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ค�าประกาศเกียรติคุณ

 รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธรรมวัตร

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาภาษาและวรรณกรรม

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธรรมวัตร เกิดเม่ือวันที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๔  

ที่ต�าบลขุลุ อ�าเภอตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนาย ลิขิต กับนางฉวี จันทร์เกษ ปัจจุบันอายุ 

๖๘ ปี ส�าเร็จการศกึษาปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลัยมหาสารคาม สมรสกบันายสะอาด ธรรมวัตร  

มีบุตรี ๑ คน ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๙๖ / ๑๒ ถนนถีนานนท์ ต�าบลท่าขอนยาง อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธรรมวัตร เป็นผู้มีความรักและใส่ใจในงานศิลปวัฒนธรรมไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิลปวัฒนธรรม ด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถ่ินพื้นบ้านอีสาน ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษาใน

ระดบัอดุมศกึษาจนกระทัง่เข้ารบัราชการ ด้วยเลง็เห็นถึงความส�าคญัในการเป็นพ้ืนฐานหลกัส�าหรบัการทีจ่ะท�าความ

เข้าใจใน กลุ่มคน ชุมชน ตลอดจนสังคมและประเทศชาติเพื่อการพัฒนาสู่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์อย่างย่ังยืน 

ตลอดจนน�าพาให้สังคมและประเทศชาติ ด�ารงอยู่ด้วยความสงบสุขและเจริญขึ้นตามครรลองที่ควรจะพัฒนาไป  

ด้วยเหตุนี้รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร จึงได้ทุ่มเทท�าการศึกษาวิจัยในสาขาภาษาและวรรณกรรม 

ตลอดจนศลิปวัฒนธรรมในสาขาอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง จนกระทัง่ได้รบัการเชดิชเูกยีรตจิากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการ

วิจัย ให้ด�ารงต�าแหน่ง เมธีวิจัยอาวุโส ซึ่งนับเป็นเกียรติคุณทางการวิจัยอย่างสูงสุดที่หาได้อย่างยากยิ่ง 

 ประการส�าคัญ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร ยังเป็นผู้บุกเบิกและมีบทบาทส�าคัญในการ

ผลักดัน ส่งเสริม ตลอดจนสนับสนุน ให้เกิดมีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ อาทิด้าน ภาษา และวรรณกรรม 

ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเล่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ ไท-ลาว รวมทั้งชาติพันธุ์อื่นๆในภาคอีสาน

อย่างจริงจังและเป็นระบบ ในระดับอุดมศึกษา อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อวงการ การศึกษา 

ด้านมานุษยวิทยาและศิลปวัฒนธรรมจากอดีตสืบเนื่องต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

 นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร เป็นผู้เช่ียวชาญด้านภาษาและวรรณกรรม 

ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถ่ินอีสานและสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่สร้างคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ ต่อวงการภาษาและ

วรรณกรรม จนสามารถกล่าวได้ว่ารองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธรรมวัตร เป็นเสาหลักแห่งวงการวรรณกรรม

ท้องถิ่นพื้นบ้านอีสาน ศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธ์ ไท-ลาว ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในอาณา

บริเวณลุม่แม่น�า้โขง ตลอดจนดนิแดนอษุาคเนย์ จนมีชือ่เสียงเป็นทีป่รากฏอย่างกว้างขวางในวงวชิาการทัง้ในประเทศ

จนกระทั่งระดับสากล 

 ในด้านส่วนตัวรองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธรรมวัตร เป็นผู้มีจริยาวัตรปฏิบัติ และการด�ารงตนอัน

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ศิษยานุศิษย์และบุคคลทั่วไป ด้วยการด�ารงตนด้วยความสมถะตามวิถีพอเพียง  

เสียสละและอุทิศตน เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างหาได้ยากยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ด้วยคุณูปการดังได้กล่าวมา

 รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธรรมวัตร จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินพื้นบ้าน

อีสาน สาขาภาษาและวรรณกรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขา ภาษาและวรรณกรรม 

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล   รศ.ดร. จารุวรรณ ธรรมวัตร 

 วัน เดือน ปี เกิด  ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔

  ภูมิล�าเนา   ต�าบลขุลุ อ�าเภอตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

 ปัจจุบันอายุ  ๖๘ ปี 

 บิดาชื่อ   นายลิขิต จันทร์เกษ

 มารดาชื่อ  นางฉวี จันทร์เกษ 

  สถานภาพ   สมรสกับนายสะอาด ธรรมวัตร มีบุตรี ๑ คน 

  ส�าเร็จการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  อาชีพ    ข้าราชการบ�านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และ  

     สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�าแหน่งทางวิชาการ รอง 

     ศาสตราจารย์

  ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ ๙๖ / ๑๒ ถนนถีนานนท์ ต�าบลท่าขอนยาง อ�าเภอ  

     กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๙๕-๒๒๑๓๖๐๔

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๔๕ ปี

ประวัติการท�างาน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร ได้ทุ่มเทท�าการศึกษาวิจัยในสาขา ภาษา 

และวรรณกรรมตลอดจนศิลปวัฒนธรรมในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จนกระท่ังได้รับการเชิดชูเกียรติ

จากคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาต ิให้ด�ารงต�าแหน่ง เมธวีจัิย อาวโุส ซึง่นบัเป็นเกียรตคิณุทางการ

วิจัยอย่างสูงสุดที่หาได้อย่างยากย่ิง นอกจากน้ี รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธรรมวัตร  

ยังเป็นผู้บุกเบิกและมีบทบาทส�าคัญในการผลักดัน ส่งเสริม ตลอดจนสนับสนุน ให้เกิดมีการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ อาทิด้าน ภาษาและวรรณกรรม ประเพณี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม  

และการละเล่น ของกลุ่มชาติพันธ์ ไท-ลาว รวมทั้งชาติพันธุ์อื่นๆในภาคอีสานอย่างจริงจังและเป็น

ระบบ ในระดบัอดุมศกึษา อนัก่อให้เกดิประโยชน์อย่างสูงสุดต่อวงการ การศกึษา ด้านมานษุยวทิยา

และศิลปวัฒนธรรมจากอดีตสืบเนื่องต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
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ผลงานที่โดดเด่น

  ๔.๑ ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอนและต�ารา เช่น

    คติชาวบ้านอีสาน , ภูมิปัญญาอีสาน , ลักษณะวรรณกรรมอีสาน , วรรณกรรมอีสาน 

-ล้านช้าง , โลกทัศน์ซาวอีสาน , แลลอดพงศาวดารลาว , วิถีคิด-วิถีชีวิต คนอีสาน เป็นต้น

  ๔.๒ ประสบการณ์วิจัย

    ๑. การประเมินโครงการพัฒนาขนาดเล็กภาคอีสาน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

    ๒. โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๓ 

   ๓. โครงการจัดท�าพจนานุกรมค�าศัพท์และโวหารด้านวัฒนธรรมข้าว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

    ๔. โครงการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูกลุ่มพัฒนาอาชีพ 

  บ้านใคร่นุ่นต. มะค่า อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

    ๕. โครงการสร้างส�านึกรักษ์วัฒนธรรมข้าวในชุมชนแม่น�้าซี อ. กันทรวิชัย 

  จ. มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๔.๓ บทความวิจัย

    ๑. จารุวรรณ ธรรมวัตร. “ถอดรหัสวัฒนธรรมในภาพผะเหวดอีสาน” วารสารมนุษย์

กับสังคม. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม, ๒๕๕๘.

   ๒. จารุวรรณ ธรรมวัตร. “จินตนาการเรื่องชุมชนข้าวในนิทานอาเซียน” วารสารวิถี

สังคม มนุษย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : พิเศษ : ๑๐-๑๕. ๒๕๕๖ 

    ๓. จารุวรรณ ธรรมวัตร. “วาทกรรมเรื่องเล่าสงครามกู้ซาติลาว” วารสารมนุษย์กับ

สังคม ฉบับที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ๔.๔ ผลงานวิจัยในฐานะผู้เชี่ยวชาญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   ๑.จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ภูมิปัญญาในวัฒนธรรมข้าว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   ๒.ถอดรหัสวัฒนธรรมในผ้าผะเหวดม้วนยาวของภาคอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   ๓.ภูมิปัญญาหมอล�าเอก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   ๔.วาทกรรมสงครามกู้ชาติลาว พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๔.๕ ผลงานเฉพาะโครงการเมธีวิจัยอาวุโส

  ๑.ภูมปัิญญาหมอล�าเอก : ความรุง่โรจน์ของอดตีกบัปัญหาหมอล�าปัจจบุนั พ.ศ. ๒๕๔๐

  ๒.พงศาวดารพวน : อดุมการณ์สมานฉนัท์ระหว่างกลุม่ชาตพินัธุใ์นลุม่น�า้โขง พ.ศ. ๒๕๔๐

   ๓.พัฒนาการพจนานุกรมภาษาอีสาน รากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๐
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   ๔.วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอีสาน : รากฐานภูมิปัญญาและการสืบสาน มรดก

ธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   ๕.วิถีทัศน์ลาวในชุมชนสองฝั่งโขง พ.ศ. ๒๕๔๑

   ๖.นิทานก�าพร้า : ภาพสะท้อนชีวิตผู้ด้อยโอกาสและชาติพันธุ์ในเขตอุษาคเนย์ตอนกลาง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   ๗.ภูมิปัญญาภาษาลาวภาษาไทยอีสานในเขตลุ่มน�้าโขงตอนกลาง พ.ศ. ๒๕๔๒

   ๘.เศรษฐกิจพอเพียงในลุ่มน�้าชี : ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีคิดกับวิถีชีวิต พ.ศ. ๒๕๔๖

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

  ๑. ได้รับรางวัลวรรณกรรมบัวหลวง จากหนังสือชุด ผญาบทกวีชาวบ้าน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  ๒. ได้รับรางวัลวรรณกรรมบัวหลวง ๒ รางวัลจากความเรียงชุด “๒๐๐ ปี รัตนโกสินทร์กับ

ท้องถิ่นอีสาน” “พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้าง ความมั่นคงต่อชาติไทย” พ.ศ. ๒๕๓๒ 

  ๓. มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ มหาสารคาม ประกาศเกียรตคุิณศิษย์เก่า ดเีด่น สาขาครู 

อาจารย์ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 ๔. ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขามนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ๕. สโมสรโรตารี่ คนดีศรีสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น 

จังหวัด มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ๖. เข้ารบัโล่เชดิชเูกยีรติ ผู้ใช้ภาษาไทยถิน่ดเีด่น เนือ่งในวันภาษาไทย | แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๗. ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ สาขาภาษาและ วรรณกรรม พ.ศ. 

๒๕๕๘ ในวาระโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ศลิปินมรดกอสีาน สบืสานวฒันธรรมสมัพนัธ์ ประจ�าปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๘.รางวัล ศิลปินพื้นบ้านอีสาน ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขา ภาษาและวรรณกรรม 

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 
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