...
.

- --·
--

---

--.__

-..

เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics
หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เล่มที่ 4
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่นเชียงราย

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
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เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนแบบสื่ อ Electronics
หลั กสู ตรท้ องถิ่ น
“เมืองเชียงราย” สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ได้จัดทาขึ้น มีความประสงค์ให้ผู้เรียน หรือเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
และทราบถึงประวัติความเป็นมา พื้นฐานบรรพบุรุษของชาวเชียงราย เพื่อเยาวชนของจังหวัด
เชียงรายเกิดความรัก ความสามัคคี และหวงแหนถิ่นกาเนิดของตนเอง เกิดการรวมพลังอันจะ
นาไปสู่การพัฒนา การธารงรักษาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้เป็นสมบัติสืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป
สาหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น
“เมืองเชียงราย” สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เล่มที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
เชียงรายนี้ จะกล่าวถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนเชียงราย เทศกาลและงานประเพณีของ
จังหวัดเชียงราย ศิลปะ ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงราย และชาวเชียงราย
สืบสานภูมิปัญญาล้านนา ซึ่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยคณะศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ระดมความรู้ ความมุ่งมั่น
เพื่อที่จะให้การดาเนินการในครั้งนี้ประสบความสาเร็จ และให้เอกสารชุดนี้มีความสมบูรณ์
น่าสนใจ น่าอ่าน และน่าศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น จึงได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียด เนื้อหา สาระ
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บจั งหวั ดเชี ยงราย จากต ารา และเอกสารที่ สามารถอ้ างอิ ง เชื่ อถื อได้ น ามา
เรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบสื่อ Electronics ทีม่ ีภาพประกอบเรื่องราว
ในเอกสารแต่ละเล่ม ที่สอดคล้องและสามารถสื่อความหมาย ความสาคัญกับเรื่องราว และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ พร้อมกับแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และแบบฝึกหัด นอกจากผู้
ศึกษาเอกสารชุดนี้ จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายแล้ว ยังได้ฝึกทักษะ
ทางด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และรักและหวงแหน
มรดกที่บรรพบุรุษของชาวเชียงรายได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดตลอดไป
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ข
คาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
แบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนแบบสื่ อ Electronics
หลั กสู ตรท้ องถิ่ น
“เมืองเชียงราย” นี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดทาขึ้นสาหรับสถานศึกษา
ในจังหวัดเชียงราย ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีความสนใจ
และมีความประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ผู้เรียนจะได้
รู้ จั กจั งหวั ดเชี ยงรายได้ มากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ ผู้ เรี ยนได้ ฝึ กทั กษะการอ่ าน ผู้ เรี ยนแสดงได้
ความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ได้ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติ ความเป็นมาของท้องถิ่นเมืองเชียงราย
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนแบบสื่ อ Electronics
หลั กสู ตรท้ องถิ่ น
“เมืองเชียงราย” นี้ มีทั้งหมด ๗ เล่ม/เรื่อง ซึ่งเป็นเนื้อหา สาระที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงราย
ทั้งหมด เรียงลาดับเนื้อหาตามลาดับ ได้แก่
เล่มที่ 1 ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย
เล่มที่ 2 ภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 3 การเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 5 สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 6 บุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย
เล่มที่ 7 อาชีพสาคัญของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
สาหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น
“เมืองเชียงราย” เล่มที่ 4 เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนเชียงราย เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัดเชียงราย ศิลปะ
ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงราย ชาวเชียงรายสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
และเพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงค์ให้เข้าใจ
๒. ทาแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนของตนเอง
๓. ศึกษาเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics
หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” โดยละเอียด ประกอบกับการศึกษาค้นคว้า
ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องอื่น
๔. ทาแบบฝึกหัด
๕. เมื่อปฏิบัติครบทุกกิจกรรมแล้ว ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของชาวเชียงราย
2. อธิบายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเชียงรายได้
3. อธิบายเทศกาลและงานประเพณีของจังหวัดเชียงรายได้
4. อธิบายศิลปะ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงรายได้
5. เห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมของไทย และของจังหวัดเชียงราย
และช่วยกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้

ง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก
1. เพราะเหตุใดวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนเชียงรายถึงมีความผสมผสานทางวัฒนธรรม
ของหลายเชื้อชาติ
ก. การดาเนินชีวิตของกลุ่มชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามเชื้อชาติ ท้องถิ่น
ข. เป็นวัฒนธรรมที่เป็นประเพณีท้องถิ่น
ค. วัฒนธรรมที่คนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือ
ง. เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. ข้อใดเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา
ก. ประเพณีการแข่งเรือ
ข. ประเพณียี่เป็ง
ค. การสืบชะตา
ง. ประเพณีจุดบ้องไฟ
3. กลุ่มชนที่ใหญ่ที่สุดในเชียงราย คือกลุ่มชนใด
ก. ชาวเขา
ข. คนเมือง
ค. ไทยใหญ่
ง. ไทยลื้อ
4. ภาษาถิ่นที่คนเมืองใช้อยู่เรียกว่าภาษาอะไร
ก. ภาษาลื้อ
ข. ภาษาพื้นเมือง
ค. ภาษายอง
ง. ภาษาไทย

จ
5. คาว่า “เตี่ยว” หรือ “เตี่ยวสะดอ” หมายถึงอะไร
ก. เสื้อแขนยาวของคนล้านนา
ข. เสื้อแขนสามส่วนของคนล้านนา
ค. กางเกงสามส่วนของคนล้านนา
ง. กางเกงขาสั้นของคนล้านนา
6. ประเพณีใดเกิดจากความเชื่อ
ก. ประเพณียี่เป็ง
ข. ประเพณีสงกรานต์
ค. ประเพณีเลี้ยงผีปู่ผีย่า
ง. ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยตุง
7. ผู้ชายที่บวชเป็นพระ ถ้าลาสิกขาบทออกมาแล้ว จะเรียกคานาหน้าชื่อว่าอย่างไร
ก. อุย้
ข. น้อย
ค. หนาน
ง. คุณท่าน
8. ข้อใดคือวงดนตรีของชาวล้านนา
ก. วงสะล้อ ซอ ซึง
ข. วงปีพาทย์
ค. วงเครื่องสาย
ง. วงดนตรีสากล
9. ประเพณี “ตานก๋วยสลาก” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ประเพณียี่เป็ง
ข. ประเพณี
ค. ประเพณีตานสลากภัต
ง. ประเพณีฮ้องขวัญ
10. พระธาตุดอยตุง มีความสาคัญอย่างไรต่อคนเชียงราย
ก. เป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงราย
ข. เป็นพระธาตุที่ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่ในวัดเลย
ค. เป็นพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย
ง. เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย
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วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเชียงราย
คนไทยล้านนามีชีวิตและความเป็นอยู่ด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา หุบเขา มีพื้นที่ราบจํานวนน้อย ชาวบ้านทํานาแบบนาทดน้ํา พื้นที่
สูงปลูกข้าวไร่ พื้นที่ในที่ราบแอ่งเขาอุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวและพื ชอื่น ๆ ระบบเศรษฐกิจ
เป็นแบบผลิตเพื่อให้พออยู่พอกิน
คนไทยภาคเหนือนิยมปลูกบ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่บ้าน หากพื้นที่ใดอุดม
สมบู ร ณ์ เ หมาะแก่ ก ารทํ า นา มี แ ม่ น้ํ า ไหลผ่ า น ก็ จ ะมี ห มู่ บ้ า นกระจุ ก อยู่ เ ป็ น หย่ อ ม ๆ
ตามลุ่ ม แม่ น้ํ า ลั ก ษณะบ้ านจะเป็ น บ้ า นไม้ ย กสู ง มี ใ ต้ ถุ น โล่ ง เป็ น ที่ เก็ บ ของเครื่ อ งมื อ
ทําเกษตร และเป็นที่ทํางานหรือพักผ่อนยามว่างได้ด้วย
ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมของคนภาคเหนือ หรือคนล้านนา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. ภาษาพู ด เป็น ภาษาไทยท้อ งถิ่น ของชาวเหนื อ ที่ เรีย กว่า “คํ า เมื อ ง” และ
นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาของชนเผ่าต่างๆ อีกมากมาย
2. การรับประทานอาหาร มีข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก น้ําพริกอ่อง แกงแค เป็นต้น
3. การละเล่นและรื่นเริง ใช้ดนตรีพื้นเมืองที่มีลักษณะของเสียงดนตรี ที่แสดงถึง
ความอ่อนโยน เช่น การฟูอนเล็บ การรําเทียน เป็นต้น
สําหรับ จั ง หวั ด เชี ย งรายซึ่ งเป็ นเมื อ งเก่ าแก่ ดั้ งเดิ ม และมี วั ฒ นธรรมสื บ ทอดมา
เป็นเวลายาวนาน และยังมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมของหลายเชื้อ ชาติ เนื่องจาก
จังหวัดเชียงรายมีการติดต่อสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพม่าและลาว
มาช้านาน ซึ่งสามารถเห็นได้จากรูปแบบอาคาร วัด ได้รับอิทธิพลมาจากลาวและพม่า
และด้ ว ยหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ เชี ย งราย ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ํ า กก โดยมี
ร่องรอยของเมืองที่เจริญทางวัฒนธรรมและศิลปะอยู่ตามริมแม่น้ํากกเป็นจํานวนมาก

ด้านภาษา
เชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้านหลากหลายของท้องถิ่น
ในแต่ละพื้นที่ ภาษาเขียนที่พบมากคือ จารึก คัมภีร์ ใบลาน สมุดข่อย เป็นภาษาเขียน
ที่เรียกว่า “อักษรล้านนา” หรือ “ตั๋วเมือง” หรือ “คําเมือง” นั่นเอง
เนื่องจากคนเชียงรายในปัจจุบันประกอบด้วย กลุ่มชนหลายชาติพันธุ์ ซึ่งอพยพมา
อาศั ย จากหลายแห่ ง ซึ่งมี ชาวไทยใหญ่ ไทลื้ อ ไทเขิน ไทยวน คนเมื อง ทํา ให้ มีภ าษา
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ใช้หลายภาษา เช่น ภาษาไทย เป็นภาษาที่ใช้ในทางราชการ ภาษาคําเมืองหรือภาษา
ล้านนา ภาษายอง ภาษาลื้อ ภาษาลาว (อีสาน) ภาษาของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เป็นต้น 1
- ภาษาพื้นเมือง (อู้กําเมือง) เป็นภาษาพูดของคนพื้นเพดั้งเดิม ที่อาศัยมาก่อน
อย่างยาวนาน ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดเชียงราย
- ภาษายอง เป็ น ภาษาพู ด ของกลุ่ มชนชาวยองที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เชียงราย ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่อดีต
- ภาษาลื้อ เป็นภาษาพูดของกลุ่มคนเชื้อสายลื้อ ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่น ฐาน
จังหวัดเชียงรายในอดีตเช่นกัน
- ภาษาชนเผ่า หรือที่เรียกกันว่า ภาษาชาวเขา เป็นภาษาของชาวไทยภูเขา
ของแต่ละชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ภูเขา และพื้นราบอยู่ในหลาย ๆ อําเภอของจังหวัด
เชียงราย
- ภาษาลาว (อีสาน) เป็นภาษาที่ใช้ในชุมชน หมู่บ้านของผู้คนอีสานที่อพยพ
มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มาตั้งถิ่นฐานที่ทํามาหากิน
ของครอบครัวซึ่งมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ในหลาย ๆ อําเภอของจังหวัดเชียงรายมาช้านาน

1. หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :
สํานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.

3
อักษรล้านนา 6

________________________________________________________________________
2. อนุสรณ์การสมโภชเมืองเชียงราย 725 ปี. เชียงใหม่ : เชียงใหม่สหนวกิจ, 2529.
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ด้านการแต่งกาย
การแต่งกายของชาวเชียงรายปัจจุบันจะแต่งกายทั่วไปตามสมัยนิยม และเมื่อถึง
เวลางานบุญหรือเทศกาลประเพณีต่าง ๆ จะแต่งกายตามแบบฉบับของชาวเหนือ คือ
ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวลักษณะแบบ 3 ส่วน เรียกว่า “เตี่ยว” หรือ “เตี่ยวสะดอ”
ทํ า จากผ้ าฝู ายย้ อ มสี น้ํ าเงิ น หรือ สี ดํ า ส่ ว นเสื้ อ ก็ นิ ย มสวมเสื้ อ ผ้ า ฝู า ยคอกลม แขนสั้ น
แบบผ่าอก กระดุม 5 เม็ด สีน้ําเงินหรือสีดํา เช่นเดียวกัน เรียกว่า เสื้อม่อฮ่อม สําหรับหญิง
ชาวเหนือจะนุ่งผ้าซิ่น (ผ้าถุง) ยาวเกือบถึงตาตุ่ม นิยมนุ่งทั้งสาวและคนแก่ ผ้าถุงจะมี
ความประณีต งดงาม ตี น ซิ่ น จะมี ล วดลายงดงาม ส่ ว นเสื้ อ จะเป็ น เสื้ อ คอกลม มี สี สั น
ลวดลายสวยงามเช่นเดียวกัน เรื่องการแต่งกายนี้ หญิงชาวเหนือจะแต่งตัวให้สวยงาม
อยู่เสมอ ซึ่งชาวเหนือถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ

การแต่งกายของชาย - หญิงชาวเชียงราย

ด้านความคิดและความเชื่อ
ชาวเชี ยงรายก็เหมือ นคนภาคเหนือ ส่ว นใหญ่ มีค วามเชื่ อเรื่ องผีเช่นเดีย วกั น
แต่ละบ้าน แต่ละตระกูลก็จะมีผีประจําบ้าน ประจําตระกูล ดังนั้น แต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละ
บ้ า นก็ มี ป ระเพณี เ ลี้ ย งผี เช่ น ผี ปูุ ย่ า ผี ม ด ผี เมง ผี เ สื้ อ เมื อ ง เป็ น ต้ น เมื่ อ พุ ท ธศาสนา
เผยแผ่มายังภาคเหนือ คนเชียงรายก็รับเอาพุทธศาสนาเป็นสรณะ คนเชียงรายเป็นพุทธ
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มามะกะที่ดี และปฏิบัติศาสนกิจเคร่งครัด แทบทุกหมู่บ้านจะมีวัดประจําหมู่บ้าน พ่อแม่
ที่มีลูกชายจะนิยมให้ลูกชายบวชเรียน และนิยมให้ลูกชายบวชเณร เมื่อบวชเป็นเณรก็เรียน
หนังสือศึกษาพุทธศาสนาที่วัด พออายุได้ประมาณ 19 ปีก็ลาสิกขา แล้วจะมีคํานําหน้าว่า
“น้อย” เช่น น้อยไชยา ส่วนผู้ที่บวชเป็นพระ ถ้าสิกขาบทออกมาเป็นฆราวาสก็จะมีคํา
นําหน้าว่า “หนาน” เช่น หนานโฮะ หนานอินตา เป็นต้น

ด้านศิลปะและดนตรี
ชาวเชียงรายมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติจึงมีจิตใจอ่อนโยน เป็นคนมีนิสัยรักความงาม
รักศิลปะและดนตรี ด้านศิลปะนับว่ามีค วามชํานาญเป็นเยี่ยม ผู้ชายชาวเชียงรายมีฝีมือ
ด้านช่างเป็นเยี่ยม งานศิลปะเด่น ๆ เช่น งานปูนปั้น งานแกะสลักไม้ การทําเครื่องเงิน
เครื่องเขิน ล้วนแสดงให้เห็นถึงฝีมือทางด้านศิลปะที่งดงามยิ่ง
ทางด้านดนตรีและการละเล่นก็จะมีวงดนตรีที่เรียกว่า “วงสะล้อ ซอ ซึง” ส่วน
การฟูอนก็จะมีฟูอนเล็บ ฟูอนเทียน การละเล่นพื้นบ้านก็มีการจ้อย การซอ ซึ่งแสดงเป็น
เรื่ องราว แสดงการขั บเกี้ ยวพาราสี กั น การแสดงซอพื้ นเมื องจะปรากฏให้ เห็นตามงาน
เทศกาลทั่วไป ปัจจุบันแม้จะลดน้อยลงไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่
“วงสะล้อ ซอ ซึง” คือ วงดนตรี ที่นําเอาเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสาย คือ ซึง
สะล้อ และเครื่องประกอบจังหวะมาบรรเลงรวมกันเป็นวง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในภาคเหนือ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นวงดนตรีพื้นบ้านของท้องถิ่นล้านนา

วงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง
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สะล้อ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ใช้การเล่นโดยการสี
ซอ เป็นภาษาพื้นบ้านล้านนา หมายถึง การขับร้องเพลง
ซึง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ที่ใช้วิธีการเล่นโดยการดีด
ค่าว คือคําประพันธ์ที่มีลักษณะร้อยรัด สัมผัสสอดเกี่ยวกันไปแบบร่ายและจบลง
ด้วยโคลงสุภาพ มีหลายชนิดคือ เรื่องที่ปรากฏในเทศนาธรรม เรียกว่า ค่าวธรรม ถ้านําไป
อ่านเป็นทํานองเสนาะเรียกว่า ค่าวซอหรือเล่าค่าว และถ้าหากเป็นการขับลํานําตอนไป
แอ่วสาวเรียกว่า “จ๊อย” และทีช่ าวบ้านที่พูดคล้องจองกันก็เรียกว่า “อู้เป็นค่าวเป็นเครือ”

ด้านอาหารการกิน
คนไทยทางภาคเหนือนิยมรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลักทั้ง 3 มื้อ ส่วนกับข้าวก็
จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อควาย หมู ไก่ ปลา) และผักต่าง ๆ ลักษณะการประกอบ
อาหารก็จะมีทั้งชนิดแห้งและน้ํา เช่น ลาบ หลู้ ไส้อั่ว แกงฮังเล แกงอ่อม แกงโฮะ
ผักกาดจอ เป็นต้น
สําหรับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้น เมือง ทางภาคเหนือของจังหวัดเชียงราย
โดยทั่วไปก็คล้าย ๆ กับจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน แต่เชียงรายจะมีเอกลักษณ์ของตนเอง
ในเรื่องของรสชาติ และเครื่องปรุง เช่น ขนมจีนน้ํ าเงี้ ยว ลาบเชียงราย ไส้ กรอก ไส้อั่ ว
หนังควายจี่ ส่วนการบริโภคอาหารจะเป็นไปตามฤดูกาล และประเพณีของท้องถิ่น

สารับข้าวหรือขันโตกกับข้าว วัฒนธรรมการกินของชาวล้านนา
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หลู้ คือ ลาบทางภาคเหนือแต่มีเลือดผสมด้วย หลู้ทําจากเนื้อหมู วัว ควาย นํามา
สับให้ละเอียด ผสมด้วยเครื่องเทศ มีเครื่องในสัตว์หั่นเป็นชิ้น ๆ ผสมลงไปด้วยก็ได้ รสเปรี้ยว
เค็ม เผ็ด รสร้อนแรง นิยมกินกับเหล้า และมีผักต่าง ๆ มาแกล้ม ทางภาคอีสานลักษณะ
คล้ายกัน เรียกว่า ลาบเลือด
ลาบ ลาบในภาคเหนื อแตกต่ า งจากลาบอี สานโดยจะปรุ งด้ วยพริ กลาบและ
กระเทียมเจี ยวลาบเหนือ (ลาบเมือง) จะสับเลือดไปพร้อม ๆ กับสับเนื้อ เป็นภูมิปั ญญา
เพราะว่า ถ้าไม่ใส่เวลาสับเนื้อ เนื้อจะกระเด็นออกนอกเขียง เครื่องเทศของลาบเมืองจะมี
เยอะกว่า ได้แก่ ดีปลี มะแขว่น (พืชเฉพาะถิ่น) นอกจากนั้นจะมีผักโรยหน้าและคนผสม
เพิ่มอีกอย่างที่แตกต่างคือ ผักไผ่ (พืชพื้นบ้าน)

หลู้

ลาบ

ไส้อั่ว เป็นอาหารพื้นเมือง ทํามาจากเนื้อหมูบด ผสมพริกแห้ง กระเทียม ขมิ้น ข่า
ใบมะกรูด หอมแดงและเครื่องปรุงรส แล้วกรอกลงไปในไส้หมูที่เกลาจนบางแล้ว บิดให้เป็น
ท่อนพอประมาณ จากนั้นนําไปย่างให้สุก จะทําให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน
แกงฮังเล เป็นอาหารที่นิยมรับประทานให้ครอบครัว และงานเลี้ยงของคนพื้นเมือง
และยังเป็นอาหารที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศนิยมรับประทาน โดยเฉพาะ
เป็นอาหารพื้นเมืองที่ใช้ในงานขันโตก แกงฮังเลให้พลังงานจากเนื้อหมูและมันหมู และคุณค่า
จากสมุนไพร
แกงอ่อม เป็นแกงประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู และเนื้ อไก่
หรือจําพวกเครื่องในของวัว ควาย หมู เป็นต้น จะเรียกชื่อแกงอ่อมตามเนื้อที่เอามาแกง
เช่น แกงอ่อมไก่ แกงอ่อมจิ้นวัว แกงอ่อมเครื่องในหมู แกงอ่อมเครื่องในวัว แกงอ่อม
เครื่องในควาย เป็นต้น
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ไส้อั่ว

แกงฮังเล

แกงโฮะ คําว่า “โฮะ” แปลว่า รวม ซึ่งหมายถึงการนําเอาอาหารหลาย ๆ อย่างมา
รวมกัน ในสมัยก่อนแกงโฮะมักจะทําจากอาหารที่เหลือหลาย ๆ อย่างรวมกัน โดยอาจมีการ
ปรุงรสตามใจชอบ หรือ เติมบางอย่าง เช่น วุ้นเส้น หน่อไม้ และแต่งกลิ่นโดยใส่ใบมะกรูด
ตะไคร้ ปัจจุบัน นิยมใช้ของสดในการปรุง และใช้แกงฮังเลเป็นเครื่องปรุง
จอผักกาด เป็นอาหารที่คนพื้นเมืองภาคเหนือคุ้นเคยเป็นอย่างดี “จอ” เป็นการ
ปรุงอาหารประเภทผัก โดยการนําน้ําใส่หม้อตั้งไฟปรุงด้วย เกลือ กะปิ ปลาร้า เมื่อน้ําเดือด
จึงใส่ผักลงไป จากนั้นจึงเติมรสเปรี้ยวด้วยน้ํามะขามเปียกหรือมะขามสด (ไม่นิยมน้ํามะนาว
มะเขื อเทศ มะกรูด) การจอนี้ อาจใส่ กระดู กหมู ด้ วยก็ ได้ ชนิ ดผั กที่ มี การนํ ามาจอ เช่ น
ผักกาด ผักหนาม ผักกูด ผักบุ้ง ซึ่งผักที่นิยมมาจอมากที่สุด ได้แก่ ผักกาดจ้อน หรือผักกาด
กวางตุ้งที่กําลังออกดอก ซึ่งบางแห่งนิยมใส่ถั่วเน่าแผ่นผิงไฟและน้ําอ้อย

จอผักกาด

แกงโฮ๊ะ
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เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัดเชียงราย
ประเพณีที่ยั งมี ก ารสืบ ทอดมาจนถึง ปั จจุ บัน ของชาวเชีย งราย ได้แ ก่ ประเพณี
เดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ประเพณีไหว้สาพญามังราย ประเพณีตานสลากภัต ประเพณี
ทําบุญปอย ประเพณีการแข่งเรือเชียงแสน เป็นต้น

ประเพณีเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง
พระธาตุดอยตุง นอกจากจะเป็นหลักฐานสําคัญในการตั้งถิ่นฐานของปฐมกษัตริย์
ราชวงศ์มังรายแล้ว ยังเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวเชียงราย และชาวไทยทั้งประเทศ
พระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ เก่าแก่ที่สุดของล้านนา
รวมถึ ง ความเชื่อ เรื่อ งตุง ยาว 1,000 วา ที่ปั ก บูช าพระธาตุ โดยยัง ปรากฏหลุม เสาตุ ง
ขนาดใหญ่ใกล้กับพระธาตุ จนเป็นที่มาของชื่อพระธาตุดอยตุง จึงเกิดประเพณีการเดิน
แสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุงจนถึงปัจจุบันก็ยังปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยตลอด
การขึ้ น ไปนมั ส การพระธาตุ
ดอยตุง เป็น ประเพณีของชาวล้า นนา
รวมทั้งชาวไทยใหญ่ในพม่า ถือปฏิบัติ
สืบกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย
พากันเดินไปตามเส้นทาง เล็ก ๆ ซึ่งแต่
โบราณนั้นทางเดินทั้งสองข้างทางเต็ม
ไปด้วยต้นไม้ที่รกเลื้อย อันเป็นอุปสรรค
ต่อการเดินทางอย่างยิ่ ง แต่ด้วยความ
ศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อองค์พระธาตุดอยตุง จึงชักนําให้บุคคลหลายวัย หลายอาชีพ เดินขึ้น
สูพ่ ระธาตุดอยตุง
ตามตํานานเล่าสื บต่อ มาว่ า เจดี ย์พระธาตุดอยตุง เป็นเจดีย์ ประจําปี เกิด คื อ
ปีหมู หรือปีกุนของภาคกลาง ด้วยเหตุนี้พระธาตุดอยตุงจึงมีความสําคั ญอย่างยิ่งสําหรับ
คนที่เกิดปีหมู หรือปีกุน ซึ่งคนที่เกิดปีดังกล่าวต้องไปนมัสการหรือปรนนิบัติดอยตุง และ
เจดีย์พระธาตุช้างมูบอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ ด้วยการปัดกวาดบริเวณพระธาตุ
บริจาคเงินบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นต้น
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ชาวล้านนายั งมีค วามเชื่อ เรื่ องความศั กดิ์ สิทธิ์ของพระธาตุด อยตุ งในสิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติที่ปรากฏให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับพระบรมธาตุ ให้เห็นตุงสีสันต่างๆ ที่มี
ความยาวหลายร้อยเมตรอยู่เหนือพระธาตุในเวลากลางวัน และมีคนเห็นลูกแก้วสุกสว่าง
ลอยขึ้นไปจากบริเวณองค์พระธาตุ พุ่งไปทางทิศที่ตั้งของเมืองเชียงรายในตอนกลางคืน
ช่ ว งขึ้ น 14-15 ค่ํ า ถ้ ามี ส ภาพอากาศที่ แ ปรปรวน อาทิ ฝนตก ฟู า ร้ อ ง ฟู า ผ่ า พายุ
ท้องฟูามืดครึ้ม ชาวบ้านก็พากันเข้าใจว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ขึ้นมานมัสการพระธาตุ
กระทําตนผิดจารีตประเพณีที่ดีงาม ทําให้เกิดอาเพศธรรมชาติวิปริตขึ้น ดังนั้นพระสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนที่ขึ้นไปนมัสการพระธาตุ จะร่วมทําพิธีทางศาสนาดังกล่าว สภาพที่
แปรปรวนจะกลับคืนสู่สภาพปกติอย่างปาฏิหาริย์

ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยตุงทีจ่ ัดทากันทุกๆ ปี

ด้ว ยเหตุ นี้ ในทุ ก ๆ ปี จะมี ก ารขึ้ น ไปนมัส การพระธาตุ ด อยตุ ง พระสงฆ์ ที่จํ า วั ด
รวมทั้ ง พระสงฆ์ ที่ ขึ้ น ไปก็ จ ะร่ ว มกั บ ชาวบ้ า น ทํ า พิ ธี ส วดเบิ ก พระธาตุ เพื่ อ ขอขมาสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และขอให้พระธาตุดํารงอยู่อย่างมั่นคงถาวร รวมทั้งขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครอง
และยังความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ขึ้นไปนมัสการพระธาตุ
สําหรับกําหนดงานนมัสการประเพณีขึ้นพระธาตุดอยตุงมักจะจัดขึ้นในระหว่าง
วันขึ้น 14-15 ค่ํา เดือนหกเหนือ หรือเดือนสี่ไทย (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ของทุกปี 3
________________________________________________________________________
3. หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :
สํานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.
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ประเพณีไหว้สาพญามังราย
ประเพณีไหว้สาพญามังราย หรืองานพ่อขุนเม็งรายมหาราช พญามังรายถือเป็น
มหาราชผู้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นมา ดังนั้น จึงมีการจัดงานบวงสรวงพญามังราย หรือที่
เรียกว่า พ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นประจําทุ กปี งานจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 เดือน
มกราคม ถึงวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่
พิธีไหว้สาพญาเม็งรายและพิธีเปิดงานพ่อขุน ในวันที่ 26 มกราคม โดยการจัดขบวนแห่
เครื่ อ งสั ก การะของอํ า เภอต่ าง ๆ จะมี ค วามสวยงามและสื่ อ ถึ ง ความเป็ น เอกลั ก ษณ์
ของจังหวัดเชียงราย คือ ขบวนแห่เครื่องสักการะพญามัง ราย 9 ขบวน ประกอบด้วย
ขบวน ต้นเทียน 9 ชุด ขบวนต้นดอก 9 ชุด ขบวนต้นหมากสุ่ม 9 ชุด ขบวนต้นหมากเม็ง
9 ชุด ขบวนต้นพลู 9 ชุด สะเหลี่ยงต้นผึ้งใหญ่ สะเหลี่ยงต้นดอกใหญ่ สะเหลี่ยงหมาก
สุ่มใหญ่ สะเหลี่ยงต้นพลูใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีขบวนต่าง ๆ เช่น ขบวนตุงไชย ขบวน
ผู้เฒ่ าผู้ แก่ส วมชุดขาวล้านนาถือ ขันข้ าวตอกดอกไม้ ขบวนการแสดงกลองสะบัด ไชย
ฟูอนดาบ ฟูองเจิง ตบมะผาบ ฟูอนเล็บ ขบวนผู้ที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเชียงราย และ
ขบวนชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าที่แต่งกายประจําเผ่าที่สวยงามอลังการ
ภายในงานจะจัดนิทรรศการของส่วนราชการ อําเภอ สถาบัน การศึกษา มูลนิธิ และ
ภาคเอกชน มีกิจกรรมบนเวที การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัด การจัดจําหน่ายสินค้า
จากชุมชน และภาคเอกชนมากมาย

กิจกรรมในงานไหว้สาพญามังราย
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ประเพณีตานสลากภัต
ประเพณีจะเริ่มต้นในเดือนสิบสองเหนือ และสิ้นสุดเดือนในเดือนเกี๋ยงดับ (ตุลาคม)
ในประเพณีนี้จะมีการจัดเตรียมสิ่งของมากมาย เช่น ข้าวสาร พริก หอม กระเทียม เกลือ
กะปิ ปลาร้า ขนม ข้าวต้ม อาหาร และจัดการจักตอกสาน ที่เรียกว่า “ก๋วย” หลังจาก
นั้นจะบรรจุลงในก๋วย ซึ่งกรุด้วยใบตอง หรือกระดาษสีต่าง ๆ แล้วนํา “ยอด” คือ
ธนบัตรผูกติดไม้เสียบไว้ โดยสิ่งของเหล่านี้จะจัดเตรียม ก่อนวันทําพิธี “ตานก๋วยสลาก”
1 วัน เรียกว่า “วันดา” พอเช้าวันรุ่งขึ้นจะนํา “ก๋วยสลาก” ไปวัดที่จัดงานเพื่อถวาย
พระภิกษุสามเณร และมีการเขียนคําอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตาย และเทวดาทั้งหลาย มีการ
จับสลากในการถวายตามหมายเลขว่าตรงกับพระรูปใด พระรูปนั้นก็รับประเคนและให้พร

ลักษณะของก๋วยสลาก
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ประเพณียี่เป็ง
ประเพณียี่เป็ง คือประเพณีสําคัญที่จัดขึ้นในเดือนยี่ หรือเดือน 12 ซึ่งจะตรงกับ
เดือนพฤศจิ กายน ขึ้น 15 ค่ํา เมื่ อถึง เดือนนี้ ชาวล้ านนาจะนํ ากระทงพร้อมเครื่อ ง
สักการบูชา ซึ่งมีธูปเทียนลอยตามน้ําเพื่อให้ถึงญาติพี่น้อง และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ซึ่งชาวล้านนาจะเรียกพิธีกรรมนี้ว่า “ลอยโคมหรือลอยไฟ” โดยก่อนจะถึงวันยี่เป็ง 2-3
วัน ชาวบ้านจะทําความสะอาดบ้านเรือน วัด เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับ “การตั้งธรรม
หลวง” ในช่วงประเพณีนี้มีความเชื่อกันว่าหากใครฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกครบ
13 กัณฑ์ จะเป็นสิริมงคลต่อชีวิต

ลอยกระทง

ปล่อยโคมลอย

จุดประทีป
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ประเพณีการแข่งเรือเชียงแสน
การแข่ ง เรื อ เชี ย งแสนจะมี ช่ ว งวั น
สงกรานต์ของทุกปี ในงานจะมีการแห่เรือ
และสรงน้ํ า พระเจ้ า ลานทอง โดยเฉพาะ
การแข็งเรือ 3 ชาติ (ไทย-พม่า-ลาว) มีความ
สนุ ก สนานและน่ า สนใจเป็ น อย่ า งมาก
นอกจากนี้ ในงานยั ง มี ก ารละเล่ น พื้ น เมื อ ง
และมหรสพมากมาย
ประเพณีการแข่งเรือเชียงแสน
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ศิลปะ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงราย
ศิลปะ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงรายนั้น มีอยู่มากมาย
มีทั้งเก่าแก่ที่สุด จนกระทั่งที่พบในปัจจุบัน และศิลปะ ประติมากร รม และสถาปัตยกรรม
ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่ ง กรมศิ ล ปากรได้ ป ระกาศขึ้ น
ทะเบียนไว้เพื่อคุ้มครองและรักษาโบราณสถานอันมีคุณค่าของชาติให้คงไว้เพื่อประโยชน์
ในการศึกษา และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันภาคภูมิใจของคนในชาติไว้สืบไป ตัวอย่างศิลปะ
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่สําคัญ เก่าแก่ เป็นที่เคารพบูชา และโดดเด่นของ
จังหวัดเชียงราย อาทิ
พระแก้วมรกต
ตามตํ า นาน รั ต น พิ ม พวงศ์ บั น ทึ ก ไว้ ว่ า
เมื่อประมาณ พ.ศ. 300 เทวดาได้สร้างพระแก้ว
มรกต ถวายพระนาคเสนเถระ ที่ ค รองเมื อ ง
ปาฏลีบุตร ปัจจุบันคือ เมืองปัตนะ ประเทศอินเดีย
ต่อมาได้ย้ายมาที่ประเทศลังกา
ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโนรธามังฉ่อ พระเจ้า
อนุรุทธรา แห่งเมืองพุกาม ได้ส่งพระสุมณ ไปทูลขอ
พระเจ้ า กรุ ง ลั ง กา ซึ่ ง ขณะนั้ น กํ า ลั ง ถู ก พวกทมิ ฬ
รุกราน จึงได้มอบพระแก้วมรกต พร้อมพระไตรปิฎก
ให้ แต่ เ รื อ สํ า เภาที่ บ รรทุ ก ได้ พ ลั ด หลงไปเกยอู่ ที่
อ่าวเมืองกัมพูชา พระแก้วมรกตจึงตกเป็นของประเทศกัมพูชา โดยได้มีการนําไปไว้ที่เมือง
อิ น ทรปั ฐ (นครวั ด ) และต่ อ มาพระแก้ ว มรกต ก็ ถู ก อั ญ เชิ ญ มาที่ ก รุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา และ
กําแพงเพชรตามลําดับ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 1933 พระเจ้าพรหม เจ้าเมืองเชียงรายได้ไป
อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากกําแพงเพชร มาซ่อนไว้ที่เจดีย์วัดปุาเยี๊ยะ เมืองเชียงราย
แล้ ว มาขุ ด พบเมื่ อ พ.ศ. 1977 และต่ อ มาก็ ไ ด้ อั ญ เชิ ญ ไปประดิ ษ ฐานที่ วั ด พระศรี รั ต น
ศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ที่กรุงเทพฯ 4
________________________________________________________
4. จรรยา อิทธิเสริมกุล. เชียงราย : สํานักพิมพ์แพนสยาม, 2550.
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วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว หรือ ชื่อเดิมว่า “วัดปุาเยียะ” เป็น
วัดเก่าแก่ สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เป็น
สถานที่ ค้ นพบพระพุ ทธมหามณี รั ตนปฏิ มากร หรื อ
พระแก้ วมรกตจึ งทํ าให้ วั ดแห่ งนี้ มี ความสํ าคั ญ และ
ได้ เปลี่ ยนชื่ อวั ดมาเป็ น “วั ดพระแก้ ว” และเนื่ องใน
วโรกาสที่ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี
มี พ ระชนมายุ ครบ 90 พรรษา พระสงฆ์ แ ละ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวเชี ย งรายจึ ง ได้ ร่ ว มกั น สร้ า ง
พระหยกเชี ยงรายขึ้ น พระประธานของวั ดพระแก้ ว
เป็นพระพุทธรูปสํ าริดองค์ ใหญ่ ปางมารวิชัย ซึ่งเรียก
กันว่า “พระเจ้าลานทอง” และยังเป็นที่สักการบูชาของ
ชาวจังหวัดเชียงรายมาเป็นเวลายาวนาน 5
วัดพระสิงห์ (ศิลปะแบบล้านนา)
“วั ดพระสิ งห์ ” สร้ างขึ้ นในสมั ยพระเจ้ า
มหาพรหม ผู้ครองเมืองเชียงราย สันนิษฐานว่า
วั ดนี้ สร้ างขึ้ นเมื่ อปี พ.ศ.1928 วั ดพระสิ งห์
จั ด เป็ น พระอารามหลวงชั้ น ตรี ชนิ ด สามั ญ
เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ และเคยเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุ ทธสิ หิ งค์ องค์ ที่ อยู่ เชี ยงใหม่ ในปั จจุ บั น
ด้ วยความงดงามของพระอุ โบสถแบบล้ านนา
ที่บานประตูแกะสลักไม้เป็นเรื่องดิน น้ํา ลม ไฟ
ออกแบบโดย ถวั ลย์ ดั ชนี ศิลปินชาวเชี ยงราย
ในวั ด พระสิ ง ห์ ยั ง เป็ น ที่ ป ระดิ ษฐานรอย
พระพุ ทธบาทจํ าลอง จึ ง ทํ าให้ วั ดพระสิ ง ห์ มี
ความสําคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
________________________________________________________________________________
5.. หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :
สํานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.
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พระธาตุเจดีย์หลวง
พระธาตุ เจดี ย์ ห ลวงตั้ ง อยู่ ที่ อํ า เภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ลักษณะเจดีย์เป็น
เจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา เจดีย์หลวงสร้างโดย
พญาแสนภู เมื่อพุทธศตวรรษที่ 19 เจดีย์หลวงนี้
ยั งเป็ นเจดี ย์ ทรงกลมรุ่นแรก ๆ มี การประดั บ
ลวดลายบั วที่ฐาน ตลอดจนลวดลายบัวในส่วน
ยอดเป็นลักษณะที่แปลกไปกว่าเจดีย์ทั่วไปและ
แสดงถึงการเป็นต้นแบบให้แก่เจดีย์รุ่นหลัง ๆ
ที่สร้างขึ้นในเมืองเชียงแสนอีกหลายองค์
พระธาตุเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วัดพระเจ้าล้านทอง

วัดพระเจ้ าล้านทอง ตั้ งอยู่ ที่อํ าเภอเชี ยงแสน จั งหวั ดเชี ยงราย วั ดแห่ งนี้สร้ างขึ้ น
เมื่อ พ.ศ. 2032 พร้อมกับการหล่อพระพุทธรูป พระเจ้าล้านทอง โดยพระยาศรีรัชภูเงินกอง
หรือหมื่นงั้ว เจ้าเมืองเชียงแสนขณะนั้น เจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมในวัดพระเจ้าล้านทองนี้ มีแบบ
แผนการก่อสร้างผิดไปจากแบบแผนทั่วไป ด้วยลักษณะขององค์เจดีย์ ทิศ และเจดีย์มุมที่ตั้งอยู่
บนฐาน ส่วนพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นแม่แบบพระพุทธรูปล้านนา ที่สร้างขึ้นที่เมือง
เชียงแสน สําหรับวิหารแบบพื้นเมือง แม้จะไม่งดงามมากนัก แต่ได้แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
อยู่ด้วย
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พระตาหนักดอยตุง

พระตาหนักดอยตุง อําเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย

พระตํ าหนั กดอยตุ ง สร้ างเมื่ อปี พ.ศ.2530
เป็ นพระตํ าหนั กของสมเด็ จ
พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี เป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงประทับเมื่อเสด็จแปรพระราชฐาน
เพื่อทรงงาน พระตําหนักแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังแรกของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ใช้
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างพระตําหนักดอยตุงมีความงดงามมาก ออกแบบเป็น
ลักษณะศิลปะล้านนาผสมผสานแบบกระท่อมชาเลต์ของสวิตเซอร์แลนด์ สร้างอยู่บนเนินเขา
จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างงดงาม
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ชาวเชียงรายสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
ภูมิปัญญาการอยู่กรรมของชาวเขาเผ่าอาข่า
การอยู่ กรรมในชนเผ่ าอาข่ า ที่ เรี ยกว่ า
"ลองเออ" ที่ยังคงเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมา
ของชาวเขาเผ่าอาข่าจนถึงปัจจุบันนี้ การอยู่กรรม
อาข่า คือ จะไม่มีการประกอบกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น
ในช่ วงการอยู่ กรรมนี้ ไม่ ว่ าในหมู่ บ้ านหรื อ
นอกหมู่บ้าน อาข่าเชื่อว่าเป็นวันที่แบ่งดินแดน
ระหว่ างคนกั บผี หรื ออาข่ ากั บสรรพสิ่ ง
ในธรรมชาติ ซึ่ งการอยู่ กรรมของอาข่ ามี หลาย
ลักษณะ ดังนี้
1. พิธีอยู่กรรมวันหมู (หยะลองเออ)
การอยู่กรรมในวันหมู หรือหยะลองเออ การอยู่
กรรมในวั นนี้ เพื่ อซ่ อนตั ว ระหว่ างโลกที่ สั มผั ส
ไม่ได้ (ผี) กับโลกมนุษย์ โดยไม่ให้แต่ละฝุายมองเห็นกัน จึงถือว่าเป็นการอยู่กรรมเพื่อแบ่งเขตของ
แต่ละฝุาย โดยถือเอาวันหมูมาใช้ เนื่องจากหมู เวลาออกหากินมักจะมองลงแต่พื้นดิน จะไม่มอง
อย่างอื่น จึงถือวันนี้ในการอยู่กรรม
2. พิธีอยู่กรรมวันแซ้ย์ (แซ้ย์ลองเออ) การอยู่กรรมวันแซ้ย์นี้ จะเริ่มขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นพิธี
ยอลาอ่าเผ่ว โดยหยุดอยู่ที่บ้าน ไม่ไปไหน เมื่อถึงการนับวันแซ้ย์ ตามราศีสัตว์ การนับวันอาข่า
“แซ้ย์” ชาวอาข่าเล่าว่า เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอก อาศัยอยู่ในเขตหนาว
ที่มีหิมะปกคลุม จากการศึกษาพบว่า ไม่เคยมีผู้ใดพบเห็นสัตว์ประเภทนี้มาก่อน เสมือนสัตว์
ในนิทานมากกว่า ซึ่งอาข่าก็ยังให้การนับถือ อาข่าเชื่ออีกว่า มันมีคุณสมบัติ สามารถที่มองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ได้ ทั้งกลางวัน และกลางคืน และยังมองเห็นมิติโลกของวิญญาณ ที่สัมผัสไม่ได้ ดังนั้น
อาข่าไม่ปรารถนาที่จะให้มนุษย์มองเห็นผีเหมือนสัตว์ตัวนี้ ซึ่งเชื่อว่า หากมนุษย์สามารถมองเห็น
โลกของวิญญาณได้เหมือนสัตว์ประเภทนี้ ก็จะทําให้เกิดการเจ็บไข้ได้ปุวย และอาจถึงแก่ชีวิตได้
อาข่าจึงได้มีการอยู่กรรมในวันนี้ เพื่อไม่ให้มองเห็นเหมือนสัตว์ที่ได้ชื่อว่า “แซ้ย์” ตัวนี้ จนถึง
ปัจจุบัน
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3. พิธีอยู่กรรมหมี่จ่าเข่อหมี่ลองเออ (จุดไฟเผาป่า) พิธีกรรมนี้จะมีในช่วงปลายเดือน
มีนาคม ถึงต้นเดือนกันยายนของทุกปี หลังจากที่มีการถางไร่ถางปุาเสร็จแล้ว ก็จะมีการจุดไฟ
เผาไร่ ของตน เมื่ อทุ กครั วเรื อนทํ าการเผาไฟในไร่ เสร็ จแล้ ว ก็ จะอยู่ กรรม อาข่ าเรี ยกว่ า
“หมี่จ่าเข่อ หมี่ลองเออ” หมายถึง อยู่กรรมเนื่องจาก เผาไฟในไร่ และในการอยู่กรรมดังกล่าว
จะไม่ทํากิจกรรมใด ๆ โดยใช้เวลา 1 วัน มีความเชื่อในการอยู่กรรมว่า หยุดเพื่ออโหสิกรรมกับ
สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ ต้นไม้ใบหญ้า หรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่ได้ตายในช่วงการเผาไร่6

การนั่งอยู่กรรมหมี่จ่าเข่อ หมี่ลองเออ
ความหมายและความสําคัญของพิธีกรรมนี้ คือ
1. แสดงถึงหมดฤดูกาลเผาไฟ เพื่อการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ
2. เป็นการแสดงความอาลัยแก่สิ่งมีชีวิตที่ล่วงลับไปจากการเผาไร่ ซึ่งเป็นการอโหสิกรรม
ไม่ให้เกิดความพยาบาท โดยหยุดการทํางานเป็นเวลา 1 วัน
3. แผ่จิตเมตตา อุทิศส่วนบุญกุศลไปให้สัตว์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสบายใจของมนุษย์
ซึ่งได้แสดงถึงการให้ความสําคัญ ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตร่วมโลกด้วยกัน

6. พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์. ภูมิปัญญาไทยกับการบริหารจัดการศึกษา. มปพ., 2544.
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ภูมิปัญญาการเรียกขวัญ (ฮ้องขวัญ)
“การเรียกขวัญ หรือการฮ้องขวัญ ” เป็นความเชื่อของชาวล้านนาว่าใน 1 ปี
ต้องมีการสู่ขวัญอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือบางปีอาจมีการเรียกขวัญถึง 2 - 3 ครั้ง อาจ
เนื่องมาจากเจ็บปุวย ตกใจ หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ยังมีความเชื่อกันอีกว่าการเรียกขวัญนั้น
จะช่วยขจัดความทุกข์ทรมานได้ และเมื่อทําแล้ว วิญญาณบรรพบุรุษก็จะมาคุ้มครอง และ
ดู แ ลผู้ ถู ก เรี ย กขวั ญ เมื่ อ เรี ย กขวั ญ เสร็ จ ก็ จ ะทํ า ให้ ค นที่ ถู ก เรี ย กขวั ญ นั้ น สบายใจขึ้ น
โดยปกติแล้วมักจะเรียกขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในการเรียกขวัญ จะใช้เวลาไม่มากนัก
แต่จะมีของเซ่นไหว้เป็น ไก่ หมู กระดาษเงินและเหล้า เป็นเครื่องเซ่นไหว้ โดยจัดไว้บน
โต๊ ะ หน้ า หิ้ ง บู ช า จะใช้ เ วลาในการเรี ย กขวั ญ ประมาณ 2 ชั่ ว โมง เมื่ อ ทํ า พิ ธี เ สร็ จ
ก็รับประทานร่วมกันกับอาจารย์ผู้ประกอบพิธี อาจารย์ผู้ประกอบพิธีก็จะบอกว่าขวัญเรา
กลั บ มาหรือ ยั ง เพื่ อ ที่ จ ะได้ รู้ ว่ า เป็ น อย่ า งไรบ้ า ง ดี ห รื อ ว่ า ไม่ ดี ต ามประเพณี อาจารย์
ผู้ประกอบพิธีก็จะบอกเรา ถ้าหากว่าไม่ดี ก็จะมีพิธีกรรมแก้ต่อไป

พิธีเรียกขวัญ สู่ขวัญของชาวล้านนาเชียงราย
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กาสู่ขวัญ ฮ้องขวัญ
ขวัญเหยขวัญ สั๊พปฺะเครื่องหย้องใส่เหนือขัน มีตั้งน้ํา นํามาปอขนาด มีตั้งไก่
ต้มอาจตั๋วปี๋ มีตั้งกัตตะลีกล้วยอ้อย มีตั้งหมากก๋ําหน้อยใส่ปูนปู มีตั้งข้าวสะดุ๊ผงสะดุ๊ย่อย
น้ําอ้อยอ่อยดูหวาน มีตั้งข้าวหนมจ๋านหนมแจ้ ปาปิ้งแล่เปนตั๋ว มีตั้งข้าวหนมหนัวใส่
มะปฺาว มีตั้งข้าวหนมร้าวใส่น้ํามันหมู มีตั้งขนมวิตูใส่ถ้วย มีตั้งขนมกล้วยใส่จ๋านแบน
มีตั้งขนมแต๋นจิ๋นใหม่ มีตั้งขนมไข่และสุรา มีตั้งไข่มอนหนาสุกล้ม มีตั้งเมี้ยงส้มอมแล้ว
หากใจ๋ดี มีตั้งบู รีปันต๋ องยอด ปั นแล้ว ถอดปั นขาว ยิ่ง กว่าสาวปัน ฝากจู้ มีน้ํ ากู๊แ ละ
น้ําจัณฑ์ มีตั้งน้ําสุกันและน้ํามันหอม และส้มปุอยข้าวหมิ้นอ่อยเอาผิว มีตั้งคําปลิ๋วและ
เงินล้าน แม้งจั๊กไถ่จ้างกะยังว่าเหลือ แคบหมูเจื๋อรสเร้า หอมตั่วเต๊าตอดัง มีตั้งผ้าปั๋ง
ม่วงแหล้ งานเพราะแต้แสว่ขาวปอน แลบร้อนเสื้อผ้าและไหมคํา แว่นหวีตําไหว้ห้อย
แหวนสอดก้อยคําแดง ดอกดวงแสงพร่ําพร้อม มีตั้งดอกตะหล้อมและคําแฮ ต๋าเหินแก
บานค่ํา ยี่สุ่นคําบานงาย สีสุกก๋ายซอนแดง ซอมพอแสงยิ่งย้อย จ๋ําปาหน้อยบานงาม
ดอกสีครามอัญชัน มะลิวัลย์หอมยิ่ง ดอกแก้วมิ่งหอมนวล ดอกคําแสนสวนและดอกคํา
เกี้ ย วเก้ า ดอกคั ด เค้ า หนามหนา ดอกเก๊ ต ถวาหอมใกล้ ดอกเข็ ม ใต้ ง ามสะอาด
ดอกเบญจมาศถมถอง มีตั้งดอกตองและดอกงิ้ว บานสอดสิ้วเมื่อฤดูยามหนาว มีตั้ง
ดอกกว๋ าวที่ ม าบานหลามก้ า น แมงภู่ ต้ า นมั ว เมา จมจารสกลิ่ น เต๊ า เป น คู่ เล้ า ไปมา
จับสาขาร้องถ้อง เสียงร่ําร้องขานขัน นกเนืองนันเกาะคู่ นกแซวปฺูซุดบินเสย นกปฺอเฮย
เก๋ า แยก บิ น เซาะแซกหากั๋ น เป น คู่ ข านขั น ค่ํ า เจ้ า ไปเจยจมเล้ า ติ๊ บ พะดวงดอกไม้
ขออะลั ง เจิ ญ สามสิ บ สองขวั ญ แห่ ง แก้ ว แก่ น ไท้ จุ่ ง มาเสวยนี้ เ สี้ ย ง คู่ ข้ า ว คู่ ข วั ญ
เล่าก่อนเต๊อะ... 7
กุ๊กมา กุ๊กมา โอม ... พุทธะเสฏโฐ พุทโธมา ธัมโม สังโฆมา...เพี้ยง... !!!

7. พ่อหนานทอง เตชะธีระชาตรี. ตาราพิธีกรรมล้านนา. เชียงราย : ร้านสาคร, ม.ป.ป.
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ภูมิปัญญาโคมลอย ลอยล่องส่งเคราะห์
โคมลอย หรือในบางท้องถิ่นเรียกว่า ว่าว มี 2 ชนิด คือ โคมลม และโคมไฟ
โคมลม คือ โคมที่ปล่อยในเวลากลางวัน
โคมไฟ คือ ใช้ปล่อยในเวลากลางคืน
การปล่อยโคมลอยนั้น นิยมเล่นหรือแข่งขันกันในเทศกาลงานประเพณีสําคัญ ๆ
ของหมู่บ้าน เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณียี่เป็ง หรืองานบุญต่างๆ การปล่อย
ว่าวหรือโคมลอยนี้ มีความเชื่อกันว่า เพื่อให้ว่าวได้นําเอาเคราะห์ร้ายภัยพิบัติต่าง ๆ ออกไป
จากหมู่บ้าน ดังนั้น ว่าว หรือโคมลอยที่ปล่อยขึ้นไป ถ้าไปตกในบ้านใคร บ้านนั้นจะต้องทํา
พิธีสะเดาะเคราะห์เพื่อล้างเสนียดจัญไรทั้งปวงออกไป นอกจากนี้ ยังถือกันว่าเป็นการทําเพื่อ
บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเพื่อความสนุกสนาน สร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
อีกด้วย

การปล่อยโคมลอยตอนกลางวัน

การปล่อยโคมลอยตอนกลางคืน
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ภูมิปัญญาปูจ่ าต้าวตั้งสี่ ประเพณีการนับถือเทพย
ดา
ตามความเชื่อของชาวล้านนาเชื่อว่า ต้าวตั้งสี่ หรือ ท้าวจตุโลกบาล เป็นท้าวมหาราช
สี่องค์ผู้ประจําอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นต้น มีหน้าที่ดูแลทิศทั้งสี่ ดังนั้นก่อนจะทําการใด ๆ จะต้อง
มีการบอกกล่าวให้ท้าวจตุโลกบาล ได้รับรู้ รับทราบและสร้างความพึงพอใจให้ท่าน เพื่อให้ความ
คุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาดจากภยันตราย สิ่งชั่วร้ายนานาประการ และอวยพรให้เจ้าของงาน
เกิดสิริมงคล มีความสุขความเจริญ ประสบความสําเร็จ ในงานตามที่ตั้งไว้
การปูุจาต้าวตั้งสี่ จะเลือกประกอบพิธีทางทิศตะวันออก เพราะชาวล้านนานิยมนอน
หันหัวไปทางทิศตะวันออก ซึ่งถือเป็นทิศที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์เป็นมงคล ช่วงเวลาในการทําพิธี
นิยมจัดพิธีกรรม ในช่วงเช้าของวันข้างขึ้น และในวันที่มีงานบุญต่าง ๆ

การทาพิธีปู่จาต้าวตั้งสี่

เสาปู่จาต้าวตั้งสี่

การตั้งเสาบูชา จะใช้เสาไม้ความสูงพอให้สะดวกสําหรับการวางเครื่องบูชา ใช้ไม้ทําเป็น
รูปกากบาทบนหัวเสา จะได้ปลายไม้ที่ชี้ไปทั้งสี่ทิศ ถ้าเป็นงานวัดที่มีการเฉลิมฉลองทุกปีการทํา
เสาก็จะทําถาวร แต่หากเป็นที่บ้านซึ่งนาน ๆ มีงานครั้งก็อาจใช้ต้นกล้วยแทนเสาไม้ได้ สะตวง
เป็ นกระทงทํ าจากกาบกล้ วยพั บมุ มให้ เป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยม ด้ านล่ างทํ าเป็ นฐานรองด้ วยใบตอง
กล้วย สะตวงใช้สําหรับใส่เครื่องบูชา จะประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธูปเทียน หมาก เมี่ยง บุหรี่ ขนม
ตุงจ้อ (ธงสามชาย ทําด้วยกระดาษสีต่าง ๆ) ใช้ปักในและขอบสะตวง จะวางไว้บนปลายไม้ทั้งสี่ทิศ
และสะตวงใหญ่ที่วางไว้ตรง กลางเสาด้านบนเป็นสะตวงใหญ่สําหรับพระอินทร์ ผู้เป็นหัวหน้าหรือ
ประธานของเหล่าเทวดาทั้งหลาย สะตวงอันสุดท้ายใช้วางไว้บนดินโคนเสาสําหรับบูชาแม่ธรณี
สะตวงที่ใช้ในพิธีมีทั้งหมด 6 สะตวงด้วยกัน
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ของเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาสืบสานของลูกหลานชาวล้านนา
เมื่อพูดถึงของเล่น เด็กสมัยนี้จะรู้จักของเล่นที่ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีและโรงงาน อาทิ
ปืนกลแสงเลเซอร์ เกมส์ เครื่องบินไขลาน ตุ๊กตาบาร์บี้ หรือแม้แต่รถแข่งที่ใช้รีโมทบังคั บ
ที่กําลังฮิตให้หมู่เด็ก ๆ อย่างรถกระปอง เป็นต้น
“ของเล่นพื้นบ้านไทย” เป็นสื่อพื้นฐานที่จะนําไปสู่กระบวนการพัฒนาในด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้ของเล่นพื้นบ้านยังมีส่วนทําให้เกิดการพัฒนา
ของเด็ กแบบองค์ รวม และมี ความเหมาะสมกั บพั ฒนาการทางกาย ฝึ กทั กษะการสั งเกต
การแก้ปัญหาด้วยเชาวน์ปัญญา การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และจินตนาการ สิ่งเหล่านี้เป็น
พื้นฐานสําคัญในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการค้นคว้าหาคําตอบแบบใช้เหตุผลควบคู่
ไปกับคุณธรรมที่มากับภูมิปัญญาเหล่านี้ 8
ในอดีตปูุย่าตายายมักทําของเล่นพื้นบ้านให้ลูกหลานเล่น ไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วย
ก๊อบแก๊บ ที่ทําจากกะลามะพร้าว สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งสิ้น และเมื่อใด
ที่คนเฒ่าคนแก่นั่งทําของเล่นพื้นบ้าน จะมีลูกหลานมานั่งล้อมวง ซึ่งบรรยากาศความสัมพันธ์
อันใกล้ชิดนี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว เพราะเด็กรุ่นใหม่นิยมเข้าไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าใช้จ่าย
สุรุ่ยสุร่าย ปล่อยให้ปูุย่าตายายต้องเหงาอยู่กับบ้าน

ภาพคนเฒ่าคนแก่ทาของเล่นให้เด็ก ๆ เล่น

8. กรมการศึกษานอกโรงเรียน. เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์จากของเล่นพื้นบ้านไทย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
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“คาสอนของชาวล้านนา” ภูมิปญ
ั ญาล้าลึกด้านภาษา
ในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีคําสั่งสอนเป็นของตน ชาวล้านนาก็เช่นเดียวกัน บรรพบุรุษได้มี
คําสั่งสอนลูกหลานมากมาย ซึ่งในคําสั่งสอนเหล่านั้นได้แฝงไว้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแนว
ทางการดําเนินชีวิต หรือการทํางาน จากคําสอนเหล่านี้ทําให้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ
ทัศนคติของชาวล้านนาอีกด้วย ดังตัวอย่างคําสอนต่อไปนี้
“กลัว๋ ล้าจ้างต๋าย อายล้าจ้างต้าว”
หมายถึง กลัวมากเกินไปก็จะพาลตายเอาง่าย ๆ หรือเกิดความอายมาก ๆ ก็จะทํา
ให้สะดุดล้มลง เป็นคําสั่งสอนสําหรับคนที่ไม่มีความกล้า หรือคนที่ขลาดกลัวไม่มีความ
ตัดสินใจที่แน่นอน
“ก้มหน้าหื้อผ่อดินเมือง จังรุ่งเรืองไปวันตางหน้า”
หมายถึง ให้ก้มหน้าดูแผ่นดิน เพราะวันหน้าอาจได้รับความเจริญรุ่งเรือง แสดงให้
เห็นว่าให้มีความเจียมตน ขยันขันแข็งประกอบสัมมาชีพ เพราะวันข้างหน้าอาจจะร่ํารวยและ
เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต การงาน
“ก้นหม้อบ่ฮ้อน บ่เป๋นแต่ไห มันเป๋นแต่ไฟ บ่ใจ้กับหม้อ”
หมายถึง หม้อที่เอามาตั้งบนเตาไฟไม่ร้อน ไม่ใช่เป็นเพราะหม้อหากแต่เป็นเพราะไฟ
แรงเหมือนกับคนที่ทําความผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะไปโทษคนที่ทําผิดไม่ได้ จะต้องหา
สาเหตุของการที่ทําความผิดเสียก่อนว่า สาเหตุนั้นมาจากอะไร
“กิ๋นง่ายจ่ายอ่วย มักเป็นคนตุก๊ กิ๋นจิก๊ ิ๋นจา หมั่นฮิบหมัน่ ฮอม มักจะเป๋นคนมั่งคนมี”
หมายถึง ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัด มักจะอับจน กลายเป็นคนยากเข็นใช้จ่าย
อย่างประหยัด รู้จักมัธยัสถ์เก็บออม ก็จะได้รับความสะดวกสบายเมื่อภายหลัง

27
“ก๋าขี้ดีกว่าก๋าตด”
หมายถึง โอกาสที่มาถึงนั้น แม้ว่าจะได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ต้องคว้าเอาไว้ก่อน อย่าไป
มัวรอของที่คิดว่าจะมีค่ามากกว่าทีหลัง เข้าทํานองสิบเบี้ยใกล้มือต้องรีบถือเอาไว้ก่อน
“ข้าวลีบมันตึงบ่งอก”
หมายถึง เมล็ดข้าวลีบนั้นย่อมจะไม่มีทางที่จะงอกเป็นกล้าขึ้นมาได้ เช่นเดียวกับ
คนที่ไม่มีความรู้ และวิชาการย่อมจะหาความเจริญได้ยาก
“ของบ่กินฮู้เน่า ของบ่เล่าฮู้ลืม”
หมายถึง ของที่เก็บไว้ไม่รับประทานย่อมบูดเน่า และวิชาการต่างๆ นั้นหากว่ า
ไม่ทบทวนก็จะทําให้ลืมง่าย ๆ เหมือนกัน
“ขี้โลภปันเสีย ขี้เหลือปันได้”
หมายถึง คนที่มีความโลภมากๆ มักจะเสียของ คนที่ไม่โลภนั้นมักจะได้เข้าทํานอง
เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
“ก๋านจ๋าเป็น ข้าวเย็นจ๋าอุ่น”
หมายถึง ความจําเป็นที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้น เราจะต้องหาหนทางบําบัดให้หายลง
ไปให้ได้ บางครั้งความจําเป็นเกิดขึ้น เราก็ต้องยอมแม้หมดตัวได้ เปรียบเอาไว้เหมือนข้าว
ที่ค้างคืน เราจะต้องนํามาอุ่นในตอนเช้าอีกวันหนึ่ง ถึงจะนํามารับประทานได้
“เงินอยู่ในน้า คาอยู่ในดิน”
หมายถึง เงินทองนั้นแม้หายากก็จริง แต่คนที่ขยันหมั่นเพียรแล้ว ก็จะสามารถหา
เงินได้จากในน้ํา หาทองคําได้จากในดินได้โดยไม่ยาก เพราะบ้านเรานั้นในน้ําก็มีปลาในนา
ก็มีข้าวอยู่แล้ว เพียงแต่มีความขยัน รู้จักปลูกพืช รู้จักเลี้ยงสัตว์ ก็จะเป็นหนทางนําไปสู่
ความร่ํารวยได้
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บรรณานุกรม
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก
1. เพราะเหตุใดวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนเชียงรายถึงมีความผสมผสานทางวัฒนธรรม
ของหลายเชื้อชาติ
ก. เป็นวัฒนธรรมที่เป็นประเพณีท้องถิ่น
ข. วัฒนธรรมที่คนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือ
ค. เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ง. การดาเนินชีวิตของกลุ่มชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามเชื้อชาติ ท้องถิ่น
2. ข้อใดเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา
ก. ประเพณียี่เป็ง
ข. การสืบชะตา
ค. ประเพณีจุดบ้องไฟ
ง. ประเพณีการแข่งเรือ
3. กลุ่มชนที่ใหญ่ที่สุดในเชียงราย คือกลุ่มชนใด
ก. ชาวเขา
ข. ไทยลื้อ
ค. ไทยใหญ่
ง. คนเมือง
4. ภาษาถิ่นที่คนเมืองใช้อยู่เรียกว่าภาษาอะไร
ก. ภาษาลื้อ
ข. ภาษายอง
ค. ภาษาไทย
ง. ภาษาพื้นเมือง
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5. คาว่า “เตี่ยว” หรือ “เตี่ยวสะดอ” หมายถึงอะไร
ก. เสื้อแขนยาวของคนล้านนา
ข. เสื้อแขนสามส่วนของคนล้านนา
ค. กางเกงขาสั้นของคนล้านนา
ง. กางเกงสามส่วนของคนล้านนา
6. ประเพณีใดเกิดจากความเชื่อ
ก. ประเพณียี่เป็ง
ข. ประเพณีสงกรานต์
ค. ประเพณีเลี้ยงผีปู่ผีย่า
ง. ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยตุง
7. ผู้ชายที่บวชเป็นพระ ถ้าลาสิกขาบทออกมาแล้ว จะเรียกคานาหน้าชื่อว่าอย่างไร
ก. น้อย
ข. หนาน
ค. อุย้
ง. คุณท่าน
8. ข้อใดคือวงดนตรีของชาวล้านนา
ก. วงดนตรีสากล
ข. วงปีพาทย์
ค. วงเครื่องสาย
ง. วงสะล้อ ซอ ซึง
9. พระธาตุดอยตุง มีความสาคัญอย่างไรต่อคนเชียงราย
ก. เป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงราย
ข. เป็นพระธาตุที่ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่ในวัดเลย
ค. เป็นพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย
ง. เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10. ประเพณี “ตานก๋วยสลาก” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ประเพณียี่เป็ง
ข. ประเพณี
ค. ประเพณีตานสลากภัต
ง. ประเพณีฮ้องขวัญ

35

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย
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