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เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนแบบสื่ อ Electronics
หลั กสู ตรท้ องถิ่ น
“เมืองเชียงราย” สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ได้จัดทาขึ้น มีความประสงค์ให้ผู้เรียน หรือเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
และทราบถึงประวัติความเป็นมา พื้นฐานบรรพบุรุษของชาวเชียงราย เพื่อเยาวชนของจังหวัด
เชียงรายเกิดความรัก ความสามัคคี และหวงแหนถิ่นกาเนิดของตนเอง เกิดการรวมพลังอันจะ
นาไปสู่การพัฒนา การธารงรักษาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้เป็นสมบัติสืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป
สาหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น
“เมืองเชียงราย” สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เล่มที่ 5 สถานที่สาคัญและแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนี้ กล่าวถึงสถานที่ส าคัญและแหล่ งท่องเที่ยวในอาเภอต่ าง ๆ
ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยคณะศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ระดมความรู้ ความมุ่งมั่น
เพื่อที่จะให้การดาเนินการในครั้งนี้ประสบความสาเร็จ และให้เอกสารชุดนี้มีความสมบูรณ์
น่าสนใจ น่าอ่าน และน่าศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น จึงได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียด เนื้อหา สาระ
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บจั งหวั ดเชี ยงราย จากต ารา และเอกสารที่ สามารถอ้ างอิ ง เชื่ อถื อได้ น ามา
เรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบสื่อ Electronics ทีม่ ีภาพประกอบเรื่องราว
ในเอกสารแต่ละเล่ม ที่สอดคล้องและสามารถสื่อความหมาย ความสาคัญกับเรื่องราว และ
เหตุการณ์ต่ าง ๆ พร้อมกับแบบทดสอบก่อนเรียน – หลั งเรียน และแบบฝึกหัด นอกจาก
ผู้ศึกษาเอกสารชุดนี้ จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายแล้ว ยังได้ฝึกทักษะ
ทางด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และรักและหวงแหน
มรดกที่บรรพบุรุษของชาวเชียงรายได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดตลอดไป
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ข
คาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
แบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนแบบสื่ อ Electronics
หลั กสู ตรท้ องถิ่ น
“เมืองเชียงราย” นี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดทาขึ้นสาหรับสถานศึกษา
ในจังหวัดเชียงราย ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีความสนใจ
และมีความประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ผู้เรียนจะได้
รู้ จั กจั งหวั ดเชี ยงรายได้ มากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ ผู้ เรี ยนได้ ฝึ กทั กษะการอ่ าน ผู้ เรี ยนแสดงได้
ความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ได้ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติ ความเป็นมาของท้องถิ่นเมืองเชียงราย
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนแบบสื่ อ Electronics
หลั กสู ตรท้ องถิ่ น
“เมืองเชียงราย” นี้ มีทั้งหมด ๗ เล่ม/เรื่อง ซึ่งเป็นเนื้อหา สาระที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงราย
ทั้งหมด เรียงลาดับเนื้อหาตามลาดับ ได้แก่
เล่มที่ 1 ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย
เล่มที่ 2 ภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 3 การเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 5 สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 6 บุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 7 อาชีพสาคัญของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
สาหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น
“เมืองเชียงราย” เล่มที่ 5 เรื่อง สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย มีเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวกับ สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย และ
เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงค์ให้เข้าใจ
๒. ทาแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนของตนเอง
๓. ศึกษาเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics
หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” โดยละเอียด ประกอบกับการศึกษาค้นคว้า
ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องอื่น
๔. ทาแบบฝึกหัด
๕. เมื่อปฏิบัติครบทุกกิจกรรมแล้ว ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญในท้องถิ่นเชียงราย
2. บอกสถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายได้
3. อธิบายความสาคัญของสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายได้
4. เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ และสถานที่สาคัญของจังหวัดเชียงราย

ง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก
1. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชตั้งอยู่บริเวณใดของจังหวัดเชียงราย
ก. เชิงสะพานแม่น้ากก อ.เมืองเชียงราย
ข. บริเวณห้าแยกพ่อขุน อ.เมืองเชียงราย
ค. ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า)
ง. บริเวณแยกหอนาฬิกา อ.เมืองเชียงราย
2. พระตาหนักดอยตุงตั้งอยู่อาเภอใดของจังหวัดเชียงราย
ก. อ. แม่ฟ้าหลวง
ข. อ. แม่สาย
ค. อ. แม่จัน
ง. อ. เชียงแสน
3. เมืองโบราณเชียงแสนเหมาะสมกับการศึกษาในข้อใด
ก. ด้านวรรณกรรม
ข. ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ค. ด้านโบราณสถาน
ง. ด้านศิลปะ ภาพวาด
4. ข้อใดคือคาขวัญของจังหวัดเชียงราย
ก. เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
ข. เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
ค. เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
ง. เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน

ถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจ
ถิ่นชาดี มีแหล่งปลาบึก
ถิ่นซากุระบาน งดงามตาหนักดอยตุง
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้าค่าพระธาตุดอยตุง

จ
5. จังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับพม่ามีผลดีอย่างไร
ก. ทาให้มีคนพม่าเข้ามาขายแรงงานในจังหวัดเชียงราย
ข. เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทารายได้ให้จังหวัด
ค. พม่ารุกล้าเขตแดนได้ง่าย
ง. เกิดปัญหาชายแดน
6. สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในขณะที่นักเรียนไปเยี่ยมชม
โบราณสถาน คือข้อใด
ก. ทิ้งกระดาษห่อขนมตามที่เขาจัดไว้
ข. เดินชมด้วยความสงบเรียบร้อย
ค. สลักชื่อไว้ตามต้นไม้
ง. จดบันทึกผลการศึกษาโบราณสถานในสมุด
7. ถ้านักเรียนพบนักท่องเที่ยวทิ้งเศษขยะในวัดนักเรียนควรจะทาอย่างไร
ก. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่นั้น
ข. ทาตัวนิ่งเฉย
ค. รีบเดินหนีไปให้เร็ว
ง. ช่วยเก็บขยะ
8. เส้นกั้นพรมแดนระหว่างอาเภอแม่สายกับประเทศพม่าคือข้อใด
ก. ตลาดแม่สาย
ข. ด่านแม่สาย
ค. แม่น้าสาย
ง. สะพานแม่สาย
9. ถ้าปุ่ม ถ้าปลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในอาเภอใด
ก. แม่จัน
ข. เชียงแสน
ค. แม่สาย
ง. แม่ฟ้าหลวง
10.ข้อใดคือประโยชน์ที่นักเรียนได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ก. ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ข. สามารถหารายได้ให้กับท้องถิ่น
ค. สามารถส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ง. ตระหนัก ถึงคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
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สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
จั งหวั ดเชี ยงรายเป็ นจั งหวั ดเหนื อสุ ดของประเทศ มี พรมแดนติ ดต่ อกั บประเทศ
เพื่อนบ้าน คือ สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะพื้นที่
เป็นที่ราบสูงระหว่างภูเขามีเทือกเขาสลับซับซ้อนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป บริเวณเมืองส่วนใหญ่
จะอยู่ในหุบเขา อากาศเย็น ในฤดูหนาวก็จะหนาวเย็นกว่าที่อื่น พอถึงฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบาย
จัดเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขุนเขา ป่าไม้ สายน้้า โขดผาหรือ
ถ้้า อันเป็นภาพที่พบเห็นแล้วมีเสน่ห์ชวนหลงใหล สร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนที่พบเห็น
เป็นอย่างยิ่ง
นอกจากจะมี ค วามโดดเด่ น ทางธรรมชาติ แ ล้ ว เชี ย งรายยั ง เป็ น ดิ น แดนแห่ ง
ประวัติศาสตร์ มีร่องรอยแห่งอารยธรรม ความรุ่งเรืองในอดีตไว้เป็นหลักฐานให้พบเห็นอยู่
ไม่น้อย อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ซากปรักหักพัง ที่ยงั หลงเหลือให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันใน
หลายท้องที่ เชียงรายจึงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศไทยอีกจังหวัดหนึ่ง เนื่องจาก
มีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว มีเขตแดนติดกับประเทศพม่า และ
ลาว ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ มีสภาพภูมิอากาศที่สบายน่าอยู่
อีกทั้งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยุคแรก ๆ ของชาติไทย จึงมีสถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์
หลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งศึกษาทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม
รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวเชียงรายหลากหลายชนเผ่า ซึ่งมีผลผลิตและกิจกรรมเด่น ๆ หลายชนิด
เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และซื้อของที่ระลึกกลับบ้าน ท้าให้จังหวัดเชียงราย
มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูง โดยรายละเอียดสถานที่ส้าคัญ และแหล่งท่องเที่ยวแยกเป็น
อ้าเภอต่าง ๆ น้าเสนอไว้ ดังนี้

2
สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเมืองเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงรายเป็น อําเภอขนาดใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น พื้นที่
อําเภอเป็นพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีน้ํากกไหลผ่านอําเภอเมืองตลอดแนว สถานที่
สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอเมืองเชียงราย มีดังนี้
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
ตั้ ง อยู่ ใ นตั ว เมื อ งเชี ย งรายบริ เ วณห้ า แยกพ่ อ ขุ น พ่ อ ขุ น เม็ ง รายเป็ น กษั ต ริ ย์
องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลัวะจังกราช พ่อขุนเม็งราย (พญามังราย) ได้สร้างเมืองเชียงราย
ขึ้นบริเวณดอยจอมทองจากรากฐานเดิม ที่เคยเป็นเมืองมาก่อน เมื่อ พ.ศ.1805 ทรงเป็น
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย และรวบรวมเมืองใหญ่เมืองน้อยเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา
จนเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน อนุสาวรีย์พ่อ ขุนเม็งรายมหาราชนี้ เป็นสถานที่ ที่สร้างขึ้ น
เพื่ อ รําลึ ก ถึ ง พ่ อ ขุ น เม็ ง รายมหาราชผู้ ก่ อ ตั้ ง เมื อ งเชี ย งรายขึ้ น มา พระบรมรู ป เป็ น องค์
พ่อขุนเม็งรายมหาราชทรงยืนขนาดเท่าตัวจริง อนุสาวรีย์แห่งนี้ชาวเมืองเชียงรายทั้งหลาย
ต่างให้ ความเคารพนั บถือ กัน มาก ไม่ว่ าจะผ่า นไป ในช่ว งเวลาใดก็มั กจะพบเห็น ผู้ค น
กราบไหว้อยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน มักจะมีการเปิดไฟรอบ ๆ อนุสาวรีย์
ยิ่งทําให้พระบรมรูปนั้น ดูศักดิ์ สิทธิ์มากยิ่งขึ้ น นักท่องเที่ย วที่ไปเยือนควรแวะนมัสการ
อนุสาวรีย์ก่อนที่จะไปเที่ยวในส่วนอื่นของอําเภอเมือง 1

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (พญามังราย) 2

______________ ____________________ _____________________ _________
1. จรรยา อิทธิเสริมกุล. เชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แพนสยาม, 2550.
2. เชียงรายขันเงินกรุ๊ป. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย. แหล่งที่มา. (ออนไลน์) :
http://www.kntransport.com/travel/. 2551.
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วัดพระธาตุดอยจอมทอง
วั ด พระธาตุ ด อยจอมทอง เป็ น สถานที่ สํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ตั้ ง อยู่ ถ นน
อาจอํ านวย อยู่ ด้ านหลั ง ศาลากลางจั ง หวั ด เชี ย งราย บนดอยจอมทองหรื อ ที่ ช าวบ้ าน
เรียกว่า “ดอยตอง” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํากก มีตํานานเล่าว่าพระยาเรือนแก้วผู้ครองนคร
ไชยนารายณ์ทรงสร้างขึ้นเมื่ อ พ.ศ. 1483 ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวทําให้พระธาตุเจดีย์
องค์เดิมพังทลายลงมา
เมื่อพญามังรายทรงพบชัยภูมิที่สร้างเมืองเชียงรายจากดอย
จอมทอง จึงได้สร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่ขึ้นพร้อมกับการสร้างเมือง เจดีย์องค์ปัจจุบัน
ที่เห็นได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ในบริเวณดอยตองแห่งนี้ยังมีสถานที่สําคัญคือ สะดือเมือง
เชียงราย เป็นสัญลักษณ์ของการก่อตั้งชุมชนและเมือง และเชิงบันไดทางขึ้นไปสู่เสาสะดือ
เมืองมีสิ่งก่อสร้างขนาดย่อมตั้งอยู่ เรียกว่า กรุวัฒนธรรมเชียงราย ซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่
19 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นที่เก็บร่องรอยและหลักฐานทางวัฒนธรรมร่วมสมัยปัจจุบัน
ซึ่งกรุวัฒนธรรมแห่งนี้จะทําการขุดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีอายุครบ 100 ปี หรือในวันที่
19 มกราคม พ.ศ. 2644 นอกจากนี้ยังมี ศาลเจ้าพ่อดอยทอง ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ชาว
เชียงรายเชื้อสายจีนนิยมมาประกอบพิธีกรรมสําคัญเป็นประจํา 3

พระอุโบสถและพระธาตุดอยจอมทอง

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

ศาลเจ้าพ่อดอยทอง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัด

5
วัดงาเมือง และกู่พระเจ้าเม็งราย

วัดงําเมือง ตั้งอยู่ถนนอาจอํานวย บ้านฮ่อมดอย ไม่ไกลจากวัดพระธาตุดอยทองมากนัก
เป็นวัดที่ เก่าแก่ และมีความสําคั ญ เป็นที่ตั้งของกู่พระเจ้าเม็งราย กู่นี้ เป็นอนุ สาวรีย์สํ าคัญ
แห่งหนึ่ง เพราะเป็นที่บรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช (พญามังราย) ตามประวัติ พระเจ้า
ไชยสงครามราชโอรสพญามังราย เมื่อได้มอบราชสมบัติให้พระเจ้าแสนภูราชโอรสขึ้นครอง
นครเชียงใหม่แล้ว พระองค์ได้นําอัฐิพระราชบิดามาประทับอยู่ที่เมืองเชียงรายและได้โปรดเกล้าฯ
สร้างกู่บรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว้ ณ ดอยงําเมืองแห่งนี้ 4
วัดพระแก้ว วัดแห่งนี้มีความสําคัญมากที่สุด
ในเมืองเชียงราย ตั้งอยู่ในตัวเมืองที่ถนนไตรรัตน์
เป็นวัดอารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัดที่ค้นพบ
พระแก้ วมรกตหรื อ พระพุ ทธมหามณี รั ตน
ปฏิ ม ากร ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ประดิ ษ ฐานอยู่ ณ
วั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม(วั ด พระแก้ ว )
กรุ งเทพฯ การค้ นพบนั้ นเกิ ดขึ้ นโดยบั งเอิ ญ
โดยเกิดจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่เจดีย์ร้างภายใน
วั ดแห่ งนี้ ซึ่ งภายในเจดี ย์ นั้ น พบพระพุ ทธรู ปลงรั กปิ ดทองอยู่ เมื่ อทองกะเทาะออกก็ เห็ น
เป็นพระพุทธรูปหยกสีเขียว คือพระแก้วมรกตนั่นเอง ปัจจุบันชาวเชียงรายได้สร้างพระแก้วมรกต
องค์ใหม่ขึ้นแทน เรียกว่า พระหยกเชียงราย หรือ พระพุทธรัตนากรนวุติวัสสานุสรณ์มงคล
ซึ่งจัดสร้างขึ้นในวโรกาสที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุ ครบ 90 พรรษา 5
_______________________________________________________________
4. สํานักงานจังหวัดเชียงราย. ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย.
กรุงเทพมหานคร : ประสานมิตร, 2548.
5. จรรยา อิทธิเสริมกุล. เชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แพนสยาม, 2550.
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วัดพระสิงห์
ตั้งอยูถ่ นนท่าหลวง ใกล้ศาลากลาง
จังหวัดหลังเก่า เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระ
พุทธสิ หิ งค์ อ งค์ ที่ป ระดิ ษ ฐานอยู่ ณ วิห าร
ลายคํ า วั ด พระสิ ง ห์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ใน ปั จจุ บั น เ ดิ มนั้ น พ ระ พุ ท ธสิ หิ ง ค์
ประดิษฐานอยู่ที่เมืองกําแพงเพชร พระ
เจ้ า กื อ นา ได้ โ ปรดฯ ให้ ป ระดิ ษ ฐานไว้
ณ เมืองเชียงใหม่ ต่อมาพระเจ้ามหาพรหม
ทูลขอยืมพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานไว้ที่
เมืองเชียงรายเพื่อหล่อจํ าลอง แต่เมื่อสิ้น บุญพระเจ้ ากือนา และพระเจ้ าแสนเมือ ง
เจ้ามหาพรหม คิดจะชิงราชสมบัติ จึงยกกองทัพจากเชียงรายไปประชิดเมืองเชียงใหม่
แต่เจ้าแสนเมืองก็สามารถป้องกันเมืองได้อีก ทั้งยกทัพตีทัพเจ้ามหาพรหมมาถึงเชียงราย
และทรงอั ญเชิ ญพระพุ ทธสิ หิ งค์ คื นกลั บไปประดิ ษฐานอยู่ ที่วั ดพระสิ งห์ เชี ยงใหม่ สื บมา
วัดพระสิงห์แห่งนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจําลองบนแผ่นศิลา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัย
พ่อขุนเม็งรายมหาราช นอกจากนั้นบานประตู วัด ยังออกแบบโดย คุ ณถวัลย์ ดัช นี
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดิน น้ํา ลม ไฟ แกะสลักโดยฝีมือช่างชาวเชียงราย
วัดร่องขุ่น
ตั้งอยู่บ้านร่องขุ่น ตําบลป่าอ้อดอนชัย
อําเภอเมือง พระอุโบสถตกแต่งด้วยลวดลาย
กระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป
หน้ า บั น ประดั บ ด้ ว ยพญานาคมี ง วงงา
ดูแปลกตา โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุ โบสถ ทั้ งหมดนี้ เป็ นผลงาน
การออกแบบและก่ อ สร้ า งโดยอาจารย์
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชื่อดังของไทย
ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่าน การก่อสร้างครั้งนี้ท่านปรารถนาที่จะสร้างวัดให้เหมือนสรวงสวรรค์
ที่คนสามารถสั มผัสได้ ภายในบริเวณวัดยังมี พิพิ ธภั ณฑ์ ภาพของอาจารย์เฉลิมชัยจําหน่ าย
เพื่อนํามาเป็นทุนในการก่อสร้างด้วย
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พิพิธภัณฑ์อบู คา
ตั้งอยู่ถนนหน้าค่ายจังหวัดทหารบก
เชียงรายติดกับตลาดสดเด่นห้าเป็นพิพิธภัณฑ์
เอกชนเพี ยงแห่ งเดี ยวในประเทศไทยที่ มี
ของเก่ าแก่ ที่มี ค่าทางวัตถุ มี ค่าทางด้าน
ประวั ติ ศาสตร์ และมีค่ าทางด้ านจิ ตใจของ
ชาวไทยล้านนา เช่น พระราชบัลลังก์กษัตริย์
ไตเหนือ เป็นราชบัลลังก์เก่าแก่ที่มีเครื่องทรง
ครบตามราชประเพณีโบราณอายุกว่า 200 ปี
หมู่ พ ระพุ ท ธรู ป ในแผ่ น ดิ น ล้ า นนาศิ ล ปะ
เชียงแสน มีทั้งพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ และทําจากโลหะที่มีค่า ชุดผ้าทอในราชสํานักโบราณ
บางชุดทอจากทองคํ า เงิน และผ้ าไหมที่ มีค่ ามหาศาล โดยอาจารย์ จุลศักดิ์ สุ ริยไชย
เป็นผู้รวบรวม
ไร่แม่ฟ้ฟา้ หลวง

ไร่แม่ฟ้าหลวง อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์
อู ป คํ า ไปอี ก 1 กิ โ ลเมตร เดิ ม ใช้ จั ด งาน
ไ ห ว้ ส า แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
กลางแจ้ง และสวนไม้ดอกไม้ห อมหายาก
นานาชนิด มีหอคําซึ่งเป็นอาคารไม้สักที่
รวบรวมสัตภัณฑ์หรือเชิงเทียนโบราณและ
เป็นที่ ประดิษฐานพระพราโต้ พระไม้
โบราณ เปิดให้เข้าชมวันอังคาร - วันเสาร์
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น้าตกขุนกรณ์
อยู่บนเทือกเขาดอยช้าง ตําบล
แม่กรณ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติลําน้ํากก
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร
น้ํา ตกขุ น กรณ์เป็ น น้ําตกสวยที่ สู งที่ สุ ด
ของจัง หวั ดเชียงราย ชาวบ้านเรีย กว่ า
“น้ํ า ตกตาดหมอก” มี ค วามสู ง ถึ ง
70 เมตร สองข้างทางเดินเข้าสู่น้ําตก
เป็นป่าเขาธรรมชาติร่มรื่น

บ่อน้าร้อนห้วยหมากเลี่ยมและบ่อน้าร้อนผาเสริฐ
ตั้งอยู่ทางถนนหน้าค่ายจังหวัดทหารบก
เชี ยงราย อยู่ ห่ างจากตั วเมื องเชี ยงราย
20 กิโลเมตร โดยบ่อน้ําร้อน ผาเสริฐตั้งอยู่
ก่อนบ่ อน้ํ าร้ อนห้ วยหมากเลี่ยม ประมาณ
1 กิโลเมตร บ่อน้ําร้อนห้วยหมากเลี่ยมและ
บ่ อน้ํ าร้ อนผาเสริ ฐอยู่ ในเขตของอุ ทยาน
แห่งชาติลําน้ํากก บ่อน้ําร้อนทั้ง 2 แห่งนี้
เป็นบ่อน้ําร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความร้อน
ใต้ พิ ภพที่ มี น้ํ าร้ อนผุ ดขึ้ นมาตลอดเวลา
เป็นน้ําพุร้อนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก บริการห้องอาบหรือแช่น้ําพุร้อน และบริเวณสถานที่ร่มรื่น
เหมาะสําหรับการพักผ่อน
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น้าพุร้อนโป่งพระบาท

จากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เดินทางออกจากตัวเมืองไปตามถนนพหลโยธิน
(เชียงราย-แม่สาย) เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 836-837 เลี้ยวซ้ายเข้าไปซอยข้างตลาดบ้านดู่
อีก 3 กิโลเมตร บริการห้องอาบ/แช่น้ําพุร้อน นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวยังมีน้ําตกโป่งพระบาท
ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานโป่งพระบาท เป็นน้ําตกที่มีลักษณะเป็นแก่งหิน มีความลาดชัน
ไม่มากนัก มีลักษณะการไหลที่ลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ ลงมา สภาพอากาศอันร่มรื่น สถานที่
โดยรอบประกอบด้วยพรรณไม้สวยงาม เหมาะสําหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและเที่ยวชม
ความงามทางธรรมชาติ
ถ้าผาตอง

บ้านถ้ําผาตอง ตําบลท่าสุด จากตัวเมือง
เชี ยงรายไปตามถนนพหลโยธิ น (เชี ยงรายแม่ สาย) ประมาณ 19 กิ โลเมตร นอกจาก
ถ้ําผาตองแล้วยั งมีถ้ําสายธาร ถ้ําแม่ ครัว และ
บริ เวณหมู่ บ้ านยั งมี จุ ดน่ าสนใจอี กแห่ งหนึ่ ง
คือ กลุ่มแกะสลักไม้กระบวยตักน้ํากะลามะพร้าว
มีด้ ามไม้ สักแกะสลักเป็ นรู ปต่ าง ๆ ที่ แสดงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนา
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สถานที่สาคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอแม่จนั
อํ าเภอแม่ จั นตั้ งอยู่ ทางทิ ศเหนื อของจั งหวั ดเชี ยงราย บนถนนสาย 110 ห่ างจาก
ตัวจังหวัด 24 กิโลเมตร พื้นที่อําเภอเป็นที่ราบเอียงไปทางทิศตะวันออก มีภูเขาสลับซับซ้อน
อยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ สถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอแม่จัน มีดังนี้
วัดพระธาตุจอมจันทร์
วัดพระธาตุจอมจันทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านจอมจันทร์
หมู่ที่ 2 ต. สันทราย อ. แม่จัน จ. เชียงราย เป็นวัด
ที่ มี พระธาตุ จอมจั นทร์ ซึ่ งเป็ นพระธาตุ เก่ าแก่
รูปทรงระฆังคว่ํา 5 ชั้น ปลายยอดแหลมตามแบบ
พระธาตุโบราณหลาย ๆ แห่งในเชียงราย เป็ น
โบราณสถานที่สําคัญของตําบลสันทราย และเป็นที่
สั กการะของประชาชนชาวตํ าบลสั นทราย และ
ตําบลใกล้เคียง

วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว
วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว ตั้งอยู่ ณ บ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ต. จันจว้าใต้ ห่างจาก
อําเภอแม่จัน 17 ก.ม. เป็นพระธาตุที่เก่าแก่
เป็นที่เคารพสักการะของชาวอําเภอแม่จัน และ
อําเภอใกล้เคียง สมัยก่อนเป็นวัดประจําตําบล
ปัจจุบันเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอําเภอแม่จัน
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น้าพุร้อนป่าตึงหรือน้าพุร้อนห้วยหินฝน

น้ําพุร้อนป่าตึง อยู่ในเขตตําบลป่าตึง บนเนื้อที่เกือบ 10 ไร่ จากสามแยกแม่จัน ไปตาม
ถนนแม่จัน-ท่าตอน ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีบ่อน้ําพุร้อนขึ้นหลายจุด บางจุดพุ่งขึ้นสูงถึง
7 เมตร น้ําพุร้อนนี้เป็นน้ําร้อนที่ไหลขึ้นมาสม่ําเสมอ มีบริการห้องให้แช่น้ําพุร้อนถึง 8 ห้อง
วัดหมื่นพุทธ
ตั้งอยู่บ้านป่าไร่ ตําบลท่าข้าวเปลือก
เป็ นที่ ประดิ ษฐานพระสั งขจายที่ ใหญ่ ที่ สุ ด
ในโลก หน้าตักกว้าง 15  19 เมตร สร้างที่
เมื อ ง นานกิ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
เป็นโลหะทองเหลืองแยกส่วนประกอบ
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วัดถ้าป่าอาชาทอง
วั ด ถ้ํ า ป่ า อาชาทอง ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า น
แม่คําหลักเจ็ด ต.ศรีค้ํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย
อยู่ ห่ างจากตั วอํ าเภอแม่ จั น ประมาณ 4-5
กิ โ ลเมตร ถึ ง ทางแยกจากถนนสายหลั ก
เชี ย งราย – แม่ ส าย เข้ า ไปอี ก ประมาณ
5-7 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดถ้ําป่าอาชาทอง

พระขี้ม้าบิณฑบาต บริเวณวัดถ้าป่าอาชาทอง
วัดถ้ําป่าอาชาทองเป็นที่รู้จักกันดีว่า “พระขี่ม้า” อยู่บนท่ามกลางป่าเขา และมีท่าน
พระครูเหนือชัย โฆษิโต เป็นเจ้าอาวาส และเป็นผู้บุกเบิกตั้งสํานักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นมา สาเหตุที่
พระขี่ม้าก็เนื่องจากว่า แต่ก่อนการเดินทางยากลําบาก พระออกบิณฑบาตด้วยความยากลําบาก
ชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระครูเหนือชัย โฆษิโต จึงนําม้ามาถวาย เพื่อให้พระได้ใช้ขี่
ไปบิณฑบาตยามเช้า ข่าวได้แพร่กระจายออกไปจนมีสื่อมวลชนเข้าไปนําเสนอเรื่องราวชีวิต
“นักบุญแห่งขุนเขา จนกระทั่งองค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นหนึ่งใน
“Unseen Thailand” 6

________________________________________________________________
6. หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :
สํานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.
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สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอแม่ฟ้าหลวง
อําเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นอําเภอที่แยกมาจากอําเภอแม่จัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2535 โดยได้ รับพระราชทานชื่ อ “กิ่ งอํ าเภอแม่ ฟ้ าหลวง” จากสมเด็ จพระศรี นคริ นทรา
บรมราชชนนี และได้รับการยกฐานะเป็นอําเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2539
สถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอแม่ฟ้าหลวง ดังนี้
ดอยตุง - พระธาตุดอยตุง – พระตาหนักดอยตุง
ดอยตุง
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอแม่ฟ้าหลวงห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 45 กิโลเมตร
ลั กษณะเป็ นเทื อกเขาสู ง แต่ เดิ มเป็ นเทื อกเขาหั วโล้ นที่ ถู กชาวเขาตั ดทํ าลายเพื่ อใช้ พื้ นที่
ทําการเกษตร จนกระทั่ งสมเด็ จย่ าได้ เสด็ จมา และทรงมี พระราชดํ ารั สว่ า “ฉั นจะปลู กป่ า
ดอยตุง” หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2530 รัฐบาลจึงได้เริ่มจัดทําโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น ดอยตุง
จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเชียงราย
การเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายใช้เส้นทางสาย 110 เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่อําเภอ
แม่สาย ประมาณกิโลเมตรที่ 870-871 เลี้ยวซ้ายขึ้นดอย 17 กิโลเมตร จึงจะถึงพระตําหนัก
ดอยตุง
พระธาตุดอยตุง
พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว ซึ่งอยู่แนวเขาที่เรียกว่า
“ดอยนางนอน” มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 1,300 เมตร ที่ตั้งอยู่ในเขต
อํ าเภอแม่ ฟ้ าหลวง จั งหวั ดเชี ยงราย ระยะทางห่ างจากอํ าเภอเมื องเชี ยงราย ประมาณ
46 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางของถนนพหลโยธินจากเชียงราย – แม่สาย
พระธาตุดอยตุง เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของสมเด็จ
พระสัมมาพระพุทธเจ้า นํามาจากมัธยมประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์
ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย เมื่อก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ ได้ทําธงตะขาบ
(ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ตุง) ใหญ่ยาวถึงพันวา ปักไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึง
เมืองไหน ก็จะกําหนดเป็นฐานพระสถูป เหตุนี้ดอยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานปฐมเจดีย์แห่งล้านนา
จึงปรากฏนามว่า “ดอยตุง” พระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย 7
_______________________________________________________________________
7. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. คู่มือท่องเที่ยว 8 จังหวัดล้านนา. กรุงเทพมหานคร :
กองผลิตอุปกรณ์โฆษณา, 2547.
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พระธาตุดอยตุงองค์ เดิม

พระธาตุดอยตุงองค์ ปัจจุบัน

พระตาหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง
พระตาหนักดอยตุง
พระตําหนักดอยตุง เคยเป็นที่ประทับของ
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี
มีรูปทรง ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับ
ชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีการ
แกะสลั กไม้ ตามกาแล เชิ ง ชายและ
ขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยฝีมือช่าง
ชาวเหนื อ บริ เ วณด้ า นหลั ง พระตํ า หนั ก
มีระเบียงยืนออกไป เมื่อยืนที่ระเบียงจะเห็น
ทั ศนี ยภาพของดอยตุ งที่ สวยงาม บริ เวณ
ขอบระเบียงมีกระบะปลูกไม้ดอกที่มีสีสันสวยงามรอบ ๆ พระตําหนักมีสวนดอกไม้ หลากพันธุ์
หลายสี ให้ความสวยงามสดชื่น พระตําหนักดอยตุง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยจะต้องมี
มัคคุเทศก์ของพระตําหนักเป็นผู้นําเยี่ยมชมด้วย
สวนแม่ฟ้าหลวง
อยู่ ด้ านหน้ าพระตํ าหนั กดอยตุ ง มี เนื้ อที่
ประมาณ 10 ไร่ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว และ
หอพระราชประวั ติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชนนี นอกจากนั้น ยังมีร้านขายของที่ระลึก
เสื้อผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงทั้งผักผลไม้
ดอกไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก
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พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหา
สั นติ คี รี เป็ นเจดี ย์ สี ขาวงามสง่ าตั้ งอยู่ บน
จุ ด สู ง สุ ด ของดอยแม่ ส ลอง ทางขึ้ น อยู่
เลยบริ เวณหมู่ บ้านเพี ยงเล็ กน้ อย มีทางแยก
ขึ้นเขา ทางขึ้นเป็นทางชันมาก หากรถสภาพ
ไม่ดี และคนขับไม่เก่ง ก็ไม่สมควรขึ้น จะเป็น
อันตรายได้ บริเวณจอดรถมี ไม่ มาก ด้านทิ ศ
ตะวันออกหรือด้านหลังของเจดีย์เป็นที่ตั้งของ
พระอุโบสถ์ที่สวยงาม เมื่ออยู่บนจุดนี้มองลงไป
ยังเบื้องล่าง จะเห็นวิวที่สวยงามที่สุดของดอย
แม่สลอง
ดอยหัวแม่คา
บ้านหั วแม่ คําอยู่ เกือบสุ ดชายแดน
อยู่ สู ง จากระดั บ น้ํ าทะเล 1,850 เมตร
ห่างจาก ตัวเมื องเชี ยงราย 100 กิ โลเมตร
ดอยหั ว แม่ คํ า เป็ น ที่ ตั้ ง หมู่ บ้ า นชาวเขา
ขนาดใหญ่ ประกอบด้ วย เผ่ าลี ซอ เป็ น
กลุ่ มชนส่ วนใหญ่ นอกจากนี้ ยั งมี อี ก้ อ ม้ ง
และมูเซอ ในช่วงเวลาซึ่งตรงกับตรุษจี น
ของทุกปี ชาวลีซอจะจัดงานประเพณีกินวอ
ซึ่ งเปรี ยบเสมื อนวั นขึ้ นปี ใหม่ ซึ่ งในวั นนี้
ชาวลีซอแต่งกายสวยงาม มีการกินเลี้ยง เต้นระบํา 7 วัน 7 คืน และในเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วง
ที่ดอยหัวแม่คํางดงามไปด้วยดอกบัวตองสีเหลืองสดใสสะพรั่งอยู่ทั่วไปตามแนวเขา เป็นจุดชมวิว
พระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกที่สวยงาม
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สถูปดอยช้างมูบ และสวนรุกขชาติช้างมูบ

บนดอยช้างมูบ ริมถนนสายพระธาตุดอยตุง บ้านผาหมี ห่างจากทางแยกวัดน้อย
ดอยตุง ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของดอยตุง มีพระสถูปช้างมูบ
เป็นเจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่มีลักษณะเหมือนช้างหมอบอยู่ สภาพ
โดยรอบเป็นต้นโพธิ์ใหญ่ และต้นสนซึ่งใช้ปลูกเพื่ออนุรั กษ์ดินและต้นน้ํา และภายใน
สวนรุกขชาติ ฯ ชมกุหลาบพันปีจากหลายทวีป
ดอยแม่สลอง
ดอยแม่ ส ลอง เป็ น ที่ ตั้ ง ของหมู่ บ้ า น
สันติคิรี เดิมชื่อ หมู่บ้านแม่สลองนอก เป็น
ชุ ม ชนของผู้ อ พยพจากกองทั พ ทหารจี น
คณะชาติ กองพล 93 ในช่วงเดือนธันวาคม
ถึงกุมภาพันธ์ ดอกนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็น
ซากุระ พันธุ์ที่เล็กที่สุด สีชมพูอมขาว จะบาน
สะพรั่ ง ตลอดแนวทางขึ้ น ดอยแม่ ส ลอง
เป็นพันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยากในเมืองไทย เพราะ
เจริ ญ เติ บ โตอยู่ แ ต่ เ ฉพาะในภู มิ อ ากาศ
หนาวจัดเท่านั้น
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อากาศบนดอยแม่สลองเย็นสบายตลอดทั้งปี ชาวบ้านส่ วนใหญ่มีหลายเชื้อชาติ
เช่น อาข่า ลีซอ คนไทยเชื้อสายจีนและไทยใหญ่ บรรยากาศคล้ายเมืองในชนบทของจีน
ในชุมชนมีร้านชาเรียงรายอยู่ ซึ่งสามารถแวะเข้าไปชิมได้ทุกร้าน ตลาดเช้าบนดอยแม่สลอง
เต็มไปด้วยอาหารการกิน อาทิ ซาลาเปา หมั่นโถว เต้าหู้ และผักดองแบบยูนนาน รวมทั้ง
ผักและผลไม้เมืองหนาว เมื่อขับรถขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหา
สันติคิรี บนยอดเขาฝั่ งตะวันตกของหมู่บ้าน จะได้ ชมวิวบ้ านแม่ส ลองท่า มกลางขุนเขา
และแวะไปเคารพผู้ บุ กเบิ กดอยแม่ สลองที่ สุ สานนายพลต้ วน ซี เหวิ น ซึ่ งเราสามารถ
ไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของเหล่ าทหารจีนพลัดถิ่นที่อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีน
คณะชาติภาคเหนือของประเทศไทยได้

สภาพบรรยากาศบนดอยแม่สลอง
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สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอแม่สาย
อําเภอแม่สาย เป็นอําเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขา
มีแม่น้ําสายไหลผ่านตลอดปี มีอากาศเย็นสบายตลอดปี สถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยว
ของอําเภอแม่สาย ดังนี้
วัดพระธาตุดอยเวา

ตั้งอยู่บนดอยริมฝั่งแม่น้ําแม่สาย ตําบลแม่สาย ตามประวัติกล่าวว่า พระองค์เวา
หรือเว้า ผู้ครองนครนาคพันธ์โยนก เป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุองค์หนึ่งเมื่อ พ.ศ. 364
นับเป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่ง รองมาจากพระบรมธาตุดอยตุง บริเวณโดยรอบองค์
พระธาตุบนยอดนั้นยังเป็นที่ตั้งของไพชยนต์ปราสาท เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตจําลอง
ที่ เรี ยกว่ า พระอิ นทร์ ตามความเชื่ อ และมี รู ปปั้ นแมงป่ องยั กษ์ เพื่ อรํ าลึ กถึ งพระองค์ เวา
(เวา ภาษาล้ านนาแปลว่ า แมงป่ อง) และมี พระราชานุ สาวรี ย์ สมเด็ จพระนเรศวรมหาราช
ให้สักการะบูชาอีกด้วย
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ด่านพรมแดนแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก
อํ าเภอแม่ สายมี พรมแดนติ ดต่ อกั บประเทศพม่ าที่ ท่ าขี้ เหล็ ก โดยมี แม่ น้ํ าแม่ สาย
เป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน เป็นด่านพรมแดนที่ชาวไทย และชาวพม่า
สามารถเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกั นโดยเสรี จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายปลอดภาษีของ
ทั้งสองประเทศ
ตลาดแม่สาย เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีชื่อเสียงมานานหลายสิบปี เนื่องจากชาว
พม่ าและชนกลุ่ มน้ อยจะเข้ ามาซื้ อสิ นค้ าอุ ปโภคบริ โภคต่ าง ๆ จากฝั่ งไทยอย่ างคึ กคั ก
นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปยังตลาดชายแดนแม่สาย และเดินทางไปยังท่าขี้เหล็กเพื่อ
ซื้อสินค้าพื้นเมือง และสินค้าราคาถูกอื่น ๆ เช่น ตะกร้า เครื่องทองเหลือง สบู่พม่า สมุนไพร
พลอย บุหรี่ ฯลฯ นอกจากนี้แม่สายยังเป็นจุดเริ่มเดินทางไปยังเมืองเชียงตุง และสิบสองปันนา
ของจีนอีกด้วย

บรรยากาศบริเวณจุดผ่านแดน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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ถ้าปุ่ม ถ้าปลา ถ้าเสาหินพญานาค

ถ้ํ าปุ่ ม ถ้ํ าปลา และถ้ํ าเสาหิ นพญานาค ตั้ งอยู่ ที่ดอยจ้ อง หมู่ ที่ 11 ตํ าบลโป่ งผา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดอยจ้องเป็นภูเขาหินปูน จึงประกอบด้วย ถ้ําหินงอก หินย้อย และทาง
น้ําไหลมากมาย
ถ้ําปุ่ม เป็นถ้ําที่อยู่บนหน้าผาสูงจากพื้นดิน ประมาณ 30 เมตร ทางขึ้นเป็นบันได
73 ขั้น ลึกประมาณ 132 เมตร ภายในถ้ํามีหินงอกเป็นปุ่ม (ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์) เด่นชัด
ชาวบ้านจึงเรียกถ้ํานี้ว่า ถ้ําปุ่ม มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ให้นักท่องเที่ยวมาสักการบูชา
ผนังถ้ํามีลักษณะเป็นหินย้อยติดหน้าผาติดต่อกันคล้ายน้ําตกสวยงามมาก
ถ้ําปลา เป็นอีกถ้ําหนึ่งที่มีน้ําไหลภายในถ้ํา เคยมีปลาชนิดต่าง ๆ ทั้งใหญ่น้อยว่าย
ออกมาให้เห็นเป็ นประจํ า ภายในถ้ํ ายั งมี พระพุทธรู ปศิ ลปะพม่ า สร้างขึ้ นโดยพระภิ กษุ
ชาวพม่า ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “พระทรงเครื่อง” เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนที่นี้มาก
ถ้ําเสาหินพญานาค อยู่ในบริเวณเดียวกัน เดิมต้องพายเรือข้ามน้ํา เข้าไปชม ภายหลัง
ได้สร้างทางเดินเชื่อมกับถ้ําปลา ระยะทาง 150 เมตร ภายในถ้ํามีหินงอก หินย้อย และยังเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย
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สถานที่สาคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเชียงแสน
อําเภอเชียงแสน เป็นอําเภอขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ําโขง เป็นเมืองเก่าแก่ เดิมชื่อ
เวี ย งหิ รั ญ นครเงิ น ยาง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ยั ง มี ซ ากกํ า แพงเมื อ งโบราณอยู่ ท างด้ า นหน้ า
ก่อนเข้าเมือง สถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอเชียงแสน มีดังนี้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จาก
บริ เวณเมื องโบราณเชี ยงแสนและพื้ นที่
ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา
พระพุทธรูปและศิลาจารึก พร้อมทั้งให้ข้อมูล
ทางด้ านวิ ชาการเกี่ ยวกั บแหล่ งโบราณคดี
การตั้ งถิ่ นฐานของชุ มชน และประวั ติ
การสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการ
จั ดแสดงศิ ลปะพื้ นบ้ านของชาวไทยใหญ่
ไทยลื้อ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เชียงแสน ทางทิศตะวันออก เป็นวัดเก่าแก่
สร้างโดยพระเจ้าแสนภู เมื่อประมาณกลาง
พุ ทธศตวรรษที่ 19
มี โบราณสถาน
ประกอบด้ วยเจดี ย์ประธานทรงระฆังแบบ
ล้ านนา เป็ นเจดี ย์ ใหญ่ ที่ สุ ดในเชี ยงแสน
นอกจากนี้ ยั งมี พระวิ หารที่ เก่ ามาก
ซึ่ ง พั ง ทลายเกื อ บหมดแล้ ว และเจดี ย์
แบบต่าง ๆ อีก 4 องค์
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วัดพระเจ้าล้านทอง

วัดพระเจ้าล้านทอง ตั้งอยู่ในเขตกําแพงเมืองโบราณเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้ า
ทองงั่วหรือพระยาศรีรชฏเงินกอง พระโอรสของพระ
เจ้าติโลกราช เป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2032 ทรงให้
หล่ อ พระพุ ทธรู ป สํ า ริ ด ที่ มี น้ํ า หนั ก ล้ า นทอง หรื อ
ประมาณ 1200 กก. หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง
3 เมตรเศษ แล้วทรงขนานนามว่า "พระเจ้าล้านทอง"
เป็นพระประธานในวิหารหลวง 8
นอกจากนี้ ในวัดนี้ ยังมีพระพุทธรูปสําริด
อี กองค์ หนึ่ งที่ ไ ด้ มาจากวั ดทองทิ พย์ ซึ่ งเป็ นวั ดร้ า ง
เรี ยกกั นว่ า "พระเจ้ าทองทิ พย์ " เป็ นพระพุ ทธรู ปที่ มี พระพั กตร์ งดงามตามพุ ทธลั กษณะ
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 1 ศอก 15 นิ้ว สูง 2 ศอก 10 นิ้ว

_________________________________________________________________
8. สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย. พิพิธภัณฑ์ล้านนา. เชียงราย : ม.ป.พ., 2536.
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วัดป่าสัก
วั ดป่ าสั กอยู่ ห่ างจากอํ าเภอเชี ยงแสน
ประมาณ 1 กิโลเมตร เขตตําบลเวียง ซึ่งพระ
เจ้าแสนภู ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1838 และให้
ปลูกต้นสักล้อมกําแพงจํานวน 300 ต้น จึงได้
ชื่อว่า “วัดป่าสัก” ภายในวัดมีโบราณสถานที่
สําคัญคือ เจดีย์ประธานทรงมณฑปยอดระฆัง
ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตร เป็นที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ กระดูกตาตุ่มข้างขวาของ
พระพุทธเจ้าจากเมืองปาฏลีบุตร
วัดพระธาตุผาเงา
อยู่ห่างจากอําเภอเชียงแสนไปตาม
เส้ น ทางเชี ย งแสน-เชี ย งของ ประมาณ
4 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสบคํา
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีเจดีย์ทรงระฆัง
ขนาดเล็ ก ตั้ ง อยู่ บ นหิ น ก้ อ นใหญ่ วิ ห าร
ปัจจุบันสร้างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขา
ข้างหลังวัดเป็นที่ตั้งพระบรมพุทธนิมิตเจดีย์
เ ป็ น จุ ด ที่ ม อ ง เ ห็ น ทิ ว ทั ศ น์ ส ว ย ง า ม
ได้โดยรอบ
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วัดพระธาตุจอมกิตติ
วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนดอยจอมกิตตินอกตัวเมืองเชียงแสน ริมถนนเลียบ
แม่น้ําโขงเชียงแสน-เชียงของ พงศาวดารกล่าวไว้ว่า พระเจ้าพังคราชโปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง
เมื่อ พ.ศ. 1483 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน
ในปี พ.ศ. 2030 หมื่นเชียงสงหรือเจ้าสุวรรณ คําล้าน เจ้าเมืองเชียงแสนในขณะนั้น
ได้สร้างครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมองค์เจดีย์ในปัจจุบัน เป็นพระเจดีย์
ทรงปราสาทยอดทรงระฆัง หลังคารูปบัวคว่ําและได้ก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่ ขึ้นอีกองค์หนึ่ง
คือ พระธาตุจอมแจ้ง พร้อมกับสร้างบันไดนาค 339 ขั้น เป็นทางเดินขึ้นไปนมัสการพระ
ธาตุจอมกิตติด้วย 9

วัดพระธาตุจอมกิตติ

วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
วั ดจอมแจ้ งที่ ตั้ งอยู่ บนดอยน้ อยในพื้ นที่ บริ เวณเดี ยวกั น และปรากฏชื่ อรวมกั บ
วัดพระธาตุจอมกิตติด้วย แต่องค์เจดีย์ของวัดจอมแจ้งเหลือเพียงฐาน ภายหลังจึงได้รับการ
ต่อเติมขึ้นไปโดยอาศัยรูปแบบของเจดีย์ทรงกลมที่วัดพระยืน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน
ซึ่งมีประวัติการก่อสร้างอยู่ในสมัยเดียวกัน คือช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ และเป็นเจดีย์
แบบอย่างของเจดีย์ทรงกลมแบบพื้นเมืองล้านนา
_________________________________________________________________
9. วัดพระธาตุจอมกิตติ. แนะนาพระธาตุเก้าจอม จังหวัดเชียงราย. (แผ่นพับ). เชียงราย : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
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ทะเลสาบเชียงแสน
ทะเลสาบเชียงแสน หรือหนองบงคาย
อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงแสน ตามทางหลวง
หมายเลข 1016 สายเชี ยงแสน-แม่ จั น
ไปประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายกิโลเมตร
ที่ 27 เข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ในฤดูหนาว
จะมี ฝู งนกน้ํ าอพยพมาอาศั ย ที่ ทะเลสาบ
แห่งนี้ และยังมีทิวทัศน์สวยงามมากในยาม
พระอาทิตย์ตก
สบรวก หรือ ดินแดนสามเหลี่ยมทองคา
อยู่ ห่ า งจากเชี ย งแสนไปทาง
ทิศเหนือ 9 กิโลเมตร ตามถนนเลียบริม
แม่น้ําโขง สบรวก เป็นบริเวณที่แม่น้ํา
โขง ซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทย
และประเทศลาว มาพบกับแม่น้ํารวก ซึ่ง
กั้ นดิ นแดนระหว่ างประเทศไทยและ
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ จากจุดนี้
จะมองเห็ น ดิ นแดนที่ เรี ยกกั นว่ า
สามเหลี่ยมทองคํา ซึ่งเชื่อมดินแดน
3 ประเทศ คือ ไทย ลาว พม่า เข้าด้วยกัน
มี บริ การเรื อให้ เช่ าเพื่ อเดิ นทางไปชม
ทิวทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา
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สถานที่สาคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเชียงของ
อําเภอเชียงของ เป็ นอํ าเภอที่ อยู่ ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากอํ าเภอเมื อง
เชียงราย ประมาณ 141 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง และที่ราบหุบเขา เป็นอําเภอ
ชายแดนที่มอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สถานที่สําคัญ และแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอเชียงของ มีดังนี้
ท่าเรือบั๊ค
เป็นจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย - ลาว ริมฝั่งแม่น้ําโขง มองเห็นทิวทัศน์ของเมือง
ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักท่องเที่ยวสามารถข้ามไป
ฝั่งลาวแบบเช้าไป-เย็นกลับได้ โดยติดต่อจุดบริการนักท่องเที่ยวที่จัดไว้บริเวณนั้น
“บั๊ค” คือ ชื่อเรียกเรือขนส่งรถข้ามฟาก สันนิฐานว่า เพี้ยนมาจากมาจากคําว่า “บัส”
(Bus) ในภาษาอังกฤษ เพราะในสมัยก่อน มีสงครามอินโดจีน ทหารได้มาตั้งฐานทัพในอําเภอ
เชียงของ และมีการขนส่งรถถัง รถบรรทุกข้ามไปยังประเทศลาวด้วยเรือขนาดใหญ่

ท่าเรือบั๊ค ด่านผ่านแดนของอาเภอเชียงของ

ลักษณะของเรือบั๊ค ที่ใช้ขนส่งรถยนต์หรือ
รถบรรทุก ข้ามแม่น้าโขง ไทย-ลาว
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บ้านหาดบ้าย
บ้านหาดบ้าย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเชียงแสน-เชียงของ ถนนเลียบริมแม่น้ําโขง
เป็นหมู่บ้านของชาวไทยลื้อ มีขนบธรรมเนียมประเพณีงดงามน่าสนใจ โดยเฉพาะฝีมือ
การทอผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ซึ่งสามารถนั่งเรือหางยาวจากท่าเรือบั๊คไปยังบ้านหาดบ้าย
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และยังได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงอันสวยงามอีกด้วย

แม่น้าโขง บริเวณบ้านหาดบ้าย

ผ้าทอไทลื้อของชาวบ้านหาดบ้าย

หาดจับปลาบึก บ้านหาดไคร้
ปลาบึกเป็นปลาน้ําจืดไม่มีเกล็ด หรือปลาหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พบเฉพาะในลุ่มน้ํา
โขงเพียงแห่งเดียว ปัจจุบันแหล่งจับปลาบึกเหลืออยู่เฉพาะที่ท่าหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ทุกปีเมื่อถึงฤดูกาลจับปลาบึก คือ ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม บรรยากาศความคึกคัก
มีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกก่อนเริ่มเทศกาลจับปลาบึก
หาดจับปลาบึก บ้านหาดไคร้ อยู่บริเวณหน้าวัดหาดไคร้ หมู่ที่ 2 ตําบลเวียง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะทางจากจังหวัดเชียงราย 135 กิโลเมตร มีทางแยกด้านซ้ายมือ
ที่บ้านหาดไคร้เข้าสู่หาดจับปลาบึก
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สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเวียงแก่น
อําเภอเวียงแก่น แยกการปกครองออกมาจากอําเภอเชียงของ เป็นอําเภอขนาดเล็ก
มีพื้นที่เป็นภูเขา สถานที่สําคัญ และแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอเวียงแก่น มีดังนี้
ดอยผาตั้ง
ดอยผาตั้งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ
ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้นอดีตเคยเป็น
ส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้ง
ถิ่ นฐานอยู่ ที่ ดอยผาตั้ งนี้ ปั จจุ บั นประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น
บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชา ซึ่งดอยแห่งนี้
อยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่ 3 เป็นจุด
ชมวิวไทย-ลาว และเที่ยวชมทะเลหมอกได้
ตลอดปี ในเดือนธันวาคม ถึง มกราคม มีดอก
ซากุระ และดอกเสี้ยวบานสะพรั่งงดงาม
หาดผาได
หาดผาไดอยู่ ห่ า งจากเทศบาล
เวี ย งแก่ น 12 กิ โ ลเมตรเป็ น จุ ด ชมวิ ว
เหมาะสํ าหรั บฤดู หนาว มี เกาะแก่ งและ
แนวหาดทรายในลํ าน้ํ าโขงปรากฏเป็ น
บริเวณกว้าง ดูสวยงามมาก เป็นเส้นแบ่ง
พรมแดน ไทย-ลาว จุ ดนี้ แม่ น้ํ าโขงไหล
เข้าสู่ประเทศลาว จะกลับเข้าสู่ประเทศ
ไทยอีกครั้งที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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สถานทีส่ าคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเทิง
อําเภอเทิง เป็นอําเภอที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่
เป็นที่ราบสูงระหว่างภูเขา สถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอเทิง คือ
พระธาตุจอมจ้อ
ตั้งอยู่ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัด
เชี ย งรายเป็ น พระ ธาตุ ศั ก ดิ์ สิ ทธิ ที่ อ ยู่ คู่
เมืองเทิงมาตั้งแต่โบราณ เป็นพระธาตุที่บรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ทุกปีจะมีพิธี
สรงน้ําพระธาตุจอมจ้อ ในวันขึ้น 15 ค่ํา
เดือน 8 เหนือ ความเชื่อในการไหว้พระธาตุ
ดอยจอมจ้อ “จ้อ หมายถึง พูดดี พูดเก่ง” ถ้า
ได้ ก ราบไหว้ ก็ จ ะประสบความสํ า เร็ จ ทุ ก สิ่ ง
เหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นํามาซึ่งความสําเร็จ
และสมประสงค์ทุกประการ 10
ภูชี้ฟ้า

ภู ชี้ ฟ้ าอยู่ ห่ างจากดอยผาตั้ ง 25 กิ โลเมตร
มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลม ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า
อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,628 เมตร
ภูชี้ฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของเทือกดอยผาหม่น ที่เป็น
พรมแดนไทย-ลาว ด้านจังหวัดเชียงราย-พะเยา
ลักษณะเป็นหน้าผาหินตั้ง อยู่บนเส้นกั้นพรมแดน
พอดี ด้วยสภาพภูมิประเทศที่สูงชัน จึงเป็นฐาน
ที่มั่นที่สําคัญ ชาวลาวและชาวไทยในพื้นที่เรียก
ผาหินที่ชี้เหยียดตรงขึ้นไปบนฟ้าว่า “ภูฟ้า” เมื่อปัญหาด้านความมั่นคงคลี่คลาย มีการตัดถนน
ขนานแนวชายแดนไทย-ลาว จากบ้ านผาตั้ ง ไปถึ ง อ.เชี ยงคํ า ภู ชี้ ฟ้ าจึ งเริ่ มเป็ นที่ รู้ จั กของ
นักท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน
______________________________________________________________
10. ดวงเนตร อินทร์แปลง. พระธาตุเก้าจอม. (แผ่นพับ). เชียงราย : ม.ป.พ., 2553.
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สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเวียงชัย
อําเภอเวียงชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัด
เชียงรายประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไปของอําเภอเป็นที่ราบกว้าง มีภูเขาเรียงราย
เป็นแนวเขตกับอําเภออื่น ๆ ของจังหวัด สถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยว มีดังนี้
โบราณสถานพระเจ้ากือนา
โบราณสถานพระเจ้ ากื อนา เป็ นสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ รู้ จั ก กั น ดี ใ นอํ า เภอเวี ย งชั ย
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ํากก บ้านไตรแก้ว หมู่ที่
8 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย โบราณสถานแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่
ชาวบ้านเรียกกันว่า พระเจ้ากือนา สร้างด้วย
อิฐถือปูน มีขนาดกว้าง 6 ศอก สูง 6 ศอกคืบ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 1928 ปัจจุบันพระพุทธรูป
องค์ดังกล่าวมีต้นไทรขึ้นรากปกคลุม
โบราณสถานพระเจ้ากือนา เป็นโบราณสถานที่ชาวบ้านตําบลเวียงเหนือถือเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีงานประเพณีสงกรานต์ ชาวบ้านได้จัดพิธีสรงน้ํา
พระเจ้ากือนา และการละเล่นต่าง ๆ ริมหาดทรายแม่น้ํากก บริเวณโบราณสถานพระเจ้ากือนา
จึ งถื อเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวในชุ มชนอี กแห่ งหนึ่ งที่ มี ความสํ าคั ญต่ อวิ ถี ชี วิ ตของชาวตํ าบล
เวียงเหนือและอําเภอเวียงชัย
หนองหลวง
เป็ น แหล่ ง น้ํ า ธรรมชาติ ข นาด
ใหญ่ ที่สุ ด ของจั ง หวั ด เชี ย งราย มี พื้ น ที่
ประมาณ 9,000 ไร่ ตั้ง อยู่ในเขตคาบ
เกี่ยวระหว่าง 2 อําเภอ คือ อําเภอ
เวียงชัย และอําเภอเมืองเชียงรายมีพื้นที่
รอบหนองหลวงและตั ว หนองหลวง
โดยประมาณ 12,388 ไร่ มีพื้นที่เกาะ
8 เกาะ
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สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนา
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดเชียงราย สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบกว้างมีภูเขา
เรียงรายสลับเป็นแนวติดต่อกับอําเภออื่น พื้นที่ลาดเอียงไปทางด้านทิศตะวันตก สถานที่สําคัญ
และแหล่งท่องเที่ยว มีดังนี้
เมืองโบราณเวียงเชียงรุ้ง
เป็ น เมื อ งโบราณเมื อ งหนึ่ ง ในลุ่ ม
แม่ น้ํ า ลาว เป็ น เมื อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องอาณาจั ก รล้ า นนา
ตั้ ง อยู่ ใ นอาณาเขตของบ้ า นห้ ว ยเคี ย นใต้
ลั ก ษณะเป็ น เนิ น สู ง ตั้ ง อยู่ ก ลางทุ่ ง นามี
เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ตรงกลางเมือง
เหมื อนหลั งเต่า มีลั กษณะที่ชี้ใ ห้ทราบว่ า
เป็นเมืองโบราณ คือ ป้อม คู ประตูหอรบ
วนอุทยานดอยพระบาท
ตั้ งอยู่ ที่ หมู่ บ้ านดงชั ย ตํ าบลทุ่ งก่ อ
บริ เวณวนอุ ทยานมี โ ขดหิ นสวยงาม ป่ าไม้
ค่อนข้างสมบูรณ์ มีความชื้นสูง มีมอส เฟิร์น
พันธุ์ ไม้ สวยงามต่ าง ๆ เป็นทั้ งสมุ นไพรและ
อาหารของผู้ ค นในท้ อ งถิ่ น วนอุ ท ยาน
ดอยพระบาทเป็ น ที่ ตั้ ง ของโบราณสถาน
ที่ สํ าคั ญทางประวั ติ ศาสตร์ และโบราณทาง
ศาสนา เช่น พระธาตุทุ่งก่อ รอยพระบาทเหนือ
รอยพระบาทใต้ มี มรดกทางธรรมชาติ ที่
สวยงาม เช่น ผาม้า ผาเกิ๋ง ผาเล็งโลก ผาตัด
ผาฮ่อม ขุมทรัพย์ แหล่งน้ําซับ ดอกบัวหิน
ผาจ้อง น้ําตก ผาจ้อง และกาดผี
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สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอแม่ลาว
อําเภอแม่ลาว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด แยกตัวออกมาจากอําเภอเมืองเชียงราย
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา สายน้ําที่สําคัญคือ
แม่น้ําลาว สามารถใช้น้ําเพื่อการเกษตรกรรมได้ตลอดปี มีลําห้วยเพื่อการเกษตรกรรมที่สําคัญ
3 แห่ง คือ ห้วยส้านยาว ห้วยแม่มอญ และห้วยส้านพลับพลา และประเภทหนอง คลอง บึง
รวม 34 แห่ง สถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยว มีดังนี้
พระธาตุหมอกมุงเมือง
พระธาตุหมอกมุงเมือง ตั้งอยู่ ณ บ้าน
ท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตําบลป่าก่อ เป็นพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบรรจุลูกแก้ว 7 สี มีตํานาน
ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายครั้ง ชาวบ้านให้ความ
เคารพนับถือมาก ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ เก็บ
วั ตถุ โบราณ เช่ น ตู้ ธรรมพระไตรปิ ฎกหิ น
พระเครื่องต่าง ๆ เป็นต้น
พระธาตุจอมหมอกแก้ว
พระธาตุ จอมหมอกแก้ว เป็นพระ ธาตุ
บ ร ร จุ วั ต ถุ ม ง ค ล เ ป็ น สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
คู่ บ้ า นคู่ เ มื อ งแม่ ล าว ที่ ป ระชาชนเคารพ
สั ก การะบู ช า วั ด พระธาตุ จ อมหมอกแก้ ว
จัดเป็นปูชนียสถาน 1 ในพระธาตุ 9 จอม
อันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงราย บริเวณ
วั ด สะอาด สงบ มี ป่ า ไม้ ร่ ม รื่ น สวยงาม
ตั้ ง อยู่บ้ า นดงมะเฟื อ ง หมู่ ที่ 9 ตํ า บลจอม
หมอกแก้ว อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ริมถนนสายเด่นห้า–ดงมะดะ ห่างจากตัว
เมืองเชียงรายประมาณ 27 กิโลเมตร 11
_________________________________________________________________
11. พระครูอรุณสวัสดิ์ มุนิวํโส. พระธาตุจอมหมอกแก้ว. เชียงราย : กิตติภัณฑ์, 2548.
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สถานีวิจัยเพาะสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง (ส่วนแยก) เชียงราย

สถานีวิจัยเพาะสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง (ส่วนแยก) เชียงราย เป็นพื้นที่ของสํานัก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ เหมาะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หรือสําหรับ
การศึกษาชีวิตสัตว์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตําบลจอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว ห่างจาก อําเภอเมือง ถนนสายเด่นห้า–ดงมะดะ ประมาณ 25 กิโลเมตร
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สถานที่สาคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอพาน
อําเภอพาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ 45 กิโลเมตร เป็นอําเภอที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง สถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอพาน มีดังนี้
พระธาตุจอมแว่

พระธาตุจอมแว่

พระธาตุจอมแว่ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของอําเภอพาน อยู่บนภูเขาจอมแว่
ตําบลเมืองพาน ประชาชนชาวอําเภอพาน และอําเภอใกล้เคียงนับถือกันว่าเป็นพระธาตุ
อันศักดิ์สิทธิ์ ตามตํานานได้กล่าวไว้ว่า พระธาตุจอมแว่ได้สร้างขึ้นโดยพญางําเมือง
เจ้าเมืองภูกามยาว (พะเยา) ในราวพ.ศ.1837 โดยสร้างพระธาตุจอมแว่ขึ้นที่ดอยซางคํา
(ชื่อเดิมของดอยจอมแว่) ข้างในได้บรรจุพระเกศาธาตุและแก้วแหวนเงินทอง ในสมัย
เจ้าเมืององค์ต่อมา บ้านเมืองอยู่ในสภาวะไม่สงบสุขประชาชนจึงได้อพยพไปอยู่ที่อื่น
ทําให้พระธาตุจอมแว่ทรุดโทรมปรักหักพังจากภัยธรรมชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2380
ได้ทําการบูรณะขึ้นมาใหม่จากซากเดิม โดยพระยาหาญเจ้าเมืองพานคนแรก และในสมัย
พญาไชยชนะสงคราม เจ้าเมืองพานคนที่ 3 ได้ร่วมศรัทธา 3 หมู่บ้าน ร่วมกันบูรณาพระ
ธาตุขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่กว่า เดิม แล้วบรรจุพระมหาชินธาตุเอาไว้ จะมีประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 เหนือ ทุกปี 12
______________________________________________________________
12. ดวงเนตร อินทร์แปลง. พระธาตุเก้าจอม. (แผ่นพับ). เชียงราย : ม.ป.พ., 2553.
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อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอําเภอแม่สรวย อําเภอพาน อําเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และอําเภอแม่ใจ อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา เนื้อที่ 731,250 ไร่ ป่าดอยหลวงเป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ําลาว แม่น้ําวัง
และกว๊านพะเยา สภาพเป็นเขาสูง และมีดอยหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ประกอบด้วย
ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้นและป่าเต็งรัง มีสัตว์ป่าและนกหลายชนิด สถานที่ท่องเที่ยว
ซึ่งอยู่ใกล้ที่ทําการอุทยานได้แก่ น้ําตกปูแกง ซึ่งเป็นน้ําตกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัด
เชียงราย น้ําไหลจากภูเขาสูงสลับ ซับซ้อนก่อให้เกิดชั้นน้ําตกที่สวยงามถึง 9 ชั้น บริเวณ
น้ําตกมีการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ํา ทําให้เกิดหินงอกหินย้อยมากมาย อุทยานฯ
เป็นแหล่งดูนก ดูผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่ง มีสถานที่ตั้งแคมป์และบริการเดินป่า

สภาพธรรมชาติสวยงามบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้าตกปูแกง)

สภาพธรรมชาติสวยงามบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยหลวง (ถ้าทะลุ)
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สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอแม่สรวย
อํ าเภอแม่ สรวย ตั้ งอยู่ ทางทิ ศตะวั นตกเฉี ยงใต้ ของอํ าเภอเมื อง จั งหวั ดเชี ยงราย
ระยะห่างจากตัวอําเภอประมาณ 50 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา มียอดเขาสูง
ที่สุดคือ ดอยปางกิ่ว มีแม่น้ําสายสําคัญ 2 สาย ที่ไหลผ่านอําเภอแม่สรวย คือ แม่น้ําแม่สรวย
และแม่น้ําลาว สถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยว มีดังนี้
วัดพระเจ้าทองทิพย์

วั ดพระเจ้ าทองทิ พย์ ตั้ งอยู่ ที่ อํ าเภอ
แม่สรวย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายตามถนน
สายเชี ยงใหม่ -เชี ยงราย เลี้ ยวขวากิ โลเมตร
ที่ 121 ที่ บ้ านห้ วยส้ ม ผ่ านตํ าบลศรี ถ้ อย
เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร ตามประวัติเล่าว่า
ประมาณ ปี พ.ศ. 2076 เจ้ าเมื องเชี ยงใหม่
ในสมัยนั้น ได้ยกพระธิดาให้กับพระเจ้าโพธิสาร
กษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตตนาคณหุต แต่ไม่มีโอรส
จึ ง ไปบนขอจากพระเจ้ าทองทิ พ ย์ ไ ม่ น าน
พระมเหสี ทรงประสู ติ พระโอรสพระนามว่ า
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราช เมื่ อพระชนมายุ ได้
12 พรรษา เจ้าเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาได้สวรรคตไม่มีราชบุตรสืบราชบัลลังก์ ข้าราช
บริพารได้ทูลขอ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชไปครองเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าโพธิสารก็ทรงอนุญาตและ
ขอให้อัญเชิ ญพระเจ้าทองทิพย์ไปด้วย โดยล่องเรือมาตามลําน้ํ าโขง ลําน้ํากก และลําน้ําลาว
เมื่อเดินทางถึงที่ตั้งวัดในปัจจุบัน เรือก็เกยตื้นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงได้นิมนต์พระเจ้า
ทองทิพย์ประดิษฐานไว้ ณ ที่นั่นเอง พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ครองเมืองเชียงใหม่ได้ 2 ปี พระบิดา
ก็ สวรรคตจึ งเสด็ จกลั บไปยั งเมื องหลวงพระบาง พระองค์ ได้ นํ าพระพุ ทธรู ปสํ าคั ญของเมื อง
เชียงใหม่ไปด้วย เช่น พระแก้วมรกต พระพุทธสิหิงค์ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว และ
อีกหลายองค์ ซึ่งต่อมาพระพุทธรูปทุกองค์ได้คืนกลับมาเมืองไทยทั้งหมด แต่พระเจ้าทองทิพย์
ได้ค้างอยู่ในป่าเป็นเวลานานหลายร้อยปีพระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก
กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ว่า ถ้าใครต้องการมีบุตรให้มา
บนขอ 13
______________ ____________________ _____________________ __________
13. หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :
สํานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.
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ดอยวาวี
ดอยวาวี เป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย อยู่ห่างจากตัวเมือง
75 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงจากทางหลวงหมายเลข 118 ถนนสาย
เชียงราย-เชียงใหม่ แยกไปตามถนนทางหลวงชนบทบ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋าม
เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางขึ้นสู่ดอยวาวี ผ่านเขื่อนแม่สรวย เส้นทางมีสภาพค่อนข้าง
คดเคี้ ย ว แต่ เ ป็ น ถนนลาดยางตลอดเส้ น ทาง รถยนต์ ทุ ก ประเภทสามารถเดิ น ทางได้
แต่เส้นทางในบางช่วงฤดูกาลควรใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เนื่องจากเป็นภูเขาสูงทางลาดชัน

สภาพการตั้งบ้านเรือนบนดอยวาวี

อ่างเก็บน้าบนดอยวาวี
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สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเวียงป่าเป้า
อําเภอเวียงป่าเป้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงราย มี อาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
เชียงใหม่ พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็ นป่าและภู เขาล้ อมรอบทั้ง 4 ด้ าน มีพื้นที่ ราบอยู่ระหว่างกลาง
สถานที่สําคัญ และแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอเวียงป่าเป้า มีดังนี้
เมืองโบราณเวียงกาหลง
เมื องโบราณเวี ยงกาหลง หรื อดงเวี ยงกาหลง ตั้ งอยู่ บ้ านป่ าส้ าน หมู่ ที่ 5 ตํ าบล
เวียงกาหลง ตั้งอยู่บนเนินดิน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 499 – 500 ในปัจจุบันสิ่งที่
พอจะเห็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ คือ แนวกําแพงเมืองชั้นนอกและชั้นใน และสิ่งที่
สําคั ญที่พบในบริ เวณใกล้ เคียง คื อ เตาเผาเครื่องเคลื อบดิ นเผาโบราณซึ่งมี ลักษณะเฉพาะ
เรียกว่า “เตาเผาแบบเวียงกาหลง” เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีการค้นพบเตาและชิ้นส่วนภาชนะ
ต่าง ๆ อยู่ทั่วไปในบริเวณ มีแนวคันดินแลคูเมืองเดิมยังหลงเหลืออยู่บางส่วน สันนิษฐานว่าได้
สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 5 (พ.ศ.500 – 599)

เครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงจากเตาเผาเวียงกาหลง
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บ่อน้าร้อนธรรมชาติ
บ่ อน้ํ าร้ อนธรรมชาติ หรื อที่ เรี ยกว่ า
“โป่งน้ําร้อน” อยู่ที่ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ อําเภอ
เวียงป่าเป้า ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ มีบ่อ
น้ําร้อนธรรมชาติ 3 บ่อ บริเวณบ่อน้ําร้อน
มี ชาวบ้ านนํ าไข่ มาขายเพื่ อให้ นั กท่ องเที่ ยว
ทดสอบต้มในบ่อน้ําร้อนเป็นจุดแวะพักระหว่าง
การเดิ นทางจากเชี ยงใหม่ -เชี ยงราย
มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจําหน่ายสินค้า
ที่ระลึกบริการนักท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติขุนแจ
เป็นอุทยานที่มีความร่มรื่นสมบูรณ์ของป่า มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีสัตว์ป่า
หลายชนิด สถานที่น่าสนใจภายในอุทยาน ได้แก่ น้ําตกแม่โถ เป็นน้ําตกที่มีน้ําไหลตลอดปี
มีทั้งหมด 7 ชั้น สูง 40 เมตร น้ําตกขุนแจ เป็นน้ําตกที่สวยงาม มี 6 ชั้น บริเวณน้ําตก
มีพื้นที่สําหรับตั้งแคมป์ และกางเต็นท์พักแรม

อุทยานแห่งชาติขุนแจ

น้าตกขุนแจ
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บรรณานุกรม
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บรรณานุกรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. คู่มือท่องเที่ยว 8 จังหวัดล้านนา. กรุงเทพมหานคร :
กองผลิตอุปกรณ์โฆษณา, 2547.
จรรยา อิทธิเสริมกุล. เชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แพนสยาม, 2550.
เชียงรายขันเงินกรุ๊ป. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://www.kntransport.com/travel/. 2551.
ดวงเนตร อินทร์แปลง. พระธาตุเก้าจอม. (แผ่นพับ). เชียงราย : ม.ป.พ., 2553.
พระครูอรุณสวัสดิ์ มุนิวโส. พระธาตุจอมหมอกแก้ว. เชียงราย : กิตติภัณฑ์, 2548.
วัดพระธาตุจอมกิตติ. แนะนาพระธาตุเก้าจอม จังหวัดเชียงราย. (แผ่นพับ). เชียงราย :
ม.ป.พ., ม.ป.ป.
สานักงานจังหวัดเชียงราย. ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย.
กรุงเทพมหานคร : ประสานมิตร, 2548.
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย. พิพิธภัณฑ์ล้านนา. เชียงราย :
ม.ป.พ., 2536.
หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :
สานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.
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ภาคผนวก
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ใบงานที่ 1
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่ข้อความต่อไปที่สัมพันธ์กัน
_____ 1. อ. เมือง

ก. สามเหลี่ยมทองคา

_____ 2. อ. พาน

ข. ดอยตุง

_____ 3. อ.เชียงของ

ค. ภูชี้ฟ้า

_____ 4. อ.เชียงแสน

ง. ด่านแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก

_____ 5. อ. แม่สาย

จ. น้าตกปูแกง

_____ 6. อ.เวียงแก่น

ฉ. ดอยปุย

_____ 7. อ.เทิง

ช. วัดร่องขุ่น

_____ 8. อ.เวียงป่าเป้า

ซ. วัดพระธาตุจอมแจ้ง

_____ 9. อ.แม่สรวย

ฌ. หาดจับปลาบึกบ้านหาดไคร้

_____ 10. อ.แม่ฟ้าหลวง

ญ. เมืองโบราณเวียงกาหลง
ฎ. วัดพระธาตุจอมจ้อ
ฏ. ดอยผาตั้ง
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ใบงานที่ ๒
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรจากที่ได้ศึกษา
เอกสารประกอบการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น
“เมืองเชียงราย”

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

วิธีอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
----------------

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

---------------
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ใบงานที่ 3
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแนะนา เชิญชวน นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
ที่สาคัญในท้องถิ่นเชียงราย 5 แห่ง
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก
1. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชตั้งอยู่บริเวณใดของจังหวัดเชียงราย
ก. ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า)
ข. บริเวณห้าแยกพ่อขุน อ.เมืองเชียงราย
ค. บริเวณแยกหอนาฬิกา อ.เมืองเชียงราย
ง. เชิงสะพานแม่น้ากก อ.เมืองเชียงราย
2. พระตาหนักดอยตุงตั้งอยู่อาเภอใดของจังหวัดเชียงราย
ก. อ. แม่จัน
ข. อ. แม่สาย
ค. อ. เชียงแสน
ง. อ. แม่ฟ้าหลวง
3. เมืองโบราณเชียงแสนเหมาะสมกับการศึกษาในข้อใด
ก. ด้านวรรณกรรม
ข. ด้านโบราณสถาน
ค. ด้านศิลปะ ภาพวาด
ง. ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
4. ข้อใดคือคาขวัญของจังหวัดเชียงราย
ก. เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
ข. เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
ค. เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
ง. เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน

ถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจ
ถิ่นชาดี มีแหล่งปลาบึก
ถิ่นซากุระบาน งดงามตาหนักดอยตุง
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้าค่าพระธาตุดอยตุง
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5. จังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับพม่ามีผลดีอย่างไร
ก. เกิดปัญหาชายแดน
ข. พม่ารุกล้าเขตแดนได้ง่าย
ค. เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทารายได้ให้จังหวัด
ง. ทาให้มีคนพม่าเข้ามาขายแรงงานในจังหวัดเชียงราย
6. สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในขณะที่นักเรียนไปเยี่ยมชมโบราณสถาน คือข้อใด
ก. สลักชื่อไว้ตามต้นไม้
ข. เดินชมด้วยความสงบเรียบร้อย
ค. ทิ้งกระดาษห่อขนมตามที่เขาจัดไว้
ง. จดบันทึกผลการศึกษาโบราณสถานในสมุด
7. ถ้านักเรียนพบนักท่องเที่ยวทิ้งเศษขยะในวัดนักเรียนควรจะทาอย่างไร
ก. ช่วยเก็บขยะ
ข. ทาตัวนิ่งเฉย
ค. รีบเดินหนีไปให้เร็ว
ง. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่นั้น
8. เส้นกั้นพรมแดนระหว่างอาเภอแม่สายกับประเทศพม่าคือข้อใด
ก. แม่น้าสาย
ข. ด่านแม่สาย
ค. ตลาดแม่สาย
ง. สะพานแม่สาย
9. ถ้าปุ่ม ถ้าปลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในอาเภอใด
ก. แม่จัน
ข. แม่สาย
ค. เชียงแสน
ง. แม่ฟ้าหลวง
10.ข้อใดคือประโยชน์ที่นักเรียนได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ก. ตระหนัก ถึงคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ข. ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ค. สามารถส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ง. สามารถหารายได้ให้กับท้องถิ่น
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ คือ
คาตอบ คือ
คาตอบ คือ
คาตอบ คือ
คาตอบ คือ
คาตอบ คือ
คาตอบ คือ
คาตอบ คือ
คาตอบ คือ
คาตอบ คือ

ข้อ ข.
ข้อ ง.
ข้อ ข.
ข้อ ง.
ข้อ ค.
ข้อ ก.
ข้อ ก.
ข้อ ก.
ข้อ ข.
ข้อ ก.

