮางได!ริเริ่มให!มีการพัฒนาและปรับปรุงปรับสภาพภูมิทัศน'บริเวณบอน้ําร!อนผาเสริฐ โดยขอ
งบประมาณการดําเนินการจากองค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และงบประมาณขององค'การบริหาร
สวนตําบลดอยฮางเองจนมาถึงป_จจุบัน การพัฒนาและปรับปรุงได!เสร็จสมบูรณ'ตามเป9าหมายอยูในระดับ
หนึ่ง บอน้ําพุร!อน ผาเสริ ฐสามารถเปfดบริการอาบน้ํา แรเพื่ อสุขภาพแบบบอรวมกลางแจ!งขนาดใหญ ,
อาคารอาบน้ําแรแบบบอแยกอาบน้ําแรระบบสปา จํานวน 3 อาคาร 8 ห!อง , บริการนวดแผนไทย ,
บริการให!เชาเต!นท'พักแรม , การจัดแค!มป”ไฟเป%นหมูคณะ และในบริเวณเดียวกันยังมีปางช!างผาเสริฐบริการ
ช!าง นําเที่ยวทุงดอกบัวตองในฤดูหนาวที่บานสะพรั่งทั่วหุบเขา นําเที่ยวหมูบ!านชาวเขาเผาอาขา เผาลาหู
และ นํา เที่ย วน้ํา ตกห!ว ยแก!ว ทั้ง ระยะใกล! และระยะไกล นอกจากนี้ยัง ได!จั ด ทํา ทาเรือบ!า นผาเสริ ฐ ให!
นักทองเที่ยวที่ลองแพตามลําน้ํากกมาจากบ!านทาตอน หรือโดยสารเรือหางยาวนําเที่ยวชมทัศนียภาพขึ้น-ลอง
ตามลําน้ํากก ได!แวะพักมาใช!บริการอาบน้ําแร ขี่ช!าง เที่ยวน้ําตกหรือเที่ยวหมูบ!านชาวเขาที่อยูบริเวณ
ใกล!เคียงได!อีกด!วยอัตราคาบริการด!านตาง ๆ
ปางช!างผาเสริฐ
บริ ก ารนั่ ง ช! า งชมทุ งดอกบั ว ตอง ระยะใกล! เ ชื อ กละ 200
บาท
- บริการนั่งช!างไปบ!านอาขาผาเสริฐเชือกละ 300 บาท
- บริ ก ารนั่ ง ช! า งไปน้ํ า ตกห! ว ยแก! ว ระยะไกล เชื อกละ 700 บาท ทาเรื อ
เชิง สะพานแมฟ9าหลวง - เชาเรือหางยาวแบบเหมาลําไป-กลับ บอน้ําร!อนผาเสริฐ ลําละ 600 บาท นั่งได!
8 คน ใช!เวลาเดินทาง 40 นาที
บอน้ําพุร!อนผาเสริฐ
- บริการอาบน้ําแรแบบกลางแจ!ง อัตรา ผู!ใหญ 20 บาท เด็ก 10 บาท บริการห!องอาบน้ําแรแบบแยกอาบสวนตัวระบบสปา อัตรา 1 คน 40 บาท , 2 คน 70 บาท , 3 คน 90
บาท
- บริการเชาเต!นท'นอน ขนาดเล็ก 50 บาท/คืน , ขนาดกลาง 100 บาท/คืน ,
ขนาดใหญ 150 บาท/คืน
- บริการจัดแคมป”ไฟเป%นหมูคณะ อัตราตามจํานวนคนที่มาใช!บริการ
จองห!องอาบน้ําแรลวงหน!า โทรศัพท' 0-5360-9117
สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ เชียงราย ถ.ธนาลัย (เยื้องพิพิธภัณฑ'ชาวเขา)
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย ที่ดินจํานวน 11 ไรเศษ บริเวณถนนธนาลัย ตั้งอยูใจกลางยานการค!าเทศบาลนคร
เชียงราย จ.เชียงราย ในอดีตเคยเป%นที่ตั้งของเรือนจํากลาง จ.เชียงราย ที่กอกําเนิดเกิดขึ้นมากวา 100 ปQ
มีก ลิ่นอายและตํ า นานการคุ มขั ง นักโทษชายและหญิงในคดีตางๆ กวา 4,000 ชีวิ ต ซึ่ งผลั ดเปลี่ ย น
หมุนเวียนกันเข!าออก บ!างก็ล!มหายตายจากไปก็ไมน!อย แตด!วยความแออัดยัดเยียดของจํานวนนักโทษ
อีกทั้งยังเป%นอุปสรรคภาพลักษณ'ที่ไมสวยงาม ในการที่มีคุกตั้งอยูกลางเมือง บดบังทัศนียภาพ ขวางภาพ
การเจริญเติบโตของนครเชียงราย จึงทําให!ให!มีการย!ายเรือนจําแหงนี้ออกไป จึงทําให!เทศบาลเมืองเชียงราย
ต!องปรับภาพลักษณ'ใหม ปรับแตงสถานที่ของเกาซึ่งมีอาคาร ที่คุมขังนักโทษตั้งอยูโดยรอบออกไปและ
ตกแตงสวนประดับประดาไม!ดอกไม!ประดับ มีการรื้อถอนรั้วกําแพงคุกทั้ง 4 ด!าน คงเหลือไว!เฉพาะบางสวน
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ให!สวยงามตามยุคสมัย โดยยังคงเก็บรักษาตึกอํานวยการด!า นหน!าซึ่งมีสถาป_ตยกรรมสวยงามเอาไว! ซึ่ง
ภายในได!ถูกปรับแตงทําเป%นศูนย'ข!อมูลเทคโนโลยี มีระบบคอมพิวเตอร'ออนไลน'ระบบอินเทอร'เน็ตเข!ามา
ติดตั้ง นอกจากนี้เรือนคุมขังนักโทษหญิง ซึ่งตัวอาคารสร!า งขึ้นมาด!วยไม!เกาแกโบราณ ที่ป_จจุบันได!ถูก
บูรณะมาเป%น อาคารแสดงศิลปะการแตงกายชนเผา 30 ชนเผา ภายในมีการป_šนแตงหุนขี้ผึ้งขนาดเทาคน
จริง มาจัดแสดงวัฒนธรรมการแตงกายของชาวพื้นเมืองล!านนาดั้งเดิมเอาไว!ในตัวอาคาร พร!อมเปfดให!เข!าไป
ชมได!อยางกว!างขวาง สวนบรรยากาศโดยรอบ ทั้งในสวนสนามกีฬา สนามเด็กเลน สระบัว ลานนวดเท!า
สวนตุง ได!ถูกจัดแตงเอาไว!อยางลงตัว มีการผสมผสานวัฒนธรรมล!านนากับวัฒนธรรมตะวันตกเข!าอยาง
กลมกลืน จึงทําให!สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ กลายมาเป%นปอดสาธารณะแหงใหมใจกลางเมือง ที่มี
พอค!าประชาชน นักเรียนนักศึกษาตลอดจนนักทองเที่ยว เข!ามาใช!บริการพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย
เก็บเกี่ยวเรื่องราวตํานานความเป%นมาของที่อดีตที่ตั้งเรือนจําอายุกวา 100 ปQ แหงนี้อยางล!นหลาม โทร 05371-1333, 0-5371-3272 (เทศบาลนครชียงราย)
มูเซอดอยปูไข เป%นชาวเขาเผาเดียวที่มีอยูในบ!านดู โดยขึ้นดอยไปประมาณ 2
กิโลเมตร ตามเรื่องเลาของผู!เฒาผู!แกกลาววา ได!อพยพมาจากเทือกเขาจากประเทศพมา เข!ามาตั้งรกราก
ที่ดอยบอ ชื่อหมูบ!านนี้ตั้งตามชื่อผู!นําหมูบ!านที่ชื่อนายไข คือนายมอนปูไข และใกล!ๆ จะเป%นหมูบ!านของ
นายแสง ซึ่งเรียกวามอนปูแสง ซึ่งป_จจุบัน ปูไขยังมีชีวิตอยู และตอมาในสมัยกํานันติ๊บ พินิจ พ.ศ. 2525
ได!รวมหมูบ!านทั้งสองเข!าด!วยกัน และเรียกหมูบ!านนี้วา มูเซอดอยปูไข ป_จจุบันได!มีการสงเสริมให!หมูบ!านนี้
เป%นแหลงทองเที่ยว มีการพักแบบ Home Stay แรกเริ่มเป%นนักทองเที่ยวที่ขอเข!าไปพักแรมเองและผู!ที่
เข!ามาชวยเหลือชาวหมูบ!านนี้ และมีการพาเพื่อนฝูงเข!ามาพักแรม วิถีชีวิตของชาวเขาหมูบ!านนี้ยังคงความ
เป%นชาวเขาเผามูเซออยางแท!เดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเทาที่ควร หากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความ
เป% นอยู ในบางเรื่ อ งเชนมี ก ารนํา ไฟฟ9 า เข! า ไปยั งหมู บ! า น มีก ารปรั บปรุ งเปลี่ ย นแปลงอาคารที่ อยู อาศั ย
บางอยางแตไมทั้งหมด และมีการของบประมาณจาก อบจ. เพื่อทําถนนเข!าสูดอยปูHไข เพื่อการเดินทางที่
สะดวกสบายมากขึ้น โทร 0-5370-3653
หาดผาขวาง ตั้ งอยูบริ เวณ บ! า นพนาสวรรค' หมู ที่ 13 ต.แมยาว อ.เมื อง
เชียงราย บ!านพนาสวรรค'มีหมูบ!านบริวารทั้งหมด 8 บ!าน ได!แก บ!านหมอผี (ลาหู), บ!านอาดี่ (ลาหู) ,บ!าน
ลอบือ (ลาหู),บ!านจะสอปHา (ลาหู),บ!านอาเกอะ ( อาขา) ,บ!านปHาแล (อาขา), บ!านห!วยหลุหลวง (ลาหู ),
บ!านห!วยสักกอง(ลาหู ) ประชากรทั้งหมด 2,384 คน จํานวนครัวเรือน 569 ครัวเรือน ระยะทางหางจาก
ตัวเมือง 30 กม.ลักษณะเป%นหาดแมน้ํากก นักทองเที่ยวสามารถเที่ยวในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
เพราะเป%นชวงน้ําลด มีแกงสําหรับลองแพ บริเวณโดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีจุดสําหรับตั้งเต!นพัก
แรมให!กับ นักทองเที่ยว กิจกรรมที่สําคัญ การลองแพ ขี่เรือยาง ในฤดูแล!งลําน้ํากกบริเวณหาดผาขวางมี
ลักษณะเป%นเกาะแกงสามารถลองแพ เรือยางได!, ตั้งเต!นท' บริเวณหาดมีจุดสําหรับตั้งเต!นพักผอนชมหาด
ทรายลําน้ํากก, เดินปHา พื้นที่บริเวณ หมูที่ 13 มีลักษณะที่มีปHาไม!ที่อุดมสมบูรณ'เหมาะแกการเดินปHาชม
พั นธ' ไ ม!น านาพั นธุ' ชมวิ ถีชี วิ ต ชนเผา โดยเฉพาะพื้ น ที่ บ!า นปH า แล ยั งคงวั ฒ นธรรมและวิถี ชี วิ ตที่ ดั้ง เดิ ม
สามารถพัฒนาเป%นหมูบ!าน Home Stay ได! และป_‰นจักรยานเสือภูเขา นักทองเที่ยวสามารถเดินทางชม
ธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบชนเผาโดยป_‰นจักรยานเสือภูเขาตามเส!นทางของหมูบ!าน โทร 0-5373-5911
อบต.แมยาว
สถานีเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดําริ บ3านปางขอน ตั้งอยูบริเวณบ!านปางขอน
หมูที่ 7 ต.ห!วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย จากเมืองเชียงรายไปทางน้ําตกขุนกรณ'ระยะทางโดยประมาณ 45
กิโลเมตร ตั้งอยูบนยอดดอยเกี๊ย อากาศเย็นตลอดทั้งปQ และยังเป%นแหลงเพาะปลูกพืชผักและดอกไม!เมืองหนาว
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นานาชนิด สําหรับทานที่ต!องการทานผักสดๆและผักปลอดสารพิษทานสามารถไปเลือกผักด!วยตัวเองได!
ซึ่ ง ราคาเป% น กั น เอง เหมาะสํ า หรั บ ทานที่ ต! อ งการขึ้ น มากางเต! น นอนพั ก แรมตื่ น เช! า ดู พ ระอาทิ ต ย' ขึ้ น
สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมบรรยกาศทะเลหมอกที่ไมต!องไปไกลถึงตางจังหวัด กรณีนักทองเที่ยวที่ชอบดูพันธุ'ไม!
ทานสามารถเดินทางด!วยเท!าไปชมความงานของต!นชาพันปQ ได! มีรยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งทานจะได!พบกับ
ต!นชาพันปQที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย และมีแหงเดียวในประเทศไทย สามารถเดินทางได!ทุกฤดูชวง
หน!าฝนการเดินทางจะลําบาก เพราะถนนลื่น เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติ โทร 05360-7454
ดอยดัง นางแล สถานที่ทองเที่ยวแหงใหมที่ยังไมมีใครเคยได!สัมผัส เป%นแหลง
ทองเที่ยวบุกเบิกเหมาะสําหรับนักทองเที่ยวขาลุยทุกทานที่ต!องการทองเที่ยวในแดนที่ไมเคยมีใครไปมากอน
หรือเรียกได!วาเป%นรุนบุกเบิกเลยทีเดียว ลักษณะทั่วไปของดอยดัง เป%นปHาดงดิบ บริเวณดอยดังเป%นลานหิน
กว!าง ถ!าใช!ไม!กระทุ!ง จะเกิดเสียงดังกึกก!อง ระหวางเดินทางถึงบริเวณดอยดังจะพบน้ําตก 3 แหง ทางเดิน
ไปถึงดอยดังจะมีความลาดเอียงประมาณ 45 องศา สถานทองเที่ยว 1. หมูบ!านชาวเขาเผาลาหู และอาขา
2. น้ําตกตาดฝน 3. น้ําตกตาดฮั ง4. น้ําตกตาดถ้ํา 5. ดอยดัง การเดินทางจากห!าแยกพอขุนเม็งรายฯ
ไปถึงทางเข!าบ!านนางแลในระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร จากทางแยกบ!านนางแลใน(บ!านเดน) ไปถึง
หมูบ!านลิไข(บ!านชาวเขา) ระยะทาง 5 กิโลเมตร จากบ!านลิไขถึงดอยดังระยะทาง 3 กิโลเมตร จะต!องเดิน
เท!า (ระหวางทางจะพบน้ําตกตาดฝน,น้ําตกตาดฮัง,น้ําตกตาดถ้ํา) รถบัสสามารถจอดบริเวณผาราดรอยวัว
สวนรถยนต'สามารถจอดบริเวณโรงเรียนบ!านลิไข ตลอดเส!นทางเดินเท!าจากหมูบ!านลิไข จะมีเจ!าหน!าที่/
คนนําทาง, หนวยรักษาความปลอดภัยและพนักงานขนสัมภาระให!บริการแกนักทองเที่ยว คาใช!จาย 200
บาท/คน จุดพักแรม /จุดตั้งแคมป” ใกล!บริเวณดอย โทร 0-5370-6017
หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก จังหวัดเชียงราย สร!างขึ้นโดย
มติ ค ณะกรรมการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งราย(ศศว.จ.) โดยงบบริ จ าคของ
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรจังหวัดของจังหวัดเชียงราย เมื่อปQ ๒๕๓๙ย มีผู!ริเริ่มคือ นายคํารณ บุญเกิด ผู!วา
ราชการจัง หวั ด เชี ยงราย พระเทพรั ต นากร เจ! า คณะจั งหวั ด เชี ย งราย และคณะ มีห นวยสนั บสนุน คื อ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีพิธีเปfดหอวัฒนธรรมนิทัศน' เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๙ เพื่อ
จัดแสดงนิทรรศการถาวรในเชิงมานุษยวิทยา ชาติพันธุ'วิทยาและธรรมชาติวิทยาของเมืองเชียงราย ใน
รูปแบบใหมโดยใช!เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีปฏิสัมพันธ' เชน หุนจําลอง ศิลปวัตถุ วัตถุจําลอง วีดิทัศน'
คอมพิวเตอร'
วัตถุ ประสงค' ข องการจั ด ตั้ ง หอวั ฒนธรรมฯ รวบรวมความเป% นมาของจั งหวัด
เชียงรายในอดีตจนถึงป_จจุบัน ให!ข!อมูลที่ถูกต!องแกมวลชน เป%นสถานที่รวบรวมสิ่งที่มีคุณคาของท!องถิ่น
เนื้ อ หาและรู ป แบบการจั ด แสดงภายในหอวั ฒ นธรรมนิ ทั ศ น' ขณะนี้ ไ ด! จั ด
นิทรรศการเฉพาะชั้นลาง จํานวน ๓ ห!อง แบงออกเป%น ๖ หัวข!อคือ
๑. พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัวฯ – รอยพระบาท
๒. ประวัติความเป%นมาของเมืองเชียงราย
๓. ชนพื้นเมืองและกลุมชาติพันธุ'
๔. ภาษาและวรรณกรรม
๕. วัฒนธรรม ๕ เชียง
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๖. สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (เชียงรายป_จจุบันอนาคต)
สิ่งนาสนใจ หรือจุดเดน ของหอวัฒนธรรมนิทัศน' การประทับรอยพระบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งได!จัดแสดงไว!ในหัวข!อที่ ๑ รวมทั้งพระบรมสาทิสลักษณ'ของ
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็ จ พระเจ! า อยู หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ! า ฯ
พระบรมราชินีนาถ วันและเวลาเปfดทําการ วันจันทร' – วันศุกร' เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือกรณีพิเศษ
แจ! งลวงหน!า ในวั น หยุ ด ราชการหรือวั น นั ก ขัต ฤกษ' ติ ด ตอประสานงาน นางกานต' พิ ช ชา ศรี สุน ทร
นักวิชาการวัฒนธรรม ๕ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลางหลังเดิม ถนนสิงห'ไคล อําเภอ
เมื อง จังหวั ดเชี ย งราย ๕๗๐๐๐ โทรศั พ ท' ๐๕๓-๗๑๗๔๒๐ โทรสาร ๐๕๓-๗๑๗๔๕๔ มือถื อ ๐๙๒๖๖๓๑๘๗
ปางช3างเผือกเชียงราย มิติใหมของการทองเที่ยวเชียงราย เพียง 5 กิโลเมตร
จากวัดรองขุน ทานจะได!พบกับโชว'ชา! งแสนรู!และอีกหลากหลายกิจกรรม ได!ทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00น.17.00น. สนใจสอบถาม โทร 061-7987773
วัดพระธาตุดอยกองข3า ว ถ้ําดอยกองข!าว หรือ วัดถ้ําดอยกองข!าว ตั้งอยูบ!าน
ฮองอ!อ ตําบลดอยฮาง อําเภอเมืองเชียงราย หางจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันตก 6 กิโลเมตร (ตรง
ข!า มหาดเชียงราย) ภายในตัวพระธาตุมีถ้ําที่เคยเป%นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป%นจํานวนมาก
ตอมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได!มีคนลักขโมยขุดเอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปหมด คงเหลือแตความ
สวยงามของโพรงถ้ํา ที่มีหินงอกหินย!อยให!ชมอยูเชนเดิม ตอมาชาวบ!า นแมแอบได!นําพระพุทธรูปขึ้นไป
ประดิษฐานบนยอดเขาและทําทางเดินเท!าขึ้นไปถึงยอดเขา เพื่อให!ชาวบ!านได!ไปสักการะพระพุทธรูปและ
ชมวิวลําน้ํากกที่สวยงาม เป%นดอยหินผาตั้งอยูโดดเดี่ยวเป%นสงา มีถ้ํามีหินงอก หินย!อย สวยงามมาก มี
เจดีย'บรรจุพระธาตุ และมีเจดีย'จําลอง จากยอดดอยสร!างเมื่อ พ.ศ. 2497 ตั้งแตบัดนั้นถึงบัดนี้ พอถึง
เดือน 10 (8เหนือ) แรม 8 ค่ําจะมีประเพณี สระสรงน้ําพระธาตุและพระพุทธรูปพ.ศ. 2525 มีพระธุดง 8
รูป เดินทางมาจากวัดถ้ํา ผาจม อําเภอแมสาย มาเข!ารุกขมุลที่วัดถ้ําดอยกองข!า ว มรศรัทธาญาติโยมได!
มารวมทําบุญและกอสร!าง ศาลา และกุฎิพระ มีพอคํา มณีรัตน' พออุนเรือน กิตติรัตน'ได!มานอนปฎิบัติธรรม
อยูตลอด และได!นิมนต'หลวงพอ พระครูภาวนานุศาสก' หลวงพอธัมมธโร ภิกขุ จากสํานักวิป_สนากัมฐาน
วัดไทรงาม จังหวัดสุพรรณบุรี มาดูสถานที่เห็นวาเป%นที่สงาสงบรมรื่น เหมาะอยางยิ่งที่จะเป%นสถานที่ปฎิบัติ
ธรรม จึงได!สงพระลูกศิษย' มาประจําอยูเพื่อให!คําแนะนําแกศรัทธา ญาติโยม และเป%นสถานที่ทองเที่ยว
แหงธรรมะ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 40 กวาไร พ.ศ. 2541 ทางกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะจัดตั้ง
ศูนย'พัฒนาในจังหวัดเชียงราย จึงได!สงให!ผู!ที่ผานการอบรมปฎิบัติธรรมในแนวมหาสติป_ฎฐาน 4 มาสํารวจ
วัด เพื่อจัดตั้งเป%นที่ปฎิบัติธรรมแกสาธุชน และได!จัดตั้งเป%นศูนย'พัฒนาจิต กระทรวงศึกษาธิการ ประจํา
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2542 และกระทรวงศึกษาธิการจึงได!ทําพิธีการเปfดป9ายเป%น
ทางการ วันที่ 4 ธันวาคม 2542 และเปfดให!มีการอบรมปฎิบัติธรรม แกข!าราชการครู ตํารวจ ทหาร รัฐ
วิสหกิจ นักเรียน และสาธุชนทั้วไป ตามแนวมหาสติป_ฏฐาน 4 ที่จะเป%นแนวทางที่เจริญรอยตามองค'สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ!า ไปสูมรรผลนิพพานตอไป การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนนเชียงราย - สี่
แยกเดนห!า ผานหน!าคายเม็งรายมหาราช เลี้ยวซ!าย ผานโรงเรียนฮองลี่ จากนั้นเลี้ยวขวา ตรงไปเรื่อย ๆ
ทางเข!าวัดจะอยูขวามือ โทร. (053-600903)
วัดป!าดอยพระบาท ตั้งอยูบนดอยพระบาท หมู 7 ต.บ!านดู อ.เมือง จ.เชียงราย
เป%นวัดที่ประชาชนให!ความสําคัญมาก เป%นสถานที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท ประทับบนก!อนหิน
ใหญ อยูบนเนินเขา พบครั้งแรกในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยทหาร เดิมรู!แตเพียงวาเป%นวัดเกาแกตั้งอยู
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บริเวณนี้ เชื่อวาสร!างในสมัยพอขุนเม็งรายมหาราช เดิมชื่อวัดปHาดอยพระบาท จากการพบรอยพระพุทธบาท
และได!บูรณะปฏิสังขรณ'ทําให!พบศิลาแลงและอิฐเป%นจํานวนมากและมีชาวตางชาตินําศิลาแลงนั้นไปพิสูจน'
หลักฐานทางโบราณคดีพบวาเป%นหินสีเขียวโบราณที่มีอายุชวงพุทธศตวรรษที่ 18- 23 โดยฐานเป%นรูป
สี่เหลี่ยมกว!าง 10 ซม. ยาว 12 ซม. ใน พ.ศ. 2539 แม ลาวัลย' ได!สร!างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท
ถวายเป%นพระราชกุศลแกพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและได!สร!างบันไดขึ้นไปยัง
รอยพระพุทธบาทจํานวน 942 ขั้น ใกล!ๆ มณฑปรอยพระพุทธบาทมีจุดที่ชาวบ!านเชื่อวาเป%น บอน้ําทิพย'
อยู เดิมจะมีน้ําไหลออกมาตลอดเวลาป_จจุบันไมคอยมีน้ําไหลออกมาแล!ว บริเวณด!านลางนอกจากจะมีวัด
เกาแกแล!วยังมีการสร!า งรูปปูนป_šนรูปสัตว'ตางๆ และรูปป_šนของนรกภูมิอีกด!วย เดือนสิงหาคมในปQ พ.ศ.
2546 มีการพบเครื่องทรงประเภทเครื่องประดับ เชน มงกุฎ ปf‰นป_กผม เป%นทองและเงินจํานวนมาก ขณะ
เตรียมการกอสร!างวิหารหลังใหม ซึ่งเชื่อวาเป%นของโบราณสมัยพอขุนเม็งรายมหาราช และทุกปQประมาณ
เดือนพฤษภาคมจะมีการสรงน้ํารอยพระพุทธบาทโดยมีกิจกรรมมากมายมีการประกวดจุดบั้งไฟ ซึ่งเชื่อวา
เป%นการขอฝน
วัดเจ็ดยอด สร!างขึ้นเมื่อปQพุทธศักราช 2387 มีเนื้อที่ 2 แปลง - แปลงที่ 1 มี
เนื้อที่ 11 ไร 2 งาน 94.8 ตารางวา - แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 1 ไร 2 งาน 88.2 ตารางวา ได!รับพระราชทาน
วิสูงตามสีมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2481 ทําพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2487 เป%น
อารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521
น้ํ า ตกขุ น กรณ ตั้ ง อยู ต.แมกรณ' อ.เมื อ ง จ.เชี ย งราย เป% น แหลงทองเที่ ย ว
ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งของ จ.เชียงราย สภาพพื้นที่ล!อมรอบด!วยภูเขาสลับซับซ!อน
มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 700-1500 เมตรโดยใช!เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ
30 นาที เมื่ อก!าวลงจากรถจะได!สัมผัสกั บความรมรื่นเย็นสบาย จากธรรมชาติที่คอยต!อนรับผู!มาเยือน
ตลอดเวลาที่นี่ทุกทานจะได!พบกัน น้ําตกขุนกรณ' ที่ได!ชื่อวาเป%นน้ําตกที่สูงที่สุด ใน จ.เชียงราย มีความสูง
ที่น้ําตกลงมาถึงด!านลางประมาณ 70 เมตรนอกจากนี้ยังมี น้ําตกผีเสื้อ ที่สํารวจพบผีเสื้ออยูหลายชนิด
และ น้ําตกห!วยเลาอ!าย ที่ยังคงความสมบูรณ'ตามธรรมชาติอยู ตลอดทางเดินเข!าชมน้ําตก จะพบพันธุ'ไม!
ตางๆ ขึ้นให!เห็นอยูมากมาย อาทิ ไม!ขนาดใหญ ไม!คลุมดิน กล!วยไม! และเฟfร'น โดยมีเสียงน้ํา เสียงนก เสียง
แมลงตางๆ คอยชวยเสริมให!บรรยากาศเป%นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น สําหรับผู!ที่ชอบสัมผัสธรรมชาติ ทางวน
อุทยานน้ําตกขุนกรณ' ยังมีเส!นทางเดินเท!าศึกษาธรรมชาติ เพื่อให!ได!ศึกษาธรรมชาติ โดยมีจุดที่นาสนใจให!
ศึกษาตลอดเส!นทางไมวาจะเป%น กล!วยไม!หายาก รอยตอปHา จุดเริ่มต!นของสายธาร ซึ่งหากได!เข!าไปสัมผัส
อยางใกล!ชิดแล!ว จะพบคุณคาและความสําคัญของธรรมชาติได!ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่สําหรับกาง
เต!นท'พักแรม และยังมีร!านค!าเล็กๆจําหนายสินค!าและอาหารไว!สําหรับนักทองเที่ยวตั้งแตเช!าจนถึงเย็นการ
เดินทาง วนอุทยานน้ําตกขุนกรณ'อยูหางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 33 กิโลเมตร สามารถเดินทางด!วย
รถสองแถวประจําทางสาย เชียงราย-บ!านปางริมกรณ' หรือโดยรถยนต'สวนบุคคลตามทางหลวงหมายเลข 1
ประมาณ 13 กิโลเมตรถึงบ!านรองขุนแล!วเลี้ยวขวาไปตาม ทางหลวงหมายเลข 1208 ประมาณ 5
กิโลเมตร จนถึงสามแยกบ!านใหมเลี้ยวขวาเข!าน้ําตกขุนกรณ'ตามทางหลวงหมายเลข 1208 ประมาณ 12
กิโ ลเมตร ก็ จ ะถึ งวนอุ ท ยานน้ํา ตกขุ นกรณ' จากนั้ นเดิ นทางด! ว ยเท! า ขึ้นน้ํ า ตก ระยะทางประมาณ 1.4
กิโลเมตร
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หนองคือเวียง ตั้งอยูในหมูที่ 18 (บ!านปHาตึงงาม) และหมูที่ 15 (บ!านหลายลาว)
ตําบลปHาอ!อดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 108 ไร 2 งาน 50 ตารางวา มีหลักฐานเป%น
น.ส.ร. เลขที่ ชร 1007 พื้นที่เป%นพื้นที่ขนาดใหญและมีภูเขา ซึ่งเป%นที่สูง ที่มาเริ่มแรกชื่อ หนองสามขา
มาจากเมื่อฤดูฝน ฝนตกชุกมีน้ําหลาก น้ําจะไหลหลากมาจากชองเขา ซึ่งเป%นที่สูงไหลจากชองเขา 3 สาย
ไหลมาบรรจบกันลงสูหนองน้ําขนาดใหญ จึงได!ตั้งชื่อวา หนองสามขาและตอมาชาวบ!านตําบลปHาอ!อดอน
ชัย ได!รวมกันพัฒนา (เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2516) เพื่อเป%นแหลงน้ําขนาดใหญใช!ประโยชน'สําหรับ
พื้ นที่ไ รนา เพื่ อทํ า กสิ กรรมและเกษตรกรรมในตํ า บลปHา อ!อดอนชัย ทํ า การประมงและใช! เ ป%น สถานที่
ทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจ และเปลี่ยนชื่อเป%น หนองคือเวียง เนื่องจากบนภูเขาที่ราบสูงได!พบหลักฐาน
มี คือเวียง ปรากฏอยู ป_จจุบันมีนกเป%ดน้ําอาศัยอยูเป%นจํานวนนับพันตัว
น้ําพุร3อนโป!งพระบาท บ!านโปHงพระบาท ม.6 ต.บ!านดู อ.เมืองเชียงราย เป%น
น้ํา พุร!อนตามธรรมชาติ ที่มี มานานแล!ว และได! มีก ารสํ ารวจอยางจริ งจั งโดยขอให!สํา นั กงานทรัพ ยากร
ธรณีวิทยาเขต 3 ( เชียงใหม ) กรมทรัพยากรธรณี เข!ารวมสํารวจคุณภาพของน้ําร!อน ต!นกําเนิดของน้ําพุ
ร!อนเดิมบริเวณที่มีอยูเป%นปHาไม!ไมยราพและแองน้ํา และจุดที่พบน้ําร!อนเป%นลักษณะแองน้ําร!อน (warm
pool ) ที่มีขนาดเล็กประมาณ 2-3 แอง จากการสํารวจพบวาอุณหภูมิร!อนผิวดินอยูระหวาง 48-50 องศา
และอุณหภูมิใต!ดินสูงประมาณ 125-156 องศา จากอุณหภูมิดังกลาวสามารถที่จะพัฒนาทําเป%นแหลง
อาบน้ําอุนตามธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ( Spa treatment ) หรือทําเป%นห!องอาบน้ําแร ( Balneology ) ซึ่งใน
ประเทศจีน ญี่ปุHน ยุโรปหรือในอเมริกา เชื่อกันวาได!อาบน้ําหรือแชตัวในน้ําร!อนอุณหภูมิระหวาง 42-45
องศา ทําให!การหมุนเวียนขอโลหิตในรางกายดีขึ้น น้ําร!อนจะขยายรูขุมขนทําให!รางกายขับสิ่งสกปรกปะปน
มากับเหงื่อได!ดีจะชวยทําให!รู!สึกสดชื่น นอกจากนี้ยังชวยรักษาอาการปวดเมื่อยตามข!อกระดูกกล!ามเนื้อ
และกํามะถันที่อยูในน้ําพุร!อนจะชวยรักษาโรคผิวหนังได!เป%นอยางดีแตน้ําร!อนที่พบในบ!านดูไมสามารถที่จะ
นํามาบริโภคได! เนื่องจากมีความเข!มข!นของฟลูออไรด'และซัลไฟด'สูงกวามาตรฐานน้ําแรเพื่อการบริโภค
น้ําแรในป_จจุบันที่มีการให!บริการอยูที่อยูมีอุณหภูมิประมาณ 60 องศา มีการสร!างอาคารในการอาบน้ําแร
ในปQ พ.ศ. 2540 โดยมีการให!บริการห!องอาบน้ํา 6ห!อง ป_จจุบันมีการสร!างอาคารหลังใหมโดยได!รับ
งบประมาณจาก อบจ. จํานวน11 ห!อง ภายในมีห!องอาบน้ําขนาดใหญ 2 ห!องอัตราคาบริการคือ ราคา
ห!องละ 20 บาทและตอคนอี ก คนละ 10 บาท ห! องอาบน้ํ า ขนาดใหญในอาคารหลั ง ใหม อั ต รา
คาบริการ คนไทย 200 บาท ชาวตางชาติ 500 บาท ห!องอาบน้ําขนาดเล็กคิดอัตราคาบริการห!องละ
50-60 บาท ในการอาบน้ําแรมีการการผสมน้ําเย็นกอนที่จะให!นักทองเที่ยวได!แช เพื่อปรับอุณหภูมิในการ
แช ป_จจุบันกําลังขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายในการออกแบบสถานที่สร!างและแนว
ทางการพัฒนาน้ําพุร!อนโปHงพระบาทให!เป%นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญตอไป และน้ําพุร!อนโปHงพระบาทยังได!
เข!ารวมโครงการ “ไทยล!านนา สปา ซิตี้” ซึ่งเป%นการรวมกลุมของน้ําพุร!อนทั้ง 9 แหง ทั่วจังหวัดเชียงราย
ได!รับการสนับสนุนจาก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดเชียงราย กระทรวงกีฬา
และนันทนาการ และกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย น้ําพุร!อนโปHงพระบาทเป%นน้ําพุร!อนแหงหนึ่งที่มี
การได!รับให!มีการได!รับการพัฒนากอน ได!แก น้ําพุร!อนปHาตึง อําเภอแมจัน น้ําพุร!อนห!วยหมากเลียบ – ผา
เสริฐ ตําบลดอยฮาง น้ําพุร!อนที่เวียงปHาเป9า และน้ําพุร!อนโปHงพระบาท ซึ่งคาดวาภายหลังจากโครงการ
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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สําเร็จ น้ําพุร!อนโปHงพระบาทจะเป%นที่รู!จักมากขึ้นทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ น้ําตกโปHงพระบาท ต.บ!านดู
อ.เมือง จ.เชียงราย เป%นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอีกแหงหนึ่งของตําบลบ!านดู ป_จจุบันอยูในการควบคุม
ของวนอุทยานลําน้ํากก (ฝ_‰งขวา ) โดยการควบคุมดูแลอยูในอํานาจของวนอุทยานลําน้ํากกทั้งหมด น้ําตก
โปHงพระบาทอยูตรงจุดสิ้นสุดของถนนเส!นทางสาย 1151 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 3,275 ไร อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 500-1,000 เมตร บริเวณของน้ําตกโปHงพระบาทมีจุดที่นาสนใจมากมาย ไมวาจะเป%นแกง
หินตางๆที่เป%นจุดพักผอน เชน แกงกระดานลื่น แกงจู†จี๋ แกงรื่นรมย' เป%นต!น นอกจากนั้นยังมีจุดตั้งเต!นท'ที่
บริการนักทองเที่ยว แตต!องติดตอกอนที่จะเข!าพัก 2-3 วัน โดยคาบริการแล!วแตผู!เข!าพักจะสนับสนุน คน
ในท!องถิ่นนิยมมาปfกนิกเลนน้ําตก มีร!านอาหาร เครื่องดื่ม บริเวณลานจอดรถ การเดินทาง จากตัวเมือง
เชียงรายใช!ทางหลวงหมายเลข 1 มุงหน!าไปทาง อ. แมจัน เลี้ยวซ!ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1151
ตรงระหวางหลัก กม.836-837 ปากทางเข!าเป%นตลาดบ!านดู ไปอีก 2.5 กม. ผานน้ําพุร!อนโปHงพระบาท
จากนั้นขับตรงไปจนสุดถนนที่น้ําตกโปHงพระบาท ระยะทางรวม 8 กม.
สวนสาธารณะเกาะลอย ชุมชนเกาะลอย (ติดแมน้ํากก) อ.เมือง จ.เชียงราย
หลายทานอาจจะยังไมเคยรู!วา ในตัวเมืองเชียงรายของเรามีสถานที่ออกกําลังกายที่สวยที่สุดอีกแหงหนึ่ง
เมื่อทานได!ยางเข!าสูประตูของสวนสาธารณะแหงนี้ จะสัมผัสได!ถึงความรมรื่น และบรรยากาศที่แสนสบาย
เดินรับลมเลนพร!อมกับชมวิวของแมน้ํากก ในสวนสาธารณะแหงนี้ สามารถออกกําลังกายได!หลากหลาย
ประเภทซึ่งมีทั้ง สนามเด็กเลน สนามเปตอง สนามแบทมินตัน สนามเทนนิส สนามเซป_กตระก!อ สนามบาส
และยังมีลานกว!างไว!สําหรับจัดกิจกรรมกีฬาตางๆ ที่เทศบาลหรือเยาวชนจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ'และมิตรภาพนอกจากนี้ทานยังสามารถเดินจ~อกกิ้ง หรือขี่จักรยานเลียบลําน้ํากกไปตามถนน
เพื่อรับอากาศที่บริสุทธิ์ เมื่อมองจากสวนสาธารณะเกาะลอยแล!ว ฝ_‰งตรงข!ามจะเป%นโรงแรมเอสบี มองเห็น
ดอยกองข!าว และสามารถมองเห็นสะพานแมน้ํากก นอกจากนี้สวนสาธารณะเกาะลอยยังมีอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมถึงห!องน้ํา จํานวน 2 หลัง ไว!คอยบริการทุกทานที่มาเยือนอีกด!วย ซึ่งเปfดให!บริการ เวลา
05.00 - 21.00 น.ทุกวัน การเดินทาง ไปทางโรงแรมเดอะเลเจ!นด' พอเจอสามแยก (เลี้ยวขวาจะไป
เดอะเลเจ!นด') ให!เลี้ยวซ!ายไปอีกประมาณ 300 เมตร จะเจอประตูทางเข!าสวนสาธารณะเกาะลอย ซึ่งจะ
อยูติดกับแมน้ํากก
อุทยานแหงชาติลําน้ํากก ตั้งอยูในท!องที่อําเภอแมจัน อําเภอเมือง อําเภอแมสรวย
และอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย โดยได!รวมพื้นที่วนอุทยาน 3 แหง ได!แก วนอุทยานน้ําตกขุนกรณ'
วนอุ ท ยานน้ํ า ตกห! ว ยแก! ว -บอน้ํ า ร! อนห! ว ยหมากเลี่ ยม และวนอุท ยานน้ํ า ตกโปH งพระบาท ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศของอุทยานแหงชาติลําน้ํากก มีลักษณะเป%นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบแคบๆ บริเวณหุบเขาเป%น
หยอมเล็กๆ ตอนเหนือและตอนใต!ของพื้นที่เป%นที่สูงลาดต่ําลงมาตอนกลางจะเป%นที่ราบลุมน้ําสลับกับรอง
เขา มีระดับความสูงตั้งแต 500-1,720 เมตร จากระดับน้ําทะเล มียอดดอยช!างเป%นดอยที่สูงที่สุด ซึ่งมี
ความสูงประมาณ 1,720 เมตร จากระดับน้ําทะเล เทือกเขาที่สําคัญในพื้นที่ได!แก ดอยยาว ดอยบอ ดอย
ช! า ง ดอยผามู บ เป% น ต! น มี แ มน้ํ า กกซึ่ ง เป% น แมน้ํ า สายสํ า คั ญ ของภาคเหนื อ ตอนบนไหลผานที่ ร าบลุ ม
ตอนกลางของพื้นที่ โดยต!นน้ําเริ่มมาจากประเทศพมาไหลผานเขตประเทศไทยที่ตําบลทาตอน อําเภอแม
อาย จังหวัดเชียงราย จากทางทิศตะวันตกสูทิศตะวันออก รวมระยะทางจากตําบลทาตอนถึงพื้นที่อุทยาน
แหงชาติประมาณ 85 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีลําน้ําในพื้นที่อีกหลายสายที่เกิดจากต!นน้ําในเทือกเขา
ตางๆ ในพื้นที่อันได!แก ห!วยแมกรณ' ห!วยแมมอญ ห!วยยาดี ห!วยชมภู ห!วยส!าน ห!วยแมซ!าย และห!วยเลา
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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อ!าย ซึ่งลําห!วยตางๆ เหลานี้จะไหลไปรวมกันเป%นแมน้ําสายใหญและไหลไปรวมกับแมน้ําลาวและน้ําแมกก
ซึ่งเป%นแม!น้ําสายสําคัญของจังหวัดเชียงราย พื้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งอยูในเขตมรสุม ได!รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต!ในชวงฤดูฝน และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงฤดูหนาว แบงเป%น 3 ฤดู อยาง
ชัดเจน คือ ฤดูร!อนเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส ฤดู
ฝนเริ่มตั่งแตเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม ปริมาณน้ําฝนตั้งแต ปQ พ.ศ.2534 - 2543 เฉลี่ยประมาณ
1,629 มิลลิเมตรตอปQ และฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ' เดือนธันวาคมเป%นเดือนที่มี
อุณ หภู มิต่ํ าสุ ด เฉลี่ย ประมาณ 5 องศาเซลเซีย ส สวนยอดดอยมีหมอกตลอดฤดูหนาว ผู!รั บผิ ดชอบ
ดูแล: สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ'ที่ 15 (เชียงราย) 775 ถนนสิงหไคล ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
หมูบ3านชาวเขา(ดอยฮาง) เป%นหมูบ!านชาวเขาเผาอาขา ตั้งอยูบริเวณเนินเขา
ใกล!น้ําตกห!วยแก!ว มีที่พักแบบเกสต'เฮ!าส'และสถานที่ขายของที่ระลึกซึ่งเป%นการประดิษฐ'ของชาวบ!านซึ่งทํา
ด!วยมือ และบริการนวดตัวและนวดฝHาเท!าตําหรับชาวเขาไว!บริการและนอกจากนี้ยังมีจุดที่สามารถชมวิว
ของปHาไม!ที่สวยงาม ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญมักจะถายรูปเก็บไว!เป%นที่ระลึก
- บ!านจะอือ เป%นหมูบ!านชาวเขาเผามูเซอ ตั้งอยูบนยอดเขาใกล!กับน้ําตกห!วย
ตาด ที่ตั้งของหมูบ!านเป%นพื้นที่สูง สามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงราย ได!อยางชัดเจน เป%นหมูบ!านที่ยังไมมี
ไฟฟ9 าใช! ตํ าข!า วรั บประทานเอง มีบ!านพั กแบบโฮมสเตย'ไว! บริการนัก ทองเที่ ยว การเดิ นทางในฤดู แล! ง
สามารถใช!รถแบบโฟว'วีลเข!าไปได! สวนฤดูฝนต!องเดินทางด!วยเท!าเข!าไปอยางเดียว มีที่ตั้งหางจากตัวเมือง
เชียงรายประมาณ 20 กิโลเมตร (ถนนลาดยาง 14 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 6 กิโลเมตร)
- บ!านจะจ†อ เป%นหมูบ!านชาวเขาเผามูเซอ ตั้งอยูบนยอดเขาใกล!บอน้ําร!อนห!วย
หมากเลี่ยม และเป%นหมูบ!านที่อยูระหวางเส!นทางที่เดินเท!าไปยังน้ําตกห!วยแก!ว เป%นจุดแวะพักระหวางทาง
ของนั ก ทองเที่ ย ว เป% น หมู บ! า นซึ่ ง ยั ง มี วั ฒ นธรรมประเพณี ข องเผามู เ ซอเดิ ม ๆ อยู นั ก ทองเที่ ย วชาว
ตางประเทศนิยมมาพักแรมกับชาวบ!านภายในหมูบ!านเป%นประจํา
- บ!านผาเสริฐใน เป%นหมูบ!านชาวเขาเผาอาขา ตั้งอยูหุบเขาในหมูบ!านผาเสริฐ
พัฒนา หมู 6 หางจากหมูบ!านผาเสริฐประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ตั้งบ!านแตละบ!านปลูกอยูชิดกัน มีทัศนียภาพ
ที่สวยงาม นักทองเที่ยวนิยมมาตั้งเต!นท'พักแรมหรือนอนกับชาวเขาในบ!านของตนเอง มีการแสดงพื้นบ!านที่
นาสนใจ
ทาตอน - เชียงราย ทาตอนเป%นหมูบ!านริมแมน้ํากก เหนือขึ้นไปจากอําเภอฝาง
24 กิโลเมตร จากเชียงใหมมีรถประจําทางออกจากประตูช!างเผือกไปลงที่ฝางใช!เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
แล!วจะมีรถสองแถววิ่งประจําระหวางฝางกับทาตอน ใช!เวลาประมาณ 30 นาที มีเรือหางยาวบริการถึง
เชียงราย ออกจากทาตอนเวลา 12.30 น. ถึงเชียงราย 16.30 น. และจากเชียงรายเวลา 10.30 น. ถึง
ทาตอน 15.30 น. ระยะทาง 80 กิโลเมตร สามารถนั่งได! 8 คน สําหรับผู!สนใจสอบถามเพิ่มเติมได!ที่
สํานักงานชมรมเรือบ!านทาตอน โทร. (053) 45942 หรือลองคยัคตามลําน้ํากก
- ลองคยัคครึ่งวัน เริ่มต!นที่หมูบ!านช!าง(บ!านกระเหรี่ยงรวมมิตร) เรียนรู!สายน้ํา
และสาธิตการพายเมื่อพร!อมพายเราจะลองคยัคลงมาถึงเชียงราย(สะพานแมฟ9าหลวง)ใช!เวลาประมาณ 3
ชั่วโมง
- ลองคยัคเต็มวันออกเดินทางจากเชียงรายเวลา 9:00 น.ใช!เวลาประมาณ 2 ถึง
หมูบ!านชาวเขาชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวเขาพักผอนอริยาบทประมาณ 1 ชั่วโมง พายเรือคยัคไปบอน้ํา
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ร!อนพักรับประทานอาหารกลางวันหลังอาหารกลางวันมุงหน!าสูหมูบ!านช!างกระเหรี่ยงรวมมิตร คุณสามารถ
นั่งช!างชมบรรยากาศโดยรอบของหมูบ!านได!ประมาณ 1 ชั่วโมง ออกเดินทางกลับเชียงราย
- 2 วัน 1 คืนเริ่มจากบ!านทาตอน จ.เชียงใหม จากนั้นลองคยัคตามลําน้ํากก
มายังหมูบ!านชาวเขาเผาลาหู รับประทานอาหารกลางวันที่นั่น หลังจากนั้นลองคยัคไปยังหมูบ!านอาขาและ
พักค!างคืน วันที่สอง หลังจากรับประทานอาหารเช!าเสร็จแล!ว ก็ลองคยัคไปยังบอน้ําร!อนและนั่งช!างบ!าน
รวมมิตร
- ลองคยัคที่สามเหลี่ยมทองคํา – แมน้ําโขง
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยบอ โครงการพระราชดําริ
ดอยบอ ของพระนางเจ!าพระบรมราชินีนาถ เพื่อให!ความชวยเหลือพี่น!องชาวเขา ให!ได!รับการเรียนรู!เกษตร
แผนใหม เพื่อแก!ไขป_ญหาการทําไรเลื่อนลอย จัดสรรที่ทํากินที่เหมาะสม ที่สามารถทําการเกษตรได!ทั่วทั้งปQ
มีระบบน้ําที่เอื้อตอการเกษตร ชาวบ!านที่มารวมในโครงการจะเริ่มจากหมูบ!านใกล!เคียงหลังจากนั้นจะ
ทยอยขยายสูหมูบ!านที่ไกลออกไปตามลําดับ ภายในโครงการพระราชดําริ ได!รับความรวมมือจากหลายๆ
ตั้งอยูบริเวณท!องที่หมูบ!าน ลอบือ หมู 13 ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูในเขตปHาสงวน
แหงชาติปHา ดอยบอ พื้ นที่รั บผิด ชอบ สถานีพั ฒนาการเกษตรที่สู ง ตามพระราชดํา ริดอยบอ มีพื้น ที่
รับผิดชอบรวมประมาณ 15,000 ไร ได!รังวัดแบงพื้นที่ 543.73 ไร ไว!เพื่อทําแปลงสาธิตการทํ า
การเกษตรแผนใหมเพื่อให!ราษฎรในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ ดอยบอ ได!
ศึกษาเรียนรู!และนํากลับไปทําในที่ดินของตนเอง ขอบเขตของสถานี ทิศเหนือ จรด กิ่วสะไต อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออก จรด ขุนน้ําแมซ!าย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันตก จรด เขต
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ทิศใต! จรด ขุนน้ําแมสาด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การเดินทาง
จากศาลากลางจั ง หวั ด เชี ย งรายผานสะพานแมฟ9 า หลวงไปตามถนนสายเชี ย งราย – บ! า นกะเหรี่ ย ง
รวมมิตร ถนนระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงบ!า นกะเหรี่ยงรวมมิตรแล!วเลี้ยวขวาไปตามถนนดินถึงสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ ดอยบอระยะทาง 17 กิโลเมตร รวม 35 กิโลเมตร 0-53701417 , 0-8188-50821
หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯเชียงราย หรือ หอนาฬิกาพุทธศิลปU มักเรียกกัน
ในหมูนักทองเที่ยววา หอนาฬิกาเชียงราย เป%นสัญลักษณ'แลนด'มาร'คใหมของเมืองเชียงรายที่ทุกๆ ค่ําคืน
นัก ทองเที่ ยวตางมาเฝ9า รอการแสดงแสงสี เสีย งกั นที่ เกาะกางถนนที่ จั ดให! ชมกั นทุก วั นในเวลา 19:00
20:00 และ 21:00 แตละรอบจะจัดแสดงการเลนแสงสีเสียงประกอบเพลงเชียงรายรําลึก โดยหอนาฬิกา
เชียงรายจะเปลี่ยนเป%นสีตางๆ เชน ส!ม ชมพูเขียว ฟ9า ฯ สลับกันไป แตละรอบใช!เวลาประมาณ 10 นาที
โดยประมาณ ไฮไลต'อยูที่ตรงกลางอาคารที่จะมีดอกบัวคอยๆโผลออกมา เรียกเสียงฮือฮาให!นักทองเที่ยวได!
ไมน!อย หอนาฬิกาเชียงรายนี้ออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน' ศิลปfนผู!ออกแบบวัดรองขุน จึงมี
ลักษณะทางพุ ทธศิล ป”เชนเดี ยวกันเพียงแตที่ หอนาฬิกาเชียงรายนี้จ ะเป% นสี ทอง สวนที่ วัด รองขุ นเป%นสี
ขาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ!าพระบรมราชินีนาถ เมื่อปQ พ.ศ. 2551 สวนหอนาฬิกาอันเกา
นั้นก็ได!ย!ายไปตั้งที่บริเวณสามแยกหน!าโรงรับจํานําแถวตลาดสดเทศบาล บริเวณหอนาฬิกาเชียงรายยังเป%น
แหลงของกินอรอยๆมากมาย โดยเฉพาะในชวงกลางคืน นอกจากนั้นยังสามารถหาซื้อของฝากพื้นเมือง
ตางๆได!ที่นี่ ไมวาจะเป%น หมูยอ ไส!อั่ว ซาลาเปา เป%นต!น
ห3องสมุดรถไฟเชียงราย ป_จจุบันตั้งอยูตรงข!ามกับโรงเรียนองค'การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย หรือ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ห!องสมุดรถไฟเชียงราย จัดตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดและ
นโยบายของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม(นายโสภณ ซารัมย') เพื่อให!เป%นแหลงเรียนรู!ศึกษาค!นคว!า
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ติดอาวุธทางป_ญญาให!นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป%นการสงเสริมให!รักการอาน และรู!จักใช!
เวลาวางให!เกิดประโยชน' โดยมอบให! ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม(นายวันชัย จงสุทธนา
มณี) เป%นผู!ประสานงานในการจัดตั้ง พร!อมทั้งจัดหาสถานที่จัดตั้ง ห!องสมุดรถไฟเชียงราย และให!องค'การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ห!องสมุดรถไฟเชียงรายนี้ เป%นสถานที่ทองเที่ยวแหง
ใหมของเชียงราย โดยการประยุกต' ดัดแปลงโบกี้รถไฟ และนําหนังสือในหมวดหมูตางๆ จัดเรียงไว!ในโบกี้
ตางๆ ภายใน ห!องสมุดรถไฟเชียงรายนี้ ได!รวบรวมหนังสือประเภทตางอยางหลากหลาย อาทิ หนังสือ
ธรรมะ หนังสือสําหรับเด็ก โหราศาสตร'และการพยากรณ' หนังสือพัฒนาภาษาทักษะตางๆ หนังสือกฎหมาย
หนังสื่ อเกี่ ยวกั บอาชี พ หนังสือวิทยาศาสตร' ประวั ติศาสตร'ไ ทย สังคมศาสตร' หนังสือเกี่ ยวกั บการ
ทองเที่ยวตางประเทศ หนังสือพิมพ' นิทานและวรรณกรรม เป%นต!น ซึ่งหนังสือทั้งหมดเป%นหนังสือใหมสีสัน
สวยงาม นาอาน จัดเรียงหนังสืออยางเป%นระเบียบ บรรยากาศภายในสวยงาม สะอาด หรูหรา เหมาะ
สําหรับการอานหนังสือเป%นอยางยิ่ง และยังเป%นสถานที่พักผอน มีวิวสวยๆ สําหรับถายรูปรวมกับรถไฟได!
วัดรองเสือเต3น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย พระวิหารหลังใหม ที่มีศิลปะที่มี
ความสวยงดงามแปลกตา เป%นศิลปะประยุกต'ที่เป%นเอกลักษณ' ใช!เฉดสีเป%นสีน้ําเงินฟ9า รูปแบบของศิลปะ
สวนหนึ่งมีความคล!ายกับผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน' และ อ.ถวัลย' ดัชนีย' สองศิลปfนแหงชาติชื่อ
ดังชาวเชียงรายที่รังสรรค'ผลงานอยูที่วัดรองขุน ต.ปHาอ!อดอนชัย และพิพธภัณฑ'บ!านดํา ต.นางแล รวมอยูด!วย
ผลงานดังกลาวเป%นฝQมือการรังสรรค'ของ นายพุทธา กาบแก!ว หรือ สลานก ศิลปfนท!องถิ่นชาวเชียงราย
ซึ่งเคยเป%นลูกศิษย'ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน' ศิลปfนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป” ปQ พ.ศ.2554
พระธาตุจอมสัก เดิมชื่อ พระธาตุดอยบ!านยาง เป%นวัดสังกัดมหานิกาย ซึ่งอยู
ไมไกลจากแมน้ํากกมากนัก ตั้งอยูบนเนื้อที่ 92 ไร บริเวณรอบๆ เป%นวัดสวนปHาสัก จึงได!ชื่อวาวัดพระธาตุ
จอมสัก จากการสํารวจของหัวหน!ากรมศิลปากรในครั้งนั้นได!ภาพถายทางอากาศของวัดพระธาตุจอมสักมาดู
พบวาบริเวณรอบๆ มีคูน้ําล!อมรอบอยู จากหลักฐานทางที่จารึกบนใบลานพบวา สร!างขึ้นในสมัยโยนกไชย
บุรีศรีเชียงแสน จนถึงสมัยพระเจ!าพังคราช กษัตริย'แหงราชวงค'โยนก องค'ที่ 24ได!มีพระเถระองค'หนึ่งชาว
โกศล เมืองสุธรรมาวดี นามพระพุทธโฆษาจารย' ได!นํา พระบรทสารีริ กธาตุจากประเทศลังกามาถวาย
พระองค'จํานวน 16 องค' พระเจ!าพังคราชทรงโปรดให!แบงพระธาตุออกเป%น 3 สวน สวนหนึ่งประดิษฐาน
อยูบนพระธาตุดอยจอมทอง สวนที่สองประดิษฐานอยูบนพระธาตุจอมกิติ และสวนที่สามนํามาประดิษฐาน
ที่พระธาตุดอยบ!านยาง ในวันพุธขึ้น 15 ค่ํา เดือน 5 ได!ทําพิธีวางศิลาฤกษ' สร!างมานานถึง 3 ปQ ฐานกว!าง
3 วา สูง 6 วา 3 ศอก จากการลมสลายของเมืองทําให!วัดแหงนี้กลายเป%นวัดร!าง หลังสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 พ.ศ. 2490 พระครูบาคําหล!า สังวโร ได!เป%นประธานในการบูรณะพระธาตุองค'ใหม โดยสร!างครอบ
พระธาตุองค'เดิมไว! และพร!อมกับสร!างวิหารเรือนไม!สักยกใต!ถุนตั้งอยูทางเหนือขององค'เจดีย' และรอบๆ
องค'เจดีย' มีการสร!างพระพุทธรูปปางตางๆ เชนพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางมารวิชัย และมีการสร!างบันได
ขึ้นไปยังองค'เจดีย'อีกด!วย และได!เปลี่ยนชื่อมาเป%นพระธาตุจอมสักจนถึงทุกวันนี้ ในการไหว! พระธาตุดอย
จอมสัก เชื่อกันวาถ!าได!กราบไหว!ทานจะได!รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแตสิ่งดีๆเข!ามาในชีวิตอยางนา
อัศจรรย'การเดินทาง จากห!าแยกพอขุนเม็งรายใช!เส!นทางสายเชียงราย -แมสาย (ทางหลวงหมายเลข 1
) ผ า น โ ร ง เ รี ย น บ! า น ขั ว แ ค ร เ ลี้ ย ว ข ว า เ ข! า ป า ก ท า ง เ ข! า พ ร ะ ธ า ตุ จ อ ม สั ก เ ข! า ไ ป อี ก
ประมาณ 400 เมตร สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลตําบลบ!านดู โทร. 053-703653
วั ด งํ า เมือ ง เป% นวั ด ที่ เกาแกที่ มีค วามสํ า คั ญ เพราะเป% น ที่ ตั้ง ของกู พญามั งราย
ตั้งอยุถนนอาจอํานวย บ!านฮอมดอย (ชุมชนราชเดชดํารง) หมูที่1 ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ( อยูด!านหลังวัดพระแก!ว) สร!างเมื่อ พ.ศ.1860 วัดงําเมืองเดิมมีแต สถูป (กู) บรรจุพระอัฐิของ
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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พญามังรายมหาราช สร!างโดยพญาไชยสงครามโอรสพญามังรายมหาราช ในพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจาก
ที่พญามังรายได!สวรรคตที่เมืองเชียงใหม ในปQ พ.ศ.1860 พญาไชยสงครามพระราชโอรสได!ถวายพระเพลิง
พระศพพญามังรายมหาราชแล!วพระองค'ทรงไมโปรดเมืองเชียงใหม ได!กลับมาครองเมืองเชียงรายและ
อัญเชิญพระอัฐิของพญามังรายมาประดิษฐาน ณ ดอยแหงนี้ ตอมา พ.ศ. 2030 พระยาศรรัชฎาเงินทอง
ได!มาบุรณะและสร!างวัดขึ้นให!ชื่อวา "วัดงําเมือง" และใน พ.ศ. 2220 ได!มีการบูรณะเพิ่มเติมมีการสร!าง
วิหารและเสนาสนะในวัด โดยเจ!าฟ9ายอดงําเมืองโอรสเจ!าผู!ครองนครเชียงแสน ตอมาวัดงําเมืองเริ่มชํารุด
ทรุด โทรมลงเพราะขาดการทํานุ บํา รุง การเดินทาง จากห!าแยกพอขุน เม็ง รายให!เลี้ย วซ!า ยไปตามถนน
สิงหไคล แล!วตรงเรื่อยๆ จนสุดทางสามแยกให!เลี้ยวซ!ายผานวัดพระแก!ว เลี้ยวขวาที่สี่แยกเข!า ถนนเรือง
นคร ซึ่งเป%นวันเวย' ไปประมาณ 500 ม. จะไปบรรจบ ถนนงําเมือง เป%นสามแยกศูนย'คมนาคม จากนั้น
เลี้ยวขวา ขับตรงขึ้นวัดประมาณ 300 เมตร
วัดมิ่งเมือง ได!รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2513 เป%นวัด ไทใหญ
สมัยกอนมีชุมชนไทยใหญอยูเรียกวา วัดเงี้ยว หรือ วัดช!างมูบ (ช!างมอบ) การกอสร!างตามชาวบ!านศรัทธา
เลาวา ผู!สร!างวัดมิ่งเมือง ชื่อ ตะแมศรี มีศักดิ์เป%นมเหสีของพอขุนฯ เป%นชาวพมา เวลานี้มีการบูรณะเจดีย'
โบราณของวัด พบจารึกบนแผนเงินจารึกเป%นภาษาพมา แปลออกมาเป%นผู!สร!างจากเจดีย' โบราณในวัด
ภาษายังมีปรากฏอยูเป%นศิลปะผสมระหวางพมาและล!านนาที่สําคัญถ!าหากเป%นจริงอยางจารึก วัดนี้ก็มีอายุ
เทากับเมืองเชียงราย และมีหลักฐานที่สําคัญหลายชิ้นที่บอกวา เป%นวัดที่ชาวพมาสร!างไว!กอน วัดมิ่งเมืองอยู
ติดกับประตุไกดํา เพี้ยนมาเป%นสี่แยกสะพานดํา หรือคนเมืองเชียงราย เรียกสี่แยกขัวดํา สวนหลักฐานอื่นถือ
วาเป%น วัตถุโบราณของวัดมีบอน้ําโบราณ เรียกวาบอน้ําช!างมูบ เป%นศิลปะแบบไทยใหญมีซุ!มครอบไว!บน
หลังช!างหมอบ ชาวบ!านผานไปมาก็เรียกวาช!างมูบ และเรียกชื่อวัดนี้วา “วัดจ!างมูบ” การเดินทางจากห!าแยก
พอขุนฯ เลี้ยวซ!ายเข!าถนนศรีเกิด จากนั้นเลี้ยวขวาเข!าถนนธนาลัย ตรงไปเรื่อย ๆ จะบรรจบกับถนนไตร
รัตน' เลี้ยวซ!ายอีก 50 เมตร วัดอยูทางขวามือ
โบราณสถานถ้ําพระ ตั้งอยูบริเวณ หมู 5 บ!านปHาอ!อ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย (อยูหางจากตัวอําเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 6 กม.) อยูริมแมน้ํากกตรงข!ามกับหาด
เชียงราย ลักษณะเป%นภูเขาหินลูกเดียว สูงประมาณ 800 เมตร ถ!านั่งเรือผานสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
บริเวณโดยรอบภายนอกถ้ํา ภายในถ้ําพระมีพระพุทธรูปองค'ใหญเป%นพระประธาน และยังมีพระพุทธรูป
บูชาอีกหลายองค' นอกจากนี้ในถ้ํายังมีหินงอกหินย!อยที่สวยงาม และมีค!างคาวอยูจํานวนมาก นอกจาก
ถ้ําพระแล!วภายในภูเขาหินลูกนี้ ยังมีถ้ําอื่น ๆ อีก คือ ถ้ําช!างล!วง ถ้ําลม และถ้ําหวาย นักทองเที่ยวสามารถ
เดินเที่ยวชมให!ทั่วถึงทั้ง 3 ถ้ํา ใช!เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ควรเตรียมอุปกรณ'ให!พร!อม นอกจากนี้
โบราณสถานถ้ํา พระยั งเป%นแหลงประวั ติศาสตร' ที่พระบาทสมเด็จ พระปกเกล! า เจ!า อยู หัว ฯรั ชกาลที่ 7
เคยเสด็จประพาสเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2469 อีกด!วย
ถ้ํา ช!า งล!ว ง อยู ทางทิศเหนือของภูเขาหางจากถ้ํา พระประมาณ 150 เมตร
ภายในถ้ําจะเป%นลานโลง มีแสงสวางเล็กน!อย มีลมพัดผานตลอดเวลา อากาศภายในเย็นสบายมาก ไมอึดอัด
เวลาเข!าเที่ยวชมต!องใช!เทียนหรือไฟฉายเพื่อเพิ่มแสงสวางจะได!เห็นทัศนียภาพภายในถ้ําได!ชัดเจนและ
สวยงามยิ่งขึ้น
ถ้ําลม อยูหางจากถ้ําช!างล!วงประมาณ 50 เมตร ซึ่งเป%นถ้ําที่ไมลึกมากมีแสงสวาง
พอมองเห็นภายในถ้ําได! และมีลมพัดแรงออกจากปากถ้ําตลอดเวลา
ถ้ําหวาย อยูหางจากถ้ําลมประมาณ 10 เมตร ถ้ําลึกประมาณ 100 เมตร
ทางเดินเข!าถ้ําคอนข!างแฉะและมืดถ!าจะให!ดีต!องใสรองเท!าบูชและควรมีอุปกรณ'ที่ให!แสงสวาง เชน ไฟฉาย
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เทียน เป%นต!น ภายในถ้ําเป%นลานกว!างมีหินย!อยที่สวยงามมาก บริเวณถ้ํายังคงสภาพของธรรมชาติสวยสด
งดงามมาก ซึ่งถ้ําตาง ๆ อยูภายในภูเขาหินลูกเดียวกัน มีทางเดินรอบภูเขา เวลาเที่ยวชมจะเดินวนไปตาม
ถ้ําตาง ๆ พอสุดท!ายก็จะมาบรรจบที่ถ้ําพระซึ่งอยูบริเวณด!านหน!าลานจอดรถ ซึ่งเป%นจุดเริ่มต!นการเที่ยวถ!า
จะให!ทั่วถึงควรมีเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และควรเตรียมอุปกรณ'ในการเที่ยวให!พร!อมด!วย
น้ํ า ตกโป! ง พระบาท ต.บ! า นดู อ.เมื อ ง จ.เชี ย งราย เป% น แหลงทองเที่ ย ว
ทางธรรมชาติอีกแหงหนึ่งของตําบลบ!านดู ป_จจุบันอยูในการควบคุมของวนอุทยานลําน้ํากก (ฝ_‰งขวา ) โดย
การควบคุมดูแลอยูในอํานาจของวนอุทยานลําน้ํากกทั้งหมด น้ําตกโปHงพระบาทอยูตรงจุดสิ้นสุดของถนน
เส!นทางสาย 1151 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 3,275ไร อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 500-1,000 เมตร บริเวณ
ของน้ําตกโปHงพระบาทมีจุดที่นาสนใจมากมาย ไมวาจะเป%นแกงหินตางๆที่เป%นจุดพักผอน เชน แกงกระดาน
ลื่น แกงจู†จี๋ แกงรื่นรมย' เป%นต!น นอกจากนั้นยังมีจุดตั้งเต!นท'ที่บริการนักทองเที่ยว แตต!องติดตอกอนที่จะเข!า
พัก 2-3 วัน โดยคาบริการแล!วแตผู!เข!าพักจะสนับสนุน คนในท!องถิ่นนิยมมาปfกนิกเลนน้ําตก มีร!านอาหาร
เครื่องดื่ม บริเวณลานจอดรถ การเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายใช!ทางหลวงหมายเลข 1 มุงหน!าไปทาง
อ. แมจัน เลี้ยวซ!ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1151 ตรงระหวางหลัก กม.836-837 ปากทางเข!าเป%น
ตลาดบ!านดู ไปอีก 2.5 กม. ผานน้ําพุร!อนโปHงพระบาท จากนั้นขับตรงไปจนสุดถนนที่น้ําตกโปHงพระบาท
ระยะทางรวม 8 กม.
หาดเชียงราย(พัทยาน3อย) ตั้งอยูในพื้นที่บ!านปHางิ้ว หมู 4 ตําบลรอบเวีย ง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หางจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร เป%นสถานที่ทองเที่ยวไมวาจะเป%น
ชาวตางชาติ หรือนักทองเที่ยวชาวไทยนิยมมาเที่ยวกันมากพอสมควรโดยเฉพาะในชวงเทศกาล เป%นจุดชม
วิวและรับประทานอาหารและมีเรือนแพตั้งอยูริมฝ_‰งแมน้ํากก ซึ่งแมน้ํากกจะไหลผานเทือกเขาทําให!เกิด
ทิวทัศน'สวยงาม สามารถมองเห็นหินงอกที่เกิดจากถ้ําหินปูน บริเวณริมแมน้ํากกจะมีร!านอาหารจํานวนมาก
ให!บริการแกนักทองเที่ยว นอกจากนี้บริเวณหาดเชียงรายยังมีลานกีฬาและสวนสุขภาพไว!สําหรับออกกําลังกาย
พิพิธภัณฑอูบคํา ศูนย'อนุรักษ'มรดกอันล้ําคาของอาณาจักรล!านนาโบราณ และ
ความหลากหลายของเสื้อผ!า และอาภรณ'ของชนชาติไตเผาตาง ในอาณาจักรล!านนา ด!วยความมุงมั่นตั้งใจ
ที่จะอนุรักษ'ความเป%นมาอันยิ่งใหญของชาวล!านนา ทําให!อาจารย'จุลศักดิ์ สุริยะไชย จึงได!จัดตั้งพิพิธภัณฑ'
อูบ คํา เพื่ อเป% นศูน ย'อนุรั กษ'มรดกล้ํา คาของอานาจั ก รล!า นนาโบราณ เชนเครื่องใช!ใ นราชสํ านั กล!า นนา
เครื่องใช!ในราชสํานักคุ!มเจ!าตางๆ ในล!านนา เชน คุ!มเจ!าแพร คุ!มเจ!าเชียงใหม คุ!มเจ!านาน ฯลฯ ผ!าโบราณ
อายุ 200 ปQ ซึ่งเกิดจากการตั้งใจของผู!รวบรวมที่ต!องการเก็บของมีคาสมัยล!านนาที่กระจายอยูในที่ตางๆ
ให!คืนกลับสูแผนดินไทย และเพื่ อให!อนุ ชนรุนหลังได!ศึก ษาตอไปในอนาคต โบราณวัต ถุที่สําคั ญภายใน
พิพิธภัณฑ'อูบคํา สิ่งเหลานี้ล!วนมีคุณคาและความสวยงาม ออนช!อย ประณีตในการทําขึ้นมา หาดูได!เพียง
แหงเดียวในโลกเทานั้น - พระราชบัลลังก'ของกษัตริย'ไตเหนือ สมบูรณ' ออนช!อย งดงาม ยิ่งใหญ ระดับแนว
หน!าของเอเชีย พระพุทธรูปล!านนาศิลปะเชียงแสน เป%นเอกลักษณ'เฉพาะตัวของล!านนา ซึ่งสร!างขึ้นด!วย
ศรัทธาและเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนา ผ!าทอในราชสํานัก ที่ประดิษฐ' ถักทอด!วยแรงกาย ด!วยความ
ละเอียดออนทางด!านกรรมวิธีการทอ มาเป%นผ!าทอลวดลายสวยงามเปfดบริการให!เข!าชมทุกวัน 08.00 น. 18.00 น. อัตราคาเข!าชม คนไทย ผู!ใหญ 100 บาท , เด็ก 50 บาท ตางชาติ ผู!ใหญ 200 บาท, เด็ก
100 บาท บริการพิเศษจากพิพิธภัณฑ'อูบคํา บริการจัดงานขันโตก งานแตงงานแบบล!านนาดั้งเดิ ม
ถายภาพสไตล'ล!านนาและยังมีสินค!าอันเลื่องชื่ออันดับหนึ่งของโลกคือ ชากําฉา ซึ่งมีต!นตํารับมาจากขุนนางจีน
สวนสาธารณะสนามบิ น เกา เมื่ อ กอนใช! เ ป% น สนามบิ น ของชาวเชี ย งราย
แตเนื่องจากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงราย ได!ย!ายไปตั้งอยู ณ บริเวณที่ตั้งป_จจุบัน ดังนั้นสนามบินเกา
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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แหงนี้จึงเหลือแตรันเวย' ประชาชนจึงใช!เป%นที่พักผอน ออกกําลังกาย และทํากิจกรรมตางๆ เชน ใช!เป%น
สนามเลนฟุตบอล สนามแบทมินตัน สนามตะกร!อ สถานที่เต!นแอโรบิค จ~อกกิ้ง ขี่จักรยาน มีสนามเด็กเลน
อยูอีกจุดหนึ่งถัดไปด!านซ!ายของสนามบิน มีรถเข็นบริการอาหารและเครื่องดื่มจํานวนมาก และเนื่องจาก
บริเวณสนามบินเกาแหงนี้มี พื้นที่กว!างขวาง ดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายและหนวยงานตางๆ จึงได!จัด
เทศกาลหรืองานตางๆ ขึ้นที่นี่เป%นประจําทุกปQ บริเวณสนามบินเกานี้มีโรงแรมและสถานบันเทิงจํานวนมาก
คอยบริการนักทองเที่ยว และยังมีสนามกอล'ฟซึ่งอยูติดกับสนามบินทางด!านขวามือสําหรับผู!ที่ต!องการเลน
กอล'ฟอีกด!วย
บ3านกะเหรี่ย งรวมมิตร ตั้งอยูริม แมน้ํา กกฝ_‰งซ!าย หมู 2 ต.แมยาว อ.เมือง
เชียงราย นอกจากชาวกระเหรี่ยงแล!วยังมีหมูบ!านชาวเขาเผาอาขาและลาหูในละแวกใกล!เคียง หมูบ!านกระ
เหรี่ยงเป%นหมูบ!านขี่ช!างเที่ยวชมหมูบ!านชาวเขา บ!านกะเหรี่ยงรวมมิตร มีหมูบ!านบริวาร 1 หมูบ!าน คือ
บ!านดอยบอ 2 ( ชนเผาอาขา ) บ!านรวมมิตรมีประชากรทั้งหมด 2,840 คน จํานวนครัวเรือน 1,549
ครัวเรือนประกอบไปด!วย ชนเผากะเหรี่ยง,อาขา,ลาหู,ลีซอ,ม!ง,ไทลื้อ การเดินทางจากห!าแยกพอขุนเม็งราย
มหาราช ใช!ทางหลวงหมายเลข 10 มุงหน!าไปทาง อ.แมจัน เมื่อข!ามสะพานข!ามแมน้ํากกให!เลี้ยวซ!ายใช!
ทางหลวงหมายเลข1207 มีป9ายบอกทางไปน้ําตกห!วยแมซ!าย และป9ายริมกกรีสอร'ทขนาดใหญขับไปตาม
ทางหลัก เมื่อผานหลัก กม.7 จะเป%นสามแยกให!เลี้ยวซ!าย ไปตามถนน รพช. ไปบ!านทรายมูลมีป9ายบอก
ทางไปบ!านกะเหรี่ยงรวมมิตร ผานบ!านริมกก สวนเขื่อนแก!วริมกกระยะทาง 6 กม. เรือหางยาว ใช!บริการ
ลองเรือลําน้ํากกที่เชิงสะพานแมฟ9าหลวง
กิจกรรมที่สําคัญ
1. กิจกรรมนั่งช!าง นั่งเกวียน ชมวิถีชีวิตชนเผา ทิวทัศน' พันธ'ไม!ตาง ๆ สามารถ
นั่งช!างไปยังน้ําตกห!วยแมซ!ายได!
2.ชมร!านจําหนายของที่ระลึกจากฝQมือชาวเขาเผาตางๆ
3.ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผา
4. พักหมูบ!าน Home Stay ในพื้นที่หมู 2
มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเป%นองค'กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ ตําบลแมยาว อ.
เมื อง จัง หวั ด เชี ยงราย ตํ า บลแมยาว เป% นพื้นที่ เขตเชื่ อมตอแนวตะเข็ บชายแดนไทย-พมา มีสภาพภู มิ
ประเทศเป%นหุบเขา มีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่เป%นดอยสูง สลับซับซ!อน เป%นต!นกําเนิดของน้ําตกห!วยแม
ซ!ายที่ไหลเย็นตลอดปQ และมีวิวทิวทัศน'ที่งดงาม อีกทั้งมีพี่น!องชนเผาอาศัยอยูหลายเผาทั้งลาหู(มูเซอร'), อา
ขา(อีก!อ), เย!า จึงทําให!มีความหลากหลายทางความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบชนเผาดั้งเดิม
ชึ่งเป%นเสนห'อีกรูปแบบหนึ่งของภาคเหนือตอนบน มูลนิธิกระจกเงา และพี่น!องชาวไทยภูเขา บ!านห!วยแม
ซ!าย ตําบลแมยาว จึงได!ประสานความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมทองเที่ยวชนเผาขึ้น โดยมุงเน!นให!มีการ
กระจายรายได! สูชุมชน เพิ่มงาน และชุ มชนมีส วนรวม และเป%นผู!จัดการการทองเที่ยวชุมชน โดยหลัก
แนวคิดในการสร!างความเข!มแข็งของชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และพื้นฐานของประวัติศาสตร'
และวัฒนธรรมของสังคมตามวิถีชีวิตของชนเผา เป%นการเสริมสร!างความเข!มแข็งของชุมชนทุกด!าน และทํา
ให!เกิดการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เบอร'โทรศัพท'ติดตอ 0-5373-7425
เนเจอรัลโฟกัส กอตั้งขึ้นจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (www.hadf.org)
ซึ่งทํางานด!านพัฒนาชุมชนในจังหวัดเชียงราย ตั้งแตปQ 2529 ภายใต!ปรัชญาของการเคารพภูมิป_ญญา
วัฒนธรรมและประเพณีของชนเผา รวมทั้งการให!ชาวบ!านได!เข!ามามีสวนรวมในการทํา งานอยางเต็มที่
ชาวบ!านและมูลนิธิฯตางก็มีความสนใจในการสํารวจหาศักยภาพในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ' ซึ่ง
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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เป%นวิธีหนึ่งที่ชาวบ!านสามารถจะนํามาใช!ในการจัดการปHาอยางมีสวนรวมทั้งในด!านการอนุรักษ'และการ
พัฒนาด!านเศรษฐกิจ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ'จึงเป%นแหลงที่สร!างโอกาสใหมๆ ในการหารายได!เสริม ทําให!
ชาวบ!านสามารถลดการพึ่งพาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีคุณภาพต่ําและการเคลื่อนย!ายแรงงานจากชุมชนภูเขาสู
เมือง ผลกําไรที่ได!รับสวนหนึ่งจะถูกนําไปใช!ในโครงการพัฒนาชุมชนตางๆ ไมเพียงแตชาวบ!านและหมูบ!าน
ที่เข!ารวมจะได!รับประโยชน'จากโครงการพัฒนาเหลานี้เทานั้น แตยังสามารถมีรายได!จากการขายผลิตภัณฑ'
การพั กกั บครอบครั ว และ การจ!า งแรงงานในฐานะผู! นํา เที่ ย ว ผู!รู! และผู! ชํา นาญในท!องถิ่ น โปรแกรม
ทองเที่ยว สามารถออกแบบตามความเหมาะสม โดยใช!เวลาตั้งแต 1-15 วัน ซึ่งประกอบด!วย 1. เมาเทน
ไลฟ” สัมผัสวิถีชีวิตของพี่น!องชาวเขาหลายเผา 2. เวิร'คสเตย' อาศัยอยูในหมูบ!านและชวยเหลือชาวเขา
พั ฒนาชุม ชน 3. คราฟท' แอนด' เทรด เวิ ร' ค ช็อป เรี ย นรู! ทัก ษะ เทคนิ คงานฝQ มื อตางๆ จากชุ มชน
4. ยูธ โปรแกรม เด็กและเยาวชนได!มีโอกาสเรียนรู! เข!าใจ และพัฒนาจิตสํานึกในการมีความรับผิดชอบตอ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล!อม 5. โวลันเทียร' โปรเจค เป%นอาสาสมัครให!กับชุมชนเพื่อแบงป_นความรู! ความคิด
ซึ่งกันและกัน โทร. 0-5371-5696 0-5375-8658
พุ ท ธสถานธุ ด งวั ด พระธาตุ ด อยอิ น ทรี ย (วั ด ดอยอิ น ทรี ย ) ตั้ ง อยู ที่ บ ริ เ วณ
บ!านห!วยกีด ตําบลดอยฮาง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป%นโครงการพัฒนาปHาไม! (โครงการ
พระสงฆ'ชวยงานด!านปHาไม!) ได!สร!างพระพุทธรูปปางตรัสรู! โดยมีหน!าตักกว!าง 10.09 เมตร สูง 15.10
เมตร และพระเจดีย'ฐานกว!าง 13 คูณ 13 เตร สูง 10 เมตร เพื่อเป%นศูนย'รวมจิตใจของชาวเชียงราย และ
บริเวณพระเจดีย' ยังเป% นจุดชมวิวตั วเมืองเชีย งรายที่สวยงามที่ สุดอีก แหงหนึ่งของเชีย งราย ประวัติการ
กอสร!างพุทธสถาน เป%นโครงการพัฒนาปHาไม! (โครงการพระสงฆ'ชวยงานด!านปHาไม!) โครงการนี้ทางกรม
ปHาไม! ได!เปfดโอกาสให!วัดหรือสํานักสงฆ'ได!เข!ารวมโครงการดูแลปHาไม!รักษาปHาไม! และให!เป%นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม โดยโครงการพระสงฆ'ชวยงานปHาไม!ได!เริ่มต!นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 ซึ่งได!รับคําแนะนําจาก
นายสงกานต' เทพประสิทธิ์ เจ!าหน!าที่บริหารงานปHาไม! 7 ให!วัดพระธาตุดอยกองข!าว ตําบลดอยฮาง
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เข!ารวมโครงการพัฒนาปHาไม! ตามพระราชบัญญัติปHาไม!อยางถูกต!อง
ตามกฎหมายปH า ไม! และได! รั บ อนุ ญ าตจากกรมปH า ไม! เ ป% น ที่ เ รี ย บร! อ ย เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม
2549 ป_จจุบันได!มีพระสงฆ' ประชาชน ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนเข!ารวมปลูกปHา ปฏิบัติธรรมเป%นจํานวน
มาก และในปQ พ.ศ. 2550 ชาวบ!านในตําบลดอยฮาง รวมกับองค'การบริหารสวนตําบลดอยฮาง สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ'ที่ 15 กลุมปฏิบัติภารกิจบริหารงานด!านปHาไม!เชียงราย สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย พุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย และจังหวัดทหารบกเชียงราย ได!รวมกันสร!างพระพุทธรูป
ปางตรัสรู! โดยมีหน!าตักกว!าง 10.09 เมตร สูง 15.10 เมตร และพระเจดีย'ฐานกว!าง 13 คูณ 13 เมตร
สูง 10 เมตร เพื่อเป%นศูนย'รวมจิตใจของชาวเชียงราย ความสวยงาม ของพื้นที่ ซึ่งเป%นลักษณะภูเขา และปHา
ไม!ที่เขียวชอุม เมื่อเดินทางถึงลานพระพุทธรูปจะสามารถมองเห็นสภาพตัวเมืองเชียงรายได! โดยเฉพาะเมื่อ
เดินทางขึ้นไปถึงยังพระเจดีย' สามารถมองเห็นทิวทัศน'ของจังหวัดเชียงรายได!อยางทั่วถึง ยิ่งเมื่อเป%นตอน
กลางคื น ยิ่ ง ความสวยงามมากเหมื อ นมองดวงดาวบนพื้ น ดิ น (แสงไฟจากบ! า นเรื อ นในตั ว เมื อ ง
เชียงราย) พร!อมอากาศที่เย็นสบาย ในป_จจุบันมีประชาชนเข!า มารวมปฏิบัติธรรมอยูสม่ํา เสมอ และมี
ชาวตางชาติเข!ามาเที่ยวชมและมักจะถายรูปเก็บไว!เป%นที่ระลึก
นั่งรถสามล3อชมเมือง เป%นการนั่งรถสามล!อเพื่อชมวัดสําคัญ 9 แหงในตัวเมือง
เชียงราย โดยใช!เวลาประมาณครึ่งวัน หรือหากมีเวลาน!อย อาจเลือกเพียงบางวัดก็ได! วัดพระธาตุดอย
จอมทอง วัดงําเมือง วัดพระแก!ว วัดมุงเมือง วัดมิ่งเมือง วัดศรีเกิด วัดศรีบุญเรือง วัดกลางเวียง วัดพระ
สิงห' โดยสามารถขึ้นรถสามล!อได!ที่หน!าโรงแรมดุสิตไอส'แลนด'รีสอร'ทเชียงราย หรือโทรให!รถสามล!อมารับ
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ที่โรงแรมก็ได! คารถสามล!อพร!อมคนขับ ชั่วโมงละ 120 บาท (นั่งได! 2 คน แตหากตัวใหญนั่งได!คนเดียว
เทานั้น ) ติดตอคุณฉลอง หัวหน!าคิวรถสามล!อ โทร 08 5031 0417 เพื่อประโยชน'ในการเดินทาง
ทองเที่ยววัดอยางเพลิดเพลินและได!ความรู! สามารถติดตอขอรับข!อมูลของวัดทั้ง 9 วัด ได!ที่ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย หรือ สํานักงาน ททท. ภาคเหนือเขต 2 ชวงเช!าของทุกวัน และสามารถนั่ง
รถสามล! อชมได! ต ลอดทั้ งปQ เ หมาะสมสํา หรั บ นั ก ทองเที่ย วชาวไทยสํา หรั บ ชาวตางประเทศ อาจต! องมี
มัคคุเทศก'นั่งรถสามล!อไปด!วย เพราะคนขับรถสามล!อยังไมสามารถอธิบายรายละเอียดของวัดตางๆ ได!
วิห ารพระเจ3าล3า นทอง มหาวิ ทยาลัย แมฟQาหลวง มหาวิ ทยาลัย แมฟ9าหลวง
ได!จัดสร!างขึ้นตามรูปแบบของพระเจ!าล!านทอง ซึ่งเป%นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก!ว (พระอาราม
หลวง) อํ า เภอเมื อง เชี ย งราย เพื่ อเฉลิม พระเกี ย รติส มเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี
ในโอกาสเจริ ญ พระชนมายุ ๕๐ พรรษา ในปQ พ.ศ. ๒๕๔๙ และได! รั บพระราชานุญ าติ ใ ห! อั ญ เชิ ญ มา
ประดิษฐานเป%นพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยแมฟ9าหลวง โดยจําลองแบบยอสวนขนาดร!อยละ ๙๐ ของ
องค'จริง พุทธลักษณะปางมารวิชัย หน!าตัก ๑.๙๐ เมตร ความสูงจากฐานถึงยอด เปลวเพลิง ๒.๒๐ เมตร
ป_šนโดย พันโทนภดล สุวรรณสมบัติ.. วิหารพระเจ!าล!านทองเฉลิมพระเกียรติ ตั้งเดนเป%นสงาอยูบนเนินเขา
ทางทิศตะวัน ออกเฉี ยงใต!ของดอยแงม ซึ่งเป%นเขาสองลูก เคียงคูกั นอัน เป%นฉากหลั งของมหาวิ ทยาลัยฯ
ในการจัดหาที่ตั้งของวิหารนั้น คณะผู!เกี่ยวข!องได!เห็นพ!องต!องกันวา วิหารควรอยูในตําแหนงสูงสุดบนยอด
เนินทางทิศใต!ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถมองเห็นได!จากระยะไกล รวมทั้งยังมองเห็นทัศนียภาพของ
มหาวิทยาลัยได!ทั่วถึง โดยกําหนดให!วิหารหันหน!าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ ๑๓ องศา ซึ่งตรงกับ
ทางเข!าของมหาวิทยาลัยพอดี รูปแบบวิหารจัดสร!างตามสถาป_ตยกรรมล!านนา ออกแบบโดยนํารูปแบบของ
วิหารวัดพระธาตุลําปางหลวง , วิหารวัดไหลหิน อําเภอเกาะคา, และวิหาร วัดปงยางคก อําเภอห!างฉัตร
จัง หวั ด ลํ า ปางทั้ ง สิ้ น รวมทั้ ง รู ป แบบของวั ด เชี ย งทอง หลวงพระบาง มาเป% น ต! น แบบในการกอสร! า ง
ออกแบบโดย สลารุง จันทร'บุญตา ผู!ชํานาญการออกแบบสถาป_ตยกรรมล!านนา ขนาดวิหาร กว!าง ๘.๙๔
เมตร ยาว๒๐.๐๕ เมตร พื้นที่ใช!สอย ๑๘๐ ตรารางเมตร โครงสร!างกออิฐถือปูน เครื่องบนทําด!วยไม!เนื้อ
แข็ง ซึ่งใช!ไม!เต็งเป%นหลัก มุงหลังคาด!วยกระเบื้องดินขอ มี ๔ซด ๓ ตับ สันหลังคาซดที่๓ ประดับปูนป_šนเป%น
ปราสาทเฟ…‰องประดับด!วยฉัตร ๕ ชั้น ชอฟ9าทําด!วยไม!สักแกะสลักปfดทองที่อกด!านหน!า หน!าบันทําด!วยไม!
สักทอง ประดับพระนามาภิไธย " สธ " ที่หน!าบันวิหาร ใช!เวลากอสร!าง ๓๗๗ วัน คือเริ่มตั้งแต ๑๒ ตุลา
คาม ๒๕๔๙ -๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐. ข!อมูลจากหนังสือ " พระเจ!าล!านทองเฉลิมพระเกียรติ และ วิหารพระ
เจ!าล!านทองเฉลิมพระเกียรติ "
วัดห3วยปลากั้ง ตั้งอยูเลขที่ 553 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเนื้อที่ 15 ไร
เริ่มกอตั้งขึ้นในปQ พ.ศ.2544 โดยคณะศรัทธาวัดห!วยปลากั้งเริ่มกันกอตั้งเป%นสํานักสงฆ' จนกระทั่งวันที่ 19
พฤศจิกายน 2548 ได!มี พระอาจารย'พบโชค ติสฺสวํโส ได!เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการกอตั้ง
ศาสนวั ต ถุ เริ่ ม แตกุ ฏิ ส งฆ' ศาลาการเปรี ย ญ หอฉั น เจดี ย' แ ละเมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2552
ทางสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ ได!มีประกาศแตงตั้งให!เป%นวัดโดยชื่อวา วัดห!วยปลากั้ง โดยมีพระอธิการ
พบโชค ติ สฺ ส วํ โ ส เป% น เจ! า อาวาสรู ป แรก ป_ จ จุ บั น วั ด ห! ว ยปลากั้ ง เป% น วั ด ที่ มี ศ รั ท ธา จากตางจั ง หวั ด
ตางประเทศ เข! ามากราบไหว!นมั สการ และปฏิบัติ ธรรมเป% นจํา นวนมาก ถือเป%นจุดกํ าเนิ ดพุท ธศาสนา
ในเชียงรายแหงหนึ่งที่สําคัญ
บ3 า นชลสุ ว รรณ สปาไทยแท! ศ าสตร' แ หงการพั ก ผอนที่ แ ท! จ ริ ง ของเชี ย งราย
เกิดขึ้นจากแนวคิดของ "คุณปุ9ย-กนกวรรณ และคุณเมย'สุชล ป_ญญาฟู" เจ!าของ "บ!านชลสุวรรณ" ที่มองเห็น
คุณคาของภูมิป_ญญาชาวบ!าน ในการเลือกใช!สมุนไพรโบราณ บวกกับความรู! ความสนใจและประสบการณ'
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ที่ยาวนานด!านสปา จึงทําให!ความฝ_นของคุณปุ9ยที่ต!องการให!คนทั่วไปได!สัมผัสกับสปาที่มีคุณภาพที่เป%น
ศาสตร' ของการผอนคลายที่ แท!จริงทั้งผลิ ตภัณฑ'แ ละการบริการที่มีม าตรฐานเทียบเทามาตรฐานระดั บ
โรงแรมห!าดาว บ!านชลสุวรรณตั้งอยูบนเนื้อที่ 300 ตารางวา ในซอย 18 มิถุนา ใจกลางเมืองเชียงราย
โดยมีสถาป_ตยกรรมแบบล!านนาประยุกต' ตามแบบสมัยรัชกาลที่ 5 ตกแตงภายในด!วยบายศรีสูขวัญ
ดอกไม! และสมุนไพรไทย ทําให!ภายในบ!านอบอวลไปด!วยกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ทําให!ผู!มาใช!บริการรู!สึก
ผอนคลายตั้งแตก!าวเข!าสูบ!านชลสุวรรณสําหรับโปรแกรมที่มีให!บริการก็มีให!เลือกหลากหลาย ทั้งนวดแผน
ไทย นวดสปาอโรมา ขัดผิว อาบน้ําแร แชน้ํานม นวดประคบสมุนไพร "หม!อเกลืออบ" ศาสตร'ดั้งเดิมที่บ!าน
ชลสุวรรณเลือก นอกจากการนวดสปาและการบําบัดตางๆ ที่เราคุ!นเคยกันดีแล!ว สิ่งที่ทําให!สปาของบ!านชล
สุวรรณแตกตางคือการใช!หม!อเกลือสะตุ ซึ่งคุณปุ9ยเลือกใช!แทนลูกประคบที่ใช!กันโดยทั่วไป การใช!เกลือสะตุ
ให! ไ ด!ผ ลนั้ น เคล็ด ลับสํ า คัญอยูที่ วิธี ก ารสะตุแ ละการเลื อกใช! สมุ นไพรไทย โดยคุณปุ9ยได! ใช!ค วามรู! ด! า น
สมุนไพรที่มีอยูและศึกษาเพิ่มเติมมาโดยตลอด ดังนั้นเกลือสะตุของบ!านชลสุวรรณจะมีสูตรเฉพาะที่รักษา
กลิ่นสมุ นไพรได!ยาวนานในการบําบั ดแตละครั้ ง จึงรั บประกั นได!ว าเกลือสะตุ ของที่ นี่มีค วามพิเศษกวา
นอกจากนี้ยังมีบริการอาหารเพื่อสุขภาพ รสชาติเฉพาะของบ!านชลสุวรรณ รวมไปถึงมีน้ําผลไม!ดีท็อกซ' ที่มี
ให!เลือกถึง 4 รส ซึ่งมีวิธีการทําแตกตางจากสูตรดีท็อกซ'ทั่วไปอีกเชนกัน และขนมหวานของที่นี่ใช!ขนมไทย
ทั้งหมด เรียกได!วาตลอดเวลาที่อยูบ!านชลสุว รรณ เราจะได!รั บการดูแ ลตั้งแตภายนอกจนถึงการบําบั ด
ภายในเลยทีเดียว
ศาลารอยพระบาท รัชกาลที่ 9 ประดิษฐานอยูบนดอยโหยด ในคายเม็งราย
มหาราช นอกจากเป%นสถานที่ประดิษฐานรอยพระบาท และศาลาทรงงานเฉลิมพระเกียรติที่สงางามและ
สมพระเกียรติแล!วยังเป%นสถานที่สําหรับผู!สนใจทั่วไปได!เข!ามาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร'
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร เชียงราย อยูหางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ
8 กิโลเมตร บนเส!นทางเชียงราย-แมจัน เข!าไปทางด!า นหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในสวน
มีทัศ นีย ภาพสวยงามบรรยากาศรมรื่น มีหนองบัว กว!า งถึง 223 ไร เป%น สถานที่นาพัก ผอนหยอนใจ
เพราะน้ําในหนองบัว ใสเย็นและเต็มเปQ‰ย มตลอดปQ บนพื้นที่ร อบหนองบัวเป%นที่ตั้งของพลับพลา ศาลา
สํ า หรับ นั ่ง พัก ผอนและมีส วนปาล'ม สวนไผอยู บนที ่ล าดเนิน เขา ติด กับ สวนสมเด็จ ฯ เป%น ที ่ตั ้ง ของ
วิทยาลัยการแพทย'พื้นบ!านและการแพทย'ทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งให!บริการดูแล
รักษาสุขภาพด!วยภูมิป_ญญาการแพทย'พื้นบ!านล!านนา โทร. 0 5370 3388
ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ภายในมหาวิทยาลัยแมฟ9าหลวง ตั้งขึ้นด!วย
ความรวมมื อระหวางรั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และมหาวิ ท ยาลั ย แมฟ9 า หลวง เพื่ อ เป% นที่ ร ะลึ ก
ในโอกาสครบรอบ 100 ปQ แหงวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให!เป%นเครื่องหมาย
แหงมิตรภาพระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ เป%นศูนย'กลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทยและในภูมิภาครวมทั้งเป%นศูนย'กลางแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศจีน-ไทย
ลักษณะสถาป_ตยกรรมเป%นแบบจีนแท! มีสวนน้ํา ตรงกลางแบบซูโจว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนจาก
มณฑลเสฉวน วัสดุกระเบื้องหลังคา รูปป_šนประดับหลังคา สิงโตแกะสลักด!วยหินออนเฝ9าหน!าศูนย'นํามาจาก
ประเทศจีนทั้งสิ้น ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการภาพถายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
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กุมารี เสด็จเยือนประเทศจีนและมีห!องสมุดให!ค!นคว!า อัตราคาเข!าชม 10 บาท โทร. 0 5391 7093,
0 5391 7097 www.MFU.ac.th
2) อําเภอแมลาว
พระธาตุจอมหมอกแก3ว บ!า นดงมะเฟ…อ ง ตํา บลจอมหมอกแก!ว สร!า งขึ้นใน
สมัยใดยังไมปรากฏหลักฐาน เดิมชาวบ!านพบจอมปลวกมีลักษณะคล!า ยพระธาตุอยูบนเนินเตี้ยๆ และ
พบเครื่องป_šนดินเผาที่แตกกระจัดกระจายทั่วบริเวณ ใครจะเข!าปHาในบริเวณนี้ต!องกราบไหว!ขออนุญาตกอน
ชาวบ!านเชื่อวาจอมปลวกนั้นเป%นที่บรรจุอัฐิของเชื้อพระวงศ'สมัยโบราณ สันนิษฐานวามีการสร!างเจดีย'
ขึ้นมาครอบจอมปลวกในภายหลัง รายละเอียดติดตอ โทร. 0 5371 7166 การเดินทาง จากแยกเดนห!า
ไปตามถนนเดนห!า -ดงมะดะ ผานศูน ย'วิจัย เพาะเลี้ย งพันธุ'สัต ว'ปHา บ!า นหนองผักเฮือด ตลอดเส!นทาง
ราว 24 กิโลเมตร ถึงพระธาตุจอม-หมอกแก!ว
สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวป!าแมลาว เป%นสถานีเพาะพันธุ'สัตว'ปHา ซึ่งสัตว'
มากมายหลายชนิด หางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 20 กิโลเมตร รวมไปถึงสภาพแวดล!อมที่เป%นธรรมชาติ
โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว'ปHา การเดินทางเข!าตรงทางแยกหมูที่ 10 บ!านหนองผักเฮือด หรือ เข!าทางบ!าน
ห!วยส!านพลับพลา ต.จอมหมอกแก!ว อ.แมลาว จ.เชียงราย ป_จจุบันสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว'ปHาแมลาว
เป%นแหลงทองเที่ยวที่นิยมอีกแหงหนึ่ง ซึ่งเป%นทั้งสถานที่พักผอนใจและเป%นแหลงศึกษาหาความรู! โดยไมเสีย
คาเข!าชม ขณะนี้ทางสถานีเพาะพันธุ'สัตว'ปHาแมลาว มีสัตว'ปHาเพาะเลี้ยงแบงออกเป%น 3 ประเภท คือ
1. ประเภทสัตว'เลี้ยงลูกด!วยนม เชน กวางปHา อีเก!ง เสือลายเมฆ เสือปลา หมี
ความ หมีขอ อีเห็น ชะนีธรรมดา ลิง คางแวนถิ่นเหนือ เมนใหญ ฯลฯ
2. ประเภทสัตว'ปHา เชน นกยูง ไกฟ9า นกเป%ดแดง นกกาฮัง นกแก็ก นกแก!ว ฯลฯ
3. ประเภทสัตว'เลื้อยคลาน เชน งูเหลือม งูหลาม เตาเหลือง ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได!ที่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว'ปHาแมลาว สํานักอนุรักษ'สัตว'ปHา กรมอนุรักษ'สัตว'ปHา
และพันธุ'พืช , องค'การบริหารสวนตําบลจอมหมอกแก!ว โทร. 053-600758
พุทธมณฑลสมโภช 750 ปLเมืองเชียงราย เป%นสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหนึ่ง
ของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามและยิ่งใหญเมื่อสร!า งเสร็จ ซึ่ ง ณ ตอนนี้กําลัง อยูในชวงของการกอสร!า ง
พระประธาน "พระพุทธรูปสิงห'หนึ่ง" ที่สร!างองค'ใหญมาก พุทธสมโภช 750 ปQเมืองเชียงราย ตั้งอยูที่บ!าน
ต!นง!าว อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทางจากปากทางถนนสายเชียงราย-เชียงใหม กรณีเดินทางมา
จากเชียงใหม พุทธมณฑลสมโภช 750 ปQก็จะถึงกอนวัดรองขุนที่อยูไมไกลให!เลี้ยวซ!าย ระยะทางเข!าไป
พุทธมณฑลสมโภช 750 ปQเมืองเชียงราย 4 กิโลเมตร ผานหมูบ!านขับไปเรื่อยๆ ให!สังเกตป9ายบอกทางเข!า
พุทธมณฑลเนื่องจากติดไว!น!อยมากอาจขับผานพุทธมณฑลไปได!หรือให!สังเกตพระประธานองค'ใหญมาก
ซึ่งสามารถมองเห็นจากถนนภายในหมูบ!านก็ได!
ชุมชนโฮมสเตยบ3านรองปลายนา หมูบ!านต!นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและมีที่พัก
โฮมสเตย' มีกิจกรรมในการทองเที่ยวได!แก เก็บผักผลไม!ปลอดสารพิษ , รวมกิจกรรมตามวัฒนธรรม
ประเพณี , ชมศูนย'การเรียนรู!กลุมอาชีพ กลุมเครื่องป_šนดินเผาโบราณ กลุมข!าวกล!อง กลุมตัดเย็บเสื้อผ!าทอ
มือ กลุมผักปลอดสารพิษ กลุมปุยชีวภาพ กลุมเพาะเห็ด กลุมสมุนไพร กลุมเกษตร กลุมจักรสาน กล¡ม
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สงเสริมการผลิต และการใช!เทคโนโลยีพลังงานชุมชน การเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายใช!เส!นพหลโยธิน
ระยะทาง 13 กม. ถึงวัดศรีบางมูลไปอีก 1 กม. ทางเข!าบ!านรองปลายนาอยูทางขวามือ
3) อําเภอแมจัน
น้ํา พุร3อ นป!า ตึง หรือ น้ํา พุร3อ นห3วยหินฝน (จัน ทนผาอาบน้ํา แร) จากสาม
แยกแมจัน ไปตามถนนหมายเลข 1089 แมจัน -ทาตอน ประมาณ 7 กิโ ลเมตร ในเขตตํา บลปHา ตึง
บนเนื้อ ที่เ กือ บ 10 ไร โดยมีบ อน้ํา พุร!อ นขึ้น หลายจุด บางจุด พุ งขึ้น สูง ถึง 7 เมตร น้ํ า พุร!อ นนี้เ ป%น
น้ํา ร!อ นที่ไ หลขึ ้น มาสม่ํ า เสมอ มี บ ริ ก ารห!อ งแชเล็ ก 8 ห! อ ง และห! อ งแชรวม 2 ห!อ ง ราคาคนละ
100 บาท โทร. 08 1992 1472
พิพิธ ภัณฑพระ ตั้ งอยู ซ!า ยมือบนถนนแมจัน - เชี ยงแสน 6 กิโ ลเมตร เป% น
พิพิธภัณฑ'ที่รวบรวมสุดยอดพระพุทธรูปโบราณ และพระเครื่องทุกยุคสมัย เชน ทวารวดี เชียงแสน สุโขทัย
อูทอง ลพบุรี อยุธยา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากตางประเทศอีกมากมาย เปfดให!เข!าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.30 น.
คาเข!าชมชาวไทย 100 บาท ชาวตางประเทศ 200 บาท เด็ก 50 บาท โทร. 0 5365 3038, 0 5365 3040
โทรสาร 0 5365 3039
วัดหมื่นพุทธ บ!านปHาไร ตําบลทาข!าวเปลือก จากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนน
สายเชียงราย - แมจัน 11 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข!าทางหลวงหมายเลข 1209 ไปอีก 29 กิโลเมตร วัดหมื่นพุทธ
เป%นที่ประดิษ ฐานพระสังขจายที่ใ หญที่สุดในโลก หน!า ตักกว! าง 15 x 19 เมตรสร!า งที่ เมื องนานกิ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป%นโลหะทองเหลืองแยกสวนประกอบ โทร. 0 5376 7040
พระธาตุจอมจันทร ตําบลสันทราย ครูบาทิพย' เป%นผู!สร!างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458
โดยเห็นนิมิตเป%นแสงพุงขึ้นสูท!องฟ9าสวางไสวระยิบระยับสีเขียวบนดอยที่ตั้งองค'พระธาตุ สักครูก็หายไป
เช!าวันรุงขึ้นจึงไปสํารวจพบวาเป%นดอยที่เหมาะสม มีคูล!อมรอบ ไมติดกับดอยลูกใดเลยในบริเวณใกล!เคียง
กัน จึงชักชวนสาธุชนรวมกันกอสร!างพระเจดีย' ตอมาใน พ.ศ. 2468 ได!กอสร!างกุฏิ วิหาร และศาลา ตั้งชื่อ
วาวัดพระธาตุจอมจันทร' มีภิกษุจําพรรษาติดตอกันมาจนถึง พ.ศ. 2480 ได!เกิดไฟปHาลุกลามไหม!ศาลาและ
กุฎิจนหมด เหลือแตพระเจดีย'และวิหาร ด!วยศรัทธาชาวบ!านจึงย!ายมาสร!างวัดอยูข!างลาง หางวัดเดิม 300 เมตร
วัดพระธาตุจอมจันทร' จึงได!กลายเป%นวัดร!างแตนั้นมา จนถึง พ.ศ. 2542 จึงได!มีการบูรณะขึ้นมาใหม
การเดินทางออกจากอําเภอเชียงแสนโดยทางหลวงหมายเลข 1016 สายเชียงราย-เชียงแสนมุงสูอําเภอ
แมจัน ผานเทศบาลจัน จว!า ตําบลจอมสวรรค' และตํา บลสันทราย ถึงปากทางเข!า พระธาตุจอมจันทร'
โทร. 0 5377 2129
สํานักปฏิบัติธรรมถ้ําป!าอาชาทอง รู!จักกันในนาม “พระขี่ม!าบิณฑบาต” ตั้งอยู
ตําบลศรีค้ํา บนดอยสูงที่อยูหางไกล พระครูบาเหนือชัยเจ!าอาวาสของสํานักสงฆ' ซึ่งเป%นอดีตนายทหารม!าเกา
จึง ให! เณรใช! ม! า เป%น พาหนะในการออกบิ ณฑบาตไปยั งหมูบ! า นสี่ หมื่ นไร วิ่ง ระยะทางรวม 5 กิ โ ลเมตร
พระออกรับบิณฑบาต ตั้งแตเวลาประมาณ 07.00 น.การเดินทาง ใช!ทางหลวงหมายเลข 1 สายเชียงราย – แมสาย
ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ผานอําเภอแมจันไปประมาณ 4 – 5 กิโลเมตร ถึงปากทางซึ่งเป%นถนน
ข!างวัดแมคําหลวงไปวัดถ้ําปHาอาชาทอง จะมีป9ายและลูกศรบอกตลอดทาง และเข!าไปอีกประมาณ 5 – 7
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กิโ ลเมตร ถนนตั้งแตสะพานกอนถึงลานพระแก! ว (ลานรับบิ ณฑบาต) ระยะทางประมาณ 2 กิ โ ลเมตร
รถยนต'สามารถขึ้นได! รายละเอียด โทร. 08 4488 1867 หรือ องค'การบริหารสวนตําบลศรีค้ํา โทร./
โทรสาร 0 5366 5073
บ3านหลอชา ตั้งอยูริมถนนสายทาตอน-แมจัน จากลานทองวิลเลจ เลี้ยวซ!ายตาม
ทางหลวงหมายเลข 1089 แมจัน-ทาตอน จนถึงสามแยกกิ่วสะไตระหวางหลัก กม.54-55 ผานป9อม
ตํารวจแล!วตรงไปอีกประมาณ 1 กม.สังเกตหมูบ!านจะอยูทางซ!ายมือ “อาขา” เป%นชาวไทยภูเขาเผาหนึ่ง
ที่อพยพมาจากตอนใต!ของประเทศจีน ลงมาอยูทางตอนเหนือของประเทศไทย ประมาณ 100 กวาปQ
มาแล!ว มักเรียกตนเองวา “อาขา” ในขณะที่คนไทยเรียกวา“ก!อ” หรือ “อีก!อ” ชาวอาขาจะไมคอยชอบ
เทาใดนั ก การแตงกายของชนเผานี้ มั ก เป% น ผ! า ฝ9 า ยทอย! อ มเป% น สี เ ข! ม เกื อ บดํ า โดยเฉพาะผู! หญิ ง จะมี
เครื่องประดับมากมาย เชน หมวกมักประดับด!วยเครื่องเงิน เหรียญเงิน มากน!อยตามฐานะ สลับด!วยพู
สีแดงสดใสสวมเสื้อแขนตรงกระโปรงสั้นเหนือเขา มีผ!าคาดเอวและปลอกนองที่มีสีสัน สวนอาขาผู!ชาย
มักจะสวมเสื้อคอกลมแขนยาวผาหน!า กางเกงขาก~วยไมมีการตกแตง ในบางโอกาสจะใช!ผ!าโพกหัวสีดํา
ศูนยพัฒนาและสงเคราหชาวเขาจังหวัดเชียงราย บริการที่พักแบบโฮมสเตย'
บ!านห!วยริน จะคือ จะบูสี แสนสุข รมฟ9าสยาม ยางคํานุ หัวแมคํา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตางมากมาย เชน
ชมวัฒนธรรมชนเผา ดูพิธีรดน้ําดําหัวแขกผู!มาเยือนเผาลาหู พิธีผูกแขนรับขวัญเผาอาขา เยี่ยมชมวิถีชีวิต
ชาวอาขา และ ลาหู และทองเที่ ย วทางธรรมชาติ ชมประเพณีวั ฒ นธรรมที่ หลากหลายของชนเผาใน
จ.เชียงราย ที่รอคอยทานมาเยือน โทรศัพท'/โทรสาร 0-5391-4471, 053-609249, 053-66036
ทองเที่ยวเชิงเกษตร ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย ตั้ง ตําบลศรีค้ํา อ.แมจัน
ตั้งอยูระหวาง ถนนพหลโยธิน สายแมจัน-แมสาย มีสถานที่ทองเที่ยวทางด!านการเกษตร และทางธรรมชาติ
หลายแหง สามารถเชื่อมโยงไปยังแหลงทองเที่ยว อื่นได!งาย เชน ดอยตุง อ.แมสาย อ.แมสลอง อ.เชียงราย
เริ่มต!นเดินทาง เพื่อพักผอนและศึกษา เส!นทางทองเที่ยวที่ศูนย'บริการและต!อนรับนักทองเที่ยว หมูที่ 6
แล!วแวะชม
1.การปลุกชา หมูที่ ชาจีนที่ปลูกในพื้นที่ราบได!รสชาติไมแตกตาง จาก บนพื้นที่สูง
2.การปลูกสัปปะรด หมูที่ 6 พื้นที่ปลูกวา 1000 ไร ตามเนินเขา ที่มีทิวทัศน'
อันสวยงาม และชิมผลผลิตได!ตามฤดูกาล
3. ทองเที่ยวธรรมชาติ หมูที่ 8 ขุนเขา ถ้ํา แมน้ํา และปHาไม! -สํานักปฏบัติธรรม
ถ้ําปHาอาชาทอง ที่ให!ความรมรื่น เย็นสบายของธรรมชาติ -ขี่ม!า ชมธรรมชาติ ขุนเขา และปHาไม! –ทําบุญ
ตักบาตร กับพระขี่ม!าออกบิณฑบาต -ลองแพ / เรือ ชมวิถีชุมชน 2 ฝ_‰งแมน้ําคํา
4 .การเพาะเห็ดในโรงเรียน เรียนรู!การเพาะเห็ดหอม และเห็ดอื่นๆ ในโรงเรียน
ตั้งแตเริ่มเขี่ยเชื้อจนถึงเก็บผลผลิต และจําหนายผลผลิต ก!อนเห็ดที่ทานสามารถนําไปเพาะเห็ดเองได!
5.การทําไวน'ผลไม! หมูที่ 4 แวะชมการผลิตไวน'จากผลไม! ในท!องถิ่น รสชาติ
มาตรฐาน รับประกันคุณภาพ จากโลรางวัล การประกวดหลายรางวัล
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6. พักริบทานอาหารที่บอเลี้ยงกุ!ง และศึกษาวิธี การเลี้ยงกุ!งก!ามกราม หมูที่ 4
มีอาหารที่ปรุงจากกุ!ง สดๆ ที่ควบคุมการเลี้ยงจากกรมประมง ซื้อผลผลิต /ผลิตภัณฑ' ของท!องถิ่นจากซุ!ม
แสดงสินค!า และผลิตภัณฑ'เกษตร
7.การแปรรู ปถั่วเหลื อง หมู ที่ 3 ภูมิป_ญญาชาวบ!าน อาหารรสเด็ดของคน
ภาคเหนือ สาธิตการทําและจําหนาย ถั่วเนาแผน ถั่วเนาผงปรุงรส และผลิตภัณฑ'แปรรูปจากถั่วเหลือง
8. ผ!าทอมือ หมูที่ 3 ภูมิป_ญญาท!องถิ่น โดยกลุมทอผ!า มีลวดลาย สีสันสวยงาม
หลากหลายรูปแบบ ให!ทานได!เลือกซื้อ
ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุมแมน้ําโขง ตั้งอยูกิโลเมตรที่ 12 ของทางหลวง
หมายเลข 1089 (แมจัน - ทาตอน) หางจากตัวเมืองเชียงราย 36 กิโลเมตร มีเนื้อที่กวา 400 ไร จัดเป%น
หมูบ!านทางวัฒนธรรม เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตความเป%นอยูของคนบริเวณลุมแมน้ําโขง ทามกลางบรรยากาศที่
เป%นหุบเขา และลําห!วยขุนน้ําแมจัน มีอุทยานไม!ดอกไม!ประดับนานาพันธุ' ห!อมล!อมด!วยไรชา และสวนดอกท!อ
มีกิจกรรมที่นาสนใจ ได!แก ขี่ช!าง นั่งเกวียน มีการแสดงของช!าง การสาธิตตาง ๆ เชน การทําเครื่องเงิน
เครื่องจักสาน การทํากระดาษสา การป_‰นฝ9ายทอผ!า งานเย็บป_กถักร!อยของชาวเขาเผาตาง ๆ และสาธิต
วิธี ชงชาตามแบบฉบั บของยูน นาน การแสดงศิ ลปวัฒ นธรรมจากประเทศไทย ลาว จีน (ตอนใต!) พมา
เวียดนาม และกัมพูชา การแสดงจะมีระหวางเวลา 11.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 15.00 น. เก็บคา
ผานประตูรวมคาเข!าชมการแสดง คนไทย คนละ 100 บาท ชาวตางชาติคนละ 200 บาท และยังมีฆ!อง
ชัยใหญที่สุดในโลก ที่มีเส!นผานศูนย'กลางถึง 5 เมตร ให!ชมอีกด!วย เปfดให!เข!าชมทุกวันตั้งแตเวลา 08.0018.00 น. โทร 053-7108818
ไรชาฉุยฟง ตั้งอยูในเขตพื้นที่บ!านพญาไพร ตําบลเทอดไทย อําเภอแมฟ9าหลวง
และ อําเภอแมจัน จังหวัด เชียงราย เป%นแหลงปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จํากัด ซึ่งเป%นผู!ผลิตใบชา
รายใหญที่สุดใน จังหวัดเชียงราย โดยมี ประสบการณ'ยาวนานในการเพาะปลูกชามากวา 40 ปQ ป_จจุบัน
บริษัท ฉุยฟง เป%นผู!ผลิตชาผู!จัดจําหนาย และผู!สงออก มีกลุมเป9าหมายหลัก คือ ผู!ใช!ทางด!านอุตสาหกรรม
เชน โออิชิ มาลี ยูนีฟ ลิปตัน เป%นต!น สวนชาตั้งอยูบนเนื้อที่กวา1,000 ไร ตั้งอยูในภูมิประเทศแถบ
เทือกเขาสูง ซึ่งอยูบนพื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเลกวา 1,200 เมตร และมีบรรยากาศ โดยรอบปกคลุมด!วย
หมอกตลอดปQ ด!วยความความสวยงามของไรชาที่กว!างใหญกวา พันไร โดยจะปลูกโค!งวน ตามสันเขาและ
ลดหลั่นเป%นขั้นบันได ซึ่งดูสวยงามแปลกตากวาไรชาที่อื่น ทําให!ไรชาฉุยฟง กลายเป%นแหลงทองเที่ยว แหง
ใหม ใน จ เชียงราย ซึ่งเริ่มได!รับความสนใจจากนักทองเที่ยวเว็บไซต' โทร 053-771-563
วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม เป%นวัดฝHายมหายาน สังกัดคณะสงฆ'จีนนิกายและ
เป%นวัดเดียวในเขตจังหวัดภาคเหนือ ได!รับอนุญาตให!จัดตั้งวัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2540 มูลเหตุของ
การสร!างวัด สืบเนื่องด!วยในเขตจังหวัดภาคเหนือ ยังไมเคยปรากฏมีวัดฝHายสงฆ'จีนนิกายมากอน พระเดช
พระคุณพระมหาคณาจารย'จีนธรรมสมาธิวัตร (ทานเจ!าคุณเย็นเต็ก) เจ!าคณะใหญสงฆ'จีนนิกาย จึงได!ดําริ
หาทํา เลที่ เหมาะสมเพื่ อสร! า งวั ดฝHา ยสงฆ' จี นนิก ายขึ้ น โดยได! เลื อกชั ย ภู มิ สถานที่ ป_จ จุ บัน นี้ เป% นที่ตั้ งวัด
ฝHายสงฆ'จีนนิกาย เพื่อให!เป%นศูนย'กลางการศึกษาและการเผยแผพระพุทธศาสนา ให!เป%นสถานที่ประกอบ
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ศาสนกิจของพระสงฆ'จีนนิกาย ตลอดถึงเป%นสถานที่บําเพ็ญบุญกุศลและการประพฤติปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป สถานที่ตั้ง : เลขที่ 80 หมูที่ 9 บ!านปHาไร ตําบลทาข!า วเปลือก อําเภอแม
จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย' 57110 โทรศัพท' 0-5376-7040
บ3านสันทางหลวง อ.แมจัน จ.เชียงราย เป%นหมูบ!านทองเที่ยวชุมชนไทยองที่
สนับสนุนการเพาะปลูกเกษตรปลอดภัย มีการสงผักเพาะเมล็ดพันธ'พื้นบ!านอนุลักษณ'ไว!ในวิถีชีวิตไทยอง
สนับสนุนวาระจังหวัดเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัยวิถีไทล!านนา กิจกรรมในการทองเที่ยวหมูบ!าน
วัฒนธรรมสร!า งสรรค' บ!า นสั นทางหลวงจั ดการทองเที่ยวในแนวคิดที่ วา "การเที่ยววิ ถีไทย วิ ถีย อง วิถี
พอเพียง วิถีธรรมชาติ ปลูกผักปลอดภัยไปสูการทองเที่ยวโดยชุมชน สันทางหลวง" ด!วยการศึกษาวิถีชีวิต
คนยอง วาใช!ชีวิตอยางไร กินอยูอยางไรการเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายไปอําเภอแมจัน บ!านสันทางหลวง
หมู 12 ต.จันจว!าใต!
4) อําเภอแมฟQาหลวง
พระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยูบนยอดสูงสุดที่ระดับ
ความสูง 1,500 ม. เหนือหมูบ!า นสันติคี รี หางจากหมูบ!าน 4 กม. ต.แมสลองนอก อ.แมฟ9าหลวง
จ.เชียงราย มีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ แตถนนสูงชัน คดเคี้ยวมาก พระบรมธาตุฯ สร!างแล!ว
เสร็จเมื่อราวปQ พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป%นพระราชกุศลแดสมเด็จยา เป%นเจดีย'แบบล!านนาประยุกต' บนฐาน
สี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว!างด!านละประมาณ 15 ม.ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ!มจระนํา
ด!านละสามซุ!ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค'ระฆังประดับแผนทอง แกะสลักลวดลาย ใกล!กับ
องค'เจดีย'เป%นวิหารแบบล!านนาประยุกต'ที่ตั้งของพระบรมธาตุฯ เป%นจุดสูงสุดของเทือกดอยแมสลอง จึงชม
ทิ ว ทั ศ น' ไ ด! ก ว! า งไกล โดยเฉพาะในยามเย็ น ขณะเดี ยวกั นองค' พระธาตุ ยั งเดนเป% นสงา มองเห็ นแตไกล
เป%นสัญลักษณ'อีกอยาง ของดอยแมสลอง
ดอยแมสลอง เป%นที่ตั้งของหมูบ!านสันติคิรี เดิมชื่อบ!านแมสลองนอก เป%นชุมชน
ผู!อพยพจากกองพล 93 ซึ่งอพยพจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร'เข!ามาในเขตไทย จํานวนสองกอง
พันคือ กองพันที่ 3 เข!ามาอยูที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และกองพันที่ 5 อยูที่บ!านแมสลองนอก ตั้งแต
พ.ศ. 2504 ในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ' ดอกนางพญาเสือโครง ซึ่งเป%นซากุระพันธุ'ที่เล็กที่สุด สีชมพูอมขาว
จะบานสะพรั่งตลอดแนวทางขึ้นดอยแมสลอง เป%นพันธุ'ไม!ที่หาชมได!ยากในเมืองไทย เพราะเจริญเติบโตอยู
แตเฉพาะในภูมิอากาศหนาวจัดเทานั้น การเดินทาง ใช!เส!นทางเชียงราย-แมจัน 28 กิโลเมตร เลยจาก
อําเภอแมจันไป 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ!ายไป 23 กิโลเมตร ผานหมูบ!านผาเดื่อ ซึ่งเป%นจุดแวะชมและซื้อ
หัตถกรรมชาวเขา จากนั้นเดินทางจากบ!านอีก!อสามแยก (ทางขวาไปหมูบ!านเทิดไทย) ตรงไปดอยแมสลอง
ระยะทาง 10 กิโลเมตร รวมระยะทางจากเชียงราย 64 กิโลเมตร เป%นทางลาดยางตลอดสาย และจาก
ดอยแมสลองมีถนนเชื่อมตอไปถึงบ!านทาตอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 45 กิโลเมตร ในกรณี
ไมได!ขับรถมาเองให!ขึ้นรถประจําทางจากตัวเมืองเชียงรายไปตอรถสองแถวที่ปากทางขึ้นดอยแมสลอง ชมไร
ชาและศึกษาวิธีการผลิตชา ขี่ม!าชมทิวทัศน'รอบหมูบ!านเจียงจาใส และอนุสรณ'สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ
ภาคเหนือ ประเทศไทย ศึกษาเรื่องราว ประวัติของชาวดอยแมสลอง มีไกด'นําชม เปfดบริการทุกวัน เวลา
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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08.00-17.00 น. คาเข!าชม 30 บาท โทร. 0 5376 5170, 0 5376 5180 ศูนย'ประสานงานนําเที่ยว
ชุมชุน HOME STAY และกางเต็นท' โทร. 0 5371 0024, 08 5038 6362 อบต. แมสลองนอก โทร.
0 5376 5129 รถสองแถวขึ้นดอยแมสลอง โทร. 08 1024 0813 (คารถคนละ 50 บาท เหมา
400 บาท ไป-กลับ 800 บาท
วนอุทยานสันผาพญาไพร อยูในท!องที่หมูบ!านพญาไพรลิทู+เลามาและพญาไพร
เลาจอ หมูที่ 5 และหมูที่ 6 ตําบลเทอดไทย อําเภอแมฟ9าหลวง จังหวัดเชียงราย อยูในเขตปHาสงวน
แหงชาติปHาน้ําแมคํา ปHาน้ําแมสลอง และปHาน้ําแมจันฝ_‰งซ!าย ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อความมั่นคงแมฟ9า
หลวง-แมจันและยังถูกกําหนดให!อยูในเขตพื้นที่ปHาอนุรักษ' มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร โดยกรมปHาไม!ได!
ประกาศจัดตั้งเป%นวนอุทยานเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 เป%นเทือกเขาสูงสลับกันเป%นทอดๆ มี
เทือกเขาที่สูง
คือ ดอยปHาไม!เกี๊ยะ (ไม!สน) ยอดเขาที่สูงที่สุดสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ
1,291 เมตร
มีความลาดชันเฉลี่ย 30-40 % ทางด!านทิศตะวันตกของภูเขาจะเป%นหน!าผาสูงชันลึก
ลงถึงลําห!วยประมาณ 400 เมตร นอกจากนี้ยังมีห!วยแปลก และห!วยสาขาที่เกิดจากดอยปHาไม!เกี๊ยะ ทําให!
เกิด น้ํา ตกไมสูง มาก
มี น้ํา ไหลตลอดปQ ที่พั ก วนอุ ท ยานสันผาพญาไพร ไมมีบ! า นพักไว!บริ การแก
นักทองเที่ยว หากนักทองเที่ยวมีความประสงค'จะเดินทางไปพักแรม โปรดนําเต็นท'ไปกางเอง แล!วไปติดตอ
ขออนุญาตกับหัวหน!าวนอุทยานสันผาพญาไพรโดยตรง โทร 053-730205
บ3านเทิดไทย เดิมเรียกวา “บ!านหินแตก” อยูหางจากเชียงราย 66 กิโลเมตร
ใน พ.ศ. 2511 ขุนสาเคยเข!ามาใช!เป%นฐานที่มั่นในฐานะผู!นํากองทัพกู!ชาติไต “ขุน” เป%นคําที่ประชาชนรัฐฉาน
เรียกบุคคลที่ให!ความเคารพนับถือ แตชาวโลกรู!จักขุนสาดีในชื่อ “ราชาเฮโรอีน” ระหวาง พ.ศ. 25192525 ขุนสาได!ใช!บ!านหินแตกเป%นฐานที่มั่นอยางถาวรและกระทําการผิดกฎหมาย จนทางรัฐบาลไทย
ต!องใช!กํ าลั งผลักดันให!ออกไปจากประเทศไทย คงทิ้งไว!แตอดีต ที่เหลืออยู เชน บ! านพัก ที่ขุ นสาใช!เป% น
ศูนย'บัญชาการ นอกจากนี้บ!านเทอดไทย ยังเป%นที่อยูของชุมชนชาวเขาหลายเผาซึ่งสามารถพบเห็นได!ใน
ตลาดยามเช!า
ดอยหัวแมคํา อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,850 เมตร จากเชียงรายใช!เส!นทาง
เดียวกับทางขึ้นดอยแมสลองสายเกา ทางหลวงหมายเลข 1130 แล!วเลี้ยวขวาที่สามแยกอีก!อ ผานบ!าน
เทอดไทย ไปจนถึงบ!านแมคํา หางจากตัวเมืองเชียงราย 100 กิโลเมตร บ!านหัวแมคําอยูเกือบสุดชายแดน
เส!นทางเป%นทางลูกรังคดโค!งไปตามทิวเขา ใช!เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมง ดอยหัวแมคําเป%นที่ตั้งหมูบ!า น
ชาวเขาขนาดใหญ ประกอบด!วยเผาลีซอ เป%นกลุมชนสวนใหญ นอกจากนี้ยังมีอีก!อ ม!ง และมูเซอ ในชวง
เวลาซึ่งตรงกับตรุษจีนของทุกปQ ชาวลีซอจะจัดงานประเพณีกินวอ ซึ่งเปรียบเสมือนวันขึ้นปQใหม ในวันนั้น
ชาวลีซอแตงกายสวยงาม มีการกินเลี้ยง เต!นระบํา 7 วัน 7 คืน และในเดือนพฤศจิกายนเป%นชวงที่ดอย
หัวแมคํางดงามไปด!วยดอกบัวตองสีเหลืองสดใสสะพรั่งอยูทั่วไปตามแนวเขา เป%นจุดชมวิวพระอาทิตย'ขึ้น
และทะเลหมอก บนดอยมีบริการบ!านพักติดตอเกษตรที่สูงหัวแมคํา โทร. 0 5391 8101 หรือ คุณมาลี
โทร. 0 5360 9106, 08 6192 0170, 08 7192 0551 หลังละ 300-500 บาท มี 4 หลัง
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วนอุท ยานน้ํ า ตกหัวแมคํ า อยู ในท! องที่ ตํา บลแมสลองใน อํา เภอแมฟ9า หลวง
จังหวัดเชียงราย อยูในเขตปHาสงวนแหงชาติปHาน้ําแมคํา ปHาน้ําแมสลอง ปHาน้ําแมจันฝ_‰งซ!าย มีเนื้อที่ประมาณ
3,500 ไร กรมปHาไม!ได!ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541
ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแมคํา ตั้งอยู บนดอยหัวแมคํา ตําบลแมสลองใน
อําเภอแมฟ9าหลวง เป%นศูนย'ฯที่สงเสริมให!ชาวบ!านสร!างรายได!โดยการปลูกไม!เมืองหนาว เชน ดอกลิลลี่
ดอกแกลดิลัส เยอร'บิรา ทิวลิป ชมการตัดดอก การบรรจุเพื่อจําหนาย และหากสนใจไปชมไรชาก็เพียง
ติดตอให!เจ!าหน!าที่นําทางไปให!ไมไกลกันนัก ที่หมูบ!านพยาไพร ซึ่งเป%นแหลงปลูกชาใหญรองจากดอยวาวี
นอกจากนี้ ศูนย'ฯมีบ!านพัก (ไมเกิน 35 คน) และสถานที่กางเต็นท'ให!บริการแกนักทองเที่ยว
พระตําหนักดอยตุง เคยเป%นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จ
พระศรี น คริ น -ทราบรมราชชนนี มี รู ป ทรงผสมผสานระหวางศิ ล ปะล! า นนากั บ ชาเลย' ข องประเทศ
สวิสเซอร'แลนด' มีการแกะสลักไม!ตามกาแล เชิงชายและขอบหน!าตางเป%นลวดลายตาง ๆ โดยฝQมือชางชาวเหนือ
รอบ ๆ พระตําหนักมีสวนดอกไม!หลากพันธุ' หลายสี ให!ความสวยงามสดชื่น โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเห็น
หมอกจาง ๆ บริเวณยอดเขารอบ ๆ พระตําหนัก มีเจ!าหน!าที่นําชมเป%นรอบ ๆ ละ 20 นาที เปfดให!เข!าชม
ทุกวัน เวลา 07.00-17.30 น. คาเข!าชม 70 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5376 70157 สวนแมฟ9าหลวงอยูด!านหน!าพระตําหนักดอยตุง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร เป%นสวนดอกไม!เมืองหนาว
อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ดอกลําโพง ไม!มงคลตาง ๆ ไม!ยืนต!นและซุ!มไม!เลื้อยอีกมากกวา 70
ชนิดรูปป_šนตอเนื่อง ฝQมือของคุณมีเซียม ยิบอินซอย เปfดให!เข!าชมทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น. คาเข!าชม 80
บาทและหอแหงแรงบันดาลใจเป%นอาคารแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีและ
ราชวงศ' มีห!องจัดแสดงนิทรรศการ 8 ห!อง เปfดให!เข!าชมทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น. คาเข!าชม 30
บาท นอกจากนั้นยังมีร!านขายของที่ระลึก เสื้อผ!าไหม ผลิตภัณฑ'จากโครงการหลวงทั้งผักผลไม! ดอกไม!
พันธุ'ไม!ตาง ๆ ให!ซื้อกลับไปเป%นของฝาก นักทองเที่ยวที่ต!องการเข!าชมทั้ง พระตําหนักดอยตุง สวนแมฟ9า
หลวงและหอแหงการรําลึกจําหนายบัตรรวม ราคา 150 บาท ซุ!มจําหนายบัตรเปfดเวลา 06.30-18.00 น.
รถสองแถวขึ้น ดอยตุง บริษั ทดอยตุ งทองเที่ ย ว โทร. 0 5366 7433 ดอยตุง ลอด' จ โทร. 0 5376
70673
สถูปดอยช3า งมูบ และสวนรุกขชาติแมฟQาหลวง บนดอยช!างมูบ ริมถนนสาย
พระธาตุดอยตุง บ!านผาหมี หางจากทางแยกวัดน!อยดอยตุงประมาณ 4 กิโลเมตร เป%นจุดชมวิวที่สูงที่สุด
ของดอยตุง มีพระสถูปช!างมูบ เป%นเจดีย'ขนาดเล็ก ตั้งอยูบนก!อนหินขนาดใหญ มีลักษณะเหมือนช!างหมอบอยู
สภาพโดยรอบเป% นต! นโพธิ์ใ หญ ต! นสนซึ่ ง ใช! ปลู ก เพื่ออนุ รั ก ษ' ดิ นและต! น น้ํ า และภายในสวนรุก ขชาติฯ
ชมกุหลาบพันปQจากหลายทวีป คาเข!าชม 50 บาท
อนุสรณชาวไทยเชื้อสายจีน / อนุสรณสถานอดีตทหารจีนคณะชาติ สร!างขึ้น
เพื่อเป%นอนุสรณ'ระลึกถึงประวัติศาสตร'วา ที่บ!านสันติคีรีเป%นหมูบ!านของอดีตทหารจีนคณะชาติ (ทจช.ก~ก
มินตั๋ง) กองพล 93 ได!ชวยราชการไทยตอสู!และปราบปรามคอมมิวนิสต'ในพื้นที่ดอยหลวง ดอยขาว และ
ดอยผาหมน จ.เชียงราย พ.ศ.2514-2528 และพื้นที่เขายา จ.เพชรบูร ณ' ในปQ 2524จากการสู!รบ
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ดังกลาวอดีตทหารจีนคณะชาติได!เสียชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพเป%นจํานวนมากรัฐบาลไทยจึงกําหนด
สถานะให!อดีตทหารจีนและคณะชาติเหลานั้น เป%นผู!ทําคุณประโยชน'แกประเทศไทย และให!แปลงสัญชาติ
เป%นไทยได! ซึ่งทําให!อดีตทหารจีนคณะชาติเหลานี้ สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค'พระบาทสมเด็จ
พระเจ! า อยู หั ว ฯเป% นอยางมากอนุ ส รณ'ส ถานดั งกลาวออกแบบกอสร! า งและตกแตงอยางสวยงามด!ว ย
สถาป_ตยกรรมจีน ภายในได!มีการจัดแสดงภาพถายประวัติศาสตร'ความเป%นมา ความเหนื่อยยากในการตั้ง
รกรากอยูในประเทศไทย และมีห!องสมุดที่เก็บรวบรวมข!อมูลที่เกี่ยวข!องไว!เป%นหลักฐานอ!างอิง เปfดให!เข!า
ชมทุกวันระหวางเวลา 08.00-17.00 น. คาธรรมเนียมคนไทย 30 บาท คนตางชาติ 50 บาท
วัดเวียงคํากาขาว ตั้งอยูบ!านเทอดไทย ต.แมสลองใน อ.แมฟ9าหลวง จ.เชียงราย
มีองค'พระทรงชัยรัตนพลังแผนดิน ขนาดหน!าตักกว!าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยูบนอาคาร 3 ชั้น สามารถ
ขึ้นไปเที่ยวชมวิวได!อีกจุดหนึ่ง
วัดกาคํา วัดพระธาตุกาคํา(ก†าคํา) เป%นพระธาตุเกาแกบนยอดอยสร!างขึ้นในสมัย
โยนก สมัยนั้นนําโดยปูHจ!าวลาวจกเป%นผู!นําองค'กรปกครอง หรือหัวหน!าใหญของอ!ายลาว บ!านหินแตกใน
ขณะนั้นมีชาวไทยใหญ อาศัยอยูเป%นจํานวนมาก มีเรื่องเลาวามีพอค!าวัวตางถิ่น สองคนพี่น!องมาจากเมือง
แสนหวีได!เข!ามาค!าขาย พักแรม เป%นเวลานานนับเดือน ตาม เส!นทางตั้งแตเมืองสาต, หินแตก , ฝาง ,เชียง
ดาว จุดหมายปลายทางสิ้นสุดที่เมืองเชียงใหมพอค!าชาวไทยใหญทั้งสอง ได!สร!างพระธาตุขึ้นองค'หนึ่งใน
ระหวางทางดอยตุงกับเมืองฝาง คือ พระธาตุกาคําโดยได!นําเอาทองคําหลอหลอมเป%นรูปอีก จํานวน 2 ตัว
ไว!ในองค'พระธาตุชาวไทยใหญเรียกวา ก†าคํา( ก†า หมายถึง อีกา , คํา หมายถึง ทองคํา ) วัดพระธาตุกาคํามี
พื้นที่ประมาณ 20 ไร และพระธาตุ 1 องค'เป%นพระธาตุเกาแกที่ทรุดโทรมไปเป%นเวลานานชาวบ!านจึงได!
บูรณปฏิสังขรณ'ขึ้นใหม เมื่อ พ.ศ.2506 ความสําคัญของวัดนี้ เพราะเป%นสถานที่ที่ชาวบ!านให!ความศรัทธา
และนับถือ เป%นที่พึ่งทางใจของชาวบ!าน มีประวัติและความเป%นมาที่นาประทับใจ ลักษณะการปลูกสร!าง
ก็เป%นแบบดั้งเดิมของชาวไทยใหญพิธีกรรมตางๆ
พิพิธภัณฑบ3านขุนสา ตั้งอยูหมูบ!านเทอดไทย หมู 1 ตําบลเทอดไทย อ. แมฟ9า
หลวง จังหวัดเชียงราย ประวัติของกองทัพขุนสา เมื่อปQ พ.ศ. 2507 กองกําลังกู!ชาติของขุนสา ได!เข!ามาตั้ง
บานที่ มั่นที่บ! านหินแตก อํา เภอแมจัน จั งหวั ดเชีย งราย กระทั่งปQ พ.ศ.2525 รัฐบาลไทยในสมัยนั้ น
ได!ผลักดันกองกําลังขุนสาออกจากประเทศไทยอยางเด็ดขาด ในครั้งนั้นจึงเกิดการปะทะกันระหวางกองพล
ขุนสากับทหารไทยบ!านหินแตก จึงกลายเป%นยุทธ'ภูมิที่เป%นประวัติศาสตร'แหงหนึ่ง หลังจากกองกําลังขุนสา
ได!ถูกผลักดันออกจากไทยไป จึงได!เป%นชื่อเป%น บ!านเทอดไทย โดยชื่อนี้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และได!มีการอนุรักษ'ที่แหงนี้ ๆ ไว!เป%นประวัติศาสตร'วาเป%นบานทัพของ
กํ า ลั ง ขุ น สา นั ก รบกู! ช าติ รั ฐ ฉานที่ ไ ด! รั บ ฉายาราชายาเสพติ ด โลกไว! ที่ ห มู บ! า นเทอดไทยแหงนี้ เปf ด ให!
ประชาชนเข!าเยี่ยมชมสถานที่และเป%นสถานที่ทองเที่ยวและจัดงานตางๆ
สวนมโนมัย ดอยแมสลอง สร!างโดยสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และกองพล
ทหารม!าที่ 2 รักษาพระองค' ปQ พ.ศ. 2547 ที่บ!านสามแยก เป%นสถานที่พักผอน และออกกําลังกาย ด!าน
ในประดิษฐาน พระสยามเทวาธิราช ซึ่งเป%นที่เคารพของผู!คนในละแวก และผู!ที่เดินทางสัญจรผานมา ในวัน
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เทศกาลปQใหม ที่สวนมโนมัย นี้จะมีกิจกรรมจากชาวบ!าน และร!านค!ามาจําหนายของที่ระลึก -การเดินทาง
อยูระหวางทางขึ้นด!านหน!าของดอยแมสลองดอยแมสลอง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑอดี ต วี ร ชนทหารจี น คณะชาติ อี ก หนึ่ ง สถานที่ ท องเที่ ย วที่ มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร'แหงหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูที่ หมูบ!านสันติคีรี บนดอยแมสลอง ตําบลแมสลองนอก
อําเภอแมฟ9าหลวง จังหวัดเชียงราย
พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุม เมืองแมสลอง ตั้งอยูบนดอยแมสลอง สร!าง
โดยชาวแมสลองทุกชนเผา รวมกับพระครูบุญชุม สร!างถวายเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัว
ทรงครองราชย'ครบ 60 ปQ และพระชนมายุครบ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ภายใน
อุโบสถ มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ เป%นที่เคารถนับถือของผู!คนบนดอยแมสลอง
สุสานนายพลต3วน ซี เหวิน อดีตผู!นําทหารจีนฮอแหงกองพันที่ 5 กองพล 93
เป%นอีกสถานที่หนึ่งที่นักทองเที่ยวนิยมไปเยี่ยมเยียน โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมขึ้นไป
เคารพศพนายพลต!วน โดยตัวสุสานสร!างด!วยหินออนทั้งหมด แทนหินออนบรรจุรางนายพลต!วน ซี เหวิน
อยูภายในศาลาเก†งจีนขนาดใหญ สีขาว พื้นปูหินออน ด!านหลังแทนบรรจุศพ มีภาพถายเกาแกเกี่ยวกับ
ประวัติและผลงาน
ไรชา 101 ดอยแมสลอง เป% นไรชาขนาดใหญแหงแรกบนดอยแมสลอง
ป_จจุ บันเปfด ให! จําหนาย และขายสง ชาอูหลงก!านออน ชาเขียว และชาเบอร' 12 ฯ ด!า นบนยังเป% น
ร!านอาหาร และมีเครื่องดื่มที่แปรรูปมาจากใบชา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมดอยแมสลองนิยมมาแวะซื้อชา
เพื่อเป%นของฝากหากใครเดินทางขึ้นดอยแมสลอง ต!องผานที่นี้แนนอน ไรชา 101 แหลงปลูกชาที่ใหญที่สุด
แหงแรกบนดอยแมสลองที่เปfดให!นักทองเที่ยวเข!าไปเยี่ยมชมไร ถายภาพกันเป%นที่ระลึกได! นอกจากจะได!
ชมความสวยงามของไรชาทีเรียงกันเป%นขั้นบันไดแล!ว ยังได!สัมผัสกับวิถีความเป%นมาของชาที่แท!จริง จาก
ทางขึ้ น ดอยแมสลอง จะได!สั มผั ส วิ ว ทิว ทั ศน' ที่สวยงามของดอยแมสลองแล!ว สถานที่ ที่พ ลาดไมได! เลย
เพราะ ไรชา 101 เป%นมากกวาไรชา มีเรื่องราวการนําเสนอที่นาสนใจ ตั้งแตการคัดสรรสายพันธุ' พิธีการ
ปลูก การดูแล การเก็บยอดชา หรือแม!กระทั้งการชงชาที่ถูกวิธี ที่นี้เปรียบเสมือนโรงเรียนชา เลยก็วาได!
เพราะแควิธีการชงชาให!ได!รสชาติและคุณคาที่สูงสุดจริง ๆ ก็ต!องเรียนรู!หลายขั้นตอนทีเดียว ป_จจุบัน ไรชา
101 เปfดให!จําหนาย และขายสง ชาอูหลงก!านออน ชาเขียว และชาเบอร' 12 ฯ ด!านบนยังเป%นร!านอาหาร
และมีเครื่องดื่มที่แปรรูปมาจากใบชา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมดอยแมสลองนิยมมาแวะซื้อชา เพื่อเป%นของฝาก
Canopy walk กิจกรรมใหมเดินบนทางเดินต!นไม!ของสวนแมฟ9าหลวง ดอยตุง
คาบริการคนละ 150 บาท พร!อมอุปกรณ'ความปลอดภัย ระยะทางเดินประมาณ 300-400 เมตร จุดที่
สูงสุดจากพื้นดินประมาณ 40 เมตร มีต!องปQนปHายขึ้นลงบันไดชันๆแคบๆกันเล็กน!อย ทางเดินบางชวงแคบ
มากเดินโยกเยกระยะทางยาวๆ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ3านห3วยหยวกป!าโซ เมื่อวันที่
14 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ!าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ลุมน้ําแมคํา
ซึ่งอยูในเขตปHาสงวนแหงชาติ ปHาน้ําแมคํา ปHาน้ําแมสลอง และปHาน้ําแมจันฝ_‰งซ!าย บริเวณพื้นที่ต!นน้ํา ชั้น 1 เอ
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และ 1 บี ซึ่งราษฎรในพื้นที่ได!ทําการบุกรุกปHาเพื่อถือครองที่ดินโดยไมมีการควบคุม ทําให!สภาพปHาที่
สมบู ร ณ' เหลื อเพี ย งเล็ ก น! อย และยังสงผลให! แ หลงต! นน้ํ า ลํ า ธารเก็ บกั ก น้ํ า เพื่ อการอุ ปโภคและบริ โ ภค
ได!เพียงระยะเวลาสั้นๆ จึงทรงมีพระราชดําริให!จัดตั้ง "สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ!าน
ห!วยหยวกปHาโซ" ขึ้นมาตั้งแตบัดนั้น สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดํา ริ บ!า นห!วยหยวกปHา โซ
ให!บริการ - ห!องประชุมสัมมนา ขนาด 80 ทาน - กิจกรรมสันทนาการ รอบกองไฟ - เดินปHาและปลูกต!นไม!
กลับคืนสูปHา - ถายภาพบรรยากาศธรรมชาติ รอบสถานี - ห!องพักสไตล'รีสอร'ท ทามกลางธรรมชาติ
– จุดกางเต!นท' – เที่ยวชมแปลงผักปลอดสารพิษ เปfดให!บริการนักทองเที่ยวทุกๆฤดูกาล
5) อําเภอแมสาย
อํ า เภอแมสาย อยู หางจากตั ว เมื องเชี ย งราย 61 กิ โ ลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 110 เป%นอําเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดทาขี้เหล็ก สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร'
โดยมีแมน้ําแมสายเป%นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข!าด!วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพมาเดินทาง
ไปมาหาสูค!าขายกันได!โดยเสรี นักทองเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปยังทาขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร' เพื่อซื้อ
สินค!าพื้นเมืองและสินค!าราคาถูก เชน ตะกร!า เครื่องทองเหลือง สบูพมา สมุนไพร สินค!าจากจีน การข!าม
ไปทาขี้ เ หล็ ก นั ก ทองเที่ ย วชาวไทยเดิน ทางเข! า ได! ทุ ก วั น ระหวางเวลา 06.30-18.00 น. โดยใช!
บัต รประจํา ตัว ประชาชน หรือบัต รอื่นๆ ที่ท างราชการออกให! คาบริ การคนละ 30 บาท คาผานแดน
เข!าพมา 10 บาท สินค!าที่ไมอนุญาตให!ซื้อเข!าไทย ได!แก สินค!าจากซากสัตว'ปHา บุหรี่ สุราตางประเทศ ฯลฯ
สินค!าที่ซื้อเพื่อการค!าต!องเสียภาษีนําเข!าให!ถูกต!องด!วย ดานตรวจคนเข!าเมืองแมสาย โทร. 0 5373 1008
อําเภอแมสาย โทร. 0 5373 3233, 0 5373 1396
พระธาตุดอยตุง ตั้งอยูบริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 บนทางหลวงหมายเลข 1149
เป%นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ!าย (กระดูกไหปลาร!า) ของพระพุทธเจ!า นํามาจากมัธยมประเทศ นับเป%น
ครั้ง แรกที่ พ ระพุ ทธศาสนาลั ทธิลั ง กาวงศ' ได! ม าประดิ ษ ฐานที่ ล! า นนาไทย เมื่ อกอสร! า งพระสถูป บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุนี้ ได!ทําธงตะขาบ (ภาษาพื้นเมืองเรียกวา ตุง) ใหญยาวถึงพันวา ป_กไว!บนยอดดอย
ถ!าหากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหน ก็จะกําหนดเป%นฐานพระสถูป เหตุนี้ดอยซึ่งเป%นที่ประดิษฐานปฐม
เจดีย'แหงล!านนาไทย จึงปรากฏนามวา ดอยตุง พระธาตุดอยตุงเป%นปูชนียสถานที่สําคัญ เมื่อถึงเทศกาล
นมั ส การ พระธาตุ ดอยตุง จะมี พุ ทธศาสนิ ก ชนทั้ ง ชาวไทยและเพื่ อ นบ! า นจากประเทศใกล! เคี ย ง เชน
ชาวเชียงตุงในรัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร' ชาวหลวงพระบาง เวียงจันทน' เดินทางเข!ามานมัสการ
ทุกปQ โทร. 05376 7061
พระธาตุดอยเวา หมูที่ 1 ตําบลแมสาย บนดอยริมฝ_‰งแมน้ําแมสาย ตามประวัติ
กลาววา พระองค' เวาหรื อเว! า ผู! ครองนครนาคพั น ธ' โยนก เป% นผู! ส ร! า งเพื่ อบรรจุ พ ระเกศาธาตุ อ งค' หนึ่ ง
เมื่อ พ.ศ. 364 นับเป%นพระบรมธาตุที่เกาแกองค'หนึ่งรองมาจากพระบรมธาตุดอยตุง โทร. 0 5373 1527
ถ้ํ า ผาจม หมู ที่ 1 ตํ า บลแมสาย อยู หางจากอํ า เภอแมสายไปทางทิ ศ เหนื อ
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถ้ําผาจมตั้งอยูบนดอยอีกลูกหนึ่ง ทางทิศตะวันตกของดอยเวา ติดกับแมน้ําสาย
เคยเป%นสถานที่ ซึ่งพระภิกษุสงฆ'นั่งบําเพ็ญเพียรภาวนา เชน พระอาจารย'มั่น ภูริทัตโต ป_จจุบันมีรูปป_šนของ
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พระอาจารย'มั่น ภูริทัตโต ประดิษ ฐานไว!บนดอยด!วย ภายในถ้ําผาจมมีหินงอกหินย!อยอยูตามผนังและ
เพดานถ้ํา สวยงามวิจิตรตระการตา
ถ้ําปุ!ม ถ้ําปลา ถ้ําเสาหินพญานาค ตั้ งอยู ที่ด อยจ!อง หมูที่ 11 ตํ าบลโปH งผา
หางจากอําเภอแมสายไปทางทิศใต!ตามทางหลวงหมายเลข 110 ประมาณ 12 กิโลเมตร มีทางแยกเข!าไป
อีกประมาณ 2 กิโลเมตร ดอยจ!องเป%นภูเขาหินปูน จึงประกอบด!วย ถ้ําหินงอก หินย!อย และทางน้ําไหล
มากมาย
ถ้ําปุHม อยูสูงขึ้นไปบนยอดเขา ต!องป…นขึ้นไป ภายในถ้ํามืดมาก ต!องมีผู!นําทาง
ถ้ําปลา เป%นถ้ําหนึ่งที่มีน้ําไหลภายในถ้ํา เคยมีปลาชนิดตาง ๆ ทั้งใหญน!อยวาย
ออกมาให!เห็นเป%นประจํา ภายในถ้ํายังมีพระพุทธรูปศิลปะพมา สร!างขึ้นโดยพระภิกษุชาวพมา ประชาชน
ทั่วไปเรียกวา “พระทรงเครื่อง” เป%นที่เลื่อมใสของประชาชนในแถบนี้
ถ้ํา เสาหิน พญานาค อยูในบริเวณเดี ย วกัน เดิ มต! องพายเรื อข! า มน้ํา เข!า ไปชม
ภายหลังได!สร!างทางเดินเชื่อมกับถ้ําปลา ระยะทาง 150 เมตร ภายในถ้ํามีหินงอก หินย!อย และยังเป%น
สถานที่ปฏิบัติธรรมด!วย
วนอุท ยานถ้ําหลวง-ขุนน้ํา นางนอน อยูในท!องที่ตําบลโปHงผา อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย อยูในเขตปHาสงวนแหงชาติปHาดอยนางนอน มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร กรมปHาไม!ได!
ประกาศจัดตั้งเป%นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 ครอบคลุมหัวดอยนางนอน อยูในเขตปHาสงวน
แหงชาติ ปHาดอยนางนอน ท!องที่รับผิดชอบของตําบลโปHงผา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 8
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,000 ไร มีพื้นที่สําหรับบริการนักทองทองอยู 2 แหง คือ 1.บริเวณวน
อุทยานถ้ําหลวง มีเนื้อที่ 12 ไร ตั้งอยูท!องที่บ!านน้ําจํา ต.โปHงผา อ.แมสาย จ.เชียงราย เป%นที่ตั้งสํานักงาน
2.บริเวณขุนน้ํานางนอน มีเนื้อที่ 8 ไร ตั้งอยูท!องที่บ!านจ!อง ต.โปHงผา อ.แมสาย จ.เชียงราย
เส3นทางเดินป!า..พิชิตยอดเขานางนอน หมูบ!านชาวเขาผาหมี ตั้งอยูถนนสาย
พระธาตุดอยตุง – บ!านผาหมี หางจากพระธาตุดอยตุง ประมาณ 10 กม. หมูบ!านชาวไทยภูเขาเผาอาขา
บ!านผาหมี หมูที่ 6 ตําบลเวียงพางคํา มีสภาพภูมิทัศน'ที่สวยงาม อยูหางจากสถานีขนสงผู!โดยสารอําเภอแม
สาย เพียง 6 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบหมูบ!าน เป%นภูเขาหินออน หินปูน มีถ้ําเล็ก ถ้ําน!อย ที่ยังไมได!รับการ
พัฒนา จึงเหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่ต!องการความท!าทาย สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวไทยภูเขา ที่อยูไมไกลจาก
ตั ว เมื อง.... เดิ มพื้น ที่ นี้ใ ช! เป% น ศูน ย'บํ า บั ด ยาเสพติด ชาวเขาในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาดอยตุ ง ป_จ จุ บัน ได!
กลายเป%นศูนย'ฝ‘กอาชีพผาหมี ด!วยสภาพภูมิทัศน'ที่สวยงามของหมูบ!านผาหมี ที่มีภูเขาหินออนที่นับวามี
คุณภาพดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย เป%นเสนห'ดึงดูดใจให!นักทองเที่ยวที่ต!องการสัมผัสวิถีความเป%นอยู
แวะเยี่ยมชม นอกจากวิถีชีวิตความเป%นอยูของชาวไทยภูเขาแล!ว วิวทิวทัศน'ของหมูบ!านที่ตั้งอยูทามกลาง
สวนปHาภูเขาหินออน ตั้งเป%นฉากหลังสลับกับสวนผลไม! ชา กาแฟ ลิ้นจี่ ถือวาเป%นสิ่งที่มีคุณคาที่รอรับการ
สัมผัส ใช!ชีวิตของนักทองเที่ยว นอกจากวิวทิวทัศน'ที่ปรากฏเห็นแล!ว ยังมีเส!นทางเดินทางเดินปHา เส!นทางที่
ปQนปHายหน!าผา เส!นทางเดินชมถ้ําที่ยังไมเป%นที่รู!จักของนักทองเที่ยว ที่รอรับความท!าทายของทาน อบต.
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เวียงพางคํา ขอนําเสนอเส!นทางเดินทางเดินปHา สูจุดสูงสุดของยอดเขานางนอน ที่ปรากฏหมุดอ!างอิงแผนที่
ทางทหาร วงรอบชั้นหนึ่ง ของยอดเขานางนอน ในระดับความสูง 1,291 เมตร
เวียงพางคํา ตั้งอยูที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย บริเวณรอบที่วาการอําเภอ
แมสายทั้งสองฟากถนนพหลโยธิน แนวเขตด!านเหนืออยูหางจากชายแดนติดตอกับอําเภอทาขี้เหล็กของ
สหภาพพมาประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ สวนแนวเขตด!านใต!อยูใต!ที่วาการอําเภอประมาณ ๖๐๐ เมตร สวน
ด!านตะวันออกและตะวันตกของถนนนั้น มีแนวกําแพงเดิมหางจากถนนด!านละประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐
เมตร ตามความโค!งของถนน ลักษณะทั่วไป เป%นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ!า วางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต! ขนาด ๕๐๐
x ๑ , ๕๐๐ เมตร มีคูเมืองชั้นเดียวกว!าง ๑๕ . ๒๐ เมตร สูง ๓ เมตร หลักฐานที่พบ ป_จจุบันนี้รองรอยเดิม
ของเวียงพางคําได!แกแนวกําแพงและคูน้ําลึก ซึ่งบางจุดก็ปรากฏครบทั้งสองอยาง บางแหงเหลือเพียงคูน้ํา
ลึก และบางแหงอาศัยลําห!วยธรรมชาติกับเนินเขา ดังนี้ ทิศเหนือ มีแนวกําแพงที่ด!านเหนือของวัดเวียงพาน
กับเหลือกําแพงเล็กน!อยด!านตะวันออกของถนนซึ่งขนานไปกับถนนไปโรงฆาสัตว' ทิศตะวันออก ถึงมุมด!าน
ตะวันออกเฉียงใต! บริเวณบ!านปHายางเหลือกําแพงกับคูน้ําลึกเป%นแหงๆ ทิศใต! ปรากฏแนวกําแพงชัดเจน
ทางฟากตะวันตกของถนน เป%นแนวกําหนดเขตแดนของสถานีโรงยาสูบแมสาย ทิศตะวันตก เป%นด!านที่มี
รองรอยมากกวาด!านอื่น คือ ที่หลังวัดเวียงพานหลังโรงพยาบาลแมสายหลังวัดพรหมวิหาร และหลังสถานี
ใบยาสูบแมสาย มีทั้งกําแพงและคูน้ําลึก นอกจากนี้มีคูน้ําธรรมชาติหลังโรงเรียนดรุณราษฎร'วิทยา และคูน้ํา
หลังอาคารที่วาการอําเภอแมสาย เส!นทางเข!าสูเวียงพางคํา ถนนพหลโยธินได!ผาเวียงพางคําจากเหนือลงใต!
ออกเป%นสองฟาก ซึ่งมีถนนซอยหลายซอยออกไปยังชุมชนทั้งสองฟาก นอกจากนี้บางสวนของแนวเวียงพาง
คําอยูในเขตของสถานที่ราชการ หรือติดตอกับสถานที่ราชการ และชุมชน การเข!าไปชมรองรอยของเวียง
พางคําจึงสะดวกทุกด!าน
จุดชมวิวดอยนางนอน / เทือกเขาดอยนางนอน เทือกเขาแดนลาวทอดตัวแนว
ยาวเหยียดเป%นแนวเหนือจดใต! คนทั่วไปทราบดีวาเทือกเขานี้ใช!เป%นเส!นพรหมแดนแบงเขตระหวาง รัฐฉาน
สหภาพเมียนมาร'กับเชียงรายราชอาณาจักรไทยบริเวณตอนเหนือ ตอนบนของภูเขาเรียกวา ดอยนางนอน
เป%นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุงอันเป%นปูชนียสถานสําคัญของภูมิภาคนี้ อีกทั้งเป%นที่ประทับของสมเด็จยา แม
ฟ9าหลวงของปวงชนชาวไทย สําหรับเทือกเขาดอยนางนอนนี้ มีจุดสูงสุดคือ ผาช!างมูบ ซึ่งมีความสูงจากน้ํา
ทะเลประมาณ 830 เมตร
ตลาดแมสาย-ทาขี้ เหล็ก จํา หนายสินค! านานาชนิ ด ประเภทอั ญมณี พลอยสี
ทับทิม หยก เครื่องใช!ไฟฟ9าคุณภาพต่ํา ราคาถูกจากประเทศจีน อาหารทะเลแห!ง เหล!า บุหรี่ (ซึ่งมักเป%น
ของปลอม) เมื่อข!ามมาฝ_‰งทาขี้เหล็กจะมีรถสามล!อเชิญชวนให!นั่งรถไปทองเที่ยวเจดีย'ชเวดากองจําลอง ซึ่ง
อยูลึกเข!าไปจากชายแดนประมาณ 2 กม. ลักษณะเป%นเจดีย'สีทองแบบพมา สร!างจําลองมาจากเจดีย'ชเวดากอง
ที่เมืองยางกุ!ง ราคา 50-80 บาท นอกจากนี้ยังมีมอเตอร'ไซค'รับจ!างพาไปยังจุดตางๆ เชนตลาดพลอย
20 บาท แตควรตกลงราคากอนวาเป%นราคาเที่ยวเดียวหรือราคาเหมา
ฐานปฏิบัติ ก ารกูเ ต็ง นาโยง เส! นทางการเดิ นทางจากแมสายมาดอยตุง จะมี
สองเส!นทาง เส!นหลักคือถนนสายหลักที่ลงมาทางแมฟ9าหลวง อีกเส!นคือเส!นทางเลียบชายแดนพมา จะผาน
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จุดตรวจ 2 จุดจุดแรกชื่อวาฐานปฏิบัติการกูเต็งนาโยง อีกจุดคือฐานปฏิบัติการดอยช!างมูบ ทั้งสองฐานมีจุด
แวะพักรถและชมวิวได!วิวสวยทั้งคู
พระเจ3าอินทรสาน ตั้งอยูที่วัดหิรัญญาวาส (เหมืองแดงน!อย) ต.เกาะช!าง อ.แม
สาย ซึ่งกําลังอยูในชวงกอสร!าง เพื่อเป%นสถานที่ประดิษฐานองค'พระเจ!าสานสิงห'สานชนะมาร และเจดีย'สลี
ศรีจอมเงิน (เจดีย'ที่สานด!วยไม!ไผ) พระสิงห'สานชนะมาร เป%นลักษณะพระสิงห'หนึ่งเชียงแสน (โบราณ) ที่
ทําจากไม!ไผชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศพมา อยูบนภูเขาสูงมีชื่อตามท!องถิ่นวา "ไม!มุง" นํามาจัก
สานเป%นองค'พระซึ่งใช!ภูมิป_ญญาท!องถิ่นมีขนาดหน!าตักกว!าง 9.9 ศอก ถือวาเป%นพระไม!ไผที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในโลก องค'พระสานนี้หลังจากสานเสร็จจะทาด!วยน้ํายางรักมีลักษณะเป%นสีดํา เพื่อเป%นการรักษาเนื้อ
ไม!ให!อยูคงทนถาวรยาวนาน พระไม!ไผสานนี้นิยมสานในประเทศพมา ผู!คนในรัฐฉานมักนิยมสร!างและมัก
เรียกชื่อพระไม!ไผสานนี้วา "พระเจ!าอินทร'สาน" เพราะมีความเชื่อวาพระอินทร'มาชวยสานพระนี้โดยใช!
ระยะเวลาอันสั้นเพียงคืนเดียวก็สําเร็จ สําหรับพระสิงห'สานชนะมารใช!เวลาในการสานพระทั้งสิ้นเป%นเวลา
99 วัน
ศู น ยพั ฒ นาพั น ธุ พื ช จั ก รพั น ธเพ็ ญ ศิ ริ /ร3 า นจั น กะผั ก สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได!ทรงพระกรุณาโปรดเกล!าฯ ให!มูลนิธิชัยพัฒนารวมกับมูลนิธิแมฟ9า
หลวง ดําเนินการจัดตั้ง "ศูนย'พัฒนาพันธุ'พืชจักรพันธ'เพ็ญศิริ" ขึ้น เป%นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปQ
พระเจ! า วรวงศ' เธอ พระองค' เจ! า จั ก รพั นธ'เ พ็ ญศิ ริ มี วั ต ถุ ประสงค' เ พื่อปรั บปรุ ง และพัฒ นาพั นธุ' พื ช ให!
เกษตรกรได!มีพืชที่มีสายพันธุ'ที่ดี ทนทานตอโรคและแมลง ได!ผลผลิตที่ดี
ศู น ยวิ จั ย และพั ฒ นาชาน้ํ า มั น และพื ช น้ํ า มั น เป% น แหลงความรู! และเป% น
โรงงานผลิตน้ํามันจากเมล็ดชา และพืชน้ํามัน ซึ่งศูนย'วิจัยฯ จะผลิตน้ํามันคุณภาพสูง สําหรับการบริโภค
และทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ' ต อเนื่ องอื่ น ๆ เชน เครื่ องสํ า อาง ยั ง เป% น โรงงานต! น แบบ ที่ ส ามารถเข! า ชมได! ทุก จุ ด
ของการดําเนินงาน ซึ่งมีขั้นตอนที่เข!าใจงาย สะอาด และคํานึงถึงระบบสิ่งแวดล!อม แบบธรรมชาติ มีระบบ
ควบคุมการใช!พลังงาน และรูปแบบผลิตภัณฑ'ที่สวยงามทันสมัย เป%นทั้งจุดทองเที่ยวที่สวยงาม และเป%น
แหลงความรู! เกี่ยวกับพืชน้ํามัน ยังมีร!านอาหาร และร!านจําหนายผลิตภัณฑ'ไว!บริการอีกด!วย
6) อําเภอเชียงแสน
อํา เภอเชี ยงแสน เป%น อํา เภอเล็ ก ๆ ริม ฝ_‰ งแมน้ํา โขง หางจากตั วเมื องเชี ย งราย
ประมาณ 60 กิโลเมตร โดยแยกจากทางหลวงหมายเลข 110 ที่อําเภอแมจันไปตามทางหลวงหมายเลข
1016 ประมาณ 31 กิโลเมตร เชียงแสนเป%นเมืองเกาแกมากแหงหนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อ “เวียงหิรัญ
นครเงินยาง” ป_จจุบันยังมีซากกําแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแหงปรากฏอยูทั้งในและ
นอกตัวเมือง
พิพิธ ภั ณ ฑสถานแหงชาติเ ชี ย งแสน เป% นแหลงรวบรวมโบราณวัต ถุ ที่ไ ด!จ าก
บริเวณ เมืองโบราณเชียงแสน และพื้นที่ใกล!เคียง เชน ลวดลายปูนป_šนฝQมือล!านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึก
จากเชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา พร!อมทั้งให!ข!อมูลทางด!านวิชาการเกี่ยวกับแหลงโบราณคดี การตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชน และประวัติการสร!างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ!านของชาวไทยใหญ
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ไทยลื้อและชาวเขาเผาตาง ๆ เชน เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป%นต!น เปfดวันพุธ-อาทิตย' ยกเว!น
วั นจั นทร' อั งคาร และวั นหยุดนักขั ตฤกษ' ระหวางเวลา 08.30-16.30 น. คาเข! าชมชาวไทย 20 บาท
ชาวตางประเทศ 100 บาท โทร. 0 5377 7102 www.thailandmuseum.com
พระธาตุเจดียหลวง ตั้งอยูติดกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน สร!างโดย
พระเจ!าแสนภูเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 โบราณสถานประกอบด!วย เจดีย'ประธานทรงระฆัง
แบบล!านนา เป%นเจดีย'ใหญที่สุดในเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีพระวิหารที่เกามากซึ่งพังทลายเกือบหมดแล!ว
และเจดีย' แบบตาง ๆ 4 องค'
วัดพระเจ3าล3านทอง วัดนี้ตั้งอยูในเขตกําแพงเมือง เจ!าทองงั่ว ราชโอรสพระเจ!าติ
โลกราชเป% นผู!สร!า งเมื่ อ พ.ศ.2032 ได!ทรงหลอพระพุทธรูปองค'หนึ่ งหนักล! านทอง (1,200 กิ โลกรัม )
ขนานนามวาพระเจ!าล!านทอง เป%นพระประธาน ในวัดนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกองค'หนึ่งองค' ได!มาจากวัดทอง
ทิพย' เรียกกันวาพระเจ!าทองทิพย' เป%นพระพุทธรูปทองเหลืองศิลปะสุโขทัยที่มีพระพักตร'งดงามมาก
โบราณสถานวัด ป!า สัก อยู หางจากอํา เภอเชีย งแสนประมาณ 1 กิโ ลเมตร
เขตตําบลเวียง พระเจ!าแสนภูทรงสร!างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1838 และให!ปลูกต!นสักล!อมกําแพงจํานวน 300 ต!น
จึงได!ชื่อวา “วัดปHาสัก” ทรงตั้งพระพุทธโฆษาจารย'เป%นสังฆราชจําพรรษา ณ อารามแหงนี้ ภายในวัด
มีโบราณสถานที่สําคัญคือ เจดีย'ประธานทรงมณฑปยอดระฆัง ตกแตงด!วยลวดลายปูนป_šนอันวิจิตร เป%นที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กระดูกตาตุมข!างขวาจากเมืองปาฏลีบุตร
วัดพระธาตุผาเงา อยูหางจากอําเภอเชียงแสนไปตามเส!นทางเชียงแสน-เชียงของ
ประมาณ 4 กิโลเมตร อยูตรงข!ามโรงเรียนสบคํา เป%นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีเจดีย'ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู
บนหินก!อนใหญ วิหารป_จจุบันสร!างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขาข!างหลังวัดเป%นที่ตั้งพระบรมพุทธนิมิตเจดีย'
เป%นจุดที่มองเห็นทิวทัศน'สวยงามได!โดยรอบเหนือวัดพระธาตุผาเงาขึ้นไปบนดอยประมาณ 1 กิโลเมตร
เป%นที่ตั้ งของวัด เจดีย'เจ็ด ยอด ตัว วัดหั กพั งหมดแล! ว เหลื อแตเพีย งซากอิฐ เกาๆ แทบไมเห็ นรูปรางเดิ ม
อาจกลาวได!วาวัดพระธาตุผาเงาและวัดเจดีย'เจ็ดยอดอยูบนเขาลูกเดียวกัน มีพื้นที่กว!างขวาง รมรื่นด!วย
ไม!ใหญสมกับเป%นสถานปฏิบัติธรรม โทร. 0 5377 7151
พระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยูบนถนนเลียบแมน้ําเชียงแสน-เชียงของ ตามพงศาวดาร
กลาววา พระเจ!าพังคราช โปรดเกล!าฯ ให!สร!าง เมื่อ พ.ศ. 1483 พร!อมกับพระธาตุจอมทอง เพื่อบรรจุ
พระบรม-สารีริกธาตุ เป%นเจดีย'ยอมุมไม!สิบสองสมัยเชียงแสน ตอมาพระเจ!าสุวรรณคําล!านได!บูรณะและ
ปฏิสังขรณ' องค'พระธาตุใหมในราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 โทร. 0 5365 1110
ทะเลสาบเชียงแสน หรือ หนองบงคาย อยูหางจากตัวเมืองเชียงแสนตามทาง
หลวงหมายเลข 1016 สายเชียงแสน-แมจัน ไปประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ!ายกิโลเมตรที่ 27 เข!าไปอีก
2 กิ โ ลเมตร ในฤดู หนาวมี ฝู ง นกน้ํ า อพยพมาอาศั ย ที่ ท ะเลสาบแหงนี้ และยั ง มี ทิ ว ทั ศ น' ส วยงามมาก
เวลาพระอาทิตย'ตก
สบรวก หรือ ดินแดนแหงสามเหลี่ยมทองคํา อยูหางจากเชียงแสนไปทางทิศ
เหนือ 9 กิโลเมตร ตามถนนเลียบริมแมน้ําโขง สบรวกเป%นบริเวณที่แมน้ําโขงซึ่งกั้นดินแดนระหวางประเทศ
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ไทยและประเทศลาว มาพบกับแมน้ํารวกซึ่งกั้นดินแดนระหวางประเทศไทยและประเทศพมา จากจุดนี้
นักทองเที่ยวจะมองเห็นดินแดนที่เรียกกันวา สามเหลี่ยมทองคํา ซึ่งเชื่อมดินแดน 3 ประเทศ คือไทย ลาว
พมา เข!าด!วยกัน ที่สบรวกมีบริการเรือให!เชาเพื่อเดินทางไปชมทิวทัศน'บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา ใช!เวลา
เดินทาง 20 นาที และยังสามารถเชาเรือจากสบรวกไปยังเชียงแสนและเชียงของได! ใช!เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 40 นาที และ 1 ชั่วโมงครึ่งตามลําดับนาวาลูกหลวง โทร. 0 5365 2076 เรือหิรัญนคร โทร.
0 5378 4021-2
พระพุทธนวล3านตื้อ ประดิษฐาน ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา เป%นพระพุทธรูป
ขนาดใหญ น้ําหนักกวา 69 ตัน สร!างด!วยทองสัมฤทธิ์ หน!าตักกว!าง 9.99 เมตร สูง 15.99 เมตร ประทับนั่ง
บนเรื อ แก! ว กุ ศ ลธรรมขนาดใหญ และมี ตุ ง เฉลิ ม พระเกี ย รติ อ งค' พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ! า อยู หั ว และ
พระบรมราชินีนาถฯ อยูข!างพระพุทธรูป
หอฝab น อุ ท ยานสามเหลี่ ย มทองคํ า หางจากอํ า เภอเชี ย งแสน 9 กิ โ ลเมตร
เป%นสถานที่จัดแสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร'ของฝf‰นในสามเหลี่ยมทองคํา ต!นกําเนิดฝf‰น สงครามฝf‰น
ผู!นําฝf‰นเข!ามาในเอเชีย ผลกระทบของฝf‰น การยุติ การดํารงชีวิตที่ต!องพึ่งพิงกับการปลูกฝf‰นและเสพฝf‰ น
การฟ…šนฟูสภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใจกลางสามเหลี่ยมทองคําของประเทศไทย เป%นการแสดง
นิทรรศการพร!อมสัมผัสกับเรื่องราวตาง ๆ ของฝf‰นแบบคล!ายจริง ใช!เวลาชมเรื่องราวตางๆ ในหอฝf‰นประมาณ
1-2 ชั่วโมง เปfดวันอังคาร-วันอาทิตย' เวลา 08.30-16.00 น. คาเข!าชม ชาวไทย 200 บาท ชาวตางชาติ
300 บาท เด็กอายุ 12-18 ปQ 50 บาท ผู!สู งอายุ 60 ปQขึ้ นไป 50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ โทร.
0 5378 4444-6 หรือ www.goldentrianglepark.com
พิพิธภัณฑบ3านฝabน เป%นของเอกชน เปfดให!เข!าชมทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.
คาเข!าชม 50 บาท นอกจากนี้ยังจัดทัวร'เกวียน “ฟาร'ม คุ!มเจ!าเมือง” โดยเกษตรกรเลี้ยงวัวเทียมเกวียน
บ!านสบรวก สามเหลี่ยมทองคํา โดยจัดนําเที่ยวเชิงอนุรักษ' 3 เส!นทาง คือรอบบอปลา (ระยะสั้นประมาณ
15-20 นาที) เริ่มต!นจากจุดรับ ผานเข!าในแปลงทํานา วนรอบบอปลาในนาข!าว ชมวิธีการทํานาในแปลงนา
สาธิตและธรรมชาติรอบๆ พื้นที่ชายปHาและเนินเขา (ใช!เวลาประมาณ 40 นาที) เริ่มต!นจากจุดรับชมพื้นที่
ทํานาและชมบรรยากาศ ที่เป%นธรรมชาติจริงๆ ผานดอยกองหลวงเมือง (คุ!มผีเจ!าเมือง) ซึ่งเป%นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ!านไทยใหญ รอบดอยกองหลวงเมือง (ใช!เวลาประมาณ 50 นาที) เริ่มต!นจากจุดรับ
ผานดอยกองหลวง วนรอบหนองน้ําหมูบ!าน ชมพื้นที่ทํานาและบรรยากาศธรรมชาติรอบหมูบ!าน ที่ตั้งอยู
หางจากสามเหลี่ ย มทองคํา ประมาณ 2 กิโ ลเมตร ทางไปดอยสะโง!ว สอบถามรายละเอี ย ดได! ที่ โทร.
0 5378 4060 โทรสาร 0 5378 4062
พระธาตุปูเข3า ตามเส!นทางเชียงแสน-สบรวก แยกซ!ายกอนถึงสามเหลี่ยมทองคํา
เล็กน!อย รถยนต'สามารถขึ้นไปถึงยอดเขา หรือจะเดินขึ้นบันไดก็ได! พระธาตุปูเข!านี้เป%นโบราณสถานอยูบน
ดอยเชียงเมี่ยง ริมปากน้ํารวก เมื่อ พ.ศ.1302 ในสมัยพระยาลาวเก!าแก!วมาเมือง กษัตริย'องค'ที่ 2 แหง
เวียงหิรัญนครเงินยาง โบราณสถานประกอบด!วยพระวิหาร และกลุมเจดีย'ที่พังทลายกอด!วยอิฐ มีรองรอย
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การตกแตงด!วยลวดลายปูนป_šน พระพุทธรูปเสี่ยงทาย นอกจากนี้บนดอยเชียงเมี่ยงยังเป%นจุดชมวิว สามารถ
มองเห็นสามเหลี่ยมทองคําได!ชัดเจน
วั ด เจดี ย เจ็ด ยอด บ! า นสบคํ า ตํ า บลเวี ย ง อํ า เภอเชี ย งแสน จั งหวั ดเชี ย งราย
อยูเหนือวัดพระธาตุผาเงาขึ้นไปบนดอยประมาณ 1 กิโลเมตร) ตัววัดหักพังหมดแล!ว เหลือแตเพียงซากอิฐ
เกาๆ แทบไมเห็นรูปรางเดิม อาจกลาวได!วา วัดพระธาตุผาเงาและวัดเจดีย'เจ็ดยอดอยูบนเขาลูกเดียวกัน มี
บริเวณตอเนื่องกันอยางกว!างขวาง บริเวณรมรื่นด!วยไม!ใหญ สมกับเป%นสถานปฏิบัติธรรม
วัดพระบวช อยูตรงข!ามวัดมุมเมืองในตัวอําเภอเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย โบราณสถานสําคัญภายในวัดได!แกพระเจดีย'ที่ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงสูง ถัดจากฐาน
สี่เหลี่ยมขึ้นไปเป%นฐานยอมุม และองค'ระฆังกลม ลักษณะพระเจดีย'เข!าใจวาเป%นศิลปะแบบแรกที่สร!างขึ้นใน
ระยะที่พระพุทธศาสนาเถรวาทลัทธิลังกาวงศ' เริ่มแพรหลายจากอาณาจั กรสุโขทัย เข! ามาสูดินแดนใน
ภาคเหนือตอนบนและแสดงอิทธิพลของพระเจดีย'ทรงกลมแบบพุกาม และอาจเป%นต!นแบบให!กับเจดีย'ทรง
กลมในระยะตอมา ตามตํานาน และพงศาวดารกลาววา พญากือนาได!โปรดให!สร!างพระเจดีย' พระวิหาร
และพระพุทธรูปขึ้นในปQ พ.ศ.1887 เมื่อครั้งยังทรงดํารงตําแหนงเป%นรัชทายาทครองอยูที่เมืองเชียงแสน
ตอมาในปQ พ.ศ.2260 เมืองเชียงแสนเกิดอุทกภัย ทํา ให!วัดนี้ทรุดตัวลงไป อยางไรก็ดีจากรูปทรงทาง
สถาป_ตยกรรมของพระเจดีย' เชื่อวานาจะสร!างขึ้นประมาณ พุทธศตวรรษที่ 19-20
วัดมุงเมือง(เชียงแสน) ตั้งอยูตรงข!ามวัดพระบวชในตัวอําเภอเชียงแสน ต.เวียง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ภายในวัดมีโบราณสถานที่สําคัญคือ พระเจดีย'ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุม
ซ!อนกันสี่ชั้น รองรับฐานป_ทม'ยอมุม ถัดขึ้นไปเป%นเรือนธาตุ มีซุ!มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางเปfดโลกทั้ง
สี่ด!าน สวนยอดเป%นองค' ระฆังกลม มีเจดีย'เล็ก ๆ ประดับอยูที่ มุมคล!า ยเจดีย'ที่วัดปHาสัก วัดนี้ไมปรากฏ
หลักฐานการสร!าง จากรูปทรงทางสถาป_ตยกรรมและพระพุทธรูปยืนปูนป_šนที่ประดิษฐานอยูในซุ!มทิศ พอจะ
สันนิษฐานได!วานาจะสร!างขึ้นภายหลังวัดปHาสัก เพราะมีวิวัฒนาการทางรูปแบบเพิ่มมากยิ่งขึ้น และนาจะมี
อายุอยูประมาณพุทธศตวรรษที่ 20
วัดร3อยข3อ อยูซ!ายมือใกล!สี่แยกที่ตัดกับ ถ.หนองมูต ที่มาจากป9อมประตูหนองมูต
ไปออกถนนริมแมน้ําโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป%นวัดร!างที่ได!รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2544
มีเจดีย'แปดเหลี่ยมแบบล!านนา ทางด!านทิศตะวันออกเป%นวิหารที่เหลือแตฐานรากและฐานชุกชีประดิษฐาน
พระพุทธรูปสีขาว
วัดอาทิต3นแก3ว ตั้งอยู ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ใกล!ประตูเมืองเชียงแสน
ทางด!านทิศเหนือ หางออกไปประมาณ 700 เมตร สิ่งสําคัญภายในวัดได!แก พระเจดีย'ประธานที่สร!าง
ครอบซ!อนกันสององค' และพระวิหารที่มีฐานชุกชีสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ตามพงศาวดารโยนกและ
ชินกาลมาลีปกรณ' กลาววา เมื่อปQ พ.ศ.2038 พระเมืองแก!วกษัตริย'องค'ที่ 11 ของราชวงศ'มังราย แหง
เมืองเชียงใหม ได!เสด็จมาเมืองเชียงแสน เพื่อทํา การประนีประนอมพระสงฆ'ในสํานักตาง ๆ เนื่องจากมี
ความขัดแย!งกันในพระสงฆ'สํานักตาง ๆ อยางรุนแรง เชน นิกายสวนดอก และนิกายปHาแดง เป%นต!น โดยได!
เป%นองค'ประธานในการบวชกุลบุตรชาวเชียงแสน ให!เป%นพระสงฆ'ในสํานักตาง ๆ ให!สามารถกระทําพิธี
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รวมกันได! หลังจากนั้นได!มีการสร!างพระเจดีย'ครอบองค'เดิม จึงกลายเป%นพระเจดีย'ทรงกลม ที่มีชั้นมาลัย
เถารูปฐานบัวลูกแก!วแปดเหลี่ยม แบบเดียวกับวัดพระยืน รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย'องค'นี้เป%นการสร!าง
ทับซ!อนกัน เจดีย'องค'ในเป%นเจดีย'เหลี่ยมยอดระฆัง ที่มีอายุไมเกินไปกวาพุทธศตวรรษที่ 19 สวนเจดีย'องค'
นอกเป% น เจดี ย' ท รงกลม ที่ มี ฐ านบั ว ลู ก แก! ว อกไกในผั ง แปดเหลี่ ย มซ! อ นกั น สามชั้ น รองรั บ องค' ร ะฆั ง
สถาป_ตยกรรมรูปแบบนี้เป%นที่นิยมในรัชสมัยพระเมืองแก!ว เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 21 อันสอดคล!องกับ
เรื่องราวในพงศาวดารดังกลาวข!างต!น
วัด สัง ฆาแก3 วดอนทั น อยูถนนเลี ย บแมน้ํา เชี ย งแสน- เชี ย งของ ใกล!ที่ ว าการ
อําเภอเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย "การค!นพบที่สําคัญทางวิชาการ" อยูถนนเลียบแมน้ําเชียง
แสน- เชียงของ ใกล!ที่วาการอําเภอเชียงแสน ตามตํานานเลาวาสร!างโดยพระเจ!าลั๊วจักราช เมื่อต!นพุทธ
ศตวรรษที่ 12 แตหลักฐานที่พ บแสดงวามีอายุ อยูในชวงไมเกินพุ ทธศตวรรษที่ 21กรมศิ ลปากรได!
ดําเนินการขุดค!นจนพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญมากมาย โดยเฉพาะภาพขูดขีดบนแผนอิฐอันเป%น
เรื่องราวเกี่ยวกับเทศชาติของเวสสันดรชาดก เชน พระเวศสันดรเดินปHา ชูกชกเฝ9าพระเวสสันดร เป%นต!น
ลักษณะของภาพเป%นการเขียนลงบนอิฐกอนการเผา ที่นาสนใจคือ อิฐดังกลาวถูกนํามากอเป%นผนังและฉาบ
ปูนปfดทับ คงเนื่องจากความศรัทธาของชาวบ!านผู!สร!างวัดถวายมากกวาเจาะจงให!คนมาชม นอกจากนี้ยัง
พบชิ้นสวนจิตรกรรมฝาผนังที่หลุดพังมาจากผนังวิหาร มีสภาพแตกหักแตยังคงเหลือลักษณะของสีและตัว
ภาพซึ่งใช!สีชาดและสีแดงเพียง 2 สีเทานั้น นับได!วาเป%นการค!นพบที่สําคัญทางวิชาการอยางยิ่ง
น้ําตกป!าตึง ตั้งอยูหมูที่ 5 บ!านปHาตึง ต.บ!านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป%น
น้ําตกสองชั้นสวยงาม น้ําใส บรรยากาศรมรื่น มีทางเดินเข!าถึงได!ทุกฤดูกาลและรถทุกประเภทเข!าถึงได!
นุสรณสถานสามผู3กล3า (พ.ต.ท.) พลเรือน ตํารวจ ทหาร ตั้งอยูที่บ!านห!วยกว~าน
หมูที่ 9 ต.บ!านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป%นอนุสรณ'สถาน สร!างขึ้นเพื่อเป%นการระลึกถึงคุณงามความดี
และความกล!า หาญ ความเสียสละเพื่อบ!านเมืองของ นายประหยัด สมานมิตร อดีตผู!วาราชการจังหวัด
เชียงราย , พลตํารวจโทศรีเดช ภูมิประหมัน อดีตผู!กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย, และพลโทจําเนียง
มีสงา อดีตผู!ชวยหัวหน!ากองขาวกองทัพภาคที่ 3 โดยกําหนดการจัดพิธี การวางพวงมาลา ณ อนุสรณ'สถาน
สามผู!กล!า ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปQ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงdะ การดําเนินงานของศูนย'พัฒนาโครงการหลวง
แมสะโง~ะเริ่มต!นในรูปของงานอาสาพัฒนาชาวเขา ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัว โดย
มูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยแมโจ! แตเนื่องจากการคมนาคมที่ไมสะดวก เจ!าหน!าที่ต!องเดินทาง
โดยเฮลิคอปเตอร'เพียงเดือนละ 1 ครั้งเทานั้น เมื่อไมมีเจ!าหน!าที่ประจํางานสงเสริมของศูนย'จึงไมเต็ม
ประสิทธิภาพนัก จนปQ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัวได!เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงมี
พระราชดํา รั สให! หนวยงานที่ เกี่ย วข! องเข! า มาดู แลชวยเหลื อชาวบ! า นดอยสะโง~ ะ ห!ม ากขึ้ น ศู นย' พั ฒ นา
โครงการหลวงห!วยสะโง~ะจึงกอกําเนิด ตั้งอยูบ!านดอยสะโง~ะ รับผิดชอบ 4 หมูบ!าน 643 หลังคาเรือน
ประชากร 2,672 คน ในพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,750 ไร มีทั้งเผาอีก!อ ไทลื้อ คนเมือง และ
ไทยลื้ อ อยู ในดิ น แดนสามเหลี่ ย มทองคํ า ลั ก ษณะพื้ น ที่ เ ป% น ภู เ ขาลู ก คลื่ น ลาดชั น ปานกลาง สู ง จาก
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ระดับน้ําทะเล 400-700 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส (ในชวงฤดูหนาวอุณหภูมิต่ําสุด 5
องศาเซลเซียส) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,200 มิลิเมตรตอปQ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและทางโบราณ
ประวัติศาสตร' เที่ยวชมดอยตํานานประวัติศาสตร'ดอยช!าง ดอยงู รองรอยป9อมปราการสมัยโบราณบนยอด
ดอย วิวดินแดนสามเหลี่ยมทองคํา วิวเทือกเขาดอยนางนอน ภูเขาล!างทองบอที่ตํานานเกาแกสมัยโบราณที่
บ!านเขาสะโงะ ชมทะเลหมอกในยามเช!า วิวสายน้ําโขง ประเทศลาวและพระธาตุเขานางคอย ลงเรือชมน้ํา
โขงประเทศพมาและประเทศลาว แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิป_ญญาท!องถิ่นสัมผัสชีวิต
ความเป%น อยูของคนเมื องที่นั บถื อพุ ทธศึ ก ษาวิ ถี ชี วิตความเป%น อยู ของอาขาและศึ กษาพิ พิธ ภั ณฑ'อาขา
ประเพณี ปQ ใ หม (กิ น วอ) พิ ธี ก รรมไลผี ร! า ย งานศิ ล ปะการเย็ บ ผ! า อาขา งานฝQ มื อ ของที่ ร ะลึ ก ตางๆ
ชมพิพิธภัณฑ'อาขา แหลงทองเที่ยวทางการเกษตร เปfดให!นักทองเที่ยวเข!าชมเยี่ยมกิจกรรมของศูนย'ฯ
ชมแปลงสาธิต พืชผัก ไม!ดอก ไม!ผล และสมุนไพรและแปลงของเกษตรกร เชน ไรส!ม ไรข!าวโพดหวาน
เมืองโบราณเชียงแสน ศูนย'กลางอาณาจักรล!านนาในยุคแรก ๆ และเป%นเมือง
เกาแกมากแหงหนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อเวียงหิรัญนครเงินยาง แม!ป_จจุบันยังมีซากกําแพงเมืองโบราณ 2
ชั้ น และโบราณสถานหลายแหง ปรากฏอยู ในทั้ ง ในและนอกตั ว เมื อ ง ภายในเขตกํ า แพงเมื อ งเกา
ประกอบด!วยวัดร!างและโบราณสถานที่สร!างในระหวางพุทธศตวรรษที่ 18-21 สลับกับบ!านเรือนชาวบ!าน
การเที่ยวชมควรเริ่มต!นจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน ใกล!กับประตูปHาสัก ติดกันเป%นวัดเจดีย'หลวง
ฝ_‰งตรงข!ามจะเป%นศูนย'ข!อมูลการทองเที่ยวเชียงแสน จากจุดนี้สามารถไปเที่ยวชมโบราณสถานตาง ๆ ได!ใน
รัศมีไมเกิน 1.5 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 59 กม. โดยแยกจากทางหลวง หมายเลข 110
ที่อําเภอแมจันไปตามทางหลวงหมายเลข 1016 ประมาณ 31 กม.
เวีย งหนองหลม ตั้ งอยู ที่ เขตติ ด ตอระหวางตํ า บลโยนก อํา เภอเชี ยงแสน กั บ
ตําบลจันจว!าอําเภอแมจัน จากหลักฐานที่ได!จากการสํารวจ สันนิษฐานวาอยูระหวางยุคหินใหม ถึงไมเกิน
พุทธศตวรรษที่ ๑๙ ตํานานและพงศาวดารหลายเลมกลาวตรงกันวา เจ!าชายสิงหนวัติ พาผู!คนมาหาที่ตั้ง
เมือง พอมาถึงแมน้ําโขง ก็พบนาคจําแลงเป%นชายมาบอกสถานที่สร!างเมือง จึงตั้งเมืองโยนกนาคพันสิงหน
วัติ โดยเอาชื่อองค'ผู!สร!างเมืองรวมกับชื่อนาค หรือโยนกนครหลวงมีกษัตริย'ปกครองสืบจนถึงสมัยพระเจ!า
มหาไชยชนะ ผู!คนจับปลาไหลเผือกได!ที่แมน้ํากก จึงนํามาแบงกันกินทั่วเมือง เว!นแตหญิงมายนางหนึ่งไมมี
ลูกหลานไมมีใครให!กิน ตกกลางคืนเกิดแผนดินไหว เมืองถลมลงเหลือแตบริเวณบ!านของหญิงมายจึงเรียก
น้ํานั้นวาเกาะแมมาย และเรียกเมืองนั้นวาเวียงหนองลม หรือเวียงหนอง จากโครงการอนุรักษ'เมืองโบราณ
และประวัติศาสตร'เชียงแสน มีการสํารวจพื้นที่ของเวียงหนองลมหลายครั้ง
หมูบ3านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ!านสันธาตุ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
บ!านสันธาตุ หมู 4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จงเชียงราย อยูหางจากถนนสายหลักเชียงราย-เชียงแสน (กอนถึง
อําเภอเชียงแสนประมาณ 10 กิโลเมตร) บริเวณบ!านสันต!นเปา เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบท สายดอย
จัน-ทาข!าวเปลือก ประมาณ 9 กิโลเมตร จากทางแยกกอนถึงบ!านสันธาตุ ผานบ!านสันต!นเปา หมู6, บ!าน
ดอยจัน หมู1, บ!านรองบง หมู 2 เป%นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ!าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (12 สิงหาคม
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2547)กิจกรรมพัฒนาไหมไทย ใน หมูบ!านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ 1. สงเสริมการเลี้ยงไหมไทยและไหม
ไทยลูกผสม 2. สงเสริมและพัฒนาการผลิตเส!นไหมทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมขนาดยอย
ในชุมชน 3. สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ'ไหมไทย 4. สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ'หมอนและไหม
ไทย 5. สงเสริมระบบการตลาดไหมไทย 6. สงเสริมและพัฒนาหมูบ!านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เป%น
หมูบ!านทองเที่ยวเชิงเกษตร ด!านการผลิตไหมแบบครบวงจร
ทัวรเกวียน ฟารม คุ3มเจ3าเมื อง ที่ สามเหลี่ยมทองคํา กลุมเกษตรกรเลี้ยงวั ว
เทียมเกวียน ตั้งอยู บ!านสบรวก,สามเหลี่ยมทองคํา อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได!รวมกลุมและจัดตั้ง
โครงการเลี้ยงวัวเทียมเกวียนขึ้นในหมูบ!าน โดยได!รับงบประมาณสนับสนุน จากสถาบันพัฒนาองค'กรชุมชน
เมื่อปQ พ.ศ.2543 เป%นต!นมา การทําโครงการนี้เพื่อให!บริการนักทองเที่ยวที่ชอบทองเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ'
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศให!ได!สัมผัสกับบรรยากาศการนั่งเกวียน ทามกลาง เสียงสล!อ ซอ ซึง ห!
นักทองเที่ยว ได!ชื่นชมวิถีชีวิตของคนในหมูบ!านไทยใหญ โทร 053-78/4019(กลุมเกษตรกรเลี้ยงวัว
เทียมเกวียน)
ทั วรรถอี แตe นชมธรรมชาติ เป% น การนั่ ง รถอี แ ต† นเพื่ อ ชมธรรมชาติ หมู บ! า น
ชาวเขา และวิถีชีวิตของชาวอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยใช!เวลาครึ่งวัน สามารถโทรเรียกรถ
อีแต†นมารับได!ทุกโรงแรมในบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา โดยคิดคารถอีแต†น คันละ 300 บาท ( นั่งได! 8
คน ) ติดตอคิวรถอีแต†นได!ที่ โทร 0 5378 4147 ระหวางทางสามารถชมการทํานา ชมหมูบ!านชาวเขา
อาขา ศูนย'พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง!ว และบอตกปลาได! แตเพื่อความนาสนใจ ควรมีมัคคุเทศก'
อธิบายให!ความรู!เกี่ยวกับเรื่องตางๆด!วยนอกจากนี้ยังมีร!านอาหารที่สามารถรับประทานอาหารกลางวันกอน
กลับได!ชื่อร!านลาแวลเลย' แตไมรับนักทองเที่ยววอล'คอิน รับเฉพาะที่กรุ~ปที่สํารองลวงหน!าราคาอาหาร
หัวละ 150 บาท ติดตอ คุณนฤมล โทร 08 6193 1260 การทองเที่ยวควรเป%นในชวงฤดูฝน หรือฤดู
ทํานา เพราะจะมีทิวทัศน'สวยงามและสามารถชมธรรมชาติเขียวขจีสองข!างทางได!ด!วย เหมาะสําหรับ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางโดยมีมัคคุเทศก'นําทาง
กิจกรรมดูนก เขตห3ามลาสัตวป!าหนองบงคาย เขตห!ามลาสัตว'ปHาหนองบงคาย
หรือ ทะเลสาบเชียงแสน ตั้งอยูที่ตําบลโยนก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เดิมเป%นหนองน้ําธรรมชาติ
ซึ่งถูกล!อมรอบด!วยเนินเขา ตอมาทางราชการได!สร!างเขื่อนกั้นทางน้ํา จึงทําให!เกิดเป%นทะเลสาบยอยๆ ขึ้น
มีพื้นที่ประมาณ 2,711 ไร มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ทะเลสาบเชียงแสน” เป%นที่อาศัยหากินของสัตว'ปHา
คุ!มครองชนิดตางๆ โดยเฉพาะพวกนกน้ํา เชน นกเป%ดแดง นกเป%ดผี นกอีลุ!ม นกอีล้ํา นกอีโก!ง นกกวัก
นกกระสานวล เป%นต!น ตลอดจนนกกระยางชนิดตางๆประกอบกับภูมิประเทศมีทิวทัศน'ที่สวยงาม จึงเป%นที่
พักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ'จึงได!ประกาศให!บริเวณพื้นที่หนองบงคาย
เป%นเขตห!ามลาสัตว'ปHาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2528 เพื่อดําเนินการอนุรักษ'และคุ!มครองสัตว'ปHาในบริเวณนี้
ให!ดํารงชีวิตได!อยางปลอดภัยตลอดไป จากอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเดินทางไปตามถนนพหลโยธิน ถึง
อําเภอแมจัน ระยะทาง 30 กิโลเมตร แล!วแยกเข!าทางหลวงหมายเลข 1016 (แมจัน - เชียงแสน) ถึงหลัก
กิโลเมตรที่ 27 บ!านกูเต!า แยกขวาเข!าไปบริเวณเขตห!ามลาสัตว'ปHาหนองบงคาย ระยะทาง 1 กิโลเมตร
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วัดผ3าขาวปQาน ตั้งอยูริมฝ_‰งแมน้ําโขงในตัวอําเภอเชียงแสน อยูหางจากที่วาการ
อํ า เภอประมาณ 300 เมตร สิ่ งสํ า คั ญภายในวั ด ได! แ ก พระเจดีย' บ นฐานสู ง มีเรื อนธาตุ และซุ! มทิ ศ
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานอภัย และพระพุทธรูปปางลีลา สวนยอดเป%นเจดีย'ทรงกลม ตาม
ตํานานกลาววา พระยาลาวเก!าแก!วเมืองมา ได!โปรดเกล!า ฯ ให!สร!างขึ้นเมื่อ ปQ พ.ศ. 1340 ตามจารึกที่พบ
ที่วัดผ!าขาวป9านกลาววา เมื่อปQ พ.ศ.2160 เจ!าเมืองเชียงแสนพร!อมด!วยภรรยาได!สร!างพระเจดีย'ขึ้นองค'
หนึ่ง เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต' พร!อมทั้งอุทิศบ!านเรือน คน และที่ดินให!แกวัด เมื่อ
พิจารณาจากรูปทรงทางสถาป_ตยกรรม พระเจดีย'องค'นี้นาจะมีอายุหลังพระธาตุจอมกิตติ คือมีอายุอยู
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 23 ลักษณะที่รวบรวมเอาลักษณะตาง ๆ ของพระธาตุเจดีย'ที่มีมาแตเดิมเข!าไว!ใน
องค'เดี ย วกั น จึ งเกิ ด เป%นลัก ษณะพระธาตุ เจดีย' อีกแบบหนึ่ งขึ้ นกลาวคื อ สวนฐานทอนลางทํา เป% น ฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัสสามชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป ยอมุมไม! 20 ถัดมาเป%นแทงสี่เหลี่ยมทึบแบบวัดพระบวชแตยอมุม
มากกวา เป%นยอมุไม! 20 ไป ตอจากนั้นจึงเป%นสวนกลางนี้ก็ยอมุมไม! 20 อีกเชนกัน สวนบนเป%นเจดีย'ทรง
16 เหลี่ยม มีทองจังโกหุ!มตลอด องค'ประกอบขององค'พระธาตุเจดีย'นั้นเพิ่มความยุงยากมากขึ้นยิ่งกวาพระ
ธาตุเจดีย'จอมกิตติ พระธาตุเจดีย'วัดผ!าขาวป9านนี้ กรมศิลปากรได!ทําการบูรณะตามแบบสภาพรูปทรงเดิม
ทุกประการ และได!ขึ้นทะเบียนเป%นโบราณสถานสําหรับชาติแล!ว
วัดปงสนุก ไมปรากฏหลักฐานการสร!าง ป_จจุบันเหลือเพียงเจดีย' องค'ระฆังทรง
กลมหุ! ม จัง โก วิ หารด!า นหน!า ทางทิศ ตะวัน ออก มี อุโบสถสร!า งทับไปแล! ว วั ดนี้ ยั งเป% นชื่ อที่เรี ยกโบราณ
สถานที่เขลางค'นคร เมืองเกาจังหวัดลําปาง อาจแสดงถึงการติดตอกันของชุมชนดั้งเดิม สันนิษฐานจาก
รูปแบบทางสถาป_ตยกรรมได!วา นาจะมีการกอสร!างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป%นวัดที่สําคัญของ
เชียงแสน
มีองค'พระธาตุที่เกาแก มีพระพุทธรูปเนื้อสําริดประดิษฐานในวิหาร สมควรแกการอนุรักษ'
สืบไป สิ่งกอสร!างภายในวัด ประกอบไปด!วย เจดีย' โบราณ วิหาร อุ โบสถ ศาลาเอนกประสงค' กุฏิสงฆ'
กําแพง ศาลาหอฉัน ศาลาโรงครัว ห!องน้ํา แท็งก'น้ํา โรงน้ําดื่มวัดปงสนุก
ศาลเจ3าพอประตูป! าสัก ตั้งอยูตรงทางเข!าหน!า กําแพงอุท ยานประวัติศาสตร'
เชียงแสนเมืองเชียงแสนมีการบรวงสรวงเลี้ยงถวายศาลเจ!าพอเมืองเชียงแสนที่ประตูปHาสัก เป%นประจําทุกปQ
ไมมีขาด บางสวนมีการไหว!วิญญาณปูHยาตายายบรรพบุรุษ การกลาวบนผี เลี้ยงผี เจ!าที่เจ!าทาง ก็ยังมีอยู
ตามความเชื่อวาทําแล!วเกิดความสบายใจ มีความสุขทางใจผู!คนเวลาอยากได!อะไร หรือมีเรื่องเดือดเนื้อร!อน
ใจไร ก็จะมาหาทานให!เจ!าพอทานชวย ชาวเชียงแสน เชื่อกันวาทานปกป_กรักษาเมืองเชียงแสน
กําแพงเมืองเชียงแสน สันนิษฐานวาสร!างสมัยพญาแสนภู ผังเมืองเชียงแสนมี
ลักษณะคล!ายรูปสี่เหลียมผืนผ!า ไมสม่ําเสมอ ขนาดกว!าง 700 วา ยาว 1,500 วา เนื้อที่ประมาณ 1,240
ไร กําแพงเมืองมี 2 ชั้นคั่นด!วยคูน้ํา (บางตํานานกลาววามี 3 ชั้น) ทอดตัวล!อมรอบเมือง ด!านทิศตะวันออก
ใช!แมน้ําโขงเป%นปราการธรรมชาติ มีประตูเมือง 11 ประตู ดังนี้ 1. ประตูยางเทิง ทางเหนือ 2. ประตู
หนองมูต ทางตะวันตก 3. ประตูเชียงแสน หรือ ประตูปHาสัก ทางตะวันตก เป%นเส!นทางหลักเข!าสูตัวเมือง
4. ประตูทัพมาน ทางตะวันตก 5. ประตูดินขอ ทางใต! 6. ประตูทาอ!อย ทางตะวันออก ริมแมน้ําโขง
7. ประตูทาเสาดิน ทางตะวันออก ริมแมน้ําโขง 8. ประตูทาหลวง ทางตะวันออก ริมแมน้ําโขง 9. ประตูทา
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วิสุกรรม ทางตะวันออก ริมแมน้ําโขง 10. ประตูทาคราว ทางตะวันออก ริมแมน้ําโขง 11. ประตูทารั้วปQก
ทางตะวันออก ริมแมน้ําโขง แนวกําแพงและประตูเมืองทางด!านทิศตะวันออก (หมายเลข 6-11) ถูกแมน้ํา
โขงพัดเซาะพังทลายลงในน้ํา โดยเมื่อประมาณ 60-70 ปQกอน ยังปรากฏให!เห็นประตูทาคราวอยู ป_จจุบัน
คงเหลื อ แตแนวกํ า แพงและประตู ท างด! า นทิ ศ เหนื อ ด! า นทิ ศ ใต! และด! า นทิ ศ ตะวั น ตก เทานั้ น
เมืองเชียงแสนมีป9อมทั้งหมด 7 ป9อม มีลักษณะเป%นป9อมรูปโค!งครึ่งวงกลมคล!ายเกือกม!า ได!แก ป9อมประตู
ยางเทิง ป9อมประตูหนองมูต ป9อมประตูเชียงแสน (มี 2 ป9อม) ป9อมประตูทัพมาน และป9อมแจงหัวริน ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ศูนยข3อมูลการทองเที่ยวเมืองประวัติศาสตรเชียงแสน ศูนย'ข!อมูลการทองเที่ยว
เมื องประวั ติ ศาสตร'เชี ยงแสน อ.เชีย งแสน จ.เชี ย งราย เป%นศู นย' ให! ข!อมู ลความรู! ด! านการทองเที่ยงเชิ ง
ประวัติศาสตร'ของเมืองเชียงแสน มีรถไฟฟ9าไว!บริการให!กับนักทองเที่ยว จํานวน ๒ คัน โทรศัพท' 053777-084
วัด บ3 า นกู เต3า เป%น วั ดประจํ า หมู บ!า นกูเต!า ซึ่ ง เป% น หมู บ!า นที่ อยู ในตํ า บลโยนก
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หมูบ!านกูเต!านั้นเป%นที่ตั้งของทะเลสาบเชียงแสน ซึ่งแตเดิมมีชื่อวา หนองบงคาย
มีพื้นที่ประมาณ ๒,๗๑๑ ไร เป%นสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม พื้นที่โดยทั่วไปเป%นที่ราบลุม
ภูเขาล!อมรอบมีแ มน้ํ ากกไหลผาน มี หนองน้ํา ธรรมชาติหลายแหงและยังเป% นแหลงอาหารที่สํ าคั ญของ
นกเป%ดน้ํา ในฤดูหนาว ซึ่งนักทองเที่ยวนิยมมาชมนกเป%ดน้ํากันมาก
วัดมหาธาตุดอยจัน มีเจดีย'ที่บรรจุพระเกศาธาตุ เป%นสถานที่ที่พระพุทธเจ!าทรง
บรรทมในอดีต
วัดเชตวัน พงศาวดารโยนกกลาววา “ศักราช ๙๙๘ (พ.ศ.๒๐๗๙) ปQ ชวด อัฐศก
เจ!าฟ9าสุทโธธรรมราชาทรงบําเพ็ญพระราชกุศล แล!วมีพระราชโองการสถาปนาที่วังนางฟ9ากาเผือก เมือง
เชียงแสนเป%น พระอารามขนานนามวา วัดเชตวัน แล!วอาราธนาพระมหาเถรวัดปHาไผ ดอนแทนมาเป%นเจ!า
อาวาส
วัดมงคล ตั้งอยูในเมืองเชียงแสน ด!านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนี้สร!างโดย
พญาสรสิทธิมหาไชยสงครามลุมฟ9า บุตรขุนนางผู!หนึ่ง ซึ่งยิงธนูขุนนางธนูชาวจีน ใน พ.ศ.๑๙๑๓ และได!รับ
การแตงตั้งจากพระยากือนา เจ!าเมืองเชียงใหมให!ครองเมืองเชียงแสน กรมศิลปากรได!ขุดแตงและบูรณะ
โบราณสถานวัดมงคลนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๔๙ พบหลักฐานวามีการกอสร!างครั้งที่ ๒ ได!เปลี่ยนวิหาร ให!
เป%นอุโบสถและขยายให!มีขนาดใหญขึ้นจนเชื่อมเป%นฐานเดียวกับเจดีย' ซึ่งนาจะสัมพันธ'กับความรุงเรืองของ
ศาสนาพุทธลังกาวงศ' (ใหม) ที่เข!ามาสูเมืองเชียงแสน ในราวศตวรรษที่ ๒๑
วัดมหาโพธิ์ เชียงแสน ประกอบด!วยเจดีย'ตั้งอยูหลังวิหารซึ่งหันหน!าไปทางทิศ
ตะวันออก บนวิหารมีฐานชุกชี ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป_šน พบฐานอาคารสองแหงด!านทิศเหนือ และบอ
น้ําหนึ่งแหง ไมปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการกอสร!าง ป_จจุบันเป%นวัดร!าง ชื่อ มหาโพธิ์ เพราะมีต!นโพธิ์ขึ้นอยู
หน!าวัด ในวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปQ จะมีประชาชนมาทําพิธี ค้ําสะหรี๋ (ค้ําชีวิต) สันนิษฐานจากรูปแบบ
สถาป_ตยกรรมได!วาวัดนี้นาจะสร!างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑ วันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปQ เป%น
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วันปากปQ„ ของคนเมือง ชาวบ!านจะนําไม!งามขนาดใหญมาค้ํากิ่งต!นโพธิ์ (ค้ําสหรี๋) มีการประดับตกแตงไม!ค้ํา
และยังนําไม!งามขนาดเล็ก (จํานวนมากกวาอายุจริง ๑ อัน) มามัดกองรวมกันไว!ใต!ต!นโพธิ์ เพื่อเป%นสิริมงคล
เนื่องในวันปQใหม (สงกรานต')
วัดป!างัวเชียง ตั้งอยูภายในเมืองเชียงแสนติดกับแมน้ําโขง จากการขุดแตงทาง
โบราณคดีพบ วิหาร เจดีย' และอาคารอีกสองหลัง วิหาร มีแผนผังอยูในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ!า หันหน!าไปทางทิศ
ตะวันออก ลดมุขด!านหน!า มีบันไดทางขึ้นด!านหน!าและด!านข!างทั้งสองข!างใกล!กับฐานชุกชีโดยเฉพาะบันได
ข!างด!านทิศเหนือ พบวามีราวบันไดประดับตัวเหงา ด!านบนอาคารพบฐานชุกชี พื้นปูอิฐและเสา สวนฐาน
อาคารตกแตงเป%นฐานบัว เจดีย' เป%นเจดีย'ร ะฆัง ยอมุมไม! ๒๔ รองรับฐานบัวที่เชิดปลายกลีบบัวขึ้นและ
ประดับลูกแก!วอกไก ๒ ชั้นเหนือขึ้นไปหักพลังพลายลง รอบเจดีย'มีลานประทักษิณ แทนบูชาและบันไดขึ้นสู
พื้ น ลานประทั ก ษิ ณ อาคารหมายเลข ๑ ตั้ ง อยู ติ ด ลานประทั ก ษิ ณ ด! า นทิ ศ ใต! ข องเจดี ย' มี แ ผนผั ง
สี่เหลี่ยมผืนผ!า ยกเก็จด!านหน!า พื้นปูอิฐ อาคารหมายเลข ๒ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเจดีย'
มีแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ!าหันหน!าไปทางทิศตะวันออก ฐานอาคารตกแตงเป%นฐานบัว
วัดบ3านร3อง โบราณสถานแหงนี้อยูภายในเมืองเชียงแสนด!านทิศตะวันออกเฉียง
ใต! ใกล!กับแมน้ําโขง ประกอบด!วยอาคาร ๕ หลังคือ วิหาร ห!องท!ายวิหาร เจดีย'ราย(ช!างล!อม) เจดีย'ราย
และเจดีย'สถูปจําลอง ไมปรากฏประวัติความเป%นมาจากเจดีย'รายที่มีการประดับช!างล!อม พบวามีรูปแบบ
ลักษณะเดียวกับเจดีย'ประธานวัดช!างค้ําและพระธาตุภูเขา แตที่วัดแหงนี้เป%นเจดีย'ราย จึงนาจะมีอายุหลัง
กวาทั้งสองแหงที่กลาว ในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เป%นต!นมา และใช!งานจนถึงในชวงต!นพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๒ และทิ้งร!างไปในชวงเวลานี้หรืออาจจะหลังจากนี้ไปไมนานนัก
หนองบัวหลวง ตั้งอยูบ!านสันมะเค็ด ม.9 ต.ปHาสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เหมาะแกการมาลองแพคลายความร!อน กับหนองน้ําขนาดใหญราว 200 กวาไร ล!อมรอบไปด!วยเนินเขา
สวยงาม ป_จจุบันได!มีการสงเสริมให!เป%นแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน' สร!างอาชีพและรายได! รวมทั้งสร!างความ
สามัคคีและเข!มแข็งของคนในชุมชน สิ่งสําคัญคือภูมิประเทศของสถานที่ตั้งอยูระหวางสามแหลี่ยมทองคํา
และเมือง ประวัติศ าสตร'เชีย งแสน อ.เชีย งแสน มี การปรับปรุง สถานที่ มีแ พให! บริ การนัก ทองเที่ ยวใน
หนองบัวหลวงประมาณ 400 ลํา
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บ3านธารทอง วันที่ 16 มีนาคม
2546 สมเด็จพระนางเจ!า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุม าร ได!เสด็จ
ทอดพระเนตรพื้นที่ปHาสงวนแหงชาติสบกกฝ_‰งขวา ซึ่งเป%นแหลงต!นน้ําลําธาร และถูกบุกรุกพื้นที่เพื่อจับจอง
ที่ทํากินโดยชาวเขา บ!านขุนน้ําคํา ทําให!ปHาไม!ถูกทําลายลงเป%นจํานวนมาก ทางราชการจึ่งได!ทําการอพยพ
ราษฎรบ!านขุนน้ําคํา ลงมาอยูในพื้นที่ บ!านธารทอง ตําบลแมเงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พิกัด
PC316434 ซึ่งอยูหางจากจุดเสด็จประมาณ 5 กิโลเมตร ด!วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ!า
ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีตอพสกนิกรทุกหมูเหลา ได!พระราชทานพระราชดําริให!ดําเนินการจัดตั้งสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูง บ!า นธารทอง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ไร เพื่อหยุดยั้งการทําลายปH า
ให!สถานีเป%นแหลงจ!างงานผลิตอาหารที่ปลอดภัยและในขณะเดียวกันให!เป%นศูนย'การเรียนรู!การเกษตรที่ถูกวิธี
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จนกระทั่งนําไปผลิตในที่ดินของตนเองสามารถดํารงชีพอยูกับปHาอยางยั่งยืนได! รวมถึงการจัดระเบียบชุมชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให!ดีขึ้นและพัฒนาเป%นแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ'ตอไป กิจกรรมในการทองเที่ยวศูนย'การเรียนรู!การเกษตรที่ถูกวิธี ปลูกไม!ผล ไม!ดอก และพืชผักปลอดสารพิษ- แหลงเพาะปลูกพืชผักและ
ดอกไม!เมืองหนาวนานาชนิด- สามารถเดินทางได!ทุกฤดู การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย ใช!เส!นทางจาก
จังหวัดเชียงราย ถึง บ!านธารทอง ต.แมเงิน อ.เชียงราย รวมระยะทาง 87 กม.
ชุ ม ชนโฮมสเตยบ3 า นทาขั น ทอง “บ! า นทาขั น ทอง” เป% น หมู บ! า นต! น แบบ
วัฒนธรรมที่ยังคง รักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ!านเดิมๆ สืบสานไว!ให!ศึกษา และเป%นหมูบ!านที่ชนะเลิศ
การประกวดหมูบ!านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความหลากหลายของกลุมอาชีพ มีหนวยงานและองค'กรตางๆ
จากทั่วประเทศเข!าไปศึกษาดูงานอยูแบบไมขาดสาย .. พื้นที่ของหมูบ!านยาวเลียบไปตามแนวแมน้ําโขง
เห็นวิวทิวทัศน'สวยงาม ยามป_‰นจักรยานเที่ยวรอบๆหมูบ!าน มีวิถีชีวิตความเป%นอยูที่อบอุนปลอดภัย มีเสนห'
ประทับใจในการต!อนรับด!วยน้ําใจไมตรีที่อบอุน อยางพี่น!องแบบชาวชนบท ทีมงาน TLC จึงขอเชิญชวนให!
ทุ ก ทาน ได! ไปเที่ ย วชมและพั ก ผอนอยางมีค วามสุ ข ครั้ งหนึ่ ง ในชีวิ ต กั น กั บ โฮมสเตย' บ! า นทาขัน ทอง
เชียงราย กิจกรรมการทองเที่ยว- ลองเรือตามรอยนครโบราณสุวรรณโคมคํา- เก็บสาหรายแมน้ําโขง ผาน
จุดชายแดนไทย-ลาว- ฝ‘กการทอผ!า- กิจกรรมจับปลาแมน้ําโขง- กิจกรรมดํานา- นั่งรถอีต~อกชมทุง- ที่พัก
โฮมสเตย' การเดิน ทางจากตัว เมื องเชี ยงราย จากอํ าเภอแมจันใช! เสนทาง 106 ไปอํา เภอเชีย งแสน
ใช!เส!นทาง 1129 (เลียบแมน้ําโขง) ถึงบ!านทาขันทอง ตําบลบ!านแซว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
7) อําเภอเชียงของ
อํา เภอเชี ยงของ อยูหางจากตั วเมื องเชี ยงรายประมาณ 114 กิ โ ลเมตร ตาม
เส!นทางสายอําเภอเชี ยงแสน-เชียงของ ทางหลวงหมายเลข 1129 เป%นทางเลียบฝ_‰ งโขง หางจากเชียงแสน
ประมาณ 55 กิโลเมตร อีกเส!นทางหนึ่งคือ จากอําเภอแมจัน ใช!เส!นทางแมจัน-บ!านกิ่วพร!า ว-บ!านแกน
ทางหลวงหมายเลข 1098 บ!านแกน-บ!านทุงงิ้ว ทางหลวงหมายเลข 1174 และบ!า นทุงงิ้ว -เชียงของ
รวมระยะทางจากเชียงรายประมาณ 114 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย
พิพิธภัณฑพื้นบ3านวัดหลวง ตั้งอยูวัดหลวง ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชี ย งราย เปf ด ทํ า การทุ ก วั น เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. โทร. ๐๕๓-๗๘๓๖๘๖, ๐๙-๒๖๖๔๓๗๖
วัตถุประสงค'ของการจัดตั้ง ๑. เพื่อรวบรวมวัตถุสิ่งของ อุปกรณ'เครื่องใช!ของชาวบ!าน และชนเผา ๒. เพื่อ
เป%นที่ศึกษาเรียนรู!ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่ว ไป ๓. เพื่อเป%นแหลงทองเที่ยวของ
บุคคลทั่วไป เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน'พิพิธภัณฑ'พื้นบ!านใช!เป%นที่เก็บของ
ใช! เครื่องใช! พร!อมทั้งของมีคา เชน เงิน หรืออื่น ๆ ที่หายากในสมัยป_จจุบันแล!ว ทางวัดได!เก็บรวบรวม
รักษาไว!เพื่อให!เยาวชนรุนหลังได!ศึกษา เพื่อเป%นประโยชน'ในการศึกษาหาข!อมูล
ทาเรือบั๊ค จุดผานแดนถาวรระหวางไทย-ลาว ริมฝ_‰งแมน้ําโขง มองเห็นทิวทัศน'
ของเมืองห!วยทราย แขวงบอแก!ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักทองเที่ยวชาวไทยสามารถ
ข! า มไปฝ_‰ งลาวได! โดยติด ตอที่ ว าการอํ า เภอเชี ย งของ พร!อมรู ปถาย 1 นิ้ ว 2 รู ป สํ า เนาบั ต รประจํา ตั ว
ประชาชน 1 ชุด และคาธรรมเนียม 30 บาท คาผานดานลาว 90 บาท หรือใช!พาสปอร'ต (ไมต!องทําวีซา)
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สํา หรั บนักทองเที่ย วชาวตางประเทศต! องขอวีซ าจากสถานทู ตหรื อจากดานตรวจคนเข! า เมื องของลาว
(ดานเปfด ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. ) จากจุดนี้สามารถเดินทางทองเที่ยวโดยเรือไปถึงหลวงพระบาง
สปป.ลาว และกลับเข!าประเทศไทยที่จังหวัดหนองคายได! ดานตรวจคนเข!าเมืองเชียงของ โทร 0 5379
1663, 0 5379 1332
บ3านหาดบ3าย ตั้งอยูระหวางเส!นทางเชียงแสน-เชียงของ ถนนเลียบริมแมน้ําโขง
เป%นหมูบ!านของชาวไทลื้อ มีขนบธรรมเนียมประเพณีงดงามนาสนใจ โดยเฉพาะฝQมือการทอผ!าพื้นเมือง
ที่มีชื่อเสียงจากอําเภอเชียงของ นักทองเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ!านหาดบ!าย โดยขึ้นเรือที่ทาเรือบั๊ค
ใช!เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และยังได!ชมทัศนียภาพสองฝ_‰งโขงอันสวยงามอีกด!วย
ทาผาถาน อยูบริเวณสุดซอยเทศบาลซอย 7 เป%นทาเรือขนสงสินค!าเล็กๆ แต
โดยรอบบริเวณเป%นลานกว!างมาก นักทองเที่ยวสามารถหาเรือโดยสารทองเที่ยวแบบเหมาได!ที่บริเวณนี้
มีเจ!าของเรือหลายลําพร!อมให!บริการ เช!าตื่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์บริเวณทาผาถานอากาศดีมาก และเป%นจุด
ชมวิวแมน้ําโขงที่สวยมาจุดหนึ่ง
ศาลเจ3าพอพญาแก3ว ตั้งอยูหมูที่ ๓ บ!านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ ตามประวัติ
กลาววา พญาแก!วได!เป%นผู!นําราษฎร จํานวนหนึ่ง อพยพมาจากสิบสองป_นนา ลองเรือมาตามลําแมน้ําโขง
แล! ว มาขึ้ น ฝ_‰ ง และสร! า งบ! า น แปงเมื อ งอยู บริ เ วณหมู บ! า นสบสมในป_ จ จุ บั น นี้ ซึ่ ง การอพยพมานั้ น
เมื่อประมาณ ๓๐๐ กวาปQมาแล!ว ซึ่งสมัยนั้นยังเป%นเมืองร!างอยู ตอมาชาวอําเภอเชียงของได!สร!างศาลเจ!า
พอพญาแก!วขึ้นมา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ จึงได!จัดงานประเพณีไหว!ศาลเจ!าทุกๆปQ
จุดชมวิวห3วยทรายมาน อยูบริเวณ กม.12 ระยะทางจากทาง อ.เชียงแสน
มุงหน!าเข!า อ.เชียงของ อีกราวๆ 13 กม. ด!านซ!ายมือจะเป%น อาวแมน้ําโขง ที่มีขนาดกว!างกวาลําน้ําโขง
สวนอื่นๆ เป%น จุดชมวิวห!วยทรายมาน ซึ่งเป%นชื่อเรียกลําห!วยที่ไหลทอดมาจากเทือกเขาสูง“ดอยหลวง”
ไหลลงสูลําโขง จุดชมวิวห!วยทรายมาน ตั้งอยูบนยอดเขา สูง สามารถมองเห็นทิวทัศน' ระยะไกล มองเห็น
2 ฝ_‰งโขง ไทย–ลาว ใกล!ๆกันนั้นเป%นที่ตั้งของ หนวยงานปHาไม! สวนปHาห!วยทรายมานมองจากจุดชมวิว
ด!านบน จะเห็นด!านลางเป%นอาวขนาดใหญกวาปกติ ด!วยการคดเคี้ยว ไหลโค!งของลําน้ําโขง ที่ดูเหมือนจะ
เอียนเอียงเป%นใจฝ_‰งลาวเข!าไปทุกๆปQ น้ําโขงที่คอยกัดเซาะตลิ่งฝ_‰งไทยให!พังทลายลงไปเรื่อยๆ ในทางตรงกันข!าม
ฝ_‰งลาวก็มีดอนทรายริมแมน้ําโขงฝ_‰งไทย เป%นที่เพาะปลูกไรเลื่อนลอยของชาวบ!านแถวๆนั้น ซึ่งได!แกบ!าน
เมืองกานญ' บ!านห!ว ยเย็น บ!า นใหม ( ต.ริมโขง ) สวนมากจะปลูกข!าวโพด และถั่ว สลับกันตามชวงฤดู
เพราะต!องคอยกะเวลาชวงเก็บเกี่ยวให!พอดีกับหน!าฝน ที่จะมีประมาณน้ําเพิ่มมากขึ้น อีกหลายเมตร ซึ่งจะ
ทําให!บริเวณฝ_‰งโขงที่เห็นเขียวพรึบตอนนี้เต็มไปด!วยน้ําโขง ห!วยทรายมาน เป%นทาเรือ ทาหาปลา มาช!านาน
แตกอนใครอยากซื้อปลาก็แวะหาซื้อได!ที่ทา นี้ เรียกอีกอยางวา“ทาปูHเจ~ก”เพราะแถวนั้นเป%นบริเวณสุสาน
คนจีน
ศาลเจ3าพอหลักเมืองเชียงของ ตั้งอยูตําบลเวียง อําเภอเชียงของ อําเภอเชียง
ของ เคยรุงเรืองมาตั้งแตสมัยกรุงหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) เดิมชื่อ “ เมืองขรราช ” ตอมาเปลี่ยนชื่อ
เป%น “ เมืองเชียงของ ” ขึ้นการปกครองกับเมืองนันทบุรี (นาน ) โดยผู!ครองนครนานได!แตงตั้งให!เจ!าอริยะวงค'
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เป%นเจ!าเมือง ตั้งแตปQพุทธศักราช 1805 และมีผู!ครองเมืองเชียงของ สืบตอกันมา จนถึงเจ!าเมืองคนสุดท!าย
คือ พระยาจิตวงษ'วรยศรังษี ในปQ พุทธศักราช 2453 (ร.ศ.129) และอําเภอเชียงของ ได!รับการยกฐานะ
เมืองอําเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดเชียงราย โดยแตงตั้งพระยาจิตวงษ'รังษี เป%นนายอําเภอคนแรกของอําเภอ
เชียงของ
แหลงแพรพันธุปลาบึกแหงแรกของโลก บ!านหาดไคร! เป%นหมูบ!าน ซึ่งตั้งอยูใน
เขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ม.7 ที่มีชื่อเสียงทางด!านการจับปลาบึก ซึ่งเป%นปลาน้ําจืดที่ใหญที่สุดในโลก
มีการจับปลาบึกทุกปQ ชวงระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม ซึ่งเป%นชวงที่ปลาบึกจะวายขึ้นเหนือ เพื่อไป
วางไข กอนการจับปลาบึก จะมีพิธีการสําคัญอีกอยางหนึ่งต!องทําทุกปQกอนการจับ นั่นคือพิธีบวงสรวงเจ!า
พอปลาบึก ทําพิธีในวันที่ 18 เมษายนของทุกปQ ในพิธีการก็จะมีการเซนไหว!อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นก็จะเริ่มลงมือจับปลา โดยเครื่องมือจับปลาบึกของที่นี่ เรียกวา “มอง” ซึ่งเป%นอวน
ขนาดใหญพิเศษ เฉพาะจับปลาบึกเทานั้น และเคยทําสถิติจับปลาน้ําจืดที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก น้ําหนัก
เฉลี่ยเกิน 200 กิโลกรัมอยางปลาบึก ได!มากถึง 69 ตัว เมื่อปQ 2533 ทั้งยังสงมอบปลาบึกเพศผู!ตัวแรกที่
จั บ ได! ใ นแตละปQ ให! ก รมประมงรี ด น้ํ า เชื้ อ เก็ บ ไว! เ พา ะขยา ยพั น ธุ' ต อไ ปได! อี ก นั บ ล! า นๆ ตั ว
ปลายเดือนเมษายน 2550 เข!าสูฤดูวางไขของปลาบึก ชวงเวลาที่พรานปลาควรจะไปรวมตัวกันคึกคักที่
"ดอนแวง" เกาะกลางลําน้ําโขงระหวางบ!านหาดไคร! กับบ!านห!วยทราย แขวงบอแก!ว ฝ_‰งลาว ป_จจุบัน พราน
ปลาแหงหาดไคร!ยังจัดพิธีบวงสรวงเจ!าพอปลาบึก ทุกวันที่ 18 เมษายนของทุกปQ เพราะถึงแม!จะยุติการลา
ปลาบึกแล!ว แตเชื่อวาพิธีนี้จะบันดาลความรมเย็นเป%นสุขให! แตเป%นเรื่องนาเสียดาย ที่หากใครไปเยือน
หาดไคร!ไมตรงวันที่ 18 เมษายน ก็แทบไมรู!เรื่องปลาบึก เพราะไมมีพิพิธภัณฑ'จัดแสดงและรวบรวมองค'
ความรู!ล้ําเลอคาไว! ในขณะที่พรานปลาระดับ "เสือตาไฟ" คอยๆ รวงโรยและอําลาโลกไปอยางตอเนื่อง
วัดพระแก3ว ตั้งอยูหมูที่ 13 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัด
คณะสงฆ'มหานิกาย เป%นอีกวัดหนึ่งในเชียงของที่ตั้งอยูกลางเมือง ตั้งอยูหางที่วาการอําเภอฯ ประมาณ
400 เมตร บนถนนสายหลักเชียงของ-เชียงแสน (ติดกับที่ทําการไปรษณีย') ทางเข!าวัดจะติดถนนสายหลัก
แตอีกด!านหนึ่งจะติดแมน้ําโขง ดังนั้นบริเวณวัดจึงสามารถมองเห็นวิวน้ําโขงสวยงามมาก รวมทั้งมองเห็น
ฝ_‰งลาวได!ชัดเจนอีกด!วย ภายในวัดมีพระพุทธรูปเกาแกมากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ทําจากหินน้ําโขง
ที่งดงามมาก บริเวณด!านติดแมน้ําโขงมีม!านั่งหินออนให!ทานนั่งชมทัศนียภาพน้ําโขงและฝ_‰งลาวตลอดแนววัด
วัดหลวงหรือวัดไชยสถาน เป%นอีกวัดหนึ่งที่ด!านหน!าติดถนนสายหลักเชียงของเชียงแสน และอีกด!านอยูติดกับแมน้ําโขง วัดหลวงอยูหางจากวัดพระแก!วไมเกิน 100 เมตร ตัววิหารหัน
หน!าไปทางทิศตะวันออก(ทางแมน้ําโขงและเมืองห!วยทราย สปป.ลาว) ดังนั้นอยูบนบริเวณวัดจึงมองเห็น
ทัศนียภาพน้ําโขงและเมืองลาวได!อยางชัดเจน ถัดจากชั้นบริเวณวัดมีบริเวณให!อีกชั้นหนึ่งที่สําหรับจอดรถ
และนั่งชมวิวกอนที่จะถึงชั้นถนนตัวหนอนเลียบน้ําโขง ชวงเย็นๆ อากาศเย็นสบายและทิวทัศน'สวยงามมาก
วัดศรีดอนชัย เดิมชื่อ “วัดตุงคํา” ตั้งอยูบริเวณสถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียงของ
ป_จจุบัน ตอมาประมาณปQ พ.ศ. 2400 ได!ย!ายมาสร!างวัดใหมทางทิศตะวันตก ติดกับประตูชัย (ที่ตั้งวัด
ป_จจุบัน) และได!เปลี่ยนชื่อวัดใหมวา “วัดศรีดอนชัย” วัดศรีดอนชัย เป%นศูนย'กลางจัดการศึกษาของคณะ
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สงฆ'อําเภอเชียงของ โดยได!เปfดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมาตั้งแต พ.ศ. 2580 แผนกสามัญศึกษา
มาตั้งแต พ.ศ. 2525 และเป%นสถานที่สอบธรรมสนามหลวงประจําอําเภอเชียงของ ประจําทุกปQ และได!รับ
ยกยองจากกรมการศาสนาให!เป%น “วัดพัฒนาตัวอยาง” เมื่อ พ.ศ. 2519 มีปูชนียวัตถุที่สําคัญอันเป%นที่
สักการบูชาของพุทธศาสนานิกชน คือ “ หลวงพอเพชร” ซึ่งเป%นพระคูบ!านคูเมืองเชียงของ และพระธาตุ
ศรีเวียงดอนชัย มีประเพณีสักการบูชาเป%นประจําทุกปQในวันมาฆบูชา
สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห3วยทราย) เป%นสะพานข!ามแมน้ําโขง เชื่อมตอ
ระหวางประเทศไทยที่ บ!านดอนมหาวัน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายกับประเทศลาวที่บ!านดอน เมือง
ห!วยทราย แขวงบอแก!ว ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร รูปแบบของสะพานเป%นคอนกรีตรูปกลอง (Segmental
Concrete Box Girder) มีเสา 4 เสา กว!าง 14.70 เมตร เป%นสะพานขนาด 2 เลน แตละเลนกว!าง 3.50
เมตร นอกจากสะพานแล!วยังมีโครงการกอสร!างถนนไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรเข!าในเขตเมืองห!วยทราย
ซึ่งเป%น ถนนลาดยางขนาดสองเลน รวมทั้งมีการกอสร! างดานตรวจคนเข!า เมืองด!วยสถาป_ตยกรรมแบบ
ล!านช!าง เป%นการเชื่อมตอกับเส!นทาง R3A ที่เชื่อมตอระหวางจีน – ลาว –ไทย
พิพิธภัณฑลื้อลายคํา หากคุณมาเที่ยวอํา เภอเชียงของ จัง หวัดเชียงราย และ
มุงหน!าเข!าสูอําเภอเชียงของ เดินทางบนทางหลวง 1020 หรือ เส!นทางเชียงราย - เชียงของ ผานหมูบ!าน
ศรีดอนชัย กอนถึงตัวอําเภอประมาณ 9 กิโลเมตร อยากให!คุณแวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ'ลื้อลายคํา ซึ่งเป%น
สถานที่จัดแสดงประวัติความเป%นมาของชาวไทลื้อและประวัติของผ!าทอไทลื้อตลอดจนวัฒนธรรมตางๆ ของ
ชาวไทลื้อ โทร / แฟ%กซ' 089 838 5724
8) อําเภอเวียงแกน
ดอยผาตั้ง เป%นจุดชมวิวไทย-ลาว และเที่ยวชมทะเลหมอกได!ตลอดปQ ในเดือน
ธันวาคมถึงมกราคม มีดอกซากุระและดอกเสี้ยวบานสะพรั่งงดงาม เป%นที่ตั้งของหมูบ!านชาวจีนฮอ ม!ง และ
เย!า โดยเฉพาะจีนฮอนั้น อดีตเคยเป%นสวนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข!ามาตั้งถิ่นฐานอยูที่ดอยผาตั้งนี้
ป_จจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เชน บ~วย ท!อ สาลี่ แอปเปfšล และชา การเดินทาง
จากจังหวัดเชียงราย ใช!เส!นทางเชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ!านต!า ทางหลวงหมายเลข 1233, 1173
และ 1152 ระยะทาง 50 กิโลเมตร บ!า นต!า-บ!านทาเจริญ ทางหลวงหมายเลข 1020 ระยะทาง 45
กิโลเมตร บ!านทาเจริญ-เวียงแกน-ปางหัด ทางหลวงหมายเลข 1155 ระยะทาง 17 กิโลเมตร และปางหัดดอยผาตั้ง อีก 15 กิโลเมตร จุดชมวิวชองผาบอง สามารถมองเห็นแมน้ําโขงทอดตัวคดเคี้ยวในฝ_‰งลาว
หากเดินเท!าตอไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จึงจะถึงจุดชมวิว 103 สภาพเส!นทางบางชวงสูงชัน บนดอยผาตั้ง
มีที่พัก สถานที่กางเต็นท'และร!านอาหาร จุดบริการนักทองเที่ยวดอยผาตั้ง โทร. 0 5391 8301 หรือ
องค'การบริหารสวนตําบลปอ โทร. 0 5371 0300, 0 5391 8265
หาดผาได อยู หางจากเทศบาลเวี ย งแกน 12 กิ โ ลเมตร เป% นจุ ด ชมวิ ว เหมาะ
สําหรับฤดูหนาว เกาะแกงและแนวหาดทรายในลําน้ําโขงปรากฏเป%นบริเวณกว!างดูสวยงามมาก เป%นเส!น
แบงพรมแดนไทย-ลาว จุดนี้แมน้ําโขงไหลเข!าสูประเทศลาว กลับเข!าสูประเทศไทยอีกครั้งที่อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เทศบาลตําบลมวงยาย โทร. 0 5360 8000
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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วัดหลวงพอทิพย หรือ วัดยาย ตั้งอยู หมูที่ 2 ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย อยูหางจากตัวอําเภอไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 200 เมตร เป%นพระพุทธรูปที่ชาว
ตํ า บลมวงยายและอํ า เภอเวี ย งแกนให!ค วามเคารพนับ ถือ เป% น ที่ รู!จั ก กัน อยางกว! า งขวาง ซึ่ ง เป% น พื้น ที่
รั บผิ ดชอบขององค' การบริ หารสวนตํ า บลมวงยาย สอบถามข! อมู ล เพิ่ ม เติม องค' ก ารบริหารสวนตํ า บล
มวงยาย ต.มวงยาย อ.เวียงแกน จ.เชียงราย โทร / แฟ%กซ' 053-608000-1 (อบต.มวงยาย)
ถ้ํา (อ.เวียงแกน) ตั้งอยูที่ ตํา บลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จัง หวัด เชียงราย
อยูหางจากตัวอําเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต! ประมาณ 10 กิโลเมตร เป%นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทาง
ธรรมชาติ เชน ถ้ํา ห! ว ยจ!อ ถ้ํ า ห! ว ยหิน ถ้ํ า ผาบู ถ้ํ า ผาชองไทร เป% นพื้ นที่รับผิ ดชอบขององค' การบริหาร
สวนตําบลมวงยาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได!ที่องค'การบริหารสวนตําบลมวงยาย โทร. 0-5360-8000-1
อางเก็บน้ําวอง ตั้งอยูหมูที่ 2 บ!านยายเหนือ ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย เป%นแหลงเก็บน้ําทางธรรมชาติขนาดใหญ เป%นต!นน้ําทางการเกษตรของเกษตรกรตําบล
มวงยายและตําบลใกล!เคียง และยังเป%นสวนสาธารณะที่พักผอนที่สวยงาม เป%นธรรมชาติมากอีกแหงหนึ่ง
ของตํา บลมวงยาย เป%นพื้นที่รับผิดชอบขององค'การบริหารสวนตําบลมวงยาย กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง
บ!านยายเหนือ ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ซึ่งได!รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค'การบริหารสวนตําบลมวงยาย เพื่อสร!างอาชีพให!แกราษฎร สอบถามข!อมูลเพิ่มเติม องค'การบริหาร
สวนตําบลมวงยาย ต.มวงยาย อ.เวียงแกน จ.เชียงราย โทร / แฟ%กซ' 0-5360-8000-1
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงห3วยแล3ง สัมผัสลมหนาว เฝ9าชมทะเลหมอก ไม!ดอก
ตระการตา" คราวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนมถวิลจินตมัย ตําบลทาข!าม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เมื่อ 8 กุมภาพันธ' 2539
ในโอกาสนั้ น นายจงนึ่ง ศั ก ดิ์ สิ ทธานุภ าพผู! ใ หญบ! า นห! ว ยแล! ง หมู 2 ได!มี หนั งสื อกราบบั ง คมทู ล ขอ
พระราชทานความชวยเหลือจากโครงการหลวงเพื่อสร!า งอาชีพที่มั่นคงให!กับราษฎรในพื้นที่เป%นการเพิ่ม
รายได!แกครอบครัว ศูนย'พัฒนาโครงการหลวงห!วยแล!งจึงถือกําเนิดขึ้นใน พ.ศ.2542 โดยประธานมูลนิธิ
โครงการหลวงมอบหมายให! ม.ร.ว.แซมแจมจรัส รัชนี เป%นผู!อํานวยการจัดตั้งพื้นที่โครงการหลวงตั้งอยูใน
เขตปHาสงวนแหงชาติปHาแมอิงและปHางาว ความสูงจากระดับน้ําทะเลระหวาง 400-1,360 เมตร พื้นที่
รับผิดชอบ 76.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 48,310 ไร ลักษณะภูมิประเทศเป%นภูเขาสูงขนาบข!างในแนว
เหนือ-ใต! มีที่ราบลุมกว!าง ความลาดชันของพื้นที่ปานกลาง มีลําน้ําสําคัญ อาทิ ห!วยกุ~ก ห!วยล!าน ห!วยนาน!อย
ห!วยหัด ฯลฯ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปQ 16,077.7 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 24.7 องศาเซลเซียส/ปQ
กิจกรรมทองเที่ยว
- ทองเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงพืชผัก ไม!ผล และไม!ดอก โดยเฉพาะไม!ผลท!องถิ่นและ
เมืองหนาว เชน สาลี่ ท!อ พลับ อโวกาโด เกาลัด โทมาเมโล มะมวง ส!มโอ และมะนาว เป%นต!น นอกนั้นยังมี
พืชไร คือ ถั่วชนิดตาง ๆ ซึ่งได!ผลคอนข!างดีทองเที่ยวศึกษาธรรมชาติ
- วนอุทยานภูชี้ฟ9า เป%นสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดเชียงราย จุดเดนคือ
หินขนาดใหญที่ตั้งชูสูฟ9า ในฤดูหนาวจะได!ชมทะเลหมอกและอาทิตย'ยามเช!า และเมื่อหมอกจากลงจะเห็น
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ภูมิประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยูเบื้องหน!า นอกจากนี้ยังมีดอกไม!ใน
บริเวณรอบ ๆ สวยงามนาชม
- จุดชมวิวผาตั้งและประตูสยาม จุดเดนคือมีหินงอกและโขดหินขนาดใหญที่ขึ้นอยูตามสัน
เขาระหวางไทย-ลาว ในฤดูหนาวจะได!สัมผัสกับอาทิตย'อุทัยทามกลางทะเลหมอกที่คอย ๆ เปลี่ยนสี
- น้ําตกห!วยติ้ว เป%นน้ําตกในลําน้ําติ้ว ไหลจากหน!าผาหลายชั้น บริเวณนี้ยังรักษาสภาพปHา
ไว!อยางสมบูรณ'และเป%นธรรมชาติมาก เหมาะแกการเดินปHาอยางยิ่ง
- น้ํ าตกห! ว ยขวาก เป% นน้ํา ตกจากผาสูงลงสูลํ า ห!วยขวาก ซึ่ งเป% นลํ า ห!ว ยขนาดใหญ
พอสมควร จุดเดนคือปHายังสมบูรณ'และบรรยากาศเป%นธรรมชาติมาก
- น้ําตกทรายทอง น้ําตกในหุบเขาลึก กระแสน้ําหลั่งจากผาด!านบนมีความสูงขนาดตึก 2
ชั้นครึ่ง
- น้ําตกตาดหมอก น้ําตก 7 ชั้น มีแองน้ํา สามารถทองตามกระแสน้ําขึ้นไปชมน้ําตก หรือ
เดินเลาะไปตามทางในสวนของหมูบ!านได!
- ถ้ําผาแล มีลักษณะเดนที่ประกอบด!วยถ้ําใหญน!อยลดหลั่นกันมากมาย ภายในถ้ํายังมี
พระพุทธรูปให!นมัสการด!วย
- ถ้ําเพชร ถ!าที่ภายในมีหินงอกหินย!อมงดงาม มีน้ําไหลผานตลอดถ!า การเดินชมคอนข!าง
ลําบากแตท!าทายผู!ที่รักการผจญภัยยิ่งนัก
ทองเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี
- ปQใหมม!ง เป%นประเพณีที่ปฏิบัติสืบมาช!านาน เป%นวะระที่จะพบปะญาติพี่น!องนานถึง 10
วัน จัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 2 ของทุกปQ
- กินข!าวใหม พิธีกรรมที่จัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยวข!าวไรมีการฆาไก หมู เซนไหว!และกินเลี้ยง
ฉลอง
- พิธีกรรม พิธีกรรมที่แปลกแตอาจพบได!เฉพาะกาล ได!แก การตายซึ่งมีการเก็บศพไว!ที่
บ!านไมเกิน 7 วัน และฆาวัวควายใหวิญญาณติดตามผู!ตายไป และพิธีแตงงานของชาวม!งที่จะจัดกันเฉพาะ
ข!างขึ้นเทานั้นเพื่อมิให!เกิดอุปสรรคตอชีวิตการครองเรือน
ของฝาก หัตถกรรมประจําถิ่น สิ่งที่ถือเป%นภูมิป_ญญาชาวบ!านคือการตีมีด และเครื่องใช!ใน
การเกษตร งานจักสาน การทําอานม!า เป%นต!น ที่พัก ผ!าทอมือไทยลื้อ เครื่องจักสานของชนเผาขมุ การ
ประยุกต'วัสดุธรรมชาติเพื่อการดํารงชีพ ผักและผลไม!ปลอดสารพิษ
ที่พัก + ร!านอาหาร
- บ!านพักรับรองภายในศูนย'ฯ จํานวน 1 หลัง ( 2 ห!องนอน ) รับรองได! 6 คน
- เต็นท'บริการ ขนาด 2 คน
- ไมมีร!านอาหารบริการภายในศูนย'
การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม ใช!เส!นทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหมเชียงราย ผานแยกศรีทรายมูล-อําเภอเวียงชัย-พญาเม็งราย-ขุนตาล-เชียงของ (บ!านทาเจริญ) ถึงอําเภอเวียง
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แกน ใช!เส!นทางหลวงหมายเลข 1155 ถึง กม.58 บ!านโล~ะ หมู 3 ให!เลี้ยวขวาแยกเข!าหมูบ!านห!วยแล!ง
หมู 2 ตรงไปประมาณ 9 กิโลเมตร ใช!เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหมถึงศูนย'ฯ ประมาณ 5-6 ชั่วโมง
หมายเหตุ ใช!รถยนต'ได!ทุกประเภท ยกเว!นฤดูฝนต!องใช!รถโฟร'วีลไดร'ฟ หรือใช!บริการ
รถยนต'รับจ!างสายเชียงราย-เวียงแกน จุดจอด ณ สถานีขนสงผู!โดยสาร จังหวัดเชียงราย ราคาคาโดยสาร
คนละประมาณ 55 บาท สอบถามข!อมูลเพิ่มเติม ศูนย'พัฒนาโครงการหลวงห!วยแล!ง บ!านห!วยแล!ง ตําบล
ทาข!าม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โทร / แฟ%กซ' 0-5391-8441
เมืองโบราณดงเวียงแกน ตั้งอยูหมูที่ 3 บ!านมวง ตําบลมวงยาย อําเภอเวียง
แกน จังหวัดเชียงราย อยูหางจากตัวอําเภอเวียงแกน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต! ประมาณ 200 เมตร
เป%นเมืองโบราณ ตั้งอยูบนเนินสูงราว 30 – 35 เมตร เนื้อที่ประมาณ 286 ไร 1 งาน 86.09 ตารางวา
เป%นพื้นที่ปHารกทึบ มีพืชพันธ'ทางธรรมชาติ สมุนไพร และสัตว'ปHานานาชนิด ป_จจุบันได!ขึ้นทะเบียนเป%น
โบราณสถานแล!ว เป%นพื้นที่รับผิดชอบขององค'การบริหารสวนตําบลมวงยาย
ไรองุ นภู ดาวล3 อมเดื อ น มี เ นื้อประมาณ 20ไร มี ผ ลิต ผล 2 ครั้ ง ตั้ งแตเดื อ น
ธันวาคม-มกราคม เดินทางด!วยรถทุกชนิด และชวงที่ 2 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนเป%นชวงฤดูฝนต!อง
เดินทางด!วยรถขับเคลื่อน 4 ล!อเทานั้น บรรยากาศดี วิวที่สวย รสหวานอรอย สถานที่ตั้งอยูที่บ!านดอน
ต.ปอ อ.เวียงแกน จ.เชียงราย ใกล!ผาตั้ง-ภูชีฟ9า เปfดให!นักทองเที่ยวไปชมและกางเต~น โทร / แฟ%กซ' 0817065128 , 086-1918491
ภูชี้ดาว เป%นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม ไมแพ!ภูชี้ฟ9า ซึ่งวันไหนสภาพอากาศเปfด
สามารถมองเห็ น ยอดภู ชี้ ฟ9 า ได! ชั ด เจน ภู ชี้ ด าวตั้ ง อยู บนพื้ น ที่ ใ นความดู แ ลของตํ า บลปอ อ.เวี ย งแกน
จ.เชียงราย จุดเดนของภูชมดาวอยูที่ยอดสูงสุด สามารถมองเห็นวิวได! 360 องศา ไมมีต!นไม! สิ่งกอสร!าง
ใดๆ มาบดบัง มีแนวรั้วไม!ไผกันเขตแดนป9องกันอันตรายมาสร!างเป%นจุดเดนบนยอดชมวิวแหงนี้ เป%นแหลง
ทองเที่ยวที่ยังใหม ทุกอยางยังคงอุดมสมบูร ณ'ด!วยธรรมชาติ ปHาเขา ต!นไม! ทิวทัศน'ทะเลหมอก เหมาะ
สําหรับผู!ที่ต!องการค!นหาสถานที่ใหมๆ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ไมวุนวายด!วยผู!คน เสียงรถวิ่งผาน ที่นี่
จะได!สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ การเดินขึ้นสูยอดภูชี้ดาว จะต!องใช!รถ 4x4 เทานั้น ขับรถขึ้นไปตามถนนใน
หมูบ!าน ระยะทางราว 3 กิโลเมตร จะเจอสามแยกด!านหน!าเป%นศูนย'ปฏิบัติการทหารพราน บ!านรมโพธิ์เงิน
ร!อย ทพ.3104 ฉก.ทพ.31 ให!เลี้ยวซ!ายไปตามป9ายบอกทางแล!ววิ่งขึ้นสูถนนดิน จากตรงนี้เส!นทางบางชวง
แคบและชัน ควรขับรถด!วยความระมัดระวัง เมื่อถึงจุดจอดรถด!านบน ต!องเดินเท!าตอไปบนยอดภูชี้ดาวอีก
ราวๆ 200 เมตร ด!านบนไมมีที่พัก ร!านอาหาร ดังนั้นควรเตรียมน้ําดื่มไปให!พอกับความต!องการ ยาดม
เพราะอาจต!องใช!ตอนเดินขึ้นสูยอดดอย ถุงเท!ากันทาก เนื่องจากเป%นพื้นที่ชื้นและยังใหม อาจเจอกับตัวทาก
ได! ดังนั้นเตรียมสเปรย'หรือถุงเท!ากันทากเดินทางไปด!วย ภูชี้ดาว อาจจะยังไมเหมาะสําหรับเด็กเล็กและคน
แก เนื่องจากพื้นที่ทางเดินขึ้นไปต!องเดินแบบไลตามระดับสันเขาขึ้นไปเรื่อยๆ หากรางกายไมพร!อมจะ
เหนื่อยได! อีกอยางบริเวณสันเขาบนยอดภูชี้ดาว มีพื้นที่ไมมาก สองด!านเป%นเหวลึก หากพาเด็กไปด!วยควร
ระมัดระวัง หรือคนแกในความดูแลของทานไว!ให!ดี เมื่อเห็นวามีคนเดินขึ้นไปเยอะๆ ไมควรรีบเดินซ!อนขึ้นไป
เพราะอาจเสี่ยงตอการพลัดตกลงยอดเขาได! สําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางโดยรถเก†ง หรือรถอื่นๆ ที่ไม
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มั่นใจวาจะขึ้น ไปได!หรือเปลา สามารถติด ตอขอใช! บริการจ!า งเหมารถชาวบ!า นจากปางทางขึ้ นไปสงได!
สอบถามข!อมูลเพิ่มเติม วนอุทยานภูชี้ฟ9า โทร / แฟ%กซ' 0848079848
ผาบอง ประตูรักแหงสยามตั้งอยูทางเหนือสุดของจังหวัดเชียงราย อนุสรณ'สถาน
แหงนี้ตั้งอยูบนเส!นทางที่ตัดผานหน!าผาหินปูนซึ่งเป%นชองขนาดใหญทะลุถึงกันทั้งสองด!าน เดิมเคยทําหน!าที่
เป%นประตูเชื่อมตอไปยังประเทศลาว และเป%นจุดที่กองกําลังคอมมิวนิสต' (เวียดนาม จีนและลาว) ปะทะกับ
กองกําลังแหงชาติจีน (KMT) และกองกําลังทหารสหรัฐ จนเป%นเหตุให!มีผู!สูญเสียชีวิตจากการปะทะครั้งนั้น
ภายในบริเวณสามารถเยี่ยมชมหลุมฝ_งศพของกองกําลังแหงชาติจีนที่เสียชีวิต ผาบองประตูสยามยังไมเป%นที่
รู!จักในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากเทาใด ณ จุดนี้คุณสามารถชื่นชมทัศนียภาพและธรรมชาติของผืนปHา
ที่สวยงามบริเวณชายแดนไทย-ลาว
9) อําเภอเทิง
ภู ชี้ ฟQ า เป% น จุ ด ชมวิ ว ทะเลหมอกและพระอาทิ ต ย' ขึ้ น อยู หางจากดอยผาตั้ ง
25 กม. มีลักษณะเป%นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท!องฟ9า อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,628 เมตร
โดยมีหน!าผาเป%นแนวยาวยื่นไปทางฝ_‰งประเทศลาว บนยอดภูชี้ฟ9าเป%นทุงหญ!ากว!าง การเดินทางสามารถ
เดินทางโดยรถยนต'ใช!เส!นทางเชียงราย-เทิง ระยะทาง 64 กิโลเมตร และจากเทิง-บ!านปQš ระยะทาง 6
กิโลเมตร เลี้ยวซ!ายเข!าทางหลวงหมายเลข 1155 ผานบ!านปางคา บ!านเชงเม!ง เป%นทางลาดยาง ถึงภูชี้ฟ9า
ระยะทาง42 กิโลเมตร หรือใช!ทางหลวงหมายเลข 1021 สายเทิง-เชียงคํา-บ!านฮวก กอนถึงเชียงคํา 6
กิโลเมตรมีทางแยกไปอุทยาน-แหงชาติน้ําตกภูซาง อีก 19 กิโลเมตร แล!วเดินทางตอไปยังภูชี้ฟ9าอีก 30
กิโลเมตร นักทองเที่ยวสามารถนํารถไปจอดไว!ที่ลานจอดรถวนอุทยานภูชี้ฟ9าแล!วเดินเท!าไปจุดชมวิวประมาณ
700 เมตร นอกจากนี้จากสถานีขนสงเชียงรายมีรถโดยสารไปยังภูชี้ฟ9า รถออกเวลา 07.00 และ13.00
น.(เฉพาะฤดูหนาว) รายละเอียดติดตอ สถานีขนสงเชียงราย โทร.0 5371 1224 อบต.ตับเตา โทร. 0 5318
9111, 08 1724 0052, 08 6189 วนอุทยานภูชี้ฟ9า โทร. 08 0133 4007, 08 4740 7990
วัดพระธาตุจอมจ3อ ตําบลเวียง หางจากตัวเมืองเชียงราย 65 กิโลเมตร พระธาตุ
จอมจ!อเป%นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คูเมืองเทิงมาแตโบราณ เป%นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ!า
ทุกปQจะมีพิธีสรงน้ําพระธาตุจอมจ!อ ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 เหนือ การเดินทาง ใช!เส!นทางเชียงราย-เทิง
เข!าสูอําเภอเมือง ข!ามสะพานข!ามแมน้ําอิงอีก 250 เมตร จะถึงปากทางเข!าพระธาตุจอมจ!อ ขับรถขึ้นดอย
อีกประมาณ 300 เมตรความเชื่อในการไหว!พระธาตุดอยจอมจ!อ จ!อ หมายถึง พูดดี พูดเกง ถ!าได!กราบไหว!
ก็จะประสบความสําเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นํามาซึ่งความสําเร็จและสมประสงค'ทุกประการ
โทร. 0 5366 6449
น้ําตกภูซาง (น้ําตกอุน) เป%นน้ําตกที่มีความสูงประมาณ 25 เมตร เป%นน้ําตกที่มี
น้ํา ไหลสม่ํา เสมอตลอดปQ จุ ดเดนขอองน้ํ าตกภู ซางแหงนี่ คือ มีกะแสน้ํ าเป%นน้ํา อุ นซึ่ งมี อุณหภู มิของน้ํ า
ประมาณ 35 องศาเซลเซียส น้ําใสไมมีกลิ่นกํามะถัน สามารถลงเลนน้ําอยางสบาย และในชวงฤดูหนาว
จะมีไอหมอกปกคลุมตอนเต็มที่จนเกือบไมเห็นพื้นน้ํา เลยทีเดียว นักทองเที่ยวจะเดินทาง มาทองเที่ย ว
ภายในอุทยานฯและบริเวณน้ําตกภูซางเป%นจํานวนมากและในวันหยุดสุดสัปดาห' ภายในบริเวณอุทยานฯ
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จะมีร!านค!าสวัสดิการไว!คอยบริการนักทองเที่ยวในทุกฤดูกาล ทั้งจุดเดนของน้ําตกที่มีความอบอุนและสภาพ
ปHาที่ทีความอุดมสมบูรณ'ของอุทยานแหงชาติภูซาง สอบถามข!อมูลเพิ่มเติม น้ําตกภูซาง (น้ําตกอุน) อุทยาน
แหงชาติภูซาง ต.ภูซาง อ. กิ่งอําเภอภูซาง จ. พะเยา โทร / แฟ%กซ' 0 5440 1099
น้ําตกตาดห3วยใคร3 บ!านใคร! หมูที่ 3 และบ!านใคร!หมู 22 ในเขตุตําบลตับเตา
อําเภอเทิง หางจาก ตัวอําเภอ ไปทาง ภูชี้ฟ9า 13 กิโลเมตร หางจาก ตัวอําเภอ ไปทาง ภูชี้ฟ9า 13 กิโลเมตร
โดยเดินทาง จาก จังหวัดเชียงราย - อําเภอเทิง เป%นระยะทาง 60 กิโลเมตร และเดินทางจากอําเภอเทิง
ไปทางเส!นทาง อ.เชียงคํา ไป 6 กิโลเมตร แล!ว เลี้ยวซ!าย แยกเข!าทางภูชี้ฟ9าอีกประมาณ 7 กิโลเมตร
ทานจะพบหมูบ!านห!วยใคร! การเดินทางนั้น ทานอาจสอบถามคนในพื้นที่โดย สามารถนํารถ เข!าไปจุดปาก
ทางเข! า น้ํ า ตกได! เป% น สถานที่ ท องเที่ ย วอี ก แหงที่ นั ก ทองธรรมชาติ ไ มควรพลาด สอบถามข! อ มู ล
เพิ่มเติม องค'การบริหารสวนตําบลตับเตา ต.ตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย โทร / แฟ%กซ' 081-6036100
(อบต.ตับเตา)
น้ําตกตาดหมอก ตั้งอยูในพื้นที่ของหมู18 บ!านธาตุ ตํา บลตับเตา หางจาก
ถนนลาดยางสายหลัก ประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป%นแหลงทองเที่ยวที่ทาง องค'การบริหารสวนตําบล ตับเตา
ได!สนับสนุน และสงเสริมเป%นแหลงทองเที่ยว เชื่อมตอกับน้ําตก ตาดห!วยใคร! ซึ่งอยูหางจากน้ําตกห!วยใคร
ประมาณ 10 กม. น้ําตกตาดหมอก เป%นน้ําตกขนาดกลาง ความสูงข!องน้ําตกมีประมาณ 10 ชั้น สูงต่ํา
ลดหลั่นกันไป บางชั้นสูงถึง 30 เมตร ปHาบริเวณเข!าสูน้ําตกคอนข!างอุดมสมบูรณ' เหมาะแกการทําการ
ทองเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ' กอนถึงน้ําตกทางเข!า ทั้งสองข!างทางเป%นพื้นที่การเกษตรของชาวบ!านที่
ควรสง เสริมเพื่อเสริมการทองเที่ยวได!อีกทางหนึ่ง โดยผลผลิตสวนใหญเป%นผลไม!ยืนต!นเชน ส!ม ส!มโอ เงาะ
เป%นต!น และกอนถึงน้ําตกมีพื้นที่สาธารณะของหมูบ!าน ประมาณ 100 ไร คาดวาจะอางกักเก็บน้ํา น้ําตก
ตาดหมอก เป%นน้ํา ตกที่สวยงาม และรอนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมความงาม ที่ ยังไมเคยนําเสนอมากอน
สายน้ําที่เย็นฉ่ํา และมีน้ํา ตก เป%นชั้นๆ ขึ้นไปจน ถึ งชั้นสูงสุด สํา หรับนักทองเที่ยวที่อยาก พักผอน กั บ
ธรรมชาติ ที่สวยงาม ทามกลางแมกไม!ใน ผืนปHาแหงนี้ไมควรพลาด สายน้ําที่ทอดสูงเป%นละอองหมอก ลมที่
พัดพริ้ว ไอน้ํากระทบ ในบรรยากาศที่เรียกวาคืนชีวิตสูธรรมชาติ คงไมมีใครปฏิเสธ กับความสุข ความสบาย
ใจ และความวางเปลาของชีวิต เชิญทานมาสัมผัส กลิ่นไอแหงธรรมชาติ ณ ตําบลต่ําเตา ดินแดนที่รอคุณ
ค!นหา
ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหมน เป%นศูนย'สงเสริมการเพาะปลูกดอกไม!
เมืองหนาว เชน ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกซัลเวียสีแดง ต!นคริสต'มาสสีแดง หลากสีหลายพันธุ' โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูหนาวดอกไม!จะออกดอกสวยงามเพื่อต!อนรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม รอบบริเวณยังมี
ทิวทัศน'สวยงามดูแล!วสดชื่นทามกลางอากาศที่หนาวเย็น ศูนย'ฯ มีบ!านพักบริการนักทองเที่ยว 3 หลัง
ราคา 1,200 บาท/หลัง พักได!หลังละ 10–15 คน ไมมีร!านจําหนายอาหาร ต!องสั่งจองลวงหน!า การ
เดินทาง จากตัวเมืองเชียงราย ไปตามทางหลวงหมายเลข 1020 สูอําเภอเทิง แล!วไปตามทางหลวง
หมายเลข 1155 อยูริมทางผานกอนถึงภูชี้ฟ9า สําหรับรถโดยสารประจําทาง มีรถออกจากสถานีขนสง เวลา
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13.00 น. ผานบ!านปางคา ผานภูชี้ฟ9า ประมาณ 10–13 กิโลเมตร คาโดยสารราคา 40 บาท ตลอด
เส!นทางเป%นทางลาดยางตลอด หรือเชารถตู!จากตัวเมือง ราคา 1,500 บาท ใช!เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง
พระเจ3าสองสี หางจากแยกบ!านปQš ทางขึ้นภูชี้ฟ9าเพียง 1 กิโลเมตร หงาว เป%น
ตําบลเล็กๆ ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร'และการพัฒนาทองถิ่นที่นาสนใจ นักทองเที่ยวและชาวเชียงราย
ที่มีโอกาสเดินทางผานไปสัมผัสภูชี้ฟ9า เสียเวลาเพียงเล็กน!อยเข!ามาศึกษาวิถีชีวิตของผู!คน และนมัสการพระ
ศักดิ์สิทธิ์ของตําบลหงาว เหมือนกับคําที่วากอนทําการใดๆ ให!ไปไหว!พระ เพื่อเป%นสิริมงคล จะทําการใด
ก็สําเร็จลุลวงไปด!วยดีหรอหากมีเวลามากหนอยจะแวะพักเพื่อหาข!อมูลของภูชี้ฟ9ากอนที่จะขึ้นไปสัมผัส
ความงามของธรรมชาติข!างบนกอนคงดีเพราะที่หงาวเองก็มีจุดแวะพักนักทองเที่ยวทานสามารถหาข!อมูล
การเดินทางไมวาจะเป%นสถานที่พัก ราคาห!องพัก อาหารและอื่นๆ พร!อมกันนั้น ศูนย' otop ของตําบล
หงาว ให!ทานซื้อหาของใช!ของฝาก ที่เกิดจากภูมิป_ญญาท!องถิ่น เป%นการสนับสนุนชาวบ!าน เพื่อให!เขามี
รายได!เป%นอีกแบบหนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
ภูชมดาว หรือ ผาหมนน3อย เป%นแหลงทองเที่ยวที่สมบูรณ'แหงหนึ่งของจังหวัด
เชียงราย นักทองเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกที่สวยงามกลางปHาไม!ที่สมบูรณ' และชมวิวของประเทศลาวได!
ภูชมดาวมีพื้นที่เชื่อมตอพรมแดนไทย-ลาว เป%นจุดผอนปรน มีความสูง สูงกวาระดับน้ําทะเลโดยประมาณ
1,600 เมตร รองจากภูชี้ฟ9า บริเวณภูชมดาวยังไมมีที่พัก ร!านอาหาร หรือห!องน้ําไว!บริการนักทองเที่ยว
หากนักทองเที่ยวทานใดสนใจสามารถเดินทางขึ้นไปชมความงามของภูชมดาวพร!อมสัมผัสกับธรรมชาติ
ที่เป%นธรรมชาติอยางแท!จริงได! แตต!องกลับลงมาพักข!างลางตรงบริเวณหมูบ!านพิทักษ'ไทย หรือ บ!านรมฟ9าไทย
ภู ผาสวรรค ตั้ ง อยู ที่บ! า นรมโพธิ์ ทอง หมูที่ 19 ตํ า บลตั บเตา อยู หางจาก
วนอุทยานภูชี้ฟ9า ประมาณ 7 กิโลเมตร เป%นจุดชมวิวที่มีหน!าผาสูงยื่นนออกไปตามแนวชายแดนไทย – ลาว
สภาพปHาโดยรอบเป%นปHาที่ยังมีความอุดมสมบูรณ' และยังเป%นจุดผอนปรนชั่วคราวของประเทศไทย – ลาว
สามารถกางเต็นท' ชมทะเลหมอกได!สวยงาม ไมแพ!ยอดแหลมภูชี้ฟ9า ติดตอสอบถามข!อมูลได!ที่ อบต.ตับเตา
ผาผึ้ ง (การทองเที่ย วเชิ ง นิ เ วศน ) ทองไปกั บ เส! นทางประวั ติ ศ าสตร' ใ นอดี ต
สมรภูมิรบ ( พรรคคอมมิวนิสต'แหงประเทศไทย ) ที่เต็มไปด!วยระบบนิเวศตาง ๆ ที่สวยงาม ศึกษาสมุนไพร
นานาพันธุ' นกชนิดตาง ๆ ถ้ําคลังอาวุธ ( ที่ซอนอาวุธ ) ถ้ําพยาบาล ( โรงพยาบาล ) ถ้ําทอง แหลงกําเนิด
ต!นน้ํางาวที่เป%นต!นน้ําของน้ําตกตาดฟ9าเรียงรายกันไปถึง 7 ชั้นและยังเป%นเส!นทางลําเลียงในพื้นที่เขตงาน
สอบถามข!อมูลเพิ่มเติม อบต.ตับเตา
สวนสนเลาตาขาว ตั้งอยูหมูที่ 21 บ!านเลาตาขาว ตําบลตับเตา เป%นสวนที่
ชาวบ!านปลูกขึ้น บริเวณดังกลาว จะมีลานกว!างที่รายล!อมไปด!วยต!นสนที่สวยงาม สามารถจัดเป%นลานกาง
เต็นท' สําหรับนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบสัมผัสกับธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ'ของปHาสนไว! และเป%นอีกจุด
หนึ่งที่นักทองเที่ยวสามารถเข!าพักแบบโฮมสเตย'เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเขา
ไรรื่นรมย Rai Ruen Rom ไรเกษตรอินทรีย เป%นไรปลูกพืชผักแบบเกษตร
อินทรีย' (Organic) ไรของเราตั้งอยูที่ อ.เทิง จ.เชียงราย โดยกอตั้งจากคนรุนใหมที่มีความตั้งใจอยากให!ทุก
คนหันมาดูแลสุขภาพ และควบคุมน้ําหนักอยางถูกวิธีและปลอดภัย ด!วยการเลือกทานพืชผักที่ไมมีสารเคมี
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หรือเรียกแบบคุ!นหู คือ พืชเกษตรอินทรีย' (Organic) ซึ่งป_จจุบันคนสวนใหญโดยเฉพาะผู!หญิงหันมาสนใจ
และทานอาหารสุขภาพมากขึ้นหรือเรียกกันติดปากวา “eat clean” แตยังไมได!ตระหนักวาผักเหลานั้น
มีสารเคมีตกค!างมากน!อยแคไหน เราจึงมีความตั้งใจในการโปรโมทสินค!าเกษตรอินทรีย'ให!ผู!บริโภคได!เข!าใจ
และเข!าถึงในการหาซื้อสินค!าได!งายขึ้น
10) อําเภอขุนตาล
ดอยพญาพิ ภั ก ดิ์ หรื อ ภู ห ลงถั ง อยู หางจากถนนเทิ ง -ขุ น ตาล-เชี ย งของ
เพียง 6 กิโลเมตร มีลักษณะเป%นยอดเนินสูงสามารถชมทิวทัศน'ได!ถึง 4 อําเภอ คือ อํา เภอพญาเม็งราย
อํา เภอขุนตาล อําเภอเวียงแกน และอําเภอเทิง โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ9าได!อยาง
ชัดเจน เนื่องจากอยูหางจากภูชี้ฟ9าประมาณ 18 กิโลเมตร อดีตเป%นจุดยุทธศาสตร'ในการสู!รบระหวาง
รั ฐ บาลกั บ ขบวนการกอการร! า ยคอมมิ ว นิ ส ต' และเมื่ อวั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ' 2525 พระบาทสมเด็ จ
พระเจ!าอยูหัว ได!ทรงเสด็จพระราชดําเนินมา ณ ภูแหงนี้ หลังจากนั้นเหตุการณ'สู!รบก็ยุติลง ภูหลงถังมีความ
งดงามทางด!านภูมิทัศน' วัฒนธรรม และไม!เมืองหนาว ที่วาการอําเภอขุนตาล โทร. 0 5379 7666,
0 5379 7988
พระธาตุขุนตาล เป%นพระธาตุสําคัญคูอําเภอขุนตาล เพราะเมื่อแยกการปกครอง
ออกมาจากอําเภอเทิง ได!ตั้งชื่อวา อําเภอขุนตาล ซึ่งนาจะเป%นการนําเอาชื่อพระธาตุมาตั้งเป%นชื่ออําเภอ
พระธาตุขุนตาลนั้น สร!างครอบองค'เจดีย'องค'เดิมโดยลูกศิษ ย'ของครูบาศรีวิชัย นักบุญผู!ยิ่งใหญที่สุดใน
ล!านนา พระธาตุองเดิมสร!างโดยใครสมัยใดไมปรากฏหลักฐาน แตพระธาตุองค'เดิมนั้น ตั้งอยูบริเวณวัดร!าง วัดนี้มี
ชื่อวา “วัดดอยคํา” ก็คือบริเวณที่ประดิษฐานพระธาตุขุนตาลในป_จจุบันนี้นั่นเอง พระธาตุองค'เดิมจึงนาจะ
มีชื่อตามวัดวาพระธาตุดอยคํานั้นใต!ฐานองค'พระธาตุกอนที่ครูบาคําหล!าสังวโรจะสร!างพระธาตุครอบองค'
เดิมมีพระภิกษุสงฆ'และชาวบ!านขุดค!นพบพระเครื่องเนื้อดินและเนื้อชินเป%นจํานวนมาก ซึ่งผู!ขุดค!นก็นําไป
เป%นสมบัติสวนตัว การสร!างพระธาตุขุนตาลนั้น เริ่มสร!างเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ' พ.ศ.๒๕๐๗
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ เหนือ ซึ่งในวันดังกลาวเป%นวันที่ได!อัญเชิญพระธาตุบรรจุ ในองค'พระธาตุ
ใช!เวลากอสร!างเพียง ๓ เดือนจึงแล!วเสร็จในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ เหนือ ซึ่งเป%นวันถวายองค'พระธาตุให!
เป%นสมบัติแหงพระพุทธศาสนา การออกแบบการกอสร!างนั้นนาจะเป%นครูบาอินถา ซึ่งเป%นพระคูบุญของ
ครูบาคําหล!า เป%นผู!ออกแบบสถาป_ตยกรรมเกือบทุกแหงที่ครูบาคําหล!ารับเมตตาเป%นองค'ประธานในการ
สร!าง พระธาตุขุนตาลมีประเพณีไหว!สาพระธาตุขุนตาลในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๕ เหนือของทุกปQ ซึ่งก็คือ
วันมาฆบูชาของทุกปQ
ภูหลงถัง อยู หางจากถนนเทิง-ขุนตาล-เชียงของเพียง 6 กม. เส!นทางก็ไ ม
คดเคี้ยวเหมือนงู นั่งรถตู!ได!สบายไมต!องกลัวอาการพะอืดพะอมจะกําเริบแตอยางใด นั่งมาเรื่อยๆ ชมวิวข!าง
ทางเพลินๆ ยังไมทันไรก็ถึงจุดหมาย สัมผัสแรกที่ลงจากรถตู! คืออากาศสดชื่น ลมพัดเย็นฉ่ํา มีแดดจ!าแต
ไมร!อน เป%นอีกดอยที่นาสนใจ นักทองเที่ยวจะได!ชมวิวสวยๆ จากมุมสูงด!วยลักษณะที่ดอยแหงนี้เป%นยอด
เนิน อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,200 เมตร จึงทําให!มองเห็นตัวอําเภอถึง 4 แหง ได!แก อําเภอ
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พญาเม็งราย อํา เภอขุนตาล อําเภอเวียงแกน และอําเภอเทิง แถมยังมองเห็นยอดภูชี้ฟ9าได!อยางชัดเจน
อีกทั้งยังมีมนต'ขลังด!วยเรื่องราวในอดีตที่แอบซุกซอนไว!ให!ได!ค!นหาติดตาม
วัดอภัยภิมุข (วัดต3าหลวง) เจ!าอาวาสวัดต!าหลวง พระครูไพศาลนพกิจ รองเจ!า
คณะตําบลต!า เกิดวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ' ๒๕๐๕ อุปสมบทเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๖ พระอุป_ชฌาย'ชื่อ
พระครูคัมภีย'ญาณโสภิต วัดต!าน้ําล!อม อ.ขุนตาล ป_จจุบันตํารงตําแหนง รองเจ!าคณะตําบลต!า เจ!าอาวาส
วัดอภัยภิมุข บ!านต!าหลวง ม.๑ ต.ต!า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เป%นพระนักพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมด!าน
ศาสนา และวัฒนธรรมท!องถิ่น ชีวิตทานอุทิศแล!วกับพระศาสนา ทานผานการผาตัดสมองมาแล!วถึง3ครั้งก็
รอดมาได!ป_จจุบันทานเดินได!แตไมคลองสักเทาไหร วัดนี้สร!างมาแล!วกวา200 ปQ พระแสนแซในโบสถ' ก็เป%น
องค'จริงมีการสร!างพอๆกับวัดเป%นวัดแรกที่สร!างในบ!านต!า มีต!นโพธิ์เกาแกใหญที่สุดในจังหวัดเชียงราย อายุ
หลายร!อยปQ เทากับ8คนโอบ มีการจัดประกวดแล!วต!นโพธิ์ วัดนี้ใหญที่สุดจึงได!รางวัลที่1มา ขอเชิญชวน
ญาติโยมทั้งหลายที่เดินทางมาเที่ยวเชียงราย อยาลืมมากราบทานพระครู ไพศาล ทานยิ้มแย!มแจมใสเป%น
กันเอง นาเลื่อมใสเป%นอยางมากเป%นพระที่เรี ยกวาพระอยางแท!จริ ง ที่ วัดนี้สถานที่ส ะอาดสงบ รมเย็ น
ห!องน้ําแบงชายหญิง สะอาดและปลอดภัยที่ที่เดินทางมาแล!วไมมีที่พักก็ขอพักที่วัดได!เลย ไมวาจะมาคน
เดียวหรือเป%นทัวร'มาถือศีลสมาทานค!างคืนค!างแรมไมวาจะมาจากจังหวัดใด ทางวัดยินดีต!อนรับทุกทาน
ด!วยไมตรีจิต ให!ทานมาชมต!นโพธิ์ที่ใหญที่สุดในจังหวัดเชียงราย
11) อําเภอพาน
วัดพระธาตุจอมแว หมูที่ 2 ตําบลเมืองพาน ถนนจอมแว (สายเกา) ตําบลเมืองพาน
เป%นพระธาตุที่ประชาชนชาวอําเภอพานและอําเภอใกล!เคียงนับถือกันวาเป%นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อถึง
เดือน 9 ขึ้น 15 ค่ํา จะมีงานนมัสการองค'พระธาตุทุกปQ เชื่อกันวาผู!ใดได!กราบไหว!และตั้งจิตอธิษฐาน
การเจรจาธุรกิจจะประสบผลสําเร็จ โทร. 0 5372 1821
อุทยานแหงชาติดอยหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอําเภอแมสรวย อําเภอพาน อําเภอ
เวียงปHาเป9า จังหวัดเชียงราย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และอําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยา มีเนื้อที่
731,250 ไร สภาพภูมิประเทศเป%นเขาสูง มีดอยหลวงเป%นยอดเขาที่สูงที่สุด ประกอบด!วยปHาเบญจพรรณ
ปHาดิบชื้นและปHาเต็งรัง มีสัตว'ปHาและนกหลายชนิด การเดินทาง ใช!เส!นทางสายเชียงราย-พะเยา ไป 58
กิโลเมตร ถึงบ!า นปูแ กง บริเวณกิโลเมตรที่ 773 เลี้ยวขวาอี ก9 กิโลเมตร ถึงที่ทํา การอุทยาน สถานที่
ทองเที่ยวซึ่งอยูใกล!ที่ทําการอุทยานได!แก น้ําตกปูแกง เป%นน้ําตกขนาดใหญแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
น้ําไหลจากภูเขาสูงสลับซับซ!อนกอให!เกิดชั้นน้ําตกที่สวยงามถึง 9 ชั้น บริเวณน้ําตกมีการทับถมของหินปูน
ที่ปนมากับน้ํา ทําให!เกิดหินงอกหินย!อยมากมาย อุทยานฯ มีสถานที่ตั้งแคมป”และบริการเดินปHา อุทยานฯ
ปfดฟ…šนฟูสภาพปHาทุกวันที่1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม สอบถามรายละเอียด โทร. 08 1960 2456,
0 2562 0760
หนวยจัดการต3นน้ําแมงา (อุทยานแหงชาติดอยหลวง) เป%นพื้นที่รับผิดชอบของ
องค'การบริหารสวนตําบลปHาหุง และเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง อยูหางจากที่วาการอําเภอพานไปทาง
ทิศตะวันตก ประมาณ 28 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบจะเป%นปHาสนสามใบ มีทัศนียภาพที่สวยงาม คล!ายกับ
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ภูชี้ฟ9า โดยที่หนวยจะมีบ!านพักไว!รับรองนักทองเที่ยวจํานวน 1 หลัง สามารถรองรับนักทองเที่ยวได!
ประมาณ 20 คน และมีสนามหญ!าไว!สําหรับกางเต!นท' นอนได! และหางออกไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรจะ
มีลานกว!างประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร สามารถกางเต!นท'นอนชมแสงไฟของตัวอําเภอพานและชมทะเล
หมอกในตอนเช!า รถยนต'และรถจักรยานยนต'สามารถขึ้นไปถึงได! จากยอดเขาเดินลงไปอีกประมาณ 1
กิโลเมตร ก็จะพบน้ําตกขุนวัง เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
พระธาตุสามดวง ตั้งอยู หมูที่ 1 และ 14 ต.ปHาหุง อ.พาน จ.เชียงราย อยูใน
พื้นที่รับผิดชอบขององค'การบริหารสวนตําบลปHาหุง อยูหางจากที่วาการอําเภอพานไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยธาตุแตละดวงจะเป%นที่บรรจุอัฐิธาตุของพระอรหันต' มีบรรยากาศและทัศนียภาพ
ที่สวยงาม การคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยางถึงพระธาตุองค'ที่ 1 และ 2 สวนองค'ที่ 3 ต!องเดินขึ้นบันได
ไปอีก 10 เมตร สามารถขึ้นไปสักการะและชมทิวทัศน'ได!ตลอดทั้งปQ อยูใกล!ชุมชน โดยทุกๆ ปQจะมีประเพณี
9 เป%งในเดือนมิถุนายนของทุกปQ ซึ่งจะจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การละเลน มหรสพ ฯลฯ เหมาะ
สําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ถ้ําน้ําลอด ตั้งอยู ตําบลปHาหุง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป%นถ้ําเชิง
เขา มีธารน้ําไหลออกจากถ้ําตลอดปQ มีนักทองเที่ยวตลอดปQ
ถ้ํ า ผายาว เป% น สถานที่ ท องเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ มี ค วามสวยงามมาก
นักทองเที่ยวสามารถเดินทางเข!าไปชมความงามภายในถ้ํา โดยจะต!องเดินทางเท!าเข!าไปเทานั้น ปากทางเข!า
ถ้ําจะอยูบนยอดเขาและทางเดินขึ้นไป เมื่อเข!าไปในถ้ําจะต!องลอดเข!าไปประมาณ 10 เมตร ภายในถ้ํามี
ขนาดกว!างใหญมาก ซึ่งมีลักษณะคล!ายท!องพระโรงที่ยังคงสภาพสวยงามมาก และมีหินย!อย บางจุดเป%นเสา
เดี่ ย ว บางจุ ดเป% นเสาคู มี ลัก ษณะคล! า ยหั ว สั ต ว' และมี อยู จุ ดหนึ่ง มีลั ก ษณะคล! า ยอางเลี้ ยงปลา บริ เวณ
โดยรอบยังคงสภาพปHาและเขาที่คอนข!างอุดมสมบูรณ'
ถ้ําผาโขง (อ.พาน) อยูที่บ!านปางเกาะทราย หมูที่ 6 ต.ปHาหุง หางจาก อ.พาน
ประมาณ 15 กม. โดยผานหลังที่วาการ อ.พานไปทางทิศตะวันตก เป%นพื้นที่รับผิดชอบขององค'การบริหาร
สวนตําบลปHาหุง และเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง อยูหางจากที่วาการอําเภอพานไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 6 กิโลเมตร เป%นถนนลาดยางประมาณ 15 กิโลเมตร และถนนลูกรังอีก 1 กิโลเมตร ลักษณะ
เป%นถ้ําหินปูน มีน้ําไหลผานตลอดทั้งปQ ภายในถ้ําเป%นโพรงกว!าง มีหินงอก หินย!อยลงมาสวยงามมาก
สามารถเดิ นผานและไปเที่ ยวได! ถึ งหลั งถ้ํ า สามารถเข! า เที่ ยวชมได! ต ลอดทั้ ง ปQ โดยเฉพาะชวงเทศกาล
สงกรานต'จะมีนักทองเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวจํานวนมาก โดยจะมีการจัดให!มีร!านอาหาร ห!องน้ํา สิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ถ้ําผาวี (ภาษาพื้นบ3านเรียกวา ถ้ํา สามหน3า) ตั้งอยูหมูที่ 8 ต.ปHาหุง อ.พาน
จ.เชียงราย เป%นพื้นที่รับผิดชอบขององค'การบริหารสวนตําบลปHาหุงและเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง
อยูหางจากที่วาการอําเภอพานไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 30 กิโลเมตร เป%นถนนลาดยางประมาณ 15
กิโลเมตร จากนั้นจะเป%นถนนลูกรัง และเดินไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร แล!วเดินไตขึ้นไปจนถึงหน!าถ้ําอีก
100 เมตร ประมาณ 10-15 นาที ลักษณะเป%นถ้ําหินปูน ข!างในถ้ํามีหินงอก หินย!อย เมื่อกระทบกับแสงไฟ
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จะมีแสงประกายสวยงามมาก และภายในถ้ําจะมีลานกว!าง สามารถจุคนได!ประมาณ 1,000 คน สามารถ
เยี่ยมชมได!ตลอดทั้งปQ เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ถ้ําพระ-ถ้ําลม (อ.พาน) อยูในเขตตําบลธารทอง อําเภอพาน ตั้งอยูบนกลุมดอย
เตี้ยๆ สูงไมเกิน 200 เมตร มีดอยอยู 4 - 5 ดอย อยูในบริเวณเดียวกัน หางกันไมเกินสองกิโลเมตร
ทอดตัวยาวไปตามทิศเหนือ-ใต! ยาวประมาณ หนึ่งกิโลเมตร ตัวถ้ําอยูทางด!านเหนือสุดของดอย หน!าถ้ําเป%น
ลานกว!างประมาณ 3 ไร มีต!นไม!ใหญขึ้นอยูหลายต!นทําให!บริเวณรมรื่น ถ้ําทั้งสองอยูใกล!กัน ถ้ําแรกอยูสูง
จากระดับพื้นดินประมาณ 5 เมตร ปากถ้ํากว!างประมาณ 4 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ตัวถ้ําลึกประมาณ
18 เมตร ตัวถ้ํากว!างไปทางด!านข!างจุคนได! ประมาณ 50 คน ภายในถ้ํามีฐานชุกชีพร!อมพระพุทธรูป
หลายองค' พื้นภายในถ้ําเทคอนกรีตไว!ทั้งหมด เคยพบกระดูกมนุษย'และสัตว'โบราณ กอนที่จะมีการลาดคอนกรีต
เมื่อประมาณ ปQ พ.ศ.2533 ยังไมมีหนวยงานใดเข!าไปสํารวจ อีกถ้ําหนึ่งอยูในบริเวณเดียวกัน แตลึกเข!าไป
จากถ้ําแรกประมาณ 60 เมตร ปากถ้ําแคบกว!างประมาณ 2 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร ภายในถ้ําเป%น
หุบเหวลึก และมืดสนิท สามารถเดินเข!าไปจากปากถ้ําเพียง 2 เมตรเทานั้น มีลมพัดออกมาจากภายในถ้ํา
แรงมาก จึงเรียกวาถ้ําลม อากาศเย็นทึบและอับ จึงยังไมมีผู!ใดเข!าไปสํารวจถ้ํานี้
น้ําตกห3วยแล3ง ตั้งอยูหมูที่ 10 ต.ปHาหุง อ.พาน จ.เชียงราย เป%นพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค'การบริหารสวนตําบลปHาหุงและเขตอุทยานแหงชาติ ดอยหลวง อยูหางจากที่วาการอําเภอพานไป
ทางทิศตะวันตก ประมาณ 10 กิโลเมตร เป%นถนนลาดยางประมาณ 10 กิโลเมตร ตอจากนั้นก็จะเป%นถนน
เดินลัดเลาะไปตามลําห!วยอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงที่จอดรุยนต'และจักรยานยนต' และต!องเดินเท!า
เข!าไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงบริเวณน้ําตก ลักษณะเป%นน้ําตกที่ตกจากหน!าผาสูงประมาณ 20
เมตร บริเวณข!างล!างน้ําตกเป%นแองน้ําบริเวณกว!าง ในฤดูแล!งน้ําในลําห!วยจะแห!งเป%นแหงๆ บางแหงมีน้ํา
ไหล บางแหงน้ําก็ซึมหายไปในพื้นดิน และบริเวณใกล!ๆ น้ําตกห!วยแล!งจะเป%นที่ตั้งของพระธาตุศรีชุมเมือง
ซึ่งจะมีพระสงค'จําพรรษาอยูในถ้ํามืดที่อยูในที่บริเวณเดียวกัน
น้ํ า ตกปู แ กง ตั้ ง อยู ในเขต อุ ท ยานแหงชาติ ด อยหลวง ต.แมเย็ น อ.พาน
จ.เชียงราย เป%นน้ําตกขนาดกลางไหลเป%นโขดหินที่เป%นเพิงผาสวยงามแปลกตา เกิดจากการทับถมของ
หินปูนที่ปนมากับน้ํา ทําให!เกิดหินงอกหินย!อย และถ้ํามากมายในบริเวณน้ําตก เป%นน้ําตกที่มีความสวยงาม
มากแหงหนึ่ง มีจํานวน 9 ชั้น กิจกรรม - ดูผีเสื้อ - เดินปHาศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ําตก - ชมพรรณไม! ดูนก การเดินทางไปยังบริเวณน้ําตกมีทางลาดยาง แยกจากถนนสายเชียงราย-พะเยา เข!าไปถึงบริเวณน้ําตก
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เส!นทางใช!ได!ตลอดทั้งปQ
น้ําตกทรายขาว เป%นน้ําตก 1 ชั้น อยูในพื้นที่บ!านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงราย ซึ่งอยูติดถนนพหลโยธิน
อางเก็บ น้ํา แมปอน ตั้ง อยูหมูที่ 10 ต.ปHาหุง อ.พาน จ.เชี ยงราย เป% นพื้น ที่
รับผิดชอบขององค'การบริหารสวนตําบลปHาหุงและเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง อยู หางจากที่วาการ
อําเภอพานไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 8 กิโลเมตร เป%นถนนลาดยางประมาณ 7 กิโลเมตร และถนน
ลูกรังประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะเป%นอางเก็บน้ําขนาดเล็ก เนื้อที่ประมาณ 35 ไร บริเวณรอบๆ มีปHาไม!
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รมรื่น ประชาชนนิยมไปเลนน้ํา นั่งเลน ชมทิวทัศน'และตกปลา การคมนาคม รถยนต' และรถจักรยานยนต'
สามารถเข!าถึงได!โดยสะดวก เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
น้ําพุร3อนห3วยทรายขาว หมูที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย อยูในบริเวณที่
ราบลุม มีลักษณะเป%นตะกอนน้ํา (Alluvial deposit) ซึ่งประกอบด!วยชั้นของหินทรายและดินที่ยังไมจับตัว
กันแนน บริเวณแหลงน้ําพุร!อนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 12 ไร ติดถนนพหลโยธิน ทางด!านตะวันออก
ลักษณะของแหลงน้ําพุร!อนเป%นบอน้ําร!อนธรรมชาติ ที่กอเป%นบอซีเมนต' จํานวน 36 บอ บอน้ําร!อน
บอน้ําอุน และบอน้ําเย็น บอทั้ง 3 วางตัวอยูในแนวเกือบทิศเหนือ-ใต! โดยบอน้ําเย็นอยูทางทิศเหนือของ
บอน้ําอุนและบอน้ําร!อน น้ําพุร!อนห!วยทรายขาวเป%นสถานที่ทองเที่ยวที่มีพื้นที่ติดกับถนนพหลโยธิน ซึ่งเป%น
ถนนสายหลักในการเดินทางสูภาคเหนือ และการเดินทางเข!าไปยังแหลงน้ําพุร!อนห!วยทรายขาวเป%นไปอยาง
สะดวก นอกจากนี้ ป ระชากรสวนใหญยั ง นิ ย มในการทองเที่ ย วน้ํา พุ ร! อน เนื่องจากมี ความต! องการดื่ ม
อาบหรือแชลงในน้ําพุร!อน ซึ่งนอกจากจะทําให!รางกายสะอาด สดชื่น แล!วยังมีความเชื่อวาสามารถบําบัด
โรคบางชนิดได! อยางไรก็ดี ป_จ จุบันบอน้ําร!อนห!วยทรายขาวเป% นกรรมสิทธิ์ของแขวงการทางเชียงราย
กรมทางหลวง ทําให!องค' การบริหารสวนตําบลทรายขาวไมสามารถดําเนินการใดๆ ในการพัฒนาพื้น ที่
ดังกลาว โดยป_จจุบันองค'การบริหารสวนตําบลทรายขาว กําลังดําเนินเรื่องเพื่อขอบอน้ําร!อนคืนให!เป%นที่
สาธารณะประโยชน'ของตําบลทรายขาว
วัดห3วยประสิทธิ์ ตั้งอยูที่ ตําบลปHาหุง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยูหางจาก
กรุงเทพประมาณ 740 กม.ใช!เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 9 ชั่วโมง 17 นาที อยูหางจากตัวจังหวัด
ประมาณ 53.9 กม.ใช!เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 57 นาที อยูหางจากตัวอําเภอประมาณ 5.3 กม.
ใช!เวลาเดินทางตัวอําเภอประมาณ 14 นาที
วัดห3วยขาว เป%นแหลงทองเที่ยวอําเภอพานที่ตั้งอยูหมูที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงรายเป%นวัดมหานิกาย เริ่มต!นกอสร!างขึ้นราว พ.ศ. 2406 โดยมีพอหนานอริยะ-แมมัง ได!พาญาติ
พี่น!องอพยพครอบครัว จากบ!า นเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหมมาตั้ง ภูมิลํา เนาอยู ริมลํ าห!ว ย
ทรายขาว อําเภอพานตั้งชื่อหมูบ!านวา บ!านห!วยทรายขาว ต.แมหนาด อ.พาน จ.เชียงราย จนถึง พ.ศ
2436 พออุ!ยตา-แมอุ!ยป9อ อริยะมั่ง เป%นบุตรพอหนานอริยะ-แมมั่ง เป%นผู!มีฐานะดีได!เสียสละกําลังทรัพย'
เป%นผู!นําย!ายวัดห!วยทรายขาวมาตั้งที่อยูป_จจุบัน
วัดอุดมวารี ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ในบริเวณวัดมีพระพุทธ
อุดมมงคล เป%นพระที่มีความงดงามมาก และยังมีพระอุโบสถ สวยงามมากเมื่อเข!าไปในบริเวณวัดแล!ว มี
บรรยากาศรมรื่นด!วยแมกไม!นานาพันธุ' และบริเวณด!านหลังรอบมีถ้ําสวยงดงามและมีบรรยากาศเงียบสงบ
เป% น ศู น ย' ป ฏิ บั ติ ธ รรมที่ ส ถานศึ ก ษาและประชาชนให! ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง แบบจั ด เก็ บ ข! อ มู ล แหลงเรี ย นรู!
ด!านวัฒนธรรม ในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชื่อแหลงเรียนรู! วัดอุดมวารี (วัดปHาสาขาที่ ๓๐ ของวัด
หนองปHาพง จ.อุบลราชธานี) ที่ตั้ง ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ ผู!รับผิดชอบ /
ผู!จัดการ / ผู!ประสานงาน พระครูอุดมวีรวัฒน' หลวงพอคูณ ติกฺขวีโร โทร. (๐๕๓) ๙๕๘-๑๐๑, ๙๕๘-๔๕๓
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ศาลเจ3าจี้กงหน่ําพิ้งฮง สถานที่ทองเที่ยวอําเภอพานแหงหนึ่งที่นาสนใจมาก และ
อยากให! แวะเข!า มาดูประวัติของสถานที่ทองเที่ยวอําเภอพานแหงนี้ ซึ่งนาสนใจ หลายๆ ทานที่เคยมา
แหลงทองเที่ยวอําเภอพานแหงนี้แล!วก็ต!องยอมรับวาความสวยงามของที่นี่ เหมือนกับได!ไปอยูเมืองจีน
เป%นแหลงทองเที่ยวอําเภอพานที่มีสไตล'การตกแตงแบบจีน เพราะเป%นศาลเจ!า ซึ่งชาวอําเภอพานเรียกสั้นๆ
วาศาลเจ!าจี้กง แตที่จริงแล!วมีชื่อเต็มวา ศาลเจ!าจี้กงหน่ําพิ้งฮง และศาลเจ!าจี้กงนี้นอกจากการตกแตงสไตล'
จีนๆ แล!วบรรยากาศที่นี่ก็สดชื่น ท!องฟ9าสดใส และมีสวนหยอมเขียวขจี ตัดกับสีแดง สีของตัวศาลที่เป%น
เอกลักษณ'ของที่นี่ ภายในสวนยังมีต!นส!มโอรูปมือ ผลสีเหลือง ฟ_งดูแล!วอาจแปลกๆ
12) อําเภอแมสรวย
วั ด พระเจ3 า ทองทิ พ ย อยู หางจากตั ว เมื อ งเชี ย งรายตามถนนสายเชี ย งรายเชี ย งใหม เลี้ ย วขวากิ โ ลเมตรที่ 121 ที่ บ! า นห!ว ยส! ม ผานตํ า บลศรี ถ! อย เข! า ไปประมาณ 6 กิ โ ลเมตร
ตามประวัติกลาววา ประมาณ พ.ศ. 2076 พระเจ!าเชียงใหมได!ยกพระธิดาให!กับพระเจ!าโพธิสาร กษัตริย'
แหงกรุงศรีสัตตนาคณหุต(สปป.ลาว) แตไมมีโอรสจึงไปบนขอจากพระเจ!าทองทิพย' พระมเหสีทรงประสูติ
พระโอรส พระนามวาพระเจ!าไชยเชษฐาธิราช เมื่อพระชนมายุได! 12 พรรษา พระเจ!าเชียงใหมซึ่งมีศักดิ์
เป%นตาได!สวรรคตไมมีราชบุตรสืบราชบัลลังก' ข!าราชบริพารได!ทูลขอพระไชยเชษฐาไปครองเมืองเชียงใหม
พระเจ!าโพธิสารก็ทรงอนุญาตและขอให!อัญเชิญพระเจ!าทองทิพย'ไปด!วย โดยลองเรือมาตามลําน้ําโขง ลําน้ํากก
และลําน้ําลาว เมื่อเดินทางถึงที่ตั้งวัดในป_จจุบัน เรือก็เกยตื้นไมสามารถเดินทางตอไปได!จึงได!นิมนต'พระเจ!า
ทองทิพย'ประดิษฐานไว! ณ ที่นั่นเอง พระเจ!าไชยเชษฐาครองเมืองเชียงใหมได! 2 ปQ พระบิดาก็สวรรคต
จึงเสด็จกลับมาหลวงพระบาง พระองค'ได!นําพระพุทธรูปสําคัญของเมืองเชียงใหมไปด!วย เชน พระแก!ว
มรกต พระพุทธสิหิงค' พระเสตังคมณี หรือพระแก!วขาว และอีกหลายองค' ซึ่งตอมาพระพุทธรูปทุกองค'
ได!คืนกลับมาเมืองไทย แตพระเจ!าทองทิพย'ได!ค!า งอยูในปHาเป%นเวลานานหลายร!อยปQ พระเจ!าทองทิพย'
เป%นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน!าตักกว!าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์วา
ถ!าใครต!องการมีบุตรให!มาบนขอ ในเส!นทางผานไปวัดมีโรงงานผลิตไวน'รสดีชื่อ เชียงรายไวน'เนอรี่ผลิตไวน'
ขาวลิ้นจี่ “ลาซองเต!” ที่ใช!เลี้ยงรับรองในการประชุมเอเปค และไวน'อื่น ๆ อีกหลายชนิด โทร. 0 5395
0257-8 นอกจากนี้ในเส!นทางผานยังมีสถานที่นาสนใจ เชน เขื่อนแมสรวย หัตถกรรมของเลนเด็กทําจาก
ไม! ไ ผ ที่หมู บ! า นปHา แดด โครงการบ! า นเล็กในปH า ใหญ ซึ่ งเป%นโครงการอนุ รักษ'ปH า ต! นน้ํา ในพระราชดํ า ริ
ของสมเด็จพระนางเจ!าฯ พระบรมราชินีนาถ
วัดพระธาตุจอมแจ3ง ตําบลแมสรวย เป%นวัดเกาแกมาแตโบราณ ใน พ.ศ. 2482
หลวงพออดุลย'สีหวัตต' (สิงห'คํา) ดํารงตําแหนงเจ!าคณะอําเภอแมสรวย และเป%นเจ!าอาวาสวัดพระธาตุจอม
แจ!ง ได!เทศนาอบรมประชาชนให!มีความเชื่อถือเลื่อมใสในองค'พระธาตุแนนแฟ9น จนประชาชนในอําเภอแมสรวย
ได!จัดงานประเพณีทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 และได!ชักชวนกันบูรณปฏิสังขรณ' สิ่งปลุกสร!างภายในวัด
เพิ่ ม ขึ้ น และยั ง เป% น ที่ ป ระดิ ษ ฐานหลวงพอทองทิ พ ย' ซึ่ ง เป% น พระพุ ท ธรู ป เกาแก และมี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
รายละเอียดติดตอ โทร. 0 5365 6297 การเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายไปจังหวัดเชียงใหม กอนถึง
อําเภอแมสรวย เลี้ยวขวาที่เชิงสะพานแมน้ําลาว 200 เมตร รวมระยะทาง 40 กิโลเมตร
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ดอยวาวี อยูหางจากตัวเมือง 85 กิโลเมตร/2 ชั่วโมง จากทางหลวงหมายเลข
118 ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม แยกขวาไปตามถนนสายบ!านตีนดอย-บ!านใหมหมอกจ†าม ผานเขื่อนแมสรวย
เส!นทางมีสภาพคอนข!างคดเคี้ยว เป%นถนนลาดยางตลอดเส!นทาง รถยนต'ทุกประเภทสามารถเดินทางได!
เป%นแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและเชิงเกษตร วิถีชีวิตชาวจีน ชมไรชา สวนส!ม ดอยกาดผี หรือภูนมสาว
เป%นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดอีกแหงหนึ่ง สูงจากระดับน้ําทะเล 1,650 เมตร หางจากเลาลีรีสอร'ท
3 กิโลเมตร ไปทางบ!านห!วยชมพูแล!วเลี้ยวซ!ายไปบ!านปางซานเวิ่น ดอยช3าง เป%นแหลงปลูกและผลิตกาแฟ
ชั้นเยี่ยมอีกแหงหนึ่งของโลก นักทองเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมดอกซากุระและแปลงสาธิตพันธุ'ไม!เมืองหนาว
ของศูนย'บริการวิชาการด!านพืชและป_จจัยการผลิตเชียงราย (วาวี) ได!โดยใช!เส!นทางไปดอยวาวี แตเลี้ยวขวา
ที่บ!านห!วยไคร!ประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงดอยช!าง เป%นถนนคอนกรีตคอนข!างแคบ บางชวงชันมาก มีรถสองแถว
บริการที่หน!าที่วาการอําเภอแมสรวยทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 5360 5932, 0 5360 5934, 0 5360 5955, 0 5360 5941โทรสาร. 0 5360 5935 อบต.วาวี
โทร. 0 5360 5950
ถ้ําหลวงแมสรวย อยูในเขตตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย ตัวถ้ําตั้งอยูบนกลุม
ดอยแมสรวย ซึ่งอยูหลายสิบลูก ดอยลูกนี้สูงประมาณ 500 เมตร จากพื้นราบ ปากถ้ําอยูทางทิศใต!
ตรงใต!สุดของดอย ปากถ้ําแคบมากกว!างเพียงประมาณ 50 เซนติเมตร ความแคบดังกลาวนี้ยาวประมาณ
4 เมตร ดังนั้นการเข!าไปในถ้ําจึงต!องใช!วิธีคลานเข!าไป ป_จจุบันสภาตําบลแมสรวย ได!ทําการระเบิดปากถ้ํา
ให!กว!างขึ้นกวาเดิมเล็กน!อย พอให!คนเข!าไปโดยวิธีก!มตัวทีละคน ผานชองนี้ไปแล!ว จะเป%นห!องโถงขนาด
ใหญ จุคนได!หลายร!อยคน ตัวถ้ําลึกมาก แยกออกไปได!หลายทาง บางแหงเป%นเหวอยูข!างใน มีหินงอก
หินย!อยอยูหลายแหง มีโพรงอากาศจากเพดานถ้ํา ทําให!บริเวณนั้นมีแสงสวาง บางแหงมีธารน้ําไหลออกมา
นอกถ้ํา ทางด!านทิศตะวันตก มีน้ําไหลตลอดเวลา มีผู!เคยพบมูยาติน หรือกล!องยาสูบที่ป_šนด!วยดินในถ้ํานี้
เป%นจํานวนมาก นอกจากนั้นยังมีผู!พบภาชนะดินเผาและขวานหินโบราณ ถ!าเดินไปทางด!านทิศตะวันตก
จะทะลุออกปากถ้ําอีกแหงหนึ่ง แสดงวาทางเข!าถ้ํามีอยูสองทาง ป_จจุบันได!มีการปรับปรุงหน!าถ้ําให!รมรื่นเห
มะแกการมาเที่ยวชม และพักผอนหยอนใจ
น้ําตกตาดหลวง ต.ปHาแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย อยูบนดอย ห!อมล!อมไปด!วย
ปHาไม!และธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิเย็นตลอดปQและหนาวมากในฤดูหนาว สามารถพักผอนเลนน้ํา
ในสายน้ําใส กิจกรรมเดิน ทองเที่ยวชมธรรมชาติในปHาโดยคนนําทางท!องถิ่นชาวเขาเผามูเซอ ที่พักบริเวณ
น้ําตก- ตาดหลางรีสอร'ท http://www.taadluangresort.com/about.htm
น้ําตกห3วยน้ําอุน ตั้งอยูบ!านห!วยน้ําอุน หมูที่ 21 ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย หางจาก ตัวอําเภอแมสรวย 27 กิโลเมตร หางจากที่ทําการองค'การบริหารสวนตําบลวาวี
2 กิโลเมตร น้ําตกห!วยน้ําอุนเป%นน้ําตกที่สวยลําดับที่ 3 ของเขตตําบลวาวี สูง 100 เมตร เป%นน้ําตกที่สวย
เป%นลําดับที่ 3 ของน้ําตกทั้งหมดในเขตตําบลวาวี
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงห3วยน้ําขุน อยูหมู 16 บ!านแมสรวย ตําบลทาก~อ
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย วัดความสูงจากระดับน้ําทะเล ได! 1,015 เมตร ลักษณะพื้นที่เป%นหุบเขา
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และเนินเขาสลับซับซ!อน มีความลาดชันมากกวา 35% เป%นหนวยดินที่เรียกวา Slope Complete มีที่ราบ
แคบกระจายอยูทั่วไป ป_จจุบันรับผิดชอบพื้นที่ 141.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 88,339.74 ไร อุณหภูมิ
เฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส ราษฎรในพื้นที่ประกอบด!ว ยเผามู เซอ อี ก! อ อาเขอ กะเหรี่ ยง และจีน ฮอ
กุมภาพันธ' ปQพุทธศักราช 2526 ศูนย'พัฒนาโครงการหลวงห!วยรองขุน จัดตั้งบนอาณาบริเวณ 20 ไร ใน
เขตหมูบ!านห!วยขุน ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ไร เพื่อสงเสริมการปลูกพืชทางการเกษตรแกเกษตรกรชาวเขา
ในพื้นที่ ตามแนวทางวิทยาการแผนใหมทดแทนฝf‰น เป%นการชวยยกระดับความเป%นอยูให!แกราษฎรใน
ท!องถิ่น
โดยทางศูนย'ได!รับความรวมมือจากหลายฝHาย อาทิ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ชวยสง
เจ!าหน!าที่มาทําการปรับพื้นที่ และให!คําปรึกษาแนะนําสงเสริมด!านการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ! เป%น
ผู!ทําวิจัยเรื่องชา
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กอสร!างโรงไฟฟ9าพลังน้ํา และใน พ.ศ. 2528
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท จังหวัดเชียงรายได!ตัดถนนเข!าสูหมูบ!านเพื่อความสะดวกในการขนสง
กิจ กรรมทองเที่ ยว ชมสวนชาและวิ ธี ก ารเก็ บชา ชมแปลงปลู ก กาแฟพั นธุ'
อราบิก!า ชมแปลงสตอเบอรี่และไม!ผลเมืองหนาว ชมวิถีชีวิตชาวอาเขอและจีนฮอ ชมการแตงกายของแตละ
ชนเผา ชิมอาหารจีนยูนนาน ขาหมู และหมั่นโถขึ้นชื่อ ชมการเย็บป_กถักร!อยและการป_กผ!าของชาวเขา
เส!นทางศึกษาธรรมชาติ
- เดินปHาศึกษาธรรมชาติที่บ!านอาขา
- น้ําตกปHาเกี๊ยะ สูงระหวาง 2-4 เมตร กว!างประมาณ 2 เมตร อยูระหวาง
รอยตอบ!านปHามวง-สันกลางกับบ!านปHาเกี๊ยะ
- น้ําตกห!วยชมพู ระยะทางหางจากศูนย' ประมาณ 15 กิโลเมตร
ของฝาก ดองจีนฮอ และผลไม!ดองประเภทตางๆ ผลิตภัณฑ'ผ!าทอ งานเย็บป_กถัก
ร!อยของชาวเขาเผาอาขา ชาสําเร็จรูป อาทิ ชาเขียว ชาอูหลง
ที่พัก + ร!านอาหาร
- ไมมีบริการบ!านพักรับรองภายในศูนย'
- เต็นท'ให!เชา ขนาด 2 คน กรณีนําเต็นท'มาเองไมคิดคาบริการ
- ภายในศูนย'ฯ ไมมีบริการ
- บริการร!านอาหารในหมูบ!าน ร!านอาหารของชาวอาขา เป%นอาหารที่ประกอบ
จากพืชผักภายในท!องถิ่น และร!านอาหารของชาวจีนฮอ อาหารขึ้นชื่อ อาทิ ขาหมูฮองเต! ไขหอ ฯลฯ
การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหมใช!เส!นทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม-เชียงราย
ผานอําเภอเวียงปHาเป9า ถึง กม.110 ระยะทาง 93 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข!าบ!านแมต๋ํา ให!เลี้ยวซ!ายเข!าซอย
4 ตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร
ศูนยบริการวิชาการด3านพืชและปlจจัยการผลิตเชียงราย 2 หรือ สถานีทดลอง
เกษตรที่สูงวาวีเดิม ที่ตั้ง บนยอดดอยวาวี สูงจากระดับน้ําทะเล 1,200-1,500 เมตร อากาศเย็นสบาย
ตลอดปQ ทําให! ศูนย'บริการวิชาการด!านพืชและป_จจัยการผลิตเชียงราย 2 หรือ สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี
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เดิม ได!ชื่อวาเป%นแหลงศึกษาดูงานและทองเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ด!วย
บรรยากาศภายในบริเวณศูนย'ฯที่รมรื่น รายล!อมไปด!วยไม!ดอกไม!ประดับเมืองหนาว เชน ต!นโปรเดีย แบงค'เซีย
ซากุระ ที่แย!มดอกสวยสดงดงาม แปลกตาอยูทั่วไป ทั้งยังอบอวลด!วยกลิ่นหอมของไม!หอมเมืองหนาวนานาชนิด
เชน ดอกลําโพง ที่สงกลิ่นทุกค่ําคืน และยังมีไม!ดอกที่หาชมได!ยาก คือ วานสี่ทิศ นอกจากนี้ยังมีแปลงปลูก
และขยายพันธุ'ผลไม!เมืองหนาวปลอดสารพิษ เชน สาลี่ พลับ ท!อ เกาลัด จีน พร!อมทั้งกาแฟสดพันธุ'อาราบิก!า
และชาจีนหอมกรุน ไว!ให!ทานลิ้มชิมรสได!ฟรี นอกจากภายในบริเวณศูนย' จะมีจุดทองเที่ยวให!ทานได!เยี่ยมชม
และหาความสําราญหลายแหงแล!ว บริเวณใกล!เคียงกับศูนย'ฯ ยังมีหมูบ!านชาวไทยภูเขาเผาอีก!อ ลีซอ และ
จีนฮอ ให!ทานได!สัมผัสกับวิถีชีวิตอยางใกล!ชิด ซึ่งทานควรมีเวลาทองเที่ยวอยางน!อย 2-3 วัน โดยทางศูนย'ฯ
พร!อมที่จะให!บริการบ!านพัก จุดกางเต!นท' ร!านค!า ร!านอาหาร ตลอดทั้งปQ
จุดทองเที่ยวภายในสถานีฯ
- สวนพรรณไม!หอมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ!าสิริกิติ์ฯ แวดล!อมด!วย
พรรณไม!หอมนานาชนิดบนพื้นที่ 3 ไร สงกลิ่นหอมอบอวนทั่วทั้งสวน บรรยากาศรมรื่นเย็นสบาย ภายใน
สวนยังได!จัดทําทางเดินชมไม!หอมแตละต!นพร!อมป9ายบอกรายละเอียด ที่จะเพิ่มพูนความรู!ให!กับทานขณะ
เดินเยี่ยมชม
- แปลงไม!ผลเมืองหนาว หางจากสวนไม!ดอกไม!ประดับเมืองหนาวไปตามทางลาด
ชันสองข!างทางปลูกไม!ผลเมืองหนาว จํานวน 22 ไร มีทั้งพลับ พลัม บ~วย ท!อ สาลี่ ฯลฯ ปลูกลดหลั่นตาม
ไหลเขาไกลสุดสายตา ไม!ผลเหลานี้จะผลิดอกออกผลในชวงฤดูหนาว
- สวนไม!ด อกไม!ป ระดั บเมื องหนาว บนพื้นที่ประมาณ 5 ไร ตกแตงเป% น
สวนหยอม มีธารน้ําขนาดเล็กไหลผาน มีศาลานั่งชมไม!ดอกไม!ประดับเมืองหนาว หลากหลายชนิด เชน
ซัลเวีย ป¥อปปQš ดอกกระดาษ พิทูเนีย บิโกเนีย ลําโพงขาว กุหลาบพันปQ ฯลฯ รอบสวนไม!เมืองหนาว มีเรือน
เพาะชํากล!าไม!ดอกไม!ประดับเมืองหนาว ทานสามารถเดินชมได!อยางใกล!ชิด นอกจากนี้ยังมีบ!านพักตาก
อากาศบนเนินเขา ลานกิจกรรมและสันทนาการไว!คอยต!อนรับ
- แปลงรวบรวมพันธุ'วานสี่ทิศ วานสี่ทิศถือเป%นไม!เมืองหนาวที่เลื่องชื่อ และหา
ชมได!เฉพาะที่ศูนย'บริการวิชาการด!านพืชและป_จจัยการผลิตเชียงราย 2 เทานั้น ซึ่งปลูกในแปลงรวบรวม
และผสมพันธุ'วานสี่ทิศหลายสายพันธุ'ออกดอกสีแดง ชมพู บานสะพรั่งทั่วทั้งแปลง ในชวงฤดูหนาวจะมีสีสัน
สวยงามมาก
- พุทธอุทยาน แวดล!อมด!วยพรรณไม!ปHาธรรมชาติ เป%นที่อยูอาศัยของนกปHา
กระรอก กระแต กระตาย นอกจากนี้ ยั ง มี บ อน้ํ า ศั ก ดิ์สิ ทธิ์ และแทนศิ ลาศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป% นที่ ประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธสิกชีอันเป%นที่เคารพสักการะของเจ!าหน!าที่สถานีฯ และชาวบ!านทุกคน
การเดินทาง สามารถเลือกใช!เส!นทางได! 2 เส!นทาง
- รถยนต'สวนตัว
1. จาก อ.เมือง ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1211 ผานสี่แยกเดนห!าไป 21
กม. ถึงสามแยกทางเข!าหมูบ!านห!วยส!านพลับพลา เลี้ยวขวาวิ่งตรงไปตามถนนลาดยางประมาณ 9 กม.
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ผานฝายเก็บน้ําบ!านแมมอญ ทางเริ่มขึ้นเขาลาดชันไปตามลูกรังอีกประมาณ 7 กม. ก็เข!าเขตศูนย'ฯ รวม
ระยะทาง 43 กม. ใช!เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
2. เส!นทางจาก อ.เมือง ใช!ทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 22 กม. ถึงสาม
แยกเลี้ยวขวาที่บ!านปากทางไป อ.แมสรวย วิ่งตามทางหลวงหมายเลข 118 ประมาณ 30 กม. ถึงสามแยก
บ!านตีนดอย เลี้ยวขวาตรงไปตามทางลาดชัยประมาณ 14 กม. ผานบ!านแสนเจริญ บ!านดอยส!าน แล!ว
ตอไปอีประมาณ 8 กม. ถึงศูนย'รวมระยะทาง 74 กม. ใช!เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
- รถโดยสารประจําทาง ขึ้นรถสองแถวที่ อ.แมสรวย-ดอยช!าง คาโดยสาร
ประมาณ คนละ 30 บาท เวลา 10.00-15.00 น. มีบริการวันละ 3 เที่ยว หรือเชาเหมารถสองแถวจาก
สถานีขนสง อ.เมืองเชียงราย ราคาประมาณ 300-500 บาท
การบริการที่พัก
- บ!านพัก คนละ 100 บาท/คืน
- บ!านพักรับรองทรง A-Flame VIP เล็ก หลังละ 400 บาท/คืน
- บ!านพักรับรองทรง A-Flame VIP ใหญ หลังละ 1,500 บาท/คืน
- เต!นท'ขนาด 2 คน หลังละ 100 บาท/คืน
- เต!นท'ขนาด 4 คน หลังละ 200 บาท/คืน
- พื้นที่กางเต!นท' (กรณีนําเต!นท'มาเอง) หลังละ 100 บาท/คืน
- ห!องประชุมบรรจุคนได!น!อยกวา 20 คน วันละ 1,500 บาท
- ห!องประชุมบรรจุคนได!มากกวา 20 คน วันละ 2,000 บาท
อาหาร
- เช!า 50 บาท/มื้อ/คน - เที่ยง 50 บาท/มื้อ/คน
- เย็น 100 บาท/มื้อ/คน
บริการพิเศษ
- กองไฟ+เตายาง (ต!องแจ!งเจ!าหน!าที่ลวงหน!า) คาธรรมเนียม 300 บาท
วิทยากรบรรยายพิเศษและนําชม 200 บาท/1รอบ
อัตราคาบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ปฏิทินการทองเที่ยว
- ม.ค.-ก.พ. หนาวเย็น ไม!ดอกเมืองหนาวบานสะพรั่ง สตรอเบอร'รี่กําลังเก็บ
ผลผลิต ท!อ ซากุระ บ~วย สาลี่ พลัมกําลังออกดอก ชิมชาเขียวและชาจีน
- มี.ค.-เม.ย. เย็นสบาย ชิมท!อสดจากต!น มะคาเดเมียติดผล ดอกเสี้ยวดอยบาน
สะพรั่ง
- พ.ค. หนาวเย็น สาลี่เริ่มติดผล พลับกําลังติดผล
- มิ.ย.-ต.ค. เย็น ฝนตกชุก เก็บผลผลิตพลับ มะคาเดเมีย และสาลี่เก็บผลผลิต
เดือน ก.ค.
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- พ.ย.-ธ.ค. หนาวเย็น ไม!ผลเมืองหนาวฟ_กตัว ไม!ดอกเมืองหนาวบานสะพรั่ง
ดอกซากุระเริ่มบานปลาย ธ.ค.
ทองเที่ยวเชิงนิเวศตําบลแมพริก ด!วยหมูที่ 4,5,6 และหมูที่ 11 ต.แมพริก อ.
แมสรวย จ.เชียงราย มีพื้นที่เกือบทั้งหมดหรือบางสวน ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง ซึ่งอุดมไป
ด!วยพืชพันธุ'มากมาย ที่ยังคงความสมบูรณ'ของปHาไว!ได!เป%นอยางมาก หรือวาอาจจะเป%นผืนเดียวที่ยังคง
สมบูรณ'มากที่สุดในอําเภอแมสรวยก็วาได! มีสัตว'ปHาหายากที่ยังหลงเหลือ มีอางเก็บน้ํา มีมอสต'หลากพันธ'
อางเก็บน้ําเหมาะสําหรับผู!ที่รักธรรมชาติ มีบริการบ!านพักแบบโฮมสเตย'กับชาวบ!าน ขอแนะนํา ชวงที่ควร
ทองเที่ยว ประมาณเดือน พฤศจิกายน-มกราคม
ลานสาวกอด คือลานวัฒนธรรมของชาวอาขา เป%นสถานที่สําหรับขับร!องบท
เพลงพื้นบ!านในยามค่ําคืน เพื่อเป%นการพักผอนหยอนใจหลังจากตรากตรําทํางานกลางวันมาอยางเหน็ด
เหนื่อยในการร!องเพลงจะมีผู!นําเริ่มร!องคนหนึ่งแล!วเพื่อนๆ ก็ร!องตาม แนวเพลงแตละเพลงจะเกี่ยวข!องกับ
วิธีการดําเนินชีวิต เชน การทําไร ทําสวน การแตงกายตามวัย หรือการพรรณนากลาวชมเชยถึงความงดงาม
ความหลอเหลาของบรรดาคนหนุมและหญิงสาว เพลงสวนใหญจะไมมีดนตรีประกอบ มีเพียงการปรบมือให!
จังหวะ และถือเป%นการถายทอดภูมิป_ญญาของบรรพบุรุษไปสูรุนลูกรุนหลาน เพราะลานสาวกอดจะมีทั้ง
วัยรุนและผู!ใหญมารวมตัวกัน บ!านแสนเจริญ หมู 10 ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย ชวงประมาณ วันที่ 5
– 7 มกราคม ของทุกปQ จะมีการจัดงาน “ย!อนรอยลานสาวกอด” ให!นักทองเที่ยวได!ชม
วัดเจดียหลวง ตั้งอยูเลขที่ 127 หมู 5 บ!าน ห!วยหมอเฒา ต. เจดีย'หลวง อ.แมสรวย
จ.เชียงราย สังกัด คณะสงฆ'มหานิกาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร 2 งาน 46 ตรว.ทิศ เหนือและทิศตะวันตก
จรดทุงนา ทิศใต!จ รดหมูบ! านทิ ศตะออกจรดถนนสายเชีย งราย-เชีย งใหม วัดเจดี ย'หลวงเดิม เป% นวัดร!า ง
ปรากฏแตซากปรักหักพังของฐานเจดีย'เกาๆมีพระพุทธรูปปูนป_šนปางมารวิชัยองค'ใหญ มีกําแพงเกา บอน้ํา
ขนาดใหญซึ่งเป%นหลักฐานพอสันนิฐานได!วา เคยเป%นวัดที่เจริญรุงเรืองมากอนหลายชั่วอายุคน ในหนังสือ
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรไทยเลมที่ 8 หน!าที่ บันทึกไว!วาสร!างเมื่อ ปQ พ.ศ.2353 ตอมาปQพระ
พุทธศักราช 2414 ชาวบ!านห!วยหมอเฒาโดยการนําของ พอหลวงตา จันทร'เต็ม ผู!ใหญบ!านและ
คณะกรรมการ ได!เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ'กอสร!างโบสถ' กุฎี วิหารศาลาและทําการบูรณะพระเจดีย'ขึ้นใหม
ขนาดฐานกว!าง 9 เมตร 15 นิ้วสูง 12 เมตรครอบเจดีย'องค'เดิมซึ่งพังทลายมาทับถมเหลือแตฐาน 4 ชั้น
ขณะที่ทําการขนอิฐออกเพื่อจะทําการบูรณะใหมนั้นได!พบอุโมงค'ในฐานเจดีย'ในอุโมงค'นั้นมีพระพุทธรูปทอง
สัมฤทธิ์ศิลปะเชียงแสน จํา นวน 7 องค' (ป_จจุบันได!อันเชิญประดิษ ฐานไว!ในโบสถ') และพระพุทธรูป
ทองเหลืองทอง แดง และพระพุทธรูปที่แกะสลักด!วยไม!สักอีกเป%นจํานวนมาก จากคําบอกเลาของคนเฒา
คนแกวานายชางผู!บูรณะพระเจดีย'เป%นคนเชื้อสายจีนมีนามวา เจ~กป¥ก ขณะที่กําลังบูรณะเจดีย'อยู ได!มีพระ
ครูบาศรีวิชัยนักบุญแหงล!านนา วัดบ!านปาง พร!อมคณะเดินทางจาริกแสวงบุญผานมาพบได!บริจาคเงิน
จํานวน 20 แถบ เพื่อสมทบในการบูรณะพระเจดีย'องค'นี้ เมื่อเสร็จแล!วได!ทําการเฉลิมฉลอง ในวันเพ็ญ
เดือนสาม มาฆมาส จึงกําหนดเป%นประเพณีสรงน้ําพระธาตุในวัน มาฆบูชาตั้งแตบัดนั้นเป%นต!นมา
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ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เส!นทางถนนสายเชียงราย - เชียงใหม สาย
118 ถ!ามาจากเชียงรายก็จะแยกเลี้ยวขวาตรงสามแยกปากทางแมสรวย(เส!นทางไปเชียงใหม) และตรงมา
ผานที่วาการอําเภอแมสรวย ประมาณ 3 ก.ม.อยูทางด!านซ!ายมือหรือสถานที่สังเกตได!ชัดเจนคือ มีรูปช!าง
สองตัวขนาดใหญ หรือตั้งอยูติดกับโรงพยาบาลอําเภอแมสรวย ประวัติความเป%นมาของศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช อํ า เภอแมสรวย จั ง หวั ด เชี ย งราย วั น ที่ 25
มกราคม พุ ท ธศั ก ราช
2512 พระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช พร!อมด!วยสมเด็จพระนางเจ!าสิริกิติ์ ได!เสด็จพระ
ราชดําเนินมาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ทรงพระกรุณาโปรดเกล!าฯ ให!ตั้งพระราชพิธีบวงสรวงสังเวย
เป%นราชพลี และทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องด!วยข!อสันนิษฐาน
เบื้องต!นที่วา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกทัพเคลื่อนพลช!าง ม!าไปเมืองหาง โดยผานเวียงปHาเป9าและ
พักทัพอยู ณ พื้นที่อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในปQพุทธศักราช 2523คณะสงฆ' ข!าราชการ พอค!า
ประชาชนทุกหมูเหลา เสนอโครงการสร!างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อําเภอแมสรวย ไปยังกรม
ศิลปากร ได!รับอนุญาตให!กอสร!างได!ในปQพุทธศักราช 2526
อางเก็บ น้ํา แมสรวยเชี ยงราย (เขื่อ นแมสรวย) อางเก็ บน้ํ าแมสรวย ตั้งอยู ที่
ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย อยูหางจากกรุงเทพประมาณ 786 กม.ใช!เวลาเดินทางจาก
กรุงเทพประมาณ 9 ชั่วโมง 55 นาที สร!างขึ้นในปQ พ.ศ.2541 โดยทางสํานักงานชลประทานแมสรวย
ภายในอางเก็บน้ําแมสรวยจะมีร!านอาหารให!บริการแกนักทองเที่ยว หรือจะเชาแพเพื่อชมวิวของอางเก็บน้ํา
ภายในบริเวณเขื่อนแมสรวยจะเป%นที่ตั้งของพระมหาเจดีย'พระบรมธาตุคุ!มเวียงสวยอีกด!วย ซึ่งตั้งอยูบนเขา
สูงทุกปQจะมีประเพณีสรงน้ําพระธาตุด!วย
13) อําเภอเวียงป!าเปQา
วัดอรัญ ญวิ เวกคีรี หรือ พระธาตุจ อมผอ ตั้งอยู ที่ บ!านดง-หลายหน!า หมู 7
ตําบลเวียง จากหลักฐานทําเนียบการสร!างวัดจังหวัดเชียงราย ระบุวาสร!างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2263 ตอมาใน
พ.ศ.2520 ระหวางการรื้ อเจดี ย'ได! พ บวั ตถุ ม งคลมากมายพร! อมแผนเงิ น จารึก ประวัติก ารสร!า งเจดีย'
จานเป%นภาษาล!านนา จึงได!มีการบูรณะเรื่อยมา จนเสร็จสิ้นสมบูรณ'ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2546 และได!
จัดให!มีประเพณีสรงน้ําพระธาตุจอมผอ ทุกวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 “ผอ” เป%นภาษาเหนือ แปลวา ดูหรือวา
มอง เชื่อวาหากใครได!ไปกราบไหว!แล!วก็จะได!เจอแสงสวางในชีวิต การเดินทาง ใช!ทางหลวงหมายเลข
118 (สายเชียงราย – เชียงใหม) มุงตรงสูอําเภอเวียงปHาเป9า ผานสวนทิพย'วนารีสอร'ท สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงปHาเป9า โรงเรียนอนุบาลสันสลี เลี้ยวเข!าซอยฝ_‰งตรงข!ามวัดศรีสุพรรณไปประมาณ 2 กิโลเมตร
ถึงวัดอรัญญวิเวกคีรี รวมระยะทาง 65 กิโลเมตรโทร. 0 5378 1363
บอน้ําร3อนธรรมชาติ อยูที่ตําบลแมเจดีย'ใหม ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม กม. ที่
64-65 มีบอน้ําร!อนธรรมชาติ 3 บอ บริเวณบอน้ําร!อนมีชาวบ!านนําไขมาขายเพื่อให!นักทองเที่ยวทดสอบ
ต!ม ในบอน้ํา ร! อน เป%น จุดแวะพั ก ระหวางการเดิ นทางจากเชี ย งใหม-เชี ย งราย มีร! า นอาหาร ร! า นกาแฟ
ร!านจําหนายสินค!าที่ระลึก อาบน้ําแร-แชเท!า
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หมู บ3า นเวียงกาหลง (ดิ นแดนแหงวั ฒนธรรม) ตั้ งอยูที่ บ!า นปH า ส! าน หมู ที่ 5
ตําบลเวียงกาหลง หางจากเส!นทางหลักสายเชียงราย-เชียงใหม แยกเข!าทางหลวงหมายเลข 120 ไปทาง
อํา เภอวังเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร จะเลี้ยวซ!า ยเข!าสูวัดเวียงกาหลง ซึ่งเป%นสถานที่ปฏิบัติธรรมและ
ศูนย'การเรียนรู!ชุม ชน ด!านขวามือเป%นโรงงานเครื่องป_šนดินเผา ขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องเคลือบดิ นเผาแบบ
เวียงกาหลง ที่มีลวดลายเป%นเอกลักษณ'แสดงถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ!าและวิถีชีวิตวัฒนธรรม สอบถาม
ข!อมูล โทร. 08 9838 5874
อุทยานแหงชาติขุนแจ เดินทางไปตามเส!นทางสายเชียงราย-เชียงใหม บนทาง
หลวงหมายเลข 118 จะถึ ง ที่ ทํา การอุท ยาน ซึ่ งอยู ริ ม ทางหลวงบริ เวณ กิ โลเมตรที่ 55-56 อุท ยาน
แหงชาติขุนแจ ตั้งขึ้นเมื่อปQ พ.ศ.2538 เป%นอุทยานที่มีความรมรื่นสมบูรณ'ของปHา มีทรัพยากรธรรมชาติ
มากมาย มีสัตว'ปHาหลายชนิด ได!แก ชะมด หมูปHา เก!ง เมน หมี ลิงลม นกตาง ๆ เชน นกแซงแซวสีเทา
เหยี่ยวรุ!ง
นกตีทอง นกเขียวก!านทอง ปQกสีฟ9า เป%นต!น การเดินปHาในอุทยานแหงชาติขุนแจต!องมี
เจ!าหน!าที่นําทาง และต!องเตรียมอุปกรณ'ค!างแรมมาเอง เดือนพฤศจิกายน-มีนาคมเป%นชวงที่เหมาะแกการ
ทองเที่ยว ผู!สนใจเดินปHาและพักค!างแรมติดตอได!ที่อุทยานแหงชาติขุนแจ ตําบลแมเจดีย'ใหม อําเภอเวียงปHา
เป9า จังหวัดเชียงราย 57260 โทร. 0 5316 3364, 08 4489 2173 หรือ กรุงเทพฯ โทร. 0 2562
0760 www.dnp.go.th
น้ําตกแมโถ เป%นน้ําตกที่มีน้ําไหลตลอดปQ มีทั้งหมด 7 ชั้น สูง 40 เมตร สามารถ
เดินทาง โดยรถยนต'จากที่ทําการอุทยานถึงทางขึ้นน้ําตก (บ!านแมโถ) ใช!เวลา 30-40 นาที ตอจากนั้น
เดินเท!าไปยังน้ําตก ใช!เวลาชมน้ําตกทั้ง 7 ชั้น ประมาณ 2 ชั่วโมง
น้ําตกขุนแจ เป%นน้ํา ตกที่สวยงาม มี 6 ชั้น บริเวณน้ําตกมีพื้นที่สํา หรับปfกนิก
และกางเต็นท' ใช!เวลาเดินทางโดยรถยนต'จากที่ทําการอุทยานฯ 2 ชั่วโมง จากนั้นเดินเท!าตออีก 1 ชั่วโมง
เพื่อไปยังน้ําตก
ดอยมด มีความหนาแนนของปHาดิบชื้น ระหวางทางเดินขึ้นสูยอดดอยมด มีพืช
ขึ้นหลายชนิ ด เชน กล! วยไม!ดิน เฟfร'น มอส และพืชอื่น ๆ รมรื่นและชุมชื้นอยูตลอดเวลา บนยอดดอย
ที่ระดับความสูง 1,700 เมตร มีปHาไม!อันอุดมสมบูรณ' ดอยมดสามารถเดินปHาได!โดยใช!เวลา 2 วัน 1 คืน
ดอยลังกา มีความสูง 2,000 เมตร สูงเป%น อันดับ 5 ของประเทศไทย ทําให!
มองเห็นทิวทัศน'อันงดงามของอุทยานแหงชาติ มีเส!นทางเดินปHาใช!เวลาเดินปHา 4 วัน 3 คืน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงห3วยน้ําริน ได!ถูกจัดขึ้นในพ.ศ. 2525 พื้นที่ 50 ไร
ครอบคลุม 4 หมูบ!าน โดยจัดหาแนวทางการทํามาหากินให!กับชาวบ!านทดแทนการปลูกฝf‰น อาทิ พืชไร ผัก
ผลไม!เมืองหนาว ที่ให!ผลคุ!มคากวา ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามแนวทางโครงการหลวง ชาวบ!านจึงมีความเป%นอยูดีขึ้น
เชนทุกวันนี้ พื้นที่สวนใหญเป%นภูเขาชันประมาณ 95 % มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 7001,000 เมตร มีแหลงน้ําขนาดเล็ก คือ ลําห!วยน้ําริน ลําห!วยแมโถน!อย ลําห!วยสาขาของแมโถไหลจาก
ทิศเหนือไปทิศใต!ลงไปสูแมน้ําลาวเรื่อยลงสูแมน้ําโขง มีพื้นที่รับผิดชอบ 19.03 ตารางกิโลเมตร หรือ
11,890.90 ไร จํานวน 6 หมูบ!าน คือ หมูที่ 8 บ!านเมืองน!อย บ!านห!วยน!าริน บ!านดอยมด และหมูที่ 10
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

82

บ!านดอยมวง บ!านแสนเจริญ บ!านแมขะต†าน มี 287 ครัวเรือน ประชากร 1,345 คน ประกอบด!วย
ชาวเขาเผามูเซอ กะเหรี่ยง และคนเมือง
ลักษณะภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20.5 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ย 1,400 มิลลิเมตรตอปQ
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิป_ญญาท!องถิ่น ชมวัฒนธรรมของชนเผา ประเพณี
ปQ„ใหมของชนเผามูเซอ พิธีการเลี้ยงชา พิธีเลี้ยงขวัญใต!เตียน การตําข!าวโดยใช!ครกกระเดื่อง งานศิลปวัฒนธรรม
การทอผ!ากี่เอวแบบกระเหรี่ยง ของกลุมแมบ!านขะต†าน การผลิตไม!กวาดดอกหญ!าของกลุมแมบ!านเมือง
น!อย แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่อยูใกล!เคียง บอน้ําร!อนธรรมชาติแมขะจาน น้ําตก
เมืองน!อยซึ่งมีสายน้ําไหลลัดเลาะผานหน!าผาสูงชันประมาณ 10 เมตร ตกลงสูแผนหิน เกิดละอองน้ําปลิว
อยูตลอดเวลา จากน้ําตกแหงนี้สามารถเดินลัดเลาะสูน้ําตกห!วยมวง ซึ่งเป%นเส!นทางธรรมชาติที่สวยงาม
บริเวณโดยรอบเป%นปHาดงดิบธรรมชาติ
กิจกรรมทองเที่ยว
- ชมแปลงวิจัยเกษตรภายในศูนย' อาทิ เฟfร'นหนัง เฟfร'นเขากวาง สาวรส บ~วย
(ออกดอกชวงเดือนธันวาคม ออกผลประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน)
- ชมแปลงเกษตรชาวบ!าน อาทิ แปลงตุมเงินตุมทอง แปลงสตอเบอรี่ (ออกผล
ชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ')
- เที่ยวปQใหมมูเซอ ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ'ของทุกปQ - พิธีเรียกขวัญ หรือใต!
เตียน เป%นพิธีทําบุญของสมาชิกในหมูบ!าน (เลือกวันได!ตามความสะดวก)
- พิธีเลี้ยงชา ชวงประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ'
- ชมหัตถกรรมของชาวเขา อาทิ การตําข!าว การทอผ!า การทําเครื่องเงินแบบ
กรรมวิธีโบราณ ฯลฯ
ของฝาก ผ!าทอกี่เอวแบบกะเหรี่ยง เครื่องเงินโบราณ มีดแบบมูเซอ ไม!กวาดดอกหญ!า
ที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวก
1. เรือนพักรับรองของศูนย'พัฒนาโครงการหลวงห!วยน้ําริน สามารถพักได! คน
อัตราคาที่พัก 50 บาท/ คน /คืน
2. ที่พักแบบ Home Stay สัมผัสชีวิตชนเผามูเซอ บ!านห!วยน้ําริน อัตราคาที่พัก
60 บาท/ คน/ คืน
3. เกสท'เฮ!าส'บ!านเมืองน!อย สามารถพัก ได! 50 คน อัตราคาที่พัก 100 บาท/
คน /คืน
4. บริเวณจุดกางเต็นท' ภายในบริเวณศูนย' และสวนสน อัตราคาที่พัก 50 บาท
5. เต็นท'บริการ ขนาด 2 คน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน ถุงนอนราคา 20 บาท
/หลัง/คืน
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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6. มีร!านอาหารบริการภายในศูนย'
การเดินทาง ศูนย'พัฒนาโครงการหลวงห!วยน้ํารินหางจากตัวเมืองเชียงใหม 72
กิโลเมตร ใช!เส!นทางหลวงหมายเลข 118 เส!นทางเชียงใหม – เชียงราย เลี้ยวขวาระหวางหลัก กม.ที่ 6364 ตอไปอีก 9 กม. ถึงศูนย'ฯ ห!วยน้ําริน
สอบถามข!อมูลเพิ่มเติม ศูนย'พัฒนาโครงการหลวงห!วยน้ําริน บ!านห!วยน้ําริน หมู
8 ตําบลแมเจดีย'ใหม อําเภอเวียงปHาเป9า จังหวัดเชียงราย โทร/แฟ%กซ' 053-609586, 081-0306417
ศูนยพั ฒ นาโครงการหลวงแมปูนหลวง ด!ว ยภู มิประเทศมีลัก ษณะเป% น ภูเขา
มีความเขียวชอุมอุดมสมบูรณ'ด!วยปHาไม!และทรัพยากรมากมายแตได!ถูกทําลายด!วยความรู!เทาไมถึงการณ'
ให!แปรสภาพไปเป%นไรฝf‰นที่มีอาณาบริเวณกว!างไกลถึง 1,400 ไร ราษฏรมีรายได!จากการปลูกฝf‰นจํานวนมาก
แตทุกครัวเรือนก็ยังมีป_ญหาในด!านชีวิตความเป%นอยูสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม เด็กและเยาวชนด!อยโอกาส
ในการศึกษา พ.ศ.2523 มูลนิธิโครงการหลวง จึงได!ตั้งศูนย'พัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวงขึ้น เดิมตั้งอยู
ที่บ!านแมปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงปHาเป9า จ.เชียงราย เนื่องจากการคมนาคมไมสะดวก จึงได!ย!ายมาอยูที่บ!าน
ขุนแจ† ต.แมแวน อ.พร!าว จ.เชียงใหม เมื่อ พ.ศ.2527 จนถึงป_จจุบัน มีพื้นที่รับผิดชอบเดิมประมาณ
26.68 ตารางกิ โลเมตรและอยูระหวางขอขยายเพิ่มเติ ม 45.20 ตารางกิ โลเมตร โดยอยู สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1000 - 1400 เมตร
แหลงทองเที่ยวการเกษตร
- ชมแปลงสาธิตไม!ผล ภายในบริเวณหนวยยอยสามลี่ อาทิ พีช พลัม
- ชมและชิมชาในสวนเกษตรกร ได!แก พันธุ'หยวนจืออูหลง ชาเบอร' 12 และ
ชาพันธ'สามฤดู
- ชมแปลงเกษตรของชาวบ!าน แปลงเซเลอรี่พาร'สเลย' ปวยเหล็ง ที่ให!ผลผลิต
ตลอดปQ
- ชมความงดงาม ของดอกสะแตติส แคสเปQยร'(Statice Caspears) ที่ออกดอก
ตลอดปQ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
- จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย'ขึ้น-ตกที่ไมเหมือนใครทามกลางดงดอย
ภายในศูนย'ฯ และจุดชมวิวบ!านขุนแจ†ในวันที่อากาศดี จะมองเห็นประกายเพชรจากธรรมชาติที่สวยงาม
- ทองเที่ยวในเส!นทางขุนแจ†-แมปูนหลวง-หัวยทราย(ฤดูฝน- off road)
- สัมผัสดอยสวย ปHา เขียว เพลิดเพลิน ใจกับการเลนน้ํ าตกกลางไพร แหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี
- พิธีขึ้นปQใหม(กินวอ) ของชาวเขาเผาลีซู จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ'
- พิธีกินข!าวใหมของชาวเผาลีซู จัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม
- ชมวิถีชิวตของเขา 3 เผา(ลีซอ มูเซอ อาขา)
ที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวก
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- บ!านพักรับรองภายในศูนย'ฯ จํานวน 1 หลัง รับรองได!ประมาณ 20 คน
- เต็นท'บริการ มีให!เชาขนาด 4 คน พร!อมถุงนอน 1 ถุง
- ภายในศูนย'ฯ ไมมีบริการ แตจะมีร!านค!าชาวบ!านในละแวกนั้น
การเดินทาง สามารถเดินทางได! 2 เส!นทาง เส!นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม
ทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม-พร!าว ระยะทางประมาณ108 กิโลเมตรเข!าอําเภอพร!าว ผานไป
ทาง อ.เวียงปHาเป9าเป%นถนนลาดยางตรงไปทางบ!านขุนแจ†ระยะทาง 22 กิโลเมตร เส!นทางที่ 2 จากตัวเมือง
เชียงใหมทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม-เชียงรายถึง กม.52 อ.เวียงปHาเป9า เลี้ยวซ!ายเข!ามาทาง
หลวงหมายเลข 1150 ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร
สอบถามข!อมูลเพิ่มเติม ศูนย'พัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง ตําบลเวียง อําเภอ
เวียงปHาเป9า จังหวัดเชียงราย 57170 โทร/แฟ%กซ' 0-5326-3816
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงห3วยโป!ง กอตั้งขึ้นในปQพุทธศักราช 2525 บนพื้นที่
75 ไร โดยมีคณะทํางานประกอบด!วย สถาบันวิจัยชาวเขา จังหวัดเชียงใหม ศูนย'พัฒนาและสงเคราะห'
ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินงานโครงการวิจัยวิธีการสงเสริม
เกษตรที่สูง และทําการทดลองพืชไร พืชผัก ไม!ดอก ไม!ผล เสาะหาพันธุ'พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
ภูมิอากาศ เพื่อนําไปสงเสริมอาชีพแกเกษตรกร เดือนกุมภาพันธ' 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได!เสด็จเยี่ยมศูนย' เป%นครั้งแรก สําหรับงานวิจัยได!ดําเนินตอเนื่องมากระทั่งปQ พ.ศ.
2530 จึงเริ่มดําเนินการสงเสริมด!านการเกษตรมาจนถึงป_จจุบัน ศูนย'พัฒนาโครงการหลวงห!วยโปHง ตั้งอยู
ในเขตบ!า นห!วยโปHง หมู ที่13 ตํ าบลเจดีย'ใหม อํา เภอเวียงปH าเป9 า จังหวัดเชียงราย มีความสู งจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 780 เมตร อยูหางจากจังหวัดเชียงรายถึงศูนย'ฯ ห!วยโปHง ประมาณ 67 กม. ใช!
เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที มีพื้นที่รับผิดชอบ 17.73 ตารางกิโลเมตร หรือ
11,083.06 ไร ลักษณะพื้นที่สวนใหญเป%นหุบเขา มีที่ราบระหวางเขาเพียงเล็กน!อย พื้นที่มีความลาดชัด
ตั้งแต 45 –90 % อุณหภูมิเฉลี่ย 21.75 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,600 มิลลิลิตร ตอปQ
มีหมูบ!านที่รับผิดชอบ 5 หมูบ!าน 370 ครัวเรือน ประชากร 1,549 คน เป%นชาวเขาผามูเซอดํา บ!านห!วยโปHง
นับถือผีและคนพื้นเมือง บ!านปHาเมี่ยง บ!านสบโปHง บ!านปHาตอง บ!านโปHงน้ําร!อนนับถือศาสนาพุทธ
จุ ด ทองเที่ ย วภายในศู น ย' ฯ ศู น ย' พั ฒ นาโครงการหลวงห! ว ยโปH ง เปf ด ให!
นักทองเที่ยวเข!าชมกิจกรรมของศูนย'ฯนักทองเที่ยวสามารถเข!าเยี่ยมชมสถานที่แตละแหงได!โดยมีจุดที่
นาสนใจได!ดังนี้
1. ชมแปลงทดลองสาธิตผักแปลงใหม อาทิ แตงหวาน โอ~กรีฟเขียว เรดแครอล
ผักกาดขาวปลีพันธุ'ใหม บร~อคเคอรี่ ผักกาดขาวปลีไส!ส!ม และคะน!ายอดคํา ผักกาดหอมแดง ผักกาดหวาน
ถั่วแขก ถั่วลันเตา
2. ชมแปลงไม!ดอก อาทิ เฟfนหนัง คาราลิลลี่ ดอกไม!แห!ง อาทิ ชอดาว หญ!า
ไขมุก หญ!าฟางขาว ชอดาวอีสาน และซีทาเรีย
3. ชมแปลงไม!ผลเมืองหนาว อาทิ บ~วย พลับ และเสาวรสพันธุ'หวาน
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
1.บอน้ํา ร!อนธรรมชาติแมขะจาน อยูหางจากศูนย'ฯห!วยโปHงประมาณ 3 กม.
ตั้งอยูบริเวณ ถนน เชียงใหม – เชียงราย
2.น้ําตกปHาผาลม เป%นน้ําตกขนาดเล็ก 3 ชั้น ชั้นที่ 2 เป%นหน!าผาสูง ชั้นที่ 3 เป%น
ชองลม
3. น้ําตกปHาเมี่ยงเปรียบได!วาเป%นเส!นเลือดใหญของชุมชน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิป_ญญาท!องถิ่น ชมวัฒนธรรมปQใหมของชาวเขาเผา
มูเซอดํา ประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ'ของทุกปQ ชมการตีมีดแบบมูเซอ ชมการตําข!าวโดยการใช!
ครกกระเดื่อง
ที่พัก + ร!านอาหาร บ!านพักรับรองภายในศูนย'ฯ จํานวน 1 หลัง รับรองได! 15
คน ราคา 50 บาท/คน/คืน เต็นท'บริการ ขนาด 2-4 คน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน ถุงนอน 20 บาท/ถุง/
คืน กรณีนําเต็นท'มาเองคิดคาบริการพื้นที่ 50 บาท/หลัง/คืน มีร!านอาหารตามสั่งบริการภายในศูนย'ฯ
(กรุณาโทรจองลวงหน!า) ร!านอาหารนอกศูนย'ฯ ต!องขับรถออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร บ!านพักแบบเรือน
ชาวมูเซอแบบโบราณ ภายในบริเวณศูนย'วัฒนธรรม
การเดิ น ทาง จากตั ว เมื องเชีย งใหมใช! เ ส! นทางหลวงหมายเลข 118 สาย
เชียงใหม-เชียงราย ถึง กม. 64 ให!เลี้ยวซ!ายเข!าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ใช!เวลาเดินทางประมาณ 1-2
ชั่วโมง ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหมถึงศูนย' 67 กิโลเมตร
สอบถามข!อมูลเพิ่มเติม ศูนย'พัฒนาโครงการหลวงห!วยโปHง บ!า นห!วยโปHง หมูที่
13 ตําบลเจดีย'ใหม อําเภอเวียงปHาเป9า จังหวัดเชียงราย โทร/แฟ%กซ' 0-5360-9568
เมืองโบราณเวียงกาหลง ตั้งอยูบ!านปHาส!าน หมูที่ ๕ ตําบลเวียงกาหลง หางจาก
เส!นทางหลักสายเชียงใหม - เชียงราย แยกเข!าทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๓๕ ไปทางอําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง ประมาณ ๓ กิโลเมตร จะมีทางแยกซ!ายมือเข!าสูเมืองโบราณเวียงกาหลง เมืองโบราณเวียง
กาหลง ตั้งอยูบนเนินดิน สันนิษฐานวาสร!างขึ้นในปQ พ.ศ. ๔๙๙ – ๕๐๐ ในป_จจุบันมีสิ่งที่พอจะเห็นได!คือ
แนวกําแพงเมืองชั้นนอกและชั้นใน และสิ่งที่สําคัญที่พบในบริเวณใกล!เคียง คือเตาเผาเครื่องเคลือบดินเผา
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ เรียกวา “เตาแบบเวียงกาหลง” เป%นแหลงโบราณคดีที่มีการค!นพบเตาและชิ้นสวน
ภาชนะตาง ๆ อยูในทั่วไปในบริเวณ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานในหนังสือพงศาวดารชาติไทยเลม ๒ ของพระ
บริหารเทพธานี ได!กลาวถึงแวนแคว!นยวนเชียง (หน!า ๔ บรรทัดที่ ๔ - ๖) วา “เมื่อภายหลัง พ.ศ. ๕๙๐
แวนแคว!นยวนเชียงก็แยกตั้งบ!านเมืองออกไปทางทิศตะวันตกอีกหลายเมือง เชน เวียงกาหลง (เวียงปHาเป9า)
เวียงฮอ ดงเวียง เมืองวัง (วังเหนือ) แจ!หม เป%นต!น” และในหนังสือประวัติศาสตร'เชียงราย ซึ่งจัดพิมพ'
ในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ หน!า ๑๓ ก็ปรากฏความคล!ายกันคือ “ในราวพุทธศตวรรษที่ ๕ มีพวกไทย
ถอยรนจากตอนใต!ประเทศจีนป_จจุบัน มาสมทบกับพวกไทยที่เมืองเชียงลาวเพิ่มขึ้นมากทุกที จึงขยายเมือง
ให!กว!างขวางออกไปอีก เรียกวา แคว!นชุนยางหรือยวนเชียว มีอาณาเขตแผไปถึงหลายเมือง เชน เวียงกาหลง
(เวียงปHาเป9า ) แจ!หม เวียงฮอ ดงเวียง เวียงวัง (วังเหนือ) และเชียงแสน ทั้งนี้ภายหลัง พ.ศ.๕๙๐ เป%นต!นมา
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ชื่อของเครื่องถ!วยเวียงกาหลงเริ่มเป%นที่รู!จักตั้งแตปQ พ.ศ.๒๔๖๗ เป%นต!นมา นับแตพระยานครพระราม
(สวัสดิ์ มหากายี) สํารวจพบซากเตาเผาจํานวนมาในพื้นที่ใกล!เคียงกับเมืองโบราณเวียงกาหลง และได!เขียน
บทความผลการสํารวจและศึกษาวิเคราะห'ลงตีพิมพ'ในวารสารของสยามสมาคม เมื่อปQ พ.ศ.๒๔๘๐ ตอมา
ได!มีผู!ใหญบ!านของบ!านปHาส!าน อ!างวาตนได!ฝ_นเห็นเตาเผาที่ใช!ผลิตเครื่องถ!วย จึงได!ทําการขุดค!นด!วยตนเอง
และพบเตาเผาในบริเวณบ!านและได!เปfดให!นักทองเที่ยวได!เข!าชม แหลงเตาเวียงกาหลงมีพื้นที่กวา ๑๕
ตารางกิโลเมตร เครื่องถ!วยเวียงกาหลงมีลักษณะเดน คือ เป%นเครื่องถ!วยที่มีน้ําหนักเบา เนื้อบาง เนื่องจาก
เนื้อดินที่นํามาใช!ทําการป_šนภาชนะมีคุณสมบัติดี เนื้อดินมีสีขาว สีเหลืองนวลหรือสีเทา เนื้อละเอียด มีเม็ดทราย
เล็กๆ ปะปนบ!างเล็กน!อย สามารถขึ้นรูปภาชนะได!บางกวาเครื่องถ!วยที่ผลิตจากแหลงเตาอื่นๆ สวนการ
เคลือบนั้นนิยมเคลือบถึงบริเวณเชิงของภาชนะ น้ําเคลือบใส มีทั้งสีฟ9าออน สีเขียวออนและมีสีเหลืองออน
วัด ศรี สุท ธาวาส เดิ มชาวบ!า นเรี ยกวา "วั ดหลวงราชคฤห' วั ดใหม วัด ราษฏร'
วัดนอก วัดกิตติวาส วัดเจดีย'สุวรรณ" จนตอมาพระครูยติวัตตวิมล เจ!าคณะอําเภอซึ่งเป%นเจ!าอาวาส วัดนี้
ในสมัยนั้นได!ตั้งชื่อใหมวา "วัดศรีสุทธาวาส" จึงเรียกชื่อนี้มาแตบัดนั้น ตั้งอยูเลขที่ 132 หมู 1 ตําบลเวียง
อําเภอเวียงปHาเป9า จังหวัดเชียงราย ลักษณะพื้นที่เป%นเนินเตี้ย มีปHาไม!เบญจพรรณล!อมรอบ เป%นพื้นที่เป%น
วัดและธรณีสงฆ' รวม 43 ไร 3 งาน 73 ตารางวา ความเป%นมาของการสร!างวัด มีประวัติการสร!างอยู 3
สมัย จากหลักฐานแผนศิลาจารึก ชร.1 จารึกวิหารจันทรอาราม
สมัยแรก เริ่มกอสร!างวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2011 โดยเจ!าหมื่นท!าวลูกหมื่น
พลางเงินญาง เจ!าเมืองวังเหนือได!สร!างวิหารขึ้นชื่อวา "จันทรอาราม" มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์จารึกอักษร
โบราณ และมีแนววิหารโบราณเป%นหลักฐานให!เห็นถึงป_จจุบัน
สมัยกลาง ประมาณ พ.ศ.2256-2286 หลังจากร!างไปหลายปQได!มีการกอสร!าง
ขึ้นใหมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตรงกับสมัยของพญามังราย มีเหตุการณ'ประหลาดเกิดกลุมควันลอยออกมาจากจอม
ปลวกแหงหนึ่งในเวลากลางคืน พญามังราย โปรดฯ ให!แสนณรงค'หมื่นธน ท!าวเทเวนทร' แสนนรินทร' ไปดู
ปรากฏวาเป%นจริงจึงขุดดูพบขวดแก!ว ได!นําไปถวายพระพญามังราย ทรงเปfดออกพบพระบรมสารีริกธาตุ
จํานวน 8 องค' พร!อมแก!ว-วิฑูรย' จึงโปรดฯให!พระนางทมรา (ลูกสะไภ!) แสนนรงค' หมื่นธน ลงมาสร!าง
อาราม พระพุทธรูปองค'ใหญ แล!วนิมนต'ครูบาอิสระจากวัดทุงยั้ง มาเป%นเจ!าอาวาส ในพ.ศ.2286 ได!สร!าง
ตอเติมบูรณะไปเรื่อยๆ จนเสร็จสมบูรณ'ในพ.ศ.2297 แล!วก็ร!างไปจนกระทั่ง พ.ศ.2426 พระครูอุตตมะ
พร!อมพระครูยติวัตตวิมล พระยาเทพณรงค' เจ!าเมืองเวียงปHาเป9า พระขันธเสมาหนองสวยโหงงและลูกศิษย'
รวมกันบูร ณะสร!างวัดพระพุทธรูปในวิหาร วิหาร เจดีย' อุโบสถ หอไตร ธรรมาสน' และหอสรงบางสวน
พ.ศ.2464 พระครูยติวั ตตวิมล ได!บูรณะปฏิสั งขรณ' พระธาตุ เจดีย' ซึ่งเหลือแตฐานเป%นเจดีย'แบบพมาขึ้ นมา
ใหม สร!างพระประธานในวิหาร และวิหารหลังใหมครอบวิหารหลังเดิมครอบพระพุทธรูปประประธานไว!
ด!วย
ป_จจุบัน พ.ศ.2527-ป_จจุบัน พระครูคัมภีร'ธรรมโมภาส เจ!าอาวาสรูปป_จจุบัน
และดํารงตําแหนงเจ!าคณะตําบลเวียง ได!บูรณะกําแพงวัดขึ้นมาใหมเป%นศิลาแลง ปรับปรุง และสร!างศาสน
วัตถุหลายอยางปQ พ.ศ.2533-2538 ได!สร!างพระวิหารขึ้นใหมให!ใหญขึ้นเป%นแบบโบสถ'วิหารทางภาค
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กลางครอบวิหารหลังเดิมซึ่งชํา รุดและครอบพระพุทธรูปพระประธานไว! เชนเดิม พ.ศ.2539-2541
ได!บรูณะหอฉันท' สร!างพิพิธภัณฑ'พื้นบ!าน พ.ศ.2539 กรมการศาสนาได!ประกาศให!เป%น อุทยานการศึกษา
ในวัด พ.ศ.2541 กรมการศานาได!ประกาศให!เป%นวัดจัดลานใจลานกีฬา พ.ศ.2542-2545 เนื่องจาก
อุโบสถหลังเดิมเกาและชํารุดทรุดโทรมมาก เจ!าอาวาสพร!อมคณะศรัทธาได!รวมกันสร!างขึ้นใหมจนสําเร็จ
ใน พ.ศ.2545 ถ!านับอายุเริ่มการกอสร!างวัดมาจนถึงป_จจุบัน (2011-2552) วัดนี้มีอายุ 541 ปQ
พิพิธภัณฑอําเภอเวียงป!าเปQา ตั้งอยู ณ ที่วาการอําเภอเวียงปHาเป9า (หลังเกา)
เวียงปHาเป9าขึ้นตรงตอการปกครองอําเภอแมสรวย และ ในปQ พ.ศ.2445 ได!ยกระดับกิ่งอําเภอมาเป%น
อําเภอเวียงปHาเป9า ทางราชการได!จัดตั้งที่วาการอําเภอขึ้นบริเวณที่ดินด!านใต!ของสถานีตํารวจภูธร อําเภอเวียง
ปHาเป9า และป_จจุบันที่ตั้งอําเภอเกาเป%นที่ตั้งของห!องสมุดประชาชน ชาวบ!านเรียกวา หอประภา ซึ่งในชวงปQ
พ.ศ.2448 พระเจ!าอยูหัวราชการที่ 6 ได!เสด็จประภาสล!านนา ได!ประทับที่เวียงปHาเป9า ตอมาได!ถูกเรียก
เพี้ยน เปลี่ยนจาก หอพลับพลา เป%นหอประภา ในปQ พ.ศ. 2475 ได!เกิดไฟไหม!ที่วาการอําเภอหรือหอ
พลับพลาเสียหายทั้งหมด นายอําเภอในขณะนั้นคือ ขุนวร อุทัยธวัช หรือชื่อเดิมคือชวง บุนนาค พื้นเพเดิม
เป%นคนจังหวัดพิษณุโลกกอนที่ย!ายมาเป%นนายอําเภอปHาแงะ (ป_ว) จังหวัดนาน จึงได!ดําเนินการกอนที่ย!าย
มาจากที่วาการอําเภอใหมและย!ายจากที่เดิมข!ามถนนไปทางทิศตะวันตกของสถานีตํารวจภูธรซึ่งเป%นที่วา
การอําเภอเวียงปHาเป9าในป_จจุบัน
วัดพระเจ3 าหลวง(มอนพระเจ3า หลาย) ตั้งอยูบนยอดดอยมอนพระเจ! าหลาย
บ!านปHาแงะ หมูที่ 5 ต.แมเจดีย' อ.เวียงปHาเป9า จ.เชียงราย หางจากถนนสายหลัก เชียงใหม-เชียงราย
ทางหลวงหมายเลข 118 (เทศบาลตําบลแมขะจาน) ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กม เป%นพระธาตุที่
เกาแกนับประมาณเป%นพันกวาปQ ไมปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร'วาใครเป%นคนสร!าง มีแตผู!คนได!เห็น
พระบรมธาตุ ดวงแก!วใสสวางเสด็จออกทุก วันโกณ วันพระ บนยอดเขาแหงนี้ในปQ พ.ศ. ๒๔๙๕ ทานพระครู
ยติวัตรวิมล เจ!าคณะอําเอเวียงปH าเป9า ได!นําคณะพระสงฆ'และพุทธศาสนิกชน รวมกันบูรณปฏิสังขรณ'
พระธาตุ องค'เกาที่พังทลาย เมื่อสําเร็จ เรียบร!อยแล!วจึ งได!จัด ประเพณีบูชาพระธาตุใ นวันเพ็ญ เดือน ๗
เป%นประจําทุกปQจนถึงบัดนี้ พระธาตุมอนพระเจ!าหลายมีความเป%นมาสลับซับซ!อนและอัศจรรย'หลายอยาง
คนโบราณเกาแกเลาตอกัน มาวา มอนเขาลูกนี้ มีถ้ํ า อัศ จรรย' ภายในถ้ํา มีพ ระพุ ทธรู ป ทองคํ าศั กดิ์สิ ทธิ์
มากมายมหาศาล พร!อมทั้งเครื่องประ ดับและของใช!สอยตางๆ ของกษัตริย'เจ!าเมืองในสมัยกอน ได!นํามา
เก็บ รั กษาไว! ที่ถ้ํ า แหงนี้ เ มื่อยามบ! า นเมื อ งมี ภั ย ไมสงบ พร! อมทั้ง ถวายไว! เป% น พุ ท ธบู ช าแกพระบรมธาตุ
เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปQกอน
วัดสันต3นเปา แมเจดียใหม ตั้งอยูที่บ!านแมเจดีย'ใหม ถนนสายเชียงใหม เชียงราย ตําบลแมเจดีย' อําเภอเวียงปHาเป9า จังหวัดเชียงราย ใกล!กับน้ําพุร!อน แมขะจานมีพระครูไพบูลย'
พั ฒ นาภิ รั ก ษ' เป% น เจ! า อาวาส พระธาตุ แ มเจดี ย' มี ป ระวั ติ ย าวนานมาตั้ ง แต พ.ศ. 1583 โดย
พระเจ!าอโนรธามังชอ ได!แตงตั้งฑูตไปศรีลังกาเพื่อขอคัมภีร'หระไตรปfฎกกับพระพุทธรูปทําด!วยแก!วมรกต
ขากลับเรือถูกพายุพัดหลงทางมาที่ปากแมน้ําโขง จึงถูกกษัตริย'กัมพูชายึดเรือและสิ่งของไว!ทั้งหมด จากนั้น
เป%นเวลาเกือบปQ พระเจ!าอโนรธามังชอทราบเรื่องเข!า จึงได!แตงตั้งฑูตไปกัมพูชาเพื่อขอคืนพระไตรปfฎก
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สวนพระแก!วมรกตหากกษัตริย'กัมพูชาอยากได!ก็จะไมขอคืน แตกษัตริย'กัมพูชาไมยอมคืนให!แม!แตอยาง
เดียว พระเจ!าอโนรธามังชอจึงยกทัพพมามาทางเชียงลาว (เชียงรายในป_จจุบัน) เมื่อมาถึงตําบลแมเจดีย'
(ตํา บลแมเจดีย'ใหม ในป_จจุบัน) ก็ทรงสร!างพระเจดีย'ขึ้นเพื่อเป%นพุทธบูชาในปQ พ.ศ. 1585 โดยองค'
พระธาตุได!รับการบูรณะปฏิสังขรณ' 2 ครั้ง ครั้งแรกโดยชาวเงี้ยว แตไมทราบเวลาที่แนชัด ครั้งที่ 2
โดยพระครูไพบูลพัฒนาภิรักษ' (ถวัลย' ปรกฺกโม) เจ!าอาวาสวัดพระธาตุแมเจดีย'องค'ป_จจุบัน ขณะขึ้นมา
ปฏิบัติธรรม เมื่อได!เห็นสภาพชํารุดทรุดโทรมขององค'พระธาตุเนื่องจากกาลเวลาและขาดการ บํารุงรักษา
จึงได!เป%นผู!นํารวมกับพุทธศานิกชนผู!มีจิตศรัทธา ทําการบูรณะปฏิสังขรณ'องค'พระธาตุฯ โดยได!รับการ
สนับสนุนจากกรมศิลปากร จนอยูในสภาพที่มั่นคงและงดงามดังเชนป_จจุบัน
สํา หรั บพระพุ ทธรูป ทองคํา นั้น เพิ่ง มีก ารขุ ด ค!น พบเมื่ อเดื อนธั นวาคม 2550
จากการตัดถนนเพื่อปรับพื้นที่ทําถนนจากสวนสาธารณะบ!านชุมเมืองเย็นไปยังถนนอีกเส!นหนึ่ง ทําให!พบ
ตลับสัมฤทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุโบราณจํานวนหนึ่ง และในคืนนั้นเองทานพระครูได!นิมิตถึง
พระภิกษุสงฆ'ชื่อครูบาแสงมา มาบอกวาจะพาไปเอาพระพุทธรูปทองคําและสมบัติตางๆ ในบริเวณพื้นที่
ที่ตัดถนน ซึ่งเป%นของนายอ!าย แสนบอแก!ว และกําชับให!สร!างพระเจดีย'ทรงพระเจดีย'บนดอยตุงองค'เดิม
พร! อมอุ โ บสถหลั ง หนึ่ ง ด! ว ย เมื่ อ สะดุ! ง ตื่ น ทานจึ ง ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางไปยั ง จุ ด ที่ ไ ด! นิ มิ ต ขึ้ น และขุ ด พบ
พระพุทธรูปทองคํา 2 องค' คือ พระพุทธรูปสิงห'หนึ่ง และพระพุทธรูปสิงห'สาม พร!อมสายสังวาลย'
วั ง มั จ ฉา หรื อ ที่ รู! จั ก กั น ในชื่ อ ห! ว ยยาคํ า มา เป% น อางเก็ บ น้ํ า ที่ อยู บริ เ วณวั ด
พระธาตุแมเจดีย' ซึ่งวัดพระธาตุแมเจดีย'นั้นได!สร!างขึ้น เมื่อปQพ.ศ. 1583 โดยพระเจ!าอโนรชามังเซง
กษัตริย'แหงพมา เป%นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพสักการะบูชา ของประชาชนในอําเภอเวียงปHาเป9าในปQ พ.ศ.
2531 เป%นต!นมาพระครูไพบูลฑ'พัฒนาภิรักษ'ได!เข!ามาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แหงนี้ และได!ลงมือพัฒนา
พื้นที่และทําการบูรณปฏิสังขรณ' องค'พระธาตุแมเจดีย'และองค'พระธาตุเจ!าครูบาศรีวิชัย ให!มีสภาพคงเดิม
และได!สร!างศาสนาสถานตางๆ เชน วิหาร ศาสนาเอนกประสงค'เชน กุฏิ เป%นต!น สวนบริเวณรอบๆ วัด
พระธาตุ แ มเจดี ย' มีอ างเก็ บ น้ํ า ห!ว ยยาคํ า มาอยู บริเ วณรอบ วั ด ได! มีก ารปรั บปรุ งสถานที่ ให! เป% น แหลง
ทองเที่ยว และอนุรักษ'ปHา อนุรักษ'พันธุ'ปลา และเป%นเขตอภัยทานของวัดพระธาตุแมเจดีย' เป%นอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญ มีปลาน!อยใหญนับล!านตัวเพราะเยอะมาก อยางเชน ปลานิล ปลาบึก ปลาดุก ฯลฯ และเป%น
สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ'สิ่งแวดล!อม เส!นทางไปวังมัจฉาจะใช!เส!นทางเดียวกันกับวัดพระธาตุแมเจดีย'
ถ!าขับตรงขึ้นไปก็จะเป%นวัดพระธาตุแมเจดีย' โดยจะมีทางแยกไปวังมัจฉา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
มีป9า ยบอกเส! นทางตลอด ถนนลาดยางเป%น ทางแคบ โค! ง และขึ้ นเขา ไมควรขับ เร็ ว สํ า หรั บคาเข! า ชม
วังมัจฉา ที่นี่คิด 20 บาท เป%นรายได!เพื่อบํารุงสถานที่ คาอาหารปลา คาน้ําคาไฟ คางจ!างคนงาน เป%นต!น
สวนร!านอาหารที่วังมัจฉาจะเป%นประเภทขนม หรือมามาคัพ และอาหารปลา
อางเก็บน้ําดอยงู ตั้งอยูที่ ต.แมเจดีย' อ.เวียงปHาเป9า จ.เชียงราย สร!างเสร็จเมื่อปQ
พ.ศ. 2551 เข!าไปทางวัดหลวงราชเจริญธรรม เขื่อนดอยงู มีลักษณะเป%นทํานบดิน บริเวณสันเขื่อนจะเป%นถนน
ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มองเห็นพื้นน้ํา ปHาไม! และท!องฟ9าตั้งอยูที่ ต.แมเจดีย' อ.เวียงปHาเป9า จ.เชียงราย
สร!างเสร็จเมื่อปQ พ.ศ. 2551 ตั้งอยูหางจากหมูบ!านแมขะจาน ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 5 กิโลเมตร
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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โดยแยกออกจากถนนเส!นเชียงใหม-เชียงราย
หมูบ!านและพื้นที่ทําการเกษตรของชาวบ!าน

เข!าไปทางวัดหลวงราชเจริญธรรม ระหวางทางจะเป%น

14) อําเภอป!าแดด
พระธาตุจอมคีรี ตั้งอยูหมูที่ 11 ตําบลปHาแดด ทางเข!าติดกับโรงเรียนปHาแดด
วิทยาคม มีอายุประมาณ 1,800 ปQ เพราะจากลักษณะของพระพุทธรูปหินทรายและลักษณะองค'พระธาตุ
(องค'เดิม) เป%นหินทราย และจะต!องมีการเคลื่อนย!ายมาจากเมืองพะเยาและ/หรือ เวียงลอ เพราะในพื้นที่
ของอําเภอปHาแดดไมมีหินทราย สันนิษฐานได!วา พื้นที่ของอําเภอปHาแดดทั้งหมด เป%นเมืองหน!าดานหรือ
หั ว เมื องของเมืองพะเยา และ/หรื อเวีย งลอในสมัย นั้ น พระธาตุ จ อมคี รี ได!รั บการบูร ณะขึ้ นหลายครั้ ง
ครั้งแรกเมื่อปQ พ.ศ. 2480 พระครูบาเจ!าศรีวิชัย เดินธุดงค'ผานปHาแดด พบพระธาตุจอมคีรีถูกทอดทิ้ง
ให!รกร!างปรักหักพัง จึงขอความรวมมือจากชาวปHาแดดชวยกันบูรณะ และครั้งลาสุด ในปQ พ.ศ. 2550
ได! ทํา การบูร ณปฏิสั งขรณ' องค' พระเจดี ย'ที่ชํา รุ ดแตกร! าวจากแผนดินไหว เมื่อปQ พ.ศ.2547 ตกแตงให!
องค'พระธาตุเสร็จเรียบร!อยด!วยดี เพื่อถวายเป%นพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชในวโรกาส ทรงพระชนมายุครบ 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช
ถ้ํ า ผาจรุย หรื อ ถ้ํ า พระอภิ ร มย ตั้ ง อยู ที่ ตํ า บลปH า แงะ อํ า เภอปH า แดด จั งหวั ด
เชียงราย มีความเป%นธรรมชาติและมีวิถีวัฒนธรรมแบบสังคมเกษตร ผู!คนมีจิตใจโอบอ!อมอารีแม!อําเภอปHา
แดดจะมีสถานที่ทองเที่ยวไมมากนัก แตทวา สถานที่ทองเที่ยวที่มีอยูน!อยแหงนั้นก็เป%นแหลงทองเที่ยวที่
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวให!สนใจเดินทางมาเที่ยวที่อําเภอนี้ได!ไมยากนัก ถ้ําผาจรุย แหลงทองเที่ยวของ
อําเภอปHาแดดที่ขึ้นชื่ออีกแหงหนึ่งของอําเภอปHาแดด ซึ่งอยูหางจากตัวจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต!ประมาณ 60 กิโลเมตร อยูทางทิศเหนือของอําเภอปHาแดดทางทิศตะวันออกเฉียงใต!ของจังหวัด
เชียงราย ความยาวของดอยที่ตั้งถ้ํานี้ประมาณ 1.8 กิโลเมตร วางวาดตัวตามแนวนอนทิศเหนือ-ใต! สวนตัว
ถ้ํา อยูทางด! า นใต! สุดของดอยลู ก นี้ ถ้ํ า ผาจรุย นั้ นเป% น ถ้ํา ที่ มีความศั กดิ์สิ ทธิ์ส วยงาม ทั้ง ยังมี พระพุท ธรู ป
ปางสมาธิประดิษฐานในบริเวณถ้ํา พื้นนที่ประมาณ 60 ไร ลักษณะของถ้ําผาจรุยนั้นมีลักษณะเป%นภูเขา
ตั้งโดดเดนแยกตัวออกมาจากภูเขาลูกอื่น ซึ่งภายในประกอบด!วย ภูเขาเล็ก ๆ สลับซับซ!อนอยางลงตัวและ
สวยงาม นอกจากนั้นยังมีถ้ําเล็กถ้ําน!อยกระจัดกระจายอยูโดยทั่วไป ตัวถ้ําตั้งอยูในกลุมดอยที่มีขนาดไลเลี่ย
กัน 4 ลูก โดยอยในลูกที่อยูใต!สุด เป%นดอยที่สวนใหญเป%นหินปูน มีต!น ไม!ใหญปกคลุมอยู เชน ไม!ลุ ง
ไม!ตะแบก ต!นจันทร'ผา และไม!เนื้อออนอีกหลายชนิด ดอยนี้สูงประมาณ 80-90 เมตร ยาวประมาณ
1300 เมตร ดอยลูกอื่นที่อยูใกล!เคียงกันนี้เป%นดอยที่มีการสัมปทานในการระเบิดหิน ดังนั้นบนดอยที่มีการ
ระเบิดหินจึงไมมีต!นไม!ขึ้น มีการสร!างถาวรวัตถุเพิ่มขึ้นหลายอยาง เชนสระน้ํา ศาลาพักร!อน รั้ว เป%นต!น
การเดินทาง จากตัวจังหวัดไปสายเชียงราย-เทิง ถึงบ!านเชียงเคี่ยน อําเภอเทิง ระยะทางประมาณ 50
กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางสายเชียงเคี่ยน-ปHาแดด อีกประมาณ 9 กิโลเมตรเศษ ตัวดอยนี้จะอยูทางขวา
มือ ทางสายนี้สะดวกทุกฤดูกาล สามารถไปมาได!สะดวก ระยะทางจากถนนเข!าไปหาตัวถ้ํา 100 เมตรเศษ
ไมมีอุปสรรคแตอยางใด หรือจากอําเภอพานเลี้ยวขวาเข!าสี่แยกเดนชัยไปตามสายพาน-ปHาแดด ถึงอําเภอ
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ปHาแดด หลังจากนั้นเลี้ยวซ!า ยไปตามทาง อําเภอปHาแดด - เชียงเคี่ยน อีประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึง
สามารถไปได!ทุกฤดูกาลเชนกัน
วั ด สั นเ จ ริ ญ รา ษ ฎร บ! า น สั น เ จ ริ ญ ทุ ก หลั งค า เ รื อ น ร วม กั น บ ริ จา ค
เงิน จํานวน 16000 บาท ซื้อที่ดิน 8,000 บาท และนํา เงินที่เหลือไปจ!า งรถไถปรับพื้นที่ให!เรียบเพื่อ
จัดสร!างวัด กิจกรรมหลักที่ทางวัดได!จัดทําอยูเป%นประจํา คือจัดกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนา ปฏิบัติ
ธรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช กิจกรรมคายคุณธรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมการเข!าพรรษา
กิจกรรมการออกพรรษา กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันวิสาขะบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เป%นต!น
ระเบียบที่ปฏิบัติโดยรวมที่ผู!เข!าปฏิบัติได!รับการอบรม ดังนี้คือ ให!ตั้งจิตพิจารณาให!รู!ธรรมที่จะทําให!เกิดขึ้น
คือสัมปชัญญะ ความรู!ตัวอยูเสมอ วาความเสื่อมและความเจริญ แล!วหลีกความเสื่อให!ประพฤติแตสิ่งเจริญ
ความรู! ใ นกรรมฐาน อั น เป% น ที่ ส บายอารมณ' การพิ จ ารณารอบรู! ในสิ่ ง ที่ หลงลื ม โดยไมให! หลงลื ม ตั ว
ด!วยสติสัมป_ญญะ
บ3านโป!งศรีนคร ตําบลโรงช!าง อําเภอปHาแดด จังหวัดเชียงราย มีประชาชนอาศัย
จํานวน 94 ครัวเรือน แตเดิมเมื่อ พ.ศ.2543 บ!านโปHงศรีนคร หมูที่ 11 ได!แยกการปกครองจาก บ!านโปHง
หมูที่ 3 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ได!เปลี่ยนชื่อจากเดิม บ!านโปHง เป%นบ!านโปHงศรีนคร
ตั้ ง แตบั ด นั้ น เป% น ต! นมา ป_จ จุ บัน อยู ภายใต! ก ารดู แ ลของเทศบาลตํา บลโรงช! า ง สํ า หรั บ กิ จกรรมในการ
ทองเที่ยว ศูนย'เรียนรู!พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต!นแบบในระดับประเทศ บ!านโปHงศรีนคร ตัวอยางที่เกิดจาก
การรวมกลุมของคนในหมูบ!าน เชน กลุมไม!กวาด กลุมทําพรมเช็ดเท!า กลุมปุยหมัก กลุมธนาคารข!าว และ
บ!านพักโฮมสเตย' มีการบริหารจัดการที่ดีจนสามารถสร!างรายได! ลดคาใช!จายแกชุมชน มีความเข!มแข็ง
มี ค วามสามั ค คี ประชาชนดํา รงชี วิ ตตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได! เ ป% นอยางดี การจั ด การสิ่ง แวดล! อ ม
ในชุมชน โดยมีการสร!างสหกรณ'ขยะมีการรับ ซื้อ-ขาย ทุกวันที่ 15 ของเดือน อีกทั้งยังนําขยะไปหมักเป%น
ปุยชีวภาพ สร!างรายได!ให!แกคนในชุมชน การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย ไปเส!นทางเทิง-พะเยา กอนถึง
แยกดอกเชียงเคี่ยน เลี้ยวขวาไปอําเภอปHา
15) อําเภอเวียงชัย
โบราณสถานพระเจ3 า กื อ นา ตั้ ง อยู ที่ บ! า นไตรแก! ว หมู ที่ 8 ตํ า บลเวีย งเหนื อ
ตามประวัติกลาววา พระเจ!ากือนาธรรมิกราช กษัตริยาธิราชของแคว!นโยนก ทรงเป%นพระโอรสของพระเจ!า
ผายู ซึ่งมีต!นราชวงค'คือ “พญามังราย” เมื่อทรงประสูติกาลใหมๆ ทรงพระนามวา “ท!าวตือนา” เพราะ
บ!านเมืองสงบรมเย็นข!าวปลาอุดมสมบูรณ' เมื่อทรงครองราชย'ทรงพระนามวา “กือนาธรรมิกราช” โดยได!
ไปครองเมืองเชียงใหมเป%นกษัตริย'ลําดับที่ 6 ตอมาได!เสด็จกลับมาครองเมืองเชียงแสน เมื่อทรงข!ามแมน้ํากก
ได!สร!างพระพุทธรูปด!วยอิฐถือปูน ขนาด 6 ศอก สูง 6 ศอก เมื่อปQ พ.ศ. 1928 พร!อมทั้งให!ข!าราชบริพาร
สร!างบ!านแปลงเมือง เรียกวา “เวียงกือนา” เมือวันเวลาผานไป ได!มีต!นโพธิ์ขึ้นมาหุ!มองค'พระพุทธรูป
เกือบทั้งองค' เป%นที่นาอัศจรรย' และควรคาตอการเคารพบูชาเป%นอยางยิ่ง
วัดโบราณเวียงเดิม ตั้งอยูบ!านเวียงเดิม หมูที่ 2 ตําบลเวียงเหนือ เดิมชาวบ!าน
เรียกวา วัดพระโบราณ อดีตเป%นวัดร!า งมากอน ประมาณ พ.ศ. 2497 มีชาวบ!านอพยพมาจากจังหวัด
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ลําปาง มาตั้งรกรากที่ทํากิน ตั้งชื่อวาบ!านสันผักฮี้ ตอมาได!มีชาวบ!านอพยพเข!ามามากขึ้น จึงได!เปลี่ยนชื่อ
เป%นบ!านเวียงเดิมในปQ พ.ศ.2515 ได!มีการพัฒนาถนนหนทางโดยขนอิฐจากกูวัดร!างไปซอมแซมถมถนน
บังเอิญได!ขุดพบพระพุทธรูปองค'ใหญ มีความสวยงามสมบูรณ' เป%นพระพุทธรูปปางมารวิชัย กอด!วยอิฐถือปูน
ศิลปะอินเดียปาลวะ ขนาดหน!าตักกว!าง 73 นิ้ว สูง 82 นิ้ว สันนิษฐานอายุราว 1,200 ปQ สมัยเชียงแสน
นับตั้งแตนั้นเป%นต!นมามีประชาชนมานมัสการขอพรหลวงพอโบราณอยูเสมอ และชาวบ!านได!พร!อมใจกัน
ตั้งเป%นอารามขึ้น และสร!างวิหารครององค'พระและกุฏิสงฆ' ในวันวิสาขบูชาจะมีการจัดงานประเพณีสรงน้ํา
หลวงพอโบราณเป%นประจําทุกปQ
ถ้ําพระผางาม ตั้งอยู ตําบลผางาม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป%นสถานที่
ปฎิบัติธรรมและสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติ เนื้อที่ 300 ไร เหมาะสําหรับปฎิบัติธรรมและพักผอน
สวนสาธารณะ หนองหลวง เวียงชัย สถานที่พักผอนหยอนใจที่มีทิวทัศน'ของ
หนองหลวงที่กว!างขวาง เหมาะแกการทองเที่ยวพักผอนหรือการตกปลา
สวนน้ําเชียงราย สวนน้ําใหญที่สุดในจังหวัดเชียงราย บริการห!องพักหรูสไตล'
รีสอร'ทราคาถูก ห!องประชุมจัดเลี้ยง ห!องฟf ตเนส พร!อมบริ การอาหารเครื่องดื่มมากมาย เดินทางแสน
สะดวกสบายจากอําเภอเมืองเชียงรายมาทางอําเภอเวียงชัยเพียง 8 กิโลเมตร
16) อําเภอพญาเม็งราย
คุ3มพญามังราย ตั้งอยูบ!านสันปHาสัก หมูที่ 3 ตําบลเม็งราย อยูหางจากอําเภอ
พญาเม็ ง ราย ประมาณ 4 กิ โ ลเมตร ตามประวั ติ ก ลาววา เมื่ อ ปQ พ.ศ. 1811 พญามั ง รายเจ! า หลวง
(มหาราช) ยกกองทัพ ไปปราบหัวเมืองเชียงของผาแดง และได!มาหยุดพักกองทัพทหาร ณ บริเวณแหงนี้
ชาวอําเภอพญาเม็งราย จึงได!รวมใจกันสร!างสถานที่แหงนี้เป%นที่สักการบูชาสืบตอกันมา ป_จจุบันคุ!มพญาเม็งราย
เป%นสถานที่สักการบูชา สถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไป ในวันที่ 18 เมษายน ของทุกปQ จะมีการจัด
งานไหว!สาพญามังราย เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะแกพญามังราย
วนอุทยานน้ําตกตาดควัน อยูในเขตบ!านแมต๋ําน้ําตก หมูที่ 6 ตําบลตาดควัน
อยูหางจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 74.5 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1152 ระยะทาง 40
กิโลเมตร ถึงตัวอําเภอพญาเม็งราย เลี้ยวซ!ายไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1174 ถึงบ!านปHามวง
ระยะทาง 14 กิโลเมตร เลี้ยวซ!ายไปบ!านแมต๋ําน้ําตก ตามถนนกรมโยธาธิการ สายบ!านปHาหมื่น-บ!านสันเวียง
ระยะทาง 7 กิโลเมตร ถึงทางแยกไปวนอุทยานน้ําตกตาดควัน เลี้ยวขวาแล!วเดินทางตอถึงวนอุทยานฯ
อีก 5 กิโลเมตร (ระยะทางกอนถึงวนอุทยานฯ 3.5 กิโลเมตร ผานอางเก็บน้ําน้ําห!วยตาดควัน สภาพถนน
เป%นลูกรังคอนข!างแคบ รถวิ่งได!ทางเดียว) มีสภาพปHาคอนข!างอุดมสมบูรณ' เป%นแหลงทองเที่ยวพักผอน
หยอนใจ น้ําตกตาดควันเป%นน้ําตก ชั้นเดียวขนาดกลาง สูงประมาณ 20 เมตร เกิดจากลําห!วยที่ไหลมาจาก
อํา เภอเวียงเชียงรุ!ง ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกผานบ!านเย!าตาดควัน มาสิ้นสุดบริเวณหน!าผาของน้ํา ตกลงสู
อางเก็บน้ําตาดควัน ในชวงฤดูหนาว จะเกิดละอองน้ํามีลักษณะคลายหมอกควันสีขาวปกคลุมไปทั่วบริเวณ
จึงได!ชื่อ “น้ําตกตาดควัน” โทร. 0 5371 4914
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อางเก็บน้ําบ3านห3วยก3าง บ!านห!วยก!างรัฐ หมูที่ 6 และบ!านศรีชุม หมูที่ 10
ตํา บลไม! ย า อํา เภอพญาเม็ งราย จั งหวั ดเชีย งราย เป% น อางเก็ บน้ํ า ขนาดปานกลางมี ป ริ มาณกั กเก็ บ น้ํ า
ประมาณ 1,500,000 ลูกบาศก'เมตร อยูหางจากหมูบ!าน บ!านห!วยก!าง ประมาณ 1 กิโลเมตร เส!นทาง
สะดวกเป%นทางลาดยางตลอดสายเป%นสถานที่มีผู!คนไปพักผอนหยอนใจ โยเฉพาะในหน!าแล!งที่มีทัศนียภาพ
ที่สวยงาม
วัดพระธาตุหมอกมุมเมือง ตั้งอยู บ!านห!วยเดื่อ หมูที่ 1 ตําบลไม!ยา อําเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย เป%นวัดที่มีโบราณวัตถุและมีการตกแตงด!านสถาป_ตยกรรมที่โดเดนและงดงามากและมี
ทัศนียภาพที่สวยงามมากมองเห็นพื้นที่ในหมูบ!า นห!วยเดื่อ หมูที่ 1 และหมูบ!านใกล!เคียง บนพื้นที่วัด
พระธาตุหมอกมุมเมืองมีอากาศที่สดชื่น
วัดพระธาตุปูล3าน ตั้งอยู บานห!วยก!างปูล!าน หมูที่ 14 ตําบลไม!ยา อําเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป%นวัดเกาแกที่มีองค'เจดีย'อายุรวม 700 ปQ มีโบราณวัตถุและสถาป_ตยกรรม
ที่เกาแกให!ศึกษาตั้งอยูทางทิศตะวันออก ของบ!านห!วยก!างปูล!าน
17) อําเภอดอยหลวง
พระมหาธาตุเจดียเก3ามงคลเหนือสุดสยาม ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา วัดอรัญญวิเวก
บ!านปHาลัน ตําบลปงน!อย ถูกสร!างขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 เพื่อถวายเป%นพระราชกุศล ฉลอง
สิริร าชสมบัติ ครบ 60 ปQ แดองค'พ ระบาทสมเด็ จพระเจ!า อยู หัว ภู มิพ ลอดุลยเดชมหาราช เพื่อเป% นการ
เทิดพระเกียรติ และให!ไว!เป%นสิริมงคลแกปวงชนชาวไทยในพระพุทธศาสนาของพระองค' เจดีย'องค'ใหญ
วัดเส!นผาศูนย'กลางได! 9 เมตร ความสูง 19 เมตร เจดีย'องค'เล็กวัดเส!นผาศูนย'กลางได! 2 เมตร สูง 9 เมตร
รวม 9 องค' โทร. 0 5391 8241, 08 9999 3644
น้ําตกห3วยดีหมี ตั้งอยูที่บ!านห!วยสัก หมูที่ 1 ต.หนองปHากอ กิ่ง อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย เป%นน้ําตกที่สําคัญของหมูบ!าน ซึ่งชาวบ!านใช!ในการเกษตร และมีอางเก็บน้ําดีหมี
น้ําตกห3วยเครือเขา ตั้งอยูที่บ!านใหมพัฒนา หมูที่ 6 ต.หนองปHากอ กิ่ง อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย
น้ําตกห3วยผาตูบ ตั้งอยูที่บ!านศรีบุญเรือง หมูที่ 5 ต.หนองปHากอ กิ่ง อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย
หอศิลปUครูจูหลิง ถูกสร!างขึ้นภายในโรงเรียนอนุบาลดอยหลวงวิทยา จ.เชียงราย
เพื่อเป%นการระลึกถึงครูคนดีผู!เสียสละ และแสดงถึงผลงานทางศิลปะของครูสอนศิลปะผู!จากไปกอนวัย
อั น ควร เมื่ อ เข! า ไปด! า นในหอศิ ล ป” จ ะพบกั บ จดหมายพระราชทาน จากสมเด็ จ พระนางเจ! า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ใจความวา “สามปQกวาแล!วที่ครูจูหลิงจากไป แตฉันไมเคย
ลืมครูจูหลิง และความดีของเธอที่มีตอเด็กนักเรียนชายแดนใต!เลย ทุกวันนี้คราวใดที่ได!ยินขาวโจรใต!สังหาร
ผู!คนอยางโหดเหี้ยม ฉันจะหวนรําลึกถึงครูจูหลิงด!วยความสะเทือนใจทุกครั้ง ขอให!นายสูน และนางคํามี
พยายามดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให!ดี เพื่อมิให!ครูจูหลิงต!องหวงใย แตถ!าแม!วาเกิดมีอาการเจ็บปHวยใด
ขึ้นมาก็ให!รีบแจ!งไปที่ฉันทันที ฉันยินดีชวยเหลือเสมอ”
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ภาพที่ 2 การกําหนดพื้นที่พัฒนาการทองเที่ยว (ZONING)
ที่มา : สํานักงานการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย

เส3นทางการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย
เส3นทางที่ 1 เส3นทางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
เส3นทางที่ 1.1 จักรยานสุขภาพ ป_‰นแวดเวียง เที่ยวไร ชมสวนผักปลอดสาร ชิมอาหารปลอดภัย
เริ่มต!นการเดินทางด!วยจักรยาน ซึ่งมีบริการให!ยืมสําหรับนักทองเที่ยว ณ ศูนย'บริการข!อมูลการ
ทองเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย อาคารศูนย'สงเสริมสินค!าพื้นเมือง หลังอนุสาวรีย'พอขุนเม็งรายมหาราช
ป_‰ นจั ก รยานไปทางทิ ศตะวั น ตกตามถนนสิ งหไคล ผานเส! นทางวั ด พระสิ ง ห' ชมบานประตู ไ ม! แกะสลั ก
ออกแบบโดยอาจารย' ถวัลย' ดัช นี เลี้ยวขวาเข!าสูถนนไกรสรสิทธิ์ ผานโรงแรมดุสิต ไอร'แลนด' รีสอร' ท
อุโมงค'จามจุรีอายุกวาร!อยปQ รมรื่นที่สุดของถนนในเชียงราย เลี้ยวซ!ายสูถนนวินิจฉัยกุล เลาะด!านหลังคาย
ทหารบกจังหวัดเชียงราย ผานทางขึ้นวั ดพระธาตุจ อมทอง เลี้ ยวขวามุงสู ถนนราชโยธา ถึงแยกไฟแดง
บ!านเดนห!าเลี้ยวขวามุงสูถนนหน!า คาย ผานคายทหารเดินทางสู หาดเชียงราย จุดพักผอนริมแมน้ํา กก
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จากนั้นเดินทางตอไปยังสวนผักปลอดสารพิษ ถนนหาดเชียงราย แวะพักอุทยานศิลปวัฒนธรรมแมฟ9าหลวง
(ไรแมฟ9าหลวง) ชมหอคํา พระเจ!าพร!าโต! จากนั้นเดินทางไปยังเส!นทางถนนปHางิ้ว ผานตลาดปHางิ้ว ตอด!วย
ถนนฮองลี่ ถนนสันโค!งหลวง ถนนคนมวน กลับเข!าสูเส!นทางถนนสันโค!งน!อย แหลงอาหารเพื่อสุขภาพต!น
ตําหรับขันโตกเมืองเชียงราย ชมหอนาฬิกานครเชียงรายอันอลังการ ออกแบบโดยอาจารย'เฉลิมชัย โฆษิต
พิพัฒน' ผานเชียงรายไนท'บาร'ซา แหลงสินค!าชนเผา แฮนด'เมดและสินค!าพื้นบ!า น ตลาดสดเทศบาล 2
(ตลาดศิริกรณ') ตลาดผลไม!และดอกไม!สด และอนุสาวรีย'พอขุนเม็งรายมหาราช ผู!สถาปนาและสร!างเมือง
เชียงรายตลอดเส!นทางทานจะพบกับร!านอาหารในโครงการถึง 30 ร!านตามป9ายสัญลักษณ' “โครงการ
อาหารปลอดภัย เชียงรายเป%นสุข”

ภาพที่ 3 อนุสาวรีย'พอขุนเม็งรายมหาราช
เส3นทางที่ 1.2 น้ําพุร!อนล!านนา สปาเจียงฮาย
หางจากตัว เมืองเชียงราย เพียง 20 กิโลเมตร มุงหน!าสูบ!านผาเสริฐ เส!นถนนหน!าคาย ไปทาง
ไรแมฟ9าหลวง ตามเส!นทางที่ลัดเลาะแมน้ํากก เพื่อพักผอนที่ น้ําพุร!อนผาเสริฐด!านนอกมีบริการบอใหญ
สามารถใช!บริการรวมกันได!ทั้งหญิงและชาย มีห!องอาบน้ําบริการ สําหรับทานที่ต!องการความเป%นสวนตัว
มีบอแชสวนตัว นอกจากนั้นแล!วในพื้นที่ยังมีร!านค!าบริการอาหารและเครื่องดื่ม และบริการนวดแผนไทย
อีกสถานที่หนึ่ง ที่โดงดังด!านการนวดบําบัดรักษา ไมไกลจากตัวเมือง เดินทางเพียง 13 กิโลเมตร มุงหน!าสู
อําเภอแมสาย ตามเส!นทางถนนพหลโยธิน ผานตลาดสดบ!านดู ประมาณ 50 เมตรเลี้ยวซ!าย เข!าสูเส!นทาง
1511 ประมาณ 5 กิโลเมตร คือ บอน้ําพุร!อนโปHงพระบาทมีบริการนวดตางๆ กดเส!น นวดเพื่อการบําบัด
นวดเพื่อการผอนคลาย นวดฝHาเท!าหรือการนวดเพื่อรักษา โดยหมอนวดที่มีความชํานาญในการนวด และมี
สวนสาธารณะเพื่อการพักผอนรวมถึงบอแชน้ําแรจากน้ําพุร!อนธรรมชาติ มีบริการทั้งสระสวนรวม บอแชเท!า
รวมถึงห!องอาบน้ํา บอแชน้ําแบบสวนตัว สะอาดและมีเจ!าหน!าที่คอยบริการอุปกรณ'อํานวยความสะดวก
ไมไกลจากบอน้ําพุร!อนโปHงพระบาทบนเส!นทางหลักเดียวกัน คือ ถนนพหลโยธิน มุงหน!าสูอําเภอ
แมจันระยะทางประมาณเริ่มต!นจากห!าแยกพอขุนรวม 34 กิโลเมตร ถึงสามแยกแมจัน เลี้ยวซ!ายมุงหน!าสู
อําเภอฝาง เส!นทาง 1089 อีกหนึ่งน้ําพุร!อนที่ให!บริการด!านสุขภาพคือน้ําพุร!อนปHาตึงเปfดให!บริการแช
น้ําแร ห!องแชสวนตัว รวมไปถึงบริการนวด ร!านอาหาร
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ภาพที่ 4 น้ําพุร!อนล!านนา สปาเจียงฮาย
หากทานมองหาบริการแบบญี่ปุHนล!านนาออนเซนที่บ!านโปHงฟูเฟ…องให!บริการบ!านพักสุดหรูในราคา
ไมแพงพร!อมบอออนเซนแบบสวนตัว ตามเส!นทาง เชียงราย – เชียงใหม เส!นทางหมายเลข 118 บนเส!นทางนี้
ยังมีบริการแชเท!าจากจุดพักรถน้ําพุร!อนแมขะจานให!ทานได!ผอนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง
ด!านสปาเพื่ อความสวยงามที่พ ลาดไมได!หากทานมาเยือนเชียงรายบนเส!น ทางถนนพหลโยธิ น
เพียงข!ามสะพานแมน้ํากกแล!วเลี้ยวซ!าย ตรงไปประมาณ 100 เมตร ChivitThamma Da Spa ครั้งหนึ่ง
ที่ควรได!สัมผัสสปาแบบเต็มรูปแบบและครบครันไมวาจะเป%น สปาผม สปาความงาม และสปาเล็บ ในบรรยากาศ
ที่แสนสบายด!วยดีไซน'ที่เริดหรูที่ให!ความรู!สึกผอนคลาย สงบนาหลงใหลเหมาะสําหรับการพักผอนจาก
ความเหนื่อยล!า หากวาทานกําลังมองหานวดแผนไทยที่ใจกลางเมืองเชียงรายแนะนํา อริสรา นวดแผนไทย
ซึ่งอยูบนถนนสายหลักพหลโยธิน จากห!าแยกพอขุนเม็งรายลงไปทางทิศใต! ผานแยกสถานีขนสงเดิม และ
ศูนย'สุขภาพและสปา สุมาลีจากห!าแยกพอขุนเม็งราย ใช!เวลาเพียง 5 นาที ตามเส!นทางถนนศรีเกิด ตรงกัน
ข!ามกับโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เป%นศูนย'สุขภาพที่ได!รับความนิยม เพื่อผอนคลายหรือการบําบัดและ
สปาระดับห!าดาว ณ โรงแรม Le Meridien มีบริการทรีทเม!นท'หลากหลาย ด!วยโปรแกรมสปาทรีทเม!นท'
ที่ใสใจในการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผสมผสานจนเป%นผลิตภัณฑ'เพื่อคืนความสดชื่นและมีชีวิตชีวา
โดยภาวตีสปา
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ภาพที่ 5 ChivitThamma Da Spa
เส3นทางที่ 2 เส3นทางการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธุ
เส3นทางที่ 2.1 นั่งรถรางชมเมือง เลาขานตํานานเมืองเชียงราย

ภาพที่ 6 รถรางชมเมืองเมืองเชียงราย
กาลครั้งหนึ่งต!องไป “นั่งรถรางแอวเมืองเลาขาน ตํานานนครเจียงฮาย” ให!บริการรถรางนําเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครเชียงรายทุกวันรอบเช!าเวลา 9.00 น. และ 9.30 น.รอบบายเวลา 13.00 น. และ
13.30 น.ตามเส!นทาง โดยเริ่มต!น ณ อนุสาวรีย'พอขุนเม็งรายมหาราชผู!สร!างและสถาปนาเมืองเชียงราย
จากนั้นเดินทางตอไปยัง อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปQ สมเด็จพระศรีนครินทร' แสดงรถบุษบกที่สร!างและ
ออกแบบโดยศิลปfนทางภาคเหนือตามแบบศิลปะประจําถิ่นอันงดงาม อนุสาวรีย'รัชกาลที่ 5 เชิญทานกราบ
สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล!าเจ!าอยูหัว ออกเดินทางตอไปยังวัดพระสิงห' ชมอุโบสถ
เกาแกตามสถาป_ตยกรรมล!านนา บานประตู ไม!แ กะสลั ก ออกแบบโดย ดร.ถวัลย' ดัชนี ศิลปf นแหงชาติ
วัดพระแก!ว ย!อนรอยพระแก!วมรกตและกราบนมัสการพระหยกเชียงราย ซึ่งจําลองจากพระแก!วมรกต แกะสลัก
จากหินหยกที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดา เดินทางตอไปยัง วัดดอยงําเมือง เป%นที่ตั้งของกูพญาเม็งราย จากนั้น
เดินทางไปจุดถัดไป คือ วัดพระธาตุดอยจอมทอง หนึ่งในตํานานของพระธาตุเก!าจอม วัดมิ่งเมือง สถานที่
ประดิษฐานพระอัฐิของพระมารดาพอขุนเม็งรายมหาราชหอนาฬิกานครเชียงราย ออกแบบโดยอาจารย'
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน' เป%นสถาป_ตยกรรมศิลปะไทยรวมสมัย และจุดสุดท!าย สวนตุงและโคม ปอดแหงใหม
ของชาวเชียงราย อดีตเคยเป%นเรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ผู!สนใจสามารถมาลงทะเบียนและรับบัตร
นั่งรถรางฟรีกอนเวลารถรางออก 30 นาที ที่ศูนย'บริการข!อมูลการทองเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย อาคาร
ศูนย'สงเสริมสินค!าพื้นเมือง หลังอนุสาวรีย'พอขุนเม็งรายมหาราช
เส3นทางที่ 2.2 ทัวร'ธรรม
รวมเดินทางทําบุญ วัดห!วยปลากั้ง มหัศจรรย'มหาเจดีย' 9 ชั้น จากตัวเมืองเชียงราย ข!ามสะพาน
แมน้ํากก ตรงไปตามเส!นทางหมายเลข 1207 หรือข!ามสะพานพอขุนเม็งราย เลี้ยวซ!ายตลาดสดบ!านใหม
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ตรงไปตามเส!นทาง 1207 ใช!เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ประทับใจกับพบโชคธรรมเจดีย' เจดีย'
รูปรางแปลกตาที่ไมเหมือนที่อื่นๆ ลักษณะทรงแหลมเก!าชั้น พบโชคธรรมเจดีย'หลังคาสีแดง มีรูปมังกร
บนหลังคา และบันไดทางขึ้นมีมังกรคูตั้งตระหงานตรงบันไดทางขึ้นบริเวณรอบเจดีย' มีพระธาตุจําลอง
ประจําปQนักษัตรให!สักการะบูชา
ไรเชิญตะวัน บ!านห!วยสัก เดินทางบนถนนพหลโยธิน เลี้ยวซ!ายเข!าเส!นทางหมายเลข 1020 มุง
หน!าสูอําเภอเทิง เข!าเขตหมูบ!านห!วยสัก เลี้ยวขวาตามป9าย ไรเชิญตะวัน ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร
รวมศึกษาเส!นทางแหงธรรม ปรัชญาและคําสอน ศูนย'วิป_สสนา ซึ่งทานสามารถเข!าพบสนทนาธรรมกับทาน
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ภาพที่ 7 ทานพระมหาวุฒชิ ัย วชิรเมธี
นอกจากนี้ที่วัดแสงแก!วโพธิญาณเส!นทางสูจังหวัดเชียงใหม หมายเลข 118 ระยะทางรวม 59
กิโลเมตร เขตอําเภอแมสรวย วัดครูบาน!อยหรือครูบาอริยะชาติ เกจิดังเปfดให!ทานได!เข!าพบสนทนาธรรม
หรือบูชาสักการะสิ่งศักดิ์ รูปป_šนพระเจ!าทันใจจากประเทศพมาและครูบาศรีวิชัย ซึ่งมีองค'พระขนาดใหญ

ภาพที่ 8 รูปป_šนพระเจ!าทันใจจากประเทศพมาและครูบาศรีวิชัย
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เส3นทางที่ 2.3 เส!นทางศิลปะ
เที่ยวบ!านศิลปfนชมฝQมืองานศิลป”ของศิลปfนเชียงรายโดยเริ่มต!นการเดินทางที่ขัวศิลปะ ที่เกิดจาก
การรวมตัวกันของศิลปfนเชียงราย ตั้งอยูติดถนนพหลโยธิน มุงหน!าไปทาอากาศยานแมฟ9าหลวงเชียงราย
ถึงกอนทาอากาศยานอยูด!านซ!ายมือ เป%นการแสดงงานศิลป”จากบรรดาศิลปfนทั้งหมดของเชียงราย จากนั้น
ออกเดิ น ทางเยี่ ย มบ! า นไปยั ง อาจารย' ถ วั ลย' ดั ช นี ย' ศิ ล ปf น แหงชาติ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ' บ! า นดํ า ตามเส! น ทาง
พหลโยธิน มุงหน!าไปแมสาย ถึงบ!านนางแล บ!านแมปูคํา หมู 13 เลี้ยวขวาเข!าไปประมาณ 300 เมตร
พบสามแยกห!องเชาวรรณา เลี้ยวซ!ายตรงไป ชมความวิจิตรของสถาป_ตยกรรมและภาพวาด กลับสูเส!นทาง
ถนนพหลโยธินเส!นเดิม ไปยังเส!นแมสาย มุ งหน!าสู บ!า นอาจารย'ส มรักษ' ป_นติบุญ เพื่อเยี่ยมชมเซรามิก
“ดอยดินแดง” งานป_šนที่งดงามและยังสามารถเข!าชมกระบวนการการผลิตเครื่องป_šนดินเผา งานแกลเลอรี
จากแรงบั นดาลใจสูงานศิ ล ป” อยูไมไกลจากบ! า นอาจารย' ถวัล ย' ดัช นี ไปอีก ประมาณ 3 – 5 กิ โ ลเมตร
ตามป9ายทางเข!าวัดภูมิพาราราม เลี้ยวขวาตรงเข!าไป ตามป9ายดอยดินแดง
นอกจากนั้นแล!วยังมีหอศิลป”ไตยวน สถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากปากกาลูกลื่นโดยอาจารย'ฉลอง
พินิจสุวรรณ เปfดให!ทานได!เข!าชมที่ถนนสันโค!งหลวง โดยเดินทางเข!าสูตัวเมือง ตามถนนราชโยธา เลี้ยวซ!าย
เข!า ซอย 3 ราชโยธา และที่พลาดไมได!คือวัดรองขุน จากถนนราชโยธา ตรงไปยังเส!นบ!านสวนดอกหรือ
ถนนหมายเลข 1211 ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร เลี้ยวซ!ายแยกบ!านสวนดอก ทานจะพบกับผลงาน
อันวิจิตรตระการตาจากอาจารย'เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน'

ภาพที่ 9 วัดรองขุน
เส3นทางที่ 2.4 เส!นทางถนนวัฒธรรมเชียงราย
ถนนคนเดิน (กาดเจียงฮายรําลึก) บนถนนธนาลัยเกือบตลอดเส!นทาง ทุกวันเสาร'เวลา 18.00 –
24.00 น. วันหยุดที่ผู!คนตางออกมาพักผอนด!วยการเดินช!อปปfšง ทั้งอาหารพื้นบ!าน สินค!า และกิจกรรม
รําวงย!อนยุคเพื่อออกกําลังกายและความบันเทิงยามราตรี และ ถนนคนมวน บนถนนสันโค!งน!อย ทุกวัน
อาทิตย' เวลา 18.00 – 24.00 น. สําหรับวันธรรมดาไฮไลท'ของเชียงรายอยูที่ แสง สี เสียงของหอนาฬิกา
ที่ออกแบบโดยอาจารย'เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน' โชว'ทุกวัน วันละ 3 รอบให!ทานได!เต็มอิ่มกับการแสดงตั้งแต
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หนึ่งทุมตรง สองทุม และรอบสุดท!ายสามทุม ถนนยานนี้ยังเต็มไปด!วยอาหารที่ยามราตรีเชนนี้ทานสามารถ
เลือกทานได!หลากหลายเมนูจากร!านอาหารในโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป%นสุข และอยูไมไกล
ไนท'บาซาร' สถานที่รวมของฝากของที่ระลึกและร!านอาหาร เวทีความบรรเทิงตางๆ ที่เปfดต!อนรับทุกทาน
ทุกวัน ที่สําคัญสําหรับการมาเยือนเชียงรายควรได!มากราบอนุสาวรีย'พอขุนเม็งรายมหาราชผู!กอสร!างเมือง
เชียงราย ซึ่งสามารถมาสักการะได!ในยามค่ําคืน

ภาพที่ 10 หอนาฬิกาจังหวัดเชียงราย
เส3นทางที่ 2.5 เมืองโบราณเชียงแสน
เมืองโบราณเชียงแสน อําเภอเชียงแสน ตั้งอยูเลียบน้ําโขง หางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 59
กิโลเมตร โดยแยกจากเส!นทางหมายเลข 110 ที่อําเภอแมจันไปตามเส!นทางหมายเลข 1016 ประมาณ
31 กิโลเมตร เมืองโบราณเชียงแสนเป%นหนึ่งในเมืองโบราณเกาแกมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย
เชียงแสนเคยเป%นศูนย'กลางอาณาจักรล!านนาในยุคแรกๆ เดิมชื่อเวียงหิรัญนครเงินยาง ป_จจุบันยังคงมี
ซากกําแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแหง ปรากฏอยูในทั้งในและนอกตัวเมือง ภายในเขต
กําแพงเมืองเกาประกอบด!วยวัดร!างและโบราณสถานที่สร!างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 21 อาทิ วัดพระธาตุ
เจดีย'หลวง วัดปHาสัก วัดปงสนุก วัดผ!าขาวป9าน เป%นต!น
นอกจากนี้เมืองโบราณตามตํานานพญาแสนภูยังบอกเลาเรื่องราวผานพิพิธภัณฑ'เชียงแสน ที่รวบรวม
เอาความเป%นมาและวัตถุโบราณ และข!อมูลเกี่ยวกับการตั้งหลักแหลงของชุมชนตั้งแตสมัยประวัติศาสตร'
เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร'ไว!ให!ได!ศึกษาความเป%นมาและเส!นทางทองเที่ยว เพื่อเดินทางตามเส!นทาง
ประวัติศาสตร'
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ภาพที่ 11 เมืองโบราณเชียงแสน
เส3นทางที่ 3 เส3นทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร
เส3นทางที่ 3.1 จิบชา กาแฟระดับโลก ดอยช!าง ดอยวาวี ดอยแมสลอง ดอยตุง
จากแดนฝf‰ นสูถิ่ นชาและกาแฟ เชียงรายดินแดนที่ ได! รั บฉายาวาเมื องแหงกาแฟที่ดี ที่สุด ในโลก
จากตัวเมืองเชียงรายมุงหน!าสูอําเภอแมสรวย ตามถนนพหลโยธิน ระยะทาง 52 กิโลเมตร ถึงสามแยกแมสรวย
เลี้ยวขวาเข!าถนนหมายเลข 118 เข!าเขตอําเภอแมสรวย ใช!เวลาประมาณ 20 นาที ถึงทางแยกขึ้นดอยช!าง
หรือดอยวาวี (ด!านขวามือ) เลี้ยวขวาไปตามเส!นทางที่เขื่อนแมสรวย เพื่อชมทิวทัศน'สวยงาม บรรยากาศ
นาพักผอนในวัน หยุด เดินทางตอไปอีกประมาณ 1.30 ชั่ วโมงก็ จะไปถึ ง ดอยวาวี ที่มี ความสู งวัดจาก
ระดั บ น้ํ า ทะเลกวา 1,200 เมตร แหลงปลูก ชาอู หลงแหงแรกในประเทศไทย ชมวิ ถี ก ารเก็ บใบชา
กระบวนการผลิ ตและการชิ มชาปลอดสารพิ ษ ด! ว ยวิ ธี การปลู ก แบบออแกนิค ซึ่ งสามารถทองเที่ ย วได!
ทุก ฤดู ก าลไมไกลจากวาวี คือ ดอยช!า ง ถิ่ นกํา เนิ ดกาแฟอาราบิก! า ชมสวนกาแฟ ชิ มกาแฟต! นตํ า หรั บ
ดอยช!างและที่พลาดไมได!คือกาแฟขี้ชะมด (Kopi Luwak) กาแฟที่แพงที่สุดในโลก มีกลิ่นหอมดั่งดอกไม!
รสคล!ายน้ําผึ้งผสมผลไม! โดยในปQ 2010 กาแฟขี้ชะมดดอยช!างได!รับยกยองวาเป%นอันดับหนึ่งของโลก
ไรชาฉุ ย ฟง เป% นที่ รู! จัก และได!รับความนิ ยมจากการเป%น สถานที่ถ ายทํา ละคร ภาพยนตร' และ
โฆษณา ด!วยไรชาที่ไตระดับขั้นบันได ร!านชาเก†ๆ รายล!อมไปด!วยชา 600 ไร เดินทางจากตัวเมืองเชียงราย
เลี้ยวซ!ายตามป9ายแยกดอยแมสลอง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร บ!านปHาซาง ถึง 3 แยกอีก!อ (ดานตรวจ)
เลี้ยวขวาไปบ!านเทิดไทย ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซ!าย ตามทางหลวงหมายเลข 1234
ประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงไรชาฉุยฟง ทานจะพบกับบรรยากาศและรสชาติชาแปรรูปหลากชนิด ที่มี
กระบวนการผลิตภายในไร ทําให!ผู!ที่เดินทางไปเยี่ยมชมได!พบกับทุกขั้นตอนของการผลิตชาชั้นดี รวมไปถึง
เมนูอาหารและเครื่องดื่มจากชา ไมไกลจากไรชาฉุยฟง เดินทางตอไป ดอยแมสลอง ที่มีความสูงวัดจาก
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 1,200 เมตร ตามเส!นทางเดิมเข!าสูเขตแมสลองนอก ใช!ระยะเวลาไมเกิน 30 นาที
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ทานจะพบกับทัศนียภาพอันงดงามของไรชาอูหลงพันธุ'ดีที่ปลูกลดหลั่นไปตามไหลเขาตลอด 2 ข!างทาง รวม
ไปถึงสวนลูกท!อและฟ_กแม!ว
จากแมสลองสูดอยตุงระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช!เวลา 30 นาทีเป%นเส!นทางกาแฟดอยตุง เริ่มต!น
จากดอยตุงสูหมูบ!านผาฮี้ ผาหมี ตลอดเส!นทางเต็มไปด!วยธรรมชาติ ทัศนียภาพ พรรณไม!ในแตละฤดูกาล
อั น งดงาม นอกจากนั้ น ตามเส! น ทางผานยั ง พบไรกาแฟในหมู บ! า นมากมายเรี ย งรายตามเส! น ทาง
ทานสามารถดื่มด่ํากับบรรยากาศของพระอาทิตย'ตกดิน ณ ผาช!างมูบ

ภาพที่ 12 ร!านกาแฟดอยตุง
เส3นทางที่ 3.2 ผจญภัย ลองเรือ นั่งช!างชมไพร เดินปHา มอเตอร'ไซด'วิบาก
กิจกรรมลองเรือทองเที่ยว เป%นอีกทางเลือกที่ทําให!นักเดินทางได!ตื่นเต!น สนุกสนาน กับกิจกรรม
แมน้ํากก จากตัวเมืองเชียงราย ที่ทาเรือสะพานแมฟ9าหลวง ถนนไกรสรสิทธิ์ (ทาเรือซีอาร') ด!วยการลองเรือ
หางยาว ระยะทาง 30 กิโ ลเมตร ใช! เวลาประมาณ 1 ชั่ว โมง ทานจะได! สัม ผั สธรรมชาติ ส องข! า งทาง
ของแมน้ํากก เกาะ แกง ตามเส!นทาง โดยเฉพาะผาขวาง เป%นเส!นทางคดเคี้ยวตามแมน้ํากกที่มีระดับน้ํา
ที่ลดหลั่นลงไป พร!อมไปกับการชมวิถีชีวิตชนเผาสองข!างทาง ลงจุดจอดเรือที่หมูบ!านกะเหรี่ยงรวมมิตร
ให!ทานนั่งช!างชมไพรและลุยน้ํากก จากนั้นลองเรือตอไปยังบ!านผาเสริฐ แวะจอดลงที่ บอน้ําร!อนผาเสริฐ
หรือแวะจอด อุทยานแหงชาติลําน้ํากก (ห!วยหมากเลี่ยม) ทานสามารถใช!บริการ แชเท!า แชตัวที่สระน้ํารวม
ห!องอาบน้ําร!อนสวนตัวรวมไปถึงการให!บริการนวดไทย และกิจกรรมเดินปHา มอเตอร'ไซด'วิบากในเส!นทาง
บ!านผาเสริฐ สําหรับทานที่ชื่นชอบธรรมชาติ กิจกรรมท!าทายความสามารถและการผจญภัยในพื้นที่นี้ยังมี
น้ําตกห!วยแก!ว น้ําตกห!วยตาด เส!นทางเดินปHา หมูบ!านชนเผา บ!านพักโฮมสเตย' และเส!นทางสําหรับ
มอเตอร'ไซด'วิบากที่ตื่นเต!นและเร!าใจ
น้ํ า ตกขุ น กรณ' จากตั ว เมื องเชีย งรายไปบ! า นรองขุน ตามเส! นทางหมายเลข 1 ประมาณ 13
กิโลเมตร ถึงบ!านรองขุนแล!วเลี้ยวขวาไปตามเส!นทางหมายเลข 1208 ประมาณ 5 กิโลเมตร จนถึงบ!าน
สวนดอกแล!วเลี้ยวซ!ายตามทางหมายเลข 1211 เดินทางไปน้ําตกอีกประมาณ 15 กิโลเมตร เพื่อไปสัมผัส
กับละอองน้ําตกและเลนน้ํ าที่ น้ําตกขุนกรณ' หรือ น้ํา ตกตาดหมอก น้ําตกที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย
ในพื้นที่ของวนอุทยานน้ําตกขุนกรณ' ซึ่งมีระบบนิเวศที่สมบูรณ'และรมรื่น
เส3นทางที่ 3.3 เส!นทางธรรมชาติ ทะเลหมอก พรรณไม!เมืองหนาว
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ภูชี้ฟ9า ดอยผาตั้ง ภูชมดาว ผาหมนน!อย เหลาบรรดาขุนเขาเหลานี้อยูในเขตที่เชื่อมโยงกับเส!นแบง
พรมแดนไทยลาว บนยอดเขาสู งที่ เต็ม ไปด!ว ยธรรมชาติ ตลอดเส! นทางและที่ ไ ด! รับ ความนิ ยมมากที่ สุ ด
เป% นทะเลหมอกที่ ภูชี้ ฟ9า ผาตั้ งและในบรรดาภู ตางๆ ในพื้ นที่ เดี ยวกั นก็ เป% นจุ ด ที่ ไมควรพลาด อีก หนึ่ ง
กิจกรรมคือการดูนกที่ภูชมดาวหรือดอยผาหมน เป%นอีกหนึ่งสีสันสําหรับทานที่รักการดูนกและเส!นทาง
ธรรมชาติที่ส วยงามทุ กฤดู ด!วยพรรณไม! เมืองหนาวตามฤดูก าล โดยใช! ร ะยะเวลาเดิน ทางจากตั ว เมื อง
เชียงราย มุงสูอําเภอเทิง ใช!เส!นทางหลวงหมายเลย 1021 ถึงทางแยกเลี้ยวซ!ายเข!าเส!นทาง 1155 ขึ้นจุด
ชมวิ ว ภู ชี้ ฟ9 า ระยะทาง 112 กิ โ ลเมตร ใช! เ วลาเดิ น ทาง 2 ชั่ ว โมง ไมไกลจากภู ชี้ ฟ9 า คื อ ดอยผาตั้ ง
ใช!เส!นทาง 1155 ไปอีกประมาณ 37 กิโลเมตร ใช!เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
สวนดอกไม!แมฟ9าหลวงและสวนช!างมูบบนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ที่มีดอกไม!และพรรณไม!
เมืองหนาวนานาพันธุ' จัดแสดงตลอดทั้งปQ โดยใช!เส!นทางจากอําเภอเมืองเชียงราย เดินทางสูพระตําหนัก
ดอยตุ ง ใช! เ ส! น ทางพหลโยธิ น มุ งหน! า ไปอํ า เภอแมสาย ถึ ง สามแยกดอยตุ ง เลี้ ย วซ! า ยไปตามเส! น ทาง
พระตําหนักดอยตุง ระยะทาง 52 กิโลเมตร

ภาพที่ 13 สวนดอกไม!แมฟ9าหลวงและสวนช!างมูบบนพื้นทีโ่ ครงการพัฒนาดอยตุง
“สัมผัสเชียงราย 12 เดือน 12 อารมณ” A Touch of Chiang Rai ประกอบด!วย
มกราคม
A Touch of Candle…สัมผัสมนต'เสนห'แหงแสงเทียนบนดินแดนล!านนา
กุมภาพันธ'
A Touch of Love …สัมผัสกลิ่นอายแหงความรักบนยอดดอยของล!านนา
มีนาคม
A Touch of Coffee …สัมผัสและลิ้มรสกาแฟที่ดีที่สุดในโลก
เมษายน
A Touch of Fun …สัมผัสบรรยากาศความสนุกและรื่นเริงของเทศกาลแบบ
ล!านนา
พฤษภาคม
A Touch of Art …สัมผัสเส!นสายของลายศิลป”ของศิลปfนแหงล!านนา
มิถุนายน
A Touch of Tasty …สัมผัสรสชาติของอาหารล!านนาและผลไม!ที่แตกตาง
กรกฎาคม
A Touch of Beauty …สัมผัสวิธีดูแลความงามและสุขภาพด!วยวิถีธรรมชาติ
สิงหาคม
A Touch of Hero …สัมผัสตํานานและความยิ่งใหญของวีรบุรุษแหงล!านนา
กันยายน
A Touch of Royalty …สัมผัสพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย'ที่มีตอ
คนเชียงราย
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

A Touch of Soul …สัมผัสจิตวิญญาณแหงล!านนา
A Touch of Music …สัมผัสเส!นเสียงของดนตรีในหนาวแรกของปQ
A Touch of Flower …สัมผัสความสดชื่นของมวลดอกไม!นานาพันธุ'

ปูชนียสถาน
เชี ย งรายมี ปู ช นี ย สถานที่ สํ า คั ญ เป% น ที่ เ คารพสั ก การะ และเป% น แหลงศิ ล ปกรรม
โบราณสถานสูงคาตอการศึกษาและทองเที่ยว คือ
1) อนุ สาวรี ย พอขุ นเม็ ง รายมหาราช กอนเข! า ตั ว เมื องเชี ยงราย พอขุน เม็ งราย
มหาราชได!ทรงสร!างเมืองเชียงราย
2) วัดพระแก3ว ตั้ง อยูใจกลางเมืองเชีย งราย เป%นวั ดที่ค! นพบพระแก!ว มรกตหรือ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ได!รับการบูรณะใหมและเพื่อเป%นอนุสรณ'วาวัดพระแก!วแหงนี้ได!มีการสร!าง
“พระหยกเชียงราย”
3) วัดพระสิงห เดิมเคยเป%นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค' ภายในวัดนี้มีรอยพระพุทธบาท
จําลองบนแผนศิลา มีอักษรขอมโบราณจารึกวา “กุศลาธมมา”
4) กูพระเจ3าเม็งราย ตั้งอยูหน!าวัด บนดอยงําเมือง เป%นบรรจุอัฐิของพระขุนเม็งราย
มหาราช
5) พระธาตุ จ อมทอง อยู บนดอยริ มฝ_‰ งแมน้ํ า กก เป% น พระธาตุ เ กาแกที่ มี ก อนที่
พอขุนเม็งรายมหาราชจะทรงสร!างเมืองเชียงราย สันนิษฐานวาสร!างขึ้นเมื่อปQ พ.ศ. 1483
6) พระธาตุดอยตุง เป%นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ!าย (กระดูกไหปลาร!า) ของ
พระพุทธเจ!าซึ่งนํามาจากมัธยมประเทศ เมื่อกอนสร!างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ได!ทําธงตะขาบ
(พื้นเมืองเรียกวา ตุง)
7) พระธาตุดอยเวา พระองค'เวาหรือเว!าผู!ปกครองนครนาคพันธ'โยนกเป%นผู!สร!าง
เพื่อบรรจุพระเกศาธาตุองค'หนึ่ง
8) วัดป!าสักพระเจ3าแสนภู โปรดให!สร!างขึ้นประมาณ พ.ศ. 193 เป%นที่ประดิษฐาน
พระธาตุโคปะ
9) วัดพระธาตุจอมกิตติ อยูในท!องที่อําเภอเชียงแสน ตั้งอยูบนเนินเขานอกกําแพง
มีทางแยกซ!ายมือ เข!าไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร ตามพงศาวดาร
10) วัดพระธาตุผาเงา จากหลักฐานที่ปรากฏอยู เชน พระธาตุเจ็ดยอด พระธาตุจอมจัน
พระธาตุผาเงา 2 ซาก โบราณสถานอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน ทําให!กรมศิลปากรเชื่อวาสถานที่นี้เคยรุงเรือง
มากและมีอายุราว 1,000 กวาปQมาแล!ว
8 โครงสร3างพื้นฐาน
8.1 ระบบขนสงทางถนน
1) โครงขายถนนเส3นทาง R3 คือเส!นทางเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต!
จากกรุงเทพมหานครสูจีนตอนใต! ผานพมาและลาว ประกอบด!วย 2 เส!นทางยอยดังนี้
- เส!นทาง R3A หรือ R3E : เชื่อมโยงระหวาง ไทย-ลาว-จีน จากประเทศไทย
(เชียงราย-เชียงของ) ข!ามแมน้ําโขงไปยังประเทศลาว (บอแก!ว-เวียงภูคา-หลวงน้ําทา-บอเต็น) และเข!าสู
ประเทศจีน (บอหาน-เชียงรุง-คุณหมิง) รวมระยะทาง 1200 กิโลเมตร(ภาพ 4)
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- เส!นทาง R3B หรือ R3W : เชื่อมโยงระหวาง ไทย-พมา-จีน จากประเทศไทย
(เชียงราย-แมสาย) ผานประเทศพมา (ทาขี้เหล็ก-เชียงตุง) และเข!าสูประเทศจีนที่ดาลั๊ว กอนเชื่อมโยงกับ
เส!นทาง R3A ที่เชียงรุ!งและคุณหมิง รวมระยะทางจากแมสายถึงเชียงรุ!ง 380 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ทั้งสองเส!นทางนั้นมีจุดเดนและข!อจํากัดที่แตกตางกันไป สามารถสรุปได! ดังตารางที่ 27
ตารางที่ 5 จุดเดนและข!อจํากัดของเส!นทาง R3A และ R3B
เส3นทาง
R3A

จุดเดน

ข3อจํากัด

ใช! ร ะยะเวลาในการขนสงสั้ น กวาการ 1. ดานห! ว ยทราย(ลาว) ที่ ห ยุ ด พั ก กลางวั น ตั้ ง แตเวลา
ขนสงทางเรือ เหมาะแกการขนสงสินค!า 12.00-14.00 น. และหยุดทุกวันอาทิตย'
เกษตรที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น
2. ที่เรือ เชียงของ มีค วามแออัดทุกวันจันทร'เนื่อ งจากแพ
ขนานยนต' ปf ด ทํ า การทุ ก วั น อาทิ ต ย' สงผลให! เ กิ ด สะสม
ตอเนื่องของรถบรรทุก
3. เส!นทางหลวงน้ําทา-บอเต็น ที่คดเคี้ยวและชํารุดในบาง
เส!นทาง ทําให!เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง
4. ป_ญ หาการขนถายสิน ค!า ที่ ดานบอเต็ น ที่ คับคั่ง และใช!
เวลานานในการขนถายสินค!าและน้ํามัน

R3B

ได!รับความนิยมในด!านการเป%นเส!นทาง 1. ป_ญ หาทางการเมื อ งในพมาที่มีผลตอการเปfด -ปfด ดาน
ทองเที่ยวเส!นทางเชียงราย-แมสาย-เชียง พรมแดนไทย-จีน
ตุง-เมืองลา-เชียงรุ!ง
2. ข!อจํากัดการใช!พาหนะเข!าออกชายแดนพมาที่ไมอนุญาต
ให!รถบรรทุกสินค!าแบบตู!คอนเนอร'เข!าประเทศ ต!อ งใช!รถ
กระบะคลุมผ!าใบซึ่งอาจทําให!สินค!าเสียหายตอสินค!าได!
3. คาใช!จายด!านภาษีที่สูงและการเรียกเก็บเบี้ยบ!ายรายทาง
จากกลุมผู!มีอิทธิพล
4. ข!อ จํา กัดของอํา นาจการบริหารของพมาที่มีผลตอการ
ดําเนินการของชนกลุมน!อยที่ดานต!าลั๊วะ

ที่มา : กลุมงานยุทธศาสตร'การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงราย, 2559
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ภาพที่ 14 แผนที่แสดงเส!นทางเชื่อมตอ R3A และ R3B

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร' มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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2) สะพานข3ามแมน้ําโขงแหงที่ 4 ตั้งอยู ข!ามแมน้ําจากฝ_‰งไทย (เชียงของ) ไปยังลาว
(บอแก!ว) เป%นเส!นทางเชื่อมระหวาง เชียงรายกับคุนหมิง ผานประเทศลาวตามแนวเส!นทาง R3 ด!วย
ระยะทาง 430 กิโลเมตร เพื่อสงเสริมการขยายตัวทางด!านอุตสาหกรรม การค!าการลงทุน การเกษตร และ
ภาคบริการ ถือเป%นจุดที่ทําให!เส!นทาง R3A มีการเชื่อมโยงใน 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-จีน) อยางสมบูรณ'
3) ทางหลวงแผนดิน จังหวัดเชียงรายมีทางหลวงแผนดินสายสําคัญดังตอไปนี้
3.1 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน เป%นถนนสายประธาน
ในพื้นที่ ซึ่งเป%นเส!นทางเดียวกับถนน AH 2 เป%นถนนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียได!
โดยเป%นถนน ที่ยาวที่สุดในเครือขายทางหลวงสายเอเชีย มีระยะทางทั้งสิ้น 20,557 กิโลเมตร ผาน
ประเทศญี่ปุน เกาหลี จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต! อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน และอิหราน สิ้นสุดที่
ประเทศตุรกี โดยเชื่อมตอกับทางหลวงยุโรป E80 มีระยะทางผานประเทศไทยรวม 703 กิโลเมตร สวนที่
พาดผานจังหวัดเชียงราย ทําหน!าที่เชื่อมโยงพื้นที่เข!ากับจังหวัดเชียงใหมที่ด!านทิศใต! และเชื่อมโยงไปยัง
จังหวัดทาขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร'ได!ที่อําเภอแมสาย กิจกรรมการใช!ที่ดินโดยรอบเป%นพื้นที่เกษตรกรรม
และพื้นที่วางเปลา สวนที่เป%นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช!ที่ดินหนาแนน เป%นยานพาณิชยกรรม ลักษณะ
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 เป%นถนนลาดยางแอสฟ_ลท'มีขนาด 6 ชองจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมี
ไหลทาง สวนบริเวณใกล!ทางแยก และใกล!ทางเข!าเมืองมีขนาด 8 ชองจราจร (รวม 2 ทิศทาง)
3.2 ทางหลวงสายเอเชีย 3 (Asian Highway 3 : AH 3) เป%นถนนสาย
ประธานในพื้นที่ เป%นทางหลวงสายหนึ่งในโครงการเครือขายทางหลวงเอเชีย มีความยาว 7,331 กิโลเมตร
(4,555 ไมล') โดยเริ่มต!นจากเมืองอูลาน-อูเด รัสเซีย ผาน จีน เมียนมาร' สปป.ลาว ผานพรมแดน สปป.ลาว ที่
อําเภอ เชียงของ และสิ้นสุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน (AH2) ที่แยกแมกรณ'
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทางที่ผานในประเทศไทย 116.5 กิโลเมตร สวนที่พาดผาน
จังหวัดเชียงรายทําหน!าที่เชื่อมโยงพื้นที่เข!ากับอําเภอเชียงของที่ด!านทิศเหนือ กิจกรรมการใช!ที่ดินโดยรอบ
เป%นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่วางเปลา สวนที่เป%นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช!ที่ดินหนาแนน เป%นยาน
พาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวง AH 3 เป%นถนนลาดยางแอสฟ_ลท'มีขนาด 4-6 ชองจราจร (รวม 2
ทิศทาง) และมีไหลทาง สวนบริเวณใกล!ทางแยก และใกล!ทางเข!าเมืองมีขนาด 8 ชองจราจร (รวม 2
ทิศทาง)
3.3 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 เป%นถนนสายหลักในพื้นที่ ทําหน!าที่
เชื่อมโยงระหวางจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดเชียงใหมที่ด!านทิศใต! กิจกรรมการใช!ที่ดินโดยรอบเป%นพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่วางเปลา สวนที่เป%นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช!ที่ดินหนาแนน เป%นยานพาณิชยกรรม
ลักษณะของทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 เป%นถนนลาดยางแอสฟ_ลท' มีขนาด 2 ชองจราจร (รวม 2
ทิศทาง) และ มีไหลทาง สวนบริเวณใกล!ทางแยก และใกล!ทางเข!าเมืองมีขนาด 4 ชองจราจร (รวม 2
ทิศทาง)
3.4 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1016 เป%นถนนสายรองในพื้นที่ ทําหน!าที่
เชื่อมโยงระหวางอําเภอแมจันไปยังอําเภอเชียงแสน ซึ่งเป%นพื้นที่ตั้งของทาเรือเชียงแสน นับเป%นเส!นทาง
โลจิสติกส'เส!นทางหนึ่ง กิจกรรมการใช!ที่ดินโดยรอบเป%นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่วางเปลา สวนที่เป%นเขต
เมืองจะมีกิจกรรมการใช!ที่ดินหนาแนน เป%นยานพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผนดินหมายเลข
1016 เป% นชายแดนใช!เป% นเส! นทางการขนสงหลั กอี ก เส! นทางหนึ่ งระหวางการขนสงสิน ค! า ของทาเรือ
เชียงแสน แหงที่ 2 เข!ากับการคมนาคมขนสงทางบก กิจกรรมการใช!ที่ดินโดยรอบเป%นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่
วางเปลา สวนที่เป%นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช!ที่ดินหนาแนน เป%นยานพาณิชยกรรม ลักษณะของ
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1290 เป%นถนนลาดยางแอสฟ_ลท' มีขนาด 2 ชองจราจร (รวม 2 ทิศทาง)
และมีไหลทางสวนบริเวณใกล!ทางแยก และใกล!ทางเข!าเมืองมีขนาด 4 ชองจราจร (รวม 2 ทิศทาง)
3.5 ถนนสายรองและถนนสายยอยอื่นๆ ที่มีอยูในพื้นที่บริเวณอําเภอแมสาย
อําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของ เป%นเส!นทางที่สามารถใช!เดินทางเชื่อมโยงระหวางพื้นที่อยูอาศัยเข!ากับ
พื้นที่กิจกรรมอื่นๆ ทั้งในและนอกเมืองได! นอกจากนั้นยังมีถนนสายยอยตางๆ ในพื้นที่เมืองที่ทําหน!าที่
เชื่อมโยงพื้นที่กิจกรรมภายในเมือง โดยเฉพาะกิจกรรมด!านการค!าชายแดน ที่มียานพาหนะเข!า- ออก
ตลอดชวงเวลาเปfดทําการ โดยลักษณะของถนนสายรองและถนนสายยอยเส!นอื่นๆ มีทั้งเป%นถนนลาดยาง
แอสฟ_ลท' และถนนคอนกรีต มีจํานวน 2 ชองจราจรเป%นสวนใหญ (รวม 2 ทิศทาง)
4) ทางหลวงชนบท อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีหน!าที่
ในการเชื่อมโยงพื้นที่ระหวางอําเภอ ตําบล และหมูบ!านที่อยูในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
นอกจากนั้นยังทําหน!าที่เป%นเสมือนทางลัดที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให!มีความคลองตัว ในการ
สัญจร ซึ่งโครงขายทางหลวงชนบทนับเป%นโครงขายที่สนับสนุนการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงเข!า ได!
ในพื้นที่ระดับยอยที่ทางหลวงแผนดินไมสามารถเข!าถึงได! การวางตัวของโครงขายทางหลวงชนบทอยูรอบนอก
ของยานพื้นที่กิจกรรมทางธุรกิจ แตมีการวางตัวบริเวณพื้นที่ชานเมือง หรือพื้นที่ชุมชนชนบท เพื่อเชื่อมโยง
ยานกิจกรรมการอยูอาศัยของชุมชนดังกลาวเข!ากับโครงขายทางหลวงแผนดิน เพื่อให!ประชาชนสามารถ
เข!าพื้นที่กิจกรรมทางธุรกิจในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงรายได!อยางสะดวก ลักษณะของทางหลวงชนบท
ที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน มีพื้นผิวลาดยางแอสฟ_ลท' มีจํานวนชองจราจร 2 ชองจราจร (รวม 2
ทิศทาง) เนื่องจากความต!องการการเดินทางภายในพื้นที่ที่ทางหลวงชนบทพาดผานมีจํานวนน!อย ทําให!
จํานวนชองจราจรสามารถรองรับปริมาณการเดินทางได!อยางเพียงพอ ไมกอให!เกิดป_ญหาการจราจร
ตารางที่ 6 โครงขายทางหลวงชนบทเชียงราย
หมายเลข
ทางหลวง
ชร.4001
ชร.4004
ชร.4007
ชร.1009
ชร.4011
ชร.4014
ชร.4027
ชร.5031
ชร.5033
ชร.1038
ชร.1041
ชร.1042
ชร.4049
ชร.5054
ชร.5055
ชร.3059
ชร.4060

ชื่อสายทาง
แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ที่ 12+200) - บ!านแมมะ
แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ที่ 28+650) - บ!านทาข!าวเปลือก
แยกทางหลวงหมายเลข 1129 (กม.ที่ 14+000) - บ!านแซว เชียงของ
แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 867+100) - บ!านสันถนนใต!
แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ที่ 118+070) - บ!านมวงเจ็ดต!น
แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ที่ 104+600) - บ!านแกนใต!
แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ที่ 109+200) - บ!านเกี๋ยงเหนือ
แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4014 (กม.ที่ 0+700) - บ!านซ!อใต!
แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4001(กม.ที่ 3+230) - พระธาตุจอมกิตติ
แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 876+000) - บ!านด!าย
แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 890+450) - บ!านสันผักฮี้
แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 882+000) - บ!านด!าย
แยกทางหลวงหมายเลข 1098 (กม.ที่ 38+500) - บ!านปุาตึง ดอยหลวง
แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3059 (กม.ที่ 1+740) - บ!านสันนา
แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3059 (กม.ที่ 4+240) - บ!านปางห!า
แยกทางหลวงหมายเลข 123 (กม.ที่ 8+242) - บ!านทุงเกลี้ยง
แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ที่ 22+500) - บ!านศรีดอนมูล

ที่มา: กรมทางหลวงชนบท, 2559.
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อําเภอ

ระยะทาง
(กม.)

แมจัน เชียงแสน
เชียงแสน แมจัน
เชียงแสน
แมจัน แมสาย
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงแสน
แมสาย
แมสาย
แมสาย
เชียงแสน
แมสาย
แมสาย
แมสาย
เชียงแสน

19.64
17.853
38.121
23.574
10.15
8.254
10.125
7.25
8.7
9.65
1.16
10.828
20.444
11.4
7.7
16.509
4.95
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ตารางที่ 7 โครงการกอสร!างทางสนับสนุนทาเรือเชียงแสน และโครงการกอสร!างถนนตามผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงราย
การดําเนินงาน

โครงการ

1. สายแยก ทล.1129-ทล.1098
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2. สายเชื่อม จ3–วงแหวนตะวันตก
(ตอนที่ 1) อ.เมือง จ.เชียงราย
3. สายแยก ทล.1098 – ทล.1
อ.เมือง จ.เชียงราย
4. สายเชื่อม จ3–วงแหวนตะวันตก
(ตอนที่ 2) อ.เมือง จ.เชียงราย
5. ถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย
จ3 ตอนที่ 4 อ.เมือง จ.เชียงราย

รวม 5 โครงการ

ระยะทาง
(กม.)

งบประมาณ
ล!านบาท

14.55

สํารวจ
ออกแบบ

สํารวจ
อสังหาฯ

เวนคืน

809.58

2549

2551

2552

9.181

733.91

2549

2551

2554

26.075

1,788.40

2551

2554

2556

2558**

2.9

176.04

2549

2551

2556

2559**

3.92

340.59

2550

2551

2553

56.626 3,848.52

กอสร3าง
2554
-63.50%
2556
-5.19%

2555
-18.63%

2549 – 2559

ที่มา : สํานักงานทางหลวงที่ 17 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ตารางที่ 8 รถที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต' จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556 – 2558
ประเภทรถ
ปL 2556
ปL 2557
รถยนต'นั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน
80,106
88,105
รถยนต'นั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน
5,400
5,506
รถยนต'บรรทุกสวนบุคคล
117,558
122,553
รถยนต'สามล!อสวนบุคคล
3
4
รถยนต'รับจ!างบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน
143
197
รถยนต'รับจ!างสามล!อ
186
186
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ปL 2558
95,510
5,528
127,295
5
222
186
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รถยนต'บริการธุรกิจ
รถจักรยานยนต'
รถแทรกเตอร'
รถบดถนน
รถใช!งานเกษตรกรรม
รถพวง
รถจักรยานยนต'สาธารณะ
รวม

59
424,684
7,182
213
920
10
640
637,104

59
434,352
8,010
220
920
12
644
660,768

59
440,303
8,445
231
920
12
617
679,342

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2559

แผนภูมิที่ 1 รถที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต' 5 อันดับ จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556 - 2558

ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค!าจังหวัดเชียงราย, 2559

จากแผนภูมิที่ 31 รถที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต' 5 อันดับ จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ.
2556 – 2558 ในภาพรวมมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในปQ 2558 มีจํานวนรถจักรยานยนต'มาก
ที่สุด 440,303 คัน รองลงมาคือ รถยนต'บรรทุกสวนบุคคล 127,295 คัน รถยนต'นั่งสวนบุคคลไมเกิน 7
คน 95,510 คัน และรถแทรกเตอร' 8,454 คัน ตามลําดับ

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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แผนภูมิที่ 2 รถใหมที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต' 5 อันดับ จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556- 2558

ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค!าจังหวัดเชียงราย, 2559

จากแผนภูมิที่ 32 รถใหมที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต' 5 อันดับ จําแนกตามประเภทรถพ.ศ.
2556- 2558 ในภาพรวมมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในปQ 2558 มีจํานวนรถจักรยานยนต'มาก
ที่สุด 34,936 คัน รองลงมาคือ รถยนต'นั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 6,892 คัน รถยนต'บรรทุกสวนบุคคล
5,211 คัน และรถแทรกเตอร' 799 คัน ตามลําดับ
ตารางที่ 8 รถใหมที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต' จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556 – 2558
ประเภทรถใหม
ปL 2556
ปL 2557
ปL 2558
รถยนต'นั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน
11,356
7,682
6,892
รถยนต'นั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน
164
171
122
รถยนต'บรรทุกสวนบุคคล
6,916
5,252
5,211
รถยนต'สามล!อสวนบุคคล
1
1
รถยนต'รับจ!างบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน
74
50
23
รถยนต'รับจ!างสามล!อ
รถยนต'บริการธุรกิจ
7
1
3
รถจักรยานยนต'
37,509
34,478
34,936
รถแทรกเตอร'
1,842
1,114
799
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111

ประเภทรถใหม
รถบดถนน
รถใช!งานเกษตรกรรม
รถพวง
รถจักรยานยนต'สาธารณะ
รวม

ปL 2556
12
1
23
47,904

ปL 2557
7
3
20
48,799

ปL 2558
13
26
48,027

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2559

ตารางที่ 9 รถที่จดทะเบียนตาม พรบ.การขนสงทางบก จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556 - 2558
ประเภทรถ
ปL 2556
ปL 2557
ปL 2558
รถโดยสาร
1,575
1,665
1,779
รถบรรทุก
12,930
13,623
13,665
รถขนาดเล็ก
8
8
8
รวม
14,513
15,296
15,452
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2559

ตารางที่ 10 รถใหมที่จดทะเบียนตาม พรบ.การขนสงทางบก จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556 – 2558
ประเภทรถใหม
ปL 2556
ปL 2557
ปL 2558
รถโดยสาร
42
42
204
รถบรรทุก
1,226
728
741
รวม
1,268
770
945
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2559

8.2 ระบบขนสงทางน้ํา
จังหวัดเชียงรายมีทาเรือเพื่อการขนสงสินค!าขนาดใหญ 2 แหง คือ (1) ทาเรือเชียง
แสนแหงที่ 2 และ (2) ทาเรือเชียงของ ซึ่งให!บริการขนสงสินค!าทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
ดําเนินการโดยการทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) โดยทาเรือแตละแหงมีลักษณะด!งตอไปนี้
1) ทาเรือเชียงแสนแหงที่ 2 ทาเรือพาณิชย'เชียงแสน เป%นประตูการค!าระหวาง
ประเทศไทย กับประเทศลุมแมน้ําโขงตอนบน เพื่อสงเสริมการขนสง การค!าระหวางประเทศ ตามข!อตกลง
วาด!วยความรวมมือเพื่อการเดินเรือพาณิชย'ในแมน้ําล!านช!าง-แมน้ําโขง ระหวาง 4 ประเทศ คือ จีน
เมียนมาร' สปป.ลาว และไทย รวมถึงเป%นการเสริมสร!างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุนให!สอดคล!อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได!มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เห็นชอบ
และอนุมัติในหลักการให!กรมเจ!าทา ดําเนินการกอสร!างเพื่อใช!ทดแทนทาเรือเชียงแสนแหงแรก ซึ่งตั้งอยู
ในตัวเมืองประวัติศาสตร'เชียงแสน ทําให!ไมสามารถขยายศักยภาพได! ทั้งนี้ได!เริ่มกอสร!างเมื่อวันที่ 12
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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พฤษภาคม 2552 ตอมาคณะรัฐมนตรีได!มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ให!การทาเรือแหงประเทศ
ไทย (กทท.) เป%นผู!บริหารทาเรือเชียงแสน แหงที่ 2
ศักยภาพของทาเรือเชียงแสน 2 ประกอบด!วย ทาเทียบเรือแบบทางลาด
2 ระดับ จํานวน 2 ทา ใช!สําหรับขนถายสินค!าทั่วไป และทาเทียบเรือแนวดิ่ง 1 ทา สําหรับขนถายสินค!า
ทั่วไป และคอนเทนเนอร' ทาเทียบเรือทางลาดด!านทิศเหนือ ความยาวทาเทียบ เรือ 300 เมตร มีเนื้อที่
9,600 ตารางเมตร จํานวน 6 ทา สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได!พร!อมกัน 3 ลํา ทาเทียบเรือ
ทางลาดด!านทิศใต! ความยาวทาเทียบเรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร จํานวน 6 ทา สามารถ
รับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได!พร!อมกัน 3 ลํา ทาเทียบเรือแนวดิ่ง ความยาวทาเทียบเรือ 200 เมตร
สามารถรับเรือขนาดความยาว 50 เมตร ได! พร!อมกัน 4 ลํา ในอาณาบริเวณทาเรือ ได!เตรียมที่จอดเรือ
ขนาด 200x800 เมตร พร!อมด!วยโรงพักสินค!า ขนาด 30x30 เมตร จํานวน 2 หลัง และ ลานวางพัก
สินค!าไว!บริการ
โครงขายการขนสงของทาเรือเชียงแสน 2 สามารถเชื่อมโยงการขนสงเข!ากับ
ประเทศจีนที่ทาเรือกวนเหลย ใช!เส!นทางเดินเรือระยะทาง 265 กิโลเมตร ระดับน้ําลึก 1.5 – 7.0 เมตร
แตกตางตามชวงฤดูกาล โดยประเทศจีนได!ปรับปรุงรองน้ําทางเดินเรือ รวมถึงกอสร!างเขื่อนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟูา และควบคุมระดับน้ําให!สามารถบรรทุกสินค!าได!ตลอดทั้งปQ ในสวนโครงขายการขนสง
ภายในประเทศ ใช!การเชื่อมโยงทาเรือเข!ากับโครงขายการขนสงทางถนน สามารถเดินทางได! 3 เส!นทาง
ได!แก
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1290 อําเภอแมสาย - อําเภอเชียงแสน
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1016 อําเภอแมจัน - อําเภอเชียงแสน
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1129 อําเภอเชียงแสน – อําเภอเชียงของ_
สถิติการขนสงนําเข!า และสงออกที่บริเวณดานศุลกากรเชียงแสน เป%นที่ตั้งของ
ทาเรือเชียงแสน พบวา ในชวง 5 ปQย!อนหลัง (พ.ศ.2554 - 2558) ดานศุลกากรเชียงแสนมีการนําเข!า
สินค!าจากประเทศจีนมากกวาประเทศอื่นๆ โดยในปQ พ.ศ.2557 มีมูลคาการนําเข!าเทากับ 682.93 ล!านบาท
ในสวนของการสงออก พบวา ที่บริเวณดานศุลกากรเชียงแสนมีมูลคาการสงออกไปยัง สปป.ลาว มากที่สุด
โดยในปQ พ.ศ.2557 มีมูลคาการสงออกเทากับ 5,614.89 ล!านบาท และเมื่อพิจารณาที่ภาพรวมของการ
นําเข!าสินค!าแยกรายประเทศ พบวา การค!ากับประเทศจีนที่ดานศุลกากรเชียงแสนมีการนําเข!าสินค!าจาก
ประเทศจีนเพิ่มขึ้น สลับลดลงตลอด 5 ปQ โดยในปQ พ.ศ.2554 มีมูลคาการนําเข!าเทากับ 1,069.97 ล!านบาท
และลดลงในปQ พ.ศ.2557 เทากับ 682.93 ล!านบาท และเมื่อพิจารณาแนวโน!มในปQ พ.ศ.2558 ในชวง
8 เดือน (ต.ค.57 - พ.ค.58) พบวามีมูลคาการนําเข!าเทากับ 447.27 ล!านบาท คิดเป%นประมาณ 65%
ของมูลคาการนําเข!าในปQ พ.ศ.2557 ซึ่งคาดวาจะมีมูลคาการนําเข!าสูงกวา ปQ พ.ศ.2557 เมื่อหมด
ปQงบประมาณ พ.ศ.2558 ในสวนของการสงออกไปยังประเทศจีน พบวา ที่ดานศุลกากรเชียงของมีมูลคา
การสงออกเพิ่มขึ้นสลับลดลง โดยในปQ พ.ศ.2554 มีมูลคาการสงออกเทากับ 3,872.04 ล!านบาท และ
ลดลงในปQ พ.ศ.2557 เทากับ 3,352.72 ล!านบาท การค!ากับ สปป.ลาว ที่ดานศุลกากรเชียงแสน มีการ
นําเข!าสินค!าจาก สปป.ลาว ลดลงอยางตอเนื่องในชวง 5 ปQ โดยในปQ พ.ศ.2554 มีมูลคาการนําเข!าเทากับ
29.88 ล!านบาท มีมูลคาลดลงจนถึงปQ พ.ศ.2557 เทากับ 19.62 ล!านบาท ในสวนของการสงออกมีการ
เพิ่มขึ้นในชวง 5 ปQ โดยในปQ พ.ศ. 2554 มีมูลคาการสงออกเทากับ 2,869.68 ล!านบาท เพิ่มขึ้นในปQ
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พ.ศ.2557 เทากับ 6,894.71 ล!านบาท การค!ากับเมียนมาที่ดานศุลกากรเชียงแสน มีการนําเข!าสินค!า
จากเมียนมาเพียงปQเดียวคือ ในปQ พ.ศ.2555 มีมูลคาการนําเข!าเทากับ 3.23 ล!านบาท แตมีมูลคาการ
สงออกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 5 ปQ ที่ผานมา โดยในปQ พ.ศ.2554 มีมูลคาการสงออกเทากับ
2,250.93 ล!านบาท เพิ่มขึ้นในปQ พ.ศ.2557 เป%น 3,285.99 ล!านบาท
ตารางที่ 13 ปริมาณสินค!านําเข!า-สงออก (ทาเรือพาณิชย'เชียงแสน) พ.ศ. 2554-2558
มูลคาการนําเข3า – สงออกสินค3า (ล3านบาท)
ปLงบประมาณ

ประเทศจีน

สปป.ลาว

เมียนมาร
สงออก
นําเข3า

2554

นําเข3า
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
2558

682.93

3,352.72

19.62

6,894.17

0.00

3,285.99

ต.ค.57 – พ.ค.58

447.27

2,331.48

11.45

5,614.89

0.00

2,165.76

สงออก

นําเข3า

สงออก

ที่มา : ดานศุลกากรเชียงแสน, 2559

2) ทาเรือเชียงของ (ทาเรือน้ําลึก) เป%นทาเรือขนสงสินค!าขนาดใหญ โดยเป%นเรือ
สัญชาติจีนที่ลําเลียงสินค!าผานทาเรือเชียงแสนไปขึ้นสินค!าที่ทาเรือเชียงของ สินค!าจะเป%นของใช!อุปโภค
บริโภคทั่วไปและผลไม! เรือขนาดกลางจะเป%นเรือของ สปป.ลาว สินค!าเกษตร เชน กระเทียม และเรือ
ขนาดเล็กเป%นของ สปป.ลาว และไทยเป%นเรือรับสงนักทองเที่ยวข!ามฝากไปยัง สปป.ลาว ขนสินค!าอุปโภค
บริโภคทั่วไป และเป%นทาเรือแพขนานยนต'(โปฺะ) เพื่อขนถายรถยนต'และรถบรรทุกสินค!าสินค!าไปยัง
สปป.ลาว และไปยังประเทศจีนตอนใต! (เมืองจีนหง) โดยจะใช!เส!นทาง R3A ระยะทาง 493 กิโลเมตร
ใช!เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมงจะถึงดานพรมแดนของประเทศจีนตอนใต! (เมืองจีนหง) สินค!าที่
สงออกไป สปป.ลาว จะเป%นรถบรรทุกน้ํามัน วัสดุที่ใช!ในการกอสร!าง เครื่องอุปโภคบริโภค ยานพาหนะ
เครื่องจักร อุปกรณ'ไฟฟ9า เหล็กเส!นและของใช!ตางๆ ทั่วไป สินค!าหลักที่สงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได!แก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ยางพารา ผลไม! ดอกกล!วยไม! เครื่องอุปโภค-บริโภค อุปกรณ'
สําหรับบรรจุภัณฑ' สินค!านําเข!าจาก สปป.ลาว ได!แก ถานหินลิกไนต'และสินค!าทางการเกษตร สินค!านําเข!า
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได!แก พืชผัก ดอกไม!สด ผลไม! เป%นต!น สําหรับสินค!าสัตว'น้ําสงออกไป
สปป.ลาว คือ ปลาน้ําจืด และสงออกไปประเทศจีน คือ ปลาทะเลแชแข็ง จระเข!น้ําจืด และลูกปลาสวยงาม
ศักยภาพของทาเรือเชียงของ ประกอบด!วย
- ทาเทียบเรือโครงสร!างแบบล็อกคอนกรีตกว!าง 24 เมตร ยาว 108 เมตร
สามารถให!บริการเรือจอดเทียบทาขนาดบรรทุก 80 - 150 ตัน พร!อมกัน 3 - 5 ลํา
- การให!บริการพื้นที่จอดรถบรรทุกสินค!าภายในเขตทาเรือเชียงของ รถบรรทุก
10 ล!อ สามารถจอดได!พร!อมกัน จํานวน 5 - 10 คัน
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- มีหนวยงานที่เกี่ยวข!องให!บริการที่ทาเรือเชียงของในลักษณะให!บริการในพื้นที่
เดียวกัน (One Stop Service) คือ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย'นาวี
ดานตรวจคนเข!าเมือง ดานสาธารณสุข ดานกักสัตว'และพืช เป%นต!น
- เปfดให!บริการตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากมีอุปกรณ'ทําความสวางอยางเพียงพอ
และมีเจ!าหน!าที่ให!บริการ 24 ชั่วโมง
โครงขายการขนสงของทาเรือเชียงของ มีทั้งการขนสงระหวางประเทศ และการขนสง
ภายในประเทศ โดยการขนสงระหวางประเทศได!แก ประเทศจีน สปป.ลาว และเมียนมา โดยการขนสงทางน้ํา
จะเป%นขนสงจากทาเรือเชียงของผานไปยังทาเรือเชียงแสน และเข!าไปยังเมืองเชียงรุง สําหรับโครงขายการ
ขนสงเชื่อมโยงกับทางบกใช!เส!นทางถนน R3A เป%นเส!นทางหลักในการขนสง เชื่อมโยงระหวางประเทศ และใช!
เส!นทางหลวงแผนดินหมายเลข 1020 และหมายเลข 1129 เป%นการขนสงเชื่อมโยงภายในประเทศไทย
สถิติการนาเข!า – สงออก ที่ดานศุลกากรเชียงของ พบวา ในชวง 5 ปQ ย!อนหลัง
(พ.ศ. 2554 - 2558) ดานศุลกากรเชียงของมีการนําเข!าสินค!า จากประเทศจีนมากกวาประเทศอื่นๆ โดย
ในปQ พ.ศ. 2557 มีมูลคาการนําเข!าเทากับ 3,070.30 ล!านบาท ในสวนของการสงออก พบวาที่บริเวณ
ดานศุลกากรเชียงของมีมูลคาการสงออกไปยังประเทศจีนมากที่สุดเชนกัน โดยในปQ พ.ศ. 2557 มีมูลคา
การสงออกเทากับ 7,325.26 ล!านบาท และเมื่อพิจารณาที่ภาพรวมของการนําเข!าสินค!าแยกรายประเทศ
การค!ากับประเทศจีนที่ดานศุลกากรเชียงของมีการนําเข!าสินค!าจากประเทศจีนสูงขึ้นอยางตอเนื่องตลอด
5 ปQ โดยในปQ พ.ศ.2554 มีมูลคาการนําเข!าเทากับ 1,648.54 ล!านบาท และเพิ่มสูงขึ้น ในปQ พ.ศ.2557
เทากับ 3,070.30 ล!านบาท และเมื่อพิจารณาแนวโน!มในปQ พ.ศ.2558 ในชวง 5 เดือน (ต.ค.57 มี.ค.58) พบวามีมูลคาการนําเข!าเทากับ 1,325.38 ล!านบาท คิดเป%นประมาณ 43% ของมูลคาการ
นําเข!าในปQ พ.ศ. 2557 ซึ่งคาดวาจะมีมูลคาการนําเข!าสูงขึ้น เมื่อหมดปQงบประมาณ พ.ศ.2558 ในสวนของ
การสงออกไปยังประเทศจีน พบวา ที่ดานศุลกากรเชียงของมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน
โดยในปQ พ.ศ.2554 มีมูลคาการสงออกเทากับ 2,845.63 ล!านบาท และเพิ่มขึ้นในปQ พ.ศ. 2557 เทากับ
7,325.26 ล!านบาท การค!ากับ สปป.ลาว ที่ดานศุลกากรเชียงของมีการนําเข!าสินค!าจาก สปป.ลาว
เพิ่มขึ้นสลับลดลงในชวง 5 ปQ โดยในปQ พ.ศ.2554 มีมูลคา การนําเข!าเทากับ 462.55 ล!านบาท
มีมูลคาเพิ่มขึ้นจนถึงปQ พ.ศ.2556 เทากับ 613.66 ล!านบาท และลดลงในปQ พ.ศ.2557 เทากับ
215.43 ล!านบาท ในสวนของการสงออกมีการเพิ่มขึ้นสลับลดลงในชวง 5 ปQ เชนกัน โดยในปQ พ.ศ.2554
มีมูลคาการสงออกเทากับ3,064.03 ล!านบาท เพิ่มขึ้นในปQ พ.ศ.2557 เทากับ 4220.29 ล!านบาท
การค!ากับเมียนมา ที่ดานศุลกากรเชียงของไมมีการนําเข!าสินค!าจากเมียนมาร'ในชวง 5 ปQที่ผานมา แตมี
มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นสลับลดลงตลอด 5 ปQ ที่ผานมา โดยในปQ พ.ศ.2554 มีมูลคาการสงออกเทากับ
21.49 ล!านบาท เพิ่มขึ้นในปQ พ.ศ. 2557 เป%น 444.38 ล!านบาท
ตารางที่ 13 ปริมาณสินค!านําเข!า-สงออก (ทาเรือพาณิชย'เชียงของ) พ.ศ. 2554-2558
มูลคาการนําเข3า – สงออกสินค3า (ล3านบาท)
ปLงบประมาณ
ประเทศจีน
สปป.ลาว
เมียนมาร
นําเข3
สงออก
สงออก
นําเข3า
สงออก
นําเข3า
า
1648.54
2554
2845.63 462.55 3064.03 0.00
21.49
2215.79 4796.93 565.59 4069.57 0.00
2555
587.19
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2556
2557
2558

2730.32
3070.30

5924.14 613.66 3970.46
7325.26 215.43 4220.29

0.00
0.00

404.28
444.38

ต.ค.57 – พ.ค.58

1325.38

2622.49

0.00

205.33

68.16

2865.85

ที่มา : ดานศุลกากรเชียงแสน, 2559

ตารางที่ 14 การดําเนินงาน (ทาเรือเชียงของ) พ.ศ. 2554 – 2557
ประเภท
2554
2555

2556

2557

เรือสินค!า (เที่ยว)
ยานพาหนะผานทา (คัน)
สินค!านําเข!า (เมตริกตัน)
สินค!าสงออก (เมตริกตัน)
แพขนานยนต' (เที่ยว)

208
21,569
912
55,077
5,230

241
6,722
2,129
38,500
801

227
13,285
2,288
39,490
2,030

171
17,181
1,805
48,529
4,152

ที่มา : ทาเรือเชียงของ, 2556

8.3 ระบบขนสงทางอากาศ
ทาอากาศยานแมฟ9าหลวง เชียงราย อยูภายใต!การดูแลของบริษัท ทาอากาศยานไทย
จํา กัด (มหาชน) มีจํานวนหลุมจอดเครื่องบิน 4 หลุมจอด มีจํานวนเที่ยวบินเฉลี่ย 18 เที่ยวบิน มีพื้นที่
ในสวนผู!โดยสาร 16,665 ตร.ม. พื้นที่อาคารคลังสินค!า 412 ตร.ม. สามารถรองรับการขนสงสินค!าได!ปQ
ละ 3,400 ตัน เป%นทาอากาศยานที่สามารถรองรับทั้งในสวนของผู!โดยสาร และการขนสงสินค!าทางอากาศ
ได! โดยมีการวางแผนการพัฒนาให!เป%น Land Journey สําหรับการเดินทางไปยังพมา จีน และเวียดนาม
ตารางที่ 16 สถิติการขนสงทางอากาศ พ.ศ. 2554 – 2558
ปL

จํานวน
เที่ยวบิน
ขึ้น - ลง

จํานวนผูโ3 ดยสาร (คน)
เข3า

การขนถายสินค3า (ตัน)

ออก

ผาน

รวม

เข3า

ออก

ผาน

รวม

2554

5,804 410,548

395,285

9

805,842

1,268 2,507

-

3,775

2555

6,674 471,734

454,462

127

926,323

1,486 3,407

-

4,893

2556

6,882 535,330

518,299

234

1,053,863

1,176 3,389

-

4,565

2557 10,029 653,275

638,108

325

1,291,708

1,034 2,674

-

3,708

2558 12,799 83,102 809,727
ที่มา : ทาอากาศยานแมฟ9าหลวง, 2559

503

1,640,332

976

-

4,054
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แผนภูมิที่ 3 จํานวนเที่ยวบิน ขึ้น – ลง และจํานวนผู!โดยสารการขนสงทางอากาศ พ.ศ. 2554 – 2558

ที่มา : ทาอากาศยานแมฟ9าหลวง, 2559.

การวิเคราะห'จํานวนเที่ยวบิน ขึ้น – ลง และจํานวนผู!โดยสารการขนสงทางอากาศ พ.ศ. 2554 –
2558 ในภาพรวมมีจํานวนปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในปQ 2558 มีจํานวนเที่ยวบิน ขึ้น – ลง
12,799 ครั้ง และมีจํานวนผู!โดยสาร 1,640,332 คน
8.4 ระบบขนสงทางราง
โครงการรถไฟสายใหมสาย เดนชัย-เชียงราย-เชียงของ คือ โครงการพัฒนาโครงขายทางรถไฟ ภายใต!
การดูแลโครงการของการรถไฟแหงประเทศไทยรวมกับภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค'ในการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ!าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนสงระหวางประเทศในภูมิภาค เนื่องจากผลที่คาดวาจะได!รับเพื่อ
โครงการนี้แล!วเสร็จคือ การลดต!นทุนทางด!านโลจิสติกส'ของประเทศ ลดคาใช!จายด!านพลังงานในการขนสงสินค!า
อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกในด!านการคมนาคมของประชาชน ซึ่งในป_จจุบันโครงการนี้นี้อยูระหวางเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา
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ภาพที 3 โครงการรถไฟสายใหมสาย เดนชัย-เชียงราย-เชียงของ
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8.5 ระบบไฟฟQา
ตารางที่ 17 จํานวนผู!ใช!ไฟฟ9า และการจําหนายกระแสไฟฟ9า จําแนกตามประเภทผู!ใช! เป%นรายอําเภอปQ พ.ศ. 2558
อําเภอ

จํานวนผู3
ใช3ไฟฟQา ที่อยูอาศัย

การจําหนายกระแสไฟฟQา (ล3านกิโลวัตต/ชัว่ โมง) (Gwh.)
สถานธุรกิจ/
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

ปHาแดด

9,829

0.63

1.34

-

0.05

2.02

แมจัน

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

แมสาย

33,301

48.34

117.63

2.00

1.44

169.41

แมสรวย

20,930

1.20

1.47

-

0.01

2.69

เวียงปHาเป9า

21,503

1.38

1.77

-

0.01

3.61

พญาเม็งราย

12,227

9.61

4.83

0.90

0.35

15.69

เวียงแกน

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

แมฟ9าหลวง

14,196

16.25

9.21

2.47

0.21

28.15

แมลาว

19,324

1.72

2.22

0.01

0.03

3.97

เวียงเชียงรุ!ง

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
ตารางที่ 18 สถิติการประปาจําแนกเป%นรายอําเภอ พ.ศ. 2558
ปริมาณน้ําที่จาย
เพื่อสาธารณะ
ประโยชนและ
รั่วไหล (ลบ.ม.)

ทีใ่ ช3ใน
ระบบ(ลบ.ม.)

จํานวน
ผู3ใช3นํา
(ราย)

ปริมาณน้ํา

อําเภอ

กําลังการผลิต
(ลบ.ม.)

น้ําทีผ่ ลิตได3
(ลบ.ม.)

ปริมาณน้ําที่
จําหนาย
แกผูใ3 ช3น้ํา (ลบ.ม.)

เมืองเชียงราย

876,000

803,265

396,061

387,799

19,405

2,188

เวียงชัย

-

-

-

-

-

-

เชียงของ

1,752,000

862,147

675,916

154,086

32,145

3,332

เทิง

876,000

452,979

359,337

82,417

11,025

1,652

พาน

1,226,400

1,178,435

750,079

267,240

161,116

4,260

ปHาแดด

-

-

-

-

-

-

แมจัน

1,389,600

1,170,570

611,086

444,078

115,406

2,522

เชียงแสน

876,000

803,265

396,061

387,799

19,405

2,188

แมสาย

5,694,00

3,764,891

2,646,724

674,783

443,384

13,009

แมสรวย

-

-

-

-

-

-

เวียงปHาเป9า

1,752,000

548,351

439,218

93,033

16,100

2,389

พญาเม็งราย

438,000

104,042

102,178

372

1,492

492

เวียงแกน

-

-

-

-

-

-

ขุนตาล

-

-

-

-

-

-

แมฟ9าหลวง

-

-

-

-

-

-

แมลาว

-

-

-

-

-

-

เวียงเชียงรุ!ง

-

-

-

-

-

-

ดอยหลวง

-

-

-

-

-

-

12,703,690

3,851,469

1,249,217

56,094

รวม

31,524,000 17,804,576

ที่มา : สํานักงานการประปาเขต 9 จังหวัดเชียงใหม, 2559
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8.7 ระบบโทรศัพท
ตารางที่ 19 สถิติการบริการโทรศัพท'พ.ศ. 2555 – 2558
รายการ

ปL 2555

ปL 2556

ปL 2557

ปL 2558

เลขหมายโทรศัพทที่มี
123,223
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
71,009
บริษัทสัมปทาน
52,124
เลขหมายโทรศัพทที่มีผู3เชา
63,245
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
41,211
ธุรกิจ
3,942
บ!านพัก
30,955
ราชการ
2,851
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
601
โทรศัพท'สาธารณะ
2,862
ระบุประเภทไมได!
บริษัทสัมปทาน
ที่มา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน), 2559.

123,304
71,180
52,124
58,414
39,679
4,005
29,137
2,841
601
3,006
89

123,708
71,584
52,124
53,398
37,935
4,012
27,509
2,802
600
2,942
70

123,618
71,494
52,124
72,202
36,101
3,965
25,791
2,799
600
2,888
58

8.8 ไปรษณีย
ตารางที่ 20 สถิติรับฝากบริการไปรษณียภัณฑ' จําแนกเป%นรายอําเภอ ปQงบประมาณ 2558
จํานวนทีท่ ํา
การไปรษณีย

ไปรษณียภัณฑ
ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย

บริการพิเศษ

เมืองเชียงราย

4

3,494,000

54,000

941,000

เวียงชัย

1

89,000

9,000

49,000

เชียงของ

1

91,000

4,000

62,000

เทิง

2

248,000

5,000

91,000

พาน

2

207,000

5,000

84,000

ปHาแดด

1

39,000

1,000

24,000

แมจัน

3

136,000

14,000

119,000

เชียงแสน

1

177,000

6,000

82,000

อําเภอ
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จํานวนทีท่ ํา
การไปรษณีย

ไปรษณียภัณฑ
ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย

บริการพิเศษ

แมสาย

2

154,000

68,000

313,000

แมสรวย

1

40,000

4,000

47,000

เวียงปHาเป9า

2

113,000

7,000

95,000

พญาเม็งราย

1

88,000

3,000

29,000

เวียงแกน

1

110,000

1,000

20,000

ขุนตาล

1

30,000

1,000

18,000

แมฟ9าหลวง

-

-

-

-

แมลาว

1

69,000

3,000

37,000

เวียงเชียงรุ!ง

-

-

-

-

ดอยหลวง

-

-

-

-

24

5,085,000

185,000

2,011,000

อําเภอ

รวม

หมายเหตุ : ไมรวมที่ทําการไปรษณีย'อนุญาต
ที่มา : บริษัท ไปรษณีย'ไทย จํากัด, 2559

8.9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 21 ประชากรอายุ 6 ปQขึ้นไป จําแนกตามการใช!อุปกรณ'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2556 – 2558
การใช3เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

จํานวน

ร3อยละ

ปL 2556

ปL 2557

ปL 2558

ปL 2556

ปL 2557

ปL 2558

1,147,667

1,090,400

1,088,384

100

100

100

ใช!

364,183

352,311

278,467

31.7

32.3

25.6

ไมใช!

783,484

738,089

809,917

68.3

67.7

74.4

1,147,667

1,090400

1,088,384

100

100

100

294,889

296,395

298,101

25.7

27.2

27.4

การใช3คอมพิวเตอร

การใช3อนิ เทอรเน็ต
ใช!
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ไมใช!

852,778

794,002

790,283

74.3

72.8

72.6

1,147,667

1,090400

1,088,384

100

100

100

มี

862,325

826,244

831,093

75.1

75.8

76.4

ไมมี

285,342

264,156

257,291

24.9

24.2

23.6

การมีโทรศัพทมือถือ

ที่มา : การสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 1 พ.ศ. 2556 สํานักงานสถิติแหงชาติ,
2556

9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม
9.1 สภาพภูมิประเทศและสภาพลุมน้ํา
จังหวัดเชียงรายแบงลุมน้ําหลักเป%น 2 ลุมน้ําใหญๆ มีลุมน้ํากกและลุมน้ําโขง (เหนือ) ซึ่ง
แตละลุมน้ําก็มีลุมน้ํายอยสําคัญหลายสาย ซึ่งจะไหลลงแมน้ําโขงสําหรับแมน้ําที่เป%นป_จจัยตอการเกษตร
และการอุปโภคบริโภคของราษฎร ได!แก
1) ลุมน้ํากก
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของลุ มน้ํ า กกสวนใหญประกอบไปด! ว ยเทื อ กเขาสู ง ชั น
ทางทิศเหนือคือเทือกเขาแดนลาว ทิศใต! คือ เทือกเขาขุนตาล ทิศตะวันออก คือ เทือกเขาผีป_นน้ํา ซึ่งเป%น
ต!นกําเนิดของแมน้ําสาขาที่สําคัญ มีที่ราบเชิงเขากระจายอยูระหวางหุบเขาและมีที่ราบลุมแมน้ํา ตลอดสองข!าง
ฝ_‰งลําน้ําแมน้ํากกมีต!นกําเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร' ไหลเข!าสูเขตประเทศไทย
ที่ชองน้ําแมกก อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม แล!วไหลไปทางทิศตะวันออกผาน อําเภอแมอาย เข!าสูเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผานตัวเมืองเชียงรายจากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข!าสูอําเภอ
เชียงแสน แล!วไหลไปลงสูแมน้ําโขงที่บ!านสบกก ตําบลบ!านแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายความยาว
ของแมน้ํากกรวมทั้งหมด 285 กิโลเมตร ชวงแรกประมาณ 128 กิโลเมตร อยูในเขตสหภาพเมียนมาร'
สวนที่อยูในประเทศไทยยาวประมาณ 157 กิโลเมตร
ตารางที่ 23 พื้นที่ลุมน้ํากก แบงพื้นที่ลุมน้ําสาขาออกเป%น 4 ลุมน้ําสาขา
พื้นที่ลุมน้ํา
รหัสลุมน้ํา
ชื่อลุมน้ําสาขา
สาขา
ตร.กม.
ไร

ร3อยละของพื้นที่ลมน้
ุ ํากก

1. น้ําแมฝาง

0302

2,011.27

1,257,043.75

27.56

2. น้ําแมลาว

0303

2,798.43

1,749,018.75

38.33

3. น้ําแมสรวย

0304

425.57

265,981.25

5.83

4. น้ําแมกกตอนลาง

0305

2,065.14

1,290,712.50

28.28

7,300.41

4,562,756.25

100.00

รวมลุมน้ํากก

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมจังหวัดเชียงราย
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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1.1) ลุมน้ําสาขาแมน้ําฝาง
ลุ มน้ํ า สาขาแมน้ํ า ฝาง (รหั ส ลุ มน้ํ า สาขา 0302) มี พื้ น ที่ ลุ มน้ํ า สาขา
ประมาณ 2,011.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,257,043.75 ไร คิดเป%นร!อยละ 27.56 ของพื้นที่ลุมน้ํากก
ความยาวของลําน้ําแมฝางประมาณ 122 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:750 โดยบริเวณต!นน้ํา
มีความลาดชันประมาณ 1:200 กลางน้ําประมาณ 1:1,500 และท!ายน้ําประมาณ 1:18,000 ลําน้ํายอย
ที่สําคัญ ได!แก น้ําแมทะลบ น้ําแมงอนน!อย น้ําแมมาว น้ําแมนาวาง น้ําแมสาว และน้ําแมแหลงหลวง เป%นต!น
น้ําแมฝาง มีต!นน้ําอยูบริเวณดอยขุนห!วยฝางและดอยหัวโท ซึ่งอยูทางตอนใต!ของ
อําเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ไหลไปทางทิศเหนือ ผานอําเภอฝาง แล!วไหลไปบรรจบกับแมน้ํากก
ที่ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
1.2) ลุมน้ําสาขาน้ําแมลาว
ลุ มน้ํ า สาขาน้ํา แมลาว (รหั ส ลุ มน้ํ า สาขา 0303) มี พื้ นที่ ลุ มน้ํ า สาขา
ประมาณ 2,798.43 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,749,018.75 ไร คิดเป%นร!อยละ 38.33 ของพื้นที่ลุมน้ํากก
ความยาวของลําน้ําแมลาว ประมาณ 210 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,000 โดยบริเวณ
ต!นน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:500 กลางน้ําประมาณ 1:1,000 และท!ายน้ําประมาณ 1:2,000
ลําน้ํายอย ที่สําคัญ ได!แก น้ําแมโถ น้ําแมเจดีย' น้ําแมฉางข!าว น้ําแมปูนหลวง น้ําแมต๊ํา น้ําแมยางมิ้น น้ําตาช!าง
น้ําแมสรวย และน้ําแมกรณ'น!อย เป%นต!น
น้ํ า แมลาว มี ต! น กํ า เนิ ด จากเทื อกเขาผี ป_ น น้ํ า ในเขตอํ า เภอเวี ย งปH า เป9 า
จังหวัดเชียงราย ไหลไปทางทิศเหนือผานอําเภอเวียงปHาเป9า เข!าสูอําเภอแมสรวย จากนั้นเป%นเส!นแบงเขต
ระหวางอําเภอพานกับอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แล!วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข!าสูอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย จนไปบรรจบกับแมน้ํากกที่บ!านปHาตง ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1.3) ลุมน้ําสาขาน้ําแมสรวย
ลุมน้ํ าสาขาน้ําแมสรวย(รหัส ลุมน้ํ าสาขา 0304) มี พื้นที่ ลุมน้ําสาขา
ประมาณ 425.57 ตารางกิโลเมตรหรือ 265,981.25 ไร คิดเป%นร!อยละ 5.83 ของพื้นที่ลุมน้ํากก
ความยาวของลําน้ําแมสรวย ประมาณ 60 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:200
น้ํ า แมสรวย มี ต! น น้ํ า อยู บริ เ วณดอยแมวั ง น! อยและดอยหลุ ม ข! า ว ซึ่ ง อยู ทาง
ตอนเหนือของอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยน้ําแมสรวยไหลลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต! แล!วไหล
ไปบรรจบกับน้ําแมลาวที่บ!านกาด ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
1.4) ลุมน้ําสาขาน้ําแมกกตอนลาง
ลุมน้ําสาขาน้ําแมกกตอนลาง (รหัสลุมน้ําสาขา 0305) มีพื้นที่ลุมน้ําสาขา
ประมาณ 2,065.14 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,290,712.50 ไร คิดเป%นร!อยละ 28.28 ของพื้นที่ลุมน้ํากก
ความยาวของแมน้ํากกเฉพาะสวนที่อยูในเขตประเทศไทยประมาณ 157 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย
ประมาณ 1 : 1,500 ลําน้ํายอยที่สําคัญ ได!แก น้ําแมฝาง น้ําเมืองงาม ห!วยน้ําริน ห!วยลู ห!วยหมากเลี่ยม
น้ําแมยาว น้ําแมกรณ' น้ําแมลาว และห!วยเผือ เป%นต!น
น้ําแมกก มีต!นกําเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียน
มาร' ไหลมาทางทิศใต!เข!าสูเขตประเทศไทย ที่ชองน้ําแมกก อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม และมีน้ําฝาง
ไหลมารวมที่ตํา บลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวั ดเชียงใหม จากนั้นไหลไปทางทิศตะวั นออก เข!าสูเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข!าสูอําเภอเชียงแสน แล!วไหลไป
ลงแมน้ําโขงที่บ!านสบกก ตําบลบ!านแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ภาพที่ 15 แสดงขอบเขตพื้นที่ลุมน้ําสาขาลุมน้ํากก

ที่มา : สํานักทรัพยากรน้ําภาค 1

2) ลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ)
แมน้ําโขง เป%นแมน้ํานานาชาติที่มีต!นกําเนิดมาจากที่ราบสูงธิเบต ไหลผานตอนใต!
ของประเทศจีนผานตะวันออกของสหภาพเมียนมาร' ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ผานประเทศลาว และประเทศกัมพูชา กอนที่จะไหลลงสูทะเลจี นใต!ในภาคใต!ของเวียดนาม แมน้ําโขง
จัดเป%นแมน้ําสายที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต! และเป%นแมน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดสายหนึ่ง ของโลก
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุมน้ําโขง (เหนือ) ในประเทศไทยล!อมรอบไปด!วยเทือกเขา มีระดับความสูง
ระหวาง 300-1,550 ม.รทก. เทือกเขาที่สําคัญ ได!แก เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันป_นน้ํา ดอยแมสุก
ดอยขุนแมต๋ํา และดอยขุนแมต†อม เป%นต!น
ขอบเขตพื้นที่ลุมน้ําสาขาลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) แสดงในรูปที่ 4 โดยมีสภาพภูมิ
ประเทศและสภาพลุมน้ําแตละลุมน้ําสาขา ดังนี้

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ตารางที่ 24 พื้นที่ลุมน้ําโขง (เหนือ) แบงพื้นที่ลุมน้ําสาขาออกเป%น 8 ลุมน้ําสาขา
พื้นที่ลุมน้ํา
รหัสลุมน้ํา
ชื่อลุมน้ําสาขา
สาขา
ตร.กม.
ไร

ร3อยละของพื้นที่
ลุมน้ําโขง (เหนือ)

1. แมน้ําโขงตอนบน

0202

1,107.51

692,193.75

11.04

2. น้ําแมจัน (น้ําแมคํา)

0203

1,193.18

745,737.50

11.90

3. แมน้ําอิงตอนบน

0204

892.69

557,931.25

8.90

4. แมน้ําอิงตอนกลาง

0205

2,182.72

1,364.200.00

21.77

5. แมน้ําพุง

0206

1,117.85

698,656.25

11.15

6. แมลาว

0207

1,346.94

841,837.50

13.43

7. แมน้ําอิงตอนลาง

0208

1,697.93

1,061,206.25

16.93

8. แมน้ําโขงสวนที่ 2

0209

489.11

305,693.75

4.88

6,267,456.25

100.00

รวมลุมน้ําโขง (เหนือ)

10,027.93

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมจังหวัดเชียงราย, 2559.

2.1) ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบน
ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบน (รหัสลุมน้ําสาขา 0202) มีพื้นที่ลุมน้ําสาขา
ประมาณ 1,107.52 ตารางกิโลเมตรหรือ 692,193.75ไร คิดเป%นร!อยละ 11.04 ของพื้นที่ลุมน้ําโขง
(ภาคเหนือ) ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบนถูกแบงออกเป%น 2 สวน ด!วยลุมน้ํากก คือ ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง
ตอนบนสวนที่ 1 และลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบนสวนที่ 2 โดยลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบนสวนที่ 1
ตั้งอยูทางฝ_‰งซ!ายของแมน้ํากก มีพื้นที่ลุมน้ํา 429.20 ตารางกิโลเมตร แมน้ําสายสําคัญในพื้นที่ลุมน้ําสาขา
แมน้ําโขงตอนบนสวนที่ 1 คือ น้ําแมมะ ซึ่งมีต!นกําเนิดจากดอยตุง ในเขตตําบลห!วยไคร! อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ความยาวของลําน้ําแมมะ ประมาณ 50 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 1:500 โดยบริเวณ
ต!นน้ําจะมีความลาดชันประมาณ 1:65 ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงแมสายที่บ!านเวียงแก!ว
ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีห!วยเกี๋ยง ซึ่งเป%นลําน้ําสายสั้น ๆ ที่ไหล
ลงแมน้ําโขงโดยตรง สําหรับลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบนสวนที่ 2 ตั้งอยูทางฝ_‰งขวาของแมน้ํากก มีพื้นที่ลุม
น้ํา 678.31 ตารางกิโลเมตร แมน้ําสายสําคัญในพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบนสวนที่ 2 คือ น้ําแมบง
มีต!นกําเนิดจากดอยกิ่วนกในเขตตําบลบ!านแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาวของลําน้ํา
แมบงประมาณ 55 กิโลเมตร ไหลไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับห!วยปHาไร แล!วไหลขนานมาตามแนวลําน้ํา
แมกกบรรจบกับห!วยแอบหลวง และไหลลงสูแมน้ําโขงที่บ!านสบกก ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลลงสูแมน้ําโขงโดยตรง ได!แก ห!วยกว~าน น้ําแมเงิน ห!วยเม็ง ห!วยน้ําสม เป%นต!น
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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2.2) ลุมน้ําสาขาน้ําแมจัน (น้ําแมคํา)
ลุมน้ําสาขาน้ําแมจัน (น้ําแมคํา) (รหัสลุมน้ําสาขา 0203) มีพื้นที่ลุมน้ํา
สาขาประมาณ 1,193.18 ตารางกิโลเมตรหรือ 745,737.50 ไร คิดเป%นร!อยละ 11.90 ของพื้นที่ลุมน้ําโขง
(ภาคเหนือ) มีแมน้ําสายสําคัญได!แก น้ําแมคํา และน้ําแมจัน น้ําแมคํา มีความยาวของลําน้ําประมาณ 131
กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:500 โดยบริเวณต!นน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:200 กลางน้ํา
ประมาณ 1:500 และท!ายน้ําประมาณ 1:1,000 ในสวนของน้ําแมจัน มีความยาวประมาณ 51 กิโลเมตร
จากการสอบถามจากราษฎรในพื้นที่ทราบวา ป_จจุบันมีการรุกล้ําลําน้ํา ทําให!ลําน้ําแคบและตื้นเขิน ปริมาณ
น้ําคอนข!างน!อยในชวงบริเวณตั้งแตอําเภอแมจันจนไปถึงจุดบรรจบน้ําแมคํา ดังนั้นปริมาณน้ําที่ไหลลงสู
แมน้ําโขงสวนใหญจึงเป%นน้ําที่มาจากลําน้ําแมคํา ลําน้ํายอยที่สําคัญของลุมน้ําสาขาน้ําแมจัน ได!แก ห!วยแม
เมาะ ห!วยแสลบ น้ําแมสลอง น้ําแมเปfน เป%นต!น
น้ําแมคํา มีต!นกําเนิดจากภูเขาตามแนวชายแดนในเขตอําเภอแมฟ9าหลวง
ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต!ผานอําเภอแมฟ9าหลวง แล!วไหลไปทางทิศตะวันออกเข!าสูที่ราบลุมบรรจบ
กับน้ํา แมจันที่บ!านสันมะเค็ด ในเขตอําเภอแมจัน จากนั้น ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉีย งเหนื อเข!า สูเขต
อําเภอเชียงแสน แล!วไหลไปลงแมน้ําโขงที่บ!านสบคํา ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2.3) ลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนบน
ลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนบน (รหัสลุมน้ําสาขา 0204) มีพื้นที่ลุมน้ําสาขา
ประมาณ 892.69 ตารางกิโลเมตร หรือ 577,931.25 ไร คิดเป%นร!อยละ 8.90 ของพื้นที่ลุมน้ําโขง
(เหนือ) ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตต!นน้ําของแมน้ําอิงจนถึงกว~านพะเยา ความยาวของลําน้ําอิงในชวงนี้ประมาณ
34 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:2,500 แมน้ําอิงมีต!นกําเนิดจากภูเขาตามแนวเขตจังหวัด
พะเยากับจังหวัดลําปาง ไหลไปทางทิศตะวันออก ผานอําเภอแมใจ แล!วไหลไปทางทิศใต!ลงสูกว~านพะเยา
ที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ลําน้ํายอยที่ไหลลงแมน้ําอิง ได!แก น้ําแมป…ม และน้ําเหยียน นอกจากนี้ยังมี
ลําน้ํายอยสายสั้น ๆ ที่ไหลลงสูกว~านพะเยาโดยตรง ได!แก ห!วยตุ!ม น้ําแมเรือ ห!วยแมต๋ํา เป%นต!น และแหลง
น้ําที่สําคัญ 2 แหง ได!แก กว~านพะเยา และหนองเล็งทราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
กว~านพะเยา เป%นแหลงน้ําจืดขนาดใหญที่สุดในภาคเหนือตอนบน ตั้งอยูที่
ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยที่ปลายด!านใต!ของแนวภูเขาดอยห!วยน้ําขาวและแนวภูเขาดอย
สันกลาง เป%นแหลงรับน้ําจากแมน้ําและลําห!วยโดยรอบ ด!านทิศตะวันออกของกว~านพะเยาเป%นที่ตั้งของ
ชุมชน สวนด!านทิศตะวันตกเป%นที่ราบกว!าง ซึ่งมีความลาดเทจากภูเขาลงสูกว~าน
หนองเล็งทราย เป%นแหลงน้ําธรรมชาติ ในอดีตเคยมีทางน้ําเชื่อมตอกับ
หนองฮาง ซึ่งอยูในเขตอําเภอพาน ป_จจุบันทางน้ําตื้นเขินเป%นสวนใหญ บริเวณตอนใต!ของหนองมีฝายน้ําล!น
โดยน้ําที่ล!นจะไหลลงสูแมน้ําอิงและไหลลงสูกว~านพะเยา นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ด!านทิศใต!ตําบลแมใจได!มี
การขุดสระเพื่อใช!เป%นแหลงน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาให!แกชุมชน
2.4) ลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนกลาง
ลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนกลาง (รหัสลุมน้ําสาขา 0205) มีพื้นที่ลุมน้ําสาขา
ประมาณ 2,182.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,364,200 ไร คิดเป%นร!อยละ 21.77 ของพื้นที่ลุมน้ําโขง
(ภาคเหนือ) ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตกว~านพะเยาจนถึงจุดบรรจบแมลาว ความยาวของลําน้ํา อิงในชวงนี้
ประมาณ 158 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:6,500 ลําน้ํายอยที่สําคัญ ได!แก รองขุน รองบอ
รองช!าง แมน้ําพุง น้ําจุน น้ําแมลอย แมลาว เป%นต!น
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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แมน้ําอิง ที่อยูในลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนกลาง เริ่มตั้งแตจุดออกของกว~าน
พะเยา ไหลไปทางทิศเหนือตามเส!นแบงขอบเขตอําเภอเมืองกับอําเภอดอกคําใต!จนถึงจุดบรรจบแมน้ําพุง
แล!วไหลไปทางทิศตะวันออกเข!าสูเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา จากนั้นไหลไปทางทิศเหนือแล!วไหลเข!าสูเขต
อําเภอเทิง ไปบรรจบแมลาวทางฝ_‰งขวาของลําน้ําบริเวณตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2.5) ลุมน้ําสาขาแมน้ําพุง
ลุมน้ําสาขาแมน้ําพุง (รหัสลุมน้ําสาขา 0206) มีพื้นที่ลุมน้ําสาขาประมาณ
1,117.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 698,656.25 ไร คิดเป%นร!อยละ 11.15 ของพื้นที่ลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ)
มีแมน้ําพุงซึ่งเป%นลําน้ําสาขาของแมน้ําอิง เป%นลําน้ําสายหลัก ความยาวของลําน้ําประมาณ 100 กิโลเมตร
ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,500 โดยบริเวณต!นน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:400 กลางน้ําประมาณ
1:20,000 และท!ายน้ําประมาณ 1:1,000 ลําน้ํายอยที่สําคัญ ได!แก ลองเคียน น้ําแมแก!ว น้ําแมอ!อ
น้ําแมฮาง ห!วยเอี้ยง เป%นต!น
แมน้ําพุง มีต!นกําเนิดจากภูเขาในเขตอําเภอพาน ไหลไปทางทิศตะวันออก
ผานตํ า บลปH า แงะ ตํ า บลปH า แดด แล! ว ไหลไปลงแมน้ํา อิ ง ที่ บริ เ วณตํ า บลสั นมะคา อํ า เภอพาน จั งหวั ด
เชียงราย ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเป%นที่ราบเชิงเขา
2.6) ลุมน้ําสาขาแมลาว
ลุมน้ําสาขาแมลาว (รหัสลุมน้ําสาขา 0207) มีพื้นที่ลุมน้ําสาขาประมาณ
1,346.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 841,837.50 ไร คิดเป%นร!อยละ 13.43 ของพื้นที่ลุมน้ําโขง
(ภาคเหนือ) ความยาวของลําน้ําแมลาวประมาณ 97 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:600 โดย
บริเวณต!นน้ํา มีความลาดชัน ประมาณ 1:150 กลางน้ํา ประมาณ 1:4,500 และท!ายน้ํ าประมาณ
1:5,000 ลําน้ํายอย ที่สําคัญ ได!แก น้ําแมวาน น้ําแมญวน น้ําแมเป…อย น้ําแมหงาว เป%นต!น
น้ํ า แมลาว มี ต!น กํ า เนิ ดจากแนวเทื อกเขาทางตอนใต! ข องลุมน้ํา ในเขต
อําเภอเชียงคํา ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต!ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานอําเภอเชียงคํา แล!วไหลลงสู
ที่ราบลุม จากนั้นไหลไปบรรจบกับน้ําแมหงาว แล!วไหลลงสูแมน้ําอิงในเขตอําเภอเทิง สภาพภูมิประเทศของ
ลุมน้ําสาขาแมลาวเป%นภูเขาสูงล!อมรอบสลับกับที่ราบลุมเชิงเขา มีที่ราบลุมอยูบริเวณตอนกลางของลุมน้ํา
2.7) ลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนลาง
ลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนลาง (รหัสลุมน้ําสาขา 0208) มีพื้นที่ลุมน้ําสาขา
ประมาณ 1,697.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,061,206.25 ไร คิดเป%นร!อยละ 16.93 ของพื้นที่ลุมน้ําโขง
(ภาคเหนือ) ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตจุดบรรจบแมลาวจนถึงจุดบรรจบแมน้ําโขง ความยาวของลําน้ําอิงในชวงนี้
ประมาณ 133 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 1:3,500 ลําน้ํายอยที่สําคัญ ได!แก น้ําแมต~าก น้ําแมต๊ํา
ห!วยช!าง เป%นต!น
แมน้ําอิง ที่อยูในลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนลาง เริ่มตั้งแตจุดบรรจบแมลาว
ในเขตอําเภอเทิง ไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต!จนถึงเขตรอยตอระหวางอําเภอพญาเม็งรายและอําเภอขุนตาล
จึงไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข!าสูเขตอําเภอเชียงของ แล!วไหลไปลงแมน้ําโขงที่บริเวณตําบล
ศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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2.8) ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงสวนที่ 2
ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงสวนที่ 2 (รหัสลุมน้ําสาขา 0209) มีพื้นที่ลุมน้ําสาขา
ประมาณ 489.11 ตารางกิโลเมตร หรือ 305,693.75 ไร คิดเป%นร!อยละ 4.88 ของพื้นที่ลุมน้ําโขง
(ภาคเหนือ) มีน้ําแมงาว เป%นลําน้ําสายหลัก ความยาวของลําน้ําประมาณ 51 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย
ประมาณ 1:350 โดยบริเวณต!นน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:150 กลางน้ําประมาณ 1:250 และ
ท!ายน้ําประมาณ 1:350 ลําน้ํายอยที่สําคัญ ได!แก ห!วยมวง ห!วยหาน ห!วยคุ ห!วยโปHงหลวง ห!วยผาตั้ง
ห!วยสาน ห!วยติ้ว น้ําคํา น้ําวอง เป%นต!น
น้ําแมงาว ไหลจากบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต! ไหลลงสูแมน้ําโขง
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ บริเวณต!นน้ํามีความลาดชันสูง สภาพภูมิประเทศของลุมน้ําสาขา
แมน้ําโขงสวนที่ 2 ล!อมรอบด!วยภูเขาสูง มีที่ราบลุมอยูบริเวณตอนปลายของลุมน้ํา
ภาพที่ 16 แสดงขอบเขตพื้นที่ลุมน้ําสาขาลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ)

ที่มา : สํานักทรัพยากรน้ําภาค 1

9.2 ทรัพยากรน้ํา
เชียงรายเป*นจุดแรกที่แมน้ํา โขงไหลผานเขาสูประเทศไทย เริ่มตนจากพรมแดนไทย
สปป.ลาว และเมียนมาร1บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา ผานอําเภอเชียงแสนและเชียงของ กอนไหลสู สปป.ลาว
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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อีกครั้งที่อําเภอเวียงแกน รวมระยะทางทั้งสิ้น 94 กิโลเมตร แมน้ําโขงเป*นพรมแดนที่แบงกั้นระหวางไทยสปป.ลาว เป*นเสนทางสัญจรกับประเทศเพื่อนบานและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ไดรับความนิยมเป*น
ที่รูจักทั่วโลก นอกจากนี้ยังอุดมไปดวยปลาน้ําจืดนานาชนิด โดยเฉพาะปลาบึก ปลาน้ําจืดขนาดใหญที่สุดที่
พบในแมน้ําโขงเพียงแหงเดียวในโลก และที่บานหาดไคร อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ก็เป*น แหงเดียว
ที่มีการจับปลาชนิดนี้ไดเป*นประจําทุกป: นอกจากแมน้ําโขง เชียงรายยังมีแมน้ํากก แมน้ําอิง แมน้ําคํา
แมน้ําลาว และแมน้ําสาย ไหลหลอเลี้ยงชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในที่ราบ โดยมีแมน้ํากกที่ไหลผานตัว
เมืองเชียงราย กอนลงสูแมน้ําโขงที่อําเภอเชียงแสน นับเป*นแมน้ําสายสําคัญ เพราะนอกจากใชอุปโภค
บริโภค ริมฝ=>งแมน้ํากกยังมีธรรมชาติงดงามและเป*นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยภูเขา สงผลใหกิจกรรมลอง
แมน้ํากกไดรับความนิยมในหมูนักทองเที่ยวที่รักการผจญภัยอยางมาก นอกจากมีแมน้ําสายสําคัญ 6สาย ดัง
ไดกลาวขางตนแลว ยังมีหนองน้ํา รองน้ํา ลําน้ําเล็กๆ เชน แมน้ําจัน แมน้ําปรุง และอางเก็บน้ําประมาณวา
ทั้ง 18 อําเภอ มีแหลงน้ํารวมไมนอยกวา 1,179 แหง รวมเป*นพื้นที่ผิวน้ําทั้งสิ้น 167,657.75 ไร แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร ประกอบดวย บอบาดาลสวนตัว 20,184 บอ บอบาดาลสาธารณะ 2,215 บอ แหลงน้ํา
ธรรมชาติ มีแมน้ํา หวย ลําธาร คลอง 1,087 สาย หนอง บึง 461 แหง น้ําพุน้ําซับ 38 แหง
จังหวัดเชียงราย มีแมน้ํา หวย ลําธาร คลอง 1,593 สาย ซึ่งในจํานวนนี้มีที่ใชงานไดในฤดูแลง
1,056 สาย มีหนอง บึง 461 แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 422 แหง มีน้ําพุ 38 แหง ที่มีสภาพใชงานได
ในฤดูแลง 37 แหง และอื่น ๆ 51 แหง ที่มีสภาพใชงานในฤดูแลง 50 แหง แหลงน้ําธรรมชาติ มีการใช
ประโยชน1เพื่อการพักผอนหยอนใจ การผลิตน้ําประปา เพาะเลี้ยงสัตว1น้ํา เชน ปลานิล แหลงน้ําธรรมชาติ
สายหลักที่ชาวจังหวัดเชียงรายใชประโยชน1คือ แมน้ํากกและแมน้ําโขง ในอดีต น้ําในแมน้ํากก มีระดับสูง
เคยลนทวมพื้นที่ใกลเคียงกับลําน้ํา แตในป=จจุบันมีระดับน้ําลดลงมาก ซึ่งสาเหตุของอุทกภัยสวนใหญ
เกิดจากการตัดไมทําลายปKาในพื้นที่ตนน้ําลําธาร ในฤดูฝนเกิดน้ําหลาก ทําใหกรวด ดินและทรายจํานวน
มาก ถูกน้ําพัดพามาทับถมอยางรวดเร็ว ความตื้นเขินของแมน้ํากกจึงเกิดขึ้นในอัตราสูง ป=ญหาดังกลาวเกิด
ในพื้นที่ลุมน้ําโขงเชนเดียวกัน
แมน้ํากกมีตนกําเนิดจากเมียนมาร1 ไหลผานอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม อําเภอแมจัน
อําเภอเมือง อําเภอเวียงชัย อําเภอพญาเม็งราย และไหลลงแมน้ําโขงที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
แมน้ํากก เป*นเสนทางน้ําสายสําคัญ ที่กอใหเกิดชุมชนและศิลปวัฒนธรรมสองฝ=>งแมน้ํามากมาย เนื่องจาก
แมน้ํากกมีความอุดมสมบูรณ1ของพันธ1ปลานานาชนิด และเป*นเสนเลือดที่ใชหลอเลี้ยงพื้นที่เกษตรตั้งแต
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จนไปถึงอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 200
กิโลเมตรมีลําน้ําสาขาที่สําคัญคือ แมน้ําฝาง สภาพโดยทั่วไปจะอยูติดพื้นที่ทางการเกษตร ในชวงหนาแลง
น้ําจะมีสีน้ําตาลและจะขุนมากในชวงหนาฝน__
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมกก จํานวน 4 สถานี ตั้งแตบริเวณสะพานแมน้ํากก
ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จนถึงบริเวณสะพานแมฟูาหลวง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบวา คุณภาพน้ําโดยเฉลี่ยในป: 2553 จัดอยูในเกณฑ1ดี สามารถนําน้ํามาใชเพื่อการอุปโภค
บริโภคไดโดยผานการฆาเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยทั่วไปกอน นอกจากนี้ยังใชในการอนุรักษ1สัตว1
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น้ํา การประมง การเกษตรและการอุตสาหกรรม ขอมูลคุณภาพน้ําที่สําคัญ ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา มี
คา 7.6 มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย1 มีคา 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมโคลิ
ฟอร1มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุมฟ:คัลโคลิฟอร1มมีคา 2,233 MPN/100 ml และ 386 MPN/100 ml
ตามลําดับ
แหลงน้ําที่สําคัญของอําเภอเชียงแสน ไดแก แมน้ําโขง , แมน้ํากก, แมน้ําคํา, แมน้ํารวก
พื้นที่ชุมน้ําโลก (หนองบงกาย)
แหลงน้ําที่สําคัญของอําเภอเชียงของ ไดแก แมน้ําโขง แมน้ําอิง
แหลงน้ําที่สําคัญของอําเภอแมสาย ไดแก แมน้ําสาย แมน้ํารวก อางเก็บน้ําหวยไคร อาง
เก็บน้ําถ้ําเสาหินพญานาค
9.3 ธรณีวิทยา
จังหวัดเชียงราย เป*นจังหวัดหนึ่งในหลายจังหวัดของประเทศไทยที่เคยมีการผลิตแร
เศรษฐกิจที่สําคัญๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาประเทศโดยตรงและเป*นสินคาสงออกตอเนื่องกันมาเป*นเวลา
ยาวนาน ถึงแมวาป=จจุบันแหลงแรสวนใหญจะมีการผลิตไมมากนักจนถึงหยุดกิจการไปก็ตาม แตจังหวัด
เชียงรายก็ยังจัดไดวามีสถานภาพศักยภาพของทรัพยากรแรหลายชนิด กระจัดกระจายอยูในหลายบริเวณ
ทรัพยากรแรจังหวัดเชียงราย สามารถจําแนกเป*นประเภทตามลักษณะการใชประโยชน1ไดเป*น 2 กลุม คือ
กลุมแรเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการขนาดใหญของรัฐ ไดแก หินปูน และทรายกลุมแร
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ไดแก ทองคํา ดีบุก ทังสเตน พลวง แมงกานีส ฟลูออไรต1
บอลเคลย1 ไพโรฟXลไลต1 และแบไรต1 แหลงธรรมชาติทางธรณีวิทยาจังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น 39 แหลง
แบงเป*นแหลงพุน้ํารอน 10 แหลง และแหลงธรณีวิทยาที่มีสัณฐานโดดเดน 29 แหลง (ประกอบดวย น้ําตก
ชายหาด ถ้ําและภูเขา) แหลงที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา ไดแก ภูชี้ฟูา ถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน น้ําตกขุนกรณ1
และแหลงพุน้ํารอนแมจัน สภาพทั่วไปของแหลงน้ําใตดิน สวนใหญเป*นแหลงน้ําใตดินในชั้นหินรวน ลักษณะ
เป*นตะกอนพัดพา ตะกอนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ทราย และกรวด ระดับความลึกเฉลี่ยของชั้นน้ํา
ประมาณ 30–80 เมตร บางแหงเป*นแหลงน้ําใตดินในชั้นหินแกรนิตและหินแปร ประกอบดวย ชั้นหินทราย
เชิงควอตซ1ไซต1 หินดินดาน หินชนวน หินฟXลไลต1 และหินออน ปริมาณน้ํา ใตดินเกิดจากรอยแยกและ
รอยเลื่อนในเนื้อหิน โดยทั่วไปพบชั้นน้ํา ในระดับประมาณ 15-75 เมตร ปริมาณน้ําใตดินไมมากนัก โดยไดน้ํา
จากชองวางของตะกอนดังกลาว และพบวาบอบาดาลที่ไดรับการพัฒนาสวนมากจะเจาะไดน้ําในชั้นกรวด
ทรายตางๆ สําหรับคุณภาพน้ําบาดาล สวนใหญมีลักษณะเป*นน้ํากระดาง จากการรวบรวมขอมูล กชช. 2ค.
พบวามีจํานวนบอน้ําใตดินกระจายอยูตามหมูบานตางๆ ในพื้นที่ ลุมน้ํา ทั้งหมด 13,421 บอแบงเป*นบอน้ําตื้น
13,078 บอ บอน้ําบาดาล 502 บอ รวมทั้งมีบอบาดาลที่เจาะโดยหนวยงานราชการตางๆ ไดแก
กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ รพช. กรมอนามัย และหนวยงานอื่น อีกประมาณ 3,029 บอ บอ
บาดาลที่เจาะในพื้นที่ลุมน้ําสวนใหญมีปริมาณน้ําประมาณ 2-5 ลูกบาศก1เซนติเมตร ซึ่งเป*นปริมาณที่
เพียงพอสําหรับใชอุปโภคบริโภคเทานั้น ดังนั้น จึงไมมีศักยภาพพอที่จะใชเป*นแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ)
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ในพื้ น ที่ ลุ มน้ํ า โขง (ภาคเหนื อ ) มี ก ารใช! ป ระโยชน' ที่ ดิ น มากที่ สุ ด ได! แ ก พื้ น ที่
การเกษตรกรรมประมาณ 3.50 ล!านไร หรือคิดเป%นร!อยละ 55.80 ของพื้นที่ลุมน้ํา รองลงมา ได!แก พื้นที่
ปHาไม! พื้นที่ประมาณ 2.27 ล!านไร หรือคิดเป%นร!อยละ 36.16 ของพื้นที่ลุมน้ํา ที่เหลือเป%นพื้นที่ชุมชนและ
แหลงน้ําคิดเป%นร!อยละ 8.05 ของพื้นที่ลุมน้ํา
สําหรับพื้นที่การเกษตรของลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) สวนใหญอยูบริเวณที่ราบลุมตามลําน้ํา
แบงออก เป% นพื้น ที่ นาข!า วประมาณ 1.73 ล!า นไร (ร! อยละ 27.63 ของพื้ นที่ลุมน้ํ า ) พื้ นที่ป ลูกพืช ไร
ประมาณ 1.57 ล!านไร (ร!อยละ 25.00 ของพื้นที่ลุมน้ํา) สวนที่เหลืออีกร!อยละ 3.17 ของพื้นที่ลุมน้ําเป%น
พื้นที่ปลูกไม!ผลและพืชผัก
9.4 ระบบนิเวศและป!าไม3
พื้นที่จังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,298,981 ไร
มีพื้นที่ปHาไม!จํานวน 3,227,887 ไร หรือ 5,164.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป%นร!อยละ 44.22 ของพื้นที่
ทั้งหมด พื้นที่ปHาไม!แบงออกเป%นประเภทตางๆ ได!แก อุทยานแหงชาติ (National Park) จํานวน 5 แหง
และวนอุทยาน(Forest Park) จํานวน 27 แหง
ปHาไม!ในเขตลุมน้ํากก - ลุมน้ําโขงตอนบน สวนใหญเป%นปHาไม!ผลัดใบ ประเภทปHา
เบญจพรรณและปHาแดง มีปHาไม!ผลัดใบประเภทปHาดิบเขา และปHาสน ตามที่ซึ่งอยูที่สูงจากระดับน้ําทะเล
ตั้งแต 700 เมตรขึ้นไป ไม!ที่สําคัญ ได!แก ไม!สัก ตะเคียน เต็ง รัง ประดู แดงเหียง ตะแบก เก็ดดํา เก็ดแดง
มะคาโมง ปHาไม!ในบริเวณลุมน้ํากกที่มีการประกาศใช!กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติปHาสงวนแหงชาติถึงปQ
พ.ศ.2531 มีจํานวนทั้งสิ้น 15 ปHา มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 3,181,385 ไร โดยอยูในเขตจังหวัดเชียงราย
มีจํานวน 12 ปHาเนื้อที่ 2,169,354 ไร พื้นที่ปHาเพื่อการอนุรักษ'ของบริเวณลุมน้ํากก-ลุมน้ําโขงตอนบน
สวนที่ 1 (แมจัน) นี้ได!มีการประกาศเป%นเขตอุทยานแหงชาติ 2 แหง ได!แกอุทยานแหงชาติขุนแจ พื้นที่
168,750 ไร และอุทยานแหงชาติแมฝาง พื้นที่378,500 ไร เขตวนอุทยาน 13 แหง เขตห!ามลาสัตว'ปHา
2 แหง และเตรียมประกาศเป%นอุทยานแหงชาติเพิ่มอีก 2 แหง ได!แกอุทยานแหงชาติลําน้ํากก และอุทยาน
แหงชาติ ดอยเวียงผา ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ชุมน้ําที่สําคัญ ได!แก 1.แมน้ํากก 2.เขตห!ามลาสัตว'ปHา
หนองบงกาย อ.แมจัน เนื้อที่ 2,712.5 ไร 3.แองเชียงแสน เนื้อที่ 62,500.0 ไร 4.หนองฮาง 5.หนอง
หลวง เนื้อที่ 4,625.0 ไร
พื้นที่ปHาไม!ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีแนวโน!มลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งเกิดจากหลาย
สาเหตุ ดังนี้
1) การลักลอบตัดไม!เป%นสาเหตุสําคัญ การลักลอบตัดไม!ไปขายมีทั้งที่ทางตรงจากกลุม
นายทุน และทางอ!อมจากชาวบ!านที่ยากจนตัดไม!มาขายแกนายทุน
2) การบุกรุกปHาเพื่อทําการเกษตร การบุกรุกทําลายปHาเพื่อขยายที่ดินทําการเกษตร
สวนใหญเกิดจากชาวเขาบนพื้นที่สูง ป_ญหานี้พบใน หลายจังหวัด ทั้งที่จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม และ
เชียงราย การบุกรุกปHา ทําให!เกิดความเสียหายจากการตัดต!นไม!และการทําให!เกิดไฟปHาจากการเผาไร
3) ไฟปHา จากข!อมูลของศูนย'ปฏิบัติการควบคุมไฟปHา สํานักควบคุมไฟปHา กรมปHาไม!
รายงานวาในปQ 2545 มีไฟไหม!ปHาเกิดขึ้น 4,644 ครั้ง ทําให!พื้นที่ปHาเสียหาย 34,095 ไร จังหวัด
เชียงใหม มีสถิติเกิดไฟปHาสูงที่สุด จํานวน 2,627 ครั้ง มีพื้นที่เสียหาย 16,627 ไร รองลงมาคือ
จังหวัดแมฮองสอน เกิดไฟปHา 957 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10,083 ไร จังหวัดลําพูน 691 ครั้ง พื้นที่เสียหาย
4,624 ไร และจังหวัดเชียงราย 369 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 2,759 ไรสถานภาพสัตว'ระดับจังหวัดในจังหวัด
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เชียงรายทั้งหมด จํานวน 287 ชนิด พบวาอยูในขั้นวิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพื้นที่ศึกษา จํานวน 22
ชนิด พบน!อย 225 ชนิด พบปานกลาง 18 ชนิด พบมาก 22 ชนิด
1) ลุมน้ํากก
ลุ มน้ํ า กกมี พื้ น ที่ ลุ มน้ํ า ทั้ ง หมด 4.56 ล! า นไร ถู ก ประกาศให! เ ป% น พื้ น ที่ ปH า ไม!
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ปH า สงวนแหงชาติ รวมทั้ ง สิ้ น 3.27 ล! า นไร (ร! อ ยละ 71.71 ของพื้ น ที่ ลุ มน้ํ า )
แบงออกเป%นปHาอนุรักษ' (ปHา C) 2.78 ล!านไร ปHาเศรษฐกิจ (ปHา E) 0.44 ล!านไร และปHาที่เหมาะกับ
การเกษตร (ปHา A) 0.05 ล!านไร สถานการณ'ป_จจุบันพื้นที่ปHาไม!ของลุมน้ํากกถูกบุกรุกและทําลาย เพื่อ
ทําการเกษตรเป%นจํานวนถึง 0.98 ล!านไร หรือคิดเป%นร!อยละ 30 ของพื้นที่ปHาไม!ตามกฎหมาย จึงทําให!
เหลือพื้นที่ปHา ไม!อยูเพียง 2.25 ล!านไร โดยที่ลุมน้ําสาขาที่มีการบุกรุกมากที่สุด ได!แก น้ําแมสรวยและ
น้ํากกตอนลาง ซึ่งมีพื้นที่ถูกบุกรุกคิดเป%นร!อยละ 55.79 และ 44.41 ของพื้นที่ปHาตามกฎหมาย
2) ลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ)
ลุมน้ําโขง (เหนือ) มีพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด 6.27 ล!านไร ถูกประกาศให!เป%นพื้นที่ปHา
ไม! ตามพระราชบั ญ ญั ติ ปH า สงวนแหงชาติ ร วมทั้ ง สิ้ น 3.83 ล! า นไร (ร! อยละ 61.00 ของพื้ น ที่ ลุ มน้ํ า )
แบงออกเป%นปHาอนุรักษ' (ปHา C) 2.45 ล!านไร ปHาเศรษฐกิจ (ปHา E) 0.98 ล!านไร และปHาที่เหมาะสมกับ
การเกษตร (ปHา A) 0.39 ล!านไร สถานการณ'ป_จจุบันพื้นที่ปHาของลุมน้ําโขง (เหนือ) ถูกบุกรุกไปแล!ว
ประมาณ 1.36 ล! านไร หรื อคิ ดเป%น ร!อยละ 39.41 ของพื้นที่ปH าตามกฎหมาย ยังคงเหลือพื้น ที่ปH าไม!
ในลุมน้ําคิดเป%นพื้นที่ 2.08 ล!านไร ลุมน้ําที่มีการบุกรุกมากที่สุด ได!แก ลุมน้ําแมจัน มีการบุกรุกพื้นที่ปHาไม!
0.35 ล!านไร หรือคิดเป%นร!อยละ 73.00 ของพื้นที่ปHาไม!ตามกฎหมาย
9.5 พื้นที่ชุมน้ําและชั้นคุณภาพลุมน้ํา
1) พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland)
ในพื้นที่ลุมน้ํากกและโขง (เหนือ) มีพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติที่
ขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําของเอเชีย จํานวน 6 แหง ได!แก พรุหญ!าทาตอน หนองหลวง แองเชียงแสน กว~าน
พะเยา หนองเล็งทราย และหนองฮาง โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 105,868 ไร โดยมีพื้นที่ที่มีขนาดใหญ
ที่สุด ได!แก แองเชียงแสนมีพื้นที่ 39,000 ไร รองลงมาได!แก พรุหญ!าทาตอน มีพื้นที่ 37,100 ไร สวน
กว~านพะเยาซึ่งเป%นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมีพื้นที่ 12,831 ไร
ตารางที่ รายชื่อพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติในทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําของเอเชียในเขตพื้นที่
ลุมน้ํากกและโขง (เหนือ)
พื้นที่ชุมน้ํา
แองเชียงแสน
พรุหญ!าทา
ตอน

ที่ตั้ง

ประเภท

เนื้อที่

ลุมน้ํา
สาขา
โขง
ตอนบน

อําเภอเชียงแสน
ที่ราบลุมน้ําทวมถึงมีน้ํา 62.4 ตร.กม.
อําเภอแมจัน
ตลอดปQ หนองน้ํามีน้ําตลอด (39,000 ไร)
จังหวัดเชียงราย
ปQ และมีน้ําบางฤดู
บริเวณที่ลุมสองฝ_‰งลําน้ํา
แองน้ํา วังน้ําในแมน้ํา นา 59.36 ตร. น้ําแมฝาง
จากบริเวณที่แมน้ําฝางไหล ข!าว ในที่ราบลุมน้าํ ทวมถึง
กม.
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ลงแมน้ํากกขึ้นไปทางต!นน้ํา
พื้นที่เพาะปลูกพืชอื่นๆ (37,100 ไร)
แมฝาง รวมบริเวณที่นา
หนองน้ํา มีน้ําบางฤดู ฝ_‰ง
ทางด!านเหนือในเขตอําเภอ
แมน้ํา/หาด/สันทราย
แมอาย จังหวัดเชียงใหม
หนองหลวง อําเภอเมือง อําเภอเวียงชัย หนองน้ํามีน้ําตลอดปQ และมี 14.7136
กก
จังหวัดเชียงราย
น้ําบางฤดู
ตร.กม.
ตอนลาง
(9,196 ไร)
หนองฮาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย หนองน้ํามีน้ําตลอดปQ และมี 2.7856 ตร. น้ําพุง
น้ําบางฤดู
กม.
(1,741 ไร)
หนองเล็ง
ตําบลปHาแฝก ตําบลเจริญ หนองน้ํามีน้ําบางฤดู มีพืช 9.6 ตร.กม.
อิง
ทราย
ราษฎร' ตําบลแมใจ อําเภอ
น้ํา
(6,000 ไร) ตอนบน
แมใจ จังหวัด
พะเยา
กว~านพะเยา
ตําบลเวียง อําเภอเมือง บึงน้ําจืดมีน้ําตลอดปQ หนอง 20.53 ตร.
อิง
จังหวัด
น้ํา
กม.
ตอนกลาง
พะเยา
มีน้ําตลอดปQและมีน้ําบางฤดู (12,831 ไร)
2) ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
พื้นที่ลุมน้ํากกและลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) เป%นพื้นที่ต!นน้ําลําธารซึ่งถือวายังคงมี
ความอุดมสมบูรณ'ของทรัพยากรธรรมชาติอยูเป%นอยางมาก โดยที่ลุมน้ํากกถูกกันเป%นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุม
น้ําชั้น 1 (1A และ 1B) ประมาณ 1.79 ล!านไร หรือคิดเป%นร!อยละ 39.31 ของพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด
ในขณะที่ลุมน้ําโขง (เหนือ) มีพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 1 (1A และ 1B) รวมกันประมาณ 3.23 ล!านไร
หรือคิดเป%นร!อยละ 29.80 ของพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด
9.6 ทรัพยากรดิน
จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ทั้งหมด 7,298,981 ไร เป%นพื้นที่การเกษตร 3,246,329
ไร คิดเป%นร!อยละ 44.48 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ในเขตชลประทาน 419,800 ไร คิดเป%นร!อยละ 12.93
ของพื้นที่การเกษตร มีประชากรทั้งหมด จํานวน 1,195,609 คน เป%นเกษตรกร จํานวน 511,551 คน
คิดเป%นร!อยละ 42.81ของประชากรทั้งหมด การใช!ประโยชน'ที่ดิน ประมาณร!อยละ 61.73 ใช!ทํานา
ร!อยละ 26.35 ปลูกพืชไร และร!อยละ 11.92 ปลูกไม!ผลไม!ยืนต!น พืชหลักที่ทํารายได! ได!แก ข!าวหอม
มะลิ ข!าวเหนียว ข!าวโพด ชา กาแฟ ลิ้นจี่ ลําไย สับปะรด ส!มโอ ส!มเขียวหวาน สัตว'เศรษฐกิจ ได!แก โค ไก
พื้นเมือง และสุกร สัตว'น้ําเศรษฐกิจ ได!แก ปลานิล ปลาดุก และกุ!งก!ามกราม ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประกอบด!วยดิน 2 กลุมใหญ ได!แก บริเวณที่ราบเป%นดิน ที่เกิดบนลานตะพักลําน้ําระดับตางๆ และบริเวณ
ภูเขาและที่สูงชันเป%นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชันดินเกิดบนลานตะพักลําน้ําระดับตางๆ ประกอบด!วย
ดินหลายชนิด เป%นดินที่มีความอุดมสมบูรณ'ต่ําถึงดีหรือดีปานกลางเนื้อดินรวมจนถึงดินเหนียว มีการระบายน้ําดี
จนถึงเลวปกติใช!ในการทํานา ดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแหงมีก!อนกรวดและก!อนหิน
ปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกตางกันไป
แล!วแตชนิดของหินต!นกําเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดมสมบูรณ'ต่ํา ข!อจํากัดในการใช!ดินที่สําคัญของพื้นที่คือ
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ความลาดชันและการเสี่ยงตอกษัยการ (Erosion) ที่จะเกิดขึ้น พื้นที่นี้ยังเป%นปHาอยูมาก สมควรเก็บไว!เป%นปHา
รักษาต!นน้ํา ลําธาร การใช!ที่ดินของจังหวัดเชียงรายตามรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ปQการ
เพาะปลูก 2539 / 2540 สวนใหญเป%นพื้นที่ปHา 2,494,219 ไร ซึ่งประกอบด!วยปHาดงดิบ ปHาเบญจพรรณ
และปHาเต็งรัง ป_จจุบันมีการบุกรุกที่ปHาเพื่อการทําไรมากขึ้น ทําให!พื้นที่ปHาไม!ลดลงอยางรวดเร็ว การใช!ที่ดิน
ที่รองลงมาได!แก ที่ถือครองทางการเกษตร 2,194,713 ไร สวนใหญเป%นข!าว 1,381,564 ไร พืชไร
508,127 ไร ไม!ผลและไม!ยืนต!น 136,325 ไร ตามลําดับ และพื้นที่ไมได!จําแนกอีกประมาณ
2,610,049 ไร

ลุมน้ํากก
ในพื้นที่ลุมน้ํากกมีการใช!ประโยชน'ที่ดินแบงออกเป%นพื้นที่ปHาไม!ประมาณ 2.22 ล!านไร
หรือคิดเป%นร!อยละ 48.76 ของพื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 2.13 ล!านไร หรือคิดเป%นร!อยละ
46.66 ของพื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่ที่เหลือเป%นพื้นที่ชุมชน แหลงน้ําและอื่นๆ รวม 0.21 ล!านไร หรือคิดเป%นร!อย
ละ 4.59 ของพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด
สําหรับพื้นที่การเกษตรของลุมน้ํากกแบงออกเป%นพื้นที่ปลูกพืชไรประมาณ 1.13 ล!านไร
(ร!อยละ 24.86 ของพื้นที่ลุมน้ํา) และพื้นที่ปลูกข!าวประมาณ 0.64 ล!านไร (ร!อยละ 14.00 ของพื้นที่ลุม
น้ํา) สวนที่เหลือประมาณ 0.36 ล!านไร ปลูกไม!ผลและพืชผัก โดยพื้นที่ปลูกพืชไรกระจายตัวอยูทั่วพื้นที่ลุม
น้ํา แตจะมี การปลูก ที่ หนาแนนบริเวณตอนกลางของลุมน้ํา บริเวณอํา เภอแมสรวย อํา เภอเวี ยงปHา เป9 า
จังหวัดเชียงราย สวนพื้นที่ปลูกข!าวจะอยูเพียงริมลําน้ําธรรมชาติ บริเวณอําเภอแมลาว และอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เป%นต!น
ตารางที่ 25 การใช!ที่ดิน พ.ศ. 2552 – 2555
จํานวนเนื้อที่ (ไร)
ปL พ.ศ.

เนื้อที่ทั้งหมด

เนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตร

เนื้อที่ป!าไม3

เนื้อที่นอกการเกษตร

2552

7,298,981

2,163,449

3,227,888

1,907,644

2553

7,298,981

2,454,279

3,227,888

1,616,814

2554

7,298,981

3,015,264

3,227,888

1,055,829

2555

7,298,981

3,227,888

3,015,096

1,055,997

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555

แผนภูมิที่ 4 การใช!ที่ดิน (ไร) พ.ศ. 2552 – 2555
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ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555

จากแผนภูมิที่ 14 พบวา เมื่อเปรียบเทียบแนวโน!มภาพรวมของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
มีแนวโน!มเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื้อที่ปHา ไม!มีแนวโน!มคงที่และลดลงเล็กน!อยในปQ 2555 สําหรับเนื้อที่
นอกการเกษตรมีแนวโน!มลดลงอยางตอเนื่องจากปQ
ตารางที่ 26 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2552 – 2555
การถือครองที่ดนิ

ปL 2552

ปL 2553

ปL 2554

ปL 2555

2,163,450

2,454,279

3,015,263

3,015,097

ของตนเอง

491,137

559,422

689,669

690,138

จํานองผูอ! ื่น

792,551

893,517

1,090,979

1,090,675

1,283,688

1,452,939

1,780,648

1,780,813

เชาผู!อื่น

377,915

432,043

536,669

536,387

รับจํานอง

-

86

104

104

ได!ทําฟรี

501,847

569,211

697,842

697,793

879,762

1,001,340

1,234,615

1,234,284

เนื้อทีถ่ ือครองทางการเกษตร
เนื้อทีข่ องตนเอง (ไร)

รวม
เนื้อทีข่ องผู3อนื่ (ไร)

รวม

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555

การชะล3างพังทลายของดิน
ป_จจัยที่มีอิทธิพลตอการชะล!างพังทลายของดินบริเวณพื้นที่ลุมน้ํากกและลุมน้ําโขง
(ภาคเหนือ) สรุปได!วาพื้นที่ที่เกิดการชะล!างพังทลายของดินในลุมน้ํากกและลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) สวนใหญ
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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เป%นพื้นที่เชิงเขาที่มีความลาดชันสูง โดยมีพื้นที่อยูในลุมน้ํากกประมาณ 1.52 ล!านไร (ร!อยละ 33.37 ของ
พื้นที่ลุมน้ํา) และลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) ประมาณ 1.46 ล!านไร (ร!อยละ 23.29 ของพื้นที่ลุมน้ํา)
10. ข3อมูลเชิงสถิติที่สําคัญเชิงพื้นที่
10.1 ข3อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ได!จัดทําภาพรวม
ตั ว ชี้ วั ดการพัฒ นาจั ง หวั ดและกลุ มจั ง หวั ด ที่ เ ป% น มาตรฐานเดี ย วกั น และสามารถเชื่ อ มโยงกั บ ตั ว ชี้ วั ด
ในภาพรวมของยุทธศาสตร'การพัฒนาประเทศ เพื่อใช!ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
และเป%นการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปQของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปQงบประมาณ
พ.ศ.2558

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จังหวัดเชียงรายได3นําทบทวนข3อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด สามารถสรุปได3
มิติการพัฒนา
ตัวชี้วัด-ข3อมูลและเหตุผลสนับสนุน
1.Growth Competitiveness 1. ขนาดเศรษฐกิจ 71,628 ล!านบาท ต่ํากวา คาเฉลี่ย 102,491 ล!าน
บาท
2. อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 3.3 % สูงกวาคาเฉลี่ย 3.1%
เล็กน!อย โดยการเจริญเติบโตสวนใหญมาจากสาขาการเกษตร
3. ผลิตภัณฑ'มวลรวมตอหัว 59,018 บาท/ปQ ต่ํากวา คาเฉลี่ย 128,245
บาท/ปQ
4. อัตราเงินเฟ9อ 1.6% ต่ํากวา คาเฉลี่ย 3.0%
5.ผลิตภาพแรงงาน 15,736 บาท/คน ต่ํากวา คาเฉลี่ย 90,796 บาท/คน
เนื่องแรงงานสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรมสร!างมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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มิติการพัฒนา
2. Inclusive Growth

3. Green Growth

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

น!อย
6. อัตราการวางงาน 0.88% สูงกวา คาเฉลี่ย 0.66%
(มูลคาสินค!า OTOP ปQ 56 อยูที่ 1,496 ล!านบาท เพิ่มขึ้น 9.28 % จากปQ
55 การทองเที่ยวปQ 55 จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 19.05 % รายได!
เพิ่มขึ้น 29.91% จากปQ 54 และการค!าชายแดน ปQ 55 มูลคา 35,977
ล!านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากปQ 54)
ตัวชี้วัด-ข3อมูลและเหตุผลสนับสนุน
7. สัดสวนคนจน 17.75 % สูงกวา คาเฉลี่ย 13.15% (ครัวเรือนที่ตก
จปฐ. ปQ 56 1,034 ราย)
8. สัดสวนผู!อยูในระบบประกันสังคม 7.33 ต่ํากวา คาเฉลี่ย 23.26%
เนื่องจากแรงงานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรไมเข!าระบบประกันสังคม
(ผู!ประกันตนในเดือนมิถุนายน 56 จํานวน 90,893 คน เพิ่มจากปQ 54
เป%น 2 เทา)
9. จํานวนปQการศึกษา 8.6 ปQ ต่ํากวา คาเฉลี่ย 9.1 ปQ เล็กน!อย
10. คาเฉลี่ย O-Net (ม.3) 36.93% ต่ํากวา คาเฉลี่ย 50.00%
11. สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด (HA) 23.53 %
ต่ํากวา คาเฉลี่ย 25.99%
12. ร!อยละของประชาชนอายุ 15 ปQ ขึ้นไปได!รับการคัดกรองเบาหวาน
28.31% ต่ํากวา คาเฉลี่ย 36.93%
13. ร!อยละของประชาชนอายุ 15 ปQ ขึ้นไป ได!รับการคัดกรองความดัน
33.95% ต่ํากวา คาเฉลี่ย 39.86%
14. ร!อยละของผู!ปHวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได!ดี 6.10%
สูงกวา คาเฉลี่ย 3.71%
15. ร!อยละของผู!ปHวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได!ดี 1.75%
ต่ํากวา คาเฉลี่ย 4.19%
16. ร!อยละของผู!ปHวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ!อนได!รับการดูแลรักษา/สง
ตอ 74.62% ต่ํากวาคาเฉลี่ย 75.67 % เล็กน!อย
17. ร!อยละของผู!ปHวยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ!อนได!รับการดูแล
รักษา/สงตอ 75.5% ต่ํากวาคาเฉลี่ย 80.60%
18. อัตราทารกตายตอเกิดมีชีพ 4.7 คน/พันคน ต่ํากวา คาเฉลี่ย 6.8 คน/
พันคน
19. การใช!เงินจายเงินฯ เพื่อชวยเหลือผู!ประสบภัย 209 ล!านบาท ต่ํากวา
คาเฉลี่ย 269 ล!านบาท
20. ปริมาณขยะ 255,304 ตัน/ปQ สูงกวา คาเฉลี่ย 167,276 ตัน/ปQ (การ
จัดการขยะ 374.01 ตัน/วัน ขยะที่กําจัดถูกสุขลักษณะ 40.35%)
21. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปHาเพิ่มขึ้น 1.24% แตเพิ่มขึ้น ต่ํา กวา คาเฉลี่ย
2.26%
(พื้นที่ปHาปQ 52 ประมาณ 5,000 ตร.กม. คิดเป%น 44.32% ของพื้นที่
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4. Government Efficiency

จังหวัดเชียงราย ปQ 51 44.22% ปQ 49 คิดเป%น 42.15% ปQ 48 คิดเป%น
42.51% และปQ 47 คิดเป%น 43.68%)
22. จํา นวนฟาร'มที่ได!การรับ รองมาตรฐาน 48.10% สูงกวา คาเฉลี่ ย
45.10%
23. การเข!าถึงน้ําประปา 9.99 % ต่ํากวา คาเฉลี่ย 20.41%
24. การเข!าถึงไฟฟ9า 99.63% สูงกวา คาเฉลี่ย
25. อัตราการเชื่อมตออินเตอร'เน็ตของประชากร 26.15% สูงกวา คาเฉลี่ย
23.40%
26. สัดสวนคดียาเสพติด 212.6 คดี/แสนคน ต่ํากวา คาเฉลี่ย 338.6 คดี/
แสนคน

10.2 การสงเสริมและพัฒนาหมูบ3านเศรษฐกิจพอเพียงต3นแบบ
จั งหวั ดเชี ย งราย มี ก ารดํ า เนิ นงานสงเสริ ม และพั ฒ นาหมู บ! า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ต!น แบบ จํ า นวน 111 หมูบ! า น ใน 18 อํ า เภอ ตามบั ญ ชีที่แ นบ และมีป ระเมิ นผลหมูบ! า นเศรษฐกิจ
พอเพียงต!นแบบ ทุกปQ โดยคณะกรรมติดตามและประเมินผลการพัฒนาหมูบ!านเศรษฐกิจพอเพียง ประเมิน
ตามเกณฑ'การประเมินหมูบ!านเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทย จัดระดับหมูบ!านเศรษฐกิจพอเพียง
เป%น 3 ระดับ คือ ระดับ “พออยู พอกิน” ระดับ “อยูดี กินดี” และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” จังหวัดเชียงราย
ประกาศผลการประเมิ นหมู บ! า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต! นแบบ ตามเกณฑ' ก ารประเมิ น หมู บ! า นเศรษฐกิ จ
พอเพียงกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1. ระดับ พออยู พอกิน
จํานวน 41 หมูบ!าน
2. ระดับ อยูดี กินดี
จํานวน 40 หมูบ!าน
3. ระดับ มั่งมี ศรีสุข
จํานวน 30 หมูบ!าน
1. ระดับ “พออยู พอกิน” จํานวน 41 หมูบ3าน ดังนี้
ตารางที่ 27 หมูบ!านระดับพออยูพอกิน
ลําดับ
ชื่อบ3าน
หมูที่

ตําบล

อําเภอ

ปLงบประมาณ

1

ทากอบง

7

ปงน!อย

ดอยหลวง

2557

2

ทุงกวางใต!

12

โชคชัย

ดอยหลวง

2553

3

ปHาลัน

5

ปงน!อย

ดอยหลวง

2556

4

วังเขียว

8

หนองปHากอ

ดอยหลวง

2554

5

คีรีสุวรรณ

7

หนองปHากอ

ดอยหลวง

2554

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

139

ลําดับ

ชื่อบ3าน

หมูที่

ตําบล

อําเภอ

ปLงบประมาณ

6

วังศิลา

8

สันมะคา

ปHาแดด

2557

7

สันปHาคราม

7

สันมะคา

ปHาแดด

2553

8

รองบง

4

ศรีโพธิ์เงิน

ปHาแดด

2556

9

ปHาไม!สีเหลือง

3

ศรีโพธิ์เงิน

ปHาแดด

2554

10

สันกอง

2

โรงช!าง

ปHาแดด

2554

11

เหมืองลึก

8

โปHงแพร

แมลาว

2557

12

ต!นมวง

3

ปHากอดํา

แมลาว

2556

13

ห!วยอื้น

10

เทอดไทย

แมฟ9าหลวง

2557

14

เทอดไทยหนึ่ง

13

เทอดไทย

แมฟ9าหลวง

2556

15

สันติคีรี

1

แมสลองนอก

แมฟ9าหลวง

2554

16

สามแยกอีก!อ

24

แมสลองใน

แมฟ9าหลวง

2554

17

ดอนแยง

13

หงาว

เทิง

2557

18

เกี๋ยงลุม

3

แมลอย

เทิง

2554

19

ปางคา

8

ตับเตา

เทิง

2554

20

สันเจริญ

15

ดอนศิลา

เวียงชัย

2557

21

แมเจดีย'

3

แมเจดีย'ใหม

เวียงปHาเป9า

2557

22

ดงหลายหน!า

7

เวียง

เวียงปHาเป9า

2556

23

ไร

7

แมเงิน

เชียงแสน

2557

24

ศรีดอนมูล

9

ศรีดอนมูล

เชียงแสน

2556

25

ทาขันทอง

3

บ!านแซว

เชียงแสน

2554

26

แมคําเกษตร

1

ปHาสัก

เชียงแสน

2554

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ลําดับ

ชื่อบ3าน

หมูที่

ตําบล

อําเภอ

ปLงบประมาณ

27

แมบง

7

โชคชัย

ดอยหลวง

2555

28

ปHาซางเหนือ

1

โปHงแพร

แมลาว

2555

29

รองคือ

6

ผางาม

เวียงชัย

2555

30

มวงคํา

12

ศรีถ!อย

แมสรวย

2555

31

โปHง

6

ปHาแดด

แมสรวย

2554

32

สันหลวงใต!

13

เกาะช!าง

แมสาย

2555

33

แมหางใต!

6

เวียงกาหลง

เวียงปHาเป9า

2555

34

ขวากเหนือ

5

ทาข!าม

เวียงแกน

2555

34

สันหนองล!อม

6

ปHากอดํา

แมลาว

2553

36

สันติสุข

11

แมเจดีย'

เวียงปHาเป9า

2553

37

ห!วยน้ําขุน

11

แมฟ9าหลวง

แมฟ9าหลวง

2553

38

ถ้ําผาตอง

6

ทาสุด

เมือง

2556

39

ห!วยบง

8

ทาสาย

เมือง

2554

40

ปHาบง

9

เจริญเมือง

พาน

2556

41

แมเปาใต!

16

แมเปา

พญาเม็งราย

2556

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

2. ระดับ “อยูดี กินดี” จํานวน 40 หมูบ3าน ดังนี้
ตารางที่ 28 หมูบ!านอยูดีกินดี
ลําดับ
ชื่อบ3าน
หมูที่

ตําบล

อําเภอ

ปLงบประมาณ

1

จําหวาย

2

ดอยลาน

เมือง

2557

2

สันมะนะ

8

ปHาอ!อดอนชัย

เมือง

2554

3

โปHง

1

ทุงกอ

เวียงเชียงรุ!ง

2557

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ลําดับ

ชื่อบ3าน

หมูที่

ตําบล

อําเภอ

ปLงบประมาณ

4

สันไทรงาม

5

ดงมหาวัน

เวียงเชียงรุ!ง

2556

5

แมเปาเหนือ

12

แมเปา

พญาเม็งราย

2557

6

ปHาฮางงาม

3

ทานตะวัน

พาน

2557

7

สันผักแคใหม

14

มวงคํา

พาน

2554

7

ปHาเปา

11

สันกลาง

พาน

2554

9

ใหมรองบง

12

เจดีย'หลวง

แมสรวย

2557

10

หัวทุง

2

แมพริก

แมสรวย

2556

11

ทองทิพย'

10

ศรีถ!อย

แมสรวย

2554

12

สันเกล็ดทอง

7

โปHงงาม

แมสาย

2557

13

กิ่วพร!าว

2

บ!านด!าย

แมสาย

2556

14

สันบุญเรือง

3

เกาะช!าง

แมสาย

2554

15

ดงปHาสัก

3

บ!านด!าย

แมสาย

2554

16

ใหมเจริญ

4

ริมโขง

เชียงของ

2557

17

ผาแล

6

ปอ

เวียงแกน

2557

18

ทุงทราย

3

หลายงาว

เวียงแกน

2554

19

พระเนตร

11

ต!า

ขุนตาล

2555

20

ห!วยสักเหนือ

15

ยางฮอม

ขุนตาล

2556

21

ห!วยเดื่อ

9

ต!า

ขุนตาล

2554

22

พระเนตร

8

ต!า

ขุนตาล

2554

23

ปHาก†อย

11

ศรีดอนมูล

เชียงแสน

2555

24

ศรีบังวัน

8

โรงช!าง

ปHาแดด

2555
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ลําดับ

ชื่อบ3าน

หมูที่

ตําบล

25

นาเจริญ

9

ปHาซาง

26

รองธารกลาง

11

27

ขาแหยงพัฒนา

28

อําเภอ

ปLงบประมาณ

เวียงเชียงรุ!ง

2555

ทรายขาว

พาน

2555

5

แมฟ9าหลวง

แมฟ9าหลวง

2555

ใหมศรีวิลัย

17

ดอนศิลา

เวียงชัย

2553

29

โพธิ์ชัย

7

เวียงเหนือ

เวียงชัย

2556

30

ทุงฟ9าฮาม

5

โยนก

เชียงแสน

2553

31

สันยาว

3

ห!วยไคร!

แมสาย

2553

32

ห!วยโปHง

5

ต!า

ขุนตาล

2553

33

ศรีวิไล

7

ห!วยซ!อ

เชียงของ

2553

34

บ!านมวง

3

มวงยาย

เวียงแกน

2553

35

กองยาว

3

แมข!าวต!ม

เมืองเชียงราย

2552

36

มอนปHายาง

5

หนองแรด

เทิง

2556

37

ดอยตอ

3

สันทราย

แมจัน

2554

38

สันนายาว

6

ศรีค้ํา

แมจัน

2554

39

สันสลี

5

สันสลี

เวียงปHาเป9า

2554

40

โปHงเทวี

5

บ!านโปHง

เวียงปHาเป9า

2554

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

3. ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” จํานวน 30 หมูบ3าน ดังนี้
ตารางที่ 29 หมูบ!านมั่งมี ศรีสุข
ลําดับ
ชื่อบ3าน
หมูที่

ตําบล

อําเภอ

ปLงบประมาณ

1

โพธนาราม

8

สันทราย

แมจัน

2557

2

ปHายาง

2

ศรีค้ํา

แมจัน

2556
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3

ต!านาล!อม

7

ต!า

ขุนตาล

2557

4

ศรีมงคล

14

ศรีดอนชัย

เชียงของ

2555

5

ครึ่งใต!

3

ครึ่ง

เชียงของ

2556

6

สถานใต!

12

สถาน

เชียงของ

2554

7

แกน

14

ห!วยซ!อ

เชียงของ

2554

8

ปHาก!อ

30

ห!วยสัก

เมือง

2555

9

สันทราย

9

เชียงเคี่ยน

เทิง

2555

10

สันมะปfน

7

แมต๋ํา

พญาเม็งราย

2555

11

สบเปา

20

แมเปา

พญาเม็งราย

2554

12

แมต๋ําน้ําตก

6

ตาดควัน

พญาเม็งราย

2554

13

ห!วยมะหินฝน

14

ปHาตึง

แมจัน

2555

14

หัวรินคํา

6

จอมสวรรค'

แมจัน

2553

15

สันกอตาล

5

สันติสุข

พาน

2553

16

ปHาซางพัฒนา

13

เม็งราย

พญาเม็งราย

2553

17

ปHาซาง

3

ปHาซาง

เวียงเชียงรุ!ง

2553

18

ดงชัย

2

ทุงกอ

เวียงเชียงรุง

2554

19

ใหมรองหวาย

11

ดงมหาวัน

เวียงเชียงรุง

2554

20

หนองขวง

1

แมลอย

เทิง

2553

21

ปHาลัน

3

ทาก!อ

แมสรวย

2553

22

ดอยเทวา

18

แมข!าวต!ม

เมือง

2553

23

รองปลายนา

11

บัวสลี

แมลาว

2552

24

สันปูเลย

4

บัวสลี

แมลาว

2554
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25

หนองบัว

2

ปHากอดํา

แมลาว

2554

26

โปHงเทวี

2

บ!านโปHง

เวียงปHาเป9า

2552

27

ห!วยลึก

4

มวงยาย

เวียงแกน

2554

28

คายเจริญ

5

เวียงเหนือ

เวียงชัย

2554

29

เวียงทอง

3

เมืองชุม

เวียงชัย

2554

30

ยายใต!

5

มวงยาย

เวียงแกน

2554

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

10.3 โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
1) พื้นที่ขยายผลของกระทรวงมหาดไทย
1.1 พื้นที่อางเก็บน้ําห!วยสักอันเนื่องมาจากระราชดําริ ตํา บลห!วยสัก อําเภอ
เมื องเชีย งราย บ! า นหมู ที่ 9, 12, 19 และ 29 ดํา เนินการทั้ ง 8 ขั้ นตอน ครบถ!ว น อยู ระหวางเสนอ
แผนพัฒนาฉบับสมบูรณ'ให!คณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัดพิจารณา
1.2 พื้นที่อางเก็บน้ําห!วยนาน ตําบลแมลอย อําเภอเทิง บ!านหมูที่ 13 ตําบลแมลอย
ดําเนินการทั้ง 8 ขั้นตอน ครบถ!วน อยูระหวางเสนอแผนพัฒนาฉบับสมบูรณ'ให!คณะกรรมการกลั่นกรอง
ระดับจังหวัดพิจารณา
2) พื้นที่เตรียมการขยายผลของจังหวัดเชียงราย
2.1 พื้นที่บ!านวังน!อย หมูที่ 5 ตําบลสันมะคา อําเภอปHาแดด และบ!านห!วยสัก
หมูที่ 5 ตําบลเวียงห!าว อําเภอพาน ดําเนินการทั้ง 8 ขั้นตอน ครบถ!วน จัดทําแผนพัฒนาฉบับสมบูรณ'แล!ว
อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยในการปรับพื้นที่เป%นหมูบ!านขยายผล
2.2 พื้นที่หมูบ!านเตรียมการขยายผลของอําเภอตาง ๆ
2.2.1 พื้นที่ที่จัดเก็บข!อมูลเศรษฐกิจสังคมเสร็จเรียบร!อยแล!วอยูระหวาง
การคืนข!อมูลให!ราษฎรตรวจสอบ อําเภอขุนตาล อําเภอดอยหลวง อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมสาย
อําเภอแมฟ9าหลวง อําเภอแมลาว อําเภอเวียงแกน
2.2.2 พื้ น ที่ ที่ จั ด เก็ บ ข! อมู ล เศรษฐกิ จ และสั ง คมเสร็ จ แล! ว อยู ระหวาง
การบันทึกข!อมูล อําเภอเวียงเชียงรุ!ง อําเภอเวียงชัย อําเภอเวียงปHาเป9า อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน
อําเภอพญาเม็งราย
2.2.3 พื้นที่ที่อยูระหวางการจัดเก็บข!อมูลเศรษฐกิจและสังคม อําเภอแมสรวย
และอําเภอแมจัน
2.2 ข3อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
1. ข3อมูลโครงสร3างขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ประกอบด!วย
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

145

โครงสร!างและการแบงงานสวนการบริหาร อบจ.เชียงรายตาม พ.ร.บ.องค'การบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก!ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
นายกองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด มาจากการเลื อกตั้ ง จากประชาชนในเขตจั งหวั ด
เชียงราย มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปQ ทําหน!าที่บริหารราชการของ อบจ.ตามกฎหมาย นายก
องค'การบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งรองนายกองค'การบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมิใชสมาชิกสภาองค'การบริหาร
สวนจังหวัดเป%นผู!ชวยเหลือในการบริหารราชการ จํานวน 3 คน
สมาชิ ก สภาองคการบริห ารสวนจั ง หวั ด ทํ า หน! า ที่ เป% น ฝHา ยนิ ติบั ญญั ติ ประกอบด!ว ย
สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตจังหวัด (36 เขต) จํานวน 36 คน มีวาระในการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปQ
ตามมาตรา 39 พ.ร.บ. องค'การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก!ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 ได!กําหนดให!
(1) นายกองค'การบริหารสวนจังหวัดควบคุมรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค'การ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ตามกฎหมาย และเป%นผู!บังคับบัญชาข!าราชการลูกจ!าง อบจ. มีรองนายก อบจ.
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ อบจ. ให!เป%นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน!าที่อื่นตามกฎหมาย
หรือตามที่นายกองค'การบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย
(2) ปลัด อบจ. คนหนึ่งเป%นผู!บังคับบัญชาข!าราชการและลูกจ!าง อบจ. มีรองปลัดองค'การ
บริหารสวนจังหวัด 3 คน เป%นผู!ชวย
(3) องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย แบงสวนราชการออกเป%นสวนการตางๆ ดังนี้
1. สํานักปลัด อบจ.
6. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. กองกิจการสภา อบจ.
7. กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. กองแผนและงบประมาณ 8. กองป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. กองคลัง
9. กองพัสดุและทรัพย'สิน
5. กองชาง
10. กองการเจ!าหน!าที่
2. ข3อมูลพื้นฐานการพัฒนาของ อบจ.เชียงราย
(1) ด3านบุคลากร ข!อมูลกรอบอัตรากําลัง ข!าราชการ ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง
ขององค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ที่

สวนราชการ

ข3าราชการ

1
2
3
4
5
6

สํานักปลัด อบจ.
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
กองป9องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

27
9
16
25
44
95

2
9
-

33
5
10
7
69
99

62
14
26
32
122
194

21
12

-

8
19

29
31

7
8
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ลูกจ3างประจํา พนักงานจ3าง

รวม
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9 กองพัสดุและทรัพย'สิน
10 กองการเจ!าหน!าที่
11 หนวยตรวจสอบภายใน
รวม

28
13
3
283

11

5
4
248

33
17
3
563

ที่มา : แผนอัตรากําลัง 3 ปQ ปQงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 และฉบับแก!ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และ 2
(ข!อมูล ณ เดือนเมษายน 2558)

(2) ด3านการบริหารสถานศึกษาและแหลงเรียนรู3
การจัดตั้ง สถานศึกษา องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได!จัดตั้งโรงเรียน
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเป%นแหงแรก ที่ถือกําเนิดจากนโยบายในการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย ตามที่นายกองค'การบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย แถลงไว!ตอสภาองค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ด!วยความเห็นชอบของสภาองค'การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย และผานการประเมินความพร!อมจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต
1 กระทรวงศึกษา โดยให!องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได! โรงเรียน
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เริ่มเปfดทําการเรียนการสอน ในระดับชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปQที่
1 ขึ้นในปQแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และเปfดรับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในปQ
พ.ศ. 2552 เป%นโรงเรียนในสังกัดองค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย กรมสงเสริมการปกครองท!องถิ่น
ตั้งอยูในศูนย'บูรณาการการเรียนรู!และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง) จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 7 ไร
ซึ่งนับถึงป_จจุบันได!ดําเนินการเรียนการสอนมาเป%นเวลาครบ 6 ปQ และโรงเรียนองค'การบริหารสวนจังหวัด
เชียงรายยังได!รับการประเมินให!เป%นสถานศึกษาดีเดนขององค'การบริหารสวนท!องถิ่นระดับประเทศในปQ
พ.ศ. 2550 ป_จจุบันมีจํานวนนักเรียนแยกได!ดังนี้
ตารางแสดงที่ 30 จํานวนนักเรียนโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ลําดับที่
ชวงชั้น
จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปQที่ 1
ประถมศึกษาปQที่ 2
ประถมศึกษาปQที่ 3
ประถมศึกษาปQที่ 4
ประถมศึกษาปQที่ 5
ประถมศึกษาปQที่ 6
มัธยมศึกษาปQที่ 1
มัธยมศึกษาปQที่ 2
มัธยมศึกษาปQที่ 3
มัธยมศึกษาปQที่ 4
มัธยมศึกษาปQที่ 5
มัธยมศึกษาปQที่ 6

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

5
8
21
19
13
28
19
31
190
185
154
145
134
123

5
5
11
10
11
18
23
24
150
181
95
125
174
108

รวม
10
13
32
29
24
46
42
55
340
366
249
270
308
231
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รวม
1,075
ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เดือน มิถุนายน 2558)

940

2,015

การจัดตั้งศูนยการเรียนรู3องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 5 ศูนย เพื่อเป%น
แหลงเรียนรู!ด!านโลกวิทยาศาสตร' เทคโนโลยี ด!านวัฒนธรรมชนเผาของจังหวัดเชียงราย ด!านประวัติเมือง
เชียงราย และด!านกีฬาและนันทนาการ โดยศูนย'ก ารเรียนรู!ตางๆ เปf ดให!บริการแกนักเรียน นั กศึกษา
เยาวชนและประชาชนทั่วไปดังนี้
- ศูนย'การเรียนรู!โลกวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี (Discovery Center) ให!บริการ
เรียนรู!โลกวิทยาศาสตร'โลกของเรา พลังงาน ห!องภาพยนตร'สามมิติ ห!องพัฒนาการเด็ก และห!องสมุด โดยเปfด
ให!บริการทุกวัน ตั้งอยู ณ ถนนราชการฝ_‰งหมิ่น (ชุมชนบ!านปHาแดง) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย เปfดบริการ
ทุกวันยกเว!นวันจันทร'
- ศูนย'บูรณาการการเรียนรู!วัฒนธรรมชนเผาจังหวัดเชียงราย เปfดให!บริการทุกวัน
ตั้งอยู ณ บริเวณสวนไม!งามริมน้ํากก องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เปfดบริการทุกวัน
- ศู น ย' ก ารเรี ย นรู! แ ละนั น ทนาการ อบจ.เชี ย งราย (สนามกี ฬ ากลางจั ง หวั ด )
ให!บริการห!องออกกําลังกาย (ฟfตเนต) จํานวน 2 ห!อง สนามยิงป…น สนามเปตอง สระวายน้ํา การออกกําลัง
กายด!วยการเต!นแอโรบิคเป%นประจําทุกวัน บริการห!องสมุดและการสืบค!นข!อมูลด!วยระบบอินเตอร'เน็ต การใช!
สนาม แขงขันกีฬาตางๆ และให!ยืมอุปกรณ'กีฬาทุกประเภท เปfดบริการทุกวัน
- หอประวัติเมืองเชียงราย (ตั้งอยูใกล!บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลาง
หลั งเกา) จัด ขึ้ นเพื่ อเป%นแหลงเรี ย นรู!ท างด! า นภูมิ หลั งของท!องถิ่น พั ฒนาการทางสั งคม ประวั ติศาสตร'
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี จัดนิทรรศการแสดงเนื้อหานับตั้งแตยุคสมัยกอนประวัติศาสตร' ยุคของการ
สร!างบ!านเมือง การเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งเป%นเมืองเชียงรายในป_จจุบัน นอกจากนั้นยังจัดแสดงเรื่องราว
วิถีชีวิตภูมิป_ญญา การเมืองการปกครองและเอกลักษณ'ทางวัฒนธรรมอันนาภูมิใจของคนเชียงราย นําเสนอ
ด! ว ยแบบจํ า ลองผสาน สื่ อ ที่ ทั น สมั ย ทั้ ง สไลด' วี ดิ ทั ศ น' ซอฟแวร' หุ นจํ า ลอง บอร' ด กราฟฟf ค และ
ภาพประกอบคํ า บรรยายที่ ทัน สมั ย สวยงามนาสนใจ และงายตอการเรีย นรู! เปfดบริก ารทุ ก วั นยกเว! น
วันจันทร'
(3) ด3านโครงสร3างพื้นฐาน
ถนนสายทางที่รับมอบถายโอนองค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายรับมอบถาย
โอนภารกิจตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให!แกองค'กรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ.
2542 และที่ถนนทางหลวงท!องถิ่นที่อยูในความรับผิดชอบขององค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มี
หน!าที่ต!องทํา ดังนี้
ตารางที่ 31 แสดงจํานวนสายทางที่รับการถายโอนภารกิจจากกรมทางหลวง กรมชลประทาน สํานักงาน
ปฏิรูปที่ดิน และระยะทางที่ได!รับการบํารุงรักษา/ซอมแซม ตั้งแตปQ 2546-2554 (ข!อมูล ณ
เดือนมีนาคม 2558)
ที่
อําเภอ
จํานวน ระยะทาง
ชนิดผิวจราจร
สายทาง
รวม
ลูกรัง
หินคลุก
ลาดยาง
คอนกรีต
รวม
(กม.)
(กม.)
(กม.)
(กม.)
(กม.)
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เมืองฯ
พาน
เทิง
พญาเม็ง
ราย
เชียงแสน
แมสรวย
เวียงแกน
แมลาว
เวียงปHาเป9า
แมสาย
เวียงชัย
แมจัน
ขุนตาล
เวียงเชียงรุ!ง
ปHาแดด
เชียงของ
แมฟ9าหลวง
ดอยหลวง
รวมทั้งสิ้น

42
33
18
7
9
13
4
13
11
21
15
14
10
8
9
21
14
7
269

153.626 7.050
71.628 60.461
106.028 43.637 13.180 38.291
72.339 4343.637
34.150
7.090
30.769
27.922
7.000
20.922
23.960
14.200
6.000
67.303 23.300 10.400 33.303
11.930
3.535
7.800
42.922 19.641
3.036
19.170
21.085
2.410
10.990
6.240
52.508
15.520 30.618
47.650 17.000 19.300 11.350
45.961
5.000
5.870
26.026
35.704 16.187
7.665
11.717
22.660
0.575
9.000
12.760
35.550
9.000
6.715
18.785
67.780 39.130 26.750
1.900
43.625 15.200 14.000
9.900
13.350
9.500
2.400
891.903
237.744 346.012
ที่มา : กองชาง องค'การบริหารสวนจังหวัดเชีย252.315
งราย

14.487
9.830
0.330
3.760
0.300
0.595
1.075
1.445
6.370
9.065
0.135
0.325
1.050
4.525
1.450
54.742

(4) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 –
2564)
วิสัยทัศน
"ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข"
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสร3างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนสง
- กลยุทธ' 1.1 พัฒนาโครงสร!างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนสงให!ได!มาตรฐาน
- กลยุทธ' 1.2 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและ
การเกษตร
- กลยุทธ' 1.3 พัฒนางานด!านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาด3านเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
- กลยุทธ' 2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ' 2.2 สงเสริ ม และพัฒนาอาชีพ และการตลาด เพื่อเพิ่ มศัก ยภาพ
ผลิตภัณฑ'ท!องถิ่นให!ได!มาตรฐานสากล
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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- กลยุทธ' 2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ'ของคนใน
ชุมชน
-

กลยุท ธ' 2.4 สงเสริ ม อนุ รั ก ษ' ด! า นศาสนาและเผยแพรศิ ล ปวั ฒ นธรรม

ประเพณีท!องถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
- กลยุ ท ธ' 3.1 สงเสริ ม และพั ฒ นาการศึ ก ษาทั้ ง ในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให!ได!มาตรฐานการศึกษา
- กลยุทธ' 3.2 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาสูอาชีพ
- กลยุทธ' 3.3 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท!องถิ่น
- กลยุทธ' 3.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปQองกันบรรเทาสาธารณภัย
- กลยุทธ' 4.1 รักษาความสงบเรียบร!อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน
ของประชาชน
- กลยุทธ' 4.2 ป9องกัน ฟ…šนฟูและบรรเทาสาธารณภัย
- กลยุทธ' 4.3 ป9องกันและแก!ไขป_ญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด!านอิเลคทรอนิกส'
- กลยุทธ' 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู!สูงอายุ ผู!พิการ และผู!ด!อยโอกาส
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมให3สมบูรณ
และยั่งยืน
- กลยุทธ' 5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
- กลยุทธ' 5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ป9องกัน แก!ไขป_ญหาขยะ น้ําเสีย และ
มลภาวะ
- กลยุทธ' 5.3 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษ'พลังงานและการใช!พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาด3านการเมืองการปกครองและการบริหาร
- กลยุทธ' 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท!องถิ่น
- กลยุทธ' 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- กลยุทธ' 6.3 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาท!องถิ่นของทุกภาคสวน
- กลยุทธ' 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช!และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล
- กลยุทธ' 6.5 สงเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท!องถิ่น
(5) สรุปผลการปฏิบัติงาน
ผลการดํ าเนิ นงานการพัฒนาท!องถิ่นขององค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
(พ.ศ.2558 – 2560) ตามแผนพัฒนา ในเชิงปริมาณ ได!กําหนดโครงการไว!ทั้งสิ้น จํานวน 662 โครงการ
นํ า ไปสู การปฏิ บั ติ จํ า นวน 590 โครงการ คิ ด เป% นร! อยละ 89.12 กํ า หนดงบประมาณจํา นวนทั้ งสิ้ น
937,082,551 บาท นําไปสูการปฏิบัติ จํานวน 756,830,400 บาท คิดเป%นร!อยละ 80.76
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บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพด3านการทองเทีย่ วจังหวัดเชียงราย
3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย
แผนกลยุทธการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย เป%นการวางยุทธศาสตร'ระยะ 4 ปQ โดยอาศัย
กระบวนการที่มีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวข!องกับการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและนํามาวิเคราะห'
สภาพการณ'แวดล!อมและวิเคราะห'สภาพการณ'ขององค'กรที่รับผิดชอบ เพื่อให!เห็นทิศทางในการพัฒนา
สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย หลักการและแนวคิดในการจัดทํา แผนกลยุทธการทองเที่ยวจังหวัด
เชียงราย โดยใช!แนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร'การพัฒนาตามนโยบายของผู!บริหารท!องถิ่น นโยบาย
รัฐบาลเกี่ยวกับการทองเที่ยว ทิศทางการดําเนินงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย กรอบยุทธศาสตร'ของกลุมภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา
แพร นาน แมฮองสอน ) และแผนยุทธศาสตร'ของจังหวัดเชียงราย
3.2 นโยบายด3านการทองเทีย่ วขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให!แกองค'กรปกครองสวน
ท!องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได!กําหนดให!องค'การบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหน!าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน'ของประชาชนในท!องถิ่นของตนเองในการสงเสริมการทองเที่ยว
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มีนโยบายในด!านการทองเที่ยว ดังนี้
1. จั ด ทํ า แผนแมบทการทองเที่ ย วเพื่ อใช!เป% นเครื่องมื อในการบริ หารจั ด การด!า นการ
ทองเที่ยว
2. สงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป%นศูนย'กลางด!านการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ'ธรรมชาติ และวัฒนธรรมล!านนาในกลุมประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวให!เป%นระบบและมีคุณภาพ พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมตาม
ศักยภาพของพื้นที่ให!เป%นโครงขายความรวมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ'ธรรมชาติ สิ่งแวดล!อม วิถีชีวิต ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท!องถิ่น
4. พัฒนาบุคลากรด!านการทองเที่ยวทุกภาคสวนให!มีความรู! ความเข!าใจในด!านการ
ให!บริการ เพื่อเป%นการสร!างมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเที่ยว
5. สงเสริมสนับสนุนสร!างศูนย'ข!อมูลเพื่อการทองเที่ยวเผยแพรประชาสัมพันธ'จังหวัด
เชียงรายผานโครงขายสื่อตาง ๆ
6. พัฒนาทรัพยากรทางการทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร' วัฒนธรรม Long
Stay,Home Stay โรงแรม ที่พักเส!นทางคมนาคม ให!มีศักยภาพเพื่อรองรับการทองเที่ยวระดับนานาชาติ
7. จัดให!มีศูนย'การแสดงและการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิป_ญญาท!องถิ่น ผลิตภัณฑ'
ชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน
8. สงเสริมสนับสนุนศูนย'แสดงและพัฒนาผลิตภัณฑ'ของที่ระลึก บนฐานภูมิป_ญญา
ท!องถิ่นเผยแพรเชื่อมโยงสูภูมิป_ญญาสากล โดยคงความเป%นอัตลักษณ'ของชุมชนท!องถิ่น
9. สงเสริมสนับสนุนแหลงเรียนรู!ทางทรัพยากรแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ให!เป%นที่
รู!จักอยางกว!างขวางทั้งชาวไทยและตางประเทศ
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3.3 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการทองเที่ยว
นโยบายรัฐบาล
1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. แหลงทองเที่ยวคุณภาพ เน!นเอกลักษณ'วัฒนธรรม ควบคูการอนุรักษ'ธรรมชาติ
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
การจัดทํ าแผนพัฒ นาการทองเที่ย วแหงชาติ ฉบับ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได!
คํานึงถึงบริบทของประเทศไทย ในการพัฒนาภายใต!กรอบการวิเคราะห'แบบองค'รวมเน!นที่การพัฒนา
จุดออนและเพิ่มความสามารถของจุดแข็ง ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันต!องมีการคํานึงถึง
แนวโน!มของโลก ที่กระทบกับการพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อให!ทิศทาง การพัฒนาเป%นไปอยางสอดคล!อง
และสามารถแปรเปลี่ยนเป%นรายได!ของอุตสาหกรรมได! ทั้งนี้ เพื่อการรักษา ขีดความสามารถทางการ
แขงขันและตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานของศักยภาพด!านการทองเที่ยวที่มีอยู จึงได!กําหนด แนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย โดยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนา รักษา และยกระดับการทองเที่ยวไทย
เพื่อให!เป%นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยให!เป%นประเทศพัฒนาแล!ว บนพื้นฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร'ชาติ
3.4 ทิศทางการดําเนินงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท)
ยุทธศาสตรการทองเที่ยว
1.สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ'เพื่อเน!นคุณคาทางการทองเที่ยวของประเทศไทย
2.ขับเคลื่อนหวงโซคุณคา (Value Chain) ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อสร!างความ
พึงพอใจแกนักทองเที่ยว สร!างมูลคาเพิ่ม และกระจายรายไดอยางยั่งยืน
3.พัฒนาข!อมูลเชิงลึกด!านความต!องการของการของตลาดทองเที่ยว
4.พัฒนาให! ททท. เป%นองค'กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ด!าน
ตลาดการทองเที่ยวของประเทศไทย
วิสัยทัศน
ททท.ได!กํา หนดเป9าหมาย สงเสริมการทองเที่ยวให!ประเทศไทยเป%นแหลงทองเที่ยว
ยอดนิยม (Preferred Destination) อยางยั่งยืน มุงสูการเป%นแหลงทองเที่ยวที่ทั้งนักทองเที่ยวตางชาติและ
นักทองเที่ยวไทยนึกถึง และเลือกมาทองเที่ยวเป%นอันดับต!นๆ ของโลก และผลักดันการทองเที่ยวสูความ
ยั่งยืนภายในปQ 2564
เปQาหมายทางการตลาด
เจาะกลุมเป9าหมายศักยภาพสูงในประเทศและตางประเทศ เน!นกลุมคุณภาพ เพิ่มมูลคา
ทางการทองเที่ยว 10% โดยการทองเที่ยวแบบลึกซึ้งกับประสบการณ'ท!องถิ่นไทย ตลาดในประเทศ
ปรับแผนตลาดกระตุ!นคนไทยให!เดินทางมากยิ่งขึ้น เพื่อสร!างรายได!เพิ่มขึ้นร!อยละ 10 คิดประมาณการ
เป%น 950,000 ล!านบาท สวนตลาดตางประเทศ เน!นการเพิ่มขึ้นของคาใช!จายตอการเดินทางแตละครั้ง
มุงสูกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ โดยตั้งเป9าสร!างรายได!เพิ่มขึ้นเป%นร!อยละ 10 เชนกัน คิดประมาณการ
รายได! เ ป% น 1.89 ล! า นล! า นบาท สงผลให! ร ายได! ภ าพรวมของการทองเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น ร! อยละ 10 หรื อ
ประมาณ 2.84 ล!านล!านบาท
กลยุทธการสงเสริมตลาดในประเทศ
ทิศ ทางการทํา การตลาดในภาพรวมของปQ 2560 ททท. ยัง คงนํา เสนอจุดแข็ งของ
ประเทศคือ “วิถีไทย” อันเป%นจุดเดนที่แตกตางจากประเทศอื่นๆ อีกทั้ง ยังเป%นที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว
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ที่ต!องการสัมผัสความเป%นไทยแท! ดั้งเดิม โดยตอยอดนําเสนอสินค!าการทองเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทยแตลง
ลึกมากขึ้น เพื่อนํารายได!และความเข!มแข็งสูเศรษฐกิจฐานราก ทําให!คนท!องถิ่นเกิดความรู!สึกเป%นสวนหนึ่ง
ของการทองเที่ยว นําไปสูความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมและการทองเที่ยวในอนาคต ทั้งนี้ ททท.ได!มี
แนวทางในการนํ า เสนอ “วิ ถี ไ ทย” ผานการสร! า งประสบการณ' ที่ ป ระทั บ ใจจากท! องถิ่ น ไทย (Local
Experience) ซึ่งมีหลายระดั บขึ้ นอยู กับ ความชื่นชอบที่ แตกตางของนักทองเที่ย ว โดยกํา หนดกรอบ
ประสบการณ'ที่ไมจํากัดเพียงการทองเที่ยวชุมชน ( CBT : Community Based Tourism) เทานั้น แต
หมายรวมถึงทุกพื้นที่
ทุกจังหวัด ทุกองค'ประกอบ ที่สร!างประสบการณ'ให!กับการทองเที่ยว ซึ่งแม!แต
กรุง เทพมหานคร ก็ส ามารถค! นหาประสบการณ' ท!องถิ่นได!เชนกัน การสงเสริมตลาดในประเทศ ททท.
วางเป9าหมายใหญ คือ การมุงสูความเข!มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศและสร!างความยั่งยืนทางการ
ทองเที่ยวให!ประเทศไทย กําหนดกลุมเป9าหมายเป%น 3 กลุมหลัก คือ กลุมเจนเนอร'เรชั่นวาย (Generation
Y : Gen Y) กลุมผู!หญิง (Women) และกลุมผู!สูงวัย (Silver Age) ดําเนินโครงการ “ประกาศศักดาท!า
เที่ยวข!ามภาค” ให!เกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนพื้นที่ทองเที่ยวและกระจายนักทองเที่ยวไปทุกภูมิภาค ผาน
แคมเปญและกิจกรรมตางๆ รวมทั้งกระตุ!นการเดินทางทองเที่ยวในวันธรรมดา ด!วยแนวคิด “เที่ยวได!
งาน” เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการทํางาน ชวยสร!างแรงบันดาลใจใหมๆ อาทิ การเดินทางศึกษาดูงาน การ
ประชุมนอกสถานที่ทํางาน เป%นต!น พร!อมตอยอดโครงการ “12 เมือง ต!องห!าม … พลาด Plus” ให!เกิด
การทองเที่ยวเชื่อมโยงและกระจายไปยังเมืองรอง สําหรับการเจาะตลาดกลุมศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มการใช!
จายนั้น ททท. มุงเจาะกลุมผู!สูงวัย และกลุมผู!หญิง ที่มีรายได!ตอเดือน 45,000 บาทขึ้นไป กลุมผู!สูงวัยใช!
แคมเปญ “เก†ายกก†วนชวนเที่ยว” นําเสนอรูปแบบการทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน สร!างประสบการณ'
ทองเที่ยวใหมๆ หรือทบทวนความสนุกสนานที่ เคยผานมา ด!วยการนําเสนอแพ็คเกจ อาทิ แพ็คเกจเก†าเลา
วา แพ็คเกจ เก†ากินแหลก เก†าชวนตี (การแขงขันกอล'ฟ) และ เก†า Market (งานแสดงของสะสม กิจกรรม
เปfดแผนเสียง กิจกรรมเต!นรํา) เป%นต!น สวนกลุมผู!หญิง นําเสนอแคมเปญพิเศษ “สตรีอยาหยุดเที่ยว”
นําเสนอสินค!าการทองเที่ยวให!เป%นเสมือน “รางวัลแหงชีวิต” รวมถึงแพ็คเกจเฉพาะสําหรับกลุมผู!หญิง อาทิ
Lady Bike , Lady Run เป%นต!น สวนกลุมเจนเนอร'เรชั่น วายนั้น ถือเป%นนักทองเที่ยวพลังใหม ที่จะชวย
สร!างกระแสการทองเที่ยวผานพฤติกรรมการใช!โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่สามารถนําเสนอรูปแบบ
การทองเที่ยวในแบบของตัวเองไปสูวงกว!างได!เป%นอยางดี
การสงเสริมตลาดตางประเทศ ททท. มีความมุงมั่นให!ประเทศไทย เป%นแหลงทองเที่ยวที่
เป%นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยว สร!างรายได!อยางยั่งยืน โดยเน!นการเติบโตของรายได!
มากกวาจํ านวนนัก ทองเที่ ย ว อีกทั้ งให!เกิด การกระจายรายได! กระจายนั ก ทองเที่ ย วไปสูท!องถิ่ นอยาง
แท!จริง จึงรวมกับผู!ประกอบการ กําหนดทิศทางการทําการตลาดแบบเจาะกลุมลูกค!าที่ชัดเจน ได!แก การ
เจาะกลุ มตลาดใหม อาทิ กลุ มมุ ส ลิม กลุ มนั ก ธุ ร กิจรุ นใหม พร! อมทั้ งเจาะตลาดใหมในเชิ งพื้น ที่ ที่ มี
ศักยภาพในการจายสูง เชน กลุมประเทศ BRIC อาร'เจนตินา ยุโรปตะวันออก เป%นต!น การขยายฐานตลาด
ที่มีศักยภาพในการใช!จาย โดยขยายฐานตลาดกลุมรายได!ตอคนตั้งแต 20,000 เหรียญสหรัฐ/คน/ปQ ขึ้นไป
นําเสนอสินค!า luxury และ creative tourism เป%นจุดดึงดูดให!เกิดการใช!จาย การรักษาฐานตลาดเดิมที่มี
ศักยภาพในการใช!จาย อาทิ กลุมผู!หญิง กลุมครอบครัว และกลุม Baby Boomer และการให!ความสําคัญ
การสงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศในกลุมอาเซียน ดึงตลาดยุโรปและอเมริกาให!เข!ามาทองเที่ยว
ไทยแบบเชื่อมโยงในเส!นทาง ASEAN Connectivity และการเดินทางทองเที่ยวกันเองในกลุม CLMV
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แคมเปญ ททท.
สํา หรั บการสื่ อสารทางการตลาด ทั้ งตลาดในและตางประเทศนั้ น อยู บนพื้ นฐานการ
นําเสนอประสบการณ'ที่เป%นเอกลักษณ'ไทยเฉพาะถิ่น (The Unique Thai Local Experiences) แก
นักทองเที่ยว
ตลาดในประเทศใช! แ คมเปญ “ทองเที่ ย ววิ ถี ไ ทย เก† ไ ก† ส ไตล' ลึ ก ซึ้ ง ” โน! ม น! า วให!
นักทองเที่ยวไทยได!เปfดมุมมองใหมตอการทองเที่ยววิถีท!องถิ่น เห็นถึงคุณคาและมีสวนรวมกับประสบการณ'
อันเป%นเอกลักษณ'แตละท!องถิ่นของไทย และสงตอประสบการณ' ความรู! ความประทับใจที่ได!แกคนรอบ
ข!าง
ตลาดตางประเทศ ยังคงใช! Amazing Thailand ภายใต!แนวทางการสื่อสาร “Discover
Amazing Stories in Amazing Thailand” เพื่อนําประสบการณ'จากการทองเที่ยวอันเป%นอัตลักษณ'
เฉพาะของไทย ไปสูสายตาคนทั่วโลก
3.5 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ได!แบงเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยะธรรมล!านนา (เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง และ
พะเยา ) คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมล!านนา ได!กําหนด
กรอบยุทธศาสตร'เบื้องต!นในเรื่องการทองเที่ยว ดังนี้
วิสัยทัศน
“การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิป_ญญาล!านนาเชิงสร!างสรรค'เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง”
วัตถุประสงค
1. สงเสริมให!เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมล!านนาเป%นศูนย'กลางการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิป_ญญาทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่จะชวยสร!างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมให!กับท!องถิ่นและประเทศ
2. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของจังหวัดเชียงใหม เชียงราย สูการเป%น
เมืองหลักและพัฒนาสงเสริมให!จังหวัดลําพูน ลําปาง และพะเยามีศักยภาพในการเป%นเมืองทองเที่ยวรอง
ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมล!านนา
3. พัฒนากลไกการจัดการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมล!านนาให!มี
ศักยภาพ และมีความสามารถในการจัดการและรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติได
4. ยกระดับการจัดการตลาดการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมล!านนา
อยางยั่งยืน โดยเน!นการเจาะกลุมตลาดนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งไทยและตางประเทศ
5. เชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยวของเมืองทองเที่ยวหลักและเมืองทองเที่ยวรองในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารายธรรมล!านนาให!เข!มแข็งพร!อมแขงขันได! ตลอดจนเชื่อมโยงการทองเที่ยวไปยัง
ภายนอกเขต รวมถึงประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ลาว พมา และจีน
ยุทธศาสตร
1. ยกระดับและสร!างระบบการทํางานเชิงเครือขายกับทุกภาคีในการพัฒนาการทองเที่ยวของ
เขต พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมล!านนาสูการเป%นศูนย'กลางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิป_ญญา
ล!านนา เชิงสร!างสรรค'
2. เรงสร!างนวัตกรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิป_ญญาล!านนาเพื่อการเพิ่มคุณคาและ
มูลคาบนฐานอัตลักษณ'สูการเป%นทรัพยากรและสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวเชิงสร!างสรรค' ตลอดจนสินค!า
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154

และบริการที่ เน!นสุนทรียศาสตร'ของการทองเที่ยว และการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมกับประเทศในกลุมอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
3. สงเสริมกลยุทธ'การตลาดจิตวิญญาณผานการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร!าง
และ สื่อสารภาพลักษณ'ของเมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิป_ญญาล!านนา บนฐานการมีสวนรวมทุก
ภาคี โดยมุงเน!นการตลาดในกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ
4. เชื่อมโยงการทองเที่ยวในและนอกคลัสเตอร'และเชื่อมโยงสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาพํานัก ผานการยกระดับกิจกรรมการทองเที่ยวและการเชื่อมโยงเส!นทางการทองเที่ยว
5. เรงสร!างมาตรการทางสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งกฎหมายที่แก!ไขป_ญหาผลกระทบเชิงลบ
ทางการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมล!านนา
3.6 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
คณะรัฐมนตรีได!กําหนดจังหวัดที่เป%นศูนย'ปฏิบัติการกลุมจังหวัดเพื่อรับผิดชอบการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร'ของกลุมจังหวัด และเป%นผู!ใช!กลไกการบูรณาการ การจัดทาแผนพัฒนาของกลุมจังหวัด
โดยเป%นแกนกลางในการประสานงานและขั บเคลื่อนยุทธศาสตร' ข องกลุมจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 2
ประกอบด!วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในด!านที่ตั้ง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนา
ทางด!านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AC)
มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป_ญญาท!องถิ่นที่เป%นเอกลักษณ'ของกลุมล!านนา ตะวันออกที่สามารถนําไปใช!
ประโยชน'ในการพัฒนาด!านการทองเที่ยวและสร!างมูลคาเพิ่มให!กับสินค!าหัตถกรรม อุตสาหกรรม/สินค!า
ชุมชน เป%นฐานการผลิตสินค!าเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได!แก ข!าว ข!าวโพดเลี้ยง สัตว' ยางพารา
ชา กาแฟ และผลไม! (ลิ้นจี่ ล!าไย) มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้น
สามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับประเทศในกลุม GMS และ AC ทั้งทางบก ทางน้ํา และทาง
อากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ พร!อมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย'เพื่อ สนับสนุน
การพัฒนาด!านตางๆ จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร'และทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 1) ศูนย'กลางการขนสง
และกระจายสินค!า เนื่องจากกลุมจังหวัดฯ มีชองทางการขนสงสินค!า เชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ
AEC ทั้งทางบกและทางน้ํา และดานการค!าชายแดน 2) เป%นศูนย'กลางเมืองทองเที่ยวอารยธรรม “ล!านนา”
เนื่องจากมีวัฒนธรรม ชนเผาที่ โดดเดน สร!างความประทับใจแกนักทองเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงาม 3)
สินค!าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินค!าที่สําคัญ ได!แก ข!าว ล!าไย ยางพารา และโคเนื้อ
วิสัยทัศน(Vision)
“ประตูการค!าสากล โดดเดนวัฒนธรรมล!านนา สินค!าเกษตรปลอดภัย ประชาชนรวมใจ
อนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติ”
พันธกิจ ( Mission)
1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค!าการลงทุน การทองเที่ยว และโลจิสติกส'เชื่อมโยงสูสากล
ให!มีการ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. สงเสริมพัฒนาการและสร!างความเข!มแข็งให!ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม
มูลคา
3. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ'วัฒนธรรม อารยธรรมแหงล!านนาตะวันออก
ดํารงไว! ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป%นเอกลักษณ'และเป%นอัตลักษณ'และสุขภาพ
4. อนุรักษ' พัฒนา และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมให!มี
ความสมบูรณ'ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล!อมที่ดี
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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เปQาประสงคหลัก (Goals)
1. เป%นศูนย'กลางการค!า การลงทุน และโลจิสติกส'เชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
(GMS) และ AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และลดคาใช!จายของผู!ประกอบการ
2. เพิ่มรายได!จากการสงออกสินค!าไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น
3. เพิ่ มผลิ ตภาพและคุ ณคาของสิ นค! า เกษตร และอุ ต สาหกรรมน! า สิ นค! า เกษตร และ
อุตสาหกรรม สูตลาดโลก
4. พัฒนาการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ'และคุณคาสินค!าและบริการเน!นฐานเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนเพิ่ม มูลคาการทองเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได!
5. รั ก ษาความ อุ ดมสมบูร ณ' ข องทรัพ ยากร ธรรมชาติส ร! า งภาคี ใ น การอนุรัก ษ'ฟ…š นฟู
ทรั พ ยากร ธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล! อ มความหลากหลายทางชี ว ภาพยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติให!เกิดความ ยั่งยืนและเตรียมพร!อมรับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และกรอบความรวมมือ
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ( Strategic Issues)
1 พัฒนาสภาพแวดล!อมในการพัฒนาการค!า การลงทุน และโลจิสติกส'เชื่อมอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงและเตรียมพร!อมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร'ที่
2 การสร!างความเข!ม แข็งและเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุต สาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินค!าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ ยุทธศาสตร'ที่
3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ'วัฒนธรรม
และสุขภาพ เพื่อเป%นฐานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ยุทธศาสตร'ที่
4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ' การบริหารจัดการสิ่งแวดล!อมและพลังงาน
โดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเป%นกลุมจังหวัดสีเขียว
3.7 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศนจังหวัดเชียงราย (Vision)
“เมืองแหงการค!า การลงทุน การเกษตร และการทองเที่ยว รุงเรืองด!วยวัฒนธรรมล!านนา
ประชาชนอยูเย็นเป%นสุข”
เปQาประสงค ( Goal )
1. เพื่อสร!างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน!นการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ด!านการค!า การลงทุน บริการโลจิสติกส' การเกษตร การทองเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุมจังหวัด
กลุมอาเซียน + 6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให!ดีขึ้น โดยการน!อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป%นแนวทางหลักในการสร!างภูมิคุ!มกันในการสร!างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร!างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให!นาอยู เพื่อให!ประชาชนอยูใน
สิ่งแวดล!อมที่ดีและมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสร!างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนว
ชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันด!านการค!าการลงทุน และบริการโลจิสติกส'
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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2.การสงเสริมการผลิตสินค!าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป%นมิตรกับสิ่งแวดล!อม
3.การดารงฐานวัฒนธรรมล!านนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ
4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย'และคุณภาพชีวิตเพื่อให!ประชาชนอยูเย็นเป%นสุข
5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมให! ดํารงความสมบูรณ'และยั่งยืน
3.8 ศักยภาพด3านการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
1. ศักยภาพด!านการเชื่อมโยงในภูมิภาคสถานที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายมีข!อได!เปรียบกวา
จังหวัดอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่งการเป%นจังหวัดเหนือสุดของประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบ!าน
2 ประเทศได!แกสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร'และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ป_จจุบันได!มีการ
เปfดจุดผานแดนกับทั้ง 2 ประเทศที่ดานอําเภอแมสายที่ใช!ติดตอกับประเทศพมา และดานที่อําเภอชียงของ
สําหรับการติดตอกับประเทศลาว
2. ศักยภาพด!านสภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปQประมาณ 24 องศา
เซลเซียส ฤดูร!อนเริ่มจากกลางเดือน(กุมภาพันธ'-กลางเดือนพฤษภาคม) มีอุณหภูมิเฉลียประมาณ 32 องศา
เซลเซียส ฤดูฝนเริ่มจากกลางเดือน(พฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศา
เซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปQละ 1,768 มิลลิเมตร มากที่สุดในปQ 2544 จํานวน 2,287.60 มิลลิเมตร
น!อยที่สุดในปQ 2546 จํานวน 1,404.10 มิลลิเมตรจํานวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันตอปQ ฤดูหนาว
(พฤศจิกายน – กุมภาพันธ') จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุด
7.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 สภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ถือวาหนาวจัด
ในพื้นที่ราบอุณหภูมิต่ําสุดจะอยูที่ 8-9 องศาเซลเซียส สวนบนยอดดอยอุณหภูมิต่ําสุดจะอยูที่ 0-5 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิ -1.5 องศาที่ภูชี้ฟ9าปลายปQ 2556 จึงทําให!อากาศที่เชียงรายในชวงฤดูหนาว เป%น
พื้นที่ๆ นักทองเที่ยวอยากมาเป%นอยางยิ่ง
3. ศั ก ยภาพด! า นโครงสร! า งพื้ น ฐานระบบสาธารณู ป โภค สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก แก
นักทองเที่ยว การคมนาคมทางอากาศ การคมนาคมทางบก การคมนาคมทางน้ํา ซึ่งพบวาการคมนาคม
ทางอากาศจังหวัดเชียงรายมีทาอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถรองรับผู!โดยสารได! 600
คนตอชั่วโมง สวนใหญให!บริการสําหรับประชาชนที่เดินทางทางอากาศเป%นหลัก การคมนาคมทางน้ําเป%น
การขนสงและเดินทางโดยใช!แมน้ําโขงซึ่งเป%นแมน้ํานานาชาติที่สําคัญในจังหวัดเชียงราย มีทาเทียบเรือที่
อํา เภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของ สวนใหญเป%นการขนสงระหวางประเทศและมีความสําคัญมากขึ้น
การคมนาคมทางบก จังหวัดเชียงรายสามารถเชื่อมโยงโครงขายทางหลวงภาคเหนือตอนบนซึ่งป_จจุบัน
มีโครงขายที่คอนข!างสมบูรณ' สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหมได!อยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป%นเมืองทองเที่ยวหลักของภาคเหนือและสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน
ได!แก ประเทศพมา ลาว และจีนตอนใต! ได!ถึง 2 เส!นทาง คือ เส!นทาง R3A ไทย ลาว จีน และเส!นทาง
R3B ไทย พมา จีน
4. ศักยภาพด!านความสะดวกในการเดินทาง ด!านบริการนําเที่ยว และมัคคุเทศก'
ด!าน
บริการข!อมูลขาวสาร ด!านโครงสร!างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด!านสถานที่พัก ด!านการอํานวยความ
สะดวกในการเข! าออกเมื อง และด! านร!า นอาหารและภั ตตาคาร โดยเฉพาะในด! านความเป%นมิต รไมตรี
ของชาวเชียงรายนักทองเที่ยวตางชาติ สัมผัสได! ถึง การชวยเหลื อเกื้ อกู ล ความมีน้ํา ใจโอบอ!อมอารี และ
การเป%นมิตรที่ดีของชาวเชียงราย สงผลให!นักทองเที่ยวชาวตางประเทศประทับใจอยากกลับมาเที่ยวซ้ําอีก
ตลอดจนได!มีการให!ข!อมูลและแนะนําญาติมิตรให!มาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงรายอีกด!วย
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5. ศักยภาพด!านแหลงทองเที่ยว จังหวัดเชียงรายมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ จํานวน 282
แหง โดยจําแนกเป%นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 78 แหง ด!านประวัติศาสตร'จํานวน 70 แหง ด!าน
ศิลปวัฒนธรรม 91 แหง และยังเป%นแหลงอารยธรรมชนแหงชนชาติมากกวา 30 ชนเผา แหลงรวมศิลปfน
มากกวา 100 ชีวิต เป%นเมืองประวัติศาสตร'แหงอาณาจักรล!านนา ถือวาเป%นต!นกําเนิดอาณาจักรล!านนาซึ่ง
มีอายุมากกวา 700 ปQ
6. ศักยภาพด!านที่พัก จังหวัดเชียงรายมีห!องพักในจังหวัดเชียงรายมากถึงประมาณ 10,719
ห!อง โดยแบงประเภทอออกเป%น B&Bs และเกสต'เฮาส' กระทอมและบังกะโล คอนโด อพาร'ทเม!นท' และ
แมนชั่นที่พักระยะยาว บ!านพักเยาวชน บูติกรีสอร'ต พื้นที่กางเต็นท'และแค!มปfšง ฟาร'มสเตย' รีสอร'ต
และสปา วิลลา เซอร'วิสอพาร'ตเม!นท' โรงแรม และโฮมสเตย'
7. ศักยภาพด!านอาหารและภัตตาคาร จังหวัดเชียงรายมีร!านอาหารจํานวนมาก
หา
รับประทานได!งาย นักทองเที่ยวสามารถเลือกใช!บริการได!ตามต!องการ ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
ผู!ประกอบการร!านอาหาร/ภัตตาคารตั้งราคาไมแพงจนเกินไป โดยระดับราคาจะสอดคล!องกับวัตถุดิ บ
รสชาติบรรยากาศความสะอาดและการบริการ
3.9 ปlญหาด3านการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย สรุปประเด็นได3ดังนี้
1) ปlญหาด3านการให3บริการ มีดังนี้
การให!บริการธุรกิจนําเที่ยว
1. นักทองเที่ยวมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย
2. ขาดความรู!ในแหลงทองเที่ยว
3. คุณภาพการให!บริการไมเป%นที่นาพอใจและมีราคาแพง
4. โปรแกรมนําเที่ยวไมนาสนใจ
สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ การรักษาความปลอดภัย,อัตราคาบริการ , คาพาหนะในการเดินทาง
และคุณภาพ
การบริการการให!บริการที่พัก
1. นักทองเที่ยวมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย
2. ภาพลักษณ'ของธุรกิจที่พักและโรงแรม
สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ การรักษาความปลอดภัย , อัตราคาบริการ , สิ่งอํานวยความ
สะดวกในห!องพัก , ความสะดวกในการสํารองห!องพัก และความสะอาดของห!องพัก
ข!อเสนอแนะ สถานที่พักขนาดเล็กควรมีการปรับระดับคุณภาพ เนื่องจากผลจากอัตรา
การเข!าพักเฉลี่ยของกลุมที่พักราคาถูก ซึ่งสวนใหญคือโรงแรมขนาดเล็กมีอัตราต่ํากวากลุมที่พักราคาสูง
อยางชัดเจน แสดงวา สิ่งที่นักทองเที่ยวต!องการคือคุณภาพของโรงแรม และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
แนะนําให!ผู!ประกอบการ ที่สนใจสามารถศึกษาตัวอยางการปรับระดับคุณภาพได!ที่โรงแรมแกรนด'นครา ซึ่ง
เป%นโรงแรมขนาดเล็กแตมีคุณภาพสูง
การให!บริการสินค!าค!าของที่ระลึกพื้นเมือง
1. นักทองเที่ยวไมทราบแหลงที่จําหนายสินค!า
2. นักทองเที่ยวมีเวลาน!อย และร!านค!าอยูไกล
3. สินค!าไมหลากหลายมีแบบให!เลือกน!อย
4. ราคาสินค!าของที่ระลึกแพง
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สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ราคาสินค!า, คุณภาพสินค!า , ความสะดวกในการเลือกซื้อ ,
ปริมาณสินค!าที่จําหนาย ,ความซื่อสัตย'ของพนักงานขายและการจัดวางสินค!า
การให!บริการร!านอาหาร
1. การให!บริการ
2. นักทองเที่ยวไมรู!จักแหลงอาหาร
สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ราคาและความสะอาดของร!านอาหาร ความสะอาดของห!องน้ํา
ความรวดเร็วในการให!บริการ และรสชาติของอาหาร
2) ปlญหาด3านแหลงทองเที่ยว สําหรับสิ่งที่ควรปรับปรุงอันดับแรก คือ
1. ระบบโทรศัพท'
2. ระบบถนน
3. ป9ายบอกทางและป9ายสื่อความหมาย
4. ความสะอาดของห!องน้ํา
3) ปlญหาด3านบุคลากรทองเที่ยว
1. ขาดความรู!ความชํานาญในงาน
2. การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3. ขาดความอดทน
4. ขาดความกระตือรือร!น
ความต!องการด!า นพัฒนาบุคลากรผู!ประกอบการนําเที่ยว ต!องการให!พัฒนาบุคลากร
ในหลักสูตร การให!บริการที่ดีการพัฒนาภาษาตางประเทศ ตามลับ ผู!ประกอบการธุรกิจโรงแรม ต!องการ
หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานเป%นอันดับแรก
สําหรับข!อจํากัด ในด!านการฝ‘กอบรมของโรงแรมขนาดเล็กคือมุมมองด!านการฝ‘กอบรม
จะทําให!การทํางานหยุดชะงัก
3.10 สรุปภาพรวมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย และวิเคราะห SWOT ด3านการทองเที่ยว
จังหวัดเชียงราย
การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายถือได!วามีการพัฒนาและสงเสริมมาเป%นระยะเวลานาน
ตอเนื่อง จนถึงป_จจุบัน โดยในปQ พ.ศ. 2555 – 2558 จังหวัดเชียงรายมีผู!มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น โดยเริ่ม
จาก ปQ พ.ศ. 2555 มีจํานวนผู!มาเยี่ยมเยือน 2,751,780 คน ตอมาปQ พ.ศ. 2556 มีผู!มาเยี่ยมเยือน
เพิ่มขึ้นเป%น 2,909,804 คน เพิ่มขึ้นคิดเป%นร!อยละ 5.74 และในปQ พ.ศ. 2557 มีผู!มาเยี่ยมเยือนลดลง
เหลือ 2,776,250 คน คิดเป%นร!อยละ -4.59 เนื่องมาจากเกิดสถานการณ'แผนดินไหวในพื้นที่จังหวัด
เชียงรายอยางตอเนื่อง แตในปQ พ.ศ. 2558 มีจํานวนผู!มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นเป%น 3,078,976 คน คิดเป%น
ร!อยละ 10.91 เนื่องจากมีการสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
ในสวนของด!านรายได!การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายตั้งแต ปQ พ.ศ. 2555 – 2556
มีแนวโน!มเพิ่มมากขึ้นเริ่มตั้งแต ปQ พ.ศ. 2555 มีรายได!รวม 18,817.93 และเพิ่มขึ้นในปQ 2556 เป%น
20,728.69 บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป%นร!อยละ 10.15 แตใน ปQ พ.ศ. 2557 มีรายได!รวมลดลงเหลือ
19,778.84 หรือลดลงคิดเป%นร!อยละ -4.58 เนื่องจากสถานการณ'แผนดินไหวที่เกิดขึ้นทําให!
นักทองเที่ยวไมเดินทางมาเยือนในพื้นที่ และกลับมีอัตราเพิ่มขึ้นในปQ 2558 เป%น 22,848.08 บาท คิด
เป%นร!อยละ 15.52 ตามลําดับ
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การวิเคราะห'จํานวนผู!เยี่ยมเยือน นักทองเที่ยว และนักทัศนาจร ปQ 2555 – 2558 ภาค
การทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ปQ พ.ศ. 2555 – 2556 แนวโน!มเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
หลังจากนั้นในปQ 2557 มีแนวโน!มลดลง โดยมีผู!มาเยือนเหลือเพียง 2,776,250 คน นักทองเที่ยว
2,433,824 คน และนักทัศนาจร 342,426 คน สาเหตุเพราะในปQ 2557 ได!เกิดเหตุการณ'แผนดินไหว
ที่รุนแรงมากที่สุดที่ประเทศไทยเคยประสบมา และเกิดอาฟเตอร'ซ~อคตามมาอีก ทําให!กระทบตอชีวิตและ
ความมั่นคงของประชาชนและมีผลตอภาคการทองเที่ยวตามมา รวมทั้งในปQ 2557 เกิดการหดตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีผลกระทบตอหลายๆ ประเทศ แตในปQ 2558 กลับมาอัตราเพิ่มขึ้นอยางเห็นได!
ชัดเจน โดยมีผู!มาเยือน 3,078,976 คน นักทองเที่ยว 3,032.90 คน และนักทัศนาจร 2,034.93 คน
วิเคราะห SWOT ด3านการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
ด!านจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness)
จุดแข็ง
จุดออน
1.เป%นเมืองที่มีสภาพแวดล!อมเป%นภูเขาและแมน้ํา มี 1.เป%นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหลงทองเที่ยว
ความสมบูรณ'และความหลากหลายของ
หลักที่สําคัญคอนข!างไกลการเดินทางต!องใช!
ทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวภูเขา น้ําตก ระยะเวลาคอนข!างนานในการเข!าถึงแหลงทองเที่ยว
ปHาไม!
ประกอบกับระบบคมนาคมขนสงยังไมสะดวกและ
2.มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร' โบราณสถาน ทั่วถึงในทุกพื้นที่
ศาสนสถานที่สาํ คัญจํานวนมาก เชนวัดพระแก!ว วัด 2.จังหวัดเชียงรายยังขาดการคมนาคมทางรางซึ่งจะ
พระสิงห' พระธาตุดอยตุง เป%นต!น
เป%นอีกตัวเลือกที่จะทําให!นักทองเที่ยวเดินทางเข!า
3.มีประชากรหลากหลายเผาพันธุ' ทําให!มีศิลปะ
มาในจังหวัดมากขึ้น
วัฒนธรรมที่หลากหลาย วีถีชีวิตชุมชนและกิจกรรม 3.การที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ!านและมี
ทางการทองเที่ยวที่มีเอกลักษณ'เฉพาะถิ่น
แนวชายแดนที่ยาว อาจจะสงผลกระทบในด!าน
4.มีความได!เปรียบในด!านที่ตั้ง เนื่องจากมีพรมแดน ความมั่นคง และยาเสพติด
ติดชายแดนสามประเทศ ทําให!จังหวัดเชียงรายเป%น 4.การศึกษายังเข!าไมถึงที่ควร
ศูนย'กลางทางเศรษฐกิจ การค!า การคมนาคมและ 5.การสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดยังมีไมมาก
การทองเที่ยวแหงอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงระหวาง 6. การโฆษณาประชาสัมพันธ'ของธุรกิจ
พมา จีน และลาว ซึ่งเป%นเส!นทางคมนาคมที่สําคัญ ทองเที่ยวของจังหวัดยังไมคลอบคลุมและเพียง
ในการติดตอค!าขาย เชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง พอที่จะให!เป%นที่รู!จัก
ประเทศ
7. ขาดแผนตลาดทองเที่ยวที่จะทําให!นักทองเที่ยวมี
5.มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายและสภาพอากาศ ระยะเวลาการพักค!างนานขึ้น
ที่เหมาะแกการทองเที่ยว รวมถึงยังมี
8. บุคลากรการทองเที่ยวในสวนของภาคบริการ
มีสินค!าทางการทองเที่ยวที่เป%นที่รู!จักของคนทั่วไป ยังขาดทักษะและความพร!อมในการต!อนรับ
6. มีอัตราคาของชีพต่ํา และมีคาใช!จายทางการ
นักทองเที่ยวในด!านจิตสํานึกของการให!บริการ
ทองเที่ยวที่ต่ํากวาจังหวัดอื่น ซึ่งเหมาะแกการลงทุน รวมทั้งทักษะด!านภาษาตางประเทศ
และการทองเที่ยว
9. จํานวนธุรกิจนําเที่ยวรวมถึงมัคคุเทศก'
7.มีหนวยงานที่เกี่ยวข!องด!านการทองเที่ยวใน
คอนข!างน!อยและโปรแกรมการทองเที่ยวของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ให!การสนับสนุนและ บูรณา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงรายสวนใหญจะอยู
การการทํางานรวมกันในด!านการทองเที่ยวเป%น
ในชวงฤดูหนาว
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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จํานวนมาก
7.มีการประชาสัมพันธ'ดา! นการทองเที่ยวของจังหวัด
ที่หลากหลาย และตอเนื่อง
8. มีสถาบันการศึกษาจํานวนมากที่มีความพร!อม
และมีศักยภาพในการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจ
ทองเที่ยว รวมถึงมีความพร!อมในการพัฒนาและ
ฝ‘กอบรมบุคลากรทางการทองเที่ยว
9. ชุมชนท!องถิ่นมีความเข็มแข็งและตื่นตัวในการ
เข!ามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและอนุรักษ'
ทรัพยากรการทองเที่ยวมากขึ้น ซึ่งทําให!เกิดแหลง
ทองเที่ยววิถีชุมชนในท!องถิ่นมากขึ้น
10.จังหวัดเชียงรายมีงบประมาณในการ
พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดอยางตอเนื่อง
จากนโยบายของรัฐบาลที่มุงเน!นและให!ความสําคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เป%นวาระ
แหงชาติ
11. มีเทศกาลและงานที่สําคัญของจังหวัดที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวได!จํานวนมาก
12. มีความพร!อมในการรองรับนักทองเที่ยวได!เป%น
จํานวนมาก ไมวาจะเป%น แหลงทองเที่ยว โรงแรม ที่
พัก ร!านอาหาร ห!างสรรพสินค!า ฯลฯ
ด!านโอกาสและอุปสรรค ด!านการทองเที่ยว
โอกาส
1.นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมด!านการทองเที่ยว
ของรัฐบาล
2.ผลักดันโครงการสร!างทางรถไฟเข!าสูจังหวัด
เชียงรายเพื่อสร!างโอกาสด!านการทองเที่ยวเป%น
ตัวเลือกในการเดินทางมาทองเที่ยว และเชื่อมโยง
กับประเทศพมา จีน ลาว
3. การเปfดเส!นทาง R3A และ R3B ทําให!การ
คมนาคมกับประเทศเพื่อนบ!านได!งายขึ้น อีกทั้งยัง
ทําให!เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหวาง
ชายแดนเป%นเขตการคาเสรี รวมถึงการสร!างสะพาน
มิตรภาพไทย – ลาว ทําให!มีการเติบโตทางด!านการ
ทองเที่ยวมากขึ้น
4.พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนให!มีความเข!มแข็ง
เพื่อให!เกิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

10. ขาดความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวข!อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่
ตอการพัฒนาการทองเที่ยวและภาพลักษณ'
ด!านบวกของจังหวัด

อุสรรค
1. ประชาชนในพื้นที่ยังไมมีความพร!อมในการ
พัฒนาและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
2.กฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับที่เกี่ยวข!องกับการ
ทองเที่ยวหลายฉบับที่ใช!อยูในป_จจุบันเป%นกฎหมาย
ฉบับเกาล!าสมัยมีความขัดแย!งกัน ระหวางกฎหมาย
และมีความเกี่ยวข!องกับหลายหนวยงาน ไม
สอดคล!อง กับสถานการณ'ในป_จจุบันและไม
เอื้ออํานวยในการพัฒนาด!านการทองเที่ยวอยาง
เต็มที่
3.ป_ญหาอาชญากรรม ความปลอดภัย การ
หลอกลวงในรูปแบบตางๆ ความเสื่อมโทรม ของ
แหลงทองเที่ยว สถานการณ'ดังกลาวสงผลตอ
ภาพลักษณ'และความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว
4.ขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ และไมมี
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5. พัฒนาเทคโนโลยีดา! นการทองเที่ยวและการ
โฆษณาประชาสัมพันธ'การทองเที่ยวให!ครอบคลุม
และทันสมัย

แผนการดําเนินงานที่ชัดเจน

สรุป
จั ง หวั ด เชี ย งรายเป% น เมื อ งที่ มี ส ภาพแวดล! อ มที่ ส มบู ร ณ' แ ละมี ค วามหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําให!จังหวัดเชียงราย มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย ไมวาจะเป%นแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน' และแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร'
โบราณสถาน ศาสนสถานที่สําคัญจํานวนมาก อีกทั้งจังหวัดเชียงรายยังมีประชากรหลากหลายเผาพันธุ'
ทําให!มีศิลปะ วัฒนธรรม วีถีชีวิตชุมชน และมีเอกลักษณ'เฉพาะถิ่น ประกอบกับชุมชนในท!องถิ่นมีความเข็มแข็ง
ตื่นตัวในการเข!ามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและอนุรักษ'ทรัพยากรการทองเที่ยวมากขึ้น ซึ่งทําให!เกิด
แหลงทองเที่ยววิถีชุมชนในท!องถิ่นจํานวนมาก ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุงเน!นและให!ความสําคัญในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เป%นวาระแหงชาติ จึงทําให!มีหนวยงานที่เกี่ยวข!องด!านการทองเที่ยวทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ให!การสนับสนุนและบูรณาการการทํางานรวมกันในด!านการทองเที่ยวเป%นจํานวน
มาก โดยมีการจัดงานและเทศกาลที่สําคัญของจังหวัด เพื่อเป%นการประชาสัมพันธ'ด!านการทองเที่ยวและ
ดึงดูดนักทองเที่ยวให!เดินทางเข!ามาทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังมีการพัฒนาและฝ‘กอบรมบุคลากร
ทางการทองเที่ยวเตรียมพร!อมรองรับนักทองเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีความ
ได!เปรียบในด!านที่ตั้ง มีพรมแดนติดชายแดนเมียนมาร' และ สปป.ลาว ทําให!จังหวัดเชียงรายเป%นศูนย'กลาง
ทางเศรษฐกิจ การค!า การคมนาคมและการทองเที่ยวแหงอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงระหวางพมา จีน และลาว
อีกทั้งจังหวัดเชียงรายยังมีอัตราคาครองชีพและใช!จายทางการทองเที่ยวที่ต่ํากวาจังหวัดอื่น เหมาะแกการ
ลงทุนและการพัฒนาด!านการทองเที่ยว ถึงแม!จะมีอุปสรรค'บางประการ เชน ประชาชนในพื้นที่ยังไมมีความ
พร!อมในการพัฒนาและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ และป_ญหาอาชญากรรม ความปลอดภัย การ
หลอกลวงในรูปแบบตางๆ ความเสื่อมโทรม ของแหลงทองเที่ยว สถานการณ'ดังกลาวสงผลตอภาพลักษณ'
และความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว จึงต!องมีการแก!ไขรวมกับการปลูกฝ_งสร!างจิตสํานึกให!แกประชาชน โดย
การประชาสัมพันธ'ผานสื่อตางๆ ให!คนทั่วไปได!รับรู! เข!าใจ เพื่อให!เกิดภาพลักษณ'ที่ดีในการการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอไป

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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บทที 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาการท่ องเทียว
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน (Vision)
“เชียงรายเมืองนาอยู ประตูทองสูอาเซียน”
พันธกิจ (Mission)
1.สงเสริ ม การทองเที่ ยวและพั ฒนาจั ง หวั ด เชี ยงรายเป% น ศูน ย'ก ลางการทองเที่ ย วเชิ ง
อนุรักษ'ธรรมชาติและวัฒนธรรมล!านนาในกลุมประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวให!เป%นระบบและมีคุณภาพ และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมตาม
ศักยภาพของพื้นที่ให!เป%นโครงขายความรวมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ'ธรรมชาติสิ่งแวดล!อมวิถีชีวิตศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท!องถิ่น
3. พัฒนาบุคลากรด!านการทองเที่ยวทุกภาคสวนให!มีความรู!ความเข!าใจในด!านการ
ให!บริการเพื่อเป%นการสร!างมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเที่ยว
จุดมุงหมายการพัฒนา
1.ให!มีแผนแมบทเพื่อใช!เป%นแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวขององค'การ
บริหารสวนจังหวัด
2.ให!แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดพัฒนาไปสูระดับมาตรฐานสากล
3.ใช!การประชาสัมพันธ'ในเชิงรุกเชิญชวนนักทองเที่ยวมาเยือนแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงราย
4.ให!บริการการทองเที่ยวดํารงไว!ซึ่งเอกลักษณ'ไทยและพัฒนาสูมาตรฐานสากล
5.ใช!โครงขายสื่อตางๆ เพื่อเผยแพรข!อมูลด!านการทองเที่ยวสูนักทองเที่ยวกลุมเป9าหมาย
ทั้งในและตางประเทศ
6.ให!มีศูนย'แสดง สาธิต และพัฒนา จําหนายผลติภัณฑ'ของที่ระลึกเพื่อเป%นสวนหนึ่งของ
กิจกรรมการทองเที่ยว และรองรับความต!องการของนักทองเที่ยว
7.มีแหลงเรียนรู!ชุมชนทาง ธรรมชาติ เกษตร วิถีชีวิต ชุมชน ประวัติศาสตร' วัฒนธรรม
ที่บริหารจัดการในรูปแบบการทองเที่ยวโดยชุมชน
8.ใช!กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวทุกระดับทั้ง ระดับท!องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ดึงดูดนักทองเที่ยวให!มาเยือนแหลงทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 – 2564)
วิสัยทัศน
พันธกิจ
เชียงรายเมืองนา 1.สงเสริมการทองเที่ยว
อยู ประตูทองสู และพัฒนาจังหวัด
อาเซียน
เชียงรายเป%นศูนย'กลาง
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ'
ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ล!านนาในกลุมประชาคม
อาเซียน
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยว
ให!เป%นระบบและมี
คุณภาพ และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหมตาม
ศักยภาพของพื้นทีใ่ ห!เป%น
โครงขายความรวมมือกับ
จังหวัดและประเทศ
ตลอดจนการสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ'ธรรมชาติ
สิ่งแวดล!อมวิถชี ีวิตศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี
ท!องถิ่น
3. พัฒนาบุคลากรด!าน
การทองเที่ยวทุกภาคสวน
ให!มีความรู!ความเข!าใจใน
ด!านการให!บริการเพื่อเป%น
การสร!างมาตรฐานและ
ความประทับใจแก
นักทองเที่ยว

จุดมุงหมาย
1.มีแผนแมบทเพื่อใช!เป%น
แนวทางในการพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยวของ
องค'การบริหารสวนจังหวัด
2.ให!แหลงทองเที่ยวที่สําคัญใน
จังหวัดพัฒนาไปสูระดับ
มาตรฐานสากล
3.ใช!การประชาสัมพันธ'ในเชิงรุก
เชิญชวนนักทองเที่ยวมาเยือน
แหลงทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงราย
4.ให!บริการการทองเที่ยวดํารง
ไว!ซึ่งเอกลักษณ'ไทยและพัฒนาสู
มาตรฐานสากล
5.ใช!โครงขายสื่อตางๆ เพื่อ
เผยแพรข!อมูลด!านการทองเที่ยว
สูนักทองเที่ยวกลุมเป9าหมาย
ทั้งในและตางประเทศ
6.ให!มีศูนย'แสดง สาธิต และ
พัฒนา จําหนายผลติภณ
ั ฑ'ของที่
ระลึกเพื่อเป%นสวนหนึ่งของ
กิจกรรมการทองเที่ยว และ
รองรับความต!องการของ
นักทองเที่ยว
7.มีแหลงเรียนรู!ชุมชนทาง
ธรรมชาติ เกษตร วิถีชีวติ ชุมชน
ประวัติศาสตร' วัฒนธรรมที่
บริหารจัดการในรูปแบบการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน
8.ใช!กิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวทุกระดับทั้ง ระดับ
ท!องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ดึงดูดนักทองเที่ยวให!
มาเยือนแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงราย

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร
1.พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและ
โครงสร!างพื้นฐาน
2.สงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยว
3.พัฒนาบริการ
การทองเที่ยว
4.สงเสริมการตลาด
และการ
ประชาสัมพันธ'
5.พัฒนาการบริหาร
การจัดการการ
ทองเที่ยว

เปQาหมายการพัฒนา
- อนุรักษ' พัฒนา ปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวให!มีความพร!อมสะอาด
สะดวก ปลอดภัย สร!างความ
ประทับใจให!ผมู! าเยือน
- นักทองเที่ยวรู!จักจังหวัดเชียงราย
และมาเที่ยวมากยิ่งขึ้น
- กอสร!างสงเสริมให!มีแหลงบริการ
นักทองเที่ยวที่ได!
มาตรฐาน
- สร!างบุคลากรด!านการทองเที่ยวให!
พร!อมที่จะรองรับนักทองเที่ยว
และเป%นเจ!าบ!านที่ดี
- นักทองเที่ยวเข!ามาทองเที่ยว
จังหวัด เชียงรายมากขึ้น
- สร!างกลุมเครือขายแตละโซน
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร'การพัฒนา
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บทที่ 6
การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการเป%นหน!าที่อยางหนึ่งในการดําเนินงาน เพื่อให!การดําเนินงาน
เป%นไปตามแผนที่กําหนดไว! เป%นไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการประเมินผล
แผนพัฒนาขององค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทําหน!าที่ติดตามและประเมินผล จุดมุงหมายสําคัญคือ
ให!ทราบวามีการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติอยางแท!จริงเพียงใด และได!ผลอยางไรเพื่อที่จะสามารถประเมินผล
ความสําเร็จของแผนพัฒนาได! ขณะเดียวกัน ก็เก็บรวบรวมเป%นข!อมูลเพื่อใช!เป%นสมมุติฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาฉบับตอไป โดยมีรูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.การติดตามโดยการเก็บข!อมูล เจ!าหน!าที่ผู!ติดตามและประเมินผลได!ออกไปเก็บข!อมูลด!วยตนเอง
โดยการสัมภาษณ'ประชาชน ใช!แบบสอบถามเป%นเครื่องมือกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามตามประเภท
ของโครงการ
2.การประเมินผล เนื่ องจากการติด ตามประเมิ นผลโครงการได! ประยุก ต' ใ ช! ก ารวิจั ย ในทาง
สังคมศาสตร' ดังนั้นจึงได!นําความรู!ด!านสังคมศาสตร'ผนวกหับหลักการทางสถิติ เจ!าหน!าที่ผู!ติดตามและ
ประเมินผล ได!สร!างแบบสอบถาม เพื่อสํารวจความคิดเห็นของกลุมเป9าหมาย โดยกําหนดกลุมตัวอยาง เพื่อ
เป%นตัวแทนของประชากร สําหรับคําถามจะครอบคลมุ 7 เกณฑ'มาตรฐาน 22 ตัวชีวัด (อ!างอิงรูปแบบจาก
คูมือการจัดทําแผนพัฒนาท!องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท!องถิ่น) กําหนดแบบในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเพื่อให!บรรลุถึงตัวชี้วัดที่กําหนดไว!ตามแผนยุทธศาสตร'การพัฒนาใช!วิธีการติดตาม
ประเมินผลโดยตนเอง Self Assessment Report (SAR) ดังนี้
3.สําหรับด!านการทองเที่ยวในแผนยุทธศาสตร'ขององค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได!กําหนด
เป9าหมายไว! ดังนี้
ตัวชีว้ ดั Key Performance Indicator
ลําดับที่

คาตัวชีว้ ัด

KPI 39
จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
KPI 40 จํานวนรายได!จาการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
KPI 41 จํานวนแผนแมบทด!านการทองเที่ยว
KPI 42 จํานวนบุคลากรทางการทองเที่ยวที่
ได!รับการพัฒนา
KPI 43 จํานวนศูนย'ข!อมูลด!านการทองเที่ยว
KPI 44 จํานวนระบบ IT ที่ติดตั้งตามแหลง
ทองเที่ยวและชุมชน
KPI 46
จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ได!รับการ
พัฒนา
KPI 47 จํานวนการรวมตัวเป%นสมาคม/ชมรม
การทองเที่ยว

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

หนวยนับ
คน
บาท
แผน
คน
ศูนย'
จุด
แหง
กลุม

ผลการดําเนินงาน
กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด
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ข3อมูลแหลงทองเที่ยว วัด สํานักสงฆ มัสยิด โรงแรม จํานวนห3องพัก มัคคุเทศก และโบสถจังหวัด
เชียงราย
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
รวม

แหลงทองเที่ยว

อําเภอ
เมือง
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
พาน
ปHาแดด
แมจัน
เชียงแสน
แมสาย
แมสรวย
เวียงปHาเป9า
พญาเม็งราย
เวียงแกน
ขุนตาล
แมฟ9าหลวง
แมลาว
เวียงเชียงรุ!ง
ดอยหลวง

รวม
69
5
13
14
18
5
13
46
16
13
17
5
10
5
22
4
3
5
282

หมายเหตุ แหลงทองเที่ยว

องค'การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

1
13
2
1
8
11
1
2
3
4
6
2
7
1
4
1
3
78

2
23
2
2
5
2
2
25
7
3
4
3
2
3
5
1
2
70

3
30
1
6
3
1
6
9
5
5
3
2
5
1
1
91

วัด
(แหง)
117
32
22
103
34
24
42
16
49
65
44
10
39
7
56
16
25
1
702

สํานักสงฆ มัสยิด
(แหง) (แหง)
41
17
9
38
8
19
7
11
13
30
18
13
19
11
32
17
3
3
309

3
2
1
1
-

โรงแรม
/ที่พกั
จํานวนห3อง
(แหง)
126
675
3
47
23
646
15
177
12
188
1
20
22
580
28
646
42
1478
7
152
10
146
1
17
1
7
10
255
4
65
1
20
306
10719

1. แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ
2. แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร' โบราณสถาน ศาสนสถาน
3. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม วีถีชีวิตชุมชนและกิจกรรม
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