ข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
“เอตทัคคตา ครูภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น”
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ด้าน : ภาษาและวรรณกรรม

นางสาคร พรมไชยา

1. ประวัติส่วนตัว
1.1. ชื่อ นางสาคร พรมไชยา
1.2. วันเดือนปีเกิด 23 มีนาคม 2497
1.3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 15 หมู่บ้านสักสันติราษฎร์ ตาบลงิ้ว อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย 57160
1.4. โทรศัพท์บ้าน 053-669469
มือถือ 086-4305531
e-mail : sakornpya@hotmail.com facebook : สาคร พรมไชยา
2. ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม (บ้านสักประชาอุปถัมภ์)
มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อาเภอเทิง
3. ความรู้/ความเชี่ยวชาญ
3.1 ด้านภาษาและวรรณกรรรม (การแต่งค่าวซอ)
4. ประวัติการสืบทอดองค์ความรู้
แม่ครูสาครเป็นคนที่ใส่ใจในการศึกษา ชอบอ่านหนังสือ และเป็นคนช่างจา ช่างสังเกต ทาให้
ได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย ทั้งภาษาเขียน และภาษาพูด นอกจากนั้นยังเป็นคนที่ชอบฟังลิเก ฟัง
ละครซอพื้นเมืองทางวิทยุ ชอบอ่านค่าวนิยายธรรม จนสามารถจดจาทานองและลีลาการสัมผัสของ
บทร้อยกรอง กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ค่าว และซอได้
5. ประวัติการทางาน/การเผยแพร่องค์ความรู้
พ.ศ. 2516 แต่งกลอนเข้าประกวดในรายการกวีศรีลานนาของสถานีวิทยุ 914 ก.ร.ป. กลาง
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2527 แม่ครูสาครเริ่มเขียนค่าว หรือบทกวีล้านนา โดยส่งเข้าประกวดในรายการ “ลาน
นาปาม่วน” จนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้นได้เขียนค่าวออกไปเผยแพร่ตามรายการต่างๆ ทางสถานี
วิทยุทั่วภาคเหนือ เช่น รายการกวีศรีลานนา รายการมรดกล้านนา รายการหนานถาจ๋าข่าว และได้เข้า
เป็นสมาชิกของชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย
ปัจจุบันมีผลงานพิมพ์รวมเล่ม เช่น รวมลานาคาค่าว เล่ม 1-6, ค่าวฮ่ากาซอ, คาคมบ่ะเก่า,
เพชรกวีศรีลานนา, ถอดหัวใจใส่คากลอน, เพื่อนคนหุมค่าว, แบบฝึกหัดการแต่งค่าว, รวมค่าวนิทาน
ชาดก, สับป๊ะกาคม คารมโฆษก, กาพร้าบัวตอง, ครูบาศรีวิชัย, ร้อยกลอนรักร้อยนักฝัน, คู่มือคนถือ
ไมค์, ร้อยแปดกาสอน, กาผะหญาปัญหาบ่เก่า ฯลฯ
พ.ศ. 2545 เป็นวิทยากรการอบรมโฆษก-พิธีกร นักประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการแต่ง
ค่าวแก่ชมรมน้อย-หนานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พ.ศ. 2548 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการส่งเสริมจริยธรรมของฝ่ายกิจการ
นักเรียน โรงเรียนปล้องวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
พ.ศ. 2548 เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านค่าว จ้อย ซอ ของสภาวัฒนธรรม
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2550 เป็นวิทยากรเสวนาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเชียงราย ในงาน
“เปิดบ้านภูมิปัญญาเมืองเชียงราย” โรงเรียนเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2550 ร่วมการแสดง (เขียนค่าว/อ่านค่าว) ในงานสืบสานวันสล่าข่วงพญ๋าคนเจียงของเจียงฮาย เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติประจาปี 2550 ณ เทศบาลตาบลเวียงเชียงของ
เป็นวิทยากรเผยแพร่ด้านภาษาและวรรณกรรมในการแต่งค่าวซอให้กับนักเรียน เยาวชน
และนั กศึกษาในสถาบัน การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย รวมถึงพระสงฆ์ และกลุ่มผู้สูงอายุใน
จังหวัดเชียงรายที่สนใจทั่วไป เช่น โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม, โรงเรียนเทิงวิทยาคม, นักศึกษา กศน.
ตาบลงิ้ว อาเภอเทิง, โรงเรียนปล้องวิทยาคม, กลุ่มผู้สูงอายุตาบลงิ้ว อาเภอเทิง, โรงเรียนวัดอามาตย์
อาเภอเทิง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น
เผยแพร่ บ ทค่าวซอในหนั งสื อพิมพ์ ท้องถิ่ นของจังหวัดเชี ยงราย และนิต ยสารต่างๆ เช่ น
หนั ง สื อ พิ ม พ์ น ครเชี ย งราย, หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฟ้ า ล้ า นนา, หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยนิ ว ส์ , นิ ต ยสารหญิ ง ไทย,
นิตยสารสตรีสารรายสัปดาห์, นิตยสารกุลสตรี, นิตยสารสกุลไทย เป็นต้น
6. รางวัลที่ได้รับ/เกียรติประวัติ
พ.ศ. 2523 รางวัลชนะเลิศจากการประกวดค่าวโทษของการตัดไม้ทาลายป่า ในรายการลาน
นาปาม่วน ที่สถานีวิทยุ 914 ก.ร.ป.กลาง
พ.ศ. 2529 รางวัลชนะเลิศการประกวดค่าวหน้าหนาวในรายการมรดกล้านนา ที่สถานีวิทยุ
กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2530 รางวัลชนะเลิศการประกวดค่าวฝันถึงคะนึงหา ในงานวันไหว้ครูพญาพรหม ของ
ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย
พ.ศ. 2532 รางวัลเกียรติยศอันดับ 1 การแต่งค่าวกาจ่มของจาวนา จากการประกวดยอดกวี
เมืองเหนือ คัดเลือกโดยชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย
พ.ศ. 2534 ค่าวยาเสพติด ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ร่วมกับ ป.ป.ส. ภาคเหนือ
พ.ศ. 2535 ค่าวรณรงค์การเลือกตั้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ร่วมกับ ส.ว.ท. เชียงราย
พ.ศ. 2533 ได้รับรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 ในการประกวดยอดกวีเมืองเหนือ ครั้งที่ 1 ของ
ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย
พ.ศ. 2536 รางวัลชนะเลิศการประกวดกลอน หัวข้อ “ขจัดมลพิษชีวิตอยู่ร่มเย็น” ของชมรม
นักกลอนเชียงใหม่-ลาพูน

พ.ศ. 2536 รางวัลชนะเลิศ ประเภทค่าวฮ่า ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จัดประกวด
โดยคณะกรรมการจัดการวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2537 รางวัลชนะเลิศการประกวดค่าวฮ่ากาเมือง กินปลาสุกทุกคนปลอดโรคพยาธิใบไม้
ตับ จากสานักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 เชียงใหม่
พ.ศ. 2540 โล่รางวัลที่ 1 ผู้ชนะการประกวดค่าวฮ่างาน “เบิกฟ้าเวียงพิงค์สู่สิ่งแวดล้อม 40”
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ
พ.ศ. 2546 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเป็นผู้มีผลงานคาประพันธ์เข้ารอบคัดเลือกนักกลอนดีเด่น
ระดับภาคเหนือ ประจาปี 2545-2546 จากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงราย สาขาภาษาและวรรณกรรม จากสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย
7. พิกัดทางภูมิศาสตร์
Location 47Q 0618912
UTM 2177289
N 19 41.246’
E 100 08.070’
Elevation 369 m
ความคาดเคลื่อน +/- 17
8. แผนที่ตั้งบ้าน/องค์กร (โดยสังเขป)
ต.งิ้ว

ต.ปล้อง
ถนนเชียงคา-เทิง (ถนนพิศาล เส้นทางหลวง 1021)

สะพานข้ามห้วยสว่าน

ซอย 2

ซอย 1

บ้านนางสาคร พรมไชยา

บ้านสักสันติราษฏร์ ต.งิ้ว อ.เทิง

9. รูปภาพ

10. ผู้บันทึกข้อมูล นางสุรีย์ ใจดี
วันที่ 8 ธันวาคม 2557

