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เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics
หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เล่มที่ 6
เรื่อง บุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำนำ
x

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 6 บุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย
นี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย ซึ่งบุคคลที่ได้นาเสนอไว้
นี้ เป็นผู้ที่มีโอกาสและมีความรู้ความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ด้านศิลปะ การวาดภาพ จิตกรรม การอาชีพ งานช่าง เป็นต้น จนกระทั่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ลูกหลานชาวเชียงรายได้ศึกษาเรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดจากบุคคล
สาคัญเหล่านีใ้ นยุคปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกสาคัญยิ่งของลูกหลานชาวเชียงราย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ของส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดเชี ยงราย ได้ ระดมความรู้ ความมุ่ งมั่ น เพื่ อที่ จะให้ การ
ดาเนินการในครั้งนี้ประสบความสาเร็จ และให้เอกสารชุดนี้มีความสมบูรณ์ น่าสนใจ น่าอ่าน
และน่าศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น จึงได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียด เนื้อหา สาระที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดเชียงราย จากตารา และเอกสารที่สามารถอ้างอิง เชื่อถือได้ นามาเรียบเรียงเป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน แบบสื่อ Electronics ที่มีภาพประกอบเรื่องราวในเอกสารแต่ละเล่ม
ที่ สอดคล้ อง และสามารถสื่ อความหมาย ความส าคั ญกั บเรื่ องราว และเหตุ การณ์ ต่ าง ๆ
พร้อมกับแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และแบบฝึกหัด นอกจากผู้ศึกษาเอกสารชุดนี้
จะได้ศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายแล้ว ยังได้ฝึ กทักษะทางด้านการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และรักและหวงแหนมรดกที่บรรพบุรุษ
ของชาวเชียงรายได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดตลอดไป
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 6 เรื่อง บุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย มีเนื้อหาสาระที่เกี่ ยวกับ
ชี วประวั ติ ของบุ คคลที่ มี ความรู้ และประสบการณ์ ในด้ านต่ าง ๆ และสามารถถ่ ายทอด
ให้ลูกหลานชาวเชียงรายได้ และเพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
ควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงค์ให้เข้าใจ
๒. ทาแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนของตนเอง
๓. ศึกษาเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics
หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” โดยละเอียด ประกอบกับการศึกษาค้นคว้า
ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องอื่น
๔. ทาแบบฝึกหัด
๕. เมื่อปฏิบัติครบทุกกิจกรรมแล้ว ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้จักบุคคลสาคัญของจังหวัดเชียงรายในด้านต่าง ๆ ได้
2. ยกตัวอย่างและระบุชื่อบุคคลสาคัญของจังหวัดเชียงรายได้
3. บอก/เล่าชีวประวัติของบุคคลสาคัญของจังหวัดเชียงรายได้
4. เลือกบุคคลสาคัญของจังหวัดเชียงรายมาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต
ของตนเองได้

ง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง บุคคลสำคัญในจังหวัดเชียงรำย
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก
1. บุคคลสาคัญหมายถึงใคร
ก. ผู้ให้ความรู้
ข. ผู้สร้างชื่อเสียง
ค. ผู้มีผลงานดีเด่น
ง. บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
2. นักเรียนจะนาผลงานของบุคคลสาคัญมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้อย่างไร
ก. ดูแลรักษาผลงานมิให้สูญหาย
ข. แนะนาชื่อเสียงบุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย
ค. นาเอาผลงานบุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงรายมาเผลแพร่
ง. นาเอาความรู้ และผลงานมาฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะของตนเอง
3. ผู้ก่อสร้างเมืองเชียงราย คือใคร
ก. พ่อขุนรามคาแหง
ข. พ่อขุนงาเมือง
ค. พ่อขุนเม็งราย
ง. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
4. บุคลสาคัญท่านใดที่นาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจาวัน
ก. ถวัลย์ ดัชนี
ข. แปลก เดชะบุญ
ค. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ง. ว. วชิรเมธี

จ
5. การแกะสลักไม้เป็นผลงานของบุคคลใด
ก. อินทร์ สุใจ
ข. ถวัลย์ ดัชนี
ค. ฉลอง พินิจสุวรรณ
ง. คาจันทร์ ยาโน
6. บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ มีผลงานเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. ศิลปินอิสระ
ข. จิตกรรมไทย
ค. จิตกรช่างเขียนรูป
ง. ผู้สอนนาฏศิลป์
7. ผู้ออกแบบก่อสร้างอุโบสถวัดร่องขุ่น คือใคร
ก. ถวัลย์ ดัชนี
ข. อินทร์ สุใจ
ค. ฉลอง พินิจสุวรรณ
ง. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
8. คาว่า “บ้านนาหลังคาแดง” หมายถึงบ้านของใคร
ก. พ่อแปลก เดชะบุญ
ข. แม่บัวเรียว รัตนามณีภรณ์
ค. นายคาจันทร์ ยาโน
ง. พ่ออินทร์ สุใจ
9. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชดาริของใคร
ก. พ่อขุนรามคาแหง
ข. พ่อขุนเม็งราย
ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ง. พ่อแปลก เดชะบุญ
10. ถวัลย์ ดัชนี มีผลงานดีเด่นในด้านใด
ก. ศิลปินอิสระ
ข. จิตกรรมไทย
ค. จิตกรช่างเขียนรูป
ง. ปราชญ์ด้านภาษาและวรรณกรรม

ฉ
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง บุคคลสำคัญในจังหวัดเชียงรำย
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สารบัญ
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คาชี้แจง
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
สารบัญ
บุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย
- พญามังรายผู้สร้างเมืองเชียงราย
- พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
- ถวัลย์ ดัชนี
- เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
- พ่ออินทร์ สุใจ
- ฉลอง พินิจสุวรรณ
- คาจันทร์ ยาโน
- แม่บัวเรียว รัตนมณีภรณ์
- พ่อแปลก เดชะบุญ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
- แบบฝึกหัด
- แบบทดสอบหลังเรียน

หน้า
ก
ข
ค
ง-ฉ
ช
1
5
7
9
13
15
17
20
23
26
28
29
32

1
บุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายมีบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมากด๎วย
ประสบการณ์ เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในด๎านตําง ๆ อยูํเป็นจํานวนมาก บุคคล
เหลํานี้ได๎ รํวมสร๎างสรรค์ และสร๎างชื่อเสีย งจังหวัดเชี ยงรายให๎ เป็นที่รู๎จักของคนทั่ วไป
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ
บุคคลเหลํานี้เป็นผู๎สร๎างและผู๎ถํายทอดภูมิปัญญาด๎านตําง ๆ อันจะยังผลให๎สังคม
เกิดความเข๎าใจ ตระหนักในคุณคําของสิ่งตําง ๆ ที่ยังคงต๎องหวงแหนและรักษาไว๎ให๎เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม และนําไปปฏิบัติอยํางเหมาะสมและสอดคล๎องกับยุคสมัย บังเกิด
คุณประโยชน์แกํชีวิต สังคมและธรรมชาติ โดยที่ยังคงรักษาไว๎ซึ่งเอกลักษณ์แหํงความเป็น
ไทยได๎ตลอดไป

2
พญามังรายผู้สร้างเมืองเชียงราย

พญามั งราย หรื อ “พํ อขุ นเม็ งรายมหาราช” เป็ นราชโอรสของพระเจ๎ าลาวเม็ ง
แหํงราชวงศ์ลวจังกราช ผู๎ ครองหิรั ญนครเงิ นยางกับพระนางอั้ วมิ่งจอมเมือง หรื อพระนาง
เทพคําขําย พระองค์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ํา เดือน 3 ปีจอ จุลศักราช 600
ตรงกับพุทธศักราช 1782 เมื่อพระชนมายุได๎ 16 พรรษา พระบิดาได๎สูํขอธิดาเจ๎าเมือง
เชียงเรืองมาเป็นคูํอภิเษก แล๎วโปรดให๎เม็งรายราชเป็นมหาอุปราช เมื่อพระเจ๎าลาวเม็งสวรรคต
ใน พ.ศ. 1802 พญามังรายจึงเสวยราชสมบัติปกครองเมืองหิรัญนครเงินยางสืบมา นับเป็น
รั ชกาลที่ 25 แหํ งราชวงศ์ ลวจั งกราช เมื่ อพระองค์ ได๎ ขึ้ นครองราชย์ สมบั ติ แล๎ วจึ งทรง
มีพระประสงค์ที่จะรวบรวมหัวเมืองตําง ๆ เข๎าเป็นอันหนึ่งกันเดียวกัน มีวิธีดําเนินการก็คือ
แตํงพระราชสาสน์ไปถึงบรรดาหัวเมืองตําง ๆ ให๎เข๎ามายอมอํอนน๎อมในพระบรมโพธิสมภาร
ของพระองค์เสียแตํโดยดี หาไมํแล๎วพระองค์จะยกกองทัพไปปราบปราม 1
พ.ศ.1805 พญามั งรายทรงสร๎ างเมื องเชี ยงรายโดยการกํ อกํ าแพงเมื องโอบ
ดอยจอมทอง และได๎พํานัก ณ เมืองเชียงรายระยะหนึ่ง
พ.ศ.1818 ทรงประทับอยูํที่เมืองฝาง ซึ่งเป็นเมืองที่สร๎างมาแตํครั้งพระเจ๎าลวจังกราช
และมีพระราชประสงค์ที่จะผนวกดินแดนเมืองหริภุญไชย และมุํงมั่นที่จะขยายพระราชอํานาจ
เหนื อดิ นแดนลุํ มแมํ น้ํ าปิงตอนบนให๎ ได๎ จึ งมอบเมื องเชี ยงรายให๎ แกํเจ๎ าขุ นเครื่ องปกครอง
สํวนพระองค์ก็ได๎ประทับอยูํที่เมืองฝาง

1. อนุสรณ์การสมโภชน์เมืองเชียงราย 725 ปี. เชียงใหมํ : เชียงใหมํสหนวกิจ, 2529.
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พ.ศ.1824 พญามั งรายยกทั พเข๎ าตี เมื องหริ ภุ ญไชยได๎ พระองค์ ทรงมอบเมื อง
หริภุญไชยให๎อ๎ายฟูาปกครอง สํวนพระองค์ได๎มาสร๎างเมืองขึ้นใหมํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองหริภุญไชยและให๎ชื่อวํา “เวียงกุมกาม”
พ.ศ.1839 พญามังรายได๎สร๎างเมืองแหํงใหมํขึ้นให๎นามวํา “เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหมํ” หรือเรียกวํา “นครเชียงใหมํ” พญามังราย ได๎ย๎ายเมืองหลวงจากเวียงกุมกาม
สถาปนาเมืองใหมํแหํงนี้เป็นศู นย์กลาง การปกครองของอาณาจักรล๎านนา มีอํานาจเหนื อ
ดินแดนลุํมแมํน้ําปิง แมํน้ําวัง แมํน้ํากก ถึงแมํน้ําโขงตอนกลาง จนถึงหัวเมืองไทใหญํ (เงี้ยว)
11 หัวเมืองลุํมแมํน้ําสาละวิน อาณาจักรล๎านนาเจริญรุํงเรืองทั้งทางด๎านการเมืองการปกครอง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับของอาณาจักรข๎างเคียง 2
พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระองค์ประมวลได๎โดยสังเขป มีดังนี้
1. ทรงสร๎างเมืองเอกในแวํนแคว๎น 3 เมือง ได๎แกํ
- เมืองเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 1805
- เมืองกุมกาม (อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ) เมื่อ พ.ศ. 1824
- เมืองเชียงใหมํ เมื่อ พ.ศ. 1839
นอกจากนั้น พระองค์ยังได๎ทรงบูรณะเมืองหิรัญนครเงินยาง และในปี พ.ศ. 1811
ได๎บูรณะเมืองฝาง เพื่อใช๎เป็นที่ชุมนุมไพรํพลของพระองค์ และโปรดให๎ขุนอ๎ายเครือคําลก หรือ
ขุนเครื่อง ราชโอรสองค์ใหญํไปครองเมืองฝาง
2. ทรงแผํพระเดชาในทางการรบ กลําวคือ หลังจากได๎สํงกองทัพ ไปปราบเมืองมอบ
เมื องไร และเมื องเชี ยงคํ าได๎ แ ล๎ ว ใน พ.ศ.1824 ตี เมื องหริ ภุ ญ ไชยจากพระยายี บ า
กษัตริย์ขอมได๎ โดยทั่วอาณาจักรล๎านนาในรัชสมัยของพระองค์มีอาณาเขตกว๎างไกล ดังนี้
ทิศเหนือ จด สิบสองปันนา
ทิศใต๎ จด อาณาจักรสุโขทัย
ทิศตะวันออก จด แคว๎นลาว
ทิศตะวันตก จด แมํน้ําสาละวิน

2. อุดม เชยกีวงศ์. พระเจ้ามังรายมหาราช (พญามังรายมหาราช). กรุงเทพ : สํานักพิมพ์
ภูมิปัญญา, 2550.

4
3. ทรงนําความเจริญในด๎านศิลปกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม มาสูํแคว๎น
ล๎านนา โดยเมื่ อครั้งที่ ยกทั พไปตี เมืองพุ กาม พระองค์ ได๎ นําชํ างฝี มื อตําง ๆ เชํน ชํ างฆ๎ อง
ชํางทอง และชํ างเหล็ ก ชาวพุ กามเข๎ ามาฝึ กสอนชาวล๎ านนาเมื่ อจํ านวนไพรํ ฟู าข๎ าแผํ นดิ น
ของพระองค์มีมากขึ้น ก็ทรงจัดหาทําเลที่ตั้ง ที่เหมาะสมในการเกษตรและการค๎าเพื่อให๎มีอาชีพ
ทั่วหน๎า
4. ทรงเป็นนักปกครองที่มีพระปรีชาและคุณธรรมสูงสํง พญามังรายทรงเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา โดยทรงนําหลักธรรมทางศาสนามาใช๎ในการปกครองราษฎรของพระองค์
ได๎อยูํอยํางรํมเย็นเป็นสุข มีศีลธรรมอันดี มีอัธยาศัยโอบอ๎อมอารีแกํคนทั่วไป
5. พญามังรายสวรรคตขณะเสด็จประพาสเมืองเชียงใหมํ โดยถูกอสุนีบาตตกต๎อง
พระองค์ เมื่อปี พ.ศ.1860 รวมพระชนม์ชีพได๎ 80 พรรษา และพระยาชัยสงครามพระราชโอรส
ได๎ครองเมืองเชียงรายสืบมา 3

3. อุดม เชยกีวงศ์. พระเจ้ามังรายมหาราช (พญามังรายมหาราช). กรุงเทพ : สํานักพิมพ์
ภูมิปัญญา, 2550.

5
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (บุญถึง) หรือที่รู๎จักกันดีทั่วไปในนามปากกา “ว. วชิรเมธี”
เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2516 บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2530
ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต๎ ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูโสภณจริยกิจ
เจ๎าคณะอําเภอเชียงของเป็นพระอุปัชฌาย์ ตํอมาได๎อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม พ.ศ.2537 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต๎ โดยมีพระราชสิทธินายก เจ๎าคณะจังหวัด
เชียงราย เป็นพระอุชฌาย์ ปัจจุบันพระมหาวุฒิชัยจําพรรษาอยูํที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
กรุงเทพมหานคร 4
ว. วชิรเมธี เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียนพระพุทธศาสนารุํนใหมํ เป็นนักปฏิบัติ
ธรรมและนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อโทรทัศน์ และหนังสือออกมาอยําง
สม่ําเสมอในยุคปัจจุบัน ผลงานที่เป็นที่รู๎จักกันดีก็คือ การประพันธ์บทละครโทรทัศน์และ
หนังสือเรื่อง “ธรรมะติดปีก” และเพลงประกอบละครธรรมะอีกมากมาย จนได๎รับพระราชทาน
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ในงานสัปดาห์
พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาประจําปี 2550 และนอกจากนี้ ทํานได๎ประพันธ์หนังสืออีกกวํา
50 เลํม และได๎รับเชิญให๎เป็นพระอาจารย์สอน และเป็นวิทยากรอีกมากมาย

____________________________________________________________________
4. วิกิพิเดียสารานุกรมเสรี. ประวัติพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. (แหลํงที่มา). ออนไลน์ :
http://th.wikipedia.org/wiki/. 2554.
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ด๎านการศึกษาหลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได๎ขอ
อนุญาตมารดาบวชเป็นสามเณรที่วัดครึ่งใต๎ แตกตํางจากเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกันที่มุํง
ศึ กษาตํ อในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา เมื่ อ บวชเป็ น สามเณรแล๎ ว
ทํ า นตั้ ง ใจศึ ก ษาเลํ า เรี ย น
พระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม จนจบนักธรรมชั้นเอก แล๎วย๎ายมาพํานักอยูํที่วัดพระสิงห์
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนสําเร็จการศึกษา
เปรียญธรรม 6 ประโยค ตํอมาเมื่ออายุครบ 21 ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบ๎านเกิด
และย๎ายมาพํานักที่วัดเบญจมบพิตร ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีตํอจนสําเร็จเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งถือเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของ
คณะสงฆ์ไทย ด๎านการศึกษาทางโลกนั้น ทํานสําเร็จการศึกษา “ศึกษาศาสตรบัณฑิต”
(สังคม-มัธยมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ “พุทธศาสตรมหาบัณฑิต”
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 5
ผลงานนิพนธ์ภาคภาษาไทยมีมากกวํา 50 เลํม เชํน ธรรมะติดปีก ธรรมะดับร๎อน
ธรรมะหลับสบาย ธรรมะบันดาล ธรรมะทําไม ธรรมะรับอรุณ ธรรมะราตรี ธรรมะเกร็ดแก๎ว
ธรรมะสบายใจ ธรรมะทอรัก ธรรมะชาล๎นถ๎วย ฝนตกไมํต๎องฟูาร๎องไมํถึง สบตากับความตาย
ในหลวงครองราชย์พุทธทาสครองธรรม หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา (ม.1 – ม.6) กําลังใจ
แดํชีวิต DNA ทางวิญญาณ ตายแล๎วเกิดใหมํตามนัยพุทธศาสนา คลื่นนอกคลื่นใน ตื่นรู๎อยูํด๎วยรัก
ทุกข์กระทบธรรมกระเทือน สิ่งสําคัญไมํอาจเห็นด๎วยตา แคํปลํอยก็ลอยตัว ธัมมิกประชาธิปไตย
(Buddhist Democracy) ธัมมิกเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics) ตะแกรงรํอนทอง
วํายทวนน้ํา เป็นต๎น และผลงานภาคภาษาไทย ที่ได๎รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตํางประเทศ อื่น เชํน ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน เชํน ธรรมะ
หลับสบาย (Anger Management) ธรรมะทอรัก (Love Management) ธรรมะ รับอรุณ
(Dharma at Dawn) ธรรมราตรี (Dharma at Night) สบตากับความตาย (Looking Death in
The Eye) ธรรมะสบายใจ (Mind Management)
อนึ่ง หนังสือธรรมะหลับสบาย ธรรมะทอรัก และสบตากับความตาย นอกจากได๎รับ
การแปลเป็นภาษาอังกฤษแล๎ว ปัจจุบันยังได๎รับการแปลเป็นภาษาสเปน อินโดนีเชีย จีน ญี่ปุน
และศรีลังกาอีกด๎วย 6
________________________________________________________________________
5. ศาลาธรรม. ประวัติ ว.วชิรเมธี. (แหลํงที่มา). ออนไลน์ : http://xchange.teenee.com/. 2550.
6. สถาบันวิมุตตยาลัย. ประวัติพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. (แหลํงที่มา). ออนไลน์ :

http://www.vimuttayalaya.net/. 2553.
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ถวัลย์ ดัชนี

ถวัลย์ ดัชนี เป็นจิตรกรชํางเขียนรูป ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติให๎เป็นศิลปิน
แหํงชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เมื่อปี พ.ศ. 2544
ถวัลย์ ดัชนี เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2482 ที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เริ่มศึกษาชั้นมูล และระดับประถมที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตํอมาบิดาย๎ายไปปฏิบัติงาน
สรรพสามิตที่อําเภอเมืองพะเยา จึงเข๎าเรียนตํอชั้นประถมที่โรงเรียนบุญนิธิ ซึ่งตั้งอยูํริมชาย
กว๏านพะเยา และชั้นมัธยมต๎นที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เมื่อบิดาย๎ายกลับเชียงรายจึงเข๎าเรียน
ชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจนกระทั่งจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ในสมัยนั้น จากนั้น
ถวัลย์ ดัชนี ได๎ศึกษาตํอจนสําเร็จระดับปริญญาตรีศิลปะบัณฑิต (เกียรตินิยม) ปริญญาโท
ทางด๎ านจิ ตกรรมฝาผนั ง อนุ สาวรี ย์ และผั งเมื อง ปริ ญญาเอกทางด๎ านอภิ ปรั ชญาและ
สุนทรียศาสตร์ ณ ราชวิทยาลัยศิลปะแหํงชาติ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 7
เมื่อกลับมายังประเทศไทย เหตุการณ์ไมํคาดฝันก็เกิดขึ้น รูปเขียนขนาดใหญํของเขา
หลายรูปถูกนักเรียนกรีดทําลาย ด๎วยเหตุที่วํางานของเขานั้นดูหมิ่นพระพุทธศาสนาทําให๎
ถวัลย์ ดัชนี เลิกแสดงผลงานในประเทศไทยไปนานหลายปี กวําคนไทยจะยอมรับได๎ เขาก็ต๎อง
เดินตากแดดตากฝนนานอยูํถึงสามสิบกวําปี ในปัจจุบันผลงานของเขาได๎รับการยอมรับ และ
ได๎รับการยกยํองชื่นชมวําเป็นงานศิลปะชั้นเลิศ อีกทั้งเป็นที่นิยมในหมูํนักสะสมงานศิลปะทั่วไป
อีกด๎วย

_________________________________________________________________
7. 49 ศิลปินไทยในแดนล้านนา. (แหลํงที่มา). ออนไลน์ : http://www.tourismchiangrai.com/
cr/49Artists_Lanna/. 2550.
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ถวั ลย์ ดั ชนี ได๎ ฝากศิ ลปะไทยจิ ตวิ ญญาณตะวั นออกของเขาไว๎ หลาย ๆ ที่ ในโลก
"ผลงานบางสํวนถูกเขียนขึ้นในปราสาทที่มีถึง 500 ห๎อง ในประเทศเยอรมัน ซึ่งมีชื่อวําปราสาท
กอททอฟ (Gottorf Castle)" ซึ่งเป็นที่นําเสียดายที่ปราสาทนี้ไมํเปิดให๎ใครได๎เข๎าชมแล๎ว เพราะ
อากาศที่หนาวเย็นจะทําให๎มีหยดน้ํามาเกาะบนกําแพง ทําให๎ภาพเสียหาย แตํรายการโทรทัศน์
ที่ได๎เข๎าไปถํายทําเป็นรายการสุดท๎ายนั่น คือ “รายการชีพจรลงเท๎า”
ยามวําง ถวัลย์ ดัชนี จะเดินไปในปุาเพื่อหาเขากวางที่ผลัดแล๎วมาเก็บไว๎ เพื่อเป็นเครื่อง
ลับจินตนาการให๎เฉียบคมอยูํตลอดเวลา
ตัวอย่างภาพเขียนของ ถวัลย์ ดัชนี

ภาพเขียนของถวัลย์ ดัชนี ในยุคแรก

ภาพเขียนของถวัลย์ ดัชนี ในยุคหลัง

ลักษณะของบ้านที่ออกแบบโดยถวัลย์ ดัชนี
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เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได๎รับยกยํองให๎เป็นศิลปิน สาขาทัศนศิลป์ เมื่อปี พ.ศ.2547
เป็ นจิ ตรกรไทยมี ผลงานจิ ตรกรรมไทยหลายอยําง โดํ งดังและเป็ นที่รู๎ จั กทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ เชํน ภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ภาพเขียนประกอบบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก และผลงานศิลปะที่วัดรํองขุํน ซึ่งผสมผสาน
ทั้งงานสถาปัตถยกรรม ประติมากรรมปูนปั้น และงานจิตรกรรมไทย 8
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เป็นบุตรคนที่ 3
ของนายฮั่วชิว แซํโค๎ว (ตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายไพศาล) และนางพรศรี อยูํสุข เป็นคนบ๎าน
รํองขุํน ตําบลปุาอ๎อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวัยเด็กเกเร ไมํตั้งใจเรียน
แตํชอบวาดรูปจึงพยายามเข๎าเรียนที่ โรงเรียนเพาะชําง และมหาวิทยาลัยศิลปากร เคยได๎รับ
เหรียญทองจากการประกวดผลงานระดับชาติในตอนที่เรียนอยูํปีที่ 4 มีผลงานรูปวาด ตามผนัง
ของวัดไทยมากมาย
ผลงานของเฉลิ มชั ย โฆษิ ตพิ พั ฒน์ จั ดแสดงทั้ งผลงานเดี่ ยว และรํ วมแสดงผลงาน
ในนิทรรศการสําคัญตําง ๆ ทั้งในและตํางประเทศ ตั้งแตํ พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
พ.ศ. 2523 เป็นประธานกํอตั้งกลุํม "ศิลปไทย 23" เพื่อต๎านอิทธิพลศิลปะจากยุโรป
อเมริกา
พ.ศ. 2527 เริ่มโครงการจิ ตรกรรมฝาผนั งวั ดพุ ทธประที ป กรุ งลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ และเดินทางไปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีป เป็นเวลา 4 ปี โดยไมํคิด
คําจ๎าง
__________________________________________________________________
8. หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :
สํานักพิมพ์ล๎อล๎านนา, 2553.
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พ.ศ. 2539 เริ่มดําเนินการออกแบบกํอสร๎างอุโบสถวัดรํองขุํน จังหวัดเชียงราย
บ๎านเกิดของตนเอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจนถึงปัจจุบัน

วัดร่องขุ่น ตาบลป่าอ้อดอนชัย จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2548 ออกแบบหอนาฬิกาพุทธศิลป์ หรือหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ ในขณะนั้น ซึ่งเป็นหอสร๎างนาฬิกาที่สวยงามที่สุดในประเทศ
ไทย และใช๎เวลาในการกํอสร๎างนานที่สุดเชํนกัน

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
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รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ
พ.ศ. 2520 รางวั ลที่ 1 เหรี ยญทอง จากการประกวดจิ ตรกรรมบั วหลวงครั้ งที่ 3
ของธนาคารกรุงเทพ และรางวั ลเกี ยรติ นิ ยมอั นดั บ 3 จากการประกวดศิ ลปกรรมแหํ งชาติ
ครั้งที่ 25
พ.ศ. 2522 รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4
ของธนาคารกรุงเทพ
พ.ศ. 2536 ได๎รับเครื่องหมายเกียรติ คุณบุคคลตัวอยํางผู๎สร๎างเสริมงานวัฒนธรรม
ด๎านจิตรกรรม จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ
พ.ศ. 2537 ได๎รับโลํเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" (สาขาจิตรกรรม) จากสถาบันราชภัฎ
จันทรเกษม
พ.ศ. 2538 ได๎รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล๎าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
รัชกาลที่ ๙ ให๎เขียนภาพประกอบ บทพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" และออกแบบเหรียญ
พระราชทานคณะแพทย์
พ.ศ. 2543 ที่ปรึกษากรมศิลปากร งานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรัตนสถาน
ในพระบรมมหาราชวัง, ที่ปรึกษาธนาคารแหํงประเทศไทยออกแบบธนบัตรราชาภิเษกสมรส
ครบ 50 ปี และถวายการสอนพระเจ๎าหลานเธอพระองค์เจ๎าสิริภาจุฑาภรณ์
ทุนที่ได้รับ
พ.ศ. 2523 ทุนจากกลุํมศิลปินรํวมสมัยของศรีลังกา รํวมกับสถานทูตไทยในโคลัมโบ
ให๎พํานัก ศึกษาพุทธศิลป์ เป็นเวลา 6 เดือน และทุนในการแสดงผลงาน
พ.ศ. 2524 ทุนจากโยฮันเนส ซุลทส์เทสมาร์ ให๎พํานัก และแสดงผลงานในเยอรมนี
เป็นเวลา 6 เดื อน และได๎ รับเชิญจากบริติ ชเคาน์ ซิล ให๎ ไปดูงานศิลปะ และพบศิลปินมีชื่ อ
ของอังกฤษ
พ.ศ. 2526 ทุนจากทูตวัฒนธรรมเยอรมนี ไปศึกษาดูงานพุทธศิลป์ ในประเทศพมํา
พ.ศ. 2527 ทุ นจากมู ลนิ ธิ วั ดพระพุ ทธศาสนา ณ กรุ งลอนดอน และรั ฐบาลไทย
ในการเขียนภาพจิตรกรรม ฝาผนัง วัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน
พ.ศ. 2532 ทุนจากกงสุลเยอรมนีในซานฟรานซิสโก แสดงผลงานในสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2539 ทุนจากกงสุลไทยในแอลเอ รํวมกับสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา
เพื่อเดินทางไปแสดงผลงาน เนื่องในโอกาสเปิดสถานกงสุลไทย
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ตัวอย่างภาพเขียนของ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
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พ่ออินทร์ สุใจ

พํออินทร์ สุใจ ได๎รับยกยํองให๎เป็นปราชญ์ทางด๎านภาษาและวรรณกรรมล๎านนา
ของจังหวัดเชียงราย
พํ ออิ นทร์ สุ ใจ เกิ ดเมื่ อวั นที่ 4 มี นาคม พ.ศ. 2468 อยูํ บ๎ านเลขที่ 2 หมูํ ที่ 4
บ๎านทําหลํม ตําบลทานตะวัน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เริ่มศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
ที่โรงเรียนสาขาวัดทําหลํม จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จึงได๎ศึกษาตํอที่โรงเรียนอาชีพ
ในจังหวัดเชียงรายทางด๎านเกษตร จากนั้นได๎ออกมาศึกษาเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และสอบเทียบ
ได๎วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตํอมาได๎วุฒิครูมูล ครู พ.ม. และปริญญาตรี (ค.บ.)
จากสถาบันราชภัฏเชียงราย นอกจากจะได๎ศึกษาตามหลักสูตรของรัฐแล๎ว ยังมีความสนใจ
ในด๎านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน โดยการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากคัมภีร์ใบลาน
พับสา และจารึก ตามแหลํงตําง ๆ 9
เมื่ อเรี ยนจบเกษตรชั้ นต๎ นแล๎ ว พํ ออิ นทร์ สุ ใจ ได๎ เข๎ าทํ างานเป็ นครู สอนโรงเรี ยน
บ๎านมํวงคํา อําเภอพาน จากนั้นได๎ตําแหนํงเป็นหัวหน๎าหมวดการศึกษา และตําแหนํงสูงสุดใน
หน๎าที่การงาน คือ ศึ กษานิเทศก์ ศู นย์ การศึ กษานอกโรงเรี ยนกรมสามั ญศึ กษา จนกระทั่ ง
เกษียณอายุราชการ

________________________________________________________________
9. สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. ทาเนียบผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2540. เชียงราย : สยามโฆษณาและการพิมพ์, 2540.
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ความรู้ความสามารถ
1. อํานศิลาจารึกได๎
2. อํานอักษรล๎านนาได๎
3. อํานอักษรธรรม ไตลื้อ เขินได๎
4. ศึกษาค๎นคว๎าด๎านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วรรณกรรม
ภาคล๎านนา ฯลฯ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2509 จนถึงปัจจุบัน
5. เป็นนักจัดรายการวิทยุด๎านโบราณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ล๎านนาเป็นเวลา
11 ปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2523- 2534 เขียนบทความออกรายการ ประมาณ 545 เรื่อง
6. ความเป็นกวี ฝึกแตํงคําว เมื่ออายุ 12 ปี สมัยเป็นสามเณร
ผลงานหรือเกียรติคุณที่ได้รับ
1. ได๎รับการแตํงตั้งเป็นกรรมการศึกษาค๎นคว๎าในเรื่องตํางๆ เชํน การสร๎างเสาสะดือ
เมือง ประตูเมือง กําแพงเมืองเชียงราย ฯลฯ
2. ได๎รับแตํงตั้งเป็นอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัด ตั้งแตํปี พ.ศ. 2523 - 2538
3. ศึกษาค๎นคว๎าและเรียบเรียงข๎อมูลเผยแพรํอยํางกว๎างขวาง เชํน ประวัติเมืองเชียงราย
4 สมัย เป็นต๎น
4. ได๎รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายด๎านประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่น ทั้งจากหนํวยงานของรัฐและเอกชน
นอกจากนี้ยังได๎แตํงวรรณกรรมพื้นบ๎านประเภทคําวไว๎เป็นจํานวนมาก เชํน คําวกิติกา
บัวบันกาบ คําวประวัติพํอขุนเม็งราย คําวกั้นเข๎า (ข๎าว) คําวฮ่ําผู๎แทน คําวยาเสพติด ฯลฯ
เกียรติคุณที่พอํ อินทร์ สุใจ ได๎รับยกยํอง ได๎แกํ
1. เหรียญราชการชายแดน
2. เหรียญพิทักษ์เสรีชน
3. เหรียญจักรพรรดิมาลา
4. เหรียญจตุรฐาภรณ์ช๎างเผือก
5. ได๎รับโลํอนุรักษ์วัฒนธรรมจากสถาบันราชภัฏเชียงราย ปี พ.ศ. 2532
6. โลํผู๎มีผลงานทางวัฒนธรรมจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
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ฉลอง พินิจสุวรรณ

นายฉลอง พินิจสุวรรณ ได๎รบั ยกยํองเป็นศิลปินดีเดํน จังหวัดเชียงราย สาขา
ทัศนศิลป์ (จิตกรรม) พ.ศ.2542
นายฉลอง พินิจสุวรรณ เกิด 6 ตุลาคม 2495 ที่อําเภอแมํใจ จังหวัดเชียงราย
(ปัจจุบันอําเภอแมํใจ อยูํในเขตจังหวัดพะเยา) ที่อยูํ 250 ม.15 ถ.ราชโยธา ซอย 3
ต.รอบเวี ย ง อ.เมื อ ง จ.เชี ย งราย 57000
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทางด๎ า นศิ ล ปกรรม
วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา) อดีตอาจารย์สอน
ศิลปะโรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมรับราชการ 28 ปี ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ 10
การแสดงผลงานศิลปกรรม
ตั้งแตํ พ.ศ.2541 – 2548 ที่สําคัญมี ดังนี้
พ.ศ. 2540 Asian Arts and Crafts Exhibition, Fukuoka Asian Art Museum, Japan
พ.ศ. 2541 Contemporary Art for Amazing Thailand, ณ หอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
พ.ศ. 2542 นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 ณ หอ
ศิลป สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2544 นิทรรศการศิลปะ “ศตวรรษศิลปสรํวยสรวง” ณ สํานักศิปวัฒนธรรม
สถาบันราชภัฏเชียงราย
__________________________________________
10. หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :
สํานักพิมพ์ล๎อล๎านนา, 2553.
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พ.ศ. 2545 นิทรรศการศิลปะเนื่องในอนุรักษ์มรดกนครล๎านนา ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติ เชียงแสน, นิทรรศการศิลปะ “ตามฮีต โตยฮอยสลําเมือง” ณ หอศิลป์วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
พ.ศ. 2546 นิทรรศการศิลปะ “สลําเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา”
จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2547 นิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ, นิทรรศการ “ศิลปะกับสังคม 2547 : 30 ปี แนวรํวมศิลปินแหํง
ประเทศไทย” ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ
รางวัลและเกียรติคุณ
พ.ศ. 2515 รางวัลที่ 1 ประเภทวาดเส๎นนิทรรศการศิลปหัตถกรรม เชียงใหมํ, รางวัล
ที่ 1 ประเภทสีน้ํา นิทรรศการศิลปหัตถกรรม เชียงใหมํ
พ.ศ. 2542 ผู๎ให๎การสํงเสริมกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏ เชียงราย,
ศิลปินดีเดํนจังหวัดเชียงราย สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จาก คณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ
พ.ศ. 2543 ผู๎มีผลงานดีเดํนทางด๎านวัฒนธรรม สาขาสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์)
จาก คณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ
พ.ศ. 2548 ผู๎มีผลงานดีเดํนด๎านการอนุรักษ์ สร๎างสรรค์ และสืบทอด ผลงานจิตรกรรม
จากสมาคมชาวเหนือ

ผลงานแกะสลักของฉลอง พินิจสุวรรณ

ภาพวาดฝีมือของฉลอง พินิจสุวรรณ
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คาจันทร์ ยาโน

คําจันทร์ ยาโน สลําแกะสลักไม๎และกระบวย ที่สืบสานผลงานการแกะสลักไม๎
และการแกะสลั ก กระบวยตั ก น้ํ า ดื่ ม จากพํ อ อุ๏ ย แสง ลื อ สุ ว รรณ์ ที่ ไ ด๎ เ สี ย ชี วิ ต ลง
คําจันทร์ ยาโน ก็ได๎สืบทอดการแกะสลักไม๎ และได๎ตํอยอดลวดลายการแกะสลักไม๎ให๎
เป็นเรื่องราวตําง ๆ มากมาย ซับซ๎อนขึ้น และได๎นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมํมาประยุกต์ใช๎
มีการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน ทําให๎เป็นที่ยอมรับจากผู๎พบเห็น
คําจันทร์ ยาโน เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ที่บ๎านห๎วยพูล ตําบล
ทําสุด ที่อยูํปัจจุบันเลขที่ 111 หมูํที่ 6 บ๎านถ้ําผาตอง ตําบลทําสุด อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย เป็นลูกหลานชาวนาโดยกําเนิด จบการศึ กษาในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 เทํานั้น
สลํ าแกะสลั กไม๎ คํ าจั นทร์ ยาโน ได๎ สื บสานภู มิ ปั ญญาแหํ งงานแกะสลั กมาจาก
ผู๎เป็นตา คือ พ่ออุ๊ยแสง ลือสุวรรณ (ศิลปินพื้นบ๎านดีเดํน ปี พ.ศ. 2534) ซึ่งเป็น สลํา
แกะกระบวย หรือ ‘น้ําบวย’ ที่มีชื่อเสียงในอดีตของเชียงราย สลําคําจันทร์ ยาโน ได๎เห็น
พํ ออุ๏ ยแสง แกะกระบวยมาตั้ งแตํ เด็ ก อยูํ มาปี หนึ่ ง เมื่ อฝนแล๎ งจนไมํ สามารถทํ านาได๎
สลําคําจันทร์ จึงหันไปหยิบกระบวยของพํออุ๎ยแสงมาทําตามแบบจนสําเร็จเป็นชิ้นแรก
ปัจจุบัน สลําคําจันทร์ คือ สลําเก๏าหรือศิลปินผู๎เป็นแกนนําของกลุํมแกะสลักไม๎
พื้นบ๎านในครัวเรือนบ๎านถ้ําผาตอง โดยได๎ชักนําและฝึกฝนชาวบ๎านมากกวํา 20 ครัวเรือน
ให๎ทํางานสืบทอดศิลปะการแกะสลักไม๎พื้นบ๎าน เพื่อ รักษาภูมิปัญญาของบรรพชนไว๎ไมํให๎
สิ้นสูญไป ผลงานแกะสลักไม๎ของสลําคําจันทร์ มีชื่อเสียงที่ความใสํใจในรายละเอียดโดย
ไมํละทิ้งประโยชน์ใช๎สอยเอกลักษณ์ที่โดดเดํนคือ “ลูกเลํน” ซึ่งชํวยสร๎างเนื้อหาและความ

18
นําสนใจให๎กับชิ้นงาน ไมํวําจะเป็นกลไกการขยับเขยื้อนรูปสัตว์ ที่มีชํองลับไว๎สําหรับเก็บ
ของมีคํา ไปจนถึงตุงไม๎รูปสิบสองราศีอันงดงามไมํมีที่ติ 11

ฝีมือการแกะสลักลายกระบวย ของสล่าคาจันทร์ ยาโน

การแสดงผลงานครั้งสาคัญ
- รํวมแสดงผลงานและสาธิตการแกะสลักในงานนิทรรศการ “จุลมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
ล๎านนา สลําไตยวน” ณ ศูนย์ วัฒนธรรมแหํงประเทศไทย กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2532
- แสดงผลงานภูมิปัญญาชาวบ๎าน ณ สถาบันราชภัฏเชียงราย ปี พ.ศ. 2537
- รํวมแสดงสินค๎าในงานอาเซียนเทรดแฟร์ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2545
- รํวมแสดงงานสินค๎าในงานเมดอินไทยแลนด์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2545
- รํวมแสดงผลงาน 75 สลําเชียงราย เทิดพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา ศูนย์
หัตถกรรมจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2546
- แกะสลักพญาตุง ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เพื่อติดตั้งที่สนามบิน
เชียงราย ปี พ.ศ. 2546
- นิทรรศการศิลปะ และสาธิตการแกะสลักไม๎ที่ประเทศญี่ปุน ปี พ.ศ. 2548
_______________________________________________________________________
11. สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. ทาเนียบผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2540. เชียงราย : สยามโฆษณาและการพิมพ์, 2540.
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งานแกะสลักที่เป็นเรื่องราว ของสล่าคาจันทร์ ยาโน

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
1. สถาบั นราชภั ฏเชี ยงรายมอบโลํ ห์ ประกาศเกี ยรติ คุ ณ ผู๎ มี ผลงานดี เดํ นทาง
ศิลปวัฒนธรรม ด๎านการแกะสลักไม๎ ปี พ.ศ. 2542
2. กระทรวงพาณิชย์ รํวมกับเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มอบโลํเกียรติคุณ ได๎รับ
รางวัลที่ 1 ผลิตภัณฑ์โคมไฟกระดาษสา ในงาน “หัตถศิลปะ ถิ่นไทย” ประจําปี พ.ศ.2545
3. ได๎รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเดํน ระดับห๎าดาว ภาคเหนือ ประจําปี พ.ศ.2546
ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก
4. มูลนิธิอนุสรณ์หมํอมงามจิตต์ บุรฉัตร มอบโลํเกียรติคุณ หมูํบ๎านหัตถกรรมดีเดํน
ประจําปี พ.ศ. 2546
5. The Royal Thai Government มอบโลํ Prima Minister’s Export Award 2004
(OTOP Export Recognition)
6. ได๎ รับรางวั ลจากการประกวด “ผลิ ตภัณฑ์ชุ มชนจากภูมิ ปัญญาไทย” โคมไฟ
กะลามะพร๎าวเสริมราศีเพื่อเป็นศิริมงคล ปี พ.ศ. 2545
7. ได๎รับปริญญากิตติมศักดิ์ด๎านศิลปกรรมจากสถาบันราชภัฎเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2547
8. ได๎รับการคัดเลือกเป็น “คนดีเพื่อสังคม” ระดับเขต ปี พ.ศ. 2548
9. ได๎รับยกยํองให๎เป็นหนึ่งใน 20 บุคคลเกียรติยศ ด๎านผลิตภัณฑ์ชุมชนและท๎องถิ่น
ประจําปี พ.ศ. 2550
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แม่บัวเรียว รัตนมณีภรณ์

แมํบัวเรียว (สุภาวสิทธิ์) รัตนมณีภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 กั นยายน พ.ศ. 2489
ที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (นาฎศิลป์และการละคร) เป็น
ครูผู๎สอนนาฏศิลป์พื้นบ๎านล๎านนา เป็นผู๎รู๎/ต๎นตํารับการฟูอนสาวไหมที่มีชื่อเสียงจังหวัด
เชี ยงราย เป็ นวิ ทยากรให๎ ความรู๎ เรื่ องฟู อนเล็ บ และฝึ กปฏิ บั ติ แกํ กลุํ มสตรี ในจั งหวั ด
เป็นวิทยากรภูมิปัญญาท๎องถิ่น ด๎านการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ๎าน (ฟูอนเล็บ) เป็นต๎น
แมํบัวเรียว (สุภาวสิทธิ์) รัตนมณีภรณ์ ได๎รับการถํายทอดวิชาความรู๎ด๎านการฟูอน
มาจากบิ ดา (พํ อ กุ ย สุ ภ าวสิ ทธิ์ ) ตั้ ง แตํ อายุ ประมาณ 7-8 ขวบ เชํ น การฟู อนดาบ
ฟูอนเจิง และการฟูอนสาวไหม นอกจากนั้นแมํบัวเรียว ยังมีความสามารถในการฟูอนตําง ๆ
ได๎ อยํ างงดงาม เชํ น ฟู อนเล็ บ ฟู อนเที ยน ฟู อนศรี นวล ฟู อนยวนรํ าพั ด ฟู อนเงี้ ยว
ฟู อนสร๎ อยแสงแดง เป็ นต๎ น โดยได๎ รั บการถํ ายทอดจาก พํ อ โม ใจสม นั กดนตรี และ
นาฏศิลป์ชั้นครูของอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่อาศัยอยูํในวัดศรีทรายมูล
เพื่อฟื้นฟูวงปี่พาทย์พื้นเมือง (วงเตํงถิ้ง) ให๎กับคณะศรัทธาวัดศรีทรายมูล ในขณะนั้น 12

_________________________________________________________________
12. สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. ทาเนียบผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงราย พ.ศ. 2540. เชียงราย : สยามโฆษณาและการพิมพ์, 2540.
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ผลงานที่สาคัญ
1. เข๎ารํวมแสดงฟูอนในรายการของแมํครูพลอยศรี สรรพศรี ทางสถานีโทรทัศน์สีชํอง 8
จังหวัดลําปาง
2. เป็นผู๎ถํายทอดวิชาการฟูอนสาวไหมโดยการเพิ่มเติมสํวนที่ยังบกพรํองให๎สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ให๎กับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหมํ
3. ฟูอนรับเสด็จฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ จวนผู๎วําราชการจังหวัด
เชียงราย (ฟูอนรํวมกับลูกสาว)
4. ฟูอนรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอ เจ๎าฟูากัลยานิวัฒนา ณ ไรํแมํฟูาหลวง
5. เป็นกรรมการตัดสินการแขํงขันโครงการแสดงดนตรีนาฎศิลป์ พื้นเมืองของนักเรียน
6. เป็นวิทยากรให๎ความรู๎ เรื่อง ฟูอนเล็บ และฝึกปฏิบัติแกํกลุํมสตรีในจังหวัด
7. เป็นวิทยากรภูมิปัญญาท๎องถิ่น ด๎านอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ๎าน (ฟูอนเล็บ) เป็นต๎น
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
1. ได๎ รับการยกยํ องในฐานะผู๎ สร๎ างสรรค์ สื่อชาวบ๎านดีเดํ นของภาคเหนื อ ประเภท
สื่ อ มวลชนดี เ ดํ น เพื่ อ เยาวชน ประจํ า ปี พ.ศ. 2526 และได๎ รั บ โลํ เ กี ย รติ คุ ณ จาก
พลเอกประจวบ สุนทรางกูร รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
2. ได๎ รั บการยกยํ องให๎ เป็ นผู๎ ทํ าคุ ณประโยชน์ ตํ อกระทรวงวั ฒนธรรม ด๎ านศิ ลปะ
ประจําปี พ.ศ. 2551

ภาพครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ในอดีต
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ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ร่วมฟ้อนกับกลุ่มแม่บ้าน

การฟ้อนสาวไหมตามแบบฉบับของแม่ครูบัวเรียว

23
พ่อแปลก เดชะบุญ

พํอแปลก เดชะบุญ เป็นผู๎ได๎รับการยกยํองให๎เป็นผู๎นําการเกษตรทฤษฎีใหมํแบบ
ผสมผสาน ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ใน
รัชกาลที่ 9
พํอแปลก เดชะบุญ เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2495 บุตรของพํอตั๋น เดชะบุญ
และแมํแสงคํา เดชะบุญ ปัจจุบันอยูํบ๎านเลขที่ 138 หมูํที่ 6 บ๎านสันนายาว ตําบลศรีค้ํา
อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมํโจ๎
เชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ
พํอแปลก เดชะบุญ เป็นคนอําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงรายโดยกําเนิ ด อดีตเคย
รับราชการครู สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ซึ่งใช๎ชีวิตสํวนหนึ่งเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์กับการทําโครงการพิเศษ ที่เกี่ยวกับพี่น๎องชาวบ๎านและชุมชนทั้งพื้นราบและ
พื้นที่สู ง การเข๎ ารํวมโครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
โครงการชี ววิ ถีเพื่ อพั ฒนาแบบยั่ งยืน เวที สมัชชาสุ ขภาพและเครื อขํายบ๎ านจุ๎ มเมื องเย็ น
อําเภอแมํจัน และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมํจัน
พํ อแปลก ได๎ ลาออกจากราชการครู เมื่ อวั นที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 เพื่ อ
สานตํองานที่ตนเองรัก โดยการนําที่ดินซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากพํอประมาณ 12 ไรํเศษ
มาปรับเปลี่ ยนเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน ปลู กทุ กอยํ างที่ กิ นได๎ กิ นทุ กอยํ างที่ ปลู ก
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ทํ าการเกษตรที่ เอื้ อตํ อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล๎ อม
(เกษตรอินทรีย์) และที่สําคัญคือการทําให๎พื้นดินแหํงนี้เป็นแหลํงเรียนรู๎สําหรับ คนทุกเพศ
ทุกวัย 13
13. วิริยะธุรกิจ. “นายรอบรู้” นักเดินทาง : เชียงราย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์สารคดี, 2543.
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ที่บ๎านของพํอแปลก มีต๎นไม๎กวํา 3,000 ต๎น ซึ่งมีทั้งการขยายและรวบรวมพันธุ์
พื ช ผั ก พื ช บ๎ านสมุ น ไพรในภาคเหนื อ ตอนบนให๎ ไ ด๎ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ นํ า มาใช๎ ป ระโยชน์
ในชีวิตประจําวัน และให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ การเลี้ยงสัตว์ ทั้งเป็ด ไกํ หําน วัว ควาย ม๎า หมู
หมูปุา ปลาตําง ๆ เพื่อใช๎งานและเป็นอาหารในชีวิตประจําวัน การทําปุ๋ยหมักชีวภาพจาก
มูลสัตว์ ขยะธรรมชาติ เศษพืชผักผลไม๎ เศษอาหาร ฯลฯ การเลี้ยงผึ้งแบบปลอดสารพิษและ
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล๎ อ ม การเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า สั ต ว์ ค รึ่ ง บกครึ่ ง น้ํ า แบบผสมผสานที่ เรี ย กวํ า
“การเกษตรเชิ งนิ เวศวิ ทยา” การทํ าที่พั ก (โรงแรมชาวนา) ให๎มิ ตรสหายได๎ มาพั กเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปลูกไผํทุกชนิดให๎เป็นแนวรั้ว เพื่อให๎อนุชน
ได๎ศึกษาความเป็นมาของไผํแตํละชนิด และการผลิตข๎าวซ๎อมมือเพื่อใช๎ในการบริโภค

การปลูกพืชสมุนไพรในบ้านนาหลังคาแดง

25
รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ
พํ อ แปลก เดชะบุ ญ เป็ น ผู๎ นํ า ทางการเกษตรแบบผสมผสาน เป็ น ผู๎ ใ ห๎ ค วามรู๎
คําแนะนําและถํายทอดวิชาความรู๎การทําเกษตรแบบพอเพียงแกํครู นักเรียน ชาวบ๎านและ
บุคคลทั่วไป ในนาม “บ้านนาหลังคาแดง”
พ.ศ. 2549 ได๎รับยกยํองให๎เป็นคนดีศรีเชียงราย ของกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัด
เชียงราย
พ.ศ. 2550 เป็ นผู๎นํ าชุมชนก๎ าวหน๎ าดี เดํน ของกรมพัฒนาชุ มชน รับรางวั ลจาก
สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2550 ได๎รับรางวัลที่ 1 ของการไฟฟูาฝุายผลิต ในโครงการชีววิถี เพื่อการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน (ระดับภาคเหนือ)
พ.ศ. 2550 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ ของการไฟฟูาฝุายผลิตในโครงการชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอยํางยั่งยืน (ระดับประเทศ)
พ.ศ. 2551 ได๎รับการยกยํองคนดีศรีแมํจัน อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย เนื่องใน
งานฉลอง 100 ปี ของอําเภอแมํจัน

สัตว์เลี้ยงในบริเวณบ้านนาหลังคาแดง
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บรรณานุกรม
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บรรณานุกรม
วิกิพิเดียสารานุกรมเสรี. ประวัติพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. (แหล่งที่มา). ออนไลน์ :
http://th.wikipedia.org/wiki/. 2554.
วิริยะธุรกิจ. “นายรอบรู้” นักเดินทาง : เชียงราย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์สารคดี, 2543.
ศาลาธรรม. ประวัติ ว.วชิรเมธี. (แหล่งที่มา). ออนไลน์ : http://xchange.teenee.com/.
2550.
สถาบันวิมุตตยาลัย. ประวัติพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. (แหล่งที่มา). ออนไลน์ :
http://www.vimuttayalaya.net/. 2553.
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. ทาเนียบผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2540. เชียงราย : สยามโฆษณาและการพิมพ์, 2540.
หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :
สานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.
อนุสรณ์การสมโภชน์เมืองเชียงราย 725 ปี. เชียงใหม่ : เชียงใหม่สหนวกิจ, 2529.
อุดม เชยกีวงศ์. พระเจ้ามังรายมหาราช (พญามังรายมหาราช). กรุงเทพ : สานักพิมพ์
ภูมิปัญญา, 2550.
49 ศิลปินไทยในแดนล้านนา. (แหล่งที่มา). ออนไลน์ : http://www.tourismchiangrai.com/
cr/49Artists_Lanna/. 2550.
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ภาคผนวก
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ใบงานที่ 1
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. บุคลสาคัญหมายถึงบุคคลประเภทใด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ทาไมเราต้องยกย่องบุคลเหล่านี้เป็นบุคคลสาคัญของจังหวัดเชียงราย
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. นักเรียนจะนาตัวอย่างบุคคลเหล่านี้มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. นักเรียนจะรักษาหรือคงไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ในศิลปะหรือประเพณีได้อย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. ถ้านักเรียนทุกคนไม่อนุรักษ์หรือสืบทอดภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ให้คงอยู่
จะเกิดผลเสียอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ใบงานที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย หน้าข้อที่ถูกและเขียนเครื่องหมายหน้าข้อที่ผิด
1. ว. วชิรเมธี เป็นนักประพันธ์ที่เป็นพระนักบวช พระนักคิด
2. ถวัลย์ ดัชนี เป็นจิตรกรช่างเขียนรูป
3. พ่อแปลก เดชะบุญ น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
4. ฉลอง พินิจสุวรรณ สล่าแกะสลักไม้
5. แม่บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ เป็นนักดนตรีนาฏศิลป์
6. นายคาจันทร์ ยาโน เป็นปราชญ์ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา
7. เกษตรผสมผสาน หมายถึง การทานา ทาสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก
8. พ่ออินทร์ สุใจ เป็นปราชญ์ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา
9. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นจิตกรรมไทยและผู้ก่อสร้างอุโบสถวัดร่องขุ่น
10. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในรัชกาลที่ 9
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ใบงานที่ 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาอักษรหน้าข้อความทางขวามือมาใส่ในช่องว่างหน้าข้อความ
ทางซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กัน
1. ถวัลย์ ดัชนี
2. อินทร์ สุใจ
3. บัวเรียว รัตนมณีภรณ์
4. คาจันทร์ ยาโน
5. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
6. แปลก เดชะบุญ
7. ฉลอง พินิจสุวรรณ
8. ว. วชิรเมธี
9. เกษตรผสมผสานทฤษฏีใหม่
10. พ่อขุนเม็งราย

ก. พระนักประพันธ์
ข. งานแกะสลักไม้ แกะสลักกระบวย
ค. การเกษตรแบบผสมผสานทฤษฎีใหม่
ง. เป็นจิตกรช่างเขียนรูปสาขาทัศนศิลป์
จ. ปราชญ์ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา
ฉ. ปราชญ์ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา
ช. ผู้สร้างเมืองเชียงราย
ซ. จิตกรไทย เขียนภาพ ศิลปะปูนปั้น สถาปัตยกรรม
ฌ. ผู้สอนนักดนตรีและนาฏศิลป์ฟ้อนสาวไหม
ญ. เศรษฐกิจพอเพียง
ฎ. ผู้ริเริ่มจัดงานศิลปะดนตรี
ฏ. ผู้สร้างกาแพงเมืองเชียงราย
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง บุคคลสำคัญของจังหวัดเชียงรำย
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก
1. บุคคลสาคัญ หมายถึงใคร
ก. ผู้มีผลงานดีเด่น
ข. ผู้สร้างชื่อเสียง
ค. ผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ง. ผู้ให้ความรู้
2. นักเรียนจะนาผลงานของบุคคลสาคัญมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้อย่างไร
ก. นาเอาความรู้ และผลงานมาฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะของตนเอง
ข. นาเอาผลงานบุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงรายมาเผลแพร่
ค. แนะนาชื่อเสียงบุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย
ง. ดูแลรักษาผลงานมิให้สูญหาย
3. ผู้ก่อสร้างเมืองเชียงราย คือใคร
ก. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ข. พ่อขุนเม็งราย
ค. พ่อขุนงาเมือง
ง. พ่อขุนรามคาแหง
4. บุคลสาคัญท่านใดที่นาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจาวัน
ก. ว. วชิรเมธี
ข. ถวัลย์ ดัชนี
ค. แปลก เดชะบุญ
ง. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
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5. การแกะสลักไม้เป็นผลงานของบุคคลใด
ก. อินทร์ สุใจ
ข. ถวัลย์ ดัชนี
ค. คาจันทร์ ยาโน
ง. ฉลอง พินจิ สุวรรณ
6. บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ มีผลงานเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. ศิลปินอิสระ
ข. ผู้สอนนาฏศิลป์
ค. จิตกรรมไทย
ง. จิตกรช่างเขียนรูป
7. ผู้ออกแบบก่อสร้างอุโบสถวัดร่องขุ่น คือใคร
ก. อินทร์ สุใจ
ข. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ค. ฉลอง พินิจสุวรรณ
ง. ถวัลย์ ดัชนี
8. คาว่า “บ้านนาหลังคาแดง” หมายถึงบ้านของใคร
ก. พ่ออินทร์ สุใจ
ข. แม่บัวเรียว รัตนามณีภรณ์
ค. พ่อแปลก เดชะบุญ
ง. นายคาจันทร์ ยาโน
9. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชดาริของใคร
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข. พ่อขุนเม็งราย
ค. พ่อขุนรามคาแหง
ง. พ่อแปลก เดชะบุญ
10. ถวัลย์ ดัชนี มีผลงานดีเด่นในด้านใด
ก. ปราชญ์ด้านภาษา
ข. จิตกรช่างเขียนรูป
ค. จิตกรรมไทย
ง. ศิลปินอิสระ

34
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง บุคคลสำคัญของจังหวัดเชียงรำย
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