100 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการ สนับสนุนอุทยานเรี ยนรู้ ช่างสิ บหมู่ภูมิปัญญาล้ านนา

หลักการและเหตุผล
ศิลปวัฒนธรรมเป็ นวิถีชีวิตที่ ชุมชนและท้องถิ่ นต่างๆ ได้มีการพัฒนาและสร้ างสรรค์ข้ ึ น ใช้เป็ น
เครื่ องมือในการดาเนินชีวติ ป้ องกันและแก้ปัญหา รวมทั้งใช้ในการพัฒนาคุณภาพชี วิต ซึ่ งเป็ นศักยภาพ และ
ทุนที่สาคัญยิ่งของชุ มชนท้องถิ่นและสังคมไทยที่ได้แสดงออกในรู ปแบบและวิธีการต่างๆ ทั้งใน รู ปแบบ
ของวิถีชีวิตขนบธรรมเนี ยมประเพณี ภูมิปัญญา เครื่ องมือใช้ทามาหากิ น ความเชื่ อและอื่นๆ อีก มากมาย
โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มีความโดดเด่น มีอตั ลักษณ์ อย่างมีคุณค่าสื บทอดมาถึง ปั จจุบนั เพื่อเป็ น
การสนองแนวนโยบายของรั ฐด้านศิ ลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแหล่ ง วัฒนธรรม ศิลปวัตถุ
โบราณสถานให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งรายได้ของประชาชน ส่ งเสริ มบทบาท เยาวชนและประชาชนให้
มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ส่ งเสริ มการพัฒนาวัฒนธรรมนาไปสู่ การพัฒนา ประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิ จ
สังคม และการเมืองจุดมุ่งหมายของการพัฒนาวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการที่จะเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้กบั ประชาชน ครอบครัว และชุมชน รองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียน
ศู น ย์ศึ ก ษาศิ ล ปะไทยโบราณสล่ า สิ บ หมู่ ล้า นนาวัด ศรี สุ พ รรณ (วิ ท ยาลัย ในวัง สาขาจัง หวัด
เชี ยงใหม่) จัดตั้งขึ้นโดยความร่ วมมือระหว่าง สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ กับศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง เพื่อเป็ นศูนย์กลางจัดการเรี ยนรู ้ สื บทอด ฝึ กวิชาชี พงานช่างสิ บหมู่ ภูมิ
ปั ญ ญาล้า นนา แก่ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณร โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษา เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป สนองงานมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์หนเหนื อ และสนองงานตามพระราชดาริ ฯ
ด้านสัมมาชีพ การอนุรักษ์ และพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา ตั้งแต่ปี พุทธศักราช
2552 เป็ นต้นมา ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดแหล่งเรี ยนรู ้ การสร้ างสรรค์ผลงาน สร้ าง ความตระหนัก

และการตื่นตัว สร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนท้องถิ่นย่านวัวลาย จังหวัดเชี ยงใหม่ ดังที่ ปรากฏ ณ ปั จจุบนั แต่
การสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ควรกระจุกอยู่ แหล่งเดียว ควรกระจายไป
ตามท้องถิ่ นต่างๆ ที่ มีภูมิปัญญาท้องถิ่ นอันโดดเด่นและตามศักยภาพของภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ นนั้น ๆ อย่าง
แพร่ หลาย สร้างความเจริ ญเข้มแข็งในแต่ละท้องถิ่นยิง่ ๆ ขึ้นไป จึงได้จดั ทาจัดสร้างอุทยานเรี ยนรู ้ช่างสิ บหมู่
ภูมิปัญญาล้านนาขึ้น
ซึ่ งมูลนิธิวดั เงิน (STF.) มีวตั ถุประสงค์สาคัญในการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อพัฒนางานดังกล่าวเพื่อ
ส่ งเสริ มและอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิ บหมู่ภูมิปัญญาล้านนา และ เพื่อดาเนิ นการสร้างอุทยานการ
เรี ยนรู ้ ช่างสิ บหมู่ภูมิปัญญาล้านนาและส่ ง เสริ มสนับสนุ นกิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิ งการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา
ล้านนา เชิงเกษตรอินทรี ย ์ เชิงแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนโบราณครบวงจร และ สมุนไพร และ เพื่อเป็ น
ทุนการศึกษาแก่ผยู ้ ากไร้ ขาดแคลน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ ที่สนใจเรี ยนรู ้ช่างสิ บหมู่ลา้ นนา เป้ นอาชีพสร้าง
ความมัน่ คงแก่ชีวติ ตลอดจนเพื่อเป็ นทุนกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู ้แก่บุคลากร ครู ภูมิปัญญา กิจกรรมศึกษา
ดูงาน กิจกรรมไหว้ครู ประจาปี และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานด้านอนุ รักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาล้านนา
เพื่อดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรื อร่ วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุน เพื่อขยายสาขาศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิ บหมู่ลา้ นนาวัดศรี สุพรรณสู่ อู่อารย
ธรรม เชี ย งแสน จัง หวัดเชี ย งราย เป็ นแหล่ ง รวบรวม อนุ รัก ษ์ สื บ ทอด สื บ สาน และใช้
ประโยชน์องค์ความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ ทางวัฒนธรรมล้านนาทุนทางวัฒนธรรมประจาท้องถิ่ น
ให้เป็ นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง
2. ร่ วมส่ งเสริ มและสร้งสรรค์ชิ้นงานศิลปะช่างสิ บหมู่ลา้ นนาเป็ นสัมมาชี พ สร้ างงานสร้างอาชี พ
เศรษฐกิ จชุ มชนเน้นการท่องเที่ยวเชิ งศิลปวัฒนธรรม เกษตรอินทรี ย ์ วิถีชุมชนช่ างภูมิปัญญา
ล้า นนา อย่า งครบวงจร กระจายรายได้เพิ่ ม คุ ณค่ า แก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายตามแผนงานพัฒนาถิ่ น
ทุรกันดารและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
3. เพื่อร่ วมจัดสร้างอุทยานช่างสิ บหมู่ภูมิปัญญาล้านนา ปรับปรุ งพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ให้ เป็ นศูนย์กลางในการทากิ จกรรมวิถีชาวพุทธ ยึดหลักเศรษฐกิ จพอเพียง สัมมาชี พ สร้ าง
ความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพชุ มชน รองรับประชาคมอาเซี ยน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิ ธิที่
จัดตั้งขึ้น

เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ นักเรี ยนพระภิกษุสามเณร โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด เชี ยงราย
เด็ก เยาวชนถิ่นทุรกันดาร นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่นผูส้ นใจและนักท่องเที่ยวร่ วมกิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่า
ปี ละ 10,000 รู ป/คน เชิ งคุ ณภาพ ศิ ลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาช่ างสิ บหมู่ลา้ นนาได้รับการอนุ รักษ์ พัฒนา
สร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่า มีศกั ยภาพ สามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้
วิธีดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ ร่ างแบบแปลน แผนผังสาหรับจัดสร้ างศูนย์บนพื้นที่จริ ง 7 ไร่ ณ บ้านดงป่ าสัก
ตาบลบ้านด้าย อาเภอแม่สาย เขตติดต่ออาเภอเชียงแสน และอาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
2. ร่ ว มประสานงานวัด คณะสงฆ์ หน่ ว ยงาน องค์ก รผู ้มี จิ ต ศรั ท ธา ร่ ว มสนับ สนุ น และร่ ว ม
ดาเนินงาน โครงการ
3. ระดมทุนทรัพย์จดั สร้างอาคาร ปรับภูมิทศั น์ตามแบบแปลน แผนผังที่กาหนดร่ วมกัน
4. ดาเนินกิจกรรม แหล่งเรี ยนรู ้งานช่างสิ บหมู่ภูมิปัญญาล้านนาอย่างบูรณาการ
5. สรุ ป ประเมินผลการดาเนินโครงการแต่ละปี ต่อเนื่ อง
สถานทีด่ าเนินงาน/บุคคลผู้รับประโยชน์
1. พื้นที่ดาเนินการ

1.1 พื้นที่มูลนิธิวดั เงิน(STF) ณ บ้านดงป่ าสัก ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื้อที่ 4 ไร่ เศษ
1.2 พื้นที่ของวัดศรี โคมคา และพื้นที่โรงเรี ยนบ้านสันธาตุ (อาเภอแม่จนั สถานะปั จจุบนั ได้ถูก
ยุบรวมกับโรงเรี ยนใกล้เคียง ขณะนี้ ทางวัดศรี โคมคากาลังดาเนิ นการเพื่อขอใช้เป็ นพื้นที่ ทา
กิจกรรม สาธารณะประโยชน์ ตามสิ ทธิ์ ของวัดเดิม)
2. กลุ่มบุคคลผูจ้ ะได้รับผลประโยชน์
2.1 นัก เรี ย นพระภิ ก ษุ ส ามเณรโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรมแผนกสามัญ ศึ ก ษาในโครงการ

พระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เขตอาเภอแม่จนั แม่
สาย และ เชียงแสนทุกโรงเรี ยน
2.2 เด็กนักเรี ยน นักศึกษา ศรัทธาประชาชนในท้องถิ่นและผูส้ นใจร่ วมกิจกรรมทัว่ ไป

2.3 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ ด้ งั เดิม เชิ งเกษตรอินทรี ย ์ รองรับการ
เปิ ด ประชาคมอาเซี ยน อย่างครบวงจร
แผนงาน/กิจกรรม
1. การเตรี ยมความพร้ อมดาเนิ นโครงการอุ ทยานเรี ย นรู้ ช่ างสิ บ หมู่ ภูมิปั ญญาล้านนา การ
ประสานงาน ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนและ กลุ่มเป้ าหมาย
- ประสานงานผูใ้ หญ่บา้ น เจ้าอาวาส วัดศรี โคมคา อบต.บ้านด้าย ประชาชนภายในท้องถิ่ น
ทราบ เบื้องต้น
- คณะสงฆ์ในท้องถิ่นระดับหมู่บา้ น อาเภอ และจังหวัดทราบ
- โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมฯ กลุ่มเป้ าหมายทราบและร่ วม กิจกรรมเรี ยนรู ้การสร้างบ้านดิน
2. แบบร่ างการจัดสร้ างอุทยานเรี ยนรู ้ ช่างสิ บหมู่ภูมิ ปั ญญาล้านนา และกิ จกรรม/แผนงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่องตาม ศักยภาพ
- อยู่ระหว่า งการดาเนิ นงานศึ ก ษา ข้อ มู ล ก าหนดรายละเอี ย ดตาม แนวคิ ดด้า น
ประวัติศาสตร์ตน้ ตระกูลไทย, กิจกรรมการเรี ยนรู ้ อาชีพช่างภูมิปัญญาล้านนา, กิจกรรมเผยแผ่พุทธ
ศาสนา,พระพิฆเนศนาคา รู ปเทพแห่งการ เรี ยนรู ้และการท่องเที่ยวเชิงการ เรี ยนรู ้ แผนงาน/กิจกรรม
ที่ดาเนินการอย่างครบวงจร
- แนวคิดการสร้างองค์พระพิฆเนศ นาคปรก 9 เศียร เป็ นสัญลักษณ์ สาคัญของอุทยาน
- แนวคิดการสร้าง 4 อาคารเรื ออนันตนาคราชใช้เป็ น ศูนย์กลางการดาเนิ นกิจกรรมอย่าง
บูรณาการ
- แนวคิดการปรับปรุ งพื้นที่ส่วนของ วัดศรี โคมคาเป็ นศูนย์กลางการจัด กิจกรรมเรี ยนรู ้ดา้ น
สัมมาชีพอย่าง ครบวงจรในเบื้องต้น
- กิจกรรมตามวัตถุประสงค์และ เป้ าหมายที่สามารถดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง
3. การจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอ พระราชทานอยูใ่ นโครงการพระราชดาริ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี
- อยูร่ ะหว่างการประสานงาน ข้อมูล รายละเอียดการจัดทาคาถวาย รายงาน
- เข้าเฝ้ าถวายรายงานด้วยวาจา เบื้องต้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โปรดรับสั่งให้
ดาเนินการ ถวายรายงานเป็ นหนังสื อต่อไป

งบประมาณและทรัพยากร
1.

แหล่งงบประมาณ
1.1 ทรัพยากร ที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์และบุคคลากรในท้องถิ่นเป็ นทุนเดิม
1.2 หน่วยงานองค์กรผูร้ ่ วมโครงการสนับสนุน
1.3 ผูม้ ีจิตศรัทธาร่ วมบริ จาคผ่านมูลนิธิวดั เงิน(STF)

2.

รายการจ่าย
2.1 หมวดรายจ่ายในการจัดสร้ างพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ตาม
แผนงาน/กิจกรรม
2.2 หมวดรายจ่ายการจัดกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปั ญญาเชิงช่าง เชิงอาชีพ เชิงการท่องเที่ยว อย่างหลากหลาย ครบวงจร และบูรณาการ

หน่ วยงานองค์ กรร่ วมดาเนินงาน
1.

ศูนย์ศึ ก ษาศิ ล ปะไทยโบราณสล่ า สิ บ หมู่ ล้า นนาวัดศรี สุ พ รรณ (วิท ยาลัย ในวัง สาขาจัง หวัด
เชียงใหม่)

2.

มูลนิธิวดั เงิน (Silver Temple Foundation:STF)

3.

สถาบันจัดการภูมิปัญญาล้านนา ในกากับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 5

4.

องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย) อ.แม่สาย

5.

วัดศรี โคมคา อ.แม่จนั จ.เชียงราย

6.

ผูใ้ หญ่บา้ นดงป่ าสัก อ.แม่สาย, บ้านสันธาตุ อ.แม่จนั

7.

หน่วยงานองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนที่ให้การสนับสนุน

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ชุมชนท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยว เรี ยนรู ้เชิ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยว อาชี พชุ มชน สร้างงานสร้างอาชี พ เศรษฐกิจชุ มชนให้เข้มแข็งอย่างครบวงค์จรและ บูรณาการอีก
แห่งหนึ่ง
2. พระภิกษุสามเณร เด็กเยาวชน ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม ศึกษาเรี ยนรู ้
พัฒนาศักยภาพรองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียนเส้นทาง R3A

นายสุ ดเขต เขียวอุไร
กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิ / ผูเ้ สนอโครงการ

บันทึกรายงานการประชุ มคณะผู้เริ่มการจัดตั้งมูลนิธิ
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 พฤศภาคม 2559
ณ. ห้องประชุมวัดศรี สุพรรณเชียงใหม่
.....................................
รายชื่ อผู้มาประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พระครู พิทกั ษ์สุทธิคุณ (สุ พล คิดข้างบน)
คุณปรวรรต พ่วงเปี่ ยม
คุณสวรรค์ แคว้นไธสง
คุณชุมพล บุญมี
คุณธเนศ หอมจาปี
คุณสุ ดเขต เขียวอุไร

ประธานที่ประชุม

กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุ มเวลา 08.30 น.
ประธาน (กล่าวเปิ ดประชุม) พระครู พิทกั ษ์สุทธิ คุณ ได้กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคน
กรรมการและเลขานุการ คุณสุ ดเขต เขียวอุไร แจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้
1. เรื่ องการทาโครงการบ้านดิน ร่ วมกับศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิ บหมู่ลา้ นนาวัดศรี สุพรรณ
2. เรื่ องอื่น ๆ

วาระที่ 1 เรื่องการทาโครงการบ้ านดิน ร่ วมกับศูนย์ ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่ าสิ บหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
พระครู พิทกั ษ์สุทธิ คุณ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงการจัดตั้งมูลนิธิวดั เงิน ว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อส่ งเสริ ม
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิ บหมู่ภูมิปัญญาล้านนา และ ดาเนิ นการสร้างอุทยานการเรี ยนรู ้ช่างสิ บ
หมู่ภูมิปัญญาล้านนา ส่ งเสริ มสนับสนุ นกิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิ งการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาล้านนา เชิ งเกษตร
อินทรี ย ์ สมุนไพร เชิ งแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนโบราณครบวงจร ตลอดจนเพื่อเป็ นทุนการศึกษาแก่ผู ้
ยากไร้ ขาดแคลน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ ที่สนใจเรี ยนรู ้ช่างสิ บหมู่ลา้ นนา เป็ นอาชี พสร้างความมัน่ คงแก่ชีวิต,
เพื่ อเป็ นทุ นกิ จ กรรมพัฒนาองค์ค วามรู ้ แก่ บุ ค ลากร ครู ภูมิ ปั ญญา กิ จกรรมศึ ก ษาดู ง าน กิ จกรรมไหว้ค รู
ประจาปี และ กิ จกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานด้านอนุ รักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาล้านนา, เพื่อดาเนินการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ หรื อร่ วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และจะไม่ดาเนิ นการ
เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาศิ ล ปะไทยโบราณสล่ าสิ บหมู่ล้านนาวัดศรี สุพรรณ (วิท ยาลัยในวัง สาขาจังหวัด
เชี ยงใหม่) จัดตั้งขึ้นโดยความร่ วมมือระหว่าง สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ กับศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง เพื่อเป็ นศูนย์กลางจัดการเรี ยนรู้ สื บทอด ฝึ กวิชาชีพ งานช่างสิ บหมู่ ภูมิ
ปั ญ ญาล้า นนา แก่ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณร โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษา เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป สนองงานมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์หนเหนื อ และสนองงานตามพระราชดาริ ฯ
ด้านสัมมาชีพ การอนุรักษ์ และพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา ตั้งแต่ปี พุทธศักราช
2552 เป็ นต้นมา ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดแหล่งเรี ยนรู ้ การสร้ างสรรค์ผลงาน สร้ าง ความตระหนัก
และการตื่นตัว สร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนท้องถิ่นย่านวัวลาย จังหวัดเชี ยงใหม่ ดังที่ ปรากฏ ณ ปั จจุบนั แต่
การสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญ ญาท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ควรกระจุกอยู่ แหล่งเดียว ควรกระจายไป
ตามท้องถิ่ นต่างๆ ที่ มีภูมิปัญญาท้องถิ่ นอันโดดเด่นและตามศักยภาพของภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ นนั้น ๆ อย่าง
แพร่ หลาย สร้างความเจริ ญเข้มแข็งในแต่ละท้องถิ่นยิง่ ๆ ขึ้นไป จึงได้จดั ทาจัดสร้างอุทยานเรี ยนรู ้ช่างสิ บหมู่
ภูมิปัญญาล้านนาขึ้น ขยายสาขาศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิ บหมู่ลา้ นนาวัดศรี สุพรรณสู่ อู่อารยธรรม
เชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงราย เป็ นแหล่งรวบรวม อนุ รักษ์ สื บทอด สื บสาน และใช้ประโยชน์องค์ความรู ้ จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมล้านนาทุนทางวัฒนธรรมประจาท้องถิ่นให้เป็ นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมอีก
แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งร่ วมส่ งเสริ มและสร้งสรรค์ชิ้นงานศิลปะช่างสิ บหมู่ลา้ นนาเป็ นสัมมาชี พ สร้างงานสร้างอาชี พ
เศรษฐกิจชุ มชนเน้นการท่องเที่ยวเชิ งศิลปวัฒนธรรม เกษตรอินทรี ย ์ วิถีชุมชนช่างภูมิปัญญา ล้านนา อย่าง
ครบวงจร กระจายรายได้เพิ่มคุ ณค่าแก่กลุ่มเป้ าหมายตามแผนงานพัฒนาถิ่น ทุรกันดารและประชาชนใน

ชุ มชนท้องถิ่ น และ เพื่อร่ วมจัดสร้ างอุทยานช่ างสิ บหมู่ภูมิปัญญาล้านนา ปรับปรุ งพัฒนาพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ให้ เป็ นศูนย์กลางในการทากิจกรรมวิถีชาวพุทธ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชี พ สร้าง ความ
เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพชุมชน รองรับประชาคมอาเซียน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่จดั ตั้งขึ้น
จึงคิดว่า การจัดกิ จกรรมดังกล่าว ตรงกับวัตถุ ประสงค์ของมูลนิ ธิวดั เงิ น (STF.) ที่ จดั ตั้งขึ้น จึงขอ
ความคิดเห็นจากกรรมการทุกท่านในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวของศูนย์ศึกษาศิลปะ
ไทยโบราณสล่าสิ บหมู่ลา้ นนาวัดศรี สุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัด เชี ยงใหม่) โดยมอบหมายให้5.
คุณธเนศ หอมจาปี เป็ นผูร้ วบรวมและระดมทุนในการสนับสนุนกิจกรรม

ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วย 5 เสี ยง ประธานที่ประชุมงดออกเสี ยง
วาระที่ 2 เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ.........................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายสุ ดเขต เขียวอุไร)

ขอรับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ........................................ประธานที่ประชุม
พระครู พิทกั ษ์สุทธิคุณ (สุ พล คิดข้างบน)

รายงานรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งมูลนิธิ
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 เดือนพฤศภาคม พ.ศ. 2559
ณ. ห้องประชุมวัดศรีสุพรรณเชียงใหม่
.....................................
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับ
รายชื่อ
๑ พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ (สุพล คิดข้างบน)

ตาแหน่ง
ประธานที่ประชุม

๒

คุณปรวรรต พ่วงเปี่ยม

รองประธาน

๓

คุณสวรรค์ แคว้นไธสง

กรรมการ

๔

คุณชุมพล บุญมี

กรรมการ

๕

คุณธเนศ หอมจาปี

กรรมการ

๖

คุณอภิญญา เฟื่องมณี

กรรมการ

๗

คุณสุดเขต เขียวอุไร

เลขานุการ

...................................................เลขานุการ / ผู้บนั ทึก
นายสุดเขต เขียวอุไร

ลายเซ็นต์

