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บทคดัย่อ 

เส้นทางตามแนวถนนจากอ าเภอเมือง ผา่นอ าเภอแม่จนั ไปยงัอ าเภอแม่สาย และอ าเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงราย ในอดีตเคยมีเส้นทางผ่านชุมชนโบราณท่ีมีความรุ่งเรืองต่างๆ จึงปรากฏมรดก
วฒันธรรมท่ีน่าสนใจเป็นอนัมาก และยงัคงสืบทอดการเป็นเส้นทางท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงรายอยู่
จากอดีตหากแต่ปัจจุบนัจุดมุ่งหมายของเส้นทางน้ีกลบัมุ่งเนน้พียงการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และการ
ติดต่อทางธุรกิจการค้า โดยละเลยส่ิงท่ีส าคัญของเส้นทาง คือ สถานท่ีท่ี มีความเก่ียวโยงกับ
ประวติัศาสตร์ของเมืองโบราณ อาทิ อาณาจกัรเชียงแสน อาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่ของลา้นนาในอดีต ซ่ึง
ยงัคงหลงเหลือหลกัฐาน คือ “พระพุทธรูปองคส์ าคญัในหลากหลายยุคสมยั” ดงันั้นเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
องคค์วามรู้บนเส้นทางดงักล่าวน้ี  การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพระพุทธรูปส าคญัท่ีมี
คุณค่า และความศกัด์ิสิทธ์ิตามคติความเช่ือของชุมชนต่างๆ ตามเส้นทางถนนสายดังกล่าว และ
น าเสนอรูปแบบการจดัการ เพื่อให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้เชิงประวติัศาสตร์และการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมต่อไป 

ผลการศึกษาพบพระพุทธรูปท่ีมีคุณค่า  ความศกัด์ิสิทธ์ิ และเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ส าคญั
ของบา้นเมืองและชุมชนกระจายอยูใ่นวดัต่างๆ ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอแม่จนั อ าเภอเชียงแสน และ
อ าเภอแม่สาย จ านวนทั้งส้ิน 24 องค์หากแต่มีความหลายหลายทางบริบทของแต่ละองค์ จึงได้สร้าง
เกณฑ์เพื่อท าการคดัเลือกพระพุทธรูปส าคญัซ่ึงมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และมีความศกัด์ิสิทธ์ิตาม
ความเช่ือของคนในพื้นท่ี เพื่อน าเสนอเป็นแหล่งเรียนรู้บนเส้นทางสายดงักล่าว ผลจากการวเิคราะห์จึง
คัดเลือกพระพุทธรูปส าคัญได้จ  านวน 9 องค์ บนเส้นทางดังกล่าว ได้แก่  พระหยกเชียงราย            
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(พระพุทธรตนากร นวติุวสัสานุสรณ์มงคล) จากวดัพระแกว้ พระพุทธสิหิงค ์(พระสิงห์จ าลอง) จากวดั
พระสิงห์ หลวงพ่อพระศรีม่ิงเมือง จากวดัม่ิงเมือง อยูใ่นเขตอ าเภอเมือง พระพุทธรูปปฎิหาริมงคล จาก
วดัฝ่ังหม่ินอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง  หลวงพ่อโต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค)์จากวดัพระธาตุจอม
จนัทร์ อยูใ่นเขตอ าเภอแม่จนั หลวงพอ่ผาเงา จากวดัพระธาตุผาเงา หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์หน่ึง จากวดั
พระธาตุเจดียห์ลวง พระพุทธนวล้านต้ือ (พระเชียงแสนส่ีแผ่นดิน) ณ บริเวณจุดชมวิวสามเหล่ียม
ทองค า  อยู่ในอ าเภอเชียงแสน พระเจ้าอินทร์สาน จากวดัพระธาตุดอยเวา อยู่ในเขตอ าเภอแม่สาย         
แล้วน ามาจดัเป็นเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เร่ืองพระพุทธรูปส าคญัของ
จังหวดัเชียงราย นอกจากนั้ นเพื่อให้การเพิ่มศักยภาพเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมบรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพจึงเสนอรูปแบบของการจดัการอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมถึงให้วดัและภาคประชาชนในแต่ละสถานท่ีไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม  จึงไดร่้วมกบัชุมชนจดัท า
ส่ือเพื่อการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆส าหรับการท่องเท่ียว รวมทั้งการท างานร่วมกบั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละพื้นท่ีให้ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมดงักล่าวเพื่อให้เกิด
ความย ัง่ยนืต่อไป 
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ABSTRACT 

The route along the road from Mueang district to Mae Sai and Chiang San districts, Chiang 
Rai province was once the route used by people to pass the ancient communities; so, there are many 
interesting cultural heritage left to be seen. At present, this route is still a significant tourist route of 
Chiang Rai province. In order to increase potential of learning and travelling along the mentioned 
route, this study aims to study Buddha images which are valuable, important and sacred according 
to belief of each community located along the aforementioned road. The overall aim is to manage 
this route as a learning and cultural tourism source. 

The result of the study found that there are 24 valuable, important and sacred Buddha 
images connected with residences and communities have been found dispersed around temples in 
the area of Mueang, Mae Jan, Chiang San and Mae Sai districts. Therefore, the following criterion 
was created to select 9 valuable and sacred Buddha images: The Emerald Buddha from Phra Kaew 
temple Mueang district, Phra Sing Buddha from Phra Sing temple Mueang district, Luang Pho Phra 
Si Ming Mueang from Ming Mueang temple Mueang district, Patilhan mong kron from Falang Mint 
temple Mueang district, Luangpor To from Phra that Chom Chan temple Mae Chan district ,   Pha 
Ngao Buddha from Pra Tat Pha Ngao temple Chiang San districts, Chiang San Sing 1 Buddha from 
Chedi Luang temple Chiang San districts, Na Wa Lan kwao Tue Buddha from Pu Khow temple 
Chiang San districts, In San Buddha from Pra Tat Doi Wao temple Mae Sai districts. All these 
mentioned Buddha images will be arranged along the learning and cultural tourism route. In order to 
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create successful and effective learning and cultural tourism route, management form with the 
collaboration of community was proposed to encourage the participation of temples and residents in 
doing activities together, producing media for learning and facilities for tourism as well as 
collaborating with local administration located in each area taking part in supporting any activity. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พระพุทธรูปถูกประดิษฐ์ข้ึนมาเพื่อร าลึกถึงองคพ์ระพุทธเจา้ เกิดข้ึนเม่ือราว พุทธศตวรรษท่ี 7 
ซ่ึงรู้จกัในนามศิลปะแบบคนัธารราษฎร์ซ่ึงรูปแบบพระพุทธรูปนั้นมีพุทธลกัษณะเกือบคลา้ยมนุษย ์
จากนั้นได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะกรีก ท าให้มีพุทธลกัษณะเป็นมหาบุรุษ 32 ประการ ตามคมัภีร์                  
มหาปุริษลกัษณะ1 

ในต านาน พระแก่นจนัทร์ ได้กล่าวไวว้่า ช่วงท่ีพระพุทธองค์ทรงไปโปรดพระพุทธมารดา                 
บนสวรรคพ์ระเจา้ปเสนทิโกศลไดท้รงสร้างพระพุทธรูปจาก ไมจ้นัทร์ จ  าหลกัรูปพระพุทธเจา้สูงเท่า
พระองค์จริง เพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า เม่ือสร้ างเสร็จแล้วได้ทูลเชิญพระพุทธองค ์                      
มาทอดพระเนตร  พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า อีกไม่นานเท่าใดพระองค์จะทรงดับขนัธ์ปรินิพพาน 
พระพุทธรูปไมแ้ก่นจนัทร์จะไดรั้กษาพุทธศาสนาตราบถึง 5,000 วสัสา2 

พระพุทธรูปเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เป็นมรดกทางวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์ท่ียงัคงหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน มีความผูกพนัต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาตั้งแต่     
อดีตกาล นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญาเชิงช่างของบรรพบุรุษ                    
ท่ีสร้างสรรคค์วามงดงามออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ พร้อมทั้งมี นยัยะแห่งความดีแฝงอยูด่ว้ยกนัอยา่งลงตวั 
พระพุทธรูปแต่ละองค์ล้วนมีความสัมพันธ์กับเก่ียวข้องกับผูค้น ประเพณี วฒันธรรม และผ่าน
กาลเวลามาอยา่งยาวนาน จึงสะทอ้นเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาไดจ้ากขอ้มูลในดา้น
ต่างๆ เช่น ประวติัความเป็นมาในการสร้างพระพุทธรูปรวมไปถึงต านาน คติความเช่ือ ความเก่าแก่ 

                                                        
1 กลุ่มคนตวัเลก็กบัการอนุรักษ,์ งำนพุทธศิลป์ล้ำนนำ  เอกสารโครงการอบรมพทุธศิลป์ลา้นนาและการอนุรักษห์อประชุม               

80 พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั (เชียงใหม่: องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่,  2553), หนา้ 62. 
2 อรุณรัตน์  วเิชียรเขียว, พระพุทธรูปในล้ำนนำ  (เชียงใหม่:โรงพมิพต์ะวนัเหนือ, 2554), หนา้ 1 - 2. 
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ความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีแตกต่างกนัออกไปของพระพุทธรูปในแต่ละองคด์ว้ยเหตุน้ีพระพุทธรูปจึงยงัคงด ารง
คุณค่าและความส าคญัไม่เส่ือมคลายเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกคนตราบจนถึง
ปัจจุบนั3 

พระพุทธรูปในลา้นนามีจ านวนมาก หากแต่ในพื้นท่ีของจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงมีพื้นท่ี 7,298,981 ไร่ 
หรือประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้ งหมด 1,200,423 คน ความอุดมสมบูรณ์จาก   
แหล่งน ้ าธรรมชาติหลายสาย อาทิ แม่น ้ าโขง แม่น ้ ากก แม่น ้ าลาว แม่น ้ าอิง แม่น ้ าจนั แม่น ้ าสาย และ
แม่น ้ ายม เป็นต้น4 เป็นพื้นท่ีเก่าแก่และมีภูมิหลังทางประวติัศาสตร์มาอย่างยาวนาน มีผูค้นจาก                   
หลายเช้ือชาติเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่เป็นจ านวนมาก ในพุทธต านานพระเจ้าเลียบโลก กัณฑ์ท่ี 8 
พระพุทธเจา้ทรงตรัสวา่เมืองเชียงราย5 

ด้วยเหตุน้ี จึงพบการสร้างศาสนาสถานและพระพุทธรูปเป็นจ านวนมากในจงัหวดัเชียงราย               
จนมีรูปแบบเป็นแบบฉบบัเฉพาะ กลายเป็นรูปแบบส าคญัของพระพุทธรูปลา้นนาคือ “พระพุทธรูป
เชียงแสน” ซ่ึงปัจจุบันเป็นอ าเภอหน่ึงของจังหวดัเชียงราย ทั้ งน้ีจากการส ารวจเบ้ืองต้นพบว่า
พระพุทธรูปท่ีปรากฏในจงัหวดัเชียงรายล้วนแต่มีประวติัควบคู่กบัประวติัศาสตร์ของล้านนาและ
ประเทศจ านวนมาก ทั้งไดพ้บวา่พระพุทธรูปในจงัหวดัเชียงรายพบรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดรับ
สัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ของเมืองท่ีมีมาตั้งแต่ ยุคหิรัญนครเงินยาง ราวปีพุทธศกัราช 1802 ในยุคน้ี
ถือไดว้่าเป็นยุคท่ีพระพุทธศาสนาก าลงัเจริญรุ่งเรือง บา้นเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ ยุคเชียงราย หรือ 
ยคุพญาเม็งราย ซ่ึงพ่อขุนเม็งรายมหาราช หรือ พญาเม็งราย กษตัริยร์าชวงศล์าว หรือ ลวจงักราช และ
วงศ์หิรัญนครได้ทรงข้ึนครองราชสมบติั จากนั้นพระองค์สามารถรวบรวมหัวเมืองต่างๆได้เป็น
ปึกแผ่น ในเวลาต่อมาได้สร้างเมืองใหม่ข้ึนมา ทรงประทานนามว่า เมืองเชียงราย เม่ือพุทธศกัราช 
1839 ทรงครองราชสมบัติด้วยความเกษมส าราญจนพอพระทัยแล้วจึงทรงมอบหมายให้พระยา                
ไชยสงครามเป็นผูค้รองเมืองต่อมา6  

                                                        
3 สุวภิา จ าปาวลัย ์และชปันะ ป่ินเงิน, “กำรศึกษำพุทธสัญลักษณ์ล้ำนนำ”, สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551, 

หนา้ 77 – 78. 
4 คณะกรรมการจังหวดัเชียงราย  และส านักวฒันธรรมทางวรรณกรรม สภาวฒันธรรมแห่งชาติ, “จังหวัดเชียงรำย”, 

เอกสารการจดังานฉลอง 25 พทุธศกัราช, 2500, หนา้ 2 – 3.  
5 น าชยั  เตม็ศิริเกียรติ, พุทธต ำนำน พระเจ้ำเลยีบโลก  (เชียงใหม่: โรงพมิพน์นัทพนัธ์, 2553), หนา้  197. 
6 พชิญ พทิกัษ,์ เทีย่วเมืองไทยภำคเหนือ  17 จังหวดั (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพห์อสมุดกลาง, 2537), หนา้  19. 
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จากความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในเชียงรายจึงท าใหพ้บพระพุทธรูปส าคญักระจดักระจาย
ตวัอยูต่ามเขตพื้นท่ีต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีจะท าการศึกษาเป็นจ านวนไม่นอ้ย และยงัขาดการให้ขอ้มูลเชิงลึก
รวมถึงรายละเอียด ดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ เช่น ประวติัความเป็นมา รูปแบบทางศิลปกรรม 
คติความเช่ือในการสร้าง รวมไปถึงประเพณีการสักการะบูชานอกจากน้ียงัขาดการจดัรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมจึงไม่สามารถอธิบายถึงประวติัความเป็นมารวมไปถึงความหมายเชิงคุณค่า รวมถึง
ความส าคญัดา้นต่างๆ ของพระพุทธรูปส าคญัในแต่ละองคไ์ด ้ 

ทั้งน้ี ปัจจุบนัจงัหวดัเชียงรายเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวสูงอีกจงัหวดัหน่ึงของ
ประเทศ มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาจงัหวดัเชียงราย ประมาณปีละ 1,500,000 คน ซ่ึงส่วนใหญ่มาเพื่อ
เคารพสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงก็คือพระพุทธรูปองคส์ าคญั หากแต่จากขอ้คน้พบท่ีกล่าวขา้งตน้ ท าให้
ศกัยภาพดา้นการเรียนรู้เร่ืองส าคญัเช่นน้ีจึงลดลงไป ประกอบกบัเส้นทางท่ีส าคญัในการเดินทางของ
ชาวเชียงรายและนกัท่องเท่ียว คือ เส้นทางสายเอเชีย ซ่ึงเป็นเส้นทางถนนสายเชียงราย ผ่านอ าเภอแม่
จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย 

ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดเอาเขตพื้นท่ีเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึง
อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย ในจงัหวดัเชียงราย เป็นขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการศึกษาพระพุทธรูป
ส าคญัในคร้ังน้ี โดยผูศึ้กษามีเหตุผลในการเลือกพื้นท่ีจากความความส าคญัดา้นความ  เก่ียวพนักนัทาง
ประวติัศาสตร์ตั้งแต่สมยัชุมชนโบราณ เป็นตน้มาโดยมีการแบ่งยุคต่างๆ ไว ้4 ยุค อาทิ 1) ยุคอาณาจกัร
โยนกไชยบุรีศรีช้างแสน 2) ยุคหิรัญนครเงินยาง 3) ยุคเชียงราย (มงัราย) และ                4) ยุค พนัธุมติ
รัตนอาณาเขต7 ซ่ึงยงัมีหลกัฐานดา้นโบราณสถาน จารึก ซ่ึงปรากฏให้เห็นเด่นชดัในปัจจุบนั ซ่ึงแต่ละ
อ าเภอจะมีเส้นทางการคมนาคมท่ีเช่ือมต่อกนัท าให้การเดินทางเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก และปลอดภยั 
นอกจากน้ีเส้นทางท่ีกล่าวมาน้ียงัถือว่าเป็นเส้นทางหลกัในจงัหวดัเชียงราย เพราะเป็นเส้นทางการ
ท่องเท่ียวและการติดต่อคา้ขายระหวา่งประเทศ อาทิ ประเทศจีน ประเทศลาว และประเทศพม่า ดงันั้น 
ผูศึ้กษาจึงมีความคิดท่ีจะเพิ่มศกัยภาพของเส้นทางดงักล่าว เพื่อให้เส้นทางเหล่าน้ีไดเ้กิดประโยชน์อนั
สูงสุดต่อประชาชนทัว่ไปในจงัหวดัเชียงราย ตลอดจนนักท่องเท่ียว จะสามารถเรียนรู้และสามารถ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมควบคู่กนัไปตลอดเส้นทาง 

                                                        
7
 ส านกังานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 จงัหวดัเชียงราย โดยส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย, 

“เส้นทำงกำรท่องเทีย่วสำยประวตัศิำสตร์ เวยีงเชียงแสน-เวยีงกำหลง”, (เชียงราย: ส านกัพมิพล์อ้ลา้นนา, 2555), หนา้  1-2. 
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ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเก็บข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม เก่ียวกบัพระพุทธรูป ประวติั
ความเป็นมาของพุทธสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป คติความเช่ือในการสร้าง รูปแบบทาง
ศิลปกรรม และประเพณีการสักการะบูชาพระพุทธรูปส าคญัแต่ละองค ์เม่ือไดข้อ้มูลของพระพุทธรูป
ส าคญัในทุกดา้นแลว้ จะสรุปขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมด เพื่อน ามาสร้างเกณฑ์ ในดา้นต่างๆ และวดัระดบัหา
คุณค่าความส าคญัของพระพุทธรูปแต่ละองค ์พร้อมทั้งเสนอรูปแบบและวิธีการเพิ่มศกัยภาพเส้นทาง
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัเชียงรายต่อไป 

ผูศึ้กษามีความคาดหวงัวา่เส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน 
และอ าเภอแม่สาย ในจงัหวดัเชียงรายจะสามารถท าให้ชาวไทยและนักท่องเท่ียว ได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการเพิ่มศักยภาพของเส้นทาง อาทิ ได้ทราบถึงประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูป        
และพุทธสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญ เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ งานพุทธศิลป์              
งานศิลปกรรม โบราณคดี รวมไปถึงดา้นศาสนา ความเช่ือ ในจงัหวดัเชียงราย นอกจากน้ียงัสามารถ
เข้ามาเคารพสักการะ และช่ืนชมความวิจิตรงดงามของพระพุทธรูปท่ีอยู่คู่บ้านคู่เมืองของจงัหวดั
เชียงราย เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อขจดัส่ิงมวัหมองในจิตใจให้ผ่องใส สุดทา้ยยงัสามารถสัมผสักบั
พลงัศรัทธาและความตั้งใจ ของชาวบา้นทุกระดบัท่ีร่วมสร้าง รวมถึงประเพณี พิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
พระพุทธรูปไวทุ้กหนแห่ง อนัเป็นการสร้างวิธีการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ท่ีผสมผสานระหว่างความเช่ือ 
ศิลปะและวฒันธรรมประเพณี ซ่ึงจะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้พร้อมกับการเสนอรูปแบบและ
วิธีการเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับพระพุทธรูป
ส าคญั ในจงัหวดัเชียงรายต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษาบริบทเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปส าคญั และศาสนสถาน
ในพื้นท่ีชุมชนตามแนวเส้นทางถนนสายเชียงราย ถึงแม่สาย และเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงคุณค่าทางความเช่ือ  ศิลปกรรม และประเพณี ท่ี เก่ียวข้องกับการ
สักการะบูชาพระพุทธรูปส าคญัตามแนวเส้นทางถนนสายเชียงราย ถึงแม่สาย และเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย 

1.2.3 เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
พระพุทธรูปส าคญัในจงัหวดัเชียงรายเพื่อเพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย 
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ท าให้ทราบบริบทเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของ พระพุทธรูปส าคญั และศาสน
สถาน ในพื้นท่ีชุมชนตามแนวเส้นทางถนนสายเชียงราย ถึงแม่สาย และเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

1.3.2 ท าให้ทราบคุณค่าทางความเช่ือ  ศิลปกรรม และประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสักการบูชา
พระพุทธรูปส าคญัตามแนวเส้นทางถนนสายเชียงราย ถึงแม่สาย และเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

1.3.3 ท าให้ไดรั้บรูปแบบและวิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
พระพุทธรูปส าคญัในจงัหวดัเชียงรายเพื่อเพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

เป็นการศึกษาในบริบทเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปส าคญัและศาสนสถาน 
ตลอดจนคุณค่าทางความเช่ือ  ศิลปกรรม และประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสักการบูชาพระพุทธรูป
ส าคญัในพื้นท่ีชุมชนตามแนวเส้นทางถนนสายเชียงราย ถึงแม่สาย และเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายเพื่อ
เสนอรูปแบบและวิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพระพุทธรูปส าคญัใน
จงัหวดัเชียงรายเพื่อเพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย 

1.4.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

การศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมพื้นท่ีชุมชนตามแนวเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผ่าน
อ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย ในจงัหวดัเชียงราย  ซ่ึงมีขอบเขตพื้นท่ี 4 อ าเภอ คือ  
อ าเภอเมือง  อ าเภอแม่จนั  อ าเภอแม่สาย  และอ าเภอเชียงแสน  จงัหวดัเชียงราย 

1.4.3 ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พระพุทธรูป และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเขตพื้นท่ีถนนสายอ าเภอเมือง
เชียงราย ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย ในจงัหวดัเชียงราย 
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1.5 นิยำมศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรศึกษำคร้ังนี้ 

พระพุทธรูปส ำคัญ หมายถึง พระพุทธรูปท่ีมีความเก่าแก่ ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 1805 ท่ีคนในจงัหวดั 
เชียงรายให้ความศรัทธาสักการะและมีรูปแบบศิลปกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และเก่ียวขอ้งกบั
ประวติัศาสตร์ของจงัหวดัเชียงราย  

กำรเพิ่มศักยภำพ หมายถึง การท าให้มีความสามารถเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู ่ท  าให้ส่ิงเดิมท่ีมีอยูน่ั้น
มีการพฒันาจนเกิดประโยชน์ในภาพรวม และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.6 กำรเสนอผลกำรศึกษำ 

บทที ่1   บทน ำ 

น าเสนอท่ีมาและความส าคญัของการศึกษา เร่ือง การศึกษาพระพุทธรูปส าคญัในเส้นทางถนน
สายอ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย ในจงัหวดัเชียงราย 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพเส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม วตัถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์                   
ท่ีไดรั้บจากการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

บทที ่2   แนวคิด ทฤษฎ ีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

น าเสนอการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอสถานภาพความรู้เก่ียวกบับริบททางประวติัความเป็นมา
ของพุทธสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญ  คุณค่าคติความเช่ือในการสร้าง รูปแบบทาง
ศิลปกรรม และประเพณีการสักการะบูชาพระพุทธรูปส าคญั ในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย 
ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย ในจงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา พระพุทธรูป แนวคิดการเรียนรู้ 
แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม รูปแบบการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

บทที ่3   วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

น าเสนอกระบวนการวิจัย และเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                   
การวเิคราะห์ และการแปลความ ตลอดจนการน าเสนอผลการวจิยั 
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บทที ่4   พระพุทธรูปส ำคัญ ในชุมชนตำมแนวเส้นทำงถนนสำยอ ำเภอเมืองเชียงรำยผ่ำนอ ำเภอ
แม่จัน ถึงอ ำเภอเชียงแสน และอ ำเภอแม่สำย  จังหวดัเชียงรำย 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ในบริบทท่ีเก่ียวกบัพระพุทธรูปส าคญั  และ
พุทธสถาน ทั้งในดา้นประวติัความเป็นมา  คุณค่าทางศิลปกรรม  คติความเช่ือ และวฒันธรรมประเพณี
ท่ีเก่ียวกบัการสักการะบูชาพระพุทธรูปส าคญั ในพื้นท่ีชุมชนตามแนวเส้นทางถนนสายอ าเภอเชียงราย 
ผ่านอ าเภอแม่จัน ถึงเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย  และท าการวิเคราะห์คุณค่า
ความส าคญั   ตลอดจนคดัเลือกพระพุทธรูปส าคญั  เพื่อการเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงราย   

บทที่ 5   กำรจัดกำรเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระพุทธรูปส ำคัญของ
จังหวดัเชียงรำย 

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและวธีิการการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมพระพุทธรูปส าคญัเพื่อเพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย ในแนวเส้นทางถนน
สายอ าเภอเมืองเชียงราย ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สายในจงัหวดัเชียงราย   

บทที ่6   สรุปผลกำรศึกษำ 

น าเสนอบทสรุปสาระส าคัญของการศึกษาในคร้ังน้ี พร้อมทั้ งอภิปรายผลการศึกษาและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังต่อไป  
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ี
เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของเมืองโบราณและมรดกวฒันธรรมส าคญัในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมือง
เชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย ในจงัหวดัเชียงราย รวมทั้งแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ประวติัศาสตร์ของเมืองโบราณและมรดกวฒันธรรมส าคญัในเส้นทางถนนสายอ าเภอ
เมืองเชียงราย ถึงอ าเภอแม่สาย และอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายโดยล าดบัตามความส าคญัของ
สถานท่ี ดงัน้ี 

2.1.1 อ าเภอเชียงราย 
2.1.2 อ าเภอแม่จนั 
2.1.3 อ าเภอเชียงแสน 
2.1.4 อ าเภอแม่สาย 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
2.2.1 ทฤษฏีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

1) ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructionism) 
2) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) 
3) ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการคน้พบของบรูนเนอร์ (Discovery Approach) 
4) ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายของออซุเบล (Meaningful Verbal Learning) 

2.2.2 แนวคิดการจดัองคป์ระกอบดา้นการใหบ้ริการการท่องเท่ียว 
2.2.3 แนวคิดการส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

2.3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3.1 เอกสารและหนงัสือ 
2.3.2 งานวจิยั 
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ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 ประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณและมรดกวัฒนธรรมส าคัญในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมือง
เชียงราย ถึงอ าเภอแม่สาย และอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยล าดับตามความส าคัญของ
สถานท่ี ดงัน้ี 

 เป็นการศึกษาประวติัศาสตร์ของเมืองโบราณและมรดกวฒันธรรมส าคญัในเส้นทางถนนสาย
อ าเภอเมืองเชียงราย ถึงอ าเภอแม่สาย และอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดยล าดบัตามความส าคญั
ของสถานท่ี ดงัน้ี 

2.1.1 เมืองเชียงราย 

1) ประวตัิศาสตร์  

จงัหวดัเชียงราย เพราะ พื้นท่ีน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจาก เป็นท่ีลาบลุ่มมีล าน ้ ากก
ไหลผา่นมีความยาวถึง 130 กิโลเมตร เหมาะแก่การท าเกษตร เพาะปลูก และสร้างอาชีพไดห้ลายดา้น 
มีภูมิประเทศเป็นท่ีลาบลุ่มและหุบเขา มีภูเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ ยอดดอยแม่โถ สูงถึง 2,031 เมตร ตั้งอยู่
เหนือสุดของประเทศไทย ประกอบด้วย 18 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอเวียงชัย อ าเภอ     
เชียงของ อ าเภอเทิง อ าเภอพาน อ าเภอป่าแดดอ าเภอแม่จนั อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่
สรวย อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอขุนตาล อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอ
แม่ลาว อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอดอยหลวง มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 829 กิโลเมตร 
อยู่ระหว่างรอยต่อทั้ ง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศพม่า จึงรู้จกักันในนาม 
“ดินแดนสามเหล่ียมทองค า”โดยมีอาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดล าปาง และจังหวดัพะเยา                     
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดั
เชียงใหม่  และประเทศสหภาพพม่า8 นอกจากน้ีย ังมีการแบ่งยุคสมัยต่างๆ ไว้ 4 สมัย ตั้ งแต่                        
ก่อนประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนั โดยเร่ิมจาก สมยัชุมชนโบราณ เกิดข้ึนเม่ือ พุทธศตวรรษท่ี 19 สมยั
ราชวงศม์งัราย เกิดข้ึนเม่ือ ตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 สมยัราชวงศ์เจา้เจ็ดตน เกิดข้ึนเม่ือตน้พุทธศตวรรษ   
ท่ี 24 และสมยัการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เกิดข้ึนเม่ือรัชกาลท่ี 5 

                                                        
8
 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงราย, ข้อมูลการตลาดจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2535 - 2536 (เชียงราย: ส านกังานพาณิชย์

จงัหวดัเชียงราย, ไม่ปรากฏปีท่ีพมิพ)์, หนา้ 1 – 4. 
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ในประวติัศาสตร์ของเมืองเชียงรายนั้ น ได้กล่าวถึงการเข้ามาตั้ งถ่ินฐานของชนเผ่า 
“ลวัะ” หรืออีกช่ือหน่ึงวา่ “อา้ยลาว” ชนเผา่น้ีไดก่้อตั้งราชวงค์ลวจงักราช และไดต้ั้ง “เมืองเชียงลาว” 
หรือบริเวณใกลด้อยตุงในปัจจุบนั และไดข้ยายอาณาจกัรให้กวา้งขวางข้ึนจนกลายเป็น “แควน้ยนุซาง” 
หรือ “ยวนเชียง” หรือบริเวณเวยีงป่าเป้าในปัจจุบนั แต่มาราวพุทธศตวรรษท่ี 11 ขอมเรืองอ านาจ และ
ได้บุกตีเมือง จนสามารถยึดครองแควน้ยุนซางไดเ้ป็นผลส าเร็จ และขอมยงัได้สร้างอาณาจกัรใหม่                
ในช่ือวา่ “สุวรรณโคมค า” หรือบริเวณอ าเภอเชียงแสนในปัจจุบนั และไดย้า้ยไปสร้างเมืองอุมงคเสลา 
หรือ บริเวณอ าเภอฝางในปัจจุบนั พร้อมกบัปล่อยใหเ้มืองสุวรรณโคมค ากลายเป็นเมืองร้างไป 

ต่อมาประมาณพุทธศกัราช 1300 “พระเจา้สิงหนวติักุมาร” ผูมี้เช้ือสายราชวงศไ์ดก้ลบัมา
ร้ือฟ้ืนเมืองสุวรรณโคมค าท่ี เคยร้าง และขนานนามใหม่ว่า “เมืองนาคพันธ์ุ สิงหนวัตินคร”                     
หรือ นาเคทร์นคร นาคบุรี โยนกนาคนคร โยนกนครหลวง และหิรัญนครไชยบุรีศรีเชียงแสน เป็นตน้ 
เม่ือพระเจา้สิงหนวติักุมารไดส้วรรคตลงเม่ือพุทธศกัราช 1367 ก็ไดมี้ผูสื้บทอดราชสมบติัต่ออีกหลาย
พระองค ์อาทิ พระเจา้ อชุตราช พระเจา้มงัรายนราช พระเจา้องคเ์ชือง เป็นตน้ ต่อมาในสมยั “พระองค์
พังคราช” ขอมได้เข้าปล้นเมืองโยนกนาคนคร พระองค์พังคราช พร้อมพระอัครมเหสีท่ีก าลัง                     
ทรงพระครรภ์ได้หนีไปอยู่ ณ เวียงทวง หรืออ าเภอแม่สายในปัจจุบัน จนกระทั่งพระอัครมเหสี                     
ไดป้ระสูติพระราชโอรส เม่ือพุทธศกัราช 1571 ทรงมีพระนามว่า “พระเจา้ทุกขิตกุมาร” ในระหว่างนั้น
เมืองดังกล่าว จึงได้ตกเป็นเมืองข้ึนของขอมเป็นต้นมา ต่อมาไม่นานก็ได้ประสูติพระราชโอรส                    
อีกพระองค์ พระนามว่า “พระเจา้พรหมกุมาร” คร้ันเม่ือพระองค์มีพระชนมายุ 17 พรรษา ก็สามารถ
ขบัไล่ขอมออกไปได้ส าเร็จ และสร้างเมืองโยนกนาคนครข้ึนมาใหม่ พร้อมกบัเปล่ียนนามใหม่ว่า 
“เวยีงไชยบุรี” ซ่ึงหมายถึง ชยัชนะของพระองคเ์อง 

ในปีพุทธศกัราช 1659 พระเจา้พรหม ก็ไดเ้สด็จสวรรคต “พระเจา้ไชยศิริ” พระราชโอรส
จึงได้สืบราชสมบัติต่อ จนกระทั่งปีพุทธศักราช 1702 ก็ได้เสียเมืองให้แก่  “ขุนเสือขวัญฟ้า”                     
แห่งอาณาจกัรเมา ถือเป็นการสูญเสียอิสรภาพเป็นคร้ังท่ี 2 ต่อมาหลังจากข้าศึกได้ยกทัพกลับไป                     
ราษฎรท่ีเหลือได้รวมตวักนั และตั้งตนข้ึนปกครองเมืองไชยบุรี อยู่ด้วยกนั 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีหน่ึงเป็น
ชาวบา้นดั้งเดิม ซ่ึงมี “ขนุลงั” เป็นหวัหนา้ ปกครองแบบประชาธิปไตย กลุ่มน้ีไดส้ร้างเมือง ช่ือนามวา่ 
“เวียงปรึกษา” หรือบริเวณทิศใต้ของอ าเภอเชียงแสนในปัจจุบนั และอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นหน่ึงใน               
ราชวงศ์ลวจงักราช หรือแควน้จก มีพระนามว่า “ปู่ เจา้ลาวจก” และได้ปกครองเมืองและสามารถ
รวบรวมไพร่พลได้เป็นจ านวนมาก จนมาถึง สมยัของเช้ือสายกษัตริย์ท่ีมีพระนามว่า “ขุนเจือง”                    
จึงสามารถรวบรวมบา้นเมืองให้เป็นปึกแผน่ไดส้ าเร็จ และขนานนามเมืองใหม่วา่ “หิรัญนครเงินยาง” 
เป็นตน้มา และไดม้าการสืบเช้ือพระราชวงศ์ต่อมาจนถึงสมยัของ “เจา้ลาวเม็ง” หรือ “เจา้ลาวเมือง” 
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ต่อมา เจา้ลาวเม็งไดอ้ภิเษกสมรสกบั “นางอั้วม่ิงจอมเมือง” หรือ “นางเทพค าข่าย” ธิดาแห่งเทา้รุ่งแก่นชาย 
เจา้เมืองเชียงรุ่ง เมืองใหญ่ในแควน้สิบสองปันนา ต่อมาไม่นาน นางอั้วม่ิงจอมเมือง ก็ได้ประสูติ                
พระราชโอรส ทรงมีพระนามวา่ “เจา้มงัราย” เม่ือพุทธศกัราช 1781 

เม่ือเจา้มงัราย มีพระชนม์มายุได ้21 ปี ก็ไดข้ึ้นครองราชสมบติัท่ีเมืองหิรัญนครเงินยาง 
เม่ือพุทธศกัราช 1802 ในขณะท่ีเจา้มงัรายข้ึนปกครองเมืองนั้นก็สามารถรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือ             
ไดส้ าเร็จ ต่อมาจึงตอ้งการเขา้ไปปราบและรวบรวมหวัมาฝ่ายใตต่้อ จึงไดเ้สด็จลงไปทางใต ้จนกระทัง่
ได้มองเห็นยอดดอยจอมทอง และริมน ้ าแม่กก จึงได้เล็งเห็นว่าพื้นท่ีแห่งน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
ประกอบกบัภูมิประเทศอนัเป็นชยัภูมิท่ีดี เหมาะแก่การสร้างเมืองไว ้ณ ท่ีแห่งน้ีเม่ือพุทธศกัราช 1805 
จึงสั่งให้สร้างเมืองไวโ้ดยก่อก าแพงเมืองรอบดอยจอมทอง และถือเอาดอยจอมทองเป็นศูนยก์ลาง
เมือง พร้อมกบัขนานนามเมืองน้ีว่า “เมืองเชียงราย” ในยุคน้ีไดมี้การสร้างประตูเมืองข้ึน 6 ประตู คือ 
ประตูท่านาค ประตูประตูนางอิง ประตูท่าทราย ประตูสรี ประตูป่าแดง ประตูขะต ้ า หรือประตูล่อ                         
และเม่ือเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ จึงมีการสร้างประตูเพิ่มจากเดิมอีก 6 ประตู คือ ประตูหวาย ประตู
เชียงใหม่ ประตูผ ีหรือประตูฮ่อม ประตูยางเส้ิง ประตูเจา้ชาย9   

ปัจจุบนั เมืองเชียงราย ไดเ้ป็นท่ีตั้งของศูนยร์าชการศาลากลางจงัหวดัเชียงราย โดยไดถู้ก
แต่งตั้งให้เป็นเมืองจตัวาในปีพุทธศกัราช 2453 หลงัจากท่ีไดส้ร้างเมืองข้ึนมาแลว้ 648  ปี จนกลายมาเป็น
อ าเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา10 ค าขวญัของอ าเภอเมืองเชียงราย คือ “เมืองพญามงัราย 
สายใยน ้ากก พระหยกล ้าค่า ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น ้าตกใสขนุกรณ์” 

                                                        
9 ชมรมเสวนาประวติัศาสตร์ไชยนารายณ์ , ที่ระลึกพิธีเปิดป้ายช่ือ ประตูเมืองเชียงราย (เชียงราย: เชียงรายโฆษณาและ           

การพมิพ,์ 2530), หนา้ 17 – 21. 
10 ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัเชียงราย . ที่ระลึกเน่ืองในโอกาสสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย (เชียงราย: ส านักพิมพ ์                      

ลอ้ลา้นนา, 2555), หนา้ 16 - 24. 
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ภาพที ่2.1  แผนผงัประตูเมืองเชียงราย 

ท่ีมา : สมเกียรติ วุฒิอาภรณ์ และ สุทิน พิกุล . อนุสรณ์การสมโภชเมืองเชียงราย (เชียงใหม่: บริษทั
เชียงใหม่สหนวกิจ จ ากดั, 2529), หนา้ 21. 

2) ทีต่ั้งและอาณาเขตของอ าเภอเมือง  จังหวดัเชียงราย 

2.1) ทีต่ั้ง 

อ าเภอเมืองเชียงรายตั้งอยูท่างตอนกลางของจงัหวดั มีพื้นท่ี 1,284,41 ตารางกิโลเมตร 
และมีประชากร รวม 302,233 คน 

2.2) อาณาเขต  
ทิศเหนือ ติดต่อกบั  อ าเภอแม่จนั 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  อ าเภอเวยีงเชียงรุ้งและอ าเภอเวยีงชยั 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั  อ าเภอเทิง อ าเภอป่าแดด อ าเภอพาน และอ าเภอแม่ลาว 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั  อ าเภอแม่สรวย และอ าเภอแม่อาย (จงัหวดัเชียงใหม่) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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ภาพที ่2.2 แผนท่ีอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

ท่ีมา: www.chiangraifocus.com/2010/aumpher.php?aid=1 เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 
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2.3) การปกครองส่วนภูมิภาค 

ตารางที ่2.1  แสดงจ านวนต าบล และหมู่บา้นในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

1. ต าบลเวยีง                           - 9. ต าบลหว้ยชมภู  มีทั้งหมด 11 หมู่บา้น 

2. ต าบลรอบเวยีง    มีทั้งหมด 7 หมู่บา้น 10. ต าบลหว้ยสัก  มีทั้งหมด 30 หมู่บา้น 

3. ต าบลบา้นดู่        มีทั้งหมด 19 หมู่บา้น 11. ต าบลริมกก     มีทั้งหมด 11 หมู่บา้น 

4. ต าบลนางแล       มีทั้งหมด 14 หมู่บา้น 12. ต าบลดอยลาน  มีทั้งหมด 20 หมู่บา้น 

5. ต าบลแม่ขา้วตม้  มีทั้งหมด 23 หมู่บา้น 13. ต าบลป่าออ้ดอนชยั มีทั้งหมด 21 หมู่บา้น 

6. ต าบลแม่ยาว       มีทั้งหมด 18 หมู่บา้น 14. ต าบลท่าสาย     มีทั้งหมด 13 หมู่บา้น 

7. ต าบลสันทราย   มีทั้งหมด 11 หมู่บา้น 15. ต าบลดอยฮาง   มีทั้งหมด 8 หมู่บา้น 

8. ต าบลแม่กรณ์     มีทั้งหมด 13 หมู่บา้น 16. ต าบลท่าสุด      มีทั้งหมด 11 หมู่บา้น 

2.4) การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอเมืองเชียงรายประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 15 แห่ง ดงัน้ี 
2.4.1) เทศบาลต าบลบา้นดู่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบา้นดู่ทั้งต าบล 
2.4.2) เทศบาลต าบลนางแล ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลนางแลทั้งต าบล 
2.4.3) เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลป่าอ้อดอนชัย                

ทั้งต าบล 
2.4.4) เทศบาลต าบลแม่ยาว ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่ยาวทั้งต าบล 
2.4.5) เทศบาลต าบลสันทราย ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันทราย 
2.4.6) เทศบาลต าบลท่าสุดครอบคลุมพื้นท่ีต าบลท่าสุดทั้งต าบล 
2.4.7) เทศบาลต าบลท่าสาย ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลท่าสายทั้งต าบล 
2.4.8) เทศบาลต าบลหว้ยสัก ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหว้ยสั.กทั้งต าบล 
2.4.9) เทศบาลต าบลดอยลาน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลดอยลานทั้งต าบล 
2.4.10) เทศบาลต าบลดอยฮาง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลดอยฮางทั้งต าบล 
2.4.11) องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลรอบเวยีง 

(เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


 

 15  

2.4.12) องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ขา้วตม้ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่ขา้วตม้
ทั้งต าบล 

2.4.13) องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่กรณ์                
ทั้งต าบล 

2.4.14) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยชมภู ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหว้ยชมพู
ทั้งต าบล 

2.4.15) องคก์ารบริหารส่วนต าบลริมกก ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลริมกก (เฉพาะ
นอกเขตเทศบาลนครเชียงราย) 

3) มรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคัญ 

3.1) เสาสะดือเมือง   

 วดัพระธาตุจอมทอง หรือวดัพระธาตุดอยจอมทอง ตั้งอยูบ่นถนนอาจอ านวย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย เป็นวดัน้ีถือเป็นวดัท่ีมีความเก่าแก่ และถูกระบุให้เป็นปูชนียสถานหน่ึงในพระธาตุ
มงคลเกา้จอม ของจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงตามประวติัได้กล่าวว่า ในปีพุทธศกัราช 1805 พญามงัรายได้
เสด็จตามหาช้างมงคลของพระองค์ ท่ีพลดัหายไป จนมาถึงยอดดอยทองริมแม่น ้ ากกทอดพระเนตร
เห็นภูมิประเทศท่ีมีชยัภูมิอนังดงามยิง่ จึงโปรดใหเ้หล่าทหาร ราษฎร์ช่วยกนัก่อปราการโอบดอยแห่งน้ี
เอาไวโ้ดยรอบ และขนานนามวา่ “เมืองเชียงราย” 

ส่วนประวติัการสร้างสถูปนั้น ตามต านานในพงศาวดารโยนกได้กล่าวว่า สถูปน้ี
สร้างข้ึนในของสมยัพญาเรือนแกว้ เจา้ผูค้รองเมืองไชยนารายณ์ ในปีพุทธศกัราช 1483 ในการสร้าง
วดัคร้ังนั้น ไดโ้ปรดให้มีการสร้างเจดียป์ระธานเพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ
ขององค์พระพุทธเจา้ ซ่ึงพระมหาเถระชาวลงักาได้น าพระบรมสารีริกธาตุทั้ง3 ขนาดรวม 16 องค ์
ถวายแก้พญาพงัคราช เจา้เมืองโยนกนาคพนัธ์ุ และพระองค์ก็ได้โปรดให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ออกเป็น 3 ส่วน และน าไปประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุเจดียส์ าคญัของเชียงรายในปัจจุบนั อนัไดแ้ก่ 
พระมหาชินธาตุเจา้ดอยตุง พระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุดอยจอมทอง 

วดัดอยจอมทองมีประติมากรรมเสาสะดือเมือง ท่ีมีจ  านวนเสามากท่ีสุดของประเทศไทย 
โดยมีขนาดสูง 35 เมตร กวา้ง 35 เมตร และมีเสาอยู่รวมทั้งส้ิน 109 ตน้ ในบริเวณท่ีตั้งของเสาสะดือเมือง 
พบจารึกด้วยภาษา 3 ภาษา คือ ภาษาล้านนา ภาษาไทยกลาง และภาษาองักฤษ  และในจารึกนั้นได้
กล่าวว่า เสาสะดือเมืองได้สร้างข้ึนเม่ือเร่ิมก่อสร้างเมืองเชียงราย ในวนัท่ี 26 มกราคม 1805 จนถึง 
วนัท่ี 31 มกราคม 2531 ในสมยันายอร่าม เอ่ียมสุข เป็นผูด้  ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการของจงัหวดัเชียงราย 
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ได้ร่วมกับชาวเชียงราย จดัตั้ งเสาสะดือเมืองไวบ้นยอดดอยจอมทองลูกน้ีเพื่อเป็นเคร่ืองระลึกถึง
พระคุณของพญาเม็งราย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ มหาราช ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในวนัท่ี5 
ธนัวาคม 2530 ซ่ึงพระองคท์รงเจิม เสาสะดือเมืองน้ีไว ้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2531  

การตั้งเสาสะดือเมืองน้ี ได้ตั้งอยู่บนรูปแบบสมมุติของคติจกัรวาล เป็นศิลปะขอม
แบบพนมบาแกงโดยสร้างให้ดา้นหนา้หนัไปทางทิศตะวนัออก สร้างลานเป็นบริเวณกวา้งซ่ึงหมายถึง
แผ่นดิน ลอ้มด้วยคูน้ ้ าเปรียบเหมือนน ้ าขอบจกัรวาล รอบในยกข้ึนเป็น 6 ชั้น หมายถึงสวรรค์ทั้ง 6 
ของกามภูมิ แลว้ยกข้ึนอีก 3 ชั้น อนัหมายถึง รูปภูมิ อรูปภูมิ และ นิพพาน เสาสะดือเมืองเป็นดัง่เขา
สิเนรุ ตั้งอยู่บนฐาน 3 เหล่ียม หมายถึง ตรีกูฏบรรพต หรือผา 3 เส้า ลอ้มดว้ยเสา 108 ตน้ หมายถึง ส่ิง
ส าคญัในจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ยร่องน ้า 5 ร่อง เป็นดัง่ปัญจมหานที ลดหลัน่เป็นชั้นไพลลงสู่พื้นดิน 

ดว้ยความศรัทธาต่อเสาสะดือเมืองของชาวลา้นนา จึงนิยมสรงน ้ าเสาสะดือเมืองเพื่อ
ความร่มเยน็เป็นสุขของชาวเมือง น ้าท่ีสรงเสาสะดือเมืองแลว้เช่ือกนัวา่เป็นน ้าอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

ตามคติโบราณของล้านนา เสาสะดือเมืองใหญ่เท่า 5 ก ามือ และสูงเท่ากบัความสูง
ของพระเจา้แผน่ดิน โดยเสาสะดือเมืองน้ีจึงใหญ่เท่ากบั 5 พระหตัถ์ก า และสูงเท่ากบัส่วนสูงแห่งพระ
วรกายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ มหาราช11 

      
ภาพที ่2.3  เสาหลกัเมือง หรือเสาสะดือเมือง 

 

 

                                                        
11

 เทศบาลนครเชียงราย, วดัเก่าแก่ในเทศบาลนครเชียงราย  (เชียงราย: หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เทคโนปร้ินติ้งเซ็นเตอร์, 2556), 

หนา้ 187 – 189. 
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3.2) กู่พระเจ้าเม็งราย   

วดัดอยง าเมือง ตั้ งอยู่บนถนนอาจอ านวย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย วดัแห่งน้ีมี
ความเก่าแก่และท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นท่ีตั้ง กู่พญามงัราย วดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือสมยัใดนั้นยงัไม่ปรากฏ
หลกัฐานท่ีชดัเจนจึงตั้งขอ้สันนิษฐานวา่คงจะเป็นปูชนียสถานอย่างใดอย่างหน่ึง แต่เดิม วดัง าเมืองมี
เพียงสถูป หรือ กู่ท่ีบรรจุพระอฐิัของพญามงัรายเพียงเท่านั้นซ่ึงสร้างข้ึนโดยพญาไชยสงคราม ผูเ้ป็น
โอรสของพญามงัรายนั้นเอง 

ตามประวติักล่าวว่า พระเจา้ไชยสงคราม ผูเ้ป็นราชโอรสพระเจา้เม็งรายนั้น ไดม้อบ
พระราชสมบติัใหเ้จา้แสนภูราชผูเ้ป็นโอรสของพระองคไ์ดข้ึ้นครองนครเชียงใหม่แลว้พระองคก์็ไดน้ า
อฐิัพระราชบิดาท่ีไดส้วรรคตลงแลว้ มาประทบัอยูท่ี่เมืองเชียงราย และไดใ้ห้สร้างกู่น้ีไวเ้พื่อบรรจุอฐิั
ของพระราชบิดาไว ้ณ ดอยง าเมืองแห่งน้ี 12 นอกจากน้ีพญาไชยครามก็ยงัสั่งให้สร้างวดัหน่ึงข้ึนมาเม่ือ
ปีพุทธศกัราช  1860 ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2030 พญาศรีรัชฎาเงินกอง ก็ไดเ้ขา้มาบูรณะซ่อมแซมวดั
น้ี พร้อมกบัตั้งช่ือวา่ “วดัง าเมือง” และในปีพุทธศกัราช 2220 เจา้ฟ้ายอดง าเมืองผูเ้ป็น พระราชโอรส
ของเจา้ผูค้รองเมืองเชียงแสนในสมยันั้น ก็ไดม้าบูรณะเพิ่มเติมพร้อมกบัสร้างวิหารและเสนาสนะใน
วดัข้ึน และปัจจุบนัก็ยงัคงรูปแบบของสถูปเดิมท่ีสร้างดว้ยศิลาแลง แต่มีพระบรมรูปท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ 
อยูใ่นท่าประทบันัง่บนบลัลงัก์อาสน์ อยู่ดา้นหน้าของพระสถูป ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2495 วนัน้ีได้
กลายเป็นวดัร้างกระทั้ง พระวรีญาณมุณี เจา้คณะจงัหวดัเชียงรายไดม้อบหมายให้พระพุทธิวงศว์ิวฒัน์
เจา้อาวาสวดัพระแกว้ ท าการฟ้ืนฟูบูรณะวดัง าเมืองข้ึนใหม่ จึงไดมี้วดัง าเมืองมาจนถึงปัจจุบนั 

                                                        
12 กระทรวงวฒันธรรม,  “ปถิณกวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย”, กระทรวงวฒันธรรม พิมพเ์ผยแพร่เน่ืองในโอกาสถวาย                  

ผา้กฐินพระราชทาน ณ วดัเจด็ยอด อ าเภอเมือง เชียงราย, 2552, หนา้ 129. 
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ภาพที ่2.4  กู่พระเจา้มงัราย 

  3.3) พระราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย 

 พอ่ขุนเมง็รายมหาราชผูเ้ป็นโอรสของเจา้ลาวเม็ง กษตัริยแ์ห่งแควน้หิรัญนครเงินยาง 
เกิดเม่ือปีพุทธศกัราช 1782 ปีกุน จากนั้น ได้ข้ึนครองราชยส์มบติัในปีพุทธศกัราช 1802 จนกระทัง่
สามารถสร้างความเป็นเอกภาพต่อดินแดนลา้นนาไดส้ าเร็จ ต่อมาทรงสร้างเมืองในบริเวณท่ีเล็งเห็นถึง
ความอุดมสมบูรณ์ พร้อมกบัขนานนามวา่ “เมืองเชียงราย” ชาวเชียงรายจึงไดส้ร้างรูปหล่อของพ่อขุน
เมง็รายดว้ยทองสัมฤทธ์ิในลกัษณะประทบัยืนบนฐานสูง 3 เมตร ขนาดหน่ึงเท่าขององคจ์ริงอยูท่ี่กริยา
ท่ีพระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ และฉลององค์อยู่ในเคร่ืองแบบอย่างกษตัริยโ์บราณ เพื่อร าลึกถึง
พระคุณของพอ่ขนุเมง็รายมหาราช ในฐานะของกษตัริยแ์ห่งลา้นนาผูส้ร้างเมืองเชียงราย13 

                                                        
13 ชมรมพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ, ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง ภาคเหนือ  (กรุงเทพฯ: บริษทั ส านกัพิมพค์อมม่า จ ากดั, 2548), 

หนา้ 27. 



 

 19  

      
ภาพที ่2.5  พระราชานุสาวรียพ์อ่ขนุเมง็ราย 

2.1.2 อ าเภอแม่จัน 

1) ประวตัิศาสตร์ 

อ าเภอแม่จนัในอดีต เปรียบเทียบเป็นเพียงต าบลหน่ึงในการควบคุมดูแลของเมืองเชียง
แสนหลวง ซ่ึงตามต านานพงศาวดารโยนก  ไดก้ล่าววา่  เมืองเชียงแสนนั้นมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีราบ
ลุ่มทั้งหมดมีอาณาเขตอนักวา้งขวาง จึงเป็นเหตุให้เกิดท่วมเป็นเวลาหลายเดือน ชาวเมืองจึงได ้พากนั
อพยพลงมาทางใต้ เป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร  เพื่อหนีน ้ าท่วมมาอยูท่ี่ “บา้นขิ” หรือ  “บา้น
แม่คี” หมู่ท่ี 7  และ หมู่ท่ี  9  ต าบลป่าซาง  อ าเภอแม่จนัในปัจจุบนั บริเวณบา้นแม่คีน้ี เป็นท่ีท าเลท่ี
เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและท านาประกอบกบัเป็นเส้นทางคา้ขายระหวา่งประเทศจีนและพม่า จึง
ท าให้ชาวบา้นชาวเมือง ในเขตพื้นท่ีเชียงแสนหลวงต่างพากนัอพยพมาอยูอ่าศยั ท่ีบา้นขิเพิ่มมากข้ึน
ต่อมาในพุทธศกัราช 2424  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้ “เจา้
อินต๊ะ”  ผูค้รองเมืองล าพูน ล าปาง  และเจา้กาวิละเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ น าราษฎรจากเชียงใหม่
ประมาณ 1,500 ครัวเรือน ไปตั้งถ่ินฐานท่ีเมืองเชียงแสนหลวง  และพระราชทานบรรดาศกัด์ิให้เจา้
อินตะ๊เป็น “พระยาเดชด ารง” ข้ึนต าแหน่งเป็นเจา้เมืองเชียงแสนหลวงในปีพุทธศกัราช 2437    

ไดมี้การจดัตั้งอ าเภอแม่จนั หรือ แขวงเชียงแสนหลวง ในปีพุทธศกัราช 2442  พร้อมทั้งให ้
พญาราชเดชด ารง เขา้มาปกครอง ควบคุม ดูแล เป็นนายอ าเภอคนแรก  ท่ียา้ยมาจากเมืองเชียงแสนหลวง
ต่อมา ไดต้ั้งอาคารท่ีวา่การแขวง อยูใ่นหมู่บา้นแม่คี  เพราะ เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและการคา้ขาย
แลกเปล่ียนสินคา้ภายในประเทศ และต่างประเทศ แต่ต่อมาก็ไดย้า้ยท่ีอาคารท่ีว่าการแขวงจากหมู่บา้นคี 
ลงมาทางทิศใตป้ระมาณ  3 กิโลเมตร  และสร้างอาคารใหม่ท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าจนั ต าบลเวียงกาสา จนเม่ือ
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ถึงปีพุทธศกัราช 2452 ตรงกบัปีเปิกเลา้  จุลศกัราช  1271  ก็ไดเ้ปล่ียนช่ือจาก “แขวงเชียงแสนหลวง” 
มาเป็น “อ าเภอแม่จนั”  ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 

2) ทีต่ั้งและอาณาเขต 

2.1) ทีต่ั้ง 

อ าเภอแม่จนัตั้ งอยู่ทางทิศเหนือของจงัหวดัเชียงราย ห่างจากอ าเภอเมืองเชียงราย
ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 

2.2) อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่สาย และอ าเภอเชียงแสน 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเชียงแสน อ าเภอดอยหลวง และอ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัอ าเภอเมืองเชียงราย 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ภาพที ่2.6  แผนท่ีอ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 

ท่ีมา: www.chiangraifocus.com/2010/aumpher.php?aid=9 เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 
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2.3) การปกครองส่วนภูมิภาค 

ตารางที ่2.2  แสดงจ านวนต าบล และหมู่บา้นในอ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 

ที่ ต าบล จ านวน 

1 ต าบลเวยีงแม่จนั    มีทั้งหมด 14 หมู่บา้น 

2 ต าบลจนัจวา้          มีทั้งหมด 11 หมู่บา้น 

3 ต าบลแม่ค  า            มีทั้งหมด 14 หมู่บา้น 

4 ต าบลป่าซาง          มีทั้งหมด 15 หมู่บา้น 

5 ต าบลสันทราย      มีทั้งหมด 9 หมู่บา้น 

6 ต าบลท่าขา้วเปลือก มีทั้งหมด 14 หมู่บา้น 

7 ต าบลป่าตึง   มีทั้งหมด 22 หมู่บา้น 

8 ต าบลแม่ไร่   มีทั้งหมด 8 หมู่บา้น 

9 ต าบลศรีค ้า    มีทั้งหมด 10 หมู่บา้น 

10 ต าบลจนัจวา้ใต ้     มีทั้งหมด 12 หมู่บา้น 

11 ต าบลจอมสวรรค ์   มีทั้งหมด 10 หมู่บา้น 

2.4) การปกครองส่วนท้องถิ่น  

อ าเภอเมืองเชียงรายประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 13 แห่ง ดงัน้ี 
2.4.1) เทศบาลต าบลจนัจวา้ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลจนัจวา้และต าบลจนัจวา้ใต ้

ทั้งต าบล 
2.4.2) เทศบาลต าบลแม่ค  า ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลแม่ค  า 
2.4.3) เทศบาลต าบลแม่จนั ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลแม่จนั 
2.4.4) เทศบาลต าบลสันทราย ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลสันทราย 
2.4.5) เทศบาลต าบลป่าซาง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลป่าซางทั้งต าบล 
2.4.6) เทศบาลต าบลสายน ้าค  า ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่ค  า (เฉพาะนอกเขต

เทศบาลต าบลแม่ค  า) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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2.4.7) เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลท่าขา้วเปลือก ทั้ง
ต าบล 

2.4.8) เทศบาลต าบลแม่ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่ไร่ทั้งต าบล 
2.4.9) องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่จนั ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่จนั (เฉพาะ

นอกเขตเทศบาลต าบลแม่จนั) 
2.4.10) องคก์ารบริหารส่วนต าบลสันทราย ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันทราย 

(เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลสันทราย) 
2.4.11) องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าตึง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลป่าตึงทั้งต าบล 
2.4.12) องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีค ้า ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลศรีค ้าทั้งต าบล 
2.4.13) องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมสวรรค ์ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลจอมสวรรค์

ทั้งต าบล 

3) มรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคัญ 

3.1) เวยีงหนองหล่ม 

เวียงหนองหล่ม เป็นส่วนหน่ึงของแอ่งในเมืองเชียงแสนซ่ึงเป็นท่ีราบลุ่มขนาด
ใหญ่  และดว้ยความท่ีมีภูมิประเทศเป็นแหล่งน ้ าอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตรจึงเป็น
แหล่งท่ีตั้ งถ่ินฐานของผูค้นในมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์นอกจากน้ียงัมีหลายต านาน ท่ี
กล่าวถึงเวียงหนองหล่มแห่งน้ีไวว้า่ เม่ือในสมยั กษตัริยน์ามวา่ “พระเจา้สิงหนวติั” ไดน้ าชาวบา้น
ใหม้าหาท่ีตั้งเมืองแห่งน้ี และไดข้นานนามวา่ “เมืองโยนกนาคพนัธ์ุสิงหนวติั” และ ไดข้ึ้นปกครอง
เมืองเร่ือยมาจนถึงสมยัพระเจา้มหาไชยชนะ กระทัง่ในวนัหน่ึง มีผูจ้บัปลาไหลเผือกขนาดใหญ่ได ้
จึงไดน้ ามาแบ่งกนักินทัว่เมืองยกเวน้เพียงหญิงม่ายผูห้น่ึงท่ีเวน้าการทานเน้ือสัตว ์ในคืนวนันั้นเอง
ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนเมืองแห่งน้ีไดถ้ล่มลง เหลือแต่บริเวณ เกาะแม่ม่ายเวลาต่อมา
เมืองน้ีจึงไดรั้บการขนานนามวา่ “เวียงหนองล่ม” ท่ีส่ือถึงการล่มสลายของเมืองนั้นเอง ดว้ยเหตุน้ี
จึงไดมี้การพดูถึง ต านานปลาไหลเผอืก สืบถอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

ตามหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่า พื้นท่ีบริเวณเวียงหนองล่ม ได้ตั้งอยู่ใน
เขตรอยเล่ือนแม่จนัท่ีเคยเกิดมีการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ท าให้ดินทรุดตวัมาแล้วจึงเกิดเป็น
แอ่งน ้ า และหนองน ้ าขนาดต่างๆ มากมาย ทั้งยงัเป็นแหล่งเก็บกกัน ้ าสั่งสมความหลากหลาย ทาง
ชีวภาพมาโดยตลอด ขณะน้ีพบพืชอย่างน้อย 214 ชนิด และสัตวอี์กกว่า 100 ชนิด โดยเฉพาะ นก
น ้ าและนกทอ้งถ่ินหายากเป็นจ านวนมาก  นอกจากน้ีพบเศษซากของโบราณสถานเก่าแก่ และ
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โบราณวตัถุมากกวา่ 77 รายการท่ีกระจายอยูบ่ริเวณพื้นท่ีโดยรอบอนัมีศิลปะใกลเ้คียงกบัสมยัเชียง
แสน และสันนิฐานวา่เป็นกลุ่มศิลปะท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของลา้นนาดั้งเดิม   

พื้นท่ีของเวียงหนองหล่มมีอาณาเขตปกคลุมทั้ง 3 เทศบาล คือ เทศบาลต าบลจนัจวา้ 
อ าเภอแม่จนั เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั และองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโยนก 
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

      
ภาพที ่2.7  บรรยากาศบริเวณพื้นท่ีเวยีงหนองหล่ม 

3.2) วดัป่าหมากหน่อ 

 เป็นโบราณสถานท่ีเป็นวดัมาก่อนในอดีต ซ่ึงไดพ้บหลกัฐานโบราณวตัถุหลายช้ิน 
ซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็นวดัมาก่อน เช่น ซากเจดีย ์เนินพระวิหาร หรือ อุโบสถ และบ่อน ้ าส าหนับ
สรงเจดีย ์ซ่ึงอยูใ่กลบ้ริเวณเดียวกบัเจดีย ์พร้อมทั้งมีเศษอิฐโบราณ รวมทั้งเคร่ืองป้ันดินเผาจ านวน
มาก และเคยพบพระพุทธรูปหลายองค์ในบริเวณเดียวกัน ทั้ งน้ีวดัน้ีแต่เดิมมีสภาพเป็นเกาะ 
ประชาชนในทอ้งถ่ินอ าเภอแม่จนั รู้จกัเกาะน้ีในช่ือ “เกาะแม่ม่าย” อยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ 
200 เมตร มีอาณาบริเวณประมาณ 10 ไร่ วดัแห่งน้ีได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากผูมี้จิตศรัทธา
ข้ึนมาใหม่ ในปีพุทธศกัราช 2523 และปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมส าหรับ
พุทธศาสนิกชน และประชาชนทัว่ไป 
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ภาพที ่2.8  วหิาร เจดีย ์และเจา้อาวาส วดัป่าหมากหน่อ 

2.1.3 เมืองเชียงแสน 

1) ประวตัิศาสตร์ 

เมืองประวติัศาสตร์เชียงแสนไดต้ั้งอยู ่ณ ริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าโขง ในเขตต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย มีประวติัศาสตร์เก่าแก่และรุ่งเรืองมาช้านาน เร่ืองของเมือง
ประวติัศาสตร์เชียงแสนปรากฏในต านานหลายฉบบั โดยมีต านานหลกัท่ีสามารถอธิบายเร่ืองราวของ
เมืองเชียงแสนอยู่ 3 ต านาน คือ ต านานเมืองสุวรรณโคมค า ต านานสิงหนวติักุมาร และต านานเมือง
หิรัญนครเงินยาง เน้ือหาในต านานหลกัทั้ง 3 ต านานต่างสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัเป็นล าดบั ทั้งหมดใช้
อธิบายเร่ืองราวซ่ึงเกิดข้ึนบนท่ีราบเชียงแสน มีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงความชอบธรรมในการข้ึน
เป็นกษตัริยข์องตน้ราชวงศม์งัราย และเพื่อตอ้งการกลมกลืนความเช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษพื้นเมืองให้เขา้
กนัไดก้บัพุทธศาสนา แมว้า่ต านานจะเก่าไปถึงสมยัพุทธกาลแต่จากการขุดคน้ทางโบราณคดีและจาก
การศึกษารูปแบบศิลปะ ยงัไม่พบหลักฐานท่ีเก่ากว่าปีพุทธศกัราช 1871 อนัเป็นปีท่ีพญาแสนภูได้
สถาปนาเมืองเชียงแสน14 

ทั้งน้ี ปรากฏบนัทึกในพงศาวดารโยนกเก่ียวกบัการสถาปนาเมืองเชียงแสนของพญา
แสนภูวา่ พระองค์ไดส้ถาปนาเมืองบนเมืองเก่า เพื่อใชเ้ป็นเมืองป้องกนัศึกทางเหนือ และใช้ควบคุม
เมืองในเขตลา้นนาตอนบน กระทัง่ สมยัพญาผาย ูในปีพุทธศกัราช 188 - 1910 อ านาจการปกครองได้
ยา้ยจากเมืองเชียงแสนกลบัไปเมืองเชียงใหม่ เหมือนคร้ังสมยัพญามงัราย เม่ือปีพุทธศกัราช 1839 -
1860 และตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 1889 เป็นตน้ไป เมืองเชียงแสนก็ลดบทบาทลง เป็นเมืองส าคญัล าดบั

                                                        
14 สรัสวดี  อ๋องสกุล, พื้นเมืองเชียงแสน  (เชียงใหม่: ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  

2545), หนา้ 5 - 10. 
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สองรองจากเชียงใหม่ และกลายเป็นเมืองในการควบคุมของเมืองเชียงใหม่เม่ือเขา้สู่สมยัพญาติโลก
ราช ในปีพุทธศกัราช 1985 - 203015 

พุทธศกัราช 2101 ลา้นนาตกอยู่ในอ านาจพม่า ต่อมาพุทธศกัราช 2244 พม่าไดย้กเมือง
เชียงแสนข้ึนเป็นมณฑลมณฑลหน่ึงของพม่า ทั้งน้ี อาจเน่ืองเพราะ ระยะเวลาดงักล่าว ปริมาณการคา้
ทางบกของจีนกบัรัฐไทตอนบนมีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เมืองเชียงแสน ซ่ึงเป็นตลาดแลกเปล่ียนสินคา้
ตั้งแต่สมยัพญามงัรายกลบัรุ่งเรือง กลายเป็นแหล่งชุมชนทางการคา้ท่ีส าคญัในเวลาต่อมา ล่วงเขา้สู่
สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอกฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปีพุทธศกัราช 2347 พระองค์โปรดเกลา้ฯ 
ให้กรมหลวงเทพหริรักษ ์พระยายมราช และพญากาวลิะ ยกทพัไปชิงเอาเมืองเชียงแสนจากพม่า และ
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวมหาราช พระองค์โปรดเกลา้ฯ ให้เจา้อินทวิไชย เจา้เมือง 
ล าพนู ข้ึนไปฟ้ืนฟูเมืองเชียงแสนอีกคร้ัง 

ในปีพุทธศกัราช 2442 เมืองเชียงแสนไดย้บุรวมเขา้ในมณฑลพายพัของไทย ต่อมา เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นจงัหวดั เมืองเชียงแสนจึงมีฐานะเป็นก่ิงอ าเภอ 
เชียงแสนหลวง ข้ึนกบัอ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย และภายกลงั วนัท่ี 9 เมษายน พุทธศกัราช 2500 
เชียงแสนจึงถูกยกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอเชียงแสน อยู่ในเขตการปกครองของจงัหวดัเชียงราย เมือง
ประวติัศาสตร์เชียงแสนท่ีปรากฏในปัจจุบนั มีผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมด้านไม่เท่า มีก าแพง 3 ด้าน 
ยกเวน้ทางด้านทิศตะวนัออกซ่ึงติดกบัแม่น ้ าโขง มีประตูเมือง 5 ประตู ได้แก่ ยางเทิงทางทิศเหนือ 
ประตูดินขอทางทิศใต ้ประตูหนองมูด ประตูป่าสัก และประตูทพัม่านทิศตะวนัตก และมีป้อมมุมเมือง
อีก 2 ป้อม คือ ป้อมทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ กบัป้อมทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องตวัเมือง 

ในประชุมพงศาวดารภาคท่ี 61 กล่าววา่ ประตูเมืองท่ีต่างออกไปอีก 6 ประตู คือ ประตูร่ัวปีก 
ท่าออ้ย ท่าสุกมั ท่าหลวง ท่าเสาดิน และท่าคาว ซ่ึงอยูริ่มแม่น ้าโขงถูกเซาะพงัทลายลงไปแลว้ก็ได ้

เอกสารฉบบัเดียวกนัยงักล่าวถึงวดัในเมืองเชียงแสนวา่มีทั้งส้ิน 139 วดั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ วดัภายในก าแพงเมือง 76 วดั ไดแ้ก่ วดัเจดียห์ลวง วกัผา้ขาวป้าน วดัพระเจา้ลา้นทอง วดัอาทิตน้แกว้ 
และวดัมุมเมือง เป็นตน้ และวดันอกก าแพงเมือง 63 วดั ไดแ้ก่ วดัป่าสัก พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุ
สองพี่นอ้ง วดัป่าแดง และวดักู่เตา้ เป็นตน้  

                                                        
15 ไพฑูรย ์พรหมวิจิตร, ต านานเมืองเชียงแสน เอกสารวิชาการร่วมสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ อนัดบั 6 สถาบนัวิจยัสังคม 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัพพิธิภณัฑบ์า้นฝ่ิน เชียงแสน (เชียงใหม่: โรงพมิพ ์ม่ิงเมือง, 2538), หนา้ 5 – 6. 
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กรมศิลปากรโดยส านกังานศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ ไดด้ าเนินการอนุรักษ์โบราณสถาน 
ในเมืองประวติัศาสตร์เชียงแสนอย่างจริงจงั ตั้งแต่พุทธศกัราช 2500 เป็นตน้มา กระทัง่พุทธศกัราช 
230 จึงไดป้รับปรุงรูปแบบการจดัการในลกัษณะ นครประวติัศาสตร์ หรือเมืองประวติัศาสตร์ ทั้งน้ี
ตั้งแต่พุทธศกัราช 2500 ถึง 2549 มีโบราณสถานท่ีด าเนินการจดัการแล้ว และอยู่ระหว่างปฏิบติังาน
จ านวน 75 แหล่ง กรามศิลปากรคาดหวงัวา่ การอนุรักษ ์และพฒันาโบราณสถานในเมืองเชียงแสนจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะยก
เมืองประวติัศาสตร์เชียงแสน ข้ึนเป็นมรดกโลกต่อไป16 

ตามหลกัฐานท่ีได้ปรากฏในจารึกหลกัท่ี 2 จากวดัศรีชุม แปลความออกมาได้ว่าเมือง
โบราณเชียงแสนถูกสร้างข้ึนตั้งแต่คร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 18 ในช่วงเวลาร่วมมากว่า 500 ปี ก็มา
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์และความเป็นมาท่ีน่าศึกษา โดยนบัตั้งแต่สมยั “พระเจา้แสนภู” ผูเ้ป็นพระ
ราชนดัดาแห่งพญามงัรายไดท้รงสร้างเมืองเชียงแสนข้ึน เพื่อเป็นฐานท่ีมัน่ในการบญัชาการควบคุม
เหล่าหวัเมืองประเทศราชต่างๆ ในเขตโยนก เม่ือพุทธศกัราช 1871 เป็นตน้มา จนกระทัง่ พุทธศกัราช 
1878 พระองค์ก็ได้สวรรคต ณ บริเวณเกาะดอนแท่น หลังจากนั้น “พระเจ้าค าฟู” เจ้าผูค้รองนคร
เชียงใหม่ ไดล้งมาปกครองเมืองเชียงแสนแทน ต่อมาในปีพุทธศกัราช 1883 พระเจา้ค าฟู ไดย้กทพัเขา้ตี
เมืองพะเยาและสามารถยดึครองเมืองไดส้ าเร็จ ต่อมาในปีเดียวกนัไดย้กทพัเขา้ตีเมืองแพร่ แต่ไม่ไดรั้บชยั
ชนะ จึงไดถ้อยทพักลบัมาทางเมืองล าปาง และทรงประทบัอยู ่ณ เมืองเชียงใหม่ จนกระทัง่สวรรคต 
เมืองเชียงแสนจึงตกเป็นของพระราชโอรส พระนามวา่ “ทา้วผาย”ู พระองค์ มีพระราชโอรสพระนาม
วา่ “ทา้วกือนา” หลงัจากท่ีพระองคท์รงสวรรคต ในปีพุทธศกัราช 1910 ทา้วกือนาก็ไดเ้สด็จไปครอง
เมืองเชียงใหม่ โดยแต่งตั้งให้พระอนุชา พระนามวา่ “ทา้วมหาพรหม”  ข้ึนไปครองเมืองเชียงราย เมือง
เชียงแสน และเมืองฝาง จนในปีพุทธศกัราช 1913 มีชาวฮ่อ มาทา้แข่งยิงธนูชายหนุ่มผูห้น่ึงไดอ้าสา
แข่งขนัและสามารถเอาชนะชาวฮ่อได้ส าเร็จ จึงไดถู้กแต่งตั้งให้เป็น “พญาศรีสิทธิมหาชยัสงคราม” 
และยกให้เป็นผูค้รองเมืองเชียงแสนต่อไป ส่วนทา้วมหาพรหมก็ไปครองเมืองเชียงราย ในช่วงเวลา
นั้นเมืองเชียงแสนไดต้กเป็นฐานท่ีมัน่ของพม่า จนกระทัง่ในปีพุทธศกัราช 2347 พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดส่้งกองทพัมาปิดลอ้ม เมืองเชียงแสนเป็นเวลาร่วม 5 เดือน จึงเขา้ยึด
เมืองไดส้ าเร็จ พร้อมทั้งเผาก าแพงเมือง และบา้นเรือน เพื่อตอ้งการขบัไล่ชาวพม่า นอกจากน้ี ยงัสั่งให้
กวาดตอ้นผูค้นประมาณ 23,000 ครัวเรือนไปยงัหวัเมืองต่างๆ ในภาคเหนือ อาทิ เวยีงจนัทร์ เชียงใหม่ 

                                                        
16 ส านักงานศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน (กรุงเทพฯ: บริษทัถาวรกิจการพิมพ ์จ ากัด, 2549),               

หนา้ 9 - 11. 
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ล าปาง และน่าน ส่วนท่ีเหลือให้ลงไปอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งทรงโปรดให้สร้างท่ีอยู่ให้ ณ 
ต าบลเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี และต าบลคูบวั จงัหวดัราชบุรี จนถึงปัจจุบนั 

ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2352 ชาวเง้ียวไดเ้ขา้มารุกรานเชียงแสน ในบริเวณบา้นสายเมือง  
(แม่สายในปัจจุบนั) พระเจา้กาวิละ เจา้เมืองเชียงใหม่ จึงไดส้ั่งให้ไพล่พลจบัชาวเง้ียวเหล่านั้นมาเป็น
เชลยจ านวนมาก เม่ือล่วงเลยมาจนกระทัง่ในปีพุทธศกัราช 2412 สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั ในรัชกาลท่ี 4 ไดข้บัไล่ชาวพม่า ไทล้ือ และไทเขิน ท่ีอพยพมาอาศยัอยูบ่ริเวณเมืองเชียงแสน
ออกไป เพราะเหตุท่ีวา่ตอ้งการตั้งตนเป็นอิสระ ไม่ยอมอยูภ่ายใตก้ารปกครองของไทย เมืองเชียงแสน
จึงถูกปล่อยร้างไปในระยะหน่ึง แต่ต่อมาไม่นาน “เจา้อินต๊ะ” พระราชบุตรของ “เจา้บุญมา” ผูป้กครอง
เมืองล าพูน ก็ได้น าไพร่พลกลับมาอยู่ในเมืองเชียงแสนอีกคร้ัง และพระเจ้าอินต๊ะ ยงัได้รับ
พระราชทานสัญญาบตัรเป็น “พญาราชเดชด ารง” จนกระทัง่ในปีพุทธศกัราช 2440 ก็ไดถึ้งแก่กรรม 
จึงมีผูป้กครองเมืองเชียงแสนต่อหลายคน จนถึงสมยัของนายน้อยไชยวงค์หรือพญาราชเดชด ารงค์
ในช่วงน้ีมีกลุ่มโจรชาวเง้ียวจากเมืองแพร่เขา้มาปลน้เมือง และวางเพลิงจนเมืองไดรั้บความเสียหาย
แล้วจึงหลบหนีไป ไม่นานก็ได้ยอ้นกลับเข้ามาปล้นอีกคร้ังแต่คร้ังท่ีสองน้ี หัวหน้าโจรได้ถูกยิง
เสียชีวิต จึงท าให้พวกชาวเง้ียวถูกขบัไล่ออกจากเมืองเชียงแสนจนหมดส้ิน จนในปีพุทธศกัราช 2453 
เป็นปีท่ีพญาราชเดชด ารง ไดถึ้งแก่กรรม และเป็นปีท่ีเกิดการจดัการปกครองแบบ “มณฑลเทศาภิบาล” 
โดยแต่งตั้งให้พระภกัดีณรงคเ์ป็นผูว้า่ราชการในเมืองเชียงราย พร้อมกบัตั้งให้เมืองเชียงแสนกลายเป็น
อ าเภอหน่ึงในจังหวัด เชียงราย จนถึงในปีพุทธศักราช 2500 มีค  าสั่ งจากรัฐบาทให้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการเขา้ฟ้ืนฟูอ าเภอเชียงแสน โดยมอบหมายให้กรมศิลปากรเขา้ไปด าเนินการดงักล่าวท่ีถือ
วา่เป็นแหล่งโบราณสถานส าคญัจากนั้นเป็นตน้มา17 

ล าดบัวงศก์ษตัริยเ์ชียงแสนโบราณ จากพงศาวดารโยนก ของพญาประชากิจกรจกัร18 

 

 

                                                        
17 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่ือง วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเชียงราย  จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา                  
6 รอบ 5 ธนัวาคม 2542 (ไม่ปรากฏสถานท่ีพมิพ,์ 2544), หนา้ 85 – 88. 

18 หลวงปู่ สุนทร คมฺภีรธมฺโม, ต านานเมืองโยนกนคร  (นครปฐม: สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมฯ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ณ ศาลายา, 2538), หนา้ 70 - 72. 
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ตารางที่ 2.3 แสดงล าดบัวงศก์ษตัริยเ์ชียงแสนโบราณ จากพงศาวดารโยนก ของพญาประชากิจกรจกัร 

ที่ นาม ศักราช อายุ รวมปี 

แต่ ถึง 

วงศ์สิงหนะวตัิ 

1 สิงหนะกุมาร 17 18 120 102 

2 คนัธกุมาร 119 42 71 29 

3 อซุตราช พุทธศกัราช 1 20 120 100 

4 มงัรายนราช 100 46 99 50 

5 พระองคเ์ชือง 150 55 86 31 

6 พระองคชื์น 181 61 80 19 

7 พระองคค์  า 200 58 74 16 

8 พระองคเ์กิง 216 56 116 60 

9 พระองคช์าติ 276 71 90 19 

10 พระองคเ์วา่ 295 62 81 18 

11 พระองคแ์วน 313 58 80 17 

12 พระองคแ์กว้ 329 57 72 14 

13 พระองคเ์งิน 343 57 71 14 

14 พระองคต์น 357 52 67 15 

15 พระองคง์าม 405 48 81 33 

16 พระองคลื์อ 405 52 77 25 

17 พระองคร์วย 430 58 73 16 

18 พระองคเ์ชิง 446 52 69 18 
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ที่ นาม ศักราช 
อายุ 

รวมปี 
แต่ ถึง 

19 พระองคก์งั 463 56 71 16 

20 พระองคเ์ภา 478 56 72 15 

21 พระองคศ์รี 512 54 70 16 

22 พระองคส์ม 528 52 64 12 

23 พระองคส์วรรย ์(สวน) 540 50 64 20 

24 พระองคแ์พง 560 48 69 21 

25 พระองคพ์วน 581 53 65 12 

26 พระองคจ์นัทร์ 593  45 55 10 

27 พระองคฟ์ู 613 36 48 12 

28 พระองคผ์นั 615 30 37 7 

29 พระองคว์งั 622 17 66 49 

30 พระมงัสิงห์ 671 35 85 50 

31 พระมงัแสง มหาศกัราช 100 55 80 25 

32 พระมงัสม 125 70 79 9 

33 พระองคทิ์พ 134 51 67 16 

34 พระองคก์อง 150 43 61 17 

35 พระองคก์ลม (กม) 167 43 47 4 

36 พระองคช์าย (จาย) 171 24 50 26 

ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 
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ที่ นาม ศักราช 
อายุ 

รวมปี 
แต่ ถึง 

37 พระองคชิ์น(จืน) 197 33 46 14 

38 พระองคซ์ม (จม) 211 29 48 19 

39 พระองคก์งั (ปัง) 230 28 43 15 

40 พระองคกิ์ง (พึง) 245 28 42 14 

41 พระองคกิ์ง (พึง) 259 24 42 18 

42 พระองคเ์กียง (เปียง) 277 18 75 57 

43 พระองคฟ่ั์ง (ปัง) 334 55 70 15 

44 ทุกขิตะ 349 46 67 21 

45 มหาวนั 378 42 43 1 

วงศ์โภชกเวยีงปรึกษา 

1 ขนุลงั ศกัราช 487   14 

2 ขนุจาง 492   8 

3 ขนุลาน 500   7 

4 ขนุถาน 507   9 

5 ขนุตาม 510   4 

6 ขนุตง 520   10 

7 ขนุแตง 530   3 

8 ขนุจนั 533   6 

9 ขนุกง 539   2 

ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 
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ที่ นาม ศักราช 
อายุ 

รวมปี 
แต่ ถึง 

10 ขนุจอม 541   2 

11 ขนุซง 543   2 

12 ขนุชิต 550   7 

13 ขนุอินธิ 553   3 

14 ขนุสิทธะ 557   4 

15 ขนุสุขะ 579   2 

2) ทีต่ั้งและอาณาเขต 

2.1) ทีต่ั้ง 
 อ าเภอเชียงแสนตั้งอยูท่างทิศเหนือของจงัหวดั  

2.2) อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอแม่สาย รัฐฉาน (ประเทศพม่า) และ (ประเทศลาว) 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัแขวงบ่อแกว้ (ประเทศลาว) และอ าเภอเชียงของ 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัอ าเภอเชียงของ อ าเภอดอยหลวง และอ าเภอแม่จนั 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอแม่จนัและอ าเภอแม่สาย 

 

ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 

 

ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ภาพที ่2.9  แผนท่ีอ าเภอเชียงแสนจงัหวดัเชียงราย 

ท่ีมา: www.chiangraifocus.com/2010/aumpher.php?aid=3 เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 

2.3) การปกครองส่วนภูมิภาค 

อ าเภอเชียงแสนแบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 6 ต าบล 70 หมู่บา้น  

ตารางที ่2.4  แสดงจ านวนต าบล และหมู่บา้นในอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

ที่ ต าบล จ านวน 

1 ต าบลเวยีง             มีทั้งหมด 9   หมู่บา้น 

2 ต าบลป่าสัก          มีทั้งหมด 13 หมู่บา้น 

3 ต าบลบา้นแซว     มีทั้งหมด 15 หมู่บา้น 

4 ต าบลศรีดอนมูล มีทั้งหมด 13 หมู่บา้น 

5 ต าบลแม่เงิน         มีทั้งหมด 12 หมู่บา้น 

6 ต าบลโยนก          มีทั้งหมด 8   หมู่บา้น 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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2.4) การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทอ้งท่ีอ าเภอเชียงแสนประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 7 แห่ง ไดแ้ก่ 
2.4.1) เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสน ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลเวยีง 
2.4.2) เทศบาลต าบลเวียง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเวียง (นอกเขตเทศบาล

ต าบลเวยีงเชียงแสน) 
2.4.3) เทศบาลต าบลโยนก ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลโยนกทั้งต าบล 
2.4.4) เทศบาลต าบลบา้นแซว ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบา้นแซวทั้งต าบล 
2.4.5) เทศบาลต าบลแม่เงิน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่เงินทั้งต าบล 
2.4.6) องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลป่าสักทั้งต าบล 
2.4.7) องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลศรีดอนมูล

ทั้งต าบล 

3) มรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคัญ 

3.1) ก าแพงเมืองเชียงแสน  

ก าแพงเมืองเชียงแสนท่ีเราเห็นในเวลาน้ี สันนิษฐานวา่สร้างสมยัพญาแสนภู ผงัเมือง
เชียงแสนมีลักษณะคล้ายรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ไม่สม ่าเสมอ ขนาดกวา้ง 700 วา ยาว 1,400 วา เน้ือท่ี
ประมาณ 1,240 ไร่ ก าแพงเมืองมี 2 ชั้นคัน่ดว้ยคูน ้ า ทอดตวัลอ้มรอบเมือง ดา้นทิศตะวนัออกใชแ้ม่น ้ า
โขงเป็นปราการธรรมชาติ มีประตูเมือง 11 ประตู ดงัน้ี 

3.1.1) ประตูยางเทิง ทางเหนือ 
3.1.2) ประตูหนองมูต ทางตะวนัออก 
3.1.3) ประตูเชียงแสน หรือประตูป่าสัก เป็นเส้นทางหลกัเขา้สู่ตวัเมือง 
3.1.4) ประตูทพัม่าน ทางตะวนัตก 
3.1.5) ประตูดินขอ ทางใต ้
3.1.6) ประตูท่าออ้ย ทางตะวนัออก ริมแม่น ้าโขง 
3.1.7) ประตูท่าเสาดิน ทางตะวนัอก ริมแม่น ้าโขง 
3.1.8) ประตูท่าหลวง ทางตะวนัออก ริมแม่น ้าโขง 
3.1.9) ประตูท่าวสุิกรรม ทางตะวนัออก ริมแม่น ้าโขง 
3.1.10) ประตูท่าคราว ทางตะวนัออก ริมแม่น ้าโขง 
3.1.11) ประตูท่าร้ัวปีก ทางตะวนัออก ริมแม่น ้าโขง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
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ปัจจุบนัแนวก าแพงและประตูเมืองทางด้านทิศตะวนัออก หมายเลข 1 - 11 ไดถู้กแม่น ้ าโขงพดัเซาะ
พงัทลายลงในแม่น ้ า โดยเม่ือประมาณ 60 - 70 ปีก่อน ยงัปรากฏให้เห็นประตูท่าคราวอยู่ แต่ปัจจุบนั 
คงเหลือเพียงแนวก าแพงและประตูทางดา้นทิศเหนือ ดา้นทิศใต ้และดา้นทิศตะวนัตกเพียงเท่านั้น19 

 
ภาพที ่2.10  ซากก าแพงเมืองโบราณเชียงแสน 

2.1.4 อ าเภอแม่สาย 

1) ประวตัิศาสตร์ 
อ าเภอแม่สาย แต่เดิมมีช่ือเรียกว่า “เวียงส่ีตวง” และได้อยู่ในการปกครองของแควน้

โยนกนคร ท่ีไดป้รากฏในต านานสิงหนวตัดงักล่าวไวว้า่ เม่ือปีพุทธศกัราช 1462 พระเจา้มงัคราชเจา้ผู ้
ครองแควน้โยนกถูกขอมด ารุกรานหนกัเป็นเหตุให้ตอ้งอพยพ ชาวเมืองไปอยู่ทางริมแม่น ้ าสาย และ
ตอ้งส่งส่วยเป็นทองค าปีละ 4 ตวง พร้อมหมากพินลูกเล็ก หรือ มะตูม จนกลายเป็นช่ือเมืองวา่  “เวยีงส่ี
ตวง” ต่อมา พระเจา้พรหมมหาราช พระราชโอรสของพระเจา้พงัคราช ได้ทรงเปล่ียนช่ือจาก “เวียงส่ี
ตวง” เป็น “เวียงพางค า” อนัหมายถึง พานค า หรือขยายความไดว้า่ พาหนะท่ีใชตี้เชิญชา้งคู่บารมี เป็น
ส่ิงท่ีถือวา่เป็นมงคลและมีความส าคญั คือ ไดน้ าไปใชเ้ป็นในการออกสู้รบกบัพระยาขอมจนไดรั้บชยั
ชนะกลบัมาจนพระองค์สามารถกอบกูแ้ควน้โยนกนครจากขอมด ากลบัมาไดด้งัเดิม ต่อมาช่ือ เวียง
พานค า ก็ได้ถูกเรียกเพี้ ยนต่อกันมา จนกลายเป็นช่ือ “เวียงพางค า” หรือพื้นท่ีต าบลเวียงพางค าใน
ปัจจุบนัน้ี 

จากหลกัฐานท่ียงัคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบนัท่ียงัปรากฏพบ คือ ซากก าแพงเมืองโบราณ 
หลายช่วง อย่างเช่น ทางฟากตะวนัตกของ ถนนพหลโยธิน หรือตามทางหลวงหมายเลข 1 จะมีซาก
โบราณสถานท่ีหลังวดัเวียงพาน หลังโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา หลังโรงพยาบาลแม่สาย หลังวดั
พรหมวิหาร และสองด้านของสถานีใบยาสูบ แม่สาย ทางดา้นตะวนัตกและดา้นใต ้ฟากตะวนัออก
ของถนนพหลโยธิน พบล่องรอยของคูน ้าลึก และซากก าแพงเก่าท่ีทางทิศใตข้องบา้นป่ายาง เป็นตน้ 

                                                        
19 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย, เร่ืองเดิม, หนา้ 46 - 47. 
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ต่อมาจึงเวียงพางค า ก็ไดก้ลายเป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอแม่สายในปัจจุบนั โดยช่ืออ าเภอ
แม่สายน้ี ไดส้ันนิฐานว่า พื้นท่ีบริเวณน้ีไดต้ั้งอยู่ แถวริมแม่น ้ าใส จึงได้ตั้งช่ือตามบริเวณท่ีตั้ง ต่อมา             
ไดเ้พี้ยนกลายเป็น แม่น ้าสาย ในปัจจุบนั 

อ าเภอแม่สายเป็นอ าเภอท่ีตั้ งอยู่เหนือสุดของประเทศไทยและมีอาณาเขตติต่อกับ
ประเทศพม่า ตั้งเป็นก่ิงอ าเภอท่ีแยกจากอ าเภอแม่จนั ในปีพุทธศกัราช 2481 และยกฐานะเป็นอ าเภอ                  
เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พุทธศกัราช 2493 ต่อมา ได้เปิดท่ีว่าการอ าเภอหลงัแรกเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม              
ของปีถดัมา ประกอบดว้ยต าบล 8 ต าบล และหมู่บา้น 92 หมู่บา้น ซ่ึงข้ึนตรงต่อจงัหวดัเชียงรายตั้งแต่
บดันั้นเป็นตน้มา ยอ้นกลบัไปในสองทศวรรษแรก ไดมี้เพียง 4 ต าบล คือต าบลแม่สาย ต าบลเกาะชา้ง 
ต าบลโป่งผาใต้ และต าบลห้วยไคร้ปัจจุบนัน้ีบริเวณดอยตุงครอบคลุมไปยงัเขตปริมณฑลทั้งหมด                
ตกอยูใ่นเขตอ าเภอแม่จนั และดอยแม่สะลอง หวัแม่ค  า ไดต้กอยูใ่นเขตอ าเภอใหม่ของจงัหวดัเชียงราย 
คือ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

2)  ทีต่ั้งและอาณาเขต 

2.1) ทีต่ั้ง 
อ าเภอแม่สายตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครอง

ขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี 
2.2) อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกบัรัฐฉาน (ประเทศพม่า) 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัรัฐฉาน (ประเทศพม่า) และอ าเภอเชียงแสน 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัอ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่จนั และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัรัฐฉาน (ประเทศพม่า) 
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แผนที ่2.11  แผนท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

ท่ีมา: www.chiangraifocus.com/2010/aumpher.php?aid=11 เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 
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2.3) การปกครองส่วนภูมิภาค 

ตารางที ่2.5  แสดงจ านวนต าบล และหมู่บา้นในอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

ที่ ต าบล จ านวน 

1 ต าบลแม่สาย     มีทั้งหมด 12 หมู่บา้น 

2 ต าบลหว้ยไคร้   มีทั้งหมด 11 หมู่บา้น 

3 ต าบลเกาะชา้ง   มีทั้งหมด 13 หมู่บา้น 

4 ต าบลโป่งผา    มีทั้งหมด 12 หมู่บา้น 

5 ต าบลศรีเมืองชุม   มีทั้งหมด 9   หมู่บา้น 

6 ต าบลเวยีงพางค า   มีทั้งหมด 10 หมู่บา้น 

7 ต าบลบา้นดา้ย       มีทั้งหมด 8  หมู่บา้น 

8 ต าบลโป่งงาม       มีทั้งหมด 12 หมู่บา้น 

2.4) การปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4.1) เทศบาลต าบลแม่สาย ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลแม่สายและ

บางส่วนของต าบลเวยีงพางค า 
2.4.2) เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลหว้ยไคร้ 
2.4.3) เทศบาลต าบลเวียงพางค า ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเวียงพางค า (เฉพาะ

นอกเขตเทศบาลต าบลแม่สาย) 
2.4.4) เทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาพ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่สาย (เฉพาะ

นอกเขตเทศบาลต าบลแม่สาย) 
2.4.5) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไคร้ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลห้วยไคร้ 

(เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลหว้ยไคร้) 
2.4.6) องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเกาะช้างทั้ ง

ต าบล 
2.4.7) องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งผา ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลโป่งผาทั้ ง

ต าบล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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2.4.8) องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลศรีเมืองชุม 
ทั้งต าบล 

2.4.9) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดา้ย ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบา้นดา้ยทั้ง
ต าบล 

2.4.10) องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลโป่งงามทั้ง
ต าบล 

  3)  มรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคัญ 

3.1)  ตลาดแม่สาย 

อยู่ห่างจากตวัเมืองเชียงราย 62 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตวัเมืองเชียงราย 62 กิโลเมตร ตาม
ทางหลวงหมายเลข 110 เป็นอ าเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดต่อกบัประเทศพม่าท่ีท่าข้ีเหล็ก โดยมี
แม่น ้ าแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเช่ือมเมืองทั้งสองเขา้ดว้ยกนั ทั้งชาวเขาและชาวพม่าเดินทางไป
มาหาสู่คา้ขายกนัโดยเสรี นกัท่องเท่ียวชาวไทยสามารถเดินทางไปยงัท่าข้ีเหล็กของพม่าเพื่อซ้ือสินคา้
พื้นเมืองและสินค้าราคาถูกอ่ืนๆ เช่น ตะกร้า เคร่ืองทองเหลือง สบู่พม่า สมุนไพร บุหร่ี เป็นต้น 
นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางเขา้เขตพม่า ไดต้ั้งแต่เวลา 6.00 - 18.00 นาฬิกา โดยน าบตัรประชาชน
และเสียค่าธรรมเนียมคนละ 20 บาท ท่ีจุดผา่นแดน และส าหรับชาวต่างประเทศ 5 เหรียญสหรัฐ พร้อม
พาสปอร์ต ติดต่อท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองแม่สาย 

ตลาดแม่สายเป็นตลาดการคา้ชายแดนท่ีมีช่ือเสียงมานานหลายสิบปี เน่ืองจากชาว
พม่าและชนกลุ่มน้อยจะเขา้มาซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคต่าง ๆ จากฝ่ังไทยอย่างคึกคกั นักท่องเท่ียว
สามารถเดินขา้มไปท่องเท่ียวท่าข้ีเหล็กได้โดยไม่ตอ้งออกหนังสือผ่านแดน ภายหลงัเกิดการรบพุ่ง
ระหวา่งรัฐบาลพม่ากบักองก าลงัชนกลุ่มน้อย และกลายเป็นปัญหาขดัแยง้ระหวา่งสองประเทศ จึงมี
การปิดด่านอยู่เน่ืองๆ แต่ก็มีการเจรจาจนสถานการณ์คล่ีคลายไปดว้ยดี อย่างไรก็ตามปัญหาชนกลุ่ม
น้อย ยาเสพติด ท าให้การผ่านแดนตอ้งเป็นไปอย่างเขม้งวด คนไทยจึงตอ้งท าหนงัสือผ่านแดนหาก
ตอ้งการไปท่องเท่ียวท่ีท่าข้ีเหล็ก 
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ภาพที ่2.12  บรรยากาศบริเวณตลาดแม่สาย 

3.2) วดัถ า้ปลา  

ตั้งอยูท่ี่ 55 หมู่ 5 ต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย สร้างเม่ือปี 2496 ตาม
ต านานโยนกไดก้ล่าววา่ เม่ือราวพุทธศควรรษท่ี 19 - 20 ท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้แลว้นั้น พระองค์ ได้
เสด็จมาโปรดสัตว ์และออกบิณฑบาตท่ีเมืองโยนกนาคะนครไชยบุรีศรีชา้งแสน และไดม้าฉนัเพล ท่ี
ถ ้าปุ่ม จากนั้น ไดด้ าเนินเลียบเชิงเขามายงัถ ้าลอดเปลวปล่องฟ้า พระองคไ์ดน้ าห่อหมกปลาไมหี้บป้ิงท่ี
ไดรั้บบิณฑบาตมาอธิฐานให้ปลากลบัมีชีวิตแล้วปล่อยลงรูเหวในถ ้ าเปลวปล่องฟ้า น ้ าได้ไหลออก
หนา้ผาทางทิศตะวนัออกเกิดเป็นถ ้าปลาและแม่น ้ าจากนั้นพระองคไ์ดม้อบพระเกสาเส้นหน่ึงบรรจุ ใน
กอ้นหินใหญ่เพื่อปิดรูเหวท่ีไดเ้ทน ้ าลงไป และพระเกศาท่ีอยูใ่นหินนั้น ให้เป็นท่ีสักการบูชาของคน
ต่อไป จนกระทั้ งราวพุทธศตวรรษท่ี 15 เจ้าอชุตตราช ผูค้รองโยนกนครหรือเมืองเชียงแสนใน
ขณะนั้น ไดส้ั่งให้สร้างสถูปเจดียข้ึ์นมาเพื่อครอบหนัท่ีบรรจุพระเกสาธาตุไว ้และไดใ้หช่ื้อวา่พระธาตุ
เจดียเ์ปลวปล่องฟ้า และในปีพุทธศกัราช 2496  หลวงพ่อนิรมล สุทธิญาโนก็ไดส้ร้างวิหารวดัถ ้าปลา 
และศาสนวตัถุต่างๆ ข้ึนมาเพื่อใหช้าวบา้น และคณะศรัทธาไดเ้ขา้มากราบไหวบู้ชามาจนถึงปัจจุบนั 

ส่ิงท่ีน่าสนใจในวดัแห่งน้ี คือ กิจกรรมการให้อาหารปลาท่ีอยูใ่นแอ่งน ้ าสีเขียวมรกต
ตรงบริเวณปากถ ้ าและลิงจ านวนมาก นอกจากน้ี ภายในถ ้ ายงัมีพระพุทธรูปโบราณปางสะดุ้งมาร
ดา้นหลงัพระพุทธรูปน้ีจะเป็นหนา้ผาธรรมชาติงดงามเป็นอยา่งยิง่20 

                                                        
20 มหาวิยาลยัราชภฎัเชียงราย, “วัด 750 ปี จังหวัดเชียงราย”,  จดัพิมพเ์ผยแพร่เพื่อร่วมสมโภช 750 ปี จงัหวดัเชียงราย              

โดยศูนยศึ์กษาและพฒันาการท่องเท่ียว มหาวยิาลยัราชภฎัเชียงราย, ไม่ปรากฏปีท่ีพมิพ,์ หนา้ 63. 
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ภาพที ่2.13  บรรยากาศภายในวดัถ ้าปลา 

3.3) วดัมหาชินพระธาตุเจ้าดอยตุง 

ตั้งอยูใ่นต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย วดัน้ีถือเป็นองคป์ฐมเจดียเ์ป็น
วดัแห่งลา้นนาโดยแทจ้ริง พระธาตุเจา้ดอยตุงน้ีเป็นเสมือนพระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวเชียงรายมาชา้
นาน โดยมีความเช่ือวา่ พระมหากสัสปเถระเจา้ไดน้ าพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวญัเบ้ืองซ้ายของ
พระพุทธเจ้ามาถวายแด่พระเจ้าอชุตราชเจ้า กษัตริย์องค์ท่ี 3 แห่งเมืองโยนกนาคนคร เพื่อน ามา
ประดิษฐานไว ้ณ ดอยดินแดง หรือดอยตุงในปัจจุบนั  

ความเช่ือและการสักการบูชาในพระธาตุเจา้ดอยตุงไดฝั้งรากลึกในความศรัทธา จนมี
กิจกรรมการสรงน ้าพระธาตุ โดยจดัข้ึนทุกปี ในวนัข้ึน 13-14-15 ค ่า เดือน 4 หรือเดือนเหนือเป็ง มกัจะ
อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ในงานน้ีจะมีผูเ้ขา้มาร่วมงานเป็นจ านวนมาก ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 
หรือแม่กระทัง่ประเทศเพื่อบา้นอยา่งประเทศพม่าและลาว ก็มกัจะมาร่วมพิธีดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 
โดยน ้าท่ีใชส้รงพระธาตุน ามาจากบ่อทิพยซ่ึ์งอยูต่รงบริเวณหนา้วดั ข้ึนมาท าพิธีเจริญน ้าพระพุทธมนต ์
สวดเบิก จดัดา ตกแต่งเคร่ืองสักการะ โดยมีขนัขา้วตอกดอกไม ้ธูปเทียนขนัทั้งห้า ตามพิธีกรรมแบบ
โบราณดั้งเดิมท่ีปฏิบติักนัสืบต่อมา เม่ือไดเ้จริญน าพระพุทธมนตแ์ลว้เสร็จ คณะศรัทธา ประชาชนจะ
ร่วมกันอธิษฐานขอพรและร่วมกนัถวายเคร่ืองสักการะและภตัตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ตามล าดับ 
เพื่อให้เป็นกุศล ส่งผลไปถึงยงับรรพบุรุษผูส้ร้างพระธาตุแห่งน้ี รวมไปถึงเทวาอารักษ์ ผูป้กปักรักษา
พระธาตุแห่งน้ี และในบางคร้ังก็มกัจะมีฝนมกัจะตกลงมาในขณะท่ีประกอบพิธีกรรม ชาวเชียงราย จึง
ถือวา่พระธาตุแห่งน้ีมีความอศัจรรย ์และมีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นอยา่งมาก21  

                                                        
21 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ ์และคณะ, พระธาตุเจ้าดอยตุง: บันทึกว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา (กรุงเทพฯ: บริษทั ถาวรกิจ 

การพมิพ ์จ ากดั,  2552), หนา้ 150 - 152. 
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ภาพที ่2.14  พระธาตุดอยตุง 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาคร้ังนี้ 

2.2.1 ทฤษฏีเกีย่วกบัการจัดการการเรียนรู้ 

1) ทฤษฎีการส ร้างองค์ความ รู้ ด้วยตน เองห รือทฤษฎีคอนสต รัค ช่ัน นิส ซ่ึ ม 
(Constructionism) 

อลันซอร์ (Alan shaw) กล่าวว่า Constructionism คือ ทฤษฏีของ ท่ีเก่ียวกับการเรียนรู้    
จากสภาพความเป็นจริง เพราะความจริงสามารถน ามาปรับใช้ในสภาวะจริงในชีวิตได้ การสอนใน
รูปแบบเดียวจะท าใหผู้เ้รียนเสียโอกาสในการพฒันาดา้นอ่ืนๆ22 

ซีมวัร์พาร์เพิร์ท (Seymour Papert) กล่าววา่ ทฤษฏี Constructionism ตั้งอยูบ่นพื้นฐานใน
กระบวนการ 2 กระบวนการ ดงัน้ี 

กระบวนการแรก ผูเ้รียนรู้จะต้องแสวงหาความรู้ใหม่ให้กับตนเอง โดยการศึกษาข้อมูล
เบ้ืองตน้ในส่ิงท่ีผูเ้รียนเกิดความสนใจ เช่น การอ่านหนงัสือ ดูสารคดี เขา้ชมเวบ็ไซต ์ตามสถานท่ีต่างๆ  ท่ี
ตอ้งการจะไปศึกษาเรียนรู้ จนเกิดพฤติกรรมการคน้หาส่ิงท่ีสนใจ เม่ือผูเ้รียนไดเ้ขา้มาศึกษาในสถานท่ีจริงจึง
จะก่อใหเ้กิดการคิดวเิคราะห์และแปลความหมายจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บในระหวา่งการเรียนรู้ 

กระบวนการท่ีสอง การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากกระบวนการเรียนรู้นั้นมี
ความหมายต่อผูเ้รียน การเรียนรู้นั้นจะเกิดผลไดจ้ะตอ้งเขา้ใจในศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน23 

                                                        
22 สุรางค ์ โคว้ตระกลู, จิตวทิยาการศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2533), หนา้ 236 – 242. 
23 ณัฐพล  บัวอุไร, การจัดการการเรียนรู้โดยใช้ Social Media ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (ปทุมธานี:      

กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ และเทคโนโลย.ี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), หนา้ 15. 
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2) ทฤษฎกีารเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูนเนอร์ (Discovery Approach) 

ผู ้ ท่ี ได้ส ร้างทฤษ ฎีการเรียน รู้ น้ี ข้ึนมา คือ  นัก จิตวิท ยาแนวพุท ธิ ปัญญานิยม 
ศาสตราจารยบ์รูนเนอร์ แห่งมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด บรูนเนอร์ ไดก้ล่าววา่ แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีน้ี 
คือ การเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเขา้มามีการปฏิสัมพนัธ์กนั กบัส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง เพื่อท่ีผูเ้รียน
แต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ และได้รับพื้นฐานในองค์ความรู้ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะท าให้เกิด
ประสบการณ์ใหม่ในระหวา่งการปฏิสัมพนัธ์ และจะเกิดการพฒันาดา้นความคิด สติ และเชาวปั์ญญา
ต่อผูเ้รียนไดใ้นท่ีสุด โดยบรูนเนอร์ไดเ้สนอวิธีการพฒันาการส าหรับผูเ้รียนท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
คน้พบความรู้ของบรูนเนอร์ ไว ้3 วธีิการ ดงัน้ี 

1. วิธีการท่ีเรียกว่า เอนแอคทีป (Enactive Mode) คือ วิธีการปฏิสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดล้อม โดยการสัมผสั เช่น การแตะต้อง การจับ การผลักหรือดึง ด้วยมือ และในบางกรณี 
อยา่งเช่น เด็กอาจจะใชป้ากกบัวตัถุส่ิงของรอบๆ ตวั ซ่ึงวธีิการน้ีสามารถใชก้บัเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. วธีิการน้ีเรียกวา่ ไอคอนนิค (Iconic Mode) คือ วธีิการสร้างจินตนาการ หรือ
การมโนภาพ ข้ึนในใจ โดยการใช้รูปแบบแทนของจริง แต่ไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งสัมผสัของจริงเหมือน
ในวธีิการแรก  

3. วิธีการน้ีเป็นการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Mode) คือ ผูเ้รียนต้องสามารถ
เขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม หรือสามารถสรุปความคิดรวบยอดได ้จึงจะสามารถสร้างสมมุติฐาน และ
ขอ้พิสูจน์สมมุติฐานวา่ถูกหรือผดิได ้

บรูนเนอร์ ยงัไดส้รุปความส าคญัของการเรียนรู้โดยการคน้พบไว ้ดงัน้ี 
1. ผูเ้รียนจะมีพลงัทางสติปัญญา 
2. ผูเ้รียนจะมีความภาคภูมิใจกบัผลสัมฤทธ์ิในการแกปั้ญญา และการไดเ้รียนรู้ 

มากกวา่การไดรั้บรางวลั 
3. ผูเ้รียนจะสามารถแกปั้ญหาจากการคน้พบ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช ้

ในชีวติจริงได ้
4. ผูเ้รียนสามารถจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ไดดี้ และมีระยะเวลาในการจ าท่ียาวนาน 

3) ทฤษฎกีารเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซุเบล (Meaningful Verbal Learning) 
ทฤษฎีน้ีเป็นของ ออซุเบล นักจิตวิทยา ท่ีไดอ้ธิบายวิธีการเรียนรู้อย่างมีความหมายไว ้

โดยจะข้ึนอยูก่บัตวัแปร 3 อยา่ง ดงัน้ี 
1. ส่ิง คือ ตวัแทนท่ีน ามาใชใ้นการให้ความรู้จะตอ้งมีความหมายในตวัเอง และสัมพนัธ์

กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนเคยเรียนรู้จนเกิดไวใ้นภาพพจน์ในใจได ้
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2. ประสบการณ์ คือ ส่ิงท่ีเช่ือมโยงใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่า และความรู้ใหม่ 
3. ความตั้งใจ คือการเช่ือมโยงระหว่างภาพพจน์ในใจ และความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดการ

สร้างและจดจ า จนสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ไดอ้ยา่งยาวนาน24 
ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสรุปไดว้่า ทฤษฎีการเรียนรู้นั้นมีหลายทฤษฎี แต่ทฤษฏี  ท่ีเหมาะสม

และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจยัเร่ืองน้ีได้ คือ ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ ดว้ยตนเองหรือ
ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม (Constructionism) เพราะ ทฤษฏีน้ีได้ให้ความหมายไวว้่า การเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์นั้น ผูเ้รียนรู้จะตอ้งเขา้ไปสัมผสักบัของจริง หรือสถานท่ีจริง จึงจะเกิดการจดจ ารายละเอียด
นั้นได้ดีกว่าการจดจ าในรูปแบบอ่ืนๆ ท าให้ผูเ้รียนรู้สามารถจดัเก็บข้อมูลท่ีเป็นองค์ความรู้ และ
สามารถจดัการกบัความรู้นั้นไดด้ว้ยตนเอง อนัน าไปสู่การปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัต่อไปได ้

2.2.2   แนวคิดการจัดองค์ประกอบด้านการให้บริการการท่องเที่ยว 

การท่องเท่ียวท่ีสามารถจัดการความต้องการของนักท่องเท่ียวได้จะต้องมีการ
ผสมผสานระหว่างสินค้า และการบริการเข้าด้วยกัน  เพื่ อให้ กิจกรรมทางการท่องเท่ียวเกิด
ประสิทธิภาพท่ีสมบูรณ์  โดยจะตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. การคมนาคมขนส่ง การให้บริการด้านการคมนาคมถือเป็นปัจจยัหลักต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวใหข้ยายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการแบ่งการคมนาคมขนส่งไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 การคมนาคมทางบก ไดแ้ก่ การเดินทางดว้ยรถยนต ์รถไฟ และยานพาหนะ
อ่ืนๆ มีการจดัการเส้นทางการเดินรถอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการให้บริการเสริมทางบก เช่น 
ป๊ัมน ้ามนั หอ้งน ้า อู่ซ่อมรถ เป็นตน้  

1.2 การคมนาคมทางเรือ เป็นการเดินทางด้วยเร่ือ เช่น การท่องเท่ียวตามเกาะ
แก่งต่างๆ หรือการล่องแพ เป็นตน้  

1.3 การคมนาคมทางอากาศ ปัจจุบนัการคมนาคมประเภทน้ีมีความส าคญัมาก 
และเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย เพราะมีสมรรถนะสูงในดา้นความเร็ว 

2. ท่ีพกั เป็นการให้บริการท่ีสร้างรายไดต่้อการท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก มีการแบ่ง
ท่ีพกัไว2้ ประเภท ดงัน้ี 

2.1 ประเภทโรงแรม เป็นท่ีพกัท่ีมีความปลอดภยัสูง มีการตรวจสอบและวดั
มาตรฐานในทุกปี ทางโรงแรมจึงตอ้งรักษาคุณภาพมาตรฐานดา้นการบริการให้ดีอยูเ่สมอ 

                                                        
24 สุรางค ์ โคว้ตระกลู, จิตวทิยาการศึกษา  (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2533), หนา้ 212 – 218. 



 

 45  

2.2 ท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ เป็นท่ีพกัท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเลือกพกัไดต้ามตอ้งการ
ของตน 

3. ร้านอาหาร เป็นการให้บริการในระหวา่งการท่องเท่ียว การจดับริการดา้นอาหาร
ตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี อาหารสะอาดถูกสุขลกัษณะอาหารมีรสชาติอร่อย และมีความหลากหลายมีการ
ใหบ้ริการท่ีดี เพื่อสร้างความประทบัใจต่อผูม้าเยอืนราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหารไม่ตั้งอยูไ่กล
จากแหล่งท่องเท่ียวมีบริการเสริมอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน ้ าสะอาด เป็นต้น มีการ
ประดบัตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงามดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

4. บริการน าเท่ียว เป็นบริการท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกต่อนกัท่องเท่ียวโดยตรง
การให้บริการประเภทน้ีจะตอ้งมีหลกัการ ดงัน้ี ศึกษาความตอ้งการของตลาดว่ามีจุดประสงค์ในการ
ท่องเท่ียวอยา่งไร จดัเส้นทาง และรายการน าเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และก าหนดการท่ีวาง
ไว ้ติดต่อเก่ียวกบับริการท่ีพกั อาหาร การเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว พาหนะ รวมไปถึงการดูแลสัมภาระ
ของนกัท่องเท่ียวให้ค  าแนะน าเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการจดัหาสินคา้ และบริการเสริมอ่ืนๆ 
ให้นักท่องเท่ียวจดัหา และฝึกอบรมบุคลากรผูท้  าหน้าท่ีดูแลนักท่องเท่ียวให้เพียงพอต่อการบริการ 
จดัท าส่ือโฆษณาติดต่อกบับริษทัตวัแทนการจ าหน่ายการท่องเท่ียว และประสานงานการจดัจ าหน่าย
สินคา้ 

5. ส่ิงดึงดูดใจในการท่องเท่ียว เป็นการบริการนกัท่องเท่ียวให้สามารถไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจ อาจเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเล  หรือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภูมิอากาศ หรืออาจเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เช่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณี รวมไปถึงวดัวาอาราม เป็นตน้ 

6. ของท่ีระลึกและสินค้าพื้ นเมือง เป็นการบริการท่ีสามารถเพิ่มชีวิตชีวาต่อ
นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งมาก เพราะ จะนกัท่องเท่ียวจะมีโอกาสจบัจ่ายใช้สอยตามความตอ้งการจน
เกิดความเพลิดเพลิน 

7. ความปลอดภยั เป็นการบริการท่ีจ าเป็นต่อการท่องเท่ียวมาก เพราะจะมีผลดีต่อ
การท่องเท่ียว ดังน้ีเพื่อให้นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยทั้ งร่างกาย และทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียวท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการท่องเท่ียวเพื่อสร้างความมัน่ใจต่อนักท่องเท่ียวเพื่อลด
ภาระการปฏิบติังานของต ารวจทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้กิดการลงทุนในหลายๆดา้นเพิ่มมากข้ึน25 

                                                        
25 ชยาภรณ์ ช่ืนรุ่งโรจน์, การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  (เชียงใหม่: ภาควิชามนุษย์สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2537), หนา้ 41 - 66. 
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ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสรุปไดว้า่ การให้บริการดา้นการท่องเท่ียว และการเผยแพร่การโฆษณา เป็น
ส่ิงส าคญัในการจดัการท่องเท่ียว เพราะเป็นการบริการท่ีจะช่วยให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัสถานท่ีของแหล่ง
ท่องเท่ียวมากข้ึน และช่วยกระตุน้ให้นักท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกสถานท่ีนั้นเพื่อมาท่องเท่ียว  การ
เผยแพร่และการโฆษณาจะมีการพฒันาไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บความร่วมมือกนัในทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน จึงจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบ้ริการ 

2.2.3 แนวคิดการส่งเสริมการตลาดเพือ่การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

ไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศอย่างมหาศาล การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจึงเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์การตลาดของแต่ละ
ประเทศ  

การตลาดมีส่วนผสมทางการตลาดท่ีส าคญั ท่ีจะช่วยเพิ่มยอดขายของสินคา้ และบริการนั้น 
ซ่ึงสามารถแบ่งได ้4 กลุ่ม (4P’s) ไดแ้ก่ 

1. ผลิตภณัฑท่ี์ดี (Product) 
2. ราคาท่ีเหมาะสม (Price) 
3. ช่องทางในการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมถือเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะ เป็นช่องทางแรกท่ี
ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และการบริการไดเ้ผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงข่าวสารท่ีถูกเผยแพร่ออกไป
จะสามารถเชิญชวนโนม้นา้วใจ รวมไปถึงการสร้างความมัน่ใจ จนผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้และบริการได ้การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมก็ไดมี้ส่วนผสมท่ีส าคญั อนัสอดคลอ้งกบั
ส่วนผสมทางการตลาด คือ 

1. การโฆษณา เพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
วตัถุประสงค์หลกัในการโฆษณา คือ ท าให้ผูบ้ริโภคได้รู้ข่าวสารเก่ียวกับสินคา้และ

บริการ เพื่อให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคและเพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือ ส่วนการโฆษณา
เพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้น มีประโยชน์และความส าคญัหลายดา้น ดงัน้ี ช่วยให้
ขยายตลาดสินคา้การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมช่วยให้เกิดการแข่งขนัในเชิงธุรกิจการท่องเท่ียว เชิง
วฒันธรรมช่วยลดต้นทุนการผลิตช่วยสร้างการรับรู้ให้กับผูบ้ริโภคช่วยตอกย  ้าความทรงจ าของ
ผูบ้ริโภคช่วยสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภคในการเลือกแหล่งท่องเท่ียว นอกจากน้ี การโฆษณายงัมี
รูปแบบเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดงัน้ี การโฆษณาตรง เป็นรูปแบบการโฆษณา
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ผ่านส่ือท่ีนิยมใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมากท่ีสุด เช่น หนังสือพิมพ์นิตยสาร 
เวบ็ไซต ์วิทย ุโทรทศัน์ เป็นตน้การโฆษณา ณ จุดขาย เป็นรูปแบบการใชเ้ทคนิคต่างๆ เช่น การใชว้สัดุ
หอ้ยแขวนตามสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้การโฆษณาตรงทางไปรษณีย ์เป็นรูปแบบการส่งขอ้ความโฆษณา 
เช่น จดหมายเชิญ แผ่นพบั ให้ไปซ้ือสินคา้และบริการทางไปรษณีย ์เป็นตน้การโฆษณาสถาบนั เป็น
รูปแบบการโฆษณาท่ีไม่ไดโ้ฆษณาสินคา้และบริการ เช่น การบินไทย ไม่ไดโ้ฆษณาขายบตัรโดยสาร 
แต่เป็นการโฆษณาสถาบนัเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร เป็นตน้  การโฆษณาเพื่อบริการสาธารณะ 
หรือการโฆษณาเพื่อประชาสัมพนัธ์ เป็นรูปแบบการโฆษณาท่ีเน้นการบริการสังคม เช่น โตโยตา้มี
การรณรงค ์เร่ือง ถนนสีขาว เนน้การรักษากฎจราจรเพื่อการใชร้ถใชถ้นน เป็นตน้  

2. การประชาสัมพนัธ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
วตัถุประสงค์หลักของการประชาสัมพนัธ์ คือ สร้างความนิยมและความเข้าใจอันดี 

ป้องกันและรักษาช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว และแก้ไขความเข้าใจผิดของผูบ้ริโภค ส่วนการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้น มีประโยชน์และความส าคญัหลายดา้น 
ดงัน้ีช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัสถาบนั องคก์าร หน่วยงาน หรือประเทศไดช่้วยดา้นการส่งเสริม
การตลาดช่วยด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวช่วยสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศ นอกจากน้ี การ
ประชาสัมพันธ์ยงัมีรูปแบบกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดังน้ี รูปแบบ
กิจกรรมท่ีมีลกัษณะงานประจ า รูปแบบกิจกรมพิเศษ รูปแบบกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์เพื่อวตัถุประสงค์
เฉพาะรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์รูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อแกไ้ข ความ
เขา้ใจผิด รูปแบบการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤต รูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสนบัสนุนธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมและ
สนบัสนุนการตลาด 

3. การส่งเสริมการขายเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
เป็นการจดักิจกรรมในระยะสั้น เพื่อกระตุน้ยอดขายใหเ้พิ่มข้ึนสามารถด าเนินการได ้

3 แนวทาง คือ 
1) การส่งเสริมการขายไปยงัผูบ้ริโภค 
2) การส่งเสริมการขายไปยงัร้านคา้ 

3) การส่งเสริมการขายไปยงัพนกังานขาย 

4. การขายโดยพนกังานขายเพื่อส่งเสร่มการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 เป็นการส่ือสารระหว่างพนักงานและลูกคา้ท่ีตั้งเป้าหมายไวเ้ป็นการน าเสนอสินคา้

ตอบค าถามลูกคา้ เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการ ท าใหเ้กิดยอดขาย 
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5. การตลาดทางตรงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

เป็นการขายท่ีตอ้งใชส่ื้อต่างๆ เช่น โทรศพัท ์ E-Mail เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนอง
ของผูบ้ริโภค26 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสรุปวา่ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมถือเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง   
ท่ีจะท าให้การท่องเท่ียวนั้นประสบความส าเร็จ เพราะ เป็นช่องทางแรกท่ีข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และ
การบริการไดเ้ผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงข่าวสารท่ีถูกเผยแพร่ออกไปจะสามารถเชิญชวนโน้ม
นา้วใจ รวมไปถึงการสร้างความมัน่ใจ จนผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการไดก้าร
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ก็ไดมี้ส่วนผสมท่ีส าคญั อนัสอดคลอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาด 
คือการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมการตลาดทางตรงเพื่อส่งเสริม  การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
2.3.1 เอกสารและหนังสือ 

1) ดารุณีย์ (นามแฝง) หนังสือเร่ือง “76 จังหวดัในเมืองไทย” กล่าวว่า อ าเภอเมือง
เชียงราย มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,216.1 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมดประมาณ 302,233 คน มีอาณาเขต 
ติดต่อกบัอ าเภอ และจงัหวดัขา้งเคียง ดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอแม่จนัทิศตะวนัออก ติดต่อกบั
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง และอ าเภอเวียงชยัทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอเทิง อ าเภอป่าแดด อ าเภอพาน และอ าเภอ
แม่ลาว และทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอแม่สรวย และอ าเภอแม่อาย (จงัหวดัเชียงใหม่) และในการ
แบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 16 ต าบล คือ ต าบลเวียง ต าบลรอบเวียง ต าบลบา้นดู่ ต าบลนางแล 
ต าบลแม่ขา้วตม้ ต าบลแม่ยาว ต าบลสันทราย ต าบลแม่กรณ์ ต าบลห้วยชมภู ต าบลหว้ยสัก ต าบลริมกก 
ต าบลดอยลาน ต าบลป่าออ้ดอนชยั ต าบลท่าสาย ต าบลดอยฮาง ต าบลท่าสุด 

อ าเภอแม่จนั มีพื้นท่ีทั้งหมด 551 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมดประมาณ 99,169 คน  
มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอ
แม่สาย และอ าเภอเชียงแสนทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเชียงแสน อ าเภอดอยหลวง และอ าเภอ เวยีง
เชียงรุ้งทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอเมืองเชียงรายทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอแม่ฟ้าหลวงและในการแบ่ง
เขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ต าบล คือ ต าบลแม่จนัต าบลจนัจวา้ ต าบลแม่ค  า ต าบลป่าซางต าบล

                                                        
26 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว หน่วยที่ 9 - 15 (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาศิลปศาสตร์, 2555), หนา้ 12 - 35. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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สันทราย ต าบลท่าขา้วเปลือก ต าบลป่าตึง ต าบลแม่ไร่ ต าบลศรีค ้ า ต าบลจนัจวา้ใต้ และต าบลจอม
สวรรค ์

อ าเภอเชียงแสน มีพื้นท่ีทั้ งหมด 554 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้ งหมดประมาณ 
50,388 คน  มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอแม่
สาย รัฐฉาน (ประเทศพม่า) และแขวงบ่อแก้ว (ประเทศลาว)ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัแขวงบ่อแก้ว 
(ประเทศลาว) และอ าเภอเชียงของทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอเชียงของ อ าเภอดอยหลวง และอ าเภอแม่จนั 
และทิศตะวนัตก ติดต่อกับอ าเภอแม่จนั และอ าเภอแม่สาย และในการแบ่งเขตการปกครองย่อย
ออกเป็น 6 ต าบล คือ ต าบลเวียง ต าบลป่าสัก ต าบลบา้นแซว ต าบลศรีดอนมูล ต าบลแม่เงิน ต าบล
โยนก 

อ าเภอแม่สาย มีพื้นท่ีทั้งหมด 285 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมดประมาณ 94,830 คน  
มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบัรัฐฉาน (ประเทศพม่า) ทิศ
ตะวนัออก  ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า) และอ าเภอเชียงแสนทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเชียง
แสน อ าเภอแม่จนั และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง และทิศตะวนัตก ติดต่อกบัรัฐฉาน (ประเทศพม่า) และใน
การแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 8 ต าบล คือ ต าบลแม่สาย ต าบลห้วยไคร้ ต าบลเกาะชา้ง ต าบล
โป่งผา ต าบลศรีเมืองชุม ต าบลเวยีงพางค า ต าบลบา้นดา้ย ต าบลโป่งงาม27 

2) กลุ่มคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์ “งานพุทธศิลป์ล้านนา” กล่าวว่า พัฒนาการของ
พระพุทธรูปลา้นนาพระพุทธรูปในลา้นนามีรูปแบบอยู ่3 ระยะ ดงัน้ี 

รูปแบบพระพุทธรูปล้านนาระยะแรก คือ รูปแบบสิงห์หน่ึง เกิดข้ึนเม่ือราว พุทธ
ศตวรรษท่ี 19 มีลกัษณะเฉพาะทางศิลปกรรม คือ ขดัสมาธิราบ และขดัสมาธิ เพชร พระวรกายอวบ
อว้น พระพกัตร์กลม อมยิ้ม พระหนุเป็นปม ขมวดพระเกศาใหญ่ เหนืออุษณีษะ หรือ รัศมีเป็นต่อม
กลม หรือ ลูกแกว้ คลา้ยดอกบวัตูม ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถนั  

รูปแบบพระพุทธรูปลา้นนาระยะท่ีสอง คือ แบบสิงห์สอง เกิดข้ึนเม่ือราว พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 มีลกัษณะเฉพาะทางศิลปกรรม คือ ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ มีพระรัศมีเป็นเปลว ขมวดพระเกศา
เล็ก พระเนตรเปิดกวา้งมองตรง พระพักตร์รูปไข่ แต่บางคร้ังอาจกลม พระวรกายเพรียวบางแต่
บางคร้ังอาจอวบอว้น และพระอุระนูนตามแบบเดิม ชายจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี มกัสร้างฐานบวัคว  ่า
บวัหงายท่ีมีลายเกสร 

                                                        
27 ดารุณีย ์(นามแฝง), 76 จังหวดัในเมืองไทย (นนทบุรี:ส านกัพมิพธ์ารบวัแกว้, 2541). 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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รูปแบบพระพุทธรูปลา้นนาระยะท่ีสาม คือ แบบสิงห์สาม เกิดข้ึนเม่ือราว พุทธศตวรรษ
ท่ี 21 มีลกัษณะเฉพาะทางศิลปกรรม คือ นิยมท าฐานสูง พระวรกายค่อนขา้งเพรียวบางและเต้ีย พระ
องัสาใหญ่ บั้นพระองคเ์ล็ก พระเพลาค่อนขา้งแคบ นิยมท าพระหัตถ์เรียวยาว และปลายน้ิว พระหตัถ์
ทั้งส่ียาวเสมอกนั และกล่าวต่อว่า ในการส่ือความหมายของพระพุทธรูปตามเหตุการณ์ส าคญัในพระ
พุทธประวติั หรือสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมทางศาสนานั้น สามารถแสดงความหมาย
เหล่านั้นผา่นพระอิริยาบถของพระพุทธรูปในปางต่างๆ ส่วนใหญ่ในลา้นนามีปางส าคญั  4 ปาง ดงัน้ี 

ปางมารวิชยั คือ ปางท่ีแสดงถึงพระพุทธปะวติัในช่วงก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะทรงตรัสรู้มี
พระอิริยาบถอยูใ่นท่าประทบันัง่ขดัสมาธิราบ พระหตัถซ์้ายวางหงายบนพระเพลา พระหตัถ์ขวาคว  ่าท่ี
พระชานุ น้ิวพระหตัถช้ี์ธรณี 

ปางสมาธิ คือ ปางท่ีแสดงถึง พระพุทธประวติัในช่วงท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้  มีพระ
อิริยาบถอยู่ในท่าประทบันั่งขดัสมาธิราบ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกนับนพระเพลา โดยพระ
หตัถข์วาวางบนพระหตัถซ์า้ย 

ปางประทับยืน คือ ปางท่ีแสดงถึงพระพุทธประวติัในช่วงท่ีพระพุทธเจ้าทรงเสด็จ
ออกไปโปรดสัตว ์มีพระอิริยาบถอยูใ่นท่ายืน พระกรทั้งสองขา้งห้อยขา้งพระวรกาย โดยหนัฝ่าพระหตัถ์
ทั้งสองขา้งเขา้หาพระองค ์

ปางไสยาสน์ คือ ปางแสดงถึงพระพุทธประวติัในช่วงท่ีพระพุทธเจ้าทรงดับขัน
ปรินิพพาน มีพระอิริยาบถอยู่ในท่านอนตะแคงขวา พระเศียรหนุนพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดยาว
แนบพระวรกาย พระหตัถข์วาวางหงายแนบพื้นขา้งพระเขนย พระบาททั้งสองขา้งเสมอกนั28 

3) วิลกัษณ์ ศรีป่าซาง หนังสือเร่ือง “พระเจา้ไมล้้านนา” กล่าวว่า พระเจา้ไม้   เป็นค า
เรียกขานของพระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากไม ้ในการสร้างจะตอ้งค านึงถึงพุทธลกัษณะ  ทั้ง 3 ลกัษณะ 
คือ พรหมลักษณะ สีหลักษณะ และพุทธลักษณะ จึงจะเป็นพระพุทธรูปท่ีสมบูรณ์ นิยมสร้างให้
พระพุทธรูปมี 4 พระอิริยาบถ คือ ท่านัง่ ท่านอน ท่ายืน และท่าเดิน ในลา้นนามีสกุลช่าง  ท่ีสามารถ
แกะสลกัพระพุทธรูปไมไ้ดง้ดงาม คือ สกุลช่างเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง สกุลช่างแพร่   สกุลช่างน่าน 
สกุลช่างไทล้ือ ไทขึน ไทใหญ่ พม่า และล้านช้าง ในบริเวณท่ีมีหลักฐานของพระพุทธรูปไม้หลง
เหลืออยูม่ากท่ีสุดอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย และ

                                                        
28กลุ่มคนตวัเล็กกบัการอนุรักษ.์ เร่ืองเดมิ, หนา้ 64 - 65.   
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จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่วนไมท่ี้น ามาสร้างพระพุทธรูปนั้นจะตอ้งเป็นไมม้งคล เช่น ไมส้ัก ไมส้รี หรือ
ไมศ้รี ไมส้ะเลียม หรือไมส้ะเดา และไมแ้ก่นจนัทน์ หรือไมจ้นัทน์หอม เป็นตน้ 

ยคุสมยัของการสร้างพระพุทธรูปไมล้า้นนาจากจารึกพบวา่ส่วนใหญ่มีอายไุม่เกิน 200 ปี 
และในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงสถานท่ีประดิษฐานจากวดัสู่บา้น จากในประเทศสู่นอกประเทศ 
แต่พระพุทธรูปไมก้็ยงัคงเป็นงานพุทธศิลป์ช้ินเอกท่ีมีคุณค่าต่อชาวลา้นนาไม่เส่ือมคลาย29 

4) อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว หนงัสือเร่ือง “พระพุทธรูปไมล้า้นนา” กล่าววา่ ตามความเช่ือ
ของชาวพุทธนั้น การสร้างพระพุทธรูปถือเป็นการสร้างกุศลอนัยิ่งใหญ่ ดงันั้น ไม่ว่าจะเป็นกษตัริย ์
ราชวงศ ์ขุนนาง ตลอดจนประชาชนสามญัชน ก็ต่างนิยมบูชา และสร้างพระพุทธรูปตามความศรัทธา
ของตน การสร้างพระพุทธรูปจะก่อใหบ้งัเกิด อานิสงส์ผลบุญ เป็นผูท่ี้มีความเฉลียวฉลาด มากไปดว้ย
สติปัญญา มียศศกัด์ิสูง มีบริวารมาก เป็นตน้ ในการสร้างพระพุทธรูปนั้น จะมีรูปแบบวิธีการสร้าง  อยู ่
5 วิธี คือ การป้ัน การพิมพ์ การหล่อ การแกะสลัก และการเขียน ส่วนวสัดุท่ีน ามาใช้ในการสร้าง
พระพุทธรูปมีอยูห่ลากหลาย เช่น ใบไม ้ดิน คร่ัง ไม ้งาชา้ง หิน ตะกัว่ ดีบุก ส าริด ทองค า เงิน อญัมณี 
ข้ีเถา้ และผา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี ชาวล้านนายงัได้จ  าแนกคติต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปไว ้7 ประการ 
ดงัน้ี 

พระพุทธรูปท่ีไดช่ื้อตามวสัดุท่ีใชส้ร้าง คือ พระพุทธรูปท่ีใชว้สัดุพิเศษมาสร้าง เช่น พระ
เจา้หิน พระเจา้ไมแ้ก่นจนัทร์ เป็นตน้ 

พระพุทธรูปท่ีไดช่ื้อตามพุทธลกัษณะ คือ พระพุทธรูปท่ีมีความผิดแปลกจากท่ีควรเป็น 
เช่น พระเจา้สองสี พระเจา้อมล้ิน เป็นตน้ 

พระพุทธรูปท่ีไดช่ื้อตามขนาด คือ พระพุทธรูปท่ีมีสัดส่วนและขนาดท่ี ใหญ่ เล็ก และ    
สูง เกินกวา่ท่ีควรเป็น เช่น พระเจา้ตนหลวง พระเจา้องคน์อ้ย เป็นตน้ 

พระพุทธรูปท่ีไดช่ื้อตามน ้ าหนกั คือ พระพุทธรูปท่ีมีจ านวนน ้ าหนกัจากวสัดุท่ีใชส้ร้าง 
ส่วนมากมกัจะเป็นส าริด เช่น พระเจา้เกา้ต้ือ พระเจา้ลา้นทองเป็นตน้ 

พระพุทธรูปท่ีไดช่ื้อตามพระนามกษตัริย ์คือ พระพุทธรูปท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักษตัริย ์
กษตัริยอ์าจเป็นผูท้รงโปรดให้สร้าง หรืออาจมีผูส้ร้างถวายแด่กษตัริยพ์ระองค์นั้นในภายหลงั เช่น 
พระเจา้กือนา พระเจา้แสนเมืองมา เป็นตน้ 

                                                        
29 วิลกัษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา (เชียงใหม่: จดัพิมพโ์ดย สีสนัพรรณไม,้ 2554). 
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พระพุทธรูปท่ีไดช่ื้อตามเทคนิค คือ พระพุทธรูปท่ีมีการสร้างดว้ยเทคนิค การป้ัน การ
พิมพ ์การหล่อ การแกะสลกั และการเขียน เช่น พระเจา้ตอกสาน พระเจา้แสนแสว ้เป็นตน้30  

5)  ศกัด์ิชัย สายสิงห์ หนังสือเร่ือง “พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบพฒันาการ 
และความเช่ือของคนไทย” กล่าวว่า พระพุทธรูปในประเทศไทยใช้เกณฑ์จากการอ้างอิงช่ือจาก
ระยะเวลาของอาณาจกัรเป็นหลกั จึงสามารถแบ่งพระพุทธรูป โดยเร่ิมตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 
ซ่ึงอยู่ในช่วงสมยัทวาราวดี สมยัลพบุรี และสมยัหริภุญชัย และหลงัจากพุทธศตวรรษท่ี 19 จนถึง
ปัจจุบันอยู่ในสมัยสุโขทัย สมัยล้านนา สมัยอยุธยา และสมันรัตนโกสินทร์ ในมุมมองของ
พุทธศาสนิกชน ไดมี้มุมมองหลกัเก่ียวกบัการมองพระพุทธรูปอยู ่2 ประเภท คือ ผูท่ี้มองแลว้เกิดความ
ศรัทธาจากรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีรังสรรคอ์อกมาในทางศิลปะ และผูท่ี้มองแลว้เกิดความศรัทธาจาก
ความเช่ือในการสร้าง และในส่วนของพระพุทธรูปท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นการ
ท่องเท่ียวเพียงอยา่งเดียว เพราะ จะท าให้พุทธศาสนิกชนไม่เขา้ใจถึงแก่นแทข้องพุทธศาสนา จึงควรมี
การน าเสนอขอ้มูลทางวิชาการ เช่น ขอ้มูลทางศิลปกรรม ประวติัความเป็นมา คุณค่าและความส าคญั
ทางประวติัศาสตร์ของพระพุทธรูปในทอ้งถ่ินนั้นๆ รวมไปถึงการอนุรักษ์ จึงจะท าให้ การท่องเท่ียว
กบัพระพุทธรูปมีความสอดคลอ้ง และเกิดประโยชน์ในทุกดา้น31 

2.3.2 งานวจัิย 

1) บุญพรหม และ สุภาภรณ์ อาภาวชั รายงานผลการวิจยั เร่ือง “การส ารวจวดัในเขต
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมสายใหม่ของล้านนา: เส้นทางชม
และศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัของวดัในจงัหวดัเชียงใหม่” มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการท่องเท่ียว
วดัในจงัหวดัเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ และการวิจยัเชิง
คุณภาพ จากผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาชมวดัมากท่ีสุด คือ นักท่องเท่ียว ชาวฝร่ังเศส และ
ภาษาท่ีใช้มากท่ีสุด คือ ภาษาองักฤษ รองลงมา คือภาษาฝร่ังเศส ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเท่ียววยั
กลางคน อาย ุ26 - 40 ปี และสนใจเขา้ชมวดั 4 - 6 วดั ในระหวา่งพ านกัอยูใ่นเชียงใหม่ และ จากผลการ
ประเมินพบว่า นักท่องเท่ียวมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองพระพุทธศาสนาน้อยมาก ดงันั้น หนังสือท่ี
เก่ียวกบัพุทธศาสนาดา้นพิธีกรรม สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม รวมไปถึงประเพณี วรรณกรรมทาง

                                                        
30 อรุณรัตน์  วเิชียรเขียว, เร่ืองเดิม, หนา้ 15 - 92. 
31 ศักด์ิชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบพัฒนาการ และความเช่ือของคนไทย (กรุงเทพฯ: บริษัท

ส านกัพมิพส์ามพนัธ์ จ ากดั, 2556). 
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พระพุทธศาสนา พุทธประวติั ปรัชญา หลักธรรมค าสอน ถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างมากส าหรับ
นกัท่องเท่ียว32 

2) เพทาย บ ารุงจิตต์ และคณะ รายงานผลการวิจยัเร่ือง “ ศกัยภาพและความพร้อม ของ
ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวเชิงศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย” มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาการ
มีส่วนร่วมของท้องถ่ินในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงคุณภาพจงัหวดัเชียงราย จากผลการศึกษา
พบว่า ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย แบ่งออกได้
ทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ กลุ่มของวดั หรือพระธาตุ กลุ่มของเมืองโบราณคดี กลุ่มของพิพิธภณัฑ์ กลุ่มของ
งานศิลปะ กลุ่มของประเพณี และกลุ่มของวฒันธรรม ส่วนบทบาทท่ีส าคญัของวดัต่อการท่องเท่ียว 
เชิงศาสนา ศิลปวฒันธรรมในจงัหวดัเชียงราย คือ บทบาทด้านความเช่ือและความศรัทธา ด้าน
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ท่ี เช่ือมโยงกับพระพุทธรูปศัก ด์ิสิท ธ์ิของชาติ ด้านการศึกษา
สถาปัตยกรรมล้านนา - สมยัใหม่ และจิตรกรรมฝาผนัง ด้านการศึกษาศิลปะงานหัตถกรรมทอผา้   
ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและศาสนา ดา้นการศึกษาประวติัศาสตร์ และดา้นประเพณี ในดา้น
ความสนใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อเชียงรายมากท่ีสุด คือ สภาพภูมิอากาศท่ีดี รองลงมา คือ 
สถานท่ีท่องเท่ียวทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ สนใจด้าน
ทัศนียภาพท่ีสวยงามในเชียงราย รองลงมา คือ วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ และวดัต่างๆ 
เชียงรายมีศกัยภาพ และความพร้อม ในระดบัความพร้อมปานกลาง 

นอกจากน้ี ยงัมีแนวทางการจดัการของภาคีเครือข่ายชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
ศิลปะ และวฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย โดยการพฒันาดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว การตลาด การท างาน
ร่วมกนัทุกภาคส่วน และเพิ่มศกัยภาพของการบริการทุกดา้นโดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้จงัหวดั
เชียงรายสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพทางศกัยภาพทุกดา้น และมีประสิทธิผลดา้น
เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ จึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใจให้นักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในจงัหวดั
เชียงรายต่อไป33 

                                                        
32 จิรประภา บุญพรหม และสุภาภรณ์ อาภาวชัรุตม์, รายงานผลการวิจยัเร่ือง “การส ารวจวัดในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

เพือ่เปิดเส้นทางการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสายใหม่ของล้านนา: เส้นทางชมและศึกษาจิตรกรรมฝาผนังของวดัในจังหวดัเชียงใหม่”, 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548. 

33 เพทาย บ ารุงจิตต์และคณะ. รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์  “ศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว             

เชิงศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมจังหวดัเชียงราย”, สนบัสนุนการพมิพโ์ดยส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), 2549. 
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3) เฉลิมชัย ค าแสน และศุภนิดา เรืองศิริ  รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ เร่ือง “โครงการ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย” มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงการบริการต่อ
นกัท่องเท่ียว เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ จากผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยนิยมไปเท่ียวด่านพรมแดน อ าเภอแม่สายมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เลือกท่ีพกัในราคา 500 - 999 บาท  มี
ระยะในการเขา้พกั 2 คืน ใชจ่้ายในเร่ืองอาหารมากท่ีสุด เหตุผลหลกัท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย คือมี
สภาพอากาศท่ีดี ด้านบริการท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยตอ้งการมากท่ีสุด คือ บริการดา้นท่ีพกั ประเภท
โรงแรมขนาดเล็ก กะทดัรัด และราคาถูก ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นิยมมาเท่ียว ด่านพรมแดน 
อ าเภอแม่สายมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เลือกท่ีพกัในราคาต ่ากว่า 500 บาท มีระยะเวลาในการเขา้พกั 2 คืน 
ใช้จ่ายในเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด เหตุผลหลกัท่ีเลือกมาเท่ียวจงัหวดัเชียงราย คือ   มีสภาพ
อากาศท่ีดี ด้านบริการท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต้องการมากท่ีสุด คือ บริการด้านของฝาก ของท่ี
ระลึก และการคมนาคมท่ีสะดวก34 

4) ปิยะนารถ ริมทอง วิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพื่อการ
จัดการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์” มี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงมรดก
ทางวฒันธรรมของชุมชนชาวลับแล เพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้แหล่งมรดกวฒันธรรมท่ีเป็น                
อตัลกัษณ์ของชุมชนชาวลบัแล โดยจะคดัเลือกแหล่งมรดกทาวฒันธรรมจากเกณฑ์ดา้นประวติัศาสตร์ 
ดา้นวฒันธรรม ดา้นสังคม และดา้นศิลปกรรม แลว้จดักลุ่มมรดกทางวฒันธรรมเพื่อจดัท าเป็นเส้นทาง
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จากผลการศึกษาพบว่า คุณค่าความส าคญัของวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมของชาวลบัแลนั้นเป็นเร่ืองของประวติัศาสตร์การอพยพเพื่อแสวงหาการตั้งถ่ินฐานและ
แหล่งท่ีท ากิน อ าเภอลบัแลจึงมีความหลากหลายทางวฒันธรรม จึงสามารถจดัเส้นทางการเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได ้3 เส้นทางส าคญั คือ  

1. เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นประเพณีของชุมชน 
 ชาวลบัแล 
2. เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ด้านหัตถกรรมของชุมชน

ชาวลบัแล 

                                                        
34 เฉลิมชยั ค าแสน และศุภนิดา เรืองศิริ, รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ “โครงการพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว           

ในจังหวดัเชียงราย”, มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), 2550. 
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3. เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นศาสนสถานท่ีเป็น 
 อตัลกัษณ์ของชุมชนชาวลบัแล35 

5) ส่งศรี วงษเ์วช การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมลุ่ม
แม่น ้ าปิง” มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมลุ่มแม่น ้ าปิงและรูปแบบ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมลุ่มแม่น ้ าปิง พร้อมทั้งแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมลุ่ม
แม่น ้ าปิง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จากผลการศึกษาพบว่า สองฝ่ังแม่น ้ าปิงมีส่ิง
ดึงดูดใจในการท่องเท่ียว จึงไดจ้ดัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไว ้2 รูปแบบ คือ การท่องเท่ียว
ทางน ้ าและทางบก ไดมี้การวิเคราะห์ขอ้มูลในการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยวิธี SWOT และ
สรุปได ้ดงัน้ี  

จุดแขง็ คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
จุดอ่อน คือ รูปแบบทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมยงัไม่เด่นชดั 
อุปสรรค คือ ยงัไม่มีหน่อยงานภาครัฐเขา้มารับผิดชอบดูแลดา้นสภาพแวดลอ้ม 

และ  ภูมิทศัน์บริเวณลุ่มแม่น ้าปิงอยา่งจริงจงั 
โอกาส คือ บริเวณลุ่มแม่น ้ าปิงเป็นแหล่งท่องเท่ียวพื้นฐานอยู่แล้ว หากมี การ

ประชาสัมพนัธ์จะท าใหน้กัท่องเท่ียวรับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

จากการวิเคราะห์ SWOT จะสามารถหากลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาลุ่มแม่น ้ า
ปิงให้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมได้ ดังน้ี  กลยุท ธ์ด้านการจัดการ กลยุท ธ์ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดและบริการท่องเท่ียว กลยุทธ์ดา้นการจดัโครงการ
สร้างพื้นฐานและส่ิงแวดลอ้ม กลยุทธ์การสร้างจิตส านึก และกลยทุธ์ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน36 

6) เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ โครงการวิจยัเร่ือง “อตัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ของ
จงัหวดัเชียงราย” มีจุดประสงคเ์พื่อหารูปแบบของอตัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงราย และ
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบของอตัลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงรายมาจากการสร้างให้อตัลักษณ์ของ
ลา้นนา และอตัลกัษณ์ของเชียงรายผนวกเขา้ไวด้้วยกนั โดยเร่ิมจากการหาส่ิงท่ีเป็นจุดร่วมของคน

                                                        
35 ปิยะนารถ  ริมทอง, “การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อจัดเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                    

ของอ าเภอลบัแล จังหวดัอุตรดิตถ์”, วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (บณัฑิตวยิาลยั) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2556. 
36 ส่ งศ รี  วงษ์ เวช , “รูปแบบการท่องเที่ ยว เชิงวัฒนธรรมลุ่ มแม่น ้ า ปิ ง”, การค้นคว้าอิสระ  บัณ ฑิตวิทยาลัย

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2545. 
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เชียงราย จากนั้น ก็เร่ิมเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ อาทิ เร่ืองทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ เป็นตน้จนเกิด
การยอมรับในท่ีสุด  

ส่วนภาพลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงรายพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยสามารถจ าแนกลกัษณะ
และความแตกต่างระหว่างเชียงรายกบัล้านนาได้ แต่นักท่อเท่ียวชาวต่างประเทศไม่สามารถจ าแนก
ความแตกต่างนั้นๆได ้

จึงกล่าวได้ว่า ค  าว่า “อัตลักษณ์” และค าว่า “ภาพลักษณ์” ในท่ี น้ี  มีความหมายท่ี
เหมือนกนั37 

7) ชูกล่ิน อุนวิจิตร และคณะ รายงานผลการวิจยัเร่ือง “ศกัยภาพและความตอ้งการใน
การวางแผนและจดัการการท่องเท่ียวโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหา 
ดา้นการวางแผนพฒันาและศึกษาปัญหาดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียว จากผลการศึกษาพบวา่  

ส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการวางแผนโครงสร้างด้านกฎหมาย                         
งานยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ รองลงมาคือดา้นการสร้างเครือข่าย หรือการสนบัสนุนจากภาคภาคี
ส่วนต่างๆ ส่วนดา้นการบริหารการจดัการท่องเท่ียวถือวา่อยูใ่นล าดบัท่ีต ่าสุด  

ดังนั้ น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีบทบาทในการดูแลแหล่งท่องเท่ียว                           
เชิงธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม รวมไปถึงการจัดการกิจกรรม หรือประเพณี                        
ท่ีสอดคล้องกบัการท่องเท่ียว นอกจากน้ี ยงัควรเสริมการให้บริการด้านการคมนาคม เป็นตน้ จึงมี
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการพฒันาการท่องเท่ียวขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการวางแผน
เพื่อให้เกิดผลส าเร็จ ซ่ึงจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างผู ้น า ประธาน ผูป้ระกอบการ หรือ                   
กลุ่มชมรมต่างๆ จึงจะสามารถจดัการบริหารงานในรูปแบบของการจดัตั้งคณะกรรมการได ้หลงัจากนั้น 
ควรร่วมกนัวางแผนยทุธศาสตร์ร่วมกนั พร้อมทั้งจดัฝึกอบรมให้ความรู้ต่อเจา้หนา้ท่ี และคณะท างาน 
รวมไปถึงการวดัผลประเมินผลตามแผนแม่บท ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง                     
ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว พร้อมทั้งขอรับการสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
จดัการท าแผนการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการอยา่งเป็นรูปธรรม38 

                                                        
37 เกศกนก ชุ่มประดิษฐ ์และคณะ, “อตัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ของจังหวดัเชียงราย”, โครงการวจิยัเพือ่พฒันาการท่องเท่ียว

เชิงพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนืกลุ่มจงัหวดัเชียงราย, 2549. 
38 ชูกล่ิน อุนจิตร และคณะ, “ศักยภาพและความต้องการในการวางแผน และการจัดการท่องเที่ยวขององค์กรบริหาร             

ส่วนท้องถิน่”, โครงการวจิยัเพือ่พฒันาการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื กลุ่มจงัหวดัลา้นนา, 2549. 
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8) มาฆะ ขิตตะสังคะ และคณะ โครงการวิจยัเร่ือง  “การเรียนจากกระบวนการวางแผน
พฒันาการท่องเท่ียวโดยภาครัฐ เอกชน และองคก์รประครองวนทอ้งถ่ิน เพื่อการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยืน จงัหวดัเชียงราย” มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการท างานการจดัการการท่องเท่ียว
ภาคีส าคญัในจงัหวดัเชียงราย เพื่อหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน จากผลการศึกษา
พบว่า การวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อการจดัการเชิงพื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน ตอ้งใช้รูปแบบการ
วางแผน 3 วธีิการ ดงัน้ี 

1. การวางแผนจากระดบัล่างสู่ระดบับน คือการปลูกฝังจิตส านึกของประชาชนให้
หวงแหนและมีความรู้สึกเป็นเจา้ของในผลิตภณัฑ์ต่างๆ ในพื้นท่ี อนัสามารถท าให้เกิด   การท่องเท่ียว
โดยใชก้ระบวนการในการก าหนดกรอบนโยบายการมีส่วนร่วมในทุกระดบัของฝ่ายรัฐบาล หรือ กล
ยุทธ์การปฏิบติัการ รวมไปถึงการสร้างแผนปฏิบติัการ ท่ีมีองค์ประกอบต่างๆ อาทิ ด้านวฒันธรรม 
สังคม การเมือง การปกครอง เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น นอกจากน้ี  ยงัควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองพร้อมกบัการจดัสรรงบประมาณในการเขา้ไปศึกษา หรือ จา้งบุคลากรผูมี้
ประสบการณ์เขา้มาช่วยในการวางแผนพฒันา และในกระบวนการขั้นสุดทา้ย ควรสร้างเคร่ืองมือ
ประเมินในการวดัผล เพื่อวดัระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน หรือองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย จึงจะสามารถรับรู้ถึงความตอ้งการ อนัจะน าไปสู่การก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน รวมไปถึงการวางแผนงานไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

2. การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพื้น ท่ีของแหล่งท่องเท่ียว คือ การให้
ประชาชน ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย เขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการวางแผนงานทุกดา้น เช่น 
การก าหนดแนวทางปฏิบติัและการวางแผนดา้นกลยทุธ์ในการพฒันาการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

3. สร้างมาตรการในการก าหนดกรอบนโยบาย แผนงาน และแนวทางพฒันาการ
ท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ คือ จดัตั้งคณะกรรมการของแต่ละหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานดา้นการบริหาร
ปกครอง หน่วยงานด้านการวางแผนและพฒันา หน่วยงานด้านธุรกิจการท่องเท่ียว และหน่วยงาน   
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ หรือดา้นการศึกษาการท่องเท่ียว เป็นตน้ 39 

9) ปัณณทตั กลัยา วิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษามรดกทางวฒันธรรมในเส้นทางโบราณ
แสวงบุญองค์พระธาตุล าปางหลวง จงัหวดัล าปาง เพื่อจดัเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิง

                                                        
39 มาฆะ ขิตตะสังคะ และคณะ, “บทเรียนจากกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย ”, โครงการวิจยัเพื่อพฒันาการท่องเท่ียว                 
เชิงพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื กลุ่มจงัหวดัลา้นนา (กสว), 2549. 
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วฒันธรรม” มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์  สังคม วฒันธรรม และคุณค่า
ความส าคญัของเส้นทางโบราณแสวงบุญสู่องค์พระธาตุล าปางหลวง รวมถึงการศึกษาประวติั                   
ความเป็นมาของชุมชนและมรดกทางวฒันธรรมในเส้นทางโบราณแสวงบุญดงักล่าว และน าเสนอ
รูปแบบและวิธีการจดัเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อการเรียนรู้อัตลักษณ์                   
ทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวล าปาง จากผลการศึกษาพบว่า มีมรดกทางวฒันธรรมท่ีมี                                       
ความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินและวฒันธรรมในช่วงเวลาต่างๆ ในอดีต อยูท่ ั้งหมด 49 แหล่ง 
โดยผ่านการคดัเลือกจากเกณฑ์ประเมินคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมจากสมาคมอีโคโมสแล้ว                
ผา่นการคดัเลือกจ านวน 11 แห่ง ประกอบดว้ย วดั โรงงานเซรามิค พิพิธภณัฑ์ และกลุ่มโบราณสถาน 
เป็นตน้ ซ่ึงมรดกทางวฒันธรรมเหล่าน้ี ไดถู้กน ามาจดัเป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวในรูปแบบ
ไปเช้าเยน็กลบั พร้อมทั้งไดมี้การเสนอรูปแบบการจดัการเส้นทาง โดยเสนอให้จดักิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียว ส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม บทบาทท่ีชุมชนสามารถสนบัสนุน และหน่อยงานท่ีรับผิดชอบ 
เพื่อให้เป็นเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายของการเป็นเส้นทางการเรียนรู้
และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีสะทอ้นวถีิชีวติท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของเมืองล าปางต่อไป40 

10) ณิชาพร แสงเหมือนขวญั วิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาเส้นทางวฒันธรรมชุมชน    
ชาวยอง ในเขตอ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน” มีวตัถุประสงค์เพื่อบริบททางประวติัศาสตร์ สังคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนชาวยอง รวมถึงคุณค่าและศกัยภาพของวิถีชีวิต ตลอดจนมรดก
วฒันธรรมของชุมชนชาวยอง โดยใชก้าร SWOT Analysis  เพื่อหาแหล่งมรดกวฒันธรรมของชาวยอง 
และผลการศึกษาพบว่า บริบททางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อมของชุมชน                   
ชาวยอง เป็นวิถีชีวติแบบดั้งเดิม และไดรั้บการผสมผสานความเช่ือแบบพุทธศาสนา แต่ยงัคงรูปแบบ
วิถีชีวิตและความเช่ือแบบชาวยองอยู่ ดังนั้ น มรดกทางวฒันธรรมของชาวยองจึงยงัมีคุณค่า และ                      
มีศกัยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จึงไดเ้สนอรูปแบบ เส้นทาง 3 รูปแบบ
ดงัน้ี  1) เส้นทางวฒันธรรมงานพุทธศิลป์ชาวยอง 2) เส้นทางวฒันธรรมเรือนพื้นถ่ินและหัตกรรม            
ทอผา้ชาวยอง 3) เส้นทางวฒันธรรมสัญลกัษณ์และความเช่ือชาวยอง โดยเส้นทางท่ีกล่าวมาน้ี สามารถ
ใชเ้ป็นส่ือในการเรียนรู้เชิงวฒันธรรมต่อชุมชน เยาวชน ประชาชนทัว่ไป และนกัท่องเท่ียวได้41 

                                                        
40 ปัณณทตั กลัยา. “การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมในเส้นทางโบราณแสวงบุญองค์พระธาตุล าปางหลวง จังหวัดล าปาง 

เพื่อจัดเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจดัการศิลปะและ
วฒันธรรม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2556. 

41 ณิชาพร  แสงเหมือนขวญั, “การศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมชุมชนชาวยอง ในเขตอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน”, 
วทิยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการศิลปะและวฒัธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2556. 
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2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 

  ตัวแปรอสิระ                           ตัวแปรตาม          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ข้อมูลภาคเอกสาร  

ทบทวนวรรณกรรมท่ี มี เน้ือหาเก่ียวกับ 
ประวติัศาสตร์ สภาพสังคม วฒันธรรม  คติ
ความเช่ือ  รวมถึงคุณค่าทางศิลปกรรมของ
พระพุทธรูปส าคัญ  ใน เส้นทางถนนสาย
อ าเภอเมืองเชียงราย ถึงอ าเภอแม่สาย และ
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

         ข้อมูลภาคสนาม 

- การสังเกตการณ์และส ารวจ (Observation) 
เพ่ือท าการส ารวจและบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ
ประวติัความเป็นมา ในการสร้าง ความนิยมของ
ประชาชน ต่อพระพุทธรูปส าคญั และสถานท่ี
ประดิษฐาน ของพระพุทธรูปส าคญัในเส้นทาง
ถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ถึงอ าเภอแม่สาย 
และอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

- ก าร สัมภ าษ ณ์  (Interview) ผู ้น า ชุ มชน             
ประชาชนทัว่ไป พระสงฆ์  เพ่ือเก็บขอ้มูลดา้น
คติความเช่ือ ประเพณีการสักการบูชา คุณค่า
ทางศิลปกรรม  

 

การจัดการเพือ่เพิม่ศักยภาพเส้นทางการ
เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

       การวเิคราะห์และคัดเลอืก 

พระพุทธรูปส าคัญ 9 องค์ เพื่อการ
จัดการเส้นทางการเรียน รู้และการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 

 
  - ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  

 - แนวคิดการจดัองคป์ระกอบดา้นการ
ใหบ้ริการการท่องเท่ียว (5A) 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

วิทยานิพนธ์เร่ือง  “การศึกษาพระพุทธรูปส าคญั ในจงัหวดัเชียงราย เพื่อเพิ่มศกัยภาพเส้นทาง
การเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทเก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมาของพุทธสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั  ตลอดจนคุณค่าคติความเช่ือในการสร้าง
รูปแบบทางศิลปกรรม และประเพณีการสักการบูชาพระพุทธรูปส าคญั ในจงัหวดัเชียงรายเพื่อเสนอ
รูปแบบและวธีิการเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของพระพุทธรูปส าคญั 
ในจงัหวดัเชียงรายมีขั้นตอนและวธีิการศึกษา ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

3.1 รูปแบบการวจิยั 
3.2 การศึกษาภาคเอกสารทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎี 
3.3 การศึกษาบริบทท่ีเก่ียวกบัพุทธสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญัตลอดจนคุณค่าคติ

ความเช่ือในการสร้าง รูปแบบทางศิลปกรรม และประเพณีการสักการบูชาพระพุทธรูปส าคญัใน
จงัหวดัเชียงราย 

3.4 การศึกษาและส ารวจพระพุทธรูปท่ีส าคญั ในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมือง ผา่นอ าเภอแม่จนั 
ถึงอ าเภอเชียงแสนและแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

3.5 การคดัเลือกพระพุทธรูปเพื่อการจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

3.5 การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในเส้นทางถนนสายเชียงราย ถึงแม่สาย และเชียงแสน ในจงัหวดัเชียงราย 

3.6 การศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของพระพุทธรูปส าคัญท่ีได้รับการคัดเลือกเป็น
พระพุทธรูปส าคญั ในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และ
อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

3.7 การเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการเพื่อเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมพระพุทธรูปส าคญัในเส้นทางถนนสายเชียงรายถึงแม่สาย และเชียงแสน ในจงัหวดัเชียงราย 
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ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 รูปแบบกำรวจัิย 

วิทยานิพนธ์น้ี เป็นวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Reseach) เพื่อศึกษาถึงบริบทเก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมาของพุทธสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั รวมไปถึงการศึกษาถึงคุณค่าคติความเช่ือ
ในการสร้าง รูปแบบทางศิลปกรรม และประเพณีการสักการบูชาพระพุทธรูปส าคญั เพื่อเสนอรูปแบบ
และวิธีการเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของพระพุทธรูปส าคญัใน
จงัหวดัเชียงรายโดยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบสหวิทยากร (Interdisciplinary Research) และน าเสนอ
ผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนา 

3.2 กำรศึกษำภำคเอกสำร ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฏี 

เป็นการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานด้าน ประวติัศาสตร์ คติความเช่ือ 
รูปแบบทางศิลปกรรม และประเพณีการสักการบูชาของพระพุทธรูปในจงัหวดัเชียงราย ตลอดจน
แนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวการจดัการเรียนรู้ แนวคิดการจดัองค์ประกอบดา้นการให้บริการการท่องเท่ียว
และแนวคิดการส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ตลอดจนเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ดว้ยวิธีการสืบคน้
ขอ้มูลและเรียบเรียงล าดบัความส าคญั 

ดงัรายละเอียดท่ีน าเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 2 

3.3 กำรศึกษำบริบทที่เกี่ยวกับพุทธสถำนทีป่ระดิษฐำนพระพุทธรูปส ำคัญ ตลอดจนคุณค่ำคติควำมเช่ือ
ในกำรสร้ำง รูปแบบทำงศิลปกรรม และประเพณีกำรสักกำรบูชำพระพุทธรูปส ำคัญ ในจังหวัด
เชียงรำย 

การศึกษาบริบทเก่ียวกบัพุทธสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญัตลอดจนคุณค่าคติความเช่ือ
ในการสร้าง รูปแบบทางศิลปกรรม และประเพณีการสักการบูชาพระพุทธรูปส าคญั ในเส้นทาง ถนน
สายอ าเภอเมืองเชียงราย ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสนและอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงรายเป็น
การศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ท าการเก็บขอ้มูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) จากกลุ่มตวัอย่าง (Sample) จ  านวน 200 คน ซ่ึงประกอบด้วย ผู ้ใหญ่บ้าน 
พระภิกษุสงฆ์ ผูรู้้หรือปราชญ์ท้องถ่ิน และหน่วยงานในองค์กรของภาครัฐ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
ศิลปวฒันธรรม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลดงักล่าว จากประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมือง
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เชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสนและอ าเภอแม่สายและพระพุทธรูปในจงัหวดัเชียงราย 
โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

ก. การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงเป็นการเลือกท่ีไม่มีกฎเกณฑ ์
โดยจะเลือกสัมภาษณ์ ประชาชนทัว่ไปในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนัถึง
อ าเภอเชียงแสนและอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ท่ีสามารถให้ขอ้มูลไดจ้นครบจ านวน 165 คน แต่
ไม่ไดมี้การบนัทึกรายช่ือไวเ้น่ืองจากผูใ้หส้ัมภาษณ์มีจ านวนมาก 

ข. การสุ่มตวัอย่างแบบจงใจ(Purposive Sampling) โดยเลือกผูรู้้ในทอ้งถ่ินและชุมชน
ตามถนนสายดงักล่าว แบบเจาะจง จ านวน 35 คน ประกอบดว้ย 

1) พระธรรมราชานุวตัร    เจา้คณะภาค 6 เจา้อาวาทวดัพระแกว้ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย 

2) พระเทพสิทธินายก    เจา้คณะจงัหวดั เจา้อาวาสวดัพระสิงห์ อ าเภอเมือง  

3) พระรัตนมุนี     รองเจา้คณะจงัหวดัเชียงราย อ าเภอเมือง  

4) พระครูขนัติพลาธร (บุณยวงขน.ติพโล)  เจา้อาวาสวดัฝ่ังหม่ิน อ าเภอเมือง  

5) พระอาจารยบุ์ญธรรม  อติสโย  เจา้อาวาสวดัพระธาตุสันขวาง อ าเภอเมือง  

6) พระเกรียงไกร  ญาณธีโร   พระวดัพระธาตุสันขวาง อ าเภอเมือง  

7) พระวรรณรพ  ปัญญาสาโธ   เจา้อาวาสวดับ่อเกง้ อ าเภอเมือง  

8) พระครูสิริวีรธ ารง (พระมหายงยทุธเทวธมฺโม)  เจา้อาวาสวดัพระธาตุจอมจนัทร์ 

อ าเภอแม่จนั 

9) พระครูวจิารณ์ธรรมสุนทร   เจา้อาวาสวดัเจดียห์ลวง อ าเภอเชียงแสน 

10) พระอธิการวรวทิย ์ฐานวโีร (ไชยเจริญ)  เจา้อาวาสวดัสวนดอก อ าเภอเชียงแสน 

11) พระครูอนุรักษบุ์รานนัท ์  เจา้อาวาสวดัลี จงัหวดัพะเยา 

12) พระติส.สโร (สุวทิย ์ ชมเชย) พระวดัล าเปิง อ าเภอแม่จนั 

13) พระชูศกัด์ิ  มหาสถฺโก   พระวดัพระธาตุจอมจนัทร์  อ าเภอแม่จนั 

14) พระสุทิน  มาเยอะ    พระวดัหม่ืนพุทธเมตตาคุณาราม  อ าเภอแม่จนั 

15) พระวรินท ์ ชมรัตน์   พระวดัหม่ืนพุทธเมตตาคุณาราม  อ าเภอแม่จนั 

16) พระชินุวโส     พระวดัพระธาตุปูเขา้ อ าเภอแม่สาย 
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17) พระกิตติคุณ กตพุโญ เจริญสุข  พระวดัพระธาตุดอยเวา  อ าเภอแม่สาย 

18) พระอินทร์  อินค า    พระวดัเจดียห์ลวง อ าเภอเชียงแสน 

19) พระยี ่ สมบูรณ์    พระวดัเจดียห์ลวง อ าเภอเชียงแสน 

20) พระพงษเ์พรชจนัทโธโต   พระวดัพระธาตุผาเงา  อ าเภอเชียงแสน 

21) พระอิทธพล  อิทธิพโล   พระวดัพระธาตุผาเงา อ าเภอเชียงแสน 

22) พระสายแกว้  สนฺตจิตฺโต   พระวดัพระธาตุผาเงา อ าเภอเชียงแสน 

23) พระสมศกัด์ิ  ธมฺมปาโล  พระวดัพระธาตุผาเงา  อ าเภอเชียงแสน 

24) นายศุภชยั  สิทธิเลิศ   กรรมการวดัพระแกว้ อ าเภอเมือง  

25) นางกานตญา  ศรีสุนทร   นกัวชิาการวฒันธรรมช านาญการ อบจ. ชร 

26) นายพิธพร  พุม่เพง็    ผูใ้หญ่บา้นเด่น หมู่  5 ต.นางแล อ าเภอเมือง 

27) นางปัทมา  สมประสงค ์  นกัวชิาการศึกษา อบจ.ชร 

28) นางบวัผนั  ชอบธรรม   ครูสอนพระพุทธศาสนา อ าเภอเมือง 

29) นางวนัทนา  กิตติรัตน์   ครูสอนพระพุทธศาสนา อ าเภอเมือง 

30) นางวรรณา  ปัญญาดี   ครูช านาญการพิเศษ อ าเภอเมือง 

31) นางศิริพร  ค าดี    ครูช านาญการพิเศษ อ าเภอเมือง 

32) นางสาวกมลวรรณ ศิริพฤกษพ์งษ ์ รองผูจ้ดัการพิพิธภณัฑ์พระ อ าเภอแม่จนั 

33) นายศกัยศ์รณ์  พรมณีรัตนชมพ ู ผูใ้หญ่บา้นสันทราย หมู่ 1 ต าบลสันทราย 

อ าเภอแม่จนั 

34) พอ่หนานพล  หน่อหลา้   โฆษกวดัถ ้าปลา อ าเภอแม่จนั 

35) นายอนนัต ์ อานุภาพบรรเจิด  สมาชิกชมรมพระเคร่ืองเชียงราย 

ผลของการศึกษาทั้งภาคเอกสารและการสัมภาษณ์ ไดร้วบรวมน าขอ้มูลมาจดัระเบียบและเขียน
เป็นหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธรูปส าคญัตลอดจนคุณค่าคติความเช่ือในการสร้าง รูปแบบทาง
ศิลปกรรม และประเพณีการสักการบูชาพระพุทธรูปส าคัญ ในจังหวดัเชียงรายประกอบด้วย
รายละเอียดเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปส าคญัคติความเช่ือต่อพระพุทธรูปส าคญั
คุณค่าทางศิลปกรรมพระพุทธรูปส าคญัประเพณีท่ีเก่ียวกบัการสักการะพระพุทธรูปส าคญั 

 ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 4 
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3.4 กำรศึกษำและส ำรวจพระพุทธรูปที่มีควำมส ำคัญ ในเส้นทำงถนนสำยอ ำเภอเมืองเชียงรำยผ่ำน
อ ำเภอแม่จัน ถึงอ ำเภอเชียงแสนและแม่สำย จังหวดัเชียงรำย 

เป็นการศึกษาและส ารวจในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอ
เชียงแสนและอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ระยะทางรวม 163 กิโลเมตร ทั้ งภาคเอกสารและ
ภาคสนาม ดว้ยวธีิการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม โดยสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

3.4.1 แบบสอบถามจากผูรู้้ในเส้นทางถนนสายดังกล่าวจ านวน 35 คน เพื่อสอบถามขอ้มูล
รายช่ือของพระพุทธรูปส าคญั คุณค่า คติความเช่ือ ในการสร้างรูปแบบทางศิลปกรรม และประเพณี
การสักการบูชาพระพุทธรูปส าคญัในจงัหวดัเชียงราย 

3.4.2 แบบสอบถามจากประชาชน เพื่อให้ไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้ของพระพุทธรูปส าคญั  คุณค่าคติ
ความเช่ือในการสร้างรูปแบบทางศิลปกรรม และประเพณีการสักการบูชาพระพุทธรูปส าคญัใน
จงัหวดัเชียงรายดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) จาก กลุ่มตวัอย่าง 
(Sample) จ  านวน 200 คน ซ่ึงรายละเอียดของวธีิการสุ่มตวัอยา่งและรายช่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นกลุ่มและ
วิธีการเดียวกนักบัท่ีได้ระบุไวใ้นขอ้ท่ี 3.3 ท่ีได้เขียนไวใ้นตอนท่ีผ่านมา ซ่ึงผลการเก็บข้อมูลท าให้ได้
ขอ้มูลเบ้ืองต้นเก่ียวกบัพระพุทธรูปในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึง
อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย จ านวน 24 องค ์ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

1) พระหยกเชียงราย (พระพุทธรตนากร นวุติวสัสานุสรณ์มงคล) 
2) พระเจา้ลา้นทอง 
3) พระประธาน   
4) พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงคจ์  าลอง) 
5) หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง  
6) พระเจา้สองสี  
7) พระนอน  
8) พระพุทธรูปปฎิหาริมงคล 
9) พระเชียงแสนส าเภาทรงเคร่ืองจกัรพรรดิ  
10) พระศรีศากยมุณี 
11) พระเจา้ทนัใจ  
12) พระศรีอารยเมตไตรย ์
13) หลวงพอ่โต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค)์     
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14) พระเจา้อินทร์สาน  
15) พระพุทธเมตตามหาม่ิงมงคลสองแผน่ดิน 
16) หลวงพอ่สายรุ้ง  
17) หลวงพอ่ทองทิพย ์ 
18) พระเจา้ลา้นทอง  
19) หลวงพอ่ผาเงา  
20) หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 
21) พระพุทธนวลา้นต้ือ (พระเชียงแสนส่ีแผน่ดิน)      
22) หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 
23) พระพุทธเชียงแสนจอมกิตติสิริลกัษณ์พิพฒัน์มงคล    
24) พระเจา้หลวงสวนดอก  

 ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 4 

ตำรำงที่ 3.1 แสดงค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการส ารวจความเห็นความเช่ือและความนิยมของภาคประชาชน
ในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงราย 

ล ำดับ รำยช่ือพระพุทธรูป ค่ำคะแนน 
1 พระหยกเชียงราย (พระพุทธรตนากร นวุติวสัสานุสรณ์

มงคล) ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง 
167 

2 หลวงพอ่ผาเงา ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน 158 
3 พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงคจ์  าลอง) ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมือง 
146 

4 หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง 132 
5 หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน 129 
6 พระพุทธรูปปฎิหาริมงคล ต าบลริมกก อ าเภอเมือง 121 
7 หลวงพอ่โต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค)์ ต าบล

สันทราย อ าเภอแม่จนั 
113 

8 พระพุทธนวลา้นต้ือ (พระเชียงแสนส่ีแผน่ดิน) ต าบล
เวยีง อ าเภอเชียงแสน 

108 
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ล ำดับ รำยช่ือพระพุทธรูป ค่ำคะแนน 

9 พระเจา้อินทร์สาน ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย 97 
10 พระเจา้ลา้นทอง ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง 94 
11 พระเจา้สองสี ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง 89 
12 พระเจา้ลา้นทอง ต าบลเวยีง อ าเภอแม่สาย 87 
13 หลวงพอ่สายรุ้ง ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย 83 
14 พระนอน ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง 79 
15 พระประธานเจด็ยอด ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง 75 
16 หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน 73 
17 พระสิงห์สานชนะมาร ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย 72 
18 หลวงพอ่ทองทิพย ์ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย 69 
19 พระเจา้หลวงสวนดอก ต าบลบา้นแซว อ าเภอแม่สาย 68 
20 พระพุทธเชียงแสนจอมกิตติสิริลักษณ์พิพฒัน์มงคล 

ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน 
64 

21 พระเชียงแสนส าเภาทรงเคร่ืองจกัรพรรดิ ต าบลริมกก 
อ าเภอเมือง 

63 

22 พระเจา้ทนัใจ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง 59 
23 พระศรีศากยมุณี ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง 55 
24 พระศรีอารยเมตไตรย์ ต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่

จนั 
52 

3.5 กำรคัดเลือกพระพุทธรูปในเส้นทำงถนนสำยอ ำเภอเมืองเชียงรำย ผ่ำนอ ำเภอแม่จัน ถึงอ ำเภอ
เชียงแสน และอ ำเภอแม่สำย จังหวดัเชียงรำย 
เป็นกระบวนการคดัเลือกพระพุทธรูปส าคญัท่ีมีความส าคญั ใน เส้นทางถนนสายอ าเภอเมือง

เชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงรายโดยคดัเลือกจาก
พระพุทธรูป 24 องค์ ท่ีไดศึ้กษาและเก็บขอ้มูลในตอนท่ีผ่านมา โดยไดส้ร้างมาตรวดัค่าความส าคญั
ของพระพุทธรูป เพื่อคดัเลือกพระพุทธรูปส าคญั ในจงัหวดัเชียงราย ในคร้ังน้ี โดยประยกุตเ์กณฑ์การ

ตำรำงที ่3.1 (ต่อ) 
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พิจารณาคุณค่าท่ีไดศึ้กษาในบทท่ี 2 น ามาใชเ้ป็นเกณฑ์การประเมินคุณค่าความส าคญั จ านวน 5 เกณฑ ์
คือ  

1) เกณฑด์า้นประวติัศาสตร์ 
 พระพุทธรูปนั้นๆ จะตอ้งมีเร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ของจงัหวดัเชียงราย 

ตลอดจนมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัชุมชน หรืออ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่จนั อ าเภอเชียงแสน 
อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

2) เกณฑด์า้นศิลปกรรม 
 พระพุทธรูปนั้นๆ จะตอ้งมีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ และมีรูปแบบเฉพาะ หรือมีพระ

พุทธลกัษณะท่ีสวยงาม 
3) เกณฑด์า้นอาย ุ
 พระพุทธรูปนั้นๆ จะตอ้งมีความเก่าแก่ มีอายมุาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 100 ปี 
4) เกณฑด์า้นความศกัด์ิสิทธ์ิ 
 พระพุทธรูปนั้นๆ จะตอ้งเป็นท่ีรู้จกั มีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชนทัว่ไป 

และเป็นพระพุทธรูปท่ีสามารถน าบุคคลในทอ้งถ่ินท่ีประดิษฐาน มาเคารพสักการบูชาดว้ยความเช่ือ 
และ ความศรัทธา  

5) เกณฑด์า้นความเช่ือและความนิยมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
พระพุทธรูปนั้นเป็นท่ีไดรั้บการยอมรับในคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็น

ท่ีเช่ือถือ  เคารพสักการะของประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงราย 

ในการวดัค่าพระพุทธรูปส าคัญ ได้ประยุกต์มาตรวดัแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) เพื่อ
ก าหนดค่าความส าคญัของพระพุทธรูป ในรูปแบบ Rating Scale ก าหนดค่าคะแนน 5 ระดบั คือ ระดบั
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และยอ้ยท่ีสุด แล้ววิเคราะห์ผลแบบ (Weight Sum Analysis) มีค่า
คะแนน ดงัน้ี 

1) ระดบัค่าท่ีส าคญัมากท่ีสุด  ระดบั 5 คะแนน 
2) ระดบัค่าท่ีส าคญัมาก  ระดบั 4 คะแนน 
3) ระดบัค่าท่ีส าคญัปานกลาง ระดบั 3 คะแนน 
4) ระดบัค่าท่ีส าคญันอ้ย  ระดบั 2 คะแนน 
5) ระดบัค่าท่ีส าคญันอ้ยท่ีสุด  ระดบั 1 คะแนน 
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ตำรำงที่ 3.2  แสดงผลการคดัเลือกพระพุทธรูปส าคญัของจงัหวดัเชียงราย เพื่อเพิ่มศกัยภาพเส้นทาง
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ล ำดับ พระพุทธรูปส ำคัญ 
ก 

 

ข ค ง จ รวม ผลกำร
คัดเลอืก 

1 พระหยกเชียงราย (พระพุทธรตนากร 
นวติุวสัสานุสรณ์มงคล) 

5 4 5 5 5 24 เป็น 

2 พระเจา้ลา้นทอง 2 2 3 4 3 14 ไม่เป็น 

3 พระประธาน 2 2 2 3 2 13 ไม่เป็น 

4 พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงคจ์  าลอง) 3 4 4 5 4 20 เป็น 

5 หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง  5 4 4 3 4 19 เป็น 

6 พระเจา้สองสี  3 2 4 3 3 15 ไม่เป็น 

7 พระนอน 2 2 3 3 3 13 ไม่เป็น 

8 พระพุทธรูปปฎิหาริมงคล 4 5 3 4 5 21 เป็น 

9 พ ระ เชี ย ง แส น ส า เภ าท ร ง เค ร่ื อ ง
จกัรพรรดิ 

2 2 3 2 4 13 ไม่เป็น 

10 พระศรีศากยมุณี 2 3 4 4 3 16 ไม่เป็น 

11 พระเจา้ทนัใจ 1 2 4 3 2 12 ไม่เป็น 

12 หลวงพ่อโต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 
พระองค)์ 

4 5 4 5 4 22 เป็น 

13 พระศรีอารยเมตไตรย ์ 3 3 2 3 2 13 ไม่เป็น 

14 พระเจา้ลา้นทอง  3 3 4 4 4 18 ไม่เป็น 

15 หลวงพอ่ผาเงา  5 5 4 4 5 23 เป็น 

16 หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 4 4 5 4 4 21 เป็น 
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ล ำดับ พระพุทธรูปส ำคัญ 
ก 

 

ข ค ง จ รวม ผลกำร
คัดเลอืก 

17 พระพุทธนวลา้นต้ือ (พระเชียงแสนส่ี
แผน่ดิน)  

3 4 4 4 4 19 เป็น 

18 หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 4 3 3 4 3 17 ไม่เป็น 

19 พระเจา้หลวงสวนดอก  2 1 2 3 2 10 ไม่เป็น 

20 พระพุทธเชียงแสนจอมกิตติสิริลกัษณ์
พิพฒัน์มงคล  

3 3 2 3 3 14 ไม่เป็น 

21 พระเจา้อินทร์สาน  4 4 5 4 5 22 เป็น 

22 พระสิงห์สานชนะมาร  1 1 4 3 2 11 ไม่เป็น 

23 หลวงพอ่ทองทิพย ์ 2 3 4 4 4 17 ไม่เป็น 

24 หลวงพอ่สายรุ้ง  3 2 4 3 4 16 ไม่เป็น 

หมำยเหตุ 

 คะแนน 1 คือมีคุณค่าและเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มีคุณค่าและเหมาะสมมากท่ีสุด 
พระพุทธรูปส าคญัท่ีผา่นเกณฑต์อ้งมีคะแนนรวมมากกวา่ 20  คะแนน 
  เกณฑ ์(1) หมายถึง เกณฑด์า้นประวติัศาสตร์  
  เกณฑ ์(2) หมายถึง เกณฑด์า้นวฒันธรรม   
  เกณฑ ์(3) หมายถึง เกณฑด์า้นศิลปกรรม   
  เกณฑ ์(4) หมายถึง เกณฑด์า้นความพร้อมของการเรียนรู้และท่องเท่ียว 
  เกณฑ ์(5) หมายถึง เกณฑด์า้นความเช่ือและความนิยมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 จากขอ้มูลพระพุทธรูปส าคญั ท่ีส ารวจพบในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายทั้ง 24 องค์  ไดท้  าการ
ประเมินค่าโดยเกณฑ์ 5 เกณฑ์  เพื่อคดัเลือกพระพุทธรูปท่ีมีคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็น
ท่ีเช่ือถือ  เคารพสักการะของประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงราย  ออกมาได้ จ  านวนพระพุทธรูป

ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 
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ส าคญั 9 องค์  เพื่อจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงราย  
ดงัตารางประเมินค่า ดงัต่อไปน้ี 

 ผลของการประเมินพระพุทธรูปท่ีมีความส าคญั ในเส้นทางสายอ าเภอเมืองเชียงราย  ผ่าน
อ าเภอแม่จัน ถึงอ าเภอเชียงแสนและอ าเภอแม่สาย จากระดับของคะแนน ตามตาราง 1 สามารถ
คดัเลือกพระพุทธรูปส าคญั ในเส้นทางถนนสายดงักล่าว ออกมาได ้9 องค ์ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

1) พระหยกเชียงราย (พระพุทธรตนากร นวุติวสัสานุสรณ์มงคล)  
2) หลวงพอ่ผาเงา  
3) พระสิงห์(พระพุทธสิหิงคจ์  าลอง) 
4) หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง  
5) หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1  
6) พระพุทธรูปปฎิหาริมงคล 
7) หลวงพอ่โต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค)์ 
8) พระพุทธนวลา้นต้ือจ าลอง (พระเชียงแสนส่ีแผน่ดิน)  
9) พระเจา้อินทร์สาน  

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 4 

3.6 กำรศึกษำและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของพระพุทธรูปส ำคัญที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นพระพุทธรูป
ส ำคัญ ในเส้นทำงถนนสำยอ ำเภอเมืองเชียงรำย ผ่ำนอ ำเภอแม่จัน ถึงอ ำเภอเชียงแสน และอ ำเภอ
แม่สำย จังหวดัเชียงรำย 

จากผลของการศึกษาและประเมินคุณค่า เพื่อเลือกพระพุทธรูปส าคญัในจงัหวดัเชียงราย สามารถ
เลือกพระพุทธรูปท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงรายได้ 9 องค์ ดังนั้ น ในขั้นตอนการศึกษาคร้ังน้ี เป็น
การศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมทั้งภาคเอกสาร และภาคสนามของพระพุทธรูปส าคญัท่ีคดัเลือกอีกคร้ังซ่ึงวิธี
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดยส ารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์และ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ไดร้ายละเอียดเชิงลึกของพระพุทธรูปส าคญัท่ีไดรั้บการคดัเลือก โดยเน้นท่ีประวติั
ความเป็นมา คุณค่าทางศิลปกรรม คติความเช่ือ ประเพณีบูชาสักการะ และเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) อยา่งไม่จ  ากดัจ านวนโดยการ
เลือกผูส้ัมภาษณ์แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงเป็นการเลือกท่ีไม่มีกฎเกณฑ์จากประชาชน 
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พระสงฆ์ ผูรู้้หรือปราชญ์ทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน และหวัหน้าหน่อยงานในองคก์รของภาครัฐ ท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัพระพุทธรูปนั้นๆ ท่ีสามารถใหข้อ้มูลไดจ้นครบถว้น 

ผลการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมคร้ังน้ี ได้รายละเอียดของแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปจดัเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในเส้นทางถนนสาย
อ าเภอเมืองเชียงราย ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ดงัหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

1) วดั 
2) พิพิธภณัฑ ์

 ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 5 

3.7 กำรเพิ่มศักยภำพเส้นทำงกำรเรียนรู้และกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเส้นทำงถนนสำยอ ำเภอ
เมืองเชียงรำย ผ่ำนอ ำเภอแม่จัน ถึงอ ำเภอเชียงแสน และอ ำเภอแม่สำย จังหวดัเชียงรำย 

เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ให้ประสบผลส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย เพื่อการเรียนรู้ และการท่องเท่ียวพระพุทธรูปส าคญั ในจงัหวดัเชียงรายดว้ยขั้นตอน
การศึกษาตามล าดบัดงัน้ี 

3.7.1 การศึกษาพระพุทธรูปเพื่อการเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอ
แม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

เป็นการศึกษาพระพุทธรูปท่ีไดรั้บการคดัเลือกมา ให้ประสบผลส าเร็จ บรรลุเป้าหมาย 
เพื่อการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยท าการศึกษาในรายละเอียดของการศึกษา
พระพุทธรูปแต่ละองคท่ี์ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี  

1) ประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปส าคญั 
2) วดัท่ีตั้ง และเส้นทางคมนาคมวดั 
3) วสัดุและลกัษณะทางศิลปกรรม 
4) คติความเช่ือและประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธรูปส าคญั 
5) ส่ือของการเรียนรู้ 
6) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของการท่องเท่ียว 
7) กิจกรรมอ่ืนๆ  
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ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 5 

3.7.2 รูปแบบและวธีิการเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  

ผลจากการศึกษาตามขอ้ 3.6 ในตอนท่ีผ่านมา ไดค้ดัเลือกพระพุทธรูปส าคญั มาจดัการ
เส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในคร้ังน้ี ซ่ึงผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาและน าเสนอ ดงัน้ี 

1) รูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
รูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ท่ีเหมาะสม ควร

จดัเป็นทางเดียว ท่ีสามารถท่องเท่ียวและเรียนรู้ไดภ้ายใน 1 วนั 

2) การเพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
เป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อแสดง

เส้นทาง สถานท่ีตั้ง ของการท่องเท่ียวและเรียนรู้ โดยการน าเอาพระพุทธรูปส าคญัในเส้นทางถนน
สายอ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ท่ี
ไดรั้บ การคดัเลือก จ านวน 9 องค์ มาประกอบกบัวดัและพิพิธภณัฑ์ ในเส้นทางดงักล่าว มาจดัเป็น
เส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในกบัเส้นทางดงักล่าว โดยใช้
แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และทฤษฏีการจดัการเรียนรู้เขา้มาประกอบ เพื่อให้เกิดการดึงดูด 
(Attraction) และท าใหน้กัท่องเท่ียวสนใจ 

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 5 

3.7.3 รายการการท่องเท่ียวและเรียนรู้พระพุทธรูปส าคญั ในจงัหวดัเชียงราย 

ผลของการศึกษาตามขอ้ 3.6 ในตอนท่ีผ่านมานั้น ผูศึ้กษาได้น าพระพุทธรูปส าคญัมา
จดัเป็นโปรแกรมหรือรายการของการท่องเท่ียวและเรียนรู้พระพุทธรูปส าคญั ในจงัหวดัเชียงราย ซ่ึง
จะมีลกัษณะเป็นเส้นทางเดียว ท่ีสามรถท่องเท่ียวและเรียนรู้ไดภ้ายใน 1 วนั  

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 5 
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บทที ่4 
 

พระพทุธรูปส ำคญัตำมแนวเส้นทำงถนนสำยเชียงรำย - แม่จัน - เชียงแสน  
และแม่สำย  ของจังหวดัเชียงรำย 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้ งภาคเอกสารและภาคสนาม  ในบริบทท่ีเก่ียวกับพุทธสถานและ
พระพุทธรูปส าคญั  ทั้งในดา้นประวติัความเป็นมา  คุณค่าทางศิลปกรรม  คติความเช่ือ และวฒันธรรม
ประเพณีท่ีเก่ียวกับการสักการบูชาพระพุทธรูปส าคัญในพื้นท่ีชุมชนตามแนวเส้นทางถนนสาย
เชียงราย ถึงแม่สาย และเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย และท ำกำรวิเครำะห์คุณค่ำควำมส ำคญั  ตลอดจน
คดัเลือกพระพุทธรูปส าคญั  เพื่อกำรเพิ่มศกัยภำพเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ
จงัหวดัเชียงรำยซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

4.1 การส ารวจและศึกษาพระพุทธรูปส าคญัในชุมชนตามแนวเส้นทางถนนสายอ าเภอเมือง
เชียงราย ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

4.1.1 กำรส ำรวจหำรำยช่ือพระพุทธรูปส าคญัในชุมชนตามแนวเส้นทางถนนเส้นทาง
ถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

4.1.2  กำรศึกษำส ำรวจและเก็บข้อมูลพระพุทธรูปส าคญัในชุมชนตามแนวเส้นทาง
ถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

4.2 กำรคดัเลือกพระพุทธรูปส ำคญัเพื่อกำรจดักำรให้เป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

4.2.1 เป้ำหมำยของกำรคดัเลือกพระพุทธรูปส ำคญัของจงัหวดัเชียงรำย 
4.2.2 กำรส ำรวจควำมคิดเห็น ควำมเช่ือ และควำมนิยมของภำคประชำชนในทอ้งถ่ิน 
4.2.3 กำรคดัเลือกพระพุทธรูปส ำคญัเพื่อจดักำรให้เป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรม 

4.3 กำรวเิครำะห์คุณค่ำและควำมส ำคญัของพระพุทธรูปส ำคญัของจงัหวดัเชียงรำย 

ดงัมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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4.1 การส ารวจและศึกษาพระพุทธรูปส าคัญในชุมชนตามแนวสำยเชียงรำย - แม่จัน - เชียงแสน และ
แม่สำย  ของจังหวดัเชียงรำย 

 หวัขอ้น้ีเป็นกำรส ำรวจและศึกษำพระพุทธรูปส ำคญัในเส้นทำงถนนสำยอ ำเภอเมืองเชียงรำยถึง
อ ำเภอเชียงแสน และอ ำเภอแม่สำย จงัหวดัเชียงรำยซ่ึงเป็นกำรศึกษำทั้งภำคเอกสำรและภำคสนำมโดย
ใชว้ธีิกำรส ำรวจทำงกำยภำพ  แบบสอบถำม และสัมภำษณ์  ซ่ึงในกำรศึกษำคร้ังน้ีมีขั้นตอนต่ำงๆ ดงัน้ี 

4.1.1 กำรส ำรวจหำรำยช่ือพระพุทธรูปส าคัญในชุมชนตามแนวเส้นทางถนนสายอ าเภอเมือง
เชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จัน ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย 

เป็นกำรศึกษำด้วยวิธีกำรใช้เคร่ืองมือแบบสอบถำม  เพื่อสอบถึงรำยช่ือและสถำนท่ีตั้งของ
พระพุทธรูปส ำคญัของชุมชนต่ำงๆตำมแนวเส้นทำงถนนสำยอ ำเภอเมืองเชียงรำย ถึงอ ำเภอเชียงแสน
และอ ำเภอแม่สำย จงัหวดัเชียงรำยซ่ึงมีพื้นท่ีอยู่ในเขต 4 อ ำเภอของจงัหวดัเชียงรำย  คือ  อ ำเภอเมือง  
อ ำเภอแม่จนั  อ ำเภอแม่สำย และอ ำเภอเชียงแสน โดยใช้แบบสอบถำมจำกกลุ่มตวัอย่ำง (Sample) ท่ีเป็น
ประชำชน  พระสงฆ์  และผูน้ ำชุมชน  ในเขตอ ำเภอละ 50 คน  รวมจ ำนวน 200 คน  โดยวิธีสุ่มแบบ
บงัเอิญ (Accidental sampling) เพื่อสอบถำมถึงรำยช่ือและสถำนท่ีตั้งของพระพุทธรูปส ำคญั ซ่ึงเป็นท่ี
เช่ือถือ และเคำรพสักกำระของประชำชนในทอ้งถ่ินตำมแนวเส้นทำงถนนสำยอ ำเภอเมืองเชียงรำย ถึง
อ ำเภอเชียงแสนและอ ำเภอแม่สำย จงัหวดัเชียงรำยซ่ึงผลกำรส ำรวจได้รำยช่ือพระพุทธรูปส ำคญั 
จ ำนวน 24  องค ์  ดงัน้ี 

1) เขตอ ำเภอเมือง  
ปรำกฏมีพระพุทธรูปส ำคญั 11 องค ์  คือ 

1.1) พระหยกเชียงรำย (พระพุทธรตนำกร นวุติวสัสำนุสรณ์มงคล) ประดิษฐำน   ณ 
วดัพระแกว้ เลขท่ี 19 หมู่ 1 ถนนไตรรัตน์ ใกลก้บัศำลำกลำงจงัหวดั ต ำบลเวยีง 

1.2) พระเจ้าล้านทองประดิษฐำน ณ วดัพระแก้ว เลขท่ี 19 หมู่ 1 ถนนไตรรัตน์                   
ใกลก้บัศำลำกลำงจงัหวดั ต ำบลเวยีง 

1.3) พระประธานประดิษฐาน ณ วดัเจด็ยอด ถนนเจด็ยอด ต าบลเวยีง 
1.4) พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์จ  าลอง)ประดิษฐาน ณ วดัพระสิงห์ ถนนสิงหไคล

ต ำบลเวยีง 
1.5) หลวงพ่อพระศรีม่ิงเมือง ประดิษฐาน ณ วดัม่ิงเมือง เลขท่ี 196 ถนนไตรรัตน์ 

ต ำบลเวยีง 
1.6) พระเจา้สองสี ประดิษฐาน ณ วดัมุงเมือง ถนนอุตรกิจ หมู่ท่ี1 ต ำบลเวยีง 
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1.7) พระนอน ประดิษฐาน ณ วดัพระนอน (เชตวนั) 58 /12 บำ้นหนองบวั ต ำบลเวยีง 
1.8) พระพุทธรูปปฎิหาริมงคลประดิษฐาน ณ วดัฝ่ังหม่ิน เลขท่ี 30 หมู่ท่ี 6 ต าบลริมกก 
1.9) พระเชียงแสนส าเภาทรงเคร่ืองจกัรพรรดิ ประดิษฐาน ณ วดัฝ่ังหม่ิน เลขท่ี 30 

หมู่ท่ี 6 ต าบลริมกก 
1.10) พระศรีศากยมุณีประดิษฐาน ณ วดัพระธาตุสันขวำง บำ้นหว้ยเคียน ต ำบลท่ำสุด 
1.11) พระเจา้ทนัใจประดิษฐาน ณ วดัพระธาตุสันขวำง บำ้นหว้ยเคียน ต ำบลท่ำสุด 

2) เขตอ ำเภอแม่จัน  

ปรำกฏมีพระพุทธรูปส ำคญั 2 องค ์  คือ 

2.1) หลวงพ่อโต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค์)ประดิษฐาน ณ วดัพระธาตุ
จอมจนัทร์ ต าบลสันทราย 

2.2) พระศรีอารยเมตไตรยป์ระดิษฐาน ณ วดัหม่ืนพุทธเมตตาคุณาราม บำ้นป่ำ 
ไร่ ต ำบลท่ำขำ้วเปลือก 

3) เขตอ ำเภอเชียงแสน  
ปรำกฏมีพระพุทธรูปส ำคญั 7 องค ์  คือ 

3.1) พระเจา้ลา้นทอง ประดิษฐำน ณ วดัพระเจำ้ลำ้นทอง เลขท่ี 114 บำ้นเวยีง หมู่ท่ี 
2 ต ำบลเวยีง 

3.2) หลวงพ่อผำเงำ ประดิษฐำน ณ วดัพระธำตุผำเงำ เลขท่ี 391 หมู่ 5 บำ้นสบค ำ
ต ำบลเวยีง 

3.3) หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 ประดิษฐำน ณ วดัเจดียห์ลวง หมู่ 3 บำ้นเวยีง ต ำบลเวยีง 
3.4) พระพุทธนวล้านต้ือ (พระเชียงแสนส่ีแผ่นดิน) ประดิษฐาน ณ จุดชมวิว

สามเหล่ียมทองค า บา้นสบรวก ต าบลเวยีง 
3.5) หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์ 1ประดิษฐำน ณ วดัพระธำตุปูเขำ้ บำ้นสบรวก หมู่ท่ี 1 

ต ำบลเวยีง 
3.6) พระเจา้หลวงสวนดอก ประดิษฐำน ณ วดัสวนดอก ต ำบลบำ้นแซว 
3.7) พระพุทธเชียงแสนจอมกิตติสิริลักษณ์พิพัฒน์มงคล ประดิษฐาน ณ วดั                 

พระธาตุจอมกิตติ ต าบลเวยีง 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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4) เขตอ ำเภอแม่สำย  

ปรำกฏมีพระพุทธรูปส ำคญั 4 องค ์  คือ 
4.1) พระเจา้อินทร์สำน ประดิษฐำน ณ วดัพระธำตุดอยเวำถนนพหลโยธิน ต ำบล

เวยีงพำงค ำ 
4.2) พระสิงห์สำนชนะมำร ประดิษฐำน ณ วดัหิรัญญำวำส บ้ำนเหมืองแดงน้อย 

ต ำบลเกำะชำ้ง 
4.3) หลวงพอ่ทองทิพยป์ระดิษฐำน ณ วดัถ ้ำผำจม ต ำบลเวยีงพำงค ำ 
4.4) หลวงพอ่สายรุ้ง ประดิษฐำน ณ วดัถ ้ำผำจม ต ำบลเวยีงพำงค ำ 
 

4.1.2 กำรศึกษำส ำรวจและเก็บข้อมูลพระพุทธรูปส าคัญในชุมชนตามแนวเส้นทางถนนสาย
อ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จัน ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย 

เป็นกำรศึกษำส ำรวจเพื่อเก็บข้อมูลพระพุทธรูปส ำคญัในชุมชนตามแนวเส้นทางถนนสาย
เชียงรายถึงแม่สาย และเชียงแสน จังหวดัเชียงรายจำกรำยช่ือและท่ีตั้ งท่ีได้จำกแบบสอบถำม               
ในขั้นตน้  ดว้ยใชว้ิธีกำรส ำรวจ  สังเกตกำรณ์ทำงกำยภำพ และสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structured 
Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับประวติัควำมเป็นมำและรำยละเอียดของพระพุทธรูปส ำคัญ                  
โดยวิธีกำรกำรสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) จำกพระสงฆ ์ ประชำชน  ผูอ้ำวุโส  ผูน้ ำชุมชุมชน 
และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธรูปส ำคญันั้นๆ โดยไม่จ  ำกดัจ ำนวนผูใ้ห้
สัมภำษณ์  จนไดข้อ้มูลครบถว้นซ่ึงผลกำรศึกษำมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

1) เขตอ ำเภอเมือง  
ปรำกฏมีพระพุทธรูปส ำคญั 11 องค ์  คือ 

1.  พระหยกเชียงรำย (พระพุทธรตนำกร นวติุวสัสำนุสรณ์มงคล) 
1.1 ท่ีตั้งและเส้นทำงกำรคมนำคม 
ประดิษฐำน ณ วดัพระแกว้ท่ีตั้ง เลขท่ี 19 หมู่ 1 ถนนไตรรัตน์  ต ำบลเวียง อ ำเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงรำย กำรเดินทำงโดยรถเร่ิมจำกเทศบำลนครเชียงรำย มุ่งหนำ้ไปทำงทิศตะวนัตก ไปยงัถนน
บรรพปรำกำร ออกจำกวงเวียน เขำ้สู่ถนนสุขสถิต ให้เล้ียวซ้ำย เขำ้สู่ถนนอุตรกิจ ให้เล้ียวขวำ เขำ้ซอย 2                
ไปยงัถนนไตรรัตน์ จะเห็นวดัพระแกว้ปรำกฏอยูท่ำงซำ้ยมือ เส้นทำงน้ีใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 
3 นำที ในระยะทำง 900 เมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

 

http://www.lovemaesai.com/forums/index.php?topic=410.0
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1.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

1.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 

เดิมช่ือวดั “ป่ำเยี๊ยะ” หรือ “ป่ำญะ” เน่ืองจำกบริเวณวดัมีตน้ไมเ้ยี๊ยะ ซ่ึงเป็น
ไมไ้ผพ่นัธ์ุพื้นเมือง ชนิดหน่ึง คลำ้ยไผสี่สุก ไม่มีหนำมข้ึนอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ชำวบำ้นนิยมน ำไปท ำ
หนำ้ไมห้รือขำธนู ตำมประวติักล่ำววำ่ ทำ้วมหำพรหม ผูค้รองเมืองเชียงรำย ไดอ้ญัเชิญพระแกว้มรกต
มำจำกเมืองก ำแพงเพชรในช่วงเวลำนั้นสถำนกำรณ์บำ้นเมืองไม่สู้ดีนกั จึงไดพ้อกปูนทบัองคพ์ระแกว้
มรกต แล้วน ำไปบรรจุไวใ้นเจดีย์วดัป่ำเยี๊ยะ จนกระทั่งพุทธศกัรำช 1977 ได้เกิดฟ้ำผ่ำท่ีองค์เจดีย ์                          
พบพระพุทธรูปลงรักปิดทององค์หน่ึงตกลงมำจำกเจดีย ์ต่อมำปูนบริเวณพระนำสิกกะเทำะออกจึง
เห็นเป็นสีเขียว เจำ้อำวำสไดก้ะเทำะปูนออกจึงปรำกฏเป็นแกว้สีเขียวทั้งองค ์เม่ือพระเจำ้สำมฝ่ังแกน 
กษัตริย์ล้ำนนำในขณะนั้ นทรำบข่ำว จึงอญัเชิญพระแก้วมรกตไปเมืองเชียงใหม่ รวมระยะเวลำ                      
ท่ีพระแก้วประดิษฐำนอยู่ ท่ี เชียงรำยเป็นเวลำ 45 ปี  ว ัดป่ำเยี๊ยะท่ีประดิษฐำนพระแก้วมรกต                          
จึงถูกเรียกต่อๆ กนัมำวำ่ “วดัพระแกว้”42 

1.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 
พระพุทธรูปพระหยกเชียงรำย หรือพระพุทธรตนำกร นวุติวสัสำนุสรณ์

มงคล องค์น้ี ไดถู้กสร้ำงข้ึนเน่ืองในมหำมงคลสมยั สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ทรงเจริญ
พระชนมำยุ 90 พรรษำ ในปี 2534 โดยทำงจงัหวดัเชียงรำยได้จดัสร้ำงพระพุทธรูปหยกข้ึน และส่ง
มอบให้โรงงำนหยกวำลินนำน มหำนครปักก่ิง สำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็นผูแ้กะสลกัพระพุทธรูป
หยกเชียงรำย องคด์งักล่ำวข้ึนมำ 

1.2.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 
วดัพระแก้วเชียงรำย เป็นวดัท่ีค้นพบพระพุทธรูปนำมว่ำ “พระแก้วมรกต”               

เป็นวดัแรก จึงเปรียบเสมือนวดัและพระพุทธรูปคู่บำ้นคู่เมืองของคนเชียงรำย เพรำะวดัแห่งน้ีถือเป็นวดั 
ท่ีตั้งอยู่ภำยในตวัอ ำเภอเมือง ติดกับสถำนท่ีรำชกำรหลำยแห่ง อำทิ โรงพยำบำลโอเวอร์บลุ๊ค โรงเรียน
เชียงรำยวิทยำคมเชียงรำย เป็นตน้ ดงันั้นวดัพระแกว้จึงเป็นสถำนท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนไข ้รวมถึงญำติ
พี่น้อง ตลอดจนนกัเรียน ครู อำจำรย ์ก็เขำ้มำมีส่วนร่วมจดักิจกรรมทำงศำสนำในวดัพระแกว้แห่งน้ีเป็น
ประจ ำ จึงท ำใหว้ดัแห่งน้ีเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ และสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคญัอีกแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงรำย 

                                                        
42

 ส ำนักงำนศิลปำกรท่ี 8 เชียงใหม่ กรมศิลปำกร, 9 วัดในเชียงรำย (กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพนุ์ชำกำรพิมพ ์จ ำกดั, 2551), 

หนำ้ 20. 
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1.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 
1.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 
พระหยกองค์ถูกสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นองค์แทนพระแก้วมรกตองค์จริง ท่ีได้ถูก

อญัเชิญไปมีควำมคุณค่ำและควำมส ำคญัดำ้นควำมเป็นสิริมงคล มีพุทธลกัษณะท่ีงดงำมใชว้สัดุในกำร
สร้ำงดว้ยหยกแท ้

1.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
ในอดีตวดัพระแกว้ แห่งน้ีไดเ้คยเป็นพุทธสถำนท่ีประดิษฐำนของพระแกว้

มรกตไวใ้นองค์เจดีย์ภำยในตวัวดั ด้วยควำมงดงำมขององค์พระพุทธรูปหยกน้ี จึงท ำให้มีศรัทธำ
เล่ือมใสอยำ่งลน้หลำม ต่อมำพระแกว้มรกตไดถู้กอญัเชิญไปประดิษฐำนต่อยงัเมืองเชียงใหม่ กระทัง่
ยำ้ยไปประดิษฐำนท่ีกรุงเทพมหำนคร จึงท ำให้ชำวเชียงรำยจ ำนวนมำกต่ำงร ำลึกถึงพระแก้วมรกต             
จึงไดห้ำร้ือกนัเพื่อสร้ำงพระพุทธรูปหยกจ ำลองข้ึนมำเพื่อเป็นองคแ์ทนให้ไดก้รำบสักกำรบูชำต่อไป 
และในปีพุทธศกัรำช 2534 เน่ืองในโอกำสท่ีสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ทรงพระชนมำยุ
ครบ 80 ชันษำ พระองค์จึงพระรำชทำงพระนำมองค์พระพุทธรูปพระแก้วมรกตจ ำลองน้ีว่ำ                      
“พระพุทธรตนำกร นวติุวสัสำนุสรณ์มงคล” พร้อมกบัพระรำชทำนนำมสำมญัวำ่ “พระหยกเชียงรำย” 
พระพุทธรูปจ ำลององค์น้ี จึงกลำยเป็นพระพุทธรูปส ำคญัไม่แพอ้งคใ์ด กลำยเป็นท่ีสักกำระบูชำของ
ชำวเชียงรำยและคณะศรัทธำมำจนถึงปัจจุบนั43 

1.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 
พระพุทธรูปองค์น้ี  สร้ำงด้วยวสัดุ คือ หินหยกจำกประเทศแคนำดำ โดย                  

นำยฮูเวิร์ด โล เป็นผู ้บริจำคหินหยกน้ีให้ทำงวดั รวมขนำดหน้ำตักของพระพุทธรูปองค์น้ีแล้ว                       
มีควำมกวำ้ง ขนำด 47.9 เซนติเมตร และมีควำมสูง ขนำด 65.9 เซนติเมตร 

1.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

1.4.1 พิพิธภณัฑโ์ฮงหลวงแสนแกว้ 

รวบรวมศิลปวตัถุท่ีส ำคญัของวดั และส่ิงของท่ีมีผูน้ ำมำถวำย ให้อยู่ เป็นระบบ 
อีกทั้งเป็นกำรสงวนรักษำไวต้ลอดไป 

                                                        
43

 ส ำนกังำนศิลปำกรท่ี 8 เชียงใหม่ กรมศิลปำกร, เร่ืองเดิม, หนำ้  31 - 33. 
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ภาพที ่4.1 พระหยกเชียงราย (พระพุทธรตนากร นวุติวสัสานุสรณ์มงคล) วดัพระแกว้ 

2.  พระเจ้ำล้ำนทอง 

2.1 ท่ีตั้งและเส้นทำงกำรคมนำคม 

ประดิษฐำน ณ วดัพระแกว้ท่ีตั้ง เลขท่ี 19 หมู่ 1 ถนนไตรรัตน์  ต ำบลเวียง อ ำเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงรำย กำรเดินทำงโดยรถเร่ิมจำกเทศบำลนครเชียงรำย มุ่งหนำ้ไปทำงทิศตะวนัตก ไปยงัถนน
บรรพปรำกำร ออกจำกวงเวียน เขำ้สู่ถนนสุขสถิต ให้เล้ียวซำ้ย เขำ้สู่ถนนอุตรกิจ ให้เล้ียวขวำ เขำ้ซอย 2 ไป
ยงัถนนไตรรัตน์ จะเห็นวดัพระแกว้ปรำกฏอยูท่ำงซ้ำยมือ เส้นทำงน้ีใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 
นำที ในระยะทำง 900 เมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

2.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

2.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 

มีประวติัควำมเป็นมำเช่นเดียวกนัวดัท่ีประดิษฐำนพระหยกเชียงรำย ในขอ้ 1 
คือ เดิมช่ือวดั “ป่ำเยี๊ยะ” หรือ “ป่ำญะ” เน่ืองจำกบริเวณวดัมีตน้ไมเ้ยี๊ยะ ซ่ึงเป็นไม่ไผ่พนัธ์ุพื้นเมือง 
ชนิดหน่ึง คลำ้ยไผ่สีสุก ไม่มีหนำมข้ึนอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก (ชำวบำ้นนิยมน ำไปท ำหน้ำไมห้รือขำธนู) 
ตำมประวติักล่ำวว่ำ ท้ำวมหำพรหม ผูค้รองเมืองเชียงรำย ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมำจำกเมือง
ก ำแพงเพชร ในช่วงเวลำนั้นสถำนกำรณ์บำ้นเมืองไม่สู้ดีนกั จึงไดพ้อกปูนทบัองคพ์ระแกว้มรกต แลว้
น ำไปบรรจุไวใ้นเจดียว์ดัป่ำเยี๊ยะ จนกระทัง่พุทธศกัรำช 1977 ไดเ้กิดฟ้ำผำ่ท่ีองคเ์จดีย ์พบพระพุทธรูป
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ลงรักปิดทององค์หน่ึงตกลงมำจำกเจดีย ์ต่อมำปูนบริเวณพระนำสิกกะเทำะออกจึงเห็นเป็นสีเขียว    
เจำ้อำวำส ไดก้ะเทำะปูนออกจึงปรำกฏเป็นแกว้สีเขียวทั้งองค ์เม่ือพระเจำ้สำมฝ่ังแกน กษตัริยล์ำ้นนำ
ในขณะนั้นทรำบข่ำว จึงอญัเชิญพระแกว้มรกตไปเมืองเชียงใหม่ รวมระยะเวลำท่ีพระแกว้ประดิษฐำน
อยู่ท่ี เชียงรำยเป็นเวลำ 45 ปี วดัป่ำเยี๊ยะ ท่ีประดิษฐำนพระแก้วมรกตจึงถูกเรียกต่อๆ กันมำว่ำ             
“วดัพระแกว้” 

2.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 
พระพุทธรูปองค์น้ีแต่เดิม เป็นพระประธำน ประดิษฐำน ณ วดัพระเจำ้ลำ้นทอง 

แต่ไดมี้สภำพเป็นวดัร้ำง จึงไดร้ื้อไป ปัจจุบนัคือบริเวณจวนผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงรำย และโรงเรียน
อนุบำลเชียงรำย เม่ือวดัพระเจ้ำล้ำนทองถูกร้ือ จึงได้อญัเชิญพระพุทธรูปไปไวว้ดัดอยง ำเมือง หรือ     
ดอยงำมเมือง ต่อมำพระครูธรรมวงศ์วิวฒัน์ หรือพระพุทธิวงศ์วิวฒัน์ ได้ขออนุญำตกรมศิลปำกร
อัญเชิญมำประดิษฐำนเป็นพระประธำนในพระอุโบสถวดัพระแก้ว เม่ือวนั ท่ี  9 พฤศจิกำยน 
พุทธศกัรำช 2504 ชำวเชียงรำยจึงนิยมรียกวำ่ พระเจำ้ลำ้นทอง 

2.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส าคญั 

2.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิและมีความเก่าแก่ เป็นท่ีเคารพนับถือต่อชาว

เชียงรายเป็นอยา่งมาก 
2.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
ในอดีตวดัพระแกว้ แห่งน้ีไดเ้คยเป็นพุทธสถำนท่ีประดิษฐำนของพระแกว้

มรกตไวใ้นองค์เจดีย์ภำยในตวัวดั ด้วยควำมงดงำมขององค์พระพุทธรูปหยกน้ี จึงท ำให้มีศรัทธำ
เล่ือมใสอยำ่งลน้หลำม ต่อมำพระแกว้มรกตไดถู้กอญัเชิญไปประดิษฐำนต่อยงัเมืองเชียงใหม่ กระทัง่
ยำ้ยไปประดิษฐำนท่ีกรุงเทพมหำนคร จึงท ำให้ชำวเชียงรำยจ ำนวนมำกต่ำงร ำลึกถึงพระแก้วมรกต                 
จึงไดห้ำร้ือกนัเพื่อสร้ำงพระพุทธรูปหยกจ ำลองข้ึนมำเพื่อเป็นองคแ์ทนให้ไดก้รำบสักกำรบูชำต่อไป 
และในปีพุทธศกัรำช 2534 เน่ืองในโอกำสท่ีสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ทรงพระชนมำยุ
ครบ 80 ชันษำ พระองค์จึงพระรำชทำงพระนำมองค์พระพุทธรูปพระแก้วมรกตจ ำลองน้ีว่ำ                   
“พระพุทธรตนำกร นวติุวสัสำนุสรณ์มงคล” พร้อมกบัพระรำชทำนนำมสำมญัวำ่ “พระหยกเชียงรำย” 
พระพุทธรูปจ ำลององคน้ี์ จึงกลำยเป็นพระพุทธรูปส ำคญัไม่แพอ้งคใ์ด กลำยเป็นท่ีสักกำรบูชำของชำว
เชียงรำยและคณะศรัทธำมำจนถึงปัจจุบนั 
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2.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

เป็นพระพุทธรูปสกุลศิลปะปาละของอินเดีย ผ่ำนมำทำงพุกำม หล่อด้วย
โลหะผสมองค์ใหญ่ท่ีสุดและงามท่ีสุดในประเทศไทย มีขนาดของหน้าตกักวา้งประมาณ 3 เมตร                  
เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างในสมยัแรก มีลกัษณะผสมระหวำ่งพระพุทธรูปแบบเชียงแสนสิงห์หน่ึงสร้าง
ดว้ยทองส าริด ปางมารวิชยั ความสูงจากทบัเกษตรถึงยอดพระรัศมีมีขนาด 2.80 เมตร รอบพระเศียร               
มีขนาด1.60 เมตร นัง่ขดัสมาธิราบ พระพกัตร์กลม พระวรกำยอวบอว้น ชำยสังฆำฏิสั้ นเหนือพระถนั 
และมีอิทธิพลศิลปะสุโขทยัเขำ้มำผสม คือ นิยมท าขดัสมาธิราบ พระรัศมีเป็นเปลวเม็ดพระศกใหญ่ 
พระหนุสองชั้นเป็นปมใหญ่นบัเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงำมมำกองคห์น่ึงของลำ้นนำ44 

จะเห็นได้ว่ำพระพุทธรูปองค์น้ีเป็นพระพุทธรูปสกุลช่ำงศิลปะปำละวะ               
มีกำรพฒันำมำจำกพระพุทธรูปในสกุลช่ำงคุปตะและคันธำระโดยจะมีลักษณะพระพกัตร์ และ               
พระวรกำยท่ีมีส่วนโค้งมำกกว่ำสกุลช่ำงคุปตะ ส่วนรำยละเอียดของพระพักตร์จะมีลักษณะยำว                
เป็นพิเศษ พระเนตรจะเหลือบลงต ่ำ พระนำสิกโค่งค่อนขำ้งยำว พระขนงไม่ข้ึนสัน พระโอษฐ์บำง แต่
เน้นเส้นหนักชัดเจน พระหนุมีสองชั้น มีขนำดค่อนขำ้งใหญ่ พระอุระท ำนูนโคง้เท่ำกนั พระพำหำ
กวำ้ง พระกรกลมและพระพกัตร์กลมเรียว ปลำยพระหัตถ์กระดกตรงปลำย พระพุทธรูปท่ีมีลกัษณะ
โดยรวมแบบน้ีน้ีมกัพบว่ำจะสร้ำงข้ึนพร้อมกบัฐำนเป็นดอกบวัเกล้ียง และฐำนดอกบวัเป็นกลีบๆ                  
ดงัพระลำ้นทององคน้ี์เป็นตน้45 

2.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

2.4.1 พิพิธภณัฑโ์ฮงหลวงแสนแกว้ 
รวบรวมศิลปวตัถุท่ีส ำคญัของวดั และส่ิงของท่ีมีผูน้ ำมำถวำย ให้อยู่ เป็น

ระบบ อีกทั้งเป็นกำรสงวนรักษำไวต้ลอดไป 

                                                        
44 จิตร บัวบุศย์, สกุลศิลปะพระพุทธรูปในประเทศไทย พิมพ์เน่ืองในงำนพระรำชทำนเพลิงศพขุนจิตรกำรช ำนิ   (ไม่

ปรำกฏสถำนท่ีพมิพ,์ 2509), หนำ้ 83 – 86. 
45พระรำชรัตนำกร, วดัพระแก้วเชียงรำย (กรุงเทพฯ: โรงพมิพร์ ำไทยเพรสเซนเตอร์, 2534), หนำ้ 5 – 6. 
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ภาพที ่4.2  พระเจา้ลา้นทอง วดัพระแกว้ 

3.  พระประธำน 
3.1 ท่ีตั้งและเส้นทำงกำรคมนำคม 
ประดิษฐำน ณ วดัเจ็ดยอด ถนนเจ็ดยอด ต ำบลเวียง อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงรำย 

กำรเดินทำงโดยรถเร่ิมจำกเทศบำลนครเชียงรำย มุ่งหน้ำตรงไปทำงทิศใต ้ เพื่อเขำ้สู่ถนนไทยวิวฒัน์ 
และใหเ้ล้ียว เขำ้สู่ถนนเจด็ยอด ตำมล ำดบั จะเห็นวดัเจด็ยอดปรำกฏอยูท่ำงซำ้ยมือ 

3.2 ประวติัควำมเป็นมำ 
3.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 

 วดัน้ีเป็นวดัพระอำรำมหลวงชั้นตรี ชนิดสำมญั สังกดัมหำนิกำย วดัน้ีมีเน้ือท่ี 
8 ไร่ 1 งำน 64 ตำรำงวำ หนำ้วดัเป็นบริเวณสำมแพร่ง ท่ีถนนเจ็ดยอด 3 สำย บรรจบกนั โดยสำยกลำงตรง
กบัประตูหน้ำของวดั อีก 2 สำยเลียบก ำแพงวดัดำ้นทิศตะวนัออกและดำ้นใตม้ำจดกบัถนนสำยกลำง                  
ท่ีบริเวณหนำ้วดั 

วดัแห่งน้ี ไดรั้บพระรำชทำนวสุิงคำมสีมำ เม่ือวนัท่ี 27 กนัยำยน พุทธศกัรำช 
2481 และไดป้ระกอบพิธีผูกพทัธสีมำ เม่ือวนัท่ี 5 มีนำคม พุทธศกัรำช  2487 จนได้รับกำรยกฐำนะ
เป็นพระอำรำมหลวงชั้นตรี ชนิดสำมญั เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม พุทธศกัรำช 2521 
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3.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 
 พระพุทธรูป สร้ำงตั้งแต่ปีพุทธศกัรำช 2471 - 2478 ต่อมำในปีพุทธศกัรำช 

2512 ไดเ้ร่ิมปิดทองตรงดำ้นหนำ้องคพ์ระ และในปีพุทธศกัรำช 2540 ก็ไดปิ้ดทองทั้งองค ์พระพุทธรูป
องค์น้ีได้ประทับอยู่บนฐำนกลีบบวัหงำย ทำด้วยสีแดง ประทบัประดำด้วยกระจก ชุกชีก่อติดกับ              
ฐำน ไพทีก่อเต็มจนถึงผนังด้ำนหลัง สร้ำงบันไดให้อยู่ทำงด้ำนซ้ำยและทำงด้ำนขวำขององค ์                     
พระประธำน ชุกชีส ร้ำงเป็นฐำนปัทม์ประดับประดำด้วยกระจกเช่นกัน  และบนฐำนชุกชี                             
มีพระพุทธรูปนั่งปำงมำรวิชัย 5 องค์ และปำงสมำธิ 1 องค์ ประดิษฐำนอยู่บ ริเวณตรงหน้ำ                   
พระประธำน สังเกตไดว้่ำพระพุทธรูปท่ีอยู่ดำ้นหน้ำพระประธำนจะมีขมวดพระเกศำด ำไม่ปิดทอง  
ซ่ึงหมำยถึงพระอคัรสำวกท่ีนัง่ประทบัประนมมืออยูท่ำงดำ้นซำ้ยและทำงดำ้นขวำของพระพุทธเจำ้46 

3.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

3.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 
นกัท่องเท่ียวและคนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงรำยมีควำมเช่ือวำ่วดัน้ีเป็นวดัเก่ำ 

เม่ือไดเ้ขำ้มำกรำบไหวบู้ชำก็จะเกิดควำมเป็นสิริมงคลแก่ตน 

3.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

ในปีพุทธศกัรำช 2387 ไดมี้กำรขุดคน้พบวดัร้ำงจ ำนวน 7 แห่ง อยูใ่นบริเวณ
ท่ีใกลเ้คียงกนั ต่อมำพระครูบำคนัธะคนธวโ์สพระภิกษุรูปหน่ึงไดช้กัชวนชำวบำ้นเขำ้มำบูรณะวดัร้ำง
เหล่ำน้ี แต่ดว้ยจ ำนวนวดัท่ีมีมำกประกอบกบัในสมยัในผูค้นยงันอ้ย จึงไดส่ิ้งของส ำคญัท่ีหลงเหลืออยู่
มำรวบรวมและสร้ำงเป็นวดัเดียว พร้อมกบัสร้ำงพระธำตุข้ึน และให้ช่ือว่ำ “วดัเจ็ดยอด” และต่อมำ
ชำวบ้ำนท่ีมำช่วยกันบูรณะวดัเจ็ดยอดแห่งน้ี ก็ได้สร้ำงถ่ินฐำนอยู่ใกล้บริเวณวดั พร้อมกับก่อตั้ ง
หมู่บำ้น และใหช่ื้อวำ่หมู่บำ้นเจด็ยอด หรือชุมชนวดัเจด็ยอด ตำมช่ือวดั มำจนถึงปัจจุบนั47 

3.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 
พระประธำนองค์น้ี เป็นศิลปะแบบพื้นเมืองลำ้นนำ ปำงมำรวิชยั สร้ำงดว้ย

ก่ออิฐถือปูนและปิดทอง เฉพำะส่วนท่ีขมวดพระเกศำเป็นสีด ำ ขนำดหนำ้ตกักวำ้ง 16 ศอก 16 น้ิว หรือ 
8 เมตรกวำ่ สูง 20 ศอก หรือ 10 เมตร 

 

                                                        
46 ปกิณกวฒันธรรม จงัหวดัเชียงรำย, เร่ืองเดิม, หนำ้ 16. 
47

 เทศบำลนครเชียงรำย,  เร่ืองเดิม, หนำ้ 104. 
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3.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
3.4.1 โรงเรียนพระปริยติัธรรมจงัหวดัเชียงรำย 
เป็นโรงเรียนสอนโดยตรงเก่ียวกับธรรมวินัย มีต ำรำเก่ียวกับพุทธประวติั 

และประวติัศำสตร์ รวบรวมไวเ้ป็นจ ำนวนมำก นอกจำกน้ียงัเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวมีพื้นท่ีกวำ้งขวำง
บรรยำกำศภำยในวดัร่มร่ืนจำกเงำตน้ไมใ้หญ่จ ำนวนมำก มีเจำ้เจำ้หนำ้ท่ีคอยช่วยดูแลเร่ืองควำมสะอำด
และจดัตั้งถงัขยะไวต้ำมจุดต่ำงๆ อยำ่งเป็นระเบียบ 

3.4.2 ตุงกระดำ้ง 12 รำศี 
เป็นตุง หรือ “ธง” ของชำวล้ำนนำ ท่ีท ำด้วยไม้แกะสลกั หรือท่ีเรียกกนัว่ำ 

“ตุงกระดำ้ง” ตุงน้ีไม่สำมำรถเคล่ือนไหวได ้เพรำะท ำข้ึนมำจำกไมก้ระดำนแผ่นเดียว แล้วแกะสลกั
ลวดลำยทึบและโปร่งดว้ยกำรฉลุลำย พร้อมทั้งลงรักปิดทอง และใชว้ธีิทำดว้ยน ้ ำหำง หรือน ้ ำชำด ซ่ึง
ตุงกระดำ้งแบบน้ีมกัจะนิยมน ำมำข้ึนไปประดบัแขวนบนสองขำ้งของพระประธำน ปัจจุบนัหำชมได้
ในวหิำรวดัเจด็ยอด   

3.4.3 ธรรมำสน์ 
ธรรมำสน์น้ีมีควำมเก่ำแก่ และสวยงำม เป็นศิลปะแบบพื้นบ้ำนล้ำนนำ 

สันนิษฐำนวำ่อยูใ่นสมยัพุทธศตวรรษท่ี 24 - 25 ซ่ึงกองพิพิธภณัฑ์สถำนแห่งชำติ กรมศิลปำกร ไดข้ึ้น
ทะเบียนใหเ้ป็นโบรำณวตัถุและศิลปวตัถุ เม่ือวนัท่ี 28 ตุลำตม พุทธศกัรำช 2534 เป็นตน้มำ 

 
ภาพที ่4.3  พระประธาน วดัเจด็ยอด 
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4.  พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงคจ์  ำลอง) 
4.1 ท่ีตั้งและเส้นทำงกำรคมนำคม    
ประดิษฐำน ณ วดัพระสิงห์ วดัน้ีเป็นพระอำรำมหลวงตั้งอยู่บนถนนท่ำหลวง

ต ำบลเวยีง อ ำเภอเมือง  มีเน้ือท่ี 4 ไร่ 2 งำน 52 ตำรำงวำ กำรเดินทำงเร่ิมจำกเทศบำลนครเชียงรำย มุ่งหนำ้
ทำงทิศตะวนัตกไปยงัถนนบรรพปรำกำร ออกจำกวงเวียน เขำ้สู่ถนนสุขสถิต ให้เล้ียวซ้ำยเขำ้สู่ถนน
อุตรกิจ ให้เล้ียวขวำ เขำ้ซอยท่ี 1 ไปยงัถนนภกัดีณรงค ์จะเห็นวดัพระสิงห์อยูท่ำงขวำมือ ใชร้ะยะเวลำ
เดินทำงประมำณ 2 นำที ในระยะทำง 600 เมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

4.2 ประวติัควำมเป็นมำ 
4.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 
วดัน้ี มีช่ือว่ำ “วดัพระสิงห์” นั้น สันนิษฐำนว่ำในช่วงหน่ึงของสมยัลำ้นนำ               

วดัแห่งน้ีไดเ้คยเป็นท่ีประดิษฐำนพระพุทธรูปส ำคญัคู่บำ้นคู่เมืองของประเทศไทย อย่ำงพระพุทธสิหิงค ์
หรือท่ี เรียกกันในช่ือสำมัญว่ำ “พระสิงห์” แต่ปัจจุบันได้มีหลักฐำนว่ำว ัดแห่งน้ีได้เคยเป็นท่ี
ประดิษฐำนพระพุทธสิหิงคอ์ยูจ่ริง 

4.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 
มีกำรสันนิษฐำนกนัว่ำพระสิงห์องค์น้ี น่ำจะสร้ำงข้ึนในรัชสมยัของพระเจำ้

มหำพรหม ซ่ึงเป็นพระอนุชำของพระเจำ้กือนำ  ผูค้รองเมืองเชียงใหม่ รำวปีพุทธศกัรำช 1928  
4.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

4.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ชำวเชียงรำยเช่ือวำ่ พระพุทธสิหิงค์ มีควำมศกัด์ิสิทธ์ิและมหิธำนุภำพ สำมำรถ
สร้ำงควำมสงบสุขร่มเย็น และเป็นม่ิงขวญัของชำวประชำมำทุกยุคทุกสมัย จึงกล่ำวได้ว่ำ เป็น
พระพุทธรูปคูบ่ำ้นคู่เมืองของจงัหวดัเชียงรำย และประเทศใกลเ้คียง 

4.3.2 มีประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
ในอดีตวัดพระสิงห์แห่งน้ีได้ เคยเป็นพุทธสถำนท่ีประดิษฐำนของ

พระพุทธรูปส ำคญัอย่ำง “พระพุทธสิหิงค”์  ต่อมำไดถู้กยำ้ยไปประดิษฐำน ณ วิหำรลำยค ำ วดัพระสิงห์ 
จงัหวดัเชียงใหม่  เจำ้มหำพรหมจึงไดอ้ญัเชิญพระพุทธรูปสิหิงคจ์ำกเมืองก ำแพงเพชร เพื่อน ำมำเป็น
แบบในกำรหล่อพระพุทธรูปพระสิหิงคจ์  ำลอง เพื่อน ำมำประดิษฐำนแทนองคเ์ดิมท่ีถูกยำ้ยไป และได้
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ประดิษฐำนพระพุทธสิหิงค์จ  ำลองน้ีในวดัพระสิงค์ เพื่อให้ชำวเชียงรำยได้เขำ้มำสักกำรบูชำตำม
ศรัทธำเดิมต่อไป48  

4.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

พระสิงห์องคน้ี์ เป็นพระพุทธรูปปำงมำรวิชยั ศิลปะลำ้นนำไทย แบบเชียงแสน
สิงห์หน่ึง มีพุทธลกัษณะท่ีสง่ำงำม มีขนำดหน้ำตกักวำ้ง ขนำด 77 เซนติเมตร และมีควำมสูง ขนำด  
66 เซนติเมตร สร้ำงจำกวสัดุ ส ำริดปิดทอง เป็นพระพุทธรูปรุ่นท่ีนิยมสร้ำงในยุคทองของล้ำนนำ 
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 

4.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

4.4.1 พระประธำน 

พระประธำนในพระอุโบสถเป็นพระพุทธปฏิมำศิลปะล้ำนนำไทย                          
พุทธศตวรรษท่ี  21 ปำงมำรวิชัย ชนิดส ำริดปิดทอง หน้ำตักกว้ำง 204 เซนติเมตร สูงทั้ งฐำน                        
284 เซนติเมตร ประดิษฐำนอยู่ในพระอุโบสถมีพุทธลักษณะสง่ำงำม และมีควำมประณีต เป็นท่ี                  
น่ำเรียนรู้อีกองคห์น่ึง 

 

 
ภาพที ่4.4  พระสิงห์ วดัพระสิงห์ 

                                                        
48

 สัมภำษณ์ พระเทพสิทธินำยก, วดัพระสิงห์,  วนัท่ี 24  มิถุนำยน  2557. 
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5.  หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง (พระมงคลศำกยะมุนีศรีม่ิงเมือง) 

5.1 ท่ีตั้ง และเส้นทางการคมนาคม    

 ประดิษฐำน ณ วดัม่ิงเมือง หรือ วดัชำ้งมูบ ตั้งอยูบ่นถนนไตรรัตน์ต ำบลเวียง 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงรำย กำรเดินทำงโดยรถเร่ิมจำกเทศบำลนครเชียงรำย มุ่งหนำ้ไปทำงทิศตะวนัตก 
เขำ้สู่ถนนบรรพปรำกำร ออกจำกวงเวียน เขำ้สู่ถนนสุขสถิต ให้เล้ียวซ้ำย เขำ้สู่ถนน ธนำลยั ให้เล้ียว
เขำ้สู่ถนนไตรรัตน์ จะเห็นวดัม่ิงเมืองปรำกฏอยู่ทำงซ้ำยมือ ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 
นำที ในระยะทำง 550 เมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

5.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

5.2.1 ประวติัความเป็นมาของวดั 

วดัม่ิงเมืองน้ี เดิมเป็นวดัไทยใหญ่ อำยุเท่ำกบัเมืองเชียงรำย รำว 750 ปี เน่ือง
ด้วยในสมัยก่อนมีชุมชนไทยใหญ่อำศัยอยู่รอบบริเวณวัด ประกอบกับมีศำสนำสถำน และ                 
ศำสนวตัถุแบบพม่ำ จึงถูกเรียกขำนว่ำ วดัเง้ียว แต่ช่ือท่ีชำวเชียงรำยรู้จกักนัอย่ำงแพร่หลำย คือ วดั     
จำ๊งมูบ เป็นภำษำเหนือ แปลวำ่ วดัชำ้งหมอบ  

5.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 

หลวงพ่อพระศรีม่ิงเมืององค์น้ี  พระนำมเต็มว่ำ “พระมงคลศำกยะมุนี                  
ศรีม่ิงเมือง” ซ่ึงได้ท าการซ่อมแซมมาถึง 4 คร้ัง มีอายุราว 400 กว่าปี ซ่ึงคร้ังล่าสุดช่างท่ีก่อสร้างได้
ขนาดขององคพ์ระใหใ้หญ่ข้ึนจากเดิม 

5.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 
5.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ชำวบ้ำนในท้องถ่ินจงัหวดัเชียงรำยมีควำมเช่ือว่ำ เม่ือได้เข้ำมำกรำบไหว ้
พระพุทธรูปหลวงพ่อพระศรีม่ิงเมือง ก็จะรอดพน้จำกอนัตรำย หรือผ่ำนวิกฤติกำรณ์ปัญหำอุปสรรค์
ไปไดอ้ยำ่งง่ำยดำย 

5.3.2 มีประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

ตามหลักฐานทางประวติัศาสตร์ และค าบอกเล่า ของคนโบราณ กล่าวว่า                   
ในคร้ังท่ีพระเจา้สามฝ่ังแกนอญัเชิญพระแก้วมรกตจากเชียงรายไปเชียงใหม่ โดยอญัเชิญพระแก้ว
มรกตตั้งขบวนจากวดัพระแกว้เชียงราย มาประดิษฐาน บนหลงัช้าง ซ่ึงหมอบรออยู่หน้าวดัม่ิงเมือง
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แลว้เคล่ือนขบวนออกจากประตูเมืองท่ีติดกบัวดั เพื่อออกเดินทางไปเมืองเชียงใหม่ จึงท าให้ชาวบา้น
เรียกวา่ วดัจา๊งมูบ ตั้งแต่นั้นมา 

5.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

มีหน้ำตกักวำ้งขนำด 80 น้ิว มีเป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน ลงรักปิดทองทั้งองค ์              
เป็นพระพุทธรูปท่ีมีพุทธลักษณะอนังดงำมตำมแบบงำนพุทธศิลป์แบบเชียงแสนสิงห์ 1 ยุคต้น                  
โดยเฉพำะท่ียอดพระเกตุโมฬีเป็นรูปดอกบวัตูมแกะสลกัจำกหินแกว้จุยเจีย หรือแกว้โป่งข่ำม ซ่ึงหิน
ประเภทน้ีจะหำไดใ้นดินแดนลำ้นนำเท่ำนั้น  

5.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

5.4.1 วหิำรลำยค ำ 

เป็นวิหำรไทใหญ่ประยุกต์ผสมผสำนกบัรูปแบบของวิหำรล้ำนนำ ภำยใน
ตกแต่งดว้ยลวดลำยแกะสลกัลงรักปิดทอง ประกอบกบักำรกรุฝ้ำเพดำนแบบไตรภูมิและบรำลีเป็นรูป
หงส์จ ำนวน 34 ตวั เหมำะส ำหรับนกัท่องเท่ียวท่ีอยำกเรียนรู้ทำงสถำปัตยกรรมเป็นอยำ่งมำก 

 

 

 

 

ภาพที ่4.5  หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง วดัศรีม่ิงเมือง 
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 6.  พระเจ้าสองสี  

6.1 ท่ีตั้ง และเส้นทำงกำรคมนำคม 

ประดิษฐาน ณ วดัมุงเมือง ตั้งอยู่บนถนนอุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
การเดินทางโดยรถเร่ิมจากเทศบาลนครเชียงราย มุ่งหนา้ไปทางทิศตะวนัตก เขา้สู่ถนนบรรพปราการ 
แล้วขบัออกจากวงเวียน เขา้สู่ถนนสุขสถิต ให้เล้ียวซ้าย เขา้สู่ถนนอุตรกิจ แล้วเล้ียวซ้าย จะเห็นวดั              
มุงเมือง ปรากฏอยู่ทางด้านขวามือ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7 นาที ในระยะทาง 550                  
ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

6.2 ประวติัควำมเป็นมำ 
6.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 

 วดัมุงเมืองเป็นวดัท่ีมีความเก่าแก่ และมีความส าคญัวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงราย ตามประวติั
พบว่า วดัน้ีถูกสร้างข้ึนก่อนจะสร้างเมืองเชียงราย โดยคนเชียงรายมีความเช่ือกนัว่า วดัมุงเมือง คือ    
วดัท่ีมุง (คลุม) เมืองเชียงรายไว ้จึงเรียกวา่ วดัมุงเมือง เปรียบเสมือนหลงัคาของเมืองเชียงราย แต่เดิม
วดัมุงเมืองเคยเป็นวดัร้างมาก่อน และไดมี้การบูรณปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่ในปีพุทธศกัราช 2383 

6.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 

พระเจำ้สองสี เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมยัลำ้นนำ รูปแบบเชียงแสนสิงห์สอง 
นิยมสร้ำงในช่วงยุคทองของล้ำนนำ อำยุรำวพุทธศตวรรษท่ี 21 พระพุทธรูปในกลุ่มน้ี ได้แก่ 
พระพุทธรูปท่ีแสดงลกัษณะของอิทธิพลศิลปะสุโขทยั ซ่ึงนิยมเรียกวำ่ แบบเชียงแสนสิงห์สอง 

6.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

6.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป็นพระพุทธรูปคู่บ้ำนคู่เมือง และเป็นท่ีสักกำระของชำวเชียงรำยมำแต่                   
ชำ้นำน และเป็นพระพุทธรูปองคเ์ดียวท่ีมีประวติัเร่ืองปำฏิหำริย ์กล่ำวคือ เม่ือคร้ังสงควำมโลกคร้ังท่ี 2 
ไดมี้กำรทิ้งระเบิดทัว่เมืองเชียงรำย แต่ระเบิดท่ีตกลงมำในวดัมุงเมืองถึงแปดลูกนั้นไม่ท ำงำนทั้งแปดลูก 
แต่ยงัมีกำรเผำวดัมุงเมืองหลำยคร้ัง แต่ไฟก็ไม่ไหม้ จนท ำให้ประชำชนเคำรพเล่ือมใสในควำม
ศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจำ้สองสีเป็นอนัมำกนบัตั้งแต่นั้นมำ 
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ปัจจุบนัชำวพุทธกรำบไหว ้สักกำรบูชำพระสังกจัจำยน์ เพื่อให้เกิดควำมเป็น
สิริมงคล 3 ประกำร คือ โชคลำภและควำมอุดมสมบูรณ์ สติปัญญำ และควำมงำมและควำมมีเสน่ห์49 

6.3.2 มีประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

วดัน้ีถูกสร้ำงข้ึนมำก่อนสร้ำงเมืองเชียงรำย มีอำยุมำแลว้นบัพนัปี นอกจำกน้ี
ยงัขุดพบพระบรมสำรีริกธำตุพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ท่ีสันนิฐำนวำ่เป็นส่วนกระดูกหวัเข่ำ บรรจุอยูใ่น
ผอบทองค ำฝีมือช่ำงทองโบรำณ  หลวงพ่อพระครูอุดมธรรมนิเทศก์ เจำ้อำวำสวดั กล่ำววำ่ “พระบรม
สำรีริกธำตุ” ไดถู้กคน้พบโดยบงัเอิญในขณะท่ีคณะศรัทธำวดัมุงเมือง ไดท้  ำกำรร้ือถอนเจดียอ์งค์เดิม
ซ่ึงเป็นศิลปะลำ้นนำ ซ่ึงสร้ำงมำกว่ำ 400 ปี ขนำดกวำ้ง 7 เมตร สูง 15 เมตร ท่ีอยู่ในวดั ซ่ึงทรุดโทรม
ลงมำก จนหลำยฝ่ำยเกรงวำ่จะถล่มลงมำเป็นอนัตรำยต่อศรัทธำประชำชนทัว่ไป  

6.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

เป็นพระพุทธรูปขดัสมาธิราบ พระพกัตร์รูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี
เป็นเปลว ชายสังฆาฏิยาวลงมาจรดพระนาภี เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ในยุคลา้นนาน้ีก็ไดพ้ฒันารูปแบบ
จนเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะ คือ การท าพระเนตรเปิดกวา้ง มองตรง พระโอษฐย์ิม้ และเกือบเป็นเส้นตรง 
ต่างจากสุโขทยัท่ีหยกัเป็นคล่ืน ชดัเจนมากกวา่ เป็นเน้ือทองส าริดสองกษตัริยอ์ายกุวา่ 600 ปี 

6.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

6.4.1 อุโบสถเป็นศิลปะลำ้นนำประยุกต ์กล่ำวคือ เป็นอำคำรสูงแบบท่ีนิยม
สร้ำงในภำคกลำง ต่ำงจำกศิลปะลำ้นนำแบบดั้งเดิม แต่ยงัคงประดบัตกแต่งแบบลำ้นนำดว้ยเคร่ืองไม้
สลกัลงรักปิดทอง ได้แก่ โก่งคิ้ว ระหว่ำง เสำมีค ้ ำยนั หรือหูช้ำง ป้ำนลมโคง้อ่อน แบบล้ำนนำ เน้น
ระนำบเอนของตบัหลงัคำ  แต่ท่ีมีควำมงดงำมและพิเศษแตกต่ำงจำกอุโบสถแห่งอ่ืนๆ คือ ภำยใน
อุโบสถมีกำรออกแบบเพดำนเป็นลวดลำยยนัตโ์บรำณของลำ้นนำท่ีหำชมไดย้ำกยิง่ 

6.4.2 เจดียว์ดัมุงเมืองตั้งอยู่ดำ้นหน้ำอุโบสถ จำกหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์ 
ระบุว่ำ เจดียอ์งค์เดิมนั้นเป็นท่ีประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุขององค์พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ แต่ได ้                
มีกำรช ำรุดและพงัทลำยลงมำ จึงไดร้ื้อถอนและสร้ำงเจดียอ์งคใ์หม่ข้ึนมำแทน 

เจดียเ์ป็นแบบร่วมสมยั ขนำดสูงประมำณ 30 เมตร จำกรูปแบบโดยรวมแลว้ 
น่ำจะประยกุตม์ำจำกเจดียท์รงปรำสำทยอดเดียวแบบลำ้นนำ เน่ืองจำกมรกำรท ำจระน ำซุม้ประดิษฐำน

                                                        
49 เทศบำลนครเชียงรำย,  เร่ืองเดิม, หนำ้  73 - 81. 
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พระพุทธรูปทั้ง 4 ดำ้น แต่มีควำมโดดเด่นเป็นพิเศษ คือ มีกำรประดบัจระน ำซุม้   ดว้ยพญำนำค และท่ี
มุมฐำนเจดียท์ั้ง 4 มีรูปคชสีห์ประดบัอยู่ดว้ย คชสีห์เป็นสัตวหิ์มพำนต์ท่ีมีกำยเป็นสิงห์และมีช่วงหัว
เป็นชำ้งตำมต ำนำนกล่ำววำ่ คชสีห์ มีพลงัเทียบเท่ำชำ้งและสิงห์รวมกนั ซ่ึงนบัไดว้ำ่เป็นสัตวท่ี์น่ำเกรงขำม 
กำรประดบัสัตวหิ์มพำนต์ท่ีมุมเจดียน้ี์คงสร้ำงตำมควำมเช่ือเร่ืองไตรภูมิท่ีวำ่ป่ำหิมพำนต์อยู่ในชมพูทวีป 
อนัมีเขำไกรลำสเป็นศูนยก์ลำงจกัรวำล 

บริเวณดำ้นหนำ้อุโบสถวดัมุงเมือง ประดิษฐำนรูปป้ันพระสังกจัจำยน์ ขนำด
ควำมสูงรวมฐำน ประมำณ 6 เมตร เพื่อให้ประชำชนไดส้ักกำรบูชำ พระสังกจัจำยน์ เป็นพระอรหนัต ์
1 ใน 80 พระอสีติสำวกของพระโคตมพุทธเจำ้ ผูไ้ด้รับกำรยกย่องว่ำเป็นเอตทคัคะในทำงผูอ้ธิบำย
ควำมยอ่ใหพ้ิสดำร 

6.4.3 พระสังกจัจำยน์ มีอีกช่ือหน่ึงว่ำ กจัจำนะ หรือกจัจำยนะ ในญ่ีปุ่นรู้จกั
กนัทัว่ไปในช่ือ คะเซ็นเน็นส่วนในประเทศไทยนอกจำกช่ือตำมภำษำบำลีแล้ว ยงัเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ 
พระสังกจัจำยน์ หรือ พระสังกระจำย 

พระมหำสังกัจจำยนะเกิดในตระกลูพรำหมณ์ตระกูลหน่ึงในกรุงอุชเชนี 
ได้รับกำรศึกษำในทำงไตรเทพ เวทมนตร์ ตำมอย่ำงตระกูลพรำหมณ์ทั้ งหลำย ท่ำนเป็นศิษย์ของ              
อสิตดำบสแห่งเข้ำวินธัย (ผู ้ท  ำนำยว่ำเจ้ำชำยสิทธัตถะจะได้เป็นพระพุทธเจ้ำจักรพรรดิ หรือ 
พระพุทธเจำ้ในอนำคต) พระมหำสัจจำยนะพร้อมด้วยมิตรอีก 7 คน ได้อำรำธำนำพระพุทธเจำ้ให้
แสดงธรรมเทศนำ และไดบ้รรลุเป็นพระอรหันต์ในระหว่ำงฟังธรรมนั้นเอง หลงัจำกนั้นท่ำนจึงทูล
ของอุปสมบทต่อพระพุทธเจำ้ และไดเ้ผยแพร่ศำสนำพุทธอยู่ในแควน้อวนัตี จนมีผูเ้ขำ้มำเป็นสำวก             
ในพุทธศำสนำเป็นจ ำนวนมำก 

ก่อนท่ีพระสัจจำยนะจะมีรูปลักษณ์อย่ำงน้ี พระสังจำยนะเป็นผูมี้รูปร่ำง
งดงำม ผิวพรรณผุดผอ่งดุจทองค ำ จนเป็นท่ีตอ้งตำตอ้งใจแก่คนทัว่ไป ไม่วำ่ชำยหรือหญิง เป็นเมตตำ
มหำนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกตวัท่ำนเอง จนสตรีเพศทั้งหลำยต่ำงพำกนัหลงใหล ไม่วำ่อยูท่ี่ไหนจะมีสตรีมำ
คอยเฝ้ำดูเฝ้ำชม จนเป็นกำรขดัขวำงกำรปฏิบติัสมณธรรม ท่ำนจึงไปทูลขออนุญำตจำกพระพุทธองค ์
เพื่อขอแปลงกำยไม่ให้หล่อเหลำงดงำม ซ่ึงทรงมีพระอนุญำตให้เป็นไปตำมท่ีขอ พระสังจำยนะจึงใช้
ฤทธ์ิอภิญญำของท่ำนแปลงกำยให้อว้นพุงพลุย้ จนถึงตอ้งเอำมืออุม้ไว ้แต่ใบหน้ำยงัอวบอ่ิมยิ้มแยม้
ดว้ยเมตตำบำรมี ถึงแมว้ำ่รูปลกัษณ์ท่ำนจะเปล่ียนไป ผูค้นยงัคงเล่ือมใสในเมตตำบำรมีของท่ำน 
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ภาพที ่4.6  พระเจา้สองสี วดัมุงเมือง 

7.  พระนอน  

7.1 ท่ีตั้ง และเส้นทำงกำรคมนำคม 

ประดิษฐาน ณ วดัเชตวนั หรือวดัพระนอน หมู่ 12 ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย การเดินทางโดยรถเร่ิมจากเทศบาลนครเชียงราย มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก เข้าสู่ถนน                               
บรรพปราการ ออกจากวงเวียน เขา้สู่ถนนสุขสถิต ให้เล้ียวขวา เขา้สู่ถนนธนาลยั ให้เล้ียวซ้าย เขา้สู่ถนน   
วิเศษเวียง จากนั้นให้เล้ียวขวา เขา้สู่ถนนสิงหไคล ให้เล้ียวซ้าย และเล้ียวขวา อีกคร้ัง จะเห็นวดัเชตะวนั
ปรากฏอยูท่างขวามือ  ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 นาที ในระยะทาง 1.4 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำง
ท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

7.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

7.2.1 ประวติัความเป็นมาของวดั 

เม่ือปีพุทธศกัราช 2491 มีโยมคนหน่ึง ช่ือสุธรรม ทวีทรัพย ์เป็นคนอ าเภอ
พยุหเสนา จงัหวดัอยุธยา มาติดต่อขอสร้างพระนอนยาว 20 วา เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พุทธศกัราช 
2491 ได้ประชุมชาวบ้านว่าจะมีคนมาสร้างพระในวดัแห่งน้ียาว 20 วา ค่าแรงงานนายช่างท่านจะ
รับเหมา อุปกรณ์ก่อสร้างทุกอยา่งศรัทธาเป็นผูรั้บทั้งหมด ศรัทธาทุกคนใครเป็นชอบบา้ง ปรากฏในท่ี
ประชุมนั้น ชอบตามท่ีเสนอทุกคน พอถึงวนัท่ี 25 มกราคม พุทธศกัราช 2491 พวกชาวบา้นไดน้ าจอบ 
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เสียม บุ้งก๋ี ช่วยกันขุดเอาดินป้ันอิฐได้ดินโดยเจ้าของนา ยอมยกให้โดยศรัทธา ภายในวดัเจ็ดวนั                   
ก่อนสร้างแท่นพระเสร็จ ในขณะนั้นมีศรัทธา 130 ครอบครัว เท่านั้น ส าหรับปูนขาวไดน้ ามาจากดอย
กองขา้วเอามาเผาโดยขอแรงเป็นหมวดๆ ส่วนนายหนานกญัจน์หาฤกษ์ยามอะไรท่ีไหนไม่รู้ โดยท่ี
นายช่างบอกวา่ หัวใจพระนอนนั้นน าเอาคร่ังท าให้เหมือนรังนกจอกฟ้าท่ีอยู่บนยอดมะพร้าวเช่นนั้น 
เสร็จจึงจะปิดทอง ปิดทองแห่หัวใจพระนอนไปโฆษณาในตวัเมือง ขบวนแห่พระนอนถูกชาวบา้น
พร้อมพระสงฆ์ต าหนิว่า กลา้ข้ีคร่ัง ส่วนนายช่างเม่ือถูกต าหนิเช่นนั้นจึงรับอาสาจะเอาของมีค่าเป็น
หวัใจ  พระนอนใหไ้ด ้พออยูไ่ดเ้จด็วนัถูกปฏิกิริยาต่อตา้นจากชาวบา้นจึงขอลากลบับา้น 

ต่อมาหมอประชัน  สุธรรม หาฤกษ์ยามให้ ใหม่ ได้ว ัน ท่ี  12 ตุลาคม 
พุทธศกัราช 2491 ข้ึน 10 ค ่า เดือน 11 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยพระสงฆ์ครูบาพระธรรมจกักา วดัเจ็ดยอด 
พระครูปัญญาลงัการ วดัศรีทรายมูล พระครูธรรมวงศ์วิวฒัน์ เจา้คณะอ าเภอเมืองวดัศรีบุญเรือง มาท า
พิธีวางศิลาฤกษ ์โดยช่างสล่าแขกบา้นแม่ค  า สบเปิน อ าเภอแม่จนั โดยมีชาวบา้นเขา้ช่วยวนัละ 20 ถึง 
30 คน การก่อสร้างพระนอนใชเ้วลา 3 ปี ตั้งแต่นั้นมาชาวบา้นทัว่ไปเรียกวดัน้ีวา่ วดัพระนอน ยาว 34 
เมตร  พุทธศกัราช 2494 เร่ิมขุดฐานวหิารรอบพระนอนหล่อเสาแปดเหล่ียม พุทธศกัราช 2502 ท าการ
ฉลองวิหาร พุทธศกัราช 2506 ฉลองดาดฟ้า พุทธศกัราช 2510 ร้ือวิหารหลงัท่ีพระแสนสร้าง และสร้าง
วิหารหลังใหม่มุงด้วยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบ พุทธศกัราช 2517 จึงส าเร็จ และได้ฉลองวิหารในปี
พุทธศกัราช 2518  

7.2.2 ประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปส าคญั 
จำกต ำนำนพระเจำ้เลียบโลกได้กล่ำวว่ำพระนอนน้ี ไม่ได้มีควำมหมำยว่ำ

พระพุทธเจำ้เสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพำน แต่ชำวลำ้นนำเช่ือกนัว่ำพระองค์ไดเ้สร็จมำโปรดสัตวท์ัว่แถบ
ดินแดนลำ้นนำ ไปจนถึงทำงประเทศลำว ผำ่นเมืองเชียงรุ่ง จรดแคว้นสิบสองปันนำ เม่ือพระองคท์รง
ประทบัพกัแรม ณ ท่ีแห่งใด ก็จะมีกำรสร้ำงพระนอนขนำดใหญ่ไวพ้ร้อมสร้ำงวิหำรพระนอนคลุม             
อีกชั้น พระนอนองคน้ี์มีพุทธลกัษณะท่ีพระวรกำยอวบอ่ิมและมีขนำดใหญ่ ตำมประวติัไดเ้ล่ำวำ่ไดขุ้ด
พบเจอ ณ บริเวณวดัน้ี และต่อมำไดบู้รณะซ่อมแซมจนเป็นองคท่ี์เห็นในปัจจุบนั 

7.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

7.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 
เม่ือได้เข้ำมำกรำบไหวบู้ชำ ก็จะพ้นจำกทุกข์ มีควำมสบำยกำย สบำยใจ                  

กนัถว้นหนำ้ 

7.3.2 มีประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
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(บนัทึก โดยพระครูพฒันาลงักา อดีตเจา้อาวาสวดัเชตวนั) ไดก้ล่าวว่า ตาม
ต านานได้เล่าว่า มีครูบากา กาวิโล (หงส์) บวชท่ีท่าฟ้าฮ่าม ต าบลเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เม่ือปี
พุทธศกัราช 2385 ไดธุ้ดงคม์าพกัวดัศรีเกิด ซ่ึงหลงัจากท่ีในปีพุทธศกัราช 2380 เจา้แกว้นวรัตน์ ไดรั้บ
ค าสั่งจากเจา้เมืองเชียงใหม่ ให้เป็นผูน้ าชาวบา้น มาบูรณะเมืองเชียงราย ให้เจริญยิ่งข้ึน ครูบากา ไดน้ า
ผูค้นในละแวกนั้นท าการแผว้ถางบริเวณวดัร้าง ท่ีวดัน้ีมีครุบากา พกัอยู่กบัครูบาโพธ์ิ ท่านทั้งสอง
ไดม้าดูบริเวณวดัร้างแห่งน้ี ซ่ึงเป็นเจดียต์ั้งตระหง่านอยู ่และซากอิฐลม้ทบักนัอยูม่ากมาย เม่ือท่านครู
บาไดม้าดูพื้นฐานวดัร้างแห่งน้ีก็กลบัเชียงใหม่ แลว้อพยพเอาญาติโยม ของท่านมาตั้งหลกัแหล่งอยู่ท่ี
บา้นร่องป่าคา้วซ่ึงอยู่ทิศเหนือของวดัเชตวนัปัจจุบนัน้ี ท่านครูบากา ท่านไดส้ร้างกุฏิเป็นอนัดบัแรก 
กุฏิท่ีสร้างเป็นกุฏิไมส้ักทั้งหมด สร้างเสร็จแล้วท่านก็สร้างวิหารข้ึนอีกหลงัหน่ึงเป็นไมส้ักทั้งหมด                    
อีกเช่นกนั เม่ือมีเวลาท่านมกัจะเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อหาหนงัสือธรรมชาดก ท่านไดน้ าต านานวดั       
เชตะวนั มาจดใส่ใบลานเอาไว ้แล้วน าต านานฉบบัเก่าส่งไปเชียงใหม่ และท่านได้สร้างวิหารท่ีมี
ลวดลาย และการแกะสลกัท่ีแปลก โดยระหวา่งท่ีสร้างวิหารไดล้ม้ป่วย และถึงแก่มรณภาพเม่ือ เดือน
เมษายน พุทธศกัราช 2425 

7.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 
เป็นพระพุทธรูป ปางไสยยำสน์ตอนพระพุทธเจ้ำ แปลงร่ำง เพื่อมำสอน                    

พระธรรม แก่ พวก ยกัษ ์

7.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

7.4.1 วิหารพระนอน เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะล้านนาและ
รัตนโกสินทร์ สอดคลอ้งกบัประวติัการสร้างเม่ือปีพุทธศกัราช 2494-2517 โดยมีโครงสร้างอาคาร
โดยรวมคล้ายกับอาคารล้านนา คือ เป็นอาคารทรงเต้ีย หน้าจัว่ประดับด้วยเคร่ืองไม้สลัก หลังคา                
ซอ้น 2 ชั้น แต่ท่ีแตกต่างออกไป คือการท าป้านลมเป็นเส้นตรง ต่างจากป้านลมลา้นนาท่ีโคง้อ่อนเน้น
ระนายเอนของตบัหลังคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายของหน้าบนั และโก่งคิ้ว หรือรวงผึ้ง ท่ีเป็น                 
แผงไม้ประดับด้านหน้าระหว่างเสาของวิหารพระนอนแห่งน้ี เป็นลายก้านขดแบบภาคกลางท่ีมี
พฒันาการต่อเน่ืองมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ซ่ึงสถาปัตยกรรมประเภทวิหาร และอุโบสถของลา้นนา
แบบดั้งเดิมนั้น นิยมท าลายดอกไมใ้บไม้ฉลุโปร่ง ลวดลายประกอบเหล่าน้ีมีส่วนสืบทอดมากจาก
ศิลปะจีน 

7.4.2 วิหารหลวงพ่อทันใจ อยู่บริเวณด้านหน้าใกล้ทางเข้าวดัเชตวนั คือ 
วิหารหลวงพ่อทันใจ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้า                     
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ให้ศรัทธาประชาชน ไดส้ักการบูชากราบไหว ้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมนั้นมีความใกล้เคียงศิลปะล้านนามากว่าวิหารพระนอน แต่มีการปรับเปล่ียนจาก
ลกัษณะดั้งเดิมอยู่บา้ง กล่าวคือ ผนังดา้นหน้ามีทางเขา้ 3 ประตู ซ่ึงล้านนาแบบดั้งเดิมนิยมท าประตู
เดียว และตวัอาคารไมไ้ดย้กเก็จออกไปทางดา้นหนา้อยา่งเช่นแบบดั้งเดิม 

7.4.3 อุโบสถวดัเชตวนั เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม
เป็นแบบร่วมสมยั โดยประยุกตใ์ชล้กัษณะเด่นของศิลปะลา้นนามาตกแต่งดว้ย กล่าวคือ มีการประดบั               
ตกต่างจั่วด้านหน้าด้วยแผงบัน โค่งคิ้วหรือรวงผึ้ ง ท่ี เป็นแผงประดับด้านหน้าระหว่างเสา                            
โดยปรับเปล่ียนจากการฉลุไมเ้ป็นปูนป้ันประดบัลวดลายต่างๆและท่ีแตกต่างจากอุโบสถแบบดั้งเดิม 
คือ การประดิษฐานใบเสมาแบบฝังลมไปท่ีผนงัแต่ละดา้น ซ่ึงโดยปกติแลว้จะประดิษฐานไวด้า้นนอก
โดยรอบพระอุโบสถ 

7.4.4 พระปัญจมหาธาตุ ตั้ งอยู่หลังวิหารพระเจ้าทันใจ เป็นเจดีย์ห้าองค ์              
บนฐานไพทีก่ออิฐถือปูน เป็นอาคารชั้นเดียว อาจไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากวิหารมหาโพธาราม หรือ 
วดัเจ็ดยอด เชียงใหม่ ท่ีพระเจา้ติโลกราชโปรดใหช่้างไปถ่ายแบบจากเจดียพ์ุทธคยา และมาสร้างวิหาร
ข้ึน (หรืออาจเป็นเจดียใ์นพุกาม ประเทศพม่า เพราะมีรูปแบบและแผนผงัเดียวกนั) แต่ยอ่ส่วนให้เล็ก
ลง สันนิษฐานวา่วิหารมหาโพธาราม วดัเจ็ดยอด เชียงใหม่ สร้างเพื่อเป็นการฉลองพระพุทธศาสนา
ครบ 2000 ปี ลกัษณะของพระปัญจมหาธาตุ วดัเชตวนั เชียงราย คลา้ยกบัวิหารวดัเจ็ดยอด เชียงใหม่ 
แต่เจดียบ์ริวารเป็นทรงระฆงั ไม่ใช่ทรงศิขร หรือทรงปราสาท แบบวิหารวดัเจ็ดยอด ดงันั้น น่าจะ
สร้างในยคุหลงั ช่วงท่ีลา้นนานิยมทรงเจดียท์รงระฆงั เช่นเดียวกบัพระธาตุเจด็ยอด เชียงราย50  

 
ภาพที ่4.7  พระนอน วดัเชตะวนั 

                                                        
50 เทศบำลนครเชียงรำย, เร่ืองเดิม,  หนำ้ 149 - 160. 



 

 96  

8.  พระพุทธรูปปฎหิาริมงคล  
8.1 ท่ีตั้ง และเส้นทำงกำรคมนำคม 

    ป ระ ดิ ษ ฐ ำน  ณ  ว ัด ฝ่ั งห ม่ิ น  เล ข ท่ี  30 ห มู่  6 ต ำบ ล ริ ม ก ก ถ น น                                
ศูนยร์าชการ ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย การเดินทางโดยรถเร่ิมจากเทศบาลนครเชียงราย 
มุ่งหน้าไปทางทิศตะวนัตก เขา้สู่ถนนบรรพปราการ ให้เล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนน ประตูเชียงใหม่ ให้เล้ียว
ขวา เข้าสู่ถนนราชโยธา และขับต่อไปยงัเส้นทาง 1211 จะเห็นวดัฝ่ังหม่ินปรากฏอยู่ทางขวามือ                     
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที ในระยะทาง 16.3 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวก              
และรวดเร็วท่ีสุด 

8.2 ประวติัควำมเป็นมำ 
8.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 
จำกค ำเล่ำชำนของผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่ในทอ้งถ่ินไดก้ล่ำวว่ำ วดัน้ีอยูริ่มน ้ ำกก ตรงริม

ทำงน ้ำ น ้ ำจึงไดก้ดัเซำะตล่ิงจนเขำ้มำถึงบริเวณภำยในตวัวดั จนวดัล่มสลำยลง ต่อมำน ้ ำไดไ้หลเปล่ียน
ทิศ พดัเอำดินทรำยข้ึนมำกองจนกลำยเป็นสัน เป็นเกำะโผล่พน้น ้ ำข้ึนมำ ชำวบำ้นจึงช่วยกนับูรณะวดั
แห่งน้ีข้ึนมำใหม่ จนแลว้เสร็จ 

8.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 
เม่ือประมำณ 200 ปีท่ีผำ่นมำ ไดมี้กำรขดุขนพบซำกปรักหกัพงัโบรำณสถำน 

โบรำณวตัถุ รวมถึงพระพุทธรูปพระพุทธรูปปฎิหำริมงคล ท่ียงัคงมีสภำพสมบูรณ์ข้ึนมำจำกกองดิน 
เพื่อน ำมำประดิษฐำนไวย้งัวหิำรวดัฝ่ังหม่ินใหช้ำวบำ้นกรำบไหวบู้ชำ51 

 
8.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

8.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 
ชำวบ้ำนในทอ้งถ่ินเช่ือว่ำ เม่ือได้เขำ้มำกรำบไหวพ้ระพุทธรูปพระพุทธรูป                 

ปฎิหำริมงคล ก็จะดลบนัดำลใหเ้ร่ืองร้ำยกลำยเป็นดีได ้ 
8.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
วดัฝ่ังหม่ินเป็นวดัท่ีอยู่คู่กับสำยน ้ ำกกมำอย่ำงยำวนำน มีอำยุมำกกว่ำ                

200 กว่ำปี และในปีพุทธศกัรำช 2512 ชำวบำ้นได้ช่วยกนับูรณะ และสร้ำงถำวรวตัถุข้ึนมำใหม่ จน
ไดรั้บพระรำชทำนวสุิงคำมสีมำในเวลำต่อมำ 

                                                        
51

 สัมภำษณ์ พระครูขนัติพลำธร, วดัฝ่ังหม่ิน, วนัท่ี 24 มิถุนำยน 2557. 
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8.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 
พระพุทธรูปปฎิหำริย์มงคล มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบสมัย          

เชียงแสน ในรำวพุทธศตวรรษท่ี 21 มีขนำดของหนำ้ตกั 12 น้ิว 

8.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

8.4.1 พระอุโบสถวดัฝ่ังหม่ิน  
เป็นสถำปัตยกรรมแบบล้ำนนำอันทรงคุณค่ำแก่กำรเก็บรักษำ ภำยใน                

พระอุโบสถมีองค์พระประธำนท่ี มีควำมงดงำมยิ่งนัก  เหมำะแก่กำรเรียน รู้ทำงศิลปกรรม
สถำปัตยกรรมเป็นอยำ่งมำก 

 
ภาพที ่4.8  พระพุทธรูปปฏิหาริยม์งคล วดัฝ่ังหม่ิน 

9.  พระเชียงแสนส าเภาทรงเคร่ืองจักรพรรดิ  
9.1 ท่ีตั้ง และเส้นทำงกำรคมนำคม 

    ประดิษฐำน ณ วดัฝ่ังหม่ิน เลขท่ี 30 หมู่ 6 ต ำบลริมกกถนนศูนยร์าชการ ต าบลริม
กก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย การเดินทางโดยรถเร่ิมจากเทศบาลนครเชียงราย มุ่งหน้าไปทางทิศ
ตะวนัตก เขา้สู่ถนนบรรพปราการ ให้เล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนน ประตูเชียงใหม่ ให้เล้ียวขวา เขา้สู่ถนนราช
โยธา และขบัต่อไปยงัเส้นทาง 1211 จะเห็นวดัฝ่ังหม่ินปรากฏอยู่ทางขวามือ ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 20 นาที ในระยะทาง 16.3 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 
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    9.2 ประวติัความเป็นมา 

 9.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 
    จำกค ำเล่ำชำนของผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่ในท้องถ่ินได้กล่ำวว่ำ วดัน้ีอยู่ริมน ้ ำกก ตรง         
ริมทำงน ้ ำ น ้ ำจึงได้กดัเซำะตล่ิงจนเขำ้มำถึงบริเวณภำยในตวัวดั จนวดัล่มสลำยลง ต่อมำน ้ ำได้ไหล
เปล่ียนทิศ พดัเอำดินทรำยข้ึนมำกองจนกลำยเป็นสัน เป็นเกำะโผล่พน้น ้ ำข้ึนมำ ชำวบำ้นจึงช่วยกนั
บูรณะวดัแห่งน้ีข้ึนมำใหม่จนแลว้เสร็จ 

    9.2.2 ประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปส าคญั 

พระพุทธรูปองคน้ี์ เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิ น ามาหล่อ ท าพิธี โดยมีร้าน
ทองลิสซ่ิงเฮ็ง เป็นเจ้าภาพซ่ึงมีการวางศิลาฤกษ์เม่ือวนัท่ี 12  กุมภาพันธ์ 2541 โดย พลเรือเอก
ประพฒัน์ และคุณหญิงศรีศิริกฤษณจนัทร์ พร้อมคณะนายทหารเรือ  ซ่ึงได้รับการออกแบบและ
ก่อสร้างไดส้วยงามมาก เป็นศาสนาสถานท่ีควรค่าแก่การเยีย่มชมเป็นอยา่งมาก 

9.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

9.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 
ชำวบำ้นในทอ้งถ่ินน้ีมีควำมเช่ือวำ่ถำ้ไดเ้ขำ้มำสักกำรบูชำพระพุทธรูปน้ีแลว้ 

จะเกิดควำมเจริญรุ่งเร่ือง มีฐำนะกำรงำน กำรเงินท่ีมัน่คง ดัง่จกัรพรรดิ 

9.3.2 มีประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
วดัฝ่ังหม่ินเป็นวดัท่ีอยู่คู่กบัสำยน ้ ำกกมำอย่ำงยำวนำน มีอำยุมำกกว่ำ 200 

กว่ำปี และในปีพุทธศกัรำช 2512 ชำวบำ้นไดช่้วยกนับูรณะ และสร้ำงถำวรวตัถุข้ึนมำใหม่ จนไดรั้บ
พระรำชทำนวสุิงคำมสีมำในเวลำต่อมำ 

9.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 
ได้รับอิทธิพลจำกล้ำนนำเป็นส่วนมำก โดยน ำรูปแบบมำจำกในสมัย               

พุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 23 ซ่ึงถือเป็นยุคทองของล้ำนนำ ท่ีแสดงออกถึงควำมสงบ     
ควำมอุดมสมบูรณ์ของจิตใจ และควำมมัง่คัง่ในควำมเป็นอยูข่องคนในสมยันั้น 

9.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
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9.4.1 พระอุโบสถวดัฝ่ังหม่ิน  

เป็นสถำปัตยกรรมแบบล้ำนนำอันทรงคุณค่ำแก่กำรเก็บรักษำ ภำยใน                 
พระอุโบสถมีองค์พระประธำนท่ี มีควำมงดงำมยิ่งนัก  เหมำะแก่กำรเรียน รู้ทำงศิลปกรรม
สถำปัตยกรรมเป็นอยำ่งมำก 

 
ภาพที ่4.9  พระเชียงแสนส าเภาทรงเคร่ืองจกัรพรรดิ วดัฝ่ังหม่ิน 

10. พระศรีศากยมุณ ี

10.1 ท่ีตั้ง และเส้นทำงกำรคมนำคม 
   ประดิษฐำน ณ วดัพระธำตุสันขวำง บำ้นหว้ยเคียน ต ำบลท่ำสุด อ ำเภอเมืองจงัหวดั
เชียงรำย กำรเดินทำงโดยรถเร่ิมจำกเทศบำลนครเชียงรำย มุ่งหน้ำไปทำงทิศตะวนัตก เขำ้สู่ถนนบรรพ
ปรำกำร และขบัต่อไปยงัถนนพหลโยธิน จะเห็นวดัพระธำตุสันขวำงปรำกฏอยู่บนยอดดอยทำงซ้ำยมือ                 
ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 20 นำที ในระยะทำง 22.3 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและ
รวดเร็วท่ีสุด 

10.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

10.2.1 ประวติัความเป็นมาของวดั 

จำกบนัทึกของทำงวดั ไดอ้ำ้งถึงต ำนำนพระเจำ้เลียบโลก ว่ำ พระพุทธองค ์                
ทรงล่อง มำจำกเมืองโยนกนคร ทรงรู้ด้วยพระญำณว่ำมีอุบำสก อุบำสิกำ ตั้งปรัมเตรียมขำ้วตม้มนั
เผือกไว ้พระองค์จึงทรงเสด็จมำรับฉันขำ้วยำคู หรือขำ้วตม้ แล้วปรงเกศำให้แก่ชำวบ้ำนเพื่อน ำมำ
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ประดิษฐำนไวบ้นดอยลูกน้ี ให้ช่ือว่ำ ธำตุยำงแล คร้ังเม่ือ พระพุทธองค์ทรงเสด็จดบัขนัปรินิพพำน
แลว้ มีกำรบูรณะกนัสืบต่อกนัมำหลำยชัว่อำยคุน 

10.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 
พระศรีศำกยมุนี คือ พุทธเจำ้ในอนำคต มีพระนำมเดิมวำ่ สิทธตัถะ หรือ สิธำรถะ 

พระองคท์รงด ำเนินทำงมชัฌิมำปฏิปทำ คือทำงสำยกลำงและทรงส ำเร็จธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหันต์
สัมมำสัมพุทธเจำ้ ทรงตรัสรู้ควำมจริงอนัเป็นประเสริฐ ซ่ึงเรียกว่ำ อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ 
มรรค หลงัจำกนั้นได้ทรงบ ำเพ็ญพุทธกิจตลอด 45 พรรษำ ตรำบส้ินพระชนมำยุ ทรงสั่งสอนเสไน
สัตวใ์ห้ละเวน้ควำมชัว่ กระท ำแต่ควำมดี ช ำระจิตใจของตนให้ผอ่งใส ค ำสั่งสอนของพระพุทธองค์
เป็นท่ีนับถือยอมรับกันทั่วโลก และท่ีรู้จกักันในช่ือ พุทธศำสนำ ในสมัยรัชกำลท่ี 6 จึงได้สร้ำง
พระพุทธรูปของท่ำนไวเ้พื่อร ำลึกถึงควำมเพียรพยำยำมจนบรรลุนิพพำน52 

10.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส าคญั 

10.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ชำวบำ้นในทอ้งถ่ินเช่ือวำ่เม่ือไดเ้ขำ้มำสักกำรบูชำพระพุทธรูปองคน้ี์ก็จะได้
ประสบควำมส ำเร็จในเร่ืองกำรศึกษำ มำสติปัญหำฉลำกหลกัแหลม สำมำรถบรรลุตำมวตัถุประสงค์    
ท่ีตั้งใจไวใ้นทุกดำ้น 

10.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

ในปีพุทธศกัรำช 2545 ทำงวดัไดจ้ดัพิธีบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ ซ่ึงมีผูว้่ำ
รำชกำรจงัหวดัเชียงรำยในสมยันั้นมำเป็นประธำนฝ่ำยฆรำวำท และมีชำวบำ้นในทอ้งถ่ินเขำ้ร่วมใน
พิธีเป็นจ ำนวนมำก 

10.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

พระพุทธรูปองคน้ี์ สร้ำงดว้ยปูน พ่นสีเคลือบอยำ่งดี ประดบัดว้ยเพชรรัสเซีย 
เร่ิมก่อสร้ำงในวนัท่ี 1 มกรำคมพุทธศกัรำช 2548  แรม 6 ค ่ำ เดือน 1 โดยพระอำจำรยบุ์ญธรรม อติสโต 
เจำ้อำวำสองคปั์จจุบนัเป็นผูด้  ำเนินกำรสร้ำง 

 

 

                                                        
52

 สัมภำษณ์ พระอำจำรยบุ์ญธรรม  อติสโย,  วดัพระธำตุสันขวำง, วนัท่ี 27 มิถุนำยน 2557. 
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10.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

10.4.1 พระธำตุสันขวำง 

เป็นพระธำตุเก่ำแก่ ตั้งอยู่บนเนินดอย ท่ีเช่ือว่ำพระพุทธเจำ้ไดเ้สด็จมำเยือน 
และประทำนพระบรมสำรีริกธำตุ ท่ีเป็นส่วนของพระเกศำไว ้

 

 
ภาพที ่4.10 พระศรีศากยมุณีวดัพระธาตุสันขวาง 

11. พระเจ้าทนัใจ 
11.1 ท่ีตั้ง 

ประดิษฐำน ณ วดัพระธำตุสันขวำง เช่นเดียวกบัพระศรีศำกยรำช ประดิษฐำน                   
ณ วดัพระธำตุสันขวำง บำ้นหว้ยเคียน ต ำบลท่ำสุด อ ำเภอเมืองจงัหวดัเชียงรำย กำรเดินทำงโดยรถเร่ิมจำก
เทศบำลนครเชียงรำย มุ่งหนำ้ไปทำงทิศตะวนัตก เขำ้สู่ถนนบรรพปรำกำร และขบัต่อไปยงัถนนพหลโยธิน 
จะเห็นวดัพระธำตุสันขวำงปรำกฏอยูบ่นยอดดอยทำงซ้ำยมือ ใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 20 นำที 
ในระยะทำง 22.3 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

11.2 ประวติัควำมเป็นมำ 
11.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 
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จำกบนัทึกของทำงวดั ไดอ้ำ้งถึงต ำนำนพระเจำ้เลียบโลก ว่ำ พระพุทธองค์
ทรงล่อง มำจำกเมืองโยนกนคร ทรงรู้ด้วยพระญำณว่ำมีอุบำสก อุบำสิกำ ตั้งปรัมเตรียมขำ้วตม้มนั
เผือกไว ้พระองค์จึงทรงเสด็จมำรับฉันขำ้วยำคู หรือขำ้วตม้ แล้วปรงเกศำให้แก่ชำวบ้ำนเพื่อน ำมำ
ประดิษฐำนไวบ้นดอยลูกน้ีให้ช่ือวำ่ ธำตุยำงแล คร้ังเม่ือ พระพุทธองคท์รงเสด็จดบัขนัปรินิพพำนแลว้ 
มีกำรบูรณะกนัสืบต่อกนัมำหลำยชัว่อำยคุน 

 11.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 

พระพุทธรูปองคน้ี์ ถือเป็นพิธีกรรมท่ีท ามาแต่โบราณกาลของทางภาคเหนือ 
โดยจะเร่ิมท าพิธีตั้งแต่เท่ียงคืนเร่ิมบวงสรวงมาจนถึงเท่ียงคืนของอีกวนั หรือภายใน 24 ชัว่โมง เพื่อให้
เกิดความศกัด์ิสิทธ์ิ เม่ือได้สักการะขอพรอธิฐาน กับเทวดาผูรั้กษาประจ าองค์พระ ให้สัมฤทธ์ิผล
รวดเร็วดงัใจ โดยทางวดัไดส้ร้างพระเจา้ทนัใจองคน้ี์ข้ึนเม่ือวนัเสาร์ ท่ี 22 มกราคม พุทธศกัราช 2548 
จากความร่วมมือของชาวบา้นในต าบลท่าสุด ท่ีต่างพากนัมาร่วมพิธีจ  านวนมาก มาดว้ยความพร้อม
เพรียงผสานกบัพลงัความศรัทธาท่ีอยากจะร่วมสร้างถาวรวตัถุถวายแก่วดัวดั 

11.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

11.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

พระเจ้าทนัใจองค์น้ีจึงถือเป็นพระประจ าต าบลท่าสุดในปัจจุบันพระเจ้า
ทนัใจ ถือเป็นพระพุทธรูปส าคญัองคห์น่ึงในวดั โดยไดก้ระท าการสร้างแบบลา้นนาโบราณดั้งเดิม คือ
มีการข้ึนรูปองค์พระให้ส าเร็จภายในหน่ึงคืน และมีการบรรจุหัวใจขององค์พระพร้อม พระบรม
สารีริกธาตุ ภายในองคพ์ระพร้อมกบัสวดพุทธาภิเษกทั้งคืน การสร้างพระพุทธรูปแบบน้ีทางลา้นนา
เรียกวา่ “ พระเจา้ทนัใจ ” หรือ “ พระเจา้ดัง่ใจ๋ ”  พระพุทธรูปภาษาลา้นนาเรียกกนัวา่ พระเจา้ ซ่ึงเป็น
เคล็ดแห่งความส าเร็จทุกประการโดยฉบัพลนันั้นเอง วดัทางลา้นนาจะนิยมสร้างวหิารขนาดเล็กไวเ้พื่อ
ประดิษฐานพระเจา้ทนัใจโดยเฉพาะเพื่อสะดวกในการเขา้มากราบไหวบู้ชา53  

11.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

 ในปีพุทธศกัรำช 2545 ทำงวดัไดจ้ดัพิธีบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ ซ่ึงมีผูว้ำ่
รำชกำรจงัหวดัเชียงรำยในสมยันั้นมำเป็นประธำนฝ่ำยฆรำวำท และมีชำวบำ้นในทอ้งถ่ินเขำ้ร่วมใน
พิธีเป็นจ ำนวนมำก 

 

                                                        
53

 สัมภำษณ์ พระเกรียงไกร  ญำณธีโร, วดัพระธำตุสันขวำง, วนัท่ี 27 มิถุนำยน 2557. 
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11.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

มีกำรบรรจุหวัใจพระเจำ้ คลำ้ยกบัหวัใจของมนุษย ์เป็นพระพุทธรูปปำง
มำรวชิยั  พระหตัถข์วำวำงบนตกั หนำ้ตกัประมำณ 65เซนติเมตร สูง 85เซนติเมตร 

11.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
10.4.1. พระธำตุสันขวำง 

 เป็นพระธำตุเก่ำแก่ ตั้งอยูบ่นเนินดอย ท่ีเช่ือวำ่พระพุทธเจำ้ไดเ้สด็จมำเยือน 
และประทำนพระบรมสำรีริกธำตุ ท่ีเป็นส่วนของพระเกศำไว ้

 
ภาพที ่4.11  พระเจา้ทนัใจ วดัพระธาตุสันขวาง 

2) เขตอ ำเภอแม่จัน  
ปรำกฏมีพระพุทธรูปส ำคญั 2 องค ์  คือ 

  1.  หลวงพ่อโต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค)์ 
1.1 ท่ีตั้ง และเส้นทำงกำรคมนำคม  

    ประดิษฐำนไว ้ณ วดัพระธำตุจอมจันทร์ ต ำบลสันทรำยอ ำเภอแม่จัน จังหวดั
เชียงรำย กำรเดินทำงโดยรถเร่ิมจำกอ ำเภอเมือง มุ่งหน้ำเขำ้สู่ถนนพหลโยธิน ให้เล้ียวเขำ้สู่เส้นทำง 
1016 มุ่งหน้ำตรงทำงทิศเหนือ จะเห็นพระธำตุจอมจนัทร์ปรำกฏอยู่ทำงขวำมือ ใช้ระยะเวลำในกำร
เดินทำงประมำณ 35 นำที ในระยะทำง 36.3 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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1.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

1.2.1 ประวติัความเป็นมาของวดั 

     ครูบำทิพย ์เป็นผูส้ร้ำงข้ึนเม่ือพุทธศกัรำช 2458 โดยท่ำนเห็นนิมิตในคืน
หน่ึงเป็นแสงพุ่งข้ึนสู่ทอ้งฟ้ำสวำ่งไสวระยบิระยบัสีเขียวบนดอยท่ีตั้งองคพ์ระธำตุ พอถึงเชำ้วนัรุ่งข้ึน
จึงไปส ำรวจพบวำ่เป็นดอยท่ีเหมำะสม มีคูลอ้มรอบ ไม่ติดกบัดอยลูกใดเลยในบริเวณใกลเ้คียงกนั จึง
ชกัชวนสำธุชนร่วมกนัก่อสร้ำงพระเจดีย ์ต่อมำในพุทธศกัรำช 2468 ไดก่้อสร้ำงวิหำร กุฎิ และศำลำ 
ตั้งช่ือวำ่ “วดัพระธำตุจอมจนัทร์”  

1.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 

 ในปีพุทธศกัราช 2468 ไดส้ร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโต หรือ (พระพุทธรูป                 
เชียงแสน 5 พระองค์) จนแล้วเสร็จในกระทัง่ในปีพุทธศกัราช 2480 ได้เกิดไฟป่ารุกลามเข้ามาถึง
บริเวณภายในวดัและเผาไหมส่ิ้งปลูกสร้างทุกอยา่ง ยกเวน้พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค ์พร้อมกบั
วหิาร และเจดีย ์จึงถือเป็นเร่ืองท่ีน่าอศัจรรยย์ิง่ท่ีไม่ไดรั้บความเสียหายใดๆ ในเหตุการณ์คร้ังนั้น54 

1.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

1.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ชำวบำ้นในทอ้งถ่ินเช่ือกนัวำ่ถำ้ไดก้รำบไหวพ้ระพุทธรูปหรือพระธำตุในวดั
แห่งน้ีพร้อมกบัตั้งจิตอธิฐำนผิวพรรณสวยงำมเปล่งปลัง่รัศมีดุจแสงจนัทร์งดงำมอย่ำงหำท่ีเปรียบ
ไม่ได ้

1.3.2 มีประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

 ในอดีตมีพระภิกษุจ ำพรรษำในวดัพระธำตุจอมจนัทร์ติดต่อกันมำจนถึง 
พุทธศกัรำช 2480 ก็ได้เกิดไฟป่ำลุกลำมไหมศ้ำลำ และกุฎิ จนหมดส้ิน เหลือแต่พระเจดียแ์ละวิหำร 
ดว้ยศรัทธำชำวบำ้นจึงยำ้ยมำสร้ำงวดัอยูข่ำ้งล่ำง ห่ำงวดัเดิม 300 เมตร ต่อมำวดัพระธำตุจอมจนัทร์จึง
ไดก้ลำยเป็นวดัร้ำงแต่นั้นมำจนถึงพุทธศกัรำช 2542 จึงไดมี้กำรบูรณะข้ึนมำใหม่จนถึงปัจจุบนั 

1.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

 หลวงพ่อโตองคน้ี์ มีพุทธลกัษณะแบบเชียงแสน สร้างดว้ยการก่ออิฐ ถือปูน 
ฉาบดว้ยปูนขาว พระหตัถถื์อดวงตาท่ีสาม 
                                                        

54
 สัมภำษณ์ พระครูสิริวรีธ ำรง (พระมหำยงยทุธเทวธมฺโม), วดัพระธำตุจอมจนัทร์,  วนัท่ี 27 มิถุนำยน 2557. 
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1.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

1.4.1 จุดชมววิ 

  เป็นลำนคอนกรีตบริเวณกวำ้งเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เขำ้มำชมทศันียภำพ 
ทุกทิศทำงของอ ำเภอแม่จนั 

 
ภาพที ่4.12  หลวงพอ่โต วดัพระธาตุจอมจนัทร์ 

2.  พระศรีอำรยเมตไตรย์ 
2.1 ท่ีตั้ง และเส้นทำงกำรคมนำคม  

ประดิษฐำน ณ วดัหม่ืนพุทธเมตตำคุณำรำม เลขท่ี 80 หมู่ 9 บำ้นป่ำไร่ ต ำบล              
ท่ำขำ้วเปลือกอ ำเภอแม่จนั กำรเดินทำงโดยรถเร่ิมจำกอ ำเภอเมือง มุ่งหน้ำไปทำงทิศเหนือ เขำ้สู่ถนน
พหลโยธิน ให้เล้ียวเข้ำสู่ เส้นทำง 1209 และเข้ำสู่  เส้นทำง 1098 ตำมล ำดับ จะเห็นวดัวดัหม่ืน                     
พุทธเมตตำคุณำรำมปรำกฏอยูท่ำงขวำมือ ใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 46 นำที ในระยะทำง 
42.6 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

    2.2 ประวติัความเป็นมา 

2.2.1 ประวติัความเป็นมาของวดั 
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ควำมเป็นมำของวัดหม่ืนพุทธเมตตำคุณำรำมมีพื้ น ท่ี  500 ไร่ เป็นว ัด                         
ในพระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำนสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกำยแห่งประเทศไทย เป็นวดัเดียวในเขต
ภำคเหนือ ไดรั้บอนุญำตใหจ้ดัตั้งวดัเม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม พุทธศกัรำช 2550  

2.2.2 ประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปส าคญั 

ประวติักำรสร้ำงพระศรีอำริยเมตไตรยโพธิสัตว์ เม่ือปีพุทธศกัรำช 2544  
พระมหำคณำจำรยจี์นธรรมสมำธิวตัร เจำ้คณะใหญ่จีนนิกำย น ำพุทธบริษทัไทยและจีน ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ พระเมตไตรยโพธิสัตว์ หรือพระศรีอำริยเมตไตรยโพธิสัตว์ แปลว่ำ ผูเ้ป็นเอกชำติ                   
ปฏิพันธ์ หมำยถึง พระผู ้เก่ียวข้องกับกำรเกิดอีกเพียงชำติเดียว ก็จักได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้ำ                    
ได้หลุดพน้จำกควำมทุกข์ทั้งปวง มิตอ้งหวนกลบัมำเวียนว่ำยในสังสำรวฏัอีก พระโพธิสัตวอ์งค์น้ี                  
มีลกัษณะรูปร่ำงสมบูรณ์ ใบหนำ้ยิม้แยม้ร่ำงเริง มีถุงยำ่มขนำดใหญ่ ถือลูกประค ำ ไม่มีควำมวติกกงัวล 
และควำมห่วง ไม่ยึดมัน่ถือมัน่ เป่ียมดว้ยควำมเมตตำ กรุณำต่อสรรพสัตว ์เป็นท่ีเคำรพรักของบุคคล
ทัว่ไป 

2.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

2.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 
ชำวบำ้นในทอ้งถ่ินเช่ือว่ำถำ้ไดเ้ขำ้มำสักกำรบูชำพระพุทธรูปน้ีแลว้ ก็จะมี

สติปัญญำเฉลียวฉลำด มีรูปร่ำงผวิพรรณท่ีผอ่งใส สวยงำม55 

2.3.2 มีประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
     ในสมยัก่อนเขตจงัหวดัภำคเหนือ ยงัไม่เคยมีวดัฝ่ำยสงฆ์จีนนิกำยมำก่อน 
พระเดชพระคุณพระมหำคณำจำรยจี์นธรรมสมำธิวตัร เจำ้คณะใหญ่สงฆจี์นนิกำย จึงไดป้รึกษำหำรือ
กับทำงคณะและชำวบ้ำนอ ำเภอแม่จนั ว่ำด้วยเร่ืองกำรสร้ำงวดัแบบจีนข้ึน เพื่อให้เป็นศูนย์กลำง
กำรศึกษำและกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ให้เป็นสถำนท่ีประกอบศำสนกิจของพระสงฆ์จีน
นิกำย  ตลอดถึงเป็นสถำนท่ีบ ำเพ็ญบุญกุศลและกำรประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศำสนิกชน
โดยทัว่ไป โดยทำงชำวบำ้นในพื้นท่ีเองก็ให้กำรตอบรับเป็นอยำ่งดี และในปัจจุบนัวดัแห่งน้ีก็เป็นวดั
จีนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในอ ำเภอแม่จนัเป็นอยำ่งดี  
 

                                                        
55 สัมภำษณ์ พระสุทิน  มำเยอะ และพระวรินท ์ ชมรัตน์, วดัหม่ืนพทุธเมตตำคุณำรำม , วนัท่ี 27 มิถุนำยน 2557. 
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2.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 
องคพ์ระศรีอำริยเมตไตรยโพธิสัตว ์หนำ้ตกักวำ้ง 15 เมตร สูง 19 เมตร องค์

ใหญ่ท่ีสุดในโลก เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
ในวโรกำสทรงครองสิริรำชครบ 60 พรรษำ หล่อดว้ยทองสัมฤทธ์ิจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

2.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

2.4.2 ธรรมศำลำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 

มีควำมกวำ้ง  26  เมตร  ยำว  64  เมตร  เน้ือท่ี  1,664  ตำรำงเมตร เป็นศิลปะ
แบบไทย-จีน-ทิเบต  สร้ำงเสร็จเม่ือปีพุทธศกัรำช 2538 เป็นท่ีประดิษฐำนพระประธำนท่ีสวยงำมมำก 
ซ่ึงได้รับพระรำชนำมจำกสมเด็จพระญำณ -สังวร สมเด็จพระสังฆรำช  สกลมหำสังฆปริณำยก        
นำมว่ำ  “พระพุทธมหำเมตตำคุณ ”  แกะสลกัดว้ยหินอ่อน จำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน   มี
หน้ำตกักวำ้ง  2.50  เมตร  สูง  3.50  เมตร  เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมยัเชียงแสนผสมศิลปะแบบจีน
เป็นสถำนท่ีประกอบศำสนกิจของพระสงฆ์จีนนิกำยและเป็นสถำนท่ีบ ำเพ็ญกุศล ประกอบพิธีกรรม
ทำงพระพุทธศำสนำของพุทธสำสนิกชนทัว่ไป 

2.4.3 ซุม้ประตูและก ำแพงดำ้นหนำ้ 
ซุม้ประตู กวำ้ง  30  เมตร  สูง  12  เมตร  เป็นศิลปะแบบจีน  สร้ำงเสร็จเม่ือปี 

พ.ศ. 2540  

      
ภาพที ่4.13  พระศรีอารยเมตไตรย ์วดัหม่ืนพุทธเมตตาคุณาราม 
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3) เขตอ ำเภอเชียงแสน   
ปรำกฏมีพระพุทธรูปส ำคญั 7 องค ์  คือ 

1.  พระเจ้ำล้ำนทอง 

1.1 ท่ีตั้ง และเส้นทำงกำรคมนำคม  

ประดิษฐำนไว ้ณ วดัพระเจำ้ลำ้นทอง ต ำบลเวยีง อ ำเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรำย 
อยู่ในเขตก ำแพงเมืองเชียงแสน กำรเดินทำงโดยรถเร่ิมจำกอ ำเภอเมือง มุ่งหน้ำไปทำงทิศเหนือ เขำ้สู่
ถนนพหลโยธิน ให้ใช้เส้นทำง 1016 มุ่งหน้ำตรงมำจะเห็นวดัพระเจำ้ลำ้นทองปรำกฏอยู่ทำงขวำมือ    
ใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 59 นำที ในระยะทำง 61.1 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและ
รวดเร็วท่ีสุด 

1.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

1.2.1 ประวติัความเป็นมาของวดั 

พระพุทธรูปองคน้ี์ถูกสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ลา้นทองงวั หรือพระเจา้ทองงัว่ 
ราชโอรสพระเจา้ติโลกราช เป็นผูส้ร้างเมืองเม่ือพุทธศกัราช 2032 หรือจุลศกัราช 851 ตามความท่ีปรากฏ
ในต านานโยนก กล่าวว่า ในปี พุทธศกัราช 2023 ปีมะแมนพศก พระเจา้เชียงใหม่ พระยอดเชียงราย 
พระราชนัดดาของพระเจา้ติโลกราช ไดข้ึ้นครองราชยส์มบติัสืบสันติวงศ ์เห็นวา่เมืองเชียงแสนเป็น 
หวัเมืองส าคญั ฝ่ายเหนือจึงไดส้ถาปนาใหพ้ระเจา้ทองงัว่ เจา้หม่ืนงวัไดมุ้รธาภิเศกท่ีเมือเชียงแสน  

1.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 

 วดัน้ีตำมต ำนำนระบุว่ำสร้ำงรำว พุทธศักรำช 2032 โดยพระยำศรีรชฎ               
เงินกอง พระโอรสของพระเจ้ำติโลกรำชกษัตริย์เชียงใหม่ เม่ือสร้ำงวดัข้ึนแล้วได้เททองหล่อ                    
พระประธำนเป็นพระพุทธรูปส ำริดหนกั 1,200 กิโลกรัม เรียกพระพุทธรูปองค์น้ีวำ่พระเจำ้ลำ้นทอง 
เป็นท่ีมำของช่ือวดัพระเจำ้ลำ้นทองในเวลำต่อมำ 

1.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

1.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 
ชำวบำ้นในทอ้งถ่ินเช่ือว่ำเม่ือได้สักกำระพระพุทธรูปองค์น้ีแล้วก็จะเสริม                 

สิริมงคล มีเงินมีทอง มีโชคลำภวำสนำ 
1.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 



 

 109  

เม่ือวนัพุธ ข้ึน 7 ค  ่ ำ เดือนยี่เหนือ หรือเดือนธันวำคม พุทธศักรำช 2032        
เฉลิมพระอภิชัยว่ำ พระยำสิริรัชฎเงินทอง เม่ือได้ครองเมืองเชียงแสนแล้วท่ำนได้สร้ำงพระอำรำม                
ข้ึนแห่งหน่ึงท่ำมกลำงเมืองเชียงแสน สร้ำงวิหำรกวำ้ง 5 วำ ยำว 9 วำ เจดียก์วำ้ง 3 วำ สูง 7 วำ หรือวดั
เจดียห์ลวง และหน่ึงในนั้นก็คือวดัพระเจำ้ลำ้นทอง อ ำเภอเชียงแสน ในปัจจุบนั 

1.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

หล่อพระพุทธปฏิมากรองคห์น่ึงดว้ยทองปัญจะโลหะ เป็นพระพุทธรูปสมยั
ลา้นนา ปางมารวิชยั  หน้าตกักวา้ง 4 ศอก 2 ก ามือ หนกัลา้นทอง หรือ 10 หาบพนัชัง่ หรือประมาณ 
1,200 กิโลกรัม เม่ือหล่อเสร็จจึงทรงเรียก พระพุทธรูปน้ีว่าพระเจา้ลา้นทองวดัแห่งน้ีเลยไดช่ื้อเรียก
ตามพระพุทธรูปวา่ วดัพระเจา้ลา้นทอง ดงัปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั56 

1.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
1.4.1 พระเจำ้ทองทิพย ์ 
เป็นพระพุทธรูปท่ีมีพระพกัตร์งดงำมตำมพุทธลักษณะพระพุทธรูปสมยั

สุโขทยั หนำ้ตกักวำ้ง 1 ศอก 15 น้ิว สูง 2 ศอก 10 น้ิว  

 
ภาพที ่4.14  พระเจา้ลา้นทอง วดัพระเจา้ลา้นทอง 

                                                        
56 ส ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดัเชียงรำย, เส้นทำงกำรท่องเที่ยวสำยประวตัิศำสตร์ เวียงเชียงแสน – เวยีงกำหลง (เชียงรำย: 

ส ำนกัพมิพล์อ้ลำ้นนำ, 2555), หนำ้ 13 - 14. 
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2.  หลวงพ่อผำเงำ  
2.1 ท่ีตั้ง   และเส้นทำงคมนำคม 

ประดิษฐานไว ้ณ วดัพระธาตุผาเงา ต าบลเวียงอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
การเดินทางโดยรถเร่ิมจากอ าเภอเมือง มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เขา้สู่ถนนพหลโยธิน โดยใช้เส้นทาง 
1016 เม่ือถึงวงเวียน ใช้ทางออกท่ี 3 ไปยงัเส้นทาง 1290 และเล้ียวขวาเขา้สู่ เส้นทาง 1129 จะเห็นวดั
พระธาตุผาเงาปรากฏอยู่ทางขวามือ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 3 นาที                         
ในระยะทาง 64.9 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

2.2 ประวติัควำมเป็นมำ 
2.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 

    จำกพงศำวดำรโยนกบอกว่ำ ขุนผำพิงหรือขุนพิง อีกช่ือหน่ึงว่ำพระองค์พิง             
ผูค้รองนครโยนก องคท่ี์ 23 ช่วงปีพุทธศกัรำช 494 - 512 เป็นผูส้ร้ำงเจดียไ์วบ้นหินกอ้นใหญ่ท่ีเชิงเขำ
ดอยจนัทร์ ซ่ึงเขำ้ใจวำ่หมำยถึงพระธำตุผำเงำในวดัน้ี พระธำตุผำเงำไดช้ ำรุดทรุดโทรมลงมำก คำดวำ่
น่ำจะมีกำรบูรณะมำบำ้ง เพรำะพระธำตุองคน้ี์ตั้งอยูท่ี่ลำดต ่ำสุดของภูเขำ ซ่ึงง่ำยต่อกำรดูแลซ่อมแซม 

    ช่ือของวดัน้ีมำจำกช่ือของพระธำตุผำเงำ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดหินกอ้นใหญ่ ค ำว่ำ              
ผำเงำ คือ เงำของกอ้นผำ หรือหินกอ้น โดยหินกอ้นน้ีมีลกัษณะสูงใหญ่คลำ้ยรูปทรงเจดียแ์ละให้ร่มเงำ
ได้ดีมำก ชำวบ้ำนจึงตั้งช่ือว่ำ "พระธำตุผำเงำ" ควำมจริงก่อนท่ีจะยำ้ยวดัมำท่ีน่ี เดิมมีช่ือว่ำ "วดัสบ
ค ำ" ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ ำโขง ฝ่ังน ้ำไดพ้งัทลำยลง ท ำใหบ้ริเวณของวดัพงัลงใตน้ ้ำโขงเกือบหมดวดั คณะ
ศรัทธำ จึงไดย้ำ้ยวดัไปอยูท่ี่ใหม่บนเนินเขำ ซ่ึงไม่ไกลจำกวดัเดิม 

2.2.2 ประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปส าคญั 

 ตามต านานเล่าว่า คณะศรัทธาท่ีบุกเบิกการสร้างวดัพระธาตุผาเงาไดห้ลบั
และฝันวา่มีพระภิกษุโบราณรูปหน่ึง รูปร่างสูงใหญ่ ผิวด า มาบอกวา่ก่อนจะยกช้ินส่วนองค์ประธาน
เดิมข้ึนให้ไปนิมนตพ์ระ 8 รูป มาท าพิธีสวดถอน บวงสรวงพื้นท่ีน้ีและอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษท่ี
รักษาพื้นท่ีน้ี และเม่ือลงมือบูรณะวดัจะไดพ้บกบัส่ิงมหศัจรรยน์ายจนัทา พรมมา ไดป้ฏิบติัตามความ
ฝันนั้น และในวนัท่ี17 มีนาคม พุทธศกัรำช 2519 คณะศรัทธาไดร่้วมกนัด าเนินการปรับพื้นท่ีบริเวณ
ดงักล่าวต่างต่ืนเตน้ปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งเม่ือไดขุ้ดพบพระพุทธรูปตรงบริเวณใตต้อไม ้หรือตรงหน้า
ฐานพระประธาน มีอิฐโบราณก่อเรียงเป็นอย่างดี นายขนัทา  พรมมา ผูนิ้มิตฝัน  จึงยกอิฐโบราณ
ออกมาก็พบวา่มีหนา้กากหรือแผน่ทึบ ก่อกั้นไวอี้กชั้น เม่ือเอาหนา้กากออกจึงพบพระพุทธรูปท่ีมีพุทธ
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ลกัษณะสวยงามมาก นอกจากน้ียงัมีคุณค่าและความส าคญัดา้นความเก่าแก่ มีอายุระหวา่ง 700 - 1,300 ปี 
ถือวา่เป็นพระพุทธรูปท่ีควรค่ำต่อกำรกรำบไหวบู้ชำ  

2.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

2.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     ชำวบ้ำนในท้องถ่ิน มีควำม เช่ือว่ำเม่ือได้ เข้ำมำสักกำระกรำบไหว้
พระพุทธรูปองคน้ี์ ก็เสมือนไดก้รำบพระพุทธรูปเก่ำแก่ของเมืองโบรำณเชียงแสน ท่ีมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิ57 

2.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
     ตำมค ำบอกเล่ำของ พระอิทธพล  อิทธิพโล  พระวัดพระธำตุผำเงำ                       
ในปัจจุบนักล่ำววำ่ ในช่วงสมยัของอำณำจกัรโยนก วดัพระธำตุผำเงำท่ีเคยร้ำงแห่งน้ีก ำลงัอยูใ่นช่วงท่ี
เจริญรุ่งเรืองสุดขีด จึงสันนิษฐำนว่ำอำจจะเป็นวดัท่ีส ำคัญและประจ ำกรุงเก่ำแห่งน้ี จะเห็นได ้                      
วำ่พระพุทธรูปหลวงพ่อผำเงำท่ีขุดคน้พบแห่งน้ีถูกสร้ำงและฝังอยูใ่ตพ้ระพุทธรูปองค์ใหญ่ ท่ีอำจจะ
เป็นพระประธำน และไดถู้กปิดบงัซ่อนเร้นเพรำะกลวัถูกโจรกรรมจำกพวกนิยมสะสมของเก่ำ 

2.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 
เป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน ศิลปะเชียงแสนสิงห์สำม มีเปลวรัศมีขดัสมำธิรำบ 

ปำงมำรวชิยั มีขนำดหนำ้ตกักวำ้ง 40 น้ิว 

2.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

2.4.1 พระธำตุผำเงำ 

เป็นพระธำตุองค์เล็กทรงแปดเหล่ียม ศิลปะลำ้นนำได้สร้ำงประดิษฐำนข้ึน
บนก้อนหิน แกรนิตขนำดใหญ่ เป็นฐำนของพระธำตุ สูง 11 เมตร และมีหินก้อนใหญ่นอนลำด 
ลกัษณะคล้ำยเงำของพระธำตุท่ีตั้งอยู่ คณะผูค้น้พบจึงขนำนนำมว่ำ “พระธำตุผำเงำ” ตั้งอยู่ทำงทิศ
ตะวนัออกท่ีสุดของเชิงเขำดอยค ำ ท่ีตั้งวดัปัจจุบนัน้ี 

                                                        
57

 สัมภำษณ์ พระพงษเ์พรช จนัทโธโต , วดัพระธำตุผำเงำ , วนัท่ี 27 มิถุนำยน 2557. 
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ภาพที ่4.15  หลวงพอ่ผาเงา วดัพระธาตุผาเงา 

3.  หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์ 1 

3.1 ท่ีตั้ง และเส้นทำงกำรคมนำคม   

    ประดิษฐำนไว ้ณ วดัพระธำตุเจดียห์ลวง หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต ำบลเวียงอ ำเภอ
เชียงแสน จงัหวดัเชียงรำย กำรเดินทำงโดยรถเร่ิมจำกอ ำเภอเมือง มุ่งหน้ำไปทำงทิศเหนือ เขำ้สู่ถนน
พหลโยธิน โดยใช้เส้นทำง 1016 เม่ือถึงวงเวียน ใช้ทำงออกท่ี  1 ไปยงัเส้นทำง 1290 จะเห็นวดัพระ
ธำตุเจดียห์ลวงอยู่ทำงขวำมือ ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 15 นำที ในระยะทำง 
65.5 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

3.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

3.2.1 ประวติัความเป็นมาของวดั 

   เม่ือพญาแสนภู ได้สร้างเมืองเชียงแสนให้เป็นนครกันชนเสร็จเรียบร้อย
มัน่คงดีแล้ว จากนั้นอีก 3 ปี คือปีพุทธศกัราช 1873 พระองค์จึงได้สถาปนาวดัประจ านครข้ึนกลาง
เมืองเชียงแสน โดยสร้างวิหารขนาดใหญ่ กวา้ง 8 วา 1 ศอก ยาว 17 วา และสร้างมหาเจดีย ์ขนาดสูง     
29 วา ฐานกวา้งด้านละ 14 วา มีเขตอุปจารอาราม 100 วา และตั้ งขาพระธาตุ 50 ครัวเรือน และ
พระราชทานสู่โยนกนคร  เพื่อถวายแด่พระเจา้มงัรายมหาราช กษตัริยอ์งค์ท่ี 4 แห่งราชวงศสิ์งหนวติั 
พระบรมธาตุทั้งหมดไดถู้กอญัเชิญข้ึนไปประดิษฐานบนยอดดอยดินแดง ฝังลึกลงไปในกอ้นหินใหญ่
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ลึก 8 ศอก และ 7 ศอก ตามล าดบั และสร้างเจดียค์รอบกอ้นหินนั้นสูง 7 ศอก (สูงเท่ากนั 2 องค)์ และ
ได้อธิษฐานขอตุงใหญ่บูชาพระธาตุข้ึนตั้งบนก้อนหินใหญ่ทางด้านขวา ตุงยาว 7,000 วา เสาตุงสูง 
8,000 วา และตุงกวา้ง 400 วา นบัจากนั้นมาคนจึงเรียกดอยดินแดงน้ีวา่ ดอยตุง58 

3.2.2 ประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปส าคญั 

พระพุทธรูปองค์น้ีเป็นพระพุทธรูปยุคแรกของไทยท่ีได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะปาละ-เสนะจากอินเดีย สง่างามดุจพญาสิงห์  

3.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 
 3.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     มีคุณค่าและความส าคญัดา้นความศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะพระพุทธรูปองค์น้ีไดอ้ยู่
คู่บา้นคู่เมืองเชียงแสน และช่วยให้บา้นเมืองผา่นพน้วิกฤตต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีคุณค่า
ควรแก่การสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลและความมัน่คงแก่ตนเอง 

3.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

    มีประวติัศำสตร์มำตั้งแต่ในสมยัเมืองหิรัญนครเงินยำง หรือสมยัอำณำจกัร
ลำ้นนำ โดยใช้สถำนท่ีแห่งน้ีประกอบพิธีทำงสถำนศำสนำ อย่ำงกำรสถำปนำเมืองเชียงแสน ในปี
พุทธศกัรำช 1873 เป็นตน้59 

 3.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

     เป็นพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ 1 อายุมากกว่า 750 ปี สร้างดว้ยวิธีก่ออิฐถือ
ปูน หนา้ตกัประมาณ  2 เมตร สูง 3 เมตร ลงสีทองทั้งองค ์

3.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

3.4.1 เจดียห์ลวง  

 เป็นเจดียป์ระธำนทรงระฆงัฐำนสูงแปดเหล่ียม เป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของ
เมืองเชียงแสน สร้ำงข้ึนมำประมำณปีพุทธศกัรำช 1887  ต่อมำมีสภำพเก่ำทรุดโทรมเปล่ียนแปลงไป

                                                        
58 ประวทิย ์ ตนัตลำนุกลุ, ต ำนำนวดัเจดีย์หลวง อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย (เชียงใหม่: หจก. เชียงใหม่โรงพมิพแ์สง

ศิลป์, 2553), หนำ้ 11 – 12. 
59

 สัมภำษณ์ พระครูวจิำรณ์ธรรมสุนทร , วดัพระธำตุเจดียห์ลวง , วนัท่ี 27 มิถุนำยน 2557. 



 

 114  

ตำมกำลเวลำ เจดียอ์งคปั์จจุบนัท่ีเห็นอยูใ่นสภำพดีนั้นเป็นเจดียท่ี์ก่อสร้ำงข้ึนมำใหม่บนฐำนเดิมเม่ือปี 
พุทธศกัรำช 2058 

 
ภาพที ่4.16  หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์หน่ึง วดัพระธาตุเจดียห์ลวง 

4.  พระพุทธนวล้านตือ้จ าลอง (พระเชียงแสนส่ีแผน่ดิน) 

4.1 ท่ีตั้งและเส้นทำงคมนำคม 

    ประดิษฐำนไว ้ณ  จุดชมวิวสำมเหล่ียมทองค ำ ต ำบลเวียงอ ำเภอเชียงแสนหรือ
หน้ำ วดัปูเขำ้ ต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงแสน กำรเดินทำงโดยรถเร่ิมจำกอ ำเภอเมืองเชียงรำย มุ่งหน้ำไป
ทำงทิศเหนือ เข้ำสู่ถนนพหลโยธิน ใช้เส้นทำง 1016 เม่ือถึงวงเวียน ใช้ทำงออกท่ี 1 ไปยงัเส้นทำง 
1290 จะเห็นพระพระพุทธนวล้ำนต้ือจ ำลอง ปรำกฏอยู่ทำงขวำมือ ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง 8 นำที ในระยะทำง 70 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

4.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

4.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 

 เดิมสถำนท่ีบริเวณน้ีมีช่ือว่ำ เกำะดอนแท่น ตั้งอยู่ระหว่ำงชำยแดนไทยกบั
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว แต่ใกลฝ่ั้งไทยมำกกวำ่ มีควำมกวำ้งประมำณ 40 เมตร ควำม
ยำวประมำณ 600 เมตร หรือประมำณ  4 - 5 ไร่ สภำพเกำะเป็นเนินทรำย เกำะหรือเนินทรำยน้ีได้
ค่อยๆ หำยไปจำกกำรท่ีมีกำรขุดเพื่อร่อนหำทอง รวมทั้งกำรกดัเซำะของแม่น ้ ำโขงตลอดระยะเวลำ                      
อันยำวนำนจนกระทั่งเม่ื อประมำณปีพุทธศักรำช 2528 - 2529 จนไม่ เห ลือร่องรอยอีก เลย                                  
จนกระแสน ้ำเปล่ียนทิศพดัเอำซำกหินดินทรำยเขำ้มำ จนกลำยเป็นจุดชมววิท่ีสวยงำมมำจนถึงปัจจุบนั 
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4.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 

 พระพุทธรูปพุทธศกัรำช 2479 เม่ือมีชำวประมงหำปลำบริเวณกลำงแม่น ้ ำ
โขงซ่ึงใกล้กับสถำนน้ีต ำรวจภูธรอ ำเภอเชียงแสนได้เห็น  เศียรพระเพียงแค่พระหนุหรือคำง 
พระพุทธรูปดงักล่ำวหันพระพกัตร์ไปทำงทิศเหนือ และเม่ือปีพุทธศกัรำช 2497 ไดมี้กำรคน้พบพระ
รัศมีส ำริดขนำดใหญ่ช้ินหน่ึงกลำงล ำน ้ ำโขงหน้ำเมืองเชียงแสน และถูกประดิษฐำนท่ีวดัร้ำงบริเวณ
หลงัตลำด ปัจจุบนั คือ วดัควำ้ง ต่อมำไดน้ ำไปเก็บรักษำไวท่ี้  วดัปงสนุกในอ ำเภอเชียงแสน และวดัมุง
เมืองในอ ำเภอตำมล ำดบั คร้ังเม่ือมีกำรจดัตั้งพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ เชียงแสน จึงได้อญัเชิญมำ
ประดิษฐำนในน้ีตั้งแต่นั้นมำจนถึงปัจจุบนั สันนิษฐำนวำ่ พระรัศมีช้ินน้ีน่ำจะเป็นของพระเจำ้ลำ้นต้ือ 
ท่ีชำวประมงพบเห็นเม่ือปีพุทธศกัรำช 2479 ก็เป็นได ้

4.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

4.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     พระพุทธนวลำ้นต้ือจ ำลองข้ึนมำแทนพระพุทธรูปกลำงน ้ ำ พระพุทธนวลำ้นต้ือ 
มีคุณค่ำและควำมส ำคญัดำ้นควำมเช่ือมโยงต่อพื้นท่ีในเขตอ ำเภอเชียงแสน 

4.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

     ได้มีกำรสันนิษฐำนได้ว่ำพระเจ้ำทองทิพย์ หรือพระเจ้ำล้ำนต้ือ รวมทั้ ง
โบรำณวตัถุต่ำงๆ ในบริเวณน้ีเคยอยูบ่นเกำะดอนแท่นหรือเกำะดอนแหง้ กลำงแม่น ้ ำโขง หนำ้ท่ีวำ่กำร 
อ ำเภอเชียงแสน แต่เกำะน้ีไดล่้มลงก่อนท่ีจะมีกำรท ำสนธิสัญญำสยำม-ฝร่ังเศส เร่ืองกำรแบ่งปันเขตแดน 
เม่ือปีพุทธศกัรำช 2469 และช่วงรัชกำลท่ี 1 ก็มีกำรเผำเมืองจนร้ำงจึงท ำใหเ้หลือหลกัฐำนอยูน่อ้ยมำก 

4.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

  เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปิดดว้ยทองบุศราคมั น ้ าหนกั 69 ตนั หน้าตกักวา้ง 
9.99 เมตร สูง 15.99 เมตร ประทบันัง่บนเรือแกว้กุศลธรรม  

4.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

4.4.1 ร้ำนขำยของท่ีระลึก 

 เป็นร้ำนคำ้จ ำนวนมำก ท่ีวำงขำยตำมแนวถนนสองขำ้งทำงบริเวณจุดชมวิว
สำมเหล่ียมทองค ำ มีสินค้ำท่ีระลึกหลำยประเภท รำคำไม่สูง ส่วนมำกจะเป็นของท่ีระลึกท ำมือ                  
เหมำะส ำหรับเป็นของฝำกอยำ่งยิง่ 
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ภาพที ่4.17  พระพุทธนวลา้นต้ือ ณ จุดชมวิวสามเหล่ียมทองค า 

5.  หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์ 1  

5.1 ท่ีตั้งและเส้นทำงคมนำคม 

    ประดิษฐำนไว ้ณ วดัพระธำตุดอยปูเขำ้ (ภูเขำ้) บำ้นสบรวก เลขท่ี 476 ถนนริมโขง
บำ้นสบรวก หมู่ท่ี 1 ต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรำย กำรเดินทำงโดยรถเร่ิมจำกอ ำเภอ
เมืองเชียงรำย มุ่งหน้ำไปทำงทิศเหนือ เข้ำสู่ถนนพหลโยธิน ใช้เส้นทำง 1016 เม่ือถึงวงเวียน                        
ใชท้ำงออกท่ี 1 ไปยงัเส้นทำง 1290 จะเห็นวดัวดัพระธำตุดอยปูเขำ้ ปรำกฏอยูท่ำงขวำมือ ใชร้ะยะเวลำ
ในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 8 นำที ในระยะทำง 70.3 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและ
รวดเร็วท่ีสุด 

5.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

5.2.1 ประวติัความเป็นมาของวดั 

พระยำลำวเกำ้แกว้เมืองมำ เป็นโอรส องคท่ี์ 3 ของพระยำระวะจกัรรำชปฐม
กษตัริยร์ำชวงค์เม็งรำย เม่ือคร้ังพระเยำวน์ั้น ไดปู้ใหญ่อำศยัอยูใ่ตภู้เขำออกมำท ำลำยพืชผลชำวบำ้น
เสียหำบพระรำชบิดำ ให้โอรสองคท่ี์ 3 ไปจบัปูไดต้วัหน่ึง อีกตวัหน่ึงหนีลงใตภู้เขำ ต่อมำเม่ือพระองค์
ไดข้ึ้นครองรำชยส์มบติั จึงสร้ำงพระเจดียปิ์ดปูเอำไว ้จึงช่ือวำ่พระธำตุปูเขำ้ ในกำลท่ีพระพุทธเจำ้ทรง
พระชนมอ์ยูไ่ดท้รงเสด็จกระท ำภตัตกิจ หรือฉนัภตัตำหำร เสร็จแลว้ทรงบว้นปำกลงไปยงัแม่น ้ ำ แลว้
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ทรงสถำปนำพระเกศำไวท่ี้น้ีเส้นหน่ึง พระทรงท ำนำยวำ่ท่ีน้ีต่อไปช่ือวำ่ ดอยภูเขำ้และเจริญข้ึนไปวนั
ขำ้งหนำ้ วดัพระธำตุดอยปูเขำ้ หรือ วดัพระธำตุภูเขำ้ วดัพระธำตุดอยปูเขำ้ หรือวดัพระธำตุภูเขำ้ สร้ำง
ข้ึนบนดอยเชียงเม่ียง ริมปำกน ้ ำรวก เม่ือพุทธศกัรำช 1302 ในสมยัพระยำลำวเกำ้แกว้มำเมือง กษตัริย์
องคท่ี์ 2 แห่งเวียงหิรัญนครเงินยำงสร้ำงข้ึนบนดอยเม่ียง ริมปำกแม่น ้ ำรวก ตำมเส้นทำงเชียงแสน-สบ
รวก แยกซ้ำยก่อนถึงสำมเหล่ียมทองค ำเล็กน้อย ตั้งอยูบ่นดอยริมน ้ ำโขง มีมณฑปอยู่บริเวณก่ึงกลำง
ของวดั ลอ้มรอบดว้ยเจดียข์นำดเล็ก 5 องค์ ดำ้นหน้ำเป็นวิหำร มีก ำแพงแกว้ลอ้มรอบสองชั้น มีบนัได
ทำงข้ึน 3 ดำ้น ยกเวน้ทำงดำ้นทิศตะวนัตก  

5.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 

     ได้มีการสันนิษฐานจากนักโบราณคดีว่าพระพุทธรูปน้ีมีอายุประมาณ                 
พุทธศตวรรษท่ี 19 นอกจากพระพุทธรูปแล้วยงัพบพระวิหาร และกลุ่มเจดียท่ี์พงัทลาย ก่อด้วยอิฐ                  
มีร่องรอยการตกแต่งดว้ยลวดลายปูนป้ันนอกจากน้ีบนดอยเชียงเม่ียง 

5.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 
 5.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     ชำวบำ้นในทอ้งถ่ินมกัจะข้ึนมำกรำบไหวส้ักกำระขอพรจำพระพุทธรูปองค์
น้ี เพื่อใหต้นมีสุขภำพท่ีดี แขง็แรง ปรำศจำกโรคภยัไขเ้จบ็ และพน้จำกควำมเจบ็ป่วยทั้งปวง 

5.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

     พระธำตุสำมมุมเมืองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของวดัพระธำตุปูเขำ้ซ่ึงถูกสร้ำงข้ึน
พร้อมๆกนั นอกจำกพระธำตุองคเ์ดิมท่ีเช่ือวำ่มี พระเกษำธำตุจ ำนวนสำมเส้นบรรจุอยูข่ำ้งในแลว้ก็ยงัมี
พระธำตุองค์ท่ีถูกสร้ำงข้ึนอยู่ติดๆ กัน นอกจำกน้ีก็ยงัมีโบสถ์วิหำรและหอระฆังท่ีสวยงำมอยู่ใน
บริเวณเดียวกนั60 

5.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

   หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์หน่ึงองค์น้ีมีอำยุเก่ำแก่ถึง 1300 กว่ำทีมำแล้ว เป็น
พระพุทธรูปปำงมำรวชิยั แบบเชียงแสนสิงห์หน่ึง ก่อดว้ยอิฐถือปูน 
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 สัมภำษณ์ พระชินุวโส, วดัพระธำตุปเูขำ้, วนัท่ี 27 มิถุนำยน 2557. 
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   5.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

    5.4.1 จุดชมววิ 

     จุดชมวิวน้ีเป็นลำนกวำ้ง สำมำรถมองเห็นทศันียภำพของสำมเหล่ียมทองค ำ
และประเทศเพื่อนบำ้นไดอ้ยำ่งชดัเจน 

      
ภำพที ่4.18  หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์หน่ึง วดัพระธำตุดอยปูเขำ้ 

6.  พระเจ้าหลวงสวนดอก  

6.1 ท่ีตั้งและเส้นทำงคมนำคม 

ประดิษฐำนไว ้ณ วดัสวนดอก ต ำบลบำ้นแซว อ ำเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรำย 
การเดินทางโดยรถเร่ิมจากอ าเภอเมือง มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เขา้สู่ถนนพหลโยธิน โดยใช้เส้นทาง 
1016 เม่ือถึงวงเวียน ใช้ทางออกท่ี 3 ไปยงัเส้นทาง 1290 และเล้ียวขวาเขา้สู่ เส้นทาง 1129 จะเห็นวดั
สวนดอกปรากฏอยู่ทางขวามือ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 27 นาที ในระยะทาง 
82.3 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

6.2 ประวติัควำมเป็นมำ 
 6.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 

     หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานไป 300 กว่าปี ได้มีเจ้าไชยนารายณ์                 
มาสร้างพระพุทธรูปไว ้ประทานนามว่า พระเจ้าหลวงสวนดอก ชาวบ้านจึงพากันเรียกตามช่ือ
พระพุทธรูป อาจจะผดิเพี้ยน หรือตดัค าจนกลายเป็นช่ือ วดัสวนดอก ในปัจจุบนั61 
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 สัมภำษณ์ พระอธิกำรวรวทิย ์ฐำนวโีร, วดัสวนดอก , วนัท่ี 27 มิถุนำยน 2557. 
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6.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 

 ตำมต ำนำนพระเจำ้เลียบโลก ได้กล่ำวถึงบริเวณแห่งน้ีว่ำ เม่ือพระพุทธเจำ้    
พำภิกษุสงฆ์ ลงจำกดอยจนัเลียบไปตำมฝ่ังแม่น ้ ำโขงท่ีล่องไปโคจรคำมท่ีบ้ำนกรองดอกไม ้คือว่ำ
ชำวสวนดอก อนัอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำโขง ท่ีสบแม่น ้ ำกกกนที (น ้ ำกก) ท่ีท่ำเม่ือสุวรรณโคมค ำเก่ำนั้ น                
เม่ือช่ำงกรองมำลำดอกไม้นั้ น เห็นพระพุทธเจ้ำมำ ก็พำบุตร ภรรยำ และเพื่อนบ้ำน ไปใส่บำตร
พระพุทธเจำ้และอรหนัตทุ์กองค ์พระพุทธเจำ้ออกไปนัง่ท่ีสวนป่ำแพะ ท่ีอยูน่อกบำ้นช่ำงกรองดอกไม ้
และกระท ำภตักิจฉันข้ำวในท่ีแห่งนั้น ส่วนนำยช่ำงกรองดอกไม้ก็พำลูกเมียไปตกัน ้ ำท่ีแม่น ้ ำโขง                
แลว้เอำมำถวำยพระพุทธเจำ้อีกคร้ัง หลงัจำกฉันขำ้วเสร็จแลว้จึงไดท้  ำนำยวำ่ตถำคตนิพพำนไปแลว้ 
ช่ำงกรองดอกไมจ้กัไดม้ำเป็นพระยำตนหน่ึง ช่ือวำ่ ไชยนำรำยณ์ จะไดม้ำสร้ำงท่ีพระพุทธรูปเจำ้นัง่ฉนั
ขำ้ว และสร้ำงมหำวิหำรหลวงบุพรำมสวนดอกเป็นทำน จะไดช่ื้อว่ำ พระเจำ้หลวงสวนดอก แม่น ้ ำ 
ขรนที คือว่ำห้วยไคร้น้ี จะไดช่ื้อว่ำ แม่ของ (แม่โขง) หลงัจำกพระพุทธเจำ้นิพพำนไปแลว้ประมำณ 
300 กวำ่ปี ก็มีกษตัริยป์กครองเมืองดอนมูล ก็ไดม้ำสร้ำง จึงมีช่ือเรียกวำ่ วดัสวนดอก62 

6.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

6.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  

     ชำวบำ้นในทอ้งถ่ินเช่ือว่ำวดัน้ีสร้ำงโดยกษตัริยใ์นสมยัเดียวกบัยุคสุวรรณ
โคมค ำ เพรำะมีวหิำรและองคพ์ระขนำดใหญ่ปรำกฏให้เห็น ซ่ึงมีรูปแบบลำว และมีฐำนของวหิำรท่ีท ำ
จำกศิลำแลง ดงันั้นชำวบำ้นจึงร่วมกนัท ำกำรบูรณะองคพ์ระประธำน คือพระเจำ้หลวง เป็นพระสิงห์
หน่ึง และสร้ำงวิหำรให้มีขนำดกวำ้งขวำงและงดงำม เพื่อรองรับกำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำได้
อยำ่งเหมำะสม และสำมำรถรองรับนกัท่องเท่ียวไดด้ว้ย  

6.3.2 มีประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

     วดัสวนดอกมีอำยเุก่ำแก่ รำวพุทธศกัรำช 2500 แต่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้ำงไปเป็น
เวลำนบัร้อยๆ ปี ต่อมำไดมี้กำรบูรณะข้ึนมำใหม่ ในปีพุทธศกัรำช 2481 
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 วำรสำรไชยนำรำยณ์, พระบำททุ่งก่อ (ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 6 เดือนมิถุนำยน 2553), หนำ้ 38 - 40. 
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6.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

     พระพุทธรูปองคน้ี์ เป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน ศิลปะเชียงแสนสิงห์หน่ึง ขนำด
หน้ำตกั กวำ้ง6เมตร สูง 7 เมตร ซ่ึงก่อสร้ำงดว้ยอิฐดินเผำฉาบทาผิวองค์พระดว้ยปูนต าแบบโบราณ 
ประดิษฐานบนฐานชุกชีโบราณ 

 6.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

6.4.1 วหิำรอิฐมอญ 

 ภำยในวิหำรจะประดิษฐำนพระประธำน คือพระเจ้ำหลวงสวนดอก 
นอกจำกน้ี บริเวณขำ้งฐำนพระพุทธรูป จะรวบรวมซำกโบรำณสถำนท่ีขุดคน้พบในบริเวณวดั จดัวำง
เป็นชั้นๆ และบนัทึกโบรำณ เพื่อให้นักท่องเท่ียว หรือผูท่ี้เขำ้มำเยือน ได้เขำ้มำศึกษำหำควำมรู้ทำง
ประวติัศำสตร์ 

      
ภำพที ่4.19  พระเจำ้หลวงสวนดอก วดัสวนดอก 

7.  พระพุทธเชียงแสนจอมกิตติสิริลกัษณ์พพิฒัน์มงคล 

 7.1 ท่ีตั้งและเส้นทำงคมนำคม 

    ถูกประดิษฐานไว ้ณ วดัพระธาตุจอมกิตติ ต าบลเวียงอ าเภอเชียงแสนจงัหวดั
เชียงราย การเดินทางโดยรถเร่ิมจากอ าเภอเมืองเชียงราย มุ่งหนา้ไปทางทิศเหนือ เขา้สู่ถนนพหลโยธิน 
ใช้เส้นทาง 1016 เม่ือถึงวงเวียน ใช้ทางออกท่ี 1 ไปยงัเส้นทาง 1290 จะเห็นวดัวดัพระธาตุจอมกิตติ
ปรากฏอยู่ทางขวามือ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 1 นาที ในระยะทาง 62.6 
กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 
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7.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

7.2.1 ประวติัความเป็นมาของวดั 

   พงศำวดำรโยนกไดก้ล่ำวไวว้ำ่ พระเจำ้พงัครำชโปรดให้สร้ำงเมืองเชียงแสน
ในปีพุทธศกัรำช 1483 สมยัเดียวกับกำรสร้ำงพระธำตุดอยจอมทองของเมืองเชียงรำย และบรรจุ               
พระบรมสำรีริกธำตุท่ีไดม้ำจำกพรเถระชำวเมืองสุธรรมำวดี เป็นพระธำตุยอ่เหล่ียมไมส้อบสองสมยั
เชียงแสน ต่อมำพระเจำ้สุวรรณค ำลำ้นนำไดเ้สริมและบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธำตุใหม่ มีควำมสูง               
13 เมตร ฐำนกวำ้ง 6 เมตร 

   ค ำบูชำพระธำตุจอมกิตติ 
   อะหงั วนัทำมิ ปะระมะสำรีริกกะธำตุโย 
   กะกุสันธสัสะ จะโกนำคะ นะมสัสะจะ 
   กสัสะธสัสะ จะสะมะนะโกตะมสัสะ เจวะ 
   นิพำนนะ ปัจจะโย โหตุ 

   อำนิสงส์แห่งกำรเข้ำมำสักกำระพระธำตุจอมกิตติ จะท ำให้มีจิตใจมีแต่
ควำมสุข เสริมบำรมี อุดมไปดว้ยทรัพยสิ์นยศถำบรรดำศกัด์ิ มีผูค้นสรรเสริญนบัหนำ้ถือตำ ไดเ้ป็นเจำ้
คนนำยคน ปรำศจำกคนป้องร้ำย 

   ตำมต ำนำนเล่ำว่ำ กษตัริยแ์ห่งรำชวงศ์โยนกองค์ท่ี 24 คือพระเจำ้พงัครำช 
พร้อมดว้ยพระโอรส คือ พระเจำ้พรหมมหำรำช ไดรั้บพระบรมสำรีริกธำตุจำกพระเถระเจำ้ชำวโกศล 
เมืองสุธรรมวดี นำมว่ำ พระเจำ้พุทธโฆษำจำรยร์วม 16 องค์ เป็นพระบรมอฐัธำตุส่วนพระนลำต 
(หน้ำผำก) พระเจำ้พงัครำชจึงทรงโปรดแบ่งพระบรมสำรรีริกธำตุออกเป็นขนำดใหญ่ 1 องค์ ขนำด
กลำง 2 องค์ ขนำดเล็กอีก 2 องค์ ประทำนแก่พระยำเรือนแก้ว เจำ้เมืองไชยนำรำยณ์ ซ่ึงพระยำเรือน
แกว้ไดส้ร้ำงเจดียป์ระดิษฐำนไว ้ณ ดอยจอมทอง คือพระธำตุจอมทอง ท่ีเหลืออีก 11 องค์ ทรงโปรด
ใหน้ ำพระโกศแกว้ พระโกศเงิน มำรองรับพระบรมสำรีริกธำตุ พระรำชทำนใหพ้ระเจำ้พรหมมหำรำช
น ำไปประดิษฐำนไวท่ี้ดอยนอ้ยหรือดอยจอมกิตติท่ีพระเจำ้สิงหนวติัปฐมกษตัริยแ์ห่งรำชวงศโ์ยนกเคย
บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุไวแ้ลว้ก่อนหนำ้กนั ภำยในบริเวณวดัพระธำตุจอมกิตติตั้งแต่บนัไดทำงข้ึนมี
พระบรมรำชำนุสรณ์ของพระเจำ้พงัครำช 
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7.2.2 ประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปส าคญั 

   ในปีพุทธศักรำช 1483 ในระยะต่อมำเจดีย์พรธำตุทรุดโทรมมำกเจ้ำฟ้ำ                  
เฉลิมเมือง เจ้ำเมืองเชียงแสน ได้ร่วมกับศรัทธำชำวบ้ำนบูรณปฏิสังขรณ์ ข้ึนใหม่อีกคร้ังในปี
พุทธศกัรำช 2237  

    ในศิลำจำรึกของวดัพระธำตุจอมกิตติไดก้ล่ำววำ่เม่ือตอนท่ีพระพุทธองค์ได้
เสด็จมำ ณ ท่ีน้ี พระองค์ไดท้รงถอดพระเกศำและประดิษฐำนไวท่ี้พระธำตุจอมกิตติแลว้พระองค์จึง
ทรงพยำกรณ์ว่ำ แว่นแควน้แห่งน้ีจะคงสืบพุทธศำสนำด ำรงไดค้รบ 5000  ปี บำงต ำนำนเล่ำว่ำ เมือง
เชียงแสนนั้ นเกิดมำตั้ งแต่สมัยพระพุทธองค์ยงัด ำรงพระชนม์ชีพ และเคยเสด็จมำยงัเชียงแสน 
ประทำนเส้นพระเกศำไว ้จึงสร้ำงพระธำตุข้ึนมำไวเ้พื่อประดิษฐำน ต่อมำจึงไดส้ร้ำงพระพุทธรูปข้ึน 

    7.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส าคญั 

     7.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     ชำวบำ้นเช่ือว่ำพระธำตุ รวมถึงพระพุทธรูปภำยในวดัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมี
อศัจรรยป์ำฏิหำริยม์ำก จำกค ำบอกเล่ำของบรรพชนมกัได้ยินไดฟั้งอยู่เสมอว่ำ ทุกวนัเพ็ญข้ึน 15 ค ่ำ 
ของบำงเดือน จะเกิดปรำกฏกำรณ์พิเศษเกิดข้ึนอยู่เสมอๆ เช่น กำรปรำกฏล ำแสงพวยพุ่ง สุขสว่ำง
สดใสเป็นรัศมีสีแดง สีเหลือง สีขำว ข้ึนรอบองค์พระธำตุ หรือ พำดผ่ำนข้ึนสู่ทอ้งฟ้ำบำ้ง หรือกำร
ปรำกฏควำมร่มเยน็เป็นสุขมีฝนฟ้ำตกตอ้งตำมฤดูกำลท่ีแห้งแล้วบำ้ง หรือปรำกฏกล่ินหอมโรยร่ืน
อบอวลชวนให้จิตใจสดช่ืนแจ่มใสบ้ำง ซ่ึงปรำกฏกำรณ์เหล่ำน้ีส ำแดงออกมำโดยอัศจรรย์ด้วย       
พุทธำนุภำพเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธำแก่ผองชนท่ีเคำรพเล่ือมใสเป็นอนัมำก 

7.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

     เม่ือปีพุทธศกัรำช 2519 พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงพระรำชทำนอญัมณีประดบัยอดฉตัร 9 ชนิด เพื่อ
น ำไปบรรจุในยอดฉตัรและท ำพิธีบูชำพระบรมสำรีริกธำตุ  

 7.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

     เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนสิงห์ 1 ก่อดว้ยอิฐถือปูน ปางมารวิชยั ทาสี
ชมพูอ่อน หน้าตกัประมาณ 2.5 เมตร สูง 3.5 เมตร ตกับนฐานชุกชีสูง เหนือพระรัศมีประดับด้วย              
ใบโพธ์ิ   
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   7.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

    7.4.1 เจดีย ์

    เป็นทรงปรำสำทยอดแบบล้ำนนำท่ีนิยมสร้ำงในเมืองเชียงแสนช่วงยุค              
พุทธศตวรรษท่ี 22 ส่วนฐำนเป็นฐำนบวัคว  ่ำ บวัหงำยรองรับส่วนเรือนธำตุมีชั้นบวัคว  ่ำรองรับฐำนบวั
อีกชั้นหน่ึงเรือนธำตุประดบัซุ้มจระน ำประดิษฐำนพระพุทธรูปทั้งส่ีดำ้นเหนือเรือนธำตุมีหลงัคำเอน
ลำดหน่ึงชั้น ต่อด้วยชุดฐำนบวัรององค์ระฆงัเป็นชุดบวัคว  ่ำ บวัหงำย ในผงัสิบสองเหล่ียมซ่ึงเป็น
ลกัษณะเด่นของเจดียท์รงปรำสำทแบบลำ้นนำในช่วงยุคพุทธศตวรรษท่ี 22 น้ีและเป็นส่วนท่ีท ำให้
เจดียแ์ลดูสูงชะลูดข้ึนไปกวำ่เจดียรู์ปแบบอ่ืนๆ ต่อดว้ยองคร์ะฆงักลมขนำดเล็กประดบัดว้ยประจ ำยำม
รัดอก บลัลงักใ์นผงักลม ต่อดว้ยปัทมบำท หรือ บวัแวง รองรับปลอ้งไฉน ปลีและฉตัรเกำ้ชั้น63 

 
ภำพที ่4.20  พระพุทธเชียงแสนจอมกิตติสิริลกัษณ์พิพฒัน์มงคล วดัพระธำตุจอมกิตติ 

 

 

 

 

                                                        
63ส ำนกักรมศิลปำกรท่ี 8 เชียงใหม่ กรมศิลปำกร, 9 วดัในเชียงรำย (กรุงเทพฯ: บริษทันุชำกำรพมิพ,์ 2551), หนำ้ 84. 
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4) เขตอ ำเภอแม่สำย  
ปรำกฏมีพระพุทธรูปส ำคญั 4 องค ์  คือ 

1. พระเจ้าอนิทร์สำน  

1.1 ท่ีตั้งและเส้นทำงคมนำคม 

    ประดิษฐานไว ้ณ วดัพระธาตุดอยเวาต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวดั
เชียงราย การเดินทางโดยรถเร่ิมจากอ าเภอเมืองเชียงราย มุ่งหนา้ไปทางทิศเหนือ เขา้สู่ถนนพหลโยธิน 
ไปยงัเส้นทาง 1290 จะเห็นวดัพระธาตุดอยเวา ปรากฏอยู่ทางขวามือ ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 51 นาที ในระยะทาง 61.7 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

1.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

1.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 

 พระองค์เวำ ผูค้รองเมืองนครนำคพนัธ์โยนก หรือเมืองเชียงแสนโบรำณ 
เป็นผูส้ร้ำงพระธำตุดอยเวำแห่งน้ีไวเ้พื่อบรรจุพระเกศำธำตุองค์หน่ึง เม่ือปีพุทธศกัรำช 364 ซ่ึงใน
ปัจจุบนันบัวำ่เป็นพระบรมธำตุท่ีเก่ำแก่องคห์น่ึงรองมำจำกพระบรมธำตุดอยตุง เม่ือเวลำผำ่นไปหลำย
ร้อยปีองค์พระธำตุก็เกิดกำรช ำรุดทรุดโทรม บำงก็พงัทลำยลงมำ จึงมีผูบู้รณะข้ึนใหม่อีกหลำยคร้ัง
หลำยหน แต่คร้ังสุดทำ้ยเหลือแต่ซำกพระเจดียเ์พียงฐำนชั้นล่ำง สูงพน้ดินข้ึนมำประมำณ 2 เมตร และ
ถูกขดุเป็นโพรงลึกลงไป 

  1.2.2 ประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปส าคญั 

  ตามต านานเล่าว่า มีชายคนผูห้น่ึงรับอาสาเป็นหัวหน้าในการสานรวมทั้ง
ชำวบำ้น ตลอดระยะเวลำในกำรสำนจำกฐำนจนถึงหัวไหล่ก็ไม่มีอุปสรรคใดๆ จนถึงกำรสำนช่วงคอ
ไปจนถึงพระเกศโมลี ไม่มีผูใ้ดสำมำรถสำนไดจ้นตอ้งปล่อยทิ้งไว ้จนวนัหน่ึงพระอินทร์ไดแ้ปลงกำย  
นุ่งขำวห่มขำวลงมำช่วยสำนต่อจนแล้วเสร็จเป็นท่ีน่ำอัศจรรย์และยงัควำมปรำบปล้ืมแก่ชำวบ้ำน                 
เป็นอย่ำงมำกจนเป็นท่ีมำของช่ือ พระเจ้ำอินทร์สำนมีคุณค่ำและควำมส ำคัญด้ำนควำมงำมทำง
ศิลปกรรมท่ีวจิิตร ประณีต และไดอ้งคป์ระกอบทำงศิลปะ 
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 1.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

     1.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     ชำวบ้ำนในท้องถ่ินเช่ือว่ำเม่ือได้เขำ้มำกรำบไหวบู้ชำพระพุทธรูปพระเจำ้
อินทร์สำนก็มีเกิดอำนิสงส์อนัยิ่งใหญ่ จะเกิดผลไดไ้ม่ว่ำจะเป็นมนุษยห์รือเทวดำอินทร์พรหมทุกหมู่
เหล่ำจะไดรั้บบุญอยำ่งมำก 

    ในปัจจุบันมีประเพณีนมสักำรพระธำตุของทุกปี โดยจะจดัข้ึนในวนัข้ึน                  
15 ค ่ ำ เดือน 5 เหนือ หรือตรงกับเดือน 3 ใต้ คือ  วันมำฆบูชำ และมีประเพณีสรงน ้ ำพระธำตุ                   
ในวนัสงกรำนต ์ของทุกปีเช่นเดียวกนั64 

1.3.2 ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

    นำยบุญยืน ศรีสมุทร คฤบดีผูศ้รัทธำในพระพุทธศำสนำชำวแม่สำย ร่วมกบั
พระภิกษุดวงแสง รัตนมณี ผูมี้เช้ือชำติไทล้ือ อยู่ท่ีเมืองลวง เขตสิบสองปันนำ พร้อมดว้ยขำ้รำชกำร 
พ่อค้ำ คหบดี ผูมี้ใจศรัทธำ มำร่วมกันบูรณะวดัข้ึนใหม่อีกคร้ัง และได้สร้ำงพระธำตุข้ึนตำมแบบ
ล้ำนนำไทย ออกแบบโดยกรมศิลปำกร ซ่ึงได้มีกำรขุดแต่งรอบๆพระธำตุก่อนบูรณะได้พบ                       
พระสำรีริกธำตุในผอบหินค ำ 5 องค ์ผอบใหญ่ขนำดไข่เป็ด จึงบรรจุลงในฐำนพระธำตุเดิม ต่อมำจึง             
มีพิธีวำงศิลำฤกษ์ ก่อองคพ์ระธำตุในวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ พุทธศกัรำช 2498 มีคณะศรัทธำจำกวดัต่ำงๆ
ในอ ำเภอแม่สำย เชียงแสน แม่จนั เชียงรำย พำน แม่สรวย และฝ่ังท่ำข้ีเหล็กมำร่วม 58 วดั น ำเคร่ือง
ไทยธรรมมำถวำยเป็นพุทธบูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำ  

     1.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 
    หน้ำตัก 2.99 เมตร โดยจะท ำกำรแยกสำนทีละส่วน อย่ำงเช่น พระหัตถ ์             
พระเศียร และพระองค ์ 

1.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

  1.4.1 พระธำตุดอยเวำ 

  เป็นเจดียสี์ทองแบบล้ำนนำบนฐำนส่ีเหล่ียมย่อมุมมีซุ้มจระน ำส่ีทิศปล้อง
ไฉนส่ีชั้นรองรับองคร์ะฆงัขนำดเล็ก ฐำนกวำ้งประมำณ 4 เมตร สูง 15 เมตร  

                                                        
64

 สัมภำษณ์ พระกิตติคุณ กตพโุญ เจริญสุข , วดัพระธำตุดอยเวำ , วนัท่ี 24 มิถุนำยน 2557. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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1.4.2 หอชมทิวทศัน์  

 บนวดัพระธำตุดอยเวำมีหอสูงให้ข้ึนไปชมทิวทศัน์ตวัอ ำเภอแม่สำย สำยน ้ ำ
แม่สำย ด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองและบรรยำกำศกำรคำ้ท่ีฝ่ังท่ำข้ีเหล็กฝ่ังประเทศพม่ำ 

 
ภำพที ่4.21  พระเจำ้อินทร์สำน วดัพระธำตุดอยเวำ 

2. หลวงพ่อองค์ด ำ  (พระสิงห์สำนชนะมำร) 
2.1 ท่ีตั้งและเส้นทำงคมนำคม 

ประดิษฐำนไว ้ณ วดัหิรัญญำวำส หรือวดัเหมืองแดงน้อย เลขท่ี 147 หมู่ 8 บำ้น
เหมืองแดงน้อย ต ำบลเกำะช้ำง อ ำเภอแม่สำย จงัหวดัเชียงรำย เดินทางโดยรถเร่ิมจากอ าเภอเมือง
เชียงราย มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เขา้สู่ถนนพหลโยธิน ไปยงัเส้นทาง 1041 ให้เล้ียวซ้าย เขา้สู่ถนน
เหมืองแดง จะเห็นวดัหิรัญญำวำส ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ                       
1 ชัว่โมง 3 นาที ในระยะทาง 71.2 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

2.2 ประวติัควำมเป็นมำ 

2.2.1 ประวติัควำมเป็นมำของวดั 

     ในอดีตไดมี้ชำวบำ้นกลุ่มหน่ึง โดยมีนำยใจ๋ นำใจ ผูใ้หญ่บำ้นเป็นผูน้ ำในกำร
ชกัชวนชำวบำ้นในละทอ้งถ่ิน รวมแลว้กวำ่ 40 หลงัคำเรือน เพื่อเขำ้มำบูรณะและสร้ำงศำสถำนประจ ำ
หมู่บำ้นข้ึน โดยได้ นำยต่อม ท ำตำน และ นำยต๋ำ มัน่คงค ำ ได้เขำ้มำเป็นมรรคทำยกของวดัแห่งได ้

http://www.lovemaesai.com/forums/index.php?topic=410.0
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และไดรั้บกำรบริจำคท่ีดินจำก พอ่หมำ นำยใจ อินต๊ะ นำยสิงห์ นำยต๋ำ มัน่คงค ำ ไดร่้วมกนัสร้ำงบูรณะ
วดัวดัหิรัญญำวำส หรือวดัเหมืองแดงนอ้ย น้ีข้ึนมำใหม่ โดยมี พระค ำอำ้ย ปัญโญ เป็นผูรั้กษำกำรเจำ้
อำวำส กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศตั้ งเป็นวดั เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม พุทธศักรำช 2515 ได้รับ
พระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2513 และได้ท ำกำรผูกพัทธสีมำ เม่ือวนัท่ี 12 
กุมภำพนัธ์ พุทธศกัรำช 2546 

 2.2.2 ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 

     พระสิงห์สำนชนะมำร เร่ิมสำนวนัท่ี 29 กรกฎำคม พุทธศกัรำช 2552 จนถึง
วนัน้ี 21 ตุลำคม ก็ใชเ้วลำ 85 วนัดว้ยควำมร่วมแรงร่วมใจอนัแรงกลำ้ของชำวบำ้นในหมู่บำ้นเกำะชำ้ง
และพุทธศำสนิกชนผูใ้จบุญจึงได้ออกแรงกันโดยชำวบ้ำนต่ำงคนต่ำงน ำเคร่ืองไม้เคร่ืองมือท่ีท ำ                
จกัสำนไดม้ำช่วยกนัเหลำตอกเป็นแสนเส้นจึงไดท้  ำส ำเร็จข้ึน 

2.3 คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 

2.3.1 ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ส่วนเศษไมมุ้งท่ีเป็นเศษไมจ้ำกกำรเหลำของชำวบำ้นก็จะน ำเศษไมม้ำบด             
ท ำเป็นมวลสำรโดยจะท ำเป็นพระองคเ์ล็กส ำหรับไวบู้ชำ  “ควำมเช่ือตำมโบรำณวำ่ผูใ้ดไดส้ร้ำงพระน้ี
ด้วยตนเองหรือร่วมกันสร้ำงเพื่อเป็นพุทธบูชำนั้นจะบังเกิดอำนิสงส์มำกมำยพระสิงห์สำนเป็น                  
พระแห่งควำมรักหำกหนุ่มสำวคู่ใดสักกำรบูชำจะรักกนัยำวนำนตลอดไปดว้ยอำนิสงส์แห่งกำรไดใ้ช้
ไมมุ้งมำท ำพระทั้งองค์จะบงัเกิดผลคืออำนุภำพปกคลุมรักษำตระกูลและตนเองให้อยู่รอดปลอดภยั
จำกอนัตรำยทั้งปวงจะสำนต่อชะตำอำยุให้ยืนยำวมัน่คงถำวรไร้โรคภยัไขเ้จ็บตลอดไปและกิจกำร
ร้ำนค้ำ ธุรกิจให้เจริญงอกงำมเพิ่มพูนไพบูลยท์วีคูณร้อยเท่ำพนัเท่ำและสำนต่อตระกูลเพิ่มพูนให้
ตระกลูสูงส่งเป็นท่ีเชิดหนำ้ชูตำลูกหลำนเป็นคนดีวำ่ง่ำยสอนง่ำยเป็นท่ียอมรับของสังคม 

2.3.2 มีประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

     เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม พุทธศกัรำช 2515 กระทรวงศึกษำธิกำรไดป้ระกำศตั้งให้
วดัน้ีไดรั้บพระรำชทำนวสุิงคำมสีมำ และในวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ พุทธศกัรำช 2513 จึงไดมี้กำรบูรณะวดั
จำกควำมร่วมมือของคณะศรัทธำและชำวบำ้นในหมู่บำ้น กระทัง่ในวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ พุทธศกัรำช 
2546 ก็ได้ท ำกำรผูกพทัธสีมำ ถือเป็นวดัท่ีได้รับกำรยอมรับนักถือเป็นท่ีรู้จกัในเขตอ ำเภอแม่สำย                
ในปัจจุบนั 
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 2.3.3 ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

  พระพุทธรูปน้ีมีน ้ ำหนักถึง 2 ตนั มีขนำดหน้ำตกักวำ้ง 9 ศอก สูง 19 ศอก
พระสิงห์สำนชนะมำร องคน้ี์เป็นลกัษณะพระสิงห์หน่ึงเชียงแสนสร้ำงจำกวสัดุจำกไมไ้ผช่นิดหน่ึงท่ีมี
ถ่ินก ำเนิดมำจำกพม่ำอยู่บนดอยสูงน ำมำจกัสำนเป็นองค์พระโดยใช้ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินเจำ้อำวำสวดั
หิรัญญำวำส กล่ำววำ่ ส ำหรับไมไ้ผมุ่งท่ีน ำมำท ำองคพ์ระน้ีตอ้งตดัเดือนสำมไทยหรือเดือนกุมภำพนัธ์
เพรำะวำ่กำรตดัเดือนน้ีจะไม่มีมอดมำกินไมไ้ผ่ หลงัจำกนั้นจึงน ำน ้ ำส้มจำกกำรเผำไมแ้ละน ำน ้ ำจำก
กำรเผำไหมม้ำชุบไมมุ้งจึงน ำมำจกัสำนไดโ้ดยในขณะน้ีก็เป็นองค์พระแลว้เหลือแต่แค่ทำดว้ยน ้ ำยำง
รักมีลกัษณะเป็นสีด ำเพื่อเป็นกำรรักษำเน้ือไมใ้หอ้ยูค่งทนถำวรยำวนำน 

2.4 ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
 2.4.1 พระลกัแล  

 เป็นพระพุทธรูปศิลปะพม่ำพระพุทธรูปท่ีสำมำรถเหลียวหน้ำตำมผูช้ม                   
ทุกดำ้น ไม่วำ่จะมองพระพุทธรูปดำ้นใดพระจะมองตำมทุกดำ้น พระพุทธรูปองคน้ี์ไดน้ ำมำจำกเมือง
พุกำม หรือประเทศพม่ำในปัจจุบนั จะตั้งอยูด่ำ้นในพระวิหำรวดั นอกจำกพระเจำ้ลกัแลแลว้ยงัมีหวัใจ
ของพระเจ้ำสิงห์สำนชนะมำรท ำจำกเงินแท้บริสุทธ์ิ ประสำทเงิน และปลียอดฉัตรพระธำตุสลี                
ศรีจอมเงิน เขำ้ไปนมสักำรไดเ้ม่ือมำท่ีวดัแห่งน้ี 

 
ภำพที ่4.22  พระสิงห์สำนชนะมำร วดัหิรัญญำวำส 
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3.   หลวงพ่อทองทพิย์ 

  3.1.  ท่ีตั้งและเส้นทำงคมนำคม 

    ประดิษฐำนไว ้ณ วดัถ ้ ำผำจม ต ำบลเวียงพำงค ำ อ ำเภอแม่สำยจงัหวดัเชียงรำย 
เดินทำงโดยรถเร่ิมจำกอ ำเภอเมืองเชียงรำย มุ่งหน้ำไปทำงทิศเหนือ เข้ำสู่ถนนพหลโยธิน ไปยงั
เส้นทำง 1290 จะเห็นวดัถ ้ำผำจม ปรำกฏอยูท่ำงขวำมือ ใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 51 นำที 
ในระยะทำง 61.1 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

3.2.  ประวติัควำมเป็นมำ 
 3.2.1.  ประวติัควำมเป็นมำของวดั 

     เป็นวดัท่ีเรียกไดว้ำ่ อยูเ่หนือสุดของประเทศ ท่ีตั้งวดัอยูใ่กลท้่ำข้ีเหล็ก และมี
อำณำเขตอยูติ่ดกบัประเทศพม่ำ โดยวดัตั้งบนภูเขำท่ีเรียกกนัวำ่เทือกเขำนำงนอน เดิมเป็นท่ีพ  ำนกัสงฆ ์
หรือส ำนกัสงฆ ์ไม่มีส่ิงก่อสร้ำงท่ีถำวร โบสถ ์ศำลำ ไม่มีกุฏิท่ีพระจะจ ำวดัได ้มีแต่ไมไ้ผผ่ำ่ซีก ท ำเป็น
ตวัเรือน หลงัคำมุงแฝกหรือจำก ส่วนเหตุท่ีชำวบำ้นเรียกวำ่ "ถ ้ำผำจม" ก็เพรำะถ ้ำแห่งน้ีจมลึกลงไปอยู่
ใตแ้ม่น ้ำสำยเป็นบำงส่วน คนทั้งหลำยจึงไดเ้รียกวำ่ "ถ ้ำผำจม" 

 3.2.2.  ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 

     หลวงพ่อวิชยั เขมิโยไดเ้ร่ิมสร้ำงพระพุทธรูปปำงมำรวิชยัศิลปสมยัสุโขทยั 
ชำวบ้ำนเรียกขำนกันว่ำหลวงพ่อทองทิพย์บริเวณของชั้น 2 น้ีภำยในถ ้ ำ หลวงพ่อทองทิพย์ เป็น
พระพุทธรูปท่ีศกัด์ิสิทธ์มำก มีเทพเทวดำรักษำอยู่ตลอดทุกคร้ังท่ีผูเ้ขียนไปนมสักำรท่ำน และขอ
อนุญำตถ่ำยรูป จะมีแสงสำยรุ้งอยูท่ี่ภำพทุกคร้ังเสมอไป ซ่ึงเป็นส่ิงอศัจรรย ์แสดงถึงควำมศกัด์ิสิทธ์ิ มี
พุทธำนุภำพยิง่นกัเช่ือมต่อยำวไปถึงเขตพม่ำโนน้  

3.3.  คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 
   3.3.1.  ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ตำมต ำนำนไดเ้ล่ำวำ่ เม่ือมีผูค้นเขำ้ไปนมสักำรและขอถ่ำยรูปหลวงพ่อทอง

ทิพยก์็มกัจะมีแสงสำยรุ้งปรำกฏให้เห็นอยู่ท่ีภำพทุกคร้ังท่ีจึงถือเป็นเร่ืองท่ีส่ิงอศัจรรยแ์ละศกัด์ิสิทธ์
มำกดว้ยพุทธำนุภำพน้ีจึงท ำใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์โด่งดงัไปจนถึงยงัเขตแดนพม่ำ 

 3.3.2. ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

     ในต ำนำนโยนก ต ำนำนพระธำตุดอยตุงอยู่เสมอ ควำมว่ำ เม่ือพระพุทธเจำ้
ยงัทรงพระชนม์ชีพอยูน่ั้นไดเ้คยเสด็จมำท่ีน่ีเพื่อโปรดสัตว ์พระพุทธองค์ไดมี้มำแลว้ 4 องค์ องค์ท่ี 5 
คือพระศรีอริยะเมตไตย ก็จะเสด็จมำท่ีน่ีเพื่อโปรดสัตวเ์ช่นกนั พระฤำษีมำโลภิกขุ ท่ีเคยอุปัฏฐำก
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พระวรชินธำตุเจำ้ดอยตุงก็เคยเสด็จมำจ ำวดัอยูใ่นถ ้ ำน้ีเช่นกนั บริเวณหัวดอยท่ีติดกบัล ำน ้ ำสำย มีฝำย
หินทิ้งลูกหน่ึง เป็นฝำยเพื่อท่ีจะเอำน ้ ำเขำ้มำสู่ผืนนำท่ีอยูฝ่ั่งไทย ฝำยน้ีมีมำนำนประมำณเป็น 1,000 ปี
มำแลว้ เพรำะวำ่ถำ้ขำดฝำยลูกน้ีผืนนำท่ีอยู่ฝ่ังไทยจะไม่มีน ้ ำหล่อเล้ียง ในต ำนำนโยนกกล่ำวว่ำ มีมำ
ตั้งแต่สมยัพระเจำ้พรหมมหำรำชโน่นทีเดียว วดัถ ้ำผำจมหรือถ ้ำแกว้ นบัวนัยิง่มีควำมส ำคญั เพรำะเป็น
วดัท่ีมีช่ือเสียงในดำ้นกำรปฏิบติั 

 3.3.3.  ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

     พระพุทธรูปองค์น้ี เป็นพระพุทธรูปปำงมำรวิชัย มีรูปแบบศิลปะสมัย
สุโขทยั 

  3.4.  ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

   3.4.1 พิพิธภณัฑพ์ระธำตุ  

   ไดร้วบรวมพระบรมสำรีริกธำตุ พระธำตุ อฐิั เกศำ และส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ย
ครูบำอำจำรยอ์งค์ต่ำงๆทัว่ประเทศไทย นอกจำกน้ียงัมีปูชนียวตัถุท่ีส ำคญัภำยในวดั ไดแ้ก่ หลวงพ่อ
สำยรุ้ง หลวงพ่อทองทิพย์ ซ่ึงประดิษฐำนภำยในถ ้ ำผำจม เป็นต้น นอกจำกน้ี ยงัมีกำรจัดแสดง
เคร่ืองป้ันดินเผำโบรำณในยคุต่ำง ๆ ภำยในโถงชั้น 3 อำคำรปฏิบติัธรรมดว้ย 

 
ภาพที ่4.23  หลวงพอ่ทองทิพย ์วดัถ ้าผาจม 
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4.  หลวงพ่อสายรุ้ง  

    4.1.  ท่ีตั้งและเส้นทำงคมนำคม 

    ประดิษฐานไว ้ณ วดัถ ้ าผาจม ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สายจงัหวดัเชียงราย 
เช่นเดียวกบัพระพุทธรูปทองทิพย ์ประดิษฐานไว ้ณ วดัถ ้ าผาจม ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย
จงัหวดัเชียงราย เดินทางโดยรถเร่ิมจากอ าเภอเมืองเชียงราย มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เข้าสู่ถนน
พหลโยธิน ไปยงัเส้นทาง 1290 จะเห็นวดัถ ้ าผาจม ปรากฏอยูท่างขวามือ ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 51 นาที ในระยะทาง 61.1 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทำงท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 

4.2.  ประวติัควำมเป็นมำ 

   4.2.1.  ประวติัความเป็นมาของวดั 

     เป็นวดัท่ีเรียกไดว้ำ่ อยูเ่หนือสุดของประเทศ ท่ีตั้งวดัอยูใ่กลท้่ำข้ีเหล็ก และมี
อำณำเขตอยูติ่ดกบัประเทศพม่ำ โดยวดัตั้งบนภูเขำท่ีเรียกกนัวำ่เทือกเขำนำงนอน เดิมเป็นท่ีพ  ำนกัสงฆ ์
หรือส ำนกัสงฆ ์ไม่มีส่ิงก่อสร้ำงท่ีถำวร โบสถ ์ศำลำ ไม่มีกุฏิท่ีพระจะจ ำวดัได ้มีแต่ไมไ้ผผ่ำ่ซีก ท ำเป็น
ตวัเรือน หลงัคำมุงแฝกหรือจำก ส่วนเหตุท่ีชำวบำ้นเรียกวำ่ "ถ ้ำผำจม" ก็เพรำะถ ้ำแห่งน้ีจมลึกลงไปอยู่
ใตแ้ม่น ้ำสำยเป็นบำงส่วน คนทั้งหลำยจึงไดเ้รียกวำ่ "ถ ้ำผำจม" 

 4.2.2.  ประวติัควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคญั 

     ท่ีชั้นแรกหรือชั้นบนสุดเป็นชั้นท่ีประดิษฐำนของพระพุทธรูปปำงสมำชิก
สร้ำงข้ึนเม่ือสมยัใดไม่ปรำกฏ ไม่สำมำรถท่ีจะหำหลักฐำนชัดเจนได้ แต่เมือพิจำรณำดูดจำกพุทธ
ลกัษณะแลว้จะคลำ้ยกบัศิลปในสมยัเชียงรุ้ง พระพุทธรูปองคน้ี์ชำวบำ้น เรียกขำนกนัวำ่หลวงพ่อสำย
รุ่งเขำ้มำประดิษฐำนตั้งแต่เม่ือไรไม่มีใครทรำบได ้เม่ือหลวงพ่อวิชยั เขมิโย เขำ้มำอยูท่ี่วดัถ ้ำผำจมน้ีก็
ไดพ้บเห็นแลว้เป็นพระพุทธรูปท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเอำมำกๆ แลว้ จะเล่ำใหฟั้งในตอนต่อไป  

4.3.  คุณค่ำควำมส ำคญัของวดัและพระพุทธรูปส ำคญั 
 4.3.1.  ควำมเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     เป็นพระพุทธรูปท่ีเก่ำแก่ มีอยูก่่อนหนำ้ท่ีจะเร่ิมบูรณะวดั จึงเป็นเสมือนพระ
ท่ีคอยดูแลวดัแห่งน้ีมำโดยตลอด 

 4.3.2. ประวติัศำสตร์และเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

     ในต ำนำนโยนก ต ำนำนพระธำตุดอยตุงอยู่เสมอ ควำมว่ำ เม่ือพระพุทธเจำ้
ยงัทรงพระชนม์ชีพอยูน่ั้นไดเ้คยเสด็จมำท่ีน่ีเพื่อโปรดสัตว ์พระพุทธองค์ไดมี้มำแลว้ 4 องค์ องค์ท่ี 5 
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คือพระศรีอริยะเมตไตย ก็จะเสด็จมำท่ีน่ีเพื่อโปรดสัตวเ์ช่นกนั พระฤำษีมำโลภิกขุ ท่ีเคยอุปัฏฐำก
พระวรชินธำตุเจำ้ดอยตุงก็เคยเสด็จมำจ ำวดัอยูใ่นถ ้ ำน้ีเช่นกนั บริเวณหัวดอยท่ีติดกบัล ำน ้ ำสำย มีฝำย
หินทิ้งลูกหน่ึง เป็นฝำยเพื่อท่ีจะเอำน ้ ำเขำ้มำสู่ผืนนำท่ีอยูฝ่ั่งไทย ฝำยน้ีมีมำนำนประมำณเป็น 1,000 ปี
มำแลว้ เพรำะวำ่ถำ้ขำดฝำยลูกน้ีผืนนำท่ีอยู่ฝ่ังไทยจะไม่มีน ้ ำหล่อเล้ียง ในต ำนำนโยนกกล่ำวว่ำ มีมำ
ตั้งแต่สมยัพระเจำ้พรหมมหำรำชโน่นทีเดียว 

   4.3.3.  ลกัษณะทำงศิลปกรรม 

   หลวงพ่อสายรุ้งเป็นพระพุทธรูปปำงสมำธิมีพระพุทธลกัษณะแบบศิลปะใน
สมยัเชียงรุ้งสันนิษฐำนวำ่หลวงพอ่วชิยัเขมิโย ไดน้ ำเขำ้มำประดิษฐำนในวดัถ ้ำผำจมแห่งน้ี 

4.4.  ส่ือของกำรเรียนรู้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
    4.4.1 พิพิธภณัฑพ์ระธำตุ  

   ไดร้วบรวมพระบรมสำรีริกธำตุ พระธำตุ อฐิั เกศำ และส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ย
ครูบำอำจำรยอ์งคต่์ำงๆทัว่ประเทศไทย นอกจำกน้ียงัมีปูชนียวตัถุท่ีส ำคญัภำยในวดั ไดแ้ก่ หลวงพอ่
สำยรุ้ง หลวงพอ่ทองทิพย ์ซ่ึงประดิษฐำนภำยในถ ้ำผำจม เป็นตน้ นอกจำกน้ี ยงัมีกำรจดัแสดง
เคร่ืองป้ันดินเผำโบรำณในยคุต่ำงๆ ภำยในโถงชั้น 3 อำคำรปฏิบติัธรรมดว้ย 

 

 

ภำพที ่4.24 หลวงพอ่สำยรุ้ง วดัถ ้ำผำจม 
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4.2.   กำรคัดเลือกพระพุทธรูปส ำคัญเพื่อกำรจัดกำรให้เป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม 

หัวข้อน้ีเป็นกำรคดัเลือกพระพุทธรูปส ำคัญซ่ึงได้ส ารวจศึกษาพบในพื้นท่ีชุมชนตามแนว
เส้นทางถนนสายเชียงราย ถึงแม่สาย และเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายจ ำนวน 24 องค ์ เพื่อคดัเลือกใหไ้ด้
พระพุทธรูปส ำคญัท่ีเหมำะสมกบักำรจดักำรให้เป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
ซ่ึงมีเป้ำหมำยและวธีิกำรคดัเลือกพระธำตุส ำคญัดงัน้ี  

4.2.1 เป้ำหมำยของกำรคัดเลอืกพระพุทธรูปส ำคัญของจังหวดัเชียงรำย 

กำรคดัเลือกพระพุทธรูปส ำคญั ซ่ึงไดจ้ากการส ารวจศึกษาพบในพื้นท่ีชุมชนตามแนว
เส้นทางถนนสายเชียงราย ถึงแม่สาย และเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายจ ำนวน 24 องค ์ เพื่อกำรจดักำรให้
เป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในคร้ังน้ี   มีเป้ำหมำยท่ีจะท ำกำรคัดเลือก
พระพุทธรูปท่ีมีคุณค่ำควำมส ำคญัและมีควำมโดดเด่นเป็นท่ีเช่ือถือและเคำรพสักกำระของประชำชน
ในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงรำยจ ำนวน 9 องค์ เน่ืองจำกกำรจดักำรเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมคร้ังน้ี  มีลักษณะเป็นเส้นทำงแสวงบุญและสักกำระส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  รวมทั้งเรียนรู้คุณค่ำ
ควำมส ำคญัของพระพุทธรูปส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะและประวติัศำสตร์ของทอ้งถ่ิน  ส ำหรับเหตุผล
ท่ีเลือกพระพุทธรูปส ำคญัของจงัหวดัเชียงรำยเพียง 9 แห่ง  เพรำะจ ำนวนดงักล่ำวเป็นตวัเลขมงคลตำม
ควำมเช่ือของสังคมไทยและมีควำมเหมำะสมกบักำรเดินทำงเรียนรู้และท่องเท่ียวภำยในหน่ึงวนั  เพื่อ
เพิ่มศกัยภำพกำรท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงรำยรวมทั้งเพื่อให้เป็นจุดขำยและเรียกร้องควำมสนใจ              
ในเส้นทำงดงักล่ำว 

4.2.2 กำรส ำรวจควำมเห็น  ควำมเช่ือ และควำมนิยมของภำคประชำชนในท้องถิ่น 

เพื่อเป็นกำรส ำรวจควำมเห็น  ควำมเช่ือ และควำมนิยมของภำคประชำชนในทอ้งถ่ินท่ีมี
ต่อพระพุทธรูปส ำคัญในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรำย  ซ่ึงเป็นกำรเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถำมจำก
ประชำชนในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรำยโดยทัว่ไปในเขตพื้นท่ีอ ำเภอเมือง 50 คน  อ ำเภอแม่จนั 50 คน  
อ ำเภอแม่สำย 50 คน  และอ ำเภอเชียงแสน 50 คน  รวมจ ำนวน 200 คน  โดยวิธีกำรสุ่มตวัอย่ำง
(Sampling)ซ่ึงเป็นกำรสุ่มตวัอย่ำงสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)ใช้แบบสอบถำมปลำยเปิด  
เพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นว่ำ  ในควำมคิด  ควำมเช่ือ และควำมนิยมของผูต้อบแบบสอบถำมว่ำ  
พระพุทธรูปองคใ์ดในเขตพื้นท่ี 4 อ ำเภอ คือ  อ ำเภอเมือง  อ ำเภอแม่จนั  อ ำเภอแม่สำย  และอ ำเภอเชียง
แสน  จงัหวดัเชียงรำย  เป็นพระพุทธรูปส ำคญัท่ีมีคุณค่ำควำมส ำคญัและมีควำมโดดเด่นเป็นท่ีเช่ือถือ  
เคำรพสักกำระของประชำชนในท้องถ่ินจงัหวดัเชียงรำย  โดยให้ผูต้อบแบบสอบถำมระบุรำยช่ือ
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พระพุทธรูปมำจ ำนวนหน่ึง  แต่ไม่เกิน 9 องค ์จำกนั้นผูศึ้กษำจะไดร้วบรวมขอ้มูลจำกแบบสอบถำมมำ
รวมนบัจ ำนวน และเรียงล ำดบัค่ำคะแนนออกมำ   ซ่ึงค่ำของล ำดบัคะแนนท่ีไดจ้ำกำรส ำรวจดงักล่ำวน้ี  
จะใชป้ระกอบเป็นเกณฑข์อ้หน่ึงในกำรคดัเลือกพระพุทธรูปส ำคญัของจงัหวดัเชียงรำยเพื่อกำรจดักำร
ใหเ้ป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในคร้ังน้ี   

 ตำรำงที่ 4.1 แสดงค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกกำรส ำรวจควำมเห็นควำมเช่ือและควำมนิยมของภำค
ประชำชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงรำย 

ล าดับ รายช่ือพระพุทธรูป ค่าคะแนน 
1 พระหยกเชียงรำย (พระพุทธรตนำกร นวุติวสัสำนุสรณ์

มงคล) ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง 
167 

2 หลวงพอ่ผำเงำ ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน 158 
3 พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงคจ์  าลอง) ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมือง 
146 

4 หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง 132 
5 หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน 129 
6 พระพุทธรูปปฎิหาริมงคล ต าบลริมกก อ าเภอเมือง 121 
7 หลวงพอ่โต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค)์ ต าบล

สันทราย อ าเภอแม่จนั 
113 

8 พระพุทธนวลา้นต้ือ (พระเชียงแสนส่ีแผน่ดิน) ต าบล
เวยีง อ าเภอเชียงแสน 

108 

9 พระเจา้อินทร์สำน ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย 97 
10 พระเจา้ลา้นทอง ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง 94 
11 พระเจา้สองสี ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง 89 
12 พระเจา้ลา้นทอง ต าบลเวยีง อ าเภอแม่สาย 87 
13 หลวงพอ่สายรุ้ง ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย 83 
14 พระนอน ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง 79 
15 พระประธานเจ็ดยอด ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง 75 
16 หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน 73 
17 พระสิงห์สำนชนะมำร ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย 72 
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ล าดับ รายช่ือพระพุทธรูป ค่าคะแนน 

18 หลวงพอ่ทองทิพย ์ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย 69 
19 พระเจา้หลวงสวนดอก ต าบลบา้นแซว อ าเภอแม่สาย 68 
20 พระพุทธเชียงแสนจอมกิตติสิริลกัษณ์พิพฒัน์มงคล 

ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน 
64 

21 พระเชียงแสนส าเภาทรงเคร่ืองจกัรพรรดิ ต าบลริมกก 
อ าเภอเมือง 

63 

22 พระเจา้ทนัใจ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง 59 
23 พระศรีศากยมุณี ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง 55 
24 พระศรีอารยเมตไตรย ์ต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่

จนั 
52 

 

4.2.3 กำรคัดเลือกพระพุทธรูปส ำคัญเพื่อจัดกำรให้เป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม 

เป็นกระบวนกำรกำรคัดเลือกพระพุทธรูปส ำคัญในเขตจังหวดัเชียงรำย  ตามแนว
เส้นทางถนนสายเชียงราย ถึงแม่สาย และเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  ท่ีไดจ้ำกกำรส ำรวจศึกษำในตอน
ท่ีผำ่นมำ จ ำนวน 24 องค ์ เพื่อท ำกำรคดัเลือกพระพุทธรูปส ำคญัท่ีมีคุณค่ำควำมส ำคญัและมีควำมโดด
เด่นเป็นท่ีเช่ือถือ  เคำรพสักกำระของประชำชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงรำยให้ได ้จ  ำนวน 9 องค์  เพื่อ
จดักำรใหเ้ป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ซ่ึงมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 

1)  เกณฑ์กำรคัดเลือกพระพุทธรูปส ำคัญเพื่อจัดกำรให้เป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และ
ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

ผูศึ้กษำได้สร้ำงเกณฑ์ท่ีจะใช้ในกำรวดัค่ำเพื่อคดัเลือกพระพุทธรูปส ำคญัของจงัหวดั
เชียงรำยท่ีมีคุณค่ำควำมส ำคัญและมีควำมโดดเด่นเป็นท่ีเช่ือถือ  เคำรพสักกำระของประชำชน                 
ในท้องถ่ินจงัหวดัเชียงรำย  โดยใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำประยุกต์จำกเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณค่ำของ
ทรัพยำกรวฒันธรรม ท่ีก ำหนดโดยองค์กรสำกลด้ำนกำรศึกษำและกำรอนุรักษ์มรดกวฒันธรรม 
(ICOMOS) ร่วมกับบริบททำงประวติัศำสตร์ สังคม และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธรูป                    
ในทอ้งถ่ินจ ำนวน 5 เกณฑ ์ ดงัน้ี 

ตำรำงที ่4.1 (ต่อ) 
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(1) เกณฑ์ด้ำนประวตัิศำสตร์    
พระพุทธรูปนั้น มีเร่ืองรำวเก่ียวขอ้งกบัประวติัศำสตร์อนัยำวนำนของ

บำ้นเมือง ตลอดจนมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัชุมชนมำตั้งแต่โบรำณ 
(2) เกณฑ์ด้ำนวฒันธรรม   

พระพุทธรูปนั้น มีควำมสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับวิธีชีวิต ควำมเช่ือควำม
ศกัด์ิสิทธ์ิ  ประเพณี และ วฒันธรรมของประชำชนในทอ้งถ่ิน 

(3) เกณฑ์ด้ำนศิลปกรรม   
พระพุทธรูปนั้นมีคุณค่ำทำงดำ้นสุนทรียศำสตร์และศิลปกรรมท่ีแสดง

ลกัษณะโดดเด่นของวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
(4)  เกณฑ์ด้ำนควำมพร้อมของกำรเรียนรู้และท่องเทีย่ว 

พระพุทธรูปนั้น มีควำมเหมำะสมและควำมพร้อมของส่ือกำรเรียนรู้
และส่ิงอ ำนวยสะดวกดำ้นกำรท่องเท่ียว 

(5)  เกณฑ์ด้ำนควำมเช่ือและควำมนิยมของประชำชนในท้องถิ่น 
พระพุทธรูปนั้ นเป็นท่ีได้รับกำรยอมรับในคุณค่ำควำมส ำคญัและมี

ควำมโดดเด่นเป็นท่ีเช่ือถือ  เคำรพสักกำระของประชำชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงรำยซ่ึงวดัจำกผลกำร
ส ำรวจในขอ้ 4.2.2  ในตอนท่ีผำ่นมำ 

 2)  วธีิกำรกำรคัดเลอืกพระพุทธรูปส ำคัญ 
ในกำรคดัเลือกคร้ังน้ี  ไดใ้ชเ้กณฑ์วดัคุณค่ำควำมส ำคญัและมีควำมโดดเด่นเป็นท่ีเช่ือถือ  

เคำรพสักกำระของประชำชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงรำย ท่ีส ำรวจพบในเขตพื้นท่ีอ ำเภอเมือง อ ำเภอ 
แม่จนั อ ำเภอแม่สำย และอ ำเภอเชียงแสน ทั้ง 24 องค์  เพื่อคดัเลือกพระพุทธรูปส ำคญัเพื่อจดักำรให้
เป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยเกณฑ์วดัค่ำดงักล่ำวน้ีไดป้ระยุกตม์ำตรวดัแบบ
ลิเคิร์ต (Likert Scale)เพื่อก ำหนดค่ำควำมส ำคญัและมีควำมโดดเด่นเป็นท่ีเช่ือถือ  เคำรพสักกำระของ
ประชำชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงรำยในรูปแบบRating Scale ก ำหนดค่ำคะแนน 5 ระดบั คือ ระดบัมำก
ท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยท่ีสุด แล้ววิเครำะห์ผลแบบ (Weight Sum Analysis) มีค่ำคะแนน
ดงัน้ี 

-  ระดบัค่ำมำกท่ีสุด  คิดเป็น 5 คะแนน 
-  ระดบัค่ำมำก  คิดเป็น 4 คะแนน 
-  ระดบัค่ำปำนกลำง คิดเป็น 3 คะแนน 
-  ระดบัค่ำนอ้ย   คิดเป็น 2 คะแนน 
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-  ระดบัค่ำนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น 1 คะแนน 
ในกำรคัดเลือกพระพุทธรูปท่ีมีคุณค่ำควำมส ำคัญและมีควำมโดดเด่นเป็นท่ีเช่ือถือ  

เคำรพสักกำระของประชำชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงรำย  จะคดัเลือกพระพุทธรูปส ำคญัท่ีไดค้่ำคะแนน
รวมสูงสุดตำมล ำดับท่ี 1 – 9  เพื่อส ำหรับกำรจัดกำรให้เป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของจงัหวดัเชียงรำยต่อไป 

ตำรำงที่ 4.2  แสดงผลกำรคดัเลือกพระพุทธรูปส ำคญัของจงัหวดัเชียงรำย เพื่อเพิ่มศกัยภำพเส้นทำง
กำรเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ล ำดับ พระพุทธรูปส ำคัญ ก ข ค ง จ รวม 
ผลกำร
คัดเลอืก 

1 พระหยกเชียงรำย (พระพุทธรตนำกร 
นวติุวสัสำนุสรณ์มงคล) 

5 4 5 5 5 24 เป็น 

2 พระเจำ้ลำ้นทอง 2 2 3 4 3 14 ไม่เป็น 

3 พระประธำน 2 2 2 3 2 13 ไม่เป็น 

4 พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงคจ์  ำลอง) 3 4 4 5 4 20 เป็น 

5 หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง  5 4 4 3 4 19 เป็น 

6 พระเจำ้สองสี  3 2 4 3 3 15 ไม่เป็น 

7 พระนอน 2 2 3 3 3 13 ไม่เป็น 

8 พระพุทธรูปปฎิหำริมงคล 4 5 3 4 5 21 เป็น 

9 พระเชียงแสนส ำเภำทรงเคร่ือง
จกัรพรรดิ 

2 2 3 2 4 13 ไม่เป็น 

10 พระศรีศำกยมุณี 2 3 4 4 3 16 ไม่เป็น 

11 พระเจำ้ทนัใจ 1 2 4 3 2 12 ไม่เป็น 

12 หลวงพอ่โต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 
พระองค)์ 

4 5 4 5 4 22 เป็น 
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ล ำดับ พระพุทธรูปส ำคัญ ก ข ค ง จ รวม 
ผลกำร
คัดเลอืก 

13 พระศรีอำรยเมตไตรย ์ 3 3 2 3 2 13 ไม่เป็น 

14 พระเจำ้ลำ้นทอง  3 3 4 4 4 18 ไม่เป็น 

15 หลวงพอ่ผำเงำ  5 5 4 4 5 23 เป็น 

16 หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 4 4 5 4 4 21 เป็น 

17 พระพุทธนวลำ้นต้ือ (พระเชียงแสนส่ี
แผน่ดิน)  

3 4 4 4 4 19 เป็น 

18 หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 4 3 3 4 3 17 ไม่เป็น 

19 พระเจำ้หลวงสวนดอก  2 1 2 3 2 10 ไม่เป็น 

20 พระพุทธเชียงแสนจอมกิตติสิริลกัษณ์
พิพฒัน์มงคล  

3 3 2 3 3 14 ไม่เป็น 

21 พระเจำ้อินทร์สำน  4 4 5 4 5 22 เป็น 

22 พระสิงห์สำนชนะมำร  1 1 4 3 2 11 ไม่เป็น 

23 หลวงพอ่ทองทิพย ์ 2 3 4 4 4 17 ไม่เป็น 

24 หลวงพอ่สำยรุ้ง  3 2 4 3 4 16 ไม่เป็น 
หมำยเหตุ 
 คะแนน 1 คือมีคุณค่ำและเหมำะสมนอ้ยท่ีสุด และ 5 หมำยถึง มีคุณค่ำและเหมำะสมมำกท่ีสุด 
พระพุทธรูปส ำคญัท่ีผำ่นเกณฑต์อ้งมีคะแนนรวมมำกกวำ่ 20  คะแนน 
  เกณฑ ์(1) หมำยถึง เกณฑด์ำ้นประวติัศำสตร์  
  เกณฑ ์(2) หมำยถึง เกณฑด์ำ้นวฒันธรรม   
  เกณฑ ์(3) หมำยถึง เกณฑด์ำ้นศิลปกรรม   
  เกณฑ ์(4) หมำยถึง เกณฑด์ำ้นควำมพร้อมของกำรเรียนรู้และท่องเท่ียว 
  เกณฑ ์(5) หมำยถึง เกณฑด์ำ้นควำมเช่ือและควำมนิยมของประชำชนในทอ้งถ่ิน 

ตำรำงที่ 4.2 (ต่อ)   
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3)  ผลกำรคัดเลอืกได้พระพุทธรูปส ำคัญของจังหวดัเชียงรำย 

จากขอ้มูลพระพุทธรูปส าคญั ท่ีส ำรวจพบในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรำยทั้ง 24 องค ์ ไดท้  า
การประเมินค่าโดยเกณฑ์ 5 เกณฑ์  เพื่อประเมินคุณค่ำและคดัเลือกพระพุทธรูปท่ีมีคุณค่ำควำมส ำคญั
และมีควำมโดดเด่นเป็นท่ีเช่ือถือ  เคำรพสักกำระของประชำชนในท้องถ่ินจงัหวดัเชียงรำย  ให้ได ้
จ ำนวนพระพุทธรูปส ำคญั 9  องค์  เพื่อจดักำรให้เป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ของจงัหวดัเชียงรำย  ดงัตารางประเมินค่า ดงัต่อไปน้ี 

ผลกำรคดัเลือกได้พระพุทธรูปส ำคญัของจงัหวดัเชียงรำยตามแนวเส้นทางถนนสาย
เชียงราย ถึงแม่สาย และเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายจ ำนวน 9 องค ์ดงัน้ี 

(1) พระหยกเชียงรำย (พระพุทธรตนำกร นวุติวสัสำนุสรณ์มงคล) ประดิษฐำน ณ วดั    
พระแกว้ เลขท่ี 19 หมู่ 1 ถนนไตรรัตน์ ใกลก้บัศำลำกลำงจงัหวดั ต ำบลเวยีง 

(2) หลวงพอ่ผำเงำ ประดิษฐำน ณ วดัพระธำตุผำเงำ เลขท่ี 391 หมู่ 5 บำ้นสบค ำต ำบลเวยีง 
(3) พระสิงห์(พระพุทธสิหิงคจ์  าลอง)ประดิษฐาน ณ วดัพระสิงห์ ถนนสิงหไคลต ำบลเวยีง 
(4) หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง ประดิษฐาน ณ วดัม่ิงเมือง เลขท่ี 196 ถนนไตรรัตน ์ต ำบลเวยีง 
(5) หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 ประดิษฐำน ณ วดัเจดียห์ลวง หมู่ 3 บำ้นเวยีง ต ำบลเวยีง 
(6) พระพุทธรูปปฎิหาริมงคลประดิษฐาน ณ วดัฝ่ังหม่ิน เลขท่ี 30 หมู่ท่ี 6 ต าบลริมกก 
(7) หลวงพ่อโต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค์)ประดิษฐาน ณ วดัพระธาตุจอม

จนัทร์ ต าบลสันทราย 
(8) พระพุทธนวล้านต้ือจ าลอง (พระเชียงแสนส่ีแผ่นดิน) ประดิษฐาน ณ จุดชมวิว

สามเหล่ียมทองค า บา้นสบรวก ต าบลเวยีง 
(9) พระเจา้อินทร์สำน ประดิษฐำน ณ วดัพระธำตุดอยเวำ ถนนพหลโยธิน ต ำบลเวียงพำงค ำ 
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บทที่ 5 

การจัดการเส้นทางการเรียนรู้ 
และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมพระพุทธรูปส าคญัของจังหวดัเชียงราย 

 
บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยว                    

เชิงวฒันธรรมพระพทุธรูปส าคญั เพื่อเพิ่มศกัยภาพการท่องเที่ยวของจงัหวดัเชียงราย ในแนวเส้นทาง
ถนนสายเชียงราย ถึงแม่สาย และเชียงแสน ในจงัหวดัเชียงราย  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

5.1 การศึกษาเพื่อการจดัการเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
พระพทุธรูปส าคญัของจงัหวดัเชียงราย 

5.1.1 การศึกษารายละเอียดของพระพุทธรูปส ำคญัเพื่อการจดัการเส้นทางเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงราย 

5.1.2 การวิเคราะห์คุณค่า  ศักยภาพ และปัญหาของการจดัการเส้นทางเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมพระพทุธรูปส าคญั 9 องค ์ของจงัหวดัเชียงราย 

5.2 การจดัการเพื่อเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมพระพุทธรูป
ส าคญัของจงัหวดัเชียงราย 

5.2.1 รูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมพระพุทธรูปส าคญั
ของจงัหวดัเชียงราย 

5.2.2 เส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการ
เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมพระพทุธรูปส าคญัของจงัหวดัเชียงราย 

5.2.3 รายการ(Program) การเรียน รู้และท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่ อการเรียน รู้
ประวตัิศาสตร์และแสวงบุญสกัการะพระพทุธรูปส าคญัของจงัหวดัเชียงราย 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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5.1 การศึกษารายละเอียดของพระพุทธรูปส ำคัญเพื่อการจัดการเส้นทางเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย 

จากการศึกษาในบทที่ผ่านมาไดท้  าการส ารวจพบว่า  พระพุทธรูปส าคญัในเขตพื้นที่ศึกษามี
จ านวนทั้งส้ิน 24 องค์  และได้ท  าการคัดเลือกโดยการประเมินค่าพระพุทธรูปส าคัญที่มี คุณค่า
ความส าคญั และมีความโดดเด่นเป็นที่เช่ือถือ และเคารพสักการะของประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดั
เชียงราย ให้ไดจ้  านวน 9 องค ์ เพื่อจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
พระหยกเชียงรำย  (พระพุทธรตนำกร นวุติวสัสำนุสรณ์มงคล) พระสิงห์จ าลอง (พระพุทธสิหิงค์)    
หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง  พระพทุธรูปปฎิหาริยม์งคล  หลวงพอ่โต (พระพทุธรูปเชียงแสน 5 พระองค)์ 
หลวงพ่อ ผำ เงำ  หลวงพ่ อ เชี ยงแสน สิ งห์  1 พุทธนวล้ าน ต้ื อ  (พระ เชี ยงแสน ส่ี แผ่น ดิน )                         
และพระเจำ้อินทร์สำน 

ดงันั้น ในหัวขอ้ต่อไปน้ี  จะเป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูลในรายละเอียดของพระพทุธรูปส าคญั                  
ทั้ง 9 องคด์งักล่าว  เพื่อการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมพระพุทธรูปส าคญั 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพการท่องเที่ยวของจงัหวดัเชียงราย ในแนวเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย     
ผ่านอ าเภอแม่จัน ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย ในจังหวดัเชียงราย  ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี              
เป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารเพื่อเก็บขอ้มูลในรายละเอียดที่เก่ียวกบัประวติัศาสตร์และประวติัความ
เป็นมาที่เก่ียวขอ้ง  และศึกษาภาคสนาม ใช้วิธีการส ารวจและสังเกตการณ์เชิงกายภาพ  ตลอดจน
สัมภาษณ์  พระสงฆ์  ผูน้ าชุมชน  ผูสู้งอายุ และภูมิปัญญาท้องถ่ินในแต่ละชุมชนที่เก่ียวข้องกับ
พระพทุธรูปส าคญัทั้ง 9 องค ์ผลการศึกษาดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.1.1  การศึกษารายละเอียดของพระพุทธรูปส ำคญัเพื่อการจดัการเส้นทางเรียนรู้และท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงราย 

1) พระหยกเชียงราย (พระพุทธรัตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล)  วดัพระแกว้  เชียงราย 

 
ภาพที่ 5.1   พระพทุธรูปส าคญั พระหยกเชียงราย 
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1.1) ประวตัิควำมเป็นมำของพระพทุธรูปส ำคญัและสถำนที่ประดิษฐำนพระพทุธรูปส ำคญั 

พระพุทธรัตนากร นวุติวสัสานุสรณ์มงคล แปลว่า พระพุทธเจา้ผูเ้ป็นอากรแห่งรัตนะ นาม
สามัญว่า พระหยกเชียงราย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับพระแก้วมรกต 
ประดิษฐานในบุษบกท าดว้ยไม้แกะสลกัปิดทอง เรือนยอดบุษบกท าด้วยไม้สักสลักลวดลายลงรัก                  
ปิดทองประดบักระจก มีฉตัร 7 ชั้น พระหยกเชียงรายสร้างดว้ยหยกชั้นดีที่สุดจากประเทศแคนาดา ซ่ึง 
นายฮูเวิร์ด โล เป็นผูน้ ามาถวายเจา้คณะจังหวดัเชียงราย โดยมีอาจารยก์นก วิศวะกุล เป็นผู ้ป้ัน                 
หุ่นตน้แบบ แลว้ส่งให้นายเหยน หวุน หุ้ย นายช่างแกะสลกัหยกของโรงงานวาลินนานกู เมืองปักก่ิง 
ประเทศจีน เป็นผูแ้กะสลัก โดยได้รับความอุปถัมภ์จาก พลเอกชาติชาย และท่านผูห้ญิงบุญเรือง                  
ชุนหะวนั เป็นประธานอุปถมัภ ์และบริจาคเงินในการสร้าง 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวงั         
ในวันศุกร์ที่  20 กันยายน พุทธศักราช 2534 และได้เสด็จพระราชด าเนินในพิธีตั้ งแต่ ทรงเจิม          
ทรงพระสุหร่าย และทรงจดัเทียนชนวนถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อทรงจุด
เทียนชยั 

ทางจงัหวดัเชียงรายได้จดัท าพิธีอัญเชิญและสมโภช พระหยกเชียงราย โดยในวนัศุกร์ที่     
18 ตุลาคม พุทธศักราช 2534 ได้เร่ิมเคล่ือนขบวนอัญเชิญพระหยกเชียงรายจากวัดศรีโคมค า        
อ  าเภอเมืองจงัหวดัพะเยา และในวนัเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พุทธศกัราช 2534 ขบวนอญัเชิญพระพุทธรูป
เข้าเมืองอันประกอบด้วยขบวนเสล่ียง คุณ บุญเรือง ชุณหะวนั ก็เคล่ือนขบวนเข้าสู่วดัพระแก้ว
เชียงราย 

 
ภาพที่ 5.2  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ประกอบพธีิมหาพทุธาภิเษก 
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ภาพที่ 5.3   ขบวนอญัเชิญพระหยก เขา้วดัพระแกว้เชียงราย 

สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั  

หอพระหยก เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญัสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน
พระพุทธรูปส าคญั โดยสร้างเป็นอาคารไม้ทรงล้านนาโบราณ สร้างโดยคณะสงฆ์จงัหวดัเชียงราย 
รวมทั้งพุทธศาสนิกชนจงัหวดัเชียงรายร่วมกนับริจาคทรัพย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ได้รับพระกรุณาจาก
กองทุนการกุศลสมเด็จยา่ เพือ่เป็นอนุสรณ์วา่ วดัพระแกว้แห่งน้ีเคยเป็นที่คน้พบพระแกว้มรกตมาก่อน                 
การสร้าง พระแก้วหยกเชียงราย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สักการบูชา ทั้ งเป็นการเฉลิม               
พระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเน่ืองในมหามงคล
สมยัที่ทรงเจริญพระชนมาย ุ 90 พรรษา โดยมีท่านอาจารยถ์วลัย ์ดชันี ศิลปินแห่งชาติของประเทศไทย 
ไดอ้อกแบบหอพระหยกน้ีถวายเป็นพทุธบูชา และมอบใหแ้ก่ทางวดัพระแกว้ จากนั้นก็ไดรั้บการสร้าง
จากศิลปินพื้นเมืองเชียงราย นอกจากน้ีศิลปินชาวเชียงราย อาทิ คุณสมพล ยารังษี คุณเฉลิมชาติ สิทธิ
ราษฏ ์และคุณสมพงษ์ สารทรัพย ์ก็พร้อมใจกนัออกแบบและวาดภาพ ตรงพื้นที่ผนังดา้นในโดยรอบ
หอพระหยก พร้อมตกแต่งด้วยแผ่นหยก แสดงเป็นภาพเหตุการณ์ การสร้างพระหยกเชียงราย และ
ประวติัความเป็นมาของพระแกว้มรกต จ านวน 9 ภาพ โดยกรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เสด็จมา
ทรงเปิดหอพระหยกเชียงราย ในวนัที่ 26 พฤศจิกายน พทุธศกัราช 2541  

      
ภาพที่ 5.4   หอพระหยก ดา้นหนา้         ภาพที่ 5.5   หอพระหยกจากดา้นบน 
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ภาพที่ 5.6   บรรยากาศภายในหอพระหยก 

1.2) ที่ตั้ง วดั  และเสน้ทางคมนาคม 

 1.2.1)  ที่ต ั้ง   

 วดัพระแกว้ที่ตั้ง เลขที่ 19 หมู่ 1 ถนนไตรรัตน์  ต  าบลเวยีง อ าเภอเมือง 

 
ภาพที่ 5.7  บรรยากาศหนา้วดัพระแกว้ 

1.2.2)   เสน้ทางคมนาคม 

   จากเทศบาลนครเชียงราย มุ่งหน้าไปทางทิศตะวนัตก ไปยงัถนนบรรพปราการ ออกจาก                   
วงเวียน เขา้สู่ถนนสุขสถิต ใหเ้ล้ียวซ้าย เขา้สู่ถนนอุตรกิจ ให้เล้ียวขวา เขา้ซอย 2 ไปยงัถนนไตรรัตน์ จะเห็น
วดัพระแก้วปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ เส้นทางน้ีใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 นาที ในระยะทาง                   
900 เมตร 

1.2.3)  วดั  ประวติัวดั  และส่ิงส าคญัภายในวดั 

วดัพระแก้ว จดัเป็นวดัพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนไตรรัตน์ 
ต  าบลเวยีง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ไดรั้บการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เม่ือปีพุทธศกัราช 2521 วดั
พระแกว้ มีเน้ือที่ 6 ไร่ 2 งาน 9.9 ตารางวา เดิมช่ือวดัป่าเยีย๊ะ หรือป่าญะ เน่ืองจากบริเวณวดัมีตน้ไม้
เยีย๊ะ ซ่ึงเป็นไมไ้ผ่พนัธุ์พื้นเมือง ชนิดหน่ึง คลา้ยไผ่สีสุก ไม่มีหนามขึ้นอยูเ่ป็นจ านวนมาก (ชาวบา้น
นิยมน าไปท าหน้าไมห้รือขาธนู) ตามประวติักล่าวว่า ทา้วมหาพรหม ผูค้รองเมืองเชียงราย ไดอ้ญัเชิญ
พระแกว้มรกตมาจากเมืองก าแพงเพชรในช่วงเวลานั้นสถานการณ์บา้นเมืองไม่สู้ดีนัก จึงไดพ้อกปูน
ทบัองค์พระแก้วมรกต    แล้วน าไปบรรจุไวใ้นเจดียว์ดัป่าเยี๊ยะ จนกระทัง่พุทธศกัราช 1977 ได้เกิด
ฟ้าผา่ที่องคเ์จดีย ์พบพระพุทธรูปลงรักปิดทององคห์น่ึงตกลงมาจากเจดีย ์ต่อมาปูนบริเวณพระนาสิก



 

 145  

กะเทาะออกจึงเห็นเป็นสีเขียว เจา้อาวาสได้กะเทาะปูนออกจึงปรากฏเป็นแก้วสีเขียวทั้ งองค์ เม่ือ               
พระเจา้สามฝ่ังแกน กษตัริยล์า้นนา ในขณะนั้น ทราบข่าว จึงอญัเชิญพระแกว้มรกตไปเมืองเชียงใหม่ 
รวมระยะเวลาที่พระแก้วประดิษฐานอยู่ที่เชียงรายเป็นเวลา 45 ปี วดัป่าเยีย๊ะที่ประดิษฐานพระแก้ว
มรกตจึงถูกเรียกต่อๆ กนัมาวา่ วดัพระแกว้ 

พระแก้วมรกตได้ถูกยา้ยไปประดิษฐานหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น ล าปาง เชียงใหม่                             
หลวงพระบาง เวียงจนัทร์ เม่ือเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กตีเมืองเวียงจนัทร์ไดก้็อญัเชิญ พระแกว้มรกต
กลับมากรุงธนบุรี เม่ือพระองค์ขึ้ นครองราชยเ์ป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในปี
พุทธศักราช 2325 จึงยา้ยมาประดิษฐานไวท้ี่ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแก้ว) 
กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบนั 

กรมศิลปากรไดป้ระกาศขึ้นทะเบียนวดัพระแกว้เป็นโบราณสถานส าคญัของชาติ                 
เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พุทธศกัราช 2478 ในช่วงปี พุทธศกัราช 2493 - 2529 พระพุทธิวงศ์วิวฒัน์              
เจา้อาวาสในขณะนั้นไดบู้รณปฏิสงัขรณ์ ปรับปรุงเพิ่มเติมเสนาสนะต่างๆ จนไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น                                   
วดัพฒันาตวัอยา่งจากกรมศาสนา ในปีพทุธศกัราช 2510 และวดัพฒันาตวัอยา่งที่มีผลงานดีเด่น  

ในปีพุทธศกัราช 2514 และต่อมาในสมยัพระธรรมราชานุวตัร เจา้อาวาสรูปปัจจุบนั                            
ไดบู้รณปฏิสงัขรณ์ และสร้างเสนาสนะต่างๆ ต่อจากเจา้อาวาสรูปก่อน 

ต านานกล่าวว่า ในรัชสมัยของพระเจ้ากือนา พุทธศักราช 1898 - 1928 ท้าว
มหาพรหม พระอนุชาของพระเจา้กือนา เจา้เมืองเชียงราย ยกทพัไปตีเมืองก าแพงเพชร และได้อัญเชิญ              
พระพุทธสิหิงค ์และพระแกว้มรกตมายงัลา้นนา โดยไดถ้วายพระพทุธสิงหิงคใ์หก้บัพระเจา้กือนา เพื่อ
ประดิษฐานในเมืองเชียงใหม่และไดน้ าพระแกว้มรกตไปยงัเมืองเชียงราย 

ต านานกล่าวว่า ในรัชสมยัของพรเจา้แสนเมืองมา พุทธศกัราช 1929 - 1945 พระราช
โอรสของพระเจา้กือนา ทา้วมหาพรหมได้คิดชิงราชสมบติัจากพระเจา้แสนเมืองมา แต่ได้ปราชัย                         
จึงเสด็จหนีไปประทบัที่เมืองก าแพงเพชร ภายหลงัไดท้  าความสนิทสนมกบัเช้ือพระวงศ์ และทูลขอ
พระพุทธรูปส าคญัสององค์ คือ พระแก้วมรกตและพระพุทธสิหิงค์ โดยถวายพระพุทธสิหิงค์แก่                
พระเจา้แสนเมืองมา และได้รับพระราชทานอภัยโทษให้กลับขึ้นไปเป็นเจา้เมืองเชียงรายตามเดิม 
พร้อมน าพระแก้วมรกตกลับไปยงัเมืองเชียงราย เม่ือทา้วมหาพรหมชราภาพลง ก็ไดค้ิดอุบายน าไป
ซ่อนไวใ้นคอระฆงัของพระเจดีย ์วดัป่าเยีย๊ะ (ต่อมาชาวบา้นเรียกวา่ วดัพระแกว้)  

แม้ว่าประวติัศาสตร์จะมีการกล่าวถึงเจดียว์ดัป่าเยี๊ยะ มาตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 1977 
เน่ืองจาก คร้ังนั้นองคเ์จดียถู์กฟ้าผ่าจนพงัทลายลง และมีการปฏิสังขรณ์หลายคร้ัง อาจท าให้รูปแบบ
เม่ือคร้ังแรกสร้างไดเ้ปล่ียนไป โดยการบูรณะคร้ังล่าสุด เม่ือปีพุทธศกัราช 2535 ไดมี้การกะเทาะปูน
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เก่าออก และฉาบปูนใหม่หุ้มทองเหลือง ประดบัดว้ยทองจงัโกและลงรักปิดทองเจดียท์ั้งองค ์ในการ
บูรณปฏิสังขรณ์คร้ังนั้ น กรมศิลปากรมีหนังสือถึงเจา้คณะจังหวดัเชียงราย ทักทวงการบูรณะว่า                 
การซ่อมแซมท าให้ลักษณะเจดียเ์ปล่ียนสภาพคล้ายเจดียพ์ม่า โดยเฉพาะองค์ระฆัง และบัลลังก์
เปล่ียนไปมาก แมว้่าจะใชภ้าพถ่ายเจดียอ์งคเ์ดิมประกอบการบูรณะก็ตาม แต่ในที่สุดก็มีมติให้บูรณะ
โดยหุม้ทองจงัโก   ลงบนเจดียท์ี่ทางวดับูรณะไวแ้ลว้ส่ิงส าคญัภายในวดั 

 
ภาพที่ 5.8  เจดียว์ดัพระแกว้ (ก าลงับูรณะ) 

      
                                      ภาพที่ 5.9  อุโบสถ                            ภาพที่ 5.10   หอกลอง 

 
ภาพที่ 5.11  อาคารเรียน 
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                1.3) คุณค่าและลกัษณะทางศิลปกรรม 

 พระหยกเชียงรายองค์น้ีเป็นพระพุทธรูปที่ล  ้ าค่า เปรียบได้รับองค์แทนของพระพุทธรูป     
พระแกว้มรกต ที่คน้พบในอดีตกาล มีความหมายว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมือง เป็นที่รวมศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนทุกชนชั้น เม่ือไดส้ักการบูชาแลว้จะไดพ้บกบัความสิวไิล และพระพทุธลกัษณะ            
ที่สง่างาม สูงศกัด์ิ ดึงดูดสายตาไดจ้ากองคพ์ระพุทธรูปที่เป็นเน้ือหยกสีเขียว พร้อมประดบัเคร่ืองทรง
ประทับนั่งบนแท่นดอกบัว ใต้ฐานแท่นไม้ได้แกะสลักไวอ้ย่างบรรจง ฐานมีความสูงประมาณ               
1.5 เมตร ถือเป็นการจดัวางองคป์ระกอบใหมี้ความเด่นชดั มีความสมบูรณ์เป็นอยา่งยิง่  

พระพทุธรูปดงักล่ำว สร้ำงดว้ยหยกจำกประเทศแคนำดำ นำย ฮูเวร์ิด โล ผูบ้ริจำค ขนำดหน้ำ
ตกักวำ้ง 47.9 ซ.ม. สูง 65.9 ซ.ม. เน่ืองใน มหำมงคลสมยั สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ทรง
เจริญพระชนมำยุ 90 พรรษำ ในปี 2534 จงัหวดัเชียงรำยได้จดัสร้ำงพระพุทธรูปหยก แกะสลักโดย
โรงงำนหยกวำลินนำน มหำนครปักก่ิง สำธำรณรัฐประชำชนจีน พระพุทธรูปหยกองคน้ี์สร้ำงขึ้นเพื่อ
เป็นองคแ์ทนพระแกว้มรกตองคจ์ริง ที่ไดถู้กอญัเชิญไปมีควำมคุณค่ำและควำมส ำคญัดำ้นควำมเป็นสิริ
มงคลมีพทุธลกัษณะที่งดงำมใชว้สัดุในกำรสร้ำงดว้ยหยกแท้65 

      
ภำพที่ 5.12   พระหยกเชียงรำยมุมตรง ภำพที่ 5.13   พระหยกเชียงรำยมุมซำ้ย 

                                                         
65

 เทศบาลนครเชียงราย, วัดเก่าแก่ในเทศบาลนครเชียงราย   (เชียงราย: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทคโนปร้ินต้ิงเซ็นเตอร์,                   

ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ)์, หนา้ 13 – 32. 
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ภำพที่ 5.14   พระหยกเชียงรำยดำ้นหลงั ภำพที่ 5.15  พระหยกเชียงรำยมุมขวำ 

1.4) คติความเช่ือและประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

1.4.1) ความเช่ือและความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นที่สกัการะในทอ้งถ่ิน 

พระหยกเชียงราย เปรียบเสมือนองคแ์ทนของพระแกว้มรกตที่ถูกขดุคน้พบคร้ังแรก               
ณ วดัพระแกว้แห่งน้ีในอดีต และวดัแห่งน้ีจึงเป็นที่รู้จกัของชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มาก  และยงักล่าวได้ว่าพระหยกเชียงรายองค์น้ี  เป็นพระพุทธรูปที่ มีความศักด์ิสิทธ์ิ จนท าให้
ขา้ราชการ ครู ทหาร ต ารวจ ชั้นผูใ้หญ่หลายท่านต่างก็แวะเวียนมากราบสักการบูชา องค์พระหยก
เชียงรายน้ี พร้อมตั้งจิตอธิฐานขอพร ให้ประสบผลส าเร็จในเร่ืองความกา้วหน้า ดา้นหน้าที่การท างาน
ให้ดีขึ้น ให้ไดเ้ล่ือนยศเล่ือนต าแหน่ง  หรือสามารถสอบเขา้ท างานในระบบราชการได้ เป็นตน้ และ
เม่ือประชาชนที่ไดรั้บพร สมปรารถนาในส่ิงที่ตอ้งการแลว้ ก็มกัจะน าไข่ไก่สุก จ  านวนนับร้อยฟอง 
ไปจนถึงหน่ึงพนัฟอง บา้งก็น าผลไมม้งคลตั้งแต่ 5 อยา่ง 7 อยา่ง 9 อยา่ง ตามล าดบัศรัทธาของแต่ละ
บุคคล มาถวายต่อพระหยกเชียงราย ที่ช่วยดลบนัดาลพรใหต้นประสบผลส าเร็จดัง่ใจหมาย66  

 นอกจากฝ่ายขา้ราชการแลว้ ก็ยงัมีบุคคลบางกลุ่มที่เป็นคนไข ้และญาติพีน่อ้งหรือคน
เฝ้าไข้ ทั้ งในอ าเภอเมืองเชียงราย ต่างอ าเภอ หรือต่างจังหวดัที่มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโว
เวอร์บลุ๊ค ที่ต ั้งอยูต่รงขา้มหน้าวดัพระแกว้ ก็มกัจะเดินขา้มถนนเขา้มาขอพร และตั้งจิตอธิฐานขอให้
พระหยกเชียงราย ช่วยคุม้ครองให้หายจากอาการเจ็บป่วย ให้ปราศจากโรคภยัร้ายต่างๆ และในบาง

                                                         
66

 สัมภาษณ์ พระธรรมราชานุวตัร,  เจา้คณะภาค 6 (เจา้อาวาสวดัพระแกว้), วนัท่ี 9 สิงหาคม 2557. 
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กรณีญาติพี่น้องของคนป่วยที่มาเฝ้าไขก้็มกัจะมาบูชาเอาสายสิน หรือก าไลขอ้มือในหอพระหยกไป 
รวมถึงพระเคร่ืองจ าลององคพ์ระหยกเชียงราย ไปให้คนไขใ้นโรงพยาบาล เพื่อตอ้งการให้พระหยก
ช่วยดลบนัดาลให้ผูป่้วยแคลว้คาด ปลอดภยั พระหยกเชียงรายจึงเสมือนเป็นที่ยดึเหน่ียวจิตใจต่อผูป่้วย
ตลอดจนญาติพีน่อ้ง ผูดู้แลคนป่วยในละแวกน้ี67   

   ทั้งน้ีชาวบา้นบางส่วนในทอ้งถ่ินก็มีความเช่ือว่าเม่ือได้เขา้มาสักการบูชาองคพ์ระ
หยกเชียงราย พระพุทธรูปส าคญัที่เจา้ฟ้าเจา้แผ่นดินเป็นผูอุ้ปถมัป์นั้น จะไดรั้บบุญกุศลและไดรั้บพร
อันเป็นมงคลต่อชีวิตของตนอย่างสูงสุด ชาวบ้านในทอ้งถ่ินอ าเภอเมืองที่มีความเล่ือมใสศรัทธา
พระพทุธรูปองค ์     ซ่ึงไดเ้คยมาขอพรพระไว ้และสมหวงัดัง่ใจหมาย แต่ไมมีทุนทรัพยใ์นการซ้ือของ
มาถวาย ก็มกัจะกลบัเขา้มาพร้อมน าไมก้วาด ไมถู้พื้น หรือแมก้ระทั้งขนัน ้ า มาปัดกวาดเช็ดถูในบริเวณ
วดั และถวายอุปกรณ์เหล่านั้นในทางวดัแทน ถือเป็นการถวายน ้ าพกัน ้ าแรง แทนปัจจยั ชาวบา้นท่าน
หน่ึงไดก้ล่าวว่า การถวายแรงน้ีก็ได้รับอานิสงฆ์ผลบุญไม่ต่างกับผูถ้วายปัจจยัสูงๆ อยูท่ี่ความมุ่งมั่น
ตั้งใจของผูป้ฏิบติัวา่บริสุทธ์ิเพยีงใด68 

1.4.2) ประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

ประเพณีสรงน ้ าพระหยก 

 ในวนัที่ 10- 20 เดือนเมษายน หรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางวดัจะจัดแท่นแก้ว 
ประดบัตกแต่งดว้ยดอกไมไ้วอ้ยา่งสวยงาม ไวเ้พื่อประดิษฐานพระพุทธรูปจ าลอง แทนองคพ์ระหยก
เชียงราย ไวห้น้าบันไดหอพระหยก โดยจะผูกโยงสายสิญจน์จากองค์พระหยกเชียงราย ในหอ       
พระหยกสถานที่ประดิษฐาน  ลงมายงัสถานที่จดังานดา้นหน้าวหิาร ที่ประดิษฐานของพระหยกจ าลอง
เพือ่ใหป้ระชาชนที่เขา้มาร่วมงานไดส้ัมผสัถึงพระพทุธรูปหยกดา้นบนหอพระหยก และ เพือ่ใหพ้ีน่อ้ง
ประชาชนที่เขา้มาเที่ยววดั หรือมาขนทรายเขา้วดั ไดเ้ขา้มากราบบูชาสักการะ และสรงน ้ าพระพุทธ
จ าลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่เมือง หรือช่วงสงกรานต์ เหตุผลที่ตอ้งใช้พระพุทธรูป
จ าลองพระหยก เน่ืองมาจากในช่วงสงกรานตผ์ูท้ี่เขา้มาร่วมกิจกรรมกบัทางวดั มกัจะมาดว้ยสภาพที่
เปียกชุม และหนุ่มสาวมักแต่งการไม่เรียบร้อยเพราะเป็นช่วงเทศกาล จึงเป็นเหตุผลให้ทางวดัไม่
อนุญาตให้ขึ้นไปสรงน ้ าบริเวณดา้นบนหอพระหยกได ้เพราะอาจจะไปท าร้ายรูปแบบทางศิลปกรรม 
และท าให้พื้นที่ประดิษฐานเกิดความเสียหายได้ เม่ือสรงน ้ าพระหยกเชียงราย ก็จะมีการแจกน ้ า              
พระพทุธมนตท์ี่มาจากการสรงน ้ าองคพ์ระหยกเชียงราย ใหก้บัประชาชนในบริเวณบนโตะ๊ที่จดัเตรียม
ไว ้เพื่อให้เป็นน ้ ามงคลในการน าไปอาบ หรือน าไปประกอบพิธีอันเป็นมงคลต่อไป ส่วนมาก

                                                         
67

 สัมภาษณ์ คุณศุภชยั สิทธิเลศิ ,  ภณัฑรักษพิ์พิธภณัฑโ์ฮงหลวงแสนแกว้ วดัพระแกว้, วนัท่ี 9 สิงหาคม 2557. 
68

 สัมภาษณ์ คุณเสงียม  กงจกัร์,  ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี 9 สิงหาคม 2557. 
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ประชาชนที่เขา้มาร่วมงานจะเป็นกลุ่มเยาวชนและกลุ่ม วยัรุ่นอายไุม่เกิน 30 ปี ซ่ึงทางวดัเล็งเห็นวา่เป็น
ค่านิยมที่ดี เพราะในงานน้ีจะได้พบเจอกับผูค้นมากมาย มีการพบปะแลกเปล่ียนพูดคุย ถือเป็น
บรรยากาศที่อบอุ่นที่ทุกคนต่างพร้อมใจกนัมาร่วมสรงน ้ าพระหยก และร่วมกนัขนทรายเขา้วดั ดงันั้น
ทางวดัจึงไดมี้การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมน้ีอยา่งต่อเน่ือง กระทัง่ในปีพทุธศกัราช 2556 ที่ผ่านมานั้น 
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเขา้มาร่วมกิจกรรมน้ีราว 2,000-3,000 กวา่คน สามเณรรูปหน่ึงในวดัพระ
แกว้แห่งน้ี ได้เล่าว่าผูค้นต่างพากันเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี จนลน้ทะลักออกมายนืดา้นนอกวดั เป็นที่ปีติ
ยนิดีต่อผูจ้ดังานเป็นอยา่งยิง่ นอกจากน้ียงัไดรั้บรู้ถึงความเช่ือ ความศกัด์ิสิทธ์ิของพระหยกเชียงรายที่
สามารถดึงดูดคนจากทัว่ทุกสารทิศให้หันมามีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนา พร้อมทั้งตระหนักถึง
วฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม ถือเป็นประเพณีเพื่อการตอนรับปีใหม่เมืองอยา่งมีคุณค่าโดยแทจ้ริง 69

    วนัธรรมะสวนันะ  

 ช่วงเขา้พรรษา หรือวนัศีล ทุกวนัพระ ในช่วงเชา้ จะมีกิจกรรม “บ าเพญ็กุศล” ซ่ึงเป็น
กิจกรรมที่ทางวดัจดัขึ้น โดยภายในพิธีจะมีกิจกรรมการฟังเทศ แบบ ภาษาเมือง หรือภาษาทอ้งถ่ิน
เรียกว่า “เทศก าเมือง” ปัจจุบันการเทศในรูปแบบน้ีมักจะมีศรัทธาเฉพาะคนในท้องถ่ิน แต่ที่วดั                   
พระแก้วน้ีได้ดัดแปลงเน้ือหาการเทศให้เข้ากับบริบทและสังคม ดังนั้ นนอกจากเป็นประชาชน                     
ในทอ้งถ่ินแลว้จงัหวดัเชียงรายแลว้ การเทศแบบภาษาเมืองยงัไดรั้บความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ และคนทางภาคกลางอีกดว้ย70 
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 สัมภาษณ์ นางพรเพญ็  กงจกัร์ , คนดูแลร้านวตัถุมงคล วดัพระแกว้ , วนัท่ี 9 สิงหาคม 2557. 
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  สัมภาษณ์ สามเณรเพ๊ียะ แซ่มวั, วดัพระแกว้, วนัท่ี 9 สิงหาคม 2557. 
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1.5) ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยว 
1.5.1)  ส่ือของการเรียนรู้ 

      
ภาพที่ 5.16   แผน่ป้ายไวนิล อธิบายประวตัิวดั 

1.5.2) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของการท่องเที่ยว 

      
ภาพที่ 5.17   ผงัน าชม            ภาพที่ 5.18   ประวตัิ 12 ภาษา 

      
          ภาพที่ 5.19  หอ้งน ้ าสะอาด        ภาพที่ 5.20  กองประชาสมัพนัธ ์
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ภาพที่ 5.21 บริเวณลานจอดรถ 

      
        ภาพที่ 5.22  ศาลาบริการน ้ าด่ืม           ภาพที่ 5.23  ที่นัง่บริการนกัท่องเที่ยว 

      
ภาพที่ 5.24   ป้ายน าทาง  ภาพที่ 5.25  แผน่ไวนิลติดประกาศจากทางวดั 
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1.6) กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

      
ภาพที่ 5.26   กิจกรรมชมพพิิธภณัฑโ์ฮงหลวงแสงแกว้  

       
                   ภาพที่ 5.27   กิจกรรมชมวตัถุมงคล        ภาพที่ 5.28  กิจกรรมบูชาพระพทุธรูปทนัใจ 

 
ภาพที่ 5.29  กิจกรรมใหอ้าหารปลา และเต่า 

 

      
ภาพที่ 5.30   กิจกรรมการตีระฆงัรอบวดั ภาพที่ 5.31  กิจกรรมไหวพ้ระพทุธรูปประจ าวนัเกิด 
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2) หลวงพ่อผาเงา  วดัพระธำตุผำเงำ  เชียงแสน 

2.1) ประวตัิควำมเป็นมำพระพทุธรูปส ำคญัและสถำนที่ประดิษฐำนพระพทุธรูปส ำคญั 
วนัที่ 1 มีนำคม พุทธศกัรำช 2519 ชำวบำ้นสบค ำ จึงไดเ้ร่ิมกำรแผว้ถำงปรับพื้นที่ โดยขุด

ตอไมข้นำดใหญ่ซ่ึงมีรำกซอนไซ เก่ียวพนัอยูก่บัก่อนหินขนำดใหญ่มำกมำยใตพ้ื้นดิน เม่ือไดช่้วยกนั
งดัแงะก้อนหินและเคล่ือนยำ้ยตอไมอ้อกแลว้ก็พบส่ิงอศัจรรยท์ี่น่ำต่ืนเตน้มำก คือ ภำยใตก้อไมน้ั้น             
มีอิฐโบรำณก่อเรียงไวเ้ป็นแนวมีระเบียบ เม่ืองดัอิฐออกก็พบว่ำเป็นหน้ำกำก หรือแผ่นหีบ ที่ไดส้วม
ทบัองคพ์ระพทุธรูปไว ้เม่ือหน้ำกำกแตกออกก็พบว่ำเป็นพระพุทธรูปที่มีลกัษณะงดงำมมำก ถูกซ่อน
ดว้ยวธีิกำรแยบยลอยูภ่ำยใตฐ้ำนซุกชีประธำนใหญ่ เม่ือวนัที่ 17 มีนำคม พทุธศกัรำช 2519 เวลำ 14.00 
นำฬิกำ ผูเ้ช่ียวชำญทำงโบรำณคดีจำกกรมศิลปำกรค ำนวณอำยุองค์พระประมำณ 700 – 1,300 ปี                  
หน้ำตักกวำ้ง 40 น้ิว ชำวบ้ำนสบค ำและศรัทธำสำธุชนได้เรียกขำนองค์ประพุทธรูปที่ค ้นพบว่ำ               
หลวงพอ่ผำเงำ และตั้งช่ือวดัที่บูรณปฏิสงัขรณ์ใหม่น้ีวำ่วดัพระธาตุผาเงา มาจนถึงตราบจนปัจจุบนั 

หลักฐำนที่ยงัปรำกฏให้เห็น หลังจำกที่ได้ตกแต่งรอบองค์และฐำนของพระพุทธรูป     
หลวงพ่อผำเงำแล้ว ยงัพบว่ำ หลวงพ่อผำเงำได้ถูกฝังอยู่ใตฐ้ำนพระประธำนใหญ่ของวิหำร ที่เช่ือว่ำ
ผ่ำนกำรท ำพิธีกรรมส ำคัญมำแล้ว เพรำะพบแจกันดอกไม้ท  ำด้วยดินเผำตั้งไวข้ ้ำงหน้ำ องค์พระ                    
ถูกครอบด้วยแผ่นดินเผำที่แต่งให้โคง้เวำ้เขำ้รูปสนิทแนบอยำ่งพอดีทุกส่วน เสมือนเป็นปลอกหุ้ม                    
องคพ์ระเอำไวน้ั้นเอง ส่วนรอบนอกใช้หินเผำก้อนใหญ่ ปะปนกบัเน้ือดิน กั้นรอบองคพ์ระ เหนือ              
พระเศียรน ำกอ้นหินเรียงอ ำพรำงไวอ้ย่ำงหนำแน่น เช่ือว่ำผูมี้อ  ำนำจและบริวำรเท่ำนั้นที่จะสำมำรถ                     
ท  ำกำรน้ีได้ เพรำะจะต้องใช้ก ำลังคนจ ำนวนมำกจึงจะท ำกำรน้ีให้แล้วเสร็จได้ ด้วยเหตุ น้ี                                
จึงสันนิษฐำนได้ว่ำ สถำนที่แห่งน้ี คือ ศำสนำสถำนประจ ำเมืองที่เคยเจริญรุ่งเร่ืองมำกในอดีตกำล 
ดงันั้น กำรขดุแต่งเพิม่เติมจึงตอ้งอำศยัผูเ้ช่ียวชำญจำกหลำยฝ่ำยเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนดงักล่ำว 
เพื่อให้สภำพของวตัถุโบรำณต่ำงๆคงสภำพสมบูรณ์ที่ สุด เพื่อเป็นหลักฐำนทำงประวติัศำสตร์
โบรำณคดีที่ส ำคญัต่อกำรศึกษำเรียนรู้ต่อไป 

 
ภาพที่ 5.32   พระพทุธรูปส าคญั หลวงพอ่ผาเงา 
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สถำนที่ประดิษฐำนพระพทุธรูปส ำคญั 

วิหำรหลวงพ่อผำเงำ เร่ิมก่อสร้ำงเม่ือ พุทธศกัรำช 2522 จนแลว้เสร็จในปีพุทธศกัรำช 
2535 ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ครอบบริเวณวิหำรเดิมด้วยอิฐโบรำณ ลักษณะวิหำรได้รับอิทธิพล
ทำงด้ำนสถำปัตยกรรมสมัยใหม่ตกแต่งลวดลำยปูนป้ันศิลปะล้ำนนำ วดัป่ำสัก อ ำเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงรำย มีขนำดควำมกวำ้ง 10 เมตร ควำมยำว 28 เมตร หลงัคำลดหลัน่ 2 ชั้น มุงดว้ยกระเบื้อง
ดินขอเคลือบ โดยไดแ้บ่งวหิำรออกเป็นส่วนต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. บันไดทางขึ้ นประดับด้วย รูปปูนป้ันพญานาคสามเศียร ตรงซุ้มบันไดมีรูปปูนป้ัน              
พญามอม รูปร่างคลา้ยแมวผสมสิงโต 

2. หนา้บนัประกอบไปดว้ยรูปปูนป้ันพระอินทร์ประทบัชา้งสามเศียร 
3. ซุ้มประตูทางเขา้วิหาร ดา้นบนเป็นลวดลายปูนป้ันพระธรรมจกัรอนัเป็นสัญลกัษณ์

แห่งพระพทุธศาสนา ดา้นขา้งทั้งสองเป็นลายปูนป้ันรูปเทวดาเหยยีบสิงห์ระหว่างเสาสองขา้งอนัวจิิตร
งดงาม 

4. บานประตูหนา้วหิารประดบัดว้ยลวดลายแกะสลกัจากไมส้กัทองบอกเล่าถึงประเพณี
สิบสองเดือนของชาวลา้นนา 

5. ฝาผนงัดา้นในวหิารประดบัดว้ยปูนป้ันเก่ียวกบัพทุธประวติัและสตัวป่์าหิมพานต ์
6. หนา้ต่างวหิารเป็นลวดลายแกะสลกัเร่ืองราวพระเจา้สิบชาติ 
 
7. ฝ่ังดา้นขวา หลงัวหิาร เป็นบนัไดนาคเจด็เศียรขึ้นสู่พระธาตุจอมจนั 
8. ฝ่ังดา้นซา้ย หลงัวิหาร คือพระธาตุผาเงา 

วหิำรคดสถำปัตยกรรมลำ้นนำสร้ำงดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัและ
ลวดลำยปูนป้ันขนำดกวำ้ง 15 เมตร ขนำดยำว 25 เมตร หลังคำมุงกระเบื้องดินขอโบรำณ ลดหลั่น               
2 ชั้น โดยมีท่ำนผูห้ญิงอุศนำ ปรำโมช ณ อยธุยำ เป็นประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง เพื่อถวำย
เป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำร 

วนัที่ 29 มกรำคม พุทธศกัรำช 2538 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เสด็จพระรำชด ำเนินทรงประกอบพธีิเททองหล่อพระประธำนในอุโบสถ 

วนัที่ 11 มกรำคม พุทธศกัรำช 2542 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเป็นองค์ประธำนในพิธีปฐมฤกษท์องลูกนิมิตอุโบสถ ยกช่อฟ้ำ และถวำย
ผำ้ป่ำ 

วนัที่ 28 มกรำคม พุทธศกัรำช 2543 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เสด็จพระรำชด ำเนินเป็นองคป์ระธำนในพธีิฝังลูกนิมิตอุโบสถ และถวำยผำ้ป่ำ 
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วนัที่ 6 มกรำคม พุทธศกัรำช 2547 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เสด็จพระรำชด ำเนิน เป็นองค์ประธำนในพิ ธีถวำยอุโบสถ พร้อมทั้ งได้พระรำชทำนอักษร               
พระนำมำภิไธยยอ่ สธ ประดิษฐำน ณ หนำ้บนัอุโบสถ 

 

      
                ภาพที่ 5.33    ดา้นหนา้วหิาร   ภาพที่ 5.34   ภายในวหิาร 

2.2) ที่ตั้ง  วดั  และเสน้ทางคมนาคม 

2.2.1) ที่ตั้ง   

 วดัพระธำตุผำเงำ ต  ำบลเวยีงอ ำเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรำย 

 
ภาพที่ 5.35   บรรยากาศบริเวณหนา้วดั 

2.2.2)  เสน้ทางคมนาคม 

 จำกอ ำเภอเมือง มุ่งหน้ำไปทำงทิศเหนือ เขำ้สู่ถนนพหลโยธิน โดยใช้เส้นทำง 1016 
เม่ือถึงวงเวียน ใชท้ำงออกที่ 3 ไปยงัเสน้ทำง 1290 และเล้ียวขวำเขำ้สู่ เสน้ทำง 1129 จะเห็นวดัพระธำตุ
ผำเงำปรำกฏอยูท่ำงขวำมือ ใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 3 นำที ในระยะทำง 64.9 
กิโลเมตร 
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2.2.3)  วดั  ประวติัวดั  และส่ิงส าคญัภายในวดั 

วดัพระธำตุผำเงำตั้งอยูท่ี่ หมู่บำ้นสบค ำ ต  ำบลเวียง อ ำเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรำย              
บนเน้ือที่ประมำณ 743 ไร่ ริมฝ่ังแม่น ้ ำโขงทำงดำ้นทิศตะวนัตก ตรงกันขำ้มกบัประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ห่ำงจำกตัวอ ำเภอเชียงแสนประมำณ 3 กิโลเมตร หรืออยู่ห่ำงจำก
สำมเหล่ียมทองค ำประมำณ 14 กิโลเมตร 

ประวตัิวดัวดัพระธำตุผำเงำ ตั้ งอยู่เลขที่  391 บ้ำนสบค ำ หมู่ที่ 5 ต ำบลเวียง อ ำเภอ              
เชียงแสน จงัหวดัเชียงรำย เม่ือตน้เดือนกุมภำพนัธ์ พทุธศกัรำช 2519 คณะศรัทธำบำ้นสบค ำ ไดพ้ร้อม
ใจกนัตกลงยำ้ยวดัจำกวดัสบค ำเดิม ที่ถูกแม่น ้ ำกดัเซำะตล่ิงพงัลงไปเร่ือยๆ จนเหลือเน้ือที่เพยีงเล็กนอ้ย                
มำสร้ำงวดัใหม่ในที่บริเวณวดัร้ำงเดิมบนเชิงเขำ ซ่ึงไดก้ลำยเป็นป่ำรกทึบเต็มไปดว้ยซำกปรักหักพงั
ของโบรำณสถำนมำกมำย วดัพระธำตุผำเงำ มีอีกหน่ึงที่มำของช่ือวดัที่ไดม้ำจำกพระธำตุศิลปะลำ้นนำ
เชียงแสนทรงแปดเหล่ียมที่ประดิษฐำนบนกอ้นหินแกรนิตขนำดใหญ่สูง 10 เมตร และหินกอ้นใหญ่
อีกกอ้นซ่ึงนอนลำด ลกัษณะคล้ำยเงำของพระธำตุที่ตั้งอยู ่คณะผูค้น้พบจึงขนำดนำมว่ำ วดัพระธำตุ           
ผำเงำ มำจนถึงปัจจุบนัน้ี 

ส่ิงส ำคญัภำยในวัด 

      
                             ภำพที่ 5.36  บนัไดนำค   ภาพที่ 5.37   พระธาตุผาเงา 

 

 
ภาพที่ 5.38  หอไตรกลางน ้ า 
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2.3) คุณค่าและลกัษณะทางศิลปกรรม 

เม่ือเข้าไปภายในวิหารหลวงพ่อผาเงา สถานที่ประดิษฐาน ก็จะปรากฏให้เห็นองค์
พระพุทธรูป ที่มีอายรุะหวา่ง 700-1,300 ปี นัง่อยูก่ลางวิหาร ดา้นหลงัเป็นซากพระพทุธรูปขนาดใหญ่ 
ที่ก่อดว้ยอิฐถือปูน ภายในวหิารนั้นถูกก่อดว้ยอิฐทั้งหลงั ประกอบพระพทุธรูปนั้นก็ประทบันัง่ในกอง
อิฐโบราณ จึงเสมือนไดย้อ้นเวลากลบัไปในอดีตกาล นอกจากน้ียงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความศรัทธาของ
ผูค้นที่ไม่เปล่ียนแปลงไปแมจ้ะผา่นมาก่ียคุสมยัแลว้ก็ตาม 

หลวงพ่อผำเงำ เป็นพระพุทธรูปแบบก่ออิฐถือปูน มีศิลปะเชียงแสนสิงห์สำม ที่ได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะสุโขทยั เป็นพระพุทธรูปขดัสมาธิราบ  ปำงมำรวชิยั พระพกัตร์รูปไข่ พระหนุเป็น
ปม พระรัศมีเป็นเปลว  มีขนาดหน้าตกักวา้งประมาณ 1 เมตร และสูงประมาณ 1.5 เมตร ปัจจุบัน 
ประดิษฐานอยูก่ลางพระวหิารหลวงพอ่ผาเงา ที่ชาวบา้นไดส้ร้างครอบเอาไว ้

      
                   ภาพที่ 5.39 หลวงพอ่ผาเงามุมตรง        ภาพที่ 5.40    หลวงพอ่ผาเงามุมซา้ย 

 
ภาพที่ 5.41   หลวงพอ่ผาเงามุมขวา 
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2.4) คติความเช่ือและประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

1.4.1) ความเช่ือและความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นที่สกัการะในทอ้งถ่ิน 

จากบนัทึกของพระอาจารยค์  าแหง คมฺภีโร ไดเ้ล่าว่ามีผูค้นจ านวนไม่น้อยที่ไดเ้ขา้มา
นมัสการหลวงพ่อผาเงาองค์น้ี ก็ต่างเล่าถึงความเช่ือและปรากฏการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้ นกับตนไว ้              
หลายเร่ือง อยา่งเช่นค าบอกเล่าของ นางสาว ค  านวล ใจวงศ ์ผูท้ี่ได้เขา้มาสักการบูชาหลวงพ่อผาเงา    
ได้เล่าว่าตนได้มาที่วดัน้ีและเข้ามานมัสการหลวงพ่อผาเงา ในช่วงประมาณเดือนเมษายน 2519 
ในขณะที่นมสัการอยูน่ั้นก็ไดป้รากฏวา่ หลวงพ่อผาเงาที่ก  าลงัมองดูนั้นมืดไปหมด เห็นเพียงแสงสาด
ลงมาอยา่งสวยงาม ตนจึงถามผูท้ี่มาดว้ยว่าเห็นเช่นเดียวกบัตนหรือไม่ ปรากฏวา่ทุกคนไม่เห็นแสงนั้น 
เห็นเพียงหลวงพอ่ผาเงาเท่านั้น นางสาวค านวล จึงไดเ้ล่าเร่ืองน้ีให้ท่านเจา้อาวาสวดัฟัง ท่านไดบ้อกว่า 
มีคนจ านวนไม่นอ้ยไดป้ระสบพบเจอกบัเหตุการณ์เช่นน้ี บางคนก็มองเห็นแต่ควนั บางคนก็เห็นเป็นแสง 
บางคนก็มองแลว้เกิดความกลวัขึ้น และท่านยงัเล่าต่อวา่ มีชายคนหน่ึงช่ือ นายบุญเทียม เจริญธาราไชย 
ไดถื้อกล่องกระดาษ 6 คูณ 4 น้ิว เขา้มาหา แลว้กล่าววา่ ตนไดถ่้ายรูปต่างๆ ภายในวดัไวห้ลายรูปมาก 
แต่เม่ือพอเอารูปไปลา้งปรากฏว่า ฟิล์มเสียหายหมด คงเหลือแต่รูปหลวงพ่อผาเงาเพียงรูปเดียว และ 
ไม่มีรอยต าหนิใดๆ รูปภาพมีความชดัเจน ใสสะอาด เป็นเร่ืองที่น่าอศัจรรย ์ตนจึงอดัรูปหลวงพอ่ผาเงา
ไว ้99 รูป เพื่อน ามาถวายแก่วดัเพื่อเป็นพุทธบูชา ท่านเจา้อาวาสได้ทิ้งทา้ยว่าเร่ืองที่หลวงพ่อผาเงา                  
ไดแ้สดงอภินิหารน้ี เป็นความเช่ือส่วนบุคคล แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นท่านคงจะอยากส่ืออะไรกบัคนเหล่านั้น                     
ก็เป็นได ้ ท่านเจา้อาวาสจึงไดแ้นะน าใหค้วรหมัน่ท าบุญสร้างกุศล คนที่มีบุญบารมีดีอยูแ่ลว้ ก็จะเสริม
ใหดี้ยิง่ๆ ขึ้นไป คนที่กระท าบาปมา ก็ตอ้งละเวน้ในส่ิงที่เป็นอกุศล หมัน่สร้างแต่ความดีจะช่วยใหชี้วิต
ดีขึ้นได ้71 

ยงัมีอีกหลายเหตุการณ์ที่สะทอ้นไดถึ้งความศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพอ่ผาเงาองคน้ี์ อยา่ง
กรณีของคุณป้าท่านหน่ึง ไดเ้ล่าวา่ตนมีอาการเจบ็ตาขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุ และรู้สึกระคายเคืองจน
ตอ้งไปพบแพทยก์็ไดรั้บยาหยอดตา และยากิน กลบัมาพกัรักษาตวัอยูท่ี่บา้นหลายวนัอาการก็ไม่ดีขึ้น 
ตนจึงไดเ้ล่าอาการเหล่าน้ีให้เพื่อนในละแวกบา้นฟัง เม่ือไดฟั้งดงัน้ี เพื่อนบา้นก็แนะน าให้มาบูชาเอา
น ้ ามนต์หลวงพ่อผาเงาไปล้างตา ตนจึงรีบมาที่วดัเพื่อบูชาน ้ ามนต์นั้ นไปล้างตาทันที ปรากฏว่า
วนัรุ่งขึ้นอาการเจบ็ตา และการระคายเคืองตาไดห้ายสนิท ราวกบัวา่ไม่เคยมีอาการเหล่านั้นมาก่อ คุณ
ป้าท่านน้ียงัออกปากวา่ตนมีความเช่ือวา่พระพุทธรูปองคน้ี์ศกัด์ิสิทธ์ิมาก และทิ้งทายวา่หลวงพอ่ผาเงา
มกัจะเลือกช่วยคนที่ประพฤติดีปฏิบติัดีเท่านั้น ดังนั้นประชาชนที่มาบนบานสานกล่าวขอพร เม่ือ

                                                         
71 พระอธิการประเสริฐ ปัญญาวธิโว, หลวงพ่อผาเงา (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์มืองพิมพ,์ 2519), หนา้ 19 – 23. 
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ไดรั้บผลตามที่ขอ ก็มกัจะมาบวชชีพราหมณ์ ถือศีลแปด และบางก็มานั่งวิปัสสนากรรมฐาน นุ่งขาว
ห่มขาว ในช่วง 3 วนั 7 วนั เพือ่ถวายเป็นพทุธบูชาต่อหลวงพอ่ผาเงา72  

นอกจากน้ี ยงัมีเร่ืองราวของคุณป้าอีกท่านหน่ึง ได้เล่าว่า สามีของตนไดล้ม้ป่วยลง
อยา่งกะทนัหัน แพทยเ์จา้ของไขร้ะบุว่าสาเหตุน่าจะมาจากโรคมะเร็ง และแพทยย์งัไดบ้อกใหต้นและ
ลูกเตรียมใจไว ้เพราะอาการทรุดหนัก เม่ือทราบข่าวที่ไม่สู้ดีของสามี ตนจึงคิดหาวิธีช่วยสามีโดยการ
มาขอพรให้หลวงพ่อผาเงาช่วยคุ ้มครองสามีของตนให้หายจาดโรคร้าย และพน้จากการสูญเสีย 
จากนั้นอาการของสามีก็เร่ิมกลบัมาทรงตวั และดีขึ้นมาตามล าดบั จนสามารถออกจากห้องไอซียไูด ้
กระทัง่อาการเร่ิมเป็นปรกติ แพทยจึ์งอนุญาตให้กลบัมาพกัฟ้ืนตวัที่บา้นได ้ก่อนออกจากโรงพยาบาล
ทางทีมแพทยไ์ดก้ล่าวว่าตนและสามีโชคดีมาก เพราะโรคมะเร็งมกัจะรักษาไม่ค่อยหาย ถือเป็นเร่ือง
ปฎิหาริยแ์ละน่ายินดีเป็นอยา่งยิง่ พอสามีกลบัมาอยู่บา้นและหายดีเป็นปรกติแล้ว ตนจึงพาสามีมา
ถวายสังฆทานยา พร้อมกบัถวายผา้ไตรชุดใหญ่ ใหต่้อทางวดั นอกจากน้ีตนและสามีก็มกัจะพากนัมา
นัง่สมาธิ และฟังเทศน์ ภายในวหิารหลวงพอ่ผาเงาในทุกวนัพระ73 

ส่วนเร่ืองราวต่อไปน้ีทางพระสงฆ์รูปหน่ึงในวดัได ้เล่าว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
มีโยมผูช้ายทั้งหน่ึงได้พาครอบครัวมาร่วมงานที่ทางวดัจดัขึ้น จึงไดข้นทรายเขา้มาวดั แต่พอกลับ
ออกไปปรากฏว่ารถที่ตนขบัมานั้นไดห้ายไป เจา้หนา้ที่ และพระสงฆ์ภายในวดัก็ไดช่้วยกนัคน้หารถ
คนัดงักล่าวแต่ไม่พบ ดว้ยความวิตกกงัวลใจโยมผูน้ั้น จึงมาตั้งจิตอธิฐานกบัหลวงพ่อผาเงาให้ได้รถ
กลบัคืนมาก เพราะตนมีฐานะค่อนขา้งยากจน ไม่มีเงินที่จะซ้ือใหม่ และรถที่หายไปนั้นก็ยงัช าระหน้ี
ธนาคารไม่หมด และเม่ือตั้งจิตอธิฐานเสร็จ ก็ได้พาครอบครัวเดินคน้หาอีกคร้ังหน่ึง ไม่นานก็ได้ยนิ
เสียงโยมผูน้ั้น ร้องดว้ยความดีใจที่ไดเ้จอรถของตนจอดอยูบ่ริเวณหนา้ประตูวดั ตนจึงเช่ือเป็นอยา่งยิง่
วา่พระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงาองคน้ี์ศกัด์ิสิทธ์ิมาก เพราะในคร้ังแรกที่พากนัคน้หารถก็ไม่พบ แต่เม่ือ
ขึ้นมาขอพรแลว้ กลบัพบว่ารถจอดอยูห่นา้วดั ซ่ึงเปล่ียนจากต าแหน่งเดิมคือจอดภายในวดั ดงันั้นเม่ือ
มีโอกาสไดก้ลบัมายงัวดัอีกคร้ังโยมผูน้ี้ก็ไดพ้าครอบครัวมานั่งวิปัสสนาเป็นเวลา 3 วนั เพื่อถวายต่อ
หลวงพอ่ผาเงา74     

2.4.2) ประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

ประเพณีสรงน ้ าพระธาตุ นมสัการหลวงพอ่ผาเงา  

                                                         
72

 สัมภาษณ์ นางทองศรี รุ้งอ  าไพ, ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี  4  สิงหาคม 2557. 
73

 สัมภาษณ์ นางบุญมา ทาทิพย,์ ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี  4  สิงหาคม 2557. 
74

 สัมภาษณ์ พระวรชาติ นรินฺโท, พระวดัพระธาตผุาเงา, วนัท่ี  4  สิงหาคม 2557. 
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จดัขึ้นในวนัที่ 12-21 ของทุกปี ซ่ึงภายในงานจะเต็มไปด้วยประชาชนทัว่ไป และ
นักท่องเที่ยว จ  านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน ต่อวนั  โดยผูท้ี่เขา้ร่วมงานส่วนมากจะน าเอาขา้วตอก
ดอกไม้ มาสรงน ้ าพระธาตุ และหลวงพ่อผาเงาจ าลอง นอกจากน้ีทางวดัยงัได้น าพระพุทธรูปที่
ประดิษฐานในวดัทั้งหมด มาตั้งวางเรียงกนัไวห้น้าลานขา้งวิหารหลวงพ่อผาเงา เพื่อให้ประชาชนได้
ขึ้นไปสรงน ้ าพระธาตุแลว้เดินลงมาสรงน ้ าพระพุทธรูปส าคญัภายในวดัตามล าดบั บรรยากาศในงาน
จะเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน ผูร่้วมงานมกัจะมาเป็นครอบครัว ดงันั้นทางวดัจึงวางถงัน ้ าไวเ้ป็นจุด
เพือ่ให้บริการน ้ าแก่นกัท่องเที่ยวในเดินทางมาร่วมงาน ไดท้ั้งการสรงน ้ าพระธาตุ สรงน ้ าพระพุทธรูป
ส าคญั และยงัไดเ้ล่นน ้ ากนัภายในบริเวณวดั ท าให้บริเวณสถานที่จดังานเป็นไปดว้ยความคึกคกั และ
สามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวในประเทศลาว เขา้มาร่วมงานไดเ้ป็นจ านวนมาก 

 
2.5) ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยว 

1.5.1) ส่ือของการเรียนรู้ 

      
ภาพที่ 5.42 ผงัน าชมวดั    ภาพที่ 5.43  แผน่ป้าย บอกประวติัวดั 

2.5.2) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของการท่องเที่ยว 

      
ภาพที่ 5.44  บริเวณลานจอดรถ    ภาพที่ 5.45   หอ้งน ้ าสะอาด 
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ภาพที่ 5.46   อาคารอ านวยการ ประชาสมัพนัธ ์   ภาพที่ 5.47   มุมที่นัง่บริการนกัท่องเที่ยว 

 
ภาพที่ 5.48   ร้านคา้ อาหาร เคร่ืองด่ืม 

2.6) กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

      
ภาพที่ 5.49  กิจกรรมบูชาวตัถุมงคล    ภาพที่ 5.50   กิจกรรมการใหอ้าหารปลา 

       
 ภาพที่ 5.51   อาคารหอวฒันธรรมนิทศัน์       ภาพที่ 5.52  จุดบูชาน ้ ามนตห์ลวงพอ่ผาเงา 
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ภาพที่ 5.53   กิจกรรมเขียนผา้เหลืองผกูพระธาตุ  ภาพที่ 5.54   กิจกรรมกราบพระประจ าวนัเกิด 

3) พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์จ าลอง)  วดัพระสิงห์   เชียงราย 

 
       ภาพที่ 5.55  พระพทุธรูปส าคญั พระสิงห์จ าลอง 

3.1) ประวตัิควำมเป็นมำของพระพทุธรูปส ำคญัและสถำนที่ประดิษฐำนพระพทุธรูปส ำคญั 

พระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปเก่ำแก่ และศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้ำนคู่เมืองของไทย ปัจจุบัน                  
มีพระพทุธสิหิงคส์ ำคญั 3 องค ์คือ  

องค์แรก ประดิษฐำนในวิหำรลำยค ำ ว ัดพระสิงห์ จังหวดัเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูป                       
ปำงมำรวชิยั ศิลปะลำ้นนำแบบที่เรียกวำ่สิงห์หน่ึง อำยรุำวตน้พทุธศตวรรษที่ 20  

องค์สอง ประดิษฐำนในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติพระนคร
กรุงเทพมหำนคร เป็นพระพทุธรูปปำงสมำธิศิลปะสุโขทยั อำยรุำวพทุธศตวรรษที่ 20  
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องค์สำม ประดิษฐำนในหอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช รูปแบบ และ             
ปำงเดียวกบัองคแ์รก แต่อวบอว้นมำกกว่ำ นิยมเรียก แบบ ขนมตม้ จดัเป็นสกุลช่ำงนครศรีธรรมรำช 
ในสมยัอยธุยำ อำยรุำวพทุธศตวรรษที่ 22 

มีหลกัฐำนเก่ียวกับกำรประดิษฐำนในสถำนที่ต่ำงๆ ในบนัทึกของสิหิงคนิ์ทำน ไดล้ ำดับไว ้
ดงัน้ี 

ปีพทุธศกัรำช 1850 ประดิษฐำนที่กรุงสุโขทยั  70  ปี 
ปีพทุธศกัรำช 1920 ประดิษฐำนที่พษิณุโลก 5 ปี 
ปีพทุธศกัรำช 1925 ประดิษฐำนที่กรุงศรีอยธุยำ 5 ปี 
ปีพทุธศกัรำช 1930 ประดิษฐำนที่ก  ำแพงเพชร 1 ปี 
ปีพทุธศกัรำช 1931 ประดิษฐำนที่เชียงรำย 20 ปี 
ปีพทุธศกัรำช 1950 ประดิษฐำนที่เชียงใหม่ 255 ปี 
ปีพทุธศกัรำช 2250 ประดิษฐำนที่กรุงศรีอยธุยำ 105 ปี 
ปีพทุธศกัรำช 2310 ประดิษฐำนที่เชียงใหม่ 28 ปี 
ปีพทุธศกัรำช 2338 - ปัจจุบนั   ประดิษฐำนที่กรุงเทพมหำนคร 75   

ส่วนที่มำและควำมส ำคัญของพระพุทธสิหิงค์ ของเมืองเชียงใหม่นั้ น ถ้ำตรวจสอบ                 
ในต ำนำนกำรสร้ำงพระพุทธรูปจะพบว่ำ พระพุทธสิหิงคน้ี์ปรำกฏในหลำยต ำนำนของชำวล้ำนนำ               
ที่ส ำคญั คือ ชินกลำมำลีปกรณ์ ต ำนำนพระพุทธสิหิงค ์หรือ สิงหลนิทำน ต ำนำนพระแกว้มรกต และ
พงศำวดำรโยนก ที่รวบรวมมำจำกต ำนำนหลำยฉบับในล้ำนนำ ซ่ึงต ำนำนทั้งหมดมีใจควำมหลัก                     
ที่ใกลเ้คียงกนั จะแตกต่ำงกันอยูบ่ำ้งในส่วนของอภินิหำร กล่ำวโดยสรุป คือ พระพุทธสิหิงคเ์กิดขึ้น          
ในลงักำ และไดอ้ญัเชิญมำยงันครศรีธรรมรำช ละโว ้สุโขทยั อยธุยำ ชยันำท ด ำแพงเพชร ก่อนที่จะ
ขึ้นมำสู่ลำ้นนำ 

เม่ือต ำนำนพระพุทธสิหิงคไ์ดด้ ำเนินมำถึงช่วงที่เก่ียวพนักบัลำ้นนำ ซ่ึงควบคู่ไปกบัต ำนำน
พระแกว้มรกตดว้ยนั้น ต  ำนำนไดก้ล่ำวแตกต่ำงกนัออไปเป็น 2 เร่ือง แต่ควำมส ำคญัอยูท่ี่วำ่ บุคคลที่น ำ
พระพุทธรูปส ำคญั 2 องค์มำยงัลำ้นนำนั้นต่ำงก็เป็นทำ้วมหำพรหม ตรงกันทั้งสองเร่ือง ซ่ึงรูปแบบ
พระพทุธรูปทั้งสองก็ตรงกบัศิลปะลำ้นนำในช่วงนั้นดว้ยเช่นกนั 

                                                         
75 วัดพระสิงห์  (พระอารามหลวง) จดัพิมพ์เผยแพร่ เน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา                     

โปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิ พระสุนทรปริยติัวิธาน เจา้อาวาสวดัพระสิงห์ เจา้คณะจงัหวดัเชียงราย เป็นพระราชาคณะ      
ชั้นราชท่ี พระราชสิทธินายก ดิลกศีลาจารนิวฐั มหาคณิสสร บารสังฆาราม คามวาสี 5 ธนัวาคม 2544, หนา้ 3. 
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รูปแบบของพระพุทธสิหิงค ์เมืองเชียงใหม่ จดัเป็นพระพทุธรูปแบบเชียงแสนสิงห์หน่ึง อายุ
ราวต้นพุทธศตวรรษที่  20 โดยพระพุทธรูปประทับนั่ งขัดสมาธิเพชร พระวรกายอวบอ้วน                   
พระอุระนูน ชานสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน ส่วนพระเศียรเดิมถูกตดัไปแลว้ โดยลักษณะแล้วตอ้งมี            
พระพักตร์กลม อมยิ้ม ขมวดพระเกศาใหญ่ ส่วนเหนือพระอุษณีษะเป็นตุ่มคล้ายลูกแก้ว หรือ                   
ดอกบัวตูม ซ่ึงลักษณะพระพุทธรูปแบบสิงห์หน่ึงน้ี ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะปาละของอินเดีย                 
ผ่านมาทางพุกาม มีปรากฏแล้วในสมัยหริภุญชัยและยุคตน้ขิงล้านนา แต่มาได้รับความนิยมมาก                    
ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 เม่ือการรับคติการสร้างพระพุทธสิหิงคเ์กิดขึ้น ชาวลา้นนาจึงถือเอารูปแบบ
ของพระพุทธรูปแบบสิงห์หน่ึงที่นิยมสร้างในขณะนั้น เป็นตน้แบบของพระพุทธสิหิงค ์และเรียกว่า 
พระสิงห์ ในเวลาต่อมา  

 

สถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั 

 วิหารแกว้ เป็นวิหารขนาดหลังเล็ก แต่ภายในตกแต่งดว้ยศิลปกรรมหลายแขนง อาทิ งาน
จิตรกรรม งานฉลุ งานแกะสลัก เป็นต้น วิหารหลังน้ีก าลังบูรณะเพื่อปรับพื้นที่ให้สวยงาม และ
เหมาะสมส าหรับประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญัของเชียงราย 

      
ภาพที่ 5.56   หนา้วิหารแกว้ ภาพที่ 5.57   ภายในวหิารแกว้ 

3.2) ที่ตั้ง  วดั  และเสน้ทางคมนาคม 

3.2.1)  ที่ต ั้ง   

ประดิษฐาน ณ วดัพระสิงห์ วดัน้ีเป็นพระอารามหลวงตั้งอยูบ่นถนนท่าหลวงต าบล
เวียง อ าเภอเมือง มีเน้ือที่ 4 ไร่ 2 งำน 52 ตำรำงวำ ทิศเหนือติดถนนสิงหไคล ทิศใตต้ิดถนนพระสิงห์            
ทิศตะวนัออกติดถนนท่ำหลวง ทิศตะวนัตกติดถนนภกัดีณรงค ์ 
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ภาพที่ 5.58   บรรยากาศบริเวณหนา้วดั 

3.2.2)  เสน้ทางคมนาคม 

จากเทศบาลนครเชียงราย มุ่ งหน้ าทางทิ ศตะวันตกไปย ังถนนบรรพปราการ              
ออกจาก วงเวยีน เขา้สู่ถนนสุขสถิต ใหเ้ล้ียวซา้ยเขา้สู่ถนนอุตรกิจ ใหเ้ล้ียวขวา เขา้ซอยที่ 1 ไปยงัถนน
ภกัดีณรงค ์จะเห็นวดัพระสิงห์อยูท่างขวามือ ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2 นาที ในระยะทาง 600 
เมตร 

   3.2.3)  วดั  ประวติัวดั  และส่ิงส าคญัภายในวดั 

วดัพระสิงห์เชียงรายเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามญั ตั้งอยูท่ี่ ถนนท่าหลวง 
ต าบลเวยีง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย มีเน้ือที่ 4 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ทิศเหนือติดถนนสิงหไคล ทิศ
ใตติ้ดถนนพระสิงห์ ทิศตะวนัออกติดถนนท่าหลวง ทิศตะวนัตกติดถนนภกัดีณรงค ์สันนิษฐานกนัว่า
น่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจา้มหาพรหม ซ่ึงเป็นพระอนุชาของพระเจา้กือนา ผูค้รองเมือง
เชียงใหม่ ราวปีพทุธศกัราช 1928 หรือในสมยัพระเจา้มหาพรหมเสวยราชย ์ณ เมืองเชียงราย ระหว่าง 
พทุธศกัราช 1888 ถึงปีพทุธศกัราช 1943 

นอกจากน้ีวดัพระสิงห์ เชียงราย ยงัเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่แต่โบราณกาล และ
เป็นศาสนสถานอันเป็นศูนยร์วมใจของชาวเชียงรายมาอย่างยาวนาน มูลเหตุที่ได้ช่ือว่า วดัพระ
สิงห์ นั้นเช่ือกันว่า น่าจะมาจากการที่คร้ังหน่ึง วดัน้ี เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปส าคัญ
คู่บา้นคู่เมืองของไทยในปัจจุบนั คือ พระพทุธสิหิงค ์หรือที่เรียกกนัในช่ือสามญัวา่ พระสิงห์ 

 

 
ภาพที่ 5.59   บรรยากาศ ภายในวดัพระสิงห์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
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ส่ิงส าคญัภายในวัด 

      
ภาพที่ 5.60  ดา้นหนา้อุโบสถ  ภาพที่ 5.61  พระประธานในอุโบสถ 

      
     ภาพที่ 5.62  เจดียว์ดัพระสิงห์     ภาพที่ 5.63 วหิารรอยพระพทุธบาทจ าลอง 

      

ภาพที่ 5.64 ตน้ศรีมหาโพธ์ิ จากพทุธคยา  ภาพที่ 5.65 จากประเทศอินเดียภาพตน้สาละ จากศรีลงักา 
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3.3) คุณค่าและลกัษณะทางศิลปกรรม 

พระพุทธสิหิงค ์วดัพระสิงห์ เมืองเชียงราย ถือเป็นพระพทุธรูปส าคญัของวดัพระสิงห์ น่าจะ
สร้างขึ้นตามความเช่ือเร่ืองพระพุทธสิหิงค์ของทางล้านนา มีพุทธลักษณะสง่างาม อย่างยากที่จะหา
พระพุทธรูปในสมัยเดียวกันมาทดัเทียมได้ ประชาชนในเชียงราย รวมไปถึงในประเทศใกล้เคียง      
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง ได้ถือว่า พระพุทธสิสิงห์จ าลองน้ี เป็นพระพุทธปฏิมาที่ทรงความส าคัญ    
และทรงความศกัด์ิสิทธ์ิมีมหิทธานุภาพ สามารถบรรดาลให้เกิดความสงบร่มเยน็ และเป็นม่ิงขวญัของ
ชาวประชามาทุกยุคทุกสมัย จนกล่าวกันว่า พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ คือ พระพุทธรูป
คู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัเชียงราย และประเทศใกลเ้คียง 

หากพจิารณาดูแลว้จะเห็นไดว้า่พระพทุธรูปดงักล่าว เป็นพระพุทธรูขดัสมาธิเพชร และลกัษณะ
เหมือนกบัพระพุทธรูปแบบเชียงแสนสิงห์หน่ึงโดยทัว่ไป แต่พิจารณาจากรูปแบบแลว้น่าจะเป็นรุ่นที่
สร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ส่วนพระพุทธสิหิงค ์วดัพระสิงห์ เมืองเชียงใหม่  มีรูปแบบที่เก่าแก่
กวา่ ไดส้ร้างในตน้พทุธศตวรรษที่ 20 

ลกัษณะส าคญัของพระพุทธรูปองคน้ี์ คือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั จ  าลองศิลปะเชียง
แสน ชนิดส าริดปิดทอง ประทบันั่งขดัสมาธิเพชร พระรัศมีเป็นดอกบวัตูม ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระ
ถนั พระพกัตร์กลมเล็ก ประทบันั่งบนฐานบัวที่มีกลีบบวัเฉพาะบวัหงาย ฐานเป็นช้ินเดียวกับองค์
พระพทุธรูป พระวรกายไม่อวบอว้น พระเนตรเปิดมองตรง หน้าตกักวา้ง 37 เซนติเมตร สูงทั้งฐาน 66 
เซนติเมตร พระทบัอยูบ่นแท่นบุษบกอยา่งสวยงาม 76  

                                                         
76 เทศบาลนครเชียงราย, เร่ืองเดิม, หนา้ 39 - 55. 
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ภาพที่ 5.66 พระสิงห์จ าลองมุมตรง  ภาพที่ 5.67 พระสิงห์จ าลองดา้นหลงั 

      
ภาพที่ 5.68 พระสิงห์จ าลองมุมตรง ภาพที่ 5.69 พระสิงห์จ าลองมุมตรง 

3.4) คติความเช่ือและประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

3.4.1) ความเช่ือและความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นที่สกัการะในทอ้งถ่ิน 

พระสงฆ์รูปหน่ึง กล่าวว่าเม่ือสิบกวา่ปีที่แลว้ มีโยนผูห้ญิงหน่ึง ไดแ้ต่งงานอยูกิ่นกบั
สามีมาหลายปี แต่ก็ไม่สามารถมีบุตรได้ จึงพากันไปปรึกษาแพทย ์และได้ท  าการทดลองตามวิธี
ทางการแพทยอ์ยู่เป็นเวลานานก็ไม่ประสบผลส าเร็จ ต่อมาจึงได้ไปขอให้มีบุตรตามสถานที่ ที่มี
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ช่ือเสียงหลายแห่ง ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ กระทัง่ไดมี้โอกาสเขา้มาเที่ยวชมวดัพระสิงห์เชียงราย จึงมี
ความคิดที่จะเขา้ไปขอบุตรกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั จึงไดเ้ขา้ไปบนบานสานกล่าวต่อหน้า องคพ์ระ
สิงห์จ าลอง ในพระวิหาร โดยตั้งจิตอธิฐานว่าขอให้ตนได้บุตรในเร็ววนั แลว้ตนจะถือศิล กินเจไป
ตลอดชีวติ ภายหลงัไม่นาน ก็ไดท้ราบข่าววา่โยมผูห้ญิงท่านน้ีไดมี้บุตรสมใจ ชาวบา้นในทอ้งถ่ินที่ได้
ทราบข่าวในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูปองคน้ี์ ก็ต่างพากนัเขา้มากราบไหวบู้ชา แวะเวียนกนั
มาไม่ขาดสาย 77 

รวมไปถึงกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ เน่ืองจากวดัพระสิงห์ตั้งอยูใ่กลก้บัตลาดเทศบาลเชียงราย 
เพยีงแค่เดินทะลุออกทางประตูขา้งวดัทางทิศตะวนัตกก็จะเป็นบริเวณตลาดทนัที ดงันั้นจึงไม่แปลกใจ
ที่พ่อคา้แม่คา้จะมาขอพรจากพระสิงห์ให้กิจการคา้ขายรุ่งเรือง ขายของไดก้ าไรดี ไม่ขาดทุน และพอ
ช่วงเยน็เม่ือขายของเสร็จแลว้ ก็มกัจะน าเอาผลไม ้อาหารคาวหวาน มาถวายต่อพระพุทธรูป พระสิงห์ 
ในหอแกว้ ถือเป็นภาพที่สามารถพบเห็นไดทุ้กวนั78  

นอกจากน้ี ยงัมีนกักีฬาอีกหลายประเภทที่ตอ้งการขวญัก าลงัใจ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
นกัมวย หรือกีฬาที่เก่ียวกบัการต่อสู ้ก็จะมาตั้งจิตอธิฐานต่อองคพ์ระสิงห์จ าลอง วา่ใหต้นนั้นเอาชนะคู่
ต่อสู้ส าเร็จ หรือบางคนก็มากราบไหวบู้ชาเพื่อความเป็นมงคล นักกีฬาบางคนก็เขา้มานั่งสมาธิหน้า
พระพุทธรูป พระสิงห์ เพือ่ตอ้งการท าจิตใจให้สงบก่อนลงแข่งขนั และเพือ่สักการะพระสิงห์เอาฤกษ์
เอาชัย ให้มีจิตใจเข้มแข็ง เด็ดเด่ียว ฉลาด ปราดเปล่ียว เหมือนดั่งพญาราชสิงห์ เม่ือได้รับชัยชนะ
กลบัมาก็มกัจะมากวาดลานวดั เก็บใบไม ้ตดัหญา้ เก็บขยะในบริเวณจนใหส้ะอาด 79 

 ดังนั้น ชำวเชียงรำยเช่ือว่ำ พระพุทธสิหิงค์ มีควำมศกัด์ิสิทธ์ิมีมหิธำนุภำพหลำยด้ำน 
สำมำรถสร้ำงควำม สงบสุขร่มเยน็ และเป็นม่ิงขวญัของชำวประชำมำทุกยคุทุกสมัย จนกล่ำวไดว้่ำ 
เป็นพระพทุธรูปคู่บำ้นคู่เมืองของจงัหวดัเชียงรำย และประเทศใกลเ้คียงไปแลว้ในปัจจุบนั 

3.4.2) ประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

ในวนัที่ 13 เมษายน ของทุกปี ทางเทศบาลจงัหวดัเชียงรายจะจดัประเพณีสงกรานต์
ขึ้น และมีขบวนแห่พระพทุธรูปส าคญัรอบเมืองเชียงราย หรือชาวบา้นทอ้งถ่ินเชียงราย จะนิยมเรียกว่า 
“งานแห่พระแวดเวียงเจียงฮาย” โดยจะเล่ือนขบวนไปยงัถนนสายหลกัในอ าเภอเมือง ในบางปีอาจมี
การเปล่ียนเส้นทางเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เปล่ียนบรรยากาศ ซ่ึง 1 ใน 9 ของ

                                                         
77

 สัมภาษณ์ พระมหาบญัชา ผาติวโรดม , วดัพระสิงห์ , วนัท่ี 10  สิงหาคม 2557. 
78

 สัมภาษณ์ นางทองใบ วอ่งศิริกุล , ประชาชนทัว่ไป , วนัท่ี 10  สิงหาคม 2557. 
79

 สัมภาษณ์ นางลาน  แสงทอง, ประชาชนทัว่ไป , วนัท่ี 10  สิงหาคม 2557. 
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พระพุทธรูปส าคญัที่ได้รับเลือกและถูกอัญเชิญขึ้นไปแห่นั้น ก็มีพระสิงห์จ าลององคน้ี์รวมอยูด่้วย              
จึงถือว่าพระสิงห์ มีความส าคญัและเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนชาวเชียงรายเป็นอย่างมาก 
นอกจากวนัที่ 13 เมษายนแลว้ ทางวดัยงัไดอ้ญัเชิญองคพ์ระสิงห์มาประดิษฐานไวห้น้าวิหาร เพื่อให้
นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ไปร่วมขบวนแห่พระ ได้มีโอกาสเขา้มาสรงน ้ าพระในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
จนถึงวนัที่ 15 เมษายนของทุกปี 80   

 
3.5) ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยว 

3.5.1) ส่ือของการเรียนรู้ 
 

      
          ภาพที่ 5.70 หอ้งสมุดวดัพระสิงห์  ภาพที่ 5.71 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ราชินีฯ 
 

      
              ภาพที่ 5.72 หนงัสือวดัพระสิงห์      ภาพที่ 5.73 ป้ายไวนิล บอกขอ้มูลของวดั 

 

 

 

                                                         
80

 สัมภาษณ์ นางขนัค า  ภิระบรรณ , ประชาชนทัว่ไป , วนัท่ี 10  สิงหาคม 2557. 
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3.5.2) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของการท่องเที่ยว 

 

      
      ภาพที่ 5.74 จุดจอดรถขนาดใหญ่    ภาพที่ 5.75 หอ้งน ้ าสะอาด 

 
ภาพที่ 5.76 บริเวณลานจอดรถ 

 
3.6) กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

      

ภาพที่ 5.77 กิจกรรมโรงเรียนสอนภาษาบาลี     ภาพที่ 5.78 กิจกรรมตีระฆงัยกัษ ์
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      ภาพที่ 5.79 กิจกรรมบูชาวตัถุมงคล    ภาพที่ 5.80 กิจกรรมใส่บาตรร้อยแปดขนั 

4) หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง  วดัม่ิงเมือง  เชียงราย 

4.1) ประวตัิควำมเป็นมำของพระพทุธรูปส ำคญัและสถำนที่ประดิษฐำนพระพทุธรูปส ำคญั 

จากบนัทึกของท่านพระครูโสภณ ศิลป์คม เจา้อาวาสวดั ในวนัที่ 10  พฤษภาคม 2545 ได้
กล่าวว่า วดัม่ิงเมืองแห่งน้ี เป็นวดัที่สร้างในสมยัเดียวกันกบัราชวงศ์เม็งราย ซ่ึงมีอายุราว 700 กว่าปี 
นอกจากน้ี วดัน้ียงัเป็นวดัพระจ าประองค์ของพระนางเทพค าขยาย ผูเ้ป็นมารดาของพ่อขุนเม็งราย
มหาราช พระนางค าขยายมักจะเสด็จมาปฏิบติัธรรมที่วดัน้ีอยู่เป็นประจ า เม่ือพระนางเทพค าขยาย
ส้ินพระชนม์จึงไดน้ าพระอฐิัของพระองคม์าบรรจุไวย้งัวดัแห่งน้ี ต่อมาไดรั้บการบูรณะโดยมหาเทวี
อุษาปายะโค ซ่ึงเป็นพระมเหสีของพอ่ขนุเม็งรายมหาราช  

โดยในการสร้างพระพทุธรูปหลวงพอ่ศรีม่ิงเมืองคร้ังแรกไดใ้ชไ้มใ้นการสร้างเวลาต่อมาได้
ทรุดโทรมลงเพราะมีแมลงหลายชนิดกัดกิน ต่อมาจึงได้บูรณะองคพ์ระด้วยการใช้ปูนฉาบเพื่อเพิ่ม
ความหนาและความแข็งแรง ในขณะนั้ นก็ได้เชิญชวนผู ้มี จิตศรัทธาร่วมกันปิดทองค าเปลว
พระพทุธรูป แต่เม่ือเวลาผา่นไปองคพ์ระพทุธรูปก็ด าจนไม่เห็นใบหนา้จากการปิดทองค าที่ไม่ดี ดงันั้น
ทางวดัจึงบูรณะพระพุทธรูปเป็นคร้ังที่ 3 โดยการขุดเน้ือปูนบางส่วนที่เป็นสีด าออก แลว้ฉาบปูนทบั
เขา้ไปใหม่ พร้อมกบัลงรักปิดทอง และไม่ใหผู้ใ้ดเขา้มาปิดทองอีกจนถึงปัจจุบนั81 

                                                         
81

 สัมภาษณ์ พระนรินทร์ โชติธรรมโม, พระวดัม่ิงเมือง , วนัท่ี 8  สิงหาคม 2557. 
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ภาพที่ 5.81 พระพทุธรูปส าคญั หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง 

 

 
ภาพที่ 5.82 การเดินทางมาเยีย่มเยอืนของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์

 
ภาพที่ 5.83  การบรูณะคร้ังที่ 1 ภาพที่ 5.84 การบูรณะคร้ังที่ 2    ภาพที่ 5.85 การบูรณะคร้ังที่ 3 

สถานที่ประดิษฐาน  
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วหิำรไม้ลำยค ำ หลงัน้ีเป็นวิหารไทยใหญ่ประยกุตผ์สมผสานกบัรูปแบบของวิหารลา้นนา 
เป็นอาคารทรงเต้ียมีหลงัคาชั้นซ้อน 2 ชั้น ประดบัช่อฟ้า ใบระกา ป้านลมโคง้อ่อนเน้นระบายเอนของ
ตบัหลังคา หน้าบันตกแต่งด้วยเคร่ืองไม้สลักลงรักปิดทอง ได้แก่ โก่งคิ้ว ภายในตกแต่งลวดลาย
แกะสลกัลงรักปิดทอง ประกอบดว้ยกรุฝ้าเพดานแบบไตรภูมิ และบราลีที่สนัหลงัคาเป็นรูปหงส์ 34 ตวั 

 
ภาพที่ 5.86 บริเวณมุมดา้นขา้งวหิาร 

 
ภาพที่ 5.87 บรรยากาศภายในวหิาร 

 

4.2) ที่ตั้ง  วดั  และเสน้ทางคมนาคม 

4.2.1)  ที่ต ั้ง   

วดัม่ิงเมือง หรือวดัช้างมูบ ตั้ งอยู่บนถนนไตรรัตน์ต  าบลเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย 

 
ภาพที่ 5.88 บรรยากาศบริเวณหนา้วดัม่ิงเมือง 
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4.2.2)  เสน้ทางคมนาคม 

 จากเทศบาลนครเชียงราย มุ่งหน้าไปทางทิศตะวนัตก เขา้สู่ถนนบรรพปราการ ออก
จากวงเวียน เขา้สู่ถนนสุขสถิต ให้เล้ียวซา้ย เขา้สู่ถนน ธนาลยั ใหเ้ล้ียวเขา้สู่ถนนไตรรัตน์ จะเห็นวดัม่ิง
เมืองปรากฏอยูท่างซา้ยมือ ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 นาที ในระยะทาง 550 เมตร 

4.2.3)  วดั  ประวตัิวดั  และส่ิงส าคญัภายในวดั 

วดัม่ิงเมือง ตั้งอยูบ่นถนนไตรรัตน์ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เดิมเป็นวดัไทยใหญ่ 
อายเุท่ากบัเมืองเชียงราย ราว 750 ปี เน่ืองดว้ยในสมยัก่อนมีชุมชนไทยใหญ่อาศยัอยูร่อบบริเวณวดั 
ประกอบกบัมีศาสนาสถาน และศาสนวตัถุแบบพม่า จึงถูกเรียกขานว่า วดัเง้ียว แต่ช่ือที่ชาวเชียงราย
รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ วดัจ๊างมูบ เป็นภาษาเหนือแปลว่า วดัช้างหมอบ ตามหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์ และค าบอกเล่าของคนโบราณ กล่าวว่า ในคร้ังที่พระเจา้สามฝ่ังแกนอญัเชิญพระแก้ว
มรกตจากเชียงรายไปเชียงใหม่ โดยอัญเชิญพระแก้วมรกตตั้งขบวนจากวดัพระแก้วเชียงรายมา
ประดิษฐานบนหลงัชา้ง ซ่ึงหมอบรออยูห่น้าวดัม่ิงเมือง แลว้เคล่ือนขบวนออกจากประตูเมืองที่ติดกบั
วดั เพือ่ออกเดินทางไปเมืองเชียงใหม่ จึงท าใหช้าวบา้นเรียกว่า วดัจ๊างมูบ ตั้งแต่นั้นมา ตั้งอยูต่รงประตู
เมืองเก่าของเมืองเชียงราย คือ ประตูไก่ด า หรือประตูขวัด า หรือประตูป่าแดง ซ่ึงตรงกบัหลกัทกัษา คือ 
อุตสาหะ การท าประตูในสมยัโบราณนั้นน่าจะท าตามหลกัทกัษา คือก่อนที่จะก าหนดความกวา้งยาว
ของเมือง ตอ้งวดัระยะว่าประตูจะอยูต่รงไหน เพื่อให้ถูกตอ้งตามหลกัทกัษา อนัไดแ้ก่ บริวาร เดช ศรี 
มูลละ อุตสาหะ มนตรี และกาลกิณี ช่องไหนที่ตรงกาลกิณี ก็มกัจะท าเป็นประตูส าหรับน าศพออกจาก
เมืองไปสุสานเช่ือกนัว่าถา้สร้างประตูถูกตอ้งตามหลกัความเช่ือจะท าให้บา้นเมืองมัน่คงถาวรเป็นที่
หวัน่เกรงของศตัรู 

วดัม่ิงเมือง เป็นช่ือเรียกอย่างเป็นทางการที่ทราบกันโดยทั่วไป เดิมมีช่ือเรียกว่า                      
“วดัตะละแม่ศรี” เพราะ คร้ังที่ท  าการบูรณะซ่อมแซมเจดีย ์ลูกหลานของบรรพบุรุษ ได้เล่าว่า พบ                
แผ่นทองค าจารึกอักษรพม่าซ่ึงเป็นของผูส้ร้างวดัมีนามว่า “ตะละแม่ศรี” หรือ อีกพระนามหน่ึง                    
ที่ปรากฏ คือ มหาเทวอุีษาปายโค เป็นธิดาของพญาสุทธโสมพระเจา้กรุงหงสาวดี หรือเมืองพะโค และ
ตามประวติันั้นไดก้ล่าวว่าท่าน คือ มเหสีของพอ่ขนุเม็งรายมหาราช ผูส้ร้างเมืองเชียงราย ที่ไดถู้กมอบ
ถวายให้เป็นบาทจาริการแด่พ่อขุนเม็งรายมหาราชเม่ือทรงชนะสมครามจากพระเจา้กรุงหงสาวดี                 
ในรัชสมยัของพระองค ์นอกจากนั้นวดัน้ียงัเป็นวดัส าคญัประจ าพระองคข์องพระนางอัว๊ะม่ิงจอมม่ิงเมือง 
หรืออีกพระนามหน่ึงคือพระนางเทพค ากล๋าย หรือนางอัว๊ะม่ิงไข่ฟ้า และพระนางอกแอ่น ผูเ้ป็นมารดา
ของพ่อขุนเม็งรายมหาราช และตามต านานเล่าว่าท่านคือวีรสตรีของชาวไทยล้ือ เพราะไดป้ลอมตวั
เป็นชายออกสู้รบจนดีรับชยัชนะ ท่านมกัจะเสด็จมาปฏิบติัธรรมที่วดัแห่งน้ีเป็นประจ า จากต านาน              
ไดเ้ล่าต่อพ่อขุนเม็งรายวา่ท่านจะเสด็จมายงัวดัม่ิงเมืองปีละสองคร้ัง ในวนัเพญ็ขึ้น 15 ค ่า เดือน 6 ซ่ึง
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ตรงกบัวนัวสิาขบูชา และวนัวนัเพญ็ขึ้น 15 ค ่า เดือน 12 ซ่ึงตรงกบัวนัลอยกระทง หรือประเพณียีเ่ป็ง
ของชาวลา้นนา เพื่อทรงจุดผางประทีปบูชาพระเจดีย ์ซ่ึงเป็นที่บรรจุพระอฐิัขิงพระนางเทพค ากล๋าย
พระมารดาและอฐิัของพระนางอุษาปายะโคพระมเหสี 

นอกจากวดัน้ีจะมีช่ือวดัม่ิงเมืองแลว้ ยงัมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “วดัชา้งมูบ” หรือวดั
ชา้งหมอบ ซ่ึงเป็นช่ือที่ชาวบา้นทัว่ไปเรียก ประกอบกบัที่ทางวดัใชช้า้งมูบเป็นสญัลกัษณ์ ช่ือเรียกน้ีจึง
นิยมใชเ้รียกกนัทัว่ไปในอ าเภอเมืองเชียงราย จาดขอ้สันนิษฐานของนักโบราณคดี ก็ไดก้ล่าวเสริมว่า 
ตอนที่สร้างพระเจดียค์งได้มีการอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานบนหลงัช้างมาบรรจุไวท้ี่น้ี นอกจากน้ี               
ยงัมีขอ้สนันิษฐานต่ออีกวา่ ตอนที่พระเจา้สามฝ่ังแกน อญัเชิญพระแกว้มรกตจากเชียงรายไปเชียงใหม่
โดยอญัเชิญพระแกว้มรกตตั้งขบวนจากวดัพระแกว้มาประดิษฐานบนหลงัชา้ง เม่ือเคล่ือนขบวนมาถึง
หน้าวดัม่ิงเมืองชา้งก็ไดห้มอบพกั ชาวบา้นจึงต่างกนัเรียกวดัน้ีว่า “วดัช้างมูบ” ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา             
ถือไดว้า่เป็นวดัมีความเก่าแก่และเป็นวดัส าคญัอีกวดัหน่ึงในจงัหวดัเชียงราย 

วดัม่ิงเมืองน้ีตั้งอยูต่รงประตูเมืองที่เรียกว่า “ประตูป่าแดง” ซ่ึงตรงกบัหลกัทกัษา คือ 
อุตสาหะ ในประวติัวดัทัว่ราชอาณาจกัรเล่ม 9 กล่าวว่า วดัม่ิงเมืองถูกสร้างขึ้นเมืองพุทธศกัราช 2420 
ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่วดัม่ิงเมืองไดรั้บการบูรณปฏิสงัขรณ์ในปีน้ี โดยกลุ่มชาวไทใหญ่ที่ถูกกวาดตอ้นมา
จากนโยบายเก็บผักใส่ซ้า เก็บผา้ใส่เมือง เพราะจะพบว่าก่อนที่จะซ่อมแซมวดัมาเป็นรูปแบบ                    
อย่างในปัจจุบนั วดัม่ิงเมืองน้ียงัได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวนัที่ 22 ตุลาคม พุทธศกัราช 
2513 โดยยงัคงรูปทรงดั้งเดิมของส่ิงก่อสร้างภายในวดัเป็นรูปทรงไทใหญ่ทั้งหมด พบภาพวาดศิลปะ
พม่า ภาพวาดอดีตพระพุทธเจา้ 28 พระองค ์และพระพทุธรูปไมแ้กะสลกัอีกหลายช้ินที่เป็นศิลปะแบบ
พม่า และเม่ือมีพิธีกรรมทางศาสนาก็ยงัคงปรากฏลักษณะวิถีวฒันธรรมและศิลปะแบบไทใหญ่                           
ที่หลงเหลือใหเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนั82  

 
ภาพที่ 5.89 บรรยากาศภายในวดั 

 
 
 

                                                         
82 เทศบาลนครเชียงราย, เร่ืองเดิม, หนา้ 59 - 68. 
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 ส่ิงส าคญัภายในวดั 

      
ภาพที่ 5.90 พระธาตุวดัม่ิงเมือง 

      
 ภาพที่ 5.91 บ่อน ้ าชา้งมูบ        ภาพที่ 5.92 อาคารประทบัพอ่ขนุเม็งราย และ 

 พระนางค าข่าย 

4.3) คุณค่าและลกัษณะทางศิลปกรรม 

พระพทุธรูปหลวงพ่อพระศรีม่ิงเมืองน้ี ไดมี้การบูรณะมาแลว้กวา่ 3 คร้ัง และเน่ืองดว้ยวดัน้ี
เป็นวดัที่ชาวไทใหญ่ใหค้วามศรัทธาเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นในการสร้าง และมีการบูรณะพระพทุธรูป หรือ
ส่ิงปลูกสร้างภายในวดั ประชาชนเหล่าน้ีก็มกัจะมาร่วมแรงกนักบัประชาชนในทอ้งถ่ิน อนัเป็นภาพ
บรรยากาศของการแลกเปล่ียนวฒันธรรม พร้อมการมอบไมตรีจิตต่อกัน กระทัง่ในปัจจุบนัน้ีภาพ
บรรยากาศเหล่านั้นก็ยงัคงคละคลุง้อยู ่ถือเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมได้
อยา่งลงตวั 
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พระพุทธรูปดงักล่าว เป็นพระพทุธรูปปูนป้ัน ลงรักปิดทองทั้งองค ์เป็นศิลปะเชียงแสนสิงห์ 
1 เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร พระวรกายอวบอว้น พระพกัตร์กลม อมยิม้ พระหนุเป็นปม 
ขมวดพระเกศใหญ่ ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถนั ซ่ึงไดท้  าการซ่อมแซมมาถึง 4 คร้ัง มีอายถึุง 400 กว่า
ปี ซ่ึงคร้ังล่าสุดช่างที่ก่อสร้างไดข้นาดขององคพ์ระใหใ้หญ่ขึ้นจากเดิม โดยมีหนา้ตกักวา้งขนาด 80 น้ิว 
มีพระนามว่า “พระมงคลศากยะมุนีศรีม่ิงเมือง” เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลกัษณะอนังดงามตามแบบ
งานพุทธศิลป์แบบเชียงแสนสิงห์ 1 ยคุตน้ โดยเฉพาะที่ยอดพระเกตุโมฬีเป็นรูปดอกบวัตูมแกะสลัก
จากหินแกว้จุยเจีย หรือแกว้โป่งข่าม ซ่ึงหินประเภทน้ีจะหาไดใ้นดินแดนลา้นนาเท่านั้น 

      
ภาพที่ 5.93พระพกัตร์หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมืองมุมซา้ย  ภาพที่ 5.94 พระพกัตร์หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมืองมุมขวา 

      
ภาพที่ 5.95 หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมืองมุมซา้ย ภาพที่ 5.96 หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมืองมุมซา้ย 
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ภาพที่ 5.97 พระหตัถข์องหลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง  ภาพที่ 5.98 หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมืองมุมตรง 

4.4) คติความเช่ือและประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

4.4.1) ความเช่ือและความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นที่สกัการะในทอ้งถ่ิน 

พระสงฆ์รูปหน่ึงในวดัม่ิงเมืองไดก้ล่าวว่า เม่ือประมาณปีพุทธศกัราช 2556 หรือเม่ือ
หน่ึงปีที่ผ่านมา ท่านไดพ้บกบัโยมท่านหน่ึง ซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการโรงแรมช่ือดังในจงัหวดัเชียงราย              
ที่รู้จกักนัในนาม “โรงแรมดุสิตเชียงราย” ในช่วงนั้นมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองหลายดา้น 
จึงท าให้ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการโรงแรมน้อยลง ท่านจึงมีความวิตกกงัวลใจในเร่ืองน้ี จึงไดเ้ขา้มากราบ
พระพุทธรูป หลวงพ่อพระศรีม่ิงเมือง เพื่อความสบายใจ พร้อมกบัตั้งจิตอธิฐานใหกิ้จการโรงแรมผา่น
พน้ปัญหาอุปสรรคทางการเงินไปไดด้ว้ยดี ขอใหกิ้จการกลบัมาเจริญรุ่งเรืองดงัเดิม ต่อมาไม่นานโยม
ท่านนั้นก็ไดเ้ขา้มาสกัการะหลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง พร้อมทั้งน าดอกไมธู้ปเทียนชุดใหญ่มาถวาย และ
ไดล้ัน่สัจจะวา่จะให้เจา้หน้าที่ของทางโรงแรมแวะเวยีนมาจดัแจกนัดอกไมถ้วายต่อหลวงพ่อพระศรี
ม่ิงเมืองทุกวนัพุธ เพือ่เป็นการตอบแทนที่กิจการกลบัมาเจริญรุ่งเรืองดงัเดิมอีกคร้ัง นบัตั้งแต่เหตุการณ์ 
จนถึงปัจจุบนัโยมท่านนั้นก็ยงัคงถวายการจดัแจกนัดอกไมม้าจนถึงปัจจุบนั83 

   และในช่วยสมยัสงครามเชียงตุง  เม่ือประมาณพุทธศกัราช 1484 - 2485 วดัม่ิงเมือง
ไดเ้ป็นสถานที่พกัของกองทหารไทย และใน ช่วงเวลาเดียวกนั พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษท่านก็ไดน้ ากองทหาร มาพกัที่วดัม่ิงเมืองเช่นกนั ตามค าบอกเล่าในบนัทึกได้
กล่าววา่ท่านไดม้าพกัที่ศาลาหลงัวหิาร ทุกวนัก่อนที่ท่านจะน าทหารออกพื้นที่ ท่านก็จะพาทหารไป
กราบสักการะพระประธานเพื่อขอพรให้เกิดความสุขสวสัดีในการออกปฏิบัติภารกิจ และเม่ือปี
พุทธศกัราช 2530 ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่เชียงรายก็ได้ถือโอกาสเขา้มาเยีย่มวดัม่ิงเมือง 
ต่อมาในปีพทุธศกัราช 2547 ท่านกลบัมาอีกคร้ังพร้อมกบัการเล่าเร่ืองความผกูพนั และความทรงจ าอนั
ดีของท่านต่อหลวงพอ่พระศรีม่ิงเมืององคพ์ระประธานวา่ ท่านรอดตายเพราะหลวงพ่อองคน้ี์ ท่านได้
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เล่าต่อว่า คร้ังนั้น มีการทิ้งระเบิดลงตรงบริเวณที่วดัม่ิงเมือง ท่านจึงไดเ้ขา้ไปหลบที่ใตถุ้นวิหารตรงที่
ประดิษฐานหลวงพ่อพระศรีม่ิงเมืองจึงท าให้ท่านรอดพน้จากอนัตราย ดว้ยพุทธานุภาพของหลวงพ่อ
วดัม่ิงเมืองที่ช่วยคุม้ครองท่าน เม่ือท่านระลึกถึงเหตุการณ์นั้นคร้ังใดก็จะนึกหลวงพ่อพระศรีม่ิงเมือง
เป็นองคแ์รก84 

 กระทัง่ปัจจุบนัความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูปหลวงพอ่พระศรีม่ิงเมืองก็ยงัคงไม่ลด
น้อยถอยลง โดยมีเร่ืองราวของคุณป้าท่านหน่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนั คุณป้าไดเ้ล่าว่า ตนมีลูกสาวอยูค่น
หน่ึงที่ป่วยอยู่ โดยมีอาการเจ็บหน้าอกดา้นซ้ายอยู่ตลอดเวลา ตนจึงได้พาลูกสาวไปหาหมอช่ือดัง
มาแล้วทุกที แต่ก็ไม่หาย และเป็นที่น่าประหลาดใจที่หมอทุกคนต่างวินิจฉัยออกมาว่าลูกสาวไม่มี
ความผิดปรกติแต่อยา่งไร ตนจึงไดน้ าลูกสาวไปท าพิธีกรรมทางไสยสาสยท์ุกแขนง จนถูกทกัว่าลูก
สาวโดนคุณไสยเ์ขา้แลว้ ตนจึงไล่ไปบนบานสานกล่าว และพาลูกสาวไปสะเดาะเคราะห์กบัศาลเจา้ที่
มีช่ือเสียงหลายที่ แต่ก็ไม่สามารถท าให้อาการเจ็บของลูกสาวหายไปได ้กระทัง่ตนไดข้บัรถเขา้มาใน
ตวัอ าเภอเมืองเพื่อจะมาซ้ือของที่ตลาดเทศบาลนครเชียงราย และไดข้บัรถผ่านหน้าวดัม่ิงเมือง ทนัใด
นั้นลูกสาวก็มีความรู้สึกวา่อยากเขา้ไปเที่ยวในวดั ตนจึงเล้ียวรถเขา้มา เม่ือจอดรถลูกสาวก็รีบเดินขึ้น
ไปบนวิหารลายค าที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระศรีม่ิงเมืองทนัที ตนไดร้อลูกสาวขึ้นไปกราบพระ
และเดินรออยูภ่ายในบริเวณวดั ผ่านไปเกือบหน่ึงชัว่โมงก็ยงัไม่เห็นลูกสาวเดินลงมาจึงไดเ้ดินไปตาม
บนวหิาร ปรากฏวา่ลูกสาวของเธอก าลงันั่งจอ้งองคพ์ระพทุธรูปอยา่งสงบ พร้อมกบัหนัมาบอกตนว่า
รู้สึกเบาสบายไปทั้งตวัและไดห้ายจากอาหารเจบ็หน้าอกอยา่งสนิท ตนจึงรู้สึกปล้ืมปิติยนิดีเป็นอยา่ง
มาก และไดพ้าลูกสาวกลบับา้นเพือ่จดังานเล้ียงรับขวญั แต่เม่ือขบัรถออกจากบริเวณวดัไดไ้ม่ไกล ลูก
สาวก็มีอาการเจ็บหน้าอกขึ้นมาอีกคร้ัง ตนจึงไม่รอชา้รีบกลับรถมาที่วดัม่ิงเมืองอีกคร้ัง พอมาถึงก็
พบวา่อาการประหลาดของลูกสาวไดห้ายไป ตนจึงขั้นไปตั้งจิตอธิฐานกบัหลวงพ่อพระศรีม่ิงเมือง ให้
ช่วยปกปักรักษาลูกสาวของตนใหห้ายจากอาการประหลาดเหล่าน้ีเสีย เม่ือหายจะงดทานเน้ือสตัวใ์หญ่ 
และจะทานมงัสวิรัติถวายทุกวนัพระ ปรากฏว่าในเวลาต่อมาลูกสาวของตนก็เร่ิมมีอาการที่ดีขึ้นเป็น
ล าดับ ตนจึงเช่ือว่าความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูปองค์น้ีได้ดลบนัดาลให้บุตรของตนหายจากโรค
ประหลาด และค่อยช่วยปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกไป ปัจจุบนัคุณป่าท่านน้ียงัคงเขา้วดัเพือ่พาลูกสาวมานั่ง
สมาธิเป็นประจ าที่วดัแห่งน้ี85      

 และด้วยนามที่มีความเป็นมงคลอย่างช่ือ “หลวงพ่อพระศรีม่ิงเมือง” ที่หมายถึง
พระพุทธรูปที่มีเกียรติมีศรีเป็นม่ิงขวญัของชาวเมืองเชียงราย ทั้งน้ียงัเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ 
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รวมแลว้อายไุม่ต  ่ากวา่ 500 ปี ดงันั้นจึงไดมี้ค  ากล่าวในหมู่ของนกัเดินทางวา่ ถา้ถา้นักท่องเที่ยวท่านใด
มาเที่ยวเชียงรายแลว้ไม่ไดม้าแวะกราบพระที่วดัม่ิงเมือง ก็เสมือนวา่มาไม่ถึงจงัหวดัเชียงรายนั้นเอง86  

 นอกจากน้ีความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูปองคน้ี์ยงัโด่งดงัไปไกล จนท าให้คนทาง
ภาคกลางที่ไดท้ราบถึงเกียรติศพัทเ์หล่าน้ี ต่างนิยมมาขอให้บุตรหลานของตนสอบติดไดเ้ขา้เรียนที่
มหาวทิยาลยัช่ือดงัอยา่ง มหาลยัแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 87   

4.4.2) ประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

ประเพณีด าหวัพระพทุธรูปส าคญั 

 ในช่วงเทศกาลสงกรานตท์างวดัจะจดักิจกรรม ด าหวัพระพทุธรูปขึ้น โดยในงานจะมี
รูปแบบประเพณีที่หาดูไดย้ากในปัจจุบนัน้ี คือพระสงฆ์ สามเณร จะมานั่งเรียงหน้ากระดานบริเวณ
หน้าวิหาร จากนั้นจะอญัเชิญองค์จ  าลองหลวงพ่อพระศรีม่ิงเมือง เหตุที่ตอ้งน าองคจ์  าลองมาเพราะ
พระพุทธรูปองคจ์ริงมีขนาดใหญ่ และมีความเก่าแก่ จึงเกรงว่าจะเกิดความเสียหายจากการโดยน ้ าได ้
เม่ือน าองคจ์  าลองมาประดิษฐานไวต้รงกลางเรียบร้อยแลว้ ทางวดัจะน าไมไ้ผท่ี่ผา่ซีกที่เตรียมไวม้าวาง
เป็นรางน ้ า เพื่อใหป้ระชาชนและนกัท่องเที่ยวไดริ้นขม้ินส้มปอยให้ไหลตามรางไมไ้ผย่งัพระพทุธรูป 
พระสงฆ์ และสามเณร ตามล าดับ ซ่ึงกิจกรรมน้ีมีมาตั้งแต่โบราณกาล โดยมีความเช่ือว่าการด าหัว
ลกัษณะน้ีจะสามารถท าไดทุ้กเพศ ทุกชั้นวรรณะโดยไม่ได้สัมผสัผา้เหลือง ซ่ึงไม่ผิดหลกัของสงฆ ์
เป็นประเพณีที่ทางวดัยงัคงจดัสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี ประเพณีดงักล่าวดึงดูดความสนใจต่อ
นกัท่องเที่ยวเป็นอยา่งยิง่ เด็กและเยาวชนที่มาพร้อมครอบครัวก็มีความต่ืนเตน้และสนใจในกิจกรรมน้ี
เป็นจ านวนไม่นอ้ย ดงันั้นจึงถือวา่ประเพณีน้ีเป็นการสืบสานวฒันธรรมและมีส่วนปลูกฝังจิตส านึกที่ดี
ต่อเด็กและเยาวชนไดเ้ป็นอยา่งดี 88 

ประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ ด 

นอกจากน้ี ทางวดัม่ิงเมืองยงัเป็นวดัแห่งแรกในจังหวดัเชียงรายที่ริเร่ิมประเพณี                  
ตกับาตรเป็งปุ๊ ด ทุกวนัที่พุธที่ 15 ค ่า ซ่ึงในแต่ละปีอาจจะมีการจดั 1-2 คร้ัง โดยกิจกรรมจะเร่ิมตั้งแต่
เวลา 15.00 น. นายกเทศมนตรีจงัหวดัเชียงรายจะแห่พระอุปคุตจ าลอง พระพุทธรูปส าคญัอีกองคห์น่ึง
ภายในวดัม่ิงเมืองไปท าพิธีในแม่น ้ ากก จากนั้นจะอญัเชิญกลบัวดัดงัเดิม จากนั้นในช่วงดึกพระสงฆ์
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จากทุดวดัจะมารวมตวัที่วดัม่ิงเมืองเพื่อตั้งขบวนเดินบิณฑบาตในเวลา 12.00 น.-13.00 น. ที่ถนนสาย
หลกัในอ าเภอเมือง จากถนนบรรพปราการ ไปจนถึงประตูสรี89    

4.5) ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยว 
4.5.1) ส่ือของการเรียนรู้ 

      
       ภาพที่ 5.99 มุมนิทรรศการเร่ืองเก่าเล่าใหม่  ภาพที่ 5.100 ศาลาเอนกประสงค ์

4.5.2) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของการท่องเที่ยว 

      
ภาพที่ 5.101  ศาลาที่พกันกัท่องเที่ยว  ภาพที่ 5.102 หอ้งน ้ าสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
89

 สัมภาษณ์ นางอ าพนั  ขวญัค า  ,ประชาชนทัว่ไป , วนัท่ี 8  สิงหาคม 2557. 
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4.6) กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ     

      
ภาพที่ 5.103 การตกับาตรพระประจ าวนัเกิด ภาพที่ 5.104 กิจกรรมใส่บาตรพระเจา้ 5 พระองค ์

5) หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์ 1  วดัพระธาตุเจดียห์ลวง  เชียงแสน 

 
ภาพที่ 5.105 พระพทุธรูปส าคญั หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 

 

5.1) ประวตัิควำมเป็นมำของพระพทุธรูปส ำคญัและสถำนที่ประดิษฐำนพระพทุธรูปส ำคญั 

เม่ือพญำแสนภู ไดส้ร้ำงเมืองเชียงแสนใหเ้ป็นนครกนัชนเสร็จเรียบร้อยมัน่คงดีแลว้ จำกนั้น
อีก 3 ปี คือ ปีพุทธศกัรำช 1873 พระองค์จึงได้สถำปนำวดัประจ ำนครขึ้นกลำงเมืองเชียงแสน โดย
สร้ำงวิหำรขนำดใหญ่ กวำ้ง 8 วำ 1 ศอก ยำว 17 วำ และสร้ำงมหำเจดีย ์ขนำดสูง 29 วำ ฐำนกวำ้งดำ้น
ละ 14 วำ มีเขตอุปจำรอำรำม 100 วำ และตั้งขำพระธำตุ 50 ครัวเรือน และพระรำชทำนสู่โยนกนครเพื่อ
ถวำยแด่พระเจ้ำมังรำยมหำรำช กษัตริยอ์งค์ที่  4 แห่งรำชวงศ์สิงหนวัติ พระบรมธำตุทั้ งหมด                      
ได้ถูกอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐำนบนยอดดอยดินแดง ฝังลึกลงไปในก้อนหินใหญ่ลึก 8 ศอก และ                   
7 ศอก ตำมล ำดบั และสร้ำงเจดียค์รอบกอ้นหินนั้นสูง 7 ศอก (สูงเท่ำกนั 2 องค)์ และไดอ้ธิษฐำนขอ 
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ตุงใหญ่บูชำพระธำตุขึ้นตั้งบนก้อนหินใหญ่ทำงด้ำนขวำ ตุงยำว 7,000 วำ เสำตุงสูง 8,000 วำ และ              
ตุงกวำ้ง 400 วำ นบัจำกนั้นมำคนจึงเรียกดอยดินแดงน้ีวำ่ ดอยตุง90 

      
ภำพที่ 5.106 กำรขดุคน้พบพระพทุธรูปหลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 

 
ภำพที่ 5.107 พระเจำ้หลำนเธอ พระองคเ์จำ้พชัรกิตติยำภำ เสด็จเที่ยววดัพระธำตุเจดียห์ลวง เชียงรำย 

สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั 

 วหิำรหลวงพ่อเชียงแสนสิงห์ 1 เป็นวหิำรแบบลำ้นนำ โดยมีกำรบูรณะครอบทบั
ซำกวิหำรเดิมไว ้มีลกัษณะเป็นวหิำรโถงเปิดโล่ง ในส่วนที่ต่อลงมำจำกฝำผนังทั้งหมด เพื่อใหอ้ำกำศ
สำมำรถถ่ำยเทได้ตลอด แต่มีกำรสร้ำงฝำผนังปูนปิดในส่วนห้องท้ำยของวิหำร ซ่ึงเป็นส่วนที่
ประดิษฐำนของพระประธำนนั้นเอง เม่ือเขำ้ไปภำยในวหิำรแลว้จะรู้สึกเยน็สบำยไม่อึดอดั ดูเรียบง่ำย 
ตำมวถีิชีวติในแบบลำ้นนำ   

                                                         
90 ประวทิย์  ตนัตลานุกุล, ต านานวัดเจดีย์หลวง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  (เชียงใหม่:  หจก. เชียงใหม่โรงพิมพ์

แสงศิลป์, 2553), หนา้ 11 – 12. 
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ภำพที่ 5.108 กำรบูรณะวหิำร หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 ภำพที่ 5.109 รูปแบบวหิำรที่แลว้เสร็จ 

5.2) ที่ตั้ง วดั  และเสน้ทางคมนาคม 

5.2.1)  ที่ต ั้ง   

วดัพระธาตุเจดียห์ลวง หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลเวยีงอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย 

 
ภาพที่ 5.110 บรรยากาศ บริเวณหนา้วดั 

5.2.2)  เสน้ทางคมนาคม 

 จากอ าเภอเมือง มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เขา้สู่ถนนพหลโยธิน โดยใช้เส้นทาง 1016 
เม่ือถึงวงเวียน ใช้ทางออกที่   1 ไปยงัเส้นทาง 1290 จะเห็นวดัพระธาตุเจดียห์ลวงอยู่ทางขวามือ                   
ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที ในระยะทาง 65.5 กิโลเมตร 

5.2.3)  วดั  ประวติัวดั  และส่ิงส าคญัภายในวดั 

ตำมค ำบอกเล่ำของท่ำนเจำ้อำวำสรูปปัจจุบนั กล่ำววำ่ พญำมงัรำยผูเ้ป็นปฐมกษตัริย ์              
ผูส้ถำปนำอำณำจกัรล้ำนนำได้ส่งพระรำชนัดดำ คือ หลำนของพระองค์มำบูรณะเมืองเชียงแสน                    
เม่ือรำวปีพุทธศกัรำช 1870 จำกนั้น พญำแสนภูก็ไดม้ำบูรณเมืองเชียงแสนรวมถึงวดัเจดียห์ลวง อำยุ
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ของวดัประมำณ 686 ปี และเม่ือปีพุทธศกัรำช 2400 กว่ำ กรมศิลปำกรได้เขำ้มำส ำรวจ และยกให้
พระพทุธรูปและเจดียข์ึ้นเป็นโบรำณสถำน91  

ส่ิงส ำคญั ภำยในวดั 

 
ภำพที่ 5.111 แนวก ำแพงดินโบรำณ และซำกโบรำณสถำน ภำยในวดั 

 
ภำพที่ 5.112 พระธำตุเจดียห์ลวง 

5.3) คุณค่าและลกัษณะทางศิลปกรรม 

พระพทุธรูปเชียงแสนสิงห์หน่ึงน้ีถูกขดุคน้พบบริเวณวดัและสนันิฐานวา่จะมีอายเุก่าแก่นบั
ร้อยๆปี แต่พระสภาพโดยรวมขององคพ์ระยงัคงสมบูรณ์กวา่พระพทุธรูปองคอ่ื์นๆที่เจอในวนัเวลา
เดียวกนั ถือเป็นเร่ืองที่น่าอศัจรรย ์เม่ือเดินเขา้ไปภายในวหิารที่ประดิษฐานแลว้ ก็จะเห็นองคพ์ระ
ประธานมีสีเหลืองอร่ามงดงามเป็นอยา่งยิง่ ดูแลว้มีความยิง่ใหญ่ และอลงัการ  

                                                         
91

 สัมภาษณ์ พระครูวจิารณ์ ธรรมสุนทร, เจา้อาวาสวดัพระธาตเุจดียห์ลวง, วนัท่ี  4  สิงหาคม 2557. 
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พระพุทธรูปองคน้ี์เป็น พระพุทธรูปที่มีพุทธลกัษณะ แบบก่ออิฐถือปูน ไดรั้บอิทธิพลจำก
ศิลปะปำละ-เสนะจำกอินเดียสง่ำงำมดุจพญำสิงห์ วางพระหัตถ์เหนือพระชานุ หรือหัวเข่า มีหน้าตกั
ประมาณ 1 เมตร ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ มีขนาดใหญ่ อีกองค์หน่ึงของอ าเภอเชียงแสน 
ประดิษฐานอยูบ่นฐานยกสูงขึ้นไป ตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยศิลปะแบบชาวเหนือ มีบนัไดขึ้นลงทั้ง 2 
ขา้ง 

 

      
           ภาพที่ 5.113 พระพกัตร์ หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1  ภาพที่ 5.114 พระหตัถ ์

      
ภาพที่ 5.115  หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 มุมตรง 

5.4) คติความเช่ือและประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

   5.4.1) ความเช่ือและความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นที่สกัการะในทอ้งถ่ิน 

มีคนกรุงเทพมหานครคนหน่ึง ที่กิจการทางการคา้ก าลงัจะลม้ละลาย เพราะหุน้ส่วน
ทางธุรกิจไดย้มืเงินไปแลว้ไม่มาช าระตามก าหนดเป็นเงินประมาณ 30 ลา้นบาท ท าให้ขาดสภาพขอ้ง
ในการด าเนินธุรกิจต่อไป เขาจึงมีความวิตกกงัวลใจเป็นอยา่งยิง่เพราะกลวัที่จะลม้ละลาย แต่ในคืน
นั้นเองเขาก็ไดฝั้นถึงยอดพระเจดียข์นาดใหญ่ พอรุ่งขึ้นจึงไดห้าขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต ก็คน้เจอ 2 ที่ 
คือวดัเจดียห์ลวงจึงหวดัเชียงใหม่ และวดัพระธาตุเจดียห์ลวง อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เม่ือได้
ขอ้มูลเขาก็รีบเดินทางไปที่วดัเจดียห์ลวงที่เชียงใหม่ พอไปถึงเขากลบัไม่มีความรู้สึกวา่วดัน้ีไม่ใช่วดัที่
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เขาฝันถึง เขาจึงไม่รอชา้รีบเดินทางต่อมายงัจงัหวดัเชียงราย เพือ่หวงัวา่วดัเจดียห์ลวงแห่งน้ีจะเป็นวดัที่
เขาฝันถึง พอมาถึงก็ยงัไม่แน่ใจ จึงไดเ้ดินเขา้ไปในวิหารหลวงพ่อเชียงแสนสิงห์หน่ึง เม่ือไดเ้ห็นองค์
พระพุทธรูปเขา้ก็ยิม้ดว้ยความปล้ืมปีติยนิดีที่ไดเ้จอวดัในฝันแลว้ เขาจึงไดพ้นมมือตั้งจิตอธิฐานหน้า
พระประธาน หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์หน่ึงให้ธุรกิจไม่ลม้ละลาย พอขอพรจากพระพทุธรูปส าคญัเสร็จ 
เขา้ก็รีบเดินทางกลบัเพือ่ไปสะสางปัญหาที่กรุงเทพฯ ต่อทนัที หลงัจากนั้นอีกหน่ึงเดือนต่อมาเขาก็ได้
กลับมาขอเป็นเจา้ภาพสร้างทางเดินปูตวัหนอนรอบวิหารวดั และสร้างห้องน ้ า 10 ห้อง หลังจาก
สอบถามก็ไดท้ราบว่าหน่ึงเดือนที่ผา่นมา หลงัจากไดม้าตั้งจิตขอให้หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์หน่ึงช่วย
ให้ธุรกิจไม่ลม้ละลายนั้น ปรากฏว่าไม่นานหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ไดน้ าเงินมาช าระจนสามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได ้ดว้ยความเช่ือในความศกัด์ิสิทธ์ิต่อองคพ์ระพุทธรูปส าคญั เขาจึงรีบกลบัมาสร้างส่ิง
อ านวยความสะดวกให้กบัทางวดั และเป็นคณะศรัทธาคนส าคญัที่คอยสนับสนุนวดัเจดียห์ลวงตั้งแต่
บดันั้นเป็นตน้มา 92   

ต่อมาก็มีอีกเหตุการณ์หน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูปส าคญั
องค์น้ี ด้วยเหตุการณ์ที่ว่ามีชายคนหน่ึง ได้เขา้มาเดินเที่ยวชมวดั และเลือกซ้ือหา บูชาวตัถุมงคลที่
ร้านคา้ในบริเวณวดั เม่ือเสร็จจึงเดินทางกลบับา้น พอถึงบา้นก็สังเกตว่าแหวนในมือนั้นไดห้ายไป
แหวนนั้นประดบัดว้ยหวันิลสีด าราคาสูงที่ตนสวมใส่ติดมือตลอดเวลา เม่ือรู้ตวัจึงไดข้บัรถกลบัเขา้มา
ในวดัเพื่อหาแหวน ตนไดเ้ดินหาอยูห่ลายรอบก็ไม่พบ จึงตดัสินใจเขา้ไปตั้งจิตอธิฐานของแหวนจาก
หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์หน่ึง หลังจากนั้นอธิฐานเสร็จ ในขณะที่ก  าลงัจะเดินออกจากวิหาร ตนก็ได้
ช าเลืองมองไปในกระถางดอกไมห้น้าพระประธาน แลว้ก็พบว่าแหวนของตนตกอยูใ่นกระถางนั้น 
เม่ือดีใจที่พบแหวนสักพกั ก็นึกฉงนใจว่าแหวนมาตกที่กระถางน้ีไดอ้ยา่งไร ตนจึงคิดวา่คงเป็นเพราะ
พทุธานุภาพความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูปหลวงพ่อเชียงแสนสิงห์หน่ึงที่ช่วยเหลือตนไว ้เม่ือทราบ
แลว้นั้น รุ่งเชา้ตนกบัภรรยาจึงไดจ้ดัเตรียมภตัรอาหารมาถวายแก่พระสงฆ์ภายในวดั ดว้ยอาหารคาว
หวาน และผลไมม้งคลต่อพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองคน้ี์93 

เร่ืองราวต่อมาเป็นเหตุการณ์ของชาวต่างประเทศผูห้น่ึง ที่หลงใหลในวฒันธรรมทาง
เขตภาคเหนือเป็นอยา่งยิง่ จึงไดย้า้ยจากประเทศของตนมาลงหลกัปักฐานในจงัหวดัเชียงราย รู้จกักนั
ในนาม “คุณแม่โอเพน” ชาวบา้นในทอ้งถ่ินมักจะเห็นเธอมานั่งสมาธิเป็นเวลานานเกือบทั้งวนัใน
วหิารหลวงพ่อเชียงแสนสิงห์หน่ึง ดว้ยความสนใจจึงเขา้มาสอบถามพูดคุยดว้ย จนไดท้ราบว่าเธอเอง
ป่วยเป็นโรคมะเร็ง รู้สึกไม่สบายกาย ไม่สบายใจ กระทัง่ไดเ้ขา้มานัง่สมาธิในวหิารวดัเจดียห์ลวงแห่ง
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 สัมภาษณ์, พระอินทร์  อินค า  , พระวดัพระธาตเุจดียห์ลวง, วนัท่ี  4  สิงหาคม 2557. 
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 สัมภาษณ์, นางอารุณ บุญเรือง ,ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี  4 สิงหาคม 2557. 
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น้ี ก็รู้สึกผอ่นคลายขึ้น พอนัง่เป็นเวลานานก็มกัจะไดย้นิเสียงเพลงทุกคร้ัง เป็นเสียงคลอ้งแห่แตรวงใน
สมยัก่อน เสียงเพลงในงานร่ืนเริง หรือเสียงแห่ขบวน อนัเป็นที่เพลิดเพลินใจต่อเธอเป็นยิง่นัก เธอจึง
ชอบมานัง่สมาธิเป็นประจ าทุกวนัจนถึงวาระสุดทา้ยของเธอ หลงัจากนั้นไม่นานลูกบุญธรรมของเธอ 
ช่ือ คุณจีน่า ก็ได้มาสานต่อความตั้งใจที่จะสร้างศาลามอบให้ทางวดัด้วยความเล่ือมใสศรัทธาจน
ส าเร็จ94   

5.4.2) ประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

   สรงน ้าพระเก่าเชียงแสน 

   ในช่วงเทศกาลวนัสงกรานตข์องทางภาคเหนือ ทางวดัจะจดัใหมี้ประเพณีการสรงน ้ า
พระธาตุเจดียห์ลวง และพระพุทธรูปหลวงพ่อเชียงแสนสิงห์หน่ึง โดยจะใชอ้งคจ์  าลองแทน เพราะ
พระพุทธรูปมีอายเุก่าแก่ ทางวดัเกรงว่าจะท าให้ความช้ืนของน ้ าจะท าให้องคพ์ระพุทธรูปเสียหายได ้
ประกอบกบัองค์พระพุทธรูปถูกสร้างให้ติดกับตวัฐาน ดังนั้นจึงจะผูกโยงสายสิญจน์ จากพระธาตุ 
มายงัพระพุทธรูปหลวงพ่อเชียงแสนสิงห์หน่ึงซ่ึงเป็นองคป์ระธานในวิหาร และผูกโยงมาจนถึงองค์
จ  าลองที่ประดิษฐานอยูห่น้าวิหาร เพื่อให้ประชาชนไดส้รงน ้ าขม้ินส้มปอยตามประเพณี ในประเพณี
ดงักล่าวจะเป็นไปดว้ยความเรียบง่าย มีการน าเอาดอกไมม้าวางบนฐานของพระพทุธรูปจากนั้นก็เดิน
ไปสรงน ้ าที่องคจ์  าลอง แต่ในความเรียบง่ายก็แสดงให้เห็นถึงอารายธรรมดั้งเดิมของชนชาวพื้นเมือง
ที่ว่า ไม่จดังานให้หวือหวา อึกกะทึกคึกโคม เพราะทางวดัเกรงว่าจะวุ่นวายเกินไป จนผูม้าร่วมงาน
ไม่ไดซึ้มทรัพยคุ์ณค่าที่แทจ้ริงของการจดัประเพณีน้ีขึ้นมา ดงันั้นทางวดัจึงจดังานน้ีอยา่งเรียบงานแต่
เป่ียมไปดว้ยความศรัทธานั้นเอง95 
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 สัมภาษณ์ นางแจ่มจนัทร์ กนัศรีเวยีง , ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี  4  สิงหาคม 2557. 
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5.5) ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยว 

5.5.1) ส่ือของการเรียนรู้ 

     
ภาพที่ 5.116 แผน่ป้ายประวติัวดัพระธาตุเจดียห์ลวง 

 
5.5.2) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของการท่องเที่ยว 

      
ภาพที่ 5.117 ลานจอดรถ    ภาพที่ 5.118 ผงัน าชมวดั 

      
ภาพที่ 5.119 ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืมภายในวดั ภาพที่ 5.120 หอ้งน ้ านกัท่องเที่ยว และคนพกิาร 
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5.6) กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

      
ภาพที่ 5.121 แกลลอร่ี และโรงเรียนสอนศิลปะฟรี 

      
ภาพที่ 5.122 ท  าบุญใส่บาตรพระประจ าวนัเกิด  ภาพที่ 5.123 โรงเรียนผูสู้งอาย ุ

 
ภาพที่ 5.124 ร้านขายของที่ระลึก และวตัถุมงคลภายในวดั 

6) พระพุทธรูปปาฏิหาริย์มงคล  วดัฝ่ังหม่ิน  เชียงราย 

6.1) ประวตัิควำมเป็นมำของพระพทุธรูปส ำคญัและสถำนที่ประดิษฐำนพระพทุธรูปส ำคญั 

พระพทุธรูปปาฏิหาริยม์งคลที่ไม่ปรากฏช่ือของผูส้ร้างวดัเป็นที่แน่ชดั แต่จากการตรวจสอบ
พบว่าน่าจะสร้างขึ้นพร้อมกบัวดัฝ่ังหม่ินก่อนที่จะจมลงไปในแม่น ้ ากก นอกจากน้ียงัพบซากวตัถุที่มี
อยูเ่ดิม และจากการสันนิษฐานของซากเศษอิฐ ช้ินส่วนบางรายหารของพระพุทธรูปหิน และวสัดุที่
คน้พบในบริเวณวดั รวมทั้งต  านานที่มีอยูบ่างส่วน ประกอบกบัค าบอกเล่าของชาวบา้น จึงสันนิษฐาน
ได้ว่า วดัน้ีเป็นวดัที่มีมาช้านานแล้ว แต่เน่ืองจากวดัน้ีตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ ากก ทางเดินของน ้ าได้ไหล
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เปล่ียนทิศทาง เข้ากัดเซาะตล่ิงจนถึงบริเวณวัด ท าให้วดัล่มสลายลง แต่เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก                           
ที่กระแสน ้ าไม่ไดพ้ดัพาเอาเศษอิฐและวสัดุของใชภ้ายในวดัแต่เดิมใหไ้หลตามล าน ้ าไป 

 

 
ภาพที่ 5.125 พระพทุธรูปส าคญั พระพทุธรูปปาฏิหาริยม์งคล 

สถานที่ประดิษฐาน  

หอวฒันธรรมนิทศัน์ตั้งอยูภ่ายในบริเวณวดัฝ่ังหม่ิน เปิดใหเ้ขา้ชมไดทุ้กวนั ตั้งแต่เวลา 09.00 
– 16.00 น. สร้างขึ้นในปีพุทธศกัราช 2555 ซ่ึงถือเป็นปีที่ครบรอบ 750 ปี ของการสร้างเมืองเชียงราย 
ซ่ึงภายในอาคารจะรวบรวมวตัถุโบราณจากที่ขุดคน้พบในบริเวณวดั และสถานที่ต่างๆ ที่หาดูไดย้าก
ในปัจจุบนั รวมไปถึงการจดัแสดง วิถีชีวิต วฒันธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญาของประชาชนในจงัหวดั
เชียงราย เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณี อาคารแห่งน้ีไดรั้บการดูแลจากทางวดั และสภา
วฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย จึงมีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอย่างทัว่ถึง ดังนั้นทางวดัจึงได้
อญัเชิญพระพุทธรูปปาฏิหาริยม์งคลจากกุฏิเจา้อาวาส ซ่ึงมีพื้นที่จ  ากดั ไม่สามารถรองรับจ านวนของ
นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม มาประดิษฐานไว้ยงัชั้ น 3 ของอาคาร เพื่อให้ประชาชนขึ้ นไป
สกัการบูชาพระพทุธรูปส าคญัไดม้ากยิง่ขึ้น  
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ภาพที่ 5.126 ดา้นหนา้หอวฒันธรรมนิทศัน์ 

6.2) ที่ตั้ง  วดั  และเสน้ทางคมนาคม 

6.2.1)  ที่ต ั้ง   

   วัดฝ่ังหม่ิน เลขที่  30 หมู่  6 ต าบลริมกกถนนศูนย์รำชกำร  ต ำบลริมกก  อ ำเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงรำย    

 
ภาพที่ 5.127 บรรยากาศบริเวณหนา้วดั 

6.2.2) เสน้ทางคมนาคม 
 จำกเทศบำลนครเชียงรำย มุ่งหน้ำไปทำงทิศตะวนัตก เข้ำสู่ถนนบรรพปรำกำร                   

ให้เล้ียวซ้ำยเขำ้สู่ถนน ประตูเชียงใหม่ ให้เล้ียวขวำ เขำ้สู่ถนนรำชโยธำ และขบัต่อไปยงัเส้นทำง 1211 
จะเห็นวดัฝ่ังหม่ินปรำกฏอยู่ทำงขวำมือ ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 20 นำที ในระยะทำง 
16.3 กิโลเมตร 

6.2.3)  วดั  ประวติัวดั  และส่ิงส าคญัภายในวดั 
ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำกกทำงด้ำนทิศตะวนัออกของเขตเทศบำลเมืองเชียงรำย ห่ำงจำก

สะพำนขำ้มแม่น ้ ำกก 1กิโลเมตร กำรเดินทำงไปวดัฝ่ังหม่ินสำมำรถไปได ้2 ทำงคือ ทำงน ้ ำโดยทำงเรือ
ไปตำมล ำน ้ ำกก ทำงบกมีถนนไปวิทยำลยัเกษตรกรรมเชียงรำย ผำ่นหน้ำวดั โดยละเอียดก็คือ ทำงไป
อ ำเภอแม่จัน  ถึงอ ำเภอ แม่สำย เม่ือข้ำมสะพำนข้ำมแม่น ้ ำกกแล้ว ถึงทำงแยกที่  2 เล้ียวขวำ
ประมำณ 800 เมตร ก็จะเล้ียวขวำเขำ้สู่วดัฝ่ังหม่ิน ซ่ึงถนนสำยน้ีเรียกว่ำ  “ถนนศูนยร์ำชกำร”  เพรำะ
เป็นเสน้ทำงสู่หน่วยรำชกำรต่ำงๆ อำทิ วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชียงรำย ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ
จงัหวดัเชียงรำย ส ำนักงำนขนส่งจงัหวดัเชียงรำย  ส ำนักงำนประกนัสงัคมจงัหวดัเชียงรำย  ศูนยพ์ฒันำ
ฝีมือแรงงำนจงัหวดัเชียงรำย ส ำนักงำนสวสัดิกำรและสังคม ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัเชียงรำย 
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ส ำนักงำนประกนัสงัคมจงัหวดัเชียงรำย ส ำนักงำนประชำสังคมสงเครำะห์จงัหวดัเชียงรำย  ส ำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัด เชียงรำย    สถำนีวิทยุองค์กำร ส่ือสำรมวลชนแห่งประ เทศไทยจังหวัด
เชียงรำย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัเชียงรำย ส ำนักงำนโยธำธิกำร
จงัหวดัเชียงรำย ศูนยแ์สดงสินคำ้และจ ำหน่ำยหัตถกรรมพื้นบำ้นจงัหวดัเชียงรำย กองร้อยอำสำรักษำ
ดินแดนจงัหวดัเชียงรำย ศำลคดีเด็กและเยำวชนและครอบครัวจงัหวดัเชียงรำย โรงเรียนเทศบำลนคร
เชียงรำย นอกจำกน้ี ยงัมีแผนกำรก่อสร้ำงสถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอเมืองเชียงรำยและที่ว่ำกำรอ ำเภอ
เมืองเชียงรำยอีกแห่งด้วย ส่วนรำชกำรเหล่ำน้ีตั้ งอยู่ห่ำงจำกวัดฝ่ังหม่ินประมำณ 1 กิโลเมตร
เท่ำนั้น  และบริเวณศูนยร์ำชกำรทั้งหมดรวมทั้งวดัฝ่ังหม่ินได้เขำ้อยูใ่นเขตเทศบำลนครเชียงรำยเม่ือ
ปี  พ.ศ. 2540 

ชาวบา้นในทอ้งถ่ินไดเ้ล่าวา่ในอดีตทางน ้ าไดไ้หลเปล่ียนทิศทางอีก ท าให้บริเวณวดั
เดิม มูลดินทรายโผล่พน้น ้ าเป็นเกาะขึ้นมากลายเป็นวดัร้างปรากฏใหเ้ห็นเฉพาะฐานรากของพระวหิาร 
และเศษวสัดุดั้งเดิมของวดั เช่น อิฐ ไม้ ซากพระพุทธรูปหินมากมาย ชาวบา้นจึงช่วยกนัขุดคน้ และ
ตกแต่งฐานพระวิหารแลว้ท าการบูรณปฏิสังขรณ์ สร้างเป็นวดัขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึง เม่ือประมาณ 200 
กวา่ปีมาแลว้ 

ในขณะเดียวกนั ช่วงที่วดัดั้งเดิมอยูบ่ริเวณฝ่ังน ้ าก่อนที่น ้ าจะเซาะตล่ิงจนวดัล่มสลายนั้น 
บริเวณหน้าวดัเป็นวงัน ้ าวนขนาดใหญ่ เป็นที่จอดเรือค้าขายของชาวจีน และชาวลาวจากลานช้าง                   
ที่ล่องเรือตามล าน ้ ากกมาคา้ขายกบัชาวเชียงรายบ่อยคร้ัง และไดมี้ชาวจีนคณะหน่ึงน าเรือยาวประมาณ 
15 เมตร บรรทุกสินคา้รวมเคร่ืองราชบรรณาการจะมาถวายพ่อขุนมงัราย เรือเกิดล่มจมลง ณ บริเวณ
หน้าวดั จึงคาดว่าซากเรือพร้อมสินค้ารวมทั้งเคร่ืองราชบรรณาการที่ มีค่ามหาศาลได้ถูกฝังอยู ่            
ณ บริเวณวดัในปัจจุบนั โดยไม่ทราบว่าเป็นจุดใด และยงัไม่มีผูใ้ดสามารถขุดขึ้นมาไดต้ราบจนทุกวนัน้ี 
ชาวบา้นที่ช่วยกนับูรณปฏิสังขรณ์ไดเ้ล่าขานต่อกนัมา โดยเรียกวดัน้ีใหม่ในช่ือวา่ วดัฝ่ังหม่ิน ปัจจุบนั
มีผูมี้จิตศรัทธาเล่ือมใสช่วยกันสร้างถาวรวตัถุเพื่อพระพุทธศาสนาสืบต่อมา จนไดรั้บพระราชทาน
วสุิงคามสีมา เม่ือวนัที่ 7 มกราคม ปีพทุธศกัราช 2512 จนถึงปัจจุบนั96 

 
ภาพที่ 5.128 บรรยากาศ ภายในบริเวณวดั 

                                                         
96

 สัมภาษณ์ พระครูขนัติพลาธร (บุณยวงขนฺติพโล),  เจา้อาวาสวดัฝ่ังหม่ิน, วนัท่ี 8  สิงหาคม 2557. 
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ส่ิงส าคญัภายในวดั 

      
ภาพที่ 5.129 ศาลเจา้แม่ เทพอกัษร 

 
ภาพที่ 5.130 หอพระหยก 

      
ภาพที่ 5.131 เจดียว์ดัฝ่ังหม่ิน  ภาพที่ 5.132 วหิารวดัฝ่ังหม่ิน (ก าลงับูรณะ) 

 6.3) คุณค่าและลกัษณะทางศิลปกรรม 

พระพทุธรูปปาฏิหาริยม์งคล ถูกคน้พบตรงบริเวณท่าน ้ าภายในบริเวณวดั เม่ือตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้พบวา่พระพทุธรูปองคน้ี์มีอายหุลายร้อยปี จากการสนันิฐานจากผูเ้ช่ียวชาญพบวา่น่าจะ
เป็นพระพทุธรูปของวดัฝ่ังหม่ินที่เคยจมหายไปในบริเวณน ้ ากกเม่ือหลายร้อยปีก่อน จึงท าใหท้รัพยสิ์น
มีค่าได้จมหายไปพร้อมกับวดั เม่ือเวลาผ่านสายน ้ าได้เปล่ียนทิศ ท าให้เกิดการมองเห็นวดันั้นโผล่
ขึ้นมาอีกคร้ัง แต่เป็นที่น่าประหลาดใจที่ทางวดัไดพ้บเพยีงพระพทุธรูปเพยีงองคเ์ดียว คือ พระพทุธรูป
ปาฏิหาริยม์งคล ชาวบา้นในทอ้งถ่ินจึงถือวา่พระพทุธรูปองคน้ี์สามารถรอดพน้จากเหตุการณ์อนัตราย
ต่างๆ เหลือเช่ือ และที่ส าคญัองคพ์ระพทุธรูปยงัไม่มีร้ิวรอยความเสียหายเลยแมแ้ต่นอ้ย  
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พระพุทธรูปดังกล่าว มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบสมัยเชียงแสนสิงห์สาม  เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย เน้ือทองส าริด สร้างขึ้ นในราวพุทธศตวรรษที่ 21 มีอายุราว 700 กว่าปี          
มีขนาดหนา้ตกั 15 น้ิว ประทบับนฐานดอกบวัหงายเด่ียว มีเสาขา รองรับ  3 ขา   

 
ภาพที่ 5.133 พระพทุธรูปปาฏิหาริยม์งคลมุมตรง 

6.4) คติความเช่ือและประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

6.4.1) ความเช่ือและความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นที่สกัการะในทอ้งถ่ิน 

ตามการเล่าขานของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของหมู่บา้นน้ี โดยแม่อุย้ตุด๊ ซ่ึงมีอาย ุ104 ปี ซ่ึงเป็นผูท้ี่
ถวายพระพุทธรูปที่เก่าแก่องค์น้ีให้กับวดัฝ่ังหม่ินและได้บอกเล่าประวติัความเป็นมา และการเกิด                     
มีอยู่จริงของพระพุทธรูปองค์น้ีว่า เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของชุมชนฝ่ังหม่ินมาโดยตลอด                
ไม่ว่าจะถูกขโมยโจรกรรมไปก่ีคร้ังก็จะเกิดเภทภยัพิบติักบัผูท้ี่โจรกรรมไปทุกคร้ัง เป็นที่น่าอศัจรรย ์ 
ยิง่นกั ตามประวติัที่เล่ามา พระพทุธรูปองคน้ี์ไดถู้กโจรกรรมไปถึง 2 คร้ัง คือ 

คร้ังที่  1 เกิดขึ้ น เม่ือประมาณ  150 ปีมาแล้ว หรือประมาณพุทธศักราช 2399 
พระพุทธรูปองค์น้ีถูกโจรกรรมไปแบบไร่ร่องรอย จนในที่สุดก็ได้มีคณะศรัทธาญาติโยม ได้น า
พระพุทธรูปองคท์ี่หายไปกลบัคืนมา เม่ือไดเ้ห็นพระพุทธรูปองคเ์ดิมแลว้ จึงท าให้เจา้อาวาส ศรัทธา
ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทัว่ไปเกิดความปราบปล้ืมใจสร้างความปีติยนิดีเป็นอย่างยิง่ให้กบัศรัทธา
สาธุชนหาที่เปรียบมิได ้

คร้ังที่ 2 สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์คร้ังที่  ประมาณ 30 ปี หลังจากที่คณะศรัทธา
สาธุชนไดน้ าพระพุทธรูปองคด์ังกล่าวมาประดิษฐานไวท้ี่วดัฝ่ังหม่ินแล้ว กลุ่มโจรได้ทราบข่าวว่า
พระพุทธรูปองคศ์กัด์ิสิทธ์ิองคน้ี์ได้กลบัมาอยูท่ี่วดั จึงมีผูล้กัลอบเขา้มาโจรกรรมพระพุทธรูปไปอีก
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คร้ัง แต่คร้ังน้ีกลุ่มโจรไดน้ าพระพุทธรูปไปซ่อนไวท้ี่ใตต้น้ไมใ้หญ่ตน้หน่ึง อยูบ่ริเวณใกล้ๆ ฝ่ังแม่น ้ า
กก ในคืนนั้นได้มีชาวบา้นในชุมชนฝ่ังในฝันว่า มีคนมาบอกให้ไปคน้หาวตัถุส่ิงหน่ึงที่มีค่ามากอยู่
บริเวณนั้น พอต่ืนเชา้ขึ้นมาคนที่ฝันก็น าข่าวน้ีมาแจง้ต่อเจา้อาวาสและผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ชุมชน ให้ช่วยกนัไป
สืบคน้เสาะหาอยูน่านพอสมควร จนในที่สุดก็ไดไ้ปพบพระพุทธรูปองคก์ังกล่าวที่ถูกโจรกรรมไป
แอบซ่อนอยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่อยูจ่ริง 

จากเหตุการณ์ทั้ง 2 คร้ังที่ผา่นมาน้ี ท  าใหเ้ป็นที่น่าอศัจรรยอ์ยา่งยิง่ ทา้ยที่พระพทุธรูป
องคน้ี์ก็ได้กลบัมาประดิษฐานยงัวดัฝ่ังหม่ินเช่นเดิม ชาวบา้นและเจา้อาวาสจึงไดต้ั้งช่ือพระพุทธรูป
องคน้ี์ว่า พระพุทธรูปปาฏิหาริยม์งคล ซ่ึงรวมอายขุองพระพุทธรูปองคน้ี์ประมาณ 170 ปี ซ่ึงใกลเ้คียง
กบัการสร้างวดัฝ่ังหม่ินประมาณ 200 กว่าปี ถือเป็นพระพุทธรูปที่ชุมชนฝ่ังหม่ินให้การเคารพนับถือ             
เป็นอยา่งยิง่มาจนถึงปัจจุบนั 

ด้วยต านานดังกล่าวจึงท าให้ประชาชนที่ได้ทราบข่าวในเร่ืองอิทธิปาฏิหาริยข์อง
พระพุทธรูปองค์น้ี  จึงพากันเข้ามากราบไหวบู้ชากันอย่างเนืองแน่น และส่วนใหญ่จะเป็นพวก
นายทหาร และญาติพี่น้อง ที่ตอ้งไปประจ าการอยูท่างภาคใต ้ก็มกัจะมาขอพรให้พระพุทธรูปส าคญั
องคน้ี์ใหคุ้ม้ครองตน และบุตรหลาน ให้อยูร่อดปลอดภยั สมดัง่ช่ือพระพุทธรูปว่า “ปาฏิหาริยม์งคล” 
เม่ือปลดประจ าการแลว้ ก็จะน าดอกมะลิหลายร้อยพวงมาถวาย หรือบางก็น าดอกบวัมาถวาย พระเช่ือ
วา่ พระพทุธรูปปาฏิหาริยม์งคล องคน้ี์โปรดกล่ินดอกมะลิ และช่ืนชอบความงามของดอกบวั 

 

6.4.2) ประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

   ประเพณีลอยกระทง 

ในคืนวนัขึ้น 15 ค ่า หรือประเพณีลอยกระทง ทางวดัร่วมกบัสภาวฒันธรรม องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย จะจดังานเทศธรรมยี่เป็ง โดยจะอัญเชิญพระพุทธรูปปาฏิหาริยม์งคล      
ลงมาประดิษฐานไวต้รงลานบริเวณท่าน ้ า เพื่อให้ประชาชนได้เขา้มากราบไหว้บูชาสักการะอย่าง
ใกลชิ้ด และเป็นการขอขมาพระแม่คา และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ช่วยปกปักดูแลรักษาชาวบา้นในสายน ้ ากกไว ้
ภายในงานจะมีกิจกรรมการประกวดโคมลา้นนา บายศรี ขนัหมาก และมีการแสดงฟ้อนร า หลายชุด
การแสดง บรรยากาศจะเต็มไปดว้ยผูค้นจ านวนมาก ดว้ยจุดประสงค์ในการมาตั้งจิตอธิฐานในเร่ือง
ต่างๆ ให้พระพทุธรูปปาฏิหาริยม์งคล ช่วยน าเร่ืองร้าย ลอยไปกบัสายน ้ า ผูเ้ขา้ร่วมงานทุกคนต่างรู้สึก
เหมือนไดม้าปลดปล่อยความทุกข ์ให้ลอยไปกบัโคมลอย และกระทง พร้อมทั้งไดเ้สริมสิริมงคลใน
การมากราบพระพุทธรูปส าคญัองคน้ี์ ดงันั้นงานน้ีจะมีผูม้าร่วมงานไม่ต ่ากวา่ 500 คน และคาดว่าในปี
พทุธศกัราช 2558 น่าจะมีประชาชนหลัง่ไหลมาเที่ยวถึง 1,000 คน เน่ืองดว้ยบริเวณที่ตั้งวดัอยูติ่ดท่าน ้ า 
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ประชาชนจึงนิยมมาลอยกระทง และปล่อยโคม พร้อมกับเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางวดัจดัขึ้น จึงท าให้
บริเวณวดัในช่วงลอยกระทงผูค้นคบัคลัง่ทุกปี 

6.5) ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยว 

6.5.1) ส่ือของการเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 5.134 แผน่หิน บอกประวติัวดั 

6.5.2) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของการท่องเที่ยว 

                
ภาพที่ 5.135 ศาลาที่พกัส าหรับนกัท่องเที่ยว ภาพที่ 5.136 ศาลาเอนกประสงค ์
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ภาพที่ 5.137 หอ้งน ้ า รวม   ภาพที่ 5.138 ศาลาบริการน ้ าด่ืม 

 
ภาพที่ 5.139 บริเวณลานจอดรถ 

6.6) กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

ภำพที่ 5.140 บรรยำกำศรอบโรงเรียนแกะสลกัไม ้

      
ภำพที่ 5.141 ตวัอยำ่งผลงำนไมแ้กะสลกั 
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ภำพที่ 5.142 บริเวณสถำนที่จดักิจกรรมบิณฑบำตน ้ ำ และ จดักิจกรรมลอยกระทง 

      
ภาพที่ 5.143 กิจกรรมเที่ยวชมโบราณสถานวดัฝ่ังหม่ิน 

 
ภาพที่ 5.144 พระธาตุประจ าวนัเกิด จ  าลอง 

7)  หลวงพ่อโต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค์)  วดัพระธาตุจอมจนัทร์  แม่จนั 

 
ภาพที่ 5.145 พระพทุธรูปส าคญั หลวงพอ่โต 
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7.1) ประวตัิควำมเป็นมำและสถำนที่ประดิษฐำนพระพทุธรูปส ำคญั 

ในอดีตเม่ือประมำณปีพุทธศกัรำช 2458 วดัแห่งน้ีเคยได้รับ กำรบูรณะโดยครูบำศรีวิชัย  
ต่อมำจึงมีกำรสร้ำงวิหำรหลวงพ่อโตขึ้นมำ เพื่อเป็นที่ประดิษฐำนของหลวงพ่อโต ที่ได้มีปรำกฏ                
มำพร้อมกบัวดัจอมจนัทร์ในอดีตกำล และต่อมำจึงไดส้ร้ำงในปีพทุธศกัรำช 2480 ไดเ้กิดไฟป่ำรุกลำม
เขำ้มำถึงบริเวณภำยในวดัและเผำไหมส่ิ้งปลูกสร้ำงทุกอยำ่ง ยกเวน้พระพุทธรูปหลวงพ่อโต ต่อมำจึง
ไดบู้รณะวหิำรเป็น วหิำรพระพทุธรูป 5 พระองค ์ขึ้นมำใหม่ พร้อมกบัสร้ำงพร้อมพระพทุธรูปบริวำร  

สถานที่ประดิษฐาน  

วิหารพระเจา้ 5 พระองค์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อครอบองคพ์ระพุทธรูปส าคญัและมีความเก่าแก่
อยา่งหลวงพ่อโตไว ้โดยระดมทุนในการสร้างจากศรัทธาของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน วิหารหลังน้ีเป็น
แบบศาลา หรือวิหารแบบโถงลา้นนาประยกุต ์ตกแต่งประดบัดว้ยลายปูนป้ันอยา่งละเอียดอ่อน และ
ได้แขวนระฆังขนาดเล็กไวร้อบวิหาร เม่ือลมพดัมาเสียงจากระฆังจะดังกังวานไพเราะเป็นอย่างยิ่ง 
ภายในวหิารมีอากาศที่ถ่ายเทอยูต่ลอดเวลา ดว้ยบรรยากาศที่ดีมากน้ี ชาวบา้นในทอ้งถ่ินจึงมกัจะเขา้มา
นัง่สมาธิต่อหนา้หลวงพอ่โตอยูไ่ม่ขาดสาย  

      
ภาพที่ 5.146 วหิารพระเจา้ 5 ประองค ์  ภาพที่ 5.147 มุมขา้งวหิารพระเจา้ 5 ประองค ์

 
ภาพที่ 5.148 บรรยากาศภายในวิหารวิหารพระเจา้ 5 ประองค ์
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7.2) ที่ตั้ง  วดั  และเสน้ทางคมนาคม 

   7.2.1)  ที่ต ั้ง   

 วดัพระธาตุจอมจนัทร์ ต  าบลสนัทราย อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 

 
ภาพที่ 5.149  บรรยากาศบริเวณหนา้วดั 

7.2.2)  เสน้ทางคมนาคม 

 จากอ าเภอเมือง มุ่งหน้าเขา้สู่ถนนพหลโยธิน ให้เล้ียวเขา้สู่เส้นทาง 1016 มุ่งหนา้ตรง
ทางทิศเหนือ จะเห็นพระธาตุจอมจนัทร์ปรากฏอยูท่างขวามือ ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ     
35 นาที ในระยะทาง 36.3 กิโลเมตร 

 

7.2.3)  วดั  ประวติัวดั  และส่ิงส าคญัภายในวดั 

วดัพระธาตุจอมจนัทร์ ตั้ งอยู่ บ้านจอมจันทร์ หมู่ 2 ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน 
จงัหวดัเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวดัที่มีพระธาตุจอมจนัทร์ ซ่ึงเป็นพระธาตุเก่าแก่ 
รูปทรงระฆังคว  ่า 5 ชั้น ปลายยอดแหลมตามแบบพระธาตุโบราณหลายๆ แห่งในจงัหวดัเชียงราย              
เป็นโบราณสถานที่ส าคญั และเป็นที่สักการะของประชาชนชาวต าบลสันทรายและต าบลใกลเ้คียง 
พระธาตุจอมจัน เป็นหน่ึงในพระธาตุเก้าจอมของจังหวดัเชียงราย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วฒันธรรมที่ส าคญัระยะทางห่างจากตวัเมืองเชียงราย 39 กิโลเมตร  เม่ือ คร้ังครูบาทิพย ์คนัโธ เป็น             
เจา้อาวาสวดับา้นเหล่านั้น ในคืนหน่ึงท่านเห็นแสงสีเขียวพุ่งขึ้นสู่ทอ้งฟ้าระยบิระยบัสวยงามมาก พอ
รุ่งเช้าท่านได้ไปดูและพบว่าภูมิประเทศเหมาะสมในการสร้างพระธาตุเพราะมรคู หรือร่องน ้ า
ลอ้มรอบโดยการขุดของคนโบราณจึงได้เร่ิมท าการก่อสร้างเม่ือปีพุทธศกัราช 2458 แล้วเสร็จในปี
พทุธศกัราช 2468 วดัจอมจนัทร์ ต  าบลสันทราย อ าเภอแม่จนั พระครูบาทิพย ์เจา้อาวาสวดับา้นแหลว 
เป็นผูส้ร้างขึ้นเม่ือปีพุทธศกัราช 2453 โดยเห็นนิมิตในคืนหน่ึง เป็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างไสว
ระยบิระยบัสีเขียวบนดอยที่ตั้งขององค์พระธาตุ สักครู่ก็หายไป เชา้วนัรุ่งขึ้นพระครูบาทิพยจึ์งชวน
สามเณรขึ้นไปส ารวจตรวจตราดูบนยอดดอยแห่งน้ี เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การสร้างพระ
ธาตุเจดียเ์ป็นอยา่งยิง่ เพราะว่าดอยแห่งน้ีมีคูลอ้มรอบ โดยการขุดของคนโบราณ ซ่ึงไม่ติดกบัดอยลูก
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ใดเลยในบริเวณใกล้เคียงกัน จึงชักชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกันก่อสร้างเจดีย ์ต่อมาในปี 
พทุธศกัราช 2468 จึงไดก่้อสร้างกุฏิ วหิาร และศาลาตามล าดบั ตั้งเป็นวดัช่ือวา่ วดัพระธาตุจอมจนัทร์ 
มีภิกษุจ าพรรษาติดต่อกนัมาจนถึงปีพุทธศกัราช 2480 ไดเ้กิดไฟป่าลุกลามไหมศ้าลาและกุฏิจนหมด 
คงเหลือไวแ้ต่พระเจดียแ์ละวิหาร ศรัทธาชาวบา้นจึงไดย้า้ยมาสร้างวดัอยูข่า้งล่าง อยูห่่างจากวดัเดิม 
300 เมตร วดัพระธาตุจอมจนัทร์จึงไดก้ลายเป็นวดัร้าสงตั้งแต่นั้นมา จนถึงปีพทุธศกัราช 2542 จึงไดมี้
การบุรณะขึ้นมาใหม่ โดยพระมหายงยทุธ เทวธมัโม พร้อมคณะศรัทธา 

 

ส่ิงส าคญัภายในวัด 

      
ภาพที่ 5.150 วหิารวดัพระธาตุจอมจนัทร์  ภาพที่ 5.151 พระธาตุจอมจนัทร์ 

         
ภาพที่ 5.152 อุโบสถ วดัพระธาตุจอมจนัทร์   ภาพที่ 5.153 หอระฆงั วดัพระธาตุจอมจนัทร์ 

7.3) คุณค่าและลกัษณะทางศิลปกรรม 

พระพุทธรูปหลวงพ่อโต ประทับอยู่ตรงกลำงระหว่ำงพระพระพุทธรูปบริวำรทั้ ง 4 องค ์
พระพุทธรูป ดงันั้นชำวบำ้นในทอ้งถ่ินน้ีจึงมดัเรียกรวมกนัว่ำ พระพุทธรูป 5 พระองค ์ไดถู้กสร้ำงขึ้นโดย
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ชำวบำ้นในทอ้งถ่ิน จนแลว้เสร็จในปีพุทธศกัรำช 2468 ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีควำมเก่ำแก่อีกองคห์น่ึงใน
อ ำเภอแม่จนั  

พระพทุธรูปดงักล่ำว มีพุทธลกัษณะแบบเชียงแสน สร้ำงดว้ยกำรก่ออิฐ ถือปูน ฉำบดว้ยปูนขำว 
มีหน้ำตักประมำณ 1 เมตร ห่มด้วยจีวรลำยลูกไม้สีขำวที่ชำวบำ้นผลัดเปล่ียนกันมำถวำย พระหัตถ์ถือ
ดวงตำที่สำมซ่ึงมีนยัยะแฝงหมายถึงผูท้ี่หย ัง่รู้ รู้แจง้เห็นจริงในพระธรรมนั้นเอง 

      
ภาพที่ 5.154 หลวงพอ่โตมุมหลงั       ภาพที่ 5.155 หลวงพอ่โตมุมตรง 

      
ภาพที่ 5.156 ดวงตาที่ 3 ของหลวงพอ่โต ภาพที่ 5.157 หลวงพอ่โตดา้นหลงัมุมขวา  
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ภาพที่ 5.158 หลวงพอ่โตดา้นหลงัมุมซา้ย  ภาพที่ 5.159 พระพกัตร์ หลวงพอ่โต 

7.4) คติความเช่ือและประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

7.4.1) ความเช่ือและความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นที่สกัการะในทอ้งถ่ิน 

พระสงฆ์รูปหน่ึงในวดัพระธาตุจอมจนัทร์ได้เล่าว่า เม่ือปีพุทธศกัราช 2509 ได้มี
ชาวบา้นที่อาศยัอยูบ่ริเวณวดัคนหน่ึงลกัลอบเขา้มาในวดัยามวิกาล ไดเ้ขา้มาเจาะตรงบริเวณส่วนหลงั
ขององคพ์ระพทุธรูปหลวงพอ่โต เพือ่ขโมยหวัใจเงินแทท้ี่บรรจุอยูใ่นองคพ์ระ ออกไปจนส าเร็จ รุ่งขึ้น
ชาวบา้นที่ได้ทราบข่าวก็ต่างตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่างพากันขวญัเสีย และร่วมใจกันคน้หา
ติดตามคนร้าย แต่ก็ไม่ปรากฏร่องรอยของหวัใจเงินนั้นเลย ชาวบา้นต่างพากนัสาปแช่งคนร้ายใหมี้อนั
เป็นไป กระทัง่เวลาผา่นไป 7 วนั วนันั้นมีฝนตกหนัก ตลอดทั้งวนั และในช่วงเยน็ก็มีเสียงฟ้าผา่ดงัมาก
ไดย้นิมาถึงในวดั เม่ือฝนหยดุตกจึงพบว่ามีชายคนหน่ึงถูกฟ้าผา่เสียชีวิต พบร่างอยูใ่กลบ้ริเวณทางขึ้น
วดั เม่ือเจา้หนา้ที่เขา้ไปตรวจสอบก็พบว่าในบา้นของผูเ้สียชีวิต มีหัวใจเงินของหลวงพ่อโตที่ไดข้โมย
มา ชาวบา้นที่ไดท้ราบข่าวก็ต่างตกตะลึงในความศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพอ่โตองคน้ี์เป็นอยา่งมาก ต่างพา
กนัเล่ือมใสศรัทธา และไม่เคยมีเหตุการณ์เร่ืองของหายภายในวดัพระธาตุจอมจนัทร์น้ีอีกเลย 

จากเหตุการณ์ดงักล่าวที่ไดถู้กเล่าบอกต่อ จนเผยแพร่ออกไป จึงท าให้ประชาชนจาก
ทุกแห่งหน ต่างเขา้มาขอพรจากหลวงพ่อโตในเร่ืองของส าคญั ของรักของหวงหายไป ดงัเหตุการณ์
หน่ึง ของผูห้ญิงที่มาขอเร่ืองความรัก โดยขอให้คนรักที่เปรียบเหมือนหัวใจของเธอ ได้กลับมาอยู่
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ด้วยกันดังเดิม หลังจากนั้ นไม่นานคนรักของเธอก็ได้กลับจากต่างประเทศแล้วมาอยู่กับเธอดั่งใจ
หมาย97  

นอกจากน้ียงัมีประชาชนในอ าเภอแม่จนัหลายคนที่ออกไปท างานอยูต่่างจงัหวดั ก็ได้
ขึ้นมาขอพรจากหลวงพอ่โต ให้ตนไดก้ลบัมาท างานที่บา้นเกิด ให้ไดก้ลบัมาอยูก่บัครอบครัวของตน 
ไม่ว่าจะในต าแหน่งอะไรก็ตาม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเจา้หน้าที่ส่วนทอ้งถ่ิน และครู เป็นตน้ เม่ือสม
ปรารถนาแลว้ ประชาชนเหล่านั้นก็มกัจะน าไก่ยา่ง ส้มต า มาถวายต่อหลวงพอ่โตเป็นประจ า เหตุผลที่
ตอ้งเป็นไก่ยา่ง ส้มต า ก็เพราะเคยมีชาวบา้นคนหน่ึงไดพ้าครอบครัวมาเที่ยววดั และห่อส ารับกบัขา้ว
เป็นไก่ย่าง ส้มต า ขึ้นมารับประทานในวิหารหลวงพ่อโต ก่อนรับประทานได้แบ่งส ารับนั้ น ถวาย
หลวงพ่อโต แลว้จึงรับประทานต่อ หลงัจากกลบัมาจากวดั เพื่อของชาวบา้นท่านนั้นไดน้ าสลากกิน
แบ่งรัฐบาลมาใหช่้วยซ้ือ ตนจึงรับไว ้ต่อมาก็ปรากฏวา่สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซ้ือไวถู้กรางวลั ตนจึงคิด
ไดว้า่ไปกราบหลวงพอ่โตมา ชาวบา้นท่านนั้นจึงไม่รอชา้รับน าไก่ยา่ง หลายไม ้และสม้ต า หลายอยา่ง
ทั้ง ต  าลาว ต  าไทย มาถวายใหห้ลวงพอ่โต จากเหตุการณ์น้ีจึงท าใหช้าวบา้นในทอ้งถ่ินรู้ข่าว และมกัจะ
น าส่ิงที่ท่านโปรดมาถวายเม่ือสมหวงัดัง่ปรารถนา 

และเม่ือทางอ าเภอแม่จนัจะจดังานพิธีการ หรือเทศกาลประจ าอ าเภอ ก็มกัจะขึ้นมา
ขอพรเอาฤกษเ์อาชยั จากหลวงพอ่โต วา่อยา่ไดมี้ปัญหาอุปสรรคใดๆ ขออยา่ใหมี้ฝน มีพาย ุในระหวา่ง
ที่ด  าเนินงาน เม่ือเสร็จจากการจดังานก็มกัจะน า ไก่ยา่ง สม้ต า ที่ท่านโปรดมาถวายเช่นกนั 

นอกจากน้ีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในอ าเภอแม่จนัก็ได้กล่าวว่าผูใ้ดที่ไดเ้ขา้มาสักการะพระธาตุจอม
จนัทร์และพระพุทธรูปหลวงพ่อโตแห่งน้ี ก็มักจะได้รับอานิสงส์ ท  าให้เป็นผูมี้สุขภาพดี เป็นผูท้ี่มี
เสน่ห์แก่ผูพ้บเห็น งดงามดัง่แสงจนัทร์ที่ส่องแสงงดงามหาที่เปรียบมิได ้ดัง่ช่ือวดัพระธาตุจอมจนัทร์ 
มีแต่คนรักใคร่เอ็นดู ดูอ่อนวยัอยูเ่สมอ ไร้ซ่ึงโรคภยัไขเ้จบ็  

7.4.2) ประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

   สรงน ้ าพระ 8 เป็ง 

 ในวนัมาฆบูชา ของทุกปี ทางวดัจะจดังาน สรงน ้ าพระ 8 เป็ง โดยใชส้ถานที่ในวหิาร
หลวงพ่อโต เพื่อสรงน ้ าพระพุทธรูปหลวงพ่อโต  โดยชาวบา้นจะน าน ้ ามนตร์ที่เตรียมไวม้าหยาดลง
ตรงส่วนของพระหตัถท์ี่ถือดวงตาที่สามไว ้ประชาชนจะเขา้มานัง่ในวหิารหลายพนัคน จนลน้ออกไป
ถึงบริเวณลานจอดรถ เพราะประชาชนในอ าเภอแม่จนัน้ีให้ความส าคญักับประเพณีน้ีเป็นอยา่งมาก 
ภายในงานก็จะประกอบไปดว้ยกิจกรรมการแข่งบั้งไฟ ซ่ึงเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจต่อผูเ้ขา้ร่วมงาน
                                                         

97
 สัมภาษณ์ พระชูศกัด์ิ  มหาสถฺโก, พระวดัพระธาตุจอมจนัทร์, วนัท่ี 3  สิงหาคม 2557. 
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ไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบกบัพื้นที่ของวดัตั้งอยูบ่นยอดดอยจึงท าให้มีความมืด เม่ือจุดบั้งไฟแลว้ จึงเกิด
แสงไฟที่สว่างไสว อยูบ่นท้องฟ้า นักท่องเที่ยวบา้งคนก็มักจะมาในเวลาค ่าและน าโคมลอยขึ้นมา
ปล่อย เพือ่สะเดาะเคราะห์  เป็นตน้ 

7.5) ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยว 

7.5.1) ส่ือของการเรียนรู้ 

      
ภาพที่ 5.160 โครงแผน่ป้ายบอกประวติัวดั 

 

7.5.2) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของการท่องเที่ยว 

 
ภาพที่ 5.161 บริเวณลานจอดรถ 

      
ภาพที่ 5.162 ศาลารับรองนกัท่องเที่ยว  ภาพที่ 5.163 ศาลาบริการเคร่ืองด่ืม ร้อน - เยน็ 
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ภาพที่ 5.164 ศาลา ที่พกับริการนกัทอ่งเที่ยว ภาพที่ 5.165 จุดตั้งถงัขยะทัว่บริเวณวดั 

7.6) กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

 
ภาพที่ 5.166 กิจกรรมชมววิ ตีฆอ้ง 

 

      
ภาพที่ 5.167 กิจกรรม ถวายระฆงั ประดบัวหิาร     ภาพที่ 5.168 กิจกรรมตกับาตรพระประจ าวนัเกิด 
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8) พระพุทธนวล้านตือ้ (พระเชียงแสนส่ีแผ่นดิน)  เชียงแสน 

 
ภาพที่ 5.169 พระพทุธรูปส าคญั พระพทุธนวลา้นต้ือ 

8.1) ประวตัิควำมเป็นมำและสถำนที่ประดิษฐำนพระพทุธรูปส ำคญั 

ไดค้น้พบพระพุทธรูปองคห์น่ึงในล ำน ้ ำโขงบริเวณเมืองเชียงแสน นับตั้งแต่กำรคน้พบคร้ัง
แรกจนกระทัง่ถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลำ ประมำณ 60 ปีแล้ว เร่ืองรำวเหล่ำนั้นก็ยงัเป็นเร่ืองที่ได้รับ
ควำมสนใจและถูกน ำมำเล่ำขำนใหลู้กหลำนชำวเชียงแสนและคนต่ำงถ่ินไดฟั้งสืบต่อกนัมำ ดว้ยเหตุน้ี
เองทำงเมืองเชียงแสนจึงไดส้ร้ำงพระพุทธรูปช่ือ พระพุทธนวล้ำนต้ือจ ำลองขึ้นมำแทนพระพุทธรูป
กลำงน ้ ำ พระพุทธนวล้ำนต้ือ มีคุณค่ำและควำมส ำคญัด้ำนควำมเช่ือมโยงต่อพื้นที่ในเขตอ ำเภอ                
เชียงแสน มีเร่ืองรำวและต ำนำนที่น่ำศึกษำ และสำมำรถดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหเ้ขำ้มำเยีย่มชมได ้

พระพุทธรูปนวล้านต้ือ จากการสอบถามชาวเชียงแสน ที่ตั้ งถ่ินฐานอยู่ในอ าเภอเชียงแสน
มากกว่า 25 - 65 ปี ซ่ึงมีอายุระหว่าง 41 - 94 ปี ต่างเช่ือว่ามีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซ่ึงเรียกกันว่า              
พระพทุธนวลา้นต้ือ จมอยูใ่นแม่น ้ าโขงจริง ตามที่ตนเองไดพ้บเห็นหรือบรรพบุรุษไดเ้คยเล่าใหฟั้ง 

การคน้พบพระพุทธรูปกลางน ้ าโขงเกิดขึ้นเมืองคร้ังแรกเม่ือราวพุทธศกัราช 2479 เม่ือมี
ชาวประมงหาปลาบริเวณกลางแม่น ้ าโขงซ่ึงใกล้กับสถานน้ีต ารวจภูธรอ าเภอเชียงแสนได้เห็น                  
เศียรพระเพียงแค่พระหนุหรือคาง พระพุทธรูปดังกล่าวหันพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ และเม่ือปี
พทุธศกัราช 2497 ไดมี้การคน้พบพระรัศมีส าริดขนาดใหญ่ช้ินหน่ึงกลางล าน ้ าโขงหนา้เมืองเชียงแสน 
และถูกประดิษฐานที่วดัร้างบริเวณหลังตลาด ปัจจุบัน คือ วดัควา้ง ต่อมาได้น าไปเก็บรักษาไวท้ี่                 
วดัปงสนุกในอ าเภอเชียงแสน และวดัมุงเมืองในอ าเภอตามล าดบั คร้ังเม่ือมีการจดัตั้งพพิิธภณัฑสถาน
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แห่งชาติ เชียงแสน จึงไดอ้ญัเชิญมาประดิษฐานในน้ีตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั สนันิษฐานว่า พระรัศมี
ช้ินน้ีน่าจะเป็นของพระเจา้ลา้นต้ือ ที่ชาวประมงพบเห็นเม่ือปีพทุธศกัราช 2479 ก็เป็นได ้

ต่อมานายชูสง่า ไชยพันธุ์ ผู ้ว่าราชการจังหวดัเชียงรายในสมัยนั้ น ได้ด ารงต าแหน่ง            
ในระหวา่งปีพุทธศกัราช 2504 - 2512 ไดข้อให้บริษทัอิตาเล่ียน ส่งนักประดาน ้ าลงคน้หาพระพทุธรูป
ในน ้ าโขงเน่ืองจากมีอุปกรณ์ที่ทนัสมยัพอสมควร ก่อนที่จะเกิดน ้ าท่วมใหญ่ อ าเภอเชียงแสนเม่ือเดือน 
สิงหาคม ถึงเดือนกนัยายน ในปีเดียวกนั ท าให้น ้ าเช่ียวมาก นักประดาน ้ าไม่สามารถทนกบัความเยน็
ของกระแสน ้ า การคน้หาคร้ังนั้นจึงไม่ประสบผลส าเร็จ การตามรอยของพระพุทธรูปคร้ังนั้นจึงพบ
เพียงโบราณวตัถุอ่ืนๆ เล็กน้อย เช่น พระพุทธรูปขนาดเล็ก และเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นตน้ การด าเนินการ
คน้หาพระพทุธรูปนวลา้นต้ือจึงไดย้ติุลง และไม่ไดด้ าเนินการต่อจนถึงปัจจุบนั 

การคน้หาพระพุทธรูปที่จมอยูใ่นล าน ้ าโขงบริเวณเมืองเชียงแสน นับตงัแต่การคน้พบคร้ัง
แรกจนถึงปัจจุบนัรวมแล้วนานกว่า 60 ปี เร่ืองราวเหล่าน้ีก็ยงัคงเป็นเร่ืองเล่าที่ไดรั้บความสนใจและ
ถูกน ามาเล่าขานให้ลูกหลายชาวเชียงแสนและคนต่างถ่ินฟังสืบทอดต่อกันมา จึงมิใช่ต  านานหรือ
นิทานพื้นบา้นตามที่บางคนเช่ือกนั 

เม่ือประมวลจากข้อมูลทั้ งหมด พอจะสันนิษฐานได้ว่า พระพุทธรูปนวล้านต้ือ หรือ                         
พระเจา้ทองทิพย ์รวมไปถึงวตัถุต่างๆ บนเกาะดอนแท่น ไดจ้มลงในแม่น ้ าโขงก่อนที่จะสนธิสัญญา
ระหว่างสยามกับฝร่ังเศส เม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2496 อันอาจเน่ืองจากการเผาเมือง               
เชียงแสน จนกลายเป็นเมืองร้าง เม่ือราวปีพุทธศักราช 2369 ซ่ึงตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ                  
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รวมทั้งการกดัเซาะของแม่น ้ าโขงเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบนั ไม่มีผูใ้ดทราบว่า
พระพทุธรูปองคน์ั้นถูกกระแสน ้ าพดัพาไป ณ ที่ใด หรือยงัคงผงัจมอยูท่ี่เดิม 

พุทธลกัษณะของพระพุทธรูปนวล้านต้ือ หรือพระเจา้ทองทิพย ์จากพระรัศมีนั้นมีความ
กวา้ง 55 เซนติเมตร มีความสูง 70 เซนติเมตร มีเดือยส าหรับเสียบบนเกตุมาลาของพระพุทธรูป               
ส่วนองครั์ศมีมีร่องรอยวงกลมส าหรับฝังหินมีค่า ตลอดจนเทคนิคการหล่อท ากนัเป็นช้ินๆ แลว้น ามา
เช่ือมเช่นเดียวกบัพระพุทธรูปศิลปะลา้นนา คาดว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 สันนิษฐานว่า 
ส่วนพระพุทธรูปก็อาจมีการตกแต่งด้วยหินมีค่าเช่นเดียวกับพระรัศมี ซ่ึงอาจเป็นพระพุทธรูปปาง                
มารวิชยัทรงเคร่ืองหล่อดว้ยส าริดภายในกลวงท าเป็นรูปเปลวไฟ มีดอกบวัรองรอบลกัษณะเดียวกับ
พระรัศมี ของพระเจา้ล้านทอง และพระเจา้ทองทิพยปั์จจุบันในวดัพระเจา้ล้านทอง จึงกล่าวได้ว่า             
พระเจา้นวลา้นต้ือในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงแสนกบัพระเจา้ทองทิพยอ์งคเ์ดียวกนัที่น ามาจาก
เชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปองค์เดียวกัน ซ่ึงข้อมูลน้ีได้มาจากพงศาวดารที่กล่าวว่า ให้เห็นว่า
พระพุทธรูปศิลปะล้านนาที่สร้างขึ้นที่เมืองเชียงใหม่มีขนาดใหญ่ และหนักมากก็สามารถเคล่ือนยา้ยได ้
ความห่างไกลมิไดเ้ป็นอุปสรรคต่อความศรัทธาอนัแรงกลา้เลย 
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สถานที่ประดิษฐาน เกาะดอนแท่น ตั้งอยูร่ะหวา่งชายแดนไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว แต่ใกล้ฝ่ังไทยมากกว่า มีความกวา้งประมาณ 40 เมตร ความยาวประมาณ 600 เมตร 
หรือประมาณ    4 - 5 ไร่ สภาพเกาะเป็นเนินทราย เกาะหรือเนินทรายน้ีไดค้่อยๆ หายไปจากการที่มี
การขุดเพื่อร่อนหาทอง รวมทั้งการกัดเซาะของแม่น ้ าโขงตลอดระยะเวลาอนัยาวนานจนกระทัง่เม่ือ
ประมาณปีพทุธศกัราช 2528 - 2529 ก็ไม่ปรากฏใหเ้ห็นร่องรอยของเกาะนั้นอีกเลย 

8.2) ที่ตั้ง วดั และเสน้ทางคมนาคม 

   8.2.1)  ที่ต ั้ง   

 จุดชมววิสามเหล่ียมทองค า ต  าบลเวยีงอ าเภอเชียงแสนหรือหนา้ วดัปูเขา้ ต  าบลเวยีง 
อ าเภอเชียงแสน 

 
ภาพที่ 5.170 บรรยากาศ บริเวณจุดชมวิวสามเหล่ียมทองค า 

 

8.2.2)  เสน้ทางคมนาคม 

 จากอ าเภอเมืองเชียงราย มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เขา้สู่ถนนพหลโยธิน ใชเ้ส้นทาง 
1016 เม่ือถึงวงเวียน ใช้ทางออกที่ 1 ไปยงัเส้นทาง 1290 จะเห็นพระพระพุทธนวล้านต้ือจ าลอง 
ปรากฏอยูท่างขวามือ ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 8 นาที ในระยะทาง 70 กิโลเมตร 

8.2.3)  วดั  ประวติัวดั  และส่ิงส าคญัภายในวดั 

เกาะดอนแท่นจากต านานและพงศาวดาร เกาะดอนแท่นตั้งอยูร่ะหว่างบา้นสบรวก               
บา้นสบค า จนถึงบา้นสบกกของไทยโดยมีบริเวณแนวล าน ้ าโขงสายเก่ากั้นอยู ่เพราะเช่ือว่าแม่น ้ าโขง
สายเก่าเพิ่งจะต้ืนเขินเม่ือไม่เกิน 200 ปีที่ผ่านมา และแม่น ้ าโขงสายใหม่เกิดจากการขุดร่อนน ้ า                    
ในรัชกาลที่ 1 ความส าคญัของเกาะดอนแท่น เช่น มหาเถรเจา้หรือเจา้ผูค้รองเมืองเชียงแสนมกัจะมา 
ท าพิธีทางพุทธศาสนา รวมทั้ง การสักการะเจา้ผูค้รองเมืองตามโบราณราชประเพณีบนเกาะแห่งน้ี 
และสถาปนาวดัต่างๆ หลายวดับนเกาะดอนแท่น เช่น พระมหาเถรเจา้ศิริวงัใส ไดน้ าพระพุทธรูปมา            
2 องค ์จึงสร้างวดัพระแกว้ และวดัพระค า บนเกาะดอนแท่นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 2 องค ์
เม่ือปีพุทธศกัราช 1930 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัพญาแสนเมืองมา และวดัที่สร้างบนเกาะดอนแท่นจ านวน 
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10 วดั ซ่ึงมีวดัพระทองทิพย ์ปรากฏอยู่ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่า เจา้มหาพรหมไดน้ า             
พระพุทธสิหิงคม์าเมืองเชียงรายเพื่อท าเลียนแบบ จากนั้น จึงอญัเชิญพระพทุธสิหิงคม์ายงัเมืองเชียงแสน
เพื่อท าพิธีสวดพุทธาภิเษกที่เกาะดอนแท่น ในหนังสือพงศาวดารโยนก ของพระยาประชากิจกรจกัร 
ไดก้ล่าวว่า พญาแสนภูสร้างราชนิเวศน์วงัสถานริมแม่น ้ าโขงเหนือดอนแท่น หลงัจากสร้างเมืองเชียงแสน
ล่วงมาแลว้ 3 ปี ถึงศกัราช 692 หรือพุทธศกัราช 1873 ปีมะเมีย โทศก วนัศุกร์ เดือนอา้ย หรือ ขึ้น 15 ค ่า  
เดือน พฤศจิกายน พญาแสนภูให้สถาปนาที่กลางเมืองเป็นวิหารพระหลวง หรือวดัเจดียห์ลวง                   
ในปัจจุบนั กล่าวคือ ที่ต ั้งของเกาะดอนแท่นตามขอ้สันนิษฐานอยูต่รงบริเวณ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
เชียงแสน ที่ว่าการอ าเภอเชียงแสน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 หรือเวียงเก่าแสนวิทยา
ประสาท ในปัจจุบนั 

 

ส่ิงส าคญัภายในบริเวณจุดชมววิสามเหล่ียมทองค า 

   
ภาพที่ 5.171 อนุสาวรีย ์พญาแสนภู ภาพที่ 5.172 รอบพระพทุธบาทจ าลอง 

8.3) คุณค่าและลกัษณะทางศิลปกรรม 

พระพทุธรูปพระพุทธนวลา้นต้ือ มีขนาดใหญ่มาก และตั้งอยูต่รงบริเวณสามเหล่ียมทองค า 
ซ่ึงเป็นจุดที่สามารถมองเห็นไดใ้นระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจน จนขา้มฝ่ังไปถึงยงัประเทศลาว ดว้ยขนาด
ขององคพ์ระที่มีความพิเศษน้ีมีความยิง่ใหญ่ มองดูอลงัการ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยละชาว
ต่างประเทศให้เขา้มาสักการะบูชาไดเ้ป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูป
องคน้ี์ยงัมีต  านานที่เล่าถึงพระพทุธรูปใตน้ ้ าโขงจึงท าใหเ้กิดเร่ืองราวที่น่าเรียนรู้ 

พระพทุธรูปดงักล่ำว เป็นเน้ือทองสมัฤทธ์ิปิดดว้ยทองบุศรำคมั น ้ ำหนกั 69 ตนั หนำ้ตกักวำ้ง 
9.99 เมตร สูง 15.99 เมตร ประทบันั่งบนเรือแกว้กุศลธรรม การหล่อพระพุทธรูปองคน้ี์ไดใ้ชเ้ทคนิค
การหล่อแบบแยกหล่อ โดยแบ่งพระพุทธรูปออกเป็น 4 ส่วน เม่ือหล่อเสร็จก็น าแต่ละส่วนมาประกอบ
กนัเป็นองคพ์ระพทุธรูปที่สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 5.173 พระพทุธนวลา้นต้ือดา้นหลงั ภาพที่ 5.174 พระพทุธนวลา้นต้ือประทบับนเรือ 

      
ภาพที่ 5.175 พระพทุธนวลา้นต้ือจากฐาน  ภาพที่ 5.176 พระพทุธนวลา้นต้ือมุมขวา 

      
ภาพที่ 5.177 พระพทุธนวลา้นต้ือมุมตรง  ภาพที่ 5.178 พระพทุธนวลา้นต้ือมุมขา้ง 

8.4) คติความเช่ือและประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

8.4.1) ความเช่ือและความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นที่สกัการะในทอ้งถ่ิน 

พอ่คา้ประชาชนในทอ้งถ่ินอ าเภอเชียงแสนไดเ้ล่าวา่ บริเวณน้ีเป็นจุดเศรษฐกิจหรือที่
รู้จกักนัในนาม “สามเหล่ียมทองค า” เพราะในอดีตบริเวณน้ีจะเป็นตลาดการคา้ขายฝ่ินขนาดใหญ่ จะมี
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ชาวจีน พม่า ลาว มาท าการคา้ขายที่น้ีอยา่งคึกคกั จนมาถึงปัจจุบนัถึงแม้การคา้ฝ่ินจะเป็นเร่ืองที่ผิด
กฎหมายไปแลว้ แต่บริเวณสามเหล่ียมทองค าแห่งน้ีก็ยงัคงความเป็นพื้นที่แลกเปล่ียนสินคา้ระหว่าง
ประเทศอยูจ่นถึงปัจจุบนัน้ี ดว้ยเหตุผลน้ี พ่อคา้แม่คา้ ทั้งชาวไทย ชาวจีน แมก้ระทัง่ชาวลาว เม่ือไดเ้ขา้
มาในเขตประเทศไทย ก็มกัจะพากนัมากราบไหวบู้ชา ขอให้กิจการด้านการลงทุน หรือการคา้มีผล
ก าไร ขอใหป้ระสบความส าเร็จดา้นการคา้ในอ าเภอเชียงแสน เม่ือประสบความส าเร็จแลว้ก็ไดน้ าแผ่น
ทองค าเปลว มาถวายในเป็นพุทธบูชา และพบว่าเคยมีผูม้าถวายแผ่นทองค าเปลวมากถึง 1,000,000 
แผน่เม่ือไม่นานมาน้ี 98 

และดว้ยเสน้การคา้ระหวา่งประเทศไทยสู่ต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่จะท าการขนส่ง
ทางน ้ าเป็นหลกั ซ่ึงเป็นเส้นทางคมนาคมหลกัระหวา่งประเทศจีนและไทยโดยตรง ดงันั้นเม่ือจะมีการ
ขนยา้ยสินคา้ก่อนลงเรือทุกคร้ัง นายทุนหรือผูป้ระกอบการก็มกัจะมาขอพรจากพระพุทธนวลา้นต้ือ
จ าลอง ให้เรือของตนล่องไปถึงปลายทางอย่างปลอดภยั เม่ือได้มาตั้งจิตอธิฐานเรือล านั้นก็จะไม่มี
ปัญหาติดขดัใดๆ ดว้ยเหตุน้ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินจึงมีความเช่ือกนัวา่ พระพทุธนวลา้นต้ือจ าลอง องคน้ี์
เปรียบเสมือนพระพทุธรูปที่จมอยูใ่นมาน ้ าโขง อนัเป็นที่เลืองลือและกล่าวขานวา่ท่านไดส้ถิตและดูแล
แม่น ้ าโขงสายน้ี99 

และนอกจากน้ีบริเวณสามเหล่ียมทองค ายงัเป็นที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายของกลุ่มนัก
เส่ียงโชค ที่มักจะขา้มเรือไปยงัฝ่ังประเทศพม่าและลาว เพื่อเส่ียงโชคในธุรกิจการพนันขนาดใหญ่ 
ดงันั้นคนกลุ่มน้ีจึงมกัจะมาขอให้พระพุทธนวลา้นต้ือประทานโชคลาภให้ตน เม่ือได้โชคลาถกลับ
มายงัฝ่ังไทยก็มกัจะน าแผน่ทองค าที่ใชบุ้พระพุทธรูปมาถวาย ที่มูลนิธิพระเชียงแสน เพื่อให้น าไปใช้
ในการบูรณะองคพ์ระต่อไป 100 

8.4.2) ประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

   เวียนเทียนพระพุทธรูป ประเพณีจะจดัขึ้นในช่วงวนัเขา้พรรษา โดยทางมูลนิธิพระ
เชียงแสนผูดู้แล จะจดัให้มีกิจกรรมเวยีนเทียนรอบองคพ์ระพุทธรูปพระพทุธนวลา้นต้ือ ถือวา่แตกต่าง
จากที่ อ่ืน ซ่ึงมักจะเวียนเทียนรอบวิหาร หรือพระธาตุ ในช่วงแรกในการจัดประเพณีน้ีมีเพียง
ประชาชนบางส่วนที่เขา้มากิจกรรม แต่ปัจจุบนักิจกรรมน้ีก็ไดรั้บความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาว

                                                         
98

 สัมภาษณ์, นางอิ่น ดวงค า ,ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี 4  สิงหาคม 2557. 
99

 สัมภาษณ์, นายแสง โกฏยี่ ,ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี 4  สิงหาคม 2557. 
100

 สัมภาษณ์, นายภคัพล ทรัพยบุ์ญธรรม ,ประชาสัมพนัธ์ มูลนิธิพระเชียงแสน, วนัท่ี 4  สิงหาคม 2557. 
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ไทย ชาวต่างประเทศ และประชาชนอ าเภอเชียงแสนเป็นอยา่งดี โดยในทุกปีจะมีผูเ้ขา้ร่วมประเพณีน้ี
ไม่ต  ่ากวา่ 500 คน และคาดวา่อีกไม่ก่ีปีจ  านวนนกัท่องเที่ยวอาจจะเพิม่ขึ้นถึง 1,000 คน101 

 
8.5) ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยว 

8.5.1) ส่ือของการเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 5.179 แผน่ป้ายบอกประวติัจุดชมววิสามเหล่ียมทองค า 

 

8.5.2) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของการท่องเที่ยว 

      
ภาพที่ 5.180 ลานจอดรถ   ภาพที่ 5.181 ศูนยข์อ้มูลพระพทุธนวลา้นต้ือ 

                                                         
101

 สัมภาษณ์, นางมาลี สุค  า ,ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี 4  สิงหาคม 2557. 
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ภาพที่ 5.182 ตูก้ดเงินสด ทุกสาขา  ภาพที่ 5.183 กองประชาสมัพนัธ ์โดยต ารวจท่องเที่ยว 

      
ภาพที่ 5.184 ศาลาที่พกันกัทอ่งเที่ยว  ภาพที่ 5.185 หอ้งน ้ าสะอาด 

      
 ภาพที่ 5.186 ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม บริการนกัท่องเที่ยว ภาพที่ 5.187 ป้ายบอกทาง 
 

8.6) กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

      
ภาพที่ 5.188 กิจกรรมปิดทองพระรัศมีจ าลอง ภาพที่ 5.189 กิจกรรมส่องกลอ้งชมววิริมโขง 
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ภาพที่ 5.190 กิจกรรมล่องเรือริมแม่น ้ าโขง         ภาพที่ 5.191 กิจกรรมการโยนเหรียญสะเดาะเคราะห์ 

      
ภาพที่ 5.192 กิจกรรมลอดทอ้งชา้งมงคล      ภาพที่ 5.193 กิจกรรมถ่ายรูปกบัพระพทุธนวลา้นต้ือ 

      
ภาพที่ 5.194 กิจกรรมชมวตัถุมงคล         ภาพที่ 5.195 กิจกรรมชมร้านสินคา้ที่ระลึก 

 
ภาพที่ 5.196 กิจกรรมนัง่ชมทศันียภาพริมฝ่ังแม่น ้ าโขง สามเหล่ียมทองค า 
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9) พระเจ้าอินทร์สาน  (พระพุทธเมตตามหามิ่งมงคลสองแผ่นดิน)  วดัพระธำตุดอยเวำ  แม่สำย 

 
ภาพที่ 5.197 พระพทุธรูปส าคญั พระเจา้อินทร์สาน 

9.1) ประวตัิควำมเป็นมำของพระพทุธรูปและสถำนที่ประดิษฐำนพระพทุธรูปส ำคญั 

พระพุทธรูปองคน้ี์ ใชไ้มไ้ผ่เป็นวสัดุในการสร้าง โดยใชว้ธีิโดยการสาน ซ่ึงไมไ้ผ่ชนิดน้ีอยู่
ในป่าลึก  ในเขตประเทศพม่า พระเจ้าอินทร์สานเป็นพระพุทธรูปศัก ด์ิสิท ธ์ิที่ ชาวไทใหญ่                        
ให้ความศรัทธา เป็นอย่างมาก เน่ืองจาก เช่ือว่าในการสานพระเจ้าอินทร์สานนั้ นพระอินทร์จะ                     
ดลบนัดาลมาช่วยสานประธานพรให้ส าเร็จ โดยเร็ววนั ไมท้ี่จะใชส้านจะตดัไดเ้ฉพาะเดือนธนัวาคม
เท่านั้น เพราะมีความเหนียวมาก เรียกว่า “ไมมุ้ง” ตามต านานกล่าวว่า ในสมยัก่อนนั้นมีหมู่บา้นหน่ึง
อยู่ในป่ าลึกประเทศพม่า มี เส้นทางคมนาคมติดต่อไปมาย ังไม่สะดวกสบายใหม่ ปัจจุบัน                              
เม่ือพระพทุธศาสนาเผยแผ่เขา้มาก็ยากล าบาก จึงไม่มีพระพทุธรูปไวก้ราบไหวบู้ชา ชาวบา้นในสมยันั้น
จึงได้คิดหาวิธีการสร้างพระพุทธรูปด้วยไม้ไผ่ขึ้ นมา ส่วนสาเหตุส าคัญอีกประการคงมาจาก                      
เม่ือในสมยัโบราณอาจจะหาวสัดุก่อสร้างประเภทปูนไดย้ากหรืออาจมีราคาสูง จึงตอ้งการประหยดั 
หรืออักนัยยะหน่ึงเม่ือในยามศึกสงคราม เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้พ่ายแพ้ ก็จะต้องถูกเผาท าลาย
บา้นเมืองและวดัวาอารามจนหมดส้ิน ชาวบา้นในสมยันั้นจึงได้คิดหาวิธีการสร้างพระพุทธรูปที่มี
น ้ าหนักเบาเพือ่จะไดแ้บกหามไปซ่อนขา้ศึกศตัรูไวไ้ดท้นั ในต านานไดก้ล่าวต่อไปวา่  มีชายคนหน่ึง
รับอาสาเป็นหัวหน้าในการสานพร้อมด้วยชาวบา้นอีกหลายคน ในตลอดระยะเวลาของการสาน
พระพุทธรูป จากฐานจนถึงไหล่ก็ไม่ได้เกิดอุปสรรคปัญหาใดๆ กระทั่งได้สานไปถึงช่วงคอถึง                 
พระเกศโมลี ก็ไม่มีผูใ้ดสามารถสานต่อได ้จึงตอ้งปล่อยทิ้งไว ้จนวนัหน่ึงพระอินทร์ไดเ้สด็จแปลงกาย
ในชุดนุ่งขาวห่มขาว เสด็จลงมาช่วยสานจนส าเร็จ จนเป็นที่น่าอศัจรรยแ์ละน าความปราบปล้ืมยนิดีมา
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สู่ชาวบา้นชาวเมืองเป็นอยา่งมาก เร่ืองราวเหล่าน้ีจึงเป็นที่มาของต านานพระเจา้อินทร์สานมาจนถึง
ปัจจุบนั102 

สถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั  

  กุฏิรัตนมณี ปัจจุบนักลายเป็นแหล่งเรียนรู้น้ีไดร้วบรวมความรู้ดา้นงานฝีมือประยกุตท์ี่มา
จากงานใบตองโดยใช้ผา้เป็นวสัดุในการจดัท า จดัแสดงในอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นสถานที่จดั
แสดงบายศรี ของแต่ละภาค เคร่ืองสักการะของลา้นนา เคร่ืองบวงสรวง พานพุ่มต่างๆ กระทงลอย 
การจดัพิธีแต่งงานแบบลา้นนา และแบบภาคกลาง รวมทั้งมีการจดัแสดงพิธีกรรมสะเดาเคราะห์ สืบ
ชะตา แบบล้านนาที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล ส่วนชั้นบน ประกอบดว้ยการจดัแสดงพระพุทธรูป โดย
หลวงพ่อพระครูบาดวงแสง รัตนมณี ผูส้ร้างวดัพระธาตุดอยเวา เป็นผูเ้ก็บรักษาไว ้และยงัจดัแสดง
เคร่ืองจกัรสาน เคร่ืองเขินในรูปแบบต่างๆ อีกเป็นจ านวนมาก  

 
ภาพที่ 5.198 บรรยากาศ บริเวณหนา้กุฏิรัตนมณี 

9.2) ที่ตั้ง วดั  และเสน้ทางคมนาคม 

   9.2.1)  ที่ต ั้ง   

วดัพระธำตุดอยเวำ  ต  ำบลเวยีงพำงค ำ อ ำเภอแม่สำย จงัหวดัเชียงรำย 

 
ภาพที่ 5.199 ทางขึ้นพระธาตุดอยเวา 

                                                         
102

 สัมภาษณ์, นายประจวบ  จนัทร์ค า ,ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี 5 สิงหาคม 2557. 
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ภาพที่ 5.200 บรรยากาศ ภายในวดั 

9.2.2)  เสน้ทางคมนาคม 

จำกอ ำเภอเมืองเชียงรำย มุ่งหน้ำไปทำงทิศเหนือ เขำ้สู่ถนนพหลโยธิน ไปยงัเส้นทำง 
1290 จะเห็นวดัพระธำตุดอยเวำ ปรำกฏอยูท่ำงขวำมือ ใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 51 นำที 
ในระยะทำง 61.7 กิโลเมตร 

9.2.3)  วดั  ประวติัวดั  และส่ิงส าคญัภายในวดั 

วดัแห่งน้ีตั้งอยู่บนเขาเล็กๆ ห่างจากชายแดนไทยพม่าประมาณ 500 เมตร เป็นที่ตั้ง
ขององค์พระธาตุดอยเวา เป็นเจดียเ์ก่าแก่อายุประมาณ 2,250 ปี ซ่ึงพระองค์เวา ได้ทรงสร้างไวเ้ม่ือปี
พทุธศกัราช 296 โดยบรรจุพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ไว ้ปัจจุบนันอกจากสถานที่แห่งน้ีจะเป็น
สถานที่ที่ชาวเมืองแม่สาย และชาวเชียงรายไดถื้อว่าเป็นสถานที่อนัศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ วดัน้ียงัเป็นทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคญัของอ าเภอแม่สายอีกดว้ย นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชายแดนเหนือสุดในสยามน้ี จะตอ้ง
ไดข้ึ้นไปกราบนมสัการองคพ์ระธาตุดอยไว ้จึงไม่ค  ากล่าวไวว้่า ถา้ผูใ้ดที่ไดม้าเที่ยวอ าเภอแม่สาย ที่
ไดรั้บขนาดนามวา่เป็นเมืองเหนือที่สุดในประเทศแลว้ไม่ไดเ้ขา้มากราบไหวบู้ชา หรือเที่ยววดัดอยเวา
แห่งน้ี ก็เท่ากบัวา่ผูน้ั้นมาไม่ถึงอ าเภอแม่สาย 

 ส่ิงส าคญั ภายในวดั 

      
ภาพที่ 5.201 วหิารวดัพระธาตุดอยเวา  ภาพที่ 5.202 บนัไดนาค 
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  ภาพที่ 5.203  พระเจา้ตนหลวง  ภาพที่ 5.204 พระธาตุดอยเวา 

      
ภาพที่ 5.205 ศาลาบุญโชคทรัพย ์   ภาพที่ 5.206 อาคารปราสาทไพชยนต ์

      
 ภาพที่ 5.207 ศาลาพระอุปคุต   ภาพที่ 5.208 ศาลาเพชรนิภา 
 

      
ภาพที่ 5.209 ประติมากรรม แมงป๋องยกัษ ์
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9.3) คุณค่าและลกัษณะทางศิลปกรรม 

พระพุทธรูปองคน้ี์เป็นวสัดุจำก ไมไ้ผ่ ใชเ้ทคนิคในกำรสร้ำงคือกำรจกัสำนเป็นเส้น หรือ
หวำยจกัเป็นเส้น มีหน้ำตกั 2.99 เมตร ปำงมำรวิชยั เป็นน ำเอำรูปแบบพระพุทธรูปแบบเชียงแสนสิงห์ 1 
ให้พระสงฆ์ทำงประเทศพม่ำเป็นผูส้ำน จ ำนวน 5 รูป ภำยในองคพ์ระสร้ำงด้วยโครงเหล็กดัด เพื่อ
ป้องกนักำรยบุตวัของพระพุทธรูป และท ำกำรแยกสำนทีละส่วน อยำ่งเช่น พระหัตถ์ พระเศียร และ
พระองค ์ในส่วนของพระเนตรใชเ้ม็ดนิลสีด ำจำกประเทศพม่ำ เม่ือสำนเสร็จก็จะน ำเอำแต่ละส่วนมำ
สำนประกอบกนัเป็นองคพ์ระพทุธรูปที่สมบูรณ์ พร้อมกบัลงรักปิดทอง ฉำกดำ้นหลงัองคพ์ระพทุธรูป
เป็นไม้ฉลุลำยแบบศิลปะพม่ำ ควำมพิเศษของกำรใช้เทคนิคน้ีคือองค์พระพุทธรูปจะมีน ้ ำหนักเบำ 
สำมำรถยกยำ้ยหรือเคล่ือนที่ไดส้ะดวกตำมควำมเหมำะสม หลกัจำกเสร็จส้ินขั้นตอนกำรสำนแลว้ก็ได้
บรรจุหัวใจเงินใส่ลงไปให้พระพุทธรูปในปีพุทธศกัรำช 2552 และท ำพิธีพทุธำพเิศษ เปิดเนตร โดยมี
อดีตผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงรำย นายไตรสิทธ์ิ สินสมบูรณ์ทอง มำเป็นประธำนในพธีิดงักล่ำว103 

      
ภาพที่ 5.210 พระเจา้อินทร์สานมุมตรง            ภาพที่ 5.211 พื้นผวิพระพทุธรูปพระเจา้อินทร์สาน 
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 สัมภาษณ์ นายสงกรานต ์ สมบูรณ์โชติ ,ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี 5 สิงหาคม 2557. 
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ภาพที่ 5.212 พระเจา้อินทร์สานมุมขวา                 ภาพที่ 5.213 มุมขา้ง ขององคพ์ระเจา้อินทร์สาน 

9.4) คติความเช่ือและประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

9.4.1) ความเช่ือและความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นที่สกัการะในทอ้งถ่ิน 

เน่ืองจาก ทางวดัพระธาตุดอยเวาตั้งอยูใ่นบริเวณกบัตลาดชายแดนไทย-พม่า ดงันั้น
จึงมีประชาชนแวะเวียนเขา้มากราบไหวบู้ชาพระประธานในวิหาร และพระพุทธรูปอินทร์สาน เป็น
จ านวนไม่ต ่ากว่า 500 คนต่อวนั และในช่วงเทศกาลไม่ต ่ากว่า 1,000 คน ดงันั้นประชนชนในทอ้งถ่ิน
จึงมีเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ของตนที่เคยไดพ้บอยา่งเช่นเหตุการณ์ของชายผูห้น่ึงเป็นพนกังานขบัรถ
ตูพ้านักท่องเที่ยวมาเดินตลาดการคา้ชายแดน และไดน้ ารถขึ้นมาจอดรถขา้งวดัซ่ึงเป็นทางลาดชนั ใน
ระหว่างที่เขารอนักท่องเที่ยวที่ไปเดินตลาดอยูน่ั้น เขาก็ไดเ้ดินขึ้นไปกราบสักการะพระอินทร์สานที่
ประดิษฐานอยูใ่นกุฏิแกว้ ซ่ึงไม่เคยไดเ้ขา้ไปกราบสกัการะ ทั้งที่เคยมาที่แห่งน้ีเกือบทุกวนั เม่ือไดเ้ขา้
ไปยงักุฏิแกว้เขาก็รู้สึกว่าพระพุทธรูปองคน้ี์งดงามเหลือเกิน จึงคิดจะถ่ายรูปองค์พระพุทธรูปไว ้ใน
จงัหวะที่เขาก าลงัหยบิกลอ้งขึ้นมานั้น กลอ้งก็หลุดมือตกกระทบพื้นหน้าจอแตก เขาจึงรู้สึกไม่สบาย
ใจ ใจคอไม่ดี จึงรีบอธิฐานหน้าพระเจา้อินทร์สานว่าอยา่ให้เกิดเร่ืองร้ายใดๆกับตน และครอบครัว 
ญาติพี่นอ้งและบุคคลที่ตนรักเลย พอเดินกลบัลงมายงัรถเขาก็ตอ้งตกใจเพราะรถของเขาก าลงัไหลลง
ไปจากเนินผา่นนักท่องเที่ยวพลุกพลานที่ก  าลงัเลือกซ้ือของ เม่ือเห็นดงันั้นเขาจึงรีบวิง่ไปเพื่อหยดุรถ 
เพราะเกรงวา่จะมีคนไดรั้บบาดเจบ็ แต่สุดทา้ยรถตูข้องเขาก็ไปหยดุจอดตรงเกาะกลางถนน โดยที่ไม่มี
ผู ้ใดได้รับบาดเจ็บเลย พ่อค้าแม่ค้าในละแวกต่างเช่ือว่าคงเป็นเพราะอิทธิฤกษ์ ปฎิหาริย์ของ
พระพุทธรูปพระเจา้สิงห์สาน ที่ช่วยคุม้ครองลูกหลาน ชาวอ าเภอแม่สายในอยูร่อดปลอดภยั และทาง
ฝ่ายชายคนดงักล่าวก็เช่ือวา่ถา้ตนไม่ไดก้ราบขอพรพระพทุธรูปองคน้ี์ ก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
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เกิดขึ้นได ้หลงัจากนั้นเม่ือเขาพานกัท่องเที่ยวมายงัตลาดแม่สาย ก็จะตอ้งขึ้นไปกราบพระพทุธรูปองค์
น้ีทุกคร้ัง104          

 ต่อมามีแม่คา้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร  เพื่อมาเลือกซ้ือเพชรพลอย อญัมณี 
ในประเทศพม่าที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ และถูกจดัอนัดบัว่ามีแร่ที่สวยงามหลงเหลืออยูม่าก 
เม่ือเลือกซ้ือของเสร็จ เธอก็ไดเ้ดินทางกลบัมาที่ประเทศไทย และเขา้พกัโรงแรมในตวัอ าเภอแม่สาย 
ในช่วงเยน็เธอได้ออกมาทานเขา้และทิ้งทรัพยสิ์นมีคา้ไวภ้ายในห้องพกั พอกลับมาก็พบว่าอัญมณี 
รวมทั้งทรัพยสิ์น มูลค่าหลายแสนบาทหายไป ด้วยความร้อนใจเธอจึงรีบแจง้กับทางโรงแรม และ
เจา้หนา้ที่ต  ารวจ ในขณะที่รอทางเจา้หน้าที่คน้หาหลกัฐานและร่องรอยของโจรกรรม เธอก็ไดไ้ปที่วดั
พระธาตุดอยเวา ที่อยูใ่กลก้บัโรงแรมที่พกั และไดเ้ขา้ไปตั้งจิตอธิฐานว่าใหไ้ดท้รัพยสิ์นมาค่ากลบัคืน
มา เพือ่จะไดน้ าไปคา้ขาย ต่อทุนทางธุรกิจต่อไป หลงัจากนั้นเพยีงหน่ึงวนัทางต ารวจก็แจง้วา่ไดพ้บตวั
คนร้ายพร้อมของกลางทั้งหมด เม่ือตนไดข้องกลบัมาจึงรีบบินกลบักรุงเทพมหานครทนัที เพราะเกรง
วา่จะไปส่งของที่ลูกคา้สัง่ไวไ้ม่ทนั เม่ือเสร็จส้ินจากการท าธุรกิจที่กรุงเทพฯ เธอก็ไดก้ลบัมายงักุฏิแกว้
พร้อมกบัสร้อยสงัวาลทองค า ประดบัเพชรพลอย มูลค่านับแสน เพื่อน ามาประดบัใหใ้ส่ที่องคพ์ระเจา้
อินทร์สาน เพราะเธอเช่ือวา่พระพทุธรูปส าคญัองคน้ี์ไดห้าขอที่หายไปจนเจอ105   

นอกจากน้ี ประชาชนในทอ้งถ่ินในภาพรวมต่างกล่าวว่า พวกเขายงัมีความเช่ือที่ว่า
ผูใ้ดที่ไดเ้ขา้มากราบไหวบู้ชาพระพุทธรูปพระเจา้อินทร์สานองคน้ี์ จะท าให้กิจการคา้ขายรุ่งเรือง ได้
พบกลัยานิมิตที่ดี ผูท้ี่ท  างานดา้นการประชาสมัพนัธ ์หรือการพูดมกัจะนิยมมาสกัการบูชาพระพทุธรูป
องคน้ี์ ดว้ยเหตุผลที่วา่เป็นพระพุทธรูปจากไมไ้ผท่ี่สานจนส าเร็จ ซ่ึงเปรียบเหมือนกบัการสานต่อ การ
ด าเนินต่อไปอยา่งไม่จบส้ิน จนมีความเจริญยิง่ๆขึ้นไป 106 

9.4.2) ประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธรูปส าคญั 

ปัจจุบนัมีประเพณีนมสัการพระธาตุ ปิดทองพระพทุธรูป ในทุกๆปี โดยจะจดัขึ้นใน
วนัขึ้น 15 ค ่า เดือน 5 เหนือ  ตรงกบัเดือน 3 ใต ้คือ วนัมาฆบูชา และมีประเพณีสรงน ้ าพระธาตุ ในวนั
สงกรานต ์ของทุกปี 

9.5) ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยว 
9.5.1) ส่ือของการเรียนรู้ 
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 สัมภาษณ์ นายยุทธ  เทพา ,ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี 5 สิงหาคม 2557. 
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 สัมภาษณ์ นางนวล ทรายค า ,ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี 5 สิงหาคม 2557. 
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 สัมภาษณ์ นายดวงดี  แสงค าลืม ,ประชาชนทัว่ไป, วนัท่ี 5 สิงหาคม 2557. 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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ภาพที่ 5.214 ป้าย บอกประวตัิวดั และความเป็นมา การสร้าง ของพระพทุธรูปส าคญั 

1.5.2) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของการท่องเที่ยว 

      
ภาพที่ 5.215 จุดบริการรถจกัรยานยนตข์ึ้นพระธาตุ ภาพที่ 5.216 ร้านเคร่ืองด่ืมบริการนกัท่องเที่ยว 

 
ภาพที่ 5.217 บริเวณลานจอดรถ 

 

9.6) กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

 
ภาพที่ 5.218 กิจกรรม ชมทศันียภาพ ฝ่ังประเทศพม่า 
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ภำพที่ 5.219 พพิธิภณัฑภู์มิปัญญำพื้นบำ้นวดัพระธำตุดอยเวำ 

5.1.2 การวิเคราะห์คุณค่าความส าคญั  ศักยภาพ และปัญหาของการจัดการเส้นทางเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระพุทธรูปส าคญั 9 องค์ ของจังหวัดเชียงราย 

หวัขอ้น้ีเป็นการวเิคราะห์คุณค่าความส าคญั  ศกัยภาพ และปัญหาในดา้นต่างๆ ของพระพทุธรูป
ส าคญั 9 พระองค ์ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเส้นทางเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเพือ่กำรเรียนรู้
ประวตัิศำสตร์และแสวงบุญสักกำระพระพุทธรูปส ำคญัของจงัหวดัเชียงรำย  ซ่ึงประกอบดว้ยหัวขอ้                      
ที่ท  าการวเิคราะห์  ดงัน้ี 

1)  คุณค่าความส าคญัของพระพุทธรูปส าคญัของจังหวัดเชียงราย 9 พระองค์ 
เป็นการวิเคราะห์คุณค่าความส าคญัของพระพุทธรูปส าคญัของจงัหวดัเชียงรายจ านวน               

9 พระองค ์ ในดา้นต่างๆ  เพือ่การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

 1.1)  พระหยกเชียงราย  วัด พระแก้ว  อ าเภอเมือง 

มีคุณค่าและความส าคญัดงัน้ี 
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   
พระหยกเชียงราย หรือพระพุทธรตนากร นวุติวสัสานุสรณ์มงคล องค์น้ี  ไดถู้ก

สร้างขึ้นเน่ืองในมหามงคลสมยั สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพือ่เป็นองคแ์ทนพระมหามณี
รัตนศรีรัตนศาสดารามหรือพระแกว้มรกต ซ่ึงปัจจุบนัประดิษฐานอยูท่ี่กรุงเทพฯ  ซ่ึง ณ วดัพระแกว้ เมือง
เชียงรายแห่งน้ี  เป็นสถานที่ค ้นพบพระแก้วมรกต และเคยประดิษฐานอยู่เป็นเวลานานก่อนจะถูก
เคล่ือนยา้ยไปอยูใ่นบา้นเมืองต่างๆ  

คุณค่าทางศิลปกรรม   

พระหยกเชียงราย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ไดถ้อดแบบและจ าลองสัดส่วนให้
ใกลเ้คียงกบัพระแกว้มรกต ประทบัในบุษบกแบบลา้นนาที่ท  าดว้ยไมแ้กะสลกัปิดทอง ประดบักระจก 
มีฉตัร 7 ชั้น โดยได ้อาจารยก์นก วศิวะกุล เป็นผูป้ั้นหุ่นตน้แบบ ในปีพุทธศกัราช 2534 ไดมี้พธีิขบวน
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อัญเชิญพระพุทธรูปเขา้เมืองเชียงราย ณ  พระแก้วเชียงราย ปัจจุบันพระพุทธรูปหยกองค์น้ี มีอำยุ
ประมำณ 20 กวำ่ปี 

คุณค่าด้านความเช่ือและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน 

ประชาชนที่เข้ามาสักการบูชาขอพรพระหยกเชียงราย ส่วนมากจะเป็นกลุ่ม
ขา้ราชการ เพราะมีความเช่ือว่าเม่ือมาขอพรพระหยกเชียงราย จะมีหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรือง โดย
ทางวดัไดจ้ดักิจกรรมสรงน ้ าพระหยกขึ้นในวนัที่ 10- 20 เดือนเมษายน หรือช่วงเทศกาลสงกรานตข์อง
ทุกปี ทางวดัจะจดัแท่นแกว้ ประดบัอยา่งสวยงาม 

1.2) หลวงพ่อผาเงา  

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   

องคน้ี์ ไดถู้กขุดคน้เจอในปีพุทธศกัราช 2519 ที่สันนิฐานว่าถูกกซ่อนดว้ยวิธีการ
แยบยลอยูภ่ายใตฐ้านซุกชีประธานใหญ่ และในพุทธศกัราช 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานในวหิารหลวงพ่อผำเงำ 
พร้อมกับยกช่อฟ้ำในปีพุทธศักรำช 2542 และฝังลูกนิมิตอุโบสถในปีพุทธศักรำช 2543 ต่อมำ
ตำมล ำดบั 

คุณค่าทางศิลปกรรม   

เป็นพระพุทธรูปแบบก่ออิฐถือปูน มีศิลปะเชียงแสนสิงห์สำม มีเปลวรัศมี
ขดัสมำธิรำบ ปำงมำรวชิยั ขนำดหนำ้ตกักวำ้ง 40 น้ิว ปัจจุบนัอายปุระมำณ 700 – 1,300 ปี 

คุณค่าด้านความเช่ือและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน 

ประชาชนที่เขา้มาสักการบูชาขอพรจากหลวงพ่อผาเงา ส่วนมากจะเป็นกลุ่ม
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ในที่มีความทุกข์เก่ียวกับโรคภยัไขเ้จ็บ เพราะมีความเช่ือว่าเม่ือมาขอพรจาก
หลวงพ่อผาเงาแลว้ ก็มกัจะหายจากอาการเจ็บป่วยเหล่านั้น โดยทางวดัไดจ้ดัประเพณีประเพณีสรงน ้ า
พระธาตุ นมสัการหลวงพอ่ผาเงา จดัขึ้นในวนัที่ 12-21 ของทุกปี 

1.3)  พระสิงห์  วัดพระสิงห์  อ าเภอเมอืง 

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   
องค์น้ีไดถู้กสร้างขึ้นโดยเจา้มหาพรหมซ่ึงได้อญัเชิญพระพุทธรูปสิหิงค์จากเมือง

ก าแพงเพชร เพื่อน ามาใช้เป็นแบบในการหล่อพระพุทธรูปพระสิหิงค์จ  าลองแทนองค์เดิมที่ เคย
ประดิษฐานอยู ่ณ วดัพระสิงห์แห่งน้ี ในปีพทุธศกัราช 1931 
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คุณค่าทางศิลปกรรม   

พระสิงห์องคน้ี์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะล้านนาไทย แบบเชียงแสน
สิงห์หน่ึง มีพุทธลักษณะที่สง่างาม มีขนาดหน้าตกักวา้ง ขนาด 77 เซนติเมตร และมีความสูง ขนาด  
66 เซนติเมตร สร้างจากวสัดุ ส าริดปิดทอง เป็นพระพุทธรูปรุ่นที่นิยมสร้างในยุคทองของล้านนา 
ในช่วงพทุธศตวรรษที่ 21  

คุณค่าด้านความเช่ือและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน 

ประชาชนที่เขา้มาสักการบูชาขอพรจากพระสิงห์ จ าลอง ส่วนมากจะเป็นกลุ่ม
พ่อคา้แม่คา้ในทอ้งถ่ิน ในบริเวณตลาดเทศบาลนครเชียงราย เพราะมีความเช่ือว่าเม่ือมาขอพรจาก
พระพุทธรูปองคน้ี์แลว้ ก็มกัจะคา้ขายไดก้ าไรดี ขายของหมดไม่ตกคา้ง โดยทาง ทางเทศบาลจงัหวดั
เชียงรายไดอ้ญัเชิญพระสิงห์ ไปเขา้ร่วมการประเพณีสงกรานตข์ึ้น ในวนัที่ 13 เมษายน ของทุกปี และ
มีขบวนแห่พระพุทธรูปส าคญัรอบเมืองเชียงราย หรือชาวบา้นทอ้งถ่ินเชียงราย จะนิยมเรียกว่า “ งาน
แห่พระแวดเวยีงเจียงฮาย”  

1.4)  หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง  
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   

เป็นวัดที่ส ร้างในสมัยเดียวกันกับราชวงศ์เม็ งราย ซ่ึงมีอายุราว 700 กว่าปี 
นอกจากน้ี วดัน้ียงัเป็นวดัพระจ าประองค์ของพระนางเทพค าขยาย ผูเ้ป็นมารดาของพ่อขุนเม็งราย
มหาราช พระนางค าขยายมักจะเสด็จมาปฏิบติัธรรมที่วดัน้ีอยู่เป็นประจ า เม่ือพระนางเทพค าขยาย
ส้ินพระชนม์จึงไดน้ าพระอฐิัของพระองคม์าบรรจุไวย้งัวดัแห่งน้ี ต่อมาไดรั้บการบูรณะโดยมหาเทวี
อุษาปายะโค ซ่ึงเป็นพระมเหสีของพอ่ขนุเม็งรายมหาราช  

คุณค่าทางศิลปกรรม   

เป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน ลงรักปิดทองทั้ งองค์ ศิลปะเชียงแสนสิงห์ 1 ประทับ
นัง่ขดัสมาธิเพชร พระวรกายอวบอว้น พระพกัตร์กลม อมยิม้ พระหนุเป็นปม ขมวดพระเกศใหญ่ ชาย
สังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน มีหน้าตกักวา้งขนาด 80 น้ิว มีพุทธลกัษณะแบบเชียงแสนสิงห์ 1 ยคุตน้ ที่
ยอดพระเกตุโมฬีเป็นรูปดอกบวัตูมแกะสลกัจากหินแกว้จุยเจีย หรือแกว้โป่งข่าม ซ่ึงหินประเภทน้ีจะ
หาไดใ้นดินแดนลา้นนาเท่านั้น มีอายปุระมาณ 400 กวา่ปี 

คุณค่าด้านความเช่ือและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน 

ประชาชนที่เขา้มาสักการบูชาขอพรจากหลวงพ่อพระศรม่ิงเมืององคน้ี์ ส่วนมาก
จะเป็นนักธุรกิจในทอ้งถ่ิน  เพราะมีความเช่ือว่าเม่ือมาขอพรจากพระพุทธรูปองค์น้ีแล้ว กิจการก็
เจริญกา้วหน้า มีเงินหมุนเวียนไม่ขาดสาย  โดยทางวดัจะจดักิจกรรม ด าหัวพระพุทธรูปขึ้น ในช่วง
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เทศกาลสงกรานตโ์ดยน าองคจ์  าลองมาประดิษฐานไวต้รงกลางเรียบร้อยแลว้ ชาวบา้นจะน าไมไ้ผท่ี่ผ่า
ซีกที่เตรียมไวม้าวางเป็นรางน ้ า เพื่อใหป้ระชาชนและนักท่องเที่ยวไดริ้นขม้ินส้มปอยให้ไหลตามราง
ไมไ้ผย่งัพระพทุธรูป พระสงฆ ์และสามเณร ตามล าดบั 

1.5) หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์ 1 

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   

พญำแสนภู ไดส้ร้ำงเมืองเชียงแสนให้เป็นนครกนัชนเสร็จเรียบร้อยมัน่คงดีแลว้ 
จำกนั้นอีก 3 ปี คือ ปีพทุธศกัรำช 1873 พระองคจึ์งไดส้ถำปนำวดัประจ ำนครขึ้นกลำงเมืองเชียงแสน  

เพือ่ถวำยแด่พระเจำ้มงัรำยมหำรำช กษตัริยอ์งคท์ี่ 4 แห่งรำชวงศสิ์งหนวติั  

คุณค่าทางศิลปกรรม   

พระพุทธรูปองคน้ี์เป็นพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หน่ึง ได้รับอิทธิพลจำกศิลปะ
ปำละ-เสนะจำกอินเดียสง่ำงำมดุจพญำสิงห์ สร้ำงขึ้ นเม่ือปีเม่ือรำวพุทธศักรำช 2400 ปัจจุบันอำย ุ
ประมำณ 686 กวำ่ปี  

คุณค่าด้านความเช่ือและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน 

ประชาชนที่เขา้มาสกัการบูชาขอพรจากหลวงเชียงแสนสิงห์ 1 องคน้ี์ ส่วนมากจะ
เป็นผูสู้งอาย ุและนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ตอ้งการความสงบ   เพราะมีความเช่ือว่าเม่ือมาขอพร
จากพระพุทธรูปองค ์และไดน้ัง่สมาธิในวหิารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดงักล่าว ก็มกัจะมีความรู้สึก
สบายใจ รู้สึกสงบ ทางวดัไดจ้ดักิจกรรม เก่ียวกบัพระพทุธรูปส ำคญั ในช่วงเทศกาลวนัสงกรานตข์อง
ทางภาคเหนือ ทางวดัจะจดัให้มีประเพณีการสรงน ้ าพระธาตุเจดียห์ลวง และพระพุทธรูปหลวงพ่อ
เชียงแสนสิงห์หน่ึง โดยจะใชอ้งคจ์  าลองแทน เพือ่ใหป้ระชาชนไดส้รงน ้ าขม้ินสม้ปอยตามประเพณี 

1.6) พระพุทธรูปปฎิหาริมงคล 

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   

มีการขดุคน้พบพระพุทธรูปองคน้ี์ไดท้ี่ริมแม่น ้ ากก จงัหวดัเชียงราย เม่ือหลายร้อย
ปีก่อน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวตัถุโบราณไดส้ันนิฐานว่า พระพุทธรูปองคน้ี์เป็นหน่ึงในพระพุทธรูปที่เก่าแก่
ของจงัหวดัเชียงราย แต่ยงัคงสภาพที่สมบูรณ์เป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีพระพุทธรูปองคน้ี์ยงัคงจมอยู่
ในบริเวณวดั ไม่ไหลไปตามความเฉ่ียวของแม่น ้ ากก ชาวบ้านจึงเช่ือว่าพระพุทธรูปองค์น้ีอยาก
ประดิษฐานที่ ณ หมู่บา้นฝ่ังหม่ิน เพือ่คอยช่วยปกปักดูแลลูกหลานในทอ้งถ่ินต่อไป 
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คุณค่าทางศิลปกรรม   
พระพุทธรูปปฎิหาริยม์งคล มีพุทธลกัษณะเป็นพระพุทธรูปแบบสมัยเชียงแสน 

สิงห์ 3 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั เน้ือทองส าริด สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 21 มีหน้าตกั 13 
น้ิว ประทบับนฐานดอกบวัหงายเด่ียว มีเสาขา รองรับ  3 ขา ปัจจุบนัมีอายปุระมาณ 700 กวา่ปี 

 คุณค่าด้านความเช่ือและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน 

ประชาชนที่ เข้ามาสักการบูชาขอพรจากพระพุทธรูปปฎิหาริมงคล  องค์น้ี 
ส่วนมากจะเป็นกลุ่มทหาร ต ารวจ   เพราะมีความเช่ือว่าเม่ือมาขอพรจากพระพุทธรูปองคน้ี์ จะท าให้
รอดพน้จากอันตราย ได้อยา่งปฎิหาริย ์ตามช่ือเรียกของพระพุทธรูปส าคญั นอกจากน้ีทางวดัไดจ้ดั
กิจกรรม ในคืนวนัขึ้น 15 ค ่า หรือประเพณีลอยกระทง ทางวดัร่วมกบัสภาวฒันธรรม องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชียงราย จะจัดงานเทศธรรมยี่เป็ง โดยจะอัญเชิญพระพุทธรูปปฎิหาริยม์งคล ลงมา
ประดิษฐานไวต้รงลานหนา้วหิาร เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มากราบไหวบู้ชาอยา่งใกลชิ้ด 

1.7)  หลวงพ่อโต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค์)  

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   

 สร้างในปีพุทธศกัราช 2453 โดยพระครูบาทิพย ์เจา้อาวาสวดัซ่ึงในอดีตวดัแห่งน้ี
เคยไดรั้บกำรบูรณะโดยครูบำศรีวชิยั ในพทุธศกัรำช 2458 ต่อมำจึงมีกำรสร้ำงวหิำร 

คุณค่าทางศิลปกรรม   
พระพุทธรูปหลวงพ่อโต หรือ พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค์ จนแล้วเสร็จในปี

พทุธศกัรำช 2468 มีพุทธลกัษณะแบบเชียงแสน สร้ำงดว้ยกำรก่ออิฐ ถือปูน ฉำบดว้ยปูนขำว พระหัตถ์
ถือดวงตำที่สำม 

คุณค่าด้านความเช่ือและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน 

ประชาชนที่เขา้มาสกัการบูชาขอพรจากพระพุทธรูปหลวงพ่อโต องคน้ี์ ส่วนมาก
จะเป็นประชาชนที่เดือดร้อนเร่ืองของหาย   เพราะมีความเช่ือว่าเม่ือมาขอพรจากพระพุทธรูปองค์น้ี                
ก็มักจะไดใ้นส่ิงที่ตนปรารถนากลับคืนมาอีกคร้ัง นอกจากน้ีทางวดัได้จดักิจกรรม ในวนัมาฆบูชา            
ของทุกปี ทางวดัจะจดังาน สรงน ้ าพระธาตุ 8 เป็ง โดยจะท าพิธีในวิหารหลวงพ่อโต โดยให้เป็น              
พระประธานในงานดงักล่าว 
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1.8)  พระพุทธนวล้านตือ้จ าลอง (พระเชียงแสนส่ีแผ่นดิน)  

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   
มีพระมหาเถรเจา้หรือเจา้ผูค้รองเมืองเชียงแสนมักจะมา ท าพิธีทางพุทธศาสนา 

รวมทั้ง การสักการะเจา้ผูค้รองเมืองตามโบราณราชประเพณีบนเกาะแห่งน้ี และสถาปนาวดัต่างๆ 
หลายวดับนเกาะดอนแท่น เช่น พระมหาเถรเจา้ศิริวงัใส ไดน้ าพระพุทธรูปมา 2 องค ์จึงสร้างวดัพระ
แกว้ และวดัพระค า บนเกาะดอนแท่นเพื่อประดิษฐานพระพทุธรูปทั้ง 2 องค ์เม่ือปีพุทธศกัราช 1930 
ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัพญาแสนเมืองมา 

คุณค่าทางศิลปกรรม   

เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปิดดว้ยทองบุศรำคมั น ้ ำหนัก 69 ตนั หน้ำตกักวำ้ง 9.99 
เมตร สูง 15.99 เมตร ประทบันั่งบนเรือแกว้กุศลธรรม การหล่อพระพุทธรูปองคน้ี์ไดใ้ช้เทคนิคการ
หล่อแบบแยกหล่อ โดยแบ่งพระพุทธรูปออกเป็น 4 ส่วน เม่ือหล่อเสร็จก็น าแต่ละส่วนมาประกอบกนั                   
เป็นองคพ์ระพทุธรูปที่สมบูรณ์ 

คุณค่าด้านความเช่ือและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน 

ประชาชนที่เขา้มาสักการบูชาขอพรจากพระพุทธรูปพระพุทธนวลา้นต้ือจ าลอง 
องคน้ี์ ส่วนใหญ่จะเป็นนกัท่องเที่ยวจากประเทศเพือ่นบา้น อยา่งประเทศจีน ลาว และพม่า กระทัง่นัก
ธุรกิจที่มาลงทุนคา้ขายล่องเรือ ในแถบริมแม่น ้ าโขง เพราะมีความเช่ือพระพุทธรูปองคน้ี์ เป็นเสมือน
ผูดู้แลแม่น ้ าโขงสายน้ี จะช่วยใหร้อดพน้จากภยัอนัตรายทางน ้ าได ้นอกจากน้ีทางมูลนิธิพระเชียงแสน 
ยงัไดจ้ดักิจกรรมทางประเพณีอยา่งการเวียนเทียนพระพุทธรูป ประเพณีจะจดัขึ้นในช่วงวนัเขา้พรรษา 
โดยทางจะจดัให้มีกิจกรรมเวียนเทียนรอบองคพ์ระพุทธรูปพระพุทธนวลา้นต้ือ ถือว่าแตกต่างจากที่
อ่ืน ซ่ึงมกัจะเวยีนเทียนรอบวหิาร หรือพระธาตุ 

1.9) พระเจ้าอินทร์สาน  
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   
ในปีพุทธศกัรำช 2552  นายไตรสิทธ์ิ สินสมบูรณ์ทอง อดีตผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั

เชียงรำย มำเป็นประธำน ในกำรน ำหัวใจเงินบรรจุใส่ลงไปในองคพ์ระพทุธรูป และท ำพธีิพทุธำพิเศษ 
เปิดเนตร ใหต่้อพระเจำ้อินทร์สำน 

คุณค่าทางศิลปกรรม   
พระพุทธรูปองคน้ี์เป็นวสัดุจาก ไมไ้ผ่ ใชเ้ทคนิคในการสร้างคือการจกัสานเป็น

เสน้ หรือหวายจกัเป็นเส้น มีหน้าตกั 2.99 เมตร ปางมารวิชยั เป็นน าเอารูปแบบพระพุทธรูปแบบเชียง
แสนสิงห์ 1 ให้พระสงฆ์ทางประเทศพม่าเป็นผูส้าน จ านวน 5 รูป ภายในองค์พระสร้างด้วยโครง
เหล็กดดั เพือ่ป้องกนัการยบุตวัของพระพทุธรูป 
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 คุณค่าด้านความเช่ือและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน 

ประชาชนที่เขา้มาสักการบูชาขอพรจากพระพุทธรูป พระเจ้าอินทร์สาน องค์น้ี 
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท าธุรกิจดา้นการท่องเที่ยว อยา่งมคัคุเทศก ์พนกังานขบัรถ เป็นตน้ เพราะมีความ
เช่ือพระพุทธรูปองค์น้ี จะช่วยให้ดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอ าเภอแม่สายให้ปลอดภัยตลอดการ
เดินทาง ทางวดัไดจ้ดักิจกรรมทางประเพณีนมสัการพระธาตุ ปิดทองพระพุทธรูป โดยจะจดัขึ้นในวนั
ขึ้น 15 ค ่า เดือน 5 เหนือ  ตรงกับเดือน 3 ใต ้คือ วนัมาฆบูชา และมีประเพณีสรงน ้ าพระธาตุ ในวนั
สงกรานต ์ของทุกปี 

2) ศักยภำพทำงด้ำนกำรเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
เป็นการวิเคราะห์ศกัยภาพของพระพุทธรูปส าคญัและวดัหรือสถานที่ประดิษฐานของ

พระพทุธรูปส าคญั 9 พระองค ์ของจงัหวดัเชียงราย ในดา้นที่เก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความ
สะดวกของการท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 2.1) พระหยกเชียงราย  วัด พระแก้ว  อ าเภอเมือง 

มีศกัยภาพในด้านที่เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 

ทางวดัมีการจดัท าแผน่ป้ายเล่าประวติัความเป็นมาของวดั และพระพุทธรูปส าคญั 
แปลภาษาที่ครอบคลุมทั้ ง 12 ภาษา ประกอบด้วยภาษา ดังน้ี 1 ภาษาไทย 2 ภาษาอังกฤษ 3 ภาษา
ลา้นนา 4 ภาษาฝร่ังเศส 5 ภาษาจีน 6 ภาษาญี่ปุ่ น 7 ภาษาเกาหลี 8 ภาษาลาว 9 ภาษาพม่า 10 ภาษาสเปน 
11 ภาษากมัพูชา 12 ภาษาบาฮาซา มลาย ูไวใ้นบริเวณวดัหลายจุด ท าให้นกัท่องเที่ยวสามารถรู้ประวติั
ของวดัและพระพทุธรูปในเบื้องตน้ได ้ 

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 

ทางวดัได้จดัท า แผ่นป้ายไวนิลเพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆ อาทิ ผงัน าชมวดั 
แผ่นป้ายบอกทางไปยงัจุดต่างๆ เป็นการแสดงลูกศรช้ีบอกถึงต าแหน่งทิศทางที่ตั้งของส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆ ที่นัง่ท่องเที่ยวมกัถามถึง อยา่งหอพระหยกเชียงราย หอ้งน ้ า พพิธิภณัฑ ์เป็นตน้ มีกองอ านวยการ
เพื่อประชาสัมพนัธ์เชิญชวน หรือประกาศจากทางวดัพร้อมทั้งบอกขอ้มูลเบื้องตน้แก่นักท่องเที่ยว 
พร้อมกบัรับแจง้ปัญหาของนกัท่องเที่ยวภายในวดั เช่น เด็กพลดัหลงกบัผูป้กครอง กระเป๋าเงิน กุญแจ 
หรือทรัพยสิ์นมีค่าศูนยห์าย เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหนา้ที่จดัท  าเวบ็ไซค ์เฟสบุค๊ อีเมล เพือ่แจง้ข่าวสาร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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ให้ได้รู้โดยทั่วกัน  พร้อมทั้ งมี เจ้าหน้าที่น าชมวดั โดยทางวดัมีบริการจัดเจ้าหน้าที่น าชมวดัให้
นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มคณะ แบบไม่คิดค่าบริการตลอดการน าชม เพียงแต่ให้นักท่องเที่ยวผู ้
ตอ้งการรับบริการแจง้รายช่ือ พร้อมจ านวนคน และหน่วยงาน สังกดั มาทางเบอร์โทรศพัทโ์ดยตรง 
หรือท าหนังสือเขา้มายงัวดั พร้อมระบุวนั เวลา ที่จะเขา้มาท่องเที่ยว ในส่วนของทางวดัจะท าการ
ประสานกบัเจา้หนา้ที่พาชมวดัใหผู้ข้อรับบริการทนัที 

2.2) หลวงพ่อผาเงา 

มีศกัยภาพในด้านที่เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 
ทางวัดได้จัดท าเส้นทางการน าชมส่ิงส าคัญภายวัด ในรูปแบบของแผนที่ 

นอกจากน้ียงัมีแผน่ป้าย บอกประวติัความเป็นมาของวดัในเบื้องตน้ 

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 

ภายในวดัมีการจดัลานจอดรถไวอ้ยา่งกวา้งขวาง สามารถรองรับรถได้ทั้งขนาด
เล็กและรถโดยสารขนาดใหญ่ ประมาณ 100 คนั มีร้านคา้ อาหาร เคร่ืองด่ืม พร้อมมุมรับประทาน
อาหาร ไวใ้ห้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 09.00 น. 17.00 น. นอกจำกน้ียงัมีห้องน ้ าสะอาด แยก            
ชาย – หญิง เพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวไว ้2 จุด คือดา้นประตูทางเขา้หน้าวดั และดา้นหลังวดั 
อีกทั้งยงัมีอาคารอ านวยการ เพื่อประชาสัมพนัธ์ และแจง้ประกาศต่างๆ และมีที่นั่งจ  านวนมาก ใน
บรรยากาศร่มร่ืน เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ถือว่ำวดัน้ีมี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่สำมรถรองรับ
นกัท่องเที่ยวไดเ้ป็นอยำ่งดี 

2.3) พระสิงห์(พระพุทธสิหิงค์จ ำลอง) 

มีศกัยภาพในด้านที่เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 
ทางวดัพระสิงห์ ไดส้ร้างห้องสมุดประจ าวดั โดยให้สามเณร และพระสงฆ์ในวดั

เป็นคนดูแล ปัจจุบันเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปให้เข้าใช้บริการได้ ข้างๆ มีอาคารเฉลิม                  
พระเกียรติ 72 พรรษา ราชินีฯ เป็นส่วนที่จดัส่ือการเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา จะเปิดสอนวนัอาทิตย์
เท่านั้น นอกจากน้ีทางวดัยงัไดจ้ดัท าหนงัสือวดัพระสิงห์ ไวแ้จกส าหรับผูท้ี่สนใจ พร้อมทั้งป้ายไวนิล 
บอกขอ้มูลของวดัในแต่ละจุด 
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ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 
ภายในวดัมีบริการห้องน ้ าสะอาดไวห้ลายหอ้ง และมีบริเวณลานจอดรถภายในวดั

อยา่งเหมาะสม บริเวณหนา้วดัท าเป็นจุดจอดรถโดยสารขนาดใหญ่ 

2.4) หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมอืง 

 มีศกัยภาพในด้านที่เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 
ทางวดัได้ท  ามุมนิทรรศการ ในรูปแบบกรอบรูปเร่ืองเก่าเล่าใหม่ บริเวณหน้า

วหิารลายค า เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้ขา้มาติดตามประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของวดัพระพทุธรูปส าคญั 
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั 

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 
ภายในวดั มีศาลาการเปรียญเอนกประสงค ์เพื่อให้นกัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ไปพกัผ่อน

ตามอธัยาศยั มีบริการหอ้งน ้ าสะอาด และมีศาลานัง่พกัไวห้ลายจุด 

2.5) หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์ 1 

มีศกัยภาพในด้านที่เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 
ทางวดัพระธาตุเจดียห์ลวง ได้ท  าแผ่นป้ายประวติัวดัพระธาตุเจดียห์ลวงเพื่อ

อธิบายรายละเอียดในเบื้องตน้ ไวห้นา้แนวก าแพงดินโบราณ บริเวณลานจอดรถ 

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 

ทางวดัได้จดัผงัน าชมวดั และจดัลานจอดรถอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัจดัตั้ง
ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืมภายในวดั  และสร้ำงห้องน ้ าให้นักท่องเที่ยว และมีห้องน ้ าส าหรับคนพิการ
โดยเฉพาะ 

2.6) พระพุทธรูปปฎิหำริมงคลประดิษฐำน  

มีศกัยภาพในด้านที่เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 
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ส่ือการเรียนรู้ 
ทางวัดได้จัดท าแผ่น หิน  บอก เล่ าประวัติ ว ัดใน เบื้ องต้น  และท าไวนิ ล

ประชาสมัพนัธ์ไวห้ลายจุดทัว่บริเวณวดั เพือ่ประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนการร่วมท าบุญ บริจาคสมทบทุน
ในการสร้างส่ิงส าคญัภายในวดั  

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 

ภายในวดัมีศาลาที่พกัส าหรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก และมีศาลาเอนกประสงค ์
เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้ขา้ไปพกัผ่อนตามอธัยาศยั นอกจากน้ียงัมีศาลาบริการน ้ าด่ืมสะอาด พร้อมทั้ง
จดัพื้นที่บริเวณลานจอดรถไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.7) หลวงพ่อโต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค์) 

มีศกัยภาพในด้านที่เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 

ทางวดัไดจ้ดัท า โครงแผน่ป้ายบอกประวติัวดัติดไวข้า้งวหิารหลวงพอ่โต เพือ่ให้
นกัท่องเที่ยวไดท้ราบประวติัวดัในเบื้องตน้ 

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 

ภายในวดัมีศาลารับรองนักท่องเที่ยวไวห้ลายจุดรอบบริเวณวดั พร้อมทั้งมีศาลา
บริการเคร่ืองด่ืม ร้อน – เยน็ ภำยในวดัมีควำมสะอำดเป็นอยำ่งมำกเพรำะมีจุดตั้งถงัขยะไวท้ัว่บริเวณ
วดั นอกจากน้ีพื้นที่บริเวณลานจอดรถก็กวา้งขวางเป็นอยา่งยิง่ 

2.8) พระพุทธนวล้ำนตือ้จ ำลอง (พระเชียงแสนส่ีแผ่นดิน)  

มีศกัยภาพในด้านที่เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้  
ในบริเวณจุดชมวิวสามเหล่ียมทองค า มีแผ่นป้ายบอกประวติัจุดชมวิวสามเหล่ียม

ทองค า เพือ่ใหน้กัท่องเที่ยวไดท้ราบขอ้มูลดา้นประวติัความเป็นมาในเบื้องตน้ 

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 

ในบริเวณจุดชมวิวสามเหล่ียมทองค า มีศูนยใ์ห้ขอ้มูลพระพุทธนวล้านต้ือ โดย
มูลนิธิพระเชียงแสน และมีกองประชาสัมพนัธ์ โดยต ารวจท่องเที่ยว นอกจากน้ียงัไดติ้ดตั้งตูก้ดเงินสด 
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ทุกสาขา ไวใ้ห้ใช้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง นอกจำกน้ีภำยในยงัมีร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม หลายร้าน 
พร้อมศาลาที่นั่งพกัส าหรับนกัท่องเที่ยว มีห้องน ้ าสะอาด โดยคิดค่ำบริกำร คร้ังละ 5 บำท ตลอดจนมี 
ป้ายบอกทาง และป้ายเชิญชวนนกัท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมต่างๆ ติดตั้งไวท้ัว่บริเวณจุดชมววิ  

2.9) พระเจ้ำอินทร์สาน  

มีศกัยภาพในด้านที่เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 

บริเวณหน้าวดัไดต้ิดป้ายช่ือ ของจุดส าคญัต่างๆภายในวดั พร้อมทั้งมีการเขียน
อธิบายประวตัิและความส าคญัในเบื้องตน้ 

 

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 

ภายในวดัมีบริการรถจกัรยานยนตข์ึ้นพระธาตุ ไวส้ าหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้งการ
ความสะดวกสบาย และยงัมีเคร่ืองด่ืมบริการนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีบริเวณลานจอดรถที่สามารถ
รองรับนกัท่องเที่ยวไดจ้  านวนมาก  

3) ปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
เป็นการวเิคราะห์ถึงปัญหาและความไม่พร้อมของพระพทุธรูปส าคญัและวดัหรือสถานที่

ประดิษฐานของพระพุทธรูปส าคญั 9 พระองค ์ของจงัหวดัเชียงราย ในดา้นที่เก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้
และส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้
และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1) พระหยกเชียงราย  วัด พระแก้ว  อ าเภอเมือง 

มีปัญหาในด้านที่ เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 
ทางวดัไดจ้ดัท าแผ่นป้ายหลายขนาด ติดไวต้รงบริเวณหน้าวดั ที่มีเน้ือหาเนน้การ

อธิบายรายละเอียดในส่วนของประวติัความเป็นมาของพระแกว้มรกตองคเ์ดิมที่ถูกยา้ยไปประดิษฐาน
ที่กรุงเทพมหานครแล้ว พร้อมทั้งได้เขียนเล่าถึงต านานการประดิษฐานพระแก้วมรกตองค์จริงยงั
สถานที่ต่างๆ อีกทั้งยงัอธิบายรายละเอียดในส่วนของความเป็นมาของวดัพระแกว้เชียงรายไปพร้อม
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กนั แต่เน้ือหาในส่วนน้ียงัขาดการอธิบายรายละเอียดที่เช่ือมโยงหรือเก่ียวขอ้งกบัพระหยกเชียงราย 
นกัท่องเที่ยวที่มาชมจึงยงัคงมีความสบสนเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพระหยกเชียงราย และเช่ือ
วา่ในบางกรณียงัอาจยงัคงเช่ือและเขา้ใจว่า “พระหยกเชียงราย” กบั “พระแกว้มรกต” คือองคเ์ดียวกนั
นั้นเอง จะเห็นไดว้่าการอธิบายรายละเอียดไม่ครบถว้นสมบูรณ์นั้นอาจท าให้นักท่องเที่ยวบางคนนั้น
เกิดการเขา้ใจผิด และได้รับขอ้มูลเพียงเบื้องตน้เท่านั้น ดังนั้นจึงควรปรับปรุงโดยการเพิ่มเน้ือหา
รายละเอียดในส่วนของความเป็นมาของพระพุทธรูป พระหยกเชียงราย เขา้ไปดว้ย พร้อมทั้งอธิบาย
ความส าคญัดา้นประวติัศาสตร์วา่ไดส้ร้างขั้นในมหามงคลสมยั สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
เพือ่เป็นองคแ์ทนพระแกว้มรกตองคจ์ริง ที่เคยประดิษฐาน ณ วดัพระแกว้แห่งน้ี เป็นตน้  

เม่ือเดินเข้าไปเที่ยวชมในพิพิธภณัฑ์โฮงหลวงแสนแก้วภายในวดั ก็จะมีจุดที่
ภณัฑารักษน์ัง่ท  างานอยู ่ในบริเวณนั้นเองจะเป็นขอ้มูลการสร้างและประวติัความเป็นมาของ พระหยก
เชียงรายอยา่งละเอียด ในรูปแบบของใบปลิว ซ่ึงไดถู้กเก็บไวใ้นตูล้ิ้นชกัสีทึบวางเป็นชั้นๆ ใตบ้นัได
ทางขึ้นไปชมพพิธิภณัฑช์ั้น 2 จึงเห็นไดว้า่ต  าแหน่งของการวางขอ้มูลนั้นไม่โดดเด่นเพราะตั้งไวใ้นมุม
อบั ท าให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงมองไม่เห็น และไม่ทราบว่ามีขอ้มูลดงักล่าววางอยู ่ดงันั้นจึงควร
เลือกต าแหน่งในการจดัวางแผ่นใบปลิว ไวต้รงที่เด่นๆ มองเห็นได้อย่างชัดเชน อยา่งตรงบริเวณ
ทางเขา้พพิธิภณัฑ ์หอหระหยก หรือหนา้วหิาร เป็นตน้   

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 

ภายในวดัพระแกว้มีส่ิงปลูกสร้างหลายส่ิง จึงใชเ้น้ือที่ภายในวดัค่อนขา้งมาก จึง
ท าใหบ้ริเวณลานจอดรถมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัท่องเที่ยว รถโดยสารขนาดใหญ่ไม่สามารถ
เขา้จอดได ้จึงท าใหน้กัท่องเที่ยวหลายกลุ่มตอ้งยกเลิกการมาเที่ยวชมวดัพระแกว้ในช่างเทศกาล 

3.2) หลวงพ่อผาเงา 

มีปัญหาในด้านที่ เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 
ปัจจุบนัทางวดัไดจ้ดัท าแผ่นป้ายขนาดใหญ่ เพื่ออธิบายรายละเอียดในส่วนของ

ประวติัความเป็นมาของวดั และพระพุทธรูปหลวงพอ่ผาเงา นอกจากน้ียงัมีแผน่ป้ายน าชมวดั และป้าย
แสดงต าแหน่ง บอกทิศทาง และยงัจดัท าหนงัสือวดั เพื่อให้นกัท่องเที่ยวที่สนใจไดบู้ชาตามจิตศรัทธา 
และยงัจดัท าแผน่ป้ายไวนิล เพือ่ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว ในการร่วมท าบุญสร้างส่ิงปลูก
สร้างต่างๆรวมไปถึงการเชิญชวนเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมที่ทางวดัก าลงัจะจดัขึ้น 
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ถือวา่ในเร่ืองส่ือกรเรียนรู้ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นอยา่งดี แต่ยงัขาดส่ือ ถาวรอยา่ง หนงัสือ หรือส่ือส่ิงพมิพ ์
เก่ียวกบัวดั และพระพทุธรูปส าคญั จึงยงัท าใหข้าดส่ือที่มีความหนา้เช่ือถือ และมีการอา้งอิงจากทางวดั 

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 
ส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยวภายในวดัพระธาตุผาเงา มี  สถานที่จอด

รถที่รองรับไดม้ากกว่า 50 คนั และมีห้องน ้ าตรงทางเขา้วดัขา้งลานจอดรถประมาณ 20 ห้อง และหลงั
วดัอีก 20 ห้อง นอกจากน้ียงัมีการจดัวางเกา้อ้ีไวส้ าหรับให้นั่งท่องเที่ยวไดน้ั่งพกัผ่อนในบรรยากาศที่
ร่มร่ืนถือว่าความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกของทางวดัมีการจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม แต่ยงัมี
ปัญหาดา้นขยะ เน่ืองดว้ยทางวดัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาจ าหน่ายอาหารไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
ดงันั้นมีปัญหาดา้นขยะและส่ิงปฏิกูลตามมา ดงันั้นจึงควรปรับปรุงโดยจดัการให้มีการจ าหน่ายอาหาร
เป็นจุดในบริเวณเดียวกนั และขอความอนุเคราะห์จากทางพ่อคา้แม่คา้ให้ช่วยกนัรักษาความสะอาด 
นอกจากน้ีควรหาจุดตั้งถงัขยะในบริเวณนั้นใหม้ากยิง่ขึ้น 

3.3) พระสิงห์ (พระพทุธสิหิงค์จ ำลอง) 

มีปัญหาในด้านที่ เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 
ปัจจุบันทางวดั ได้สร้างห้องสมุดขึ้ นมาหลังหน่ึง โดยภายในได้เก็บรวบรวม 

เอกสาร หนงัสือ นิทาน ต านาน วารสารเก่ียวกบัการท่องเที่ยว หนงัสือประวตัิวดัส าคญัต่างๆ ทัว่เมือง
เชียงราย หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์ เพื่อให้นักท่องเที่ยว และสามเณรภายในวดัไดเ้ขา้มา
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ในส่วนน้ียงัควรเพิ่มการจดัหนังสือใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพือ่เพิ่มความรวดเร็วใน
การคน้หาหนงัสือ ลดความวุน่วายในการเดินหาหนงัสือไดใ้นระดบัหน่ึง เพราะในห้องสมุดมีหนงัสือ
จ านวนมาก จึงท าให้พื้นที่ค ับแคบลง ไม่สามารถวางโต๊ะ เก้าอ้ี ให้นั่งอ่านหนังสือได้อย่างเป็น
กิจจะลกัษณะ จึงควรจดัใหมี้มุมอ่านหนงัสือดา้นหนา้หอ้งสมุด หรือในบริเวณใกลก้บัหอ้งสมุดเพือ่ให้
เกิดบรรยากาศที่ต่อเน่ืองในการอ่าน 

นอกจากน้ีทางวดัได้จดัท าหนังสือเก่ียวกับวดัพระสิงห์ จงัหวดัเชียงราย โดยให้
นักท่องเที่ยวไดบู้ชาตามจิตศรัทธา ในหนังสือเล่มน้ีมีเน้ือหาครอบคลุมทั้งเร่ืองประวติัความเป็นมา 
การสร้างวดั และเหตุการณ์ส าคญั งานประเพณีต่างๆ ที่ทางวดัเคยจดัขึ้นในสมยัก่อนถึงปัจจุบนั แต่ก็
พบปัญหาในการแจกหนังสือ เพราะญาติโยมบางคนเกิดความโลภ เอาหนังสือไปเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกบัเงินบริจาคที่มีน้อยกว่าตน้ทุนการพิมพห์นังสือแจก จึงท าให้ทางวดัตอ้งแจกหนังสือใน
จ านวนจ ากดั โดยจะส่งพมิพต์ามจ านวนเงินบริจาคปีละ 1 คร้ัง จึงพบวา่หนงัสือจะแจกหมดในช่วงตน้
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ปี และช่วงกลางปี ทา้ยปี จะไม่มีหนงัสือให้บูชา ดงันั้นจึงควรจดัหาคนดูแลเร่ืองการแจกหนังสือ โดย
แจกให้เพียงคนละ 1 เล่มเท่านั้น ถา้มากกว่านั้นจะตอ้งท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์หนังสือวดัพระ
สิงห์ จ  านวนก่ีเล่ม น าไปใชใ้นการใด ตอ้งให้ระบุอยา่งละเอียด จากนั้นทางวดัจึงจะส่งหนังสือไปให้
ตามที่อยู ่เป็นตน้ และควรมีการประชาสมัพนัธเ์ร่ืองการระดมทุนในการจดัพมิพห์นงัสือในคร้ังต่อไป            

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 
ในบริเวณลานจอดรถของวดัสามารถรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 30 คนั แต่รถ

โดยสารขนาดใหญ่ไม่สามารถเขา้มาจอดได ้เพราะตรงซุ้มประตูทางเขา้มีพื้นที่แคบ ในวนัธรรมดา
ลานจอดรถน้ีจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได ้แต่มีปัญหาบางจุดที่สืบเน่ืองมากจาก ตรงบริเวณที่ตั้ง
ของวดัที่ติดกบัตลาดเทศบาลนครเชียงราย จึงท าให้พอ่คา้แม่คา้ กระทัง่ผูท้ี่มาเดินตลาดน ารถมาจอดทิ้ง
ไวเ้ป็นเวลานาน จึงท าให้เบียดบังพื้นที่จอดรถของนักท่องเที่ยวที่ตั้ งใจอยากเข้ามาเที่ยวชมวัด 
นอกจากน้ีในช่วงเทศกาลที่จอดรถก็ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้ นทางวดัจึงควรสร้าง
เง่ือนไขให้กับผูท้ี่ เข ้ามาจอดรถภายในวดั โดยการก าหนดเวลาในการจอดในแต่ละคร้ัง ถ้าเกิด
ก าหนดเวลา ก็อาจจะตอ้งชดเชยเป็นค่าบ ารุงวดั เป็นตน้  

3.4) หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมอืง 

มีปัญหาในด้านที่ เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 
ทางวดัไดติ้ดตั้งกรอบรูป เพื่ออธิบายเร่ืองราวของพระพุทธรูปหลวงพ่อพระศรี          

ม่ิงเมือง ประวตัิของวดัและส่ิงปลูกสร้างของวดัในเบื้องตน้ พร้อมทั้งแสดงภายถ่ายกิจกรรมที่ของทาง
วดัที่ไดจ้ดัขึ้นในอดีต ไวต้รงบริเวณหนา้วหิารไมล้ายค า เพยีงจุดเดียว 

 นอกจากน้ีขอ้ความที่บรรยายยงัมีขนาดตวัอกัษรที่เล็กมาก ประกอบกบัอายกุาร
ใช้งานที่นานมาแล้ว จึงท าให้สีของภาพถ่ายและสีตวัอักษรเลือนราง ยากต่อการศึกษา และดึงดูด
ใจความสนใจของนักท่องเที่ยวได ้ทั้งน้ีจึงควรการสร้างส่ือการเรียนรู้ไวห้ลายรูปแบบ อาทิ แผ่นพบั
อธิบายขอ้มูลยงัจุดต่างๆ ป้ายบอกทาง หรือหนังสือเก่ียวกบัพระพุทธรูปส าคญัภายในวดั และแผ่นไว
นิล ที่แสดงภาพถ่าย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นตน้ 

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 
ทางวดัสร้างศาลาเอนกประสงคข์ึ้นมาเพื่อไวส้ าหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆของ

ทางวดั นอกจากน้ียงัไวเ้พือ่รองรับนกัท่องเที่ยวให้เขา้มาพกัผ่อน รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้
โดยไม่คิดค่าบริการ แต่มีกล่องรับบริจาคไวใ้ห้ผูท้ี่มีจิตศรัทธาตามความพอใจประกอบการชยัภูมิที่ต ั้ง
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ของวดัอยูก่ลางใจเมืองซ่ึงเป็นทางผ่านของถนนหลกัของอ าเภอเมือง และอยูใ่กลก้บัโรงเรียนสามคัคี
วทิยาคม ซ่ึงถือเป็นโรงเรียนประจ าจงัหวดัเชียงราย และใกลก้บัหอนาฬิกาเชียงราย ดงันั้นนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จึงเดินเขา้มากราบสักการะพระพุทธรูปอยูต่ลอดทั้งวนัและจะเขา้มาพกัผ่อนที่ศาลาแห่งน้ี
เป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกนัจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีมาก จึงท าให้พื้นที่ในบริเวณน้ีมกัมีแต่เศษ
ขยะ อยา่งเศษบุหร่ี เศษถุงอาหาร ตกอยูใ่นศาลาเป็นจ านวนมาก 

 
 

3.5) หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์ 1 

มีปัญหาในด้านที่ เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 
ภายในวหิารไดร้วบรวมแผน่ภาพในอดีตของพระพุทธรูปหลวงพอ่เชียงแสนสิงห์

หน่ึง แต่ยงัขาดการอธิบายขอ้มูลดา้นประวติัความเป็นมาในการสร้าง หรือการบูรณะอยา่งละเอียด จึง
ท าใหน้ักท่องเที่ยวไม่สามารถเรียนรู้ประวติัศาสตร์และเห็นความส าคญั จากพระพุทธรูปส าคญัองคน้ี์
ได้เท่าที่ควร ดังนั้ นจึงควรเพิ่มส่ือที่แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของพระพุทธรูป อาทิ การบรรยาย
ประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปพร้อมรูปถ่าย ในแต่ละยคุสมัย ในรูปแบบของภาพเก่าเล่าใหม่ 
หรือติดตั้งบอร์ดรูปภาพเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ หรือกิจกรรมที่ทางวดัจดัขึ้น เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์วดั และเพื่อเป็นขอ้มูลให้นักท่องเที่ยวไดศึ้กษาเรียนรู้ นอกจากน้ียงัควรเสริมส่ือการ
เรียนรู้ดว้ยการท าส่ือส่ิงพมิพ ์อาทิ แผน่พบั ใบปลิว หรือโปสการ์ดภาพถ่ายมุมสวยๆของพระพุทธรูป
หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์หน่ึง หรือมุมที่เป็นสัญลักษณ์ของวดัพร้อมอธิบายประวติัเบื้องต้น ก็จะ
สามารถสร้างส่ือการเรียนรู้แบบง่าย แต่สร้างความเขา้ใจใหน้กัท่องเที่ยวไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 
 ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 
ภายในวดัมีลานจอดรถพื้นที่บริเวณกวา้งขวาง ปลอดโปร่ง มีร่มเงาจากตน้ไมใ้หญ่

ปกคลุมทัว่บริเวณวดั มีห้องน ้ าหลายหอ้ง แบ่งเป็นสัดส่วน และมีห้องน ้ าส าหรับคนพิการ นอกจากน้ี
ภายในวดัยงัมีการจดัภูมิทศัน์ใหก้ลมกลืนกบับรรยากาศแบบเมืองโบราณ โดยรักษาโบราณสถาน และ
ร่องรอยของซากก าแพงกินไวเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัมีจุดใหบ้ริการน ้ าด่ืม และขนม ไวใ้หบ้ริการแก่
นกัท่องเที่ยว  แต่ในส่วนน้ียงัขาดการจดัการในการจอดรถอยา่งเป็นระเบียน รถบา้งคนัจอดปิดคนั ท า
ให้คันอ่ืนไม่สามารถขับ เข้า-ออก จากวดัได้ ดังนั้ นทางวดัจึงควรมีจุดประชาสัมพันธ์ และจัด
อาสาสมคัรคอยดูแลภายในบริเวณวดั 
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3.6) พระพุทธรูปปฎิหำริมงคลประดิษฐำน  

มีปัญหาในดา้นที่เก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

 

ส่ือการเรียนรู้ 
ส่วนใหญ่ทางวดัจะติดแผ่นไวนิลประชาสัมพนัธ์เชิญชวนเพื่อร่วมสมทบทุนใน

การปลูกสร้างส่ิงส าคัญภายในวดั โดยติดรอบบริเวณวดั ซ่ึงถือเป็นการประชาสัมพนัธ์วดัไปใน
ขณะเดียวกนั แต่ในภาพรวมยงัขาดส่ือที่เป็นรายละเอียดของประวติัวดั หรือพระพทุธรูปส าคญั จึงควร
จดัท าป้ายไวนิลของรายละเอียดด้านน้ีควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ ก็จะเป็นการสร้างความ
น่าสนใจต่อผูม้าเยี่ยมชมได้ นอกจากน้ียงัควรท าใบปลิว แผ่นพบั หรือหนังสือขึ้นมาเพื่อเสริมการ
เรียนรู้อีกทางหน่ึง  

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 

ในส่วนของการบริการห้องน ้ า ที่มีจ  านวน 2 ห้อง และเป็นห้องน ้ ารวม จึงไม่
สามารถอ านวยความสะดวกต่อนกัท่องเที่ยวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.7) หลวงพ่อโต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค์) 

มีปัญหาในด้านที่ เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 
ทางวดัพระธาตุผาเงายงัขาดส่ือการเรียนรู้ที่ เป็นขอ้มูลในส่วนที่เก่ียวข้องกับ

พระพุทธรูปส าคญั และความเป็นมาของวดั มีเพียงแผ่นป้ายใบเดียวทั้งวดั ซ่ึงถือว่ามีน้อย จึงไม่
สามารถทราบถึงความส าคญัของวดัไดอ้ยา่งละเอียด ดงันั้นจึงควรจดัท าแผน่ป้ายแสดงรายละเอียด
ของวดั พระพุทธรูป และส่ิงปลูกสร้างภายในวดั นอกจากน้ีควรจดัท าเอกสาร หรือส่ือส่ิงพิมพ ์ไว้
ยงัตูรั้บบริจาค เพือ่เป็นการใหข้อ้มูลต่อนกัท่องเที่ยวที่มาเยีย่มชม   

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 
ทางวดัได้สร้างศาลาบริการขนมและเคร่ืองด่ืมไวด้้านข้างวิหารหลวงพ่อโต 

เพือ่ให้นกัท่องเที่ยวที่เหน็ดเหน่ือยจากการเดินทาง ไดเ้ขา้มาแวะพกัรับประทานเคร่ืองด่ืมเยน็ หรือ
ชา กาแฟ ไดต้ามอธัยาศยั แต่มีปัญหาในการใชบ้ริการคือนกัท่องเที่ยวไม่เก็บแกว้หรือภาชนะที่ใช้
อาหารไปลา้ง และเก็บไวท้ี่เดิม จึงตอ้งเป็นภาระของพระลูกวดัมาจนถึงปัจจุบนั 
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3.8) พระพุทธนวล้ำนตือ้จ ำลอง (พระเชียงแสนส่ีแผ่นดิน)  

มีปัญหาในดา้นที่เก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 
จุดชมววิสามเหล่ียมทองค ายงัขาดการจดัท าส่ือเพือ่การเรียนรู้ ไม่วา่จะเป็นส่ือดา้น

ขอ้มูลที่บ่งบอกถึงรายละเอียดของสถานที่ทางประวติัศาสตร์ ความส าคญัและความเป็นมาของ
พระพุทธรูปส าคญั ดงันั้นทางคณะผูดู้แล อาทิ มูลนิธิพระเชียงแสน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ควรจดัท าส่ือการเรียนรู้ให้ครอบคลุม เช่น แผ่นพบั วารสาร สมุดภาพ เป็นตน้ เพื่อสร้างส่ือการ
เรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวไดท้ราบถึงภูมิหลงัของพื้นที่ อารยธรรมที่เก่าแก่ของเมืองโบราณเชียง
แสน รวมถึงต านาน ความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูปส าคญั นักท่องเที่ยวจะมีความรู้สึกว่าได้รับ
คุณค่าและและไดรั้บสาระส าคญัจากเกร็ดความรู้ในการท่องเที่ยวมากยิง่ขึ้น 

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวสามเหล่ียมทองค า มีศกัยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวไดใ้น

ระดบัสูง เพราะมีการใหบ้ริการหลายดา้นในบริเวณจุดชมววิ อาทิ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายของที่ระลึก
มากกวา่ 100 ร้าน หอ้งน ้ าสะอาด ร้านอาหารเคร่ืองด่ืม ร้านนวดแพทยแ์ผนไทย ตูก้ดเงินสดทุกสาขาไว้
ค่อยในบริการแก่นักท่องเที่ยว พร้อมกับจดัท าสวนหย่อมเป็นจุดๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พกัผ่อน 
รวมถึงจุดประชาสัมพนัธ์โดยต ารวจท่องเที่ยวอ าเภอเชียงแสน   แต่ยงัขาดการจดัการดา้นที่จอดรถ 
เพราะเม่ือเขา้ช่วงเทศกาล จะเกิดเหตุการณ์รถติดเป็นแนวยาว เพราะรถของนักท่องเที่ยวบางคนัจอด
ปิดขวางเสน้ทางการจราจรอยู ่

3.9) พระเจ้ำอินทร์สาน  

มีปัญหาในด้านที่ เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ  ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ส่ือการเรียนรู้ 
ภายในวดัมีป้ายช่ือของจุดส าคญัต่างๆภายในวดั พร้อมทั้งมีการบรรยายประวติั

และความส าคญัในเบื้องตน้ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ยงัขาดส่ือดา้นเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์เก่ียวประวติัความ
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เป็นมาของวดั พระเจา้อินทร์สาน ที่ถือเป็นพระพทุธรูปส าคญั และเป็นที่รู้จกัอยา่งแพร่หลายในอ าเภอ
แม่สาย ดงันั้นจึงควรจดัท าส่ือการเรียนรู้ เช่น แผ่นไวนิล หนงัสือ แผน่พบั ไวใ้หบ้ริการขอ้มูลดา้นส่ือ
การเรียนรู้ต่อนกัท่องเที่ยว เพือ่เสริมคุณค่าดา้นศกัยภาพการเรียนรู้ใหม้าขึ้น  

ส่ิงอ านวยการสะดวกของการท่องเที่ยว 
เน่ืองจากส่ิงปลูกสร้างส าคญัในวดั มีระยะห่างกนั อยา่งเช่น วิหารวดัดอยเวากับ

กุฏิแกว้สถานที่ประดิษฐานพระเจา้อินทร์สานจะอยูบ่ริเวณดา้นล่างติดกบัตลาดชายแดน ส่วนพระธาตุ 
และจุดชมวิวจะตอ้งเดินขึ้นทางบนัไดนาคหลายขึ้น ทางวดัจึงไดส้ร้างทางที่สามารถใหร้ถยนตผ์า่นขึ้น
ไปได ้นอกจากน้ีทางวดัยงัมีบริการมอเตอร์ไซครั์บจา้ง เพื่อรับนกัท่องเที่ยวขึ้นไปยงัจุดชมวิว โดยคิด
ค่าบริการคร้ังละ 20 บาท แต่ในส่วนน้ียงัขาดการจดัการดา้นขยะ และการประชาสัมพนัธ์เชิญชวน             
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั 

5.2  การจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระพุทธรูปส าคัญ
ของจังหวัดเชียงราย 

 หัวข้อน้ี เป็นการเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมพระพุทธรูปส าคญัในจงัหวดัเชียงรายเพื่อเพิ่มศกัยภาพการท่องเที่ยวของจงัหวดัเชียงราย  
ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

5.2.1 รูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระพุทธรูปส าคัญ
ของจังหวัดเชียงราย 

รูปแบบของเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมพระพุทธรูปส ำคญั 9 องค ์ 
ในแนวเส้นทำงถนนสำยอ ำเภอเมือง  ผำ่นอ ำเภอแม่จนั ถึงอ ำเภอเชียงแสน และอ ำเภอแม่สำย จงัหวดั
เชียงรำย  ที่ เหมำะสม  ควรจัดกำรให้เป็นเส้นทำงเดียว ที่สำมำรถเรียนรู้และท่องเที่ยวสักกำระ
พระพุทธรูปส ำคญัและศกัด์ิสิทธ์ิของจงัหวดัเชียงรำย 9 องค ์ ภายในหน่ึงวนั  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความคติเช่ือของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ต้องการท าบุญสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิจ  านวน 9 แห่ง                    
ใหส้ าเร็จภายในหน่ึงวนั  เพือ่ใหป้ระสบผลส าเร็จในส่ิงที่ปรารถนาและเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ 

5.2.2 เส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเส้นทางการ
เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระพุทธรูปส าคญัของจังหวัดเชียงราย 

เส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้
และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมพระพุทธรูปส าคญัของจงัหวดัเชียงราย   มีจุดเร่ิมตน้ที่ อ  าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงรายเดินทางไปยงัวดัม่ิงเมือง หรือวดัช้างมูบ พุทธสถาน ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญัคือ   
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หลวงพ่อพระศรีม่ิงเมือง ต่อดว้ย วดัพระแกว้ พุทธสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั คือ พระหยก
เชียงราย จากนั้นเดินทางไปยงัวดัพระสิงห์ พุทธสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญัคือ พระสิงห์ 
และเดินทางต่อไปยงั  วดัฝ่ังหม่ิน  พุทธสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญคือ พระพุทธรูป                    
ปฎิหาริยม์งคล  และผ่านอ าเภอแม่จัน  ไปยงัวดัพระธาตุจอมจันทร์ พุทธสถานที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปส าคญั คือ พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค ์(หลวงพอ่โต) จากนั้นมุ่งหน้าสู่อ าเภออ าเภอ
เชียงแสน ไปยงัวดัพระธำตุผำเงำ  พุทธสถาน ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญัคือ  หลวงพ่อผำเงำ 
ต่อไปยงัวดัพระธาตุเจดียห์ลวง พุทธสถาน ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั คือ หลวงพ่อเชียงแสน
สิงห์ 1 และไปยงัจุดชมวิวสามเหล่ียมทองค า สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั คือพระพุทธ               
นวล้านต้ือ (พระเชียงแสนส่ีแผ่นดิน) และเดินทางต่อไปยงั อ าเภอแม่สาย ไปยงัวดัพระธาตุดอยเวา 
พทุธสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั คือ พระเจา้อินทร์สาน  

5.2.3 กำรจัดกำรเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระพุทธรูปส าคญัของ
จังหวัดเชียงราย 

เป็นกำรเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
เพือ่กำรเรียนรู้ประวตัิศำสตร์และแสวงบุญสักกำระพระพุทธรูปส ำคญัของจงัหวดัเชียงรำย 9 พระองค ์ 
ดงัมีรำยละเอียดต่อไปน้ี 

1) รำยกำร (Program) กำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกำรเรียนรู้
ประวัติศำสตร์และแสวงบุญสักกำระพระพุทธรูปส ำคญัของจังหวัดเชียงรำย 

จากรูปแบบของเส้นทำงเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมพระพุทธรูปส ำคญั
ของจงัหวดัเชียงรำยคร้ังน้ี  ซ่ึงไดจ้ดักำรให้เป็นเส้นทำง 1 เส้นทำง  เพื่อกำรเรียนรู้ประวตัิศำสตร์และ
แสวงบุญสกักำระพระพทุธรูปส ำคญัของจงัหวดัเชียงรำย 9  องค ์ ภำยในหน่ึงวนั   ผูศ้ึกษาน ามาจดัเป็น
โปรแกรมหรือรายการของกำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพการท่องเที่ยวของ
จงัหวดัเชียงราย  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่วงคร่ึงวันเช้า เวลาประมาณ 08.00 น. – 12.00 น. 

- การเดินทางเขา้สู่จงัหวดัเชียงราย ใชเ้สน้ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1020 

- จุดเร่ิมต้นที่ วดัม่ิงเมือง หรือวดัช้ำงมูบ ถนนไตรรัตน์ อ ำเภอเมือง จงัหวดั
เชียงรำย พทุธสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั คือ หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง   

- เดินทางต่อไปยงั วดัพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ต  ำบลเวียง อ ำเภอเมือง จงัหวดั
เชียงรำยพทุธสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั คือ พระหยกเชียงราย 
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-  เดินทางไปต่อที่วดัพระสิงห์ ถนนท่ำหลวง  อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย               
พทุธสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั คือ พระสิงห์ 

- เดินทำงต่อไปยงั ว ัด ฝ่ังหม่ิน  เลขที่  30 หมู่ที่  6 ถนนศูนย์รำชกำร  ต ำบล                   
ริมกก อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงรำย พุทธสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั  คือ พระพุทธรูป               
ปฎิหำริยม์งคล 

- เดินทางสู่อ าเภอแม่จนั  

- วดัพระธาตุจอมจนัทร์ ต ำบลสันทรำย อ ำเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย พุทธสถาน            
ทีป่ระดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั คือ พระพทุธรูปเชียงแสน 5 พระองค ์(หลวงพอ่โต) 

- เดินทางเขา้สู่อ าเภอเชียงแสน 

รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 

- รับประทานกลางวันที่  ร้านตะวัน ริมโขง  403 หมู่ 1 ต าบลเวียง อ าเภอ                   
เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเมนูหลกัของทางร้านจะใชว้ตัถุดิบจากปลาแม่น ้ าโขงที่หาไดใ้นทอ้งถ่ิน 
อาทิ ปลาเน้ืออ่อนทอดสมุนไพร ปลาบึกผดัฉ่า ปลาเน้ืออ่อนสองใจ กุง้ล่องโขง เป็นตน้ 

ช่วงคร่ึงวันบ่าย เวลาประมาณ 13.00 น. – 17.00 น. 

- วดัพระธำตุผำเงำ  หมู่บำ้นสบค ำ ต  ำบลเวียง อ ำเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรำย          
พทุธสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั คือ หลวงพอ่ผำเงำ 

- วดัพระธาตุเจดียห์ลวง หมู่ 3 บ้านเวียง ต  าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวดั
เชียงราย พทุธสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั คือ หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 

- ณ จุดชมวิวสามเหล่ียมทองค า สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญ คือ              
พระพทุธนวลา้นต้ือ (พระเชียงแสนส่ีแผน่ดิน) 

- เขา้สู่อ  าเภอแม่สาย 

- วดัพระธาตุดอยเวา ต ำบลเวียงพำงค ำ อ ำเภอแม่สำย จงัหวดัเชียงราย พุทธสถาน                  
ทีป่ระดิษฐานพระพุทธรูปส าคญัคือ พระเจา้อินทร์สาน  

- เดินทางกลบั 

หมายเหตุ : 



 

 247  

1)  การเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงวฒันธรรม ในเส้นทางถนนสำยอ ำเภอ
เมืองเชียงรำย ผ่ำนอ ำเภอแม่จนั ถึงอ ำเภอเชียงแสน และอ ำเภอแม่สำย จงัหวดัเชียงรำย หากมีเวลา
เดินทางมากกวา่ 1 วนั ก็สามารถจะท่องเที่ยวและเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆ ตามเสน้ทางดงักล่าวได ้เช่น 

1.1  พพิธิภณัฑอู์บค า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
1.2   หอวฒันธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ กำญจนำภิเษก อ ำเภอเมือง จงัหวดั

เชียงรำย 
1.3  พพิธิภณัฑพ์ระ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
1.4   อุทยำนวฒันธรรมลุ่มน ้ ำโขง ลำนทอง อ ำเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
1.5  วดัถ ้าปลา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 
1.6  พพิธิภณัฑสถำนแห่งชำติ อ ำเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

2) สถานที่พกัในเส้นทางถนนสำยอ ำเภอเมืองเชียงรำย ผ่ำนอ ำเภอแม่จนั ถึงอ ำเภอ
เชียงแสน และอ ำเภอแม่สำย จงัหวดัเชียงรำย ที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ 

2.1   โรงแรมอาข่าริเวอร์เฮา้ส์  

ที่ตั้ง 423/25 หมู่ 21 ซอย 1 เกาะลอย  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57000 โรงแรม
แห่งน้ี ตั้งอยูใ่นใจกลางอ าเภอเมืองเชียงราย จึงไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวส าคญัของเมืองเชียงราย อาทิ 
วดักลางเวยีง วดัพระสิงห์ วดัพระแกว้  พพิธิภณัฑแ์ละศูนยก์ารศึกษาชาวเขา เป็นตน้  

2.2   โรงแรมริมจนัทร์รีสอร์ท 

ที่ตั้ ง 17 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 57110 โรงแรม            
แห่งน้ี ตั้งอยูใ่นใจกลางอ าเภอแม่จนั และอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวส าคญัในอ าเภอแม่จนั อาทิ                       
พระต าหนกัดอยตุงดอยแม่สลอง เป็นตน้ 

2.3   โรงแรมสยาม ไทรแองเก้ิล โฮเตล็ เชียงแสน เชียงราย 

ที่ตั้ง 267 หมู่ 9 ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 57150 โรงแรมแห่งน้ี
ตั้งอยูริ่มชายหาดสามเหล่ียมทองค าหรือริมฝ่ังแม่น ้ าโขง และอยูใ่กลก้บัแห่งท่องเที่ยวส าคญั อาทิ วดั
เจดียห์ลวง จุดชมววิสามเหล่ียมทองค า พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติเชียงแสน หอฝ่ิน  เป็นตน้ 

2.4   โรงแรม วงัทองแม่สาย เชียงราย 

ที่ตั้ ง 299 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย แม่สาย จงัหวดั
เชียงราย 57130 โรงแรมแห่งน้ีที่ต ั้งอยูบ่ริเวณท่ามกลางยา่นธุรกิจในตวัอ าเภอแม่สาย และอยูใ่กลก้ับ
ตลาดการคา้ชายแดนระหวา่งประเทศไทย กบั ประเทศพม่า และวดัพระธาตุดอยเวา เป็นตน้ 
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2) หน่วยงาน และองค์กรที่ด าเนินกำรจัดกำรการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมพระพุทธรูปส าคญัของจังหวัดเชียงราย 

เพื่อให้การด าเนินการจดักำรการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมพระพุทธรูป
ส าคัญของจังหวดัเชียงรายบรรลุเป้าหมาย  ตามรายการ (Program)กำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมเพื่อกำรเรียนรู้ประวตัิศำสตร์และแสวงบุญสักกำระพระพุทธรูปส ำคญั 9 พระองค์ ของ
จงัหวดัเชียงรำย  ผูศึ้กษำขอเสนอวธีิกำรจดักำรให้หน่วยงำนและองคก์รต่ำงๆ  รับผิดชอบด ำเนินกำร
ดงัน้ี 

  ผูศ้ึกษาเสนอวิธีการจดัการใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งดา้นวฒันธรรม และดา้นการ
ท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเชียงราย หรือส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั
เชียงราย  ท  าหน้าที่ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์เส้นทางน้ี   ในส่วนการจดัการน้ี อาจเร่ิมตน้จากการ
ประชาสัมพันธ์เข้าไปยงัสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในทอ้งถ่ิน โดยประสานงานร่วมกบัหน่วยงานองการ
ปกครองทอ้งถ่ินในพื้นที่ อยา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้  และอาจจดัท ารายการท่องเที่ยวเป็น
คร้ังคราว  เพื่อเป็นจุดเร่ิมต้น  ส่งเสริม และประชาสัมพนัธ์  รวมทั้ งองค์กรภาคเอกชนที่ มีธุรกิจ
เก่ียวกบัการท่องเที่ยว  ควรจะจดัเป็นรายการท่องเที่ยวประจ าในเชิงธุรกิจ   

3) การด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

เป็นการเสนอการปรับปรุงส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของ
แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมพระพุทธรูปส าคญั 9 พระองคข์องจงัหวดัเชียงราย  เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ประวตัิศำสตร์และแสวงบุญสักกำระพระพุทธรูปส ำคญัของจงัหวดั
เชียงรำย  ผูศ้ึกษำขอเสนอวิธีกำรจดักำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม  ดงัน้ี 

จากการวเิคราะห์  ในขอ้ 5.1.2.  วเิคราะห์ถึงปัญหาของพระพุทธรูปส าคญัและวดั
หรือสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปส าคญั 9 พระองค ์ของจงัหวดัเชียงราย ในดา้นที่เก่ียวกบัส่ือ
การเรียนรู้ และส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยว  ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆ นั้น ผูศ้ึกษา ได้
เสนอวิธีการปรับปรุงและจดัท าส่ือการเรียนรู้ เช่น แผ่นป้ายไวนิลที่บอกรายละเอียดเก่ียวกบัประวติัวดั 
และพระพุทธรูปส าคญั นอกจากน้ี ยงัความจดัท าหนังสือ วารสาร แผ่นพบั เวบ็ไซด์ เป็นตน้ และส่ิง
อ านวยความสะดวกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง เช่น การจดัท าป้ายผงัน าชมยงัสถานที่ต่างๆ
ภายในวดั แผน่ป้ายขนาดเล็กอธิบายขอ้มูลเบื้องตน้ของพระพทุธรูปส าคญั ป้ายบอกทางไปยงัสถานที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูปส าคญั เป็นตน้ พร้อมเสนอแนะดว้ยวา่  ความรับผิดชอบในการปรับปรุง

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2&ei=W8PwU_SxJoS8ugShpYHYDA&usg=AFQjCNGSPG1j8b7mH_tFUWXMLn0NNjUhhQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2&ei=W8PwU_SxJoS8ugShpYHYDA&usg=AFQjCNGSPG1j8b7mH_tFUWXMLn0NNjUhhQ
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และด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในคร้ังน้ี  ควรมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานหลัก  เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพราะหน่วยงานน้ีมีศกัยภาพในการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ียงัขอความร่วมมือไปยงัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั เพราะเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพฒันาการเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวอยูเ่ป็นจ านวนมาก และยงัมีอ านาจในการจดัสรรงบประมาณขึ้นมาเพื่อดูแลในส่วนของงาน
ดา้นวฒันธรรมโดยตรง และส านักงานวฒันธรรม เป็นหน่วยงานที่สามารถควบคุมในเร่ืองขอความ
ถูกตอ้งของพิธีการดา้นวฒันธรรม นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลส าคญัที่เป็นประโยชน์ในการจดัท าส่ือการ
เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ให้เส้นทางดงักล่าว มีศกัยภาพในการเรียนรู้และการท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรม เป็นการกระตุน้ระบบเศรษฐกิจภายในจงัหวดั และที่ส าคัญ เป็นการเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวสามารถเขา้มาเรียนรู้ทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงราย และยงัเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศต่อไป 
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บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาพระพุทธรูปส าคญัในจงัหวดัเชียงราย  เพื่อเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้ และ                
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบทเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพุทธสถาน 
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั เพื่อศึกษาถึงคุณค่าคติความเช่ือในการสร้าง รูปแบบทางศิลปกรรม 
และประเพณีการสกัการบูชาพระพทุธรูปส าคญั และเพือ่เสนอรูปแบบและวธีิการเพิม่ศกัยภาพเสน้ทาง
การเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมพระพทุธรูปส าคญั ในจงัหวดัเชียงราย 

วธีิการศึกษาคร้ังน้ี ท  าการศึกษาดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนาม เพื่อการศึกษา
บริบททางประวติัศาสตร์ความเป็นมา คุณค่าคติความเช่ือ รูปแบบทางศิลปกรรม และประเพณีการ
สักการบูชาพระพุทธรูปส าคญัในจงัหวดัเชียงราย ด้วยวิธีการส ารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์ และ
สมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลดงักล่าว จากประชาชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอ    
แม่สาย ในจังหวดัเชียงราย ซ่ึงประกอบด้วย ผูใ้หญ่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ ผูรู้้หรือปราชญ์ท้องถ่ิน                    
และหัวหน้างานในองคก์รของภาครัฐ ที่มีความรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมในจงัหวดัเชียงราย และน ามา
คัดเลือกพระพุทธรูปที่ส าคัญในจังหวดั เชียงราย ด้วยการประเมินคุณค่าและวดัค่าความส าคัญ                   
ของพระพุทธรูป สามารถคดัเลือกพระพุทธรูปที่ส าคญัตามเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย                
ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย ในจงัหวดัเชียงราย ออกมาได ้9 องค ์

น าพระพุทธรูปเหล่านั้นมาท าการศึกษา และเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รายละเอียดขอ้มูล                  
ที่ชัดเจนขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศกัยภาพและสามารถน าไปจดัเส้นทางการเรียนรู้ และ              
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่น่าสนใจ จากนั้ น ท าการศึกษาเพื่อจัดการเส้นทางการเรียนรู้ และ                  
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมให้ประสบผลส าเร็จ บรรลุเป้าหมาย การเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอ
เชียงแสน และอ าเภอแม่สาย ในจงัหวดัเชียงราย ต่อไป 
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6.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

1. รูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเก่ียวกบัพระพุทธรูปส าคญั 
ในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย                 
ในจงัหวดัเชียงราย ควรจดัเป็นเสน้ทางเดียว ที่สามารถท่องเที่ยวและเรียนรู้ไดภ้ายใน 1 วนั 

2. เส้นทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเก่ียวกบัพระพุทธรูปส าคญั ในเส้นทาง
ถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย ในจงัหวดั
เชียงราย มีลกัษณะของเสน้ทาง คือ 

จุดเร่ิมตน้ที่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายเดินทางไปยงัวดัม่ิงเมือง หรือวดัชา้งมูบ พุทธสถาน                       
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญัคือ หลวงพ่อพระศรีม่ิงเมือง และเดินทางต่อไปยงั  วดัพระแกว้ พุทธ
สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั คือ พระหยกเชียงราย จากนั้นเดินทางไปยงัวดัพระสิงห์ พุทธ
สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญัคือ พระสิงห์ และเดินทางต่อไปยงั วดัฝ่ังหม่ินพุทธสถานที่
ป ระดิษฐานพระพุท ธรูปส าคัญ คื อ  พระพุท ธรูปป ฎิหาริย์ม งคล  และผ่ าน อ า เภอแม่ จัน                           
ไปยงัวดัพระธาตุจอมจนัทร์ พุทธสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญัคือ พระพุทธรูปเชียงแสน               
5 พระองค ์(หลวงพ่อโต) จากนั้นมุ่งหน้าสู่อ าเภออ าเภอเชียงแสน ไปยงัวดัพระธาตุผาเงา  พุทธสถาน              
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญคือ  หลวงพ่อผาเงา ต่อไปยงัวดัพระธาตุเจดียห์ลวง พุทธสถาน                    
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั คือ หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์ ๑ และไปยงัจุดชมววิสามเหล่ียมทองค า 
สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั คือพระพทุธนวลา้นต้ือ (พระเชียงแสนส่ีแผน่ดิน) และเดินทาง
ต่อไปยงั อ าเภอแม่สาย ไปยงัวดัพระธาตุดอยเวา พุทธสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญ คือ                    
พระเจา้อินทร์สาน  

3. รายการการท่องเที่ยวและเรียนรู้พระพุทธรูป ในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย                 
ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ช่วงคร่ึงวันเช้า เวลาประมาณ 08.00 น. – 12.00 น. 
- การเดินทางเขา้สู่จงัหวดัเชียงราย ใชเ้สน้ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1020 
- จุดเร่ิมตน้ที่ วดัม่ิงเมือง หรือ วดัชา้งมูบ ถนนไตรรัตน์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พุทธ

สถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญัคือ หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง   
- วดัเดินทางต่อไปยงั พระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ต  าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย                      

พทุธสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั คือ พระหยกเชียงราย 
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- เดินทางไปต่อที่วดัพระสิงห์ ถนนท่าหลวง  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พุทธสถาน                     
ที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญัคือ พระสิงห์ 

- เดินทางต่อไปยงั วดัฝ่ังหม่ิน เลขที่ 30 หมู่ที่ 6 ถนนศูนยร์าชการ ต าบลริมกก อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงราย พทุธสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญัคือ พระพทุธรูปปฎิหาริยม์งคล 

- เดินทางสู่อ าเภอแม่จนั  
- วดัพระธาตุจอมจันทร์ ต  าบลสันทราย  อ าเภอแม่จัน  จังหวดัเชียงราย พุทธสถาน                          

ที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญัคือ พระพทุธรูปเชียงแสน 5 พระองค ์(หลวงพอ่โต) 
- เดินทางเขา้สู่อ าเภอเชียงแสน 

รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
- รับประทานกลางวนัที่ ร้านตะวนัริมโขง  403 หมู่ 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน จงัหวดั

เชียงราย ซ่ึงเมนูหลกัของทางร้านจะใชว้ตัถุดิบจากปลาแม่น ้ าโขงที่หาไดใ้นทอ้งถ่ิน อาทิ ปลาเน้ืออ่อน
ทอดสมุนไพร ปลาบึกผดัฉ่า ปลาเน้ืออ่อนสองใจ กุง้ล่องโขง เป็นตน้ 

ช่วงคร่ึงวันบ่าย เวลาประมาณ 13.00 น. – 17.00 น. 
- วดัพระธาตุผาเงา  หมู่บา้นสบค า ต  าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พทุธสถาน 

ที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั คือ หลวงพอ่ผาเงา 
- วดัพระธาตุเจดียห์ลวง หมู่ 3 บ้านเวียง ต  าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย                    

พทุธสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั คือ หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 
- จุดชมววิสามเหล่ียมทองค า สถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญั คือ พระพทุธนวลา้นต้ือ 

(พระเชียงแสนส่ีแผน่ดิน) 
- เขา้สู่อ  าเภอแม่สาย 
- วดัพระธาตุดอยเวา ต  าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย พุทธสถาน                          

ทีป่ระดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั คือ พระเจา้อินทร์สาน  
- เดินทางกลบั 
หมายเหตุ 
1) การเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงวฒันธรรม ในเสน้ทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย 

ผ่านอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย หากมีเวลาเดินทางมากกว่า               
1 วนั ก็สามรถจะท่องเที่ยวและเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆ ตามเสน้ทางดงักล่าวได ้เช่น 
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1.1 พพิธิภณัฑอู์บค า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
1.2 หอวฒันธรรมนิทศัน์เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
1.3 พพิธิภณัฑพ์ระ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
1.4 อุทยานวฒันธรรมลุ่มน ้ าโขง ลานทอง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
1.5 วดัถ ้าปลา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 
1.6 พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

2) สถานที่พกัในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผา่นอ าเภอแม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน 
และอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ 

2.1 โรงแรมอาข่าริเวอร์เฮา้ส์  

ที่ตั้ง 423/25 หมู่ 21 ซอย 1 เกาะลอย  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57000 โรงแรมแห่งน้ี 
ตั้งอยู่ในใจกลางอ าเภอเมืองเชียงราย จึงไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวส าคญัของเมืองเชียงราย อาทิ                   
วดักลางเวยีง วดัพระสิงห์ วดัพระแกว้  พพิธิภณัฑแ์ละศูนยก์ารศึกษาชาวเขา เป็นตน้  

2.2 โรงแรมริมจนัทร์รีสอร์ท 

ที่ตั้ง 17 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 57110 โรงแรมแห่งน้ี ตั้งอยู่
ในใจกลางอ าเภอแม่จนั และอยูไ่ม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวส าคญัในอ าเภอแม่จนั อาทิ พระต าหนัก  
ดอยตุงดอยแม่สลอง เป็นตน้ 

2.3 โรงแรมสยาม ไทรแองเก้ิล โฮเตล็ เชียงแสน เชียงราย 

ที่ตั้ง 267 หมู่ 9 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 57150 โรงแรมแห่งน้ี ตั้งอยู่
ริมชายหาดสามเหล่ียมทองค า หรือริมฝ่ังแม่น ้ าโขง และอยู่ใกล้กับแห่งท่องเที่ยวส าคัญ อาทิ                           
วดัเจดียห์ลวง จุดชมววิสามเหล่ียมทองค า พพิธิภณัฑแ์ห่งชาติเชียงแสน หอฝ่ิน เป็นตน้ 

2.4 โรงแรม วงัทองแม่สาย เชียงราย 

ที่ตั้ง 299 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย แม่สาย จงัหวดัเชียงราย 
57130 โรงแรมแห่งน้ีที่ต ั้ งอยู่บริเวณท่ามกลางย่านธุรกิจในตวัอ าเภอแม่สาย และอยู่ใกล้กับตลาด
การคา้ชายแดนระหวา่งประเทศไทย กบัประเทศพม่า และวดัพระธาตุดอยเวา เป็นตน้ 

6.2 การอภิปราย 

การศึกษาเร่ืองการศึกษาพระพุทธรูปส าคัญในจงัหวดัเชียงราย เพื่อเพิ่มศักยภาพเส้นทาง                
การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม พบว่าเส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ าเภอ              
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แม่จนั ถึงอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย มีพระพุทธรูปส าคญั จ  านวน 9 องค ์                
คือ พระหยกเชียงราย หรือ พระพทุธรตนากร นวตุิวสัสานุสรณ์มงคล พระสิงห์ หรือ พระพุทธสิหิงค ์
จ  าลอง หลวงพ่อพระศรีม่ิงเมือง พระพุทธรูปปฎิหาริยม์งคลหลวงพ่อโต หรือ พระพุทธรูปเชียงแสน            
5 พระองค์ หลวงพ่อผาเงา หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์ 1 พระพุทธนวล้านต้ือ หรือ พระเชียงแสน                       
ส่ีแผ่นดิน และพระเจา้อินทร์สาน ที่สามารถจดัการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
ส าหรับผูท้ี่สนใจต่อไป 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองการศึกษาพระพทุธรูปส าคญัในจงัหวดัเชียงราย เพือ่เพิม่ศกัยภาพเสน้ทางการ
เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม มีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในโอกาสต่อไป 
ดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการศึกษา 

1.1 ควรมีการรวมกลุ่มในการท านุบ ารุงพระพุทธรูปส าคัญให้เป็น รูปธรรม เช่น                  
การรวมกลุ่มจิตอาสา เพื่อเขา้ไปดูแล ท าความสะอาด ในพุทธสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั 
เพราะ พบปัญหาการละเลยจากหน่วยงาน และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการท าลายโบราณสถาน             
จึงควรจดัตั้งกลุ่มจิตอาสาขึ้นมาช่วยกนัสอดส่องดูแลทรัพยสิ์นทางศาสนาต่อไป 

1.2 ควรมีการส่งเสริมให้พุทธสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญัได้มีการจดัท า              
ส่ือต่างๆ เช่น เอกสาร หนังสือ แผ่นพบั หรือแผนที่ในการเดินทางเขา้ไปเที่ยวชมพระพุทธรูปส าคญั
หรือขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถให้ความรู้พร้อมรายละเอียดต่อนักท่องเที่ยว และผูส้นใจ 
เพราะ พบปัญหาว่ายงัขาดการให้รายละเอียดของข้อมูลเบื้องต้น อาทิ ด้านประวติัความเป็นมา                        
ด้านคุณค่าความส าคัญ และรูปแบบด้านศิลปกรรม เป็นต้น จึงท าให้นักท่องเที่ยวไม่ทราบถึง
ความหมายที่แทจ้ริงของการเรียนรู้ ไม่สามารถน าองคค์วามรู้ในการท่องเที่ยวไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ในทางสร้างสรรคไ์ด ้

1.3 ควรมีการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หรือผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสีย 
เพือ่ใหเ้กิดจิตส านึกหวงแหนในส่ิงที่ตนร่วมกนัท านุบ ารุง ก่อใหเ้กิดการพลกัดนัส่งเสริมงานดา้นต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ อาทิ ด้านข้อมูล การฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ปราชญ์ชาวบ้าน การให้บริการที่ดี 
ส่งผลต่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่บรรลุผลไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นระบบ ดงันั้น
ชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว หรือผูท้ี่สนใจจะได้รับความรู้อยา่งละเอียด และสามารถเขา้ใจ              
ในเร่ืองราวที่สนใจไดท้นัที 
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 แบบสอบถามความคิดเห็น ส าหรับเกบ็ข้อมูลงานวจัิย เร่ือง การศึกษาพระพุทธรูปส าคัญ ในจังหวดั

เชียงราย เพือ่เพิม่ศักยภาพเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 

ค าช้ีแจง   แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา

พระพุทธรูปส าคญั ในจงัหวดัเชียงราย เพื่อเพิ่มศกัยภาพเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม อนัเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ศิลปะและวฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 โปรดพิจารณาตวัอย่างพระพุทธรูปในเส้นทางถนนสายอ าเภอเมือง ถึงอ าเภอแม่สาย และ

อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  โดยครอบคลุม 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอแม่จนั อ าเภอ แม่

สาย และอ าเภอเชียงแสน แลว้ตอบค าถาม โดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง      ท่ีตรงกบัความเป็นจริง

ของท่านมากท่ีสุด 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่ีอยู ่       อ าเภอเมือง         อ าเภอแม่จนั     อ าเภอแม่สาย 

       อ าเภอเชียงแสน 

ประเภทกลุ่มตวัอยา่ง       พระสงฆ์  ช่ือ-นามสกุล………………………………………………..

             วดั………………………………………………………….. 

    นักวิชาการ ช่ือ -นามสกุล……………………………………………..

                     ห น่ ว ย ง าน /ต า แ ห น่ ง……………………………………..

   ประชาชนในจงัหวดั     

       ประชาชนต่างจงัหวดั      

  อ่ืนๆ...................................................... 
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ตอนที ่2  คัดเลอืกพระพุทธรูปทีท่่านรู้จัก ตั้งแต่เส้นทางถนนสายอ าเภอเมืองเชียงราย ถึงอ าเภอแม่สาย 
และอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
ค าช้ีแจง โปรดเรียงล าดบัตวัเลขความส าคญัจากมากไปหาน้อย ในช่องล าดบัความส าคญั  (ช่องท่ี 1)  
และโปรดเติมตวัเลขลงในช่องเกณฑ์ในการคดัเลือกพระพุทธรูปส าคญั ในจงัหวดัเชียงรายท่ีตรงกบั
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

โดยท่ี  ระดบั 5 = ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  
ระดบั 4 = ระดบัความส าคญัมาก 
ระดบั 3 = ระดบัความส าคญัปานกลาง   
ระดบั 2 = ระดบัความส าคญันอ้ย  
ระดบั 1 = ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 

 

รายการพระพุทธรูปที่ท่านพิจารณาว่าส าคัญในจังหวดั
เชียงราย 

 

คุณค่า

ความส าคัญ 

(1-24) 

เกณฑ์ในการคัดเลอืกพระพุทธรูป

ส าคัญในจังหวดัเชียงราย 

ปร
ะว
ตัิศ

าส
ตร์

 

อา
ยุ /
เก่า

แก่
 

ศิล
ปก

รร
ม 

คว
าม
ศัก

ดิ์สิ
ทธิ์

 

คว
าม
เชื่
อ/
คว

าม

นิย
ม 

อ าเภอเมือง 
1. พระหยกเชียงราย (พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร) 

วดัพระแกว้ ต าบลเวยีง 

      

2. พระเจา้ลา้นทอง วดัพระแกว้ ต าบลเวยีง       

3. พระประธาน วดัเจด็ยอด ต าบลเวยีง       

4. พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค)์ วดัพระสิงห์   ต าบล

เวยีง 

      

5. หลวงพอ่พระศรีม่ิงเมือง วดัม่ิงเมือง   (วดัชา้งมูบ)       
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ต าบลเวยีง 

6. พระเจา้สองสี วดัมุงเมือง ต าบลเวยีง       

7. พระนอน วดัเชตวนั (วดัพระนอน) ต าบลเวยีง       

8. พระพุทธรูปหินหยกด า (พระพุทธนิลรัตน์ สิริพฒัน์

ขนัติธรรม 

ไพศาล) วดัฝ่ังหม่ิน ต าบลริมกก 

     

9. พระเชียงแสนส าเภาทรงเคร่ืองจกัรพรรดิ วดัฝ่ัง

หม่ิน  

ต าบลริมกก 

     

10. พระศรีศากยมุณี วดัพระธาตุสันขวาง ต าบลท่าสุด      

11. พระเจา้ทนัใจ วดัพระธาตุสันขวาง ต าบลท่าสุด      

อ าเภอแม่จัน 
12. พระศรีอารยเมตไตรย ์วดัหม่ืนพุทธเมตตาคุณาราม  

ต าบลท่าขา้วเปลือก 

     

13. หลวงพอ่โต (พระพุทธรูปเชียงแสน 5 พระองค)์ วดั

พระธาตุจอมจนัทร์ ต าบลสันทราย 

     

อ าเภอแม่สาย      
14. พระเจา้อินทร์สาน วดัพระธาตุดอยเวา ต าบลเวยีง

พางค า 

     

15. พระพุทธเมตตามหาม่ิงมงคลสองแผน่ดิน วดัพระ

ธาตุดอยเวา 

     

16. หลวงพอ่สายรุ้ง วดัถ ้าาผาจม ต าบลเวยีงพางค า      
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17. หลวงพอ่ทองทิพย ์วดัถ ้าาผาจม ต าบลเวยีงพางค า      

อ าเภอเชียงแสน 
18. พระเจา้ลา้นทอง วดัพระเจา้ลา้นทอง ต าบลเวยีง      

19. หลวงพอ่ผาเงา วดัพระธาตุผาเงา ต าบลเวยีง      

20. หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ ๑ วดัพระธาตุเจดียห์ลวง 

ต าบลเวยีง 

     

21. พระพุทธนวลา้นต้ือ (พระเชียงแสนส่ีแผน่ดิน) ณ 

จุดชมววิสามเหล่ียมทองค า ต าบลเวยีง 

     

22. หลวงพอ่เชียงแสนสิงห์ 1 วดัพระธาตุดอยปูเขา้ (ภู

เขา้) ต าบลเวยีง 

     

23. พระพุทธเชียงแสนจอมกิตติสิริลกัษณ์พิพฒัน์มงคล 

 วดัพระธาตุจอมกิตติ ต าบลเวยีง 

     

24. พระเจา้หลวงสวนดอก วดัสวนดอก ต าบลบา้นแซว      

 

ข้อเสนอแนะ

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

............................................................................................................................................................................ 
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ช่ือพระพุทธรูป………………………………………………………………………………………… 

ประวตัพิระพุทธรูปส าคญั 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประวตัสิถานทีป่ระดษิฐานพระพทุธรูปส าคญั 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่ิงปลูกสร้างส าคญัภายในวดั 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คุณค่าและลกัษณะทางศิลปกรรมพระพุทธรูปส าคญั 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ความเช่ือและความศักดิ์สิทธ์ิเป็นทีสั่กการะในท้องถิ่น 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเพณีทีเ่กีย่วข้องกบัพระพุทธรูปส าคญั 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่ือของการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของการท่องเทีย่ว 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ-นามสกุล นางสาว ประดบัใจ  สายเมืองนาย 

วนั เดือน ปี เกดิ 11 มกราคม พ.ศ. 2532 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม สาขาวชิาประติมากรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เขตภาคพายพั 
เชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2557 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการศิลปะและ
วฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ทุนการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557 ได้รับทุนบัญทิตวิทยลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตลอดเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา      
การจดัการศิลปะและวฒันธรรม 

ผลงานตีพมิพ์  บทความเร่ือง การศึกษาพระพุทธรูปส าคญัในจงัหวดัเชียงราย เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
เส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  หนังสืองานประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 “พลวตัอาเซียนในกระแสทอ้งถ่ินนิยม และโลกาภิวฒัน์” วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย วิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ร่วมกบัส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชียงราย 

ประสบการณ์  พ.ศ. 2557  เจา้หนา้ท่ีศูนยว์ฒันธรรมศึกษา กองการศึกษาเชียงราย  
หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 
 

 


