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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้จดั ท�ำหนังสือเรือ่ ง เชียงราย
: เหนือสุดแดนสยาม ล�ำ้ ค่างานศิลป์ ถิน่ วัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เป็นหนังสืออ่านเพิม่ เติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ นี้ ได้น�ำเสนอเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์เมื่อครั้ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเชียงราย ทรงแก้ไขปัญหาพื้นที่เพาะปลูก
พืชเสพติด โดยพระราชทานแนวทางการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ราษฎร
ชาวไทยภูเขา พระราชทานโครงการพระราชด�ำริต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพื้นฐานชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านการอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การสาธารณูปโภค
การคมนาคมให้ เจริ ญ ทั ด เที ย มจั ง หวั ด อื่ น ๆ นอกจากนี้ ยั ง น� ำ เสนอเนื้ อ หาที่
น่าสนใจ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยสภาพภูมิศาสตร์ สังคม
และเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ ศาสนสถานส�ำคัญ อาทิ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)
ขนบประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมของเชี ย งราย ชนเผ่ า หลากชาติ พั น ธุ ์ ภู มิ ป ั ญ ญา
การแกะสลักไม้ การทอผ้าไทลื้อที่วิจิตรงดงาม ศึกษาวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์และ
ครูบาทีช่ าวเชียงรายนับถือ และเรียนรูแ้ บบอย่างการด�ำเนินชีวติ ของบุคคลส�ำคัญ อาทิ
ศิลปินแห่งชาติ สล่าพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
ที่น่าสนใจ และปิดเล่มด้วยการพาไปรู้จักอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของชาวเชียงราย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ
เรื่อง เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา เล่มนี้
จะเป็นประโยชน์แก่การส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างนิสยั รักการอ่านและปลูกจิตส�ำนึก
รักท้องถิน่ ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ คณะผูจ้ ดั ท�ำและผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่านทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วม
การด�ำเนินงานจัดท�ำหนังสือเล่มนี้จนส�ำเร็จลุล่วงไว้ ณ โอกาสนี้
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เสน่ห์เชียงราย
ส�ำหรับนักเดินทางพอเอ่ยถึงจังหวัดเชียงรายดินแดนเหนือสุดของ
ประเทศไทย ยากที่จะปฏิเสธที่จะมาเยี่ยมชม ด้วยธรรมชาติที่งดงามและ
ความสงบร่มเย็น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง ประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่
มีแม่น�้ำหลายสาย เช่น น�้ำแม่กก น�้ำแม่สาย แม่น�้ำรวก แม่น�้ำโขง แม่น�้ำ
เหล่านี้มีความส�ำคัญต่อจังหวัดเชียงรายอย่างมาก นอกจากจะใช้อุปโภค
บริโภคแล้ว น�้ำแม่สายและแม่น�้ำรวกยังเป็นแนวเขตแดนธรรมชาติระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเมียนมา แม่น�้ำโขงเป็นแนวเขตธรรมชาติระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศลาว ทั้งนี้ ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
เมี ย นมาและประเทศลาวมี พ รมแดนติ ด ต่ อ กั น เป็ น พื้ น ที่ ร อยต่ อ ระหว่ า ง
๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ที่บ้านสบรวก อ�ำเภอเชียงแสน ประเทศลาว
ทีแ่ ขวงบ่อแก้ว และประเทศเมียนมาทีท่ า่ ขีเ้ หล็กในรัฐฉาน จึงเป็นหนึง่ ในพืน้ ที่
ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองค�ำ ลักษณะพื้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมบรรจบกัน
ในอดีตบริเวณดังกล่าวนีเ้ ป็นทีต่ งั้ ของชนกลุม่ น้อย เป็นพืน้ ทีป่ ลูกฝิน่
และผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ เล่ากันว่า ยาเสพติดและฝิ่นจะค้าขาย
แลกเปลี่ยนด้วยทองค�ำ จึงเป็นที่มาของชื่อ สามเหลี่ยมทองค�ำ ปัจจุบัน
สามเหลี่ยมทองค�ำ พื้นที่ชายแดนในส่วนของประเทศไทยได้รับการพัฒนา
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จย่า ได้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นและ
แหล่งผลิตยาเสพติดเป็นแหล่งปลูกชา กาแฟ พืชเมืองหนาว ส่งโครงการ
หลวง พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส�ำคัญของภูมิภาค เป็นแหล่ง
ขนถ่ายสินค้าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน
และเนือ่ งจากเป็นบริเวณทีม่ ที วิ ทัศน์สวยงาม บริเวณพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มทองค�ำ
จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของประเทศไทย

จังหวัดเชียงรายมีประวัติความเป็นมาช้านาน เป็นต้นก�ำเนิดการ
ตัง้ บ้านเมืองของอาณาจักรล้านนา เป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรล้านนา
ตั้งแต่สมัยพญามังราย ท�ำให้มีศิลปวัฒนธรรมล้านนาเช่นเดียวกับจังหวัด
อื่น ๆ ในภาคเหนือของไทย ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปกรรมที่ปรากฏในบ้านเรือน และวัดต่าง ๆ มีลักษณะเฉพาะ
เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
พระธาตุดอยตุง ศูนย์รวมจิตใจของคนเชียงรายเป็นปูชนียสถาน
คู่บ้านคู่เมืองเชียงรายมานับพันปี ตั้งอยู่บนยอดดอยตุงที่ต�ำบลห้วยไคร้
อ�ำเภอแม่สาย ปรากฏในต�ำนานที่เล่าต่อ ๆ กันมา เช่น ต�ำนานสิงหนติ
กล่ า วว่ า พระเจ้ า อชุ ต ราชแห่ ง นครโยนกนาคพั น ธุ ์ ไ ด้ ส ร้ า งพระสถู ป
บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุไว้บนยอดดอย และปักตุงตะขาบ ยาว ๑,๐๐๐ วา
เป็นทีห่ มาย จึงได้ชอื่ ว่าดอยตุงตัง้ แต่นนั้ มา ในสมัยพญามังราย มีพระเถระ
ผู้ใหญ่น�ำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย จึงโปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุ
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ อี ก องค์ ห นึ่ ง ให้ เ หมื อ นองค์ เ ดิ ม พระธาตุ ด อยตุ ง
จึงมีเจดีย์ตั้งคู่กันตั้งแต่นั้นมา
จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่จุดเหนือสุดของประเทศไทย จุดเหนือสุด
อยู่ในเขตต�ำบลเกาะช้าง อ�ำเภอแม่สาย ติดกับประเทศเมียนมา มีความ
งดงามทางธรรมชาติ ทัง้ แม่นำ�้ ภูเขา ทีร่ าบระหว่างภูเขา จนได้รบั การขนานนาม
ว่า “เมืองแห่งเจ็ดสายน�ำ้ สามสิบห้ายอดดอย” มีความสงบร่มเย็น ประชาชน
หลากหลายชาติ พั น ธุ ์ มี ช าวไทยวน ไทใหญ่ ไทเขิ น ไทลื้ อ และ
กลุ่มชนท้องถิ่นที่เลือกท�ำเลอาศัยอยู่บนไหล่เขา วิถีผู้คนที่หลากหลาย
เชื้อชาติ เมื่ออยู่ด้วยกันนานเข้าก็หลอมรวมจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาวเชียงรายในที่สุด
ด้วยอัตลักษณ์อันดีงามของชาวเชียงราย จึงเป็นเมืองที่มีเสน่ห์
สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ แหล่ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ�ำ้ หลวง - ขุนน�ำ้ นางนอนทีอ่ ำ� เภอแม่สาย
เมื่อกลางปี ๒๕๖๑ นักฟุตบอลเยาวชน ๑๓ คน ทีมหมูป่าอะคาเดมี
ติดอยู่ในถ�้ำ คนทั้งโลกให้ความสนใจติดตามข่าวการช่วยเหลือเยาวชน
เป็นเวลาเกือบครึ่งเดือน ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยเหลือเยาวชนออกจากถ�้ำมาได้ด้วยความปลอดภัย หลายคนจึงอยาก
มาสัมผัสถ�้ำหลวง - ขุนน�้ำนางนอน ความเอื้ออารีของชาวเชียงราย ความ
อลังการของงานศิลปะ และมีศลิ ปินแห่งชาติหลายคนทีส่ ร้างผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์
จนได้สมญานามว่า เมืองแห่งศิลปิน

ส�ำหรับผู้ที่จะมาเยือนเชียงราย มีสถานที่จะไปท่องเที่ยวทั้งทาง
ธรรมชาติ โบราณสถานและโบราณวัตถุ เป็นจ�ำนวนมาก และที่ไม่ควร
พลาดเยี่ยมชมในการมาเชียงราย คือ พระธาตุดอยตุง พระต�ำหนักดอยตุง
และสวนแม่ฟ้าหลวง ดอยแม่สลอง ดอยวาวี วนอุทยานภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง
ดอยหัวแม่คำ� ล่องน�ำ้ แม่กก สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ ถนนคนเดินเชียงราย
วัดพระแก้ว อนุสาวรียพ์ อ่ ขุนเม็งรายมหาราช วัดร่องขุน่ พิพธิ ภัณฑ์บา้ นด�ำ
วัดร่องเสือเต้น ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง ภูฟ้าไท ฯลฯ
สถานที่กล่าวมาทั้งหมด ถ้ามาเยือนเชียงรายครั้งเดียวคงไม่พอ
เชียงรายจึงเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ของภาคเหนือ อากาศที่เย็นสบายใน
ฤดูหนาว ผูค้ นหลากหลายชาติพนั ธุ์ ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชาวเชียงราย
ไว้อย่างดี การเดินทางเข้าสู่อาณาจักรล้านนาในอดีต ก่อเกิดให้รู้สึกปีติ
ในความยิ่ ง ใหญ่ ข องล้ า นนาในอดี ต ได้ สั ม ผั ส ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
ชาวเชียงราย สมดังค�ำขวัญประจ�ำจังหวัด

เหนือสุดในสยาม
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา

ชายแดนสามแผ่นดิน
ล�้ำค่าพระธาตุดอยตุง

เมืองเจ็ดสายน�้ำ สามสิบห้ายอดดอย
เริ่มจากเหนือสุดแคว้นแดนสยาม
สายน�้ำคั่นเขตคามสองฝั่งใหญ่
คือแม่สายไหลท่ามกลางระหว่างไทย
กับเมียนมาต่างยึดไว้เส้นพรมแดน
แม่โขงไหลลงสู่สุวรรณภูมิ
ผ่านที่ลุ่มแดนดินถิ่นเชียงแสน
สายน�้ำค�ำเลี้ยงนาไร่ไม่ขาดแคลน
ระเรื่อยแล่นซบแม่โขงลงบั้นปลาย
น�้ำแม่จันมาไหลหยุดสุดจันจว้า
จากกิ่วสะไตเจ้าไหลมาไม่ขาดสาย
น�้ำแม่กกสายโลหิตเมืองเชียงราย
กั้นปัจจาผู้มุ่งร้ายเข้ารานรอน
น�้ำแม่ลาวไหลมาจากป่าใหญ่
อ้อมคดเคี้ยวยาวไกลจากสิงขร
ทั้งแม่อิงได้แอบอิงถิ่นนาดอน
ย่อมสะท้อนได้มากมายเจ็ดสายน�้ำ
ทั้งขุนเขาเงาเงื้อมตระหง่านฟ้า
สูงใหญ่เหนือพสุธาตระหง่านง�้ำ
เกิดล�ำธารมากมายเกินจดจ�ำ
ต่างซับช�ำให้ชุ่มชื้นผืนธรณี
ดอยนางนอนทอดร่างอย่างสงบ
ดอยหัวง้มก้มซบมองทางหนี
ดอยผาหม่นอันเลื่องชื่อรบไพรี
ดอยผาตั้งและยังมีภูชี้ฟ้า
นับรวมได้สามสิบห้าแห่งขุนเขา
ผืนป่าใหญ่แผ่ร่มเงาดูล�้ำค่า
สมญานามเชียงรายดังร่ายมา
สามสิบห้ายอดดอยเด่นเจ็ดสายน�้ำ
		 อโศก ศรีสุวรรณ

เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม
เชียงรายเป็นจังหวัดทีต่ งั้ อยูเ่ หนือสุดของประเทศไทย
มี พ รมแดนติ ด ต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ๒ ประเทศ คื อ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จึงเป็นหนึ่งใน “สามเหลี่ยมทองค�ำ” หรือพื้นที่
รอยต่อระหว่างสามประเทศ ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งเศรษฐกิจ
การค้ า และการลงทุ น ที่ ส� ำ คั ญ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น จั ง หวั ด
เชียงรายยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นทางภูมิศาสตร์เพราะอุดม
สมบูรณ์ดว้ ยป่าไม้และทิวเขาสูงทีว่ างตัวสลับซับซ้อน เป็นแหล่ง
ต้ น น�้ ำ ล� ำ ธารที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศ มี สั น เขา ถ�้ ำ หิ น งอก
หินย้อย น�ำ้ ตก และพุนำ�้ ร้อน อันงดงามหลายแห่ง ประกอบกับ
การมีประวัตคิ วามเป็นมายาวนาน เป็นรากฐานแห่งวัฒนธรรม
ล้านนา ผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้งชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ
ที่ยังคงรักษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดจาก
บรรพบุรษุ และการสัง่ สมภูมปิ ญ
ั ญาปรากฏในแหล่งศิลปกรรม
ที่ทรงคุณค่า ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว
บนยอดดอยหลายแห่ ง จะปกคลุ ม ด้ ว ยดอกไม้ เ มื อ งหนาว
แต่งแต้มทิวเขาสูงให้มสี สี นั สวยงาม ควบคูก่ บั อากาศทีห่ นาวจัด
ยาวนานและทะเลหมอกในยามเช้า เชียงราย : เหนือสุด
แดนสยาม จึ ง เป็ นจั ง หวั ดหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บความนิ ย มอย่ างสู ง
จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

6 เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา

ตราสัญลักษณ์ประจ�ำจังหวัดเชียงราย

ตราประจ�ำจังหวัด : รูปช้างสีขาวใต้เมฆ หมายถึง
นิ มิ ต ของความรุ ่ ง เรื อ งในอดี ต เพราะพญามั ง รายใช้
ช้างเป็นก�ำลังส�ำคัญในการท�ำศึกปราบศัตรูจนได้ชัยชนะ
และช้างยังเป็นมูลเหตุให้พญามังรายมาก่อร่างสร้างเมือง
ขึ้นที่นี่ด้วย ตามต�ำนานกล่าวว่า ช้างทรงของพญามังราย
เกิดพลัดหลงไป พญามังราย ออกติดตามไปจนถึงดอยทอง
ริมน�้ำกกซึ่งเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ จึงโปรดให้ตั้งเมือง
เชียงรายขึ้น

ธงประจ�ำจังหวัดเชียงราย

ธงประจ�ำจังหวัดเชียงราย : เป็นธงรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า พื้นสีฟ้า-ม่วง-ฟ้า แบ่งตามแนวตั้ง กลางแถบสีม่วง
มีรูปช้างสีขาวและชื่อจังหวัด

ดอกไม้ประจ�ำจังหวัดเชียงราย

ชื่อดอกไม้ : ดอกพวงแสด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) miers
วงศ์ : Bignoniaceae
ลักษณะชนิดพันธุ์ไม้ : ไม้เลื้อยต่างประเทศ
ชื่ออื่น ๆ : Orange Trumpet, Flame Flower, Fire cracker Vine
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ต้นไม้ประจ�ำจังหวัดเชียงราย

https://www.nanagarden.com/product/๑๕๒๒๒๑

ชื่อพันธุ์ไม้ : กาสะลองค�ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radermachera ignea (Kurz) Steenis วงศ์ : Bignoniaceae
ชื่ออื่น ๆ : ปีบทอง, แคะเป๊าะ, ส�ำเภาหลามต้น, สะเภา, อ้อยช้าง, จางจืด
ประวัติความเป็นมา : ต้นกาสะลองค�ำ เป็นต้นไม้ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐

ค�ำขวัญของจังหวัดเชียงราย
เหนือสุดในสยาม
ชายแดนสามแผ่นดิน
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา
ล�้ำค่าพระธาตุดอยตุง

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาอยู่เย็นเป็นสุข
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ลักษณะทางกายภาพ

เชี ย งรายตั้ ง อยู ่ ใ นภาคเหนื อ ที่ อ ยู ่ เ หนื อ สุ ด ของประเทศไทย
ระหว่างละติจูด ๑๙° - ๒๐° ๓๐′ เหนือ (อ่านว่า ๑๙ องศา ถึง ๒๐
องศา ๓๐ ลิปดาเหนือ) และลองจิจูด ๙๙° ๑๕′ - ๑๐๐° ๔๕′ ตะวันออก
(อ่านว่า ๙๙ องศา ๑๕ ลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา ๔๕ ลิปดาตะวันออก)
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๗๘๕ - ๙๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับ
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการเดินทาง

อาณาเขต

จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ประมาณ ๑๑,๖๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ
๗,๒๙๘,๙๘๑ ไร่ มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ		 ติดต่อกับประเทศเมียนมา และประเทศลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว
ทิศใต้			 ติดต่อกับจังหวัดล�ำปางและจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่และประเทศเมียนมา
จั ง หวั ด เชี ย งรายมี ช ายแดนติ ด ต่ อ กั บ ประเทศเมี ย นมา เป็ น
ระยะทางประมาณ ๑๕๓ กิโลเมตร และชายแดนติดต่อกับประเทศลาว
เป็นระยะทางประมาณ ๑๕๕ กิโลเมตร๑
๑

ข้อมูลจากอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๕ (แก้ไขเพิ่มเติม)
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ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา

เชียงรายมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงสลับกับ
หุบเขา ทิวเขาส�ำคัญ ได้แก่ ทิวเขาแดนลาว เป็นพรมแดนกั้นประเทศไทย
กับเมียนมา มียอดเขาสูงหลายแห่ง เช่น ดอยแม่สลอง ดอยตุง และ ทิวเขา
ผีปันน�้ำ เป็นแหล่งต้นน�้ำส�ำคัญของภาคเหนือ ยอดเขาส�ำคัญ เช่น ภูชี้ฟ้า
ดอยหลวง ดอยแม่โถ (สูงที่สุดของจังหวัด ๒,๐๓๑ เมตร) มีที่ราบสูงเป็น
หย่อม ๆ อยูร่ ะหว่างหุบเขาและทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ ตลอดสองฝัง่ ของแม่นำ�้ สาย
ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น ที่ราบลุ่มน�ำ้ แม่กก ที่ราบลุม่ น�้ำแม่อิง ที่ราบลุ่มน�ำ้ แม่ลาว
เป็นต้น
ทางด้านธรณีวทิ ยา จังหวัดเชียงรายจัดเป็นบริเวณทีเ่ ปลือกโลกทีย่ งั
ไม่สงบตัว มีรอยเลือ่ นทีม่ กี ารเคลือ่ นตัว และการแทรกดันตัวของหินแกรนิต
เช่น รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่อิง ท�ำให้มีปรากฏการณ์แผ่นดินไหว
เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ บริเวณรอยเลื่อนดังกล่าวยังมีพุน�้ำร้อนปรากฏตามที่
ต่าง ๆ ด้วย

ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดเชียงรายเป็นแบบร้อนชื้น และมี
ฤดู ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ใน
ประเทศไทย (ยกเว้นภาคใต้) แต่เนือ่ งจากจังหวัดเชียงรายมีทตี่ งั้ ห่างไกลจาก
ทะเล จึงได้รบั ความชืน้ น้อยมาก ประกอบกับลักษณะภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่
เป็นภูเขาและป่าไม้ ท�ำให้ภูมิอากาศแตกต่างมากในฤดูร้อนกับฤดูหนาว
ฤดูรอ้ น จังหวัดเชียงรายมีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่
๓๑.๑ องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายนมีอากาศร้อนที่สุด อุณหภูมิสูงสุด
ที่เคยวัดได้ ๔๑.๘ องศาเซลเซียส (พ.ศ. ๒๕๕๙) ในฤดูฝนบริเวณภูเขาสูง
มีปริมาณฝนมากกว่าพื้นที่ราบ ฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม ส่วนใน
ฤดูหนาว อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้งแล้ง อุณหภูมิต�่ำสุดเฉลี่ย
๑๙.๓ องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคมจะมีอากาศหนาวเย็นทีส่ ดุ อุณหภูมิ
ต�่ำสุดที่เคยวัดได้ ๑.๐ องศาเซลเซียส (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงราย
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ทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน�้ำ
แหล่งน�้ำในจังหวัดเชียงรายมีแม่น�้ำส�ำคัญหลายสาย ซึ่งไหลจากภูเขาสูง
หลายแห่ ง ลงสู ่ แ ม่ น�้ ำ โขงทางเหนื อ และตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ แม่ น�้ ำ ส� ำ คั ญ
ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงราย ได้แก่
๑. น�ำ้ แม่กก เป็นแม่นำ�้ สายหลักของจังหวัดเชียงราย มีตน้ น�ำ้ เกิดจากภูเขา
ในประเทศเมียนมา ไหลเข้าประเทศไทยทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ผ่านอ�ำเภอเมืองเชียงราย
อ�ำเภอเวียงชัย อ�ำเภอแม่จัน อ�ำเภอดอยหลวง อ�ำเภอเชียงแสน และลงสู่แม่น�้ำโขง
ที่บ้านสบกก ต�ำบลป่าสัก อ�ำเภอเชียงแสน มีความยาว ๑๕๕ กิโลเมตร
๒. น�้ำแม่สรวย ต้ น น�้ ำ เกิ ด จากดอยแม่ วั ง น้ อ ย ในอ� ำ เภอแม่ ส รวย
ไหลลงน�้ำแม่ลาว มีความยาว ๕๕ กิโลเมตร
๓. น�้ำแม่ลาว ต้นน�้ำเกิดจากดอยผีปันน�้ำในอ�ำเภอเวียงป่าเป้า ไหลผ่าน
อ�ำเภอเวียงป่าเป้า อ�ำเภอแม่สรวย อ�ำเภอพาน อ�ำเภอเมืองเชียงราย และไปบรรจบ
กับน�้ำแม่กก ที่อ�ำเภอเวียงชัย มีความยาว ๒๐๒ กิโลเมตร
๔. แม่น�้ำโขง เป็นแม่น�้ำสายหลักที่แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเมียนมา ผ่านอ�ำเภอเชียงของและอ�ำเภอเวียงแก่น ก่อนจะไหลเข้าสู่
ประเทศลาว มีความยาว ๙๗ กิโลเมตร (เฉพาะที่ผ่านจังหวัดเชียงราย)
๕. น�ำ้ แม่องิ ต้นน�ำ้ เกิดจากภูเขาในจังหวัดพะเยา เรียกว่า “น�้ำแม่ใจ” แล้ว
ไหลลงกว๊านพะเยา จากนัน้ ไหลขึน้ ไปทางเหนือเข้าสูจ่ งั หวัดเชียงรายผ่านอ�ำเภอเทิง
ไหลลงแม่น�้ำโขงที่อ�ำเภอเชียงของ มีความยาว ๑๐๐ กิโลเมตร (เฉพาะผ่านจังหวัด
เชียงราย)
๖. น�้ำแม่ค�ำ ต้นน�้ำเกิดจากภูเขาที่แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเมียนมา ไหลผ่านอ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอแม่จัน และอ�ำเภอเชียงแสน
แล้ ว ไหลลงแม่ น�้ ำ โขงที่ บ ้ า นสบค� ำ ต� ำ บลเวี ย ง อ� ำ เภอเชี ย งแสน มี ค วามยาว
๘๔ กิโลเมตร
๗. น�้ำแม่สาย เป็นแม่น�้ำสายสั้น ๆ ที่ไหลผ่านประเทศไทย บริเวณอ�ำเภอ
แม่สาย เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา
๘. แม่นำ�้ รวก ต้นน�ำ้ เกิดจากภูเขาในประเทศเมียนมา ไหลเข้าประเทศไทย
ในอ�ำเภอแม่สาย เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ไหล
ลงแม่น�้ำโขงที่บ้านสบรวก ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเชียงแสน มีความยาว ๔๐ กิโลเมตร
(เฉพาะที่ผ่านจังหวัดเชียงราย)
๙. นำ�้ แม่จนั ต้นน�ำ้ เกิดจากดอยสามเส้าน้อย ซึง่ แบ่งเขตแดนประเทศไทย
กับประเทศเมียนมา ไหลผ่านอ�ำเภอแม่จัน อ�ำเภอเชียงแสน ไปลงแม่น�้ำโขง
มีความยาว ๑๐๑ กิโลเมตร ปัจจุบันมีการรุกล�้ำล�ำน�้ำ ท�ำให้ล�ำน�้ำแคบและตื้นเขิน
ปริมาณน�้ำค่อนข้างน้อย

น�้ำแม่กก

แม่น�้ำโขง

แม่น�้ำรวก
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ทรัพยากรดิน
ดินในจังหวัดเชียงรายแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
๑. ดินบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น�้ำ เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนทีน่ ำ�้ พัดพามา มีอายุไม่นานนัก เนือ้ ดินมีลกั ษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว
๒. ดิ น บริ เวณที่ ร าบลุ ่ มและที่ ร าบต�่ ำ เป็นดินที่เกิดจากการทับถม
ของตะกอนน�้ำพัดพา เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว
๓. ดินบริเวณที่ราบและเนินเขา เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหิน
ทีผ่ พุ งั กับดินทีเ่ กิดจากตะกอนน�ำ้ พัดพา ลักษณะเนือ้ ดินค่อนข้างร่วน ระบายน�ำ้ ได้ดี
พบอยู่ในบริเวณที่ราบเชิงเขา
๔. ดินบริเวณที่ลาดเขาและที่สูง เป็นดินที่เกิดจากการผุพังของหิน
เนือ้ ดินมีทงั้ ดินละเอียดและดินร่วน ระบายน�ำ้ ได้ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินต�่ำถึงปานกลาง
ทรัพยากรดินในจังหวัดเชียงรายใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูก บริเวณที่ราบ
ลุม่ น�ำ้ ทัง้ สองฝัง่ ของแม่นำ�้ และพืน้ ทีใ่ นเขตชลประทาน ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นทุกอ�ำเภอ
ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว รองลงมา คือ พืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น
ป่าไม้

เชี ย งรายเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ป ่ า ไม้ อุ ด มสมบู ร ณ์ มี พื้ น ที่ ป ่ า ไม้ ป ระมาณ
๕,๑๖๔ ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ๓,๒๒๗,๘๘๗ ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๔.๒๒
ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด โดยได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ คุ ้ ม ครองป้ อ งกั น รั ก ษาพื้ น ที่
ป่ า ไม้ รวมทั้ ง ระบบนิ เวศของพื้ น ที่ ใ นหลายลั ก ษณะ เช่ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
วนอุ ท ยาน เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป ่ า ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
สวนพฤกษศาสตร์ พื้นที่ชุ่มน�้ำ เป็นต้น
พื้นที่ป่าไม้ที่ส�ำคัญที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ที่

ชื่อ

ที่ตั้งจังหวัด

พื้นที่ (ไร่)

ความส�ำคัญ

๑ อุทยานแห่งชาติขุนแจ

เชียงราย

๑๖๘,๗๕๐ แหล่งต้นน�ำ้ มีความงดงามของธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ น�ำ้ ตก สัตว์ปา่ หลายชนิด

๒ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

เชียงราย, ล�ำปาง, ๗๓๐,๙๒๗ แหล่งต้นน�้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้หลายประเภท มีน�้ำตก ถ�้ำสวยงาม
พะเยา

๓ อุทยานแห่งชาติล�ำน�้ำกก

เชียงราย

๔ อุทยานแห่งชาติภูซาง

เชียงราย, พะเยา ๑๗๘,๐๔๙ แหล่งต้นน�ำ้ มีปา่ ไม้หลายประเภทและสัตว์ปา่ หลายชนิด เช่น เลียงผา กวาง
เก้ง และป่าพรุ

๕ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย

เชียงราย

๖๗,๕๐๐ เป็นส่วนหนึง่ ของอุทยานแห่งชาติแม่ปมื (พะเยา) ป่าไม้สว่ นใหญ่เป็นป่าเต็งรัง
และป่าเบญจพรรณ ในหน้าแล้งผืนป่าจะเปลี่ยนมีสีสันสวยงาม

๖ พื้นที่ชุ่มน�้ำแอ่งเชียงแสน

เชียงราย

๓๙,๐๐๐ เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลายชนิด มีความส�ำคัญต่อนกอพยพใน
ฤดูหนาวและนกประจ�ำถิ่น

๔๕๘,๑๑๐ แหล่งต้นน�้ำรวมพื้นที่วนอุทยาน ๓ แห่ง ได้แก่ น�้ำตกแม่กรณ์ น�้ำตกห้วย
แก้ว-บ่อน�ำ้ ร้อนห้วยหมากเลีย่ ม และน�ำ้ ตกโป่งพระบาท ทีม่ ธี รรมชาติงดงาม
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แหล่งแร่
เชียงรายเป็นจังหวัดหนึง่ ทีม่ ที รัพยากรแร่สำ� คัญจ�ำนวนมาก ในอดีต
เป็นแหล่งผลิตแร่เศรษฐกิจที่ส�ำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ และเป็น
สินค้าส่งออกต่อเนื่องเป็นเวลานาน ปัจจุบันการผลิตแร่มีไม่มากนักและ
บางแห่งได้หยุดกิจการไปแล้ว แต่จังหวัดเชียงรายก็ยังมีศักยภาพในการ
เป็นแหล่งแร่อยู่หลายชนิด ซึ่งกระจัดกระจายอยู่หลายบริเวณ
แหล่งทราย ในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เกิดจากการผุพังจาก
หินตะกอน หินแปรและหินอัคนี และถูกน�ำ้ พัดพามาสะสมตัวกันในบริเวณ
ที่ราบลุ่ม ที่ราบระหว่างหุบเขา และตามล�ำน�้ำ พบทั้งแหล่งทรายบกและ
แหล่งทรายแม่น�้ำที่น�้ำแม่กก และน�้ำแม่ลาว
หินปูน ส่วนใหญ่ปรากฏอยูเ่ ป็นแนวทิวเขาและแนวภูเขาลูกเล็ก ๆ
วางตัวทางตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ ในหลายอ�ำเภอของ
จังหวัดเชียงราย
ทองค�ำ เป็นแร่เศรษฐกิจส�ำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่
นิยมน�ำไปท�ำเป็นเครื่องประดับและใช้ในวงการทันตกรรม พบใน ๒
ลักษณะ คือ ในเนือ้ หินหรือสายแร่ทบี่ า้ นผาฮี้ อ�ำเภอแม่สาย ดอยกิว่ หก ซึง่
เป็นแนวเขาระหว่างอ�ำเภอเชียงแสนและอ�ำเภอเชียงของ อีกลักษณะหนึ่ง
พบในลานแร่ บริเวณเชิงเขา หรือล�ำห้วย มีลักษณะเป็นเม็ด พบหลายแห่ง
เช่น บริเวณด้านตะวันตกของอ�ำเภอแม่จนั ด้านตะวันออกของอ�ำเภอเมือง
เชียงราย เป็นต้น
ดีบุก เป็นแร่ส�ำหรับเคลือบโลหะ โลหะผสมต่าง ๆ พบในหลาย
พื้นที่ ตั้งแต่ด้านตะวันตกไปจนถึงทางใต้ของจังหวัด แต่ปัจจุบันการผลิต
แหล่งแร่ดีบุกได้หยุดกิจการไปแล้ว เนื่องจากการหมดไปของแร่และราคา
แร่ตกต�่ำ แต่จังหวัดเชียงรายยังคงเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่ส�ำคัญอยู่
ทังสเตน เป็นแร่ส�ำหรับผสมเหล็กกล้าในการท�ำเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ทที่ นความร้อนสูง รวมทัง้ การท�ำสีในอุตสาหกรรมเครือ่ งปัน้ ดินเผา
และเครื่องแก้ว แร่ทังสเตนที่พบในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่เป็นแร่ซีไลต์
แหล่งแร่ส�ำคัญได้แก่ แหล่งแร่ซีไลต์ดอยหมอก แหล่งแม่เจดีย์ อ� ำเภอ
เวียงป่าเป้า แหล่งแม่ยาว อ�ำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งปัจจุบันการผลิตแร่
ทังสเตนได้หยุดกิจการไปแล้ว แต่ยังคงเป็นแหล่งแร่ที่ส�ำคัญอยู่

แร่ธาตุต่าง ๆ ในประเทศไทย

หินปูน

ทองคำ�

ดีบุก

ทังสเตน
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พลวง

แมงกานีส

ฟลูออไรต์

ไพโรฟิลไลต์

แบไรต์

พลวง เป็นแร่ใช้ประโยชน์สำ� หรับท�ำโลหะผสม เช่น ผสมกับตะกัว่
ดีบุก ท�ำตัวพิมพ์และโลหะบัดกรี ใช้ในอุตสาหกรรมไม้ขีดไฟ อุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบ เป็นต้น พบแหล่งแร่พลวงในเขตอ�ำเภอเวียงป่าเป้า และ
อ�ำเภอแม่สรวย ปัจจุบนั ได้หยุดกิจการผลิตไปแล้ว แต่ยงั คงเป็นพืน้ ทีแ่ หล่ง
แร่ส�ำคัญ
แมงกานี ส เป็ น แร่ ที่ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นอุ ต สาหกรรมเหล็ ก กล้ า
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมแก้ว เคมีภัณฑ์ ท�ำปุ๋ย และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
แหล่งแร่แมงกานีสอยู่ที่อ�ำเภอพญาเม็งราย
ฟลูออไรต์ เป็นแร่ที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า
อุตสาหกรรมท�ำอะลูมเิ นียม ท�ำอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์ และอุตสาหกรรม
เคมี พบสายแร่ที่อ�ำเภอแม่สรวย ปัจจุบันได้หยุดกิจการผลิตไปแล้ว แต่ยัง
เป็นพื้นที่แหล่งแร่อยู่
บอลเคลย์ เป็นดินส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเซรามิก
เช่น เครือ่ งสุขภัณฑ์ ถ้วยชาม กระเบือ้ งปูพนื้ และผนัง พบมากทีอ่ �ำเภอพาน
อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
ไพโรฟิลไลต์ เป็นแร่ทนี่ ำ� มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมท�ำอิฐทนไฟ
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสุขภัณฑ์ ปูนซิเมนต์ เป็นต้น พบในบริเวณทิวเขา
สูงในเขตอ�ำเภอขุนตาล
แบไรต์ เป็นแร่ที่ใช้ประโยชน์ส�ำหรับใช้ในการเจาะส�ำรวจน�้ำมัน
หรือน�ำ้ บาดาล อุตสาหกรรมท�ำสี แก้ว ยางรถยนต์ ท�ำยาส�ำหรับรับประทาน
ก่อนเอ็กซเรย์เกีย่ วกับการตรวจกระเพาะและล�ำไส้ อุตสาหกรรมฟอกหนัง
เป็นต้น พบแหล่งแร่แบไรต์ไม่มากนักที่อ� ำเภอป่าแดด ซึ่งอยู่ในบริเวณ
รอยต่อจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา
พุน�้ำร้อน : ภูมิลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดเชียงราย
หนึ่งในภูมิลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย คือ การมีพื้นที่บางส่วนตั้ง
อยูบ่ นรอยเลือ่ นของแผ่นเปลือกโลก ทีเ่ รียกว่า “รอยเลือ่ นมีพลัง” คือ กลุม่
รอยเลื่อนเชียงแสน (Chiang Saen Fault Zone) ซึ่งรวมรอยเลื่อนแม่จัน
ยาวประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร เริ่มจากประเทศลาว พาดผ่านอ�ำเภอแม่จัน
อ�ำเภอเมืองเชียงราย อ�ำเภอแม่สรวย อ�ำเภอพาน และอ�ำเภอเวียงป่าเป้า
ไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ รอยเลื่อน (Fault) ดังกล่าวนี้เกิดจากการ
เคลือ่ นตัวของเปลือกโลก จะท�ำให้แผ่นดินไหวและพลังงานความร้อนทีอ่ ยู่
ภายในเปลือกโลกถูกปลดปล่อยออกมา ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายมีแหล่ง
พุน�้ำร้อน หรือ “โป่งน�้ำร้อน” หลายแห่ง
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พุน�้ำร้อนดังกล่าว เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น�้ำไหลพุขึ้นจากใต้ดิน และมี
อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ ซึ่งมักมีแร่ธาตุ รวมทั้งแก๊สรวมอยู่ด้วยกัน จึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอัศจรรย์และงดงาม
๑. พุน�้ำร้อนป่าตึง หรือโป่งน�้ำร้อนห้วยหินฝน ต�ำบลป่าตึง อ�ำเภอแม่จัน
เป็นบ่อน�ำ้ ร้อนตามธรรมชาติทเี่ กิดจากน�ำ้ ฝนไหลซึมตามรอยเลือ่ นลงไปถึงชัน้ หินอัคนี
ที่ยังร้อนอยู่ใต้ผิวโลก น�้ำจึงปะปนกับแร่ธาตุต่าง ๆ เมื่อความร้อนเพิ่มขึ้นจึงดันให้
น�้ำร้อนไหลขึ้นมา กลายเป็นโป่งน�้ำร้อนที่ร้อนในระดับน�้ำเดือดสามารถต้มไข่สุกได้
องค์การบริหารส่วนต�ำบลป่าตึง และประชาชนได้รว่ มมือกันพัฒนาแหล่งพุนำ�้ ร้อน
และสภาพภูมิทัศน์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดพักระหว่างทางไปดอยแม่สลอง
๒. พุน�้ำร้อนโป่งพระบาท ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมืองเชียงราย เป็นพุน�้ำร้อน
ตามธรรมชาติ น�ำ้ ร้อนผิวดินมีอณ
ุ หภูมปิ ระมาณ ๔๘ - ๕๐ องศาเซลเซียส จึงเหมาะเป็น
แหล่งอาบน�้ำอุ่นตามธรรมชาติ
๓. บ่อน�้ำร้อนผาเสริฐ ในอุทยานแห่งชาติล�ำน�้ำกก ต�ำบลดอยฮาง อ�ำเภอ
เมืองเชียงราย เป็นบ่อน�้ำร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนใต้ดิน มีน�้ำร้อนผุดขึ้นมา
ตลอดเวลา อุณหภูมเิ ฉลีย่ ๖๗ องศาเซลเซียส น�ำ้ มีสว่ นประกอบของแร่ธาตุหลายชนิด
องค์การบริหารส่วนต�ำบลดอยฮางได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
๔. บ่อน�้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม ในอุทยานแห่งชาติล�ำน�้ำกก ต�ำบลดอยฮาง
เป็นน�้ำพุร้อนขนาดเล็กที่มีน�้ำร้อนผุดขึ้นมาอย่างช้า ๆ และไหลเป็นห้วย น�้ำร้อนมี
อุณหภูมิเฉลี่ย ๖๗ องศาเซลเซียส มีส่วนประกอบของแร่ธาตุหลายชนิดในปริมาณที่
ไม่เป็นอันตราย
๕. พุน�้ำร้อนห้วยทรายขาว ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอพาน เป็นน�้ำพุร้อนที่
มีก๊าซผุดขึ้นมาด้วย จึงมีกลิ่นก�ำมะถันแต่ไม่มากนัก เหมาะเป็นแหล่งแช่น�้ำอุ่นตาม
ธรรมชาติ
๖. บ่อน�้ำร้อนโป่งเทวี ต�ำบลบ้านโป่ง อ�ำเภอเวียงป่าเป้า มีพุน�้ำร้อนผุด
ออกมาจากพื้นดินตามล�ำธาร ทุ่งนาตามเชิงเขาหลายแห่ง น�้ำร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง ๙๕
องศาเซลเซียส องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านโป่งได้ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
๗. บ่อน�้ำร้อนแม่ขะจาน ต�ำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ�ำเภอเวียงป่าเป้า เป็นบ่อน�้ำ
ร้อนธรรมชาติทตี่ งั้ อยูใ่ กล้เชิงเขาจ�ำนวน ๓ บ่อ น�ำ้ ร้อนอุณหภูมเิ ฉลีย่ ๘๐ องศาเซลเซียส
สามารถต้มไข่สุกได้
๘. บ่อน�้ำร้อนโป่งปูเฟือง ต�ำบลแม่สรวย อ�ำเภอแม่สรวย เป็นบ่อน�้ำร้อน
จ�ำนวน ๓ บ่อ ที่มีก๊าซผุดขึ้นมากับพุน�้ำร้อนจ�ำนวนมาก มีกลิ่นก�ำมะถันและแร่ธาตุ
ผสมผสาน น�้ำร้อนมีอุณหภูมิสูงประมาณ ๗๕ องศาเซลเซียส เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งบ่อน�้ำร้อนดังกล่าว เช่น หน่อไม้ที่ได้
จากการแช่ในพุน�้ำร้อน เรียกว่า “หน่อแช่โป่ง” และไข่ต้มพิสดาร ที่ไม่ว่าจะต้มนาน
เท่าใดไข่ขาวจะสุกเป็นแค่วุ้นเท่านั้น
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การคมนาคม
จังหวัดเชียงรายมีเส้นทางคมนาคม ๓ รูปแบบ คือ ทางบก ทางน�้ำ และ
ทางอากาศ ดังนี้
๑. ทางบก จังหวัดเชียงรายมีทางหลวงแผ่นดินสายส�ำคัญ ได้แก่
		 ๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ หรือถนนพหลโยธิน เป็น
เส้นทางเดียวกับทางหลวงสายเอเชีย ๒ (Asian Highway ๒) หรือ AH2 ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงไปยังประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชียได้
		 ๑.๒ ทางหลวงสายเอเชีย ๓ หรือ AH3 เป็นทางหลวงในโครงการ
เครือข่ายทางหลวงเอเชียที่เริ่มต้นจากประเทศรัสเซีย ผ่านจีน เมียนมา ลาว และ
ผ่านพรมแดนลาวทีอ่ ำ� เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปสิน้ สุดทีท่ างหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ ที่อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
		 ๑.๓ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘ เป็นถนนสายหลักทีเ่ ชือ่ มโยง
ระหว่างจังหวัดเชียงราย กับจังหวัดเชียงใหม่ ทีอ่ ำ� เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
		 ๑.๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๙ เป็นถนนสายหลักทีเ่ ชือ่ มโยง
ระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดเชียงใหม่ที่อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
๑.๕ ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมโยงระหว่างอ�ำเภอ ได้แก่
				- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑๖ ระหว่างอำ�เภอแม่จนั กับ
อำ�เภอเชียงแสน
				- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐ ระหว่างอ�ำเภอเมือง
เชียงราย กับอ�ำเภอเทิง และอ�ำเภอเชียงแสน
				- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๑ ระหว่างอ�ำเภอแม่สาย
กับอ�ำเภอเชียงแสน (เส้นทางโลจิสติกส์ระหว่างเมืองการค้าชายแดน)
				- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๒๙ ระหว่างอ�ำเภอเชียงแสน
กับอ�ำเภอเชียงของ (เส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงการขนส่งทางน�้ ำของท่าเรือ
เชียงแสนแห่งที่ ๒)
				- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๙๐ ระหว่างอ�ำเภอแม่สาย กับ
อ�ำเภอเชียงแสน (เส้นทางโลจิสติกส์เชือ่ มโยงการขนส่งทางน�ำ้ ของท่าเรือเชียงแสน
แห่งที่ ๒)
๑.๖ ทางหลวงชนบท
				ทางหลวงชนบทเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงพื้นที่ระหว่าง
อ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่เศรษฐกิจตามบริเวณ
ชายแดน ท�ำหน้าทีเ่ สมือนเส้นทางลัดทีเ่ ชือ่ มโยงพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชายแดนให้มคี วาม
คล่องตัว สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ชานเมืองและพื้นที่ชุมชนชนบทได้สะดวก
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๒. ทางนำ�้ จังหวัดเชียงรายมีทา่ เรือเพือ่ การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
๒ แห่ง คือ
		 ๒.๑ ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ เป็นเส้นทางการค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศในลุ่มน�้ำโขงตอนบน คือ จีน เมียนมา ลาว และ
ไทย
		 ๒.๒ ท่าเรือเชียงของ (ท่าเรือน�้ำลึก) เป็นเส้นทางการค้า
ระหว่างประเทศไทย จีน เมียนมา และลาว และเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
๓. ทางอากาศ จังหวัดเชียงรายมีทา่ อากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย
ทีส่ ามารถรองรับทัง้ ในส่วนของผูโ้ ดยสารและการขนส่งสินค้าทางอากาศทีม่ ี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงต่อไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น จีน และเวียดนาม ได้
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ประชากรและการปกครอง

ข้อมูลประชากรจังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พบว่ามีประชากรทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๓๔๘ คน เป็นชาย ๖๒๙,๑๗๓ คน เป็น
หญิง ๖๕๙,๑๗๕ คน และมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๘ อ�ำเภอ
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลต�ำบล ๗๒ แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล (อบต.) ๗๐ แห่ง
ตารางที่ ๑ จ�ำนวนประชากรและการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

อ�ำเภอ
เมืองเชียงราย
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
พาน
ป่าแดด
แม่จัน
เชียงแสน
แม่สาย
แม่สรวย
เวียงป่าเป้า
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล
แม่ฟ้าหลวง
แม่ลาว
เวียงเชียงรุ้ง
ดอยหลวง
รวม

พื้นที่
(ตร.กม.)
๑,๒๑๖.๑
๒๕๘.๘
๘๓๖.๙
๘๒๑.๐
๑,๐๒๓.๐
๓๓๓.๓
๕๕๑.๐
๕๕๔.๐
๒๘๕.๐
๑,๔๒๘.๖๑
๑,๒๑๗.๐
๖๒๐.๐
๕๒๖.๐
๒๓๔.๐
๖๔๑.๔
๔๐๖.๐
๒๖๓.๓
๒๒๓.๐
๑๑,๑๖๘.๔๑

ประชากร (คน)
ชาย
๕๑,๒๐๕
๑๘,๙๕๘
๑๒,๕๗๖
๓๗,๘๐๔
๕๖,๖๓๙
๖,๐๐๒
๓๓,๘๗๗
๒๓,๗๓๑
๓๑,๔๑๕
๓๙,๔๕๓
๓๐,๕๑๕
๑๓,๗๐๗
๑๗,๙๙๔
๖,๙๕๙
๓๘,๑๔๖
๑๒,๑๕๑
๑๑,๗๙๖
๙,๖๘๘
๖๒๙,๑๗๓

หญิง

รวม

๕๕,๖๑๖
๑๐๖,๘๒๑
๑๙,๗๙๑
๓๘,๗๔๙
๑๒,๙๗๖
๒๕,๕๕๒
๓๘,๐๑๘
๗๕,๘๒๒
๕๙,๒๐๖
๑๑๕,๘๔๕
๖,๐๓๓
๑๒,๐๓๕
๓๖,๐๘๑
๖๙,๙๕๘
๒๔,๖๑๓
๔๘,๓๔๔
๓๔,๘๘๕
๖๖,๓๐๐
๓๘,๘๕๔
๗๘,๓๐๗
๓๐,๖๒๙
๖๑,๑๔๔
๑๓,๗๔๓
๒๗,๔๕๐
๑๗,๔๔๐
๓๕,๔๓๔
๗,๒๒๓
๑๔,๑๘๒
๓๘,๓๔๓
๗๖,๔๘๙
๑๒,๗๒๙
๒๔,๘๘๐
๑๑,๙๕๘
๒๓,๗๕๔
๙,๕๐๐
๑๙,๑๘๘
๖๕๙,๑๗๕ ๑,๒๘๘,๓๔๘

ต�ำบล
๑๖
๕
๗
๑๐
๑๕
๕
๑๑
๖
๘
๗
๗
๕
๔
๓
๔
๕
๓
๓
๑๒๔

การแบ่งเขตการปกครอง (หน่วย)
หมู่
เทศบาล เทศบาล
บ้าน อบจ. นคร ต�ำบล อบต.
๒๒๘
๑
๑
๑๐
๕
๗๕
๕
๑
๑๐๒
๗
๑
๑๕๖
๖
๖
๒๓๔
๒
๑๔
๕๘
๕
๑๓๙
๘
๕
๗๐
๕
๒
๘๗
๔
๖
๑๒๘
๓
๖
๙๓
๔
๕
๗๑
๓
๓
๔๑
๓
๑
๕๕
๓
๑
๗๗
๔
๖๔
๓
๔
๔๓
๑
๓
๓๓
๓
๑,๗๕๓
๑
๑ ๗๒ ๗๐

ที่มา : สถิติจ�ำนวนประชากร กลุ่มงานปกครองจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๖๑ และส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
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เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ เนื่องจากเชียงราย
เป็นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย มีศกั ยภาพทัง้ ด้านการท่องเทีย่ ว
การค้าชายแดน การลงทุน และการบริการด้านโลจิสติกส์ โดยก�ำหนดเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายใน ๓ อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอ
เชียงแสน และอ�ำเภอเชียงของ เนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ คือ
การตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ เชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ทั้ง
ทางบกและทางน�้ำ โดยอาศัยเส้นทางถนน R3A (ผ่านด่านเชียงของ และ
ประเทศลาว) และ R3B (ผ่านด่านแม่สายและเมียนมา) และทางแม่น�้ำโขง
ผ่านท่าเรือเชียงแสน และสามารถเชื่อมโยงลงมาทางใต้สู่ท่าเรือแหลมฉบัง
เพื่อออกทางทะเลไปยังภูมิภาคอื่น ๆ
รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรในจังหวัดเชียงรายยังมาจากการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม รองลงมา ได้แก่ การค้าและการบริการ
เช่น การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ทาง
ด้านการศึกษาและการผลิตอุตสาหกรรม
๑. เกษตรกรรม
		 ๑.๑ การเพาะปลูก พืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ได้แก่
ข้าว นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงราย
เนื่องจากมีการเพาะปลูกมากที่สุดในบรรดาพืชเศรษฐกิจทุกชนิด มีทั้ง
ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว แหล่งเพาะปลูกส�ำคัญ ได้แก่ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอพาน
อ�ำเภอเทิง อ�ำเภอเชียงของและอ�ำเภอแม่จนั นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากข้าว
“ข้าวเหนียวเขี้ยวงู” ซึง่ เป็นพันธุข์ า้ วพืน้ เมืองดัง้ เดิมทีป่ ลูกในอ�ำเภอแม่จัน
ยังเป็นสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจรองจากข้าว แหล่งเพาะปลูก
ส�ำคัญอยู่ที่อ�ำเภอเวียงป่าเป้า อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอเทิง อ�ำเภอแม่สรวย
และอ�ำเภอเชียงของ
ล�ำไย เป็นพืชที่นิยมปลูกกันทั่วไปในจังหวัดเชียงราย มีแหล่งผลิต
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองเชียงราย อ�ำเภอพาน อ�ำเภอแม่จัน อ�ำเภอ
แม่สรวย อ�ำเภอป่าแดด และอ�ำเภอเทิง ผลผลิตล�ำไยของจังหวัดเชียงราย
จะออกสู่ตลาดในช่วงระหว่างกลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม แต่
จะออกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม ผลผลิตล�ำไยสามารถน�ำไปอบแห้งและ
ส่งเป็นสินค้าออกส�ำคัญของภาคเหนือ
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ลิ้นจี่ เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเชียงราย มีแหล่งผลิตที่
ส�ำคัญ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองเชียงราย อ�ำเภอแม่จัน อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอ
เชียงแสน อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง และอ�ำเภอแม่สรวย ผลผลิตส่วนใหญ่จะส่ง
เป็นสินค้าส่งออกและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ยางพารา นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูกใน
พืน้ ทีใ่ หม่ แหล่งผลิตส�ำคัญอยูท่ อี่ ำ� เภอเทิง อ�ำเภอเวียงชัย อ�ำเภอพาน และ
อ�ำเภอเชียงรุ้ง
ชา เป็นพืชเศรษฐกิจที่ภาครัฐส่งเสริมให้มีการปลูกเพื่อทดแทน
พืชเสพติดในแหล่งผลิตทางภาคเหนือ ส�ำหรับจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัด
ที่มีพื้นที่ปลูกชามากที่สุดของประเทศและเป็นพืชยุทธศาสตร์หลัก โดย
ส่งเสริมให้มกี ารปลูกชาเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ทดแทนพืชอืน่ ๆ ทีใ่ ห้ผลตอบแทนต�ำ่
อีกทั้งมีการผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางผลิตชาของประเทศ
แหล่งผลิตส�ำคัญอยู่ในเขตอ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอแม่สรวย อ�ำเภอ
เวียงป่าเป้า และอ�ำเภอเทิง พันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นชาอัสสัมร้อยละ ๘๐
ชาจีนร้อยละ ๒๐ ของผลผลิตทั้งหมด
ผลผลิตของชา นอกจากการเก็บยอดใบชา เพื่อส่งเข้าโรงงานเพื่อ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาใบแห้งแล้ว ชาวบ้านจะน�ำใบชาใบที่ ๓-๕ จาก
ยอดมาท�ำเป็น “เมี่ยง” ซึ่งสามารถน�ำมาท�ำอาหารพื้นถิ่นได้หลายรูปแบบ
เช่น เมี่ยงหมัก เมี่ยงปรุงรส น�้ำเมี่ยง หรือน�ำไปเป็น “หมอนใบชา”
เป็นสินค้าท้องถิ่นได้อีกด้วย
กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญชนิดหนึง่ ของจังหวัดเชียงราย โดย
จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า (Arabica Coffee)
มากทีส่ ดุ ในประเทศ เป็นสายพันธุท์ เี่ จริญเติบโตและให้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น แหล่งผลิตที่ส�ำคัญอยู่ในเขตอ�ำเภอแม่สรวย
อ�ำเภอเวียงป่าเป้า อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอเมืองเชียงราย และอ�ำเภอ
แม่สาย เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงราย เป็นกลุ่มคน
ผู้ปลูกกาแฟตามวิถีชุมชนบนพื้นที่สูง ด้วยการปลูกต้นกาแฟสายพันธุ์
อาราบิก้าภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ร่วมกับป่า ตามวิถีชุมชน วนเกษตร
และเกษตรแบบผสมผสาน โดยไม่จ�ำเป็นต้องตัดไม้ท�ำลายป่า
สับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียง คือ
สับปะรดนางแล และสับปะรดภูแล แหล่งผลิตสับปะรดทีส่ ำ� คัญอยูท่ อี่ ำ� เภอ
เมืองเชียงราย อ�ำเภอแม่จัน และอ�ำเภอพาน
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		 ๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงที่ส�ำคัญ ได้แก่
โคเนื้อ แหล่งผลิตส�ำคัญอยู่ที่อ�ำเภอเมืองเชียงราย
โคนม แหล่งผลิตส�ำคัญอยู่ที่อ�ำเภอแม่ลาว
กระบือ แหล่งผลิตส�ำคัญอยูที่อ�ำเภอแม่จัน
สุกร แหล่งผลิตส�ำคัญอยู่ที่อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
ไก่ มีทั้งเลี้ยงแบบฟาร์มและการเลี้ยงแบบครอบครัว
			 แหล่งผลิตส�ำคัญอยู่ที่อ�ำเภอพาน
		 ๑.๓ การประมง จังหวัดเชียงรายมีการประมงน�ำ้ จืดตามแหล่งน�ำ้
ธรรมชาติ เช่น แหล่งน�้ำสาธารณะ “หนองหลวง” ในเขตอ�ำเภอเวียงชัย
และอ�ำเภอเมืองเชียงราย และในอ่างเก็บน�ำ้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ คือ “อ่างเก็บน�ำ้ แม่
ต๊าก” ในอ�ำเภอเวียงชัย ส่วนใหญ่น�ำมาใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ
จ�ำหน่ายในชุมชน ส่วนการเพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำจืดแหล่งใหญ่อยูท่ อี่ �ำเภอพาน
เนื่องจากมีระบบชลประทานแม่ลารองรับ สัตว์น�้ำที่เพาะเลี้ยง เช่น ปลานิล
ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สกเทศ กุ้งก้ามกราม และกบ
เป็นการผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
๒. อุตสาหกรรม
		 ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงรายมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กและโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตร รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับหิน กรวด ดิน หรือทราย
ทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง โรงงานเกีย่ วกับยาสูบ และโรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ
เช่น โรงงานปูนซิเมนต์ สิง่ ทอ เครือ่ งเรือนและเครือ่ งตกแต่งอาคาร เป็นต้น
๓. การค้าชายแดน
		 เนื่ อ งจากจั ง หวั ด เชี ย งรายมี ช ายแดนติ ด ต่ อ กั บ ประเทศ
เพือ่ นบ้าน ๒ ประเทศ คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ทางใต้) ส่งผลให้จงั หวัดเชียงรายเป็นประตูการค้าสูส่ ากล และเป็นจังหวัด
ส่งเสริมกิจกรรมการค้าชายแดนเพื่อให้มีศักยภาพทางการค้าสูงขึ้น
		 การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยผ่าน
ด่านชายแดน ได้แก่
		 ๓.๑ ด่ า นแม่ ส าย การค้ า ชายแดนที่ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
ประเทศไทยกับเมียนมา
		 ๓.๒ ด่ า นเชี ย งแสน การค้ า ชายแดนที่ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
ประเทศไทยกับลาว
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		 ๓.๓ ด่ า นเชี ย งของ การค้ า ชายแดนที่ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
ประเทศไทยกับลาว ซึ่งมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว แห่งที่ ๔ เป็นปัจจัยเอื้ออ�ำนวยความสะดวกทางด้านโลจิสติกส์
กับประเทศเพื่อนบ้าน
๔. การท่องเที่ยว
		 การท่ อ งเที่ ย วนั บเป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่ ส� ำ คั ญ ของ
จังหวัดเชียงราย เนือ่ งจากทีต่ งั้ มีชายแดนและเส้นทางคมนาคมทีเ่ ชือ่ มโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่
สลับซับซ้อน มีธรรมชาติที่งดงามหลายแห่ง ภูมิอากาศบนทิวเขาสูง
มีความหนาวเย็นตลอดปี รวมทัง้ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวไทยภูเขาทีส่ บื ทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เป็นแหล่งก�ำเนิดและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ล้านนาของชาวไทยในภาคเหนือ ท�ำให้จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมจ�ำนวนมาก ซึง่ เอือ้ ต่อการ
ประกอบอาชีพทางด้านการค้าและบริการต่าง ๆ

การศึกษา

จังหวัดเชียงรายได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและจัดตั้งสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา

เรียนรู้ : สถานการณ์ภัยธรรมชาติที่จังหวัดเชียงราย

สืบเนื่องจากลักษณะทางธรณีวิทยาส่งผลให้จังหวัดเชียงรายมี
รูปลักษณ์ทโี่ ดดเด่น ทัง้ ทิวเขาสูง ภูเขา ถ�ำ้ น�ำ้ ตก เพิงผา ทีร่ าบระหว่างภูเขา
ที่ลาดเชิงเขา นอกจากเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดทรัพยากรแร่ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามแล้ว ยังท�ำให้จังหวัด
เชียงรายประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติอยู่เสมอ เช่น
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ในช่วงฤดูฝน บริเวณทิวเขาสูงของจังหวัดจะมีปริมาณฝนมาก
น�้ำจะไหลบ่าจากที่สูงลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจาก
การขยายตัวของชุมชนมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ รุกล�้ำแม่น�้ำล�ำคลอง พื้นที่บนภูเขาถูกแผ้วถางเป็นพื้นที่อยู่อาศัย
เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ท�ำให้เกิดน�้ำป่าไหลหลาก ดิน
โคลนถล่ ม และอุ ท กภั ย ในบริ เวณที่ ร าบหลายพื้ น ที่ เช่ น อ� ำ เภอเมื อ ง
เชียงราย อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอแม่จัน อ�ำเภอเวียงแก่น
อ�ำเภอเชียงของ
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วาตภัย (พายุฤดูร้อน)
วาตภัยในจังหวัดเชียงรายมักเกิดจากพายุฤดูร้อนในช่วงเดือน
มีนาคม - เมษายน เมื่ออากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันและมีกระแส
อากาศเย็นมากระทบ ท�ำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง พายุลมแรง และอาจเกิด
ลูกเห็บขึ้นได้
แผ่นดินไหว
ภัยจากแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงและสร้างความ
เสียหายอย่างมาก เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีลักษณะทางธรณีวิทยา
มี “รอยเลื่อน” หลายแห่งพาดผ่าน ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้ง
ในพื้นที่อ�ำเภอพาน อ�ำเภอแม่สรวย อ�ำเภอป่าแดด อ�ำเภอแม่ลาว อ�ำเภอ
เวียงชัย และอ�ำเภอพญาเม็งราย ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่โบราณสถาน
เช่น พระธาตุหลวง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ พังทลายลง และอาจท�ำให้เกิดดิน
โคลนถล่มตามมาได้
		 เนื่องจากภัยพิบัติจากธรรมชาติไม่สามารถป้องกันได้ ดังนั้น
จึงต้องเรียนรู้ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม
รับมือ และพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยธรรมชาติได้

เชี ย งรายเป็นดินแดนแห่งภูเขา จึงมีถํ้าเล็ ก ถํ้ า น้ อ ยตามภู เขา
มากมาย ในวนอุทยานถํ้าหลวง - ขุนนํ้านางนอนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดอยนางนอน มีถาํ้ หลวงนางนอนถ�ำ้ นีม้ คี วามลึกและยาวมาก ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บล
โป่งผา อ�ำเภอแม่สาย ปากถํ้าเป็นโถงกว้างใหญ่ มีแนวโพรงหินคดเคี้ยว
ลาดเอียงลงไปในภูเขา ภายในถํ้ามีหินงอกหินย้อยรูปร่างงดงาม แปลกตา
บางแห่งมีนาํ้ หยดลงมาจากผนังถํา้ ด้านบน บางแห่งมีลำ� ธารไหลออกมาจาก
รอยแยกเป็นแอ่งนํ้า โพรงหินบางแห่งมีขนาดกว้างมาก
โดยปกติถาํ้ หลวงจะเปิดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชมได้เฉพาะช่วงหน้าแล้ง
(เดื อ นธั น วาคม-มิ ถุ น ายน) และปิ ด ในช่ ว งฤดู ฝ น (เดื อ นกรกฎาคมพฤศจิกายน) เนื่องจากมีนํ้าไหลท่วมพื้นที่บางส่วนของถํ้า

ทิวเขานางนอน หรือดอยนางนอน เป็นส่วนหนึ่ง
ของทิวเขาที่เชื่อมต่อกันในเขตอำ�เภอแม่ฟ้าหลวง
อำ�เภอแม่จัน อำ�เภอแม่สาย จนถึงชายแดนประเทศ
เมียนมาทางตะวันตก ทิวเขานี้หากมองจากอำ�เภอ
แม่จันจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงนอนหงาย
เหยียด

เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา 23

หมูป่าไทย
ทีมหมูป่า ปลอดภัย ได้ออกถ�้ำ
ด้วยทีมแห่ง คุณธรรม ความช่วยเหลือ
ทั้งโลก ร่วมสมาทาน จุนจานเจือ
ทีมหมูป่า จุดเชื้อ แห่งความดี
ขณะโลก มืดมิด เหมือนติดถ�้ำ
แต่ดวงเทียน คุณธรรม อร่ามสี
ให้แรงหวัง แรงใจ ในชีวี
ว่าโลกนี้ ยังมี ความดีงาม
ประเทศไทย กลายเป็น จุดเด่นโลก
ให้ร่วมโศก ร่วมสุข บั่นบุกข้าม
แลกชีวิต ด้วยชีวิต เฝ้าติดตาม
พิสูจน์ความเข้มข้น แห่งคนจริง
ประเทศไทย ได้นิยามเด่นส�ำแดง
ดินแดนแห่ง มนุษยธรรม เลิศล�้ำยิ่ง
เมื่อโลกไร้ ที่ซึ่ง จะพึ่งพิง
มนุษยชาติ จะไม่ทิ้ง ไม่ทอดกัน
ความก้าวหน้า ทั้งหลาย ในแหล่งหล้า
ต้องก้าวหน้า กันด้วย ช่วยกันนั่น
มิใช่การ ก้าวหน้า เพื่อฆ่าฟัน
หมูป่าไทย ให้ของขวัญ แก่โลกแล้ว!
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ภายในถํ้าหลวง-ขุนน�้ำนางนอน

เหตุการณ์นักฟุตบอลเยาวชนและครูผู้ฝึกสอนรวม ๑๓ คน เข้าไปท่องเที่ยวใน
ถํา้ หลวงเมือ่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ แต่ไม่สามารถออกมาได้เพราะกระแสนํา้ ไหลท่วม
ปิดทางออก หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทัง้ อาสาสมัครและผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ คนไทยและ
ต่างประเทศได้ร่วมมือกันจนสามารถช่วยผู้ประสบภัยออกจากถํ้าได้โดยปลอดภัย
เหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับความสนใจ กล่าวขานถึง ชื่นชมและประทับใจไปทั่วโลก
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เชียงราย

งามเอยงามแหล่งหล้า
งามดอยดินถิ่นวนาเหนือสุดสยาม
เมืองอุดมร่มเย็นบนเขตคาม
ปฐมบทแห่งนิยามความรุ่งเรือง
เป็นแหล่งก่อก�ำเนิดเกิดต�ำนาน
สิงหนวัติกุมารต้นเค้าเรื่อง
พร้อมไพร่พลมุ่งหน้ามาสร้างเมือง
นามกระเดื่องเมืองโยนกนาคพันธุ์
วันหนึ่งสืบค้นหามาตามเหตุ
เกิดอาเพศจนพสุธาไหวสั่น
เวียงโยนกก็ถึงคราน่าอัศจรรย์
ทรุดล่มถล่มพลันเป็นหนองไป
ชาวนอกเมืองมุ่งหน้าหนีอาเพศ
ไปสุดเขตโขงคามแม่น�้ำใหญ่
ร่วมก่อร่างสร้างส�ำเร็จเป็นเวียงไชย
เกิดเมืองใหม่ เวียงเปิกษา มาช้านาน
ก่อนเชียงแสนมีแคว้นใหญ่หิรัญเขต
ปู่จ้าวเข้าครองประเทศขึ้นสืบสาน
ดังบันทึกในมาลีชินกรณ์ปการ
จนสืบสาวยาวนานถึงเชียงราย
ต้นก�ำเนิดแหล่งหล้าอารยธรรม
เมืองแห่งเจ็ดสายน�้ำความหลากหลาย
มีสามสิบห้ายอดดอยเรียงราย
เส้นทางสายเผ่าพงศ์วงศ์ล้านนา
วัดพระธาตุดอยตุงอันศักดิ์สิทธิ์
กับหลากหลายชีวิตแห่งวงศา
วัดร่องขุ่นคู่บ้านตระการตา
เมืองใต้ฟ้าสุดสยามนามเชียงราย
			
			

อโศก ศรีสุวรรณ

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่จังหวัดหนึ่ง
ของประเทศไทย ปรากฏหลักฐานจ�ำนวนมาก ทั้งทางด้านโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะต�ำนาน นิทานพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ร่องรอยศิลปกรรมในโบราณสถานและโบราณวัตถุ สะท้อนถึง
ความส�ำคัญของดินแดนแห่งนี้ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียง
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และ สมัยสร้างบ้านแปงเมือง ที่บรรพบุรุษ
ของชาวเชียงรายได้รว่ มกันสร้างสรรค์ความเจริญรุง่ เรือง สถาปนาเมืองและ
แว่นแคว้นปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระขึน้ หลายแห่งตามบริเวณทีร่ าบลุม่
แม่น�้ำที่อุดมสมบูรณ์ ก่อก�ำเนิดแคว้นโยนกโบราณ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาการ
เป็นอาณาจักรล้านนาที่มั่นคงและเข้มแข็ง ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุมดินแดนที่ปัจจุบัน
คือกลุม่ จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเวลายาวนานเกือบ ๓๐๐ ปี
แล้วค่อย ๆ เสือ่ มอ�ำนาจลงจนตกเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจักรพม่า
และอาณาจักรอยุธยา ชาวล้านนาพยายามที่จะ ฟื้นม่าน หรือต่อต้าน
อ�ำนาจการปกครองของพม่าเป็นเวลายาวนาน ภายหลังจึงสามารถฟื้นฟู
และสร้างเมืองขึน้ ใหม่ใน สมัยเก็บผักใส่ซา้ เก็บข้าใส่เมือง อาณาจักรล้านนา
ได้ปกครองตนเองในฐานะเมืองประเทศราชขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร
สืบต่อมา จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาล
ที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) พระองค์ได้ปฏิรูปการปกครอง ยกเลิกเมือง
ประเทศราช และเปลี่ยนการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ เป็นแบบมณฑล
เทศาภิบาล เมืองต่าง ๆ ในอาณาจักรล้านนาจึงเปลี่ยนฐานะเป็นหัวเมือง
ในราชอาณาจักรไทย และจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยสืบต่อมา
จนถึงทุกวันนี้
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เชียงรายสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งรายพบหลั ก ฐานทางโบราณคดี เช่ น
เครือ่ งมือหิน ภาชนะดินเผา เครือ่ งมือเหล็กและส�ำริด (โลหะผสม) กระจาย
อยู่หลายแห่ง เช่น ที่ราบเชิงดอยกิตติ ที่ราบเชิงดอยจ�ำปี ที่ราบเชิงดอยค�ำ
และที่ ร าบลุ ่ ม แม่ น�้ ำ ซึ่ ง แสดงถึ ง การตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ รู้จักเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ผลิตเครื่องปั้นดินเผา มีการ
ติดต่อและแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนอื่น ๆ และพัฒนาขึ้นเป็นชุมชน
ขนาดใหญ่ ขุดคูน�้ำท�ำคันดิน มีผู้น�ำชุมชน สร้างบ้านเมืองเป็นแว่นแคว้น
เช่น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้ำโขง ที่ราบลุ่มน�้ำแม่อิง ที่ราบลุ่มน�้ำแม่กก
การตั้งถิ่นฐานดังกล่าวนี้ปรากฏในต�ำนานพื้นบ้านจ�ำนวนมาก

เครื่องมือหินกะเทาะสมัยหินเก่า
พบบริเวณริมฝั่งแม่น�้ำโขง อ�ำเภอเชียงแสน

รูปแบบขวานหินขัดแบบไม่มีบ่าสมัยหินใหม่

เชียงรายในต�ำนานพื้นบ้าน : ยุคสร้างบ้านแปงเมือง

เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีต�ำนานพื้นบ้านจ�ำนวนมาก เป็นเรื่องเล่า
เกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนา ความเป็ น มาของเมื อ ง และสถานที่ ส� ำ คั ญ
ที่เล่าสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ข้อมูลย่อมมีความคลาดเคลื่อนไป
จากเดิม อาจมีเนือ้ หาบางส่วนขาดหาย หรือเพิม่ เติมขยายความ โดยเฉพาะ
ในเรือ่ งอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริยต์ า่ ง ๆ ตามความเชือ่ ในท้องถิน่ ต่อมาจึงได้มกี าร
เรียบเรียงจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐
ผู้เรียบเรียงหรือคัดลอกต�ำนานมักเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้ เนื่องจาก
วัฒนธรรมล้านนามีประเพณีทานธรรม คือ การท�ำบุญด้วยการถวายคัมภีร์
ให้วดั จึงเกิดความนิยมคัดลอกต�ำนานถวายวัดเพือ่ ให้พระภิกษุใช้เทศน์ เรือ่ งราว
ในต�ำนานจึงเป็นทีร่ บั รูใ้ นหมูส่ าธารณชน นอกจากนีบ้ ริเวณทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้
หลายแห่งของจังหวัดเชียงรายพบร่องรอยของเมืองโบราณ เช่น คูเมือง
คันดิน ก�ำแพงเมือง โบราณวัตถุ แม้จะตรวจสอบอายุแล้วว่าไม่เก่าแก่
เกินกว่าพุทธศตวรรษที่ ๑๙ (ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๑-๑๙๐๐) แต่ก็เป็น
หลักฐานทีส่ นับสนุนเรือ่ งราวในต�ำนานพืน้ บ้านทีก่ ล่าวถึงกลุม่ ชนหลากหลาย
ชาติพันธุ์ ได้อพยพเข้ามาอยู่ร่วมกับชาวพื้นเมืองในบริเวณที่ราบอันอุดม
สมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

ขวานหินขัดแบบมีบ่าสมัยหินใหม่
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เศียรพระพุทธรูปที่หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

ภาชนะดินเผา

กลองมโหระทึกสำ�ริด พบที่หนองเขียว
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำ�เภอแม่จัน

ต�ำนานเมืองสุวรรณโคมค�ำ
ต�ำนานเมืองสุวรรณโคมค�ำ เป็นต�ำนานทีน่ กั ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
เชื่อว่าเป็นยุค “สร้างบ้านแปงเมือง” ที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดเชียงราย
เนื้อหาในต�ำนานกล่าวย้อนหลังไปถึงเรื่องการก�ำเนิดแผ่นดิน ว่า พญานาค
ชื่อ “ศรีสัตนาคะ” (พระยาศรีสัตนาคราช) ได้ขุดควักทางน�้ำผ่านที่ต่าง ๆ
ท�ำให้เกิดที่ราบเชียงแสน (ตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัดเชียงราย ติดต่อกับ
แม่น�้ำโขงและเขตประเทศลาว) ส่วนทางน�้ำคือ แม่น�้ำขละนที (แม่น�้ำโขง)
ต่อมาจึงมีการตั้งเมืองหลายแห่งบนที่ราบสองฝั่งแม่น�้ำโขง เช่น แคว้น
โพธิสารหลวงของพวกกล๋อม เมืองสุวรรณโคมค�ำบริเวณปากน�ำ้ แม่กก เมือง
อุโมงคเสลาทีเ่ ชิงเขาต้นน�ำ้ แม่กก ภายหลังเมืองสุวรรณโคมค�ำปกครองโดย
ผู้น�ำที่ปราศจากคุณธรรมท�ำให้พญานาคเกลียดชัง จึงขุดควักเมืองสุวรรณ
โคมค�ำจนถล่มจมหายสิ้น
นักประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ หลายท่านได้วเิ คราะห์ตำ� นานเมืองสุวรรณ
โคมค�ำ และเชื่อว่าเนื้อหาในต�ำนานเป็นเรื่องราวของการสร้างบ้านเมือง
ในบริเวณทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ โขงและน�ำ้ แม่กก ในต�ำนานยังสะท้อนความเชือ่ ของ
กลุม่ ชนในเรือ่ งพญานาค และประเพณีการจุดโคมเพือ่ บูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เช่น
พระรัตนตรัย เทวดา ครุฑ และนาคเพื่อให้คอยช่วยเหลือ ซึ่งประเพณีตาม
ความเชื่อนี้ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้

ต�ำนานสิงหนติ
ต� ำ นานสิ ง หนติ เป็ น ประวั ติ ค วามเป็ น มาและการสร้ า งบ้ า น
แปงเมืองของเจ้าสิงหนวัติ โดยพญานาคชือ่ ว่า “พันธุนาคราช” ได้แปลงตัว
เป็ น พราหมณ์ เ พื่ อ ชั ก ชวนเจ้ า สิ ง หนวั ติ ม าตั้ ง เมื อ งในบริ เ วณที่ เ ป็ น
กำ�แพงเมืองเชียงแสน อำ�เภอเชียงแสน แคว้นสุวรรณโคมค�ำเดิม และได้เกณฑ์บริวารสร้างแนวก�ำแพงดินล้อม
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รอบบริเวณเมืองจนแล้วเสร็จ เจ้าสิงหนวัติจึงพาบริวารตั้งบ้านเรือนอยู่
ณ ที่นั้น และตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า “เมืองนาคพันธุ์สิงหนวัตินคร” ต่อมา
ภายหลั ง ได้ มี ก ารเรี ย กชื่ อ เมื อ งนี้ ห ลายชื่ อ เช่ น “โยนกนครหลวง”
“โยนกนาคพันธุ์นคร” “นครโยนกเชียงแสน”
ราชวงศ์สิงหนวัติปกครองโยนกนครสืบต่อมาจนล่มสลายลง ใน
ต�ำนานระบุวา่ เป็นเพราะชาวเมืองจับปลาไหลเผือกยักษ์ได้ในน�ำ้ แม่กกแล้ว
น�ำมาถวายเจ้าผูค้ รองนครซึง่ ได้สงั่ แล่เนือ้ แจกจ่ายให้แก่ชาวเมือง ท�ำให้เกิด
อาเพศขึ้น เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจนท�ำให้โยนกนครถล่มลงเป็นหนองน�้ำ
ใหญ่
ต�ำนานสิงหนติเป็นเรือ่ งการก่อร่างสร้างเมืองในบริเวณทีร่ าบลุม่ น�้ำ
แม่สาย แม่กก และแม่นำ�้ โขง และผูค้ นหลากหลายชาติพนั ธุอ์ าศัยอยูร่ ว่ มกัน
ในพื้นที่ดังกล่าว ความเชื่อของท้องถิ่น และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในดินแดนนี้ปรากฏเป็นต�ำนานการสร้างพระบรมธาตุ และการปฏิสังขรณ์
สถานที่ส�ำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นจ�ำนวนมาก
ต�ำนานเมืองหิรัญนครเงินยาง
ต� ำ นานเมื อ งหิ รั ญ นครเงิ น ยาง เป็ น เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ประวั ติ
ความเป็นมา และการสร้างบ้านแปงเมืองของราชวงศ์มงั ราย ซึง่ ปรากฏในต�ำนาน
หลายฉบับ เช่น ต�ำนานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ต�ำนานเมืองเชียงแสน เนือ้ หาจาก
ต�ำนานเริ่มต้นจากปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์คือ ลวจังกราช ได้จุติยังดอยตุง
และสร้างเมืองหิรญ
ั นครเงินยางขึน้ ในบริเวณทีร่ าบเชียงแสน หลังจากนัน้ ได้
สร้างเมืองหลายเมืองในบริเวณที่ราบลุ่มน�้ำแม่กก
ลวจังกราชได้ส่งราชบุตรไปสร้างบ้านแปงเมืองตามที่ต่าง ๆ
ประเพณีสร้างบ้านแปงเมืองดังกล่าวนี้กระท�ำต่อเนื่องสืบต่อกันมา ท�ำให้
ราชวงศ์ลวจังกราชเป็นต้นราชวงศ์ของเมืองต่าง ๆ ทางภาคเหนือของไทย
ในสมัยของเจ้าลาวเมง ทรงมีพระชายานามว่า “นางเทพค�ำข่าย” (นางอั้ว
มิง่ จอมเมือง) ธิดาท้าวรุง่ แก่นชายเจ้านครเชียงรุง่ ซึง่ ได้ประสูตริ าชบุตรนาม
ว่า “เจ้ามังราย” เมื่อ พ.ศ. ๑๗๘๒ ภายหลังพญามังรายได้ครองเมืองหิรัญ
นครเงินยางและได้ขยายอ�ำนาจรวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ ไว้ในอ�ำนาจ
เนื่องจากเรื่องราวของพญามังรายที่ปรากฏในต�ำนานพื้นเมือง
มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สนับสนุนจ�ำนวนมากจึงได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นความจริงในประวัติศาสตร์ มิใช่เรื่องเล่าขานที่เต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์เช่นต�ำนานอื่น ๆ อย่างไรก็ตามเนื้อหาส่วนใหญ่ในต�ำนานเมือง
หิรัญนครเงินยางยังคงเป็นเรื่องการสร้างบ้านแปงเมืองและความเชื่อของ
กลุ่มคนพื้นเมืองที่ผสมผสานแนวคิดในพระพุทธศาสนา การนับถือผีสาง
เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ยังคงสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน

การแกะสลักไม้ ณ วัดงำ�เมือง บนดอยงามเมือง
อำ�เภอเมืองเชียงราย
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พระบรมราชานุสาวรีย์พญามังราย วัดงำ�เมือง

สร้างเมืองเชียงราย พ.ศ. ๑๘๐๕

ในต�ำนานได้เล่าถึงการสร้างเมืองเชียงรายว่าขณะที่พญามังราย
ไปประทับอยู่ ณ เมืองลาวกู่เต้า เผอิญช้างมงคลของพระองค์พลัดหลงไป
พญามังรายตามรอยเท้าช้างไปจนถึงดอยจอมทองริมน�้ำแม่กก ทรงเห็น
ภูมิประเทศเป็นชัยภูมิดี จึงให้สร้างก�ำแพงเมืองล้อมรอบดอยจอมทอง
ไว้ ขนานนามเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ว่า “เมืองเชียงราย” เมื่อ พ.ศ. ๑๘๐๕
หลังจากนั้นได้เสด็จมาประทับที่เมืองเชียงราย เมืองเชียงรายจึงเป็นเมือง
ราชธานีแทนเมืองหิรญั นครเงินยาง พญามังรายได้สร้างความมัน่ คงทางการเมือง
ด้วยการขยายอ�ำนาจอย่างต่อเนื่อง ทรงสร้างเมืองขึ้นใหม่หลายแห่งและ
ย้ายที่ประทับเสมอ นอกจากเมืองเชียงรายในบริเวณดอยจอมทองริมน�้ำ
แม่กกแล้ว ทรงสร้างเมืองฝางในบริเวณต้นน�้ำแม่กกและน�้ำแม่ฝางขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๑๘๑๖ เวียงกุมกามในบริเวณลุ่มน�้ำแม่ปิง เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๗ และ
“นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ในระหว่างเชิงดอยสุเทพกับน�้ำแม่ปิง โดย
พญามังรายได้เชิญพญาง�ำเมืองแห่งเมืองพะเยาและพ่อขุนรามค�ำแหงแห่ง
กรุงสุโขทัยมาร่วมพิจารณาชัยภูมิและวางผังเมือง พญามังรายสถาปนา
เมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีเมือ่ พ.ศ. ๑๘๓๙ ถือเป็นการเริม่ ต้นสมัยก่อสร้าง
อาณาจักรล้านนา
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เชียงรายในสมัยราชวงศ์มังราย

อาณาจักรล้านนาในสมัยราชวงศ์มังรายถือเป็นอาณาจักรไทยที่
มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน ทางด้านการปกครอง พญามังรายได้ทรงรวบรวม
กฎหมายที่เรียกว่า “มังรายศาสตร์” เพื่อใช้เป็นหลักในการปกครอง
บ้านเมือง ใช้ภาษาพูดที่เรียกว่า “ค�ำเมือง” และมีตัวอักษรเขียนที่เรียกว่า
ตัวอักษรธรรมล้านนา หรือ “ตัวเมือง” มีศลิ ปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
โดยเฉพาะทางด้ า นวรรณกรรม และศิลปกรรมในพระพุ ท ธศาสนาที่
โดดเด่นจนถึงทุกวันนี้
รายพระนามของกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรล้านนา
ในช่วง พ.ศ. ๑๘๓๙-๒๑๒๑
ล�ำดับ
ช่วงเวลาที่ปกครอง
พระนาม
ที่
(พ.ศ.)
๑ พญามังราย
๑๘๓๙-๑๘๕๔
๒ พญาไชยสงคราม
๑๘๕๔-๑๘๖๘
๓ พญาแสนภู
๑๘๖๘-๑๘๗๗
๔ พญาค�ำฟู
๑๘๗๗-๑๘๗๙
๕ พญาผายู
๑๘๗๙-๑๘๙๘
๖ พญากือนา
๑๘๙๘-๑๙๒๘
๗ พญาแสนเมืองมา
๑๙๒๘-๑๙๔๕
๘ พญาสามฝั่งแกน
๑๙๔๕-๑๙๘๔
๙ พระเจ้าติโลกราช
๑๙๘๔-๒๐๓๐
๑๐ ท้าวยอดเมือง หรือพญายอดเชียงราย
๒๐๓๐-๒๐๓๘
๑๑ พญาแก้ว หรือพระเมืองแก้ว
๒๐๓๘-๒๐๖๘
๑๒ พระเมืองเกษเกล้า หรือพญาเกศเชษฐราช
๒๐๖๘-๒๐๘๑
๑๓ ท้าวซายค�ำ
๒๐๘๑-๒๐๘๖
พระเมืองเกษเกล้า (ครั้งที่ ๒)
๒๐๘๖-๒๐๘๘
๑๔ พระนางจิรประภาเทวี
๒๐๘๘-๒๐๘๙
๑๕ สมเด็จพระเชษฐาธิราช
๒๐๘๙-๒๐๙๐
ไม่มกี ษัตริยป์ กครองอาณาจักรล้านนาในช่วง (๔ ปี) ๒๐๙๐-๒๐๙๔
๑๖ พญาเมกุฏิสุทธิวงศ์ (ท้าวแม่กุ)
๒๐๙๔-๒๑๐๗
(ใน พ.ศ. ๒๑๐๑ อาณาจักรล้านนาตกเป็นเมืองขึน้
ของพม่า)
๑๗ พระนางวิสุทธิเทวี
๒๑๐๗-๒๑๒๑
ที่มา : สรัสวดี อ๋องสกุล (๒๕๓๙)

พญามังรายผู้สถาปนาเมืองเชียงราย
ใน พ.ศ. ๑๘๐๕
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พัฒนาการของเมืองต่าง ๆ ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงตามศูนย์อ�ำนาจทางการเมืองของอาณาจักรล้านนา
มาโดยตลอด โดยเฉพาะเมืองเชียงรายและเมืองเชียงแสน ยังคงเป็นเมือง
ส�ำคัญของอาณาจักรล้านนาทั้งด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ

พญาแสนภูผู้สถาปนาเมืองเชียงแสน
ใน พ.ศ. ๑๘๗๐

สมัยก่อร่างสร้างอาณาจักรล้านนา (พ.ศ. ๑๘๓๙-๑๘๙๘)
ตั้ ง แต่ ส มั ย พญามั ง รายจนถึ ง สมั ย พญาผายู (ล� ำ ดั บ ที่ ๑-๕)
เป็นช่วงราชวงศ์มังรายตอนต้น หรือช่วงการก่อร่างสร้างอาณาจักร
ล้ า นนาให้ มี ค วามมั่ น คงเป็ น ปึ ก แผ่ น ภายหลั ง ที่ พ ญามั ง รายได้ ย ้ า ย
ราชธานี ม าอยู ่ ที่ น ครเชี ย งใหม่ เมื อ งเชี ย งรายมี ค วามส� ำ คั ญ ในฐานะ
เป็นเมืองอุปราชหรือลูกหลวง (เมืองที่ปกครองโดยพระโอรสหรือพระ
ราชบุ ต รที่ี มี ฐ านะ่ จ ะครองอาณาจั ก รต่ อ ไป) กล่ า วคื อ พญามั ง รายได้
ส่งขุนครามหรือพญาไชยสงคราม ราชบุตรของพระองค์ไปครองเมือง
เชียงราย ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการควบคุมหัวเมืองตอนบน (เมืองต่าง ๆ
ที่รวมอยู่ในแคว้นโยนกโบราณมาแต่ก่อน) รวมทั้งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
สร้างความมั่นคงให้อาณาจักร ขณะที่เมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีและ
ควบคุมหัวเมืองตอนล่าง
ในช่วง พ.ศ. ๑๘๕๔-๑๘๗๐ เมืองเชียงรายได้เป็นเมืองที่ประทับ
ของกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเมื่อพญาไชยสงครามได้ขึ้นเป็นกษัตริย์
ครองเมืองเชียงใหม่ ได้ย้ายมาประทับที่เมืองเชียงรายตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ โดยให้พญาแสนภูครองเมืองเชียงใหม่
พญาไชยสงครามสิ้นพระชนม์ที่เมืองเชียงราย เมื่อ พ.ศ. ๑๘๖๘
พญาแสนภูได้ครองราชย์สืบต่อมาและเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองเชียงราย
โดยให้พญาค�ำฟูพระราชบุตรครองเมืองเชียงใหม่
ในราว พ.ศ. ๑๘๗๐ พญาแสนภูได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ในบริเวณ
เมืองโบราณ “เงินยางศรีเชียงแสน”และตัง้ ชือ่ เมืองทีส่ ร้างขึน้ ใหม่วา่ “เวียง
เชียงแสน” ตามพระนามของพระองค์ แล้วย้ายมาประทับที่เวียงเชียงแสน
ตลอดพระชนม์ชีพ เนื่องจากเมืองเชียงแสนมีชัยภูมิที่เหมาะสมทั้งด้าน
ยุทธศาสตร์และการค้า สามารถติดต่อกับเมืองที่อยู่รอบ ๆ ได้สะดวก เช่น
เมืองเชียงราย เมืองฝาง เมืองเชียงตุง เมืองเชียงรุ่ง และเมืองเชียงของ
เมืองเชียงแสนจึงกลายเป็นเมืองส�ำคัญแทนเมืองเชียงรายสืบต่อมา
พ.ศ. ๑๘๗๗ พญาค�ำฟูขนึ้ ครองราชย์เป็นกษัตริยล์ า้ นนาและเสด็จ
มาประทับทีเ่ มืองเชียงแสนเหมือนเช่นพระบิดา และโปรดให้พญาผายูครอง
เมืองเชียงใหม่ จนสิ้นสมัยพญาค�ำฟู ใน พ.ศ.๑๘๗๙
ในช่วง พ.ศ. ๑๘๗๐-๑๘๗๙ เมืองเชียงแสนได้เป็นเมืองที่ประทับ
ของกษัตริย์ และมีบทบาทในการควบคุมหัวเมืองต่าง ๆ ทางเหนือ
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เมือ่ พญาผายูได้ครองเมืองเชียงใหม่ พระองค์มไิ ด้เสด็จมาประทับ
ที่เมืองเชียงแสน หรือเมืองเชียงรายอีก แต่ประทับอยู่ที่เมืองเชียงใหม่จน
ตลอดพระชนม์ชีพ เนื่องจากทรงประทับอยู่ที่เมืองเชียงใหม่มาโดยตลอด
และหัวเมืองตอนบนมีความมั่นคงแล้ว พระองค์ได้แต่งตั้งพญากือนา
ราชบุตรองค์ใหญ่ปกครองเมืองเชียงแสน และให้ท้าวมหาพรหมราชบุตร
องค์รองปกครองเมืองเชียงราย
ใน พ.ศ. ๑๘๙๘ พญากือนาได้เป็นกษัตริยล์ า้ นนา พระองค์ประทับ
ที่เมืองเชียงใหม่สืบต่อมา และแต่งตั้งให้ท้าวมหาพรหมผู้เป็นอนุชาไป
ปกครองเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน และเมืองฝาง
สมัยอาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรือง (พ.ศ. ๑๘๙๘-๒๐๖๘)
ตั้ ง แต่ ส มั ย พญากื อ นาจนถึ ง สมั ย พระเมื อ งแก้ ว อาณาจั ก ร
ล้ า นนามี ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง มี ค วามมั่ น คงทั้ ง ทางด้ า นการเมื อ งการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง
การค้ า มี พ ่ อ ค้ า ต่ า งเมื อ งจากอยุ ธ ยาและเมาะตะมะเดิ น ทางมา
ค้าขาย เป็นสมัยที่พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์เจริญรุ่งเรือง
อย่ า งมาก พระภิ ก ษุ จ ากหั ว เมื อ งใกล้ เ คี ย งพากั น เดิ น ทางมาศึ ก ษา
พระไตรปิฎกและภาษาบาลีทเี่ มืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ พระเถระหลายรูป
ได้แต่งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าจ�ำนวนมาก
ในช่วงทีอ่ าณาจักรล้านนาเจริญรุง่ เรืองนี้ เมืองเชียงราย และเมือง
เชียงแสน รวมทั้งเมืองส�ำคัญอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เมืองฝาง ยังคง
เป็นเมืองส�ำคัญรองจากเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองทีม่ คี วามเข้มแข็งทางไพร่พล
สามารถแย่งชิงอ�ำนาจทางการเมืองกับเมืองเชียงใหม่หลายครัง้ รวมทัง้ เป็น
ฐานก�ำลังในการท�ำศึกป้องกันอาณาจักร และขยายอ�ำนาจทางการเมือง
ของอาณาจักรล้านนาสืบต่อมา
เมื่อพญากือนาสิ้นพระชนม์ ขุนนางเมืองเชียงใหม่ได้อภิเษก
พญาแสนเมืองมา พระราชบุตรของพญากือนาขึน้ ครองเมืองเชียงใหม่ ท�ำให้
เกิดปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติ ระหว่างเมืองเชียงรายซึง่ เป็นเมืองลูกหลวง
กับเมืองเชียงใหม่ที่เป็นราชธานี ท้าวมหาพรหมซึ่งเป็น “พญาเชียงราย”
ได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ แต่กองทัพเมืองเชียงใหม่ต้านทานไว้ได้
ท้าวมหาพรหมได้ขอความช่วยเหลือจากอยุธยา ยกทัพมาโจมตีเมืองล�ำปาง
แต่ไม่ส�ำเร็จต้องลี้ภัยไปอยู่กรุงศรีอยุธยาระยะหนึ่ง ก่อนไปประทับอยู่ที่
เมืองก�ำแพงเพชร ต่อมาท้าวมหาพรหมได้น�ำพระพุทธสิหิงค์จากเมือง
ก�ำแพงเพชรมาถวายพญาแสนเมืองมา จึงได้รบั การอภัยโทษและได้กลับไป
ครองเมืองเชียงรายดังเดิม หลังจากทีท่ า้ วมหาพรหมสิน้ พระชนม์ พญาแสน
เมืองมาได้ให้ “เจ้ายีก่ มุ กาม” ราชบุตรองค์ใหญ่ เป็น “พญาเมืองเชียงราย”
ครองเมืองเชียงรายในฐานะเป็นลูกหลวงสืบต่อมา เมื่อพญาแสนเมืองมา
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สิ้นพระชนม์ ขุนนางเมืองเชียงใหม่พร้อมใจกันอภิเษก เจ้าสามฝั่งแกน
พระราชบุตรองค์เล็กของพญาแสนเมืองมาขึน้ ครองราชย์ ท�ำให้เกิดสงคราม
แย่งชิงราชสมบัติระหว่างเมืองเชียงรายกับเมืองเชียงใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ท้าวยีก่ มุ กามได้ยกทัพจากเมืองเชียงรายไปโจมตีเมืองเชียงใหม่แต่ไม่สำ� เร็จ
ท้าวยี่กุมกามต้องไปพึ่งกองทัพของกรุงสุโขทัยแต่ก็ไม่ส�ำเร็จอีก ในที่สุด
ท้าวยี่กุมกามต้องลี้ภัยไปอยู่กรุงสุโขทัย (ต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองเล็ก ๆ ที่
“เมืองซาก” ริมฝั่งแม่น�้ำยม)
ปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติดังกล่าว พญาสามฝั่งแกนจึงไม่โปรด
ให้ราชบุตรองค์ส�ำคัญมาปกครองเมืองเชียงราย หรือเมืองเชียงแสนอีก
ให้ “เจ้าขุนเจ็ด” ครองเมืองเชียงราย “เจ้าขุนซ้อย” ราชบุตรองค์ที่สิบ
ครองเมืองฝาง และ “เจ้างัว่ ” ราชนัดดาครองเมืองเชียงแสน อย่างไรก็ตาม
ปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติยังเกิดขึ้นในปลายสมัยของพระองค์ เมื่อท้าวลก
ราชบุตรองค์ที่หกของพระองค์ยึดอ�ำนาจการปกครองได้ส�ำเร็จ และส่ง
พญาสามฝั่งแกนไปประทับอยู่ที่เมืองสาด ท้าวลกได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ทรง
พระนามว่า เจ้าพญาติโลกราช หรือ พระเจ้าติโลกราช
ในสมัยพระเจ้าติโลกราช ปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติและการ
ขยายอ�ำนาจทางการเมือง ท�ำให้เกิดศึกสงครามระหว่างอาณาจักรล้านนา
กับอาณาจักรอยุธยาหลายครั้ง ต่างผลัดกันแพ้ชนะไม่สามารถเอาชนะกัน
ได้เด็ดขาด จนกระทัง่ ต้องเลิกรบกันเอง พระเจ้าติโลกราชยังคงท�ำสงคราม
ขยายอาณาเขต ในสมัยนี้อาณาจักรล้านนาได้เมืองน่านและเมืองแพร่เป็น
เมืองขึ้น ท�ำสงครามกับอาณาจักรล้านช้าง และได้หัวเมืองต่าง ๆ ใน
สิบสองพันนาและหัวเมืองไทใหญ่เป็นเมืองขึ้น และกวาดต้อนชาวไทใหญ่
มาไว้ที่เมืองเชียงใหม่จ�ำนวนมาก
เมืองเชียงรายยังมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงสืบต่อมา จนถึงสมัย
เจ้าบุญเรืองพระราชบุตรของพระเจ้าติโลกราชเป็นเจ้าเมืองเชียงราย
ได้พยายามชิงราชสมบัติแต่ไม่ส�ำเร็จ เมืองเชียงรายและเมืองเชียงแสนถูก
ลดฐานะและความส�ำคัญกลายเป็นเมืองที่มีขุนนางปกครองสืบต่อมา
ภายหลังพระเจ้าติโลกราชสิ้นพระชนม์ ขุนนางเมืองเชียงใหม่ได้
สนับสนุนให้เจ้ายอดเชียงราย ราชบุตรของเจ้าบุญเรืองราชนัดดาของ
พระเจ้าติโลกราชครองราชย์ ในสมัยของพระองค์ขุนนางเมืองเชียงใหม่มี
อ�ำนาจสูงมาก ทรงครองราชย์เพียง ๘ ปี ก็มีความขัดแย้งกับขุนนาง จึงถูก
บังคับให้ออกจากราชสมบัติ จากนั้นขุนนางเมืองเชียงใหม่ได้สนับสนุนให้
เจ้าเมืองแก้ว พระราชบุตรของพญายอดเชียงรายเป็นกษัตริย์ต่อมา
ในสมัยพระเมืองแก้วพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์เจริญ
รุ่งเรืองสืบต่อจากสมัยพญากือนา พญาสามฝั่งแกนและพระเจ้าติโลกราช
จนถือว่าสมัยนี้เป็น “ยุคทองแห่งพระพุทธศาสนาเถรวาทในล้านนา”
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มีการสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์วัด และพระพุทธรูปเป็นจ�ำนวนมาก
รวมทัง้ การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของ
พระเถระล้านนา
พระเมืองแก้วสิน้ พระชนม์ใน พ.ศ. ๒๐๖๘ บรรดาขุนนางได้อญ
ั เชิญ
พระเมืองเกษเกล้าพระอนุชาของพระเมืองแก้วเป็นกษัตริย์ล้านนา
สมัยอาณาจักรล้านนาเสื่อมอ�ำนาจ (พ.ศ. ๒๐๖๘ - ๒๑๐๑)
ตั้งแต่สมัยพระเมืองเกษเกล้า จนถึงสมัยพญาเมกุฏิสุทธิวงศ์ เป็น
ช่วงเวลาที่อาณาจักรล้านนามีปัญหาการแย่งชิงอ�ำนาจทางการเมืองอย่าง
รุนแรง กษัตริยร์ าชวงศ์มงั รายมาจากเมืองต่าง ๆ เข้ามาปกครองจึงขาดฐาน
อ�ำนาจทางการเมืองในนครเชียงใหม่ เช่น พระเมืองเกษเกล้ามาจากเมืองน้อย
สมเด็จพระเชษฐาธิราชมาจากหลวงพระบาง พญาเมกุฏิมาจากเมืองนาย
ขุนนางในเมืองเชียงใหม่และเจ้าเมืองต่างสะสมอ�ำนาจ เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง และระหว่างราชธานีกับหัวเมืองต่าง ๆ เป็นผล
ให้อาณาจักรอ่อนแอลง เมื่อเกิดปัญหาภายนอกซึ่งเกิดจากการรุกราน
ของอาณาจักรอื่น ได้แก่ อยุธยา รัฐไทใหญ่ และพม่า อาณาจักรล้านนาจึง
ไม่สามารถปกป้องอาณาจักรได้ และสูญเสียอ�ำนาจทางการเมืองในที่สุด
ในสมัยพญาเมกุฏิอาณาจักรล้านนาเผชิญศึกหลายครั้ง เริ่มด้วย
สมเด็จพระเชษฐาธิราชแห่งล้านช้างได้น�ำทัพมายึดเมืองเชียงแสน และ
โจมตีเมืองเชียงราย แต่เมืองเชียงรายสามารถป้องกันเมืองไว้ได้ ทัพล้านช้าง
จึงถอยทัพกลับไป ศึกส�ำคัญในสมัยนี้คือศึกพม่า เนื่องจากพญาเมกุฏิเคย
ครองเมืองนายมาก่อน จึงสนับสนุนหัวเมืองไทใหญ่ต่อต้านพม่า ประกอบ
กับความเสือ่ มของอาณาจักรล้านนาซึง่ เกิดจากความแตกแยกทางการเมือง
และการขาดความสามัคคี ท�ำให้อาณาจักรล้านนาไม่สามารถต้านทาน
กองทัพอันเข้มแข็งของพม่าได้ ดังนั้น เมื่อพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดี
ตีได้เมืองนาย และเมืองไทใหญ่อนื่ ๆ แล้วได้ยกทัพมาล้อมเมืองเชียงใหม่ไว้
เพียง ๓ วัน ก็สามารถเข้ายึดเมืองเชียงใหม่ได้อย่างง่ายดาย
อาณาจักรล้านนาที่พญามังรายก่อร่างสร้างขึ้น สามารถขยาย
อ�ำนาจจนเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม และ
วรรณกรรมเป็นที่ยอมรับของทุกแว่นแคว้น และด�ำรงความเป็นอิสระ
ยาวนานเกือบ ๓๐๐ ปี จึงตกเป็นเมืองประเทศราชของพม่าใน พ.ศ. ๒๑๐๑
พระเจ้าหงสาวดีได้ให้พญาเมกุฏปิ กครองนครเชียงใหม่ดงั เดิม โดยมีขนุ นาง
พม่าและกองทัพพม่าควบคุมอยูท่ นี่ ครเชียงใหม่ ส่วนเมืองเชียงราย เชียงแสน
ฝาง และเมืองอื่น ๆ ยังคงมีขุนนางล้านนาปกครองตามเดิม
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เชียงรายสมัยเมืองประเทศราชของพม่า

ในช่วงแรก พม่าต้องการให้อาณาจักรล้านนาเป็นฐานก�ำลังไพร่พล
และเสบียงอาหารเพื่อขยายอ�ำนาจไปยังอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักร
ล้านช้าง พม่าจึงให้เมืองต่าง ๆปกครองตนเอง แต่เนือ่ งจากการเกณฑ์กำ� ลัง
ไพร่พลและเสบียงอาหาร รวมทั้งการปกครองที่ใช้อ�ำนาจกดขี่สร้างความ
ไม่พอใจให้กบั ผูน้ ำ� ล้านนาทีป่ กครองหัวเมืองต่าง ๆ พญาเมกุฏจิ งึ คบคิดกับ
เจ้าเมืองเชียงแสนร่วมกันแข็งเมืองและขับไล่กองทัพพม่าออกจากล้านนา
พระเจ้าบุเรงนองจึงยกทัพมาปราบปรามเมืองเชียงใหม่อกี ครัง้ หนึง่ จับตัวพญาเมกุฏิ
พญากมลเจ้าเมืองเชียงแสน ขุนนางและนักปราชญ์ราชบัณฑิต รวมทั้ง
ช่างฝีมือไปไว้ ณ กรุงหงสาวดี แล้วแต่งตั้งพระนางวิสุทธิเทวีขึ้นครองนคร
เชียงใหม่ใน พ.ศ. ๒๑๐๗ โดยให้ข้าหลวงพม่าก�ำกับเมืองต่อไป
ส�ำหรับเมืองเชียงแสน พม่าเห็นความส�ำคัญของเมืองเชียงแสน
ในฐานะเมืองควบคุมเส้นทางการค้าในแม่น�้ำโขง ระหว่างเมืองเชียงรุ่ง
(สิบสองพันนา) และนครหลวงพระบาง (อาณาจักรล้านช้าง) ในฐานะเมือง
ที่ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดี เหมาะเป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึก พม่าจึงให้ความ
ส�ำคัญกับเมืองเชียงแสนมากกว่าเมืองอืน่ ๆ ท�ำให้เมืองเชียงแสนกลายเป็น
ที่ตั้งมั่นของกองทัพพม่าควบคุมหัวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ทางเหนือ
ในสมัยพระนางวิสทุ ธิเทวี พม่าได้เกณฑ์ไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่
และหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อโจมตีอยุธยา ได้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นใน
พ.ศ. ๒๑๑๒ และโจมตีล้านช้างใน พ.ศ. ๒๑๑๕ พระนางวิสุทธิเทวีถือเป็น
เชือ้ สายราชวงศ์มงั รายองค์สดุ ท้ายทีค่ รองอาณาจักรล้านนา เพราะภายหลัง
จากพระนางวิ สุ ท ธิ เ ทวี สิ้ น พระชนม์ ใ น พ.ศ ๒๑๒๑ พม่ า ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
เชื้อพระวงศ์ และขุนนางพม่ามาปกครองอาณาจักรล้านนาโดยตรง
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๒๑-๒๓๑๗ ผู้ปกครองนครเชียงใหม่ล้วนเป็น
เชือ้ พระวงศ์หรือขุนนางพม่า แสดงว่าพม่าต้องการผนวกดินแดนล้านนาให้เป็น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักร ส่งผลให้วัฒนธรรมประเพณีพม่าเข้ามาผสมผสาน
และมีอิทธิพลต่อสังคมล้านนาหลายด้าน ทั้งด้านศิลปกรรม ความเชื่อ การ
แต่งกาย อาหาร รวมทัง้ พุทธศาสนานิกายแบบพม่าทีเ่ รียกว่า “นิกายม่าน”
ซึ่งไม่ได้รับความนิยมในล้านนานัก
เมือ่ พระเจ้าบุเรงนองสวรรคต อาณาจักรพม่าเริม่ อ่อนแอลง บรรดา
เมืองขึน้ ต่าง ๆ พยายามแข็งเมือง สมเด็จพระนเรศวรซึง่ เป็นพระมหาอุปราช
แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ประกาศเอกราชใน พ.ศ. ๒๑๒๗ พม่าพยายาม
ปราบปรามหลายครัง้ แต่ไม่สำ� เร็จ ทัง้ นีพ้ ม่าได้เกณฑ์ไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่
และหัวเมืองล้านนาโจมตีกรุงศรีอยุธยา แต่ต้องพ่ายแพ้ทุกครั้ง ความ
เข้มแข็งของอยุธยาท�ำให้แว่นแคว้นต่าง ๆ พยายามแยกตัวเป็นอิสระจาก
การปกครองของพม่าและหันมาพึ่งอาณาจักรอยุธยาแทน
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พ.ศ. ๒๑๓๙ เจ้ามังนรธาช่อเจ้านครเชียงใหม่ขอเป็นไมตรีกับ
กรุงศรีอยุธยา หัวเมืองบางเมือง เช่นเมืองเชียงแสนแยกเป็นแว่นแคว้น
อิ ส ระไม่ ขึ้ น กั บ นครเชี ย งใหม่ ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งเมื อ งต่ า ง ๆ
และการแย่งชิงอ�ำนาจของขุนนางในเมืองเชียงใหม่เป็นสาเหตุให้กองทัพ
พม่ายกมาตีหวั เมืองต่าง ๆ ในล้านนาอีก กวาดต้อนพระราชวงศ์และขุนนาง
ล้านนาไปกักขังไว้ ณ กรุงอังวะและแต่งตั้งให้ขุนนางที่ฝักใฝ่กับพม่า เป็น
“เจ้าฟ้าเมืองเชียงแสน” มีอำ� นาจเหนือเมืองเชียงแสน เชียงราย เชียงตุง ฝาง
เทิง และเมืองอืน่ ๆ ส่วนเชียงใหม่นนั้ ถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง หลายปีตอ่ มา
ผูค้ นจึงค่อย ๆ อพยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานช่วยกันฟืน้ ฟูกลับมาเป็นเมืองอีกครัง้ หนึง่
พม่าได้เปลี่ยนแปลงการปกครองหัวเมืองล้านนา โดยแยกล้านนา
ออกเป็น ๒ แคว้น หัวเมืองล้านนาตอนเหนือให้ขุนนางชั้นสูงของพม่า
ในต�ำแหน่ง “เมียวหวุ่น” ปกครองอยู่ที่เมืองเชียงแสนขึ้นตรงต่อกรุงอังวะ
และนครเชียงใหม่มีเชื้อราชวงศ์พม่าปกครองเป็นอีกแคว้นหนึ่ง มีขอบเขต
อ�ำนาจเฉพาะเมืองเชียงใหม่และล�ำพูนเท่านั้น ในช่วงเวลานี้พม่าปกครอง
และควบคุมไพร่พลเมืองอย่างเข้มงวด
ในช่วงที่พม่ามีการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจทางการเมือง แต่หัวเมือง
ต่าง ๆ ของล้านนากลับแตกแยก ไม่สามารถรวมตัวกันสร้างความเข้มแข็ง
เป็นอิสระจากพม่าได้ ในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๐๘-๒๓๐๙ พม่าเร่งรัดเสบียง
อาหาร ทรัพย์สิน และเกณฑ์ไพร่พลเมือง เพื่อท�ำสงครามกับอยุธยา สร้าง
ความเดือดร้อนให้ไพร่พลเมืองล้านนาอย่างมาก
พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครัง้ ที่ ๒ ให้แก่พม่า หลังจากนัน้
เกิดศึกสงครามระหว่างจีนกับพม่า พม่าเกณฑ์ผู้คนและเสบียงอาหาร
ไปรบกับจีนอีก เป็นการเพิ่มความทุกข์ยากให้แก่ชาวล้านนาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเวลานี้ ชาวล้านนาพยายาม “ฟื้นม่าน” เพื่อให้เป็นอิสระจากพม่า
แต่ไม่ส�ำเร็จ
ภายหลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราช และ
รวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นได้แล้ว ทรงมีนโยบายที่จะขับไล่กองทัพ
พม่าออกจากอาณาจักรล้านนา พ.ศ. ๒๓๑๗ กองทัพกรุงธนบุรีด้วยความ
ร่วมมือของเจ้ากาวิละ เจ้าเมืองล�ำปาง และพญาจ่าบ้าน ขุนนางเมือง
เชียงใหม่ สามารถขับไล่พม่าจากเมืองเชียงใหม่ได้ส�ำเร็จ กองทัพพม่าต้อง
ถอยไปอยู่ที่เมืองเชียงแสน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแต่งตั้งให้
พญาจ่าบ้านเป็นพระยาวชิรปราการครองเมืองเชียงใหม่ ส่วนเจ้ากาวิละ
ได้ครองเมืองล�ำปาง และทรงมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าเมืองทั้งสองปกครอง
บ้านเมืองของตนเองในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงธนบุรี
พ.ศ. ๒๓๑๘ กองทัพพม่าพยายามยึดเมืองเชียงใหม่คืนหลายครั้ง
พระยาวชิรปราการพยายามป้องกันเมืองอย่างเข้มแข็ง แต่เนื่องจาก
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จ�ำนวนผู้คนมีน้อยและขาดแคลนเสบียงอาหาร จึงไม่สามารถรักษาเมือง
ไว้ ไ ด้ ต้ อ งถอยไปตั้ ง มั่ น ที่ เ มื อ งล� ำ ปางและพยายามตั้ ง เมื อ งขึ้ น ใหม่
แต่หลังจากทีพ่ ระยาวชิรปราการสิน้ ชีวติ ลง เมืองเชียงใหม่ถกู ปล่อยให้เป็น
เมืองร้าง เป็นเวลายาวนานเกือบ ๒๐ ปี และในช่วงเวลาดังกล่าวนี้พม่า
ยังคงมีอ�ำนาจควบคุมเมืองเชียงแสน เชียงราย และหัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่
การ “ฟื้นม่าน” จึงส�ำเร็จเฉพาะหัวเมืองทางใต้เท่านั้น

เชียงรายในยุค “ฟืน้ ม่าน” และยุค “เก็บผักใส่ซา้ เก็บข้าใส่เมือง”
(พ.ศ. ๒๓๑๗-๒๓๘๖)

หลังจากทีพ่ ระยาวชิรปราการเมืองเชียงใหม่ และเจ้าแผ่นดินกาวิละ
เมืองล�ำปางร่วมกับกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี
ขับไล่กองทัพพม่าได้ส�ำเร็จใน พ.ศ. ๒๓๑๗ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุค
ฟื้นม่าน หรือยุคแห่งความพยายามเป็นอิสระจากพม่า แต่เป็นการเริ่มต้น
สงครามระหว่างเมืองต่าง ๆ ของอาณาจักรล้านนาทีแ่ ตกแยกเป็นฝ่ายพม่า
กับฝ่ายไทย
การฟื้นฟูเมืองต่าง ๆ ในล้านนาเรียกว่า “ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บ
ข้าใส่เมือง” เริ่มจากเมืองในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายใต้ เจ้ากาวิละได้รับการ
แต่งตัง้ เป็นเจ้านครเชียงใหม่รว่ มกับญาติวงศ์ในกลุม่ เจ้าเจ็ดตน ได้กวาดต้อน
ผู ้ ค นจากเมื อ งต่ า ง ๆ และส่ ง คนไปเกลี้ ย กล่ อ มผู ้ น� ำ ชาวล้ า นนา
ในเมืองเชียงราย เมืองฝาง เมืองพะเยา รวมทั้งเมืองอื่น ๆ ในหัวเมือง
ฝ่ายเหนือให้มารวมอยู่ที่นครเชียงใหม่ ท�ำให้ไพร่พลเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
(พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๓๙) จึงฟื้นฟูและตั้งเมืองเชียงใหม่ขึ้นได้ นอกจากนี้
ยังมีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาขึ้นมาใหม่ และท� ำนุบ�ำรุง
พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจให้ชาวเมือง
พม่าได้ด�ำเนินการตอบโต้ด้วยการแต่งตั้งเจ้าเมืองที่ฝักใฝ่พม่าให้
เป็นใหญ่ในล้านนา และท�ำศึกกับเมืองเชียงใหม่ แต่เจ้ากาวิละปราบปรามได้
ใน พ.ศ. ๒๓๔๗ กองทัพผสมจากกรุงเทพฯ และล้านนา โจมตีเมืองเชียงแสน
ซึ่งเป็นป้อมปราการและฐานที่มั่นสุดท้ายของพม่าได้ส�ำเร็จ เจ้ากาวิละจึง
กวาดต้อนผู้คนและเสบียงอาหารมายังเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๓๔๗-๒๓๘๔ เมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน เมืองเชียงของ
เมืองเทิง และเมืองอื่น ๆ ทางเหนือของล้านนาอยู่ในสภาพเมืองร้างเป็น
เวลาเกือบ ๔๐ ปี แต่เนื่องจากเมืองเหล่านี้มีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์
เป็นเมืองป้อมปราการ เมืองหน้าด่านทางเหนือ และเมืองส�ำคัญทางการค้า
ทางกรุงเทพมหานครจึงให้ความสนับสนุนและช่วยฟื้นฟูเมืองร้างดังกล่าว
นอกจากนี้ในช่วง พ.ศ. ๒๓๘๐-๒๓๘๖ บ้านเมืองมีความสงบต่อเนื่องกัน
ที่มาภาพจาก : พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ท�ำให้มีประชากรอพยพเคลื่อนย้ายจากพม่า จีน ลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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อยู่อาศัยเป็นจ�ำนวนมาก เจ้าเมืองเชียงใหม่และญาติวงศ์ในตระกูลเจ้าเจ็ดตน
จึงเป็นผูน้ ำ� ในการฟืน้ ฟูเมืองเหล่านีข้ นึ้ ใหม่ เพือ่ ให้สามารถควบคุมก�ำลังคน
และสร้างความมั่นคงให้แก่อาณาจักรล้านนา
พ.ศ. ๒๓๘๔ เจ้าเมืองน่านได้ตงั้ เมืองเชียงของขึน้ เพือ่ ให้เป็นเมือง
หน้าด่านป้องกันการรุกรานจากพม่า
พ.ศ. ๒๓๘๖ เจ้านครเชียงใหม่ได้ตั้งเมืองเชียงรายขึ้นใหม่ โดยน�ำ
ครัวเชียงใหม่ และครัวจากเมืองไทใหญ่ เช่น เมืองสาด เมืองเชียงตุง เมือง
เลน ทั้งชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขินเข้ามาช่วยกันพื้นฟูเมืองเชียงราย การ
สร้างเมืองเชียงรายใช้เวลานานหลายปี และมีอุปสรรคหลายด้าน ทั้งจาก
ภัยธรรมชาติ เช่น พายุลูกเห็บ แผ่นดินไหว และในขณะนั้นอาณาจักรไทย
ท�ำสงครามเชียงตุงถึง ๓ ครั้ง แต่ละครั้งเชียงรายถูกใช้เป็นจุดพักไพร่พล
ของอาณาจักรไทย ท�ำให้ต้องเผชิญกับภาวะสงครามไปด้วย

เชียงรายภายใต้การปกครองของเจ้านายเชื้อสายเจ้าเจ็ดตน

เมืองเชียงรายเมือ่ แรกตัง้ มีฐานะเป็นเมืองบริวารของเมืองเชียงใหม่
โดยมีเจ้าหลวงธรรมลังกา ซึ่งเป็นเจ้านายเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนเป็นเจ้าหลวง
เมืองเชียงรายคนแรก ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรว่า “พระยารัตน
อาณาเขต” เมือ่ บ้านเมืองสงบ เริม่ มีผคู้ นจากต่างเมืองเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในบริเวณ
ที่ราบลุ่มแม่น�้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีผู้น�ำชุมชนปกครองกันเอง ใน พ.ศ. ๒๔๑๓
ชาวพม่า ลื้น เขิน เมืองเชียงตุงอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองเชียงแสน
ไม่ยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาเมืองเชียงราย เจ้านครเชียงใหม่จึงยกทัพขับไล่
ให้ อ อกจากเมื อ งเชี ย งแสน ท� ำ ให้ เ มื อ งเชี ย งแสนกลายเป็ น เมื อ งร้ า ง
ใน พ.ศ. ๒๔๒๔ เมืองเชียงแสนได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเมือง โดยเจ้าอินต๊ะ
ได้รบั พระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระยาราชเดชด�ำรงเป็นเจ้าเมืองเชียงแสน
คนแรก ต่อมาได้มีการจัดตั้งเมืองอื่น ๆ ขึ้นอีกหลายเมือง
รายนามเจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายในสมัยเจ้านายเชื้อสายเจ้าเจ็ดตน
ล�ำดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

พระนามของเจ้าหลวง ในต�ำแหน่ง
“พระยารัตนอาณาเขต”
เจ้าธรรมลังกา
เจ้าอุ่นเรือน
เจ้าสุริยะ
เจ้าเมืองไชย หรือเจ้าน้อยมหาชัย

ปีที่ครองเมือง
(พ.ศ.)
๒๓๘๖-๒๔๐๗
๒๔๐๗-๒๔๑๙
๒๔๒๐-๒๔๓๓
๒๔๓๓-๒๔๔๒

สะดือเมืองเชียงราย ณ ดอยจอมทอง เชื่อกันว่า
พญามังรายได้สร้างสะดือเมืองขึ้นพร้อมกับการ
สร้างเมืองเชียงรายใน พ.ศ. ๑๘๐๕
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เครื่องถ้วยเวียงกาหลง

สะดือเมืองเชียงรายวัดกลางเวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย
สร้างขึ้นในสมัยเจ้าอุ่นเรือน เจ้าหลวงองค์ที่ ๒
ของเมืองเชียงรายใน พ.ศ. ๒๔๑๗

เครื่องถ้วยเวียงกาหลง เป็นภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาที่งดงาม
และผลิ ต ขึ้ น ในเมื อ งโบราณเวี ย งกาหลง อายุ ป ระมาณพุ ท ธศตวรรษ
ที่ ๒๐-๒๒ ซึ่งเป็นช่วงที่อาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรือง จนถึงสมัยอยู่ใต้การ
ปกครองของพม่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณเมืองโบราณเวียงกาหลงมีแหล่ง
ดินด�ำที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีความบางเบา
เนื้อดินมีความละเอียดและความเหนียว ยืดหยุ่นและสามารถปั้นรูปได้ง่าย
ลวดลายสะท้ อ นถึ ง ความเชื่ อ ในวั ฒ นธรรมล้ า นนา ท� ำ ให้ เ ครื่ อ งถ้ ว ย
เวียงกาหลงมีความงดงาม เป็นเอกลักษณ์ทงั้ ด้านลวดลาย น�ำ้ เคลือบ และความ
บางเบา และมีความส�ำคัญในฐานะสินค้าออกส�ำคัญของอาณาจักรล้านนา ต่อมา
เวียงกาหลงได้ล่มสลายลง อาจเพราะภัยจากสงครามหรือภัยจากธรรมชาติ
ท�ำให้การผลิตเครือ่ งถ้วยเวียงกาหลงต้องยุตลิ งไปด้วย หลงเหลือเพียงร่องรอย
ของเตาเผา และเศษชิ้นส่วนเครื่องถ้วยที่ชาวบ้านเก็บไปขายให้ชาวต่างชาติที่
นิยมสะสมโบราณวัตถุ
การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงในปัจจุบัน
เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงในปัจจุบันจัดเป็นเซรามิกประเภท
สโตนแวร์ ที่วิธีการผลิตต้องเผาด้วยความร้อนสูง มีลักษณะเฉพาะในเรื่องของ
ดิน สี ลวดลาย และน�้ำเคลือบที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ การผลิตเชื่อมโยง
กับความเป็นมาและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาที่เคย
เจริญรุ่งเรืองในอดีต
ผู้น�ำในการศึกษาและทดลองผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง
หรื อ สล่ า ทั น ธิ จิ ต ตั ง (นายช่ า งทั น ธิ จิ ต ตั ง ) ประธานกลุ ่ มเครื่ อ งเคลือบ
ดิ น เผาเวี ย งกาหลง สามารถผลิ ต เครื่ อ งเคลื อ บที่ บ างและมี น�้ ำ หนั ก เบา
อันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง จนผลิตภัณฑ์ได้รับ
การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง ต� ำ บลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะดั บ ๔ ดาว
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
การริเริ่มศึกษา คิดค้นสูตรการผลิตจากวัตถุดิบตามธรรมชาติและ
เทคนิคการผลิต รวมทั้งการก่อตั้ง “กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง”
อันเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวบรวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิต
เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เป็นผลให้ สล่าทัน ธิจิตตัง ได้รับการ
เชิดชูเกียรติ เป็น “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” ประจ�ำปี ๒๕๕๗ จากศูนย์
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลและยกย่อง
จากสถาบันต่าง ๆ
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เชียงรายในยุคปฏิรปู การปกครองในมณฑลพายัพ (พ.ศ. ๒๔๓๖๒๔๗๖)

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๕)
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นยุคสมัยการปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตก
โปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิรูปการปกครอง ด้านการปกครองหัวเมืองได้
ยกเลิกการปกครองเมืองประเทศราช โดยจัดตั้งการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล เพือ่ สร้างความเป็นหนึง่ เดียวกันของประเทศ และรักษาเอกราช
ของชาติไว้มิให้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจักรวรรดินิยม เช่น ประเทศ
เพือ่ นบ้าน ได้แก่ พม่าและมาเลเซียตกเป็นเมืองขึน้ ของอังกฤษ ลาว กัมพูชา
และเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
สาเหตุ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ร าชอาณาจั ก รไทยยกเลิ ก ระบบเมื อ ง
ประเทศราชของอาณาจักรล้านนาไทยมาจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายหลังเมื่ออังกฤษได้พม่าเป็นเมืองขึ้น อาณาเขตของอาณาจักรล้านนา
ติดต่อดินแดนที่อังกฤษครอบครอง คนในบังคับอังกฤษได้เข้ามาสัมพันธ์
กับอาณาจักรล้านนามากขึ้น ท�ำให้เกิดปัญหาในเรื่องสัมปทานป่าไม้ที่
เจ้าเมืองและเจ้านายเป็นผู้อนุญาตให้คนในบังคับอังกฤษเข้ามาท�ำกิจการ
ป่าไม้ เมื่อไม้มีราคาสูงขึ้น จึงเกิดการแข่งขัน เกิดเป็นกรณีฟ้องร้องต่อ
กงสุลอังกฤษและรัฐบาลไทยที่กรุงเทพมหานครจ�ำนวนมาก นอกจากนี้
ยังมีปัญหาความวุ่นวายในหัวเมืองชายแดนที่เรียกว่า หัวเมืองเงี้ยวทั้งห้า
ต่างพยายามแยกตัวเป็นอิสระ มีการรบพุ่งกันเสมอ เกิดโจรผู้ร้ายชุกชุม
รัฐบาลอังกฤษจึงขอให้รัฐบาลไทยจัดการปกครองหัวเมืองชายแดนเพื่อ
ให้มีความปลอดภัย
พ.ศ. ๒๔๓๖ รัฐบาลกลางที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมณฑล
ลาวเฉียงขึน้ (ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็นมณฑลพายัพ) โดยรวมหัวเมืองต่าง ๆ ได้แก่
เมื อ งเชี ย งใหม่ ล� ำ ปาง ล� ำ พู น แพร่ น่ า น โดยมี พ ระยาทรงสุ ร เดช
(อั้น บุนนาค) ด�ำรงต�ำแหน่งข้าหลวงใหญ่ในมณฑลลาวเฉียง ศูนย์กลาง
การปกครองอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่เจ้านายที่เสีย
อ�ำนาจรวมทัง้ ในเรือ่ งการจัดเก็บภาษีอากรอย่างเข้มงวด หัวเมืองต่าง ๆ ได้
ต่อต้านการปกครองในมณฑลพายัพ เกิดเป็นกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ขึ้น
ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ เมื่อถูกปราบก็ถอยร่นเข้ามาอยู่ที่เมืองเชียงแสน เชียงราย
และเชียงของ ซึง่ เจ้าหลวงเมืองเชียงรายและกลุม่ มิชชันนารีชาวอเมริกนั ได้
ร่วมกันปราบพวกเงีย้ วให้แตกพ่ายจากเมืองเชียงราย กบฏเงีย้ วเป็นเหตุการณ์ที่
ท�ำให้รฐั บาลกลางเข้าจัดการปกครองมณฑลพายัพได้เต็มทีด่ ว้ ยการใช้กำ� ลัง
ทหารปราบปรามพวกกบฏ และลงโทษเจ้านายและผู้ปกครองเมืองที่มี
ส่วนร่วมกับกบฏออกจากต�ำแหน่ง ผลจากการปราบกบฏเมืองแพร่ท�ำให้
เจ้านายหัวเมืองต่าง ๆ ในล้านนายอมรับอ�ำนาจส่วนกลางทีก่ รุงเทพมหานคร
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ส�ำหรับเมืองเชียงรายและเมืองอื่น ๆ ในลุ่มน�้ำกก เช่น เมืองฝาง
เมืองเวียงป่าเป้า เมืองแม่สาย อยู่ในมณฑลพายัพภาคเหนือ เริ่มมีบทบาท
ความส�ำคัญมากขึน้ เนือ่ งจากเป็นเมืองทีต่ ดิ ต่อกับหัวเมืองพม่าทีอ่ ยูใ่ นการ
ปกครองของอังกฤษ และเป็นเมืองส�ำคัญทางการค้าระหว่างหัวเมืองทาง
เหนือ เมืองเชียงตุง เมืองในมณฑลยูนนานของจีน (พวกฮ่อ) เมืองหลวงพระบาง
(ลาว) กับหัวเมืองฝ่ายใต้ ประกอบกับจ�ำนวนประชากรในเมืองเพิ่มขึ้น
มาก มีชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย และตั้งถิ่นฐานเพื่อเผยแผ่
คริสต์ศาสนา รัฐบาลกลางจึงได้ส่งข้าหลวงและข้าราชการจากกรุงเทพฯ
มาประจ�ำเมืองเชียงราย ซึ่งมีอ�ำนาจปกครองเมืองฝาง เมืองเวียงป่าเป้า
เมืองเชียงแสน และเมืองแม่สรวย ท�ำให้เมืองเชียงรายมีฐานะแตกต่างจาก
หัวเมืองอื่นในมณฑลพายัพ ทั้งนี้เพื่อให้ก�ำกับราชการได้ตรงไม่ต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากเจ้าเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะทางด้านการติดต่อกับชาว
ต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้มีการปรับปรุงการปกครองหัวเมืองเชียงราย โดย
ยกเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน เมืองฝาง เมืองเวียงป่าเป้า เมืองพะเยา
เมืองเชียงค�ำ เมืองเชียงของ ตัง้ เป็นเมืองจัตวา เรียกว่า เมืองเชียงราย (ต่อมา
เปลีย่ นเป็นจังหวัดเชียงรายในสมัยรัชกาลที่ ๖) ขึน้ อยูก่ บั มณฑลพายัพ โดย
จัดแบ่งการปกครองเมืองเชียงรายออกเป็น ๑๐ อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมือง
เชียงราย อ�ำเภอเมืองเชียงแสน อ�ำเภอเมืองฝาง อ�ำเภอเวียงป่าเป้า อ�ำเภอ
เมืองพะเยา อ�ำเภอแม่ใจ อ�ำเภอดอกค�ำใต้ อ�ำเภอแม่สรวย อ�ำเภอเชียงค�ำ
อ�ำเภอเชียงของ ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๒๐ อ�ำเภอเมือง
พะเยาได้รบั การยกฐานะขึน้ เป็นจังหวัดพะเยา) การจัดการปกครองมณฑล
พายัพจึงได้ประสบความส�ำเร็จ
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญากระบวนเสด็จฯ ของสมเด็จฯ สิทธิราชย์เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ยกเลิก
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ระบบมณฑลเทศาภิบาล ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ มณฑลพายัพจึงสลายตัว เชียงราย
ในคราวเสด็จตรวจราชการมณฑลพายัพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ จึงมีฐานะเป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
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ธ เสมอทรงส่องฟ้า
หัวเมืองล้านนาใน
ปฏิรูปหลอมรวมใจ
มณฑลพายัพอะคร้าว
ชาวชนพึงแซ่ซร้อง
ราชกิจบรมราชจักรี
ธ เสด็จเป็นราชพลี
โครงการหลวงแหล่งน�้ำ	

แดนไทย
เขตด้าว
ไพร่ฟ้า เชียงราย
ขอบแคว้น สยามินทร์
เปรมปรีดิ์
ยิ่งล�้ำ
เสกสร้าง เมืองแฮ
มากพ้น ร�ำพัน

เป็นเมืองชายขอบแคว้นแดนประเทศ
อาณาเขตเหนือสุดในสยาม
เมืองหน้าด่านกาลศึกบุกรุกเขตคาม
อยู่ในนามแคว้นล้านนามาเนิ่นนาน
เมื่อหลอมรวมไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน
จากท้องถิ่นเป็นมณฑลคนเรียกขาน
จังหวัดหนึ่งในเหนือสุดอย่างทางการ
นามเรียกขาน เชียงราย สายสัมพันธ์
บันทึกแห่งบรมวงศาคราเสด็จ
เยือนประเทศท้องถิ่นพระทัยมั่น
ทรงประทานโครงการสารพัน
เชียงรายนั้นได้เข้มแข็งพึ่งแรงตน
โครงการหลวงหลากหลายในด�ำริ
ทรงสติพระปรีชาด้วยเหตุผล
ให้ล�้ำลึกศึกษาพึ่งพาตน
ดั่งบันดลในผลผลิตทรงติดตาม
ปัจจัยหลักตระหนักในหทัยล�้ำ
สร้างแหล่งน�้ำไว้ทั่วเทศเขตสยาม
แผ่นดินด�ำน�้ำชุ่มทุกเขตคาม
ทั้งวัดวาอารามเสด็จเยือน
อโศก ศรีสุวรรณ
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พระมหากรุณาธิคุณของบรมราชวงศ์จักรี
ที่มีต่อจังหวัดเชียงราย
เชี ย งรายเคยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอาณาจั ก รล้ า นนาที่ ยิ่ ง ใหญ่
ด�ำ รงความเป็ น รั ฐ อิ สระที่มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานกว่ า ๓๐๐ ปี
ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น ทางด้ า นภู มิ ลั ก ษณ์ แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดย
เฉพาะทางด้ า น ภาษา การแต่ ง กาย และขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน
การท�ำให้เชียงรายเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย เป็นหนึ่ง
ในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย มีความผูกพันเป็นหนึง่ เดียวกันกับคน
ไทยทัง้ ประเทศ และมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ งเจริญรุง่ เรืองสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบนั ส่วนหนึง่ เป็นผลจากการด�ำเนินกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระมหากษัตริย์ รวมทัง้
พระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จกั รีทมี่ ตี อ่ ชาวเชียงรายสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการ
ปกครองหัวเมืองประเทศราชล้านนา ได้ทรงด�ำเนินการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (ต่อมาได้เสด็จขึ้นครองราชย์
สืบต่อเป็นรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) เสด็จมา
เยือนเมืองเชียงราย ใน พ.ศ. ๒๔๔๘
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ เสด็จพระราชด�ำเนินมาหยุด
ประทับรอขบวนรับเสด็จเข้าเมืองเชียงรายซี่งตั้งรอที่วัดเจ็ดยอด ดังได้ทรง
พรรณาไว้ในพระราชนิพนธ์ลิลิตพายัพว่า
		 ถึงวัดเจ็ดยอดใกล้
เมืองเชียง รายแฮ
ขบวนจัดตั้งรายเรียง
เรียบแล้ว
แห่น�ำเสด็จเข้าเวียง
บ่มิเนิ่น
ทรงอัศว์ด�ำเพริดแพร้ว
ย่างเยื้องตามถนนฯ
และเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมถ�้ำพระ
ดังปรากฏในลิลิตพายัพว่า
		 รุ่งเช้า ธ ทรงคช
ลดเลื่อนริมฝั่งน�้ำ
ไป่เนิ่นเดิรลุถ�้ำ	
พระพร้องนามขนาน ฯ		
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี
เสด็จทอดพระเนตรล�ำน�้ำโขงที่อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
(รัชกาลที่ ๗) พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี
พระบรมราชินี ได้เสด็จเยือนจังหวัดเชียงราย ในระหว่าง
วันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยได้ทรงมอบพระแสง
ราชศัสตราวุธประจ�ำจังหวัด ส�ำหรับประกอบพระราชพิธี
ถือน�ำ้ พระพิพฒ
ั น์สตั ยา และพระราชทานเครือ่ งยศแก่ขา้ ราชการ
เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน นอกจากนี้โปรดเกล้าฯ
ให้ตงั้ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์รบั ส่งข่าวระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงราย
ที่ ด อยจอมแว่ อ� ำ เภอพาน อั น เป็ น การเริ่ ม ต้ น ทางด้ า น
เทคโนโลยีในจังหวัดเชียงรายเป็นครั้งแรก

46 เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี
พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙

ขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จข้ามน�้ำแม่กก เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙
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ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร พระองค์ พ ร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหลายครั้ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดเชียงรายครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

48 เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา

๑๐ มีนาคม ๒๕๐๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำ�เนินเยือนอำ�เภอเมืองเชียงราย และอำ�เภอแม่สรวย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ ๙) พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนจังหวัดเชียงรายครัง้ แรก ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ข้าราชการและ
ราษฎรได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้น
พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสร็จเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเชียงราย
อีกหลายครั้ง ได้ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร ท�ำให้
ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร รวมทั้งปัญหาของจังหวัด
เชียงราย ทีเ่ กิดจากการบุกรุกท�ำลายป่า การขาดแคลนสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
การเป็นพืน้ ทีป่ ลูกพืชเสพติด และปัญหาอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พระองค์จึงได้มีพระราชด�ำริให้จัดตั้ง
โครงการพัฒนาขึ้นหลายลักษณะ
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พุทธศักราช ๒๕๐๑

๑๑ มีนาคม ๒๕๐๑ เสด็จฯ เยี่ยมค่ายทหารบกจังหวัดเชียงราย
และเยี่ยมราษฎรที่ว่าการอำ�เภอแม่จัน อำ�เภอเชียงแสน และอำ�เภอแม่สาย

๑๓ มีนาคม ๒๕๐๑ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่
อำ�เภอพาน จากนัน้ จึงเสด็จไปสถานีประมง
กว๊านพะเยา (ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา)

50 เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช เสด็จพระราชดำ�เนินเยีย่ มราษฎรและฐานปฏิบตั กิ าร
ตำ�รวจตระเวนชายแดน อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๗ มกราคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพุทธรูป “พระพุทธนวราชบพิตร” ให้แก่จังหวัดเชียงราย
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๒๕ มกราคม ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ บำ�เพ็ญพระราชกุศลบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงเยี่ยมราษฎร อำ�เภอแม่สรวย

52 เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงเสวยพระสุธารสชา ทีบ่ า้ นผาหมี
ตำ�บลเวียงพางคำ� อำ�เภอแม่สาย

๑. โครงการหลวง
		 สืบเนือ่ งจากแนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะช่วยเหลือชาวไทยภูเขาที่ตั้ง
ถิน่ ฐานในพืน้ ทีล่ า้ หลังและทุรกันดารให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เลิกตัดไม้
ท�ำลายป่าและการท�ำไร่เลื่อนลอย เลิกปลูกฝิ่น แล้วหันมาปลูกพืชเมืองหนาว
ด้วยการ “ช่วยเขาให้ช่วยตนเอง” โดยเริ่มจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ก่อน จนถึงปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง” ในจังหวัด
เชียงรายจ�ำนวน ๗ แห่ง ดังนี้
		 ๑.๑ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ (บ้านดอยสะโงะ
ต�ำบลศรีดอนมูล อ�ำเภอเชียงแสน) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายหลัง
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่หมู่บ้านดอยสะโง๊ะ ต�ำบลศรีดอนมูล
ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยูข่ องชาวบ้านทีย่ ากจน การคมนาคมไม่สะดวก
จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขึ้น เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร การฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากร และสิง่ แวดล้อม
๑.๒ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง (เดิมตั้งอยู่ที่
บ้านแม่ปูนหลวง ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน
อยู่ที่อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาอาชีพเกษตรกรพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในด้านสังคม การ
ศึ ก ษา สาธารณสุ ข การพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
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พุทธศักราช ๒๕๑๓

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่บ้านผาหมี อำ�เภอแม่สาย ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย
และบ้านแสนใจ ตำ�บลแม่สลองใน อำ�เภอแม่จัน (ปัจจุบันคือพื้นที่อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง)
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๗ มกราคม ๒๕๑๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำ�เนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ต่อมาเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)
ณ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย อำ�เภอแม่จัน (ปัจจุบันคือศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย)
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๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
ที่บ้านผาหมี อำ�เภอแม่สาย (ครั้งที่ ๒) ทรงม้าทอดพระเนตรพื้นที่โดยรอบของหมู่บ้านผาหมี
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		 ๑.๓ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงห้วยโป่ง (ต�ำบลแม่เจดียใ์ หม่
อ�ำเภอเวียงป่าเป้า) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๕ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร ลดปัญหาการตัดไม้ทำ� ลายป่าและการท�ำไร่เลือ่ นลอย พัฒนาชีวติ
และความเป็นอยูข่ องราษฎร รวมทัง้ ให้ชาวไทยภูเขามีจติ ส�ำนึกในความเป็นไทย
มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๑.๔ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงห้วยน�ำ้ ขุน่ (หมูท่ ี่ ๑๖ ต�ำบล
ท่าก๊อ อ�ำเภอแม่สรวย) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพือ่ เป็นแหล่งปลูกไม้ผล
ของมูลนิธิโครงการหลวง แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร แหล่ง
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ต้นน�้ำล�ำธาร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
๑.๕ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง (หมู่ที่ ๑๕ บ้าน
ปอกลาง ต�ำบลปอ อ�ำเภอเวียงแก่น) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรแบบยั่งยืน การฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
๑.๖ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงผาตัง้ (หมูบ่ า้ นผาตัง้ บนทิวเขา
ผาหม่น) อ�ำเภอเวียงแก่น จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพแก่เกษตรกร
		 ๑.๗ ศูนย์พัฒนาโครงการห้วยน�้ำริน (บ้านห้วยน�้ำริน ต�ำบล
แม่เจดีย์ใหม่ อ�ำเภอเวียงป่าเป้า) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงงานหลวงอาหารส�ำเร็จรูป เพื่อ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเกษตรกรปลูกได้เป็นจ�ำนวนมากจนเกิด
ภาวะผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต�ำ่ โรงงานหลวงอาหารส�ำเร็จรูปในจังหวัด
เชียงราย ตั้งอยู่ที่บ้านป่าห้า ต�ำบลป่าซาง อ�ำเภอแม่จัน เริ่มด�ำเนินการ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เดิมตั้งอยู่ภายใต้โครงการอาหารส�ำเร็จรูปในพระบรม
ราชานุเคราะห์ชาวเขา เพือ่ เป็นตลาดรองรับผลผลิตผักและผลไม้เมืองหนาว
ปัจจุบนั โรงงานหลวงอาหารส�ำเร็จรูปมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมราษฎร
และชาวไทยภูเขาทางด้านการเพาะปลูก มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งพืชผัก
ให้โรงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการหลวงจดทะเบียนเป็น
“มูลนิธโิ ครงการหลวง” เพือ่ ให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ทถี่ าวรมัน่ คง
สามารถด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ร ะบบบริ ห ารงานได้ ค ล่ อ งตั ว
มีประสิทธิภาพและเกิดผลดียิ่งขึ้นในอนาคต
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๒. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
		 โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริเป็นโครงการทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นผู้ริเริ่ม
วางแผนการพัฒนาร่วมกับราษฎรในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอแนะให้ทางรัฐบาลเข้าร่วมด�ำเนินงานตามแนวพระราชด�ำริ โดยมี
หน่วยงานของภาครัฐทัง้ ทหาร ต�ำรวจ และพลเรือน เข้าด�ำเนินงานโครงการ
ส�ำหรับพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงรายมีโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริจำ� นวน
มาก ส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาของพื้นที่ในเรื่องการขาดแคลนน�้ำในฤดู
แล้งและน�้ำท่วมในฤดูฝน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของเกษตรกร
และชาวไทยภูเขา
๒.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริด้านการพัฒนา
แหล่งน�้ำ
		 สืบเนื่องจากการเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ และการที่ราษฎร
ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน โครงการจัดสร้างแหล่งน�้ำ
ส�ำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร การเพาะปลูก บรรเทาอุทกภัยในฤดู
ฝน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาแหล่งน�ำ้ เป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จฯ เยี่ยมราษฏรที่ อำ�เภอแเม่จัน
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำ�เนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ทรงยกฉัตรพระธาตุจอมกิตติ ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ อำ�เภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
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๖ มีนาคม ๒๕๑๙ เสด็จฯ พระราชทาน
ธงประจำ�รุ่ น แก่ ลู ก เสื อ ชาวบ้ า น
จังหวัดเชียงราย และทรงเยี่ยมราษฎร
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำ�เภอ
เมืองเชียงราย

		 ๒.๒ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริดา้ นการฟืน้ ฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงให้ความส�ำคัญต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะผืนป่าต้นน�ำ้ ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ทีค่ อ่ ย ๆ ถูกบุกรุกท�ำลายอย่างรวดเร็ว จึงมีพระราชหฤทัยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะแก้ไข
ปรับปรุงและฟื้นฟูป่าไม้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ซึ่งจะเอื้อต่อการอนุรักษ์
แหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธาร ป้องกันอุทกภัยและโคลนถล่ม และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำเนินโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านปางสา
อำ�เภอแม่จัน ทรงประชุมร่วมกับผู้นำ�หมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งขอพระราชทาน
พืน้ ทีใ่ นทุง่ โป่งป่าแขมเป็นพืน้ ทีท่ ำ�นา และทรงรับสัง่ ให้กรมชลประทาน
สร้างฝายเพื่อส่งนํ้าเข้าที่นา
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		 (๑)		โครงการพัฒนาดอยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) อันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (บริเวณพระต�ำหนัก
ดอยตุง ถนนห้วยไคร้-พระธาตุดอยตุง ต�ำบลเทอดไทย อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย) 		
		 โครงการพัฒนาดอยตุงประสบความส�ำเร็จในการแก้ปัญหา
การบุกรุกท�ำลายป่าและการท�ำไร่เลื่อนลอย ด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทดแทนการปลูกฝิ่น เช่น กาแฟดอยตุง แมคคาเดเมีย ทางด้านเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของชาติ ผลิตภัณฑ์ดอยตุงซึ่งเกิดจากการท�ำงานของ
ราษฎรชาวไทยภูเขาและไทยพื้นที่ราบ นับเป็นผลส�ำเร็จในการสร้างงาน
เพือ่ แก้ปญ
ั หาความยากจน ยุตกิ ระบวนการปลูกฝิน่ และการผลิตสิง่ เสพติด
ในพื้นที่ ราษฎรมีรายได้สม�่ำเสมอ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
อย่างพอเพียง ไม่ตอ้ งไปประกอบอาชีพค้าสิง่ เสพติดและการค้ามนุษย์ ทาง
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ดอยตุงเปลี่ยน
สภาพจากป่าทีท่ ำ� ลายจนโล่งเตียนเป็นป่าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์เนือ่ งจากการปลูก
ป่าทดแทนและป่าเศรษฐกิจ ประสบความส�ำเร็จในการฟืน้ ฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
(๒) โครงการป้ อ งกั น การชะล้ า งการพั ง ทลายของดิ น
(โครงการศึกษาพัฒนาหญ้าแฝก ในโครงการพัฒนาดอยตุง) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ได้ทรงศึกษาเรือ่ ง การใช้หญ้าแฝกในการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ทรงมีพระราชด�ำรัส
ให้หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนน�ำหญ้าแฝกมาทดลองปลูกเพื่อ
ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ผลการทดลองปรากฏว่า หญ้าแฝก
สามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้ดีอย่างยิ่ง เมื่อสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงทราบพระราชาธิบายดังกล่าว จึงทรงมี
พระราชด�ำริให้นำ� หญ้าแฝกมาทดลองปลูก เพือ่ แก้ปญ
ั หาสภาพเสือ่ มโทรม
และรักษาธรรมชาติอันงดงามของดอยตุงไว้ โดยให้ด�ำเนินการศึกษาและ
พัฒนาหญ้าแฝก ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้
		 ผลของการด�ำเนินงานตามโครงการดังกล่าว นอกจากจะส่งผล
ต่อการแก้ปญ
ั หาการพังทลายของหน้าดินและการรักษาความชุม่ ชืน้ ในดิน
แล้ว ยังท�ำให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
ได้ติดต่อขอหญ้าแฝก เพื่อขยายโครงการไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
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(๓) โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด�ำริต�ำบล
ป่าแดด อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
		 สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�ำเนิน
เยี่ ย มราษฎร ณ บ้ า นห้ ว ยหญ้ า ไซ ต� ำ บลป่ า แดด อ� ำ เภอแม่ ส รวย
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ทรงเห็นปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่มีฐานะ
ยากจน ไม่มีพื้นที่ท�ำกิน ให้จัดตั้งหมู่บ้านในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ่”
ในพื้ นที่ ต ้ นน�้ ำ แม่ ต าช้ า ง ซึ่ ง อยู ่ ในความรั บผิ ดชอบของส� ำ นั กอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมี
จิตส�ำนึกในการร่วมพิทักษ์ป่าและฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกท�ำลายให้กลับคืนสู่
ความอุดมสมบูรณ์ รักษาความสมดุลระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
		 พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้น�ำราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าจากบ้าน
ร่มฟ้าทอง ต�ำบลปอ อ�ำเภอเวียงแก่น และจากบ้านห้วยสะลัก ต�ำบลป่าแดด
อ�ำเภอแม่สรวย เข้ามาอยู่ในโครงการ อันเป็นการสนองพระราชด�ำริ
ที่จะให้ชาวบ้านจะเป็นผู้ท�ำนุบ�ำรุงรักษาป่าและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
และยัง่ ยืน ทัง้ นีไ้ ด้นอ้ มน�ำแนวพระราชด�ำริ “ป่าเปียก” ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาพัฒนาพื้นที่ด้วยการก่อสร้างฝาย
ต้นน�้ำแบบผสมผสาน เพื่อเก็บกักน�้ำชะลอความชุ่มชื้นและกักเก็บตะกอน
ได้บางส่วน ซึ่งเป็นการฟื้นฟูป่าไม้และใช้ทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุดไปด้วยกัน
		 (๔) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ดอยยาว-ดอย
ผาหม่น-ดอยผาจิ บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘ ต�ำบลปอ อ�ำเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
		 สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ได้ เ สด็ จ
พระราชด�ำเนินเยีย่ มราษฎรบ้านร่มฟ้าทอง ต�ำบลปอ อ�ำเภอเวียงแก่น เมือ่
พ.ศ. ๒๕๔๓ และทรงทราบถึงปัญหาในพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น และ
ดอยผาจิ ทั้งด้านการประกอบอาชีพของราษฎร การบุกรุกท�ำลายพื้นที่
ป่าไม้และแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร จึงทรงพระกรุณารับโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมัน่ คงพืน้ ทีด่ อยยาว ดอยผาหม่น และดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย ไว้เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ โดยทรงมอบให้กองทัพภาคที่ ๓
เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ เพื่อสนองพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการช่วยเหลือราษฎรอาสาสมัครชาวเขา
และราษฎรอาสาสมัครกองหนุนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ส่งเสริมให้ราษฎร
สามารถยังชีพด้านการเกษตร อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ เพือ่ ให้เป็น
แหล่งต้นน�้ำล�ำธารทีส่ มบูรณ์ นอกจากนีส้ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ ยังให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพบ้านร่มฟ้าทอง ประกอบด้วยกลุ่ม
ทอผ้า กลุ่มปักผ้าลายชาวเขา กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินและกลุ่มเจียระไน
หยก เพื่อให้ความรู้และสร้างงานให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว
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(๕) โครงการสถานีพฒ
ั นาการเกษตรทีส่ งู ตามพระราชด�ำริ
บ้านธารทอง อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
		 สืบเนื่องจาก พ.ศ. ๒๕๔๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรพืน้ ทีป่ า่ สบกกฝัง่ ขวา
ซึง่ เดิมชาวไทยภูเขาเผ่าม้งได้ตงั้ บ้านเรือนและท�ำมาหากินมาก่อน ต่อมาได้
เกิดความขัดแย้งกับราษฎรในพืน้ ราบ ทางราชการจึงได้อพยพชาวไทยภูเขา
เผ่าม้งไปอยู่ที่บ้านธารทอง อ�ำเภอเชียงแสน แต่ก็ยังคงประสบปัญหาพื้นที่
ไม่เพียงพอ จึงมีการบุกรุกท�ำลายป่าต้นน�ำ้ ล�ำธาร และการแพร่ระบาดของ
สิง่ เสพติด ความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ จึงได้
ทรงมีพระราชด�ำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�ำริ
บ้านธารทอง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้ำล�ำธาร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากร
		 การด� ำ เนิ น งานของสถานี พั ฒ นาการเกษตรที่ สู ง ตามแนว
พระราชด�ำริ จึงมีการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศน์ ด้วยการจ้างงาน
ราษฎรเพือ่ ให้มรี ายได้ประจ�ำ และให้สถานีฯ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ก่ราษฎรด้าน
การปลูกไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักปลอดสารพิษ รวมทัง้ จัดหาตลาดเพือ่ การ
จ�ำหน่ายผลผลิตของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการด้วย
		 โครงการพระราชด� ำ ริ “สถานี พั ฒ นาการเกษตรที่ สู ง ”
เพื่อฟื้นฟูป่าไม้และระบบนิเวศน์ในจังหวัดเชียงรายมีหลายแห่ง เช่น
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�ำริ
		
ดอยบ่อ ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมืองเชียงราย
		
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�ำริ
บ้านปางขอน ต�ำบลห้วยชมพู อ�ำเภอเมืองเชียงราย
		
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�ำริ
บ้านห้วยหยวก ต�ำบลป่าโซและต�ำบลแม่สลองใน อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
l

l

l
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นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ยังได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชากรทางด้านต่าง ๆ เช่น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใย
ในเรื่องการศึกษาของเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชนบทหรือท้องถิ่นทุรกันดาร
การได้รับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับเยาวชนในพื้นที่อื่น ๆ พระองค์
จึงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ จัดสร้าง
โรงเรียนให้แก่เยาวชนชาวไทยภูเขา และทรงมอบให้กองบัญชาการต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน เป็นผู้ด�ำเนินการโรงเรียนที่ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์
ให้จัดสร้างขึ้นนี้ พระราชทานนามว่า “โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์”
ซึ่งได้ด�ำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ จนถึงปัจจุบัน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานพระราชา
นุเคราะห์แก่ตำ� รวจตระเวนชายแดน ทรงจัดตัง้ มูลนิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่ออุดหนุนกิจการของหน่วยแพทย์
อาสาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงจัดตั้งขึ้น และยังทรง
จัดตั้งกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อพระราชทาน
ทุนทรัพย์อุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์
		 ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร และการ
ด�ำเนินงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงเริม่ ไว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายหลายครั้ง ยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎร
ชาวเชียงรายเป็นอย่างยิ่ง
พระราชกรณียกิจนานัปการที่พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์ ในราชวงศ์จกั รีได้อทุ ศิ พระวรกาย พระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงราย ทั้งราษฎรในพื้นราบ
และชาวไทยภูเขา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะป่าต้นน�้ำล�ำธาร ดิน และน�้ำ สนับสนุนและส่งเสริมทางด้าน
สาธารณสุข การศึกษา การศาสนา ก่อประโยชน์และคุณค่า เพื่อให้ราษฎร
ด�ำรงชีวติ อย่างสุขสงบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นทีบ่ รมราชวงศ์
จักรีมีต่อจังหวัดเชียงราย สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพสักการะ
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทยทุกคน ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นี้

กราบพระ สักการะพระธาตุ
ชมพุทธศิลปศาสตร์ล้านนาที่เชียงราย
พระพุทธศาสนาเจริญตั้งมั่นในเชียงรายมาช้านาน พร้อมกับยุค
“สร้างบ้านแปงเมือง” ของอาณาจักรล้านนา พุทธศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ คตินิยม และ
ความเชื่อที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมจากกลุ่มชน
หลายชาติ พั น ธุ ์ ความศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนาของชาวเชี ย งราย
ปรากฏหลักฐานในต�ำนาน นิทาน พงศาวดาร เรื่องเล่าขานในชุมชน
รวมทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญา ความสามารถในฝีมอื เชิงช่าง และจินตนาการของ“สล่า”
ชาวล้านนา ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ “พุทธศิลป์”จ�ำนวนมาก พุทธศิลป์
ในวัดที่เชียงรายนับเป็นหนึ่งในศาสตร์ของศิลปกรรมล้านนาที่งดงาม
มีอัตลักษณ์โดดเด่น และมีวิวัฒนาการสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้
วิถีชีวิตของชาวเชียงรายยังคงรักษาขนบประเพณีดั้งเดิมของ
บรรพชน ทั้งแนวคิดในเรื่องของอานิสงส์จากการสร้างวัดหรือพระวิหาร
จะได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่ ท�ำให้กษัตริย์และเจ้าผู้ครองนครล้านนาให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้างและท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
ให้วดั มีความส�ำคัญยิง่ ไม่เฉพาะบทบาทหน้าทีข่ องการเป็นสถานทีป่ ระกอบ
กิจกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ เป็นที่พ�ำนักของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร
เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นสถานที่ฝึกอบรม และปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชน และทีพ่ บปะสังสรรค์ของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในท้องถิน่ เท่านัน้ แต่วดั
ในเชียงรายหลายแห่งยังคงความส�ำคัญในฐานะศูนย์รวมแห่งความศรัทธา
ความสามัคคี แหล่งเรียนรู้ แหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ของอาณาจักรล้านนาที่ทรงคุณค่า อันเป็นความภูมิใจยิ่งของชาวเชียงราย
ซึ่งร่วมกันอนุรักษ์ และท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้
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กราบพระที่พระอารามหลวง

วัดส�ำคัญของจังหวัดเชียงรายทีช่ าวไทยควรไปเยีย่ มเยียนสักการะ
กราบพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต ร่วมเรียนรู้ และชื่นชม
ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ได้แก่

วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)

ที่ตั้ง เลขที่ ๑๘ ถนนเจ็ดยอด ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมืองเชียงราย
ประวัติความเป็นมา วัดเจ็ดยอดเป็นวัดที่ได้รับการสถาปนาขึ้น
ใหม่พร้อม ๆ กับเมืองเชียงรายในยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” บน
พืน้ ทีว่ ดั โบราณหลายวัดทีเ่ ชือ่ ว่าสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยอาณาจักรล้านนาเจริญ
รุ่งเรืองภายหลังเมืองเชียงรายถูกทิ้งให้รกร้างเป็นเวลานานหลายทศวรรษ
(พ.ศ. ๒๓๔๗-๒๓๘๖) ต่อมาได้มีกลุ่มคนจากพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งที่อยู่ในการ
ปกครองของพม่า จีน และลาว อพยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานปะปนรวมกัน ตัง้ เป็น
ชุมชนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป ท�ำให้พระเจ้ามโหตรประเทศเจ้าผู้ครอง
นครเชียงใหม่ให้เจ้าธรรมลังกา เจ้าราชวงศ์เชียงใหม่ น�ำคณะสงฆ์และ
ครัวเรือนจากเมืองต่าง ๆ มาช่วยกันสร้างบ้านแปงเมืองเชียงรายขึ้นใหม่
ครูบาคันธะ คนฺธวํโส พระภิกษุที่ร่วมเดินทางมากับครัวเรือนที่
อพยพในครั้งนั้นได้เป็นผู้น�ำชักชวนชาวบ้านแผ้วถางพื้นที่ที่เป็นซากวัด
เก่าแก่ มีแนวก�ำแพง ฐานวิหาร ฐานเจดีย์ ซากวัดโบราณ ปรากฏเป็นวัดร้างที่
มีพระธาตุ ๗ องค์ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้นว่า “บ้านเจ็ดยอด” ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๓๘๗ และร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นวัดประจ�ำ
หมู่บ้าน สร้างพระธาตุเจดีย์เจ็ดยอด พร้อมให้ชื่อวัดว่า “วัดเจ็ดยอด” ตาม
ชือ่ วัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดทีน่ ครเชียงใหม่ ซึง่ เป็นวัดทีพ่ ระเจ้าติโลกราช
แห่งอาณาจักรล้านนาทรงอุปถัมภ์ให้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก
ครั้งที่ ๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ แต่การบูรณปฏิสังขรณ์ในระยะแรกคงกระท�ำ
ได้ไม่มากนัก ในเวลาต่อมาครูบาเจ้าอินทรจักรเป็นผู้น�ำในการปฏิสังขรณ์
ซ่อมแซมเจดีย์วัดเจ็ดยอดขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ใช้เวลาถึง ๘ ปี จึงแล้ว
เสร็จในพ.ศ. ๒๔๖๙ ส่วนพระอุโบสถสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๗๑ วัดเจ็ดยอด
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๗ และ
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๓๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
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วัดเจ็ดยอดเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้เคย
เสด็จพระราชด�ำเนินถึง ๒ พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ครัง้ ด�ำรงพระอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร” ได้เสด็จแทนพระองค์ประพาสมณฑลพายัพ
เมือ่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชศรัทธาเสด็จพระราชด�ำเนิน
มาถวายผ้าพระกฐินเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓

พระธาตุเจ็ดยอด
พระธาตุเจ็ดยอดเป็นพระเจดีย์เจ็ดองค์ ตั้งอยู่รวมกันบนฐานไพที
ก่ออิฐถือปูน อาคารชั้นเดียว มีรูปลักษณะคล้ายคลึงกับพระวิหารเจ็ดยอด
ณ เมืองเชียงใหม่ พระเจดีย์ประธานประดิษฐานอยู่กึ่งกลางลาน ล้อมรอบ
ด้วยเจดีย์บริวารอีก ๖ องค์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐถือปูนสีขาว ตั้งแต่
ช่วงบัวปากระฆังขึ้นไปปิดทอง ส่วนยอดปักฉัตรทองฉลุสลักลาย ที่ฐาน
พระเจดียอ์ งค์ใหญ่ตงั้ สิงห์ปนู ปัน้ อยู่ ๒ ข้าง ผนังด้านข้างของพระธาตุเจ็ดยอด
ก่อซุม้ จระน�ำประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่ ในซุม้ กลาง และพระพุทธรูปยืนใน
ซุ้มซ้ายและขวา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ ด้านหลังเขียน
ภาพจิตรกรรมเป็นเรื่องพระพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ์ (เสด็จออกบวช) มีพญามารชื่อว่า “วสวัตตีมาราธิราช”
ปรากฏกายอยู่ (นักปราชญ์บางท่านตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสื่อธรรมหมายถึง
“กิเลสมาร” ที่จะขวางกั้นมิให้ประสบความส�ำเร็จ)
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พระอุโบสถ
พระอุ โ บสถวั ด เจ็ ด ยอด (พระอารามหลวง) สร้ า งขึ้ น เมื่ อ
พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนศิลปกรรมแบบล้านนา หลังคา ๒ ชั้น
เพดานปรากฏจิตรกรรมฝาผนังอยู่หลายแห่ง เพดานกลางเป็นลวดลาย
ทักษาประจ�ำวัน (เทวดาพระเคราะห์ประจ�ำวัน) ด้านหน้าวิหารเป็นรูปยันต์
หรือลงอักขระเป็นอักษรล้านนาเพื่อป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติต่าง ๆ
และเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้านอื่น ๆ เป็นเรื่องทศชาติ (ประวัติของ
พระโพธิสตั ว์ ๑๐ ชาติ ก่อนตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า) รูปหนุมานถือพระขรรค์
เมขลาล่อแก้ว และรามสูรแผลงศร
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชยั ก่ออิฐถือปูนปิดทอง ศิลปะพืน้ เมืองล้านนา มีนามว่า “พระศรีสัตตมุนี” ประดิษฐานบนฐานกลีบบัวหงาย บนฐานชุกชีหน้าพระประธาน
ประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่ ปางมารวิชยั ๔ องค์ ปางสมาธิ ๑ องค์ มีอคั รสาวก
นัง่ ประนมมือ อยูท่ างด้านซ้ายและขวาของพระประธาน มีธรรมาสน์โบราณ
และตู้พระธรรม
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ประวัติเจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑)
ชื่อ		 ดร.พระครูปริยัติโกวิท (ฉายา โกวิโท)
		 วิทยฐานะ น.ธ. เอก, ป.ธ. ๔ พธ.บ., ศน.ม., Ph.D.
		 ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งพระครูสัญญาบัตร 			
		 เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี (จล. ชต.) พ.ศ. ๒๕๕๒
บรรพชา วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗
		 วัดไชยนารายณ์ ต�ำบลเวียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย
		 จังหวัดเชียงราย พระอุปัชฌาย์ คือ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์
		 วัดพระแก้ว ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
อุปสมบท วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
		 ณ วัดไชยนารายณ์ ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
		 พระอุปัชฌาย์ คือ เจ้าอธิการแก้ว สุตฺตธัมโม
		 วัดไชยนารายณ์ ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประวัติการศึกษา
- พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบไล่ได้ น.ธ.เอก ส�ำนักเรียน วัดเจ็ดยอด อ�ำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- พ.ศ. ๒๕๒๙ สอบไล่ได้ ป.ธ.๔ ส�ำนักเรียน วัดเจ็ดยอด
อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- พ.ศ. ๒๕๔๔ ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�ำเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย
- พ.ศ. ๒๕๔๗ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
(พธ.บ.) สาขาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพะเยา
- พ.ศ. ๒๕๔๗ ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครู (ปว.ค.) มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
จังหวัดพะเยา
- พ.ศ. ๒๕๕๒ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโท ศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก Social Sciences
Philosophy (Ph.D.) Magadh University, Bodh-gaya India
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วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง)

ทีต่ งั้ เลขที่ ๔๘๒/๒ ถนนสิงหไคล ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมืองเชียงราย
ประวัตคิ วามเป็นมา วัดพระสิงห์เป็นวัดเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐาน
การสร้างและชือ่ วัดทีช่ ดั เจน สันนิษฐานว่าสร้างมาตัง้ แต่สมัยเจ้ามหาพรหม
พระอนุชาของพญากือนาครองเมืองเชียงราย และเป็นทีป่ ระดิษฐานพระสิงห์
“หรือพระพุทธสิหิงค์” พระพุทธรูปส�ำคัญของประเทศไทย ท�ำให้วัด
นี้เรียกขานว่า “วัดพระสิงห์” ตั้งแต่นั้นมา
วัดพระสิงห์เป็นวัดทีไ่ ด้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่พร้อม ๆ กับการสร้างเมือง
เชียงรายใน พ.ศ. ๒๓๘๖ พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมากับครัวเรือนน�ำโดย
“ครูบาอริยะ” ได้เข้ามาตัง้ หลักแหล่งอยูท่ วี่ ดั พระสิงห์และร่วมกันฟืน้ ฟูเมือง
เชียงราย พร้อมกับการสร้างวิหารวัดพระสิงห์ขึ้นมาใหม่
พระอุโบสถ
พระอุ โ บสถวั ด พระสิ ง ห์ ใ นปั จ จุ บั น เป็ น พระอุ โ บสถหลั ง ใหม่
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ โครงสร้างเดิมเป็นไม้เนื้อแข็งและได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ์ให้มีสภาพสมบูรณ์ รูปทรงอ่อนช้อยงดงามตามแบบ
สถาปัตยกรรมล้านนา ตกแต่งลวดลายแกะสลักไม้ ปิดทอง เป็นความงดงาม
ทางศิลปกรรมและงดงามทางด้านจิตใจและความศรัทธาของบรรพบุรุษที่
ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้น เอกลักษณ์โดดเด่นของอุโบสถวัดพระสิงห์คือ
บานประตูขนาดใหญ่ที่แกะสลักเป็นเรื่องราวสะท้อนปริศนาธรรม โดย
อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบ เป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์
๔ ชนิด คือ ช้าง นาค ครุฑ และสิงโต แทน ดิน น�้ำ ลมและไฟ มีลายไทย
เป็นส่วนประกอบ ด้วยฝีมือของสล่า (ช่าง) ฝีมือดี สล่าอ�ำนวย บัวงาม
ท�ำให้บานประตูคู่หน้าพระอุโบสถวัดพระสิงห์ เป็นพุทธศิลป์ที่งดงามยิ่ง
พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปส�ำริด ศิลปะล้านนา
ปางมารวิชัย ที่ฐานมีอักษรธรรมล้านนาเป็นปริศนาธรรมในทางพระพุทธศาสนาจารึกอยู่
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พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์

พระเจดีย์ วัดพระสิงห์ เป็นพุทธศิลป์แบบล้านนา
สร้างในสมัยเดียวกับพระอุโบสถ และได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง จนมีความงดงามจนถึง
ปัจจุบัน

วิหารแก้ว และพระพุทธสิหิงค์
วิหารแก้ววัดพระสิงห์สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฐานพระวิหาร
ก่ออิฐถือปูน ตัววิหารสร้างด้วยไม้ตะเคียนทองทัง้ หลัง เพือ่ เป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระสิ ง ห์ บั น ไดทางขึ้ น ก่ อ ด้ ว ยอิ ฐ ฉาบปู น เป็ น รู ป ตั ว เหงา ที่ เรี ย กว่ า
“หางวัน” ด้านหน้าของพระวิหารแก้วเป็นไม้ตะเคียนทองแกะสลักปิดทอง
เป็นลวดลายต่าง ๆ
ภายในวิหารแก้วประกอบด้วยโขงปราสาท เป็นทีป่ ระดิษฐานพระสิงห์
บริเวณโดยรอบประกอบด้วยไม้แกะสลัก และปูนปัน้ เป็นรูปเทวดา และสัตว์
ป่าหิมพานต์ ที่จะเฝ้าปกปักรักษาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสิงห์ หรือพระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปส�ำริดปิดทองปาง
มารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ มีพุทธลักษณะสง่างาม
อย่างมาก ชาวเชียงรายให้ความเคารพอย่างสูง ถือเป็นพระพุทธรูปทีส่ ำ� คัญ
มีความศักดิ์สิทธิ์ มีมหิทธานุภาพสามารถยังความสงบร่มเย็น และเป็น
มิ่งขวัญของชาวล้านนามาทุกยุคสมัย จนถือว่า พระพุทธสิหิงค์ หรือ
พระสิงห์ คือ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงราย
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วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง)

ที่ตั้ง ถนนไตรรัตน์ ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมืองเชียงราย
ประวัติความเป็นมา วัดพระแก้ว เป็นวัดโบราณเก่าแก่ เดิม
ชื่ อ วั ด ป่ า เยี้ ย ะ หรื อ วั ด ป่ า ญะ เนื่ อ งจากบริ เวณวั ด มี ไ ม้ เ ยี้ ย ะ ซึ่ ง เป็ น
ไม้ ไผ่ พั น ธุ ์ พื้ น เมื อ งคล้ ายไม้ ไ ผ่ สี สุ ก ขึ้ น อยู ่ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก ไม่ ป รากฏ
หลักฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยใด ใน พ.ศ. ๑๙๗๗ ได้เกิดฟ้าผ่าองค์
พระเจดี ย ์ ท� ำ ให้ พ บพระพุ ท ธรู ป ปู น ปั ้ น ลงรั ก ปิ ด ทองอยู ่ ภ ายใน จึ ง
น� ำ มาประดิ ษ ฐานไว้ ใ นวิ ห าร ต่ อ มาปู น บางแห่ ง ได้ ห ลุ ด กะเทาะออก
จนแลเห็นเนื้อแก้วสีเขียวภายใน เมื่อกะเทาะปูนออกจึงพบพระพุทธรูป
ท�ำด้วยแก้วมรกตทีม่ พี ทุ ธลักษณะงดงามมาก เจ้าเมืองเชียงรายจึงแจ้งไปยัง
พญาสามฝัง่ แกน เจ้านครเชียงใหม่ซงึ่ ให้อญ
ั เชิญไปยังนครเชียงใหม่ จากนัน้
พระแก้วมรกตได้ไปประดิษฐานยังที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ในระยะเวลาที่
แตกต่างกัน ได้แก่ ล�ำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และ
ในทีส่ ดุ จึงได้มาประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
จนถึงปัจจุบันนี้
การพบพระแก้วมรกต ท�ำให้ “วัดป่าเยี้ยะ” ได้รับการขนานนาม
ใหม่ว่า “วัดพระแก้ว” ตั้งแต่นั้นมา
พระอุโบสถ และพระเจ้าล้านทอง
พระอุ โ บสถวั ด พระแก้ ว สร้ า งขึ้ น ในต� ำ แหน่ ง ของวิ ห าร
หลั ง เดิ ม เป็ น ศิ ล ปกรรมแบบล้ า นนา คล้ า ยกั บ พระอุ โ บสถ
วัดเชียงทองทีห่ ลวงพระบาง มีลกั ษณะทีเ่ รียกว่า “แม่ไก่กกไข่” คือ หลังคา
๒ ชั้น ชายคาลาดต�่ำดูคล้ายแม่ไก่กางปีกกกไข่ สูงระดับไม่เกินสายตา มุง
กระเบื้องดินเผา ประดับช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันและบานประตูหน้าต่าง
เป็นไม้สกั แกะสลักประดับลายรดน�ำ้ ปิดทองภายในพระอุโบสถประดิษฐาน
“พระเจ้าล้านทอง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ส�ำริด ปางมารวิชัย ที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่งดงามที่สุด
องค์ห นึ่ ง ในประเทศไทย พระพุท ธรูป
องค์นี้เดิมประดิษฐานที่วัดพระเจ้าล้าน
ทอง (ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมืองเชียงราย)
ต่อมามีสภาพเป็นวัดร้าง จึงอัญเชิญไป
ประดิษฐานที่วัดดอยง�ำเมือง จนถึง พ.ศ.
๒๕๐๔ พระพุทธิวงศ์ววิ ฒ
ั น์ เจ้าอาวาสวัด
พระแก้วขณะนั้น ได้อัญเชิญพระเจ้าล้าน
ทองมาประดิษฐานเป็นพระประธานใน
วัดพระแก้วจนถึงปัจจุบัน
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ในพระอุโบสถยังประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน และพระ
อัครสาวก คือ พระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุตร มีอักษรพื้นเมืองจารึกว่า
ฟ้ายอดง�ำเมืองได้สร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนา
พระเจดีย์วัดพระแก้ว
พระเจดีย์วัดพระแก้วองค์ปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้น
ใหม่ เป็นเจดียท์ รงกลม ฐานแปดเหลีย่ ม สร้างขึน้ ในต�ำแหน่งของพระเจดีย์
เดิมที่ค้นพบพระแก้วมรกต
หอพระหยกเชียงราย
หอพระหยกเชียงรายสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อประดิษฐาน
“พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล” หรือ “พระหยกเชียงราย”
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โปรดเกล้าฯ ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระหยกเชียงราย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระหยกเชียงรายประดิษฐานอยู่ภายในบุษบกซึ่งท�ำด้วย
ไม้สักแกะสลักลวดลายและลงรักปิดทองประดับกระจก มีฉัตร ๗ ชั้น
ท�ำด้วยเงินแท้ลงรักปิดทอง เรียกว่า ฉัตรเงิน ฉัตรทอง
ผนังด้านในโดยรอบหอพระหยกตบแต่งด้วยแผ่นหยก มีภาพเขียน
ฝีมือของสล่า (ช่าง) ล้านนา บอกเล่าเหตุการณ์การสร้างพระหยกเชียงราย
และประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต
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สักการะพระธาตุ

พระธาตุจอมทอง
อำ�เภอเมืองเชียงราย

พระธาตุจอมกิตติ
อำ�เภอเชียงแสน

พระธาตุจอมหมอกแก้ว
อำ�เภอแม่ลาว

พระธาตุจอมผ่อ
อำ�เภอเวียงป่าเป้า

พระธาตุจอมแจ้ง
อำ�เภอแม่สรวย

พระธาตุจอมแว่
อำ�เภอพาน

พระธาตุจอมจ้อ
อำ�เภอเทิง

พระธาตุจอมสัก
อำ�เภอเมืองเชียงราย

พระธาตุ ใ นวั ฒ นธรรมล้ า นนา หมายถึ ง สถานที่ เ ก็ บ พระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ชาวล้านนาจึงยึดถือพระธาตุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มีอิทธิฤทธิ์ และปาฏิหาริย์ เป็นที่พึ่งและคุ้มครองตนเอง ความเชื่อนี้
สื บ ทอดมาแต่ โ บราณ สะท้ อ นอยู่ ใ นตำ�นานและนิ ท านพื้ น บ้ า น เช่ น
ตำ�นานพระธาตุจอมทอง อันเป็นต้นกำ�เนิดของการสถาปนาพระธาตุเจดีย์
เพื่อให้เป็นหลักอันเป็นมงคลแห่งราชธานี โดยได้มีการสร้างพระธาตุ
“จอม” หลายแห่งขึ้น
ความเชื่อในเรื่องความเป็นสิริมงคล อันเป็นอานิสงส์แห่งการบูชา
พระธาตุนที้ ำ�ให้เกิดเป็นประเพณีสกั การะบูชาพระธาตุเก้าจอมอันศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่ตั้งอยู่บนที่สูง เช่น เนินเขา หรือภูเขา เป็นเจดีย์ที่สร้างครอบทับเจดีย์
โบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๕๐๐ ปีขึ้นไป และเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรม
สารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า หรือพระอัครสาวก รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็น
พุทธศิลป์ล้านนา และมีมงคลนามที่เรียกว่า “จอม” นำ�หน้า

พระธาตุจอมจันทร์
อำ�เภอแม่จัน
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พระธาตุดอยตุง

ที่ตั้ง วัดพระธาตุดอยตุง ตำ�บลห้วยไคร้ อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง
ประวัติความเป็นมา พระธาตุดอยตุงเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงราย ตามตำ�นานเล่าว่า พระมหากัสสปะเถระได้อัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า) มาถวายแด่ผู้ครองนครนาคพันธุ์โยนกนคร พระองค์จึงมี
พระราชศรัทธาให้สร้างพระเจดียเ์ พือ่ บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุดงั กล่าว โดยนำ�ตุงตะขาบ (ธง) ขนาดใหญ่ ไปปักไว้บนยอดดอย ด้วยเหตุนยี้ อดเขา
ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุเจดีย์ จึงได้รับการเรียกขานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันว่า “ดอยตุง”
ต่อมาในสมัยของพญามังราย พระมหาวชิรโพธิเถระได้นำ�พระบรมสารีริกธาตุมาถวายจำ�นวนหนึ่ง พญามังรายจึงให้สร้างพระเจดีย์
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นอีกองค์หนึ่งเหมือนกับพระเจดีย์องค์เดิมทุกประการ จึงปรากฏพระธาตุเจดีย์ ๒ องค์ บนดอยตุง ผ่านกาลเวลามา
ยาวนานพระธาตุเจดียท์ งั้ สององค์ทรุดโทรมลงมาก ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ครูบาศรีวชิ ยั “นักบุญแห่งล้านนา” เป็นผูน้ ำ�ศรัทธาบูรณปฏิสงั ขรณ์พระเจดีย์
ธาตุดอยตุง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้ง โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ภายใน เพื่อให้รูปแบบของพระเจดีย์
ธาตุเจ้าดอยตุงมีความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนา เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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พระธาตุดอยจอมทอง
เชียงราย

ที่ตั้ง วัดพระธาตุดอยจอมทอง ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมือง

ประวัติความเป็นมา เป็นพระธาตุเก่าแก่เชื่อกันว่ามีมา
ก่อนที่พญามังรายจะสถาปนาเมืองเชียงรายขึ้นใน พ.ศ. ๑๙๐๕ ตาม
ตำ�นานสิงหนติ และพงศาวดารโยนกว่า พระเถระชาวเมืองสะเทิมได้
นำ�พระบรมสารีริกธาตุมาแสวงบุญถึงโยนกนครไชยบุรีศรีเชียงแสน
ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุแก่พระเจ้าพังคราช ซึ่งได้แบ่งพระธาตุ
ประทานแก่พญาเรือนแก้ว ซึง่ ได้บรรจุลงในสถูปบนดอยทองขนานนาม
ว่า “พระธาตุดอยจอมทอง” ต่อมาเมื่อพญามังรายเห็นดอยจอมทอง
มีชัยภูมิที่เหมาะเป็นราชธานี จึงสร้างกำ�แพงล้อมรอบดอยจอมทองไว้
ขนานนามเมืองว่าเมืองเชียงราย แปลว่า เมืองของพญามังราย นับเป็น
ราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านนา และให้สร้างเจดีย์ครอบเจดีย์
ดอยจอมทองเดิมไว้ เพือ่ ให้เป็นสิรมิ งคลแห่งเมืองสืบมา เชือ่ ว่าอานิสงส์
แห่งการสักการะพระธาตุดอยจอมทอง ทำ�ให้มงั่ มี เจริญด้วยโภคทรัพย์
นานา และมีบริวารมากมาย

พระธาตุจอมกิตติ

ที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงแสน
ประวัติความเป็นมา เป็นพระธาตุเก่าแก่ ตามตำ�นานว่า
พระเจ้าพังคราชได้แบ่งสารีรกิ ธาตุให้พระเจ้าพรหม ซึง่ นำ�ไปประดิษฐาน
ไว้ที่ดอยจอมกิตติต่อมาเจดีย์พระธาตุทรุดโทรมมาก เจ้าฟ้าเฉลิมเมือง
เจ้าเมืองเชียงแสนได้รว่ มกับชาวเมืองบูรณปฏิสงั ขรณ์พระธาตุขนึ้ ใหม่ใน
พ.ศ. ๒๒๓๗
เชื่อว่า อานิสงส์แห่งการสักการะพระธาตุจอมกิตติจะทำ�ให้
มียศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศ มีผู้คนสรรเสริญ
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พุทธศิลป์ล้านนา

วัดต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย ถือเป็นแหล่งรวมผลงานศิลปกรรม
ที่นับเป็น “พุทธศิลปศาสตร์” ที่ทรงคุณค่า น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ค�ำว่า
พุทธศิลป์ล้านนา หมายถึง ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ถึ ง ความศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา สะท้ อ นถึ ง เอกลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมของกลุ่มคนไทย ที่เรียกตนเองว่า “ชาวไทยวน” (หรือไทย
โยนก) ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นดิ น แดนล้ า นนาทางภาคเหนื อ ของประเทศไทย
ด้ ว ยถิ่ น ฐานดั้ ง เดิ ม ของล้ า นนาเริ่ ม ต้ น ที่ เชี ย งแสนจึ ง นิ ย มเรี ย กงาน
ศิลปกรรมเหล่านี้ว่า “ศิลปะเชียงแสน” ต่อมาภายหลังเมื่อพญามังราย
และกษัตริย์องค์ต่อ ๆ มา ได้ขยายอ�ำนาจครอบคลุมแว่นแคว้นต่าง ๆ
รวมเป็นอาณาจักรล้านนา ศิลปะเชียงแสนจึงรวมกับศิลปะสกุลช่างอื่น ๆ
เช่น สกุลช่างหริภญ
ุ ไชย (ล�ำพูน) สกุลช่างเชียงใหม่ ซึง่ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่น และพัฒนาการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
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สถาปัตยกรรม

สถาปั ต ยกรรม หมายถึ ง ผลงานศิ ล ปะที่ แ สดงออกทางด้ า น
สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งการก�ำหนดผังของบริเวณเพื่อก่อให้เกิดความสวยงาม
และประโยชน์ในการใช้สอย สถาปัตยกรรมล้านนาที่ส�ำคัญ ได้แก่ รูปแบบ
ของพระอุโบสถ พระวิหาร และเจดีย์
พระวิหารและพระอุโบสถ
รู ป แบบของพระวิ ห ารและพระอุ โ บสถในวั ฒ นธรรมล้ า นนา
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพียงแต่พระอุโบสถจะมีใบเสมาล้อมรอบเป็น
เครื่องหมายเขตบริสุทธิ์ เพื่อการประชุมสังฆกรรมในการอุปสมบทพระสงฆ์
และพิธกี รรมอืน่ ๆ ในพระวิหารและพระอุโบสถเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูป
อันเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่งประทับเป็นประธานในการ
ประชุมกิจของสงฆ์หรือพิธีกรรมทางศาสนา
ในวัฒนธรรมล้านนา มักสร้างวิหารหลายหลังภายในเขตพุทธาวาส
วิหารที่ใช้เป็นประธานของวัดจะมีขนาดใหญ่ เรียกว่า “วิหารหลวง” และ
มักวางไว้ดา้ นหน้าพระเจดียธ์ าตุในแนวเดียวกัน แบบแผนของวิหารล้านนา
สะท้อนขนบประเพณีของท้องถิ่น เช่น รูปทรงอ่อนช้อย หลังคาโค้งอ่อน
งดงาม รูปแบบของวิหารมี ๒ ลักษณะ คือ วิหารโถง (ไม่มผี นังด้านข้าง) นิยม
ท�ำเป็นแผงไม้ป้องกันแสงแดดและฝน โครงสร้างหลังคาด้านข้าง เรียกว่า
“แผงน�้ำย้อย” มักตกแต่งด้วยภาพ และการลงรักปิดทอง ประดับบริเวณ
แผงไม้ภายในวิหาร นิยมประดับด้วยลวดลายทองสวยงาม ส่วนวิหารปิด
(มีผนังทั้งสี่ด้าน) มีหน้าต่าง และช่องแสงโดยรอบ บริเวณภายในมักมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง หรือลวดลายปิดทอง
รูปแบบของพระวิหารและพระอุโบสถเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า ภายในแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น พื้นที่ของพระสงฆ์ พื้นที่ของฆราวาส
และพืน้ ทีด่ า้ นในสุดมักท�ำเป็นแท่นยกพืน้ สูง เรียกว่า ชุกชี เป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระพุทธรูป บางแห่งท�ำเป็น “อุโมงค์โขง” หรือ ซุ้มโขง และ “เจดีย์ทรง
ปราสาท” ส�ำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป
โครงสร้างของพระวิหารและพระอุโบสถ ส่วนฐานของอาคารมัก
ยกพื้นก่อด้วยอิฐฉาบปูนหรือเป็นไม้สักทั้งหลัง หรือครึ่งปูนครึ่งไม้ ส่วน
เครื่องบนหลังคามักสร้างด้วยไม้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ อันเป็นเอกลักษณ์
ของล้านนา เรียกว่า โครงสร้างไม้แบบม้าต่างไหม เป็นสถาปัตยกรรม
อาคารที่มีหลังคาซ้อนลดหลั่นกัน มุงด้วยกระเบื้องดินเผา (กระเบื้องขอ)
หรือแป้นเกล็ด (หลังคาแผ่นไม้) ใช้ลิ่มไม้เป็นตัวยึด ไม่มีการใช้ตะปู ท�ำให้
สามารถรื้อเพื่อย้ายไปประกอบที่อื่นได้ หน้าต่างแคบเล็กเพื่อรักษาความ
อบอุน่ ภายในอาคาร ด้านหน้าอาคารประกอบด้วยราวบันไดนาคหรือสิงห์คู่
ซึง่ องค์ประกอบตกแต่งพระวิหารและพระอุโบสถมีคติความเชือ่ ต่าง ๆ และ
เพิ่มความงดงามมากขึ้น
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ส่วนประกอบของพระอุโบสถ/พระวิหารล้านนา
(พระอุโบสถวัดพระธาตุจอมจันทร์ อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย)
ช่อฟ้า
ใบระกา
หางหงส์
โก่งคิ้วหรือ
สาหร่ายรวงผึ้ง
บันไดนาค

สัตตบริภัณฑ์

หน้าบัน
ปีกนก
คันทวยหรือนาคทัณฑ์
(หากท�ำเป็น “นาค”
จะเรียกว่านาคทัณฑ์
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พระธาตุจอมจ้อ อ�ำเภอเทิง

พระเจดีย์ พระธาตุ หรือพระเจดีย์ธาตุ
พระเจดีย์ พระธาตุ หรือพระเจดีย์ธาตุ ในล้านนา
โดยทั่วไปเป็นองค์ประธานของวัด รูปแบบของพระเจดีย์หรือ
พระธาตุล้านนา แบ่งได้เป็น ๒ แบบ คือ เจดีย์ทรงปราสาท
ยอด และเจดีย์ทรงระฆัง
เจดีย์ทรงปราสาทยอด หมายถึง เจดีย์ที่มีเรือนเกตุ
และส่วนยอดหรือเรือนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆัง หรือมีเจดีย์
จ�ำลองเล็ก ๆ ประดับส่วนฐานของเจดีย์กลมเหนือเรือนธาตุ
ทั้งสี่มุมเป็นเจดีย์ห้ายอด ส่วนเรือนธาตุอยู่ในผังสี่เหลี่ยม
ประดับด้วยซุ้มจระน�ำประดิษฐานพระพุทธรูป เช่น เจดีย์วัด
ป่าสักเชียงแสน เจดีย์พระธาตุสองพี่น้อง เวียงเชียงแสนน้อย
พระธาตุจอมกิตติ อ�ำเภอเชียงแสน
เจดี ย ์ ท รงระฆั ง เป็ น เจดี ย ์ ที่ แ พร่ ห ลายมากใน
อาณาจักรล้านนา มีรูปทรงเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ซึ่งมีชุดฐานบัว
เป็นฐานรองรับองค์ระฆัง ส่วนยอดมีดา้ นฉัตร นิยมประดับด้วย
ทองจังโก (แผ่นส�ำริดบุรอบองค์เจดีย์) และประดับฉัตร

พระธาตุจอมแว่ อ�ำเภอพาน

พระธาตุจอมจ้อ อ�ำเภอเทิง

พระธาตุจอมหมอกแก้ว อ�ำเภอแม่ลาว

เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา 85

ลายเส้นพระธาตุจอมกิตติ : เจดีย์ทรงปราสาทยอด

ที่มา : ศักดิ์ชัย สายสิงห์ (๒๕๕๑)

พระธาตุจอมสัก อ�ำเภอเมืองเชียงราย
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จิตรกรรมฝาผนังวัดเจ็ดยอด

จิตรกรรม

จิตรกรรม หมายถึง ผลงานศิลปะทีแ่ สดงออกด้วยการวาด ระบายสี
และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น ๆ เพื่อสื่อถึงความคิด ความเชื่อ
และความงามตามจินตนาการของผู้สร้าง
งานจิตรกรรมล้านนาส่วนใหญ่นยิ มเขียนขึน้ เพือ่ เป็นพุทธบูชา ภาพ
ผนังโบสถ์ วิหาร พระสถูป เรียกว่า จิตรกรรมฝาผนัง ซึง่ เขียนขึน้ ด้วยเทคนิค
และวิธกี ารเฉพาะ มีลกั ษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และมักสร้างขึน้
จากความคิดและจินตนาการ โดยอาศัยสภาพแวดล้อม ความคิดความเชื่อ
ของสั ง คม ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากพระพุ ท ธศาสนา บางผลงานสะท้ อ น
ความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์ จารีตประเพณี เหตุการณ์สำ� คัญ แล้วน�ำมา
ดัดแปลงแต่งเติมจนเป็นศิลปะที่มีรูปแบบและความงามเป็นเอกลักษณ์

จิตรกรรมฝาผนังวัดพระสิงห์

ภาพพระบฏ เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า เพื่อ
เป็นรูปเคารพ ในกรณีที่มีการประกอบพิธีกลางแจ้ง
ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย เช่น การนำ�มาบูชาใน
ประเพณีทำ�บุญอุทิศให้บรรพบุรุษ
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จิตรกรรมฝาผนังวัดเจ็ดยอด

จิตรกรรมลายคำ� หรือปิดทองล่องชาด เป็นงานเขียนภาพหรือลวดลาย
บนพื้ นรั ก เมื่อ เขี ยนเสร็ จแล้วจะเช็ ดรั ก ปิ ดทอง เอานำ�ร่ องออก
เหลือส่วนที่เป็นลวดลายทองบนพื้นดำ�หรือแดง ภาพที่นิยมทำ�ได้แก่
ภาพต้นศรีมหาโพธิด์ า้ นหลังพระประธาน ภาพอดีตพุทธ (พระพุทธเจ้า
ในปางก่อน) ภาพหม้อบูรณะฆฏะ ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์
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ประติมากรรม

ประติมากรรม หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น
แกะสลัก การหล่อและการประกอบเป็นรูปทรงในวัสดุตา่ ง ๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ
เพือ่ ให้สอื่ ถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์ ประติมากรรม
ล้านนาทีส่ ำ� คัญคือ การสร้างพระพุทธรูป งานปูนปัน้ และงานเครือ่ งไม้แกะสลัก

พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์

พระพุทธรูป
ในระยะแรกพระพุทธรูปล้านนา อาจได้รบั อิทธิพลจากศิลปะปาละ
จากอินเดีย ซึ่งรับจากเมืองพุกามของพม่า และศิลปะหริภุญไชย (ล�ำพูน)
ส่วนใหญ่นยิ มเรียกว่า “เชียงแสนสิงห์หนึง่ ” หรือ พระพุทธรูปแบบสิงห์หนึง่
ลักษณะส�ำคัญของพระพุทธรูปคือ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร
พระวรกายอวบอ้ ว น พระพั ก ตร์ ก ลม อมยิ้ ม พระหนุ เ ป็ น ปม
ขมวดพระเกศาใหญ่ พระรัศมีเป็นต่อมกลม หรือลูกแก้วคล้ายดอกบัวตูม
ชายสังฆาฏิสนั้ เหนือพระถัน สันนิษฐานว่าคติการสร้างพระพุทธรูปประทับนัง่
ขัดสมาธิเพชรนี้ มีความสัมพันธ์กับคติการสร้างพระพุทธสิหิงค์ ที่เกิดขึ้น
ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ท�ำให้พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นและ
ต่อมานิยมเรียกว่า “พระสิงห์” สืบต่อมา ตัวอย่างพระพุทธรูป “สิงห์หนึง่ ”
ที่วัดอ�ำมาตย์ ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
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พระเจ้าล้านทอง วัดพระแก้ว

ส่วน “เชียงแสนสิงห์สอง” หรือ “พระพุทธรูปสิงห์สอง” เป็น
พระพุทธรูปที่รับอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย ลักษณะส�ำคัญคือ พระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง
พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์ยมิ้ ริมฝีปากเป็นคลืน่ ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี
เป็นเปลว พระอังสากว้าง บั้นพระองค์เล็ก ชายสังฆาฏิยาวลงมาจรด
พระนาภี ตัวอย่างพระพุทธรูป “สิงห์สอง” คือ พระพุทธรูปส�ำริดขนาดใหญ่
ทีว่ ดั ปงสนุก ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเชียงแสน ส่วนพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาด
เล็กพบที่วัดป่าสักน้อย ต�ำบลป่าสัก อ�ำเภอเชียงแสน ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
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ประติมากรรมปูนปั้น
งานปูนปัน้ ศิลปะล้านนาประดับในศาสนสถาน มีหลาย
ลักษณะ เช่น ลวดลายประติมากรรมในพระพุทธรูป เทวดา
บุคคลและสัตว์ตา่ ง ๆ ทีซ่ มุ้ ประตูโขง ส่วนประกอบของพระวิหาร
และพระอุโบสถ
งานปูนปั้นซึ่งเป็น “พุทธศิลป์ล้านนา” ที่โดดเด่นคือ
ประติ ม ากรรมรู ป สั ต ว์ ซึ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น จากจิ น ตนาการ
ความเชื่ อ จากต� ำ นานหรื อ อุ ด มคติ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สั ต ว์ ป ่ า
หิ ม พานต์ สั ต ว์ ใ นจั ก รราศี หรื อ สั ต ว์ ใ นวรรณคดี
หรือนิทานชาดกที่กล่าวถึงโลกมนุษย์ โลกบาดาล และสวรรค์
โดยได้รบั อิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และพุทธปะปนกัน
เป็นเหตุให้ช่างและศิลปินคิดค้นตัวสัตว์ที่มีรูปร่างลักษณะ
แปลกและงดงามแตกต่างกันไป สัตว์เหล่านี้ต่างมีความหมาย
ในเชิงสัญลักษณ์และคติความเชือ่ ทีผ่ สู้ ร้างต้องการให้เป็นสือ่ ธรรม
น้อมน�ำความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา

นาค

นาคมีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนามาช้านาน ถือเป็นสัตว์ที่เป็นผู้ปกป้องพระพุทธเจ้า ในทางศิลปกรรมมีประติมากรรมนาคอยู่ในศิลปะ
อินเดียก่อนก�ำเนิดพระพุทธศาสนา ต�ำนานเรือ่ ง “พญานาค” แพร่หลายในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พม่า ลาว โดยเฉพาะในอาณาจักรล้านนา
ปรากฏต�ำนานหลายเรือ่ ง แสดงอิทธิฤทธิข์ องพญานาค ทัง้ ทางด้านดี และด้านร้าย เช่น ช่วยสร้างเมืองและถล่มเมือง เป็นต้น มักนิยมสร้างนาคทีท่ อดตัว
ตามราวบันได ซึ่งมีความหมายถึง สะพาน หรือ ทางเดินสู่สวรรค์ ซึ่งยังคงนิยมสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้
นอกจากราวบันไดแล้ว ประติมากรรมนาคยังเป็นส่วนประกอบอืน่ ๆ ของสถาปัตยกรรมวัดด้วย อันเป็นสือ่ ธรรมถึงการปกป้องคุม้ ครองพระพุทธ
ศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา 91

มกร

มกรเป็นสัตว์ในนิทาน สร้างขึ้นตามจินตนาการของศิลปิน พบในศิลปกรรมอินเดียมาช้านาน มกรถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์
และน�้ำ ส่วนหัวมักจะท�ำเป็นรูปจระเข้ (หรือสัตว์อื่น ๆ เช่น สิงห์ ช้าง) ท่อนตัวและหางจะเป็นปลา บางครั้งจะมีการเพิ่มปีกเข้าไปด้วย ท�ำให้มกรเป็น
สัญลักษณ์ของ ดิน น�้ำ และฟ้า ประกอบเข้าด้วยกัน
พุทธศิลปกรรมล้านนา ที่ปรากฏรูปมกร จะควบคู่กับนาคราวบันได เรียกว่า “มกรคายนาค” หรือ “ตัวเหรา” ในวัดหลายวัดที่เชียงราย
ผู้รู้หลายท่านอธิบายว่าเป็นสื่อธรรมว่า แม้ “นาค” จะมีอิทธิฤทธิ์ปานใดเมื่อเข้ามาสู่ดินแดนพระพุทธศาสนาแล้ว จะต้องมีสติก�ำกับไว้เช่นเดียวกับ
“มกรก�ำกับนาค” นั่นเอง
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สิงห์

สิงห์เป็นสัตว์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรมทั่วไป และนิยมแพร่หลายในศิลปะอินเดีย ซึ่ง
ถือว่า สิงห์เป็นสัญลักษณ์แห่งอำ�นาจและความกล้าหาญ เช่น พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย
ผู้ซึ่งอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ใช้สิงห์บนยอดเสาหินเป็นสัญลักษณ์ แม้ในตำ�นานสิงหนพาหุใน
พงศาวดารลังกา กล่าวถึง การสร้างรูปปั้นสิงห์ไว้ที่หน้าประตูวัด หรือมุมเจดีย์เพื่อเป็นการไถ่บาป
ความเชือ่ นีม้ อี ทิ ธิพลต่อพระพุทธศาสนาในประเทศพม่า ทำ�ให้มรี ปู ปัน้ สิงห์ปรากฏอยูใ่ นวัด แล้วอาจ
แพร่หลายเข้ามาในล้านนา ในช่วงที่ล้านนาตกเป็นเมืองประเทศราชก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม สิงห์
เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับ
สิงห์อีกมาก เช่น

คชสีห์ เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่มีตัวเป็นสิงห์ หัวเป็นช้าง ประติมากรรมคชสีห์ที่เก่าแก่

ที่สุดในล้านนาอยู่ที่เจดีย์วัดป่าสักเชียงแสน

นรสิงห์ เป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์ คือมีใบหน้ารูปคน แต่ลำ�ตัวเป็นสิงห์ เชื่อว่านรสิงห์เป็นคติ
ความเชื่อที่มาจากตำ�นานสิงหลพาหุ ในพงศาวดารลังกา และตำ�นานการสถาปนาพระพุทธศาสนา
ในพม่าว่าพระเถระ จำ�แลงตัวเป็น “นรสิงห์” ทำ�ให้ยักษ์หวาดกลัวเลยหลบหนีไป นรสิงห์มักจะอยู่
บริเวณหน้าวัด เพือ่ คอยปกป้องคุม้ ครองพระพุทธศาสนา ส่วนยักษ์ ก็ปรากฏในพุทธศิลปกรรมล้านนา
เช่นกัน
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มอม เป็นสัตว์ผสมระหว่างนาก แมว และสิงห์ กล่าวกันว่าในสมัย

ก่อนชาวบ้านใช้มอมในการแห่ขอฝน นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีความ
เกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้า ถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดย
ตั้งจิตอธิษฐานว่า ในชาติต่อไปจะขอเกิดในภพภูมิของมนุษย์ เพื่อให้สามารถ
บวชในพระพุทธศาสนาได้ ความเชื่อดังกล่าวนี้จึงมีการสร้างมอมไว้ในวัด หรือ
ติดรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น จระเข้ พญานาค ตะขาบ ไว้ในธงในประเพณีของล้านนา
การสร้างตัวมอมบางครั้งสร้างเป็นกลุ่มเล่นหางเป็นวงกลม เป็นสื่อธรรม
หมายถึง อายตนะ ๖

หงส์

เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ชนิดหนึ่ง เป็นสัตว์มงคล เชื่อว่าเป็นราชาแห่ง
สัตว์ปกี ทัง้ ปวง และพญาหงส์จะช่วยปกปักรักษาให้พน้ จากอันตรายได้ ในตำ�นานและ
ชาดกในพระพุทธศาสนา มีเรื่องราวเกี่ยวกับหงส์ ว่าเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า
หรือเป็นสัญลักษณ์ของมงคล ๑๐๘ ประการ เช่น ปรากฏอยู่ในรอยพระบาท
ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ระบุวา่ หงส์เป็นพาหนะของพระพรหม ความเชือ่ เรือ่ งหงส์
แพร่หลายในดินแดนล้านนานานมาแล้ว จึงมีประติมากรรมรูปหงส์ประดับอยูห่ ลาย
แห่ง เช่น เสาหงส์ ซุ้มประตูโขง และสันหลังคาวิหาร เพื่อให้คุ้มครองศาสนสถาน
จากอันตรายทีเ่ กิดจากเบือ้ งบน และเชือ่ ว่าหงส์เป็นสัตว์ทสี่ ามารถไปสูโ่ ลกหน้าและ
นำ�บุญกุศลไปสู่ผู้ล่วงลับได้
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ช้าง

เป็นสัตว์มงคลที่มีบทบาทส�ำคัญในสังคมไทย และศิลปกรรมไทยมา
ช้านาน ถือเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง ความอดทน และความฉลาด เป็นสัตว์
ที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า ในฐานะเป็นผู้ค�้ำจุนพระพุทธศาสนา ในพุทธศิลป์
ล้านนาจึงมีประติมากรรมช้างรวมอยู่กับสัตว์มงคลอื่น ๆ

นกยูง

นกยูงเป็นสัตว์มงคลปรากฏในศิลปกรรมอินเดียมาช้านาน โดยเชือ่ ว่าหาง
ของนกยูง มีลักษณะรัศมีของพระอาทิตย์ ราชวงศ์ของอินเดียยังถือเอานกยูงเป็น
ตราสัญลักษณ์ ส่วนในพระพุทธศาสนา ปรากฏนกยูงในชาดกที่เป็นอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้า นกยูงจึงเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนา ความเชื่อดังกล่าวทำ�ให้
พุทธศิลป์ล้านนามีนกยูง เป็นสัตว์มงคลรวมอยู่กับสัตว์อื่น ๆ ด้วย

งานศิลปกรรมปูนปัน้ ประดับศาสนสถานศิลปะล้านนา
ที่ปรากฏในวัดของเชียงราย มีเป็นจำ�นวนมาก ถือเป็นมรดก
ช่างศิลป์ที่มีคุณค่า และมีความงามสะท้อนความคิดความเชื่อ
ของผู้คนในสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย สมควรแก่การอนุรักษ์
และสืบสานความรู้ไว้สืบไป
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งานเครื่องไม้แกะสลัก
งานศิลปกรรมที่ท�ำบนเนื้อไม้ ด้วยวิธีการสลัก ฉลักหรือจ�ำหลัก
ให้เป็นรูปร่างลวดลายด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ช่าง (สล่า) ต้องมีความรู้ความ
ช�ำนาญเฉพาะตัว เพราะต้องใช้ความประณีตในการถ่ายทอดรูปแบบ
และลวดลายบนพื้นไม้ “เครื่องไม้จ�ำหลัก” เป็นงานที่ช่างล้านนาท�ำกัน
มาแต่โบราณ เพราะไม้เป็นวัสดุที่มีอยู่มากในท้องถิ่น ส่วนใหญ่มักเป็น
ส่วนประกอบตกแต่งสถาปัตยกรรม เช่น บานประตู หน้าบัน คันทวย ช่อฟ้า
หางหงส์ ของโบสถ์ วิหาร และลวดลายประดับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
ธรรมาสน์ สัตตภัณฑ์ ตุงสลักไม้ หรือตุงกระด้าง ตลอดจนจ� ำหลักเป็น
ประติมากรรมลอยตัว
งานเครื่องไม้จ�ำหลักอาจมีการตกแต่งด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความงดงามยิ่งขึ้น เช่น การลงรักปิดทอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยเคลือบ
เนื้อไม้ป้องกันการเสื่อมสลายที่อาจเกิดจากฝน ลม แสงแดด และแมลง
กัดกินเนื้อไม้ การตกแต่งด้วยทองยังช่วยให้งานมีคุณค่าเพิ่มขึ้น เหมาะแก่
การเคารพบูชาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งด้วยการระบายสีและ
การประดับกระจก ซึ่งจะท�ำให้เกิดความแวววาวเมื่อต้องแสงอาทิตย์และ
งดงามขึ้น
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สัตตภัณฑ์
สัตตภัณฑ์ ใช้เป็นเชิงเทียนส�ำหรับตั้งไว้บูชาพระประธานในวิหารของล้านนาทั่วไป เป็น
เครือ่ งประกอบพิธที างศาสนาของล้านนา นิยมสร้างเป็นรูปทรงสามเหลีย่ มหรือรูปโค้งคล้ายหัวเตียง
มีขนาดใหญ่ถงึ ใหญ่มาก บนยอดมีทสี่ ำ� หรับปักเทียนจ�ำนวน ๗ เล่ม มีระดับความสูงลดหลัน่ กันลงมา
สื่อถึงภูเขาทั้ง ๗ ที่ตั้งรายล้อมเขาพระสุเมร ตามคติจักรวาล และยังหมายถึงองค์ประกอบในการเป็น
พุทธะ ๗ ประการ คือ สติ ธัมมวิจัย วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา รูปลักษณ์ของสัตตภัณฑ์
จะประกอบด้วยนาค ๗ ตัว กอดเกี้ยวประสานกันไปมา เชิงรูปสามเหลี่ยม หรือรูปโค้งแบบล้านนา
โดยทัว่ ไปสร้างขึน้ จากไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ อย่างหนาแน่นเต็มพืน้ ที่ นอกจากนิยมท�ำเป็น
ลายนาคเกี้ยวหรือพญานาคพันกันหลายตัวแล้ว ยังน�ำลวดลายพรรณพฤกษามาจัดวางผสมผสานไว้
อย่างลงตัวและงดงามด้วย
รูปลักษณ์ของสัตตภัณฑ์แต่ละวัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความศรัทธา วิธีการออกแบบ และ
ตกแต่ ง อย่ า งสุ ด ฝี มือ ของช่างล้านนา เนื่องด้วยสัต ตภั ณ ฑ์ เ ป็ นงานพุ ท ธศิ ล ป์ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
ซึ่ ง วางไว้ บ ริ เวณด้ า นหน้ า พระประธาน ความงดงามที่ ป รากฏจึ ง เป็ น ความภาคภู มิ ใจและ
เป็นหน้าเป็นตาของวัด พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีกรรมก็ย่อมสัมผัสได้ถึงความงดงามของ
สัตตภัณฑ์ไปพร้อมกันด้วย
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ประติมากรรมตุงจ๊างมงคล หรือตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในวโรกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๖ รอบ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย ออกแบบโดย
อาจารย์กนก วิศวะกุล ศิลปินดีเด่นสาขาประติมากรรม

ตุงกระด้าง
ตุง คือ ธงแขวนแบบหนึ่งในศิลปะล้านนา พบเห็นได้ทั่วไปทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย ท�ำด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น ผ้า ไม้ โลหะ ด้าย
หรือกระดาษ มีรูปทรงเป็นแถบยาวห้อยลง ใช้ประดับเป็นเครื่องบูชาหรือ
ประกอบพิธกี รรมตามความเชือ่ การสร้างตุงและการใช้ตงุ นัน้ มีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อเป็นการบูชาพระธาตุ บูชาพระพุทธรูป และประดับเนื่องในงาน
เฉลิมฉลองศาสนวัตถุตา่ ง ๆ การสืบทอดพระศาสนาให้ครบ ๕,๐๐๐ ปี การเข้าสู่
พระนิพพาน การอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย ตุงมีรูปแบบหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับลักษณะของพิธีกรรมต่าง ๆ
ตุงกระด้าง หมายถึง ตุงที่ท� ำขึ้นจากวัสดุที่ค่อนข้างจะคงทน
และสามารถคงรูปอยู่ได้นาน ตุงกระด้างประกอบด้วยแผ่นตุงยึดติดอยู่กับ
เสาตุง ส่วนยอดเสามักท�ำเป็นรูปบุคคล รูปดอกบัว รูปหงส์ หรือนกหัสดีลงิ ค์
อยู่เหนือฐานบัวใต้ฉัตรหรือภายในซุ้ม ตุงกระด้างส่วนมากมักมีขนาดใหญ่
มีความสูงประมาณ ๒ - ๙ เมตร มักตั้งอยู่ภายในวัด บริเวณฐานชุกชี หน้า
วิหารหรืออุโบสถ และรายรอบเจดีย์ เนื่องจากตุงกระด้างต้องใช้ทุนทรัพย์
และความสามารถของช่างในการสร้างมาก ดังนั้น ผู้ที่สร้างอุทิศถวาย
มักเป็นบุคคลที่มีฐานะมั่งคั่งหรือผู้ที่มีอ�ำนาจทางสังคม เช่น เจ้าอาวาส
เจ้าเมือง หรือคหบดี
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ขันแก้วทั้งสาม
ขันแก้วทั้งสาม หมายถึง พานที่ใช้ใส่ดอกไม้ธูปเทียนบูชาสักการะ
พระรัตนตรัย ซึ่งมีความหมายถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
การท�ำขันแก้วทั้งสามขึ้นมาส�ำหรับวัดต่าง ๆ นั้น เป็นกุศโลบายของชุมชน
สมัยโบราณที่ต้องการให้ชาวบ้านน�ำดอกไม้ธูปเทียนมาวางรวมกันไว้
ณ จุดเดียวกัน สื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตรงกับค�ำว่า เอกฉันท์
พร้อมใจเป็นหนึ่ง “เอกสามัคคี” หรือพร้อมกันเป็นหนึ่งเดียว
ขันแก้วทั้งสามบางแห่งท�ำเป็นพานกลมทรงสูง มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ ๑๘-๒๐ นิ้ว ความสูงจากพื้นประมาณ ๓๐ นิ้ว นิยม
ทาด้วยรักและชาด ปิดทอง และเขียนลวดลายรดน�้ำอย่างงดงาม วิธีการ
ประเคนนั้นเมื่อถึงเวลาประกอบพิธีไหว้พระเพื่อรับศีลหรือสวดมนต์ถวาย
ไทยทานนั้น ผู้แทนของทายิกาคนใดคนหนึ่ง จะยกเอาขันแก้วทั้งสามไป
วางไว้หน้าพระพุทธรูปประธานโดยการประเคน คือน�ำขันแก้วแตะกับฐาน
ชุกชีหรือแท่นแก้วเบา ๆ ถือว่าเป็นการประเคนและวางไว้ตรงนั้น กราบ ๓
หน เป็นเสร็จพิธีการประเคนขันแก้วทั้งสาม

ขันแก้วทั้งสาม
เป็นพานวางดอกไม้ธูปเทียน
สำ�หรับบูชาสักการะพระรัตนตรัย

ธรรมาสน์โบราณภายในพระอุโบสถวัดเจ็ดยอด
(พระอารามหลวง) เชียงราย

ธรรมาสน์
ธรรมาสน์ คือ อาสนะที่จัดไว้ให้พระภิกษุนั่งแสดง
ธรรม มั ก จะยกระดั บ ขึ้ น สู ง กว่ า ระดั บ สายตาของผู ้ นั่ ง ฟั ง
ลักษณะของธรรมาสน์จะแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น แต่โดย
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทรงปราสาทมากกว่าทรงอื่น วัสดุที่ใช้ท�ำ
ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ ประดับประดาด้วยลวดลายและเทคนิค
การประดับต่าง ๆ กัน ธรรมาสน์จะตัง้ อยูใ่ นวิหารทางด้านขวา
ของพระประธาน และอยูท่ างด้านซ้ายของอาสนสงฆ์ การสร้าง
ธรรมาสน์นอกจากใช้เป็นที่แสดงธรรมของพระสงฆ์แล้ว ใน
ความเชื่อของชาวล้านนายังเชื่อว่า การสร้างธรรมาสน์ถวาย
ยังเป็นการท�ำบุญให้ส�ำหรับตนเองในภายภาคหน้า เป็นการ
ถวายทานให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการค�้ำจุนพระพุทธศาสนาและมักสร้างตามปีเกิด เช่น เชื่อว่าคนที่เกิดปีขาลให้
สร้างธรรมาสน์จะได้กุศลมาก
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งานพุทธศิลป์ต่าง ๆ ในศาสนสถานของจังหวัดเชียงราย ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความซาบซึ้งและความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาของชาวเชียงรายที่สืบเนื่องยาวนานเคียงคู่กับประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง แม้บ้านเมืองจะมีความ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองและการปกครอง แต่จงั หวัดเชียงรายก็มไิ ด้วา่ งเว้นจากช่างพืน้ บ้านผูช้ ำ� นาญงานศิลป์แขนงต่าง ๆ
ยังคงด�ำรงรักษาและสืบทอดขนบงานศิลป์จากอดีตไว้ ทั้งที่เป็นการอนุรักษ์งานศิลป์ตามแบบแผนแต่โบราณ และการ
รังสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ที่ประยุกต์หรือน�ำรูปแบบงานศิลป์โบราณมาผสมผสานเข้าไว้อย่างมีเอกลักษณ์ เป็นศิลปกรรม
ร่วมสมัยที่คนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ ท�ำให้จังหวัดเชียงรายได้รับการยกย่องว่า
เป็นเมืองแห่งศิลปะและศิลปิน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ศิลปะจ�ำนวนมาก เช่น ขัวศิลปะ พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งศิลปิน
ทีไ่ ด้รบั การยกย่องทัง้ ในระดับชาติและระดับโลกก็มมี ากมายหลายท่าน จนอาจกล่าวว่า “คนเชียงรายนัน้ เป็นศิลปินโดย
สายเลือด” อย่างแท้จริง
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พระอริยสงฆ์
และศิลปินแห่งชาติ
ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา สถาปัตยกรรมและความเจริญทาง
เศรษฐกิจจะเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองได้นั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบุคคลที่ประชาชน
ให้ความเลื่อมใส ศรัทธาและเป็นที่รักของคนในท้องถิ่น เชียงรายเป็นจังหวัด
หนึ่งที่มีบุคคลซึ่งเป็นที่รักและเคารพ ได้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นไว้อย่าง
มากมาย ไม่วา่ จะเป็นพระอริยสงฆ์ทปี่ ระชาชนเคารพศรัทธา ศิลปินแห่งชาติสาขา
ต่าง ๆ นักการเมือง นักปกครอง นักธุรกิจ
บทความนี้ ข อยกตั ว อย่ า งพระอริ ย สงฆ์ และศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ผู ้ ท� ำ
คุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย ควรค่าแก่การยกย่องเป็น
แบบอย่างให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการด� ำเนินชีวิต
และเป็นแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม เสียสละ ท�ำประโยชน์
เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

102 เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา

พระอริยสงฆ์
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สุวรรณ สุวณฺณโชโต)

สงฆ์เหล่าใด ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตร
อันงดงาม บริสุทธิ์ บริบูรณ์ในพระธรรมวินัย
ย่อมดำ�รงฐานะสังฆบดีคู่แผ่นดิน แห่งพระมหาธรรมราชา
ผู้ประเสริฐ และย่อมดำ�รงฐานะเนื้อนาบุญอันเลิศของเหล่าพุทธศาสนิกชน
คุณสมบัติอันน่าสรรเสริญเหล่านี้ ประชุมรวมอยู่ในพระมหาเถระ
ผู้เป็นปฐมสมเด็จแดนล้านนา มงคลนามว่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ที่มา : https://www.Kalayanamitra.org

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) เป็นพระมหาเถระรูปแรกของล้านนาที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น
สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ผู้อุทิศแรงกายแรงใจท�ำหน้าที่เสาหลักแห่งสังฆมณฑลอย่างสุดความสามารถ ผลงานการ
เผยแผ่ธรรมะของท่านมีชื่อเสียงขจรขจายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พระผู้อุปถั ม ภ์ก ารศึ ก ษาของพระสงฆ์ แ ละสร้ า งความศรั ท ธา
สู่พุทธศาสนิกชน
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) เป็นปูชนียภิกขุ
ที่เห็นการณ์ไกลในการที่จะพัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ
ให้เป็นผูม้ ี “ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม” ท่านจึงให้การอุปถัมภ์และสนับสนุน
โครงการอบรมธรรมทายาท บรรพชา อุปสมบทหมู่ให้แก่นักเรียน
นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ ให้การช่วยเหลือพระสงฆ์ในเรื่อง
ศาสนกิจต่าง ๆ กลุ่มชนชาวเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งท่าน
เปรียบเสมือนเทียนเล่มแรกที่ส่องสว่างท่ามกลางความมืดในจิตใจ
ของกลุม่ ชนชาวเขา ท�ำให้กลุม่ ชาวเขาเกิดความเลือ่ มใสศรัทธา จึงได้
ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และน�ำบุตรหลานมาบรรพชาอุปสมบท
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ ท่านยังได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่าง ๆ โดยเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนให้พระภิกษุในปกครองได้มีการศึกษาในระดับสูงถึงปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจ�ำนวนมาก
ทั้งยังสนับสนุนพระภิกษุไปเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ ผลงานส�ำคัญของท่าน คือ เป็นประธานอุปถัมภ์สร้างวัดพุทธรังสี
ณ รัฐไมอามี สหรัฐอเมริกา และเป็นประธานอุปถัมภ์สร้างวัดศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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ประวัติ

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) มีนามเดิมว่า ค�ำอ้าย เวียงมูล เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓
ที่บ้านนางแล ต�ำบลนางแล อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บิดาชื่อ นายจี๋ วงศ์เรืองศรี มารดาชื่อ นางขันแก้ว เวียงมูล
บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดนางแล โดยมีพระครูสุตาลังการ วัดกลางเวียง
ต� ำ บลในเวี ย ง อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น พระอุ ป ั ช ฌาย์ ด้ ว ยความใฝ่ รู ้ แ ละเป็ น ผู ้ มี ป ั ญ ญาเฉลี ย วฉลาด
ท่านจึงได้รบั การคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูก่ บั พระธรรมโกศาจารย์ กิตติโสภณมหาเถระ เจ้าคณะ
มณฑลพายัพ ซึง่ จ�ำพรรษาอยู่ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร และได้รบั การเปลีย่ นชือ่ ใหม่วา่ “สุวรรณ”
อุ ป สมบท ณ วั ด เบญจมบพิ ต รดุ สิ ต วนาราม เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยมี พระพรหมมุ นี
(ต่อมาได้โปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) เป็นพระอุปัชฌาย์
พระสรภาณกวี (คอน นนฺทิโย ต่อมาเป็น พระมงคลวัตรกวี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชเทวี (ดอกไม้ อุตฺตภทฺโท)
เป็นพระอนุศาสนาจารย์ และได้ฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่า สุวณฺณโชโต
การศึกษา
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค ณ ส�ำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พ.ศ. ๒๕๓๑ รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นพระครูปลัดสุวฒ
ั นพรหมจริยคุณ ต�ำแหน่งพระครูปลัดฐานานุกรมของพระพรหมมุนี (สมเด็จพระสังฆราชกิตติโสภณ
มหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นพระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ต�ำแหน่งพระครูปลัดฐานานุกรมของสมเด็จพระวันรัต (ปลัดกิตติโสภณมหาเถระ)
เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนาม ที่พระกิตติวงศ์เวที
พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพกิตติมุนี
พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมกิตติโสภณ
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏในราชทินนาม พระพุทธิวงศมุนี
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ราชทินนามจารึกในสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ จุฬาลงกรณรังสฤษฎิ์ กิตติโสภณวรางกูร วิบูลศีลาจารวิมล คีรีชนพหุลหิเตสี ตรีปิฎกวราภรณ์ อุดร
มหาคณปธานาดิศร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี” สถิต ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) อาพาธและมรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ สิริอายุได้
๗๔ ปี ๓ เดือน ๑๗ วัน
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พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์
(วงศ์ ทานวํโส)

พระมหาเถระผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเจ้าอาวาสและ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ผู้มีความตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย
ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ ครองตนให้อยู่ใน
ธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาของ
ประชาชนจังหวัดเชียงรายอย่างมาก ส่งผลให้การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวาง
พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล
หรือพระหยกเชียงราย

พระอุโบสถวัดพระแก้ว

พระผู้ปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด พร้อมกับให้ความส�ำคัญของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (วงศ์ ทานวํโส) เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในฐานะเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และเจ้าคณะจังหวัด
เชียงรายอย่างเต็มความสามารถและปฏิบตั กิ จิ ของสงฆ์อย่างเคร่งครัด โดยปกครองดูแลคณะสงฆ์ให้มคี วามสามัคคีและปฏิบตั กิ จิ
ของสงฆ์ให้มีความเรียบร้อย พัฒนาวัดพระแก้วด้วยการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ บูรณะซ่อมแซมสิ่งที่ช�ำรุดทรุดโทรมให้มีความ
สง่างามและเจริญขึ้นจนได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง
เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่านได้สร้างโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา)
ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย และตั้งมูลนิธิพุทธิวงศ์วิวัฒน์
นอกจากนี้ ท่านยังดูแลและพัฒนาวัดอืน่ ๆ เพือ่ อ�ำนวยประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้แก่ชมุ ชน เช่น การบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระธาตุ
ดอยตุง วัดง�ำเมือง วัดพระธาตุดอยจอมทอง หาทุนทรัพย์สร้างตึกคนไข้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
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ประวัติ

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (วงศ์ ทานวํโส) นามเดิม ค�ำสุข
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วงศ์ นามสกุล จันทเลิศ เกิดเมื่อวันที่
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ ทีบ่ า้ นศรีบญ
ุ เรือง ต�ำบลเวียง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
บรรพชาเป็นสามเณร หลังจากเรียนจบชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ วัดศรีบุญเรือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ และ
จ�ำพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัย
ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ ได้น้อมน�ำแนวพระพุทธศาสนามาใช้
ในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ เป็นการน�ำธรรมสู่โลกและน�ำโลก
สู ่ ธ รรมไปพร้ อ ม ๆ กั น เผยแผ่ ธ รรม สร้ า งความศรั ท ธา
เผยแผ่พุทธศาสนา น�ำมาซึ่งความสงบร่มเย็นแก่ประชาชน
ชาวเชียงราย
สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองเชียงราย
และได้ รั บ พระราชทานสมณศั ก ดิ์ พ ระครู
สั ญ ญาบั ต ร เป็ น พระครู ธ รรมวงศ์ วิ วั ฒ น์
กระทั่งวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
จึงได้ยา้ ยไปด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว
พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ
ที่ “พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์”
พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น รองเจ้ า คณะจั ง หวั ด
เชียงราย
พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (วงศ์ ทานวํโส) ยังเป็นพระผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอักษรล้านนา สามารถแต่งวรรณกรรมพื้นบ้าน
ได้เป็นอย่างดี และเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะการเทศนาชาดก เรื่อง พระเวสสันดร กัณฑ์มหาราช และนครกัณฑ์
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (วงศ์ ทานวํโส) อาพาธและมรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ สิริอายุได้ ๗๖ ปี
๗ เดือน ๑๕ วัน
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พระเทพสิทธินายก
(ชื่น ปญฺญาธโร)

พระมหาเถระแห่งล้านนาที่ดำ�รงตำ�แหน่งเจ้าอาวาส
และเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นพระผู้ปฏิบัติกิจของสงฆ์
ประพฤติตนอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นพระนักปกครอง
นักพัฒนา นักอนุรักษ์ขนบประเพณีของชาวล้านนาให้คงอยู่
คู่กับชาวล้านนา พร้อมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา ในหมู่ประชาชนพุทธศาสนิกชน

พระนั ก ปกครอง พร้ อ มปฏิ บั ติ กิ จ ของสงฆ์ อ ย่ า ง
เคร่งครัด
พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร) ในฐานะ
เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์และเจ้าคณะจังหวัด ท่านปกครองวัด
ทีอ่ ยูใ่ นเขตรับผิดชอบด้วยการตรวจเยีย่ มเป็นประจ�ำ โดย
ให้คำ� แนะน�ำในการพัฒนาวัดให้เป็นศาสนสถานทีค่ วรค่า
แก่การปฏิบัติธรรม และสิ่งที่ท่านถือปฏิบัติมาโดยตลอด
การเป็นพระมหาเถระ คือ การปฏิบตั กิ จิ ของสงฆ์ โดยการ
ออกรับอาหารบิณฑบาตจากสาธุชนเป็นประจ� ำทุกวัน
นอกจากนี้ ท่านยังมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนเจริญ
สมาธิภาวนา การเทศน์และบรรยายธรรม เป็นผู้น� ำ
การจัดงานบุญประเพณีของชาวล้านนา เช่น เทศน์
มหาชาติในวันเพ็ญเดือน ๑๒ จัดงานสลากภัต (ตานก๋วยสลากหลวง) จัดพิธีสืบชะตาเมืองเชียงราย จัดพิธีสรงน�้ำ
พระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) เป็นต้น

วิหารแก้วที่ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)
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อนุรักษ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สาธารณชน
พระเทพสิทธินายก (ชืน่ ปญฺญาธโร) เป็นพระสงฆ์ทสี่ ง่ เสริม
อนุรกั ษ์ขนบประเพณีลา้ นนา เช่น การอนุรกั ษ์การสวดมนต์ทำ� วัตรเย็น
แบบล้านนาโบราณ การท�ำบุญตักบาตรและแสดงพระธรรมเทศนา
ทุกวันธรรมสวนะ รวมทัง้ การสวดมนต์ทำ� วัตรเช้า-เย็น กับคณะสงฆ์ โดย
ท่านเป็นผู้น�ำสวดเป็นประจ�ำ ส่งผลให้วัดพระสิงห์มีพุทธศาสนิกชนมา
ปฏิบัติธรรมและเข้าวัดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ท่านได้ส่งเสริมให้มี
การเรียนการสอนภาษาล้านนา (ตัว๋ เมือง) แก่พระภิกษุ สามเณรและ
ประชาชนทัว่ ไป จัดตัง้ โรงเรียนศรีปริยตั วิ ทิ ยากรขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๓
สอนเฉพาะแผนกธรรม ต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้เปิดการสอนแผนก
บาลี ซึง่ ท่านเป็นผูส้ อนด้วยตนเอง และจัดท�ำโครงการอนุรกั ษ์คมั ภีร์
ใบลานล้านนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษา
ได้ศึกษาค้นคว้าค�ำสอนต่าง ๆ จากคัมภีร์ใบลาน

พระอุโบสถวัดพระสิงห์

ประวัติ

พระเทพสิทธินายก (ชืน่ ปญฺญาธโร) นามเดิม ชืน่ แก้วประภา เกิดเมือ่ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ทีบ่ า้ นต้นปี้
ต�ำบลหงาว อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย บิดาชื่อพ่อหนานวงศ์ แก้วประภา มารดาชื่อ แม่สม แก้วประภา
บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ และในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ อุปสมบท ณ วัดบุญนาค
ต�ำบลหงาว อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูวินิษฐ์ สัทธาคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสัทธาวิรัติ (บุญมี ขนฺติสาโร)
เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสมบูรณ์ จนฺทรญฺโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
การศึกษา

- สอบได้นักธรรมเอก จากส�ำนักเรียนวัดเจ็ดยอด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค แผนกบาลี จากส�ำนักเรียนวัดเจ็ดยอด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- จบบาลีศกึ ษาปีที่ ๒ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝ่ายสามัญศึกษา

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๒๙
พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๕๓

เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์และรองเจ้าคณะอ�ำเภอ ที่พระครูศรีปริยัติวิธาน
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระสุนทรปริยัติวิธาน
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชสิทธินายก ดิลกศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพสิทธินายก ดิลกศีลาจารนิวิฐ วรกิจจานุกิจจาทร บวรสังฆาราม คามวาสี

พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปัญฺญาธโร) อาพาธและมรณภาพ เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ สิริอายุได้ ๗๙ ปี ๔ วัน
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ครูบาค�ำหล้า สํวโร
พระเถระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย
เป็นนักบุญผู้พัฒนาศาสนสถาน ซึ่งท่านไม่ได้ศึกษาทางสายสถาปัตยกรรม
การก่อสร้าง แต่ท่านได้ศึกษาด้วยตนเองจนสามารถก่อสร้างศาสนสถาน
หรือถาวรวัตถุไว้มากมาย เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์
และปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

พระผู้บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานแห่งแผ่นดินล้านนา
ครูบาค�ำหล้า สวํ โร เป็นนักวิปสั สนากัมมัฏฐาน ท่านได้ออกธุดงค์ไปตามทีต่ า่ ง ๆ ได้พบซากเจดียโ์ บราณแห่งหนึง่ สภาพ
ทรุดโทรม ท่านจึงได้สร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เก่าไว้ และจ�ำพรรษา ณ ที่นี่ พร้อมทั้งสร้างอารามที่พัก นับเป็นศาสนสถาน
แห่งแรกที่ครูบาค�ำหล้าได้บูรณะและสร้างขึ้น ตั้งชื่อว่า พระธาตุจอมสักสังวราราม ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
และมีศาสนสถานที่ท่านได้สร้างและบูรณะอีกมากมาย เช่น
จังหวัดเชียงราย : วัดพระธาตุดอยเขาควาย เจดีย์วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมจ้อ พระธาตุจอมจ้อ
พระธาตุศรีมหาโพธิ์ เจดีย์เด่นหล้าจอมสวรรค์ เจดีย์วัดกู่แก้ว วิหารวัดพระธาตุจอมสวรรค์ วัดพระธาตุปูล้าน เจดีย์ป่าตาล
จังหวัดพะเยา : เจดีย์ปูขวาง เจดีย์วัดนาซาว เจดีย์ขุนบง พระธาตุวัดพระธาตุเจดีย์ค�ำ วิหารพระเจ้านั่งดิน
เจดีย์วัดพระแก้ว เจดีย์และวิหารวัดพระธาตุภูซาง พระธาตุและวิหารวัดขิงแกง
จังหวัดน่าน : วิหารวัดสะเกิน เจดีย์วัดนาหนุน
สาธารณสมบัติที่ครูบาค�ำหล้า สํวโร สร้างคือ สะพานข้ามแม่น�้ำพุง ต�ำบลป่าแงะ อ�ำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุดอยเขาควาย อำ�เภอเมืองเชียงราย
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นามเดิมของ ครูบาค�ำหล้า สํวโร คือ ค�ำหล้า สุภายศ บิดาชื่อ นายใจ มารดาชื่อ นางน้อย สุภายศ เกิดเมื่อวันที่
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ขึ้น ๑๑ ค�่ำ เดือน ๓ (เดือนห้าเหนือ) ปีมะเส็ง ณ บ้านสันโค้งหลวง ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
ในวัยเด็กใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไป คือ ช่วยบิดามารดาเลี้ยงควายอยู่ตามทุ่งนา มีนิสัยร่าเริง แต่ไม่ชอบรับประทาน
อาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ ชอบรับประทานผักผลไม้ จึงเป็นเหตุท�ำให้ไม่ค่อยสบายอยู่เป็นประจ�ำ และใน
พ.ศ. ๒๔๖๙ ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา ได้เดินทางกลับจากการไปบูรณะพระธาตุดอยตุง ได้มาพ�ำนัก ณ วัดเชียงยืน
(วัดสันโค้งหลวง) บิดามารดาจึงน�ำเด็กชายค�ำหล้าไปนมัสการครูบาศรีวิชัยและถวายตัวให้ครูบาศรีวิชัยอบรมสั่งสอน และใน
พ.ศ. ๒๔๗๐ บรรพชาเป็นสามเณร โดยมีครูบาศรีวิชัยเป็นองค์ประธานสงฆ์ ตั้งฉายาให้ว่า “ฐิตสํวโร” สามเณรค�ำหล้าได้ศึกษา
พระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดถึงการท่องเจ็ดต�ำนานจนแตกฉานและชอบเทศน์มหาเวสสันดรชาดกจนมีชอื่
เลื่องลือ
ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ สามเณรค�ำหล้า ได้ธุด งค์ ไ ปศึ ก ษาภาษาบาลี กับครู บาปั ญ ญาที่ อ� ำ เภอแม่ ส รวย-เวี ย งป่ าเป้ า
และจ�ำพรรษาเป็นเวลา ๓ พรรษา แล้วกลับมาจ�ำวัด ณ วัดเชียงยืน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้อุปสมบท
ณ วัดมุงเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูพุทธิสารเวที (แฮด เทววังโส) เจ้าคณะจังหวัดในขณะนั้นเป็น
พระอุปัชฌาย์ โดยได้รับฉายาว่า “สํวโรภิกขุ” ระหว่างที่ท่านอุปสมบทได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม อบรมสั่งสอนภิกษุ สามเณร
ให้ประพฤติอยู่ในธรรมวินัย เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน
ครูบาค�ำหล้า สํวโร จ�ำพรรษาในส�ำนักสงฆ์ห้วยขุนสวด บ้านแวนโค้ง ต�ำบลฝายกวาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นส�ำนักสงฆ์
ที่อยู่ในป่าลึกเพื่อบ�ำเพ็ญเพียร และปลาย พ.ศ. ๒๕๓๒ ท่านได้อาพาธและมรณภาพ ในวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ สิริอายุได้
๗๓ ปี ๑๑ เดือน ๗ วัน
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ศิลปินแห่งชาติ
ถวัลย์ ดัชนี

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๔
“ผมเขียนรูป เหมือนลมหายใจรินผ่านความงามของสุนทรียภาพ
ความล�้ำลึกสุดหยั่งของจินตนาการ พลังขลังเร้นลับเร้าสัมผัส อิ่มเอิบไปด้วย
ความรู้สึกทุกสภาวะอารมณ์ของมนุษย์และสัตว์ ปลอบประโลมด้วย
ความหวัง หว่านศรัทธา ปลั่งปีติ และขมขื่นชื่นหวาน ดุดันดุจเสียงอสุนีบาต
อ่อนโยนเหมือนปุยเมฆยามอรุณรุ่ง ร้อนแรงเหมือนเพลิงนรการต์ ฉ�่ำชุ่มเย็น
เหมือนน�้ำพุบนภูเขาสูง ซื่อใสประดุจหยาดน�้ำค้างแรกบนแก้มกาลเวลา
มวลสารปริมาตรของสัน ส�ำแดงชีวิตโลดแล่นบนท้องทุ่งมโนทัศน์เริงแจรง
ด้วยจิตวิญญาณ สงบระงับ สันโดษสมถด้วยสมาธิจิต
จากพุทธปรัชญาประจักษ์”
ที่มา : https://www.iurbun.in.th/people/rip-thawan-duchanee/
ถวัลย์ ดัชนี “ช่างวาดรูป” ผู้นำ�พุทธปรัชญามาสู่พุทธศิลป์

ค�ำกล่าว ของ ถวัลย์ ดัชนี จิตรกร ช่างเขียนรูปผูม้ ชี อื่ เสียงทีไ่ ด้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ และมีชอื่ เสียง
ระดับโลกที่ได้รับฉายาว่า “จักรพรรดิแห่งผืนผ้าใบ”
จากความรักศิลปะ สู่ศิลปินระดับโลก
ถวัลย์ ดัชนี เกิดเมือ่ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นชาวบ้านนางแล บิดาชือ่ นายศรี มารดาชือ่ นางบัวค�ำ (พรหมสา)
ดัชนี เริม่ ต้นการศึกษาระดับประถมศึกษาทีโ่ รงเรียนเชียงรายวิทยาคมและมัธยมศึกษาทีโ่ รงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม ท่านมีพรสวรรค์
ด้านการวาดรูปเหมือนตัง้ แต่ชนั้ ประถมศึกษา โดยสามารถวาดตัวละครเรือ่ งรามเกียรติไ์ ด้เกือบทุกตัว แต่ละตัวมีความละเอียดสวยงาม
หลังจากจบระดับมัธยมศึกษาจึงศึกษาต่อด้านศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่างด้วยทุนการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ได้รับคัดเลือก
เป็นนักเรียนเพาะช่างดีเด่นด้วยมีฝีมือในการวาดรูปเหมือนจริง ผลงานภาพวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามของท่าน ได้รับเลือก
ให้แสดงในหอศิลปแห่งชาติ นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และแสดงในนิทรรศการศิลปร่วมสมัยแห่งชาติ ประเทศไทย
เมื่อจบจากโรงเรียนเพาะช่างได้เข้าศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นลูกศิษย์
ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ท่านได้พัฒนางานภาพวาดเหมือนจริงไปเป็นภาพวาดที่ให้ความรู้สึกประทับใจแบบไทย
และหลังจากส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา
ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ไปศึกษาด้านศิลปะในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ระหว่างที่ศึกษาอยู่มีผลงานสร้างสรรค์
ที่โดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบของวงการศิลปะสากลอย่างกว้างขวาง จึงได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ประชุมสัมมนาทางศิลปะระดับนานาชาติอยู่เสมอ
มิได้เป็นเพียงจิตรกรเอกระดับโลก แต่เป็นผู้น�ำพุทธปรัชญามาสู่พุทธศิลป์
ถวัลย์ ดัชนี ได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกหลายชิ้นด้วยกัน แต่ละชิ้นได้น�ำแนวปรัชญาพุทธศิลป์มาสร้างงานศิลปะไทย
ร่วมสมัยที่ทรงพลัง ลุ่มลึก แกร่งกร้าว งดงามและยังสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติหลาย ๆ อย่างของมนุษย์โลก และผลงาน
“พิพิธภัณฑ์บ้านด�ำ” เป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมโดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากการน�ำปรัชญาทางพุทธศิลป์
มาสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับการยกย่องในระดับโลกและมีเอกลักษณ์ชัดเจน

เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา 111

บ้านด�ำ แห่งนี้มีความส�ำคัญด้านสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของถวัลย์ ดัชนี ทีส่ ะท้อนความเพียรอันเป็นเลิศของท่าน ถือเป็นสมบัตลิ ำ�้ ค่า
ของแผ่นดิน ท่านพูดอยู่เสมอ บ้านที่อยู่อาศัย คือ นวธานี แต่บ้านด�ำ คือ
พิพธิ ภัณฑ์ของจิตวิญญาณตัวเอง เป็นความรักทีป่ รากฏรูปให้ทกุ คนได้เห็น
การคิดดี ปฏิบัติดี น�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ
ถวัลย์ ดัชนี ที่ปรากฏแก่คนทั่วไป เป็นผู้ที่ไม่ยอมรับกระแส
วัฒนธรรมทางวัตถุใด ๆ ท่านเป็นคนสมถะ มีงานวาดรูปเป็นกิจนิสัย
ตลอดชีวิตไม่เคยข้องแวะกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดใด ๆ เป็นคนเปิดเผย
ตรงไปตรงมา มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ท่านศึกษาหลักธรรมใน
พุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ไม่ตึงหรือหย่อน
จนเกินดี ปฏิบัติสมาธิด้วยการท�ำงานวาดรูป จึงสามารถน�ำปรัชญาธรรม
ในพุทธศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะ ดังค�ำกล่าว
ที่ว่า “ผมไม่คิดว่าพุทธศาสนาเป็นแนวทางการวาดรูปของผม แต่พุทธศาสนาเป็นลมหายใจเดียวกับผม”
จากงานศิลปะน�ำไปสู่ประโยชน์ของสังคม
ถวั ลย์ ดั ช นี ท�ำงานวาดรูปอย่างสม�่ำเสมอ และอุทิศรายได้
ส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์แก่วงการศิลปะ การศึกษาและการสร้างสรรค์
งานต่าง ๆ โดยมีความหวังว่า วันหนึ่งสังคมไทยจะให้ความส�ำคัญกับศิลปะ
และการสร้างสุนทรียรสให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น ซึ่งท่านได้สร้างสรรค์ศิลปสถาน พิพธิ ภัณฑ์บา้ นด�ำ ให้เป็นสถานทีส่ ำ� หรับศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
ของภาคเหนือ โดยเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน
นอกจากนี้ ท่านได้บริจาคเงินจัดตั้งมูลนิธิถวัลย์ ดัชนี และใช้
ดอกผลจากกองทุนนี้สนับสนุนการศึกษาด้านพุทธศาสนา ดนตรี กีฬา
การแพทย์และทรัพยากรธรรมชาติ
จากผลงานด้านศิลปะและการท�ำประโยชน์สู่สังคม ถือได้ว่า
ถวัลย์ ดัชนี เป็นจิตรกรที่สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมและอุทิศการ
ท�ำงานเพื่อมนุษยชาติอย่างแท้จริง
ถวัลย์ ดัชนี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สิริอายุได้ ๗๔ ปี ๑๑ เดือน ๖ วัน
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เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๔
“สิ่งที่เป็นเป้าหมายของผมคือการเพียรไปสู่การหลุดพ้นเท่านั้นเอง
ไม่มีสิ่งใดมากไปกว่านี้ วัดร่องขุ่นคือการประกาศศักยภาพของผมในเชิงโลกธรรม
นี่คือความสำ�เร็จของมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้เห็น
ผมต้องการหาเงินเพื่อประกาศให้ลูกหลานรู้ว่าถ้ามุ่งมั่นหาเงิน
ธรรมะสามารถจัดสรรให้ได้เหมือนผมและประสบความสำ�เร็จได้
แล้วก็ทิ้งทุกอย่างได้ ผมไม่ได้ปรารถนาที่จะทำ�สิ่งเหล่านี้เพื่อตัวเอง
แต่ผมทำ�ทั้งหมดเพื่อประเทศชาติ ผมทำ�เพื่อวาง ผมไม่ได้ทำ�เพื่อเอา”
ที่มา : https://mgdc.com/nhnw2/index.php/person-32.htm/
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (DRAW A PICTURE DRAW YOUE LIFE)

คงไม่มผี ใู้ ดปฏิเสธ หากจะกล่าวว่าน้อยคนนักทีจ่ ะไม่รจู้ กั ศิลปินผูม้ นี ามว่า เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ผู้ที่เป็นผู้ให้แก่คน ชุมชน ประเทศและโลก ซึ่งหากพิจารณาจากผลงานและการกระท�ำของท่าน
จะพบว่าข้อความที่กล่าวมานั้นมิใช่การกล่าวที่เกินจริงแต่อย่างใด
จากความรักศิลปะ สู่ศิลปินระดับโลก
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศ
และระดับโลก ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นชาวบ้านร่องขุ่น
ในวัยเด็กชอบแต่วาดรูป ไม่ตั้งใจเรียน ดังที่ท่านเล่าว่า “พี่ชายเราก็ชอบวาดรูป
พีเ่ ราวาดได้หนึง่ บาท เราเลยเอาอย่างบ้าง พอวาดแล้วชอบ และได้รบั ค�ำชมจากเตีย่
เราเหมือนมีตัวตนขึ้นมา และต้องการจะเอาชนะพี่ชายให้ได้ จึงมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝน
เขียนภาพทุกวัน ไม่ถึง ๒๐ วัน เราก็เอาชนะได้จริง ๆ เพราะพี่ชายเรานาน ๆ
จะเขียนภาพสักครั้ง”
ท่ า นสนใจทุ ก อย่ า งที่ เ ป็ น ภาพวาด แม้ แ ต่ รู ป ที่ เขี ย นด้ ว ยสี ถ ่ า นบน
ฝาบ้ า นก็ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจให้ น� ำ ถ่ า นหุ ง ข้ า วมาต� ำ แล้ ว ใช้ ส� ำ ลี แ ทนพู ่ กั น ฝึ ก
เขียนภาพมาตั้งแต่อายุ ๑๑ ปี และเมื่อได้เข้าไปในตัวเมืองเห็นภาพคัทเอาท์
หน้า โรงภาพยนตร์ ก็เ กิดแรงกระตุ้นอยากเรียนรู ้ จึ ง เข้ า ไปขอช่ วยล้ า งผ้ า ใบ
วิ่งซื้ออาหารให้ เพื่อที่จะได้คลุกคลีกับช่างวาด ท่านตั้งเป้าหมายว่าจะเรียนต่อ
ที่ เ พาะช่ า ง แม้ ค รอบครั ว จะไม่ ส นั บ สนุ น แต่ ท ่ า นก็ ยื น กรานที่ จ ะเรี ย นให้ ไ ด้
จนในที่ สุ ด ครอบครั ว ก็ ยิ น ยอมให้ เข้ า มาศึ ก ษาต่ อ ที่ เ พาะช่ า ง และมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรสมความตั้ ง ใจ ซึ่ ง ท่ า น
ต้ อ งใช้ ค วามอดทนอย่ า งมากต่ อ ความยากล� ำ บาก ดั ง ที่ ท ่ า นเล่ า ว่ า ท่ า นต้ อ งเดิ น จากบ้ า นแถวบางยี่ เรื อ มาเรี ย น
เพราะเสียดายค่ารถที่สามารถซื้อกล้วยรับประทานได้ โดยซื้อกล้วยวันละ ๓ ผล แบ่งกินมื้อละผล พร้อมกับดื่มน�้ำมาก ๆ
เพื่อให้อิ่ม ท่านกล่าวว่า “...มุ่งมั่นว่าวันข้างหน้าสักวันเราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ หากเราเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ แล้วจะยิ่งใหญ่
ต่อไปได้อย่างไร ดังนั้น ต้องอดทนต่อความยากล�ำบาก เพราะไม่มีความส�ำเร็จเกิดขึ้นได้หากไม่มีทุกข์ ไม่ล�ำบาก”
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เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้สร้างผลงานไว้มากมาย และได้จัดแสดงผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมา นอกจากผลงานด้านศิลปกรรมแล้ว ท่านยังเป็นประธานก่อตั้งกลุ่ม “ศิลปไทย ๒๓” เพื่อต้านอิทธิพล
ศิลปะตะวันตก ผลงานส�ำคัญ ๆ ได้แก่ ภาพจิตรกรรมไทยในพระอุโบสถวัดพุทธประทีป ประเทศอังกฤษ ภาพประกอบ
พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการสร้างวัดร่องขุ่น
จังหวัดเชียงราย
มิได้เป็นเพียงศิลปินต้นแบบ แต่ยังเป็นคนต้นแบบในทุกด้าน
หลากหลายการกระท�ำของ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผ่านการสร้าง “วัดร่องขุ่น” สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด
ในการด�ำเนินชีวิตและในการท�ำงาน ที่สามารถน�ำมาเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี เป็นต้นว่า
สร้างงานเพื่อแผ่นดินเกิด ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ วัดร่องขุ่น เกิดจากปณิธาน ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ
ที่ต้องการสร้างไว้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ด�ำรงพระพุทธศาสนา และถวายเป็นศิลปะประจ�ำรัชกาลที่ ๙ ดังค�ำพูดที่ท่าน
กล่าวทั้งน�้ำตาในวันที่ทราบข่าวว่ารัชกาลที่ ๙ สวรรคต “วัดร่องขุ่นคือสิ่งที่ผมทุ่มเทเพื่อพระองค์ท่าน...ผมอยากท�ำให้มัน
ยิ่งใหญ่ที่สุด ให้คนทั้งโลกรู้จักงานศิลปะของยุคสมัยของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ และสิ่งที่ทรงเมตตาทุ่มเทต่อประชาชน”
ท่านสร้างวัดร่องขุ่นด้วยเงินส่วนตัวที่เป็นรายได้จากการจ�ำหน่ายผลงานศิลปะ และปฏิเสธการรับบริจาคเพื่อความ
เป็นอิสระทางความคิดในการออกแบบผลงานทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรมในวัดร่องขุ่น

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จในชีวิตและการงาน ท่านได้แสดงทัศนะว่า “ความยิ่งใหญ่ของคนเราต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายอย่างและต้องมีความพร้อมอย่างที่สุด ขาดอะไรไม่ได้เลย ต้องเก่งทุกด้าน และรู้จังหวะ เมื่อเกิดวิกฤตก็ท�ำให้เป็น
โอกาส...และการรู้จักหาจังหวะเวลาในการผลักดันผลงานไปสู่แต่ละขั้น...”
การสร้างวัดร่องขุน่ ของท่านมิได้มงุ่ หวังเพียงให้เป็นสมบัตขิ องแผ่นดิน เพือ่ พระพุทธศาสนา และเพือ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามปณิธานของท่านเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนและประเทศชาติ ดังนั้น ในการสร้าง
วัดจึงได้มีการวางแผนเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มแรก และประสบความส�ำเร็จตามที่ตั้งความหวังไว้ โดยก่อนสร้างวัดท่านได้ท�ำความ
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคของโลก ท่านจึงได้ศึกษาปรัชญาทั้งตะวันตกและ
ตะวันออก จนรู้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สีขาว และธรรมชาติของมนุษย์
ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก ส่วนมากยอมทุ่มเททุกอย่างเพียงหวังที่จะได้ดื่มด�่ำความสุขจากความงดงามและสุนทรียภาพ นั่นจึง
เป็นค�ำตอบว่า ท�ำไมวัดร่องขุ่นจึงเป็นสีขาว และต้องสร้างให้งดงามมีชื่อเสียงในระดับโลก หากใครได้มีโอกาสไปเที่ยวที่
วัดร่องขุ่นก็จะประจักษ์ว่า การด�ำเนินงานทุกอย่างภายในวัดมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ที่ตอบสนองความสะดวก
และความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
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บัวเรียว รัตนมณีภรณ์

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) พุทธศักราช ๒๕๕๙
แม่ครูผู้ซ่งึ ได้รื้อฟื้นความรู้ในการฟ้อนพื้นบ้านหลายอย่าง
เพื่อถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ ปรับปรุงการฟ้อนสาวไหม
เรียบเรียงกระบวนการฟ้อนเชิงลื้อ เชิงไต เชิงเมือง ฟ้อนดาบฟ้อนเทียน
ประดิษฐ์ท่าร�ำวงล้านนา ให้เป็นเอกลักษณ์ของแม่หญิงล้านนา

หากจะกล่าวถึงการแสดงพื้นบ้านของชาวล้านนา คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการฟ้อนซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงาม
ในท่าฟ้อนต่าง ๆ และศิลปินการฟ้อนที่ชาวล้านนารู้จักและยกย่องเป็นแม่ครูแห่งการฟ้อนคือ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน)
การจดจ�ำและเลียนแบบ สู่การฟ้อนสาวไหม
ขณะที่แม่ครูบัวเรียว อายุประมาณ ๗ - ๘ ขวบ พ่อครูโม (อดีตนักดนตรีและทหาร
กรมพระราชวังหลังถูกเกณฑ์มารบที่เชียงใหม่ ต่อมาได้รับการอุปการะจากเจ้าอาวาสวัด
ศรีทรายมูล) ได้ตงั้ คณะปีพ่ าทย์ทวี่ ดั ศรีทรายมูลและเกณฑ์เด็กหนุม่ สาวมาหัดเล่นดนตรีปพ่ี าทย์
และฟ้อนร�ำ แม่ครูบวั เรียวได้ยนิ ได้เห็นบ่อย ๆ ก็เกิดความสนใจจึงจดจ�ำเลียนแบบท่าร�ำแล้ว
น�ำมาฝึกเอง
ต่อมาพ่อครูกุย สุภาวสิทธิ์ ผู้เป็นบิดา ซึ่งเชี่ยวชาญการฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง
(การฟ้อนด้วยมือเปล่าของชายในลีลาร่ายร�ำเชิงต่อสู้) และฟ้อนมวย เห็นว่าบุตรสาวมีความ
สนใจการร่ายร�ำ จึงได้คิดประดิษฐ์ท่าฟ้อนสาวไหมจากอากัปกิริยาการทอผ้าฝ้ายของคนสมัย
โบราณ น�ำมาฝึกสอนแม่ครูบัวเรียว และมีโอกาสได้แสดงการฟ้อนสาวไหมได้อย่างงดงาม
เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ได้ชมการแสดง แม่ครูบัวเรียวได้ปรับปรุงลีลาการฟ้อนสาวไหมให้
กลายเป็นเอกลักษณ์การฟ้อนของชาวบ้านศรีทรายมูลและจังหวัดเชียงราย ต่อมาได้รื้อฟื้น
การฟ้อนพื้นบ้านขึ้นเพื่อถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ ให้มีลีลาอ่อนช้อยงดงามตามแบบ
หญิงสาวชาวล้านนา
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การเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะการฟ้อน
แม่ครูบัวเรียวได้ปรับปรุงลีลาการฟ้อนพื้นบ้าน
ตามสภาพสังคมวัฒนธรรมที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยัง
อนุรักษ์การฟ้อนต่าง ๆ โดยท�ำหน้าที่สอน และสาธิตการ
ฟ้อนให้แก่กลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดใกล้เคียงอยู่เสมอ การทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ
ในการอนุรกั ษ์และสืบสานศิลปะการแสดงพืน้ บ้านล้านนา
อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ได้รบั การยกย่องให้เป็น “แม่ครู”
ของชาวล้านนา
จากแม่ครูผสู้ อนศิลปะการฟ้อน สูก่ ารเป็นศิลปินแห่งชาติ
แม่ครูบัวเรียวมีความตั้งใจอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปะการแสดงพืน้ บ้านล้านนา ท่านจึงเปิดบ้าน “สาวไหม”
ซึ่งเป็นบ้านพักของท่าน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องศิลปะ
การแสดงพื้ น บ้ า น และเป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู ้
ให้กับนักศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ด้ ว ยคุ ณ งามความดี ข อง แม่ ค รูบั ว เรี ย ว รั ต นมณี ภ รณ์
จึงได้รบั การยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) พ.ศ. ๒๕๕๙
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ประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยล้านนา
เชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งในดินแดนล้านนา ที่มีผู้คนหลากหลาย
ชาติพนั ธุอ์ าศัยอยูม่ านานนับหลายศตวรรษ บรรพบุรษุ ชาวล้านนาได้สร้างสรรค์
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สั่งสมและถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อ ๆ มา
อย่างไม่ขาดสาย วัฒนธรรมของชาวเชียงรายนับว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
โดยเฉพาะวิถีชนเผ่าที่ทุกวันนี้ชาวเชียงรายยังคงด�ำรงรักษาไว้เป็นอย่างดี
ชาวไทยล้านนาเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในดินแดนล้านนามาเป็น
เวลานาน มักเรียกตนเองว่า “คนเมือง” อาศัยอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาค
เหนือของไทย ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน ล�ำปาง แพร่และน่าน ส่วนใหญ่
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสันมะนะ ต�ำบลป่าอ้อดอนชัย อ�ำเภอเมืองเชียงราย
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ชาวไทยล้านนามีความเชื่อเรื่องผี จึงให้ความส�ำคัญและเคารพบูชาผีเรือน (ผีประจ�ำตระกูล ผีบรรพบุรุษ ผีปู่ย่า) ผีประจ�ำ
หมูบ่ า้ น ผีประจ�ำวัดหรือเสือ้ วัด เวลามีงานวัดจะต้องจุดธูปบอกเสือ้ วัดก่อน และผีประจ�ำนาหรือเสือ้ นา เมือ่ ถึงเดือนหกของทุกปี
จะมีการท�ำขนมบัวลอยไปเซ่นไหว้เสือ้ นา ดังนัน้ ในการประกอบพิธกี รรมหรือประเพณีตา่ ง ๆ ชาวไทยล้านนาจึงต้องมีการเซ่นไหว้
ผีเสมอ นอกจากนี้ ชาวไทยล้านนาในอดีตยังมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา วัดจึงเป็นศูนย์กลางในการท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการด�ำเนินชีวิตของชาวล้านนา
ประเพณี พิธีกรรมของชาวไทยล้านนาที่ส�ำคัญ เช่น
การไหว้พระธาตุประจ�ำปีเกิด บรรพบุรุษชาวล้านนามีความเชื่อว่า เมื่อสิ้นชีวิต ดวงวิญญาณของผู้นั้นจะกลับไปสถิต
ทีพ่ ระธาตุตามปีเกิด หรืออาจเป็นกุศโลบายให้คนใกล้ชดิ ยึดศาสนาเป็นทีพ่ งึ่ ทางใจ อีกทัง้ ยังเป็นวิธกี ารท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา
อีกทางหนึ่งด้วย ชาวล้านนาถือว่า คนเกิดปีใดจะต้องไปสักการบูชาพระธาตุ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำปีเกิด ซึ่งจะได้บุญอานิสงส์
มาก และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หากไม่สามารถเดินทางไปสักการบูชาได้ ก็ให้กราบไหว้ภาพ หรือตั้งจิตอธิษฐานแทน
พระบรมธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำปีเกิดต่าง ๆ มีดังนี้
		 ปีชวด (ล้านนาเรียก ปีใจ้) คือ พระธาตุจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
		 ปีฉลู (ล้านนาเรียก ปีเป้า) คือ พระธาตุล�ำปางหลวง จังหวัดล�ำปาง
		 ปีขาล (ล้านนาเรียก ปียี) คือ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
		 ปีเถาะ (ล้านนาเรียก ปีเหม้า) คือ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
		 ปีมะโรง (ล้านนาเรียก ปีสี) คือ พระพุทธสิหิงค์ หรือเจดีย์วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
		 ปีมะเส็ง (ล้านนาเรียก ปีใส้) คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา หรือโพธิบัลลังก์วิหาร มหาโพธิเจดีย์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย หรือ
				 พระเจดีย์วัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
		 ปีมะเมีย (ล้านนาเรียก ปีสะง้า) คือ พระธาตุย่างกุ้งหรือพระธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศเมียนมา หรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดตาก
		 ปีมะแม (ล้านนาเรียก ปีเม็ด) คือ พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
		 ปีวอก (ล้านนาเรียก ปีสัน) คือ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
		 ปีระกา (ล้านนาเรียก ปีเล้า) คือ พระธาตุหริภุญไชย จังหวัดล�ำพูน
		 ปีจอ (ล้านนาเรียก ปีเส็ด) คือ พระเจดีย์วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ หรือพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศเมียนมา
		 ปีกุน (ล้านนาเรียก ปีใค้) คือ พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย ส่วนผู้ที่เกิดข้างแรมคือ พระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีขึ้นท้าวทั้ง ๔ (ชาวไทยล้านนาเรียกว่า ต๊าวตังสี่) หมายถึงท้าวจตุโลกบาล ซึ่งเป็นเทวดาประจ�ำทิศทั้ง ๔
เมื่อจะมีงานใด ๆ จะต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสม แล้วน�ำไม้ ๕ ท่อน มาปักทั้ง ๔ มุม และปักตรงกลางซึ่งจะสูงกว่าเสาทั้ง ๔ มุม
(เป็นของพระอินทร์) บนเสาแต่ละต้นจะวางเครื่องเซ่น เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก บุหรี่ ผู้ท�ำพิธีจะกล่าวเชิญเทพเจ้ามารับ
เครื่องเซ่น ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้งานราบรื่น
ประเพณีทานขันข้าว (ตานขันข้าว) คือการน�ำอาหารทีจ่ ดั วางในถาด แล้วน�ำไปถวายพระภิกษุ พร้อมกับบอกว่าต้องการ
อุทิศกุศลไปให้ผู้ใด เมื่อพระภิกษุรับประเคนแล้วก็จะกล่าวเป็นถ้อยค�ำคล้องจองอันไพเราะบอกวิญญาณผู้นั้นให้มารับส่วนกุศล
และบอกว่าใครเป็นผู้น�ำส�ำรับอาหารมาถวาย พิธีนี้จะท�ำในวันใดก็ได้
ประเพณีเวนทาน เป็นประเพณีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย คือการท�ำบุญ ๗ วัน หรือท�ำบุญ ๑๐๐ วัน โดยเจ้าภาพจะ
นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เมือ่ จะถวายอาหารแด่พระสงฆ์ มรรคนายก (อาจารย์วดั ) จะกล่าวค�ำเวนทานด้วยส�ำเนียง
ไทยวน โดยจะเริม่ ต้นด้วยค�ำนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย จากนัน้ ก็จะบอกว่าใครเป็นเจ้าภาพ อุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผใู้ ด และขอเชิญ
เทวดาให้ช่วยบอกวิญญาณของผู้นั้นมารับส่วนกุศลด้วย
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ประเพณีจุดประทีปตีนกา ท�ำในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ตีนกาท�ำจากด้ายท�ำเป็นรูปนกกาสีด�ำ วางในถ้วยที่มีน�้ำมันแช่
อยู่ ในตอนเย็นของวันเพ็ญเดือนสิบสอง ชาวไทยล้านนาจะมารวมตัวกันที่วัด เมื่อถึงเวลาสมควรจะนิมนต์พระภิกษุมาเทศน์
เรื่อง พญากาเผือก เมื่อพระภิกษุเริ่มเทศน์ผู้ท�ำพิธีจะจุดประทีปตีนกาเพื่อบูชาพระธรรม
ประเพณีทอผ้าทันใจ หรือ ผ้าจุลกฐิน เป็นประเพณีอย่างหนึง่ ของพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา นิยมท�ำตัง้ แต่วนั แรม ๑ ค�ำ่
เดือนสิบเอ็ด จนถึงกลางเดือนสิบสอง (ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม) เป็นประเพณีทตี่ อ้ งมีจติ ศรัทธาและความอุตสาหะ
อย่างสูง จึงเชื่อกันว่าผู้ใดถวายจุลกฐินจะได้รับกุศลบุญอันยิ่งใหญ่ แม่เฒ่าแสงค�ำ ปงกองแก้ว (ผู้อาวุโสหมู่บ้านหาดทรายทอง
ต�ำบลริมโขง อ�ำเภอเชียงของ) เล่าถึงประเพณีนี้ว่า พิธีจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าของวันรุ่งขึ้น โดยก่อนท�ำพิธี
จะบอกกล่าวกุศลบุญนี้แก่เทวบุตร เทวดา เพื่อช่วยดลบันดาลให้ชาวบ้านสามารถทอผ้าได้เสร็จตามช่วงเวลาที่ก�ำหนด จากนั้น
จึงเริ่มพิธีทางสงฆ์ แล้วเข้าสู่กระบวนการทอผ้าทันใจ เริ่มจากเก็บดอกฝ้ายมาหีบ (อีด) แล้วน�ำไปดีดและม้วนให้เป็นหางเพื่อดึง
ออกมาเป็นเส้นด้าย จากนั้นน�ำมาปั่น เปีย ต้ม แล้วนวดก่อนที่จะน�ำไปตากให้แห้ง บางแห่งน�ำไปวี (ย่างกับไฟ) จนแห้งสนิท
เสร็จแล้วน�ำฝ้ายมากวัก และสาวเข้าฟืมทอเป็นผืน น�ำไปตัดเป็นสบง จีวร สังฆาฏิ และผ้ารัดอก จ�ำนวน ๑ ไตร ก่อนน�ำไปย้อมสี
และถวายเป็นผ้าจุลกฐินในเช้าวันรุ่งขึ้น

พิธีสืบชะตา เป็นพิธีกรรมของชาวล้านนาที่สืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณกาล แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ พิธีสืบชะตาคน พิธี
สืบชะตาบ้าน และพิธสี บื ชะตาเมือง การประกอบพิธแี ต่ละประเภทจะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการสืบชะตา และปรับเปลีย่ น
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชือ่ ของแต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ส�ำหรับชาวไทลือ้ บ้านศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ มีพธิ กี รรมทีค่ อ่ นข้าง
แตกต่างไปจากพิธสี บื ชะตาอืน่ ๆ โดยทัว่ ไป และยังคงรักษาสืบทอดมาถึงปัจจุบนั คือ พิธสี บื ชะตาผูป้ ว่ ยกับต้นโพธิ์ เมือ่ มีผปู้ ว่ ยพวกญาติ
พีน่ อ้ งจะน�ำวัน เดือน ปีเกิดมาตรวจตามหลักชะตาโหราศาสตร์ จากนัน้ พ่ออาจารย์กจ็ ะท�ำพิธกี รรมสืบชะตาให้ พ่อค�ำแดง วงศ์ชยั
(ผู้ประกอบพิธี) เล่าว่า พิธีสืบชะตาน้อย จะท�ำที่ต้นโพธิ์ในบริเวณวัด เพราะเชื่อว่าต้นโพธิ์ใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือรุกขเทวดา
สิงสถิตอยู่ การสืบชะตาคนกับต้นโพธิ์จึงเปรียบเสมือนเป็นการฝากชีวิตไว้กับเทวดาอารักษ์ให้ช่วยปกปักรักษา และต่ออายุ
ผูป้ ว่ ยให้ยนื ยาวต่อไป ส�ำหรับผูป้ ว่ ยหนักจะต้องท�ำพิธสี บื ชะตาใหญ่ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำ� นวน ๕, ๗ หรือ ๙ รูป มาท�ำพิธที บี่ า้ น

พิธีสืบชะตาผู้ป่วยกับต้นโพธิ์ พิธีกรรมในวิถีพุทธศาสนาของชาวล้านนา
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พิธีสู่ขวัญข้าว เป็นวิถีชีวิตที่ชาวล้านนาปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่
อดีต และแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ พิธีนี้จะท�ำช่วงหลังฤดู
เก็บเกี่ยว ที่เก็บข้าวเปลือกใส่ยุ้งฉางเรียบร้อยแล้ว โดยเชื่อว่าเป็นการเรียก
ขวัญข้าวให้มาอยู่กับข้าวเปลือกในยุ้งฉาง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าว
ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ในปีต่อไป และให้มีเพียงพอต่อการบริโภค
ตลอดทั้งปี ปัจจุบันพิธีกรรมนี้เริ่มเลือนหายไป เป็นเพียงพิธีกรรมเล็ก ๆ
ที่บางครอบครัวยังท�ำกันอยู่ ซึ่งชุมชนชาวไทลื้อที่บ้านศรีดอนชัย อ�ำเภอ
เชียงของ ยังคงรักษาพิธีกรรมนี้ไว้อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน พิธีสู่ขวัญ
ข้าวจัดที่บริเวณหน้ายุ้งข้าว ผู้เฒ่าผู้แก่จะช่วยกันเตรียมเครื่องประกอบ
พิธีวางรวมกันในถาด ประกอบด้วยข้าวปลาอาหาร ใบพลู ดอกไม้ ธูป
เทียน นอกจากนี้ยังมี น�้ำส้มป่อย ถังข้าวสาร หม้อนึ่งไหข้าว ข้าวเหนียว
ใส่ในกระติบ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือท�ำมาหากินและผลผลิตทางการ
เกษตร ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นผู้ชายจะช่วยกันสานตาแหลว (เฉลว) น�ำไปปัก
รอบยุ้งข้าวทั้ง ๔ ด้าน น�ำขนไก่มาเสียบติดกับตาแหลว แล้วน�ำหน่ออ้อย
ต้นข้าว ต้นข่า ดอกไม้มัดรวมกันกับตาแหลวทั้ง ๔ ด้าน น�ำด้ายสายสิญจน์
โยงรอบยุง้ ฉาง เมือ่ เตรียมเครือ่ งประกอบพิธเี สร็จแล้ว ผูป้ ระกอบพิธกี รรม
(ผู้อาวุโสในครอบครัว หรือพ่ออาจารย์) จะเริ่มท�ำพิธีด้วยการหยิบข้าวสาร
มาเสีย่ งทาย เมือ่ เสีย่ งทายเสร็จแล้ว ผูป้ ระกอบพิธกี จ็ ะป้อนอาหารขวัญข้าว
จากนั้นกัดค้อน ๑ ครั้งเป็นเคล็ดว่าเมล็ดข้าวจะแข็งแกร่งเหมือนค้อน แล้ว
น�ำด้ายสายสิญจน์มามัดถังข้าวสาร หม้อนึ่งไหข้าว และกระติบข้าวเหนียว
เพื่อให้เจ้าของบ้านมีข้าวกินตลอดปี เสร็จแล้วจึงน�ำข้าวขวัญไปวางไว้ใน
ยุ้งข้าวเป็นอันเสร็จพิธี และในช่วงเวลา ๓-๗ วันห้ามน�ำข้าวเปลือก
ออกจากยุ้งข้าวเด็ดขาด

พ่ออาจารย์ทำ�พิธีสู่ขวัญข้าว

เครื่องประกอบพิธีสู่ขวัญข้าว
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พิธีบวงสรวงพญามังรายอันแสดงถึงความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ประเพณี พิธีกรรมคู่บ้านคู่เมือง และเทศกาลส�ำคัญของจังหวัดเชียงราย
พิธีบวงสรวงพญามังราย (พิธีตานหาพญามังราย) ในวันที่ ๒๖ มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย
มหาราช ได้ทรงสถาปนาเมืองเชียงรายเมือ่ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๑๘๐๕ เพือ่ เป็นการส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์
ชาวจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดพิธีบ�ำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช ในวันที่ ๒๖ มกราคม ของทุกปี
ณ วัดดอยง�ำเมือง ในงานมีกิจกรรมทางศาสนาโดยจัดพิธีกรรมแบบล้านนา ซึ่งประกอบด้วย พิธีสักการบูชาพระเจดีย์
การสืบชะตาเมือง การท�ำบุญเมือง และการจัดกิจกรรมสมโภชเมือง อาทิ การฟ้อนเล็บ การฟ้อนดาบ และการตีกลองสะบัดชัย
ถวายพญามังรายมหาราช อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และการเคารพต่อดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน
ชาวเชียงรายทีม่ าร่วมในพิธจี ะน�ำพานพุม่ หรือพานดอกไม้ และเครือ่ งบูชาสักการะ มาถวายดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช
เพือ่ ความร่มเย็นของเมืองเชียงราย และความเป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ นอกจากพิธดี งั กล่าวแล้ว ในช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปี
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะร่วมกันจัดงานกาชาดประจ�ำปีของจังหวัดเชียงรายหรือที่นิยมเรียกกันว่า “งานพ่อขุน
เม็งรายมหาราช” ภายในงานมีการออกร้าน จัดนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชน งานรืน่ เริงต่าง ๆ การจัดจ�ำหน่ายสินค้า
อาหาร และข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก
ประเพณีนมัสการและสรงน�้ำพระธาตุดอยตุง
พระธาตุดอยตุงถือเป็นองค์ปฐมเจดีย์แห่งดินแดนล้านนา เป็นโบราณสถานที่ส�ำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือ
ตามต�ำนานกล่าวว่า เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า จึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย และชาว
ต่างชาติ ทัง้ ชาวไทใหญ่ในรัฐฉานของเมียนมา ชาวลาว ชาวจีนในยูนนาน รวมทัง้ ชนกลุม่ น้อยตามแนวชายแดน ซึง่ ทุกปีจะมีผคู้ น
ที่เลื่อมใสศรัทธาหลั่งไหลเดินทางไปกราบสักการะองค์พระธาตุดอยตุง
ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยตุงเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
โดยจะจัดงานระหว่างวันขึ้น ๑๔ ค�่ำ ถึงวันแรม ๑ ค�่ำของเดือนสี่ (ไทย) หรือเดือนหก (เหนือ) ในคืนวันขึ้น ๑๔ ค�่ำ พระภิกษุและ
สามเณรจะขึน้ ไปพร้อมกันทีว่ ดั พระธาตุดอยตุงน้อย เพือ่ ท�ำวัตร สวดมนต์ และท�ำพิธสี วดเบิก หลังจากนัน้ มีการแสดงพระธรรมเทศนากล่าวถึงต�ำนานและอานิสงส์แห่งพระธาตุดอยตุง รุ่งเช้าวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ ชาวบ้านจะร่วมกันท�ำบุญตักบาตร เสร็จแล้วจะ
พากันขึน้ ไปตักน�้ำจากบ่อศักดิส์ ทิ ธิ์ เพือ่ น�ำไปเข้าพิธพี ทุ ธาภิเษกก่อนน�ำไปสรงองค์พระธาตุ และในเวลากลางคืนก็จะฟังสวดเบิก
ฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับต�ำนานพระธาตุดอยตุงเหมือนคืนแรก และท�ำสมาธิ เช้าวันแรม ๑ ค�่ำ มีการถวายภัตตาหารแด่
พระภิกษุ หลังจากนัน้ ก็รบั ประทานอาหารร่วมกัน ก่อนกลับจะมีการขอขมาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ขอขมาและอธิษฐานน�ำน�ำ้ จากบ่อศักดิส์ ทิ ธิ์
กลับไปฝากญาติพี่น้องที่ไม่ได้มาร่วมพิธี
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พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง
พิ ธี ต านหาแม่ ฟ ้ า หลวงเป็ น พิ ธี ท� ำ บุ ญ อุ ทิ ศ ถวายพระราชกุ ศ ล
แด่ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ที่ ช าวเชี ย งรายคุ ้ น เคยกั บ
พระนามว่า “แม่ฟ้าหลวง” พระองค์โปรดธรรมชาติมาก และทรงสร้าง
พระต� ำ หนั ก ดอยตุ ง ด้ ว ยพระราชทรั พ ย์ ส ่ ว นพระองค์ ทรงบ� ำ เพ็ ญ
พระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาในทุก ๆ ด้าน ส่งผล
ให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เลิกท�ำไร่เลื่อนลอย เลิกตัดไม้ท�ำลายป่า
เลิ ก ปลู ก ฝิ ่ น ที่ ล ้ ว นแต่ ส ร้ า งปั ญ หาแก่ สั ง คมและประเทศชาติ ท� ำ ให้
ปัญหาเหล่านั้นสิ้นไป ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ชาวเชียงรายทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดพิธีตาน (ทาน) หาแม่ฟ้าหลวง
ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์
ซึ่งเริ่มจัดงานพิธีใน พ.ศ. ๒๕๓๙ และปฏิบัติสืบเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน
ในวันพิธี ช่วงเช้ามีพิธีถวายเครื่องราชสักการะตามแบบประเพณี
ล้านนา ประกอบด้วย ขันดอก ต้นผึ้ง หมากสุ่ม หมากเบ็ง และต้นเทียน
โดยจัดทีอ่ ทุ ยานศิลปะและวัฒนธรรม (ไร่แม่ฟา้ หลวง) อ�ำเภอเมืองเชียงราย
และในช่วงบ่ายมีพธิ บี ำ� เพ็ญกุศลถวาย ณ พระต�ำหนักดอยตุง อ�ำเภอแม่ฟา้ หลวง
พิธีเลี้ยงผีลวง - เจ้าพ่อปลาบึก
พิ ธี เลี้ ย งผี ลวง เป็นพิธีก รรมความเชื่อของผู ้ คนที่ อ าศั ย อยู ่ ติ ด
ล�ำน�้ำโขง โดยเฉพาะชาวบ้านหาดไคร้ อ�ำเภอเชียงของ พิธีกรรมนี้มีการ
สืบทอดมาแต่ครัง้ โบราณ ซึง่ จะท�ำพิธกี อ่ นการล่าปลาบึก เพราะมีความเชือ่ ว่า
ปลาบึกเป็นปลาขนาดใหญ่มักจะมีผีที่ชื่อว่า ผีลวง คอยปกปักรักษา
จึ ง ต้ อ งท� ำ พิ ธี เซ่ น สรวงบอกกล่ า วขออนุ ญ าตจั บ ปลาบึ ก ชาวประมง
เฉพาะที่ล่าปลาบึกก็จะเริ่มท�ำพิธีบวงสรวงผีลวงหรือเจ้าพ่อปลาบึกที่
ปางปลาริมฝัง่ โขง ซึง่ จะต้องสร้างศาลเล็ก ๆ และเตรียมเครือ่ งประกอบพิธี
โดยมีพรานอาวุโสเป็นผู้ท�ำพิธี
หลังจากท�ำพิธีเลี้ยงผีลวงเสร็จแล้ว ก็ต้องท�ำพิธีเลี้ยงผีแม่ย่านาง
เรือด้วยเครือ่ งเซ่น ๓ อย่างคือ หมู ไก่แดงและไก่ขาว เพราะเชือ่ ว่าเรือ ๑ ล�ำ
จะมีแม่ย่านาง ๓ ตน คือ นางผมหอมอยู่หัวเรือ นางค�ำฟูอยู่กลางเรือ
และนางแก้วอยู่ท้ายเรือ เพื่อขอพรแม่ย่านางเรือให้อ�ำนวยโชคให้ เมื่อล่า
ปลาบึกได้แล้วก็จะท�ำพิธีเลี้ยงผีลวงอีกครั้งเป็นการขอบคุณ
พิธีนี้แสดงให้เห็นถึงความส�ำนึกในคุณค่าของธรรมชาติที่ผู้คนได้
อาศัยหล่อเลีย้ งชีวติ มาช้านาน เป็นการดูแลรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ตราบเท่าที่ยังคงด�ำรงรักษาพิธีกรรมนี้อยู่ต่อไป

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง
เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เครื่องบวงสรวงผีลวง
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ประเพณีปอยลูกแก้ว
ประเพณีปอยลูกแก้ว (ค�ำว่า “ลูกแก้ว” มีความหมาย
โดยนั ย หมายถึ ง ลู ก ของพระรั ต นตรั ย ) หรื อ ชาวไทใหญ่
เรี ย กว่ า “ปอยส่ า งลอง” คื อ งานบรรพชาสามเณร
เป็นประเพณีของชาวล้านนาที่สืบทอดมายาวนาน แต่ชาว
เชี ย งรายมี ห ลายชาติ พั น ธุ ์ จึ ง อาจมี ร ายละเอี ย ดของพิ ธี
แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่มีล�ำดับขั้นตอนในพิธีคล้ายกัน เริ่มจาก
การก� ำ หนดวั น บรรพชา จากนั้ น เจ้ า ภาพที่ เ ป็ น พ่ อ แม่ ห รื อ
ขบวนแห่ลูกแก้วซึ่งมีชายฉกรรจ์ทำ�หน้าที่เป็นม้ากัณฐกะให้ลูกแก้วขี่คอ
ญาติผู้ใหญ่จะจัดหาเครื่องอัฐบริขาร เป็นต้นว่า สบง จีวร
อังสะ บาตร กล่องเข็ม มีดโกน ผ้ากรองน�้ำ ลูกประค�ำ ผ้ารัดเอว (รัดประคด ซึ่งจะมีหรือไม่ก็ได้) นอกจากนี้จะต้อง
เตรียมเครื่องสักการะ ประกอบด้วย เทียนบวช พานดอกไม้ ๓ ชุด (ขอบวช ๑ ชุด ขอสรณคมน์และศีล ๑ ชุด และ
ขออุปัชฌาย์ ๑ ชุด)
ในวันงานบรรพชาจะมีพิธีโกนหัว อาบน�้ำขมิ้นส้มป่อย ทาแป้งแต่งตัวด้วยชุดที่เตรียมไว้ มีชายฉกรรจ์ที่แข็งแรง
ท�ำหน้าที่เป็นม้ากัณฐกะให้ลูกแก้วขี่คอ บางแห่งอาจใช้ม้าหรือช้างเป็นพาหนะ แห่ไปรอบๆ หมู่บ้าน และขึ้นไปบนบ้านผู้ที่มี
อาวุโสเพื่อผูกข้อมือให้พร เมื่อขบวนแห่ลูกแก้วกลับถึงวัดก็จะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นนุ่งขาวห่มขาวเพื่อเข้าพิธีบรรพชา
งานประเพณีปอยลูกแก้วมักจะจัดมหรสพเฉลิมฉลองให้ความบันเทิงผู้ที่มาร่วมงานด้วย
ประเพณีปอยลูกแก้วเป็นการท�ำบุญทีถ่ อื ว่ามีอานิสงส์มาก ถือเป็นโอกาสท�ำบุญครัง้ ใหญ่ หากพ่อแม่หรือญาติของลูกแก้ว
บางคนมีฐานะยากจน ชาวบ้านที่มีฐานะดีก็จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพซื้อปัจจัย อัฐบริขาร เลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์และผู้ที่มา
ร่วมงาน
พิธี “ปางแปด” เจ้าหลวงเวียงแก่น
เจ้าหลวงเวียงแก่นเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของเมืองเวียงแก่นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เมืองโบราณดงเวียงแก่น”
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้เป็นแหล่งโบราณสถานส�ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย
เจ้าหลวงเวียงแก่นได้สู้รบกับพญามังรายจนสิ้นพระชนม์ นับแต่นั้นมาเมืองเวียงแก่นก็ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน
เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงเจ้าหลวงเวียงแก่น ชาวบ้านบริเวณลุ่มแม่น�้ำงาว จึงได้ร่วมใจกันจัดพิธีบวงสรวงพระองค์ในวันขึ้น ๓-๔ ค�่ำ
ของเดือนแปด (ภาษาถิน่ เรียกว่า ปางแปด) ราวเดือนมิถนุ ายนของทุกปีทบี่ ริเวณหอเจ้าหลวงเวียงแก่น หมูบ่ า้ นม่วงยายใต้ ต�ำบล
ม่วงยาย อ�ำเภอเวียงแก่น ในช่วง ๒ วันทีท่ ำ� พิธจี ะห้ามชาวบ้านออกไปท�ำงาน หรือเดินทางไปไหนมาไหน สัตว์ทใี่ ช้ในการสังเวยจะ
ต้องเป็นหมูหรือควายตัวผูเ้ ท่านัน้ โดยจะสับเปลีย่ นหมุนเวียนกัน กล่าวคือใช้หมูประกอบพิธี ๒ ปี แล้วเปลีย่ นมาใช้ควายประกอบ
พิธี ๑ ปี ผูต้ ระเตรียมเครือ่ งประกอบพิธคี อื พ่อเข้าจ�ำ้ (ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางระหว่างชาวบ้านกับดวงวิญญาณเจ้าหลวงเวียงแก่น)
นอกจากนี้กลุ่มที่มีบทบาทส�ำคัญในพิธีนี้ก็คือ กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ และกลุ่มวงดนตรีสะล้อซอซึงพื้นบ้าน โดยบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่จะมา
ช่วยกันเตรียมเครือ่ งประกอบพิธี ประกอบด้วย กรวยดอกไม้ ธูปเทียน กรวยใบพลู หญ้าช้าง หญ้าม้า ผ้าขาว ผ้าแดง หมากหัว และเหล้าขาว
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ตอนเช้าวันขึ้น ๔ ค�่ำ เดือนแปด หรือเรียกกันว่า “วันปางหลวง” ชาวบ้านน�ำดอกไม้และเทียนมาถวายที่หอเจ้าหลวง
เวียงแก่น พ่อเข้าจ�ำ้ จะน�ำหมูหรือควายมาบอกกล่าวเซ่นไหว้ แล้วให้นำ� ไปฆ่าท�ำอาหารมาถวายภายหลัง ส่วนกลุม่ วงสะล้อซอซึง
ทั้งช่างซอและช่างปี่จะบรรเลงดนตรีอัญเชิญเจ้าหลวงเวียงแก่น และเจ้าเมืององค์อื่น ๆ ให้ลงมาประทับร่างทรง สลับกับการ
ตีฆ้องและกลองตลอดช่วงประกอบพิธีกรรม ชาวบ้านจะเตรียมด้ายสายสิญจน์ และภาชนะบรรจุน�้ำสะอาด เพื่อให้เจ้าหลวง
ร่ายมนต์คาถาปัดเป่าเคราะห์ภยั น�ำไปให้คนในครอบครัวดืม่ กินเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล และซักถามเจ้าหลวงเกีย่ วกับอาการเจ็บป่วย
ของคนในครอบครัว เพือ่ รักษาตามความเชือ่ ต่อไป ต่อจากนัน้ พ่อเข้าจ�ำ้ จะน�ำอาหารและเครือ่ งเซ่นไหว้ถวายเจ้าหลวง เมือ่ เสร็จ
พิธีถวายเครื่องบูชา ผู้ชายจะยิงปืน ๑๖ นัด เป็นสัญญาณให้ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารได้ เสร็จแล้วก็ท�ำพิธีสู่ขวัญและ
ผูกข้อมือให้กับร่างทรงเพื่อเรียกขวัญกลับคืนมา
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย
เป็นประเพณีทจี่ ดั ขึน้ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลของชาวเชียงรายเนือ่ งในวาระส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยช่วงบ่ายวันที่
๓๑ ธันวาคม ได้อญ
ั เชิญพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ นคูเ่ มืองซึง่ ประดิษฐานอยูใ่ นวัดต่าง ๆ มาประดิษฐานบนบุษบก แห่ไปรอบเมือง
เชียงราย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายได้สักการบูชา โปรยข้าวตอกดอกไม้ และในเช้าวันที่ ๑ มกราคม จะมีการตักบาตร
รับวันปีใหม่

ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่

พิธีแห่โคมไฟไหดอก
จัดในวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือนสาม อันเป็นวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะเข้าวัด
ท�ำบุญตักบาตร ฟังธรรม เมื่อวันมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบครบรอบทุกปี เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงรายจะจัดงานประเพณีแห่โคมไฟ ไหดอก ขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างบุญกุศลสืบทอด
พระพุทธศาสนาต่อไป
พิธีนักกษัตรเป็งปุ๊ด
เป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน โดยมีความเชื่อว่าตอนเที่ยงคืนของวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ
พระมหาอุปคุต (พระอรหันต์องค์หนึ่งที่สามารถดลบันดาลโชควาสนา) ได้ออกจากการเข้าฌานสมาบัติที่ใต้สะดือทะเล แล้ว
แปลงกายเป็นสามเณรน้อยออกโปรดสัตว์โลก หากผูใ้ ดได้ทำ� บุญตักบาตรพระมหาอุปคุตจะถือว่าเป็นผูม้ บี ญ
ุ จะมีโชคลาภ ร�ำ่ รวย
และเป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ ดังนัน้ ในวันเพ็ญขึน้ ๑๕ ค�ำ่ ทีต่ รงกับวันพุธ เทศบาลนครเชียงรายจึงจัดประเพณีตกั บาตรวันเป็งปุด๊ ขึน้
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ท�ำบุญตักบาตรและสืบทอดประเพณีนี้ให้คงอยู่คู่วัฒนธรรมล้านนาของชาวเชียงรายสืบไป
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งานวัฒนธรรมสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการค้าในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง จัดขึ้นในเดือนมกราคม ณ บริเวณ
สนามบินของฝูงบิน ๔๑๖ (สนามบินเก่า) อ�ำเภอเมืองเชียงราย เดิมใช้ชอื่ งานว่า “งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลมุ่ น�ำ้ โขง” จุดประสงค์ของ
การจัดงานนีก้ เ็ พือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง ได้แก่ ไทย ลาว จีน เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงรายและประเทศไทย เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้
แนบแน่น เป็นการผูกมิตรไมตรีทดี่ ตี อ่ กัน อันจะน�ำไปสูก่ ารขยายฐานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิง่ ขึน้ ส่งผลดีทางด้านการค้า
การลงทุน การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงท�ำให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่
งานแข่งขันโปโลช้าง
เป็นงานที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็น ๑ ใน ๖ งาน ที่ยิ่งใหญ่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ต่อเนือ่ งมาเป็นเวลาหลายปี งานนีจ้ ดั ในเดือนมีนาคม ณ อนันตรารีสอร์ท บ้านรวมมิตร ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเชียงแสน เดิมงานนี้
จัดครั้งแรกที่อ�ำเภอหัวหินใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนที่จะย้ายมาจัดที่จังหวัดเชียงรายใน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อการกุศล
ที่จะน�ำเงินไปสมทบสนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบันคชบาลแห่งชาติที่จังหวัดล�ำปาง
กิจกรรมในงาน ก่อนเริ่มการแข่งขันพระสงฆ์จะท�ำพิธีคล้องมาลัยและรดน�้ำมนต์ให้กับควาญช้าง และช้างที่เข้าร่วม
แข่งขันเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากการแข่งขันโปโลช้างแล้ว ยังมีขบวนพาเหรดแบบโบราณของภาคเหนือ และการ
ฟ้อนร�ำของชาวเขา ซึ่งผู้เข้าชมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย
งานเทศกาลนี้จัดในเดือนพฤษภาคม ณ บริเวณสนามข้างแขวงการทาง เชิงสะพานน�้ำแม่กก อ�ำเภอเมืองเชียงราย
เพือ่ ผลักดันให้จงั หวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางตลาดลิน้ จีแ่ ละสับปะรด ส่งเสริมให้สบั ปะรดพันธุน์ างแลและภูแลเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงราย

เกษตรกรนำ�ผลผลิตจากสวนมาจำ�หน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง

เทศกาลชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่าดอยแม่สลอง
ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคมของทุกปี อันเป็นช่วงทีด่ อกซากุระบานสะพรัง่ ทัว่ ทัง้ ดอยสูงทีบ่ า้ นสันติครี ี ต�ำบล
แม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง อีกทั้งที่นี่ยังเป็นแหล่งปลูกชาคุณภาพดี รวมทั้งพืชเมืองหนาวทั้งพืชผัก ไม้ผล และไม้ดอก
ในช่วงเวลานี้จึงได้จัดเทศกาลชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่าดอยแม่สลอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความงดงามของ
ธรรมชาติ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชนเผ่ากว่า ๗ ชนเผ่าได้แก่ อาข่า ลาหู่ ลัวะ เมี่ยน ลีซู จีนยูนนาน และไทใหญ่ ภายในงาน
มีกิจกรรมที่น่าสนใจหมุนเวียนกันไป เช่น การออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าโอทอป การประกวดไก่ด�ำสายพันธุ์ฟ้าหลวง การประกวด
ร้องเพลง การแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ
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วิถีชาวเขาหลายหลากชาติพันธุ์
ชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จะอาศัยอยู่ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย
ภูมภิ าคทีม่ ชี าวเขาอาศัยอยูม่ ากทีส่ ดุ คือ ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
แม่ฮ่องสอน น่าน ล�ำพูน แพร่ พะเยา และล�ำปาง เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น
มีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากมาย ส่วนภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีชาวเขากระจายตัวอยู่ ได้แก่
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จะมี จั ง หวั ด เลยเพี ย งจั ง หวั ด เดี ย วที่ มี ช าวเขาอาศั ย อยู ่
นั่นคือ ชาวเขาเผ่าแม้วซึ่งอพยพหนีภัยมาจากประเทศลาว
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศลาว เมียนมา จังหวัดพะเยา และเชียงใหม่ ดังนัน้ จึงมีการติดต่อสัมพันธ์กบั ประเทศ
เพื่อนบ้าน และมีชนเผ่าหลากหลายชาติพันธุ์อพยพย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ
ของจังหวัดเชียงรายเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของจังหวัดที่มีความ
โดดเด่น เนื่องจากชนเผ่าเหล่านี้จะมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ที่
แตกต่างกัน ข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับชนเผ่าจะช่วยให้บคุ คลทัว่ ไปมีความเข้าใจ และมีแนวทาง
เสริมสร้างความสัมพันธ์หรือแนวทางการท�ำงานกับชนเผ่าได้ดีขึ้น
ชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายมีทั้งหมด ๑๗ ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย อาข่า (อีก้อ)
ลาหู่ (มูเซอ) ม้ง จีนยูนนาน (จีนฮ่อ) เมี่ยน (เย้า) ไทใหญ่ กะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) บีซู ลัวะ
ไทยอง ไทลื้อ ขมุ ดาราอั้ง (ปะหล่อง) ไตหญ่า ไทเขิน ไทยวน ไทอีสาน (ไทลาว)
ในที่นี้ ขอน�ำเสนอเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส�ำคัญและเป็นกลุ่มใหญ่ของจังหวัด
เชียงราย ดังนี้
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อาข่า (อีก้อ)

ชนเผ่านีเ้ รียกตนเองว่า “อาข่า” และต้องการให้คนทัว่ ไปเรียกตนเองว่า
“อาข่า” ไม่ใช่ “อีกอ้ ”อย่างทีค่ นไทยเคยเรียกกัน บรรพบุรษุ ดัง้ เดิมอาศัยอยูท่ าง
ตอนใต้ของประเทศจีน ปัจจุบันชนเผ่าอาข่าอาศัยอยู่ในภาคเหนือ ๕ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล�ำปาง ตาก และแพร่ บางส่วนได้อพยพ
ไปอยู่ที่จังหวัดน่าน พิษณุโลก และจังหวัดอื่น ๆ ชนเผ่าอาข่าในประเทศไทย
แบ่งออกได้เป็น ๘ กลุ่มดังนี้ กลุ่มอู่โล้อาข่า กลุ่มลอมี้อาข่า กลุ่มผะหมี๊อาข่า
กลุ่มหน่าค๊าอาข่า กลุ่มเปี๊ยะอาข่า กลุ่มอ้าเค้ออาข่า กลุ่มอ้าจ้ออาข่า และ
กลุ่มอูพีอาข่า ส�ำหรับจังหวัดเชียงราย อาข่าอาศัยอยู่ในหลายอ�ำเภอ แต่อ�ำเภอ
ที่มีอาข่าอาศัยอยู่มาก คือ อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอแม่สรวย อ�ำเภอแม่จัน
และอ�ำเภอเมืองเชียงราย
ชนเผ่าอาข่ามีรปู ร่างเล็ก แต่แข็งแรง ล�ำ่ สัน ผิวสีนำ�้ ตาลอ่อนและหยาบกร้าน
ผู้หญิงนิยมไว้ผมยาว ลักษณะนิสัยที่ส�ำคัญของชาวอาข่าคือ เคารพและ
เชื่อถือค�ำสั่งสอนของบรรพบุรุษ เชื่อผู้น�ำ ประนีประนอม ไม่ชอบความรุนแรง
รักความสนุกสนานบันเทิง ชอบสูบยาเส้น ชอบดืม่ น�ำ้ ชา ดืม่ เหล้า และกินหมาก
ภาษา
ภาษาของชนเผ่าอาข่าจัดอยู่ในตระกูลพม่า-ทิเบต มีภาษาพูดคล้าย
ภาษามูเซอและลีซอ แต่ไม่มีภาษาเขียนหรือไม่มีตัวอักษรเป็นของตนเอง
ลักษณะบ้านเรือน
ชนเผ่าอาข่านิยมอาศัยอยู่บนที่สูงหรือภูเขาสูง ปกติจะตั้งหมู่บ้าน
ในพื้ น ที่ ล าดเทหรื อ ตามสั น เขาซึ่ ง มี ที่ ก ว้ า งพอประมาณ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก มี
ที่ เ ล่ น และเพื่ อ สะดวกในการเลี้ ย งม้ า วั ว แพะ หมู และไก่ นอกจากนี้
ต้องมีป่าอยู่รอบ ๆ เพื่อสะดวกในการหาฟืนและหาอาหารจากป่า และต้องมี
ล�ำห้วยเล็ก ๆ ส�ำหรับเป็นแหล่งน�้ำดื่มน�้ำใช้อยู่เชิงดอยที่จะสามารถเดินไป
ตักน�้ำขึ้นมาใช้ได้
การตั้งชุมชนของอาข่าจะมีการเลือกท�ำเลพร้อมทั้งมีการเสี่ยงทาย
เพือ่ ให้แน่ใจว่าจุดทีเ่ ลือกนัน้ ภูตผีบรรพชนและเทพยดาอารักษ์ยนิ ดีและเต็มใจ
ให้ตั้งหมู่บ้าน
ปากทางเข้าหมู่บ้านของชาวอาข่าจะมีการสร้างประตูหมู่บ้านเรียกว่า
“ล้อข่อง” เพือ่ ป้องกันสิง่ เลวร้ายต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามาในชุมชน เนือ่ งจากชาวอาข่า
เกรงกลั ว อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ข องภู ต ผี ม าก และเพื่ อ เป็ น การแยกแผ่ น ดิ น กั น อยู ่
โดยเด็ ด ขาด โดยให้ ม นุ ษ ย์ อ ยู ่ ใ นหมู ่ บ ้ า น ส่ ว นภู ต ผี ใ ห้ อ ยู ่ น อกหมู ่ บ ้ า น
ในป่า ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นธรรมเนียมที่ชาวอาข่าจะต้องสร้างประตูหมู่บ้าน
มาจนถึงทุกวันนี้ โดยสร้างประตูที่ปลายถนนทั้งด้านบนและด้านล่างของ
หมู่บ้าน ชาวอาข่าที่เคร่งไสยศาสตร์จะต้องเข้าออกหมู่บ้านโดยผ่านทางประตู
ทุกครัง้ เพือ่ ล้างมลทินของภูตผีทอี่ าจติดตัวมาจากป่าเขานอกหมูบ่ า้ น ประตูนี้

ชาวอาข่ามีรูปร่างเล็ก แต่แข็งแรง

การแสดงของหญิงชาวอาข่า
ซึ่งแสดงถึงความสนุกสนานรื่นเริง

การแสดงของหญิงชาวอาข่าที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิต

ชาวอาข่านิยมสร้างบ้านอยู่บนที่สูง
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ประตูหมู่บ้านของชาวอาข่า

ภายในบ้านของชาวอาข่า

ห้องน�้ำของชาวอาข่าจะสร้างอยู่นอกตัวบ้าน

บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในหมู่บ้าน
ของชาวอาข่า

ชาวอาข่าจะนำ�ไม้ไผ่มาทำ�เป็นเครื่องหมาย และนำ�ไปติด
บนคานหรือเสาของประตูหมู่บ้าน หรือติดตามต้นไม้
อันเป็นสัญลักษณ์ห้ามคนทั่วไปแตะต้อง

บ้านของชาวอาข่า

เครื่องดักสัตว์ของชาวอาข่า

เตาส�ำหรับต้มน�้ำชา

การเลี้ยงหมูภายใน
หมู่บ้านของชาวอาข่า

ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดจะลบหลู่มิได้ หากใครเผลอลบหลู่ จะต้องถูกปรับ และต้องเซ่นไหว้เพื่อขอขมาลาโทษ นอกจากนี้
ในหมูบ่ า้ นยังมีศาสนสถานทีส่ ำ� คัญเพือ่ ใช้ในการประกอบพิธกี รรม เช่น ศาลพระภูมชิ มุ ชน บ่อน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ลานวัฒนธรรม เป็นต้น
ลักษณะบ้านของชนเผ่าอาข่าเป็นบ้านยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ ๑ เมตร มีบันได ๓-๕ ขั้น ใต้ถุนใช้เป็นที่เก็บ
สัตว์เลีย้ ง ไม้ฟนื และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการเกษตร บ้านสร้างด้วยไม้ไผ่ มีเสาเป็นไม้เนือ้ แข็ง ฝาบ้านท�ำด้วยฟากไม้ไผ่ ไม่มหี น้าต่าง
เพราะหลังคาซึ่งมุงด้วยหญ้าคาจะคลุมยาวลงมาจนเกือบถึงพื้นดิน ท�ำให้ภายในบ้านมืดมิด แต่ก็ช่วยกันลมกันฝนได้อย่างดี
มีเนื้อที่นอกฝาบ้านใต้หลังคาส�ำหรับนั่งท�ำงานหรือเก็บของ
ภายในบ้านแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนของผู้ชายและส่วนของผู้หญิง โดยมีฝาสูงเพียงไหล่กั้นจากฝาด้านห้องนอนไปถึง
เสากลางบ้าน ส่วนที่ไม่มฝี ากั้นเป็นบริเวณที่ใช้กินอยู่และท�ำงาน บริเวณห้องโล่งใช้เป็นที่รับแขก ส�ำหรับศาลพระภูมิซึ่งเป็นที่สถิต
วิญญาณของบรรพชนและถือเป็นศูนย์รวมของพิธกี ารและความเชือ่ ต่าง ๆ จะตัง้ ติดฝากัน้ กลางบ้านโดยจะอยูใ่ นส่วนของผูห้ ญิง
นอกจากนั้นยังมีเตาไฟ ๒ เตา โดยเตาฝ่ายหญิงจะอยู่ด้านใน ใช้ส�ำหรับหุงต้มอาหาร เตาด้านนอกส�ำหรับต้มน�้ำชาไว้เลี้ยงแขก
ส่วนห้องน�้ำจะอยู่นอกตัวบ้าน
อาชีพ
อาชีพหลักของชาวอาข่าคือ การท�ำไร่บนภูเขา พืชหลักที่ปลูกคือ ข้าวไร่ส�ำหรับบริโภค ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยาสูบ
นอกจากนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้ส�ำหรับการท�ำพิธีและเป็นอาหาร รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู ไก่ เป็ด ม้า วัว แพะ และควาย
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ชาวอาข่าจะทอผ้าใส่เอง
ไม่ได้ทอเพื่อจำ�หน่าย

การแต่งกายของผู้หญิงชาวอาข่า

ผู้หญิงชาวอาข่าจะห้อยคอด้วย การแต่งกายของผู้ชายชาวอาข่า
ลูกปัด และสวมหมวกประดับด้วย
ลูกปัดหลากสี

การแต่งกาย
ชนเผ่าอาข่าใช้ผา้ ฝ้ายทอเนือ้ แน่นย้อมเป็นสีน�้ำเงินเข้มและสีด�ำ ผูห้ ญิงสวมเสือ้ ตัวสัน้ กระโปรงพลีทสัน้ มีผา้ คาดเอวและ
ผ้าพันน่อง ห้อยคอด้วยลูกปัด มีจุดเด่นที่หมวก ซึ่งประดับด้วยลูกปัดหลากสี หมวกที่สวมจะแตกต่างกัน ถ้าเป็นผู้หญิงที่ยังเป็น
เด็กหรือวัยรุ่นจะสวมหมวกทรงกลม หากแต่งงานแล้วจะสวมหมวกทรงสูง ผู้หญิงนิยมไว้ผมยาวแต่รวบผมไว้ แล้วใส่หมวกทับ
ส่วนผู้ชายสวมเสื้อคอกลม แขนยาว กางเกงขาก๊วยสีเดียวกัน และโกนหัว ไว้ผมเปีย
ประเพณี
ชนเผ่าอาข่ามีประเพณีตา่ ง ๆ เช่น ประเพณีไข่แดง เป็นประเพณีการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หรือเรียกอีกอย่างหนึง่
ว่าประเพณีชนไข่ ประเพณีปีใหม่ลูกข่าง เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลท�ำมาหากิน จัดขึ้นประมาณ
เดือนธันวาคมของทุกปี หลังการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์เสร็จแล้ว ประเพณี
โล้ชิงช้า จะเริ่มปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนของทุกปี
ซึ่งก�ำหนดขึ้นโดยผู้น�ำประจ�ำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองก่อนการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต และเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลปกปัก
รักษาไร่นา
ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อ
ชนเผ่าอาข่าไม่มีค�ำว่า “ศาสนา” มีแต่ค�ำว่า “บัญญัติอาข่า”
ซึ่งครอบคลุมขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการทุกอย่างในการ
ด�ำเนินชีวติ มีความเชือ่ ในเรือ่ งผี โชคลาง การเสีย่ งทาย และสิง่ เร้นลับใน
ธรรมชาติเป็นอย่างมาก ชนเผ่าอาข่านับถือผีบรรพบุรุษ ทุกครัวเรือนจะ
มีหิ้งผีบรรพบุรุษไว้เซ่นไหว้ปีละ ๙ ครั้ง รองลงมา ได้แก่ ผีใหญ่ ซึ่งถือว่า
เป็นหัวหน้าผีทั้งปวง มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน
พิธีกรรมของชาวอาข่ามี ๙ พิธี ได้แก่ พิธีขึ้นปีใหม่ พิธีเกี่ยวกับ
การเกษตรก่อนลงมือท�ำไร่ พิธที ำ� ประตูหมูบ่ า้ น พิธบี วงสรวงผีใหญ่ พิธเี ลีย้ ง
ผีบอ่ น�ำ้ เพือ่ ความอุดมสมบูรณ์ของพืชไร่ พิธโี ล้ชงิ ช้าเพือ่ ระลึกถึงเทพธิดา
ผูป้ ระทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พชื ผลทีก่ ำ� ลังงอกงาม พิธกี นิ ข้าวใหม่
จัดขึ้นเพื่อฉลองรวงข้าวสุกและขอบคุณผีไร่ พิธีไล่ผีออกจากหมู่บ้าน
การโล้ชิงช้าของชาวอาข่า
และพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ
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เด็กนักเรียนชาวลาหู่ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย ซึ่งโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนแต่งกายชุดชาวเขาทุกวันศุกร์

ลาหู่ (มูเซอ)

ลาหู่ หรือมูเซอ อพยพมาจากประเทศจีนเข้าสู่เมียนมา และทางทิศเหนือของประเทศไทย มูเซอที่รู้จักกันมาก คือ
มูเซอด�ำ และมูเซอแดง
ลาหู่ หรือมูเซอ แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๒ กลุ่ม ได้แก่ มูเซอด�ำ และมูเซอแดง และกลุ่มเล็ก ๒ กลุ่ม ได้แก่ มูเซอฌีหรือ
มูเซอกุย และมูเซอเฌเล
ในประเทศไทยมีชนเผ่าลาหูอ่ าศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นต่าง ๆ ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ประมาณ ๘๐๐ กว่าหมูบ่ า้ น จังหวัด
ทีม่ ลี าหูอ่ าศัยอยูม่ าก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮอ่ งสอน เชียงใหม่ และล�ำปาง ส�ำหรับจังหวัดเชียงราย ลาหูจ่ ะอาศัยอยูใ่ นอ�ำเภอต่าง ๆ
แต่อ�ำเภอที่มีลาหู่อาศัยอยู่มาก คือ อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอแม่สรวย อ�ำเภอเมืองฯ อ�ำเภอเวียงป่าเป้า และอ�ำเภอแม่จัน
ชนเผ่าลาหู่มักอาศัยปะปนกับชนเผ่าอื่น ๆ หรือคนไทย มีจ�ำนวนน้อยที่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่บ้าน
ภาษา
ชนเผ่าลาหูม่ แี ต่ภาษาพูด ไม่มภี าษาเขียนเป็นของตนเอง การสืบทอดและการสือ่ สารต่าง ๆ จะสืบทอดโดยระบบความจ�ำ
พูด และฟัง เท่านั้น ชนเผ่าลาหู่ไม่ค่อยยอมปรับตัวที่จะเรียนพูดภาษาของชาวเขาเผ่าอื่น อาจมีบ้างบางคนที่สามารถพูดภาษา
ลีซอ อาข่า และภาษาพม่าได้บ้าง
ลักษณะบ้านเรือน
บ้ า นของชนเผ่ า ลาหู ่ จ ะปลู ก ยกพื้ น ใต้ ถุ น สู ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ เ ก็ บ ฟื น หลั ง คาหน้ า จั่ ว มุ ง ด้ ว ยหญ้ า คาหรื อ ใบก่ อ
ตัวบ้านและพื้นบ้านสร้างด้วยไม้ไผ่สับฟาก โครงสร้างบ้าน เช่น เสา คาน และส่วนต่าง ๆ มักจะสร้างจากไม้เนื้อแข็ง
ไม้ก่อเป็นที่นิยมใช้กันมาก ปัจจุบันมีบางบ้านที่ปลูกสร้างบ้านตามแบบคนไทย หลังคามุงด้วยกระเบื้องหรือสังกะสี ฝาบ้านและ
พื้นบ้านเป็นไม้กระดาน บางบ้านสร้างด้วยปูนซีเมนต์
ตัวบ้านแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ตอนหน้าเป็นชานนอกชายคา ตอนหลังเป็นห้องสีเ่ หลีย่ ม มีฝาสานรอบทุกด้าน สูงประมาณ
๑ เมตรครึ่ง ท�ำด้วยไม้ไผ่ล้วน ไม่มีเพดาน ตรงกลางห้องมีเตาไฟ ๑ เตาส�ำหรับท�ำอาหาร รอบ ๆ เตาไฟเป็นที่นอน และใช้เป็น
ที่ต้อนรับแขกด้วย
ลักษณะภายในบ้านของชาวลาหู่จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มย่อย แต่จะมีกองไฟสี่เหลี่ยมไว้ภายใน เหนือ
กองไฟท�ำเป็นราวส�ำหรับเป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์และเป็นที่เก็บอาหารไว้กินนาน ๆ แต่ละบ้านมีหิ้งบูชาผีภายในบ้าน ใต้ถุนบ้าน
ใช้เป็นที่ขังหมูและเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน
บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านจะมีขนาดใหญ่กว่าบ้านของลูกบ้านประมาณ ๒ เท่า โดยจะมีห้องนอนของครอบครัว และ
ห้องนอนส�ำหรับต้อนรับแขก เนื่องจากผู้ไปเยือนหมู่บ้านมักจะไปหาหัวหน้าหมู่บ้านก่อน ดังนั้นจึงมักจะพักค้างอยู่ที่บ้าน
ของหัวหน้าหมู่บ้าน
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บ้านของลาหู่นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่พักผ่อนหลับนอน เป็นที่ป้องกันลมฟ้าอากาศและความหนาวเย็นแล้ว
บ้านยังเป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติ เป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชและผลผลิตต่าง ๆ เป็นที่ตัดสินคดีความ เป็นที่ประกอบพิธีกรรม
และยังเป็นสถานที่เก็บศพ บ้านจึงมีความผูกพันอย่างแนบแน่นกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาหู่
อาชีพ
อาชีพของชาวลาหู่ ได้แก่ การเกษตร การค้าขาย การเลี้ยงสัตว์ และหาของป่า นอกจากอาชีพหลักอื่น ๆ แล้ว อาชีพ
ส�ำคัญที่เสริมรายได้ให้แก่ลาหู่ก็คือ การผลิตงานฝีมือ ได้แก่ งานจักสาน งานทอผ้า เย็บปักถักร้อย การท�ำอาวุธ การตีเหล็ก
ซึง่ มักจะเป็นเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพือ่ การเกษตร เช่น ขวาน มีด จอบ เคียว เป็นต้น ชาวลาหูเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดีวา่ เป็นช่างตีเหล็กฝีมอื ดี
นอกจากนั้นยังมีอาชีพอื่น ๆ เช่น การตัดไม้ การให้บริการ ตลอดจนการน�ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น
การแต่งกาย
ชนเผ่าลาหู่แต่ละกลุ่มจะมีเครื่องแต่งกายที่เป็นลักษณะเฉพาะในด้านสีสัน ผ้าของลาหู่จะใช้สีด� ำ หรือสีฟ้าและสีแดง
ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นลาหู่กลุ่มใด และจะมีการตกแต่งด้วยผ้าหลายสีเป็นลวดลายสวยงาม หญิงชาวลาหู่ทุกกลุ่มจะนุ่งซิ่น
สวมเสื้อแขนยาว ตัวสั้นแค่เอว ตกแต่งด้วยผ้าหลากสีและเครื่องเงิน ส่วนเสื้อผ้าของผู้ชายจะใช้ผ้าสีด�ำ และใช้ผ้าสีต่าง ๆ เป็น
ลวดลายสวยงามเหมือนของผู้หญิง

การแต่งกายของหญิงและชายชาวลาหู่

ชุดประจ�ำเผ่าของชาวลาหู่แต่ละกลุ่มย่อยจะมีความแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่นิยมผ้าพื้นสีด�ำเป็นหลัก และตกแต่งด้วย
ผ้าสีแดง สีฟ้า สีเหลือง และสีขาว พร้อมกับเย็บปักลวดลายดอกต่าง ๆ ปัจจุบันชุดแต่งกายประจ�ำเผ่าเหล่านี้จะเห็นได้ชัด
ในการแต่งกายของผู้หญิง ส่วนผู้ชายบางส่วนจะหันมาแต่งกายตามแบบอย่างของชาวไทยพื้นราบ ส�ำหรับชาวลาหู่ที่นับถือ
คริสต์ศาสนา เช่น กลุม่ มูเซอด�ำเกือบทัง้ หมด ปัจจุบนั ไม่นยิ มแต่งกายในชุดประจ�ำเผ่าตามประเพณีดงั้ เดิม เว้นแต่ในวันส�ำคัญ เช่น
งานแต่งงาน งานฉลองคริสต์มาส และงานปีใหม่ เป็นต้น หรือเมื่อมีการจัดงานแสดงในสถานที่ต่าง ๆ
ประเพณี
ชาวลาหู่มีอิสระในการเลือกคู่ครอง ไม่ชอบแต่งงานกับหญิงสาวบ้านเดียวกัน การแต่งงานและการหย่าของชาวลาหู่
จะต้องมีการฆ่าหมูเพื่อสังเวยแก่ผีที่กลางลานใหญ่ของหมู่บ้าน
ชาวลาหู่มีประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีการแต่งงาน การจีบสาวหรือการหาคู่ของชาวลาหู่จะอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่
เนื่องจากหนุ่มโสดจะว่าง โดยจะจับกลุ่มกันตระเวนหาสาวหมู่บ้านอื่น ๆ และใช้เด็กเป็นสื่อกลางในการติดต่อ ประเพณีวันศีล
วันศีลของชาวลาหู่จะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ และแรม ๑๕ ค�่ำ แต่ถ้าเป็นวันศีลในช่วงปีใหม่จะตรงกับวันที่สามของปีใหม่
ซึ่งจะต้องงดการกินเนื้อสัตว์ การล่าสัตว์ และการดื่มเหล้า ประเพณีฉลองปีใหม่ ชาวลาหู่ไม่มีการก�ำหนดประเพณีฉลองปีใหม่
ที่เฉพาะเจาะจงแน่นอน แต่จะเลือกเวลาที่สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ และเสร็จภารกิจจากการท�ำงาน ท�ำไร่ ท�ำสวน ซึ่งอาจเป็นช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม หรือเมษายน ของแต่ละปีกไ็ ด้ และทุกหมูบ่ า้ นไม่จำ� เป็นต้องจัดปีใหม่พร้อมกัน เนือ่ งจากแต่ละหมูบ่ า้ น
มีความพร้อมไม่ตรงกัน
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ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม
ชาวลาหู่จะนับถือพระเจ้าองค์เดียวกัน ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อในเรื่องภูตผีวิญญาณต่าง ๆ ได้แก่ ผีบ้านผีเรือน
ผีประจ�ำหมู่บ้าน ผีป่าผีดอย ผีน�้ำ ผีพายุ ผีฟ้า เป็นต้น ชาวลาหู่มีความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งเป็นผู้สร้างโลกและมนุษย์
ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของคริสต์ศาสนา ดังนั้นจึงท�ำให้การเผยแผ่คริสต์ศาสนาในชนกลุ่มนี้เป็นไปได้ง่าย ชาวลาหู่นับถือผี
มีบรรพบุรษุ และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ป็นหลัก แต่ปจั จุบนั นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบดาไลลามะ และนับถือศาสนาคริสต์มากขึน้
โดยความเชื่อของชาวลาหู่จะมีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการด�ำรงชีวิต การเกิด เจ็บ และตาย ผู้ที่มีอิทธิพลในหมู่บ้านมากที่สุด
ได้แก่ พ่อคู หรือปูจ่ อง ซึง่ ชาวลาหูห่ ลายกลุม่ เชือ่ ว่าเป็นผูท้ รงเวทมนตร์และเป็นตัวแทนของพระเจ้า ชาวลาหูน่ ยิ มท�ำบุญประกอบ
พิธีผูกข้อมือ และฆ่าหมูหรือไก่เป็นเครื่องเซ่นสังเวย

ม้ง

ม้งเดิมอาศัยอยู่ในประเทศจีน ต่อมาได้อพยพลงมาถึงตอนใต้ของจีนและเขตอินโดจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ และ
ตอนเหนือของประเทศไทยประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ ม้งมี ๒ กลุ่ม ได้แก่ ม้งน�้ำเงิน และม้งขาว ม้งไม่ชอบให้เรียกว่าแม้ว โดยถือว่า
เป็นการดูถูกเหยียดหยาม
ม้งตัง้ ถิน่ ฐานอยูต่ ามภูเขาสูง หรือทีร่ าบเชิงเขาในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงรายปัจจุบนั อ�ำเภอทีม่ มี ง้ อาศัยอยูม่ าก คือ อ�ำเภอ
เวียงแก่น อ�ำเภอเทิง อ�ำเภอเวียงของ อ�ำเภอเวียงป่าเป้า อ�ำเภอพญาเม็งราย และอ�ำเภอเชียงแสน นอกจากนี้ยังอาศัยอยู่ใน
อีกหลายจังหวัดของประเทศไทย

เด็กนักเรียนชาวม้ง โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย

ภาษา
ภาษาม้ ง จั ด อยู ่ ใ นตระกู ล จี น -ทิ เ บต ไม่ มี ภ าษาเขี ย น แต่ ยื ม ตั ว อั ก ษรภาษาโรมั น มาใช้ ม้ ง มั ก จะรั บ ภาษาอื่ น
มาใช้พูดกัน เช่น ภาษาจีน ยูนนาน ภาษาลาว ภาษาไทยภาคเหนือ เป็นต้น ม้งสามารถใช้ภาษาเผ่าของตนเองพูดคุย
กับม้งเผ่าอื่นให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันม้งใช้ตัวอักขระหนังสือละติน (Hmong RPA) ในการเขียนและอ่าน
ลักษณะบ้านเรือน
หมู่บ้านม้งจะประกอบด้วยกลุ่มเรือนหลาย ๆ หย่อม แต่ละหย่อมจะเป็นตระกูลเดียวกันหรือเป็นญาติพี่น้องกัน มีบ้าน
ราว ๆ ๗-๘ หลังคาเรือน โดยมีเรือนใหญ่ของคนส�ำคัญอยู่ตรงกลาง ส่วนเรือนเล็กจะเป็นของลูกบ้านหรือลูกหลาน ตัวบ้าน
ปลูกคร่อมอยู่บนพื้นดินที่ทุบแน่น โดยใช้พื้นดินเป็นพื้นบ้าน ฝาบ้านเป็นไม้แผ่น บ้านมีขนาดใหญ่เพราะเป็นครอบครัวขยาย
วัสดุสว่ นใหญ่ใช้ไม้เนือ้ อ่อน หลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือใบจาก เสาเป็นไม้เนือ้ แข็ง ตัวบ้านไม่มหี น้าต่างเนือ่ งจากอยูใ่ นทีอ่ ากาศหนาวเย็น
กลางบ้านจะเป็นที่ท�ำงานบ้าน มุมบ้านฝั่งซ้ายมักจะกั้นเป็นห้องนอนของพ่อแม่กับลูก
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การแต่งกาย
ม้งน�้ำเงิน
- ผู ้ ช ายสวมเสื้ อ ป้ า ยสี ด� ำ หรื อ น�้ ำ เงิ น ตั ว สั้ น ปั ก ลวดลาย
แขนยาว ขลิ บ ขอบแขนเสื้ อ ด้ ว ยสี ฟ ้ า กางเกงใช้ สี เ ดี ย วกั น เป้ า กางเกง
จะกว้ า งและหย่ อ นต�่ ำ ลงมาถึ ง หั ว เข่ า ปลายขาแคบ มี ผ ้ า สี แ ดงคาดเอว
ชายผ้ า ทั้ ง สองข้ า งปั ก ลวดลายห้ อ ยลงมา ส่ ว นผู ้ ห ญิ ง สวมเสื้ อ สี ด� ำ
หรือสีน�้ำเงินเข้ม มีลวดลายที่หน้าอก แขนยาว ขลิบที่ปลายแขนด้วยสีฟ้า
ปกเสื้อห้อยพับไปด้านหลังปักลวดลาย สวมกระโปรงจีบรอบตัว มีผ้าผืนยาว
การแต่งกายของชายและหญิงชาวม้ง
ปักลวดลายห้อยชายปิดกระโปรง ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะใช้ผ้าพื้นเรียบ
ขลิบชายด้วยผ้าสี มีผ้าแดงปักลวดลายที่ชายทั้งสองข้าง และปล่อยเป็นพู่ห้อยลงมา คาดด้วย
เข็มขัดเงินทับ พันแข้งด้วยผ้าสีนำ�้ เงินหรือด�ำ มวยผมไว้ทกี่ ลางกระหม่อม มีชอ้ งผมมวยพันเสริมให้
ใหญ่ขึ้น แล้วใช้ผ้าโพกทับมวยผม ประดับเครื่องเงินและเหรียญเงิน
ม้งขาว
- ผู้ชาย แต่งกายคล้ายกับม้งน�้ำเงิน แต่ประดับลวดลายน้อยกว่า ที่คอสวมห่วงเงิน
รอบคอหลายห่วง ส่วนผู้หญิง ส่วนใหญ่จะแต่งตัวคล้ายกับม้งน�้ำเงิน ปัจจุบันนุ่งกางเกงทรงจีน
สีน�้ำเงินเข้มแทนกระโปรง พันมวยผม และกันเชิงผมด้านหน้าให้ดูมีหน้าผากกว้างขึ้น
ประเพณี
การแต่งกายของหญิงชาวม้ง
ชาวเขาเผ่าม้งมีประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีขึ้นปีใหม่หรือประเพณีฉลองปีใหม่
ชาวม้งเรียกประเพณีนี้ว่า“น่อเป๊โจ่วฮ์” แปลว่า “กินสามสิบ” โดยถือเอาวันสุดท้าย (๓๐ ค�่ำ) ของเดือนสุดท้าย (เดือนที่ ๑๒)
ในทุกปีเป็นวันส่งท้ายปีเก่า ซึ่งจะอยู่ในราวปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ในวันดังกล่าว หัวหน้าครัวเรือนของแต่ละบ้าน
จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครัวเรือน ถัดจากวันส่งท้ายปีเก่า ๓ วัน คือ วันขึ้น ๑ ค�่ำ ๒ ค�่ำ
และ ๓ ค�่ำ ของเดือนหนึ่ง จัดเป็นวันฉลองปีใหม่อย่างเป็นทางการ ทุกคนจะหยุดงานในช่วงวันดังกล่าว และมีการจัดการ
ละเล่นต่าง ๆ เช่น การเล่นลูกข่าง การตีลูกข่าง การร้องเพลงม้ง ประเพณีแต่งงาน ชาวม้งจะไม่แต่งงานกับคนแซ่เดียวกัน
หรือตระกูลเดียวกันเพราะถือเป็นพีน่ อ้ งกัน เมือ่ แต่งงานแล้วฝ่ายหญิงจะย้ายเข้ามาอยูใ่ นบ้านของฝ่ายชาย ผูช้ ายม้งอาจมีภรรยา
ได้มากกว่าหนึ่งคน โดยภรรยาทุกคนจะอยู่รวมกันในบ้านของฝ่ายสามี
ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม
ชาวม้งนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่อยู่บนฟ้า ในล�ำน�้ำ และที่ประจ�ำต้นไม้
ภูเขา ไร่นา ฯลฯ ชาวม้งจะเซ่นสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เหล่านี้ปีละครั้ง โดยเชื่อว่าพิธีไสยศาสตร์เหล่านี้จะช่วยให้วินิจฉัยโรค
ได้ถูกต้องและท�ำการรักษาได้ผล ม้งเชื่อว่าการมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัย คือความสุขอันยิ่งใหญ่ ดังนั้นจึงต้องท�ำ
ทุกอย่างเพื่อเป็นการรักษาให้หายจากโรคเหล่านั้น

เมี่ยน (เย้า)

ชนเผ่านี้เรียกตัวเองว่า “เมี่ยน” หรือบางครั้ง
เรี ย ก “อิ้ ว เมี่ ย น” มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
“เย้า” เมี่ยนมีเชื้อชาติจีน เดิมอาศัยอยู่ในมณฑลต่าง ๆ
ของประเทศจีน ต่อมาได้อพยพเข้าสู่เวียดนามเหนือ
เด็กนักเรียนชาวเมี่ยน โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย
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ลาว เมียนมา และไทย โดยชาวเมีย่ นทีอ่ พยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยมาจากประเทศลาวและเมียนมา ปัจจุบนั มีชาวเมีย่ นอาศัยอยูม่ าก
ในจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน ก�ำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก เพชรบูรณ์ ล�ำปาง สุโขทัย ส�ำหรับจังหวัดเชียงรายจะมีชาวเมีย่ นอาศัย
อยู่ในหลายอ�ำเภอ อ�ำเภอที่มีชาวเมี่ยนอาศัยอยู่มาก คือ อ�ำเภอเมืองฯ อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอเวียงแก่น และอ�ำเภอดอยหลวง
ภาษา
ภาษาเขียนของชาวเมี่ยนได้รับอิทธิพลมาจากจีน เป็นค�ำเดียวโดด ๆ โดยไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง ชาวเมี่ยน
ทีอ่ ยูใ่ นเมืองไทยส่วนใหญ่พดู ภาษาไทยเหนือหรือค�ำเมือง บางคนพูดภาษาไทยกลางได้ คนทีม่ อี ายุมากพูดภาษาจีนกลางและจีนฮ่อได้
ลักษณะบ้านเรือน
ชาวเมีย่ นนิยมตัง้ หมูบ่ า้ นบนไหล่เขา หมูบ่ า้ นของชาวเมีย่ นจะมีจำ� นวน
หลังคาเรือนไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะมีประมาณ ๑๕ หลังคาเรือน และมีการ
โยกย้ายหมู่บ้านบ่อย ๆ แต่บางแห่งก็ตั้งอยู่อย่างถาวร
บ้านของชาวเมีย่ นจะปลูกบ้านชัน้ เดียวคร่อมดิน ใช้พนื้ ดินเป็นพืน้ บ้าน
ฝาไม้ หากสุดวิสัยที่จะหาไม้ได้ ก็จะใช้ฟากไม้ไผ่ ลักษณะบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า มุงหลังคาด้วยหญ้าคาหรือใบหวาย บางบ้านก็มุงด้วยตองตึง ชาวเมี่ยน
ที่มีฐานะอาจสร้างบ้านยกพื้น มุงหลังคากระเบื้องหรือสังกะสี กั้นฝาและ
ลักษณะบ้านเรือนของชาวเมี่ยน
ปูพื้นด้วยไม้กระดาน
สองฟากบ้านมีประตูเข้าออกข้างละบาน “ประตูชาย” เปิดเข้าสู่บริเวณรับแขก “ประตูหญิง” เปิดเข้าสู่ครัว ประตูสาม
เรียกว่า “ประตูใหญ่” อยู่ตรงข้ามกับศาลพระภูมิ เป็นประตูส�ำคัญเพราะใช้ท�ำพิธีต่าง ๆ
จ�ำนวนห้องนอนขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนและอายุของสมาชิกในครอบครัว หญิงสาวในวัยเลือกคูจ่ ะมีหอ้ งเฉพาะตัวอยูใ่ กล้ประตู
เพื่อความสะดวกในการต้อนรับชายหนุ่มที่มาเยือน
ชาวเมีย่ นให้ความส�ำคัญกับบ้าน และถือว่าบ้านเป็นสิง่ ก่อสร้างทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ เพราะกว่าจะสร้างเสร็จก็ตอ้ งกระเทือนธรณี
และอาศัยวัสดุตา่ ง ๆจากป่า การสร้างบ้านจึงท�ำด้วยความระมัดระวังเพือ่ ให้ทกุ อย่างถูกต้อง ไม่ผดิ พ้องหมองใจภูตผีและเทพยดา
ทัง้ หลาย โชคลางและนิมติ หมายทุกอย่างจะได้รบั การพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ น เมือ่ สร้างบ้านเสร็จก็จะรีบหาฤกษ์ยกศาลพระภูมเิ พือ่
ให้วิญญาณบรรพบุรุษซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ปกปักรักษาทุกคนในบ้านให้ปลอดจากภยันตราย และมีแต่ความสุขความเจริญ
ชาวเมีย่ นจะไม่นำ� สิง่ ใดไปตัง้ กีดขวางทางผีระหว่างประตูใหญ่กบั ศาลพระภูมิ นอกจากนัน้ คอกสัตว์หรือสิง่ ปลูกสร้างจะ
ต้องพ้นจากบริเวณหลังคาเพื่อให้ผีมังกรน�้ำน�ำโชคลาภมาให้ได้โดยสะดวก
อาชีพ
ชาวเมี่ยนประกอบอาชีพท�ำไร่เลื่อนลอย พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง พริก ฝ้าย มันเทศ เป็นต้น
นอกจากการเพาะปลูก ชาวเมี่ยนยังเลี้ยงสัตว์ เช่น ม้า หมู ไก่ โดยใช้ม้าในการเดินทางหรือต่างของ ส่วนหมูและไก่
จะเลี้ยงไว้เพื่อเซ่นสังเวยผีในพิธีกรรม นอกจากนี้ชาวเมี่ยนยังมีฝีมือในการท�ำเครื่องประดับเครื่องเงิน เย็บปักถักร้อย
ท�ำมีด จอบ ขวาน เคียว เป็นต้น
การแต่งกาย
ผู้หญิงนุ่งกางเกงสีน�้ำเงินปนด�ำ ด้านหน้าปักลวดลาย ใส่เสื้อคลุมสีด�ำยาว
ถึงข้อเท้า ผ่าด้านหน้าตลอด ติดไหมพรมสีแดงที่อกเสื้อรอบคอลงมาถึงหน้าท้อง
ผ่าด้านข้าง อกเสื้อกลัดติดด้วยแผ่นเงินสี่เหลี่ยม ทาผมด้วยขี้ผึ้งพันด้วยผ้าสีแดง และ
พันทับด้วยผ้าสีน�้ำเงินปนด�ำ ส่วนผู้ชายนุ่งกางเกงสีด�ำขายาว ขลิบขอบขากางเกงด้วย
การแต่งกายของชายและหญิงชาวเมี่ยน
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ไหมสีแดง สวมเสื้อด�ำ อกไขว้แบบเสื้อคนจีน ติดกระดุมคอและรักแร้เป็นแนวลงไปถึงเอว เสื้อยาวคลุมเอว ปัจจุบันชาวเมี่ยน
เริ่มแต่งกายคล้ายคนไทยพื้นราบมากขึ้น
ประเพณี
พิธีกรรมส�ำคัญของชาวเมี่ยน ได้แก่ การตั้งครรภ์ พิธีกรรมการเกิด การสู่ขวัญ การบวช การแต่งงาน พิธีงานศพ
ขึ้นปีใหม่ และวันกรรม วันเจี๋ยเจียบเฝย (สาร์ทจีน) พิธีซิบตะปูงเมี้ยน
ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม
ชาวเมี่ยนนับถือเทพยดา วิญญาณบรรพบุรุษ วิญญาณทั่วไป และมีความเชื่อสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตลอดจนการนับวัน เดือน ปี สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน โชคลาง และการท�ำนาย
ชาวเมี่ยนมีความเชื่อว่าเงินเป็นกุญแจไปสู่ความส�ำเร็จทั้งในโลกมนุษย์และโลกของวิญญาณ โดยเชื่อว่าขณะที่มีชีวิตใน
โลกมนุษย์ หากได้จ่ายเงินท�ำบุญอย่างเพียงพอ เมื่อตายไป วิญญาณจะได้รับการเคารพนับถือจากดวงวิญญาณทั้งหลาย และ
อาศัยอยู่ในโลกวิญญาณอย่างมีความสุข
ชาวเมี่ยนจะนับถือผี และมีความเชื่อว่ามีผีสิงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง เช่น ผีภูเขา ผีต้นไม้ ผีบ้าน ผีป่า นอกจากนี้
ยังมีความเชื่ออีกว่าร่างกายคนมีขวัญทั้งหมด ๑๑ ขวัญ ขวัญเหล่านี้จะออกจากร่างกายเมื่อเจ็บป่วย ได้รับอันตราย หรือตกใจ
แล้วผีร้ายจะเข้ามาสิงสู่แทน หมอผีจะเป็นผู้ประกอบพิธีเรียกขวัญ และเชิญผีครู ผีบรรพบุรุษ และผีสามด๋าว มาช่วยในการ
เรียกขวัญด้วย
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ไทใหญ่

ชาวไทใหญ่เรียกตนเองว่า “ไต” พม่าเรียกชาวไทใหญ่ว่า “ชาน” หรือ “ฉาน” ส่วนชาวไทใหญ่ที่อยู่ในเขตประเทศจีน
จะเรียกตนเองว่า “ไทเหนือ” เนื่องจากอาศัยอยู่ทางเหนือของแม่น�้ำคง (แม่น�้ำสาละวิน) และเรียกชาวไทใหญ่ในเมียนมาว่า
“ไทใต้”
ชาวไทใหญ่ได้อพยพจากตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อประมาณศตวรรษที่ ๑๗ เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ ส�ำหรับจังหวัดเชียงรายมีชาวไทใหญ่อาศัยอยู่ในหลายอ�ำเภอ อ�ำเภอที่มีชาวไทใหญ่อาศัย
อยู่มาก คือ อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
ภาษา
ภาษาของชาวไทใหญ่ เป็นภาษาตระกูลไท-กะได ใช้พูดในภาคเหนือของเมียนมา ประเทศไทย และทางตอนใต้ของ
ประเทศจีน ชาวไทใหญ่มภี าษาเป็นของตนเอง และจะตัง้ นามสกุลทีข่ นึ้ ต้นด้วยค�ำว่า “ลุง” เช่น ลุงต่า ลุงลู่ ลุงค�ำ ลุงป้าง เป็นต้น
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ลักษณะบ้านเรือน
ชาวไทใหญ่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มริมแม่น�้ำ ตามหุบเขา หมู่บ้านหรือเมืองของชาวไทใหญ่จะมีตั้งแต่ ๒๐ หลังคาเรือน
ไปจนถึง ๗๐๐-๑,๐๐๐ หลังคาเรือน ด้านหลังของหมู่บ้านหรือเมืองมักจะเป็นเชิงเขาหันหน้าเข้าสู่ทุ่งนา
การแต่งกาย
ผูช้ ายสวมเสือ้ ไต นุง่ กางเกงขาก๊วย มีผา้ เคียนศีรษะ ส่วนผูห้ ญิงสวมผ้าซิน่ หรือผ้าถุงยาวคลุมตาตุม่ และเป็นแบบหลวม ๆ
ปัจจุบันการแต่งกายของผู้หญิงมีการประยุกต์เป็นแบบรัดรูป เสื้อสั้น สาบเสื้อก็สลับทับไปคนละด้านบ้าง
อาหารการกิน
อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทใหญ่คือ “ถั่วเน่า”มีลักษณะคล้ายกะปิ ซึ่งจะมีการน�ำไปประกอบอาหารต่าง ๆ เช่น
น�้ำพริกคั่วทรายที่ผสมถั่วเน่าเป็นหลัก การท�ำถั่วเน่าจิ้นลุง หรือลูกชิ้นของชาวไทใหญ่ น�้ำพริกพู เป็นต้น
ประเพณี
ชาวไทใหญ่มีประเพณีต่าง ๆ เช่น พิธีการด�ำหัวตามประเพณีดั้งเดิมของชาวไทใหญ่ การแสดงฟ้อนไต การฟ้อนนก
ฟ้อนโต การฟ้อนเจิง การฟ้อนดาบกับเครื่องดนตรีโบราณ เช่น ระนาดเหล็ก ฆ้อง แผง กลองยาว ฉาบ ตียอ หรือไวโอลินพม่า
ครอบครัวของชาวไทใหญ่จะเป็นระบบผัวเดียวเมียเดียว แต่ในกรณีที่ผู้ชายเป็นชนชั้นปกครอง ผู้ชายสามารถมีเมียได้
หลายคน เมือ่ แต่งงานแล้ว บ่าวสาวจะออกไปสร้างเรือนหลังใหม่ของตัวเอง แต่กอ็ าจพบว่าลูกชายทีแ่ ต่งงานแล้วยังอาศัยอยูก่ บั
บิดามารดาก็ได้
ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม
ชาวไทใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เด็กชายจะเข้าโรงเรียนวัดตั้งแต่อายุ ๑๐-๑๒ ปี เพื่อเรียนรู้พุทธศาสนา
นอกจากการนับถือศาสนาพุทธ ชาวไทใหญ่ยังมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ โดยเด็กชายจะสักร่างกายตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี ลายสัก
จะมีความหมายถึงความเป็นชาย และเป็นบุคคลทีส่ ตรีจะเลือกเป็นคูค่ รอง นอกจากนัน้ ยังมีความเชือ่ ในเรือ่ งขวัญ เมือ่ มีผอู้ าวุโส
ตาย ชาวไทใหญ่จะไม่ร้องไห้เพราะเชื่อว่าการร้องไห้จะท�ำให้วิญญาณของผู้ตายไม่สงบสุข ชาวไทใหญ่นิยมฝังศพคนตายไว้ที่
ป่าช้านอกหมู่บ้าน		
ชาวไทใหญ่จะมีเสือ้ บ้านและหอเสือ้ บ้านเพือ่ ให้ชาวบ้านทุกคนมาประกอบพิธกี รรม เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลของหมูบ่ า้ น
และเพื่อความอยู่ดีกินดี พืชพันธุ์เจริญงอกงาม สัตว์เลี้ยงเติบโต ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ

กะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ)

ชาวกะเหรีย่ ง เรียกตนเองว่า “ปกาเกอญอ” ซึง่ แปลว่า คน เป็นชนเผ่าทีม่ จี ำ� นวนมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย เดิมกะเหรีย่ ง
อาศัยอยูท่ มี่ องโกเลีย ต่อมาได้หนีภยั จากการรุกรานของกองทัพจีน อพยพลงมาอยูท่ ที่ เิ บต และถอยร่นลงมาตัง้ แต่บริเวณทีร่ าบ
ลุ่มแม่น�้ำแยงซีเกียง ลุ่มน�้ำสาละวิน มาถึงคอคอดกระ จังหวัดระนอง ส�ำหรับจังหวัดเชียงราย ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่มากที่บ้าน
รวมมิตร ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมืองฯ อ�ำเภอดอยหลวง อ�ำเภอเวียงป่าเป้า และอ�ำเภอแม่สรวย
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ลักษณะบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยง

ภาษา
กะเหรี่ยงแต่ละเผ่ามีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพม่า ผสมอักษรโรมัน
ลักษณะบ้านเรือน
บ้านเรือนของชาวกะเหรีย่ งนิยมสร้างเป็นบ้านยกพืน้ สูง มีชานบ้าน แต่บางส่วนก็ตงั้ บ้านเรือนอยูบ่ นทีร่ าบ ชาวกะเหรีย่ ง
จะตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งถาวร ไม่ย้ายถิ่นบ่อย ๆ
บ้านกะเหรีย่ งแท้จะมีหอ้ งเดียว โดยสมาชิกของครอบครัวจะปูเสือ่ นอนกันรอบเตาผิงซึง่ อยูก่ ลางห้อง อาจมีการกัน้ บังตา
เป็นสัดส่วนให้ลูกสาววัยก�ำดัดอยู่รวมกันมุมหนึ่งของห้อง
บ้านกะเหรีย่ งไม่มหี งิ้ พระหรือทีบ่ ชู า และในหมูบ่ า้ นก็ไม่มกี ารสักการะศาสนสถานใด ๆ นอกเหนือไปจากศาลเจ้าที่ เจ้าธาร
และสุสานซึง่ อยูน่ อกหมูบ่ า้ นเท่านัน้ แต่ละบ้านไม่จำ� เป็นต้องมีครกต�ำข้าวของตนเอง เพราะอาจใช้รวมกันหลาย ๆ ครอบครัวได้
ยุง้ ฉางเก็บข้าวเปลือกและพืชผลจะต้องสร้างต่างหากจากตัวบ้าน แต่จะต้องไม่อยูห่ น้าบ้านหรือหลังบ้าน หากบ้านอยูบ่ นไหล่เขา
ยุ้งฉางจะต้องอยู่ต�่ำกว่าตัวบ้าน หากสร้างผิดไปจากธรรมเนียมนี้เชื่อกันว่าจะท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นในครอบครัว
ธรรมเนียมการสร้างบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยง ญาติข้างมารดาจะอยู่รวมกลุ่มกัน ไม่ควรมีคนอื่นมาสร้างบ้านแทรก
กลางให้ผีบ้านเรือนขัดใจ และจะต้องไม่สร้างบ้านสามหลังในลักษณะสามเส้า หากฝ่าฝืนข้อห้ามนี้จะมีเหตุเภทภัยอัปมงคลต่าง ๆ
ชาวกะเหรีย่ งจะถือธรรมเนียมเคร่งครัดในเรือ่ งการให้คนมานอนพักทีบ่ า้ น หากครอบครัวมีทงั้ ลูกชายและลูกสาววัยรุน่
ลูกชายจะต้องไปนอนชานบ้านเพือ่ นทีไ่ ม่มพี หี่ รือน้องวัยเดียวกัน ส่วนผูท้ ไี่ ม่ใช่สมาชิกของครอบครัวทีม่ าพักอยูด่ ว้ ยจะต้องนอน
นอกชานเสมอ
อาชีพ
กะเหรี่ยงดั้งเดิมจะประกอบอาชีพท�ำไร่ ท�ำนาตามป่าเขา ปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาล และเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร
มากกว่าการค้าขาย
การแต่งกาย
เด็กและหญิงสาวจะสวมเสื้อผ้าเป็นชุดทรงกระสอบ ผ้าฝ้ายพื้นขาว ทอหรือปักประดับลวดลายให้งดงาม หญิงที่มี
ครอบครัวแล้วจะสวมเสื้อสีด�ำ น�้ำเงิน และผ้านุ่งสีแดงคนละท่อน ตกแต่งด้วยลูกเดือย หรือทอยกดอก ยกลาย ส่วนผู้ชาย
กะเหรี่ยงจะสวมเสื้อตัวยาวถึงสะโพก ตัวเสื้อจะมีการตกแต่งด้วยแถบสี ไม่มีการปักประดับเหมือนเสื้อผู้หญิง นุ่งกางเกงสะดอ
นิยมใช้สร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับ และสวมก�ำไลเงินหรือตุ้มหู

การแต่งกายของชายและหญิงชาวกะเหรี่ยง

ชุดผู้หญิงโสดชาวกะเหรี่ยง

ชุดผู้หญิงชาวกะเหรี่ยงที่แต่งงานแล้ว
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ประเพณี
ชาวกะเหรี่ยงมีประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีปีใหม่ แต่ละหมู่บ้านจะมีงานปีใหม่แต่ละปีไม่ตรงกัน โดยหัวหน้า
หมู่บ้านจะเป็นผู้ระบุวันล่วงหน้า งานปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยงเป็นพิธีที่หมายถึงการเริ่มต้นของฤดูกาลการเกษตร และอยู่เย็น
เป็นสุข ประเพณีแต่งงาน การเลือกคู่ครอง ผู้หญิงจะเป็นผู้เลือกเอง โดยเจ้าสาวจะต้องทอเสื้อผ้า กางเกง ย่าม ไว้ให้เจ้าบ่าว
งานแต่งงานทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องฆ่าหมูฆ่าไก่เพื่อท�ำพิธีกรรมบอกผีบรรพบุรุษและเป็นอาหารเลี้ยงแขก หลังจากแต่งงานแล้ว
ฝ่ายชายต้องมาอยู่บ้านฝ่ายหญิง ๑ ฤดูเก็บเกี่ยว ก่อนแยกไปอยู่บ้านใกล้กัน
ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม
เดิมชาวกะเหรี่ยงนับถือผี ต่อมาหันมานับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์มากขึ้น แต่ปัจจุบันความเชื่อเดิม ๆ ก็ยังคง
มีอยู่ เช่น ความเชือ่ เรือ่ งขวัญ หรือการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมีการเซ่นเจ้าทีเ่ จ้าทาง และบอกกล่าวบรรพชนให้อดุ หนุนค�ำ้ จุน
ช่วยให้กิจการเจริญก้าวหน้า ท�ำเกษตรกรรมได้ผลผลิตดี ให้อยู่เย็นเป็นสุข ปกป้องคุ้มครองดูแล และยังเป็นการขอขมาอีกด้วย
ชายกะเหรีย่ งจะไม่กล้ามีภรรยาน้อยหรือแม้แต่แต่งงานใหม่ จนกว่าลูกจะโตและแต่งงานไปแล้ว เพราะกลัวผิดผี ท� ำให้
พ่อหม้ายลูกอ่อนทีจ่ ะต้องออกไปท�ำไร่และเลี้ยงลูกเล็ก ๆ ในเวลาเดียวกัน มีภาระและยากล�ำบากมาก

ลัวะ		

เด็กนักเรียนชาวลัวะ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย

ละว้าหรือที่คนไทยภาคเหนือเรียกว่า “ลัวะ” นั้น เป็นกลุ่มชนออสโตรนีเซียน และเรียกตนเองว่า”ละเวียะ” เชื่อกันว่า
ชาวลั ว ะอพยพมาจากทางตอนใต้ ข องไทย มลายา หรื อ เขมร บางคนเชื่ อ ว่ า ชาวลั ว ะเป็ น เชื้ อ สายเดี ย วกั บ พวกว้ า
ที่ อ ยู ่ ท างภาคเหนื อ ของเมี ย นมาและตอนใต้ ข องมณฑลยู น นานในประเทศจี น เพราะมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น ทางด้ า น
ภาษา ลั ก ษณะรู ป ร่ า ง และการแต่ ง กาย ชาวลั ว ะได้ เข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ่ ใ นเขตเมื อ งเชี ย งใหม่ เ มื่ อ ประมาณ ๙๐๐ ปี
มาแล้ว ชาวลัวะเชือ่ ว่าบรรพบุรษุ ของตนเคยอาศัยอยูใ่ นเชียงใหม่ และเป็นผูส้ ร้างวัดเจดียห์ ลวงก่อนทีไ่ ทยจะเข้าสูด่ นิ แดนแถบนี้
ชาวลัวะมีกษัตริย์ของตนเอง กษัตริย์องค์สุดท้ายคือ ขุนหลวงวิลังก๊ะ ซึ่งถูกพระนางจามเทวีกษัตริย์มอญแห่งนครหริภุญชัย
(ล�ำพูน) ตีแตกพ่ายไปอยูบ่ นป่าเขา แต่กม็ ชี าวลัวะบางส่วนทีอ่ าศัยอยูบ่ นพืน้ ราบ ชาวลัวะอาศัยอยูใ่ นจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย
ใน ๖ จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี สุพรรณบุรี เชียงราย และล�ำปาง ส�ำหรับจังหวัดเชียงราย ชาวลัวะอาศัย
อยู่มากที่บ้านห้วยน�้ำขุ่น อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง และบ้านปูราก อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
ภาษา
ภาษาของชาวลัวะอยูใ่ นตระกูลภาษาออสโตรเอเชียนติด และได้รบั อิทธิพลมาจากภาษาของมอญ-เขมรด้วย ภาษาของ
ชาวลัวะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มวาวู ใช้พูดกันในหมู่ลัวะ เขตลุ่มน�้ำปิง เช่น บ้านปอหลวง อีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่ม
อังกา ใช้พูดกันในเขตตะวันตก เขตอ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาษาของชาวลัวะมีความแตกต่างกันตามหมู่บ้าน
ทีอ่ ยูห่ า่ งกัน แต่กส็ ามารถเข้าใจกันได้ ชาวลัวะได้นำ� ค�ำภาษาไทยพืน้ เมืองทางเหนือไปใช้เป็นจ�ำนวนมาก และสามารถพูดภาษาไทย
ได้ด้วย
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ลักษณะบ้านเรือน
บ้านเรือนของชาวลัวะอยู่ในเขตภูเขาที่ห่างไกลจากคนไทย โดยจะสร้างเรียงรายตามแนวสันเขา ลักษณะบ้านยกพื้นสูง
หลังคามีกาแลเป็นสลักไขว้กันสองอันเป็นหน้าจั่ว หลังคาบ้านซึ่งมุงด้วยหญ้าคาหรือตองตึงจะสูงชันคลุมลงเกือบจรดพื้นดิน
รอบ ๆ หมู่บ้านเป็นพื้นที่เพาะปลูก และระหว่างพื้นที่ท�ำไร่กับหมู่บ้านจะมีแนวป่าซึ่งเป็นป่าแก่สงวนไว้ส�ำหรับเป็นแนวกันไฟ
เวลาเผาไร่ของหมู่บ้าน
การแต่งกาย
ผู้หญิงสวมเสื้อสีด�ำผ่าอก แขนยาว ปักเป็นแผ่นใหญ่ที่หน้าอกตามแถวกระดุม และแถวรังดุมรอบคอ ปักที่ชายแขนเสื้อ
ตรงข้อมือทั้งสองข้างและที่ใต้ตะโพกรอบเอวด้วยดิ้นเลื่อมไหมเงินคล้ายเสื้อขุนนางไทยโบราณ ผ้าซิ่นติดผ้าขาวสลับด�ำเล็ก ๆ
ตอนกลางเป็นริ้วลาย ชายซิ่นติดผ้าสีด�ำกว้างประมาณ ๑ ศอก ผู้ชายสวมเสื้ออย่างเดียวกับผู้หญิง แต่ไม่ปักดอกลวดลายที่คอเสื้อ
และชายเสื้อ นุ่งผ้าพื้นโจงกระเบนหรือโสร่ง
ปัจจุบนั ชาวลัวะจะใส่เสือ้ เชิต้ แขนยาว ผ่าอกกลาง กางเกงจีนธรรมดา แต่กย็ งั พบผูช้ ายทีน่ งุ่ ผ้าโจงกระเบนอยูบ่ า้ งเหมือนกัน
ลักษณะทางสังคม
ชาวลัวะจะมีการแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียว โดยฝ่ายหญิงจะเข้าไปอยู่บ้านฝ่ายชายและนับถือผีบรรพบุรุษของ
ฝ่ายชาย ครอบครัวของชาวลัวะโดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยสามี ภรรยา และบุตร บุตรชายคนโตเมือ่ แต่งงานต้องไปสร้างครอบครัวใหม่
บุตรชายคนสุดท้ายจะเป็นผู้ที่ได้รับมรดกและเลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดชีวิต หน้าที่ในครัวเรือนจะแบ่งออกตามอายุและเพศ
โดยผู้หญิงมีหน้าที่หาฟืน ตักน�้ำ ต�ำข้าว ท�ำอาหารและทอผ้า ผู้ชายมีหน้าที่ซ่อมแซมบ้าน ท�ำรั้ว ไถนา และล่าสัตว์ ส่วนงาน
ในไร่เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันท�ำ รวมทั้งสมาชิกทุกคนของครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงาน ส�ำหรับงานด้านพิธีกรรม
ถือเป็นหน้าที่ของผู้ชาย
ชาวลัวะจะให้ความเคารพเชือ่ ถือ “สมัง” ให้เป็นผูม้ หี น้าทีท่ ำ� พิธกี ารต่าง ๆ ในนามของหมูบ่ า้ น ตัง้ แต่การเลือกทีด่ นิ ท�ำไร่
ของหมู่บ้าน การตัดสินกรณีแก่งแย่งที่ดิน เป็นต้น โดยสมังจะท�ำพิธีเหล่านี้ร่วมกับ “ล�ำ” หรือผู้น�ำด้านพิธีกรรมของแต่ละกลุ่ม
ในหมู่บ้าน
อาชีพ
อาชีพของชาวลัวะ ได้แก่ การท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวน และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย หมู และไก่ เวลาว่างชาวลัวะจะทอผ้า
ต�ำข้าว จักสาน เช่น กระบุง ตะกร้า เป็นต้น ฤดูแล้งชอบเข้าป่าล่าสัตว์ ชาวลัวะยังชีพด้วยการท�ำไร่เลื่อนลอยแบบหมุนเวียน
โดยจะปลูกข้าวเจ้าเป็นพืชหลัก เนื่องจากนิยมบริโภคข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียว
ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม
ชาวลัวะนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็นับถือผีด้วย โดยมีการนับถือผีเสื้อบ้าน (ผีหมู่บ้าน) ส่งเคราะห์ ผูกเส้นด้ายข้อมือ
ถือขวัญ เวลาเจ็บป่วยใช้ยารากไม้สมุนไพร เสกเป่า และท�ำพิธีฆ่าไก่เซ่นผี
ในวันงานพิธเี ลีย้ งผีเสือ้ บ้าน จะมีการท�ำซุม้ ประตูสานไม้ไผ่เป็นรูปรัศมี ๘ แฉกติดไว้ ห้ามไม่ให้คนต่างถิน่ เข้าสูเ่ ขตหมูบ่ า้ น
เครื่องหมายนี้ชาวเหนือเรียกว่า “ตาแหลว” ชาวไทยกลางจะเรียกว่า “เฉลว” จะมีการท�ำพิธีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน ๑ วัน ถ้าเดินทาง
ไปพบเครื่องหมายเฉลวนี้แล้วต้องหยุด หากมีธุระอะไรก็ให้ตะโกนเรียกชาวบ้านให้ไปพูดกันที่ตรงนั้น เช่น ขอดื่มน�้ำหรือเดิน
หลงทางมา ถ้าเดินล่วงล�้ำเขตหมู่บ้านจะถูกปรับเป็นเงิน ๕ บาท ถ้าไม่ยอมให้ปรับ ก็จะบังคับให้ค้างแรม ๑ คืน เมื่อเกิด
มีโรคสัตว์ระบาด หรือไข้ทรพิษเกิดขึ้น จะปิดเฉลวหรือเครื่องหมายห้ามเข้าหมู่บ้าน
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ไทยอง

ชาวไทยอง หรื อ ชาวเมื อ งยอง เดิ ม ตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ่ บ ริ เวณเมื อ งยอง และด้ า นตะวั น ออกของรั ฐ ฉาน เมี ย นมา
เขตสิบสองปันนา ในมณฑลยูนนานของจีน ต่อมาได้อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนในจังหวัดล�ำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ส�ำหรับจังหวัดเชียงราย ชาวไทยองจะอาศัยอยู่ที่บ้านสันทางหลวง ต�ำบลจันจว้าใต้ อ�ำเภอแม่จัน
ภาษา
ชาวไทยองมีภาษาพูด “ภาษายอง” ทีส่ ามารถสือ่ สารกันเข้าใจระหว่างชาวยองสิบสองปันนากับชาวยองในประเทศไทย
ลักษณะบ้านเรือน
บ้านเรือนของชาวไทยองจะเป็นบ้านไม้ ใต้ถุนโล่ง หลังคาไม่มีกาแล แต่จะมีรูปนกยูงซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่ชาวยอง
เคารพนับถือประดับอยู่แทน
การแต่งกาย
เสื้ อ ของผู ้ ช ายชาวไทยองได้ รั บ รู ป แบบมาจากเสื้ อ ของชาวจี น
โดยจะสวมเสื้อคอกลม แขนยาว ผ่าหน้า มีกระดุม ๕ เม็ด มีกระเป๋าเสื้อ
๓ แห่ง คือ บริเวณหน้ าอกด้ านซ้ าย และที่ ชายเสื้อทั้งสองข้า ง สวม
กางเกงขาก๊วยหรือเตี่ยวสะดอ ขายาวคลุมข้อเท้า เคียนศีรษะด้วยผ้าสีอ่อน
เช่น ชมพู ขาวเหลือง เป็นต้น ส่วนเสือ้ ของเจ้านายก็มลี กั ษณะเช่นเดียวกัน แต่
อาจมีเสื้อเชิ้ตสวมอยู่ข้างใน แล้วสวมเสื้อคอกลมทับ เหลือให้เห็นเฉพาะ
คอปกของเสื้อเชิ้ตโผล่ออกมา ในโอกาสพิเศษเสื้อผ้าจะตัดเย็บด้วยผ้าไหม และ
มีเสื้อคลุมตัวยาว สาบเสื้อผ่ากลาง ตกแต่งด้วยการปักแล่งและปีกแมลงทับ
บางครั้งก็สวมเสื้อที่ได้รับอิทธิพลมาจากเสื้อของกษัตริย์ในราชส�ำนักเมือง
มัณฑะเลย์ เรียกว่า “เสื้อกาบค�ำ”
ผู ้ ห ญิ ง นุ ่ ง ซิ่ น ต๋ า ลื้ อ ต่ อ หั ว ซิ่ น ด้ ว ยผ้ า สี ด� ำ และต่ อ ตี น ซิ่ น ด้ ว ย
การแต่งกายของชายและหญิงชาวไทยอง
ผ้าแพรสีม่วงหรือสีเขียว หากเป็นซิ่นในโอกาสพิเศษจะทอด้วยเส้นไหมที่ซื้อ
มาจากจีน นอกจากซิ่นต๋าลื้อแล้ว ผู้หญิงไทยองยังสวมซิ่นตาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า “ซิ่นตาโยน” มีลักษณะเป็นซิ่นลายริ้ว
ขวางล�ำตัวคล้ายซิ่นของชาวไทยวนอันเป็นที่มาของชื่อเรียก ทั้งนี้ ผู้หญิงชาวไทยองและชาวไทเขินนิยมนุ่งซิ่นต๋าลื้อ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว

ลักษณะบ้านเรือนของชาวไทยอง
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สืบสานภูมิปัญญาไทยในเชียงราย
“ภูมปิ ญ
ั ญาไทย เป็นองค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยทีเ่ กิดจากการสัง่ สม
ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เป็นความรู้ ความสามารถในการด�ำเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่
นั้นๆ โดยใช้สติปัญญาสั่งสมความรู้ ผสมผสานความกลมกลืนระหว่างศาสนา สภาพภูมิอากาศ
สภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ แล้วถ่ายทอดสืบมาหลายชั่วอายุคน”

การแกะสลักไม้

การแกะสลักไม้ ถือว่าเป็นงานศิลปกรรมที่เก่าแก่ประเภทหนึ่ง เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัย
ดึกด�ำบรรพ์ ทีม่ นุษย์รจู้ กั ใช้เครือ่ งมือหินขุดเจาะและถากไม้ให้มรี ปู ทรงตามต้องการ การแกะสลัก
ไม้ท�ำได้ทั้งเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความงาม
งานแกะสลักไม้ในเชียงรายมีอยู่มากมาย สืบเนื่องจากภาคเหนืออุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้
ผูค้ นจึงมีวถิ ชี วี ติ ผูกพันและใช้ประโยชน์จากป่า เริม่ ด้วยการแกะสลักไม้ทำ� เครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพือ่
ประโยชน์ ใช้สอย ต่อมาจึงผลิตงานศิลปกรรมส�ำหรับประดับตกแต่ง งานแกะสลักไม้เป็นงานฝีมอื ที่
มีคุณค่า เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เป็นงานประณีตศิลป์ด้านหนึ่งที่
โดดเด่นในจังหวัดเชียงราย สมัยก่อนเรียกผูท้ ำ� งานด้านนีว้ า่ “ช่างควักไม้” เป็นช่างทีผ่ ลิตงานศิลปกรรม
ที่ท�ำบนเนื้อไม้ด้วยวิธีการสลัก ฉลัก หรือจ�ำหลัก ให้เป็นรูปร่างลวดลายด้วยเครื่องมือต่าง ๆ
ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ที่สล่า หรือช่างต้องมีความรู้ความช�ำนาญเฉพาะตัว มีความประณีต
ความละเอียดและมีความอดทนสูง
งานแกะสลักส่วนใหญ่ของเชียงรายเป็นองค์พระพุทธรูป ศิลปะล้านนา และของตกแต่งผนัง
เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลัก ได้แก่ ค้อนไม้ สิ่ว มีด เลื่อย บุ้งหรือตะไบ กบไสไม้ สว่าน แท่นยึด
หรือปากกาจับไม้ กระดาษทราย และอื่น ๆ การแกะสลักไม้มีหลายประเภท อาทิ การแกะสลัก
รูปลายเส้น การแกะสลักรูปนูนต�่ำ การแกะสลักรูปนูนสูง การแกะสลักรูปลอยตัว
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สล่าคำ�จันทร์ ยาโน ครูภูมิปัญญาด้านแกะสลักไม้

งานแกะสลักไม้ของสล่าค�ำจันทร์ ยาโน ซึ่งเน้นความละเอียดอ่อน
ด้านแกะสลัก ประณีต และสวยงาม มีสัดส่วนเสมือนจริง มีการสร้างสรรค์
และพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัย มีความแปลกใหม่ เป็นที่รู้จักกันอย่างดี
ทั้งในจังหวัดเชียงราย ในประเทศและต่างประเทศ
ผลงานบางชิน้ ยังประกอบกลไกท�ำให้เคลือ่ นไหวได้เหมือนมีชวี ติ โดย
น�ำนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย เช่น การแกะสลักหุ่นจ�ำลอง
สัตว์ ๑๒ ราศี และวิถีชีวิตชุมชนที่เคลื่อนไหวได้ โดยมีหุ่นคนเคลื่อนไหว
ในอิริยาบถต่าง ๆ การท�ำกระดุมเสื้อด้วยไม้มงคลเป็นรูปนักษัตรต่าง ๆ
ท�ำให้ไม้แกะสลักผลงานของสล่าค�ำจันทร์ ยาโน ได้รับการยกย่องว่าเป็น
“ไม้แกะสลักมีชีวิต”

สภาหมอเมือง แห่งเมืองเชียงราย

ไม้แกะสลักมีชีวิต-ไม้แกะสลัก
มีกลไกเคลื่อนไหวได้

ในอดีต “หมอเมือง” หรือแพทย์พนื้ บ้านแบบล้านนาเป็นภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมทีใ่ ช้รกั ษาโรคภัยไข้เจ็บให้ผคู้ นในชุมชน ปัจจุบนั
ในหลายชุมชนมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และมีการร่วมมือกับการศึกษา
นอกระบบเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสานภูมิปัญญาด้านแพทย์พื้นบ้านแบบล้านนาที่เป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไป
รวมทั้งมีการศึกษาวิจัย และจัดการทรัพยากรป่าสมุนไพรอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ๑๘ ชนิดในพื้นที่
กว่าพันไร่ มีการรวมกลุ่มหมอเมืองและจัดตั้งเป็นเครือข่ายสภาหมอเมือง เป็นนิติบุคคลด้านองค์กรสาธารณประโยชน์ และ
กลายเป็นทางเลือกของการรักษาคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
ส�ำหรับพัฒนาการการด�ำเนินงานด้านการแพทย์พื้นบ้านแบบล้านนา และภูมิปัญญาหมอเมือง มีการด�ำเนินงานเป็น
๓ ระยะ คือ ระยะแรก ช่วง พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓ ส�ำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ
โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายร่วมมือกันศึกษาศักยภาพหมอเมือง และในระยะที่สอง ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓ เป็นช่วงที่สร้าง
ความรู้ สร้างคน สร้างเครือข่าย มีการจัดตั้งสภาหมอเมืองล้านนาเชียงราย และสร้างเครือข่ายหมอเมืองใน ๑๘ อ�ำเภอ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๔ เขต ในระยะนี้มีการจัดการทรัพยากรป่าสมุนไพรให้ได้น�ำมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
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ประธานสภาหมอเมืองกับสวนพืชสมุนไพรนานาชาติ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอกเส้นเพื่อกายภาพบำ�บัด

ส่วนระยะที่สาม ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน สภาหมอเมืองได้รับ
ความนิยมในสังคมแห่งการรักษามากขึน้ และมีสมาชิกกว่าหกร้อยคนซึง่ ได้ฝกึ ฝน
พัฒนาตนเอง ทั้งยังให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่บ้านหมอ
บ้านผู้ป่วย หรือร่วมให้บริการที่โรงพยาบาลชุมชน โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันระหว่างพ่อหมอและแม่หมอ รวมทั้งออกให้บริการประชาชนในงาน
ต่าง ๆ และมีการสร้างคนสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาด้านนีโ้ ดยเปิดสอนหลักสูตรแพทย์
แผนประยุกต์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การบริการด้านหมอเมือง
๒๐ ปีที่ผ่านมา ผู้คนในเชียงรายร่วมกันจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บนถนนคนม่วน มีการจัดข่วง (ลาน) พญาภูมิปัญญาชาวบ้าน ๔ ข่วง แบ่งเป็น
ลานวัด ลานใจ ลานบั้งไฟ และลานกีฬา ผู้สูงอายุนิยมมาออกก�ำลังกาย
ร�ำกระบี่กระบอง ร�ำวงย้อนยุค หรือมีสภากาแฟในอาทิตย์ที่สองของทุกเดือน
สภาหมอเมืองได้รว่ มกิจกรรมโดยให้บริการด้านการแพทย์พนื้ บ้านแบบล้านนา
แก่ผู้คนใน ๔ ด้าน ได้แก่
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ด้านกายบ�ำบัด ได้แก่ การนวด ตอกเส้น การย�่ำข่าง
ด้านพิธกี รรมบ�ำบัด เป็นทีพ่ งึ่ ทางใจอย่างหนึง่ ทีร่ กั ษาใจให้คนเรารูส้ กึ
สบายใจและมีก�ำลังใจ คนในท้องถิ่นล้านนาจึงมีพิธีกรรม เช่น การฮ้องขวัญ
การส่งเคราะห์ การเรียกขวัญ และการผูกข้อมือ เป็นต้น
ด้านสมุนไพรบ�ำบัด การแพทย์พนื้ บ้านแบบล้านนามีการดูแลสุขภาพ
ประชาชนด้วยสมุนไพร มีการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา รวมทั้งศึกษาวิจัย
และพัฒนาต�ำรายาสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรุงต้มยา ยาต้ม
คลายเส้นแก้ปวดเมื่อย ยาแก้ริดสีดวงทวาร ยาแก้โรคเก๊าต์ ยาแก้พิษ การอบ
สมุนไพร การใช้ลูกประคบ เป็นต้น
ด้านอาหารบ�ำบัด มีการแนะน�ำการรับประทานอาหารให้ตรงกับธาตุ และ
ไม่แสลงโรค

ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน...ภูมิปัญญาล�้ำค่าแห่งล้านนา

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาเป็นภูมิปัญญาด้านหนึ่งที่แสดงออก
ถึงวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเชียงราย เป็นสิ่งซึ่งควรอนุรักษ์ไว้ให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ดังนั้นพ่อครูมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์ ครูภูมิปัญญา
พื้นบ้านล้านนาจึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมสายใยชุมชน” ที่ต�ำบล
เวียงชัย อ�ำเภอเมืองเชียงราย เป็นกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ก่อตั้งขึ้นมา
เพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ถ่ายทอดและสืบสานไว้ให้คงอยู่ต่อไป
ด้วยเกรงว่าศิลปะแขนงนี้จะสูญหาย จึงคิดค้นหาวิธีถ่ายทอดภูมิความรู้
แก่เด็กและเยาวชน ให้ง่ายต่อการซึมซับและเข้าใจ สร้างเสริมให้เด็กเยาวชน
เกิดความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด
ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์มุ่งให้บริการความรู้แก่ชุมชน
สืบทอดและพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นศิลปะพืน้ บ้านล้านนาและวัฒนธรรมทีเ่ ป็น
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ได้รวบรวมองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้ให้ชุมชน
ได้ศึกษา อนุรักษ์ และส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตลอดจนสร้าง
ความบันเทิงใจในลานวัฒนธรรมแก่ชุมชน ให้ทันโลกและความเปลี่ยนแปลง
การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นศิ ล ปะล้ า นนาเกิ ด จาก

การแสดงตีกลองสะบัดชัยของเยาวชน
จากศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมสายใยชุมชน
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การแสดงฟ้อนสาวไหม
ซึ่งมีพ่อครูมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์ คอยกำ�กับดูแลอย่าางใกล้ชิด

การพบปะแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ แม่ ค รู ศิ ล ปะอื่ น ๆ และ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท ่ า ทางฟ้ อ นใหม่ ๆ
แล้ ว ส่ ง ต่ อ ให้ กั บ เด็ ก เยาวชนและผู ้ ส นใจทั่ ว ไป ได้ แ ก่
การฟ้อนดาบ ๑๒ เล่ม การตีกลองสะบัดชัย และการฟ้อนสาวไหม
จากการด�ำเนินการของกลุม่ ท�ำให้มคี รูภมู ปิ ญ
ั ญาด้านอืน่ ๆ เข้า
มาร่วมด้วย เช่น สะล้อซอซึง บายศรี มีการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญา
ต่าง ๆ เหล่านีใ้ ห้แก่เด็กเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ โดยท�ำหน้าที่
เป็นวิทยากรสอนในโรงเรียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะ
การแสดงสู่เด็กเยาวชน ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนในจังหวัด
และต่างจังหวัดมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ เพื่อฝึกฝนเรียนรู้
การตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนสาวไหม และภูมิปัญญาล้าน
นาที่เป็นมรดกของบรรพชน เด็ก ๆ มีโอกาสแสดงศิลปะการ
แสดงพืน้ บ้านทีล่ านแสดงบนถนนคนเดินในทุกวันศุกร์ และบน
ถนนคนม่วนในทุกวันอาทิตย์ เป็นการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาไว้
อีกทัง้ เผยแพร่ให้สงั คมเห็นความสามารถของนักเรียนเยาวชน
ในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

ไก...สาหร่ายน�้ำจืดแห่งลุ่มน�้ำโขง

แม่บ้านกลุ่มเกษตรกรบ้านหาดไคร้กับสาหร่่ายไก
ที่ยังไม่ได้แปรรูป

“สาหร่ายไก” เป็นสาหร่ายน�้ำจืดสีเขียวขนาดใหญ่
มีลักษณะเป็นเส้นสายยาวสีเขียวสดใส เจริญเติบโตในน�้ำโขง
โดยเกาะกั บ ก้ อ นหิ น ใต้ พื้ น น�้ ำ สาหร่ า ยไกอุ ด มไปด้ ว ย
สารอาหารที่เป็นประโยชน์ มีโปรตีนในปริมาณมากเมื่อเทียบ
กับเนื้อสัตว์ มีเส้นใยอาหารและซิลีเนียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มี
คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งมีแร่ธาตุอีกหลาย
ชนิดที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียม เหล็ก เบต้าแคโรทีน
วิตามินบี ฯลฯ
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ชาวบ้านหาดไคร้ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รู้จักกันดีว่า
“สาหร่ายไก” เป็นอาหารจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ชาวบ้านชุมชนสองฝั่งโขง
จะเก็บไกมาประกอบอาหารสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยเชื่อกันว่า
การรั บ ประทาน “สาหร่ า ยไก” จะท� ำ ให้ มี อ ายุ ยื น ยาว สุ ข ภาพแข็ ง แรง
ไม่เจ็บป่วย ในหนึ่งปีควรได้บริโภคไกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ฤดูกาลเก็บสาหร่ายไก
มักจะเก็บในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน หรืออาจถึงเดือนพฤษภาคม
ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านเรียกว่า “จ๊กไก” น�ำมาประกอบอาหารพื้นบ้านง่าย ๆ
เช่น แกงไก เจียวไก ห่อหมกไก รับประทานกับข้าวเหนียวร้อน ๆ และแปรรูป
จ�ำหน่าย
พ.ศ. ๒๕๔๒ ทางราชการได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนบ้านหาด
ไคร้ จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม แม่ บ ้ า นเกษตรกรบ้ า นหาดไคร้ โดยริ เริ่ ม การแปรรู ป และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไกเป็นอาหารขบเคี้ยว ขนมอบกรอบ และอื่น ๆ โดย
พัฒนาจากวิธีการง่าย ๆ ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม การแปรรูปสาหร่ายไกในรูป
ของอาหารแห้งและผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป สามารถถนอมรักษาไกให้คงสภาพได้
นานขึ้นเช่น สาหร่ายทรงเครื่อง สาหร่ายเลิศรส (ไกยี) กะหรี่ปั๊บสาหร่ายไก
กรอบเค็มสาหร่ายไก ข้าวตังหน้าสาหร่ายไก กล้วยตากผสมสาหร่ายไก และ
น�้ำพริกผสมสาหร่ายไก เช่น น�้ำพริกข่า น�้ำพริกตาแดง น�้ำพริกปลาร้าตาแดง
น�้ำพริกผัก เป็นต้น

ผ้าทอศรีดอนชัย ภูมิปัญญาในเชียงราย

แต่เดิมชาวไทลือ้ ตัง้ ถิน่ ฐานอยูเ่ มืองอูเหนือ แคว้นสิบสองปันนา มณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนตอนใต้ ได้อพยพมาตั้งรกราก
ในประเทศไทย ที่ต�ำบลศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อร้อย
กว่าปีทผี่ า่ นมา โดยน�ำวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงเทคนิคการทอผ้าทีท่ ำ� ให้ผา้ มี

แม่แว่นแก้ว ภิรมย์พลัด ผู้ก่อตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
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ความคงทน และวิธกี ารดูแลรักษา กลายเป็นผ้าทอทีเ่ ป็นอัตลักษณ์
ของชาวบ้านศรีดอนชัย ท�ำให้ “ผ้าทอศรีดอนชัย” ของชาวไทลื้อ
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการ
สืบทอดต่อมา จากค�ำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน กล่าวขาน
กันว่าชาวไทลือ้ เป็นกลุม่ ชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมการทอผ้าทีโ่ ดดเด่นมาก
ผ้าซิ่นไทลื้อประกอบด้วยหัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น เย็บต่อเข้า
ด้วยกัน
ผลงานผ้าทอไทลื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผ้าทอ
ผืนงามประเภทผ้าฝ้ายในโครงการสุดยอดผ้าไทย ๔ ภูมิภาค

รูปแบบเสื้อของสตรีชาวไทลื้อที่ใส่กับผ้าซิ่น

กว่าจะเป็น “กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย”
ครั้งหนึ่งแม่แว่นแก้ว ภิรมย์พลัด ได้มีโอกาสเดินทางดูงานชุมชน
ทอผ้าที่วัดดอยสเก็น จังหวัดเชียงใหม่ จึงเกิดแรงบันดาลใจตั้งกลุ่มทอผ้า
ขึน้ มาเป็น “กลุม่ สตรีทอผ้าศรีดอนชัย” ปัจจุบนั มีสมาชิกมากกว่า ๒๐๐ คน
กิจกรรมหลักของกลุ่มคือ การทอผ้า การออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้า
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอันเป็นที่มาของรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน
ผ้าทอไทลือ้ ของกลุม่ สตรีทอผ้าศรีดอนชัยเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด
ทำ�ให้กลุม่ ผ้าทอขยับขยายพืน้ ทีท่ ำ�การของกลุม่ การตัง้ เป็นกลุม่ สตรีทอผ้า
นอกจากสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจระดับชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ ยังเป็น
การอนุรกั ษ์ผา้ ทอไทลือ้ ไม่ให้สญู หายไป ผลิตภัณฑ์ทสี่ ำ�คัญของกลุม่ สตรีทอผ้า
ศรีดอนชัย ได้แก่ ผ้าซิ่นไทลื้อลายนํ้าไหล ลายจก ลายนาค ผ้าทอไทลื้อมี
ลายที่สำ�คัญ อาทิ ลายแซง ลายนํ้าไหล ลายขอ และลายอื่น ๆ
เทคนิคการทอผ้าของชาวไทลื้อบ้านศรีดอนชัย
เทคนิคการทอผ้าของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัยมีหลายแบบ เช่น
เทคนิคการทอแบบ “เกาะล้วง” เป็นการทอผ้าให้เกิดลวดลายโดยใช้เส้นพุง่
ธรรมดาหลายสีพงุ่ ย้อนกลับไปมาเป็นช่วง ๆ ทอด้วยเทคนิคขัดสานธรรมดา
แต่มกี ารเกาะเกีย่ วและผูกเป็นห่วงรอบด้ายเส้นยืนเพือ่ ยึดเส้นพุง่ แต่ละช่วงไว้
เทคนิคการทอแบบ “ขิด” เป็นการใช้เส้นพุ่งพิเศษ พุ่งจากริมผ้า
ด้านหนึง่ สูร่ มิ ผ้าอีกด้านหนึง่ ท�ำให้เกิดลวดลายเป็นสีเดียวกันตลอดหน้ากว้าง
ของผืนผ้า ชาวไทลื้อบ้านศรีดอนชัย เรียกเทคนิคการทอแบบ “ขิด” ว่า
“ดอกพุง่ ” ส่วนเทคนิค “จก” เป็นการใช้เส้นพุง่ พิเศษสร้างลวดลายเฉพาะ
จุดหรือเป็นช่วง ๆท�ำให้สามารถใช้เส้นด้ายสีต่าง ๆ สอดสลับกันได้หลากสี
ชาวไทลื้อบ้านศรีดอนชัยใช้วิธีการ “จก” ด้วยนิ้วมือและสอดด้ายตาม
เทคนิคการทอแบบพิเศษ “จก” ใน “เกาะล้วง” เป็นการทอด้วย
เทคนิคผสมผสานระหว่างเทคนิค “จก” กับ “เกาะล้วง” โดยเพิ่มเส้นพุ่ง
พิเศษเป็นลวดลายจกลงบนพืน้ ผ้าทีเ่ ป็นลายเกาะล้วง ท�ำให้ผา้ ทอมีลวดลาย
แปลกตา เช่น การจกลายรูปช้าง ม้า เป็ด ลงบนลาย “เกาะมักเหลี่ยม”
เป็นต้น
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เกวียน..เครื่องใช้ล้านนา

ในภาษาล้ า นนาเรี ย กเกวี ย นว่ า “ล้ อ ” ใช้ สั ต ว์ เ ที ย มในการลาก
ส่วนประกอบหลักของเกวียน ได้แก่ ส่วนที่เป็นล้อและตัวเรือน ล้อหรือเกวียน
เป็นล้อเลือ่ นทีท่ �ำจากไม้จริง ซึง่ มีทงั้ ไม้เนือ้ อ่อนและไม้เนือ้ แข็ง มีชนิ้ ส่วนส�ำคัญ
ที่ท�ำจากเหล็กประกอบเข้าด้วยกัน ในสมัยโบราณผู้คนนิยมใช้ล้อเลื่อนชนิดนี้
ในการขนส่งหรือบรรทุกสิ่งของ และใช้วัวหรือควายลากจูง
ในอดีตเกวียนเล่มหนึง่ ใช้เวลาท�ำประมาณ ๑ เดือน เนือ่ งจากเครือ่ งมือ
ยั ง ไม่ ทั น สมั ย เกวี ย นเล่ ม หนี่ ง จึ ง มี ร าคาเล่ ม ละ ๑,๕๐๐ บาท ปั จ จุ บั น
การผลิตเกวียนไม่ได้ท�ำเพื่อใช้งานแล้ว แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แสดงถึง
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมโบราณ ราคาเกวียนเล่มหนึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางที่จะน�ำ
ไปส่งให้ลูกค้าถึงบ้าน
ในดิ น แดนล้ า นนาเรี ย กผู ้ ท� ำ เกวี ย นว่ า “สล่ า ล้ อ เกวี ย น” อาชี พ
ช่างเกวียนจะท�ำไปพร้อมกับงานไร่งานนา ช่วงทีว่ า่ งจากงานไร่นาก็จะใช้เวลาท�ำ
ล้อเกวียน สล่าสุวทิ ย์ ปินค�ำ เป็นสล่าล้อเกวียนทีไ่ ด้รบั การสืบทอดวิชาช่างจาก
บิดาที่ยังคงรักษาวิชาช่างล้อเกวียนไว้อย่างสมบูรณ์แบบ
อุปกรณ์และวิธีการท�ำเกวียน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท�ำล้อเกวียน ได้แก่ ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน)
ไม้เนื้ออ่อน (ไม้สัก ไม้เหียง) เหล็กเพลา เหล็กแบนส�ำหรับใช้ท�ำขอบดุม
ขอบล้อและสลักต่าง ๆ เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ เหล็กงัด ทั่งตีเหล็ก ค้อน สิ่ว
เลื่อย มีด ตะไบ กบ และเครื่องเจียรไฟฟ้า
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ขั้นตอนการท�ำเกวียน
๑. เตรียมไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการ และน�ำไม้ไปกลึง ท�ำรังดุมซีเ่ กวียน
๒. น�ำดุมล้อมาเจาะรูซเี่ กวียน และรัดขอบกลางและปากรูดมุ ให้แน่น
ด้วยเหล็กแบนและเหล็กปลอก
๓. ท�ำซี่เกวียนด้วยไม้สัก จ�ำนวน ๑๔ ซี่ ต่อ ๑ วงล้อ แล้วท�ำไม้
ฝักขาม ๗ ชิน้ ต่อ ๑ วงล้อ ไม้ฝกั ขามคือไม้รปู โค้งทีจ่ ะน�ำมาประกอบกันให้เป็น
วงกลม เมือ่ ประกอบส่วนทีเ่ ป็นไม้ให้เป็นวงล้อแล้ว ก็หมุ้ ขอบรัดด้วยเหล็กแบน
ให้แข็งแรง
๔. ท�ำไม้หมอนเพลา และหมอนรองเรือนเกวียน เป็นไม้ทอ่ นสีเ่ หลีย่ ม
ขนาด ๘ x ๘ นิ้ว ยาวประมาณ ๑๕๐ ซม. จากนั้นท�ำไม้คันส้าว หรือคันชัก
เป็นไม้เนื้ออ่อน ขนาด ๒ x ๔ นิ้ว ยาวประมาณ ๓ เมตร ถากเกลาให้เป็นรูป
โค้งมน ไว้เป็นที่วางบนล�ำคอสัตว์ใช้งานเพื่อดึงเกวียนให้เคลื่อนไปข้างหน้า
๕. ท�ำไม้แอกเกวียน ท�ำจากไม้เนือ้ อ่อน ขนาด ๔ x ๖ นิว้ ยาวประมาณ
๑๖๐ ซม.
๖. ท�ำเรือนเกวียน หมายถึง ตัวเรือน เป็นชิ้นส่วนที่ยกมาประกอบ
ภายหลัง การท�ำจึงแยกท�ำต่างหาก มีลักษณะเป็นกระบะ มีฝา ๔ ด้าน ท�ำจาก
ไม้ซเี่ รียงกัน และด้านหน้า-ด้านหลังเป็นแป้นต่อง (ไม้คนั่ ) สามารถถอดออกได้
ตามต้องการ
๗. หลังจากประกอบชิ้นส่วนให้เป็นตัวเกวียนแล้ว ก็จะขัดผิวด้วย
กระดาษทราย และลงเงาให้ดูสวยงามทนทาน
ปัจจุบันไม่มีภาพการใช้แรงงานวัวควายลากเกวียนให้เห็นอีก หาก
แต่ยังคงมีเกวียนอันแสดงถึงลักษณะของวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่อาศัยสล่า
ช่างเกวียนด�ำรงภูมปิ ญ
ั ญาด้านนีใ้ ห้คงอยูส่ บื ไปนานเท่านานตามความต้องการ
ของตลาด หากในวันข้างหน้าขาดแคลนเชือ้ เพลิงและพลังงานทีใ่ ช้แล้วหมดไป
ไม่แน่ว่าผู้คนอาจหันกลับมาใช้เกวียนพึ่งพาแรงงานสัตว์เหล่านี้อีกครั้งก็ได้
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กังหันลม ของเล่นพื้นบ้าน อาศัยแรงลมผลักดันการเคลื่อนไหว (ของเล่นพื้นบ้านจาก โรงเล่นเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เล่นได้) กังหันลม
ในอดีตพบในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคนในชุมชนพร้อมใจมาช่วยกันเกี่ยวข้าว สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนในอดีตที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
อีกทัง้ สะท้อนการเรียนรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ชาวนาอาศัยการสังเกตกังหันลม เพือ่ รูท้ ศิ ทางลมสำ�หรับฝัดเมล็ดข้าวลีบออก
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พิพิธภัณฑ์..แหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจ
พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส�ำคัญ
เป็ น แหล่ ง สั่ ง สมและสร้ า งองค์ ค วามรู ้ อั น หลากหลายและ
ทรงคุณค่า ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ
และวิทยาการความก้าวหน้า ฯลฯ เป็นพลังภูมปิ ญ
ั ญาของชาติ
อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ท�ำให้เข้าใจทีม่ าของ
ตนเองและเข้าใจผู้อื่น ความรู้จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
สามารถน�ำมาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวติ และสร้างแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น และประเทศ
จังหวัดเชียงรายมีพพิ ธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรูม้ ากมาย
ทั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ล ้ า นนา
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย พิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมประเพณี อั น งดงาม และวิ ถี ชี วิ ต ของ
กลุม่ ชนต่าง ๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงรายและดินแดนล้านนา
เช่น ไทลื้อ ไทยวน หรือชาวไทยภูเขาที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง
มีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมา รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ที่ให้
ความรูเ้ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์และวิทยาการความก้าวหน้าต่าง ๆ
รูปแบบการน�ำเสนอมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ บางแห่ง
น�ำเสนอในลักษณะที่ผู้ชมสามารถจับต้องสัมผัสได้ ท�ำให้
เกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั แิ ละการมีสว่ นร่วม
เรียนรู้อย่างสนุกเพลิดเพลินไปกับจินตนาการและการค้นพบ
จั ง หวั ด เชี ย งรายยั ง มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู ้
อีกหลายแห่ง ที่ไม่สามารถน�ำมากล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้

ได้ ห มด เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลื้ อ ลายค�ำ ต� ำ บลศรี ด อนชั ย
อ�ำเภอเชียงของ จัดแสดงเรื่องราวของชาวไทลื้อศรีดอนชัย
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ทอล้ า นนาเชี ย งแสน ต� ำ บลเวี ย ง อ� ำ เภอ
เชี ย งแสน โดยการน� ำ ของพระครู ไ พศาลพั ฒ นาภิ รั ต
และชาวบ้ า นร่ ว มกั น ก่ อ ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละ
ส่งเสริมการทอผ้าแบบโบราณ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น มี ร ายได้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น วั ด ศรี สุ ท ธาวาส
อ�ำเภอเวียงป่าเป้า เจ้าอาวาสและชุมชนรอบวัดร่วมกันก่อตั้ง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ หรั บ เด็ ก
และเยาวชน โดยจัดแสดงวัตถุทางธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
และเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวันของชาวล้านนา พิพธิ ภัณฑ์อบู ค�ำ
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง จัดแสดงโบราณวัตถุ
และมรดกอันล�้ำค่าของอาณาจักรล้านนา เช่น เครื่องใช้ ผ้าทอ
ในราชส� ำ นั ก ล้ า นนา หรื อ แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า น
การเกษตร เช่ น ศู น ย์ พั ฒ นาพั น ธุ ์ พื ช จั ก รพั น ธ์ เ พ็ ญ ศิ ริ
ต� ำ บลโป่ ง ผา อ� ำ เภอแม่ ส าย เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาดู ง าน
ด้ า นการวิ จั ย และการปลู ก และขยายพั น ธุ ์ พื ช โครงการ
ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ น�้ ำ จุ ลิ น ทรี ย ์ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาชาน�้ ำ มั น
และพืชนำ�้ มัน ต�ำบลเวียงพางค�ำ อ�ำเภอแม่สาย เป็นโรงงานหีบ
น�ำ้ มันชาแห่งแรกและครบวงจรของประเทศไทย มีนทิ รรศการ
ให้ความรู้เรื่องชาน�้ำมันและพืชน�้ำมันชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในภาค
เหนือ เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจ�ำแหล่งโบราณคดี
เมืองเชียงแสน ท�ำหน้าทีร่ วบรวม เก็บรักษา และจัดแสดงหลักฐาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้จากการส�ำรวจ ขุดแต่งและบูรณะ
โบราณสถานในเขตเมืองโบราณเชียงแสน และพื้นที่อื่น ๆ
ในเขตจังหวัดเชียงราย
การน� ำ เสนอมุ ่ ง เน้ น หลั ก ฐานและข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ ได้แก่
ภูมสิ ถานเมืองเชียงแสน การตัง้ หลักแหล่งของชุมชนตัง้ แต่สมัย
ก่อนประวัตศิ าสตร์ โดยมีโบราณวัตถุ เช่น เครือ่ งมือหินกะเทาะ
ของสังคมล่าสัตว์ เครื่องมือหินขัด ขวานหินขัดหรือขวานฟ้า
ของสั ง คมเกษตรกรรมระยะแรก กลองมโหระทึ ก ส� ำ ริ ด
ในยุคโลหะ (ที่พิพิธภัณฑ์นี้มีกลองมโหระทึกที่มีลักษณะพิเศษ
คือ มีลวดลายประดับเป็นรูปวัว แตกต่างจากกลองใบอื่นที่มี
ลวดลายประดับเป็นรูปคนหรือนก) จนถึงสมัยประวัติศาสตร์
ซึ่งมีโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูปขนาดใหญ่ศิลปะล้านนา
เมืองเชียงแสนซึง่ เป็นโบราณวัตถุชนิ้ เอก จัดแสดงอยูห่ น้าโถงของ
พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปปูนปั้น ชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้น
ประดับศาสนสถานจากเจดียว์ ดั ป่าสัก ชิน้ ทีส่ ำ� คัญคือเกียรติมขุ
หรือหน้ากาลซึง่ ไม่พบบ่อยนักในล้านนา ศิลาจารึกจากเชียงราย
และจากจั ง หวั ด พะเยา ศิ ล าจารึ ก ชิ้ น ส� ำ คั ญ คื อ จารึ ก

กษั ต ริ ย ์ ร าชวงศ์ มั ง ราย จารึ ก ไว้ เ มื่ อ พุ ท ธศั ก ราช ๑๙๕๔
เป็นจารึกที่ออกพระนามพญามังรายว่า “มังราย” และล�ำดับ
การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ราชวงศ์มังราย นอกจากนี้
ได้จัดแสดงเครื่องถ้วยจากเตาเวียงกาหลง อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
และจากเตาพาน อ�ำเภอพาน
พิพธิ ภัณฑ์ยงั จัดแสดงเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์การพัฒนา
และฟื ้ น ฟู เ มื อ งเชี ย งแสนขึ้ น ใหม่ ใ นสมั ย ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์
โดยน�ำผูค้ นจากล�ำปาง ล�ำพูน เชียงใหม่เข้ามาอาศัยอยูใ่ นเมือง
เชียงแสน การเข้ามาของกลุ่มชนต่าง ๆ ในภายหลัง เช่น ไทลื้อ
ไทใหญ่ และชาวไทยภูเขา ตลอดจนจัดแสดงเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนแถบลุ่มน�้ำโขง เช่น เครื่องมือที่ใช้
ในการท�ำมาหากินในชีวติ ประจ�ำวัน เครือ่ งดนตรีพนื้ เมือง ดาบ
และอาวุธ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุทางศาสนาและความเชื่อ
ของกลุ ่ ม ชนชาวเชี ย งแสน เช่ น ตุ ง เครื่ อ งตั้ ง ธรรมหลวง
หีบธรรม และเจดีย์จ�ำลอง ในด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย
จัดแสดง เช่น ผ้าซิน่ ตีนจกของชาวไทยวนซึง่ ย้ายถิน่ จากเชียงแสน
ไปอยู่ที่คูบัว ราชบุรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช เมื่อพุทธศักราช ๒๓๔๗ แต่ยังคงรักษา
วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้จัดแสดง
นิทรรศการพิเศษเป็นนิทรรศการหมุนเวียน เช่น ภาพถ่าย
ประวัติศาสตร์ล้านนา เป็นต้น

จารึกที่พบในจังหวัดเชียงราย
อายุประมาณ พ.ศ. ๒๐๐๐ - ๒๑๐๐ เป็นจารึกเกี่ยวกับศาสนา ใช้อักษรไทยฝักขาม
ซึ่งเป็นตัวอักษรที่มีลักษณะโค้งงอเหมือนฝักมะขาม และได้รับอิทธิพลของอักษรสุโขทัยด้วย
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ภาพซ้าย : พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา
พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒
ภาพล่างซ้าย : พระพุทธรูปปางมารวิชัย และภาพเปลวรัศมี
ภาพล่างขวา : เปลวรัศมี ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๑
มีความสูง ๗๐ เซนติเมตร กว้าง ๕๕ เซนติเมตร
ฐานด้านล่างมีกลีบบัวหงายรองรับและมีเดือย
สำ�หรับสวมลงบนเศียรพระพุทธรูป
เปลวรัศมี เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ลองเทียบขนาด
เปลวรัศมีนี้ว่า
องค์พระพุทธรูปจะมี
ขนาดใหญ่สักเพียงใด

เกียรติมุข
ลายปูนปั้นประดับเจดีย์วัดป่าสัก อำ�เภอเชียงแสน ศิลปะล้านนา
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐ เกียรติมุขหรือหน้ากาล
เป็นสัญลักษณ์ของกาลเวลาที่กัดกินทุกอย่างแม้แต่ตัวเอง
สถานที่ตั้ง : ๗๐๒ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐
เวลาให้บริการ : วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิด : วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
			 และวันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๐๒ / ๐ ๕๓๖๕ ๐๗๒๓
การบริการ : นำ�ชมเป็นหมู่คณะโดยการนัดหมาย ให้ยืมนิทรรศการหมุนเวียน ภาพถ่าย และหนังสือจากห้องสมุด จัดบรรยาย
		 ทางวิชาการ จำ�หน่ายหนังสือ ภาพโปสการ์ด และของที่ระลึก
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/chiangsaen/360/chiangsaen.html
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พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย

พิพธิ ภัณฑ์ทถี่ า่ ยทอดเรือ่ งราวในอดีตของเมืองเชียงราย
ผ่านภาพถ่ายอันทรงคุณค่า ได้แก่ ภาพเจ้านายฝ่ายเหนือ
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พะเยา ล�ำพูน ล�ำปาง น่าน และ
พระราชวงศ์ ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเยือนเชียงราย
ภาพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
และสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์เ ธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุ ม พั นธุ ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินติ คราวเสด็จตรวจราชการมณฑลพายัพ
ภาพข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลพายัพ
ภาพถ่ า ยเกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม ประเพณี
ความเชือ่ ของชาวล้านนา เช่น พิธตี านก๋วยสลาก พิธปี ใ๋ี หม่เมือง
การเดินทางค้าขายโดยทางเรือ การเดินทางทางบกโดยวัว
และช้าง กาดล้านนาในอดีต การฝัดข้าว การซ้อมข้าวด้วยมือ
หมอเมือง การสักล้านนา ภาพดนตรี เช่น คณะกลองมองเซิง
ช่างซอ สล่า วัฒนธรรมเกีย่ วกับอาหาร วัฒนธรรมการด�ำรงชีพ
ในการเดินทาง กลุ่มชาติพันธุ์ และชาวไทยภูเขา

ภาพการก่อสร้างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย
ภาพของนายแพทย์วิลเลียม เอ บริกส์ (Dr. William A.
Briggs) แพทย์ชาวอเมริกันในคณะมิชชั่นนารี อเมริกันเพรส
ไบทีเรียนผูก้ อ่ สร้างศาลากลาง จังหวัดเชียงรายหลังแรกซึง่ เป็น
ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮายในปัจจุบัน และก่อสร้างจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัด อาคารที่ท�ำการไปรษณีย์โทรเลข เรือนจ�ำ
โบสถ์คริสตจักรที่ ๑ เวียงเชียงราย อีกทั้งยังเป็นผู้วางผังเมือง
เชียงรายเป็นแบบสมัยใหม่
ภาพถ่ า ยที่ จั ด แสดงที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี้ ไ ด้ ม าจาก
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ พะเยา และ
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
พิพธิ ภัณฑ์ยงั มีจอทัชสกรีนให้ความรูเ้ กีย่ วกับ ตุง โคม
และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ และมีหอ้ งจัดแสดงเงินตราสมัยล้านนาตัง้ อยู่
ที่ห้องคลังเดิม ส่วนโถงทางเดินใต้หลังคาจัดแสดงโคมล้านนา

สถานที่ตั้ง : ถนนอุตรกิจ ตำ�บลรอบเวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก)
เวลาให้บริการ : เปิดให้บริการวันอังคาร - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ปิด : วันจันทร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๗๒ ๗๑๔๔
การบริการ : จัดแสดงนิทรรศการ และนำ�ชมเป็นหมู่คณะโดยการนัดหมาย
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พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

พิพิธภัณฑ์ของวัดพระแก้ว สร้างบนพื้นที่บริเวณกุฏิสงฆ์และหอฉันในสมัยพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัด
พระแก้ว โดยมีคุณแม่อมรา มุนิกานนท์ (แสงแก้ว) เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้าง รูปแบบอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์ ๒ ชั้น
โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งด้วยไม้สักทั้งภายนอกและภายใน ออกแบบโดย นายนภดล อิงควณิช สถาปนิก
ชาวเชียงราย วัตถุทนี่ ำ� มาจัดแสดงเป็นโบราณวัตถุและศิลปวัตถุทางศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา ซึง่ สอดแทรกปรัชญา แนวคิด
ความเชือ่ ของชาวล้านนา ผสมผสานกับความศรัทธาในศาสนาพุทธ นอกจากนีพ้ พิ ธิ ภัณฑ์ยงั จัดแสดงเครือ่ งแต่งกายและเครือ่ งใช้
ของเจ้านายชั้นสูงของชาวล้านนา โดยมีค�ำอธิบายภาษาไทย ภาษาล้านนา และภาษาอังกฤษ มีผู้น�ำชมและให้ความรู้
โดย คุณศุภชัย สิทธิเลิศ และคณะ

ภาพบนซ้าย พระพุทธศรีเชียงราย พระประธานโฮงหลวงแสงแก้ว ภาพบนขวา ซุม้ พระ ส่วนประกอบของแท่น
ทีใ่ ช้ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้บชู า ภาพล่างซ้าย เครือ่ งบูชาพระของชาวล้านนา ประกอบด้วย ขันดอก สัตตภัณฑ์
และขันแก้วทั้งสาม ภาพล่างขวา พญาลวง สัตว์ในอุดมคติของชาวล้านนา ประกอบด้วยสัตว์ ๕ สายพันธุ์ คือ
ช้าง ม้า กวาง หงส์ ปลา มีความหมายถึงพลัง อำ�นาจ และความยิ่งใหญ่
สถานที่ตั้ง : ภายในวัดพระแก้ว เลขที่ ๑๙ หมู่ ๑ ถนนไตรรัตน์ ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
เวลาให้บริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๑ ๑๓๘๕
การบริการ : จัดแสดงนิทรรศการ และนำ�ชมเป็นหมู่คณะ
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พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา

พิพธิ ภัณฑ์และศูนย์ศกึ ษาชาวเขา ด�ำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรเอกชน
เพื่อการสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ทั้งในเขตเมืองและชนบท เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเพื่อความเข้าใจ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ของชาวไทยภูเขา ๖ เผ่า คือ อาข่า ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ เย้า และม้ง โดยจัดแสดง
วัตถุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ชุดแต่งกายประจ�ำเผ่าซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งฝีมือ ความพยายาม และเวลาท�ำ
วัตถุดิบเช่น ลูกปัด เครื่องประดับเงิน เส้นด้ายสีต่าง ๆ เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายนัก นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับรูปแบบของบ้าน
ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ การเลือกชัยภูมิส�ำหรับตั้งบ้านเรือน สิ่งที่ควรท�ำและไม่ควรท�ำเมื่อไปเยี่ยมหมู่บ้านขาวไทยภูเขา การบรรยาย
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีห้องฉายวีดิทัศน์ ใช้เวลาชมประมาณ ๒๐ นาที อธิบายเกี่ยวกับชาวเขา ในจังหวัดเชียงราย มี
ทั้งหมด ๕ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาญี่ปุ่น

สถานที่ตั้ง : ชั้น ๓ อาคารพีดีเอ (สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย) ถนนธนาลัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
เวลาให้บริการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๔ ๐๐๘๘
การบริการ : จัดแสดงนิทรรศการ จัดฉายสไลด์
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ศูนย์สิ่งทอล้านนา

ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อการวิจัยผ้าทอล้านนา หลังจากออกแบบ
ลายผ้าและผลิตเสร็จก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มชาวบ้าน เพื่อยกระดับผ้าทอพื้นบ้าน รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนของ
นักศึกษาในวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับวิชาศิลปะ หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถเรียนรู้ด้านการออกแบบและผลิตผ้าทอ
ล้านนา
ในส่วนของนิทรรศการถาวรรวบรวมและให้บริการข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ ทอทีเ่ ป็นต้นแบบของกลุม่ ชนแต่ละกลุม่ ทีอ่ าศัยอยู่
ในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเขตชายขอบของภาคเหนือตอนบนอยู่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ
ล้านนาลวดลายทีป่ ระยุกต์มาจากลวดลายต่าง ๆ ทัว่ ล้านนาเป็นผลงานการออกแบบของ รองศาสตราจารย์ทรงพันธ์ วรรณมาศ
และช่างทอพื้นบ้าน การออกแบบภายในจัดท�ำเป็นลิ้นชักและตู้เก็บผ้าทอลวดลายโบราณจากแหล่งต่าง ๆ และผืนผ้าที่ทอ
ขึ้นมาใหม่ มีผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าล้านนาที่มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดกระบวนการทอผ้า การย้อมสีจากธรรมชาติ และน�ำชม
นิทรรศการ

สถานที่ตั้ง : ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
เวลาให้บริการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๖๘ โทรสาร ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๐๑
การบริการ : จัดแสดงนิทรรศการ มีวิทยากรให้ความรู้กระบวนการทอผ้า การย้อมสีจากธรรมชาติ
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พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน�้ำโขง

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน�้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นแหล่งรวบรวมความรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์วิจัย โดยศึกษา
ค้นคว้าวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแถบอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงมาน�ำเสนอในลักษณะพิพิธภัณฑสถาน เพื่อสร้าง
จิตส�ำนึกทางอัตลักษณ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จัดแสดงทั้งวัตถุทางวัฒนธรรม ซึ่งได้มาจากการจัดซื้อและรับบริจาค
และภาพถ่ายวิถีชีวิตในอารยธรรมลุ่มน�้ำโขง

นิทรรศการสืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธยลงบนจานเซรามิกที่ท ำ�มาจากดิน
ที่บ้านโป่งแดง อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อคราเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

นิทรรศการภายนอก ประกอบด้วย สวนสิงห์ ทางเข้าเป็น
ตัวมอม ปูนปั้นรูปสิงห์ ๕ ตัว สร้างจ�ำลองมาจากศิลปะของ ๕
ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา
และราชอาณาจักรไทย เพื่อแสดงถึงความมีวัฒนธรรมร่วมกันของ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง โดยตัวมอม สิงห์ และพญานาค
เปรียบเสมือนผูป้ กป้องคุม้ ครองพระพุทธศาสนา ด้านหลังมีวฒ
ั นธรรม
หินตัง้ จ�ำลอง ซึง่ เป็นวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ก่อนการมีขนึ้ ของพุทธศาสนา
ส�ำหรับเป็นบริเวณประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ
คุ ตี ข ้ า ว มองต� ำ ข้ า ว เกวี ย น เรื อ ระมาด จั ด แสดงเพื่ อ
บอกเล่าวิถีชีวิตของคนในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงที่ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และการเดินทางในอดีตทั้งทางบกและทางน�้ำ
คุตีข้าว มีลักษณะคล้ายชามขนาดใหญ่ ใช้ป้องกันเมล็ดข้าว
เปลือกที่หลุดออกจากรวงไม่ให้หล่นไปบนพื้นดิน มองต�ำข้าวหรือ
ครกกระเดื่องใช้กะเทาะเปลือกข้าวให้หลุดออกจากเมล็ด เกวียนใช้
ในการเดินทางทางบกในอดีต เรือระมาด ใช้ในการเดินทางทางน�้ำ
เป็นเรือขุดจากต้นตะเคียนเพียงต้นเดียว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
ของป่าไม้สมัยก่อน
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ภายในห้องวิหาร จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิต วัฒนธรรม
สภาพทางธรรมชาติของลุ่มแม่น�้ำโขง ผู้คนในต�ำนาน ความ
หลากหลายของชาติพนั ธุใ์ นลุม่ แม่นำ�้ โขง ตัง้ แต่ววิ ฒ
ั นาการทาง
วัฒนธรรมจากการเข้าป่าล่าสัตว์จนถึงการเขียนและบันทึก
เรือ่ งราวเป็นตัวหนังสือ เช่น หมวกทีท่ ำ� จากเขา ขนสัตว์ เครือ่ งเงิน
เครื่องประดับ หนังสือภาษาไทลื้อ การจัดแสดงเกี่ยวกับการ
เดินทางและการค้าทางไกลในอดีต การเดินทางทางบกโดย
ขีว่ วั ควาย ม้า การใช้เกวียน การจัดแสดงเกีย่ วกับความเชือ่ ก่อน
การเข้ามาของพุทธศาสนา คือการนับถือภูตผี เทวดา หรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อหลังจากที่ได้รับพระพุทธศาสนาเข้า
มาแล้ว ภายในห้องวิหารยังจัดแสดงตุงมงคล เช่น ตุงสิบสอง
นักษัตรล้านนา ตุงไย ตุงไทลือ้ ตุงพระพุทธเจ้า พระธาตุจำ� ลอง
จากประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงตอนบน และแผนผังดวงดาว
ล้านนา
นิ ท รรศการยั ง บอกเล่ า ถึ ง การเผชิ ญ หน้ า การล่ า
อาณานิคม แสดงถึงมหาอ�ำนาจชาติตะวันตกทีเ่ ข้ามากอบโกย
ผลประโยชน์กับอาณาจักรต่าง ๆ ในลุ่มแม่น�้ำโขง การขีดเส้น
แบ่งการปกครองในรูปแบบอาณานิคมส่งผลถึงความขัดแย้ง
ที่ผู้คนในลุ่มแม่น�้ำโขงเผชิญอยู่ในปัจจุบัน แม่น�้ำโขงถูกสร้าง
ให้ดูเหมือนว่าล้าหลังและมีความตื่นตาตื่นใจและโรแมนติก
ส�ำหรับนักผจญภัยผิวขาวผ่านการอธิบายของเจ้าอาณานิคม
ท�ำให้ผคู้ นในแม่นำ�้ โขงติดกับดักความคิดดังกล่าวและน�ำเรือ่ งราว

ทีเ่ จ้าอาณานิคมสร้างขึน้ มาผลิตซ�ำ้ สร้างตัวตนขึน้ มาตลอดเวลา
นิทรรศการส่วนต่อมา การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
แสดงให้เห็นถึงการช่วงชิงทรัพยากรทางธรรมชาติ ความ
ขัดแย้งระหว่างเขตแดนระหว่างประเทศ ความขัดแย้งเชิง
วัฒนธรรมระหว่างคนกลุม่ ใหญ่ทมี่ ตี อ่ คนกลุม่ น้อย คนพลัดถิน่
นอกจากนี้นิทรรศการยังแสดงถึงการบริโภคเชิงวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นการท�ำให้วัฒนธรรมเป็นสินค้า การท�ำให้มนุษย์เป็น
สินค้าผ่านการท่องเทีย่ ว การสร้างวัฒนธรรมใหม่ขนึ้ มาทีเ่ รียกว่า
ประเพณี เ หนื อ จริ ง เพื่ อ น� ำ เงิ น ตราต่ า งประเทศเข้ า มาโดย
ไม่ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
นอกจากนี้ นิทรรศการภายนอกห้องวิหารจัดแสดง
เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาและตะเกี ย งน�้ ำ มั น โบราณพบที่ ก ลุ ่ ม เตา
พาน อ�ำเภอพาน เครือ่ งดนตรีประเภทเป่า ดีด พิณ ตี ฉาบและ
ฆ้อง ปราสาทธรรมาสน์ศิลปะไทปลัง ตุงดินน�้ำลมไฟที่ระลึก
งานเมือบ้านด�ำนางแลครบ ๑๐๐ วัน ถวัลย์ ดัชนี ผลงานโดย
อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง
นิทรรศการหมุนเวียน จัดแสดงปีละ ๒ ครั้ง โดยน�ำ
ประเด็นทางศิลปวัฒนธรรมมาน�ำเสนอ นิทรรศการทีจ่ ดั ไปแล้ว
ได้แก่ ภูมิทัศน์รัฐฉาน ซึ่งสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ส�ำรวจ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมชาติ พั น ธุ ์ ใ นพื้ น ที่ รั ฐ ฉาน สาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมียนมา

สถานที่ตั้ง : ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ต�ำบลท่าสุด อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
เวลาให้บริการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๖๗ โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๖๘
การบริการ : การจัดแสดงนิทรรศการกึ่งถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน ฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
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หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองค�ำ

หอฝิน่ เกิดจากพระราชปรารภของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินไปบ้านสบรวก
และได้ทอดพระเนตรบริเวณ สามเหลี่ยมทองค�ำ ซึ่งเป็น
พื้นที่ปลูกฝิ่นและผลิตยาเสพติด จึงทรงริเริ่มโครงการพัฒนา
ดอยตุงขึน้ มีจุดมุง่ หมายเพื่อฟืน้ คืนผืนป่าและฟื้นฟูสภาพชีวิต
ความเป็นอยูข่ องผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ทือกเขานางนอนและ
หยุดการปลูกและเสพฝิ่น ต่อมาพระองค์ได้ทรงริเริ่มโครงการ
เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนในเรื่ อ งของฝิ ่ น ในดิ น แดน
สามเหลี่ยมทองค�ำและทั่วโลก เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชน
ร่วมกันต่อสู้และต่อต้านยาเสพติด ให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า
ยาเสพติดก่อปัญหาให้กับประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และยัง
สร้างปัญหาให้ประชากรและสังคมโลกโดยรวมด้วย
นิทรรศการภายในจัดแสดงเป็นสื่อแบบผสมผสาน
ประกอบด้วย อุโมงค์แห่งกาลเวลา เจาะทะลุเนินเขาเข้าไปยัง
อาคารขนาดใหญ่ เป็นอุโมงค์ทมี่ ดื ดูลกึ ลับ น่ากลัว สะท้อนความ
เจ็บปวด ซึง่ เป็นความรูส้ กึ ของผูท้ เี่ ข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
ห้องโถงแสดงถึงการก้าวเข้าไปสูส่ ามเหลีย่ มทองค�ำ ถัดจากนัน้
ผู้ชมจะได้เห็นทุ่งดอกฝิ่นจ�ำลอง และศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ของ
ป๊อปปี้ที่มีทั้งพันธุ์ไม้ดอกสวยงามและชนิดที่ใช้กรีดน�ำยางมา
ผลิตเป็นยา
ปัญจสหัสวรรษแรก กล่าวถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับฝิ่นเมื่อ ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว และการใช้เชิง
การแพทย์และการศาสนาในกรีกโบราณ โรมัน และอียปิ ต์ และ
มีการใช้ตอ่ มาในยุโรป อเมริกา เอเชีย อินเดียและจีน มีดสองคม

สะท้อนทั้งด้านดีและด้านร้ายที่ได้จากการใช้ฝิ่น ประจิมสู่
บูรพา เป็นยุคของการค้าระหว่างจักรวรรดิยุโรปกับเอเชีย
น�ำเสนอจ�ำลองฉากท่าเรือพาณิชย์อังกฤษ สินค้าจากตะวันออก
เช่น ใบชา ผ้าไหม เครื่องลายคราม และเครื่องเทศ เป็น
สาเหตุของการขาดดุลการค้าจนเกือบท�ำให้ประเทศล่มสลาย
จึ ง เกิ ด การน� ำ ฝิ ่ น ที่ ป ลู ก ในอิ น เดี ย ไปขายในจี น ศึ ก ยาฝิ ่ น
เล่าถึงเหตุการณ์สงครามฝิ่นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัตศิ าสตร์ครัง้ ใหญ่ในจีน ได้แก่ การท�ำลายฝิน่ ทีห่ เู่ หมินโดย
ข้าหลวงชาวจีน กองก�ำลังทหารอังกฤษเผาท�ำลายพระราชวัง
ฤดูร้อนอายุกว่า ๑๕๐ ปี การถูกลิดรอนสิทธิและผลกระทบ
ด้านความเป็นอยู่ของชาวจีนหลังสงครามฝิ่น ฝิ่นในสยาม
เล่าประวัติที่เกี่ยวกับฝิ่นในสยาม กิจการฝิ่นหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ของ
ตะวันตกที่น�ำไปสู่การแยกตัวของมอร์ฟิน พัฒนาการของ
เฮโรอีน ข้อห้ามทางกฎหมาย/อาชญากรรม/การขัดแย้ง โดย
ทั่วโลกหันมาป้องกันฝิ่นและยาเสพติดในช่วงศตวรรษที่ ๒๐
เป็นความพยายามของชาวโลกในการร่วมใจกันต่อสู้กับการ
ลักลอบค้ายาเสพติดและการใช้ยาในทางที่ผิด แหล่งซุกซ่อน
เกี่ยวกับการรู้เท่าทันของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการตรวจจับ
ยาเสพติด ผลร้ายของยาเสพติด ส่งผลกระทบทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ตัวผู้เสพเอง ยาเสพติดมีผลกระทบต่อทุกคน
ไม่เฉพาะผู้เสพเท่านั้น กรณีศึกษาครอบครัวที่ติดยาเสพติด
ที่ต้องประสบทุกข์ทรมานอย่างสาหัส สุดท้ายคือความตาย

สถานที่ตั้ง : หมู่ ๑ บ้านสบรวก ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐
เวลาให้บริการ : วันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๘ ๔๔๔๔ โทรสาร ๐ ๕๓๖๕ ๒๑๓๓
การบริการ : การจัดแสดงนิทรรศการ
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ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ศูนย์การเรียนรู้ (Discovery Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส�ำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้สัมผัสทดลองเล่น ค้นหาค�ำตอบจากสื่อ
หลากหลายรูปแบบ ทั้งจากความรู้ในอาคารโลกวิทยาศาสตร์ เช่น แบบจ�ำลองการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ความรู้จากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง วีดิทัศน์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และภัยธรรมชาติภายใน
อาคารท้องฟ้าจ�ำลอง ห้องภาพยนตร์สามมิติ ห้องสมุด พื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อสารสนเทศ เป็นต้น
ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง

ชุดแสดงการเดินทางของเสียงในท่อ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร เช่น ในเรือ
ขนาดใหญ่จะมีท่อส�ำหรับใช้สื่อสาร
ระหว่างลูกเรือ

ชุดคานและโมเมนต์
หลักการสามารถนำ�ไปใช้ในการผ่อนแรง
ของมนุษย์ในชีวิตประจำ�วัน เช่น
ที่คีบน�้ำแข็ง ตะเกียบ

นาฬิกาแดดแบบศูนย์สูตร
การศึกษาเรื่องนาฬิกาแดดจะช่วยให้เรา
มีความรู้เรื่องทางเดินของดวงอาทิตย์
หรือสุริยะวิถี

จานกระซิบ
หลักการสามารถน�ำไปใช้
ในการท�ำจานรับสัญญาณดาวเทียม

สถานที่ตั้ง : หมู่ ๖ ต�ำบลริมกก อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
เวลาให้บริการ : วันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๕ ๑๑๔๘
การบริการ : การจัดแสดงนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง ห้องภาพยนตร์สามมิติ ห้องสมุด
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โรงเล่นเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เล่นได้

โรงเล่ น เรี ย นรู ้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น จากคนหนุ ่ ม คนสาว
ที่ เ ดิ น ทางออกจากเมื อ งมายั ง บ้ า นป่ า แดดเพื่ อ ค้ น หา
คุ ณ ค่ า ในชี วิ ต ในตอนเริ่ ม แรกเข้ า มาท� ำ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยการฟื้นฟูป่า และเข้าไปผูกสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
พบว่ า คนเฒ่ า คนแก่ มี ค วามรู ้ ใ นการท� ำ ของเล่ น พื้ น บ้ า น
จึงชวนพูดคุยเพื่อรื้อฟื้นความทรงจ�ำ และจัดตั้งเป็นกลุ่ม
คนเฒ่าคนแก่ รวบรวมของเล่นพื้นบ้านที่ค่อย ๆ สูญหายไป
กั บ กาลเวลาขึ้ น มา ท� ำ เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ล่ น ได้ และ
จั ด วางระบบ เป็ น โรงเล่ น เรี ย นรู ้ หรื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ล่ น ได้
บ้ า นป่ า แดด เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละถ่ า ยทอดภู มิ ป ั ญ ญา
ชาวบ้ า นจากคนเฒ่ า คนแก่ และสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ชุ ม ชน โดยใช้ ข องเล่ น พื้ น บ้ า นเป็ น สื่ อ กลาง ผู ้ สู ง อายุ
ได้น�ำความรู้ ความช�ำนาญ และความสามารถมาถ่ายทอด
ให้กับเด็ก ๆ รุ่นหลัง ได้เรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่น เด็ก ๆ
มี พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ เล่ น ในชุ ม ชน ด้ ว ยของเล่ น ที่ ท� ำ ขึ้ น เอง
ด้ ว ยองค์ ค วามรู ้ ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ในท้ อ งถิ่ น ช่ ว ยสานสั ม พั น ธ์
และลดช่องว่างระหว่างวัย คนเฒ่าคนแก่เองก็ภูมิใจรู้สึก
ว่ า ตนเองมี คุ ณ ค่ า มี ค วามหมายกั บ ลู ก หลาน ได้ ถ ่ า ยทอด
ภูมิปัญญา และแนวคิดต่าง ๆ ผ่านของเล่นให้แก่เด็ก ๆ
ท�ำให้สขุ ภาพกายใจแข็งแรงขึน้ ทัง้ ยังมีรายได้จากการผลิตของ
เล่นส่งไปขายยังที่ต่าง ๆ
หลักการของพิพิธภัณฑ์นี้คือการน�ำเสนอการเรียนรู้
ผ่านการเล่น เด็กได้เล่น ได้สัมผัสกับของเล่นที่น�ำมาจัดแสดง
ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ได้ ล องท� ำ ของเล่ น โดยมี เ ด็ ก ในชุ ม ชน
เป็นพี่เลี้ยง ได้ไปเยี่ยมเรียนรู้ที่บ้านพ่ออุ้ยแม่อุ้ย ได้เรียนรู้
เรื่องวัสดุที่น�ำมาท�ำเป็นของเล่น ของเล่นพื้นบ้านที่น�ำมาจัด
แสดงในโรงเล่นเรียนรู้แห่งนี้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเป็น
หลัก เช่น ไม้ไผ่ กะลามะพร้าว เมล็ดพืช และวัสดุเหลือใช้ เช่น
เศษไม้ เชือก มีทั้งของเล่นพื้นบ้านและของเล่นที่น�ำภูมิปัญญา
พืน้ บ้านมาออกแบบประดิษฐ์ขนึ้ ใหม่ มีชอื่ เรียกและค�ำอธิบาย
วิธเี ล่น และบอกทีม่ า ของเล่นเหล่านีส้ ะท้อนวิถกี ารด�ำเนินชีวติ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคม คนสมัยก่อนคิดน�ำของที่มี
อยู่รอบตัวมาท�ำเป็นของเล่น ไม่ต้องซื้อหาให้สิ้นเปลือง เช่น
ลูกข่างสตางค์ โดยน�ำเหรียญสตางค์มีรูที่ใช้กันในสมัยก่อนมา

มัดท�ำเป็นลูกข่าง สมัยนี้ไม่มีสตางค์รู เมื่อจะน�ำมาประยุกต์
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่จึงใช้วิธีเหลาไม้มาใส่แทน
ตัวอย่างของเล่นทีจ่ ดั แสดงในพิพธิ ภัณฑ์ เช่น ๑) ฝูงสัตว์
มีชวี ติ ด้วยจินตนาการ ได้แก่ ของเล่นทีใ่ ส่กลไกในสัตว์ประเภท
ต่างๆ ๒) ลูกข่างไม้ หมุนได้โดยอาศัยการปั่น เช่น ลูกข่างโว้
ลูกข่างสตางค์ ลูกข่างสะบ้า ๓) ทัง้ หมุน ทัง้ บิน ของเล่นทีอ่ าศัย
การสังเกตมาประดิษฐ์ เช่น ก�ำหมุน จานบิน โหวด ๔) ตีลังกา
ลีลาเยี่ยม ของเล่นที่มีท่าทางการกระโดดตีลังกาไปมา เช่น
อมรเทพ บาร์สูง ๕) เกมส์เชาวน์ปัญญาฝึกไหวพริบ ของเล่น
ที่เล่นจนลืมเวลาเช้าเวลาเย็น เช่น พญาลืมแลง พญาลืมงาย
๖) เรียงร้อย สร้อยโมบาย ได้สมาธิ ของเล่นทีฝ่ กึ หัด การร้อยเชือก
จากไม้แกะสลักรูปสัตว์ต่าง ๆ ๗) จ�ำลองวิถีชีวิตในอดีต
ของเล่นที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิต เช่น ครกมอง ควายกินหญ้า
และคนเลื่อยไม้
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ของเล่น ไม่ได้มีประโยชน์แค่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น โดยเฉพาะของเล่นพื้นบ้าน นั้น สะท้อนถึง
วิถชี วี ติ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา เรือ่ งเล่น ๆ แต่ทำ� ให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้อกี มากมาย รวมทัง้ มีหลักการวิทยาศาสตร์แฝงอยูใ่ นของเล่น
พื้นบ้าน เมื่อเด็ก ๆ เล่นจะได้ฝึกทักษะการสังเกตการท�ำงานของของเล่นไปด้วยอย่างไม่รู้ตัว ได้ศึกษา รวบรวมข้อมูล
จากการประดิษฐ์ และแก้ปัญหาระหว่างการประดิษฐ์ของเล่น ท�ำให้เกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล
และทักษะการหาความรู้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ด้านการออกแบบ กลไกการท�ำงาน การวัด การค�ำนวณ ยิ่งได้เล่น
ได้ลงมือปฏิบัติก็จะยิ่งได้เรียนรู้ มีจินตนาการ มีทักษะการท�ำงานเป็นทีม มีวินัย ความอดทน รวมทั้งสามารถต่อยอดการเรียนรู้
และสร้างนวัตกรรมได้
แมลงปอสมดุล ของเล่นใหม่ที่เกาะได้ทุกพื้นผิว เกาะปลายนิ้วก็ไม่หล่น
ประดิษฐ์โดยใช้การค�ำนวณองศา การชั่งน�้ำหนัก

คอปเตอร์ไม้ไผ่ สามารถอธิบายการทำ�งานของปีกเครื่องบิน ใบพัด
หรือปีกที่มีลักษณะเอียงทำ�มุมเล็กน้อยไม่เท่ากัน มีผลทำ�ให้อากาศ
ด้านบนเคลื่อนที่เร็วกว่าด้านล่าง เกิดแรงยกที่ทำ�ให้วัตถุลอยขึ้นได้

เมื่อฉันทำ� ฉันจะเข้าใจ
เมื่อฉันเล่น ฉันจะค้นพบ

ออโตเมต้า ของเล่นพื้นบ้านยุคใหม่
เคลื่อนไหวด้วยกลไก ประดิษฐ์โดยใช้
เทคโนโลยีช่วยออกแบบและทุ่นแรง

ออกแบบโดย รามิล กังวานนวกุล นักศึกษา กศน.
ที่เติบโตมากับ “โรงเล่นเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เล่นได้”

สถานที่ตั้ง : หมู่ ๑๒ ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๘๐
เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณวีรวัฒน์ กังวานนวกุล โทรศัพท์ ๐ ๘๙๙๙ ๙๘๕๓๗
การบริการ : การจัดแสดงนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ ฝึกอบรม

ผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้แนวคิด
จากของเล่นพื้นบ้าน โดยนักศึกษาที่มาฝึกงาน
ที่โรงเล่นเรียนรู้
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ซากุระบานที่แม่สลอง
หนาวลมหนาวฟ้าหนาวอากาศ
สีสันแห่งธรรมชาติบนไหล่เขา
งามทิวไม้รายทางที่ทอดเงา
ดอยดงเคล้าสูงต�่ำระบ�ำไพร
สายลมร�ำเพยพ้อล้อยอดหญ้า
เมื่อดอกบานละลานตาชูไสว
ดอยก็ห่มสีแสงแห่งพงไพร
ระย้าไกวดอกไม้ป่าน่าภิรมย์
ซากุระบานแล้วลมแผ่วทัก
ม่านหมอกเจ้าย้ายยักเข้าคลุมห่ม
แม่สลองจึงผ่องงามความนิยม
ยังชื่นชมชื่นชอบดอกดวงงาม
อโศก ศรีสุวรรณ
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ดอยแม่สลอง
คุณคงคิดไม่ถึงสิว่า ดอกซากุระบานที่บ้านเรา

ค�ำพูดทีค่ ล้ายจะปรามาสและเชิงบอกอย่างนี้ เราเคยได้ยนิ มาแล้ว
เมือ่ หลายปีกอ่ น พูดถึงดอกซากุระ หลายคนคงนึกถึงประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ ถึงปลาย
ฤดูหนาวราวเดือนเมษายน ดอกซากุระจะบานสะพรัง่ สร้างความตืน่ ตาตืน่
ใจให้กับผู้ไปพบเห็น หรือแม้แต่ภาพสีสดสวยตามนิตยสารต่าง ๆ ก็เป็น
ที่นิยมชมชอบ คนไทยจะไปท่องเที่ยวเพื่อชมดอกซากุระบานในช่วงนั้น

ซากุระมีจริง ๆ หรือ ที่บ้านเรา

เมื่ อ ถึ ง ฤดู ห นาวดอกไม้ ห ลากหลายชนิ ด จะผลิ ด อกออกช่ อ
เบ่งบานรับกับลมหนาวเยือน โดยเฉพาะบนดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
จะมีซากุระเบ่งบานรับลมหนาวในช่วงปีใหม่ และซากุระนี่เองเป็นเสน่ห์
เย้ายวนที่ชักชวนให้นักท่องเที่ยว ฝ่าลมหนาวขึ้นไปสัมผัสความงามของ
ดอกไม้สีชมพูที่แต้มแต่งสีสันของดอยแม่สลองให้มีความหวานละมุน
ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง
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ดอยแม่สลอง ดอยสูงของจังหวัดเชียงราย ในหน้าหนาวอากาศ
จะหนาวเย็น อุณหภูมิในช่วงหนาวจัด ๆ จะอยู่ราว ๕ - ๗ องศาเซลเซียส เป็น
ความหนาวทีม่ เี สน่หส์ �ำหรับผูท้ นี่ ยิ มความหนาวเย็นยะเยือกและบนดอยแห่งนี้
จะมีดอกซากุระบานให้ยลความงามเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ๑๐ - ๑๕ วันเท่านั้น
และจะเบ่งบานในช่วงของปีใหม่ แต่มิได้หมายความว่าถึงปีใหม่แล้ว ดอก
ซากุระจะเบ่งบานทันที ขึ้นอยู่กับฤดูกาลของอากาศ ปีไหนหนาวมาเร็ว ดอก
ซากุระก็จะเบ่งบานเร็วตามฤดูกาลไปด้วย เสียงร�่ำเสียงลือเกีย่ วกับดอกซากุระ
ผลิดอกเบ่งบานบนดอยแม่สลอง เปรียบเสมือนเป็นการกวักเรียกนักท่องเที่ยว
ให้ไปเยื อนดอยแม่ สลองมากยิ่งขึ้น จั ง หวั ด เชี ย งรายจึ ง ผลั ก ดั น ให้ ด อย
แม่สลองเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ �ำคัญ น�ำต้นซากุระป่าหรือทีช่ าวบ้านเรียกว่า
ต้นนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุด เจริญเติบโตเฉพาะ
พื้นที่อากาศหนาวจัดเท่านั้น มาปลูกเพิ่มเติมตามไหล่ทางขึ้นดอยแม่สลอง
เป็นระยะทางกว่า ๔ กิโลเมตร สถานทีร่ าชการ และโรงเรียนก็นยิ มปลูกซากุระ
มากยิง่ ขึน้ วันนี.้ ..ทัว่ ดอยแม่สลองจึงมีตน้ ซากุระมากมาย กลายเป็นสถานที่ ที่
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ หลายให้อยากไปสัมผัส ไปชมความมหัศจรรย์ของดอกไม้
สีชมพูทเี่ บ่งบานไปทัว่ ทัง้ ดอย อย่างน้อยในชีวติ นีต้ อ้ งได้เห็นสักครัง้ ช่วงเวลาทอง
ของดอกซากุระจะผลัดใบและผลิดอกจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่จะเบ่งบาน
สะพรั่ ง พร้ อ มกั น ไปหมดทั่ ว ทั้ ง ดอย จึ ง เป็ น เสน่ ห ์ ที่ ตื่ น ตาตื่ น ใจส� ำ หรั บ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา 169

ดอยแม่ ส ลองเป็ น ยอดดอยที่ อ ยู ่ ใ นเทื อ กเขาที่ กิ น
พื้นที่นับตั้งแต่เชียงรายไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ และต่อ
แนวเข้าไปในดินแดนเมียนมา บนยอดดอยแห่งนี้มีหมู่บ้าน
ชื่อว่า “แม่สลอง” หรือที่ทางการตั้งชื่อให้ในนาม “หมู่บ้าน
สันติคีรี” นั้น ประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนร้อยละ ๙๕
ส่วนร้อยละ ๕ นั้นจะประกอบไปด้วยเชื้อสายไทใหญ่และว้า
ประชาชนของหมู่บ้านแม่สลองเป็นส่วนหนึ่งของ กองพล
๙๓ แห่งก๊กมินตั๋ง ของประเทศจีนที่อพยพหนีภัยสงคราม
สมัยประธานเหมาเจ๋อตุง ซึ่งมีการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบการ
ปกครองเป็นคอมมิวนิสต์

ผลจากการสู้รบท�ำให้ก๊กมินตั๋งแตกพ่าย ส่วนหนึ่ง
โดยการน� ำ ของนายพลเจี ย งไคเช็ ค อพยพไปอยู ่ ไ ต้ ห วั น
ในปั จ จุ บั น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง อพยพเข้ า ประเทศเมี ย นมา โดย
การน�ำของนายพลต้วนซีเหวิน แม่ทัพภาค ๕ และนายพลหลี่
เหวินฝาน แม่ทพั ภาค ๓ ได้อพยพเข้ามาตามแนวตะเข็บชายแดน
ไทย - เมียนมา ต่อมาได้ถูกทหารพม่าโจมตี และมีโรคภัย
ระบาด โดยเฉพาะนายพลต้ ว นซี เ หวิ น แม่ ทั พ ภาค ๕
ได้อพยพเคลื่อนย้ายประชาชนมาอยู่บนดอยแม่สลองแห่งนี้
ส่วนนายพลหลี่เหวินฝาน แม่ทัพภาค ๓ ได้อพยพเคลื่อนย้าย
แยกจากแม่ทพั ภาค ๕ ไปตัง้ กองบัญชาการอยูท่ ดี่ อยอ่างขางและ
บ้านถ�้ำงอม อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ใน พ.ศ. ๒๕๐๔

170 เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา
จากการที่ได้มีกองก�ำลังติดอาวุธจากต่างชาติเข้ามา
อาศัยในพื้นที่ของประเทศไทย ทางรัฐบาลไทยได้เจรจากับ
ฝ่ายรัฐบาลไต้หวัน ขอให้รับ ๒ นายพลแห่งกองพล ๙๓ และ
ประชาชนที่อพยพมาไปอยู่ไต้หวัน แต่ทั้ง ๒ นายพลปฏิเสธ
ที่จะไปอยู่และขออยู่ในประเทศไทย โดยปฏิบัติตนอยู่ภายใต้
กฎหมายไทย ยอมปลดอาวุธ และจัดส่งชายฉกรรจ์จำ� นวนหนึง่
ไปตั้ ง หมู ่ บ ้ า นอยู ่ ที่ บ ริ เวณเขตดอยหลวงกั บ ดอยผาหม่ น
ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นกันชนในการป้องกันผูก้ อ่ การร้ายคอมมิวนิสต์ ทาง
ด้านเชียงค�ำ เชียงของและเทิง ในสมัยนั้น เมื่อตั้งหลักปักฐาน
บนดอยแม่สลองเรียบร้อยแล้ว ประชาชนจีนส่วนใหญ่เป็นชาว
จีนฮ่อก็เริ่มท�ำมาหากิน ยึดอาชีพการท�ำพืชไร่เป็นการยังชีพ
ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนไต้หวัน ยังมีความผูกพันเปรียบเสมือน
พี่น้องสายเลือดเดียวกัน ได้สนับสนุนการเงินและพืชพันธุ์
บางส่วนมาให้พนี่ อ้ งชาวจีนฮ่อ ผลผลิตทีช่ าวจีนฮ่อผลิตได้อย่าง
เป็นล�ำ่ เป็นสัน ได้แก่ ชา ข้าว และพืชผักเมืองหนาว นอกจากนี้
รัฐบาลไต้หวันยังเอื้ออาทรพี่น้องพลัดถิ่นที่ร่วมชะตากรรมมา
ด้วยกัน และด้วยสถานะการเงินของรัฐบาลไต้หวันทีด่ ี ได้โอบอุม้
พี่น้องชาวจีนฮ่อบนดอยแม่สลอง โดยการให้ทุนการศึกษา

แก่บุตรหลานที่เกิดขึ้นบนดอยแม่สลองแห่งนี้ และส่งเสียให้
ไปเล่าเรียนอยู่ที่ไต้หวันทั้งหมด เมื่อส�ำเร็จแล้วส่วนหนึ่งจะอยู่
ท�ำงานที่ไต้หวัน ย่านเยาวราช และส่วนหนึ่งได้กลับมาพัฒนา
ดอยแม่สลองให้เจริญรุดหน้ามากยิ่งขึ้น
สภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องนักรบพลัดถิน่ รุน่ พ่อแม่ที่
ตกระก�ำล�ำบาก จากมณฑลยูนนาน ระหกระเหินมาถึงดอยแม่สลอง
ด้ ว ยความยากล� ำ บาก เมื่ อ ๕๐ กว่ า ปี ก ่ อ น บนแผ่ น ดิ น
ผืนใหม่แห่งนี้ให้ทั้งชีวิตและความหวังกับคนรุ่นใหม่ที่เกิดอยู่
บนดอยแม่สลอง สภาพการติดต่อคมนาคมกับจังหวัดเชียงราย
สะดวกมากยิ่งขึ้นดีกว่าชาวเขาหลายเผ่า สภาพชุมชนที่อยู่ไม่
แตกต่างจากชุมชนบนผืนแผ่นดินใหญ่ การปกครองดูแลก็อยู่
กันเป็นกลุ่มก้อนของตนเอง มีผู้น�ำและลูกบ้านร่วมกันก�ำหนด
นโยบายความเป็นอยู่ดูแลกันเอง โดยรัฐบาลไทยในสมัยนั้น
ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น จากยอดดอยสูงชันราว ๓๐
กิโลเมตร กว่าจะถึงพื้นล่าง ถ้านั่งรถผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นอาข่า เย้า ลีซอ หรือกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บนดอย ก็ไม่
สามารถจะพัฒนาสังคมชุมชนได้เทียบเท่ากับนักรบพลัดถิ่น
แห่งมณฑลยูนนานได้

พิพิธภัณฑ์อดีตวีรชนทหารจีนคณะชาติ

บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์

ดอยแม่สลองเป็นแหล่งปลูกชาที่ขึ้นชื่อและมีวัฒนธรรมอาหารแบบชาวจีนยูนนาน
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พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

ทางรัฐบาลไทยได้ติดตามนักรบพลัดถิ่นแห่งมณฑล
ยูนนานมาตลอดเวลา และได้มองเห็นว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้ ถือเอา
แผ่นดินแห่งนีเ้ ป็นแหล่งสุดท้าย หนีภยั ร้อนมาพึง่ เย็น พึง่ พระบรม
โพธิสมภาร เหมือนกับคนจีนโพ้นทะเลทัว่ ๆ ไป มีความกตัญญู
รูค้ ณ
ุ อย่างแรงกล้า อีกทัง้ มีความคิดต้านทานลัทธิคอมมิวนิสต์ที่
ท�ำให้พวกตนต้องพลัดพรากจากผืนแผ่นดินเกิดของบรรพบุรษุ
และญาติพนี่ อ้ ง ให้ความร่วมมือกับทางราชการไทยเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะ ยุทธการเกรียงเหวิน ในการกวาดล้างและต่อสู้กับ
คอมมิวนิสต์ ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ รัฐบาลไทยเห็นความดีความชอบ
จึงได้อนุมัติให้นายพลต้วนชีเหวิน และนายพลหลี่เหวินฝาน
ได้ รั บ สั ญ ชาติ ไ ทยเป็ น กรณี พิ เ ศษ นายพลหลี่ เ หวิ น ฝาน
มีชื่อไทยว่า นายชัย ชัยศิริ และนายพลต้วนชีเหวิน มีชื่อว่า
นายชวาลย์ ค�ำลือ
จากประวัตคิ วามเป็นมาของหมูบ่ า้ นแม่สลอง นับได้วา่
ประชาชนของหมู่บ้านมีความกล้าหาญชาญชัยยิ่ง เป็นนักสู้
แห่งขุนเขา รัฐบาลไทยจึงยอมรับลูกหลานของนักรบเหล่านี้
เป็นประชาชนคนไทยเชื้อสายจีน
ทุกวันนี้ชีวิตของนักรบบนยอดดอยสูงอยู่อย่างสงบ
รุน่ ลูกและรุน่ หลานเป็นคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามหวังของชีวติ ได้รบั
การศึ ก ษามากยิ่ ง ขึ้ น มี โรงเรี ย นสอนภาษาจี น และเมื่ อ

เรียนจบแล้วทางรัฐบาลไต้หวันพร้อมที่จะรับไปเรียนต่อ มีทุน
สนับสนุนการเล่าเรียนให้พร้อม ส่วนหนึ่งกลับมาพัฒนาดอย
แม่สลองให้เจริญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะต้นซากุระจะปลูกมาก
ยิ่งขึ้น เป็นการชักชวนให้นักท่องเที่ยวไปเยือนความงามของ
ดอกไม้ สัมผัสความหนาวเย็นบนยอดดอยและเรียนรู้วิถีชีวิต
ของนักรบที่พลัดพรากจากแผ่นดินแม่ ว่าเขาด�ำเนินชีวิตและ
อยู่กันอย่างไร
ส�ำหรับผูส้ นใจจะไปเยือนดอยแม่สลอง ชมดอกซากุระ
บาน บนดอยแม่ ส ลองมี ส ถานที่ พั ก ให้ บ ริ ก ารส� ำ หรั บ
นักท่องเที่ยว ถ้าจะไม่ให้ผิดหวังการชมดอกซากุระบาน ควร
ติดต่อสอบถามแหล่งที่พักก่อน ซึ่งบนดอยแม่สลองมีที่พักอยู่
หลายแห่ง หนาวนี้ลองไปจิบน�้ำชา กินขาหมู หมั่นโถว สัมผัส
บรรยากาศที่เย็นสบาย เพลินตากับสีสันของดอกซากุระและ
ผลไม้เมืองหนาว บรรยากาศอันอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมของชาวมณฑลยูนนาน บนยอดดอยแม่สลองแห่งนี้
ยั ง เป็ นที่ ประดิ ษ ฐานพระบรมธาตุ เจดี ย ์ ศ รี นคริ น ทราสถิ ต
มหาสั น ติ คี รี ที่ ส ร้ า งถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นพระธาตุที่งดงามและเป็น
ศรีสง่าแห่งดอยแม่สลองอีกด้วย
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เชียงราย...เมืองน่าเที่ยว

									

เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่สูงสุดของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยว
มากมาย มีทใี่ ห้เลือกเทีย่ วกันได้ตลอดทัง้ ปี หน้าหนาวของเชียงราย เป็นฤดูกาล
ที่อุ่นหนาฝาคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ตั้งใจอยาก
ไปสัมผัสกับอากาศหนาว และปรารถนาที่จะมาชมสิ่งสวยงาม
แต่ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน อย่างไร อย่าลืมวางแผนล่วงหน้ากันก่อน
เมื่อพร้อมแล้วก็ไปดูกันดีกว่า ว่าดินแดนแห่งนี้มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์อะไรบ้าง
ถึงเมืองเชียงราย ต้องเข้าวัดกราบพระเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล แนะน�ำ
ให้เยีย่ มชมวัดพระอารามหลวงในเมืองเชียงรายก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเป็น
วั ด เก่ า แก่ คู ่ บ ้ า นคู ่ เ มื อ งเชี ย งรายมาช้ า นาน ทั้ ง วั ด พระสิ ง ห์ วั ด พระแก้ ว
วัดเจ็ดยอด และอนุสาวรียพ์ อ่ ขุนเม็งรายมหาราช ร่วมชืน่ ชมศิลปกรรมล้านนา
อนุรักษ์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
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จากนั้นไปขึ้นสวรรค์ ณ วัดห้วยปลากั้ง ที่ตั้งอยู่ต�ำบลริมกก อ�ำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่หากตั้งต้นเดินทางมาจากสนามบิน
แม่ฟา้ หลวงจะสะดวกทีส่ ดุ เพราะอยูบ่ นถนนสายเลีย่ งเมืองทีต่ ดั ตรงมาจากสนามบิน
แม่ฟ้าหลวงไม่กี่กิโลเมตรก็ผ่านเข้าถึงวัดได้โดยง่าย วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในแบบ ๓๖๐ องศา สิ่งที่โดดเด่น
ของวัดนี้ คือ พบโชคธรรมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง ๙ ชั้น รูปทรงแปลกตา มี
ลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรปู ปัน้ มังกรทอดยาว
ทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็ก ๆ ๑๒ ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็นวัด
ที่ชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์
ภายในเจดียป์ ระดิษฐานพระพุทธรูป และพระอรหันต์ตา่ ง ๆ และเจ้าแม่กวนอิม
องค์ใหญ่แกะสลักจากไม้จันทน์หอมอย่างงดงาม และยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิม
องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์เมือง
เชียงรายด้านบนด้วยลิฟท์ขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกสบาย

ลงจากสวรรค์ไปชมศิลปะสีน�้ำเงินที่วัดร่องเสือเต้น (วัดสีน�้ำเงิน)
เดินทางสะดวกเพราะอยูใ่ นตัวเมือง จุดเด่นของวัดร่องเสือเต้นอยูท่ พี่ ระอุโบสถใหม่
ทีส่ ร้างด้วยศิลปะไทยประยุกต์ มีลวดลายทีพ่ ริว้ ไหว เป็นเอกลักษณ์ สีสนั สวยงาม
ในเฉดสีนำ�้ เงินตัดกับสีทอง ผลงานของ อาจารย์พทุ ธา กาบแก้ว ศิลปินท้องถิน่
ชาวเชียงราย ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ได้น�ำวิชาความรู้
จากการร�่ำเรียนมารังสรรค์เป็นผลงานบันทึกไว้ในแผ่นดินบ้านเกิด
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ออกนอกเมืองไปชมวัดสีขาว หรือที่รู้จักกันว่า วัดร่องขุ่น ชมศิลปะ
ปูนปั้น ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ วัดร่องขุ่น
ถือเป็นสถานทีส่ ำ� คัญอีกแห่งหนึง่ ทีต่ อ้ งไปเทีย่ ว วัดนีเ้ ริม่ สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยอาจารย์เฉลิมชัยเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างได้อย่างประณีต สวยงาม
และตั้งใจสร้างถวายให้เป็นผลงานศิลปะประจ�ำรัชกาลที่ ๙
พระอุโบสถเป็นสีขาว หมายถึง พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
กระจกขาวหมายถึง พระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่เปล่งประกายไปทั่ว
โลกมนุษย์และจักรวาล ลักษณะลวดลายปูนปั้นเป็นลายไทย โดยเฉพาะภาพ
พระพุทธองค์หลังพระประธาน ซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก เหนืออุโบสถ
ประดับด้วยสัตว์ในเทพนิยาย เป็นรูปกึง่ ช้างกึง่ วิหคเชิดงวงชูงา ดูงดงามแปลกตา
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถก็เป็นฝีมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของ
ศิลปินท่านนี้
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พลบค�ำ่ ไปเดินเทีย่ ว ถนนคนเดิน หรือ แอ่วกาดเจียงฮายร�ำลึก มีทกุ วันเสาร์
บริ เวณถนนธนาลั ย ใจกลางเมื อ งเชี ย งราย ที่ นี่ ถื อ ว่ า คึ ก คั ก มาก เพราะเต็ ม
ไปด้วยสินค้าแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน สินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก เสื้อผ้า
กระเป๋ า รองเท้ า ไม้ แ กะสลั ก ขนม ของฝาก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช าวเขา ผั ก สด
ผลไม้ มีอาหารให้เลือกชิม เลือกซื้อตามใจชอบ และมีลานส�ำหรับให้นักท่องเที่ยว
มาร่วมกิจกรรมอยู่ใกล้ ๆ โซนขายอาหารบริเวณด้านหน้าของที่ว่าการอ�ำเภอ
เมืองเชียงรายหลังเก่า จากนัน้ ไปต่อที่ ถนนคนม่วนเชียงรายเปิดเฉพาะวันอาทิตย์
ตั้งแต่หัวค�่ำจนถึง ๕ ทุ่ม โดยใช้ถนนสันโค้งน้อยเป็นถนนคนเดิน เริ่มตั้งแต่หน้า
โรงเรียนบัณฑิตศึกษายาวไปจนถึงหน้าวัดเชตุพน มีสนิ ค้าแฮนด์เมด อาหารพืน้ เมือง
การแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม เช่ น ศิ ล ปิ น ล้ า นนากั บ การขั บ ซอ ร� ำ วงย้ อ นยุ ค
ศิลปหัตถกรรม เครือ่ งสาน เครือ่ งไม้ทอี่ อกแบบเป็นของใช้ในครัวเรือน ซึง่ ท�ำมาจาก
วัสดุธรรมชาติและมีความสวยงาม ทนทาน

ตืน่ แต่เช้าเตรียมตัวขึน้ ดอยเยือนพระต�ำหนักดอยตุง พระต�ำหนักดอยตุง
ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
และสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พระต�ำหนักแห่งนีส้ ร้างจากพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ เริม่ สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๐
อาคารของพระต� ำ หนั ก เป็ น การผสมผสานระหว่ า งสถาปั ต ยกรรมล้ า นนา
บ้านปีกไม้ และบ้านแบบพื้นเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี ๒ ชั้น
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ด้านนอกพระต�ำหนัก มีเชิงชายไม้แกะสลัก เป็นลายพื้นเมือง เรียกว่า
“ลายเมฆไหล” เหนือหลังคามีกาแล ลงรักปิดทอง ๑๔ คู่ แยกเป็นลายพรรณ
พฤกษาแบบล้านนา ๒ คู่ อีก ๑๒ คู่ เป็นลวดลายพฤกษา สลับกับสัตว์ทั้ง ๑๒ ราศี
ซึ่งเป็นตั วแทนของแต่ ล ะปี ในรอบนั ก ษั ตร นอกจากนี้ ที่ บานพระทวารเข้ า
พระต�ำหนักมีลวดลายรูป พระอาทิตย์ฉายแสง ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของพลังอันแก่กล้า
เหนือบานประตูเป็นภาพต้นไม้ทิพย์และหมู่วิหค ทางมุมซ้ายเป็นรูปนกเค้าแมว
คอยดูแลสอดส่องมิให้สิ่งชั่วร้ายเล็ดลอดเข้าไปในพระต�ำหนักได้ ที่กรอบทวารมี
ข้อความว่า “สรีสวัสสดี พุทธศักราช ๒๕๓๑”
บนหลังคาพระต�ำหนักมีทอ่ น�ำ้ ฝนท�ำจากเครือ่ งปัน้ ดินเผาชนิด ไม่เคลือบ
รูปตัวเหรา ปลา กบ สลับกับพญานาค ภายในพระต�ำหนักใช้ไม้สนภูเขาบุผนัง
พื้นเป็นไม้สักทอง ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
น้อมเกล้าฯ ถวาย ส�ำหรับผนัง ในท้องพระโรง ประดับด้วยภาพวาดสีนำ�้ มันขนาดใหญ่
๓ ภาพ คือ “ต�ำนานดอยตุง” ศิลปินคือ นายปัณยา ไชยะค�ำ “ยามตะวันชิงพลบ”
และ “ดอยตุงยามราตรีสงัด” ฝีมือของนายบรรณรักษ์ นาคบัลลังก์ ส่วนของ
เพดานท้ อ งพระโรง โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส มาคมดาราศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ออกแบบแกะสลั ก เป็ น สุ ริ ย จั ก รวาล ประกอบด้ ว ยกลุ ่ ม ดาวในระบบสุ ริ ย ะ
เรียงรายกันไปตามองศา ของวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ อันเป็นวันคล้ายพระราชสมภพ
รวมทั้งรูปดาวนพเคราะห์กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งทรงเลือกมารวบรวมไว้ด้วยพระองค์เอง
ฝาผนั ง ท้ อ งพระโรงด้ า นหนึ่ ง บุ ด ้ ว ยผ้ า ปั ก รู ป ดอกไม้ น านาพรรณบนผ้ า ไหม
ซึ่งชาวบ้านอ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ น้อมเกล้าฯ ถวาย ส่วนอีกด้านหนึ่ง
แขวนผ้าปักครอสติสรูปดอกไม้จากฝีพระหัตถ์ของพระองค์
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นักท่องเทีย่ วสามารถเข้าเยีย่ มชมพระต�ำหนักได้โดยเดินผ่านเข้าอาคาร
พระต�ำหนัก ส่วนที่เข้าชมได้จะเป็นส่วนทางซ้ายมือของอาคารเท่านั้น คือ
ท้องพระโรง และทีป่ ระทับของสมเด็จย่า ส�ำหรับด้านในไม่อนุญาตให้ถา่ ยภาพ
ส่วนบริเวณตรงชั้นลอยทางเชื่อมเพื่อเดินชมที่ประทับจากด้านนอก อนุญาต
ให้ถ่ายภาพได้
การได้มาเยี่ยมชมพระต�ำหนัก ท�ำให้ได้เห็นตัวอย่างของการรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า เน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างพอดี เรียบง่าย สง่างาม
ซึ่งสามารถน�ำมาเป็นแบบอย่างในการด�ำรงชีวิต
หลังอาหารเที่ยงชวนกันไปดูสวนดอกไม้งามที่สวนแม่ฟ้าหลวง
บนพื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ซึ่งรายล้อมด้วยหมู่ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์
ให้ร่ม รื่ น สวยงามโดยเฉพาะดอกไม้เ มืองหนาว เช่ นดอกซั ล เวี ย พิ ทู เ นี ย
บี โ กเนี ย กุ ห ลาบ ดอกล� ำ โพงที่ อ อกดอกเบ่ ง บานสะพรั่ ง นอกจากนั้ น
ยังมีไม้มงคล ไม้ยืนต้น และซุ้มไม้เลี้อยอีกมากกว่า ๗๐ ชนิด ตรงใจกลาง
สวนดอกไม้มีรูปปั้นชื่อว่า “ความต่อเนื่อง” ของคุณมีเซียม ยิบอินซอย
ประติมากรรางวัลศิลปินชั้นเยี่ยม งานศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่งสื่อถึงการท�ำงาน
ใดๆ จะส�ำเร็จได้ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง
ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ หอแห่งแรงบันดาลใจ เป็นอาคารแสดง
นิทรรศการอยู่ในบริเวณไม่ไกลกันกับสวนแม่ฟ้าหลวง จัดแสดงนิทรรศการ
ให้เดินชมทัง้ หมด ๗ ห้อง บอกเล่าถึงการทีส่ มาชิกราชสกุลมหิดลแต่ละพระองค์
ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กนั และกัน โดยเรือ่ งราวจะสะท้อนปรัชญาการทรงงาน
และผลงานอันเกิดจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของทั้งห้าพระองค์ที่ท�ำให้
ประชาชนชาวไทยได้มโี อกาสในชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เพือ่ ให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ แก่ผทู้ เี่ ข้าชม
ได้น�ำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
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ขากลับแวะกราบลาไหว้พระธาตุแห่งดอย พระธาตุดอยตุง เป็นเจดีย์
สีทองอร่าม ๒ องค์คกู่ นั เป็นพระธาตุทมี่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ ของจังหวัดเชียงราย
มีความเก่าแก่และสวยงาม อยู่ในบริเวณวัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง)
หรือเรียกโดยทัว่ ไป ว่า วัดพระธาตุดอยตุง ตัง้ อยูบ่ ริเวณส่วนทีเ่ รียกว่าหน้าอกของ
ดอยนางนอน ต�ำบลห้วยไคร้ อ�ำเภอแม่สาย มีระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงราย
ประมาณ ๔๖ กิโลเมตร จากยอดดอยสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมือง
เชียงรายได้ในระยะไกล เนื่องจากพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่สูงมาก แล้วลัดเลาะ
ไปดอยแม่สลอง จิบน�้ำชาและอาหารจีนพื้นถิ่นมณฑลยูนนาน และซื้อสินค้า
เช่น ใบชาแห้ง ผลไม้แห้ง ผลไม้แช่อิ่ม ถ้วยชา เครื่องชงชาแบบต่าง ๆ และแวะ
ท่องเทีย่ วไร่ชาขัน้ บันไดทีไ่ ร่ชา ๑๐๑ ชมสวนครัว พืชเมืองหนาว ทีป่ ลูกได้ในสภาพ
อากาศทีเ่ ย็นสบายตลอดปีและเย็นจัดในช่วงฤดูหนาว ทีน่ เี่ หมาะส�ำหรับผูท้ นี่ ยิ ม
ท่องเที่ยวในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น และแวะชมไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาบนเนินเขา
กว้างใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า ๑,๐๐๐ ไร่บนเนินเขาแต่ละลูกเขียวขจีไปด้วย
ไร่ชา ลดหลัน่ กันเป็นขัน้ บันได เป็นระเบียบสวยงาม ไร่ชาแห่งนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั กันดี
ในหมู่นักท่องเที่ยว เพราะการเดินทางที่แสนสะดวกง่ายดาย
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ล่องแม่กก-นัง่ ช้าง ชวนลงเรือล่องน�ำ้ แม่กกหรือภาษาพืน้ เมืองเรียกว่า
แม่กก เป็นแม่น�้ำที่ไหลมาจากบ้านท่าตอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ผ่านตัวเมืองเชียงราย ไหลไปลงแม่น�้ำโขงที่อ�ำเภอเชียงของ มีความยาว
๑๓๐ กิโลเมตร หากสนใจสามารถเช่าเรือจากท่าเรือริมแม่นำ�้ ในตัวเมือง (ท่าเรือ
ซีอาร์) เพือ่ เทีย่ วชมทัศนียภาพของน�ำ้ แม่กก และบรรยากาศสองฟากฝัง่ ทีย่ งั มี
ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้และภูเขาทีส่ วยงาม สลับกับแปลงปลูกพืชไร่ของ
ชาวบ้านทีต่ งั้ บ้านเรือนอยูต่ ามล�ำน�ำ้ นอกจากนีร้ ะหว่างทางยังสามารถแวะชม
หมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น อาข่า ลีซอ หรือจะแวะบ้านกะเหรีย่ งรวมมิตรเพือ่
นั่งช้างเที่ยวป่ารอบบริเวณ บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรตั้งอยู่ริมน�้ำแม่กกฝั่งซ้าย
หมู่ ๒ ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมืองเชียงราย มีบริการขีช่ า้ งเทีย่ วชมหมูบ่ า้ นชาวเขา
บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรมีหมู่บ้านบริวาร ๑ หมู่บ้าน คือ บ้านดอยบ่อ ๒
(ชนเผ่ า อาข่ า ) จ� ำ นวนครั วเรื อ นประมาณ ๑,๕๔๙ ครั วเรื อ น นอกจาก
ชาวกะเหรีย่ งแล้ว ยังมีหมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าอาข่า ลาหู่ ลีซอ ม้ง และยังมีหมูบ่ า้ น
ของชาวไทลื้อในละแวกใกล้เคียงกันด้วย
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ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ
ที่รู้จักกันในนาม ว.วชิรเมธี ตั้งอยู่ที่ต�ำบลห้วยสัก อ�ำเภอเมืองเชียงราย ภายใน
บริเวณเต็มไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น ชวนให้ผู้เข้ามารู้สึกสบาย มีความสุข
ประกอบด้วยปริศนาธรรมที่ชวนให้คิด เช่น ตุงล้านนา ๔ ตุง เสาตุง ๓ ตุง
หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา และ อริยสัจ ๔ พร้อมทัง้ หลักธรรมค�ำสอนตามต้นไม้
และบริเวณต่าง ๆ และ ซุ้มโคมล้านนาที่มีความหมายถึง ดวงตาหรือการให้
ปัญญา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีแปลงเกษตรส่งเสริมการสร้างอาชีพอีกด้วย
หากต้องการแช่น�้ำแร่ก็ไม่ต้องไปออนเซ็นถึงญี่ปุ่น เพราะที่เชียงราย
ก็มีบ่อน�้ำร้อนเจดีย์ใหม่ บนถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ กิโลเมตรที่ ๖๔-๖๕
บ่ อ พุ น�้ ำ ร้ อ นแห่ ง นี้ อ ยู ่ ติ ด ถนนสายหลั ก จึ ง สะดวกในการเดิ น ทางมาก
ในระหว่างการเดินทางอาจแวะพักโฮมสเตย์บา้ นห้วยนำ�้ กืน หมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ว
เชิ ง เกษตรขนาดเล็ ก อยู ่ ใ นอ� ำ เภอเวี ย งป่ า เป้ า เป็ น ตั ว อย่ า งของชุ ม ชน
ที่มีความเข้มแข็งในหลาย ๆ ด้าน และได้รับรางวัลหมู่บ้านสะอาดของ
โครงการหลวงถึ ง ๒ ปีซ้อน มีที่พัก แบบโฮมสเตย์ ต้ อ นรั บนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ที่ต้องการมาสัมผัสกับธรรมชาติและบรรยากาศในวิถีการด�ำรงชีวิตแบบ
ดั้งเดิมของชุมชน ได้ชมไร่ชาพันธุ์อัสสัมและผลผลิต ได้ลิ้มรสชาโบราณ
หรือชา ๕ สี คือ ชาด�ำ ชาเขียว ชาขาว ชาเหลือง และชาเลือดมังกร
ที่ใช้กรรมวิธีคั่วด้วยมือแบบยุคดั้งเดิม และการต้อนรับแบบขันโตก ปูเสื่อ
ในแบบวัฒนธรรมของล้านนา เมนูอาหารประจ�ำถิ่นที่นี่ คือ ย�ำใบเมี่ยง
ใบเมี่ยงชุบแป้งทอด รับประทานกับข้าวที่ห่อด้วยใบตอง ซึ่งจะสร้างความสุข
ความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้มาเยือน
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เช้าวันที่อากาศดีไปขึ้นดอยดูทะเลหมอกที่ภูชี้ฟ้า จุดเด่นของที่นี่คือ
เนินทีร่ าบสูงบนยอดภูใครได้มาจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน ทีน่ ยี่ งั เป็นหนึง่
ในสถานทีย่ อดนิยม ส�ำหรับชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขนึ้ ทีม่ คี วามงดงาม
อันดับต้น ๆ ของเมืองไทย เพราะเป็นภูเขาติดแนวชายแดนทีส่ วยงาม ตอนกลางคืน
ก็นอนนับดาว ได้บรรยากาศในช่วงฤดูหนาวที่มีวิวสวย ๆ ของทะเลหมอก
สีขาวกว้างสุดลูกหูลกู ตา ภาพภูเขาสลับซับซ้อนกับอากาศหนาว ๆ ทีถ่ า้ ใครได้
มาสัมผัสแล้วจะต้องอยากมาอีก เพราะทีน่ ไี่ ด้ดทู งั้ ทะเลหมอก ดูดาวและจุดถ่ายภาพ
พระอาทิตย์ก�ำลังขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งด้วยเช่นกัน
แวะท่องเทีย่ วที่ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย
หรือเกษตรที่สูงดอยผาหม่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชมของเกษตร
เชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย ชาวอ�ำเภอเวียงแก่น จ�ำนวน ๘,๐๐๐
ครัวเรือน ที่เข้าโครงการหลวงและโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ได้ด�ำเนินการส่งเสริมจัดท�ำแปลงเรียนรู้ไม้หอม เจอราเนียม
โรสแมรี่ กล้วยไม้ซิมบิเดียม กล้วยไม้ท้องถิ่น ดอกหน้าวัว และแปลงวิจัย
ดอกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป ถือเป็นแปลงแรกในประเทศไทย สามารถ
สร้างรายได้ให้ราษฎรในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี และปัจจุบัน
ได้รบั การพัฒนาให้เป็น แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรต้องชม ของจังหวัดเชียงราย
ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และมีผู้เข้ามาเรียนรู้มากกว่า
๒,๐๐๐ คนต่อปี
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ลงจากทะเลหมอกไปต่อทะเลสาบเชียงแสน หรือ เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย พื้นที่ชุ่มน�้ำของเชียงราย ตามต�ำนานพื้นที่
บริเวณนีค้ อื อาณาจักรโยนกนาคพันธุน์ คร มีพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์
เช่น พระเจ้าพังคราช พระเจ้าพรหม พระเจ้าชัยศิริ พระเจ้ามหาชัยชนะ
เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๕๕๒ ได้เกิดน�้ำท่วมฉับพลัน เนื่องมาจากพนัง
กั้นน�้ำหรือเขื่อนเหนือน�้ำพังทลายลง จนท�ำให้เมืองจมอยู่ใต้บาดาล
สันนิษฐานว่า คือ ทะเลสาบเชียงแสนในปัจจุบนั และเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ทีม่ บี รรยากาศแสนเงียบสงบ สามารถเข้าไปท่องเทีย่ วได้ในเวลาราชการ
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ต่อด้วยชมทัศนียภาพ ๓ พรมแดน ณ จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองค�ำ
และวัดพระธาตุปูเข้า ที่อยู่บนดอยเล็ก ๆ ริมแม่น�้ำรวกที่มีชื่อว่า ดอยเชียงเมี่ยง
ปัจจุบันพระธาตุปูเข้าเหลือให้เห็นเพียงซากปรักหักพังเท่านั้น แต่ที่ดอย
แห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสามเหลี่ยมทองค�ำ
รอยต่อชายแดนของ ๓ ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และเมียนมา ได้อย่างชัดเจน
การได้มาสัมผัสชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและอารยธรรมที่
ผสมกลมกลืนได้อย่างแนบเนียนและแนบแน่นของดินแดนแห่งนี้ รวมทั้ง
ธรรมชาติอนั แสนบริสทุ ธิ์ ได้ความสดชืน่ และดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศ จะช่วยเพิม่
ประสบการณ์และเติมเต็มความสุขได้อย่างไม่รู้ลืม
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ล�ำขนาด...ของกิ๋นบ้านเฮา
ล�ำขนาด...ของกิ๋นบ้ านเฮา เป็นค�ำพูดพื้นเมืองของชาวล้านนา
ซึ่งหมายถึง อร่อยมาก... ของกินบ้านเรา
อาหารของคนเชียงราย มีเอกลักษณ์ทบี่ ง่ บอกถึงวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ
ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
อั น เป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของอาหารพื้ น เมื อ ง คนพื้ น เมื อ งนิ ย มน� ำ ผั ก
ท้องถิ่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาประกอบอาหาร มีขั้นตอน วิธีการท�ำและ
ใช้เครื่องปรุงที่พิถีพิถัน เช่น อาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมจะได้ความหวาน
จากผัก กลิ่นหอมจากเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพร ซี่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย
อาหารพื้นเมืองของเชียงรายมีรสไม่จัดจ้าน รสออกเค็ม เผ็ดน้อย ส่วนใหญ่
เป็นแกงน�ำ้ ใส และมีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ เช่น รสเค็มนัวจากถัว่ เน่า
และเกลือ รสเปรี้ยวเล็กน้อยจากมะเขือเทศ เป็นต้น
อาหารพื้นเมืองของชาวเชียงรายซึ่งเป็นที่กล่าวขาน เช่น

ลาบ อาหารพื้นเมืองล้านนา
ลาบทางภาคเหนือจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ พริกลาบ หรือน�ำ้ พริกลาบ
ประกอบด้วยเครือ่ งเทศต่าง ๆ ทีค่ วั่ ให้สกุ โดยเฉพาะ มะแขว่น เป็นส่วนผสมหลัก
ใช้ปรุงรสลาบ ท�ำให้ลาบของภาคเหนือมีลักษณะเฉพาะ ลาบมีหลายอย่าง
ได้แก่ ลาบหมู ลาบเนื้อ ลาบปลา เป็นต้น
ในบทนี้ จะยกตัวอย่าง ลาบหมู ส่วนประกอบหลัก คือ เนื้อหมูสดหั่น
เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วสับให้ละเอียด ขณะที่สับให้ใส่เลือดหมูลงสับด้วยทีละน้อย
จนกระทัง่ หมูละเอียดและนิม่ หัน่ เครือ่ งในหมูตม้ และหนังหมูตม้ เป็นชิน้ บาง ๆ
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จากนัน้ ผสมเลือดหมูและน�ำ้ ต้มเครือ่ งในหมู (ขลุกขลิก) น�ำพริกลาบใส่และคนให้
เข้ากัน ใส่หมูสับละเอียด เครื่องในหมูและหนังหมู คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วใส่
ผักไผ่ซอย และผักชีต้นหอมซอย คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง เป็นอันเสร็จ
รับประทานได้ ซึ่งลาบที่ปรุงไม่สุกเรียก ลาบดิบ ถ้าต้องการรับประทานแบบ
สุกก็น�ำไปคั่วกับน�้ำมันพืชเล็กน้อย เรียกว่า ลาบคั่ว และอาหารอีกชนิดหนึ่งที่
มีลักษณะคล้ายลาบคือ หลู้ นิยมใช้เลือดสด ๆ ของหมู วัว หรือควาย ถ้าใช้
น�้ำเพี้ยแทนเลือด เรียกว่า หลู้เพี้ย
ลาบ นิยมรับประทานกับผักแกล้ม เช่น ผักกาดขิ่ว ผักคาวตอง ผักไผ่
สะระแหน่ ผักชี ผักชีฝรัง่ ยอดมะกอก ใบยีห่ ร่า ดีปลี ลูกข่า พริกขีห้ นู เล็บครุฑ
กระถิน ยอดโกสน มะเขือแจ้ ใบบัวบก ผักขี้หูด ฝักเพกา เป็นต้น

น�้ำพริกหนุ่ม สุดยอดของอาหารล้านนา

พริกหนุ่ม คือพริกสดที่ยังไม่แก่จัด น�้ำพริกหนุ่ม เป็นน�้ำพริกที่มี
ลักษณะข้นเป็นอาหารพื้นบ้านภาคเหนือที่รู้จักกันทั่วไป นิยมรับประทานกับ
แคบหมู น�้ำพริกหนุ่มดั้งเดิมใส่แต่พริกหนุ่ม หอมแดง กระเทียม และเกลือ
เท่านั้น ปัจจุบันอาจมีปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงบ้าง บางสูตรใส่น�้ำปลากับเกลือ
บางสูตรใส่ปลาร้าสับหรือกะปิ จากนั้นห่อด้วยใบตองย่างไฟโดยใช้ถ่านไม้
ซึ่งจะท�ำให้น�้ำพริกจะมีกลิ่นหอม

น�้ำพริกอ่อง ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวล้านนา

น�ำ้ พริกอ่อง เป็นอาหารพืน้ บ้านของภาคเหนือ ทีค่ นไทยรูจ้ กั และนิยม
รับประทานกันทั่วไป เพราะมีลักษณะน่ารับประทานและรสชาติกลมกล่อม
อ่อง แปลว่า ไฟอ่อน ไม่เดือดมาก เคี่ยวนาน ๆ น�้ำพริกอ่องจะอร่อยต้องเคี่ยว
ไฟอ่อนนาน ๆ เครื่องปรุงน�้ำพริกอ่องประกอบด้วย หมูติดมัน พริกแห้ง เกลือ
หอมแดง กระเทียม กะปิ มะเขือเทศ และที่ขาดไม่ได้เลย คือ ถั่วเน่าแผ่น
(ถั่ ว เน่ า แผ่ น ท� ำ จากถั่ ว เหลื อ งหมั ก ท� ำ ให้ เ ป็ น แผ่ น แล้ ว น� ำ ไปตากแห้ ง )
เมือ่ น�ำไปเคีย่ วไฟอ่อน ๆ น�ำ้ พริกจะข้นขลุกขลิกและมีนำ�้ มันลอยหน้าเล็กน้อย
น่ารับประทาน รสชาติเค็ม เผ็ดเปรี้ยวไม่หวานมาก เครื่องเคียงที่รับประทาน
กับน�้ำพริกอ่องได้แก่ แคบหมูและผัก ผักที่นิยมมีทั้งผักสดและผักลวก ได้แก่
แตงกวา ถั่วฝักยาว กะหล�่ำปลี ยอดกระถิน หรือผักอื่น ๆ ตามฤดูกาล แต่ผัก
ที่รับประทานกับน�้ำพริกอ่องแล้วเข้ากันได้ดีและเป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ คือ ผักขี้เหล็กลวก เรียกว่า “จู๊น�้ำพริกอ่อง”
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ม่วนใจ๋ ไส้อั่ว

ไส้ อั่ ว เป็ น อาหารยอดนิ ย มของนั ก ชิ ม ที่ ม าเที่ ย วจั ง หวั ด เชี ย งราย
อั่ ว หมายถึ ง ใส่ แทรก ยั ด ไว้ ต รงกลาง ปกติ ท� ำ จากเนื้ อ หมู บ ด ผสมด้ ว ย
เครือ่ งพริกแกง (พริกแห้ง กระเทียม ขมิน้ ข่า ใบมะกรูด หอมแดงและเครือ่ งปรุงรส
ที่โขลกรวมกัน) คลุกเคล้ากับเนื้อหมูบด ใส่ผักชี ต้นห้อมซอย ใบมะกรูดซอย คลุก
เคล้าให้เข้ากันอีกครัง้ ต่อจากนัน้ น�ำมากรอกใส่ไส้หมูทลี่ า้ งสะอาดแล้ว เมือ่ กรอกไส้
จนเต็มจึงมัดปากไส้ แล้วน�ำมาย่างไฟอ่อน ๆ ประมาณ ๔๕ นาที จนสุกเหลืองทั่ว

แกงฮังเล สุดยอดเมนูเด็ดวันปีใหม่เมือง

แกงฮังเล หรือ แกงฮินเล เป็นอาหารของไทยใหญ่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
อาหารพม่า โดยค�ำว่า ฮิน หมายถึง แกง และ เล หมายถึง เนื้อสัตว์ ซึ่งต่อมา
ชาวพื้นเมืองได้ปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงบางชนิดเพื่อให้แกงฮังเลมีรสชาติตามแบบ
ของชาวล้านนา จนกลายเป็นอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมาจนถึงปัจจุบัน
เครื่องปรุงแกงฮังเล ประกอบด้วย เนื้อหมูสันคอและหมูสามชั้นหั่น
เป็นชิน้ ผสมกับพริกแกง (พริกแห้ง พริกขีห้ นูแห้ง หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ซอย
ข่าซอย เกลือ กะปิโขลกให้ละเอียด) ผงฮังเล สับปะรด คลุกเคล้าให้เข้ากัน หมัก
ไว้ประมาณ ๑ ชั่วโมง น�ำหมูที่หมักไว้มาตั้งไฟ ใส่น�้ำเล็กน้อย ผัดจนกว่าหมูตึงตัว
เคี่ยวต่อ คอยเติมน�้ำ จนหมูนิ่มได้ที่ ใส่น�้ำอ้อยป่น น�้ำมะขามเปียก ใส่กระเทียม
และขิงซอย คนให้เข้ากัน เคี่ยวต่อ ใส่ถั่วลิสงคั่ว พอเดือดสักพัก ปิดไฟ จะได้แกง
ฮังเลที่มีรสชาติกลมกล่อม

ขนมเส้นน�้ำเงี้ยวของอาหารเหนือสุดฮิต

เป็นอาหารต�ำรับล้านนาของคนเมือง ชาวไทใหญ่ ชาวไทลื้อ (ชาวไทลื้อ
เรียก ข้าวปุ้น) คล้ายขนมจีนน�้ำยาของภาคกลาง ต่างกันที่การปรุงน�้ำแกง สูตร
การปรุงเป็นต�ำรับเฉพาะของชาวไทใหญ่ ส�ำหรับขนมเส้น แต่เดิมใช้แป้งข้าวเจ้า
ซึง่ ต้องหมักค้างคืนหลายคืนเพือ่ ให้เหนียว แล้วน�ำมาลวกน�ำ้ ร้อน บีบนวดจนเหนียวนุม่
น�ำมาบีบลงในหม้อน�้ำร้อนผ่านตะแกรงรูเล็ก ๆ เมื่อเส้นสุกจนได้ที่จะลอยขึ้นมา
ใช้กระชอนตักขึน้ มาพักให้สะเด็ดน�ำ้ จะได้ขนมเส้นทีเ่ หนียวนุม่ อร่อย แต่มสี คี ล�ำ้ ๆ
ปัจจุบันไม่ต้องหมักแป้งค้างคืน ขนมเส้นจึงมีสีขาวน่ารับประทาน
น�้ำแกงหรือน�้ำเงี้ยว มีเครื่องปรุงคือ น�้ำพริก (พริกแห้ง พริกขี้หนูแห้ง
หอมแดง กระเทียม ข่าซอย เกลือ กะปิ ถั่วเน่าแผ่น โขลกให้ละเอียด) แล้วผัด
น�้ำพริกกับน�้ำมันให้เข้ากันเติมหมูสับผัดให้เข้ากันจนสุก จากนั้นต้มน�้ำพอเดือด
ใส่ซี่โครงหมูต้มจนนุ่ม แล้วจึงน�ำน�้ำพริกที่ผัดใส่ลงในน�้ำต้มกระดูกหมู แล้วใส่
ดอกงิ้ว เลือดหมูหรือเลือดไก่ (เลือดที่แข็งตัวเป็นก้อน) มะเขือเทศ จากนั้นตั้งไฟ
ต่อประมาณ ๕ นาทีแล้วตักราดขนมเส้น เหยาะด้วยน�้ำมันกระเทียมเจียว ผักชี
รับประทานร้อน ๆ มีเครื่องเคียง คือ ถั่วงอก และแคบหมูหรือหนังพอง ปรุงรส
ด้วยมะนาว หรือผักกาดดองหั่นฝอย พริกทอด
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แกงอ่อม อาหารพื้นบ้านล้านนา

แกงอ่อม เป็นแกงประเภทที่ใช้เนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมหลัก เช่น ปลา
เนือ้ วัว เนือ้ ควาย เนือ้ ไก่ นอกจากเนือ้ แล้ว นิยมใส่เครือ่ งในสัตว์เป็นส่วนผสมด้วย
เรียกชื่อตามส่วนผสมหลัก ได้แก่ แกงอ่อมไก่ แกงอ่อมเนื้อ แกงอ่อมจิ๊นงัว
แกงอ่อมจิ๊นควาย แกงอ่อมหมู (แกงอ่อมจิ๊นหมู) เป็นต้น
แกงอ่อมหมู มีสว่ นประกอบ คือ เนือ้ หมู เครือ่ งในหมู หัน่ เป็นชิน้ พอค�ำ
ผัดพริกแกง (พริกแห้ง พริกขีห้ นูแห้ง หอมแดง กระเทียม ข่า ตะไคร้และขมิน้ ซอย
รากผักชี เกลือ กะปิโขลกให้ละเอียด) กับน�้ำมันจนมีกลิ่นหอม แล้วใส่เนื้อ
หมูและเครื่องในลงผัด ใส่ข่า ตะไคร้ ผัดให้เข้ากัน เติมน�้ ำ เคี่ยวต่อจนเนื้อ
และเครือ่ งในนุม่ ปิดไฟ แล้วโรยใบมะกรูด ผักชีตน้ หอม และผักชีฝรัง่ จะได้แกงอ่อม
ที่มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน

แกงแค อาหารสารพัดผัก

แกงแค เป็นอาหารตามภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม
และมี เ อกลั ก ษณ์ ต� ำ รั บ แกงแคส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การสื บ ทอดจากคนเฒ่ า
คนแก่ เป็นแกงที่ประกอบด้วยผักหลายชนิด และมีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมด้วย
เรียกชื่อแกงแคตามชนิดของเนื้อสัตว์ที่น�ำมาเป็นส่วนผสมนั้น เช่น แกงแค
ไก่ แกงแคกบ แกงแคจิ๊นงัว (เนื้อวัว) แกงแคปลาแห้ง มีส่วนผสมหลัก คือ
จะค่าน ผักต�ำลึง ผักชะอม ใบชะพลู ผักชีฝรั่ง มะเขือพวง เห็ดลมอ่อน
ผักเผ็ด และดอกแค เป็นต้น
เครือ่ งปรุงแกงไก่ ประกอบด้วย ไก่สบั เป็นชิน้ พอค�ำเด็ดหรือหัน่ ผักทุก
ชนิด ล้างให้สะอาด พักไว้โขลกเครื่องแกง (พริกแห้ง พริกขี้หนูแห้ง หอมแดง
กระเทียม ข่า ตะไคร้และขมิน้ ซอย รากผักชี เกลือ กะปิ) ให้ละเอียด พักไว้ เจียว
กระเทียมสับพอเหลือง น�ำเครือ่ งแกงลงผัดให้หอม ใส่ไก่ ผัดให้สกุ ใส่นำ�้ พอท่วมไก่
ตัง้ ไฟให้เดือด ใส่ผกั สุกยากก่อน แล้วตามด้วยผักทีส่ กุ ง่าย คนให้เข้ากัน แล้วใส่
มะแขว่นที่โขลกละเอียด พอผักสุก ยกลง ตักใส่ถ้วยรับประทานได้

ข้าวซอยไก่ เสน่ห์อาหารเหนือ

ข้าวซอยมักเรียกว่า ข้าวซอยฮ่อ เดิมเรียกว่า ก๋วยเตีย๋ วฮ่อ ด้วยกลุม่ คน
ผูน้ ำ� ข้าวซอยเข้ามาเผยแพร่ในพื้นที่ภาคเหนือ คือ กลุ่มพ่อค้าชาวมุสลิมจีนฮ่อ
ที่เดินทางค้าฝิ่นอยู่บริเวณเขตชายแดนไทยเมียนมาและยูนนาน สูตรข้าวซอย
ดั้งเดิมที่แพร่หลายทางภาคเหนือจึงเป็นข้าวซอยเนื้อ
เครื่องปรุงของน�้ำพริกแกง ประกอบด้วยลูกผักชี เมล็ดชะโกแกะเปลือก
เอาแต่เมล็ดใน พริกแห้งเมล็ดใหญ่แกะเม็ดออก ขิงแก่ซอย ขมิ้นปอกเปลือก
หั่นละเอียด กระเทียมไทยแกะเปลือกสับ หอมแดงแกะเปลือกหั่นน�ำมาคั่ว
จากนั้นโขลกรวมกันกับถั่วเน่าแผ่นที่ย่างไฟ แล้วน�ำไปผัดจนหอมตั้งพักไว้
เครื่องปรุงรส กะทิ น่องไก่ เกลือ น�้ำพริกแกง น�้ำปลา น�้ำตาลปี๊บ ผงกะหรี่
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วิธีปรุง ตั้งน�้ำกะทิประมาณ ๑ ถ้วย พอเดือดใส่น�้ำพริกแกงที่ผัดและ
ผงกะหรี่ละลายน�้ำเล็กน้อย ตามด้วยน่องไก่ผัดให้เข้ากัน เติมเกลือ น�้ำตาลปิ๊บ
เล็กน้อย และเติมน�้ำกะทิเคี่ยวต่อจนน่องไก่นุ่ม ปิดไฟ ตักราดเส้นข้าวซอย
รับประทานได้ โดยมีเครือ่ งเคียง ผักกาดดองหัน่ หอมแดงหัน่ สีเ่ หลีย่ มลูกเต๋าเล็ก
มะนาวหั่นซีก และพริกป่น ผัดน�้ำมันทอดกรอบ

แกงกระด้าง หรือแกงหมูด้าง หรือแกงหมูหนาว

แกงกระด้าง เป็นแกงในวัฒนธรรมอาหารล้านนา แกงกระด้างมีลกั ษณะ
เป็นวุ้นกินในขณะที่แกงเย็น ซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมการกินของคนเอเชีย
โดยทั่วไปที่นิยมกินอาหารขณะยังร้อน แกงกระด้างท�ำมาจาก ขาหมูเคี่ยวจน
ไขมันและเจลาตินละลายออกมาในน�้ำ แกงกระด้างมี ๒ ชนิด คือแกงกระด้าง
แบบเป็นวุ้นใสไม่ใส่พริกแห้งแต่เผ็ดร้อนจากพริกไทยเล็กน้อย เป็นต�ำรับของ
ชาวเชียงใหม่ แกงกระด้างอีกแบบหนึง่ จะใส่นำ�้ พริกแกง มีพริกแห้งและเครือ่ ง
แกงหลายชนิดมากกว่า สีแกงจึงออกแดงและมีรสจัดกว่า เป็นต�ำรับที่นิยมท�ำ
ในจังหวัดเชียงราย ล�ำปาง ชาวล้านนานิยมท�ำแกงกระด้างกินในช่วงฤดูหนาว
โดยปรุงแกงเก็บไว้ขา้ มคืน อากาศเย็นจะท�ำให้แกงกระด้างคงรูปได้โดยไม่ตอ้ ง
แช่ตู้เย็น

แกงโฮะ คั่วโฮะ อาหารเหนือของเหลือจากงานบุญ

แกงโฮะ เป็นแกงในวัฒนธรรมอาหารล้านนา ลักษณะเป็นแกงแห้ง ๆ
สันนิษฐานว่า เป็นแกงที่เกิดขึ้นที่วัด เนื่องจากในช่วงเทศกาลงานบุญ เช่น
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านจะน�ำอาหารมา
ถวายพระเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อพระสงฆ์ฉันไม่หมดจะทิ้งอาหารเหล่านั้นก็
น่าเสียดาย สมัยก่อนยังไม่มตี เู้ ย็นทีใ่ ช้เก็บอาหาร ลูกวัดจึงน�ำอาหารเหล่านัน้ มา
โฮะ (รวมกัน) แล้วปรุงใหม่ บ้างอาจใส่เครื่องแกงต่าง ๆ เพิ่มเพื่อให้กลิ่นหอม
แต่ปัจจุบันมีต�ำรับแกงโฮะที่ตั้งใจปรุงขึ้นมาใหม่หลายต�ำรับ แต่ละต�ำรับ
แตกต่างกันตรงชนิดของผักที่ใส่ในแกง แต่วัตถุดิบซึ่งขาดไม่ได้ของแกงโฮะ
คือ วุ้นเส้น หน่อไม้ดอง แต่งหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งทอด และใบมะกรูดทอด

ข้าวแรมฟืน หรือข้าวแรมคืน อาหารพื้นถิ่นอร่อยเด็ด

ข้าวแรมฟืนหรือข้าวแรมคืน เป็นอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยว เผ็ด หวาน
เป็นได้ทงั้ อาหารว่างและอาหารหลัก และเป็นอาหารประเภทคาว หวาน ซึง่ เป็น
มังสวิรัติ เป็นที่นิยมของชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน ตัวแป้งข้าวแรมฟืนและ
เครือ่ งปรุง มีลกั ษณะคล้าย ๆ ก๋วยเตีย๋ วของชาวจีน ตัวข้าวแรมฟืนเดิมมี ๒ ชนิด
คือ ข้าวแรมฟืนขาวและข้าวแรมฟืนถั่วลันเตา ปัจจุบันเพิ่มข้าวแรมฟืนถั่วดิน
(ถั่วลิสง) ข้าวแรมฟืนขาว ท�ำจากการโม่ข้าวเจ้าท�ำแป้ง ส่วนข้าวแรมฟืนถั่ว
มีสีเหลืองท�ำจากเม็ดถั่วลันเตา ซึ่งน�ำมาโม่ แล้วน�ำตะกอนส่วนหนึ่งมาเคี่ยว
จนเดือด พอตะกอนเริ่มเหนียวจึงเทใส่ภาชนะ แต่ไม่นิยมท�ำค้างคืน (แรมคืน)
เพราะแป้งจะเหลว ไม่จบั ตัวแข็งเหมือนข้าวแรมฟืนขาว เมือ่ ได้แป้งข้าวแรมฟืน
น�ำมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ เตรียมไว้
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เครื่องปรุงข้าวแรมฟืนขาว น�ำถั่วเน่าและน�้ำขิงที่ได้จากการโขลก
ผสมน�้ำต้มสุก น�้ำกระเทียม ถั่วลิสงป่นหรืองาป่น เกลือป่น น�้ำมะเขือเทศหรือ
น�้ำผักกาดดอง ส่วนเครื่องปรุงข้าวแรมฟืนถั่ว มีน�้ำเต้าหู้ยี้ น�้ำมันควาเจียว
(น�้ำมันเครื่องเทศจากจีน) กระเทียมเจียว พริกป่นคั่วซีอิ๊วเค็มขาวและด�ำ น�้ำสู่
(น�้ำหมักกล้วยที่มีรสเปรี้ยวผสมข้าวคั่ว บางสูตรใช้น�้ำอ้อยเคี่ยวและกระเทียม
ดองหั่นฝอย) น�้ำเต้าเจี้ยว ส่วนน�้ำปรุงจะผสมแป้งที่หั่นเตรียมไว้ กับน�้ำสู่หรือ
น�้ำมะเขือเทศ โรยหน้าด้วยผักลวก ถั่วงอก กุยช่าย กะหล�่ำปลี ถั่วฝักยาวหั่น
ผักบัวชุน (จากจีน) ทุบให้เข้ากัน เติมเครื่องปรุงให้พอดี
ส่วนข้าวแรมฟืนทอด ท�ำจากแป้งเหมือนกัน เพียงแต่นำ� ข้าวแรมฟืนหัน่
เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมทอดในน�้ำมันจนกรอบ รับประทานกับน�้ำจิ้มปรุงรสหวานมัน
เค็ม หารับประทานได้ในอ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอเชียงของ หรือ
จะข้ามไปฝั่งพม่าก็มีให้ชิม

ข้าวกั๊นจิ้น หรือข้าวเงี้ยว อาหารพื้นบ้านล้านนา

ข้าวกั๊นจิ้นเป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือมาจากข้าวไทใหญ่
หรือชาวไต ซึ่งคนภาคเหนือเรียกว่าเงี้ยว เป็นการน�ำเลือดหมูและเนื้อหมู
มาคั้นกับใบตะไคร้ และน�ำมาผสมกับข้าวสวยหุงสุก หมูสับ เลือดหมู เกลือป่น
กระเทียมเจียว พริกขี้หนูแห้งคั่ว น�ำข้าวสวยหุงสุกผสมกับหมูสับและเลือดหมู
ใส่เกลือเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นน�ำไปห่อด้วยใบตอง แล้วน�ำไป
นึ่งจนสุก รับประทานโดยโรยกระเทียมเจียว ผักชี ต้นหอม แตงกวา กะหล�่ำ
ปลี ชาวล้านนายังคงใช้ใบตองห่อข้าวเหมือนในอดึต ซึ่งจะท�ำให้ข้าวหอมและ
น่ารับประทาน

ข้าวงาปิ้ง ข้าวจี่งา ข้าวปุกงา ของกินแม่สาย

ข้าวงาปิ้ง ข้าวจี่งา ข้าวปุกงา มีหลายชื่อแล้วแต่จะเรียก ท�ำมาจาก
ข้าวเหนียวนึ่งสุก งาด�ำ น�้ำอ้อย ต�ำงาด�ำให้ละเอียด แล้วน�ำข้าวเหนียวนึ่งสุก
ต�ำผสมกับงาด�ำให้เข้ากันจนข้าวเหนียวนึง่ สุกเป็นสีดำ� จากนัน้ น�ำมาทับให้แบน
หนาประมาณ ๑ เซนติเมตร แล้วผึ่งไว้พอให้หมาด น�ำมาปิ้งด้วยไฟอ่อน ๆ
ให้เนื้อข้าวเหนียวกระด้างเล็กน้อย น�ำงาด�ำต�ำละเอียดอีกครั้ง แล้วผสมกับ
น�้ำตาลอ้อย น�ำงาด�ำที่ผสมกับน�้ำตาลอ้อย โรยแผ่นข้าวเหนียวที่ปิ้งจะได้กลิ่น
หอมของงาด�ำและน�้ำตาลอ้อย จากนั้นม้วนแบบโรตีห่อด้วยใบตองสด แล้ว
รับประทานได้
เมือ่ มาเยือนจังหวัดเชียงรายควรได้ชมิ อาหารล้านนาทีม่ ใี ห้เลือก
หลากหลายเมนู และทีห่ า้ มพลาดคืออาหารอร่อยขึน้ ชือ่ ของท้องถิน่ ตามทีไ่ ด้
ชวนชิมมาแล้ว จะท�ำให้ทุกท่านได้มาถึงถิ่นเชียงรายอย่างแท้จริง
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นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
พระครูปริยัติโกวิท (ราเชนทร์ โกวิโท)
พระครูสิริวีรธ�ำรง (มหายงยุทธ เทวธมฺโม)
พระครูอุดมคณาภิรักษ์
พระอธิการสมชาติ ฐิตปญฺโญ
นายอโศก ศรีสุวรรณ
นายอภิชิต ศิริชัย
ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

นายนพรัตน์ อู่ทอง

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร
นายสมนึก วินุวงษ์ศรี
นายสมจิตร สมอ
นางแสงดาว ปล้องนิราศ		
นางยุพเรศ ส่วยสุวรรณ		
นางสาวไพรินทร์ ใจเย็น		
นางสาวเพ็ญศรี ค�ำโป้ง		
นางบุญยเรศ อุ่นตุ้ย		
นายวรพจน์ อุ่นบ้าน
นายสิทธิกฤษ เกิดกูล

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

นายจรัญ แจ้งมณี
นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

นายกิตติชัย เมืองมา
นายเมธา ปรางค์แสงวิไล
นางถนอม เกเย็น
นางสาววิลาพร จันทาพูน

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
นายทศพร เมฆอากาศ
นายสมดุลย์ เจริญสุข
นายสมพงษ์ บุตรวัน
นายเกษียร มโนชัย

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) เชียงราย
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมจันทร์
เจ้าอาวาสวัดอ�ำมาตย์
เจ้าอาวาสวัดแม่ห่างและผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา
ข้าราชการครูบ�ำนาญ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์”
นักวิชาการอิสระด้านเชียงรายศึกษา
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อ�ำนวยกลุ่มอ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยกลุ่มนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
นางจิรวัตน์ ศรีจันทร์		
นางสุภาพรรณ พรหมปัญญา		
นางมาลิณี นันทรัตน์		
นายมงคล เข็มขาว
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (เชียงราย - พะเยา)

นายมนต์ชัย ปาณธูป
นางบุษกร เชื้อสีดา
นางสาวแสงเดือน สนธิ
นางสาวกาญจนา ธรรมสอน
นายด�ำรง ใจหงษ์
นายจักริน เมืองใจหล้า
นายดุสิต ขุมค�ำ	
นายสาคร โรจน์ค�ำลือ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
ข้าราชการครูบ�ำนาญ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
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สำ�นักงานจังหวัดเชียงราย
นางสาวกิติยา ปาระมี		
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
นายอมร กิตติกวางทอง			
นายก�ำพล จาววัฒนาสกุล
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
นายวัง นวรัตน์
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน
ส�ำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
นางสาวรัชนีพร เตชะ
เทศบาลจังหวัดเชียงราย
นายจีรวุฒิ ศรีกุลวงศ์
พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน กรมศิลปากร
นางสาวธนิกานต์ วรธรรมานนท์
นายเพิ่มพันธ์ นนตะศรี
ส�ำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
นางสาวชนิดา สีหามาตย์		
ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรทีส่ งู )
นายนาวิน อินทจักร			
ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)
นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์
นางสาวเสาวรส ชมภูเทพ		
ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
นางสาวอ�ำพร จี๋มะลิ
นางสาวดวงพร เหลืองอร่าม
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
นายวชิรายุ เกียรติบุตร
นายโกวิท ค�ำพวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขต ๒ อ�ำเภอเชียงของ
นายพงษ์ทร ชยาตุลชาต
โรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี
นางสุนีย์ เชื้อเจ็ดตน
นางสาวสุชาดา เงินดี
นางสาวจารุวรรณ เกเย็น
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
นายวิชัย ส่องแสง

บ้านสันทางหลวง และกลุ่มวิถีไทย-วิถียอง
แม่หลวงสังเวียน ปรารมภ์
วััดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) เชียงราย
นายประพันธ์ สุวรรณ์
วัดพระแก้ว อ�ำเภอเชียงของ
แม่ชีสมใจ แซ่ตั้ง
สล่าพื้นเมือง วัดศรีเกิด เชียงราย
นายบุญสุข ปวงค�ำ
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
นายชัยวัฒน์ วาจาสัตย์
นายธนากร ฉิมพาลี
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
นางขนิษฐา จารุจินดา
หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองค�ำ
นางสาวชลธิดา สีดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายสมหวัง อินทร์ไชย
นายอนุสรณ์ บุญเรือง
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นายธนากร อ�ำไพจิตร
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
นางอมรรัตน์ บังคมเนตร
นางสาววิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน
อุทยานศิลปะและวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
นายอรรถพล เลายวนิช
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน�้ำโขง
นายชูชาติ ใจแก้ว
กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
นางแว่นแก้ว ภิรมย์พลัด
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเชียงแสน
นางศรี ธรรมวงศ์
กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ พิพิธภัณฑ์เล่นได้
นายวีรวัฒน์ กังวานนวกุล
กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง
นายทัน ธิจิตตัง
นายชลพ์ ไชยลังกาวงษ์
นายพิสุทธิ์ ทองธานีสกุล
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คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษา
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวินัย รอดจ่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือ
นายวินัย รอดจ่าย
ประธานกรรมการ
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ รองประธานกรรมการ
นางระวิวรรณ ภาคพรต
กรรมการ
นางวันเพ็ญ สุทธากาศ
กรรมการ
นางวรรณี จันทรศิริ
กรรมการ
นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
กรรมการ
นายปรีชา หมั่นคง
กรรมการ
นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีสุราษฎร์ ทองเจริญ กรรมการ
นางธนาภรณ์ กอวัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
นางลัตติยา อมรสมานกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจันทร์จิรา ขัตติยะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนาตยา ตรัสรู้
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เขียน
• เสน่ห์เชียงราย
นายวินัย รอดจ่าย
• เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม
นายปรีชา หมั่นคง และนายนาวิน อินทจักร
• พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
นางระวิวรรณ ภาคพรต และนางสาวธนิกานต์ วรธรรมานนท์
• พระมหากรุณาธิคุณของบรมราชวงศ์จักรี
นางระวิวรรณ ภาคพรต และนายกำ�พล จาววัฒนาสกุล
		 ที่มีต่อจังหวัดเชียงราย
• กราบพระ สักการะพระธาตุ
นางระวิวรรณ ภาคพรต และนางแสงดาว ปล้องนิราศ
		 ชมพุทธศิลปศาสตร์ล้านนาที่เชียงราย
• พระอริยสงฆ์และศิลปินแห่งชาติ
นางธนาภรณ์ กอวัฒนา
• ประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยล้านนา
นางวันเพ็ญ สุทธากาศ
• วิถีชาวเขาหลายหลากชาติพันธุ์
นางวรรณี จันทรศิริ
• สืบสานภูมิปัญญาไทยในเชียงราย
นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข
• พิพิธภัณฑ์...แหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจ
นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง
• ดอยแม่สลอง
นายวินัย รอดจ่าย
• เชียงราย...เมืองน่าเที่ยว
ว่าที่ร้อยตรีสุราษฎร์ ทองเจริญ และนายนาวิน อินทจักร
• ลำ�ขนาด...ของกิ๋นบ้านเฮา
นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
คณะบรรณาธิการและออกแบบรูปเล่ม
นางระวิวรรณ ภาคพรต
นางวันเพ็ญ สุทธากาศ
นางวรรณี จันทรศิริ
นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
นายปรีชา หมั่นคง
นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข
นางลัตติยา อมรสมานกุล
ว่าที่ร้อยตรีสุราษฎร์ ทองเจริญ
นางธนาภรณ์ กอวัฒนา
นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง
ถ่ายภาพประกอบ
นางระวิวรรณ ภาคพรต
ว่าที่ร้อยตรีสุราษฎร์ ทองเจริญ
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง
นางสาวจันทร์จิรา ขัตติยะ
นายดุสิต ขุมคำ�
นางสาวแสงเดือน สนธิ
จัดพิมพ์ต้นฉบับ
นายรุ่ง จันทร์ฝาก
นางสาวนาตยา ตรัสรู้
นายวรรักษ์ ลูกรักษ์
นายสวิตต์ สุขสุโฉม

198 เชียงราย : เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา

ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง อนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
.........................................................
ด้วยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท�ำหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เชียงราย :
เหนือสุดแดนสยาม ล�้ำค่างานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาได้
			 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

					
						

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

