
๑ 

 

บทความ:ทัศนศึกษาปูมการเดินทางกรุงเทพ- เชียงราย- ไร่เชิญตะวัน 

    โดย พระวัชรพล โฆสธมฺโม 

   นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุํนที่ ๓๒ บัณฑิตวิทยาลัย มจร.  
   

 กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นด๎วยความอนุเคราะห์ของ ผศ.ดร.แมํชีกฤษณา รักษาโฉม ผู๎อ านวยการหลักสูตร

พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร๎อมคณาจารย์  ทัศนศึกษา ๒ 

สถานที่ คือ วัดป่าหมากหนํอ ต าบลจันจว๎า อ าเภอแมํจัน และไรํเชิญตะวัน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 วัตถุประสงค์การเดินทาง 

  ๑. เพื่อศึกษาเรียนรู๎วัดป่าหมากหนํอเวียงหนองหลํมและไรํเชิญตะวันจังหวัดเชียงราย 

   ๒. เพื่อศึกษาแนวคิดคติธรรม การบริหารแนวพุทธ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

   ๓. เพ่ือประยุกต์แนวคิดคติธรรมการบริหารและเศรษฐศาสตร์แนวพุทธจากวัดป่าหมากหนํอและไรํเชิญ

ตะวันมาใช๎ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

วัดป่าหมากหน่อ เวียงหนองหล่ม 

  ทางคณะได๎รับการต๎อนรับอยํางอบอุํนโดย พระมหาชัยนันท์ โชติปญฺโญ เจ๎าอาวาส ได๎จัดการแสดงตีกลอง

สะบัดชัย โดยนักเรียนในพ้ืนที่ที่รับการอุปการะจากทางวัดให๎มีการฝึกอบรมการตีกลองสะบัดชัยแบบพ้ืนเมือง

ล๎านนา ทั้งนี้มีการจัดการแสดงและการแขํงขันในเวทีตํางๆหลายเวที 

 คณะเดินทางเข๎าไปกราบสักการะพระพุทธปฏิมาในพระอุโบสถประจ าวัดเวียงหนองหลํม ทางคณะได๎

รํวมกันเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติวิปัสสนาในพระอุโบสถวัดเวียงหนองหลํมโดยพร๎อมเพียงกัน 

  พระมหาชัยนันท์ โชติปญฺโญ เจ๎าอาวาสได๎กลําวต๎อนรับคณาจารย์นิสิตนักศึกษาของหลักสูตร

พระพุทธศาสนารุํนที่ ๓๒  และให๎เกียรติบรรยายประวัติความเป็นมาของวัดเวียงหนองหลํมหรือบริเวณที่ถูก

เรียกวําโยนกนาคนคร โดยสรุปใจความได๎วํา 

  ในด๎านความเชื่อของชาวล๎านนา โยนกนาคนครนั้นเป็นเมืองที่มีความเจริญรุํงเรืองมาก ต านานระบุวํา 

พญานาค ได๎มาชํวยสร๎าง จึงเรียกชื่อเมืองแหํงนี้วํา “นาคพันธุ์สิงหนวัติ” หรือ “เวียงโยนกนาคพันธุ์” มีกษัตริย์

ปกครองตํอมาถึง ๔๖ พระองค์ จนในที่สุดเวียงโยนกนาคพันธุ์ก็ลํมสลายกลายเป็นหนองน้ า เนื่องด๎วยชาวเมืองไป



๒ 

 

จับปลาไหลเผือกตัวเทําต๎นตาล ยาว ๗ วา ในแมํน้ ากก แล๎วน ามา ช าแหละ และแบํงปันกันกินทั่วเมือง พอถึงตอน

กลางคืนเกิดฝนฟ้าคะนอง แผํนดินไหวถึง ๓ ครั้ง เป็นเหตุให๎บ๎านเมืองลํมสลายเป็นหนองน้ าขนาดใหญํ กระทั่ง

ปัจจุบันยังปรากฏหนองน้ าที่ชาวบ๎านเชื่อกันวําเดิมคือ เวียงโยนกนาคพันธุ์ของพระเจ๎าสิงหนวัติ บริเวณกลางหนอง

มีเกาะเรียกชื่อวํา ดอนแมํมําย ซึ่งพ๎องตามต านานที่วํามีแมํมํายรอดตายจากเมืองลํมอยูํเพียงล าพังคนเดียว เพราะ

ไมํได๎รํวมกินปลาไหลเผือกกับชาวเมืองคนอ่ืน ๆ 

 สํวนในด๎านธรณีวิทยานั้น นักศึกษาด๎านธรณีวิทยาได๎ท าการส ารวจและแจ๎งจากข๎อมูลของกรม

อุตุนิยมวิทยา วํามีแนวลอยเลื่อนของเปลือกโลกที่เรียกวํา “แนวลอยเลื่อน แมํจัน – เชียงแสน’’ หรือ “รอยเลื่อน

เชียง แสน’’ รอยเลื่อนนี้วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนสุดของประเทศ มีความยาวประมาณ ๑๓๐ 

กิโลเมตร โดยเริ่มต๎นจากแนวรํองน้ าแมํจัน อ.แมํจัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแมํน้ าเงิน ทางด๎านทิศ

เหนือของอ.เชียงของ จ.เชียงราย แผํนดินไหวขนาดใหญํที่สุดที่วัดได๎ตามแนวเลื่อนนี้  ทํานเจ๎าอาวาสได๎ชี้ให๎เห็นวํา

บริเวณวัดนั้นตั้งอยูํใจกลางของรอยเลื่อนรับแรงสั่นสะเทือนได๎มากที่สุด  ผู๎อ านวยการหลักสูตรพระพุทธศาสนา 

บัณฑิตวิทยาลัย ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.แมํชีกฤษณา รักษาโฉม ได๎ให๎ความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องต านานของ

ดอนแมํหม๎ายวํามีลักษณะคล๎ายกับต านานของความเชื่อชาวอีสานเรื่อง ผาแดงนางไอํ ที่จังหวัดสกลนคร 

 พระธาตุโยนกนคร 

  เจ๎าอาวาสได๎เชิญคณะของนิสิตศึกษาประวัติและสถานที่ตํางๆในบริเวณวัดโดยเริ่มจากสถานที่แรกคือ 

เจดีย์พระธาตุโยนกนคร เป็นสถาปัตยกรรมเจดีย์แบบล๎านนาถูกทาไปด๎วยสีทองมีความสวยงามสถานที่ที่นําสนใจ

ในพระธาตุโยนกนครคือโดยรอบของเจดีย์จะมีบํอน้ า ซึ่งชาวบ๎านเชื่อกันวํา เป็นบํอน้ าของพญานาคหากผู๎ใดได๎

ประพรมก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลเกิดความรํมเย็น หายทุกข์โศกโรคภัยตามความเชื่อ ซึ่งการบูชานั้นต๎องบูชาด๎วย

เงิน ๑ บาท กํอนจะน าน้ านั้นมาประพรมตนเอง อาจารย์ผู๎บรรยายได๎กลําวไว๎วําผู๎ใดดื่มน้ าบํอทิพย์นี้น้ าก็จะไลํ

บรรดาโรคภัยตํางๆให๎หายไปด๎วยฤทธิ์ของพญานาคโยนกนาคนครผู๎ปกครองสถานที่แหํงนี้นั้นเอง ลักษณะของน้ า

จะเป็นน้ าที่มีความเย็นเป็นลักษณะพิเศษ น้ าเป็นสีส๎ม คล๎ายน้ าดินเหนียวแตํสีฉูดฉาดกวํา 

นางพญาปลวก  

 หลังจากสักการะเจดีย์โยนกนาคนครเสร็จ ทางคณะก็เดินทางมายัง วิหารเซียนเป็นลักษณะของวิหารเจ๎า

แมํกวนอิมอวโลกิเตศวร ภายใต๎ฐานองค์พระนั้น มีสถานที่ส าคัญของวัดที่เขียนป้ายไว๎วํา “นางพญาปลวก” ตาม

ความเชื่อของชาวบ๎านนั้นเชื่อวํา ผู๎ใดที่น ากระเป๋าเงินยื่นเข๎าไปบริเวณใต๎ฐานวิหารแหํงนี้และอธิษฐานขอพรจาก



๓ 

 

นางพญาปลวกก็จะสัมฤทธิ์ผล ท าให๎มีเงินทองไหลมาเทมา และเมื่อสมความปรารถนาแล๎วคนเหลํานั้นก็จะน า

ปัจจัยตํางๆมาบวงสรวงไหว๎ตํอนางพญาปลวก 

แมงสี่หูห้าตา 

 สถานที่ตํอมาซึ่งอยูํไมํไกลจากนางพญาปลวกนั้น เป็นถ้ าที่เจ๎าอาวาสได๎บรรยายไว๎วํา ถ้ าแหํงนี้สร๎างขึ้น

เพ่ือให๎ครูบาบุญชุํมเคยมาอาศัยอยูํ ได๎เข๎ามาจ าพรรษาท่ีนี่ แตํยังไมํทันกํอสร๎างส าเร็จ ครูบาบุญชุํมทํานก็ได๎ไปตั้งวัด

ใหมทํี่อ่ืน 

   ลักษณะของแมงสี่หูห๎าตานั้น เป็นความเชื่อและต านานของชาวล๎านนา ในอดีตกาลเมื่อนานมาแล๎ว ได๎มี

นายทุคคตะซึ่งเป็นคนยากจนมาก ได๎ประกอบอาชีพท านา ท าไรํ วันหนึ่งบิดานั้นได๎เจ็บป่วยแตํไมํสามารถมีเงิน

รักษาได๎ บิดาได๎สั่งเสียกับนายทุคคตะวํา หากตนเสียชีวิต ไมํต๎องท าพิธีเผาหรือฝัง ให๎เก็บศพไว๎ จนศพนั้นแห๎งและ

ศีรษะหลุดออกจากบํา ให๎น าศีรษะนั้นไปวางไว๎หน๎าถ้ า และท ากับดักจับสัตว์ไว๎บริเวณนั้น บุตรก็ท าตามด๎วยดี เมื่อ

ไปดูบํวงจับสัตว์นั้น  ก็ได๎เห็นสัตว์ที่มีความแปลกประหลาด กลําวคือ มี ๕ ตา มี ๔ หู ลักษณะเหมือนแมวตัวใหญํ 

นายทุคคตะจึงน าแมงสี่หูห๎าตานั้นมาเลี้ยงไว๎ที่บ๎าน เหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นคือ แมงสี่หูห๎าตานั้นไมํยอมกิน

อาหารใดๆทั้งสิ้นแม๎แตํน้ า นายทุคคตะก็เกิดความแปลกใจ คืนวันหนึ่งที่อากาศหนาว นายทุคคตะได๎กํอกองไฟเพ่ือ

คลายความหนาว เกิดสะดุดถํานไฟกระเด็นไปยังแมงสี่หูห๎าตา แมงสี่หูห๎าตาก็เกิดความลิงโลดและเขียวกินถํานไฟ

ด๎วยความอรํอย นายทุคคตะจึงน าถํานไฟทั้งหมดให๎แมงสี่หูห๎าตากิน ในตอนเช๎าเกิดเหตุอัศจรรย์ มูลที่แมงสี่หูห๎าตา

นั้นถํายออกมากลายเป็นทองค าชาวบ๎านจึงมีความเชื่อวําการได๎น าถํานไฟมากํอบริเวณตรงหน๎ารูปปั้นของแมงสี่หู

ห๎าตา จะเป็นผู๎มีโชคลาภด๎านเงินๆทองทองๆ 

พระพุทธบาทจ าลองบนแผ่นหิน 

  ถัดออกมาจากถ้ าครูบาบุญชุํม ก็จะเป็นเต็นท์ชั่วคราวส าหรับปกคลุมรอยพระพุทธบาทจ าลองกว๎าง

ประมาณ ๑ วา  ยาว ๓ วา แกะสลักบนหินขนาดใหญํแผํนเดียว ตามแนวทัศนะความเชื่อและแนวคิดของชําง

แกะสลักแตํละชํางแตํละคณะ คณาจารย์และนักศึกษาตํางชํวยกันวิจารณ์วิเคราะห์ลักษณะบนรอยพระพุทธบาทให๎

เข๎ากับธรรมะในพระไตรปิฎกได๎หลายลักษณะด๎วยกัน เมื่อจบการทัศนศึกษาโดยรอบของบริเวณเกาะแมํหม๎ายหรือ

เมืองโยนกนาคนครเดิมนั้น พระมหาชัยนันท์ โชติปญฺโญ เจ๎าอาวาสผู๎ดูแลสถานที่ก็ได๎กลําวขอบคุณโครงการ

การศึกษานอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตรพระพุทธศาสนารุํนที่ ๓๒ 

ไร่เชิญตะวัน 



๔ 

 

   ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน กํอตั้งขึ้นโดยทําน พระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิรเมธี หรือ พระมหาวุฒิชัย 

วชิรเมธี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผํพระพุทธศาสนาสูํ

ประชาคมโลก” (International Meditation Center) รมณียสถานแหํงนี้ตั้งอยูํเลขที่ ๒๑๗ บ๎านใหมํสันป่าเหียง 

ต.ห๎วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเนื้อที่กวํา ๑๗๐ ไรํ ทิศเหนือติดทุํงนา ทิศใต๎ติดอํางเก็บน้ าห๎วยสัก ทิศตะวันออก

ติดอํางเก็บน้ าห๎วยสัก ทิศตะวันตกติดถนนของชุมชนนอกจากเป็นศูนย์กลางในการเผยแผํพระพุทธศาสนาแล๎ว 

ศูนย์วิปัสสนาสากลไรํเชิญตะวัน ยังเป็นที่ตั้งของ ส านักงานมูลนิธิวิมุตตยาลัย สถาบันวิมุตตยาลั ย มหาวิชชาลัย

พุทธเศรษฐศาสตร์ (สถาบันการศึกษาทางเลือกเพ่ือการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์) โดยที่มาของชื่อ 

เชิญตะวันนั้นหมายถึง “เชิญธรรมะมาเป็นแสงสวํางน าทางชีวิต” ธรรมะเป็นดั่งดวงตะวัน เมื่อดวงตะวันอุทัยขึ้นมา

ความมืดก็อันตรธานไป ฉันใด เมื่อธรรมะอุบัติขึ้นมาในใจของผู๎ใด ความหลงก็ปลาสนาการไป ฉันนั้น ไรํเชิญตะวัน 

จึงเป็นดั่งรมณียสถานในการฝึกตน เพ่ือก๎าวพ๎นจากความมืดมนอนธกาลของชีวิตและบรรลุสูํภาวะ “โชติชํวงดั่งดวง

ตะวัน”  จัดเตรียมที่พัก โดยคณะพระนิสิตได๎พักที่ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ลักษณะเป็นห๎องประชุม

กว๎างเป็นห๎องเรียนขนาดใหญํที่สมัครจุคนได๎ประมาณ ๑๐๐ คน อากาศเย็นแม๎ในชํวงต๎นเดือนมีนาคม 

พระธรรมฑูต 

 พระเมธีวชิโรดมได๎บรรยาย เกี่ยวกับการสร๎างไรํเชิญตะวัน การสร๎างบุคลากร การบริหารงานแนวพุทธ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ พร๎อมทั้งแนวคิดในการเขียนงาน วิทยานิพนธ์ แนะน าเรื่องหัวข๎อ

วิทยานิพนธ์ของแตํละทํานพร๎อมทั้งแนวทางแนวคิดการแก๎ไขแนวการศึกษาแนวการหาข๎อมูลของวิทยานิพนธ์

ตํางๆของแตํละทํานและแนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผํพระพุทธศาสนา ผู๎เขียนสนใจเรื่องพระธรรมฑูตจึงได๎ถาม

เกี่ยวกับการเผยแผํพระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตไทยดังข๎อความวํา 

พระวัชรพล : “พระอาจารย์ครับ ผมอยากทราบเกี่ยวกับแนวทางการอบรมพระธรรมทูต ผมคิดวํามันจะล๎าสมัยไป

ไหม? หรือมีทิศทางไหนพอที่จะท าให๎เกิดการพัฒนา ท าให๎ผลผลิตพระธรรมทูตออกมามีคุณภาพมากขึ้น” 

พระเมธีวชิโรดม  : “ต๎องเป็นการอบรมเพ่ือเอาไปท างานเชิงรุก ปัจจุบันนี้เราอบรมพระธรรมทูตเชิงรับมากกวํา 

คือฝึกไปเพื่อรับญาติรับโยม ไปแก๎ปัญหาให๎ญาติให๎โยม มองกลุํมคนไทยมากกวําชาวตํางชาติ นี่คือการฝึกพระธรรม

ทูตในเชิงรับ เราจะต๎องประยุกต์ ผมไปศึกษากับทํานติช นัท ฮันห์ ถามทํานวํา “ท าไมพระเวียดนาททุกรูปจึงเกํง

ภาษาอังกฤษ” ทํานตอบวํา “ปีแรกไมํจ าเป็นต๎องท าอะไรให๎เรียนภาษา” ลูกศิษย์ทํานมาอยูํไทย ๓๐๐ รูป พูดไทย

ได๎หมด ไปฝรั่งเศส พระภิกษุ ๗๐๐-๘๐๐ รูป พูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได๎เกือบทั้งหมด ดั้งนั้นในปีแรกไมํ

ต๎องท าอะไร แก๎ปัญหาเรื่องภาษากํอน ของเราสํงพระธรรมทูตไปสหรัฐอเมริกา พูดภาษาอังกฤษได๎แคํไมํกี่รูป ไปอยูํ

ยุโรปก็พูดภาษายุโรปได๎แคํไมํกี่รูป พอพูดไมํได๎ก็ออกวัดไมํได๎ เลยไมํต๎องพูดถึงเรื่องไปเทศน์ไปสอนฝรั่ง ต๎องมีการ



๕ 

 

ปรับวิสัยทัศน์ เป็นการอบรมพระธรรทูต เพื่อที่จะไปบุกเบิก ไมํใชํวําจะมาฝึกพระธรรมทูตเพ่ือที่จะไปตั้งรับ มันต๎อง

เป็น Pioneer ฝึกออกมาเพ่ือจะไปเอาสิ่งใหมํๆ ถ๎าเราฝึกพระธรรมทูตออกไปอยํางนี้ก็เหมือนมีการติดอาวุธ นั้นก็

คือ ๑.ธรรมะ ธรรมะต๎องแนํน เหมือนลูกศิษย์หลวงพํอชา ต๎องฝึกธรรมะเข๎ม ๒.ภาษา ภาษาต๎องได๎ ๓.จะไป

ประเทศไหนต้องรู้จักประเทศนั้น มิชชันนารีจะมาประเทศไทย ต๎องพูดไทยได๎หมด เกือบทั้งหมดรู๎จักประเทศไทย

ทุกตารางนิ้ว เรียบร๎อยแล๎วถึงสํงมา นี่ไงคือความตําง” 

พันแสงรุ้งคอฟฟี ่

  ฉันภัตตาหารเช๎าโดยทํานพระเมธีวชิโรดม เป็นเจ๎าภาพถวายภัตตาหารเช๎าแกํคณะ พันแสงรุ้งคอฟฟี่ เป็น

อาคารโดมทรงสูงสไตล์แอฟริกา เป็นสถานที่จ าหนํายกาแฟ สามารถพักผํอนหยํอนใจด๎วยเป็นสถานที่ที่มี

บรรยากาศสบายๆ เหมาะส าหรับเป็นจุดพบปะพูดคุยสนทนาและจุดรวมพลส าหรับผู๎มาเยี่ยมชมไรํเชิญตะวันแหํงนี้ 

สิริวัฒน์ภัตตาคาร 

   พระเมธีวชิโรดม เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความรู๎เกี่ยวกับสถานที่เรื่องตํางๆ ของไรํเชิญตะวัน เริ่มด๎วย

อาคารที่เพ่ิงเปิดท าการ เป็นอาคารโรงอาหาร บรรยากาศไม๎เกํา ที่ใช๎การตอกเข๎าลิ่มแบบล๎านนาโบราณผสมเซน 

เรียบ งาม ง่าย ธรรมดา  เข๎ากับบรรยากาศด๎านหน๎าที่มีคลองดอกบัววิคตอเรีย หรือบัวกระด๎ง ทอดผํานตัด

ระหวํางอาคารกับสวนไฝ่ที่รํมรื่นเรียบงํายในคลองน้ าพร๎อมดอกบัวนั้นยังมีน้ าพุกระจายสายน้ าแขํงกับแสงแดดยาม

เช๎าผสมผสานเสียงนกบินออกหากิน และที่ริมคลองสระน้ าแหํงนี้มีแครํไม๎ไผํ ๑ แครํ ส าหรับพระเมธีวชิโรดมนั่ง

สอนกรรมฐานชาวตํางชาติ เมื่อยืนหรือนั่งริมคลองน้ าสัมผัสได๎ซึ่งกลิ่นอายของน้ า เย็น ชุํม ฉ่ า 

สวนเซน 

  สวนไม๎ไผํปลูกเป็นธรรมชาติ เรียบงํายที่ให๎รํมเงามีประโยชน์ ในสวนไผํแหํงนี้มีอาคารเซนหลังเล็กๆโปรํง 

หลังคาเฉียงเล็กน๎อย บนหลังคามีใบไผํที่เหลืองแห๎งรํวงหลํนตกอยูํบนหลังคาเมื่อผู๎เขียนถามทํานเจ๎าคุณเมธีวชิโรดม

วํา “พระอาจารย์ครับท าไมไมํกวาดใบไผํบนหลังคา”พระเมธีวชิโรดมตอบวํา “นั่นคือความงามแบบเซน ต๎องมีใบไผํ

ตกอยูํบนหลังคา” ไรํเชิญตะวันจะเน๎นการออกแบบตามหลักของเซนคือ เรียบงําย แตํมีประโยชน์และใช๎งานได๎ 

อาคารวิปัสสนาคารนานาชาติ 

   โดยจากข๎อมูลนั้นทําน พระเมธีวชิโรดม ได๎น าคณะนั่งรถ บรรยายไว๎วํา คุณธนินท์  เจียรวนนท์และ

ครอบครัวมาบริจาคไว๎ เพ่ือให๎คนมาวิปัสสนากรรมฐานทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติได๎มาใช๎ประโยชน์  สามารถจุผู๎



๖ 

 

เข๎าปฏิบัติธรรมได๎ประมาณ ๘๐๐ ทําน มีทั้งหลักสูตรไทยและภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรนั้นสามารถรองรับได๎ทุก

เชื้อชาติศาสนา 

หอศิลป์ ว.วชิรเมธี 

  ทํานเจ๎าคุณเป็นเจ๎าภาพถวายไอศกรีมแกํคณะ ท าให๎หลายคนได๎ผํอนคลายอิริยาบถ บริเวณหอศิลป์ ว.วชิร

เมธีนั้น ด๎านหน๎าเป็นอาคารเล็ก ๆส าหรับทํานผู๎สนใจซื้อผลิตภัณฑ์สินค๎าของทางไรํ ด๎านข๎างโดยรอบมีสวน

ยางพาราที่ติดค าคมไว๎ให๎ได๎ศึกษากันอีกด๎วย ด๎านในเป็นศูนย์รวมรูปภาพและงานศิลปะจากหลายศิลปินชื่อดังของ

เมืองไทย หากเอํยชื่อแล๎ว เชื่อวําหลายๆ คนต๎องรู๎จัก เชํน อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี จิตรกร ชํางเขี ยนรูปแหํงดอยสูง

เชียงราย ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติให๎เป็นศิลปินแหํงชาติ สาขาทัศนศิลป์ พระอาจารย์ผู๎บรรยายได๎แจ๎งวําภาพ

ของทํานที่ตั้งอยูํนี้ มีมูลคํากวํา ๑๕๐ ล๎านบาทเลยทีเดียว 

 ลานจงกรม-ลานโพธิ์ 

  อยูํติดกับกุฏิหลังแรกของทํานเจ๎าคุณ พระเมธีวชิโรดม เป็นสถานที่ผู๎วิจัยประทับใจมากที่สุด โดยจะอยูํ

ด๎านหลังสุดติดกับเขื่อน เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามมากเพราะมีต๎นโพธิ์เป็นจุดเดํนดึงความสนใจ พร๎อมด๎วยลาน

จงกรมท่ีล๎อมรอบต๎นโพธิ์ ผู๎วิจัยเห็นแล๎วเกิดความสบายใจ 

 ในท๎ายที่สุดของการจัดกิจกรรม ทํานเจ๎าคุณ พระเมธีวชิโรดม ได๎กลําวปิดงานและมอบหนังสือ ถุงผ๎าของ

ทํางไรํ ให๎ไว๎เป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งนี้ด๎วยความปราบปลื้มยินดีของชาวคณะทุกทําน 

   

 


