เจาของ
พิมพครั้งที่ ๑
จํานวน
วัตถุประสงค

:
:
:
:

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เมษายน ๒๕๖๐
๔๐๐ เลม
๑. เพื่อสงเสริมใหปราชญพื้นบานลานนา ไดมีกําลังใจในการสรางสรรคผลงาน
ทางดานศิลปวัฒนธรรม
๒. เพื่อรวบรวมและพัฒนาทําเนียบปราชญพื้นบานสาขาตาง ๆ ใหเปนระบบ
๓. เพื่อเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
จัดพิมพโดย
: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๕๓๘๘-๕๘๘๐
ที่ปรึกษา
: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร ศิริบุญมา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ
สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะผูจัดทํา
: ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวภา ศักยพันธ
อาจารยฉันทนา
ศศิธรามาศ
อาจารยวาทินี
บัวชุม
นางสาวปนัดดา
โตคํานุช
นายวีรพิชญ
หิมารัตน
นายอนุชิต
ณ สิงหทร
ออกแบบปกและรูปเลม : หจก.เชียงใหมโรงพิมพแสงศิลป
พิมพที่
: หจก.เชียงใหมโรงพิมพแสงศิลป
โทร. ๐-๕๓๒๒-๑๒๑๒ โทรสาร ๐-๕๓๒๑-๒๙๗๗
อีเมล: sangsilp@gmail.com

คํานิยม
ภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานหรือภูมปิ ญ
 ญาของชาวบานเปนเรือ่ งราวและองคความรูท กี่ าํ เนิด สัง่ สม ปรับเปลีย่ น
ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนสิ่งที่เราเรียกเปนองครวมวา วัฒนธรรม เปนสิ่งที่เกิดโดยชาวบาน
เพือ่ ชาวบาน โดยภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานไดรบั การทดสอบในวิถชี วี ติ จริง ผานกาลเวลา สถานการณการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงเปนธรรมดา
ที่ภูมิปญญาพื้นบานหลายอยางอาจจะลาสมัยไปแลว เพราะไมมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตามยังคงมีภูมิปญญาพื้นบานอีกมากมายที่ยังคงอยูและนํามาใชประโยชนไดดี
ในสังคมปจจุบัน
นับเปนการสมควรอยางยิ่งในสถานการณปจจุบันทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ใหความสนใจกับภูมิปญญาพื้นบาน ดวยการยกยองเชิดชูเกียรติภูมิปญญา
ทองถิ่นเปน เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ถือเปนกาวแรกและกาวสําคัญในการสงเสริม สืบสานองคความรู
ของทองถิ่นใหคงอยูคูสังคมลานนา ดวยการสงตอมรดกทางวัฒนธรรมจากรุนสูรุน โดยใหชุมชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษและสืบทอดความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมหวังเปนอยางยิ่งวา “หนังสือเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๖๐” จะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจในการศึกษาหาขอมูลและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งเปนแหลงความรูในเบื้องตนและจะขยายผลไปสูการเรียนรูเพื่อสืบสานองคความรูของทองถิ่น
สืบตอไป

(ดร.ถนัด บุญชัย)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑

คํานํา
หนังสือ “เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพทุ ธศักราช ๒๕๖๐” เปนหนังสือทีร่ วบรวมประวัตแิ ละผล
งานของปราชญพนื้ บานลานนา 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 จและใชประโยชนจากมรดกทางวัฒนธรรมทีบ่ รรพชน
ไดสรางสรรค โดยในปนี้มีผูไดรับการคัดเลือกเปน เพชรราชภัฏ – เพขรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
จํานวน ๑๒ ทาน ดังนี้
๑. นายศรีเลา
เกษพรหม
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ดานอักษรศาสตรและพิธีกรรมลานนา)
๒. นายเกริก
อัครชิโนเรศ
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ดานอักษรศาสตรและปฏิทินลานนา)
๓. นายสนั่น
อิทธิชัยมงคล
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ดานวรรณกรรมทองถิ่น)
๔. นายบุญสง
วงคคํา
สาขาภูมิปญญา (ดานพิธีกรรมพื้นบานลานนา)
๕. นายประดิษฐ เปงเรือน
สาขาศิลปะ (ดานดนตรีพื้นบานลานนา)
๖. นายเบญจมิน สุตา
สาขาศิลปะ (ดานสถาปตยกรรม)
๗. ร.ต.ชัยวรรณ ศรีใจภา
สาขาศิลปะ (ดานการตองผาและโลหะ)
๘. นายอานนท
ไชยรัตน
สาขาศิลปะ (ดานการแสดง : กลองพื้นบานลานนา)
๙. นางแจมจันทร แสนสิงห
สาขาศิลปะ (ดานการแสดงซอ)
๑๐. นายประสิทธิ์ มณีศรี
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดานนาฏศิลปไทยใหญ)
๑๑. นายธนวัฒน ราชวัง
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (กลองพื้นบานลานนา)
๑๒. นางสุมาลี
สุกันธา
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น
เกียรติคณ
ุ ของเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา เปนสิง่ ทีส่ มควรจารึกและประกาศใหสงั คมไดรบั รู หากไมมี
การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ผลงานอันทรงคุณคาก็จะสูญหายไปพรอมกาลเวลา ยากตอการศึกษาและ
สืบคน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดตระหนักในคุณคาดังกลาว จึงไดจดั ทําหนังสือ “เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐” เพื่อประโยชนตอการศึกษา พรอมเผยแพรประวัติชีวิตและผลงานอันทรงคุณคา
โดยหวังเปนอยางยิ่งวา ผลงานของทุกทานที่ปรากฏนี้จะเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานแกทุกทาน
ในอนาคตสืบไป

(ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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สารบัญ
หนา
คํานิยม
คํานํา
สารบัญ
โคลง “เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา”
นายศรีเลา
เกษพรหม
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ดานอักษรศาสตรและพิธีกรรมลานนา)
นายเกริก
อัครชิโนเรศ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ดานอักษรศาสตรและปฏิทินลานนา)
นายสนั่น
อิทธิชัยมงคล สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ดานวรรณกรรมทองถิ่น)
นายบุญสง
วงคคํา
สาขาภูมิปญญา (ดานพิธีกรรมพื้นบานลานนา)
นายประดิษฐ เปงเรือน
สาขาศิลปะ (ดานดนตรีพื้นบานลานนา)
นายเบญจมิน สุตา
สาขาศิลปะ (ดานสถาปตยกรรม)
ร.ต.ชัยวรรณ ศรีใจภา
สาขาศิลปะ (ดานการตองผาและโลหะ)
นายอานนท ไชยรัตน
สาขาศิลปะ (ดานการแสดง : กลองพื้นบานลานนา)
นางแจมจันทร แสนสิงห
สาขาศิลปะ (ดานการแสดงซอ)
นายประสิทธิ์ มณีศรี
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดานนาฏศิลปไทยใหญ)
นายธนวัฒน ราชวัง
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (กลองพื้นบานลานนา)
นางสุมาลี
สุกันธา
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น
ทําเนียบเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙
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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
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นายศรีเลา เกษพรหม
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานอักษรศาสตรและพิธีกรรม
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๕

นายศรีเลา เกษพรหม
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานอักษรศาสตรและพิธีกรรม
ประวัติ
นายศรีเลา เกษพรหม เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๑ เกิดที่อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายทา เกษปญญา มารดาชื่อ นางจันทร เกษพรหม เปนบุตรคนเดียว
นายศรีเลา เกษพรหม สมรสกับนางอําพร เกษพรหม มีธิดา ๒ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๔๙ หมูที่ ๒ บานศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐

โทรศัพท
๐๘๗ – ๑๘๓๔๕๘๗

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ ๔
ระดับนักธรรมชั้นตรี
ระดับนักธรรมชั้นโท
ระดับนักธรรมชั้นเอก
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓

โรงเรียนวัดไชยสถาน จังหวัดเชียงใหม
สํานักเรียนวัดเวฬุวัน
สํานักเรียนวัดเวฬุวัน
สํานักเรียนวัดปาแคโยง
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ นายศรีเลา เกษพรหม ไดบรรพชาเปนสามเณร ณ วัดศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ตอมา พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๒๕
ไดรับแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดศรีสองเมือง
ชวงระยะเวลาที่ไดบรรพชาและอุปสมบทนี้ ไดรับการศึกษาอักษรธรรมลานนาตลอดจนถึงวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี พิธกี รรม จากครูบาอาจารย เอกสารใบลาน พับสา และมีประสบการณจากการเทศนาธรรม
คัมภีรใ บลานรวมไปถึงการประกอบประเพณีพธิ กี รรมในชุมชน จึงทําใหมคี วามรู ความชํานาญในอักษรธรรมลานนา
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ทั้งประเพณี ๑๒ เดือน ประเพณีชีวิตประเพณีทางพุทธศาสนา และ
ประเพณีพิธีกรรมทองถิ่นดานตาง ๆ
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๗

ครั้นเมื่อลาสิกขาแลว จึงไดรับเชิญจาก ดร.ฮันส เพนธ ผูชํานาญดานจารึกโบราณ ใหไปทํางานเปน
ผูชวยนักวิจัยจารึกลานนา ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนระยะเวลา ๑๐ ป โดยในชวง
ระยะเวลาดังกลาว ไดศึกษาอักษรฝกขามจาก ดร.ฮันส เพนธ พรอมกับลงพื้นที่สํารวจถายภาพอานจารึก และ
จัดทําฐานขอมูลจารึกลานนาอยางเปนระบบ ภายหลังเมื่อลงพื้นที่สํารวจจารึกและเอกสารโบราณมากขึ้น
ก็ไดพบอักษรไทนิเทศจํานวนหลายแหง จึงมีความสนใจและไดศึกษาอักษรไทนิเทศจากเอกสารโบราณและ
จารึกเหลานั้น จนสามารถอานและเขียนไดอยางชํานาญ
สวนอักษรไทใหญ เปนอักษรอีกชนิดหนึง่ ทีม่ บี ทบาทในการจารึกเรือ่ งราวตาง ๆ ทีแ่ พรหลายในลานนา
นายศรีเลา เกษพรหม จึงมีความสนใจและไดศกึ ษากับพระสงฆชาวไทใหญชอื่ วาพระสามปวง อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม จนสามารถอานและแปลอักษรไทใหญจากเอกสารโบราณและจารึกไดเปนอยางดี
เมื่อมีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณมากขึ้น จึงไดทําวิจัยจารึกลานนา อีกทั้งยังไดขยายพื้นที่
สํารวจจารึกและเอกสารโบราณไปยังกลุมชาติพันธุไท เชน ไทเขิน เมืองเชียงตุง ไทยอง เมืองยอง ไทใหญ
เขตรัฐฉาน (ประเทศพมา) ไทลื้อ เมืองสิบสองพันนา (ประเทศจีน) เปนตน พรอมกับเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีพิธีกรรมทั้งในลานนาและกลุมชาติพันธุไทตาง ๆ โดยจัดทําเปนบทความ
และหนังสือเผยแพรตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง
จากประวัติการศึกษาและประสบการณดังกลาวจะเห็นไดวา นายศรีเลา เกษพรหม เปนผูที่มีความรู
มีความชํานาญ และมีประสบการณดา นอักษรโบราณ ประเพณี วิถชี วี ติ วัฒนธรรม พิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
และพิธีกรรมทองถิ่นลานนา นอกจากนั้นยังเปนผูชํานาญดานการแปลอักษรจารึกและเอกสารโบราณ พรอมทั้ง
การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลจารึกโบราณภาษาตาง ๆ ในลานนาและกลุมชาติพันธุไท
ดังนัน้ นายศรีเลา เกษพรหม จึงเปนตัวอยางทีด่ ขี องชาวลานนาทีอ่ นุชนรุน หลังควรยึดถือเปนแบบอยาง
ทีด่ อี กี ทานหนึง่ แมจะไมมวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูง แตกม็ คี วามวิรยิ ะอุตสาหะศึกษาคนควาเรือ่ งราวทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วของกับ
วิถีชีวิตของคนในชุมชนจนมีความรูความสามารถ และมีประสบการณ เปนทั้งผูประกอบพิธีกรรม (พออาจารย)
เปนทัง้ ปราชญชาวบาน ทําหนาทีเ่ ปนวิทยากร เปนนักเขียนเกีย่ วกับลานนาศึกษา เปนนักวิจยั จารึกลานนา และ
เปนนักแปลอักษรโบราณจากจารึก คัมภีรใบลาน และพับสาที่โดดเดนในยุคปจจุบัน
นายศรีเลา เกษพรหม เปนผูที่บุคคลทั่วไปรูจักและใหความเคารพนับถือใน ๒ สถานะ คือ
๑. ความเปนพออาจารย หรืออาจารยผปู ระกอบพิธกี รรมตามความเชือ่ ทองถิน่ ลานนา เนือ่ งจากเปน
ผูที่มีความรู ความชํานาญ ดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีพิธกี รรมตาง ๆ จึงมักไดรับเชิญใหเปนผูประกอบ
พิธีกรรมในชุนและหนวยงาน/องคกรตาง ๆ เชน พิธีขึ้นทาวทั้ง ๔ พิธีเรียกขวัญ พิธีสืบชาตา พิธีโอกาสเวนทาน
พิธีหลอนเดือน พิธีถอนพยาธิ์ พิธีสงเคราะห พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบูชาเทียน พิธีจารคาถาและยันต
เปนตน

๘
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๒. ความเปนนักวิชาการดานลานนาศึกษา เนื่องจากเปนผูชํานาญการอานและแปลอักษรโบราณ
จากจารึก คัมภีรใบลาน พับสา ไดแก อักษรธรรมลานนา อักษรฝกขาม อักษรไทนิเทศ อักษรไทใหญ อักษร
ไทเขิน และอักษรไทลื้อ เปนนักวิจัยจารึกลานนาที่ทํางานรวมกับ ดร.ฮันส เพนธ มาอยางยาวนาน นอกจากนั้น
ยังเปนวิทยากร เปนผูเขียนบทความและหนังสือทางวิชาการเกี่ยวกับประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม พิธีกรรม
ลานนาหลายเรื่อง
จากสถานภาพที่โดดเดนดังกลาว เมื่อกลาวถึงนายศรีเลา เกษพรหม จึงทําใหมองเห็นภาพลักษณ
ของความเปนผูรูผูชํานาญเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม อักษรและจารึกโบราณไดอยางชัดเจน
คนทั่วไปจึงมักเรียกขานนายศรีเลา เกษพรหมวา อาจารยศรีเลา หรือพออาจารยศรีเลา สวนลูกศิษยหรือ
ผูที่ทํางานใกลชิดมักเรียกวา พอครูศรีเลา แสดงใหเห็นถึงการยอมรับและยกยองในความเปนผูชํานาญหรือ
ปราชญชาวบาน โดยเฉพาะนักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ ก็มักจะมาสัมภาษณ
เกี่ยวกับเรื่องลานนาศึกษาเพื่อนําขอมูลไปประกอบงานวิจัย บางครั้งก็อางอิงบทความและหนังสือวิชาการที่
นายศรีเลา เกษพรหม ไดเรียบเรียงไว

การเผยแพรผลงาน
นายศรีเลา เกษพรหม มีบทบาทในการเผยแพรวถิ ชี วี ติ วัฒนธรรม ประเพณี พิธกี รรม และอักษรโบราณ
จากจารึก คัมภีรใบลาน และพับสา สูสาธารณชนมาโดยตลอด แบงออกเปน ๒ ลักษณะตามสถานภาพ ไดแก
๑. การเปนผูประกอบพิธีกรรมลานนาใหแกบุคคล ชุมชน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ โดยยึดถือ
ตามตําราโบราณและคติความเชื่อดั้งเดิม ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๔๕ – เปนเจาพิธี “เรียกขวัญลูกแกว” (ทําขวัญนาค) ณ ทีว่ ดั หนองปาครัง่ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
– เปนเจาพิธี “กินแขกแตงงาน” ลูกสาวของอาจารยบาลี พุทธรักษา วันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๔๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองฝายคํา สํานักบริการ
วิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
– เปนเจาพิธี “ผูกเสามงคล” ในการเริม่ สรางบานใหม ของนายสุรพล ปนทะเลิศ
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ บานหลังวัดพันอน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ประกอบพิธีขึ้นทาวทั้ง ๔ ในงาน “ทศศรัทธา เบิกฟาเวียงกุมกาม” วันที่ ๒
กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ วัดอีกาง (ราง) เวียงกุมกาม
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
– ประกอบพิธอี าราธนาพระเจาเลียบโลก ในงาน “ทศศรัทธา เบิกฟาเวียงกุมกาม”
วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ วัดเจดียเ หลีย่ ม และ
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วัดอีกาง (ราง) เวียงกุมกาม อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
– ประกอบพิธีกลาวคําบูชาดอกไมพระธาตุเจดีย ในงาน “ทศศรัทธาเบิกฟา
เวียงกุมกาม” วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
ณ ที่ วัดอีกาง (ราง) เวียงกุมกาม อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
– ประกอบพิธี “ฝงเสาใจบาน ทานเสาใจเวียง” เวลา ๐๙.๒๐ น. ณ ศูนยขอมูล
เวียงกุมกาม อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
๒. การเปนนักวิชาการทองถิน่ ดานลานนาศึกษา โดยเปนผูส าํ รวจ จัดเก็บขอมูล ทําวิจยั เปนวิทยากร
เปนผูใหขอมูล ตลอดจนเปนผูเขียนบทความและจัดทําหนังสือวิชาการเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
พิธีกรรม และปริวรรตอักษรโบราณจารึก คัมภีรใบลาน และพับสา จนมีผลงานเผยแพร ดังนี้

ผลงานประเภทหนังสือ
๑. เรื่อง “ประเพณีชีวิตคนเมือง” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
SRI - CMU ๓๙-๓-๒๘๖ ISBN ๗-๙๗๔-๘๙๗๑๖-๔-๓
๒. เรื่อง “ลัวะเยียะไร ไทใสนา” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
SRI - CMU ๔๑-๓-๓๒๔ ISBN: ๙๗๔-๖๕๗-๐๑๕-๓
๓. เรื่อง “ประเพณีชีวิตคนเมือง” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
SRI - CMU ๓๙-๓-๒๘๖ ISBN ๗-๙๗๔-๘๙๗๑๖-๔-๓ (พิมพครั้งที่ ๒)
๔. เรื่อง “วิถีชีวิตคนเมือง” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
SRI - CMU ๕๑-๓-๔๖๕ ISBN ๗-๙๗๘-๙๗๔-๖๗๒-๒๙๔-๔

ประเภทงานปริวรรต
๑. เรื่ อ ง “ความเป น มาของวิ ธี พ  ว ง วั น ทิ ศ และ ราศี ตามความเชื่ อ ถื อ ของคนในล า นนา”
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๒๗ SRI-CMU-๒๗-๓-๑๑๗
๒. เรื่ อ ง “พิ ธี ร ดนํ้ า มู ร ธาภิ เ ษก” สถาบั น วิ จั ย สั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ๒๕๒๗
สวส.-มช.-๒๗-๓-๑๑๘

ประเภทบทความ
๑. “ประวัตคิ วามเปนมาของเจดียห ลวง” พิมพเผยแพรใน หนังสือพิมพไทยนิวส ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๙
๒. “ความเปนมาของสะดือเมือง กําแพงเมือง และประตูเมืองเชียงราย” พิมพเผยแพรในหนังสือ
งานสมโภชเสาสะดือเมืองและกําแพงเมืองเชียงราย
๓. “พิ ธี ก รรมและมาตราส ว นในการก อ พระพุ ท ธรู ป ” พิ ม พ เ ผยแพร ใ นหนั ง สื อ จดหมายเหตุ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๑๐
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๔. “หมาก” พิมพเผยแพรในหนังสือ ไชยนาราย จ.เชียงราย สิงหาคม ๒๕๓๒ และในหนังสือ
จดหมายเหตุสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนาคม – เมษายน ๒๕๓๓
๕. “เหมี้ยง” พิมพเผยแพรในหนังสือ ไชยนาราย กันยายน ๒๕๓๒ และในหนังสือ จดหมายเหตุ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๓๓
๖. “วิธีผสมปูนแบบโบราณ” พิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๓๓
๗. “การนวดแผนโบราณ” พิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุ สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๓๓
๘. “การบูรณะกําแพงเวียงเชียงใหม เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๒” พิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุสถาบันวิจยั
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม มกราคม – เมษายน ๒๕๓๔
๙. “ความเปนมาของสิ่งที่ถือวาเปนมิ่งมงคลของเมืองเชียงใหม” พิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม พฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๓๔
๑๐. “ลายแทงสมบัติ” พิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๓๔
๑๑. “พระเจาเกาตื้อ” พิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มกราคม – เมษายน ๒๕๓๕
๑๒. “ขาวที่เคารพ” พิมพเผยแพรในคอลัมน โลกทัศนลานนา หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ภาคเหนือ
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๘
๑๓. “สิทธิสตรีลานนาในอดีต” พิมพเผยแพรในคอลัมน โลกทัศนลานนา หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน
ภาคเหนือ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๘
๑๔. “สิทธิในที่ดินเมื่อครั้งอดีต” พิมพเผยแพรในคอลัมน โลกทัศนลานนา หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน
ภาคเหนือ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘
๑๕. “สิ่งที่ถือวาเปนมิ่งมงคลของเมืองเชียงใหม” พิมพเผยแพรในคอลัมน โลกทัศนลานนา หนังสือพิมพ
ผูจัดการรายวัน ภาคเหนือ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘
๑๖. “ลายแทงสมบัติ” พิมพเผยแพรในคอลัมนโลกทัศนลานนา หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน
ภาคเหนือ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘
๑๗. “พิธีการดื่มนํ้าสัจจะ” พิมพเผยแพรในคอลัมนโลกทัศนลานนา หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน
ภาคเหนือ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘
๑๘. “สิงหคายนาง” พิมพเผยแพรในหนังสือพิมพไทยนิวส วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๙
๑๙. “พันนาในลานนา” พิมพเผยแพรในหนังสือสารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๓
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๑๑

๒๐. “คํามธุรส” พิมพเผยแพรในหนังสือสารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เดือนมีนาคม ๒๕๔๓
๒๑. “มูลประเพณีปใหม” พิมพเผยแพรในหนังสือสารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เดือนเมษายน
๒๕๔๓
๒๒. “จดหมายตัวเมืองจากอเมริกา” พิมพเผยแพรในหนังสือสารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓
๒๓. “ขันของลานนา” พิมพเผยแพรในหนังสือสารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๔๓
๒๔. “หมากนับ” พิมพเผยแพรในหนังสือสารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เดือนกันยายน ๒๕๔๓
๒๕. “ประเพณี/ความเชื่อ/พิธีกรรม และการรักษาพยาบาล” ลงใน เวปไซต E-Lanna ชื่อ http://
elanna.chiangmai.ac.th พ.ศ. ๒๕๔๔
๒๖. “ความเปนมาของสะดือเมืองและกําแพงเมืองเชียงราย” พิมพเผยแพรในหนังสือสารสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย เดือนมกราคม ๒๕๔๕
๒๗. “ความเปนมาของสะดือเมืองและกําแพงเมืองเชียงราย” (ตอนที่ ๒) พิมพเผยแพรในหนังสือสาร
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๕
๒๘. “อุบาทว/ขึด” พิมพเผยแพรในหนังสือสารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เดือนมีนาคม ๒๕๔๕
๒๙. “ประเพณีกินขาวสลาก” พิมพเผยแพรในหนังสือ พลเมืองเหนือ รายสัปดาห ประจําวันที่
๑๔ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕
๓๐. “การบูรณะกําแพงเวียงเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒ / ค.ศ. ๑๘๐๙ พิมพเผยแพรในวารสารสภา
วัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม (เมษายน – มิถุนายน) ๒๕๔๘
๓๑. “ประเพณีดําหัว” พิมพเผยแพรในหนังสือพลเมืองเหนือ ประจําวันที่ ๒๖ กันยายน – ๒ ตุลาคม
๒๕๔๘
๓๒. “พิธีรดนํ้ามุรธาภิเษก” พิมพเผยแพรในหนังสือ เถราภิเษก พิธียกยอสมณศักดิ์พระสงฆ
ในลานนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๓. “พันนา: ความหมายและขอสันนิษฐาน” พิมพเผยแพรในหนังสือ วิถีไทลื้อ เมืองสิบสองพันนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๔. “พิธีเรียกขวัญเบี้ยของชาวไทยวน เมืองเมียวดี” พิมพเผยแพรในหนังสือ วิถีลานนาใตฟาเมียวดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ประเภทวิทยากร
พ.ศ. ๒๕๓๘ – วิทยากรในการประชุม โครงการชีวิตในอดีต ภาคเหนือ เรื่อง”ประสบการณ
การเก็บขอมูลประวัติศาสตรบอกเลา” หองเบญจมาศ สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๙ – เสนอบทความรวมกับ ศาสตราจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว เรื่อง “พระพุทธรูป :
แนวคิดของชาวลานนา” ในการประชุมไทยศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด
– วิทยากรการเสวนาเรื่อง “ชีวิตของคนกลุมตาง ๆ ในเขตเมืองเชียงใหม” วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ณ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
– วิทยากรการสัมนาเรือ่ ง “ยีเ่ ปงสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป” วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
ณ ศูนยการคาเชียงอินทรพลาซา จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๐ – วิทยากรเสวนาเรือ่ ง “เสวนา ๒๐๐ ปพระเจากาวิละ” วันอาทิตยที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๐
ณ อนุสรณสถาน หนาคายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๑ – วิทยากรในการเสวนาเรือ่ ง “เจาหลวงเชียงใหม” ณ คุม รินแกว ถนนหวยแกว เชียงใหม
– วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “องคความรูเรื่องขึดในลานนา” วันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๔๑ ณ หองประชุมสถาบันราชภัฏลําปาง จังหวัดลําปาง
– วิ ท ยากรการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “องค ค วามรู  เรื่ อ งขึ ด ในล า นนา”
วันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ ณ หองประชุม ๑ โรงพยาบาลนาน จังหวัดนาน
– วิทยากรการเสวนา เรือ่ ง “ประเพณีตานขาวใหม ขาวหลาม ตานหลัวหิงไฟพระเจา”
จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ หองประชุม
โรงแรมเชียงใหมการเดน
พ.ศ. ๒๕๔๒ – อานและแปลจารึกฐานพระพุทธรูป หลวงพระบาง / เวียงจันทน จํานวน ๓๖ องค
ใหอาจารยจีรศักดิ์ เดชวงศยา เจาหนาที่สถาปตยกรรม ประจําสถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
– วิทยากรการสัมมนา เรื่อง ไผในพิธีกรรม ในการสัมมนาเรื่อง “ไผในวิถีชีวิตไทย”
ณ สถาบันราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
– วิทยากรการเสวนา เรื่อง “คติธรรม วัฒนธรรม ขึด ในลานนา” ที่วัดฝายหิน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๔ – วิทยากรบรรยายสรุป เรื่อง “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยลานนาและไทยภูเขา”
ใหกับนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ และ ภาคพิเศษในสวนภูมิภาค ศูนยภาคใต
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๑๓

–

–

พ.ศ. ๒๕๔๕ –
–

–

–

–

–

–

๑๔

(จังหวัดยะลา) ณ หองประชุม ชั้น ๓ ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยากรในการอบรมมัคคุเทศก เรือ่ ง “ศิลปวัฒนธรรมเพือ่ สงเสริมการสรางรายได
ดานการทองเที่ยว” ณ หองประชุมอาคารกลาง อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อานและแปลอิฐจารึกทีไ่ ดจากการขุดแตงกําแพงเวียงเชียงแสนของหนวยศิลปากร
จํานวน ๑๐๑ แผน โดยมีบริษัทเฌอกรีน ไดขอความอนุเคราะหมายังคลังขอมูล
จารึกลานนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยากรใหความรูแ กนกั เรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีคาํ ชมภู เรือ่ ง “วัฒนธรรมลานนา”
ณ ทีห่ อ งประชุมโรงเรียนชุมชนวัดศรีคาํ ชมภู ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรบรรยายเรื่อง “ผลงานและทิศทางของคลังขอมูลจารึกลานนา” (รวมกับ
ดร.ฮันส เพนธ) ในการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง โลกาภิวัตนกับการพัฒนาและ
ความยากจนในลุ  ม นํ้ า โขง ณ ห อ งประชุ ม อาคารกลาง อาคารรวมวิ จั ย และ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยากรบรรยายในหัวขอ ความเชือ่ เรือ่ งวิถชี วี ติ และประเพณี ในการฝกอบรมเรือ่ ง
“ความเชือ่ วัฒนธรรมและศิลปะลานนา” ใหแกผปู ระกอบการทองเทีย่ ว ผูป ระกอบการ
สินคาหัตถกรรมพื้นเมือง และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมอาคารกลาง
อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยากรในการสัมมนาในหัวขอ “วิกฤตวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม : ความเชือ่ ในประเพณี
และกําหนดการความเกี่ยวเนื่อง” ณ ศูนยฝกปฏิบัติการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สถาบันราชภัฏเชียงใหม
ใหสัมภาษณเรื่อง “หมากสุม หมากเบง ตนผึ้น ตนเทียน ตนดอก พุมดอก”
แกนางสาวกรวรรณ ชีวสันต เพือ่ เขียน เรือ่ ง หัตถกรรมลงใน E-LANNA ณ คลังขอมูล
จารึกลานนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนผูประสานงานติดตอนัดหมายกลุมชาวบาน บานหวยทราย ตําบลบานแปะ
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เพือ่ พบนักวิจยั โครงการ “ศึกษาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
เพื่อสงเสริมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว” สัมภาษณขอขอมูล
ใหสัมภาษณขอมูล เรื่อง “มาตราวัดชั่งตวงในลานนา” แกรองศาสตราจารยพาณี
ศิริสะอาด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใชประกอบการเขียน
วิทยานิพนธปริญญาเอก ณ คลังขอมูลจารึกลานนา สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัย
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พ.ศ. ๒๕๔๖ –
–
–
–
–
พ.ศ. ๒๕๔๗ –
–

–
–
พ.ศ. ๒๕๔๘ –

–

–
–

เชียงใหม
ใหสมั ภาษณขอ มูลเกีย่ วกับเรือ่ ง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว แกคณ
ุ จีรพร ศรีวฒ
ั นานุกลู กิจ
ณ คลังขอมูลจารึกลานนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ใหสมั ภาษณขอ มูลเกีย่ วกับเรือ่ ง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว แกคณ
ุ จีรพร ศรีวฒ
ั นานุกลู กิจ
ณ ที่คลังขอมูลจารึกลานนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อานจารึกฐานพระพุทธรูปที่ประดิษฐานบริเวณระเบียงคต วัดพระธาตุดอยสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
ใหสมั ภาษณนกั ขาวสารคดีจากสถานีโทรทัศนไอทีวี รายการ ยอนรอยเรือ่ ง “การสักหมึก
ในลานนา” ณ คลังขอมูลจารึกลานนา สถาบันวิจยั สังคม
ใหสมั ภาษณเรือ่ ง ระบบเหมืองฝาย แกนายคนึง นาวงษ และนางสาวอุษนีย กันสิทธิ์
ณ คลังขอมูลจารึกลานนา สถาบันวิจัยสังคม
วิทยากรบรรยายในหัวขอ “ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในการดูแลสุขภาพ” ใหแกนางพยาบาล
ณ หอง ๑๐๑ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูรวมชี้แนะและใหกําลังใจแกนักวิชาการรุนใหม “มื้อจันทนวันดีมีในปกขทืน :
ความสัมพันธระหวางปฏิทนิ ลานนากับคนเมือง” เวทีขว งผญาลานนา ณ วัดเชียงมัน่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรบรรยายใหความรูเ กีย่ วกับภาษาโบราณ โครงการหอสมุดแหงชาติสสู ถานศึกษา
และชุมชน ณ โรงเรียนสันปาตึง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรบรรยายเรือ่ ง “ประเพณียเี่ ปง” ใหนกั เรียนนักศึกษาโรงเรียนชุมชน วัดศรีคาํ ชมภู
ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
เปนวิทยากรการเสวนาในหัวขอ “วันตามความเชื่อ : อิทธิพลตอวิถีชีวิตคนเมือง”
บรรยายเรื่อง “ปกขทืนพอนา : คูมือสําหรับเกษตรกรลานนา” ณ วัดเชียงมั่น
ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรในการเสวนาในหัวขอ “วันสรางบานแปงเมืองเจียงใหม ๗๐๐ ป” บรรยาย
ในหัวขอ “เชียงใหมสรางโดยมีระบบทักษาเมืองจริงหรือไม” ณ วัดเชียงมั่น
ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรบรรยายเรื่อง “ทําไมจึงมีพิธีสูตรถอนและขึ้นทาวทั้ง ๔” ณ บริเวณ
หองโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคาร ๔๐ ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยากรในการประชุมสัมมนา เรื่องประเพณี ๑๒ เดือน ในหัวขอ “วิกฤตประเพณี
พิธกี รรม และศาสนสถาน ศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนา” ใหพระสงฆและมรรคนายก
ในจังหวัดเชียงใหม อาคารธรรมสิทธาจารย วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมือง
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๑๕

จังหวัดเชียงใหม
– ใหสัมภาษณออกอากาศสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม F.M.๑๐๐.๗๕ Mhz.
เรื่อง การสืบชะตา บูชาเมืองเชียงใหม เมื่อถึงคราวเกิดภัยพิบัติ

ประเภทคณะกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๓๐ – เป น กรรมการค น คว า ข อ มู ล สร า งเสาหลั ก เมื อ ง และกํ า แพงเมื อ งเชี ย งราย
จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๓๑ – เปนกรรมการจัดทําพจนานุกรม ลานนา – ไทย ฉบับแมฟาหลวง
เปนกรรมการจัดทําพจนานุกรมฉบับวิทยาลัยครูเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๒ – เปนกรรมการโครงการคนควาวิจัยประวัติพระธาตุดอยตุง
เปนกรรมการตรวจสอบและสืบคนดวงเมืองและตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๕ – เปนกรรมการจัดทําสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
พ.ศ. ๒๕๓๘ – เปนกรรมการและที่ปรึกษาการจัดทําตนฉบับหนังสือตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
ฉบับ ๖๐๐ ป เชียงใหม
เปนที่ปรึกษา โครงการวิจัยเรื่อง “หลักนิเวศวิทยาของชุมชนลานนา”
พ.ศ. ๒๕๓๙ – เปนผูทรงคุณวุฒิโครงการนิเวศนวิทยา จัดเพิ่มขอมูลในหนังสือ เรื่อง “ขึด”
“ความเชื่อลานนา” “คําบาเกาเลาไว”
– เปนผูทรงคุณวุฒิเสนอบทความรวมกับ อาจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว ในการ
ประชุมนานาชาติ เรือ่ งไทยศึกษา ครัง้ ที่ ๖ ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๑ – เปนกรรมการโครงการทําปายชือ่ โบราณสถานและสถานทีส่ าํ คัญทางประวัตศิ าสตร
ในนครเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๒ – เปนคณะอนุกรรมการจัดทําหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิ าตร เอกลักษณ
และภูมปิ ญ
 ญา จังหวัดเชียงใหม ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ เนือ่ งในวโรกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๕ – เปนกรรมการในการอบรมความรูเ รือ่ ง “ปฏิทนิ และหนังสือปใ หมเมือง” ณ หองประชุม
อาคารพระสิทธาจารย วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๖ – เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
เปนทีป่ รึกษาโครงการจัดนิทรรศการเรือ่ ง “ใบลานและพับสาวัดปาตาล” ของโปรแกรม
วิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ไดรับการแตงตั้งจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รวมเปนคณะกรรมการวางแผน
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การดําเนินงานอนุรักษและเผยแพรพิธีกรรมในประเพณี ๑๒ เดือน
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ไดรบั คัดเลือกจากคณะกรรมการของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ใหเปนคณะทํางาน
จัดทําหนังสือ เรื่อง “ประเพณีพิธีกรรมเมืองเชียงใหม”
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปจจุบัน – เปนคณะกรรมการโครงการศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาประเทศเพือ่ นบาน
ฝายวิชาการและวิจัย สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม

ผลงานที่ทํารวมกับคนอื่น
ผลงานหนังสือวิจัยจารึกลานนา โดยทํารวมกับ ดร.ฮันส เพนธ และนางสาวพรรณเพ็ญ เครือไทย ดังนี้
๑. พ.ศ. ๒๕๔๐ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๑ จารึกในพิพิธภัณฑเชียงแสน”
๒. พ.ศ. ๒๕๔๑ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๒ จารึกพระเจากาวิละ”
๓. พ.ศ. ๒๕๔๒ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๓ จารึกในพิพิธภัณฑลําพูน”
๔. พ.ศ. ๒๕๔๓ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๔ จารึกในพิพิธภัณฑเชียงใหม”
๕. พ.ศ. ๒๕๔๔ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๕ จารึกในพิพิธภัณฑนานและจารึกเมืองนาน
ที่นาสนใจ”
๖. พ.ศ. ๒๕๔๕ หนังสือ “ดรรชนีชื่อและตําแหนงบุคคล”
๗. พ.ศ. ๒๕๔๕ หนังสือ “ดรรชนีชื่อและตําแหนงบุคคล”
๘. พ.ศ. ๒๕๔๖ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๖ จารึกในพิพิธภัณฑ เชียงแสน ภาค ๒”
๙. พ.ศ. ๒๕๔๗ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๘ จารึกในจังหวัดเชียงใหม”
๑๐. พ.ศ. ๒๕๔๗ หนังสือ “ดรรชนีชื่อและตําแหนงบุคคล ภาค ๑” พิมพครั้งที่ ๓ ฉบับปรับปรุงใหม
๑๑. พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๑๐ จารึกในจังหวัดเชียงใหม ภาค ๒”
๑๒. พ.ศ. ๒๕๔๙ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๑๑ จารึกในจังหวัดเชียงใหม ภาค ๓”
๑๓. พ.ศ. ๒๕๕๐ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๑๒ จารึกในจังหวัดเชียงใหม ภาค ๔”
๑๔. พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๑๓ จารึกในจังหวัดเชียงราย”
๑๕. พ.ศ. ๒๕๕๒ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๑๔ ศิลาจารึกในสมัยพระเจาติโลกราช”
๑๖. พ.ศ. ๒๕๕๖ หนังสือ “ประชุมจารึกลานนา เลม ๑๕ จารึกเมืองเชียงตุง ภาคที่ ๑”

หนังสือที่เขียนรวมกับคนอื่น
๑. เรื่อง “กําบาเกาเลาไว” เอกสารวิชาการรวมสมโภช ๗๐๐ ปเชียงใหม
๒. เรือ่ ง “ขึด ขอหามในลานนา” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓. เรือ่ ง “ความเชื่อพื้นบานลานนา” มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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๑๗

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๕๘

รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน จากกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลผูใชภาษาถิ่นดีเดน จากกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลภูมิแผนดินปนลานนา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชีวิตปจจุบัน
หลังจากเกษียณอายุราชการจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมแลว นายศรีเลา เกษพรหม
ไดกลับมาใชชีวิตอยูกับครอบครัวตามปกติ แตก็ยังไปชวยทํางานดานวิชาการ คือ การแปลอักษรโบราณใหกับ
ฝายวิจัยจารึกลานนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตลอดจนถึงการเปนวิทยากรและคณะกรรมการ
ดานศิลปวัฒนธรรมลานนาใหกับชุมชนและหนวยงาน / องคกรตาง ๆ ที่ไดรับเชิญอยางสมํ่าเสมอ
สวนดานประเพณีพิธีกรรมนั้น ไดทําหนาที่เปนผูประกอบพิธีกรรมลานนาในชุมชนและหนวยงาน /
องคกรตาง ๆ จนเปนที่รูจักโดยทั่วไป
การที่นายศรีเลา เกษพรหม ยังทํางานในดานวิชาการและเปนผูประกอบพิธีกรรมลานนา ทําให
องคความรูที่มีอยู ไดรับการถายทอดสูอนุชนทั้งในรูปแบบเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ สามารถธํารงรักษา
อัตลักษณลานนาใหคงอยูในทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม นับไดวา นายศรีเลา เกษพรหม เปนบุคคล
ุ ประโยชนทางดานภูมู ิปญ
ญญ
ผูหู นึ่งที่ทําคุณ
ญาพื้นบานลานนา ใหกับสังคมไดอยางยั่งยืน.
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นายเกริก อัครชิโนเรศ
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานอักษรศาสตรและปฏิทินลานนา
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๑๙

นายเกริก อัครชิโนเรศ
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานอักษรศาสตรและปฏิทินลานนา
ประวัติ
นายเกริก อัครชิโนเรศ เกิดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๓ เกิดที่อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายเกรียง อัครชิโนเรศ มารดาชื่อ นางเพ็ญพรรณ อัครชิโนเรศ เปนบุตรคนที่ ๑
นายเกริก อัครชิโนเรศ สมรสกับนางสายสมร บัวบาล มีธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๒๐ ถนนตนขาม ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐

โทรศัพท
๐๘๙ – ๕๕๙๙๘๗๘

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ ๔
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๕
ระดับ ป.กศ.สูง
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท

โรงเรียนซินเซิง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
วิทยาลัยครูเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๔๐

พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๓

นายเกริก อัครชิโนเรศ เรียนอักษรธัมมลา นนากับอาจารยบญ
ั ชา วงศดาราวรรณ และ
อาจารยจีรพันธ ปญญานนท ที่วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) หรือวัดบุปผาราม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เรียนอักษรธัมมลานนากับผูชวยศาสตราจารยลมูล จันทนหอม ที่วัดเจดียหลวง
วรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เรียนอักษรธัมมลา นนาและพิธกี รรมลานนากับอาจารยดสุ ติ ชวชาติ ทีว่ ดั ลอยเคราะห
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เรียนปกขทืนลานนากับพระอธิการประเสริฐ ปวโร ทีว่ ดั หนองปลามัน อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม
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๒๑

พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙)

ศึกษาหาความรูเรื่อง วันตามความเชื่อและปกขทืนลานนา จากเอกสาร
ของบูรพาจารยตาง ๆ อาทิ ครูบาสิทธิ วัดหมื่นเงินกอง จังหวัดเชียงใหม
ขนานวัณณา (ฤทธิ)์ จิตตศรัทธา จังหวัดพะเยา ทาวพินจิ สุขาการ พิทธาจารย
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ขนานบุญทา สุโรจน จังหวัดลําพูน และ
ขนานขัตติยศ จังหวัดนาน
ทํางานและเรียนรูก บั ศาสตราจารย ดร.อุดม รุง เรืองศรี ณ อาคารเรือนเดิม
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลังจากที่ ศาสตราจารย ดร.อุดม รุง เรืองศรี เสียชีวติ นายเกริก อัครชิโนเรศ
ไดสานตองานของทาน คือ จัดทําตนฉบับสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ ฉบับเพิม่ เติม เลม ๑ – ๓ ของมูลนิธสิ ารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด
อยูระหวางการจัดเตรียมและปรับปรุงพจนานุกรมลานนา – ไทย
ฉบับแมฟาหลวง ตามคําสั่งเสียของศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี

นายเกริก อัครชิโนเรศ ไดผลิตและเผยแพรปกขทืนลานนา ปฏิทินตามความเชื่อ รวมกับ อาจารยดุสิต
ชวชาติ อาจารยสุเมธ สุกิน ดร.ยุทธพร นาคสุข พระจตุพล จิตฺตสํวโร และพระศุภชัย ชยสุโภ ตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปจจุบัน โดยแตละปจะมียอดการจัดพิมพและเผยแพรอยางนอยสองแสนฉบับตอป กระจาย
ไปทั่วเขต ๘ จังหวัดในภาคเหนือ
รวมกับนายพิชัย แสงบุญ ผลิต Font อักขรธัมมลานนาชื่อ Font LNTilok ออกเผยแพรในป
พ.ศ. ๒๕๔๙ และใชในการพิมพอักขรธัมมลานนาอยางแพรหลายในปจจุบัน
รวมกับศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี ในฐานะผูจุดประกายและผลักดันงานเฉลิมฉลองวาระครบ
๖๐๐ ป ของพระญาติโลกราช ในเมืองเชียงใหม ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยนายเกริก อัครชิโนเรศ ไดเริม่ เขียนบทความ
ออกเผยแพร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนเตือนสังคมและสวนราชการเมืองเชียงใหม ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนตนมา
เปนผูจ ดั หาเอกสารตนฉบับเบือ้ งตนทุกรายการใหกบั ศาสตราจารย ดร.อุดม รุง เรืองศรี เพือ่ เปนวัตถุดบิ
ในการจัดทํา E–Book อักษรธัมมลานนาคือ โครงการ E–๖๐ วรรณพิมพลานนา และโครงการ E–๑๒๐
วรรณลิขิตลานนา ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ในป พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนผูริเริ่มและเสนอแนะให ศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี รวบรวมสํานวนลานนาใหเปน
หมวดหมู โดย นายเกริก อัครชิโนเรศ เปนผูจ ดั ทําบัตรคําสํานวนลานนา ใหกบั ศาสตราจารย ดร.อุดม รุง เรืองศรี
นําไปเรียบเรียง ซึ่งเปนการจัดพิมพสํานวนลานนาเปนครั้งแรกในวงวิชาการลานนาคดี
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การเผยแพรผลงาน
นายเกริก อัครชิโนเรศ ไดสอนอักขรธัมมลา นนา มานานกวา ๒๐ ป ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปจจุบนั
โดยเริ่มสอนที่วัดอุโมงค สวนพุทธธรรม โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา โรงเรียนบาลีสาธิต วัดสวนดอก
วัดลอยเคราะห พุทธสถาน และปจจุบันไดสอนที่วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โดยมีผูเรียนทั้งหมดนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปจจุบัน รวมแลวกวา ๕๐๐ คน โดยลูกศิษยที่รับราชการครู
ไดนําเอาความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกบั นักเรียน จึงทําใหอักษรธัมมลานนา เผยแพรในวงกวาง
พ.ศ. ๒๕๔๗
นายเกริก อัครชิโนเรศ ไดสอน “การคํานวณปกขทืนลานนา” ณ โฮงเฮียน
สืบสานภูมิปญญาลานนา โดยมีนักเรียน ๑๒ คน และสอนที่วัดสะลวงใน
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีนักเรียน ๑๐ คน พ.ศ. ๒๕๔๘ สอนที่
วัดอรัญญาวาส อําเภอเมือง จังหวัดนาน มีนักเรียน ๒๑ คน พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
สอนที่วัดลอยเคราะห มีนักเรียน ๓๐ คน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ สอนที่
พุทธสถานเชียงใหม มีนักเรียน ๒๒ คน และ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ สอนที่
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร มีนักเรียน ๕๕ คน
พ.ศ. ๒๕๔๕
พิมพหนังสือ “สรรพนิพนธลานนาคดี” ออกเผยแพร
พ.ศ. ๒๕๕๒
พิมพหนังสือ “Lan Na Reader” มอกมวน ออกเผยแพร
นอกจากนี้ นายเกริ ก อั ค รชิ โ นเรศ ยั ง ได เ ผยแพร อ งค ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ภาษา ด ว ยการเป น
อาจารยพิเศษใหกับสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๙ ในรายวิชา ๕๔๗ ภูมิปญญาไทย ในหัวขอวิชา “ถอดรหัสภูมิปญญาลานนา”
ใหกับนักศึกษาปริญญาโท จํานวน ๑๒ รุน ๆ ละ ๒๐ คน
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๙
สอนอักษรธัมมลานนาใหกับผูสนใจ รวมแลว ๕๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๙
สอนการคํานวณปกขทืนลานนาใหกบั ผูส นใจ (พระภิกษุ เยาวชน และ
ประชาชน) ประมาณ ๑๕๐ คน
จากความเชี่ยวชาญดานอักษรธัมมลานนา จึงทําให นายเกริก อัครชิโนเรศ ไดรับการแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นเหนือ จากราชบัณฑิตยสภา

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ผูใชภาษาไทยดีเดน จากกระทรวงวัฒนธรรม
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๒๓

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบนั นายเกริก อัครชิโนเรศ ยังคงเผยแพรองคความรู ดวยการสอนวิชาการคํานวณ ปกขทืนลานนา
อยูตลอดเวลา โดยมีผูมาเรียนอยางตอเนื่อง แมจะเปนวิชาที่ผูเรียนเรียนจบไปแลว แตก็ยังคงกลับมาเรียน
อีกครั้ง เพราะตองการนําเอาองคความรูใหม ๆ ไปเผยแพร จึงทําใหปกขทืนลานนาที่พิมพออกเผยแพร
มีการปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองอยูเสมอ
นอกจากนี้ นายเกริก อัครชิโนเรศ มีโครงการทีจ่ ะปรับปรุงพจนานุกรมลานนา – ไทย ฉบับแมฟา หลวง
โดยปรับปรุง – เพิ่มเติมความหมายใหมีความชัดเจน ถูกตอง และเพิ่มเติมคําศัพทที่ไมปรากฏ เพราะตองการ
ใหพจนานุกรมเลมนี้ เปนคูมือสําหรับคนรุนใหมที่จะศึกษาองคความรูดานลานนาคดี

๒๔
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ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

นายสนั่น อิทธิชัยมงคล
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (วรรณกรรมทองถิ่น)

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๕

นายสนั่น อิทธิชัยมงคล
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (วรรณกรรมทองถิ่น)
ประวัติ
นายสนั่น อิทธิชัยมงคล หรือนามปากกา “ส.สัจจะธรรม” เกิดวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๔
เกิดที่ อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม บิดาชื่อ นายอิ่น อิทธิชัยมงคล มารดาชื่อ นางฟอง อิทธิชัยมงคล
เปนบุตรคนที่ ๕
นายสนั่น อิทธิชัยมงคล สมรสกับ นางสุพรรณ อิทธิชัยมงคล มีบุตร ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๔๖ หมูที่ ๑๑ ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐

โทรศัพท
๐๙๑ – ๔๘๑๙๘๙๗

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนตน
นักธรรมชั้นตรี
นักธรรมชั้นโท
นักธรรมชั้นเอก
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวัดปาจู จังหวัดเชียงใหม
สํานักวัดชางกระดาษ จังหวัดเชียงใหม
สํานักวัดชางกระดาษ จังหวัดเชียงใหม
สํานักวัดชางกระดาษ จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนศึกษาผูใหญวัดกําแพงงาม จังหวัดเชียงใหม
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสันปาตอง

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๗ เขารวมเปนสมาชิกกวีลานนา และชมรมนักกลอนเชียงใหม – ลําพูน
ดวยความอยากศึกษาเรียนรู และการชักนําของ อาจารยกําธร จินดาหลวง ไดพบกับนักกลอน – นักคาว –
นักจัดรายการชื่อดังหลายคน เชน พอนอยสิงหแกว มโนเพ็ชร พอครูอํานวย กลําพัด แมครูเรไร ชัยวงค
พอครูนันน นันทชัยศักดิ์ พอหนานคําคง สุรวงค อาจารยศิริพงศ วงคไชย ซึ่งเปนจุดเริ่มตนแตนั้นมา และ
ไดรวมกอตั้งชมรมฟนฟูกวีลานนา ในป พ.ศ. ๒๕๒๗
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๗

พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๔๘ เปนคณะกรรมการกลางชมรมฟนฟูกวีลานนา รวมกันติดตอประสานงาน
ประชุมสมาชิก โดยมีมติใหมีการไหวครู โดยเฉพาะการไหวครูทานพระยาพรหมวิหาร ในวันที่ ๑๒ เมษายน
ของทุกป เพื่อเปนการเผยแพรวรรณกรรมคาวใหกวางขวาง และยังไดรวบรวมผลงานนักคาวภายในชมรม
จัดทําวารสารหลายเลม รวมทั้งเคยไดรับรางวัลชนะเลิศ หลายครั้งในการประกวดคาว
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๕ เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูหาความชํานาญเขารวมสัมมนากับศิลปนชางซอ
นักกลอน นักคาว ในเชียงใหม – ลําพูน
พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมกลุมเพื่อนศิลปนดานภาษาในอําเภอสันปาตอง กอตั้งชมรมอนุรักษภาษาวัฒนธรรม
ลานนา เพือ่ หวังสืบสานวรรณกรรมคาวใหเปนมรดกใหคงอยูค เู มืองลานนาสืบไปสูล กู หลาน และยังไดเปดทําการ
สอนการแตงคาว แตงกลอน ใหแกเด็กนักเรียน รวมกับพอครูถนอม ปาจา พอครูสรจิตร มูลยศ พอครูปรีชา มโนคะนึง
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๙ สงเด็กนักเรียนทีส่ อนไปประกวดตามหนวยงานราชการและเอกชนหลายแหง
จนไดรับรางวัลทั้งเงิน – โลเกียรติยศ – เกียรติบัตร มากมาย
- ไดเขารวมสัมมนากับกลุมศิลปนลานนาหลายแขนง ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปญญาลานนา เชียงใหม
- ไดเขารวมสัมมนารวบรวมขอมูลดานวรรณกรรมคาว ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภูญไชยลําพูน
เพือ่ นําเสนอใหเมืองลําพูนเปนเมืองมรดกโลก โดยมี ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร เปนประธานในการจัดสัมมนา
- ไดจัดรายการวิทยุที่สหกรณการเกษตรสันปาตอง ทุกวันอาทิตย รายการวรรณศิลปถิ่นลานนา และ
คาวฮํ่าลานนา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ตั้งแตป ๒๕๔๖ มาจนถึงปจจุบัน
- ไดเขารวมสัมมนาในการปกปองคุมครองมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได อาทิ สาขาศิลปะการแสดง
รองเพลงพืน้ บาน “คาวฮํา่ จอย ซอ อือ่ กะโลง” ณ หอประชุมอาคารรวมวิจยั และบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจยั สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหมสนับสนุนโครงการ
- เปนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม อําเภอสันปาตอง
- เปนวิทยากรวัฒนธรรมดานวรรณกรรม ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอสันปาตอง
- เปนประธานชมรมอนุรักษภาษาวัฒนธรรมลานนา ป ๒๕๔๘
- เปนประธานชมรมนักกลอนเชียงใหม – ลําพูน ป ๒๕๓๗
- เปนคณะกรรมการชมรมฟนฟูกวีลานนา
- เปนประธานเครือขายสาขาเชียงใหม ของสมาคมกวีรวมสมัยกรุงเทพ ฯ
- เปนสมาชิกสมาคม นักกลอนแหงประเทศไทย
- เปนสมาชิกชมรม สื่อถอยรอยฝน กรุงเทพ ฯ

๒๘
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ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

นายสนั่น สิทธิชัยมงคล ไดสรางสรรคผลงาน ดังนี้
๑. ผลงานคาวชื่อ “สมเด็จพระราชบิดา – สมเด็จพระราชชนนี – พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระคุณูปการตอการแพทยและสาธารณสุขไทย” เขียนในป ๒๕๔๐ แรงจูงใจในการเขียนก็คือ เกิดจาก
ความประทั บ ใจพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของทั้ ง สามพระองค ที่ ท  า นทรงอุ ทิ ศ พระวรกายเพื่ อ พสกนิ ก รของ
พระองคอยางจริงจัง ทรงสละความสุข ทรงสละทุนทรัพยสวนพระองค สงนักเรียนไทยไปเรียนแพทยและ
พยาบาล เพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชาวสยามโดยแท ผลงานชิ้นนี้ไดรับรางวัลชนะเลิศในงานวันมหิดล
ที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป ๒๕๔๐
๒. ผลงาน “กะโลงวันมหิดลประจําป ๒๕๓๙” โดยแรงจูงใจในการเขียน คือ มีความสํานึก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศรอดุ ล ยเดชวิ ก รม พระบรมราชชนก พระบิ ด าแห ง
การแพทยแผนปจจุบันของไทย ทรงเปนดวงประทีปสองวิถีอันประเสริฐแกพสกนิกรชาวไทย ผลงานชิ้นนี้ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ ในงานวันมหิดล ประจําป ๒๕๔๙ ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓. ผลงานชื่อ “ครูบาศรีวิชัยมรณภาพไป ๗๑ ป บารมีไมเคยเสื่อมคลาย” เขียนในป ๒๕๕๗
แรงจูงใจในการเขียนคือ สามัญสํานึกกอเกิดศรัทธาพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชชโย ทานเปนนักบุญแหงลานนาไทย
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สรางทางขึ้นสูวัดพระธาตุดอยสุเทพ สรางวัดวาอาราม คุณูปการอเนกอนันต ที่มีตอ
ชาวลานนาโดยแท ผลงานชิ้นนี้ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากมูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม ป ๒๕๕๗
๔. หนังสือกวีนิพนธคาวฮํ่าลานนา ไดรวบรวมผลงานที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มารวมเลมไวนําไปอาน
ออกอากาศทางสถานีวิทยุตาง ๆ ในจังหวัดภาคเหนือ เพื่ออนุรักษภาษาวรรณกรรมคาวฮํ่า ซึ่งเปนมรดกของ
ลานนาใหคงอยูสืบไปและเผยแพรสื่อพื้นบานใหกับเยาวชนผูรักทางดานภาษาทองถิ่นของเราใหแพรหลาย
สูเยาวชนมากขึ้น และเปนแบบแผนฉันทลักษณ ใหการเรียนรูวิธีการแตงคาวฮํ่ากําเมืองใหอยูคูกับภาษาทองถิ่น
เมืองเหนือ
๕. หนังสือคาวฮํ่าธรรมพระเจาสิบชาติ มหาเวสสันดร เปนการรวบรวมผลงานคาวฮํ่า อันเกิด
จากนักคาวกลุมหนึ่ง ซึ่งไดมีสวนรวมในการจัดงานบุญ เทศนมหาชาติเวสสันดรชาดกมีจํานวน ๑๓ กัณฑ
ณ วัดมะคับตอง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคก็เพื่ออนุรักษภาษาและวัฒนธรรมลานนา
อันมีมนตเสนหฝากไวใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูสืบไป

การเผยแพรผลงาน
พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๔๕ นําผลงานคาวลงในวารสารกวีลานนา เพชรลานนาของชมรมกวีลานนา
สงไปลงทางหนังสือพิมพ – วิทยุ ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด พรอมทั้งสงผลงานเขาประกวดตามสถานที่
ราชการ – เอกชนหลายแหง ไดรับรางวัล ชนะเลิศ – รองชนะเลิศ ทําใหมีกําลังใจในการทํางานดานนี้
พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมกอตั้งชมรมอนุรักษภาษาวัฒนธรรมลานนา โดยจัดรายการวิทยุชุมชนสันปาตอง
รายการภาษาวรรณกรรมศิลป คาวฮํ่าลานนา เพื่อเผยแพรสูชุมชนใหชาวบานและเยาวชนไดรับรู รับฟง
เพื่อจะไดซึมซับจะไดรูสึกมีความภูมิใจ หวงแหนเขาใจในวัฒนธรรมของเมืองลานนา เพื่อเปนการอนุรักษ
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
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๒๙

ภาษากําเมือง วรรณกรรมคาวกําเมืองของเรา และยังไดรวมเปดสอนแตงคาว แตงกลอนใหแกเด็กนักเรียน
รวมกับนายถนอม ปาจา นายสรจิตร มูลยศ นายปรีชา มโนคะนึง ซึ่งเปนทีมงานนี้ดวย
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๙ เมือ่ ไดสอนเด็กนักเรียนแลว หากมีการจัดประกวดทีไ่ หน – เมือ่ ไหร จะสงลูกศิษย
เขาไปประกวด จนไดรับรางวัลชนะเลิศ – รองชนะเลิศ กวา ๑๐๐ รางวัล
นอกจากนี้ นายสนั่น อิทธิชัยมงคล ไดเผยแพรองคความรูดานวรรณกรรมทองถิ่น โดยเผยแพร
ทางวิทยุสหกรณการเกษตรสันปาตอง รายการวรรณศิลปถิ่นลานนา และคาวฮํ่าลานนา ทุกวันอาทิตย
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
จากการที่ นายสนั่น อิทธิชัยมงคล อยูในวงการคาวมานาน และไดรับเกียรติบัตรและรางวัล
จนเปนที่ยอมรับจากหนวยงานราชการ และเอกชน ทําใหมีความภูมิใจ รักและหวงแหนในวรรณกรรมคาว
คิดวาจะตองมีการถายทอด – สืบสานไว เพื่อไมใหวรรณกรรมคาวนี้สูญหายไป จึงไดรวมกลุมกับเพื่อน ๆ
ไดเปดทําการสอนขึ้นที่สํานักงานชั่วคราวของชมรมอนุรักษภาษาวัฒนธรรมลานนา ณ ศาลาอเนกประสงค
บานหนองแทน หมู ๒ ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสันปาตองสุวรรณราษฎร โรงเรียนทุงฟาบดรัฐบํารุง โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
ประมาณ ๓๐ คน มาเรียนในวันอาทิตยเวลา ๑๓.๐๐ น.
จากผลการเรียนการสอน ทําใหเด็กของชมรม ฯ ที่สงเขาประกวดในงานตาง ๆ ไดรับรางวัลเปน
โลเกียรติยศและเงินรางวัล ทัง้ ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนจํานวนกวา ๑๐๐ รางวัล ระดับประเทศ ๑ รางวัล คือ
รางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ ดานวัฒนธรรมป ๒๕๕๑ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารคือ
นายภัทรพล คําหนอย ตอนนี้เรียนจบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดไปเรียนตอปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๓๓ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ชมรมฟนฟูกวีลานนาไทย
– รางวัลชนะเลิศการประกวดกลอน นครพิงคเกมส ชมรมนักกลอนเชียงใหม – ลําพูน
– รางวัลชนะเลิศที่ ๓ กาพยเหเรือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช
วิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลประจําป ๒๕๓๓ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๖ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดกลอนสิ่งแวดลอมเปนพิษ สิ่งมีชีวิต
ไดรับภัย โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพ ฯ
– รางวัลชนะเลิศที่ ๒ การประกวดบทกลอนขจัดมลพิษ ชีวติ อยูร ม เย็น ชมรมนักกลอน
เชียงใหม – ลําพูน
– รางวัลชมเชยการประกวดคาวซอเรื่อง รักแมปง สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๓๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๓๙ – รางวัลชมเชยประเภทกลอนแปด เชียงใหม อดีต ปจจุบัน อนาคต เพื่อเฉลิมฉลอง
วโรกาสกาญจนาภิเษก และวาระเชียงใหมอายุครบ ๗๐๐ ป คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
– รางวัลชมเชยการประกวดคาวฮํ่า วัฒนธรรมลํ้าคาลานนาไทย สมโภชเชียงใหม
๗๐๐ ป ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๐ – รางวัลชมเชยประกวดคาวฮํา่ เบิกฟาเวียงพิงค สูส งิ่ แวดลอม เนือ่ งในวันสิง่ แวดลอมโลก
มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ
– รางวัลชนะเลิศ ประกวดคาวฮํ่า สมเด็จพระราชบิดา – สมเด็จพระราชชนนี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระคุณูปการตอการแพทยและสาธารณสุขไทย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๑ – รางวัลชนะเลิศ ประเภทคาวฮํา่ เทิดพระเกียรติเนือ่ งในวันมหิดล ๔๑ หัวขอมหิดลรําลึก
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๒ – รางวัลรองชนะเลิศที่ ๓ ประเภทคาวฮํา่ เทิดพระเกียรติเนือ่ งในงานวันมหิดล ป ๒๕๔๒
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๓ – รางวัลชนะเลิศ ประเภทกลอนแปด ๑๐๐ ป พระอุบาลีคุณูปมาจารย ๔๐ ป
โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงหวรวิหาร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทกลอนแปด ธ คือ ศรีแหงศาสตรสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทคาวฮํา่ หัวขอ ๑๐๐ ป สมเด็จยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๔ – รางวัลชนะเลิศที่ ๒ ประเภทคาวฮํ่า หัวขอ ดวยบารมีหมอเจาฟา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๗ – รางวัลชนะเลิศที่ ๒ ประเภทคาวฮํ่า วันมหิดล ป ๒๕๔๗ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๘ – รางวัลชนะเลิศที่ ๒ ประเภทคาวฮํ่า วันมหิดล ป ๒๕๔๘ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
– รางวัลชนะเลิศที่ ๒ ประเภทกลอนแปด ฉลองครบรอบ ๖๐ ป การครองราชยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และทําบุญครบ ๒ ป
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ณ วัดอินทขีล สะดือเมือง ตําบลศรีภูมิ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
– รางวัลชนะเลิศ ประเภทคาวฮํ่า หัวขอ เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมลานนา เครือขาย
สืบสานวัฒนธรรมลานนา เชียงใหม
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๑

พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๗

– รางวัลชนะเลิศ ประเภทคาวฮํ่า หัวขอ ตํ๋านานพระพุทธสิหิงค วัดพระสิงหวรวิหาร
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
– รางวัลชมเชย ประเภทกลอนแปด หัวขอ ครอบครัวคือปราการตานภัยเอดส ชมรม
นักกลอนสุนทรภู จังหวัดระยอง
– รางวัลชนะเลิศ ประเภทกะโลง วันมหิดลประจําป ๒๕๔๙ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
– รางวัลชนะเลิศที่ ๓ ประเภทอีทิสังฉันท วันมหิดลประจําป ๒๕๕๐
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
– รางวัลชมเชย คาวฮํ่าลานนาเสริมสรางสมานฉันท โครงการประชาสัมพันธ
สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติประจําป ๒๕๕๕
สํานักประชาสัมพันธเขต ๓ กรมประชาสัมพันธ จังหวัดเชียงใหม
– รางวัลชนะเลิศ ประเภทคาวฮํ่า หัวขอ ครูบาศรีวิชัยมรณภาพไป ๗๖ ป บารมี
ไมเคยเสื่อมคลาย มูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม
– รางวัลชนะเลิศ ประเภทคาวฮํ่า หัวขอ พระเจาติโลกราชกับพระพุทธศาสนา
วัดปาแดงหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบันนี้ นายสนั่น อิทธิชัยมงคล ยังคงเขียนคาวอยางตอเนื่อง และเผยแพรผลงานทางวิทยุสหกรณ
การเกษตรสันปาตอง และลงพิมพในวารสารของชมรมกวีลานนา พิมพรวมเลมในกวีนิพนธของ นายสนั่น
อิทธิชัยมงคล และในคาวพระเจาสิบชาติ เพื่อแจกจายแกเด็กนักเรียนและผูสนใจในกวีลานนา

๓๒

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

นายบุญสง วงคคํา
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาภูมิปญญา ดานพิธีกรรมพื้นบานลานนา

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๓

นายบุญสง วงคคํา
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาภูมิปญญา ดานพิธีกรรมพื้นบานลานนา
ประวัติ
นายบุญสง วงคคํา เกิดวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๖ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บิดาชื่อ นายโรจน วงคคํา มารดาชื่อ นางหนอ วงคคํา
นายบุญสง วงคคํา สมรสกับนางผองพรรณ วงคคํา มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๕๑ หมูที่ ๓ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๙๐

โทรศัพท
๐๘๙ – ๕๕๔๓๖๒๙

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนบานวังหมอธงชัยศึกษา จังหวัดลําปาง
โรงเรียนบานวังหมอธงชัยศึกษา จังหวัดลําปาง

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๙
พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๓ – ปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปจจุบัน

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหมูบานหวยเกี๋ยง
เปนคณะกรรมการสุขาภิบาลแมโจ
เปนมัคทายกและไวยาวัจกร วัดหวยเกี๋ยง
เปนประธานคณะกรรมการกองทุนหมูบานหวยเกี๋ยง
เปนเหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหบานหวยเกี๋ยง
เปนประธานผูสูงอายุหมูบานหวยเกี๋ยง
เปนรองประธานชมรมผูสูงอายุเครือขายโรงพยาบาลสันทราย
เปนคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานอําเภอสันทราย
เปนประธานเครือขายกองทุนหมูบานตําบลหนองหาร
เปนรองประธานผูสูงอายุเทศบาลเมืองแมโจ
เปนรองประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองแมโจ

นายบุญสง วงคคาํ ไดฝก ฝนและเรียนรูเ กีย่ วกับพิธกี รรมจากพระสงฆ และอาจารยทปี่ ระสบความสําเร็จ
ในการศึกษาและพระธรรมวินัย และไดศึกษาจากปบสาตามแบบโบราณ ซึ่งนายบุญสง วงคคํา ไดเปนผูนําทาง
ศาสนพิธขี องวัดและโรงเรียนประจําหมูบ า น และหนวยงานตาง ๆ เชน เปนผูน าํ ในการประกอบพิธเี พือ่ ทําพิธใี นวันสําคัญ
หรือวันพระที่วัดหวยเกี๋ยง รวมทั้งที่บานหรือสถานที่ทํางานของคนในชุมชน ไมวาจะเปนงานมงคล งานแตงงาน
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๕

งานขึน้ บานใหม สรางบานใหม หรืองานอวมงคลตาง ๆ เปนผูน าํ ประกอบพิธหี นวยงานราชการตาง ๆ ประกอบดวย
เทศบาลเมืองแมโจ โรงเรียนบานหวยเกีย๋ ง โรงเรียนศรีสงั วาลยเชียงใหม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม มหาวิทยาลัย
แมโจ สถานีประมงนํ้าจืดแมโจ และอําเภอตาง ๆ ตามที่ไดรับเชิญ นอกจากนี้ยังไดทํางานรวมกับสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม ออกเผยแพรความรูตามงานตาง ๆ อาทิ
พิธีกรรมบูชาสะเดาะหนพเคราะหทั้ง ๙ ตามแบบโบราณาจารย
กอนที่จะจัดใหมีพิธีกรรมบูชานพเคราะหทั้ง ๙ นี้ จะตองจัดทําสะตวงกาบกลวยดิบ (กระทง) ใหขึ้น
เปนรูปสี่เหลี่ยม กวางยาวเกาศอกของผูบูชา ใชไมซีกแทงกาบกลวยทําเปนตง ระยะถี่หางพอสมควร แลวใช
ใบกลวยปูรองพื้นใหเรียบรอย ใชกาบกลวยดิบปูรองพื้นใหเรียบรอย ใชกาบกลวยดิบคั่นเปน ๙ ตา หรือ ๙
หอง ๆ ละเทา ๆ กัน การประดับตกแตงสะตวง (กระทง) เพื่อความสวยงามแลวแตทางเจาภาพจะจัดทํา
แลวจัดใหมีเครื่องบูชา ชอ เทียน อาหารตาง ๆ แตละอยางทําเทากับกําลังนพเคราะห ตั้งแตวันอาทิตย
เปนตนไป ตามแบบรูปตัวอยาง เมื่อจัดสะตวง (กระทง) พรอมเครื่องบูชาเรียบรอยแลว ใหนําสะตวง (กระทง)
ไปตั้งไวที่กลางห อง ซึ่งจะจัดทําพิธีสวดสะเดาะนพเคราะหทั้ง ๙ โดยจัดเรียงกันเปนรูปสี่เหลี่ยมเอาไว
ตรงกลาง ๑ อัน ควรหาขันโตกหรือถาดมารองสะตวง ก็จะเหมาะดี แลวนําครัวเสื้อผา (เครื่องนุงหม)
ผูเขารวมพิธีมากองไวได สะตวงตรงกลาง คือ สะตวงพระเกตุ แลวโยงดายสายสิญจน จากพระพุทธรูปมาออม
สะตวงทั้งหมด โดยเวียนขวา ๓ รอบ เจาภาพถือเงื่อนดายไว และอีกเงื่อนหนึ่งพระสงฆถือ ที่พระสงฆนั้น
จะมีบาตรนํ้ามนตองคละลูก หรือจะมีแตเฉพาะองคผูเปนประธานก็ได พระสงฆจะมี ๙ รูป
พิธีสืบชะตา
การสืบชะตาเปนพิธีกรรมที่คนลานนานิยมทําในโอกาสตาง ๆ เพื่อตอดวงชะตาใหยืนยาวสืบตอไป
พิธีสืบชะตา เปนพิธีใหญ ตองอาศัยคนและเครื่องประกอบพิธีมากที่สุดพิธีหนึ่ง ชาวบานอาจจะจัดพิธีนี้
โดยเฉพาะหรือจะจัดรวมกับพิธีอื่น ๆ ก็ได และอาจจะจัดขึ้นเพื่อสืบชะตาใหแกคนที่เปนทั้งฆราวาส และภิกษุ
หรือสืบชะตาใหหมูบาน ใหแกเมืองก็ได การสืบชะตาใหแตละอยางจะมีพิธีกรรมแตกตางกันออกไป เพราะ
เนื้อหาและโครงสรางของพิธีการสืบชะตาแสดงใหเห็นถึงการรวมตัวของศาสนาพุทธ ฮินดู ศาสนาพราหมณ
และลัทธิผีสางเทวดาที่สามารถรวมตัวกันไดอยางสนิทแนบเนียน และอยางประนีประนอม เครื่องประกอบพิธี
และการประกอบพิธีสืบชะตาเต็มไปดวยสิ่งอันเปนสัญลักษณที่ชวยใหเราเขาถึงวิธีการคิด วิธีการเปรียบเทียบ
ของคนในสังคมไดเปนอยางดี
การสืบชะตาถือเปนพิธสี าํ คัญอยางยิง่ ชาวลานนานิยมทํากันหลายโอกาส เชน วันเกิด วันไดรบั ยศศักดิ์
ตําแหนง ขึ้นบานใหม กุฏิสงฆใหม หรือไปอยูที่ใหม บางครั้งเกิดเจ็บปวย หรือหมอดูทํานายทายทักวาชะตาไมดี
ควรทําพิธีสะเดาะหเคราะหหรือสืบชะตาตออายุแลวจะทําใหคลาดแคลวจากโรคภัยและอยูดวยความสวัสดี
พิธีกรรมบูชาโชคลาภวันปากป วันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกป
สิทธิการิยะโบราณาจารยกลาวไววา เมือ่ กาละประเพณีปใ หมเมืองมารอดถึงวันพญาวันแลว กาละรอดถึง
วั น พู ก (วั น รุ  ง ขึ้ น ) ถื อ ว า เป น ปากป ต  า วพญาเสนาอามาตย ป ระจาราษฎร จ ากเมื อ งตั้ ง หลายก็ บ  ล ะเสี ย
ยังรอยรีตเกาอตีตาก็ปากันมาตกแตงหางของตน มีตังบุปผามาลาดอกไม ศิละนะปจจัยเสื้อผาเขามาสูอาราม
ก็เพื่อวาจักปูจาลดเคราะหและสงเคราะหตออายุใหเฉพาะคนเทานั้น สวนบานหรือเมืองและสิ่งอื่นเรียกชื่อ
พิธีอีกอยางหนึ่งวาสงเคราะหบานสงเคราะหเมือง บูชาเสื้อบานบูชาเสื้อเมือง คือ พิธีปูจาเทวดาอารักษประจํา
บานเมืองนั่นเอง
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พิธีสะเดาะหเคราะหถวายของดํา ๘ อยาง บูชาทาวอสุรินทราหู
เทพแหงความสําเร็จ โชคลาภการงานรุงเรือง รํ่ารวยเงินทอง การบูชาพระราหู หรือเรียกอีกอยางวา
เทพราหู ซึง่ ถือเปนเทพองคหนึง่ ทีส่ ามารถบันดาลประโยชนและโทษใหเกิดขึน้ กับบุคคลหรือสิง่ ตาง ๆ ได ฉะนัน้
เพื่อใหสิ่งโชครายบรรเทาลดลงจึงมีการบูชาพระราหูขึ้น
การบูชาพระราหู จะนําความสําเร็จหรือมีโชคอยางดีที่สุด และมีทางจะรํ่ารวยดวยอิทธิพลของ
เลข ๘ การบูชาจึงใหใชของดํา ๘ อยาง เชน ไกดํา เหลาดํา กาแฟดํา เฉากวย ขาวเหนียวดํา ถั่วดํา
ขนมเปยกปูนดํา ไขดํา องุนดํา งาดํา นํ้าอัดลมสีดํา หรือขนมสีดํา หรือสีนํ้าตาลเขม หรืออยางอื่นที่มีสีดํา
ทั้งนี้ของดํา ๘ อยางตองใหสุกทั้งหมด (หมายถึงพรอมกินหรือดื่มได) จะมีความสําเร็จหรือมีโชคลาภอยูเสมอ
การเงินการลงทุนทุกอยางจะมีทางรวย ปญหาที่มีบางก็สามารถแกไขไปจนเรียบรอย
การบูชาพระราหู ขอใหบูชาในวันพุธตอนกลางคืน (เวลาใดก็ไดที่สะดวก) ในสถานที่เหมาะสม หรือ
กลางแจงที่มีลมพัดผาน
การบูชาพระราหู จะอธิษฐานอยางไรตามใจปรารถนา และสามารถทําไดทุกวันพุธ ตอนกลางคืน
เวลาใดก็ได และสามารถบูชากันทั้งบาน หรือชักชวนคนอื่น ๆ มาบูชารวมกันก็ได สวนของบูชาใชชุดเดียวกัน
ก็ได แตตองใชธูปดําคนละ ๘ ดอก
การบูชาพระราหู เมื่อไดของดํา ๘ อยางมาแลว ก็ทําพิธีที่ไหนก็ได ตามความเหมาะสม บางทีก็ทํา
ที่ระเบียงที่มีลมพัดผานได การจะใหขลังตองเอาของบูชาที่เปนนํ้าหรือของเหลวเอาไปดื่มหรือเอาไปอาบ
จะดีมาก สวนอาหารประเภทกินไดก็นํามากินไดเชนเดียวกัน และสามารถจะนําไปแจกจายคนขางบานไดดวย
การบูชาพระราหู ผูบูชาจะตองมีศีลมีธรรม และมีความดี มีคุณธรรมสูง และทําบุญกุศลอยูเสมอ
การเผยแพรความรูเรื่อง หนาที่ของมัคทายก (ปูจารย) ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ เอฟ เอ็ม
๙๕.๕ มหาวิทยาลัยแมโจ ในรายการคนฮักถิ่นบานเฮามาเลาหื้อฟง
อาจารย หรือ ปูจารย หมายถึงมัคทายก (ปูจารย) คือ เปนผูนําทาง หรือผูที่ทําหนาที่แนะนํา จัดแจง
ในเรื่องทางบุญทางกุศลและเปนหัวหนาผูนําชุมชนฝายคฤหัสถในทางศาสนพิธี โดยสวนมากปูจารย หรือ
มัคทายก จะเปนผูที่เคยบวชเรียนมากอนและบวชเปนพระภิกษุ ทางบานเฮาเรียกวา “ตุ” ถาลาสิกขา
ออกมาแลว เขาจะเรียก “หนาน”
ตามประเพณีโบราณกาลสมัยกอน ไมมีโบสถที่ผูกดวยวิสุงคามสิมา (หรือฝงลูกนิมิต) ผูที่จะบวช
เปนพระ(ตุ) นั้นจะบวชในแพขนานกลางลํานํ้า ซึ่งเรียกวา อุทกสีมา เมื่อสึกออกมาจึงเรียกคํานําหนาวา
ขนาน ตอมาคําวาขนาน ไมนิยมใช จึงเรียกชื่อแบบงาย ๆ เหลือเพียงคําวา หนาน อยางเดียว หนานที่มี
ความรูและเสียงดีก็จะถูกชาวบานเลือกหื้อทําหนาที่เปนอาจารย หรือปูจารย
ถาหมูบานใดที่บมีหนาน ชาวบานก็คัดเลือกเอา “นอย” นอยก็คือคนที่สึกมาจากเณร คําวา นอย
หมายถึง คนที่บวชเรียนนอย หรืออยูวัดนอย หรือคนที่มีอายุนอย ความรูในดานศึกษาในพระธรรมวินัยมานอย
สําหรับนอยที่เปนอาจารย หรือปูจารย หาไดนอยมาก เพราะวาบานเฮาไมคอยนิยมกัน แตถาบานใด ที่บมี
หนานจริง ๆ หรือหาหนานบได ก็จะเอานอยมาเปนอาจารย หรือปูจารยแทน เพราะเหตุนี้จึงมีคํากลาวที่มาวา
“บดีเอานอยมาเปนอาจารย บดีเอาหนานมาเปนชางซอ” คําอันนี้มันบเหมาะสมทั้งสองอยาง
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การเผยแพรผลงาน
นายบุ ญ ส ง วงค คํ า ได ถ  า ยทอดผลงานออกเผยแพร แ ก ชุ ม ชนในเรื่ อ ง ความเชื่ อ หรื อ ประเพณี
ของลานนาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน พิธีสืบชะตา พิธีสะเดาะนพเคราะห พิธีตัดชอตัดตุง การทํากรวย
ดอกไม ฯลฯ ดังนี้
- โรงเรียนบานหวยเกี๋ยง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม มหาวิทยาลัยแมโจ ถายทอดใหกับนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- วัดหวยเกี๋ยง เมื่อมีการจัดงานบุญตาง ๆ จะมีชาวบานในชุมชนและละแวกใกลเคียงมาชวยกัน
จัดเตรียมของที่จะใชทําพิธี จะมีการถายทอดความรูในเรื่อง สิ่งของที่ตองเตรียม วิธีการจัดเตรียมสิ่งของ
วิธีการตัดชอตัดตุง การจัดทํากรวยดอกไม ฯลฯ
- หนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐที่ไดรับเชิญไปรวมงาน เชน รวมจัดแสดงบูทในงานลานนาเอ็กซโปร
เพื่อถายทอดความรูใหกับผูมาเยี่ยมชมงาน และผูที่สนใจโดยทั่วไป
- ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ เอฟ เอ็ม ๙๕.๕ มหาวิทยาลัยแมโจ รายการคนฮักถิ่นบานเฮา
มาเลาหื้อฟง เผยแพรความรูเรื่อง หนาที่ของมัคทายก (ปูจารย)

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูนําเสนอสินคา OTOP ผลิตภัณฑคุณภาพผานรายการ สายตรงเวียงพิงค
จากรายการสายตรงเวียงพิงค TV ๙ Nation Channel Chiang Mai
พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลชนะเลิศการประกวดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ระดับจังหวัด สาขา ศาสนา ประเพณีและ
พิธีกรรม จากจังหวัดเชียงใหม

ชีวิตปจจุบัน
๑. ปจจุบันยังคงสรางผลงานอยูเปนประจํา เชน พิธีสะเดาะนพเคราะหทั้ง ๙ พิธีสืบชะตา เรียกขวัญ
เปนประจําทุกวันอาทิตยแรกของเดือนที่วัดหวยเกี๋ยง
๒. พิธีบูชาทาวอสุรินทราหู (พระราหู) ทุกคืนวันพุธ เปนประจําที่วัดหวยเกี๋ยง
๓. ทํ า หน า ที่ เ ป น มั ค ทายก และไวยาวั จ กร วั ด ห ว ยเกี๋ ย ง ตํ า บลหนองหาร อํ า เภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม
๔. เปนผูนําทางศาสนพิธีของวัด และโรงเรียนประจําหมูบาน และหนวยงานตาง ๆ
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นายประดิษฐ เปงเรือน
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สาขาศิลปะ ดานดนตรีพื้นบานลานนา
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๓๙

นายประดิษฐ เปงเรือน
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาศิลปะ ดานดนตรีพื้นบานลานนา
ประวัติ
นายประดิษฐ เปงเรือน เกิดวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๙๒ เกิดที่อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายบุญตัน เปงเรือน มารดาชื่อ นางปน เปงเรือน เปนบุตรคนที่ ๑
นายประดิษฐ เปงเรือน สมรสกับ นางแสงวาสย เปงเรือน มีบุตร ๑ คน และธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๔๘ หมูที่ ๒ ตําบลหวยทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐

โทรศัพท
๐๘๕ – ๖๑๗๖๙๕๙

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ ๔
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖
ระดับนักธรรมตรี

โรงเรียนวัดหนองแสะ จังหวัดเชียงใหม
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
วัดสันขาวแคบกลาง จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
นายประดิษฐ เปงเรือน ไดเรียนรูดนตรีพื้นเมืองและการแตงคาวฮํ่าจากพอซึ่งตาบอดทั้งสองขาง
แต ท  า นมี ค วามสามารถเก ง ทางด า นดนตรี พื้ น เมื อ งและเป น กวี ล  า นนาในการแต ง ค า วฮํ่ า โดยเริ่ ม เรี ย นรู 
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งพอของนายประดิษฐจะเปนคนบรรเลงดนตรีพื้นเมือง คือ ซึง โดยไมมีตัวโนตใชวิธีไลเสียง
หลังจากรับประทานอาหารเย็นทานก็จะเลนดนตรีพื้นเมืองทุกวัน หลังจากเลนดนตรีพื้นเมืองก็จะเลาคาวโดย
ดนสด เรื่องจุมปาสี่ตน ใหฟงทุกวัน หากสถานีวิทยุมีการประกวดคาวฮํ่า ก็จะเขารวมประกวดดวย แตเนื่องจาก
ตาบอด ทําใหเขียนหนังสือไมไดเพราะตามองไมเห็น ก็จะเปนคนบอกใหนายประดิษฐเขียนตามคําบอก จึงทําให
นายประดิษฐซึมซับ จากนั้นนายประดิษฐจึงเริ่มฝกเขียนคาวดวยตนเอง และอานใหพอฟง ซึ่งพอจะบอกวา
ควรแกไขตรงไหนและไมถกู ตองเพราะอะไร จนทําใหนายประดิษฐสามารถแตงคาวดวยตนเอง สวนดนตรีพนื้ เมือง
ก็เรียนรูจากพอและทุกคืนพอกับลูกก็จะมีกิจกรรมรวมกัน โดยพอดีดซึง ลูกสีสะลอ เปนกิจวัตรประจําวัน และ
บางวันเพื่อนของพอก็ไดมารวมกันบรรเลงดนตรีพื้นเมืองที่บานเปนประจํา
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
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๔๑

จากความรูท ไี่ ดรบั ถายทอดมาจากบิดา ประกอบกับนายประดิษฐ เปงเรือน มีใจรัก จึงไดฝก ฝนความรู
ดังกลาวทัง้ ดนตรีพนื้ เมืองและคาวฮํา่ จนเกิดความชํานาญ และไดเผยแพรองคความรูด งั กลาว ดวยการอาสาไปสอน
ใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดลานตอง โรงเรียนสวนเด็กสันกําแพง โรงเรียนโปงนํ้ารอนวิทยา โรงเรียนบานสันโคง
ตลอดถึงเยาวชนในหมูบานที่มีความสนใจ โดยนายประดิษฐ ไดเปดบานเปนศูนยเรียนรูใหกับผูที่สนใจ
ดวยความที่นายประดิษฐ เปงเรือน เปนผูที่ใฝรูจึงไดแสวงหาความรู ดวยการเขารวมอบรมในโครงการ
อบรมเพื่อนําความรูที่ไดมาปรับใชในชีวิตประจําวัน รวมถึงการแตงบทคาวฮํ่าและซอ
๑. การอบรมเพิ่มทักษะใหความรูดานสุขภาพแกผูสูงอายุ จากสถานีอนามัยและชมรมผูสูงอายุ
ตําบลหวยทราย เพื่อนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต ในวัยผูสูงอายุทําใหอยูในสังคมอยางมีความสุข
๒. การนอมนําหลักสูตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน โดยสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอสันกําแพง และ กศน.อําเภอสันกําแพง ไดนําความรูที่ไดมาปรับใชในชีวิตประจําวันและ
ไดแตงบทคาวและบทเพลงซอทํานองพมา เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียนโรงเรียนตาง ๆ
ไดฝกอานและฝกรอง จนสามารถนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
๓. การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะดานการรองเพลงและดนตรีโรงเรียน
แนวชายแดนและพื้นที่พิเศษครั้งที่ ๑ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยนําภาษาถิ่น
รวมจัดการเรียนรู ไดรับความรูเรียนการแตงบทเพลงจากวิทยากร ไดนําความรูมาแตงบทเพลงเขาประกวด
แตงบทเพลงสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนตาง ๆ ที่ไดรับเชิญไปสอนดนตรีพื้นเมือง
๔. เมื่อครั้งเปนเด็ก นายประดิษฐ เปงเรือน ไดบวชเปนสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยไดศึกษา
ภาษาลานนาจากเจาอาวาสจนชํานาญ แตดวยความใฝรู นายประดิษฐ เปงเรือน จึงไดเขารวมอบรมหลักสูตร
ภาษาลานนาเพิม่ เติมในสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหมตามโครงการ “อูค าํ เมืองเลือ่ งลืออักษร” เพือ่ นําความรู
มาถายทอดใหนักเรียนมัธยมโรงเรียนวัดลานตอง
๕. เขารวมอบรมเปนเครือขายสงเสริมกิจกรรม กศน. ในการประกวดโครงงานเปดโลก กศน.
เพื่อสงเสริมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ไดมีความรูเรื่องประชาคมอาเซียน จึงแตงบทเพลงเกี่ยวกับสมาชิก
ประชาคมอาเซียนใหกบั กศน. และแตงบทเพลงซอพมาเกีย่ วกับสมาชิกประชาคมอาเซียนใหกบั นักเรียนในโรงเรียน
ที่ไดไปสอนดนตรีพื้นเมืองไดขับรองและมีความรูเรื่องประชาคมอาเซียนดวยบทเพลง
๖. เขารวมอบรมโครงการพัฒนาผูเรียนเพื่อเสริมสรางคานิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย
จาก กศน. สันกําแพง นําความรูเรื่องคานิยม หลัก ๑๒ ประการ มาแตงบทเพลงนําไปสอนใหกับนักเรียนที่
นายประดิษฐ เปงเรือน ไปสอนการเลนดนตรีพื้นเมืองฝกใหนักเรียนไดรูถึงคุณคาของคานิยม ๑๒ ประการ
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
๗. การอบรมคณะกรรมการการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล ศส.ปชต. ตามหลักสูตร
ประชาธิปไตย ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับความรูนํามาแตงคาวเกี่ยวกับการเชิญชวน
ใหทุกคนรูจักการใชสิทธิของตนเองในการเลือกตั้ง นําไปเผยแพรใหกับนักเรียน

๔๒
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โดยนายประดิษฐ เปงเรือน ไดสรางสรรคผลงานออกเผยแพร จนทําใหไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย ดังนี้
๑. แตงเพลงตามรอยพอแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เมื่อวันที่ ๙
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม โครงการสรางสรรค
โลกสวยดวยเสียงเพลง ซึ่งเปนการเชิญชวนชาวบานดวยเสียงเพลง หยุดใชสารเคมี ใหมองเห็นอันตราย
ของสารเคมี เชิญชวนใหชาวบานหันมาใชปุยคอก ปุยอินทรีย ปลูกผักปลอดสารพิษ ดําเนินตนตามรอยพอ
ของแผนดินดวยหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง จะทําใหชีวิตและครอบครัวมีความสุข ทําใหไดรับรางวัลชนะเลิศ
การแตงบทเพลง จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม โครงการสรางสรรคโลกสวย
ดวยเสียงเพลง
๒. แตงคาวฮํา่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ในหัวขอ “ความประทับใจ
สูงสุดในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่มีตอปวงชนชาวเชียงใหม” ในวันกตัญูบูชาครูบาศรีวิชัย ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งนายประดิษฐ ไดศึกษาคนควาพระราชกรณียกิจของในหลวงที่มีตอปวงชนชาวเชียงใหม
แลวนํามาแตงคาวเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจาอยูหัวที่มีตอชาวเชียงใหมเกี่ยวกับ
การสรางเขื่อนอุดมธารา ทําใหชาวนามีนํ้าใชในการทําเกษตรกรรม การสรางศูนยการเรียนรูหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทําใหประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น และในจังหวัดเชียงใหมมีโครงการหลวง ๒๖ โครงการ
ทุกอําเภอในเชียงใหม ชวยเหลือชาวเขาใหเลิกปลูกฝนหันมาปลูกผักแทน และสดุดีคุณงามความดีของพอหลวง
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่วัดพระสิงหวรมหาวิหาร และไดแตงคาวความประทับใจของชาวเชียงใหม
ทีม่ ตี อ พอหลวงของปวงชนชาวไทย รวมถึงเปนตัวแทนอานบทคาว โดยนายประดิษฐ เปงเรือน ไดถา ยทอดความรู
และสอนและแตงบทคาวฮํ่าใหลูกศิษย คือ นางนิลุบล โพธิ์นาคม อาจารยโรงเรียนวัดลานตอง ไปจอยในงาน
บูชาครูบาเจาศรีวิชัยที่วัดพระสิงหวรวิหาร หัวขอประวัติและผลงานของครูบาเจาศรีวิชัย เพื่อนอมรําลึกถึง
ครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทําใหไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน
คาวฮํ่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช วันกตัญูบูชาครูบาศรีวิชัย ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมูลนิธิครูบาศรีวิชัย
จังหวัดเชียงใหม
๓. แตงคาวฮํา่ ในหัวขอ “อยูอ ยางไรใหมคี วามสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวตั น” กิจกรรม
สงเสริมการอานในโครงการ “คนเฒายิ้มรา ปวงประชาสุขใจ” ลําพูน ๕๐ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยเขียนคาวฮํ่าเชิญชวนใหคนไทยใชชีวิตอยูอยางพอเพียงในยุคโลกาภิวัตน ตามเบื้องพระยุคลบาท จะทําให
ครอบครัวมีความสุข เชิญชวนชวยลดขยะ ชวยลดภาวะโลกรอน ลดการเผาขยะ นําใบไมมาทําปุยหมัก
ใชในการทําเกษตรกรรม ไมใชปุยเคมี การกําจัดแมลงดวยพืชสมุนไพร เชิญชวนการใชชีวิตอยางพอเพียง
ปลูกผักไวกิน แบงปนเพื่อน เหลือนําไปขาย ไมควรใชชีวิตอยางประมาท และไดจอยเปนทํานองลานนา
ณ ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นจั ง หวั ด ลํ า พู น จั ด โดยห อ งสมุ ด ประชาชนเฉลิ ม ราชกุ ม ารี จั ง หวั ด ลํ า พู น
ทําใหไดรับรางวัลชนะเลิศ จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๔๓

๔. แตงเพลงคานิยม ๑๒ ประการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหประชาชนคนไทย ยึดหลัก
คุณธรรมพื้นฐาน ๑๒ ประการ โดยแตงเปนบทเพลง และใหหลานชายบรรเลงดนตรีเพื่อใหนักเรียนไดฝกรอง
ประกอบบทเพลง เกิดความสนุกสนานและตระหนักถึงคุณธรรมสิบสองประการเกิดการซึมซับและนําไปปรับ
ใชในชีวติ ประจําวันได และไดนาํ บทเพลงนีไ้ ปประกวดรองเพลง ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอสันกําแพง ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําใหไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท รองเพลง
โครงการประกวดคานิยมหลักสิบสองประการ ของ กศน. อําเภอสันกําแพง และไดรับคําขอบคุณจาก
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
๕. นายประดิษฐ ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมขึ้นที่บานของตนเอง สอนใหกับผูที่สนใจ
ทั้งเด็กและผูใหญ ตลอดจนไดนําความรูดานดนตรีพื้นเมือง พรอมอุปกรณเครื่องดนตรี ที่ผลิตดวยตนเอง
ไปถายทอดความรูใหกับโรงเรียนตาง ๆ และนําเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่ผลิตไปขายที่ศูนยโอท็อปสันกําแพง
ตลอดจนไดไปสอนคาว จอย ซอ ใหกับนักเรียนในโรงเรียนตาง ๆ ดังนี้
๕.๑ โรงเรียนโปงนํ้ารอนวิทยา อําเภอแมออน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๓๐ คน โดยไปสอน
ทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ สอนการเปาขลุย ชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๔ – ๖ สอนการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง แตงบทเพลง บทคาว ใหนักเรียนไดฝกฝนขณะที่สอน
นายประดิษฐ เปงเรือน ไดแตงบทซอประกอบบทเพลงใหกับนักเรียนไดรองประกอบการบรรเลง
ผลจากการถายทอดความรูทําใหนักเรียนสามารถนําวงดนตรีพื้นเมือง และการจอยแสดงใน
กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ของโรงเรียน เปนที่ชื่นชอบของผูปกครองและผูมาเยี่ยมชมโรงเรียน นักเรียนไดเรียนรู
อยางมีความสุขเพราะไดปฏิบัติจริง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถเลนดนตรีพื้นเมืองได และชวยกัน
อนุรักษศิลปะวัฒธรรมลานนาจากรุนสูรุนตลอดไป
๕.๒ โรงเรียนวัดลานตอง อําเภอสันกําแพง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๑ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากเปนโรงเรียนเดียวในตําบลหวยทราย ซึ่งเปนบานเกิดของ
นายประดิษฐ จึงทําใหนายประดิษฐอยากจะทดแทนคุณแผนดินเกิด จึงไดไปชวยสอน ชวงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และวันจันทร ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๔ – ๖ โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ๓ นายประดิษฐไดประดิษฐขลุยพื้นเมืองใหนักเรียน
ไดฝก การเปาขลุย สวนระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ ไดสอนการเลนดนตรีพนื้ เมือง ขณะทีส่ อน นายประดิษฐ
ไดซอมแซมเครื่องดนตรีที่ชํารุดที่ทางโรงเรียนจัดซื้อมาใหอยูในสภาพที่ใชการได และนําอุปกรณเครื่องดนตรี
ของตนเอง มาเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูครบตามจํานวนนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูโดยมีอุปกรณครบ
พรอมนี้ไดแตงบทซอทั้งทํานองพมาและทํานองเพลงอื่อใหนักเรียนรองประกอบการเลนดนตรีพื้นเมือง ทําให
นักเรียนเกิดความสนุกสนานและเรียนรูอยางมีความสุข เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง
มากขึ้น กลาแสดงออก สวนนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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นายประดิษฐ ไดสอนการแตงคาวกอมใหนักเรียนซึ่งเปนวิชาเลือกของระดับมัธยม สัปดาหละ ๑ ชั่วโมง
ทุกวันศุกร สวนระดับ ป.๔ – ๖ ไดสอนวรรณกรรมลานนา การจอย ซอพื้นเมือง ในวันศุกร โดยแตงบทซอ
บทเพลงพื้นเมือง มาสอนใหนักเรียนฝกขับซอ รองเพลง และแตงบทคาว มาฝกใหนักเรียนจอย ทําใหนักเรียน
รูสึกตื่นเตนและมีความสุข นักเรียนทุกคนสามารถจอยไดอยางไพเราะ ขณะที่สอนคุณครูที่รับผิดชอบสอน
ภาษาไทยก็ไดเรียนรูก บั นักเรียนไปดวย โดยในชวงกอนปดภาคเรียนเดือนมีนาคมของทุกป ทางโรงเรียนไดจดั อบรม
วันขวงฮอมผญา ภูมปิ ญ
 ญาบานเฮา ไดเชิญใหนายประดิษฐ ไปสอนการอานคาว จอย ซอโดยจัดใหนกั เรียนเขาเรียน
เปนฐาน ซึง่ ฐานทีน่ ายประดิษฐสอน คือ ฐานของบกนิ๋ ฮูเ นา ของบาเลาฮูล มื สอนตัง้ แตชนั้ ป.๑ – ม.๓ โดยนักเรียน
เรียนรูตามความยากงาย
ผลจากการไดมาปฏิบัติหนาที่ครูภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนาใหกับนักเรียน
โรงเรียนวัดลานตอง ทําใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปแสดง ในกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ของโรงเรียน
เชน วันแม วันสลากภัต วันประเมินโรงเรียนพระราชทาน สมศ.มาประเมิน ไดรับคําชมจากผูปกครอง และ
คณะกรรมการตลอดถึงผูมารวมงาน ดวยความภาคภูมิใจ และผลจากการสอนขลุย ตั้งแตชั้นประถมปที่ ๑
ทําใหเด็กหญิงเสาวลักษณ โกษคํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การเปาขลุย ของ
สพป.ชม.เขต ๑ และไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือตอไป
๕.๓ โรงเรี ย นวั ด สั น โค ง อํ า เภอสั น กํ า แพง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหมเขต ๑ ซึ่งนายประดิษฐ ไดไปสอนดนตรีพื้นเมือง ทุกวัน อังคาร เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ สอนการเปาขลุย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ สอนการเลนดนตรีพื้นเมืองและการอาน
คาว จอย ซอ ซึ่งโรงเรียนวัดสันโคงเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน ๕๓ คน ประกอบกับโรงเรียนนี้เปนโรงเรียน
ที่จัดทําโครงการแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผักปลอดสารพิษ ผลิตปุยอินทรีย นายประดิษฐจึงได
แตงบทเพลงประจําโรงเรียน และบทเพลงผักปลอดสารและคาวเชิญชวนปลูกผักปลอดสารพิษใหกบั ทางโรงเรียน
นักเรียนฝกรองฝกเลนประกอบดนตรีพื้นเมือง และนําไปประกวด จนทําใหไดรางวัลรองชนะเลิศ
๕.๔ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายประดิษฐไดไปถายทอดความรูเรื่องกวีลานนา ฮักษา
คาวฮํ่าใหกับนักเรียนโรงเรียนแมสะเรียง“บริพัตรศึกษา” จังหวัดแมฮองสอน โดยไดสอนเรื่องการแตงคาว
สาธิตการจอย ใหกบั ครู นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา และประชาชน จํานวน ๕๐ คน ตัง้ แตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
โดยใหฝกแตงคาวกอม และใหฝกการจอยแบบลานนา ทําใหนักเรียน คณะครู และชาวบาน เกิดความตื่นเตน
สนุกสนาน เรียนรูอยางมีความสุข และสามารถจอยแบบลานนาได
๕.๕ โรงเรียนศูนยเด็กเล็กวัดหนองแสะ ตําบลหวยทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
ไดเชิญนายประดิษฐ ไปถายทอดความรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา ซึ่งนายประดิษฐไดแตงบทคาว เรื่อง
พยัญชนะไทย ใหนกั เรียนชัน้ อนุบาล ๒ – ๓ อาน โดยคุณครูไดนาํ ไปจัดทําเปนรูปภาพและเปนหนังสือใหนกั เรียน
ไดฝก การทองพยัญชนะ โดยสอดแทรกคุณธรรมทําใหนกั เรียนมีหนังสือพยัญชนะจากบทคาว ซึง่ นักเรียนอนุบาล
สามารถอานและทองเปนทํานองคาวไดอยางไพเราะ
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การเผยแพรผลงาน
นายประดิษฐ เปงเรือน ไดเผยแพรผลงานดวยการเปนวิทยากรใหโรงเรียนและหนวยงานตาง ๆ อาทิ

ถายทอดใหกับ
เยาวชนสถานพินิจเด็ก-เยาวชน
แมริมเชียงใหม
โครงการฝกอาชีพระยะสั้น

จํานวน

เด็กและเยาวชนจากสถานพินจิ สามารถเลนดนตรีพนื้ เมืองได
และสามารถเลนประสมวงเปนวงดนตรีพนื้ เมืองได ทําใหเกิด
ความมัน่ ใจ และภาคภูมใิ จและไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
และใชดนตรีชวยกลอมเกลาจิตใจใหออนโยนขึ้น
นักเรียนโรงเรียนวัดลานตอง
ชั้นประถมศึกษา
นักเรียนชั้น ป.๑ – ๓ สามารถเปาขลุยไดตามศักยภาพ
การสอนเปาขลุย ดนตรี
ปที่ ๑ – ๖
ของแตละบุคคล
พื้นเมือง การแตงคาวฮํ่า
และมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ นั ก เรี ย นชั้ น ป.๔ – ๖ สามารถขึ้ น เสี ย ง เครื่ อ งดนตรี
การจอย ซอพื้นบาน
จํานวน ๑๔๕ คน
เพือ่ เทียบเสียงใหเขากัน บรรเลงประสมเปนวงดนตรีพนื้ เมือง
ของโรงเรี ย นได สามารถออกแสดงในงานกิ จ กรรมของ
โรงเรียนไดอยางมั่นใจ และมีความไพเราะ
นักเรียนชัน้ ป. ๔ – ๖ สามารถอานคาว จอย ซอประกอบดนตรี
พืน้ เมือง เปนทํานองลานนาไดอยางถูกตอง และมีความไพเราะ
นักเรียนชั้น ม.๑ – ๓ สามารถแตงคาวกอม เลาคาว จอย
ซอ ไดตามจุดประสงคที่กําหนดไว
โรงเรียนโปงนํ้ารอนวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ สามารถเปาขลุย
จํานวน ๓๐ คน
เพลงลอยกระทง ลองแมปง เพลงพมา เพลงอื่อ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ สามารถเลนดนตรีพนื้ เมือง
และประสมวงเปนวงดนตรีพื้นเมืองรวมกับเพื่อน ๆ ได
นักศึกษา กศน. ตําบลหวยทราย ๒๐ คน
นักเรียน กศน. ไดเรียนรูเรียนคาว จอย ซอ ไดฝกปฏิบัติ
อําเภอสันกําแพง
อยางถูกตอง
โรงเรียนศูนยเด็กเล็กวัดหนองแสะ ชั้นอนุบาล ๒ – ๓
นักเรียน คุณครู สามารถอานคาวพยัญชนะไดอยางถูกตอง
จํานวน ๒๕ คน
เรียนรูอยางมีความสุข
โรงเรียนแมสะเรียง “บริพติ รศึกษา” ชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียน คุณครู ประชาชน สามารถแตงคาวกอมไดจอย
คณะครู ประชาชน
เปนทํานองโกงเฮวบง และวิงวอนไดอยางไพเราะ นักเรียน
จํานวน ๔๕ คน
คณะครู ประชาชน เรียนรูอยางมีความสุข
นางวัลลีย ถาแปง
ครูโรงเรียนจักรคําคณาทร นํ า ความรู  ไ ปถ า ยทอดให กั บ นั ก เรี ย นและไปใช ใ นงาน
นางนิลุบล โพธิ์นาคม
ลําพูน
พิธีกรรมตาง ๆ
ครูโรงเรียนวัดลานตอง

๔๖

๒๐ คน

ผลการถายทอด
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๓๘

พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๓

พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๐

– รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดคาว ประเภทนักเขียนใหม
จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
รางวัลที่ ๒ การประกวดจอย (วันเกษตรกร)
จากกรมสงเสริมการเกษตรจังหวัดลําพูน
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดคาวเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๔๐
จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
– รางวัลชนะเลิศที่ ๑ การประกวดคําขวัญ คําคม คําคลอง
ในวันผูสูงอายุแหงชาติจังหวัดเชียงใหม ประจําป ๒๕๔๓
จากกระทรวงสาธารณสุข
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดบทรอยกรองเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันมหิดล ป ๒๕๔๓ ในหัวขอ “รอยปสมเด็จยา”
ประเภทคาวฮํ่า ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
– รางวัลชนะเลิศการประกวดเพลง เพื่อสงเสริมการเกษตรกรรมยั่งยืน
จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดกวีคาว จอย ในงาน “สืบสานตํานานปงหาง”
จากเทศบาลตําบลอุโมงคและสภาวัฒนธรรมตําบลอุโมงค จังหวัดลําพูน
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดบทรอยกรองเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันมหิดล ป ๒๕๔๖ หัวขอ “โออาลัยในพระมหิดล” ประเภทคาวฮํ่า
ระดับนักศึกษาและประชาชน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
– รางวัลที่ ๒ การประกวดทํานองอานวรรณกรรมทองถิ่นภาคเหนือ
ประเภทเลาคาวในโครงการสืบสานทํานองอานวรรณกรรมทองถิ่น
จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
– รางวัลที่ ๓ การประกวดทํานองอานวรรณกรรมทองถิ่นภาคเหนือ
ประเภทจอย คาว ในโครงการสืบสานทํานองอานวรรณกรรมทองถิ่น
จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
– รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดจอย ประเภทประชาชนทั่วไป
จากองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน
– รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๓ การประกวดกลอมลูก ประเภทประชาชนทั่วไป
จากองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน
– รางวัลชนะเลิศ การแขงขันคาวฮํา่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ในหัวขอ “ความประทับใจสูงสุดในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของในหลวงทีม่ ตี อ ปวง
เราชาวเชียงใหม” จากมูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม
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๔๗

พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๘

– รางวัลชนะเลิศ การประกวดจอย เนือ่ งในวันไหวสาพระยาพรหม บรมครูกวีลา นนา
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๐ จากกวีลานนา (นักคาวภาคเหนือ)
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดคาวปฏิภาณ เนื่องในวันไหวสา
พระยาพรหมบรมครูกวีลา นนา ประจําป ๒๕๕๐ จากกวีลา นนา (นักคาวภาคเหนือ)
– รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดคาว ในหัวขอ “อยูอยางไรใหมีความสุข
แบบเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัตน” จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดลําพูน
– รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดเลาเจี้ยลานนา
จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน
– รางวัลพิเศษ ประเภทคาว ในหัวขอ “แมคคอรมิคอยูคูลานนา”
จากโรงพยาบาลแมคคอรมิค
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดบทประพันธคาวฮํ่า
เนื่องในงานปใหมเมืองเหนือ จากคณะสงฆอําเภอเมืองเชียงใหม
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดแขงขันจอย เลาเจี้ย
เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๕๓
จากคณะสงฆจังหวัดเชียงใหม
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดแขงขันแหล เนือ่ งในวันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๕๓
จากคณะสงฆจังหวัดเชียงใหม
– รางวัลเกียรติยศ การแขงขัน “มหิดลกรองแกวแวววรรณ” ครัง้ ที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๔
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
– รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดกลอนสด งานมุทติ าจิต คุณวิมล เจือสันติสกุลชัย
เนื่องในวันครบรอบอายุ ๗๘ ป จากมูลนิธิหยดธรรม เชียงใหม
– รางวัลชนะเลิศ ประเภทรองเพลง โครงการประกวดคานิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ จากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

ชีวิตปจจุบัน
ทุกวันนี้นายประดิษฐ เปงเรือน ไดปฏิญาณกับตนเองวาชีวิตนี้จะอุทิศใหกับงานศิลปวัฒนธรรม
ลานนา จะสืบสานสรางสรรค ผลงานและถายทอดศิลปวัฒนธรรมลานนา ดาน คาว จอย ซอ ดนตรีพื้นเมือง
อั ก ษร ล า นนา ให กั บ ลู ก ศิ ษ ย แ ละจะสร า งสรรค ผ ลงานออกมาตลอดไปจนกว า ชี วิ ต จะหาไม และยั ง คง
แตงบทเพลง จอย คาวใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดลานตอง โรงเรียนวัดสันโคง และผูที่มาขอใหแตงเพื่อนําไปใช
ในงานตาง ๆ เปนประจํา

๔๘
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นายเบญจมิน สุตา
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาศิลปะ ดานสถาปตยกรรม

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๔๙

นายเบญจมิน สุตา
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาศิลปะ ดานสถาปตยกรรม
ประวัติ
นายเบญจมิน สุตา เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๔๙๘ เกิดที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายแกว สุตา มารดาชื่อ นางฟอง สุตา เปนบุตรคนที่ ๒
นายเบญจมิน สุดา สมรสกับ นางภานี สุตา มีบุตร ๑ คน และ ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๘๖ หมูที่ ๗ ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐

โทรศัพท
๐๙๖ – ๙๕๙๙๕๔๖

ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓

โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
นายเบญจมิน สุตา ประกอบอาชีพชางสรางวัดตั้งแตเมื่อครั้งยังเด็กอายุ ๑๗ ป จนถึงปจจุบัน อายุ ๖๑ ป
นายเบญจมิน สุตา หรือพอหนานพรหมมิน สุตาเปนสลาพื้นบานที่มีผลงานโดดเดนในหลายดาน
ทั้งงานกอสราง สถาปตยกรรม โดยเฉพาะงานทางศาสนา และการประดับตกแตง ดวยเทคนิคปูนปน การแกะสลัก
และลงรักปดทอง (ลายคํา) รวมถึงการจารคัมภีรใ บลาน และการประกอบพิธกี รรมแบบโบราณ ดวยความสามารถ
ที่หลากหลายของนายเบญจมิน สุตา หรือพอหนานพรหมมินนั้น เกิดจากความรักและสนใจในเรื่องศิลปะ
มาตั้งแตเด็ก ขณะเดียวกันก็เปนการสืบทอดทางสายตระกูล เทาที่สืบได คือ ปูของพอหนานพรหมมิน คือ
นายตา สุตา มีอาชีพที่เรียกวา “สลาแปงวัด” หรือชางสรางวัด และมีบิดา คือ สลาแกว สุตา ที่มีฝมือโดดเดน
เรื่องการแกะสลัก จึงทําใหหนานพรหมมินไดรับการถายทอดและเรียนรูจากปูและบิดา แมวาในครอบครัว
จะมีบุตรหลายคน หากแตมีเพียงพอหนานพรหมมินเทานั้นที่แสดงความสนใจมาตั้งแตเด็ก
ในเรื่องของงานปูนปน (สะตายจี๋น) พอหนานพรหมมิน เริ่มเรียนรูดวยการสังเกตจากชางปูนปน ที่มา
ทําซุมประตูวัดที่วัดดงหาดนาค อําเภอจอมทอง จึงเกิดความสนใจที่จะเรียนรู ในขณะนั้นพอหนานพรหมมิน
มีอายุเพียง ๓๐ ป จึงขอติดตามชางผูนั้นเปนลูกมือไปทํางานดวยตามสถานที่ตาง ๆ โดยตลอด แตชางนั้น
ก็ไมไดสอนอะไร ใหเพียงแคเดินเสน ตกแตงลวดลายเล็ก ๆ นอย ๆ จึงหัดฝกฝนดวยตนเอง พัฒนาฝมือจนเกิด
ความชํานาญในเวลาไมถึงป
ตอมาพอหนานพรหมมิน ไดขอเขาเรียนรูงานปูนปนจากสลาหลวง ๒ ทาน คือ
• พระมหาเขื่อนคํา แหงวัดพระพุทธบาทตากผา อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
• สลาสุบิน มนัส ชางพื้นบานฝมือเจนจัดชาวอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
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๕๑

สลาหลวงทั้งสองทานไดสอนและใหพอหนานพรหมมินทําชวงงานสําคัญเชียงใหมและลานนา คือ
การบูรณะองคมณฑป พระบรมธาตุศรีจอมทอง และตัววิหาร ซึ่งพอหนานพรหมมินไดฝากฝมือทั้งงาน
แกะสลักไม และงานปูนปน สะตายจี๋น ที่ชอฟา ใบระกา และองคมณฑป แมวาจะมีฝมือจากการเรียนรู
งานปูนปนจากสลาหลวงทั้ง ๒ ทานมาแลว หากแตพอหนานพรหมมินก็มิไดหยุดเรียนรู ในทางตรงกันขาม
กลับพยายามคิดคนสูตรปูนปนและพัฒนาเครื่องมือของตนเองขึ้นมา จนทําใหมีฝมือ และเปนที่รับรูของ
สังคมลานนา จนถึงปจจุบัน
ลักษณะของการทํางานปูนปน
การทํางานในระยะแรก พอหนานพรหมมินจะทําการปนเปนไปตามการวาจางของผูวาจาง หากแต
ก็ไดสอดแทรกความคิดจินตนาการของตนเพิ่มดวย การทํางานสวนใหญจะเปนการปูนปนตามสถานที่จริง
ที่ตองการใหมีการตกแตงดวยงานปูนปน เพราะเปนงานที่ไมมีการเคลื่อนยาย สวนใหญจะเปนการปูนปน
ประดับซุมโขง เจดีย โบสถ วิหาร เปนตน
พอหนานพรหมมินเปนผูที่ใหความทุมเทกับงานมาก หากมีการวาจางในตลอดระยะเวลา ๑ ป
พอหนานพรหมมินจะไมมีการหยุดงานตามฤดูกาลหรือเทศกาล เชน หนาฝนถางานในสวนรับผิดชอบของ
พอหนานพรหมมินยังไมเสร็จ พอหนานพรหมมินก็จะทําตอไปจนเสร็จสิ้น ตลอดระยะเวลาในการทํางานปูนปน
ของพอหนานพรหมมินจึงมีผลงานเปนจํานวนมาก ทั้งในสวนของจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง
ความชํานาญงานทางดานพุทธศิลปลานนาของพอหนานพรหมมินมีความกาวหนาและพัฒนามาเปน
ลําดับ จนไดรับความไววางใจจากอาจารยนคร พงษนอย ผูอํานวยการไรแมฟาหลวง ใหทํางานที่ตองแสดงฝมือ
ใหเปนทีป่ ระจักษตอ ชาวไทยและชาวตางชาติ เชน งานสรางราชรถของไรแมฟา หลวง งานสรางศาลา ๒ หลัง ของ
บริษทั Thai Beverage ในงานพืชสวนโลก รวมถึงการทํานกหัสดีลงิ ค สําหรับนํายอดฉัตรทีพ่ ระองคเจาโสมสวลีฯ
ใชชักรอกเพื่อประดิษฐานยอดฉัตรเจดีย ณ วัดปงสนุก จังหวัดลําปาง

การเผยแพรผลงาน
ผลงานของพอหนานพรหมมิน สุตา ปรากฏทั้งการสรางและการบูรณะ โดยผลงานที่โดดเดน มีดังนี้
พ.ศ. ๒๕๓๖
– สรางอุโบสถวัดบานหาดนาค อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมโดยการสงเสริม
จากเจาอาวาสวัดหาดนาค คือ พระครูปญญา (พระครูวิรุณธรรมโกวิท)
ในดานความรูและใหโอกาสในการสรางสรรคโดยทําเปนอุโบสถไมสักทั้งหลัง
– หอไตรวัดหาดนาค อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โดยมีรูปแบบคลายกับ
หอไตรวัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๗
– บูรณะวิหารวัดพุทธนิมิต และผลงานชอฟา ปานลม งานปูนปนสะตายจิ๋น
ที่ซุมหนาตาง และซุมประตูทางเขาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๘
– ไดรับมอบหมายจากกรมศิลปากร ในการบูรณะชอฟา ปานลมและลวดลาย
ปูนปนหนาบัน วัดทุงออหลวง ตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
– ไดรับมอบหมายจากกรมศิลปากร ในการบูรณะลวดลายปูนปนรอบองค
เจดียเ หลีย่ ม และเจดียท มี่ คี ณ
ุ คาทางประวัตศิ าสตรของเวียงกุมกาม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
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พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปจจุบัน
– งานบูรณะชอฟา ปานลม วัดปาแดด อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
– งานบูรณะชอฟา ปานลม วัดทาวคําวัง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
– งานบูรณะชอฟา ปานลมหางดงหลวง
– งานสรางอุโบสถวัดพระเกิต๊ ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
เปนงานโครงสรางหลังใชไมสกั ในการกอสราง
– งานสรางราชรถของไรแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
– งานสรางอุโบสถโครงสรางหลังคาเปนไมสัก วัดภูมิภราราม อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย
– งานบูรณะอุโบสถวัดสิทธิทรงธรรม ตําบลสะลวงใน อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม
– งานบูรณะโบราณสถานในเวียงกุมกาม เชน วัดตนขอย วัดกูอายหลาน ฯลฯ
– งานสรางอุโบสถโครงสรางไมสักวัดปาจี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
– บูรณะวิหารวัดหนองกาย ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง (ในสวนของงาน
ซอมแซมหลังคา เปลี่ยนชอฟา ปานลม และงานซอมแซมลายทองเสาวิหาร)
– งานสรางศาลา ๒ หลัง ของบริษัท Thai Beverage ในงานพืชสวนโลก
– งานบูรณะเจดียพระธาตุวังซาง บานนํ้าลัด จังหวัดเชียงราย
– งานบูรณะเจดียวัดรองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
– งานสรางซุมประตูโขงวัดหวยบง ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
– อุ โ บสถไม สั ก ทอง พร อ มศาลาบาตร วั ด รํ่ า เป ง ตโปทาราม อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม เพื่อเฉลิมฉลองวัดรํ่าเปงตโปทาราม ครบรอบ ๕๐๐ ป
– งานอนุรักษวิหารพระเจาพันองค วัดปงสนุกเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
(ไดรบั รางวัล Award of Merit ในการอนุรกั ษ จากองคการ UNESCO ในป ๒๐๐๘)
– งานบูรณะอุโบสถวัดพระธาตุจอมปง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
– งานบูรณะวิหาร วัดลาหมืน่ เมืองฮาย สิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน
– อาคารปฏิบตั ธิ รรม และศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
– หอไตร วัดดงหาดนาค อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
– วิหารวัดหวยหินดํา อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

ผลงานสรางสรรค ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของนายเบญจมิน สุตา
อุโบสถ วัดรํ่าเปงตโปทาราม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ลักษณะความเฉพาะตัวของการออกแบบอุโบสถวัดรํ่าเปงที่โดดเดน คือ แนวคิดการสรางอุโบสถ
ที่สุภาพสตรีสามารถขึ้นไดถึงบริเวณศาลารอบอุโบสถเพื่อการประกอบพิธีอุปสมบทพระภิกษุลานนา โดยปกติ
อุโบสถจะไมอนุญาตใหสตรีไดเขาไปบนอุโบสถ อุโบสถวัดรํ่าเปงตโปทาราม ถือวาเปนการแกปญหาการหาม
ผูหญิงขึ้นเจดีย และอุโบสถ ถือเปนการออกแบบที่ชาญฉลาดเปนอยางยิ่ง เพราะสามารถทําใหบุพการี (แม)
และครอบครัวเฝาชมพิธีกรรมในการอุปสมบท
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การจั ด วางรู ป แบบทางสถาป ต ยกรรมล า นนาร ว มสมั ย ของอุ โ บสถมี ศ าลารายล อ มรอบสงฆ พิ ธี
ถือเปนการประยุกตรูปแบบอาคารสถาปตยกรรมลานนาไดอยางลงตัวภายใตบริบทการใชงานพิธีกรรม
เปนการสรางสรรคอาคารสถาปตยกรรมใหม
ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อําเภอจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม
ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เปนการออกแบบงานสถาปตยกรรมลานนา
รวมสมัย ดวยการผสมผสานการใชพนื้ ทีศ่ าสนพิธใี หมขี นาดใหญและกวางขวาง ถือเปนการขยายพืน้ ทีม่ ณฑลพิธี
ใหแกศรัทธาสาธุชน
การอนุรักษวัดปงสนุก จังหวัดลําปาง
การอนุรักษวิหารพระเจาพันองค วัดปงสนุก จังหวัดลําปาง เพื่อรักษาศิลปกรรมโบราณไวใหแก
ชุมชนโดย พอครูเบญจมิน สุตา เปนชางใหญในการซอมวิหารพระเจาพันองค ซึง่ สรางดวยไม โดยมณฑปมีหลังคา
ซอนสามชั้นบนสันหลังคาเหนือมุขทั้งสี่สรางปราสาทไมจําลองขนาดเล็กหุมดวยสังกะสีฉลุลายสื่อความ
หมายถึง ทวีปทั้งสี่รอบเขาพระสุเมรุบริเวณชั้นระหวางหลังคางดงามดวยงานแกะสลักรูปกินนรสัตวหิมพานต
ครึ่งคนครึ่งนก แตงกายแบบราชสํานักพมา และมีนกยูง ซึ่งเปนสัญลักษณของกษัตริย ประดับชองหนาตางดวย
ลายฉลุรูปมา วัว สิงห สัตวประจําทิศในพุทธศาสนารวมถึงนรสิงหเทินหมอปูรณฆฏะซึ่งเปนสัญลักษณแหง
ความอุดมสมบูรณขนาบดวยภาพชาดกเขียนสีบนพื้นไมใสกรอบกระจกแสดงเรื่องการบําเพ็ญเพียรของ
พระพุทธเจา
ลักษณะของวิหารพระเจาพันองค
– หองกลางวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสี่องคหันพระพักตรออกสี่ทิศ ประทับนั่งใตโพธิพฤกษ
ทําดวยตะกั่ว ดานลางของฐานชุกชีประดับลวดลายรูปชางนาคสิงหและนกอินทรีย
– กินรีประดับมุมคอของชั้นสอง
– เสาสี่เหลี่ยมประดับดวยกาบรูปกลีบบัว
– ปราสาทไมจําลองขนาดเล็กหุมดวยสังกะสี ฉลุลายสื่อความหมายถึงทวีปทั้งสี่รอบเขาพระสุเมรุ
พระพุทธรูป ๔ ทิศ โดยสรางเปนมุขโถง ๔ ทิศ พระพุทธรูปหันพระพักตรออก ๔ องค บนสันหลังคาเหนือมุข
ทั้ง ๔ สรางปราสาทไมจําลองขนาดเล็กหุมดวยสังกะสีฉลุลายสื่อความถึงดินแดนที่อยูของผูคนรอบเขา
พระสุเมรุ ดังนี้
ทิศเหนือ
อุตตรกุรุทวีป
ทิศใต
ชมพูทวีป
ทิศตะวันออก
บุรพวิเทหทวีป
ทิศตะวันตก
อมรโคยานทวีป
การอนุรักษงานศิลปกรรมลานนาใหคงอยูผานการซอมและประยุกตใชวัสดุใหเขากับของโบราณ
นายเบญจมิน ถือวาเปนผูที่มีความสามารถในการคิดคนหากรรมวิธีการรักษาองคความรูของชางโบราณ และ
ยังเปนบุคคลทีส่ ามารถประสานเรือ่ งราวความสําคัญของวิหารพระเจาพันองคสชู มุ ชนผานงานศิลปกรรม พิธกี รรม
และสรางเครือขาย
วัดวังหมอ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
การสรางวัดวังหมอ เปนการนํารูปแบบหอคํามาประยุกตเปนวิหารหลวง หอคําเปนที่วาการ
เจาผูครองนคร โดยมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมสําคัญ อาทิวัดพันเตา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ
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หอคําหลวงราชพฤกษเชียงใหม ซึง่ ถือเปนวิวฒ
ั นาการของการพัฒนารูปแบบทีว่ า ราชการเจาผูค รองนครเชียงใหม
ใหเปนวิหารอนุสรณโดยการใชไมสักทั้งหลัก เพื่อรักษารูปแบบธรรมเนียมของวิหารลานนาไวอยางสมบูรณ
ถือเปนการอนุรักษรูปแบบของหอคําหลวงลานนาไวอยางโดดเดนไวแกลูกหลาน
การสืบทอดและอนุรักษงานปูนปนลานนา
สะทายปูนปนประดับอาคารสถานของพอครูเบญจมิน สุตา ไดสืบทอดวิธีทํา และสวนผสมในการ
ปนปูนจากพระภิกษุจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ที่ใชบูรณปฏิสังขรณมณฑป
พระธาตุวิหารวัดพระธาตุศรีจอมทอง ผานพอครูสุบิน มนัส โดยสวนผสมประกอบดวยปูนขาว ๘ สวน
ทราย ๑ สวน และนํ้ามันละหุง ๑ สวน โดยปูนขาวจะตองนํามาตากแดดใหแหงสนิทเพื่อไลความชื้นออกจากปูน
ใหหมดกอน จากนั้นนําทรายมารอนแยกเศษหินและวัสดุอื่น ๆ ออกใหเหลือเพียงทรายเนื้อละเอียด นําปูนขาว
ที่เตรียมไวมาตวงในอัตราสวนผสม ๘ สวน และทราย ๑ สวนมาผสมกันแลวนําไปเทลงครกกระเดื่อง พรอมใส
นํา้ มันละหุง ไปในครกในอัตรา ๑ สวน โขลกใหเนือ้ ปูน ทราย และนํา้ มันใหเขากัน โดยใชเวลาในการตํา ปูนประมาณ
๒ ชัว่ โมง ใหสงั เกตเนือ้ ปูนกับทรายเมือ่ เขากันดีแลวปูนจะมีความนุม เหนียวสามารถปน เปนเสนเล็ก ๆ ยืดออกได
ไมขาด และแหงกรอบ ในกรณีที่ปูนแหงหลังจากทิ้งไวเกิน ๑ – ๒ คืน สามารถนําปูนมาโขลกแลวเพิ่ม
นํ้ามันละหุงลงไปในอัตราสวนที่เหมาะสม
การปูนปนชางจะทําการกําหนดพื้นที่และแบบรางและลวดลายประดับตาง ๆ ใหเหมาะสมกับอาคาร
สถานที่ อาทิ ซุมโขงประตูทางเขาวัดจะเปนลวดลายประดับเกี่ยวกับเขาปราสาทพระสุเมรุจะใชลวดลายสัตว
ไดแก พญานาค กินนร กินนรี เทวดา และปราสาทชั้นวิมานไปตามลําดับขั้นสวรรคจนถึงยอดเขาพระสุเมรุ
หรือวิหารก็จะปูนปน ปน บันไดนาคทางขึน้ รวมไปถึงหนาบันวิหาร ซึง่ เปนลวดลายทีน่ ยิ มปน ประดับประกอบดวย
ลวดลายนาค เมฆ โคม เทวดา และพันธุพฤกษา โดยปูนที่นํามาปนจะติดประสานเขากับชุดโครงสรางของ
อาคาร จะใชสะทายปูนประสานใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน หรือนํ้ายางรัก

การเผยแพรผลงาน
พอหนานเบญจมิน สุตา ไดเผยแพรผลงาน ดวยการถายทอดความรูใหแกชางรุนหลัง โดยในการไป
บูรณะสถาปตยกรรมที่ใด จะพยายามฝกฝนคนในพื้นที่ใหสามารถทํางานที่เกี่ยวของได นอกจากนั้นยังถายทอด
องคความรูแ กพระภิกษุ สามเณร ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ปจจุบนั มีอาจารยจากมหาวิทยาลัยทัง้ ในเชียงใหม
และกรุงเทพมหานคร ตางเดินทางมาเรียนรูแ ละฝกฝนงานชางกับพอหนานเบญจมินมิไดขาด ทัง้ นี้ พอหนานมิได
สอนเพียงแคงานชางเทานั้น หากแตยังสอดแทรกเรื่องจริยธรรม ความเชื่อ พิธีกรรมดั้งเดิม ภาษาลานนา ใหแก
ผูที่มาเรียนกับพอหนานพรหมมิทรอยูเสมอ นอกจากการถายทอดองคความรูใหแกลูกศิษยในประเทศไทยแลว
พอหนานยังไดเดินทางไปถายทอดและรื้อฟนงานชางแบบโบราณใหแกชาวไทลื้อ และพระภิกษุสงฆที่เมืองฮาย
สิบสองปนนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ในการอนุรกั ษวหิ ารโบราณวัดลาหมืน่ อีกดวย
ลูกศิษยปจจุบันของ พอหนานเบญจมิน สุตา ไดแก
• พระมหาอนันต ยาจันทร
• พระกฤษฎา วัดปงสนุกเหนือ
• นายภิสนณ ปนแกว
• นายชยพล สุตา
• นายโชติวัฒน แปงคําเปลว
• นายสราวุธ โลหะกิจ
• นายทศพล กุณะดวง
• นายจรูญ ศรีจันทรตา
• นายธนากร ยานะโส
• นายมานพ เปงปนมา
• นายวิทวัส พรหมจันใจ
• นายวสันต ปวงเหล็ก
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๕๕

• นายสมศักดิ์ แสนวงคมา
• นายเจริญศักดิ์ สุระแหง

• นายเคียว เปงปนมา
• นายไตรฉัตร ปญญาแสง

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๕๔

– เกียรติบัตร “ศิลปนพื้นบานผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป
(ดานสถาปตยกรรม) จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
– โลเกียรติคุณ “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม”
ดานการอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชีวิตปจจุบัน
ครอบครัวของนายเบญจมิน สุตา (พอหนานพรหมมิน) เปนครอบครัวชาง มีศาสตรรทู างดานพิธกี รรม
คาถา การสัก และการทําเทียนลานนา ชาวบานและลูกศิษยตางใหความเคารพตอพอหนานผูเปนบรมครู
ดานงานชางสรางวัดวาอารามเปนเอก สําหรับครอบครัวสุตา มีลูกชายที่สืบทอดผีมือชางพรอมลูกหญิง และ
ลูกเขยมาสืบทอดวิชาการสรางวัดตอจากนายเบญจมิน ครอบครัวเปนสุตาถือเปนครอบครัวชางทีม่ ลี กู ศิษยลกู หา
และอยูอาศัยฝากตัวเปนลูกศิษยหลาย ๆ รุน ลูกศิษยเหลานี้ตางก็ออกไปสรางอาชีพชางตอจากอีกมากมาย

๕๖

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

ร.ต.ชัยวรรณ ศรีใจภา
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาภูมิปญญา (การตองผาและโลหะ)

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๕๗

ร.ต.ชัยวรรณ ศรีใจภา
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาภูมิปญญา (การตองผาและโลหะ)
ประวัติ
ร.ต.ชัยวรรณ ศรีใจภา เกิดวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๙๘ เกิดที่อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายกรีเดช ศรีใจภา มารดาชื่อ นางพรรณี ศรีใจภา เปนบุตรคนที่ ๒
ร.ต.ชัยวรรณ ศรีใจภา สมรสกับ นางสุพรรณ ศรีใจภา

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๐๒/๒ หมูที่ ๒ บานทาไคร ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐

โทรศัพท
๐๘๔ – ๙๔๙๙๒๐๗, ๐๙๓ – ๑๖๘๔๑๐๑, ๐๕๓ – ๒๙๙๐๖๖

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ ๔
ระดับประถมศึกษาปที่ ๗
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓
ระดับนายสิบทหารบก
ระดับหลักสูตรสงทางอากาศ
ระดับหลักสูตรจูโจม
ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนสุวรรณราษฎรวิทยาคาร จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนศูนยการทหารราบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โรงเรียนสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
เมื่อครั้ง ร.ต.ชัยวรรณ ศรีใจภา เปนเด็กจะชอบอยูกับแมอุยมาก ซึ่งแมอุยเปนคนใจบุญสุนทาน
ชอบทําบุญ เวลาแมอุยไปทําบุญที่วัด ร.ต.ชัยวรรณ จะติดตามแมอุยไปวัดดวยเสมอ จึงทําใหสามารถจําคําไหว
พระสวดมนตไดตั้งแตครั้งยังเยาววัย และเมื่อไปวัด ร.ต.ชัยวรรณ จะชอบไปดูภาพการเขียนลายไทย เมื่อจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ จึงไดเขารับราชการเปนทหารสังกัดในคายกรมรบพิเศษที่ ๕ คายขุนเณร อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม และในชวงที่รับราชการไดสนใจงานตองลาย การตัดชอ – ตุง จึงไดไปศึกษาการตอกลายกับ
พอครูพลเทพ และเมือ่ ออกจากราชการแลว ร.ต.ชัยวรรณ จึงไดมาเปดศูนยการเรียนรูท บี่ า น “มหาพลลายตอง”
ซึ่งสอนใหกับผูที่สนใจ โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
ร.ต.ชัยวรรณ ศรีใจภา และภรรยา ไดรวมกับลูกศิษยที่เรียนการตอกลาย ตัดชอ – ตุง จัดตั้งกลุม
ในหมูบานชื่อวา “กลุมมหาพลลายตอง”
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ เกษตรอําเภอแมริมไดแนะนําใหเขากลุมวิสาหกิจชุมชน จากนั้นไดเขารวม OTOP
ตามคําแนะนําของพัฒนาชุมชนอําเภอแมริม โดยลงทะเบียน เมื่อ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงทําใหทางกลุมเปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๕๙

นอกจากนี้ ทางองคการบริหารสวนตําบลแมสา และผูใหญบานหมู ๒ บานทาไคร ตําบลแมสา
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ไดมอบหมายใหศูนยการเรียนรูของ ร.ต.ชัยวรรณ เปนจุดเรียนรูประจําหมูบาน
ของตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

การเผยแพรผลงาน
ร.ต.ชัยวรรณ ศรีใจภา เผยแพรผลงานดวยการเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตาง ๆ อาทิ
๑. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
๒. โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
๓. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
๔. โรงเรียนวัดแมริม
๕. โรงเรียนบานศาลา
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๗. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๘. มหาวิทยาลัยแมโจ
นอกจากนี้ ร.ต.ชัยวรรณ ยังไดเผยแพรผลงานตามงานตาง ๆ ในนามของอําเภอแมริม อาทิ งานของดี
อําเภอแมริม งานวันพระราชชายาเจาดารารัศมี งานวันไมดอกไมประดับ งานวันของดีมหาวิทยาลัยแมโจ และ
งานกาชาดเชียงใหม (งานฤดูหนาว)
จากการจัดตั้งศูนยการเรียนรูของ ร.ต.ชัยวรรณ ทําใหเกิดการสรางงานในชุมชน และเปนรายไดเสริม
ใหกบั ครอบครัว ซึง่ ทางกลุม มหาพลลายตอง ไดพฒ
ั นาฝมอื จนเปนทีย่ อมรับ จะมีการสัง่ ผลิตภัณฑจากหนวยงานตาง ๆ
อยางตอเนื่อง จนทําใหอําเภอแมริม จัดใหงานของกลุมกลุมมหาพลลายเปนสินคา OTOP ของดีอําเภอแมริม

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๙

เกียรติบัตร “ผูสรางสรรคหนึ่งหมูบาน หนึ่งผลิตภัณฑดีเดน” จากอําเภอแมริม
ครูภูมิปญญาเชียงใหม จากจังหวัดเชียงใหม

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน ร.ต.ชัยวรรณ ศรีใจภา ยังคงเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการตอกลาย และการตัดชอ – ตุง
ใหกบั ผูส นใจทีม่ าศึกษาเรียนรู โดยไมคดิ คาใชจา ยใด ๆ ทัง้ สิน้ ดวยตองการใหเกิดการอนุรกั ษ สืบสาน องคความรู
ของลานนา และเพื่อใหเกิดการสรางรายได รวมถึงเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน

๖๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

นายอานนท ไชยรัตน
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาศิลปะ ดานการแสดง : กลองพื้นบานลานนา

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๖๑

นายอานนท ไชยรัตน
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาศิลปะ ดานการแสดง : กลองพื้นบานลานนา
ประวัติ
นายอานนท ไชยรัตน เกิดวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ เกิดที่อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายพิพัฒน ไชยรัตน มารดาชื่อ นางแสงคํา พรหมบุตร เปนบุตรคนที่ ๒
นายอานนท ไชยรัตน สมรสกับ นางศิริพรรณ ไชยรัตน มีบุตร ๑ คน และธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๓๗ หมูที่ ๗ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐

โทรศัพท
๐๘๙ – ๔๓๓๗๓๙๕

ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
การศึกษานอกโรงเรียนตําบลฟาฮาม จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
นายอานนท ไชยรัตน ในวัยเด็กเปนผูที่มีความอยากรูอยากเห็นและชื่นชอบในการตีกลองเปนอยางมาก
จึงพยายามใฝรแู ละเรียนรู รวมถึงแสวงหาโอกาสใหตนไดตกี ลอง จนกระทัง่ ครอบครัวไดยา ยมาอยูท บี่ า นสันทราย
ตนกอก และบานอยูใกลวัด ทําใหนายอานนท ไดมีโอกาสใกลชิดกับวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ นายอานนท
ไดเรียนรูศ ลิ ปะการตีกลองและการทํากลองจากผูเ ฒาผูแ กในชุมชน และญาติผใู หญทเี่ ปนสลา (ชาง) ทํากลองพืน้ บาน
ลานนา ควบคูไ ปกับวิถพี นื้ บาน โดยไดเรียนศิลปะการตีกลองพืน้ บานลานนา จากพอครูสคุ าํ ตินงั พอหนานดํารงค
ชัยเพ็ชร การทํากลองตึ่งโนง จากพอหนานหลอม แมยอย และลุงคํา ไชยวงค นอกจากศิลปะการตีกลองและ
การทํากลองพื้นบานลานนาแลว นายอานนท ยังไดรับการสืบทอดการทําของเลนพื้นบาน เชน บะขางโว
ไมโกงเกง ฯลฯ จากพอครู จึงทําใหนายอานนท มีความรอบรูในศิลปวัฒนธรรมลานนา โดยเฉพาะการทํากลอง
และศิลปะการตีกลองลานนา รวมถึงของเลนพื้นบานลานนาในเชิงลึก ตอมาเพื่อใชเผยแพรองคความรูทองถิ่น
นายอานนท ไดรวมเขียนหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จากการที่นายอานนท ไชยรัตน เปนผูนํา (ผูใหญบาน) บานสันทรายตนกอก ตําบลฟาฮาม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม จึงทําใหนายอานนท ไดมีโอกาสนําเอาประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น เปนเครื่องมือ
ในการสรางความมีสวนรวมในกิจกรรมของหมูบาน สงผลใหเกิดการสืบสานและสืบทอดองคความรูของชุมชน
อยางมีสว นรวม จึงทําให นายอานนท กอตัง้ ศูนยการเรียนรูศ ลิ ปวัฒนธรรมพืน้ บานสลีปง จัยแกวกวาง เพือ่ ถายทอด
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของชุมชน โดยเฉพาะศิลปะการตีกลองและการทํากลองพื้นบาน
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๖๓

ลานนาใหกับเยาวชน ซึ่งไมเฉพาะการทําและการตีเทานั้น นอกจากนี้นายอานนท ยังไดสอนใหเยาวชนและ
ผูสนใจไดรูจักการดูแลและการเก็บรักษาเครื่องดนตรี การใหความเคารพตอขันครู รวมถึงเทคนิคตาง ๆ ที่ทําให
กลองมีเสียงไพเราะ การคัดระดับเสียงของเครื่องประกอบจังหวะของกลองแตละประเภท เพื่อใหการประสม
วงกลองเปนเนื้อเดียวกัน ตลอดจนการประดิษฐของเลนพื้นบาน โดยมีวัตถุประสงคของการกอตั้งศูนยการเรียนรู
เพือ่ ใหเยาวชนรูถ งึ คุณคาของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และไดภาคภูมใิ จในรากเหงาของตนเอง อันจะนําไปสูก ารรักษามรดก
แหงแผนดินจากรุนสูรุนตอไป
ทั้งนี้ ผลงานของนายอานนท ไชยรัตน จะมีลักษณะที่เปนเอกลักษณของตนเอง ดังนี้
การทํากลองปูเจ (กลองกนยาว)
ลักษณะลายเสนบนตัวกลองจะมีความแตกตาง ไมซํ้าลายของใครในเชียงใหม ลักษณะการจัด
ลายเสน กลึงบนตัวกลอง จะเปนลักษณะเฉพาะซึ่งเปนงานที่ไมมีที่ไหนทํา เปนความชัดเจนที่เปนเอกลักษณของ
การสรางลายของตนเอง หรือบงบอกไดวาทํามาจากไหน สํานักใด
การทํากลองมองเซิง
มีขนาดเฉพาะที่แตกตางอยางชัดเจน ของชิ้นงานตัวกลองหรือไหกลอง จะมีความยาว และมีรูปทรง
เดนชัด ความละเอียดบนผิวกลองจะละเอียดเรียบทั้งภายนอกและภายใน
การทํากลองสะบัดชัย
แตกตางที่ลายประกอบ ตัวกลองและรูปทรงของตัวกลอง ลักษณะตัวไห (ตัวกลอง) จะเปนทรงลึก
หรือความยาวระหวางสองดานจะชัดเจนและแตกตาง รูปกลองจะมีความโคงอูมพื้นผิวทั้งดานนอกและ
ในเนียนเรียบ ชิ้นงานจะละเอียดซึ่งมีผลตอคุณภาพของเสียงกลอง
ของเลนพื้นบานบะขางโวและของเลนพื้นบานอื่น ๆ ที่ใชวัสดุจากธรรมชาติ
วิธีการเลน มีการถายทอด โดยไดนําภูมิปญญาบรรพชนมาพัฒนาและตอยอด เพื่อใหคนรุนใหม
ไดรูถึงคุณคาภูมิปญญา และความจูงใจในการรักษามรดกภูมิปญญาของเลนพื้นบานลานนาใหคงอยูตอไป
ความโดดเดนของงานของเลนพื้นบาน บะขางโว คือ การฟนฟูและสรางรูปแบบวิธีการเลนที่สรางความสนใจ
และการถายทอด เผยแพร ใหเกิดความอยากเลน อยากเรียนรูและอยากลองทํา

การเผยแพรผลงาน
การถอดองคความรู เปนเอกสาร ขอมูล เพือ่ การเผยแพรและสือ่ การเรียนรูใ นการเผยแพรตอ สาธารณะนัน้
ดานความคาดหวังผล มิไดคาดหวังเปนผลงานของตนเอง แตคาดหวังใหเปนมรดกภูมิปญญาทั้งหลายเปนที่
รูจักและยังคงมีการสืบสาน สืบทอดอยูตอไป ซึ่งจาการเผยแพรนั้นก็สรางความรูถึงคุณคา เขาใจในการอนุรักษ
สืบสานภูมิปญญาของทองถิ่นไดมากขึ้น ทั้งนี้ นายอานนท ไชยรัตน ไดจัดตั้ง ศูนยการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานสลีปงจัยแกวกวาง เพื่อถายทอดองคองคความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบานใหกับเยาวชนและ
ผูสนใจ โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖๔

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๙

– ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม
ครูภูมิปญญาไทย รุนที่ ๗ ดานศิลปกรรม (การตีกลองพื้นบานลานนา)
จากกระทรวงศึกษาธิการ
– คนดีศรีลานนา โครงการคนซื่อตรง ดํารงอัตลักษณลานนา
จากสํานักนายกรัฐมนตรี
– ครูภูมิปญญาเชียงใหม จากจังหวัดเชียงใหม
ผูใหญบานยอดเยี่ยม จากกระทรวงมหาดไทย

ชีวิตปจจุบัน
ดวยความผูกพันในแผนดินเกิดและความเขาใจถึงคุณคามรดกภูมปิ ญ
 ญาของบรรพชน ทีก่ าํ ลังจะหมด
หายไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน จึงเปนเหตุผลของการที่จะตองทําหนาที่ในฐานะลูกหลาน
ของบรรพชนบนแผนดินลานนา ที่จะรักษาสืบสานและสืบทอดใหคนรุนตอไป เพื่อภูมิปญญาอันทรงคุณคา
ของบานเมืองจะไดคงอยูและไมสูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม โดยจะยังคงมุงมั่นสรางสรรค
งานสืบสานมรดกของแผนดินนี้สืบตอไปอยางสุดกําลังความสามารถที่จะทําได

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๖๕

นางแจมจันทร แสนสิงห
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาศิลปะการแสดงดานการแสดงซอ

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๖๗

นางแจมจันทร แสนสิงห
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาศิลปะการแสดงดานการแสดงซอ
ประวัติ
นางแจมจันทร แสนสิงห ชื่อในการแสดง แจมจันทร ขวงเปาใต เกิดที่อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
นางแจมจันทร แสนสิงห สมรสกับ นายนิคม แสนสิงห มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๕๑/๑ หมูที่ ๖ ขวงเปาใต ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๔๐

โทรศัพท
๐๘๑ – ๙๕๐๙๙๓๔

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ ๔

โรงเรียนวัดปราสาท จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
หลังจากเรียนจนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ นางแจมจันทร ไดออกมาชวยพอแมทําสวน ทํานา ทําให
ไมมีโอกาสเรียนตอชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากสมัยนั้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยูไกลมาก การเดินทาง
ไมสะดวก
เมื่อนางแจมจันทร อายุได ๑๔ ป ซึ่งขณะนั้นที่วัดมีงานประจําป ทางวัดไดจัดใหมีการแสดงซอ
นางแจมจันทร มีโอกาสไดไปดูการแสดงและฟงซอ รูสึกชอบ จึงอยากเปนศิลปนชางซอ นางแจมจันทร ไดมาขอ
พอและแมวา อยากเปนชางซอ ซึ่งพอและแมของนางแจมจันทรไดใหการสนับสนุน จึงพาไปฝากตัวเปนลูกศิษย
ของแมครูบัวผัด สุดแสงตา (ชื่อในการแสดง “บัวผัด ฉัตรทอง”) ที่บานแมอาว ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งแมครูบัวผัดเปนศิลปนที่มีชื่อเสียงดานการแสดงละครซอ ซึ่งรวมทั้งมีการเผยแพรละครซอ
เปนประจําออกอากาศตามสถานีวิทยุ
นางแจมจันทร ตั้งใจศึกษาเลาเรียนการขับซอจากแมครูบัวผัดอยางเต็มที่ จึงทําใหสามารถขับซอ
ไดหลายทํานอง และหัดขับซอเขากับเครื่องดนตรีปจุม ไดเปนอยางดี เมื่อไมเขาใจก็จะถามแมครูทันที ดังนั้น
เมื่อเรียนได ๒ ป ทําใหนางแจมจันทร สามารถออกรับงานแสดงไดเปนครั้งแรกเมื่ออายุ ๑๖ ป ที่อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก โดยมีพอครูศรีมา สันโปง เปนคูถอง จากนั้นนางแจมจันทร ไดเก็บเกี่ยวประสบการณดวยการรวมงาน
กับศิลปนพอครูแมครู และดวยความที่นางแจมจันทร เปนผูที่มีความจําดี จึงไดนําเอาประสบการณ การทํางาน
รวมกับพอครูแมครูมาปรับการแสดงของตนไดเปนอยางดี จนทําใหนางแจมจันทร สามารถขับซอแบบพรรณาโวหาร
ไดอยางคลองแคลว และไดรับงานตั้งแตบัดนั้น จนถึงปจจุบัน ในการขึ้นแสดงบนเวทีแตละครั้ง นางแจมจันทร
จะแสดงอยางสุดความสามารถ โดยถือวา การแสดงของตนจะตองคุมคาเงินทุกบาททุกสตางคของเจาภาพ
จึงทําใหนางแจมจันทร เปนอีกหนึ่งศิลปนที่ครองใจผูชมไดอยางแนบแนนจวบจนปจจุบัน อีกทั้งนางแจมจันทร
ยังมีความสามารถในการแตงบทซอไดเปนอยางดี ความสามารถเชนนี้ นับวาหาไดยากในกลุมศิลปนชางซอ
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ในปจจุบัน เพราะในปจจุบันจะมีบทซอสําเร็จรูปใหชางซอไดทอง แลวออกแสดง โดยผูที่จะสามารถแตงบทซอ
ไดนั้น จะตองเปนผูที่มีปฏิภาณไหวพริบเปนอยางดี

การเผยแพรผลงาน
นางแจมจันทร แสนสิงห เผยแพรผลงานดวยการออกแสดงทั้งในงานประเพณีตาง ๆ ของวัด
และชุมชน รวมถึงการเผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศน และการเปนวิทยากรใหกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ
อยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากการบันทึกวีซีดี ดังนี้
๑. ชุดเกี้ยวตลก คูกับ สิงหคํา ชัยศรี
๒. ชุดซอบู คูกับ สิงหคํา ชัยศรี
๓. ชุดซอซิ่ง คูกับ สิงหคํา ชัยศรี
๔. ชุดมวยคูเอก คูกับ สิงหคํา ชัยศรี
๕. ชุดตํานานสมปอย คูกับ สิงหคํา ชัยศรี
๖. ชุดดําหัวปใหม คูกับ สิงหคํา ชัยศรี
๗. ชุดปูลืมศีล คูกับ สิงหคํา ชัยศรี
๘. ชุดพญาอินทรตวายโลก คูกับ สิงหคํา ชัยศรี
นอกจากนี้ นางแจมจันทร ไดถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการขับซอใหกับนักเรียน นักศึกษา และ
ผูส นใจ โดยฝกใหผเู รียนไดรจู กั และเรียนรูต งั้ แตพธิ กี ารขึน้ ขันตัง้ เพือ่ ใหผเู รียนไดรถู งึ คําวา “ครูซอ” ระลึกในบุญ
คุณของครู แนะนําทํานอง โดยซอใหเปนตัวอยาง รวมถึงใหผูเรียนไดเรียนรูการหายใจที่ถูกตอง

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๙

แมดีเดน จากโรงเรียนจอมทอง
แมแหงชาติ

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นางแจมจันทร แสนสิงห ยังคงเผยแพรองคความรูการขับซออยางตอเนื่อง และชวยงาน
สังคมดวยความเต็มใจโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนือ่ ย เพราะเห็นวาหากสังคมสงบสุข ประชาชนก็จะมีความสุข
อีกทั้งเปนการสรางรายไดใหกับครอบครัว และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
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นายประสิทธิ์ มณีศรี
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สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปไทยใหญ
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นายประสิทธิ์ มณีศรี
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปไทยใหญ
ประวัติ
นายประสิทธิ์ มณีศรี เกิดวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๐๗ เกิดที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
บิดาชื่อ นายหนุม มณีศรี มารดาชื่อ นางผง มณีศรี เปนบุตรคนที่ ๒
นายประสิทธิ์ มณีศรี สมรสกับ นางทัศนีย มณีศรี มีบุตร ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๖๒/๑ หมูที่ ๑ ตําบลแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๑๒๐

โทรศัพท
๐๘๑ – ๐๓๑๕๐๕๘, ๐๘๙ – ๒๖๑๑๙๓๔

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนบานแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๓

คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลแมลานอย
จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลแมลานัอย จังหวัดแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
นายประสิทธิ์ มณีศรี ไดรับตําแหนงประธานชุมชนกองมู ในหมูบานแมลานอย โดยทําหนาที่ประธาน
ชุมชน ซึง่ ตองใชการมีสว นรวมและการลงชุมชนเปนประจํา รวมถึงการมีสว นรวมในงานตาง ๆ ทีไ่ ดรบั เกียรติใหเปน
ผูน าํ กลุม และผูน าํ ชุมชน ตลอดจนไดชกั นําชาวบานเปนตัวแทนออกแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ กิจกรรม
ที่นายประสิทธิ์ ไดรณรงคใหมกี ารฟนฟูศิลปการแสดงเหลานี้ เกิดจากความทรงจําที่ดี เมื่อครั้งนายประสิทธิ์ ยัง
เปนเด็กไดเห็นผูเฒาผูแกแสดงใหดูอยูเปนประจํา โดยนายประสิทธ ไดเรียนเชิญพอครู แมครูในชุมชน มาสอน
และริเริ่มทํากิ่งกะหลาตัวแรกของอําเภอแมลานอย โดยเกิดขึ้นจากความสนใจ ความรวมมือกันของคนที่สนใจ
และมาจากความสมัครใจของคนในชุมชนสิ่งตาง ๆ เหลานี้ ไดกลายมาเปนตัวขับเคลื่อน เพื่อใหชุมชนเกิด
ความหวงแหนและการเปนเจาของ จากที่ทํานกกิ่งกะหลา และนําไปแสดงในงานประเพณีและงานตาง ๆ
ของชุมชน ผลการตอบรับทางชุมชนทั้งเด็กและผูใหญใหความสนใจ มีการติดตอการแสดงมาเรื่อย ๆ พอถึงชวง
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ที่ น กกิ่ ง กะหล า ตั ว แรกเกิ ด การชํ า รุ ด และด ว ยขนาดที่ เ ล็ ก ทางกลุ  ม จึ ง ทํ า นกกิ่ ง กะหล า ตั ว ใหม ขึ้ น มา
โดยมีขนาดตัวนกที่ใหญกวาตัวแรก แตยังคงรูปรางและเอกลักษณของตัวนกไวคงเดิม นายประสิทธิ์อยากฝาก
ถึงอนุชนรุน ตอไปใหชว ยกันรักษาความเปนเอกลักษณของชนเผาไทยใหญทมี่ กี ารแสดงรํานกกิง่ กะหลา อยากให
อนุชนรุนหลังชวยอนุรักษและสืบสานการรํานกกิ่งกะหลาของชาวไทยใหญไมใหสูญหาย ใหคงอยูสืบไปเปน
เอกลักษณและวัฒนธรรม การแสดงที่อยูคูกับชาวไทยใหญสืบไป
นกกิง่ กะหลาทีเ่ ปนเอกลักษณของชาวไทยใหญ
มีลักษณะรูปรางของตัวนกเปนแบบที่มาจากพุทธประวัติ
สมัยพุทธกาล สมเด็จพระพุทธเจาเสด็จลงสูเมืองมนุษย
โดยมีสัตวมากมายรอตอนรับ และนกกิ่งกะหลาเปนหนึ่ง
ในสัตวที่มาตอนรับ ลักษณะตัวนกที่มีเอกลักษณเดน
เฉพาะตัวที่แปลกตาจากนกกิ่งกะหลาทั่วไปที่เคยเห็นกัน
คือมีหางยาว ตัวนกกลมสั้น
หนากากกิ่งกะหลาถือวาเปนเครื่องแตงกายหนึ่งของการแสดงรํานกกิ่งกะหลาที่สําคัญมาก เพราะ
กิ่งกะหลาตัวผูที่สมบูรณตองใสหนากาก หนากากกิ่งกะหลามีเอกลักษณที่โดดเดน และเปนเอกลักษณของ
ชาวไทยใหญ กระบวนการทําเริ่มจากการปนจากดินเหนียวเพื่อขึ้นรูป แลวนํากระดาษสามาทับกันเปนชั้น ๆ
และคอยทําในสวนของคอ ปาก จมูก ลูกตา ปาก ในแบบของชาวไทยใหญ ทีส่ าํ คัญถือไดวา หนากากนีใ้ นปจจุบนั
หาดูไดยากมากอาจเหลือเพียงที่แมลานอย จังหวัดแมฮองสอนเพียงที่เดียวเทานั้น
โตตองกลวย
โต เป น สั ต ว ใ นป า หิ ม พานต ที่ ม ารํ า รั บ เสด็ จ กลั บ มาของ
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา สัตวตาง ๆ พากันมารําถวาย ชาวไทยใหญ
ตางก็ยึดถือเอามาเปนประเพณีที่ใชแสดงหรือรายรําในประเพณีออกพรรษา
รวมทั้งงานพิธีสําคัญอีกหลายอยาง ในสมัยกอนชาวบานจะนิยมเอาผาแพร
มาทํ า โต แต บ างที่ บ างแห ง ไม ส ามารถหาผ า แพรที่ จ ะนํ า มาทํ า ตั ว โตได
ก็จะใชใบตองกลวยมาแตงใหเหมือนหรือคลายกับสัตว ชาวบานจึงเรียก
“โตตองกลวย” และยังมีเรือ่ งเลาตอ ๆ กันมาอีกวา ถาผูใ ดไดพบเห็นการรําโต
นับถือวาเปนสิรมิ งคลมีโชคลาภแกตวั เอง เพราะคําวาโต เปน (ภาษาไทยใหญ)
มีความหมายวา “ความเจริญกาวหนา”
เขาวงกต
เขาวงกตเปนการจําลอง เขาวงกตที่เปนปาลึกซึ่งไมมีมนุษยหรือปุถุชนคนเรา จะเขาไปถึงไดโดยงาย
เพราะจะมีอยูเสนทางเพียงเสนทางเดียวเทานั้นที่จะเขาไปถึงไดและแสนยากลําบากเปนอยางยิ่ง เขาวงกต
เปนปาอันกวางใหญไพศาลเต็มไปดวยความงดงามความอุดมสมบูรณดวยผลหมากรากไม เผือกมันธัญญาหาร
นานาชนิดดังมีเรื่องเลาวา กาลครั้งหนึ่งพระเจาแหงเมืองคะริงคะราชไดเห็นพระเวสสันดรเปนผูใจบุญ
ทําบุญทําทานมาโดยตลอด พระเจาแหงเมืองคะริงคะราชจึงมีความอยากไดชางเผือกของพระองคเชตุดร
ซึ่งชาวบานอางวาเปนสมบัติคูบานคูเมืองในเมืองเชตุดรจึงคิดวาหากไปขอรับทานจึงตองไดอยางแนนอน
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พระเจาเมืองคะริงคะราชก็ทรงมีรับสั่งใหพราหมณทั้ง ๘ คน
เขาไปขอรับพระราชทานชางเผือกของพระเวสสันดรพระองคทาน
ก็ไดพระราชทานแกพราหมทัง้ ๘ นัน้ ทันทีและตอมาขาวพระราชทาน
ช า งเผื อ กได ท ราบถึ ง หู ช าวเมื อ งทั่ ว ทุ ก สารทิ ศ ข า ราชบริ พ าร
ทั้งหลายตางไมพอใจในการกระทําของพระเวสสันดรเปนอยางยิ่ง
จึ ง พากั น เข า ฟ อ งขั บ ไล พ ระเวสสั น ดรอ า งว า การกระทํ า ของ
พระองคนนั้ เปนการกระทําทีเ่ ลวรายตอบานเมืองเปนอยางยิง่ และ
มีความผิดตอราชบัลลังกอนั ใหญหลวงดวย ชาวเมืองขาราชบริพาร
จึงพรอมใจกันขับไลพระเวสสันดรออกจากเชตุดรนครเมือ่ พระองค
ทรงรูวาตัวเองผิดตออาญาแผนดินอยางใหญหลวงและเปนที่ไมพอใจในขาราชบริพารชาวเมืองดังนั้นพระองค
พรอมกับนางมัทรีและกัณหาชาลีก็ยินดีที่จะออกจากบานเมืองไปอยูในปา ตามที่ชาวเมืองเชตุดรนครเนรเทศนั้น
กาลตอมาเหตุการณตา ง ๆ ก็เปนทีร่ ดู ขี องเทวดามาโดยตลอดจึงบันดาลใหปา เขาวงกตนัน้ มีปราสาทขึน้
สองหลัง สระนํา้ ขึน้ ๔ แหง อยูต ามมุมของปา ๔ มุม เพือ่ เปนทีป่ ระทับของพระเวชสันดร นางมัทรี และบุตร ธิดา
พระองคก็ไดเสด็จออกจากบานเมืองเขาไปสูปาเขาวงกตเพื่อปฏิบัติธรรม ตลอดไป สวนปราสาท ๕ หลัง
จําลองขึน้ แทนปราสาทบําเพ็ญเพียรของพระเวสสันดร จึงใชนามของพระเจาทัง้ ๕ พระองคแทนมีนามดังตอไปนี้
หลังที่ ๑ พระกกุสันโท (กอกกะสั่น)
หลังที่ ๒ พระโกนาคมน (กอนะกุง)
หลังที่ ๓ พระกัสสปะ (กัสซะปะ)
หลังที่ ๔ พระโคตมะ (กอตะมะ)
หลังที่ ๕ พระศรีอริยเมตไตย (อะริยะมิตเต)
นอกจากจะอนุรักษเขาวงกตแลวยังไดปดราชวัตทําเปนทางเดินเลาะไปมาอยางคดโคงนั้น ซึ่ง
เปรียบเสมือนทางเดินเขาไปสูเขาวงกตที่แสนลําบาก และบางทีก็อาจหลงทางก็ไดหากเดินไปไมถูกตามเสนทาง
ในราชวัตร ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ มณีศรี ไดดําเนินการในฐานะกรรมการวัดแมลานอยเหนือและรวมกับเทศบาล
ตําบลแมลานอย ตลอดจนสภาวัฒนธรรมตําบลแมลานอย สภาวัฒนธรรมอําเภอแมลานอย และชาวบาน
แมลานอยไดจัดทํากันมาเปนเวลานานจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยังไดเพิ่มในเรื่องของพระประจําวันเกิดเขาไปไว
ในเขาวงกตเพิ่มอีกดวย
จะเห็นไดวา นายประสิทธิ์ มณีศรี ไดพยายามอนุรักษ และฟนฟูศิลปวัฒนธรรมไทยใหญไวใหรุนลูก
หลานไดเห็นความสําคัญ นอกจากนี้ยังไดใชวัตถุที่หาไดในชุมชนในการประดิษฐผลงานแตละชิ้นอีกดวย
ศิลปะการแสดงกาแลว
ก า แลว คื อ การรํ า ดาบ การรํ า ดาบซึ่ ง เป น ศิ ล ปะของชาวไทยใหญ ซึ่ ง ในสมั ย พระพุ ท ธกาล
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จกลับจากขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสรวงสวรรค เมื่อพระพุทธเจากลับคืนสูโลกมนุษย
ประชาชนตางชื่นชมยินดีและจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองตาง ๆ และในงานเทศกาล มีการแสดงรําดาบ
รวมอยูดวย จึงเปนจุดเริ่มตนของการแสดงรําดาบในงานพิธีสําคัญตาง ๆ ของชาวไทยใหญมาตลอด ทางกลุมของ
นายประสิทธิ์ มณีศรี ก็เปนอีกกลุมหนึ่งในอําเภอแมลานอยที่ยังคงอนุรักษและสืบทอดทั้งทาการรํา รูปทรงของ
ดาบที่ใชในการรําซึ่งเปนแบบที่เปนเอกลักษณของชาวไทยใหญ
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๗๕

การเผยแพรผลงาน
นายประสิทธิ์ มณีศรี ไดเผยแพรผลงานดวยการแสดงในงานตาง ๆ ทั้งในชุมชนและจังหวัดแมฮองสอน
ซึ่งการแสดงสวนใหญจะเปนการแสดงในพิธีเปดงานตาง ๆ และงานประเพณีของชุมชน ตามประเพณีที่มี
ในแตละชวงเวลาของชาวไทยใหญในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน อาทิการเผยแพรการแสดงพิธีเปดงานมหกรรม
การรํานกกิ่งกะหลาและรําโต ที่วัฒนธรรมธรรมจังหวัดแมฮองสอนจัด ผลการตอบรับที่ไดออกมา คือ เปนการ
เผยแพรที่รวดเร็วมากสามารถทําใหกิ่งกะหลาเปนที่รูจักกันของคนทั่วไปไดอยางรวดเร็ว สงผลใหการจัดงาน
ตาง ๆ ในจังหวัดแมฮองสอนตองมีการแสดงตามเอกลักษณของไทยใหญ รวมถึงเมื่อตองหาการแสดงชุดพิธีเปด
หรือการแสดงประกอบพิธีเปดตองนึกถึงและติดตอการแสดงชุดนี้ตลอดเรื่อยมา
ในการถายทอดผลงานที่ผานมาที่เปนรูปธรรมที่สุด คือ การรวมกับนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ทําโครงการ สืบสานภูมิปญญารํานกกิ่งกะหลา ถายทอดทารําตาง ๆ การใชทาทาง
เมื่อเราอยูในตัวนกแลว ผลของการทําโครงการรวมกับนักศึกษานั้น ผลที่ไดรับคอนขางเปนที่นาภาคภูมิใจ
เพราะอยางนอยอนุชนหรือเด็กไดรูวากิ่งกะหลาเปนการแสดงของชาวไทยใหญและเด็กที่เขารวมโครงการ
ที่เปนไทยใหญ มากกวาแปดสิบเปอรเซ็นต การไดเห็นและการเรียนรูที่มอบใหเด็กและเยาวชนนั้น จะเปน
ตัวกําหนดวาศิลปะการรํานกกิ่งกะหลาจะคงอยูสืบไปคูกับสังคมชาวไทยใหญไดนานแคไหน

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๕๐

รางวัลชนะเลิศการประกวดรํานก ประเภทประชาชนทั่วไป
จากสํานักงานเทศบาลตําบลแมลานอย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การประกวดรําโต
ประเภทประชาชนทั่วไป จากสํานักงานเทศบาลตําบลแมลานอย

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบันการสรางสรรคผลงานยังคงสานตอและทําตลอดมาอยางตอเนื่อง การสรางสรรคผลงาน
ของกิ่งกะหลาจากที่แตเดิมที่ตัวนกจะเปนผาสีธรรมดา โดยไมมีลวดลายที่สวยงามไมเปนที่สะดุดตาของผูชม
หรือนักทองเที่ยว ไดพัฒนาและบรรจงสรางนกตัวใหมโดยการนําผาสมัยใหมที่มีลวดลายแปลกตา มาทําปก
ทําหาง ตลอดจนตัวนก เพื่อใหลวดลายของผาเวลาสะทอนแสงไฟ มีความงดงามยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยามกลาง
คืนยิง่ สะทอนแสงไดดที าํ ใหสะดุดตาผูช มหรือนักทองเทีย่ ว ผลตอบรับคือคําชืน่ ชมจากผูช มทีป่ ระสบพบเห็น และ
บรรดานักทองเที่ยวที่ไดชมการแสดง ตางก็ประทับใจในความสวยงาม จะตองทําการบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อสงตอความประทับใจใหเพื่อน ๆ ไดชื่นชม

๗๖
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นายธนวัฒน ราชวัง
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานกลองพื้นบานลานนา

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๗๗

นายธนวัฒน ราชวัง
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดานกลองพื้นบานลานนา
ประวัติ
นายธนวัฒน ราชวังเกิดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๐๘ เกิดที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายมนัส ราชวัง มารดาชื่อ นางคําแปง ราชวัง เปนบุตรคนเดียว
นายธนวัฒน ราชวัง มีบุตร ๒ คน และธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๓๕ หมูที่ ๒ ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐

โทรศัพท
๐๘๙ – ๙๙๗๖๑๙๕, ๐๙๕ – ๖๙๘๒๙๖๖

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรทางการบัญชี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับเนติบัณฑิตไทย

โรงเรียนบานหนองปลามัน จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนแมริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนพณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนอรท เชียงใหม
เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทํางาน
เริ่มตนจากเมื่อครั้งที่นายธนวัฒน ราชวัง ไดบวชเรียนเปนพระภิกษุ และเริ่มสนใจในศิลปวัฒนธรรม
พืน้ บานเพราะเห็นวาเปนเอกลักษณทแี่ สดงความเปนตัวตนของชาวลานนา จึงไดศกึ ษาจากหนังสือและคําบอกเลา
จากผูเ ฒาผูแ ก ตอมาเมือ่ ลาสิกขาบทออกมา ในขณะนัน้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไดรณรงคฟนฟูประชาสัมพันธศิลปะการตีกลองสะบัดชัยขึ้น และเปดสอนศิลปะการตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต
โดยมีอาจารยสนั่น ธรรมธิ เปนวิทยากร นายธนวัฒน จึงไดพาเยาวชนโรงเรียนบานหนองปลามันไปศึกษาศิลปะ
การตีกลองสะบัดชัยและไดศึกษาศิลปะการตีกลองสะบัดชัยไปพรอมกับลูกศิษย ตอมาทราบวาผูคิดคนศิลปะ
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
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๗๙

การตีกลองสะบัดชัยประยุกตคือ พอครูคํา กาไวย ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง ป พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงไดเดินทางไปพบทานและขอคําชี้แนะและเทคนิคตาง ๆ ที่บานของทาน ซึ่งพอครูคํา กาไวย ถือเปนครูสําคัญ
อีกผูหนึ่งในการใหความรูและทักษะการตีกลองสะบัดชัย ครูคนตอมาที่นายธนวัฒน ไดไปศึกษาขอความรู
จากทานคือ พอครูมานพ ยาระณะ ศิลปนแหงชาติดานศิลปะการแสดงอีกทานหนึ่งที่เชี่ยวชาญศิลปะมาก
มากหลายแขนง โดยเฉพาะ การตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณหรือกลองชัยมงคล ทีพ่ อ ครูมานพ ยาระณะ ไดคดิ คน
จึงไดขอศึกษาศิลปะการตีกลองสะบัดชัยโบราณจากพอครู ตอมา เมื่อป ๒๕๔๕ ไดรวมกับพระมหาอิสรเชษฐ
ปญญาวชิโร เจาอาวาสวัดสวางเพชร รวบรวมเยาวชน เพื่อมาฝกฝนศิลปะการตีกลองสะบัดชัย ใชเวลาฝกสอน
จนมีความชํานาญระดับหนึ่ง และไดนําเขาแขงขันในเวทีตาง ๆ ในระยะแรก ๆ ไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก
แต สิ่ ง ที่ ไ ด คื อ ความรั ก ใคร ก ลมเกลี ย วและความมานะพยายามในหมู  ค ณะ รวมถึ ง การได เรี ย นรู  ศิ ล ปะ
การตีกลองสะบัดชัยจากคณะอื่น ๆ ซึ่งนายธนวัฒน ไดนําความรูและประสบการณมาปรับปรุงและถายทอด
ใหกับลูกศิษยจนประสบความสําเร็จในเวลาตอมา
นอกจากนี้ นายธนวัฒน ยังไดไปศึกษา ศิลปะการตีกลองมองเซิงจาก พอครูชาย ชัยชนะ ศิลปน
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการตีกลองมองเซิงและกลองตึ่งโนง และไดรับ
ความอนุเคราะหในการใหความรูใ นการตีกลองมองเซิง และกลองตึง่ โนง จนทําใหนายธนวัฒนมคี วามรูเ ชีย่ วชาญ
ดานกลองอีกแขนงหนึ่ง
จากการที่นายธนวัฒน ราชวัง เปนผูใฝหาความรูและรักศิลปการแสดงพื้นบานลานนาอยูตลอดเวลา
โดยนายธนวัฒน ไดศึกษาหาความรูจากผูเชี่ยวชาญหลายทาน จึงเปนการสะสมขุมความรูมากมายและ
เมื่อไดนํามาผสมผสานกับศิลปะการตีกลองสะบัดชัยประยุกตในแบบตาง ๆ และนํามาถายทอดใหกับกลุมเยาวชน
รักษถิ่นเกิด ทําใหเกิดการพัฒนาศิลปะการตีกลองสะบัดชัยที่โดดเดนและเราใจ มีผูคนชื่นชอบมากที่สุดในยุคนี้
มีการแสดงประเภทกลองโดดเดนที่สุด ไมวาจะเปนกลองสะบัดชัย กลองชัยมงคล กลองบูชา กลองมองเซิง
กลองปูเ จ ดนตรีพนื้ เมือง และการฟอนรําหลายประเภท และปจจุบนั นายธนวัฒน ราชวัง ยังคงมุง มัน่ สืบสานและ
ถายทอดศิลปวัฒนธรรมพืน้ บานลานนาไปยังเยาวชนกลุม อืน่ ๆ มากมายทัง้ ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง
ตามที่ไดรับเชิญอยูเสมอ อีกทั้งยังคงถายทอดศิลปวัฒนธรรมใหกับเยาวชนทั่วไปที่สนใจที่ ชมรมเยาวชน
รักษถิ่นเกิด วัดสวางเพชร บานหนองปลามัน ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ทุกเย็นหลังเลิก
งานราชการ และวันเสาร – อาทิตย โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ
นายธนวัฒน ราชวัง เปนผูท มี่ คี วามริเริม่ สรางสรรค และใหการสนับสนุนสงเสริมเยาวชนใหเรียนรูม รดก
ทางวัฒนธรรมทีบ่ รรพชนไดสรางสรรค รวมถึงพัฒนาตอยอดเพือ่ ใหเกิดการแสดงทีโ่ ดดเดน และดึงดูดใหผสู นใจ
ไดเขามาเรียนรู ดังจะเห็นไดจากผลงานที่ผานมา ดังนี้

๘๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

พุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยประเภทเยาวชน งานมหกรรมกลองลานนา
๒. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัย ๘ จังหวัดภาคเหนือหอธรรมนิทัศน
ณ วัดพระธาตุศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา
๓. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานมหัศจรรยวนั กระดาษสา อําเภอสันกําแพง
๔. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ พรรษา
๕. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานวันเด็กแหงชาติ ของ อบจ.เชียงใหม
๖. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยการแขงขันงานสืบสานวิถีสองฝงปง
๗. รองชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานสงกรานตที่พุทธสถาน เชียงใหม
๘. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานสงกรานตวัดพระสิงหวรมหาวิหาร
๙. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยวัดสันแคบกลาง อําเภอสันกําแพง
๑๐. รองชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยวัดดอนมูล อําเภอสันกําแพง
๑๑. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานประเพณีสรงนํ้าวัดพระธาตุหริภุญชัย
จังหวัดลําพูน
๑๒. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานสรงนํ้าวัดพระบาทตากผา
๑๓. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยจัดโดย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑๔. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุและ
ยกยอดฉัตร วัดปาดาราภิรมย
๑๕. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานครอบครัวอบอุน
๑๖. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานพระชายาเจาดารารัศมี
๑๗. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานพระชายาเจาดารารัศมี
๑๘. รองชนะเลิศการแขงขันวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑
๑๙. รับเชิญใหแสดงในงานศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค ที่อุดรธานี
๒๐. รับเชิญรวมแสดงในรายการ เกมพันหนา ชอง ๗ และหมํ่าโชว ชอง ๕
๒๑. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานมหัศจรรย กระดาษสาบานตนเปา
๒๒. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยสถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
๒๓. รองชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัย งานวันอนุรักษมรดกไทย
ประเภทประถมศึกษา
๒๔. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัย งานประเพณีปใ หมเมือง วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
๒๕. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัย งานประเพณีปใ หมเมือง อบต.สันขาวแคบกลาง
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๘๑

พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รองชนะเลิศการแขงขันประกวดดนตรีพื้นเมือง งานจุมสะหรีปใหมเมือง
ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัย งานปอยหลวงวัดธาตุคํา
ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานมหัศจรรย กระดาษสาบานตนเปา
ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยสถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
รางวัลชนะเลิศ การตีกลองสะบัดชัย ในงานวันเด็กแหงชาติ
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตีกลองสะบัดชัย ระดับเยาวชน ในงานพระนางจามเทวี
และงานกาดชาด จังหวัดลําพูน
๗. รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลําพูน
๘. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกลองสะบัดชัย ประเภทประชาชน งานสรงนํ้า
องคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
๙. การแข ง ขั น ตี ก ลองสะบั ด ชั ย “วั น กตั ญ ู ” วั ด ดอนมู ล ตํ า บลทรายมู ล
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๑๐. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตีกลองสะบัดชัย รุน ประชาชนทัว่ ไป โครงการแขงขัน
ตีกลองสะบัดชัยชิงแชมปภาคเหนือ
๑๑. รางวัลชนะเลิศ การประกวด “มหัศจรรยกลองสะบัดชัยลานนา กาดอนุสาร”
ณ เวทีการแสดงกาดอนุสาร
๑๒. รองชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัย งานวันอนุรักษมรดกไทย
ประเภทประถมศึกษา
๑๓. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานวันอนุรกั ษมรดกไทย ประเภทมัธยมศึกษา
๑๔. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัย งานประเพณีปใหมเมือง
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
๑๕. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัย งานประเพณีปใหมเมือง
อบต.สันขาวแคบกลาง
๑๖. รองชนะเลิศการแขงขันประกวดดนตรีพื้นเมือง งานจุมสะหรีปใหมเมือง
๑๗. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัย งานปอยหลวงวัดธาตุคํา
๑๘. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานมหัศจรรย กระดาษสาบานตนเปา
๑๙. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยสถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
๒๐. รองชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัย งานวันอนุรักษมรดกไทย
๒๑. ชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยงานวันอนุรกั ษมรดกไทย ประเภทมัธยมศึกษา
๒๒. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตีกลองสะบัดชัยในพิธิเปดศูนยวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน สภาวัฒนธรรม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๘๒

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

พุทธศักราช ๒๕๕๘ ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันดนตรีพื้นเมือง รุนประชาชนทั่วไป
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลําพูน
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันตีกลองลานนา “กลองสะบัดชัย”
ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม
๓. รางวัลชนะเลิศ การประกวด “มหัศจรรยกลองสะบัดชัยลานนา กาดอนุสาร”
ณ เวทีการแสดงกาดอนุสาร
๔. รางวัลชนะเลิศ กลองสะบัดชัย งานปอยหลวงพระธาตุเจดียวัดปาปวย
อ.บานโฮง จังหวัดลําพูน
๕. รางวัลชนะเลิศ การประกวดตีกลองสะบัดชัย ขวงละออนเจียงใหม สืบสาน
ปาเวณีปใหมเมือง
๖. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดกลองสะบัดชัย “งานมหัศจรรยลา นนาเมือง
กระดาษบานตนเปา ครั้งที่ ๙” ณ เทศบาลเมืองตนเปา อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม
๗. รางวัลชนะเลิศ การประกวดตีกลองสะบัดชัย ณ วัดนํ้าจํา ตําบลรองวัวแดง
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๘. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกลองสะบัดชัยของโครงการตลาดอนุสาร
ณ เวทีตลาดอนุสาร ถนนชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๙. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกลองสะบัดชัย ประเภทประชาชน งานสรงนํ้า
องคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
๑๐. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกลองสะบัดชัย ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๑๑. รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดกลองมองเซิ ง ณ วั ด พระสิ ง ห ว รมหาวิ ห าร
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๑๒. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตีกลองสะบัดชัย เนือ่ งในการจัดงานประเพณี “ของดี
อําเภอสันทราย” ณ ที่วาการอําเภอสันทราย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
๑๓. ชนะเลิศ การแขงขัน กลองสะบัดชัย งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพอัครมหาศิลปน
จัดโดย โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณและสภาวัฒนธรรมอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๑๔. ชนะเลิศ การแขงขัน กลองสะบัดชัย งานเทิดไทเจาฟามหาสิรนิ ธร จัดโดย องคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
๑๕. ชนะเลิศ การแขงขัน กลองสะบัดชัย งานสรงนํ้าและถวายผาไตรพระราชทาน
วัดยางกวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๑๖. ชนะเลิศ การแขงขัน กลองสะบัดชัย งานขวงละออนเชียงใหม ปาเวณีปใ หมเมือง
จัดโดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๘๓

๑๗. รองชนะเลิศ การแขงขัน กลองบูชา งานตีกลองปูจาไหวสาครูบาศรีวิชัย
จังหวัดลําพูน
๑๘. ชนะเลิศ การแขงขัน กลองสะบัดชัย งานตีกลองปูจาไหวสาครูบาศรีวิชัย
จังหวัดลําพูน
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ๑. รองชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยชิงแชมปภาคเหนือ เทศบาลเมืองแกน
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
๒. รองชนะเลิศการแขงขันกลองสะบัดชัยชิงถวยพระราชทาน ศูนยการคาเมญา
๓. ชนะเลิศการแขงขันกลองบูชา งานสงกรานตคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔. ชนะเลิศการแขงขันกลองบูชา วัดตําหนักธรรมนิมติ อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม

การเผยแพรผลงาน
นายธนวัฒน ราชวัง ไดเผยแพรผลงานดวยการออกแสดงและสาธิตในงานตาง ๆ ทัง้ ในจังหวัดเชียงใหม
และตางจังหวัด ตลอดจนทางสถานีโทรทัศน จึงทําใหนายธนวัฒน และกลองสะบัดชัยเปนที่รูจักเปนอยางดี
นอกจากนี้ นายธนวัฒน ยังไดจัดตั้งชมรมรักษถ่ินเกิด ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งชมรมนี้ไดเขารวมการประกวด
กลองพื้นบานลานนา ทั้งที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดจัดประกวดขึ้น ทําใหไดรับรางวัลชนะเลิศกวา
๑๒๐ รายการ นอกจากนี้ สมาชิกในชมรมยังไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนจังหวัดเชียงใหมสาขาศิลปวัฒนธรรม
ประจําป ๒๕๕๕ และรางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจําป ๒๕๕๕ จะเห็นไดวา นายธนวัฒน
นอกจากจะสงเสริมใหศิลปะการแสดง : กลองลานนา เปนที่รูจักอยางแพรหลายแลว ยังทําใหเยาวชนหางไกล
ยาเสพติด และยังสงเสริมใหนกั เรียนสามารถสรางรายไดเสริมชวยครอบครัวอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการเผยแพร
ผลงานดังตอไปนี้
วันที่/เดือน/พ.ศ.

งานที่นําแสดง

อยางไร

๒ เมษายน ๒๕๕๗

งานสืบสานภูมิปญญาถิ่น
ประจําป ๒๕๕๗

จัดซุมนําเสนอผลงาน

๒๐ เมษายน ๒๕๕๗

การใชศิลปวัฒนธรรมบม
เพาะเยาวชนตนแบบ
ปลอดยาเสพติด
กลองสะบัดชัย
กลองสะบัดชัย

บรรยายประกอบวีดีทัศน

๒๕๕๐
๒๕๕๑

๘๔

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

แสดงศิลปะการตีกลอง
สะบัดชัย
แสดงศิลปะการตีกลอง
สะบัดชัย

สถานที่
สํานักสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หองประชุมที่วาการ
อําเภอเชียงดาว
เกมพันหนา
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ชอง ๗
รายการหมํ่าโชว
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ชอง ๕

วันที่/เดือน/พ.ศ.

งานที่นําแสดง

๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗

กลองสะบัดชัยประยุกต

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

กลองสะบัดชัย
กลองสะบัดชัย

๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

กลองสะบัดชัย

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

กลองสะบัดชัย

อยางไร

สถานที่

การแสดงกลองสะบัดชัย
ประยุกต
ขั้นตอนการสูความสําเร็จ
แขงขันทําสถิติการตีกลอง
สะบัดชัยจังหวะเร็ว
สอนศาสตรกลองสะบัดชัย
ใหดาราทางโทรทัศน
รายการเลาเรื่องลานนา

รายการ DREAM DESINATION
โมเดิรนไนททีวี ชอง ๙
ศูนยการเรียนรู บานหนองปลามัน
รายการไทยทาทาย
ชอง Mono 29
รายการ ดาราศาสตร
ทางชอง ทีวีไทยรัฐ
ไทยพีบีเอส

นอกจากนี้ นายธนวัฒน ราชวัง ยังไดเผยแพรความรูเกี่ยวกับกลองลานนา ใหกับโรงเรียนตาง ๆ
จนทําใหโรงเรียนเหลานั้น สามารถจัดตั้งชมรม / คณะ ของโรงเรียนได
วัน/เดือน/ป
๒๕๔๕ -

โรงเรียน
ชมรมเยาวชนรักษถิ่นเกิด

จํานวนผูไดรับ
การถายทอด
๓๕

ปจจุบัน

ผลที่ไดรับ
สามารถนําผลงานสรางชื่อเสียงจนมี
ผลงานระดับประเทศมากมาย

๒๕๕๖

เยาวชนบานขี้เหล็กหลวง

๒๐

ตั้งคณะกลองสะบัดชัยได

๒๕๕๓ -

โรงเรียนบานหนองปลามัน

๒๐

ตั้งชมรมสืบสาน รร.บานหนองปลามัน

๒๕๕๕

ลูกยองสืบสานลานนา จ.ลําพูน

๒๒

ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ

๒๕๕๖

วัดแมแอน

๑๕

จัดตั้งคณะกลองบูชาได

๒๕๕๖

วัดใหมปาฝาง จ.ลําพูน

๒๒

จัดตั้งคณะกลองสะบัดชัยได

๒๕๕๖

วัดตําหนักธรรมนิมิตร

๗

จัดตั้งคณะกลองตึ่งโนงได

๒๕๕๗

โรงเรียนบานหลวง ต.โหลงขอด อ.พราว

๑๘

ตั้งคณะกลองสะบัดชัย

๒๕๕๗

ศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดสวนดอก

๕๐

จัดตั้งคณะกลองสะบัดชัยได

๒๕๕๗

โรงเรียนบานหนองปลามัน

๒๐

จัดตั้งคณะกลองมองเซิงได

๒๕๕๗

โรงเรียนบานแมแฝกใหม

๑๘

จัดตั้งกลองสะบัดชัยได

๒๕๕๗

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

๔๕

มีความสามารถในการเดนดนตรีพื้นเมือง

ปจจุบัน

และการแสดงพื้นบานหลายชนิด

วัดสวางเพชร
๒๕๕๘

โรงเรียนวัดไรดง อ.ปาซาง จ.ลําพูน

๕๐

จัดตั้งวงกลองสะบัดชัยได

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๘๕

วัน/เดือน/ป
๒๕๕๘

โรงเรียน

จํานวนผูไดรับ
การถายทอด

ผลที่ไดรับ

วัดใหมปาฝาง

๓๐

จัดตั้วงกลองสะบัดชัยได

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดอนชัย

๒๐๐

นักเรียนมีความสนใจและนํามาฝกหัด
มากขึ้น

๒๕๕๙

โรงเรียนบานหนองปลามัน

๓๐

จัดตั้งนักเรียนโครงการสานฝนสะบัดชัย
สรางรายไดสูอาชีพ

โรงเรียนเทศบาลสันปายางหลวง

๕๐

จัดตั้งชมรมกลองสะบัดชัยได

๔๐

จัดตั้งชมรมกลองสะบัดชัยได

จ.ลําพูน
โรงเรียนหนองไคร จ.เชียงใหม

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๙

๘๖

– ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา จากอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
– ผูน าํ ชุมชนทีม่ ผี ลงานดีเดน จากสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม
– ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ระดับอําเภอ
ประเภทบุคคล จากสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม
– ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีศักยภาพ สาขาศิลปการแสดง
ประจําป ๒๕๕๗ จาก จังหวัดเชียงใหม
– รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม
ประจําป ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด จาก จังหวัดเชียงใหม
– รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม
ประจําป ๒๕๕๘ ระดับประเทศ จากกระทรวงวัฒนธรรม
– บุคคลตนแบบ “การอนุรักษสืบสานมรดกทางภูมิปญญา”
งานใตรมพระบารมี จากเทศบาลนครเชียงใหม
– รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม
ประจําป ๒๕๕๙ ประเภทกลุมบุคคล ระดับประเทศ จากกระทรวงวัฒนธรรม

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

ชีวิตปจจุบัน
ชีวิตในปจจุบันนายธนวัฒน ราชวัง ยังคงปฏิบัติราชการ ที่สํานักตรวจเงินแผนดิน จังหวัดเชียงใหม
ในตําแหนง นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน (กฎหมาย) ทุกวันหลังเลิกงานราชการตามปกติ และวันเสาร ก็ยังคง
สืบสานงานอนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรมพืน้ บานลานนาอยางตอเนือ่ ง โดยเขามาฝกสอน ชีแ้ นะ ศิลปวัฒนธรรมพืน้ บาน
ลานนา เยาวชนในชมรมเยาวชนรักษถิ่นเกิด ที่วัดสวางเพชร บานหนองปลามัน ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม
อยูเสมอ สรางทุนทางวัฒนธรรมจากรุนสูรุนอยางตอเนื่อง สวนวันอาทิตยตอนบายก็จะสละเวลาไปเปนครู
ภูมิปญญาทองถิ่น สอนศิลปะการตีกลองสะบัดชัยใหกับเยาวชนในโรงเรียนตาง ๆ ตามที่ไดรับการรองขอ โดยไมคิด
คาใชจายใด ๆ และในเวลาอื่น ๆ ที่วางจากงานประจําก็จะนําเยาวชนไปแสดงศิลปะการแสดงพื้นบานลานนา
ตามที่ไดรับการติดตออยูเสมออันเปนการชวยสรางรายไดใหกับเยาวชนสามารถแบงเบาภาระครอบครัว
ไดอกี ทางหนึง่ ในดานงานจิตอาสาอืน่ ๆ ก็จะไปรวมกิจกรรมสาธารณประโยชนทกุ ครัง้ เชนงานปลูกปา งานอนุรกั ษ
สิง่ แวดลอม งานใหคาํ แนะนําประชาชนในทางกฎหมายและยังคงกาวยางสืบสานศิลปวัฒนธรรมพืน้ บานลานนา
ตอไปอยางมุงมั่น
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๘๗

นางสุมาลี สุกันธา
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๘๙

นางสุมาลี สุกันธา
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น
ประวัติ
นางสุมาลี สุกันธา เกิดวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เกิดที่อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายตุย ญาติมิตรหนุน มารดาชื่อ นางแสง ญาติมิตรหนุน เปนธิดาคนที่ ๔
นายสุมาลี สุกันธา สมรสกับนายสุวรรณ สุกันธา มีบุตร ๒ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๑๙ หมูที่ ๓ ตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐

โทรศัพท
๐๘๗ – ๑๘๐๓๘๖๕

ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม
สถาบันราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
นางสุมาลี สุกนั ธา ไดเรียนรูท กั ษะการดํารงชีวติ จากพอแมทเี่ ปนครูคนแรก เนือ่ งดวยครอบครัวยากจน
ไมมีเงินทรัพยสินใด ๆ แตพอแมไดเลี้ยงลูกดวยความรัก ความอบอุน ประกอบกับทานทั้งสองมีความขยัน
อดทน และเพียรพยายาม ตอสูกับชะตาชีวิตที่ยากจนยามวางจากการเปนชาวนา ชาวสวน ก็จะหาปู หาปลา
และปน ดิน (กอนอิฐ) จักสาน (เขง ตะกรา ของ ยอ แซะ) สวนแมเปนแมคา ทําขนมจีน กลวยแขก ขายทีห่ นาบาน
ทามกลางวิถีชีวิตที่อดมื้อกินมื้อ และตองอดทนกับปญหามรสุมชีวิตมากมาย แตความรัก ความอบอุน และ
คําชื่นชมที่พอแมมอบใหแกลูก สิ่งเหลานี้เปนแรงจูงใจใหนางสุมาลี มุงทําความดี ขยันหมั่นเพียร อดทน โดยมี
พอแมเปนตนแบบ ปจจุบนั นางสุมาลี เปนผูร บั ใบอนุญาตและผูอ าํ นวยการโรงเรียนอนุบาลสุมาลี มีครู – บุคลากร
จํานวน ๓๕ คน มีนักเรียนแผนกเด็กเล็ก จํานวน ๙๔ คน และนักเรียนแผนกอนุบาล จํานวน ๑๙๕ คน
รวมทั้งสิ้น ๒๘๙ คน
ในฐานะเปนผูบริหารสถานศึกษา นางสุมาลี สุกันธา ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
เด็กจะมีวิธีการใดที่จะมียุทธศาสตรที่สุดยอดที่จะสราง“นักเรียน” เพื่อเปาหมายสําคัญในการรักการศึกษาและ
ที่สําคัญ “เด็กอนุบาลหรือเด็กปฐมวัย” เปนวัยทองแหงชีวิตเปนพื้นฐานของการพัฒนาคนในชาติในชวงชีวิต
ของความเปนมนุษย ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ นางสุมาลี มีโอกาสนําคณะครู – บุคลากร ผูปกครอง และนักเรียน
ไปชมนิทรรศการ พ.ศ. พอเพียง และการแสดงละครทีวีเรื่องพระมหาชนก ซึ่งทางมูลนิธิชัยพัฒนาไดเผยแพร
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไปในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๙๑

ซึ่งนี่คือจุดแรกของ “การสรางแรงบันดาลใจ” ตามพระราชดํารัสที่วา “เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐาน
ของชีวติ รากฐานความมัน่ คงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มทีถ่ กู ตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนนั่ เอง
สิง่ กอสรางจะมัน่ คงไดกอ็ ยูท เี่ สาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซํา้ ไป” การนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตประกอบดวย ๓ หวง ๒ เงือ่ นไขคือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ กัน ภายใต
ความรูควบคูคุณธรรม นํามาใชเปนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียนภายใตการรวมคิด รวมทํา
รวมกําหนดวิสัยทัศนรวมกันทั้งผูบริหาร ครู – บุคลากร ผูปกครอง และชุมชน ตามปรัชญาของโรงเรียนที่วา
“การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ภูมิปญญา และคุณธรรม พรอมนอมนําความพอเพียง” โดยการเขาถึง เขาใจ
และพัฒนาอยางตอเนื่อง ที่สําคัญทําใหคนพบวา การดํารงชีวิตตามรอยพอดวย “วิถีพอเพียง” นั้น นางสุมาลี
ไดเรียนรูจ ากครูคนแรก “คุณพอ – คุณแม” ทีเ่ ปนตนแบบมาโดยตลอด ซึง่ หากนํามาวิเคราะหแลว ตัง้ แตเริม่ ตน
การเรียนรูประสบการณตาง ๆ กอใหเกิดทักษะชีวิตมากมายในครอบครัวเดิม ครอบครัวใหม ชีวิตการทํางาน
คือ การดําเนินชีวิตดวยความพอประมาณ “พึ่งตนเอง” บนพื้นฐานของ “คุณธรรม” กํากับดวยสติปญญา และ
ที่สําคัญ “ความกตัญูรูจักตอบแทนคุณพอแม บุคคล และสรรพสิ่งจะกอใหเกิดภูมิคุมกันที่ดีอยางยั่งยืน
จนถึงปจจุบัน
นอกจากนี้ นางสุมาลี สุกนั ธา ไดสรางสรรคหลักสูตรขึน้ มาคือ “หลักสูตรสุมาลีบรู ณาการ” เปนหลักสูตร
ของโรงเรียนอนุบาลสุมาลี ซึง่ เกิดจากการมีสว นรวมของผูท รงคุณวุฒิ ผูบ ริหาร ครู – บุคลากร ผูป กครอง นักเรียน
และชุมชน รวมกันวางแผนเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนคนดี คนเกง และมีความสุข
โดยไดรวมกันวิเคราะหสภาพตาง ๆ ปญหา จุดเดน เอกลักษณของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น มากําหนดสาระการเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียนบนพื้นฐานของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ดวยการจัดสรางโรงเรียนใหเปนวิถีแหงภูมิปญญาคนเมือง โดยสรางบรรยากาศการเรียนรูวิถีชีวิตของ
คนเมือง ดวยการจัดตั้ง “เฮือนมวนใจบานสุมาลีพอเพียง” ใหเปนพิพิธภัณฑที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเมือง
ที่เกิดจาก “ภูมิปญญาของบรรพบุรุษ” จากรุนตอรุนที่มีในวิถีชีวิตความเปนอยู และจิตวิญญาณมีคุณคา
ทางจิตใจ สํานึกใหรักบานเกิดความเปนทองถิ่น
นางสุมาลี สุกันธา เห็นวา ศิลปะการแสดงเปนแนวทางหนึ่งในการจัดประสบการณเรียนรูใหกับเด็ก
และสงผลใหเด็กเกิดพัฒนาการทีด่ ที งั้ ๔ ดาน และสามารถนําไปแสดงในงานตาง ๆ ของชุมชนได จึงคนหาขอมูล
ศิลปะการแสดงพื้นบานของชาวลานนาเพื่อเปนการอนุรักษภูมิปญญาวัฒนธรรม และประเพณีของทองถิ่นดวย
โดยนางสุมาลี ไดเรียนรูการตีกลองสะบัดชัยจากพอครูมงคล เสียงชารี อาจารยจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
จึงคิดเทคนิควิธีและแนวทางจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมใหกับนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล) โดยให
พอครูมงคล มาสอนคณะครู – บุคลากรกอน แลวจัดตารางกิจกรรมใหกับเด็ก
นอกจากศิลปะการแสดงแลว การละเลนพื้นบานลานนามีความโดดเดนและเปนเอกลักษณของ
ทองถิ่นเปนการละเลนที่เด็กเลนไดงาย ใชวัสดุที่หาไดในทองถิ่น อีกทั้ง สงเสริมพัฒนาการเด็กทั้งดานรางกาย
อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญาไดเปนอยางดี ตลอดจนความเชื่อและคานิยมของคนไทยสมัยโบราณ
การละเลนบางชนิดมีบทรองประกอบการละเลนของเด็ก ซึง่ มีคณ
ุ คาดานภาษาทัง้ ในแงของวรรณศิลป และในแง
ของการสื่อสารบทรองมีรูปแบบไมจํากัดตายตัว มีการใชคําเปนวรรคสั้น ๆ งายตอการจดจําของเด็ก และมีเสียง
สัมผัสคลองจองทําใหเกิดความไพเราะ จึงไดรวบรวมการละเลนพืน้ บานทีเ่ หมาะสมกับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ไดแก
เดินกะลา ปดวงลอ ขี่มากานกลวย จงลูกกง เลนอีตัก ฯลฯ และจัดกิจกรรมบูรณาการกับการจัดประสบการณ
เรียนรูใหกับนักเรียน
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ทั้งนี้ นางสุมาลี ไดรับการถายทอดภูมิปญญาจากพอแม ซึ่งเปนครูคนแรก จึงทําใหนางสุมาลี
ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปหัตถกรรมพื้นบาน อันเกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่มีมาแตชานาน
ในการทําเครื่องจักสานเปนการนําวัตถุดิบมาใชอยางชาญฉลาด จึงไดคิดคนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
ใหกับนักเรียน เพื่อใหเรียนรูภูมิปญญา และเกิดความรักและหวงแหน เห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ รอบตัว และ
คิดคนนําวัสดุเหลือใชที่เปนกลองนม ถุงนม มาดัดแปลงแปรรูปเปนวัสดุที่ใชจักสานดวยวิธีงาย ๆ และ
สามารถใชสอยไดดีเชน เสื่อ หมวก กระเปา ฯลฯ
นางสุมาลี ชื่นชอบศิลปะการแสดงการฟอน มีความงดงาม และไดเรียนรูมาตั้งแตเด็ก จึงมีแนวคิด
ในการจัดกิจกรรมฟอนเล็บใหกับเด็ก ครู – บุคลากร และเยาวชนทั่วไป โดยไดคิดคนและประยุกตทาฟอนเล็บ
เพื่อใหเหมาะกับเด็ก และใชในการจัดแสดงในงานตาง ๆ ของชุมชน
การใชภาษาถิน่ ในชีวติ ประจําวัน หรือการพูดคําเมือง (อูก าํ เมือง) ซึง่ นางสุมาลีตระหนักถึงความสําคัญ
ของการใชภาษาถิน่ เพือ่ เปนการสืบทอดและรักษาภาษาอันเปนเอกลักษณของทองถิน่ ไวใหคงอยูส บื ไป จึงกําหนด
สาระการเรียนรูโดยบูรณาการภาษา ทมต. (ภาษาไทย – กําเมือง – ตางประเทศ) ในการจัดประสบการณเรียน
รูใหกับเด็กได “อูกําเมือง” ในทุกหนวยการเรียนรู และฝกรองเพลงจอย ซอ บทกลอมลูก ฯลฯ
วัฒนธรรมการแตงกายพื้นเมือง และกิ๋นอาหารพื้นเมือง เปนอีกสิ่งที่สําคัญเพื่อใหวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นไดสืบทอดและปฏิบัติจากรุนสูรุน นางสุมาลี จึงไดจัดตารางวิถีชีวิตบานสุมาลีพอเพียง โดยกําหนด
ใหเด็กแตงกายพืน้ เมืองในทุกวันศุกร และวันสําคัญตาง ๆ เชน วันขึน้ ปใหม วันเขาพรรษา ประเพณีปใ หมเมือง ฯลฯ
และกิ๋นอาหารพื้นเมืองในทุกวันศุกร ไดแก แกงจอผักกาด จอผักปง กิ๋นขาวนึ่ง แคบหมู นํ้าพริกออง ไขปาม ฯลฯ

การเผยแพรผลงาน
นอกจากการจัดตั้งพิพิธภัณฑวิถีชีวิตคนเมือง “เฮือนมวนใจบานสุมาลีพอเพียง” ในโรงเรียน โดย
ใหครูและนักเรียนมีสวนรับผิดชอบในการดูแลและบริการนําชมใหกับผูสนใจ รวมถึงการใชสถานที่เรียนรู
เกีย่ วกับภูมปิ ญ
 ญาคนเมืองของโรงเรียนแลว นางสุมาลี สุกนั ธา ไดเผยแพรผลงานดวยการจัดนิทรรศการ การนํา
นักเรียนไปแสดงในงานตาง ๆ ชองชุมชนและจังหวัดเชียงใหม รวมถึงการเปนโรงเรียนศูนยขบั เคลือ่ นการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาสถานศึกษา ทัง้ นี้ ครู และบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลสุมาลี ทุกคน
สามารถเปนวิทยากรถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการผลิตสื่อสรางสรรค และการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ หลักสูตร “สุมาลีบรู ณาการ” ไดทาํ ใหโรงเรียนอนุบาลสุมาลี
เปนสถานที่ศึกษาดูงานของหนวยงานราชการและเอกชน ทั้งในจังหวัดเชียงใหมและตางจังหวัด

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘

– ผูนําชุมชนดีเดนตามมาตรฐานพัฒนาชุมชน
จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
– สตรีดีเดน จังหวัดเชียงใหม จากจังหวัดเชียงใหม
– บุคคลดีเดน ดานการพัฒนาสังคม ระดับจังหวัด
จากจังหวัดเชียงใหม
– บุคคลบําเพ็ญประโยชนตอพระพุทธศาสนา
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
– บุคคลบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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๙๓

พ.ศ. ๒๕๕๙

– รางวัล MOE AWARD ประจําป ๒๕๕๘ ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประเทศ สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากกระทรวงศึกษาธิการ
– ผูทําคุณประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยดีเดน
จากจังหวัดเชียงใหม
– เหรียญเกียรติคุณ “๗๒๐ ป คนดีศรีเชียงใหม”
จากสมาพันธสตรีอาสาเชียงใหม

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นางสุมาลี สุกันธา ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุมาลี และตําแหนงในหนาที่
รับผิดชอบในสังคม และการดําเนินชีวิตทุกดาน เพื่อครองใจตน ใจคนที่รวมงาน อันจะทําใหการประกอบ
กิจกรรมงานตาง ๆ รวมกันดวยความเต็มใจ จริงใจ และมีความสุข ไดยึดหลักพุทธธรรม “พรหมวิหาร ๔”
ทั้งนี้ นางสุมาลี สุกันธาไดขับเคลื่อน พัฒนา บริหารจัดการโรงเรียนโดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักของศีลธรรม มาประยุกตใชและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตามคําขวัญของโรงเรียน
ที่วา กิจกรรมเดน เนนคุณธรรม เลิศลํ้าปญญา นําพาความพอเพียง นอกจากนั้น ไดอุทศิ ตนเสียสละกําลังกาย
จิตใจ กําลังทรัพย พัฒนากิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานสังคมในอําเภอดอยสะเก็ด อยางตอเนื่อง
ตลอดจนไดขับเคลื่อนกิจกรรมดานสังคม สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งกลุมออมทรัพยของชุมชน จัดตั้งกองกฐิน ผาปาสามัคคี จัดกิจกรรม
อบรมอาชีพระยะสั้นใหแกกลุมสตรีในชุมชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรม และประเพณีของ
ทองถิน่ และชวยเหลือสงเสริมการดําเนินงานของศูนยวฒ
ั นธรรมเฉลิมราชวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
ซึ่งเปนกิจกรรมแหลงเรียนรู มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และไดขับเคลื่อนกิจกรรมดานศิลปะ อนุรักษ
สงเสริม สืบสานมรดกภูมิปญญาใหคงอยูสืบไป

๙๔

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๙๕

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙
๑. นางอิ่นแกว ชัยศรี
สาขาพัฒนาสังคม
๒๓๔/๑ หมู ๓ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐
๒. นายประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (จิตรกรรมและประติมากรรม)
๑๗๓ บานแซม ซอย ๓หมู ๒ ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ๕๑๑๒๐
สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปพื้นบานลานนา)
๓. นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ
๔๕/๑ หมู ๑๑ บานศรีทรายมูล ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
๔. นายโกมล พานิชพันธ
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น
๑๕๗/๒ หมู ๖ ตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร ๕๔๑๕๐
๕. นายวิทยา สุริยะ
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (สถาปตยกรรม)
๙๔ ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ๕๔๐๐๐
๖. นายบุญรัตน ทิพยรัตน
สาขาศิลปะ ดานการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบานลานนา
๑๐๗ หมู ๑๐ ซอยชมจันทร ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๗. นางอุสา ศรีสุวรรณ
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
๑๐๑/๑๐๔ หมู ๑ คายดารารัศมี ตําบลริมใตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๘. นางนงลักษณ วันสี
สาขาศิลปะการแสดง (การขับซอ)
๓๓/๑ หมู ๑ ตําบลตาลชุม อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ๕๕๐๑๐
๙. นางแสงเดือน เบี้ยตั๋น
สาขาศิลปะ ดานการทอผาพื้นเมือง
๓๙ หมู ๒ ตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๖๐
๑๐. นายสมพงค ขัตตเนตร
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบานลานนา)
๔๒/๑ หมู ๕ บานทุงหา ตําบลแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๙๗

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

๙๘

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

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
สาขามนุษยศาสตร : การอนุรกั ษและเผยแพรวรรณกรรม
๓. นายใจคํา ตุมมาแกว
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 ๒๕๖๐

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 พฤฒิศิลป โอโน
สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง : นาฏศิลปพนื้ บานลานนา
๑๖๐ หมู ๖ ตําบลนํ้าแพร อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐

๑๐๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๕
๑. รองศาสตราจารย ดร.อนาโตล เปลติเยร สาขามนุษยศาสตร : อนุรักษและเผยแพรวรรณกรรม
๓๑/๕ ถนนบํารุงบุรี ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๒. นายดวงจันทร แกวดวงแสง
สาขาศิลปกรรม : ประติมากรรม
๙๗ ถนนชางหลอ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๓. นางขันแกว กันธิมา
สาขาภูมิปญญา : 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 ๒๕๖๐

๑๐๑

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

๑๐๒ เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๓
๑. พระครูปราโมทยประชานุกูล
สาขาสังคมศาสตร : การสงเสริมการศึกษาผูดอยโอกาส
วัดดอนจั่น ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๒. นายบุญเลิศ วิรัตนาภรณ
สาขาสื่อสารมวลชน : การอนุรักษและเผยแพร
วัฒนธรรมทองถิ่น
๓๒ สิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 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 ตําบลแซชาง 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
๑๓. นางพรพิไล เลิศวิชา
สาขามนุษยศาสตร : ประวัติศาสตรทองถิ่น
๑๓๘ หมู ๗ ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๔๐
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๐๓

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

๑๐๔ เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๒
๑. นางบัวซอน ถนอมบุญ
เพชรราชภัฏ – เพขรลานนา เกียรติยศ
๑๑๘/๓ บานพระเจานั่งโกน ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๒. นายบุญศรี รัตนัง
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา เกียรติยศ
๘๓ หมู ๒ บานหนองเตาคํา ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
สาขาผูท าํ คุณประโยชนทางวัฒนธรรม : การจัดทําพิพธิ ภัณฑ
๓. พระครูโกวิทธรรมโสภณ
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 จังหวัดแมฮองสอน
๑๓. นายอนันต แจมแจง
สาขาศิลปกรรม : สถาปตยกรรมและประติมากรรม
๕๕ หมู ๒ ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๗๐
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๐๕

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

๑๐๖

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

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
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอพื้นเมือง
๗. นางบัวตอง แกวฝน
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
สาขาทัศนศิลป : จิตรกรรม
๑๒. นายรุงโรจน เปยมยศศักดิ์
๒๙ หมู ๑ ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๐๗

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
สาขาสื่อสารมวลชน
๑๑. นายอินสม ปญญาโสภา
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

๑๐๘

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

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
สาขาแพทยแผนโบราณ : ยํ่าขาง
๖๑ หมูที่ ๕ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐
๗. ผูช ว 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 ชมทวีวิรุตม
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 ๒๕๖๐

๑๐๙

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
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบานลานนา
๖. นายวิเทพ กันธิมา (เสียชีวิต)
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
สาขาทัศนศิลป : ศิลปะการตกแตงไข
๑๒. นางมัณฑนา สุขประเสริฐ
๑๓. นายสมทรัพย ศรีสุวรรณ
สาขาทัศนศิลป : เครื่องปนดินเผา
๔๕ หมู ๖ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
๑๔. พันเอกนเรศร จิตรักษ
สาขามนุษยศาสตร : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒๘๕/๕๓๕ คายกาวิละ มทบ.๓๓ ถนนเชียงใหม – ลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐

๑๑๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

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

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
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๑๑๑

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๖
๑. นายดวงจันทร วิโรจน
สาขาภาษาและวรรณกรรมลานนา
๒๓๓ หมู ๗ บานทรายทอง ตําบลปาเรือน อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ๕๑๑๒๐
๒. นายมานพ ยาระณะ
สาขาศิลปะการแสดง : กลองสะบัดไชยโบราณ
๕ ถนนเจริญเมือง ซอย ๒ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๓. นายสิงหใจ พุทธราช
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอ
๒๘ หมู ๘ ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๔. นายศรีนวล ธรรมปญญา
สาขาศิลปะการแสดง : ชางซึงประกอบการซอ
๑๔๖/๒ หมู ๒ ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๕. นายอุนเรือน หงสทอง
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 : ประดิษฐเครื่องดนตรืพื้นเมือง
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

๑๑๒

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
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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
สาขาชางฝมือ
๗. นายใจคํา ตาปญโญ
๑๗๖ บานกิ่วแลปาเปา หมู ๓ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
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