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เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช 2464 / สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2564. 86 หนา : ภาพประกอบ 42 หนา
1. เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช 2564 2. ชื่อเรื่อง
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนงานที่อาศัยเวลาและความวิริยะอุตสาหะอยางยิ่งในการดําเนินงาน
โดยเฉพาะการสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า งสถาบั น การศึ ก ษาและชุ ม ชนในการรั ก ษาไว ซึ่ ง มรดก
ทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและชาติ ดวยการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาสรางสรรค ในการสรางคุณคาและมูลคา
ใหกบั ศิลปวัฒนธรรม ดังนัน้ เพือ่ เปนสนับสนุน เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ซึง่ เปนทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ คาของ
ทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่นที่มุงผลิตบัณฑิตใหถึงพรอมดวย
ปญญาและคุณธรรม เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความภาคภูมิใจและจิตสํานึก ในการอนุรักษวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมของชาติ ตลอดจนเชิดชู และสืบสานภูมิปญญาของทองถิ่น ดวยการคัดเลือกปราชญชาวบาน
ครูภูมิปญญาฯ ซึ่งเปนรากแกวของชุมชนในการรักษาไวซึ่งมรดกของทองถิ่น ไดมีกําลังใจในการสรางสรรค
ผลงาน ซึง่ ไดดาํ เนินการตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช ๒๕๔๕ จวบจนปจจุบนั เปนเวลากวา ๑๙ ป ของการสืบสานองคความรู
ของทองถิ่น ดวยการมีสวนรวมของชุมชน และจัดทําหนังสือ เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๔
เพื่อเผยแพรชีวประวัติและผลงานของเพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ไดรับการประกาศ
ยกยองเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๕ ทาน และหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือ
เพชรราชภัฎ–เพชรลานนา ฉบับนี้ จะเปนสวนสําคัญในการสรางแรงบันดาลใจ และแรงผลักดันใหทุกสวน ในสังคม
รวมมือกันสงเสริม สืบสาน และสรางสรรคองคความรูข องชุมชน ตลอดจนเปนแหลงความรูเ บือ้ งตน ในการศึกษา
และขยายผลไปสูการเรียนรูเพื่อสืบสานองคความรูของทองถิ่นตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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หนั ง สื อ “เพชรราชภั ฏ –เพชรล า นนา พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๔” เป น การรวบรวมประวั ติ แ ละ
ผลงานของภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเป น เพชรราชภั ฏ –เพชรล า นนา เพื่ อ เผยแพร ผ ลงาน
ใหสงั คมไดประจักษ และรับรูอ ยางกวางขวาง ทัง้ นี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดดาํ เนินโครงการ “เพชรราชภัฏ–
เพชรลานนา” มาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๔๕ ดวยเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคล
โดยเฉพาะภูมิปญญาพื้นบานที่ไดสรางสรรคผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชน ดวยการสงตอองคความรูจ ากรุน สูร นุ อยางตอเนือ่ ง โดยในปพทุ ธศักราช ๒๕๖4 มีผไู ดรบั การคัดเลือกเปน
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา จํานวน ๕ ทาน ดังนี้
๑. นายนันท
นันทชัยศักดิ์
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(วรรณกรรมลานนา)
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคง
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป
๓. นายวิเศษ
บุญนนท
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การดนตรี)
๔. นายทรงชัย
สมปรารถนา
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (เจิงฟอน เจิงฟน)
๕. นายเจริญ
มานิตย
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (จิตรกรรมฝาผนัง)
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักในคุณคาดังกลาว จึงไดจัดทําหนังสือ เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา
พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อประโยชนในการศึกษา สืบสาน และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม หวังเปนอยางวา
ชีวประวัติและผลงานของเพชรราชภัฏ–เพชรลานนาทุกทานที่ปรากฏนี้ จะนําไปสูการสรางแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรค และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุนสูรุนสืบไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ)
ผูอาํ นวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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หนา
คํานิยม
คํานํา
สารบัญ
โคลงเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา”
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๔
นายนันท นันทชัยศักดิ์
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (วรรณกรรมลานนา)
ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคง
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป
นายวิเศษ บุญนนท
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การดนตรี)
นายทรงชัย สมปรารถนา
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (เจิงฟอน เจิงฟน)
นายเจริญ มานิตย
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (จิตรกรรมฝาผนัง)
ทําเนียบเพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๔๕–๒๕๖๓
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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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นายนันท นันทชัยศักดิ์ ผูช ว ยศาสตราจารยสรุ สิทธิ์ เสาวคง
สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
(วรรณกรรมลานนา)

สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป

นายทรงชัย สมปรารถนา
สาขาศิลปะ ดานการแสดง
(เจิงฟอน เจิงฟน)
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นายวิเศษ บุญนนท

สาขาศิลปะ ดานการแสดง
(การดนตรี)

นายเจริญ มานิตย

สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป
(จิตรกรรมฝาผนัง)
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เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๔
สาขามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร (วรรณกรรมลานนา)

คําประกาศเกียรติคุณ

นายนันท นันทชัยศักดิ์
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (วรรณกรรมลานนา)
นายนันท นันทชัยศักดิ์ ปจจุบันอายุ ๘๔ ป เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙ ณ อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน สมรสกับนางบุญยวง นันทชัยศักดิ์ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน ซึ่งนายนันท เปนผูที่มีความสนใจ ใฝรู
ใฝศึกษาเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะวรรณกรรมลานนา ประเภทกวีนิพนธ จึงทําใหผลงานที่แตงเต็มไปดวยจินตนาการ
สะทอนถึงวิถชี วี ติ ลานนาในอดีต ขณะเดียวก็แฝงไปดวยความคิดเกีย่ วกับการปรับตัวตามสถานการณการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปจจุบันไดอยางรูเทาทัน ซึ่งสงผลทําใหนายนันท นันทชัยศักดิ์ ไดรับการ
ยอมรับและกลาวขานในวงกวางถึงการเปนผูท มี่ สี าํ เนียงการเทศนมหาชาติ และการแตงกวีนพิ นธทไี่ พเราะจับใจ
ซึ่งเปนขอพิสูจนไดเปนอยางดีถึงการเปนผูใฝเรียน ใฝรู และใฝศึกษาของนายนันท ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ การจะ
ไดมาซึ่งการยอมรับจากสังคม ไมไดมีเพียงพรสวรรคเทานั้น แตตองมีการใฝเรียนรู และแสวงหาความรู
อยูตลอดเวลา หรือที่เรียกกันวา “พรแสวง” ตลอดจนการคนพบวิธีการสืบสานวรรณกรรมลานนาสูเยาวชน
ที่ไดผลเปนในเชิงประจักษ ดวยการนําวรรณกรรมลานนามาถอดเปนภาพวาด รวมถึงการนํากวีนพิ นธ ประเภท
คาวและบทซอมาประกอบการแสดงดนตรีในวงดุริยางค ซึ่งวิธีการดังกลาวทําใหเยาวชนไดรูจักและสนใจ
วรรณกรรมลานนามากขึ้น ดวยรูสึกสนุกในการเรียนรู จึงทําใหเกิดการซึมซับโดยไมรูตัว ทั้งยังเปนกําลังสําคัญ
ในการกอตั้ง ชมรมกวีลานนา (นักคาวภาคเหนือ) และการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมลานนา
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่แสดงใหเห็นวา แมแตกตางดวยอายุ แตใกลชิดดวยความมุงมั่นตั้งใจที่รักษาไว
ซึ่งองคความรูของชุมชน ดวยเทคโนโลยี จึงทําใหเกิดการอนุรักษ สืบทอด และสืบสานวรรณกรรมลานนา
จากรุนสูรุน ดวยกระบวนการปูสอนหลาน แมปจจุบันนายนันท นันทชัยศักดิ์ จะมีอายุ ๘๔ ปแลว แตความมุงมั่น
ในการอนุรักษวรรณกรรมลานนาอยางแนวแน และมั่นคงกวา ๔ ทศวรรษ ไดนําไปสูการเปนแรงบันดาลใจ
ในการสืบสานอัตลักษณแหงวรรณกรรมลานนา เพื่อการคงไวซึ่งองคความรูในชุมชน
นายนันท นันทชยั ศักดิ์ ไดรบั การเชิดชูเกียรติเปน เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (วรรณกรรมลานนา) พุทธศักราช ๒๕๖๔
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๙

นายนันท นันทชัยศักดิ์
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๔
สาขามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร (วรรณกรรมลานนา)
ประวัติ
นายนันท นันทชัยศักดิ์ เกิดวันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙ ณ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
บิดาชื่อ นายนอยมา นันทชัยศักดิ์ มารดาชื่อ นางทิพย นันทชัยศักดิ์
นายนันท นันทชัยศักดิ์ สมรสกับ นางบุญยวง นันทชัยศักดิ์ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๒๓๔/๒ หมู ๒ ตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ๕๑๐๐๐

โทรศัพท
๐๘๑–๘๘๔๗๐๖๑

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2490
พ.ศ.2491
พ.ศ.2492
พ.ศ.2497
พ.ศ.2498
พ.ศ.2499
พ.ศ.2503

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนวัดสันปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
นักธรรมชั้นตรี สํานักเรียนวัดสันปาสัก จังหวัดลําพูน
นักธรรมชั้นโท สํานักเรียนวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน
นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมธีวุฒิกร อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
วิชาครูผูสอนวาดเขียนโท (ว.ท.) สนามสอบจังหวัดลําพูน
วุฒิครูสามัญประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) สนามสอบจังหวัดลําพูน

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๐๐–๒๕๔๐ หัวหนาหมวดวิชาศิลปะ โรงเรียนเมธีวุฒิกร อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
พ.ศ.๒๕๓๐–๒๕๓๑ ครูโครงการพิเศษภาษาและวรรณกรรม มหาวิทยาลัยสงฆลําพูน
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

๑๐
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ประวัติการเรียนรู
นายนันท นันทชัยศักดิ์ เปนผูที่ใฝรู และรักการเรียนรูเปนอยางยิ่ง ตั้งใจศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึง่ เมือ่ สนใจเรือ่ งใด หรือทราบวาผูใ ดมีความรูค วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งทีต่ นเองสนใจ
ไมรอที่จะพัฒนาตน โดยการฝากตัวเปนลูกศิษย เพื่อเรียนรู ดังนี้
พ.ศ.๒๔๙๒–๒๔๙๖ เรียนอักษรลานนา กาพย และราย กับพระครูพศิ ฏิ ฐธรรมประสาท วัดสันปาสัก
และพระราชสุตาจารย วัดจามเทวี
พ.ศ.๒๔๙๓–๒๔๙๖ ความรูพื้นฐานโบราณคดี กับพระครูถาวรเจติยานุรักษ
พ.ศ.๒๔๙๖–๒๕๐๐ โคลง ฉันท กาพย และกลอน กับพระญาณมงคล วัดมหาวัน
พ.ศ.๒๔๙๖–๒๕๐๐ วรรณกรรมลานนา กับอาจารยสิงฆะ วรรณสัย

ผลงานสรางสรรค
นายนันท นันทชัยศักดิ์ ไดรับการกลาวขานทั้งในจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมวา เปนผูที่มี
เสียงในการเทศนมหาชาติ การใสกาพยไดอยางไพเราะจับใจผูฟง รวมถึงการมีความรูทางวรรณกรรมลานนา
อักษรลานนา และดนตรีพนื้ บาน ตลอดจนการแตงคาวและจอย ประกอบกับสถานการณการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนเมือง ทําใหคนเมืองรุนใหมลืมภาษาของตน
ฟงจอย ฟงซอไมเปน รวมถึงเมื่อพระเถระผูใหญใหศีลใหพรคําเมือง ทําใหฟงไมเขาใจและไมซาบซึ้งในอรรถรส
ของภาษา อันเปนสาเหตุของการสูญเสียเอกลักษณทางภาษา ดังนั้น นายนันท จึงไดรวบรวมและชักชวน
มิตรสหาย ตลอดจนผูมีความรูความสามารถและความสนใจดานวรรณกรรม รวมกอตั้ง ชมรมกวีลานนา
(นักคาวภาคเหนือ) โดยมีจุดประสงคเพื่อรักษาไวซึ่งวรรณกรรมพื้นบานและศักดิ์ศรีของกวีลานนา
นอกจากนี้ นายนันท ไดคนพบวิธีการสืบสานวรรณกรรมลานนาที่ไดผลเปนอยางยิ่ง ดวยการนํามา
บูรณาการกับศิลปะ โดยการถายทอดวรรณกรรมลานนาออกมาเปนภาพวาด และถายเปนภาพสไลดฉายประกอบ
การสอน รวมถึงการนําบทคาวและซอมาประกอบการเลนดนตรีสําหรับวงดุริยางค ซึ่งทําใหเยาวชนรูจักและ
สนใจวรรณกรรมลานนามากยิ่งขึ้น

การเผยแพรผลงาน
นายนันท นันทชัยศักดิ์ เผยแพรผลงานดวยการเปนวิทยากรใหกับสถาบันการศึกษาทั้งในจังหวัด
ลําพูนและตางจังหวัด รวมถึงการจัดทําองคความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมลานนาในรูปแบบของสื่อออนไลน ซีดี และ
ปาย ไวนิล เพื่อเปนสื่อการเรียนรู ตลอดจนการเปดบาน ปูสอนหลาน เปนแหลงเรียนรูดานวรรณกรรมและ
ดนตรีพื้นเมืองใหกับครู นักเรียน เยาวชน ผูสูงอายุ และผูสนใจ ตลอดจัดรายการวิทยุของทองถิ่น คือ สถานีวิทยุ
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อสมท. และ สวท. จังหวัดลําพูน–เชียงใหม เปนประจําทุกวันศุกร และเสาร เพื่อเผยแพรความรู ดานภาษา
วรรณกรรม และดนตรีพื้นบานลานนา โดยมีอุดมการณที่วา อมไวหาย คายออกอยู

๑๒
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๐๐
พ.ศ.๒๕๑๐
พ.ศ.๒๕๒๗
พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ศ.๒๕๓๗
พ.ศ.๒๕๔๓
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๖๐

คนดีศรีลําพูน จากสมาคมชาวลําพูน
คนตนแบบจังหวัดลําพูน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดจอย จากจังหวัดเชียงใหม
ผูอนุรักษมรดกไทยดีเดน จังหวัดลําพูน จากจังหวัดลําพูน
ผูอนุรักษมรดกไทยดีเดน จังหวัดลําพูน จากจังหวัดลําพูน
ราชมงคลสรรเสริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผูปฏิบัติคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดํารัสรัชกาลที่ ๙ จากจังหวัดลําพูน
ครูภูมิปญญาไทย รุนที่ ๒ ดานภาษาและวรรณกรรม
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ผูทําคุณประโยชนตอเยาวชนแหงชาติ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย
ผญาจารยจังหวัดลําพูน จากสถาบันวิจัยหริภุญชัย
ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม
แทนคุณแผนดิน สํานักพิมพ คม ชัด ลึก
รางวัลภูมิแผนดินปนลานนา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัลเจาฟามหาจักรี จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
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คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
นายนันท นันทชัยศักดิ์ เปนครูทุกลมหายใจเขาออก ดวยยึดหลักเกิดมาตองตอบแทนสังคม ดังนั้น
จึงไดมุงมั่นที่จะทําหนาที่ครูอยางไมยอทอและเหน็ดเหนื่อย ดวยตองการจุดประกายแสงแหงปญญาใหกับ
คนรุนใหม ดวยเห็นความสําคัญของเอกลักษณภาษาถิ่นดวยจิตและวิญญาณ และหวงใยเกรงวาจะสูญหาย
จึงไดอุทิศตนถายทอดใหกับลูกศิษยตั้งแตระดับประถมศึกษา แมทานจะลวงเขาสูวัยชรา แตดวยจิตวิญญาณ
ความรักในชุมชน จึงอุทิศตนใหกับสิ่งที่รักแบบไมเห็นแกเหน็ดเหนือ ดวยหวังใหเกิดการจรรโลงรักษาองคความรู
ใหคงอยูสืบไป โดยเยาวชนเปนผูสืบสาน ดวยการทําสื่อประกอบการสอน ทั้งเปนเอกสารและเทคโนโลยี
ผลิตสื่อการสอน ที่เขาใจไดงาย ทันสมัย

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน นายนันท นันทชัยศักดิ์ ยังคงสรางสรรคผลงานและเผยแพรผลงานดวยการเปนวิทยากร
ใหกบั สถาบันการศึกษา และแหลงเรียนรู “บานปูส อนหลาน” ดวยความรักและศรัทธาในความเปนครูทตี่ อ งการ
เผยแพรและอนุรักษ สืบสานภาษาและวรรณกรรมลานนาใหคงอยูสืบไป

๑๔
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¼ÙªÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂÊØÃÊÔ·¸Ôì àÊÒÇ¤§
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๔
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป

คําประกาศเกียรติคุณ

ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคง
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป
ผูช ว ยศาสตราจารยสรุ สิทธิ์ เสาวคง ปจจุบนั อายุ ๗๑ ป เกิดเมือ่ วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๒
ณ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด สมรสกับนางศรีวรรณา เสาวคง มีบุตร ๒ คน ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์
เปนศิลปนที่ทุมเทในการสรางสรรคผลงานดานศิลปะและวิชาการตลอดระยะเวลาอันยาวนานกวา ๔ ทศวรรษ
โดยเฉพาะงานดานทัศนศิลป ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากความสงบภายในวัด ในการสรางสรรคผลงานในรูปแบบ
ภาพเสมือนจริงกึ่งฝน โดยใชแสงเทียนและแสงประทีปเปนแสงสวางในการนําความรูสึกไปสูความสงบสุข
และสมาธิของดวงจิต ดังคํากลาวที่วา เมื่อจิตเกิดความนิ่งสงบ ใจก็สะอาด และบริสุทธิ์ ถือเปนศิลปน
สรางสรรคงานจิตรกรรม ที่สําคัญคนหนึ่งของภาคเหนือที่มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ และสามารถถายทอด
อารมณความรูสึกสูผูชมไดอยางนุมนวล สุขสงบ และเปยมไปดวยพลังความรูสึกที่ถายทอดจากศิลปนสูการรับรู
ของผูชม จึงทําใหผลงานของผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคง ไดรับเผยแพรทั้งในประเทศและตางประเทศ
ทั้งการแสดงผลงานเดี่ยวและกลุม เปนเวลากวา ๓๐ ป จนถึงปจจุบัน
ผูช ว ยศาสตราจารยสรุ สิทธิ์ เสาวคง ไดรบั การเชิดชูเกียรติเปน เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขาศิลปะ
ดานทัศนศิลป พุทธศักราช ๒๕๖๔
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ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคง
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๔
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป
ประวัติ
นายสุรสิทธิ์ เสาวคง เกิดวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๒ ณ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
บิดาชื่อ นายพูล เสาวรคง มารดาชื่อ นางถนอม เสาวคง (ถึงแกกรรม) เปนบุตรคนที่ ๒ ในพี่นอง ๔ คน
นายสุรสิทธิ์ เสาวคง สมรสกับนางศรีวรรณา เสาวคง มีบุตร ๒ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๒๖/๗ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐

โทรศัพท
๐๕๓–๒๑๗๖๕๖, ๐๘๑–๘๘๕๘๔๕๔

Email
s.saokong@gmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๘

ระดับมัธยมศึกษา

พ.ศ.๒๕๑๐
พ.ศ.๒๕๑๖

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาคม อําเภอเมือง
จังหวัดรอยเอ็ด
โรงเรียนชางศิลป กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๑๙
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๕๒

๑๘

อาจารย ๒ ระดับ ๗ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ
ผูช ว ยศาสตราจารย ระดับ ๘ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ
อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
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ประวัติการเรียนรู
ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคง เขารับราชการครู ในตําแหนงผูสอนศิลปะ ณ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในป พ.ศ.๒๕๑๖ และ
ในป พ.ศ.๒๕๑๙ ไดเปนอาจารยประจํา สอนในรายวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม และวาดเสน วิชาวิจัยศิลปไทย
โบราณ และเมื่อวางจากงานสอน ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ จะสรางสรรคผลงานดานศิลปกรรม โดยเฉพาะ
ผลงานจิตรกรรมสีนํ้ามัน พรอมนําผลงานเขารวมการประกวดในระดับชาติ อาทิ งานศิลปกรรมแหงชาติ
งานจิตรกรรมบัวหลวง งานกสิกรไทย เปนตน จากการนําผลงานเขารวมประกวด และไดรับรางวัลจากทุกสถาบัน
มาโดยตลอด ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ ไดนําเงินรางวัลที่ไดรับมาสรางบาน และหอศิลป โดยใชชื่อวา หอศิลป
ความสงบ ปจจุบันมีหอศิลป จํานวน ๒ อาคาร เพื่อจัดแสดงผลงานการสรางสรรคมาตลอดจนถึงปจจุบัน

ผลงานสรางสรรค
ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคง ไดสรางสรรคผลงานจิตรกรรมดวยเทคนิคตางๆ รวมถึงการไดรับ
แรงบันดาลใจจากบรรยากาศความสงบภายในศาสนสถาน ผนวกกับการสั่งสมประสบการณและจินตนาการ
ตลอดจนความคิดสรางสรรค จึงทําใหผลงานของผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ ถูกสรางสรรคมาในรูปแบบ
เสมือนจริงกึ่งฝน โดยใชแสงเทียนและแสงประทีปเปนแสงสวาง เพื่อโนมนําความรูสึกไปสูความสงบสุขและ
ความเปนสมาธิของดวงจิต ดังคําสอนของพระพุทธเจาที่วา เมื่อจิตเกิดความนิ่งสงบ ใจก็สะอาด บริสุทธิ์ ดังนั้น
ผลงานที่ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ ไดสรางสรรค จึงเปนที่ประทับใจของผูพบเห็นเปนอยางยิ่ง ดวยสะทอน
อารมณความรูสึกไปยังผูที่ไดพบเห็นไดอยางดื่มดํ่าในอารมณ รูสึกถึงความสงบเปนอยางยิ่ง จึงทําใหผลงานของ
ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ ไดรับการเผยแพรทั้งในประเทศและตางประเทศ
๑. ผลงานจิตรกรรม ชื่อภาพ ความสงบ เทคนิคสีนํ้ามันบนผาใบ ขนาด ๒๐๐X๓๑๐ เซนติเมตร
ติดตั้งถาวร ณ หอศิลป MOCA กรุงเทพฯ
๒. ผลงานจิตรกรรม ชื่อภาพ ความสงบ เทคนิคสีนํ้ามันบนผาใบ ขนาด ๑๒๐X๑๕๐ เซนติเมตร
ติดตั้ง ณ หอศิลปความสงบ จังหวัดเชียงใหม
๓. ผลงานจิ ต รกรรม ชื่ อ ภาพ พระพุ ท ธเจ า ทรงห า มญาติ ทั้ ง สองไม ใ ห ฆ  า กั น เพื่ อ แย ง นํ้ า
มาทํ า การเกษตร คื อ แม นํ้ า โลฮิ นี เทคนิ ค สี อ ะคริ ลิ ค บนผ า ใบ ขนาด ๒X๑ เมตร และ
ผลงานจิตรกรรม ตอนปราบชางนาคาคิรี ติดตั้ง ณ หองประชุมสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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๔. ผลงานจิตรกรรม ชือ่ ภาพ ความสงบกูพ ระโกนา เทคนิคสีนาํ้ มันบนผาใบ ขนาด ๖๐X๖๐ เซนติเมตร
ติดตั้ง ณ สํานักศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
๕. ผลงานจิตรกรรม ชื่อภาพ ความสงบ เทคนิคสีนํ้าบนผาใบ ขนาดใหญ ๓.๐๕X๗.๘๕ เมตร
ผลงานชิน้ นีเ้ ปนผลงานทีม่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ เทาที่ ผูช ว ยศาสตราจารยสรุ สิทธิ์ เสาวคง เคยสรางสรรคมา
และไดติดตั้ง ณ หอศิลปความสงบ จังหวัดเชียงใหม

ความสงบ สีนํ้ามันบนผาใบ 134X206 เซนติเมตร

การเผยแพรผลงาน
ผูช ว ยศาสตราจารยสรุ สิทธิ์ เสาวคง เผยแพรผลงานผานการจัดแสดงผลงานดานศิลปะ โดยไดดาํ เนินการ
มาอยางตอเนื่องกวา ๓๐ ป โดยเปนประธานกลุม เจตธรรมศิลป ในการจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และการจัดแสดงผลงานลาสุด ซึ่งถือเปนงานที่ยิ่งใหญที่สุดของการแสดงศิลปะ
ในจังหวัดเชียงใหม คือ งาน สีนํ้าบูชาครู ณ พิพิธภัณฑหอศิลป อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม

การถายทอดผลงาน
ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคง ไดถายทอดผลงานสูสาธารณชนในรูปแบบของการสรางสรรค
ผลงาน การแสดงผลงาน และการเขียนบทความ เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูที่สนใจ ตลอดจนเกิดองคความรู
ในสาระที่เกี่ยวของกับศิลปะ

๒๐
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แสงเดือนในดินแดนสุขสงบ สีนํ้ามันบนผาใบ 120X150 เซนติเมตร

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๒๔

พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๔

รางวัลเกียรตินิยม อันดับที่ ๒ ประเภทจิตรกรรม การประกวดงานศิลปกรรมแหงชาติ
ครั้งที่ ๒๗
รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมรวมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ ๔
รางวัลราชมงคลสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รางวัล คนดี เดนดัง วังเจ็ดลิน ประเภทนักวิจัยดีเดน ผูสรางสรรคงานวิจัยคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
รางวัล คนดี เดนดัง วังเจ็ดลิน ประเภทสรางชื่อเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

คุณธรรม จริธรรมในการดํารงชีวิต
ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคง ยึด ความใผรู และพัฒนาตนเองใหกาวหนาอยูเสมอ โดยไมยอทอ
ตออุปสรรค เปนหลักในการดําเนินชีวิตและการสรางสรรคผลงาน

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคง ยังคงสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผลงาน
ดานจิตรกรรม
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ความสงบกูพระโกนา สีนํ้ามันบนผาใบ 60X60 เซนติเมตร

ความสงบ Sernity สีนํ้ามันบนผาใบ 90X120 เซนติเมตร

๒๒
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¹ÒÂÇÔàÈÉ ºØญ¹¹·
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๔
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การดนตรี)

คําประกาศเกียรติคุณ

นายวิเศษ บุญนนท
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การดนตรี)
นายวิ เ ศษ บุ ญ นนท ป จ จุ บั น อายุ ๗๐ ป เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ เดื อ นเมษายน พ.ศ.๒๔๙๓
ณ อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด สมรสกับนางอรุณี บุญนนท มีธิดา ๒ คน นายวิเศษ มีความสนใจและ
ศึกษาดนตรีสากลมาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยไดรับการมอบหมาย ใหสอนในรายวิชา
ดนตรีและขับรองสากล ตลอดจนควบคุมดูแลฝกสอนวงดุริยางคและวงดนตรีสากลของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการเปนครูดนตรี แมวานายวิเศษ จะจบการศึกษาเกี่ยวกับภาษา (ภาษาอังกฤษ)
แตดวยความรักในดนตรี โดยเฉพาะดนตรีสากล ประกอบกับความมานะมุงมั่นใฝหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา
รวมถึงการทุมเทเวลาเพื่อฝกฝน จึงทําให นายวิเศษ สามารถสอนและสาธิตการปฏิบัติเครื่องดนตรี รวมถึง
การเรียบเรียงเสียงประสานไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเครื่องดนตรีสากลในวงดุริยางค ซึ่งในขณะนั้นยังไมคอย
เปนที่นิยมมากนัก จากการทุมเทสรรพกําลังทั้งกายและใจในการถายทอดองคความรูใหกับลูกศิษย และ
เปนผูที่เสียสละ จึงทําใหไดรับปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรีสากล) จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เปนการแสดงใหเห็นความเปนครูที่มีจิตใจดีเอื้อเฟอเผื่อแผผูที่มีความสนใจดานดนตรี เปนที่รัก
ของลูกศิษย ใชชีวิตสวนใหญเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับดนตรีสากลใหแกนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษา
มากมาย โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจางใด มีเพียงความมุงมั่นที่จะสรางนักดนตรีคุณภาพออกรับใชสังคม
นายวิเศษ บุญนนท ไดรับการเชิดชูเกียรติเปน เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขาศิลปะ ดานการแสดง
(การดนตรี) พุทธศักราช ๒๕๖๔
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นายวิเศษ บุญนนท
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๔
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การดนตรี)
ประวัติ
นายวิเศษ บุญนนท เกิดวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ ณ อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด
บิดาชื่อ นายบุดดี บุญนนท มารดาชื่อ นางเฮียน บุญนนท เปนบุตรคนเดียว
นายวิเศษ บุญนนท สมรสกับนางอรุณี บุญนนท มีธิดา ๒ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๔๗/๓ ถนนราชภาคินัย ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐

โทรศัพท
๐๘๑–๒๘๗๑๔๕๓

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๔
พ.ศ.๒๕๐๖
พ.ศ.๒๕๐๙
พ.ศ.๒๕๑๑
พ.ศ.๒๕๑๓

ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนบานสูงยาง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด
ระดับประถมศึกษาปที่ ๗ โรงเรียนธรรมราชศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๑๔
พ.ศ.๒๕๑๕
พ.ศ.๒๕๔๘

๒๖

ครูอัตราจาง (ดนตรีสากล) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
ครู (ดนตรีสากล) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
อาจารยพิเศษ (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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ประวัติการเรียนรู
จากการที่นายวิเศษ บุญนนท ไดรับการบรรจุเปนขาราชการครูในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในตําแหนง
ครูผูสอนดนตรี–ขับรองสากล เมื่อปการศึกษา ๒๕๑๕ ซึ่งจะตองสอนดนตรีและขับรองสากล ควบคุมดูแลฝกสอน
วงดุริยางคและวงดนตรีสากลของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงเปนแรงบันดาลใจใหนายวิเศษ เบนเข็มมาศึกษา
คนควาดานดนตรีสากล รวมถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่มีอยูในวงดุริยางคของโรงเรียน ทฤษฎีดนตรีสากล
และการเรียบเรียงเสียงประสาน ซึ่งในยุคนั้นยังไมคอยมีสถาบันในจังหวัดเชียงใหม ที่เปดทําการสอนดานนี้
ในระหวางปการศึกษา ๒๕๑๕–๒๕๑๗ นายวิเศษ มีความมุงมั่นในการศึกษาวิชาดนตรีสากล
เพิ่มเติม โดยเฉพาะทางดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่มีอยูในวงดุริยางคของโรงเรียน คือ ฟลุท คลาริเนท
แซคโซโฟน ฮอรน บารีโทน ยูโฟเนียม ทรอมโบน และซูซาโฟน โดยพยายามศึกษาและฝกฝน จนสามารถสอน
และสาธิตการปฏิบัติเครื่องดนตรีดังกลาวได ตลอดจนไดศึกษาคนควาดานทฤษฎีดนตรีสากลและการเรียบเรียง
เสียงประสาน โดยศึกษาจากตําราของไทยและตางประเทศหลายเลม คือ
๑. ทฤษฎีดนตรีสากล
ของ พระเจนดุริยางค
๒. การเรียบเรียงเสียงประสาน
ของ พระเจนดุริยางค
๓. การเรียบเรียงเสียงประสาน
ของ อาจารยแมนรัตน ศรีกรานนท
๔. Trumpet
โดย Harry James
๕. Saxophone
โดย Jimmy Dorsey
๖. Arrangements
โดย Dick Groove

ผลงานสรางสรรค
จากการที่นายวิเศษ บุญนนท เปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระหวางป พ.ศ.๒๕๑๐–
๒๕๑๓ ซึ่งขณะนั้นเปนวิทยาลัยครูเชียงใหม ระหวางที่ศึกษา นายวิเศษ ไดทํากิจกรรมตางๆ รวมกับคณะกรรมการ
นักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานดนตรีสากล ดวยการเปนนักดนตรีในวงของมาตลอด และในป พ.ศ.๒๕๑๓
นายวิเศษ ไดเปนประธานฝายดนตรีสากล และเปนผูติดตอประสานงานกับครูเอื้อ สุนทรสนาน หัวหนาวงดนตรี
สุนทราภรณ ในการจัดทําเพลงของสถาบันชุดแรก ซึง่ ประกอบดวยเพลง “มารชเทิดศักดิ”์ เพลง “วิทยาลัยงาม”
เพลง “รําวง” และเพลง “ลา” หลังจากจบการศึกษา นายวิเศษ ไดไปเปนครูสอนดานดนตรี–ขับรองสากล
ควบคุมดูแลวงดุรยิ างค และวงดนตรีสากล ซึง่ เมือ่ ทางมหาวิทยาลัยมีกจิ กรรม และขอความอนุเคราะหวงดุรยิ างค
ใหมารวมกิจกรรม นายวิเศษ ไดนําวงดุริยางคมารวมทุกครั้ง รวมถึงการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงของ
สถาบัน รวมแสดงดนตรีในงานเกษียณ และคอนเสิรตเทิดพระเกียรติในวันราชภัฏฯ ดังเปนที่ประจักษของ
ผูที่รูจักทั่วไป โดยมีผลงานสําคัญ ดังนี้
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๑. ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสาน เพลงประจําสถาบันของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๒. เพลงประจําสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในยุคที่เปนวิทยาลัยครูเชียงใหม โดยรวม
กับผูชวยศาสตราจารยณรงค ธรรมคุณ ไดแก เพลงขวัญใจวิทยาลัยครู เพลงเขตแดนเหลืองดํา
เพลงเทิดศรัทธามหาวิทยาลัย เพลงอาลัยอาวรณ
๓. ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวง Big Band ชางเผือกสามัคคี หลักสูตรดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การเผยแพรผลงาน
จากประสบการณจากการเปนนักเรียนดุริยางคของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในระดับมัธยมศึกษา
และนักดนตรีประจําวงของวิทยาลัยครูเชียงใหม ระหวางปการศึกษา ๒๕๑๐–๒๕๑๓ ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และจากภาระงานที่ไดรับมอบหมายใหสอนวิชา
ดนตรี–ขับรองสากล จึงทําใหจําเปนที่จะตองอาศัยประสบการณจากการเลนดนตรีในวงดนตรีของสถาบัน และ
มีความมุงมั่นในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากตําราทั้งของไทยและตางประเทศดังไดกลาวแลว เพื่อนําความรู
ความสามารถไปสอนใหกับนักเรียนและเยาวชนที่รักและชอบดนตรีสากล ซึ่งในการสอนดนตรี–ขับรองสากล
วิธีการสอนที่ดีที่สุดคือ การสาธิต ทําใหครูจะตองเปนผูที่เลนดนตรีและรองเพลงเกง เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
ลูกศิษย จึงเปนแรงจูงใจใหนายวิเศษ มีความมุงมั่นในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมและฝกฝน จนทําใหนายวิเศษ
มีความสามารถเลนดนตรีและรองเพลงอยูในระดับมืออาชีพ

๒๘
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ดานการเรียบเรียงเสียงประสาน ในชวงป พ.ศ.๒๕๑๖ นายวิเศษ ไดสมัครเรียนทางไปรษณีย
ในวิชาหลักการประสานเสียง กับโรงเรียนดนตรียามาฮา บริษัทสยามกลการ ซึ่งมีอาจารยแมนรัตน ศรีกรานนท
เปนผูสอน โดยผูเรียนจะตองเดินทางไปสอบที่กรุงเทพมหานคร ๓ เดือน/๑ ครั้ง ในปลายป พ.ศ.๒๕๑๗
ทางโรงเรียนดนตรียามาฮา ยกเลิกการสอนในหลักสูตรดังกลาว และอาจารยแมนรัตน ศรีกรานนท ไดมอบ
หนังสือการเรียบเรียงเสียงประสานใหมาศึกษาเอง และหากมีปญหาสามารถสอบถามได โดยทานไดมอบที่อยู
ที่ติดตอไดให จึงถือวาเปนโชคดี และในชวงเวลานั้น มีนักดนตรีอาชีพรุนพี่ คือ นายทวีศักดิ์ บรรเลงเสนาะ
ซึ่งเปนลูกศิษยของทานอาจารยแมนรัตน ศรีกรานนท ไดมาแสดงประจําอยูที่บลูมูนไนตคลับ ไดใหคําปรึกษา
แนะนํากับนายวิเศษ ในดานการเรียบเรียงเสียงประสาน จึงเปนผลทําใหการศึกษาดานการเรียบเรียงเสียง
ประสานเปนไปดวยดี และสามารถเรียนจนจบหลักสูตรการเรียบเรียงเสียงประสาน จากความมุงมั่นศึกษาคนควา
ดานดนตรีสากลดังกลาว จึงทําใหนายวิเศษ มีความสามารถพิเศษ คือ
๑. สามารถเลนเครื่องดนตรีสากลที่อยูในระดับมืออาชีพ (Professional) ไดหลายเครื่องมือ คือ
Trumpet Saxophone Flute Piano และ Keyboard
๒. สามารถเรียบเรียงเสียงประสานได ทั้งสําหรับวงโยธวาทิต และวงดนตรีสากล
๓. ภายหลังที่มีการใชคอมพิวเตอรอยางแพรหลาย ตั้งแตป ๒๕๓๖ ไดศึกษาคอมพิวเตอรเพิ่มเติม
จนสามารถใชคอมพิวเตอรได ทั้งระบบ Microsoft Office และระบบ Musicals ใชเรียบเรียง
เสียงประสานและบันทึกโนตสากลได และสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคาราโอเกะประกอบ
การลีลาศไดอยางตอเนื่องและสนุกสนาน
นับตั้งแตนายวิเศษ บุญนนท ไดรับการบรรจุเปนขาราชการครู ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตั้งแต
พ.ศ.๒๕๑๕ เปนตนมา อาจารยวิเศษ บุญนนท ไดสรางศิษยดานดนตรีที่มีทักษะและความสามารถดานดนตรี
สากล และมีความเขาใจและสามารถสรางสรรคผลงานทีม่ ลี กั ษณะรวมระหวางดนตรีสากล–ดนตรีลา นนาได และ
ลูกศิษยดนตรีสากลไดเจริญรอยตาม บรรจุเปนขาราชการครูสาขาดนตรีทั่วภาคเหนือ และภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ ดวยความสามารถและอุทิศตนอยางเสียสละ อาจารยวิเศษ บุญนนท ไดรับเชิญใหเปนอาจารยพิเศษ
ดานดนตรีสากล ณ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงปจจุบัน โดยใชประสบการณและความสามารถทั้งดานการรวมวงดนตรี
การอํานวยเพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน ตลอดจนการบริหารจัดการวงดนตรีมาถายทอดใหกับนักศึกษา
ทําใหเกิดการเรียนรูผานประสบการณและนักศึกษาไดประโยชนจากการเรียนรูกับผูมีประสบการณ
จากความสามารถและผลงานเปนทีป่ ระจักษดงั กลาว จึงมีลกู ศิษยทสี่ รางชือ่ เสียงสืบตองานดานดนตรี
ในจังหวัดเชียงใหม ดังรายชื่อตอไปนี้
๑. นายอุดมศักดิ์ ชวชาติ (ศิษยเกา ม.ศ.๓ พ.ศ.๒๕๑๕ และ ม.ศ.๕ พ.ศ.๒๕๑๗) ครูโรงเรียน
มงฟอรตวิทยาลัย
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๒. พันตํารวจเอกวิจิตร การิยา (ศิษยเกา ม.ศ.๓ พ.ศ.๒๕๑๗ และ ม.ศ.๕ พ.ศ.๒๕๑๙) ผูกํากับ
สถานีตํารวจภูธรแกงโสภา
๒. นายวรมงคล ภาพพริ้ง (ศิษยเกา ม.ศ.๓ พ.ศ.๒๕๑๙ และ ม.ศ.๕ พ.ศ.๒๕๒๑) ครูโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย
๓. นายทศพล อยูเย็น (ศิษยเกา ม.ศ.๓ พ.ศ.๒๕๒๑ และ ม.ศ.๕ พ.ศ.๒๕๒๓) ครูโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห ๖๖
๔. นายไพฑูรย อินถา (ศิษยเกา ม.ศ.๓ พ.ศ.๒๕๒๑ และ ม.ศ.๕ พ.ศ.๒๕๒๓) นักดนตรีวงดนตรี
ธนาคารออมสิน
๕. นายพิทย โลแพทย (ศิษยเกา ม.ศ.๓ พ.ศ.๒๕๒๑ และ ม.ศ.๕ พ.ศ.๒๕๒๓) นักดนตรีวงดนตรี
ธนาคารออมสิน
๖. นายอนุชิต เวียงทอง (ศิษยเกา ม.ศ.๓ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ม.๖ พ.ศ.๒๕๒๙) ครูโรงเรียน
โกวิทยธํารงค
๗. นายมงคล ศิลปสุพรรณ (ศิษยเกา ม.๓ พ.ศ.๒๕๒๙ และ ม.๖ พ.ศ.๒๕๓๒) ครูโรงเรียนรังสีวิทยา
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
๘. นายอุเทน พรหมมินทร (เทห อุเทน พรหมมินทร) (ศิษยเกา ม.๓ พ.ศ.๒๕๓๑ และ ม.๖
พ.ศ.๒๕๓๔) นักรองอาชีพ
๙. นายสุรฉัตร พีระพล (ศิษยเกา ม.๓ พ.ศ.๒๕๓๑ และ ม.๖ พ.ศ.๒๕๓๔) ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา
๑๐. นายอเนก ถนอมรัตน (ศิษยเกา ม.๓ พ.ศ.๒๕๓๑ และ ม.๖ พ.ศ.๒๕๓๔) ครูโรงเรียนพระหฤทัย
๑๑. นายพุทธมล สุวรรณอาสน (ศิษยเกา ม.๓ พ.ศ.๒๕๓๑ และ ม.๖ พ.ศ.๒๕๓๔) ปจจุบัน
ผูชวยศาสตราจารยพุทธมน สุวรรณอาสน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๒. นายศุ ภ กิ จ สุ บิ น มิ ต ร (ศิ ษ ย เ ก า ม.๓ พ.ศ.๒๕๓๓ และ ม.๖ พ.ศ.๒๕๓๖) ครู โรงเรี ย น
มงฟอรตวิทยาลัย

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ.๒๕๕๑
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“ศิษยเกาดีเดน” สถาบันราชภัฏเชียงใหม
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรีสากล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
การประกอบสัมมาอาชีพและความสําเร็จที่สามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น
จากการเปนครูดนตรีตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๕ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ถือวายุคนั้นเปนการเริ่มตน
การเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนมัธยมในสังคมไทย อาจารยวิเศษไดทุมเทสรรพกําลังในการถายทอด
วิชาดนตรีแกลูกศิษย และลูกศิษยเหลานั้นไดเจริญรอยตามและสรางชื่อเสียงแกตนเองและวงศตระกูล
ดังปรากฏเปนที่เดนชัดในวงการดนตรีของโรงเรียนจังหวัดเชียงใหมวา หากไมมีโนตดนตรีเพลงไทย ใหไปขอที่
อาจารยวิเศษ อาจารยวิเศษจึงเสมือนเปนตูเพลงของครูดนตรีในจังหวัดเชียงใหม ดวยการทุมเททํางาน และ
อุทิศตนอยูเบื้องหลังดังกลาว ทําใหอาจารยวิเศษ ไดรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาดนตรีสากล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทํางานดานคุณธรรม จริยธรรม
อาจารยวิเศษ บุญนนท เปนผูมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละตนโดยไมไดคํานึงถึงอามิสสินจาง
และทุมเทในการสรางลูกศิษยดนตรีสากล ทั้งที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ดังปรากฏวา หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีงานดนตรี เชน วงคอมโบ วงบิ๊กแบนด อาจารยวิเศษทานก็จะ
เสียสละเวลามาฝกซอมเปนเวลารวมเดือนกวาจะออกงานดนตรี จึงแสดงใหเห็นถึงความทุมเท และความเปน
แบบอยางในดานคุณธรรมของอาจารยวิเศษ

ชีวิตปจจุบัน
ป จ จุ บั น อาจารย วิ เ ศษ บุ ญ นนท เป น ข า ราชการบํ า นาญ และเป น อาจารย พิ เ ศษ หลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ยังคงมีผลงานเรียบเรียงเสียงประสาน
เพลงลานนาและเพลงสากล ตลอดจนเปนผูอํานวยการในการฝกซอมวงดนตรีบิ๊กแบนด วงดนตรีคอมโบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เสมอมา
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¹ÒÂ·Ã§ªÑÂ ÊÁ»ÃÒÃ¶¹Ò
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๔
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (เจิงฟอน เจิงฟน)

คําประกาศเกียรติคุณ

นายทรงชัย สมปรารถนา
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขาศิลปะ ดานการแสดง (เจิงฟอน เจิงฟน)
นายทรงชัย สมปรารถนา ปจจุบันอายุ ๖๙ ป เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๙๔
ณ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สมรสกับนางจิตนิภา สมปรารถนา มีธิดา ๑ คน นายทรงชัย ไดเริ่มเรียนรู
เจิงมวยบเกา (มวยโบราณ) ตั้งแตอายุเพียง ๖ ขวบ โดยไดรับแรงบันดาลใจจากพออุยสม สมปรารถนา ซึ่งเปนปู
จากนั้นไดศึกษาศิลปะการตอสูในหลากหลายแขนง อาทิ ยูโด คาราเต ตลอดจนนาฏศิลปในสาขาตางๆ
จนนําไปสูการสรางสรรคผลงานเจิงฟอน เจิงฟน ซึ่งเปนอัตลักษณเฉพาะของสํานักดาบอารีเมตต หริภุญไชยฯ
ดวยการบูรณาการองคความรูระหวางนาฏศิลปและนาฏยุทธ ตลอดจนการจัดทําหลักสูตร เจิงฟอน เจิงฟน
เพื่อเปนคัมภีรในการการถายทอด องคความรูใหกับเยาวชนและผูสนใจ ตลอดจนการสรางสรรคชุดการแสดง
ที่เปนเอกลักษณของสํานักดาบอารีเมตต หริภุญไชย อาทิ เจิงฟอนมือเปลา เจิงธง เจิงฟน (ดาบ) ๒ คน ๓ คน
เจิงฟน (งาวกับทวน) กลยุทธการรบประจัญบานหมู เปนตน และนําไปสูการเสนอองคความรู “เจิง”
เพื่อขึ้นทะเบียนเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๕ สาขากีฬาภูมิปญญาไทย
ประเภทศิลปะการตอสูปองกันตัว ถือไดวานายทรงชัย เปนผูทรงภูมิดานเจิงฟอน เจิงฟน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ชํานาญอยางหาตัวจับไดยากยิ่งคนหนึ่งของลานนา เปรียบเสมือนคลังแหงความรูที่พรอมจะถายทอดไปสูเยาวชน
เพื่อการสืบทอดศิลปะการตอสูแหงลานนา
นายทรงชัย สมปรารถนา ไดรับการเชิดชูเกียรติเปน เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขาศิลปะ
ดานการแสดง (เจิงฟอน เจิงฟน) พุทธศักราช ๒๕๖๔
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นายทรงชัย สมปรารถนา
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๔
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (เจิงฟอน เจิงฟน)
ประวัติ
นายทรงชัย สมปรารถนา เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๔ ณ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
บิดาชื่อ นายประธาน สมปรารถนา มารดาชื่อ นางจันทรนวล สมปรารถนา เปนบุตรคนที่ ๑ ในพี่นอง ๔ คน
นายทรงชัย สมปรารถนา สมรสกับนางจิตนิภา สมปรารถนา มีธิดา ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๑๐๗/๑๔๑ หมูบานจินดาวิลลา ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐

โทรศัพท
๐๖๔–๖๔๑๓๑๖๒

E–mail
songchai.aree@gmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๐
พ.ศ.๒๕๐๒
พ.ศ.๒๕๐๘
พ.ศ.๒๕๑๑

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑–๒ โรงเรียนมงคลวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓–๗ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๑–๓ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ระดับชั้นประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการชาง (ป.ป.ช.) สาขาจิตรกรรม
ประติมากรรม โรงเรียนชางศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
ระดับชั้นประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนกทั่วไป
(สอบเทียบ) โรงเรียนชางศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๒๒ ระดับชั้นประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) วิทยาลัยครูเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๒๕ ระดับชั้นปริญญาตรี วิทยาลัยครูลําปาง จังหวัดลําปาง
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ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๑๔–๒๕๒๕
พ.ศ.๒๕๒๖
พ.ศ.๒๕๒๗
พ.ศ.๒๕๒๘–๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๓

ครูอัตราจาง โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลําพูน
อาจารย ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบานผักเฮือก จังหวัดนาน
รักษาการในตําแหนงอาจารยใหญ โรงเรียนบานบอหลวง จังหวัดนาน
อาจารย ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม
เกษียณอายุราชการ

ประวัติการเรียนรู
นายทรงชัย สมปรารถนา ไดเริ่มการเรียนรูเจิงมวยบเกา (มวยโบราณ) เมื่อครั้งอายุได ๖ ขวบ
โดยเรี ย นกั บ พ อ อุ  ย สม สมปรารถนา ซึ่ ง เป น ปู  ข องนายทรงชั ย จากนั้ น พ อ อุ  ย สม ได พ าไปเรี ย นศิ ล ปการฟอนดาบเมือง และการเลนเครื่องดนตรี สะลอ ซอ ซึง กับแมครูแสงจันทร ชางฟอนในคุมเจาหลวงลําพูน
ณ บานหนองเสง จังหวัดลําพูน
พ.ศ.๒๕๐๘–๒๕๑๐ นายทรงชัย ไดไปเรียนรูมวยเจิง กับพอครูมานพ ยาระนะ ศิลปนแหงชาติ
สาขาศิลปะการแสดง ประจําป ๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๐๘–๒๕๒๔ เรียนรูเจิงดาบ และเจิงหอก จากพอครูเจอ พรหมสินธุ สลาตีมีดและตีดาบ
หมอยาสมุนไพร ณ บานหลิ่งหา ซึ่งพอครูเจอ ไดทําการสอนมวยโบราณควบคู
ไปกับเจิงดาบ และวิชาอาคม รวมถึงการรักษากระดูกหัก ดวยสมุนไพร
พ.ศ.๒๕๐๘–๒๕๑๐ เรียนรูกระบี่กระบองกับครูอวยพร เหมะสิกขันทะกะ
พ.ศ.๒๕๐๙–๒๕๒๐ เรียนรูกระบี่กระบอง กับพอครูอารีย บุญหวง ครูกระบี่กระบองสาย สํานักดาบ
พุทไธสวรรค รุนเกา ซึ่งครูอารียไดปรับพื้นฐานของวิชาอาวุธ ตลอดจน
สอนวิชาอาวุธไทย นอกเหนือจากวิชากระบี่ ดาบ งาว ทวน กระบอง ไมสั้น
โล ดั้ง เขน ฯลฯ ใหกับนายทรงชัย สมปรารถนา
พ.ศ.๒๕๑๑–๒๕๑๓ นายทรงชัยเขาศึกษาตอวิชาศิลปะ สาขาจิตรกรรม–ประติมากรรม ณ วิทยาลัย
ชางศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ โดยรับความกรุณาชี้แนะแนวทางในการ
ศึกษาตอ และฝกทํางานศิลปะจากอาจารยทวี นันทขวาง เปนชาวลําพูน
และเปนเพื่อนกับบิดานายทรงชัย ซึ่งขณะนั้น อาจารยทวี สอนอยูที่คณะ
จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยชางศิลป ภายใตการบริหารของ
อาจารยสวัสดิ์ ตันติสุข (ศิลปนแหงชาติ สาขาวิจิตรศิลป) ซึ่งเปนอาจารยใหญ
ในสมัยนั้น ในชวงเวลาดังกลาวไดหลอหลอมใหนายทรงชัย สมปรารถนา
มีอดุ มการณของนักศิลปะ และปลุกจิตสํานึกความรักในศิลปวัฒนธรรม รวมถึง
การสืบสานวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งในสังคมกําลังเผชิญกับการหลั่งไหลของ
วัฒนธรรมตางชาติ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูระบอบประชาธิปไตย
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พ.ศ.๒๕๑๑–๒๕๑๓ นายทรงชัย สมปรารถนา ไดรับการชักชวนจากคุณวัลลภิศร สดประเสริฐ
(ศิลปนสรางหุนกระบอกไทย) ใหไปฝกมวยไทยโบราณ (มวยไชยา) กับ
อาจารย เขตต ศรี ย าภั ย โดยอาจารย เขตต ได ป รั บ พื้ น ฐานวิ ช ามวยไทย
ทั้งมวยสายเหนือ (ลายเมือง) และมวยสายใต (มวยไชยา) ใหสัมพันธ กลมกลืน
และรัดกุมมากขึ้น และไดไปเรียนรูศิลปะการตอสู ยูโด คาราเต และไอคิโด
ณ ชมรมยูโด–คาราเต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ.๒๕๑๔
นายทรงชัย ไดกลับมาทํางานที่จังหวัดลําพูน ในตําแหนงครูสอนวิชาศิลปะ
ที่โรงเรียนมงคลวิทยา สังกัดการศึกษาเอกชน โดยนําความรูทางดานศิลปะ
การปองกันตัวที่ไดเรียนรูมาสรางสรรคกระบวนทาใหม ซึ่งมีทวงทีลีลาชั้นเชิง
ที่สวยงามแพรวพราวกวาเดิม ทั้งนี้ พออุยสม สมปรารถนา ไดมอบปบสา
(สมุดโบราณที่ทําจากกระดาษสา) ใหกับนายทรงชัย พรอมเลาเรื่องราว
ความเปนมาของลานนาในอดีตวา จากการตอสูเพื่อรวบรวมหัวเมืองตางๆ
ดังนั้น การฝกฝมือของทหารจึงตองทําเปนประจํา ทั้งนี้ นายทรงชัย ไดพยายาม
ถอดรหั ส วิ ช าเจิ ง ที่ ซ  อ นอยู  ใ นพั บ สา และท า แม บ ทการฟ อ นรํ า โดยนํ า
ความรู ที่ไดมาประดิษฐเปนทาเจิงฟอน และเจิงฟน ภายใตคําแนะนําของ
พอครูอารีย บุญหวง และพอครูคํา กาไวย ศิลปนแหงชาติ สาขาการแสดง
พื้นบาน ปพุทธศักราช ๒๕๓๕
พ.ศ.๒๕๑๕
นายทรงชัย ไดเปดสํานักอารียเมตต หริภญ
ุ ไชยฯ (“อารียเมตต” แปลวา เมตตา
ธรรมนําความเจริญมาให กระบวนการการฝกเจิง จะชวยยกระดับจิตใจ “หริ”
แปลวา เขียว คือความอุดมสมบูรณ “ภุญ” แปลวา อาหาร “ไชย” แปลวา
ผูเ ปนเอก เจริญกวา “หริภญ
ุ ไชย” คือ อาณาจักรทีเ่ ต็มไปดวยความอุดมสมบูรณ
ซึ่งก็คือจังหวัดลําพูนในปจจุบัน) ในการสอนฟอนเจิงมือเปลา ฟอนเจิงอาวุธ
เจิงตอสูมือเปลา เจิงอาวุธ เพื่อสืบสานเจตนารมณของบรรพบุรุษไทย ใหกับ
เยาวชนและประชาชนที่ ส นใจ และมี ใจรั ก ที่ จ ะสื บ สานศิ ล ปะการแสดง
พื้นบานลานนาใหคงอยูตอไป โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแตวันที่
๑๕ เมษายน ๒๕๑๕ จวบจนปจจุบัน กาลเวลาผานมาครบรอบปที่ ๔๘
ของการสืบทอดศิลปะการตอสูแหงลานนา ที่มุงมั่นในปณิธานและจารีต
ยุทธศิลป เปนดั่งตํานานที่เลาขานตอปากกันมา ปณิธานสืบสานอุดมการณ
และภูมิปญญาแหงบรรพชน

๓๘
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ผลงานสรางสรรค
เจิง เปนศิลปะการตอสูที่พัฒนามาจากศิลปะการรบแบบประชิดตัวที่ถือไดวา เปนศิลปะการตอสู
ที่มีเอกลักษณและทรงประสิทธิภาพ ดังนั้น นายทรงชัย จึงไดนําวิชาเจิง ซึ่งเปนศิลปะการตอสูที่ไดเรียนรู
มาสรางสรรคเปนศิลปะการแสดงเจิงฟอน เจิงฟน สํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ ซึ่งการ เจิงฟอน เปนการ
นําลวดลายและทาทางการตอสูม าประกอบเขากับจังหวะกลอง เพือ่ ใหผทู เี่ รียนไดจดจําและฝกฝนใหคลองแคลว
เปนการแสดงใหเห็นถึงไหวพริบ สติปญญา มีความละเอียดออน นุมนวล แตแข็งแกรงอยูในที ทั้งยังแสดง
ใหเห็นถึงอัตลักษณความเปนตัวตนที่แทจริงของแตละบุคคล ซึ่งจะชวยกลอมเกลาจิตใจกราวกระดาง ใหได
มีความละเอียดออน ลุมลึก และสุนทรียภาพแหงศิลปะ สวน เจิงฟน เปนการนําพื้นฐานเจิงฟอน และ
ทักษะ กระบวนการเคลื่อนไหวของรางกาย มือ และเทาที่ฝกเจิงฟอนมาอยางสมบูรณแบบ จนสามารถพัฒนา
ไปสูก ารใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ศิลปะการแสดงเจิงฟอน เจิงฟน สํานักดาบอารียเมตต หริภญ
ุ ไชยฯ
จึงเปนการเคลื่อนไหวในลีลาของ “เจิงฟอน” ที่มีอยูในการฟน และในการเคลื่อนไหวของ “เจิงฟน” ก็มีอยูใน
“เจิงฟอน”
ซึ่งการการสรางสรรคผลงานเจิงฟอน เจิงฟน สํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ ของนายทรงชัย
จะมีอัตลักษณเฉพาะ คือ เปนการบูรณาการระหวางนาฏยุทธ และนาฏศิลปเขาดวยกัน โดยจัดทําเปน
หลักสูตรสําหรับการถายทอดองคความรูเจิงฟอน เจิงฟน ใหกับเยาวชนและผูสนใจ
๑. หลักสูตรเจิงหอก/ทวน/งาว/ไมคอน (พลองเดี่ยว) ประกอบดวย ทางูลืนหาง (แขงแสงสูรย)
แสงแวดกาย (พิรุณรองไห) บอกไฟผั่นฟา (นารายณสีกร) ทบผามาน (แผลงศรขามเขาพระสุเมร)
ไอยราฟาดงวงเถรกวาดลาน บวงหวันตอก หมอกมุงเมือง เกิ้งหนา (ปองหนา) กําแพงไฟ มายอง
เสือลากหาง ไผพันลํา แขงแสงสูรยพลิกแพลง และพิรุณรองไหพลิกแพลง
๒. หลักสูตรเจิงไมคอน (พลองคู) ประกอบดวย ทาไอยราฟาดงวง ๒ ชั้น ไอยราฟาดงวง ๒ มือ
เถรกวาดลาน ๒ มือ ยอนฟองสมุทร ๒ มือ และพิรุณรองไห ไอยราฟาดงวง ๒ ขั้น
๓. หลักสูตรพื้นฐาน เจิงฟอนและเจิงฟนดาบ ๒ มือ ประกอบดวย ทาไหวครู แมไม ไมฉาก
ไมเกา แมไมทะลวงหัน ๑๐ ลูก เสื้อเตหาง จางเตโฮง (เสือทะลายหาง ชางทะลายโรง)
ชางสางงา (ชางประสานงา) ไมปา (พันโข, ทะลายดาน) และไมสูง
๔. หลักสูตรขั้นกลาง เจิงฟอนและเจิงฟนดาบ ๒ มือ ประกอบดวย ทาแทงหวัน ไมสูงแยกธาตุ
เสือมูบ (เสือหมอบ) เสือเผน ไผพันลํา เครือหวันไม สับปลา และนางเยี่ยมปลอง
๕. หลักสูตรขั้นสูง เจิงฟอนและเจิงฟนดาบ ๒ มือ ประกอบดวย ทาบิดบัวบาน เกี้ยวเกลาแตงหวัน
สะบัดชัย ไมเกล็ด ครุฑหยุดนาคหรือพญากาจับหลัก เสือเลนลูก นาคลงวังหรือนาคามุดบาดาล
และ สามบาน
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๓๙

ทาครุฑยุดนาค หรือพญากาจับหลัก

ทานาคามุดบาดาล หรือพญานาคลงวัง
ทั้งนี้ ในแตละหลักสูตรจะมีทาเฉพาะ ถึงแมวาจะเปนทาแมบทเชน ทาบิดบัวบาน โดยสวนใหญ
จะเปน การฟอนดวยมือ แตนายทรงชัย ไดนํามาสรางสรรคใหเปนทาแมบทในการฝกเจิงอาวุธ ทั้งการรุก
และการรับ ดวยการใชดาบสองมือในการบิดบัวบาน และเปนการฟน โดยใชทาบิดบัวบานที่ไดสรางสรรคขึ้นมา
ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของการแสดงเจิงฟอน เจิงฟน ของสํานักดาบอารีเมตต หริภุญไชยฯ

๔๐
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ทางซาย จะเปนทาเจิงฟอนบิดบัวบานดาบ ๒ มือ สวนทางขวา เปนทาแมบทบิดบัวบานมือเปลา
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การประดิษฐทาบิดบัวบาน มาเปนทาเจิงฟนดาบสองมือ

๔๒
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ทาแมเครือหวันไม เปนทาเจิงฟอน เจิงฟน ที่นายทรงชัย ไดสรางสรรค
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๔๓

ทาแทงหวัน–ไผพันลํา เปนทาเจิงฟอน เจิงฟน ที่นายทรงชัย ไดสรางสรรค

๔๔
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การเจิงฟนงาว–ทวน เปนทาเจิงฟอน เจิงฟน ที่นายทรงชัย ไดสรางสรรค
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๔๕

ทั้งนี้ การแสดงเจิงฟอน เจิงฟน ของสํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ จะมีทั้งหมด ๙ ชุด โดยเปน
การฟอนเจิงในการศึกสงคราม การฟอนเจิงทางออกศึก การฟอนเจิงทางยั่วศึก และเจิงสูรบ อันเปนเอกลักษณ
ของสํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ ดังตอไปนี้
การแสดงชุดที่ ๑ ฟอนเจิงมือเปลา เปนการฟอนถวายมือบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
และครูบาอาจารยทไี่ ดสงั่ สอนศิลปวิทยาการการใชศาสตราวุธไทยโบราณ กอนการออกรบจะเริม่ ดวยการตบมะผาบ
เพื่อเปนการปลุกประสาทตนเอง และยั่วเยาคูตอสู

การฟอนเจิงมือเปลา

๔๖
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การแสดงชุดที่ ๒ ฟอนตุงไจยะมังคละ (ธงไชยมงคล) เปนการฟอนดวยธงไชยใหเปนการขจัด
ปดเปาเคราะหภัย และโบกนํามงคลมาสูทิพยสถาน และเปนการแสดงวาขาศึกมาประชิด ก็ใหโบกธงปลุกใจ
พรอมที่จะรบ

การฟอนธงไชยมงคล
การแสดงชุดที่ ๓ ฟอนเจิงดาบ เปนการฟอนเจิงดาบ ในลีลาชั้นเชิงอยางนักรบชาวลานนา แบบฉบับ
ของสํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ ไดแก บิดบัวบาน เครือหวันไม และสามบาง

การฟอนเจิงดาบ
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๔๗

การแสดงชุดที่ ๔ ฟอนเจิงงาว ทวน เปนการฟอนเจิงงาว ทวน ในลีลาชั้นเชิงอยางนักรบชาวลานนา
แบบฉบับของสํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ ไดแก ฟอนเจิงงาว ทวน ๒๓ ทา

การฟอนเจิงงาว ทวน
การแสดงชุดที่ ๕ ฟอนเจิงอาวุธอื่นๆ เชน ดาบ โล ดาบยาว เปนตน

การฟอนเจิงอาวุธอื่นๆ

๔๘
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การแสดงชุดที่ ๖ เจิงฟน (ดาบ) ๒ คน ไดแก ทาแมไมทะลวงฟน ทาไมฉาก ทาไมสูง ทาบิดบัวบาน
ทาแทงหวัน–ไผพันลํา และทาไมเกล็ดเหล็ก

เจิงฟน (ดาบ) ๒ คน
การแสดงชุดที่ ๗ เจิงตอสู (ดาบ) ๓ คน เปนการฟนดาบ ๒ มือ ๓ คน เรียกวา ๓ บาน

เจิงฟน (ดาบ) ๓ คน
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๔๙

การแสดงชุดที่ ๘ เจิงฟน (งาวกับทวน)

เจิงฟน (งาวกับทวน)
การแสดงชุดที่ ๙ กลยุทธการรบประจัญบานหมู ไมมีใครเปนพวกใคร ตัวใคร ตัวมัน รบรอบตัว
ใชฝมือปกปองตนเองใหรอดกลางขวงตะลุมบอน ตองบูรณาการทุกทาที่เรียนมาใชในการประลองการตอสู
แตละคนตองใชไหวพริบ มีการละเลน “แตมลายเสือ” เปนการละเลนโบราณ การฟนใหโดนคูตอสู จําลอง
เหมือนในสนามรบจริง ถาเปนการแสดงงานทัว่ ไป จะใชดาบหวายแทนเพือ่ ไมใหเกิดอันตราย แตถา เปนการแสดง
ละครอิงประวัติศาสตรจะใชดาบเหล็ก (ของสํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ ซึ่งผลิตเองเปนดาบไมมีคม
แตมีประกายและทําจากเหล็กกลา)

กลยุทธการรบประจัญบานหมู

๕๐
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การเผยแพรผลงาน
นายทรงชัย สมปรารถนา ไดเผยแพรผลงานผานการแสดงในงานตางๆ ตลอดจนทางสื่อโทรทัศน
สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน ตลอดจนการเปนวิทยากรถายทอดความรูเรื่อง เจิงฟอน เจิงฟน และดาบเมือง
รวมถึงการเสนอองคความรู “เจิง” ขึน้ ทะเบียนเปนมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจําปพทุ ธศักราช
๒๕๕๕ สาขากีฬาภูมิปญญาไทย ประเภทศิลปะการตอสูปองกันตัว

หนังสือมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ไดขึ้นทะเบียน “เจิง” ไวเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ ประจําปพทุ ธศักราช ๒๕๕๕ (National Intangible Cultural Heritage for year 2013)
สาขากีฬาภูมิปญญาไทย ประเภทศิลปะการตอสูปองกันตัว อยูหนา ๑๐๖–๑๐๗

การเผยแพรผลงาน ณ ตางประเทศ
การแสดงเจิงฟอน เจิงฟน สํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ ในงานวันชาติไทใหญ ณ ดอยกอวัน
รัฐฉาน สหภาพเมียนมา โดยจาวกองชื่น ผูบัญชาการกองทัพไทใหญแหงรัฐฉาน เปนผูประสาน
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๕๑

การเผยแพรผลงานภายในประเทศ
การแสดงศิลปะการตอสูโ บราณ : นายทรงชัย และลูกศิษยรนุ แรกของสํานักดาบอารียเมตต หริภญ
ุ ไชยฯ
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน

การแสดงสาธิตฟนดาบในงานเปดชุมนุมกิจกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ของลูกศิษยสํานักดาบ
อารียเมตต โรงเรียนมงคลวิทยา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

๕๒
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การแสดงศิลปะการใชอาวุธไทยโบราณ ของนายทรงชัย และลูกศิษยรุนแรกของสํานักดาบอารียเมตต
หริภุญไชยฯ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน

การแสดงศิลปะการใชอาวุธไทยโบราณ ของลูกศิษยสํานักดาบอารียเมตต โรงเรียนบานผักเฮือก
ในพิธีเปดงานวันประถมศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบานนาขวาง ตําบลบอเกลือใต อําเภอปว จังหวัดนาน
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๕๓

ศิลปะการแสดงเจิงฟอน เจิงฟน สํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ โดยลูกศิษยสํานักดาบอารียเมตต
หริภุญไชยฯ งานขันโตกดินเนอร ตอนรับคณะดูงานจากสิงคโปร ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม

ศิลปะการแสดงเจิงฟอน เจิงฟน สํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ โดยลูกศิษยสํานักดาบอารียเมตต
หริภุญไชยฯ ณ ศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ศิลปะการแสดงเจิงฟอน เจิงฟน สํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ โดยลูกศิษยสํานักดาบอารียเมตต
หริภุญไชยฯ งานคุรุบูชา ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปญญาลานนา จังหวัดเชียงใหม

๕๔
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“การแสดงอัศดรหาญศึก” โดยพอครูทรงชัย และลูกศิษยสํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ ในงาน
จิตวิญญาณแหงศาสตรานครลําปาง ณ ถนนกองตา จังหวัดลําปาง

ศิ ล ปะการแสดงเจิ ง ฟ อ น เจิ ง ฟ น สํ า นั ก ดาบอารี ย เมตต หริ ภุ ญ ไชยฯ โดยพ อ ครู ท รงชั ย และ
ลูกศิษยสํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ งานจิตวิญญาณแหงศาสตรานครลําปาง ครั้งที่ ๒ ณ วัดปงสนุก
จังหวัดลําปาง
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๕๕

ศิลปะการแสดงเจิงฟอน เจิงฟน สํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ โดยลูกศิษยสํานักดาบอารียเมตต
หริภุญไชยฯ ในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนา ณ ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย จังหวัดเชียงใหม

การแสดงฟอนเจิง สํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ โดยลูกศิษยสํานักดาบอารียเมตต หริภุญไชยฯ
งานฟอนเจิงลานนา เปนการฟอนเจิงที่ยิ่งใหญที่สุดในชีวิตการเปนสลาเจิง เปนการรวมตัวของนักฟอนเจิง
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเปนประวัติการณแหงยุคสมัยปจจุบัน และยังรวมถึงแขกแกวสหายคํา สลาเจิง หลากฝมือ
ที่ใหเกียรติมารวมงานครั้งนี้ดวยอีกไมนอยถือเปนที่สุดของการชุมนุมยอดฝมือแหงวงการสลาเจิง ณ เทวาเธียเตอร
DEVA THEATRE โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา จังหวัดเชียงใหม

๕๖
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๓๘ โลประกาศเกียรติคุณการจัดทําเพลงประจําจังหวัดลําพูน ชุดเบิกฟา หริภุญไชย
จากจังหวัดลําพูน
พ.ศ.๒๕๔๕ ผูฝกสอนกีฬาฟนดาบดีเดน จากจังหวัดลําพูน
พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ปรึกษาสูงสุด (Supreame Advisor) สมาคมฟอนเจิงแหงประเทศญี่ปุน
จากสมาคมฟอนเจิงแหงประเทศญี่ปุน

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
นายทรงชัย สมปรารถนา ยึดมั่นในคติพจนที่วา เราตองทําได ในการดําเนินงานทุกอยาง รวมถึง
การดํารงชีวิต ดังนั้นจึงทําใหนายทรงชัย มีความพยายามทําทุกอยางดวยความมานะ และมุงมั่นอยางเต็มที่
ตลอดจนการนําคติพจนดังกลาวไปใชในการกลอมเกลาลูกศิษยใหเปนผูมีระเบียบวินัย มีความสุภาพออนนอม
ถอมตน ดวยการนําศิลปะการตอสู เจิงฟอน เจิงฟน มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน แตทั้งนี้จะตองรูและ
เขาใจปญหาของเด็กแตละคน รวมถึงนิสัยใจคอ เพื่อที่จะไดวางแผนการพัฒนาทักษะความรูใหเหมาะสม
à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
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๕๗

กับเด็กแตละคน บนหลักที่วา สิ่งที่งายสําหรับเรา แตยากนักสําหรับเขา จากความมุงมั่นพยายามในการฝกฝน
เพื่อการเรียนรู จึงทําใหเยาวชน ทั้งที่เปนเด็กปกติ และเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สามารถแสดงเจิงได
มีความเชื่อมั่นในตนเอง และรวมทํากิจกรรมดวยกันอยางมีความความสุข

ชีวิตปจจุบัน
นายทรงชัย สมปรารถนา ยังคงมุงมั่นสรางสรรคผลงานการแสดง และถายทอดความรู เจิงฟอน
เจิงฟน สํานักดาบอารีเมตต หริภุญไชย ใหกับเยาวชนและผูสนใจอยางเต็มที่ ดวยความมุงหวังใหทุกคนในชาติ
ไดรําลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนที่ไดทุมเท เสียสละ และปกปองบานเมือง สรางผืนแผนดินใหคนรุนหลัง
ไดอาศัยอยูอยางมีความสุข

๕๘
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¹ÒÂà¨ÃÔญ ÁÒ¹ÔμÂ
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๔
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (จิตรกรรมฝาผนัง)

คําประกาศเกียรติคุณ

นายเจริญ มานิตย
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (จิตรกรรมฝาผนัง)
นายเจริญ มานิตย ปจจุบันอายุ ๖๗ ป เกิดเมื่อวันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๖ ณ อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม สมรสกับนางอรทัย มานิตย มีบุตร ๑ คน นายเจริญ เปนศิลปนที่ทุมเทในการสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมฝาผนังมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๖ โดยเริ่มตนจากการชื่นชอบในการวาดรูป และความฝน
ที่จะทํางานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง จึงไดฝกฝนดวยตนเองและพัฒนาฝมือดวยการศึกษาดูงานจากวัดตางๆ
เก็บเปนประสบการณพัฒนาตนเองดวยความรักความมุงมั่นในการวาดรูป ตลอดจนความใฝเรียนรูไดนํา
นายเจริญมาสูเสนทางการเปนศิลปนสรางสรรคงานจิตรกรรมพื้นบานลานนา นับไดวา นายเจริญ ถือเปน
บุคคลตนแบบที่มีความมุงมั่น มานะฝกฝนและพัฒนาฝมือดวยการลองผิดลองถูก จนสามารถพัฒนาทักษะและ
สรางอัตลักษณรปู แบบการสรางสรรคผลงานทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัวถายทอดวิถชี วี ติ ความเชือ่ ประวัตศิ าสตรชมุ ชน
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี อันแสดงใหเห็นถึงความเปนเลิศของศิลปนพื้นบานลานนาดานจิตรกรรมฝาผนัง
ที่ทรงคุณคาตอสังคมและประเทศชาติ
นายเจริญ มานิตย จึงไดรบั การเชิดชูเกียรติเปน เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป
(จิตรกรรมฝาผนัง) พุทธศักราช ๒๕๖๔
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๖๑

นายเจริญ มานิตย
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๔
สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป (จิตรกรรมฝาผนัง)
ประวัติ
นายเจริญ มานิตย เกิดวันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๖ ณ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
บิดาชือ่ นายกอง มานิตย (ถึงแกกรรม) มารดาชือ่ นางแสง มานิตย (ถึงแกกรรม) เปนบุตรคนที่ ๒ ในพีน่ อ ง ๖ คน
นายเจริญ มานิตย สมรสกับนางอรทัย มานิตย มีบุตร ๑ คน

ที่อยู
บานเลขที่ ๖๕ หมูที่ ๖ ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

โทรศัพท
๐๘๙–๙๕๔๒๓๐๒, ๐๘๔–๑๕๗๔๓๔๒

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๖

ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบานหนองเตาคํา อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๑๖–ปจจุบัน ชางวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ประวัติการเรียนรู
เมื่อครั้งที่นายเจริญ มานิตย อยูในสมณเพศ ในป พ.ศ.๒๕๐๗ มีโอกาสเห็นงานศิลปะภายในวัด
หลากหลายแขนง อาทิ งานศิลปะปูนปน งานภาพจิตรกรรมฝาผนัง และงานศิลปะดานอื่นๆ และงานศิลปะ
ที่นายเจริญสนใจเปนพิเศษ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ประกอบกับนายเจริญ ชื่นชอบการวาดรูป และมีความฝน
อยากจะทํางานดานนี้ จึงทําใหนายเจริญ ฝกวาดรูปดวยตัวเอง และพัฒนาฝมือดวยการเดินทางไปศึกษา
ภาพวาด (จิตรกรรมฝาผนัง) ตามวัดตางๆ จากนั้นนําความรูที่ไดจากไปศึกษาดูงานตามวัดตางๆ มาฝกฝน
พัฒนาตนเอง ระหวางบวชเรียน จนกระทั่งเมื่อมีอายุได ๒๐ ป พ.ศ.๒๕๑๖ จึงไดลาสิกขา และคิดจะหา
งานทํา ดวยการรับจางวาดภาพ จึงไดเริ่มตนไปขอทดลองเขียนภาพกําแพงอุโบสถ วัดเมืองวะ ตําบลเมืองเล็น

๖๒
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อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม กับทานเจาอาวาสในขณะนั้น (พระอธิการสวัสดิ์) โดยบอกวาใหพิจารณา
ผลงานกอน หากพึงพอใจในผลงานคอยวาจางกัน ซึ่งนายเจริญ ไดเขียนภาพตัวอยางงานภาพแรก คือ
ภาพมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ สักบรรณ (พระอินทรแปลงกายเปนพราหมณเพื่อนํานางสีดากลับไปรับใช
พระเวสสันดรเหมือนเดิม) และเมื่อ พระอธิการสวัสดิ์ ไดเห็นผลงานแลว เกิดความชื่นชอบ จึงไดประชุม
คณะกรรมการวัด เพื่อพิจารณาใหจาง นายเจริญ วาดภาพ และที่ประชุมใหวาดภาพรวมทั้งหมด ๔ ภาพ
คือ ๑. กัณฑสักบรรณ ๒. กัณฑมหาราช ๓. กัณฑฉกษัตริย และ ๔. กัณฑนครกัณฑ ซึ่งจุดนี้ถือเปนจุดเริ่มตน
ของอาชีพชางจิตรกรรมฝาผนัง

ผลงานสรางสรรค
ในอดีตการเขียนภาพจะมีเฉพาะสีนํ้ามัน สวนสีชนิดอื่นยังไมมี ซึ่งนายเจริญ มานิตย ไดใชสีนํ้ามัน
ในการเขียนภาพอยูหลายป ตอมาไดใชสีนํ้าพลาสติก และสีอะคริลิค ทั้งนี้ ในอดีตกอนการวาดภาพจะตอง
รางภาพโดยเขียนในกระดาษกอน จากนั้นนํามาสรางสเกลขยาย และปรุลายตามแบบ พรอมระบายสี

การออกแบบและรางภาพ
ตอมาเมื่อมีเครื่องโปรเจคเตอร จึงทําใหการทํางานงายขึ้น ดังนั้น เมื่อเขียนแบบแลวเสร็จ และ
ฉายภาพรางแบบเขาผนัง โดยขยายสวนตามความตองการ ซึ่งภาพที่เขียนลงบนฝาผนังจะมีทั้งธรรมาธิษฐาน
และบุคลาธิษฐานควบคูกันไป และมีขอเปรียบเทียบพรอมคําสอนในเรื่องราวนั้นๆ สวนภาพประเพณีวัฒนธรรม
เปนภาพวิถีชาวบาน จะเปนการหาขอมูลดวยการสอบถามจากผูเฒาผูแก ทั้งนี้ภาพฝมือของนายเจริญ มานิตย
จะมีคติคําสอนอยูในภาพนั้นๆ ซึ่งนายเจริญ ไดกระทํามาจนถึงปจจุบัน
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๖๓

การปรุลวดลายบนกระดาษ กอนนําไปลงบนฝาผนังจริง

เข็มที่ใชในการการปรุลวดลายบนกระดาษ
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การออกแบบและรางภาพ

การลงสีภาพ
à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
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๖๕

ผลงานที่สรางสรรค
นายเจริญ มานิตย ไดสรางสรรคภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดตางๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม และ
ตางจังหวัด รวมถึงการจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการศิลปกรรม และวารสารตางๆ รวมถึงการเปนวิทยากร
เผยแพรองคความรูใหกับสถาบันการศึกษาตางๆ

การยายวัดเกาไปสรางวัดใหม

พระพุทธเจาผจญมารกอนตรัสรู
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การเขียนลายทองบนประตู

การแหลูกแกวบรรพชาสามเณร
à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöô

๖๗

การเผยแพรผลงาน
นายเจริญ มานิตย เผยแพรผลงานดวยการเปนวิทยากร การสรางผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัด ภายใน
จังหวัดเชียงใหมและตางจังหวัด การจัดนิทรรศการศิลปกรรม ตลอดจนการเผยแพรทางสื่อตางๆ

ที่มา : หนังสือสกุลไทย รายสัปดาห ปที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๔๓๘ ประจําวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔
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ที่มา : หนังสือแมโจปริทัศน วารสารประจํามหาวิทยาลัยแมโจ ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒ มีนาคม–เมษายน ๒๕๔๕
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๖๙

ที่มา : สารคดีวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นลานนา ขาวงอกดอกไมบาน เขียนโดย นรีภพ ๒๕๔๕
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.๒๕๔๓
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๙

พลเมืองดีเดน สาขาภูมิปญญาพื้นบานลานนา (จิตรกรรมฝาผนัง)
จากสโมสรไลออนสเชียงใหม แมระมิงค
โลเชิดชูเกียรติ “ศิลปนดีเดนจังหวัดเชียงใหม” สาขาศิลปะสถาปตยกรรม
ดานจิตรกรรมฝาผนัง จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.)
รางวัลชนะเลิศ ศิลปนดีเดน สาขาสถาปตยกรรม
จากสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ครูภูมิปญญาทองถิ่นไทลื้อ สาขาวิถีไทลื้อ (จิตรกรรมฝาผนัง)
จากโรงเรียนบานลวงเหนือ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ระดับอําเภอ ดานศิลปะ
จากจังหวัดเชียงใหม
ครูภูมิปญญาไทยเชียงใหม จากจังหวัดเชียงใหม
พอตัวอยางแหงชาติ จากสมาคมผูอาสาสมัครและชวยการศึกษา

คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
ทํางานดวยใจรัก เปนคติพจนที่นายเจริญ มานิตย ยึดถือปฏิบัติในการดํารงชีวิตและการทํางาน
มาโดยตลอด และไมเรียกรองคาจางแพงๆ เพียงขอใหพอกินพอใช จะเนนที่ผลงานมากกวา โดยชอบใหคนติ
ในผลงาน เพื่อที่จะไดนําคําติชมดังกลาวไปพัฒนาฝมือตอไป

ชีวิตปจจุบัน
ปจจุบันนายเจริญ มานิตย ยังคงสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง ดวยใจรัก และตั้งใจถายทอดความรู
และประสบการณใหกับเยาวชนและผูสนใจ ดวยมุงหวังใหเกิดการสืบสานศิลปะ จิตรกรรมฝาผนังใหคงอยู
เปนองคความรูข องชุมชน และเพือ่ อนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรมพืน้ บานใหคนรุน หลังไดเรียนรูแ ละสืบทอดองคความรู
จากรุนสูรุน
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เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา
พุทธศักราช ๒๕๔๕–๒๕๖๓

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๖๓
๑. พระครูโสภณกิตติวัฒน

สาขาศิลปะ ดานทัศนศิลป
(การสรางปราสาทลานนา เทินนกหัสดีลิงค)
วัดเกาะกลาง เลขที่ ๖๗ หมูที่ ๗ ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๒. นางคํามิ่ง อินสาร
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
บานเลขที่ ๙๖ หมูที่ ๑๐ บานสันติสุข ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ๕๕๑๑๐
สาขามนุษยศาสตร
๓. นางสุพัตรา ไชยพรหม
บานเลขที่ ๒๙/๑๕ ซอย ๒ หมูที่ ๘ ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
๔. นางเสาวคนธ ศรีบุญเรือง
สาขาการเฝาระวังทางวัฒนธรรมและการสรางภูมคิ มุ กัน
ทางสังคม
บานเลขที่ ๒๔๙ ถนนชางมอย ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
สาขาภูมิปญญา ดานการรักษาโรคและปองกัน
๕. นางอัมพร ปญญา
(หมอเมือง)
บานเลขที่ ๘๘/๒ หมูที่ ๗ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐
๖. นางสารภี วีระกุล
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (นาฏศิลป)
บานเลขที่ ๑๐/๑ ถนนอารักษ ซอย ๗ ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (นาฏศิลปพื้นบานลานนา)
๗. นายมานิตย เจริญเกษมทรัพย
บานเลขที่ ๑๗๓ หมูที่ ๑๓ ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐
๘. นางคําแสน แกวสืบ
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การขับซอลานนา)
บานเลขที่ ๒๒๓ หมูที่ ๗ บานนางแลใน ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
๙. นายคําจันทร ยาโน
สาขาศิลปะ ดานหัตถศิลป (การแกะสลักไมพื้นบาน)
บานเลขที่ ๒๔๘ หมูที่ ๗ บานถํ้าผาตอง ตําบลสีสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
๑๐. นายจันทรคํา ปูเปด
สาขาคหกรรมศาสตร ดานสิ่งทอพื้นเมือง
บานเลขที่ ๒๕๓ หมูที่ ๓ ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๖๐
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช 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
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๗๕

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช 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
๓. นายอรุณศิลป ดวงมูล
สาขาศิลปะ ดานเพลงพื้นบาน (การขับซอลองนาน)
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
๘. นางจารุวรรณ เหมืองจา
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานวรรณกรรม
ทองถิ่น
๑๓๑/๑๐๕ ถนนชางหลอ 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

๗๖
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช 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
ดานวรรณกรรมทองถิ่น
๑๔๖ หมูที่ ๑๑ ตําบลยุเหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
๔. นายบุญสง วงคคํา
สาขาภูมิปญญา ดานพิธีกรรมพื้นบานลานนา
๕๑ หมูที่ ๓ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๙๐
๕. นายประดิษฐ เปงเรือน
สาขาศิลปะ ดานดนตรีพื้นบานลานนา
๔๘ หมูที่ ๒ ตําบลหวยทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๖. นายเบญจมิน สุตา
สาขาศิลปะ ดานสถาปตยกรรม
๘๖ หมูที่ ๗ ตําบลสบเตยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐
๗. ร.ต.ชัยวรรณ ศรีใจภา
สาขาภูมิปญญา ดานการตองผาและโลหะ
๑๐๒/๒ หมูที่ ๒ บานทาใคร ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๘. นายอานนท ไชยรัตน
สาขาศิลปะ ดานการแสดง : กลองพื้นบานลานนา)
๑๓๗ หมูที่ ๗ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๙. นางแจมจันทร แสนสิงห
สาขาศิลปะการแสดง ดานการแสดงซอ
๕๑/๑ หมูที่ ๖ ขวงเปาใต ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๔๐
๑๐. นายประสิทธิ์ มณีศรี
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานนาฏศิลปไทยใหญ
๖๒/๑ หมูที่ ๑ ตําบลแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๑๒๐
๑๑. นายธนวัฒน ราชวัง
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (กลองพื้นบานลานนา)
๑๓๕ หมูที่ ๒ ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๑๒. นางสุมาลี สุกันธา
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น
๑๑๙ หมูที่ ๓ ตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐
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๗๗

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช 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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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๕๘
๑. นางแสงเรือน กันทะวัน
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอพื้นเมือง
๑๕ หมู ๒ ตําบลนํ้าแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๒. นายสวัสดิ์ มูลเทพ (เสียชีวิต)
สาขาภูมิปญญา : การตองลายแผนโลหะ
๓. นางจุรีภัทร ขาลสุวรรณ
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น
๓๐๘/๕ ถนนเชียงใหม–ลําพูน ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๔. นางสุพันธ ฉิมดี
สาขาคหกรรมศาสตร : อาหารพื้นบานลานนา
๔๕๔ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๕. นางพรรษา บัวมะลิ
สาขาภูมิปญญา : วัฒนธรรมไทยลื้อ บานลวงเหนือ
๑๔๒ หมู ๔ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐
๖. นายยงยุทธ เกษมสงสุข
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม : ศิลปะการแสดง
๑๕๗ บานหวยกาน หมู ๑ ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ๕๑๑๓๐
๗. นายอรรณพ จันทรบุตร
สาขาภูมิปญญา : การแพทยพื้นบานลานนา
๒๓๙ หมู ๒ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐
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๗๙

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช 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

๘๐
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช 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
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๘๑

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

๘๒

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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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช 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
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๘๓

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช 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 (เสียชีวิต)
สาขามนุษยศาสตร : ประวัติศาสตรทองถิ่น
๑๔. นายแปลก กิจเฟองฟู
สาขาศิลปกรรม : จิตรกรรม
๑๒๒ หมู ๔ ตําบลบานชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๕๐

๘๔
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๑๕. นายสําราญ นวลแกว
สาขาสื่อสารมวลชน : วิทยากร
๔๔๕ หมู ๔ ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๘๐
๑๖. นายสุดใจ เตชะโสด
สาขาศิลปกรรม : ประติมากรรม
๖๕/๑๐ หมู ๑ ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๗. นายเดช กันธิยะ
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
๔๒ หมู ๔ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๘๐
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๘๕

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช 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

๘๖

à¾ªÃÃÒªÀÑ¯ - à¾ªÃÅÒ¹¹Ò
¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöô

๑๓. นายอนันต แจมแจง
สาขาศิลปกรรม : สถาปตยกรรมและประติมากรรม
๕๕ หมู ๒ ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๗๐
๑๔. นายนิคม พรหมมาเทพย
สาขาสื่อสารมวลชน : การเขียนบทความเผยแพร
วัฒนธรรมทองถิ่น
๕๙/๑ หมู ๖ ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๑๕. นายสุพจน วัลลิภากร
สาขาศิลปะการแสดง : นาฏศิลปพื้นบานไต
๑๑๕ หมู ๘ ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
๑๖. นายบุญเลิศ ตีคัง
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบาน : กลองลานนา
๑๑๘/๒ หมู ๓ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๗. นางอรทัย วงศอนุกุล
สาขาภูมิปญญา : จักสานไมไผขด
๑๐/๔ หมู ๒ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
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๘๗

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช 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

๘๘
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๔๙-๒๕๕๐
๑. พระครูอดุลสีลกิตต
ผูมีคุณูปการตองานศิลปวัฒนธรรมลานนา
วัดธาตุคํา ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๒. ดร.เจาดวงเดือน ณ เชียงใหม
ผูมีคุณูปการตองานศิลปวัฒนธรรมลานนา
๓๙ ถนนจาบาน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๓. พระครูสิริสุตาภิมนฑ
สาขามนุษยศาสตร ดานภาษาและวรรณกรรม
วัดสุพรรณรังสี ๔ ถนนไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ๕๑๐๐๐
๔. นางผัน จี๋โปทา
สาขาภูมิปญญาทองถิ่น : ศิลปะประดิษฐ
๑๘๔ หมู ๔ ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
๕. นางอุษา สุริยะมา
สาขาศิลปะการแสดง : การฟอนพื้นเมือง
๑๘ หมู ๒ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
สาขาวรรณศิลป : การประพันธและการขับรองเพลง
๖. นายสายัณห คําทิพยโพธิ์ทอง
พื้นบานลานนา
๒๒/๒ หมู ๕ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๕๐
๗. นายสุรศักดิ์ ปอมทองคํา
สาขาศิลปะสถาปตยกรรม
๑๘ ถนนขุมลุมประพาส ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
๘. นายชาย ชัยชนะ
สาขาศิลปะการแสดง : กลองพื้นบานลานนา
๑๐๗ ซอย ๒๒ ถนนโชตนา ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๙. นายอินตา เลาคํา
สาขาผูทําคุณประโยชนทางวัฒนธรรม
๘๑/๑ หมู ๑๐ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๑๐. นายประเสริฐ ประดิษฐ
สาขามนุษยศาสตร : ประวัติศาสตรทองถิ่น
๖๔ หมู ๑๐ ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
๑๑. นายอินสม ปญญาโสภา
สาขาสื่อสารมวลชน
199/49 หมู 2 ถนนโพธาราม 9 ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐3๐๐
๑๒. นายบุญรัตน ณ วิชัย
สาขาทัศนศิลป : หัตถกรรมแกะสลักไม
๑๓๐ หมู ๓ บานเติ๋นฮอมเฮือนสลา ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
๑๓. นางลําจวน ศรีกัญชัย (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : ซอพื้นเมือง
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๘๙

เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช 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

๙๐
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๔๗
๑. พระครูอดุลสีลกิตติ์
สาขาปรัชญา ศาสนา และประเพณีพิธีกรรมลานนา
วัดธาตุคํา ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๒. นายสวัสดิ์ ตายพูล
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีไทย/ดนตรีลานนา
๕๙/๓๔ ถนนสุริวงศ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๓. นายปน ศรีจันทร (เสียชีวิต)
สาขาทัศนศิลป : การทํารมโบราณ
สาขาวรรณศิลป : นักประพันธเพลง
๔. ผูชวยศาสตราจารยณรงค ธรรมคุณ
๑๙ ซอย ๗ ก. ถนนปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๕. ผูชวยศาสตราจารยลมูล จันทนหอม
สาขามนุษยศาสตร : ภาษาและวรรณกรรมลานนา
๔๑/๑๗ หมู ๗ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๖. นายวิเทพ กันธิมา (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : ดนตรีพื้นบานลานนา
สาขาศิลปะการแสดง : การเปาปจุม
๗. นายทองไหล อุปมา
๑๓๕ หมู ๒ ตําบลนํ้าแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๘. นายบุญเรือง การหมั่น
สาขาภูมิปญญาพื้นบาน : การแพทยแผนไทย
๑๓ หมู ๓ ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๙. นายเรวัฒน พรหมรักษ
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอ
๘๐/๑ หมู ๗ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
๑๐. นายสนั่น ธรรมธิ
สาขาศิลปะการแสดง : ฟอนดาบ ฟอนเจิง
๑๔๒ หมู ๔ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
๑๑. นายมงคล เสียงชารี
สาขาศิลปะการแสดง : การแสดงพื้นบานลานนา
๘๖/๑ หมู ๔ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐
๑๒. นางมัณฑนา สุขประเสริฐ
สาขาทัศนศิลป : ศิลปะการตกแตงไข
สาขาทัศนศิลป : เครื่องปนดินเผา
๑๓. นายสมทรัพย ศรีสุวรรณ
๔๕ หมู ๖ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
๑๔. พันเอกนเรศร จิตรักษ
สาขามนุษยศาสตร : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒๘๕/๕๓๕ คายกาวิละ มทบ.๓๓ ถนนเชียงใหม–ลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
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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

๙๒
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช ๒๕๔๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายดวงจันทร วิโรจน (เสียชีวิต)
สาขาภาษาและวรรณกรรมลานนา
นายมานพ ยาระณะ (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : กลองสะบัดไชยโบราณ
นายสิงหใจ พุทธราช (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอ
นายศรีนวล ธรรมปญญา (เสียชีวิต)
สาขาศิลปะการแสดง : ชางซึงประกอบการซอ
นายอุนเรือน หงษทอง
สาขาศิลปะการแสดง : ชางป
๗๐ หมู ๘ ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๗๐
๖. นายรักเกียรติ จันทรกอน
สาขาศิลปะการแสดง : ชางแน
๕๑/๒ หมู ๑๑ บานนอย ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
๗. พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฐ
สาขาศิลปกรรม : ฉลุลาย ทําฉัตร
วัดพวกแตม ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๘. นายประเสริฐ สุขประเสริฐ (เสียชีวิต)
สาขาศิลปกรรม : ประดิษฐเครื่องดนตรืพื้นเมือง
๙. นางบัวไหล คณะปญญา
สาขาศิลปกรรม : โคมลานนา
๑๙ ซอยกุหลาบ ชุมชนเมืองสาตรหลวง ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๑๐. นางรําพัด โกฏิแกว
สาขาศิลปกรรม : การแตงกายพื้นเมือง
๖ ซอย ๗ ข. ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
๑๑. นายดิเรก สิทธิการ
สาขาศิลปกรรม : ตองครัวเงิน
๒๗ ถนนวัวลาย ซอย ๒ ก. ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
๑๒. นายเฉลิมศักดิ์ ชื่นรินทร
สาขาศิลปกรรม : การแกะสลักไม
๓๗ หมู ๑ ตําบลนํ้าบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
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เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พุทธศักราช 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

๙๔
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