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Abstract
Objectives of the research article entitled “A collection survey of cultural and traditional events In
Chiang Mai” were to study the 12-month cultural and cultural performances in Chiang Mai area.
Researchers learning with academic documents and field data collection which is using tools: interviews,
inquiries and observations from local scholars in each district in Chiang Mai province. The results then were
combined and analyzed according to the objective.
The results found that the collection survey of art, cultural and traditional events in 25 districts of
Chiang Mai could be divided into 12 months according to the Thai calendar format with the following
events: January divided into 6 events February divided into 7 events March divided into 5 events April
divided into 12 events May divided into 10 events June divided into 11 events July divided into 3 events
August divided into 1 event September divided into 1 event October divided into 8 events November
divided into 6 events and December divided into 3 events, so there are 73 events in total, which can be
divided into 2 types: 1) events that have local beliefs and were passed down. 2) Events with religious beliefs.
A ritual form for a Buddhist worshiping and sacred objects according to beliefs.
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บทความวิจัย
การสารวจและรวบรวมกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในจังหวัดเชียงใหม่
อาทิตยา ผิวขา* และ รัตน์ สิงห์บุราณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง “การสารวจและรวบรวมกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ในจังหวัดเชียงใหม่ ”
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 12 เดือนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้เครื่องมือ ทั้งการสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกต
จากปราชญ์ช าวบ้ า นในแต่ล ะอาเภอของจั งหวัด เชีย งใหม่ แล้ ว นาผลที่ได้ มารวมรวมและทาการวิเคราะห์ ตาม
วัตถุประสงค์
ผลการวิจัยพบว่า ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 25 อาเภอ แบ่งได้เป็นจานวน 12 เดือน ตามรูปแบบปฏิทินไทย
โดยกิจกรรมได้ดังนี้ เดือนมกราคม แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ แบ่งออกเป็น 7 กิจกรรม เดือนมีนาคม
แบ่ งออกเป็ น 5 กิ จกรรม เดื อนเมษายน แบ่ งออกเป็ น 12 กิ จกรรม เดื อนพฤษภาคม แบ่ งออกเป็ น 10 กิ จกรรม
เดือนมิถุนายน แบ่งออกเป็น 11 กิจกรรม เดือนกรกฎาคม แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม เดือนสิงหาคม แบ่งออกเป็น 1 กิจกรรม
เดือนกันยายน แบ่งออกเป็น 1 กิจกรรม เดือนตุลาคมแบ่งออกเป็น 8 กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม
และเดือนธันวาคม แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม รวบรวมได้เป็ น 73 กิจกรรม โดยรูปแบบสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 รูปแบบ
คือ 1) รูปแบบกิจกรรมที่มีความเชื่อตามประเพณีท้องถิ่นมีการสืบปฏิบัติกันมา 2) รูปแบบกิจกรรมที่มีความเชื่อทางศาสนา
โดยรูปแบบพิธีการเพื่อเป็นพุทธบูชาในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ
คาสาคัญ: กิจกรรม, จังหวัดเชียงใหม่, ศิลปวัฒนธรรม, รูปแบบกิจกรรม
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บทนา
เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทาง
ภาคเหนื อ ของประเทศครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระมาณ
20,107 กิโลเมตร ซึ่งมีขนาดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
มีป ระชากร 1,735,762 คน มากเป็ น อั น ดั บ 5 ของ
ประเทศไทยในจานวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
เมืองและชานเมือง 960,906 (Chiangmai Cultural
Office, 2015) โดยจังหวัดเชียงใหม่ทางทิศเหนือติดต่อกับ
รัฐฉาน ของเมียนมา จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครอง
ออกเป็ น 25 อาเภอ โดยมีอาเภอเมืองเชีย งใหม่เป็น
ศูน ย์ กลางของจั งหวัดเชีย งใหม่ขึ้น ชื่อว่าเป็น เมืองที่มี
ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น
วั ฒนธรรมของไทยเป็ นมรดกตกทอดอั นทรง
คุณค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมความรู้และถ่ายทอดสืบต่อ
กั นมาจากรุ่ นสู่ รุ่ น นั บเป็ นสิ่ ง ที่ มี คุ ณค่ า คงไว้ ซึ่ งความ
ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืน (Department of Culture
Promotion, 2016 ) ซึ่งวัฒนธรรมในประเทศไทยมีการ
ผสมผสานทางภูมิปั ญญาท้องถิ่น ที่ผ สมผสานมีความ
หลากหลาย และวัฒนธรรมดังกล่าวนับว่าอยู่ในกลุ่มของ
สังคมศาสตร์ เพราะเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
งานด้านศิลปะอยู่จานวนมาก โดยรูปแบบศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้ คือ
วัฒนธรรมในเชิงรูปธรรม อาทิเช่ น ด้านงานศิลปะด้าน
วั ต ถุ แ ละวั ฒ นธรรมเชิ ง นามธรรม หรื อ รู ป แบบที่ มี
ลั ก ษณะไม่ ใ ช้ ใ นด้ า นวั ต ถุ อาทิ เ ช่ น ด้ า นพิ ธี ก รรม
การละเล่น ค่านิยม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ประเพณีท้องถิ่น (Soonpongsri, 2013) ศิลปวัฒนธรรม
ทางด้านศิล ปะการแสดงที่น าเสนอหรือแสดงออกใน
รูปแบบการดาเนินกิจกรรมถือเป็นหนึ่งด้านวัฒนธรรม
ของประเทศไทย ที่มีเอกลักษณ์ที่มีความเป็ นรูปแบบ
เฉพาะตั ว โดยบางกิจ กรรมมี การแสดงออกทางลี ล า

ท่าทางซึ่งมีรูปแบบการแสดงที่เกี่ยวข้องกับ การร่ายรา
การละคร โขน รวมถึงศิลปะการ แสดงที่รวมถึงการ
บรรเลงดนตรี ( Saithongkum, 2018) รวมถึงมีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องมาจาก
การที่เมืองเชียงใหม่ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเคย
เป็นราชธานี และศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรื่องในทุก
ด้านของอาณาจักรล้านนา จึงทาให้มีการรับเอาวัฒนธรรม
จากต่างถิ่นมาผสมผสาน หล่อหลอมวัฒนธรรม ซึ่งมาใหม่
เป็นวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตน จังหวัดเชียงใหม่
มี อ ายุ ก ว่ า 700 ปี ม าแล้ ว และยั ง คงมี ป ระเพณี แ ละ
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์
ที่ ย าวนาน เชี ย งใหม่ ไ ด้ สั่ ง สมวั ฒ นธรรมประเพณี ที่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่
มี ค วามผู ก พั น กั บ พุ ท ธศาสนาและความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม
สังเกตได้จากก่อสร้างวัดอาราม โบสถ์ วิหารต่าง ๆ ซึ่งมี
อิ ท ธิ พ ลจากละโว้ พม่ า ไทย ใหญ่ ผ สมกลมกลื น กั น
จนเป็นรูปแบบพิเศษของล้านนา
จากข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองซึ่งประกอบไปด้วยประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งควรแก่การศึกษาค้นคว้า
เพื่ออนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมมา สืบ ทอด
จากรุ่นสู่รุ่น แต่ด้วยเหตุของวันเวลาที่ผ่านไปอาจทาให้
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลง
จึ ง เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ นั ก วิ จั ย ต้ อ งการทราบถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเกิดสิ่ งใหม่ ๆ ขึ้นในแต่ล ะ
ชุมชน และยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วย
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลุกจิตสานึกในการ
อนุรั กษ์ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เชิ ดชูแ ละสื บสานภูมิ ปัญญา
ท้ อ งถิ่ น และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายวิ จั ย ชาติ ใ น
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 ว่าด้วยเรื่องส่งเสริมกลไกและ
กิจกรรมการนากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัยองค์ความรู้
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นวัตกรรม เทคโนโลยี และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อใช้นวัตกรรมการสื่อสาร จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้ง
12 เดือนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กรอบแนวคิดวิจัย

2.3 การจัดกระทากับข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้อง นาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่
แยกตามเดื อนปฏิทิ น ให้ ชั ดเจน หากเกิ ด พบข้ อมู ล ที่
ไม่สมบูรณ์จะจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

สารวจรูปแบบกิจกรรม
เชิงศิลปวัฒนธรรม

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลจากเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่
2) การจดบันทึก จากการสัมภาษณ์ สังเกต
ผู้เชี่ยวชาญ และปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการจัดกิจกรรม
เชิงศิลปวัฒนธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนนั้น ๆ
3) เก็บข้อมูลภาคสนาม

รูปแบบกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีในจังหวัดเชียงใหม่

รูปแบบกิจกรรมประเพณี
ในจังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย

วิธีการศึกษา
วิธีดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสารวจและ
รวบรวมกิจกรรมเชิงศิล ปวัฒ นธรรมและประเพณีใน
จังหวัดเชียงใหม่ ” มีวิธีการศึกษาตามลาดับดังต่อไปนี้
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
1) แบบสารวจ โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 กลุ่มคือ
1 ข้อมูล พื้น ฐานทั่ว ไป 2 ข้อมูล ในการดาเนิ น การจัด
กิจกรรม
2) การสัมภาษณ์ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมเชิ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและผู้ ที่
เกี่ยวข้องในชุมชนนั้น ๆ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยพิ จ ารณาจากหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ตามรูปแบบปฏิทินการท่องเที่ยวโดย
ผู้ให้ข้อมูล คือหน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลต่ า ง ๆ ในพื้น ที่ จัง หวั ดเชีย งใหม่ องค์ก าร
บริห ารส่ ว นจังหวั ด เชียงใหม่รวมถึ งนักวิช าการ และ
ผู้ดาเนินการจัดโครงการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ตามรูปแบบปฏิทิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์นั้น
ผู้วิจัยได้ดาเนินขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ผู้ วิ จั ยติ ดต่ อประสานกั บหน่ วยราชการ ขอ
อนุ ญ าตผู้ บ ริ ห าร และผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์และรูปแบบงานวิจัย พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ในการลงมือปฏิบัติการและเก็บข้อมูลจานวน 25 อาเภอ
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2) เก็บข้อมูลด้านรูปแบบของศิลปวัฒนธรรม
ทั้ง 12 เดือนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยดาเนิ นการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม ทาการเก็บข้อมูลตามแบบแผนที่
ผู้วิจัยได้วางไว้ และเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
3) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการ
วิจัยโดยแยกวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใช้วิธี
ตรวจสอบแบบสามเส้า โดยนาข้อมูลที่ได้มาให้ผู้รู้และ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบอีก ครั้ ง เพื่ อท าให้ ถู ก ต้ องตาม
ความเป็นจริง
3.3 การนาเสนอข้อมูล ผู้วิจัยนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ประมวลผลให้ตามความ
มุ่ง หมายของการวิ จั ย และน าเสนอผลการวิจั ยแบบ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา
การแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 12 เดือนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ มีดังต่อไปนี้
เดือนมกราคม
1. เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์ ถนนข่วงเมรุ
(ตรอกเหล่าโจ้ว) อาเภอเมือง
2. ประเพณีกินวอ หมู่บ้านชนเผ่าลาหู่ อาเภอ
แม่อาย
3. ประเพณีตานข้าวใหม่ อาเภอเชียงดาว
4. ประเพณีปีใหม่ม้ง บ้านหนองหอยใหม่
อาเภอแม่ริม
5. เทศกาลร่มบ่อสร้าง บ้านบ่อสร้าง อาเภอ
สันกาแพง

6. ประเพณีบุญปอยเข้าสังข์ อาเภอดอยเต่า
เดือนกุมภาพันธ์
1. มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด อาเภอเมือง
2. ประเพณีผูกข้อมือ บ้านเมืองงาม ตาบลท่าตอน
อาเภอแม่อาย
3. ประเพณียกย่องครูหมอไตย วัดใหม่หมอกจ๋าม
อาเภอแม่อาย
4. ประเพณีกินวอ บ้านห้วยไคร้ใหม่ อาเภอ
เวียงแหง
5. ประเพณีของดีอาเภอแม่วาง เทศบาล
ตาบลแม่วาง อาเภอแม่วาง
6. มหกรรมผ้ า ตีน จก และผลิ ตภั ณฑ์ ช นเผ่ า
บริเวณที่ว่าการอาเภอ อาเภอแม่แจ่ม
7. ประเพณีส รงน้าพระธาตุดอยเกิ้ง วัดพระ
ธาตุดอยเกิ้ง อาเภอดอยเต่า
เดือนมีนาคม
1. พิธีประเพณีหกเป็ง วัดถ้าตับเต่ า อาเภอ
ไชยปราการ
2. ประเพณีสรงน้าพระธาตุแสนไห วัดพระธาตุ
แสนไห อาเภอเวียงแหง
3. ประเพณีเตียวขึ้นดอยและสรงน้าพระพุทธบาท
สี่รอย วัดพระพุทธบาทสี่รอย อาเภอแม่ริม
4. ประเพณี ส รงน้ าพระธาตุ ศ รี อ อนกลาง
วัดออนกลาง อาเภอแม่ออน ประเพณีสรงน้าพระธาตุ
เจดีย์น้อย วัดพระธาตุเจดีย์น้อย ตาบลฮอดอาเภอฮอด
5. ประเพณี ส รงน้ าพระพุ ท ธบาทแก้ ว ข้ า ว
วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว อาเภอฮอด
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เดือนเมษายน
1. ประเพณีปีใหม่เมือง อาเภอเมือง
2. พิธีสักการะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอก
อาเภอเมือง
3. ประเพณีสงกรานต์บ้านท่าตอน บริเวณ
ริมน้ากก บ้านท่าตอน อาเภอแม่อาย
4. ประเพณีสงกรานต์ วัดพระธาตุแสนไห
อาเภอเวียงแหง
5. ปอยหางน้า วัดเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
6. ประเพณี บ วชลู ก แก้ ว (ปอยส่ า งลอง)
วัดท่าตอนพระอารามหลวง อาเภอแม่อาย
7. ประเพณีบั้งไฟบ้านแม่สาบ บ้านแม่สาบ
อาเภอสะเมิง
8. ประเพณีแห่ไม้ค้าโพธิ์ อาเภอสะเมิง
9. ประเพณีปอยส่างลอง วัดกู่ม่านมงคลชัย
อาเภอดอยสะเก็ด
10.ประเพณีปี๋ใหม่เมืองใต้ฮ่มเก๊ายาง
ถนนเชียงใหม่-ลาพูน อาเภอสารภี
11. ประเพณีกนขนมปาด บ้านปงเหนือ ตาบล
บ้านปง อาเภอหางดง
12. ประเพณีแห่ไม้ค้าโพธิ์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
อาเภอจอมทอง
เดือนพฤษภาคม
1. ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ อาเภอเมือง
2. ประเพณีบูชาเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวง
อาเภอเมือง
3. ประเพณีสรงน้าพระปูแช่
4. ปอยเหลินหก วัดเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
5. ประเพณีใส่ขันดอกเสาอินทขิล เมืองแกนลาน
พระเจ้าสามฝั่งแกน อาเภอแม่แตง

6. ประเพณี ก ารถวายนมสดต้ น ศรี ม หาโพธิ์
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อาเภอดอยสะเก็ด
7. ประเพณี ส รงน้ าพระบรมธาตุ ด อยผาตั้ ง
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อาเภอแม่ออน
8. พิ ธี บ วชป่ า สื บ ชะตาแม่ น้ าแม่ ล าย ต าบล
ห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน
9. ประเพณี ส รงน้ าพระนอนพุ ท ธไสยาสน
วัดพระนอนหนองผึ้ง อาเภอสารภี
10.งานประเพณีสรงน้าพระธาตุ วัดพระธาตุ
ดอยน้อย ตาบลดอยหล่อ
เดือนมิถุนายน
1. ประเพณีทาบุญเมืองเชียงใหม่ อาเภอเมือง
2. พิธีเลี้ยงดงปู่แสะย่าแสะ เชิงชายป่าดอยคา
ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
3. พิ ธี ก รรมฟ้ อ นบวงสรวงบรรพกษั ต ริ ย์
อารักษ์หลวงเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่ อาเภอเมือง
4. ประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง แจ่งศรีภูมิ อาเภอเมือง
5. งานไหว้ครูบ้านเจ้าพ่อหม่อนหลักเมืองบ้าน
ป่าห้า ถนนสุขเกษม อาเภอเมือง
6. งานประเพณีแห่พระเจ้าเข้าเมือง วัดพระเจ้า
ล้านทอง อาเภอพร้าว
7. ประเพณีสรงน้าพระธาตุดอยนก บ้านแม่สาบ
อาเภอสะเมิง
8. ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า อาเภอต่าง ๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่
9. ประเพณี ส รงน้ าพระบรมธาตุ แ ละกู่ อั ฐิ
ครูบาเจ้าอินทจักรรักษา วัดน้าบ่อหลวง อาเภอสันป่าตอง
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10. ประเพณี ส รงน้ าพระธาตุ ศ รี จ อมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง อาเภอจอมทอง
11.ประเพณีสรงน้าพระเจ้าแสนทองวัดแสนทอง
อาเภอมก๋อย
เดือนกรกฏาคม
1. ปอยเข้าหว่า (เข้าพรรษา) วัดเปี ย งหลวง
อาเภอเวียงแหง
2. ขบวนแห่เทียนพรรษาบนหลังช้าง บ้านแม่
ตะมาน ตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง
3. ประเพณี สู่ ข วั ญควาย บ้ านแม่ข นิ ล เหนื อ
ตาบลบ้านปง อาเภอหางดง
เดือนสิงหาคม
1. ประเพณีโล้ชิงช้า หมู่บ้านอาข่าห้วยศาลา
อาเภอแม่อาย
เดือนกันยายน
1. ประเพณีล อยพระอุ ป คุต บริ เวณริ มน้ากก
บ้านท่าตอน อาเภอแม่อาย
เดือนตุลาคม
1. ป ร ะ เ พ ณี ตั ก บ า ต ร วั น เ ท โ ว โ ร ห ณ ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมือง
2. ประเพณีลอยปอยเทียน วัดใหม่หมอกจ๋าม
อาเภอแม่อาย
3. ประเพณี ต านสลากแบบล้ า นนาโบราณ
วัดป่าไม้แดง อาเภอไชยปราการ
4. ปอยออกหว่า หลู่จองเข่งต่างปุ๊ดวัดเปียงหลวง
อาเภอเวียงแหง

5. ปอยสลาก ปอยเตน วั ด เปี ย งหลว ง
อาเภอเวียงแหง
6. ประเพณีทอดกฐินวัดบ้านเด่น วัดบ้านเด่น
สะหลีศรีเมืองแกน อาเภอแม่แตง
7. ประเพณี ส ลากภั ต ธุ ด งคสถานล้ า นนา
อาเภอสันทราย
8. งานมหกรรมของดีดอยหล่อ ทางเข้าศูนย์
ราชการ อาเภอดอยหล่อ
เดือนพฤศจิกายน
1. ประเพณียี่เป็งและลอยกระทง ข่วงประตู
ท่าแพ อาเภอเมือง
2. งานแอ่วเฮือน เยือนพญา พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา อาเภอเมือง
3. เทศกาลชมสวน (Flora Festival) อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ อาเภอเมือง
4. ประเพณีล อยกระทง ท่าเรือบ้านท่าตอน
อาเภอแม่อาย
5. ปอยหลู่ ส่ า งกาน (กฐิ น ) วั ด เปี ย งหลวง
อาเภอเวียงแหง
6. ปอยปีใหม่ไตย วัดเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
เดือนธันวาคม
1. ประเพณีบูชาสี่ทิศ (งานเดือน 4) ศาลเจ้า
พ่อหลักเมือง แจ่งศรีภูมิ อาเภอเมือง
2. งานฤดู ห นาวเชี ย งใหม่ แ ละงานกาชาด
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอเมือง
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อภิปรายผล
1. รูปแบบการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 12 เดือนใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์และแบ่งรูปแบบ
การจั ด กิ จ กรรมใน 25 อ าเภอเชี ย งเชี ย งใหม่ แ ละ
สามารถสรุ ป ได้ เ ป็ น ตามเดื อ นปฏิ ทิ น การท่ อ งเที่ ย ว
สามารถแบ่งจานวน 73 กิจกรรมดังต่อไปนี้
1.1 รูปแบบการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 12 เดือน
เดือนมกราคม สามารถแบ่งรูปแบบกิจกรรม
ได้ จ านวน 6 กิจ กรรมแบ่ ง ได้เ ป็ น 6 อ าเภอโดยเป็ น
รูปแบบกิจกรรมประเพณีเฉพาะจานวน 4 ประเพณี คือ
1) ประเพณีกินวอ
2) ประเพณีตานข้าวใหม่
3) ประเพณีปีใหม่ม้ง
4) ประเพณีบุญปอยเข้าสังข์
และ 1 เทศกาล คือ เทศกาลร่มบ่อสร้าง โดย
สามารถจัดได้โดยในพื้นที่เท่านั้น และมี 1 เทศกาลที่มี
ลักษณะร่วมสามารถจัดได้ทุกพื้นที่ คือ เทศกาลตรุษจีน
ไชน่าทาวน์
เดือนกุมภาพันธ์ สามารถแบ่งรูปแบบกิจกรรม
ได้ จ านวน 7 กิ จกรรมแบ่ งได้ เป็ น 6 อ าเภอ 5 ประเพณี
2 มหกรรม โดยรูปแบบกิจกรรมประเพณีเฉพาะจานวน
6 ประเพณีคือ
1) ประเพณีผูกข้อมือ
2) ประเพณียกย่องครูหมอไตย
3) ประเพณีกินวอ
4) ประเพณีของดีอาเภอแม่วาง
5) ประเพณีสรงน้าพระธาตุดอยเกิ้ง
และ 2 เทศกาล คือ 1) มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
2) มหกรรมผ้ า ตี น จก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นเผ่ า โดยใน

เดือนกุมภาพันธ์เป็นรูปแบบการดาเนินกิจกรรมที่เน้น
การจัดเฉพาะโดยเน้นที่รูปแบบสินค้าประเพณีเทศกาล
ท้อ งถิ่ นเป็น หลั กในการด าเนิน กิจ กรรม ประเพณี ใ น
รูปแบบของตนเอง
เดือนมีนาคม โดยในเดือนกุมภาพันธ์ สามารถ
แบ่งรูปแบบกิจกรรมได้จานวน 5 กิจกรรม แบ่งได้เป็น
5 อาเภอ โดยรูปแบบกิจกรรมประเพณีเฉพาะจานวน
5 ประเพณีคือ
1) ประเพณีหกเป็ง
2) ประเพณีสรงน้าพระธาตุแสนไห
3) ประเพณีเตียวขึ้นดอยและสรงน้าพระพุทธบาท
สี่รอย
4) ประเพณีสรงน้าพระพุทธบาทแก้วข้าว โดยใน
เดือนมีนาคมเป็นรูปแบบการดาเนินกิจกรรมที่จัดเพื่อ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในแต่ละที่จึงถึงเป็นลักษณะเฉพาะ
ในประเพณีในรูปแบบของเดือนมีนาคม
เดือนเมษายน สามารถแบ่งรูปแบบกิจกรรมได้
จานวน 12 กิจกรรม คือ 11 ประเพณี 1 พิธีกรรม แบ่งได้
เป็น 8 อาเภอ โดยรูปแบบกิจกรรมประเพณีเฉพาะ
จานวน 12 ประเพณีคือ
1) ประเพณีปีใหม่เมือง
2) ประเพณีสงกรานต์บ้านท่าตอน
3) ประเพณีสงกรานต์
4) ประเพณีสรงน้าพระพุทธบาทแก้วข้าว
5) ประเพณีปอยหางน้า
6) ประเพณีบวชลูกแก้ว (ปอยส่างลอง)
7) ประเพณีบั้งไฟบ้านแม่สาบ
8) ประเพณีแห่ไม้ค้าโพธิ์
9) ประเพณีปอยส่างลอง
10) ประเพณีปี๋ใหม่เมืองใต้ฮ่มเก๊ายาง
11) ประเพณีกนขนมปาด
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12) ประเพณีแห่ไม้ค้าโพธิ์
และ 1 พิธีกรรมคือพิธีสักการะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ
โดยในเดือนเมษายนเป็นรูปแบบการดาเนินกิจกรรมที่
จัดเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัด อีกทั้งในแต่
ละที่จึงถึงเป็นลักษณะเฉพาะในประเพณีในรูปแบบของ
ตนเอง โดยในบางกิ จ กรรมยั ง จั ด มี รู ป แบบจั ด
เช่น เดีย วกั น ในพื้น ที่จั งหวั ดเชีย งใหม่ จึ งถื อได้ว่ าเป็ น
วัฒนธรรมที่มีลักษณะผสมผสานกัน
เดือนพฤษภาคม ในเดือนพฤษภาคมสามารถแบ่ง
รูปแบบกิจกรรมได้จ านวน 11 กิจกรรม คือ 10 ประเพณี
1 พิธีกรรม แบ่ งได้เป็น อาเภอ 7 อาเภอ โดยรูปแบบ
กิจกรรมประเพณีเฉพาะจานวน 10 ประเพณีคือ
1) ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ
2) ประเพณีบูชาเสาอินทขีล
3) ประเพณีสรงน้าพระปูแช่
4) ประเพณีปอยเหลินหก
5) ประเพณีใส่ขันดอกเสาอินทขิลเมืองแกน
6) ประเพณีการถวายนมสดต้นศรีมหาโพธิ์
7) ประเพณีสรงน้าพระบรมธาตุดอยผาตั้ง
8) พิธีบวชป่าสืบชะตาแม่น้าแม่ลาย
9) ประเพณีสรงน้าพระนอนพุทธไสยาสน
10) งานประเพณีสรงน้าพระธาตุ วัดพระธาตุ
ดอยน้อย ตาบลดอยหล่อ
และ 1 พิธีกรรม พิธีบวชป่าสืบชะตาแม่น้าแม่ลาย
รูปแบบศิล ปวัฒ นธรรมของกิจกรรมเดือนพฤษภาคม
ยังคงปรากฏรูปแบบคือทาจากความเชื่อและเป็นพุทธบูชา
ในศาสนาพุทธ และเกิดกิจ กรรมที่มีลั กษณะเฉพาะมี
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง อาทิ ประเพณีการถวายนมสด
ต้นศรีมหาโพธิ์
เดือนมิถุนายน ในเดือนมิถุนายน สามารถแบ่ง
รูปแบบกิจกรรมได้จานวน 11 กิจกรรม คือ 7 ประเพณี

4 พิ ธีก รรม แบ่ งได้เ ป็น อาเภอ 6 อาเภอ และมี ห นึ่ ง
กิจกรรมที่ปฏิบัติทุกอาเภอ และจานวน 7 ประเพณี คือ
1) ประเพณีทาบุญเมืองเชียงใหม่
2) ประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์
3) ประเพณีสรงน้าพระธาตุดอยนก
4) ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า
5) ประเพณีสรงน้าพระบรมธาตุและกู่อัฐิครูบา
เจ้าอินทจักรรักษา
6) ประเพณีสรงน้าพระธาตุศรีจอมทอง
7) ประเพณีสรงน้าพระเจ้าแสนทอง
และ 4 พิธีกรรมได้แก่ 1)พิธีเลี้ยงดงปู่แสะย่าแสะ
2) พิธีกรรมฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวง
เมืองเชียงใหม่ 3) ไหว้ครูบ้านเจ้าพ่อหม่อนหลักเมือง
4) งานแห่ พระเจ้าเข้าเมือง โดยรูปแบบทุกกิจกรรม
เป็นการดาเนินกิจกรรมจากรูปแบบวัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถิ่นที่สืบต่อเนื่องกันมาเพื่อสักการะสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
ของตนเอง
เดือนกรกฎาคม ในเดือนกรกฎาคม สามารถ
แบ่งรูปแบบกิจกรรมได้จานวน 3 กิจกรรม และสามารถ
แบ่งได้เป็นอาเภอ 3 อาเภอ คือ
1) ปอยเข้าหว่า (เข้าพรรษา)
2) ขบวนแห่เทียนพรรษาบนหลังช้าง
3) ประเพณี สู่ ขวั ญ ควาย บ้า นแม่ ขนิ ล เหนื อ
โดยกิจกรรมในเดือนนี้มีข้อแตกต่างและเหมือนกันคือ
ในเรื่ อ งของการท าเพื่ อ เป็ น พุ ท ธบู ช าทางหลั ก
พระพุทธศาสนาเป็นหลั ก และตามประเพณีพื้นบ้าน
โดยมีการสานต่อในการจัดกิจกรรมในทุกปี
เดือนสิงหาคม ในเดือนสิงหาคม สามารถแบ่ง
รูปแบบกิจ กรรมได้ จานวน 1 กิ จกรรม1 อ าเภอ คื อ
ประเพณีโล้ชิงช้า ที่จะจัดขึ้นที่หมู่บ้านอาข่าห้วยศาลานั้น
เป็นประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะ มีการประกอบพิธีโล้ชิงช้า
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ที่ส มบู ร ณ์ แ บบตามประเพณีดั้ งเดิม ของชนเผ่ า อาข่ า
เพื่อให้ลูกหลานและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้ถึงพิธีกรรม
อันศักดิ์สิทธิ์
เดือนกันยายน ในเดือนกันยายน สามารถแบ่ง
รูป แบบกิจ กรรมได้ จ านวน 1 กิ จ กรรม 1 อาเภอคื อ
ประเพณีลอยพระอุปคุต นั้นเป็นประเพณี ของชาวไทยใหญ่
ในอาเภอแม่อาย จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี
ตามความเชื่อของล้ านนาและชาวไทยใหญ่เชื่อกันว่า
พระอุ ป คุ ต นั้ น สิ ง สถิ ต อยู่ ใ ต้ แ ม่ น้ า หรื อ สะดื อ ทะเล
และมีอิทธิฤทธิ์มากมาย การลอยพระอุป คุตนั้ นก็คื อ
การบูชาท่าน และยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน
เดื อนตุล าคม ในเดื อนตุล าคม สามารถแบ่ ง
รูปแบบกิจกรรมได้จานวน 8 กิจกรรม คือ 7 ประเพณี
1 กิ จ กรรมและสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 8 อ าเภอ โดย
ประเพณีสามารถแบ่งได้คือ
1) ประเพณีตักบาตรวันเทโวโรหณะ
2) ประเพณีลอยปอยเทียน
3) ประเพณีตานสลากแบบล้านนาโบราณ
4) ปอยออกหว่า หลู่จองเข่งต่างปุ๊ด
5) ปอยสลาก ปอยเตน
6) ประเพณีทอดกฐินวัดบ้านเด่น
7) ประเพณีสลากภัต
และ1 กิจกรรมคืองานมหกรรมของดีดอยหล่อ
โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบการดาเนินกิจกรรมที่
จั ด เพื่ อ สั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในแต่ ล ะที่ จึ ง ถื อ เป็ น
ลักษณะเฉพาะในประเพณี รวมถึงการแสดงสินค้าของ
อาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
เดื อ นพฤศจิ ก ายน ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน
สามารถแบ่งรูปแบบกิจกรรมได้จานวน 6 กิจกรรม คือ
4 ประเพณี 2 กิจกรรม และสามารถแบ่งได้เป็น 4 อาเภอ
โดยประเพณีสามารถแบ่งได้ คือ

1) ประเพณียี่เป็งและลอยกระทง
2) ประเพณีลอยกระทง
3) ปอยหลู่ส่างกาน (กฐิน)
4) ปอยปีใหม่ไตย
และ 2 กิจกรรมคือ 1) งานแอ่วเฮือน เยือนพญา
2) เทศกาลชมสวน (Flora Festival) รูปแบบกิจกรรม
ในเดือนนี้ยังคงปรากฏรูปแบบเดิม คือดาเนินกิจกรรม
ที่จัดเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์แต่ในเดือนพฤศจิกายน
ถือว่าเป็นเดือนที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังภาคเหนือ
มากที่สุด โดยเฉพาะประเพณียี่เป็งและลอยกระทงเป็น
ประเพณีที่ได้รับความสนใจมากที่สุด
เดือนธันวาคม ในเดือนธันวาคมสามารถแบ่ง
รูปแบบกิจกรรมได้จานวน 3 กิจกรรม คือ 2 ประเพณี
1 กิ จ กรรม และสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 อ าเภอโดย
รูปแบบกิจกรรมมีความแตกต่างกัน
1) ประเพณีบูชาสี่ทิศ (งานเดือน 4) เป็นประเพณี
การสั ก การะศาลเจ้ าพ่อหลั กเมือ ง ที่ยึ ดเหนีย วจิตใจ
ของชาวเชียงใหม่
2) งานฤดู ห นาวเชี ย งใหม่ แ ละงานกาชาด
เป็นการแสดงสินค้าอีกยังรูปแบบกิจกรรมชนิดนี้ยังคง
พบเห็นโดยทั่วไปในหลายจังหวัดในการแสดงสินค้า
3) งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า เป็น
รูปแบบกิจกรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของ
ชนเผ่าถือได้ว่าเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่าง
ลงตัวและสมบูรณ์
1.2 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีแต่ละ
ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี ค วามมุ่ ง หมาย เพื่ อ
ศึกษารูปแบบการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 12 เดือน ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา
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ของประเพณีแต่ล ะท้องถิ่น ในพื้น ที่ จั งหวัดเชียงใหม่
มีรู ปแบบการดาเนิน กิจกรรมโดยมีลั กษณะเด่น และ
ลั ก ษณะร่ ว มปรากฏผลวิ จั ย จากการลงพื้ น ที่ พ บว่ า
รูปแบบการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณีของมีรูปแบบ
การจัดกิจ กรรมที่มีความหลากหลายโดยนิยม จัดกัน
ตามรูป แบบที่สื บทอดกัน มาโดยสามารถวิเคราะห์ ได้
เป็น 2 ด้านดังต่อไปนี้
1.2.1 ประเพณี ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ ทาง
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ในการดาเนินการเก็บข้อมูลสามารแสดงข้อมูล
ในรูปแบบศิล ปวัฒนธรรมของกิจ กรรมที่เกิดในขึ้นใน
ระยะเวลา 12 เดือนได้ คือ โดยรูปแบบกิจกรรมมีการ
จัดเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเอง โดยไม่สามารถนาไป
จัดที่พื้นที่อื่นหรือนอกพื้นที่ได้โดยจากสืบทอดทางด้าน
ภู ปั ญ ญาหรื อ ความเชื่ อ ในท้ อ งถิ่ น โดยรู ป แบบการ
ดาเนิ น การจั ดกิ จ กรรมประเภทนี้ จ ะมีชื่ อ เฉพาะของ
ตนเองอัน เกิดจากชื่อของหมู่บ้าน ตาบล หรืออาเภอ
สถานที่ตั้งชื่อเฉพาะนั้น ๆ ที่ทาการจัดกิจกรรมและมี
การจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงในยุคปัจจุบัน
และรูปแบบกิจกรรมที่เกิดจากผลงาน สิ นค้า
ผลผลิตในหมู่บ้าน ชุมชนโดยจัดในรูปแบบเทศกาลงาน
ประจาเป็นเพื่อแสดงผลงานสินค้า และเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ รูปแบบในการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม
ประเพณีที่ถือว่าเป็น ทุน ทางวัฒ นธรรมในหมู่บ้านอีก
ช่องทางหนึ่งที่จะสามารถยอดในอนาคตได้
1.2.2 ประเพณี ที่ มี ลั ก ษณะร่ ว มเฉพาะทาง
วัฒนธรรมทางความเชื่อ ศาสนา
เป็ น รู ป แบบการดาเนิ น กิจ กรรมโดยยึ ดหลั ก
ตามความเชื่อทางศาสนาพุทธ เพราะในพื้น ที่จังหวัด
เชียงใหม่โดยส่วนให้นับถือศาสนาพุทธ และยังคงมีการ
ปฏิบัติกิจวัตรเพื่อเป็นการดารงพระพุทธศาสนา โดย

รูปแบบกิจกรรมมีความสอดคล้อง กับการปฏิบัติในเชิง
พระพุทธศาสนา ตามวันสาคัญ ต่าง ๆ ตามปฏิทินไทย
ที่ในแต่และพื้นที่ยังคงจัดรูปแบบกิจกรรมของตนเอง
แต่คงยึ ดหลั กคติความเชื่ อตามหลั กของพระพุทธศาสนา
จัดในรูปแบบเดียวกันเพื่อเป็นพุทธบูชาและการดารง
อยู่ ข องพระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทย และการ
ผสมผสานวั ฒ นธรรมระหว่ า งชาติ พั น ธ์ ที่ ใ ช้ ห ลั ก ใน
ศาสนาพุ ท ธ ถื อ ว่ า เป็ น มิ ติ ท างวั ฒ นธรรมที่ ส ามารถ
ร้ อ ยเรี ย งอย่ า งเป็ น อย่ า งดี และสะท้ อ นออกมาใน
รูปแบบประเพณีเชิงประจักษ์ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยรู ป แบบการด าเนิ น หรื อ การจั ด กิ จ กรรมมี ก าร
ปฏิ บั ติ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและพร้ อ มกั น ในหลายพื้ น ที่
และสามารถพบเห็นในการจัดกิจกรรมได้พื้นที่จังหวัด
อื่น ๆ เช่นกันแต่รูปแบบประเพณียังคงมีรากวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่แฝงปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเวลา เครื่องกายแต่ง อาหาร ภาษา โดยสิ่งเหล่านี้
เป็นข้อที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชนพื้นเมืองของชาว
เชียงใหม่ที่มีข้อแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ และสามารถ
นามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในอนาคตได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1) ในรูปแบบการดาเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การจัดกิจกรรมการส่งเสริม มีปัญหาในเรื่องการดาเนิน
เก็ บ ข้ อ มู ล เนื่ อ งจากหากเลยช่ ว งเวลาในการด าเนิ น
กิจ กรรมจะไม่ ส ามารถเก็บ ข้ อ มู ล ได้ ค รบถ้ ว น ดั ง นั้ น
ดาเนิ นการวิ จัย จึ ง ต้อ งวางแผนในการดาเนิ นการให้
รอบครอบ เพื่อการเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
2) การด าเนิ น ท าวิ จั ย ควร มี ก ารลงพื้ น ที่ ซ้ า
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แต่เนื่องด้ว ย
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กิจกรรมเป็นไปตามรูปแบบจึงทาให้ไม่สามารถลงพื้นที่
ได้อีกครั้ง
กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยการ
สนั บ สนุ น จากส านั ก งานการวิ จั ย แห่ งชาติ และคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ภาควิ ช าดนตรี แ ละ
ศิลปะการแสดง สาขาศิล ปะการแสดง มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ และขอบคุณคณะผู้วิจัย และทีมผู้วิจัย
ที่ ร่ ว มกั น ศึ ก ษาอนุ รั ก ษ์ แ ละสร้ า งสรรค์ ศ าสตร์ ด้ า น
ศิลปะการแสดงและการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบไป
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