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ค�าประกาศเกียรติคุณ 
นายก้องพิพัฒน์ กองค�า

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง 
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 นายก้องพพิฒัน์ กองค�า เกดิเมือ่วนัที ่๕ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๒๓ ทีบ้่านค�าแก้ว ต�าบลค�าแก้ว 
อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันอายุ ๓๙ ปี เป็นบุตรของ ดาบต�ารวจวิรัตน์ และนางพรรณงาม 
กองค�า ส�าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง สถานภาพโสด 
อาชีพรับราชการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๐๘ / ๑๕๓  
หมู่ ๑๔ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  นายก้องพิพัฒน์ กองค�า เป็นผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบ ในศิลปะด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
อีสานมาต้ังแต่ครั้งเยาว์วัย พยายามท่ีจะแสวงหาความรู้ และเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
อีสานอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีโอกาสก็จะเข้าไปร่วมในการละเล่นการแสดงน้ันทุกครั้งไป เมื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา จึงมีโอกาสได้แสวงหาความรู้ในสิ่งท่ีตนเองรักและสนใจอย่างเต็มที่ ระหว่างน้ันท�าให้  
ก้องพพิฒัน์ กองค�า ได้เก็บเกีย่วเอาแนวคดิและประสบการณ์ตลอดจนวสิยัทศัน์ มุมมองในศาสตร์และศลิปะ
ด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสานไว้อย่างเต็มเปี่ยม จนกระทั่งเมื่อส�าเร็จการศึกษา และได้ท�างานใน
สาขาอาชีพทีต่นเองมีความถนดัแล้ว นายก้องพพัิฒน์ กองค�า จงึได้มโีอกาสน�าความรกัความรู ้ประสบการณ์ 
ตลอดจน วิสัยทัศน์ และแนวคิด ต่อการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรม มาเป็นสื่อ
สร้างสรรค์เพื่อสะท้อนแนวคิดและอุดมการณ์ ด้านศิลปวัฒนธรรมออกสู่สาธารณชน โดยได้ใช้ความเพียร
พยายามในการศึกษาค้นคว้าพัฒนาแนวคิด เทคนิควิธี ตลอดจนการน�าเทคโนโลยี เข้ามาผนวกและผสม
ผสาน กับงานศิลปวัฒนธรรมอีสานตามแบบฉบับดั้งเดิม ในการสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดปรัชญาชีวิต
และวฒันธรรมของชาวอสีาน สูง่านศลิปะทีต่นน�าเสนอ อย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา โดยมุง่หวงัให้ผลงานศลิป
วัฒนธรรมของชาวอสีาน ทีต่นน�าเสนอนัน้ ได้มส่ีวนช่วยจรรโลง และพฒันาสงัคมตลอดจนประเทศชาตด้ิวย
วิถีทางของศิลปะ ภายใต้วัฒนธรรมอันงดงาม ผลงานท่ีนายก้องพิพัฒน์ กองค�า ถ่ายทอดผ่านศิลปะการ
แสดงแบบพื้นบ้านอีสาน นั้น จึงสามารถสื่อถึง อุดมคติ ชีวิต และจิตวิญญาณ ของชาวอีสานได้อย่างลึกซึ้ง 
ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความเป็นอจัฉรยิะอย่างสงูสดุในศาสตร์ด้านศลิปะการแสดงโดย มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ 
อาท ิการออกแบบ ฝึกซ้อม และก�ากบั การแสดง วงโปงลางอสีาน “หนุม่ปรญิญา สาวมหา’ลัย ได้รบัรางวลั
ชนะเลศิ ถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ใน พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประจ�าปี 
๒๕๕๕ วนัที ่๙ สงิหาคม ๒๕๕๕ ณ สนามศภุชลาศยั กรงุเทพมหานคร และรางวลัอืน่ๆอกีมากมาย จนเป็น
ที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ 
 ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมานะ
พยายามในการเผยแพร่ผลงาน ท้ังการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
อย่างสูงยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
  นายก้องพิพัฒน์ กองค�าจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ผู้มีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 
นายก้องพิพัฒน์ กองค�า

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขา ศิลปะการแสดง (นักออกแบบการแสดง) 
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

  
ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล  นายก้องพิพัฒน์ กองค�า  
 วัน เดือน ปีเกิด ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓ 
  ภูมิล�าเนา  ณ บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ ๗ บ้านค�าแก้ว ต�าบลค�าแก้ว อ�าเภอโซ่พิสัย  
   จังหวัด หนองคาย (ปัจจุบันเป็นจังหวัดบึงกาฬ) 
 ปัจจุบันอายุ ๓๙ ปี 
  บิดาชื่อ   ด.ต.วิรัตน์ กองค�า
 มารดาชื่อ  นางพรรณงาม กองค�า
  ส�าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง 
  อาชีพ   รับราชการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๐๘ / ๑๕๓ หมู่ ๑๔ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๕๒๐๒๒๗๔,๐๔๒-๒๔๑๔๘๘,๐๔๒-๒๔๒๓๘๖ 
ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๒๐ ปี
ประวัติการท�างาน 
 นายก้องพิพัฒน์ กองค�า เป็นผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในศิลปะด้านดนตรีและการแสดงพื้น
บ้านอีสานมาตั้งแต่วัยเด็ก มีพยายามที่จะแสวงหาความรู้ และเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีและการแสดง
พ้ืนบ้านอีสานอยู่ตลอดเวลา เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงได้เก็บเก่ียวเอาแนวคิดและ
ประสบการณ์ตลอดจนวสิยัทศัน์ มมุมองในศาสตร์และศลิปะด้านดนตรีและการแสดงพืน้บ้านอสีาน
ไว้ เมื่อเข้ารับราชการจึงมีโอกาสน�าความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแนวคิด ต่อการอนุรักษ์ สืบสาน 
และสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมที่ตนรัก มาเป็นส่ือสร้างสรรค์สะท้อนความคิดและอุดมการณ์ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมออกสู่สาธารณชน โดยได้ใช้ความเพียรพยายามในการศึกษาค้นคว้าพัฒนา
แนวคิด เทคนิควิธี ตลอดจนการน�าเทคโนโลยี เข้ามาผนวกและผสมผสาน กับงานศิลปวัฒนธรรม
อสีานตามแบบฉบบัดัง้เดมิ ในการสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดปรชัญาชวีติและวฒันธรรมของชาว
อีสาน สู่งานแสดงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ด้วยการ ออกแบบ ควบคุม และก�ากับ ดนตรีและการ
แสดงชดุต่างๆ ออกเผยแพร่แก่สาธารณะชน จนเป็นทีป่ระจักษ์และได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน

 ชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 

  ๑. ชุดเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  ๒. การแสดงท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ ชุด“กาฬสินธุ์ถิ่นงาม”

  ๓. การแสดงหมอล�าเรื่องต่อกลอนท�านองขอนแก่น เรื่องขูลูนางอั้ว 

  ๔. การแสดงหมอล�าเรื่องต่อกลอนท�านองอุบล เรื่องสุวรรณสาม 

  ๕. ชุดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ๖. การแสดงวิถีชีวิต ฟ้อนค�าข้าวคู่อายุปัจจุบัน

 ชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  ๑. ชุดคีตกวีศิลป์ถิ่นอีสานน้อมร�าลึกพระภูบาล รัชกาลที่ ๙ 

  ๒. ชุดเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

   ในรัชกาลที่ ๙ 

  ๓. ฟ้อนถวายธุงธวัช ศรัทธา 

  ๔. การแสดงชุด ท่องเที่ยวเมืองเชียงคานตระการถิ่นงาม 

  ๕. การแสดงวรรณกรรมท้องถิ่น ชุด “จื่อขื่งดังแดง”

  ๖. การแสดงน้อมร�าลึกพระภูบาล รัชกาลที่ ๙ ชุด ใต้ร่มโพธิ์ทอง 

  ๗. การแสดงท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ ชุด“กาฬสินธุ์ถิ่นงาม”

  ๘. การแสดงวิถีชีวิต “ฟ้อนเลี้ยงปีบูชา เจ้าฟ้าฮ่มขาว”

  ๙. การแสดงวรรณกรรมท้องถิ่น ชุด “ชุดบั้นบ่อนกาฬเกด”

  ชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

  ๑. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

  ๒. การแสดงวรรณกรรมท้องถิ่น ชุด “ชุดนางผมหอม” 

 ชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

  ๑.การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เฉลิมราช เฉลิมฉัตร รัชกาลที่ ๑๐” 

ผลงานที่โดดเด่น

 ๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 

๒๕๕๔ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บึงพลาญชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดวงดนตรีพ้ืนบ้านโปงลางชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สนามสนามศุภ

ชลาศัย กรุงเทพมหานคร 

 ๓. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การประกวดวงดนตรพีืน้บ้านโปงลาง งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 ๔. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จาก

การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สนามสนาม

ศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร 

 ๕. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหนึง่ การประกวดวงโปงลางชงิถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระ

เทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจงัหวัดกาฬสินธ์ุ 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๖. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการประกวดวงหมอล�า สุดสะแนน แดนอีสานโดย 

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา 

 ๗. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ สนามสนามศุภ

ชลาศัย กรุงเทพมหานคร 

 ๘. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การประกวดงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลา

กลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 ๙. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การประกวดดนตรีและการแสดงพืน้บ้าน พทุธศกัราช ๒๕๕๙ โดยกรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น๗ สยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 ๑. รางวัล “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี ครั้งที่ ๓ สาขาผู้ทาคุณประโยชน์อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 ๒. รางวัล “นาคา อวอร์ด” บุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี ครั้งท่ี ๑ บุคคลต้นแบบดีเด่น 

ประเภทสืบสานวัฒนธรรมไทย ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
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  ๓. โล่รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

  ๔. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพร

และอนโุมทนา เข้ารับโล่ผู้ท�าคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ในนามผู้ดแูลและฝึกสอน วงโปงลาง

อีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย”วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

 ๕. รางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (นักออกแบบการแสดง) 

ประจ�าปี พทุธศกัราช ๒๕๖๒ จากสถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม 

เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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