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เชยีงราย-เวยีงเชยีงรุง้-เชยีงของ 1098 

สวนป๋ันกัน๋ก๋ิน  
ศูนยก์ารเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีตั้ง 67 ม.7 บา้นศรีวิไล 
ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

พระธาตุภูเขาเขียว(พระธาตุนางเก๋ียง) 
ท่ีตั้ง บา้นใหม่ดอนแกว้ ม.9 
ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

วดับา้นภูเวียง  
ท่ีตั้ง บา้นภูเวียง ม.15 
ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 

ตลาดสดบา้นเกีย๋ง 

กาดกองแก่น 
ท่ีตั้ง บา้นแก่นใต ้ม.5 ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

ป้อมต ารวจบา้นแกน่ 

ศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน 
วดัใหม่ศรีร่มเยน็ 
ท่ีตั้ง บา้นใหม่ศรีร่มเยน็ 
ม.21 ต.หว้ยซอ้  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

ศาลเจา้พอ่ก่ิวหก 
ท่ีตั้ง ถนนสาย1098 
บา้นเนินสมบูรณ์ ม.8  
ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

พระธาตุนางแล 
ท่ีตั้ง เขตพื้นท่ี 
บา้นแก่นสลองคาํ ม.23  
ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย 

พระธาตุดอยโตน 
ท่ีตั้ง บา้นชยัพฒันา ม.16 ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

พุทธสถานโป่งมุน้ 
ท่ีตั้ง บา้นชยัพฒันา ม.16 
ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย 
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สวนป๋ันกัน๋กิน๋ 
ท่ีตั้ง 67 ม.7 บา้นศรีวไิล ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทร.089-2273467 
        แหล่งท่องเท่ียวและศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเครือขา่ยมหาวชิชาลยัพทุธเศรษฐศาสตร์
การทาํเกษตรอินทรียแ์ละเปล่ียนวถีิชีวติการเป็นชาวนาใหมี้ความสุข และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ
ชุมชน 
 

ศูนย์วปัิสสนากรรมฐานวดัใหม่ศรีร่มเยน็ 
ท่ีตั้ง บา้นใหม่ศรีร่มเยน็ ม.21 ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
        เป็นสถานปฏิบติัธรรมตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีบา้นใหม่ศรีร่มเยน็ อาํเภอเชียงของ ภายใตก้ารดุแล
และการบริหารของ พระอาจารยเ์อกชยั สิริญาโณ บริเวณภายในนอกจากจะเป็นทั้งวดัและ
สถานท่ีปฏิบติัธรรมแลว้ ยงัมีการจดัแสดงอุทธยานเฉลิมพระเกียริตแด่องคส์มเด็จ           
พระเจา้อยูห่วั ร.๙ ดว้ยพรรณไมน้านาชนิดอยา่งสวยงามซ่ึงเปิดใหผู้ค้นไดเ้ขา้ชมโดยไม่เสีย
ค่าบริการใด ๆ 

พระธาตุภูเขาเขียว(พระธาตุนางเกีย๋ง) 
ท่ีตั้ง บา้นใหม่ดอนแกว้ ม.9 ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
       พระธาตุภูเขาเขียวหรือ พระธาตุนางเก๋ียงตั้งอยูบ่นถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1174 บา้นใหม่ดอนแกว้ 
ห่างจากโรงเรียนหว้ยซอ้วทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก ประมาณ 2 กิโลเมตรและอยูติ่ดกบัรพ.สต.บา้นใหม่ดอนแกว้ 
พระธาตุนางเก๋ียง มีประวติัร่วมสมยักบัพระธาตุเขาเขียวของบา้นคร่ึงเหนือ ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และ
พระธาตุนางปุก บา้นหก ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย พระธาตุนางเก๋ียง เป็นหน่ึงใน พระธาตุสามพ่ีนอ้ง 



วดับ้านภูเวยีง  
ท่ีตั้ง บา้นภูเวยีง ม.15 ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
        วดับา้นภูเวยีงตั้งอยูห่่างจากถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1174 เขา้ไปประมาณ 0.5  

กาดกองแก่น 
ท่ีตั้ง บา้นแก่นใต ้ม.5 ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
     ตลาดแห่งโอกาสและการแบ่งปัน ตั้งอยูบ่นถนนทางแยกบา้นแก่นใตอ้ยูติ่ดกบัป้อม
ตาํรวจบา้นแก่น โดยทุกวนัพธุและวนัอาทิตยแ์ม่คา้จะนาํสินคา้มาวางจาํหน่ายทั้งผลิตภณัฑ์
พ้ืนบา้น ผกั ผลไม ้และสินคา้ทางการเกษตรและบา้นแก่นใตห้มู่ท่ี 5 ยงัเป็นชุมชนนวตัวถีิมี
สถานท่ีพกัโฮมสเตยไ์วใ้หบ้ริการอีกดว้ย 

ศาลเจ้าพ่อกิว่หก 
ท่ีตั้ง ถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1098 บา้นเนินสมบูรณ์ ม.8 ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
        ศาลเจา้พอ่ก่ิวหก สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ
ใครผา่นไปผา่นมาตอ้งแวะสกัการะกราบไวข้อโชค ขอพร และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว แวะถ่ายรูป 
ทาํบุญใหอ้าหารสตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นบริเวรน้ี ศาลเจา้พอ่ก่ิวหกตั้งอยูบ่นยอดเขาบนถนนทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 1098 เสน้ทางระหวา่ง ตาํบลหว้ยซอ้และตาํบลโชคชยั 



พระธาตุนางแล 
ท่ีตั้ง เขตพ้ืนท่ีบา้นแก่นสลองคาํ ม.23 ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
      พระธาตุนางแลตั้งอยูบ่นดอยในเขตบา้นแก่นสลองคาํ หมู่ท่ี 23 ตาํบลหว้ยซอ้ องคพ์ระธาตุตั้งอยู่
ท่ามกลางสวนยางพารา การสญัจรสามารถใชไ้ด ้2 เสน้ทาง เสน้ทางท่ี 1 ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 
1174 ห่างจากเทศบาลตาํบลหว้ยซอ้เขา้ไปประมาณ 4.8 กิโลเมตร เสน้ทางท่ี 2 ทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 1098 บา้นแก่นสลองคาํ ซอย 8 เขา้ไปประมาณ  2.3 กิโลเมตร 

พระธาตุดอยโตน 
ท่ีตั้ง บา้นชยัพฒันา ม.16 ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
         ตั้งอยูบ่นดอยไม่สูงนกัในเขตบา้นชยัพฒันา ม.16 ผา่นถนนทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 1174 เป็นสถานท่ีเคารพสกัการะของชาวบา้น มีพระพทุธรูปปางมารวชิยั ขนาด
ใหญ่คอเอียงไม่สงักดัศิลปะแบบไทยและลา้นนาตั้งเด่นเป็นสง่า พระธาตุดอยโตนมีการก่อ
กาํแพงลอ้มรอบองคพ์ระธาตุ มีบนัไดทางข้ึนและประตูทางเขา้เลก็ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของการสร้างพระธาตุ ท่ีตอ้งจาํกดับริเวณไวเ้ป็นเขตบริสุทธ์ิ หา้มผูห้ญิงเขา้บริเวณเหล่าน้ี   

พุทธสถานโป่งมุ้น 
ท่ีตั้ง บา้นชยัพฒันา ม.16 ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของจ.เชียงราย 
      พทุธสถานโป่งมุน้ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่มกลางทุ่งนาในเขตบา้นชยัพฒันา หมู่ท่ี 16 ตาํบลหว้ยซอ้
อยูไ่ม่ห่างจากพระธาตุดอยโตนมากนกั นอกจากเป็นหน่ึงในโบราณสถานและสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ตาํบลหว้ยซอ้แลว้ยงัเป็นบ่อร้อนแห่งเดียวในอาํเภอเชียงของอีกดว้ย 


