
ส่วนที่ 1  
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงราย 

 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  สภาพภูมิศาสตร์ 

 1.1.1  ที่ตั้ง 
จังหวัดเชียงรายตั้งอยูํเหนือสุดของประเทศไทย อยูํระหวํางเส๎นรุ๎งที่ 19 องศาเหนือ ถึง 20 

องศา  30  ลิปดาเหนือและเส๎นแวงที่  99  องศา  15  ลิปดา  ถึง  100  อ งศา  45  ลิปดาตะวันออก       
อยูํหํางจากกรุงเทพฯ  829  กิโลเมตร 

 
1.1.2   อาณาเขต 

                  ทิศเหนือ         ติดตํอกับ     สาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร๑และสาธารณรัฐ                      
                                                     ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

                                  ทิศตะวันออก    ติดตํอกับ     สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                                  ทิศใต ๎    ติดตํอกับ     จังหวัดพะเยาและลําปาง 
                                  ทิศตะวันตก      ติดตํอกับ     ประเทศสหภาพพมําและจังหวดัเชียงใหมํ     

 
 
 
 

  แนวเขตชายแดนติดตํอกับประเทศพมํา ด๎านอําเภอแมํจัน แมํสาย แมํฟ้าหลวง  และเชียงแสน 
รวม 153 กิโลเมตร แนวชายแดนติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง  155  กิโลเมตร  
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1.1.3   สภาพภูมิประเทศ 
  มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ  (North   Continental  Highland) มีพื้นที่ราบ
สูงเป็นหยํอม ๆ ในเขตอําเภอแมํสรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ          
1,500– 2,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล บริเวณสํวนที่ราบตามลุํมแมํน้ําสําคัญในตอนกลางของพื้นที่ ได๎แกํอําเภอพาน 
เมือง แมํจัน แมํสาย  เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410–580  เมตร จากระดับน้ําทะเล 
 1.1.4   สภาพภูมิอากาศ  ปี  2554 
  ฤดูร้อน  ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ๑-กลางเดือนพฤษภาคม  มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  30.6 องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด  35.4 องศาเซลเซียส  

ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม   มีฝนตกทั้งปี 145 วัน ปริมาณฝน
รวมตลอดทั้งปี 2,042.6  มิลลิเมตร 
  ฤดูหนาว อยูํในชํวงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ๑  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 15.1  
องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุด  10.2  องศาเซลเซยีส  
 

1.2  การเมืองการปกครอง 
 1.2.1   หน่วยการปกครอง 
          จังหวัดเชียงรายแบํงหนํวยปกครองออกเป็น 

1) สํวนราชการ สังกัดสํวนภูมิภาค    34 หนํวยงาน 
   สํวนราชการสังกัดสํวนกลาง  84 หนํวยงาน 

2) สํวนราชการสังกัดสํวนท๎องถิ่น ได๎แก ํองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง   
เทศบาลนคร  1  แหํง   เทศบาลตําบล  63  แหํง   องค๑การบริหารสํวนตําบล 79  แหํง 

3) อําเภอ     18   อําเภอ     124    ตําบล   1,751   หมํูบ๎าน 
 

ตารางที่ 1 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย 
ล าดับ อ าเภอ ต าบล หมู่บา้น เทศบาลนคร เทศบาลต าบล อบต. ระยะทางจาก อ าเภอถึงจังหวัด  (กม.) 

1 เมืองเชียงราย 16 228 1 4 11 - 
2 เชียงของ 7 101 - 4 4 145 
3 เวียงป่าเป้า 7 93 - 2 7 91 
4 เทิง 10 156 - 4 8 64 
5 ป่าแดด 5 58 - 3 2 52 
6 พาน 15 234 - 1 15 47 
7 เวียงชัย 5 75 - 1 5 12 
8 แมํจัน 11 138 - 6 7 28 
9 เชียงแสน 6 70 - 1 6 60 
10 แมํสาย 8 87 - 4 6 63 
11 แมํสรวย 7 128 - 3 6 62 
12 พญาเม็งราย 5 71 - 3 3 48 
13 เวียงแกํน 4 41 - - 4 150 
14 ขุนตาล 3 55 - 3 1 63 
15 แมํฟ้าหลวง 4 76 - - 4 65 
16 แมํลาว 5 64 - 3 4 19 
17 เวียงเชียงร๎ุง 3 43 - 1 3 45 
18 ดอยหลวง 3 33 - - 3 40 
 รวม 124 1,751 1 63 79 - 

ที่มา   :    ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย 



1-3 
 

1.3   ประชากร 
            ประชากร ณ เดือนธันวาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 1,198,656 คน เป็นชาย 589,759 คน หญิง 
608,897 คน สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได๎แกํ อําเภอเมือง มีจํานวน 224,677 คน รองลงมา
ได๎แกํ อําเภอพาน มีจํานวน 123,676 คน และอําเภอแมํจันมีจํานวน 99,232 คน สําหรับอําเภอท่ีมีความ
หนาแนํนของประชากรมากที่สุด คือ อําเภอแมํสาย 299.11 คน/ตร.กม. รองลงมาได๎แกํอําเภอเมือง 
184.75 คน/ตร.กม. และอําเภอเวียงชัย 170.53 คน/ตร.กม. 
 

ตารางที่ 2 จ านวนประชากรของจังหวัดเชียงราย 
ที่ อ าเภอ ชาย หญิง รวมประชากร จ านวนบ้าน ความหนาแน่นของ

ประชากร(ต่อตร.กม.) 
1 เมือง 107,950 116,727 224,677 106,613 184.75 
2 เวียงชัย 21,751 22,377 44,128 15,330 170.53 
3 เชียงของ 31,076 31,141 62,217 23,737 74.34 
4 เทิง 41,861 42,062 83,923 29,684 102.22 
5 พาน 60,802 62,874 123,676 46,418 120.90 
6 ป่าแดด 13,104 13,177 26,281 8,425 78.85 
7 แมํจัน 48,110 51,122 99,232 40,292 125.46 
8 เชียงแสน 24,698 25,449 50,147 21,448 90.52 
9 แมํสาย 40,706 44,539 85,245 44,488 299.11 
10 แมํสรวย 40,569 39,547 80,116 28,030 56.08 
11 เวียงป่าเปา้ 33,503 33,598 67,101 24,803 55.14 
12 พญาเม็งราย 20,999 20,948 41,947 13,748 67.66 
13 เวียงแกํน 15,966 15,474 31,440 10,329 59.77 
14 ขุนตาล 15,926 16,263 32,189 10,628 137.56 
15 แมํฟ้าหลวง 34,637 35,094 69,731 21,902 108.72 
16 แมํลาว 15,052 15,636 30,688 11,801 75.59 
17 เวียงเชียงรุ๎ง 13,467 13,545 27,012 8,764 102.59 
18 ดอยหลวง 9,582 9,324 18,906 7,737 84.78 
   รวม 589,759 608,897 1,198,656 474,177   

ที่มา   :    ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย 
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1.4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.4.1  สภาพภูมิประเทศและสภาพลุ่มน้ า 

จังหวัดเชียงรายแบํงลุํมน้ําหลักเป็น 2 ลุํมน้ําใหญํ ๆ  มีลุํมน้ํากกและลุํมน้ําโขง (เหนือ)  ซึ่ง
แตํละลุํมน้ําก็มีลุํมน้ํายํอยสําคัญหลายสาย  ซึ่งจะไหลลงแมํน้ําโขงสําหรับแมํน้ําที่เป็นปัจจัยตํอการเกษตร
และการอุปโภคบริโภคของราษฎร ได๎แกํ  

1) ลุ่มน้ ากก   
    ลักษณะภูมิประเทศของลุํมน้ํากกสํวนใหญํประกอบไปด๎วยเทือกเขาสูงชันทางทิศเหนือ 

คือเทือกเขาแดนลาว ทิศใต๎ คือ เทือกเขาขุนตาล ทิศตะวันออก คือ เทือกเขาผีปันน้ํา ซึ่งเป็นต๎นกําเนิด
ของแมํน้ําสาขาท่ีสําคัญ มีที่ราบเชิงเขากระจายอยูํระหวํางหุบเขาและมีที่ราบลุํมแมํน้ําตลอดสองข๎างฝั่งลํา
น้ําแมํน้ํากก มีต๎นกําเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร๑  ไหลเข๎าสูํเขตประเทศไทยที่
ชํองน้ําแมํกก อําเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ แล๎วไหลไปทางทิศตะวันออกผําน อําเภอแมํอาย เข๎าสูํเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผํานตัวเมืองเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข๎าสูํ
อําเภอเชียงแสน แล๎วไหลไปลงสูํแมํน้ําโขงที่บ๎านสบกก ตําบลบ๎านแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ความยาวของแมํน้ํากกรวมทั้งหมด 285 กิโลเมตร ชํวงแรกประมาณ  128 กิโลเมตร อยูํในเขตสหภาพ
เมียนมาร๑ สํวนที่อยูํในประเทศไทยยาวประมาณ 157 กิโลเมตร 

ตารางที่ 3  พ้ืนที่ลุ่มน้ ากก  แบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาออกเปน็  4  ลุ่มน้ าสาขา   

ชื่อลุ่มน้ าสาขา รหัสลุ่มน้ าสาขา 
พื้นที่ลุ่มน้ า 

ร้อยละของพื้นที่ลุ่มน้ ากก 
ตร.กม. ไร่ 

1.  นํ้าแมํฝาง 0302 2,011.27 1,257,043.75 27.56 
2.  นํ้าแมํลาว 0303 2,798.43 1,749,018.75 38.33 
3.  นํ้าแมํสรวย 0304 425.57 265,981.25 5.83 
4.  นํ้าแมํกกตอนลําง 0305 2,065.14 1,290,712.50 28.28 

รวมลุ่มน้ ากก 7,300.41 4,562,756.25 100.00 
 
1.1) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าฝาง 

ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําฝาง (รหัสลุํมน้ําสาขา 0302  มีพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาประมาณ 
2,011.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,257,043.75 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 27.56 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํากก ความยาวของลํา
น้ําแมํฝางประมาณ 122 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1 :750 โดยบริเวณต๎นน้ํามีความลาดชัน
ประมาณ 1:200 กลางน้ําประมาณ 1:1,500 และท๎ายน้ําประมาณ 1:18,000 ลําน้ํายํอยที่สําคัญ ได๎แกํ น้ํา
แมํทะลบ น้ําแมํงอนน๎อย น้ําแมํมาว น้ําแมํนาวาง น้ําแมํสาว และน้ําแมํแหลงหลวง เป็นต๎น 

น้ําแมํฝาง มีต๎นน้ําอยูํบริเวณดอยขุนห๎วยฝางและดอยหัวโท ซึ่งอยูํทางตอนใต๎ของ
อําเภอ  ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหมํ ไหลไปทางทิศเหนือ ผํานอําเภอฝาง แล๎วไหลไปบรรจบกับแมํน้ํากก
ที่ตําบลทําตอน อําเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ 
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1.2) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่ลาว 
ลุํมน้ําสาขาน้ําแมํลาว (รหัสลุํมน้ําสาขา 0303) มีพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาประมาณ 

2,798.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,749,018.75 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 38.33 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํากก ความยาวของลํา
น้ําแมํลาว ประมาณ 210 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,000 โดยบริเวณต๎นน้ํา   มีความลาด
ชันประมาณ 1:500 กลางน้ําประมาณ 1:1,000 และท๎ายน้ําประมาณ 1:2,000 ลําน้ํายํอย     ที่สําคัญ 
ได๎แกํ น้ําแมํโถ น้ําแมํเจดีย๑ น้ําแมํฉางข๎าว น้ําแมํปูนหลวง น้ําแมํต๊ํา น้ําแมํยางมิ้น น้ําตาช๎าง น้ําแมํสรวย 
และน้ําแมํกรณ๑น๎อย  เป็นต๎น   

น้ําแมํลาว มีต๎นกําเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ําในเขตอําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย ไหลไปทางทิศเหนือผํานอําเภอเวียงป่าเป้า เข๎าสูํอําเภอแมํสรวย จากนั้นเป็นเส๎นแบํงเขตระหวําง
อําเภอพานกับอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แล๎วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข๎าสูํอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย จนไปบรรจบกับแมํน้ํากกที่บ๎านป่าตง ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

1.3) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่สรวย 
ลุํมน้ําสาขาน้ําแมํสรวย (รหัสลุํมน้ําสาขา 0304)  มีพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาประมาณ 

425.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 265,981.25 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 5.83 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํากก ความยาวของลํา
น้ําแมํสรวย ประมาณ 60 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:200   

น้ําแมํสรวย มีต๎นน้ําอยูํบริเวณดอยแมํวังน๎อยและดอยหลุมข๎าว ซึ่งอยูํทางตอน
เหนือของอําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย โดยน้ําแมํสรวยไหลลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ แล๎วไหลไป
บรรจบกับน้ําแมํลาวที่บ๎านกาด ตําบลแมํสรวย อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย 

1.4) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่กกตอนล่าง 
ลุํมน้ําสาขาน้ําแมํกกตอนลําง (รหัสลุํมน้ําสาขา 0305)  มีพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา

ประมาณ 2,065.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,290,712.50 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 28.28 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํากก ความ
ยาวของแมํน้ํากกเฉพาะสํวนที่อยูํในเขตประเทศไทยประมาณ 157 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ      
1 : 1,500 ลําน้ํายํอยที่สําคัญ ได๎แกํ น้ําแมํฝาง น้ําเมืองงาม ห๎วยน้ําริน ห๎วยลู ห๎วยหมากเลี่ยม น้ําแมํยาว น้ํา
แมํกรณ๑ น้ําแมํลาว  และห๎วยเผือ เป็นต๎น 

น้ําแมํกก  มีต๎นกําเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร๑ ไหล
มาทางทิศใต๎เข๎าสูํเขตประเทศไทย ที่ชํองน้ําแมํกก อําเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ และมีน้ําฝางไหลมา
รวมที่ตําบลทําตอน อําเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออก เข๎าสูํเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข๎าสูํอําเภอเชียงแสน แล๎วไหลไปลงแมํน้ําโขง
ที่บ๎านสบกก ตําบลบ๎านแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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                          ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาลุ่มน้ ากก 

 

                         ที่มา : ส านกัทรัพยากรน้ าภาค 1 

 
2) ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) 

แมํน้ําโขง เป็นแมํน้ํานานาชาติที่มีต๎นกําเนิดมาจากที่ราบสูงธิเบต ไหลผํานตอนใต๎ของ
ประเทศจีนผํานตะวันออกของสหภาพเมียนมาร๑ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ผํานประเทศลาว และประเทศกัมพูชา กํอนที่จะไหลลงสูํทะเลจีนใต๎ในภาคใต๎ของเวียดนาม แมํน้ําโขงจัดเป็น
แมํน้ําสายที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ และเป็นแมํน้ําที่มีขนาดใหญํที่สุดสายหนึ่ง  ของโลก สภาพ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุํมน้ําโขง (เหนือ) ในประเทศไทยล๎อมรอบไปด๎วยเทือกเขา มีระดับความสูงระหวําง 
300-1,550 ม.รทก. เทือกเขาที่สําคัญ ได๎แกํ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ํา ดอยแมํสุก ดอยขุนแมํต๋ํา 
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และดอยขุนแมํต๐อม เป็นต๎น  
  
ขอบเขตพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาลุํมน้ําโขง  (ภาคเหนือ   แสดงในรูปที่  3  โดยมีสภาพภูมิ

ประเทศและสภาพลุํมน้ําแตํละลุํมน้ําสาขา  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 พ้ืนที่ลุํมน้ําโขง  (เหนือ   แบํงพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาออกเป็น  8  ลุํมน้ําสาขา  ดังนี้ 

ชื่อลุ่มน้ าสาขา 
รหัสลุ่มน้ า
สาขา 

พ้ืนที่ลุ่มน้ า ร้อยละของพ้ืนที ่
ลุ่มน้ าโขง (เหนือ) ตร.กม. ไร่ 

1.  แมํน้ําโขงตอนบน 0202 1,107.51 692,193.75 11.04 
2.  น้ําแมํจัน  (น้ําแมํคํา  0203 1,193.18 745,737.50 11.90 
3.  แมํน้ําอิงตอนบน 0204 892.69 557,931.25 8.90 
4.  แมํน้ําอิงตอนกลาง 0205 2,182.72 1,364.200.00 21.77 
5.  แมํน้ําพุง 0206 1,117.85 698,656.25 11.15 
6.  แมํลาว 0207 1,346.94 841,837.50 13.43 
7.  แมํน้ําอิงตอนลําง 0208 1,697.93 1,061,206.25 16.93 
8.  แมํน้ําโขงสํวนท่ี  2 0209 489.11 305,693.75 4.88 

รวมลุ่มน้ าโขง (เหนือ) 10,027.93 6,267,456.25 100.00 
 
2.1) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบน 

ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําโขงตอนบน (รหัสลุํมน้ําสาขา 0202) มีพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา
ประมาณ 1,107.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 692,193.75 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 11.04 ของพ้ืนที่ลุํมน้ําโขง 
(ภาคเหนือ) ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําโขงตอนบนถูกแบํงออกเป็น 2 สํวน ด๎วยลุํมน้ํากก คือ ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําโขง
ตอนบนสํวนที่ 1 และลุํมน้ําสาขาแมํน้ําโขงตอนบนสํวนที่ 2 โดยลุํมน้ําสาขาแมํน้ําโขงตอนบนสํวนที่ 1 
ตั้งอยูํทางฝั่งซ๎ายของแมํน้ํากก มีพ้ืนที่ลุํมน้ํา 429.20 ตารางกิโลเมตร แมํน้ําสายสําคัญในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา
แมํน้ําโขงตอนบนสํวนที่ 1 คือ น้ําแมํมะ ซึ่งมีต๎นกําเนิดจากดอยตุง ในเขตตําบลห๎วยไคร๎ อําเภอแมํสาย 
จังหวัดเชียงราย ความยาวของลําน้ําแมํมะ ประมาณ 50 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 1:500  โดยบริเวณ
ต๎นน้ําจะมีความลาดชันประมาณ 1:65  ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงแมํสายที่บ๎านเวียงแก๎ว 
ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีห๎วยเกี๋ยง ซึ่งเป็นลําน้ําสายสั้น ๆ ที่ไหลลง
แมํน้ําโขงโดยตรง สําหรับลุํมน้ําสาขาแมํน้ําโขงตอนบนสํวนที่ 2 ตั้งอยูํทางฝั่งขวาของแมํน้ํากก มีพ้ืนที่ลุํม
น้ํา 678.31 ตารางกิโลเมตร แมํน้ําสายสําคัญในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําโขงตอนบนสํวนที่ 2  คือ น้ําแมํบง 
มีต๎นกําเนิดจากดอยกิ่วนกในเขตตําบลบ๎านแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาวของลําน้ําแมํ
บงประมาณ 55 กิโลเมตร ไหลไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับ   ห๎วยป่าไรํ แล๎วไหลขนานมาตามแนวลําน้ํา
แมํกกบรรจบกับห๎วยแอบหลวง และไหลลงสูํแมํน้ําโขงที่บ๎านสบกก ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลลงสูํแมํน้ําโขงโดยตรง ได๎แกํ ห๎วยกว๏าน น้ําแมํเงิน ห๎วยเม็ง 
ห๎วยน้ําสม  เป็นต๎น 
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2.2) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่จัน (น้ าแม่ค า) 
ลุํมน้ําสาขาน้ําแมํจัน (น้ําแมํคํา  (รหัสลุํมน้ําสาขา 0203) มีพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา

ประมาณ 1,193.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 745,737.50 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 11.90 ของพ้ืนที่ลุํมน้ําโขง 
(ภาคเหนือ) มีแมํน้ําสายสําคัญได๎แกํ น้ําแมํคํา และน้ําแมํจัน น้ําแมํคํา มีความยาวของลําน้ําประมาณ  
131 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:500 โดยบริเวณต๎นน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:200 กลาง
น้ําประมาณ 1:500 และท๎ายน้ําประมาณ 1:1,000 ในสํวนของน้ําแมํจัน มีความยาวประมาณ 51 
กิโลเมตร จากการสอบถามจากราษฎรในพ้ืนที่ทราบวํา ปัจจุบันมีการรุกล้ําลําน้ํา ทําให๎ลําน้ําแคบและตื้น
เขิน  ปริมาณน้ําคํอนข๎างน๎อยในชํวงบริเวณตั้งแตํอําเภอแมํจันจนไปถึงจุดบรรจบน้ําแมํคํา  ดังนั้นปริมาณ
น้ําที่ไหลลงสูํแมํน้ําโขงสํวนใหญํจึงเป็นน้ําที่มาจากลําน้ําแมํคํา ลําน้ํายํอยที่สําคัญของลุํมน้ําสาขาน้ําแมํจัน 
ได๎แกํ ห๎วยแมํเมาะ ห๎วยแสลบ น้ําแมํสลอง น้ําแมํเปิน เป็นต๎น 

น้ําแมํคํา  มีต๎นกําเนิดจากภูเขาตามแนวชายแดนในเขตอําเภอแมํฟ้าหลวง ไหลไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ผํานอําเภอแมํฟ้าหลวง แล๎วไหลไปทางทิศตะวันออกเข๎าสูํที่ราบลุํมบรรจบกับน้ํา
แมํจันที่บ๎านสันมะเค็ด ในเขตอําเภอแมํจัน จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข๎าสูํเขตอําเภอ
เชียงแสน แล๎วไหลไปลงแมํน้ําโขงท่ีบ๎านสบคํา ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 
2.3) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนบน 

ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําอิงตอนบน (รหัสลุํมน้ําสาขา 0204) มีพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาประมาณ 
892.69 ตารางกิโลเมตร หรือ 577,931.25 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 8.90 ของพ้ืนที่ลุํมน้ําโขง (เหนือ) ครอบคลุม
พ้ืนที่ตั้งแตํต๎นน้ําของแมํน้ําอิงจนถึงกว๏านพะเยา ความยาวของลําน้ําอิงในชํวงนี้ประมาณ  34 กิโลเมตร 
ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:2,500 แมํน้ําอิงมีต๎นกําเนิดจากภูเขาตามแนวเขตจังหวัดพะเยากับจังหวัด
ลําปาง ไหลไปทางทิศตะวันออก ผํานอําเภอแมํใจ แล๎วไหลไปทางทิศใต๎ลงสูํกว๏านพะเยาที่อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา ลําน้ํายํอยที่ไหลลงแมํน้ําอิง ได๎แกํ น้ําแมํปืม และน้ําเหยียน  นอกจากนี้ยังมีลําน้ํายํอยสาย
สั้น ๆ ที่ไหลลงสูํกว๏านพะเยาโดยตรง ได๎แกํ ห๎วยตุ๎ม น้ําแมํเรือ ห๎วยแมํต๋ํา  เป็นต๎น  และแหลํงน้ําที่สําคัญ  2  
แหํง  ได๎แกํ  กว๏านพะเยา  และหนองเล็งทราย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กว๏านพะเยา  เป็นแหลํงน้ําจืดขนาดใหญํที่สุดในภาคเหนือตอนบน ตั้งอยูํที่ตําบล
เวียง  อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  โดยที่ปลายด๎านใต๎ของแนวภูเขาดอยห๎วยน้ําขาวและแนวภูเขาดอยสัน
กลาง  เป็นแหลํงรับน้ําจากแมํน้ําและลําห๎วยโดยรอบ ด๎านทิศตะวันออกของกว๏านพะเยาเป็นที่ตั้งของ
ชุมชน  สํวนด๎านทิศตะวันตกเป็นที่ราบกว๎าง  ซึ่งมีความลาดเทจากภูเขาลงสูํกว๏าน   

หนองเล็งทราย  เป็นแหลํงน้ําธรรมชาติ  ในอดีตเคยมีทางน้ําเชื่อมตํอกับหนอง
ฮําง  ซึ่งอยูํในเขตอําเภอพาน  ปัจจุบันทางน้ําตื้นเขินเป็นสํวนใหญํ  บริเวณตอนใต๎ของหนองมีฝายน้ําล๎น  
โดยน้ําที่ล๎นจะไหลลงสูํแมํน้ําอิงและไหลลงสูํกว๏านพะเยา นอกจากนี้บริเวณพ้ืนที่ด๎านทิศใต๎ตําบลแมํใจได๎มี
การขุดสระเพ่ือใช๎เป็นแหลํงน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาให๎แกํชุมชน 
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2.4) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนกลาง 
ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําอิงตอนกลาง (รหัสลุํมน้ําสาขา 0205) มีพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา

ประมาณ 2,182.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,364,200 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 21.77 ของพ้ืนที่ลุํมน้ําโขง 
(ภาคเหนือ) ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแตํกว๏านพะเยาจนถึงจุดบรรจบแมํลาว ความยาวของลําน้ําอิงในชํวงนี้
ประมาณ 158  กิโลเมตร  ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:6,500  ลําน้ํายํอยที่สําคัญ ได๎แกํ รํองขุํย รํองบํอ 
รํองช๎าง แมํน้ําพุง น้ําจุน น้ําแมํลอย แมํลาว เป็นต๎น 

แมํน้ําอิง ที่อยูํในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําอิงตอนกลาง เริ่มตั้งแตํจุดออกของกว๏านพะเยา  
ไหลไปทางทิศเหนือตามเส๎นแบํงขอบเขตอําเภอเมืองกับอําเภอดอกคําใต๎จนถึงจุดบรรจบแมํน้ําพุง  แล๎ว
ไหลไปทางทิศตะวันออกเข๎าสูํเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา จากนั้นไหลไปทางทิศเหนือแล๎วไหลเข๎าสูํเขต
อําเภอเทิง ไปบรรจบแมํลาวทางฝั่งขวาของลําน้ําบริเวณตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
2.5) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าพุง 

ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําพุง (รหัสลุํมน้ําสาขา 0206) มีพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาประมาณ 
1,117.85  ตารางกิโลเมตร หรือ 698,656.25 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 11.15 ของพ้ืนที่ลุํมน้ําโขง (ภาคเหนือ) มี
แมํน้ําพุงซ่ึงเป็นลําน้ําสาขาของแมํน้ําอิง เป็นลําน้ําสายหลัก  ความยาวของลําน้ําประมาณ 100 กิโลเมตร  
ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,500 โดยบริเวณต๎นน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:400 กลางน้ําประมาณ 
1:20,000 และท๎ายน้ําประมาณ 1:1,000 ลําน้ํายํอยที่สําคัญ ได๎แกํ ลํองเคียน น้ําแมํแก๎ว  น้ําแมํอ๎อ น้ําแมํ
ฮําง ห๎วยเอี้ยง เป็นต๎น 

แมํน้ําพุง มีต๎นกําเนิดจากภูเขาในเขตอําเภอพาน ไหลไปทางทิศตะวันออกผําน
ตําบลป่าแงะ ตําบลป่าแดด แล๎วไหลไปลงแมํน้ําอิงที่บริเวณตําบลสันมะคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ลักษณะภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นที่ราบเชิงเขา 

 
2.6) ลุ่มน้ าสาขาแม่ลาว 

ลุํมน้ําสาขาแมํลาว (รหัสลุํมน้ําสาขา 0207) มีพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาประมาณ 
1,346.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 841,837.50 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 13.43 ของพ้ืนที่ลุํมน้ําโขง (ภาคเหนือ) 
ความยาวของลําน้ําแมํลาวประมาณ 97 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:600 โดยบริเวณต๎นน้ํามี
ความลาดชันประมาณ 1:150 กลางน้ําประมาณ 1:4,500 และท๎ายน้ําประมาณ 1:5,000 ลําน้ํายํอย      
ที่สําคัญ ได๎แกํ น้ําแมํวาน น้ําแมํญวน น้ําแมํเปือย น้ําแมํหงาว เป็นต๎น 

น้ําแมํลาว  มีต๎นกําเนิดจากแนวเทือกเขาทางตอนใต๎ของลุํมน้ําในเขตอําเภอเชียง
คํา  ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต๎ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผํานอําเภอเชียงคํา แล๎วไหลลงสูํที่ราบ
ลุํม  จากนั้นไหลไปบรรจบกับน้ําแมํหงาว แล๎วไหลลงสูํแมํน้ําอิงในเขตอําเภอเทิง สภาพภูมิประเทศของลุํมน้ํา
สาขาแมํลาวเป็นภูเขาสูงล๎อมรอบสลับกับที่ราบลุํมเชิงเขา มีที่ราบลุํมอยูํบริเวณตอนกลางของลุํมน้ํา 

 
 
 



1-10 
 

2.7) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนล่าง 
ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําอิงตอนลําง (รหัสลุํมน้ําสาขา 0208) มีพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา

ประมาณ 1,697.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,061,206.25 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 16.93  ของพ้ืนที่ลุํมน้ําโขง 
(ภาคเหนือ) ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแตํจุดบรรจบแมํลาวจนถึงจุดบรรจบแมํน้ําโขง  ความยาวของลําน้ําอิง
ในชํวงนี้ประมาณ 133 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 1 :3,500  ลําน้ํายํอยที่สําคัญ ได๎แกํ น้ําแมํต๏าก  น้ํา
แมํต๊ํา ห๎วยช๎าง เป็นต๎น 

แมํน้ําอิง  ที่อยูํในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําอิงตอนลําง เริ่มตั้งแตํจุดบรรจบแมํลาวใน
เขตอําเภอเทิง  ไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต๎จนถึงเขตรอยตํอระหวํางอําเภอพญาเม็งรายและอําเภอขุนตาล  
จึงไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข๎าสูํเขตอําเภอเชียงของ แล๎วไหลไปลงแมํน้ําโขงที่บริเวณตําบล ศรี
ดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

2.8) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงส่วนที่  2 
ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําโขงสํวนที่ 2 (รหัสลุํมน้ําสาขา 0209) มีพื้นที่ลุํมน้ําสาขา

ประมาณ 489.11 ตารางกิโลเมตร หรือ 305,693.75 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 4.88 ของพื้นที่ลุํมน้ําโขง 
(ภาคเหนือ) มีน้ําแมํงาว เป็นลําน้ําสายหลัก ความยาวของลําน้ําประมาณ 51 กิโลเมตร ความลาดชัน
เฉลี่ยประมาณ 1:350 โดยบริเวณต๎นน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:150 กลางน้ําประมาณ 1:250 และท๎ายน้ํา
ประมาณ 1:350 ลําน้ํายํอยที่สําคัญ ได๎แกํ ห๎วยมํวง ห๎วยหาน ห๎วยคุ ห๎วยโป่งหลวง ห๎วยผาตั้ง ห๎วยสาน 
ห๎วยติ้ว น้ําคํา น้ําวอง เป็นต๎น 

น้ําแมํงาว ไหลจากบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ไหลลงสูํแมํน้ํา
โขงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ บริเวณต๎นน้ํามีความลาดชันสูง สภาพภูมิประเทศของลุํมน้ํา
สาขาแมํน้ําโขงสํวนที่ 2 ล๎อมรอบด๎วยภูเขาสูง มีที่ราบลุํมอยูํบริเวณตอนปลายของลุํมน้ํา 
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ภาพที ่2 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาลุ่มน้ าโขง(ภาคเหนือ) 

 

ที่มา : ส านักทรัพยากรน้ าภาค 1 
1.4.2 ทรัพยากรป่าไม้ 

1) ลุ่มน้ ากก 
ลุํมน้ํากกมีพ้ืนที่ลุํมน้ําทั้งหมด 4.56 ล๎านไรํ ถูกประกาศให๎เป็นพ้ืนที่ป่าไม๎ตาม

พระราชบัญญัติป่าสงวนแหํงชาติ รวมทั้งสิ้น 3.27 ล๎านไรํ (ร๎อยละ 71.71 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา  แบํงออกเป็น
ป่าอนุรักษ๑ (ป่า C) 2.78 ล๎านไรํ ป่าเศรษฐกิจ (ป่า E) 0.44 ล๎านไรํ และป่าที่เหมาะกับการเกษตร (ป่า A) 
0.05 ล๎านไรํ สถานการณ๑ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม๎ของลุํมน้ํากกถูกบุกรุกและทําลายเพ่ือทําการเกษตรเป็น
จํานวนถึง 0.98 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 30 ของพ้ืนที่ป่าไม๎ตามกฎหมาย จึงทําให๎เหลือพ้ืนที่ป่าไม๎อยูํ
เพียง 2.25 ล๎านไรํ โดยที่ลุํมน้ําสาขาที่มีการบุกรุกมากที่สุด ได๎แกํ น้ําแมํสรวยและน้ํากกตอนลําง ซึ่งมี
พ้ืนที่ถูกบุกรุกคิดเป็นร๎อยละ 55.79 และ 44.41 ของพ้ืนที่ป่าตามกฎหมาย 

 
2) ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) 

ลุํมน้ําโขง (เหนือ  มีพ้ืนที่ลุํมน้ําทั้งหมด 6.27 ล๎านไรํ ถูกประกาศให๎เป็นพ้ืนที่ป่าไม๎ตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแหํงชาติรวมทั้งสิ้น 3.83 ล๎านไรํ (ร๎อยละ 61.00 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา  แบํงออกเป็นป่า
อนุรักษ๑ (ป่า C) 2.45 ล๎านไรํ ป่าเศรษฐกิจ (ป่า E) 0.98 ล๎านไรํ และป่าที่เหมาะสมกับการเกษตร (ป่า A) 
0.39 ล๎านไรํ สถานการณ๑ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าของลุํมน้ําโขง (เหนือ  ถูกบุกรุกไปแล๎วประมาณ 1.36 ล๎านไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 39.41 ของพ้ืนที่ป่าตามกฎหมาย ยังคงเหลือพ้ืนที่ป่าไม๎ใน   ลุํมน้ําคิดเป็นพ้ืนที่ 2.08 
ล๎านไรํ ลุํมน้ําที่มีการบุกรุกมากที่สุด ได๎แกํ ลุํมน้ําแมํจัน มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม๎ 0.35 ล๎านไรํ หรือคิดเป็น
ร๎อยละ 73.00 ของพ้ืนที่ป่าไม๎ตามกฎหมาย 
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1.4.3  พื้นที่ชุ่มน้ าและช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
1) พื้นที่ชุ่มน้ า (Wetland) 

ในพ้ืนที่ลุํมน้ํากกและโขง (เหนือ  มีพ้ืนที่ชุํมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติที่ขึ้น
ทะเบียนพ้ืนที่ชุํมน้ําของเอเชีย จํานวน 6 แหํง ได๎แกํ พรุหญ๎าทําตอน หนองหลวง แอํงเชียงแสน กว๏าน
พะเยา หนองเล็งทราย และหนองฮําง โดยมีพ้ืนที่รวมประมาณ 105,868 ไรํ โดยมีพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญํที่สุด 
ได๎แกํ แอํงเชียงแสนมีพ้ืนที่ 39,000 ไรํ รองลงมาได๎แกํ พรุหญ๎าทําตอน มีพ้ืนที่ 37,100 ไรํ สํวนกว๏าน
พะเยาซึ่งเป็นสถานที่ท่ีมีชื่อเสียงมีพ้ืนที่ 12,831 ไรํ  
 

รายช่ือพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าของเอเชีย 
ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากกและโขง (เหนือ) 

 

พื้นที่ชุ่มน้ า ที่ตั้ง ประเภท เนื้อที่ 
ลุ่มน้ า
สาขา 

แอํงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน  
อําเภอแมํจัน  
จังหวัดเชียงราย 

ที่ราบลุํมน้ําทํวมถึงมีน้ํา
ตลอดปี หนองน้ํามีน้ําตลอด
ปี และมีน้ําบางฤดู 

62.4 ตร.กม. 
(39,000 ไรํ  

โขง
ตอนบน 

พรุหญ๎าทํา
ตอน 

บริเวณท่ีลุํมสองฝั่งลําน้ํา
จากบริเวณท่ีแมํน้ําฝางไหล
ลงแมํน้ํากกข้ึนไปทางต๎นน้ํา
แมํฝาง รวมบริเวณท่ีนา
ทางด๎านเหนือในเขตอําเภอ
แมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ 

แอํงน้ํา วังน้ําในแมํน้ํา นา
ข๎าว ในที่ราบลุํมน้ําทํวมถึง 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชอ่ืนๆ 
หนองน้ํา มีน้ําบางฤดู ฝั่ง
แมํน้ํา/หาด/สันทราย 

59.36 ตร.กม. 
(37,100 ไรํ  

น้ําแมํฝาง 

หนองหลวง อําเภอเมือง อําเภอเวียงชัย  
จังหวัดเชียงราย 

หนองน้ํามีน้ําตลอดปี และมี
น้ําบางฤดู 

14.7136 ตร.
กม. 

(9,196 ไรํ  

กก
ตอนลําง 

หนองฮําง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย หนองน้ํามีน้ําตลอดปี และมี
น้ําบางฤดู 

2.7856 ตร.
กม. 

(1,741 ไรํ  

น้ําพุง 

หนองเล็ง
ทราย 

ตําบลป่าแฝก ตําบลเจริญ
ราษฎร๑ ตําบลแมํใจ อําเภอ
แมํใจ จังหวัด 
พะเยา 

หนองน้ํามีน้ําบางฤดู มีพืช
น้ํา 

9.6 ตร.กม. 
(6,000 ไรํ  

อิง
ตอนบน 

กว๏านพะเยา ตําบลเวียง อําเภอเมือง 
จังหวัด 
พะเยา 

บึงน้ําจืดมีน้ําตลอดปี หนอง
น้ํา 
มีน้ําตลอดปีและมีน้ําบางฤดู 

20.53 ตร.กม. 
(12,831 ไรํ  

อิง
ตอนกลาง 
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2) ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

พ้ืนที่ลุํมน้ํากกและลุํมน้ําโขง (ภาคเหนือ  เป็นพ้ืนที่ต๎นน้ําลําธารซึ่งถือวํายังคงมีความ
อุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติอยูํเป็นอยํางมาก โดยที่ลุํมน้ํากกถูกกันเป็นพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุํมน้ําชั้น 1 
(1A และ 1B) ประมาณ 1.79 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 39.31 ของพ้ืนที่ลุํมน้ําทั้งหมด ในขณะที่ลุํมน้ํา
โขง (เหนือ  มีพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุํมน้ําชั้น 1 (1A และ 1B) รวมกันประมาณ 3.23 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อย
ละ 29.80 ของพ้ืนที่ลุํมน้ําทั้งหมด 

1.4.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเกษตร 
1) ลุ่มน้ ากก 

ในพ้ืนที่ลุํมน้ํากกมีการใช๎ประโยชน๑ที่ดินแบํงออกเป็นพื้นที่ป่าไม๎ประมาณ 2.22 ล๎านไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 48.76 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา พ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 2.13 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
46.66 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา พื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่ชุมชน แหลํงน้ําและอื่นๆ รวม 0.21 ล๎านไรํ หรือคิดเป็น
ร๎อยละ 4.59 ของพ้ืนที่ลุํมน้ําทั้งหมด  

สําหรับพ้ืนที่การเกษตรของลุํมน้ํากกแบํงออกเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไรํประมาณ 1.13 ล๎านไรํ 
(ร๎อยละ 24.86 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา  และพ้ืนที่ปลูกข๎าวประมาณ 0.64 ล๎านไรํ (ร๎อยละ 14.00 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา  
สํวนที่เหลือประมาณ 0.36 ล๎านไรํ ปลูกไม๎ผลและพืชผัก โดยพ้ืนที่ปลูกพืชไรํกระจายตัวอยูํทั่วพื้นที่ ลุํมน้ํา 
แตํจะมีการปลูกท่ีหนาแนํนบริเวณตอนกลางของลุํมน้ําบริเวณอําเภอแมํสรวย อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย สํวนพ้ืนที่ปลูกข๎าวจะอยูํเพียงริมลําน้ําธรรมชาติ บริเวณอําเภอแมํลาว และอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เป็นต๎น 

 
2) ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) 

ในพ้ืนที่ลุํมน้ําโขง (ภาคเหนือ  มีการใช๎ประโยชน๑ที่ดินมากที่สุด ได๎ แกํ พ้ืนที่การ
เกษตรกรรมประมาณ 3.50 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 55.80 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา รองลงมา ได๎แกํ พ้ืนที่ป่าไม๎
พ้ืนที่ประมาณ 2.27 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 36.16 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา ที่เหลือเป็นพ้ืนที่ชุมชนและแหลํง
น้ําคิดเป็นร๎อยละ 8.05 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา 

สําหรับพื้นที่การเกษตรของลุํมน้ําโขง (ภาคเหนือ  สํวนใหญํอยูํบริเวณที่ราบลุํมตาม
ลําน้ําแบํงออก เป็นพ้ืนที่นาข๎าวประมาณ 1.73 ล๎านไรํ (ร๎อยละ 27.63 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา  พ้ืนที่ปลูกพืชไรํ
ประมาณ 1.57 ล๎านไรํ (ร๎อยละ 25.00 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา  สํวนที่เหลืออีกร๎อยละ 3.17 ของพ้ืนที่ลุํมน้ําเป็น
พ้ืนที่ปลูกไม๎ผลและพืชผัก 
 

1.4.5 การชะล้างพังทลายของดิน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการชะล๎างพังทลายของดินบริเวณพ้ืนที่ลุํมน้ํากกและลุํมน้ําโขง 

(ภาคเหนือ  สรุปได๎วําพ้ืนที่ที่เกิดการชะล๎างพังทลายของดินในลุํมน้ํากกและลุํมน้ําโขง (ภาคเหนือ      
สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่เชิงเขาที่มีความลาดชันสูง โดยมีพ้ืนที่อยูํในลุํมน้ํากกประมาณ 1.52 ล๎านไรํ (ร๎อยละ 
33.37 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา และลุํมน้ําโขง (ภาคเหนือ  ประมาณ 1.46 ล๎านไรํ (ร๎อยละ 23.29 ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา  
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1.5 โครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.5.1 ระบบขนส่งทางถนน 

     1  โครงขํายถนนเส๎นทาง R3 คือเส๎นทางเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎ จาก
กรุงเทพมหานครสูํจีนตอนใต๎ ผํานพมําและลาว ประกอบด๎วย 2 เส๎นทางยํอยดังนี้ 

- เส๎นทาง R3A หรือ R3E: เชื่อมโยงระหวําง ไทย-ลาว-จีน จากประเทศไทย (เชียงราย-เชียง
ของ  ข๎ามแมํน้ําโขงไปยังประเทศลาว (บํอแก๎ว-เวียงภูคา-หลวงน้ําทา-บํอเต็น  และเข๎าสูํประเทศจีน (บํอ
หาน-เชียงรุํง-คุณหมิง  รวมระยะทาง 1200 กิโลเมตร (ภาพ 4  

- เส๎นทาง R3B หรือ R3W: เชื่อมโยงระหวําง ไทย-พมํา-จีน จากประเทศไทย (เชียงราย-แมํ
แมํสาย  ผํานประเทศพมํา (ทําขี้เหล็ก-เชียงตุง  และเข๎าสูํประเทศจีนที่ดาลั๊ว กํอนเชื่อมโยงกับเส๎นทาง 
R3A ที่เชียงรุ๎งและคุณหมิง รวมระยะทางจากแมํสายถึงเชียงรุ๎ง 380 กิโลเมตร  

ทั้ งนี้  ทั้ งสองเส๎นทางนั้นมีจุด เดํนและข๎อจํากัดที่แตกตํางกันไป สามารถสรุปได๎                        
ดังตารางที ่5 
 
ตารางที่ 5 จุดเด่นและข้อจ ากัดของเส้นทาง R3A และ R3B 

เส๎นทาง จุดเดํน ข๎อจํากัด 
R3A  ใช๎ระยะเวลาในการขนสํงสั้น

กวําการขนสํงทางเรือ เหมาะ
แกํการขนสํงสินค๎าเกษตรที่มี
อายุการเก็บรักษาสั้น 

 ดํานห๎วยทราย (ลาว  ที่หยุดพักกลางวัน ตั้งแตํ
เวลา 12.00-14.00 น. และหยุดทุกวันอาทิตย๑ 

 ที่ เ รื อ เ ชีย งของ  มี ความแ ออั ดทุ กวั นจั นทร๑ 
เนื่องจากแพขนานยนต๑ปิดทําการทุกวันอาทิตย๑ 
สํงผลให๎เกิดสะสมตํอเนื่องของรถบรรทุก 

 เส๎นทางหลวงน้ําทา-บํอเต็น ที่คดเคี้ยวและชํารุด
ในบางเส๎นทาง ทําให๎เกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง 

 ปัญหาการขนถํายสินค๎าที่ดํานบํอเต็น ที่คับคั่งและ
ใช๎เวลานานในการขนถํายสินค๎าและน้ํามัน 

R3B  ได๎รับความนิยมในด๎านการเป็น
เส๎นทางทํองเที่ยว เส๎นทาง
เชียงราย -แมํสาย -เ ชียงตุ ง -
เมืองลา-เชียงรุ๎ง 

 ปัญหาทางการเมืองในพมําที่มีผลตํอการเปิด-ปิด
ดํานพรมแดนไทย-จีน 

 ข๎อจํากัดการใช๎พาหนะเข๎าออกชายแดนพมําที่ไมํ
อนุญาตให๎รถบรรทุกสินค๎าแบบตู๎คอนเนอร๑เข๎า
ประเทศ ต๎องใช๎รถกระบะคลุมผ๎าใบซึ่งอาจทําให๎
สินค๎าเสียหายตํอสินค๎าได๎ 

 คําใช๎จํายด๎านภาษีที่สูง และการเรียกเก็บเบี้ยบ๎าย
รายทางจากกลุํมผู๎มีอิทธิพล  

 ข๎อจํากัดของอํานาจการบริหารของพมําที่มีผลตํอ
การดําเนินการของชนกลุํมน๎อยที่ดํานต๎าลั๊วะ 
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงเส๎นทางเชื่อมตํอ R3A และ R3B 

 
                 
               ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
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2  สะพานข๎ามแมํน้ําโขงแหํงที่ 4 ตั้งอยูํ ข๎ามแมํน้ําจากฝั่งไทย (เชียงของ  ไปยังลาว               
(บํอแก๎ว  เป็นเส๎นทางเชื่อมระหวําง เชียงรายกับคุนหมิง ผํานประเทศลาวตามแนวเส๎นทาง R3 ด๎วย
ระยะทาง 430 กิโลเมตร เพ่ือสํงเสริมการขยายตัวทางด๎านอุตสาหกรรม การค๎าการลงทุน การเกษตร 
และภาคบริการ ถือเป็นจุดที่ทําให๎เส๎นทาง R3A มีการเชื่อมโยงใน 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-จีน) อยําง
สมบูรณ๑ 

 
1.5.2 ระบบขนส่งทางน้ า 

  1  ทําเรือเชียงแสนแหํงที่ 2 ตั้งอยูํบริเวณปากแมํน้ําสบกก สร๎างขึ้นเพ่ือรองรับการเปิดเสรี
ทางการค๎าและสนับสนุนทางการค๎ากับประเทศในกลุํมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจระหวําง ไทย จีน ลาว พมํา อยูํ
หํางจากทําเรือเชียงแสนแหํงแรกประมาณ 5 กิโลเมตร สร๎างเพ่ือระบบการขนสํงและกระจายสินค๎า
ระหวํ างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยสามารถรับเรือได๎ขนาด 200 -300 ตันกรอส                  
แตํปัจจุบันการขนสํงสินค๎าทางแมํน้ําโขงเริ่มไมํเป็นที่นิยม เนื่องจากสภาพปัญหาของระดับแมํน้ําโขงใน
ปัจจุบันที่สํงผลตํอความคลํองตัวในการขนสํงสินค๎า 

2  ทําเรือเชียงของ เป็นทําเรือที่สร๎างขึ้นเพ่ือรองรับการค๎าและการทํองเที่ยวระหวํางไทย 
จีน พมํา และลาว ตามข๎อตกลงวําด๎วยการเดินเรือพาณิชย๑ระหวํางแมํน้ําล๎านช๎างและแมํโขง เป็นทําเรือที่
รับเรือสินค๎าจากตํางประเทศ โดยสามารถรองรับเรือได๎ขนาด 100 ตันกรอส พร๎อมกัน 2-3 ลําได ๎

 
1.5.3 ระบบขนส่งทางอากาศ 

ทําอากาศยานแมํฟ้าหลวง หรือทําอากาศยานนานาชาติเชียงราย อยูํภายใต๎การดูแลของ
กระทรวงคมนาคม มีจํานวนหลุมจอดเครื่องบิน 4 หลุมจอด มีจํานวนเที่ยวบินเฉลี่ ย 14 เที่ยวบิน                  
มีพ้ืนที่ในสํวนผู๎โดยสาร 16,665 ตร.ม. พ้ืนที่อาคารคลังสินค๎า 412 ตร.ม. สามารถรองรับการขนสํงสินค๎า
ได๎ปีละ 3,400 ตัน เป็นทําอากาศยานที่สามารถรองรับทั้งในสํวนของผู๎โดยสาร และการขนสํงสินค๎าทาง
อากาศได๎ โดยได๎มีการวางแผนการพัฒนาให๎เป็น Land Journey สําหรับการเดินทางไปยังพมํา จีน และ
เวียดนาม 

 
1.5.3 ระบบขนส่งทางราง 

โครงการรถไฟสายใหมํสาย เดํนชัย-เชียงราย-เชียงของ คือ โครงการพัฒนาโครงขํายทาง
รถไฟ ภายใต๎การดูแลโครงการของการรถไฟแหํงประเทศไทยรํวมกับภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค๑ในการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขนสํงระหวํางประเทศในภูมิภาค 
เนื่องจากผลที่คาดวําจะได๎รับเทื่อโครงการนี้แล๎วเสร็จคือ การลดต๎นทุนทางด๎านโลจิสติกส๑ของประเทศ   
ลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานในการขนสํงสินค๎า อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกในด๎านการคมนาคมของ
ประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน โครงการนี้ยังเป็นโครงการที่อยูํในชํวงศึกษาความเหมาะสมเบื้องต๎น 
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ภาพที่ 4 กลุ่มอ าเภอเศรษฐกิจชายแดน 
 

  
ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยชียงใหม ํ
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1.5.4 ด่านชายแดน 
จังหวัดเชียงรายถือเป็นจังหวัดที่มี พ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ๎าน มีระยะทางยาว                  

308 กิโลเมตร โดยแบํงเป็นแนวเขตชายแดนติดตํอกับประเทศพมํา ด๎านอําเภอแมํจัน แมํสาย แมํฟ้าหลวง  
และเชียงแสน รวม 153 กิโลเมตร แนวชายแดนติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
ระยะทาง  155  กิโลเมตร 

จังหวัดเชียงราย มีจุดผํานแดนกับประเทศเพ่ือนบ๎านทั้งสองประเทศ แบํงเป็น จุดผํานแดน
ถาวร จํานวน 4 จุด  จุดผํอนปรน 9 จุด และจุดผํอนปรนรํวม 1 จุด  โดยสามารถแยกตามประเทศได๎ดังนี้ 

1  จังหวัดเชียงรายกับสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร๑ มีจุดผํานแดนถาวร จํานวน 2 จุด 
จุดผํอนปรน จํานวน 4 จุด ดังนี้ 

1.1  จุดผํานแดนถาวร บริเวณสะพานข๎ามแมํน้ําสายเขตสุขาภิบาล (เขตเทศบาล                    
ตําบลแมํสาย อําเภอแมํสาย กับบ๎านแมํขาว เมืองทําข้ีเหล็ก 

1.2  จุดผํานแดนถาวร บริเวณสะพานข๎ามแมํน้ําสายแหํงที่ 2  บริเวณบ๎านสันผักฮ้ี                 
อําเภอแมํสาย กับเมืองทําข้ีเหล็ก 

1.3  จุดผํอนปรน บ๎านปางห๎า ตําบลเกาะช๎าง อําเภอแมํสาย กับเมืองทําข้ีเหล็ก 
1.4  จุดผํอนปรน บ๎านสายลมจอย ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมํสาย กับเมืองทําข้ีเหล็ก 
1.5  จุดผํอนปรน บ๎านเกาะทราย ตําบลแมํสาย อําเภอแมํสาย กับเมืองทําข้ีเหล็ก 
1.6  จุดผํอนปรน บ๎านป่าแดง หมูํ5 ตําบลเกาะช๎าง อําเภอแมํสาย กับบ๎านดินดํา              

เมืองทําข้ีเหล็ก 
2  จังหวัดเชียงรายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดผํานแดนถาวร        

จํานวน 2 จุด   จุดผํอนปรน จํานวน 5 จุด ดังนี้ 
2.1  จุดผํานแดนถาวร อําเภอเชียงของ กับเมืองห๎วยทราย 
2.2  จุดผํานแดนถาวร อําเภอเชียงแสนกับเมืองต๎นผึ้ง 
2 .3   จุ ดผํ อนปรน บ๎ านสวนดอก หมูํ 8  ตํ าบลบ๎ านแซว อํา เภอเชี ย งแสน                           

กับบ๎านสีเมืองงาม เมืองต๎นผึ้ง 
2.4  จุดผํอนปรน บ๎านแจมป๋อง ตําบลหลํายงาว อําเภอเวียงแกํน กับบ๎านดําน               

เมืองห๎วยทราย 
2.5  จุดผํอนปรน บ๎านห๎วยลึก หมูํ4 ตําบลมํวงยาย อําเภอเวียงแกํน กับบ๎านครกหลวง 

- บ๎านปากติน เมืองห๎วยทราย 
2.6  จุดผํอนปรน บ๎านหาดบ๎าย หมูํ1 ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ กับบ๎ายดอยแดง 

เมืองต๎นผึ้ง 
2.7  จุดผํอนปรน บ๎านรํมโพธิ์ทอง หมูํ9 ตําบลตับเตํา อําเภอเทิง กับบ๎านปางไฮ             

เมืองคอบ 
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3  จังหวัดเชียงรายผํอนปรนรํวม (ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย 
- สาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร๑  จํานวน 1 จุด  ดังนี้  

3.1  จุดผํานแดนถาวร อําเภอเชียงของ กับเมืองห๎วยทราย 
จุดผํอนปรนบ๎านสบรวก หมูํ1 ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน กับบ๎านกว๏าน เมืองต๎นผึ้ง 

แขวงบํอแก๎ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมืองพง จังหวัดทําขี้เหล็ก สาธารณรัฐแหํง
สหภาพเมียนมาร๑ 
 

1.6 สถานที่ท่องเที่ยว 
1.6.1 แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ  

1) อ าเภอเมืองเชียงราย 
    อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อยูํที่ห๎าแยกพํอขุน พํอขุนเม็งรายเป็นกษัตริย๑องค๑ที่ 
25 แหํงราชวงศ๑ลัวะจังคราช เป็นโอรสของพญาลาวเม็ง และพระนางเทพคําขยาย หรือพระนางอ้ัวมิ่งจอม
เมือง ประสูติเมื่อวันอาทิตย๑ แรม 9 ค่ํา เดือนอ๎าย ปีกุน พุทธศักราช 1782 เสด็จสวรรคตที่เมืองเชียงใหมํ  
ใน พ.ศ.1854 พํอขุนเม็งรายได๎สร๎างเมืองเชียงรายขึ้นบนดอยทอง จากรากฐานเดิมที่เคยเป็นเมืองมากํอน    
เมื่อ พ.ศ.1805 ทรงเป็นปฐมกษัตริย๑ แหํงราชวงศ๑เม็งราย และรวบรวมบ๎านเล็กเมืองน๎อยเข๎าเป็น
อาณาจักรล๎านนาไทย จนเจริญรุํงเรืองถึงปัจจุบัน 
   กู่พระเจ้าเม็งราย ตั้งอยูํหน๎าวัดงําเมือง บนดอยงําเมือง กูํนี้เป็นอนุสาวรีย๑สําคัญแหํง
หนึ่ง เพราะเป็นที่บรรจุอัฐิของพํอขุนเม็งรายมหาราช ตามประวัติกลําววําพระเจ๎าไชยสงคราม ราชโอรสพระ
เจ๎าเม็งราย เมื่อได๎มอบราชสมบัติให๎พระเจ๎าแสนภูราชโอรสขึ้นครองนครเชียงใหมํแล๎ว พระองค๑ได๎นําอัฐิ
พระราชบิดา มาประทับอยูํที่เมืองเชียงราย และได๎โปรดเกล๎าฯ สร๎างกูํบรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว๎              
ณ ดอยงําเมืองแหํงนี ้
   วัดพระสิงห์ ถนนทําหลวง ใกล๎ศาลากลางจังหวัด เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค๑
องค๑ที่ประดิษฐานอยูํ ณ วิหารลายคํา วัดพระสิงห๑ จังหวัดเชียงใหมํในปัจจุบัน ตามประวัติเลําวํา          
เจ๎ามหาพรหม พระอนุชาของพระเจ๎ากือนา กษัตริย๑ผู๎ครองนครเชียงใหมํได๎อัญเชิญพระพุทธสิหิงค๑มาจาก
เมืองกําแพงเพชร พระเจ๎ากือนาได๎โปรดฯ ให๎ประดิษฐานไว๎ ณ เมืองเชียงใหมํ ตํอมาพระเจ๎ามหาพรหมทูล
ขอยืมพระพุทธสิหิงค๑มาประดิษฐานไว๎ที่เมืองเชียงรายเพ่ือหลํอจําลอง แตํเมื่อสิ้นบุญพระเจ๎ากือนาและ
พระเจ๎าแสนเมือง ราชนัดดาของพระองค๑ได๎เสด็จขึ้นครองเมืองเชียงใหมํ เจ๎ามหาพรหมคิดจะชิงราชสมบัติ 
จึงยกกองทัพจากเชียงรายไปประชิดเมืองเชียงใหมํ แตํเจ๎าแสนเมืองก็สามารถป้องกันเมืองได๎อีก ทั้งยกทัพ
ตีทัพเจ๎ามหาพรหมมาถึงเชียงราย และครั้งนี้เองที่ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค๑คืนกลับไปประดิษฐานอยูํที่
วัดพระสิงห๑เชียงใหมํสืบมา วัดพระสิงห๑แหํงนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจําลองบนแผํนศิลา สันนิษฐานวําสร๎าง
ในสมัยพระเจ๎าเม็งรายมหาราช นอกจากนั้นบานประตูยังออกแบบโดย คุณถวัลย๑ ดัชนี บอกเรื่องราว
เกี่ยวกับดิน น้ํา ลม ไฟ แกะสลักโดยสลําอํานวย  บัวงาม โทร. 0 5374 5038 
   วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน๑ ตําบลเวียง เป็นวัดที่ค๎นพบพระแก๎วมรกต หรือพระพุทธมหา
มณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยูํ ณ วัดพระแก๎ว กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเลําวําเมื่อ พ.ศ. 1897 
ในสมัยพระเจ๎าสามฝั่งแกนเป็นเจ๎าเมืองเชียงใหมํนั้น ฟ้าได๎ผําเจดีย๑ร๎างองค๑หนึ่ง และได๎พบพระพุทธรูปลง
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รักปิดทองอยูํภายในเจดีย๑ ตํอมารักกะเทาะออกจึงได๎พบวําเป็นพระพุทธรูปสีเขียวสร๎างด๎วยหยก            
คือพระแก๎วมรกตนั่นเอง ปัจจุบันชาวเชียงรายได๎สร๎างพระแก๎วมรกตองค๑ใหมํขึ้นแทน เรียกวําพระหยก
เชียงราย หรือ พระพุทธรัตนากรนวุติวัสสานุสรณ๑มงคล ซึ่งสร๎างขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทรา  
บรมราชชนนี มีพระชนมายุ    ครบ 90 พรรษา โทร. 0 5371 8533 
   วัดพระธาตุดอยทอง ถนนอาจอํานวย หลังศาลากลางจังหวัด บนดอยจอมทองริมฝั่ง
แมํน้ํากก ตํานานกลําววําพระยาเรือนแก๎วผู๎ครองนครไชยนารายณ๑ทรงสร๎างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1483 ตํอมา     
เกิดแผํนดินไหว ทําให๎พระธาตุเจดีย๑องค๑เดิมพังทลายลงมา เมื่อพํอขุนเม็งรายทรงพบชัยภูมิที่สร๎างเมือง
เชียงรายจากดอยจอมทอง จึงได๎สร๎างพระธาตุเจดีย๑องค๑ใหมํขึ้นพร๎อมกับการสร๎างเมือง เจดีย๑องค๑ปัจจุบัน
ที่เห็นได๎ถูกสร๎างใหมํ    อีกครั้ง โทร. 0 5371 6055 
   วัดร่องขุ่น ตําบลป่าอ๎อดอนชัย หํางจากตัวเมืองเชียงราย 12 กิโลเมตร บนเส๎นทางไปจังหวัด
พะเยา เลี้ยวขวาที่สามแยกทางไปน้ําตกขุนกรณ๑  ประมาณ 100 เมตร  วัดอยูํซ๎ายมือ ออกแบบและ
กํอสร๎าง โดยอาจารย๑เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน๑ พระอุโบสถสีขาวตกแตํงด๎วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาว 
เป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน๎าบันประดับด๎วยพญานาค มีงวงงาดูแปลกตา นําสนใจมาก โดยเฉพาะภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เปิดให๎เข๎าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. โทร.0 5367 3579        
โทรสาร 0 5367 3539 www.watrongkhun.com 
   ศาลารอยพระบาท รัชกาลที่ 9  ประดิษฐานอยูํบนดอยโหยด ในคํายเม็งรายมหาราช 
นอกจากเป็นสถานที่ประดิษฐานรายพระบาท และศาลาทรงงานเฉลิมพระเกียรติที่สงํางามและ           
สมพระเกียรติแล๎วยังเป็นสถานที่สําหรับผู๎สนใจทั่วไปได๎เข๎ามาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร๑ 
    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย อยูํหํางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ           
8 กิโลเมตร บนเส๎นทางเชียงราย-แมํจัน เข๎าไปทางด๎านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในสวนมี
ทัศนียภาพสวยงามบรรยากาศรํมรื่น มีหนองบัวกว๎างถึง 223 ไรํ เป็นสถานที่นําพักผํอนหยํอนใจ เพราะน้ํา
ในหนองบัวใสเย็นและเต็มเปี่ยมตลอดปี บนพ้ืนที่รอบหนองบัวเป็นที่ตั้งของพลับพลา ศาลาสําหรับนั่ง
พักผํอนและมีสวนปาล๑ม สวนไผํอยูํบนที่ลาดเนินเขา ติดกับสวนสมเด็จฯ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการแพทย๑
พ้ืนบ๎านและการแพทย๑ทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งให๎บริการดูแลรักษาสุขภาพด๎วย    
ภูมิปัญญาการแพทย๑พ้ืนบ๎านล๎านนา  โทร. 0  5370 3388 
   ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ภายในมหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง ตั้งขึ้นด๎วย    
ความรํวมมือระหวํางรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง เพ่ือเป็นที่ระลึกในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี แหํงวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให๎เป็นเครื่องหมายแหํง
มิตรภาพระหวํางประชาชนของทั้งสองประเทศ เป็นศูนย๑กลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน      
ในประเทศไทยและในภูมิภาครวมทั้งเป็นศูนย๑กลางแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวํางประเทศจีน -ไทย 
ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนแท๎ มีสวนน้ําตรงกลางแบบซูโจว  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนจาก
มณฑลเสฉวน วัสดุกระเบื้องหลังคา รูปปั้นประดับหลังคา สิงโตแกะสลักด๎วยหินอํอนเฝ้าหน๎าศูนย๑นํามา
จากประเทศจีนทั้งสิ้น ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการภาพถํายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศจีนและมีห๎องสมุดให๎ค๎นคว๎า อัตราคําเข๎าชม 10 บาท                   
โทร. 0 5391 7093, 0 5391 7097 www.mfu.ac.th 

http://www.mfu.ac.th/
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2) อ าเภอแม่ลาว 
    พระธาตุจอมหมอกแก้ว บ๎านดงมะเฟือง ตําบลจอมหมอกแก๎ว สร๎างขึ้นในสมัยใดยัง
ไมํปรากฏหลักฐาน เดิมชาวบ๎านพบจอมปลวกมีลักษณะคล๎ายพระธาตุอยูํบนเนินเตี้ย  ๆ และพบ
เครื่องปั้นดินเผาที่แตกกระจัดกระจายทั่วบริเวณ ใครจะเข๎าป่าในบริเวณนี้ต๎องกราบไหว๎ขออนุญาตกํอน 
ชาวบ๎านเชื่อวําจอมปลวกนั้นเป็นที่บรรจุอัฐิของเชื้อพระวงศ๑สมัยโบราณ สันนิษฐานวํามีการสร๎างเจดีย๑
ขึ้นมาครอบจอมปลวกในภายหลัง รายละเอียดติดตํอ โทร. 0 5371 7166 การเดินทาง จากแยกเดํนห๎าไป
ตามถนนเดํนห๎า-ดงมะดะ ผํานศูนย๑วิจัยเพาะเลี้ยงพันธุ๑สัตว๑ป่า บ๎านหนองผักเฮือด ตลอดเส๎นทาง         
ราว 24 กิโลเมตร ถึงพระธาตุจอม-หมอกแก๎ว 
 

3) อ าเภอแม่จัน 
  น้ าพุร้อนป่าตึง หรือ น้ าพุร้อนห้วยหินฝน (จันทน์ผาอาบน้ าแร่) จากสามแยกแมํจัน 

ไปตามถนนหมายเลข 1089 แมํจัน-ทําตอน ประมาณ 7 กิโลเมตร ในเขตตําบลป่าตึง บนเนื้อที่เกือบ 10 ไรํ 
โดยมีบํอน้ําพุร๎อนขึ้นหลายจุด บางจุดพํุงขึ้นสูงถึง 7 เมตร  น้ําพุร๎อนนี้เป็นน้ําร๎อนที่ไหลขึ้นมาสม่ําเสมอ    
มีบริการห๎องแชํเล็ก 8 ห๎อง และห๎องแชํรวม 2 ห๎อง ราคาคนละ 100 บาท โทร. 08 1992 1472 

            พิพิธภัณฑ์พระ ตั้งอยูํซ๎ายมือบนถนนแมํจัน-เชียงแสน 6 กิโลเมตร เป็นพิพิธภัณฑ๑ที่
รวบรวมสุดยอดพระพุทธรูปโบราณ และพระเครื่องทุกยุคสมัย เชํน ทวารวดี เชียงแสน สุโขทัย อํูทอง 
ลพบุรี อยุธยา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากตํางประเทศอีกมากมาย เปิดให๎เข๎าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.30 น. 
คําเข๎าชมชาวไทย 100 บาท ชาวตํางประเทศ 200 บาท เด็ก 50 บาท โทร . 0 5365 3038,                 
0 5365 3040 โทรสาร 0 5365 3039 

 วัดหม่ืนพุทธ บ๎านป่าไรํ ตําบลทําข๎าวเปลือก จากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนนสายเชียงราย-
แมํจัน 11 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข๎าทางหลวงหมายเลข 1209 ไปอีก 29 กิโลเมตร วัดหมื่นพุทธเป็นที่
ประดิษฐานพระสังขจายที่ใหญํที่สุดในโลก หน๎าตักกว๎าง 15 x 19 เมตร สร๎างที่เมืองนานกิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  เป็นโลหะทองเหลืองแยกสํวนประกอบ โทร. 0 5376 7040 

 พระธาตุจอมจันทร์ ตําบลสันทราย ครูบาทิพย๑ เป็นผู๎สร๎างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2458 โดยเห็น
นิมิตในคืนหนึ่งเป็นแสงพํุงขึ้นสูํท๎องฟ้าสวํางไสวระยิบระยับสีเขียวบนดอยที่ตั้งองค๑พระธาตุ สักครูํก็หายไป  
เช๎าวันรุํงขึ้นจึงไปสํารวจพบวําเป็นดอยที่เหมาะสม มีคูล๎อมรอบ ไมํติดกับดอยลูกใดเลยในบริเวณใกล๎ เคียง
กัน จึงชักชวนสาธุชนรํวมกันกํอสร๎างพระเจดีย๑ ตํอมาในพ.ศ. 2468 ได๎กํอสร๎างกุฏิ วิหาร และศาลา ตั้งชื่อวําวัด
พระธาตุจอมจันทร๑ มีภิกษุจําพรรษาติดตํอกันมาจนถึง พ.ศ. 2480 ได๎เกิดไฟป่าลุกลามไหม๎ศาลาและกุฎิจน
หมด เหลือแตพํระเจดีย๑และวิหาร ด๎วยศรัทธาชาวบ๎านจึงย๎ายมาสร๎างวัดอยูํข๎างลําง หํางวัดเดิม 300 เมตร วัด
พระธาตุจอมจันทร๑  จึงได๎กลายเป็นวัดร๎างแตํนั้นมา จนถึงพ .ศ. 2542 จึงได๎มีการบูรณะขึ้นมาใหมํ        
การเดินทางออกจากอําเภอเชียงแสนโดยทางหลวงหมายเลข 1016 สายเชียงราย -เชียงแสน                
มุํงสูํอําเภอแมํจัน ผํานเทศบาลจันจว๎า ตําบลจอมสวรรค๑  และตําบลสันทราย ถึงปากทางเข๎าพระธาตุจอม
จันทร๑ โทร. 0 5377 2129 

 ส านักปฏิบัติธรรมถ้ าป่าอาชาทอง รู๎จักกันในนาม “พระขี่ม๎าบิณฑบาต” ตั้งอยูํตําบล   
ศรีค้ํา บนดอยสูงที่อยูํหํางไกล พระครูบาเหนือชัยเจ๎าอาวาสของสํานักสงฆ๑ ซึ่งเป็นอดีตนายทหารม๎าเกํา 
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จึงให๎เณรใช๎ม๎าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาตไปยังหมูํบ๎านสี่หมื่นไรํ วิ่งระยะทางรํวม 5 กิโลเมตร พระ
ออกรับบิณฑบาต ตั้งแตํเวลาประมาณ 07.00 น. การเดินทาง ใช๎ทางหลวงหมายเลข 1 สายเชียงราย – 
แมํสาย ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ผํานอําเภอแมํจันไปประมาณ 4 – 5 กิโลเมตร ถึงปากทางซึ่ง
เป็นถนนข๎างวัดแมํคําหลวงไปวัดถ้ําป่าอาชาทอง จะมีป้ายและลูกศรบอกตลอดทาง และเข๎าไปอีก
ประมาณ 5 – 7 กิโลเมตร ถนนตั้งแตํสะพานกํอนถึงลานพระแก๎ว (ลานรับบิณฑบาต  ระยะทางประมาณ 
2 กิโลเมตร รถยนต๑สามารถขึ้นได๎และทิวทัศน๑สองข๎างทางสดชื่นดี รายละเอียด  โทร. 08 4488 1867 
หรือ องค๑การบริหารสํวนตําบลศรีค้ํา โทร./โทรสาร 0 5366 5073 

 
4) อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

    ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของหมูํบ๎านสันติคิรี   เดิมชื่อบ๎านแมํสลองนอก  เป็นชุมชน       
ผู๎อพยพจากกองพล 93 ซึ่งอพยพจากสหภาพพมําเข๎ามาในเขตไทย จํานวนสองกองพันคือ  กองพันที่ 3 
เข๎ามาอยูํที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ และกองพันที่ 5 อยูํที่บ๎านแมํสลองนอก ตั้งแตํ พ .ศ. 2504 ใน
เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ๑ ดอกนางพญาเสือโครํง ซึ่งเป็นซากุระพันธุ๑ที่เล็กที่สุด สีชมพูอมขาว จะบาน
สะพรั่งตลอดแนวทางขึ้นดอยแมํสลอง เป็นพันธุ๑ไม๎ที่หาชมได๎ยากในเมืองไทย เพราะเจริญเติบโตอยูํแตํเฉพาะ
ในภูมิอากาศหนาวจัดเทํานั้น  การเดินทาง ใช๎เส๎นทางเชียงราย-แมํจัน 28 กิโลเมตร เลยจากอําเภอแมํจัน
ไป 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ๎ายไป 23 กิโลเมตร ผํานหมูํบ๎านผาเดื่อ ซึ่งเป็นจุดแวะชมและซื้อหัตถกรรมชาวเขา 
จากนั้นเดินทางจากบ๎านอีก๎อสามแยก (ทางขวาไปหมูํบ๎านเทิดไทย  ตรงไปดอยแมํสลอง ระยะทาง 10 
กิโลเมตร รวมระยะทางจากเชียงราย  64 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสาย และจากดอยแมํสลองมี
ถนนเชื่อมตํอไปถึงบ๎านทําตอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ ระยะทาง 45 กิโลเมตร ในกรณีไมํได๎ขับรถมา
เองให๎ขึ้นรถประจําทางจากตัวเมืองเชียงรายไปตํอรถสองแถวที่ปากทางขึ้นดอยแมํสลอง: ชมไรํชาและศึกษา
วิธีการผลิตชา ขี่ม๎าชมทิวทัศน๑รอบหมูํบ๎านเจียงจาใส และอนุสรณ๑สถานอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือ 
ประเทศไทย ศึกษาเรื่องราว ประวัติของชาวดอยแมํสลอง มีไกด๑นําชม เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 
น. คําเข๎าชม 30 บาท โทร. 0 5376 5170, 0 5376 5180 ศูนย๑ประสานงานนําเที่ยวชุมชุน HOME STAY และ
กางเต็นท๑ โทร. 0 5371 0024, 08 5038 6362 อบต. แมํสลองนอก โทร.  0 5376 5129 รถสองแถวขึ้น
ดอยแมํสลอง โทร. 08 1024 0813  (คํารถคนละ 50 บาท เหมา 400 บาท ไป-กลบั 800 บาท 
    บ้านเทอดไทย เดิมเรียกวํา “บ๎านหินแตก” อยูํหํางจากเชียงราย 66 กิโลเมตร ใน พ.ศ. 
2511 ขุนสําเคยเข๎ามาใช๎เป็นฐานที่มั่นในฐานะผู๎นํากองทัพกู๎ชาติไต “ขุน” เป็นคําที่ประชาชนรัฐฉาน   
เรียกบุคคลที่ให๎ความเคารพนับถือ แตํชาวโลกรู๎จักขุนสําดีในชื่อ “ราชาเฮโรอีน” ระหวําง พ.ศ. 2519-
2525 ขุนสําได๎ใช๎บ๎านหินแตกเป็นฐานที่มั่นอยํางถาวรและกระทําการผิดกฎหมาย จนทางรัฐบาลไทย   
ต๎องใช๎กําลังผลักดันให๎ออกไปจากประเทศไทย คงทิ้งไว๎แตํอดีตที่เหลืออยูํ เชํน บ๎านพักที่ขุนสําใช๎เป็น     
ศูนย๑บัญชาการ นอกจากนี้บ๎านเทอดไทย ยังเป็นที่อยูํของชุมชนชาวเขาหลายเผําซึ่งสามารถพบเห็นได๎ใน
ตลาดยามเช๎า 
   ดอยหัวแม่ค า อยูํสูงจากระดับน้ําทะเล 1,850 เมตร จากเชียงรายใช๎เส๎นทางเดียวกับ
ทางขึ้นดอยแมํสลองสายเกํา ทางหลวงหมายเลข 1130 แล๎วเลี้ยวขวาที่สามแยกอีก๎อ ผํานบ๎าน เทอดไทย 
ไปจนถึงบ๎านแมํคํา หํางจากตัวเมืองเชียงราย 100 กิโลเมตร บ๎านหัวแมํคําอยูํเกือบสุดชายแดน เส๎นทาง
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เป็นทางลูกรังคดโค๎งไปตามทิวเขา ใช๎เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมง ดอยหัวแมํคําเป็นที่ตั้งหมูํบ๎านชาวเขา
ขนาดใหญํ ประกอบด๎วยเผําลีซอ เป็นกลุํมชนสํวนใหญํ นอกจากนี้ยังมีอีก๎อ ม๎งและมูเซอ ในชํวงเวลา           
ซึ่งตรงกับตรุษจีนของทุกปี ชาวลีซอจะจัดงานประเพณีกินวอ ซึ่งเปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหมํ ในวันนั้น            
ชาวลีซอแตํงกายสวยงาม มีการกินเลี้ยง เต๎นระบํา 7 วัน 7 คืน และในเดือนพฤศจิกายนเป็นชํวงที่                
ดอยหัวแมํคํางดงามไปด๎วยดอกบัวตองสีเหลืองสดใสสะพรั่งอยูํทั่วไปตามแนวเขา เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย๑
ขึ้นและทะเลหมอก บนดอยมีบริการบ๎านพักติดตํอเกษตรที่สูงหัวแมํคํา โทร. 0 5391 8101 หรือ คุณมาลี                  
โทร. 0 5360 9106, 08 6192 0170, 08 7192 0551 หลังละ 300-500 บาท มี 4 หลัง 

  พระต าหนักดอยตุง เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพ่ือทรงงานของสมเด็จ            
พระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหวํางศิลปะล๎านนากับชาเลย๑ของประเทศสวิสเซอร๑แลนด๑ 
มีการแกะสลักไม๎ตามกาแล เชิงชายและขอบหน๎าตํางเป็นลวดลายตําง ๆ โดยฝีมือชํางชาวเหนือ รอบ ๆ            
พระตําหนักมีสวนดอกไม๎หลากพันธุ๑ หลายสี ให๎ความสวยงามสดชื่น โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเห็นหมอก
จาง ๆ บริเวณยอดเขารอบ ๆ พระตําหนัก มีเจ๎าหน๎าที่นําชมเป็นรอบ ๆ ละ 20 นาที เปิดให๎เข๎าชมทุกวัน 
เวลา 07.00-17.30 น. คําเข๎าชม 70 บาท สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร . 0 5376 7015-7                  
สวนแมํฟ้าหลวง อยูํด๎านหน๎าพระตําหนักดอยตุง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไรํ เป็นสวนดอกไม๎เมืองหนาว             
อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ดอกลําโพง ไม๎มงคลตําง ๆ ไม๎ยืนต๎นและซุ๎มไม๎เลี้อยอีกมากกวํา 
70 ชนิด รูปปั้นตํอเนื่อง ฝีมือของคุณมีเซียม ยิบอินซอย เปิดให๎เข๎าชมทุกวัน เวลา 06 .30-18.00 น.             
คําเข๎าชม 80 บาท และ หอแหํงแรงบันดาลใจ  เป็นอาคารแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทรา   
บรมราชชนนีและราชวงค๑ มีห๎องจัดแสดงนิทรรศการ  8 ห๎อง  เปิดให๎เข๎าชมทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น. 
คําเข๎าชม 30 บาท นอกจากนั้นยังมีร๎านขายของที่ระลึก เสื้อผ๎าไหม ผลิตภัณฑ๑จากโครงการหลวงทั้งผัก
ผลไม ๎ดอกไม๎  พันธุ๑ไม๎ตําง ๆ ให๎ซื้อกลับไปเป็นของฝาก  
   นักทํองเที่ยวที่ต๎องการเข๎าชมทั้ง พระตําหนักดอยตุง สวนแมํฟ้าหลวง  และ             
หอแหํงการรําลึก จําหนํายบัตรรวม ราคา 150 บาท ซุ๎มจําหนํายบัตรเปิดเวลา 06 .30-18.00 น.                    
รถสองแถวขึ้นดอยตุง  บรษิัทดอยตุงทํองเที่ยว โทร. 0 5366 7433  ดอยตุงลอด๑จ โทร. 0 5376 70673 

  สถูปดอยช้างมูบและสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง บนดอยช๎างมูบ ริมถนนสายพระธาตุ
ดอยตุง บ๎านผาหมี หํางจากทางแยกวัดน๎อยดอยตุงประมาณ 4 กิโลเมตร  เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของ          
ดอยตุง มีพระสถูปช๎างมูบ เป็นเจดีย๑ขนาดเล็ก ตั้งอยูํบนก๎อนหินขนาดใหญํ มีลักษณะเหมือนช๎างหมอบอยูํ 
สภาพโดยรอบเป็นต๎นโพธิ์ใหญํ ต๎นสนซึ่งใช๎ปลูกเพ่ืออนุรักษ๑ดินและต๎นน้ํา และภายในสวนรุกขชาติฯ      
ชมกุหลาบพันปีจากหลายทวีป คําเข๎าชม 50 บาท 

 
5) อ าเภอแม่สาย 

  อําเภอแมํสาย อยูํหํางจากตัวเมืองเชียงราย 61 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 
เป็นอําเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดทําขี้ เหล็ก สหภาพพมํา โดยมีแมํน้ําแมํสาย                
เป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข๎าด๎วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพมําเดินทางไปมาหาสูํค๎าขายกัน
ได๎โดยเสรี นักทํองเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปยังทําขี้เหล็ก สหภาพพมํา เพ่ือซื้อสินค๎าพ้ืนเมืองและสินค๎า
ราคาถูก เชํน ตะกร๎า เครื่องทองเหลือง สบูํพมํา สมุนไพร สินค๎าจากจีน การข๎ามไปทําขี้เหล็กนักทํองเที่ยว
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ชาวไทยเดินทางเข๎าได๎ทุกวัน ระหวํางเวลา 06 .30-18.00 น. โดยใช๎บัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืน ๆ            
ที่ทางราชการออกให๎ คําบริการคนละ 30 บาท คําผํานแดนเข๎าพมํา 10 บาท สินค๎าที่ไมํอนุญาตให๎ซื้อเข๎า
ไทย ได๎แกํ สินค๎าจากซากสัตว๑ป่า บุหรี่ สุราตํางประเทศฯลฯ สินค๎าที่ซื้อเพ่ือการค๎าต๎องเสียภาษีนําเข๎าให๎
ถูกต๎องด๎วย ดํานตรวจคนเข๎าเมืองแมํสาย โทร . 0 5373 1008 อําเภอแมํสาย โทร. 0 5373 3233,        
0 5373 1396 
    พระธาตุดอยตุง ตั้งอยูํบริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 บนทางหลวงหมายเลข 1149               
เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ๎าย (กระดูกไหปลาร๎า) ของพระพุทธเจ๎า นํามาจากมัธยมประเทศ นับเป็น
ครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ๑ ได๎มาประดิษฐานที่ล๎านนาไทย เมื่อกํอสร๎างพระสถูปบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ นี้ ได๎ทําธงตะขาบ (ภาษาพ้ืนเมืองเรียกวํา ตุง) ใหญํยาวถึงพันวา ปักไว๎บนยอดดอย       
ถ๎าหากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหน ก็จะกําหนดเป็นฐานพระสถูป เหตุนี้ดอยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานปฐม
เจดีย๑แหํงล๎านนาไทย จึงปรากฏนามวํา ดอยตุง พระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานที่สําคัญ เมื่อถึงเทศกาล
นมัสการพระธาตุดอยตุงจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเพ่ือนบ๎านจากประเทศใกล๎เคียง เชํน               
ชาวเชียงตุงในรัฐฉาน สหภาพพมํา  ชาวหลวงพระบาง เวียงจันทน๑ เดินทางเข๎ามานมัสการทุกปี           
โทร. 05376 7061 
    พระธาตุดอยเวา หมูํที่ 1 ตําบลแมํสาย บนดอยริมฝั่งแมํน้ําแมํสาย ตามประวัติกลําว
วํา พระองค๑เวาหรือเว๎าผู๎ครองนครนาคพันธ๑โยนก เป็นผู๎สร๎างเพ่ือบรรจุพระเกศาธาตุองค๑หนึ่งเมื่อ พ .ศ. 
364 นับเป็นพระบรมธาตุที่เกําแกํองค๑หนึ่งรองมาจากพระบรมธาตุดอยตุง โทร. 0 5373 1527 
    ถ้ าผาจม หมูํที่ 1 ตําบลแมํสาย อยูํหํางจากอําเภอแมํสายไปทางทิศเหนือประมาณ 1.5 
กิโลเมตร ถ้ําผาจมตัง้อยูํบนดอยอีกลูกหนึ่ง ทางทิศตะวันตกของดอยเวา ติดกับแมํน้ําสาย เคยเป็นสถานที่  
ซึ่งพระภิกษุสงฆ๑นั่งบําเพ็ญเพียรภาวนา เชํน พระอาจารย๑มั่น ภูริทัตโต ปัจจุบันมีรูปปั้นของพระอาจารย๑มั่น      
ภูริทัตโต ประดิษฐานไว๎บนดอยด๎วย ภายในถ้ําผาจมมีหินงอกหินย๎อยอยูํตามผนังและเพดานถ้ํา สวยงาม
วิจิตรตระการตา 
    ถ้ าปุ่ม ถ้ าปลา ถ้ าเสาหินพญานาค ตั้งอยูํที่ดอยจ๎อง หมูํที่ 11 ตําบลโป่งผา หํางจากอําเภอแมํ
สายไปทางทิศใต๎ตามทางหลวงหมายเลข 110 ประมาณ 12 กิโลเมตร มีทางแยกเข๎าไปอีกประมาณ             
2 กิโลเมตร ดอยจ๎องเป็นภูเขาหินปูน จึงประกอบด๎วย ถ้ําหินงอก หินย๎อย และทางน้ําไหลมากมาย 
    ถ้ าปุ่ม อยูํสูงขึ้นไปบนยอดเขา ต๎องปืนขึ้นไป ภายในถ้ํามืดมาก ต๎องมีผู๎นําทาง 
    ถ้ าปลา เป็นถ้ําหนึ่งที่มีน้ําไหลภายในถ้ํา เคยมีปลาชนิดตําง ๆ ทั้งใหญํน๎อยวํายออกมา
ให๎เห็นเป็นประจํา ภายในถ้ํายังมีพระพุทธรูปศิลปะพมํา สร๎างขึ้นโดยพระภิกษุชาวพมํา ประชาชนทั่วไป
เรียกวํา “พระทรงเครื่อง” เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในแถบนี้ 
    ถ้ าเสาหินพญานาค อยูํในบริเวณเดียวกัน เดิมต๎องพายเรือข๎ามน้ําเข๎าไปชม ภายหลัง
ได๎สร๎างทางเดินเชื่อมกับถ้ําปลา ระยะทาง 150 เมตร ภายในถ้ํามีหินงอก หินย๎อย และยัง เป็นสถานที่            
ปฏิบัติธรรมด๎วย 
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6) อ าเภอเชียงแสน 
    อําเภอเชียงแสน  เป็นอําเภอเล็ก ๆ ริมฝั่งแมํน้ําโขง หํางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 
60 กิโลเมตร โดยแยกจากทางหลวงหมายเลข 110 ที่อําเภอแมํจันไปตามทางหลวงหมายเลข 1016 
ประมาณ 31 กิโลเมตร เชียงแสนเป็นเมืองเกําแกํมากแหํงหนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อ “เวียงหิรัญนคร               
เงินยาง” ปัจจุบันยังมีซากกําแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแหํงปรากฏอยูํทั้งในและ          
นอกตัวเมือง  
    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เป็นแหลํงรวบรวมโบราณวัตถุที่ได๎จากบริเวณ                 
เมืองโบราณเชียงแสนและพ้ืนที่ใกล๎เคียง เชํน ลวดลายปูนปั้นฝีมือล๎านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจาก
เชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา พร๎อมทั้งให๎ข๎อมูลทางด๎านวิชาการเกี่ยวกับแหลํงโบราณคดี การตั้งถิ่น
ฐานของชุมชน และประวัติการสร๎างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพ้ืนบ๎านของชาวไทย
ใหญํ ไทยลื้อและชาวเขาเผําตําง ๆ เชํน เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป็นต๎น เปิดวันพุธ-อาทิตย๑ 
ยกเว๎นวันจันทร๑ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ๑ ระหวํางเวลา 08.30-16.30 น. คําเข๎าชมชาวไทย 20 บาท 
ชาวตํางประเทศ 100 บาท โทร. 0 5377 7102  www.thailandmuseum.com 
    พระธาตุเจดีย์หลวง ตั้งอยูํติดกับพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติเชียงแสน สร๎างโดยพระเจ๎า
แสนภูเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 19 โบราณสถานประกอบด๎วยเจดีย๑ประธานทรงระฆังแบบล๎านนา 
เป็นเจดีย๑ใหญํที่สุดในเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีพระวิหารที่ เกํามากซึ่งพังทลายเกือบหมดแล๎ว และเจดีย๑  
รายแบบตําง ๆ 4 องค๑ 
    วัดพระเจ้าล้านทอง วัดนี้ตั้งอยูํในเขตกําแพงเมือง เจ๎าทองงั่ว ราชโอรสพระเจ๎าติโลก
ราชเป็นผู๎สร๎างเมื่อ พ.ศ. 2032 ได๎ทรงหลํอพระพุทธรูปองค๑หนึ่งหนักล๎านทอง (1,200 กิโลกรัม)                 
ขนานนามวําพระเจ๎าล๎านทอง เป็นพระประธาน ในวัดนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกองค๑หนึ่งได๎มาจากวัดทองทิพย๑ 
เรียกกันวําพระเจ๎าทองทิพย๑ เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง พระพักตร๑งดงามมากศิลปสุโขทัย 
    โบราณสถานวัดป่าสัก อยูํหํางจากอําเภอเชียงแสนประมาณ 1 กิโลเมตร เขตตําบล
เวียง พระเจ๎าแสนภูทรงสร๎างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1838 และให๎ปลูกต๎นสักล๎อมกําแพงจํานวน 300 ต๎น จึงได๎ชื่อ
วํา “วัดป่าสัก” ทรงตั้งพระพุทธโฆษาจารย๑เป็นสังฆราชจําพรรษา ณ อารามแหํงนี้ ภายในวัดมีโบราณ
สถานที่สําคัญคือ เจดีย๑ประธานทรงมณฑปยอดระฆัง ตกแตํงด๎วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตร เป็นที่บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ กระดูกตาตุํมข๎างขวาจากเมืองปาฏลีบุตร 
    วัดพระธาตุผาเงา อยูํหํางจากอําเภอเชียงแสนไปตามเส๎นทางเชียงแสน-เชียงของ 
ประมาณ 4 กิโลเมตร อยูํตรงข๎ามโรงเรียนสบคํา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีเจดีย๑ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยูํบน
หินก๎อนใหญํ วิหารปัจจุบันสร๎างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขาข๎างหลังวัดเป็นที่ตั้งพระบรมพุทธนิมิตเจดีย๑ 
เป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน๑สวยงามได๎โดยรอบ เหนือวัดพระธาตุผาเงาขึ้นไปบนดอยประมาณ 1 กิโลเมตร 
เป็นที่ตั้งของวัดเจดีย๑ เจ็ดยอด ตัววัดหักพังหมดแล๎ว เหลือแตํเพียงซากอิฐเกํา ๆ แทบไมํเห็นรูปรํางเดิม         
อาจกลําวได๎วํา วัดพระธาตุผาเงาและวัดเจดีย๑เจ็ดยอดอยูํบนเขาลูกเดียวกัน มีพ้ืนที่กว๎างขวางรํมรื่นด๎วยไม๎
ใหญํสมกับเป็นสถานปฏิบัติธรรม    โทร. 0 5377 7151 
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    พระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยูํบนถนนเลียบแมํน้ําเชียงแสน-เชียงของ ตามพงศาวดารกลําว
วํา   พระเจ๎าพังคราช โปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎าง เมื่อ พ.ศ. 1483 พร๎อมกับพระธาตุจอมทอง เพ่ือบรรจุพระ
บรม-สารีริกธาตุ เป็นเจดีย๑ยํอมุมไม๎สิบสองสมัยเชียงแสน ตํอมาพระเจ๎าสุวรรณคําล๎านได๎บูรณะและ
ปฏิสังขรณ๑ องค๑พระธาตุใหมํในราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 โทร. 0 5365 1110  
    ทะเลสาบเชียงแสน หรือ หนองบงคาย อยูํหํางจากตัวเมืองเชียงแสนตามทางหลวง
หมายเลข 1016 สายเชียงแสน-แมํจัน ไปประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ๎ายกิโลเมตรที่ 27 เข๎าไปอีก           
2 กิโลเมตร ในฤดูหนาวมีฝูงนกน้ําอพยพมาอาศัยที่ทะเลสาบแหํงนี้ และยังมีทิวทัศน๑สวยงามมากเวลา     
พระอาทิตย๑ตก 
    สบรวก หรือ ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองค า อยูํหํางจากเชียงแสนไปทางทิศเหนือ            
9 กิโลเมตร ตามถนนเลียบริมแมํน้ําโขง สบรวกเป็นบริเวณที่แมํน้ําโขงซึ่งกั้นดินแดนระหวํางประเทศไทย
และประเทศลาว มาพบกับแมํน้ํารวกซึ่งกั้นดินแดนระหวํางประเทศไทยและประเทศพมํา จากจุด นี้
นักทํองเที่ยวจะมองเห็นดินแดนที่เรียกกันวํา สามเหลี่ยมทองคํา ซึ่งเชื่อมดินแดน 3 ประเทศ คือไทย ลาว 
พมํา เข๎าด๎วยกัน ที่สบรวกมีบริการเรือให๎เชําเพ่ือเดินทางไปชมทิวทัศน๑บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา ใช๎เวลา
เดินทาง 20 นาที และยังสามารถเชําเรือจากสบรวกไปยังเชียงแสนและเชียงของได๎ ใช๎เวลาในการเดินทาง 
ประมาณ 40 นาที และ 1 ชั่วโมงครึ่งตามลําดับ นาวาลูกหลวง โทร. 0 5365 2076 เรือหิรัญนคร               
โทร. 0 5378 4021-2 
    พระพุทธนวล้านตื้อ ประดิษฐาน ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา เป็นพระพุทธรูปขนาด
ใหญํ น้ําหนักกวํา 69 ตัน สร๎างด๎วยทองสัมฤทธิ์ หน๎าตักกว๎าง 9.99 เมตร สูง 15.99 เมตร ประทับนั่งบน
เรือแก๎วกุศลธรรมขนาดใหญํ  และมีตุ ง เฉลิมพระเกียรติองค๑พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ                         
และพระบรมราชินีนาถฯ อยูํข๎างพระพุทธรูป 
    หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองค า หํางจากอําเภอเชียงแสน 9 กิโลเมตร เป็นสถานที่            
จัดแสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร๑ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองคํา ต๎นกําเนิดฝิ่น สงครามฝิ่น ผู๎นําฝิ่น            
เข๎ามาในเอเชีย ผลกระทบของฝิ่น การยุติการดํารงชีวิตที่ต๎องพ่ึงพิงกับการปลูกฝิ่นและเสพฝิ่น การฟ้ืนฟู
สภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยูํบริเวณใจกลางสามเหลี่ยมทองคําของประเทศไทย เป็นการแสดงนิทรรศการ
พร๎อมสัมผัสกับเรื่องราวตําง ๆ ของฝิ่นแบบคล๎ายจริง  ใช๎เวลาชมเรื่องราวตําง ๆ ในหอฝิ่นประมาณ              
1-2 ชั่วโมง เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย๑ เวลา 08.30-16.00 น. คําเข๎าชม ชาวไทย 200 บาท ชาวตํางชาติ 
300 บาท เด็กอายุ 12-18 ปี 50 บาท ผู๎สูงอายุ 60ปีขึ้นไป 50 บาท รายละเอียดเพ่ิมเติมติดตํอ                 
โทร. 0 5378 4444-6 หรือ www.goldentrianglepark.com 
    พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เป็นของเอกชน เปิดให๎เข๎าชมทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น. คําเข๎าชม               
50 บาท นอกจากนี้ยังจัดทัวร๑เกวียน “ฟาร๑ม คุ๎มเจ๎าเมือง” โดยเกษตรกรเลี้ยงวัวเทียมเกวียน บ๎านสบรวก 
สามเหลี่ยมทองคํา โดยจัดนําเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 3 เส๎นทาง คือ รอบบํอปลา (ระยะสั้นประมาณ 15-20 นาที) 
เริ่มต๎นจากจุดรับ ผํานเข๎าในแปลงทํานา วนรอบบํอปลาในนาข๎าว ชมวิธีการทํานาในแปลงนาสาธิตและ
ธรรมชาติรอบ ๆ รอบพ้ืนที่ชายป่าและเนินเขา (ใช๎เวลาประมาณ 40 นาที) เริ่มต๎นจากจุดรับ ชมพ้ืนที่    
ทํานาและชมบรรยากาศ ที่เป็นธรรมชาติจริง ๆ ผํานดอยกองหลวงเมือง (คุ๎มผีเจ๎าเมือง) ซึ่งเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ๎านไทยใหญํ รอบดอยกองหลวงเมือง (ใช๎เวลาประมาณ 50 นาที) เริ่มต๎นจากจุดรับผําน
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ดอยกองหลวง วนรอบหนองน้ําหมูํบ๎าน ชมพ้ืนที่ทํานาและบรรยากาศธรรมชาติรอบหมูํบ๎าน                
ที่ตั้ง : อยูํหํางจากสามเหลี่ยมทองคํา ประมาณ 2 กิโลเมตร ทางไปดอยสะโง๎ว สอบถามรายละเอียดได๎ที่ 
โทร. 0 5378 4060 โทรสาร 0 5378 4062 
    พระธาตุปูเข้า ตามเส๎นทางเชียงแสน-สบรวก แยกซ๎ายกํอนถึงสามเหลี่ยมทองคํา
เล็กน๎อย รถยนต๑สามารถขึ้นไปถึงยอดเขา หรือจะเดินขึ้นบันไดก็ได๎   พระธาตุปูเข๎านี้เป็นโบราณสถานอยูํบน
ดอยเชียงเมี่ยง  ริมปากน้ํารวก เมื่อ พ.ศ. 1302 ในสมัยพระยาลาวเก๎าแก๎วมาเมือง กษัตริย๑องค๑ที่ 2 แหํง
เวียงหิรัญนครเงินยาง โบราณสถานประกอบด๎วยพระวิหาร และกลุํมเจดีย๑ที่พังทลาย กํอด๎วยอิฐมีรํองรอย                   
การตกแตํงด๎วยลวดลายปูนปั้น พระพุทธรูปเสี่ยงทาย นอกจากนี้บนดอยเชียงเมี่ยงยังเป็นจุดชมวิว            
สามารถมองเห็นสามเหลี่ยมทองคําได๎ชัดเจน 
 

7) อ าเภอเชียงของ 
    อําเภอเชียงของ  อยูํหํางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 114 กิโลเมตร ตามเส๎นทาง
สายอําเภอเชียงแสน-เชียงของ ทางหลวงหมายเลข 1129 เป็นทางเลียบฝั่งโขง หํางจากเชียงแสนประมาณ             
55 กิโลเมตร อีกเส๎นทางหนึ่งคือ จากอําเภอแมํจัน ใช๎เส๎นทางแมํจัน-บ๎านกิ่วพร๎าว-บ๎านแกํน ทางหลวง
หมายเลข 1098 บ๎านแกํน-บ๎านทุํงงิ้ว ทางหลวงหมายเลข 1174 และบ๎านทุํงงิ้ว-เชียงของ รวมระยะทาง
จากเชียงรายประมาณ 114 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย 
    ท่าเรือบั๊ค จุดผํานแดนถาวรระหวํางไทย-ลาว ริมฝั่งแมํน้ําโขง มองเห็นทิวทัศน๑ของ
เมืองห๎วยทราย แขวงบํอแก๎ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักทํองเที่ยวชาวไทยสามารถข๎าม
ไปฝั่งลาวได๎โดยติดตํอที่วําการอําเภอเชียงของ พร๎อมรูปถําย 1 นิ้ว 2 รูป สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
1 ชุด  และคําธรรมเนียม 30 บาท คําผํานดํานลาว 90 บาท หรือใช๎พาสปอร๑ต (ไมํต๎องทําวีซํา  สําหรับ
นักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศต๎องขอวีซําจากสถานทูตหรือจากดํานตรวจคนเข๎าเมืองของลาว (ดํานเปิด 
ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.   จากจุดนี้สามารถเดินทางทํองเที่ยวโดยเรือไปถึงหลวงพระบาง สปป.ลาว            
และกลับเข๎าประเทศไทย  ที่จังหวัดหนองคายได๎ ดํานตรวจคนเข๎าเมืองเชียงของ โทร 0 5379 1663,           
0 5379 1332 
    บ้านหาดบ้าย  ตั้งอยูํระหวํางเส๎นทางเชียงแสน-เชียงของ ถนนเลียบริมแมํน้ําโขง เป็น
หมูํบ๎านของชาวไทลื้อมีขนบธรรมเนียมประเพณีงดงามนําสนใจ โดยเฉพาะฝีมือการทอผ๎าพ้ืนเมืองที่มี
ชื่อเสียงจากอําเภอเชียงของ นักทํองเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ๎านหาดบ๎าย โดยขึ้นเรือที่ทําเรือบั๊ค 
ใช๎เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  และยังได๎ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงอันสวยงามอีกด๎วย 
 
8.  อ าเภอเวียงแก่น 
    ดอยผาตั้ง เป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และเที่ยวชมทะเลหมอกได๎ตลอดปี ในเดือนธันวาคม
ถึงมกราคม มีดอกซากุระและดอกเสี้ยวบานสะพรั่งงดงาม เป็นที่ตั้งของหมูํบ๎านชาวจีนฮํอ ม๎ง และเย๎า 
โดยเฉพาะจีนฮํอนั้น อดีตเคยเป็นสํวนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข๎ามาตั้งถิ่นฐานอยูํที่ดอยผาตั้งนี้ 
ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เชํน บ๏วย ท๎อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชา การ
เดินทาง จากจังหวัดเชียงราย ใช๎เส๎นทางเชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ๎านต๎า ทางหลวงหมายเลข 
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1233, 1173 และ 1152 ระยะทาง 50 กิโลเมตร บ๎านต๎า-บ๎านทําเจริญ ทางหลวงหมายเลข 1020 
ระยะทาง 45 กิโลเมตร บ๎านทําเจริญ -เวียงแกํน-ปางหัด ทางหลวงหมายเลข 1155 ระยะทาง                     
17 กิโลเมตร และปางหัด-ดอยผาตั้ง อีก 15 กิโลเมตร จุดชมวิวชํองผาบํอง สามารถมองเห็นแมํน้ําโขง
ทอดตัวคดเคี้ยวในฝั่งลาว  หากเดินเท๎าตํอไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จึงจะถึงจุดชมวิว 103 สภาพเส๎นทาง
บางชํวงสูงชัน บนดอยผาตั้งมีที่พัก สถานที่กางเต็นท๑และร๎านอาหาร จุดบริการนักทํองเที่ยวดอยผาตั้ง               
โทร. 0 5391 8301 หรือ องค๑การบริหารสํวนตําบลปอ โทร. 0 5371 0300, 0 5391 8265    

  หาดผาได อยูํหํางจากเทศบาลเวียงแกํน 12 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวเหมาะสําหรับ                     
ฤดูหนาว เกาะแกํงและแนวหาดทรายในลําน้ําโขงปรากฏเป็นบริเวณกว๎างดูสวยงามมาก เป็นเส๎นแบํง
พรมแดนไทย-ลาว จุดนี้แมํน้ําโขงไหลเข๎าสูํประเทศลาว กลับเข๎าสูํประเทศไทยอีกครั้งที่อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เทศบาลตําบลมํวงยาย โทร. 0 5360 8000 

 
9) อ าเภอเทิง 

    ภูชี้ฟ้า เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย๑ขึ้น อยูํหํางจากดอยผาตั้ง  25 
กิโลเมตร  มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท๎องฟ้า อยูํสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,628 เมตร                                
โดยมีหน๎าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุํงหญ๎ากว๎าง การเดินทาง              
สามารถเดินทางโดยรถยนต๑ใช๎เส๎นทางเชียงราย -เทิง ระยะทาง 64 กิโลเมตร และจากเทิง-บ๎านปี้ 
ระยะทาง 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ๎ายเข๎าทางหลวงหมายเลข 1155 ผํานบ๎านปางคํา บ๎านเชงเม๎ง เป็นทาง                
ราดยาง ถึงภูชี้ฟ้าระยะทาง 42 กิโลเมตร หรือใช๎ทางหลวงหมายเลข 1021 สายเทิง -เชียงคํา-บ๎านฮวก 
กํอนถึงเชียงคํา 6 กิโลเมตร มีทางแยกไปอุทยาน-แหํงชาติน้ําตกภูซาง อีก 19 กิโลเมตร แล๎วเดินทางตํอไป
ยังภูชี้ฟ้าอีก 30 กิโลเมตร นักทํองเที่ยวสามารถนํารถไปจอดไว๎ที่ลานจอดรถวนอุทยานภูชี้ฟ้าแล๎วเดินเท๎า
ไปจุดชมวิวประมาณ 700 เมตร นอกจากนี้จาก    สถานีขนสํงเชียงรายมีรถโดยสารไปยังภูชี้ฟ้า รถออก
เวลา 07.00 และ13.00 น.(เฉพาะฤดูหนาว) รายละเอียดติดตํอ สถานีขนสํงเชียงราย โทร. 0 5371 1224 
อบต.ตับเตํา โทร. 0 5318 9111, 08 1724 0052, 08 6189 4611 วนอุทยานภูชี้ฟ้ า โทร. 08 0133 
4007, 08 4740 7990 
    วัดพระธาตุจอมจ้อ ตําบลเวียง หํางจากตัวเมืองเชียงราย 65 กิโลเมตร พระธาตุจอม
จ๎อเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คูํเมืองเทิงมาแตํโบราณ เป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎า ทุกปี
จะมีพิธีสรงน้ําพระธาตุจอมจ๎อ ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 เหนือ ความเชื่อ การเดินทาง ใช๎เส๎นทาง
เชียงราย-เทิง เข๎าสูํอําเภอเมือง  ข๎ามสะพานข๎ามแมํน้ําอิงอีก 250 เมตร จะถึงปากทางเข๎าพระธาตุจอมจ๎อ 
ขับรถข้ึนดอยอีกประมาณ 300 เมตร ความเชื่อในการไหว๎พระธาตุดอยจอมจ๎อ จ๎อ หมายถึง พูดดี พูดเกํง 
ถ๎าได๎กราบไหว๎ก็จะประสบความสําเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจราก็นํามาซึ่งความสําเร็จและสม
ประสงค๑  ทุกประการ โทร. 0 5366 6449 
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10) อ าเภอขุนตาล 
     ดอยพญาพิภักดิ์  หรื อ  ภูหลงถั ง  อยูํ หํ า งจากถนนเทิ ง -ขุนตาล -เชี ยงของ                       
เพียง 6 กิโลเมตร  มีลักษณะเป็นยอดเนินสูงสามารถชมทิวทัศน๑ได๎ถึง 4 อําเภอ คือ อําเภอพญาเม็งราย 
อําเภอขุนตาล อําเภอเวียงแกํน และอําเภอเทิง โดยเฉพาะอยํางยิ่ งสามารถมองเห็นยอดภูชี้ ฟ้า                 
ได๎อยํางชัดเจน เนื่องจากอยูํหํางจากภูชี้ฟ้าประมาณ  18 กิโลเมตร อดีตเป็นจุดยุทธศาสตร๑ในการสู๎รบ
ระหวํางรัฐบาลกับขบวนการกํอการร๎ายคอมมิวนิสต๑ และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ๑ 2525 พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว ได๎ทรงเสด็จพระราชดําเนินมา ณ ภูแหํงนี้ หลังจากนั้นเหตุการณ๑สู๎รบก็ยุติลง ภูหลงถังมี
ความงดงามทางด๎านภูมิทัศน๑  วัฒนธรรม และไม๎ เมืองหนาว  ที่ วําการอําเภอขุนตาลขุนตาล                          
โทร. 0 5379 7666,0 5379 7988  
 

11. อ าเภอพาน 
     วัดพระธาตุจอมแว่ หมูํที่ 2 ตําบลเมืองพาน ถนนจอมแวํ (สายเกํา) ตําบลเมืองพาน เป็น
พระธาตุที่มีประชาชนชาวอําเภอพานและอําเภอใกล๎เคียงนับถือกันวําเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์  เมื่อถึงเดือน 
9 ขึ้น 15 ค่ํา จะมีงานนมัสการองค๑พระธาตุทุกปี เชื่อกันวําผู๎ใดได๎กราบไหว๎และตั้งจิตอธิษฐาน การเจรจา 
ธุรกิจจะประสบผลสําเร็จ โทร. 0 5372 1821 
     อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพ้ืนที่ครอบคลุมอําเภอแมํสรวย อําเภอพาน อําเภอ             
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และอําเภอแมํใจ อําเภอเมืองพะเยา มีเนื้อที่ 
731,250 ไรํ สภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูง มีดอยหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ประกอบด๎วยป่าเบญจพรรณ 
ป่าดิบชื้นและป่าเต็งรัง มีสัตว๑ป่าและนกหลายชนิด การเดินทาง ใช๎เส๎นทางสายเชียงราย -พะเยา                   
ไป 58 กิโลเมตร ถึงบ๎านปูแกง บริเวณกิโลเมตร ที่ 773 เลี้ยวขวาอีก 9 กิโลเมตร ถึงที่ทําการอุทยาน 
สถานที่ทํองเที่ยวซึ่งอยูํใกล๎ที่ทําการอุทยานได๎แกํ น้ําตกปูแกง เป็นน้ําตกขนาดใหญํแหํงหนึ่งในจังหวัด
เชียงราย น้ําไหลจากภูเขาสูงสลับซับซ๎อนกํอให๎เกิดชั้นน้ําตกที่สวยงามถึง 9 ชั้น บริเวณน้ําตกมีการทับถม
ของหินปูนที่ปนมากับน้ํา ทําให๎เกิดหินงอกหินย๎อยมากมาย อุทยานฯ มีสถานที่ตั้งแคมป์และบริการเดินป่า 
อุทยานฯ  ปิ ด ฟ้ืน ฟูสภาพป่ าทุ กวั นที่  1  กั นยายน ถึ ง  31  ตุ ล าคม สอบถามรายละ เ อียด                             
โทร. 08 1960 2456, 0 2562 0760 www.dnp.go.th 
 

12) อ าเภอแม่สรวย 
 วัดพระเจ้าทองทิพย์ อยูํหํางจากตัวเมืองเชียงรายตามถนนสายเชียงราย-เชียงใหมํ 
เลี้ยวขวากิโลเมตรที่ 121 ที่บ๎านห๎วยส๎ม ผํานตําบลศรีถ๎อย เข๎าไปประมาณ 6 กิโลเมตร ตามประวัติกลําว
วํา ประมาณ พ.ศ. 2076 พระเจ๎าเชียงใหมํได๎ยกพระธิดาให๎กับพระเจ๎าโพธิสารกษัตริย๑แหํงกรุงศรีสัตต
นาคณหุต (สปป.ลาว) แตํไมํมีโอรสจึงไปบนขอจากพระเจ๎าทองทิพย๑ พระมเหสีทรงประสูติพระโอรส พระนาม
วําพระเจ๎าไชยเชษฐาธิราช เมื่อพระชนมายุได๎ 12 พรรษา พระเจ๎าเชียงใหมํซึ่งมีศักดิ์เป็นตาได๎สวรรคตไมํมีราช
บุตรสืบราชบัลลังก๑ ข๎าราชบริพารได๎ทูลขอพระไชยเชษฐาไปครองเมืองเชียงใหมํ พระเจ๎าโพธิสารก็ทรงอนุญาต
และขอให๎อัญเชิญพระเจ๎าทองทิพย๑ไปด๎วย โดยลํองเรือมาตามลําน้ําโขง ลําน้ํากก และลําน้ําลาว เมื่อ
เดินทางถึงที่ตั้งวัดในปัจจุบัน เรือก็เกยตื้นไมํสามารถเดินทางตํอไปได๎จึงได๎นิมนต๑พระเจ๎าทองทิพย๑
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ประดิษฐานไว๎ ณ ที่นั่นเอง  พระเจ๎าไชยเชษฐาครองเมืองเชียงใหมํได๎ 2 ปี พระบิดาก็สวรรคตจึงเสด็จ
กลับมาหลวงพระบาง พระองค๑ได๎นําพระพุทธรูปสําคัญของเมืองเชียงใหมํไปด๎วย เชํน พระแก๎วมรกต พระ
พุทธสิหิงค๑ พระเสตังคมณี หรือพระแก๎วขาว และอีกหลายองค๑ ซึ่งตํอมาพระพุทธรูปทุกองค๑ได๎คืนกลับมา
เมืองไทย แตํพระเจ๎าทองทิพย๑ได๎ค๎างอยูํในป่าเป็นเวลานานหลายร๎อยปี พระเจ๎าทองทิพย๑ เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย หน๎าตักกว๎าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์วํา ถ๎าใครต๎องการมี
บุตรให๎มาบนขอ ในเส๎นทางผํานไปวัดมีโรงงานผลิตไวน๑รสดีชื่อ เชียงรายไวน์เนอรี่ ผลิตไวน๑ขาวลิ้นจี่ “ลา
ซองเต๎” ที่ใช๎เลี้ยงรับรองในการประชุมเอเปค และไวน๑อ่ืน ๆ อีกหลายชนิด โทร. 0 5395 0257-8 
นอกจากนี้ในเส๎นทางผํานยังมีสถานที่นําสนใจ เชํน เขื่อนแมํสรวย หัตถกรรมของเลํนเด็กทําจากไม๎ไผํ ที่
หมูํบ๎านป่าแดด โครงการบ๎านเล็กในป่าใหญํ ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ๑ป่าต๎นน้ําในพระราชดําริของสมเด็จ
พระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตําบลแมํสรวย เป็นวัดเกําแกํมาแตํโบราณ ในพ .ศ. 2482                 
หลวงพํออดุลย๑สีหวัตต๑ (สิงห๑คํา) ดํารงตําแหนํงเจ๎าคณะอําเภอแมํสรวย และเป็นเจ๎าอาวาสวัดพระธาตุ
จอมแจ๎ง ได๎เทศนาอบรมประชาชนให๎มีความเชื่อถือเลื่อมใสในองค๑พระธาตุแนํนแฟ้น จนประชาชน           
ในอําเภอแมํสรวย ได๎จัดงานประเพณีทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 และได๎ชักชวนกันบูรณะปฎิสังขรณ๑   
สิ่งปลุกสร๎างภายในวัดเพ่ิมขึ้นและยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพํอทองทิพย๑ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเกําแกํ             
และมีความศักดิ์สิทธิ์ รายละเอียดติดตํอ โทร . 0 5365 6297 การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงรายไป              
จังหวัดเชียงใหมํ กํอนถึงอําเภอแมํสรวย เลี้ยวขวาที่เชิงสะพานแมํน้ําลาว 200 เมตร รวมระยะทาง 40 
กิโลเมตร 
 ดอยวาวี อยูํหํางจากตัวเมือง 85 กิโลเมตร/2 ชั่วโมง จากทางหลวงหมายเลข 118                  
ถนนสายเชียงราย-เชียงใหมํ แยกขวาไปตามถนนสายบ๎านตีนดอย-บ๎านใหมํหมอกจ๐าม ผํานเขื่อนแมํสรวย 
เส๎นทางมีสภาพคํอนข๎างคดเคี้ยว เป็นถนนลาดยางตลอดเส๎นทาง รถยนต๑ทุกประเภทสามารถเดินทางได๎ 
เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและเชิงเกษตร วิถีชีวิตชาวจีน ชมไรํชา สวนส๎ม  ดอยกาดผี หรือภู
นมสาว เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกท่ีสวยที่สุดอีกแหํงหนึ่ง สูงจากระดับน้ําทะเล 1,650 เมตร หํางจากเลาลีรี
สอร๑ท 3 กิโลเมตร ไปทางบ๎านห๎วยชมพูแล๎วเลี้ยวซ๎ายไปบ๎านปางซานเวิ่น ดอยช้าง เป็นแหลํงปลูกและ
ผลิตกาแฟชั้นเยี่ยมอีกแหํงหนึ่งของโลก   นักทํองเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมดอกซากุระและแปลงสาธิตพันธุ๑
ไม๎เมืองหนาวของศูนย๑บริการวิชาการด๎านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย (วาวี  ได๎โดยใช๎เส๎นทางไปดอย
วาวี แตํเลี้ยวขวาที่บ๎านห๎วยไคร๎ประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงดอยช๎าง เป็นถนนคอนกรีตคํอนข๎างแคบ บางชํวง
ชันมาก มีรถสองแถวบริการที่หน๎าที่วําการอําเภอแมํสรวยทุกวัน ตั้งแตํเวลา 08 .00-17.00 น. สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติม  โทร. 0 5360 5932, 0 5360 5934, 0 5360 5955, 0 5360 5941 โทรสาร. 0 
5360 5935   อบต.วาวี โทร. 0 5360 5950 www.vavee.net  
 

13) อ าเภอเวียงป่าเป้า 
 วัดอรัญญวิเวกคีรี หรือ พระธาตุจอมผ่อ ตั้งอยูํที่ บ๎านดง-หลํายหน๎า หมูํ 7 ตําบล
เวียง จากหลักฐานทําเนียบการสร๎างวัดจังหวัดเชียงราย ระบุวําสร๎างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2263 ตํอมาใน พ.ศ.
2520 ระหวํางการรื้อเจดีย๑ได๎พบวัตถุมงคลมากมายพร๎อมแผํนเงิน จารึกประวัติการสร๎างเจดีย๑จานเป็น
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ภาษาล๎านนา จึงได๎มีการบูรณะเรื่อยมา จนเสร็จสิ้นสมบูรณ๑ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2546 และได๎จัดให๎มี
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุจอมผํอ ทุกวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 “ผํอ” เป็นภาษาเหนือ แปลวํา ดูหรือวํามอง 
เชื่อวําหากใครได๎ไปกราบไหว๎แล๎วก็จะได๎เจอแสงสวํางในชีวิต  การเดินทาง  ใช๎ทางหลวงหมายเลข 118 
(สายเชียงราย – เชียงใหมํ  มุํงตรงสูํอําเภอเวียงป่าเป้า ผํานสวนทิพย๑วนารีสอร๑ท สํานักงานเทศบาลตําบล
เวียงป่าเป้า โรงเรียนอนุบาลสันสลี  เลี้ยวเข๎าซอยฝั่งตรงข๎ามวัดศรีสุพรรณไปประมาณ 2 กิโลเมตร                      
ถึงวัดอรัญญวิเวกคีรี รวมระยะทาง 65 กิโลเมตร โทร. 0 5378 1363   
 บ่อน้ าร้อนธรรมชาติ อยูํที่ตําบลแมํเจดีย๑ใหมํ ถนนสายเชียงราย-เชียงใหมํ กม. ที่ 
64-65 มีบํอน้ําร๎อนธรรมชาติ 3 บํอ บริเวณบํอน้ําร๎อนมีชาวบ๎านนําไขํมาขายเพ่ือให๎นักทํองเที่ยวทดสอบ
ต๎มในบํอน้ําร๎อน เป็นจุดแวะพักระหวํางการเดินทางจากเชียงใหมํ-เชียงราย มีร๎านอาหาร ร๎านกาแฟ ร๎าน
จําหนํายสินค๎าที่ระลึก อาบน้ําแรํ-แชํเท๎า  
 หมู่บ้านเวียงกาหลง (ดินแดนแห่งวัฒนธรรม  ตั้งอยูํที่บ๎านป่าส๎าน หมูํที่ 5 ตําบลเวียง
กาหลง หํางจากเส๎นทางหลักสายเชียงราย-เชียงใหมํ แยกเข๎าทางหลวงหมายเลข 120 ไปทางอําเภอวัง
เหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร จะเลี้ยวซ๎ายเข๎าสูํวัดเวียงกาหลงซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและศูนย๑การ
เรียนรู๎ชุมชน ด๎านขวามือเป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผา ขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องเคลือบดินเผาแบบเวียงกาหลง 
ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ๑แสดงถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ๎าและวิถีชีวิตวัฒนธรรม สอบถามข๎อมูล                
โทร. 08 9838 5874  
 อุทยานแห่งชาติขุนแจ  เดินทางไปตามเส๎นทางสายเชียงราย-เชียงใหมํ บนทางหลวง
หมายเลข 118 จะถึงที่ทําการอุทยาน ซึ่งอยูํริมทางหลวงบริเวณ กิโลเมตรที่ 55-56  อุทยานแหํงชาติขุนแจ 
ตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2538 เป็นอุทยานที่มีความรํมรื่นสมบูรณ๑ของป่า มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีสัตว๑ป่า
หลายชนิด ได๎แกํ ชะมด หมูป่า เก๎ง เมํน หมี ลิงลม  นกตําง ๆ เชํน นกแซงแซวสีเทา เหยี่ยวรุ๎ง นกตีทอง นก
เขยีวก๎านทอง ปีกสีฟ้า เป็นต๎น   สถานที่นําสนใจภายในอุทยาน ได๎แกํ  
 น้ าตกแม่โถ เป็นน้ําตกที่มีน้ําไหลตลอดปี มีทั้งหมด 7 ชั้น  สูง 40 เมตร สามารถ
เดินทาง โดยรถยนต๑จากท่ีทําการอุทยานถึงทางขึ้นน้ําตก (บ๎านแมํโถ) ใช๎เวลา 30-40 นาที ตํอจากนั้นเดิน
เท๎าไปยังน้ําตก ใช๎เวลาชมน้ําตกทั้ง 7 ชั้น ประมาณ 2 ชั่วโมง    
 น้ าตกขุนแจ เป็นน้ําตกที่สวยงาม มี 6 ชั้น บริเวณน้ําตกมีพ้ืนที่สําหรับปิกนิกและกาง
เต็นท๑ ใช๎เวลาเดินทางโดยรถยนต๑จากที่ทําการอุทยานฯ 2 ชั่วโมง จากนั้นเดินเท๎าตํออีก 1 ชั่วโมง เพ่ือไป
ยังน้ําตก 
 ดอยมด มีความหนาแนํนของป่าดิบชื้นระหวํางทางเดินขึ้นสูํยอดดอยมด มีพืชขึ้น
หลายชนิด เชํน กล๎วยไม๎ดิน เฟิร๑น มอส และพืชอ่ืน ๆ รํมรื่นและชุํมชื้นอยูํตลอดเวลา  บนยอดดอยที่
ระดับความสูง 1,700 เมตร มีป่าไม๎อันอุดมสมบูรณ๑  ดอยมดสามารถเดินป่าได๎โดยใช๎เวลา 2 วัน 1 คืน  
 ดอยลังกา มีความสูง 2,000 เมตร สูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย ทําให๎มองเห็น
ทิวทัศน๑อันงดงามของอุทยานแหํงชาติ มีเส๎นทางเดินป่าใช๎เวลาเดินป่า 4 วัน 3 คืน  
 การเดินป่าในอุทยานแหํงชาติขุนแจต๎องมีเจ๎าหน๎าที่นําทาง และต๎องเตรียมอุปกรณ๑ค๎าง
แรมมาเอง เดือนพฤศจิกายน-มีนาคมเป็นชํวงที่เหมาะแกํการทํองเที่ยว ผู๎สนใจเดินป่าและพักค๎างแรม             
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ติดตํอได๎ที่อุทยานแหํงชาติขุนแจ ตําบลแมํเจดีย๑ใหมํ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260               
โทร. 0 5316 3364, 08 4489 2173 หรือ กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.t 

14) อ าเภอป่าแดด 
 พระธาตุจอมคีรี  ตั้งอยูํ หมูที่ 11 ตําบลป่าแดด ทางเข๎าติดกับโรงเรียนป่าแดด
วิทยาคม มีอายุประมาณ 1,800 ปี เพราะจากลักษณะของพระพุทธรูปหินทรายและลักษณะองค๑พระธาตุ 
(องค๑เดิม  เป็นหินทราย และจะต๎องมีการเคลื่อนย๎ายมาจากเมืองพะเยาและ/หรือ เวียงลอ เพราะในพ้ืนที่ของ
อําเภอป่าแดดไมํมีหินทราย สันนิษฐานได๎วํา พ้ืนที่ของอําเภอป่าแดดทั้งหมด เป็นเมืองหน๎าดํานหรือหัว
เมืองของเมืองพะเยา และ/หรือเวียงลอในสมัยนั้น พระธาตุจอมคีรี ได๎รับการบูรณะขึ้นหลายครั้ง ครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2480 พระครูบาเจ๎าศรีวิชัย เดินธุดงค๑ผํานป่าแดด พบพระธาตุจอมคีรีถูกทอดทอดทิ้งให๎รกร๎าง
ปรักหักพัง จึงขอความรํวมมือจากชาวป่าแดดชํวยกันบูรณะ และครั้งลําสุด ในปี พ .ศ. 2550 ได๎ทําการ
บูรณปฏิสังขรณ๑องค๑พระเจดีย๑ที่ชํารุดแตกร๎าวจากแผํนดินไหว เมื่อปี พ.ศ. 2547 ตกแตํงให๎องค๑พระธาตุเสร็จ
เรียบร๎อยด๎วยดี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                
ในวโรกาส ทรงพระชนมายุครบ 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช 
 

15) อ าเภอเวียงชัย 
 โบราณสถานพระเจ้ากือนา  ตั้งอยูํที่บ๎านไตรแก๎ว หมูที่ 8 ตําบลเวียงเหนือ ตามประวัติ
กลําววํา พระเจ๎ากือนาธรรมิกราช กษัตริยาธิราชของแคว๎นโยนก ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ๎าผายู                 
ซึ่งมีต๎นราชวงค๑คือ “พญามังราย” เมื่อทรงปรสูติกาลใหมํๆ ทรงพระนามวํา “ท๎าวตือนา” เพราะบ๎านเมือง
สงบรํมเย็นข๎าวปลาอุดมสมบูรณ๑ เมื่อทรงครองราชย๑ทรงพระนามวํา “กือนาธรรมิกราช” โดยได๎ไปครอง
เมืองเชียงใหมํเป็นกษัตริย๑ลําดับที่ 6 ตํอมาได๎เสด็จกลับมาครองเมืองเชียงแสน เมื่อทรงข๎ามแมํน้ํากก ได๎
สร๎างพระพุทธรูปด๎วยอิฐถือปูน ขนาด 6 ศอก สูง 6 ศอก เมื่อปี พ.ศ. 1928 พร๎อมทั้งให๎ข๎าราชบริพาร 
สร๎างบ๎านแปลงเมือง เรียกวํา “เวียงกือนา” เมือวันเวลาผํานไป ได๎มีต๎นโพธิ์ขึ้นมาหุ๎มองค๑พระพุทธรูป
เกือบทั้งองค๑ เป็นที่นําอัศจรรย๑ และควรคําตํอการเคารพบูชาเป็นอยํางยิ่ง 
 วัดโบราณเวียงเดิม  ตั้งอยูํบ๎านเวียงเดิม หมูํที่ 2 ตําบลเวียงเหนือ เดิมชาวบ๎าน 
เรียกวํา วัดพระโบราณ อดีตเป็นวัดร๎างมากํอน ประมาณ พ.ศ. 2497 มีชาวบ๎านอพยพมาจากจังหวัด
ลําปาง  มาตั้งรกรากที่ทํากิน ตั้งชื่อวําบ๎านสันผักฮ้ี  ตํอมาได๎มีชาวบ๎านอพยพเข๎ามามากขึ้น จึงได๎เปลี่ยน
ชื่อเป็นบ๎านเวียงเดิมในปี พ.ศ.2515 ได๎มีการพัฒนาถนนหนทางโดยขนอิฐจากกูํวัดร๎างไปซํอมแซมถมถนน 
บังเอิญได๎ขุดพบพระพุทธรูปองค๑ใหญํ มีความสวยงามสมบูรณ๑ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย กํอด๎วยอิฐถือปูน 
ศิลปะอินเดีย     ปาลวะ ขนาดหน๎าตักกว๎าง 73 นิ้ว สูง 82 นิ้ว สันนิษฐานอายุราว 1, 200 ปี สมัยเชียแสน 
นับตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมามีประชาชนมานมัสการขอพรหลวงพํอโบราณอยูํเสมอ และชาวบ๎านได๎พร๎อมใจกัน
ตั้งเป็นอารามขึ้นและสร๎างวิหารครององค๑พระและกุฏิสงฆ๑ ในวันวิสาขบูชา จะมีการจัดงานประเพณีสรง
น้ําหลวงพํอโบราณเป็นประจําทุกปี 
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16) อ าเภอพญาเม็งราย 
 คุ้มพญามังราย  ตั้งอยูํบ๎านสันป่าสัก หมูที่ 3 ตําบลเม็งราย อยูํหํางจากอําเภอพญา
เม็งราย ประมาณ 4 กิโลเมตร ตามประวัติกลําววํา เมื่อปี พ.ศ. 1811 พญามังรายเจ๎าหลวง (มหาราช  ยก
กองทัพไปปราบหัวเมืองเชียงของผาแดง และได๎มาหยุดพักกองทัพทหาร ณ บริเวณแหํงนี้ ชาวอําเภอพญา
เม็งราย  จึงได๎รํวมใจกันสร๎างสถานที่แหํงนี้เป็นที่สักการบูชาสืบตํอกันมา ปัจจุบัน คุ๎มพญาเม็งราย เป็น
สถานที่สักการบูชา สถานที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชนทั่วไป ในวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี จะมีการ
จัดงานไหว๎สาพญามังราย เพ่ือประกอบพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะแกํพญามังราย 
 วนอุทยานน้ าตกตาดควัน  อยูํในเขตบ๎านแมํต๋ําน้ําตก หมูํที่ 6 ตําบลตาดควัน อยูํ
หํางจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 74.5 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1152 ระยะทาง 40 
กิโลเมตร ถึงตัวอําเภอพญาเม็งราย เลี้ยวซ๎ายไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1174 ถึงบ๎านป่ามํวง
ระยะทาง 14 กิโลเมตร เลี้ยวซ๎ายไปบ๎านแมํต๋ําน้ําตก ตามถนนกรมโยธาธิการ สายบ๎านป่าหมื่น -บ๎านสัน
เวียง ระยะทาง 7 กิโลเมตร  ถึงทางแยกไปวนอุทยานน้ําตกตาดควัน เลี้ยวขวาแล๎วเดินทางตํอถึงวน
อุทยานฯ อีก  5 กิโลเมตร (ระยะทางกํอนถึงวนอุทยานฯ 3.5 กิโลเมตร ผํานอํางเก็บน้ําน้ําห๎วยตาดควัน 
สภาพถนนเป็นลูกรังคํอนข๎างแคบ รถวิ่งได๎ทางเดียว  มีสภาพป่าคํอนข๎างอุดมสมบูรณ๑ เป็นแหลํงทํองเที่ยว
พักผํอนหยํอนใจ น้ําตกตาดควันเป็นน้ําตก  ชั้นเดียวขนาดกลาง สูงประมาณ 20 เมตร เกิดจากลําห๎วยที่
ไหลมาจากอําเภอเวียงเชียงรุ๎ง ซึ่งอยูํทางทิศตะวันตกผํานบ๎านเย๎าตาดควัน มาสิ้นสุดบริเวณหน๎าผาของ
น้ําตกลงสูํอํางเก็บน้ําตาดควัน ในชํวงฤดูหนาว จะเกิดละอองน้ํามีลักษณะคลายหมอกควันสีขาวปกคลุมไป
ทั่วบริเวณ จึงได๎ชื่อ “น้ําตกตาดควัน” โทร. 0 5371 4914 
 

17) อ าเภอดอยหลวง 
 พระมหาธาตุเจดีย์เก้ามงคลเหนือสุดสยาม  ตั้งอยูํบริเวณเชิงเขา วัดอรัญญวิเวก 
บ๎านป่าลัน ตําบลปงน๎อย ถูกสร๎างขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ .ศ. 2549 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี แดํองค๑พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพ่ือเป็นการ
เทิดพระเกียรติ และให๎ไว๎เป็นสิริมงคลแกํปวงชนชาวไทยในพระพุทธศาสนาของพระองค๑ เจดีย๑องค๑ใหญํวัด
เส๎นผําศูนย๑กลางได๎ 9 เมตร ความสูง 19 เมตร เจดีย๑องค๑เล็กวัดเส๎นผําศูนย๑กลางได๎ 2 เมตร สูง 9 เมตร             
รวม 9 องค๑ โทร. 0 5391 8241, 08 9999 3644 

 
1.6.1 เทศกาลงานประเพณี 

1) งานไหว้สาพญาเม็งราย หรือ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช  วันที่ 26 มกราคม ถึง                      
4 กุมภาพันธ๑ เป็นงานกาชาด มีพิธีบวงสรวงพํอขุนเม็งรายมหาราช การออกร๎าน นิท รรศการของ                
สํวนราชการและเอกชน  การแสดงบนเวทีและงานรื่นเริงตําง ๆ จัดโดยปกครองจังหวัดเชียงราย                    
โทร. 0 5371 1612 
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2) งานดอกเสี้ยวบานที่ภูชี้ฟ้า จัดระหวํางวันที่ 13-15 กุมภาพันธ๑ มีการแขํงขันกีฬาและ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวดอย ณ บ๎านรํมฟ้าไทย อําเภอเทิง จัดโดยองค๑การบริหารสํวนตําบลตับเตํา  
โทร. 08 1724 0052 
 3) งานประเพณีสงกรานต์และแข่งเรือเมืองเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จัดงานวันที่               
16-18 เมษายน ของทุกปี ในงานมีขบวนแหํ สรงน้ําพระเจ๎าล๎านทอง การแขํงเรือ และมหรสพพ้ืนเมือง จัดโดย
อําเภอเชียงแสน โทร. 0 5377 7110 
 4) งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย จัดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี                  
มีการประกวดขบวนรถและธิดาลิ้นจี่  การจําหนํายลิ้นจี่ พันธุ๑ดี  การออกร๎านจําหนํายสินค๎าตํางๆ                        
จัดโดยองค๑การ-บริหารสํวนจังหวัดเชียงราย โทร. 0 5360 1758, 0 5371 7400 ตํอ 204  
 5) งานเทศกาลดอกบัวตองบาน จัดในเดือนพฤศจิกายน มีการแสดงของชาวเขาเผําตํางๆ ชมทุํง
บัวตอง น้ําตก และทะเลหมอก ณ บ๎านหัวแมํคํา อําเภอแมํฟ้าหลวง จัดโดยองค๑การบริหารสํวนตําบล               
แมํสลองใน โทร. 0 5373 0199  
 6) งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ าโขง และงานลอยกระทงสี่ชาติ จัดในชํวงลอยกระทง 
การแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศไทย จีน ลาว และพมํา การจําหนํายสินค๎า OTOP ขบวนแหํกระทง
ประดิษฐ๑ การประกวดนางนพมาศ ฯลฯ จัดโดย เทศบาลนครเชียงราย โทร. 0 5371 1333 
 7) งานมหัศจรรย์ชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง จัดระหวํางวันที่ 28 ธันวาคม-2 
มกราคม ณ ดอยแมํสลอง อําเภอแมํฟ้าหลวง ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผํา การละเลํนชนเผํา                  
การจําหนํายชา การนําเสนออาหารชนเผํา จัดโดย องค๑การบริหารสํวนตําบลแมํสลองนอก                              
โทร. 0 5376 5409 

8) งานเทศกาลมหกรรมไม้ดอกอาเซียน  ชํวงสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ (10 วัน                 
มีการประกวดไม๎ดอกไม๎ประดับ การประกวดกล๎วยไม๎และสวนกล๎วยไม๎ นิทรรศการด๎านวิชาการเกษตร
และการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม จัดโดยองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย โทร. 0 5360 1758,                   
0 5371 7400 ตํอ 204 

 
1.6.2 ปูชนียสถาน 

                   เชียงรายมีปูชนียสถานที่สําคัญเป็นที่ เคารพสักการะ และเป็นแหลํงศิลปกรรม
โบราณสถานสูงคําตํอการศึกษาและทํองเที่ยว คือ  

1) อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช กํอนเข๎าตัวเมืองเชียงรายพํอขุนเม็งรายมหาราช             
ได๎ทรงสร๎างเมืองเชียงราย 

2) วัดพระแก้ว ตั้งอยูํใจกลางเมืองเชียงราย เป็นวัดที่ค๎นพบพระแก๎วมรกตหรือพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากรได๎รับการบูรณะใหมํและเพ่ือเป็นอนุสรณ๑วําวัดพระแก๎วแหํงนี้เป็นอนุสรณ๑วํา              
วัดพระแกว๎จึงได๎มีการสร๎าง “พระหยกเชียงราย”  

3) วัดพระสิงห์  เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค๑ ภายในวัดนี้มีรอยพระพุทธบาท
จําลองบนแผํนศิลา มีอักษรขอมโบราณจารึกวํา “กุศลาธมมา” 
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4) กู่พระเจ้าเม็งราย ตั้งอยูํหน๎าวัด บนดอยงําเมือง เป็นบรรจุอัฐิของพระขุนเม็งราย
มหาราช 

5)  พระธาตุจอมทอง  อยูํบนดอยริมฝั่งแมํน้ํากก เป็นพระธาตุเกําแกํที่มีกํอนที่พํอขุน            
เม็งรายมหาราชจะทรงสร๎างเมืองเชียงราย สันนิษฐานวําสร๎างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 1483 

6) พระธาตุดอยตุ ง  เป็นที่ บรรจุพระรากขวัญเบื้ อ งซ๎ าย  (กระดูกไหปลาร๎ า )                 
ของพระพุทธเจ๎าซึ่งนํามาจากมัธยมปะเทศเมื่อกํอนสร๎างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ได๎ทําธง
ตะขาบ(พ้ืนเมืองเรียกวํา ตุง) 

7) พระธาตุดอยเวา พระองค๑เวาหรือเว๎าผู๎ปกครองนครนาคพันธ๑โยนกเป็นผู๎สร๎าง        
เพ่ือบรรจุพระเกศาธาตุองค๑หนึ่ง 

8) วัดป่าสักพระเจ้าแสนภูโปรดให๎สร๎างขึ้นประมาณ พ.ศ. 193เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ
โคปะ 

9) วัดพระธาตุจอมกิตติ อยูํในท๎องที่อําเภอเชียงแสน ตั้งอยูํบนเนินเขานอกกําแพงมีทาง
แยกซ๎ายมือ เข๎าไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร ตามพงศาวดาร 

10) วัดพระธาตุผาเงา จากหลักฐานที่ปรากฏอยูํ เชํน พระธาตุเจ็ดยอด พระธาตุจอมจัน 
พระธาตุผาเงา 2 ซาก โบราณสถานอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน ทําให๎กรมศิลปากรเชื่อวําสถานที่นี้เคยรุํงเรือง
มากและมีอายุราว 1,000 กวําปีมาแล๎ว 
 

การก าหนดพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยว(ZONING) 

 




