
ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-07 11:32:01 หน า 1

เรื่อง สันติ อภัยราช : ปราชญทองถิ่น แผนดินเมืองกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         บทความมีวัตถุประสงคกลาวถึงเรื่องราวของ นายสันติ อภัยราช การทํางานครูภูมิปัญญาไทย เป็นงานที่มี

เกียรติยิ่งนัก เพราะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญานับวันที่จะไมมีผูดูแล อนุรักษ ฟ้ืนฟู เหตุผลที่สําคัญคือ

คนในชาติขาดจิตสํานึก ในความเป็นไทย ยกยองเชิดชูตางชาติ มากกวาชาติของตนเอง รากเหงาความรูและ

ภูมิปัญญานับวันจะหายไปจากสังคมไทย ภูมิปัญญาที่อยูทัว่แผนดินตางออนลา ขาดคนสนับสนุนเป็นสิ่งที่ถูกตอง

อยางที่สุดที่ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตระหนักในความสําคัญในขอน้ี จึงได ยกยองเชิดชูเกียรติครู

ภูมิปัญญาไทย ในดานตางๆ ขึ้นมาอยางเป็นรูปธรรม และยังมอบทุนในการดําเนินการทํางานวิจัยครูภูมิปัญญา

จึงทําใหครูภูมิปัญญามีกําลังใจในการดําเนินงานมากขึ้น กวาที่เคยปฏิบัติ ครูสันติ อภัยราช เป็นครูภูมิปัญญาไทย

รุนที่ 6 ดานภาษาและวรรณกรรม ทําหน าที่สืบสานสรางสรรคทําหน าที่ถายทอดภูมิปัญญาไทย ในการจัดการ

ศึกษาอันเป็นเกียรติภูมิของแผนดินมาโดยตลอดกวา 40 ปี

         การรวบรวมผลงานทัง้หมดของครูสนัติ อภยัราช อนัมีตาํรา ภาษาและวรรณกรรมกวา 100 เรื่อง ภมูปัิญญา

ทองถิ่นดานตางๆ นําเสนอในระบบวีดีทัศน ทางอินเทอรเน็ต อีกกวา 600 เรื่อง รวมทัง้บทความและการออกอา

กาศ ทางวิทยุ อีกกวา 10 สถานี และการออกบรรยาย สอนสาธิต และอภิปราย อีกนับรอยครัง้ตอปี เป็นการ

ถายทอดภูมิปัญญาอยางสมเหตุผล

ขอมูลทั่วไป

         ชื่อ นายสันติ  อภัยราช 

         ตําแหนง ขาราชการบํานาญ อดีต ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

         เกิดวันที่ 4 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2490  ภูมิลําเนา ตําบลในเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

         ที่อยู บานเลขที่  202 /14 หมูที่ 3 ซอยอภัยราช  ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

ชีวประวัติ

         ชีวิตวัยเด็ก นายสันติ อภัยราช เป็นบุตรของนายเสรี อภัยราช และนางเสงี่ยม อภัยราช ในวัยเด็กมีความ

สนใจและชอบศึกษา ดานภาษาและวรรณกรรม จากการอานวรรณคดี และวรรณกรรมตัง้แตเริ่มอานหนังสือออก

และเรียนรูจากการฟังการเลาเรื่องราวตางๆ ประเภทมุขปาฐะ จากปราชญทองถิ่น ผูใหญ พระภิกษุ และชอบทอง

เที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร รวมศึกษาจารึกที่พบในจังหวัดกําแพงเพชร ภาษาถิ่นของทุกอําเภอใน
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เมืองกําแพงเพชร ขณะเรียนชัน้ประถมศึกษาที่โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร มีนายอัน๋  ทิมาสาร เป็นครูใหญ ซึ่งมีศักดิ ์

เป็นลุง ทานมอบหมายใหทํางานในโรงเรียนดูแลเอกสารหนังสือ จัดหอง จัดหนังสือ แจกหนังสือ ดูแลกระดานชน

วน ที่เด็กๆ สงมาตรวจสอบและเป็นผูตรวจสอบวามีใครสงบาง ใครเขียนถูกเขียนผิดอยางไร เมื่อพุทธศักราช 2

496 บิดาไดยายมาเป็นปลัดอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ขณะนัน้กําแพงเพชรมี 4 อําเภอ คืออําเภอ

เมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองขลุง อําเภอพรานกระตาย อําเภอขาณุวรลักษบุรี มารดาเป็นแมคาขายขนมหวาน

ในตลาดคลองขลุง ตอนเชาตองตื่นตัง้แตตีสี่ทุกวัน เพื่อชวยทําขนมหวาน เชน วุน ตะโก ขนมฟักทอง ถัว่แปบ

เป็นตน ออกไปขายดวยตนเองตัง้แตอายุได 7 ขวบ เมื่อไดเวลาแปดนาฬิกา จะตองเดินไปโรงเรียน ซึ่งอยูหาง

จากบานประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นผูตัง้ใจเรียนรู ไดรับความเมตตาจากครูทุกคนใหเป็นหัวหน าหองมาโดยตลอด

ในเวลาเย็นเมื่อกลับจากโรงเรียนก็จะมาขายขนมที่มารดาทําในตอนกลางวันไปขายในตลาดและตามบานผูคน

ในตอนคํ่าคุณยาซึ่งในอดีตเป็นนางเอกละครของพระยาสุจริตรักษา เจาเมืองตาก มีความสนใจในวรรณคดีไทย

แตทานอานหนังสือไมออก ทานจึงจางใหอานใหฟังทุกวัน จึงสงผลใหนายสันติ อภัยราช สามารถจําวรรณคดีไทย

ไดหลายๆ เรื่อง และกอใหเกิดความสนใจวรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทยทุกเรื่องตัง้แตสมัยเด็กๆ

         เมื่อปีพุทธศักราช 2500 คุณพอไดยายมาเป็นปลัดอําเภอเมืองกําแพงเพชร ทัง้ครอบครัวไดยายตามมาอยู

เมืองกําแพงเพชร คุณพอไดมอบหมายใหมีหน าที่ซอมสามลอรับจาง ซึ่งพอมีใหเชาจํานวนหลายสิบคัน ปฏิบัติเชน

น้ีทุกวัน เป็นเวลา 6 ปี ทําใหชํานาญ คนป่ันสามลอนัน้มีหลายคนที่มีความรูมาก มีทัง้นักขุดพระ นักเลงเกา นัก

มวย ทําใหไดพบผูคนอยางหลากหลาย และดวยมีบานติดกับ ลุงหอม รามสูต ลูกชายหลวงพิพิธอภัย (หวน)

หลวงพิพิธอภัยเป็นบุตรพระยากําแพง(อน) เจาเมืองกําแพงเพชร ทานใหความเมตตามากพาไปเที่ยวชมไรใน

เมืองเกาดวย ทุกวันเสาร อาทิตย เลาเรื่องในอดีตใหฟังตลอดการเดินทาง ทําใหมีโอกาสทราบเรื่องเมือง

กําแพงเพชรในอดีตอยางละเอียด

ดานการศึกษา

         ระดบัประถมศกึษา เริม่เรยีนกอนประถมศกึษาที่โรงเรยีนพบิลูวทิยาคาร ตาํบลคลองขลงุ อาํเภอคลองขลงุ

จังหวัดกําแพงเพชร และระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4

         ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัชรราษฎรวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

         อนุปริญญา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

         ระดบัปรญิญาตรี การศกึษาบณัฑติ (ภาษาและวรรณคดีไทย) วทิยาลยัวชิาการศกึษา ประสานมติรถนนสขุมุวิ

ท กรุงเทพมหานคร

         ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี

ดานชีวิตครอบครัว
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         สมรสกับนางจันทินี อภัยราช (จารุวัฒน) อดีตอาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม มีบุตร 1

คน ชื่อนายอรรถ อภัยราช อดีตพนักงานการไฟฟ าสวนภูมิภาค จังหวัดกําแพงเพชร 

ดานการทํางาน

         เริ่มรับราชการในตําแหนง ครูตรี โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17

มิถุนายน พ.ศ. 2518 และดํารงตําแหนงวิทยฐานะที่สําคัญดังน้ี

         1 พฤศจิกายน 2520      อาจารย 1 โรงเรียนรัตนาธิเบศร นนทบุรี

         1 กุมภาพันธ 2535        อาจารย 2 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร

         24 กันยายน 2543        อาจารย 3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร

         1 เมษายน 2548          ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร

การดําเนินชีวิต

         นายสนัติ อภยัราช เป็นชาวกาํแพงเพชรโดยกาํเนิด เกดิที่บานพกัปลดัอาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร เมื่อวนัที่ 4

ตุลาคม พ.ศ. 2490 ปัจจุบันอายุ 60 ปี เน่ืองจากบิดา นายเสรี อภัยราช มาดํารงตําแหนงปลัดอําเภอเมืองกําแพง

เพชร มารดาชื่อนางเสงี่ยม อภัยราช ทําหน าที่แมบาน เมื่ออายุไดขวบเศษ บิดาไดยายไปดํารงตําแหนงปลัด

อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร จึงไดไปเติบโตที่อําเภอคลองขลุง โดยเขาเรียนระดับประถมศึกษาที่

โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง ในระดับประถมปีที่ 1-4 เมื่อวัยเยาวไดศึกษาวรรณคดี

วรรณกรรมภาษา จากพอและแม ซึ่งเป็นผูทรงความรูทางภาษาและวรรณกรรมทองถิ่นอยางดียิ่ง ศึกษาจากตํารา

ที่หาไดจากอําเภอคลองขลุงทุกเลม จนมีความรูเพิ่มเติมมากขึ้น เมื่อวางจากการเรียนรู ไดขายขนมในตลาดสด

คลองขลุงทุกวันโดยตื่นตัง้แตตี 4 ทุกวันชวยมารดาทําขนมหวานทุกชนิด เมื่อเสร็จราว 6 โมงเชา ไดนําไปขาย

ดวยตนเอง ตัง้แตอายุ 7 ขวบ ถึง 12 ขวบ ทุกวัน เมื่อมีรายไดจากการแบงใหของมารดานําไปซื้อหนังสือนิทาน

ของเสรี เปรมฤทัย มาอานทุกเรื่อง นอกจากอานหนังสือ ไดตามผูใหญในละแวกบานไปทองเที่ยวทุกตําบล หมูบา

น ในวันหยุดทุกสัปดาห ในวันพระทุกวันพระ ไดตามยายและแมไปวัดทุกวันพระ จนเขาใจในเรื่องของพระพุทธ

ศาสนาเป็นอยางดี ตามประสาเด็กๆ

         เมื่อเรยีนจบชัน้ประถมปีที่ 4 บดิาไดยายกลบัมาเป็นปลดัอาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร อกีครัง้ ไดกลบัมาเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนวัชราษฎรวิทยาลัย โรงเรียนชายประจําจังหวัดกําแพงเพชร ในขณะนัน้เมื่อมาอยู

กําแพงเพชร เน่ืองจากกําแพงเพชรเป็นเมืองเกา ในวันหยุดทุกสัปดาหไดตามผูใหญไปศึกษาเมืองโบราณอยางเขา

ใจ โดยละเอียด ไดศึกษาคัมภีรตาง ๆ จากเจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร ในขณะนัน้เน่ืองจากไปเป็นลูกศิษยของ

ทานอยางละเอียด ทุกเรื่องจนจบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหวางเรียนเน่ืองจากเป็นคนพูดน อย แตชอบเลานิทา

น ในระหวางพักเที่ยงจึงมีเพื่อนมานัง่ลอมวงฟังนิทานกันทุกวัน จนครูประจําชัน้ใหทําหน าที่สอนแทน เมื่อครูติด
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ธุระเป็นเหตุใหไดรับเลือกตัง้ใหเป็นหัวหน าชัน้ทุกปี

         เมื่ออายุไดราว 14-15 ปี ไดศกึษาดนตรีสากล ดนตรีไทย และมวยไทย อยางละเอยีด จนจบชัน้มธัยมศกึษาปี

ที่ 6 จัดวาเป็นคนเรียนหนังสือเกงมากคนหน่ึงในจังหวัดกําแพงเพชร เมื่อจบการศึกษาโรงเรียนและจังหวัด

กําแพงเพชร ไดคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่จะเป็นครู และเรียนเกงที่สุด ไปเรียนครูที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

จังหวัดพิษณุโลก เรียนอยู 4 ปี โดยเลือกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย เป็นวิชาเอก ระยะเรียนไดออกคายชนบท

บอยมาก ไปฝึกสอนโรงเรียนที่ไกลที่สุด เป็นหัวหน าหนวยฝึกสอน ทัง้ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้สูง ผลการเรียนอยูระดับคอนขางดี

         เมื่อจบระดบัประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาชัน้สงูจากวทิยาลยัครูพบิลูสงครามแลว บดิาซึ่งปลดัอาํเภอเสยีชีวิต

จึงไปหางานทําในกรุงเทพตามแบบฉบับของเด็กบานนอก และไปสอบเขาเรียนตอวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสาน

มิตร ในภาคคํ่า ในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทยเหมือนเดิม ตอนเชาไปสอนหนังสือโรงเรียนเอกชนที่โรงเรียน

ศึกษาวิทยา สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตอนเย็นไปเรียนที่ประสานมิตร ที่น้ีใหอะไรมากมายทัง้ดานความ

รูและประสบการณ เปลี่ยนโรงเรียนมาสอนที่โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน กรุงเทพมหานคร ใหใกลวิทยาลัย

วิชาการศึกษาประสานมิตรมากขึ้น เพื่อสะดวกในการเดินทาง โดยเดินทางโดยเรือในคลองแสนแสบ เมื่อจบการ

ศึกษาไดปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีไทย

         ไปสอนที่โรงเรยีนพณิชยการมกักะสนั ดนิแดง กรงุเทพ 3 ปี ไปสอนโรงเรยีนชางกลสยาม ทาพระ กรงุเทพ

อีก 3 ปี จึงสอบบรรจุเขารับราชการในปีการศึกษา 2518 ที่โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย กรุงเทพ ไดปีเศษ เกิด

เหตุการณวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ถูกยายมาอยูชานเมืองนนทบุรี โรงเรียนเล็กๆ ในขณะนัน้ คือโรงเรียนรัตนา

ธิเบศร นนทบุรี ทําการสอนอยูที่โรงเรียนรัตนาธิเบศรจนกระทัง่พุทธศักราช 2535 ขณะทํางานไดศึกษาดวย

ตนเองที่หอสมุดแหงชาติ และหอจดหมายเหตุเกือบทุกวัน ในระหวางนัน้ไดศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมธิราช เป็นรุนแรก 3 ปีจบ ไดรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต อยางภาคภูมิใจ

         ไดตัง้ใจไววาเมื่อมีประสบการณ พอสมควรแลวจะกลบัมาพฒันาบานเมอืงของตนเอง เมื่อถงึเวลาจงึขอยาย

มาดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 6 ที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร ไดลงพื้นที่ ทํางานดาน

ภาษาและวัฒนธรรมอยางจริงจังและเต็มความสามารถ จนกระทัง่เป็นสัญลักษณของผูรูในเมืองกําแพงเพชร

         ในปีพุทธศักราช 2539 ทํางานไดรับผลดีมากมาย จึงไดรับคัดเลือก จากกรมสามัญศึกษา ใหไปศึกษาดูงาน

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด

         ไดเลื่อนระดบัเป็นอาจารย 3 ระดบั 8 ในปีการศกึษา 2539 และไดเลื่อนเป็นอาจารย 3 ระดบั 9 ในวชิาภาษา

และวรรณกรรมทองถิ่น ในปีการศึกษา 2542 และไดรับเกียรติคุณอยางมากมายในที่สุดหลังจากการทํางานอยาง

หนัก
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         ดานการวจิยัสงเสรมิวรรณกรรม มีการสาํรวจศกึษา สงัเคราะห  วเิคราะหขอมลูตาง ๆ เพื่อประโยชนในการ

อนุรักษ ฟ้ืนฟู พัฒนา ถายทอด สงเสริม เอตทัคคะ แลกเปลี่ยน ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปัญญา ของทองถิ่นเมืองกําแพงเพชรและรวบรวมสรางเป็นองคความรู ตีพิมพเพื่อใหผูอื่นไดศึกษา 

         การอนุรักษวรรณกรรม มีการนําวรรณกรรมมาศึกษาไวในระบบออนไลน ใหคนมีความรัก ความหวงแหน

และความเขาใจ และภูมิใจในความเป็นคนไทย มีกิจกรรมศึกษาอยางมีหลักการทําใหเกิดการอนุรักษอยางยัง่ยืน

         ดานงานฟ้ืนฟูวรรณกรรม มีการเลือกสรรวรรณกรรมที่สูญหาย หรือกําลังเสื่อมสลาย ใหความหมายและให

ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของผูเกี่ยวของ โดยมีกิจกรรมที่ชัดเจนและเกิดประโยชนตอสังคม

         นายสันติ อภัยราช เป็นผูที่มีองคความรูในดานของประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

วรรณกรรมทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับเมืองกําแพงเพชร ดวยกระบวนการศึกษาคนควาที่เป็นระบบ จัดทําเป็นขอมูล

องคความรู จึงทําใหเป็นผูที่ไดรับเชิญใหมีบทบาทในเรื่องดังกลาวของทางจังหวัด อีกทัง้ยังมีปณิธานในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและยังมีความสามารถในการถายทอดองคความรูเหลานัน้ใหเป็นองคความรูที่สําคัญ

เกี่ยวกับเมืองกําแพงเพชร ผานทางการเป็นวิทยากรบรรยาย  ทัง้ยังเผยแพรขอมูลผานทางสื่อออนไลน เพื่อใหผู

ที่สนใจไดมีโอกาสในการเขาศึกษาอยางทัว่ถึง 

ชองทางการเผยแพรผลงานในปัจจุบัน

        1. ไดจัดรายการในเฟสบุคไลฟ ใหความรูดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และความรูทัว่ไป ดวยการคํานึงถึง

ชองทางสื่อออนไลนที่สําคัญในปัจจุบัน

        2. การจัดกายการวิทยุ เพื่อนําเสนอองคความรูและขอมูล ดังน้ี

             2.1 รายการรักไทย รักถิ่น รักแผนดินกําแพงเพชร ทุกวันอังคาร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทยจังหวัดกําแพงเพชร เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.

             2.2 รายการสนทนา ประสาคนกาํแพงเพชร  ทกุวนัพธุ เวลา 15.00 – 17.00 น. ทางสถานีวทิยุกระจาย

เสียงเครือขายประชาชนกําแพงเพชร

             2.3 รายการลัน่เมือง ทุกวันเสาร เวลา 11.00 – 12.00 น. ทางสถานีวิทยุ อสมท.กําแพงเพชร

        3. เรือนจันทน แหลงเรียนรู เป็นการเปิดใชบานใหเป็นแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมใหแกผูสนใจ มีนักเรียน

นิสิต นักศึกษา ประชาชน ครู อาจารย สื่อมวลชนจากสํานักตาง ๆ เขามาขอความรูอยางหลากหลายเกือบทุกวัน

ผลงานสําคัญ/ที่สรางชื่อเสียง

         นายสนัติ อภยัราช ไดศกึษาคนควาขอมลูที่เกีย่วของกบัประวตัิศาสตร วฒันธรรม ประเพณี ภมูิปัญญา ของ

ทองถิ่นเมืองกําแพงเพชร และจัดสรางองคความรู นวัตกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพ สามารถนําไปเผยแพรใน

ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
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         นายสนัติ อภยัราช เป็นผูที่มีองคความรูที่ตกผลกึจากการศกึษาคนควาพฒันาตนเองและลงมอืปฏบิตัิอยางตอ

เน่ืองยาวนาน จนทําใหเกิดชิน้งานนวัตกรรมใหมเกิดขึ้นอยางมีคุณภาพ ตอบโจทยและตอบสนองความตองการ

ของชุมชน และสังคม โดยมีการเผยแพรใหรับรูรับทราบไดในหลายชองทางทัง้ดวยตนเอง เว็บไซต และสื่อสังคม

ออนไลน สามารถเปิดอานเพื่อการเรียนรูไดทัว่โลก ผลงานสําคัญมีดังน้ี

         1) การวิจัยและพัฒนา ตีพิมพเผยแพร การบรรยายในดานภาษาและวรรณกรรม กวา 30 เรื่อง

         2) จดัการแสดง แสง สี เสยีง ในงานประเพณีนบพระเลนเพลง และงานประเพณีลอยกระทง นําวรรณกรรม

ทองถิ่นมาเสนอในรูปแบบการแสดง แสง สี เสียง มากกวา 10 ปี ในตําแหนงผูเขียนบท และผูกํากับการแสดงทุก

ปี

         3) การเป็นวิทยากร นําเสนอเรื่องของภาษาและวรรณกรรมทองถิ่นในทุกระดับการศึกษาตอเน่ืองยาวนาน

กวา 30 ปี

         4) การดําเนินรายการโทรทัศนวัฒนธรรม ทางเคเบิลทองถิ่น ตอเน่ืองมากวา 6 ปี จํานวนหลายรอยเรื่อง

         5) การดําเนินการจัดทําเว็บไซต ทางอินเตอรเน็ต ทัง้ระบบ เรื่อง ภาพ และวิดีโอ เพื่อเผยแพรภาษาและ

วรรณกรรมทองถิ่นหลายรอยเรื่อง

         6) การสรางเครือขายสภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร

         7) การสรางเครือขายสภาวัฒนธรรมอําเภอ 11 อําเภอ

         8) การสรางเครือขายสภาวัฒนธรรมตําบล 28 ตําบล

         9) การสรางเครือขายศูนยการเรียนรูภาษาไทย จังหวัดกําแพงเพชร

         10) การสรางเครือขายสโมสรฝึกการพูดกําแพงเพชร

         11) การสรางเครือขายชมรมนักกลอนนครชากังราว

         12) การสรางเครือขายองคการอาสาประชาธิปไตยกําแพงเพชร

         13) แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาการพูด ผลงานทางวิชาการระดับ 8

         14) แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาวรรณกรรมทองถิ่น ผลงานทางวิชาการระดับ 9

         15) เอกสารและตําราทางวิชาการ จํานวน 107 เลม ซึ่งทุกเลมสามารถเปิดอานไดจากเว็บไซต

         16) จดหมายเหตุทางวฒันธรรมกาํแพงเพชร ซึ่งรวบรวมเรื่องราวของจงัหวดักาํแพงเพชรและเรื่องทัว่ไปที่มี

ประโยชนตอสังคม

         17) โทรทศันวฒันธรรม เป็นการบนัทกึวดีทีศันเรื่องราวสาํคญัตาง ๆ จาํนวน 708 เรื่อง ตวัอยางเชน พระมหา

กษตัริยกับเมืองกําแพงเพชร แหลงทองเที่ยวและภูมิปัญญากําแพงเพชร วัดโบราณในจังหวัดกําแพงเพชร

คหกรรมศิลป ในจังหวัดกําแพงเพชร การแสดงพื้นบานจังหวัดกําแพงเพชร วัฒนธรรมประเพณีในจังหวัด

กําแพงเพชร พระเครื่องเมืองกําแพงเพชร บุคคลดีเดนเมืองกําแพงเพชร การแสดงแสงสีเสียง การแสดงของนัก
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เรียน เพลงกับเมืองกําแพงเพชร มหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ เป็นตน

ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล อื่นๆ

         ผลงาน (ความเชีย่วชาญภมูปัิญญาดานภาษา วรรณกรรม และ วฒันธรรม ประเพณี) เป็นประโยชน ในการ

แกปัญหาและพัฒนาสังคม

         - ผลงานเรื่อง งานวจิยัวรรณกรรมทองถิน่เรื่อง การแสดงพื้นบานของชมุชนโบราณกาํแพงเพชร โดยรบัทนุ

การวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พิมพเผยแพร 2 ครัง้ จํานวน 351 หน า ไดใชเป็นแบบ

เรียน และแนวทางการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมทองถิ่นจากหลายสถาบัน

         - ผลงานเรื่อง งานวจิยัและถายถอด เอกสารจดหมายเหตุเรื่องเมอืงกาํแพงเพชร ใบบอกในสมยัรชักาลที่ 5

จากหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เลมที่ 1 จํานวน 85 หน า พิมพ 1,000 เลม เลมที่ 2 จํานวน 68 หน า

พิมพ 1,000 เลม

         - ผลงานเรื่อง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปัญญาจังหวัดกําแพงเพชร

(ทําหน าที่บรรณาธิการ) จํานวน 307 หน า จํานวน 1,000 เลม เป็นเอกสารอางอิงโดยทัว่ไป

         - ผลงานศกึษาวจิยั เรื่อง ประวตัิความเป็นมาของศาลากลางจงัหวดักาํแพงเพชร ถวายสมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จวางศิลาฤกษศูนยราชการจังหวัดกําแพงเพชร วันพฤหัสบดีที่ 15

พฤษภาคม พุทธศักราช 2540 จํานวน 57 หน า พิมพจํานวน 3,000 เลม

         - ผลงานศึกษา วิเคราะหวิจัย ถายทอด จารึกที่พบในเมืองกําแพงเพชร ปีพุทธศักราช 2545 จํานวน 104

หน า จํานวนพิมพ 500 เลม จําหนายจายแจกไปทัว่ประเทศ

         - ผลงานศึกษาวิจัย เรื่องเดินเทาสํารวจถนนพระรวง ดวยระบบ GPS. สํารวจดวยดาวเทียม จํานวน 133

หน า จํานวนพิมพ 1,000 เลม เผยแพร ไปทุกชุมชนในจังหวัดกําแพงเพชร และผูสนใจทัว่ไป

         - ผลงานประมวลภาพ ฝีพระหตัถ เสดจ็ประพาสตนกาํแพงเพชร เมื่อครบรอยปี พระพทุธเจาหลวงเสดจ็เมอืง

กําแพงเพชร 120 หน า พิมพจํานวน 500 ฉบับ เผยแพรไปทัว่ประเทศ

         - ผลงานวิจัย ตามรอยเสด็จประพาสตน พระพุทธเจาหลวง ณ เมืองกําแพงเพชร จํานวน 149 หน า พิมพ

จํานวน 1,000 เลม เป็นแบบเรียนรายวิชาภาษาและวรรณกรรมทองถิ่น

         - ผลงานศึกษาคนควาวิจัย เรื่องหนองปลิง พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปัญญาตําบล

หนองปลิง จํานวน 97 หน า จํานวน 1,000 เลม เป็นเอกสารแบบเรียนและอางอิงโดยทัว่ไป

         - ผลงานศึกษาคนควาวิจัย เรื่องคณฑี พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปัญญาตําบลคณฑี

จํานวน 85 หน า จํานวน 1,000 เลม เป็นเอกสารแบบเรียนและอางอิงโดยทัว่ไป

         - ผลงานศกึษาคนควาวจิยั เรื่องนครชมุ พฒันาการทางประวตัิศาสตร เอกลกัษณและภมูปัิญญาตาํบลนครชมุ

จํานวน 85 หน า จํานวน 1,000 เลม เป็นเอกสารแบบเรียนและอางอิงโดยทัว่ไป

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-07 11:32:01 หน า 8

         - ผลงานศกึษาคนควาวจิยั เรื่องอาํเภอไทรงาม พฒันาการทางประวตัิศาสตร เอกลกัษณและภมูปัิญญาไทร

งาม จํานวน 103 หน า จํานวน 1,000 เลม เป็นเอกสารแบบเรียนและอางอิงโดยทัว่ไป

         - ผลงานศึกษาคนควาวิจัย เรื่องอําเภอคลองขลุง พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปัญญา

อําเภอคลองขลุง จํานวน 120 หน า จํานวน 1,000 เลม เป็นเอกสารแบบเรียนและอางอิงโดยทัว่ไป

         - ผลงานศกึษาคนควาวจิยั เรื่องอาํเภอพรานกระตาย พฒันาการทางประวตัิศาสตร เอกลกัษณและภมูปัิญญา

อําเภอพรานกระตาย จํานวน 140 หน า จํานวน 1,000 เลม เป็นเอกสารแบบเรียนและอางอิงโดยทัว่ไป

         - ผลงานศึกษาคนควาวิจัย เรื่องอําเภอลานกระบือ พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปัญญา

อําเภอลานกระบือ จํานวน 170 หน า จํานวน 1,000 เลม เป็นเอกสารแบบเรียนและอางอิงโดยทัว่ไป

         - ผลงานโทรทศันวฒันธรรมทาํหน าที่ เขยีนบท กาํกบับท และวทิยากรบรรยาย เผยแพรทาง เคเบลิทองถิน่

ทัว่ประเทศและทัว่โลก ความยาวประมาณ 15-30 นาที ในเรื่องของ

             - พระมหากษตัริยกับเมืองกําแพงเพชร จํานวน 11 ตอน

             - แหลงทองเที่ยวและภูมิปัญญากําแพงเพชร จํานวน 41 ตอน

             - วัดโบราณในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 52 ตอน

             - คหกรรมศิลป ในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 41 ตอน

             - การแสดงพื้นบานจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 ตอน

             - วัฒนธรรม ประเพณี ในจังหวัดกําแพงเพชร 22 ตอน

         - ผลงานนําเสนอรายการโทรทัศนวัฒนธรรม ทางอินเตอรเนต วิดีโอ กูเกิล รวมงานภาษาและวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวนหลายรอยเรื่อง

         - ผลงานที่ริเริ่มสรางสรรค นําภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาทองถิ่น นําเสนอทางรูปแบบ วิดีโอ

และ อินเตอรเนต ทําใหผูสนใจทัว่โลกไดชมเรื่องราวของความเป็นไทย 

ผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคม (ระดับชุมชน/ทองถิ่น/อําเภอ/ประเทศ)

         ระดับชุมชน ทองถิ่น อําเภอ

          - ผลงานศึกษาคนควาวิจัย เรื่องหนองปลิง พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปัญญาตําบล

หนองปลิง จํานวน 97 หน า จํานวน 1.000 เลม เป็นเอกสารแบบเรียนและอางอิงโดยทัว่ไป

          - ผลงานศึกษาคนควาวิจัย เรื่องคณฑี พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปัญญาตําบลคณฑี

จํานวน 85 หน า จํานวน 1,000 เลม เป็นเอกสารแบบเรียนและอางอิงโดยทัว่ไป

          - ผลงานศกึษาคนควาวจิยั เรื่องนครชมุ พฒันาการทางประวตัิศาสตร เอกลกัษณและภมูปัิญญาตาํบลนครชมุ

จํานวน 85 หน า จํานวน 1,000 เลม เป็นเอกสารแบบเรียนและอางอิงโดยทัว่ไป

          - ผลงานศกึษาคนควาวจิยั เรื่องอาํเภอไทรงาม พฒันาการทางประวตัิศาสตร เอกลกัษณและภมูปัิญญาไทร
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งาม จํานวน 103 หน า จํานวน 1,000 เลม เป็นเอกสารแบบเรียนและอางอิงโดยทัว่ไป

          - ผลงานศึกษาคนควาวิจัย เรื่องอําเภอคลองขลุง พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปัญญา

อําเภอคลองขลุง จํานวน 120 หน า จํานวน 1,000 เลม เป็นเอกสารแบบเรียนและอางอิงโดยทัว่ไป

         ระดับประเทศ

         - ผลงานเรื่อง งานวจิยัวรรณกรรมทองถิน่เรื่อง การแสดงพื้นบานของชมุชนโบราณกาํแพงเพชร โดยรบัทนุ

การวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พิมพเผยแพร 2 ครัง้ จํานวน 351 หน า ไดใชเป็นแบบ

เรียน และแนวทางการวิจัย ทางภาษาและวรรณกรรมทองถิ่นจากหลายสถาบัน

         - ผลงานโทรทศันวฒันธรรมทาํหน าที่เขยีนบท กาํกบับท และวทิยากรบรรยาย เผยแพรทาง เคเบลิทองถิน่

ทัว่ประเทศ และทัว่โลก ความยาวประมาณ 15 – 30 นาที ในเรื่องของ

             - พระมหากษตัริยกับเมืองกําแพงเพชร จํานวน 11 ตอน

             - แหลงทองเที่ยวและภูมิปัญญากําแพงเพชร จํานวน 41 ตอน

             - วัดโบราณในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 52 ตอน

             - คหกรรมศิลป ในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 41 ตอน

             - การแสดงพื้นบานจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 ตอน

             - วัฒนธรรม ประเพณีในจังหวัดกําแพงเพชร 22 ตอน

         - ผลงานนําเสนอรายการโทรทัศนวัฒนธรรม ทางอินเตอรเนต วิดีโอ กูเกิล รวมงานภาษาและวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน หลายรอยเรื่อง

เครื่องราชอิสริยาภรณ/ เกียรติคุณ / รางวัลที่เคยไดรับ

         เครื่องราชอิสริยาภรณ ที่ไดรับ

             - ป.ม. ประถมาภรณมงกุฎไทย

             - ป.ช. ประถมาภรณชางเผือก

         เกียรติคุณ ที่ไดรับ

             - อาจารย 3 ระดับ 9 กรมสามัญศึกษา (สพท.กําแพงเพชร)

             - ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร

             - ผูทรงคุณวุฒิของสภาวิจัยแหงชาติ

             - ผูทรงคุณวุฒิของจังหวัดกําแพงเพชร

             - ผูทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ

             - ผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานการศึกษากําแพงเพชร เขต 1
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             - ผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร

             - ผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร

             - รองประธานสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ

             - ครูตนแบบ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

         รางวัลที่เคยไดรับ ที่ไดรับ

             - ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร

             - ครูแมแบบภาษาไทยดีเดนระดับประเทศ

             - คนดีศรีกําแพงเพชร

             - ผูทําคุณประโยชนใหกับสังคมกําแพงเพชร

             - ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม

             - บุคลดีเดนดานวัฒนธรรม

             - บุคคลดีเดนแหงปี 2543 จากหนังสือพิมพไท สยาม

             - บุคคลเกียรติยศ จากหนังสือพิมพประชาไทย

             - ไดรบัพระราชทานปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติกติตมิศกัดิ ์ (วฒันธรรมศกึษา) จากมหาวทิยาลยัราชภฎั

กําแพงเพชร

             - ไดรับรางวัลไปศึกษาดูงานดานวัฒนธรรม ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด

คําสําคัญ : อาจารยสันติ,ปราชญทองถิ่น

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=สันติ_อภัยราช_:_ปราชญทองถิ่น_แผน

ดินเมืองกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-14

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=131&code_db=610003&code_type=01
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