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	 	 	 	นายบุญตา	ซ้ายศิริ
ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 

      ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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ค�าประกาศเกียรติคุณ

นาย บุญตา ซ้ายศิริ

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 

 ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 นายบุญตา ซ้ายศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี 

ที่บ้านเขียดเหลือง ต�าบลปอภาร อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรของนายสมบิน และ 

นางรถ ซ้ายศิริ ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สมรสกับนางวันนา ซ้ายศิริ มีบุตร ๒ 

คน ทีอ่ยูปั่จจบุนั บ้านเลขท่ี ๕๖ หมูท่ี ่๔ บ้านเขยีดเหลอืง ต�าบลปอภาร อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 

อาชีพ ช่างท�าแคน 

 นายบญุตา ซ้ายศริ ิเปน็บตุรของนายสมบนิ ซ้ายศริ ิซึง่เป็นช่างท�าแคน ทีม่คีณุภาพชั้นสงู

มากและมชีือ่เสยีงโด่งดงัในยุคอดตี และนายสมบนิ ซ้ายศริ ิผู้เป็นพ่อยงัเป็นอาจารย์สอนวิชาการท�า

แคนให้แก่ ดร.ทุย เรืองศรีอรัญ ซึ่งเป็นช่างท�าแคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการหมอล�า 

ทั่วทั้งภาคอีสาน ตลอดจนประเทศในแถบลุ่มแม่น�้าโขง และประเทศยุโรป หลายประเทศ จนได้รับ

พระราชทานปรญิญาดษุฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ ์จากมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ เมือ่ ปีพทุธศักราช 

๒๕๓๐

  นายบุญตา ซ้ายศิริ ได้รับการถ่ายทอดวิชาการท�า “แคน” จาก นายสมบิน ซ้ายศิริ  

ผูเ้ป็นบดิา ตัง้แต่เรยีนหนงัสอือยู่ระดบัชัน้ประถมศกึษา ด้วยการเป็นลกูมอืช่าง ทีส่ามารถท�าตามค�า

บอกได้ทุกอย่าง ด้วยปฏิภาณไหวพริบในเชิงช่าง การหมั่นสังเกตจดจ�า และเพียรพยายามฝึกฝน 

เพื่อพัฒนาฝีมืออยู่เสมอ ผนวกกับความเอาใจใส่ในการถ่ายทอดวิชาจากผู้เป็นพ่อ จึงท�าให้นายบุญ

ตา ซ้ายศิริ สามารถท�าแคน เพื่อใช้ประกอบในการเป่าให้หมอล�ากลอนได้ตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่

ในระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยความเป็นผู้ที่มีใจรักในศิลปะการประดิษฐ์เคร่ืองดนตรี “แคน” 

อันเป็นเครื่องดนตรีเอกลักษณ์พื้นบ้านอีสาน จึงได้พยายามแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

จนเมือ่จบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศึกษาแล้ว จึงได้ออกมาประกอบอาชพีการท�าแคน อย่างจริงจงั 

ด้วยความหวงัทีจ่ะสบืทอด มรดกทางวฒันธรรมอนัล�า้ค่าของชาวอสีานให้คงอยูสื่บไป ทัง้ยงัสามารถ

เป็นอาชพีเลีย้งตวัและครอบครวัได้ ด้วยความมุ่งม่ัน และความวริยิะอตุสาหะในการเรยีนรู ้ดงักล่าว 

จึงท�าให้ นายบุญตา ซ้ายศิริ เป็นช่างท�าแคน ที่มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับทั่วไปในวงการ “แคน”  

และผูใ้ช้แคน อย่างกว้างขวาง ว่าเป็น “แคน” ทีมี่น�า้เสยีงไพเราะ นุ่มนวล และ ก้องกงัวาน สม�า่เสมอ

ไม่ผิดเพี้ยน ทั้งยังมีความคงทน อย่างหาได้ยากยิ่ง ในเครื่องดนตรีประเภทเดียวกัน 
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  นายบุญตา ซ้ายศิริ ยังอุทิศตนเป็นผู้เผยแพร่วิชาการท�า “แคน” ให้แก่หน่วยงานทาง

ราชการตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป ด้วยหวงัให้ มรดกอนัทรงคุณค่าช้ินส�าคญัของชาติพนัธุข์องชาวอสีาน 

ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา อย่างเสียสละและอดทน นอกจากนี้ นายบุญตา ซ้ายศิริ ยังเป็นผู้ด�ารง

ตนด้วยความสมถะ เสียสละ และมีความประพฤติอันดีงาม สามารถเป็นแบบอย่างในการด�าเนิน

ชีวิตแก่อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี

  ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความ

มานะพยายามในการเผยแพร่ผลงาน อนัก่อให้เกดิประโยชน์แก่สาธารณชน อย่างสงูยิง่ ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา

  นายบุญตา ซ้ายศิริ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน  

สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

นายบุญตา ซ้ายศิริ

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (ช่างท�าแคน)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

  

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล   นายบุญตา ซ้ายศิริ  

 วัน เดือน ปีเกิด  ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ 

 อายุปัจจุบัน ๗๔ ปี

  ภูมิล�าเนา  บ้านเขียดเหลือง ต�าบลปอภาร อ�าเภอเมือง จังหวัด  

   ร้อยเอ็ด

  บิดาชื่อ   นายสมบิน ซ้ายศิริ

 มารดาชื่อ  นางรถ ซ้ายศิริ

  สถานภาพสมรส  กับนางวันนา ซ้ายศิริ มีบุตร ๒ คน

  ส�าเร็จการศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 ที่อยู่ปัจจุบัน  ๕๖ หมู่ ๔ บ้านเขียดเหลือง ต�าบลปอภาร อ�าเภอเมือง   

   จังหวัดร้อยเอ็ด  

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘-๓๔๕๙๘๕๗ 

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๖๐ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นายบุญตา ซ้ายศริ ิเปน็บตุรของนายสมบนิ ซ้ายศริ ิซึง่เป็นช่างท�าแคน ทีม่คีณุภาพชัน้สงู

มากและมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคอดีต และนายสมบิน ซ้ายศิริ ผู้เป็นพ่อยังเป็นอาจารย์สอนวิชาการ 

ท�าแคนให้แก่ ดร.ทยุ เรอืงศรอีรญั ซึง่เป็นช่างท�าแคนทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัทัว่ไปในวงการหมอล�า 

ทั่วทั้งภาคอีสาน ตลอดจนประเทศในแถบลุ่มแม่น�้าโขง และประเทศยุโรป หลายประเทศ จนได้รับ

พระราชทานปรญิญาดษุฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ ์จากมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ เมือ่ ปีพทุธศักราช 

๒๕๓๐

 นายบุญตา ซ้ายศิริ ได้รับการถ่ายทอดวิชาการท�า “แคน” จาก นายสมบิน ซ้ายศิริ ผู้เป็น

บิดา ด้วยปฏิภาณไหวพริบในเชิงช่าง การหมั่นสังเกตจดจ�า จึงท�าให้นายบุญตา ซ้ายศิริ สามารถท�า

แคน เพื่อใช้ประกอบในการเป่าให้หมอล�ากลอน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่

ในระดับชั้นประถมศึกษา หลังจากนั้น จึงได้ใช้ความเพียรพยายาม ฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ 
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ด้วยความมุ่งมั่น และความวิริยะอุตสาหะในการเรียนรู้ ดังกล่าว จึงท�าให้ นายบุญตา ซ้ายศิริ  

เป็นช่างท�าแคน ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมท่ัวไปในวงการ “แคน” และผู้ใช้แคน อย่างกว้างขวาง 

ว่าเป็น “แคน” ท่ีมีน�้าเสียงไพเราะ นุ่มนวล และ ก้องกังวานสม�่าเสมอไม่ผิดเพี้ยน ทั้งยังมีความ

คงทน อย่างหาได้ยากยิ่ง โดยได้ท�าจ�าหน่ายให้กับหมอล�ากลอน ตลอดจนสถาบันการศึกษาและผู้

สนใจทั่วไป จนกระทั่งปัจจุบัน

 

ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน

 นายบุญตา ซ้ายศิริ เป็นช่างท�าแคน ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมทั่วไปในวงการ แคน และ 

ผู้ใช้แคน อย่างกว้างขวาง ว่าเป็นแคนที่มีน�้าเสียงไพเราะ นุ่มนวล และ ก้องกังวาน สม�่าเสมอไม่ 

ผิดเพี้ยน ทั้งยังมีความคงทน อย่างหาได้ยากยิ่ง ในเครื่องดนตรีประเภทเดียวกัน จนได้รับความไว้

วางใจจาก ผู้ใช้แคนหลายกลุ่ม หลายคน อาทิเช่น หมอล�ากลอน , คณะดนตรีพื้นบ้านเช่น วงดนตรี

โปงลางของวทิยาลยันาฏศลิป์ ร้อยเอด็ , กาฬสินธุ ์, วงดนตรีโปงลางของสถาบนัการศกึษาในระดบั

อดุมศกึษาต่างๆเช่น วงดนตรพีืน้บ้านศลิป์อสีาน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ,วงดนตรพีืน้บ้านสินไซ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , วงดนตรีพื้นบ้าน แกนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , วงดนตรี

พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี , วงดนตรีพ้ืนบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ , 

 วงดนตรีพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , วงดนตรีพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี ,  

วงดนตรีพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , วงดนตรีพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา , 

วงดนตรีพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร , วงดนตรีพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด 

ตลอดจนรวมถึงสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน และผู้สนใจ

จากทั่วประเทศ

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 รางวัล ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (ช่างท�าแคน) ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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