à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
ประจําปี พุ ทธศักราช ๒๕๖๓
เจาของ
พิมพครั้งที่ ๑
จํานวน
วัตถุประสงค

:
:
:
:

จัดพิมพโดย

:

ที่ปรึกษา

:

คณะผูจัดทํา

:

ออกแบบปกและรูปเลม :
พิมพที่
:

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มกราคม ๒๕๖๓
๓๐๐ เลม
๑. เพื่อสงเสริมครูภูมิปญญาใหมีกําลังใจในการสรางสรรคผลงาน
๒. เพื่อรวบรวมและจัดทําทําเนียบภูมิปญญาพื้นบานอยางเปนระบบ
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
นายภวัต
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 ใหมีกําลังใจ
ในการสรางสรรคผลงาน ซึ่งไดดําเนินการตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๔๕ จวบจนปจจุบัน เปนเวลากวา ๑๘ 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 เพชรราชภัฎ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓ จะเปนแรงผลักดัน
ใหทกุ ภาคสวนในสังคมรวมมือกันสงเสริมองคความรูข องชุมชนใหคงอยูต ลอดไป หวังเปนอยางยิง่ วา หนังสือฉบับนี้
จะเปนแหลงความรูเบื้องตน และขยายผลไปสูการเรียนรูเพื่อสืบสานองคความรูของทองถิ่น

(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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หนังสือ “เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพทุ ธศักราช ๒๕๖๓” เปนการรวบรวมประวัตแิ ละผลงาน
ของภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือกเปน เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา เพื่อเผยแพรผลงานใหเปนที่ประจักษ
และรับรูอยางกวางขวาง ทั้งนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดดําเนินโครงการ “เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา”
มาอยางตอเนือ่ ง นับตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช ๒๕๔๕ เพราะเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะภูมปิ ญ
 ญา
พื้นบานที่ไดสรางสรรคผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน พรอมสงตอจาก
รุนสูรุน โดยในปพุทธศักราช ๒๕๖๓ มีผูไดรับการคัดเลือกเปน เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา จํานวน ๑๐ ทาน ดังนี้
๑. พระครูโสภณกิตติวัฒน
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป
(การสรางปราสาทลานนา เทินนกหัสดีลิงค)
๒. นางคํามิ่ง
อินสาร
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
๓. นางสุพัตรา
ไชยพรหม
สาขามนุษยศาสตร
๔. นางเสาวคนธ ศรีบุญเรือง
สาขาการเฝาระวังทางวัฒนธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคม
๕. นางอัมพร
ปญญา
สาขาภูมิปญญา ดานการรักษาโรคและปองกัน
๖. นางสารภี
วีระกุล
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (นาฏศิลป)
๗. นายมานิตย
เจริญเกษมทรัพย
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (นาฏศิลปพนื้ บานลานนา)
๘. นางคําแสน
แกวสืบ
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การขับซอลานนา)
๙. นายคําจันทร ยาโน
สาขาศิลปะ ดานหัตถศิลป (การแกะสลักไมพื้นบาน)
๑๐. นายจันทรคํา ปูเปด
สาขาคหกรรมศาสตร ดานสิ่งทอพื้นเมือง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักในคุณคาดังกลาว จึงไดจดั ทําหนังสือ “เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา
ประจําปพทุ ธศักราช ๒๕๖๓” เพือ่ ประโยชนในการศึกษา เพือ่ สืบสาน และอนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรม หวังวาผลงาน
ของทุกทานที่ปรากฏนี้ จะกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานแกทุกทานในอนาคตสืบไป

(ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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หนา
คํานิยม
คํานํา
สารบัญ
โคลง “เพชรราชภัฏ”
พระครูโสภณกิตติวัฒน
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (การสรางปราสาทลานนา เทินนกหัสดีลิงค)
นางคํามิ่ง
อินสาร
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
นางสุพัตรา
ไชยพรหม
สาขามนุษยศาสตร
นางเสาวคนธ ศรีบุญเรือง
สาขาการเฝาระวังทางวัฒนธรรมและสรางภูมิคุมกันทางสังคม
นางอัมพร
ปญญา
สาขาภูมิปญญา ดานการรักษาโรคและปองกัน
นางสารภี
วีระกุล
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (นาฏศิลป)
นายมานิตย
เจริญเกษมทรัพย
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (นาฏศิลปพื้นบานลานนา)
นางคําแสน
แกวสืบ
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การขับซอลานนา)
นายคําจันทร ยาโน
สาขาศิลปะ ดานหัตถศิลป (การแกะสลักไมพื้นบาน)
นายจันทรคํา ปูเปด
สาขาคหกรรมศาสตร ดานสิ่งทอพื้นเมือง
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นอมยินดี
เพชรราชภัฏ
เพชรไดเปงแสง

สะหรี๋แซซอง
เพชรลานนาสรร
แสดงเจิดจา

ลานนาแหงหอง
ตั้วตองเขตขัณฑ
ปราชญหลายรอยปน เนืองนันเอกอา
ผะญาปญญา
ครบพรอม

เรื่องจิตอาสา
สืบสายยายเจื้อ
เจนลูกเจนหลาน

พัฒนายกยอม
กอเกื้อผะสงค
เมินนานใหญกวาง

มีจิตเจตนตอม
วัฒนธรรมทะรง
เพื่อเปนแนวทาง

จํ๋านงค
ยังคงสืบสราง
กอเกา

สืบสายสงเสริม
ฮักษาเอาไว
องครวมผะญา

เพิ่มเติมตอเตา
บไดหายสูญ
ปญญาหลายขั้น

สูลูกหลานเจา
กอเกื้อเพิ่มพูน
ผานหลายคืนวัน

ปายลูน
เจือจุนแตงปน
จีวิต

ราชภัฏเชียงใหม
ยกยองแซซอง
เปนกํ๋าลังใจ

ทานไดแตงคิด
เกียรติกองสะกล
สดใสบเสา

มีจิตเสริมสราง
ลองลอยลมบน
ภูมิผะญาเฮา

บุคคล
ผลงานแบบเบา
สืบไว

ปราชญอยูตี้ไหน
งามสมสงา
เพชรยังเปงแสง

ทานไดเซาะไซ
กุณคาศักดิ์ศรี
แสดงเอกอา

คัดสรรจนได
โครงการเริ่มมี
แผนดินลานนา

เพชรดี
สองหาสี่หา
เขตแควน

นอมมุฑิตา
ไหวสานอมนบ
เขียนคาวสําเนา

วาจามาดแมน
เคารพมหา
เอาแตนกําอู

กลายเปนดอกสรอย
ปราชญแหงลานนา
จากขามุตู

มาลา
ผะญาจุผู
มอนหนอย

เรียงรอยคาวสาร
คาวระบํา

ขับขานเรียบรอย
จบกําเตาอี้

เปนบทบาทถอย
เตานี้วาดวางลง

ลํานํา
กอนแลนายเหย

ผูประพันธ นางจารุวรรณ เหมืองจา
นามปากกา แมครูนางฟา ชาลี
เพชรราชภัฏ เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวรรณกรรมทองถิ่น
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เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (การสรางปราสาทลานนา เทินนกหัสดีลิงค)

พระครูโสภณกิตติวัฒน
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (การสรางปราสาทลานนา เทินนกหัสดีลิงค)
ประวัติ
พระครูโสภณกิตติวัฒน (นิวัฒน กิตติโสภโณ) เกิดวันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ณ อําเภอแมวาง
จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายกองแกว กาวิรส มารดาชื่อ นางนวลจันทร มหาวัน เปนบุตรคนเดียว

ที่อยู
วัดเกาะกลาง เลขที่ ๖๗ หมูที่ ๗ ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐

โทรศัพท
๐๘๙–๕๕๓๐๖๔๓

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๓๐ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนแกว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๓๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๔๔ เจาอาวาสวัดเกาะกลาง
พ.ศ.๒๕๔๘ ประธานกองทุนพระครูบาบุญหลวง
พ.ศ.๒๕๕๙ ประธานศูนยการเรียนรูโรงปราสาทสลา ครูบาวัดเกาะกลาง
ในอดีตวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมงานศพของชาวลานนาจะมีปราสาทเปนเครื่องสักการะในการ
ประกอบพิธีกรรม โดยเชื่อวาปราสาทนี้จะใชเปนที่อยูอาศัยหรือพักผอนสําหรับผูที่ลวงลับไปแลว ปจจุบัน
วัฒนธรรมการใชปราสาทศพของชาวลานนาไดรับความนิยมนอยลง อาจเปนเพราะปจจัยทางเศรษฐกิจสถานที่
หรือรสนิยมของชาวลานนาที่เปลี่ยนไป
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ปราสาทลานนา เทินนกหัสดีลิงคลานนา แหงศูนยการเรียนรูโรงปราสาทสลาครูบาวัดเกาะกลาง
ตํ า บลป า แดด อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม โดยพระครู โ สภณกิ ต ติ วั ฒ น หรื อ พระครู บ าเจ า บุ ญ หลวง
แหงสํานักวัดเกาะกลางเชียงใหม เริ่มตนในป พ.ศ.๒๕๔๒ พระครูปยธรรมานุสิฐ อดีตเจาคณะตําบลหางดง
อดีตเจาอาวาสวัดทรายมูล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งขณะนั้นทานเปนสลาครูชางแหงการทํา
ปราสาทศพทรงไทย สําหรับศพพระเถระลานนา ไดเห็นความสามารถของพระครูโสภณกิตติวัฒน จึงถายทอด
องคความรูเกี่ยวกับการทําปราสาทศพ ทรงไทย ใหกับพระครูโสภณกิตติวัฒน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ทําให
พระครูโสภณกิตติวัฒน ตองการจะอนุรักษและพัฒนาตอยอดการทําปราสาทศพ ทรงไทย สําหรับพระเถระ
ทีม่ รณภาพ รวมถึงการอนุรกั ษปราสาทศพ ทรงธรรมาสน แบบลานนา และแบบพมา ดวยมีปณิธานทีจ่ ะสงเสริม
และพั ฒ นาต อ ยอดภู มิ ป  ญ ญาด า นงานช า งศิ ล ปะการทํ า ปราสาทศพพระเถระล า นนาให แ ก ลู ก ศิ ษ ย
และบุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจ เพื่ อ อนุ รั ก ษ และสื บ สานองค ค วามรู  ใ ห ค งอยู  รั บ ใช พ ระพุ ท ธศาสนาและสั ง คม
วัฒนธรรมลานนาสืบไป จนไดรบั การยกยองจากวงการชางปราสาทลานนาวา “ครูชา งงานกอสรางปราสาทลานนา
เทินนกหัสดีลิงค แหงเมืองเชียงใหม”

๘
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ผลงานสรางสรรค
นั บ ตั้ ง แต ป  พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๙ เป น ต น มา พระครู โ สภณกิ ต ติ วั ฒ น ได ส ร า งสรรค ป ราสาท
เทินนกหัสดีลิงค ในรูปแบบตางๆ ออกมารับใชสังคมพระพุทธศาสนาในลานนามากกวา ๒๐๐ หลัง ดังนี้
๑. ปราสาททรงไทยลานนาประยุกต ๕ ยอด เทินนกหัสดีลงิ ค เปนปราสาททีม่ คี วามวิจติ รสวยงาม
เปนทรงธรรมาสนที่มีลักษณะการออกแบบผสมผสานระหวางลานนาและผสมกลิ่นอายวัฒนธรรม ทรงหนาจั่ว
แบบไทยภาคกลางที่ผสมผสานอยางลงตัว โดยตัวปราสาทมีลักษณะสีเหลืองทองอราม หลังคาปราสาท
เปนหนาจั่วจัตุรมุข ซอนกัน ๓ ชั้น ยอดปราสาทสูงขึ้นไปดานบนแบบลานนา ประกอบกัน ๕ ยอด นกหัสดีลิงค
ที่สรางโดยพระครูโสภณกิตติวัฒน (พระครูบาบุญหลวง) จะมีเอกลักษณโดยเฉพาะ คือ สวนหัวนกจะมี
โหนกหัว ๓ ตําแหนงเสมอ และมีความพิเศษวานกหัสดีลิงคทั่วไป ซึ่งชางสรางนกไมนิยมทําหางนกกางออก
แต น กหั ส ดี ลิ ง ค ข องพระครู โ สภณกิ ต ติ วั ฒ น จะออกแบบให ก างหางนกกางแผ ก ว า ง โดยป ก หั ว หู ตา
และงวง สามารถเคลื่อนไหวไปมาราวกับมีชีวิต ทั้งนี้ปราสาททรงไทยลานนา ๕ ยอด เทินนกหัสดีลิงคชุดนี้
ถื อ ได ว  า ใหญ ที่ สุ ด ในล า นนา และใหญ ที่ สุ ด โลกเท า ที่ เ คยมี ป รากฏมา โดยรวมแล ว มี ค วามกว า งและ
ความยาวดานละ ๒๒ เมตร สูง ๓๐ เมตร ใชในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูศีลพิลาส
(จันทรแกว คนฺธสีโล) อายุ ๙๕ ป พรรษา ๗๕ อดีตเจาอาวาสวัดศรีสวาง อดีตเจาคณะตําบลหารแกว
อดีตที่ปรึกษาเจาคณะตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ในปพุทธศักราช ๒๕๕๕

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

๙

๒. ปราสาททรงธรรมาสนลานนา ๕ ยอด เทินนกหัสดีลิงค ไดรับแรงบันดาลใจในการสรางจาก
ธรรมาสนเอก โดยตัวปราสาทมีลักษณะสีเหลืองทองอรามทั้งหลัง หลังคาปราสาทประดับดวยพญานาค
อันเปนสัตวที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา ยอดปราสาทสูงขึ้นไปดานบน จํานวนกัน ๕ ยอด สวนนกหัสดีลิงค
ของพระครูโสภณกิตติวฒ
ั น (พระครูบาบุญหลวง) จะมีเอกลักษณทเี่ ห็นรูไ ดทนั ทีวา เปนฝมอื ของพระครู โดยสวน
หัวนกจะมีโหนกหัว ๓ ตําแหนงเสมอ
ปราสาททรงธรรมาสนลานนา ๕ ยอด เทินนกหัสดีลิงคชุดนี้ ใชในการประกอบพิธีพระราชทาน
เพลิงศพ พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปฺญาธโร) อายุ ๗๙ ป พรรษา ๕๙ อดีตเจาอาวาสวัดพระสิงห (พระอาราม
หลวง) อดีตเจาคณะจังหวัดเชียงราย ปพุทธศักราช ๒๕๖๒

๑๐
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๓. ปราสาททรงไทยยอดเกี้ยว เทินนกหัสดีลิงค ในการสรางสรรคปราสาททรงไทยมณฑปหลังนี้
ได แ นวคิ ด ของสถาป ต ยกรรมภาคกลาง โดยนํ า มาประยุ ก ต กั บ วั ฒ นธรรมล า นนา ด ว ยการเพิ่ ม ลวดลาย
การฉลุกระดาษ ดวยลวดลายเครือเถาแบบลานนา โดยตัวปราสาทมีลักษณะสีเหลืองทองอรามสลับกับ
สีครามนํ้าเงิน ยอดปราสาทเปนหนาจั่วจัตุรมุข ซอนกัน 3 ชั้น ปราสาทชุดนี้ ใชในการประกอบพิธีพระราชทาน
เพลิงศพ พระครูวิมลสมณวัตร (เพี้ยน อคฺคลธมฺโม) อายุ ๙๐ ป พรรษา ๔๑ อดีตเจาอาวาสวัดเกริ่นกฐิน
ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ปพุทธศักราช ๒๕๖๑
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๑๑

๔. ปราสาททรงไทยยอดพรหมพั ก ตร เทิ น นกการเวก มีความวิจิตรสวยงามตามแบบฉบับ
ศิลปวัฒนธรรมไทยภาคกลางผสมผสานศิลปวัฒนธรรมลานนาไดอยางลงตัว โดยมีแนวคิดของสถาปตยกรรม
ภาคกลาง และเพิม่ ลวดลายการฉลุกระดาษดวยลวดลายเครือเถาแบบลานนา โดยตัวปราสาทจะมีสเี หลืองทองอราม
สลับสีครามนํ้าเงิน สวนยอดปราสาทเปนหนาจั่วจัตุรมุข ซอนกัน ๓ ชั้น พรอมจําลองเศียรพระพรหม
ประดับทั้ง ๔ ทิศ ในสวนยอดดานบนปราสาท สวนนกการเวกจะมีลําตัวและหัวสีเหลืองทองสามารถขยับเขยื้อน
ไดราวกับมีชีวิต ปราสาททรงไทยยอดพรหมพักตร เทินนกการเวกชุดนี้ ใชในการประกอบพิธีพระราชทาน
เพลิงศพ พระอธิการกอวิ โกวิโท (กอวิ โกวิโท) อายุ ๙๑ ป พรรษา ๗๐ อดีตเจาอาวาสวัดวาฬุการาม
ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ปพุทธศักราช ๒๕๖๒

๑๒
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๕. ปราสาททรงธรรมาสนลานนา ๑ ยอด เทินนกหัสดีลิงค ไดรับแรงบันดาลใจในการสรางจาก
ธรรมาสนเอกของลานนา โดยตัวปราสาทมีลักษณะยอไมมุม ๑๒ สีเหลืองทองอรามทั้งหลัง หลังคาปราสาท
ประดับดวยพญานาค อันเปนสัตวที่เกี่ยวเนื่องปรากฏในพระพุทธศาสนา ประดับยอดปราสาท ๑ ยอด
สวนนกหัสดีลงิ คจะมีหวั และลําตัวสีนาํ้ เงินคราม สามารถขยับไดราวมีชวี ติ ปราสาททรงธรรมาสนลา นนา ๑ ยอด
เทินนกหัสดีลิงคชุดนี้ ใชในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร) อายุ ๙๑ ป
พรรษา ๗๐ อดีตเจาอาวาสวัดบุพพาราม อดีตเจาคณะจังหวัดเชียงใหม อดีตที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดเชียงใหม
ปพุทธศักราช ๒๕๖๐
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๑๓

การเผยแพรผลงาน
พระครูโสภณกิตติวัฒน เผยแพรผลงานสูสาธารณชน ดวยการสรางปราสาทลานนา เทินนกหัสดีลิงค
พิธีปลงศพของพระเถระพระสงฆในเขตลานนา ๘ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ตลอดจนในภูมิภาคตางๆ
ในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งไดการตอบรับเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากการใชปราสาทลานนา เทินหลังนก
หั ส ดี ลิ ง ค ในการประกอบพิ ธี ฌ าปนกิ จ ศพพระภิ ก ษุ ส งฆ และงานพระราชทานเพลิ ง ศพพระภิ ก ษุ ส งฆ
ที่เจานายพระบรมวงศานุวงศไทยเสด็จมาเปนประธานในพิธี ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ในป พ.ศ.๒๕๖๑ พระครูโสภณกิตติวฒ
ั น ไดสรางปราสาทลานนา เทินหลังนกหัสดีลงิ ค ในงานปลงศพ
เถระ ณ เมืองเชียงตุง ซึง่ สรางความตืน่ ตาตืน่ ใจใหแกชาวพมาทีม่ ารวมงานปลงศพ พรอมคําชืน่ ชมถึงความงดงาม
ของปราสาทลานนา เทินหลังนกหัสดีลิงค ที่รังสรรคโดยทีมงานชางของศูนยการเรียนรู โรงปราสาทสลาครูบา
วัดเกาะกลาง ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ปราสาททรงธรรมาสนลานนา เทินนกหัสดี
ในงานพิธีปลงศพพระครูบาสาม ธมฺรโส ณ นครเชียงเชียงตุง ประเทศพมา

๑๔
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ปราสาททรงไทยยอดเกี้ยว
ในงานพิธีปลงศพพระยี่นวล ธมฺมวโร เอิ่งกาดฟา ณ นครเชียงตุง ประเทศพมา

ปราสาททรงธรรมาสนลานนา เทินนกหัสดีลิงค ในงานพิธีพระราชทานเพลิง
พระวิมลวิหารการ (สมศักดิ์ ถิรธมฺโม) อดีตเจาอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
อดีตรองเจาคณะจังหวัดสกลนคร อดีตที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดสกลนคร
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๑๕

ปราสาททรงไทยยอดเกี้ยว เทินนกหัสดีลิงค
ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสมณวัตร (เพี้ยน อคฺคลธมฺโม)
อดีตเจาอาวาสวัดเกริ่นกฐิน ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี

นอกจากการเผยแพร ผ ลงานด ว ยการจั ด สร า งปราสาทล า นนา เทิ น หลั ง นกหั ส ดี ลิ ง ค แ ล ว
พระครูโสภณกิตติวฒ
ั น ยังไดเผยแพรผลงานดวยการถายทอดองคความรูด งั กลาวผานศูนยการเรียนรูโ รงปราสาท
สลาครูบาวัดเกาะกลาง ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยไดดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๕
เปนตนมา ซึง่ ไดสรางสลา (ชางทําปราสาท) ออกรับใชสงั คมมากกวา ๑๐๐ คน ทัง้ ฆราวาสและพระสงฆ จึงทําให
ศิลปะการสรางปราสาทลานนา เทินหลังนกหัสดีลิงคเปนที่รูจักอยางกวางขวาง ทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๖
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คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
ในดานการดําเนินชีวติ ครองเพศบรรพชิตของพระครูโสภณกิตติวฒ
ั น หรือพระครูบาบุญหลวง ถือเปน
แบบอยางทีด่ ี โดยดํารงตนเปนเจาอาวาสผูป กครอง ดูแลพระภิกษุสามเณร ดวยความธรรม ยึดหลักคุณธรรมของ
ผูป กครองพรหมวิหาร ๔ ตลอดจนใหทนุ การศึกษาแกพระภิกษุสามเณรภายในวัดเกาะกลาง เพือ่ ใหไดรบั การศึกษา
อยางเต็มความสามารถและความสนใจของผูเรียน รวมถึงการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาใหไดรับ
การศึกษาเลาเรียนจนจบระดับปริญญาตรี ตลอดจนการอนุเคราะหสงเคราะหพุทธศาสนิกชนชาวบานในชุมชน

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
พระครูโสภณกิตติวฒ
ั น หรือพระครูบาบุญหลวง ไดยดึ หลักคุณธรรมทานบารมี เสียสละอุทศิ ตนในการ
ทํางานดานคุณธรรมจริยธรรมชวยเหลือสังคม ดวยการสงเสริมกิจการงานดานของการกอสรางปราสาทลานนา
เทินนกหัสดีลงิ ค ของศูนยการเรียนรูโ รงปราสาทสลาครูบา วัดเกาะกลาง ในการเผยแพรใหความรูศ ลิ ปวัฒนธรรม
ดังกลาวอยางตอเนือ่ ง รวมถึงการสงเสริมศิลปะการแสดงดานการดนตรีลา นนาปพ าทย การอนุรกั ษกลองลานนา
ด ว ยการจั ด การแข ง ขั น การตี ก ลอง โดยเน น ด า นเสี ย งกลอง เนื่ อ งด ว ยศิ ล ปวั ฒ นธรรมกลองล า นนาเป น
เอกลักษณทอี่ ยูค กู บั สังคมชาวลานนามายาวนาน ซึง่ กลองลานนามีหลากหลายประเภท เชน กลองปูเ จ กลองมองเซิง
กลองตึ่งโนง กลองหลวง กลองบูชา กลองเตงทิ้ง เปนตน และแตละประเภทลวนมีบทบาทที่แตกตางกัน
เชน บรรเลงเพื่อความสนุกสนาน เพื่อรับใชพระพุทธศาสนา ใชในพิธีกรรมพื้นบาน ทั้งนี้กลองประเภทตางๆ
ลวนถือไดวาเปนสิ่งที่มงคล ดังสุภาษิตลานนาที่กลาววา เสียงอันเปนมงคลในลานนานี้มี ๓ อยาง คือ เสียงฆอง
เสียงกลอง เสียงครกมองตําขาว เสียงธุเจาเทศนธรรม แตทวาในปจจุบันนี้จะหาผูชํานาญในการสรางกลองได
คอนขางยาก เนื่องดวยกรรมวิธีการผลิตที่ซับซอนหลายขั้นตอนและ มีผูสนใจสืบทอดนอย ดังนั้น พระครูโสภณ
กิตติวัฒน จึงคิดที่จะฟนฟูอนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดานกลองลานนาใหคงอยูคูสงคมชาวลานนาสืบตอไป
ดวยการสรางกลองลานนา เพื่อนําไปมอบใหตามวัดและชุมชนตางๆ รวมถึงจัดการแขงขันกลองเตงถิ้ง
กลองตึ่งโนง ณ วัดเกาะกลาง ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนประจําทุกป
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๑๗

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน พระครูโสภณกิตติวัฒน ยังคงดําเนินการอนุรักษ สรางสรรคสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานชางปราสาทลานนา เทินนกหัสดีลิงค อยางตอเนื่อง โดยตั้งปณิธานในการสืบทอดลมหายใจของมรดก
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางสลา (ชาง) ทําปราสาทลานนา เทินหลังนกหัสดีลิงค ในการสืบสานองคความรู
ของชุมชน ดังนี้
๑. เพื่อสืบทอด อนุรักษ สรางสรรค สงเสริม มรดกภูมิภูมิปญญา ทางดานศิลปวัฒนธรรมปราสาท
ลานนา เทินนกหัสดีลิงค
๒. เพื่ อ อนุ เ คราะห เ กื้ อ กู ล ศิ ล ปะทางช า งปราสาทล า นนา เทิ น นกหั ส ดี ลิ ง ค ออกมารองรั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและสังคมลานนา ในดานพิธีการงานปลงศพ
พระเถระ
๓. เพื่ อ ยกย อ งเชิ ด ชู คุ ณ ความดี ข องพระเถระที่ ม รณภาพไป ผ า นงานศิ ล ปะทางด า นงานช า ง
ปราสาทลานนา เทินนกหัสดีลิงค ใหเปนที่เคารพและศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน
๔. เพือ่ ชวยใหผคู นทีช่ นื่ ชอบทางดานงานชางปราสาทลานนา เทินนกหัสดีลงิ ค ไดมงี านทําประกอบอาชีพ
ดวยความสุจริตและดวยใจรักในการสรางสรรคงานปราสาทลานนา เทินนกหัสดีลิงค

๑๘
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¹Ò§¤íÒÁÔè§ ÍÔ¹ÊÒÃ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

นางคํามิ่ง อินสาร
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประวัติ
นางคํามิ่ง อินสาร เกิดวันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๘๗ ณ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
บิดาชื่อ นายเมืองดี เทพประสิทธิ์ (ถีงแกกรรม) มารดาชื่อ นางเปง เทพประสิทธิ์ (ถึงแกกรรม) เปนธิดาคนที่ ๔
ในพี่นอง ๔ คน
นางคํามิ่ง อินสาร สมรสกับนายศรีลา อินสาร (ถึงแกกรรม) มีบุตร ๓ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๙๖ หมูที่ ๑๐ บานสันติสุข ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ๕๕๑๑๐

โทรศัพท
๐๙๔–๗๓๕๑๙๖๔

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๔๙๗

ระดับประถมศึกษาชั้นปที่ ๔ โรงเรียนบานดอนชัย อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

ประวัติการทํางาน
นางคํามิง่ อินสาร ไดฝก การฟอนลองนานแบบโบราณจากบิดาคือ พอครูเมืองดี เทพประสิทธิ์ ซึง่ ไดนาํ
ทาฟอนเจิง (เชิง) ของผูช าย มาปรับใหออ นชอย นางคํามิง่ ฟอนลองนานครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ.๒๔๙๘ ขณะอายุได ๑๒ ป
ในงานสลากภัต และประเพณีแขงเรือ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จากการฝกฝนเรียนรูจากพอครูเมืองดี
ประกอบกั บ การพั ฒ นาตนเองอย า งสมํ่ า เสมอ ทํ า ให น างคํ า มิ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นการฟ อ นล อ งน า น
เปนอยางดี ถือเปนครูภูมิปญญาทองถิ่น ดานการฟอนลองนาน ที่มีความเชี่ยวชาญและสวยงามเปนอยางยิ่ง
ในการแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณความเปนคนเมืองนานผานศิลปะการแสดงพื้นบานลานนา
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๒๑

ผลงานสรางสรรค
นางคํามิ่ง อินสาร มีความมานะมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและเผยแพร “การฟอน
ลองนาน” ใหกับเยาวชน และผูสนใจทั่วไป และถือเปน “ตนแบบการฟอนลองนาน” จนไดรับการแตงตั้งเปน
“ครูภูมิปญญาทองถิ่น” จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน โดยการฟอนลองนานของนางคํามิ่ง ไดรับอิทธิพล
จากความเชื่อและวิถีชีวิตของคนเมืองนาน ดวยการนํามาสรางสรรคทาฟอนรําในการสื่อความหมายเกี่ยวกับ
พิธีกรรมการนําพระบวชใหมเขาวัด

การเผยแพรผลงาน
นางคํามิ่ง อินสาร ไดเผยแพรองคความรู “การฟอนลองนาน” ดวยการเปนวิทยากรถายทอด
องคความรูใหกับนักเรียนในชุมชนจังหวัดนาน กลุมแมบาน กลุมผูสูงวัย และชมรมพื้นบานลานนา สโมสร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
นอกจากการฟ อ นล อ งน า นแล ว นางคํ า มิ่ ง ยั ง มี
ความสามารถในการทํ า บายศรี ป ระกอบพิ ธี ก ารบวชนาค
และบายศรีสูขวัญ การตัดชอ ตัดตุง และการทํานํ้าพริก ฯลฯ
และไดถายทอดองคความรูดังกลาวใหกับกลุมแมบาน เยาวชน
และผูสนใจ เพื่อใหเกิดการแพรหลายของความรูจากรุนสูรุน
พรอมนํากลุมแมบานเขารวมประกวดการแขงขันทําบายศรี
ในงานเกษตรและงานกาชาด ๑๔ อําเภอในจังหวัดนานและไดรบั
รางวัลชนะเลิศ เมือ่ ป พ.ศ.๒๕๕๑ รวมถึงการชนะเลิศการแขงขัน
การทํานํ้าพริกของกลุมแมบาน ณ เทศบาลจังหวัดนาน

๒๒
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ฟอนลองนานตามแบบฉบับของนางคํามิ่ง อินสาร
ฟ อ นล อ งน า นตามแบบฉบั บ นางคํ า มิ่ ง ได สื บ ทอดมาจากบิ ด า คื อ พ อ ครู เ มื อ งดี เทพประสิ ท ธิ์
ซึ่งทานไดนําทาฟอนเชิงของผูชายมาปรับใหออนชอยขึ้น ทาฟอนของนางคํามิ่งยังคงเอกลักษณดั้งเดิมไว
ไดเปนอยางดี เพราะไมมกี ารเดินหรือยกเทาสูง จะมีกแ็ ตเพียงการไขวเทาเทานัน้ ทาฟอนลองนานตามแบบฉบับ
ของนางคํามิ่ง มีทั้งหมด ๖ ดังมีชื่อและลักษณะทา ดังนี้
ทาที่

ชื่อทา

๑

ทาไหว

๒

ทาโบกโบยเทวดา (ทาบังวัน)

ลักษณะทา
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ทาที่

ชื่อทา

3

ทาแมธรณีรูดผม

4

ทาโบกบัวบาน (เปลี่ยนผา)

5

ทาเก็บบัวบาน

6

ทาเก็บดอกบัวถวายพระ

ลักษณะทา

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๔๗

“ครูภูมิปญญาทองถิ่น” จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นางคํามิ่ง อินสาร มีหลักยึดในการดํารงชีวิต ดวยการครองตนเองดวยหลักธรรมควบคูกับขยัน
ทํามาหากิน ดวยการประกอบอาชีพกสิกรรม ตามที่บิดา คือ พอครูเมืองดี เทพประสิทธิ์ ไดสั่งสอนใหทําควบคู
กับการเรียนฟอนลองนานในสมัยอดีต จนมีความสามารถฟอนลองนานไดเปนอยางดี ดวยพืน้ ฐานของครอบครัว
ยากจน ดอยโอกาสในสังคมมากอน จึงไดมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถ
เลี้ยงตนเองและแบงเบาภาระครอบครัวได โดยปฏิบัติงานพรอมกับปฏิบัติการเรียนรูควบคูกันมาโดยตลอด
ระหวางวิชาการและวิชาชีวิต จึงทําใหนางคํามิ่งไดรับโอกาสที่ทําใหสามารถพึ่งตนเองไดและเปนที่พึ่งของผูอื่น
ไดเปนอยางดี สรางความสุขอยางยัง่ ยืนใหกบั ครอบครัว และเพือ่ นมนุษย และไดมโี อกาสนําความสามารถพิเศษ
ดวยการฟอนลองนานเผยแพรตามสถาบันตางๆ จนเปนที่ยอมรับในสังคม

๒๔
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ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นางคํามิ่ง อินสาร ใชชีวิตดวยหลักคุณธรรมนําพาวิถีชีวิต ดวยความสุจริต จิตอาสา วินัย พอเพียง
จนไดรับรางวัลผูสูงอายุตนแบบดานคุณธรรมประจําหมูบาน จากจังหวัดนาน

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นางคํามิ่ง อินสาร ยึดหลักศาสตรพระราชา ในการดําเนินชีวิต ดวยการใชชีวิตแบบตน
เปนทีพ่ งึ่ ของตน ความอยูอ ยางพอเพียงและเปนทีพ่ งึ่ ของผูอ นื่ ทําคุณประโยชนตน ประโยชนทา น และประโยชน
สวนรวม มีวินัยในตนเองเพื่อเปนตนแบบใหสําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจแลกเปลี่ยน
การฟอนลองนาน ซึ่งนางคํามิ่ง ไดนํามาใชเปนสื่อใหชุมชนมีคุณธรรม มีความสุจริต เพราะการฟอนลองนาน
เปนภูมิคุมกันสอนใหนางคํามิ่ง รูผิด ชอบ ชั่ว ดี และนําไปสู เปนคนมีจิตอาสา นอมรับใชมนุษยทุกเพศ ทุกวัย
ดวยการเปนผูใหปญญา และโอกาส เพราะยิ่งใหยิ่งได
นางคํามิ่ง อินสาร ไดรับทุน ไดรับทาน ไดรับปญญา และโอกาสจากผูคนทุกเพศทุกวัยที่มาจาก
ตางจังหวัดและตางประเทศ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดนาน ซึ่งนางคํามิ่ง ไดมีโอกาสเผยแพรฟอนลองนาน
ดวยการเปนสมาชิกเครือขายศูนยดนตรี กวีศิลปลานนา โรงเรียนสืบศิลปแผนดินลานนา มหาวิชชาลัย
พุทธเศรษฐศาสตร และการเปนคณะทํางานของเครือขายศิลปนภาคเหนือ ภายใตสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
โดยเนนนําความสามารถพิเศษทางการฟอนลองนานเปนสื่อมาแลกเปลี่ยนเปนเงินเลี้ยงตนเอง และไดนํา
สมาชิกในจังหวัดนาน ชึง่ ปจจุบนั เปนเครือขายศูนยดนตรี กวี ศิลปลา นนาฯ รวมแสดงในงานมงคล และอวมงคล
ในระดับชุมชนถึงระดับชาติ โดยปฏิบัติอยางตอเนื่อง จากรุนสูรุน นําสูการอยูรอด (จากฟอนลองนานไมเปน
ก็สอนใหฟอนเปน) อยูได (ตนเปนที่พึ่งของตน และเปนที่พึ่งของผูอื่นได) อยูดี (กลายเปนครูของแผนดิน
โดยเดินสายขยายความรูของตนเองใหผูอื่นได)
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¹Ò§ÊØ¾ÑμÃÒ äªÂ¾ÃËÁ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขามนุษยศาสตร

นางสุพัตรา ไชยพรหม
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขามนุษยศาสตร
ประวัติ
นางสุพัตรา ไชยพรหม เกิดวันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๓ ณ อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
บิดาชือ่ นายอนันต อนันตกุลกําเนิด (ถึงแกกรรม) มารดาชือ่ นางปูคาํ อนันตกุลกําเนิด (ถึงแกกรรม) เปนธิดาคนที่ ๔
ในพี่นอง ๔ คน
นายสุพัตรา ไชยพรหม สมรสกับนายปรีชา ไชยพรหม (ถึงแกกรรม) มีบุตร ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๒๙/๑๕ ซอย ๒ หมูที่ ๘ ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐

โทรศัพท
๐๘๑–๗๖๔๘๘๓๓

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๑ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๕ (ม.ศ.๕)

โรงเรียนหองสอนศึกษา อําเภอเมือง
จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ.๒๕๑๒ ระดับประกาศนียบัตรประโยคครูประถม วิทยาลัยครูเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๑๗ ระดับปริญญาตรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๕ ระดับปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๑๓
พ.ศ.๒๕๑๙
พ.ศ.๒๕๒๓
พ.ศ.๒๕๒๖
พ.ศ.๒๕๓๗

รับราชการครู โรงเรียนชุมชนบานปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
ผูชวยครูใหญ โรงเรียนชุมชนบานปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
ผูชวยอาจารยใหญ โรงเรียนชุมชนบานปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
อาจารยใหญ โรงเรียนชุมชนบานปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
อาจารยใหญ โรงเรียนบานจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
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พ.ศ.๒๕๔๐ ผูอํานวยการ โรงเรียนบานจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ.๒๕๕๓ เกษียณอายุราชการ
สืบเนื่องจาก นางสุพัตรา ไชยพรหม เปนชาวจังหวัดแมฮองสอนโดยกําเนิด จึงมีความตระหนัก
เปนอยางยิ่งวา ประชากรสวนใหญ เกินกวารอยละ ๘๐ เปนชาวไทใหญ ภาษาที่ใชพูดคุยกันเปนภาษาไทใหญ
มีคนสวนนอยที่สามารถเขียนภาษาไทใหญได เนื่องจากไมมีใครเปดสอนภาษาไทใหญ จึงทําใหเด็กรุนหลัง
ไมมโี อกาสไดเรียนรูภ าษาเขียน ยกเวนบางครอบครัวทีพ่ อ แมอา นออกเขียนไดจงึ จะสอนบุตรหลานในครอบครัว
ทําใหนางสุพตั รา มีความใฝฝน อยากเรียนการเขียนอักขระภาษาไทใหญเปนอยางยิง่ และในฐานะทีเ่ ปนขาราชการ
ครูจะไดนําความรูดังกลาว มาสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียน ในชวงนอกเวลาเรียนได
ในป พ.ศ.๒๕๓๑ บุตรชายของนางสุพัตรา ไดบวชเณรตามโครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอน ในชวง
ปดภาคเรียนเดือนเมษายนที่วัดพระนอน ณ เวลานั้น พระใบฎีกาศาสน สาสโน ซึ่งเปนเจาอาวาส และทานเปน
พระชาวไทใหญ ไดเมตตาสอนพยัญชนะไทใหญใหกับสามเณรลูกชาย รวมทั้งไดเชิญชวนโยมพอ โยมแม
ใหไปเรียนพรอมกับเณรลูกชายดวย ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ครอบครัวของนางสุพัตรา จึงมีโอกาส ไดเรียน
ภาษาเขียนไทใหญ เรียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต การสะกดคํา การอานคํา ภายในเวลา ๑ เดือน (ตลอด
เดือนเมษายน) จนทําใหนางสุพัตรา และครอบครัว สามารถอานออกเขียนไดบางแลว และหลวงพอไดเมตตา
มอบหนังสือเรียนใหคนละ ๑ ชุด (๔ เลม) เพื่อนํากลับไปทบทวนและฝกฝนตอไป ทําใหนางสุพัตรา ไชยพรหม
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และนําไปถายทอดแกเยาวชนไดตามที่ตั้งใจไว
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ผลงานสรางสรรค
๑. การจัดการโรงเรียนบานจองคําเปนโรงเรียนนํารอง ในการบริหารจัดการหลักสูตรไตศึกษา
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ดวยการทํางานวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนดาน
ทักษะสังคม โดยการบริหารจัดการหลักสูตรไตศึกษา โรงเรียนบานจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๔ ขณะที่นางสุพัตร ไชยพรหม ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานจองคํา โดยเริ่มจากการ
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูปกครอง และจัดทําเวทีวิเคราะหผูเกี่ยวของทุกภาคสวนในชุมชน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น โดยจัดทําเนื้อหาการเรียนรูแบบบูรณาการ
นําเอาวิชาหลักแกนกลางของกรมวิชาการมาบูรณาการกับหลักสูตรทองถิ่นไตศึกษา (ไต หมายถึง ชาวไทใหญ
ทีเ่ รียกตนเองวาเปนชาวไต) ดวยการจัดทําหนวยการเรียนรูแ บบบูรณาการทัง้ ๘ กลุม สาระ การเรียนรูส งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเปนแกน จํานวน ๑๕ หนวยการเรียนรู ดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ยอนรอยอดีตเมืองแมฮองสอน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เมืองในสายหมอก
หนวยการเรียนรูที่ ๓ อาณาจักรแหงขุนเขา
หนวยการเรียนรูที่ ๔ ดินแดนแหงอารยธรรม
หนวยการเรียนรูที่ ๕ วิถีชีวิตคนไต
หนวยการเรียนรูที่ ๖ ของกินบานเรา
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เรียงรอยถอยคํา
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สืบสานถิ่นไต
หนวยการเรียนรูที่ ๙ กูสายนํ้าใหแผนดิน
หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ ขยะเพิ่มทรัพย
หนวยการเรียนรูที่ ๑๑ สุขภาพดี ชีวีมีสุข
หนวยการเรียนรูที่ ๑๒ คนไตมารยาทงาม
หนวยการเรียนรูที่ ๑๓ ไฟปา
หนวยการเรียนรูที่ ๑๔ ครอบครัวหรรษา
หนวยการเรียนรูที่ ๑๕ ยาเสพติด
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โดยไดทําการทดลองดําเนินการใน ๓ ปการศึกษา (ปการศึกษา ๒๕๔๔–๒๕๔๖) และไดผลการวิจัย
โรงเรียนบานจองคํา ดังนี้
๑. การวิเคราะหสถานการณ การเตรียมความพรอม การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร การนิเทศ
กํากับ ติดตามและประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การสรุปผลดําเนินการและการเผยแพรหลักสูตร
อยูใน ระดับมาก
๒. นักเรียนที่เรียนหลักสูตรไตศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
๓. คุณภาพนักเรียนดานทักษะสังคม พบวาอยูใน ระดับมาก
๔. ภูมิปญญาทองถิ่นมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนใหกับบุตรหลาน
ของตนเอง ไมวาจะเปนการสอนภาษาเขียนไทใหญ การสอนทําขนมพื้นบาน ศิลปะการแสดง กานก กาโต
กากิ่งกะหลา กาแลว การฉลุลายปานซอย ฯลฯ
จากการจัดการโรงเรียนบานจองคําเปนโรงเรียนนํารอง ในการบริหารจัดการหลักสูตรไตศึกษา
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน สงผลใหโรงเรียนในจังหวัดแมฮองสอน ไดนําหลักสูตรไตศึกษาไปใช
ในการเรียนการสอน รวมถึงการเปนตนแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน ดวยการนําองคความรูจากชุมชน เขาสูระบบการศึกษา ที่กอใหเกิดผลกระทบในดานบวกที่นําไปสู
ความภาคภูมิใจมรดกของชุมชน และตองการจะอนุรักษเพื่อใหคงอยูกับสังคมชาวไตตลอดไป
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การเผยแพรผลงาน
นางสุพัตรา ไชยพรหม ไดเผยแพรองคความรู ดวยการนําเสนอองคคามรูเกี่ยวกับภาษาไตทาง
สื่อออนไลน Facebook กลุมคนรักภาษาไต โดยเปดเพจในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับภาษาไต คติความเชื่อ สุภาษิต คําสอนของบรรพบุรุษ ศิลปะการแสดง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ โดยมีผูสนใจเขารวมเปนสมาชิกกวา ทั้งสิ้น ๗,๕๓๒ รายและมีผูติดตาม
(Followers) จํานวน ๗,๖๔๓ ราย โดยเปนชาวไทใหญในประเทศ เชน จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย
ตาก พิษณุโลก ฯลฯ ยังมีสมาชิกจากตางประเทศ เชน มณฑลยูนนาน ประเทศจีน แควนอัสสัม ประเทศอินเดีย
และชาวไทใหญจากประเทศลาว
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๔๑ “บุคคลดีเดน” ประเภทผูบริหารสถานศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๒ โลเชิดชูเกียรติ “สถานศึกษาจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเดน” จากสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
รางวัลดีเดน “โรงเรียนที่จัดทําธรรมนูญดีเดน” จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๕ เข็มวิทยฐานะ “สถาบันพัฒนาผูบ ริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภททีส่ อง”
จากกระทรวงศึกษาธิการ

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นางสุพัตรา ไชยพรหม ไดรับคัดเลือก จากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ใหเขารับ
การอบรมเปนวิทยากรระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๐ ณ สวน
พุทธธรรม อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๑๑ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมไดรับแตงตั้ง
ใหเปนวิทยากรอบรมตามโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ระดับจังหวัด และไดดาํ เนินการอบรมตามโครงการ
พัฒนาจิต ประเภทบุคคลทั่วไป ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ตลอดจนนักเรียน ภายในจังหวัดแมฮองสอน
ตั้งแตปพ.ศ.๒๕๔๐–๒๕๕๑ จนไดรับพระราชทานโลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาจัดกิจกรรม จริยศึกษาดีเดน
จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ รางวัล
ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ประจําป ๒๕๔๘ จากกรมการศาสนา
รวมกับจังหวัดแมฮองสอน และโรงเรียนบานจองคํา ไดรับเลือกใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
จากการที่นางสุพัตรา ไชยพรหม ไดตั้งใจปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดวยความรับผิดชอบ
เสียสละและอุทิศตน เปนผูตั้งมั่นอยูในศีล ทาน และภาวนา เปนครูผูสอนพระพุทธศาสนาใหนักเรียนสอน
สวดมนตสรภัญญะ ในทุกๆ เชา จนไดรับรางวัลทั้งระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต อยางตอเนื่องมาเปน
เวลานาน สอนใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอทุกวัน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการครองตน
มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ปฏิบัติตนเปนพุทธมามกะ เปนวิทยากรระดับจังหวัด
ใหการอบรมตามโครงการพัฒนาจิตแกบุคคลทั่วไป ผูบริหารโรงเรียนและขาราชการครู ในสังกัดการประถมศึกษา
จังหวัดแมฮองสอน นําคณะครู นักเรียน ไปปฏิบัติธรรมที่วัดถํ้าวัว ตําบลหวยผา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
เปนประจําทุกป ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๐–๒๕๕๒ เปนโรงเรียนในโครงการ วิถีพุทธ และไดรับคัดเลือกใหเปน
สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเดน เขารับพระราชทานโลเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
»ÃÐ¨íÒ»¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöó

๓๕

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวของกับดานคุณธรรมจริยธรรม จนทําให
ผูปกครอง นักเรียน และชุมชนมีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในชื่อเสียงของสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นางสุพัตรา ไชยพรหม คงสรางสรรคผลงานผานเพจ “กลุมคนรักภาษาไต” อยูอยางตอเนื่อง
เพราะการเรียนรู ไมมีที่สิ้นสุด เนื้อหาเดิม เปนเนื้อหาหลักสูตรเรียนลัดเปนเร็ว หลังจากจบสิ้นเนื้อหาเรียนภาษาไต
เรียนลัดเปนเร็วแลว ผูเรียนเริ่มอานออกเขียนไดแลว ก็จะมีเนื้อหาใหเขียนเรียงความ บทความ ฯลฯ พัฒนา
อยางตอเนื่องตอไป ซึ่งนางสุพัตรา มีความตั้งใจอยางแนวแน ที่จะอุทิศตนสรางสรรคผลงาน การสอนภาษาไต
ตลอดถึงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไต หรือชาวไทใหญ จะตองดํารง
คงอยูตลอดไป ไมสูญหายไปจากโลกนี้ จนกวาชีวิตจะหาไม
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¹Ò§àÊÒÇ¤¹¸ ÈÃÕºØญàÃ×Í§
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาการเฝาระวังทางวัฒนธรรมและการสรางภูมิคุมกันทางสังคม

นางเสาวคนธ ศรีบุญเรือง
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาการเฝาระวังทางวัฒนธรรมและการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
ประวัติ
นางเสาวคนธ ศรีบุญเรือง เกิดวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ รอยตรีดวงตา ศรีบุญเรือง มารดาชื่อ นางบุญยืน ศรีบุญเรือง เปนบุตรคนที่ ๑ ในพี่นอง ๕ คน
นางเสาวคนธ ศรีบุญเรือง มีบุตร ๒ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๒๔๙ ถนนชางมอย ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐

โทรศัพท
๐๘๖–๔๓๗๗๙๗๘

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๕ ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนผดุงศิลป อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๒๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
วิทยาลัยครูเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๓๑ ปริญญาตรี

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๒๑–๒๕๒๗
พ.ศ.๒๕๒๗–๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๔๗–ปจจุบัน
พ.ศ.๒๕๕๕–ปจจุบัน
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๒

ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
อาจารย ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนหอพระ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เจาของกิจการ “รานเชียงใหมฮารท”
ผูประสานงานเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม
ที่ปรึกษาคณะทํางานพัฒนาและฟนฟูเมืองเกาเชียงใหม
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาเชียงใหม
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นางเสาวคนธ ศรีบุญเรือง ไดทํางานเพื่อชุมชนในการเฝาระวังทางวัฒนธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหกับสังคม ดวยการกระตุนจิตสํานึกรักในศิลปวัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และ
การปลูกฝงจิตสํานึกรักษบานเกิด ดวยการใหความรูและทักษะเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ผานการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม ดังนี้
พ.ศ.๒๕๕๓ สงผลงานเขารวมการคัดสรรสินคา ๑ ผลิตภัณฑ ๑ ตําบล จนไดรบั ผลิตภัณฑระดับ ๔ ดาว
กอตั้งชมรม “คนชางมอย” ซึ่งเปนที่มาของการรวมตัวของชุมชนในเขตเมืองเกา
๒๖ ชุมชน ในนามของ เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุม
การขยายตัวของสถานบริการที่สงเสียงดังในยานถนนชางมอย ขอการสนับสนุนจาก
เครือขายองคกรงดเหลาภาคเหนือตอนบน ทําใหมีการรวมตัวของชุมชนในเขตเมืองเกา
ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบในกรณี เ ดี ย วกั น รวมตั ว เรี ย กร อ งให จั ง หวั ด เชี ย งใหม สั่ ง การให
หนวยงานที่เกี่ยวของเขาแกปญหา
พ.ศ.๒๕๕๔ จัดทํากิจกรรม “ยอสวยไหวสา พญามังราย” ในเทศกาลปใหมเมือง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกระตุนสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานในพื้นที่ จึงชักชวนผูอาศัย
ยานถนนชางมอย จัดกิจกรรมปใหมบะเกา ตี้กองรอยวา ถนน สิทธิวงศ ตําบลชางมอย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๕๕ กอตั้ง “เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและสภาพแวดลอมในเขตเมืองเกาที่ไดรับผลกระทบจาก
วัฒนธรรมประเพณีทผี่ ดิ เพีย้ น ทําใหเกิดอันตรายตอชุมชนจึงรวมตัวกันสรางเครือขาย
ชุมชนในเขตเมืองเกา จัดกิจกรรมเพื่อบอกเลาประเพณีที่ถูกตองในคนทั่วไปไดรับรู
ดวยการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยชุมชน ซึ่งไดดําเนินการจนถึงปจจุบัน ดังนี้
๑. กิจกรรมตามผางปะตี้ด สองฟาฮักษาเมือง ในเทศกาลยี่เปง
๒. กิจกรรมยอสวยไหวสา พระญามังราย ในเทศกาลปใหมเมือง
พ.ศ.๒๕๕๖ เนือ่ งจากเกิดการขัดแยงทางความคิด ในการพัฒนาพืน้ ทีค่ กุ หญิง (เดิม) สํานักพุทธศาสนา
ตองการสรางพุทธมณฑล ประชาชนในพื้นที่ตองการพัฒนาใหเปนสวนสาธารณะ
นางเสาวคนธ ศรี บุ ญ เรื อ ง จึ ง เสนอให ทํ า การเป ด สภาพลเมื อ งเพื่ อ ฟ ง มติ ข อง
ทุกฝาย จึงทําใหจังหวัดเชียงใหมไดมีการสั่งการใหทําการประชาพิจารณ และใหมีการ
ประกวดแบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน ดวยการใหประชาชนเปนผูตัดสิน
การประกวดแบบ จากนั้นทางจังหวัดเชียงใหม จะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
พัฒนาพื้นที่
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พ.ศ.๒๕๕๗ จากการที่จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยว แตนักทองเที่ยวจะแวะเวียนเยี่ยมชม
เฉพาะแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงทําใหรายไดไมกระจายอยางทั่วถึง ซึ่งชุมชน
ไดรับผลกระทบในการใชทรัพยากรในพื้นที่ของนักทองเที่ยว แตคนในชุมชนซึ่งไมใช
ผูประกอบการไมไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวดังกลาว ดังนั้น นางเสาวคนธ
จึงไดชกั ชวนแกนนําชุมชนในเขตเมืองเการวมกันสํารวจหาของดีในชุมชน เชน ปราชญ
ชาวบาน องคความรูภูมิปญญาทองถิ่น ชางฝมือ โบราณสถานฯ เพื่อพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวที่กอใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชน และจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
ในชุมชน โดยการดําเนินการของเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม ดวยการเปนบาน
เพื่อเปนแหลงเรียนรูของชุมชน ประกอบกับความตองการใหเยาวชนไดสืบสานศิลปะ
การแสดงพื้นบานลานนา จึงไดประสานกับโรงเรียนและวิทยาลัยในเขตเมืองเกา
ในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการฟอนเล็บและ การฟอนเทียน ใหกับเยาวชน ดังนี้
๑. จัดใหมีการอบรมตอเนื่องใหแกนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
ปละ ๒๐๐ คน
๒. จัดใหมีการอบรมตอเนื่องใหแกคนในชุมชนที่มีอายุ ๕–๗๐ ป โดยจัดการ
อบรมปละ ๒ ครั้งๆ ละ ๑๕๐ คน
โดยผูที่ผานอบรมจะไดแสดงในงานยอสวยไหวสา พระญามังราย และงาน
ตามผางประตี้ด สองฟา ฮักษาเมือง
พ.ศ.๒๕๕๙ กอตั้งเครือขายชุมชนดูแลแมขาและลํานํ้าสาขา และไดดําเนินกิจกรรมนําความรูจาก
คนนอกพื้นที่ เขามาแกไขปญหานํ้าเนาในคลองแมขา โดยรวมกันหาสาเหตุที่ทําให
นํ้าในคลองแมขาเนาเสีย ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการจัดตั้งกองทุน เพื่อรับเงินบริจาค
สําหรับใหชุมชนจัดการดูแลคลองแมขาดวยตนเอง
พ.ศ.๒๕๖๐ ก อ ตั้ ง “คณะกรรมการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาเมื อ งเก า เชี ย งใหม แ ละปริ ม ณฑล
ภาคประชาชน” และดําเนินกิจกรรมจัดการประชุมเครือขายภาคประชาสังคม เพือ่ หา
แนวทางการทํางานเชิงการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
พ.ศ.๒๕๖๒ ตองการสงตอความคิดและสํานึกรักทองถิน่ แกเยาวชน จึงทําโครงการตอเนือ่ งใหเยาวชน
ที่เขาอบรมชางฟอน ในชวงอายุ ๕–๑๔ ป ดวยการจัดกิจกรรมเรียนรูประวัติศาสตร
เมือง การรักษาสิ่งแวดลอมผานกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยหวังวากิจกรรมนี้จะสราง
ใหเยาวชนมีพัฒนาการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต รวมกับคณะกรรมการ
เมืองเกา ภาคประชาชน ในการดําเนินการจัดทํานโยบายเพื่ออนุรักษและพัฒนาเมือง
ดวยการทําประชาสังคม พรอมผลักดันใหเปนนโยบายทองถิ่น
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๔๑

ผลงานสรางสรรค
นางเสาวคนธ ศรีบญ
ุ เรือง มุง หวังใหเกิดการอนุรกั ษและสืบสานองคความรูข องชุมชน จึงไดดาํ เนินการ
เฝาระวังและสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหกับชุมชน ผานกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ดังนี้
๑. กิจกรรม ตามผางปะตี้ด สองฟา ฮักษาเมือง
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อรวมพลังชาวชุมชนในเขตเมืองเกา
๒. เพื่อเสนอหาทางออกในการแกปญหาของเมือง
๓. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ที่มา : ในป พ.ศ.๒๕๕๕ ในชวงเวลานั้นชุมชนในเขตเมืองเกาไดรับผลกระทบอยางยิ่ง จากการ
ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวนิยมปลอยโคมไฟเวลากลางคืนโดยทางภาครัฐไมมีกฎขอบังคับใดๆ เพื่อควบคุม
ทําใหเกิดเหตุไฟไหม ไฟฟาลัดวงจร ขยะจากโคม จึงหาทางแกปญหาโดยเสนอความคิดนําเอาประเพณี
ในทองถิน่ ทีท่ าํ อยูท กุ ปในเทศกาลยีเ่ ปง คือ การจุดผางประทีปเพือ่ ทดแทนการปลอยโคม โดยรวบรวม ชาวชุมชน
ในเขตเมืองเกากอตั้ง เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม รวมพลังชาวชุมชนรวมกันจุดผางประทีปรอบคูเมือง
จํานวน ๒๕,๐๐๐ ดวง ในงานยี่เปงป ๒๕๕๕ โดยใชชื่อกิจกรรม “ตามผางปะตี้ด สองฟา ฮักษาเมือง ครั้งที่ ๑”
ทัง้ นีไ้ ดจดั กิจกรรมและทํางานรณรงคตอ เนือ่ งจนถึงป ๒๕๕๘ ทางจังหวัดเชียงใหม จึงไดมปี ระกาศหามปลอยโคม
นอกฤดูกาลโดยอนุญาตใหปลอยเฉพาะเทศกาลยี่เปง ๒ วัน และงานสงทายปเกา ๑ วัน
กิจกรรม “ตามผางปะตี้ด สองฟา ฮักษาเมือง” ไดจัดตอเนื่องถึงปจจุบันนับเปนปที่ ๘ (๒๕๖๒)
โดยไดยกระดับขึ้นเปนกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลยี่เปง ซึ่งเปนกิจกรรมประจําจังหวัด และไดรับการสนับสนุน
งบประมาณทั้งจากหนวยงานในทองถิ่น และภาคเอกชน นอกจากการจุดผางประทีปรอบคูเมืองหลายหมื่นดวง
บริเวณลานอนุสาวรียสามกษัตริย ไดจัดลานโคมลานนา โดยในพิธีเปด มีการแสดงฟอนเทียนจากสถาบัน
การศึกษา กลุมชางฟอนจาก
อบต. และชุ ม ชนทั้ ง ในเขต
และนอกเขตเทศบาลเขารวม
จํานวนกวา ๑,๐๐๐ คน ทั้งนี้
การจัดกิจกรรมในงานรวม ๔ วัน
จะมีการนําเสนอวิถีชุมชนเดิม
ทีเ่ กีย่ วกับความเชือ่ ทางศาสนา
การสงตอภูมิปญญาซุมสาธิต
เผยแพรความรูแ ละความหมาย
ที่ถูกตองแกนักทองเที่ยวและ
เยาวชน

๔๒

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

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

๔๓

๒. กิจกรรมยอสวยไหวสา พระญามังราย พิธีถวายเครื่องสักการะบรรพกษัตริย ผูสรางเมือง
เชียงใหม ในวันครบรอบการสถาปนาเมืองเชียงใหม ๑๒ เมษายน
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อใหรูจักประวัติศาสตรทองถิ่น เมืองเชียงใหม
๒. เพื่อรําลึกถึงบรรพกษัตริยผูทรงกอตั้งเมืองเชียงใหม
๓. สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ที่มา : ตามบันทึกทางประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม พระญามังราย ปฐมกษัตริยทรงสถาปนาเมือง
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๑๘๓๙ นับถึงปนี้ เชียงใหมมีอายุ ๗๒๓ ป แตโดยทั่วไปมีจํานวนผูคนในทองถิ่นจํานวน
ไมนอ ยเขาไมถงึ ขอมูลนี้ เพือ่ ใหเกิดการเผยแพรประวัตศิ าสตรเมืองใหเกิดความภาคภูมใิ จ อันจะนําพาความรูส กึ รัก
และหวงแหน ทําใหเกิดการพิทักษรักษา สืบทอดศิลปะประเพณีวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป จึงริเริ่มกิจกรรม
ยอสวยไหวสา พระญามังราย ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ลานอนุสาวรีย สามกษัตริย และจัดตอ
เนื่องถึงปจจุบัน
โดยจัดกิจกรรมรวม ๒ วัน ในวันที่ ๑๑ เมษายน จัดใหเปนวันดา (วันเตรียมงาน) มีการสาธิตการทํา
เครื่องสักการะลานนา การทําขนมที่ใชในพิธีไหวสา โดยชุมชนรวมกันเปนวิทยากรถายทอดความรูแกเยาวชน
และบุคคลทั่วไป
ในวันที่ ๑๒ เมษายน เปนวันทําพิธี จัดใหมีขบวนแหเครื่องสักการะจากประตูชางเผือก ริ้วขบวนสวยงาม
โดยมีชา งฟอนฟอนเล็บรวมขบวนกวา ๕๐๐ คนนําขบวน โดยกลองจุม บนลานพิธี ณ ลานอนุสาวรียส ามกษัตริย
จัดเครือ่ งบวงสรวงสักการะถวายเครือ่ งไหวแบบลานนา มีการแสดงบูชาถวายบรรพกษัตริย โดย พอครูฟอ นดาบ
ฟอนเจิง กลองชัยยะมงคล กลองสะบัดชัย ปพาทย กลองตึ่งโนง กลองมองเซิง
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๓. กิจกรรมทองเที่ยวชุมชน
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อแนะนําของดีในชุมชนใหคนทั่วไปรูจัก
๒. เพื่อสงเสริมมรดกวัฒนธรรม
๓. เพื่อเศรษฐกิจในชุมชน
ที่มา : จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองเกา เปนที่อาศัยของผูคนหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรม
ในเขตเมืองเกามีวิถีชุมชน มีวัดสวย มีชางหัตถกรรมในแตละดานอยูแทบทุกชุมชน แตบางที่บางแหงผูคนทั่วไป
ยังไมรจู กั และเขาไมถงึ เราจึงเห็นนักทองเทีย่ วมากมายเทีย่ วกระจุกตัวอยูเ ฉพาะบางแหง จึงทําใหเกิด การกระจาย
รายไดที่ไมทั่วถึง จึงชักชวนแกนนําในชุมชนสํารวจของดีในชุมชนแลวทดลองนําเสนอเสนทางทองเที่ยวในชุมชน
ตั้งแต ป พ.ศ.๒๕๕๗
ปจจุบัน นางเสาวคนธ ศรีบุญเรือง ทํางานรวมกับเครือขายเขียว สวย หอม จัดการทองเที่ยวนิเวศ
ประวัติศาสตร “เขียวชมเมือง”
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๔๗

๔. กิจกรรมการพัฒนาคลองแมขาและลํานํ้าสาขา
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อสนับสนุนสมาชิกในเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหมที่อาศัยอยู
ในชุมชน ริมคลอง
๒. เพือ่ ฟน ฟู ๑ ใน ๗ ชัยยะมงคลเมืองอันเปนสวนหนึง่ สูก ารยืน่ ขอ “เชียงใหม
เมืองมรดกโลก”
ที่มา : เปนที่ทราบกันดีโดยทั่วไปวาตลอดเกือบ ๕๐ ปที่ผานมา ลํานํ้าแมขาถูกซอนอยูหลังบาน
ดวยสภาพนํ้าที่เนาเหม็น เปนที่ทิ้งขยะ และนํ้าเสียจากทุกครัวเรือนในเขตเมืองเชียงใหม ทําใหคุณภาพชีวิตผูคน
ที่อยูริมคลองอยูในสภาพที่ไมดีนัก อีกทั้งเปนจําเลยสังคมถูกกลาวหาวาเปนตนเหตุใหนํ้าเนาเสีย
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จึงไดรวมกันกอตั้งเครือขายชุมชนดูแลแมขาและลํานํ้าสาขา ตั้งกองทุนเครือขายเพื่อใชในการพัฒนา
โดยชุมชนเชิญหนวยงาน นักวิชาการ สื่อมวลชนลงพื้นที่และทํางานรวมกับชาวชุมชน ทําใหไดรับการสนับสนุน
จากหลายหนวยงานจนทําใหขณะนี้มีสภาพดีขึ้น แตก็ยังตองพัฒนาตอ โดยมุงหวังใหเปนอีกทางเลือก ในการ
เดินทางในเขตเมือง
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๕. กิจกรรมการสงตอภูมปิ ญ
 ญาทางดานศิลปะการแสดงพืน้ บานลานนา “โครงการละออนฮักเมือง”
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อปลูกจิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดลอม เรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่น
๒. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนรูจักแสวงหาแหลงเรียนรู
ทีม่ า : จากการสังเกตสังคมในปจจุบนั เราจะเห็นเด็กไทยสวนมากมุง เรียนทางวิชาการกันอยางเขมขน
ทําใหเด็กขาดความสนใจกับสิ่งแวดลอมใกลตัว ขาดแรงจูงใจในการเรียนรูวิถีชีวิต และไมรูจักประวัติศาสตร
อันดีงามของเมืองที่อาศัยอยู ซึ่งตางจากเด็กในตางประเทศ เชน คนญี่ปุนจะปลูกฝง ความภาคภูมิใจในชนชาติ
ตั้งแตยังเล็ก จึงเปนที่มาของโครงการละออนฮักเมือง มุงจัดกิจกรรมสงเสริม การเรียนรูใหแกเด็กๆ อายุตั้งแต
๕–๑๔ ป โดยจัดกิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้ง โดยกิจกรรมจะเนนการเรียนรู ฝกลงมือทําจากแหลงเรียนรูตางๆ
ผูสมัคร เขาโครงการไมตองเสียใชจาย

๕๐
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การเผยแพรผลงาน
นางเสาวคนธ ศรีบุญเรือง ไดเผยแพรความรู และกิจกรรมการสรางภูมิคุมกันใหกับสังคม ดวยการ
ดําเนินกิจกรรมในลักษณะของเครือขายการทํางานรวมกันของชุมชน ผานสื่อออนไลน Facebook เครือขาย
ชุมชนเมืองเชียงใหม สื่อสิ่งพิมพ ทั้งสวนกลาง และสวนทองถิ่น ตลอดจนการเปนวิทยากรใหกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๕๘

The Most Wonderful Lady Awards ๒๐๑๕
จากบริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นางเสาวคนธ ศรีบุญเรือง ประกอบอาชีพคาขาย โดยเปดกิจการ รานเชียงใหมฮารท เพื่อผลิต
และจําหนายสินคาแปรรูปจากผาฝาย และไดรับอนุญาตใหใชตราสัญญาลักษณผลิตภัณฑเมืองเชียงใหม
(CHIANGMAI BRAND) อีกทั้ง ไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑ ระดับสี่ดาว ประเภทผา เครื่องแตงกาย
กระเปาผาฝาย จากโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ รวมถึงไดรับอนุญาตใหแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นอุตสาหะในการประกอบอาชีพ จึงทําใหผลิตภัณฑ
ไดรับการยอมรับจากสังคมในเชิงประจักษ

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นางเสาวคนธ ศรีบุญเรือง ใหความสําคัญกับชุมชนเปนอยางยิ่ง เพราะชุมชนเปนรากฐานสําคัญของ
ความเปนเมือง จึงไดมงุ มัน่ ทีจ่ ะทํางานเพือ่ ชุมชนของตนเองในลักษณะของการมีสว นรวมของชุมชน เพราะตนเอง
เปนสมาชิกของชุมชน หากเราไมรักษาไวชุมชนเราไว ใครจะรักษา ดังนั้น คนในชุมชนจะตองลุกขึ้นมาปกปอง
รักษาชุมชนของตนเอง ดังนี้
– เปนผูประสานงานชมรมคนชางมอย
– เปนผูประสานงานเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม
– เปนคณะกรรมการเครือขายชุมชนดูแลแมขาและลํานํ้าสาขา
– เป น ผู  ป ระสานงานคณะกรรมการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาเมื อ งเก า เชี ย งใหม แ ละปริ ม ณฑล
ภาคประชาชน
– เปนคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาเชียงใหม
– เปนที่ปรึกษา (ภาคประชาชน) ผูตรวจราชการดานสิ่งแวดลอม

ชีวิตปจจุบัน
นางเสาวคนธ ศรีบุญเรือง มุงมุนที่จะสรางสรรคผลงานอยูอยางตอเนื่อง เนื่องจากการทํางาน
เพื่ออนุรักษและพัฒนาเมือง เปนงานที่ตองทําอยางตอเนื่องไมมีวันสิ้นสุด โดยเฉพาะเชียงใหม ที่มีเปาหมาย
จะขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลก ดังนั้น จึงตองมีการดําเนินการอยางเขมขนมากขึ้น ซึ่งหมายถึงนอกจาก
การสรางสรรคผลงานเพื่ออนุรักษศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมแลว จะตองพัฒนาคนรุนตอไปสําหรับเมือง
ในอนาคตอีกดวย
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¹Ò§ÍÑÁ¾Ã »ญญÒ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาภูมิปญญา ดานการรักษาโรคและปองกัน (หมอเมือง)

นางอัมพร ปญญา
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาภูมิปญญา ดานการรักษาโรคและปองกัน (หมอเมือง)
ประวัติ
นางอัมพร ปญญา เกิดวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๙๙ ณ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายดวง ปญญา มารดาชื่อ นางบัวเหรียญ ปญญา เปนบุตรคนที่ ๑ ในพี่นอง ๖ คน
นางอัมพร ปญญา สมรสกับนายพนม โพธิ์ทอง มีบุตร ๒ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๘๘/๒ หมูที่ ๗ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐

โทรศัพท
๐๘๙–๘๕๕๔๒๑๕

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๖ ระดับประถมศึกษาศึกษาชัน้ ปที่ ๔ โรงเรียนบานสันปาเลียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๕๓ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
หลักสูตรการแพทยแผนไทย
สมาคมแพทยแผนไทย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
สาขาเภสัชกรรมไทย
พ.ศ.๒๕๕๔ ใบประกอบโรคศิลป
คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทยแผนไทย
สาขาการแพทยแผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข
ประเภทเวชกรรมไทย
พ.ศ.๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ.๒๕๕๘ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
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นอกจากนี้ นางอัมพร ปญญา ยังไดพัฒนาตนเอง ดวยการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ
– Department of Anatomy Faculty of Medicine Chiang Mai University Certificate of
Appreciation This is to certify that Mrs.Amporn Punya Has attended the Basic
Human Anatomy Observation Course july 5 2008
– อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพฤกษศาสตรทองถิ่น รุนที่ ๑๔” วันที่ ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
– การอบรมโครงการอนุรักษหมอเมืองลานนา ประจําป ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตลานนา วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
– การอบรม หลักสูตรการนวดไทย (๑๕๐ ชั่วโมง) ณ สมาคมแพทยแผนไทยแหงประเทศไทย ใหไว
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
– หลักสูตรฝกระดับฝมือ สาขา การแกะสลักผักผลไม โครงการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๓ วันที่ ๑๙–๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓
– อบรม “โครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตเตาแกลบประหยัดพลังงาน” วันที่ ๑๔–๑๕ กันยายน
๒๕๕๓
– การอบรม นวดไทย–ตอกเสน–ยํ่าขาง จํานวน ๔๘ ชั่วโมง ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตลานนา ใหไว ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
– การอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาพัฒนาสังคมตําบลลวงเหนือ” วันที่ ๑๕–๑๖ ธันวาคม
๒๕๕๔
– หลั ก สู ต รการยกระดั บ ฝ มื อ กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน สาขา เทคนิ ค การนวดด ว ยลู ก ประคบ
จํานวน ๑๘ ชั่วโมง ระหวางวันที่ ๑๒–๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ใหไว ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
– การอบรมระยะสั้น วิชา การนวดสปา หลักสูตร ๖๐ ชั่วโมง ใหไว ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยสะเก็ด
– การอบรมระยะสั้น วิชา การนวดฝาเทา หลักสูตร ๖๐ ชั่วโมง ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยสะเก็ด
– การอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล” ๒๕๕๖
– การอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหม ตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
– การอบรม หลักสูตร วิทยากรครูนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพ รุนที่ ๒๘ ณ หองประชุมชั้นที่ ๑
อาคารสนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
– การอบรมโครงการสรางและพัฒนาผูน าํ สัมมาชีพ หลักสูตร “วิทยากรผูน าํ สัมมาชีพ” รุน ที่ ๗/๒๕๖๒
ระหวางวันที่ ๑๒–๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง
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ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๒๘–ปจจุบัน ทําธุรกิจสวนตัว ดวยการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปพัฒนาที่ดิน
ของตนเอง ดวยการจัดทําสวนสมุนไพร
อาสาสมัครหมูบ า น หมูท ี่ ๗ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลลวงเหนือ
รองประธานกลุมพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
ประธานกลุมพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
คณะกรรมการหมูบาน
ผูด าํ เนินการบรรจงคลินกิ การแพทยแผนไทย ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม
นางอัมพร ปญญา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ในการดําเนินชีวิตและการทํางาน โดยนอมนําใชตาม
พระราชดํารัสทีว่ า “เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวติ รากฐานความมัน่ คงของแผนดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอนสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมาก
มองไมเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซํา้ ไป” ดวยการนําความรูม าตอยอดสรางสวนสมุนไพร และนําสมุนไพร
มาแปรรูป การปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชตามฤดูกาล ทําสวนพริกไทย เปน Smart Farm (ไมใชสารเคมี)
เปนพริกไทยพันธุ ซีลอน และ ซาลาวัค มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๐ ไร โดยการบํารุงรักษาที่ไมใชสารเคมี มีการตัดหญา
และใชปุยหมัก ยาพนจากสมุนไพร ควบคูการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาใชประโยชนตอตนเอง
ครอบครัว ชุมชน ใหเกิดประโยชนสูงสุด การดําเนินชีวิตตามรอยวิถีพอเพียง บนพื้นฐานของคุณธรรม ตลอดจน
การนําองคความรู ภูมิปญ
 ญาของตนไปชวยเหลือชุมชนอยางมีความสุข
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ผลงานสรางสรรค
นางอัมพร ปญญา ไดจัดทําสวนสมุนไพร และนําสมุนไพรมาแปรรูป การปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืช
ตามฤดูกาล ทําสวนพริกไทย เปน Smart Farm (ไมใชสารเคมี) บนเนือ้ ที่ ๑๐ ไร และการบํารุงรักษา ทีป่ ราศจาก
สารเคมี ดวยสมุนไพรพื้นบาน และการแปรรูปสมุนไพร สําหรับปองกันและรักษาโรค ตลอดจนการจัดตั้งกลุม
วิสากิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

การเผยแพรผลงาน
นางอัมพร ปญญา ไดเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการปองกันและรักษาโรคแบบพื้นบานลานนา
(หมอเมือง) ดวยการเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อออนไลนตางๆ
ผ า นการจั ด ตั้ ง กลุ  ม วิ ส ากิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน ในการใช พื้ น ที่ ตํ า บลลวงเหนื อ อํ า เภอดอยสะเก็ ด
จังหวัดเชียงใหม ในการเปนพื้นที่ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสุขภาพ และการเปนชุมชนชางคิด : ชุมชนไทยลื้อ
ในการเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชนของจังหวัดเชียงใหม

๕๘
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๕๙

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๕๒ “แมตัวอยาง” จากเทศบาลตําบลลวงเหนือ
พ.ศ.๒๕๕๖ “สตรีดีเดน” จากเทศบาลตําบลลวงเหนือ
พ.ศ.๒๕๖๒ “อาสาสมัครสาธารณสุข” รางวัลชนะเลิศ ระดับอําเภอ
สาขาภูมิปญญาทองถิ่น ดานสุขภาพ

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นางอัมพร ปญญา ไดประกอบสัมมาชีพมาตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา แมปจ จุบนั จะมีอายุกวา ๖๓ ปแลว
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตามแนวทางการทําการเกษตร
แบบผสมผสาน การปลูกพืชผักสมุนไพร ปลอดสารพืช สงเสริมสุขภาพอนามัย และนํามาพัฒนา แปรรูป
สมุนไพร อยางการนําไพร มาทํายาหมอง การทําลูกประคบ การทํายาเม็ดฟาทะลายโจร ทํายากันยุงจากตะไคร

๖๐
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ซึ่งปาหงวนเปนแพทยแผนไทย ก็ไดนํายาหมอง ลูกประคบ มาประกอบการนวดแผนไทยดวย เปนการนําสิ่งที่มีอยู
มาตอยอดและพัฒนาในการประกอบสัมมาชีพของตนเองและถายทอดความรูแกเยาวชน ประชาชน คนรุนหลัง
ใหตระหนักถึงความสําคัญของการประกอบอาชีพ การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวติ การถายทอดความรูใ นการแปรรูปสมุนไพร การนวดแบบการแพทยแผนไทยทีเ่ ยาวชนรุน หลัง
อาจจะไมสนใจ นางอัมพร จึงตัง้ ใจเผยแพรความรู ทุม เทเสียสละในการทําประโยชนแกสังคมชุมชน จนเปนทีย่ กยอง
และไดรับรางวัลเกียรติคุณ ๑. เปนอาสาสมัครสาธารณสุข ระดับอําเภอ สาขาภูมิปญญาทองถิ่น ดานสุขภาพ
๒. เปนแมดีเดนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ ๓. เปนสตรีดีเดน ประจําตําบลลวงเหนือ เนื่องในวันสตรีสากล

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นางอัมพร ปญญา ยังคงดํารงตําแหนงประธานสภาวัฒนธรรม ประจําตําบลลวงเหนือ อาสาสมัคร
ประจําหมูบาน (อสม.) คณะกรรมการหมูบาน หมู ๗ ปราชญชาวบาน ประธานวิสาหกิจชุมชน รวมถึงวิทยากร
ดานการนวดแผนไทยการแปรรูปสมุนไพร และชวยเหลือสังคมในดานตางๆ ของอําเภอและจังหวัดอยางตอเนือ่ ง
ดวยรักในงานทีท่ ํา และตองการจะสืบทอดองคความรูข องชุมชน จึงหมัน่ ศึกษาเลาเรียน หาประสบการณในงาน
แพทยแผนไทย ทัง้ สาขาเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย ทุม เทและเสียสละ อยางจริงใจเพือ่ ประโยชนแกสงั คม
และชุมชน จนเปนที่ยกยองใหไดรับรางวัลจากหนวยงานองคกรตางๆ อีกทั้งใหการสนับสนุนการศึกษาโดยการ
บริจาคทุนทรัพยใหแกโรงเรียนชลประทานผาแตก เพือ่ พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและเยาวชนทีจ่ ะเติบโตเปน
ผูใหญในอนาคตอีกดวย
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ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นางอัมพร ปญญา หรือปาหงวน ยังคงทําสวนปลูกพืชสมุนไพรปลอดสารพิษ การแปรรูป
สมุนไพร การทํายาหมอง การทําลูกประคบ การทํายากันยุง การทํายาเม็ดฟาทะลายโจร และแพทยแผนไทย
ในการนวด การตอกเสน รวมถึงเผยแพรองคความรูแกเยาวชน ประชาชน รุนหลัง อยางตอเนื่อง ตลอดจน
การชวยเหลืองานชุมชนของตนเอง และชุมชนอื่นๆ โดยยังตั้งปณิธานวา จะสืบสานอนุรักษศาสตรการแพทย
แผนไทย ที่เปนภูมิปญญาที่ควรคาแกการอนุรักษ ใหคงอยูคูกับสังคมไทยตอไป
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¹Ò§ÊÒÃÀÕ ÇÕÃÐ¡ØÅ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (นาฏศิลป)

นางสารภี วีระกุล
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (นาฏศิลป)
ประวัติ
นางสารภี วีระกุล เกิดวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๐ ณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายทองอินทร วิชัย มารดาชื่อ นางคําปน วิชัย เปนธิดาคนที่ ๒ ในพี่นอง ๓ คน
นางสารภี วีระกุล สมรสกับนายวิโรจน วีรกุล มีธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๐/๑ ถนนอารักษ ซอย ๗ ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐

โทรศัพท
๐๘๙–๖๓๔๘๒๘๐

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๐
พ.ศ.๒๕๑๓
พ.ศ.๒๕๑๙
พ.ศ.๒๕๒๑
พ.ศ.๒๕๓๐

ระดับประถมศึกษาตอนตน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ป.ป.ช. (นาฏศิลปไทย)
ระดับ ป.ม.ช. (นาฏศิลปไทย)
ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนหอพระ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนหอพระ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิทยาลัยนาฏศิลป เขตพระนคร กรุงเทพฯ
วิทยาลัยครูเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๒๒–๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๔–๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒

ครู ๒ ระดับ ๒–อาจารย ๒ ระดับ ๗
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
อาจารยพิเศษ ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพื้นบานลานนา
สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อาจารยพเิ ศษ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิ ยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระหวางทีน่ างสารภี วีระกุล ศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม โดยเปนนักเรียนรุน ที่ ๑ ในระดับนาฏศิลป
ชั้นตน จนถึงนาฏศิลปชั้นกลาง และไดเลือกเรียนสาขาวิชาเอกนาฏศิลปละคร ซึ่งเรียนรูปฏิบัตินาฏศิลปไทย
ควบคูไปกับนาฏศิลปพื้นบานลานนาในพระราชชายาเจาดารารัศมี โดยคุณครูสมพันธ โชตนา ศิลปนแหงชาติ
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๖๕

สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปพื้นบาน) เปนผูถายทอดความรูมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังมีครูอาจารยดาน
นาฏศิลปไทย และผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย อาทิ คุณครูลมูล ยมศุปต คุณครูเฉลย ศุขวณิช คุณครูประพิศพรรณ
ศรีเพ็ญ ฯลฯ ดูแลและถายทอดทาคําใหกับนักเรียนในสาขาวิชาเอกนาฏศิลปละคร
ตอมา นางสารภี ไดยายไปศึกษาตอ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป เขตพระนคร กรุงเทพฯ จนจบการศึกษา
ในระดับนาฏศิลปชั้นสูง และเขารับราชการเปนครูสอนวิชาเอกนาฏศิลปละคร วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
นอกจากจะถายทอดกระบวนทารํานาฏศิลปไทย ตลอดจนสอนนาฏศิลปพื้นบานลานนาในพระราชชายา
เจาดารารัศมี และการสรางสรรคผลงานการแสดงทั้งนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพื้นบาน โดยมีคุณครูสมพันธ
โชตนา ใหคําแนะนํา

ผลงานสรางสรรค
นางสารภี วีระกุล ไดสรางสรรคการแสดงใหมีความนาสนใจ สวยงาม และมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ชุดมานมุยเชียงตา
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๒. ชุดฟอนเงี้ยวเมือง

๓. ชุดระบําซอ
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๔. ชุดระบําซอ (๓๒ คู)
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๕. ชุดการฟอนเล็บ
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การเผยแพรผลงาน
นางสารภี วีระกุล ไดเผยแพรองคความรูดานศิลปะการแสดง ผานผลงานนาฏนิพนธเชิงอนุรักษของ
นักศึกษาวิชานาฏศิลป โดยแสดงสดบนเวที และเผยแพรทางสือ่ ออนไลน Youtube ตลอดจนการจัดทําหลักสูตร
และการวิพากยหลักสูตรนาฏศิลปพื้นบานลานนา

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นางสารภี วีระกุล ประกอบอาชีพรับราชครูตลอดมาจนถึงเกษียณอายุราชการ และการที่นางสารภี
มีความรูและความเชี่ยวชาญดานศิลปะการแสดง ทั้งนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพื้นบานลานนาเปนอยางดี
จึงทําใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ ติดตอขอเชิญนางสารภี ไปถายทอดองคความรูใหกับเยาวชน
ดวยการเปนวิทยากร และอาจารยพิเศษ ตลอดจนการพัฒนาสรางสรรครูปแบบการแสดงใหมีความนาสนใจ
และทันสมัยสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของยุคสมัย ซึง่ นางสารภี มีความเต็มใจทีถ่ า ยทอดองคความรูด งั กลาว
ใหกับเยาวชน ดวยตองการรักษาไวซึ่งองคความรูของชุมชนใหกับเยาวชนในชุมชน ใหเยาวชนไดมีสวนรวม
ในการรักษาไวซึ่งทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นางสารภี วี ร ะกุ ล มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะถ า ยทอดองค ค วามรู  ด  า นศิ ล ปะการแสดงให กั บ เยาวชน
ทั้งในการศึกษาในระบบและนอกระบบ ดวยตองการอนุรักษ และสงตอองคความรูดังกลาวใหกับเยาวชน
ไดสืบทอดและสืบสาน เพื่อใหองคความรูดังกลาวคงอยูคูสังคมลานนา เพราะเชื่อวา หากทุกคนชวยกันสืบสาน
และสืบทอด จะทําใหองคความรูไมสูญหายไปกับกาลเวลา อีกทั้ง สามารถนําองคความรูดังกลาวมาสรางมูลคา
ใหกับชุมชนได
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ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นางสารภี วีระกุล มุงมั่นที่จะสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง ดวยการใหพัฒนารูปแบบ
การแสดงใหมีความนาสนใจ ตลอดจนการใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดความรูใหกับผูที่สนใจดวย
ความเต็มใจ
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¹ÒÂÁÒ¹ÔμÂ à¨ÃÔญà¡ÉÁ·ÃÑ¾Â
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (นาฏศิลปพื้นบานลานนา)

นายมานิตย เจริญเกษมทรัพย
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (นาฏศิลปพื้นบานลานนา)
ประวัติ
นายมานิตย เจริญเกษมทรัพย เกิดวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ณ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
บิดาชื่อ นายตา หมื่นจี้ มารดาชื่อ นางนวล หมื่นจี้ เปนบุตรคนที่ ๕ ในพี่นอง ๖ คน
นายมานิตย เจริญเกษมทรัพย สมรสกับนางผองศรี ปญญารัตน (ถึงแกกรรม)

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๗๓ หมูที่ ๑๓ ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐

โทรศัพท
๐๘๑–๙๕๓๐๕๗๐๔, ๐๘๕–๐๔๑๓๔๙๖

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๙ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนบานทาดอยครั่ง อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
พ.ศ.๒๕๒๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนผูใหญวัดศรีบุญยืน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
พ.ศ.๒๕๕๒ ระดับมะยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประวัติการทํางาน
ในชวงวัยเด็กหลังจากที่นายมานิตย เจริญเกษมทรัพย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตนแลว
จึงไดไปบวชเรียนเปนสามเณร หลังจากที่นายมานิตย ไดลาสิกขาบท ไดมาอาศัยอยูกับพี่สาวที่จังหวัดเชียงราย
และไดสรางครอบครัวกับนางผองศรี ปญญารัตน ณ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในชวงเวลา ที่นายมานิตย
ไดยายเขามาอาศัยในอําเภอเวียงชัย ในขณะนั้นยังไมมีการเรียนการสอนการตีกลองสะบัดชัย และยังไมมี
ศูนยการเรียนรูของชุมชน ดังนั้น นายมานิตย จึงไดจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปพื้นบานลานนาใหกับเยาวชน
ในหมูบาน โดยมีแรงบันดาลใจมากจากการที่เย็นวันหนึ่ง นายมานิตย ไดขับขี่รถจักรยานยนตผานหนาตลาดสด
กลางเวียง ซึ่งขางฟุตบาท มีกลุมวัยรุนประมาณ ๔–๕ คน กําลังใชลานขางฟุตบาทในการทํากิจกรรมอยางหนึ่ง
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ซึ่งเปนวัฒนธรรมของชาวตะวันตก โดยเรียกกิจกรรมนี้วา “การเตน B-BOY” โดยการใชอุปกรณไมวาจะเปน
หมวกกันน็อก ไมกระดาน หรือจังหวะเพลงที่ประกอบการเตน โดยแตละทวงทาในการเตนแตละทาจะมีอันตราย
สูงมาก หากไมมีผูควบคุม จึงทําใหนายมานิตย ตระหนักถึงการมีลานหรือสถานที่ใหเยาวชนไดทํากิจกรรมตางๆ
ตามที่ตนถนัด ตามที่ตนเองชื่นชอบ รวมไปถึงทําใหตระหนักถึงวัฒนธรรมของลานนาที่กําลังใกลจะสูญหาย
ไมวาจะเปนทางดานศิลปะการแสดง การแตงกาย ภาษา หรือแมกระทั่ง การทํามาหากิน ประกอบกับนายมา
นิตย ไดอานหนังสือ “แผนปฏิบัตกิ าร การอนุรักษ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม”
จึงทําให นายมานิตย เกิดความตระหนักสํานึกรักทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู ความหวงแหน และสิทธิ
หนาที่ที่ประชาชนคนไทยคนหนึ่ง พึงจะกระทําใหกับสวนรวมในการบํารุงรักษา อนุรักษ ถายทอดในสิ่งที่ตนเอง
เปน ในสิง่ ทีต่ นเองถนัด และในสิง่ ทีส่ งั คมจะไดจากตัวเรา ดังนัน้ ในป พ.ศ.๒๕๔๕ จึงไดนาํ ความคิดนีเ้ ขาทีป่ ระชุม
เพื่อปรึกษาหารือกับกลุมชมรมผูสูงอายุ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมี พอหนานประยูร ประสันใจ
เปนประธาน และนายมานิตย ไดนําเสนอในที่ประชุมในฐานะสมาชิกวิสามัญวา กลุมชมรมผูสูงอายุควรจะเพิ่ม
กิจกรรมดานการอนุรักษ เผยแพรถายทอดภูมิปญญาของตนเอง เพื่อใหมีกิจกรรมหลากหลายมากขึ้นกวาเดิม
จากกิจกรรมที่ทํากันอยู เชน กิจกรรมออกกําลังกายดวยไมพอง กิจกรรมชวยเหลือเพื่อนผูเจ็บปวย กิจกรรม
ทางพุทธศาสนา และกิจกรรมถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น พรอมเสนอตนเองเปนแกนนําในการดําเนินงาน
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ รวบรวมองคความรูภ มู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ จากปราชญชาวบาน เพือ่ เปนฐานขอมูล ในการนําไป
ใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ ดวยการจัดเปนลานหรือขวง สืบสานภูมิปญญา
พื้นบานลานนา สูการเรียนรูเพื่อสุขภาพ และถายทอดใหแกยุวชน เยาวชน โดยเปนลานที่เยาวชนสามารถมาทํา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ซึ่งจะกอใหเกิดเกิดความรื่นเริงพัฒนาจิตใจ ความเขมแข็ง และสอดคลอง
กับโครงการหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ ทีจ่ ะกอใหเกิดรายได อันจะนําไปสูการแกไขปญหาความยากจนของชุมชน
โดยเริ่มตนดวยการถายทอดองคความรูดานนาฏศิลปพื้นบานลานนา : การฟอนดาบ ใหกับเยาวชนในหมูบาน
จํานวน ๖ คน ไดแก
๑. เด็กชายพีระพงศ
ดวงชุมภู
๒. เด็กหญิงวลัยรัตน
สุวรรณประภา
๓. เด็กชายณัฐนนท
วงคตะวัน
๔. เด็กชายมนตรี
กาวิเนตร
๕. เด็กหญิงอินทิรา
กาวิเนตร
๖. เด็กชายณัฐพงศ
ดาศรี
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จากนั้นไดมีผูสนใจเขารวมทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยนายมานิตย ไดจัดใหมีการเรียนการสอน
นาฏศิลปพนื้ บานทีห่ ลากหลายมากขึน้ อาทิ การตีกลองสะบัดชัย การตีกลองปูจา ฯลฯ รวมถึงการพากลุม เยาวชน
ไปรวมแสดงในงานตางๆ ซึ่งทําใหเยาวชนไดรับประสบการณการแสดง รวมถึงการมีรายไดเสริม นอกจากนี้
บางคนไดพัฒนาตอยอดองคความรูจนสามารถเปนผูชวยวิทยากร และวิทยากรในการเผยแพรความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา
พ.ศ.๒๕๔๗ จั ง หวั ด เชี ย งราย ได มี ก ารสื บ ค น ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ การพั ฒ นาชี วิ ต สาธารณะ
ในโครงการวิจัยชีวิตสาธารณะทองถิ่นนาอยู ของมูลนิธิภูมิปญญาพัฒนาทองถิ่น ศูนยสงเสริมวัฒนธรรม
สูงานอาชีพเทศบาลนครเชียงราย โดยมี ดร.สมบูรณ อริยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูอํานวยการ
คมภ คิดรังสรรค ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดวยการสืบคนหาภูมิปญญาทองถิ่น
สาขาศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย และฟอนดาบ ของอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งนายมานิตย
ไดเขารวมประชุมสัมมนาในโครงการวิจัยดังกลาว โดยไดนําเสนอเพื่อปรึกษาหารือกับหนวยงานและผูเกี่ยวของ
ในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูฯ ดานวัฒนธรรม จากนั้น นายมานิตย ไดจัดตั้งศูนยการเรียนรู “ขวงเฮียนฮู
เฮือนปอครูมาตร” ณ บริเวณบานของตนเอง โดยเริ่มสอนการตีกลองสะบัดชัย และไดพัฒนาศูนยการเรียนรูมา
อยางตอเนื่อง โดยมุงหวังใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และในป ๒๕๖๒ จะยายขวงสงเสริมภูมิปญญาพื้นบาน
ลานวัฒนธรรมอําเภอเวียงชัย” ไปตั้ง ณ บริเวณที่วาการอําเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๔๘ รวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงชัย และ
พอครูคมภ คิดรังสรรค จัดตัง้ ศูนยการเรียนรูต าํ บลเวียงชัยขึน้ ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ตอมาไดยา ยทีท่ าํ การ
มาตั้ง ณ ขวงสงเสริมภูมิปญญาพื้นบานลานวัฒนธรรม โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และเปลี่ยนชื่อเปน
“ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอําเภอเวียงชัย”
พ.ศ.๒๕๕๐ รวมกับศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) โดยเปนตัวแทนของประเทศไทย
รวมกับศูนยวิถีชาวบานและมรดกทางวัฒนธรรม สถาบันสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา แสดงการตีกลองสะบัดชัย
ฟอนดาบ ๑๒ เลม งานเทศกาลวิถีชีวิตชาวบาน (Smith-sonian Folklife Festival 2007) ณ กรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.๒๕๕๖ รวมกับพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) จัดตั้ง โรงเรียนโฮงเฮียนสืบศิลปแผนดินลานนา
ณ ไรเชิญตะวัน เพื่อสอนใหความรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา ใหแกกลุมเยาวชนที่สนใจเรียน ในชวงปด
ภาคเรียน หรือชวงวันหยุด “เยาวชนคนสืบศิลปแผนดินลานนา” จากนั้น ไดมีโอกาสนําคณะเยาวชนไปเผยแพร
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ฮองกง โดยการนําของ พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
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๗๗

ผลงานสรางสรรค
จากการที่นายมานิตย เจริญเกษมทรัพย ทํางานดานศิลปะการแสดงพื้นบานลานนา นับตั้งแต
พ.ศ.๒๕๓๕ เปนตนมา นายมานิตย ไดคิดสรางสรรคการฟอนรํา การปรับประยุกต การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พืน้ บานลานนา ดวยการพัฒนาและประยุกตการฟอนรํา ใหเหมาะสมกับวัย และความสามารถของผูส นใจศึกษา
แตยังคงเอกลักษณรูปแบบดั้งเดิมของของศิลปะการแสดงลานนา ดังนี้
๑. ฟอนเมืองลายเวียงชัย ประกอบการแสดงตีกลองสะบัดชัย ดัดแปลงมาจากการฟอนเจิง โดยมี
รายละเอียดทาฟอนรําดังนี้
เทพนม บิดบัวบานโล จีบเอวสงพุงสูงพันตัว กาตากปก กากางปก สะบัดไหม แทงบวงออก
กากางปก ถอยหลัง กาตากปก กากางปก สะบัดไหม แทงบวงออก กากางปก แทงมือไลศอกตั้ง บัวบานควํ่า
หงาย แลกลาย บัวบานควํา่ หงาย ตวัดเกลา จีบตํา่ สงสูง ตวัดเกลา สะบัดไหมเขา สะบัดไหม ขอเทา เก็บดอกฝาย
บิดบัวบาน ตบมะผาบ ลอเสือออกถํ้า เสือลากหาง บิดบัวบานวันทา
๒. ฟอนลานนาไทย ประกอบเพลงลานนาไทย มีรายละเอียดทาฟอนรําดังนี้
บิดบัวบานดั้นเมฆ มาลาแปลง พญาครุฑบิน เทพนม จีบตํ่าสงสูง เก็บดอกฝาย พญาครุฑบิน
ไหวสาซาย ไหวสาขวา เทพนม สบัดไหมเขาขวา เก็บดอกฝาย เพลิงกาฬแปลง เก็บดอกฝาย ผาลาเพียงไหล
แปลงวางเขาซาย นางระเวงโยกหนาโยกหลัง หริภญชัย จีบตํ่า เหน็บเอวแปลงหมุน กาตากปกโยกหนาหลัง
ดึงไหม ซักผา บิดผา บิดบัวบาน เดินแลกลาย

๗๘
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๓. ฟอนสาวเจียงฮาย ประกอบเพลง สาวเจียงฮาย มีรายละเอียดทาฟอนรําดังนี้
บิดบัวบาน ดั้นเมฆ บิดบัวบาน พันตัววนขวา บิดบัวบาน พันตัววนซาย สอดสรอยมาลาแปลง
บิดบัวบาน พันตัววนขวา ยอดตองแตก พันตัววนขวา ยอดตองแตก พันตัววนซาย สอดสรอยมาลาแปลง
บิดบัวบานพันตัววนขวา ปฐมพรหมสี่หนา เทพนมพันตัววนซาย ปฐมพรหมสี่หนา เทพนมพันตัววนขวา
สอดสรอยมาลาแปลง บิดบัวบาน พันตัววนขวา บิดบัวบาน พันตัววนซาย บิดบัวบานวันทา
๔. ฟอน ๗๕๐ ป เมืองเชียงราย ประกอบเพลง ๗๕๐ ปเมืองเชียงราย มีรายละเอียดทาฟอนรําดังนี้
ผาลาเพียงไหลพันตัว เทพนม พญาครุฑบินพันตัว เขาหลักไหมขางซาย เสือลากหางพันตัว
แลกลายซาย เหน็บเอว พันตัวเดินขวา แลกลายขวา เหน็บเอวพันตัว เดินวนซาย ดึงไหมสองมือ พญาครุฑบิน
พันตัว เทพนม สอดสรอยมาลาแปลง เก็บดอกฝายพันตัว เขาหลักไหมขวา
๕. ฟอนดอยตุง ประกอบเพลงดอยตุง มีรายละเอียดทาฟอนรําดังนี้
จีบสงหลัง บิดบัวบาน นกแขกเตา รําออนหวาน นางนอน แลกลาย นกแขกเตา ซักผาบิดผา
พรหมสี่หนา ชักแปงผัดหนาพันตัว บิดบัวบาน จีบสงหลัง พรหมสี่หนา นางนอน แลกลาย ยอดตอง พรหมสี่หนา
แลกลาย เหน็บเอว เทพนมขวา เทพนมซาย เทพนม สะบัดไหม แลกลาย นกแขกเตา ปฐม สะบัดจีบตํ่า
บิดบัวบานพันตัว นกแขกเตา รําออนหวาน ยอดตอง พรหมสี่หนา สะบัดไหมเขา ทารําสูญ (ทารําแสดงสูญ)
พรหมสี่หนา เทพนม บิดบัวบานวันทา

การเผยแพรผลงาน
นับตั้งแต ป พ.ศ.๒๕๓๕ เปนตน นายมานิตย เจริญเกษมทรัพย ไดนําความรูดานศิลปะการแสดง
พื้นบานลานนาทีไดรับมาจากการเรียนรู เมื่อครั้งยังเยาววัย จากพอทา ธรรมกาศ และจากการเรียนรูในลักษณะ
“ครูพักลักจํา” เมื่อครั้งอยูเพศบรรพชิต และเริ่มเผยแพรผลงานครั้งแรก ดวยการสอนการฟอนดาบ ๒ เลม
ใหกับ เด็กหญิงอินทิรา กาวิเนตร นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู เพื่อนําไปแสดง
ในงานโรงเรียน จากนั้น ไดสอนการฟอนสาวไหม และจากการบอกเลาจากปากตอปาก จึงทําใหมีผูสนใจ
มาเรียนรูศิลปะการแสดงพื้นบานลานนากับนายมานิตยเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
นอกจากนี้ นายมานิตย ไดรวมกับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย จัดทําหลักสูตรที่เขาใจ และจดจําไดงาย โดยมีเอกสารประกอบการสอนเปนรูปธรรม
มีการประยุกต สรางสรรครูปแบบการฟอนรําแบบใหมๆ ขึ้น แตยังคงอนุรักษรูปแบบการฟอนแบบดั้งเดิม
โดยกลุม คือ เยาวชน
นอกจากนี้ ยังมีชาวตางประเทศที่สนใจการแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนา ทั้งสวนตัว และหมูคณะ
ไดมาศึกษาเรียนรู และฝกซอมศิลปะการแสดงพืน้ บานลานนา และวัฒนธรรมการแตงกายลานนา ณ “ขวงสงเสริม
ภูมิปญญาพื้นบานลานวัฒนธรรมอําเภอเวียงชัย” อยางสมํ่าเสมอ
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๗๙

จากการเผยแพรถายทอดองคความรูเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นบานลานนาดังกลาว แสดงใหเห็นวา
เยาวชน วัยรุน ในยุคเทคโนโลยีการสื่อสารไรพรมแดน ยังคงสนใจเรียนรูศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนาอยู
ซึ่งเปนนิมิตรหมายอันดีวา ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานลานนาจะคงอยูคูแผนดินลานนาสืบไป ดวยมี
ผูอนุรักษ สืบสาน ซึ่งเปนเยาวชนรากเหงาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชน เปนผูสืบทอดองคความรูดังกลาว
เพื่อสงตอจากรุนสูรุน

การเผยวัฒนธรรมในตางประเทศ
๑. งาน “เทศกาลวิถีชาวบาน ลุมนํ้าโขง ครั้งที่ ๔๑” ระหวางวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐
ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒. รวมกับพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ในการจัดตั้ง โรงเรียนโฮงเฮียนสืบศิลปแผนดินลานนา
ณ ไรเชิญตะวัน เพื่อสอนใหความรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนาใหแก กลุมเยาวชนที่สนใจเรียนในชวงปดภาคเรียน
หรือชวงวันหยุด และไดมีโอกาสนําคณะเยาวชนกลุมนี้ ไปเผยแพรการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ฮองกง
โดยการนําของ พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)

การเผยแพรการแสดงในประเทศ
๑. งานเฉลิมฉลอง ๗๕๐ ป การสรางเมืองเชียงราย ณ เทศบาลนครเชียงราย
๒. พิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลแสดงกตเวทิตาตออาจารยใหญ ณ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล
ศักดิ์สิทธิ์) จังหวัดเชียงใหม
๓. ทุกวันเสารของสัปดาหที่ ๒ และ ๔ การแสดงเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรม : การฟอนพืน้ เมือง การฟอน
ดาบ การฟอนนก การตีกลองสะบัดชัย ฯลฯ ณ ถนนคนเดินกาดเจียงฮายรําลึก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๔. ทุกวันอาทิตยของสัปดาหที่ ๒ และ ๔ การแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรม : การฟอนพื้นเมือง
การฟอนดาบ การฟอนนก การตีกลองสะบัดชัย ฯลฯ ณ ถนนคนมวน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๕. การแสดงในพิธีตอนรับโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย–ญี่ปุน ของโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนเกษตรกรรมมิโตะ ประเทศญี่ปุน
๖. การแสดงในงานมหกรรมไมดอกไมประดับ บริเวณ ขวงวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงราย
เปนประจําทุกป
๗. การแสดงศิลปวัฒนธรรมการฟอนพื้นเมือง ตอนรับคณะทองเที่ยว ณ สนามบินแมฟาหลวง
๘. รายการ “คนไทยหัวใจไมทอ” ชอง ๕ ออกอากาศทางโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๕ เมื่อวันที่ ๒
กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๙. รายการ “สมุดโคจร” ออกอากาศทางโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๖

๘๐
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๑๐. รายการ “อยูอยางไทย” ชุด เด็กไทยหัวใจพอเพียง” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน NBT
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘
ปจจุบัน นายมานิตย เจริญเกษมทรัพย ไดเผยแพรทางสื่อออนไลน ใน Facebook พอครูมานิตย
เจริญเกษมทรัพย และ www.youtube.com

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๔๘ “คนดีศรีเชียงราย” สาขาภูมิปญญา ศิลปะการแสดง และดนตรี จากจังหวัดเชียงราย
“ผูด าํ รงตนอยูใ นคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนตอ สังคม” สมควรไดรบั การ
ยกยองใหเปนตัวอยางทีด่ ี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๔๙ “ผูเ ปนภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ กับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๔๙
เขตภาคเหนือ จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
“ตนแบบคนดีศรีเชียงใหม” เปนบุคคลตนแบบที่พึงประสงค เปนแบบอยางการทํา
ความดีของสังคม มีภาวะผูน าํ มีศกั ยภาพในการสรางในการสรางกระแสการพัฒนาคน
และสังคมใหเปนคนดีศรีแผนดิน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
พ.ศ.๒๕๕๒ “ครูภูมิปญญาไทย รุนที่ ๖” ดานศิลปกรรม จากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดการตีกลองสะบัดชัย ระดับประถมศึกษา
จากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดการตีกลองปูจา จาก องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๕๔ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดการตีกลองสะบัดชัย ระดับประชาชนทั่วไป
จากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวด การฟอนเล็บ ระดับประชาชนทั่วไป
จากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดการตีกลองสะบัดชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดฟอนพื้นเมืองประยุกต จาก มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลเวียงชัย ผานการประเมิน รางวัลดีเดน
จังหวัด ระดับ ๓ จากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลเวียงชัย ผานการประเมิน รางวัลดีเดน
จังหวัด ระดับ ๓ จาก กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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พ.ศ.๒๕๕๕ “รางวัลวัฒนคุณาธร” ผูทําคุณประโยชนใหกับกระทรวงวัฒนธรรม
จากกระทรวงวัฒนธรรม
“คนดีศรีเชียงราย ๗๕๐ ป” จาก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๕๘ “บุคคลสงเสริมการแตงกายผาไทย ผาพื้นเมืองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย” ระดับดีเดน
จากจังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๕๙ “ผูส ง เสริม อนุรกั ษ และถายทอดงานศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย สาขา แนวปฏิบตั ิ
ทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล” จากจังหวัดเชียงราย
“ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม ผูม ผี ลงานดีเดน” ดานดานสงเสริมและเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรม
พื้นบานลานนา “ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
“รางวัลบุคคลผูทําคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรม”
จากจังหวัดเชียงราย

๘๒
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คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นายมานิตย เจริญเกษมทรัพย หลังจากลาสิกขามาเปนเพศบรรพชิต ไดยายที่อยูจากจังหวัดลําพูน
มาอาศัยกับพี่สาว ณ อําเภอวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประกอบอาชีพ ทําอาหารสําเร็จรูปจําหนายที่ตลาดสด
อํ า เภอเวี ย งชั ย ต อ มาได มีโ อกาสใช ค วามรู  ที่ ต นเองได รํ่ า เรี ย นฝ ก ฝนมาเมื่ อ ครั้ ง ยั ง เป น เพศบรรพชิ ต คื อ
การฟอนดาบ มาฝกสอนใหเยาวชนที่สนใจเรียนเพื่อไปแสดงในงานโรงเรียน ตอมาไดมีโอกาสไดเขาไปถายทอด
องคความรูในสถานศึกษา และมีโอกาสไดนําการแสดง ไปรวมแสดง ณ สถาบันสมิธโซเนี่ยน เมืองวอชิงตันดี.ซี.
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการประสานงานของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน) ใหไปเขารวมแสดงใน
“เทศกาลวิถชี าวบานลุม นํา้ โขง ครัง้ ที่ ๔๑” ณ กรุงวอชิงตันดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน
พ.ศ.๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ โดยขาพเจานําคาตอบแทนในครั้งนั้น มาซื้อที่ดิน ณ หมู ๑๓
ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย เพื่อจัดตั้งเปนเปนศูนยการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนา “ขวงสงเสริมภูมิปญญา
พื้นบานลานวัฒนธรรมอําเภอเวียงชัย”

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นายมานิตย ไดเสียสละและอุทศิ ตนใหกบั การทํางานเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมลานนา มาเปนระยะเวลา
๒๐ กวาป ตามตารางการทํางาน โดยไมมวี นั หยุด ดวยใจรัก และผูกพัน มุง มัน่ ตัง้ ใจ ทีจ่ ะทํางานดานศิลปวัฒนธรรม
จนกวารางกายจะทําไมไหว ตลอดจนมุงมั่นที่ปลูกฝงศาสตรและศิลปะลานนาใหรุนลูกรุนหลานไดสืบทอด
เจตนารมณของตนเอง ดวยการสรางเมล็ดพันธุต อ ยอดใหเพิม่ ขึน้ และในการเรียนการสอนไมได มุง สอนแตเพียง
ศิลปะการแสดงเพียงอยางเดียว ยังไดสอดแทรกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การวางตัว การประพฤติปฏิบตั ติ นทีด่ ี
ใหกบั ลูกศิษยมาโดยตลอด ตลอดจนไดใหความชวยเหลือ ใหการอุปการะ มอบโอกาสใหแกลกู ศิษยทดี่ อ ยโอกาส
มาอยางตอเนื่อง ปจจุบันประเทศไทยกําลังอยูในชวงการเปลี่ยนผาน เขาสูสังคมผูสูงอายุ ดังนั้น นายมานิตย
จึงไดนําเอานาฏศิลปสากล การสอนรําวงมาตรฐาน การเตน ออกกําลังกาย โดยใชการฟอนรํา ใชเพลงประกอบ
จังหวะ มาสอนในโรงเรียนผูสูงอายุ ทําใหเกิดประโยชน แกผูสูงวัย ทั้งดานสุขภาพ ดานจิตใจ ทําใหเปนผูสูงวัย
อยางมีคุณภาพ มีความสุขที่จะอยูในสังคมตอไป
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ชีวิตปจจุบัน
นายมานิตย เจริญเกษมทรัพย ขาพเจายังคงพัฒนาตนเอง โดยเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
ที่หนวยงานตางๆ ไดเชิญมาใหเขารวม และยังมีงานสอนทุกวัน โดยมุงมั่นที่จะสรางสรรคและพัฒนาผลงาน
ใหเขากับความสามารถ และวัย ของกลุมผูสนใจที่มาเรียนรูอยางตอเนื่อง เนื่องจากนายมานิตยไมมีหวงหรือ
ภาระใดๆ ดวยภรรยาไดถึงแกกรรมไปแลว เมื่อป ๒๕๖๐ ประกอบกับนายมานิตย ไมมีบุตร จึงทําให
นายมานิตยทุมเทกําลังแรงกายและแรงใจ ในการถายทอดความรู สรางสรรคความรู จนกวาวัยและรางกาย
ของตนเองจะทําไมได

๘๔
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¹Ò§¤íÒáÊ¹ á¡ÇÊ×º
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การขับซอลานนา)

นางคําแสน แกวสืบ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การขับซอลานนา)
ประวัติ
นางคําแสน แกวสืบ เกิดวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๒ ณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
บิดาชื่อ นายคํา บุญศรี มารดาชื่อ นางใส บุญศรี เปนธิดาคนที่ ๓ ในพี่นอง ๗ คน
นางคําแสน แกวสืบ สมรสกับนายคํา แกวสืบ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๒๒๓ หมูที่ ๗ บานนางแลใน ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

โทรศัพท
๐๘๙–๘๕๓๘๐๙๖

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๔ ระดับประถมศึกษาชั้นปที่ ๔ โรงเรียนบานนางแลใน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประวัติการทํางาน
หลังจากจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ในป พ.ศ.๒๕๑๔ นางคําแสน แกวสืบ ไดฝกหัด
การขับซอกับบิดาและมารดา จากนั้นไดไปเรียนขับซอกับพอครูติ๊บ บานใหมหนาคายทหารเมืองเชียงราย และ
เมื่อขับซอไดอยางชํานาญแลว จึงไดออกแสดงในงานตางๆ โดยไปกับบิดา มารดา ซึ่งระหวางนั้นไดมีโอกาสแสดง
รวมกับครูซอหลายทาน จึงทําใหนางคําแสน ไดมีโอกาสเรียนรูในลักษณะครูพักลักจํากับพอครูและแมครู
พ.ศ.๒๕๑๕
เรียนฟอนดาบ ๑๘ เลม กับพอครูคําอาย บานหนองหมอ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย รวมถึงการเรียนฟอนสาวไหม และฟอนพื้นเมืองตางๆ
กับแมครูจันทรตา บานทุงหลวง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เพื่อนําไป
ประกอบการขับซอในงานตางๆ
พ.ศ.2532
เรียนรูการขับซอทั้งทางโลก และทางธรรมจากพอครูศรีทวน สอนนอย
บานปาแดงงามอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
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พ.ศ.๒๕๓๙–ปจจุบัน จัดตัง้ วงซอพืน้ เมือง โดยใชชอื่ วงวา “นางแล ๗” ออกแสดงทัง้ ในจังหวัดเชียงใหม
เชียงราย และพะเยา โดยนางคําแสน แกวสืบเปนที่รูจักเปนอยางดีในชื่อ
“แสนคํา นางแล ๗”
พ.ศ.๒๕๔๕–ปจจุบัน จัดตั้งคณะวงดนตรีลูกทุง “นางแล ๗” ที่ไดมาตรฐานคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ในภาคเหนือ

ผลงานสรางสรรค
ในปการศึกษา ๒๕๕๘ นางคําแสน แกวสืบ รวมกับโรงเรียนบานนางแลใน จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน โดยนางคําแสน ไดไปสอนสัปดาหละ ๒ ชั่วโมง ซึ่งเปนเวลานอยมากสําหรับการถายทอดความรูและ
ทักษะการฟอนและการขับซอ ดังนั้น นางคําแสน จึงไดนัดนักเรียนไปเรียนเพิ่มเติมที่บานทุกวันในชวงเวลาหลัง

๘๘
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เลิกเรียน ซึง่ นอกจากนักเรียนโรงเรียนบานนางแลในแลว ยังมีเยาวชนในหมูบ า น ตลอดจนผูส นใจจากตางชุมชน
และอําเภอไดไปเรียนดวย จึงทําใหโรงเรียนบานนางแลใน เห็นวา ควรจะมีการดําเนินการตอ เพื่อใหเกิด
ความยั่ ง ยื น ในการสื บ สานและสื บ ทอดองค ค วามรู  ข องชุ ม ชน จึ ง ได ร  ว มกั บ โรงเรี ย นบ า นนางแลในเป ด
ศูนยการเรียนรู ณ บานนางคําแสน โดยการสนับสนุนของชุมชน และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ โดยเปดศูนยการเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรมซอพืน้ เมือง (ฟอน) ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และไดเผยแพรองคความรูด า นศิลปวัฒนธรรม
ดวยการผลิตชางซอและชางฟอนฝมือดีออกสูสังคม ซึ่งทําใหเยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อีกทั้งเปน
การสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว อันจะนําไปสูการเปนรายไดหลักตอไป

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

๘๙

การเผยแพรผลงาน
นางคําแสน แกวสืบ ไดเผยแพรองคความรูดานการขับซอ และศิลปะการแสดงพื้นบานลานนา
ดวยการเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเปนแมครูประจําศูนยการเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรมซอพื้นเมือง (ฟอน) ตลอดจนการแสดงในงานตางๆ

๙๐
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๓๕ รางวัลชนะเลิศการขับซอพื้นเมือง จากจังหวัดเชียงราย
รางวัลชนะเลิศการขับซอเรื่อง การอนุรักษสิ่งแวดลอม ระดับภาคเหนือ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ.๒๕๓๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การขับขานซอพื้นเมือง เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จากสถานีโทรทัศนชอง ๘ ลําปาง กรมประชาสัมพันธ
พ.ศ.๒๕๕๒ “รางวัลหญิงเกง” จากจังหวัดเชียงราย
“รางวัลหญิงเกง สาขาผูริเริ่มธุรกิจ” จากเทศบาลตําบลนางแล
พ.ศ.๒๕๕๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันประหวดหางเครื่อง จากเทศบาลตําบลนางแล
รางวัลชนะเลิศการขับซอ จากจังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๖๐ “ตนแบบคนดีศรีเชียงราย” ดานคุณธรรม จากชมรมคนดีศรีเชียงราย
พ.ศ.2562 ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย ระดับดีเดนจากจังหวัดเชียงราย

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นางคําแสน แกวสืบ ใชองคความรูการขับซอที่ไดเรียนรูจากบิดาและมารดา ในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนการใฝรูหมั่นศึกษาดวยการไปเรียนรูจากพอครู แมครูเกี่ยวกับศิลปะ
การแสดงพื้นบาน เพื่อนําความรูดังกลาวมาเสริมการแสดงการขับขานเพลงซอใหมีความนาสนใจดึงดูดใจผูชม
ดวยความขยันหมัน่ เพียรและอดทน ตลอดจนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา จึงทําใหนางคําแสน ประสบความสําเร็จ
ในอาชีพชางซอ ตลอดจนการตอยอดองคความรูดวยการจัดตั้งคณะซอพื้นเมือง “นางแล ๗” และวงดนตรี
ลูกทุง “นางแล ๗”

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นางคําแสน แกวสืบ มุงมั่นที่จะรักษาองคความรูของชุมชน ดวยการเผยแพรองคความรู ใหเกิด
การ สืบสานองคความรูดังกลาวจากรุนสูรุน โดยมุงที่ “เยาวชน” เปนสําคัญ เพราะเยาวชนจะเปนกําลังหลัก
สําคัญในการพัฒนาชุมชนตอไป อีกทั้ง สงเสริมใหเยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ปลอดจากยาเสพติด
และเปนการสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว ตลอดจนการพัฒนาเพื่อสรางเปนรายไดหลักตอไป

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นางคําแสน แกวสืบ ยังคงสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเผยแพรองคความรู
ผานเยาวชน และผูที่สนใจ เพื่อสรางเมล็ดพันธุแหงการอนุรักษ สืบสานองคความรูของชุมชน
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¹ÒÂ¤íÒ¨Ñ¹·Ã ÂÒâ¹
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาศิลปะ ดานหัตถศิลป (การแกะสลักไมพื้นบาน)

นายคําจันทร ยาโน
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาศิลปะ ดานหัตถศิลป (การแกะสลักไมพื้นบาน)
ประวัติ
นายคําจันทร ยาโน เกิดวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๓ ณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
บิดาชื่อ นายกองแกว ยาโน มารดาชื่อ นางแกว ยาโน เปนบุตรคนที่ ๒ ในพี่นอง ๕ คน
นายคําจันทร ยาโน สมรสกับนางศุภรัตน ยาโน มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๒๔๘ หมูที่ ๖ บานถํ้าผาตอง ตําบลทีสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐

โทรศัพท
๐๘๑–๖๐๒๔๗๗๕

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๔ ระดับประถมศึกษาชั้นปที่ ๔ โรงเรียนบานหวยพลู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๔๙ ปริญญาบัณฑิตกิตติศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติการทํางาน
กอนป พ.ศ.๒๕๒๙
หลังป พ.ศ.๒๕๒๙–ปจจุบัน

ทําเกษตรกรรม
ทํางานแกะสลักไมแบบพื้นลานนาลานนา

นายคําจันทร ยาโน หรือสลาคําจันทร หลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ไมมีโอกาส
ไดศึกษาตอ เนื่องจากทางบานมีฐานะยากจน จึงทําใหนายคําจันทร ตองออกมาชวยครอบครัวทํางาน ดวยการ
เป น เกษตรกร และจากการที่ ไ ด ค ลุ ก คลี แ ละเห็ น คุ ณ ตา (พ อ อุ  ย แสง ลื อ สุ ว รรณ) ซึ่ ง เป น ช า งแกะสลั ก
กระบวยแบบพื้นบาน จึงทําใหเกิดความคุนชินและเปนแรงบันดาลใจในการแกะสลักไม โดยผลงานชิ้นแรก
ของนายคําจันทร คือ การแกะสลักดามหนังสติ๊ก และกระบวยในรูปแบบของพออุยแสง โดยทําหลังจากวาง
จากการทําเกษตรกรรม จนในป พ.ศ.๒๕๒๙ ซึ่งเกิดภาวะฝนแลง ทําใหการทําเกษตรกรรมไมไดผล ขาดทุน
จึงทําใหนายคําจันทร เห็นวา ควรมีการทําอาชีพอยางอื่นที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได นอกจาก
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อาชีพเกษตรกร จึงไดคิดริเริ่มที่จะทํางานแกะสลักอยางจริงจัง พรอมชักชวนเพื่อนอีก ๒ คน คือ สลาสุวรรณ
สามสี และสลาจิ๊ก มารวมการทํางานแกะสลักไม เพื่อสงไปจําหนายที่บานไมมุงเงิน จังหวัดเชียงราย ดวยการ
แกะสลักไมตามที่คุณตา (อุยแสง) ทํา ซึ่งสวนใหญจะเปนงานแกะสลักดามกระบวยตักนํ้า โดยผูกเปนเรื่องราว
วิถีชีวิตชาวบานทั่วไป และจากคําแนะนําของศิลปนแหงชาติ (อาจารยถวัลย ดัชนี) ไดชี้แนะแนวทาง
ในการพัฒนาการทํากระบวนไมดวยการเลาเรื่องราวที่มีชีวิต จากคําแนะนําของอาจารยถวัลย ดัชนี จึงทําให
นายคําจันทร คิดพัฒนาผลงานใหมีรูปแบบที่หลากหลาย เชน ๑๒ นักษัตร การจําลองวิถีชวี ิตคนลานนา รวมถึง
การพัฒนากระบวยตุก ตาทีข่ ยับไดของคุณตาใหมเี รือ่ งราวซับซอน โดยนํามารวบรวมมาเปนวิถชี วี ติ พืน้ บานโบราณ
ทํางานบนกระบวยจําลองขนาดใหญ ใสกลไกมอเตอรไฟฟาใหสามารถขยับได จนทําใหกลายเปนเอกลักษณ
และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับภูมิปญญาพื้นบานที่ทําใหสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ นายคําจันทร ยังไดประยุกตนําเครื่องหยอดเหรียญมาใชกับงานแกะสลัก เมื่อผูชม
หยอดเหรียญ หุนไมแกะสลักก็จะเริ่มเคลื่อนไหวแสดงวิถีชีวิตอยางพรอมเพรียงกัน ซึ่งงานแกะสลักไมชุด
บานพอเพียงของสลาคําจันทร ไดถูกนําไปจัดแสดงไวในงานพืชสวนโลก ที่จังหวัดชียงใหมเปนเจาภาพมาแลว
และหลังจากเปดตูหยอดเหรียญ พบวาในตูมีเงินนับแสนบาทจากการจัดแสดงในครั้งนั้น และงานชุดดังกลาว
ไดถูกนําไปจัดแสดงที่ประเทศญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา
จากการพัฒนาดวยการสรางมูลคาใหกับทอนไม โดยการบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนบนแผนไม
จึงทําให นายคําจันทร ยาโน ไดรับการยอมรับจากชุมชนใหเปน “พอครู เปนปราชญชุมชนดานแกะสลักไม”
และ “ครูชา งของศูนยศลิ ปาชีพระหวางประเทศ” จนทําใหกระบวยตักนํา้ สินคาชุมชนไดเปนทีร่ จู กั อยางแพรหลาย
ถือเปนงานศิลปะพื้นบานที่ไรมายา
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ผลงานสรางสรรค
นายคําจันทร ยาโน ไดพัฒนาฝมือการแกะสลักกระบวยตลอดมา จึงทําใหมียอดสั่งซื้อเขามาเปน
จํานวนมาก จากนั้น นายคําจันทร ไดชักชวนเพื่อนในหมูบานใหมารวมแกะสลักจนกลายเปนกลุมที่มีสมาชิก
กวา ๒๗ คน โดยมีทั้ง ที่ทําเปนอาชีพหลัก และเปนอาชีพเสริม และนําไปสูการตั้งกลุมแกะสลักไมพื้นบาน
ในครัวเรือน บานถํ้าผาตอง ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัด
๑. สั ต ว ๑๒ นั ก ษั ต ร เป น การแกะรู ป ตั ว สั ต ว ในกิ ริ ย าท า ทางและสั ด ส ว นที่ เ ป น ธรรมชาติ
มีความละเอียดประณีตเสมือนมีชีวิต นอกจากนี้ ยังมีการทําชองลับที่เปดได ซึ่งเปนภูมิปญญาแตโบราณ
เพื่อเก็บสิ่งของสําคัญ โดยทําใหมองไมออกวามีที่เปดได และจะบอกใหรับรูเฉพาะกับลูกหลานที่ไวใจไดเทานั้น

๒. กระบวนตักนํา้ พืน้ บาน โดยแกะสลักดามกระบวยเปนรูปตางๆ ทัง้ ทีเ่ ปนคน เปนสัตว และการทํา
กิจกรรมตางๆ ซึ่งสามารถขยับได
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๓. กระบวยวิ ถี ชี วิ ต พื้ น บ า น
ชุดใหญ เปนผลงานที่ไดรวบรวมเรื่องราว
กิ จ กรรมการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ของ
คนชนบท โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารละเล น ของ
เด็กๆ การทํางานของผูใ หญ ทํากับขาว หุงหา
อาหาร ตําขาว ตัดไม ผาฟน ปลูกพืช ทําไร
ไถนา ลาสัตว ดวยการรวบรวมเรือ่ งราวตางๆ
มาสรางบนดามกระบวย พรอมใสกลไกให
ทุกสวนทํางานขยับเขยื้อนไดราวกับวามีชีวิต
๔. ชุดวิถีชุมชน ดวยการแกะสลักเพื่อเลาเรื่องราวของประเพณี การละเลนของชุมชน เชน การแห
ครัวทานเขาวัด การทํานา ฯลฯ พรอมใสมอเตอรไฟฟาในการขับเคลื่อนกลไกตางๆ ของกิจกรรม ใหสามารถ
ทํางานพรอมกันทั้งชุมชน ตลอดจนใสระบบเสียงบรรยายเพื่อบอกกลาวถึงแนวคิดในการสรางผลงาน

๕. ชุดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรชั กาลที่ ๙ โดยจําลองวิถชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียง
พรอมใสมอเตอรไฟฟาในการขับเคลื่อนกลไกตางๆ เสมือนมีชีวิต
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การเผยแพรผลงาน
นายคําจันทร ยาโน ไดเผยแพรองคความรูการแกะสลักไม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนผาน การแกะ
สลักไม จนทําใหเปนทีร่ บั รูก นั วา กระบวยตักนํา้ ผลงานของสลาแหงบานถํา้ ผาตองจังหวัดเชียงรายนัน้ ไมเหมือนใคร
เพราะไมใชเพียงตักนํา้ ไดเทานัน้ แตยงั ถายทอดวิถชี วี ติ พืน้ บานไดอยางนาชืน่ ชม บางชิน้ เห็นแลวตองทึง่ ในความ
อุตสาหะของการสลักเสลาอันแสนปราณีต ในขณะที่บางชิ้นก็แฝงไวซึ่งอารมณขันของศิลปน ใครเห็นเปนตอง
อมยิ้มกันถวนหนา ไมวาจะเปนรูปยายเหยียบครกกระเดื่อง ตาตําขาว หมาเหาเด็ก ลิงตัวเล็กกําลังไตตนไม ฯลฯ
ไมแกะสลักเหลานี้สามารถเคลื่อนไหวไปมาไดดวยกลไกงายๆ ดูแลวมีชีวิตชีวา
ปจจุบัน นายคําจันทร ยาโน ไดเปดบานเปนศูนยเรียนรูทางดานงานแกะสลักไมพื้นบาน และไดรับ
คัดเลือกเปนหมูบานการทองเที่ยวเชิงนวัตวิถี ที่มีงานแกะสลักไมเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในชุมชน
ที่กอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ และรายไดใหกับชุมชน

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๕๗ PM Award 2004 For OTOP Export Recognition
พ.ศ.๒๕๕๐ “บุคคลเกียรติยศ OTOP”
พ.ศ.๒๕๕๕ “บุคคลตนแบบ” ดานนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย จาก สํานักงาน กสทช.
“ครูภูมิปญญาไทย” จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๕๖ “สุดยอดศิลปน OTOP” ประเภทของใชของตกแตง
“ครูชางศิลปหัตถกรรม” จากศูนยศิลปาชีพระหวางประเทศ

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นายคําจันทร ยาโน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ดวยการดํารงชีวิตแบบเรียบงาย
มีมิตรไมตรี เปนครูผูให ทั้งความรู ประสบการณ และปรัชญาในการใชชีวิต ดวยความมานะพยายามฟนฝา
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อุปสรรคปญหาตางๆ จากการที่ชาวบานดูถูก ดูแคลนวา งานแกะสลักไมเปนงานที่ทําไดชา ตองใช ความอดทน
มานะพยายาม ไมทันใจ ไมทันกิน ไมพอกิน ฯลฯ จนสามารถจําหนายผลงานไดในราคาที่สูงกวาปกติ ดวยมีการ
ผลิตผลงานที่เปนเอกลักษณเฉพาะ จนทําใหไดรับการยอมรับนับถือ ดังจะเห็นไดจากรางวัลที่หนวยงานตางๆ
มอบให ตลอดจนการศึกษาดูงานในศูนยการเรียนรู

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นายคําจันทร ยาโน เปนผูที่ใหโอกาสกับบุคคลที่ขาดโอกาสในสังคม ไมไดเรียนหนังสือ ไมมีทุน
ไมมีอาชีพ ไดเขามาเรียนรู ฝกฝนงานแกะสลักไม โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เมื่อมีความชํานาญพอสมควร
สามารถผลิตชิน้ งานได นายคําจันทร จะมอบหมายใหทาํ ตามทีไ่ ดรบั คําสัง่ ซือ้ ซึง่ ถือเปนการสรางงาน สรางอาชีพ
และรายไดใหกับชุมชน
ปจจุบัน นายคําจันทร ไดเปดบานเพื่อเปนศูนยเรียนรู จึงทําใหมีนักเรียน นักศึกษา เขามาเรียนรู
และฝกฝน ตลอดจนมีชาวตางชาติที่สนใจเขามาฝกฝนเรียนรูดานงานประติมากรรม ซึ่งนายคําจันทร เต็มใจ
ที่จะถายทอดองคความรูที่ตนเองมีดวยความเต็มใจ เพื่อใหเกิดการอนุรักษและสืบสานจากรุนสูรุน

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นายคําจันทร ยาโน ยังคงสรางสรรคผลงานการแกะสลักไมตามแบบภูมิปญญาดั้งเดิม
รวมถึงการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม จึงทําใหไดผลงานที่เปนอัตลักษณ นอกจากนี้ ยังคงเผยแพรและ
ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการแกะสลักไมใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อยางไมเห็นแก
เหน็ดเหนื่อย รวมถึงความตั้งใจที่จะสรางพิพิธภัณฑ เพื่อแสดงผลงานของคุณตา (พออุยแสง) และของตนเอง
เพื่อเปนตนแบบแหงภูมิปญญา แมตนเองจะไมอยู แตผลงานยังคงอยูใหผูที่สนใจไดเรียนรู สืบทอด และ
ภาคภูมิใจองคความรูของชุมชน
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เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาคหกรรมศาสตร ดานสิ่งทอพื้นเมือง

นายจันทรคํา ปูเปด
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาคหกรรมศาสตร ดานสิ่งทอพื้นเมือง
ประวัติ
นายจันทรคํา ปูเปด เกิดวันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ณ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
บิดาชื่อ นายหลา ปูเปด มารดาชื่อ นางผัด ปูเปด เปนบุตรคนที่ ๔ ในพี่นอง ๖ คน
นายจันทรคํา ปูเปด สมรสกับนางกัญญารัตน ปูเปด มีบุตร ๑ คน ธิดา ๒ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๒๕๓ หมูที่ ๓ ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๖๐

โทรศัพท
๐๘๑–๙๙๒๐๖๖๑, ๐๘๙–2654074

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๓๐ ระดับประถมศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนบานโทงวิทยา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๔๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๕๖ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๓๙–๒๕๕๐ ประธาน อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอยเตา
ประธานอาสาสมัครพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดอยเตา
พ.ศ.๒๕๕๐–๒๕๕๕ ประธานสิ่งทอผาพื้นบาน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ โครงการฝายแกมไหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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พ.ศ.๒๕๕๕–ปจจุบัน ประธานกลุม OTOP อําเภอดอยเตา
พ.ศ.๒๕๕๐–ปจจุบัน ผูอํานวยการวิทยุชุมชน คนเหนือเขื่อน คลื่น FM 90.75 MHz
ประธานศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมผาทอกะเหรี่ยงอําเภอดอยเตา
นายจันทรคํา ปูเปด มีภูมิลําเนาอยูบานหลายแกว ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
หรือที่รูจักเปนอยางดีในชื่อของ ตุย จันทรคํา ปราชญผาทอแหงชาวกะเหรี่ยง ไดเริ่มการศึกษาในชั้นประถม
ปที่ ๑–๖ ที่โรงเรียนบานโทงวิทยา ซึ่งเปนโรงเรียนในหมูบาน (แตเดิมไมมีการเปดสอนในระดับอนุบาลศึกษา)
หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ นายจันทรคํา ไมไดศึกษาตอ เนื่องจากบิดา–มารดา ตองการใหมาชวยกัน
ทํามาหาเลี้ยงครอบครัว แตนายจันทรคํา ไมไดละทิ้งการศึกษา ยังคงคิดที่จะเรียนตอตลอดเวลา เพราะเห็นวา
การศึกษานอกจากจะทําใหเกิดการพัฒนาตนเองแลว ยังสามารถนําความรูที่มีไปพัฒนาชุมชน โดยเริ่มตน
การทํางานดวยการทํางานในคณะรําวงโพธิ์ทอง ในตําแหนงคนงานเก็บของทั่วไป ซึ่งไดรับคาแรงวันละ
๑๐๐ บาท หลังจากทํางานมาไดหลายป แตคาแรงยังคงเทาเดิม จึงทําใหนายจันทรคํา (เด็กชายตุย) ลาออกจาก
คณะรําวง และมาลงทุนขายเสื้อผา โดยขายตามตลาดนัดในอําเภอดอยเตา
พ.ศ.๒๕๓๕ เปนจุดเริ่มตนของการทํางานหัตถกรรมทอผาในชุมชนของนายจันทรคํา เนื่องจาก
นิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลดอยเตา ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการดูแลผูประสบภัยที่ไดรับผลกระทบจากการ
สรางเขือ่ นภูมพิ ล ไดเขามาในชุมชนเพือ่ สอบถามและใหความชวยเหลือในการสรางอาชีพใหกบั ชุมชน จากการที่
นายจันทรคําเห็นความเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่หลายๆ คนไมทอผาแลว บางคนใสเสื้อยืดกางเกงยีนแทน
จึงทําใหนายจันทรคํา ขอรับการสนับสนุนกลุมอาชีพดานงานหัตถกรรมทอผาเพื่อกระจายรายได และอนุรักษ
สิ่งทอของชุมชน
นายจันทรคํา ปูเปด ไดศึกษาเรียนรูจากการมองอนาคตและวิถีความเปลี่ยนแปลงชองชุมชน
ประกอบกับปจจุบันสื่อตางๆ ที่เขามาไดสงกระทบกับชุมชน โดยเฉพาะผาทอเปนอยางยิ่ง วัยรุนในชุมชน
ที่เคยใหความสนใจและใหความสําคัญกับการทอผา โดยเฉพาะผูหญิง ทุกคนจะตองทอผาเปน แตกลับหันไป
ใหความสนใจกับสือ่ เทคโนโลยีมากขึน้ โดยเฉพาะการแตงกายทีเ่ คยสวมใสนนั้ ตามประเพณีของชุมชน เปลีย่ นไป
ตามแฟชั่นและคานิยมจากที่เห็นจากสื่อ จึงทําใหชุดผาทอเริ่มจะเลือนหายไปจากชุมชน ดังนั้น หากไมมีการ
อนุรักษ อาจจะทําใหผาทอของดอยเตาสูญหายไปกับกาลเวลา ดังนั้น นายจันทรคํา จึงไดเริ่มตนสงเสริม
การทอผา ซึ่งเปนองคความรูของชุมชนที่บรรพชนไดสรางสรรคและสั่งสม ดวยการปลูกฝงใหเยาวชนในชุมชน
ไดมีจิตสํานึกรักบานเกิด โดยใหเรียนรูและศึกษากระบวนการทอผาตั้งแตการปลูกฝาย ยอมผาสีธรรมชาติ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จนถึงกระบวนการสุดทายที่ออกมาเปนชุดพรอมสวมใส นอกจากจะเปนการรักษา
ไวซึ่งวัฒนธรรมการแตงกายของชาวกะเหรี่ยงที่มีการแตงกายที่เปนเอกลักษณ และลักษณะเฉพาะตัวดานสีสัน
ดวยสีสันเปนการแสดงถึงสถานะภาพของผูสวมใส ยังเปนการรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมความเชื่อผานการแตงกาย
อีกดวย เชน สาวโสดจะใสชุดของหญิงที่แตงงานแลวไมได เพราะเชื่อกันวาจะทําใหไมไดแตงงาน หรือมีลูก
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โดยยังไมไดแตงงาน ฯลฯ ดวยการจัดตั้ง ศูนยทอผา ขึ้นในชุมชน โดยเยาวชนที่มาเรียนรูการทอผา จะเริ่มตั้งแต
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑–ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ซึ่งนอกจากจะเปนเด็กหญิงแลว ยังมีเด็กชายที่มาเรียนรู
เรื่องวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตในศูนยทอผา โดยไมไดเรียนการทอผา เนื่องจากผูชายไมสามารถ
ทอผาสําหรับใสเองได ดวยผิดประเพณี (ผิดผี) จึงทําใหนายจันทรคํา ไมสามารถสอนเด็กผูหญิงทอผาได จึงทํา
ไดเพียงคิด “ลายผา” เทานั้น ดังนั้น จึงทําใหเกิดปญหากับศูนยทอผา เนื่องดวยไมมีผูสอน เพราะทุกคน
มีภาระงานของตนเอง ทําใหนายจันทรคํา รูสึกหมดกําลังใจ แตเนื่องจากนายจันทรคํา มีนางกัญญารัตน
(แมหลา) อยูเคียงขาง ซึ่งแมหลาไดเห็นความพยายามดังกลาว จึงไดเขาไปชวยเหลือดวยการเปนครูสอน
การทอผาใหกับเด็กหญิงในศูนยทอผา จึงทําใหปญหาไมมีผูสอนการทอผาหมดไป และจากความมุงมั่นตั้งใจ
ของนายจันทรคํา ไดทําใหชุมชนเห็นความพยายามดังกลาว จึงไดมีหนวยงานตางๆ เขามาใหความรวมมือ
สนับสนุนทัง้ ดานความรูแ ละงบประมาณใหกบั ศูนยทอผา อันนําไปสูก ารพัฒนาเปน ศูนยการเรียนรูผ า ทอกะเหรีย่ ง
บานหลายแกว ศูนยสายใยแหงชุมชน ทีส่ รางอาชีพและรายไดใหกบั ชุมชน ตลอดจนการเปนแหลงทองเทีย่ วและ
แหลงเรียนรูเกี่ยวกับผาทอกะเหรี่ยงของจังหวัดเชียงใหมที่เปนที่รูจักอยางกวางขวางและแพรหลาย
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๑๐๕

ผลงานสรางสรรค
การอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามนั้น เปนสิ่งที่นายจันทรคํา (ลุงตุย) ภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง
อยางหาสิ่งใดเปรียบเทียบได ดังนั้น เมื่อดําเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมแลว นายจันทรคําตั้งใจ
ที่จะเผยแพรวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงใหเปนที่รับรูของบุคคลทั่วไป และเขาถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ชาวกะเหรีย่ งผานผาทอ จึงไดบรู ณาการองคความรูข องชุมชนกับองคความรูใ นสถาบันการศึกษา ผานการเรียนรู
วิธีการถายทอดใหมๆ ดวยการศึกษาดูงานจากที่ตางๆ และแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน จนทําใหเกิดเปน
ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของคนรุนใหม ตลอดจนการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพรผลงานของ
ชาวกะเหรี่ยงบานหลายแกว ใหเปนที่รับรูของสังคมในการนําเลาเรื่องราวของชุมชน
๑. กระเปา ลวดลายดัง้ เดิมของชาวกะเหรีย่ ง ดวยการนํามาออกแบบใหมรี ปู แบบทีท่ นั สมัย แตกตาง
จากรูปแบบเดิม แตยังคงองคความรูดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง ดวยการยอมสีธรรมชาติ

ยาม (รูปแบบดั้งเดิม)

๑๐๖
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กระเปา (การพัฒนาจากรูปแบบดั้งเดิม)

๒. เสื้อคลุมยอมคราม ลายกะเหรี่ยงโผลง เปนการผสานแนวคิดของคนสองวัย (วัยรุน–วัยกลางคน)
ดวยการจัดวางลวดลายดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม

๓. ผาซิน่ ลายประยุกต ซึง่ เปนลายจก โดยพัฒนาจากลวดลายดัง้ เดิม และมีโทนสีเลียนแบบธรรมชาติ
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๑๐๗

๔. ตุก ตาชาง จากลวดลายผาทีเ่ ปนเอกลักษณของชาวกะเหรีย่ ง ในการบอกเลาวิถชี วี ติ ชาวกะเหรีย่ ง
ผานตุกตาชาง

๕. ตุกตาชนเผา เพื่อบอกเลาใหเห็นอัตลักษณของชาวกะเหรี่ยงผานการแตงกายของตุกตา

๑๐๘
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การเผยแพรผลงาน
นายจันทรคํา ปูเปด ไดเผยแพรองคความรูการทอผา ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงผาน
ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมผาทอกะเหรี่ยงบานหลายแกว ซึ่งถือเปนแกลเลอรี่มีชีวิตของชุมชน ตลอดจน
เปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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๑๐๙

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๕๙ “ครูภูมิปญญาเชียงใหม” จากจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๖๑ “รางวัลเลิศรัฐ” สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชมมีสวนรวม (Effective Change) ระดับชมเชย
จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
นายจันทรคํา ปูเปด ใชเวลาในชีวิตที่ผานมาดวยการทําประโยชนเพื่อสวนรวมเปนสําคัญ เพราะหาก
ชุมชนอยูไ ด เราก็อยูไ ด ดังนัน้ ดวยความมุง มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะทําเพือ่ ชุมชนในการรักษาไวซงึ่ มรดกของชุมชน แมจะมี
อุปสรรคขวางกั้น แตนายจันทรคํา ก็ไมทอถอย โดยเชื่อวา หากเรามีความพยายาม ตองประสบความสําเร็จ
และสิ่งที่จะทําใหเกิดการอนุรักษองคความรูของชุมชนได ตองเริ่มตนดวยการปลูกฝงองคความรูนั้นใหกับ
เยาวชนของชุมชน ดวยความคิดดังกลาวนี้ จึงทําใหนายจันทรคํา ใหความสําคัญกับเยาวชนในชุมชน และ
เริ่มดําเนินงานดวยการจัดตั้ง “ศูนยทอผา” ในบานของตนเอง จนปจจุบันไดพัฒนาเปน “ศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมผาทอกะเหรี่ยงบานหลายแกว” สูธุรกิจชุมชนยั่งยืน

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
นายจันทรคํา ปูเปด คิดเสมอวา “ทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นกับเรานั้น ยอมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา
ในทุกชวงเวลา หากเราระลึกไวในใจเสมอวา เราเปนใคร เรากําลังทําอะไรอยู ไมควรยึดติดกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว เราไมสามารถกาวตามมันทันไดตลอดเวลา ขอมีความพอเพียงในการดํารงชีวิต ก็สามารถ
ทําใหพึ่งตนเองได และดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักดิ์ศรีภายใตอํานาจและความมีอิสระในการกําหนดชีวิตตนเอง
ความสามารถในการควบคุมและจัดการปญหาตางๆ ไดดว ยตนเอง” อีกทัง้ เชือ่ มัน่ วา การทํา จิตอาสาการเสียสละ
ไมควรกาวกระโดดโดยขาดซึง่ หลักยึดเหนีย่ ว ดังนัน้ นายจันทรคาํ จึงไดประสานและแลกเปลีย่ นเรียนรูเ พือ่ พัฒนา
ตนเองและสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ เพือ่ หาเพือ่ น ตลอดจนทีป่ รึกษา
ในการทํางานรวมกันทํางานเพื่อชุมชน

๑๑๐
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ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นายจันทรคํา ปูเปด ยังคงมุงมั่นที่จะสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง ดวยการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ บนฐานขององคความรูในชุมชน ตลอดจนการใชวัสดุจากธรรมชาติในการผลิต โดยนําเอา
อัตลักษณที่สืบทอดมานําเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สอดคลองกับ Life Style ของคนรุนใหม
“คุณคาของชีวิต คือ การอุทิศตนเพื่อสวนรวม” สามารถอธิบายความเปนตัวตนของนายจันทรคํา
ปูเปด ไดเปนอยางดี
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๑๑๑

·íÒà¹ÕÂº

เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๕–๒๕๖๒

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
๑. พระครูวิมลศิลปกิจ
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานอักษรลานนา
วัดพนาลัยเกษม เลขที่ ๑๒๘ หมูที่ ๑๑ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐
๒. นายมานิตย เขตสิทธิ์
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
บานเลขที่ ๑๕๒ หมูที่ ๗ ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
๓. นางอรพินท มังคละศรี
สาขาศิลปะ ดานนาฏศิลปพื้นบานลานนา
บานเลขที่ ๑ หมูที่ ๑ ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐
๔. นางสาวลําดวน สุวรรณภูคํา
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การขับซอลองนาน)
บานเลขที่ ๔๐ หมู ๑๑ บานปทุม ตําบลเหมืองหมอ อําเภอเมือง จังหวัดแพร ๕๔๐๐๐
๕. นางสายสุนีย ไชยวงคญาติ
สาขาศิลปะ ดานตุงลานนา
บานเลขที่ ๑๕ ถนนวัวลาย ซอย ๓ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๖. นายอินสวย มูลทา
สาขาศิลปะ ดานดนตรีพื้นบาน (ปน)
บานเลขที่ ๙๙/๑ หมูที่ ๕ บานหลับมืนพรวน ตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ๕๕๑๑๐
๗. นายสางคํา จางยอด
สาขาศิลปะ ดานศิลปะการแสดงไทยใหญ
บานเลขที่ ๔๑๔ หมูที่ ๓ ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๘. นายสมาน จันทคลักษณ
สาขาภูมิปญญา ดานการปนกระเบื้องดินขอ
บานเลขที่ ๙๖/๓ หมูที่ ๕ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๙. นางชิสา เกษวีรภัทรกุล
สาขาภูมิปญญา ดานงานจักสานไมไผ
บานเลขที่ ๕๑ หมูที่ ๑ ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐
๑๐. นางยุพิน เครงครัด
สาขาภูมิปญญา ดานการตองลายโลหะ
บานเลขที่ ๒๗/๑/๒ ถนนวัวลาย ซอย ๒ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐

๑๑๔
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
๑. ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงค

สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการเผยแพรศิลปะ
การแสดงพื้นบาน
๒๒๖ หมูที่ ๒ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐
๒. นางดวงกมล ใจคําปน
สาขาศิลปะ ดานการทําเครื่องเขิน
๑๖/๖ ถนนนันทาราม ซอย ๕ ก ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
สาขาศิลปะ ดานเพลงพื้นบาน (การขับซอลองนาน)
๓. นายอรุณศิลป ดวงมูล
๑๐๔ หมูที่ ๕ บานซาวหลวง ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลบอสวก อําเภอเมือง จังหวัดนาน ๕๕๐๐๐
๔. นายจําลอง ปุระเสาร (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะ ดานเพลงพื้นบาน (การขับซอเชียงใหม)
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
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานวรรณกรรม
๘. นางจารุวรรณ เหมืองจา
ทองถิ่น
๑๓๑/๑๐๕ ถนนชางฟลอ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๙. นางสาวศันสนีย อินสาร
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการสืบสานดนตรี
พื้นบานลานนา
๒๙ หมูที่ ๕ ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
๑๐. นายพลเทพ บุญหมื่น
สาขาศิลปะ ดานการตองลาย โคม และตุง
๖๙ หมูที่ ๑๑ ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐
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๑๑๕

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. นายศรีเลา เกษพรหม

สาขามนุษศาสตรและสังคมศาสตร ดานอักษรศาสตรและ
พิธีกรรมลานนา
๔๙ หมูที่ ๒ บานศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐
๒. นายเกริก อัครชิโนเรศ
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานอักษรศาสตรและ
ปฏิทินลานนา
๑๒๐ หมูที่ ๕ ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๓. นายสนั่น อิทธิชัยมงคล
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานวรรณกรรม
ทองถิ่น
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

๑๑๖
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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
พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย ตําบลริมใต อําเภอแมริม 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
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๑๑๗

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

๑๑๘
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. นายศรีจืน แกวบุญเรือง
สาขาภูมิปญญา : พิธีกรรมพื้นบานลานนา
บานวังดิน ๒๗/๑ หมู ๓ ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๕๐
๒. นายทอง นิปุณะ (เสียชีวิต)
สาขามนุษยศาสตร : การอนุรกั ษและเผยแพรวรรณกรรม
๓. นายใจคํา ตุมมาแกว
สาขามนุษยศาสตร : การอนุรกั ษและเผยแพรวรรณกรรม
๒๑๕ หมูที่ ๘ ตําบลมะลิกา อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๘๐
๔. นางสาวประทุม สุริยา
สาขาพัฒนาสังคม : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ
๒๓๖ หมูที่ ๒ บานสันปายาง ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๓๐
๕. นายวิเชาว สุนันตา
สาขาพัฒนาสังคม : การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
๙๔ หมู ๙ ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๖. นายทองสุข คงแกว
สาขาภูมิปญญา : ศิลปะประดิษฐ
๓๖/๑ หมู ๕ ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
๗. นายอนันต สุคันธรส
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
๑๒/๑ หมู ๕ ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๘. นายวิรัตน พรหมนวล
สาขาภูมปิ ญญา : 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
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๑๑๙

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 (เสียชีวิต)
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

๑๒๐
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รองศาสตราจารย ดร.อนาโตล เปลติเยร (เสียชีวติ ) สาขามนุษยศาสตร : อนุรกั ษและเผยแพรวรรณกรรม
นายดวงจันทร แกวดวงแสง (เสียชีวิต)
สาขาศิลปกรรม : ประติมากรรม
นางขันแกว กันธิมา (เสียชีวิต)
สาขาภูมปิ ญ
 ญา : ศิลปะประดิษฐ : การทําเครือ่ งเขิน
นายนิรันดร ปญญามูล
สาขาศิลปกรรม : จิตรกรรมไทยรวมสมัย
๙๙ หมู ๖ ตําบลปงหวาย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ๕๔๑๐๐
นายสมเพชร มะโนริน
สาขาศิลปกรรม : จิตรกรรมฝาผนัง
๖๖/๑ ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐
นายเฉลิมเวศน อูปธรรม
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๔๘/๒ ถนนทิพยเนตร ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
นางปราณี พักผอน
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๒๙/๑ หมู ๔ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
นางจรรยา วงคชัย
สาขาภูมิปญญา : การแพทยแผนไทย
149 หมู 2 ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210
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๑๒๑

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 (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบานลานนา : ปชุม
๑๒. นางเฉลียว นิลมวง
สาขาศิลปกรรม : ประติมากรรม : การปน เครือ่ งปน ดินเผา
๓๖๑/๕ หมู ๘ ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๑๓. นางยุพิน เข็มมุกด (เสียชีวิต)
สาขามนุษยศาสตร : ประวัติศาสตรทองถิ่น

๑๒๒
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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 (เสียชีวิต)
สาขาภูมิปญญา : ศิลปะประดิษฐ
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
๙. นางวันเพ็ญ มะโนรัตน
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๙๔ หมู ๔ ตําบลแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๕๐
๑๐. นางวิไล วิชัยวงศ
สาขาภูมิปญญา : การแพทยแผนไทย
๔๕/๒ หมู ๑ ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๑. นายเสถียร ณ.วงศรักษ
สาขาศิลปกรรม : วิจิตรศิลป
๕๗/๑๔ รัตนโกสินทร ซอย ๑ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
สาขาดนตรีพื้นบานไทยใหญ : ตียอฮอรน
๑๒. นายอองซาน องอาจศักดิ์ศรี (เสียชีวิต)
๑๓. นางพรพิไล เลิศวิชา
สาขามนุษยศาสตร : ประวัติศาสตรทองถิ่น
๑๓๘ หมู ๗ ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๔๐
๑๔. นายแปลก กิจเฟองฟู
สาขาศิลปกรรม : จิตรกรรม
๑๒๒ หมู ๔ ตําบลบานชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๕๐
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๑๒๓

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

๑๒๔
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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
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๑๒๕

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

๑๒๖
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๑
๑. นายดํารงค ชัยเพ็ชร (เสียชีวิต)
สาขาภูมิปญญา : กลองลานนา
๒. ดร.บุญคิด วัชรศาสตร (เสียชีวิต)
ผูมีคุณูปการตองานศิลปวัฒนธรรมลานนา
๓. นายสําเริง แกวสวาง
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีไทย
๑๐ ซอย ๒๐ ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๔. นายมนัส ตันสุภายน
สาขาผูทําคุณประโยชนทางวัฒนธรรม
๓๒๔ หมู ๔ ตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๕. นายอินทรัตน มูลชัยลังการ
สาขาศิลปะการแสดง : ปพาทยพื้นเมือง
๕๕/๑ หมู ๒ ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๖. นายดุสิต ชวชาติ
สาขามนุษยศาสตร : ภาษาและวรรณกรรม
๙๐ ถนนทายวัง ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
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
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๑๒๗

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 (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง

๑๒๘
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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
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๑๒๙

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

๑๓๐
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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

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

๑๓๑

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

๑๓๒
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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
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๑๓๓

