
แบบส ำรวจแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 

********************************** 

 บุคคล      สถานที่     เป็นหน่วยงานของรัฐ      เป็นหน่วยงานเอกชน 

1. ชื่อแหล่งเรียนรู้  “กำแฟอินทรีย์” 

2. สถานที่ตั้ง หมู่ 7 บ้านขุนลาว ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

3. ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 25 กิโลเมตร 

4. สถานที่ใกล้เคียง 
  - ด่านตรวจแม่โถ 
   -  เขตติดต่ออ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ลักษณะของแหล่งเรียนรู้  
  การปลูกกาแฟในป่าโดยไม่ใช้สารเคมี 

6. เนื้อหาสาระและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ (ส าคัญต่อชุมชนอย่างไร) 

  บ้านขุนลาวตั้งอยู่ในเขตป่าอุทยานท าให้ชาวบ้านต้องเรียนรู้การอยู่กับป่า จึงได้ก่อเกิดการ
ปลูกกาแฟอินทรีย์ในป่าเพื่อการสร้างอาชีพและเป็นการรักษาป่า รักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไว้เหมือนเดิม 
สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัย และที่ส าคัญชาวบ้านก็มีรายได้จากการเก็บกาแฟขาย 

7. ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 
- การเรียนรู้สวนพฤษศาสตร์ พืชพันธุ์ต้นไม้  ดอกไม้ป่า  และสัตว์ป่า 
- โครงการสร้างของป่าที่อุดมสมบูรณ์ 
- แหล่งต้นน้ า ล าธาร 

8. ภาพประกอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             แบบส ำรวจแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชน 



องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 
********************************** 

 บุคคล      สถานที่     เป็นหน่วยงานของรัฐ      เป็นหน่วยงานเอกชน 

1. ชื่อแหล่งเรียนรู้  “กำรหมักเมี่ยง” 

2. สถานที่ตั้ง 152 หมู่ 7 บ้านขุนลาว ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

3. ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 25 กิโลเมตร 

4. สถานที่ใกล้เคียง 
  - วัดบ้านขุนลาว 
   -  โรงเรียนบ้านขุนลาว 

5. ลักษณะของแหล่งเรียนรู้  
  การหมักใบเมี่ยง 

6. เนื้อหาสาระและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ (ส าคัญต่อชุมชนอย่างไร) 
  เป็นสถานที่ ๆ ประกอบกิจการในการน าใบชามาหมัก สามารถสร้างงานให้คนในชุมชน  

7. ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 
- การถนอมอาหาร 

8. ภาพประกอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบส ำรวจแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชน 



องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 
********************************** 

 บุคคล      สถานที่     เป็นหน่วยงานของรัฐ      เป็นหน่วยงานเอกชน 

1. ชื่อแหล่งเรียนรู้  “บ่อน  ำพุร้อน” 

2. สถานที่ตั้ง หมู่ 14 บ้านโป่งป่าตอง ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

3. ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 5 กิโลเมตร 

4. สถานที่ใกล้เคียง 
  - วัดสุวรรณาราม  

5. ลักษณะของแหล่งเรียนรู้  
  เป็นบ่อน้ าพุร้อน 

6. เนื้อหาสาระและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ (ส าคัญต่อชุมชนอย่างไร) 
  บ่อน้ าพุร้อนเป็นสถานที่ ๆ เอกชนเข้ามาท ากิจการเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของชาวอ าเภอ
เวียงป่าเป้า ซึ่งจะมีร้านค้าพ้ืนเมืองมากมายไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งสามารถสร้างรายได้
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่และชาวบ้านในเขตพ้ืนใกล้เคียงได้อย่างมากมาย 

7. ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 
- สินค้าพ้ืนเมือง 
- ของโบราณ 
- บ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติ 

8. ภาพประกอบ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ำรวจแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 

********************************** 

 บุคคล      สถานที่     เป็นหน่วยงานของรัฐ      เป็นหน่วยงานเอกชน 

1. ชื่อแหล่งเรียนรู้  “ผักปลอดสำรพิษ” 

2. สถานที่ตั้ง 73 หมู่ 7 บ้านขุนลาว ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

3. ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 25 กิโลเมตร 

4. สถานที่ใกล้เคียง 
  - บ้านผู้ใหญ่บ้านขุนลาว หมู่ 7  
   -  วัดขุนลาว หมู่ 7 

5. ลักษณะของแหล่งเรียนรู้  
  การปลูกผักปลอดสารพิษ 

6. เนื้อหาสาระและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ (ส าคัญต่อชุมชนอย่างไร) 

  เด็กและประชาชนในเขตชุมชนบ้านขุนลาวได้บริโภคผักปลอดสารพิษ ท าให้มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนลาว และโรงเรียนบ้านขุนลาวมีผักปลอดสารไว้ประกอบอาหาร
กลางวันให้เด็กรับประทาน 

7. ความรู้ทีส่ามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 
- วิธีการปลูกผัก 
- การท าน้ าหมัก 
- วิธีการดูแลผักปลอดสารพิษ 

8. ภาพประกอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ำรวจแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 

********************************** 

 บุคคล      สถานที่     เป็นหน่วยงานของรัฐ      เป็นหน่วยงานเอกชน 

1. ชื่อแหล่งเรียนรู้  “ลำนเตน้จะคึ” 

2. สถานที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านห้วยม่วง ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

3. ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 10 กิโลเมตร 

4. สถานที่ใกล้เคียง 
  - บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยม่วง หมู่ 10 

5. ลักษณะของแหล่งเรียนรู้  
  เป็นลานกว้าง ๆ แล้วล้อมรอบด้วยไม้มีประตูเข้าออกทางเดียว มีไว้ส าหรับท ากิจกรรมปีใหม่
มูเซอ 

6. เนื้อหาสาระและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ (ส าคัญต่อชุมชนอย่างไร) 

  ชุมชนมีลานไว้ส าหรับท ากิจกรรมที่ส าคัญของชนเผ่ามูเซอ ที่เรียกว่าเทศกาล “กินวอ”  

7. ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 
- วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- พิธีกรรมของชนเผ่ามูเซอ 

8. ภาพประกอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ำรวจแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 

********************************** 

 บุคคล      สถานที่     เป็นหน่วยงานของรัฐ      เป็นหน่วยงานเอกชน 

1. ชื่อแหล่งเรียนรู้  “วังมัจฉำ” 

2. สถานที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านแม่เจดีย์ ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

3. ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 4 กิโลเมตร 

4. สถานที่ใกล้เคียง 
  - วัดพระธาตุแม่เจดีย์  

5. ลักษณะของแหล่งเรียนรู้  
 “วังมัจฉำ” หรือเรียกอีกชื่อว่า "อ่ำงเก็บน  ำห้วยย่ำค ำมำ" เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์น้ าจืด    

และเป็นเขตอภัยทานของวัดพระธาตุแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่  
มีปลาน้อยใหญ่นับล้านตัวเพราะเยอะมากอย่างเช่นปลานิล ปลาบึก ปลาดุก ฯลฯ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส าหรับเส้นทางไปวังมัจฉาจะใช้เส้นทางเดียวกันกับวัดพระธาตุแม่เจดีย์ ถ้าขับตรงขึ้นไป
ก็จะเป็นวัดพระธาตุแม่เจดีย์ วัดที่ขุดพบพระพุทธรูป 2 องค์คือ พระพุทธรูปสิงห์ 1 และ พระพุทธรูป       
สิงห์ 3 พระพุทธรูป 2 องค์ น้ าหนักรวม 7 กิโลกรัม พร้อมสายสังวาลย์ น้ าหนัก 2 กิโลกรัม โดยจะมีทางแยก
ไปวังมัจฉา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีป้ายบอกเส้นทางตลอด ถนนลาดยางเป็นทางแคบ โค้ง และขึ้น
เขา แต่สวยไม่ควรขับเร็ว ส าหรับค่าเข้าชมวังมัจฉา ที่นี่คิด 20 บาท เป็นรายได้เพ่ือบ ารุงสถานที่ ค่าอาหาร
ปลา ค่าน้ าค่าไฟ ค่างจ้างคนงาน เป็นต้น ส่วนร้านอาหารที่วังมัจฉาจะเป็นประเภทขนม หรือมาม่าคัพ และ
อาหารปลานอกจากการเที่ยวที่วังมัจฉาแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน เช่น เขื่อนดอยงู
สวนสาธารณะบ้านชุ่มเมืองเย็น ส าหรับสวนสาธารณะบ้านชุ่มเมืองเย็นก าลังอยู่ในช่ว งก่อสร้างและปรับปรุง
สถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง ภายในสวนสาธารณะก็จะมีครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ให้ชมด้วย 

6. เนื้อหาสาระและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ (ส าคัญต่อชุมชนอย่างไร) 
  “วังมัจฉำ” หรือที่รู้จักกันในชื่อ ห้วยย่าค ามา เป็นอ่างเก็บน้ าที่อยู่บริเวณวัดพระธาตุแม่เจดีย์   
ซึ่งวัดพระธาตุแม่เจดีย์นั้นได้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 1583 โดยพระเจ้าอโนรชามังเซ่งกษัตริย์แห่งพม่าเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพ สักการะบูชา ของประชาชนใน อ าเภอเวียงป่าเป้าในปี พ .ศ. 2531 เป็นต้นมา            
พระครูไพบูลฑ์พัฒนาภิรักษ์ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้และได้ลงมือพัฒนาพ้ืนที่และท าการ
บูรณะปฏิสังขรณอ์งค์พระธาตุแม่เจดีย์และองค์พระธาตุเจ้าครูบาศรีวิชัย ให้มีสภาพคงเดิม และได้สร้างศาสนา
สถานต่างๆ เช่น วิหาร ศาสนาเอนกประสงค์เช่น กุฏิ เป็นต้น ส่วนบริเวณ รอบๆ วัดพระธาตุแม่เจดีย์มีอ่างเก็บ
น้ าห้วยย่าค ามาอยู่บริเวณรอบ วัดได้มีการปรับปรุงสถานที่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์พันธุ์
ปลา ท าให้เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาพักผ่อนเป็นที่รู้จักไปแพร่หลายในอ าเภอเวียงป่าเป้าความรู้ที่
สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 
 
 
 
 
 



8. ภาพประกอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ำรวจแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 

********************************** 

 บุคคล      สถานที่     เป็นหน่วยงานของรัฐ      เป็นหน่วยงานเอกชน 

1. ชื่อแหล่งเรียนรู้  “วัดพระธำตุแม่เจดีย์” 

2. สถานที่ตั้ง หมู่ 3 บ้านแม่เจดีย์ ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

3. ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 3 กิโลเมตร 

4. สถานที่ใกล้เคียง 
  - วัดแม่เจดีย์  

5. ลักษณะของแหล่งเรียนรู้  
  เป็นวัดเก่าแก่ สถานที่โบราณที่อยู่คู่กับชุมชนมานาน 

6. เนื้อหาสาระและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ (ส าคัญต่อชุมชนอย่างไร) 
  เป็นสถานที่ ๆ ประชาชนเข้าไปท าบุญ ปฏิบัติธรรม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

7. ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 
- ความเป็นมาของเจดีย์เก่าแก่ 
- วัตถุโบราณ 
- ประเพณีการสรงน้ าพระธาตุที่สืบเนื่องกันมาช้านาน 
- การปฏิบัติธรรม 

8. ภาพประกอบ 

  

 


