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                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

วันศิลปินแห่งชาติ

  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นปฐมบรมศิลปิน 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านต่างๆ 

เช่น ด้านกวีนิพนธ์ ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง อิเหนา ซึ่งถือว่าเป็นยอดของบท

ละคร ด ้านดนตรี ทรงมีซอสามสายคู ่พระหัตถ ์คันหนึ่งชื่อ “สายฟ้าฟาด”  

ด้านประตมิากรรม ทรงป้ันพระพกัตร์ พระประธานในพระอโุบสถ วดัอรุณราชวราราม 

ซึ่งพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะแขนงต่างๆ ดังสังเขปนั้น จะเห็นได้ว่า พระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญงานด้านศิลปะอย่าง

กว้างขวาง

 คณะรฐัมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเมือ่วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ์ พทุธศกัราช ๒๕๒๓ 

ให้ถอืเอาวนัท่ี ๒๔ กมุภาพนัธ์ ของทกุปี ซึง่เป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็น “วันศิลปินแห่งชาติ”
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อัครศิลปิน

 เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๙ คณะกรรมการวัฒนธรรม 

แห่งชาต ิส�านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาตกิระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมเกล้า

น้อมกระหม่อม ถวายพระราชสมัญญานาม “ อัครศิลปิน” แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในรัชการปัจจุบัน ณ พระต�าหนัก จิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต

 ค�าว่า “อคัรศลิปิน” แปลตามศพัท์ว่า ผู้มีศลิปะอนัเลอเลศิหรอืจะหมายเอาว่า

ผู้เป็นใหญ่ในศิลปินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงเป็นเลิศในศิลปะ

หลายสาขาและทรงได้รับการยกย่องสดุดีในพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ชัด 

เช่น ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ เป็นต้น พระองค์ทรงเป็นเอตทัคคะและบรรดา

ศิลปินต่างตระหนักในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้ อีกทั้งยังทรงมีคุณูปการ

ที่ทรงอุปถัมภ์ศิลปินท้ังหลายมาโดยตลอด จึงพร้อมใจกันเทิดทูนพระเกียรติยศให้ 

เป็นที่ปรากฏแก่พสกนิกรและชาวต่างประเทศทั่วโลก 

ค
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สารจากผู้รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีบทบาทและหน้าที่โดยตรง 

ในการผลักดัน ส่งเสริม ตลอดจนสนับสนุน ให้มีการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรมแขนง

ต่างๆ ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเป็นพื้นฐานหลัก ที่จะน�าพาสังคม ชุมชน ตลอดจน 

ประเทศชาติ ไปสู่การพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน ด�ารงอยู่ด้วยความสงบสุข 

และเจริญขึ้นตามครรลองวิถีที่ควรจะพัฒนาไป อย่างนานาอารยประเทศ 

  กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ที่จัดข้ึน 

ในคร้ังนี้เป็นการร�าลึกและเทิดพระเกียรติองค์อัครศิลปิน อันได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้านภาลัย , พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ซึ่งท้ังสามพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อวงการศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอย่างอเนกอนันต ์

ที่ทรงสนับสนุนและทรงส่งเสริม ยกย่องคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันเป็นที่ประจักษ ์

ชัดต่อทั้งชาวไทยและชาวนานาอารยประเทศมาอย่างยาวนาน

  ขอขอบคุณสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ท่ีได้ด�าเนินโครงการและจัดกิจกรรม

อันทรงคุณค่า ซ่ึงสอดคล้องและสนับสนุนกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการที่มุ่งอนุรักษ์ 

ส่งเสริม ตลอดจนการพัฒนาคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม โดยการยกย่อง และเชิดชูเกียรติศิลปินพื้น

บ้าน ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้ได้มีการรับรู้ถึงเกียรติคุณอันควรภาคภูมิใจ 

ในฐานะผู้สร้างคุณูปการส�าคัญแก่ประเทศชาติ

 ขอแสดงความยินดีกับศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมทุกท่าน 

ทีไ่ด้รบัรางวลัเชดิชเูกยีรติในปีนี ้และขอขอบคณุทกุท่านทีไ่ด้สร้างสรรค์ศลิปะและวฒันธรรมทีด่งีาม

ให้กบัชมุชนสงัคมและประเทศชาต ิตลอดจนได้มีส่วนร่วมให้การจดักจิกรรมครัง้นีป้ระสบผลส�าเรจ็ 

ขออ�านวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

ผู้รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ง
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สารจากผู้อ�านวยการ

 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานหลัก 

ในมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทหน้าที่ ในการส่งเสริมสนับสนุนและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้อง

ถิ่นอีสาน ให้ด�ารงอยู่และเจริญข้ึนในทิศทางที่เหมาะสม หนึ่งในกิจกรรมหลักของภาระหน้าที ่

ที่ส�าคัญดังกล่าว คือการให้ รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ ผู้มีผลงานและคุณูปการดีเด่นด้านศิลปะ 

และวัฒนธรรม ท้ังนี้เพื่อให้ก�าลังใจ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุน แก่บุคคลผู้ท�าคุณประโยชน์ 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีสาน ซึ่งได้ใช้ความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ทีมี่คณุภาพในสาขาต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิน่ ให้เจรญิขึน้ด้วยศกัยภาพของชมุชน

เอง ทั้งยังเป็นการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดก 

อันทรงคุณค่าแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป 

 รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ที่สถาบันวิจัยศิลปะ

และวฒันธรรมอสีาน ได้จดัให้มีขึน้อกีคร้ังในปี พุทธศกัราช ๒๕๖๒ น้ีได้รบัความร่วมมือและสนับสนุน

อย่างดียิ่ง จากหน่วยงานทางราชการภายนอกมหาวิทยาลัย ทั่วทุกจังหวัดในภาคอีสาน โดยการ

ประสานงานตามขั้นตอนทุกกระบวนการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ด้วย

ทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงคุณค่า และความส�าคัญ ของศิลปินผู้ท�าหน้าที่ในการอนุรักษ์ รักษา 

สืบสานและพัฒนา มรดกอันล�้าค่าของประเทศชาติ ในการที่จะให้ด�ารงอยู่อย่างวัฒนาถาวรสืบไป 

สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน ขอขอบคณุในความร่วมมอืดงักล่าวและหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า

จะเกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกอันส�าคัญของชาติ ด้วยความดีงามเช่นนี ้

ในโอกาสต่อไป 

 ส�าหรับปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

อีสาน ได้พิจารณาตัดสินให้รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

ทั้งสิ้นจ�านวน ๑๘ ท่าน ซึ่งรายละเอียดเก่ียวกับประวัติและผลงาน ของศิลปินพ้ืนบ้านและผู้มีผล

งานดีเด่นทางวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รวบรวม

ไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ด้วยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นเครื่องจารึกเกียรติคุณ และแนวทางใน 

การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินผู้มีคุณูปการส�าคัญต่อประเทศชาติได้มีก�าลังใจ สร้างสรรค ์

ผลงาน ทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เพื่อสืบส่งต่อไปยังอนุชนรุ่นต่อไป 

จ
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 ขอขอบคุณคณะท�างานทุกฝ่ายที่ช่วยด�าเนินการด้วยความเสียสละและอดทน ให้การ 

จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจ�าปี พุทธศักราช 

๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ท้ายนี้สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน หวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นก�าลังใจ ช่วยส่งเสริมให้ทุกท่านได้ท�าหน้าที่ทางด้านศิลปะ 

และวัฒนธรรม และจุดประกายให้เกิดพลังสังคมตลอดจนชุมชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดก 

ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน และช่วยกัน อนุรักษ์ สืบสาน ตลอดจนส่งเสริมและสร้างสรรค ์

ให้ด�ารงอยู่อย่างวัฒนาสถาวร สืบไป

          (รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ)

    ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ฉ



  งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

ช



                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

 

ค�าน�า 

 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและ 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อเป็นการร�าลึกและเทิดพระเกียรติองค์อัคร

ศลิปิน อนัได้แก่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั, พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทั้งสามพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อวงการศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ 

อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงสนับสนุนและทรงส่งเสริม ยกย่องคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันเป็นที่

ประจักษ์ชัดต่อทั้งชาวไทยและชาวนานาอารยประเทศมาอย่างยาวนาน

 ทุกๆปีจะมีศิลปินพื้นบ้าน รวมท้ังผู้มีคุณูปการท่ีสร้างคุณประโยชน์แก่งานด้านศิลปวัฒนธรรม 

ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอชื่อผ่านหน่วยงานทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆเป็นจ�านวนมาก ดังกล่าวน้ีนับ

เป็นนิมิตหมายให้เราได้ทราบว่า งานด้านศิลปวัฒนธรรมยังคงมีผู้สืบสาน สนับสนุน และสงวนรักษาไว ้

ให้เป็นมรดกอันทรงคุณค่าแก่อนุชนรุ่นต่อไปได้ภาคภูมิใจในความเป็นมาของบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตาม 

หากเปรียบเทียบกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงท่ีเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นแล้ว จ�านวนดังกล่าวอาจท�าให้

เราต้องย้อนกลบัไปทบทวนถงึสภาวะปัจจยัทีส่่งผลต่อวงการศลิปวฒันธรรมหลายประการ ในการนีน้บัเป็น

ภาระของสถาบนัวจิยัศิลปะและวฒันธรรมอสีาน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม รวมถงึศลิปินพืน้บ้านและอนชุน

ในชั้นหลังทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจผนึกก�าลังอย่างที่สุดเพื่อยืนหยัด ถึงความสง่างามของมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมที่บรรพชน ของพวกเราทุกท่านทุกคน ได้ส่งมอบต่อๆมา เพื่อให้พวกเราทุกท่าน ทุกฝ่ายได้

ภาคภูมิใจในเกียรติภูมิแห่งความเป็นชาติและชาติพันธุ์ และสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการสงวน

รักษาไว้อย่างมั่นคง

 ขอแสดงความยินดีด้วยความชื่นชมและขอขอบคุณศิลปินพื้นบ้านรวมทั้งผู ้มีผลงานดีเด่น 

ทางวัฒนธรรมที่เข้ารับรางวัล ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้จ�านวนทั้งสิ้น ๑๘ ท่าน ที่ได้ท�าหน้าที่อันส�าคัญ 

อย่างยิง่ในการ สงวนรกัษามรดกอนัส�าคญัของชาตเิพือ่ส่งต่อไปยงัลกูหลานทกุๆคน ขอขอบคณุผูม้ส่ีวนร่วม

ในการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ ตลอดจนอนุเคราะห์ ให้กิจกรรมในครั้งนี้ลุล่วงลงได้ด้วยดีอย่างยิ่ง ขอให้ทุกท่าน

พึงร�าลึกไว้เสมอว่าคุณความดีของทุกท่านได้ถูกจารึก ไว้ในร่องรอยแห่งมรดกทางวัฒนธรรม ที่บรรดาลูก

หลานจะได้รับรักษาไว้เป็นเครื่องเชิดชูประเทศชาติและชาติพันธุ์ตลอดไป

 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ซ
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สารบัญ

วันศิลปินแห่งชาติ ข
อัครศิลปิน ค
สารจากผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ง
สารจากผู้อ�านวยการ จ
ประกาศสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง 
 ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและ
 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ญ
ค�าประกาศเกียรติคุณศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒  1
 นายประพัฒน์ มะนิสสา (ช่างปูนปั้น) 2
 นายอุทาน หาส�ารี (ช่างแกะสลักเกวียน) 8
 นายนิยม ทองลาดเจริญกุล (ช่างก่อสร้างศาสนสถาน) 14
 นางสุวรรณ โชคชัย (หมอล�ากลอน) 20
 นายเสถียร สุภากุล (นักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิต) 26
 นางหนูรงค์ ไชยภักดิ์ (หมอล�ากลอน) 32
 นางสงบ ค�าภูเวียง (หมอล�ากลอน) 38
 รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร 44
 นายบุญตา ซ้ายศิริ (ช่างท�าแคน) 50
 กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ (ช่างทอธุง) 56
 นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา (ช่างทอผ้า-ออกแบบลวดลาย) 63
ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 67
 พระเทพวรมุนี (ส�าลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕) 68
 นายต่อศักดิ์ สุทธิสา (ช่างท�าผ้าบาติก) 74
 นายสอย เพชรฤทธิ์ (หมอพื้นบ้าน) 80
 นายทองม้วน ภูสง่า (หมอพื้นบ้าน) 86
 นายสีหา มงคลแก้ว (นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 92
 นายค�าล่า มุสิกา (ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม) 98
 นายก้องพิพัฒน์ กองค�า (นักออกแบบการแสดง) 104
ท�าเนียบผู้ได้รับรางวัลศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 111
รายนามคณะกรรมการคัดเลือก/รายนามคณะกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์ 127
ก�าหนดการจัดงาน/ประกาศรับสมัคร  129 
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ประกาศสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน

และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
...................................................................................

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ก�าหนดให้วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ เนื่องในวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย องค์ปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการ
ร�าลึกถึงคุณูปการของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการศิลปวัฒนธรรมไทยอย่าง
ล้นเหลือจนเป็นมรดกสืบทอดตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน และร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระมหากษัตรย์ิผู้ทรงมีพระมหากรณุาธิคุณ 
อันล�้าเลิศต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม ท�านุบ�ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ด�ารงเอกลักษณ์ 
และสืบทอดเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศจนเลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศ
 เพื่อเป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์ และ
เพ่ือเจริญรอยตามเบือ้งพระยุคลบาททางด้านศลิปวฒันธรรม สถาบนัวจิยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๖๒ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติที่ได้สร้างสรรค์ผลงานจนปรากฏต่อ
สาธารณชน โดยคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นาคราช” ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทศิลปินพื้นบ้านอีสาน
 สาขาจิตรกรรม
  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
  สาขาประติมากรรม
  ๑. นายประพัฒน์ มะนิสสา (ช่างปูนปั้น)
  ๒. นายอุทาน หาส�ารี (ช่างแกะสลักเกวียน)
 สาขาสถาปัตยกรรม
  ๑. นายนิยม ทองลาดเจริญกุล (ช่างก่อสร้างศาสนสถาน)
 สาขาดนตรี-นาฏกรรม
  ๑. นางสุวรรณ โชคชัย (หมอล�ากลอน)
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  ๒. นายเสถียร สุภากุล (นักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิต)
  ๓. นางหนูรงค์ ไชยภักดิ์ (หมอล�ากลอน)
  ๔. นางสงบ ค�าภูเวียง (หมอล�ากลอน)
 สาขาภาษาและวรรณกรรม
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร
 สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
  ๑. นายบุญตา ซ้ายศิริ (ช่างท�าแคน)
  ๒. กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ (ช่างทอธุง)
  ๓. นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา (ช่างทอผ้า-ออกแบบลวดลาย)
ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
 สาขาเกษตรกรรม
  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
  ๑. นายต่อศักดิ์ สุทธิสา (ช่างท�าผ้าบาติก)
 สาขาการแพทย์แผนไทย
  ๑. นายสอย เพชรฤทธิ์ (หมอพื้นบ้าน)
  ๒. นายทองม้วน ภูสง่า (หมอพื้นบ้าน) สาขานิเวศน์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
  ๑. นายสีหา มงคลแก้ว (นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
	 สาขาศาสนาและประเพณี
  ๑. พระเทพวรมุนี (ส�าลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)
	 สาขาอาหารและโภชนาการ
   ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
  ๑. นายค�าล่า มุสิกา (ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)
 สาขาศิลปะการแสดง
  ๑. นายก้องพิพัฒน์ กองค�า (นักออกแบบการแสดง)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ)
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ค�าประกาศเกียรติคุณและประวัติ

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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 ค�าประกาศเกียรติคุณ

 นายประพัฒน์ มะนิสสา

 ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาประติมากรรม 

 ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 นายประพัฒน์ มะนิสสา เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ ปัจจุบันอายุ 

๕๑ ปี เป็นบุตรของนายยน และ นางสีทัน มะนิสสา ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๓ จากโรงเรียนค�าม่วง อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สมรสกับนางสัมพันธ์ มะนิสสา  

มีบตุร ๒ คน อาชพีช่างท�าลวดลายอาคารศาสนสถาน ทีอ่ยูปั่จจบัุน ๒๖๖ / ๑ บ้านทุง่คลอง อ�าเภอ

ค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

  นายประพฒัน์ มะนสิสา ส�าเร็จการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ จาก โรงเรยีนค�าม่วง 

อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยข้อจ�ากัดทางฐานะหลายประการ จึงไม่ได้ศึกษาต่อยังสถาบัน

การศึกษาใดๆ แต่ด้วยความรัก และสนใจในงานด้านศิลปะเป็นพื้นฐาน หลังจากจบการศึกษาใน

ระดบัดงักล่าวแล้ว จงึได้แสวงหาความรู้ในงานศลิปะด้านทีต่นมคีวามถนัด โดยศึกษาจากทกุแหล่ง

ความรู้ที่พอจะศึกษาได้ ตามอัตภาพ และ โอกาส โดยอาศัยความมานะพยายามในการใฝ่ศึกษา

หาความรู้ อย่างไม่ลดละ จึงท�าให้ ประพัฒน์ มะนิสสา มีความรู้ และสามารถเพิ่มพูนทักษะในงาน

ศิลปะด้านที่ตนเองถนัด ได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งเมื่อย้ายไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มี

โอกาสได้ศกึษางานศลิปะปนูป้ัน ทีต่นเองมีความรักอยูเ่ป็นพืน้ฐาน และทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ได้ท�าให้ 

ประพฒัน์ มะนสิสา ได้รบัความรูจ้ากครชู่างพ้ืนบ้านท่ีมีความสามารถหลายท่าน จนกระทัง่สามารถ

พัฒนาฝีมือของตนเองก้าวขึ้นสู่การเป็นช่างปั้นปูนสด มืออาชีพ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อดทน 

ตลอดจนความมานะพยายามในการใฝ่แสวงหาความรู้อยู่อย่างสม�่าเสมอ จึงท�าให้ ผลงานการปั้น

ปนูสดของ ประพฒัน์ มะนสิสา เป็นทีย่อมรบัทัว่ไปในวงการงานศิลปะการป้ันปนูสด และได้รับการ

กล่าวขานถึงอย่างกว้างขวาง จนชื่อเสียงได้แพร่ขจรขยายออกไปสู่สาธารณะมากขึ้น 

  อย่างไรก็ตาม ประพัฒน์ มะนิสสา ได้มีการค้นคว้า หาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ 

ผลงานศิลปะประติมากรรมนั้นอยู่อย่างสม�่าเสมอตลอดเวลา ด้วยหวังให้เป็นผลงานศิลปะท่ีทรง

คณุค่าเพือ่สบืต่อส่งไปยงัอนชุนรุน่หลงัได้อย่างภาคภมูใิจ ผลงานทีน่ายประพฒัน์ มะนสิสา ถ่ายทอด

ออกมา จึงสามารถสื่อถึงเจตนารมณ์อันงดงามและยิ่งใหญ่ ซึ่งควบคู่ไปพร้อมพลังศรัทธาต่อบวร

พทุธศาสนาอนัแรงกล้า จนเป็นทีย่อมรบัจากสาธารณะชน และบุคคลทัว่ไปอย่างกว้างขวาง ทัว่ท้ัง

ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ในระดับประเทศ จนได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน

ต่างๆอย่างมากมาย อาทิ รางวัลเชิดชูเกียรติครูศิลป์แห่งแผ่นดินอีสาน The Art Masters of 
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Isaanจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “โครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์

อีสาน” ชื่อผลงาน “พญานาคเผือก” ขนาด สูง ๑๒ เมตร ยาว ๖๐ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ 

เมตร เทคนิค ปูนปั้น ทาสีขาว เป็นต้นนอกจากนี้ นายประพัฒน์ มะนิสสา ยังเป็นผู้เห็นคุณค่าใน

การช่วยเหลือสังคม ด้วยการอุทิศตนเพื่อเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและผู้

สนใจอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

 ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ตลอดจนความมานะพยายามในการเผยแพร่

ผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างสูงยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

  นายประพัฒน์ มะนิสสา จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพ้ืนบ้าน 

อีสานสาขาประติมากรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

นายประพัฒน์ มะนิสสา

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาประติมากรรม (ช่างปูนปั้น)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล   นายประพัฒน์ มะนิสสา 

 วัน เดือน ปี เกิด ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑  

 อายุปัจจุบัน ๕๑ ปี 

 บิดาชื่อ   นายยน   มะนิสสา

 มารดาชื่อ      นางสีทัน มะนิสสา 

  สถานภาพ  สมรสกับนางสัมพันธ์ มะนิสสา มีบุตร ๒ คน

  ส�าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนค�าม่วง อ�าเภอค�าม่วง  

   จังหวัดกาฬสินธุ์

  อาชีพ   ช่างท�าลวดลายอาคารศาสนสถาน และงานประติกรรมอันเนื่อง 

   ด้วยศาสนาและความเชื่อ

 ที่อยู่ปัจจุบัน  ๒๖๖/๑ บ้านทุ่งคลอง อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘-๐๙๖๓๖๕๗,๐๘๗-๘๖๑๙๒๒๘

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๓๑ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นายประพัฒน์ มะนิสสา หรือ “ปื๊ด ปูนปั้น” ผู้ก่อต้ังกลุ่ม “สินไซ” จบการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนค�าม่วง หลังจากนั้น ก็ไม่ได้เข้าศึกษาที่ใดอีกเลย เริ่มศึกษาศิลปะ

แขนงต่างๆด้วยตัวเอง ตั้งแต่อายุ ๑๙ ปี เริ่มต้นจากถามไถ่ความรู้เรื่องศิลปะจากพี่น้องที่มาเรียน

อาชีวะศึกษามหาสารคาม และฝึกฝนเรื่อยๆ มา หลังจากนั้นได้มีโอกาสไปท�างานอยู่ที่จังหวัด

เชียงใหม่ และได้เริ่มเรียนรู้งานศิลปะปั้นปูนที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็น

เวลา ๗ ปี

 ในปี ๒๕๓๗ จึงได้กลับมาที่ภาคอีสาน และเริ่มงานปั้นปูน ที่วัดพุทธนิมิต ต.ตาลหนอง

เทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็นวัดแรกของอีสานโดยใช้เวลาสร้างงานนาน ๑๐ ปี จึงแล้วเสร็จ 

ลักษณะการท�างานเป็นแบบปั้นปูนสดนั้น มีความแตกต่างจากงานปั้นหล่อคือ การปั้นสดนั้นต้อง

ใช้ความอดทน ที่ค่อนข้างสูงมากด้วยข้อจ�ากัดหลายประการ และงานนั้นได้ปริมาณค่อนข้างน้อย
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เมือ่เทยีบกบังานหล่อ ทัง้ยงัต้องอดทนกบัสภาวะความผันแปรของปัจจยัภายนอก อกีหลายประการ

เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีที่นายประพัฒน์ มะนิสสา ได้ใชัความเพียรพยายามสร้างงาน ปั้นปูนสด ในภาค

อีสานเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะที่งดงามและสูงค่า ให้คงอยู่คู่กับภูมิภาคตลอดไป 

ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน

 ๑.พญานาคเผอืก ณ พระยานาคเผอืก อทุยานบวัเฉลมิพระเกียรติ ์ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒.พญาศรมีกุดามหามุนนีลิปาลนาคราช วดัรอยพระพทุธบาท ภมูโนรมย์ จงัหวัดมกุดาหาร 

สูง ๒๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๒๒ เมตร พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๓.พระพทุธมหาราชานาคาบรีรักษ์ ภูผาแด่น จงัหวดัสกลนคร ขนาด ๑.๖๐ เมตร สูง ๑๙ เมตร 

ยาว ๑๓๙ เมตร พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลงานที่โดดเด่น

 ๑.พญานาคเผอืก ณ พระยานาคเผือก อทุยานบัวเฉลมิพระเกยีรต์ิ ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒.พญาศรมีกุดามหามนุนีลิปาลนาคราช วดัรอยพระพทุธบาท ภมูโนรมย์ จ.มกุดาหาร สงู 

๒๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๒๒ เมตร พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๓.พระพทุธมหาราชานาคาบรรีกัษ์ ภผูาแด่น จ.สกลนคร ขนาด ๑.๖๐ เมตร สงู ๑๙ เมตร 

ยาว ๑๓๙ เมตร พ.ศ.๒๕๖๒

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 ๑.รางวัล เชิดชูเกียรติครูศิลป์แห่งแผ่นดินอีสาน The Art Masters of Isaan จาก คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “โครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์อีสาน” ชื่อผลงาน 

“พญานาคเผือก” ขนาด สูง ๑๒ เมตร ยาว ๖๐ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร เทคนิค  

ปูนปั้น ทาสีขาว

  ๒.รางวัล ศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน สาขาประติมากรรม (ช่างปูนปั้น)ประจ�าปี พุทธศักราช 

๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อป ี  

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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	 	 	 	 	 นายอุทาน	หาสํารีี
	 	 	 	 	ศิลปินพื้นบ้านอีสาน	สาขาประติมากรรม
	 	 	 	 	 	ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๒
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ค�าประกาศเกียรติคุณ

นายอุทาน หาส�ารี 

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาประติมากรรม 

 ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 นายอุทาน หาส�ารี เกิดเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๒ ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี  

เป็นบุตรของนายสงกรานต์ และนางหิ่ม หาส�ารี ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี ๔  

สมรสกับนางหนูกุล หาส�ารี มีบุตรี ๑ คน อาชีพ ช่างไม้ ช่างท�าเกวียน แกะสลักบานประตู หน้าต่าง

โบสถ์ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านนาสะไมย์ ต�าบลนาสะไมย์ อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

 นายอุทาน หาส�ารี เป็นผู้มีใจรักในงานศิลปะประเภทลวดลาย มาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย  

โดยเมื่อครั้งเป็นเด็กมักจะชอบขีดเขียน ลวดลายตามที่ต่างๆจนกระทั่งผู้ใหญ่สังเกตเห็นถึงอุปนิสัย

ใจคอ จึงได้เรียกใช้งาน ให้เป็นลูกมือในสาขา ช่างเขียนและแกะสลักลวดลายต่างๆอยู่เสมอ 

ด้วยบ้านนาสะไมย์ เป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพ การท�าเกวียนมาตั้งแต่ครั้งอดีต ซึ่งเกวียนเป็น

พาหนะ ท่ีใช้ในการคมนาคมเดินทางไปมาหาสู่กัน ตลอดจนการท�าการค้าที่ส�าคัญมากในอดีต 

ด้วยเหตนุี ้นายอุทาน หาส�าร ีจงึมีความคุ้นเคยกับการท�าเกวยีนและลวดลายประดับตกแตง่เกวียน

มาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย โดยมีนายทุย หาส�ารี ผู้เป็นอา ซึ่งเป็นช่างท�าเกวียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากใน

สมยันัน้ คอยอบรมสัง่สอนตลอดจนถ่ายทอดวชิาการ ทีเ่กีย่วกบัเกวียนในด้านต่างๆให้ จนเกดิความ

ช�านาญ และด้วยพื้นฐานที่เป็นผู้มีความสนใจในงานศิลปะต่างๆเป็นทุนเดิม 

 ประกอบกับความใส่ใจใฝ่เรียนรู้ อย่างสม�่าเสมอ นายอุทาน หาส�ารี จึงสามารถพัฒนา 

ฝีมือสู่การเป็นช่างประกอบเกวียน ชั้นสูงและแกะสลักลวดลายประดับเกวียน ได้อย่างอ่อนช้อย 

งดงาม ตามแบบฉบบัเอกลักษณ์ลวดลายอสีานดัง้เดมิ จนกระทัง่ ได้รบัการยกย่องว่าผูกลายได้อย่าง 

ประณีตและมีพลัง ท้ังยังสามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณอีสานได้อย่างลงตัว ซึ่งนับวันจะหาช่างท�า

ลวดลายประเภทนี้ได้อย่างยากยิ่ง จนกระทั่งชื่อเสียงได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งจังหวัดยโสธร  

และจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศจนมีผู้มาติดต่อว่าจ้างอย่าง

มากมาย แต่ถงึแม้จะได้รบัการยอมจากสาธารณะชนอย่างกว้างขวาง นายอทุาน หาส�าร ีกย็งัมคีวาม

เพียรพยายามในการสร้างสรรค์ และพัฒนาฝีมือของตนเองอยู่ตลอดเวลา อย่างไม่ลดละ ด้วยหวัง

ให้เป็นผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าเพื่อสืบต่อส่งไปยังอนุชนรุ่นหลังได้อย่างภาคภูมิใจ ผลงานที่ 

นายอุทาน หาส�ารี ถ่ายทอดออกมา จึงสามารถส่ือถึงความงดงามและจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ ่

จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณะชน และบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง
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  งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

 ประการส�าคัญนาย อุทาน หาส�ารี ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนซึ่งสมควรนับเป็นตัวอย่าง

ในการด�ารงชีวิตแก่บุคคลทั่วไป ด้วยการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและครรลองในกรอบของ

พทุธศาสนาอย่างเคร่งครดั ทัง้ยังมีวถิชีวีติทีด่�ารงอยู่ด้วยความพอเพยีง มคีวามวิริยะอตุสาหะในการ

ประกอบสัมมาชีพ

 ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ตลอดจนความมานะพยายามในการเผยแพร่

ผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างสูงยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 นายอุทาน หาส�ารี จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขา

ประติมากรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

ประวัติและผลงานโดยสังเขป 
นายอุทาน หาส�ารี

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาประติมากรรม (ช่างแกะสลักเกวียน)
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล  นายอุทาน หาส�ารี 
 วัน เดือน ปี เกิด ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒ 
 ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี 
  บิดาชื่อ  นายสงกรานต์ หาส�ารี
 มารดาชื่อ  นางหิ่ม หาส�ารี
  ส�าเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ 
  สถานภาพสมรสกับ  นางหนูกุล หาส�ารี มีบุตรี ๑ คน  
 ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านนาสะไมย์ ต�าบลนาสะไมย์ อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ - ๑๕๒๕๐๖๗ 
ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๕๕ ปี
ประวัติการท�างาน 
 นายอทุาน หาส�าร ีเริม่ต้นชวีติการเป็นช่างท�าเกวยีน ด้วยการเป็นลกูมอืในสาขา ช่างเขยีน
และแกะสลักลวดลาย ด้วยบ้านนาสะไมย์ เป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพ การท�าเกวียนมาตั้งแต่ครั้ง
อดีต นายอุทาน หาส�ารี จึงมีความคุ้นเคยกับการ ท�าเกวียนและลวดลายประดับตกแต่งเกวียนมา
ต้ังแต่เด็ก โดยเรียนวิชาการท�าเกวียนจากนายสงกรานต์และนายทุย หาส�ารี ผู้เป็นพ่อและอา 
ซึ่งเป็นช่างท�าเกวียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้น ด้วยความวิริยะอุตสาหะจึงสามารถเป็นช่าง
ท�าเกวียนสืบต่อจาก นายสงกรานต์ ผู้บิดาได้ จนกระทั่งชื่อเสียงได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งจังหวัด
ยโสธร จังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน 
 นอกจากน้ีนายอุทาน หาส�ารี ยังมีความสามารถในการเขียน การแกะสลักลวดลาย 
งานประกอบอาคารศาสนสถาน ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บานประตูหน้าต่าง พระอุโบสถ 
จนได้รับการยอมรับในฝีมือทั่วไปในระดับประเทศ 
ผลงานที่ปรากฎต่อสาธารณชน
 ๑. เกวียนในโครงการ โครงการรื้อฟื้นเกวียนสลักลายนาสะไมย์ 
 ๒. ท�าเกวียนให้ ผศ.สราวุฒิ สิทธิกุล อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้า 
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  งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

 ๓. ท�าเกวียนให้วัดบ้านปะอาว พระอาจารย์มหาพยนต์ สฺนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดบ้านปะ
อาวเหนอื อ.เมือง จังหวดัอบุลราชธาน ีจดัแสดงอยูท่ีพ่พิธิภณัฑ์ วัดบ้านปะอาวเหนือ อ.เมือง จงัหวัด
อุบลราชธานี
  ๔. และท�าเกวียนให้แก่ผู้ว่าจ้างอื่นๆ ทั่วประเทศ
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
 รางวัล ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาประติมากรรม (ช่างแกะสลักเกวียน) ประจ�าปี 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม 
เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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  งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

	 	 	 	นายนิยม	ทองลาดเจริญกุล
ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาสถาปัตยกรรม

      ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

ค�าประกาศเกียรติคุณ

นายนิยม ทองลาดเจริญกุล

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาสถาปัตยกรรม

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

  นายนิยม ทองลาดเจริญกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ที่บ้านโนนจิก 

ต�าบลคูเมือง อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปี เป็นบุตรของนายปา  

และนางโสม ทองลาด ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สมรสกับนางจอมศรี ทองลาด

เจริญกุล มีบุตรธิดารวม ๓ คน อาชีพช่างท�าลวดลายอาคารศาสนสถาน และแกะสลักเทียนพรรษา 

ที่อยู่ปัจจุบัน อ�าเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี 

  นายนิยม ทองลาดเจริญกุล เริ่มต้นชีวิตในวัยเยาว์ด้วยการบวชเรียน วิถีชีวิตจึงผูกพัน 

อยู่กับงานพุทธศิลป์อยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งพัฒนากลายเป็นความรักและช่ืนชอบในงานศิลปะ

ประเภทพุทธศิลป์ เมื่อลาสิกขาบท จึงได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ในงานศิลปะด้านที่ตนเองถนัด  

จากครอูาจารย์หลายท่านอย่างเตม็ที ่ด้วยพืน้ฐานทีเ่ป็นผู้มีความสนใจในงานศลิปะต่างๆเป็นทนุเดมิ

จึงสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างย่ิงการแกะสลักเทียนพรรษา ฝีมือของ 

นิยม ทองลาดเจริญกุล ได้รับการยกย่องว่าผูกลายได้อย่างละเอียดและงดงามประณีตอย่างยิ่ง 

จนช่ือเสยีงแพร่กระจายไปทัว่ทัง้จงัหวดัอบุลราชธาน ีและ จงัหวดัอืน่ๆในภาคอสีาน จนได้รับรางวลั

ชนะเลิศในการประกวดแข่งขันต่างๆอย่างมากมาย 

  นอกจากนีน้ายนยิม ทองลาดเจรญิกลุ ยังมีความสามารถในการเขียน การแกะสลกัลวดลาย 

ตลอดถึงการก่อสร้างงานอาคาร ศาสนสถาน ทุกประเภท และได้รับการยอมรับในฝีมือจาก 

ผู้คนทั่วไปทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ แต่ถึงแม้จะได้รับการยอมจากสาธารณะชนอย่าง

กว้างขวาง นายนิยม ทองลาดเจริญกุล ก็ยังเพียรพยายามในการแสวงหาความรู้และพัฒนาฝีมือ 

ของตนเองอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยไม่ลดละความพยายาม ด้วยหวังให้เป็นผลงานศิลปะ 

ที่ทรงคุณค่าเพ่ือสืบต่อ ส่งไปยังอนุชนรุ่นหลังได้อย่างภาคภูมิใจ ผลงานที่นายนิยม ทองลาด 

เจริญกุล ถ่ายทอดออกมาจึงสามารถสื่อถึงเจตนารมณ์อันงดงามและยิ่งใหญ่ ซึ่งควบคู่ไปพร้อมกับ

พลังศรัทธาต่อบวรพุทธศาสนาอันแรงกล้า จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณะชน และบุคคลท่ัวไป 

อย่างกว้างขวาง

  ประการส�าคญันายนยิม ทองลาดเจรญิกลุ ยงัเป็นบคุคลผูป้ระพฤตตินซ่ึงสมควรเป็นแบบอย่าง

ในการด�ารงชีวิตแก่บุคคลทั่วไป ด้วยการปฏิบัติตน ตามขนบธรรมเนียมและครรลองในกรอบของ

พุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีวิถีชีวิต ด�ารงอยู่ด้วยความพอเพียง อย่างต่อเนื่องตลอดมา 
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  ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ตลอดจนความมานะพยายามในการเผย

แพร่ผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างสูงยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

  นายนิยม ทองลาดเจริญกุล จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้าน

อีสาน สาขาสถาปัตยกรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

ประวัติและผลงานโดยสังเขป

นายนิยม ทองลาดเจริญกุล

 ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาสถาปัตยกรรม (ช่างก่อสร้างศาสนสถาน)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล   นายนิยม ทองลาดเจริญกุล 

 วัน เดือน ปี เกิด ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

  ภูมิล�าเนา  บ้านโนนจิก ต�าบลคูเมือง อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัด  

   อุบลราชธานี 

  บิดาชื่อ   นายปา ทองลาด

 มารดาชื่อ นางโสม ทองลาด 

 ปัจจุบันอายุ  ๖๗ ปี 

 ส�าเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

  สถานภาพ สมรสกับ นางจอมศรี ทองลาดเจริญกุล มีบุตรธิดารวม ๓ คน

  อาชีพ   ช่างท�าลวดลายอาคารศาสนสถาน และแกะสลักเทียนพรรษา 

 ที่อยู่ปัจจุบัน  ๒/๕ ถ.เทศบาล ๒๒ ต�าบลวารินช�าราบ อ�าเภอวารินช�าราบ   

   จังหวัดอุบลราชธานี 

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ – ๓๗๖๒๔๕๔

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๕๐ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นายนิยม ทองลาดเจริญกุล มีชีวิตผูกพันอยู่กับงานพุทธศิลป์อยู่ตลอดเวลา เนื่องด้วย

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ตั้งแต่วัยหนุ่ม เมื่อลาสิกขาบท จึงได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ในงานศิลปะ

ด้านที่ตนเองถนัดอย่างเต็มที่ และด้วยพื้นฐานที่เป็นผู้มีความสนใจในงานศิลปะต่างๆเป็นทุนเดิม 

จึงสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการแกะสลักลวดลาย ตลอดถึงการ

ก่อสร้างงานอาคาร ศาสนสถาน ทกุประเภท และได้รบัการยอมรบัในฝีมือจากผู้คนทัว่ไปทัง้ในระดบั

จังหวัดและระดับประเทศ นอกจากนี้นายนิยม ยังมีความสามารถในการ แกะสลักเทียนพรรษา 

โดยฝีมือของนายนิยม ทองลาดเจริญกุล ได้รับการยกย่องว่าผูกลายได้อย่างละเอียดและ 

งดงามประณีตอย่างยิ่ง จนชื่อเสียงแพร่กระจายไปทั่วทั้ง จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน 
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ผลงานปราฎต่อสาธารณชน

 ๑.บ้านโนนจิก ต.คูเมือง อ.วารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๒๒

 ๒.วัดประชาพิทักษ์ บ.กุดเป่ง อ.วารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๐ 

 ๓.วัดถ�้าพรหมสวัสดิ์ อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๖

 ๔.วัดศรีสูง อ.ทรายมูล จังหวัดยโสธร พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๘

 ๕.วัดคู่สนาม อ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๔๐

 ๖.วดัโคกเลาะ บ.โคกเลาะ ต.หนองแก้ง อ.หวัตะพาน จงัหวดัอ�านาจเจรญิ พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๒

 ๗.วัดโพธิ์ไชยาราม บ.สะอาดสมศรี อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.๒๕๔๓

 ๘.บ้านคอนสาย ต�าบล โนนโหนน อ.วารนิช�าราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ีพ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕

 ๙.วัดพระโรจน์ ต.หนองช้าง อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๕

 ๑๐.วัดหนองขุ่น ต.สร้างชอ อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๕

 ๑๑.วัดบ้านนาจาน บ.นาจาน ต.นาเยีย อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๕

 ๑๒.อนุสรณ์สถาน วัดแสงเกษม อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๕

 ๑๓.ประตูโขงวัดโพธิ์ลอย อ.หัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๘

 ๑๔.วัดลาดส�าราญ ต.ท่าลาด อ.วารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๔๙

 ๑๕.วัดบ้านขุมเงิน ต.ขุมเงิน อ.ค�าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 รางวัล ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาสถาปัตยกรรม(ช่างก่อสร้างศาสนสถาน) ประจ�าปี  

พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม 

เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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19



  งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

	 	 	 	นางสุวรรณ	โชคชัย
ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม

      ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

 ค�าประกาศเกียรติคุณ

นางสุวรรณ โชคชัย 

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี - นาฏกรรม 

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

  นางสวุรรณ โชคชยั หรือทีรู้่จักในวงการหมอล�ากลอนว่า หมอล�าสวุรรณ บวันาค เกดิเม่ือ

วันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๑ ที่ต�าบลคลองเมือง อ�าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ปัจจบุนัอาย ุ๖๑ ปี เป็นบตุรของนายค�าสงิห์ และนางบาง บวันาค ส�าเร็จการศึกษาระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ ๔ สมรสกับนายหลี โชคชัย มีบุตรด้วยกันจ�านวน ๒ คน ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านหนองปันน�้า 

หมู่ที่ ๘ ต�าบลประทาย อ�าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

 นางสุวรรณ โชคชัย เกิดในครอบครัวชาวนาที่มีความเป็นอยู่ ตามอย่างวิถีชาวชนบทใน

ภาคอสีานโดยทัว่ไป สวุรรณ โชคชยั จึงเริม่ต้นชวีติด้วยการเป็นเดก็เลีย้งววัตามท้องทุง่นา จนกระทัง่

เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี จึงต้องหาวิชาชีพเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต และด้วยใจรักในศิลปะการร้องล�า 

ตามแบบฉบับพื้นบ้านอีสาน เป็นทุนเดิม สุวรรณ โชคชัย จึงได้ตัดสินใจหันชีวิต เริ่มต้นเรียนเป็น

หมอล�ากลอน และด้วยอาศัย ปฏิภาณไหวพริบ ทั้งรูปร่างหน้าตา ประกอบกับความวิริยะอุตสาหะ

ในการฝึกซ้อม จึงท�าให้ สุวรรณ โชคชัย กลายเป็นหมอล�ากลอน ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม

เป็นอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว โดยสามารถขึ้นเวทีแสดงครั้งแรกเมื่ออายุได้เพียง ๑๘ ปี จนเป็นที่

กล่าวขานอย่างกว้างขวางทั่วไปในวงการหมอล�ากลอนทั่วภาคอีสานในขณะนั้น หมอล�าสุวรรณ 

โชคชัย เป็นหมอล�ากลอนฝ่ายหญิง ท�านองล�าแบบพุทไธสง ที่มีความรอบรู้ มีวาทะปฏิภาณ มีชั้น

เชิงที่จัดจ้านในการโต้คารมอยู่ในระดับบรมครูคนหนึ่งของวงการหมอล�ากลอน ทั้งยังมีจังหวะ 

ท่วงท�านอง รูปแบบและลีลาการล�า อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก จึงได้

รับการว่าจ้างให้ไปแสดงในงานต่างๆทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้หมอล�าสุวรรณ โชคชัย ยังมีความ

สามารถ ในการประพันธ์กลอนล�า ตามรูปแบบและฉันทลักษณ์กลอนล�าอีสาน ทั้งแบบดั้งเดิม และ

สามารถประยกุต์ให้เข้ากบัความนยิมตามยุคสมัยได้ จึงท�าให้มีหมอล�ากลอนในรุน่หลงัมาสมคัรเป็น

ลูกศิษย์เพื่อรับการถ่ายทอดวิชาการล�ากลอน เป็นจ�านวนมาก 

  ในด้านส่วนตัว หมอล�าสุวรรณ โชคชัย ยังเป็นผู้ด�ารงตนด้วยความสมถะ เสียสละและ 

อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนด้วยการ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ

ด้วยดีตลอดมา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ อีกทั้งยังเป็นผู้มีความประพฤติอันดีงาม สามารถ 

เป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน ตลอดจน อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี
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 ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการประกอบสัมมาชีพ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการ

สร้างสรรค์ความเพียรพยายามในการเผยแพร่ผลงาน และการอุทิศตนในการช่วยเหลือ สร้างสรรค์

สังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

 นางสวุรรณ โชคชยั จึงสมควรได้รับการยกย่องเชดิชเูกยีรตเิป็นศลิปินพืน้บ้านอสีานสาขา

ดนตรี - นาฏกรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

นางสุวรรณ โชคชัย

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม (หมอล�ากลอน)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล  นางสุวรรณ โชคชัย 

 วัน เดือน ปี เกิด ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 อายุปัจจุบัน ๖๑ ปี

  บิดาชื่อ  นายค�าสิงห์ บัวนาค

 มารดาชื่อ นางบาง บัวนาค

  ส�าเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

  สถานภาพ  สมรสกับ นายหลี โชคชัย มีบุตรด้วยกันจ�านวน ๒ คน  

 ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านหนองบันน�้า หมู่ที่ ๘ ต�าบลประทาย อ�าเภอประทาย

   จังหวัดนครราชสีมา

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ – ๓๒๔๗๑๓๓ 

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๔๔ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นางสุวรรณ โชคชัย ได้เริ่มต้นเรียนเป็นหมอล�ากลอน เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี ด้วยอาศัย  

ความมนี�า้เสยีงทีด่ ีปฏภิาณไหวพรบิ ทัง้ความวริิยะอตุสาหะ ในการฝึกซ้อม จงึท�าให้ สวุรรณ โชคชยั 

กลายเป็นหมอล�ากลอน ในรปูแบบท�านองล�าพุทไธสง ทีมี่ชือ่เสียงและได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก

ในเวลาอันรวดเร็วมาตั้งแต่เยาว์วัย โดยขึ้นเวทีแสดงครั้งแรกเมื่ออายุได้เพียง ๑๘ ปี หมอล�าสุวรรณ 

โชคชัย เป็นหมอล�ากลอนฝ่ายหญิง ที่มีความรอบรู้ มีวาทะปฏิภาณ มีชั้นเชิงในการด้นกลอนสด 

มคีวามสามารถในการโต้ตอบ ในบทเจรจา ทัง้ยงัมคีารมท่ีจัดจ้านในระดบับรมครูคนหนึง่ของวงการ

หมอล�ากลอน จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงได้รับการว่าจ้างให้ไปแสดงในงานต่างๆ 

ทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้หมอล�าสุวรรณ โชคชัย ยังมีความสามารถ ในการประพันธ์กลอนล�า 

ตามรูปแบบและฉันทลักษณ์กลอนล�าอีสาน จึงท�าให้มีหมอล�าในรุ่นหลังมาสมัครเป็นลูกศิษย์ 

เป็นจ�านวนมาก จนกระทั่งปัจจุบัน
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ผลงานที่ปรากฎต่อสาธารณชน

 การแสดงบนเวที ที่ปรากฏต่อหน้าสาธารณะชน โดยมีผู้ศรัทธาว่าจ้าง เพื่อไปร่วมฉลอง 

ในฐานะมหรสพสมโภชน์เนื่องในงานบุญประเพณีต่างๆ ตลอดระยะเวลาจากอดีตจวบจนกระทั่ง

ปัจจบุนั นบัเป็นผลงานทีภ่าคภูมิใจตลอดมา ในฐานะเป็นผู้อนรุกัษ์ และสืบสานมรดกทางวฒันธรรม

อันทรงคุณค่า อย่างสูงยิ่ง ของชาวอีสาน รวมถึงการท�าหน้าที่ เป็นครูภูมิปัญญา เป็นวิทยากร 

ในการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านศลิปะการแสดงหมอล�ากลอนสู่เดก็และเยาวชน ตลอดจนประชาชน

ผู้สนใจ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ผลงานที่โดดเด่น

 ๑.หมอล�าศิลปินแต่งกลอนร้องส่งเสริมประเพณี จากหลวงปู่สุวรรณ ประสานกูล 

 ๒.ได้สนับสนุนการแสดงทางวัฒนธรรมให้กับกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างการจัด

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 ๓.สนบัสนนุการแสดง มหกรรมหมอล�ากลอน ฟ้อนอีสาน หลานย่าโม จงัหวดันครราชสีมา 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๔.เป็นศลิปินหมอล�าผู้ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในงานมหกรรมสบืสาน

ฮีตฮอยหมอล�า เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

 ๕.ศิลปินหมอล�าดีเด่นด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ของชมรมประชานุกูลเชิดชูศิลปินพื้น

บ้านอีสาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 ๖.เป็นผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

อีสาน (หมอล�า) โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมหมอล�าอีสาน 

๖.รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 ๑.ผู้ชนะรางวัลที่ ๓ หญิงในการประกวดหมอล�ากลอนเพื่อเผยแพร่ธรรมมะ ที่วัดบ้าน

เปลือยนอก อ. เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ๒.รางวัล ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม (หมอล�ากลอน) ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๒ จาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม 

เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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	 	 	 	นายเสถียร	สุภากุล
ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม

      ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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ค�าประกาศเกียรติคุณ

นายเสถียร สุภากุล

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี - นาฏกรรม 

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 นายเสถียร สุภากุล เกิดเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ ที่บ้านกระสังข์ ต�าบลผักไหม 

อ�าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันอายุ ๕๑ ปี เป็นบุตรของนายมูล และนางลี สุภากุล ส�าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาดนตรีสากล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และปริญญาคุรุศาสตร์ มหาบัณฑิต

กติตมิศักดิ ์สาขาดนตรศีกึษา จากมหาวทิยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ สถานภาพสมรส มบีตุรจ�านวน ๒ คน ทีอ่ยูปั่จจบุนั

บ้านเลขที่ ๒๖๐ หมู่ที่ ๕ ต�าบลหนองครก อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

 นายเสถียร สุภากุล หรือที่รู้จักทั่วไปในวงการเพลง ลูกทุ่งแนวเพื่อชีวิต ว่า “เสถียร ท�ามือ” เป็นผู้ชื่น

ชอบศิลปะด้านดนตรีและการขับร้อง มาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย โดยพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา 

เม่ือมีโอกาสเข้าศึกษาจึงเลือกเรียนในสาขาดนตรีที่ตนเองชอบ และได้ใช้โอกาสน้ีในการเก็บเก่ียวประสบการณ์ 

แนวคิด ตลอดจนวางแนวทางในการด�าเนินชีวิตตามวิถีดนตรี ที่ตนใฝ่ฝัน เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว เสถียร สุภากุล 

จึงได้เลือกเดินทางตามอุดมการณ์ โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อสะท้อนแนวคิด ชีวิต และอุดมการณ์ของตัวเอง และ 

ด้วยพ้ืนฐานของชีวิต ท่ีคลุกคลีอยู่กับวิถีการต่อสู้ดิ้นรน ของชาวบ้านในชนบท ท่ีต้องประสบกับสภาวะปัญหา

นานัปการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และเรื่องราวการต่อสู้ทางชนชั้นในสังคม เสถียร สุภากุล จึงท�าหน้าที่สะท้อนความคิด 

ความรู้สึก สภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนเรื่องราว และวิถีการด�าเนินไป ของตนเองและกลุ่มคนในพื้นที่ที่คุ้นเคยได้

เป็นอย่างดี ด้วยฝีมอื และความสามารถ ตลอดจนเนือ้หา ทีส่อดคล้องซึง่สามารถสือ่สะท้อนวถิชีวีติของกลุม่คนต่างๆ

ได้อย่างลึกซึ้ง จึงท�าให้ เสถียร สุภากุล กลายเป็นนักร้อง เพลงลูกทุ่งแนวเพื่อชีวิต ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

จนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏในระดับประเทศ โดยมีผลงาน หลายชุด เช่น ชุดฝันให้ไกลไปให้ถึง , อยู่ที่ไหนก็เหงาได้ , 

ก�าลังใจท่ีเธอไม่รู้ , หัวใจเปื้อนดิน , เพลงรักกราบตักแม่ ด้วยทั้งท่วงท�านอง จังหวะและ เนื้อหาในบทเพลงของ 

เสถยีร สภุากลุ นัน้ มกัสะท้อนเร่ืองราวและสภาพวถิชีวีติจริงในสังคมปัจจบัุนอย่างหลากหลายแง่มมุ ทัง้ยังมเีนือ้หา

ทีล่กึซึง้กินใจ ใช้ถ้อยค�าทีส่ละสลวย สามารถสือ่ความหมายได้อย่างตรงใจ จึงเป็นท่ีนยิมชมชอบจากผู้ฟังจ�านวนมาก 

จนกระท่ังได้รบัการติดต่อให้เข้าสงักดัในค่ายเพลงทีม่ชีือ่เสียงในระดบัประเทศ จนกระทัง่ปัจจบุนั ดงักล่าวย่อมแสดง

ให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และความเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะการดนตรี การประพันธ์ และการขับ

ร้อง อย่างหาได้ยากยิ่ง 

 นอกจากนี ้เสถยีร สภุากลุ ยงัเป็นผูม้จีติเป็นสาธารณะกศุล ช่วยเหลือสังคม ในด้านต่างๆอย่างสม�า่เสมอ 

เช่นการสอนการเล่นดนตรีและการขับร้องให้แก่เด็กนักเรียน ในชนบทที่ห่างไกล ทั้งยังช่วยในกิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน 

 ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการประกอบสัมมาชีพและความเพียรพยายามในการเผยแพร่วิชาความรู้

ตลอดทั้งการอุทิศตนในการช่วยเหลือ และสร้างสรรค์สังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   

 นายเสถียร สุภากุล จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน สาขาดนตรี - 

นาฏกรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป

นายเสถียร สุภากุล

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม (นักร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล   นายเสถียร สุภากุล  

 วัน เดือน ปีเกิด ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

  ภูมิล�าเนา  บ้านกระสังข์ ต�าบลผักไหม อ�าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ปัจจุบันอายุ ๕๑ ปี 

  บิดาชื่อ   นายมูล สุภากุล

 มารดาชื่อ  นางลี สุภากุล

  ส�าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรีสาขาดนตรีสากล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

   อุบลราชธานี และปริญญาคุรุศาสตร์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา 

   ดนตรีศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  สถานภาพสมรส  มีบุตรจ�านวน ๒ คน

  ที่อยู่ปัจจุบัน  ๒๗๒ หมู่ที่ ๘ ต�าบลหนองครก อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๔ – ๒๓๕๘๙๓๖

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๓๑ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นายเสถยีร สภุากลุ เป็นผูม้ใีจรกัและช่ืนชอบในศลิปะด้านดนตรีและการขับร้อง มาตัง้แต่

ยังเป็นเด็ก ได้อาศัยวิธีพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทุกโอกาส แต่ด้วยฐานะทางบ้านที่มี 

ความไม่พร้อมหลายประการจงึท�าให้ต้องดิน้รนต่อสูช้วีติเพือ่เอาตวัรอดทกุวิถทีาง ดังกล่าวได้กลาย

เป็นประสบการณ์ ที่ได้น�ามาถ่ายทอดลงในบทเพลงที่เสถียร สุภากุล ประพันธ์ด้วยตัวเอง 

ด้วยท่วงท�านอง จังหวะและ เนื้อหาในบทเพลงของ เสถียร สุภากุล นั้นมักสะท้อนเร่ืองราวและ

สภาพวิถีชีวิตจริงในสังคมปัจจุบัน อย่างหลากหลายแง่มุม ทั้งยังมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งกินใจ ใช้ถ้อยค�าที่

สละสลวย สามารถสื่อความหมายได้อย่างตรงใจ จึงเป็นที่นิยมชมชอบจากผู้ฟังจ�านวนมาก ทั้งด้วย

ความสามารถ น�้าเสียง ตลอดจนเนื้อหาในบทเพลง ที่สามารถสะท้อนวิถีชีวิตของกลุ่มคน ต่างๆ 
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ได้อย่างลกึซึง้ จงึท�าให้ เสถยีร สุภากุล กลายเป็นนกัร้อง แนวเพลงลกูทุง่แนวเพือ่ชวีติ ทีไ่ด้รบัความ

นยิม เป็นอย่างมากจนมชีือ่เสียงเป็นทีป่รากฏในระดบัประเทศในอย่างรวดเร็ว และได้รบัการตดิต่อ

ให้เข้าสังกัดในค่ายเพลงที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ จนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้ เสถียร สุภากุล 

ยังมีกิจกรรมส�าคัญคือการช่วยเหลือสังคม ในส่วนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนผู้ด้อย

โอกาส ตามสถาบันการศึกษา และองค์กรมูลนิธิต่างๆอยู่เป็นประจ�า

ผลงานที่โดดเด่น

 ๑.อัลบั้มเพลงฝันให้ไกลไปให้ถึง ผลงานที่ผลิตกับบริษัทแกรมมี่โกลด์

 ๒.อัลบั้มชุดที่ ๑ “อยู่ที่ไหนก็เหงาได้” 

 ๓.อัลบั้มชุดที่ ๒ “ก�าลังใจที่เธอไม่รู้” 

 ๔.อัลบั้มชุดที่ ๓ “ฝากใจกับเดือน (เพลงสร้างชื่อเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา)” 

 ๕.อัลบั้มชุดที่ ๔ “โดยสารมากับก�าลังใจ” 

 ๖.อัลบั้มชุดที่ ๕ “ในนามของความห่วงใย” 

 ๗.อัลบั้มชุดที่ ๖ “อยากเป็นคนที่เธอเรียกว่าแฟน” 

 ๘.อัลบั้มชุดที่ ๗ “โชคดีที่มีเธอรัก” 

 ๙.อัลบั้มพิเศษ อัลบั้ม หัวใจเปื้อนดิน, เส้นทางสายคิดฮอด, เพลงรักกราบตักแม่ .  

เพลงรวมใจทุกคู่ แด่ครูสลา, เพลงกอดแม่ , อัลบั้มน้องๆร้องเพลงพี่ไมค์ , อัลบั้มสถานีพ่ายรัก ๑ , 

อัลบั้มสถานีพ่ายรัก ๒ , อัลบั้มคู่ฮิตคู่ร้อง เสถียร-จักจั่น วันวิสา 

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 ๑. รางวัลลูกทุ่งเพื่อชีวิตยอดเยี่ยม ปี ๒๐๑๔ สยามดาราอวอร์ด

 ๒. โล่เกยีรตยิศ นายเสถยีร สุภากลุ (เสถยีร ท�ามอื) ศลิปิน เป็นศลิปินต้นแบบและส่งเสรมิ

การรณรงค์เพือ่การไม่สบูบหุรี ่เนือ่งในวนังดสูบบหุร่ีโลก , เสถยีร สภุากลุ (เสถยีร ท�ามอื) ศลิปินนกั

ร้องในสังกัดค่าย แกรมมี่โกลด์ ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เนื่องในงดสูบบุหรี่โลก ประจ�าปี ๒๕๕๔

 ๓.“มหกรรม รวมพลังเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยบุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง”จากสมาพันธ์เด็กและ

เยาวชนจังหวัด ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 ๔. โล่เกียรติคุณ นายเสถียร สุภากุล ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินเพลงศรีสะเกษ เนื่องใน

งาน มหกรรม เพลงและเชิดชูศิลปินเพลงศรีสะเกษ ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗

29



  งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

 ๕. โล่เกียรติคุณ นายเสถียร สุภากุล ศิลปินนักร้อง บริษัทแกรมมี่โกลด์ ได้รับรางวัลผู้

ท�า คุณประโยชน์ แก่ เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในงาน มหกรรม ๒๖ ปี วันเยาวชน

แห่งชาติจังหวัด ศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๕ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ 

  ๖. รางวัล ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขา ดนตรี-นาฏกรรม (นักร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต) 

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม เมื่อ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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	 	 	 	นางหนูรงค์	พลเทพ
ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม

      ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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ค�าประกาศเกียรติคุณ 

นางหนูรงค์ พลเทพ

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี - นาฏกรรม 

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 
 นางหนรูงค์ พลเทพ หรอื ท่ีรูจ้กักนัในวงการหมอล�ากลอนว่า หนรูงค์ ไชยภกัดิ ์เกดิเมือ่วนัที ่๑๔ กันยายน 

พุทธศักราช ๒๔๙๓ ที่บ้านหนองไฮ ต�าบลหนองไฮ อ�าเภอเสนางคนิคมจังหวัดอ�านาจเจริญ ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี  

เป็นบุตรของนายบุญ และนางนวล ไชยภักดิ์ สมรสกับนายสุดตา พลเทพ มีบุตรี ๒ คน ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๔๙ หมู่ 

๑๘ ซอยรุ่งเรือง ถนนชยางกูร ต�าบลขามใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 นาง หนูรงค์ พลเทพ เป็นผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในศิลปะการแสดงล�ากลอนมาต้ังแต่ครั้งเยาว์วัย  

เมื่อเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้ว จึงได้เริ่มเรียน “ล�ากลอน” จากนายแสวง ทองทา โดยใช้

เวลาเรียนเพียง ๓ ปี ก็สามารถออกรับงานแสดงได้ ด้วยพรสวรรค์ น�้าเสียง ปฏิภาณไหวพริบ ความเฉลียวฉลาด 

ตลอดทั้งลีลาการแสดงออก ประกอบกับความวิริยะอุตสาหะ ในการฝึกซ้อม จึงสามารถขึ้นเวที ก้าวสู่อาชีพหมอล�า

กลอนครั้งแรก เมื่ออายุได้เพียง ๑๖ ปี โดยได้รับค่าจ้างในการแสดงครั้งแรกเป็นเงิน ๒๕๐ บาท ซึ่งนับว่าแพงมาก

ในยุคสมัยนั้น ด้วยเอกลักษณ์ และลีลาการล�าแบบเฉพาะตัว ประกอบกับปฏิภาณไหวพริบ ในการประชันกลอนล�า 

ตอบโต้คารม กับหมอล�าฝ่ายตรงข้าม จึงท�าให้ หมอล�าหนูรงค์ พลเทพ หรือ หมอล�าหนูรงค์ ไชยภักดิ์ เป็นหมอล�า

กลอน ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนกระทั่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหมอล�ากลอน 

หลายคร้ัง เป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างขวางทั่วไปในวงการหมอล�ากลอนแถบจังหวัดอุบลราชธานี และตลอดท่ัวท้ัง

ภาคอีสาน 

 จึงนับได้ว่า นางหนูรงค์ พลเทพ เป็นหมอล�ากลอนฝ่ายหญิง ที่มีความรอบรู้ มีวาทะปฏิภาณ จัดจ้าน  

มีช้ันเชิงในการโต้คารมอยู่ในระดับบรมครูคนหน่ึงของวงการหมอล�ากลอน ที่มีท�านองล�าในแบบอุบลราชธาน ี 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีหมอล�ากลอนในรุ่นหลังมาสมัครเป็นลูกศิษย์เพ่ือรับการถ่ายทอดวิชาการล�ากลอน เป็นจ�านวนมาก 

จนสามารถกล่าวได้ว่า นางหนูรงค์ พลเทพ เป็นหมอล�าต้นแบบให้แก่หมอล�าในรุน่หลงัได้ศกึษาหาความรูแ้ละรบัการ

ถ่ายทอดประสบการณ์อันยาวนานตลอดชีวิตของการเป็น “หมอล�ากลอน” 

 ประการส�าคัญ นางหนูรงค์ พลเทพ ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมแลครรลอง

ในกรอบของบวรพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีวิถีชีวิต ที่ด�ารงอยู่ด้วยความพอเพียง อันสามารถเป็นแบบอย่าง 

แก่คนในชุมชนและอนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี

 ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการประกอบสัมมาชีพ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผล

งานด้านศลิปวัฒนธรรม ความเพยีรพยายามในการเผยแพร่ และการอทุศิตนในการช่วยเหลอืสร้างสรรค์สงัคม ตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา  

 นางหนูรงค์ พลเทพ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน 

 สาขาดนตรี - นาฏกรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

นางหนูรงค์ ไชยภักดิ์

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม (หมอล�ากลอน)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล  นางหนูรงค์ ไชยภักดิ์  

 วัน เดือน ปีเกิด  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓ 

 อายุปัจจุบัน ๖๙ ปี

  ภูมิล�าเนา  บ้านเลขที่ ๔๓ บ้านหนองไฮ ต�าบลหนองไฮ อ�าเภอเสนางคนิคม  

   จังหวัดอ�านาจเจริญ

  บิดาชื่อ   นายบุญเถิง ไชยภักดิ์ 

 มารดาชื่อ  นางนวลจันทร์ ไชยภักดิ์ 

  สถานภาพ  สมรส กับนายสุดตา พลเทพ มีบุตร ๒ คน

  อาชีพ   หมอล�า

  ที่อยู่ปัจจุบัน  ๔๙ หมู่ ๑๘ ซอยรุ่งเรือง ถนนชยางกูร ต�าบลขามใหญ่ 

   อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๕๗๘ ๒๐๖๑ 

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๔๕ ปี

ประวัติการท�างาน 

 หลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบ้านหนองไฮ ต�าบลหนองไฮ  

อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้เริ่มเรียนล�ากลอนเมื่ออายุ ๑๓ ปี

โดยมีนายแสวง ทองทา เป็นอาจารย์ ณ บ้านหนองสามสี ต�าบลไร่สีสุก อ�าเภอเมือง จังหวัด

อ�านาจเจริญเป็นเวลา ๓ ปี จึงได้เริ่มรับงานแสดงล�ากลอนครั้งแรกที่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่บ้านนา

ดอกไม้ ต�าบลไร่สีสุก อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ โดยรับค่าจ้างในราคา ๒๕๐ บาทและ 

ยึดอาชีพหมอล�ากลอนเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ใน

อ�าเภอเมอืงจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยประจ�าทีส่�านกังานหมอล�า ถ�า้เสอืมงักร บริเวณหน้าโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ ในช่วงเวลานั้นได้ล�าคู่กับหมอล�าเดชา นิตะอินทร์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นหมอล�าคู่ที่
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สร้างชื่อเสียงให้กับ หมอล�าหนูรงค์ ไชยภักดิ์ เป็นอย่างมาก หลังจากนั้น ด้วยต้องการอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรมพื้นบ้านไว้ให้สูญหาย เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงเร่ิมการถ่ายทอดความรู ้ให้ลูกศิษย ์

โดยรับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจด้านศิลปะพ้ืนบ้าน จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และ 

มีลูกศิษย์ มากมายซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังหลายคน อาทิ ๑. หมอล�าอุบลน้อย สุขันธ์ ๒.หมอล�าทองค�า 

ชุมนวล ๓.หมอล�าวันเพ็ญ เรือนจันทร์ ๔. หมอล�านิตยา ทะเนจร ๕. หมอล�าเย็นจิตร ต้นศิลป์ 

๖.หมอล�าสมใจ เจริญราช ๗. หมอล�าล�าพูนศรี สายสมบัติ ๘.หมอล�าอ้อยใจ เจริญราช ๙.หมอล�านิ

รบล บุญสูง ๑๐. หมอล�าบัวผัน ทังโส (ราชินีหมอล�าซิ่ง) เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังได้ถ่ายทอดความรู้ให้

ลูกศิษย์เรื่อยมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของอีสานเอาไว้อีกหนทางหนึ่ง

  เมือ่ปีพ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ตัง้ส�านกังานหมอล�าของตวัเองเป็นคร้ังแรกทีบ้่านเลขที ่๔๙ หมู่ ๑๘ 

บ้านดอนกลางต�าบลขามใหญ่อ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งรับงานแสดงและจัดหา หมอล�า

กลอน,หมอทุกประเภทไว้ให้บริการ เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ผลงานปราฎต่อสาธารณชน

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หมอล�าหนูรงค์ ไชยภักดิ์ ได้ท�าการแสดง “ล�ากลอน” ทั้งโดย

การว่าจ้างให้แสดงตามงาน บุญประเพณีของชาวบ้านทั่วไปในพื้นท่ีทั่วทั้งภาคอีสาน ตลอดจนภา

คอื่นๆทั่วประเทศไทย แม้กระทั่งประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ยังได้แสดงในงานต่างๆที่เป็นการ

สาธารณะประโยชน์โดยทัว่ไป จนเป็นทีป่ระจกัษ์และยอมรบัแก่สาธารณะอย่างกว้างขวางโดยท่ัวไป

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 ๑. ได้รับโล่ห์ ชนะเลิศการประกวด หมอล�าคู่ ในงานกาชาดประจ�าปี ของจังหวัด 

อุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

  ๒. ได้รับถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมอล�าคู่ ในงานกาชาดประจ�าปี จังหวัด

อุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

  ๓. ได้โล่ห์เกียรติยศ การประกวดดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน อันดับที่ ๓ โดย 

ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

จาก นายสมคิด โชติกวนิตย์ เลขาธิการกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 

  ๔. ได้รับเกียรติบัตรในโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดงานศิลปินแห่งชาติ จังหวัด

อุบลราชธานีประจ�าปี ๒๕๓๘ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย จันทร์เกษม อธิการบดี สถาบัน

ราชภัฏอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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  ๕. ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นส�านกังานหมอล�าดเีด่นปี ๒๕๔๒ สาขาส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่

จากเทศบาลเมืองยโสธร ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  ๖. ได้รับโล่ห์เกียรติบัตรโล่เกียรติยศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการส่งหมอล�าเข้า 

ประกวดล�าหมอล�าซิ่งในนามส�านักงานหมอล�า ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองยโสธรประจ�าปี พ.ศ.๒๕๔๒ 

  ๗. ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก สหพันธ์สมาคมหมอล�าแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงว่า

เป็นผู้ร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาการแสดงพื้นบ้าน ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  ๘. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็น ศิลปินดีเด่น 

จังหวัดอุบลราชธานีสาขาศิลปะการแสดง ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  ๙. ได้รับคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นรองประธาน

คนที่ ๓ สภาวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 รางวลั ศลิปินพืน้บ้านอีสาน สาขา ดนตรี-นาฏกรรม (หมอล�ากลอน)ประจ�าปี พทุธศักราช 

๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช 

๒๕๖๒ 
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	 	 	 	นางสงบ	คำาภูเวียง
ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม

      ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

38



                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

ค�าประกาศเกียรติคุณ

นางสงบ ค�าภูเวียง

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี – นาฏกรรม

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 นางสงบ ค�าภูเวียง หรือท่ีรู้จักกันในวงการหมอล�ากลอนว่า หมอล�าสงบ ดาวดวงใหม่ 

เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓ ท่ีบ้านโคกล่าม ต�าบลบรบือ อ�าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี เป็นบุตรของนายวันดี และนางเรียบ พงอุดทา ส�าเร็จการ

ศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สมรสกับนายชานน ค�าภูเวียง มีบุตรธิดา ๒ คน ที่อยู่ปัจจุบัน 

บ้านโคกล่าม ต�าบลบรบือ อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

  นางสงบ ค�าภเูวยีง เป็นผูมี้ใจรกัและฝักใฝ่ในศิลปะการแสดงล�ากลอนมาต้ังแต่คร้ังเยาว์วยั 

ด้วยมีบิดาเป็นหมอล�า และเป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิตด้านการล�า เมื่อเรียนจบการศึกษาระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้ว ได้เริ่มเรียน “ล�ากลอน” ด้วยวิธีการยืมหนังสือกลอนล�า จากคนที่เคย

เป็นหมอล�ากลอนเก่า มาท่องจ�า จนกระทัง่สามารถออกรบังานแสดงได้ ด้วยพรสวรรค์ ปฏภิาณไหว

พริบ ความเฉลียวฉลาด ตลอดทั้งลีลาการแสดงออก ประกอบกับความวิริยะอุตสาหะ ในการฝึก

ซ้อม จึงสามารถขึ้นเวที ก้าวสู่อาชีพการเป็นหมอล�ากลอนครั้งแรก เมื่ออายุได้เพียง ๑๖ ปี และ 

ด้วยเอกลักษณ์ลีลาการล�าแบบเฉพาะตัว ประกอบกับปฏิภาณไหวพริบ ในการประชันกลอนล�า  

แบบตอบโต้คารม กับหมอล�าฝ่ายตรงข้าม จึงท�าให้ หมอล�าสงบ ค�าภูเวียง เป็นหมอล�ากลอนใน

ท่วงท�านองแบบมหาสารคาม ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว 

จนเป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างขวางทั่วไปในวงการหมอล�ากลอนในแถบจังหวัดมหาสารคาม 

 และตลอดทัว่ทัง้ภาคอสีาน จนกระทัง่ปัจจบุนั จึงนบัได้ว่านางสงบ ค�าภเูวยีง เป็นหมอล�ากลอนฝ่าย

หญงิ ทีม่คีวามรอบรู ้มวีาทะปฏิภาณ จัดจ้าน มชีัน้เชงิในการโต้คารมอยูใ่นระดับบรมครคูนหน่ึงของ

วงการหมอล�ากลอน มีจังหวะ ท่วงท�านอง รูปแบบและลีลาการล�า อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

จนได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตนุีจ้งึมหีมอล�ากลอนในรุน่หลงัมาสมคัรเป็นลกูศษิย์เพือ่รบั

การถ่ายทอดวิชาการล�ากลอน เป็นจ�านวนมาก จนกระทั่งปัจจุบัน 

 นอกจากนี้หมอล�าสงบ ค�าภูเวียง ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม

และครรลองในกรอบของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีวิถีชีวิต ด�ารงอยู่ด้วยความพอเพียง  

อันสามารถเป็นแบบอย่างในการด�ารงตนให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี
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  ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมานะ

พยายามในการเผยแพร่ผลงาน ท้ังการอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่

สาธารณชนอย่างสูงยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

  นางสงบ ค�าภเูวยีง จึงสมควรได้รับการยกย่องเชดิชเูกยีรตเิป็นศลิปินพืน้บ้านอสีาน สาขา

ดนตรี - นาฏกรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

นางสงบ ค�าภูเวียง

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม (หมอล�ากลอน)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล  นางสงบ ค�าภูเวียง  

 วัน เดือน ปีเกิด ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 ภูมิล�าเนา  บ้านโคกล่าม ต�าบลบรบือ อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 อายุปัจจุบัน ๕๙ ปี 

 บิดาชื่อ   นายวันดี พงอุดทา

 มารดาชื่อ นางเรียบ พงอุดทา

 ส�าเร็จการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 สถานภาพ  สมรสกับนายชานน ค�าภูเวียง มีบุตีธิดา ๒ คน   

 ที่อยู่ปัจจุบัน  ๒๐๙/๘ บ้านโคกล่าม ต�าบลบรบือ อ�าเภอบรบือ จังหวัด  

   มหาสารคาม 

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๒๒๒๐๘ 

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๓๑ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นางสงบ ค�าภูเวียง ได้ซึมซับเอาศิลปวัฒนธรรมการขับล�าจากนายวันดี พงอุดทา 

ผู้เป็นบิดา และเป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิตด้านการล�า เมื่อเรียนจบการศึกษาระดับช้ันประถม

ศึกษาปีที่ ๔ แล้วได้เริ่มเรียน “ล�ากลอน” ด้วยวิธีการยืมหนังสือกลอนล�า จากคนที่เคยเป็นหมอล�า

เก่า มาท่องจ�า จนกระทั่งสามารถออกรับงานแสดงได้ ด้วยพรสวรรค์ และความเฉลียวฉลาด  

ตลอดท้ังลีลาการแสดงออก ประกอบกับความวิริยะอุตสาหะ ในการฝึกซ้อม จึงสามารถขึ้นเวที  

ก้าวสู่อาชีพหมอล�ากลอนครั้งแรกเมื่ออายุได้เพียง ๑๖ ปี จนได้รับความนิยมจากผู้คน ติดต่อว่าจ้าง

ให้ไปแสดงในงานต่างๆเป็นอย่างมากจนทัว่ทัง้ภาคอสีาน และรบังานแสดงเรือ่ยมาจนกระทัง่ปัจจบัุน
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ผลงานที่ปรากฎต่อสาธารณชน

 ด้วยเป็นหมอล�ากลอน ท่ีมชีือ่เสียงและได้รบัความนยิม ว่าจ้างให้ไปแสดงในงานประเพณี

ต่างๆเป็นประจ�า ดังกล่าวนั้นนับเป็นผลงานที่สามารถประจักษ์แก่สาธารณชนได้เป็นอย่างดี 

และนอกจากงานซึ่งว่าจ้างให้แสดงโดยเอกชน ตลอดบุคคลต่างๆแล้ว หมอล�าสงบ ค�าภูเวียง ยังได้

ร่วมแสดงในงานการสาธารณะต่างๆอยู่เป็นประจ�า เช่น ร่วมกิจกรรม การแสดงหมอล�าในงานรวม

พลังเครือข่ายวัฒนธรรมไทยใสสะอาด จังหวัดมหาสารคาม ประจ�าปี ๒๕๕๔ , ร่วมงานแสดงงาน

มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกปี เป็นต้น

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

  ๑.ได้รับโล่เชิดชูศิลปินพื้นบ้านอีสาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หมอล�ากลอนดีเด่นด้านการแสดง 

จากชมรมประชานุกูล โดย พระครูสุวรรณประชานุกูล รองเจ้าคณะอ�าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี วัดเขาก�าแพง 

 ๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ หมอล�ากลอนชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ของภาคอีสาน จัดขึ้นที่ทุ่งศรีเมือง อ�าเภอเมือง 

จังหวัด อุบลราชธานี 

  ๓.รางวัล ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขา ดนตรี-นาฏกรรม (หมอล�ากลอน) ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ จาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อ

ปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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	 	 	 	รศ.ดร.จารุวรรณ	ธรรมวัตร
ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาภาษาและวรรณกรรม

      ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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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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	 	 	 	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 

52



                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

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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     กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ
ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

      ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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ค�าประกาศเกียรติคุณ

กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ 

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 กลุม่ทอธงุผะเหวดบ้านบวัเจรญิ หมู่ที ่๙ ต�าบลทุง่เทงิ อ�าเภอเดชอดุม จงัหวัดอุบลราชธานี

 กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ เป็นกลุ่มชาวบ้าน ที่รวมตัวกันขึ้น เพื่อทอธงผืนผ้าซึ่งมี

ลกัษณะเฉพาะเพือ่ใช้ในงาน บญุมหาชาต ิหรอืบุญพระเวสสันดร ซึง่เป็นบญุประเพณทีีส่�าคญัยิง่ของ

ชาวอีสาน ที่เรียกเป็นภาษา ถิ่นว่า “บุญผะเหวด” และผืนธงที่ใช้ในงานบุญประเพณีนี้ จึงเรียกว่า 

“ธงผะเหวด” หรอื “ธงุผะเหวด” นัน่เอง “ธงุผะเหวด” นี ้นบัเป็นสญัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ ส�าคัญ

ทางศาสนาท่ีสามารถบ่งบอกถึงจิตวิญญาณ ของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ทอได้อย่างลุ่มลึก เดิมทีพบเพียง

การทอกันด้วยเพียงแต่อาศัยพลังศรัทธาเป็นการส่วนตัวของแต่ละบุคคล โดยทอเพื่ออุทิศถวายไว้

ในกจิการพทุธศาสนาเท่านัน้ การรวมกลุม่ของชาวบ้านบวัเจรญิ เพ่ือทอธุงผะเหวด นับเป็นการฟ้ืนฟู 

มรดกทางศิลปวฒันธรรมทีส่�าคญัอย่างยิง่ ด้วยอาศัยความสามคัคี และความรูพ้ื้นฐานทางวัฒนธรรม 

ของคนในชมุชนเป็นพ้ืนฐานส�าคญั โดยองิแนวพัฒนาด้วยหลักเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ ประการส�าคัญ

ในการ รวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมส�าคัญของชาติในครั้งนี้ นอกจากจะ

เป็นการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติแล้ว ยังเป็นการ พัฒนา และ ส่งเสริม

ให้ มรดกของชุมชนสามารถยืนหยัดด�ารงอยู่ต่อไปได้ในสภาวะทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวาง ประการส�าคัญอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ให้มี

ความมั่นคง และด�ารงอยู่ได้ด้วยวิถีวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

ด้วยวิถีทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 

 กลุม่ทอธงุผะเหวดบ้านบวัเจรญิ หมู่ที ่๙ ต�าบลทุง่เทงิ อ�าเภอเดชอดุม จงัหวัดอุบลราชธานี 

ได้ด�าเนนิกจิกรรมไปด้วยความวริยิะอตุสาหะในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยท�าการศึกษาค้นคว้า และ

พฒันา ด้วยความอดทน จนกระทัง่เวลาผ่านไปหลายปี จงึสามารถสร้างผลิตภณัฑ์ได้ส�าเร็จ และเร่ิม

เข้าสู่กระบวนการ การผลิตอย่างมีระบบ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ ท�าให้ช่ือเสียง

ของ กลุม่ฯ ขจรขยายไปอย่างกว้างขวาง จนถงึระดบัสากล ซึง่นบัเป็นการคนืชวีติให้กบั วถิวีฒันธรรม

อันทรงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง 
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 นอกจากนี้ ยังสามารถบริหารจัดการ การด�าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ชาวบ้าน

มรีายได้เพิม่ขึน้จากการท�าผลงานผลิตภัณฑ์ นบัเป็นการสร้างงาน สร้างอาชพีและรายได้ให้กบัชมุชน

บ้านเกิด อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรม อย่างแท้จริง 

 ด้วยความเพยีรพยายามในการ อนรุกัษ์ เผยแพร่ พฒันา มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ส�าคัญ

ของชาติ และสร้างสรรค์เศรษฐกิจของชุมชนและสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

 กลุ่มทอธุงผะเหวด บ้านบัวเจริญ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินพื้น

บ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ 

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (ช่างทอธุง)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติกลุ่ม

 ชื่อ-สกุล บุคคล/กลุ่มบุคคล กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ

 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) 

    กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ ๙ ต�าบลทุ่งเทิง  

    อ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐ 

    บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ ๙ บ้านบัวเจริญ ต�าบลทุ่งเทิง อ�าเภอ 

    เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐ 

ประวัติกลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ

 เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นางขิ่ง ไชยพุฒ ได้เดินทางไปเยี่ยมญาติ ที่บ้านนากันตม 

ต�าบลสังเม็ก อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีโอกาสเห็นธุงผะเหวด เห็นว่ามีความสวยงาม

จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะทอธุงถวายวัดในชุมชนของตนบ้างจึงได้น�าเอาต้นแบบธุงผะเหวดจาก

บ้านนากันตม มาเป็นแบบอย่างในการทอ โดยให้คุณยายคูณ นวนอนันต์ อายุ ๘๔ ปี เป็นผู้ทอ  

โดยมีพระมหาจิรศักดิ์ จิรสฺกโก หลานชายคุณยายคูน เป็นผู้ออกแบบลวดลายเพ่ิมเติมให้คุณยาย

คูณ จนกลายเป็นรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน

 ต่อมาเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นางหนูเทียม ยอดค�ามี นางรอด สุขบัวผา ซึ่งเป็น 

ลกูหลานของคณุยายคณู และอยู่ในหมู่บ้านเดยีวกัน ได้น�าธงุต้นแบบฝีมขีองคณุยายคณู มาเป็นต้น

แบบในการทอ เมือ่ทอเสรจ็ได้น�าไปถวายวดัใช้ในงานบญุผะเหวดชาวบ้านได้เห็นว่ามีความสวยงาม 

ก็เกิดแรงศรัทธาอยากได้ไปถวายวัดบ้าง บางคนก็เกิดแรงบันดาลใจอยากทอเป็นบ้าง จึงเกิดการว่า

จ้างทอธุงขึ้นท�าให้คุณยายคูน นวนอนันต์ และนางหนูเทียม ยอดค�ามี นางรอด สุขบัวผา มีรายได้

จากการว่าจ้างทอธงุ และกลุ่มสตรีในชมุชนกห็นัมารเิร่ิมเรียนรู้การทอธงุในชุมชนบ้านบัวเจรญิมาก

ขึ้น และได้เริ่มฝึกหัดทอธุงผะเหวด เพื่อยึดเป็นอาชีพหารายได้เสริมในยามว่างจากการท�าไร่ ท�านา 

 เมือ่มผีูส้นใจมาว่าจ้างทอธงุมากขึน้ทัง้ในท้องถิน่และต่างจงัหวดัทีท่ราบว่าทีช่มุชนบ้านบวั

เจรญิเป็นแหล่งทอธงุทีส่วยงาม ในขณะทีก่ลุ่มสตรีในหมู่บ้านกเ็ริม่สนใจหนัมาทอธุงผะเหวดกนัมาก

ขึน้ โดยเหน็ว่าการทอธงุจะน�ามาซึง่รายได้เสรมิ จงึร่วมกนัจดัตัง้กลุ่มทอธุงอย่างเป็นทางการข้ึนเม่ือ
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ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีหน่วยงานของรัฐให้งบประมาณสนับสนุนในการซือ้ฟืมทอผ้า ซือ้ด้าย 

และอุปกรณ์อื่นๆ ในการทอผ้า และคัดเลือกให้ แม่หนูเทียม ยอดค�ามี เป็นประธานกลุ่ม การรวม

กลุ่มในครั้งนี้ท�าให้คนในชุมชนให้ความส�าคัญในการทอธุงเพ่ือเป็นแหล่งหารายได้เสริมมากยิ่งขึ้น 

และมสีมาชกิมาเรยีนรูเ้พิม่เตมิในการทอธงุมากย่ิงขึน้ เม่ือมีช่างทอเพิม่เป็นกลุม่ใหญ่ข้ึน กไ็ด้รบัการ

สนับสนุนทุ่นส่งเสริมจากหน่วยงานราชการของท้องถิ่นเพิ่มเติม และมีมติของกลุ่มท่ีจะหักรายได้

ส่วนหนึ่งจากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกร้อยละ ๒๐ จากราคาจ�าหน่ายเข้ากองทุนกลุ่มเพื่อ

ใช้หมุนเวียนในกิจการกลุ่มทอผ้าต่อไป นอกจากการทอธุงแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผ้าถุง  

ผ้าสะใบ ผ้าขาวม้า เป็นต้น ชมุชนบ้านบวัเจรญิจงึกลายเป็นแหล่งผลติธงุผะเหวด ท่ีสบืสานภมูปัิญญา

ด้านศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่นที่ส�าคัญของอ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 กลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ นอกจากจะผลิตธุงผะเหวดท่ีสวยงามและสร้างช่ือเสียง

ให้เป็นทีรู่จ้กัและมผีลงานการสร้างสรรค์งานฝีมือการทอธงุผะเหวดเป็นทีรู้่จกักนัอย่างกว้างขวางใน

ระดับชุมชน อ�าเภอ ภายในจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางไปทั่วทั้ง

ประเทศ เห็นได้จากมีผู้คนทั่วสารทิศเข้ามาในชุมชนเพื่อเลือกซ้ือหาและสั่งทอธุงเพื่อน�าไปใช้

ประโยชน์ในทางศาสนาและด้านอื่นๆ ประดับประดาตามอาคารบ้านเรือน หน่วยงาน หรือแม้กระ

ทัง้โรงแรม ดงักล่าวนีท้�าให้ผลงานของกลุ่มทอธงุผะเหวดบ้านบวัเจรญิปรากฏต่อสาธารณชน ท�าให้

ชุมชนมีรายได้หมุนเวียนอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้กลุ่มช่างทอมีก�าลังใจที่จะสร้างสรรค์สืบสานและ

พัฒนาฝีมือในการทอมากยิ่งขึ้น ท�าให้มีหน่วยงานของทางภาครัฐมาให้การสนับสนุน 

 รวมถงึสถานศกึษาในชมุชน กไ็ด้ตระหนกัถงึความส�าคญักบัการสบืสานงานศลิปหตัถกรรม

ฟื้นบ้าน โดยได้เชิญกลุ่มทอธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ ไปเป็นวิทยากรในการสอนท�าธุงใยแมงมุมให้

แก่นกัเรียนในโรงเรยีนทุง่เทิงยิง่วฒันา และน�าผลงานธงุเหวดของกลุ่มทอธุงบ้านบัวเจรญิมาจัดแสดง

ในโรงเรยีน และในการน�าเสนอผลงานของโรงเรยีนตามโอกาสต่างๆ ท�าให้ผลงานของกลุม่ทอธงุผะ

เหวดบ้านบัวเจริญเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมายิ่งขึ้น 

 ประการส�าคญัทีสุ่ด คอืกลุม่ทอธงุผะเหวดบ้านบวัเจรญิ เป็นกลุม่ทอธงุผะเหวดเพยีงกลุม่

เดียวที่ยัง ด�าเนินการ มีการสืบทอดและผลิตอยู่ในปัจจุบัน 

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 รางวลั ศลิปินพืน้บ้านอสีาน สาขาศลิปหตัถกรรมพ้ืนบ้าน (ช่างทอธุง) ประจ�าปี พุทธศักราช 

๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช 

๒๕๖๒ 
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	 	 	 	นางธนิษฐา	วงศ์ปัดสา
 ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

      ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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ค�าประกาศเกียรติคุณ
นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา เกิดเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ เป็นบุตรของ 
นายอ�าพร และนางนารี สมบูรณ์ ปัจจุบันอายุ ๔๘ ปี ภูมิล�าเนา อ�าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
ส�าเร็จการศกึษาระดบัชัน้ประถมปีที ่๖ โรงเรยีนบ้านกองโพน อ�าเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธาน ีสมรส
กับ นายรังสฤษฎ์ วงศ์ปัดสา มีบุตร – ธิดา รวม ๔ คน อาชีพ ช่างทอผ้า ที่อยู ่ป ัจจุบัน 
บ้านเลขที่ ๗ ถนนวีระเกษม ต�าบลเขมราฐ อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
 นางธนษิฐา วงศ์ปัดสา เป็นผู้มีความสนใจและชืน่ชอบในศลิปะลวดลายบนผนืผ้าและการทอ
ผ้าฝ้ายมาตั้งแต่เยาว์วัย ด้วยความคุ้นเคยและคลุกคลีกับสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านทุกครัว
เรือนมักทอผ้าฝ้ายไว้ใช้เองหลังฤดูท�านา ดังนั้น ธนิษฐา วงศ์ปัดสา จึงใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุด 
ช่วยมารดาทอผ้ามาตัง้แต่เดก็ๆ จนมคีวามรู ้ประสบการณ์ และความช�านาญในวธิกีารทอผ้าฝ้าย ตลอด
จนกระบวนการขั้นตอนในการท�าเส้นฝ้าย และการย้อมสีแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่
สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ภายหลังเมื่อสมรสแล้ว นางธนิษฐา ได้ย้ายเข้าไปอยู่กับครอบครัวของ
สามี ซึ่ง ณ ที่นี้เองที่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจและส่งเสริมพื้นความรักในศิลปะบนผืนผ้า จากที่มีอยู่
เป็นทุนเดิม ได้กลายเป็นความรู้ส่งเสริมให้ นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา ได้มีก�าลังใจในการพัฒนาการทอผ้า
ฝ้ายทอมอืให้ขยายข้ึนด้วยเพราะครอบครัวของสามี มีพืน้เป็นตระกลูเจ้าเมืองเก่าและเป็นคลงัผ้าโบราณ
ทั้งยังเก็บรักษาข้อมูลและความรู้ความเป็นมาของผ้าโบราณทุกช้ินไว้เป็นอย่างดี ดังกล่าวได้เป็นแรง
บันดาลใจที่ส�าคัญให้ ธนิษฐา วงศ์ปัดสา ได้มุ่งมั่นในปณิธาณ ท�าหน้าที่เป็นผู้สืบสาน สร้างสรรค์และ 
ด�าเนนิการเกีย่วกบั การทอผ้าฝ้าย และได้รเิริม่ขยายองค์ความรูอ้อกไปสูช่มุชน โดยการรวบรวมสมาชกิ 
และพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายแท้ทอมือเขมราฐ อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางธนิษฐา 
วงศ์ปัดสา ได้น�าเรื่องราวของลายผ้าโบราณเมืองเขมราษฎร์ธานี มาสืบสานต่อยอดพัฒนาเป็นผ้าฝ้าย
ทอมือมัดหมี่ย้อมครามใหม่จนประสบความส�าเร็จ เป็นที่รู ้จักในวงการผ้าฝ้ายทอมือ ของจังหวัด
อบุลราชธาน ีและตลอดจนในระดบัประเทศและระดบัสากล จนเป็นทีป่ระจกัษ์และยอมรบัแก่สาธารณะ
ชนโดยทั่วไป 
 นอกจากนี้ นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา ยัง เป็นผู้เสียสละและอุทิศตน เพื่อการเผยแพร่ความรู้ให้
แก่ เยาวชน สาธารณะชน ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป ด้วยการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ รวม
ทัง้เป็นทีป่รกึษา ในโครงการของทางราชการต่างๆ ทัง้ยังเป็นผู้อทิุศตนเพือ่ช่วยเหลอืสงัคม ในด้านอืน่ๆ 
ให้แก่ สงัคมและชมุชน ทัง้หน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงานโดยไม่หวงัผลประโยชน์ใดๆเป็นการตอบแทน 
  ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงาน และความเพียรพยายามในการเผยแพร่
ตลอดทั้งการอุทิศตนในการช่วยเหลือ และสร้างสรรค์สังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
  นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินพื้นบ้านอีสาน 
 สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป
นางธนิษฐา วงศ์ปัดสk

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (ช่างทอผ้า – ออกแบบลวดลาย)
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ - สกุล  นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา 
 สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
 วัน เดือน ปีเกิด  ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ 
 ปัจจุบันอายุ  ๔๘ ปี
 ภูมิล�าเนา  อ�าเภอ นาตาล จังหวัด อุบลราชธานี
 บิดาชื่อ   นายอ�าพร สมบูรณ์
 มารดาชื่อ  นางนารี สมบูรณ์ 
 ส�าเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านกองโพน ต�าบลกองโพน  
   อ�าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๒๖
 สถานภาพสมรสกับ  นายรังสฤษฎ์ วงศ์ปัดสา มีบุตรธิดารวม ๔ คน 
 อาชีพและหน้าที่ปัจจุบัน ประธานกลุ่มผ้าฝ้ายแท้ทอมือเขมราฐ
 ที่อยู่ปัจจุบัน  (ที่สามารถติดต่อได้) เลขที่ ๗ ถนน วีระเกษม ต�าบลเขมราฐ 
   อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๗๐ 
 โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๐ – ๔๗๑๐๙๘๗
ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๓๐ ปี
ประวัติการท�างาน 
 นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา น�าเร่ืองราวของลายผ้าโบราณเมืองเขมราษฎร์ธานีมาสืบสาน 
ต่อยอด พฒันาเป็นผ้าฝ้ายทอมือมดัหมีย้่อมครามใหม่จนประสบความส�าเรจ็ เป็นทีรู่จ้กัในวงการผ้าฝ้าย
ของอ�าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธาน ีท�าให้มีผูส้นใจตดิต่อมาศึกษาดงูานจากหลายกลุม่ หลายจงัหวดั 
ที่สนใจการท�าผ้าฝ้ายจากธรรมชาติ อีกทั้งยังมาเรียนรู้เร่ืองเล่าต�านานที่มาของลายผ้าแต่ละลายที ่
สะท้อนวถิชีวีติชาวชมุชนเขมราฐท่ีมีมายาวนาน ปัจจบุนัได้ใช้บ้านพกัเปิดเป็น ศนูย์การเรยีน แหล่งเรยีน
รู้ภูมิปัญญาชาวบ้านสืบสานวัฒนธรรม สอนและถ่ายทอด “ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าฝ้ายย้อมคราม
ธรรมชาติ” โดยการจัดการอบรมและเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู ้
ดูงานกันอย่างต่อเนื่อง
 นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา ใช้เวลากว่า ๓๐ ปี ที่เป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาชาวบ้านการทอผ้า
ท้องถิน่แบบโบราณของชาวเมืองเขมราฐมาผสมผสานประยุกต์เข้ากบัภมูปัิญญาท้องถิน่การทอผ้าแบบ
ใหม่ตามยคุสมยั ท�าให้เกดิผลติภณัฑ์ผ้าฝ้ายทอมอืท่ีมคีณุภาพเป็นทีย่อมรบัทัง้ลวดลายทีง่ดงามมีความ
เป็นมาของลายผ้าและคุณภาพของผ้าทอมือ เมื่อน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ได้อย่าง
สวยงาม จงึเป็นทีพ่อใจของผู้ใช้ จนกลายเป็นผลิตภณัฑ์ผ้าฝ้ายทอมอืท่ีมคีณุค่าของอ�าเภอเขมราฐ จงัหวดั
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อุบลราชธานี ในปัจจุบัน โดยมีพัฒนาการของการสืบสาน สร้างสรรค์ภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
ย้อมครามเขมราฐ ด้วยการรวมกลุ่ม ที่คนรักการทอผ้าในชุมชนต�าบลเขมราฐ โดยได้ชักชวนสมาชิกใน
ชุมชนที่ประกอบอาชีพทอผ้ารวมกันจัดตั้ง “กลุ่มฝ้ายแท้ทอมือเขมราฐ” และสร้างเครือข่าย ขยายผล
สู่คนสนใจการทอผ้าอ�าเภอเขมราฐผ่านอุปสรรคนานัปการและประสบความส�าเร็จในที่สุด มีคนสนใจ
และเข้าร่วม และเข้ามาลงพื้นที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่พานักเรียนมาศึกษาดูงานหรือสถานี
โทรทัศน์ที่เข้ามาถ่ายท�าเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลายรายการ มีการเปิดให้ผู้คนเข้ามาศึกษาดูงาน
ดผู้าเก่าและทดทดลองย้อมหรอืทอผ้าทีเ่ป็นผ้าฝ้ายจากธรรมชาตจิากกระบวนการท�ามอื ท�าให้ ผ้าฝ้าย
แท้ทอมือย้อมครามเขมราฐ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนให้เป็นกิจกรรมส�าคัญด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของ
อ�าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา เข้ามาให้การ
สนบัสนนุท�าให้ ผ้าฝ้ายมดัหม่ีย้อมครามเขมราฐ จากภมิูปัญญาชาวบ้าน ผลติภณัฑ์ภมูปัิญญาท้องถ่ิน ที่
สามารถยกระดบัขึน้เป็น ผลิตภณัฑ์ภมิูปัญญาระดบัประเทศ และปัจจบุนัได้ขยายผล ถ่ายทอดภมิูปัญญา
ท้องถิ่นการทอผ้าโบราณสู่สถานศึกษาต่างๆอย่างมากมาย 
๔.ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน
 นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา ได้ใช้ความรู้ประสบการณ์และความช�านาญในการทอผ้าและมัดหมี่
เป็นผู้ถอดแบบแกะลายผ้าโบราณเขมราษฎร์ธาน ีจากต�านานเรือ่งเล่าและตวัอย่างจากลายผ้าซิน่ผนืเก่า 
มาเป็นผ้าผืนใหม่ลายโบราณจากบันทึกลายผ้าของนายไพศาล วงศ์ปัดสา จ�านวน ๒๔ ลาย คือ  
๑. ลายตุ้มโฮม , ๒. ลายฮั่วอ้อมบ้าน , ๓. ลายดาวลูกไก่ , ๔. ลายดาวเคียงเดือน , ๕. ลายเอื้อ ๒ คอง 
, เอื้อ ๑ คอง , ๖. ลายพานไหว้ครู , ๗. ลายนาคน้อย , นาคขั้นตา , ๘. ลายช่อเทียร , ๙. ลายกาบเทียร 
, ๑๐. ลายหมี่คอ , ๑๑. ลายเม็ดข้าวสาร , ๑๒. ลายโคม ๕ , โคม ๗ , ๑๓. ลายดอกหญ้า ,  
๑๔. ลายหมากนัด (สัปปะรด) , ๑๕. ลายข้าวหลามตัด , ๑๖. ลายนาคคู่ (ผ้าห่ม) , ๑๗. ลายเรือส�าเภา
ทอง (ผ้าห่ม) , ๑๘. ลายเรือสุพรรณหงส์ทองค�า (ผ้าห่ม) , ๑๙. ลายดอกกะเจียว , ๒๐. ลายชมสวน ,  
๒๑. ลายน�้าท่วม , ๒๒. ลายยอดไม้ (หน่อไม้) และ ลายจากค�าบอกเล่าของปู่ไพศาล วงศ์ปัดสา ๒ ลาย 
, ๒๓. ลายหมี่ดอกไม้โบราณ และ ๒๔. ลายหมี่หยาดสายฝน 
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ 
 ๑.รางวัล คนดีศรีเทศบาล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลต�าบลเขมราฐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
  ๒.รางวัล ผู้สืบสานต�านานผ้ามัดหมี่บ้านวงศ์ปัดสา ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี กระทรวงวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
  ๓.รางวัล ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๔.รางวัล คนดีศรีเทศบาล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลต�าบลเขมราฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  ๕.รางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ สาขาหัตถกรรม (การทอผ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๖.รางวัล ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (ช่างทอผ้า – ออกแบบ
ลวดลาย) ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย 
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มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ค�าประกาศเกียรติคุณและประวัติ

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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   พระเทพวรมุนี ( สำ�ลี ปญฺญ�วโร ป.ธ.๕)
	 	 		 	ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	
		 	 	 	 	 สาขาศาสนาและประเพณี	
	 	 	 	 	 	ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๒
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ค�าประกาศเกียรติคุณ
พระเทพวรมุนี ( ส�าลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕ )

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศาสนาและประเพณี 
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

  พระเทพวรมนุ ี(ส�าล ีปญญฺาวโร) ชือ่สกลุเดมิ ส�าล ีอ้วนโสดา เกดิเมือ่วนัที ่๙ ธนัวาคม พุทธศกัราช 
๒๔๘๓ ณ บ้านฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โยมบิดาชื่อนายเคน โยมมารดาชื่อนางแดง  
อ้วนโสดา ปัจจุบันอายุ ๗๙ ปี พรรษา ๕๙ การศึกษา เปรียญธรรม ๕ ประโยค และปริญญา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาศิลปะศาสตร์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะจังหวัด
นครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม 
 พระเทพวรมุนี เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป 
ได้มีโอกาสซาบซึ้งถึงแก่นสารพุทธธรรม สามารถน้อมน�าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่พระธรรมด้วยการวิธีใดๆหากสามารถเข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้อย่างถ้วนทั่วแล้ว  
พระเทพวรมุนี ก็จะใช้ความวิริยะ อุตสาหะ พยายามอย่างสุดก�าลัง ตามบริบทวิถีแห่งสมณะเพศ เช่นการ
เป็นนักจัดรายการวิทยุ โดยเป็นผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม , 
เป็นผู้บรรยายธรรมะ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น หรือการเผยแผ่พุทธธรรมด้วย
การสร้างสรรค์วรรณกรรม พระเทพวรมุนี ก็เป็นผู้มีความสามารถด้านการประพันธ์วรรณกรรมแขนงต่างๆ
อย่างเอกอุ ด้วยเข้าใจในพระอรรถธรรมต่างๆอย่างคัมภีรภาพจึงสามารถขยายความ ด้วยอรรถรสแห่ง
วรรณกรรมแขนงต่างๆได้อย่างลึกซ้ึง จนมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ชัดแก่พุทธศาสนิกชนท่ัวไป นอกจากน้ี  
พระเทพวรมุนี ยังได้เล็งเห็นถึงปัญหาอันเนื่องด้วยความขาดแคลนปัจจัยต่างๆในการด�ารงชีวิตของทั้งฝ่าย
ฆราวาส และฝ่ายบรรพชิต จึงได้สละทานบริจาคทรัพย์สร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งแก่ฝ่ายอาณาจักรและ
ในฝ่ายพุทธจักรจนเกิดประโยชน์แก่สาธารณะชนทั่วไปอย่างสูงย่ิง อาทิ การสร้างห้องสุขาเพื่อบริการ
ประชาชนเป็นจ�านวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาท) , บริจาคเงินบ�ารุงวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมและ สถานศึกษาต่างๆในเขตอ�าเภอธาตุพนม 
และนาแกปีละ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการบริจาคทานด้วยปัจจยทรัพย์
ที่หาได้ยากยิ่ง ประการส�าคัญพระเทพวรมุนี ยังได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถ่ิน ซึ่งนับวันจะเสื่อมคลายไปตามกาลเวลาอันอาจยังผลให้ วิถีทางจิตของชาวฆราวาส 
ผู้เป็นเจ้าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านั้นเกิดความเสื่อมคลายและมีวิถีที่หันเหไกลจากพระพุทธ
ศาสนา จงึเป็นองค์ประธานหลกัในการอนรุกัษ์ ส่งเสรมิและฟ้ืนฟปูระเพณวีฒันธรรมท้องถิน่เหล่านัน้ให้เกดิ
มีและด�ารงอยู่ต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน
 นับได้ว่าพระเทพวรมุนี เป็นพระสงฆ์ผู ้มีบทบาทส�าคัญย่ิงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ด้วยข้อธรรมะ ตลอดทั้งการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าไว้ให้
พุทธศาสนิกชน อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อยังประโยชน์ในกาลต่อไป ทั้งนี้ด้วย ฉันทะ วิริยะ  
และอุตสาหะ จนเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอันประเมินค่าไม่ได้ และปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ
ชนอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 
  พระเทพวรมนุ ีจงึสมควรได้รบัการน้อมถวายการเชดิชเูกยีรตเิป็นผูม้ผีลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 
สาขาศาสนาและประเพณี ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 
พระเทพวรมุนี ( ส�าลี ปญฺญาวโร )

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศาสนาและประเพณี 
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

อัตประวัติ
 พระเทพวรมุนี  (ส�าลี ปญฺญาวโร) 
 ชื่อสกุลเดิม  ส�าลี อ้วนโสดา 
 เกิดเมื่อ   วันพฤหัสบดี เดือนอ้าย เดือนปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคม   
   พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 ภูมิล�าเนา  ณ บ้านฝั่งแดง ต�าบลฝั่งแดง อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 โยมบิดาชื่อ  นายเคน โยมมารดาชื่อ นางแดง อ้วนโสดา 
 ปัจจุบันอายุ  ๗๙ ปี พรรษา ๕๙ 
 อุปสมบทเมื่อ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๔ ณ วัดพระธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 พระอุปัชฌาย์  พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กฺนฺโตภาโส) 
 การศึกษา  เปรียญธรรม ๕ ประโยค และปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหา  
   บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา ศิลปศาสตร์ 
 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ประสบการณ์การท�างาน (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๕๙ ปี
ประวัติการท�างาน 
 พระเทพวรมุนี เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป 
สามารถน้อมน�าไปประพฤตปิฏบิตัใิห้เกดิประโยชน์สงูสดุในชวีติ เช่น การเผยแผ่พทุธธรรมดงักล่าวด้วยการ
จัดรายการวิทยุ , การออกสื่อโทรทัศน์ ตลอดจนการสื่อสารระบบผ่านสื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการ
สร้างสรรค์วรรณกรรม ซึ่ง พระเทพวรมุนี ก็เป็นผู้มีความสมารถด้านการประพันธ์ วรรณกรรมแขนงต่างๆ
ได้อย่างยิ่งยวด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป นอกจากนี้ พระเทพวรมุนี ยังได้เล็ง
เหน็ถึงการอนรุกัษ์และส่งเสรมิ ประเพณวีฒันธรรมอนัดงีามของท้องถิน่ ซึง่นบัวนัจะเสือ่มคลายไปตามกาล
เวลาอนัอาจยงัผลให้ วถิทีางจติของชาวฆราวาสผูเ้ป็นเจ้าของประเพณวีฒันธรรมท้องถิน่เหล่านัน้เกดิเสือ่ม
คลายและมีวิถีที่หันเหไกลจากพระพุทธศาสนา จึงเป็นองค์ประธานหลักในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟู
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านั้นให้เกิดมีขึ้นและด�ารงอยู่ต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน
ผลงานที่ปรากฎต่อสาธารณชน
 งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 ๑.เป็นวิทยากรหลกัในการบรรยายถวายความรูแ้ก่พระสงัฆาธ ิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
๑๐ เรื่องพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ ,กฎมหาเถรสมาคม และงานสารบรรณ ฯลฯ
  ๒.เป็นวทิยากรหลกัในการอบรมพระวปัิสสนาจารย์ ๓ ภาค คอื ภาค ๘, ๙ และ ๑๐ ในโครงการ
ของส�านักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  ๓.เป็นวทิยากรอบรมศลีธรรมแก่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นกัเรยีนและนกัศกึษาในเขตจงัหวดั
นครพนม โดยร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
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   ๔.เป็นพระวิปัสสนาจารย์อบรมกัมมัฎฐานแก่พระสังฆาธิการ ในเขตภาค ๑๐ และ 
พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในเขตจังหวัดนครพนม
  ๕.เป็นผู ้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม รายการ 
“เสียงธรรม จากวัดพระธาตุพนม” วันละ ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
  ๖.เป็นผู้บรรยายธรรมะ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ จังหวัดขอนแก่น
  ๗.เป็นประธานการฝึกอบรมวิทยากรกองทัพธรรมกองทัพไทย
  ๘.เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเขตภาค ๑๐
  ๙.เป็นวิทยากรฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ในเขตภาค ๑๐
  ๑๐.เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตประจ�าจังหวัดนครพนม
  ๑๑.เป็นวิทยากรอบรมเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ในเขตจังหวัดนครพนม
ผลงานด้านวิชาการ
 ๑. เรียบเรียงหนังสือ “ต้นไม้สอนธรรม” พิมพ์เผยแพร่จ�านวน ๑๕ ครั้ง
 ๒. เรียบเรียงหนังสือ “ครูผู้หนักแน่น” พิมพ์เผยแพร่จ�านวน ๑๐ ครั้ง
 ๓. เรียบเรียงหนังสือ “พ่อแม่แผ่ไมตรี” พิมพ์เผยแพร่จ�านวน ๕ ครั้ง
 ๔. เรียบเรียงหนังสือ “ท�าวัตรสวดมนต์ ฉบับวัดพระธาตุพนม”พิมพ์เผยแพร่จ�านวน ๒๐ ครั้ง
 ๕.เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกเดือน
 ๖.เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาพิมพ ์ เผยแพร ่ ในวารสารมหาวิทยาลัยต ่างๆ 
เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
  ๑. สร้างห้องน�้าเพื่อบริการประชาชนเป็นจ�านวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาท)
  ๒. บูรณะโบสถ์วัดบึงเหล็ก ต�าบลดอนนางหงส์ อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นเงิน 
๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
 ๓. บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรินท์เตอร์จ�านวน ๑๐ เครื่องให้แก่ส�านักงานเจ้าคณ 
อ�าเภอทุกอ�าเภอในเขตจังหวัดนครพนม
 ๔. บริจาคเงินซ่อมแซมอาคารเรียน ท่อระบายน�้าโรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร) 
แผนกประถมศึกษา จ�านวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ๕. บริจาคเงินบ�ารุงวิทยาลัยสงฆ์นครพนม โรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุ 
พนมและ สถานศึกษา ต่างๆในเขตอ�าเภอธาตุพนม และนาแกปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
เกียรติคุณที่ได้รับการถวาย
 ๑. ได้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร สาขาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา จากสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  ๒. ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น “ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  
“เนือ่งในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชมหาราชทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ
  ๓. ได้รบัเกียรติบตัรจากส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตใินด้าน “การด�าเนนิการพฒันาอาคาร 
สถานที่เป็นแหล่งส่งเสริม ให้บริการความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลแก่ประชาชนในชุมชน” และ ได้รับการคัดเลือก
เป็น “อุทยานการศึกษาในวัด”
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  ๔. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สมศ. เป็นวัดดีเด่นด้านการจัดวัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ในโครงการวิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมประจ�าปี 
  ๕. ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุขในด้าน “มาตรฐานส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน 
ระดับประเทศ” ปี ๒๕๔๙
  ๖. ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม
  ๗. รางวัล ผู้มผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรม สาขาศาสนาและประเพณี ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
จาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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       นายต่อศ้กด์ สุทธิสา
	 		 	ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	
		 	 	 	 	สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม	
	 	 	 	 	 	ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๒
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ค�าประกาศเกียรติคุณ
นายต่อศักดิ์ สุทธิสา 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 นายต่อศักดิ์ สุทธิสา เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นบุตรของ ร้อยต�ารวจตรี 
แสง และนางถิน สุทธิสา ปัจจบัุนอาย ุ๖๐ ปี ส�าเร็จการศกึษา ระดับปรญิญาตร ีวชิาเอกศลิปศกึษา วทิยาลยั
ครูบุรีรัมย์ ที่ปัจจุบันอยู่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลนิเวศน์ อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 นายต่อศักดิ์ สุทธิสา เป็นผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบ ในศิลปะแขนงต่างๆมาตั้งแต่คร้ังเยาว์วัย  
โดยเฉพาะอย่างยิง่งานศลิปะลวดลายบนผนืผ้า จงึพยายามทีจ่ะแสวงหาความรู ้และเรยีนรูเ้กีย่วกบังานด้าน
ศิลปะแขนงต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือเติมเต็มในศาสตร์ท่ีตนสนใจ เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
จึงมีโอกาสได้แสวงหาความรูใ้นสิง่ทีต่นเองรกัและสนใจอย่างเตม็ท่ี ด้วยการเลอืกเรยีนในสาขาศลิปะทีต่นเอง
ชื่นชอบ โดยได้เก็บเกี่ยวเอาแนวคิดและประสบการณ์ตลอดจนวิสัยทัศน์ มุมมองในศาสตร์ด้านศิลปะไว้
อย่างเต็มเปี่ยม จนกระทั่งเมื่อส�าเร็จการศึกษา นายต่อศักดิ์ สุทธิสา จึงได้มีโอกาสน�า ความรัก ความรู้ 
ประสบการณ์ ตลอดจน วสัิยทศัน์ และแนวคดิ ทีม่ต่ีองานศิลปะทีต่นรกั มาสร้างสรรค์เพือ่ส่ือสะท้อนความ
คิดและอุดมการณ์ให้ปรากฏแก่สาธารณะ โดยใช้ความเพียรพยายามในการศึกษาค้นคว้าพัฒนาแนวคิด 
เทคนิควิธี ตลอดจนการน�าเทคโนโลยี เข้ามาผนวกและผสมผสาน เข้ากับงานศิลปะบนผืนผ้า เพื่อการ
สร้างสรรค์ และการถ่ายทอดปรัชญาชีวิต สู่งานศิลปะที่ตนน�าเสนอ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จนสามารถ
คิดค้นนวัตกรรมผ้าบาติก ตลอดจนเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่ และพัฒนาเข้าสู่กระบวนการทางการตลาด
อย่างครบวงจร นายต่อศักดิ์ สุทธิสา ได้สั่งสมประสบการณ์ ในการมัดย้อมผ้าบาติก ได้ทุ่มเทและพัฒนา
อย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังให้ผลงานศิลปวัฒนธรรม ท่ีตนน�าเสนอนั้นได้มีส่วนช่วยจรรโลงสังคมและพัฒนา
ประเทศชาติด้วย วิถีทางของศิลปะ ภายใต้วัฒนธรรมอันงดงาม ทั้งยังเป็นต้นแบบแก่วิถีตลาดศิลปะและ
การค้างานศิลปะผืนผ้าแก่ชาวบ้าน อันจะสามารถพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชนได้ ผลงาน
ที่นายต่อศักดิ์ สุทธิสา ถ่ายทอดผ่านศิลปะบนผืนผ้านั้น จึงสามารถสื่อถึง อุดมคติ ชีวิต และจิตวิญญาณ ได้
อย่างลกึซึง้ทัง้ยงัช่วยจรรโลงสงัคมและชมุชนได้อย่างบรบิรูณ์ ดงักล่าวได้แสดงให้เหน็ถงึความเป็นอจัฉรยิะ
อย่างสูงสุดในศาสตร์ด้านศิลปะผ้าบาติกโดย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไปทั้ง
ในระดับประเทศ และต่างประเทศ 
 นอกจากนี ้นายต่อศกัดิ ์สทุธสิา ยงัเป็นผูอ้ทุศิตนเพือ่ถ่ายทอดความรู ้งานศลิปะการท�าผ้าบาติก 
ให้แก่ลูกศิษย์และคนในชุมชน ตลอดท้ังหน่วยงานราชการ และผู้สนใจทั่วไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ 
ประการส�าคัญ นายต่อศักดิ์ สุทธิสา ยังเป็นผู้มีความประพฤติอันดีงาม ตามครรลองวิถีแห่งพุทธศาสนาอัน
สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป
 ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ตลอดจนความมานะพยายามใน
การเผยแพร่ผลงาน ทัง้การอทุศิตนเพือ่ช่วยเหลอืสงัคมอนัก่อให้เกดิประโยชน์แก่สาธารณะอย่างสูงยิง่ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา
 นายต่อศักดิ์ สุทธิสา จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 
สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 
นายต่อศักดิ์ สุทธิสา

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ช่างท�าผ้าบาติก)
ประจ�าปี พุทธศกราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล   นายต่อศักดิ์ สุทธิสา
 วัน เดือน ปีเกิด  ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๒ 
 ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี
  บิดาชื่อ  ร.ต.ต. แสง สุทธิสา   
 มารดาชื่อ     นางถิน สุทธิสา 
  ส�าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิชาเอกศิลปศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
 ที่อยู่ปัจจุบัน  (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลนิเวศน์   
   อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๕๖๙๐๔๘,๐๘๑-๒๖๒๔๘๐๐
ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๓๐ ปี
ประวัติการท�างาน 
  นายต ่อศักดิ์  สุทธิสา เป ็นผู ้ที่มี ใจรักและช่ืนชอบในศิลปะลวดลายบนผืนผ ้า 
จึงพยายามที่จะแสวงหาความรู้ และเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านศิลปะแขนงต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 
หลังจากนั้นจึงได้น�า ประสบการณ์ และแนวคิด มาสร้างสรรค์ ค้นคว้าพัฒนาแนวคิด เทคนิควิธี 
ตลอดจนการน�าเทคโนโลย ีเข้ามาผนวกและผสมผสาน เข้ากบังานศลิปะบนผนืผ้าเพ่ือการสร้างสรรค์ 
และการถ่ายทอดปรัชญาชีวิต สู่งานศิลปะ อย่างต่อเนื่อง จนสามารถคิดค้นนวัตกรรมผ้าบาติก  
ตลอดจนเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่ นอกจากนี้ ยัง ได้สั่งสมประสบการณ์ ในการมัดย้อมผ้าบาติก 
ทัง้ยงัเป็นต้นแบบแก่วถิตีลาดศลิปะและการค้างานศิลปะผนืผ้าแก่ชาวบ้าน อนัจะสามารถพฒันาไป
สู่ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชนได้ 
ผลงานที่ปรากฎต่อสาธารณชน
 นายต่อศักดิ์ สุทธิสา เป็นผู้เชี่ยวชาญ “ผ้าบาติก” ในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งได้น�าความ
รู้และความสามารถนั้นเผยแพร่ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ด้วยการเป็นวิทยากรการท�าผ้ามัดย้อม การท�า
ผ้าบาติกเป็นวิทยากรการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ , เป็นวิทยากรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ประการส�าคัญ นายต่อศักดิ์ สุทธิสา ยังได้สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาประสบการณ์วิชาชีพให้
หน่วยงานหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , กาฬสินธุ์ , มหาสารคาม , วิทยาลัย
อาชีวศึกษา , วิทยาลัยการอาชีพ เป็นต้น จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่สาธารณชนอย่าง 
กว้างขวาง
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ผลงานที่โดดเด่น 
   ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์รับรู ้แก่สาธรณชนของ นายต่อศักดิ์ สุทธิสา คือ  
ศิลปะการท�าผ้าบาติก ด้วยการสร้างสรรค์เทคนิควิธี ขึ้นจากภูมิปัญญาที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะ 
มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีความแปลกใหม่ แต่มีความเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นเสน่ห์เฉพาะ 
ที่ได้รับความสนใจจากวงการ และการตลาดอย่างกว้างขวาง

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
 ๑.ได้รับรางวัล บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ 
รุ่นที่ ๒ (Teacher Awards) สาขาศิลปศึกษา จากส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง
ชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒. รางวัลโอทอป ระดับ ๕ ดาว มาโดยตลอด ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๙ 
 ๓. ได้รบัรางวลั ครภููมิปัญญาท้องถิน่ด้านหัตถกรรม สาขาผ้าบาตกิจากส�านักงานส่งเสรมิ
การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 ๔. ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น วัฒนธรรมสัมพันธ์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  
(ผ้าบาติก) จากมหาวิทยาลัยของแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๕. ได้รบัคดัเลอืกเป็นผลิตภณัฑ์เด่นของประเทศในโครงการโอทอปขึน้เครือ่ง ร่วมกบัสาย
การบิน ไทยและคิงส์เพาเวอร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๖. รางวัลโอทอป ระดับ ๕ ดาว มาโดยตลอด ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๙ 
 ๗. ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยร่วมเผยแพร่งานศิลปะการท�าผ้าบาติก ในโครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กับกระทรวง วัฒนธรรม กระทรวงการต่าง
ประเทศ ที่ประเทศฝรั่งเศส จอร์แดน สวีเดน รัสเซีย เวียดนาม แอฟริกาใต้ เยอรมัน และเบลเยี่ยม 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๑
 ๘. ได้รับรางวัล ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม สาขาผ้าบาติกจากส�านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๙. ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น วัฒนธรรมสัมพันธ์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 (ผ้าบาติก)จากมหาวิทยาลัยของแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๑๐. ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของประเทศในโครงการโอทอปขึ้นเครื่อง 
ร่วมกับสายการบินไทยและคิงส์เพาเวอร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
  ๑๑. รางวัลผู ้มีผลงานดีเด ่นทางวัฒนธรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  
(ช่างท�าผ้าบาติก) ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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       นายสอย เพชรฤทธิ์
	 	 		 	ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	
		 	 	 	 	 	สาขาแพทย์แผนไทย	
	 	 	 	 	 	ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๒
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 ค�าประกาศเกียรติคุณ 

 นายสอย เพชรฤทธิ์

 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย

 ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 นายสอย เพชรฤทธิ ์เกดิเมือ่วนัที ่๑๑ กนัยายน พทุธศักราช ๒๔๘๐ ทีบ้่านสองคอน ต�าบล

พระซอง อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปี บิดาชื่อนายค�าตัน มารดาชื่อนางบุญ

ตา เพชรฤทธิ์ ส�าเร็จการศึกษา วิชาการแพทย์แผนจีนจาก มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สมรสกับนาง บุญเทียน เพชรฤทธิ์ มีบุตรธิดา ๑๒ คน ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๓ 

หมู ่๖ บ้านหนองบวั ต�าบลโคกสี อ�าเภอวงัยาง จังหวดันครพนม ปัจจบัุนมอีาชพีท�านาและเป็นหมอ

ยาสมุนไพร

  นายสอย เพชรฤทธิ์ เป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้านท่ีได้รับการถ่ายทอดวิชา ตามแบบขนบ

วัฒนธรรมพื้นบ้าน ท่ีมีความรู้ในการใช้สมุนไพรเพ่ือบ�าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างเชี่ยวชาญ 

โดยอาศัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งจากครูบาอาจารย์ตามแบบฉบับโบราณโดยตรง และจากการ

เข้าศึกษาอบรม ด้านการแพทย์แผนจีนอย่างเป็นทางการ จากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

และได้น�าวชิาความรูท้ัง้หมดท่ีได้จากการศกึษา ตลอดทัง้ประสบการณ์ มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย จน

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะจากผู้ป่วยที่ได้รับการบ�าบัดรักษาจนหายจากการเจ็บป่วย

เท่านั้น ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กรมการแพทย์

ไทย กระทรวงสาธารณสขุ เป็นต้น ท้ังนีเ้นือ่งด้วย นายสอย เพชรฤทธิ ์เป็นหมอยาสมนุไพรทีม่คีวาม

รู้ ด้านสมุนไพรอย่างลึกซึ้ง ซึ่งสามารถสร้างคุณูปการและคุณประโยชน์ แก่สาธารณะชนตลอดจน

บคุคลผูส้นใจทัง้ในและนอกวงการได้อย่างกว้างขวาง จึงได้รบัเชญิจากหน่วยงานราชการต่างๆ หรอื

องค์กรที่เกี่ยวข้องในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้นายสอย เพชรฤทธิ์ 

ยังได้เล็งเห็นความส�าคัญในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ซึ่งนับวันแต่จะถูกลดความส�าคัญ

ลงตามสภาพความเป็นไปของสังคมและอาจสูญหายไปตามกาลเวลา จงึได้อทุศิตนและเสยีสละเวลา

ในการถ่ายทอดวิชาให้แก่ผู้สนใจอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย จนมีบุคคลมาขอสมัครเป็นลูกศิษย์เพื่อ

รับการถ่ายทอดวิชาอย่างมากมายและต่อเนื่อง แต่ถึงกระนั้นนายสอย เพชรฤทธิ์ ก็ยังพัฒนาความ

รูด้้านสมนุไพรแก่ตนเองอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง ด้วยการศกึษาหาความรูอ้ยูต่ลอดเวลา ซึง่นบัเป็นคณุสมบตัิ

ทีห่าได้อย่างยากยิง่ นายสอย เพชรฤทธิ ์ยงัเป็นหมอยาสมนุไพรผูมี้ความ ยดึมัน่ในคณุธรรมจรยิธรรม

ด้วยการ รักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และเป็นผู้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อในกิจกรรม

ของสังคมและชุมชน ด้วยดีตลอดมา จึงได้รับความชื่นชมนับถือและเป็นที่รักใครแก่ผู้คนโดยทั่วไป 
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ประการส�าคัญนายสอย เพชรฤทธิ์ ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและ

ครรลองในกรอบของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีวิถีชีวิตด�ารงอยู่ด้วยความพอเพียง ซ่ึงนับ

เป็นบุคคลท่ีสมควรเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป ทั้งในด้านความรู้ เรื่องการบ�าบัดรักษาด้วยยา

สมุนไพร การประพฤติตนตามครรลองธรรม และการปฏิบัติตนตามวิถีพอเพียง 

 ด้วยความวริยิะอตุสาหะในการประกอบสัมมาชพี และความเพยีรพยายามในการเผยแพร่

วิชาความรู้ตลอดทั้งการอุทิศตนในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 นายสอย เพชรฤทธิ์ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทาง

วัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

นายสอย เพชรฤทธิ์

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขา การแพทย์แผนไทย (หมอพื้นบ้าน)

 ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล   นายสอย เพชรฤทธิ์

 วัน เดือน ปีเกิด  ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐

  ภูมิล�าเนา  ที่บ้านสองคอน ต�าบลพระซอง อ�าเภอนาแก จังหวัด  

   นครพนม 

  ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปี 

  บิดาชื่อ   นายค�าตัน เพชรฤทธิ์

 มารดาชื่อ  นางบุญตา เพชรฤทธิ์ 

  ส�าเร็จการศึกษา วิชาการแพทย์ แผนจีนจาก มณฑลยูนนาน 

   ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน 

 สถานภาพ  สมรสกับนาง บุญเทียน เพชรฤทธิ์ มีบุตรธิดา ๑๒ คน 

  อาชีพ   ท�านาและเป็นหมอยาสมุนไพร  

 ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๓ หมู่ ๖ บ้านหนองบัว ต�าบลโคกสี อ�าเภอวังยาง 

   จังหวัดนครพนม

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๑๗๗๔๕๑๓

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๖๕ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นายสอย เพชรฤทธิ์ เป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีความรู้ในการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน  

เพื่อบ�าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูบาอาจารย์

ตามแบบฉบบัโบราณโดยตรง และจากการเข้าศกึษาอบรม ด้านการแพทย์แผนจนีอย่างเป็นทางการ 

จากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้น�าวิชาความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการศึกษา ตลอดทั้ง

ประสบการณ์ มาใช้ในการรกัษาผูป่้วย ตัง้เมือ่อายไุด้ ๑๘ ปี จวบจนกระทัง่ปัจจบุนั จนเป็นท่ียอมรบั

อย่างกว้างขวาง ท้ังจากผู้ป่วยที่ได้รับการบ�าบัดรักษาจนหายจากการเจ็บป่วย และจากหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กรมการแพทย์ไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  

ด้วยสามารถสร้างคุณูปการและคุณประโยชน์ แก่สาธารณะชนตลอดจนบุคคลผู้สนใจทั้งในและ 
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นอกวงการได้อย่างกว้างขวาง และได้รบัเชญิจากหน่วยงานราชการต่างๆ หรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้องใน

การบรรยายให้ความรูแ้ก่ผูส้นใจอยูต่ลอดเวลา นายสอย เพชรฤทธ์ิ ยงัเป็นหมอยาสมุนไพรผู้มีความ 

ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยการ รักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ 

ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน

 ต�ารับยาสมุนไพรรักษามะเร็งล�าไส้ พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์ จังหวัดนครพนม ได้รับการ

คัดเลือกเป็น ๑ ใน ๔ ต�ารับยาสมุนไพรรักษามะเร็งของหมอพื้นบ้าน เพื่อน�าไปใช้ วิเคราะห์ฤทธิ์ 

ทางเภสัชวิทยา ในระดับห้องปฏิบัติการ

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 ๑.มหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี๒๕๕๖ เจ็บป่วยคราใด ใช้ยาไทยก่อนไปหาหมอ

 ๒.ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท 

เวชกรรมไทย กรรมการประเมินรับรองหมอพื้นบ้าน ระดับจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๓.วทิยากรโครงการเยาวชนจิตอาสาสืบทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สมนุไพร นวดเพือ่

สุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒-๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 ๔.ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมอพื้นบ้าน ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

  ๕.รางวัล ผู ้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย (หมอพื้นบ้าน)  

ประจ�าปี พทุธศกัราช ๒๕๖๒ จาก สถาบันวจัิยศลิปะและวฒันธรรมอสีานมหาวิทยาลยั มหาสารคาม 

 เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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       นายทองม้วน ภูสง่า
	 	 		 	ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	
		 	 	 	 	 	สาขาแพทย์แผนไทย	
	 	 	 	 	 	ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๒

86



                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

 ค�าประกาศเกียรติคุณ

นายทองม้วน ภูสง่า

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย 

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 นายทองม้วน ภสูง่า เกดิเม่ือวนัที ่๒๘ กนัยายน พุทธศกัราช ๒๔๘๖ ทีบ้่านหนองบวัหน่วย 

ต�าบลคลองขาม อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี เป็นบุตรของนายทิศ  

และนางจวน  ภูสง่า ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม สมรสกับนาง

บุญล้อม ภูสง่า มีบุตรธิดารวม ๓ คน ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๑๑ หมู่ ๑๖ บ้านหนองบัวหน่วย ต�าบลคลอง

ขาม อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 นายทองม้วน ภูสง่า เป็นหมอจัดกระดูกพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดวิชา จากนายทัด  

ภูสง่า ผู้เป็นบิดา ด้วยวิธีการตามแบบขนบวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยการยกขันธ์บูชาครู เมื่อบวช 

เป็นพระภกิษจุงึได้เรยีนวชิาการจัดกระดกูเพิม่เตมิด้วยการศกึษาโครงสร้างสรรีะเกีย่วกบัโครงกระดูก

ของมนุษย์ โดยศึกษาถึงต�าแหน่งและบทบาทหน้าที่ของกระดูกแต่ละชิ้น เมื่อลาสิกขาบทแล้วจึงได้

มาเป็นลูกมือผู้ช่วยบิดาท�าการรักษาผู้ป่วยด้วยการจัดกระดูก ซึ่งนับเป็นโอกาสส�าคัญที่ได้รับการ

ถ่ายทอดวิชาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ประการส�าคัญท�าให้ ทองม้วน ภูสง่า ได้รับรู้ถึงสภาวะ 

ความเจ็บป่วยอันเป็นสภาวธรรม ที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ และกลายเป็นมูลเหตุส�าคัญที่ท�าให้  

นายทองม้วน ภูสง่า เกดิความรูสึ้กสะท้อนใจ และได้ตัง้ปณธิานแน่วแน่ในการช่วยเหลอืเพือ่บรรเทา

อาการเจ็บป่วยจากผู้มาขอรับการรักษา ต่อมาเมื่อบิดาเสียชีวิตลง ทองม้วน ภูสง่า จึงได้รับหน้าที่

ในการรกัษาน้ันต่อจาก นายทดั ภูสง่า ผูเ้ป็นบดิา ตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา จนกระทัง่ปัจจบัุน 

นายทองม้วน ภสูง่า ได้น�าวิชาความรู้ ตลอดทัง้ประสบการณ์จากการเป็นผูช่้วยทีค่ลกุคลอียูก่บับดิา 

มาใช้ในการรกัษาผูป่้วยทีเ่ข้ามาขอรบัการรกัษา จนเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง และมชีือ่เสียงแพร่

กระจายออกไปทัว่ท้ังในประเทศตลอดจนประเทศในแถบลุม่แม่น�า้โขง และไม่เฉพาะจากผู้ป่วยทีไ่ด้

รับการบ�าบัดรักษาจนหายจากการเจ็บป่วยเท่านั้น ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการที่

เกีย่วข้องหลายหน่วยงาน เช่น กรมการแพทย์ไทย กระทรวงสาธารณสขุ เป็นต้น ทัง้นีเ้นือ่งด้วย นาย

ทองม้วน ภสูง่า เป็นหมอจดักระดกูทีมี่ความรู ้อย่างลกึซึง้ สามารถบ�าบัดรักษาอาการเจบ็ป่วยอย่าง

ได้ผล ซึง่สามารถสร้างคณุปูการและคุณประโยชน์ แก่สาธารณะชนได้อย่างกว้างขวาง นายทองม้วน 

ภูสง่า จึงได้รับเชิญจากหน่วยงานราชการต่างๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการบรรยายให้ความรู้แก่

ผู้สนใจอยู่ตลอดเวลา แต่ถึงกระนั้น นายทองม้วน ภูสง่า ก็ยังได้พัฒนาความรู้ด้านการจัดกระดูก  
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แก่ตนเองอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง ด้วยการศกึษาหาความรู้อยูต่ลอดเวลา ซึง่นับเป็นคุณสมบัตทิีห่าได้อย่าง

ยากยิ่ง 

 นายทองม้วน ภูสง่า เป็นหมอพื้นบ้าน ผู้มีความยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยการ  

รักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และเป็นผู้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อในกิจกรรมของสังคม

และชุมชน ด้วยดีตลอดมา จึงเป็นที่รักใคร่แก่ผู้คนโดยทั่วไป ประการส�าคัญ นายทองม้วน ภูสง่า  

ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและครรลองในกรอบของพุทธศาสนาอย่าง

เคร่งครัด และมีวิถีชีวิตด�ารงอยู่ ด้วยความพอเพียง อันสามารถเป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิต 

ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี 

 ด้วยความวริิยะอตุสาหะในการประกอบสมัมาชีพ และความเพียรพยายามในการเผยแพร่

วิชาความรู้ตลอดทั้งการอุทิศตนในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 นายทองม้วน ภูสง่า จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทาง

วัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

นายทองม้วน ภูสง่า

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย (หมอพื้นบ้าน)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล   นายทองม้วน ภูสง่า

 วัน เดือน ปีเกิด  ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๖ 

  ภูมิล�าเนา  บ้านหนองบัวหน่วย ต�าบลคลองขาม 

   อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี

  บิดาชื่อ   นายทิศ ภูสง่า

 มารดาชื่อ  นางจวน ภูสง่า

 ส�าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม

   สถานภาพ  สมรสกับนางบุญล้อม ภูสง่า บุตรธิดารวม ๓ คน

 ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๑๑ หมู่ ๑๖ บ้านหนองบัวหน่วย ต�าบลครองขาม อ�าเภอ  

   ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๐๕๙๘๑๓๗

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๕๐ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นายทองม้วน ภูสง่า เป็นหมอจัดกระดูกพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดวิชา จากนายทัด 

ภูสง่า ผู้เป็นบิดา ด้วยวิธีการตามแบบขนบวัฒนธรรมแบบพื้นบ้าน และศึกษาเพิ่มเติมเม่ือบวช 

เป็นพระภกิษ ุเมือ่ลาสกิขาบทแล้วจึงได้มาเป็นลูกมือผู้ช่วยบดิาท�าการรกัษาผูป่้วยด้วยการจดักระดกู 

ต่อมาเมื่อบิดาเสียชีวิต ทองม้วน ภูสง่า จึงได้รับท�าหน้าที่ในการรักษานั้นต่อจาก นายทัด ภูสง่า 

ผู้เป็นบิดา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา จนกระท่ังปัจจุบัน นายทองม้วน ภูสง่า ได้น�าวิชา 

ความรู้ ตลอดทั้งประสบการณ์จากการเป็นผู้ช่วยที่คลุกคลีอยู่กับบิดา มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เข้า

มาขอรบัการรกัษา จนเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง และมชีือ่เสียงแพร่กระจายออกไปทัง้ในประเทศ

และประเทศในแถบลุ่มแม่น�้าโขง 

89



  งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน

 จังหวัดกาฬสินธุ์ยกย่องให้เป็น หมอพื้นบ้านทางวัฒนธรรม ด้วย วิธีการรักษาที่สืบทอด

กันมาจากบรรพบุรุษด้วยการจับเส้น ตรวจกระดูก ก่อนใช้ผ้าขาวม้าท�าการดึงกระดูกเข้าที่ ท�าให ้

ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 ๑. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นหมอพื้นบ้านที่มีผลปฏิบัติการดีเด่น เขตสุขภาพที่ ๗ 

ร้อย แก่นสาร สินธุ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

 ๒. หมอจัดกระดูก สาขา ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลผ่านการ

คัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ�าปี ๒๕๕๗

 ๓. บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี ๒๕๕๘ 

  ๔. หนึง่ความดีเพือ่แม่ของแผ่นดนิ สาขา ผู้บ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น พุทธศกัราช ๒๕๕๙

 ๕. ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนต�ารับยาแผนโบราณ ชื่อยา ยาน�้ามันสมุนไพรดราราฟา ตาม

แบบ ท.ย.๑ เลขรับที่ ๒๑๒/๕๕ เป็นยาชนิด ยาน�้ามันสีเหลือง เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

  ๖. รางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย (หมอพื้นบ้าน) ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ จาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เม่ือปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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       นายสีหา มงคลแก้ว
	 	 		 	ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	
		 	 	 	 	สาขานิเวศวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 	 	 	ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๒
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 ค�าประกาศเกียรติคุณ
 นายสีหา มงคลแก้ว

 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขานิเวศน์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม 
 ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 นายสีหา มงคลแก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖ ที่บ้านวังอ้อ ต�าบลหัวดอน 
อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายสี พวงจันทร์ และนางค�าละมุน บุญสมยา ส�าเร็จ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
สถานภาพ สมรสกับนางนวลจันทร์ มงคลแก้ว มีบุตรี ๑ คน ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๖ หมู่ ๙ บ้านวังอ้อ ต�าบลหัว
ดอน อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
 นายสหีา มงคลแก้ว เกดิและเตบิโตในสงัคมชนบท ท่ีมวีถิชีวีติซึง่ต้องดิน้รนต่อสูใ้นการด�ารงชวีติ 
การแสวงหารายได้ด้วยการ ที่ต้องตัดไม้เพื่อน�ามาแลกเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่มีความจ�าเป็นอย่างอื่น 
จึงเป็นเรื่องปกติของคนในชุมชนชนบท แต่เมื่อนานเข้ากลับกลายเป็นการท�าให้ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน
มีปริมาณลดลงจนย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนเองในที่สุด ดังกล่าวน้ีได้
ท�าให้ สีหา มงคลแก้ว ตระหนักถึงปัญหาอันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
รักษา ทรัพยากร ป่าไม้ของชุมชน ทั้งยังได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีในการให้ชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของป่าหันมาร่วม
มอืในการสงวนรกัษาป่าไม้อย่างจรงิจัง ประการส�าคญัในการท�างานปกปักรกัษาป่าต้องอาศยัความร่วมมอื
จากชมุชนผูเ้ป็นเจ้าของพืน้ที ่ท�าให้นายสหีา มงคลแก้ว ได้รบัรูแ้ละเข้าใจในวิถชีีวติและวฒันธรรมประเพณี
ของชมุชนอย่างลุม่ลกึ ดงักล่าวท�าให้เกิดการบรูณาการณ์และเกดิเป็นองค์ความรูอ้นัเป็นประโยชน์อย่างสงู
ยิ่งในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ส�าคัญของชาติ ผลจากการท�างานหนักอย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจดังกล่าว 
ท�าให้ สามารถปกป้องทรัพยากรส�าคัญของชาติไว้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชน อย่างกว้างขวาง จนกระทั่งได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่ารักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิ
ริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ , รางวัลป่าชุมชนดีเด่น 
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ , รางวัลลูกโลกสีเขียว ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 นอกจากนีน้ายสหีา มงคลแก้ว ยงัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของทรพัยากรมนษุย์ผูเ้ป็นเจ้าของป่า
ชมุชน ในการทีจ่ะด�ารงรักษา ทรพัยากรป่าไม้ของชมุชนและประเทศชาตใิห้ด�ารงอยูไ่ด้อย่างถาวร ด้วยการ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ คน และ ชุมชน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙
 ประการส�าคญันายสหีา มงคลแก้ว ยงัได้น�าความรู้จากประสบการณ์ การท�างานไปเผยแพร่และ
ขยายผลให้แก่ ชุมชนและ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆในการที่จะรักษาทรัพยากรส�าคัญของชาติ 
  จึงนับได้ว่า นายสีหา มงคลแก้ว เป็นผู้ที่ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบวัฒนธรรมอย่างยิ่งในกา
รบูรณาการณ์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของประเทศ 
  ด้วยความวิริยะอุตสาหะและความเสียสละอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงาน เพื่อการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นมรดกส�าคัญของประเทศชาติและชุมชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
  นายสีหา มงคลแก้ว จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 
สาขานิเวศน์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 
นายสีหา มงคลแก้ว

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขานิเวศน์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม (นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล   นายสีหา มงคลแก้ว
 วัน เดือน ปี  ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ 
  ภูมิล�าเนา  บ้านวังอ้อ ต�าบลหัวดอน อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี
  บิดาชื่อ  นายสี พวงจันทร์ 
 มารดาชื่อนาง  ค�าละมุน บุญสมยา 
  ส�าเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี 
  สถานภาพ  สมรสกับนางนวลจันทร์ มงคลแก้ว มีบุตรี ๑ คน  
 ที่อยู่ปัจจุบัน  ๔๖ หมู่ ๙ บ้านวังอ้อ ต�าบลหัวดอน อ�าเภอเขื่องใน 
   จังหวัดอุบลราชธานี 
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๓๖๖๕๑๒๕
ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๒๒ ปี
ประวัติการท�างาน 
 นายสีหา มงคลแก้ว ได้ตระหนักถึงปัญหาอันจะเกิดขึ้นจากการท�าลายป่า และสภาพ
แวดล้อมของชุมชน โดยคนในชุมชนเอง จึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษาป่าไม้และทรัพยากร
ของชุมชน ทั้งยังได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีในการให้ชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของป่าหันมาร่วมมือในการสงวน
รักษาป่าไม้อย่างจริงจัง และยังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของป่าไม้
ชุมชนในการท่ีจะด�ารงรักษา ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนและประเทศชาติให้ด�ารงอยู่ได้อย่างถาวร 
ด้วยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ คน และ ชุมชนด้วย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน
 การที่ นายสีหา มงคลแก้ว เป็นผู ้สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินเกี่ยวกับการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ทัง้การอนรัุกษ์และพฒันา เพือ่การใช้ประโยชน์จากคณุค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ของป่าดงใหญ่ อ�าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี ท�าให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค  
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และระดับประเทศ ทางด้าน ต่างๆเช่น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นทางด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
วถิชีมุชน ท�าให้ได้รับรางวลัเกียรตยิศทัง้ในระดบัท้องถิน่ ระดบัภมูภิาค และระดับชาต ิโดยมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนหลายกิจกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ปรากฏการเผย
แพร่ผ่านสื่อสาธารณะ เช่น
 ๑. สารคดีงานวิจัย เรื่อง ท่องวังอ้อ ซับต�านานทุนชีวิต คน ป่า น�้า https://youtu.be/
Q๑mfjSWcj๒I
 ๒. เที่ยวป่าดงใหญ่ วังอ้อ https://youtu.be/Q๑mfjSWcj๒I
 ๓. ศาสตรพ์ระราชาบ้านวังอ้อ ต.หวัดอน อ.เขือ่งใน จ.อุบลราชธาน ีhttps://youtu.be/
aR๘HQYkHIQM  
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
 ๑. ได้รับธงพระราชทาน พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
นารถใน โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
 ๒. ได้รับรางวัล ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓. เข็มพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
 ๔. ธงพระราชทาน พทิกัษ์รกัษาป่าเพือ่รกัษาชวีติ สมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชนินีาถ 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
  ๕.ธง และเขม็พระราชทาน พิทกัษ์ป่าเพือ่รักษาชีวติ จากสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนีิ
นารถ ใน โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
  ๖. รางวัลป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
  ๗.รางวัลป่าชุมชนดีเด่น จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
  ๘. รางวลัลกูโลกสเีขยีว รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ , รปูแบบการท่องเท่ียวเชงินเิวศน์ 
   ๙. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
 ๑๐. รางวัลบุคคลดีเด่นระดับชาติ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๑๑. รางวัล ลูกโลกสีเขียว แห่งความยั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๑๒. รางวัล เศรษฐกิจพอเพียงระดับยอดเยี่ยม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 ๑๓. เข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๑๔.รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขานิเวศน์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
(นักอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม) ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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        นายคำาล่า มุสิกา
	 		 	ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	
		 	 	 	 	สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	
	 	 	 	 	 	ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๒
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ค�าประกาศเกียรติคุณ
นายค�าล่า มุสิกา

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

  นายค�าล่า มุสิกา เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ ที่บ้านเลขที่ ๒๑๕  
ซอยอุบล – ตระกาล ๓ ถนนอุบล – ตระกาล ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ปัจจุบันอายุ ๓๘ ปี เป็นบุตรของนายประมวล มุสิกา และนางบัวเรียน สัณฐาน ส�าเร็จการศึกษา 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาชีพ รับราชการ ในต�าแหน่ง 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที ่๒๑๕ ซอยอุบล – ตระกาล ๓ ถนนอบุล – ตระกาล ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จังหวดัอบุลราชธานี
  นายค�าล่า มุสิกา เป็นผู้ที่รักและชื่นชอบในศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่างๆมาตั้งแต่ครั้ง
เยาว์วัยด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม อันล�้าค่าของชาติไว้ให้คงอยู่เป็น
มรดกสืบทอดแก่อนุชนรุ่นต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่
เกี่ยวข้อง เมื่อส�าเร็จการศึกษา จึงได้ใช้ความรู้เชิงวิชาการที่ศึกษามา ส่งเสริม ต่อยอด และพัฒนา
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตามปณิธานที่ได้วางไว้ ด้วยการ แสวงหาแนวทาง อนุรักษ์ ต่อย
อด และพฒันา อย่างเป็นระบบ โดยได้ด�าเนนิการศกึษา ค้นคว้า วิจยั ในศิลปวัฒนธรรม แขนงต่างๆ
อย่างลุม่ลกึเพือ่น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้ มาใช้ตามอดุมการณ์ดงักล่าวอย่างถูกต้องและเหมาะสม จากการ
ทุ่มเทท�างานอย่างจริงจัง ท�าให้สามารถน�าพา มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในหลายแขนง ได้
รับการฟื้นฟู ด้วยวิธีการและหลักการที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ อันจะยังผลให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอด และมีการสืบสาน ส่งต่อไปยังอนุชนในรุ่นต่อไปดังเจตนารมณ์ ที่ได้วางไว้ 
 นายค�าล่า มุสิกา ได้มุ่งมั่นด�าเนินการด้วยความวิริยะอุตสาหะในปณิธานที่ตั้งไว้ ประการ
ส�าคัญอย่างสูงสุดคือการได้ช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนทั้งทางด้านประเพณีวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ 
อันที่จะน�าชุมชนให้สามารถ สงวน รักษา อนุรักษ์ และพัฒนา มรดกทางวัฒนธรรมของตนเองไปสู่
การพฒันาอย่างยัง่ยนื สร้างความสุขให้เกิดขึน้ในชมุชนโดยอาศยัวฒันธรรมพืน้ฐานของชุมชนนัน้ๆ 
จนกลายเป็นที่ยอมรับของชุมชนทั้งในละแวกใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆอย่างกว้างขวาง จนมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
  ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม อันยังประโยชน์อย่างสูงสุด ต่อวงการศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา
  นายค�าล่า มุสกิา จึงสมควรได้รบัการยกย่องเชดิชูเกียรตเิป็น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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 ประวัติและผลงานโดยสังเขป 
นายค�าล่า มุสิกา

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
(ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม) 

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล   นายค�าล่า มุสิกา
 วัน เดือน ปี  เกิด ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๔ 
  ภูมิล�าเนา  บ้านเลขที่ ๒๑๕ ซอยอุบล – ตระกาล๓ ถนนอุบล – ตระกาล  
   ต�าบลในเมือง อ�าเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 ปัจจุบันอายุ ๓๘ ปี 
 บิดาชื่อ  นายประมวล มุสิกา 
 มารดาชื่อ นางบัวเรียน สัณฐาน
  ส�าเร็จการศึกษา  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ ๒๑๕ ซอยอุบล – ตระกาล๓ ถนนอุบล – ตระกาล  
   ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  อาชีพ   รับราชการ ในต�าแหน่ง อาจารย์ประจ�าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  
   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 สถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๘๕ ถนนสถล 
   มาร์ค ต�าบลเมืองศรีไค อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๖๔๔๘๖๔๓ Email musika_k@hotmail.com
ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๑๕ ปี
ประวัติการท�างาน 
 นายค�าล่า มุสิกา ได้ด�าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆอย่างลุ่ม
ลกึเพือ่มา ส่งเสรมิ ต่อยอด และพฒันามรดกทางศลิปวฒันธรรมของชาต ิด้วยการแสวงหาแนวทาง 
อนุรักษ์ ต่อยอด และพัฒนา อย่างเป็นระบบ จากการทุ่มเทท�างานดังกล่าว ท�าให้สามารถน�าพา 
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในหลายแขนง ได้รับการฟื้นฟู ด้วยวิธีการและหลักการที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักวชิาการ ประการส�าคญัอย่างสงูสดุคอืการได้ช่วยเหลือกจิกรรมชมุชนทัง้ทางด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ อันท�าให้ชุมชนสามารถ สงวน รักษา อนุรักษ์ และพัฒนา มรดก
ทางวัฒนธรรมของตนเองไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ผลงานที่โดดเด่น
 ๑. การท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถี ข้าว ปลา นา น�้า จังหวัดอุบลราชธานี (นักวิจัย 
โดยส�านักงาน กองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ) ปี พ.ศ. ๒๕๖
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 ๒. การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน กรณีศึกษา ฟ้อนกลองตุ้ม จังหวัด
อุบลราชธานี (หัวหน้าโครงการ โดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๓. การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นที่  อ�าเภอเขมราฐ  
จังหวัดอุบลราชธานี (นักวิจัยโดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๔. การอนรุกัษ์พธิกีรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุม้จงัหวดั อุบลราชธาน(ีหวัหน้า
โครงการ โดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ) ปี พ.ศ. ๒๕๕๓   
 ๕. กระบวนการการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการบูรณะปฏิสังขรณ์เจ้าพระมหาธาตุของ
ชุมชนบ้าน ธาตุ และเทศบาลต�าบลแสนสุข อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้  
“ชุดโครงการวิจัย เสริมสร้างศักยภาพ นักวิชาการเป็นนักวิจัยแบบ PAR เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน” 
 (นักวิจัย โดย ส�านักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ) ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๖. “สบืสานต�านานกลองตุม้” ในรายการ ศลิป์สโมสร ช่องไทยพบีเีอส วันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 ๗. “การแสดง...ฟ้อนกลองตุม้” ในรายการสุดสปัดาห์เมอืงไทย ช่องไทยพบีีเอส วันที ่๒๕ 
พฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 ๘. “Current Status of Esan Choreography” The Assian Conference On Arts 
And Culture ๒๐๑๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
  ๙. “การอนรุกัษ์พธิกีรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุม้จงัหวดัอบุลราชธาน”ีการ
ประชมุ วชิาการและวจิยัด้านศลิปวฒันธรรมแห่งชาตคิรัง้ ที ่๑ วนัที ่๒๑ – ๒๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ณ โรงแรม เจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัด ขอนแก่น จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
 ๑. ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล  
โดย กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๓. รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๔ ด้านการวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการ ของชุมชนท้องถิ่นจากโครงการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ๔. รางวัลคะแนนนิยมสูงสุดจากการน�าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม วิชาการและ
วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ๕. ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ “ชุดโครงการวิจัยเสริมสร้างศักยภาพ  
นักวิชาการเป็นนักวิจัยแบบ PAR เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” โดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๖.รางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม) ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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นายก้องพิพัฒน์ กองคำา
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

       สาขาศิลปะการแสดง 
      ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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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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ท�าเนียบผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน

และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
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พุทธศักราช ๒๕๔๓
 ๑. นายใหญ่ วิเศษพลกรัง (พ่อเพลงโคราช ใหญ่ เมืองคง) เพลงโคราช

 ๒. นางฉวีวรรณ พันธุ (หมอล�าฉวีวรรณ ด�าเนิน)

 ๓. นายเคน ดาเหลา (หมอล�าเคน ดาเหลา)

 ๔. นายเปลื้อง ฉายรัศมี

 ๕. นายทองมาก จันทะลือ(หมอล�าถูทา)

 ๖. นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย(หมอล�าบุญเพ็ง)

พุทธศักราช ๒๕๔๔
 ๑. วงมโหรีอีสาน บ้านเทียมแข้ สาขาศิลปะการแสดง มโหรีอีสาน

 ๒. นายสลา คุณวุฒิ สาขาวรรณกรรม การประพันธ์เพลง

 ๓. นายพงษ์เทพ กระโดนช�านาญ สาขาศิลปะการแสดง เพลงพื้นบ้าน เพลงโคราช

 ๔. นายค�าภา ศรีโสดา สาขาศิลปะการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อพื้นบ้าน 

 ๕. นางศิริพร อ�าไพพงษ์ สาขาศิลปะการแสดง การแสดงหมอล�าและเพลงลูกทุ่ง

 ๖. นายนัฐวุฒิ นุชสาย สาขาศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยใช้ผ้าพื้นเมือง 

  ล�าเรื่องต่อกลอนท�านองขอนแก่น

 ๗. นายสุนทร พรรณรัตน์ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม

พุทธศักราช ๒๕๔๕
 ๑. นางผมหอม สกุลไทย สาขาศิลปะการแสดง 

 ๒. นายทวี รัชนีกร สาขาทัศนศิลป์ 

 ๓. นายธีระวัฒน์ คะนะมะ สาขาทัศนศิลป์ 

 ๔. นางส�ารวม ดีสม (น�้าผึ้ง เมืองสุรินทร์) สาขาศิลปะการแสดง 

 ๕. นายก�าปั่น ข่อยนอก(ก�าปั่น บ้านแท่น) สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสารมวลชน 

 ๖. นายสมบัติ สิมหล้า สาขาดนตรีพื้นบ้าน หมอแคน

 ๗. นายมนัส สุขสาย สาขาวรรณศิลป์ 

 ๘. นายสุภณ สมจิตศรีปัญญา สาขาวรรณศิลป์ 
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พุทธศักราช ๒๕๔๖
 ๑. นายทองเจริญ ดาเหลา สาขาวรรณศิลป์ ประพันธ์กลอนล�า

 ๒. นายโสโชค สู้โนนตาด สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษา 

  การน�าดนตรีพื้นบ้านมาใช้ในการเรียนการสอน

 ๓. นายจ�ารัส ไกรกูล สาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม

 ๔. นายชวน บุญแสนแผน สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม

 ๕. นายโชคชัย ตักโพธิ์ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม

 ๖. นายพงษ์พิพัฒน์ ฝางแก้ว สาขาดนตรีพื้นบ้าน พิณ

 ๗. นางบุญช่วง เด่นดวง สาขาศิลปะการแสดง หมอล�า

 ๘. นายประสิทธิ์ สิมสวน สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสารมวลชน นักจัดรายการวิทยุ

 ๙. นางวิไล วรรณบุษปวิช สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษา การน�าวรรณกรรม 

  พื้นบ้านมาใช้ในการเรียนการสอน

 ๑๐. นายวิลาศ โพธิสาร สาขาวรรณศิลป์ งานวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา

 ๑๑. นางจูมทอง เสียงเสน่ห์ สาขาศิลปะการแสดง หมอล�า

พุทธศักราช ๒๕๔๗
 ๑. นายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย สาขาทัศนศิลป์ หัตถกรรมทอผ้า

 ๒. นางผ่องศรี ทองหล่อ สาขาศิลปะการแสดง ถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

 ๓. หมอล�าคณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ สาขาศิลปะการแสดง สืบทอดศิลปะการแสดง 

  พื้นบ้านอีสาน

 ๔. นายเที่ยง พินทะปะกัง สาขาดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว

 ๕. นายบัวหอง ผาจวง สาขาดนตรีพื้นบ้าน แคน

 ๖. นายจาก จูงกลาง สาขาวรรณศิลป์ การประพันธ์เพลงพื้นบ้าน

 ๗. นายกรีฑา โสระธิวา สาขาวรรณศิลป์ การประพันธ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

 ๘. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา สาขาวรรณศิลป์ การประพันธ์เพลงและบทภาพยนตร์

 ๙. นายสุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย สาขาทัศนศิลป์ ถ่ายภาพ

 ๑๐. นายป่วน เจียวทอง สาขาทัศนศิลป์ หัตถกรรมเครื่องเงิน

 ๑๑. นายจ�านงค์ กาหลง สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม
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 ๑๒. นายทองสวรรค์ เทวะหะ สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษา 

  การน�าดนตรีพื้นบ้านมาใช้ในการเรียนการสอน 

 ๑๓. นายเทพพร เพชรอุบล สาขาศิลปะการแสดง เพลงลูกทุ่ง

 ๑๔. นายประมวล พิมพ์เสน สาขาวรรณศิลป์ การประพันธ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๑๕. นายส�าเร็จ ค�าโมง สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์และ  

  สารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 ๑๖. นายสมานชัย สุวรรณอ�าไพ สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษา การใช้ศิลปะ 

  เพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม

 ๑๗. นายไพศาล เวียงสิมา สาขาศิลปะการแสดง ลูกทุ่งหมอล�า

 ๑๘.  นางสิริพร ทาชาติ สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษา การสืบสานภูมิปัญญา 

  ท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 

 ๑๙. นายฉลาด ส่งเสริม สาขาศิลปะการแสดง ล�าเรื่องต่อกลอนท�านองอุบล

 ๒๐. นางชนาภา พิกุลศรี สาขาศิลปะการแสดง ล�าผญาย่อย 

 ๒๑. นางเสงี่ยม กาหลง สาขาศิลปะการแสดง หมอล�าซิ่ง 

 ๒๒. นางอังคนางค์ คุณไชย สาขาศิลปะการแสดง ล�าเรื่องต่อกลอนท�านองอุบล

 ๒๓. นางวันดี พลทองสถิตย์ สาขาศิลปะการแสดง ล�าเรื่องต่อกลอนท�านองขอนแก่น

 ๒๔. นางค�ามี บัญชา สาขาศิลปะการแสดง ล�าเพลิน

 ๒๕. นางอรอุมา จันทรวงษา สาขาศิลปะการแสดง ล�าเพลิน

 ๒๖. นางเทวี บุตรตั้ว สาขาศิลปะการแสดง ล�าเพลิน 

 ๒๗. นางกฤษณา วรรณสุทธิ์ สาขาศิลปะการแสดง ล�าเพลิน

 ๒๘. นางรัญจวน ดวงไข่ษร สาขาศิลปะการแสดง ผู้สร้างเครือข่ายธุรกิจหมอล�า

พุทธศักราช ๒๕๔๘
 ๑. นายนคร เหล่าหล้า สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมร่วมสมัย

 ๒.  นายครุธ ภูมิแสนโคตร สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรมเพื่อสืบทอดบุญประเพณี

  และพุทธศาสนา

 ๓.  นายวิรัช ทะไกรเนตร สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมเบญจรงค์เพื่ออุตสาหกรรมชุมชน

 ๔. นายนพดล จันทร์เพ็ญ สาขาวรรณศิลป์ ต�าราวิชาการ

 ๕. นายเจริญ กุลสุวรรณ สาขาวรรณศิลป์ วรรณกรรมเพื่อชีวิตและสังคม
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                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

 ๖. นายสวาท ศรีอุดร สาขาวรรณศิลป์ วรรณกรรมบันเทิงคดี

 ๗. นายเด่นชัย ไตรยะถา สาขาศิลปะการแสดง อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

 ๘. นายเรี่ยม แพงโคตร สาขาดนตรีพื้นบ้าน แคน

 ๙. นายสงกราน นามวงษา สาขาดนตรีพื้นบ้าน กั๊บแก้บ

 ๑๐. นายสุวรรณ์ เขตบุรี สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมและประติมากรรมเพื่อสืบทอดพุทธศาสนา

 ๑๑. นายกิตติ วรรณวงษ์ สาขาดนตรีพื้นบ้าน สะไน 

 ๑๒.  นายสุวัฒน์ อยู่แท้กุล สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้านอีสานเพื่อการศึกษา

 ๑๓. นางค�าสอน สระทอง สาขาทัศนศิลป์ หัตถกรรมทอผ้า

 ๑๔. นางแก่นจันทร์ นามวัฒน์ สาขาศิลปะการแสดง สืบทอดการฟ้อนร�าท้องถิ่นอีสานใต้

 ๑๕. นายส�ารอง สาธุการ สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๑๖. นายอ่อนตา แก้ววรรณา สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๑๗. นางชุน จูงกลาง สาขาศิลปะการแสดง เพลงโคราช

 ๑๘. นางเสงี่ยม กินาวงศ์ สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๑๙. นางสังวาลย์ จ�าปาทอง สาขาศิลปะการแสดง วรรณกรรมอีสานเพื่อพัฒนาเยาวชน

 ๒๐. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ สาขาศิลปะการแสดง ศิลปกรรมเพื่อเยาวชน

 ๒๑. นายธรรมรงค์ แก้วโบราณ สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรมและจิตรกรรมเพื่อชุมชน 

  และสืบทอดพุทธศาสนา

 ๒๒. นายชัยบดินทร์ สาลีพันธ์ สาขาศิลปะการแสดง สืบทอดการฟ้อนภูไท เรณูนคร

พุทธศักราช ๒๕๔๙
 ๑. นายหนูสอน ประดับศรี สาขาดนตรีพื้นบ้าน หมอแคน

 ๒. นายสุวรรณ เหล่าลือชา สาขาดนตรีพื้นบ้าน ช่างผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

 ๓. นายทองใส ทับถนน สาขาดนตรีพื้นบ้าน หมอพิณ 

 ๔. นายโชติ ศรีสุวรณ สาขาวรรณศิลป์ วรรณกรรมร่วมสมัย

 ๕. นายทองล้วน นวลวัน สาขาวรรณศิลป์ ผู้ประพันธ์กลอนล�า 

 ๖. นายวิโรจน์ คลังเรือง สาขาวรรณศิลป์ ผู้ประพันธ์เพลง

 ๗. นายสุพรรณ ตะรินันท์ สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๘. นายพงษ์ชยุตน์ โพนะทา สาขาทัศนศิลป์ การออกแบบลวดลายผ้าไหม

 ๙. นายพิชัย ธิมาทา สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน
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  งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

 ๑๐. นายไพโรจน์ ภูมิเขียว สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม

 ๑๑. นายกุศล เรณุนันท์ ณ อยุธยา สาขาทัศนศิลป์ การแทงลาน

 ๑๒. พันจ่าอากาศเอก หญิง บุญอาบ ค�าฤๅเดช สาขาศิลปะการแสดง การออกก�าลังกาย 

  เพื่อสุขภาพแบบร�ามวยไทยโบราณประยุกต์

 ๑๓. นายกันยา โสภากุ สาขาดนตรีพื้นบ้าน หมอแคน

 ๑๔. นายค�าเก่ง บัวใหญ่ สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๑๕. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้านเพื่อการศึกษา

 ๑๖. สิบตรีบุญสม สังข์สุข สาขาศิลปะการแสดง หมอเพลงโคราช

 ๑๗. นางอินแปลง สุวรรณชัยรบ สาขาศิลปะการแสดง สรภัญญะ

 ๑๘. นางอ�านาจ แผงงาม สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๑๙. นางสนั่น พงษ์อินทร์วงศ์ สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๒๐. นางทองเลื่อน ศรีค�าเวียง สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๒๑. นายรังสรรค์ วงศ์งาม สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๒๒. นางสถาพร สู้โนนตาด สาขาศิลปะการแสดง การอนุรักษ์ ส่งเสริม 

  เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน

พุทธศักราช ๒๕๕๐
 ๑. นายดุสิต คร�่าสุข สาขาวรรณศิลป์ บทกวีนิพนธ์

 ๒. นายประสพ ชารีนิวัฒน์ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้านเพื่อการศึกษา

 ๓. นายทองดี แผลงงาม สาขาดนตรีพื้นบ้าน หมอแคน

 ๔. นายเมฆ ศรีก�าพล สาขาดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีผู้ไทย

 ๕. นายเสมอ จันดา สาขาวรรณศิลป์ ผู้ประพันธ์เพลง

 ๖. นายพิชัย พรหมผุย สาขาวรรณศิลป์ ผู้ประพันธ์กลอนล�า

 ๗. นายส�าลี รักสุทธี สาขาวรรณศิลป์ วรรณกรรมพื้นบ้าน

 ๘. นายสุนทร ทนทาน สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๙. นางศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ สาขาศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อการศึกษา

 ๑๐. นางสุกัญญา รักษาพล สาขาศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อการศึกษา

 ๑๑. นายสุเทพ ทิพโชติ สาขาศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อการศึกษา

 ๑๒. นายธงชัย สามสี สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้านเพื่อการศึกษา
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                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

 ๑๓. นางสาวล�าใย พานิชย์ สาขาศิลปะการแสดง เพลงโคราช

 ๑๔. นางทองใส ชินหนองแปน สาขาศิลปะการแสดง หมอล�าเรื่องต่อกลอน

 ๑๕. นางเฉลิมศรี ชิณสีดา สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๑๖. นายเกษชัย มิ่งวงศ์ธรรม สาขาวรรณศิลป์ วรรณกรรมพื้นบ้าน 

 ๑๗. นายส�าอางค์ เจียงค�า สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๑๘. นายสวัสดิ์ ภูผารส สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๑๙. นายสมร พลีศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง หนังประโมทัย

 ๒๐. นายธีรวัชร ประนัดสุดจ่า สาขาทัศนศิลป์ การออกแบบเครื่องประดับชุดการแสดง

 ๒๑. นายค�ามอญ สาวิสิทธิ์ สาขาทัศนศิลป์ แกะสลักหนังประโมทัย

 ๒๒. นายเกษา พิมพ์ส�าราญ สาขาวรรณศิลป์ ผู้ประพันธ์กลอนล�า

 ๒๓. นายสมหมาย ศรีเมืองแก้ว สาขาศิลปะการแสดง หมอล�าเรื่องต่อกลอน

พุทธศักราช ๒๕๕๑
 ๑. นายเสถียร พาภักดี สาขาดนตรีพื้นบ้าน หมอแคน

 ๒. นายค�าตา หมื่นบุญมี สาขาดนตรีพื้นบ้าน มโหรีอีสาน

 ๓. นายเผด็จ โยธะพล สาขาวรรณศิลป์ วรรณกรรมพื้นบ้าน

 ๔. นายไพร ดวงดาว สาขาวรรณศิลป์ วรรณกรรมร่วมสมัย

 ๕. นายนุ่ม เย็นใจ สาขาวรรณศิลป์ ประพันธ์กลอนล�า

 ๖. นางสุวรรณา กนกแก้ว สาขาวรรณศิลป์ ประพันธ์กลอนล�า

 ๗. นายวิรัตน์ ไม้เจริญ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมไทยแนวประเพณี

 ๘. นายเสงี่ยม พะวงค�า สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมร่วมสมัย 

 ๙.  นายรัช รัชนีกร สาขาทัศนศิลป์ เครื่องปั้นดินเผา

 ๑๐. นางแสงเดือน ออมไธสง สาขาทัศนศิลป์ หัตถกรรมทอผ้า 

 ๑๑. นายบุญคง นนทสอน สาขาศิลปะการแสดง เจรียงเบริน

 ๑๒. นางรุ่งจิตร ยุคกลาง สาขาศิลปะการแสดง เพลงโคราช

 ๑๓. นายสังวาลย์ ผ่องแผ้ว สาขาศิลปะการแสดง หุ่นกระบอกอีสาน

 ๑๔. นายจรัส ลาดนอก สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๑๕. นายบุญถือ ป้องศรี สาขาศิลปะการแสดง หมอล�ากลอน

 ๑๖. นายจันดี หิงทอง สาขาศิลปะการแสดง เพลงพื้นบ้านอีสาน
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  งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

 ๑๗. นายประกอบ นิละปะกะ สาขาสื่อสร้างสรรค์ ดนตรีพื้นบ้านเพื่อพัฒนาการศึกษา

 ๑๘. นายวินัย ใจเอื้อ สาขาสื่อสร้างสรรค์ ดนตรีพื้นบ้านเพื่อพัฒนาการศึกษา

 ๑๙. นายกมนต์โรจน์ นิวัฒน์บรรหาร สาขาสื่อสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อการศึกษา

 ๒๐. นายจิตรานนท์ เนื่องมัจฉา สาขาสื่อสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อการศึกษา

 ๒๑. นายสงวนศักดิ์ ประสงค์สุข สาขาสื่อสร้างสรรค์ วรรณกรรมพื้นบ้านเพื่อการศึกษา

พุทธศักราช ๒๕๕๒
 ๑. นายสุข สารีโท สาขาจิตรกรรม จิตรกรรม

 ๒. นายบุญสม อนุศรี สาขาจิตรกรรม จิตรกรรม

 ๓. นายเลียบ แจ้งสนาม สาขาประติมากรรม ประติมากรรม 

 ๔. นายจ�าลอง แก้วดวงเล็ก สาขาประติมากรรม ประติมากรรม

 ๕. นายสมคิด สอนอาจ สาขาประติมากรรม ประติมากรรม

 ๖. นายไกรวัลย์ ปุยะติ สาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

 ๗. นายประจวบ สว่างพลกรัง สาขาวรรณกรรม วรรณกรรมประกอบการแสดงเพลงโคราช

 ๘. นายไชยา วรรณศรี สาขาวรรณกรรม วรรณกรรมเรื่องสั้นร่วมสมัย

 ๙. นายสุดใจ สะอาดยิ่ง สาขาวรรณกรรม วรรณกรรมบทละครประกอบ แสง สี 

  เสียง ประกอบการแสดง

 ๑๐. นายสังคม เภสัชมาลา สาขาวรรณกรรม วรรณกรรมประเภท สารคดี บทความและเรื่องสั้น

 ๑๑. พระพุทธิสารมุนี(สุนันท์ เพชรเลื่อน) สาขาวรรณกรรม วรรณกรรมร้อยกรองอีสาน

 ๑๒. นายสมบัติ เสือบุญศรี สาขาวรรณกรรม วรรณกรรมร้อยกรองอีสาน

 ๑๓. นางติยาพรรณ ประพันธ์วิทยา สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน

 ๑๔. นายอุ่น ทมงาม สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ดนตรีพื้นบ้าน ซออีสาน

 ๑๕. นายจ�าปี อินอุ่นโชติ สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ หมอล�าเพลิน

 ๑๖. นางบรรจง มาตยารักษ์ สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ หมอล�ากลอน

 ๑๗. นายแพทย์สุชาติ ทองแป้น สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ลูกทุ่งหมอล�า

 ๑๘. นายทวาย เกริ่นกระโทก สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ เพลงโคราช

พุทธศักราช ๒๕๕๓
 ๑. นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง หมอล�า

 ๒. นางบานเย็น ศรีวงษา สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง หมอล�า
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 ๓. นางอ�านวย จันโทสี สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง หมอล�า

 ๔. นายบุญมา เขาวง สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ดีดพิณ

 ๕. นายเคน สมจินดา สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ช่างท�าแคน

 ๖. นางสายรุ้ง ภูมิสุข สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง เจรียง

 ๗. นายค�าแอ ทองจันทร์ สาขาวรรณศิลป์ ประพันธ์เพลงและกลอนล�า

 ๘.  นายดนุพล ผันผาย สาขาวรรณศิลป์ ประพันธ์เพลงและกลอนล�า

 ๙. นายกฤษณา โมคศิริ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม

 ๑๐. นายวิชัย สารบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม

 ๑๑. นายค�าหล้า โคตรพันธ์ สาขาสถาปัตยกรรม ช่างท�าโบสถ์

 ๑๒. นางศิริภา คุณูปการนันท์ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 

 ๑๓. นายปรัชญา ปิ่นแก้ว รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 

 ๑๔.  นายสามารถ จันทร์ศูรย์ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

พุทธศักราช ๒๕๕๔
 ๑. นายกฤติยา ลาดพันนา สาขาวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การแสดงภาพยนตร์

 ๒. นายอุไร แหวนเพชร สาขาประติมากรรม แกะสลักหิน

 ๓. นายเลื่อน สามาลา สาขาสถาปัตยกรรม ช่างท�าโบสถ์ และบั้งไฟสวยงาม

 ๔. นายปานเพชร สุขค�าแสง สาขาวรรณกรรม นิทานพื้นบ้าน

 ๕. นางเสาวภา พรรณภักดี สาขาดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หมอล�า

 ๖. นายเกรียงไกร พรรณภักดี สาขาดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หมอล�า

 ๗. นายไพโรจน์ อุทธา สาขาดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หมอล�า

 ๘. นางจินตนา เย็นสวัสดิ์ สาขาดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หมอล�า

 ๙. นางพิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย สาขาดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หมอล�า

 ๑๐. นางประคอง เหรวรรณ สาขาดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หมอล�า

 ๑๑. นายเสน มูลสา สาขาดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หมอแคน

พุทธศักราช ๒๕๕๕
 ๑. ศิลปินพื้นบ้านอีสาน

  สาขาจิตรกรรม

119



  งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

  ๑. นายธรรมนูญ กุลศิโรรัตน์

  ๒. นายเสฐียร เสือสาวะถี  

  สาขาประติมากรรม

  ๑. นายบ�ารุงศักดิ์ กองสุข

  สาขาดนตรี-นาฏกรรม

  ๑. นายวิเชียร แก่นศรี

  ๒. นายทวี สาริมาตย์ 

  ๓. นางสมจันทร์ สาริมาตย์

  ๔. นายสมเดช ประทุมไชย 

  ๕. นายอ�าพร บูรณ์เจริญ

 ๒. ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๕๕

  ๑. พระครูเมตตาคุณาภรณ์   (ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น)

  ๒. พระครูสุธรรมวรนาถ   (ด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ)

  ๓. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม   (ด้านการอนุรักษ์ดนตรี)

  ๔. พระมหาประมวล ฐานทตโต (ด้านวรรณกรรมพุทธศาสนา)

  ๕. ผศ.ดร.สมชาย นิลอาธิ  (ด้านงานวิชาการ)

  ๖. นางสาวิกา แสนกลาง  (ด้านวรรณกรรม)

  ๗. นางสาวบุญกอง คิสาลัง  (ด้านหัตถกรรมทอผ้า)

  ๘. นางสมบูรณ์ จ�านนสาย  (ด้านการแพทย์พื้นบ้าน)

  ๙. นางค�ามูล ชูรัตน์  (ด้านหัตถกรรมจักสาน)

  ๑๐. นางบุปผา ดัชถุยาวัตร  (ด้านนาฏกรรม)

พุทธศักราช ๒๕๕๖
 ๑. ศิลปินพื้นบ้านอีสาน

  สาขาจิตรกรรม

  ๑. นายทศพร ปอศิริ 

  สาขาดนตรี-นาฏกรรม

  ๑. นายเผย ศรีสวาท

  สาขาภาษาและวรรณกรรม

   ๑. นายประยูร ลาแสง
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  สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

  ๑. นายมี ส่งเสริม

  ๒. นายทอก ทองเกลียว

  ๓. นายมีชัย แต้สุจริยา

 ๒. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๕๖

  สาขาศาสนาและประเพณี

  ๑. พระเทพสิทธาจารย์

  ๒. ดร. พระครูภาวนาโพธิคุณ 

   ๓. นายมีฤทธิ์ ปัญญาวงศ์

  สาขาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น

  ๑. นายสมลี อาจวิชัย

   ๒. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง

   ๓. ดร.ติ๊ก แสนบุญ

  สาขาภาษาและวรรณกรรม

   ๑. นายปรีดา ข้าวบ่อ

  ๒. นายสวิง บุญเจิม

   ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิจิต เรืองเดช

   สาขานิเวศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

   ๑. นายบุญยงค์ เกศเทศ

   ๒. นางสาวธีรดา นามให

   สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

   ๑. กลุ่มผู้ไทบ้านภู อ�าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

   สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

   ๑. กลุ่มร้อยมาลัยข้าวตอก อ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

   สาขาอาหารและโภชนาการ

   ๑. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
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พุทธศักราช ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 ๑. รางวัลศิลปินพื้นบ้านอีสาน 
  สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
   ๑. พระครูสิริธรรมโกวิท 
   ๒. นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม 
   ๓. กลุ่มช่างแทงหยวกบ้านโพนทราย 
   ๔. นางบุญเรือง สุนารักษ์ 
  สาขาจิตรกรรม
   ๑. นายศิลากร ทับทิมไสย
  สาขาประติมากรรม
   ๑. กลุ่มช่างสลักหินจันที แหวนเพชร
  สาขาดนตรี-นาฏกรรม
   ๑. นายสมจิตร ทองบ่อ 
   ๒. นายแสง สาวิสิทธิ์   
  สาขาภาษาและวรรณกรรม
   ๑. นายสมชาย ฐานเจริญ 
   ๒. นายวีระ สุดสังข์  
 ๒.รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
  สาขาศาสนาและประเพณี
   ๑. พระครูโสภณพัฒนาทร 
   ๒. พระอธิการ ฉลอง ธัมมิโก 
  สาขาเกษตรกรรม
   ๑.นายมั่น สามสี 
  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
   ๑. นางค�าใหม่ โยคะสิงห์ 
   ๒. นายอ่อน ฐานโอภาส 
   ๓. กลุ่มมัดหมี่ผ้าโฮลย้อมสีธรรมชาต
  สาขาการแพทย์แผนไทย
   ๑. นายประวิทย์ ดวงแพงมาตย์ 

   ๒. นายทองสา เจริญตา 
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  สาขานิเวศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

   ๑. นายบุญสา รวมธรรม 

   ๒. นายสิงห์ จ�าเริญ 

พุทธศักราช ๒๕๕๙
 ๑. ศิลปินพื้นบ้านอีสาน
  สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
   ๑.พระอุดล อคฺคธมฺโม (ช่างพื้นบ้าน)
   ๒.นางอุไรวรรณ วิเศษแสง (ทอผ้าไหม)
   ๓.กลุ่มจักสานไทเลย (จักสานไม้ไผ่)
  สาขาดนตรีและนาฏกรรม
   ๑. นายศักดิ์สยาม เพชรชมพู (นักร้องเพลงลูกทุ่ง)
   ๒. นางจันทร์เพ็ญ เด่นนภา (หาญชัย) (หมอล�ากลอน) 
   ๓. นางชมศรี ภู่เงินงาม (เจรียงเบริน)
   ๔. นายจุม แสงจันทร์ (เจรียงตรัว, เจรียงจับเป็ย)
   ๕. คณะกลองยาวเทพนิมิต
  สาขาภาษาและวรรณกรรม
   ๑. นางทองเลี่ยม เวียงแก้ว (ผู้เล่าประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม)
   ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วยุพา ทศศะ (นักเล่านิทานสองภาษา)
   ๓. นายยธพร ธนสีลังกูร (นักประพันธ์)
 ๒. ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
  สาขาศาสนาและประเพณี 
   ๑.พระครูสีลสาราภรณ์ (วัฒนธรรมชุมชน)
   ๒.นายหมิว ศาลางาม (หมอช้าง)
  สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
   ๑. กลุ่มชุมชนบ้านนาอ้อ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิจารณ์สังฆกิจ) 
   ๒. กลุ่มตะไลล้านกุดหว้า (ตะไลล้าน)
   ๓.นางเสลี่ยง สิทธิ์เทียมทอง (การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น)
  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
   ๑.กลุ่มทอผ้าไหมกุดรัง (ทอผ้าไหม)
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  สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
   ๑.นายบุญเรือง ยางเครือ (อนุรักษ์ธรรมชาติ)
   ๒.นายอรรถพันธ์ สิริคุ้มครองกุล (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชน)
  สาขาอาหารและโภชนาการ

   ๑.นางบรรจง แมนสถิตย์ (อาหารพื้นบ้านอีสาน)

พุทธศักราช ๒๕๖๐
 ๑.  ศิลปินพื้นบ้านอีสาน

  สาขาจิตรกรรม 

   ๑. นายสมยศ ไตรเสนีย์

  สาขาประติมากรรม / สาขาสถาปัตยกรรม 

   ๑. นายประดับ ก้อนแก้ว 

  สาขาดนตรีและนาฏกรรม

   ๑. นางบัวผัน จักรพิมพ์

   ๒. นางสงบ สระสงคราม

   ๓. นางบุญมาลา บุญโท 

   ๔. นายรุ่งเจริญ เศิกศิริ

   ๕. นายเงิน ภารผุด

    ๖. นางทองจันทร์ ค�าพิพจน์ 

  สาขาศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน

   ๑. นางคูณ นวนอะนัน

   ๒. นางชูศรี คะเรียงรัมย์

 ๒. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

   ๑. นางเบญจวรรณ บุ้งทอง

  สาขาการแพทย์แผนไทย

   ๑. นายซอย สุขพินิจ

  สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

   ๑. นายบ�ารุง บุญปัญญา

   ๒. นายวิสูตร อยู่คง
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                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

   ๓. นางทัศนารถ องคสิงห์

  สาขาศาสนาและประเพณี

   ๑. พระครูเกษมธรรมานุวัตร

   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ สดสุชาติ

  สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

   ๑. นายอ�าคา แสงงาม

   ๒. นายเพชรตะบอง ไพศูนย์

พุทธศักราช ๒๕๖๑
 ๑.  ศิลปินพื้นบ้านอีสาน

  สาขาจิตรกรรม

   ๑. นายสมศักดิ์ มงคลวงศ์ (จิตรกรรม)

  สาขาประติมากรรม

   ๑. นายสุวัฒน์ สุทธิประภา (แกะสลักเทียน)

    ๒. นายวิเชียร ภาดี (แกะสลักเทียน)

  สาขาดนตรีและนาฏกรรม

   ๑. นายพิณเพชร ทิพย์ประเสิรฐ (พิณ)

   ๒. นางค�าภา ฤทธิทิศ (หมอล�ากลอน)

   ๓. นางทองแปน พันบุปผา (หมอล�ากลอน)

   ๔. นายคง มีชัย (เพลงพื้นบ้านอีสานใต้)

  สาขาศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน

   ๑. นายสิงห์ อินอุ่นโชติ (ช่างท�าแคน)

   ๒. นายบุญมี ล้อมวงศ์ (เครื่องทองเหลือง)

    ๓. นายคล้าย บุญยู้ (นกหัสดีลิงค์)

    ๔. นางประไพพันธุ์ แดงใจ (ผ้าคราม)

 ๒. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

  สาขาเกษตรกรรม

   ๑. นางพิมพา มุ่งงาม (เกษตรพอเพียง)

  สาขาการแพทย์แผนไทย

   ๑. นายเอียะ สายกระสุน (หมองูพื้นบ้าน)
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  สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

   ๑. ร้อยต�ารวจตรีวิชัย สุริยุทธ (ปลูกป่า)

  สาขาศาสนาและประเพณี

  ๑. พระเทพวราจารย์ ศรีพร วรวิญญู ราชิวงศ์ (เผยแพร่พระพุทธศาสนา)

  สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

   ๑. นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรีไมล์ (พิพิธภัณฑ์โพนพิสัย)

   สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

    ๑. นายธาดา สุพรรณราช (เครื่องปั้นดินเผา)
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รายนามคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินพื้นบ้านอีสานและ

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑.  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประธานกรรมการ

๒. รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและแผน กรรมการ

๓. รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ

๔. รองผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  กรรมการ

๕. รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ กรรมการ

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร กรรมการ

๗. อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง กรรมการ

๘.  ดร.สมัย วรรณอุดร กรรมการ

๙. อาจารย์ชุมเดช เดชภิมล กรรมการ

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ มณีโชติ กรรมการ

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ กรรมการ

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ จ�าปาแดง กรรมการ

๑๓. นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์  กรรมการและเลขานุการ
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รายนามคณะกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์

การคัดเลือกศิลปินพื้นบ้านและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

๑. ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ประธานกรรมการ

๒. รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะฯ กรรมการ

๓. รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะฯ  กรรมการ

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค�า มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ

๕. นางศุภาวี บ�ารุงศักดิ์ ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ

๖. นายชูชาติ ราชจันทร์ ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ

๗. ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ 

 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กรรมการ

๘. นายเอกรินทร์ ชูวิชัย ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กรรมการ

๙. อาจารย์ศศิธร อ่อนเหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ

๑๐. รองผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 

 สถาบันวิจัยศิลปะฯ กรรมการและเลขานุการ
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ก�าหนดการ

พิธีมอบรางวัล “นาคราช”

งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

 ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันจันทร์ ที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ หอศิลป์จ�าปาศรี ชั้น ๑ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันจันทร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  

  - ลงทะเบียน ศิลปินและผู้เข้าร่วมงาน

 ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.  

  - ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

   มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) และน้อมร�าลึกถึง 

   พระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลัย  (รชักาลที ่๒) พระบาท 

   สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 

   (รัชการที่ ๙)

  - ชมนิทรรศการผลงานศิลปินพ้ืนบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

   ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  

  - รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สวุรรณ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจัิยศิลปะและวัฒนธรรม 

   อีสาน มอบผลงานนิทรรศการ แด่ศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทาง 

   วัฒนธรรม (ตามจุดนิทรรศการผลงานของศิลปินฯ)

  - ชมการแสดง “แคนวงพืน้บ้าน” จาก นสิติวทิยาลยัดริุยางคศิลป์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

  - การแสดงร�าตังหวาย จากชมรมศิลปวัฒนธรรม อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๐ น.  

  - ร่วมรับประทานอาหาร

  - ชมการแสดงจากศลิปินพ้ืนบ้านอีสานและผู้มผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  - นางสุวรรณ โชคชัย หรือสุวรรณ บัวนาค (หมอล�ากลอน)
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  - นางหนูรงค์ พลเทพ หรือหนูรงค์ ไชยภักดิ์ (หมอล�ากลอน)

  - นางสงบ ค�าภูเวียง หรือหมอล�าสงบ ดาวดวงใหม่ (หมอล�ากลอน)

  - นายเสถียร สุภากุล หรือเสถียร ท�ามือ (ลูกทุ่งเพื่อชีวิต)

 ๑๐.๔๐ - ๑๑.๓๐ น.  

  - ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

  - ชมวิดีทัศน์ประวัติและผลงานของศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู ้มีผลงานดีเด่น 

   ทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  - ตัวแทน ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกล่าวสัมโมทนียกถา โดย

   พระเทพวรมุนี และตัวแทนศิลปินพื้นบ้านอีสาน โดย นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา  

    กล่าวแสดงความรู้สึก

 ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  

  - พิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยศิลปะ 

   และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน 

   รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี   

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธีจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย 

   ถวายเครือ่งราชสกัการะ แด่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั (รชักาลที๒่)  

   และจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย ถวายเครื่องราช สักการะแด่พระบาทสมเด็จ 

   พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร (รัชการที่ ๙)

  - ประธาน กล่าวเปิดงานและตีกลอง

 ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  

  - พธิมีอบรางวลั “นาคราช” แก่ศลิปินพืน้บ้านอสีานและผู้มผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรม

  - แขกผูม้เีกยีรตถ่ิายภาพร่วมกบัศลิปินพืน้บ้านอสีานและผูม้ผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรม

 ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.  

  - ชมการแสดง “แคนวงพืน้บ้าน” จาก นสิติวิทยาลยัดริุยางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

 ๑๓.๐๐ น.  

  – ปิดงาน

หมายเหตุ	ก�ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
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                                         งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

ประกาศสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “นาคราช”

งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๖๒
...........................................................................................................

 เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ก�าหนดให้วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
ของพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลัย องค์ปฐมบรมศลิปินแห่งกรงุรตันโกสนิทร์ เพ่ือเป็นการ
ร�าลึกถึงคุณูปการของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการศิลปวัฒนธรรมไทยอย่าง
ล้นเหลือจนเป็นมรดกสืบทอดตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล�้าเลิศต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม  
ท�านบุ�ารงุ และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทย ให้ด�ารงเอกลักษณ์ และสบืทอดเป็นทีป่ระจกัษ์แก่นานา
อารยประเทศจนเลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศจนถึงปัจจุบัน 
 เพ่ือเป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค ์
และเพือ่เจรญิรอยตามเบือ้งพระยุคลบาททางด้านศลิปวฒันธรรม สถาบันวิจยัศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่น
ทางวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๖๒ เพื่อประกาศยกย่องและแสดงมุทิตาจิตแก่ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงาน
ทางศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ที่ล�้าค่าจนปรากฏต่อสาธารณชนให้เป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน และ 
ผูม้ผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดงันัน้ จึงประกาศเพ่ือรบัสมคัรคดัเลือกบุคคล
เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน และรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     (รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ)
    ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
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  งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  
 ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ  
 ผู้อ�านวยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
 รองผู้อ�านวยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ สาลี  
 รองผู้อ�านวยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 นายสถิตย์ เจ็กมา     
 รองผู้อ�านวยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 รองศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ  
 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าสถาบันฯ 
 นางสาวศิริประภา บุญอ่อน   
 หัวหน้าส�านักงานเลขานุการฯ

บรรณาธิการ นายสถิตย์ เจ็กมา

กองบรรณาธิการ นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์
 นายบุญชู ศรีเวียงยา
  
สอบทานเนื้อหา นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม นายสถิตย์ เจ็กมา 

www.rinac.msu.ac.th

พิมพ์ที่ อภิชาติการพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ จ�านวนพิมพ์ ๒๐๐ เล่ม
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