à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
ประจําปี พุ ทธศักราช ๒๕๖๒
เจาของ
พิมพครั้งที่ ๑
จํานวน
วัตถุประสงค

:
:
:
:

จัดพิมพโดย

:

ที่ปรึกษา

:

คณะผูจัดทํา

:

ออกแบบปกและรูปเลม :
พิมพที่
:

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มกราคม ๒๕๖๒
๓๐๐ เลม
๑. เพื่อสงเสริมใหภูมิปญญาพื้นบานลานนา ไดมีกําลังใจในการสรางสรรค
ผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม
๒. เพือ่ รวบรวมและพัฒนาทําเนียบภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานสาขาตางๆ อยางเปนระบบ
๓. เพื่อเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โทรศัพท/โทรสาร ๐–๕๓๘๘–๕๘๘๐
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมรัศมิ์
นาคนิษฐนนต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ
สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยสิริพร
คืนมาเมือง
อาจารย ดร.ธรรศ
ศรีรัตนบัลล
นางสาวปนัดดา
โตคํานุช
นายอนุชิต
ณ สิงหทร
นายวีรพิชญ
หิมารัตน
หจก.เชียงใหมโรงพิมพแสงศิลป
โทร. ๐-๕๓๒๒-๑๒๑๒ โทรสาร ๐-๕๓๒๑-๒๙๗๗
อีเมล: sangsilp@gmail.com

¤íÒ¹ÔÂÁ
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม เปนงานทีต่ อ งอาศัยเวลาและความวิรยิ ะอุตสาหะอยางยิง่ ในการดําเนินงาน
โดยเฉพาะสถาบั น การศึ ก ษา ที่ จ ะต อ งร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนในการรั ก ษาไว ซึ่ ง มรดกทางวั ฒ นธรรมของชาติ
เพื่ออนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่น
ที่มุงผลิตบัณฑิตใหถึงพรอมดวยปญญาและคุณธรรม เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความภาคภูมิใจและจิตสํานึก
ในการอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของชาติ ตลอดจนเชิดชู และสืบสานภูมิปญญาของทองถิ่น จึงได
ดําเนินการยกยองบุคลากรผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมเปน เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ดวยการคัดเลือก
ปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญาฯ ซึ่งเปนรากแกวของชุมชนในการรักษาไวซึ่งมรดกของทองถิ่น ไดมีกําลังใจ
ในการสรางสรรคผลงาน ซึ่งไดดําเนินการตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๔๕ จวบจนปจจุบัน เปนเวลากวา ๑๗ ป
ของการสืบสานองคความรูของทองถิ่นใหคงอยูคูสังคมลานนา โดยชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษและสืบทอด
ความรูของชุมชน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ขอชื่ น ชมและแสดงความยิ น ดี กั บ เพชรราชภั ฏ –เพชรล า นนา
ทั้ง ๑๐ ทาน และหวังวา หนังสือ เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ จะเปนแรงผลักดัน
ใหทุกสวนในสังคมรวมมือกันสงเสริมองคความรูของชุมชนใหคงอยูตลอดไป หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือฉบับนี้
จะเปนแหลงความรูเบื้องตน และขยายผลไปสูการเรียนรูเพื่อสืบสานองคความรูของทองถิ่น

(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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หนังสือ “เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒” เปนการรวบรวมประวัติและผลงาน
ของภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือกเปน เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา เพื่อเผยแพรผลงานใหเปนที่ประจักษ
และรับรูอยางกวางขวาง ทั้งนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดดําเนินโครงการ “เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา” มา
อยางตอเนื่อง นับตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๔๕ เพราะเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะภูมิปญญา
พื้นบานที่ไดสรางสรรคผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน พรอมสงตอจาก
รุน สูร นุ โดยในปพทุ ธศักราช ๒๕๖๒ มีผไู ดรบั การคัดเลือกเปน เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา จํานวน ๑๐ ทาน ดังนี้
๑. พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ ธนปฺโญ) ผศ.ดร. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดานอักษรลานนา
๒. นายมานิตย
เขตสิทธิ์
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
๓. นางอรพินท
มังคละศรี
สาขาศิลปะ ดานนาฏศิลปพื้นบานลานนา
๔. นางสาวลําดวน สุวรรณภูคํา
สาขาศิลปะ ดานการแสดง
(การขับซอลองนาน)
๕. นางสายสุนีย
ไชยวงคญาติ
สาขาศิลปะ ดานตุงลานนา
๖. นายอินสวย
มูลทา
สาขาศิลปะ ดานดนตรีพ้นื บานลานนา
๗. นายสางคํา
จางยอด
สาขาศิลปะ ดานศิลปะการแสดงไทยใหญ
๘. นายสมาน
จันทคลักษณ
สาขาภูมิปญญา
ดานการทํากระเบื้องดินขอ แบบโบราณ
๙. นางชิสา
เกษวีรภัทรกุล
สาขาภูมิปญญา ดานงานจักสานไมไผ
๑๐. นางยุพิน
เครงครัด
สาขาภูมิปญญา ดานการตองลายโลหะ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักในคุณคาดังกลาว จึงไดจัดทําหนังสือ “เพชราชภัฏ–เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒” เพื่อประโยชนในการศึกษา เพื่อสืบสาน และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม หวังวา
ผลงานของทุกทานที่ปรากฏนี้ จะกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานแกทุกทานในอนาคตสืบไป

(ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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หนา
คํานิยม
คํานํา
สารบัญ
โคลง “เพชรราชภัฏ”
พระครูวิมลศิลปกิจ
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานอักษรลานนา
นายมานิตย
เขตสิทธิ์
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
นางอรพินท มังคละศรี
สาขาศิลปะ ดานนาฏศิลปพื้นบานลานนา
นางสาวลําดวน สุวรรณภูคํา
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การขับซอลองนาน)
นางสายสุนีย ไชยวงคญาติ
สาขาศิลปะ ดานตุงลานนา
นายอินสวย
มูลทา
สาขาศิลปะ ดานดนตรีพื้นบานลานนา
นายสางคํา
จางยอด
สาขาศิลปะ ดานศิลปะการแสดงไทยใหญ
นายสมาน
จันทคลักษณ
สาขาภูมิปญญา ดานการทํากระเบื้องดินขอ แบบโบราณ
นางชิสา
เกษวีรภัทรกุล
สาขาภูมิปญญา ดานงานจักสานไมไผ
นางยุพิน
เครงครัด
สาขาภูมิปญญา ดานการตองลายโลหะ
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เพชรอยูในเขตคาว
มุดเปอะหลมเลิ้กใน

แดนใด
นองนาน นตีเฮย

อยูถิ่นแพะพงไพร
จักเจิดจรัสยิ่งลํ้า

เถื่อนถํ้า
เรื่อ ตองหื้อหัน

สีสันลวงเหลี่ยมเหลื้อม
เปนสมบัติของคาม

ลายงาม
โขงเขต นั้นเอย

ตางเหลี่ยมตางคงความ
ประดับงามเดนได

สงาไว
บดอยกาคุณ

เทิดทูนประกาศกอง
คือ “เพชรราชภัฏ” ปาน

กังวาน
ประดับ เดนเหย

เปนเพชรแหงสถาน
งามแกลานนาบอกชี้

ถิ่นนี้
ชัดแจงเจยจม

สมเปนแสงสองหลา
ถายทอดแกผูมอง

เรืองรอง
หันคา ทวีเอย

ผายโผดดั่งประทีปทอง
มีเม็ดพันธุสืบกู

ทุกผู
เกงกลาตอไป

ยิ่งไดผายแผแลว
บผายแผก็สิ้นศรี

ยิ่งดี
เสี้ยงสุด ซอยนอ

ภูมิผญานั้นบมี
สิ้นชีพมักหมดเกลี้ยง

หมดเสี้ยง
กลบพื้นฝงดิน

งามถิ่นเพราะเพชรนี้
งามเพชรเมื่อไดแยง

นวลแสง
เยี่ยมผอ เจาเฮย

หมองหมนเพชรบสําแดง เดชหลา
ดั่ง “เพชรราชภัฏ” จา
จรัสจองแจมใส

สีหมื่น เงินยอง (เฉลิมเวศน อูปธรรม) ประพันธ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขาศิลปะการแสดง ดานซอพื้นเมือง ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๕
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เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานอักษรลานนา
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พระครูวิมลศิลปกิจ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานอักษรลานนา
ประวัติ
พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ ธนปญโญ) เกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๑ เกิดที่อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย บิดาชื่อ นายทา แกวเปยง มารดาชื่อ นางแกว แกวเปยง เปนบุตรคนที่ ๑ ในพี่นอง ๒ คน
บรรพชา วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๓ ณ วัดราษฎรเจริญ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โดยมี พระอธิการแกว สุตธมฺโม พระอุปชฌาย
อุปสมบท วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๑ ณ พัทธสีมาวัดพนาลัยเกษม ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย โดยมี พระครูสุวรรณถิรคุณ พระอุปชฌาย พระอธิการทวน ทิฏฐธมฺโม พระกรรมวาจาจารย
และ พระครูอินสอน จนฺทโภ พระอนุสาวนาจารย

ที่อยู
วัดพนาลัยเกษม เลขที่ ๑๒๘ หมูที่ ๑๑ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐

โทรศัพท
๐๕๓–๖๖๒๐๙๗, ๐๘๑–๙๖๑๓๓๔๕

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๑ ระดับประถมศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๗
พ.ศ.๒๕๓๑
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๘

โรงเรียนบานคายเจริญ อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สอบเทียบบุคคลภายนอก กรมวิชาการ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
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พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทํางาน
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕–๒๕๔๙

พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๔๖–ปจจุบัน
พ.ศ.๒๕๔๗–๒๕๕๐

พ.ศ.๒๕๔๗–๒๕๕๐

พ.ศ.๒๕๕๑–๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๕๗–ปจจุบัน

อาจารยใหญโรงเรียนเวียงชัยพิทยา (พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา) ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
ประธานกลุม โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย
รองเจาคณะอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
อาจารยพเิ ศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา หองเรียนวัดพระแกว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
อาจารยพเิ ศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา หองเรียนวัดพระแกว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
อาจารยประจํา (อัตราจาง)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา หองเรียนวัดพระแกว อําเภอเมืองฯ
จังหวัดเชียงราย
อาจารยประจํา วิทยาลัยสงฆเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

“อักษรธรรมลานนา” เปนมรดกลานนาที่มีคุณคาทางดานภาษาถิ่น ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา
สังคมไทยไดประจักษกับความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วฉับพลัน และมีพลังในการ
เปลี่ ย นแปลงที่ รุ น แรงทั้ ง ในด า นการสร า งสรรค แ ละการทํ า ลาย สิ่ ง ใหม ถู ก สร า งขึ้ น และถู ก ผลั ก ดั น ให
แพรกระจายไปอยางรวดเร็วโดยผานเครือขายที่โยงใยทั่วโลกมีพลังอํานาจสูงจนดูเหมือนจะเปนกระแสคลื่น
ที่ถูกพายุโหมทําใหสิ่งที่ขวางหนาพังราบเปนหนากลองไปไดตะวันตกเรียกคลื่นลูกนี้วา “คลื่นลูกที่สาม” หรือ
ยุคขอมูลขาวสารที่ใชการเชื่อมโยงติดตอกันผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ทําให
ภาษาถิ่นเริ่มตายไปทีละนอยๆ โดยเฉพาะภาษาลานนาที่อยูทางภาคเหนือตอนบน คนลานนาอาน–เขียน
อักษรธรรมไมได พูดภาษาคําเมือง หรือไท–ยวน ไดไมสมบูรณ แรงบันดาลใจที่ทําใหพระครูวิมลศิลปกิจ
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มุงมั่นที่จะอนุรักษฟนฟูภาษาลานนา (ภาษาลานนา หมายถึง ภาษาพูด และภาษาเขียน) คือ ระเบียบกติกา
ของวัดราษฏรเจริญ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ระหวางป พ.ศ.๒๕๐๗–๒๕๒๑ ซึ่ง
ทานเจาอาวาส พระอธิการคําปน ถิรญาโณ (พระครูสุวรรณถิรคุณ ปจจุบันมรณภาพ) ตั้งกฏวา บุตรหลาน
ที่มีความประสงคจะบวชตองเรียนเขียนอานอักษรธรรมลานนาใหไดกอน ถาผูใดอานอักษรธรรมไมได
เขียนไมเปน ยังไมใหบวช ทําใหทานเกิดแรงบันดาลใจวา ถามีโอกาสเมื่อใดจะตองชวยทานอนุรักษ ฟนฟู
เพื่อมิใหสูญหายไปจากลานนา จึงตั้งใจศึกษาอยางแทจริง และศึกษาหาความรูกับครูบาอาจารย ผูเปน
พระอุปชฌายจารยกรรมวาจารย ทานผูรู โดยเฉพาะหมอพื้นบานที่มีตํารายาสมุนไพร คาถาอาคมตางๆ
เพื่อฝกทักษะ การอานของตนเอง
ป พ.ศ.๒๕๑๒ คุณตาอาย กาแกว ไดนําพระครูวิมลศิลปะกิจไปฝากเรียน ณ วัดราษฎรเจริญ
ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพระอธิการคําปน ถิรญาโณ (พระครูสุวรรณถิคุณ)
เปนเจาอาวาส โดยทางวัดมีกติกาในการบวชเรียนของลูกหลานในหมูบานวา ผูที่จะบวชเรียนตองเรียน
ภาษาลานนา หรืออักษรธรรมลานนาใหอานออกเขียนไดกอน และจะใหทองคําขอบรรพชาอุปสมบทที่เปน
อักษรลานนาดวย แตดวยความยากจน แตอยากเลาเรียน จึงไดมอบตัวเปนศิษยวัดตั้งแตนั้นเปนตนมา
การเรียนอักษรลานนาในขณะนั้น จะแบงเปน ๒ ชวง คือ ชวง ๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. ทานเจาอาวาสจะสอนเอง
โดยใชกระดานฉนวน (กระดานหิน) แลวพักฉันเพล สวนชวงบาย ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. สามเณรที่เปนเณรใหญ
ซึ่งจบนักธรรมชั้นเอกแลว (ทานเจาอาวาสมอบใหเปนวันๆ คือ วันละ ๗ รูป ที่จะตองสอนเด็กวัด ซึ่งขณะนั้น
ที่วัดมีสามเณร ๑๙ รูป เด็กวัด ๗ คน) ประกบตัวตอตัว โดยทางวัดไดกําหนดหลักสูตรไววา
– เดือนมกราคม ทุกคนจะตองอาน และเขียนไดอยางคลองแคลว ดวยการสอบจากการอาน
ธรรมมาไลยโผดโลก โลกาวุฒิ นิพพานสูตร ตามแตจะจับสลากไดจะไดธรรมอะไร
– เดือนกุมภาพันธ ตองอาน–ทองคําบรรพชาที่เปนอักษรลานนาใหไดดวยปากเปลา
– เดือนมีนาคม สอบสามเณรสิกขา ดวยอักษรลานนา
หลังจากไดบรรพชา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๓ วันขึ้นหรือแรม ๗ คํ่า ๑๓ คํ่า หรือ ๑๔ คํ่า
(เดือนหน) ทานเจาอาวาสจะสอนการเขียนหรือการจารึกอักษรลานนาลงในพับสาที่ทานเตรียมไวใหแลว
โดยใชดินสอฝกเขียน เบื้องตนฝกการตีเสน วิธีการเขียน และทานใหเขียนสวดมนตเริ่มตั้งแตบท โยจักขุมา
สัมพุทเธ (โดยทานกลาววา อานไปดวยเขียนไปดวย จะทําใหจดจําไดดี)
พรรษาที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๔) ไดฝกการเขียนหรือจารลงใบลาน ซึ่งมีโยมที่มีความถนัด ความชํานาญ
มาชวยทานเจาอาวาสสอนเขียนไดดว ย เชน นายคําอาย ขันจันทรแสง นายแกว ดวงมูล เปนตน เริม่ ดวยการเขียน
หรือจารธรรมมาไลยโผดโลก ระยะแรกๆ ขาพเจาเขียน–จารไมไดเนื่องจากมีความถนัดซาย จึงตามเพื่อนๆ ไมทัน
แตก็พยายามจนทําไดสําเร็จ ๑ ผูก (เนื่องจากตองเรียนนักธรรมดวย) ในพรรษาที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๕)
พรรษาที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๑๕) ฝกอาน/เรียนรูอักษรลานนาผานพับสาและใบลานโบราณจากหมอพื้นบาน
สวนใหญจะเปนตํารายาสมุนไพร และคาถาอาคมตางๆ การฝกอานในใบลาน/พับสายากมาก คือ มีตัวขมตัว
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ซอนมาก และบางคําบรรทัดที่เขียนหมดเนื้อที่ก็จะเขียนยอบาง เขียนใสขางบนสระบาง ทําใหเกิดทักษะ
การอานไดดีมาก
จากความสนใจในการอานและเขียนอักษรลานนาทําใหเกิดความซึมซับ เมื่อมีโอกาสไดสอนนักธรรม
แกพระภิกษุสามเณร (สมัยเปนครูสอนนักธรรม) ก็จะใชชั่วโมงสุดทายเปนการฝกเขียนอักษรลานนา โดยให
ผูเรียนตอบปญหาหลังเรียนเปนอักษรลานนา รูปละ ๔–๕ บรรทัด ประกอบกับคุณตาคําอาย กาแกว เปนหมอ
พื้นบานที่คนนิยมมากในขณะนั้น และทานเปนบุคคลที่มีอารมณสุนทรียมาก มักจะพูดเปนคําคลองจอง (เปน
คาวเปนเครือ) และคําบางคํา พระครูฯ ไมเคยไดยิน ตองถามความหมายจากทานเสมอๆ และทานจะอานคาว
ธรรมะใหลูกหลานฟงอยูเปนประจําทุกวัน เวลาหลังอาหารเย็น เพราะเปนครอบครัวใหญ และลูกหลานจะชอบ
ไปฟงทานอานคาวธรรมกันทุกวัน จึงใหทําพระครูฯ เกิดความซึมซับดานวรรณกรรม โดยศึกษาจากคุณตาฯ
ซึ่งทานจะเขียนเปนอักษรธรรมลานนา
เมื่อพระครูวิมลศิลปะกิจ จบนักธรรมชั้นเอกเมื่อป พ.ศ.๒๕๑๖ จึงไดเริ่มศึกษาการเขียนคาว
วรรณกรรมที่ชื่นชอบประกอบกับการหางเหินไปดวยภาระงานคณะสงฆ เมื่อไปทํางานเปนเลขานุการเจาคณะ
อําเภอเวียงชัย ในป พ.ศ.๒๕๒๖ เปนตนมา
พ.ศ.๒๕๔๕ พระครูวิมลศิลปะกิจ ไดศึกษาเรียนรูการพิมพอักษรธรรมลานนาจากคุณชรินทร แจมจิตต
โดยใชโปรแกรม Adobe PageMaker 7 ซึ่งคุณชรินทร แจมจิตต เปนผูผลิตฟอนตอักษรลานนาเอง โดยใชชื่อ
ฟอนตขึ้นตนดวย cr เชน cr_Insom, cr_Boran, cr_Maekok ฯลฯ ฟอนตที่ทานผลิตไมตํ่ากวา ๒๐๐ ฟอนต
พรอมทั้งคียบอรดการใชงาน จนเกิดความชํานาญ และนําไปพัฒนาใชประโยชนในการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖ ไดจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่น (เพิ่มเติม) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จํานวน ๒๑ โรงเรียน ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕
ซึ่งขณะนั้นพระครูวิมลศิลปกิจเปนประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
จึงมีนโยบายใหพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
(ปจจุบันขยายไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาภาคเหนือทุกจังหวัด) จนถึงปจจุบัน
พ.ศ.๒๕๕๕ ไดศึกษาฟอนตของสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดเผยแพร
ฟอนตอักษรลานนาที่ชื่อวา LN_TILOK ที่สามารถใชกับโปรแกรม Microsoft Word ได จึงไดศึกษาวิธีการใช
อักษร LN_TILOK จากเว็บไซตของสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จนปจจุบนั มีความชํานาญ
ในการใชฟอนต LN_TILOK ไดเปนอยางดี และไดใชอักษรลานนาฟอนต LN_TILOK จัดทําหลักสูตรสอนนิสิต
ที่เรียนวิทยาลัยสงฆเชียงราย โดยบรรจุไวในรายวิชาวัฒนธรรมไทย
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ในการศึกษาการเขียนคาว พระครูวิมลศิลปะกิจ ใชกระบวนการครูพักลักจํา แบงไดเปน ๒ ระยะ
สรุปไดดังนี้
๑) ระยะแรก เปนการศึกษาแบบการฟงแลวนํามาทําเสนเชื่อมโยงเอง ยังไมมี รูปฉันทลักษณ
ที่ชัดเจน คือ ศึกษาจากคุณตา (คําอาย กาแกว) ขณะนั้นทานอายุ ๘๐ ป ซึ่งเปนหมอพื้นบาน หมอเรียกขวัญ
ถือเปนภูมิปญญาทองถิ่นของคนในหมูบาน ทานถายทอดโดยการทองจําดวยปากเปลา แลวใหโยงเสนสัมผัสเอง
ทานพยายามถายทอดใหลูกหลาน ตลอดถึงผูที่สนใจทุกคน
๒) ระยะที่สอง พ.ศ.๒๕๕๒ ไดศึกษาจากหนังสือหนังสือ เอกสาร ตําราเกี่ยวกับการเขียนฉันทลักษณ
คาว อยางเปนจริงเปนจังอีกครั้ง เนื่องจากไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบบรรยายรายวิชาวัฒนธรรมไทย และนิสิต
ที่เรียนมีหลายรูป/คน มีความสนใจอยากศึกษาเรียนรู จึงไดนําคาวสี่บทพระยาพรหมโวหาร ของสาคร พรมไชยา
และอีกหลายๆ สํานวนที่มีจําหนายตามทองตลาด มาศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงการนําคาวสํานวนเดิมที่เคยแตงไว
เมื่อระยะแรกมาเปรียบเทียบ ฝกฝนจนเกิดความชํานาญในปจจุบัน โดยเฉพาะภาษาลานนาเกาๆ
นอกจากนี้ พระครูยังไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียนคาว ดวยวิธีการเขียนคาวโตตอบกับสมาชิก
ในกลุมตางๆ ซึ่งเปนการเรียนรูภาษาทองถิ่นจากเชียงใหม เชียงราย ลําพูน แมฮองสอน นาน แพร ลําปาง
แลกเปลี่ยนเรียนรูผานอินเตอรเน็ต เชน
– กลุมรักเธอแลวเศรารักคาวดีกวา
– กลุมชมรมคาวฮํ่ากําเครือ
– กลุมสืบสานลานนาฮักษาคาวจอยซอ
– กลุมคนหุมคาวชาวลานนา
– กลุมกวี ศรีลานา
– กลุมโฮงเฮียนคาวฮํ่า
– กลุมนางฟาชาลี คนเขียนคาว
– กลุมฮีตฮอยบะเกา เฮาคนเมือง
– กลุมเมืองเหนือบานเฮา คนบะเกาเลาอู
– กลุมหองคาวกวีศรีลานนา
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๑๑

ผลงานที่สรางสรรค
ผลงานที่มีอยูในปจจุบันที่ถือวาเปนผลงานที่พระครูวิมลศิลปะกิจ จัดทํา/ดําเนินการเพื่อสงเสริม
การเรียนรูภาษาลานนาตามปณิธานตนเองที่ตั้งไวตั้งแตเปนสามเณรใหม ซึ่งที่ไดดําเนินการในขณะนี้และ
ยังปรากฏอยูมีดังนี้

๑. พจนานุกรมภาษาลานนา–ไทย ปริวรรต เลม ๑–๓ ฉบับคณะสงฆจังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๕๘ พระครูวิมลศิลปกิจไดนําผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาและสภาพ การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาลานนาในกลุม ๕ เชียง ซึ่งไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ ปราชญทองถิ่น ตลอดถึงคณะสงฆ
ใหจดั ทําเปนพจนานุกรมภาษาลานนา–ไทย ปริวรรต ใหลูกหลานไดศกึ ษา และเปนการฟน ฟูอนุรกั ษอกั ษรธรรม
ลานนาดวย จึงไดนําปรึกษาหารือกับพระธรรมราชา–นุวัตร (สุทัศน สุทสฺสโน, ป.ธ. ๖) เจาอาวาสวัดพระแกว
จังหวัดเชียงราย และเจาคณะภาค ๖ ไดรับความเห็นชอบจากพระเดชพระคุณฯ และคณะสงฆจังหวัดเชียงราย
โดยมอบหมายใหพระครูวิมล–ศิลปกิจ เปนผูดําเนินการในนามของคณะสงฆ ใหจัดทําพจนานุกรมภาษา
ลานนา–ไทย ปริวรรต เลมที่ ๑ (วรรค ก และ วรรค จ) ฉบับคณะสงฆจังหวัดเชียงราย เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ
๖๐ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ แตป พ.ศ.๒๕๕๘
จัดทําไดเพียง เลม ๑ (วรรค ก และวรรค จ) เทานั้น เนื่องจากงบประมาณของวิทยาลัยสงฆเชียงรายมีจํากัด
พ.ศ.๒๕๕๙ พระครูวิมลศิลปกิจไดเสนอโครงการตอวิทยาลัยสงฆเชียงราย เพื่อจัดทําพจนานุกรม
ภาษาลานนา–ไทย ปริวรรต เลมที่ ๒ (วรรค รฏะ และวรรค ต–ย) และเลม ๓ (วรรค ร–ฮ) รวม ๒ เลม
(ครบตามพยัญชนะภาษาไทยกลาง) ฉบับคณะสงฆจังหวัดเชียงราย เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ ๖๐ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตอจากปงบประมาณกอน และ
ก็ไดรับการอนุมัติตามที่เสนอ จึงไดดําเนินการจัดทําเลม ๒–๓ จึงทําใหพจนานุกรมภาษาลานนา–ไทย ปริวรรต
ชุดฉบับคณะสงฆจังหวัดเชียงรายมีครบ ๓ เลม ในปงบประมาณ ๒๕๕๙

พจนานุกรมภาษาลานนา–ไทย ปริวรรต เลม ๑–๓ ฉบับคณะสงฆจังหวัดเชียงราย

๑๒
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๒. พจนานุกรมภาษาลานนา–ไทย ปริวรรต ฉบับรวมเลม
พจนานุกรมภาษาลานนา–ไทย ปริวรรต ฉบับรวมเลม
เปนผลงานที่เกิดจากผูทรงคุณวุฒิ คณะสงฆ สถานศึกษา ตลอดถึง
ผูสนใจทั้งหลาย ไดใหขอคิดเห็นวา พจนานุกรมภาษาลานนา–ไทย
ปริวรรต เลม ๑–๓ ฉบับคณะสงฆจังหวัดเชียงราย ไมมีการจัดทํา
อยางเปนระบบ จึงควรจะจัดทําใหเปนเลมเดียวกันในลักษณะของ
พจนานุกรม เชน พจนานุกรมของภาษาอื่นๆ พระครูวิมลศิลปกิจ จึงได
ดําเนินการนําขอเสนอทั้งหมดตอวิทยาลัยสงฆเชียงราย เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ แตไดรับอนุมัติงบประมาณเพียงบางสวน ทําใหพระครูฯ
ตองใชทุนของตนเองอีกสวนหนึ่ง เพราะตั้งใจจะสงเสริมการฟนฟูและ
อนุรักษอักษรลานนา โดยไดจัดทําขึ้นในป พ.ศ.๒๕๖๑ ปจจุบันเผยแพร
ในหองสมุดของสถาบันการศึกษาตางๆ ทัง้ ระดับอุดมศึกษา และการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตลอดถึงหอสมุดแหงชาติ หองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนตน

พจนานุกรมภาษาลานนา–ไทย
ปริวรรต ฉบับรวมเลม

๓. หลักสูตรทองถิน่ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษาจังหวัดเชียงราย
ป จ จุ บั น โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
จังหวัดเชียงราย ไดมีการนําภาษาลานนา ไปจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่น
สอนในสถานศึกษาตามนโยบายของกลุมโรงเรียนฯ ที่ไดวางนโยบายไว
ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๖ เปนตนมา
หลักสูตรภาษาลานนาในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงราย

๔. คูมือเรียนภาษาลานนาในรายวิชาวัฒนธรรมไทย

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วัฒนธรรมไทย (๐๐๐ ๒๑๑)

พระครู วิ ม ลศิ ล ปะกิ จ ได นํ า การเรี ย นภาษาล า นนา
เขาไปเปนบทเรียนบทที่ ๖ ของรายวิชาวัฒนธรรมไทย ในหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งพระครูฯ ไดรับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยฯ
ใหรับผิดชอบรายวิชานี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนมา โดยจัดทํา
เปนคูมือการเรียนภาษาลานนา
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๑๓

๕. หนังสือพิมพไชยนารายณ ฉบับภาษาลานนา
หนังสือพิมพไชยนารายณ ฉบับภาษาลานนา เปนหนังสือพิมพรายเดือน ที่พระครูวิมลศิลปกิจ
ไดรวมกับคุณชรินทร แจมจิตต จัดทําขึ้น ดวยวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ
(๑) เพื่อใหผูที่เรียนภาษาลานนาทั่วไปไดนําไปฝกทักษะการอานใหมีความชํานาญ
(๒) เพื่อสืบสาน ฟนฟู และอนุรักษอักษรลานนาใหคงอยูคูกับสังคมลานนา เนื้อหาสาระของ
หนังสือพิมพจะเปนขาวทัว่ ไป แตจะสอดแทรกประวัตศิ าสตรลา นนา องคความรูจ ากงานวิจยั ของนักวิจยั วิทยาลัย
สงฆเชียงราย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีความประสงคจะเผยแพรผลงาน

หนังสือพิมพไชยนารายณ ฉบับภาษาลานนา รายเดือน พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๔
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๖. การเขียนวรรณกรรมคาว
วรรณกรรมค า ว เป น อี ก หนึ่ ง มรดกล า นนาที่ พ ระครู วิ ม ลศิ ล ปะกิ จ มี ค วามชื่ น ชอบและ
มีความสนใจเปนพิเศษมาตั้งแตตน บางครั้งก็เขียนดวยอักษรลานนาปริวรรตกับภาษาไทยกลาง บางครั้ง
ก็เขียนเปนอักษรไทยกลาง แตเขียนตามสําเนียงของลานนาบาง ของไทยกลางบาง เพื่อใหเยาวชนที่อานแลว
เกิดความเขาใจในเนื้อหาที่ตองการสื่อออกไป ผลงานที่เขียนจะเปนปกิณกะเปนสวนใหญ เชน

ชุดคาวฮํ่าวัดราษฎรเจริญ
๑.
๒.
๓.
๔.

ประวัติวัดราษฎรเจริญ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย
ประวัติพระสิงหนอย วัดราษฎรเจริญ
ประวัติการสรางพระธาตุสุวรรณมิ่งมงคล วัดราษฎรเจริญ (เขียนเปนอักษรลานนา)
ประวัติพระครูสุวรรณถิรคุณ (คําปน ถิรญาโณ) อดีตเจาอาวาสวัดราษฎรเจริญ

ชุดทัศนศึกษานานาประเทศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

คาวฮํ่าทัศนศึกษาเวียดนามกลาง ครั้งที่ ๑ (๒๘ เม.ย.–๒ พ.ค.๒๕๕๑)
คาวฮํ่าทัศนศึกษาสิบสองพันนา ครั้งที่ ๑ (๑๐–๑๕ ก.พ.๒๕๕๒)
คาวทัศนศึกษาวัฒนธรรมเวียดนามกลาง ครั้งที่ ๒ (๒–๗ มี.ค.๒๕๕๒)
คาวฮํ่าทัศนศึกษาเมืองจีน “เสนทางสายไหม” (๑๘–๒๗ มิ.ย.๒๕๕๒)
คาวฮํ่าศึกษาดูงานวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาสิงคโปร (๖–๑๒ ส.ค.๒๕๕๒)
คาวฮํ่าทัศนศึกษาเมืองคุนหมิง (๑๖–๒๑ มี.ค.๒๕๕๓)
คาวฮํ่าทัศนศึกษาพุทธศาสนาศรีลังกา (๒๐–๒๖ มี.ค.๒๕๕๔)
คาวฮํ่าทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา (๑๐–๑๔ ก.พ.๒๕๕๕)
คาวฮํ่าทัศนศึกษาเวียดนามเหนือเดียนเบียนฟู (๑๖–๒๐ มี.ค.๒๕๕๖)
คาวฮํ่าทัศนศึกษาพระพุทธศาสนาเชียงตุง (๒๖–๒๘ ก.พ.๒๕๕๙)
คาวฮํ่าทัศนศึกษาโบโรพุทโธ อินโดนีเซีย (๑๔–๑๘ พ.ย.๒๕๖๐)
คาวฮํ่าทัศนศึกษาอินเดียใต อาจันตา–แอลโรลา (๒–๑๐ มี.ค.๒๕๖๐)
คาวฮํ่าศึกษาพระพุทธศาสนา สปป.ลาว (๓–๘ ก.พ.๒๕๖๑)
ฯลฯ

ชุดปกิณกะ วรรณกรรมคาวอีกมากมายที่มีหนวยงานขอสนับสนุน เชน
๑. ประวัติโฮงยาสมเด็จพระญาณสังวรอําเภอเวียงชัย
๒. พระคุณแม
๓. ความเปนมาของลานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลเวียงเหนือ
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๑๕

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

คาวฮํ่าวันเกิดครูบากันทวี อนุตฺตโร จังหวัดพะเยา
วิสาขาบูชา ๒๕๖๑
เวียงหนองหลม อําเภอแมจัน
สงเสด็จสูสวรรคาลัย ร.๙
ประวัติแมพิศมัย ชินขาย อําเภอเวียงแกน
ประวัติแมบัวเตียว ไชยเลิศ แมดีเดน ป ๒๕๖๐
ฯลฯ

๗. กิจกรรมการแขงขันการเขียน–อานภาษาลานนาประจําป
ในการสงเสริมการเรียนรูภาษาลานนาเปนปณิธานที่พระครูวิมลศิลปะกิจไดตั้งไว ดังนั้น ทานจึง
ไดวางนโยบาย ครั้งเมื่อดํารงตําแหนงประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ปส.ชร.) ใหมี
หลักสูตรภาษาลานนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ และจัดการแขงขันทุกป โดยจัดงานวิชาการ “วันสามเณร
เชียงรายสัมพันธ” เริ่มตั้งแตป ๒๕๔๖ เปนตนมา โดยใหมีการจัดแขงขันการอาน–เขียนภาษาลานนาทุกป
จนถึงปจจุบัน
นอกจากนี้ ยังไดจัดแขงขันระดับประชาชนทั่วไป โดยจัดแขงขันที่วิทยาลัยสงฆเชียงรายอีกดวย
ซึ่งเปนการสงเสริมเชิงรุก

๑๖
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การเผยแพรผลงาน
พระครูวิมลศิลปกิจ ไดเผยแพรผลงานเกี่ยวกับอักษรลานนาของทาน ดวยการจัดทําพจนานุกรม
หลักสูตร และการแขงขัน และในสวนผลงานการเขียนคาว ทานไดเผยแพร ดังนี้
๑) ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ระบบเอ็ฟเอ็ม. ๙๙.๕๐ เม็กกะเฮิรต
และ ระบบเอ็ฟเอ็ม. ๙๐.๕๐ เม็กกะเฮิรต ทุกวันอังคาร เวลา ๒๐.๐๐ น.–๒๑.๐๐ น. ในรายการประวัติศาสตร
ลานนา ดําเนินรายการโดย พระครูวิมลศิลปกิจ
๒) เผยแพรในเฟซบุค wimonsinlapakit, wimon kaewpiang, ruangrith laewpiang รวม ๓ เพจ
และมีผูสนใจไดสมัครเรียนดวยโดยสอนผานเฟซบุค ๒ คน คือ สิงห คะนองนา และชางหลา เพลินใจ
๓) เผยแพร ใ นงานพระธรรมทู ต เมื่ อ ออกอบรมตามหมู  บ  า นต า งๆ จะต อ งนํ า บทค า วต า งๆ
ไปประกอบการบรรยายดวย
การเผยแพรคาวนั้น เปนการนําคาวที่มีอยูทั้งที่ตนเองแตงขั้น ทั้งที่เปนของบุคคลอื่นที่พบ โดยเฉพาะ
ของสมาชิกสมาพันธกวีวรรณกรรมลานนาภาคเหนือ
นอกจากนี้ ไดรวมกิจกรรมการแตงคาวลงตีพิมพในหนังสือคาวฮํ่านํ้าใจ ๒๕๖๐ กับสมาพันธกวี
วรรณกรรมล า นนาภาคเหนื อ เพื่ อ จํ า หน า ยหาทุ น ทรั พ ย ใ นการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารแพทย ม อบให แ ก
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม

หนังสือคาวฮํ่านํ้าใจ (ผลงานของสมาชิกสมาพันธกวีวรรณกรรมลานนาภาคเหนือ)
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๑๗

ทัง้ นี้ พระครูวมิ ลศิลปะกิจ ไดจดั การแขงขันการอาน–การเขียนภาษาลานนา โดยดําเนินการเปนประจํา
ทุกป และแยกเปน ๓ ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา
ในการถายทอดผลงานนั้น พระครูวิมลศิลปะกิจ กระทําใน ๓ ลักษณะ ไดแก การสอนในหองเรียน
โดยตรง กับการโดยออม คือ สอนผานหนังสือพจนานุกรมภาษาลานนา–ไทย ปริวรรต ทั้ง ๒ ชุด และ การอบรม
สัมมนาแกครูผูสอนภาษาลานนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ดังนี้
๑) การสอนด ว ยตนเอง เป น การสอนนิ สิ ต ชั้ น ป ที่ ๒ ทุ ก สาขาวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
วัฒนธรรมไทย ของวิทยาลัยสงฆเชียงราย ทั้งที่เปนบรรพชิต และคฤหัสถ ซึ่งไดบรรจุการเรียนรูภาษาลานนา
เขาเปนแผนการสอนของรายวิชา ผลการถายทอดในปการศึกษา ๒๕๖๐ มีผูที่อานไดเปนบรรพชิต ๒๒ จาก
๓๔ รูป คฤหัสถอานได ๕ จาก ๒๑ คน (รวมผูเรียน ๕๕ รูป/คน อานได ๒๗ รูป/คน
๒) การสอนโดยออม คือ การสอนผานหนังสือพจนานุกรมภาษาลานนา–ไทย ปริวรรต กลาวคือ
ไดมีหนังสือแจงไปใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย และสถานศึกษาตางๆ
ใหใชหนังสือพจนานุกรมภาษาลานนา–ไทย ปริวรรต ทีแ่ จกใหแตละโรงเรียนไปแลวนัน้ ใหนกั เรียน นิสติ นักศึกษา
ไดนําไปศึกษาเรียนรูแลวสงเขาสอบแขงขันการอานเขียนภาษาลานนาที่ขาพเจาจัดขึ้นในนามของวิทยาลัยสงฆ
เชียงรายทุกป จากปการศึกษา ๒๕๖๐ มีผูที่สมัคร เขารวมแขงขันการอานเขียนภาษาลานนา ทั้งสิ้น ๗๘ รูป/คน
ผลการสอบแขงขันปรากฏวามีผูที่ผานการแขงขันฯ ระดับ ม.ตน จํานวน ๑๙ รูป/คน ระดับ ม.ปลาย ๑๖ รูป/คน
รวมผูที่ผานการแขงขันฯ ทั้งสิ้น จํานวน ๓๕ รูป/คน
นอกจากนี้ยังไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาน เขียน (จารธรรม)
ตากธรรม และหอคัมภีรใ บลาน ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๖๐ รวมกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงแสน จัดกิจกรรมอนุรักษเอกสารโบราณ ประเภทกระดาษพับสา
และใบลาน เมื่อวันที่ ๕–๖ กันยายน ๒๕๖๑ อีกดวย

สอนภาษาลานนาแกนิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆเชียงราย (สอนโดยตรง)

๑๘
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สอนการสรางที่วางเขียนใบลาน (กางเขียนธรรม)

สอนการหอเก็บธรรมใบลานใหแกนักเรียนโรงเรียนพุทธิวงศวิทยา (วัดพระแกว)

จัดกิจกรรมการจารธรรมใบลาน ตากธรรมใบลาน และหอคัมภีรโบราณ
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๑๙

๓) การอบรมสั ม มนาแก ค รู ผู  ส อนภาษาล า นนาโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
จังหวัดเชียงราย โดยพระครูวิมลศิลปกิจจะจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกครูสอนภาษาลานนาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายปละ ๑ ครั้ง เปนการกระตุน ปลุกเรา และเพิ่มทักษะแก
ครูผูสอนเพื่อนําไปพัฒนาผูเรียน เริ่มตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนมา แตละปจะมีครูสอนภาษาลานนา
จํานวน ๒๘ รูป/คน เขารับการอบรมสัมมนา และเชิญวิทยากรผูชํานาญมารวมบรรยายดวย เชน พระครูพิธาน
พิพัฒนคุณ รองเจาคณะอําเภอเวียงชัย คุณชรินทร แจมจิตต ปราชญชาวบานทองถิ่น คุณสุทัศน กาแกว
ปราชญชาวบานทองถิ่น เปนตน

การสาธิตการสอนแกครูสอนภาษาลานนาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เชียงราย

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๔๓ พระครูสัญญาบัตร ระดับเจาคณะตําบล ชั้นโท
พ.ศ.๒๕๔๖ พระครูสัญญาบัตร ระดับรองเจาคณะอําเภอ ชั้นโท
พ.ศ.๒๕๔๗ รางวัลโลเสมาธรรมจักร พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จากกรมการศาสนา
พ.ศ.๒๕๕๒ พระครูสัญญาบัตร ระดับรองเจาคณะอําเภอ ชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๕๘ รางวัลผลงานวิจัยดีเดนระดับเกียรติบัตร จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๙ รางวัลโลนักวิจัยดีเดน ระดับดี จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ระดับเกียรติบัตร จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๖๐ ไดรับแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการเปน ผูชวยศาสตราจารย
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๐
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คุณธรรม/จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสาเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
พระครูวิมลศิลปกิจดํารงชีพในสมณเพศ ยึดมั่นในหลักพระธรรมวินัยเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน จนไดรับคัดเลือกจากคณะสงฆอําเภอเวียงชัย ใหดํารงตําแหนงรองเจาคณะอําเภอเวียงชัย
ผูบังคับบัญชาคัดเลือกใหเปนพระธรรมทูตประจําอําเภอเวียงชัย จึงสามารถถือเปนตัวอยางที่ดีแกพระสงฆ
สามเณรทั่วไปได
การทํางานในดานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถนํานักเรียน
โรงเรียนเวียงชัยพิทยา เปนโรงเรียนระดับชั้นนําของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จังหวัดเชียงราย และระดับกลุม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๖ ซึ่งทําใหไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน และทําใหโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาภาคเหนือตอนบนทุกจังหวัดมีหลักสูตรภาษาลานนาสอนทุกโรงเรียน
ในขณะนี้ ดวยนโยบายฟนฟู อนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมลานนา ดวยความมุงมั่นสรางสรรค และพัฒนา
ดวยความจริงใจ เอาจริงเอาจัง
การทํางานดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา พระครูวิมลศิลปกิจไดรับการบรรจุแตงตั้งใหเปนพนักงาน
ของรัฐ ตําแหนงอาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใชหลักของ
ธรรมาภิบาลบริหารจัดการ ทําหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต มุง มัน่ พัฒนาตนเอง ตัง้ ใจทํางาน
โดยเฉพาะงานวิจัยเมื่อทําเสร็จแลวจะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง จนไดรับรางวัลผลงานวิจัยดี
เดนระดับเกียรติบัตร ๒ ปซอน และโลรางวัลนักวิจัยดีเดนระดับดี จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นั้นคือ คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและพระครูวิมลศิลปกิจะยึดหลักการ
ดํารงชีวิตวา

ใครรัก ใครชัง ชางเถิด
ใครเบื่อ ใครบน ทนเอา

ใครเชิด
ใจเรา

ใครแชง ชางเขา
รมเย็น เปนพอ...

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม/จริยธรรม
พระครูวิมลศิลปกิจถือวาความรับผิดชอบ คือ คุณสมบัติของมนุษย ดังนั้นจึงยึดความรับผิดชอบ
เปนสําคัญ จึงทํางานทุกหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความมุงมั่น อุทิศตน เสียสละ นอกเหนือจากงานในหนาที่
แลว ยังไดทําหนาที่ที่ไดรับมอบอีกหลายประการ เชน เปนประธานคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เปนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยพิทยา เปนตน
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๒๑

ชีวิตปจจุบัน
ดวยตั้งใจและมุงมั่นในการที่จะสงเสริมการเรียนรูภาษาลานนามาตั้งแตตน แมปจจุบันพระครูวิมล
ศิลปะกิจ ยังมุงมั่นตั้งใจที่จะสรางสรรคการเรียนรูภาษาลานนาเชิงรุกอยูตลอดเวลา กวา ๓๐ ป ที่ทํางาน
ดานการศึกษาคณะสงฆ ดวยจิตสํานึกในความเปนคนแผนดินถิ่นลานนา ไดเห็นครูบาอาจารยทําการเผยแพร
พรํ่าสอนภาษาลานนามาตั้งแตเปนสามเณรเล็กๆ จึงเปนแรงบันดาลใจใหเกิดพลังในการที่จะอนุรักษ ฟนฟู
และสืบสานวัฒนธรรมตอไปทั้งที่เปนภาษาพูด ภาษาเขียน รวมถึงวรรณกรรมลานนา คติธรรมคําสอนที่เปน
ภูมิปญญาพื้นบานลานนาใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมไปใหลูกหลานสืบไปตราบนานเทานาน

๒๒
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¹ÒÂÁÒ¹ÔμÂ à¢μÊÔ·¸Ôì
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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นายมานิตย เขตสิทธิ์
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประวัติ
นายมานิตย เขตสิทธิ์ เกิดวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๖ เกิดที่อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายบุญมา เขตสิทธิ์ มารดาชื่อ นางจันทรา เขตสิทธิ์ เปนบุตรคนที่ ๓ ในพี่นอง ๖ คน
นายมานิตย เขตสิทธิ์ สมรสกับนางวลัยภรณ เขตสิทธิ์ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๕๒ หมูที่ ๗ ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐

โทรศัพท
๐๘๖–๔๒๐๒๔๗๔

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๒๕ ระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา
จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๒๐
พ.ศ.๒๕๒๓
พ.ศ.๒๕๒๖
พ.ศ.๒๕๒๘
พ.ศ.๒๕๓๑
พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ศ.๒๕๓๙
พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๕๓

ครู ๒ ระดับ ๒
ครู ๒ ระดับ ๓
อาจารย ๑ ระดับ ๓
อาจารย ๑ ระดับ ๔
อาจารย ๒ ระดับ ๕
อาจารย ๒ ระดับ ๖
อาจารย ๓ ระดับ ๗
อาจารย ๓ ระดับ ๘
ครู วิทยาฐานะ คศ.๓
ครู ชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ผลงาน
นายมานิตย เขตสิทธิ์ เปนบุคคลสําคัญในดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมลานนา ดวยการสงเสริม
สนับสนุน ใหเยาวชนคนรุนใหมไดรักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของตน สําหรับในสถาบันการศึกษา
ที่ทานปฏิบัติหนาที่ในอดีต คือ โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม นายมานิตย ไดสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูเขาใจ
ในองคความรูทองถิ่น ดวยการสรางเครือขายวิทยากรผูทรงความรูดานภูมิปญญา ทําใหนักเรียนไดเรียนรู
ในดานภูมิปญญาอยูเสมอ ตลอดจนการสงนักเรียนเขารวมแสดง กสน.ประกวดแขงขันกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ดานวัฒนธรรมลานนา ในสวนของชุมชนและสังคม นายมานิตย เปนคนสําคัญในการจัดกิจกรรมตางๆ
ในทองถิ่น ดวยมุงหวังใหคนทองถิ่นไดรับรูเขาใจในรากเหงาของตนเอง จนเปนที่ยอมรับของชุมชนสังคม
แมปจจุบัน นายมานิตย จะเกษียณอายุราชการจากอาชีพขาราชการครูแลว แตยังคงปฏิบัติหนาที่จนไดรับ
การแตงตั้งใหเปนประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอสันปาตองมาจนถึงปจจุบัน
นายมานิตย เขตสิทธิ์ ไดสรางไวกับแผนดินลานนา ซึ่งนับไดหลายสิบป และลวนเปนที่ประจักษ
แกสังคม เปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่นไปจนถึงในระดับประเทศ ดังตอไปนี้
๑. วิทยากรนําเสนอผลงานเรื่อง การเขียนศัพทบัญญัติทางวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา
๒. คณะกรรมการจัดทําเอกสารเรื่อง การเขียนศัพทบัญญัติทางวิชาการดวยอักษรธรรมลานนา
๓. คณะกรรมการปรับปรุงสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม
๔. กรรมการพิจารณาจัดทําหลักสูตรทองถิ่น รายวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา
๕. คณะกรรมการดําเนินงานและผูขับเคลื่อนการจัดทําหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมลานนา
ในโครงการ “อูคําเมืองเลื่อลืออักษร”
๖. วิทยากร “อักษรธรรมลานนา (ตั๋วเมือง) ในยุคโลกาภิวัฒน
๗. เปนกรรมการกอตั้ง “ศูนยอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอําเภอสันปาตอง” โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
เมื่อป ๒๕๒๖ ตอมากระทรวงวัฒนธรรมประกาศแตงตั้งใหเปน “ศูนยวัฒนธรรมอําเภอสันปาตอง” ในป ๒๕๓๑
ตอมาไดปฏิบัติงานในหนาที่เลขานุการงานศูนยวัฒนธรรมอําเภอสันปาตอง โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
มาตั้งแตป ๒๕๔๓ โดยปฏิบัติหนาที่อยางตั้งใจโดยจัดทําโครงการในดานการอนุรักษสืบสานและเผยแพรงาน
ดานวัฒนธรรมทั้งในและนอกโรงเรียนโดยชุมชนเขามามีสวนรวมอยางตอเนื่องมาโดยตลอดในชวงระยะ
ที่ทําหนาที่เลขานุการศูนยวัฒนธรรมอําเภอ
๘. จัดกิจกรรม “สํารวจศึกษาคนควาเก็บรวบรวมและลงทะเบียนคัมภีรใบลานพับสาวัดทากาน”
ในป พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งเปนโครงการรวมกับโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
(สันปาตอง) และองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง ปราชญทองถิ่นบานทากาน มุงใหเยาวชนและผูรู
ในทองถิ่นรวมกันศึกษาคนควาขอมูลทองถิ่นการอานเอกสารคัมภีรใบลานและ พับสาวัดทากานและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตอสวนราชการหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาแขนงตางๆ
ที่แสดงถึงอัตลักษณของลานนา

๒๖
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๙. จัดการประชุมสัมมนา ประวัติศาสตรเวียงทากาน “จากหริภุญชัยสูลานนา” ณ โบราณสถาน
เวียงทากาน โดยรวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (สันปาตอง) และองคการบริหารสวนตําบล
บานกลาง สํานักศิลปากรและโบราณคดีที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม และชุมชนในทองถิ่น
๑๐. การจัดโครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น “ยุวชนนักประวัติศาสตรและโบราณคดี” โดยองคการ
บริหารสวนตําบลบานกลางรวมกับ โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม

การเผยแพรผลงาน
นายมานิ ต ย เขตสิ ท ธิ์ ได ถ  า ยทอดองค ค วามรู  ต  า งๆ เกี่ ย วกั บ ภู มิ ป  ญ ญาล า นนาให กั บ เยาวชน
ตลอดจนสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนเขารวมประกวดการขับรองเพลงกลอมลูก ๔ ภาค เนื่องในงานมหิดล–วันแม
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม จัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
จนไดผลเปนที่ประจักษ ซึ่งมีนักเรียนที่ไดรับรางวัล ดังนี้
พ.ศ.๒๕๕๐ นางสาวเกศวดี แกวศรี ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การขับรองเพลงกลอมลูก
ประเภทภาคเหนือ ระดับนักเรียน–นักศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๑ นางสาวจริ ย า กุ ณ ะ ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ อั บ ดั บ ๑ การขั บ ร อ งเพลงกล อ มลู ก
ประเภทภาคเหนือ ระดับนักเรียน–นักศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๒ นางสาวแคทรียา สมแปง ไดรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การขับรองเพลงกลอมลูก
ประเภทภาคเหนือ ระดับนักเรียน–นักศึกษา และนายณัฐพงษ ปญจบุรี ไดรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การขับรอง
เพลงกลอมลูก ประเภทภาคเหนือ ระดับประชาชน
พ.ศ.๒๕๕๔ นายอาคม กาวี ไดรับประทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การขับรองเพลงกลอมลูก
ประเภทภาคเหนือ ประเภทประชาชน
ซึ่งทั้งหมดไดเขาเฝาพระเจาวรวงคเธอพระองคโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อขับรองเพลง
กลอมลูกภาคเหนือหนาพระที่นั่งและเขารับประทานรางวัล
พ.ศ.๒๕๕๒ นายภัคพล คําหนอย และนายณัฐพงษ ปญจบุรี ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ
ดานศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติ

à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
»ÃÐ¨íÒ»¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöò

๒๗

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๔๑ “รางวัลดีเดนประเภทบุคคล สาขาผูทําคุณประโยชนทางวัฒนธรรม”
จากอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๔๓ “ครูแมแบบวิชาภาษาไทย” สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมทองถิ่น
จากศูนยพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จังหวัดเชียงใหม
“ครูผูมีมารยาทงาม” จากโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๔๕ “ครูดเี ดน ประเภทครูภมู ปิ ญ
 ญาไทย” จากสํานักงานคณะกรรมการคุรสุ ภาจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๕๐ “ครูผูฝกสอนนักเรียนเขาประกวดขับรองเพลงกลอมลูก ๔ ภาค (ภาคเหนือ)”
รอบชิงชนะเลิศ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.๒๕๕๓ “บุคคลสงเสริม สนับสนุนการแตงกายดวยผาไทย” จากกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๕๕ รางวัล “วัฒนคุณาธร” เชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม
จากกระทรวงวัฒนธรรม

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นายมานิตย เขตสิทธิ์ ใชหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต โดยปฏิบัติตนอยางพอเพียงพอ
ประมาณกับตนเอง ใสใจในหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดวยความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานและ
ลูกศิษย ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ ประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางจริงใจ ยึดความสําเร็จ
ของงานเปนสําคัญ

ชีวิตปจจุบัน
นายมานิตย เขตสิทธิ์ ยังปฏิบัติหนาที่ในดานการสงเสริมวัฒนธรรม โดยทําหนาที่ในสภาวัฒนธรรม
อําเภอสันปาตอง เพื่อสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น การสงเสริมการสรางองคความรู
ทางดานวิชาการทองถิ่น ตลอดจนการทําหนาที่เผยแพรองคความรูของทองถิ่นไปสูเยาวชนรุนใหมและสถาบัน
การศึกษาตางๆ อันจะกอใหเกิดความรัก และหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
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¹Ò§ÍÃ¾Ô¹· ÁÑ§¤ÅÐÈÃÕ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาศิลปะ ดานนาฏศิลปพื้นบานลานนา
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๒๙

นางอรพินท มังคละศรี
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาศิลปะ ดานนาฏศิลปพื้นบานลานนา
ประวัติ
นางอรพินท มังคละศรี เกิดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๕ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายสม จันทรมานนท มารดาชื่อ นางมาลัย จันทรมานนท เปนธิดาคนที่ ๔ ในพี่นอง ๙ คน
นางอรพินท มังคละศรี สมรสกับนายมานัส มังคละศรี มีบุตร ๑ คน ธิดา ๒ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑ หมูที่ ๑ ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐

โทรศัพท
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๖
พ.ศ.๒๕๐๙
พ.ศ.๒๕๑๒
พ.ศ.๒๕๑๗
พ.ศ.๒๕๒๐
พ.ศ.๒๕๓๐

ระดับประถมศึกษาปที่ ๔
ระดับประถมศึกษาปที่ ๗
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับ ป.กศ.สูง
พ.ม.
ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนบานสันปาสัก อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนบูรณศิลป อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนดาราวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิทยาลัยครูเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ครูตรี ระดับ ๓
ครู ๒ ระดับ ๒
อาจารย ๑ ระดับ ๓
อาจารย ๒ ระดับ ๗
อาจารย ๒ ระดับ ๗
อาจารย ๒ ระดับ ๗
ครูชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนบานทาขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนบานสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนบานสันปาสัก อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนบานสันปาสัก อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนบานปาตาล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนบานทรายมูล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนบานทรายมูล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

วิทยาลัยครูเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๑๗
พ.ศ.๒๕๑๘
พ.ศ.๒๕๒๔
พ.ศ.๒๕๓๘
พ.ศ.๒๕๓๙
พ.ศ.๒๕๔๓
พ.ศ.๒๕๕๐
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พ.ศ.๒๕๕๔ ครูชํานาญการพิเศษ
พ.ศ.๒๕๕๗ ขาราชการบํานาญ

โรงเรียนบานสันปาสัก อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
สพป.เชียงใหม เขต ๔

ในป พ.ศ.๒๕๐๒ นางอรพินท มังคละศรี เขาเรียนชั้นประถมปที่ ๑ ที่โรงเรียนบานสันปาสัก
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ครูประจําชั้นชื่อ นางสมวงศ อุทัยผล ซึ่งขณะนั้น นางอรพินท อายุได ๗ ป
ในงานวันเด็ก ครูประจําชั้นไดคัดเลือกนางอรพินท ใหรําพมารําขวาน ตั้งแตนั้นมา นางอรพินท ซึ่งมีใจรัก
ในดานการฟอนรํา และในทุกๆ ป จะไดรับเลือกใหรําอยางตอเนื่องกัน
ป พ.ศ.๒๕๐๖ ไดเขาเรียนชั้นประถมปที่ ๕ ที่โรงเรียนบูรณศิลป ไดฝกรํากับคุณครูอําไพ เชาวประยูร
มาโดยตลอด และป พ.ศ.๒๕๐๙ ไดสอนนางอรพินท รําลาวดวงเดือน
ป พ.ศ.๒๕๐๘ ไดฝกฟอนเล็บจากพี่สาว คือ นางวราภรณ ไชยวงคญาติ ซึ่งขณะนั้นทานเรียนอยู
ที่โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ ปจจุบันทานไดรับคัดเลือกเปนเพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขานาฏศิลป
พื้นบานลานนา ซึ่ง นางอรพินท ไดฝกฟอนเล็บจนสามารถออกแสดงในงานปอยหลวงวัดตางๆ ในชุมชน
ปการศึกษา ๒๕๑๒ นางอรพินท ไดเขาเรียนที่วิทยาลัยครูเชียงใหม และไดเรียนนาฏศิลปกับ
อาจารยยุพดี สุขเกษม และอาจารยนันทพร วรกุล และไดรับเลือกใหเปนชางฟอนเล็บประจําวิทยาลัยครูเชียงใหม
โดยฟอนเล็บนําขบวนแหเทียนพรรษา และขบวนทอดกฐินพระราชทาน ตลอดจนแสดงในงานกิจกรรม
ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้น เชน ระบําไกรลาศสําเริง รําลาวกระทบไม และในปการศึกษา ๒๕๑๕ นางอรพินท
ไดรับคัดเลือกเปนประธานแผนกการแสดงและละครขององคการนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม มีหนาที่ควบคุม
การแสดงในการจัดงานทุกครั้ง
เมื่อเรียนจบ ป.กศ.สูง นางอรพินทไดสอบบรรจุเปนครู โดยทําการสอน ณ โรงเรียนบานทาขุนดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๗ โดยการสอนเกี่ยวกับการขับรอง การฟอนรํา
ตั้งแตนั้นเปนตนมา
ในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ นางอรพินท ไดยายมาทําการสอน ณ โรงเรียนบานสันผักหวาน
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม และไดสอนฟอนรําใหแกนักเรียน จนสามารถนําไปแสดงในงานของชุมชนได
ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๔ นางอรพินท ไดยายมาทําการสอน ณ โรงเรียนบานสันปาสัก อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม และไดรับคัดเลือกจากสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหางดง ใหเปนตัวแทนของ
ครูทั้งอําเภอ เพื่อเขารับการอบรมครูผูสอนวิชาดนตรี–นาฏศิลป ของชั้นประถมศึกษาปที่ ๑–๕ เมื่อวันที่ ๖–๑๐
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๒๕ ณ สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเชียงใหม
ปการศึกษา ๒๕๒๕ อาจารยใหญโรงเรียนบานสันปาสักไดเชิญ จ.ส.ต.ลือชัย โพธาธรรม ขาราชการ
บํานาญตํารวจ ซึ่งทานเปนผูที่มีความชํานาญการดานดนตรีพื้นเมืองมาเปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับดนตรี
พื้นเมืองแกนักเรียน โดยมอบหมายใหนางอรพินทเปนผูควบคุมดูแล จึงทําใหนางอรพินทงมีโอกาสไดฝกเรียน
ดนตรีพื้นเมืองดวย และในงานประเพณีลอยกระทงของโรงเรียน นางอรพินท และนักเรียนไดรวมแสดงดนตรี
พื้นเมือง
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ปการศึกษา ๒๕๒๖ นางอรพินท ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหางดง
ใหเปนตัวแทนของครูทั้งอําเภอ เขารับการอบรมการสอนวิชาดนตรี–นาฏศิลป ชั้นประถมปที่ ๑ ถึงชั้นประถม
ปที่ ๖ ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น เพื่อเปนวิทยากรนําไปถายทอดใหแกคณะครูอําเภอหางดงตอไป
ในปการศึกษา ๒๕๒๗ นางอรพินท ไดเขาศึกษาตอที่วิทยาลัยครูเชียงใหม ในโครงการอบรมครู (อ.คป.)
วิชาเอกนาฏศิลป วิชาโทดนตรีศึกษา เพื่อปรับวุฒิ ค.บ. เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งทําให
นางอรพินท มีความรูความชํานาญเพิ่มยิ่งขึ้น และมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
ในปการศึกษา ๒๕๓๔ นางอรพินท ไดเชิญวิทยากรดานดนตรีไทย คือ นางทิตยา ใบงิ้ว มาทําการสอน
ดนตรีไทยใหแกนักเรียน ประกอบนางอรพินท ซึ่งมีความรูดานดนตรีไทยอยูบางแลว ไดชวยทําการฝกซอมและ
เปนผูควบคุมวง จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน ไดนําวงดนตรีไทยออกแสดงครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งเปนวันประถมศึกษาแหงชาติ
ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๓๖ ซึ่งเปนชวงปดภาคเรียน นางอรพินท ไดไปศึกษาเพิ่มเติมดาน
ดนตรีไทยกับอาจารยอุดม เศรษฐีธร ผูเชี่ยวชาญในดานดนตรีไทย จนมีความรูความชํานาญเพิ่มขึ้น และ
สามารถนําไปถายทอดใหแกนักเรียน นอกจากนั้นยังไดแสดงดนตรีไทยกับขาราชการครูอําเภอหางดง เนื่องใน
งานวันครู เพื่อเปนการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารยผูไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๓๗ นางอรพินท ไดไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับดานดนตรี–นาฏศิลปจาก
อาจารยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม คือ นางอุบลลักษณ คุณยศยิ่ง และนางอุมาพร วณีสอน โดยไดฝก
ระบํามาตรฐาน เชน ระบํากฤดาภินิหาร และออกแสดงในงานเกษียณอายุราชของขาราชการครูในอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางอรพินท ไดเขาฝกอบรมพัฒนาคุณภาพดวยระบบ e–Training และ
ผานเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ–๒๑๑๙
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ : นาฏศิลป (สําหรับผูสอนระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา) ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางอรพินท ไดเขาฝกอบรมพัฒนาคุณภาพดวยระบบ e–Training และ
ผานเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ–๒๑๓
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ : ดนตรี ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางอรพินท ไดเขาฝกอบรมพัฒนาคุณภาพดวยระบบ e–Training และ
ผานเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ–๒๑๕
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ : นาฏศิลป ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
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ผลงานสรางสรรค
ป พ.ศ.๒๕๓๔ จัดทําเอกสารประกอบการเรียน เรื่องคูมือการเรียนดนตรีไทย และนําไปเผยแพรแก
โรงเรียนตางๆ ในอําเภอหางดง ตางอําเภอ และตางจังหวัด
ป พ.ศ.๒๕๔๕ ไดประดิษฐทารําชุด “รําลองแมปง” เพื่อใหนักเรียนไดนําไปแสดงในงานกิจกรรม
ของโรงเรียน ของชุมชน และงานเกี่ยวกับการสงเสริมประเพณีทองถิ่น ตลอดจนจัดทําสื่อวีดีทัศนเผยแพร
ผลงานแกคณะครู และบุคคลทั่วไป
ป พ.ศ.๒๕๔๖ ไดประดิษฐทารําชุด “พระแมไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ป พ.ศ.๒๕๔๗ ไดประดิษฐทารําชุด “ฟอนนพบุรีศรีเจียงใหมแกว” โดยไดสอนใหนักเรียนโรงเรียน
บานทรายมูล ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๕ และนํานักเรียนไปประกวดแขงขันในงาน ๘๐ ป วิทยาลัยครู สูร าชภัฏเชียงใหม
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ตลอดจนไดแสดงในกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
“งานสืบฮีต สานฮอย ผอกอยปใหมเมือง” ที่ทางเทศบาลตําบลหางดงจัดขึ้นหลายครั้ง จนไดรับคํายกยองและ
กลาวชมเชยจากผูชมทั่วไป
ป พ.ศ.๒๕๔๗ ไดประดิษฐทารําชุด “ฟอนนํ้าตน” โดยไดนํานักเรียนโรงเรียนบานทรายมูลไปศึกษา
วิธีและขั้นตอนการทํานํ้าตน ณ หมูบานเหมืองกุง จากนั้นไดนําเอาลีลาทารําทางนาฏศิลปประยุกตกับการทํา
นํ้าตน ประดิษฐเปนทารําออกมาอยางออนชอยสวยงาม จึงไดชุดการแสดงเรียกวา “ฟอนนํ้าตน” ถือวาเปน
การอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไวใหคงอยูตลอดไป โดยไดสอนนักเรียนใหออกแสดงในงานของ
โรงเรียน งานของชุมชน จนเปนที่ชื่นชอบแกผูที่ไดรับชม นอกจากนั้นยังไดทําหนังสืออิเลคทรอนิกสและทําสื่อ
วีดีทัศนการแสดงชุดฟอนนํ้าตน ออกเผยแพรแกโรงเรียนตางๆ ทั้งในอําเภอ และโรงเรียนตางจังหวัด ที่มาศึกษา
ดูงานที่โรงเรียน และไดออกเผยแพรทาง Youtube รวมถึงไดสอนฟอนนํ้าตนใหแกเยาวชน บานเหมืองกุง และ
เยาวชนในเขตตําบลหนองควาย เพื่อนําไปแสดงในงาน Unseen Lanna ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ ๗๒ พรรษา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
ป พ.ศ.๒๕๕๐ จัดทําสื่อวีดีทัศน “การฟอนเล็บ” ซึ่งนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด
ฟอนเล็บระดับอําเภอ ไดนําสื่อวีดีทัศนออกเผยแพรแกกลุมแมบานอําเภอหางดง จนสามารถออกไปแสดง
ในงานของชุมชนได ตอมานักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองในการประกวดฟอนเล็บระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และในงานเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมตางๆ ไดนํานักเรียนฟอนเล็บไปรวมฟอนทุกครั้ง
ป พ.ศ.๒๕๕๖ ประดิษฐทารําชุด “ฟอนครูบาศรีวิชัย” โดยไดสอนนักเรียนโรงเรียนบานสันปาสัก
เพื่อนําไปแสดงตอนรับ คณะทอดกฐินเชียงใหม–กรุงเทพ ที่นํามาทอดยังวัดดอยแกว อําเภอหางดง ซึ่งคณะ
ทอดกฐินตางชื่นชมผลงานการฟอนที่สวยงาม เพราะการแสดงชุดนี้ รําลึกถึงนักบุญแหงลานนาไทยคือ
ครูบาศรีวชิ ัย และไดนําออกเผยแพรทาง Youtube ใหบุคคลทั่วไปไดรับชม
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ป พ.ศ.๒๕๕๘ ไดประดิษฐทารําชุดเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ชื่อชุด “รําถวาย
พระพรในหลวง” โดยไดสอนชมรมผูสูงอายุ ใชรําถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ป พ.ศ.๒๕๕๙ ไดประดิษฐทารําเทิดพระเกียรติชุด “ราชินีศรีแผนดิน” โดยไดสอนชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม เพื่อใชในการรําถวายพระพรในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และ ป พ.ศ.๒๕๖๑
ป พ.ศ.๒๕๖๐ ทางชมรมผูสูงอายุตําบลสันผักหวาน ไดแตงเพลงประจําชมรม ชื่อเพลงแซะมง
สันผักหวาน โดยนางอรพินทคิดทารําประกอบเพลง เพื่อจะนําแสดงในโอกาสไปศึกษาดูงานของชมรม
ผูสูงอายุ ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนที่ชื่นชอบของบุคคลที่ไดรับชมการแสดงชุดนี้
เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ไดประดิษฐทารําชุด “ฟอนเจาดารารัศมี” โดยไดนําเอาความหมายของ
เนื้อเพลงใหสัมพันธกับภาษาทาทางนาฏศิลป ซึ่งเปนการเทิดพระเกียรติของพระราชชายาเจาดารารัศมี และ
ไดนําไปแสดงในงาน “ปเฮา นองเฮา ลูกเจาดารา” คืนสูเหยา ๙ ธันวา ดาราไนท ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

การเผยแพรผลงาน
นางอรพินท มังคละศรี เผยแพรผลงานดวยการแสดง การถายทอดองคความรูใหกับเยาวชน
โดยเฉพาะนักเรียนในชุมชน การเปนวิทยากร ฯลฯ ดังนี้
๑. การแสดงชุด รําลองแมปง ไดถายทอดใหนักเรียนโรงเรียนบานทรายมูลและโรงเรียนบานสันปาสัก
และประชาชนทั่วไป จํานวน ๑๙๐ คน นักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการรํา และตัวแทนนักเรียนไดนําออก
แสดงในงานของชุมชน เชน งาน “ฮีต สานฮอย ผอกอยปใหมเมือง” และงานวันเด็กแหงชาติ ที่มหาวิทยาลัย
นอรท–เชียงใหม โดยไดรับคําชมเชยจากผูที่ไดรับชม นอกจากนั้นยังไดประโยชนในดานชุมชนสัมพันธ ชุมชน
เห็นคุณคาในการสืบสานการรําในทองถิ่นและไดถายทอดใหเพื่อนๆ ศิษยเกาวิทยาลัยครู จํานวน ๖ คน นําออก
แสดงในงานเลี้ยงรุน ไดรับคําชมเชยจากศิษยเกาทุกทานที่ไดรับชม
๒. การแสดงชุด “พระแมไทย”ไดถายทอดใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และ ๖ โรงเรียน
บานทรายมูล จํานวน ๕๕ คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนบานสันปาสัก จํานวน ๙๘ คน ถายทอด
ใหชมรมผูสูงอายุตําบลสันผักหวาน จํานวน ๓๐ คน ตัวแทนนักเรียนไดนําออกแสดงในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และผูสูงอายุตําบลสันผักหวาน ก็ไดนําออกแสดงถวายพระพร
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เปนที่ยกยองชื่นชมแกผูที่ไดรับชมทุกคน
๓. การแสดงชุด “ฟอนนพบุรีศรีเจียงใหมแกว” ไดถายทอดใหนักเรียนเมื่อปการศึกษา ๒๕๔๗
ถึงปศึกษา ๒๕๕๖ และประชาชนทั่วไปจํานวน ๖๐ คน โดยตัวแทนนักเรียนไดเขารวมประกวดการฟอนเมือง
ณ สถาบันราชภัฏเชียงใหม งาน “๘๐ ป วิทยาลัยครูสูราชภัฏเชียงใหม” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
นอกจากนั้นยังไดนําไปแสดงงานของโรงเรียน และชุมชน เชน “งานสืบฮีต สานฮอย ผอกอยปใหมเมือง”
ที่ทางเทศบาลตําบลหางดงจัดขึ้น ซึ่งไดรับคําชมเชยจากบุคคลในทองถิ่น
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๔. การแสดงชุดฟอนนํ้าตน ซึ่งเปนผลงานการประดิษฐทารําที่มุงเนนงานดานหัตถกรรมในทองถิ่น
ของบานเหมืองกุง อําเภอหาดง เปนการผลิตขั้นตอนการทํานํ้าตน ผสมผสานกับทารําทางนาฏศิลปและ
เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นดวย โดยไดนําไปถายทอดใหแกนักเรียนโรงเรียนบานทรายมูล
และนักเรียนโรงเรียนบานสันปาสักตั้งแตปการศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน ๒๕๐ คน ขาพเจาไดรับเชิญ
จากโรงเรียนสาธิตราชภัฏใหไปเปนวิทยากรสอนฟอนนํ้าตนแกนักเรียนจํานวน ๓๐ คน จนนักเรียนสามารถ
นําออกแสดงในงานกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ตลอดจนเยาวชนบานเหมืองกุง และหมูบานใกลเคียง
ไดนําไปแสดงในงาน Unseen Lanna ที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๙ และ วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
๕. การแสดงรําเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ชุด “รําถวายพระพร
ในหลวง” ไดนําไปถายทอดใหกับชมรมผูสูงอายุและศิษยเกาวิทยาลัยครูเชียงใหม รุน ๒๕๑๒ จํานวน ๔๕ คน
โดยผูสูงอายุทุกคนตางซาบซึ้งในบทเพลงซึ่งกลาวถึงพระราชกรณียกิจของพระเจาอยูหัว และผูสูงอายุตําบล
สันผักหวานไดนําออกแสดงในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ไดรับคําชมเชยจากนายกเทศมนตรี ขาราชการ และประชาชนทั่วไป ที่เขารวม
พิธีครั้งนี้
๖. การแสดงรําเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุด “ราชินีศรีแผนดิน”
ไดถายทอดใหแกผูสูงอายุตําบลสันผักหวาน จํานวน ๒๘ คน เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนสิงหาคม
๒๕๕๙ และไดนําไปแสดงในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่
๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทุกคนที่รับชมตางยกยองและชมเชยในความสามารถของผูสูงอายุ และซาบซึ้งสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชินีนาถที่มีตอปวงชนชาวไทย
๗. การแสดงชุด “ฟอนเจาดารารัศมี” ไดถายทอดใหศิษยเกาโรงเรียนดาราวิทยาลัยและประชาชน
ทั่วไป จํานวน ๕๐ คน โดยตัวแทนศิษยเกาไดนําออกแสดงในงาน “ปเฮา นองเฮา ลูกเจาดารา” ๙ ธันวา
ดาราไนท คืนสูเหยา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย และเผยแพรทางยูทูปดวย
๘. การแสดงชุดฟอน “แซะมงสันผักหวาน” ไดถายทอดใหชมรมผูสูงอายุจํานวน ๓๒ คน เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ชมรมผูสูงอายุไดไปทัศนศึกษาและดูงานที่จังหวัดอุดรธานี
โดยไดฟอนใหชาวอุดรธานีไดรับชม ทุกคนชื่นชอบและพอใจในการแสดงของคนเชียงใหม วาฟอนไดสวยงามมาก
สมกับเปนชาวเชียงใหมอยางแทจริง
๙. แสดงชุดระบํากฤดาภินิหาร ในงานเกษียณอายุราชการครูในอําเภอหางดง ป พ.ศ.๒๕๕๔
๑๐. รวมกับชมรมผููสูงอายุตําบลสันผักหวานแสดงชุด “พระแมไทย” ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๑๑. รวมรําเทิดพระเกียรติพระเจาอยูหัว ชุด “รําถวายพระพรในหลวง” วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๓๖
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๑๒. รวมฟอนเล็บ ในพิธี “ยอสวย ไหวสา พญามังราย” วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
๑๓. รวมรําเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินชี ดุ “ราชินศี รีแผนดิน” กับชมรมผูส งู อายุตาํ บลสันผักหวาน
ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๑๔. รวมฟอนเทียน งานมหกรรมการแสดงพื้นบานลานนา “พลังศิลปนรวมใจ แสดงความอาลัย
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
๑๕. รําถวายอาลัยในหลวง รวมกับชมรมผูสูงอายุตําบลสันผักหวาน วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑๖. รวมฟอนเจาดารารัศมีในงาน “ปเฮา นองเฮา ลูกเจาดารา” คืนสูเหยา ๙ ธันวา ดาราไนท
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
๑๗. รวมรําเทิดพระเกียรติชุด “ราชินีศรีแผนดิน” ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ เทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง วันที่ ๑๒ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๑
๑๘. รวมฟอนขันดอก ในโอกาสถวายพระประธาน วัดดอนจั่น อําเภอเมือง เชียงใหม กับครอบครัว
แมครูวราภรณ ไชยวงคญาติ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
๑๙. เปนวิทยากรสอนรําวงมาตรฐาน แกชมรมผูสูงอายุตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง เมื่อวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๒๐. เปนวิทยากรสอนรําถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุด “พระแมไทย”
แกชมรมผูสูงอายุตําบลสันผักหวาน เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๒๑. เปนวิทยากรสอนรําเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ชุด “รําถวาย
พระพรในหลวง” แกชมรมผูสูงอายุตําบลสันผักหวาน เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๘
๒๒. เปนวิทยากรสอนฟอนเล็บแกเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหมและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๘
ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
๒๓. เปนวิทยากรสอนรําเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุด “ราชินี
ศรีแผนดิน” แกชมรมผูสูงอายุตําบลสันผักหวาน เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๙
๒๔. เปนวิทยากรสอนรําถวายอาลัย แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใหแก
ชมรมผูสูงอายุตําบลสันผักหวาน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕. เปนวิทยากรสอนรําลองแมปง แกนกั เรียนโรงเรียนบริรกั ษศกึ ษา อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ตั้งแตวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
๒๖. เปนวิทยากรสอนฟอนเล็บแกเยาวชนและประชาชนชุมชนเมืองรักษเชียงใหม วันที่ ๒–๘ เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๑
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๓๗

๒๗. เปนวิทยากรสอนฟอนเล็บแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในนาม กศน. อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๒๘. เปนวิทยากรสอนรําวงมาตรฐาน เพื่อสุขภาพแกชมรมผูสูงอายุ หมูบานสันผักหวานหลวง
อําเภอหางดง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๒๙. เปนวิทยากรสอนฟอนขันดอกแกเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป ในนาม กศน. อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๓๑ รางวัลครูดีเดนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
จากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๓๔ รางวัลครูผูสอนดนตรี–นาฏศิลปดีเดน
จากสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหางดง
รางวัลครูดีเดน คุรุสภาจังหวัดเชียงใหม ประเภทครูผูสอน
จากระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๓๕ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ครูผูสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัยดีเดน
(ดนตรีไทย) จากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๓๗ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ครูผูสอนดนตรีไทยดีเดน
จากสํานักงานเขตปฏิบัติการที่ ๓ จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๕๐ รางวัลผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษารางวัลคุรุสภา ปการศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จากสํานักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาเชียงใหม เขต ๔
พ.ศ.๒๕๕๓ รางวัลชนะเลิศ “ครูดีในดวงใจ” ประจําป ๒๕๕๓ ชวงชั้นที่ ๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จากสํานักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาเชียงใหม เขต ๔
พ.ศ.๒๕๕๔ เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเปนผูปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
จากคุรุสภา
พ.ศ.๒๕๕๕ “แมครูดีเดน” จากโรงเรียนบานสันปาสัก
เกียรติบัตร “ครูผูมคี ุณธรรมและจริยธรรมดีเดน” ประเภทผูสอน
จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ–ประกาศเชิดชูเกียรติเปน
“ตนแบบคนดีศรีเชียงใหม”

๓๘

à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
»ÃÐ¨íÒ»¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöò

๒๕๕๗

ประกาศนียบัตรเกียรติและเข็มเชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโสของคุรุสภา”
จากมูลนิธิชวยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ
“ศิษยเกาดีเดน สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นางอรพินท มังคละศรี ไดรับการอบรมสั่งสอนเปนอยางดีจากบิดามารดา ครูบาอาจารย ตลอดจน
ไดเขารับการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม และไดศึกษาธรรมศึกษาจนสอบไลไดธรรมศึกษาชั้นเอก จึงทําให
เปนผูที่ประพฤติชอบทั้งทางกาย วาจา และใจ ในการประกอบสัมมาอาชีพ

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นางอรพินท ไดประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทางกายเปนผูแตงกายเหมาะสมกับกาละเทศะ มีวาจา
สุภาพออนโยน มีจิตใจงาม อารมณดี ยิ้มแยมแจมใส มีวินัยในตนเอง ยึดหลักเบญจศีล–เบญจธรรมในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ไมยอทอตอความยากลําบาก มีความซื่อสัตยสุจริตอดทน
เพียรพยายามในการปฏิบัติหนาที่อยางจริงใจ มีความเสียสละทั้งกําลังกาย และทุนทรัพย อุทิศเวลาใหแกทาง
ราชการและสังคม เปนผูม มี นุษยสัมพันธทดี่ ี พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอยูเ สมอ ดวยการเขารับ การอบรม
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหทันตอเหตุการณ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ยึดในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ เปนหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
รวมถึงใหความรัก ความเมตตา โดยเอาใจใส ชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม ใหกําลังใจตอศิษย เพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา ตลอดจนบุคคลทั่วไป เห็นประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ มีความรับผิดชอบในหนาที่ เขารวม
กิจกรรมของชุมชน ดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม อนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม รวมปลูกตนไมในชุมชน ตลอดจน
เชิญภูมิปญญาในทองถิ่นดานการฟอนเจิงมาใหความรูแกนักเรียน เปนวิทยากรใหการอบรมดานนาฏศิลป
พื้นบาน การฟอนเล็บ แกกลุมแมบานในอําเภอหางดง และประชาชนทั่วไป ยึดมั่นในหลักธรรมพรหมวิหารสี่
ในการครองคน
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ชีวิตปจจุบัน
นางอรพินท มังคละศรี ยังคงสรางสรรคผลงานอยู เพราะความมีใจรักและศรัทธาในงานดานนาฏศิลป
และศิลปวัฒนธรรม ดวยตองการสืบสาน และอนุรักษดานนาฏศิลป ใหคงอยูตราบนานเทานาน โดยใหมีชุด
การแสดงเพิ่มขึ้นใหม ไวใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู นําไปแสดงและสืบทอดตอๆ กัน ผลงานที่ยังคงสรางสรรค
๑. การประดิษฐทารําถวายพระพร สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ชื่อเพลง “รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระเจริญ”
๒. ประดิษฐทาฟอนดอกระมิงค
๓. จัดทําสื่อวีดีทัศนเกี่ยวกับการฟอนรําตางๆ เชน ฟอนขันดอก ฟอนเล็บ
๔. จัดทําเอกสารประกอบการฟอนรําตางๆ

๔๐
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¹Ò§ÊÒÇÅíÒ´Ç¹ ÊØÇÃÃ³ÀÙ¤íÒ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การขับซอลองนาน)
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๔๑

นางสาวลําดวน สุวรรณภูคํา
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การขับซอลองนาน)
ประวัติ
นางสาวลําดวน สุวรรณภูคํา เกิดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๘ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดแพร
บิดาชื่อ นายนิรันดร คําแปน มารดาชื่อ นางดํารง สุวรรณภู เปนธิดาคนที่ ๒ ในพี่นอง ๒ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๔๐ หมู ๑๑ บานปทุม ตําบลเหมืองหมอ อําเภอเมือง จังหวัดแพร ๕๔๐๐๐

โทรศัพท
๐๙๗–๑๕๔๔๘๘๓

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๗ ระดับประถมศึกษานอนตน
พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ.๒๕๕๙ ศิลปศาสตรดุษฎีบณ

โรงเรียนบานวัดปทุม (ถาวรราษฎรศึกษา)
อําเภอเมือง จังหวัดแพร
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอเมือง จังหวัดแพร
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอเมือง จังหวัดแพร
สาขาวิชาการดนตรีไทย (ลานนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

ประวัติการทํางาน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๐๗-๒๕๑๒ เมื่ อ เยาว วั ย แม ค รู ลํ า ดวนได เข า ฝากตั ว เป น ศิ ษ ย กั บ พ อ ครู เ มื อ งดี
เทพประสิทธิ์ ครูซอคนสําคัญของจังหวัดนาน ไดฝกหัดขับซอลองนานและฟอนแงน (ศิลปะการขับรองเพลง
พื้นบานลานนาตะวันออก) ตั้งแตขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุดโดยอาศัยอยูกับครู ณ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
คอยปรนนิบัติรับใชครูดวยความกตัญูกตเวทีเปนระยะเวลา ๕ ป ทําใหแมครูลําดวน สุวรรณภูคํา ไดรับ
การถายทอดการขับซอลองนานแบบโบราณที่มีเอกลักษณโดดเดนของสํานักพอครูเมืองดี เทพประสิทธิ์
อยางชัดเจนและถูกตองตามขนบโบราณโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง แมครูลําดวน สุวรรณภูคํา จึงเปนชางซอ
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๔๓

ที่คงความเปนอัตลักษณในการใชเทคนิคการขับซอและบทขับซอที่ไพเราะ คมคายลึกซึ้ง ตามแบบฉบับ
สํานักพอครูเมืองดี เทพประสิทธิ์ จังหวัดนานแตเพียงผูเดียวในปจจุบัน
แมครูลําดวน สุวรรณภูคํา เปนศิลปนขับรองเพลงพื้นบาน ประเภท “ซอลองนาน” และการประพันธ
บทขับซอประเภทตางๆ ที่มีชื่อเสียงอยางมากในปจจุบัน และมีผลงานการเผยแพรศิลปะ การขับซอในสื่อ
ประเภทตางๆ มาเปนเวลานาน เปนบุคคลที่ทรงความรูในการใชถอยคํา สํานวน ภาษา ตลอดจนความเปรียบ
แบบภาษาไทยถิ่นเหนืออยางหาผูเปรียบไดยาก จึงทําใหบทซอของทานมีการใชภาษาไทยถิ่นเหนือที่คมคาย
ลึกซึ้ง ไพเราะนาฟง ทานไดประพันธบทขับซอประเภทตางๆ อยางตอเนื่อง และมีผลงานเชิงประจักษ
เปนจํานวนมากมีเอกลักษณเฉพาะตนที่โดดเดน ผลงานแตละชิ้นลวนไดรับแรงบันดาลใจจากภายในจิตใจและ
สิ่งแวดลอมสังคมรอบขางที่ทําใหลักษณะของผลงานมีความงดงามทรงคุณคาและเปนตัวอยางที่ดีของชางซอ
ในปจจุบัน ผลงานการประพันธของแมครูลําดวนนับเปนตัวอยางบทขับซอที่ดีเยี่ยม ทั้งยังสอดแทรกความรู
ดานตางๆ ไวอยางครบถวน แมครูลําดวน สุวรรณภูคํา ไดรวบรวมบทประพันธไวในหนังสือชื่อ “กําซอสะลอปน
วรรณศิลปแผนดินลานนา” เพือ่ อนุรกั ษศลิ ปะการขับซอลองนานและเผยแพรผลงานการประพันธอนั แสดงออก
ถึงองคความรูและภูมิปญญาที่ผานกระบวนการสั่งสม กลั่นกรองมาอยางยิ่งยวด หนังสือ “กําซอสะลอปน
วรรณศิลปแผนดินลานนา” ประกอบดวยผลงานการประพันธบทขับซอลองนานจํานวน ๖ ประเภท คือ
๑) ซอพุทธประวัติและชาดก ๒) ซอตํานานและเลาเรื่อง ๓) ซอประเพณีและวัฒนธรรม ๔) ซอศีลธรรมและ
จริยธรรม ๕) ซอวันสําคัญตางๆ ๖) ซอเบ็ดเตล็ด รวม ๗๗ เรื่อง รวมจํานวน บทประพันธทั้งหมด ๒,๑๐๒ บท
กลาวไดวานางลําดวน เปนผูหนึ่งที่ชวยอนุรักษการขับซอ ซึ่งเปนศิลปะการขับรองของภาคเหนือใหคงอยู และ
ยังถายทอดศิลปะการขับซอลองนานและฟอนแงนใหแกเยาวชนรุนหลังที่มาขอความรูทั้งเปนการสวนตัวและ
การไปบรรยายในสถาบันการศึกษาตางๆ อีกทั้งยังสรางสรรคบทซอ เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของหนวยงาน
ราชการตางๆ

ผลงานสรางสรรค

๔๔
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หนังสือกําซอสะลอปนวรรณศิลปแผนดินลานนา ประกอบดวยผลงานการประพันธบทขับซอลองนาน
จํานวน ๖ ประเภท รวม ๗๗ เรื่อง รวมบทประพันธทั้งหมดจํานวน ๒,๑๐๒ บท รายละเอียดดังนี้

๑. ซอพุทธประวัติและชาดก จํานวน ๔ เรื่อง (๓๔๐ บท) ดังนี้
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

ซอเรื่องประวัติพระปฏาจาราเถรี
ซอเรื่องประวัติพระอานนท
ซอเรื่องพระพุทธเจาออกผนวช
ซอเรื่องพระเวสสันดร

จํานวน ๓๗ บท
จํานวน ๕๒ บท
จํานวน ๔๗ บท
จํานวน ๒๐๔ บท

๒. ซอตํานานและเรื่องเลา จํานวน ๑๐ เรื่อง (๓๑๕ บท) ดังนี้
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙
๒.๑๐

ซอเรื่องตํานานซอลองนาน
ซอเรื่องตํานานประเพณีทานสลาก
ซอเรื่องตํานานพระธาตุชอแฮ
ซอเรื่องตํานานสลากภัต
ซอเรื่องถํ้าผานางคอย
ซอเรื่องพระธาตุประจําปเกิด
ซอเรื่องลําดับผีลานนา
ซอเรื่องลําดับเห็ดลานนา
ซอเรื่องหมากินขาวหมูกินแกลบ
ซอเรื่องอายรอยขอด

จํานวน ๔๒ บท
จํานวน ๒๕ บท
จํานวน ๒๐ บท
จํานวน ๒๖ บท
จํานวน ๑๖ บท
จํานวน ๓๓ บท
จํานวน ๒๖ บท
จํานวน ๔๒ บท
จํานวน ๓๕ บท
จํานวน ๕๐ บท

๓. ซอประเพณีและวัฒนธรรม จํานวน ๑๔ เรื่อง (๔๒๖ บท) ดังนี้
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙
๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒

ซอเรื่องขึ้นทาวทั้งสี่
ซอเรื่องขึ้นบานใหมสํานวนที่ ๑
ซอเรื่องขึ้นบานใหมสํานวนที่ ๒
ซอเรื่องเชิญเทวดามาฮับครัวตาน
ซอเรื่องตานกฐิน
ซอเรื่องประเพณียี่เปง
ซอเรื่องประเพณีสืบชะตา
ซอเรื่องปอยขาวสังข
ซอเรือ่ งลําดับของตานและอานิสงสงานบวช
ซอเรื่องลําดับปอย
ซอเรื่องไหวครู
ซอเรื่องเฮียกขวัญนาค

จํานวน ๑๐ บท
จํานวน ๙๓ บท
จํานวน ๒๘ บท
จํานวน ๗ บท
จํานวน ๑๙ บท
จํานวน ๑๕ บท
จํานวน ๑๗ บท
จํานวน ๒๐ บท
จํานวน ๘๐ บท
จํานวน ๘ บท
จํานวน ๕ บท
จํานวน ๓๐ บท
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๔๕

๓.๑๓ ซอเรื่องฝงลูกนิมิตผูกพัทธสีมา
๓.๑๔ ซอเรือ่ งสอนนาค
๓.๑๕ ซอเรือ่ งไหวครูเทพเทวาแลพอปูฤาษี

จํานวน ๓๐ บท
จํานวน ๖๔ บท
จํานวน ๒๘ บท

๔. ซอศีลธรรมและจริยธรรม จํานวน ๑๖ เรื่อง (๕๖๗ บท) ดังนี้
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗
๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓
๒.๑๔
๒.๑๕
๒.๑๖

ซอเรื่องการพนัน
ซอเรื่องขึดและขอหามในลานนา
ซอเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
ซอเรื่องเตือนสติวัยรุน
ซอเรื่องทิศหก
ซอเรื่องปูเฒาสอนหลาน
ซอเรื่องพระคุณของพอ
ซอเรื่องพระคุณครู
ซอเรื่องพระคุณแม
ซอเรื่องมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
ซอเรื่องแมสอนลูก
ซอเรื่องยาบา
ซอเรื่องโรคเอดส
ซอเรื่องศีลหา
ซอเรื่องสมบัติผูดี
ซอเรื่องเฮือนสามนํ้าสี่

จํานวน ๒๖ บท
จํานวน ๑๓ บท
จํานวน ๑๔ บท
จํานวน ๑๕ บท
จํานวน ๔๔ บท
จํานวน ๔๓ บท
จํานวน ๑๑ บท
จํานวน ๕๕ บท
จํานวน ๘ บท
จํานวน ๒๕๔ บท
จํานวน ๘ บท
จํานวน ๘ บท
จํานวน ๙ บท
จํานวน ๑๒ บท
จํานวน ๑๕ บท
จํานวน ๓๒ บท

๕. ซอวันสําคัญตางๆ จํานวน ๑๑ เรื่อง (๑๗๔ บท) ดังนี้
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๖
๕.๗
๕.๘
๕.๙
๕.๑๐

๔๖

ซอเรื่องปใหมเมือง
ซอเรื่องวันคุมครองโลก
ซอเรื่องวันตํารวจแหงชาติ
ซอเรื่องวันทหารผานศึก
ซอเรื่องวันปยมหาราช
ซอเรื่องวันมาฆบูชา
ซอเรื่องวันแมแหงชาติ
ซอเรื่องวันแรงงานแหงชาติ
ซอเรื่องวันลูกเสือแหงชาติ
ซอเรื่องวันวิสาขบูชา
ซอเรื่องอาสาฬหบูชา
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จํานวน ๕ บท
จํานวน ๒๓ บท
จํานวน ๒๑ บท
จํานวน ๒๐ บท
จํานวน ๒๒ บท
จํานวน ๒๐ บท
จํานวน ๓ บท
จํานวน ๒๐ บท
จํานวน ๑๕ บท
จํานวน ๑๐ บท
จํานวน ๑๕ บท

๖. ซอเบ็ดเตล็ด จํานวน ๑๙ เรื่อง (๒๕๓) ดังนี้
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖
๖.๗
๖.๘
๖.๙
๖.๑๐
๖.๑๑
๖.๑๒
๖.๑๓
๖.๑๔
๖.๑๕
๖.๑๖
๖.๑๗
๖.๑๘
๖.๑๙
๖.๒๐
๖.๒๑

ซอเรื่องการหากิน
ซอเรื่องกีฬาคือยาวิเศษ
ซอเรื่องเกี้ยวปนฝาย
ซอเรื่องเกี้ยวสาว
ซอเรื่องขอปอไปหาแม
ซอเรื่องชิงชู
ซอเรื่องบาวแกน
ซอเรื่องปะกัน
ซอเรื่องผัวเมียผิดกั๋น
ซอเรื่องพอคาขายผา
ซอเรื่องลาปอย
ซอเรื่องวิวาหลูกทุง
ซอเรื่องเศรษฐกิจ
ซอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ซอเรื่องเสเลเมา
ซอเรื่องหัวอกเมียหลวง
ซอเรื่องแอวงาน
ซอเรื่องแอวเมืองเหนือ
ซอเรื่องแอวเวียงโกศัย
ซอเรื่องในหลวงในดวงใจ
ซอเรื่องหัวอกชางซอ

จํานวน ๑๓ บท
จํานวน ๙ บท
จํานวน ๑ บท
จํานวน ๕ บท
จํานวน ๙ บท
จํานวน ๑๒ บท
จํานวน ๕ บท
จํานวน ๕ บท
จํานวน ๔๑ บท
จํานวน ๑๙ บท
จํานวน ๘ บท
จํานวน ๒๕ บท
จํานวน ๖ บท
จํานวน ๔๑ บท
จํานวน ๖ บท
จํานวน ๙ บท
จํานวน ๗ บท
จํานวน ๑๒ บท
จํานวน ๒๐ บท
จํานวน ๖๐ บท
จํานวน ๒๙ บท

ผลงานการประพันธที่มีลักษณะโดดเดน ไดแก
ซอเรื่องมงคล ๓๘ ประการ (มงคลสูตร ๓๘ ประการ) เปนผลงานการประพันธที่มีจํานวนบทซอ
ถึง ๒๕๔ บท เปนบทขับซอที่มีความยาวมาก จะตองใชความวิริยะอุตสาหะในการประพันธ เปนเรื่องราว
ทางศีลธรรมที่มีเนื้อหาสาระเปนแนวทางในการดํารงตนใหมีความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนา เปนผลงาน
ที่ไมเคยมีผูใดทําไวกอน
ซอเรื่องพระเวสสันดร ซอเรื่องนี้ประพันธขึ้นดวยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา
ใชระยะเวลานาน เปนบทซอที่มีคุณคาดานการใชสํานวนภาษาลานนาและมีเนื้อหาครบถวนทั้ง ๑๓ กัณฑ
เปนผลงานที่ไมเคยมีผูใดทําไวกอนในวงการซอลองนาน
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ซอเรื่องประวัติพระปฏาจาราเถรีและซอเรื่องประวัติพระอานนท แมครูลําดวน สุวรรณภูคํา
ไดรับแรงบันดาลใจจากคุณธรรมที่มีปรากฏในบุคคลทั้งสองที่คนทั่วไป สามารถนําเอาคุณธรรมดังกลาวไปเปน
แบบอยางในการดํารงชีวิตได เปนผลงานที่ไมเคยมีผูใดทําไวกอน
ซอเรื่องลําดับผีลานนา เปนบทซอที่มีเนื้อหาสาระทางดานวัฒนธรรมและความเชื่อของคนลานนา
ที่มีตอผีประเภทตางๆ ซอเรื่องนี้เปนซอที่มีสํานวนคมคาย ไพเราะนาฟง เปนผลงานที่ไมเคยมีผูใดทําไวกอน
ซอเรื่องแอวเวียงโกศัย เปนบทซอที่กลาวถึงสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดแพร ประพันธขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวภายในจังหวัดแพร
ซอเรื่องกีฬาคือยาวิเศษ เปนบทซอที่ประพันธขึ้นเพื่อรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของ
การเลนกีฬาและหันมาเลนกีฬาประเภทตางๆ มากขึ้น
ซอเรือ่ งตํานานถํา้ ผานางคอย เนือ้ หาสาระภายในกลาวถึงตํานานถํา้ ผานางคอยอันเปน แหลงทองเทีย่ ว
ทางธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดแพร
ซอเรื่ อ งตํ า นานพระธาตุ ช  อ แฮ เปนบทประพันธที่กลาวถึงตํานานการสรางวัดพระธาตุชอแฮ
พระอารามหลวง
ซอเรื่ อ งวั น ลู ก เสื อ แห ง ชาติ เป น บทซอที่ ป ระพั น ธ ขึ้ น เพื่ อ รํ า ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ที่โปรดเกลาฯ พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย
ซอเรื่องวันคุมครองโลก เปนซอที่ประพันธขึ้นเพื่อใหประชาชนไดตระหนักรูถึงปญหาของสิ่งแวดลอม
โลก เชน ปญหาการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก ปญหาปริมาณโอโซนในอากาศลดลง ปญหาพลังงานของโลก
ซอเรื่องวันทหารผานศึก เปนบทซอที่ประพันธขึ้นเพื่อรําลึกถึงเหลาทหารหาญ ที่ไดรวมรบใน
สงครามโลกครั้งที่ ๒ หรือสงครามมหาเอเชียบูรพา
ซอเรื่องวันปยมหาราช เปนบทซอที่ประพันธขึ้นเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่มีตอพสกนิกรชาวไทย
ซอเรือ่ งวันแรงงานแหงชาติ เปนบทซอทีป่ ระพันธขนึ้ เพือ่ เปนการยกยองและชีใ้ หเห็นถึงความสําคัญ
ของแรงงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเปนอยู ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผูใชแรงงานสมควร
จะไดรับการดูแลเอาใจใสอยางจริงจัง
ซอเรื่องวันตํารวจแหงชาติ เปนบทซอที่ประพันธขึ้นเพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติตํารวจของไทย
ที่ไดทําหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยภายในบานเมือง
ซอเรื่องวันอาสาฬหบูชา เปนบทซอที่ประพันธขึ้นเพื่อรําลึกถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในวัน
อาสาฬหบูชาคือ เปนวันแรกทีพ่ ระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธศาสนา เปนวันแรกทีพ่ ระบรมศาสดาทรงแสดง
พระธรรมจักร ประกาศสัจจธรรม อันเปนองคแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณ เปนวันที่พระอริยสงฆสาวกองคแรก
บังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดรับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้นเปนวันแรกที่บังเกิด
สังฆรัตนะ สมบูรณเปนพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
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ซอเรื่องวันมาฆบูชา เปนบทซอที่ประพันธขึ้นเพื่อรําลึกถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา
๔ ประการคือ พระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป ที่พระพุทธองคไดสงไปเผยแพรพระพุทธศาสนาตามแวนแควน
ตางๆ ไดกลับมาเฝาพระพุทธเจา ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห แควนมคธ พระอรหันตสาวกหรือพระสงฆ
ทัง้ ๑,๒๕๐ รูปนีล้ ว นเปนเอหิภกิ ขุทพี่ ระพุทธเจาทรงบวชใหดว ยพระองคเองทัง้ สิน้ เรียกวาพิธเี อหิภกิ ขุอปุ สัมปทา
พระอรหันตสาวกทัง้ ๑,๒๕๐ รูปนี้ ตางไดมาประชุมพรอมเพรียงกันโดยมิไดนดั หมาย วันทีพ่ ระสงฆ ๑,๒๕๐ องค
มาชุมนุมกันโดยมิไดนัดหมายนี้ ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือนสาม)
ซอเรื่องวันวิสาขบูชา เปนบทซอที่ประพันธขึ้นเพื่อรําลึกถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา
๓ เหตุการณดวยกัน คือ เปนวันคลายวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน แหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
โดยทั้งสามเหตุการณนั้นไดเกิดตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ หรือในวันเพ็ญแหงเดือน วิสาขมาส
ซอเรื่องประเพณีสืบชะตา เปนบทซอที่ประพันธขึ้นเพื่อใหความรูเกี่ยวกับประเพณีสืบชะตาอันเปน
ประเพณีที่กระทํากันมาตั้งแตโบราณ
ซอเรื่องโรคเอดส เปนบทซอที่ประพันธขึ้นเพื่อรณรงคการปองกันโรคเอดส
ซอเรื่องยาบา เปนบทซอที่ประพันธขึ้นเพื่อรณรงคใหประชาชนเห็นโทษและพิษภัยของยาบา
ซอเรื่องสมบัติผูดี เปนบทซอที่ประพันธขึ้นโดยไดแรงบันดาลใจจากบทประพันธของเจาพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปย มาลากุล) มีมาตั้งแตโบราณกาล เกือบ ๑๐๐ ป แมครูลําดวน สุวรรณภูคํา
ประพันธขนึ้ เพือ่ ตองการใหคนในสังคมไทยตระหนักถึงเรือ่ งมารยาทและนํา้ ใจทีเ่ อือ้ เฟอ เผือ่ แผและการอยูร ว มกัน
อยางสงบสุข
ซอเรื่องศีล ๕ เปนบทซอที่ประพันธขึ้นเพื่อชักชวนใหผูฟงไดดํารงตนอยูในศีลธรรม ไมกระทําตน
ใหเสื่อมเสีย
ซอเรื่ อ งเตื อ นสติ วั ย รุ  น เป น บทซอที่ ป ระพั น ธ ข้ึน เพื่ อ เตื อ นสติ วั ย รุ  น ในป จ จุ บั น ซึ่ ง มี พ ฤติ ก รรม
หลายประการที่ไมเหมาะสม
ซอเรื่องทิศ ๖ เปนบทซอที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบุคคลประเภทตางๆ ที่เราตองเกี่ยวของสัมพันธ
เปนแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกตองเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีผลงานการประพันธที่ไดประพันธตามวาระโอกาสอื่นๆ อีกมากมาย การประพันธ
บทซอในแตละครัง้ ลวนตองใชประสบการณความรูค วามสามารถทีไ่ ดสะสมมาเปนเวลานานยาวนานทัง้ ชีวติ ทําให
ผลงานของแมครูลําดวน สุวรรณภูคํา มีลักษณะโดดเดน ไพเราะ มีคุณคาเชิงเนื้อหาและความงามทางภาษา
ควรคาแกการอนุรักษไวเปนมรดกทางภูมิปญญาของแผนดินตอไปมิใหเสื่อมสูญ
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การเผยแพรผลงาน
๑) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๒) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๓) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๔) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๕) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๖) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๗) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๘) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๙) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๑๐) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
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ซอเรื่องทานหาคนตาย
https://www.youtube.com/watch?v=TX9b5uuGAy8
Uploaded on Aug 14, 2011
ซอเรื่องบุพเพสันนิวาส
https://www.youtube.com/watch?v=haMETVxx3pI
Uploaded on Jul 18, 2011
ซอเรื่องพอเฒาเลนลูกสะใภ
https://www.youtube.com/watch?v=G9ZraVYeZYg
Uploaded on Jul 18, 2011
ซอเรื่องมะหินสีมา ๙ กอน
https://www.youtube.com/watch?v=3IDnHVTbK54
Uploaded on Jul 18, 2011
ซอเรื่องตํานานสลากภัต
https://www.youtube.com/watch?v=dCxRl-ANEnc
Uploaded on Jul 16, 2011
ซอเรื่องไอรอยขอด
https://www.youtube.com/watch?v=Bsk3iHDsFTk
Uploaded on Jul 16, 2011
ซอเรื่องลองใจเมีย
https://www.youtube.com/watch?v=62PN2X2m1SU
Uploaded on Jun 18, 2011
ซอเรื่องตํานานทอดกฐิน
https://www.youtube.com/watch?v=Y6RLZLutlq8
Uploaded on Jun 5, 2011
ซอเรื่องบายศรีสูขวัญ
https://www.youtube.com/watch?v=KIjAmvuvWK4
Uploaded on Jun 5, 2011
ซอเรื่องเรียกขวัญนาค
https://www.youtube.com/watch?v=xFBpbp2HJpQ
Uploaded on Jun 5, 2011

๑๑) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๑๒) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๑๓) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๑๔) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๑๕) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๑๖) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๑๗) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๑๘) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๑๙) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๒๐) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๒๑) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร

ซอเรื่องจับปลาสองมือ
https://www.youtube.com/watch?v=9A7j5ldt_BM
Published on May 13, 2012
ซอเรื่องพระเวสสันดร
https://www.youtube.com/watch?v=OS-m4ufJ2sQ
Published on Dec 29, 2012
ซอเรื่องบายศรีสูขวัญ
https://www.youtube.com/watch?v=ZvxZtL908-M
Published on Jun 10, 2012
ซอเรื่องเกี้ยวสาว
https://www.youtube.com/watch?v=Td5boQwWbeQ
Published on Aug 4, 2013
ซอเรื่องปอแตแมนา
https://www.youtube.com/watch?v=NTj0nrbkeY8
Published on Mar 13, 2013
ซอเรื่องลูกกตัญู
https://www.youtube.com/watch?v=keYwhO3-rtM
Published on Jul 14, 2013
ซอเรื่องปนฝาย
https://www.youtube.com/watch?v=0u2et_z70yU
Published on Oct 23, 2013
ซอเรื่องเมียนอยเมียหลวง
https://www.youtube.com/watch?v=DlQxecaO7qs
Published on Mar 25, 2013
ซอเรื่องขึ้นบานใหม
https://www.youtube.com/watch?v=7UjPqXPs8D4
Published on May 11, 2013
ซอเรื่องเรียกขวัญลูกแกว
https://www.youtube.com/watch?v=6LCWdeY3zOk
Published on Jul 14, 2013
ซอเรื่องเกี้ยวสาว
https://www.youtube.com/watch?v=Td5boQwWbeQ
Published on Aug 4, 2013
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๒๒) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๒๓) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๒๔) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๒๕) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๒๖) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๒๗) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๒๘) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๒๙) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๓๐) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๓๑) ชื่อผลงานซอลองนาน
ชองทางการเผยแพร
๓๒) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร

๕๒
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ซอเรื่องปูเฒาสอนหลาน
https://www.youtube.com/watch?v=r4EuDB6zrA0
Published on May 16, 2014
ซอเรื่องพุทธพระประวัติ
https://www.youtube.com/watch?v=_hUvbawT5L0
Published on Jul 23, 2014
ซอเรื่องเรียกขวัญมัดมือนาค
https://www.youtube.com/watch?v=CL1Orcx7yp0
Published on Jul 22, 2014
ซอเรื่องประวัติพระญาณวิไชย ครูบานอย
https://www.youtube.com/watch?v=Gb6jYJBwkW0
Published on Jul 11, 2014
ซอสตริงเกี้ยวสาว
https://www.youtube.com/watch?v=uOa0-oYN9V0
Published on Jan 20, 2015
พระลอตํานานความรักทองถิ่นสูวรรณกรรมและคีตกรรม
ราชสํานัก
https://www.youtube.com/watch?v=7774gvnr6HI
Published on Feb 12, 2015
ซอเรื่องอยากมีผัวมีเมีย
https://www.youtube.com/watch?v=u0N3mMmAXA4
Published on Feb 5, 2015
ซอเรื่องประวัติกิ๋นสลาก
https://www.youtube.com/watch?v=tEaZn_VFLj4
Published on Nov 11, 2015
ซอเรื่องดาปอยบานปาแดง แมลําดวน-พอสมคิด
https://www.youtube.com/watch?v=L7t88ojyz1E
Published on Sep 21, 2016
จะตากําเนิด เกิด แก เจ็บ ตาย
https://www.youtube.com/watch?v=IhuL9WGltVY
Published on Sep 27, 2016
ซอ-จอย
https://www.youtube.com/watch?v=biJdvimlzrM
Published on Sep 27, 2016

๓๓) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๓๔) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร
๓๕) ชื่อผลงาน
ชองทางการเผยแพร

ซอเรื่องบายศรีสูขวัญ
https://www.youtube.com/watch?v=KYq2bWdbDjE
Published on Feb 10, 2017
ซอเรื่องบวชนาค ตอนที่ 1 (แมครูลําดวน-อุดร เมืองแพร)
https://www.youtube.com/watch?v=loLq8X1voYA
Published on May 21, 2017
ซอเรื่องบวชนาค ตอนที่ 2 (แมครูลําดวน-อุดร เมืองแพร)
https://www.youtube.com/watch?v=RugNsZppkqE
Published on May 21, 2017
ฯลฯ

การศึกษาในระบบโรงเรียน
แมครูลําดวนไดถายทอดศิลปะการขับซอใหกับผูเรียนในโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดแพร จํานวน ๑๗ แหง
ไดแก โรงเรียนสูงเมนชูปถัมภ โรงเรียนบานปทุม (ถาวรราษฎรศึกษา) โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ โรงเรียน
รองกวางอนุสรณ โรงเรียนพิริยาลัย โรงเรียนนารีรัตน โรงเรียนแมแคม โรงเรียนบานนาคูหา โรงเรียนบานปาแดง
โรงเรียนเทพพิทักษ โรงเรียนเหมืองแดง โรงเรียนบานนาแหลม โรงเรียนบานรองฟอง โรงเรียนบานแกงหลวง
โรงเรียนบานพันเชิง โรงเรียนกาญจนา และโรงเรียนบานดอนชัย
นอกจากนี้ยังไดรับเชิญใหเปนวิทยากรถายทอดการขับซอลองนานจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เชน
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนตน

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
แมครูลําดวน สุวรรณภูคําถายทอดองคความรูใหแกศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและเปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ใหแกกลุมศิลปนลานนา กรุงเทพมหานคร

การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝกสอนและถายทอดองคความรูใหแกผูที่สนใจโดยทั่วไป ทั้งที่ตองการนําไปประกอบเปนอาชีพ
เพื่อการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นแขนงนี้ ทั้งนี้สวนมากจะมาเรียนกับแมครูลําดวนที่บาน
แมครูลําดวน สุวรรณภูคํา มีรูปแบบการถายทอดและการพัฒนาการถายทอดความรู ใหแกลูกศิษย ดังนี้
๑. อธิบายและบรรยายใหผูเรียนทราบถึงประวัติความเปนมา ความสําคัญของศิลปะการขับซอ และ
การจําแนกประเภทของซอ
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๒. อธิบายลักษณะและเอกลักษณที่โดดเดนของซอแตละประเภท
๓. ฝกปฏิบัติโดยการทองจําบทซอใหเกิดความคุนเคย แมครูจะเปนผูนําหัดขับซอไปตามทํานองฝกหัด
เบื้องตน และฝกขับซอประกอบกับดนตรี
๔. เมื่อผูเรียนสามารถขับซอไดตามตัวอยางในระดับเบื้องตนแลว จึงจะถายทอดหลักการประพันธ
และฉันทลักษณให เพื่อนําไปพิจารณาและฝกการขับซอแบบใชคีตปฎิภาณไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป
๕. หากผูเรียนมีขอสงสัยหรือคําถาม แมครูลําดวนจะตอบคําถามและอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาเพื่อให
ผูเรียนสามารถเขาใจไดอยางถองแทมากขึ้น
๖. ฝกการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันโดยฝกขับซอโตตอบกันเพื่อหาจุดบกพรอง
ของตัวผูเรียนเอง แลวนําไปปรับปรุงใหเกิดการพัฒนามากขึ้นกวาเดิม

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๑๐ รางวัลชนะเลิศการประกวดการขับซอลองนานระดับภาคเหนือ พุทธศักราช ๒๕๑๐
จากสถานีกิจการวิทยุกระจายเสียง กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก (กวส.๒)
จังหวัดแพร
พ.ศ.๒๕๕๔ รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ผูทําคุณประโยชนแกเด็กและเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๔
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พ.ศ.๒๕๕๕ รางวัลปราชญลานนา พุทธศักราช ๒๕๕๕
จากศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๕๘ รางวัลผูทําคุณประโยชนใหแกโรงเรียนและวัดชางคํ้าวรวิหาร อําเภอ จังหวัดนาน
ไดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากจังหวัดนาน
พ.ศ.๒๕๖๐ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการดนตรีไทย (ลานนา)
ปการศึกษา ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
รางวัลผูใชภาษาไทยถิ่นดีเดน เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
จากกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ดานศิลปะ
สาขาดุริยางคศิลป ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมประเภทบุคคล ระดับจังหวัด
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ จากกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๖๐ รางวัลครูภูมิปญญาไทย รุนที่ ๙ สาขาศิลปกรรม
จากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
แมครูลําดวน สุวรรณภูคํา กําพราบิดามาตั้งแตยังเด็ก เปนผูมีความกตัญูกตเวทีตอมารดาผูอบรม
เลี้ยงดู ประกอบสัมมาอาชีพชอบ พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและอดออม มีระเบียบวินัย และ
มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ติ นตามหลักคุณธรรมศาสนา ปฏิบตั ติ นตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนองคประมุข ไมหวังผลตอบแทนจากการถายทอดองคความรูจากเด็กและเยาวชน ถายทอดองคความรู
และเคล็ดลับโดยไมปดบัง ทุมเทกําลังกายและใจสติปญญาในการถายทอดองคความรูใหแกเด็กและเยาวชน
มีความเปนธรรม เสมอภาค มีความเมตตาเอื้ออาทรตอผูเรียน มีความรูความเขาใจในภูมิปญญาอยางชัดเจน
สนใจใฝรูเรื่องที่สรางสรรค ใชเวลาวางเพื่อการศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง กลาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตอง มีวิสัยทัศน
มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีการทํางานอยางเปนระบบ มีความมุงมั่นในการถายทอด
ภูมิปญญาทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย มีกระบวนการถายทอดที่
เปนลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน มีการรวบรวมขอมูล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการถายทอดความรู อยางสมํ่าเสมอ
มีเครือขายการเรียนรูทั้งในชุมชนและนอกชุมชน มีการเผยแพรและประชาสัมพันธภูมิปญญาผานงานวิจัย
วิทยุ และบทความ

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม/จริยธรรม
แมครูลําดวน สุวรรณภูคํา ดํารงตนดวยความพอเพียง สมควรแกฐานานุรูปของตน มีจิตใจเอื้อเฟอ
เผื่อแผแกบุคคลรอบขาง มีจิตอาสาเสียสละกําลังกายกําลังทรัพยในการถายทอดภูมิปญญาขับซอลองนาน
ใหแกเด็กและเยาวชนโดยไมเห็นแกคาตอบแทน ความเหน็ดเหนื่อยยากลําบาก และกระทําติดตอกันเปน
ระยะเวลา ๓๐ ป ทําหนาที่ในการถายทอดภูมิปญญาการขับซอ ใหแกเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาตางๆ
ที่ตองเดินทางไปดวยความยากลําบากแมครูลําดวน ก็มิไดหวั่นไหวยอทอ ปจจุบันแมครูลําดวน ยังยืนหยัด
ในอุดมการณอยางมั่นคงไมเปลี่ยนแปลง บมเพาะ ปลูกฝงคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กและเยาวชนใน
ทองถิ่นใหมีจิตสํานึก พรอมทั้งตระหนักรูในคุณคาศิลปวัฒนธรรมการขับซอและฟอนแงน ซึ่งเปนศิลปวัฒนธรรม
การแสดงของลานนาที่สูงคาและกําลังจะสูญหายไป ถือเปนแบบอยางการดํารงชีวิตอันทรงคุณคาตอสังคม
สวนรวมที่ดีงาม
นอกจากการสรางสรรคผลงานดานการประพันธบทซอและการขับซอแลว แมครูลาํ ดวนยังมีความมุง มัน่
ตั้งใจที่จะถายทอดองคความรูดานการขับซอและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาใหแกนิสิต นักศึกษา เยาวชน และ
บุคคลทั่วไปอยางสมํ่าเสมอ โดยมิไดยอทอ ทั้งการรับเชิญเปนวิทยากรไปบรรยายใหความรูแกสถาบันการศึกษา
ตางๆ อยางตอเนือ่ ง เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนตน
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๕๕

ดานการบริการชุมชน แมครูลําดวนไดใหความชวยเหลือในกิจการตางๆ ภายในชุมชน และนอกชุมชน
ทั้งงานประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาที่ไดขอความอนุเคราะหชวยเหลือ แมครูลําดวนไดใหความชวยเหลือ
อยางเต็มใจ โดยมิไดหวังผลตอบแทนใดๆ จากชุมชน จึงทําใหแมครูลําดวนเปนที่รักและเคารพ นับถือของคน
ในชุมชนและเปนปูชนียบุคคลอีกทานหนึ่งในวงการซอลานนาในปจจุบัน

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบนั แมครูลาํ ดวน สุวรรณภูคาํ ยังคงทําหนาทีอ่ นุรกั ษ สืบสานศิลปะการขับซออยางเต็มความสามารถ
ทําหนาทีใ่ หความสุข ความบันเทิงใจ ความรูแ ละคุณธรรมแกผชู มอยางตอเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั เปดศูนยการเรียนรู
ตามอัธยาศัยที่บานพัก พรอมทั้งทําหนาที่เปนแมครูผูถายทอดศิลปะการขับซอลองนาน ตามแบบฉบับที่ไดรับ
ถายทอดมาจากพอครูเมืองดี เทพประสิทธิ์ ใหแกเด็ก เยาวชนและผูที่สนใจทั่วไปมิใหสูญหาย โดยไมหวังผล
ตอบแทน และยังประพันธบทซอที่สําคัญๆ ทางโลกธรรมและพุทธธรรมไวใหเปนมรดกแกแผนดินลานนา
อยางสมํ่าเสมอในเวลาวางจากภารกิจ
แมครูลําดวน สุวรรณภูคํา เปนผูที่มีจิตใจงดงาม มีปณิธานอันแนวแนที่จะเผยแพรองคความรูดานการ
ขับซอลองนานใหแกคนรุนหลังใหเกิดความสนใจที่จะเรียนรูและทําความเขาใจถึงความสําคัญของซอลองนาน
อันจะนําไปสูการสืบทอดองคความรูที่ถูกตองตามระเบียบแบบแผนแตโบราณ แมครูลําดวน สุวรรณภูคํา
ไดถายทอดภูมิปญญาการขับซอลองนานและฟอนแงนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหแกสถาบันการศึกษา
หลายแหง เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เปนตน

๕๖
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¹Ò§ÊÒÂÊØ¹ÕÂ äªÂÇ§¤ญÒμÔ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาศิลปะ ดานตุงลานนา
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๕๗

นางสายสุนีย ไชยวงคญาติ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาศิลปะ ดานตุงลานนา
ประวัติ
นางสายสุนีย ไชยวงคญาติ เกิดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๙๘ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายสิงหคํา กาวิละ มารดาชื่อ นางศรีนวล กาวิละ (เสียชีวิต) เปนธิดาคนที่ ๓ ในพี่นอง ๕ คน
นางสายสุนีย ไชยวงคญาติ สมรสกับ ร.ต.ต.อนันต ไชยวงคญาติ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๕ ถนนวัวลาย ซอย ๓ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐

โทรศัพท
๐๘๙–๔๓๐๖๕๘๕

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๙ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๑๒ ระดับประถมศึกษาปที่ ๗ โรงเรียนหอพระ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๑๔ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๑๙ ระดับประกาศนียบัตรผดุงครรภอนามัย โรงเรียนผดุงครรภอนามัย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง

ประวัติการทํางาน
นางสายสุนีย ไชยวงคญาติ เริ่มรับราชการ ณ ศูนยอนามัยที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ ๒ สิงหาคม
๒๕๑๙ และไดเกษียณราชการกอนกําหนด ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแตครั้งนางสายสุนีย ไชยวงคญาติ ยังเด็กไดรับการถายทอดความรูเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมตางๆ จากบรรพบุรุษที่สืบตอกันมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง แมคําแสน กาวิละ และนางจันทรตา อินทยศ
ผูซ งึ่ มีความรูค วามสามารถในการจัดตกแตง เครือ่ งไทยทาน เครือ่ งสักการะลานนา ทานทัง้ สองเปนผูม คี วามสามารถ
ในการทําชอตุง แบบสวยงาม จึงทําให นางสายสุนีย ไดเรียนรู และหัดทําตุงมาแตเด็ก
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๕๙

ในป พ.ศ.๒๕๔๒ นางสายสุนีย ไดเขารวมอบรมการประดิษฐชอตุง แบบลานนา ณ สํานักสงเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี พอครูสิงหแกว มโนเพชร และพอครูเสถียร ณ วงครักษ เปนครูผูสอน
โดยใชเวลาในการอบรม ๕ วัน ทําใหนางสายสุนีย ไดรับความรูเกี่ยวกับตุง รวมถึงการฝกปฏิบัติการตัดตุง
จากนั้น นางสายสุนีย ไดกลับมาฝกฝน ฝกตัดตุง และพัฒนาตอยอดฝมือ รวมถึงสรางสรรคผลงานตลอดมา
ซึง่ นางสายสุนยี  ไดรบั เชิญใหเปนวิทยากรตามทีต่ า งๆ พรอมเปดบานใหเปนแหลงการเรียนรูต งุ ลานนา แกนกั เรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติ

ผลงานสรางสรรค
๑. แผนภาพตัดตอตกแตงดวยลายกากอก เปนศิลปะการตัดดอกดวยกรรไกร โดยใชวิธีการตัด
ทีละดอก แลวนํามาตกแตงสลับสีสลับลาย บนกระดาษแข็ง ใสกรอบใชตกแตงผนังบาน

๖๐
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๒. ตุงไชย (สีขาว) เปนตุงที่ทําขึ้น โดยใชกระดาษสาแผนเดียว พับตัดดอกทีละดอกในตัว จะใช
ความละเอียด และประณีตในการทํามาก ซึ่งตองใชเวลาในการทํา เปนศิลปะการตัดกระดาษโดยใชกรรไกร
ตัดทั้งผืน

๓. ตุงไชยหลากสี ทําจากกระดาษสา ใชการตกแตงลายดอก สอดแทรกการตัดลวดลายฉลุบนตัวตุง
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๖๑

๔. ตุงไชยจิ๋ว เปนตุงเล็กๆ จําลองจากตุงไชย ใชกระดาษสาสีสดใส ตัดลวดลายละเอียด ลงบนตัวตุง
โดยใชกรรไกรตัดทีละแผน เปนงานที่ถายทอดลวดลาย สําหรับเปนของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว

๕. จอ (ธงสามเหลี่ยม) เปนงานตัดกระดาษที่ใชความประณีต สอดแทรกลวดลายอยางละเอียด
บนธงกระดาษบางๆ เพื่อใหเกิดความออนชอย งดงาม พริ้วไหวเวลาลมพัดผาน

๖๒
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๖. ตุง ๑๒ นักษัตร เปนตุงกระดาษสาหลากสี ตกแตงลายดานขาง ตัดลายฉลุทั้งหัว และหางตุง
เพิ่มความออนชอย

การเผยแพรผลงาน
นางสายสุนีย ไชยวงศญาติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
๙ เมษายน ๒๕๔๔
๔–๖ สิงหาคม ๒๕๔๖
๑๗–๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการทําตุง ดวยการเปนวิทยากร และ
สอน สาธิต การทําตุง แกเจาหนาทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม
สอน สาธิต การทําตุง แกผสู งู อายุวดั หัวฝาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
สอน สาธิต การทําตุง แกผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม ณ ศูนยอนามัยที่ ๑
เชียงใหม
สอน สาธิต การทําตุง แกคณะศึกษาดูงานตางประเทศ อินโดนีเซีย ญีป่ นุ
เนปาล มาเลเซีย ณ ศูนยอนามัยที่ ๑ เชียงใหม
ใหความรูเ รือ่ งตุงลานนาแกเด็กนักเรียน โรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิ ยาลัย
สอน สาธิต การทําตุง แกอาจารยจากประเทศสิงคโปร ตัวแทนกิจการ
เพื่อสังคม
สอน สาธิต การทําตุง ทีง่ านปอยหลวงมิตรภาพไทย–ญีป่ นุ แกประชาชน
ทั่วไป ณ วัดหมื่นสาร
สอน สาธิต การทําตุง แกนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
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๖๓

๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
๑๒ เมษายน ๒๕๕๘
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๗ มกราคม ๒๕๕๙
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
๑๒–๑๔ เมษายน ๒๕๕๙
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

๖๔

à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
»ÃÐ¨íÒ»¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöò

สอน สาธิต การทําตุง แกประชาชนทั่วไป ณ หอประวัติศาสตร
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง ณ อนุสาวรียสามกษัตริย เชียงใหม
แกประชาชนทั่วไป
วิ ท ยากรสอน สาธิ ต การทํ า ตุ ง แก นั ก ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง ใหแก นักเรียนเดลตัน ปกกิ่ง
ชอง ๓ แฟมิลี่ มาถายทํารายการ “ตุงมงคลลานนา”
ชอง ๓ แฟมิลี่ สโมสรสรางสุข มาทํากิจกรรม Workshop ตุงลานนา
สอน สาธิต การทําตุง แกนกั ทองเทีย่ วจากประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง แกนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม
วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง แกเจาหนาที่ไททานี หมูบานวัฒนธรรม
ศิลปะ พัทยา
วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง แก Girl Guide Association Malaysia
ณ สมาคมผูบําเพ็ญประโยชน เชียงใหม
วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง แกคณะครูบํานาญโรงเรียนเวฬุวัน
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง แกประชาชนทัว่ ไป ณ หอประวัตศิ าสตร
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง แกประชาชนทัว่ ไป ขวงหอศิลปวัฒนธรรม
อนุสาวรียสามกษัตริย เชียงใหม
วิทยากรสอน สาธิต การตัดชอตุง แกชาวบาน ตําบลสงา บานปางิ้ว
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรสอน สาธิต การตัดลายดอกกากอก (ใสตุง) แกนักเรียน
โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรสอน สาธิต การทําจอนอย (ธงเล็ก) แกนกั เรียน โรงเรียนหอพระ
จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง แกประชาชนทัว่ ไป ณ หอประวัตศิ าสตร
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒ กันยายน ๒๕๖๐
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
๒๖–๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง แกนักทองเที่ยว ทัวรชุมชน
จากจังหวัดสกลนคร ณ วัดหมื่นสาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง แกนักทองเที่ยว ทัวรชุมชน
ใหความรูเรื่องตุง แกนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดเชียงใหม
ถายรายการชอง ๓ แฟมิลี่ “ชั่วโมงสรางสุข” ถายทอดความรูเรื่อง
ตุงลานนา
วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง แกครูและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑–๖ โรงเรียนฟาใส อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
ใหความรูเ รือ่ งตุงลานนา แกทมี พัฒนาชุมชน สํารวจเสนทางการทองเทีย่ ว
ชุมชนหมื่นสาร
สอน สาธิต การทําตุง แกนกั ทองเทีย่ ว ทีมวิจยั การทองเทีย่ ว โดยชุมชน
สอน สาธิต การทําตุง แกประชาชนทั่วไป ที่พิพิธภัณฑพื้นถิ่นลานนา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิทยากรสอน สาธิต การทําตุง แกประชาชนทัว่ ไป งานตลาดนัดประชารัฐ
ณ ศูนยราชการ จังหวัดเชียงใหม
สอน สาธิต การทําตุง แกคณะทัวรสงเสริมภูมิปญญา
สอน สาธิต การทําตุง แกคณะทัวรสงเสริมภูมิปญญา
สอน สาธิต การทําตุง แกคณะทัวรชุมชน กรุงเทพมหานคร
สอน สาธิต การทําตุง แกนักทองเที่ยวชาวอิสราเอล

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๑

“คนดีศรีอนามัยดีเดน” จากกระทรวงสาธารณสุข
“ขาราชการพลเรือนดีเดน” จากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
“ครูภูมิปญญาเชียงใหม” จากจังหวัดเชียงใหม
“ศิษยเกาดีเดน ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม” จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
เกียรติบัตร “ผูทําคุณประโยชนใหแกผสู ูงอายุ” จากบานธรรมปกรณ
“ภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม” จากจังหวัดเชียงใหม
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คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
ในการประพฤติปฏิบัติตัวในดานคุณธรรม จริยธรรม นางสายสุนีย ไชยวงคญาติ ไดรับการปลูกฝง
อบรม สั่งสอน จากบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ใหเปนคนที่มีคุณธรรม มีคุณคาอยูในสังคม ชวยเหลือเกื้อกูล
สังคม มีความสนใจในเรื่องศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวลานนา จึงไดหันมาสนใจในเรื่องการ
ตัดตุงลานนา ซึ่งนับวันไดมีการสูญหายไปเรื่อยๆ และเพื่อใหคงอนุรักษศิลปะการตัดตุงลานนา ประกอบกับ
นางสายสุนีย เปนผูใฝรู จึงไดศึกษา ฝกฝน หาความรูจากผูรู ผูสูงอายุในชุมชนของตนเอง ซึ่งมีเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมทีโ่ ดดเดน รวมทัง้ ออกไปศึกษาหาความรูน อกสถานที่ ทําใหไดความรูม ามากมาย และมีความตัง้ ใจ
ที่จะอนุรักษ สงเสริม สนับสนุน ใหศิลปวัฒนธรรมนี้คงอยูคูบานเมืองตลอดไป

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นางสายสุนีย ไชยวงคญาติ ยังคงสรางสรรคงานตัดตุงแบบลานนา โดยจะอนุรักษการตัด
ลายดอก สําหรับตัดตกแตงตุงดวยกรรไกรเทานั้น มีการเปดสอน และใหความรูแกนักศึกษา นักเรียน รวมถึง
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาเยี่ยมชม ทั้งที่บาน และนอกสถานที่ โดยมีความตั้งใจ
ที่จะถายทอด และอนุรักษงานศิลปวัฒนธรรมการตัดตุงลานนานี้ใหคงอยูยั่งยืนตอไป

๖๖
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¹ÒÂÍÔ¹ÊÇÂ ÁÙÅ·Ò
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาศิลปะ ดานดนตรีพื้นบาน (ปน)
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นายอินสวย มูลทา
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาศิลปะ ดานดนตรีพื้นบาน (ปน)
ประวัติ
นายอินสวย มูลทา เกิดวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๐๔ เกิดที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
บิดาชื่อ นายอุดม มูลทา มารดาชื่อ นางไข มูลทา เปนบุตรคนที่ ๔ ในพี่นอง ๖ คน
นายอินสวย มูลทา สมรสกับนางพนาวัลย มูลทา มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๙๙/๑ หมูที่ ๕ บานหลับมืนพรวน ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ๕๕๑๑๐

โทรศัพท
๐๘๙–๕๕๖๘๕๓๑

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๔ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔

โรงเรียนหลับมืนพรวน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

ประวัติการทํางาน
นายอินสวย มูลทา มีความชื่นชอบในดนตรีพื้นบานตั้งแตเด็ก ดวยคุนเคยกับเสียงปน เพราะไดฟง
บิดาบรรเลงมาตั้งแตครั้งเยาววัย จนเกิดความประทับใจ จากนั้นไดมีโอกาสไปศึกษากับพอครูจําเนียร พิมสาร
ซึ่งเปนครูภูมิปญญาทองถิ่น โดยเดินทางไปพักที่บานของครู และเลี้ยงควายใหกับครู ซึ่งครูจําเนียร ไดสอน
เพลงปนฝาย ตาดนาน ลองนาน เปนอันดับแรก ดวยวิธีการถายทอดตัวตอตัว ใชวิธีการทองจํา ซึ่งสมัยกอน
จะไมมีการบันทึกโนต ซึ่งพอครูอินสวน รูจักการเขียนโนต เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๐ โดยศึกษากับพอครูคําผาย นุปง
(ศิลปนแหงชาติ) เมื่ออายุได ๑๙ ป โดยพักที่บานพอครูคําผาย นอกจากนี้ นายอินสวย ยังใชวิธีการเรียนรูแบบ
ครูพักลักจํารวมดวย ซึ่งครูคนสําคัญของนายอินสวย ไดแก พอครูสังวร ทิศาพวน และพอครูทอง พันเปง
โดยเฉพาะพอครูทอง พันเปง คือ ศิลปนตนแบบในดวงใจ เนื่องจากเปนผูที่ความเชี่ยวชาญในการบรรเลง
สะลอไดอยางไพเราะ โดยเฉพาะเพลงกลอมนางนอนของจังหวัดนาน และครูธนิโรจน เพียรกสิกรรณ ผูพัฒนา
ดนตรีพื้นบาน (ปน) สูสากล
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นายอินสวย มูลทา ไดเริ่มอาชีพนักดนตรีครั้งแรกในตําแหนง “นักดนตรีปน” ในวงของพอครูคําผาย
นุปง จากนั้นไดไปเลนกับวงสนธยา ในตําแหนง สีสะลอ และปจจุบัน ไดเลนดนตรีกับพอครูอรุณศิลป
บานซาวหลวง ในตําแหนง ดีดปน การที่นายอินสวย ไปเลนดนตรีกับวงตางๆ เนื่องจาก นายอินสวน
เลนดนตรีไดเปนที่ประทับใจของทุกวง นอกจากนี้ นายอินสวย ยังไดสรางลูกศิษย เพื่อทดแทนตนใหกับ
แตละวง จากการที่ นายอินสวย ไดเลนดนตรีกับทุกวง จึงเปนการสรางประสบการณใหกับนายอินสวย และ
ทําให นายอินสวย เปนที่ตองการของทุกวง จึงทําใหไดรับเชิญใหรวมงานกับครูเพลงในหลายๆ วง ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรมซอลองนาน จะใชวงสะลอ ซอ และปน บรรเลงประกอบการแสดง ซึ่งจะแตกตางจากที่อื่น
แมจะเปนจังหวัดในภาคเหนือเหมือนกัน ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่เขมแข็งของจังหวัดนาน

ผลงานสรางสรรค
นายอินสวย มูลทา เปนผูที่ความสามารถสูง โดยเฉพาะทักษะในการแสดงดนตรีพื้นบาน : ปน
และสะลอ โดยศึกษาบทเพลงพื้นเมืองที่เปนลายดั้งเดิมของศิลปนพื้นบานยุคเกา เพราะในบทเพลงเกานั้น
ศิลปนรุนกอนไดสรางทักษะการบรรเลงชั้นสูงไว ซึ่งเปนสิ่งที่นักดนตรีรุนหลังจะตองศึกษาคนควาวา นักดนตรี
แตละวงมีลายเพลงอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการฝก และสรางลายเพลงที่เปนเอกลักษณของตนเอง จึงทําให
นายอินสวยมีเทคนิคการบรรเลงขั้นสูงที่แตกตางจากนักดนตรีทานอื่น ดวยมีเอกลักษณลายเพลงที่แสดง
ใหเห็นถึงความเปนตัวตนของนายอินสวย โดยนายอินสวยมีผลงานการบรรเลงปนและสะลอประกอบการซอ
ใหกับ พอครูคําผาย นุปง (ศิลปนแหงชาติ) พอครูสีมา มวงใหม วงสนธยา วงอรุณศิลป และฯลฯ
นอกจากการบรรเลงดนตรีแลว นายอินสวย มูลทา ยังมีความสามารถในการประดิษฐเครือ่ งดนตรี คือ
ปน และสะลอ ไดอยางสวยงามมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ซึง่ เครือ่ งดนตรีของนายอินสวย จะเปนเครือ่ งดนตรี
ที่สามารถนําไปเลนไดอยางดี จึงทําใหนายอินสวย มูลทา ไดรับการยกยองเปน “ครูภูมิปญญาชาวบาน”

๗๐
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๗๑

การเผยแพรผลงาน
นายอินสวย มูลทา เปนนักดนตรีคูใจพอครูอรุณศิลป ดวงมูล “พอครูแหงการขับซอลองนาน
ดนตรีพื้นบานจังหวัดนานดาน สะลอ ซอ ปน” ดวยผลงานการดีดปนที่โดดเดนเปนที่ประจักษแกสาธารณชน
และเปนครูภูมิปญญาชาวบานที่ถายทอดองควิชาความรูที่มีดวยความเต็มใจและเต็มศักยภาพที่ตนมี อยางไมเห็น
แกเหน็ดเหนื่อย ในการบรรเลงดนตรี สะลอ และ ปน ของนายอินสวย ที่บรรเลงไดอยางเชี่ยวชาญ มีลูกเลน
ที่เปนเอกลักษณของตนเอง เปนที่ยอมรับของศิลปนวงการขับซอลองนาน และผูฟง ซึ่งเมื่อไดฟงก็สามารถ
ตอบไดทันทีวาเปนการบรรเลงของนายอินสวย นอกจากนี้ นายอินสวย ยังสามารถผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน
(สะลอ และปน) ไดอยางประณีต งดงาม อาทิ
– การแสดงหนาพระพักตรพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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– วิทยากรในการจัดทํานามานุกรม และแผน DVD ชางฟอน ชางซอ และสลาเขตพื้นที่ลานนา
ตะวันออก
– วิทยากรสอนดนตรีพื้นบาน โรงเรียนนานประชาอุทิศ จังหวัดนาน
– รวมจัดทําหลักสูตรนานศึกษา วิทยาลัยชุมชนนาน จังหวัดนาน
– วิทยากรถายทอดภูมิปญญาดนตรีพื้นบาน (สะลอ ปน) องคการบริหารสวนตําบลจอมจันทร
จังหวัดนาน
– แสดงในงานตางๆ อาทิ งานกาชาดจังหวัดนาน งานขึน้ บานใหม การแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
เมืองนานฯลฯ
– วิทยากรถายทอดองคความรูสะลอ ปน ใหกับหนวยงานตางๆ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๔๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสะลอ ซอ ปน พื้นบานเมืองนาน
จากจังหวัดนาน
พ.ศ.๒๕๕๗ การรับรองการแจงขอมูล “ภูมิปญญาทองถิ่นไทย : สะลอ ปน”
จากกรมทรัพยสินทางปญญา
พ.ศ.๒๕๖๐ “ครูภูมิปญญาทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิ (อําเภอเวียงสา) จังหวัดนาน”
ดานศิลปะการแสดงพื้นบาน ดนตรี (สะลอ ซอ ปน)
จากมูลนิธิสงเสริมการเรียนรู (วัดโปงคํา) และคณะดําเนินงานชมรมเยาวชนนาน
รักษขับซอลองนาน
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๗๓

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นายอินสวย มูลทา เปนทีร่ จู กั เปนอยางดีในนามของ “พอครูสะลอ–ปน แหงลุม ลํานํา้ นาน” เปนบุคคล
ตนแบบที่พึงประสงคแบบอยางการทําความดีของสังคม เปนผูที่อนุรักษ ฟนฟู ถายทอด เผยแพรแลกเปลี่ยน
สืบสาน สรางสรรคนวัตกรรม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานลานนา ดานการบรรเลงและประดิษฐดนตรีพื้นบาน จังหวัดนาน (สะลอ และปน)

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นายอินสวย มูลทา เปนบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคมชุมชนและสถานศึกษา โดยไดจัดตั้งโครงการตางๆ
รวมทัง้ เปดบานของตนเองเปนศูนยเรียนรูศ ลิ ปะการแสดงพืน้ บานจังหวัดนาน เพือ่ ถายทอดความรูท างดานดนตรี
พื้นบานจังหวัดนานใหกับเด็ก และเยาวชนในสถานที่ศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาในชุมชน

ชีวิตปจจุบัน
นายอินสวย มูลทา ยังคงสรางสรรค และเผยแพรผลงาน ดวยการแสดงศิลปะพื้นบาน และ
ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการทําสะลอ และปน ตลอดจนการเขารวมประชุม สัมมนา ที่มีความเกี่ยวของ
ทั้งดานศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ

๗๔
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¹ÒÂÊÒ§¤íÒ ¨Ò§ÂÍ´
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาศิลปะ ดานศิลปะการแสดงไทยใหญ
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๗๕

นายสางคํา จางยอด
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาศิลปะ ดานศิลปะการแสดงไทยใหญ
ประวัติ
นายสางคํา จางยอด เกิดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๐ เกิดที่เมืองจ็อกแม รัฐฉาน ประเทศพมา
บิดาชื่อ นายนั่นติยะ จางยอด มารดาชื่อ นางใสจา จางยอด เปนบุตรคนที่ ๖ ในพี่นอง ๖ คน
นายสางคํา จางยอด สมรสกับนางสาวสุรีรัตน กลอนแกว มีบุตร ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๔๑๔ หมูที่ ๓ ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐

โทรศัพท
๐๘๓–๕๗๓๒๑๙๐

ประวัติการศึกษา
ในป พ.ศ.๒๕๑๗ เมื่อนายสางคํา จางยอด อายุได ๗ ขวบ ไดเขาเรียนในวัดที่จ็อกแม โดยไดรับ
การศึกษาเลาเรียนทางดานอักษรศาสตรไทยใหญอยางแตกฉาน จนมีความรูในระดับสูงถึงขั้นสามารถเปน
ครูผูสอนได รวมถึงไดศึกษาเรียนรู ภาษาไทยใหญในการเขียน การอาน โคลง กลอน เพลงพื้นบาน ศิลปะ
การรํานกกิงกะหรา การฟอนเจิง มือเปลา ไมคอน ดาบ การทําโคมไฟ การตัดกระดาษ–ตองลาย และ
การทําชุดนกกิงกะหรา และโต

ประวัติการทํางาน
นายสางคํา จางยอด ไดเริ่มตนการทํางาน ในป พ.ศ.๒๕๒๕ ดวยการรวบรวมเพื่อนรุนเดียวกัน
ในหมูบาน มีวัตถุประสงคเพื่อสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบาน โดยมี หลวงพอหวาหลิ่งตะ เปนที่ปรึกษา และ
นายสางคํา ไดรับการคัดเลือกเปนหัวหนากลุมการแสดงศิลปะพื้นบานของกลุมไทยใหญในหมูบาน ซึ่งขณะนั้น
นายสางคํา มีอายุเพียง ๑๕ ป
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๗๗

ในป พ.ศ.๒๕๒๖–๒๕๒๙ นายสางคํา จางยอด ไดสมัครเขาวงลิเก เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับวงลิเก
ไทใหญเปนเวลา ๓ ป จากนั้นปลายป ๒๕๒๙ นายสางคําเขามาอยูบริเวณหัวเมืองชายแดนไทย–พมา
เพื่อสอนศิลปะการแสดงใหกับนักเรียน โดยเริ่มแสดงในงานเทศกาลของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
ในงานดับไฟเทียน และไดเขาประกวดในงานออกพรรษาที่จังหวัดแมฮองสอน โดยไดรับรางวัลชนะเลิศ ๓ ปซอน
ตอมา ในป พ.ศ.๒๕๔๑ นายสางคํา ไดเปนอาจารยพิเศษ สอนศิลปะการแสดงไทยใหญ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม ในป พ.ศ.๒๕๔๒ เปนวิทยากรสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย
แมฟา หลวง และมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงเปนวิทยากรใหความรูเ กีย่ วกับนาฏศิลปพนื้ บาน และศิลปวัฒนธรรม
ไทยใหญ ใหกับนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ และในป พ.ศ.๒๕๔๕ นายสางคํา ไดมาเปนครูภูมิปญญา
ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา จึงทําใหมีโอกาสทํางานดานวัฒนธรรมประเพณีมากขึ้น และไดกอตั้ง
กลุมสืบสานลายไต ขึ้นมา เพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบานของไทยใหญ

ผลงานสรางสรรค
๑. รวมจัดตั้งและออกแบบศูนยการเรียนรูภูมิปญญาพื้นบานไทยใหญ โรงเรียนเปยงหลวง และ
เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปไทยใหญ ใหกับนักเรียน และผูสนใจในชุมชน

๗๘
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๒. การเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับศิลปะการแสดงไทยใหญ โดยเฉพาะการฟอนนกกิงกะหรา ฟอนโต
และลายเจิง ซึ่งนายสางคํา จางยอด มีความเชี่ยวชาญ และชํานาญเปนอยางยิ่ง จนสามารถเขียนคูมือการสอน
การฟอนนกกิงกะหรา ออกเผยแพร
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๗๙

๓. การพัฒนาหลักสูตรการฟอนนกกิงกะหรา ใหเปนระบบการสอนที่เขาใจงาย เปนกระบวนการ
รวมถึงการจัดทําหนังสือหลักสูตรการเรียนรู การฟอนนก

๘๐
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๔. การฟนฟูและสงเสริมศิลปะการแสดงของไทยใหญที่ใกลสูญหาย และหาชมไดยาก เชน ปนํ้าเตา
และเครื่องดนตรีที่ทําจากไมไผ : มองกาก ติงตุง และโหมกนอง ซึ่งเครื่องดนตรีเหลานี้ กําลังจะสูญหาย อีกทั้ง
เยาวชนรุน ใหม แทบไมรจู กั และไมเคยไดยนิ นายสางคํา จางยอด จึงไดแสวงหาปราชญชาวบานทีม่ คี วามสามารถ
ในการประดิษฐ และเลนเครื่องดนตรีเหลานี้ โดยเก็บขอมูล พรอมสงเสริม และเผยแพรใหเปนที่รูจักมากขึ้น
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๘๑

๕. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศิลปะการแสดงไทยใหญ ดวยการเปนอาจารยที่ปรึกษาใหกับ
นักศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ เชน วิทยานิพนธการฟอนนกกิงกะหรา การฟอนโต ฯลฯ

๘๒
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๖. พัฒนารูปแบบโคมไตใหเหมาะสมกับยุคสมัย ดวยการใชวัสดุทดแทนที่หางาย คงทน และมีการใช
งานที่ดีกวาเดิม พรอมปรับปรุงใหมีโครงสรางที่สวยงาม และมีรูปแบบที่ทันสมัย แตคงความเปนเอกลักษณ
ของโคมไต รวมถึงการจัดทําคูมือการประดิษฐโคมไต ที่ชัดเจน เขาใจงาย
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๘๓

๗. พัฒนารูปแบบ และกระบวนการสอนการตีกลองกนยาว ที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง เขาใจงาย

การเผยแพรผลงาน
นายสางคํา จางยอด เผยแพรผลงานดวยการแสดง สาธิตเชิงปฏิบัติการ การจัดทําคูมือ การเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ การใหขอมูลในการวิจัย และการเปนวิทยากร ดังนี้
๑. นําเสนอในเรื่องของการสืบสานมรดกทางภูมิปญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยใหญ
ผานงานประเพณีตางๆ เชน งานปใหมไตย งานออกพรรษา งานสงกรานตงานเทศกาลตางๆ ของชาวไทยใหญ
๒. ผลงานการเผยแพรองคความรูผานนักศึกษาที่สนใจเก็บขอมูลเรียนรู เพื่อทําวิทยานิพนธ
หรือศิลปะนิพนธ อันเปนการเผยแพรเพื่อพัฒนา และไดรับการยอมรับจากสถาบันนั้นเปนความรูที่เปนรูปธรรม
ยิ่งขึ้น
๓. เผยแพรสูสถานศึกษาตางๆ ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เปนการจัดกิจกรรม การเรียน
แบบหลั ก สู ต ร ระยะสั้ น ใช เวลาสองถึ ง สามวั น เป น การถ า ยทอดความรู  ใ ห กั บ นั ก เรี ย นได เรี ย นรู  และ
ลงมือปฏิบัติจริง
๔. วิทยากรใหความรูดานการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทใหญ ณ ศูนยเรียนรูเยาวชนรักษถิ่นเกิด

๘๔
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๕. วิทยากรการฝกอบรมศิลปะการกานก โครงการฝกอบรมการทําจองพารา การกานก กาโต
ณ จากวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
๖. ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา และกลุมชาติพันธุไท ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๗. พอครูถายทอดการแสดง ฟอนนกกิ่งกะหลา และโต ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๘. วิทยากรกิจกรรมการเรียนรู หลักสูตรทองถิ่นลุมแมนํ้าวาง ณ โรงเรียนบานกาดวิทยาคม
๙. รวมเสวนาทางวิชาการ และสาธิต “ลิเกจาดไตย” คณะ “จาดแซง แลงปนออน” ณ คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๐. วิทยากรพิเศษดานนาฏศิลปพื้นบาน (ฟอนนกกิ่งกะหลา ฟอนโต และฟอนดาบ) ณ โรงเรียนปาย
วิทยาคาร
๑๑. วิทยากรพิเศษ ดานภูมิปญญาทองถิ่น ของโรงเรียนบานเปยงหลวง ณ โรงเรียน บานเปยงหลวง
๑๒. วิทยากรอบรมครูสอนภาษาไทยใหญ ณ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
๑๓. วิทยากรคายรักษศิลปลานนา โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม ณ โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
๑๔. วิทยากรทองถิ่นดานนาฏศิลปพื้นบาน ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร
๑๕. แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา ในงาน “ขวงผญาสุขภาพลานนา” ณ วัดชัยสถาน
(ปาเสรานอย)
๑๖. วิทยากรการอบรมรํานกกิ่งกะหลา และรําโต ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห ๓๔ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๔
๑๗. อาจารย ใ นรายวิ ช า ๒๐๔–๒๒๐๕๕ ทั ก ษะดนตรี ช นเผ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ ๓
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
๑๘. วิทยากร เรื่อง “นาฏศิลปพื้นบาน” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย สํานักการศึกษา
เทศบาลนครเชียงใหม
๑๙. วิทยากรโครงการฝกอบรมศิลปวัฒนธรรมลานนา หลักสูตร ศิลปะการฟอนนกกิ่งกะหลา และโต
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คุณธรรม/จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นายสางคํา จางยอด คิดเสมอวา “ในการเขามาในอาชีพหรือทํางานทางดานวัฒนธรรมภูมิปญญานั้น
เราตองมีความรัก และศรัทธา และพรอมที่สืบทอด สืบสานองคความรูของบรรพบุรุษของเราใหคงอยู และ
ยังคงมีอยู และเกิดขึ้นอยูในชุมชน สังคม ไมสูญหาย” จึงทําใหนายสางคํา มุงมั่น และตั้งใจทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย ดวยตองการใหองคความรูที่ตนมีอยู ไมหายไปกับตนเอง มีผูสืบทอด เพื่อสงตอจากรุนสูรุน
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๘๕

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม/จริยธรรม
นายสางคํา จางยอด มีหลักในการทํางาน ดังนี้
– มีความรับผิดชอบในหนาที่ หรือในบทบาทที่ไดรับอยูเสมอ
– มีความเสียสละ ทั้งเรื่องของเวลา ชีวิตสวนตัว และความสําคัญกับงานที่ทําอยางเต็มที่
อุทิศตนใหกับงาน ไมวาจะอยูในสถานะใดก็ตาม เชน สถานะความเปนผูนํา เปนหัวหนา
ของลูกนอง เปนครู ภูมิปญญา เปนผูปฏิบัติงาน
– ใหเกียรติผูรวมงาน ลูกนอง ที่ทํางานรวมกัน โดยไมถือตน

ชีวิตปจจุบัน (ยังคงสรางสรรคผลงานอยูหรือไม เพราะเหตุใด และผลงานที่ยังคงสรางสรรค)
ในปจจุบัน นายสางคํา จางยอด ยังคงสรางสรรคผลงาน สงเสริม สนับสนุนงาน กิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ภูมิปญญาอยูอยางสมํ่าเสมอ เพราะยังคงมีความรัก ความศรัทธา ในสิ่งเหลานี้พรอมที่จะ
ทําหนาที่ รักษา สืบทอด สืบสานมรดกที่มีคุณคา และความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรมไทยใหญใหยังคง
อยูตลอดไป ดวยการเปนผูถายทอดองคความรูภูมิปญญา เปนครูภูมิปญญา ที่พรอมจะถายทอด และสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมอยางตอเนื่อง

๘๖
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¹ÒÂÊÁÒ¹ ¨Ñ¹·¤ÅÑ¡É³
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาภูมิปญญา ดานการปนกระเบื้องดินขอ

à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
»ÃÐ¨íÒ»¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöò

๘๗

นายสมาน จันทคลักษณ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาภูมิปญญา ดานการปนกระเบื้องดินขอ
ประวัติ
นายสมาน จันทคลักษณ เกิดวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายอํานวย จันทคลักษณ มารดาชื่อ นางแกว จันทคลักษณ เปนบุตรคนที่ ๖ ในพี่นอง ๗ คน
นายสมาน จันทคลักษณ สมรสกับนางแสงหลา จันทคลักษณ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๙๖/๓ หมูที่ ๕ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐

โทรศัพท
๐๘๑–๗๔๖๖๐๓๙

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๒๑ ระดับประถมศึกษาปที่ ๗

โรงเรียนบานดอนปน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
ครอบครัวของนายสมาน จันทคลักษณ มีอาชีพทํานา และปนกระเบื้องดินขอ ซึ่งเมื่อเสร็จฤดูทํานา
ก็มาปนกระเบื้องดินขอ ตอมาเจาของที่นาไดขายนาไป ทางครอบครัวจึงไดหันมาทํากระเบื้องดินเผาเพียงอยาง
เดียว โดยนายสมาน ไดเรียนรูกระบวนการทํากระเบื้องดินขอ จากบิดา มารดา ตั้งแตนายสมานอายุไดเพียง
๖ ป เริ่มตั้งแตการนวดดิน และไปหาขี้เถา เพื่อนํามาผสมกับดินเหนียว เมื่ออายุได ๑๐ ป บิดาจึงไดสอน
วิธีการปนกระเบื้องดินขอ วิธีการตากดิน และขั้นตอนการนํากระเบื้องเขาเรียงในเตาเผา เพราะหากเรียงไมดี
จะทําใหดินไมสุกทั่ว หลังจากจบการศึกษา นายสมานไมไดเรียนหนังสือตอ จึงไดมาเรียนรูการทํากระเบื้อง
ดินขอเต็มตัว จากการที่นายสมานไดเรียนรูการทํางานรวมกันในครอบครัว โดยมี พอ แม พี่ นอง ทําใหไดรับ
การอบรม สั่งสอนใหพี่นองรักกัน มีความสามัคคี ใหเปนคนดีชวยงานสังคม ไมไปยุงกับสิ่งเสพติด ชวยเหลือ
ดูแลซึ่งกันและกัน จนกระทั่ง บิดา มารดา เสียชีวิต ไดสืบทอดกิจการ การปนกระเบื้องดินขอ มาจนถึงปจจุบัน
ปจจุบันนี้ อาชีพการทํากระเบื้องดินขอ จะมีคนทําเหลือไมมากแลว เนื่องจากมีวิธีการทําหลากหลาย
ขั้นตอน ไมสะดวก ประกอบกับไมเปนที่นิยมในปจจุบัน จึงทําใหอาชีพการทํากระเบื้องดินขอ คอยๆ หายไป
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๘๙

จากสังคมลานนา แตนายสมาน ยังคงมุงมั่นที่จะประกอบอาชีพนี้ แมจะกอใหเกิดรายไดไมมาก แตพอเลี้ยง
ครอบครัวได ทั้งนี้ เพระตองการอนุรักษการปนกระเบื้องดินใหคงอยูคูกับสังคมลานนา ดวยการสงตอ
องคความรูจากรุนสูรุน ซึ่งนายสมาน จันทคลักษณ เปนรุนที่ ๓ ของครอบครัวในการทํากระเบื้องดินขอ และ
เปนแหงเดียวในตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่ทํากระเบื้องดินขอ ปนดวยมือ

ผลงานสรางสรรค
๑. หางตัด เปนรูปแบบกระเบื้องมุงหลังคา แบบโบราณปนดวยมือ ขนาด ๔ x ๘ นิ้ว เปนมาตรฐาน
ที่ทําตลอดมา จนถึงปจจุบันนี้

๒. หางมน เปนรูปแบบกระเบื้องมุงหลังคา แบบโบราณปนดวยมือ ขนาด ๔ x ๘ นิ้ว แบบเกล็ดปลา
มีตัวยาวและตัวสั้น มุงแลวจะทําใหเหมือนเกล็ดปลา ซึ่งทางกรมศิลปากรไดนําไปบูรณะวิหารวัดเจดียหลวง
วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๙๐

à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
»ÃÐ¨íÒ»¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöò

๓. หางแหลม เปนรูปแบบกระเบื้องมุงหลังคา แบบโบราณปนดวยมือ ขนาด ๔ x ๘ นิ้ว ซึ่งทางกรม
ศิลปากรไดนําไปบูรณะวัดพระยืน จังหวัดลําพูน

การเผยแพรผลงาน
นายสมาน จันทคลักษณ ไดเผยแพรองคความรูการทํากระเบื้องดินขอ ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมาถายทํา “วิธีการปนกระเบื้องดินขอ” ในทุกขั้นตอน เพื่อนําไปเผยแพร
และประกอบการสอน
 ญา
๒. การเปด “ศูนยการเรียนรูก ารทํากระเบือ้ งดินขอ” ทีบ่ า นของตนเอง เพือ่ เปนแหลงเรียนรู ภูมปิ ญ
พื้นบานลานนา
๓. วิทยากรในหลักสูตร “รักษเชียงใหม” เพื่อสนับสนุนการเปนเมืองมรดกโลก
๔. การถายทํารายการ “OTOP ชุมชน” ของ We T.V.
๕. การเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัย ในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๕๑ “ครูภูมิปญญาทองถิ่น (การปนดินขอ ดีเดน) ประจําป ๒๕๕๑
จากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๕๕ โลเชิดชูเกียรติ “แหลงเรียนรูสําคัญ ตําบลแมเหียะ” ดานการทํากระเบื้องดินเผา
(ดินขอ) จากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๖๑ เกียรติบัตร พรอมปาย “ศูนยการเรียนรูดินขอ บานครูสมาน”
จากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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๙๑

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
ครอบครัวมีสวนสําคัญ มีความอบอุน มีความรักยกยองใหเกียรติ ชวยเหลือ เอื้ออาทรตอกัน ซึ่งเปน
หลักยึดมั่นในการทํางานของนายสมาน จันทคลักษณ เพราะการประกอบอาชีพปน ดินขอ จะตองมีใจรักที่จะ
ดําเนินตามบรรพบุรุษ มีความจริงใจกับลูกคา และเพื่อนพองนองพี่ที่ทํางานดวยกัน และจากใจรักในอาชีพนี้
ทําใหกลายเปนอาชีพ มาจนถึงปจจุบัน ซึ่งสามารถสงลูกเรียนหนังสือ จนถึงระดับปริญญาตรีทั้ง ๒ คน
ซึ่งการที่นายสมาน ประกอบอาชีพการทํากระเบื้องดินขอ ทําใหสามารถเลี้ยงลูกใหเปนคนดี มีการศึกษา
เปนความภาคภูมิใจ ทําใหนายสมาน จันทคลักษณ เปนแบบอยางใหกับคนในตําบล และคณะที่มาศึกษา
ดูงานการปนดินขอไดอยางภาคภูมิใจ

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นายสมาน จันทคลักษณ ไดรวมบริจาคโลหิตเปนประจําอยางตอเนื่อง ที่สภากาชาดจังหวัดเชียงใหม
ตั้งแตอายุ ๒๐ ป ทําใหไดรับพระราชทานเข็มบริจาคโลหิต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน ๓ ครั้ง นอกจากนี้ยังไดบริจาคกระเบื้องดินขอสําหรับมุงหลังคาศาลาประดิษฐานครูบาเจาศรีวิชัย
และศาลาประดิษฐานครูบาเจาอุปนันท ซึ่งตั้งอยู ณ วัดตนปน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นายสมาน จันทคลักษณ ยังประกอบอาชีพการปนกระเบื้องดินขอ และถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับการปนกระเบื้องดินขออยางตอเนื่อง เพราะตั้งใจ และมุงมั่นที่จะสืบทอดการปนกระเบื้องดินขอ
เพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นนี้ใหคงอยูคูกับสังคมลานนาตลอดไป
จะยังคงรักษาภูมิปญญา การปนดินขอ ใหคูกับ ตําบลแมเหียะ สืบตอไปนานเทานาน

๙๒
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¹Ò§ªÔÊÒ à¡ÉÇÕÃÀÑ·Ã¡ØÅ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาภูมิปญญา ดานงานจักสานไม ไผ
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นางชิสา เกษวีรภัทรกุล
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาภูมิปญญา ดานงานจักสานไมไผ
ประวัติ
นางชิสา เกษวีรภัทรกุล เกิดวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๖ เกิดที่อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายอิ่นคํา เกษทอง มารดาชื่อ นางบัวจันทร เกษทอง เปนธิดาคนที่ ๓ ในจํานวนพี่นอง ๓ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๕๑ หมูที่ ๑ ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๙
พ.ศ.๒๕๑๒
พ.ศ.๒๕๑๖
พ.ศ.๒๕๒๒

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอนุปริญญา

โรงเรียนวัดไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนผดุงศิลปวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนการชางสตรี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิทยาลัยครูลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
บานนางแลใน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๑๘ ลูกจางกรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหมที่ ๑ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๑๙ ลูกจางกรมทางหลวง แขวงการทางลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
พ.ศ.๒๕๒๖ รับราชการ ในตําแหนงงานพัสดุ กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหมที่ ๒
หมวดการทางปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๓๓ รับราชการ ในตําแหนงงานพัสดุและสัญญา กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหมที่ ๒
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๔๖ รับราชการ ในตําแหนงงานคลังพัสดุ ที่กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหมที่ ๒
(ดอนจั่น) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๕๖ รับราชการ ในตําแหนงงานคลังพัสดุ ที่กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหมที่ ๒
(ดอนจั่น) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จนถึงเกษียณอายุราชการ
à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
»ÃÐ¨íÒ»¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöò

๙๕

ผลงานสรางสรรค
นางชิสา เกษวีรภัทรกุล ไดสรางสรรคผลงานงานภูมิปญญาทองถิ่น : งานจักสานไมไผ มาตลอด
โดยยึดเอางานภูมิปญญาเปนหลัก แลวนําไปพัฒนา ตลอดจนประยุกตใหแปลกใหม โดยคงความเปนงาน
ภูมิปญญาดั้งเดิมเอาไว ดวยการนํามาสรางสรรคใหสวยงาม และทันสมัย จนทําใหไดรับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน และผลิตภัณฑ ระดับสามดาว ประเภทของใช ของตกแตง ของที่ระลึก ในโครงการคัดสรร
สุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP) อาทิ
๑. การสานดอกไมจากเสนตอก คือ ซอมดอก จากนั้นนํามาประยุกตโดยการรอยเปนพวงมาลัย
ที่สวยงาม และเปนธรรมชาติ
๒. การสานดอกไมจากเสนตอก นํามาประยุกตตอดวยการยอมสี ใหมีสีสันที่สวยงาม เปนที่สะดุดตา
กับผูที่ไดพบเห็น
๓. พัฒนาดวยการนําจัดเปนชอดอกไม
๔. พัฒนาผลิตภัณฑเปนในรูปแบบตางๆ รวมสมัย เพื่อใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน
๕. พัฒนาผลิตภัณฑเปนในรูปแบบกระเปาที่รวมสมัย โดยออกแบบใหทันสมัย เพื่อใหสอดคลองกับ
ยุคปจจุบัน
๖. งานสานตะกรา กระเชา ดวยการออกแบบรูปลักษณะใหแปลกใหม เหมาะสมกับการใชงาน
ในปจจุบัน
๗. ออกแบบผลิตภัณฑ ในรูปแบบเปนเครื่องประดับตางๆ เชน ทําเปนเข็มกลัดติดเสื้อ ทําเปนตุมหู
สรอยคอ กิ๊บติดผม ฯลฯ

การเผยแพรผลงาน
นางชิสา เกษวีรภัทรกุล เผยแพรผลงานดวยการถายทอดองคความรูใหกับเยาวชน ผูสนใจ และ
หนวยงานตางๆ ดังนี้
๑. โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
๒. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๓. โรงเรียนซินเซิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
๔. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๕. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๖. โรงเรียนปรินสรอยแยลวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๗. โรงเรียนดาราวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๘. มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๙. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๙๖

à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
»ÃÐ¨íÒ»¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöò

๑๐. มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
๑๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๑๒. มหาวิทยาลัยพายัพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๑๓. มหาวิทยาลัยนอรท เชียงใหม อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
๑๔. ศูนยฟนฟูผูพิการภาคเหนือ เชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
๑๕. มูลนิธิศิริวัฒนา แชสเชียร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๕๗ เกียรติบัตร “คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP งานจักสานไมไผ”
จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๕๘ เกียรติบัตร “มาตรฐานอุตสาหกรรม งานจักสาน ประเภทของใช”
จากสํานักงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ผลิตภัณฑหัตถกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
จากมหาวิทยาลัยนอรท เชียงใหม
พ.ศ.๒๕๕๙ “ครูภูมิปญญาเชียงใหม” จากจังหวัดเชียงใหม
เกียรติบัตร “ระดับสามดาว” งานคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP
จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
“คนดีศรีเชียงใหม” จากจังหวัดเชียงใหม

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นางชิสา เกษวีรภัทรกุล ไดรับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา ซึ่งบิดารับราชการเปนครู ทําให
นางชิสา ถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการเปนขาราชการที่ดี ไดรับการอบรมดานคุณธรรม และ
จริยธรรม ซึ่งนางชิสา ไดนําเอามาใชเปนแบบอยางที่ดี และเปนตัวอยางใหแกเพื่อนรวมงาน และลูกหลาน
ตลอดจนลูกศิษยเสมอมา ดวยการปฏิบัติตนดังกลาว จึงทําใหนางชิสา ไดรับมอบประกาศเกียรติคุณจาก
จังหวัดเชียงใหม ใหเปนตนแบบ “คนดีศรีเชียงใหม” อีกทั้งในดานงานภูมิปญญา นางชิสา ไดเปนบุคลที่มี
การอนุรักษงานภูมิปญญาทองถิ่น โดยเฉพาะงานภูมิปญญาดานงานจักสาน นางชิสาไดศึกษาคนควาขอมูล
เกี่ยวกับงานจักสาน เพื่อจะไมใหสูญหายไป และไดมีการเผยแพรสงตอรุนลูก รุนหลานอยูเปนเนืองนิตย จึงทําให
นางชิสา ไดรับเกียรติบัตร “ครูภูมิปญญา” จังหวัดเชียงใหม
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ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นางชิสา ไดปฎิบัติหนาที่ในงานราชการมาดวยซื่อสัตยสุจริตตลอดมา ขณะปฎิบัติงานไดชวยเหลือ
ในหนวยงานทุกๆ ดานดวยความตั้งใจ และทุมเทอุทิศตนในหนาที่ในงานที่รับผิดชอบดวยความขยันอดทน
และเสียสละจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ดวยอุดมการณที่แนวแนมาตั้งแตเยาววัย จากสภาพวิถีชีวิต
ความเปนอยู ทําใหนางชิสา ซึมซับงานจักสานจากมารดาตลอดมา จึงทําใหเกิดความรัก ความผูกพัน และสนใจ
ในงานนี้มาก ประกอบกับมีความตั้งใจอันแนวแนววา เมื่อถึงเวลาจะตองสานตองานจักสานไมไผ เพื่อไมให
สูญหายไป จนถึงปจจุบันนี้ และไดทํางานที่ตั้งใจไวอยางมีความสุข อุทิศตนเพื่อที่จะไดเผยแพร งานภูมิปญญา
งานจักรสานไมไผใหคงอยูสืบตอไป

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นางชิสา เกษวีรภัทรกุล ไดสืบสานงานภูมิปญญาทองถิ่นดานงานจักสานไมไผ ดวยการเปด
“ศูนยการเรียนรูงานจักสานไมไผ” ณ บานเลขที่ ๕๑ หมูที่ ๑ ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
เพื่อถายทอดองคความรูงานจักสานไมไผใหคนรุนหลัง โดยเฉพาะมีหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา
หนวยงานตางๆ ที่มีความสนใจเขารับการเรียนรู และรับการถายทอดถายทอด ในงานจักสาน ซึ่งไดผลตอบรับ
ที่ดี มีผูที่สนใจเขารับการถายทอดจนถึงปจจุบันนี้ และเปนการสรางรายไดใหกับชุมชนเปนอยางดี อีกทั้ง
เปนการสืบทอดงานภูมิปญญาไปพรอมๆ กัน เปนการเพิ่มศักยภาพใหกับหมูบาน ใหเปนที่รูจัก และสนใจ
แลวมีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมผลงาน งานจักสานไมไผ ในปจจุบันงานจักสานก็เปนที่ไดรับความสนใจจาก
นักทองเที่ยวอยูมาก จึงไดเขามาเยี่ยมชมผลงานภูมิปญญา ที่หมูบานไชยสถาน หมูที่ ๑ ตําบลปาบง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม ทําใหไดรับคัดเลือกใหเปน หมูบานนวัตวิถี หมูบานเพื่อการทองเที่ยวที่นาสนใจและ
ยังคงมีวิถีชีวิตเดิมๆ ที่นาสนใจของนักทองเที่ยวที่ตองการจะเขามาเยี่ยมชม

๙๘
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¹Ò§ÂØ¾Ô¹ à¤Ã§¤ÃÑ´
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาภูมิปญญา ดานการตองลายโลหะ
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๙๙

นางยุพิน เครงครัด
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
สาขาภูมิปญญา ดานการตองลายโลหะ
ประวัติ
นางยุพิน เครงครัด เกิดวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ เกิดที่อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
บิดาชื่อ นายปญญา เครงครัด มารดาชื่อ นางหนอย สมศรี เปนธิดาคนที่ ๗ ในพี่นอง ๗ คน
นางยุพิน เครงครัด มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๒๗/๑/๒ ถนนวัวลาย ซอย ๒ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐

โทรศัพท
๐๘๐–๖๗๘๙๕๗๕

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

ประวัติการทํางาน
ในป พ.ศ.๒๕๔๒–๒๕๔๔ นางยุพิน เครงครัด ไดดําเนินธุรกิจสวนตัว โดยทําการดกระดาษสา
และดอกไมแหง สงรานคาในหางสรรพสินคาเซนทรัล กาดสวนแกว ตอมาโรงงานกระดาษสาประสบปญหา
นํ้าทวมหนัก นางยุพิน จึงไดตัดสินใจเลิกกิจการ โดยไปฝกการดุนลาย ลวดลายพื้นฐาน งานดุนโลหะ กับ
พอครูดิเรก สิทธิการ ในป พ.ศ.๒๕๔๕
ในป พ.ศ.๒๕๔๘–๒๕๔๙ นางยุพิน ไดรับมอบหมายจากพอครูดิเรก สิทธิการ หัวหนากลุมหัตถศิลป
ลานนาวัดศรีสพุ รรณ ใหดาํ เนินการจัดทําชิน้ งาน เพือ่ ไปแสดงในงาน “สลาตอง–จานลาย” นิทรรศการศิลปกรรม
งานตามฮีตโตยฮอยสลาเมือง ครั้งที่ ๔–๕ ณ หอศิลปนิทรรศการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําใหนางยุพิน เห็นวา
เพื่อเปนการพัฒนาตนเอง จึงไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในหลักสูตร ๘๐๐ ชั่วโมง ชางสิบหมู สาขางานสลัก
ดุนโลหะ จากศูนยการเรียนวิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ.๒๔๕๐
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๑๐๑

ในป พ.ศ.๒๕๕๐–๒๕๕๒ นางยุพิน ไดรับมอบหมายจากประธานศูนยการเรียนวิทยาลัยในวัง
สาขาวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม เปนวิทยากรพิเศษถวายความรูการดุนลายเบื้องตนแดพระภิกษุ สามเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมและโรงเรียนในเครือขาย ตามโครงการสืบทอดงาน
ภูมิปญญาทองถิ่น
ป พ.ศ.๒๔๕๓–๒๕๕๖ ได รั บ มอบหมายจากพระครู พิ ทั ก ษ สุ ท ธิ คุ ณ เจ า อาวาสวั ด ศรี สุ พ รรณ
ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ ใหทําหนาที่เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานกอนการติดตั้งและ
ตกแตงอาคารผูโดยสารทาอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม
ทั้งนี้ ในป พ.ศ.๒๕๕๙ นางยุพิน ไดเขารวมประกวดการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑและสาธิตงาน
ภูมิปญญาทองถิ่นในงาน “สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น” กรมพัฒนาชุมชน และไดรับรางวัลที่ ๒ ของภาคเหนือ

ปจจุบัน นางยุพิน ไดรวมเปนกรรมการวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ และกรรมการถนนคนเดิน
ถนนสายวัฒนธรรม และออกรานจัดนิทรรศการแสดงผลงานและจําหนายผลิตภัณฑภูมิปญญาตามโอกาส
ตางๆ เปนวิทยากรใหความรูงานภูมิปญญาเครื่องเงินและงานดุนโลหะ และเจาหนาที่ประสานงานในกลุม

๑๐๒
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ผลงานสรางสรรค
๑. รวมสรางอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ โดยรับหนาที่ทําแผนหลังคา เชิงชาย และ เกล็ดนาคของ
อุโบสถ
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๒. รวมทําชิ้นงานตกแตงอาคารผูโดยสารขาเขา ทาอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม

๑๐๔

à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
»ÃÐ¨íÒ»¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöò

การเผยแพรผลงาน
นางยุพิน เครงครัด ไดเผยแพรผลงาน ดวยการรวมแสดงในงานตางๆ และการเปนวิทยากร ดังนี้
๑. นํ า ผลงานไปเผยแพร ต ามโอกาสและกิ จ กรรมต า งๆ อาทิ งานต า มฮี ต โตยฮอยสล า เมื อ ง
ตั้งแตป ๒๕๔๘–๒๕๔๙ เปนตนมา
๒. ร ว มนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องชุ ม ชนไปออกร า นจํ า หน า ย และสาธิ ต ร ว มกั บ สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรม
จังหวัดเชียงใหม
๓. รวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม นําผลิตภัณฑของชุมชนไปออกรานเพื่อจําหนาย
ในงาน OTOP ณ เมืองทองธานี เปนประจําทุกป
๔. นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องชุ ม ชนไปออกร า นจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ และสาธิ ต ร ว มกั บ หน ว ยงานต า งๆ
และกิจกรรมของชมรมสลาเมือง อยางตอเนื่อง
๕. เปนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติใหกับหนวยงานตางๆ และสถาบันการศึกษา ทั้งในจังหวัดเชียงใหม
และตางจังหวัด
๖. ถวายความรูใหแกพระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ
โรงเรียนในเครือขาย
๗. ถวายความรูใหแกพระภิกษุ สามเณร โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม
๘. ถวายความรู  ใ ห แ ก พ ระภิ ก ษุ สามเณร โรงเรี ย นพระพุ ท ธชิ น วงศ วั ด ศรี โ สดา อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๕๓ “ครูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงิน” จากสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๕๘ “บุคคลผูอุทิศตนบําเพ็ญประโยชนแกวัด และศูนยศิลปะไทยโบราณเหลาชางสิบหมู
ลานนา วัดศรีสุพรรณ” จากศูนยศิลปะไทยโบราณเหลาชางสิบหมูลานนา
วัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม)
พ.ศ.๒๕๕๙ “ครูภูมิปญ
 ญาเชียงใหม” จากภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ “ครูภูมิปญญาทองถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม สาขาเครื่องเงิน (คัวเงิน)”
จากเทศบาลนครเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๓๕ รางวัลชนะเลิศการขับขานซอพื้นเมือง จากจังหวัดเชียงราย
รางวัลชนะเลิศการขับขานซอ ระดับภาคเหนือ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ.๒๕๓๖ รางวัลการขับซานซอ “วันอนุรักษมรดกไทย” จากจังหวัดเชียงราย
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๑๐๕

คุณธรรม/จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นางยุพิน เครงครัด ไดประกอบอาชีพการทําเครื่องเงินและการตองลายโลหะ รวมทั้งงานฝายจัด
จําหนายผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ ซึ่งเปนอาชีพที่สุจริตและเสริมสรางรายไดใหแกคนในชุมชน
และเปนงานสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชน ในการทํางานไดยึดหลักความมุงมานะ ความตั้งใจจริงตอ
การทํางาน ในการดําเนินชีวิตไดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงทําใหครอบครัวมีความสุขตามอัตภาพ มีรายได
จุนเจือครอบครัวอยางเพียงพอสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหลูกไดรับการศึกษาที่ดี จากแนวทางในการ
ทํางานและแนวทางในการดําเนินชีวิตดังกลาว จึงมีความตองการที่จะแบงปนแนวทางใหกับคนรุนหลังไดนําไป
ปรับใชเพื่อเปนประโยชนแกตนเอง รวมทั้งมีความปรารถนาที่ตองการจะถายทอดความรูและประสบการณที่มี
อยูทั้งหมดใหแกคนรุนตอไป เพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิปญญา สรางอาชีพและอนุรักษสืบสานภูมิปญญาดั้งเดิม
สืบตอไป

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
ชวงชีวิตที่ผานมาของนางยุพิน เครงครัด ไดมีความรับผิดชอบ ความเสียสละ และชวยเหลือสังคม
มาอยางตอเนื่อง ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมอาชีพและรายไดของชุมชนทางดานของการเปนกรรมการและ
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการเปนกรรมการประสานงานถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม
ซึ่งกิจกรรมตางๆ ที่ไดเขาไปมีสวนรวมนั้นไดเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชนของชุมชน นอกจากนั้นในชวงเวลา
ที่ผานมาไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานตางๆ และกิจกรรมของ
ชมรมสลาเมือง อยางตอเนื่อง

ชีวิตปจจุบัน
นางยุพิน เครงครัด ยังคงทํางานดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง
เพราะเปนอาชีพที่ทําดวยใจรักและเปนรายไดหลักใหแกครอบครัว และยังอุทิศเวลาสวนหนึ่งใหกับสังคม
โดยไดใหความรูแกพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป โดยมีความมุงหวังที่จะสืบทอด
ศิลปหัตถกรรมการทําเครื่องเงินและการดุนลายโลหะ ซึ่งเปนภูมิปญญาที่มีคุณคาและความสําคัญสูคนรุนตอไป
เพื่ออนุรักษและสืบสานอาชีพที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป

๑๐๖
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เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
๑. ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงค สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการเผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบาน
๒๒๖ หมูที่ ๒ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐
๒. นางดวงกมล ใจคําปน สาขาศิลปะ ดานการทําเครื่องเขิน
๑๖/๖ ถนนนันทาราม ซอย ๕ ก ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๓. นายอรุณศิลป ดวงมูล สาขาศิลปะ ดานเพลงพื้นบาน (การขับซอลองนาน)
๑๐๔ หมูที่ ๕ บานซาวหลวง ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลบอสวก อําเภอเมือง จังหวัดนาน ๕๕๐๐๐
๔. นายจําลอง ปุระเสาร สาขาศิลปะ ดานเพลงพื้นบาน (การขับซอเชียงใหม)
๗ หมูที่ ๑๓ ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๕. นางวราภรณ ไชยวงคญาติ สาขาศิลปะ ดานนาฏศิลปพื้นบานลานนา
๑๑๖/๕๒ หมูที่ ๕ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๖. เจาเยาวพรรณ ณ เชียงใหม สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการออกแบบลายผา
๒๒๕/๑๒๑ หมูบานธารดง (กาดฝรั่ง) ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐
๗. นายอดุลย แสงคํา สาขาศิลปะ ดานการทําโคมลานนา
๘๑ หมูที่ ๑๒ บานรองเรือคํา ถนนเชียงใหม–ฮอด ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๘. นางจารุวรรณ เหมืองจา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานวรรณกรรมทองถิ่น
๑๓๑/๑๐๕ ถนนชางฟลอ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๙. นางสาวศันสนีย อินสาร สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการสืบสานดนตรีพื้นบานลานนา
๒๙ หมูที่ ๕ ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
๑๐. นายพลเทพ บุญหมื่น สาขาศิลปะ ดานการตองลาย โคม และตุง
๖๙ หมูที่ ๑๑ ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. นายศรีเลา เกษพรหม สาขามนุษศาสตรและสังคมศาสตร ดานอักษรศาสตรและพิธีกรรมลานนา
๔๙ หมูที่ ๒ บานศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐
๒. นายเกริก อัครชิโนเรศ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานอักษรศาสตรและปฏิทินลานนา
๑๒๐ หมูที่ ๕ ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๓. นายสนั่น อิทธิชัยมงคล สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานวรรณกรรมทองถิ่น
๑๔๖ หมูที่ ๑๑ ตําบลยุเหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
๔. นายบุญสง วงคคํา สาขาภูมิปญญา ดานพิธีกรรมพื้นบานลานนา
๕๑ หมูที่ ๓ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๙๐
๕. นายประดิษฐ เปงเรือน สาขาศิลปะ ดานดนตรีพื้นบานลานนา
๔๘ หมูที่ ๒ ตําบลหวยทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๖. นายเบญจมิน สุตา สาขาศิลปะ ดานสถาปตยกรรม
๘๖ หมูที่ ๗ ตําบลสบเตยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐
๗. ร.ต.ชัยวรรณ ศรีใจภา สาขาภูมิปญญา ดานการตองผาและโลหะ
๑๐๒/๒ หมูที่ ๒ บานทาใคร ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๘. นายอานนท ไชยรัตน สาขาศิลปะ ดานการแสดง : กลองพื้นบานลานนา)
๑๓๗ หมูที่ ๗ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๙. นางแจมจันทร แสนสิงห สาขาศิลปะการแสดง ดานการแสดงซอ
๕๑/๑ หมูที่ ๖ ขวงเปาใต ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๔๐
๑๐. นายประสิทธิ์ มณีศรี สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานนาฏศิลปไทยใหญ
๖๒/๑ หมูที่ ๑ ตําบลแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๑๒๐
๑๑. นายธนวัฒน ราชวัง สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (กลองพื้นบานลานนา)
๑๓๕ หมูที่ ๒ ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๑๒. นางสุมาลี สุกันธา สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น
๑๑๙ หมูที่ ๓ ตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐
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๑๐๙

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 ๓ หมู ๒ ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ๕๑๑๒๐
สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปพื้นบานลานนา)
๓. นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ
ศิลปนแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบาน - ชางฟอน)
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

๑๑๐
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๘
๑. นางแสงเรือน กันทะวัน
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอพื้นเมือง
๑๕ หมู ๒ ตําบลนํ้าแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๒. นายสวัสดิ์ มูลเทพ (เสียชีวิต)
สาขาภูมิปญญา : การตองลายแผนโลหะ
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
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๑๑๑

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

๑๑๒
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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
สาขาการสื่อสาร : ธรรมะเพื่อประชาชน
วัดผาลาด ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๕. นายวินัย อภิบาล
สาขาภูมิปญญา : การทําบอกไฟ
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. นายวินัย 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
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๑๑๓

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๕
๑. รองศาสตราจารย ดร.อนาโตล เปลติเยร (เสียชีวติ ) สาขามนุษยศาสตร : อนุรกั ษและเผยแพรวรรณกรรม
๓๑/๕ ถนนบํารุงบุรี ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๒. นายดวงจันทร แกวดวงแสง (เสียชีวิต)
สาขาศิลปกรรม : ประติมากรรม
๓. นางขันแกว กันธิมา
สาขาภูมปิ ญ
 ญา : ศิลปะประดิษฐ : การทําเครือ่ งเขิน
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

๑๑๔
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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 (เสียชีวิต)
สาขามนุษยศาสตร : ประวัตศิ าสตรทองถิ่น
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๑๑๕

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 (เสียชีวิต)
สาขาสื่อสารมวลชน : ผูจัดรายการ
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
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๙. นางวันเพ็ญ มะโนรัตน
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 (เสียชีวิต)
สาขาดนตรีพื้นบานไทยใหญ : ตียอฮอรน
๑๓. นางพรพิไล เลิศวิชา
สาขามนุษยศาสตร : ประวัติศาสตรทองถิ่น
๑๓๘ หมู ๗ ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๔๐
๑๔. นายแปลก กิจเฟองฟู
สาขาศิลปกรรม : จิตรกรรม
๑๒๒ หมู ๔ ตําบลบานชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๕๐

๑๑๖
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๑๕. นายสําราญ นวลแกว
สาขาสื่อสารมวลชน : วิทยากร
๔๔๕ หมู ๔ ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๘๐
๑๖. นายสุดใจ เตชะโสด
สาขาศิลปกรรม : ประติมากรรม
๖๕/๑๐ หมู ๑ ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๗. นายเดช กันธิยะ
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๔๒ หมู ๔ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๘๐
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๑๑๗

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๒
๑. นางบัวซอน ถนอมบุญ
เพชรราชภัฏ – เพขรลานนา เกียรติยศ
ศิลปนแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบาน - การขับซอ)
๑๑๘/๓ บานพระเจานั่งโกน ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๒. นายบุญศรี รัตนัง
เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา เกียรติยศ
ศิลปนแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบานลานนา)
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 (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบานไต

๑๑๘
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๑๓. นายอนันต แจมแจง
สาขาศิลปกรรม : สถาปตยกรรมและประติมากรรม
๕๕ หมู ๒ ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๗๐
๑๔. นายนิคม พรหมมาเทพย
สาขาสื่อสารมวลชน : การเขียนบทความเผยแพร
วัฒนธรรมทองถิ่น
๕๙/๑ หมู ๖ ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๑๕. นายสุพจน วัลลิภากร
สาขาศิลปะการแสดง : นาฏศิลปพื้นบานไต
๑๑๕ หมู ๘ ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
๑๖. นายบุญเลิศ ตีคัง
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบาน : กลองลานนา
๑๑๘/๒ หมู ๓ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๗. นางอรทัย วงศอนุกุล
สาขาภูมิปญญา : จักสานไมไผขด
๑๐/๔ หมู ๒ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
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๑๑๙

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

๑๒๐
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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
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๑๒๑

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 หงษทอง (เสียชีวิต)
สาขาแพทยแผนโบราณ : ยํ่าขาง
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

๑๒๒
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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 (เสียชีวิต)
สาขาทัศนศิลป : การทํารมโบราณ
สาขาวรรณศิลป : นักประพันธเพลง
๔. ผูชวยศาสตราจารยณรงค ธรรมคุณ
๑๙ ซอย ๗ ก. ถนนปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๕. ผูชวยศาสตราจารยลมูล จันทนหอม
สาขามนุษยศาสตร : ภาษาและวรรณกรรมลานนา
๔๑/๑๗ หมู ๗ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๖. นายวิเทพ กันธิมา (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบานลานนา
สาขาศิลปะการแสดง : การเปาปจุม
๗. นายทองไหล อุปมา
๑๓๕ หมู ๒ ตําบลนํ้าแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๘. นายบุญเรือง การหมั่น
สาขาภูมิปญญาพื้นบาน : การแพทยแผนไทย
๑๓ หมู ๓ ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๙. นายเรวัฒน พรหมรักษ
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอ
๘๐/๑ หมู ๗ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๑๐. นายสนั่น ธรรมธิ
สาขาศิลปะการแสดง : ฟอนดาบ ฟอนเจิง
๑๔๒ หมู ๔ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๑๑. นายมงคล เสียงชารี
สาขาศิลปะการแสดง : การแสดงพื้นบานลานนา
๘๖/๑ หมู ๔ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐
๑๒. นางมัณฑนา สุขประเสริฐ
สาขาทัศนศิลป : ศิลปะการตกแตงไข
สาขาทัศนศิลป : เครื่องปนดินเผา
๑๓. นายสมทรัพย ศรีสุวรรณ
๔๕ หมู ๖ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
๑๔. พันเอกนเรศร จิตรักษ
สาขามนุษยศาสตร : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒๘๕/๕๓๕ คายกาวิละ มทบ.๓๓ ถนนเชียงใหม – ลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
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๑๒๓

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

๑๒๔

à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
»ÃÐ¨íÒ»¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöò

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายดวงจันทร วิโรจน (เสียชีวิต)
สาขาภาษาและวรรณกรรมลานนา
นายมานพ ยาระณะ (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : กลองสะบัดไชยโบราณ
นายสิงหใจ พุทธราช (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอ
นายศรีนวล ธรรมปญญา (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : ชางซึงประกอบการซอ
นายอุนเรือน หงษทอง
สาขาศิลปะการแสดง : ชางป
๗๐ หมู ๘ ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๗๐
๖. นายรักเกียรติ จันทรกอน
สาขาศิลปะการแสดง : ชางแน
๕๑/๒ หมู ๑๑ บานนอย ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๗. พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฐ
สาขาศิลปกรรม : ฉลุลาย ทําฉัตร
วัดพวกแตม ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๘. นายประเสริฐ สุขประเสริฐ (เสียชีวิต)
สาขาศิลปกรรม : 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
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๑๒๕

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

๑๒๖
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