
 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณลี้านนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

1. ชื่อโครงการ  

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณลี้านนา 

 

2. ความเป็นมา หรอืหลักการและเหตุผล  

       ดินแดนล้านนามีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะมีสถาปัตยกรรมและ

วัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า จงึท าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาศึกษา

วัฒนธรรมล้านนาในเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก ทั้งน้ี ท าให้ให้ภาคธุรกิจหาผลประโยชน์จากการ

ท่องเที่ยว โดยการน าวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจ

มากขึ้น เพื่อส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้รูปแบบวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของ

ล้านนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เยาวชนรุ่นใหม่จงึได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม

ที่แตกต่างไปจากอดีต คุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างถูกบิดเบือนไป จน

ไม่สามารถสืบที่มาและแนวคดิความเชื่อที่ผนวกอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีน้ันได้ ขณะที่ความรู้และ

ความเชื่อเดิมก าลังหายไป แรงกระตุ้นใหม่จากภายนอกก็เข้ามาในสังคมล้านนา ด้วยการสร้าง

วัฒนธรรมล้านนาใหม่เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น ซึ่งการพัฒนา

เป็นสิ่งที่ดี ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ แต่หากมีการน าไปใช้ด้วยความไม่รู้ ก็จะ

เกิดความเสียหายให้กับวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิมได้          

        ส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงตาม

กระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่  จึงเห็นควรที่จะจัดการบรรยาย เสวนา  สาธิต และการทัศนศึกษา     

ให้ความรู้กับนักเรยีน  นักศกึษาและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถงึคุณค่าและความส าคัญของ

วัฒนธรรมประเพณีล้านนา เพื่อปรับฐานความรู้ความเข้าใจให้แก่คนรุ่นใหม่ ให้สอดรับกับประเพณี

ที่ดีงามที่ยึดถอืปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน     

         

3. วัตถุประสงค์  

     1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีล้านนาแก่นักเรยีน นักศกึษาและประชาชนทั่วไป ได้ทราบ

ที่มาและความส าคัญ 

       ของวัฒนธรรมประเพณีล้านนา 

     2.  เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามประเพณี 

     3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและความหมายของ

วัฒนธรรมประเพณีล้านนา 



 

 

 

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 

     1. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ

นักเรยีนนักศึกษา 

        และประชาชนทั่วไป   

     2. นักเรยีน นักศกึษาและประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักในคุณค่าและความหมายของ

วัฒนธรรม 

        ประเพณีล้านนา 

     3. นักเรยีน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี 

        ล้านนาอย่างถูกต้องและยั่งยืน 

 

5. ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

     1.  นักเรยีน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ทราบที่มาและความส าคัญของวัฒนธรรม

ประเพณีล้านนา 

     2. นักเรยีน นักศกึษาและประชาชนทั่วไป เกิดจติส านึกและตระหนักถึงความส าคัญของ

วัฒนธรรมประเพณีล้านนา 

     3.  นักเรยีน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการ

อนุรักษ์และพัฒนา  

 

6. ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

     หัวหน้าโครงการ : นายต่อพงษ์  เสมอใจ 

     ต าแหน่ง : นักช่างศิลป์ 

     ส่วนงาน : .ฝ่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

     เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน : 053 943638 

     เบอร์มอืถอื : 0843643592 

 

     ระบุส่วนงานสนับสนุน : - 

 
 
 
 



ก ำหนดกำรฟังบรรยำยควำมรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง  
ในหวัขอ้ “แอ่วปอยหลวง”  

ภายใตโ้ครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง ในหัวข้อ “แอ่วปอยหลวง”  

ฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม และทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง  
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และวัดประตูป่า ต าบลประตูป่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

จัดโดย ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
หมำยเหตุ  

1. รับสมคัรเพียง 50 คน (รับสมัครตัง้แต่วันนี้เป็นต้นไป  
 และปิดรับสมัครเมื่อมผีู้ลงทะเบยีนครบตามจ านวนที่ก าหนด)   

2. จัดเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 250 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณส์ าหรบังานหัตถกรรม  

 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และค่าทัศนศึกษา แล้ว) 

3. สอบถามข้อมูลหรือดรูายละเอียดเพิ่มเติม ท่ี 
 เว็บไซต์    http://art-culture.cmu.ac.th/ 
 Facebook Page:   ส านักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 Facebook  ส านักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 โทรศัพท ์  (053) 943 625 และ 38  
 โทรสาร  (053) 943 625 และ 222 680  
 
 
 
 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.30-08.40 น.  พิธีเปิดโครงการฯ  

กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวณัย์  เศวตเศรนี 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

ห้องประชุมส านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

08.40 – 09.45 
น. 

บรรยายให้ความรู้ในหัว “แอ่วปอยหลวง” 
 วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ  
นักวิชาการด้านล้านนาคดี ฝา่ยส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

ห้องประชุมส านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

09.45 – 10.00 
น. 

 พักรับประทานอาหารว่าง  ส านักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

10.00-12.00 น.  ฝึกปฏิบัติงานหตัถกรรม ท าตุงชัย  
และดอกไม้ประดับต้นครัวตาน 
 

ห้องประชุมส านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ส านักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
13.00-16.00 น. เดินทางไปบรเิวณทัศนศึกษา ประเพณีปอยหลวงวัดประตูป่า  วัดประตูป่า ต.ประตูป่า อ.เมือง

ล าพูน จ.ล าพูน 
17.00 น. เดินทางกลับถึงส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มช. 

โดยสวัสดภิาพ 
 

http://art-culture.cmu.ac.th/


ใบสมัคร 
เข้ำร่วมฟังบรรยำยควำมรู้เกี่ยวกบัประเพณีปอยหลวง  

ในหวัขอ้ “แอ่วปอยหลวง”  

ภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ส านักส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฟังบรรยายให้ความรู้เกีย่วกับประเพณีปอยหลวง ในหัวข้อ “แอ่วปอยหลวง”  

ฝึกปฏิบัติงานหตัถกรรม และทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง  
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

และวัดประตูปา่ ต าบลประตูป่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
จัดโดย ส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว,ดช.,ดญ.) ………………………………………………………..............................................อายุ........................ป ี
                                                 (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อน าไปจัดท าใบประกาศนียบตัร) 
ศาสนา...................... อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที…่..........…..ถนน……………….…..........………ต าบล.…………………………..................  
อ าเภอ........………...………...........จงัหวัด…..……......….……….........รหสัไปรษณีย…์……………….โทรศัพท…์……………….......….............  
E-mail………………….....………..………......................... 
 
สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา……………………………………………………………………………........................................................................ 
ถนน……………….…………...............ต าบล.………………………............อ าเภอ........………...……….......จังหวัด…..……......….………............ 
รหัสไปรษณีย…์…………………….....โทรศัพท…์………………....…................. 

 

หมำยเหตุ:   ค่าลงทะเบียน 250 บาท เป็นค่าเดินทางทศันศึกษา วัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบตัิ ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 

      ช าระเป็นเงินสด 

   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 

ลงช่ือ…………………………………………………ผูส้มัคร 

                                          (…………………………………………….....) 

                                                                                   วันท่ี………....เดือน…………….....………พ.ศ…….……... 
 

 
วิธีกำรสมัครและช ำระค่ำลงทะเบียน 

1. ยื่นใบสมัครและช ำระค่ำลงทะเบยีนด้วยตนเอง ที่ ส ำนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
(บนถนนเลียบคลองชลประทาน ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงตลาดต้นพะยอม 100 เมตร อยู่ซ้ายมือ) 

2. โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร 

 
ธนำคำร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   |   สำขำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่   |   เลขที่บัญชี 667 293 558 0 

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนทางโทรสาร (053) 943 625  หรือ 222 680  
หรือทางข้อความ  Facebook Page:  ส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันน้ี – วันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเมื่อครบจ านวน 50 ท่าน)  

3. สอบถำมข้อมูล โทรศัพท์ (053) 943 625, 38  


