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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
เจาของ
พิมพครั้งที่ ๑
จํานวน
วัตถุประสงค

:
:
:
:

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เมษายน ๒๕๕๙
๔๐๐ เลม
๑. เพื่อสงเสริมใหภูมิปญญาพื้นบานลานนา ไดมีกําลังใจในการสรางสรรค
ผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม
๒. เพื่อรวบรวมและพัฒนาทําเนียบครูภูมิปญญาพื้นบานสาขาตางๆ อยางเปนระบบ
๓. เพื่อเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
จัดพิมพโดย
: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๕๓๘๘-๕๘๘๐
ที่ปรึกษา
: ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยวาทินี บัวชุม
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะผูจัดทํา
: นางสาวปนัดดา
โตคํานุช
นางสาววราภรณ โยธาราษฎร
นายจักรภาณุ
ไตรยสุทธิ์
นายโสภณ
พรมจิตต
ออกแบบปกและรูปเลม : หจก.เชียงใหมโรงพิมพแสงศิลป
พิมพที่
: หจก.เชียงใหมโรงพิมพแสงศิลป
โทร. ๐-๕๓๒๒-๑๒๑๒ โทรสาร ๐-๕๓๒๑-๒๙๗๗
อีเมล: sangsilp@gmail.com

คํานิยม
ภู มิ ป  ญ ญาพื้ น บ า นหรื อ ภู มิ ป  ญ ญาของชาวบ า นเป น เรื่ อ งราวและองค ค วามรู  ที่ กํ า เนิ ด สั่ ง สม
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนสิ่งที่เราเรียกเปนองครวมวา วัฒนธรรม เปนสิ่งที่เกิด
โดยชาวบาน เพื่อชาวบาน โดยภูมิปญญาพื้นบานไดรับการทดสอบในวิถีชีวิตจริง ผานกาลเวลา สถานการณ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
จึงเปนธรรมดาที่ภูมิปญญาพื้นบานหลายอยางจะตกยุคสมัยไปแลว เพราะไมมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง แตยังคงมีภูมิปญญาพื้นบานอีกมากที่ยังคงอยูและสามารถนํามาใชประโยชนไดดี
ในสังคมปจจุบัน
นั บ เป น การสมควรอย า งยิ่ ง ในสถานการณ ป  จ จุ บั น ท า มกลางความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ใหความสนใจกับภูมิปญญาพื้นบาน ดวยการยกยองเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเปน เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ถือเปนกาวแรกและกาวสําคัญในการสงเสริม สืบสานองคความรู
ของทองถิ่นใหคงอยูคูสังคมลานนา ดวยการสงตอมรดกทางวัฒนธรรมจากรุนสูรุน โดยชุมชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษและสืบทอดความรู
หวังเปนอยางยิง่ วา “หนังสือเพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพทุ ธศักราช ๒๕๕๙” จะเปนประโยชน
สําหรับผูสนใจในการศึกษาหาขอมูลและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนแหลงความรูในเบื้องตนและ เพื่อเปน
ประโยชนในการที่จะขยายผลไปสูการเรียนรูเพื่อสืบสานองคความรูของทองถิ่นตอไป
เพื่อเปนการแสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดช พระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงขอนอมเกลานอมกระหมอม
จั ด ทํ า หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในวโรกาสมหามงคลเสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ
ครบ ๗๐ ป ในปพุทธศักราช ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๑

คํานํา
หนังสือ “เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพทุ ธศักราช ๒๕๕๙” เปนหนังสือทีร่ วบรวมประวัตแิ ละ
ผลงานของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีไ่ ดรบั การคัดเลือกเปน เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ซึง่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ไดดําเนินการในโครงการ “เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา” มาอยางตอเนื่อง เพราะเห็นความสําคัญของทรัพยากร
บุคคล โดยเฉพาะครูภมู ปิ ญ
 ญาพืน้ บาน ทีไ่ ดสรางสรรคผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ของแผนดิน และสงตอจากรุน สูร นุ ใหคนรุน หลังไดภาคภูมใิ จและใชประโยชนจากมรดกทางวัฒนธรรม ทีบ่ รรพชน
ไดสรางสรรค โดยในปนี้มีผูไดรับการคัดเลือกเปน เพชรราชภัฏ - เพขรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
จํานวน ๑๐ ทาน ดังนี้
๑. นางอิ่นแกว
ชัยศรี
สาขาพัฒนาสังคม
๒. นายประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (จิตรกรรมและประติมากรรม)
๓. นางบัวเรียว
รัตนมณีภรณ
สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปพื้นบานลานนา)
๔. นายโกมล
พานิชพันธ
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น
๕. นายวิทยา
สุริยะ
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (สถาปตยกรรม)
๖. นายบุญรัตน ทิพยรัตน
สาขาศิลปะ ดานการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบานลานนา
๗. นางอุสา
ศรีสุวรรณ
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
๘. นางนงลักษณ วันสี
สาขาศิลปะการแสดง (การขับซอ)
๙. นางแสงเดือน เปยตั๋น
สาขาศิลปะ ดานการทอผาพื้นเมือง
๑๐. นายสมพงค
ขัตตเนตร
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบานลานนา)
เกียรติคณ
ุ ของเพชรราชภัฏ - เพชรลานนา เปนสิง่ ทีส่ มควรจารึกและประกาศใหสงั คมไดรบั รู หากไมมี
การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ผลงานอันทรงคุณคาก็จะสูญหายไปพรอมกาลเวลา ยากตอการศึกษาและ
สืบคน สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดตระหนักในคุณคาดังกลาว จึงไดจดั ทําหนังสือ “เพชราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙” เพื่อประโยชนตอการศึกษา พรอมเผยแพรประวัติชีวิตและผลงานอันทรง
คุณคา โดยหวังวาผลงานของเพชราชภัฏ - เพชรลานนาที่ปรากฏนี้จะเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน
ในอนาคตสืบไป

(ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

สารบัญ
คํานิยม
คํานํา
สารบัญ
โคลง “เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา”
นางอิ่นแกว ชัยศรี
นายประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล
นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ
นายโกมล
พานิชพันธ
นายวิทยา
สุริยะ
นายบุญรัตน ทิพยรัตน
นางอุสา
ศรีสุวรรณ
นางนงลักษณ วันสี
นางแสงเดือน เบี้ยตั๋น
นายสมพงค ขัตตเนตร
ทําเนียบเพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

หนา
๑
๒
๓
๔
๕
๑๑
๑๗
๒๗
๔๑
๕๑
๕๗
๖๙
๗๓
๘๑
๘๕

๓

“เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา”
ปาเลิ๊กปาว
เผียบผะหนึ่งเพชร
มุดเปอะเปลือกปูม
แกนกอนใสสี
สีสันเหลื่อมลํ้า
เปนสมบัติของ
ไผผอเล็งหัน
คนคงบฮู
เพชรงามเปยงไหน
เหมือนดังแกวแสง
เพชรราชภัฏ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เปนเพชรลานนา
หลายสาขานั้น
เพื่อถายทอดกั๋น
หื้อไดแผผาย
บผายแผนั้น
เจนลูกเจนหลาน
วัฒนธรรม
จะเหลือสังนั้น
คนเมืองลานนา
ปอตาวพญา
เพชรราชภัฏ
เปอจวยสงเสริม
เพื่อไวกอยแยง
คาวระบํา

แดนดาวเขตคอ
เม็ดงามสีใส
เลกหลุมจอจํ้า
งามดีถี่ซั้น
เงางามถูกตา
เดศตองใหญกวาง
เก็บมันซอนไว
วางามสดสี
ไผบเหิดสู
แฮงงามเลิศฤทธิ์
ลานนาเขตเขือง
ราชภัฏผองแผว
เพชรราชภัฏ
แมนมั่นเหมาะเหมา
หื้อมันเกริกกอง
ขยายอะเคื้อ
มันบสองสี
ตี้ตั๋วหนอยหนอย
บนําสงยู
ตี้มันภูมิใจ
ผะหญาหมดเสี้ยง
มังรายขุนจํ๊า
ตวยนํากํ๊าจูน
เพิ่มความกาวหนา
ดั่งแสงสองไจ
นํามาเตาอี้

หุมไดเกิดกอ
อยูกลางไพร
ฮอมนํ้านที
เฮื่อเฮืองฮอดดั้น
สองแสงออกมา
ประดับแดนเมือง
บมีสองใต
ถาหากบมี
เจียระไนดู
ลานนาเขตบาน
สูกั๋นนันเนือง
สงเสริมตวยแนว
แหงผืนแผนหลา
คัดสรรปมเปา
เปนเม็ดพันธุทอง
ภูมิผะหญาเอื้อ
ไผบใยดี
บมีคนตี้
แมภาษาอู
วิถีคนใน
กอบหินดินทราย
ปอตาวเจ็ดตนเจา
ชูเกียรติเทิดทูน
สานภูมิปญญา
เปนเหมือนแคไต
เตานี้สูกั๋นฟง

จางเผือกไฉน
พนาเถื่อนถํ้า
ตี้นั้น
ลือจา
สงาเอกอาง
คูไท
ธานี
การนําอวดอู
เพงพิศ
แดนเมือง
เมืองเจียงใหมแกว
แมนตั๊ด
เมืองเฮา
หื้อมันถูกตอง
บมเจื๊อ
อารี
สูญหายเหียจอย
สืบฮู
ลืมไป
เจียงใหมมอดเกลีย้ ง
หยาดนํ้า
อาดูร
หมูเฮาเจาขา
เอาไว
โกมคํา
กอนแหลนายเฮย...

รสสุคนธ รักษกวี (ถนอม ปาจา) ประพันธ
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา สาขามนุษยศาสตร ดานวรรณกรรมทองถิ่น ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๖

๔

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

นางอิ่นแกว ชัยศรี
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาพัฒนาสังคม

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๕

นางอิ่นแกว ชัยศรี

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาพัฒนาสังคม

ประวัติ
นางอิ่นแกว ชัยศรี เกิดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑ เกิดที่อําเภอเมืองเชียงใหม บิดาชื่อ นายคํา เสนา
มารดาชื่อ นางดี เสนา เปนบุตรคนเดียว
นางอิ่นแกว ชัยศรี สมรสกับนายโสพันธ ชัยศรี (ถึงแกกรรม) มีบุตร ๑ คน และบุตรี ๒ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๒๗๔/๑ หมูที่ ๓ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐

โทรศัพท
๐๘๓ - ๔๗๐๑๕๗๙

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนเทศบาล ๑๑ (โรงเรียนหอพระ) จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทํางาน
นางอิ่นแกว ชัยศรี เริ่มเขารับราชการครู ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๐๒ ณ ณ โรงเรียนบานเชิงดอย
(ดอยสะเก็ดศึกษา) จนถึงป พ.ศ.๒๕๔๒ และไดเกษียณอายุราชการกอนกําหนด รุนที่ ๑ ป ๒๕๔๒ รวมเวลา
รับราชการ ๔๐ ป หลังจากเกษียณอายุราชการ นางอิ่นแกวไดสมัครเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ บานเชิงดอย
หมูที่ ๓ ในป ๒๕๔๓ และไดรับเลือกเปนเลขานุการชมรมผูสูงอายุบานเชิงดอย และเลขานุการผูสูงอายุ
อําเภอดอยสะเก็ด ตั้งแตป ๒๕๔๔ จนถึงป ๒๕๕๕ ไดรับแตงตั้งเปนประธานชมรมผูสูงอายุ อําเภอดอยสะเก็ด
จนถึงปจจุบัน ปพ.ศ.๒๕๕๘

๖
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พ.ศ.๒๕๔๕ - ปจจุบัน นางอิ่นแกว ชัยศรี ไดเปนตนคิดประยุกตการออกกําลังกาย ของผูสูงอายุ
โดยใชศิลปะ นาฏศิลป ทําจังหวะกลองมองเซิง กลองปูเจ กลองสะบัดชัย เปนจังหวะการออกกําลังกาย
พรอมนําผูสูงอายุบานเชิงดอย เขาประกวดและไดรับรางวัลชนะเลิศ โดยใชชื่อ กลุมเอื้องดอย
พ.ศ.๒๕๔๖ - ปจจุบัน ไดประยุกตการออกกําลังกาย ของผูสูงอายุ เปนจังหวะเตนรํา เพื่อใหผูสูงอายุ
มีสุขภาพทีดี โดยใชจังหวะการเตนรํา รวมสมัย ทําใหกลุมแมบานสนใจมารวมกันออกกําลังกายเพิ่มขึ้น
พ.ศ.๒๕๕๐ - ปจจุบัน ประยุกตการออกกําลังกายผูสูงอายุ ใชเพลงพื้นบานลานนา เชน เขมรปากทอ
เขมรไลควาย พมาแทงกบ ฯลฯ เปนจังหวะประกอบการเตน และเปนวิทยากรการออกกําลังกาย ใหกับ
หนวยงานตาง ๆ โดยใชจังหวะเพลงศิลปะลานนา
พ.ศ.๒๕๕๐ รวมกับคณะกรรมการผูส งู อายุ เปดสอนการนวดแผนไทย ใหแกเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในหมูบานคือ โรงเรียนบานเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) โดยรวมกับคณะครูจัดทําแผนการสอน
จัดตารางสอนใหนักเรียนชั้น ม.๑ - ม.๓ มาเรียนนวดแผนไทย เปนการถายทอดภูมิปญญาจากผูสูงอายุ ซึ่งเปน
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม คือ นวดฝาเทา ประคบดวยลูกประคบสมุนไพร ซึ่งนักเรียนสามารถนําความรู
ที่ไดไปสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว
นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาการทําลูกประคบใหมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป ตลอดจนจัดการอบรม
เยาวชน เรื่องการพัฒนาลูกประคบ ณ ชมรมผูสูงอายุ ปรากฏวาไดลูกประคบมาหลายรูปแบบ เชน ใสเขา
หนาทอง มือ คอ ฯลฯ
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ไดคัดเลือกชมรมผูสูงอายุ เปนศูนยวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน เปนแหลงเรียนรู ศึกษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม สาขาธรรมชาติ และจักรวาล เรื่องสมุนไพร
การนวด การผลิตลูกประคบ ตั้งแตป ๒๕๔๙ - ปจจุบัน
ปจจุบันวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ไดสมัครเขารวมโครงการศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และไดรับการพิจารณาเปนศูนยตนแบบของภาคเหนือ
ไดจัดหองนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หองทํางาน และจัดให
ชมรมผูสูงอายุเปนศูนยบริการถายทอดภูมิปญญา สาขาธรรมชาติจักรวาลทําลูกประคบสมุนไพรจําหนาย
ที่ชมรมผูสูงอายุ และมีหางราน สั่งทําลูกประคบที่รานนวดแผนไทยของชมรมผูสูงอายุ โดยนําไปใชบริการแขก
และจําหนายใหลูกคาอีกดวย ทําใหเกิดอาชีพรายไดของชมรม โดยดําเนินการตั้งแต ป ๒๕๕๖ - ปจจุบัน
นางอิ่นแกว ชื่นชอบในการขับรองและฟอนรํา ดังนั้นเมื่อมีโอกาสไดเรียนรูนาฏศิลป และไดนําความรู
จากการเปนครูมาใชกับการดําเนินกิจการผูสูงอายุเชน การรองเพลงเชียรกีฬา การเตนของเชียรลีดเดอร นํามา
สอนใหรอ งเพลงเชียร มีทา ทางประกอบจังหวะ เหมือนดังทีเ่ คยสอนนักเรียน โดยไดรบั ความรวมมือจากผูส งู อายุ
เปนอยางดี ทําใหกองเชียรของผูสูงอายุอําเภอดอยสะเก็ด ไดรับรางวัลชนะเลิศอยางตอเนื่อง
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นับตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๓ ทําหนาที่เลขานุการผูสูงอายุ และตอมาไดทําหนาที่เปนประธานชมรมผูสูงอายุ
อําเภอดอยสะเก็ดในป ๒๕๕๕ นางอิน่ แกวไดทาํ หนาทีด่ ว ยความตัง้ ใจ เสียสละกําลังกาย กําลังสมอง กําลังทรัพย
เพื่อผูสูงอายุไดมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืน คิดหาวิธีที่จะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีมีความสุข ไดจัดทําโครงการขอ
งบประมาณจากเทศบาล จากงบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลดอยสะเก็ด เชน
โครงการสงเสริมสุขภาพกายใจผูสูงอายุ
โครงการออกกําลังกายผูสูงอายุ
โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ
โครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ
โครงการสงเสริมสุขภาพปากผูสูงอายุ
โครงการผูสูงอายุฟนดี 80 ป ยังแจว
โครงการฟนเทียมผูสูงอายุ
โครงการประชุมสัญจร ผูสูงอายุ

การเผยแพรผลงาน
นางอิ่นแกว ชัยศรี ไดนําผลงานเผยแพรตอสาธารณชน อาทิ
๑. นําผลงานออกกําลังกาย แสดงโดยผูสูงอายุตําบลเชิงดอย หมู ๓ อําเภอดอยสะเก็ด โดยใช
นาฏศิลปพื้นบานลานนาประยุกตทาฟอนเจิง มีทา เกี้ยวเกลา ทาปรมะ ทาหลดศอก ทาตบมะผาบ เปนทา
ออกกําลังกายในจังหวะกลองมองเซิง กลองปูเจและกลองสะบัดชัย
๒. เขารวมประกวดการออกกําลังกายโดยใชนาฏศิลปพื้นบานลานนา ณ พุทธสถาน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศ พ.ศ.๒๕๔๓
๓. นําผูสูงอายุออกกําลังกาย ณ ชมรมผูสูงอายุ ตําบลเชิงดอยในวันประชุมประจําเดือนทุกวันที่ ๑๘
ของเดือน ตั้งแต ป ๒๕๔๓ - ปจจุบัน
๔. นําผลงานการออกกําลังกายไปเผยแพร ณ ลานเอนกประสงคทา แพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๕. นําผลงานการออกกําลังกายไปเผยแพรในงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม ณ สนามกีฬาเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม
๖. นําผูสูงอายุตําบลเชิงดอยออกกําลังเพื่อสงเสริมสุขภาพทุกเชาตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
ณ ลานเอนกประสงควัดพระธาตุดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
๗. นําผลงานการออกกําลังกาย แสดงโดยผูส งู อายุไปแสดงงานมอบรางวัลอโชกา ณ สยามดีสคัฟเวอรี่
กรุงเทพมหานคร

๘

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๘. พัฒนาการออกกําลังกายโดยใชจังหวะเตนรํา มาเปนจังหวะในการออกกําลังกาย ใชจังหวะ
บีกิน ตะลุง ออฟบิท และชะชะชา และนําแสดงในงานฉลองรางวัลชนะเลิศรถบุปผาชาติ อําเภอดอยสะเก็ด
ณ ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
๙. พัฒนาการออกกําลังกายโดยใชจงั หวะเพลงพืน้ บานลานนา เพลงเขมรปากทอ เพลงเขมรไลควาย
และเพลงพมาแทงกบ เปนจังหวะการออกกําลังกาย นําผูสูงอายุแสดง ณ ชมรมผูสูงอายุทุกวันที่ ๑๘ ของเดือน
และเชิญชวนคณะที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุออกกําลังกายรวมกัน และนําผูรวมขบวนการเดิน
มหากุศลออกกําลังกายในวันเดินมหากุศล เนือ่ งในวันวิสาขบูชาทุกป ณ ลานอเนกประสงค วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
๑๐. นําการออกกําลังกายในวันประชุมสัญจรผูสูงอายุโดยมีผูสูงอายุมาประชุมประมาณ ๕๐๐ คน
เชิญชวนออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพและเปนการเผยแพรการออกกําลังกายไปทุกตําบลทัง้ ๑๔ ตําบลปละ ๒ ครัง้
ตั้งแตป ๒๕๕๒ - ปจจุบัน
๑๑. เปนวิทยากรการออกกําลังกายแกนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุ ชื่อโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
เทศบาลตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
๑๒. เผยแพรการตีกลองมองเซิงแกผูสูงอายุและกลุมเยาวชน ณ ชมรมผูสูงอายุ ตําบลเชิงดอย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
๑๓. เผยแพรการทําลูกประคบสมุนไพรและการนวดแผนไทยโดยจัดการอบรมกลุมแมบานและ
กลุมเยาวชน ณ ชมรมผูสูงอายุ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม
๑๔. เผยแพรการนวดแผนไทย และการใชลูกประคบสมุนไพร ณ รานนวดแผนไทยชมรมผูสูงอายุ
อําเภอดอยสะเก็ด ณ ศูนยการคากาดสวนแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
ผูมีคุณธรรมสมควรยกยองใหเปน บุคคลตัวอยาง ประจําป ๒๕๓๔
พ.ศ.๒๕๓๔
จากอําเภอดอยสะเก็ด
พ.ศ.๒๕๔๓
รางวัลชนะเลิศในการออกกําลังกายโดยใชศิลปะ - นาฏศิลปพื้นบานลานนา
ประยุกตทาฟอนเจิงเปนทาออกกําลังกาย จากศูนยสงเสริมสุขภาพเขต ๑๐
กรมอนามัย
พ.ศ.๒๕๔๕
โลเกียรติคณ
ุ ผูม จี ติ ศรัทธาบําเพ็ญประโยชน อันเปนคุณปู การณสง เสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จากสมเด็จพระรัชมังคลาจารย
เจาคณะใหญหนเหนือ
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๙

พ.ศ.๒๕๕๐

พ.ศ.๒๕๕๑

พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๘

พ.ศ.๒๕๕๙

เกียรติบัตร ผูทําคุณประโยชน ถายทอดประสบการณ การสรางสุขภาพจิต
ที่ดีสูลูกหลานชาวไทย ในโครงการสัมมนาพัฒนาสุขภาพจิตผูสูงวัย
จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด
ผูทําคุณประโยชนแกกระทรวงวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม
ผูดํารงตนอยูในคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
เปนตัวอยางที่ภายใตโครงการเมืองไทยเมืองคนดี ประจําป ๒๕๕๑
จากจังหวัดเชียงใหม
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะ สตรีดีเดน เสียสละและบําเพ็ญประโยชน
จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดเชียงใหม
บุคคลดีเดน ดานพัฒนาสังคม จากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
บุคคลตนแบบในการสรางนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ครูภูมิปญญาเชียงใหม จากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบันนางอิ่นแกว ชัยศรี ยังคงอุทิศเวลา ทุมเทกําลังกาย กําลังทรัพย และจิตสาธารณะ ทํางานเพื่อ
สังคม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ
ในการดํารงชีวิต ดวยความเต็มใจ มีความเสียสละ ขยัน ประหยัด อดทน มีวินัย ตลอดจนสรางสรรคผลงาน
อยางตอเนื่อง เพื่อมุงหวังใหสังคมมีความสุข

๑๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

นายประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (จิตรกรรมและประติมากรรม)

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๑๑

นายประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (จิตรกรรมและประติมากรรม)

ประวัติ
นายประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล เกิดวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๔๘๖ เกิดที่อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
บิดาชื่อ นายแสน ศิลปเดชากุล มารดาชื่อ นางยุรหงษ ศิลปเดชากุล เปนบุตรคนที่หนึ่ง
นายประสิทธิ์ สมรสกับนางดาวนิล ศิลปเดชากุล มีบุตร ๑ คน และบุตรี ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๗๔/๑ บานแซม ซอย ๓ หมูที่ ๒ ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ๕๑๑๒๐

โทรศัพท
๐๘๗ - ๓๐๕๖๑๔๑, ๐๕๓ - ๐๐๕๓๓๙

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประโยคประถมการชาง
ระดับวิจิตรศิลปชั้นสูง

โรงเรียนวัดปาตาล อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
โรงเรียนปาซางวิทยา อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
โรงเรียนเพาะชาง กรุงเทพฯ
โรงเรียนเพาะชาง กรุงเทพฯ

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๐๘
พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๒
พ.ศ.๒๕๑๒ - ปจจุบัน

๑๒

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

เปนครูสอนศิลปะที่โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม ๔ ป
ทํางานอิสระอยางเต็มตัวโดยเขียนบล็อกใหกับโรงพิมพ(คนเมือง)
หนังสือพิมพประจําทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ทํางานอิสระและสรางสรรคผลงานศิลปะมาจนถึงปจจุบัน
ทั้งงานปนงานแกะสลัก และงานวาดภาพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

พ.ศ.๒๕๕๗ - ปจจุบัน
ปจจุบัน

สอนเยาวชนในหมูบาน และหมูบานใกลเคียงในงานแกะสลักไมสัก
จนสามารถสรางเปนอาชีพได
สอนกลุม แมบา นในหมูบ า นทําตุก ตาจากเศษผาฝายเปนสินคา OTOP
สรางรายไดสูชุมชน
สรางสรรคงานฟน ฟูวฒ
ั นธรรมชาวยองดานการแสดงศิลปวัฒนธรรม อาหาร
พืน้ เมือง ศิลปะการแสดง ดนตรี การจักสาน และการจําหนายสินคาชุมชน
วาดภาพวิถชี วี ติ คนยอง ทีย่ า ยถิน่ จากรัฐฉาน ประเทศพมา มายังจังหวัดลําพูน
บนฝาผนังวิหารวัดสะปุงนอย ขนาด ๒ x ๓๖ เมตร

ดวยความที่นายประสิทธิ์ ศิลปะเดชากุล เปนกลุมชาติพันธุไทยอง ที่สืบเชื้อสายมาจากเมืองยอง
รัฐฉาน ประเทศพมา ยอนอดีตไป ๒๐๐ ป สูล า นนา จนถึงอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน การสรางสรรคผลงานของ
อาจารยประสิทธิ์ จึงออกมาในรูปแบบกลุม ชาติพนั ธุ วิถชี วี ติ วัฒนธรรมประเพณีคนไทยอง เพือ่ ถายทอดภูมปิ ญ
 ญา
สูสาธารณชนและใหคนรุนใหมไดศึกษาแนวทางในการดําเนินวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุในอดีตจนถึงปจจุบัน
ความเปนศิลปนทีส่ รางสรรคผลงานอยางมากมายจนเปนทีป่ ระจักษ จึงไดรบั ความไววางใจในงานศิลปะ
จากกลุมศิลปน ชุมชน องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน ศาสนสถาน และเอกชนทั่วไปใหดําเนินงานดานศิลปะ
ในรูปแบบตางๆ เชนงานแกะสลักประตูหนาตางของวิหาร อุโบสถ งานปน พระพุทธรูป พระเถระผูใ หญ งานแสดง
ภาพเขียนสี และการประดิษฐเศษผาเรื่องราววิถีชีวิตคนไทยอง สูสายตาสาธารณะชนทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ การใหความรูศึกษาอบรมฝกปฏิบัติงานศิลปะเพื่อสรางรายไดแกชุมชน การวาดภาพฝาผนัง
คอนกรีตในศาสนสถาน เปนตน
ผลงานของอาจารยประสิทธิ์ ทีไ่ ดเสนอตอชุมชนในรูปแบบตางๆ เปนการปลูกจิตสํานึกใหแกผพู บเห็น
ไดเห็นคุณคาของการถายทอดวิถีชีวิตบนงานศิลปะ และเพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและตอบแทนคุณแผนดิน
อาจารยประสิทธิ์ไดรวมกับสมาคมชาวยอง เทศบาลตําบลมวงนอย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน และ
องคกรภาครัฐอื่นๆ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน สํานักงานอัยการจังหวัดลําพูน องคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน โดยการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน รวมกันจัดกิจกรรมแสดงผลงานดานศิลปะ
และวัฒนธรรมแควนบานถอง (ณ บานเลขที่ ๑๗๔/๑ หมูที่ ๓ ตําบล มวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน)
ในป ๒๕๕๗ และ ป ๒๕๕๘ เพือ่ ถายทอดสืบสานวิถไี ทยอง เกีย่ วกับการแตงกาย อาหาร เครือ่ งมือเครือ่ งใช ศิลปะ
การแสดง ภาษา และนิทรรศการกลุมชาติพันธุ ในลักษณะถนนคนเดินแควนบานถอง เปนการสรางความรัก
ความสามัคคี และรายไดสูชุมชน

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๑๓

การเผยแพรผลงาน
จากความเปนศิลปน และความเปนครู อาจารยประสิทธิ์ไดรับเชิญจากองคกรตางๆ ใหไปสาธิต
อบรมสั่งสอน ถายทอด เปนคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดงานดานศิลปะ อาทิ การประกวดภาพวาดใน
สถานศึกษา ของสํานักงานอัยการจังหวัดลําพูน การสาธิตการวาดภาพวิถชี วี ติ ชาวยอง ณ เทศบาลตําบลเวียงยอง
การสาธิตการวาดภาพสีอะคริลิค ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
งานแอวลําพูน เมืองวัฒนธรรม เมืองลําพูน เมืองแหงความสุข และไดรับเชิญจากคณะครูอาจารยสถานศึกษา
ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนไปสอนนักเรียนเกี่ยวกับการประดิษฐเศษผา ทั้ง ๔ โรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล
ประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี โรงเรียนเทศบาลสันปายางหลวง และโรงเรียนเทศบาลสันปายางหมอม)
พ.ศ.๒๕๓๒
ไดรับเชิญจากประเทศแคนนาดา ไปแกะสลักไมโชวที่เมืองโตรอนโต
เปนเวลา ๑ เดือน
พ.ศ.๒๕๓๙
Art Exhibition ชมรมศิษยเกาเพาะชางนครสวรรค จัดแสดงผลงาน
ศิษยเกา ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๙ ณ ชั้น ๔ แฟรี่แลนด
สรรพสินคา นครสวรรค
พ.ศ.๒๕๕๑
การแสดงนิทรรศการ Fulbright and a Way to Wisdom
“ฟุลไบรทกับวิถีแหงปญญา” ระหวางวันที่ ๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ สถาบันปรีดี พนมยงค ซอยสุขุมวิท ๕๕ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๕๒
นิทรรศการ Stream of Arts to foster the Artists ธารศิลป...รักษ
จิตรกร เพื่อกองทุนศิลปนอาวุโสยามเจ็บปวย
ระหวางวันที่ ๑ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ โรงพยาบาลเจาพระยา กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๕๒
นิทรรศการ “ธารศิลป...รักษจิตรกร” ปที่ ๓, ครั้งที่ ๑
ระหวางวันที่ ๑ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปง คอมเพล็กซ กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๕๒
การแสดงผลงาน “ศิลปาตรี” ศูนยรวมศักดิ์ศรีของเหลาศิลปน
ระหวางวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ The Eight Thonglor Residences ซอย ๘ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๕๓
The Neo Bangkok Dice Art Exhibition กลุมเตาใหม กรุงเทพฯ
ระหวางวันที่ ๒ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท
ถนนเพชรบุรี (ประตูนํ้า) กรุงเทพฯ

๑๔

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๓

พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๔

พ.ศ.๒๕๕๔

พ.ศ.๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๗

พ.ศ.๒๕๕๘

ปฏิทินชุด เพาะศิลป...ในแผนดินไทย ๒๐๑๐ คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ กรุงเทพฯ
นิทรรศการ “ธารศิลป...รักษจิตรกร” ปที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ระหวางวันที่ ๒๘ เมษายน - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปง คอมเพล็กซ กรุงเทพฯ
การแสดภาพวาด “เศรษฐกิพอเพียง” ณ หองรับรองผูวาราชการจังหวัด
ลําพูน ศาลากลางจังหวัดลําพูน ถึงปจจุบัน
นิทรรศการประวัติผลงานอันเลื่องชื่อของศิลปนทองถิ่นลําพูน
ระหวางวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารลําพูน
นิทรรศการ “ธารศิลป...รักษจิตรกร” ปที่ ๕ ครั้งที่ ๑
ระหวางวันที่ ๖ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๕๔
ณ โรงพยาบาลเจาพระยา กรุงเทพฯ
การแสดงภาพวาดศิลปวัฒนธรรมชาวยอง กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ณ โรงแรม และโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎรธานี
การแสดงนิทรรศการประติมากรรมและภาพลายเสน“ผญาปญญาคนยอง”
ยอนวันวานผานงานศิลปผลงาน จากศิลปนลูกเมืองยอง
ระหวางวันที่ ๒๓ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๕๖
ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การแสดงผลงาน “เสนสีวิถียอง”
ระหวางวันที่ ๑๘ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ เฮือนศิลปนหริภุญชัย หนาวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ลําพูน
จัดแสดง และติดตั้งภาพ “วิถีชีวิตชนบท (คนยอง) จํานวน ๖ ภาพ
ปจจุบันติดตั้งอยู ณ พิพิธภัณฑชุมชนเมืองลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน
จัดแสดงภาพวาด วิถีชีวิตคนยอง จํานวน ๔ ภาพ ณ DIENJI TEMPLE
๓๓๕ FUTTONO, KU SAITAMA - SHI, SAITAMA, JAPPAN
๓๓๗ - ๐๐๑๗ SAITAMA TOKYO
วารสารเทศบาลเมืองลําพูน (ฉบับพิเศษ) โครงการเชิดชูศิลปนหริภุญชัย
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยสํานักงานเทศบาลเมืองลําพูน
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๑๕

พ.ศ.๒๕๕๘

หนังสือเพาะชาง ๑๐๐ ป, พิมพที่ บริษัทกรังปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด. กรุงเทพฯ

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๕๓

พ.ศ.๒๕๕๔

รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปน คนทองถิ่นลําพูน
จากองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
เกียรติบัตรผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ดานศิลปะ
จากกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปน คนทองถิ่นลําพูน
จากองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ชีวิตปจจุบัน
นายประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล เปนศิลปนที่ตระหนัก และเห็นคุณคาความดีงามของศิลปะ เปนบุคคลที่มี
ความซือ่ ตรงเขาใจปญหา และไมละเลยทีจ่ ะนิง่ เฉยกับปญหาของสังคม ทัง้ ในอดีต ปจจุบนั และอนาคต ตลอดจน
การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการถายทอดผลงานใหแกกลุมแมบาน ประชาชน เยาวชน ครูอาจารย นักเรียน
นักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ใหเห็นคุณคาของงานศิลปะ จนสามารถพัฒนางานเปนสินคาของชุมชน
เปนการสรางรายไดทางเศรษฐกิจชุมชนอีกทางหนึ่ง
ศิลปะเปนชีวิต และจิตวิญญาณ ทําใหนายประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล ไดทุมเทการสรางสรรคผลงานมา
ตลอดชีวิต และในความรักในทองถิ่น ทานจึงไดมอบงานศิลปะที่สรางสรรคใหแกศาสนสถาน สถานศึกษา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนจํานวนมากโดยไมคิดมูลคา
ปจจุบัน นายประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล ยังสรางสรรคผลงาน ภาพวาด ณ วัดสะปุงนอย ตําบลมวงนอย
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน (ซึ่งดําเนินการมาเปนเวลา ๒ ปแลว ปจจุบันก็กําลังดําเนินการตอไปจนกวาจะแลว
เสร็จ) นอกจากนี้ทานยังสรางสรรคผลงานในคุมยองแกลลอรี่ และเปนครูใหความรูแกเด็ก เยาวชน และครู
อาจารยจนถึงปจจุบัน

๑๖

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปพื้นบานลานนา)

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๑๗

นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปพื้นบานลานนา)

ประวัติ
นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ เกิดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๘๙ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
บิดาชื่อ นายกุย สุภาวสิทธิ์ มารดาชื่อ นางฟอง สุภาวสิทธิ์ เปนบุตรคนที่สอง
นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ สมรสกับนายโสภณ รัตนมณีภรณ (เสียชีวิต) มีบุตร - บุตรี ๓ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๔๕/๑ หมูที่ ๑๑ บานศรีทรายมูล ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๕๗๐๐๐

โทรศัพท
๐๘๕ - ๐๓๔๘๕๗๕

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนบานหนองบัว จังหวัดเชียงราย
ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๔๙๖ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ (สุภาวสิทธิ)์ ไดรบั การถายทอดวิชาความรูด า นการฟอนจากบิดาคือ
พอกุย สุภาวสิทธิ์ ตัง้ แต อายุประมาณ ๗ - ๘ ขวบ เชน การฟอนดาบ ฟอนเชิง การตีไมฆอ น และการฟอนสาวไหม
ไดนาํ การฟอนดังกลาว ไปเผยแพรตอ สาธารณชนอยางตอเนือ่ ง จึงไดรบั เสียงสะทอนจากผูช ม ในความประทับใจ
อยางไมขาดสายพรอมทั้งคําติชมในการแสดงในแตละครั้งจึงเปนแรงผลักดันใหนางบัวเรียวทําการปรับปรุง
ทาฟอนมาโดยตลอดเพื่อความเหมาะสมตามแบบหญิงสาวชาวลานนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟอนสาวไหม
โดยพอกุย สุภาวสิทธิ์ ผูเปนบิดาของนางบัวเรียวยังไดถายทอดการฟอนดาบ ฟอนเชิง ใหแกชางฟอน
ในหมูบานศรีทรายมูล ที่ไดรับการถายทอดการฟอนดาบ ฟอนเชิง มาจากพอครูปวน คํามาแดง ศิลปน
ชางฟอนดาบ ฟอนเจิง ที่เรียนการฟอนในเขตลานนา เชียงใหม เชียงราย เชียงตุง สิบสองพันนา เปนตน

๑๘

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

พ.ศ.๒๔๙๖ นางบัวเรียว ไดเรียนการรําไทยประยุกตแบบพื้นเมืองลานนา จากพอครูโม ใจสม
ณ วัดศรีทรายมูล ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตัวอยางเชน ศิลปะการแสดงฟอนเล็บ ฟอนเทียน
ฟอนศรีนวล ฟอนสรอยแสงแดง ฟอนสรอยสนตัด ฟอนยวนรําพัด เปนตน
พอครูโม ใจสม เปนนักดนตรีและชางฟอนมาจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ
เปนอดีตทหารกรมมหรสพ หลังจากปลดประจําการเสร็จสิ้นสงคราม พอครูโม ใจสม ไดไปพํานักอยูในจังหวัด
เชียงใหม และยายมาอยูเชียงราย คือยานวัดศรีทรายมูล พอครูโม ใจสม ยังไดทําการฟนฟูวงปพาทยพื้นเมือง
(วงเตงถิ้ง) ใหกับคณะศรัทธาวัดศรีทรายมูลและไดถายทอดนาฏศิลปไทยประยุกตใหกับชางฟอนในคณะดวย
ทําใหคณะดนตรีและชางฟอนวัดศรีทรายมูลในยุคนั้นเปนที่ยอมรับแกผูชมเปนอยางยิ่ง จากนั้นนางบัวเรียว
ไดเรียนฟอนลาวแพน รําอวยพร และฉุยฉายพราหมณ จากแมครูนวลฉวี เสนาคํา และแมครูพลอยศรี สรรพศรี
ชาวบานสันโคง ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งแมครูพลอยศรี สรรพศรี เปนอดีตชางฟอน
ในคุม พระราชชายาเจาดารารัศมี หลังจากทีอ่ อกจากคุม พระราชชายา นางพลอยศรี ไดแตงงานกับนายอินทรหลอ
สรรพศรี และสรางครอบครัว ณ บานสันโคง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ ไดสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง โดยมีจุดประสงคเพื่อใหเกิดการเรียนรู
สืบทอดและพัฒนางานดั้งเดิมใหมีความทันตอเหตุการณ ไมเปนวัฒนธรรมที่ตายแลว ซึ่งนางบัวเรียว ไดมีแรงจูงใจ
และสืบทอดผลงานตาง ดังนี้
ชวงที่ ๑ พ.ศ.๒๔๙๕ - พ.ศ.๒๕๐๘ เปนการเรียนรูและพัฒนาทักษะทางดานการแสดงของตนที่ไดรับ
การถายทอดจากบิดา คือ พอกุย สุภาวสิทธิ์ และจากครูผูถายทอดการแสดงรําไทยประยุกต คือ พอครูโม ใจสม
แมครูพลอยศรี สรรพศรี และแมครูนวลฉวี เสนาคํา จนพัฒนาตนเองเปนชางฟอนที่ไดรับการยอมรับจากครูให
เปนตนเสียง เปนผูนําฟอนของคณะชางฟอน จนเปนที่รูจักของจังหวัดเชียงราย รวมถึงการเขารวมถายทอด
การฟอนดังกลาวตามสถานที่ตางกับพอครูโม ใจสม
ชวงที่ ๒ พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๒๘ เปนชวงของการพัฒนาทาฟอนสาวไหม เพื่อใหเขากับยุคสมัยและ
ความนิยมของตลาด จากประสบการณที่ไดไปแสดงเผยแพร ณ จังหวัดเชียงใหม โดยการแนะนําและปรับปรุง
ทาฟอนของนายชาญ สิโรรส
ปรับปรุงทาฟอนเล็บของพอครูโม ใจสม ดวยวิธีการใชทาฟอนเสือลากหางเปนทาเชื่อมในการแสดง
ฟอนเล็บ โดยทุก ๓ กระบวนทาฟอนเล็บตองเชื่อมทาดวยเสือลากหาง
ชวงที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๔ สรางสรรคทาฟอนแมหญิงลานนา ประกอบการแสดงเพลงเชียงราย ขับรอง
โดยธัญญทิพย นครเชียงราย แตงเพลงโดย แมนสปริเกอร ปรับปรุงทาฟอนสาวไหม โดยเพิ่มทาตากฝาย
ใหเขากับการฟอนสาวไหมตนแบบ ปรับปรุงทาฟอนสาวไหม ใหเหมาะสําหรับผูส งู อายุทยี่ ากตอการเคลือ่ นไหว และ
ขาดความคลองตัวโดยนําไปแสดงในงานตางๆ ไดอยางพรอมเพรียงกัน
ชวงที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๖ สรางสรรคทาฟอนรําวงพื้นบานที่เหมาะสมกับการแสดงของกลุมลูกศิษยที่เปน
ผูหญิงที่มีอายุตั้งแต ๕๐ ป ขึ้นไปใหมีความคึกครื้น สวยงาม และเหมาะสมตามวัย
พ.ศ.๒๕๕๗ สรางสรรคทาฟอนเบิกฟาราชภัฏเชียงราย เพื่อถายทอดใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
สํานักวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๑๙

พ.ศ.๒๕๕๘ ปรับปรุงทาฟอนสาวไหม จากการฟอนเดี่ยวหรือฟอนกลุมใหสามารถเปนฟอนสาวไหม
คูชาย หญิง และถายทอดใหกับนิสิตชมรมขวงศิลป ของมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.๒๕๕๘ สรางสรรคทาฟอนขันดอก ใหกลุมพัฒนาสตรี เขต ๓ เทศบาลนครเชียงราย โดยเอา
ทาฟอนเล็บ มาปรับประยุกตใชโดยมีการนําขันดอกเขามาเพิ่มเติม
ปจจุบันนี้แมครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ ไดปรับปรุงทาฟอนและสรางสรรคการแสดงบนพื้นฐาน
ของความเปนครูแบบมีการปรับประยุกต มีพัฒนาการ มีการใชเทคนิคเขามาชวย เพื่อปรับปรุงทาฟอนให
มีมาตรฐานมากขึ้น โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนหลักจึงไดจัดทําหลักสูตรสําหรับตนเองที่ใชในการเผยแพรการฟอน
สาวไหม ฟอนดาบ ฟอนเชิง ฟอนเล็บ ฟอนเทียน และฟอนอื่นๆ รวมถึงการบันทึกทารําเพื่อสรางความเขาใจ
เนนการเรียนรูที่สามารถเขาใจไดชัดเจนและไมยากสําหรับผูเรียน โดยแบงการเรียนเปนชั่วโมง แบงการสอน
โดยการฝกรําโดยทาเปลา แลวจึงเรียนเขากับจังหวะดนตรีของแตละการแสดง เนนใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มตาม
รูปแบบการฟอนที่ไดรับการถายทอด แตเมื่อนําไปแสดงใหพิจารณาถึงผูชม เวลาที่ใชในการแสดง และให
ลูกศิษยสามารถนําไปแสดงตามความเหมาะสมดังกลาวได การแสดงเหลานีจ้ งึ ไดนาํ ไปสูร ะบบการเรียนการสอน
ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตางๆ เพือ่ ถายทอดใหกบั คนรุน หลังตอไป ทัง้ ตัวแมครูบวั เรียว เปนผูถ า ยทอด และ
ลูกศิษยเปนผูถายทอดแลวแมครูบัวเรียวเปนผูประเมิน ใหคําแนะนําการแสดงของลูกศิษยเหลานั้น และสอน
ใหลูกศิษยมีการปรับตัวเขากับสังคม เนนใหนักแสดงและผูเรียนสามารถนําการแสดงเหลานี้ปรับตัวใหเขากับ
รูปแบบการแสดงและความตองการของคนในยุคปจจุบัน แตยังคงความเปนการฟอนแบบพื้นเมืองลานนา
เนนการแตงกายรูปแบบพื้นเมืองใหเขารูปพอดี มีสีสันเหมาะสมกับงานแตตองมีความสดใส เชน สีเขียว สีชมพู
สีมวง สีฟา ใสผาถุงกาน หรือ ซิ่นกาน แบบคนเมืองลานนา ซึ่งการฟอนของแมครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ
เปนฟอนที่ใหรูถึงคุณคาทางจิตใจ การเชื่อมโยงวัฒนธรรม การผสมผสานใหลงตัว อนุรักษ สืบสาน สนับสนุน
และสรางสรรคผลงานการแสดงตามแบบโบราณที่ไดรับการถายทอด และเผยแพรใหกับเยาวชนรุนตอๆ ไป
หากขาดซึ่งบุคคลผูถายทอดและเครือขายที่สรางไว ศิลปวัฒนธรรมของชาติก็จะสูญหายไปกับกาลเวลา
ดวยปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เขามากระทบ แตแมครูบัวเรียวยังคงอนุรักษ สงเสริม สืบสาน และ
สนับสนุน ศิลปะการแสดงพื้นบานลานนาเหลานี้ไวจนกวาจะไมสามารถทําไดอีกตอไป

การเผยแพรผลงาน
พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ ๑๑ มกราคม เปนวิทยากร และแสดงการฟอนเล็บ ฟอนสาวไหม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
“การสืบทอดวัฒนธรรมการฟอนสาวไหมใหเปนผลิตภัณฑชุมชน” ณ ที่วาการอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ถายทอดการฟอนเล็บแบบฉบับเชียงรายใหกับกลุมสตรีแมบาน เขต ๓ ชุมชน
ศรีทรายมูล และ เขตอื่นๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
วันที่ ๒๘ มีนาคม ไดแสดงการฟอนสาวไหม เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบรอบ ๖๐ พรรษา ในพิธีเปดโครงการสืบสานศิลปะ
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การแสดงพื้นบานลานนาเมืองเชียงราย รวมกับกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ณ บานสาวไหม ชุมชนศรีทรายมูล อําเภอเมืองเชียงราย
วันที่ ๓ พฤษภาคม ไดประกอบพิธี และแสดงการฟอนสาวไหม และฟอนเจิง ในงานพิธีไหวครูภูมิผญา
ลานนา ของชมรมขวงศิลป ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
วันที่ ๖ มิถุนายน เปนวิทยากร และถายทอดการแสดงการฟอนเล็บ แบบฉบับเชียงราย ในโครงการ
สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดเชียงราย ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม นําคณะลูกศิษยรว มแสดงฟอนเล็บ ในพิธหี ลอเทียนพรรษา ถวายวัดพระอารามหลวง
๓ วัด และวัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง ๓๑ วัด ประจําป ๒๕๕๘ จัดโดยเทศบาลนครเชียงราย ณ สวนตุง
และโคม เทศบาลนครเชียงราย
พ.ศ.๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ มกราคม นําลูกคณะศิษยรว มแสดงการฟอนสาวไหม ฟอนเล็บ จัดโดยสมาคมเครือขายศิลปะ
แหงประเทศไทย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ (พืชสวนโลก) จังหวัดเชียงใหม
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ นําคณะลูกศิษย จํานวน ๒๐๐ คน รวมแสดงการฟอนเล็บ ถวายเปนพุทธบูชา
เนือ่ งในงานสัปดาหสง เสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆะบูชา จัดโดย เทศบาลนครเชียงรายณ สวนตุง
และโคมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงราย
วันที่ ๖ มีนาคม รวมแสดงการฟอนสาวไหม ประกอบกับการขับจอย โดยแมครูบัวซอน ถนอมบุญ
ศิลปนแหงชาติ เนือ่ งในงานพระราชทานเพลิงศพ และเพือ่ ไวอาลัยแด พอครูคาํ กาไวย ศิลปนแหงชาติ ป ๒๕๓๕
ณ สุสานบานนํ้าแพร ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ ๒ เมษายน ไดแสดงการฟอนสาวไหม เนือ่ งในงานวันอนุรกั ษมรดกไทย ณ วัดฝง หมิน่ ตําบลริมกก
อําเภอเมืองเชียงราย จัดโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียราย
วันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน แสดงการฟอนสาวไหม ในงาน “ใตรมพระบารมี ๒๓๐ ป กรุงรัตนโกสินทร”
ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม แสดงการฟอนสาวไหม รวมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสพิธีเปดบาน
ศิลปนแหงชาติ แมครูบัวซอน ถนอมบุญ ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง - ชางซอ ป ๒๕๕๕ ณ บานตนลุง
อําเภอพราวจังหวัดชียงใหม ประกอบการจอยโดย อาจารยพิพัฒนพงษ หนอขัด
พ.ศ.๒๕๕๖
เดือนกุมภาพันธ นําคณะลูกศิษยแสดงการฟอนเล็บ ในพิธีบวงสรวงเสาหลักสะดือเมืองเชียงราย
ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เดือนกุมภาพันธ นําคณะลูกศิษยไดแสดงการฟอนสาวไหม ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟอนดาบ ฟอนเชิง
ในงานสรงนํ้าพระธาตุ ประจําป ณ วัดดอนแกว ตําบลปลอง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๕ ธันวาคม นําคณะลูกศิษยรวมแสดงการฟอนเล็บและการฟอนเทียน ถวายพระพรชัยมงคล
แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพอแหงชาติ ๕ ธันวา มหาราช
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๒๑

วันที่ ๒๗ - ๓๐ ธันวาคม ไดแสดงการฟอนสาวไหม และเปนวิทยากรการอบรมกรการฟอนสาวไหม
ฟอนดาบ ฟอนเชิง แกนิสิตนักศึกษา ชมรมสืบสานลานนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๕๕
วันที่ ๒๕ มกราคม ไดนําคณะลูกศิษย นักเรียน นักศึกษา และคณะชางฟอน กลุมพัฒนาสตรี
ในเขตเทศบาลนครเชียงรายทั้ง ๑๗ ชุมชน จํานวน ๗๕๐ คน ไดแสดงการฟอนเล็บ เนื่องในงานพิธีฉลองสมโภช
๗๕๐ ป เมืองเชียงราย
วันที่ ๓ มีนาคม ไดแสดงการฟอนสาวไหม รวมแสดงความยินดีกบั อาจารยฉลอง พินจิ สุวรรณ ในโอกาส
ที่ไดรับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ บานไทยวน อําเภอเมืองเชียงราย
วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน นําคณะลูกศิษย ไปรวมแสดงการฟอนสาวไหม ฟอนดาบ และฟอนเชิง
ในงานการประชุมการทองเที่ยวลุมนํ้าโขง ณ โรงแรมดุสิตไอสแลนด จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ไดแสดงการฟอนสาวไหม ในงานไหวครูประจําป ของชมรมพืน้ บานลานนาดนตรี
นาฏศิลป ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ไดแสดงการฟอนสาวไหม ในงานการประชุมสมัชชาครูภูมิปญญาไทย จัดโดย
นิดา และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๕๔
วันที่ ๒๖ มกราคม นําคณะลูกศิษยแสดงการฟอนเล็บ บวงสรวง ถวายปอพญามังรายมหาราช
เนื่องในวันครบรอบวันคลายวันประสูติ ณ ลานอนุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม เขารวมประชุมสมัชชาแหงชาติ กลุมศิลปนภาคเหนือ และไดแสดงการฟอน
สาวไหม ในงานการประชุมสมัชชาแหงชาติ ณ จังหวัดแพร
วันที่ ๑๕ เมษายน ไดแสดงการฟอนสรอยแสงแดง เนื่องในพิธีรดนํ้าดําหัวปาเวณีปใหมเมืองลานนา
ถวายองคปอพญามังรายมหาราช ณ ลานอนุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
เดือนตุลาคม ไดแสดงการฟอนสาวไหม ในงานปาเวณีตานกวยสลากภัต ณ ศูนยวิปสสนาสากล
ไรเชิญตะวัน ( ทาน ว. วชิรเมธี ) ตําบลหวยสัก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๕๔
เดือนตุลาคม ไดนําคณะลูกศิษย ซึ่งเปนนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร
และวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในนามกลุมสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ แสดงการฟอนสาวไหม ในงาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

ผลงานที่เผยแพรทางวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต และอื่นๆ
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ บันทึกเทปรายการสยามศิลปน
พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยานิพนธ ชีวติ และผลงานบัวเรียว รัตนมณีภรณ ชางฟอนลานนา โดย นายรัตนะ ตาแปง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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พ.ศ.๒๕๕๓ - ปจจุบัน การแสดงการการฟอนสาวไหม ฟอนเล็บ ฟอนดาบ ฟอนเชิง และ ศิลปะ
พื้นบานลานนาเกี่ยวกับดานการฟอนตางๆ เว็บไซต http://www.youtube.com
พ.ศ.๒๕๔๒ “กุย สุภาวสิทธิ,์ นาย” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือเลม 1 พิมพที่ บริษทั สยามเพชร
แมเนจเมน จํากัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐, ๒๕๔๒
พ.ศ.๒๕๕๓ เดือน กันยายน รายการประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง ชอง ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑ และชองทีวีไทย
พ.ศ.๒๕๕๒ วันที่ ๑๘ ตุลาคม รายการไทยโชว ตอน ฟอนเชิง ชองทีวีไทย
พ.ศ.๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ กันยายน รายการไทยโชว ตอนฟอนสาวไหม ชอง ทีวีไทย
พ.ศ.๒๕๕๑ คลิปการฟอนสาวไหม เว็บไซต www.ketalanna.com
พ.ศ.๒๕๕๑ ฟอนสาวไหม รายการครบรอบ ๑๐ ป มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สถานีโทรทัศนชอง NBT
พ.ศ.๒๕๕๑ ฟอนสาวไหม กรณีศกึ ษานางบัวเรียว รัตนมณีภรณ ศิลปนิพนธหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฎศิลปไทยศึกษา ภาควิชานาฏศิลปศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๐ ขาวในพระราชสํานัก ผูไ ดรบั รางวัลพระราชทานพระสิทธิธาดาทองคํา จัดโดยมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ.๒๕๕๐ ประวัติฟอนสาวไหม จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พ.ศ.๒๕๕๐ การตูนแอนนิเมชั่น ฟอนสาวไหม ความยาว ๔ นาที ทางอินเตอรเน็ต โดยมหาวิทยาลัย
ราชมงคลลานนา
พ.ศ.๒๕๕๐ วิทยานิพนธ นายรุจรุง มีเหล็ก เรื่องฟอนสาวไหม กรณีศึกษานางบัวเรียว รัตนมณีภรณ
และนายคํา กาไวย ศิลปนแหงชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๔๙ “ฟอนสาวไหมตนแบบ” ศิลป ลานนา ปูจาแมฟาหลวง โรงพิมพบดินทรการพิมพ
จังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๔๙
พ.ศ.๒๕๔๙ “นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ ผูไดรับพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคํา สาขาศิลปะ
การแสดงพื้นบาน (ฟอนสาวไหม) พิธีพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคํา ประจําป ๒๕๔๙ ” มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พ.ศ.๒๕๕๐ (หนา ๒๒ - ๔๐)
พ.ศ.๒๕๔๙ เอกสารการจัดเก็บขอมูลดานศิลปะการแสดง ตามโครงการภูมิบาน ภูมิเมือง สํานักงาน
วัฒนธรรมแหงชาติ ดําเนินการโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
“ฟอนสาวไหม เชียงราย”
พ.ศ.๒๕๓๘ - ปจจุบัน ไดทํางานดานการแสดงศิลปะพื้นบานลานนา ดังนี้
- เปนวิทยากรสอนฟอนแบบพืน้ บานลานนา เชน ฟอนสาวไหม ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ใหกบั หัววัดตางๆ
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และหัววัดตางๆ ในจังหวัดเชียงราย เชน อําเภอเมืองเชียงราย วัดศรีทรายมูล
วัดหนองนกเขียน วัดมิ่งเมือง วัดริมกก วัดทุงหลวง วัดปางลาว วัดบานดู วัดนางแล วัดแมกรณ วัดหวยปลากั้ง
วัดสถาน ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน (ทาน ว.วชิรเมธี) ตําบลหวยสัก อําเภอเทิง วัดดอนแกว วัดศรีดอนมูล
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อําเภอเชียงแสน วัดศรีบุญยืน อําเภอเวียงเชียงรุง วัดพระธาตุดอยเรือง อําเภอขุนตาล วัดทุงศรีเกิด อําเภอ
แมลาว วัดดงมะเฟอง อําเภอพาน วัดแมออใน วัดพระธาตุคือเวียง และอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วัดบานตุน
วัดบานสาง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก วัดพบพระใต และจังหวัดเชียงใหม เปนตน
- เปนวิทยากรพิเศษและครูสอนฟอนของสถาบันการศึกษาที่ใหความสนใจทั่วประเทศ ณ บานของ
ตนเอง (บานสาวไหม ชุมชนศรีทรายมูล) และเดินทางไปเปนวิทยากรเพื่อถายทอดศิลปะการแสดงพื้นบาน
ลานนาดานการฟอน ตามสถาบันหรือกลุมองคกรตางๆ และเปนวิทยากรพิเศษประจําของชมรมพื้นบาน
ลานนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ และ
ไดรบั เชิญใหเปนวิทยากร ถายทอดการฟอนสาวไหม ใหกบั นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม นิสติ จากวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป สาขาวิชาศิลปะการแสดงพื้นบานอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนตน
- เปนวิทยากรถายทอดความรูดานศิลปะการแสดงการฟอนแบบพื้นบานลานนา ใหกับนักศึกษา
ผูทําวิจัยและทําวิทยานิพนธ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และมหาวิทยาลัยพายัพ
- เปนวิทยากรถายทอดการฟอนแบบพืน้ บานลานนาใหกบั โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
ตางๆ ในจังหวัดเชียงราย เชน โรงเรียนเทศบาล ๒ และโรงเรียนเทศบาล ๕ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย เปนตน
- เป น วิ ท ยากรแกนนํ า อนุ รั ก ษ ฟ  น ฟู ก ารฟ อ นเล็ บ เชี ย งราย ให กั บ โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย โดยไดรับการเชิญใหเปนวิทยากรถายทอดการฟอนเล็บ
เชียงราย ใหกับครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อนําไป
ขยายผลตอใหกับนักเรียนในโรงเรียน
- เปนวิทยากรและครูสอนฟอน ในการถายทอดการฟอนเล็บใหกบั กลุม พัฒนาสตรี ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย ทั้ง ๑๗ ชุมชน
- เปนผูฟนฟูและสรางเอกลักษณการฟอนแบบพื้นบานลานนาในรูปแบบของจังหวัดเชียงรายที่ไดรับ
การถายทอดมาจากพอครูโม ใจสม เมือ่ ๕๐ป ทีผ่ า นมา ใหกบั นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมฟา หลวง มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงรายและถายทอดใหกับเยาวชนในจังหวัดเชียงราย เพื่อนําไปแสดงในงานสําคัญตางๆ
- เปนแมครูสอนฟอนพืน้ บานลานนาของจังหวัดเชียงราย ใหกบั ผูท มี่ คี วามสนใจ ในทุกชวงอายุ โดยใช
บานของตนเองเปนสถานที่ในการถายทอด (บานสาวไหม ชุมชนศรีทรายมูล อําเภอเมืองเชียงราย) โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การฟอนสาวไหมแบบดัง้ เดิม ซึง่ เปนเอกลักษณเฉพาะตัว และเอกลักษณของจังหวัดเชียงราย ทีม่ ผี สู นใจ
เขามาศึกษาอยางตอเนื่อง
พ.ศ.๒๕๑๖ - ๒๕๓๗ เปนวิทยากรสอนฟอนสาวไหม ฟอนเล็บ ฟอนเทียน และการแสดงแบบพื้นบาน
ลานนา ใหกับกลุมชางฟอน กลุมแมบานของหัววัดตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย อําเภอพะเยา อําเภอเทิง
อําเภอเชียงของ อําเภอแมลาว อําเภอแมจัน และอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตเดิมนั้นไดเดินทางไปสอน
รวมกับพอครูโม ใจสม ซึง่ ในขณะนัน้ บัวเรียวและพีส่ าวมีหนาทีใ่ นการถายทอดการฟอนสาวไหม ฟอนดาบ ฟอนเชิง
เปนหลัก
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๑๐
พ.ศ.๒๕๒๖
พ.ศ.๒๕๔๑
พ.ศ.๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๔

พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๕๗

โลประกาศเกียรติคุณ ดานการฟอนสาวไหม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
โลประกาศเกียรติคุณในฐานะผูสรางสรรคสื่อชาวบานดีเดน (ฟอนสาวไหม)
จากคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ
ผูมีผลงานดีเดนของจังหวัดเชียงราย ดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา
(การฟอนสาวไหม) จากจังหวัดเชียงราย
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลปและการละคร
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โลประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผูบําเพ็ญประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม
สาขาศิลปะการแสดง จากกระทรวงวัฒนธรรม
ผูทําคุณประโยชนดานนันทนาการ ประเภทฟอนรําพื้นบาน
จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
โลพระราชทาน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
สาขาผูทําคุณประโยชนดานนันทนาการ ประเภทฟอนรําพื้นบาน
จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ครูภูมิปญญาไทย รุนที่ ๗ ดานศิลปกรรม (ฟอนสาวไหมตนแบบ) จากสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ สาขาศิลปะ (การแสดง)
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คนดีศรีเชียงราย จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
โลประกาศเกียรติคุณ “ผูทําคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน”
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รางวัล “เพชรสยาม” สาขาดนตรีและนาฏศิลป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รางวัล “ภูมแิ ผนดินปน ลานนา” สาขาศิลปะการแสดง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ใบประกาศเกียรติคุณ “การฟอนสาวไหม” ไดรับการคัดสรรรากวัฒนธรรม
(ของดีบานฉัน) ดานศิลปะการแสดงที่โดดเดน ระดับจังหวัด ตามโครงการ
รากวัฒนธรรม (ของดีบานฉัน) ใหคงอยูนําไปสูการพัฒนา บมเพาะ ตอยอด
สรางสรรค เพิ่มคุณคาทางสังคม และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ใบประกาศเกียรติคุณ “ฟอนสาวไหม” ไดรับการคัดเลือกเปน ผลิตภัณฑ
สินคาดานวัฒนธรรม ประจําป ๒๕๕๗ ตามโครงการผลิตภัณฑภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม (CPOT) จังหวัดเชียงราย จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
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พ.ศ.๒๕๕๘

รางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ในฐานะผูท าํ คุณประโยชนตอ พระพุทธศาสนา ประเภท
สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
จากกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัล “ครูขวัญศิษย” ตามโครงการคัดเลือกรางวัลเจาฟามหาจักรี
จากกระทรวงศึกษาธิการ

ชีวิตปจจุบัน
แมครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ ยังคงถายทอดความรูดานการฟอนสาวไหม ฟอนเล็บ ฟอนดาบ
ฟ อ นเจิ ง และฟ อ นอื่ น ๆ ของล า นนา ทั้ ง ที่ บ  า นตนเอง คุ  ม วั ด ต า งๆ หรื อ ตามสถานศึ ก ษา จากรุ  น สู  รุ  น
อยางไมวางเวน เนื่องจากจะไดรับเชิญใหเปนวิทยากรอยูเสมอ และแมกระทั่งที่บานยังมีผูสนใจมาเรียน
อยูต ลอด นางบัวเรียว จึงตัดสินใจสรางอาคารเพือ่ การสอนขึน้ เปดสอนศิลปะการฟอนพืน้ บานลานนาแกผทู สี่ นใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การฟอนสาวไหม ฟอนดาบ ฟอนเชิง ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟอนแมหญิงลานนา เปนตน
โดยการใชทุนสวนตัวและสํานักงานเทศบาลนครจังหวัดเชียงรายและองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า โครงการสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณ สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งราย
ใหคาํ ปรึกษาเรือ่ งการจัดทําแผนการสอน เจาหนาทีแ่ ละนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟา หลวงใหการสนับสนุนจัดทํา
ขอมูล ดวยความตั้งใจและอุทิศตนเพื่อศิลปะการแสดงพื้นบานลานนาดวยจิตวิญญาณของแมครูบัวเรียวตลอด
ระยะเวลากวาหาสิบป
นอกจากกลุมนักเรียนในจังหวัดเชียงรายแลวยังมีนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาจารย กลุมสตรี
แมบาน ตางใหความสนใจในการศึกษาการฟอนเล็บ ฟอนสาวไหม และฟอนพื้นบานลานนา จากแมครูบัวเรียว
อยางตอเนื่อง แมในยามคํ่าคืนในบานของแมครูบัวเรียวยังคลาคลํ่าดวยผูสนใจการฟอนพื้นบาน อบอวล
ดวยเสียงดนตรี และการสอนฟอนของแมครูบัวเรียวอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นแมครูบัวเรียวยังมีโครงการ
ที่จะนํากลุมชางฟอนในเขตเทศบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมกันฟอนพื้นบาน อยางเชน ฟอนสาวไหม
ฟอนเทียน ฟอนเล็บ ฟอนสรอยแสงแดง ฟอนขันดอก ในงานเชียงรายดอกไมงาม ของจังหวัดเชียงรายในเดือน
ธันวาคม อีกดวย
แมครูบัวเรียว เปนผูที่มีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งในดานจิตใจของตน และกระบวน
การเรี ย นการสอน ด ว ยความเชื่ อ เสมอว า หากไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแล ว ศิ ล ปะการแสดงเหล า นี้ ก็ จ ะคง
อยูไมได จากการปรับทาฟอนสาวไหม ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ที่ใชเวลาในการแสดงดวยระยะเวลาที่ยาวนาน
ซึ่งแมครูบัวเรียวไดปรับปรุงรูปแบบอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการฟอนทุกชนิดของแมครูบัวเรียวอีกดวย จึงทําให
แมครูบัวเรียวมีลูกศิษยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกศิษยในสถาบันการศึกษาตางๆ ที่ใหความสนใจ และ
ยังใชบานเปนสถานที่ในการถายทอดการฟอนพื้นบานลานนา เพื่อเปนศูนยกลางในการเรียนรูดานการฟอน
พื้นเมืองลานนาอีกดวย

๒๖

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

นายโกมล พานิชพันธ
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๒๗

นายโกมล พานิชพันธ

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น

ประวัติ
นายโกมล พานิชพันธ เกิดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๔ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บิดาชื่อ นายฉลอง พานิชพันธ มารดาชื่อ นางบัวไข พานิชพันธ เปนบุตรคนที่ ๒

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๕๗/๒ หมูที่ ๖ ตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร ๕๔๑๕๐

โทรศัพท
๐๘๑ - ๘๐๗๙๙๖๐, ๐๕๔ - ๕๘๑๕๓๒

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ ๔
ระดับประถมศึกษาปที่ ๗
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓
ระดับปริญญาโท

โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร จังหวัดแพร
โรงเรียนลองวันครู จังหวัดแพร
โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏเชียงราย

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๐๗ นายโกมล พานิชพันธ สําเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียน
ลองวิทยา แลวไดเรียนรูการถายภาพจากบิดาซึ่งประกอบกิจการรานถายภาพชื่อ “ฉลองศิลป” ตั้งอยูในตลาด
หวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร ไดเรียนรูเทคนิคการถายภาพจากบิดาและพัฒนาฝมือการถายภาพขึ้นมาเปน
ลําดับ มีผลงานเปนทีป่ ระจักษ เชน ในป พ.ศ.๒๕๓๐ ไดรบั รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถาย ปการทองเทีย่ ว
ไทย ๖ รางวัล ดวยความสามารถทางดานการถายภาพ วิทยาลัยเทคนิคแพร จึงไดเชิญ นายโกมล พานิชพันธ
เปนอาจารยพิเศษ สอนในสาขาวิชา วิศวกรรมสํารวจถายภาพทางอากาศ

๒๘

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

พ.ศ.๒๕๒๕ อาจารยวถิ ี พานิชพันธ (ผูท รงคุณวุฒทิ างวิชาการทางดานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ลานนา เปนผูกอตั้งภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ไดเดินทางมาเยี่ยมครอบครัว
นายโกมล พานิชพันธ ที่อําเภอลอง ไดพบเห็นผาโบราณของเมืองลอง ซึ่งเปนผาซิ่นตีนจกที่สวยงาม จึงมอบ
หมายให นายโกมล พานิชพันธ หาผาซิ่นลายโบราณเหลานั้นให ดวยประสบการณของนายโกมล ที่ไดเดินทาง
ไปถายภาพตามงานตางๆ ในหมูบาน จึงทราบวาจะสามารถหาผาซิ่นลายโบราณไดจากที่ใดบาง เมื่อรวบรวมได
จํานวนหนึ่งแลวพบวา ลวดลายแตละผืนไมซํ้ากัน แตละลวดลายก็แฝงไปดวยภูมิปญญาของคนโบราณในการ
ทอผา สงผลใหนายโกมล ปรึกษากับอาจารยวิถีวา จะขอเก็บผาเหลานั้นไวที่เมืองลอง ทานอาจารยก็ตอบวา
“ไดแตตอ งไมขายใหใคร” จึงเปนจุดเริม่ ตนในการสะสมผาซิน่ ตีนจกของเมืองลอง และนําไปสูก ารศึกษา สืบทอด
พัฒนาภูมิปญญาดานผาของนายโกมล พานิชพันธ จนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของคนในวงการผา
พ.ศ.๒๕๓๒ นายโกมล พานิชพันธ ไดจัดตั้ง พิพิธภัณฑทองถิ่น โกมลผาโบราณ เกิดจากความรักงาน
ศิลปะทีถ่ า ยทอดออกมาผานการถักทอเปนผาซิน่ ตีนจก ซึง่ นายโกมล พานิชพันธ ไดศกึ ษาศิลปะผาซิน่ และประวัติ
ความเปนมาของลายผาซิ่น โดยไดออกไปเสาะแสวงหาผาซิ่น หรือ ผาถุง จากคนเฒาคนแก ทั้งขอดู และขอยืม
บางทีแมอุยก็ขายใหบาง หรือบางทานก็ยกใหเพื่อใหคนรุนลูกรุนหลานไดสืบทอด เพื่อสืบทอดเจตนารมณของ
คนรักผา นายโกมล จึงไดจัดทําเปนพิพิธภัณฑ โกมลผาโบราณ ขึ้น
ดวยความเปนศิลปน นายโกมล ไดพัฒนาการใชเทคนิคการสรางผาที่หลากหลายมาผสมผสาน
เพื่อสรางสรรคงานดานผา และพัฒนาการนําเสนอ เพื่อชี้ใหผูคนเห็นความสําคัญของภูมิปญญาดานผา
เกิดความรัก ความภูมิใจในผืนผา ที่บรรจงถักทอเสนใยเปนผืนผาอันประณีตงดงาม เพื่อใหเกิดการสืบทอดถึง
อนุชนคนรุนใหม พิพิธภัณฑโกมลผาโบราณเปนแหลงเรียนรูที่บุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถเขามาศึกษาเรียนรู
เปนที่ประจักษชัดเชนในปจจุบัน
พิพิธภัณฑทองถิ่น “โกมลผาโบราณ” ตั้งอยู ณ เลขที่ ๑๕๗/๒ หมูที่ ๖ ตําบล หวยออ อําเภอลอง
จังหวัดแพร เกิดจากความรักงานศิลปะทีถ่ า ยทอดออกมาผานการถักทอเปนผาซิน่ ตีนจก ซึง่ นายโกมล พานิชพันธ
ไดศึกษาศิลปะผาซิ่น และประวัติความเปนมาของลายผาซิ่น โดยไดออกไปเสาะแสวงหาผาซิ่น หรือ ผาถุง
จากคนเฒาคนแก ทั้งขอดู และขอยืม บางครั้งแมอุยก็ขายใหบาง หรือบางทานก็ยกใหเพื่อใหคนรุนลูก รุนหลาน
ไดสืบทอด ตอมาไดจัดทําเปนพิพิธภัณฑผาโบราณขึ้น ในป พ.ศ.๒๕๓๒
ในป พ.ศ.๒๕๓๕ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร ไดจดั ตัง้ พิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ โกมลผาโบราณ
เปนศูนยเทคโนโลยีพื้นบาน สาขาสิ่งทอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา
ตัวอาคารพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ โกมลผาโบราณ ไดตน แบบมาจากสถานีรถไฟบานปน อันเปนสถานีรถไฟ
เกาแกที่สรางตามสถาปตยกรรมยุโรปและตั้งอยูใน ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๒๙

ภายในพิพิธภัณฑทองถิ่น โกมลผาโบราณ จัดสวนการแสดงเปน ๖ สวน คือ
สวนที่ ๑
จัดแสดงภาพจิตรกรรมเวียงตา
สวนที่ ๒
จัดแสดงผาโบราณเมืองลอง
สวนที่ ๓
จัดแสดงผาซิ่นตีนจกจากแหลงตางๆ
สวนที่ ๔
จัดแสดงวิธีการเก็บผาโบราณ ผลงานการออกแบบลายผา
และเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง
สวนที่ ๕
จัดแสดง แหลงเรียนรูผาโบราณสําหรับเยาวชน ผานสื่อ ตุกตา
สวนที่ ๖
รานจําหนายผลิตภัณฑ และของที่ระลึก
สวนที่ ๑ จิตรกรรมเวียงตา
พิพิธภัณฑทองถิ่น “โกมลผาโบราณ”
จิตรกรรมวัดเวียงตาเปนจิตรกรรมสีฝุนเขียนบนแผนกระดานไมสักที่ประกอบขึ้นเปนผนังวิหารของ
วัดเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร สันนิษฐานวาเขียนขึ้นรุนเดียวกับจิตรกรรมที่วัดภูมินทร จังหวัดนาน
เมื่อราว พ.ศ.๒๔๔๐ โดยชางชาวไทลื้อจากเชียงตุง เปนจิตรกรรมที่มีหนาตาตัวละครเหมือนกันแตตางกันที่
เครื่องแตงกาย ที่จังหวัดนาน จิตรกรวาดใหตัวละครเครื่องแตงกายแบบไทยลื้อ สวนที่จิตรกรรมเวียงตา
จิตรกรวาดใหตัวละครใชเครื่องแตงกายเปนไทยวน(โยนก) แบบเมืองลอง
ภาพจิตรกรรมเวียงตา จิตรกรไดถายทอดเรื่องราววิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมชาวลานนา
กวารอยปทผี่ า นมา ดวยเทคนิคพิเศษทีแ่ ตกตางจากจิตรกรรมฝาผนังทัว่ ๆ โดยใชเทคนิคการเขียนดวยสีฝนุ ลงบน
แผนไมกระดานหลายแผนตอกันในกรอบขนาดใหญ จัดวางเปนผืนเปนตอน โดยจิตรกรพยายามจัดภาพคน
และสิ่งสําคัญอยูบนสวนของแผนไม และกลบเกลื่อนรอยตอของแผนกระดานดวยภาพแนวตั้ง เชน ภาพตนไม
ภาพเสา สีที่ใชคือ ฟา นํ้าเงิน แดงชาด นํ้าตาลออน และดําเขียว ปดทองในสวนที่ตองการใหเกิดสีเหลือง
ใชสีชมพู หรือสีขาวโพลนบนผิวพรรณของรูปคน เนื้อสีของภาพบางเปนสวนใหญ
เนื้อเรื่อง แบงเปน ๓ กลุม คือ เรื่องเจากาดํา เรื่องแสงเมืองหลงถํ้า และภาพคนขนาดใหญ
แตดวยเทคนิคการใชสีฝุนนี้ทําใหจิตรกรรมฝาผนังเวียงตามีความบอบบางเปนพิเศษ เพราะเมื่อโดน
ความรอนและแสงสวางทีจ่ า เกินไปก็จะทําใหภาพเสียหายได ยากแกการดูแลรักษา ดังนัน้ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
บนแผนไมของเวียงตา จึงมีนอยคนนักที่จะไดเห็นของจริง
พิพิธภัณฑทองถิ่น โกมลผาโบราณ ไดเล็งเห็นความสําคัญ และประโยชนในการเรียนรูเรื่องราวทาง
วัฒนธรรมทีถ่ า ยทอดผานภาพจิตรกรรมเวียงตา ซึง่ ถือเปนจิตรกรรมทีท่ รงคุณคา จึงไดจดั สรางและจัดแสดงภาพ
จิตรกรรมเวียงตา ไดรับความอนุเคราะหภาพถายจาก ผศ.กันต พูนพิพัฒน ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ
สื่อ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม และนายโกมล พานิชพันธ สรางสรรควิธีนําเสนอดวยเทคนิคการจัด
แสดงภาพเสมือนจริง ๓๖๐ องศา
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สวนที่ ๒ จัดแสดงผาโบราณเมืองลอง
พิพิธภัณฑทองถิ่น “โกมลผาโบราณ”
ผาโบราณเมืองลอง จัดแสดงผาซิ่นตีนจกของกลุมไทโยนก “เมืองลอง” ที่มีลวดลายเหมือนกับ
ภาพเขียนจิตรกรรมเวียงตา ผาตีนจกเมืองลอง ประวัติศาสตรการทอผาจกของเมืองลอง ไมสามารถจะหา
หลักฐานอางอิงชัดเจนได นอกจากตํานานการทอผาจากคนโบราณไดเลาขานกันตอมาวา แมนํ้ายมที่ไหลผาน
เมืองลอง ในอดีตจะมีถํ้าอยูใตนํ้าถํ้าหนึ่ง เรียกวา วังนํ้า (แถบตําบลปากกาง) ไปถึงแหลมลี่ มีคนนํ้าคนหนึ่ง
ซึ่งชาวบานเรียกวา เงือก ขึ้นมายืมฟมทอผา (อุปกรณทอผาทําดวยไม) เมื่อทอผาเสร็จมีการเฉลิมฉลองดวยการ
บรรเลงดนตรี แลวเงือกก็เอาฟมมาคืนชาวบาน จนชาวบานสังเกตฟม มีลวดลายบนหัวฟม ทีม่ สี สี ลับกันสวยงาม
ชาวบานลองเอาฟมที่มีลายทอผาตอเนื่องจนเกิดเปน ตีนซิ่น เรียกวา ซิ่นตีนจก ที่เห็นในปจจุบัน
สวนที่ ๓ ผาซิ่นตีนจกจากแหลงตางๆ
พิพิธภัณฑทองถิ่น “โกมลผาโบราณ”
เพื่อเปนการสรางเสริมการเรียนรูอยางถองแท พิพิธภัณฑทองถิ่น โกมลผาโบราณ ไดจัดแสดงผาซิ่น
ตีนจกจากแหลงตางๆ และเพือ่ ทีจ่ ะใหเกิดการพัฒนาของชุมชน ทางพิพธิ ภัณฑไดจดั แสดงผาจกจากแหลงตางๆ
ในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อใหคนในทองถิ่นไดรูและเห็นถึงความแตกตางกันของผาตีนจกจากแหลงอื่นๆ เชน ตีนจก
แมแจม ตีนจกไหลหิน ตีนจกนานอย ตีนจกหาดเสี้ยว ตีนจกราชบุรี ตีนจกลาวครั่งในแหลงตางๆ เพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ ลักษณะอันเปนเอกลักษณของซิ่นตีนจก ของแตละพื้นที่
สวนที่ ๔ จัดแสดงวิธีการเก็บผาโบราณ
ผลงานการออกแบบลายผา และเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง
พิพิธภัณฑทองถิ่น “โกมลผาโบราณ”
เพื่อสงเสริมการเรียนรูในการอนุรักษผาโบราณ พิพิธภัณทองถิ่น โกมลผาโบราณ ไดจัดแสดงวิธีการ
เก็บผาโบราณ โดยอาศัยภูมิปญญาของคนโบราณที่ทําใหผาสามารถอยูไดนานกวา ๒๐๐ ป ตลอดถึงจัดแสดง
ลายผา ผลงานการอนุรักษผาไทย ที่ไดรับรางวัลจากการประกวดจากเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ไวในสวนจัดแสดงที่ ๔
และในสวนจัดแสดงที่ ๔ นี้ ไดรวบรวมนําเสนอเครือ่ งแตงกายอันเปนฝมอื การออกแบบของ นายโกมล
พานิชพันธ ที่ไดนําไปใชแตงกายในการแสดงตางๆ เชน ภาพยนตร ละครโทรทัศน ละครเวที เครื่องแตงกาย
ที่ชนะเลิศการประกวดนางงามระดับนานาชาติ
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สวนที่ ๕ จัดแสดง แหลงเรียนรูผาโบราณสําหรับเยาวชน ผานสื่อ ตุกตา
จากวิกฤตการเมืองปลายป ๒๕๕๓ พิพิธภัณฑโกมลผาโบราณ ไดเจอวิกฤตดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว เนื่องจากทางพิพิธภัณฑโกมลผาโบราณ มีรายไดจากสวนแบงของการจําหนายสินคาในหาง
สรรพสินคา และสนามบินสุวรรณภูมิ จึงทําใหเกิดวิกฤตในชวง ๓ - ๔ เดือนนั้นไมมีรายได และไมมีนักทองเที่ยว
เขามาเลย ซึ่งชวงนั้นก็เปนชวงที่วางอยู พิพิธภัณฑโกมลผาโบราณก็เกิดแนวคิดในการปรับปรุงและซอมแซม
พิพิธภัณฑ ตลอดจนถึงเรื่องราวที่จัดแสดงที่มีอยูแลวมาปรับปรุงและทบทวนดู กอใหเกิดแนวคิดใหม ตามปกติ
ทางพิพธิ ภัณฑไดจดั แสดงเรือ่ งราวเกีย่ วกับผาโบราณ ซึง่ ก็ไดรบั ความสนใจจากผูเ ขาชมมากพอสมควร ซึง่ สวนมาก
เปนกลุมผูใหญ เลยเกิดแนวคิดในการจะทําพิพิธภัณฑที่เด็กสามารถดูไดและอยากดู แตยังคงเรื่องราว
ที่เกี่ยวกับผา
ประกอบกับทางพิพิธภัณฑโกมลผาโบราณเคยสะสมตุกตาบารบี้ และตุกตาที่มีสัดสวนใกลเคียงกับ
ตุกตาบารบี้ โดยเฉพาะตุกตาที่จําลองแบบมาจากดาราภาพยนตร บุคคลที่มีชื่อเสียง ที่เด็กๆ ตางรูจัก
ทางพิพธิ ภัณฑเลยคิดวาจะนําตุก ตาเหลานัน้ มาจัดทําเสือ้ ผาและเครือ่ งแตงกายทีส่ อื่ ถึงวัฒนธรรม และผาโบราณ
ในพิพิธภัณฑ โดยใชเทคนิคการอัดภาพลงในผาและยอสวนผาโบราณในพิพิธภัณฑที่มีลักษณะเหมือนจริง
ลงทําเครื่องแตงกายใหตุกตา และใชวิธีนําเสนอที่งายตอการเขาใจ
ไดเปดตัวครั้งแรก ในงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ในป พ.ศ.๒๕๕๕
ไดรับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมชมการจัดแสดงดวย
ความปลื้มปติยินดี กอใหเกิดแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาตอยอดแนวคิดกอเกิดเปนแหลงเรียนรูผาโบราณ
สําหรับเยาวชนอยางถาวร ณ พิพิธภัณฑโกมลผาโบราณ ในปจจุบัน
สวนที่ ๖ รานจําหนายผลิตภัณฑ และของที่ระลึก
พิพิธภัณฑทองถิ่น โกมลผาโบราณ ไดจัดพื้นที่ไวเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ และของที่ระลึกใหกับ
นักทองเที่ยวที่เขาชมพิพิธภัณฑ โดยจัดจําหนายสินคาผาตีนจกลายโบราณ ผาโบราณทําใหม เสื้อผาสําเร็จรูป
ทันสมัย และผลิตภัณฑจากผา เปนการสรางรายได สรางมูลคา จากมรดกทางภูมิปญญาที่ไดอนุรักษและ
สืบทอดมา เปนการเผยแพร และสืบทอด วัฒนธรรมอันดีงามในการนุงหม และที่สําคัญเปนการสรางและ
กระจายรายไดใหกับประชาชน และชุมชน ที่รวมกันเปนสวนหนึ่งในการสรรสรางผลิตภัณฑ และงานหัตถกรรม
ชิ้นเยี่ยม เพื่อใหนักทองเที่ยวที่ไดเขามาเยี่ยมชม ไดซื้อ เก็บไว และนําไปเปนของฝากที่ระลึก

การเผยแพรผลงาน
ป พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๕๗ นายโกมล พานิชพันธ ไดรับมอบหมายจาก องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร ใหทําการบูรณะและปรับปรุง พิพิธภัณฑคุมเจาหลวงเมืองแพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร
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พิพิธภัณฑวัดศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร พิพิธภัณฑรานถายรูปฉลองศิลป และพิพิธภัณฑพระพุทธรูป
สําคัญและประวัติบูรพจารย วัดศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร
นําเสนอทั้งรูปแบบทางสถาปตยกรรมตัวอาคาร อุปกรณตกแตงรวมสมัย เครื่องใชในอดีต เปน
การจําลองวิถีชีวิตชนชั้นปกครองของเจาหลวงเมืองแพร ชายา และบุตรธิดา พรอมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
เปนแหลงรวบรวมขอมูลเชิงวิชาการที่มีความเกี่ยวเนื่อง เชน หอจดหมายเหตุแหงชาติ นําเสนอตาม
ความเปนจริง บอกเลาเรื่องราวดวยภาพถาย และหลักฐานทางประวัติศาสตร
จุดมุงหมาย เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรู กอใหเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรตอสาธารณชน

พิพิธภัณฑวัดศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร
พิพธิ ภัณฑวดั ศรีดอนคํา เปนการรวมมือกันหลายฝาย มีนายโกมล พานิชพันธ เปนตนคิด และออกแบบ
พิพิธภัณฑ โดยปรึกษากับทางวัดศรีดอนคํา ขอใหพื้นที่ใตถุนศาลาของวัดซึ่งมีอยูแลวมาปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑ
จัดแสดงวัตถุโบราณ ที่คนเฒาคนแกในอําเภอลองเก็บไว แลวนํามาบริจาคใหกับพิพิธภัณฑ จัดแสดงพรอม
บอกถึงตํานาน ความเปนมา แลวนํามาใหไดชื่นชม กอเกิดความประทับใจ ตื่นตา ตื่นใจ สงผลให พิพิธภัณฑ
วัดศรีดอนคํา อําเภอลอง กลายเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือ
ระหวาง วัด - บาน กลายเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งที่เปดตอนรับนักทองเที่ยว
ที่มาเยือน อําเภอลอง จังหวัดแพร

พิพิธภัณฑ รานถายรูปฉลองศิลป
ร า นถ า ยรู ป ฉลองศิ ล ป เริ่ ม ดํ า เนิ น กิ จ การมาตั้ ง แต พ.ศ.๒๔๙๙ ในชื่ อ “ฉลองลํ า ปาง” โดย
นายฉลอง พานิชพันธ ซึ่งในยุคนั้น เมืองลอง ยังไมมีไฟฟาใช จึงใชวิธีถายดวยแสงธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญจะถาย
นอกสถานที่ เชน ถายงานบวช งานศพ รูปหมูครอบครัว งานประเพณีในทองถิ่น และรูปบุคคลสําหรับติดโชว
และเก็บเปนที่ระลึก
อุปกรณที่ใชถายรูป ในชวง พ.ศ.๒๔๙๙ - พ.ศ.๒๕๐๕ จะใชกลองไมสามขา ฟลมเปนกระจกแผน
ตอมาไดพัฒนาเปนฟลมแผนพลาสติก และฟลมมวน ตามลําดับ ลักษณะของรูปถายจะเปน รูปขาวดํา การอัด
ขยายจะใชหองมืดและแสงแดดในการอัดขยาย หรือใชตะเกียงในการใหแสง กระทั่งในประมาณป พ.ศ.๒๕๐๕
ไฟฟาเริ่มใหบริการในเขตตลาดบานปน และหวยออ รานถายรูปฉลองศิลปจึงเริ่มใชไฟฟามาพัฒนาราน โดยใช
ไฟฟาในการถายรูปและอัดขยายตามลําดับ ตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๕ รูปสีธรรมชาติเริ่มพัฒนาเขามาเปนที่นิยม
ของคนไทย รานถายรูปฉลองศิลปจึงพัฒนาตามตลาด จนถึงในป พ.ศ.๒๕๔๕ ตลาดรานถายรูปเริ่มเขาสูยุคมืด
โดยเทคโนโลยียุคดิจิทัล
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๓๓

รานถายรูปฉลองศิลป มีพัฒนาการจาก “ฉลองลําปาง - ฉลองถายรูป - ฉลองศิลป” จนถึงในปจจุบัน
คือ “พิพิธภัณฑรานถายรูปฉลองศิลป”

พิพิธภัณฑพระพุทธรูปสําคัญ และประวัติบูรพาจารย วัดศรีดอนคํา ตําบลหวยออ อําเภอลอง
จังหวัดแพร
พิพิธภัณฑพระพุทธรูปสําคัญ และประวัติบูรพาจารย วัดศรีดอนคํา ตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัด
แพร สรางขึ้นตามแนวความคิดของพระครูเกษมรัตนคุณ อดีตเจาอาวาสวัดศรีดอนคํา เมื่อครั้งที่ทานมีชีวิตอยู
ปรารถนาที่จะเก็บรวบรวมพระพุทธรูปสําคัญของวัด เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดชมและกราบไหวบูชาซึ่งทานเริ่ม
สรางพิพิธภัณฑหลังแรกโดยใชศาลาขางกุฏิเจาอาวาส ภายในประดิษฐานพระเจาพราโต และพระพุทธรูปไม
ขนาดเล็กจํานวนมาก
พ.ศ.๒๕๕๘ วัดศรีดอนคํา โดย พระครูสิริวรโสภิต เจาอาวาส รูปปจจุบัน ไดบูรณะกุฏิเมตตา ซึ่งเปน
กุฏิของ พระครูเกษมรัตนคุณ ที่ไดปดไวตั้งแตหลวงพอมรณภาพ ใน พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมี นายโกมล พานิชพันธ
เปนผูออกแบบการจัดแสดง พิพิธภัณฑนี้จัดสรางขึ้นเพื่อสืบทอดความคิดและเจตนารมณของหลวงพอ
พระครูเกษมรัตนคุณ และเพื่อจัดแสดงพระพุทธรูปโบราณที่สําคัญของทางวัด โดยใชงบประมาณจากองค
กฐินของ พล.ต.ต.พูลทรัพย ประเสริฐศักดิ์ รองผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๗ และคณะศรัทธาวัดศรีดอนคํา
ตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร
พ.ศ.๒๕๓๒
- ศึกษาภาพจิตกรรม “วัดเวียงตา” ทีแ่ สดงถึงการแตงกายของคนเมืองลอง ประกอบกับการสะสม
ผาโบราณของคนเมืองลอง นายโกมล พานิชพันธ ไดสรางสรรค ผาโบราณที่เกือบหายสาบสูญไป
โดยใชลวดลายผาตีนจกที่ปรากฏอยูในภาพจิตรกรรม วัดเวียงตา นําภูมิปญญาในการทอผาจก
แบบโบราณ จัดทอโดยเทคนิค จกแท คือ ใชขนเมน หรือ ไมแหลมเปนเครือ่ งมือจกเสนดาย ทําให
เกิดลวดลายที่สวยงามเหมือนของโบราณ และใชสีแบบโบราณ นําไปจัดแสดง และไดรับรางวัล
จากการประกวด เปนจุดกําเนิด “โกมลผาโบราณ”
- จัดทําเครื่องแตงกาย ในการแสดง แสง เสียง จินตภาพประกอบดนตรีพื้นบานภาคอีสาน เรื่อง
“อุษาบารส” งานศิลปะดนตรีพื้นบานแมฟาหลวง ณ ปราสาทหินเขาพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย
พ.ศ.๒๕๓๓
- จัดทําเครื่องแตงกาย ในการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง “คําหยาดฟา” ในงานไหวสาแมฟาหลวง
ณ ไรแมฟาหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

๓๔

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

พ.ศ.๒๕๓๔
- จัดทําเครื่องแตงกาย ในการแสดง จินตภาพ เรื่อง “ทะเลทิพย” จัดโดยมูลนิธิแมฟาหลวง
ณ เกาะยอ จังหวัดสงขลา
พ.ศ.๒๕๓๕ - พ.ศ.๒๕๓๗
- ออกแบบลาย จัดโครงสรางของผาและกําหนดสี ในการจัดทอผาจกเฉลิมพระเกียรติ ทูลเกลาฯ
ถวายแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในวโรกาสทรงครองสิรริ าชสมบัติ ครบ ๕๐ ป ความยาว
๙๙ เซนติเมตร ในป พ.ศ.๒๕๓๙
- พัฒนาลวดลายและปรับสีผาแบบโบราณ เปนโทนสีใหมในโทนกลมกลืน โดยไดรับแรงบันดาลใจ
จากสีที่ปรากฏใหเห็นตามธรรมชาติ จนเปนที่ยอมรับและไดรับรางวัลจากการประกวด
พ.ศ.๒๕๓๘ - พ.ศ.๒๕๔๐
- พัฒนาการใชเสนใยพิเศษผสมและทอในลวดลายผา โดยใชเสนไหมดิ้นเงินและดิ้นทองเพิ่มมูลคา
ใหแกผาพื้นบาน และไดนําผาโบราณของเชียงตุง ซึ่งอดีตอยูในเขตของลานนา นํามาทอใหม
เปนผาซิ่นทองคํา ไดจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑผา และไดเผยแพรผานการสวมใสในการแตงกาย
ของนักแสดง ในงานละคร งานแสง เสียง และภาพยนตร
พ.ศ.๒๕๔๑
- ศึกษาและพัฒนาการยอมผา จากสีธรรมชาติ และไดสรางสรรคผลงานผาตีนจกจากการยอมสี
ธรรมชาติและเพิ่มลวดลาย เปน ซิ่นตีนจกเต็มตัว อันเปนเอกลักษณเฉพาะของโกมลผาโบราณ
- พัฒนาผาซิ่นที่สามารถนุงได ๓ แบบ (เหมือนมี ๓ ผืนอยูในผืนเดียว)เรียกวา ซิ่น ๓ ดูก (ตะเข็บ)
พ.ศ.๒๕๔๒
- จัดทอผาพิเศษ โดยนําภูมิปญญาการทอผาทั่วเมืองไทยผสมผสานกัน ดวยเทคนิคมัดหมี่, จก
และเกาะลวง เพื่อทอผาเปนพระรูปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดแสดง
ณ นิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปญญาไทย พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๓
- ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๓
จัดทําเครื่องแตงกายในการแสดงแสง-เสียง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดช ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา “เจาพระยาแมนํ้าของแผนดิน”
ณ วัดราชาธิวาส ปอมพระสุเมรุ และ วัดอรุณราชวราราม
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๓๕

พ.ศ.๒๕๔๔
- ๒๙ เมษายน ๒๕๔๔
จัดทําเครื่องแตงกายชุดไทย เพื่อใชในการประกวดนางสาวไทย ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๔๕
- ๒ มีนาคม ๒๕๔๔
สรางสรรคเครือ่ งแตงกายลานนา ในชุดมหาเทวีจริ ประภา เพือ่ ใชในการแสดงภาพยนตรเรือ่ ง สุรโิ ยไท
- ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕
สรางสรรคฉลองพระองคถวายแด ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ใชแสดงในละครเรื่อง “กษัตริยา”
- ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕
สรางสรรคเครื่องแตงกายไทยใหคณะนางสาวไทย ในงาน “การแสดงวัฒนธรรมไทยฉลอง
การกอตั้งสภาธุรกิจไทย - ฮองกง” ณ โรงแรม ISLAND SHANGRILA, HONG KONG
พ.ศ.๒๕๔๖
- ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
สรางสรรคเครื่องแตงกายประจําชาติใหคุณภาวดี วิเชียรรัตน นางสาวไทยในการประกวด
MRS. WORLD ณ เมืองลาวเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรบั รางวัลชนะเลิศ (ORIGINAL COSTUME)
- ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖
จัดแสดงนิทรรศการผาโบราณ “ฝายแกว ไหมคํา โกมล พานิชพันธ” ณ หอนิทรรศการสํานัก
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย
พ.ศ.๒๕๔๗
- ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗
จัดแสดงเครือ่ งแตงกาย แสดงถวายแด สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทอดพระเนตร
ในงาน สุดยอดหมูบานอุตสาหกรรมและผาทอไทย ครั้งที่ ๓ ณ ศูนยแสดงสินคา อิมแพ็ค อารีนา
เมืองทองธานี
- ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗
จัดแสดงเครื่องแตงกายผายไทย ในงาน “วิถีแหงเอเชีย” โดยการนําของพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี

๓๖

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

พ.ศ.๒๕๔๘
- ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘
สร า งสรรค ผ  า ทอเทคนิ ค พิ เ ศษ MASTER PIECE เป น ผ า ทอพระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ ข อง
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยใชเทคนิคมัดหมี่ เทคนิคจก เทคนิคขิด เทคนิค
เกาะ-ล ว ง จั ด แสดงและถวายคํ า บรรยาย ณ หอแสดงผ า ไทยพื้ น บ า น เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ พระราชวังดุสิต
พ.ศ.๒๕๔๙
- ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙
สรางสรรคเครื่องแตงกายประจําชาติไทย ใหกับ คุณชลิดา (เถาวชาลี) ตันติพิภพ นางสาวไทย
ป ๒๕๔๑ ในการประกวด MRS.WORLD 2006 ณ เมืองเซนตปเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย
ไดรับรางวัลชนะเลิศ (ORIGINAL COSTUME)
- ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙
จั ด ทํ า เครื่ อ งแต ง กาย มหานาฏกรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เรื่ อ ง “มหาชนก” เนื่ อ งในโอกาส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ณ อิมแพ็ค
อารีนา เมืองทองธานี
พ.ศ.๒๕๕๒
- จัดทําผาลายโบราณโดยวิธีการเขียนดวยสีตามแบบผาพิมพโบราณ สมัยอยุธยา สงประกวด
ไดรับรางวัลอาเซียน
พ.ศ.๒๕๕๓
- จัดทําผาตีนจกลายผสมแบบโบราณและสรางสรรค ชือ่ ลายขันดอกเทวดา สงประกวดไดรบั รางวัล
อาเซียน
- ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
จัดทําเครือ่ งแตงกาย ในการแสดงละครเวทีองิ ประวัติศาสตรเรือ่ ง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ในงานมหกรรม ศิลปกรรม การแสดง และดนตรีไทยนานาชาติ ป ๒๕๕๓ ณ หอประชุมใหญ
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๔
- สรางสรรคเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง ละครเรื่อง “รอยไหม”
- จัดสรางพิพิธภัณฑการเรียนรู ชุมชน - วัด ณ วัดศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร
- เปนที่ปรึกษาเครื่องแตงกายในภาพยนตรเรื่อง “อุโมงคผาเมือง”
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
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๓๗

- ๑๕ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
จัดทําเครือ่ งแตงกาย ละครอิงประวัตศิ าสตรเรือ่ ง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ หอประชุมใหญ
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๕
- จัดแสดงนิทรรศการเครือ่ งแตงกายสําหรับเยาวชน โดยใชสอื่ ตุก ตาบารบี้ ตุก ตาศิลปน ดาราตัวละคร
จากภาพยนตร และบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียง งานเทศกาลพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรนิ ธร
- ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
จัดทําเครื่องแตงกาย ในละครเรื่อง “รอยไหม” โดยไดแนวคิดจากราชสํานักลานนาในกลุม
ไทยยวน ไทเขิน ไทลื้อ และประยุกตจากเครื่องแตงกายในสมัยของพระราชชายาเจาดารารัศมี
พ.ศ.๒๕๕๖
- ๑๙ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
จัดทําเครือ่ งแตงกาย ในละครเวทีดกึ ดําบรรพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง “นางเสือง”
- ไดรับมอบหมายจาก องคการบริหารสวนจังหวัดแพร เปนผูออกแบบการการบูรณะปรับปรุง
การจัดแสดง พิพิธภัณฑคุมเจาหลวงเมืองแพร จังหวัดแพร
- จัดแสดงพิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรูของชุมชน ชื่อพิพิธภัณฑ “รานถายรูปฉลองศิลป” จัดแสดง
ภาพถายในอดีตของเมืองลอง ยอนหลังไป ๕๐ ป
พ.ศ.๒๕๕๘
- ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
จัดทําเครื่องแตงกายการแสดง ในงานเฉลิมพระเกียรติ “วันนี้วันดีสักการะราชกุมารี ในนันทบุรี
ศรีลานนา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ขวงเมืองนาน
- ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
จัดทําเครื่องแตงกายการแสดง ในละครเวที เรื่อง “เจานาง” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบก ชอง ๗

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๓๐
พ.ศ.๒๕๓๕

๓๘

การประกวดภาพถายสถานที่ทองเที่ยวจังหวัดแพร จากจังหวัดแพร
รางวัลชนะเลิศ การประกวดผาทอลานนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
พระพระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

พ.ศ.๒๕๓๖
พ.ศ.๒๕๔๑
พ.ศ.๒๕๔๒

พ.ศ.๒๕๔๓

พ.ศ.๒๕๔๖

พ.ศ.๒๕๔๙

พ.ศ.๒๕๕๒

พ.ศ.๒๕๕๓

รางวัลดีเดน การประกวดผาประเภทที่ ๒ “จกทั้งผืน”
จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
รางวัลที่ ๑ ผาซิ่นตีนจกยอมสีธรรมชาติ จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผูมีผลงานดีเดนทางศิลปวัฒนธรรม
ดานการสรางสรรคและสงเสริม - เผยแพรผาทอลานนา
จากสถาบันราชภัฏเชียงราย
รางวัล ชนะเลิศ การประกวดผาทอลายโบราณ ประเภทซิ่นตีนจกไท-ยวน
แบบอนุรักษ เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรม ประเภท ผาทอลายจก
งานศิลปาชีพบางไทรฯ ครัง้ ที่ ๑๘ ระหวางวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๖
จากศูนยศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ
รางวัล ชนะเลิศ (ORIGINAL COSTUME) เครื่องแตงกายประจําชาติ
ใหคุณภาวดี วิเชียรรัตน นางสาวไทยในการประกวด MRS. WORLD
ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
รางวัล ชนะเลิศ (ORIGINAL COSTUME) เครื่องแตงกายประจําชาติไทย ใหกับ
คุณชลิดา (เถาวชาลี) ตันติพิภพ ในการประกวด MRS.WORLD 2006
ณ เมืองเซนตปเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย
รางวัล ชนะเลิศ การประกวดผาผาไหม ในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสาน
ตํานานผาไหมไทย” รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชีนนี าถ
รางวัล 1st Royal Trophy Award Folding different colored yarns in warp,
weft or combination with chemical dyed For Plain Weaving with
Natural Dyed Silk Fabric ASEAN Silk Fabric and Fashion Design
Competition 2009 จาก สถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ
รางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑ ผาจก สีเคมี ผาไหมตรานกยูงพระราชทานสีนํ้าเงิน
(Thai Silk) ในงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตํานานผาไหมไทย ครั้งที่ ๕
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
รางวัล อาเซียน ชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดผาไหม ประเภท ผาเขียนสี
ในงาน ASEAN Silk Fabric and Fashion Design Contest 2010
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๓๙

พ.ศ.๒๕๕๘

รางวัล ประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ดานศิลปะ
จากกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัล โลเชิดชูเกียรติคณ
ุ พิพธิ ภัณฑโกมลผาโบราณเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดแพร ภายใตโครงการ มรดกของชาติไทย
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นายโกมล พานิชพันธ ยังคงตั้งใจในการทําพิพิธภัณฑ ดัวยความชอบโดยมิไดมีกฎเกณฑหรือ
หลักการอะไรยุงยาก คิดงายทํางาย อยากแบงปน รูจักใหรูจักรับโดยเฉพาะควรจะใหคนทั่วไปเขาถึงโดยงาย
ดูแลวเขาใจงาย เปนพิพิธภัณฑที่ใครๆ มาแลวตองประทับใจ ไมตองมีขอหามอะไรมากมายใหดูยุงยาก
โดยเฉพาะเมืองลองเปนเมืองเล็กๆ ที่ยังไมมีนักทองเที่ยวมากมายนัก เราเปนพิพิธภัณฑที่ใหคนดูฟรี
มิไดทําเพื่อหวังผลการคา ฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการจัดการใหเราอยูได โดยมิตองจางพนักงานมานั่งเฝาจนนาเบื่อ
เราจัดแสดงผา ตัวอาคารเราออกแบบเพีอ่ ปองกันแสง แมลงตางๆ ทีจ่ ะทําลายผา ฉะนัน้ ลักษณะตัวอาคารของเรา
จะเหมือนปดอยูตลอด แตเราจะมีปายบอกชัดเจนถึงวิธีการติดตอเขาชม หรือติดตอลวงหนาสําหรับผูชมที่เปน
หมูคณะซึ่งทางพิพิธภัณฑก็จะมีบริการเครื่องดื่มที่จะอํานวยความสะดวกตามสมควร ที่สําคัญเรื่องราวของการ
จัดแสดง ที่สื่อถึงความเปนทองถิ่นที่ชัดเจน
การเขามามีบทบาทของเทคโลยีสมัยใหม ทัง้ สือ่ ทีท่ นั สมัยขึน้ รวดเร็วขึน้ มีทงั้ ขอดี และขอเสีย เราตอง
นําขอดีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับพิพิธภัณฑของเรา โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล และสังคมออนไลน ที่ทุกเพศ
ทุกวัย สามารถเขาถึงไดงาย และเปนแรงบันดาลใจใหออกมาตามหาของจริง ทางพิพิธภัณฑโกมลผาโบราณ
ถือวา เปนเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธรูปแบบใหมที่นาสนใจ รวดเร็ว และเขาถึงไดงาย ก็นํามาประยุกต
ใหเขากันได
พิพิธภัณฑทองถิ่น โกมลผาโบราณ เกิดจาก ความรักในผืนผา บอกเลาความรักความผูกพัน
ทางวัฒนธรรมผานผืนผา และใชผืนผาในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกคนรักและหวงแหนวัฒนธรรมอันดีงามนี้
ไวตลอดกาลนาน

๔๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

นายวิทยา สุริยะ
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (สถาปตยกรรม)

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๔๑

นายวิทยา สุริยะ

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (สถาปตยกรรม)

ประวัติ
นายวิทยา สุริยะ เกิดวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๔๙๘ เกิดที่อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
บิดาชื่อ ร.ต.ต.มูล สุริยะ มารดาชื่อ นางบุญมี สุริยะ เปนบุตรคนที่หนึ่ง

ที่อยู
บานเลขที่ ๙๔ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ๕๔๐๐๐

โทรศัพท
๐๘๑ -๗๘๓๔๐๙๔

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล จังหวัดแพร
โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร
วิทยาลัยเพาะชาง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (วิทยาเขตเพาะชาง)

ประวัติการทํางาน
จากการที่นายวิทยา สุริยะ ไดศึกษาเรียนรูดานศิลปะ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งเปนหลักสูตร
ที่เนนวิชาวาดเขียนระบายสี งานภาพพิมพ แกะไม ศึกษาจากคุณครูพงศเทพ ชูพินิจ วิชาเครื่องเคลือบดินเผา
จากคุณครูบญ
ุ ยัง สุขหิรญ
ั วัฒน คุณครูนนั ทา ผูกพันธ วิชาศิลปประดิษฐงานไม - งานโลหะ สอนโดยคุณครูประดิษฐ
เกตุวราภรณ ครั้นเมื่อสําเร็จจากมัธยมศึกษาตอนตนแลว ขาพเจาไดไปศึกษาตอที่วิทยาลัยเพาะชาง ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓ ป และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒ ป ในสาขาหัตถกรรม จากนั้น
จึงสอบเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีอีก ๒ ป ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (วิทยาเขตเพาะชาง)
ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตรัตนโกสินทร โดยสถานที่นี้ถือเปนแหลงวิทยาการ

๔๒

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

ดานศิลปะเคียงคูกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนายวิทยา สุริยะ ไดศึกษา เรียนรูจากทานอาจารยที่ไดถายทอด
แนวคิด ทฤษฎี หลักการสรางสรรคผลงาน การถายทอดประสบการณ เชน องคความรูดานสุนทรียศาสตร
ประติมากรรม จากทานศาสตราจารยประกิต บัวบุศก ศิลปนแหงชาติ ดานจิตรกรรมสีนาํ้ จากศาสตราจารยเฉลิม
นาคีรักษ ศิลปนแหงชาติ ดานศิลปะไทย จิตรกรรมไทย จากรองศาสตราจารยมนัส ณ เชียงใหม และ
อาจารยวุฒิชัย พรมมะลา ดานประติมากรรม จากอาจารยพจนศิลป หวลมานพ สวนงานดานสถาปตยกรรม
ไดศึกษา เรียนรูจากอาจารยมนตรี ยอดบางเตย และศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง ตลอดจนศึกษากับชางพื้น
บาน จากพอสลามูล ปุณณรัตน พอสลาเลื่อน กมลอนุวงศ พอสลานอย ปลูกเพาะ พอสลาลวง ศิริขวง และ
พอสลาอัมพร สารตา โดยไดพัฒนาการเรียนสูการสรางสรรคผลงาน ประกอบดวย
๑. ดานสถาปตยกรรม
๑.๑ สถาปตยกรรมโครงสรางไม ไดแก
- เมรุถอดประกอบ งานพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนมุนี อดีตเจาคณะจังหวัดแพร
- เมรุชวั่ คราว งานพระราชทานเพลิงศพพระครูวนิ ยั การโกวิท อดีตรองเจาคณะอําเภอ เมืองแพร
- เมรุชั่วคราว เจาอาวาส วัดโพธิบุปผาราม อําเภอลอง จังหวัดแพร
- เมรุชั่วคราวงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูอินทสรวิสุทธิ์ วัดนาเหลืองใน จังหวัดนาน
- ปราสาทธรรมาสน ประดิษฐานพระเจาไมจันทน วัดสะแลง อําเภอลอง จังหวัดแพร
- บุษบก ประดิษฐานพระประธาน และพระอัครสาวก ประจําอุโบสถ วัดวิมลคุณากร
จังหวัด สงขลา
- ซุมประตู วัดชัยมงคล จังหวัดแพร
- ซุมประตู วัดเหมืองแดง จังหวัดแพร
- ซุมประตู วัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร
- ซุมประตู วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร
- ศาลารัตนมุนีนุสรณ วัดหนองมวงไข จังหวัดแพร
- อาคารพิพิธภัณฑธมฺมเมธี วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จังหวัดแพร
๑.๒ สถาปตยกรรมโครงสรางคอนกรีตผสมไมและเหล็ก ไดแก
- ศาลหลักเมืองแพร
- อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
- อาคารทางเชื่อม อาคาร ๑ และอาคาร ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
- อาคารหอบูรพาจารย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร
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- กุฏิสงฆ วัดเหมืองแดง จังหวัดแพร
- กุฏิสงฆ วัดหนุนใต จังหวัดแพร
- กุฏิสงฆ วัดนาเหลืองใน จังหวัดนาน
- หอปยมหาราชานุสรณ วัดสันปูสี จังหวัดแพร
- ศาลาอเนกประสงค วัดบุญแจม จังหวัดแพร
- ศาลาอเนกประสงค วัดชัยมงคล จังหวัดแพร
- ศาลาบําเพ็ญบุญ วัดนิวิฐศรัทธาราม จังหวัดแพร
- ศาลาการเปรียญ วัดดอนมูล จังหวัดแพร
- อาคารพิพิธภัณฑ วัดหลวง จังหวัดแพร
- หอระฆัง วัดสําเภา จังหวัดแพร
- หอระฆัง วัดธรรมเมือง จังหวัดแพร
- หอระฆัง วัดศรีสิทธิ์ จังหวัดแพร
- อุโบสถ วัดวังดิน จังหวัดแพร
- อุโบสถ วัดปาจิตวิเวกการาม จังหวัดแพร
- อุโบสถ วัดแกงหลวง จังหวัดแพร
- อุโบสถ วัดบานเหลา จังหวัดแพร
- อุโบสถ วัดแมเทิน จังหวัดแพร
๑.๓ สถาปตยกรรมโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดแก
- เจดียพระธาตุถิ่นหลวง จังหวัดแพร
- เจดียพระธาตุศรีวิสุทธิมงคล จังหวัดแพร
- เจดียพระธาตุศรีตนธงชัย จังหวัดแพร
- เจดียพระธาตุ วัดดอนแกว จังหวัดแพร
- เจดียพระธาตุ วัดไฮสรอย จังหวัดแพร
- เจดียพระธาตุกูแกว จังหวัดแพร
- เจดียพระธาตุ วัดศรีมงคล จังหวัดนาน
- เจดียพระธาตุอินแขวนมหาโพธิวงศาจารยสัมฤทธิ์ จังหวัดแพร
- วิหารหลวง วัดพระธาตุถิ่นหลวง จังหวัดแพร
- วิหาร วัดเชิงคีรี จังหวัดสุโขทัย
- ศาลากัมมัฏฐาน วัดพระธาตุถิ่นหลวง จังหวัดแพร
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-

หอระฆัง วัดชัยมงคล จังหวัดแพร
หอระฆัง วัดกาศเหนือ จังหวัดแพร
หอระฆัง วัดสูงเมน จังหวัดแพร
หอระฆัง วัดศรีดอก จังหวัดแพร
หอระฆัง วัดตนธง จังหวัดแพร
หอระฆัง วัดหนุนใต จังหวัดแพร
หอระฆัง วัดเหมืองแดง จังหวัดแพร
หอระฆัง หอไตร วัดเหมืองคา จังหวัดแพร
หอไตร วัดสุพรรณ จังหวัดแพร
หอไตร วัดพันเชิง จังหวัดแพร
ซุมประตู วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร
ซุมประตู อุโบสถ วัดเทพสุนทรินทร จังหวัดแพร
ซุมประตู หนาตาง อุโบสถ วัดหนุนใต จังหวัดแพร
ซุมประตู หนาตาง วัดบุญแจม จังหวัดแพร
ซุมประตู หนาตางวิหาร วัดปางผักฮี้ จังหวัดเชียงราย
ซุมประตู หนาตางวิหาร วัดพระธาตุดอยงู จังหวัดแพร
ซุมประตู หนาตางวิหาร วัดพระธาตุจอมศรีคีรีชัย จังหวัดนาน
ปายชื่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
ปายชื่อ วัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร

๒. ผลงานดานประติมากรรม ไดแก
- ออกแบบพระพุทธรูปประจําพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช
ตราสัญลักษณลวดลายประดับสวนมุม ภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศในการเสด็จมา
บําบัดทุกข บํารุงสุข แกประชาชนชาวจังหวัดแพร เพือ่ เปนแบบตกแตงรอบฐานสัญลักษณ
หนาที่วาการอําเภอ สูงเมน จังหวัดแพร
- ออกแบบควบคุมการกอสรางและตกแตงพระพุทธชยันตี จังหวัดแพร
- ออกแบบลวดลายกาแล จํานวน ๑๓ แบบ เพื่อเปนแบบใชแกะสลักไมประดับยอดจั่ว
พระตําหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย
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- ออกแบบพระเมรุ ตกแตงพระโกศจําลอง ในการถวายดอกไมจนั ทน งานพระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ลานหนาวัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร
- ออกแบบและตกแตงเทียนพรรษา จังหวัดแพร จัดสรางเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในวาระที่ทรงครองราชยครบ ๕๐ ป
- ออกแบบลวดลาย บานประตูซุมชอแฮศรีเมือง ซุมศรีวิชัย และซุมสุระอายกอม ตกแตง
ลวดลาย ประดับกุฏิสงฆ ลวดลายอาคารลิฟท ลวดลายซุมปราสาท วัดพระธาตุชอแฮ
พระอารามหลวง จังหวัดแพร
- ออกแบบลวดลายประดับซุม ทําหุน และแมพิมพชางประดับฐานเจดียพระธาตุถิ่นหลวง
จังหวัดแพร
- ปนและตกแตงลวดลายหนาบัน ศาลาการเปรียญ และเทวดาวัดสวรรคนิเวศ จังหวัดแพร
- ออกแบบและตกแตงลวดลาย ซุมพระพุทธรูปประจําสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
แพร
- ออกแบบลวดลายสลักไมกาแล ตกแตงจั่ว อาคารแกวกาสะลอง อาคารงานปกครอง
อาคารศูนยวิทยบริการ ปอมยามและอาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
- ออกแบบลวดลายสลักดุน ตกแตงภายในหองพัก อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร
- ออกแบบลวดลายประดับซุมเจดียชินบัญชร วัดสันปูสี จังหวัดแพร
- ออกแบบ ตกแตง ชอฟา ปานลม หนาบันอุโบสถ ฐานชุกชีพระพุทธรูปรอบระเบียงคต
ลวดลายแกะสลักไม ประดับพิพิธภัณฑธมฺมเมธี วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จังหวัดแพร
- ออกแบบ ตกแตงลวดลาย หนาบันอุโบสถ ซุมประตูวัด ศาลาการเปรียญ ศาลาอนุสรณ
รอยป และหอระฆังวัดชัยมงคล จังหวัดแพร
- ออกแบบลวดลายตกแตงวิหาร หอพระบาท อาคารพิพิธภัณฑ ฐานชุกชีประดิษฐาน
พระพุทธรูปหยก พระพุทธรูปไมจันทน วัดสะแลง จังหวัดแพร
- ออกแบบ ตกแตงลวดลายบานประตู หนาตางอุโบสถ หอระฆังวัดนิวิฐศรัทธาราม
จังหวัดแพร
- ออกแบบ ตกแตง ชอฟา ปานลม หนาบัน ซุมประตู บานประตูหนาตาง และฐานชุกชี
พระประธาน อุโบสถ วัดบุญแจม จังหวัดแพร
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- ออกแบบ ตกแตง ชอฟา ปานลม หนาบัน ซุมประตู บานประตูหนาตาง และฐานชุกชี
พระประธาน อุโบสถ พญานาคราวบันได วัดบานเหลา จังหวัดแพร
- ออกแบบ ตกแตง ชอฟา หนาบัน บานประตูหนาตาง อุโบสถ วัดแมแคม จังหวัดแพร
- ออกแบบลวดลาย หนาบัน อุโบสถ คันทวยหอสูงเฉลิมพระเกียรติ บานประตู ตกแตงซุม
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร
- ออกแบบ ตกแตง ชอฟา ปานลม หนาบัน ซุมประตู หนาตาง บานประตูหนาตาง และ
ฐานชุกชี พระเจาแสนหลวง วิหารหลวงพลนคร วัดหลวง จังหวัดแพร
- ออกแบบ ตกแตง ชอฟา ปานลม หนาบัน คันทวย ศาลหลักเมือง จังหวัดแพร
- ออกแบบ ตกแตง หนาบัน ซุม บานประตูหนาตาง สัตวปาหิมพานต ประดับเชิงบันได
อุโบสถ วัดหนุนใต จังหวัดแพร
- ออกแบบ ตกแตง ชอฟา หอระฆัง อุโบสถ วัดแดนชุมพล จังหวัดแพร
- ออกแบบ ตกแตง ชอฟา ปานลม เสาระเบียง นาคและสิงหประดับเชิงบันไดอุโบสถ
ลวดลายหอระฆัง หนาบันกุฏิสงฆ วัดเหมืองแดง จังหวัดแพร
- ออกแบบ ตกแตงลวดลายหอระฆัง หอไตร วัดเหมืองคา จังหวัดแพร
- ออกแบบ ตกแตงลวดลายธรรมาสน และปราสาทประดิษฐานศพ พระครูอินทรวิสุทธ
วัดนาเหลือง จังหวัดนาน
- ออกแบบ ตกแตงลวดลาย บานหนาตาง อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดเมืองราม
จังหวัดนาน
- ออกแบบ ตกแตงลวดลาย พระพุทธปฏิมา ประจําซุมศรีมงคลเจดีย จังหวัดนาน
- ออกแบบ ตกแตง ชอฟา ปานลม หนาจั่ว ซุมประตู หนาตาง พญานาคราวบันไดวิหาร
วัดพระธาตุจอมศรีคีรีชัย จังหวัดนาน
- ออกแบบลวดลาย บานประตู หนาตาง วัดแมนาเรือ จังหวัดพะเยา
- ออกแบบลวดลายหนาบัน เสาระเบียง เสาขาง ซุมประตูหนาตาง ฐานชุกชีพระประธาน
เสาภายในอุโบสถ วัดศรีดอนไชย จังหวัดเชียงราย
- ออกแบบ ตกแตงชอฟา ปานลม ลวดลายหนาบัน ซุมประตู หนาตางวัดปางผักฮี้
จังหวัดเชียงราย
- ออกแบบลวดลายบานประตูหนาตาง วัดศรีอุทุมพรคณารักษ จังหวัดอุตรดิตถ
- ออกแบบลวดลายบานประตู วัดสระแกวประทุมทอง จังหวัดพิษณุโลก
- ออกแบบลวดลาย ตกแตง บานประตูหนาตาง วัดหนองโสน จังหวัดพิจิตร
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- ออกแบบลวดลาย ตกแตง บานประตู หนาตาง วัดบานพราว จังหวัดพิจิตร
- ออกแบบลวดลาย บานประตู หนาตาง วัดสุขใจ กรุงเทพฯ
- ออกแบบ ตกแตงลวดลาย บุษบก ประดิษฐานพระประธาน อุโบสถ วัดวิมลคุณากร
จังหวัดสงขลา
๓. ผลงานดานจิตรกรรม
- จิตรกรรมสีฝุน ผนังซุม วิหารพลนครวัดหลวง จังหวัดแพร
- จิตรกรรมสีฝุนบนแผนไม โถงชั้นที่๑ โรงแรมนครแพรทาวเวอร จังหวัดแพร
- จิตรกรรมฝาผนัง เพดาน อุโบสถ วัดรองเสี้ยว จังหวัดแพร
- จิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จังหวัดแพร
- จิตรกรรมลายรดนํ้า ชุดพระอินทรทรงชางเอราวัณ จังหวัดแพร
- จิตรกรรมลายรดนํ้า ชุดสิงหเคลากระหนก จังหวัดแพร
- จิตรกรรมลายรดนํา้ บานประตู หนาตาง อุโบสถ วัดพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

การเผยแพรผลงาน
การเผยแพรงานดานศิลปะ เชน งานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ภาพถาย สื่อผสม และ
สื่อสิ่งพิมพ ดังนี้
- นิทรรศการอาชีวศิลปกรรมครัง้ ที่ ๑ ณ ศูนยการคาฟวเจอรปารคบางแค กรุงเทพมหานครฯ พ.ศ.๒๕๓๒
- นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับมรดกของแผนดิน ณ หางสรรพสินคามารคโฟร
จังหวัดแพร พ.ศ.๒๕๕๐
- นิทรรศการผูม ผี ลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๕๐
- นิทรรศการภูมิผญาสลาเมือง ในงานมหกรรมวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๓
ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จังหวัดแพร
- นิทรรศการศิลปกรรมครูศิลปแผนดินลานนาครั้งที่ ๑๐ ณ หอศิลปลําปาง พ.ศ.๒๕๕๔
- นิทรรศการศิลปกรรมครูศิลปแผนดินลานนาและสลาเมือง ครั้งที่ ๑๑ ณ หอประชุมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร พ.ศ.๒๕๕๕
- นิทรรศการของดีเมืองแพร ณ พิพิธภัณฑเมืองแพร คุมเจาหลวง พ.ศ.๒๕๕๖
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- นิทรรศการศิลปกรรม คนสรางศิลป ศิลปสรางเวียง ครั้งที่ ๑ ณ จินเจอเบรดเฮาส จังหวัดแพร
พ.ศ.๒๕๕๖
- นิทรรศการอาชีวศิลปกรรม วิถีชีวิต กลุมครูศิลปภาคเหนือ ๗ จังหวัด ณ หอประชุมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๗
- นิทรรศการ ครูศิลป สายธารแหงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๕๗
- นิทรรศการ ครูศลิ ป สายธารแหงวัฒนธรรม ครัง้ ที่ ๓ ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๘
- นิทรรศการศิลปกรรม วันถวัลย ดัชนี กลุม ครูศลิ ปแผนดินลานนา ครัง้ ที่ ๑๓ ณ มหาวิหาร พิพธิ ภัณฑ
บานดํา จังหวัดเชียงราย
- วารสารวัฒนธรรมจังหวัดแพร ปที่ ๓ ฉบับ ประจําเดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ คอลัมน
คนวัฒนธรรม หนา ๓ - ๔

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๑๘
พ.ศ.๒๕๓๒
พ.ศ.๒๕๔๑
พ.ศ.๒๕๔๓
พ.ศ.๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๕๑

พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๔

ผูมีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย
ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม สาขาประติมากรรม - สถาปตยกรรม
จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
ขาราชการตัวอยาง จากกระทรวงศึกษาธิการ
ศิลปนดีเดน จังหวัดแพร สาขาสถาปตยกรรม
จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
คุรุสดุดี จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
เสาเสมาธรรมจักรผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา
ประเภทสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
จากกรมการศาสนา
รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” สาขาสถาปตยกรรม
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- หนึ่งแสนครูดี จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ระดับอําเภอ
จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
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๔๙

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘

วัฒนคุณาธร สาขาศิลปะ จากกระทรวงวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีศักยภาพ สาขาศิลปะการแสดง จากจังหวัดเชียงใหม
- รางวัลเจาฟาสมเด็จมหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ระดับจังหวัด
จากจังหวัดแพร
- รางวัลครูขวัญศิษย จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบันยังคงสรางสรรคผลงานอยู เพราะเหตุที่เปนครูผูสอนวิชาประเภทศิลปกรรม สรางสรรค
ผลงานเพื่อกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู สามารถนําไปฝกทักษะและบูรณาการองคความรู สูการพัฒนา
ตนเองตอไป นอกจากนี้ นายวิทยา สุริยะ ยังเปนประธานกลุมคนสรางศิลปเมืองแพร และกรรมการชมรมครู
ศิลปะอาชีวศึกษาภาคเหนือ ตองสรางสรรคผลงานตามความถนัด เพือ่ เขารวมแสดงนิทรรศการรวมกันในทุกๆ ป
ตลอดจนไดรบั มอบหมายและขอความอนุเคราะหจากวิทยาลัย หนวยงานภายนอก ชุมชน วัด ในการสรางสรรค
ผลงานอยูเสมอ ซึ่งผลงานที่ยังคงสรางสรรค จะเปนประเภทงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม ภาพถาย
สถาปตยกรรมไทย และออกแบบลวดลาย

๕๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

นายบุญรัตน ทิพยรัตน
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะ ดานการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบานลานนา
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๕๑

นายบุญรัตน ทิพยรัตน

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะ ดานการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบานลานนา

ประวัติ
นายบุญรัตน ทิพยรัตน เกิดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เกิดที่อําเภอเมืองเชียงใหม
บิดาชื่อ นายดี ทิพยรัตน มารดาชื่อ นางบัวผัน อนุศรี
นายบุญรัตน ทิพยรัตน สมรสกับนางบังอร ทิพยรัตน มีบุตรี ๒ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๐๗ หมู ๑๐ ซอยชมจันทร ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐

โทรศัพท
๐๘๒-๓๘๗๙๑๕๑

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ ๔
ระดับประถมศึกษาปที่ ๗

โรงเรียนวัดเชียงยืน จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
หลังจากจบจากโรงเรียนหอพระแลว นายบุญรัตนไดเริ่มทํางานเปนชางยนต ซอมเครื่องยนต
กลึงเหล็ก ควานกระบอกสูบ และอุปกรณเกี่ยวกับเครื่องยนตตางๆ โดยชวงหลังเลิกงานในตอนเย็นก็จะมาชวย
ที่บานปนกระเบื้องดินเผาควบคูไปดวย ทําอยูไดประมาณ ๑๐ ป นายบุญรัตนเริ่มสนใจฝกหัดแกะกะลา
มะพราว โดยไดรูจักกับชางแกะกะลาซอ ชื่อ ลุงมา และนายบุญรัตนไดฝกหัดแกะกะลามะพราวเพื่อเปนงานอดิเรก
โดยไมทราบวากะลามะพราวที่กําลังแกะอยู คือ มะพราวซอที่นํามาแกะสลักลาย สําหรับใชทํากะโหลกซออู
นายบุญรัตน ไดฝกแกะกะลาซออยูกับลุงมา โดยที่ลุงมาไปรับกะโหลกซออูมาจากเจาสุนทร ณ เชียงใหม
แลวนํามาใหแกะลาย หลังจากเจาสุนทร ณ เชียงใหม ทราบวานายบุญรัตนแกะกะลาซออูไดและมีฝมือดี
จึงขอใหมาพบและแนะนําใหลองฝกกลึงเครื่องดนตรี โดยเริ่มจากกลึงลูกบิดจะเข ลูกบิดสะลอ และซออู
จนเปนทีถ่ กู ใจเจาสุนทร ณ เชียงใหม เปนอยางมาก จึงไดชกั ชวนใหมาทํางานเปนชางกลึงประจํา ไดรบั คาตอบแทน
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เปนรายชิน้ ประมาณวันละ ๒๐๐ - ๓๐๐ บาท นายบุญรัตน ไดทาํ งานอยูก บั เจาสุนทร ณ เชียงใหม เกือบ ๒๐ ป
ก็ไดพบกับอาจารยภาวาส บุนนาค รองราชเลขาธิการ เนื่องดวยเจาสุนทร ณ เชียงใหม เปนผูเลนดนตรีถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อครั้งพระองคเสด็จมาประทับที่พระตําหนัก ภูพิงคราชนิเวศน ซึ่งทานเปน
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระสวนเครื่องดนตรีไทยแทบทุกชนิด เจาสุนทร ณ เชียงใหม จึงไดพูดคุยและแนะนําวา
มีชางกลึงเครื่องดนตรีฝมือดีคือนายบุญรัตน อาจารยภาวาส จึงไดมาพบนายบุญรัตน และทดสอบใหกลึงลูกบิด
ซอดวง ลูกบิดซออู ลูกบิดจะเข ลูกมะหวดฆองวง โดยที่ทานเปนผูเขียนแบบเองทั้งหมด และควบคุมการกลึง
ของชางบุญรัตนดวยตนเองทุกขั้นตอนจนเปนที่ถูกใจอยางมาก จึงไดใหนายบุญรัตนเปนผูซอมเครื่องดนตรี
ของโบราณที่เก็บรักษาอยูในพระบรมมหาราชวัง พรอมถายทอดวิชาการทําซอสามสายใหกับนายบุญรัตน
โดยจัดหาเครื่องมือชางทั้ง เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องผา กบไฟฟา และสอนสัดสวนทุกอยางในการทํา
ซอสามสายที่ทานไดถอดแบบมาจากซอสามสายของโบราณที่เก็บรักษาไวในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งทาน
พบวาซอสามสายทุกคันมีสัดสวนใกลเคียงกันทั้งหมด และใชเปนตนแบบในการทําซอสามสายของนายบุญรัตน
มาจนถึงปจจุบัน ทําใหนายบุญรัตน ทิพยรัตน เปนชางทําซอสามสาย ที่มีชื่อเสียงและไดมาตรฐานตามกระสวน
ซอสามสายแบบโบราณ และมีประสบการณในการทําซอสามสายมาประมาณ ๓๐ ป ซึ่งไดรับถายทอดวิชา
ชางซอสามสายจากอาจารยภาวาส บุนนาค รองราชเลขาธิการ สํานักราชเลขาธิการ ผูเชี่ยวชาญการบรรเลง
ซอสามสาย และกระสวนของเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่งกระสวนซอสามสายที่ไดมาตรฐาน
แบบโบราณ ดวยความสามารถในฝมือชางและความรูที่ไดรับถายทอดมา ทใฟนายบุญรัตน ทิพยรัตนไดเปน
ผูซอมซอสามสายของโบราณและเครื่องดนตรีอื่นๆ อีกหลายชิ้น ซึ่งเก็บรักษาไวภายในพระบรมมหาราช
วัง นอกจากนียั้งรวมทดลองดัดกะลาซอสามสาย จากงานคนควาและวิจัยของศาสตราจารยอุดม อรุณรัตน
จนประสบผลสําเร็จ ปจจุบันการทําซอสามสาย มีรูปแบบและสัดสวนแตกตางกันออกไปในแตละชาง ดวยเหตุ
ที่ชางทําซอสามสายมักจะทําตามสายตาของตนเองที่เห็นวาสวยงามหรือทําตามใจนักดนตรีที่เปนผูกําหนด
กระสวนขึ้นมาและใหชางเปนผูทําตามแบบ โดยไมคํานึงถึงกระสวนซอ ที่เปนมาตรฐานโบราณ และอีกสาเหตุ
หนึ่ง คือ วัสดุที่จะนํามาใชทําซอสามสายไมไดขนาดมาตรฐานจึงมีการปรับกระสวนซอใหเพิ่มขึ้น หรือลดลงไป
ตามขนาดของวัสดุที่หาได สิ่งเหลานีมี้ผลทําใหกระสวนซอที่เปนมาตรฐานโบราณเปลี่ยนแปลงไป กลายเปนซอ
ที่สียาก นํ้าหนักของซอไมเอื้ออํานวยตอวิธีการบรรเลงและการคอนซอ ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอการบรรเลงและ
การกําธรเสียงของซอสามสายทั้งสิ้น การศึกษาขั้น ตอนการทําซอสามสาย ตั้งแตการเตรียมวัสดุจนกระทั่ง
สําเร็จเปนซอสามสายที่สมบูรณนั้น จะตองผานขั้นตอนงานฝมือชางตางๆ หลายขั้นตอน การศึกษากรรมวิธีการ
ทําซอสามสายในแตละขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานฝมือที่เปนวิธีเชิงวิชาการเฉพาะตัวของชาง ซึ่งเปนเรื่อง
ที่มักจะไมถูกเปดเผยไดงายนักดวยเหตุผลจากการแขงขันทางวิชาชีพ ทําใหตองใชระยะเวลาในการศึกษา
การสังเกต และรวมลงมือทําในสวนที่ผูวิจัยสามารถทําไดตามคําแนะนําของชางเพื่อใหเกิดความเขาใจ
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๕๓

ในขั้นตอนการทําไดมากที่สุด ถาขาดการศึกษาและสืบทอดถึงวิธีวิชาการงานชางที่จะสามารถทําซอสามสาย
ตามกระสวนซอมาตรฐานโบราณไวแลว ก็อาจจะสูญหายไปในที่สุด
นายบุ ญ รั ต น ทิ พ ย รั ต น เป น ช า งทํ า เครื่ อ งดนตรี ไ ทยและดนตรี ล  า นนาที่ มี ชื่ อ เสี ย งในป จ จุ บั น
โดยเฉพาะซอสามสาย กระจับป และเครื่องดนตรีลานนา เชน สะลอ ซึง ที่เอกลักษณเฉพาะตัว โดยเฉพาะ
ดานความงดงามปราณีตและเสียงที่มีคุณภาพดี โดยนายบุญรัตน ทิพยรัตนไดถายทอดไปยังลูกศิษยซึ่งเขามา
ศึกษาหาความรูในดานดนตรีไทยเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจยั ดานดนตรีไทย โดยศึกษากรณี
ตัวอยางของนายบุญรัตน ทิพยรัตนหลายหัวขอ เชน
เอกวิทย ศรีสําอาง อาจารยประจําภาควิชานาฏยสังคีต มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําวิจัยเรื่อง การศึกษา
กรรมวิธีทําซอสามสายของนายบุญรัตน ทิพยรัตน โดยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป พ.ศ.๒๕๕๑ จาก
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
สิปปวิชญ กิ่งแกว อาจารยประจําภาควิชานาฏยสังคีต มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําวิจัยเรื่อง วิธีการ
สรางกระจับปของนายบุญรัตน ทิพรัตน โดยไดรับทุนสนับสนุนจากคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕
นอกจากนี้ ยังมีงานวิทยานิพนธจากหลายมหาวิทยาลัยที่ไดศึกษาองคความรูดานดนตรีไทยและ
ดนตรีลานนาจากนายบุญรัตน ทิพยรัตน เพื่อใชขอสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตหลายเลม
ยกตัวอยางเชน
รัชวิทย มุสิการุณ (๒๕๔๗) ทําวิทยานิพนธเรื่อง การศึกษาวิเคราะหบทเพลงสําหรับ “เปยะ”
โดยศึกษาการสรางพิณเปยะจากนายบุญรัตน ทิพยรัตน ซึ่งเปนชางทําพิณเปยะที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
ดนตรี เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบัน
วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ธีรพงษ ฉลาด (๒๕๕๑) ทําวิทยานิพนธเรื่อง ระเบียบวิธีการบรรเลงพิณเปยะ ๒ สาย ของครูรักเกียรติ
ปญญายศ โดยศึกษาการสรางพิณเปยะจากนายบุญรัตน ทิพยรัตน เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปรเมศวร สรรพศรี (๒๕๕๕) ทําวิทยานิพนธเรื่อง เจาสุนทร ณ เชียงใหม: การสืบทอดภูมิปญญา
การสรางสะลอและซึง โดยศึกษาจากนายบุญรัตน ทิพยรัตน ซึ่งเปนศิษยเอกของเจาสุนทร ณ เชียงใหม เพื่อเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
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การเผยแพรผลงาน
นายบุญรัตน ทิพยรัตน เปนชางทําเครื่องดนตรีไทยและดนตรีลานนาที่เปนที่ยอมรับในวงการดนตรี
ไทย มีนักวิชาการดนตรีและนักศึกษาขอรับการถายทอดองคความรูดานชางทําเครื่องดนตรีไทยเปนอันมาก
ซึ่งในอดีต นายบุญรัตน ทิพยรัตน มีผลงานการสรางเครื่องดนตรีโดยเฉพาะซอสามสายกะลาดัดซึ่งเปนผลงาน
การคิดคนของ ศาสตราจารยอุดม อรุณรัตน (เสียชีวิต) วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน
มีการสรางเครื่องดนตรีโบราณที่ใชในพระราชพิธีตางๆ เชน บัณเฑาะว กระจับป เปนตน
นายบุญรัตน ทิพยรัตน เปนผูทรงความรูดานดนตรีไทยและดนตรีลานนา โดยเฉพาะการสราง
เครื่องดนตรีซึ่งเปนที่ประจักษชัดในปจจุบัน มีการพัฒนาเครื่องดนตรีทั้งกายภาพและเสียงใหดีมากยิ่งขึ้น
และมี เ อกลั ก ษณ เ ฉพาะตน มี ก ารถ า ยทอดองค ค วามรู  อ ย า งกว า งขวาง โดยเฉพาะงานศึ ก ษาวิ จั ย ด า น
ดนตรีไทย มีนักเรียนนักศึกษาตลอดจนคณาจารยจากสถาบันการศึกษาตางๆ เขาศึกษาองคความรูกับ
นายบุญรัตน ทิพยรัตน เชน
คณาจารยและนักศึกษาจากภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาองค
ความรูดนตรีไทย ทั้งการประกอบในวิชาเรียน และการศึกษาวิจัยของคณาจารย
คณาจารยและนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทั้งเชียงใหมและกรุงเทพฯ
ศึกษาองคความรูดนตรีไทย ทั้งการประกอบในวิชาเรียน และการศึกษาวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย
คณาจารยและนักศึกษาจากภาควิชาดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศึกษาองคความรูดนตรีไทย ทั้งการประกอบในวิชาเรียน และการศึกษาวิจัยของคณาจารย
คณาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป แ ละสถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาองคความรูดนตรีไทย ทั้งการประกอบในวิชาเรียน และการศึกษาวิจัยของคณาจารย
คณาจารยและนักศึกษาจากภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ศึกษาองคความรูดนตรีไทย ทั้งการประกอบในวิชาเรียน และการศึกษาวิจัยของคณาจารย
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๕๗

รางวัลภูมิแผนดินปนลานนา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชีวิตปจจุบัน
นายบุญรัตน ทิพยรตั น ยังคงสรางสรรคผลงานดานดนตรีพนื้ เมืองและดนตรีไทยอยางตอเนือ่ ง รวมถึง
เผยแพรองคความรูตางๆ โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยดานดนตรีพื้นเมืองและดนตรีไทยใหกับนักศึกษา คณาจารย
จากสถาบันการศึกษาตางๆ อยางตอเนื่อง
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นางอุสา ศรีสุวรรณ
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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นางอุสา ศรีสุวรรณ

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประวัติ
นางอุสา ศรีสุวรรณ เกิดวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๒ เกิดที่อําเภอเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี
บิดาชื่อ นายแถว ถาวรนาน มารดาชื่อ นางโสภา ถาวรนาน เปนบุตรคนที่ ๑
นางอุสา ศรีสุวรรณ สมรสกับนายสมบัติ ศรีสุวรรณ มีบุตร ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๐๑/๑๐๔ หมูท ี่ ๑ ภายในคายดารารัศมี ตําบลริมใต อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐

โทรศัพท
๐๘๑-๗๔๖-๑๕๐๖

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประโยควิชาชีพ ปวท.
ระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง ปวส.

โรงเรียนบุบผาวิทยา
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี
โรงเรียนพาณิชยการสยาม

ประวัติการทํางาน
ในป พ.ศ.๒๕๔๓ สืบเนื่องจากทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ
พระตําหนักดาราภิรมย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตําบลริมใต อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม ในตําแหนงผูจ ดั การ
พิพิธภัณฑ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๒ มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ
พระตําหนักดาราภิรมยทั้งหมด เมื่อพิพิธภัณฑไดเปดทําการอยางเปนทางการในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒
แลว ก็ไดศึกษาขอมูลงานตางๆ อยางละเอียดพรอมทั้งลงพื้นที่เรียนรูวิถีชีวิตคนในชุมชนโดยรอบพระตําหนัก
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ดาราภิรมย โดยเฉพาะอยางยิ่งงานทางดานศิลปวัฒนธรรมที่พระราชชายาเจาดารารัศมีทรงเปนผูริเริ่มบุกเบิก
รากเหงาภูมิปญญาลานนาของบรรพบุรุษของชนชาวลานนา ซึ่งยังเปนที่ตองการของทองถิ่น ชุมชน เด็กๆ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผูใหญจนกระทั้งผูสูงอายุ แตไมคอยมีผูบุกเบิกฟนฟูงานดานศิลปวัฒนธรรม
มากเทาใด อาจเปนเพราะไมมเี งินทุนหรืองบประมาณในการขับเคลือ่ นงานดานนี้ ดังนัน้ จึงมีความคิดทีจ่ ะสืบสาน
พระปณิธานของพระราชชายาเจาดารารัศมี ในงานดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาลานนาของบรรพบุรุษชน
ชาวลานนาใหกลับฟนคืนรากเหงาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
โดยเริ่มจากพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระตําหนักดาราภิรมยกอน และไดเขาไปปรึกษาขอคําแนะนําจาก
ศาสตราจารยเกียรติคุณ มณี พยอมยงค ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอแมริม และอาจารยชัชวาลย ทองดีเลิศ
ครูใหญโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนาในขณะนั้น ทั้งสองทานใหคําแนะนําพรอมทั้งสนับสนุน ชวยเหลือ
ติดตอประสานงานพอครู แมครูภูมิปญญา ปราชญทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการงานดานตางๆ เพื่อเขาไป
ทําการถายทอดวิชาความรู ภูมิปญญา ตามที่แตละทานถนัด จึงไดทําโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการระดมทุนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงเจานายฝายเหนือ ตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ อําเภอแมริม เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล วัดปาดาราภิรมย และวัดบริเวณโดยรอบพระตําหนักดาราภิรมย โฮงเฮียนสืบสาน
ภูมิปญญาลานนา เขาปรึกษาหารือขอคําแนะนําจากเจาวงศสักก ณ เชียงใหม คุณหญิงเจาระวีพันธุ สุจริตกุล
เจานายฝายเหนือ พลตํารวจตรีประเสริฐ จันทรอิน ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ในฐานะที่ทาง
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ อยูป ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีน่ มี้ ากอน อีกทัง้ ยังไดลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาเรียนรู พรอมทัง้ ไดปรึกษา
หารือ นายเจริญ เฮงศิลป นายอําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม ขณะนั้น ขอสนับสนุนงบประมาณและระดมทุน
ขอความรวมมือเชิญชวน เจานายฝายเหนือ ตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอแมริม เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบาล (อบต.) สภาวัฒนธรรมอําเภอแมริม ทองถิ่น ชุมชน วัดปาดาราภิรมยและวัดบริเวณโดยรอบพระตําหนัก
ดาราภิรมย โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา เขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ลานนา รวมถึงงานพิธีกรรมทางศาสนา จัดแสดงนิทรรศการ เปดโครงการอบรม สาธิตงานดานตางๆ งานแสดง
ดนตรี นาฏศิลปพื้นบาน งานศิลปหัตถกรรมตางๆ และงานภูมิปญญาลานนา
จนกระทั่งเมื่อเกิดงานสืบสานดานศิลปวัฒนธรรม ที่สะทอนใหเห็นการตื่นตัวของผูคนหลากหลาย
อาชีพและหลากหลายอายุตงั้ แต เด็ก เยาวชน ผูใ หญจนกระทัง้ ผูส งู อายุ นักเรียน นักศึกษา กลุม แมบา น พอบาน
ภิกษุ สามเณรและคนในชุมชน ทองถิน่ ไดหนั มาใหความสนใจ เขาใจ รักและหวงแหนในรากเหงาทีเ่ ปนภูมปิ ญ
 ญา
ดั้งเดิมของบรรพบุรุษของตนเอง เขาไปเรียนรูในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาลานนา ซึ่งก็ถือวาเปน
แรงบันดาลใจ ที่เปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเกิดสิ่งดีงามขึ้นในพระตําหนักดาราภิรมยอีกครั้ง
ในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมนั้น เมื่อครั้งที่ดํารงตําแหนงผูจัดการพิพิธภัณฑ
พระตําหนักดาราภิรมย(๒๕๔๒-๒๕๔๙) ดวยภาระหนาที่ของงานนั้น เปนการบริหารจัดการในทุกเรื่อง และ
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สวนมากจะเกี่ยวของกับงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานภูมิปญญาเกือบทั้งสิ้น ตอมาเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐
มีการปรับเปลี่ยนผูจัดการใหม ภาระงานบริหารของขาพเจาจึงลดนอยลง ทําใหมีเวลาในการสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมอยางเต็มทีจ่ นมาถึงปจจุบนั นี้ ดังนัน้ ในการทํางานทีช่ ว ยสงเสริมสนับสนุนงานดานศิลปวัฒนธรรม
และงานภูมิปญญาจึงมีอยูหลากหลายสวน ดังนี้
๑. เนื่องจากพิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย เปนสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สําคัญ
แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม เพราะเคยเปนที่ประทับของพระราชชายาเจาดารารัศมี ซึ่งนับวาเปนศูนยรวม
ในการถายทอดองคความรูทางประวัติศาสตร และทางภูมิปญญาลานนา ไมวาจะเปนงานศิลปวัฒนธรรมและ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบานลานนา อีกทั้งยังเปนแหลงเรียนรูที่ทําหนาที่ในการ อนุรักษ รักษา สืบสาน และถายทอด
องคความรูภ มู ปิ ญ
 ญาลานนาในหลากหลายสาขาวิชาดวย ดังนัน้ การทํางานของขาพเจาจึงมีทงั้ การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ รักษา สืบสาน สืบทอด และถายทอดในเรื่องของพระประวัติพระราชชายาเจาดารารัศมี
รวมถึงงานศิลปวัฒนธรรม งานภูมปิ ญ
 ญาลานนา ทัง้ หนาทีท่ ปี่ ฏิบตั ปิ ระจําในหนวยงาน พรอมทัง้ การปฏิบตั หิ นาที่
ในการที่เปนครูภูมิปญญาถายทอดวิธีการจัดดอกไมพื้นบาน “แบบจัดดอก จัดใจ” ซึ่งแขวงไปดวยธรรมมะ
อยูในตัวตนเอง ดอกไมนานาพันธุนั้น เมื่อยังอยู ณ ที่เกิดของมันก็ยอมมีความสวยงามตามสมควรแกสภาพ
ของพันธุไมแตละพันธุนั้นๆ แตเมื่อเราไปเก็บและนํามาจัดสรรใสพาน ใสแจกันประดับใหเขาที่เขาทาง ยอมเปน
ระเบียบเรียบรอย เกิดความสวยงาม นาดู นาชม ใหกับนักทองเที่ยวที่เขาไปเที่ยวพิพิธภัณฑพระตําหนัก
ดาราภิรมย รวมถึงเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากเรียนรูตั้งแต เด็ก ผูใหญ จนกระทั่ง
ผูสูงอายุ
๒. ปฏิบัติหนาที่ในการประสานงานรวมถึงเชื่อมโยงการปฏิบัติงานดานศิลปวัฒนธรรมกับเจานาย
ฝายเหนือ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม หนวยงาน องคกร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน โฮงเฮียน
สืบสานภูมิปญญาลานนา วัด พรอมทั้งใหความรูทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระประวัติของพระราชชายา
เจาดารารัศมี ถายทอดงานศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลปพื้นบาน งานภูมิปญญา และยังจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งงานประเพณี งานบุญตางๆ อาทิ
- งานประเพณีไหวสาสักการะรดนํ้าดําหัวพระอนุสาวรียพระราชชายาเจาดารารัศมี ณ ลาน
พระอนุสาวรียพระราชชายาเจาดารารัศมี ในวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกป ซึ่งจัดเครื่อง
สักการะลานนาเครื่องครัวดําหัวแบบลานนา นํ้าอบนํ้าปรุง ฝายมัดมือ รวมกับอําเภอแมริม
สภาวัฒนธรรมอําเภอแมริม เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และประชาชนเขาไป
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม จัดขบวนเขาไปไหวสาสักการะรดนํ้าดําหัว นําการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลปพื้นบานลานนาไปแสดงถวายสักการะ
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- งานประเพณีรดนํ้าดําหัวพอเมืองเชียงใหม(ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกป รวมจัดขบวน
รดนํ้าดําหัวแบบลานนา ซึ่งมีเครื่องสักการะลานนาและนําเยาวชนรวมแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานลานนานําขบวนอยางสวยงาม
- งานประเพณีไหวสาสักการะรดนํ้าดําหัวกูพระราชชายาเจาดารารัศมี และกูเจาผูครองนคร
เชียงใหม ในวันที่ ๑๗ เมษายน ของทุกป มีการจัดงานพิธีการ แบงเปน ๒ ชวง
* ชวงเชาเปนงานพิธีการทางศาสนาบําเพ็ญพระกุศลถวาย ณ วัดสวนดอก รวมกับทาง
เจานายฝายเหนือ พรอมทั้งนําเยาวชนชมรมเบิกฟาลานนาไปแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานลานนาถวายสักการะ
* ชวงเย็นเปนงานพิธีรดนํ้าดําหัวกู กับทางสํานักงานจังหวัดเชียงใหม สภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม ณ วัดสวนดอก เขารวมจัดขบวนอัญเชิญเครือ่ งสักการะลานนาตามแบบ
ประเพณีลานนา
- งานประเพณีปใหมเมือง ไดรวมจัดกิจกรรมกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานา
- งานแสดงศิลปวัฒนธรรม และองคความรูภูมิปญญาลานนา กับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญา
ลานนา
- งานประเพณีไหวสาพอขุนหลวงวิลังคะ กับ อําเภอแมริม องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง
องคการบริหารสวนตําบลสะลวง และชุมชนบานเมืองกะ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา
- งานประเพณีเทศกาลงานบุญตางๆ พิธีกรรมทางศาสนากับวัดปาดาราภิรมย วัดแมริม
วัดเจดียหลวง วัดพระสิงห วัดศรีนวรัฐ วัดมะขุนหวาน วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุ
หริภุญชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดผาลาด วัดแมอี๊ด
- งานพิธีเปดนิทรรศการควบคูกับเปดโครงการอบรม และจัดโครงการดาราภิรมยสัญจร
ชวงระหวางเดือน มกราคม เมษายน สิงหาคม และธันวาคม ของทุกป ภายในองคกรคือ
พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของลานนา พรอมทั้งสามารถนําความรู ที่ไดรับไปเผยแพรและถายทอดไดอยางถูกตองตอไป
ซึ่งไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเชิญชวนองคกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม หนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชนโดยรอบ เขารวมกิจกรรม
- งานพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ วันแมแหงชาติ
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกป ณ อําเภอแมริม รวมพิธีทางศาสนา พิธีวางพานพุมถวาย
สักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร กับทางอําเภอแมริม สภาวัฒนธรรมอําเภอแมริม
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เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ศูนยการเรียนเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม
งานพิธีบําเพ็ญพระกุศลในวันคลายวันประสูติพระราชชายาเจาดารารัศมี วันที่ ๒๖ สิงหาคม
ของทุกป ณ พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย สืบสานงานพิธีการทางศาสนา และงาน
การแสดงดานศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลปพื้นบานลานนา รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการควบคูกับ
เปดโครงการอบรม เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของลานนา
พรอมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรและถายทอดไดอยางถูกตองตอไป ซึ่งไมเสีย
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเชิญชวนองคกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชนโดยรอบ
งานพิธีวางพวงมาลา วันปยะมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกป ณ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
รวมพิธีทางศาสนาและพิธีการวางพวงมาลากับทางอําเภอแมริม สภาวัฒนธรรมอําเภอ
แมริม เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล(อบต.)
งานพิธีไหวสาสักการะกูพระเจาอินทวิชยานนท เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๗ (พระบิดา
ของพระราชชายาเจาดารารัศมี) ณ ยอดดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
ของทุกป กับทางเจานายฝายเหนือ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
สภาวัฒนธรรมอําเภอจอมทอง รวมจัดขบวนเครื่องสักการะลานนา และนําเยาวชนชมรม
เบิกฟาลานนาไปแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนาถวายสักการะ
สืบสานงานภูมิปญญาประเพณียี่เปงหรือลอยกระทง ณ พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย
ของทุกป มีการจัดทําซุมประตูปาแบบลานนาตามความเชื่อของชาวลานนา เพื่อตอนรับ
พระเวสสันดร ในเทศกาลยี่เปง วันเพ็ญเดือนยี่ ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๑๒ (วันลอยกระทง)
ณ บริเวณลานหนาพระอนุสารียพระราชชายาเจาดารารัศมี ซึ่งเปนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์
แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม นับวาเปนการสืบสานงานภูมิปญญาของบรรพบุรุษชาวลานนา
โดยการตัดไมไผมาทําเปนเสาประตูทั้งสองดาน และใชทางมะพราวผาออกเปน 2 สวน นํามา
ผูกติดประดับที่เสาประตูดานละสวน จากนั้นก็โนมปลายทางมะพราวมาผูกติดกัน เพื่อแสดง
ใหเห็นชองทางประตูเขาสูพระตําหนักดาราภิรมย จากนั้นก็ประดับตกแตงใหดูสวยงาม
ดวยตนกลวย ตนออย ดอกไม สวนมากจะใชดอกดาวเรือง ดอกบานไมรโู รย ดอกรัก และประดับ
ดวยโคมไฟ ซึ่งชาวบานก็มักจะจัดทําขึ้นที่ประตูบานของตนเองดวย ชาวลานนานิยมฟง
มหาเวสสันดรชาดก และหากใครฟงครบ 13 กัณฑ จะเปนสิริมงคลแกตัวเอง และบานเมือง
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- สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณียี่เปง สนับสนุนการแสดงศิลปะพื้นบานนาฏศิลป
พื้นเมือง โดยใหเยาวชนชมรมเบิกฟาลานนาไปรวมแสดงดนตรี ฟอนเมือง ตีกลองสะบัดชัย
ตีกลองตึ่งโนง ในขบวนประกวดกระทง กับ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาล
ตําบลแมริม
- งานพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
วันพอแหงชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกป ณ อําเภอแมริม รวมพิธีทางศาสนา พิธีวาง
พานพุมถวายสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร กับทางอําเภอแมริม สภาวัฒนธรรม
อําเภอแมริม เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล(อบต.) ศูนยการเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
- งานวันพระราชชายาเจาดารารัศมี มีพิธีบวงสรวงและพิธีบําเพ็ญพระกุศลถวายในวันคลาย
วันสิน้ พระชนมของพระราชชายาเจาดารารัศมี พรอมทัง้ พิธเี ปดนิทรรศการ รวมถึงมีการสืบสาน
งานศิลปวัฒนธรรมลานนา กาดหมั้วครัวฮอมแบบลานนา การแสดงดนตรี นาฏศิลปพื้นบาน
ซึ่งเปนการจําลองบรรยากาศแบบลานนา จึงสามารถที่จะเรียนรูวิถีชีวิตแบบคนเมืองได
ในวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ของทุกป กับทางเจานายฝายเหนือ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ อําเภอแมริม สภาวัฒนธรรม
อําเภอแมริม เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล(อบต.) โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา
วัดปาดาราภิรมย โรงเรียนแมริมวิทยาคม และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓. ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะครูภมู ปิ ญ
 ญาลานนาใหการถายทอดวิธกี ารจัดดอกไมพนื้ บาน “แบบจัดดอก
จัดใจ” ซึ่งแฝงไปดวยธรรมมะอยูในตัวตนเอง เปนการจัดดอกไมสดพื้นบานชนิดตางๆ ใบไม หรือดอกหญา
ใบหญา จับใสพานดวยการวางเรียงๆ โดยไมใชโอเอซีส เสียบแซมลงไปเปนการจัดวางรวมกันใหดสู วยงามตามใจ
ผูจัด ซึ่งจะทําใหตัวเรามีสติตั้งมั่น เกิดสมาธิ เปนการจัดวางระเบียบจิตใจตัวเอง และยังเพิ่มความสดชื่นและ
สงกลิ่นหอมๆ ประดับตามมุมตางๆ ซึ่งอานิสงสในการถวายบูชาดอกไมที่กําลังสดชื่นนั้น ตอไปในภายหนา
จะไดอะไรๆ ก็ลวนเปนของใหมๆ เปนมือหนึ่ง ไมตองเปนมือสองรองใคร ไมตองใชของที่เขาใชแลว (ดังเชน ชูชก
ซึ่งมีอายุแกคราวปู แตไดนางอมิตตดา ซึ่งเปนสาวแรกรุนคราวลูกหลานไปเปนภรรยา ก็เพราะเกิดจากอานิสงส
ที่ชูชกไดเคยบูชาพระดวยดอกบัวตูมที่กําลังสดชื่น) ใหแกนักทองเที่ยวที่เขาไปเที่ยวพิพิธภัณฑพระตําหนัก
ดาราภิรมย นักเรียน นักศึกษา เยาวชนทั้งเด็กและผูใหญตลอดจนผูสูงอายุ บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากเรียนรู และ
ยังมีงานดานอื่นๆ ดวย
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๖๓

๔. ปฏิบัติหนาที่ประสานงานเชื่อมโยงงานประเพณีเทศกาลงานบุญตางๆ พิธีกรรมทางศาสนา
พรอมทั้งสืบสาน ถายทอด ใหกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณรรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ
อยากเรี ย นรู  กั บ วั ด ป า ดาราภิ ร มย วั ด แม ริ ม วั ด เจดี ย  ห ลวง วั ด พระสิ ง ห วั ด ศรี น วรั ฐ วั ด มะขุ น หวาน
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดผาลาด วัดแมอี๊ด
๕. ปฏิบัติหนาที่ในการเปนมัคคุเทศกรวมถึงการฝกอบรมมัคคุเทศกนอย ซึ่งเปนผูถายทอดให
ความรูท างประวัตศิ าสตรเกีย่ วกับพระประวัตพิ ระราชชายาเจาดารารัศมีแก นักทองเทีย่ วทัว่ ไป เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา ภิกษุ สามเณร แมชี ใหซาบซึ้งในพระเกียรติคุณของพระราชชายาเจาดารารัศมีที่ทรงมีตอประเทศชาติ
บานเมืองและสามารถนําไปขยายผลตอไดอยางถูกตองและมีความหมาย อีกทั้งยังฝกการเปนมัคคุเทศก
ใหกับมัคคุเทศกนอยปฏิบัติจริง โดยการพานําชม ถายทอดความรู ใหแกนักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจ ในการพูด การนําชม และวิธีการถายทอด ที่สําคัญยิ่งคือใหเกิดความรักความศรัทธา
ในงานมัคคุเทศกอยางมีความหมาย สามารถนําความรูไปขยายผลตอไดอยางถูกตอง และเปนที่ประทับใจแก
นักทองเที่ยว

การเผยแพรผลงาน
๑. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูด า นศิลปวัฒนธรรมและงานภูมปิ ญ
 ญาลานนา ทัง้ ในองคกร
คือ พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย และในทองถิ่น รวมถึงชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการเรียนรูในเรื่องของ
ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลปพื้นบาน รวมถึงศิลปหัตถกรรมพื้นบานลานนาและงานภูมิปญญา สนับสนุนและ
สงเสริมใหเกิดเครือขายเยาวชนที่มีใจรักในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม เครือขายพอครู แมครูภูมิปญญา
รวมทั้งเปดเวทีภายในองคกรใหเปนแหลงการเรียนรูงานศิลปวัฒนธรรมและงานภูมิปญญาดานตางๆ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดเครือขายคนทํางานดานศิลปวัฒนธรรมและงานภูมิปญญาในหลากหลายพื้นที่ เปดโอกาส
ใหผูที่สนใจงานดานนี้ไดเขาถึงสิ่งที่อยากเรียนรู และสนใจไดงายยิ่งขึ้น
๒. เปนครูภมู ปิ ญ
 ญาลานนาใหการถายทอดวิธกี ารจัดดอกไมพนื้ บาน “แบบจัดดอก จัดใจ” ซึง่ แขวงไว
ดวยธรรมมะอยูในตัวตนเอง ใหกับนักทองเที่ยวที่เขาไปเที่ยวพิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย รวมถึงเยาวชน
นักเรียน นักศึกษา และเผยแพร ถายทอดใหบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากเขาไปเรียนรู พรอมทั้งยังมีงานดานอื่นๆ
อีกดวย เชน การกรองดอกไม
๓. มีบทบาทในการเปนมัคคุเทศกรวมถึงการฝกอบรมมัคคุเทศกนอย ซึ่งเปนผูถายทอด ความรู
ทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระประวัติพระราชชายาเจาดารารัศมีใหแก นักทองเที่ยวทั่วไป เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา ภิกษุ สามเณร แมชี ไดทราบถึงพระเกียรติคุณที่ทรงมีตอประเทศชาติบานเมืองและสามารถนําไป
ขยายผลตอไดอยางถูกตองและมีความหมาย อีกทัง้ ยังฝกอบรมมัคคุเทศกนอ ย โดยใหปฏิบตั จิ ริง พานักทองเทีย่ ว
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นําชม บอกเลาเรื่องราวตางๆ ถายทอดความรู ใหแกนักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ เพื่อใหมัคคุเทศกนอย
ไดเกิดความมั่นใจ ในการพูด การนําชม และวิธีการถายทอด สามารถทําใหผูฟงมีอารมณรวมที่อยากเรียนรู
และที่สําคัญยิ่งคือ มัคคุเทศกนอยจะตองมีความรัก ความศรัทธาในงานมัคคุเทศกอยางมีความหมาย ซึ่งจะ
สามารถนําความรูไปขยายผลตอไดอยางถูกตอง และเปนที่ประทับใจแกนักทองเที่ยว
๔. มีบทบาทในการจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมหลากหลายประเภท
ทั้งภายในองคกรคือ พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย และรวมกับเจานายฝายเหนือ การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
เจานายฝายเหนือ ตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ อําเภอแมริม สภาวัฒนธรรมอําเภอแมริม เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล(อบต.) ซึ่งเปนการเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันดีงามของชาวลานนา ในการ
สืบสานประเพณีดั้งเดิมเอาไว
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการขับเคลือ่ นในเรือ่ งการเรียนการสอนดานศิลปวัฒนธรรม
นาฏศิลปพื้นบาน ศิลปหัตถกรรมพื้นบานลานนา และดานภูมิปญญาลานนา ทั้งในองคกร คือ พิพิธภัณฑ
พระตําหนักดาราภิรมย และในชุมชน ทองถิ่น เผยแพร ถายทอดภูมิปญญาลานนา ทั้งงานดานศิลปวัฒนธรรม
นาฏศิลปพื้นบาน ดานศิลปหัตถกรรม เชน การตัดตุง ตัดลาย ตองลาย ประดิษฐโคม การทําเครื่องสักการะ
ลานนา การทําบายศรี การรอยมาลัย งานใบตอง งานจักสาน งานทอผา และทางดานศิลปะการแสดง เชน
ตีกลองสะบัดชัย กลองปูเจ กลองทิ้งบอม กลองมองเซิง ดนตรีพื้นเมือง การฟอนพื้นเมือง ฟอนดาบ ฟอนเจิง
และปพาทยลานนา ซึ่งมีการเรียนการสอน และวิธีการถายทอดในรูปแบบของ “พี่สอนนอง นองสอนพี่”
มาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
๖. มีบทบาทในการสนับสนุนสงเสริมใหจัดตั้งวงดนตรีพื้นเมืองชื่อวา “ชมรมเบิกฟาลานนา”ขึ้น
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ หลังจากที่ปดโครงการอบรมยุวชนดนตรีพื้นเมืองและเครื่องสายครั้งที่ ๒
ในป พ.ศ.๒๕๔๗ ณ พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนกลุมเยาวชน
ที่มีใจรักในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมลานนา ซึ่งอยูในเครือขายโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา
เปนการรวมตัวของเยาวชนวัยรุนตัวเล็กๆ ที่อยูโรงเรียนมัธยม และอุดมศึกษาจากหลากหลายโรงเรียน สถาบัน
มีทั้งเรียนในระบบและนอกระบบ เปนเด็กที่มีสัญชาติรวมถึงไรสัญชาติ เด็กที่หันหลังใหบานหรือบานหันหลัง
ใหเด็ก เด็กดอยโอกาส เด็กติดยาเสพติด ซึ่งจะทําการดูแลสั่งสอนโดยการใชงานศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ
เขามาบมเพาะจิตใจเยาวชนชมรมนี้ทุกคน ใหดํารงอยูไดดวยเพื่อน ดวยการสืบสาน ดวยการมีจิตอาสา และ
ดวยการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม และศิลปหัตถกรรมพื้นบาน งานภูมิปญญา
ของบรรพบุรุษ ใหมีใจรักและมีจิตสํานึกที่จะอนุรักษ สืบสาน เพื่อนําไปเผยแพร ถายทอดงานดานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะพื้นบาน ศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่เปนมรดกตกทอดมาตั้งแตรุนปู ยา ตา ยาย บรรพบุรุษ
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ของชนชาวลานนา และที่สําคัญยิ่ง เยาวชนชมรมเบิกฟาลานนาทุกคนไดตั้งสัจจะรวมกันแสดงกตัญุตา
ถวายการสืบทอดพระปณิธานของพระราชชายาเจาดารารัศมี ที่ทรงอนุรักษ สงเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ศิลปะพื้นบาน ศิลปหัตถกรรมพื้นบานลานนา ใหมีเอกลักษณอันโดดเดนของเชียงใหม จนเปนเสมือนประจักษ
พยานแหงความสํานึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชาชายยาเจาดารารัศมี อยางไมอาจที่จะลืมเลือนได ที่ทําให
เยาวชนกลุมนี้ทุกคนไดมาพบกัน และรอยดวงใจรวมกันเปนหนึ่งเดียวจนกระทั่งมาเปน “ชมรมเบิกฟาลานนา”
ไดตราบจนทุกวันนี้ อีกทั้งยังสนับสนุนเยาวชนกลุมนี้ใหมีศีล 5 ประจําใจ และมีการสรางเสริมความสัมพันธ
ระหวางเยาวชนเครื่อขายงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม งานภูมิปญญาลานนา รวมถึงชุมชน ทองถิ่นใหพรอมใจกัน
รอยดวงใจหลายๆ ดวงจนเกิดเปนพลังแหงความรัก ความศรัทธาทีย่ งิ่ ใหญ ทุม เททัง้ กําลังกาย กําลังใจ เพือ่ ทําสิง่
ดีๆ อันนาชื่นใจและมีคุณประโยชนนําไปพัฒนาชุมชนของตนใหสูงเดนเปนสงา และเปนปญญาแหงแผนดิน
อีกดวย ที่สําคัญ คือ ตองยึดหลักในการ “สืบสาน สงเสริม สรางสรรค ศึกษา ศิลปวัฒนธรรมลานนา”
๗. มีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด โครงการเบิกฟาพาเพลิน เปนโครงการดีเจนอย
ในรายการ “ลานนาหรรษา” และรายการ “เบิกฟาพาเพลิน” เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
โดยมี DJ นอย นองเฉากวย ( นายเฉากวย ประเสริฐ) และDJ นอย นองเฟรน (นางสาวพิมพชนก เวียงสุวรรณ
เยาวชนชมรมเบิกฟาลานนา เปนรายการวิทยุชุมชน วิทยุชุมชนคนแมริม FM 91.00 Mz และ Maerim Radio
FM 90.50 Mz อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ตองการฝกใหเยาวชนมีจิตอาสา ฝกหัดใหเปนนักจัดรายการ
วิทยุชุมชน ฝกเปนดีเจนอย มีความกลาแสดงออก ใหไดรับความรูและประสบการณในการจัดรายการวิทยุ
และมีการเตรียมความพรอมในการทํางาน อีกทั้งยังเปนการพัฒนาตนเองทั้งทางดานกาย วาจา ใจ ทําใหมีสุข
ภาวะรางกายและจิตใจทีด่ ขี นึ้ และยังเปนการฝกการแกปญ
 หาเฉพาะหนาไดเปนอยางดียงิ่ เพราะการจัดรายการ
วิทยุนั้น ตองมีสติ มีสมาธิสูงเปนการฝกทักษะในการอาน การพูด รวมถึงเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรู
ขอมูลขาวสารตางๆ ใหกับชุมชน สังคมไดรับความรูและขอมูลขาวสารที่ถูกตอง การจัดรายการทั้งสอง
รายการนี้ จะจัดเปนรายการเพลงคําเมือง เพลงลูกทุงคําเมืองที่มีจังหวะสนุกสนานหรืออาจจะเปนเพลงวัยรุน
(เพลงสตริงค) ตามที่ผูฟงขอเขามา พรอมทั้งสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมลานนา โดยให
ความรูท งั้ ดานประเพณีวฒ
ั นธรรมทีด่ งี ามของชาวลานนา การทองเทีย่ ว ดนตรี นาฏศิลปพนื้ บาน ศิลปะการแสดง
สอดแทรกเขาไปในรายการเปนระยะๆ เปนเนือ้ หาทีใ่ หความเพลิดเพลิน ไมวา จะเปนเกมมหาสนุก เกมทายนิสยั
เกมตอบปญหา และยังชักชวนใหผูฟงเขาไปมีสวนรวมในรายการอีกดวย รวมทั้งยังนําเรื่องราวขาวสารกิจกรรม
งานวันสําคัญตางๆ ที่ทางชมรมเบิกฟาลานนาและกลุมเยาวชนในเครือขายโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา
ไดรวมกันทํามาประชาสัมพันธในรายการดังกลาว และเปนการสงเสริมในการอนุรักษ เผยแพร สืบสาน
งานประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวลานนาไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทําใหชุมชน สังคม เกิดความตระหนัก
ในการหวงแหนและรวมกันอนุรักษ รักษา สืบสานงานประเพณีศิลปวัฒนธรรมลานนาใหคงอยูสืบไป
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๘. มีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด โครงการเบิกฟาลานนานําพาเสียงเพลงสรางสุข
ป ๑ และ ป ๒ เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ โดยโครงการนี้เนนในเรื่องวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นเมืองเปนหลัก
มุงที่จะปลูกจิตสํานึกใหเด็กๆ เยาวชนรุนใหม กลุมพอบานแมบาน คนในชุมชนใหมีใจรักและรูสึกหวงแหน
พรอมเห็นคุณคาในงานศิลปวัฒนธรรม ไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมดานดนตรี ศิลปะพื้นบาน ฟอนเมือง ตามแต
ความชอบและความถนัดของตนเอง เพื่อหวังที่จะใหเกิดการสืบสานงานภูมิปญญาของบรรพบุรุษ และสามารถ
นําเอาองคความรูที่ไดรับจากพอครู แมครูไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันได พรอมที่จะถายทอดเพื่อการสืบสาน
ใหกับคนรุนตอไป อีกทั้งยังสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง สงเสริมใหเกิดกระบวน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมเยาวชน เกิดพลังขับเคลื่อนของกลุมเยาวชนเครือขายในการสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมและงานภูมิปญญาลานนาดวย เปนการเปดเวที เปดโอกาสใหเด็กๆ และเยาวชน กลุมพอบาน
แมบานและคนในชุมชนไดแสดงความสามารถในงานศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี ฟอนเมือง ตีกลอง
ลานนา ฟอนดาบฟอนเจิง งานภูมิปญญา และยังเปนการรักษามรดกแหงภูมิปญญาอันงดงามนี้ไวใหคงอยูคู
ลานนาสืบไป รวมถึงไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลสิ่งเสพติด พรอมทั้งยังไดทําในสิ่งที่เกิดประโยชนแก
สังคมและประเทศชาติ ซึ่งเปนที่เชิดหนาชูตาแกครอบครัวและชุมชนของตนเอง การเรียนรูงานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน ทางดนตรีจากโครงการเบิกฟาลานนานําพาเสียงเพลงสรางสุขป ๑ และ ป ๒ นั้น จึงเปรียบไดดั่ง
การเรียนรูเ พือ่ “การพึง่ พาตนเอง และชวยเหลือผูอ นื่ ” ดวยการนําพาเสียงเพลงมาสรางความสุขใหทงั้ ผูเ ลนและ
ผูฟง นั่นก็คือ “ผูใหกับผูรับ”
๙. มีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดโครงการเบิกฟาลานนา สืบฮีต สานฮอย ผอกอย
ประเพณีทองถิ่น ป ๑ และ ป ๒ ในป พ.ศ.๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ซึ่งโครงการทั้งสองนี้มุงที่จะปลูกจิตสํานึก
ใหเด็กๆ เยาวชนรุนใหม กลุมพอบานแมบาน คนในชุมชนใหมีใจรักและรูสึกหวงแหนเห็นคุณคาในงาน
ศิลปวัฒนธรรมและศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ไดเรียนรูภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานตางๆ ตามแตความชอบ
และความถนัดของตนเอง มุงหวังที่จะใหเกิดการสืบสานงานภูมิปญญาของบรรพบุรุษ และยังสามารถนําเอา
องคความรูที่ไดรับจากพอครู แมครูไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันได พรอมที่จะถายทอดเพื่อการสืบสาน
ใหกบั คนรุน ตอไป สามารถนําไปประกอบเปนอาชีพเพือ่ การพึง่ พาตนเอง สงเสริมใหเกิดกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรูระหวางกลุมเยาวชน เกิดพลังขับเคลื่อนของกลุมเยาวชนในเครือขายงานสืบสานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
และงานภูมิปญญาลานนาดวย เปนการเปดเวที เปดโอกาสใหเด็กๆ และเยาวชน กลุมพอบานแมบานและคนใน
ชุมชนไดแสดงความสามารถในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน งานภูมิปญญาทําเครื่องสักการะลานนา หมากสุม
หมากเบ็ง ตนดอก ตนเทียน ตนผึ้ง สุมพลู งานใบตองทําบายศรี สวยดอก งานจักสานไดอยางเต็มที่ ซึ่งนับวา
เปนการไดนําเอาวัสดุจากธรรมชาติ มาใชประดิษฐตกแตงเปนเครื่องสักการะในลักษณะตางๆ ดวยภูมิปญญา
แหงบรรพบุรุษ และยังเปนการรักษามรดกแหงภูมิปญญาอันงดงามนี้ไวใหคงอยูคูลานนาสืบไป สงเสริมใหเด็กๆ
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เยาวชน กลุมพอบานแมบาน และคนในชุมชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลสิ่งเสพติด เปนอาชีพเสริม
เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกดวย และไดทําในสิ่งที่เกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ ซึงเปนที่เชิดหนา
 ญาในโครงการ
ชูตาแกครอบครัวและชุมชนของตนเอง จากการไดเรียนรูง านศิลปหัตถกรรมพืน้ บานและงานภูมปิ ญ
สืบฮีต สานฮอย ผอกอยประเพณีทองถิ่นป ๑ และป ๒ นั้น จึงเปรียบไดดั่งการเรียนรูเพื่อ “การพึ่งพาตนเอง
และชวยเหลือผูอื่น”

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๙
พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๓

ผูบําเพ็ญคุณประโยชนในการสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน จากที่วาการอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ผูสืบสานงานประเพณีศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา
จากวัดปาดาราภิรมย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ผูบําเพ็ญคุณประโยชนดานอนุรักษรักษาประเพณีศิลปวัฒนธรรมลานนา
จากโรงเรียนแมริมวิทยาคม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ผูบําเพ็ญคุณประโยชนดานอนุรักษสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา
จากโรงเรียนแมริมวิทยาคม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ผูบําเพ็ญคุณประโยชนในการสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณี
ของดีแมริม จากที่วาการอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ผูบําเพ็ญคุณประโยชนดานอนุรักษ สืบสานงานประเพณีของดีแมริม
จากที่วาการอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นางอุสา ศรีสุวรรณ ยังคงสรางสรรค สงเสริม สนับสนุนงาน กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม งานภูมิปญญาอยางสมํ่าเสมอ เพราะรัก และศรัทธา ตลอดจนมีจิตอาสาพรอมที่จะทําหนาที่
อนุรักษ รักษา สืบสาน เผยแพร และถายทอดมรดกอันลํ้าคา และสําคัญของแผนดินลานนาใหคงอยูสืบไป

๖๘

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

นางนงลักษณ วันสี
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะการแสดง (การขับซอ)

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๖๙

นางนงลักษณ วันสี

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะการแสดง (การขับซอ)

ประวัติ
นางนงลักษณ วันสี เกิดวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๐๒ เกิดที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
บิดาชื่อ นายแกว ประชา มารดาชื่อ นางติ๊บ ประชา คําแปง บริบูรณ
นางนงลักษณ วันสี แตงงานกับนายผล วันสี มีบุตรี ๒ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๓๓/๑ หมูที่ ๑ ตําบลตาลชุม อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ๕๕๐๑๐

โทรศัพท
๐๘๗ - ๑๘๓๒๗๘๖

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนบานนาเหลือง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

ประวัติการทํางาน
หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ จากโรงเรียนบานนาเหลือง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
นางนงลักณ ไมไดเรียนตอ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ประกอบกับนางนงลักณ มีใจรักและชอบรองรํา
ทําเพลง บิดา - มารดา จึงไดพาไปฝากเพื่อฝกหัดซอกับพอครูสมฤทธิ์ สถาอุน ที่บานนาเหลืองออก โดยจะฝก
ขับซอในชวงกลางคืน อยูไดประมาณปเศษ โดยพอครูไดพาออกงานตางๆ ในหมูบาน เพื่อใหมีประสบการณ
ในการขับซอ ตอมาบิดาของนางศิริลักณ ไดพาไปฝากกับพอครูคําผาย นุปง แตไมไดขับซอ เนื่องจากยังไม
เกงเหมือนคนอื่น จึงไดแตฟอนแงนเทานั้น อยูได ๓ ป จึงไปเขารวมวงซอกับพอครูสีมา หลวงฤทธิ์ ซึ่งพอครู
ไดตั้งชื่อใหนางนงลักณ สําหรับใชในวงการซอวา “จันตา” โดยซอคูกับพอครูสีมาจนถึงปจจุบัน และเปนที่รูจัก
ในนามของ “แมครูซอลองนาน” มาจนทุกวันนี้ ซึ่งนอกจากการขับซอแลว นางนงลักณ ยังไดแตงบทซอออก
เผยแพรอยางตอเนื่อง

๗๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

การเผยแพรผลงาน
นางนงลักณ วันสี ไดรวมงานและเปนคูขับซอกับพอครูสีมา หลวงฤทธิ์ ในงานตางๆ อยางตอเนื่อง
และสมํา่ เสมอ ทัง้ นีเ้ พือ่ ตองการเผยแพรการซอลองนาน ซึง่ เปนเอกลักษณของจังหวัดนานใหเปนทีร่ จู กั อันจะนํา
ไปสูการอนุรักษใหคงอยูคูสังคมลานนา รวมถึงการจัดทําแผนซีดีขับซอออกเผยแพร ดวยการแจกใหกับ
เยาวชนและชาวบานเกี่ยวกับกฏจราจร ความรูเกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวาน เชื้อไวรัสอีโบลา ฯลฯ
นอกจากนี้ นางนงลักณ ยังไดเผยแพรองคความรูใ หกบั นักเรียนนระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงนักโทษชั้นดีในเรือนจําจังหวัดนาน

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศเกียรติคุณ จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม
เกียรติบัตร จากศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนาน

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบันนางนงลักณ วันสี ยังคงขับซอคูกับพอครูสีมา หลวงฤทธิ์ และเผยแพรการขับซอ ดวยการให
ความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ อาทิ กฎจราจร การเคารพครูบาอาจารย การรักษาสุขภาพ ฯลฯ ทาง สวท. นาน

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๗๑

๗๒

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

นางแสงเดือน เปยตั๋น
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะ ดานการทอผาพื้นเมือง

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๗๓

นางแสงเดือน เปยตั๋น

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะ ดานการทอผาพื้นเมือง

ประวัติ
นางแสงเดือน เปยตั๋น เกิดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๐๖ เกิดที่อําเภอดอยเตา
บิดาชื่อ นายอินตา เปยตั๋น มารดาชื่อ นางสมนา เปยตั๋น เปนบุตรคนที่สาม
นางแสงเดือน เปยตั๋น สมรสกับนายบดินทร คําหลา (ปจจุบันไดหยาราง) มีบุตรี ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๓๙ หมูที่ ๒ ตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๖๐

โทรศัพท
๐๘๕ - ๖๒๔๓๙๗๖

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศูนยอพยพแปลง ๘ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
นางแสงเดื อ น เป  ย ตั๋ น มี ค วามสามารถในการทอผ า จกตั้ ง แต อ ายุ ๑๖ ป ในป พ.ศ.๒๕๒๒
รองศาสตราจารย แพทยหญิงอุษา คนางคกุล ขณะนั้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และสุขภาพ ไดเขามาทําวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กในชุมชมดอยเตา ซึ่งขณะนั้นนางแสงเดือน เปยตั๋น
เปนอาสาพัฒนาชุมชน ทําหนาที่เปนผูชวยดูแลเลี้ยงดูเด็ก และมีพื้นฐานในการทอผา ไดชวยแพทยหญิงอุษา
ในการเก็บขอมูล และเห็นองคความรูในการทอผาจก เพื่อเปนการอนุรักษ สืบทอด ผาทอ ตลอดจนสามารถ
นําไปถายทอดและประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได ทําใหนางแสงเดือนตระหนักในความสําคัญของภูมิปญญา
สิ่งทอผาจก จึงไดเรียนรูการทอผาจกจากแมเฒาชื่อ นางนิล ถามัง โดยเริ่มแรกนางนิล ถามัง เปนผูขึ้นเสนดาย
ขึ้นกี่ทอผา ใชเวลาเรียนการจกผาประมาณ ๒ อาทิตย จึงสามารถเรียนรูวิธีการจกผาได และหลังจากนั้นได

๗๔

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

สืบคนลวดลายผาเกาจากผูส งู อายุ มาทําการแกะลายผา ซึง่ เปนลายเกาแกถอื วาเปนภูมปิ ญ
 ญาดัง้ เดิมของชุมชน
เชน ลายลาวแอ ลายกุดตาแสง ลายหงสเครือ ลายกุดลาวหลวง ลายดอกแกว ลายกุดขอ ลายกุดสุน เปนตน
นางแสงเดือน ไดประกอบอาชีพทอผาพื้นเมืองไวใชในครัวเรือนโดยทั่วไป ตลอดจนศึกษาการทอผา
จากผูสูงอายุ จนสามารถพัฒนาลวดลายผาจากแบบเดิมใหเปนแบบใหม และจําหนายใน อําเภอและจังหวัด
เปนที่นิยมของคนทั่วไปจนถึงปจจุบัน และไดจัดตั้งกลุมทอผา โดยใชฝายผาทอสีธรรมชาติจากตนไมและ
สมุนไพรตางๆ ผาฝายทอเปนผาพื้น(มีสีเดียว) แลวทอเปนผืนยาวสําหรับใชในการตัดเย็บ สวมใส ลวดลาย
เปนผาทอพื้นเมือง ซึ่งเปนการอนุรักษวัฒนธรรมตลอดไป นอกจากนี้ยังมีการทอผาซิ่น (ผาถุงหญิงชาวเหนือ)
ผลิตภัณฑจัดทําและจําหนายรวมถึงเผยแพร เชนเสื้อ ผาซิ่น ผาปูโตะ ยามกระเปา ฯลฯ จนทําใหปจจุบัน
นางแสงเดือน เปยตั๋น ไดรับการยกยองเปนครูภูมิปญญาทองถิ่นดานผาทอและผลิตภัณฑผาทอของโรงเรียน
ดอยเตาวิทยาคม อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
นอกจากนี้ นางแสงเดือน เปยตั๋น ไดพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ดวยการเขารับการฝกอบรม
รวมสัมมนากับหนวยงานตางๆ อาทิ
พ.ศ.๒๕๓๖ การฝ ก อบรมเป น วิ ท ยากรวิ ช าชี พ และกลุ  ม สนใจ รุ  น ที่ ๑/๒๕๓๖ ณ ศู น ย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๔๔ ร ว มเป น คณะกรรมการดํ า เนิ น งานยี่ เ ป ง อํ า เภอดอยเต า จั ง หวั ด เชี ย งใหม
โดยสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๔๗ ไดผานการปรึกษาแนะนํา OTOP - SMEs คลินิก ครบทุกขั้นตอน ในงานกระทรวง
อุตสาหกรรมพบผูประกอบการ ณ จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๔๘ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เกี่ ย วกั บ การใช ง านระบบโปรแกรม ศู น ย พ าณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๔๘ การอบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู  ป ระกอบการชุ ม ชนด ว ยอิ น เตอร เ น็ ต และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ณ ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร ค ณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๔๙ การอบรมการออกแบบและพั ฒ นาลวดลายผ า เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ
สิ่ ง ทอพื้ น บ า น ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม การอบรมวิ ท ยากร
ชุ ม ชนย อ มสี ธ รรมชาติ รุ  น ที่ ๒ โดย ศู น ย วิ ช าการและเทคโนโลยี สิ่ ง ทอพื้ น บ า น
(ฝายแกมไหม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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การเผยแพรผลงาน
นางแสงเดือน เปยตั๋น ไดออกแบบลายผาที่เปนอัตลักษณของตนเอง โดยไดทําการจดลิขสิทธิ์ลายผา
ดังกลาว ในปพุทธศักราช ๒๕๕๖ จํานวน ๕ ลาย ดังนี้
ผาทอลายหัวใจสัตยา
ความเปนมาของผาทอลายหัวใจสัตยา เกิดขึน้ เมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เพือ่ เปนเกียรติ
แกนายอําเภอดอยเตา นายสุรพล สัตยารักษ นายอําเภอคนปจจุบัน ซึ่งทานเปนนายอําเภอคนแรกที่เขามา
ฟนฟูวัฒนธรรมการทอผาดวยมือ และยิ่งกวานั้นยังเปนนายอําเภอที่รักปา รักนํ้า ดูแลผืนปาในอําเภอดอยเตา
ใหคืนสูความอุดมสมบูรณ ทั้งยังดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขของราษฎร และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สงเสริม
ใหคนดอยเตาดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ แบบเศรษฐกิจพอเพียง ทานจึงสมควรไดรับการยกยอง
ใหชาวอําเภอดอยเตา ไดจารึก คุณความดี ไวในความทรงจํา นางแสงเดือน เปยตั๋น จึงเขาพบนายอําเภอ
และขออนุญาตใชนามสกุลขอนายอําเภอ ตั้งชื่อเปนลายผาทอที่ไดคิดคนขึ้น โดยใชชื่อวา ลายหัวใจสัตยา
อันประกอบดวยลายผาดังนี้
- หัวใจที่ซอนกันอยูดานใน ภายนอกลอมรอบดวยกรอบ อันเปรียบเสมือนนายอําเภอ
ที่มีนํ้าใจรักราษฎร คอยดูแลปกปองไมใหใครมาเบียดเบียนหรือทํารายราษฎรของทาน
- ลายทีอ่ ยูส องขางคูข นานกัน เปรียบเสมือนแสงสวางทีน่ ายอําเภอคอยชีแ้ นะนําประชาชน
ไปสูความผาสุกของการอยูรวมกันภายในสังคม และหัวใจทานนายอําเภอจะอยูกับ
คนดอยเตาตลอดไป
ผาทอลายจงกลนี
ความเปนมาของผาทอลายจงกลนี เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อเปนเกียรติแก คุณจงกลนี
โสตถิปณ
 ฑะ ตําแหนงพัฒนาการอําเภอดอยเตา เปนผูท เี่ ปนทีร่ กั และนาเคารพของคนอําเภอดอยเตาอีกทานหนึง่
เนื่องจากเปนผูสนับสนุนและฟนฟูผาฝายทอมือของอําเภอดอยเตาใหเปนที่รูจัก เปนจุดเริ่มของการสงเสริม
รายไดจากการทอผาฝายของชาวบานอําเภอดอยเตาอยางเปนรูปธรรม
นางแสงเดือน เปย ตัน๋ จึงขออนุญาตใชชอื่ ของพัฒนาการอําเภอดอยเตา ตัง้ ชือ่ เปนลายผาทอ
ที่ไดคิดคนขึ้น โดยใชชื่อวา ลายจงกลนี อันประกอบดวยลายผาดังนี้
- หงสคู หันหนาเขาหากัน อันแสดงถึงการสรางความรวมมือรวมใจกัน เพื่อพัฒนา
สังคมภายในชุมชนใหกาวหนาและเขมแข็งตอไป ดานบนของหงส มีลักษณะคลายดอกบัว ภายในดอกบัว
จะมีพลังคลายแสงเทียนที่สองสวาง แสดงถึงดอกบัวดอกนี้เปลงประกายแสง ที่นําทางใหชุมชนอําเภอดอยเตา
ไดกาวตอไปขางหนาในทางที่ถูกตอง และเหมาะสมแกชุมชนอําเภอดอยเตา
ผาทอลายหัวใจสมนา
ความเปนมาของผาทอลายหัวใจสมนา เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งเปนเดือน
ที่ประชาชนไทยรวมใจกันทําความดีเพื่อถวายแดแมของแผนดิน และปนี้เปนปที่คุณแมสมนา เปยตั๋น ซึ่งเปน
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แมบังเกิดเกลาของนางแสงเดือน เปยตั๋น มีอายุครบ ๗๖ ป จึงขอเทิดทูนพระคุณแมดวยการตั้งชื่อของแม
ไวในลายผาจกของอําเภอดอยเตา เพื่อใหชื่อของแมสมนาอยูคูกับผาจกของอําเภอดอยเตา ที่นางแสงเดือน
เปนผูประดิษฐลวดลายนี้ขึ้นมา ซึ่งประกอบดวยลายผาดังนี้
- หัวใจคูที่ซอนกัน สวนลายที่อยูขางลอมดวยลายหัวใจสมนา ลักษณะคลายแสง หรือ
พลังของกําลังใจที่แมมีใหลูกตลอดเวลา สําหรับลายที่อยูขางบนหัวใจคู มีลายขาวหลาม
ตัดเล็กๆ ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา ลายดี อันหมายถึง สิ่งที่ดีงามเปนหัวใจอันงดงามของผูเปน
แมที่ปรารถนาดีตอลูก
ผาทอลายแสงงาม
ความเปนมาของผาทอลายแสงงาม เปนลวดลายที่นางแสงเดือน เปยตั๋น พัฒนาขึ้นมาใหม
เพือ่ สงคัดสรรมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน โดยการนําลายดัง้ เดิม (ลายดี ลายลาวแอ ลายหงสค)ู ของผาจกดอยเตา
มาผสมผสานดัดแปลง กับลวดลายที่คิดคนขึ้นมาใหม ทําใหไดผาจกที่มีลวดลายสวยงาม ที่ยังคงรักษาความเปน
เอกลักษณของผาจกดอยเตาไว
ลายเอื้อมเดือน
ความเปนมาของผาทอลายเอือ้ มเดือน เกิดขึน้ เมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึง่ ในลายผาทอ
เอื้อมเดือน ใชชื่อของนางแสงเดือน เปยตั๋น ซึ่งเปนครูภูมิปญญาทองถิ่นผาทอบานชั่ง แปลง ๘ ที่ไดใหความรู
และการฝกปฏิบัติการทอผาใหแกนักเรียนโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม และใชชื่อของวาที่รอยตรีหญิงเอื้อมพร
หาญสนามยุทธ ซึ่งเปนครูที่สอนในรายวิชาธุรกิจขนาดเล็กและวิชาอาชีพธุรกิจผลิตภัณฑผาทอดอยเตา และ
นอกจากนี้ทานไดเปนที่ปรึกษาโครงงานอาชีพ ซึ่งประกอบดวยลายหลักดังนี้
- ลายหงส ลายกุดลาวแอเปนลายที่มีมาแตโบราณหลายรอยป ซึ่งบรรพบุรุษในที่ลาบลุม
นํ้าปง (ปจจุบันคือทะเลสาบดอยเตา ) ซึ่งไดทอไว พอหลังจากหนีนํ้าทวมจากการสราง
เขือ่ นภูมพิ ล ในจังหวัดตาก พ.ศ.๒๕๐๗ ปูย า ตายาย ก็ไดนาํ ลวดลายผาทอมาสืบทอดจนถึง
รุนปจจุบันลายดีดอกนอยและ ลายดีดอกใหญ
- ผาทอลายเอื้อมเดือน มีความหมายวา สิ่งที่ดีงามซึ่งเปนหัวใจอันงดงามของครูที่มี
ความปรารถนาดีตอลูกศิษย ใหลูกศิษยทุกคนมีความสามัคคี รวมกลุมกันในการทํางาน
ไมแตกแยกกัน

การเผยแพรผลงาน การนําผลงานออกเผยแพรตอ สาธารณชน (นําไปเผยแพรในงานอะไร เมือ่ ไร
อยางไร และผลเปนอยางไร)
พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ศ.๒๕๔๓

แสดงและจัดจําหนายสินคาในงานฤดูหนาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เผยแพรผาทออําเภอดอยเตา คอลัมน “เปดหูเปดตาการศึกษานอกโรงเรียน”
หัวขอ “ผาตีนจก” ดอยเตา หนังสือพิมพไทยรัฐ ประจําวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓
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พ.ศ.๒๕๕๔

แสดงและจัดจําหนายสินคาในงานไมดอกไมประดับ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
แสดงและจัดจําหนายสินคาในงานเกษตรแฟร กรุงเทพฯ
แสดงและจัดจําหนายสินคาในงานตลาดนัดภูมปิ ญ
 ญา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๔๖
แสดงและจัดจําหนายสินคาในงานโอทอปเมืองทอง กรุงเทพฯ
แสดงและจัดจําหนายสินคาในงานเกษตรแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๔๗
แสดงและจัดจําหนายสินคาในงานอุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๕๘
แสดงและจัดจําหนายสินคาในงาน Lanna Expo อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๔๔- ๒๕๕๘ แสดงและจัดจําหนายสินคาในงานประเพณียี่เปง อําเภอดอยเตา จ.เชียงใหม
นอกจากนี้ นางแสงเดือน เปย ตัน๋ ยังไดเผยแพรองคความรูเ กีย่ วกับการทอผาดวยการเปนวิทยากรให
กับหนวยงานตางๆ อาทิ
๑. เปนวิทยากรอบรมการทอผา ตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอดอยเตา
บานแปลง ๕ หมูที่ ๓ ตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
๒. เปนวิทยากรกิจกรรมคายวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียน
ดอยเตาวิทยาคม อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
๓. ไดถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการทอผาใหกับนักเรียนโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม โดยทํา
การสอนในรายวิชา
- วิชาอาชีพผลิตภัณฑผาทอดอยเตา
- วิชาการงานอาชีพพื้นฐาน
- วิชาธุรกิจขนาดเลก
๔. เปนวิทยากรทองถิ่นดานผาทอ ดวยการฝกทักษะเพื่อไปแขงขันโครงการอาชีพในระดับเขตและ
ระดับภูมิภาค ดังนี้
- เปนครูภูมิปญญาทองถิ่น สอนการทอผาลายโบราณ สงผลใหนักเรียนไดรับเกียรติบัตร
เหรียญทอง ในการแขงขันโครงการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ณ จังหวัดพิจิตร
- เปนครูภูมิปญญาทองถิ่น สอนการทอผาลายโบราณ สงผลใหนักเรียนไดรับเกียรติบัตร
เหรียญทอง ในการแขงขันโครงการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเพชรบูรณ
- เปนครูภูมิปญญาทองถิ่น สอนการทอผาลายโบราณ สงผลใหนักเรียนไดรับเกียรติบัตร
เหรียญทอง ในการแขงขันโครงการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบูรณ
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- เปนครูภูมิปญญาทองถิ่น สอนการทอผาลายโบราณ สงผลใหนักเรียนไดรับเกียรติบัตร
เหรียญทอง ในการแขงขันโครงการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ จังหวัดแพร
- นักเรียนไดเขารวมทําธุรกิจจําลอง ในโครงการกรุงไทยยุววาณิช ประจําป ๒๕๕๔ และ
ไดรับการคัดเลือกโครงการที่ผานรอบแรก ๙๙ ทีม ในระดับประเทศ
ปจจุบันนางแสงเดือน เปยตั๋นเปนครูภูมิปญญาทองถิ่นดานผาทอและผลิตภัณฑผาทอของโรงเรียน
ดอยเตาวิทยาคม อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๓๘
พ.ศ.๒๕๔๓

พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๖

พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๘

พ.ศ.๒๕๕๒

รางวัลชมเชย การประกวดผาซิ่นตีนจกยอมสีธรรมชาติ จัดโดยกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมในการประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมไทย
ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดผลิตภัณฑผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ ในงาน
นิทรรศการผาฝาย “ทอเสนฝาย สานเสนใย ใสสีธรรมชาติ” จัดโดยศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ศิลปนดีเดน ดานการทอผาพื้นเมืองของอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม คัดสรร
ผลงานเปนสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับจังหวัด ๓ ดาว
ผาลายเกล็ดเตา โดย นางแสงเดือน เปยตั๋น ไดรับรางวัลเปนสุดยอดหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑไทย ระดับจังหวัดประจําป พ.ศ.๒๕๔๖ ระดับ ๓ ดาว ประเภท
ผาและเครือ่ งแตงกาย จัดโดยคณะทํางานคัดสรรสุดยอดหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ
ไทย จังหวัดเชียงใหม
กลุมทอผาฝายดอยเตา อําเภอดอยเตา ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดผาทอ
พื้นเมือง จัดโดยศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม
กลุมทอผาจกบานชั่ง แปลง ๘ ไดรับอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนกับผาจก มาตรฐานเลขที่ มผช.44/2546 ชนิดเสนดายฝาย
ออกโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
- กลุมทอผาจกบานชั่ง (แปลง ๘) ไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑ ระดับ หาดาว
ประเภทเครือ่ งแตงกาย ผาจก (ผาซิน่ ตีนจก เชิงจก) จัดโดยโครงการคัดสรรสุดยอด
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ.๒๕๕๒
- ไดรบั รางวัลชมเชย การประกวดสุดยอดผาฝายทอมือในงานเฉลิม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เทิดไทสมเด็จแมของปวงชนชาวไทย
จัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๗๙

พ.ศ.๒๕๕๓

พ.ศ.๒๕๕๔

พ.ศ.๒๕๕๕

ไดรับรางวัลในฐานะสตรีดีเดนที่ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง เสียสละและ
เปนประโยชนแกสังคม เนื่องในวันสตรีสากล ประจําป ๒๕๕๓ จัดโดยสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
ไดรับรางวัล เปนบุคคลสงเสริมสนับสนุนการแตงกายดวยผาไทย ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ของกระทรวงวัฒนธรรม
ไดรับการคัดเลือกเปนภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน ระดับจังหวัด สาขาหัตถกรรม
ในโครงการตลาดนัดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
ไดรับรางวัลสงเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ไดรบั รางวัลสนับสนุนสืบสานภูมปิ ญ
 ญา ผาซิน่ ตีนจกนํา้ ทวมคืนถิน่ อําเภอดอยเตา
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยเตา รวมกับ
วัฒนธรรมอําเภอดอยเตา

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบันนางแสงเดือน เปยตั๋น ยังคงสรางสรรคผลงาน เพราะภูมิปญญาเปนสิ่งที่มีคาที่เราตอง
อนุรกั ษ สืบทอด ใหเยาวชนไดศกึ ษา เรียนรู เพือ่ ใหภมู ปิ ญ
 ญาอันมีคา ยังคงอยูค กู บั ชุมชน โดยเฉพาะผาซิน่ ตีนจก
ซึ่งไดรับความยกยองใหเปนพญาผาซิ่นที่สวยที่สุดในประเทศไทย

๘๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

นายสมพงค ขัตตเนตร
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบานลานนา)

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๘๑

นายสมพงค ขัตตเนตร

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบานลานนา)

ประวัติ
นายสมพงค ขัตตเนตร เกิดวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เกิดที่อําเภอเมืองเชียงใหม
บิดาชื่อ นายปวน ขัตตเนตร มารดาชื่อ นางปา ขัตตเนตร เปนบุตรคนที่ ๓

ที่อยู
บานเลขที่ ๔๒/๑ หมูที่ ๕ บานทุงหา ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐

โทรศัพท
๐๘๙ - ๖๒๓๕๙๒๘

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนวัดขะจาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๘๒

งานชางกอสราง
พนักงานดนตรีและการแสดงคุมนํ้าปง
พนักงานดนตรีและการแสดงรานอาหารกาลครั้งหนึ่ง
พนักงานดนตรีและการแสดงเบญจรงคขันโตก
วิทยากรการแสดงฟอนดาบ โรงเรียนธีรวัฒนบําเพ็ญ
วิทยากรสอนดนตรีและการแสดงพื้นบานโรงเรียนวัดขะจาว
วิทยากรสอนศิลปะการแสดงพื้นบานโรงเรียนแมริมวิทยาคม
วิทยากรสอนดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบานโรงเรียนวัดกูคํา

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

ป พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๓๕
ป พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๗
ป พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๙
ป พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๒
ป พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๕๒
ป พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
ป พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
ป พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖

ในป พ.ศ.๒๕๑๘ นายสมพงค ขัตตเนตร ไดเริ่มเรียนการฟอนดาบกับพอครูตอน อินทนน และ
พอครูจรูญ บานฟาฮาม จากนั้นในป พ.ศ.๒๕๒๔ ไดเรียนดนตรีพื้นเมือง กับนายปวน ขัตตเนตร ผูเปนบิดา
จากนั้นจึงไดไปเรียนรูศิลปะการแสดงชั้นเชิงการตอสู หอก โล ดั้ง ฟนดาบ กับพอครูอินธร ขัตตเนตร ตลอดจน
เรียนรูการตีกลองและการทํากลองลานนาจากพอครู ผูเชี่ยวชาญดานการทํากลอง อาทิ กลองปูเจกับพอครูเกื้อ
นพเกา กลองตึง่ โนงกับพอหนานดํารง ชัยเพ็ชร กลองสะบัดชัยและกลองมองเซิงกับ พอ ปวน ขัตตเนตร จึงทําให
นายสมพงค ขัตตเนตร มีความเชี่ยวชาญทั้งการเลนและการทําดนตรีพื้นบานลานนาเปนอยางดี

การเผยแพรผลงาน
นายสมพงค ขัตตเนตร ไดเผยแพรผลงานดวยการแสดงและการสอนใหกับเยาวชนอยางตอเนื่อง
ดวยมุงหวังใหเกิดการเรียนรูองคความรูที่บรรพชนไดรังสรรคใหเปนมรดกแกชนรุนหลัง อาทิ
๑. การแสดงการตบมะผาบ ฟอนเชิงสาวไหม รําดาบ เผยแพรพิธีไหวครูดาบเจิงลายสํานักฟางาม
ในงานมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงในพิธกี รรมของประเทศในอุษาคเนย พรอมบันทึกวีดที ศั น
เผยแพร โดยกรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมศูนยวัฒนธรรม
กรุงเทพฯ
๒. รายการ 2011 Extreme Production LLP (Singapore) WWW.EXTREME.COM.SG ไดบันทึก
วีดีทัศนรายการ Art Less travelled จากประเทศสิงคโปร มาถายทําศิลปะการตอสูการรําดาบ
สูรําดาบไฟ ของเชียงใหม ประเทศไทย และเผยแพรรายทางสถานีโทรทัศนเครือเน็ตเวิรคทั่วโลก
๓. ไดรับเชิญเปนตัวแทนสํานักดาบฟางามในนามศิษยฟางาม ๑ ในสํานักดาบที่ยังคงอยูและ
สื บ สานศิ ล ปะการป อ งกั น ตั ว ด ว ยศาสตราวุ ธ ในล า นนา ร ว มงานร า ยดาบอาบแสงจั น ทร
๗ มหัศจรรยเวียงกุมกาม พ.ศ.๒๕๔๖
๔. การเปนวิทยากรสอนดนตรีพื้นบานลานนาและการรําดาบใหกับสถาบันการศึกษาตางๆ

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๘๓

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๓๗
พ.ศ.๒๕๔๐
พ.ศ.๒๕๔๕

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดวงดนตรี สะลอ ซอ ซึง
จากกรมประชาสัมพันธ ชอง ๘
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดกลองสะบัดชัย
จากเทศบาลนครเชียงใหม
เกียรติบัตร “ครูชาวบาน” รวมถายทอดความรูสูทองถิ่น
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อทองถิ่นเชียงดาว ป ๒๕๔๕
จากกระทรวงศึกษาธิการ
จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นายสมพงค ขัตตเนตร ยังคงสรางสรรคผลงานและอุทิศตนใหกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
ลานนา โดยเฉพาะดนตรีพื้นบานลานนา ดวยมุงหวังใหเกิดการอนุรักษและสืบสานองคความรูของบรรพชน
เพื่อใหเปนมรดกคูกับแผนดินลานนาตราบนานเทานาน

๘๔

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

ทําเนียบ
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๘๕

๘๖

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๕
๑. นายกวนดา เชียงตา
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๘๑/๑ หมู ๑๐ บานพระเจานั่งโกน ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๒. นางประไพ สุริยะมล
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๙๖ หมู ๑ ตําบลสองแคว อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ๕๗๑๖๐
๓. นายภาณุทัต อภิชนาธง
สาขาดนตรีพื้นเมือง
๖๐/๓ รมเย็นเพลส ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๔. นายศรีทูน ฟองมูล
สาขาทัศนศิลป
๒๗๖ ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๕. นายธนาทร ถิ่นธนาสาร
สาขาการนวดแผนไทย
๑/๔๒๘ หมูบานนวลจันทรวิลลา ถนนนวลจันทร แขวงบึงกุม เขตบางกระป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
๖. นายสิงหแกว มโนเพ็ชร (เสียชีวิต)
สาขาหัตถศิลป
๗. นายใจคํา ตาปญโญ
สาขาชางฝมือ
๑๗๖ บานกิ่วแลปาเปา หมู ๓ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๘๗

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๖
๑. นายดวงจันทร วิโรจน (เสียชีวิต)
สาขาภาษาและวรรณกรรมลานนา
๒๓๓ หมู ๗ บานทรายทอง ตําบลปาเรือน อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ๕๑๑๒๐
๒. นายมานพ ยาระณะ (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : กลองสะบัดชัยโบราณ
๕ ถนนเจริญเมือง ซอย ๒ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๓. นายสิงหใจ พุทธราช
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอ
๒๘ หมู ๘ ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๔. นายศรีนวล ธรรมปญญา (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : ขางซึงประกอบการซอ
๑๔๖/๒ หมู ๒ ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๕. นายอุนเรือน หงษทอง
สาขาศิลปะการแสดง : ชางป
๗๐ หมู ๘ ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๗๐
๖. นายรักเกียรติ จันทรกอน
สาขาศิลปะการแสดง : ชางแน
๕๑/๒ หมู ๑๑ บานนอย ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๗. พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฐ
สาขาศิลปกรรม : ฉลุลาย ทําฉัตร
วัดพวกแตม ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๘. นายประเสริฐ สุขประเสริฐ (เสียชีวิต)
สาขาศิลปกรรม : ประดิษฐเครื่องดนตรืพ้นื เมือง
๙. นางบัวไหล คณะปญญา
สาขาศิลปกรรม : โคมลานนา
๑๙ ซอยกุหลาบ ชุมชนเมืองสาตรหลวง ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๐. นางรําพัด โกฏิแกว
สาขาศิลปกรรม : การแตงกายพื้นเมือง
๖ ซอย ๗ ข. ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๑๑. นายดิเรก สิทธิการ
สาขาศิลปกรรม : ตองครัวเงิน
๒๗ ถนนวัวลาย ซอย ๒ ก. ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๑๒. นายเฉลิมศักดิ์ ชื่นรินทร
สาขาศิลปกรรม : การแกะสลักไม
๓๗ หมู ๑ ตําบลนํ้าบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐

๘๘

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๗
๑. พระครูอดุลสีลกิตติ์
สาขาปรัชญา ศาสนา และประเพณีพิธีกรรมลานนา
วัดธาตุคํา ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๒. นายสวัสดิ์ ตายพูล
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีไทย/ดนตรีลานนา
๕๙/๓๔ ถนนสุริวงศ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๓. นายปน ศรีจันทร
สาขาทัศนศิลป : การทํารมโบราณ
๘๘ หมู ๔ ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
๔. ผูชวยศาสตราจารยณรงค ธรรมคุณ
สาขาวรรณศิลป : นักประพันธเพลง
๑๙ ซอย ๗ ก. ถนนปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๕. ผูชวยศาสตราจารยลมูล จันทนหอม
สาขามนุษยศาสตร : ภาษาและวรรณกรรมลานนา
๔๑/๑๗ หมู ๗ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๖. นายวิเทพ กันธิมา (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบานลานนา
๗. นายทองไหล อุปมา
สาขาศิลปะการแสดง : การเปาปจุม
๑๓๕ หมู ๒ ตําบลนํ้าแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๘. นายบุญเรือง การหมั่น
สาขาภูมิปญญาพื้นบาน : การแพทยแผนไทย
๑๓ หมู ๓ ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๙. นายเรวัฒน พรหมรักษ
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอ
๘๐/๑ หมู ๗ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๑๐. นายสนั่น ธรรมธิ
สาขาศิลปะการแสดง : ฟอนดาบ ฟอนเจิง
๑๔๒ หมู ๔ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๑๑. นายมงคล เสียงชารี
สาขาศิลปะการแสดง : การแสดงพื้นบานลานนา
๘๖/๑ หมู ๔ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐
๑๒. นางมัณฑนา สุขประเสริฐ
สาขาทัศนศิลป : ศิลปะการตกแตงไข
๑๓. นายสมทรัพย ศรีสุวรรณ
สาขาทัศนศิลป : เครื่องปนดินเผา
๔๕ หมู ๖ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๘๙

๑๔. พันเอกนเรศร จิตรักษ
สาขามนุษยศาสตร : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒๘๕/๕๓๕ คายกาวิละ มทบ.๓๓ ถนนเชียงใหม - ลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๕. นางจิตรโศภิษฐ ทิยานนท
สาขาคหกรรมศาสตร : ยําสมุนไพร
๑๒๕/๕ หมู ๒ ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๑๖. นางกนิษฐา เกิดนพคุณ
สาขาทัศนศิลป : ประติมากรรม
๓๖๑/๒๘ หมู ๗ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๑๗. นายจักรพันธ ชัยแปง
สาขาศิลปกรรม : โคม/งานประดิษฐเครื่องสักการะ
๒๓ หมู ๔ บานสันหลวง ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
๑๘. นางเอื้องคํา คําสันทราย
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอ
๑๙๖/๑ หมู ๗ ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐

๙๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๘
๑. พระราชเขมากร
สาขาสงเสริมงานพระพุทธศาสนา : สาธารณูปการ
วัดเจ็ดยอด (โพธารามมหาวิหาร) ถนนซุปเปอรไฮเวย ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๒. พระครูสุวัตถิ์ปญญาโสภิต
สาขาศิลปะสถาปตยกรรม : งานไม
วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวขวง) ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๓. นายสม ปญญาแหลม
สาขาประติมากรรม : ปูนปนประดับวิหาร
๖๗ หมู ๖ ตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐
๔. นางจันทรดี ขัติยะ
สาขาศิลปะการแสดง : การแสดงฟอนพื้นเมือง
๖ ถนนวัวลาย ซอย ๔ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๕. นางประเทือง สมศักดิ์
สาขาหัตถกรรม : งานเครื่องเขิน
๑๐๑ ถนนนันทาราม ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๖. นายกุย หงสทอง (เสียชีวิต)
สาขาแพทยแผนโบราณ : ยํ่าขาง
๖๑ หมูที่ ๕ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐
๗. ผู้ชว ยศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรี
๑๖๔ หมู ๘ ถนนเจริญราษฏร ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๘. นางสุจิตรา คําขัติ
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอ
๓๐๐/๖๐ หมูบานแกรนดวิว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๙. นายนิพนธ ยุคุณธร
สาขาศาสนพิธี (พุทธศาสนา) : พิธีกรรมทางศาสนา
๗๒ หมู ๔ ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๕๐
๑๐. นางฟองคํา หลาปนตา
สาขาหัตถกรรม : การทํากระดาษสา
๒๙/๓ บานตนเปา หมู ๑ ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๑๑. นายคําปน อุทรา
สาขาศิลปะสถาปตยกรรม : งานไมไผ
๖๑/๔ หมู ๕ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๑๒. รองศาสตราจารยวิชิต ชมทวีวิรตุ ม
สาขาจิตรกรรม : สีนํ้า
๑๒ ถนนบอสราง – ดอยสะเก็ด ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๑๓. นายจิรศักดิ์ กาวิละ
สาขาประติมากรรม : การดุนลายโลหะ
๔๐ ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๑๔. นายปรีชา วรกุล
สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม
๑๕๘ หมู ๖ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๙๑

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๙-๒๕๕๐
๑. พระครูอดุลสีลกิตต
ผูมีคุณูปการตองานศิลปวัฒนธรรมลานนา
วัดธาตุคํา ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๒. ดร.เจาดวงเดือน ณ เชียงใหม
ผูมีคุณูปการตองานศิลปวัฒนธรรมลานนา
๓๙ ถนนจาบาน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๓. พระครูสิริสุตาภิมนฑ
สาขามนุษยศาสตร ดานภาษาและวรรณกรรม
วัดสุพรรณรังสี ๔ ถนนไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ๕๑๐๐๐
๔. นางผัน จี๋โปทา
สาขาภูมิปญญาทองถิ่น : ศิลปะประดิษฐ
๑๘๔ หมู ๔ ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
๕. นางอุษา สุริยะมา
สาขาศิลปะการแสดง : การฟอนพื้นเมือง
๑๘ หมู ๒ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
สาขาวรรณศิลป : การประพันธและการขับรองเพลง
๖. นายสายัณห คําทิพยโพธิ์ทอง
พื้นบานลานนา
๒๒/๒ หมู ๕ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๕๐
๗. นายสุรศักดิ์ ปอมทองคํา
สาขาศิลปะสถาปตยกรรม
๑๘ ถนนขุมลุมประพาส ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
๘. นายชาย ชัยชนะ
สาขาศิลปะการแสดง : กลองพื้นบานลานนา
๑๐๗ ซอย ๒๒ ถนนโชตนา ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๙. นายอินตา เลาคํา
สาขาผูทําคุณประโยชนทางวัฒนธรรม
๘๑/๑ หมู ๑๐ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๑๐. นายประเสริฐ ประดิษฐ
สาขามนุษยศาสตร : ประวัติศาสตรทองถิ่น
๖๔ หมู ๑๐ ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
๑๑. นายอินสม ปญญาโสภา
สาขาสื่อสารมวลชน
หนังสือพิมพไทยนิวส ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๑๒. นายบุญรัตน ณ วิชัย
สาขาทัศนศิลป : หัตถกรรมแกะสลักไม
๑๓๐ หมู ๓ บานเติ๋นฮอมเฮือนสลา ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
๑๓. นางลําจวน ศรีกัญชัย
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๘/๑ ซอยอนุบาลฮัดสัน ซอย ๒ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐

๙๒

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๑
๑. นายดํารงค ชัยเพ็ชร (เสียชีวิต)
สาขาภูมิปญญา : กลองลานนา
๒. ดร.บุญคิด วัชรศาสตร (เสียชีวิต)
ผูมีคุณูปการตองานศิลปวัฒนธรรมลานนา
๓. นายสําเริง แกวสวาง
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีไทย
๑๐ ซอย ๒๐ ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๔. นายมนัส ตันสุภายน
สาขาผูทําคุณประโยชนทางวัฒนธรรม
๓๒๔ หมู ๔ ตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๕. นายอินทรัตน มูลชัยลังการ
สาขาศิลปะการแสดง : ปพาทยพื้นเมือง
๕๕/๑ หมู ๒ ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๖. นายดุสิต ชวชาติ
สาขามนุษยศาสตร : ภาษาและวรรณกรรม
๙๐ ถนนทายวัง ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๗. นางบัวตอง แกวฝน
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอพื้นเมือง
๑๔/๑ หมู ๗ ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๘. นายอรรณพ ปริญญาศิลป
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอพื้นเมือง
๕๓/๑ หมู ๒ ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๙. นายเพชร วิริยะ
สาขาทัศนศิลป : ประติมากรรม การแกะสลัก
๕๖/๑ หมู ๒ ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๑๐. นายภัทรพงศ ไชยสุภา
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นเมือง
๔๑๑/๑๕๓ หมู ๕ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๙๐
๑๑. นางศิวพร สกุณาทาวงศ
สาขาศิลปะประดิษฐ : งานบายศรี
๑๔๐/๔๘ หมู ๖ ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๒. นายรุงโรจน เปยมยศศักดิ์
สาขาทัศนศิลป : จิตรกรรม
๒๙ หมู ๑ ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
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๙๓

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๒
๑. นางบัวซอน ถนอมบุญ
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา เกียรติยศ
๑๑๘/๓ บานพระเจานั่งโกน ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๒. นายบุญศรี รัตนัง
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา เกียรติยศ
๘๓ หมู ๒ บานหนองเตาคํา ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
๓. พระครูโกวิทธรรมโสภณ
สาขาผูท าํ คุณประโยชนทางวัฒนธรรม : การจัดทําพิพธิ ภัณฑ
พื้นบาน
วัดรองเม็ง หมู ๒ ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
๔. นางฝอยทอง สมวถา
สาขามนุษยศาสตร : การอนุรักษและเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
๒๐๘ หมู ๑๒ บานชางเคิ่งบน ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๗๐
๕. พ.ต.อ.อนุ เนินหาด
สาขามนุษยศาสตร : ประวัติศาสตรทองถิ่น
สถานีตํารวจภูธรพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๖. นายอินถา เมืองตา (เสียชีวิต)
สาขาภูมิปญญา : ศิลปะประดิษฐ
๗. นางผองศรี โสภา
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๓๒/๔ ถนนประชาสัมพันธ ซอย ๑ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๘. นายประเสริฐ เกิดมงคล
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพนื้ เมืองลานนา : สะลอ - ซึง
๒๖๐/๓ หมู ๑ ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๑๑๐
๙. นายประพันธ แกวเก
สาขาศิลปะการแสดง : เพลงคําเมือง
๕๖/๑ หมู ๒ ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐
๑๐. นายสุรินทร หนอคํา (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๑๑. นายเนตร พันธชัยศรี
สาขาภูมิปญญา : ศิลปะประดิษฐ : การทํากลองแอว
๒๙ หมู ๗ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๑๒. นายบุญพบ วัฒนวงศ
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบานไต
๓๖ บานไมแงะ หมู ๘๗ ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๙๔

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๑๓. นายอนันต แจมแจง
สาขาศิลปกรรม : สถาปตยกรรมและประติมากรรม
๕๕ หมู ๒ ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๗๐
๑๔. นายนิคม พรหมมาเทพย
สาขาสื่อสารมวลชน : การเขียนบทความเผยแพร
วัฒนธรรมทองถิ่น
๕๙/๑ หมู ๖ ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๑๕. นายสุพจน วัลลิภากร
สาขาศิลปะการแสดง : นาฏศิลปพื้นบานไต
๑๑๕ หมู ๘ ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
๑๖. นายบุญเลิศ ตีคัง
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบาน : กลองลานนา
๑๑๘/๒ หมู ๓ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๗. นางอรทัย วงศอนุกุล
สาขาภูมิปญญา : จักสานไมไผขด
๑๐/๔ หมู ๒ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
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๙๕

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๓
๑. พระครูปราโมทยประชานุกูล
สาขาสังคมศาสตร : การสงเสริมการศึกษาผูดอยโอกาส
วัดดอนจั่น ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๒. นายบุญเลิศ วิรัตนาภรณ
สาขาสื่อสารมวลชน : การอนุรักษและเผยแพร
วัฒนธรรมทองถิ่น
๓๒ สิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมอองสอน ๕๘๐๐๐
๓. นายทองดี กิตติพันธ
สาขาภูมิปญญา : ศิลปะประดิษฐ
๒๙ ผดุงมวยตอ ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
๔. นายอุดม รังษี
สาขาสื่อสารมวลชน : ผูจัดรายการ
๘๔/๑๙๒ หมูบานโชตนานิเวศน ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๕. นายศิริพงศ วงศไชย
สาขามนุษยศาสตร : วรรณกรรมทองถิ่น
๑/๒ หมู ๓ ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๖. นายอินสอน สุริยงค
สาขาสังคมศาสตร ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
๑๓๕ หมู ๖ ตําบลออนเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๗. นายนาม คําสันทราย
สาขาดนตรีพื้นบานลานนา : ปจุม
๒๓ หมู ๔ ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐
๘. นายสิงหคํา มงคล
สาขาดนตรีพื้นบานลานนา : ซอ
๕๔/๑ ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
๙. นางวันเพ็ญ มะโนรัตน
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๙๔ หมู ๔ ตําบลแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๕๐
๑๐. นางวิไล วิชัยวงศ
สาขาภูมิปญญา : การแพทยแผนไทย
๔๕/๒ หมู ๑ ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๑. นายเสถียร ณ วงศรักษ
สาขาศิลปกรรม : วิจิตรศิลป
๕๗/๑๔ รัตนโกสินทร ซอย ๑ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๒. นายอองซาน องอาจศักดิ์ศรี
สาขาดนตรีพื้นบานไทยใหญ : ตียอฮอรน
๒๙ หมู ๑ บานแมละนา ตําบลปางมะผา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๑๕๐

๙๖
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๑๓. นางพรพิไล เลิศวิชา
สาขามนุษยศาสตร : ประวัติศาสตรทองถิ่น
๑๓๘ หมู ๗ ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๔๐
๑๔. นายแปลก กิจเฟองฟู
สาขาศิลปกรรม : จิตรกรรม
๑๒๒ หมู ๔ ตําบลบานชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๕๐
๑๕. นายสําราญ นวลแกว
สาขาสื่อสารมวลชน : วิทยากร
๔๔๕ หมู ๔ ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๘๐
๑๖. นายสุดใจ เตชะโสด
สาขาศิลปกรรม : ประติมากรรม
๖๕/๑๐ หมู ๑ ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๗. นายเดช กันธิยะ
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๔๒ หมู ๔ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๘๐
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๙๗

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๔
๑. พระครูพิทักษนันทคุณ
สาขาสังคมศาสตร : การอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัดอรัญญาวาส ๘ หมู ๖ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน ๕๕๐๐๐
๒. นายวิลักษณ ศรีปาซาง
สาขาสื่อสารมวลชน
๒๔๑ หมู ๑ เวียงกุมกาม ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐
๓. นางสุจิตรา วิโสภา
สาขาภูมิปญญา : การแพทยแผนไทย
๒๖/๕๕ หมู ๒ ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๔. นายสมัคร สุขศรี
สาขาภูมิปญญา : การประดิษฐปานซอย - จองพารา
๒๘/๒ หมู ๓ ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
๕. นายป สุวรรณ
สาขาภูมิปญญา : ศิลปะประดิษฐ
๒๖ หมู ๑ ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
๖. นางลัย นันตะ
สาขาภูมิปญญา : การถักขาวลานนา
๙๘ หมู ๕ ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๗. นางตา กาใจ
สาขาภูมิปญญา : หัตถกรรมพื้นบานลานนา
๒๗๕ หมู ๓ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
๘. นางบัวจันทร นนทวาสี
สาขาภูมิปญญา : เครื่องสักการะลานนา
๒๗ หมู ๔ ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
๙. นางบัวผาย แสนกลางเมือง
สาขาภูมิปญญา : โคมลานนา
๓๘/๑ หมู ๒ ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๐. นางบัวชุม จันทรทิพย
สาขาศิลปะการแสดง : การซอพื้นเมือง
๑๑๓/๑ หมู ๒ ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
๑๑. นายบุญทา เรือนรักเรา
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบานลานนา : ปชุม
๒๘๑ หมู ๘ ตําบลสองแคว อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐
๑๒. นางเฉลียว นิลมวง
สาขาศิลปกรรม : ประติมากรรม : การปน เครือ่ งปน ดินเผา
๓๖๑/๕ หมู ๘ ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๑๓. นางยุพิน เข็มมุกด
สาขามนุษยศาสตร : ประวัติศาสตรทองถิ่น
๑๕ ซอย ๗ ก ถนนปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐

๙๘

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๕
๑. รองศาสตราจารย ดร.อนาโตล เปลติเยร สาขามนุษยศาสตร : อนุรักษและเผยแพรวรรณกรรม
๓๑/๕ ถนนบํารุงบุรี ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๒. นายดวงจันทร แกวดวงแสง (เสียชีวิต) สาขาศิลปกรรม : ประติมากรรม
๙๗ ถนนชางหลอ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๓. นางขันแกว กันธิมา (เสียชีวิต)
สาขาภูมิปญ
 ญา : ศิลปะประดิษฐ : การทําเครื่องเขิน
๒๔ หมูบานศรีปนครัว ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๔. นายนิรันดร ปญญามูล
สาขาศิลปกรรม : จิตรกรรมไทยรวมสมัย
๙๙ หมู ๖ ตําบลปงหวาย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ๕๔๑๐๐
๕. นายสมเพชร มะโนริน
สาขาศิลปกรรม : จิตรกรรมฝาผนัง
๖๖/๑ ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐
๖. นายเฉลิมเวศน อูปธรรม
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๔๘/๒ ถนนทิพยเนตร ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๗. นางปราณี พักผอน
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๒๙/๑ หมู ๔ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๘. นางจรรยา วงคชัย
สาขาภูมิปญญา : การแพทยแผนไทย
๒๓๙/๖๖ หมูบานสุเทพ ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๙๙

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๖
๑. พระครูวิบูลกิตติรักษ
สาขามนุษยศาสตร : วรรณกรรมการขับขาน
วัดชางแตม ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๒. พระราชสิงหวรมุนี
สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๓. พระครูวิสิฐศีลาภรณ
สาขาสงเสริมงานพระพุทธศาสนา : การเผยแผธรรมะ
วัดวังสิงหคํา ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๔. พระครูธีรสุตพจน
วัดผาลาด ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๕. นายวินัย อภิบาล
สาขาภูมิปญญา : การทําบอกไฟ
๑๘๖ - ๑๙๐ ถนนกองทราย ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๖. นางสถาพร พรหมศรี
สาขาศิลปกรรม : การแตงกายพื้นบานลานนา
๗๕ ถนนเมืองสาตร ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๗. นายศรีนวล ไชยวงค
สาขาภูมิปญญา : การแพทยพื้นบานลานนา
๖๖ หมู ๔ บานกูลายมือ ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
๘. นายเสรินทร จิรคุปต
สาขามนุษยศาสตร : ประวัติศาสตรทองถิ่น
๒๕ วัวลาย ซอย ๒ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๙. นายถนอม ปาจา
สาขามนุษยศาสตร : วรรณกรรมทองถิ่น
๔๓/๑ ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
๑๐. นายอเนก ปวงคํา
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น
๒๐/๑ หมู ๗ ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
๑๑. นายสุทัศน เรือนวิน
สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง : การเปาปจุม
๖๒/๕ หมู ๑๐ ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
๑๒. นายวินยั ไชยยา
สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง : การขับซอ
๘๖ หมู ๓ ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
๑๓. นางศิริลักษณ ผายผัน
สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง : การขับซอ
๓๐๕/๒ หมู ๑ ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๑๔. นางทิตยา พฤฒิศลิ ป โอโน
สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง : นาฏศิลปพนื้ บานลานนา
๑๖๐ หมู ๖ ตําบลนํ้าแพร อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐

๑๐๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. นายศรีจืน แกวบุญเรือง
สาขาภูมิปญญา : พิธีกรรมพื้นบานลานนา
บานวังดิน ๒๗ /๑ หมู ๓ ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๕๐
๒. นายทอง นิปุณะ
สาขามนุษยศาสตร : การอนุรกั ษและเผยแพรวรรณกรรม
๑๐๒ หมูที่ ๓ ตําบลทาผา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๗๐
๓. นายใจคํา ตุมมาแกว
สาขามนุษยศาสตร : การอนุรกั ษและเผยแพรวรรณกรรม
๒๑๕ หมูที่ ๘ ตําบลมะลิกา อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๘๐
๔. นางสาวประทุม สุริยา
สาขาพัฒนาสังคม : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ
๒๓๖ หมูที่ ๒ บานสันปายาง ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๓๐
๕. นายวิเชาว สุนันตา
สาขาพัฒนาสังคม : การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
๙๔ หมู ๙ ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๖. นายทองสุข คงแกว
สาขาภูมิปญญา : ศิลปะประดิษฐ
๓๖/๑ หมู ๕ ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
๗. นายอนันต สุคันธรส
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
๑๒/๑ หมู ๕ ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๘. นายวิรัตน พรหมนวล
สาขาภูมิปญญา : ดนตรีพื้นบานลานนา
๓๖ หมู ๘ ตําบลมะกอก อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ๕๑๑๒๐
๙. นายธนกร ไชยจินดา
สาขาศิลปกรรม : จิตรกรรมสีนํ้า
๓ ถนนมหาโชค ซอย ๙ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๑๐. นายสมพล หลาสกุล
สาขาศิลปกรรม : ประติมากรรม
๒๑๓ หมู ๘ ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ๕๑๐๐๐
๑๑. นางจันทรฉาย เขตสิทธิ์
สาขาภูมิปญญา : การแพทยแผนไทยพื้นบานลานนา
๗๕ หมู ๖ ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐
๑๒. นายอุทิศ มูลยอง
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบานลานนา
๒๑๗ หมู ๓ ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ๕๑๑๓๐
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

๑๐๑

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๘
๑. นางแสงเรือน กันทะวัน
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอพื้นเมือง
๑๕ หมู ๒ ตําบลนํ้าแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๒. นายสวัสดิ์ มูลเทพ
สาขาภูมิปญญา : การตองลายแผนโลหะ
๙๔ ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๓. นางจุรีภัทร ขาลสุวรรณ
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น
๓๐๘/๕ ถนนเชียงใหม - ลําพูน ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๔. นางสุพันธ ฉิมดี
สาขาคหกรรมศาสตร : อาหารพื้นบานลานนา
๔๕๔ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๕. นางพรรษา บัวมะลิ
สาขาภูมิปญญา : วัฒนธรรมไทยลื้อ บานลวงเหนือ
๑๔๒ หมู ๔ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐
๖. นายยงยุทธ เกษมสงสุข
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม : ศิลปะการแสดง
๑๕๗ บานหวยกาน หมู ๑ ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ๕๑๑๓๐
๗. นายอรรณพ จันทรบุตร
สาขาภูมิปญญา : การแพทยพื้นบานลานนา
๒๓๙ หมู ๒ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐

๑๐๒ เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙

