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เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
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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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ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการเผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบาน

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๕

ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการเผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบาน
ประวัติ
นายอุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ เกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๘๗ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บิดาชื่อ นายมนูญ ศักดิ์มั่นวงศ มารดาชื่อ นางจันทรสม ศักดิ์มั่นวงค เปนบุตรคนที่ ๑ ในพี่นอง ๖ คน
นายอุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ สมรสกับนางกรรณิกา ศักดิ์มั่นวงศ มีบุตร ๓ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๒๒๖ หมูที่ ๘ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐

โทรศัพท
๐๘๗ - ๐๙๒๑๒๓

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๐๐
พ.ศ. ๒๕๐๓
พ.ศ. ๒๕๑๓

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ระดับปริญญาโท
ประกาศนียบัตร
พ.ศ. ๒๕๓๘ ระดับปริญญาโท - เอก
พ.ศ. ๒๕๔๔ ระดับปริญญาโท

โรงเรียนสบตุย ราษฎรรงั สรรค อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
โรงเรียนบุญวาทย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
โรงเรียนบุญวาทย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
การบริหารการบิน สถาบัน Aerospace Institute
ภาษาญีป่ นุ สถาบัน International Languages Center
การเมืองการปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การบริหารโครงการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ American Institute of Management
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

อดีตเจาหนาที่ฝายเศรษฐกิจ (Commercial Group) สายการบิน Air Siam
อดีตเจาหนาที่ประจํา Tokio และ New York ของสายการบิน Air Siam
อดีตกรรมาธิการใน ส.ส.ร. รางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐
อดีตกรรมการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
อดีตกรรมการสมัชชาศิลปวัฒนธรรมในรัฐสภา
อดีตผูทรงคุณวุฒิประจําสภาวิชาการ สภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๗

๗. อดีตผูทรงคุณวุฒิประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดลําปาง
๘. ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานแหงชาติ วาดวยมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบานนานาชาติ
CIOFF®
๙. อดีตประธานสภาองคการสมาพันธวัฒนธรรมพื้นบานนานาชาติ CIOFF®
๑๐. ประธานบริหารมูลนิธิเติมนํ้าใจใหสังคม จังหวัดลําปาง
๑๑. ประธานชมรมครูและผูปกครอง โรงเรียนพระมหาไถ กรุงเทพฯ
๑๒. ประธานกรรมการ บริษัทเอเชีย แพค คอนซัลติ้ง จํากัด กรุงเทพฯ
๑๓. ประธานที่ปรึกษา บริษัท พี ไอ เอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด กรุงเทพฯ
๑๔ .ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
๑๕. สมาชิกหอการคาไทย-แคนาดา
๑๖. สมาชิกราชกรีฑาสโมสร (Royal Bangkok Sport Club, Membership No. 01-8603-1823)
๑๗. สมาชิกสมาคมนักเรียนเกาสหรัฐอเมริกา
๑๘. สมาชิกสมาคมนักเรียนเกาประเทศญี่ปุน (ในพระบรมราชูปถัมภ)
๑๙. ผูบรรยายและอาจารยพิเศษสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
๒๐. ผูทรงคุณวุฒิประจําสภามหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา วิทยาเขตลําปาง
ประเทศไทยเปนสมาชิกของ CIOFF® (Council International Des Organisations De
UNESCO Festival et d Arts) เขารวมประชุมใหญประจําป CIOFF® Congress ซึ่งประเทศสมาชิก
หมุนเวียนเปนเจาภาพจัดการประชุมใหญผลัดเปลี่ยนไปในแตละภูมิภาคและการประชุมรวมประจําปของ
UNESCO ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ ไดทําหนาที่ในฐานะผูแทนของประเทศไทย ดวยความรูความสามารถ
และความสัมพันธระหวางประเทศจึงไดรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกเสนอชื่อใหเขารับการเลือกตั้ง
โดยการแสดงวิสัยทัศนและการลงคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกทั่วโลกใหเปนผูบริหารระดับสูงในองคการ
World CIOFF® ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมาธิการการเงินการคลังของ CIOFF®
พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมาธิการการเงินการคลังของ CIOFF®
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดรับการเลือกตั้งดวยคะแนนเปนเอกฉันในที่ประชุมใหญ CIOFF® Congress
ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ใหขึ้นเปนรองประธานใหญ CIOFF® เปนระยะเวลา ๑ ป และไดรับการเลือกตั้ง
จากบอรดของสภาCIOFF® Congress ใหเปนประธานคณะทํางานงานมหกรรมโลก CIOFF® World
Folkloriada

๘
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พ.ศ.๒๕๔๒ ไดรับการเลือกตั้งดวยคะแนนเปนเอกฉันทในที่ประชุมใหญ CIOFF® Congress
ณ เมืองรีเซเฟ ประเทศบราซิล ใหเปนรองประธานใหญ CIOFF® เปนระยะเวลา ๔ ป และไดรับการเลือกตั้ง
จากบอรดของสภา CIOFF® Council ใหเปนประธานคณะทํางานกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน (Working
Group on Children)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได รั บ การเลื อ กตั้ ง ด ว ยคะแนนเป น เอกลั ก ษณ ใ นที่ ป ระชุ ม CIOFF® Congress
ณ เมืองลีอองวาเลยประเทศฝรั่งเศส ใหเปนรองประธานใหญ CIOFF® สมัยที่ ๒ เปนเวลา ๔ ป
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได รั บ เลื อ กตั้ ง ด ว ยคะแนนเป น เอกฉั น ท จ ากประเทศสมาชิ ก ในที่ ป ระชุ ม ใหญ
CIOFF® Congress ณ เมืองพิโทเรีย ประเทศอัฟริกาใต ใหเปนประธานใหญ CIOFF® World เปนวาระ ๔ ป
ตั้งแตป ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๔๕๒ ไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนเปนเอกฉันทจากประเทศสมาชิกในที่ประชุมใหญ CIOFF®
World ณ เมืองฮาบานา ประเทศคิวบา ใหเปนประธานใหญ CIOFF® World เปนสมัยที่ ๒ ในวาระเวลาอีก
๔ ป ตั้งแตป ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๔
ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิม์ นั่ วงศ ไดเขารวมเปนคณะกรรมการงานมหกรรมพืน้ บานนานาชาติ และสนับสนุน
คณะนาฏศิลปพนื้ บานไทยไปแสดงเพือ่ เผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมไทยในหลายประเทศ ดวยความตัง้ ใจทีจ่ ะสงเสริม
และเชิดชูงานศิลปวัฒนธรรมไทยโดยไดทุมเทเวลาและความรูความสามารถกับงานเผยแพรและแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมมามากวา ๒๐ ป โดยมองวาการเผยแพรวัฒนธรรมอันดีงามของไทยซึ่งเปนเอกลักษณที่โดดเดน
ของชาติที่มีคุณคายิ่ง เพื่อเปนสื่อแหงความสัมพันธระหวางประเทศ เสมือนหนึ่งเปนทูตแหงความเขาใจอันดี
ระหวาง มวลมนุษยชาติ แมวาจะตางภาษา ตางศาสนา หรือตางผิวพรรณก็สามารถมีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
อยูรวมกันในสังคมโลกอยางสันติสุข

ผลงาน
จากการศึกษาเรียนรูและประสบการณทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทําให
ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ ไดสัมผัสกับงานดานศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการอนุรักษ
เผยแพร แลกเปลี่ยน และมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งที่ CIOFF® และ UNESCO ใหความสําคัญ
ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกคือ กิจกรรมการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไปสูเด็กและเยาวชน
ของแตละชนชาติ (Transmission of Culture Heritage to Children) ซึง่ จะเปนกิจกรรมทีส่ าํ คัญทีป่ ระเทศไทย
ควรจะมีนโยบายการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไปสูเ ด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรม เพือ่ ความยืนยง
คงอยูของศิลปวัฒนธรรมอันลํ้าคาของไทย จากจุดนี้เอง จึงทําให ดร.อุดมศักดิ์ มุงมั่นสนับสนุน สงเสริม เพื่อให
เกิดการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของเยาวชน โดยเริ่มจากชุมชน ซึ่งเปนรากฐานของประเทศ เมื่อรากฐาน
มั่นคง อุดมไปดวยศิลปวัฒนธรรม จะสงผลตอประเทศชาติใหทัดเทียมอาณาประเทศดวยมรดกทางวัฒนธรรม
ของบรรพชน ดังจะเห็นไดจากรางวัลตางๆ ที่ ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ ไดรับ ดังนี้
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๙

จากผลงานที่ไดทําคุณประโยชน ในการพัฒนาทองถิ่น
อย า งต อ เนื่ อ งเป น เวลายาวนาน ทางด า นศิ ล ป วั ฒ นธรรม
และการศึ ก ษาในเชิ ง ประจั ก ษ จึ ง ทํ า ให ดร.อุ ด มศั ก ดิ์
ไดรับรางวัล “คนดีศรีลําปาง”

ผลงานการส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ ม รดกทางวั ฒ นธรรม
ในพุทธศาสนาอันเปนที่ประจักษทั้งระดับทองถิ่นและระดับ
ประเทศ ทําให ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ ไดรับพระราชทาน
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผูทําคุณประโยชนตอพุทธศาสนาประเภท
สงเสริมอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในพุทธศาสนา ประจําป
๒๕๕๑
จากบทบาทและผลงานในสภาองค ก ารสมั ช ชาวั ฒ นธรรมพื้ น บ า นโลก CIOFF® ภายใต
นโยบาย UNESCO ตั้ ง แต รั บ หน า ที่ ใ นตํ า แหน ง กรรมาธิ ก าร การเงิ น การคลั ง ประธานกรรมาธิ ก าร
การเงินการคลัง รองประธานใหญ และไดรับการคัดเลือกจากการลงคะแนนเลือกตั้งของประเทศสมาชิก
ใหเปนประธานใหญ ตามธรรมนูญของ NGO’s. ในกรอบของ UN และ UNESCO เปนวาระ ๔ ปถึง ๒ สมัย
จึงเปนโอกาสที่ไดใชความรูความสามารถและ
ประสบการณ ใ น เผยแพร แลกเปลี่ ย น และ
อนุ รั ก ษ ศิ ล ป วั ฒ นธรรมระดั บ นานาชาติ ที่ มี
การประสานงานและประสานนโยบายกับบรรดา
ประเทศสมาชิกทุกภูมิภาคมาอยางสรางสรรค
ด ว ยความสั ม พั น ธ ไ มตรี อั น ดี ต  อ กั น ตลอดมา
อั น ทํ า ให อ งค ก รขยายเครื อ ข า ยสมาชิ ก โลก
อยางเปนรูปธรรม จึงไดรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ Award Determination
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Committee for the Motif Folk Science Awards ใหรับรางวัล Award ระดับนานาชาติ เมื่อเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๑
จากผลการปฏิบัติงานในฐานะประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัด ซึ่งจะตองขับเคลื่อนกิจการงานวัฒนธรรมตามนโยบาย
ของชาติไปสูร ะดับทองถิน่ จึงมีความจําเปนทีจ่ ะประสานนโยบาย
วัฒนธรรมชาติไปสูสภาวัฒนธรรมอําเภอ และสภาวัฒนธรรม
ตําบล ซึ่งเปนเครือขายโดยตรงอยางทั่วถึง ทั้งจังหวัดลําปาง
จึงมีการประสานงานในเรื่องของกิจกรรมอันเปนจารีตประเพณี
ท อ งถิ่ น อย า งทั่ ว ถึ ง และได รั บ รางวั ล ในการขั บ เคลื่ อ นงาน
วัฒนธรรมจาก นายพิพฏิ ฐอนิ ทรสมบัติ รัฐมนตรีวา การกระทรวง
วัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
จากผลงานการสงเสริมสนับสนุนใหคณะนาฏศิลปและดนตรีไทยจากโรงเรียนตางๆ และมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศใหมีโอกาสไปรวมแสดงในงานมหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติของ CIOFF® หลายๆ ประเทศ
ในนามตัวแทนของประเทศไทย ทําใหนักเรียน นักศึกษามีโอกาสไดสัมผัส เรียนรู ศิลปวัฒนธรรมตลอดจน
วิ ถี ชี วิ ต ของแต ล ะชนชาติ ทํ า ให มี ค วามเข า ใจในวั ฒ นธรรม
ที่แตกตาง และหลากหลาย แตมนุษยสามารถเขาใจกันไดดวย
การมีสวนรวมในการรวมในการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเปนการแสดงออกนี้บงบอกถึงความมีอารยะและอัตลักษณ
ของชาติ ซึ่งสามารถสรางความสัมพันธไมตรีและความเขาอันดี
ตอกันเปน “วัฒนธรรมแหงความสันติสุข” (Culture of Peace)
ที่ จ ะสร า งความสั น ติ สุ ข แก สั ง คมโลกอย า งแท จ ริ ง จึ ง ทํ า ให
ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิม์ นั่ วงศ ไดรบั รางวัล “เพชรสยาม” สาขาพัฒนา
สังคม ในการสงเสริมและพัฒนางานวัฒนธรรมพืน้ บานสูน านาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๕

การเผยแพรผลงาน
ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง ไดถายทอดงานวัฒนธรรม
พื้นบานของทองถิ่น ดวยการสงเสริมและอนุรักษประเพณีการตีกลองปูจา “กองปูจา” ไปสูเครือขาย
สภาวัฒนธรรมอําเภอและสภาวัฒนธรรมตําบลโดยจัดการอบรมเยาวชนเขาคายเพื่อฝกซอมการตีกลองปูจา
จาก ๑๓ อําเภอๆ ละ ๑๐ คน รวม ๑๓๐ คน จํานวน ๓ วันทุกๆ ป จนถึงปจจุบันเปนเวลากวา ๑๖ ปตอเนื่อง
ตอกัน ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อ ๑๐ กวาปที่แลวจังหวัดลําปางวิตกวาประเพณีการตีกลองปูจาจะสูญหายไป
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เพราะไมมีผูสืบทอด แตจากการฟนฟูประเพณีการตีกลองปูจาทําใหเยาวชนหันมาสนใจเปนจํานวนมากและ
เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป ทั้ ง นี้ สภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ลํ า ปางได จั ด ให มี ก ารแข ง ขั น ตี ก ลองปู  จ าชิ ง ถ ว ยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชวงเทศกาลสงกรานตของทุกป ซึ่งไดรับความสนใจ
จากประชาชนในจังหวัดลําปางและตางจังหวัดเปนอยางยิ่ง
นอกจากนี้ ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ ไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการแสดงนาฏศิลป
และดนตรีไทยพืน้ บานในระดับทองถิน่ และระดับจังหวัดในโอกาสทีม่ กี ารจัดงานศิลปวัฒนธรรมของแตละทองที่
อยูเสมอ สวนในระดับนานาชาติ ในฐานะที่เปนประธานสภาวัฒนธรรมพื้นบานภาคพื้นเอเชียโอเชี่ยนเนีย
และเปนอดีตประธานสภาองคการสมัชชาวัฒนธรรมพื้นบานโลก CIOFF® จึงมีโอกาสที่ไดรับการประสานจาก
ประเทศสมาชิกใหสงคณะแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยไปตางประเทศทุกๆ ป ในภูมิภาคตางๆ ประมาณ
ปละ ๕ - ๑๐ ประเทศเปนเวลากวา ๒๐ ป ปจจุบันงานเผยแพรวัฒนธรรมไทยไปสูนานาประเทศไดรับ
ความสนใจจากประเทศสมาขิกของ CIOFF® เปนจํานวนมาก จึงทําใหเยาวชน นักเรียน ตั้งแตระดับประถม มัธยม
จนถึงมหาวิทยาลัยไดรับประโยชนในโครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนี้อยางเห็นเปนรูปธรรม

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๔๑ “คนดีศรีลําปาง” จากจังหวัดลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑ “Motif Folk Science Awards” รางวัลผูม ผี ลงานดีเดนทางดานสนับสนุนการอนุรกั ษ
และเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ จาก AWARD Determination Committee for the Motif
Folk Science Awards
เสาเสมาธรรมจักร ผูท าํ คุณประโยชนตอ พระพุทธศาสนา ประเภทสงเสริมและอนุรกั ษ
มรดกวัฒนธรรมไทยทางพระพุทธศาสนา ประจําป ๒๕๕๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัล ผูอุทิศตนใหความรวมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ
จากกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๕ “เพชรสยาม” สาขาพัฒนาสังคม (สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
สูระดับนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ ยึดมั่นในคุณธรรม ๔ ประการ ยึดหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ และหลักธรรมะขององค
สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธะเจา โดยใชหลักในการครองตนครองคนและครองงาน โดยประพฤติปฏิบัติในการ
ดํารงตนในทางที่เหมาะสมและเพียงพอ ดวยถือคติ “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” (Accountability) รับผิดชอบ
ตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีความซื่อสัตย (Honesty) มีความวิริยะอุตสาหะ อดทน ขยัน หมั่นเพียร
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อุทศิ ตนและเวลาเพือ่ ประโยชนของประเทศชาติและประชาชน โดยไมยอ ทอและเหน็ดเหนือ่ ย มีความรักสามัคคี
ในหมูค ณะ มีมนุษยสมั พันธทดี่ กี บั บุคคลทัว่ ไป มีสขุ ภาพจิตดี รางกายสมบูรณแข็งแรง ดูแลตนเองอยางสมํา่ เสมอ
มีความเมตตากรุณา (Loving Kindness and Compassion) ตอบุคคลทั่วไป มีความเสียสละ (Sacrifice)
ใหการแนะนําชวยเหลือ โดยไมหวังผลตอบแทน มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ปฏิบตั ติ นเปนพลเมืองดี รักษาระเบียบวินยั (Disciplined ) และเคารพกฎหมายสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
สงเสริมความรักหวงแหนทองถิ่น อนุรักษการใชภาษาถิ่น สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น ฟนฟูวัฒนธรรมที่กําลัง
จะสูญหาย สงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น
ดร.อุดมศักดิ์ศักดิ์มั่นวงศไดเสนอใหประเทศไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเปนเจาภาพจัดประชุมใหญ
คณะกรรมการบริหาร CIOFF® Congress จากทั่วโลกมารวมประชุมใหญ CIOFF® Congressประมาณ
๓๐๐ คน ที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีคณะกรรมการบริหารของ CIOFF®
ผูต ดิ ตามและผูส อื่ ขาวตางประเทศอีกจํานวนหนึง่ จึงเปนโอกาสทีส่ มาชิกจากนานาประเทศทีจ่ ะมาทองเทีย่ วและ
ชื้อสินคาทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยเปนจํานวนมากในโอกาสนี้ดวย

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ ยังดําเนินกิจกรรมทุกอยาง ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ดวยความสรางสรรคอยางตอเนื่อง โดยไดประสานงานกับภาครัฐ และภาคเอกชนอยางเปน
ทางการ ดวยเหตุผลที่มีความชื่นชอบ และรักในงานวัฒนธรรมพื้นบานที่ผูกพันมากวา ๓๐ ป ดังประสบการณ
และผลงานตางๆ ที่ไดเรียนมาประกอบกับหนาที่ตําแหนงที่จะตองเกี่ยวของกับ การสรางสรรคผลงานทาง
วัฒนธรรม ดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของไทยวา
“การรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ”
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๑๓

นางดวงกมล ใจคําปน
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาศิลปะ ดานการทําเครื่องเขิน

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
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นางดวงกมล ใจคําปน
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาศิลปะ ดานการทําเครื่องเขิน
ประวัติ
นางดวงกมล ใจคําปน เกิดวันที่ ๔ กันยายน ๒๔๙๒ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายถา เรือนแกว มารดาชื่อ นางบัวนํา จินะ เปนบุตรคนที่ ๗ ในพี่นอง ๗ คน
นางดวงกมล ใจคําปน สมรสกับ นายหลวง ใจคําปน (ถึงแกกรรม) มีบุตร ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๖๙ หมูท ี่ ๑๖/๖ ถนนนันทาราม ซอย ๕ ก ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐

โทรศัพท
๐๘๔ - ๕๐๓๗๕๔๙

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๔๙๘ โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. ๒๕๐๓ โรงเรียนนันทศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
นางดวงกมล ใจคําปน หรือปาหนอย เกิดในตระกูลชางทําเครื่องเขิน จึงไดซึมซับเอาองคความรู
ด า นการทํ า เครื่ อ งเขิ น อย า งไม รู  ตั ว โดยเมื่ อ โตขึ้ น พ อ กั บ แม ไ ด ม อบหมายให ช  ว ยเหลื อ งานเล็ ก ๆ น อ ยๆ
ในกระบวนการทําเครื่องเขินตามความสามารถของเด็กจะทําได เมื่อเรียนหนังสือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ไดมีโอกาสไปทํางานที่รานวิชัยกุลเครื่องเขินกับแมเปนเวลา ๘ ป และที่รานนี่เองที่ไดรับความรูเพิ่มเติมขึ้นมาก
เพราะวัสดุอุปกรณบางอยางที่บานไมมี เมื่อนางดวงกมล สั่งสมประสบการณและความรูในกระบวนการทํา
เครื่องเขินมากพอสมควรจึงไดไปสมัครทํางานที่รานเชียงใหมแฮนดิคราฟ ถนนสายเชียงใหม - สันกําแพง
ซึ่งเปนรานเครื่องเขินที่มีชื่อเสียงในตอนนั้น นอกจากผลิตเครื่องเขินแบบพื้นบานแลว ยังไดผลิต และสงออก
เครือ่ งเขินแบบญีป่ นุ อีกดวย จากประสบการณทไี่ ดทาํ งานทีร่ า นแหงนีท้ าํ ใหนางดวงกมล ไดเทคนิคการเช็ดรัก และ
ขัดเงามาใชกับกระบวนการผลิตเครื่องเขินแบบเชียงใหม โดยทํางานที่รานแหงนี้เปนเวลานาน ๘ ป เมื่อแตงงาน
มีครอบครัวไดลาออกจากรานมาผลิตเครือ่ งเขินเองโดยไดนาํ ความรูจ ากรานวิชยั กุลเครือ่ งเขิน และรานเชียงใหม
แฮนดิคราฟ มาพัฒนาตอยอด นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในการทําเครื่องเขินของ นางดวงกมล ไดลองผิด
ลองถูกเกี่ยวกับการผสมชาดกับรัก เพื่อทําเครื่องเขินแบบขูดลายถมชาด ทั้งนี้เพราะความรูเรื่องนี้ไดเลื่อน
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๑๗

หายไปจากความทรงจํา ไดมีผูนําสูตรการผสมชาด (หางแดง)มาใหทดลอง ทําหลายสูตรแตไมไดผลเทาที่ควร
ทั้งนี้เปนเพราะคุณภาพของรักและชาด (หาง) ไมเหมือนสมัยกอน จึงไดทดลองผสมเองจากประสบการณและ
ความรูที่ผานมา จนทําใหไดสวนผสมของสูตรที่ลงตัว
จากประสบการณที่ทํางานที่รานวิชัยกุลเครื่องเขิน ทําใหไดเรียนรูเทคนิควิธีการในการทําเครื่องเขิน
แบบเชียงใหม (การขูดลายถมชาด) ในทุกขั้นตอนการผลิต และจากประสบการณในการทํางานที่รานเชียงใหม
แฮนดิคราฟ ทําใหไดรับประสบการณและเทคนิคการผลิตเครื่องเขินแบบญี่ปุน การเช็ดรัก ขัดเงาเครื่องเขิน
และนําเทคนิควิธีการเหลานั้นมาพัฒนาปรับใชกับการผลิตเครื่องเขินที่ทําอยู จึงทําใหไดผลิตภัณฑเครื่องเขิน
ที่งดงาม
ปจจุบัน นางดวงกมล ใจคําปน หรือปาหนอย แมจะเปนผูผลิตเครื่องเขินแบบเชียงใหม (การขูดลาย
ถมชาด) ในระดับแนวหนา แตนางดวงกมล ยังคงเรียนรูอยูตลอดเวลา เพื่อนํามาพัฒนาและสรางสรรคผลงาน
ใหออกมาสวยงามและสมบูรณที่สุด ทั้งรูปทรง ลวดลาย สีสัน และเทคนิคตางๆ เพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรร
มแกคนรุนหลังตอไป แมวาเครื่องเขินในปจจุบันไมมีบทบาทในชีวิตประจําวันดังเชนอดีตที่ผานมาก็ตาม
ทั้งนี้ปจจุบันยางรัก และชาด (หาง) หายาก และมีราคาแพง จึงมีผูผลิตบางรายใชสีนํ้ามันแทนรัก และชาด
ซึ่งนางดวงกมล มองวา การทําในลักษณะนี้จะเรียกวาเครื่องเขินไมได
เห็นไดวานางดวงกมล ใจคําปน หรือปาหนอยไดคลุกคลีกับกระบวนการผลิตเครื่องเขินมาโดยตลอด
ตั้งแตเด็กจนถึงปจจุบัน จากความรูความสามารถที่มีอยูและไดศึกษาคนควาดวยตนเอง จึงไดรับเชิญไปเผยแพร
องคความรูทางดานเครื่องเขิน ดวยการเปนวิทยากรสาธิตอบรมเชิงปฏิบัติการ และเผยแพรผลงานอยูเสมอ

ผลงานสําคัญที่สรางสรรคขึ้นใหม
๑. หีบใสผา
หีบใสผาแบบโบราณโครงสรางภายใน
ทําจากไมไผสานทาเคลือบดวยยางรัก มีการ
ตกแต ง ภายนอกโดยทาชาดแดง (หางแดง)
เขียนลาย แตหีบใสผาที่ นางดวงกมล รังสรรค
ขึ้ น มาในครั้ ง นี้ ใช เ ทคนิ ค การขู ด ลาย ถมชาด
(หางแดง) สวนทีถ่ ดั จากฐานขึน้ มา เปนลายปน รัก
และลายลูกดิง่ โดยโครงสรางภายในหีบจะทําดวย
ไมกระดาน ใชเทคนิคการขูดลายถมชาดเหมือนกัน
ทําใหเปนหีบใสผาที่มีความประณีตงดงาม

๑๘
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๒. กับใสธรรม
กับใสธรรมหรือกับธรรม เปนหีบ
ขนาดเล็ ก ที่ พ ระสงฆ ใช ใ ส คั ม ภี ร  ใ บลานที่ มี
ความสํ า คั ญ เป น พิ เ ศษหรื อ ที่ ต  อ งใช บ  อ ยๆ
ซึ่ ง ปกติ คั ม ภี ร  ใ บลานจะเก็ บ รวมกั น ไว ใ นหี ด
ธรรมขนาดใหญ การแยกมาเก็บในกับใสธรรม
เพื่อสะดวกในการคนหา และกับธรรมยังชวย
ปองกันแมลงและหนูที่จะมาทําลายคัมภีรอีก
ดวย หีบใสธรรมที่ผลิตขึ้นมาในครั้งนี้ใชเทคนิค
การขูดลายถมชาด (หางแดง)
๓. ไมประกับธรรม
ไมประกับธรรมหรือไมประกบคัมภีร
ใบลาน มีหนาที่ชวยปองกันไมใหใบลานที่จาร
คัมภีรห อ ตัว มวนตัว และฉีกขาด ไมประกับธรรม
จะมีผูสรางถวายพรอมกับคัมภีรใบลาน มีหลาย
รูปแบบเชนทาเคลือบดวยยางรัก ทาเคลือบดวย
ชาด (หางแดง) ลงรักปดทอง ประดับกระจก
ซึ่งไมประกับธรรมที่สรางสรรคขึ้นมาในครั้งนี้ใช
เทคนิคการขูดลายถมชาด (หางแดง) มีลวดลาย
ที่ละเอียดงดงาม
๔. โอหรือขันโอ
โอหรือขันโอเปนภาชนะที่ผลิตขึ้นมาใชงานเปนอันดับตนๆ ของภาชนะเครื่องเขิน โอใชสําหรับ
ใสขาวตอกดอกไม ใสนํ้าอบนํ้าหอม ใสขาว
ปลาอาหารไปถวายพระหรือดําหัวญาติผูใหญ
ในเทศกาลวันสงกรานต โอเปนภาชนะทีใ่ ชแทน
สลุงเงินทีม่ รี าคาแพงคนยากจนไมมกี าํ ลังทรัพย
ที่จะซื้อหามาใชได โอมีลักษณะสองประเภท
ประเภทแรกจะมีหูอยู ๔ หูเพื่อใชเชือกสอด
ห อ ยกั บ ไม ค านเพราะปกติ โ อจะทํ า เป น คู  ใช
ไมคานหาบ โอประเภทนีต้ รงกนจะมีปมุ อยู ๔ ปุม
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๑๙

เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห ก  น ของโอสั ม ผั ส พื้ น ซึ่ ง ทํ า ให ก  น โอได รั บ ความเสี ย หายได ประเภทที่ ส องไม มี หู แ ละปุ  ม
โอลักษณะนี้เวลาหาบจะใสลงในสาแหรกหวาย โครงสรางภายในของโอทําจากไมไผ ไมนิยมทําจากไมกลึง
เพราะแตกราวไดงายมีวิธีการขึ้นรูปอยู ๒ ชนิด ชนิดแรกใชวิธีการขดขึ้นรูป (มีศัพทเรียกวิธีนี้วาการปนครัว)
และวิธีที่สองใชการสานขึ้นรูป (มีศัพทเรียกวิธีนี้วาการปกครัว) โอที่สานขึ้นรูปจะมีรูปทรงที่สวยกวาการขด
ขึ้นรูป โอที่ผลิตกันในยุคกอนจะมีการทาเคลือบดวยรักและเคลือบผิวชั้นนอกดวยชาด (หางแดง) ตอมา
มีการใชเทคนิคลงรักปดทอง ซึ่งโอที่ นางดวงกมล ไดสรางสรรคเปนโอที่ไมมีหู และใชวิธีสานขึ้นรูป ใชเทคนิค
การขูดลายถมขาด (หางแดง)
๕. จองหาง
จองหางหรือจองแดงคือรมสีแดง รมเปนของใชที่ใชกางปองกันแดดและฝน รมสมัยกอนจะใช
กระดาษสาทาเคลือบดวยนํ้ามันยาง หรือนํ้ามันบาหมื้อเพื่อปองกันฝน แลวทาทับดวยสีแดงอันเปนที่มา
ของชื่ อ จ อ งแดง ร ม ที่ ผ ลิ ต จากกระดาษสา
ไม ค งทนต อ มาจึ ง ใช ผ  า หุ  ม แทนกระดาษสา
แตการใชสีทาเคลือบ หากใชไปนานๆ จะทําให
สีหลุดรอนได การใชยางรักทาเคลือบมีคณ
ุ สมบัติ
ที่ตางจากสีคือยางของรักจะซึมเขาไปในเนื้อ
ผาและยังชวยอุดรูเล็กๆ ของเนื้อผาไดอีกดวย
จากนั้นจึงทาทับดวยชาด (หางแดง) การใชรัก
ทารมนี้ตองมีขอควรระวังคือรักที่ทาตองไมขน
จนเกินไป หากรักมีความขนมากเวลาแหงรม
จะแข็งหุบไมได อาจทําใหผาฉีกขาดได ถาใชชาดทาแทนรักโดยไมไดทารักรองพื้นกอนจะทําใหหลุดรอนได
เพราะชาดจะผสมรักเพียงเล็กนอยเทานั้นและยังไมสามารถอุดรูเล็กๆ ของเนื้อผาได
๖. บาตรนํ้ามนต
บาตรนํ้ามนตชิ้นนี้โครงสรางภายใน
ทํ า จากไม ไ ผ ข ดขึ้ น รู ป เพราะทํ า ได ง  า ยกว า
การสานขึ้ น รู ป พื้ น ผิ ว ขั้ น สุ ด ท า ยทาเคลื อ บ
ดวยชาด (หางแดง) ตกแตงอีกครั้งดวยเทคนิค
ลายรดนํ้า
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๗. ขันดอก
ขันดอกหรือพานใสดอกที่ใชในลานนา
มีหลายชนิด ทัง้ ทีโ่ ครงสรางภายในทําดวยไมไผขด
และทําจากไมเนื้อแข็งกลึง ขันดอกที่สรางสรรค
ในครัง้ นีเ้ ปนขันดอกทีก่ ลึงจากไมเนือ้ แข็ง เรียกวา
ขันซี่ ระหวางตัวถาดและฐานใชไมกลึงเปนซีเ่ ล็กๆ
เชือ่ มติดดวยกันโดยรอบ ขันชนิดนีโ้ ดยทัว่ ไปจะทา
ดวยชาด (หางแดง) เทานั้น แตงานชิ้นนี้ ตกแตง
อีกครั้งดวยเทคนิคลายรดนํ้า
ผลงานสําคัญที่สรางสรรคขึ้นใหม ในขอ ๑ - ๔ ใชเทคนิคการขูดลายถมชาด (หางแดง) เช็ดรัก
ขัดเงา ที่มีชื่อเรียกเฉพาะวาครัวนํ้าเงา เครื่องเขินประเภทนี้มีขั้นตอนในการผลิตที่พิเศษกวาเครื่องเขินแบบอื่น
ตั้งแตขั้นตอนการลงรักตองลงหลายชั้น จากนั้นนําไปขูดลายการขูดลายตองขูดใหลึกพอกอนถมชาดตองนําไป
ลางเพื่อใหเศษรักหลุดออกจากรองที่ขูดใหหมด จะทําใหเวลาถมชาดแลว ชาดจะลงในรองที่ขูดไดทั่วถึง จากนั้น
ตองขัดชาดสวนที่ไมตองการออกอีกครั้งใหเห็นเฉพาะลายที่ขูดไว หากลายขูดตื้นไปเวลาขัดทําใหลายเลือน
ไมชดั เจน เมือ่ ขัดแลวจึงนําไปเช็ดรักเงาโดยใชสาํ ลีชบุ รักเงาไปเช็ดบนพืน้ ผิวโดยเช็ดวนเปนกนหอยทิง้ ไวใหรกั แหง
ประมาณ ๓ - ๕ วันจากนั้นนําไปเช็ดรักอีกทําลักษณะนี้อยางนอย ๓ ครั้งขึ้นไป ขั้นตอนสุดทายคือการขัดเงา
จะใชผงไททาเนียมไดออกไซด (เปนผงละเอียดสีขาวคลายแปง) โดยใชนิ้วมือแตะทิทาเนียมเบาๆ แลวนําไป
ขัดพื้นผิวที่เช็ดรักที่แหงสนิทแลวเทคนิคการเช็ดรักขัดเงานี้ นางดวงกมล ไดมาจากการทํางานที่รานเชียงใหม
แฮนดิคราฟ ซึ่งวิธีการนี้ทําใหเครื่องเขินมีความวาวมากกวาวิธีการแบบโบราณ

การเผยแพรผลงาน
นางดวงกมล ใจคําปนไดถา ยทอดความรูใ หกบั บุตรชาย บุตรสะใภ และญาติ จนสามารถนําไปประกอบ
อาชีพการทําเครื่องเขินได นอกจากนี้ นางดวงกมล ยังไดเผยแพรดวยการเปนวิทยากรใหกับสถาบันการศึกษา
และหนวยงานตางๆ ดวยความเต็มใจ อีกทั้งสถาบันการศึกษาไดนํานักศึกษามาศึกษาเพิ่มเติมจากผูประกอบ
การจริง เชนนักศึกษาภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมถึงนักศึกษาจากประเทศ
ฝรั่งเศส ที่มาฝกงานทําเครื่องเขิน ในป พ.ศ. ๒๕๕๐
นอกจากการเผยแพรผลงานดวยการเปนวิทยากรแลว นางดวงกมล ยังไดเผยแพรความรูดวยการให
ความรูผานการสาธิตเชิงปฏิบัติการ และการเผยแพรผลงาน อาทิ
๑. งานลานสรวง - ขวงศิลป ครั้งที่ ๓ จัดโดยสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวมกับชมรมสงเสริมสลาลานนา และเทศบาลนครเชียงใหม
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๒๑

๒. งานลานสรวง - ขวงศิลป ครั้งที่ ๔ จัดโดยสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวมกับชมรมสงเสริมสลาลานนา และเทศบาลนครเชียงใหม
๓. งานแสดงสินคา จัดโดยศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ
๔. วิทยากรอบรม เรื่อง “ประวัติความเปนมาของเครื่องเขิน” จัดโดยสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๕. สาธิตภูมปิ ญ
 ญาดานหัตถกรรม เครือ่ งเขิน จากชุมชนนันทารามแกนกั เรียนโรงเรียนไชยโรจนวทิ ยา
จังหวัดเชียงใหม
๖. สาธิตงานอาชีพและแนะแนวศึกษาตอ งานเปดปายการศึกษากาวิละอนุกุล ครั้งที่ ๑๕
๗. วิทยากรในการฝกอบรม เรือ่ งการทําหัตถกรรมเครือ่ งเขิน จัดโดยโครงการยกระดับชุมชนวัวลาย
เพื่อการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
๘. วิทยากรอบรมการฮายดอกเครื่องเขิน (ขูดลาย) จัดโดยโครงการฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม
๙. วิทยากรใหความรู เรื่องยางรักกับภูมิปญญาพื้นบานและศิลปะรวมสมัย จัดโดยสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๐. วิ ท ยากรเสวนาและสาธิ ต การใช ป ระโยชน จ ากต น รั ก ใหญ จั ด โดยคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๑. รวมเผยแพรผลงานในการจัดนิทรรศการเครื่องเขินของนักศึกษาชั้นปที่ ๔ ภาควิชาศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๒. รายการรอยเรื่องเมืองไทยตอนเครื่องเขินเชียงใหม ทางสถานีโทรทัศนสีชอง ๗
๑๓. รายการเลาเรื่องลานนาตอนเครื่องเขินนันทาราม ทางสถานีโทรทัศน NBT
๑๔. รายการกบนอกกะลา ตอนเครื่องเขิน ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนททีวี (ชอง ๙)

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ในงานประกวดของใชของตกแตงบาน (เครื่องเขิน)
จากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๗ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในงานประกวดของใชของตกแตงบาน (เครื่องเขิน)
จากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
พ.ศ.๒๕๕๘ รางวัลครูศิลปของแผนดิน (เครื่องรัก) จากศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ
(องคกรมหาชน)
พ.ศ.๒๕๕๙ รางวัลภูมิแผนดิน ปนลานนา จากสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัลเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาเชียงใหม จากภาคีเชียงใหมเพื่อปฏิรูปการศึกษา
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คุณธรรม/จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นางดวงกมล ใจคําปนหรือปาหนอยนอกจากจะประกอบสัมมาอาชีพจนประสบความสําเร็จแลวยัง
มีจิตใจใฝในธรรมะ โดยรวมกิจกรรมทางศาสนา ดวยการวมทําบุญที่วัดทั้งวัดใกลบานและวัดที่อยูหางไกล อีก
ทั้งไปรวมงานทั้งงานมงคลและอวมงคล รวมถึงสินคาที่ผลิตออกจําหนายนอกจากเนนคุณภาพ และราคาไมสูง
จนเกินไป หากมีลูกคานําเอาขาวของตางๆ มาใหลงรักก็จะคิดในราคายอมเยาไมแพง ทั้งนี้ นางดวงกมล จะคิด
ตลอดวา “เขาอยูได เราอยูได”รวมถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงเปนตัวอยางที่ดีกวาคําสอน
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม - ศีลธรรม
นางดวงกมล ใจคําปนหรือปาหนอยไดเลีย้ งดูบตุ รชายจนเรียนจบไดทาํ งานเปนหลักแหลง แตดว ยการที่
ตนตระกูลเปนชางทําเครือ่ งเขินมากอนจึงทําใหบตุ รชายตองเปลีย่ นอาชีพ จากพนักงานบริษทั มาประกอบอาชีพ
ชางทําเครือ่ งเขิน นอกจากอาชีพทีท่ าํ อยู นางดวงกมล ไดเสียสละเวลาทีม่ อี ยูอ นั นอยนิด ดวยมีลกู คาสัง่ ทําเครือ่ ง
เขินมาก ไปเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจอยูเสมอ รวมถึงการใฝหาความรู เพื่อพัฒนา
ตนเอง ดวยการเขารวมการอบรม อบรมสัมมนา อาทิ
๑. การอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุข จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม
๒. การอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวติ เชิงบูรณาการ : ยาเสพติด ธรรมะ และสิง่ แวดลอม
จัดโดยมหาวิทยาลัยแมโจรว มกับศูนยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน

ชีวิตปจจุบัน
ในปจจุบันนางดวงกมล ใจคําปนหรือปาหนอยยังคงเปนชางทําเครื่องเขินอยูที่บานนันทาราม และมี
ลูกคานําเอาโครงขาว (โครงสรางภายในของเครือ่ งเขิน)มาใหลงรักอยางตอเนือ่ งเชนขันดอก โอ หีบใสผา เปนตน
ซึง่ ชิน้ งานแตละชิน้ ตองใชเวลาทํามากกวาชิน้ งานปกติเพราะตองทําหลายขัน้ ตอน ทีส่ าํ คัญชิน้ งานทีอ่ อกมามีความ
งาม มีความพิถีพิถันในการทําโดยเฉพาะยางรักมีหลายคุณภาพ เชนการทารักรอบที่ ๑ ใชยางรักชนิดไหน ทาร
อบที่ ๒ ใชยางรักชนิดไหน จนขัน้ สุดทายตองทายางรักชนิดไหน รักชนิดไหนผสมกับชาดแลวสีจะแดงสด เปนตน
งานที่ทํามีขอจํากัดคือชาด (หางแดง)หาไดยากเพราะตองสั่งจากประเทศพมา ชาดที่ไดในแตละครั้งคุณภาพไม
เหมือนกันเลย สิ่งเหลานี้เปนอุปสรรค และปญหาในการทํางาน ซึ่ง นางดวงกมล ไดเพียรแกไขปญหาอยางไม
ยอทอ ยังคงสรางสรรคผลงานดวยใจรัก และคงคุณภาพไดอยางดีเยี่ม
ถึงแมจะไดรบั การยกยองเปนแมครูแตนางดวงกมล ใจคําปน ยังคงเปนคนถอมตน มักคิดเสมอวา มีคน
เกงกวาตน ดังนัน้ จึงตองมีการพัฒนาตนเองอยูต ลอดเวลา เพือ่ ใหไดเครือ่ งเขินทีด่ ี นอกจากนี้ ยังไดคดิ สรางสรรค
ผลงานขึน้ ใหม ซึง่ เปนผลงานทีภ่ าคภูมใิ จ โดยใชเทคนิคขูดลายถมชาด นอกจากนี้ นางดวงกมล ยังรับซอมเครือ่ ง
เขินที่ชํารุดแมเปนงานที่ยาก แตก็เต็มใจทําอยางดีที่สุด
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๓

นายอรุณศิลป ดวงมูล
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาศิลปะ ดาเพลงพื้นบาน (การขับซอลองนาน)

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๕

นายอรุณศิลป ดวงมูล
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาศิลปะ ดาเพลงพื้นบาน (การขับซอลองนาน)
ประวัติ
นายอรุณศิลป ดวงมูล เกิดวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๓ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดนาน
บิดาชื่อ นายดวง ดวงมูล (เสียชีวิต) มารดาชื่อ นางกลม ดวงมูล (เสียชีวิต) เปนบุตรคนที่ ๑๑ ในพี่นอง ๑๑ คน
นายอรุณศิลป ดวงมูล สมรสกับ นางศรีทร ดวงมูล มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๐๔ หมูที่ ๕ บานซาวหลวง ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลบอสวก อําเภอเมือง จังหวัดนาน
๕๕๐๐๐

โทรศัพท
๐๘๑ – ๙๕๒๘๙๓๔

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๓ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔

โรงเรียนบานซาวหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนาน

ประวัติการทํางาน
ที่

ตําแหนง

๑

ประธานศูนยการเรียนรู/วิทยากร

๒

ครู/วิทยากรพิเศษ

๓
๔

ครู/วิทยากรพิเศษ
ครู/วิทยากรพิเศษ

๕

ครู/วิทยากรพิเศษ

๖
๗

ครู/วิทยากรพิเศษ
ครู/วิทยากรพิเศษ

สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน

พ.ศ.

บานซาวหลวง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

ป ๒๕๒๐ –
ปจจุบัน
โรงเรียนบานซาวหลวง อําเภอเมืองนาน
๒๕๒๕ –
จังหวัดนาน
ปจจุบัน
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา จังหวัดนาน ป ๒๕๓๐
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน
ป ๒๕๓๐ –
โรงเรียนมวงตึด๊ อําเภอภูเพียงจังหวัดนาน
ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ป ๒๕๓๕ –
๒๕๕๙
ป ๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สถานรับเลี้ยงเล็กปฐมวัยสายใยรักเนอสเซอรี่ ป ๒๕๕๓
(สํานักงานกองทุนสงเสริมสุขภาพ สสส.)
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๗

ที่
๘

ตําแหนง

กลุมเยาวชนอนุรักษศิลปะดนตรีพื้นบาน
บานกง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
๙ ครู/วิทยากรพิเศษ
โรงเรียนนานนคร อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
๑๐ ครู/วิทยากรพิเศษ
ชมรมผูส งู อายุบา นซาวหลวง อําเภอเมืองนาน
จังหวัดนาน
๑๑ คณะกรรมการโรงเรียนบานซาวหลวง โรงเรียนบานซาวหลวง อําเภอเมืองนาน
จังหวัดนาน
๑๒ คณะกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ บานซาวหลวง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑๘

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

๒๘

ครู/วิทยากรพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

พ.ศ.
ป ๒๕๔๐
ป ๒๕๔๑
ป ๒๕๔๒

ป ๒๕๔๒ ปจจุบัน
ป ๒๕๔๓ –
๒๕๕๐
ครู/วิทยากรพิเศษ
โรงเรียนบานเจดีย อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ป ๒๕๔๔
ครู/วิทยากรพิเศษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
ป ๒๕๔๕
วิทยาลัยสงฆนาน
ครู/วิทยากรพิเศษ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ วัดซาวหลวง
ป ๒๕๔๕
นายกสมาคมศิลปนพืน้ บานจังหวัดนาน ที่ทําการสมาคมศิลปนพื้นบานจังหวัดนาน
ป ๒๕๔๕ –
(ขับซอ)
(ขับซอ)
๒๕๕๕
คณะกรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน
ป ๒๕๔๕ –
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
ปจจุบัน
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการอํานวยการและ
ขวงเมืองนาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ป ๒๕๔๖
คณะกรรมการดําเนินการฝาย
การแสดงพืน้ บาน (ขับซอ) ในการจัดงาน
สมสีทองเมืองนาน จังหวัดนาน
คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทย องคการบริหารสวนตําบลบอสวก
ป ๒๕๔๖
(ศิลปะการแสดงพืน้ บาน) สายใยชุมชน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
คณะกรรมการชมรมซอลองนาน
ป ๒๕๔๖
ทีท่ าํ การชมรมซอลองนาน จังหวัดนาน
(ศิลปะการแสดงพืน้ บานจังหวัดนาน)
โรงเรียนนานประชาอุทศิ อําเภอเมืองนาน
ครู/วิทยากรพิเศษ
ป ๒๕๔๗
จังหวัดนาน สังกัดกรมสามัญศึกษา
โรงเรียนบอสวกอําเภอเมืองนานจังหวัดนาน
ครู/วิทยากรพิเศษ
ป ๒๕๔๘ –
๒๕๕๗
โรงเรียนบานนาตาล อําเภอเขมราฐ
ประธานกิตติมศักดิ์
ป ๒๕๕๑
จังหวัดอุบลราชธานี

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่

ตําแหนง

๒๔ ประธานคณะกรรมการตัดสิน
ดนตรีพนื้ เมือง “สะลอ ซอ ปน”
๒๕ ครู/วิทยากรพิเศษ
๒๖ ครู/วิทยากรพิเศษ
๒๗ ครู/วิทยากรพิเศษ
๒๘ ประธานคณะกรรมการตัดสิน
ดนตรีไทยและดนตรีพนื้ เมือง
๒๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๓๐ คณะกรรมการโครงการพัฒนาศิลปะ
ดนตรีพนื้ บานจังหวัดนาน
๓๑ คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ
วัสดุในการผลิตดนตรีพนื้ บาน
๓๒ คณะกรรมการตรวจสอบราคาและ
ตรวจรับวัสดุเครือ่ งดนตรีพนื้ บาน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน
๓๓ ผูท รงคุณวุฒิ คณะศิลปกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๓๔ ครู/วิทยากรพิเศษ
๓๕ ครู/วิทยากรพิเศษ
๓๖ ประธานคณะกรรมการการตัดสิน
การแขงขันดนตรีไทยพื้นบาน
๓๗ คณะกรรมการการตัดสินการประกวด
การเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย
๓๘ คณะกรรมฝายพิธีเปดงาน “แอวนาน
กับงานกาชาด” ประจําป ๒๕๕๓
๓๙ ครู/วิทยากรพิเศษ
๔๐ ครู/วิทยากรพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงแรมเทวราช อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

พ.ศ.
ป ๒๕๕๑

โรงเรียนบานปาซาง อําเภอนาหมืน่ จังหวัดนาน ป ๒๕๕๒
วิทยาลัยชุมชนนาน จังหวัดนาน
ป ๒๕๕๒ –
ปจจุบนั
เครือขายเรียนรูเ พือ่ ภูมภิ าค
ป ๒๕๕๒ –
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปจจุบนั
วิทยาลัยเทคนิคนาน
ป ๒๕๕๒
โรงเรียนบานซาวหลวง อําเภอเมืองนาน
จังหวัดนาน
หองประชุมศาลากลางจังหวัดนาน

ป ๒๕๕๒ –
ปจจุบนั
ป ๒๕๕๒

หองประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน

ป ๒๕๕๒

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน

ป ๒๕๕๒

ศูนยการเรียนรูแ ละบริการวิชาการเครือขาย
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนาน
โรงเรียนบานวังยาว จังหวัดนาน
โรงเรียนบานศรีนาชืน่ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
โรงเรียนบานมวงตึ๊ด ตําบลมวงตึ๊ด
อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
หองประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน

ป ๒๕๕๒
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๓

บริเวณริมแมนาํ้ นาน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ป ๒๕๕๓
อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
ป ๒๕๕๔ –
โรงเรียนสตรีศรีนาน
๒๕๕๗
โรงเรียนบานหวยการ (รัฐราษฏอุปถัมภ)
ป ๒๕๕๔
จังหวัดนาน
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๙

ที่

ตําแหนง

๔๑ ครู/วิทยากรพิเศษ
๔๒ วิทยากร/ครูภูมิปญญาทองถิ่น
คณะศิลปกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔๓ ครู/วิทยากรพิเศษ
๔๔ คณะกรรมการดําเนินงานประชัน
การแสดงศิลปะดนตรีพื้นบาน
๔๕ ครู/วิทยากรพิเศษ
๔๖ ครู/วิทยากรพิเศษ
๔๗
๔๘
๔๙

๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

๓๐

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา จังหวัดนาน
ศูนยการเรียนรูศิลปะการแสดงพื้นบาน
บานซาวหลวง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

ป ๒๕๕๔
ป ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน

ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๕

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน

ป ๒๕๕๕ –
๒๕๕๗
ป ๒๕๕๖ –
๒๕๕๘
ป ๒๕๕๖

โรงเรียนบานแมขะนิง อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน
ครู/วิทยากรพิเศษ วิทยาลัยดุรยิ างศิลป ศูนยการเรียนรูศิลปะการแสดงพื้นบาน
บานซาวหลวง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชมรมดนตรีสโมสรนักศึกษา
ครู/วิทยากรพิเศษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บานศิลปนแหงชาติ พอครูคาํ ผาย นุปง
ผูท รงคุณวุฒ/ิ นักปราชญ
สํานักวิชาสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผูท รงคุณวุฒดิ า นการขับซอลองนาน สํานักงานวิทยาลัยชุมชนนาน
วิทยาลัยชุมชนนาน
โรงเรียนบานหวยนํา้ อุน อําเภอเวียงสา
ครู/วิทยากรพิเศษ
จังหวัดนาน
ครู/วิทยากรพิเศษ
โรงเรียนบานนาซาว อําเภอเมืองนาน
จังหวัดนาน
ครู/วิทยากรพิเศษ
โรงเรียนบานปาคา อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
องคการบริหารพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษการทองเทีย่ ว
ครู/วิทยากรพิเศษ
อยางยัง่ ยืน (องคการมหาชน)
ครู/วิทยากรพิเศษ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
สมาคมศิลปนขับซอลานนา จังหวัดเชียงใหม
ขับซอลานนา
ชมรมเยาวชนนานรักษขบั ซอลองนาน
ครู/วิทยากรพิเศษ
จังหวัดนาน

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

พ.ศ.

ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๖

ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗ –
ปจจุบนั
ป ๒๕๕๗ –
ป ๒๕๕๘
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
ป ๒๕๕๘
ป ๒๕๕๙
ป ๒๕๕๙ –
ปจจุบนั

ที่

ตําแหนง

๕๘ ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลบบอ สวก
อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
๕๙ ผูท รงคุณวุฒดิ า นศิลปะการแสดง
พืน้ บานจังหวัดนาน เพือ่ ประกอบ
วิทยานิพนธของนิสติ นักศึกษา/องคกร
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- องคกร อ.พ.ท.
- วิทยาลัยชุมชนนาน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิทยาเขตนาน
- ศูนยนา นศึกษา
- สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฯลฯ
๖๐ คณะกรรมการโครงการอนุรกั ษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี
๖๑ คณะกรรมการจัดเก็บขอมูลมรดก
ภูมปิ ญ ญาทางวัฒนธรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน

พ.ศ.

องคการบริหารสวนตําบลบอสวก
อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
ศูนยการเรียนรูศ ลิ ปะการแสดงดนตรีพนื้ บาน
(สะลอ ซอ ปน) พอครูอรุณศิลป ดวงมูล

ป ๒๕๕๙ –
ปจจุบนั
ปจจุบนั

ศูนยราชการจังหวัดนาน

ป ๒๕๖๐

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน

ป ๒๕๖๐

นายอรุณศิลป ดวงมูล พอครูเพลงซอลองนานตนตําหรับแหงลํานํา้ นาน มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดนาน โดยเฉพาะการขับซอลองนาน และดนตรีพื้นบาน สะลอ ปน มาตั้งแตวัยเด็ก ทุกครั้งที่ในหมู
มีงานประเพณี พิธีมงคลตางๆ จะศิลปนขับซอลองนานมาขับซอในงาน โดยขณะนั้น นายอรุณศิลปยังเด็กและ
ติดตามพอแมไปชมการขับซอทุกครั้ง
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๑

ในป พ.ศ. ๒๕๐๔ เมื่อครั้งที่นายอรุณศิลป อายุ ๑๑ ป ไดยายมาอาศัยอยูกับพระครูโสภณ สมจารย (มรณภาพ
แลว) เจาอาวาสวัดมงคล อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ไดพานายอรุณศิลป ไปฝากตัวเปนศิษยเพือ่ เรียนรูศ าสตร
การขับซอลองนานและบรรเลงดนตรี สะลอ ปน กับพอครูไชยลังกา เครือเสน ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะ
การแสดง (ดนตรีพื้นบาน) ประจําปพุทธศักราช ๒๕๓๐ ซึ่งเปนชางซอบานมงคล อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
ในระหวางที่นายอรุณศิลปฝกหัดการขับซอและบรรเลงดนตรี สะลอ ปน นั้น จะตองอาศัยอยูที่บานพอครูไชยลังกา
โดยชวยทํางานบาน ซึ่งเปนการเรียนขับซอของคนในสมัยกอนที่จะตองไปพักอาศัยกับพอครูแมครู ซึ่งตางจาก
ปจจุบัน และในชวงเย็นของทุกวันพอครูไชยลังกา เครือเสน จะถายทอดองคความรู พรอมใหนายอรุณศิลป
ฝกปฏิบัติดวยการทองจํา ซึ่งเปนลักษณะของการถายทอดในสมัยโบราณ โดยไมมีเอกสารประกอบการเรียน
เชนในปจจุบัน ซึ่งผูเรียนจะตองใชความอดทน มานะพยายามในการทองจํา ซึ่งนายอรุณศิลป เปนผูที่มีปฏิภาณ
ไหวพริบทางดานกวีภาษา และวรรณกรรมพื้นบาน จึงทําใหนายอรุณศิลป สามารถขับซอลองนาน และบรรเลง
ดนตรีประกอบการขับซอ รวมถึงสามารถประดิษฐเครื่องดนตรี สะลอ ปน ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งพอครูไชยลังกา
เครือเสน มองเห็นความสามารถดังกลาวของนายอรุณศิลป จึงไดมอบหมายใหนายอรุณศิลป รับบทตัวเอกของ
คณะ “ไชยลังกา” ซึ่งเปนคณะของพอครู ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๔ นายอรุณศิลป ดวงมูล ไดรับการคัดเลือกเปน
ทหารเกณฑจึงไดไปรับใชประเทศชาติ เปนเวลา ๒ ป ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว นายอรุณศิลป ไดประพันธบทซอ
ลองนาน ซึ่งมีเนื้อหาพรรณนาถึงความสําคัญของกําลังทหาร หลังจากพนจากการเปนทหาร นายอรุณศิลป
ไดไปอุปสมบท ณ วัดมงคล อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เพือ่ ศึกษาพระธรรมวินยั และทดแทนพระคุณบิดามารดา
เปนเวลา ๑ พรรษา จากนั้นจึงไดลาสิกขา ดวยใจที่ยังรักในศิลปวัฒนธรรมพื้นบานที่ตนเองเคยรํ่าเรียนมาจึงได
กลับไปอยูคณะซอลองนาน โดยติดตามพอครูไชยลังกา ไปแสดงในเทศกาลงานมงคลตางๆ เรื่อยมา ซึ่งเปน
การสั่งสมประสบการณใหกับนายอรุณศิลปเปนอยางดี หลังจากที่พอครูไชยลังกา เสียชีวิต ในป พ.ศ. ๒๕๓๕
นายอรุณศิลป จึงไดจัดตั้งคณะซอลองนาน “คณะซออรุณศิลป” เพื่อสืบทอดเจตนารมณของพอครูไชยลังกา
เครือเสน ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดรวมคณะกับพอครูคําผาย นุปงในการรับงานแสดงซอลองนาน ตลอดเวลา
ที่ทํางานรวมกัน นายอรุณศิลป ดวงมูล และพอครูคําผาย นุปงไดถายทอดศิลปะการแสดงพื้นบานจังหวัดนาน
การขับซอการบรรเลงดนตรี สะลอ ปน รวมถึงการประดิษฐเครื่องดนตรีพื้นบานใหแกนักเรียน นักศึกษาในสถานที่
ศึกษาตางๆ ของจังหวัดนานและจังหวัดใกลเคียง แมพอ ครูคาํ ผาย นุปง ไดจากไปแลว (เสียชีวติ ) แตนายอรุณศักดิ์
ยังคงถายทอด องคความรูที่มีใหกับนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

ผลงานสรางสรรค
นายอรุณศิลป ดวงมูล ไดคิดคนประดิษฐเพิ่มสวนประกอบของสะลอ และปรับวัสดุในการผลิต
เครื่องดนตรี ประเภทสี คือเพิ่มสวนบันไดเสียง หรือศิลปนนานเรียกวา (กอบ) บนคันทวนสะลอ โดยแบงชวง
ของคียเสียงเปน ๗ คียเสียงไดแก 0 1 2 3 4 5 6 หรือ โด เร มี ฟาซอล ลา ที และเพิ่มหลักสะลอ/ลูกบิด
ที่ทําจากไมประยุกตนําลูกบิดเครื่องดนตรีสากล (กีตาร) มาใชเพื่อยึดเสนลวดในการปรับคียเสียงสะลอและปน

๓๒
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ใหคงที่ โดยคํานึงถึงขนบโบราณ ดวยการใชสะลอเปนหลัก ใชลูกบิดไมประดับเปนสัญลักษณบนคันทวนสะลอ
และคันทวนปนดังแบบโบราณ และเพิ่มเติมสวนของสวนหัวคันทวน สะลอ จากแบบกลมธรรมดา เปนการแกะ
สลักไมในลักษณะหัวพญานาคอยางงดงาม ออนชอย ชาวนานเรียกวา สะลอกอบ

ผลงานการประดิษฐสะลอกอบ หัวพญานาค ของนายอรุณศิลป ดวงมูล

แรงบันดาลใจที่ทําใหนายอรุณศิลป ดวงมูล ไดคิดคนประดิษฐสวนประกอบเพิ่มเติมบน เครื่องดนตรี
พื้นบานประเภทสี (สะลอ) และประเภทดีด (ปน) นั้น เกิดจากประสบการณที่ไดเรียนการบรรเลงดนตรีพื้นบาน
(สะลอ ซอ ปน) กับพอครูไชยลังกา เครือเสน และประสบการณการแสดงในงานตางๆ โดยพบวา คนที่จะเรียน
ดนตรีพื้นบานไดนั้นตองมีความวิระยะ อดทนสูงมาก เพราะลักษณะดนตรียากตอการเขาใจในชวงระยะเวลาที่
สั้น และเมื่อไปแสดงงานเทศกาล/ประเพณีตางๆ มักพบปญหาการคลายของสายทองเหลือง สงผลใหระดับคีย
เสียงไมตรงกันในเครื่องดนตรีแตละชิ้น ซึ่งใชเวลาในการปรับคียเสียงคอนขางนานพอสมควร
ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ นายอรุณศิลป ดวงมูล ไดรับเชิญเปนวิทยากรถายทอดศิลปะการแสดงพื้นบาน
บรรเลงดนตรี สะลอ ซอ ปน และการขับซอลองนาน ใหกับนักเรียน เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนาน
และจังหวัดใกลเคียง จากจุดนี้เองที่จุดประกายใหเกิดความคิดที่จะประดิษฐเครื่องดนตรีพื้นบาน (สะลอ ปน)
ใหสามารถเขาถึงและงายตอการเรียนในชวงระยะเวลาสั้น อีกทั้งสมัยนั้น หลักสูตรศิลปะการแสดงพื้นบาน
ยังไมแพรหลายเหมือนปจจุบัน ซึ่งผลผลจากการคิดคนประดิษฐนวัตกรรมเครื่องดนตรีพื้นบานจังหวัดนาน
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๓

สงผลใหมีจํานวนนักเรียทั่วจังหวัดนานและจังหวัดใกลเคียงสามารถบรรเลงดนตรี (สะลอ ซอ ปน) เปนจํานวนมาก
ประกอบกับลักษณะพิเศษของหัวคันทวนสะลอที่เปนรูปพญานาค ทําใหนักเรียนมีความกระตืนรือรน ตื่นเตน
มีความใฝรูใฝเรียนมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่นักเรียนไดแสดงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในเวทีตางๆ ที่แสดง
ใหเห็นถึงการประสบความสําเร็จในการรักษาระดับคียเสียงของเครื่องดนตรีพื้นบานตลอดจนการแสดงสําเร็จ
ลุลวงดวยดี อีกทั้งในวงการขับซอลองนาน จังหวัดนานใหการยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สงผลใหศิลปน
ขับซอลองนานในแตคณะหันมาเลือกใชเครื่องดนตรีประเภทสี (สะลอกอบ) ดวยเหตุผลที่หลากหลายประการ
ของ (สะลอกอบ) อาทิ เสียงสะลอก็อบมีลักษณะที่ละมุนและกลมกลืนกับโทนคียเสียงของการขับซอลองนาน
จึงทําใหเครื่องดนตรีที่ นายอรุณศิลป ดวงมูล คิดคนประดิษฐ ไดแพรขยายใชกันทั่วทั้งจังหวัดนานและจังหวัด
ที่ไดรับวัฒนธรรมการขับซอลองนานตั้งแตนั้นถึงปจจุบัน ตลอดจนนักศึกษา/นักวิจัย ไดมาศึกษาคนควาทํา
วิจัย/วิทยานิพนธเพื่อเปนประโยชของวงการศึกษาดนตรีไทย ถือไดวานายอรุณศิลป ดวงมูล เปนศิลปนพื้นบาน
ที่สรางคุณูปการตอการพัฒนาใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ดีขึ้นจนกลายเปนอัตลักษณสะลอ ซอ ปน
อันโดดเดนประดับวงการขับซอลองนานและผูค นมักรูจ กั กลาวขานวา ซอลองนาน หรือซอนาน หรือซอปน และ
เปนทีย่ อมรับของหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของ ในป ๒๕๕๒ จึงไดรบั การขึน้ ทะเบียนในการปกปองคุม ครองมรดก
วัฒนธรรมที่จับตองไมไดประเภทศิลปะการแสดง ดนตรี สะลอ ซอ ปน จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
นายอรุณศิลป ดวงมูล ไดคิดวิธีการนําไมโครโฟนขนาดเล็ก (ติดตั้งคอนแทก) ติดภายในกลองกําเนิด
เครือ่ งดนตรีและสามารถแกะออกมาซอมเมือ่ ชํารุดได สงผลทําใหนกั ดนตรีหรือจางสะลอ จางปน มีความสะดวก
และปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถ เพือ่ คลายความเมือ่ ยลาไดอยางไมตอ งกังวลวาไมโครโฟนจะตกรวงลงพืน้ จึงทําใหการ
ติดตั้งคอนแทคไดรับความนิยมในวัฒนธรรมการขับซอลองนานเขตพื้นที่ลานนาตะวันออกตลอดจนถึงปจจุบัน

ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ นายอรุณศิลป ดวงมูล ไดเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มิติใหมของสื่อ
พื้นบาน/บทบาทของศิลปนพื้นบานในฐานะนักสื่อสารการพัฒนาและถายทอดวัฒนธรรม รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สงผลให นายอรุณศิลป ดวงมูล พัฒนา
ศักยภาพตนเองเพื่อเตรียมความพรอมในฐานะนักสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางราชการสูประชาชน

๓๔
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ในพื้นที่จังหวัดนาน โดยนํามิติดานศิลปวัฒนธรรมเปนกระบอกเสียงในการกระจายขอมูลผานวรรณกรรม
ทางภาษาถิ่นและเพลงพื้นบาน (ขับซอลองนาน) ซึ่งมีขอดีสามารถเขาถึงประชาชน ในยุคสมัยนั้นเปนอยางดี
รวมทั้งทําให นายอรุณศิลป ดวงมูล เกิดแนวคิดที่จะรวมตัวกับศิลปนพื้นบานจังหวัดนานโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อถายทอดองคความรูที่ตนเองไดเขารวมแกสมาชิกและแลกเปลี่ยนกระบวนการคิดเห็นในการพัฒนายก
ระดับวงการขับซอลองนาน จังหวัดนาน ในการสรางคุณประโยชนตอสังคมประเทศชาติ จากนั้น ไดรวมมือกับ
พอครูคําผายนุปง ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง จัดตั้งชมรมอนุรักษดนตรีพื้นบาน “สะลอ ซอ ปน”
โดยมีศูนยการเรียนรูบานซาวหลวง (พอครูอรุณศิลป) รวมกับศูนยการเรียนรูบานหัวนา (พอครูคําผาย)
จากนั้น ไดพัฒนามาเปน สมาคมศิลปนพื้นบานจังหวัดนาน และรวมกับศิลปนขับซอเชียงใหมและจังหวัดอื่นๆ
เปนสมาคมศิลปนขับซอลานนา
พ.ศ. ๒๕๔๓ นายอรุณศิลป ดวงมูล ไดคิดคนนําสัญลักษณมาแทนเปนตัวโนตดนตรีพื้นบาน (สะลอ ปน)
เปนครั้งแรกของวงการขับซอลองนาน ในสมัยกอนการเรียนการสอนดนตรีพื้นบานตองใชความจําในการตอเพลง
กับครู แบบมุขปาฐะ ตาดูหูฟง ตอมาพบปญหาในการสื่อสารถายทอดองคความรูการบรรเลงดนตรีจากการเรียน
การสอนที่ตนเองถายทอดผานมาวาการบรรเลงดนตรีพื้นบานของนักเรียนบรรเลงไดดี แตมีความลาชาในการ
ตอเพลง เพราะในการตอเพลงนั้นตองตอเพลงกับครูตัวตอตัว ดวยระยะเวลาที่จํากัดในครั้งหนึ่งก็จะสามาร
ถตอเพลงไดครึง่ เพลงหรือหนึง่ เพลงสัน้ ๆ เทานัน้ นายอรุณศิลป ดวงมูล จึงศึกษา ถึงหลักการดนตรีไทยภาคกลาง
พบวามีการรวบรวมเพลงแตละเพลงเปนหองเพลงโดยใชสญ
ั ลักษณแทนบันไดเสียงแตละคียเ สียง จึงไดผลสรุปวา
ใชสัญลักษณตัวเลขแทนเพราะงายตอการจดจํา และปรับมาใชสัญลักษณเปน โด เร มีฯลฯ ทีหลัง
ตารางเปรียบเทียบเสียง ระหวาง ระบบตัวเลขและระบบตัวอักษร
ระบบตัวเลข

ลําดับบันไดเสียง
(บนลงลาง)

สายเอก

สายโท

ระบบตัวอักษร
สายเอก

สายโท

ปลอยมือ

0

4

ด/โด

ซ

บันไดเสียงขั้นที่ ๑

1

5

ร/เร

ล

บันไดเสียงขั้นที่ ๒

2

6

ม/มี

ท

บันไดเสียงขั้นที่ ๓

3

มักไมใช

ฟ/ฟา

มักไมใช

บันไดเสียงขั้นที่ ๔

4

มักไมใช

ซ/ซอล

มักไมใช

บันไดเสียงขั้นที่ ๕

5

มักไมใช

ล/ลา

มักไมใช

บันไดเสียงขั้นที่ ๖

6

มักไมใช

ท/ที

มักไมใช

บันไดเสียงขั้นที่ ๗

7

มักไมใช

ด/โด

มักไมใช

บันไดเสียงขั้นที่ ๘

8

มักไมใช

ร/เร

มักไมใช
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๓๕

ผลการคิดคนสัญลักษณ (ตัวโนต) แทนการทองจํา สงผลใหนักเรียนสมารถบรรเลงเพลงพื้นบาน
ไดหลากหลายเพลงขึ้นและสามารถนําโนตหรือเอกสารคําสอนไปฝกฝนดวยตนเองที่บาน หรือนอกเวลาเรียน
กับพอครู เมื่อกลับมาเรียนภายในหองเรียน การเรียนการสอนเปนไปดวยความรวดเร็วเพราะผูเรียนทองจํา
และฝกฝนนอกเวลาเรียนโดยการใชตัวโนตจากที่บานมากอน สามารถเรียนรูเทคนิคทั้งการพรมนิ้ว จังหวะ
การชักคันชัก สะบัดขอมือในการดีดตรงชวงเพลงไดดี ในขณะนั้นวิธีการบรรเลงดนตรีพื้นบาน ดวยสัญลักษณ
แพรขยายผลอยางรวดเร็วผานการประชาสัมพันธ อบรมโครงการตางๆ และสงผลดีตอวงการขับซอลองนาน
จังหวัดนาน คือ สามารถรวบรวมเพลงพื้นบานโบราณเฉพาะถิ่นนานที่ใกลสูญหายจากการทองจําเปนลักษณะ
บันทึกลายลักษณอักษรจํานวนมาก อาทิ
-

๓๖

ดาดนาน (พบเฉพาะนานและพื้นที่กลุมไดรับอิทธิพลซอลองนาน)
ลับแลง (พบเฉพาะนานและพื้นที่กลุมไดรับอิทธิพลซอลองนาน)
ปนฝาย (พบเฉพาะนานและพื้นที่ไดรับอิทธิพลซอลองนาน)
ไทลื้อ (พบเฉพาะนานและพื้นที่ไดรับอิทธิพลซอลองนาน)
ตะโตงเตง (พบเฉพาะนานและพื้นที่ไดรับอิทธิพลซอลองนาน)
กลอมนางนอน
แมหมายกอม(พบเฉพาะนานและพื้นที่กลุมไดรับอิทธิพลซอลองนาน)
แมหมายเครือ(พบเฉพาะนานและพื้นที่กลุมไดรับอิทธิพลซอลองนาน)
ลาวเสด็จ
เขมรปากทอ
ฤษีหลงถํ้า (ฉบับนาน)
ตี๋นตุม (พบเฉพาะนานและพื้นที่กลุมไดรับอิทธิพลซอลองนาน)
ตี๋นแหบ (พบเฉพาะนานและพื้นที่กลุมไดรับอิทธิพลซอลองนาน)
หมูเฮาชาวเหนือ (ฉบับนาน)
เจาสุวัตนางบัวคํา (ฉบับนาน)
ปราสาทไหว (ฉบับนาน)
พระลอ
ซอดาววีไกนอย/อื่อ
เสเลเมา (ฉบับนาน)
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การเผยแพรผลงาน
นายอรุณศิลป ดวงมูล ไดรับการยกยองจากลูกศิษยในวงการขับซอ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
วาเปน “พอครูแหงการขับซอลองนาน ดนตรีพนื้ บานจังหวัดนานดาน สะลอ ซอ ปน” ดวยผลงาน ดานการแสดง
ทีโ่ ดดเดนประจักสายตาแกสาธารณะชน เปนครูภมู ปิ ญ
 ญาชาวบานจังหวัดนานทีถ่ า ยทอด องควชิ าความรูไ ดเปน
อยางดีดวยประการณในวงการขับซอลองนานระยะเวลากวา ๕๖ ป
ตลอดระยะเวลา ๕๖ ป พอครูอรุณศิลป ดวงมูล ไดรับงานแสดงการขับจอย – ซอ เผยแพรศิลปะ
การแสดงขับซอลองนานและดนตรีพื้นบาน สะลอ ซอ ปน ทั่วทั้งภาคเหนือ รวมถึงบันทึกรายการโทรทัศน
ผลิตเทปซอลองนาน รวมถึงหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน กระทรวง
วัฒนธรรม สถานีวทิ ยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดนาน และสถานีวทิ ยุกระจายเสียงภายในทองถิน่ นอกจาก
นีย้ งั ไดรบั การตีพมิ พในสือ่ สิง่ พิมพเพือ่ เผยแพรอกี มากมาย ทัง้ นี้ ดวยลักษณะเดนในดานการขับซอลองนาน และ
บรรเลงดนตรีพื้นบาน “สะลอ ซอ ปน” ของนายอรุณศิลป ดวงมูล คือ มีนํ้าเสียงที่หนักแนนไพเราะจับใจผูฟง
มีไหวพริบปฏิภาณดานกวีโวหารเปนเลิศ สามารถแกโจทยปญญาจากชางซอคูถองไดอยางทันทวงที บทซอหรือ
กําซอของนายอรุณศิลป ดวงมูล ทําใหผูฟงสามารถจินตนเห็นภาพไดอยางชัดเจน กลาวคือเมื่อนายอรุณศิลป
ดวงมูล ไดไปขับซองานปอยบวชพระ สามารถขับซอสั่งสอนพระนาคระลึกถึงพระคุณบิดามารดา สงผลให
พระนาคระลึกถึงพระคุณผูบังเกิดเกลา พระนาคและผูเขารวมในพิธีตางก็รํ่าไห ดวยความซาบซึ้งตามบทซอ
ของพอครูอรุณศิลป ดวงมูล
ในการบรรเลงดนตรี สะลอ ซอ ปนนายอรุณศิลป ดวงมูล สามารถบรรเลงไดอยางเชี่ยวชาญ มีลูกเลน
ที่เปนเอกลักษณของตนเอง ศิลปนในวงการขับซอลองนานเมื่อไดฟงก็สามารถตอบไดทันทีวาเปนการบรรเลง
ของนายอรุณศิลป ดวงมูล นอกจากนี้ นายอรุณศิลป ยังผลิตเครื่องดนตรีพื้นบานไดอยางประณีต งดงาม
จนคณะซออรุณศิลปจังหวัดนานไดรับการยอมรับนิยมเปนที่ยอมรับของผูฟง เมื่อภายในจังหวัดมีการจัดงาน
เทศกาลประเพณีสําคัญตางๆ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด นายอรุณศิลป ดวงมูล มักจะ
ไดเกียรติเชิญเปนศิลปนพื้นบานจังหวัดนาน นําคณะซออรุณศิลปแสดงตอนรับคณะบุคคลสําคัญในระดับตางๆ
ตลอดมา
นายอรุณศิลป ดวงมูล มีผลงานเผยแพรออกสูสังคม ดังนี้
๑. หนังสือรอยกรอง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กวีศรีประชา” โดยกอง
วรรคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ป ๒๕๓๗
๒. หนังสือ “สื่อมวลชนดีเดนเพื่อเยาวชน พอครูอรุณศิลป ดวงมูล” ประเภทสื่อพื้นบานภาคเหนือ
ขับซอลองนาน สะลอ ปน ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชน
แหงชาติ
๓. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “วงสะลอ ซอ ปน ของครูอรุณศิลป ดวงมูล WONG
SALOH SOW PIN OF MASTER AROONSIN DUENGMOON” โดย รัฐสินธุ ชมสงนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาดุรยิ างคศาสตร คณะมนุษยและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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๓๗

๔. หนังสือรวบรวมขอมูล “ซอและฟอนลองนาน” โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน กระทรวง
วัฒนธรรม
๕. หนังสือ “ชุดความรูทํามาหากิน การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน สะลอ” โดยสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู
๖. วารสารวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “ซอปนฝาย กรณีศึกษาชางซออรุณศิลป
ดวงมูล บานซาวหลวง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน” โดย กิตติพร คํานวณ คณะมนุษยและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๗. นามานุกรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย “ชางฟอน ชางซอ และสลาเขตพืน้ ทีล่ า นนาตะวันออก”
โครงการจัดทํามานานุกรมและซีดี วัตถุประสงคเพื่อจัดทําฐานขอมูลศิลปนในจังหวัดนาน
โดยคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๘. รายงาน “การอนุรกั ษดนตรีพนื้ บาน สะลอ ซอ ปน” โดย คณะนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตนาน
๙. รายงานองคความรู “ศิลปะนาน ดนตรีพื้นบานจังหวัดนาน” โดย รศ.ปกรณ รอดชางเผื่อนและ
คณะนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๐. รายงานกระบวนวิชา IS “เสียงซอลองนาน สะลอ ซอ ปน” โดยนายอภิรัตน รัตนศิลาและ
คณะนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีนาน ป ๒๕๕๗
๑๑. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๔ เลขหนา ๙๔ – ๑๐๕ ป ๒๕๕๗
“ดนตรีพื้นบานกับการเปนแหลงเรียนรูของจังหวัดนาน” โดย ฉัตรวลี ทองคํา สํานักวิชา
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑๒. หนังสือ “สลาหัตถาเทพ เรียนรูและรื่นรมยที่บาน ครูอรุณศิลป ดวงมูล ครูภูมิปญญาไทย
ดนตรีพื้นเมือง ผูสืบสานการบรรเลง สะลอ ซอ ปน” โดยองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน อพท. (องคการมหาชน)
๑๓. วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยมหิดล “การสืบทอดสะลอในวัฒนธรรมลานนา” โดย กิจชัย สองเนตร
นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๔. วารสารวิจัย “ศิลปะพื้นบาน สะลอ ซอ ปน” โดย พชร สุวรรณภารณ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕. รายงานกระบวนวิชา IS “การอนุรักษดนตรีพื้นบาน” โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓/๑
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
๑๖. วารสารวิทยานิพนธ “พัฒนาการดนตรีพนื้ บานจังหวัดนาน สะลอ ซอ ปน” โดย องอาจ อินทนิเวศ
และคณะ สาขาดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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๑๗. ปริญญานิพนธทางดุริยางคศิลป “ดนตรีพื้นบาน สะลอ ซอ ปน” โครงการปริญญานิพนธ
ทางดุริยางคศิลปไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยคณะนักศึกษาสาขาดุริยางคศิลปไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๘. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม “พัฒนาการของซอลองนานในอําเภอเมืองนานและ
อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน” โดย ชินดนัย ไชยยะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาภูมิศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๙. วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม “พลวัตการผลิตซํา้ ทางวัฒนธรรมของเพลงซอพืน้ บานไทย
ภาคเหนือ” โดย ชุติพงศ คงสันเหียะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒๐. หนังสือรวบรวมขอมูล “ปราชญทองถิ่น” โครงการมรดกทางวัฒนธรรมเมืองนานอารยะธรรม
แหงลานนา โดยองคการบริหารพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษการทองเทีย่ งอยางยัง่ ยืน อพท. (องคการมหาชน)
รวมกับ ชมรมทองเที่ยวบสวก
๒๑. หนังสือรวบรวมขอมูล “ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน สํานักงาน วัฒนธรรมจังหวัดนาน กรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ป ๒๕๖๐
๒๑. รายงานรวบรวมขอมูล “ผูทรงคุณวุฒิชุมชน/ปราชญทองถิ่นนาน/ผูมีความสามารถเฉพาะ”
โดยสํานักงานวิทยาลัยชุมชนนาน
นอกจากนี้ นายอรุณศิลป ดวงมูล ไดเผยแพรผลงานผานสื่อในรูปแบบตางๆ อาทิ รายการโทรทัศน
รายการวิทยุ อินเตอรเน็ต และสื่อสิ่งพิมพ การแสดงพื้นบาน (ดนตรี สะลอ ซอ ปน) และ (ขับซอลองนาน)
ดังตอไปนี้
๑. แถบวีดทิ ศั น/สารคดีมลู นิธแิ มฟา หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
“สืบสานดนตรีพนื้ เมืองประกอบการขับซอ ๘ จังหวัดลานนา” เพือ่ เปนการสืบสานพระราชปณิธาน
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการอนุรักษและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันลํ้าคา
ทางดนตรีพื้นเมือง
๒. รายการโทรทัศนพินิจนคร “ตอนศิลปะอาระยะสกุลชางนานอลังการงานสรางหัตถาเทพ
ศิลปะการแสดงขับซอลองนานจังหวัดนาน” ผูดําเนินรายการคุณนิธิสมุทรโคจร
https://www.youtube.com/watch?v=vwGa10v3xrw
๓. รายการโทรทัศน รักบานเกิด “ตอน อพท. พาเทีย่ ว วิถคี นนาน” ผูด าํ เนินรายการ คุณนิรทุ ธ สุจริต
ชอง ททบ. ๕ https://m.youtube.com/watch?v=GpNAiQKXgjo&t=0h0m1s
๔. ซีดฐี านขอมูลแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย “ชางฟอน ชางซอ และสลาเขตพืน้ ทีล่ า นนาตะวันออก”
โครงการจัดทํามานานุกรมและซีดี วัตถุประสงคเพื่อจัดทําฐานขอมูลศิลปนในจังหวัดนาน
โดยคณะศิลปกรรม-ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
https://www.youtube.com/watch?v=6k1va2iBNt4
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๕. รายการโทรทัศน line กนกพาเทีย่ วเมืองนานเรือ่ ง “ศิลปะการแสดงพืน้ บานจังหวัดนานขับซอ
ลองนาน” ชอง Nation TV Nation Channeผูดําเนินรายการคุณกนกวัฒนวงคสกุล
https://www.youtube.com/watch?v=ORByi HYPERLINK
๖. รายการโทรทัศนลอง stay “ตอนวัฒนธรรมเขาจังหวะซอลองนาน” ชอง ๓ SD ผูด าํ เนินรายการเจได
https://www.youtube.com/watch?v=ylf1-6s5N_o&t=182s”5 HYPERLINK
๗. หนังสือรอยกรอง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กวีศรีประชา”
โดยกองวรรคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
๘. หนังสือ “สือ่ มวลชนดีเดนเพือ่ เยาวชน พอครูอรุณศิลป ดวงมูล” ประเภทสือ่ พืน้ บานภาคเหนือ
ขับซอลองนาน สะลอ ปน ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชน
แหงชาติ
๙. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “วงสะลอ ซอ ปน ของครูอรุณศิลป ดวงมูล WONG
SALOH SOW PIN OF MASTER AROONSIN DUENGMOON” โดย รัฐสินธุ ชมสงนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาดุริยางคศาสตร คณะมนุษยและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๐. หนังสือรวบรวมขอมูล “ซอและฟอนลองนาน” โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน กระทรวง
วัฒนธรรม
๑๑. หนังสือ “ชุดความรูทํามาหากิน การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน สะลอ” โดยสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู
๑๒. วารสารวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “ซอปนฝาย กรณีศึกษาชางซออรุณศิลป
ดวงมูล บานซาวหลวง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน” โดย กิตติพร คํานวณ คณะมนุษยและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๓. นามานุกรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย “ชางฟอน ชางซอ และสลาเขตพืน้ ทีล่ า นนาตะวันออก”
โครงการจัดทํามานานุกรมและซีดี วัตถุประสงคเพื่อจัดทําฐานขอมูลศิลปนในจังหวัดนาน
โดยคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายอรุณศิลป ดวงมูลไดพัฒนาวรรณกรรมบทซอลองนาน ในการประชาสัมพันธการเลือกตั้งอยางมี
ประสิทธิภาพโดยใชเพลงพื้นบานจังหวัดนาน ดนตรีพื้นบาน (สะลอ ซอ ปน) เปนสื่อกลางกระจายขอมูล รวมกับ
สํานักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธทงั้ ยังประพันธบทซอเปนจํานวนมาก ชวยสรางสรรคและทําประโยชน
ใหกับสังคมโดยใชดนตรีพื้นบาน “เพลงซอ”เปนสื่อถายทอดเรื่องราวและคติสอนใจในดานตางๆ รวมทั้งเพื่อ
ฝกสอนเยาวชนตลอดจน โดยจัดทําเปนหลักสูตรการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมดานการแสดงพื้นบาน อาทิ
๑. กลอนซอ “ลองนาน” แตงขึน้ เนือ่ งในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงครองสิรริ าชสมบัติ
ครบรอบ ๖๐ ป ไดกลาวถึงพระราชกรณียกิจของพระองคที่ทรงหวงใยพสกนิกร และทรงคิด
คนหาวิถีทางเพื่อความผาสุกของเมืองไทย
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๒. กลอนซอ “มิง่ ขวัญเมืองไทย” ไดแตงขึน้ เพือ่ สํานักในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และพระราชกรณียกิจใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. กลอนซอ “ทหารใหม” ไดกลาวถึงผูช ายไทยทีม่ อี ายุถงึ เกณฑทหาร เพือ่ รับใชชาติ ตัง้ แตเริม่ คัดเลือก
เขาเปนทหาร การฝกการปฏิบัติหนาที่ตลอด สองปการเปนทหารจนกระทั่งปลดประจําการ
๔. กลอนซอ “นางบัวคํา ตอน ๑” เปนกลอนซอสอนใจคนทัว่ ไปในการใชชวี ติ อยูใ นสังคม โดยยกประวัติ
และเรื่องราวของนาวบัวคําเปนอุทาหรณ
๕. กลอนซอ “เทวทูตระบําอื่อ” แตงขึ้นเพื่อเปนคติเตือนใจในการครองตนใหมีความพอดีในสังคม
อยางมีความสุข ไมของแวะลุมหลงการพนัน ไมใชจายฟุมเฟอย ซึ่งลวนแลวเปนบอเกิดแหง
ความหายนะ
๖. กลอนซอ “ฮํา่ ปอยระบําอือ่ ” เปนบทซอทีแ่ ตงขึน้ สําหรับสอนพระนาค ใหรถู งึ พระคุณของพอแม
ผูใหกําเนิด และความประพฤติตนในขณะที่เปนบรรพชิต
๗. กลอนซอ “ปนฝาย” เปนบทซอที่กลาวถึงวิถีการดํารงชีวติ และอาชีพของชาวภาคเหนือ
๘. กลอนซอ “แอวชมของดีเมืองนาน” เปนกลอนซอที่แตงขึ้นเพื่อแนะนําสถานที่สําคัญของ
จังหวัดนาน ตลอดจนนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม
๙. กลอนซอ “ตอตานโรคเอดส” ไดแตงขึน้ เพือ่ เปนสือ่ สอนใจใหเด็ก เยาวชนและคนทัว่ ไป ไดตระหนัก
ถึงมหันตภัยของยาเสพติด เพื่อชวยตอตานยาเสพติดที่เปนปญหาใหญของสังคม
๑๐. กลอนซอ “หัดใหม” แตงขึ้นเพื่อใหเด็กเยาวชน และผูที่สนในศิลปะการซอ ไดนําไปฝกหัดซอ
เบื้องตน ซึ่งเปนการหัดใหม กอนที่จะไดฝกฝนตอไป
๑๑. กลอนซอ “สภาองคการบริหารสวนตําบลสวก” ไดกลาวถึงสภาพภูมิศาสตร เขตการปกครอง
ของแตละหมูบา นของตําบลสวก อําเภอเมือง จังหวัดนาน
๑๒. กลอนซอ “ฝกใหมโรงเรียนบานซาวหลวง”แตงขึ้นเพื่อใหนักเรียนระดับชั้น ป .๔ – ป. ๖ ไดฝก
การขับซอ และปลูกฝงใหเด็กนักเรียนไดสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบาน
๑๓. กลอนซอ “แนะนําโรงเรียนบานซาวหลวง” ไดแตงขึ้นเพื่อใหทราบถึงประวัติ ความเปนมาและ
ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนบานซาวหลวง
๑๔. กลอนซอ “ขึน้ บานใหม” แตงขึน้ เพือ่ ใชในการขับเพลงซอ งานประเพณีขนึ้ บานใหม เพือ่ ความเปน
สิริมงคลแกเจาของบาน
๑๕. กลอนซอ “พระพุทธประวัติ” แตงขึ้นเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวประวัติพระพุทธศาสนา
๑๖. กลอนซอ “ประวัตพิ ระธาตุแชแหง” กลาวถึงความเปนมา ประวัตขิ องพระธาตุแชแหง ปูชนียสถาน
พระธาตุแชแหงวัดอารามหลวง
๑๗. กลอนซอ “ครบรอบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช”
๑๘. กลอนซอ “ประชาธิปไตย วิถีไทย วิถีธรรม”
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๑๙. กลอนซอ “ปดทองหลังพระ จังหวัดนาน”
๒๐. รายการโทรทัศนวัฒนธรรม เรื่อง “ขับซอลองนาน ดนตรีพื้นบาน ฟอนแงนจังหวัดนาน”
ผูดําเนินรายการโดยอาจารยสันติอภัยราย
https://www.youtube.com/watch?v=kwTtoHtif HYPERLINK
๒๑. ภาพยนตรสารคดีสั้น “รากเรา ซอลองนานจังหวัดนาน” ผูดําเนินรายการ คุณนิสา คงศรี และ
คุณอารียา ศิริโสดา HYPERLINK “http://www.pigonine.com/” www.pigonine.com
๒๒. บันทึกแผนเสียงซอลองนาน หางหุนสวนจํากัด สหกวงเฮงแผนเสียงเทป หองบันทึกเสียง
ทัศนาวลัย จังหวัดนาน และองคกรตางๆ หลากหลายเรือ่ ง อาทิ ซอปอยลูกแกว ซอเมียนอยเมียหลวง
ซอขึ้นบานใหม ชูชก พระเวสันดร ซอบานผีกะ ซอลงผาม ซอเลนลูกจาง เจาสุวัต นางบัวคํา ฯลฯ
https://m.youtube.com/watch?v=Ye3fODVnOgk
๒๓. บันทึกเสียงซอลองนาน “สะลอซอปน” รวมกับคณาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากรและศิลปนดนตรี
สากล (Jazz) เพื่อพัฒนาสะลอซอปนรวมเปนดนตรีรวมสมัยโดยองคการบริหารพัฒนาพื้นที่
พิเศษการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน (องคการมหาชน) และเทศกาลศิลปะนาน ครัง้ ที่ ๒ (นานเนิบเนิบ)
NAN ARTS FESTIVAL 2nd” ตอนเผารักปา
https://www.youtube.com/watch?v=pQaXtDlUc HYPERLINK
https://www.youtube.com/watch?v=pQaXtDlUc2Y”2 HYPERLINK
https://m.youtube.com/watch?v=pQaXtDlUc2Y&t=0h3m6s
๒๔. บันทึกแผนเสียงซอลองนาน “เรือ่ งประวัตพิ ระธาตุแชแหงพระอารามหลวง” โดยสภาวัฒนธรรม
นาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน
https://www.youtube.com/watch?v=PSz HYPERLINK
๒๕. ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประถมศึกษา
นาน เขต ๑ ไดเผยแพรประชาสัมพันธครูภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ นาน “พอครูอรุณศิลป ดวงมูล วิทยากร
ภายนอก สอนดนตรีพนื้ บานแกนกั เรียนโรงเรียนบานซาวหลวง” https://data.boppobec.info/
emis/news/news_view_school.php?ID_New=8787&School_ID=1055250012
๒๖. Instagram_ดารา_@kanok_ratwongsakul “การฟอนแงน ดนตรีพนื้ บานจังหวัดนาน สะลอ
ซอ ปน” โดยคุณพออรุณศิลป ดวงมูล
https://instagram.kapook.com/star/profile/kanok_ratwongsakul/page/26
๒๗. มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จังหวัดนาน “พอครูอรุณศิลป ดวงมูล ศิลปนพืน้ บานจังหวัดนาน
ดานการขับซอลองนาน”
http://nanwaingsa.myreadyweb.com/article/category-74887.html
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๒๘. องคการบริหารพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน (องคการมหาชน) เผยแพรนกั ปราชญ/
ครูภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดนาน เขตตําบลบสวก อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
http://www.dasta.or.th/dastaarea6/th/auto-generate-from-title/item/106-106
๒๙. กรุงเทพธุรกิจ เผยแพรนกั ปราชญ/ครูภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ จังหวัดนาน ดานการบรรเลงดนตรีพนื้ บาน
สะลอ ซอ ปน รวมสมัยกับวงดนตรีสากล (Jazz) จังหวัดนาน
http://daily.bangkokbiznews.com/detail/193649
๓๐. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ศึกษาธิการ (นายอรุณศิลป ดวงมูล ครูภูมิปญญาไทย ดานศิลปกรรม) คลังความรูทองถิ่น
http://202.143.165.166/ageing/index.php?name=news2&file=readnews&id=40

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๓๓ รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นบานจังหวัดนาน การขับซอ“สะลอ ซอ ปน”
จากศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนาน กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๕ รางวัลชนะเลิศการประกวด “ซอลองนาน” ในงานของดีเมืองนาน ประจําปพุทธศักราช
๒๕๓๕ จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๖ ประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยอง นายอรุณศิลป ดวงมูล ในฐานะคณะซอลองนาน จังหวัดนาน
ที่มีการสงเสริมการแตงกายแบบพื้นบานจังหวัดนานดีเดน ป ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๗ รางวัลชนะเลิศการประกวดการขับซอลองนาน จังหวัดนาน เนือ่ งในวันอนุรกั ษมรดกไทย
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๗ จากจังหวัดนาน
พ.ศ. ๒๕๓๘ รางวัลเกียรติคุณ รอยกรองหนังสือเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กวีศรีประชา” จากกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ รางวัลเกียรติยศ สือ่ มวลชนดีเดนเพือ่ เยาวชน ประเภทสือ่ พืน้ บานภาคเหนือ ขับซอลอง
นาน สะลอ ปน ระดับประเทศ จากคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชน
แหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๐ รางวัลชนะเลิศการประกวดซอลองนาน จังหวัดนาน ประเพณีขนึ้ ธาตุพระธาตุเขานอย
ประจําป ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๓ ศิลปนดีเดน และผูม ผี ลงานดีเดนจังหวัดนาน สาขาศิลปะการแสดงพืน้ บาน จังหวัดนาน
ขับซอลองนาน ดนตรีพนื้ บาน สะลอ ปน ประจําปพทุ ธศักราช ๒๕๔๓ จากจังหวัดนาน
ศิลปนดีเดนจังหวัดนาน และผูมีผลงานดีเดนดานศิลปะการแสดงดนตรี ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๔๓ จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
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พ.ศ. ๒๕๔๕ ครูภูมิปญญาชาวบาน ผูมีผลงานดีเดน สาขาภูมิปญญาทองถิ่น ดานศิลปวัฒนธรรม
สะลอ ซอ ปนจากสํานักงานคุรุสภาจังหวัดนาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ครูภมู ปิ ญ
 ญาไทย สาขาศิลปกรรม (สะลอ ซอ ปน) รุน ที่ ๔ ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๔๘
จากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รางวัล วัฒนคุณาธร
ผูท าํ คุณประโยชนตอ กระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(ศิลปะการแสดงพื้นบาน ขับซอลองนาน และ ศิลปหัตถกรรมดนตรีพื้นบาน สะลอ ซอ
ปน) ประเภทบุคคล ประจําป ๒๕๕๘ จากกระทรวงวัฒนธรรม

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นายอรุณศิลป ดวงมูลเปนที่รูจักเปนอยางดีในนามของ “พอครูขับซอแหงลํานํ้านาน” ผูสืบทอด
ศิลปะการแสดงพื้นบานจากพอครูไชยลังกา เครือเสน ศิลปนแหงชาติ ป ๒๕๓๐ และพอครูคําผาย นุปง ศิลปน
แหงชาติ ป ๒๕๓๘เปนบุคคลตนแบบที่พึงประสงคแบบอยางการทําความดีของสังคม เปนผูที่อนุรักษ ฟนฟู
ถายทอด เผยแพรแลกเปลี่ยน สืบสาน สรางสรรคนวัตกรรม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบานภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนาดานการขับขานซอลองนาน ดานบรรเลงและประดิษฐดนตรีพื้นบาน
จังหวัดนาน สะลอ ซอ ปน
นายอรุณศิลป มีภาวะความเปนผูนําสูง มีความสามารถและศักยภาพในการสรางกระแสการพัฒนา
เยาวชนและสังคม มีความเสียสละเอื้อเฟอเผื่อแผ มีพฤติกรรมดีเดน ที่แสดงออกอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ
เปนที่ยอมรับของวงการขับซอลองนาน คณาจารย นักศึกษา หนวยงานราชการตางๆ ทั้งในโรงเรียนชุมชน
มหาวิทยาลัยและสังคม รวมถึงมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณตั้งใจถายทอดการขับซอลองนานและ
ดนตรี สะลอ ปน ใหแกเยาวชนรุนใหม ตามเจตนารมณของพอครู อีกทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรมมีความละอาย
และเกรงกลัวตอการทําความชั่วทั้งปวง โดยยึดหลักเบญจศีลตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนับวาเปน
พุทธมามกะที่ดี ดํารงตนอยูในครรลองครองธรรม มีความรับผิดชอบ รูจักการใหอภัยตอผูกระทําความผิดและ
ยกยอง เชิดชูนบั ถือผูก ระทําความดีตอ ตนเอง และสังคม ยึดหลักนิตธิ รรมในการดําเนินชีวติ ประจําวันอยางมัน่ คง
และถูกตองเหมาะสม
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นายอรุณศิลป ดวงมูล มีความซือ่ สัตยสจุ ริตตอตนเองและผูอ นื่ มีระเบียบวินยั เปนผูท ปี่ ฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของ
สังคม เปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นไดตั้งใจถายทอดองคความรูและทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความขยัน อดทน
พากเพียรไมยอทอตออุปสรรค อีกทั้งมีความพยามยามปรับปรุงการทํางานและทําหนาที่ ของตนไดเปนอยางดี
ยิ่งโดยมุงหวังใหเกิดประโยชนตอสวนรวม สามารถแบงหนาที่ในการทํางานไดอยางเปนระบบ ทําใหไดผลงาน
อันเปนที่ประจักษตอสาธารณชน

๔๔

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

นายอรุณศิลป เปนบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคมชุมชนและสถานศึกษา โดยไดจัดตั้งโครงการตางๆ
รวมทั้งเปดบานของตนเองเปนศูนยเรียนรูศิลปะการแสดงพื้นบานจังหวัดนาน เพื่อถายทอดความรูทางดาน
ศิลปะการแสดงพื้นบานจังหวัดนานใหกับเด็กและเยาวชนในสถานที่ศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาในชุมชนทองถิ่น นอกจานี้ นายอรุณศิลป ยังมีนํ้าใจ เสียสละ และชวยเหลือ
เพือ่ นบาน สังคม ลูกศิษย เพือ่ นรวมงานโดยเฉพาะในการทํางานจะมีการทุม เทเสียสละอยางจริงใจเพือ่ ประโยชน
แกสังคมและชุมชน จนเปนที่ยกยองใหไดรับรางวัลและความไววางใจจากผูรวมกิจกรรมหนวยงานองคกรตางๆ
อยางมากมาย

ชีวิตปจจุบัน
นายอรุณศิลป ดวงมูลไดสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง โดยเห็นถึงการเปลี่ยนทางสังคมเขาสู
ยุคโลกาภิวัตนจึงไดรวมมือกับคณาจารย นักศึกษา และศิลปน มหาวิทยาลัยศิลปากร นําดนตรีพื้นบานจังหวัด
นานและการขับขานซอลองนานบรรเลงรวมสมัยกับวงดนตรีสากล (JAZZ) แตยังคงรักษาขนบศิลปะพื้นบาน
สงผลทําใหสามารถยกระดับศิลปะพืน้ บานจังหวัดนานเปนทีป่ ระจักษแกสายตาและยอมรับในวงการดนตรีสากล
เปนอยางมาก ทั้งยังสืบสานปณิธานของตนเองในการเผยแพรศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบาน “สะลอ ซอ ปน”
และขั้นตอนกรรมวิธีตางๆ ในการประดิษฐเครื่องดนตรีพื้นบานไดอยางถูกตอง แกเยาวชนรุนใหม
นายอรุณศิลป ดวงมูล มีวิสัยทัศนมุมมองที่กวางไกลอยางมีเหตุมีผล กระบวนการเรียนรูของเด็กและ
เยาวชนนั้นผูเรียนตองมีความสุข คิดวิเคราะห มีสวนรวมในการปฏิบัติ โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลางของ
การเรียนรู เพราะโลกในยุคปจจุบันนี้บริบทสิ่งแวดลอมในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการตลอดเวลา จึงสง
ผลใหกอ เกิดองคความรูใ หมในศาสตรตา งๆ มากมาย นายอรุณศิลป ดวงมูล จึงมุง มัน่ พัฒนาเพิม่ ศักยภาพตนเอง
อยูเสมอ โดยการคนควาขอมูลความรูเพื่อนํามาตอยอดบูรณาการทักษะดานการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม
ในแตละชวงวัยเรียน จากแหลงการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนาน อาทิ หอสมุดประชาชน วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนาน
อาจารยผูเชี่ยวชาญดานการสอน สงผลใหนายอรุณศิลป มีประสบการณดานการถายทอดองคความรู สามารถ
นําทักษะภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดเขาสูการเรียนการสอนพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบัน นายอรุณศิลป ดวงมูล ยังคงสรางสรรค และเผยแพรผลงาน ดวยการแสดงศิลปะพื้นบาน
เพื่อการกุศล รวมถึงการเขารวมประชุม สัมมนา ที่มีความเกี่ยวของทั้งดานศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา เพื่อพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ
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นายจําลอง ปุระเสาร
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาศิลปะ ดานเพลงพื้นบาน (การขับซอเชียงใหม)
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นายจําลอง ปุระเสาร
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาศิลปะ ดานเพลงพื้นบาน (การขับซอเชียงใหม)
ประวัติ
นายจําลอง ปุระเสาร เกิดวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๓ เกิดที่อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายจาย ปุระเสาร มารดาชื่อ นางมูล ปุระเสาร เปนบุตรคนที่ ๕ ในพี่นอง ๕ คน
นายจําลอง ปุระเสาร สมรสกับ นางบัวจันทร ปุระเสาร มีบุตร ๑ คน ธิดา ๒ คน
พลเทพ บุญหมื่น เกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เกิดที่อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

ที่อยู
บานเลขที่ ๗ หมูที่ ๑๓ ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐

โทรศัพท
๐๘๘ – ๑๘๑๔๖๘๖

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดปาแดงธรรมลังกาธนานุเคราะห อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
ในป พ.ศ. ๒๕๐๕ เมื่อนายจําลอง ปุระเสาร (จําลอง ปองรัก) อายุยางเขา ๑๒ ป ไดเริ่มตนเรียน
การขับซอกับพอบุญปน บานรองวัวแดง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จนสามารถรูจักทํานองซอ และ
ซอได จึงไดไปอยูกับคณะ ก.ประเสริฐศิลป ซึ่งมี พอหนานกิ้งบานสันคือ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
เปนหัวหนาคณะ โดยซอคูกับ จั๋นสม บานบวกเปา อําเภอสันกําแพง นายจําลองอยูกับคณะ ก.ประเสริฐศิลป
ได ๕ ป ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ นายจําลองไดขอลาพอหนานกิ้งไปอยูกับวง ๔ โพธิ์แดง ซึ่งมี นางคําแปง หนอคํา
นองสาวของ ไอเกา (สุรินทร หนอคํา) ชางซอ และนักจัดรายการวิทยุชื่อดังในสมัยนั้นเปนหัวหนาวง โดยมีชางซอ
เพื่อนรวมวงที่มีอายุไลเลี่ยกัน เชน ดวงจันทร วิโรจน ประพันธ แกวเก บุปผา รามัญ เกสร บานแหวนบัวตอง
เมืองพราวและเครือวัลย บานเปา โดยนายจําลอง ไดรวมแสดงในละครซอ ซึ่งออกโฆษณาทางวิทยุทหารอากาศ
และ ว.ป.ถ. ๒ เปนเวลา ๓ ป จากนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ นายจําลอง ไดยายจากคณะ ๔ โพธิ์แดง มาเปนชาง
ซอคณะลูกแมปง โดยมี นางแสงจันทร สายวงศอินทร เปนหัวหนาวง ซึ่งนายจําลอง ไดรับบทบาทเปนพระเอก
และตัวตลก ในละครซอ ออกอากาศทางโทรทัศนชอง ๘ ลําปาง จนทําใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ตลอด
ระยะเวลา ๖ ป ทีอ่ ยูก บั คณะลูกแมปง นายจําลองไดสรางผลงานเปนทีป่ ระจักษมากมาย จนถึงชวงสําคัญในชีวติ
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๔๙

ในป พ.ศ. ๒๕๑๖ นายจําลอง ไดมีโอกาสไดไปฝากตัวเรียนซอเพิ่มเติมกับพอครูศรีวรรณ หนองกาย ซึ่งเปน
ชางซอฝายชายที่มีชื่อเสียงจากนั้น นายจําลอง ไดไปอยูกับคณะสายธารา เชียงใหม ซึ่งมี แมครูจันทรสม
สายธารา เปนหัวหนาคณะ และเรียนซอเพิ่มเติมกับคุณแมจันทรสม สายธารา ในปพ.ศ.๒๕๑๗โดยซอคูกับ
เทียมตา ปญญานามบัวผัด สันเหมืองจั๋นฟอง สันเหมือง และมโนรัตน ซึ่งเปนชางซอฝายหญิงในคณะสายธารา
เชียงใหม จากนั้น นายจําลอง ไดซอคูกับแมจันทรสม สายธารา ศิลปนแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ มาโดยตลอด
จนทําใหเปนที่รูจักกันในอยางแพรหลาย ในนามของ จําลอง ปองรัก ซึ่งเปนชื่อที่ แมครูจันทรสม สายธารา
ตั้งชื่อให
ปจจุบัน นายจําลอง ปุระเสาร เปนศิลปนขับซอลานนา โดยซอคู ละครซอลานนา ซอเก็บนก ในคณะ
ดาวรุง และคณะลูกแมปง
จากการที่ นายจําลอง ปุระเสาร เปนคนใจเย็น ใจดี มีอุปนิสัยวางตนที่ดี พูดจาไพเราะ มีความตลก
ขบขันอยูใ นตัวอีกทัง้ เปนศิลปนทีม่ ากดวยความสามารถเพราะการแสดงหนาเวทีผแู สดงจะตองมีปฏิภานไหวพริบ
แกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดีไมวาจะเปนการซอตอบโต ซอตลก และการแสดงละครซอ ซึ่งนายจําลอง
จะตีบทแตกไดทุกตัวละคร นับเปนบุคคลที่มีความสามารถอยางหาจับตัวไดยากในสมัยนี้

ผลงานสรางสรรค
นายจําลอง ปุระเสาร หรือ จําลอง ปองรัก มีผลงานซอพื้นบานลานนาเปนที่ยอมรับ และแพรหลาย
ในภาคเหนือ ลวนเปนผลงานที่บันทึกเสียง โดยหองอัดคุณภาพจากหองอัดเสียงสยาม ตําบลชางเผือก
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผลงานของนายจําลองนี้ ไดเผยแพรโดยสถานีวิทยุทั่วภาคเหนือ และออกอากาศทาง
สถานีวิทยุทั่วไป จึงทําให คนรุนใหมสนใจเปนจํานวนมาก ดังนี้
๑. ซอประวัติครูบาศรีวิชัย
๒. ซอประวัตพระธาตุดอยสุเทพ
๓. ซอพระเทวทัต
๔. ซออนุรักษปาไม
๕. ซอประวัติ ๓ กษัตริย
๖. ซอเก็บนก
๗. ซอเก็บนกภาคพิเศษ มวน ๑
๘. ซอเตโจยาโม
๙. ซอหนุมนาฝนหวาน
๑๐. ซอดาปอยบวชลูกแกว
๑๑. ซอผาปาพาเศรา
๑๒. ซอสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ
๑๓. ซอเจาสุวัฒน– นางบัวคํา
๑๔. ซอเจากํ่ากาดํา

๕๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

ซอคู
คณะสายธารา คูกับแมจันทรสม สายธารา
ซอคู
คณะสายธารา คูกับแมจันทรสม สายธารา
ซอคู
คณะสายธารา คูกับแมจันทรสม สายธารา
ซอคู
คณะสายธารา คูกับแมจันทรสม สายธารา
ซอคู
คณะสายธารา คูกับแมจันทรสม สายธารา
ละครซอ
คณะสายธารา
ละครซอ
คณะสายธารา
ละครซอ
คณะสายธารา
ละครซอ
คณะสายธารา
ละครซอ
คณะสายธารา
ละครซอ
คณะสายธารา
ละครซอ
คณะสายธารา คูกับแมจันทรสม สายธารา
ละครซอ ๒ มวนจบ คณะสายธารา
ละครซอ ๓ มวนจบ คณะสายธารา

๑๕. ซอพอคาทอง
๑๖. ซอพระเจาทรงธรรมราชา
๑๗. ซอเจาจันทราชกุมาร
๑๘. ซอเชียงใหมแดนอิสาน
๑๙. ซอดวงใจแม
๒๐. ซออานิสงสกฐิน
๒๑. ซอนํ้าตาเมียหลวง
๒๒. ซอตะวันรอนทีห่ นองสะเรียม
๒๓. ซอผานางคอย
๒๔. ซอเตาหนอยอองคํา
๒๕. ซอกําพราบัวตอง
๒๖. ซอนอยไจยา
๒๗. ซอทาสอารมณ
๒๘. ซอนกกระจาบ
๒๙. ซอหลงผิด
๓๐. ซอบูเอาะๆ
๓๑. ซอเก็บนก

ละครซอ
ละครซอ
ละครซอ
ซอคู
ละครซอ
ละครซอ
ละครซอ
ละครซอ
ละครซอ
ละครซอ
ละครซอ
ละครซอ
ละครซอ
ละครซอ
ละครซอ
ซอคู
ละครซอ

คณะธาราเพชร
คณะสายธารา
คณะสายธารา
คณะสายธารา คูกับ เตียมตา ปญญานาม
คณะลูกแมปง
คณะลูกแมปง
คณะลูกแมปง
คณะลูกแมปง
คณะลูกแมปง
คณะลูกแมปง
คณะลูกแมปง
คณะดาวรุงเชียงใหม
คณะดาวรุงเชียงใหม
คณะดาวรุงเชียงใหม
คณะดาวรุงเชียงใหม
คณะลูกแมปง
คณะลูกแมปง

นอกจากนี้ นายจําลอง ปุระเสาร ยังไดถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการขับซอลานนา ใหกับนักเรียน
นักศึกษา และผูสนใจนับไมถวนจึงทําใหไมสามารถระบุไดทั้งป พ.ศ. ซึ่งผูที่มาเรียนดวย ที่จําไดคือ นางสายทอง
ปวยะ ซึ่งเปนลูกศิษยชางซอที่ออกแสดงซอพื้นเมืองจนมีชื่อเสียงโดงดังทั่วภาคเหนือ

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๙

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง
จากองคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
รางวัลผูสูงอายุแตงกายงดงาม
จากองคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
รางวัลผูอนุรักษ สงเสริม และถายทอดศิลปะซอพื้นเมืองแกอนุชน
จากกระทรวงวัฒนธรรม
ครูภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม จากภาคีเมืองเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม
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คุณธรรมและจริยธรรม
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นายจําลอง ปุระเสาร ไดถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการซอ ใหกับนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ
อยางตอเนื่อง และไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย เพราะตองการใหองคความรูดังกลาวอยูกับสังคมลานนา นอกจากนี้
นายจําลอง ยังไดประกอบอาชีพชาวนา โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต รวมถึงยึดหลักธรรมมะทั้งในชีวิตประจําวัน
และอาชีพการเปนศิลปนชางซอ
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม/จริยธรรม
เมื่อนายจําลอง ปุระเสาร เปนผูนําและผูตามที่ดี ไมยอทอกับการทํางานในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ
นายจําลองไมเคยเกี่ยงงานที่ไดรับมอบหมาย เชนงานแสดงซอตางๆ ไมวาจะเปนงานจางหรืองานทางการกุศล
นายจําลองยินดีที่จะไปชวย ดวยความวิริยะอุสาหะโดยแทจริง หรือเมื่อมีเด็กเยาวชนหรือผูที่สนใจมาศึกษา
หาความรู นายจําลองก็จะใหขอมูลโดยครบถวน ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และเมื่อนายจําลองอยูกับลูกหลาน
ชางซอเยาวชน นายจําลองจะสอนเกร็ดความรูตางๆ เกี่ยวกับการซอ เพื่อใหเยาวชน ชางซอเปนศิลปนชางซอ
ที่ดี เปนที่ยอมรับของประชาชน

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบันนายจําลอง ปุระเสาร ยังคงประกอบอาชีพชางซอ และจะยึดอาชีพนี้ตอไป ไมคิดจะเลิกรา
จากวงการ แมอายุสังขารจะแกชราไปตามกาลเวลา เพราะตองการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการซอ และผลงาน
ซอพื้นบานลานนา พรอมกับการถายทอดองคความรูตางๆ เกี่ยวกับซอพื้นบานลานนาใหแกเยาวชนคนรุนใหม
เปนอยางดี และใหความรวมมือกับทางสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน อยางสมํ่าเสมอ
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นางวราภรณ ไชยวงคญาติ
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาศิลปะ ดานนาฏศิลปพื้นบานลานนา
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นางวราภรณ ไชยวงคญาติ
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาศิลปะ ดานนาฏศิลปพื้นบานลานนา
ประวัติ
นางวราภรณ ไชยวงคญาติ เกิดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เกิดที่อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายสม จันทรมานนทมารดาชื่อ นางมาลัย จันทรมานนทเปนธิดาคนที่ ๓ ในพี่นอง ๙ คน
นางวราภรณ ไชยวงคญาติ สมรสกับ นายวินัย ไชยวงคญาติ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๑๖/๕๒ หมูที่ ๕ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐

ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม พ.ศ. ๒๕๒๐ วิทยาลัยครูเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๒๔ วิทยาลัยครูเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๑๒
พ.ศ. ๒๕๑๕
พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๕๓

ครูจัตวา โรงเรียนบานยั้งปวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ครูตรี โรงเรียนบานทรายมูล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
กรรมการบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดละโว อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
อาจารย ๒ ระดับ ๗ โดยทําผลงานทางวิชาการ เรื่อง แผนการสอนวิชา
นาฏศิลป ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
โรงเรียนบานทรายมูล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ลาออกจากราชการเกษียณอายุกอนกําหนด
กรรมการบริหารงานวิชาการ และครูผสู อนวิชานาฏศิลป ระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ ๑-๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โรงเรียนวัดปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เชิญเปนครูผูสอนวิชา
นาฏศิลประดับชั้นอนุบาล ๑-๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖
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นางวราภรณ ไชยวงคญาติ เริ่มเรียนนาฏศิลป ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่ออายุได ๔ ขวบ เมื่อเขาเรียน
ชั้นอนุบาล ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม กับแมครูอัญชัญ ปนทอง ซึ่งเปนชางฟอนคุมหลวงพระราชชายา
เจาดารารัศมี ซึ่งนางวราภรณไดรับเลือกเปนตัวแทนฟอนในงานประจําปของโรงเรียน คือ แมศรีอนุบาล
ฟอนเงี้ยว ฯลฯ
พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๖ นางวราภรณ เขาเรียนโรงเรียนบูรณศิลป และไดเรียนวิชานาฏศิลปกับ
แมครูเฉลิมศรี พรหมสุวรรณ ชางฟอนคุมหลวงเจาหญิงบัวทิพย ณ เชียงใหม ทําใหนางวราภรณ ไดรับ
การคัดเลือกเปนชางฟอนประจําโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๙ นางวราภรณไดเรียนวิชานาฏศิลป โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ ซึ่งเปน
โรงเรียนประจําจังหวัดเชียงใหม ขณะนั้นทางจังหวัดเชียงใหม ยังไมมีวิทยาลัยนาฏศิลป ดังนั้นโรงเรียน
สตรีวัฒโนทัยพายัพจึงไดสอนวิชานาฏศิลปอยางเขมงวด และนางวราภรณ ไดเปนชางฟอนประจําโรงเรียน
และเปนลูกศิษยแมครูเฉลิมศรี พรหมสุวรรณ ชางฟอนคุมหลวงเจาแมบัวทิพย ณ เชียงใหม ธิดาเจาแกวนวรัฐ
พระอนุชาของพระราชชายาเจาดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ และ
เปนลูกศิษยอาจารยพรพรรณ วัฒนายนต อาจารยนาฏศิลป โดยมีผลงานที่นางวราภรณไดแสดงระหวางเรียน
ไดแก ฟอนเล็บ ตอนรับพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ในทุกครั้งที่พระองค
เสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหม โดยนางวราภรณไดรับเลือกเปนผูนําการฟอนเล็บทุกครั้ง นอกจากนี้ ไดรวมแสดง
ละครเรื่อง ศกุนตลา ไดแสดงเปน นางศกุนตลา และมีโอกาสฟอนเทียน ฟอนมานมุยเชียงตา ฟอนระบําซอ
ฟอนเงี้ยว รวมถึงรวมแสดงชุดวีรสตรีไทย โดยนางวราภรณไดรับคัดเลือกเปนทาวเทพสตรี รํากฤษดาภินิหาร
รําฉุยฉายพราหมณ ฯลฯ
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๑ นางวราภรณ ไดเรียนวิชานาฏศิลป วิทยาลัยครูเชียงใหม โดยเปนชางฟอน
ประจําวิทยาลัย และเปนลูกศิษยแมครูยุพดี สุขเกษม ซึ่งเปนชางฟอนคุมเจาแมบัวทิพย ณ เชียงใหม ธิดา
เจาแกวนวรัฐ พระอนุชาของพระราชชายาเจาดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕
รวมถึงเปนลูกศิษย อาจารยชวนพิศ ณ เชียงใหม อาจารยนาฏศิลป วิทยาลัยครูเชียงใหม โดยมีผลงานที่ไดแสดง
ไดแก ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟอนมานมุย เชียงตา ฟอนลาวแพน รําลาวกระทบไม ฟอนผีมด รํากฤษดาภินหิ าร ฯลฯ
พ.ศ. ๒๕๒๐ นางวราภรณไดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูพเิ ศษมัธยม (อ.ศ.ร.วิชานาฏศิลป)
กับอาจารยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม และอาจารยนาฏศิลป วิทยาลัยครูเชียงใหม ผลงานที่เรียน
คือ เพลงชาเพลงเร็ว รําแมบท รําวงมาตรฐาน ฯลฯ
พ.ศ. ๒๕๓๒ นางวราภรณ ไดเรียนดนตรี (อังกะลุง) และไดเปนลูกศิษยของ อาจารยวสันต ใบงิ้ว
จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม โดยเรียนดนตรี (ขิม) กับอาจารยยิ่งรัตน จินดา จากวิทยาลัยครูเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๐ นางวราภรณ ไดเรียนกลองสะบัดชัย โดยเปนลูกศิษยพอครูคํา กาไวย ศิลปนแหงชาติ
ผูชํานาญการจากวิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม
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นอกจากนี้ นางวราภรณ โยธาราษฏรไดเขารวมฝกอบรม และสัมมนากับหนวยงานตางๆ อยางตอเนือ่ ง
เพื่อเพิ่มพูนความรู และประสบการณ ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๒๒ การจัดทําแผนการสอนวิชาดนตรี - นาฏศิลป ชั้น ป.๑ - ๔ ณ โรงเรียนพุทธิโสภณ
พ.ศ. ๒๕๓๒ อบรมผูสอนวิชาดนตรี - นาฏศิลป ของกลุมโรงเรียนบานทรายมูล อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได รั บ การคั ด เลื อ กเป น ตั ว แทนสํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาอํ า เภอหางดง เข า รั บ
การอบรมโรงเรียนตนแบบการจัดกิจกรรมการเยนการสอน ดานปลูกฝงวินัย อนุรักษ
เอกลักษณไทย และทองถิ่น ณ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๘ อบรมเชิงปฏิบัติการเปาขลุย และฟอนเล็บ ณ สํานักงานประถมศึกษาอําเภอหางดง
พ.ศ. ๒๕๓๙ อบรมสัมมนาปฏิบัติการดนตรีพื้นเมือง ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
พ.ศ. ๒๕๔๑ อบรมดนตรีและนาฏศิลป สําหรับครูประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๒ อบรมศีลธรรมจริยธรรมของครู ณ คายอบรมศีลธรรม จริยธรรม วัดอุโมงค
พ.ศ. ๒๕๔๓ อบรมศีลธรรมจริยธรรมของครู ณ คายอบรมศีลธรรม จริยธรรม วัดรํ่าเปง
พ.ศ. ๒๕๕๐ อบรมศีลธรรมจริยธรรมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ณ วัดฝายหิน

ผลงานสรางสรรค
นางวราภรณ ไชยวงคญาติ ไดสรางสรรคผลงานทางดานนาฏศิลปพื้นบานอยางมากมาย โดยเนน
การจัดทําหนังสือ เขียนบทความ รวมถึงการประดิษฐทา รําขึน้ ใหม ทัง้ นี้ เพือ่ เผยแพรองคความรูท างดานนาฏศิลป
พืน้ บาน และใหเปนทีร่ จู กั อยางแพรหลายถึงความงามของนาฏศิลปพนื้ บานโดยชางฟอนจาก คุม หลวง ผานการ
สรางสรรคบนฐานของเดิม ดังนี้
๑. รวมเปนกรรมการผลิตคูมือครู วิชานาฏศิลป ประดิษฐทารําเพลงนกนอย เพลงเขมรกําปอ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๒ พรอมเผยแพรไปยังโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ
๒. จัดทําเอกสารเสริมความรูสําหรับครู กลุมสรางเสริมลักษณนิสัย ดนตรี - นาฏศิลป “การฟอนเล็บ”
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา พรอมเผยแพรไปยังโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ
๓. จัดทําคูมือการสอนเปาขลุยดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และคูมือการขับรอง
เพลงไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
๔. จัดทําเอกสารประกอบการสอน วิชาดนตรีและนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และ ๔
๕. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนวิชาดนตรี และนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และ ๔
๖. จัดทําแผนการสอนวิชาดนตรี และนาฏศิลป โดยเผยแพรไปยังโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด
เชียงใหม
๗. เขียนบทความเรื่อง ศิลปะการแสดงกับการสืบทอด พระราชชายาเจาดารารัศมี ในหนังสือ
เจานายฝายเหนือกับงานวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
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๕๗

๘. ประดิษฐทา ฟอนมาลัย สําหรับผูส งู อายุ และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
๙. จัดทําคูมือการฟอนเล็บ สืบสานทาฟอนเล็บจากชางฟอนคุมหลวงเจาหญิงบัวทิพย ณ เชียงใหม :
แมครูยุพดี สุขเกษม และแมครูเฉลิมศรี พรหมสุวรรณ
๑๐. เขียนบทความเรือ่ ง พิธไี หวครูพนื้ เมือง ลงในหนังสือ ขวงผญา สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๑. ประดิษฐทา ฟอนนอยไจยา สืบสานทาฟอนเล็บจากชางฟอนคุม หลวงเจาหญิงบัวทิพย ณ เชียงใหม :
แมครูยุพดี สุขเกษม

การเผยแพรผลงาน
นางวราภรณ ไชยวงคญาติ เผยแพรผลงานดวยการเปนวิทยากร การสาธิตเชิงปฏิบัติการ การแสดง
ในงานตางๆ รวมถึงการเปนกรรมการตัดสินการประกวด ดังนี้
๑. วิทยากรสอนวิชานาฏศิลป (ภาคปฏิบัติ) ใหแกสมาชิกเขารับการอบรมการศึกษาภาคฤดูรอน
(อ.ศ.ร. วิชาชุดนาฏศิลป) ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม
๒. วิทยากรใหความรูวิชานาฏศิลป ทารําตางๆ ในแผนการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ คณะครู
อําเภอสันกําแพง โรงเรียนบานสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๓. เปนครูทดลองใหหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๒๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ โดยเฉพาะวิชาดนตรี
นาฏศิลป และเปนตัวอยางในการสอนใหแกคณะครูในอําเภอหางดง คณะครูในจังหวัดเชียงใหม และ ทัว่ ประเทศ
๔. วิทยากร เรื่อง “วิธีสอนที่เอื้อตอหลักสูตร” กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย (ดนตรีและนาฏศิลป)
ใหแกครูชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหางดง
๕. วิทยากรในการอบรม ดนตรี - นาฏศิลป ใหแกคณะครูในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
๖. วิทยากรอบรมสัมมนาวิชาดนตรีและนาฏศิลปใหแกครูผสู อนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓ - ๔ โรงเรียน
สหสัมพันธ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหางดง
๗. เปนกรรมการตัดสินการประกวดฟอนเล็บในงานสงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
๘ เปนครูผูสอนวิชานาฏศิลปและมารยาทไทย ใหแกนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
๙. วิทยากรสอนดนตรีองั กะลุง ใหนกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนบานสันปาสัก สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอหางดง
๑๐. วิทยากรสอนฟอนนอยใจยาประกอบดนตรีพื้นเมือง ใหแกนักเรียนโรงเรียนแมหอพระวิทยาคม
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
๑๑. อบรมแผนการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลปใหแกครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓
ณ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑๒. วิทยากรสอนกลองสะบัดชัยใหแกนักเรียน แสดงในงานกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ
ครั้งที่ ๙
๑๓. วิทยากรสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลปชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ สอนกิจกรรมดนตรีไทย ดนตรี
พื้นเมือง และกิจกรรมนาฏศิลปพื้นบานลานนา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๕๘
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๑๔. วิทยากรสอนนาฏศิลปพื้นบานลานนาใหแกสมาชิกกลุมบัวระวงลานนาสํานักศิลปวัฒนธรรม
สถานบันราชภัฏเชียงใหม
๑๕. วิทยากรถายทอดความรูเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป และการบริหารประกอบเพลงพื้นบาน
สําหรับผูสูงอายุ ณ ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
๑๖. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟอนเล็บ ฟอนเทียน ณ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๗. วิทยากรสอนการแสดงใหแกคณะสตรีคริสตจักรศิริวัฒนา ณ คริสตจักรศิริวัฒนา
๑๘. วิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ฟอนผางประทีป ณ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๙. วิทยากรสอนฟอนเล็บใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา
๒๐. วิทยากรประจําหองนิทรรศการ หองดนตรี บรรยายถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารสถาบันลานนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๑. วิทยากรการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ใหแกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๒๒. วิทยากรสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป) ถายทอดใหนักเรียนโรงเรียนวัดปาตัน
ชั้นอนุบาล ๑ - ๒ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖
๒๓. รวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ เตรียมความพรอมไปสูป ระชาคมอาเซียน โดยสอนนาฏศิลป
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๔. วิทยากรการแสดงของนักเรียนตามโครงการ “หนึ่งหองเรียนหนึ่งการแสดง” ของโรงเรียนวัดปาตัน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๒๕. วิทยากรงานสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียน
ปรินสรอยแยลลวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๒๖. วิทยากรงานวิทยากรวันอาชีพ ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนปรินสรอยแยลลวิทยาลัย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
๒๗. วิทยากรงาน “สานศิลปที่ศิลปศาสตร” รวมเสวนาเรื่อง การแสดงนาฏศิลปพื้นบานลานนา
ณ คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
๒๘. รวมแสดงฟอนเล็บ ตอนรับพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๒๙. เปนกรรมการพิจารณาการผลิตคูมือการจัดกิจกรรมนาฏศิลปทดลองและปรับปรุงตนฉบับ
โดยเปนผูประดิษฐทารํา วิชานาฏศิลป ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๒ และไดเผยแพรไปทั่วประเทศ
๓๐. ฝกซอมการแสดงชุดตางๆ ในโครงการวัฒนธรรมสัมพันธโดยตอนรับนักเรียนจากโรงเรียน
วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๓๑. นักเรียนไปแสดงนาฏศิลปลานนาสนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการ (IDEA DESIGN 2006)
ณ โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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๕๙

๓๒. นํานักเรียนไปแสดงเปดนิทรรศการปะเลอะปะเตอ ณ อุทยานการคากาดสวนแกว
๓๓. สาธิตการฟอนเมืองใหแกดารารับเชิญ นองพริ้ง สมฤทัย พรหมจรรย AF 5 ในรายการ
ดาราศาสตร ศาสตรแหงการฟอนเมือง ออกอากาศวันเสารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ไทยรัฐ TXHD ๓๒
๓๔. รวมประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการประกวดฟอนเล็บ ณ ขวงคําหมื่นเมิงปน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
๓๕. เปนกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันการฟอนเล็บ ในโครงการสงเสริมการเรียนรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และภาษาลานนา ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๓๖. เปนกรรมการตัดสินการแขงขันฟอนประกอบเพลง “งามราชภัฏ” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
๓๗. รวมพิธีไหวครู โดยไดรับเกียรติใหยกขันครูถวายพระราชชายาเจาดารารัศมีเปนประจําทุกป
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ณ ชมรมพื้นบานลานนา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓๘. รวมถายภาพ เปนนางแบบอุยพาหลานเขาวัด เพื่อประชาสัมพันธงานวันสงกรานต ของ
จังหวัดเชียงใหม

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๓๒ รางวัลชนะเลิศ ครูผูสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย ดีเดน (สอนและฟงดนตรีไทย)
จากสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๔ เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรผูบําเพ็ญคุณประโยชน เกื้อกูลกิจการ ศูนยการศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ในการสอนวิชานาฏศิลปและมารยาทไทย จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
รางวัลรองชนะเลิศในการจัดทําสื่อการสอน (การทําขลุยจากทอเอสลอน และคูมือ
การสอนเปาขลุยดวยตนเอง) จากสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๙ จัดตั้งวงดนตรีพื้นเมือง ใหแกโรงเรียนบานทรายมูล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
และนํานักเรียนประกวดดนตรีพนื้ เมือง ไดรบั รางวัลชนะเลิศระดับอําเภอฝกซอมฟอนเล็บใหแกนกั เรียนโรงเรียน
บานทรายมูล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม และนํานักเรียนเขาประกวดฟอนเล็บ ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับอําเภอ
พ.ศ. ๒๕๔๕ เกียรติบัตร บุคคลดีเดน เนื่องในวันครูแหงชาติ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
เกียรติบัตร บุคลากรดีเดน ดานคุณลักษณะความเปนครู จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
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พ.ศ. ๒๕๔๖ เกียรติบตั ร เปนผูน าํ ในการเผยแพรวฒ
ั นธรรมในตางแดน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เกียรติบตั ร เปนครูควบคุมนักแสดงละคร เรือ่ ง “มะเมีย๊ ะ” ในงานชืน่ ชอพวงครามสาน
ตํานาน วัฒนธรรมลานนา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับ ซี.ซี.ไอ มหาวิทยาลัยพายัพ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เกียรติบตั รนํานักเรียนรวมโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครัง้ ที่ ๒ สืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรม
ลานนา จากคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับโรงเรียนวัดชางเคี่ยน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เกียรติบัตรในการปฏิบัติหนาที่รับมอบหมายดีเดน ดานครองคน จากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๙ เกียรติบัตรในโอกาสเขารวมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดในงานมหกรรม
พืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๔๙ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมวิชาการเกษตร
เกียรติบัตรในการเปนผูฝกสอนการแสดงนาฏศิลปพื้นบานลานนา ฟอนเล็บ ในงาน
แหเทียนวัสสาปาเวณีเจียงใหมเมือง ประจําป ๒๕๔๙ จากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เกียรติบัตรรางวัลชมเชยในการประกวดโครงการ “เยาวชนสืบสานเพลงลูกทุงไทย”
และการแสดงวัฒนธรรมไทย เพื่อแผนดินไทย จากบริษัท มโนภัทร จํากัด และบริษทั ยูนิแม็กซเน็ตจํากัด
พ.ศ. ๒๕๕๙ เกียรติบัตร เปนกรรมการตัดสินการแขงขันจินตลีลา ประกอบเพลง “ขวานไทย
ใจหนึ่งเดียว” จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เกียรติบตั รในการเขารวมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ บาน งานมหกรรมการแสดงพืน้ บาน
ลานนา (ฟอนเทียน)“พลังศิลปนรวมใจ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย สามกษัตริย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จากกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เกียรติบัตรยกยองใหเปน แมครู ครูภูมิปญญาทองถิ่นสาขาศิลปะการแสดง (ชางฟอน)
จากโครงการเครือขายการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาแหลงมรดกทางวัฒนธรรมลานนา และเมืองประวัติศาสตร
(ประเพณียอสวย ไหวสา พระญามังราย วันสถาปนาเมืองเชียงใหม ครบรอบ ๗๒๐ ป จากองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม รวมกับเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
ในการประพฤติปฏิบัติดานคุณธรรมและจริยธรรม นางวราภรณไดรับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา
ซึ่งถือวาเปนครูคนแรก โดยบิดารับราชการเปนศึกษาธิการอําเภอ ทําใหนางวราภรณเจริญรอยตามบิดา
ดวยการประกอบอาชีพเปนขาราชการครู โดยมีบิดามารดาเปนแบบอยางที่ดีเสมอมา ขณะปฏิบัติราชการ
ไดมีโอกาสเขารับการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมและไดนําความรูที่ไดรับมาเผยแพรใหแกนักเรียนเพื่อนรวมงาน
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และลูกหลาน โดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีอยางสมํ่าเสมอ ดวยการปฏิบัติตนเปนคนดี มีศีลธรรม จึงทําให
นางวราภรณไดรับรางวัลจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ในฐานะเปน
ผูบําเพ็ญคุณประโยชนเกื้อกูลกิจการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย นอกจากนี้ยังไดรับรางวัลจาก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คือ ๑. เปนบุคลากรดีเดน ดานคุณลักษณะความเปนครู ๒. ไดปฏิบตั ิ
หนาที่ที่รับมอบหมาย ดีเดน ดานครองคน ๓. บุคลากรดีเดน เนื่องในงานวันครูแหงชาติ
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม/จริยธรรม
นางวราภรณ ไดปฏิบัติหนาที่ราชการครูมาเปนระยะเวลา ๔๑ ป จากนั้นไดเกษียณอายุราชการ
กอนกําหนดจนถึงปจจุบัน แตยังคงเปนครูเหมือนเดิม โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดเชิญ
เปนครูผูสอนวิชานาฏศิลปตลอดระยะเวลาที่ไดสอนวิชานาฏศิลป นางวราภรณมีความรับผิดชอบตอหนาที่
การงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนมีความเสียสละ ทุมเท อุทิศตนใหกับงาน และรักในการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทีด่ งี ามของชาวลานนา จะเห็นไดจากการใชเวลา ทุม เทใหกบั การเผยแพร และใชความรูค วามสามารถ
ถายทอดใหกับนักเรียนและผูสนใจ เปนที่รักและเคารพของลูกศิษย อีกทั้งยังเปนที่รักใครของเพื่อนรวมงาน
เพื่อนรวมรุน เวลาวางก็จะรวมกลุมกับเพื่อนรวมงานและเพื่อนรวมรุน ฝกซอมการแสดงและนําไปเผยแพรศิ
ลปวัฒนธรรม โดยยึดหลักคําพูดของทานประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่วา ตองตอบแทนคุณแผนดิน

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นางวราภรณ ไชยวงคญาติ ยังคงสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากการที่
นักเรียน นักศึกษาไดมาขอใหประดิษฐทาฟอนรํา อยูเสมอ รวมถึง เพื่อนรวมรุนศิษยเกาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ที่ขอใหประดิษฐทาฟอนประกอบเพลงประจําโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อจะไดนําไปฝกซอมใหแกเพื่อนๆ
สําหรับการฟอนในงานดําหัวครูอาจารยเปนประจําทุกป โดยพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูอาวุโส
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เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการออกแบบลายผา
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เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการออกแบบลายผา
ประวัติ
เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม เกิดวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๙๘ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ ร.ต.อ. เจา พรหมมา ณ เชียงใหม มารดาชื่อ นางยวงคํา ณ เชียงใหม เปนบุตรคนเดียว
เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม สมรสกับนายวิรัตน โพธิ์เจริญ มีธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๒๒๕/๑๒๑ หมูบ า นธารดง (กาดฝรัง่ ) ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐

โทรศัพท
๐๘๑ - ๙๕๐๔๗๒๔

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๕ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนดาราวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ระดับปวช. - ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๔ ระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยครูเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ครูผูสอน โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
หัวหนาภาควิชาพื้นฐานอาชีพมัธยมปลาย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
อาสากาชาด
นายกสโมสรไลออนสเชียงใหม คําดารา
กรรมการผูชี้ขาด การประกวดนางสาวเชียงใหม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นิตยสาร FINE DAE
กรรมการกลุมลูกหลานเจานายฝายเหนือ
ที่ปรึกษาโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ดานแฟชั่น และสงเสริมนักออกแบบรุนใหม
กรรมการสโมสรไลออนสเชียงใหม คําดารา
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๑๐. ประธานฝายมอบทุนการศึกษาสโมสรไลออนสเชียงใหม คําดารา
๑๑. ที่ปรึกษาเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม
๑๒. เจาของกิจการ รานรวิพรรณ
เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม ไดสืบทอดลมหายใจของศิลปะบนผืนผา อันเปนทักษะเลื่องชื่อของผูหญิง
ในราชสกุล ณ เชียงใหม โดยสืบสานตํานานลวดลายศิลปะบนผืนผานครลานนา และผาบาติกซึ่งสืบทอดมาจาก
พระราชชายาเจาดารารัศมี ขัติยนารีแหงดินแดนลานนา ผูมีศักดิ์เปนเจาหมอน (ทวด)
จากจุดเริม่ ตนของการสืบทอดงานฝมอื ของราชสกุล ประกอบใจรัก จึงทําใหเจาเยาวพรรณ เขารับการ
ศึกษาทางดานการออกแบบจากวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ และนําไปสูก ารตอยอดความรูเ พิม่ เติมในรัว้ วิทยาลัย
ครูเชียงใหม เพื่อศึกษาเทคนิคตางๆ ที่จะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน ทั้งนี้ เจาเยาวพรรณ ไดพัฒนาตนเอง
เสริมสรางความรูทางดานเทคนิคใหมีความเชี่ยวชาญ ดวยการศึกษาเรียนรูเทคนิคพิเศษกับ อาจารย ดร.ประยูร
สุขพัทธ หัวหนาภาควิชาออกแบบลายผาโดยสรางสรรคผลิตภัณฑ กับเทคนิคการใชแปรงสลัดโดยไมตอ งลงเทียน
ปดกั้นลาย ซึ่งเปนเทคนิคจากประเทศญี่ปุน และไดศึกษาเพิ่มเติมกับ ม.ร.ว.สมานสนิทสวัสดิวัฒน ผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ จึงทําใหเจาเยาวพรรณ นําเทคนิคตางๆ ที่ไดเรียนรูเพิ่มเติมมาใชในการออกแบบลายผา
จนทําใหเปนทีย่ อมรับอยางกวางขวาง ดวยการออกแบบทีเ่ ปนอัตลักษณของตนเอง ซึง่ เมือ่ เห็นลายผาจะรับรูไ ด
ทันทีวาเปนผลงานการออกแบบลายผาของเจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม
จากการปฏิบตั หิ นาทีผ่ สู บื เชือ้ สายเจาครองนครเชียงใหม เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม ไดเขารวมกิจกรรม
สาธารณะกุศลทัง้ ภาครัฐ และเอกชน อยางตอเนือ่ ง รวมถึงการถายทอดความรูท างดานการออกแบบลายผา และ
เทคนิคตางๆ เพื่อใชในการประกอบอาชีพ ใหกับผูสนใจ ซึ่งมีผูสนใจเขามาเรียนรูมากกวา ๑๐๐ คน ที่สามารถ
นําไปตอยอดอาชีพของตนเอง จนทําใหเปนเจาของกิจการเองได ซึ่งเจาเยาวพรรณ ก็ยังคงทําอยูอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน เพื่อใหความรูที่ตนเองมีอยูถายทอดไปยังเยาวชน และผูสนใจ เพื่อใหเกิดการสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรมจากรุนสูรุนอยางตอเนื่อง
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ผลงานที่สรางสรรค
๑. โครงการเผยแพรความรู ดานการออกแบบลายผาสูสังคม ดวยการมอบความรูกับชุมชน ผูสนใจ
ทุกเพศ ทุกวัย ในจังหวัดเชียงใหม และผูมีความสนใจที่จะเรียนรูมากวา ๓๐ ป พรอมสอนเทคนิคการประกอบ
อาชีพดานการออกแบบลวดลายบนผืนผา จากประสบการณที่สั่งสมมา จึงทําให เจาเยาวพรรณ เปนทั้งผูที่
ถายทอดและสืบทอดและปจจุบัน มีผูสนใจเขามาเรียนรูไปแลวกวา ๑๐๐ คน ที่สามารถนําไปพัฒนาตอยอด
และประกอบอาชีพตอไปไดอยางมั่นคง ปจจุบัน เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม ยังคงใหความรูในฐานะวิทยากร
ผูที่พรอมจะมอบความรูทั้งชีวิต เพื่อใหผูที่มีใจรักไดสืบสานตอไป

๒. การออกแบบลายผาชุดยูนิฟอรมพนักงานตอนรับบนเครื่องบินสายการบินบางกอกแอรเวย
ซึ่งเปนผลงานที่ไดรับการชื่นชมและเลาขานถึงสีสันของลายผาอยางกวางขวาง ดวยสีสันที่สดใส และลายผา
ที่ ค มชั ด มี เ อกลั ก ษณ เ ฉพาะตั ว และด ว ยเทคนิ ค ผสมผสานทํ า ให เ ป น ผลงานชิ้ น สํ า คั ญ ที่ ส ร า งชื่ อ เสี ย ง
ในระดับประเทศ และระดับโลก
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๖๗

๓. ออกแบบ และดูแลเครื่องแตงกายนักแสดงละครโทรทัศนเรื่อง มะเมี๊ยะ ซึ่งนักแสดงหลัก ผูสวม
บทบาท มะเมี๊ยะ คือ คุณสุวนันทคงยิ่ง และ เจานอยสุขเกษม คือคุณศรราม เทพพิทักษ ดวยเหตุที่เปนเรื่องราว
ของวรรณกรรมลานนา ที่สรางจากเคาโครงเรื่องจริงในเรื่องของความรัก ของเจานายฝายเหนือกับสาวชาวพมา
จากการที่ เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม เปนลูกหลานเจานายฝายเหนือและตองการแสดงใหเห็นถึงความงดงาม
ของเครื่องแตงกาย ลวดลายที่ไดรับการสืบทอดจึงทําใหตอบรับการดูแลเครื่องแตงกายของนักแสดงหลัก
ในเรื่องนี้ ซึ่งเปนละครสั้นปากกาทอง และไดรับคําชื่นชมถึงเครื่องแตงกายที่งดงามอยางกวางขวาง

การเผยแพรผลงาน
เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม เผยแพรผลงานดวยการเปนวิทยากรการออกแบบลายผามาอยางตอเนือ่ ง
เปนเวลากวา ๒๐ ป และเปนคณะกรรมการตัดสินการแขงขันออกแบบตางๆ อาทิ
๑. การประกวดนักออกแบบรุนใหม ในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมดานแฟชั่น และ
สงเสริมนักออกแบบรุนใหม
๒. กรรมการตัดสินเทพบุตร - ธิดา ยี่เปงโดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
๓. กรรมการตัดสินเทพบุตร - ธิดา สงกรานตเชียงใหม โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
๔. กรรมการผูชี้ขาดการประกวดนางสาวเชียงใหม โดยจังหวัดเชียงใหม และองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - โลประกาศเกียรติคุณ ผูมีอุปการคุณในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม
ดานแฟชั่นผาและสงเสริมนักออกแบบรุนใหม จากพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๓ จากสภากาชาดไทย

คุณธรรม/จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม มีความตั้งใจในการทําสิ่งใดสิ่งนั้นใหบรรลุผลสําเร็จ ดวยการจัดสรร
ใหโอกาส สรางฝนกับบุคคลอื่น โดยใหความสําคัญกับเรื่องนั้นๆ อยางเต็มที่ ไมวาเรื่องนั้นจะเปนเรื่องเล็ก
หรือเรื่องใหญ ดวยมองวา ทุกคนสามารถทําฝนใหเปนจริงได รวมถึงการดําเนินชีวิตอยูกับสังคมรอบตัว
อยางมีความสุข
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม/จริยธรรม
การทํางานดวยความจริงใจ ตั้งมั่นใหผลของงานนั้นเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม ไมสรางภาระใหกับสังคม
และชวยรังสรรคความงดงามสูสังคมใหนาอยู อุทิศตนเขารวมกิจกรรมสาธารณกุศล อยางตอเนื่องโดยไมหวัง
ผลตอบแทน
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ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม ยังคงปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่อง ทั้งที่ปรึกษาเหลากาชาด
จังหวัดเชียงใหม สมาชิกสโมสรไลออนส คําดารา ประธานจัดหาทุนการศึกษา สโมสรไลออนสเชียงใหม
คําดารา พรอมทั้งยังออกแบบลวดลายผา รวมทั้งถายทอดใหความรูสูผูสนใจอยางตอเนื่องเพราะรักและ
หวงใยในสังคมโดยรวม จึงมุงมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนา และเปนสวนหนึ่งของสังคมที่จะมอบคุณคา ใหอนุชนรุนหลัง
ไดเรียนรู และไดภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษไดสรางไว เรื่องราวของบานเมืองและสังคมของเราที่บรรพบุรุษ
ไดสรางไวให ทําไวใหมาเนิ่นนาน จึงตองการจะรักษาไวใหคงอยู เปนแหลงเรียนรู ของสังคม เปนกําลังของ
ประเทศชาติ และเปนนํ้าที่คอยดับไฟทุกขใหกับผูที่มีความเดือนรอนกับเหตุการณที่ไมคาดฝนในองคกร ทั้งใน
ระดับชาติ เชน เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม และองคกรระดับโลกคือ สโมสรไลออนสเชียงใหม คําดารา ซึ่ง
เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม จะยังคงสรางสรรคและพัฒนาอยางตอเนื่องมาตลอดชีวิต ในฐานะลูกหลานเจานาย
ฝายเหนือใหคุณงามความดีของบรรพชนที่ไดทํามาคงอยูตอไป
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นายอดุลย แสงคํา
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาศิลปะ ดานการทําโคมลานนา
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๗๑

นายอดุลย แสงคํา
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาศิลปะ ดานการทําโคมลานนา
ประวัติ
นายอดุลย แสงคํา เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๐๗ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายแกว แสงคํา มารดาชื่อ นางแกวภา แสงคํา เปนบุตรคนที่ ๖ ในพี่นอง ๖ คน
นายอดุลย แสงคํา สมรสกับ นางพิกุล แสงคํา

ที่อยู
บานเลขที่ ๘๑ หมูที่ ๑๒ บานรองเรือคํา ถนนสายเชียงใหม - ฮอด ตําบลปาแดด อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐

โทรศัพท
๐๘๗ - ๑๗๕๖๐๕๙

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ ๔
ระดับประถมศึกษาปที่ ๗
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. ๒๔๑๗
พ.ศ. ๒๕๒๐
พ.ศ. ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๒๕

โรงเรียนวัดทาใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนวัดปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
นายอดุลย แสงคํา เปนคนเชียงใหมโดยกําเนิด มีความสนใจงานศิลปะพื้นบานลานนา โคม-ตุง
ตั้งแตเด็กๆ ทําใหนายอดุลย ซึมซับวิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ประกอบกับความชื่นชอบ
และรักในสิ่งเหลานี้ เมื่อเติบใหญขึ้นมาก็ไดรวมงานกับชาวบานในชุมชนโดยเฉพาะพอแก-แมเฒาทั้งหลาย
ซึ่งมีภูมิปญญา ความรู ความสามารถในดานตางๆ และจากการที่นายอดุลย ชอบเขาไปชวยงานกับคนเฒา
คนเฒาจึงทําใหเรียนรูจากครูภูมิปญญาในหมูบาน ในลักษณะครูพักลักจํา ซึ่งเปนลักษณะการถายทอดความรู
ของคนสมัยกอน ที่จะใชวิธีการสอน ดวยการทําใหดู หากมีขอสงสัยประการใด ก็จะบอกสิ่งที่สงสัยให จะไมมี
การสอนที่เปนกิจจะลักษณะ นายอดุลย มีความใฝรูในการศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง โดยเรียนรู และฝกฝน
จากครูภูมิปญญาในทองถิ่นอยูเสมอ จึงทําใหนายอดุลย แสงคํา นําความรู ประกอบกับประสบการณที่สั่งสมมา
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๗๓

ถายทอด และเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับโคมลานนา ใหกับผูสนใจ และสถาบันการศึกษาตางๆ อยางตอเนื่อง
ดวยตองการอนุรักษสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ใหอยูคูกับชุมชนคนเมืองเชียงใหมตลอดไป

การเผยแพรผลงาน
นายอดุลย แสงคํา เผยแพรผลงานดวยการเปนวิทยากร และสาธิตเชิงปฏิบัติการใหกับหนวยงาน
ตางๆ ดังนี้
๑. วิทยากรภูมิปญญาพื้นบาน ณ โรงเรียนวัดปาแดด
๒. วิทยากรภูมิปญญาพื้นบาน ณ โรงเรียนวัดวังสิงหคํา
๓. วิทยากรการประดิษฐโคมลานนา ณ โรงเรียนวัดปาแดด
๔. ครูภูมิปญญาทองถิ่น สาขาโคมกระดาษลานนา “งานวิชาการ OPEN HOUSE ๒๐๑๐”
ณ กาดนัดภูมิปญญาวัดวังสิงหคํา ครั้งที่ ๕
๕. วิทยากรภูมิปญญา ณ สภาวัฒนธรรมตําบลปาแดด
๖. ครูภูมิปญญาทองถิ่น ดานการประดิษฐโคม - ตุงลานนา ณ โรงเรียนวัดหมื่นเงินกอง
๗. วิทยากรการประดิษฐโคม - ตุง ณ สภาวัฒนธรรมตําบลปาแดด
๘. วิทยากรกิจกรรมโคมแขวนลานนา ในโครงการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นในโรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนวัดวังสิงหคํา
๙. วิทยากรดานภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะพื้นบานลานนา โคม ตุง ในโครงการกาดพญาภูมิปญญา
ปาแดด
๑๐. วิทยากรการประดิษฐโคมผัด ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๕๘ ตนแบบคนดีศรีเชียงใหม ประจําป ๒๕๕๘ จากจังหวัดเชียงใหม

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นายอดุลย แสงคํา ยังคงเผยแพรองคความรูและสืบสานงานศิลปะพื้นบานลานนา โคม-ตุง
อยางตอเนื่อง ทั้งยังชอบชวยเหลือ รวมงานกับชุมชนทั้งในชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นๆ นายอดุลย แสงคํา
ขอตั้งปณิธานไววาจะสืบฮีต สานฮอย อนุรักษงานศิลปะภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมทุกๆ ดาน
ใหลูกหลาน ลูกศิษย ไดเรียนรูและใหผูที่มีความสนใจตองการเรียนรูและเห็นคุณคาสืบทอดสิ่งดีงามเหลานี้
ตลอดไป
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นางจารุวรรณ เหมืองจา
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดานวรรณกรรมทองถิ่น
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๗๗

นางจารุวรรณ เหมืองจา
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดานวรรณกรรมทองถิ่น
ประวัติ
นางจารุวรรณ เหมืองจา เกิดวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๓ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดแพร
บิดาชื่อ นายจํารัส เหมืองจา มารดาชื่อ นางจันทรเพ็ญ พรหมเมศร เปนธิดาคนที่ ๑
นางจารุวรรณ เหมืองจา สมรสกับนายมานพ ปยะวงค

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๓๑/๑๐๕ ถนนชางหลอ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐

โทรศัพท
๐๘๙ - ๓๖๗๐๕๒

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนวัดหนองใหม (ทองดีอุทิศ) จังหวัดแพร
โรงเรียนนารีรัตน จังหวัดแพร
โรงเรียนนารีรัตน จังหวัดแพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
“คาว” เปนวรรณกรรมลานนาที่มีคุณคาทางดานภาษาถิ่น แสดงออกถึงภูมิปญญา สะทอนชีวิต
ความเปนอยู วัฒนธรรม และคติธรรมดานตางๆ รวมทั้งแสดงถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่ควรแก
การอนุรักษ และสืบทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมไปยังรุนลูกรุนหลานสืบไป
นางจารุวรรณ เหมืองจา มีความสนใจในวรรณกรรมลานนา ประเภทคาวเปนอยางมาก ดวยจิตสํานึก
ของการเกิดเปนคนในแผนดินลานนา เกรงวาถาไมไดรับการถายทอดจากรุนสูรุนแลว “คาว” อาจจะสูญหายไป
จากลานนา จึงตั้งใจศึกษาอยางแทจริง โดยไดศึกษาคาวจากครูพูนอุดม อินจันทรตะ ซึ่งเปดโรงเรียนสอนคาว
ออนไลน โรงเรียนครูพูนอุดม ที่ www.Khanmung.com และศึกษาเรื่อง ประวัติของคาวฮํ่าลานนา คุณสมบัติ
ของนักแตงคาว สํานวนคาว ฉันทลักษณ “คาว” ขอบังคับของคาว สัมผัสบังคับของคาว ทั้งคาวขนาดสั้นหรือ
คาวกอม, คาวขนาดกลาง และคาวขนาดยาวซึ่งการเรียนคาวจากโรงเรียนจะมีตามระดับชั้น ตั้งแตเริ่มหัดเรียน
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๗๙

จนถึงชั้นสูงสุด โดยจะมีการทดสอบการขึ้นชั้นดวยการเขียนคาวสงครูพูนอุดม จนจบขั้นสูงสุด โดยการเขียน
คาวสง 21 บท จํานวน 63 บรรทัด โดยมีบทขึ้นตน บทดําเนินเรื่องและบทจบ นอกจากนั้นไดฝกประสบการณ
การเขียนคาว โดยการเขียนคาวโตตอบกันกับสมาชิกในกลุมตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปจจุบัน
ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ นางจารุวรรณ เหมืองจา ไดไปศึกษาคาวกับพอครูศิริพงศ วงศไชย ประธานฟนฟู
กวีลานนาและเพชรราชภัฎ - เพชรลานนา ปพุทธศักราช ๒๕๕๓ ซึ่งพอครูศิริพงศ วงศไชย เปนที่ยอมรับของ
นักคาวคนลานนาวาเปนคนที่แตงคาวไดยอดเยี่ยม มีถอยคําที่ใชแตงคาวไดถูกตองตามฉันทลักษรและถอยคํา
ทีส่ ละสลวยทีส่ ดุ โดยการเดินทางจากโรงพยาบาลสวนปรุง ไปศึกษาเรือ่ งคาวในวันหยุดเสาร - อาทิตย ณ บานปาเปา
ตําบลแชชา ง อําเภอสันกันแพง จังหวัดเชียงใหม โดยไดรบั การถายทอด เรือ่ งการแตงคาวขนาดยาว การแตงคาว
ที่เปนเรื่องราว เนนความสละสลวยของการเขียนคาว (สัมผัสใน สัมผัสนอก) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปจจุบัน
ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ นางจารุวรรณ ไดไปศึกษาคาวกับพระครูสถาพรธรรมประโชติ เจาอาวาส
วัดดอนชัยทารัว้ เจาคณะตําบลสันปูเลย ซึง่ เปนทีย่ อมรับของนักคาวในลานนาวา เปนผูเ ชีย่ วชาญในดานการแตง
คาวดานธรรมะบรรยายการใชภาษาบาลี ซึง่ เปนคําทีม่ อี ยูใ นกาพยธรรม โดยนางจารุวรรณไดเรียนรูก ารเขียนคาว
ทุกแบบ (คาวกอม คาวขนาดกลาง คาวขนาดยาว) โดยเดินทางไปศึกษา ณ วัดดอนชัย ทารั้ว ตําบล สันปูเลย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และในเฟสบุค ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปจจุบัน
ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดศกึ ษาคาวจาก แมครูสาคร พรมไชยา ปราชญลา นนาของจังหวัดเชียงราย โดยศึกษา
การเขียนคาว และการใชภาษาถิ่น ซึ่งแตละทองถิ่นการใชภาษาไมเหมือนกัน แต ณ ปจจุบันใหใชภาษาคําเมือง
เชียงใหมเปนหลักในการประกวดคาวฮํา่ โดยไดศกึ ษาจากหนังสือตําราของแมครูสาคร พรมไชยาและใชชอ งทาง
สื่อสารในเฟสบุคซึ่งแมครูสาคร พรมไชยานั้นเปนนักคาวที่เขียนคาวที่อานแลวเขาใจงาย ใชภาษาพื้นบาน
เปนหลัก สามารถเขาถึงเนื้อหาและอรรถรสในการอานคาวไดดี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดศึกษาวิธีการการเขียนคาวสุภาษิตลานนา ผะญาคนเมือง ซึ่งตองใชทักษะในการเชื่อม
คําสุภาษิตหลายรอยสํานวนเพื่อใหเกิดความไพเราะ ถูกตองตามฉันทลักษณ โดยศึกษากับปอครูถนอม ปาจา
หรือนามปากกา รสสุคนธ รักษกวี ครูภูมิปญญาไทยรุนที่ ๗ โดยเดินทางไปเรียนในวันเสาร อาทิตย ณ ศูนย
การเรียนรู อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
นางจารุวรรณ เหมืองจา เปนผูใฝรูเปนอยางยิ่ง จึงไดศึกษาการใชหลักภาษาไทย จากหนังสือของ
อาจารยนฤมล วิจิตรรัตนะ, พจนานุกรมไทยฉบับของชุลีพร สุสุวรรณ, หลักภาษาไทยพายัพ ของพระพุทธธรรม
ราชานุวัตร (ฟู อัตสิโว), หนังสือคาวฮํ่า ๗๐๐ ปเชียงใหม ของศาสตราจารย เกียรติคุณมณีพะยอมยงค
พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปจจุบัน
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นอกจากศึกษากับผูรู และจากตําราตางๆ แลว นางจารุวรรณ ยังไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียนคาว
กับสมาชิกในชมรมคาวตางๆ โดยการเขียนคาวโตตอบกับสมาชิกในกลุมตางๆ อาทิ กลุมรักเธอแลวเศรารักคาว
ดีกวากลุม ชมรมคาวฮํา่ กําเครือกลุม สืบสานลานนาฮักษาคาวจอยซอกลุม คนหุมคาวชาวลานนากลุม กวี ศรีลา นนา
กลุมโฮงเฮียนคาวฮํ่ากลุมนางฟา ชาลี คนเขียนคาวกลุมฮีตฮอยบะเกา เฮาคนเมืองกลุมเมืองเหนือบานเฮา
คนบะเกาเลาอูกลุมงามลํ้าคานครพิงคกลุม หองคาวกวีศรีลานนา
ทั้งนี้ นางจารุวรรณ เหมืองจา ไดสรางสรรคผลงาน ดังนี้
๑. เขียนหลักสูตรการเขียนคาวเบื้องตน ซึ่งไดจัดทําเพื่อแจกใหกับผูที่สนใจโดยจัดสงทางไปรษณีย
ตามที่ขอมาและนํามาเปนหลักสูตรในการเรียนคาว ณ ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมลานนาเชียงใหม
ซึ่งนางจารุวรรณ เปนผูอํานวยการศูนยสงเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมลานนาเชียงใหมและเปนวิทยากร
ในการเผยแพร ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรประกอบดวยความเปนมาของคาว คุณสมบัติของนักแตงคาว ฉันทลักษณ
คาวกอม คาวกลาง คาวยาว สัมผัสบังคับ สัมผัสไมบังคับ การผันเสียงวรรณยุกต ขอบังคับในการแตงคาว
การผันเสียงอักษรตํา่ การผันเสียงอักษรกลาง การผันเสียงอักษรสูงและตัวอยางคาว ซึง่ สิง่ เหลานีเ้ ปนสิง่ ทีจ่ าํ เปน
มากสําหรับนักคาวทุกคน

๒. สรางอาคารดวยทุนทรัพยของตัวเองดวยเงินทุนจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (อาคารรวมที่ดิน)
เพื่อจัดตั้งศูนยสงเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมลานนาเชียงใหม ณ บานเลขที่ ๗๓ หมูที่ ๓ ตําบลปาลาน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมเพื่อเปนศูนยการเรียนรู อนุรักษ สืบสาน เรื่อง คาว จอย และตั๋วเมืองให
กับประชาชนผูที่สนใจ ไดมาศึกษาและดิฉันเปนวิทยากรในการถายทอดเรื่องคาวใหกับประชาชนที่สนใจ โดยมี
อาจารยมานพ ปยะวงค ครูภมู ปิ ญ
 ญาเชียงใหมวาระ ๗๒๐ ปถา ยทอดเรือ่ งจอย และพระครูสถาพรธรรมประโชติ
ถายทอดเรื่องตั๋วเมือง ใหกับประชานผูที่สนใจโดยไมเสียคาใชจายและไมมีงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานใด
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๓. นางจารุวรรณไดเขียนหนังสือคาวฮํ่าตํ๋านาน จํานวน ๒ เลม โดยมีเนื้อหาเปนการเขียนคาว
เกี่ยวกับประวัติของบุคลสําคัญของลานนา สถานที่ทองเที่ยว ประเพณีที่สําคัญของลานนา และคติธรรม
คําสอนตางๆโดยมีเนื้อหาดังนี้ คาวฮํ่าตํ๋านานเลม ๑ มีจํานวน ๒๑ เรื่องดังนี้
๑. ตํ๋านานกําพราบัวตอง
๒. ตํ๋านานขุนหลวงวิลังคะ
๓. ตํ๋านานความฮักนอยใจยา
๔. ตํ๋านานความฮักมะเมี๊ยะ
๕. ตํ๋านานความฮักวังบัวบาน
๖. ตํ๋านานฮักสาวเครือฟา
๗. ตํ่านานเจดียขาว
๘. ตํ่านานดาวลูกไก
๙. ตํ๋านานถํ้าผานางคอย
๑๐. ตํ๋านานถํ้าดอกคํา
๑๑. ตํ๋านานนางสงกรานตทั้ง ๗ พระองค ๑๒. ตํ๋านานปาเวณีปใหมเมือง
๑๓. ตํ๋านานปูแสะยาแสะ
๑๔. ตํ๋านานพระธาตุดอยสุเทพ
๑๕. ตํ๋านานเวียงกาหลง
๑๖. ตํ๋านานวันสงกรานต
๑๗. ตํ๋านานสี่แจงเมืองเชียงใหม
๑๘. ตํ๋านานสมปอย
๑๙. ตํ๋านานเสาอินทขิล
๒๐. ตํ๋านานหนานทิพยชาง
๒๑. ตํ๋านานหาประตูเมืองเชียงใหม
หนังสือคาวฮํ่าตํ๋านานเลม ๒ มีจํานวน ๑๑ เรื่องดังนี้
๑. สุภาษิตลานนา ผะญาคนเมือง
๓. เจาพอขุนตาลวีรชนแหงดอยประตูผา
๕. พระแกวดอนเตาสุชาดาราม
๗. ตํ๋านานสิบสองเปง
๙. หนานขอมือเหล็กวีรชนแหงประตูผา
๑๑. อาถรรพคุมเจาหลวงเมืองแป
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๒.
๔.
๖.
๘.
๑๐.

สุภาษิตสอนหญิง เฮือนสามนํ้าสี่
เจาแมจามเทวีปฐมกษัตริยอ งคแรกแหงนครหริภญ
ุ ชัย
ตํ๋านานสลากภัตร
ตํ๋านานหนองสะเรียม
หมื่นดงนคร ทหารเอก ๓ รัชสมัย

โดย นางจารุวรรณ เหมืองจา ไดมอบหนังสือทั้งสองเลมใหกับหองสมุดในสถาบันการศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนบน

นอกจากนี้ นางจารุวรรณ ยังไดถายทอดความรูเกี่ยวกับเรื่องคาวโดยการเปนวิทยากรใหกับประชาชน
ผูที่สนใจ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีประชาชนชาวเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงใหความสนใจ
เปนอยางมาก บางทานเดินทางมาจากจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลําพูน เปนตน
ซึ่งนางจารุวรรณ ไดเปดสอนที่ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมลานนาเชียงใหม บานเลขที่ ๗๓ หมูที่ ๓
ตําบลปาลาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และศูนยทเี่ ปนเครือขายอีก ๓ ศูนยคอื ศูนยสง เสริมวัฒนธรรม
ทีว่ ดั พระสิงหวรวิหาร ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ศูนยสง เสริมวัฒนธรรมทีว่ ดั ดับภัย ตําบลศรีภมู ิ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมและศูนยที่วัดดอนชัยทารั้ว ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
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๔. นางจารุวรรณ เหมืองจา ไดเปนผูประสานงานรวบรวมกวีลานนาเขียนคาวเพื่อระลึกถึงในหลวง
โดยผานหัวหนาฝายประชาสัมพันธชอง ๑๑ NBT คุณนันทนา อินหลี และรวบรวบไปยังกรมประชาสัมพันธ
สวนกลาง จัดทําเปนรูปเลม และจัดเก็บไวที่หอจดหมายเหตุ โดยรวบรวม นักคาวในหลายจังหวัดในภาคเหนือ
ได ๒๘ รูป/คน และ และสงตอไปยังกรมประชาสัมพันธชอง ๑๑ NBT
นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมนักคาวภาคเหนือเขารวมงาน “มหกรรมการแสดงพืน้ บานลานนา พลังศิลปน
รวมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันอาทิตยที่ ๒๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย จังหวัดเชียงใหม โดยคาว “ปอหลวงของปวงชน”
ฝมือการแตงของนางจารุวรรณ ไดรับการคัดเลือกจากชมรมกวีลานนา ใหออกเผยแพรในงานนี้ดวย โดยเผยแพร
ผานการจอย ของอาจารยมานพ ปยะวงค ครูภูมิปญญาเชียงใหมวาระ ๗๒๐ ป
๕. นางจารุวรรณ ไดรวบรวมครูคาวในลานนาที่มีความรูในเรื่องคาว ระดับชั้นครู เปดโรงเรียนสอน
คาวฮํ่าออนไลน โดยตั้งชื่อกลุมวา “โฮงเอียนคาวฮํ่า” โดยมีครูที่สอนดังนี้
๑. นางจารุวรรณ เหมืองจา ครูภูมิปญญาเชียงใหม วาระ ๗๒๐ ป
๒. ทานพระครูสถาพรธรรมประโชติ เจาอาวาสวัดดอนชัยทารั้ว
๓. พอครูถนอม ปาจา ครูภูมิปญญาไทยรุนที่ ๗สาขาวรรณกรรมทองถิ่น
๔. พ.ต.ท.สุพจน ศิริวัฒน บก.ตชด.ภาค ๒ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนครูคาวจากอําเภอพราว
๕. นายผไทธง วงคสุวรรณ ครูคาวจาก ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม
๖. นางสาวอัคราเศรษฐ รัตนะมงคลชัย ครูคาวจาก อ.ฝาง
๗. อาจารยปฐพี ทิงาเครือ ครูคาวจากอําเภอสันกําแพง
๘. นายนายสถาพร ใจลูน ครูคาวจากอําเภอฝาง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ อนุรักษ สืบสานวรรณกรรมคาวใหกับสมาชิกและผูที่สนใจ นอกจากนั้น
ยังมีการสอนจอย และตั๋วเมืองใหกับผูที่สนใจอีกดวย ขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด จํานวน ๑๕๐ คน
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การเผยแพรผลงาน
๑. ผลงานคาว “ปอหลวงของปวงชน” เปนผลงานการเขียนคาวที่รวบรวมนักคาวชาวลานนา
จํานวน ๒๘ รูป/คน ที่กรมประชาสัมพันธกรุงเทพมหานครเปนผูจัดรวบรวมจัดทําเพื่ออาลัยในหลวงและ
เก็บไวทหี่ อจดหมายเหตุแหงชาติ ซึง่ คาวของนางจารุวรรณ เหมืองจา ไดรบั การคัดเลือกใหเผยแพรในงานมหกรรม
การแสดงพื้นบานลานนา พลังศิลปนรวมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันอาทิตยที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตรย จังหวัดเชียงใหม
โดยการจอยของอาจารยมานพ ปยะวงค ครูภูมิปญญาเชียงใหม วาระ ๗๒๐ ป
๒. คาวประวัติวัดดับภัย เปนการเขียนโดยการขอสนับสนุนคาวจากพระครูโอภาสปญญาคม
เจ า อาวาสวั ด ดั บ ภั ย ค า วประวั ติ วั ด ดั บ ภั ย และพระพุ ท ธรู ป ดั บ ภั ย พระคู  บ  า นคู  เ มื อ ง ซึ่ ง ในตํ า นานเชื่ อ ว า
ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องการบู ช าการแห พ ระพุ ท ธรู ป ดั บ ภั ย จะทํ า ให นํ้ า ท า พื ช พั น ธ ธั ญ ญาหารอุ ด มสมบู ร ณ
ตลอดทั้งป อีกทั้งวัดดับภัยยังเปนวัดนามมงคล ๑ ใน ๙ วัดของจังหวัดเชียงใหมอีกดวยเผยแพรผลงาน
คาวผานการจอยของอาจารยมานพ ปยะวงศ ครูภูมิปญญาเชียงใหมวาระ ๗๒๐ ป ในงานแหพระปาเวณี
ปใหมเมือง ในวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกป
๓. คาวสลากภัตร เปนการเขียนโดยการขอสนับสนุนคาวจากนายมานพ ปยะวงค ประธานชมรม
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม เปนคาวที่เขียนขึ้นตามประเพณีที่คนเมืองลานนานิยม
ทํากัน เรียกวาประเพณี “ตานกวยสลาก” เปนประเพณีถวายทานสลากภัตร เปนวิธีการถวายเครื่องไทยทาน
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แกพระสงฆวิธีหนึ่ง อันเปนที่นิยมของชาวเหนือ โดยทั่วไปจะเริ่มใน วันเพ็ญ เดือน ๑๒ เหนือ (กันยายน) ถึงแรม
๑ คํ่า เดือนเกี๋ยงดับ (พฤศจิกายน) เผยแพรผานการจอยของ อาจารยมานพ ปยะวงค ครูภูมิปญญาเชียงใหม
วาระ ๗๒๐ ป ในงาน สลากภัต ณ วัดพระสิงหวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๔. คาวฮํ่าประวัติขุนหลวงวิลังคะ เปนการเขียนโดยการขอสนับสนุนคาวจากพระปลัดธนวัฒน
อภิวัณโณ ผูอํานวยการโรงเรียนปริยัติสารภี เปนการเขียนคาวประวัติของขุนหลวงวิลังคะ คาวนี้ไดเผยแพร
ใหกับนักเรียนในโรงเรียน สารภีปริยัติศึกษา และโรงเรียนใกลเคียง ไดศึกษาประวัติขุนหลวงวิลังคะ ในเชิง
วรรณกรรมลานนาคาว ขุนหลวงวิลังคะ ทานเปนกษัตรยชาวลัวะองคที่ ๑๓ ของระมิงคนครในราชวงศกุนาระ
เมื่อราวตนพุทธศักราช ๑๒๐๐ ทรงมีอิทธิฤทธิ์มีฝมือในการพุงหอกเสนา (สะ-เนา) เปนที่เลื่องลือ สิ้นพระชนม
ด ว ยความตรอมใจเมื่ อ พุ ท ธศั ก ราช ๑๒๒๗ เพราะไม ส มหวั ง ในความรั ก จากพระนางจามเทวี ที่ ป กครอง
นครหริภุญชัยในสมัยเดียวกัน
๕. คาวเรือ่ ง ประตูเมืองเชียงใหม เขียนโดยการรองขอสนับสนุนคาวจากอาจารยวชิ ยั กันทาสี หัวหนา
หมวดวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนอภัยอริยศึกษา ซึ่งเปนคาวที่เขียนขึ้นเพื่อใหความรูและประชาชนไดรับทราบถึง
ประวัติศาสตรทองถิ่นของตนเอง ในเรื่องความเปนมาของการกอสรางเมืองเชียงใหม และการสรางประตูเมือง
เชียงใหมทั้ง ๕ ประตู ใชเผยแพรในงาน ทําบุญเมืองเชียงใหมประจําทุกป
๖. คาวประเพณีปใหมเมือง เขียนโดยการขอสนับสนุนคาวจากพระอธิการอรุณ อรุโณ เจาอาวาส
วัดพวกเปย เปนคาวที่เขียนขึ้นกลาวถึง ปาเวณีปใหมเมือง ที่ชาวลานนาปฏิบัติสืบตอกันมา เปนการทําบุญ
อันเปนประเพณีที่มีเอกลักษณเฉพาะทางภาคเหนือหรือแผนดินลานนาเทานั้น คาวนี้จะไดรับการเผยแพร
ในงานปใหมเมืองของทุกป ประเพณีปใหมเมือง หรือ ปาเวณีปใหมเมือง วันสงกรานตลานนาในภาคเหนือ หรือ
ทีเ่ รียกวา “ประเพณีปใ หมเมืองหรือปาเวณีปใ หมเมือง” เริม่ โดยในวันที่ ๑๓ เมษายน เรียกวา “วันสังขานตลอ ง”
วันนี้ถือเปนวันสิ้นสุดศักราชเกาของชาวภาคเหนือ จากนั้นในวันที่ ๑๔ เมษายน ที่เรียกกันวา “วันเนา” หรือ
“วันเนา” จะเปนวันที่หามดาทอวารายผูอื่น สวนในวันที่ ๑๕ เมษายน “วันพญาวัน” หรือ “วันเถลิงศก”
เปนวันที่ชาวบานไปทําบุญตักบาตร เขาวัดฟงธรรม จากนั้นจะมีการรดนํ้าดําหัวผูใหญในชวงบาย พอถึง
วันที่ ๑๖ เมษายน “วันปากป” ทุกคนก็จะพากันไปรดนํ้าเจาอาวาสตามวัดตางๆ และรดนํ้าดําหัวผูใหญ
เพื่อขอขมา โดยในวันที่ ๑๗ เมษายน “วันปากเดือน” ซึ่งเปนวันสุดทายของเทศกาลสงกรานต ชาวบานจะทํา
การปดตัว เพื่อสงเคราะหตางๆ ออกไป
๗. คาวตํานานเรื่อง ผีปูแสะยาแสะ เขียนขึ้นโดยการขอสนับสนุนคาวจากพระมหาณัฐพล ฐตธัมโม
ผูอํานวยการโรงเรียนหางดงสังฆราษฎรอุปถัมภ เปนคาวที่เขียนขึ้นโดยการกลาวถึงประวัติความเปนมา
ของ ผีปูแสะยาแสะ ซึ่งเปนผูรักษาเขตปาและประชาชนใหไดรับความสบูรรในดานความเปนอยู ซึ่งจะจัดขึ้น
เปนประเพณีทุกปของอําเภอหางดง ในเขตอุทยานแหงชาติ ดอยสุเทพปุยบริเวณเขตปาไมของอําเภอแมเหียะ
เผยแพรวรรณกรรมคาวโดยการแจกเปนเอกสารใหกับประชาชนทั่วไป

๘๖
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๘. คาวเรือ่ ง เขาพรรษา รักกันจริงไมพงึ่ พิงสุรา เขียนขึน้ โดยการขอสนับสนุนจาก นายแพทยปริทรรศ
ศิลปกิจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ในโครงการรักกันจริง ไมพึ่งพิงสุรา ครั้งที่๑ เพื่อเขาถึงประชาชน
ในชนบทไดมากขึ้น เผยแพรโดยการทําเปนแผนพับ แจกนักขาวในวันแถลงขาวโครงการ ทางสถานีโทรทัศน
ชอง ๑๑ NBT แจกใหกับประชาชนผูที่มารวมงาน และจัดบอรดนิทรรศการโดยการนําคาวออกเผยแพร
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม
๙. คาวไดรับการเผยแพรคาวในสถานีวิทยุตางๆในภาคเหนือ โดยนักจัดรายการคาวชื่อดัง เชน
- ทางสถานีวิทยุพุทธศาสนา F.M ๙๙.๗๕ MH วัดหนองกาย อําเภอแมแตงจังหวัดเชียงใหม
โดยพระครูปูแดง ผูดําเนินรายการ
- ทางสถานีวิทยุ F.M ๑๐๔.๕ MH วัดฝายหิน ในชวงรายการซะปะเมืองลานนา จัดโดยพอหนาน
ไกรสร จังหวัดเชียงใหม
- ทางสถานีวิทยุ F.M ๑๐๗.๕ MH ในชวงของดีลานนา โดย ดี.เจ ณัฐพงศ ชมคํา (ไมขีดไฟ
กะใจดวงหนึ่ง) จังหวัดพะเยา
- ทางสถานีวิทยุ F.M ๑๐๕.๕ MH ในชวงคาวฮํ่ากําเมือง โดยหนอยตะ เวียงตาน จังหวัดลําปาง
- จอยทางสื่อยูทูป โดยนายกฤต วงศนอย อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
- จอยทางสื่อยูทูป โดย อาจารยมานพ ปยะวงศ ครูภูมิปญญาเชียงใหม ๗๒๐ ป
๑๐. ไดมีการเผยแพรคาวในโลกโซเชียล โดยดิฉันไดจัดตั้งกลุมขึ้น มีอยู ๒ เพจดังนี้
- เพจโฮงเฮี ย นค า วฮํ่ า เป น เพจที่ ไ ด ร วบรวมครู ค  า วที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ของประชาชนทั่ ว ไป
ในวงกสรคาวฮํ่า เปนเพจที่ใหความรูเรื่องคาวทั้งหมด ตั้งแตหลักการเขียนคาวเบื้องตน
ฉันทลักษณคาว การผันวรรณยุกต แผนผังของคาว กับสมาชิกผูสนใจ มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด
จํานวน ๑๕๐ คน
- เพจนางฟ า ชาลี ค นเขี ย นค า ว เพจนี้ เ ป น การเผยแพร ว รรรณกรรมค า วให กั บ ผู  ที่ ส นใจ
ไดเขามาอาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการเขียนคาวโดยวิธีโตตอบการเขียนคาวในกระทู
มีสมาชิกจํานวน ๒,๕๐๐ คน
นางจารุวรรณ เหมืองจา ไดถายทอดองคความรูที่ไดสั่งสมมาตลอดระยะเวลา ๒๐ ป ในฐานะ
ครูภูมิปญญาเชียงใหม และผูอํานวยการศูนยสงเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมลานนาเชียงใหม และจิตสํานึกของ
คนเมืองลานนา โดยมีการถายทอดองคความรูดวยการเปนวิทยากรใหกับผูสนใจ อาทิ
๑. ใหกับพระภิกษุ - สามเณร โรงเรียนอภัยอริยศึกษา ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐ รูป
๒. ใหกับประชาชนที่สนใจทั่วไป มีผูสนใจเปนจํานวนมากเดินทางมาจากจังหวัดใกลเคียงตางๆ เชน
จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลําพูน เปนตน โดยเรียน ณ ศูนยสงเสริมวัฒนธรรม
วรรณกรรมลานนาเชียงใหม
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๘๗

๓. ใหกบั ประชาชนทีส่ นใจทัว่ ไป ณ โรงเรียนอภัยอริยศึกษา ตําบลศรีภมู ิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มีผูสนใจจํานวน ๑๑ คน
๔. ใหกบั ประชาชนทีส่ นใจทัว่ ไป ณ โรงเรียนอภัยอริยศึกษา ตําบลศรีภมู ิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มีผูเรียนจํานวน ๑๗ คน
๕. ใหกับพระภิกษุ สามเณร ณ โรงเรียนอภัยอริยศึกษา ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มีผูเรียนจํานวน ๒๐ คน
๖. ใหกับพระภิกษุ สามเณร ณ โรงเรียนอภัยอริยศึกษา ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม
มีผูเรียนจํานวน ๒๐ คน
๗. ใหกับโรงเรียนผูสูงวัย เทศบาลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีผูเรียนจํานวน ๘๐ คน

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐

เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ธ.)
เบญจมาภรณมงกุฏไทย (บ.ม.)
ผูสนับสนุนคาวฮํ่า “ตํานานประวัติวัดดับภัย” จากวัดดับภัย จังหวัดเชียงใหม
จัตรถาภรณมงกุฏไทย (จ.ม.)
“ครูภมู ปิ ญ
 ญาเชียงใหม” วาระ ๗๒๐ ป สาขาภาษาและวรรณกรรมจากจังหวัดเชียงใหม
ผูปฏิบัติงานหนาที่เปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากร ป ๒๕๖๐ ของโรงพยาบาลสวนปรุง

คุณธรรม/จริธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นางจารุวรรณ เหมืองจา ประกอบอาชีพรับราชการ ในตําแหนงพนักงานสถิติ ส ๒ ดวยความมุงมั่น
ตั้งใจทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นพัฒนาตัวเองในดานการศึกษา จนจบวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ทําใหไดรับการปรับเปลี่ยนตําแหนงที่สูงขึ้น รวมถึง
มีปฏิสัมพันธสัมพันธกับบุคคลอื่น ตลอดจนเพื่อนรวมงาน ไมเคยมีความผิดทางวินัยใดๆ และเปนผูนําดานตางๆ
ของโรงพยาบาล โดยเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล และใชหลักธรรมตางๆ อาทิ อิทธิบาทสี่ สังคหวัตถุสี่
พรหมวิหารสี่ กัลยาณมิตรตา ธรรมแหงความสําเร็จในการทํางาน นํามาใชในชีวิตประจําวันเสมอ
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม/จริยธรรม
นางจารุวรรณ เหมืองจา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๕ อายุราชการ
ณ ปจจุบัน ๒๔ ป ซึ่งนางจารุวรรณไดทํางานอุทิศตนดวยความมุงมั่น เสียสละ รับผิดชอบในงานนอกเหนือจาก
งานที่ปฏิบัติดังนี้
๑. เปนผูอํานวยการศูนยสงเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมลานนาเชียงใหม
๒. เปนหัวหนาประชาสัมพันธสมาพันธลูกจางสวนราชการจังหวัดเชียงใหม
๓. เปนคณะกรรมการและเลขาชมรมเจาหนาที่โรงพยาบาลสวนปรุง

๘๘
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๔. เปนคณะกรรมการกีฬาของโรงพยาบาลสวนปรุง
๕. เปนคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสวนปรุง
๖. เปนคณะกรรมการบานพักโรงพยาบาลสวนปรุง
๗. เปนพิธีกรงานตางๆของโรงพยาบาล
๘. สอนคาวเบื้องตนใหกับผูที่สนใจ
๙. เปนวิทยากรเรื่องการเขียนคาวเบื้องตนใหกับบุคคลที่สนใจ
๑๐. เขียนคาวใหกับหนวยงานตางๆที่รองขอ
๑๑. เปนผูนําดานการออกกําลังกาย (แอโรบิค) ของโรงพยาบาล

ชีวิตปจจุบัน
ดวยความมุงมั่นตลอดระยะเวลา ๒๐ ป ที่ผานมา ไดสรางอาคารศูนยสงเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรม
ลานนาขึ้น ณ บานเลขที่ ๗๓ หมูที่ ๓ ตําบลปาลาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนศูนยการเรียนรู
วรรณกรรมลานนา เชน คาว จอย ตั๋วเมือง ใหกับประชาชนผูที่สนใจไดศึกษา
ดวยจิตสํานึกของการเกิดเปนคนในแผนดินลานนา นางจารุวรรณ เหมืองจา ยังคงตัง้ ใจถายทอด “คาว”
เปนวรรณกรรมลานนาทีม่ คี ณ
ุ คาทางดานภาษาถิน่ แสดงออกถึงภูมปิ ญ
 ญา สะทอนชีวติ ความเปนอยู วัฒนธรรม
และคติธรรมดานตางๆ รวมทั้งแสดงถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่ควรแกการอนุรักษ และสืบทอดเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมไปยังรุนลูกรุนหลานสืบไป
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๘๙

นางสาวศันสนีย อินสาร
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการสืบสานดนตรีพื้นบานลานนา
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๙๑

นางสาวศันสนีย อินสาร
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการสืบสานดนตรีพื้นบานลานนา
ประวัติ
นางสาวศันสนีย อินสาร เกิดวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๔ เกิดที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน บิดาชื่อ
นายศรีลา อินสาร (ถึงแกกรรม) มารดาชื่อ นางคํามิ่ง อินสาร เปนบุตรคนที่ ๒ ในพี่นอง ๓ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๒๙ หมูที่ ๕ ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

โทรศัพท
๐๘๙ – ๔๒๙๕๖๗๙

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๖
พ.ศ. ๒๕๒๙
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๕๗

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท

โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร จังหวัดนาน
โรงเรียนสาวิทยาคม จังหวัดนาน
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.
๒๕๔๒
๒๕๔๓

ตําแหนง

สถานที่ทํางาน

ครูสอนวิชาศิลปะกับชีวิต

โรงเรียนพินิตประสาธน
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
วิ ท ยากรอิ ส ระสอนตามโรงเรี ย นต า งๆ ตั้ ง แต สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ระดั บ ประถม มั ธ ยม อุ ด มศึ ก ษา และทํ า งาน
รวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยการ
จัดรายการวิทยุ รายการวัฒนธรรมนําพาวิถีชีวิต
ตามสถานีวิทยุในจังหวัดเชียงรายเชน สถานีวิทยุ
กรมประมงเชี ย งราย สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
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๙๓

พ.ศ.

๒๕๕๒
๒๕๖๐

ตําแหนง

สถานที่ทํางาน

แหงประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ส.ว.ท สถานี
วิ ท ยุ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด เชี ย งราย ด ว ยการขั บ ซอ
ดีดซึงประกอบการดําเนินกิจกรรมการจัดรายการ
วิทยุ
ครูใหญโรงเรียนสืบศิลปแผนดินลานนา
มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
(ศูนยวิปสสนาไรชิญตะวัน)
ผูอํานวยการศูนยดนตรี กวี ศิลปลานนา
ศูนยประสานงาน
โรงเรียนสืบศิลปแผนดินลานนา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร

เมื่อครั้งอายุ ๑๐ ปขณะที่ นางสาวศันสนีย อินสาร เรียนหนังสืออยูชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ อาศัยอยู
บานเลขที่ ๙๖ หมูที่ ๑๐ บานสันติสุข ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยมีคุณตา คือ พอครูเมืองดี
เทพประสิทธิ์ (บุคคลดีเดนทางศิลปวัฒนธรรม สาขา ศิลปะพื้นบานลานนา) ทานเปนครูภูมิปญญาสอนขับซอ
ทํานองลองนานและมีความสามารถในการบรรเลงซึง สะลอ เพื่อประกอบการสอนขับซอใหกับลูกศิษย จากรุน
สูรุน ซึ่งพอครูเมืองดี เทพประสิทธิ์ เปนครูภูมิปญญาเปนที่รูจักกันในเขตจังหวัดนานและจังหวัดแพร ในการ
ขับซอ โดยทานไดประพันธบทซอเอง และศิษยของทานมีชื่อเสียงเปนที่รูจักอยางกวางขวาง เชน คณะซอ
แมครูลาํ ดวน สุวรรณภูคาํ ฯลฯ จากการทีน่ างสาวศันสนีย ไดใกลชดิ กับพอครูเมืองดี ในฐานะหลานสาว ประกอบกับ
การมีใจรัก จึงทําใหนางสาวศันสนีย สนใจ และตั้งใจที่จะเรียนดนตรีพื้นเมือง เลน โดยเครื่องดนตรีที่
นางสาวศันสนีย เลนเปนครัง้ แรก คือ ซึง โดยเรียนในชวงเย็นหลังเลิกเรียน ทําใหนางสาวศันสนีย สามารถบรรเลง
ซึงไดเปนอยางดีโดยเฉพาะการบรรเลงเพลงทํานองซอลองนาน จากนั้น ไดฝกการเลนสะลอ และการขับซอลอง
นาน และไดรบั การสนับสนุนจากครูโรงเรียนศรีเวียงสา ใหไปแสดงในงานตางๆ ในจังหวัดนาน จนเกิดความชํานาญ
และไดรับความนิยมเปนที่รูจักอยางดีในจังหวัดนาน ทําใหมีรายไดชวยแบงเบาภาระของพอแมได
เมือ่ จบชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ จากโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยา นางสาวศันสนีย ไดไปศึกษาตอที่ โรงเรียนสา
ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยสอบความคัดเลือกเขาเรียน ดวยความสามารถพิเศษดาน
การบรรเลงซึง สะลอ และขับซอทํานองลองนาน ทําใหนางสาวศันสนีย ไดรับโอกาสในการ เลนดนตรีพื้นบาน
ลานนาเปนประจําในชวงหลังเลิกเรียนและชวงพักกลางวัน รวมถึงการเรียนรูเพิ่มเติมดานการเปาขลุย จนไดรับ
คัดเลือกใหทําหนาที่เปนหัวหนาวงดนตรีพื้นเมืองประจําโรงเรียนและไดมีโอกาสชวยครูสอนเพื่อนในวงดนตรี
ทําใหทุกคนเลนดนตรีไดอยางดี และสามารถเลนรวมกันเปนวงได รวมถึงสามารถรับงานเลนดนตรีพื้นเมืองได
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เปนอยางดี และยังสามารถหารายไดระหวางเรียนดวยนอกจากนี้ นางสาวศันสนีย ไดเรียนดนตรีพื้นเมืองและ
ดนตรีไทยเชน ซอดวง ซออู ระนาดเอกทุมกับครูประสงค รสจรรยา หลังจากจนเรียนจบมัธยมศึกษาตอนตน
นางสาวศันสนีย ไดติดตามครูประสงค ที่ไปปฏิบัติหนาที่สอนหนังสือที่จังหวัดเชียงใหม ในชวงปดภาคเรียน
โดยทํางานที่รานอาหารสวนดอก เพื่อหารายไดชวยแบงเบาภาระทางบานเนื่องจากพอปวย ตองใชเงินมาก
ในการรักษา นางสาวศันสนียจึงหยุดเรียนเปนเวลา ๑ ป ระหวางที่ทํางานเปนพนักงานบริการอาหาร โดยในชวง
แขกมารับประทานอาหารที่รานอาหาร นางสาวศันสนียจะบรรเลงซึง สะลอ ใหแขกฟงเปนประจํา ทําใหพอมี
รายไดเหลือสงใหทางบาน และสงตนเองเรียนระดับ ป.ว.ช. (สาขาบัญชี) และทํางานกลางคืนดวยการเลนดนตรี
ตามรานอาหารตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม จนสามารถมีเงินพอสงตนเองเรียนระดับปริญญาตรี (เอกดนตรีไทย)
ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ นางสาวศันสนีย ไดไปเปนครูสอนวิชาศิลปะกับชีวิต ณ โรงเรียนพินิตประสาธน
จังหวัดพะเยา และไดใชเวลาหลังเลิกเรียนสอนดนตรีพื้นบานลานนา และการชับซอลองนาน แกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตนถึงมัธยมศึกษาปลายไดรบั รางวัลชนะเลิศที่ ๑ การประกวดดนตรีพนื้ เมือง จากวัดศรีโคมคํา
จังหวัดพะเยา
จากนั้น นางสาวศันสนีย ไดลาออกจากอาชีพครู ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ และไดเดินทางไปจังหวัดเชียงราย
และไดเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับดนตรีพื้นบาน ดวยการเปนวิทยากรใหกับโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดเชียงราย
และทํางานรวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยจัดรายการวิทยุ รายการวัฒนธรรมนําพาวิถชี วี ติ ในสถานี
วิทยุจังหวัดเชียงราย เชน สถานีวิทยุกรมประมงเชียงราย สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
ส.ว.ท สถานีวิทยุชุมชนตางๆ ในจังหวัดเชียงราย พรอมขับซอ และดีดซึงประกอบการดําเนินกิจกรรมการจัด
รายการวิทยุ
ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ นางสาวศันสนีย ไดเปดบาน เพื่อเปนศูนยการเรียนรูดนตรีพื้นบานลานนา และ
การขับซอลองนาน โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ เขาศึกษาเรียนรู โดยไมเสียคาใชจาย
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๒ นางสาวศันสนีย ไดรบั แผใบบุญจากทานพระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี ดวยการชักชวน
ใหมาชวยถวายงานการเผยแผพุทธศาสนาโดยการทําหนาที่เปนหัวหนาฝายศิลปวัฒนธรรมประจําสถาบัน
วิมุตตยาลัย (ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน) และไดรับเกียรติจากคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
คัดเลือกใหนางสาวศันสนีย เปนประธานศิลปนภาคเหนือ ทําหนาที่ สงเสริม ประสานงานกับศิลปนภาคเหนือ
๑๖ จังหวัด และรวมประชุมทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด ทั้งนี้ นางสาวศันสนีย ใชการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ลานนา พรอมบรรยายหลักทํามาหาธรรมและทํามาหากิน โดยการขับซอทํานองลองนานพรอมดีดซึง เพื่อสราง
แรงบันดาลในการทํางานดวยจิตวิญญาณดานงานพัฒนาคน
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ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ นางสาวศันสนีย ไดเดินสายสอนดนตรีพื้นบานใหกับโรงเรียนตางๆ ในระดับประถม
มัธยม อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีใจรักในการเรียนดนตรีพื้นเมือง รวมถึงประสานเครือขายสืบศิลป
แผนดินลานนาครอบคลุม ๑๘ อําเภอในจังหวัดเชียงราย เปนผูนําโรงเรียนในเครือขายสืบศิลปแผนดินลานนา
มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร ชวงชั่วโมงเรียน (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู) ไดนํานักเรียน เดินทางมาเรียน
หองปฏิบัติวิถีชีวิตดวยความเปนจริง คือเดินทาง มาเรียนดนตรี กวี ศิลป ณ ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย
บริเวณขาเขา นักเรียนไดบรรเลงสะลอ ซอ ซึง ฟอนรํา ชวงบายในวันจันทร พุธ ศุกร เสาร และอาทิตย เพื่อให
นักเรียนไดมีประสบการณในการทํางาน อีกทั้งเปนการฝกใหมีความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบ ชั่ว ดี
มีคุณธรรมนําพาวิถีชีวิต เนนงานบริการโดยการถายทอดสุนทรียะทางดนตรีใหเพื่อนมนุษยและสังคมทําให
นักเรียนในเครือขายโรงเรียนสืบศิลปแผนดินลานนามีความสามารถพึง่ ตนเองได เรียนฟรี มีเงินทีไ่ ดรบั จากกองทุน
การศึกษา โดยผูโดยสารเปนผูอุปถัมถสามารถชวยแบงเบาภาระผูปกครองไดเปนอยางดียิ่ง

ผลงานสรางสรรค
นางสาวศันสนีย อินสาร ใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยเปนอยางยิ่ง จึงไดดําเนินการสราง
เครือขายการทํางาน เพือ่ ใหการปลูกฝง สรางจิตสํานึก ความรักในดนตรีพนื้ บานลานนา ใหกบั นักเรียน นักศึกษา
เพราะบุคคลเหลานี้ จะเปนกลไกสําคัญในการสืบทอด สืบสาน และขับเคลื่อนสังคม โดยใชดนตรีเปนสื่อกลาง
เพื่อนําพาสังคมสูสันติสุข อาทิ
๑. เครือขายศิลปนลานนารวม ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ รวมผูนําเครือขายแตละจังหวัด ๑๖ ทาน
๒. เครือขายโรงเรียนสืบศิลปแผนดินลานนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร โรงเรียนระดับประถม
มัธยม อุดมศึกษา และประชาชนทัว่ ไป และกําลังขยายเครือขายสูร ะดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
๓. เครื อ ข า ยดนตรี กวี ศิ ล ป น านาชาติ ณ ประเทศอั ง กฤษและประเทศฝรั่ ง เศส และเตรี ย ม
ความพรอมขยายไปยังประเทศตางๆ ทั้งในเอเชีย และยุโรป รวม ๒๐ ประเทศทั่วโลก
นางสาวศันสนีย อินสาร ไดรเิ ริม่ สรางสรรคผลงานดวยตนเอง โดยเริม่ จากทําในสิง่ ทีเ่ ล็กๆ กอน แตวาง
กรอบการทํางานไวกวางพอควรเพื่อเปนสนามแหงการรับใชเพื่อนมนุษยโดย นําเอาจุดเดน คือมีความสามารถ
ขับซอและดีดซึงในตัวคนเดียวกัน สามารถปฏิบัติพรอมกันในเวลาเดียวกัน ทําใหเปนอัตลักษณของโรงเรียน
สืบศิลปแผนดินลานนา นอกจากนี้ ทานพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดเมตตาแผใบบุญใหนางสาวศันสนีย บรรเลง
ดนตรืพื้นเมืองตอนรับผูใหญทุกคณะที่เขามาศึกษาดูงาน ณ ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน เพื่อเปนการให
เกียรติกับผูเขาชมศูนย ทุกระดับชนชั้น โดยขับกลอมใหคลายทุกข พรอมการปฏิบัติธรรมเวลาปฏิบัติงาน
นับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนมาถึงปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๐
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๔๗ คนดีศรีเชียงราย สาขาภูมิปญญา ดานการใชดนตรีพื้นเมืองสรางความสัมพันธ
ใหแกเยาวชน ระดับจังหวัด จากจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๔ อาสาสมัครดีเดนจังหวัดเชียงราย จากจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๘ สตรีตัวอยาง ประจําป ๒๕๕๘ สาขา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมลานนา
จากสํานักงานคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙ วัฒนคุณากร : ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล
จากกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครูภูมิปญญาไทย รุนที่ ๘ ภาคเหนือ สาขาศิลปกรรม
จากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตนแบบคนดีศรีเชียงราย ดานคุณธรรม
จากชมรมคนดีศรีเชียงราย

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นางสาวศันสนีย อินสาร ตั้งใจทํางานดวยความรับผิดชอบ เพราะมองวาไมมีงานไหนตํ่า หากทํา
ดวยใจสูง ทั้งนี้เชื่อวา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีมาแตเดิม คนรุนกอนไดทําไวดีอยูแลว เราคนรุนหลังเห็นควร
ตองชวยกันสืบสานเพราะเปนสิ่งที่มีคุณคาของลานนาไทย อีกทั้ง การที่เราเรียนลึก รูลึก นึกไกล และใจกวาง
จะนําพาไปสูการเรียนรูเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งนางสาวศันสนีย ไดใชดนตรี ซึ่งเปนภาษาสากล ในการสรางสัมพันธ
มิตรไมตรีระหวางกัน เพราะคนที่มีดนตรีอยูในใจ จะเปนคนออนนอมถอมตน มีความรัก ความสามัคคี มีการให
แกเพื่อนมนุษย
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นางสาวศันสนีย อินสาร ใชหลักวิชาชีวิตควบคูกับวิชาการ ทําใหตนเองเปนที่พึงของตนเองได โดยใช
หลักธรรมนําพาวิถีชีวิต ทําใหรูผิดชอบ ชั่วดี เมื่อเจอความชั่วใหรีบหนี เจอความดีใหรีบทํา (ท.ท.ท.) ทําทันที
เมื่อสรางคนดีแลวทุกเรื่องก็จะดีตาม ดวยการครองตน ครองคน ครองงาน ครองธรรม สูการครองใจ
เพื่อนรวมโลก ชวยแกปญหาความยากจน
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๙๗

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นางสาวศันสนีย อินสาร ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ/ผูจัดการ ศูนยดนตรี กวี ศิลป
ลานนา โรงเรียนสืบศิลปแผนดินลานนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร โดยทําหนาที่เปน ผูใหทุน ใหทาน
ใหปญญาและใหโอกาสที่ดี กับงานรับใชเพื่อนมนุษยทุกเพศทุกวัยจากระดับชุมชนถึงระดับชาติ ดานศิลปกรรม
ตามที่สังคมไดใหทุน ใหทาน ใหปญญาและใหโอกาสแกนางสาวศันสนีย มาโดยตลอด ดวยการโดยการนํา
เอาภูมิปญญาที่มีอยูไปเผยแพร เพื่อใหเกิดการอนุรักษ สืบสาน และสืบทอดจากรุนสูรุน เพราะยิ่งใหยิ่งได
ยิ่งหวงยิ่งหาย

๙๘
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นายพลเทพ บุญหมื่น
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาศิลปะ ดานการตองลาย โคม และตุง
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๙๙

นายพลเทพ บุญหมื่น
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาศิลปะ ดานการตองลาย โคม และตุง
ประวัติ
นายพลเทพ บุญหมื่น เกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เกิดที่อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายมนัส บุญหมื่น มารดาชื่อ นางบัวแกว บุญหมื่น เปนบุตรคนที่ ๒ ในพี่นอง ๒ คน
นายพลเทพ บุญหมื่น สมรสกับนางสมจิตร บุญหมื่น มีบุตร ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๖๙ หมูที่ ๑๑ ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐

โทรศัพท
๐๘๑ - ๖๘๑๗๕๔๕

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๓๐
พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๙

โรงเรียนวัดชางคํา อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
สถาบันราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
นายพลเทพ บุญหมื่น เกิดมาในครอบครัวที่อยูในชุมชนบานชางคํ้า เวียงกุมกาม อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม ถือวาเปนคนในพื้นที่โดยกําเนิด โดยครอบครัวประกอบอาชีพทําไร ทําสวน เปนอาชีพหลัก
ในชวงระหวางเรียนชั้นมัธยมศึกษา นายพลเทพ มักจะสนใจในเรื่องศิลปหัตถกรรมลานนาประเภทตางๆ
โดยเฉพาะการตัดลวดลาย ตองดอก การทําโคม ตัดตุง จึงไปขอเรียนกับผูเฒาผูแกในหมูบานที่มีความชํานาญ
ในเรือ่ งเหลานี้ รวมถึงการชวยเหลือกิจกรรมภายในหมูบ า นวัดเมือ่ มีงานบุญตางๆ จนทําใหนายพลเทพ มีความชํานาญ
จนสามารถทําจําหนายได ซึ่งเปนการรายไดระหวางเรียนมาโดยตลอด หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
นายพลเทพไดไปทํางานเปนครูชวยสอนที่โรงเรียนบานแมลาน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ระหวางนั้น นายพลเทพ
ไดไปหาความรูเพิ่มเติมดานศิลปะการตองลาย การทําโคม และตุงกับพอครูสิงหแกว มโนเพ็ชร ซึ่งเปนบรมครู
ที่มีความเชี่ยวชาญเปนอยางยิ่ง ดวยการฝากตัวเปนลูกศิษยและไดรับความไววางใจจากพอครูสิงหแกว ใหเปน
ผูชวย และติดตามพอครูไปสอนตามที่ตางๆ
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๑๐๑

นอกจากนี้ นายพลเทพ บุญหมื่น ไดไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมกับพอครูเบญจพล สิทธิประณีตและ
แมครูบัวไหล คณะปญญา จนทําใหนายพลเทพ สรางสรรคผลงานของตนเองไดเปนอยางดี จากนั้น นายพลเทพ
ไดลาออกจากการเปนครูชว ยสอน เพือ่ มาประกอบธุรกิจการการทําโคม ตุง และการลายตอก รวมถึงการเผยแพร
องคความรูท มี่ ดี ว ยการเปนวิทยากร ในการถายทอดความรูใ หกบั บุคคลทีส่ นใจมาโดยตลอดจนถึงปจจุบนั รวมถึง
การสรางสรรคผลงานตางๆ เพื่อสืบทอดเจตนารมณของพอครู แมครู ที่ตองการจะตอลมหายใจของภูมิปญญา
การตองลาย ทําโคม และตุงลานนา ใหคงอยูบนผืนแผนดินลานนาสืบไป

ผลงานสําคัญที่สรางสรรคขึ้นใหม
๑. ลายผาฉลุ (ลายผาตอง)
เปนศิลปะในการใชสิ่วในการตอกลง
บนผืนผาโทเร ซึ่งตองใชเทคนิคในการตอกมาก
เปนพิเศษ เพราะผาจะมีความลื่น ทําใหตอกยาก
ดั ง นั้ น ในขณะการตอกการลงสิ่ ว ต อ งแม น ยํ า
ในเวลาตอก จึงจะทําใหชิ้นงานที่ไดออกมาดี
สวยงาม ประณีต ลวดลายคมชัด

๒. ตุงเทวดา
ใชเทคนิคในการใชกรรไกรสรางสรรคผลงานลงบนกระดาษ
โปสเตอร หรือ กระดาษสา กรรไกรที่ใชในการตัดตองคมกริบ ชองไฟ
ทีไ่ ดขนาดจะทําใหตงุ เทวดา มีความสวยงาม ซึง่ เปนเอกลักษณในการ
ตัดลวดลายเฉพาะตัวของชางแตละคน
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๓. โคมผัด
ลักษณะในการประดิษฐโคมผัด จะเปนการใชวัสดุจาก
ธรรมชาติเปนสวนใหญโดยเฉพาะการใชไมและกระดาษ การตกแตง
ลวดลายและเทคนิคการสรางสรรคผลงาน ในดานภูมปิ ญ
 ญาของคนใน
สมัยกอน จากนัน้ นํามาพัฒนาใหเขากับยุคสมัยปจจุบนั ใหเปนเรือ่ งราว
ตางๆ ทําใหเปนที่นาสนใจของผูที่พบเห็น

๔. โคมผาลายฉลุ
เปนการสรางสรรคผลงานการพัฒนารูปแบบจากโครงแบบ
ดั้งเดิมที่ทําอยู โดยนําผาลายฉลุ แลวนําไปติดลงบนตัวโคม เมื่อเปด
ไฟในยามคํ่าคืนประกายแสงสวางที่สองลอดมายังลายฉลุ จะทําให
เห็นลวดลายที่เดนสะดุดตาพรอมกับสีสันของผาลายฉลุ

๕. โคมฉลุอลูมิเนียม
ศิลปะการตอกลายลงบนอลูมเิ นียม แลวนํามาติดกับตัวโคม
ซึ่งเปนเทคนิคใหมที่ใชในการสรางสรรคผลิตภัณฑเพื่อความคงทน
ตอสภาพลมฟาอากาศ โดยตัวโคมจะประกอบดวยวัสดุที่ทํามาจาก
โลหะเปนสวนใหญสามารถแขวนโชว ไดทั้งในที่รมและกลางแจง แต
ดวยลักษณะของโคมที่แข็งกระดางจึงนิยมใชเปนโคมติดฝาผนังหรือ
บริเวณเสา
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๑๐๓

การเผยแพรผลงาน
นายพลเทพ บุญหมื่น เผยแพรผลงานดวยการวิทยากร และสาธิตเชิงปฏิบัติการ ใหกับสถาบันการ
ศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ดังนี้
๑. วิทยากรโครงการอบรมโคมยี่เปงลานนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒. วิทยากรงานสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบาน โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย
๓. วิทยากรบรรยายเรื่องตุงวิถีลานนา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
๔. วิทยากรทองถิ่นเรื่องการประดิษฐตงุ ลานนา โรงเรียนวัดรองวัวแดง
๕. วิทยากรทองถิ่นเรื่องการทําหมากสุม โรงเรียนบานแมสา
๖. วิทยากรดานตุงภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน
๗. วิทยากรดานการทําโคม ตุง เครื่องสักการะ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน
๘. วิทยากรเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม
๙. วิทยากรสืบสานโคมตุงลานนา โรงเรียนบานกวน
๑๐. การสาธิตเชิงปฏิบตั ิการ “สลาลานนา” สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๑. รวมแสดงผลงานสัปดาหศิลปะครั้งที่ ๔ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
๑๒. วิทยากรกิจกรรมภูมิปญญาไทย โรงเรียนพระหฤทัย
๑๓. ครูภูมิปญญา โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา
๑๔. ครูภูมิปญญาสาขาศิลปหัตถกรรมโคม ตุงลานนา ศูนยวัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
๑๕. รวมสนับสนุนและสงเสริมเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
๑๖. ครูภูมิปญญาทองถิ่น การทําตุง โคมลานนา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
๑๗. วิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียนสืบนทีธรรม
๑๘. ครูภูมิปญญาดานการตองลาย โรงเรียนไชยโรจนวิทยา
๑๙. วิทยากรโครงการสานศิลปลานนา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา
๒๐. วิทยากรการทําโคมไฟวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
๒๑. วิทยากรการทําตุงใย วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
๒๒. รวมสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒๓. วิทยากรโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๔. วิทยากรการสอนทําลายตอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
๒๕. วิทยากรการประดิษฐ โคม ตุง โรงเรียนเทพบดินทรวิทยาเชียงใหม

๑๐๔ เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

นอกจากนี้ นายพลเทพ บุญหมื่น ยังไดจัดตั้งแหลงเรียนรูชุมชน “เวียงกุมกามศิริศิลป” เพื่อใหเปน
แหลงเรียนรูภูมิปญญาพื้นบานลานนา ใหกับเยาวชน และผูสนใจ

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ครูภูมิปญญาเชียงใหม จากภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม

คุณธรรม/จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นายพลเทพ บุญหมื่น ไดตั้งปณิธานไววาพรอมที่จะถายทอดวิชาความรู โดยไมหวงแหนวิชาตามแบบที่
“พอครูสิงหแกว มโนเพชร” ไดสั่งสอนไว และจะประกอบสัมมาอาชีพ ดวยความสุจริต ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (พอดี พออยู พอประมาณ)
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม/จริยธรรม
นายพลเทพ บุญหมื่น ไดใชบานของตนเองจัดตั้งเปนแหลงการเรียนรูชุมชนเวียงกุมกามศิริศิลป
เพื่อเปนสถานที่ถายทอดความรูดานการตองลายลานนา การทําโคมและตุงใหกับบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ สอนใหรูจัก ความเปนมา เทคนิค ขั้นตอนในการทํา การนําไปใช รวมทั้งการพัฒนาสรางสรรค
ผลงานในรูปแบบตางๆ ใหทันตามยุคสมัย และยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมดั่งเดิมที่ควรคาแกการอนุรักษ
ดวยมีวัตถุประสงคในการสืบสานมรดกภูมิปญญาลานนาและสามารถนําไปใชประกอบสัมมาชีพได

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบันนายพลเทพ บุญหมื่น ยังคงมีความมุงมั่นที่จะถายทอดวิชาความรูและสรางสรรคผลงาน
รวมทัง้ รักษางานหัตถกรรมทีบ่ รรพชนไดสงั่ สมมาเปนเวลานาน เพือ่ ใหศลิ ปะเหลานีย้ งั คงอยูค บู นพืน้ แผนดินลานนา
สืบไปและเปนมรดกทางวัฒนธรรมใหแกคนรุนใหมไดอนุรักษ สืบสาน คุณคางานศิลปะนี้ใหยังคงอยูตอไป

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๐๕

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

๑๐๘

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

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

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๐๙

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

๑๑๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

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
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑๑

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

๑๑๒

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

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
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑๓

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

๑๑๔

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

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

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑๕

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

๑๑๖

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๔. นายนิคม พรหมมาเทพย

สาขาสื่อสารมวลชน : การเขียนบทความเผยแพร
วัฒนธรรมทองถิ่น
๕๙/๑ หมู ๖ ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๑๕. นายสุพจน วัลลิภากร
สาขาศิลปะการแสดง : นาฏศิลปพื้นบานไต
๑๑๕ หมู ๘ ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
๑๖. นายบุญเลิศ ตีคัง
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบาน : กลองลานนา
๑๑๘/๒ หมู ๓ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๗. นางอรทัย วงศอนุกุล
สาขาภูมิปญญา : จักสานไมไผขด
๑๐/๔ หมู ๒ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑๗

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

๑๑๘

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

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
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑๙

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

๑๒๐ เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

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
เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๒๑

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

๑๒๒ เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

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

เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๒๓

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

๑๒๔ เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

