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1. นักดนตรีและผูใหขอมูลในชวงระหวางป พ.ศ. 2525 - 2530 ไดแก  
 

 
  

นายชัยสิทธิ์ สนสุนัน 

ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีและการแสดงพ้ืนบานอีสาน 
 

 เกิดเมื่อป  พ.ศ. 2505 ปจจุบันอายุ 51 ป อาชีพศิลปนอิสระ นับถือศาสนาพุทธ                   

อยูบานเลขที่ 92/1 ถนนสนามบิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000 สมรสกับ

นางกาญจนา สนสุนัน อายุ 48 ป  อาชีพ รับราชการ นับถือศาสนา พุทธ  มีบุตรธิดา 2 คน คือ   

นายสถาพร สนสุนัน อายุ 23 ป  และนางสาวพิณกาญจณ  สนสุนัน  อายุ 21 ป  (กําลังศึกษา) 
 

ระดับการศึกษา  

 ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศบ.) สาขาพัฒนาชุมชน  
 

อาชีพ  

- วิทยากรเก่ียวกับดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานอีสาน 

- ผลิตและจําหนายเครื่องดนตรีพื้นบานทุกประเภท (พิณ  โปงลาง  แคน  โหวด  กลอง) 

ประวัติการเรียน/ทํางาน   

-     พ.ศ. 2522   เขาศึกษา ณ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด วิชาเอกโขน (ลิง)  

-     พ.ศ. 2526   ฝกประสบการณวิชาชีพ  ณ  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  สอนโขนและ 

ดนตรีพื้นบานอีสาน 

-     พ.ศ. 2527 - 2531  สอนอัตราจางตําแหนงครูสอนโขนและดนตรีพื้นบานอีสาน   
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-     พ.ศ. 2534 - 2548  สอนท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประสบการณดานดนตรี   

             เครื่องดนตรีพื้นบานชิ้นแรกคือ พิณโปรง ต้ังแตสมัยเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียน

บานกอเดือ อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ และสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน                 

ไดทุกประเภท   
 

ความภาคภูมิใจ  

ป พ.ศ. 2544  -  รับโลพระราชทานจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ  ใน 

การนํานักดนตรีวงพื้นบานของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง  บรรเลงในงานเลี้ยงพระกระยาหารคํ่า                 

ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด ขอนแกน  

 -  รางวัลชนะเลิศการประกวด วงดนตรีพื้นบาน ตานยาเสพติดของ  

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ณ หอศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

รับโลหรางวัล ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี พันโททักษิณ ชินวัตร และรางวัลเงินสด 10,000 บาท                   

จากสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ป พ.ศ. 2548   -  รางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน ครั้งที่ 6 ประจําป 2548 “ศิลปน

ดีเดน ประเภทเพลงไทยพื้นบานภาคอิสาน ” ประกาศผลการตัดสินเมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2548

ณ ศาลาเฉลิมกรุง โดยชมรมดนตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

ป พ.ศ.2549   -  ไดรับหมายกําหนดการเขาเฝาฯ เขารับพระราชทานรางวัล   

”พระพิฆเนศทอง พระราชทาน ” ครั้งที่ 6 “ศิลปนดีเดน  ประเภทเพลงไทยพื้นบานภาคอิสาน ” จาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในวันจันทรท่ี 15 พฤษภาคม 2549 ณ ศาลา            

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

ป พ.ศ.2552  - ไดรับโลรางวัลศิษยเกาดีเดน  “ดานชวยเหลือและบริการสังคม ”  ในวาระ

ครบรอบ 30 ป  แหงการจัดต้ังวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

                        
 

นายมณีศิลป แกวศิลา 

  

 นับถือศาสนาพุทธ บานเลขที่ 5/2 ถนนอภัย ตําบลกาฬสินธุ  อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูจันทรเกษม อาชีพเจาของธุรกิจราน 

เอส.ดี.อินเตอรเน็ต ใหบริการอินเตอรเน็ตออนไลน รับวางระบบ Network และเปนที่ปรึกษางาน

วิทยานิพนธ งานวิจัย 

 

ประวัติการศึกษา/ทํางาน 

      -  ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย  

  -  ชั้นมัธยมศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

  -  ชั้นปริญญาตรี  วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

  

ประวัติการทํางาน 

  -  พนักงานสินเชื่อ บริษัท อาคเนยลิสซิ่ง จํากัด  

  -  ครูอัตราจาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ  

  -  ครูอัตราจาง โรงเรียนบานดง ตํา บลทาพล   อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ 

  -  พนักงานเรงรัดหนี้สิน  บริษัท ศรีสวัสด์ิ เงินติดลอ จํากัด  

  -  ปจจุบันประกอบธุรกิจสวนตัว  
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ประสบการณดานดนตรี 

 เชี่ยวชาญและชํานาญการเลนดนตรีพื้นเมืองอีสาน เปนผูริเริ่มบุกเบิกวงดนตรีโปงลาง

ใหกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ ระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนบานดง                    

จังหวัดเพชรบูรณ ระดับประถมศึกษา 

 

ความภาคภูมิใจ 

 สามารถสรางชื่อเสียงในการสรางวงดนตรีโปงลางใหกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

เพชรบูรณ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนักเรียนในวงโปงลางไดนําความรูทางดานดนตรีพื้นเมืองอีสานไป

เผยแพรในตางประเทศเมื่อครั้งศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย และในปจจุบันน้ีนักเรียนหลายคน  

ก็ยังไดนําไปใชในการประกอบอาชีพ ซึ่งผลงานน้ีสงผลในการเผยแพรชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย

นาฏศิลปกาฬสินธุตราบเทาทุกวันนี้ 
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นายไพโรจน  แฝงศรีจันทร 

มือพิณคนแรกของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ (ในยุคแรก) 
 

 อายุ  46  ป  นับถือศาสนา พุทธ  อาชีพ  รับราชการครู  อยูบานเลขที่  24  หมูท่ี  6  

ตําบลโคกสมบูรณ  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ สมรสกับ   นางณัฐชา  แฝงศรีจันทร              

อายุ 37  ป  อาชีพคาขาย  นับถือศาสนาพุทธ มีบุตรธิดา 1 คน  คือ  เด็กหญิงแพรวา  แฝงศรีจันทร  

อายุ  4  ป  กําลังศึกษาระดับชั้นอนุบาล  
 

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูมหาสารคาม สาขาวิชาเอกบริหารการศึกษา  
 

อาชีพ/เสริม   

 -   รับราชการ ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  

              -   คาขาย  
 

ประสบการณดานดนตรี   

 เครื่องดนตรีพื้นบานชิ้นแรก คือ พิณโปรง  (มือพิณคนแรกของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ)

สอนโดยอาจารยเปลื้อง  ฉายรัศมี  (ครูคนแรก) (ลายแรก คือ ลายเตยพมา) และอาจารยชัยสิทธิ์  

สนสุนันท (ครูคนที่สอง)  
 

ความภาคภูมิใจ  

  -  ไดรับเลือกใหเปนครูดีเดนระดับจังหวัดกาฬสินธุ  และระดับภาคท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

(สาขาครูผูสอนดนตรีพื้นบานอีสานดีเดน) 

 -  พ.ศ.  2542  นําวงโปงลางของโรงเรียนดอนไทรงามเขาประกวด  ในงานมหกรรม

โปงลาง  แพรวาและงานกาชาดประจําจังหวัดกาฬสินธุ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ข.  
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2.  ผูใหขอมูลดานการแสดงนาฏศิลปพื้นบาน ในชวงระหวางป พ.ศ. 2525 - 2530 ไดแก 

 

 
 

นางมาลินี  แกวเงิน 

 

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  อยูบานเลขที่ 99/276 หมูบาน               

เทพราชนคร หมูที่ 3 ตําบลทาศาลา  อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย  15000  หมายเลข

โทรศัพท 0 – 3642 – 4510 มือถือ 0 – 8613 – 5791 – 4  เกิดวันอังคารท่ี  8  มีนาคม  พ.ศ.  2503  

อายุ  53 ป  เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  ศาสนาพุทธ 

 สถานภาพการสมรส  สมรส   คูสมรสชื่อ  ผศ. ดร.ฐาปกรณ   แกวเงิน  อาชีพรับราชครู           

ในตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สถานที่ทํางานมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  

จังหวัดลพบุรี    โทรศัพท 0–8981–5331– 6  มีบุตร–ธิดา   จํานวน 2 คน คือ  

 1. นายดิฐพงศ  แกวเงิน  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร  

และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   และกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท  ที่สถาบัน  

พัฒนบริหารศาสตร(นิดา) 

 2. นางสาวศานตมล  แกวเงิน  กําลังศึกษาในระดับ  ปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว 

(University of Tokyo) กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน  (ไดรับทุนการศึกษา  “ทุน ก.พ” จากรัฐบาลไทย

ไปศึกษาตอทางดานวิศวกรรมศาสตร ต้ังแตระดับมัธยมศึกษา– ระดับปริญญาโท) 
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ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.  2515  ประถมปท่ี 7  -  โรงเรียนพินิจราษฎรบํารุง 

 พ.ศ. 2518  มัธยมศึกษาตอนตน -   โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

 พ.ศ. 2520  ป.กศ. ตน  -  วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2524  ปริญญาตรี(กศ.บ) -  สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ  

        มหาสารคาม 

 พ.ศ. 2542  ปริญญาโท(ศษ.ม) -  หลักสูตรและการสอน(สังคมศึกษา)  

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 ทําการสอนมาเปนเวลา 31 ป และมีประสบการณดานการบริหาร ดังนี้ 

  ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หัวหนาหมวด หัวหนางาน ผูชวยผูอํานวยการ /

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ดังนี้   

- หัวหนาหมวดพื้นเมือง (ภาคอีสาน) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ป พ.ศ . 2528 

- 2533 

- หัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ป พ.ศ . 2534 

- ผูประสานงานฝายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ป พ.ศ. 2534-2537 

- หัวหนางานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

ป พ.ศ. 2535-2537 

- หัวหนางานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  ป พ.ศ. 2538 

- ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี                                 

ปพ.ศ. 2543-2547 

- ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ฝายกิจการนักเรียน

นักศึกษา ป พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2550 

- ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ฝายวิชาการ                              

ปพ.ศ. 2550-2553   

- ประธานศูนยประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี                                        

ป พ.ศ. 2550-2553 

- ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ฝายกิจการนักเรียน

นักศึกษา ป พ.ศ. 2553-ปจจุบัน 
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ประสบการณดานนาฎศิลปพ้ืนบานภาคอีสาน 

 เขารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต

มหาสารคาม ซึ่งทางมหาวิทยาลัย มีนโยบายในการอนุรักษศิลปะพื้นบานภาคอีสาน ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 มาตรา 7 กําหนดไววา ใหมหาวิทยาลัย

เปนสถาบันการศึกษาและการวิจัยทางดานวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานภาค

อีสานที่มีหลายชนิดกระจายอยูตามแหลงตางๆและนับวันจะเสื่อมสูญไปถาไมผดุงรักษาไว ทาง

มหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหทานอาจารย วีณา วีสเพ็ญ เปนหัวหนาจัดทําโครงการทํานุบํารุง

ศิลปะการแสดงภาคอีสาน โดยการนํานิสิตไปฝกซอมกับแหลงวิทยากรและบางชุดไดเชิญวิทยากร

มาฝกซอมภายในมหาวิทยาลัย  พรอมท้ังเปนผูควบคุมดูแล และนํานักศึกษาออกแสดงใน                

งานตาง  ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ขาพเจาไดเขารวมกิจกรรมและรวมแสดงในงานตาง  ๆ                    

ที่สําคัญ เชน 

  1. การแสดงโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอีสานสัญจรครั้งที่ 1 ที่จังหวัด

พิษณุโลก ลําปาง เชียงใหม เชียงราย  ป พ.ศ. 2521 

  2. แสดงบันทึกเทปรายการโทรทัศนชอง 8 จังหวัดลําปาง  ป พ.ศ. 2521 

  3. แสดงบันทึกเทปรายการโทรทัศนชอง 4 จังหวัดขอนแกน  

  4. งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ท่ีศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา                 

ป พ.ศ. 2521 

  5. การแสดงเผยแพรศิลปะพื้นบานภาคอีสาน ที่ประเทศฮองกง ป พ.ศ. 2521 

  6.  งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ท่ีศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก                   

ป พ.ศ. 2522 

  7.  งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  4  ภาค ท่ีศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร                        

ป  พ.ศ. 2523 

  8.  งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ท่ีศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม                    

ป พ.ศ. 2524 

  9. การแสดงตอนรับขาราชการผูใหญ แขกตางเมืองที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัย

และจังหวัดมหาสารคามเปนประจํา 

  ระหวางป พ.ศ. 2528-2533  ขาพเจาไดรับมอบหมายจากทานผูอํานวยการ คือ 

นายสําเริง จิตตจง และผูอํานวยการทานอ่ืนๆใหปฏิบัติหนาที่หัวหนาหมวดพื้นเมืองภาคอีสาน             

มีลูกนองในหมวดวิชาจํานวน 3 คน คือ นายเปลื้อง  ฉายรัศมี (ขณะนั้นยังไมไดรับการคัดเลือกให
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เปนศิลปนแหงชาติ)นายชัยสิทธิ์ สนสุนัน  และนางยุวดี  ตาลเลิศ  มีหนาที่สอนและการถายทอด

ศิลปะพื้นบานภาคอีสานใหกับนักเรียนนักศึกษาไปพรอมๆ  กับการออกภาคสนามทําการเก็บ

รวบรวมศิลปะพื้นบานภาคอีสานจากชาวบานในชนบท  ที่เปนเจาของวัฒนธรรมโดยตรงเพื่อไมให

สูญหายไปกับกาลเวลา จากการที่ขาพเจาเปนลูกอีสานโดยกําเนิด ทําใหมีความเขาใจวิถีชีวิต 

ความเชื่อ ความเปนอยู  และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานอยางลึกซึ้ง (เพราะ

ในขณะที่ขาพเจาทําการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ขาพเจาไดเขารวม

ชมรมอนุรักษศิลปะพื้นบานภาคอีสาน และไดรับความรูเก่ียวกับการแสดงศิลปะพื้นบานภาคอีสาน

(วงโปงลาง)โดยการถายทอดจากอาจารยผูควบคุม  และการถายทอดจากภูมิปญญาชาวบาน         

ที่เปนเจาของวัฒนธรรมโดยตรง ทําการฝกฝนเพื่อรวมแสดงในงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน                 

4 ภาค ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั่วประเทศมา ตลอดระยะ 4 ปที่ทําการศึกษา รวมท้ัง 

ไดรับเชิญไปแสดงในงานสําคัญตางๆ  ทั้งในและตางประเทศ คือประเทศฮองกง เมื่อป พ.ศ. 2521 

จึงจัดไดวาเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในดานการแสดงนาฏศิลปพื้นบานภาคอีสานเปนอยางดี) 

ทําใหขาพเจาสามารถนําพาครูในหมวดฝกซอมนักเรียน เขารวมแสดงในงานตางๆท้ังในและ

ตางประเทศ พรอมกับการคิดประดิษฐชุดการแสดง  เพื่อนําเสนอเปนผลงานใหมของวิทยาลัยนาฏ

ศิลปกาฬสินธุเขารวมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของสถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร 

ตามนโยบายของกรมศิลปากรทุกปตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหมวดพื้นเมือง                     

มีรายละเอียดดังน้ี 

  1)   รวมกับคณะครูของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ ประดิษฐชุดการแสดง เพื่อ 

นําเสนอผลงานการแสดงชุดใหมของวิทยาลัยฯหลายชุด ที่สําคัญคือการแสดงชุดครกมอง               

การแสดงชุดรําพนมรุง การแสดงชุดพิมายปุระ เซิ้งโปงบนเวที นอกจากนั้นยังไดประดิษฐ                         

ชุดการแสดงอีกหลายชุด ไดแกการแสดงชุดเซิ้งโปงภาคสนาม การแสดงชุดภูไท 3 เผา เซิ้งกระโป                            

เซิ้งนางดง และขบวนแหผีตาแฮกเปนตน 

  2)   นําคณะครูในหมวดพื้นเมืองภาคอีสานประดิษฐชุดการแสดง เซิ้งโปงภาคสนาม  

แสดงหนาพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปดงาน

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของสถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ป 

พ.ศ. 2533 ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

  3)  เปนผูกํากับการแสดงและนํานักเรียนเขารวมแสดงในงาน Thailand Travel  

Scene 5 September 1986 ที่ประเทศอินเดีย   เมื่อปพ.ศ. 2529 

 



113 

 

  4) เปนผูฝกซอมและกํากับการแสดงเขารวมแสดงในงานมหกรรมพื้นบานอาเซียน 

ครั้งท่ี 1 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

  5) เปนผูฝกซอมและกํากับการแสดงเขารวมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยและ 

เสริมสรางเอกลักษณไทย ณ สวนอัมพร ป พ.ศ. 2529-2533 

  6) เปนคณะกรรมการจัดต้ังชมรมประวัติศาสตรกาฬสินธุ 

  7)  รวมเขียนหนังสือ “ นาฏกรรมอีสาน” (บทที่ 3 วัฒนธรรมอีสาน) ผลงาน 

การศึกษาคนควาวัฒนธรรมพื้นบานภาคอีสาน(วิทยาลัยนาฏศิลป รวมกับวิทยาลัยนาฏศิลป

รอยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ) ของกองศิลปศึกษา  กรมศิลปากร 

  8) เปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับนาฏศิปพื้นบานภาคอีสานกับนางสาวพจนมาลย    

สวรรคบุตร  อาจารยจากวิทยาลัยครูอุดรธานี   เพื่อประกอบการเขียนหนังสือ เรื่อง “แนวคิด                

การประดิษฐทารําเซิ้ง” 

  จากการที่เปนผูมีความรูความสามารถทางดานนาฏศิลปะพื้นบานภาคอีสาน             

มีความพากเพียรในการทํางานจนมีผลงานเปนที่ปรากฏเดนชัด ไดรับการยอมรับโดยท่ัวไปทําให 

 นายวิรุณ  ทองนํา  นักศึกษาชั้นปท่ี 3  กลุมสาขาวิชาศิลปะการแสดง  วิชาเอกนาฏยศิลป     

ทําการศึกษา  “นาฏยประดิษฐของมาลินี  แกวเงิน ” (THE HOREOGRAPHY OF MALINEE 

KAEWNGERN)  ป 2547 เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชา นาฏยวิจัย ( Dance 

Research) ในคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

 

ผลงานดีเดน 

 1. ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดนของคุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ 2 ป คือ ในป พ.ศ. 2533  และ

ป พ.ศ. 2538   

 2. ผลงานทางวิชาการเก่ียวกับการเขียนแผนการสอนท่ีเนนกระบวนการ และหนังสือ

รายวิชาทองถ่ินของเรา 1 ( ส 071) จังหวัดกาฬสินธุ จนสามารถเลื่อนระดับใหดํารงตําแหนง

อาจารย 3 เมื่อ ป พ.ศ. 2539  

 3. ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดลพบุรี                                 

ในป 2551   

 4. ประดิษฐชุดการแสดง เพื่อนําเสนอผลงานการแสดงชุดใหมของวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ ท่ีสําคัญ  คือ การแสดงชุดรําพนมรุง การแสดงชุดพิมายปุระ การแสดงชุดเซิ้งโปง และ                

การแสดงชุดครกมอง นอกจากนั้นยังไดประดิษฐชุดการแสดงอีกหลายชุด ไดแก การแสดงชุด                 

ภูไท 3 เผา เซิ้งกระโป เซิ้งนางดง และขบวนแหผีตาแฮก เปนตน 
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ความภาคภูมิใจ  

 1. ประดิษฐชุดการแสดง เซิ้งโปงภาคสนาม แสดงหนาพระที่นั่งสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปดงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของสถานศึกษาในสังกัด

กรมศิลปากร ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ป พ.ศ. 2533 ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

    2. การแสดงเผยแพรศิลปะพื้นบานภาคอีสาน ที่ประเทศฮองกง ป พ.ศ 2521 

 3.  เปนผูกํากับการแสดงและนํานักเรียนเขารวมแสดงในงาน Thailand Travel Scene 5 

September 1986 ท่ีประเทศอินเดีย เมื่อป พ.ศ. 2529 

 4. การประดิษฐชุดการแสดงเซิ้งครกมอง 

 5. การประดิษฐชุดการแสดงเซิ้งโปง 
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3. นักดนตรีและผูใหขอมูลในชวงระหวางป พ.ศ.2531-2550 ไดแก  
 

 
 

นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย 

ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีและการแสดงพ้ืนบานอีสาน 

 

เกิดเมื่อป พ.ศ. 2508 อายุ 48 ป อาชีพ รับราชการครู นับถือศาสนาพุทธอยูบานเลขท่ี 294 

หมู 10  ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  สมรสกับนางวาสนา ซึ่งรัมย อายุ 51 ป 

อาชีพรับราชการครู นับถือศาสนาพุทธ  มีบุตร 2 คน คือ นาย ธนพล ซึ่งรัมย  อายุ 20 ป และ          

นายณัฐวัช ซึ่งรัมย อายุ 18 ป (กําลังศึกษา) 
 

ระดับการศึกษา 

            ศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร  
 

อาชีพ 

- รับราชการ  ตําแหนง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  

           - เปนวิทยากร และจําหนายเครื่องดนตรีพื้นบานทุกประเภท  
 

ประวัติการเรียน/ การทํางาน   

-  จบระดับอนุปริญญา  (ชั้นสูง) ที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด   ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง   

จังหวัดรอยเอ็ด (รุนท่ี 3) 

  -  จบปริญญาตรี  ดานเทคโนโลยีการศึกษาท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

-  จบปริญญาโท  ดานดนตรีพื้นบาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ตําบลในเมือง              

อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
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ประสบการณดานดนตรี   

 1.  เริ่มเรียนดนตรีต้ังแตอายุ 15 ป ครูดนตรีคนแรก คืออาจารยทรงศักด์ิ ประทุมศิลป 

อาจารยที่สอนแคน คือ อาจารยทองคํา ไทยกลา เครื่องดนตรีที่ฝกเปนเครื่องแรกคือ  โหวดและเคย

ไดรับรางวัลชนะเลิศการเปาโหวด  ในงานมหกรรมโปงลาง  แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ 

  2.  มีทักษะและความชํานาญในการสอนและการบรรเลงดนตรีพื้นบานอีสานทุกประเภท  

 3.  มีทักษะและความชํานาญในการสอนดนตรีไทยและบรรเลงดนตรีไทย  (ปพาทย/

เครื่องสาย) 

 4.  พัฒนาวงดนตรีพื้นบานอีสานวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ (พ.ศ. 2530 - 2550) 

 5.  เปนคณะกรรมการประดิษฐชุดการแสดงพื้นบาน  ชุดเซิ้งโปง  ชุดแพรวากาฬสินธุ  

ชุดปนหมอ ชุดฟอนไทยพวนและอ่ืนๆ 

 6.  เขียนหนังสือศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง โปงลางเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย พ.ศ.2543 

 7.  เรียบเรียง  ฝกซอม  จัดทําเทปเพลงดนตรีพื้นบานอีสาน  วงหมากกะโหลงโปงลาง 

ชุดที่  1 และชุดท่ี  2  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

 8.  เปนตัวแทนเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 

  -  ป  พ.ศ.  2534  แสดง  ณ  ประเทศอังกฤษ 

  -  ป  พ.ศ.  2535  แสดง  ณ  ประเทศญี่ปุน 

  -  ป  พ.ศ.  2536  แสดง  ณ  ประเทศญี่ปุน/เกาหลีใต/ไตหวัน 

  -  ป  พ.ศ.  2537  แสดง  ณ  ประเทศอังกฤษ/ฮองกง 

 

ความภาคภูมิใจ  

 ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ รวมบรรเลงวงดนตรีโปงลางกับพระบาทสมเด็จพระเทพ             

พระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค วันท่ี 26 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2533   ณ  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 
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นายอังกรู ไชยสิทธิ์ 

 

ประวัติสวนตัว 

 ปจจุบันอายุ  36  ป  อาชีพ พนักงานราชการ (คร)ู  ปฏิบัติหนาที่สอนดนตรีพื้นบานอีสาน

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  อยูบานเลขที่ 113  ซอยสหมิตรถนนบํารุงเมือง ตําบลในเมือง อําเภอ

เมือง จังหวัดนครพนม ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับปริญญาโท  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร   

 ภรรยาชื่อนางศุภักษ ไชยสิทธิ์ อายุ 26 ป นับถือศาสนาพุทธ  อาชีพ รับราชการท่ีศูนย

การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุดรธานี 

 

อาชีพเสริม   

 รับเปนวิทยากรใหความรูดานดนตรีพื้นบานอีสาน และจําหนายเครื่องดนตรีพื้นบาน

อีสาน เชน พิณ โปงลาง แคน โหวด ฯลฯ 

 

ความภาคภูมิใจ 

 เปนนักดนตรี  (ตําแหนงพิณเบสไฟฟา)  รวมบรรเลงวงโปงลาง  ถวายพระมหากษัตริย

และพระบรมวงศานุวงศ 

 เปนผูควบคุมและรวมการบรรเลงวงโปงลางไปเผยแพร ณ ตางประเทศ เชน อังกฤษ 

ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลี เวียดนาม เปนตน 
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4. ผูใหขอมูลดานการแสดง ไดแก  

 

 
  

นางสาวนงเยาว  ทฤษฎี 

 

เกิดเมื่อป  พ.ศ. 2493  อายุ  66  ป  อดีตขาราชการครู   นับถือศาสนาพุทธ บานเลขที่  

171/11 ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษา

บัณฑิต(กศบ. – สาขาภูมิศาสตร)จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม  อาชีพ

ขาราชการบํานาญ  (อดีตรองผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ)   

 

ประวัติการเรียน/ทํางาน 

 - รับราชการครูที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ   

-  รับราชการครูที่วิทยาลัยนาฏรอยเอ็ด  

-  รับราชการครูที่วิทยาลัยนาฏนครราชสีมา 
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นางสาวนงนุช  ทฤษฎี 

 

 เกิดเมื่อป  พ.ศ. 2502  อายุ  54  ป  อาชีพรับราชการครู นับถือศาสนาพุทธ บานเลขท่ี 

8/34 ถนนสนามบิน   ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต(กศบ. – สาขาชีววิทยา) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม     

 

ประวัติการเรียน/ทํางาน 

 รับราชการครูที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ   
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คุณจักรพงศ เพ็ชรแสน 

(สมาชิกวงโปงลางสะออน) 

 

ปจจุบันเปนนักดนตรี ตําแหนงมือโปงลาง ของวงโปงลางสะออน เกิดวันท่ี 12 พฤษภาคม 

2524  เปนบุตรของ นายสาทร เพ็ชรแสน นางสมจิตร เพ็ชรแสน มีพี่นอง 3 คน เปนลูกคนที่ 2              

อยูบานเลขที่109 หมู 3 ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000  

 

-  ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี6  โรงเรียนบานคอทอนนอย  

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา 

-  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

-  ระดับอนุปริญญา    วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

-  รับราชการทหารบก จทบ.กาญจนบุรี 

  

ประสบการณการเรียนดนตรี 

- ป 2537 เรียนเปาแคนกับโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม กับพอเคน ดาเหลา ศิลปน

แหงชาติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลํากลอน แมบุญเพ็ง ไฝผิวไชย ศิลปนแหงชาติสาขา

ศิลปะการแสดงหมอลํากลอน  อาจารยดาวเรือง ดาวเกษตร แชมปหมอแคนแหงประเทศไทย           

9 สมัย  หมอลํา ราตรี ศรีวิไล  (หมอลํากลอนซิ่ง) 

 - ป 2539 ขณะท่ีเรียนอยูชั้นมัธยมชั้นปที่ 2-3 ไดเรียนพิเศษดนตรีอีสานกับอาจารย             

คณาวิทย เก่ียวกับวงโปงลางมูลมังอีสาน และไดทํางานพิเศษในรานอาหารต้ังแตเวลา 19.00 น.-
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01.00 น.  ที่รานอาหารขามคู ริมบึงแกนนคร ตําแหนงนักดนตรีเปาแคนและโหวด วันหยุดเสาร -

อาทิตย เดินทางไปตางจังหวัด เพื่อเปาแคนใหหมอลําหมู (ลําเรื่องตอกลอนทํานองขอนแกน ) คณะ

สมหวังบันเทิงศิลป  

- ป 2540 เรียนพื้นฐานการทําโปงลางและเรียนเปาแคนกับครูเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปน

แหงชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานอีสาน  

- ป 2541 เรียนแคนกับครูคําพันธ มายอง  

- ป 2443 เรียนกลองยาวอีสานกับแชมปจังหวัดกาฬสินธุ ชื่อวง อีสาวซิ่นเฮี้ยน  

 

ประสบการณการสอน  

- ป 2541-2543 ในขณะที่เรียนอยูวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุไดรับโอกาสจาก คณะครู

อาจารยใหเปนผูชวยครูถายทอดความรูเก่ียวกับแคนใหแกนองๆ ในวิทยาลัยเพื่อทําวงแคนที่ใหญ

ที่สุดในโลก และชวงปดเทอม เปนวิทยากรวิทยาลัยชุมชนฟาแดด สูงยาง  ที่จัดขึ้นทุกปของ

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

 - ป 2545 ฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาและวิทยาลัย            

นาฏศิลปกาฬสินธุ  

- วิทยากรสอนกลองยาวอีสานชาวบานคอและต้ังวง “ ฮั่วสะเดิด” ใหนักเรียนโรงเรียนบาน

คอทอนนอย   ชาวบานโละ อ .เวียงแกน จ .เชียงราย วิทยากรวงโปงลางโรงเรียนคําเพิ่มพิทยา 

จังหวัดสกลนคร  โรงเรียนศึกษาพิเศษคนตาบอดขอนแกน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหขอนแกน

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแกน   โรงเรียนเปอยนอยศึกษาขอนแกน  โรงเรียนบานคอทอน

นอยขอนแกน  โรงเรียนหนองปาน อ .นาดูน จ .มหาสารคาม  โรงเรียนอนุบาลนครจําปาศรี  

สํานักงานวัฒนธรรมเทศบาล  ต.ขามปอม อ .บัวใหญ จ .นครราชสีมา  โรงเรียนพนัสนิคมวิทยาคาร 

จ.ชลบุรี  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จ.กาญจนบุรี โรงเรียนวัดดอนทอง จ .ฉะเชิงเทราและโรงเรียน

เทศบาลวัดแหลมใต จ.ฉะเชิงเทรา 

 

ลายท่ีแตง  

แตงโชววงใหโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ลายออนซอนอีสานรวมกับคณะครูวิทยาลัย

นาฏศิลปกาฬสินธุ และลายการแสดงเซิ้งกระโป ในรูปแบบของวงโปงลางสะออน ฯลฯ 
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การประกวดตางๆ 

-  ชนะเลิศประกวดเปาแคนจังหวัดขอนแกน รุนอายุไมเกิน 20 ป 

-  ชนะเลิศเปาแคนแชมปภาคอีสานรุนอายุไมเกิน 20 ป 

  -  แชมปเปาแคนแหงประเทศไทยรุนอายุไมเกิน 20 ป 

-  รองแชมปกลองยาวอีสานจังหวัดขอนแกน 

-  แชมปกลองยาวงานบุญสารทเดือนสิบไทยจังหวัดขอนแกน  

มีความ สามารถ ในการ เลน เครื่องดนตรีหลายชนิด ไดแก แคน โหวด พิณ โปงลาง ซอ 

กลองหางอีสาน กลองยาวอีสาน  ปภูไท เบส ระนาด ฆองวงใหญ  ปใน ขลุย เปงมาง 

 

ประสบการณเกี่ยวกับการเลนดนตรี 

-  เปาแคนใหลําเรื่องตอกลอนทํานองขอนแกน วงสมหวังบันเทิงศิลป  

-  เลนดนตรีวงโปงลาง คณะมูลมังอีสาน 

-  เปนนักดนตรีของโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา  

-  เปนนักดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

-  เปนนักดนตรีชุมชนสัมพันธ จทบ. กาญจนบุรี 

  -  ปจจุบันเปนนักดนตรีตําแหนงตีโปงลาง ของวงโปงลางสะออน  

 

ความภาคภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิต  

-  ไดมีโอกาสไดแสดงวงโปงลางรวมกับครูเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปนแหงชาติสาขา

ศิลปการแสดงดนตรีพื้นบานอีสาน 

-   แสดงตอหนาพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนยศิลปาชีพ

กุดนาขาม  จังหวัดสกลนคร 

-   แสดงตอหนาพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ณ ภูพานราชนิเวศ 

จังหวัดสกลนคร 

-   แสดงตอหนาพระที่นั่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ณ ภูพานราชนิเวศ จังหวัดสกลนคร 

-   แสดงตอหนาพระที่นั่งสมเด็จลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ ณ ภูพานราชนิเวศ 

จังหวัดสกลนคร 

-  แสดงตอหนาพระท่ีนั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ โรงละครแหงชาติ วิทยาลัย          

นาฏศิลปนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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-  แสดงตอหนาพระท่ีนั่ง พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงละคร

แหงชาติ 

-  ไดเปนสวนหนึ่งของวงแคนวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุที่ใหญท่ีสุดในโลก 

-  ไดเปนตัวแทนเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูตางชาติ เชน ลาว กัมพูชา พมา มาเลเซีย 

สิงคโปร เกาหลี ออสเตยเลีย อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน นอรเวย  เดนมารค สวิตเซอรแลนดและ 

เนเธอแลนด 

-  ไดรับรางวัลเปนผูประพฤติปฎิบัติคุณธรรมตามพระราชดํารัสโครงการเสมาพัฒนา

คุณธรรมตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2543 

-  ไดรับรางวัลศิษยปจจุบันดีเดนคนแรกของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  ป พ.ศ. 2542 

ความใฝฝนสูงสุด อยากเปนบุคคลสําคัญทางดานดนตรีและวัฒนธรรมของอีสาน  

คติ  เฮ็ดในสิ่งท่ีมัก ฮักในสิ่งที่เฮ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

  
อาจารยเรืองชัย นากลาง 

ผูเชี่ยวชาญดานการแสดงพ้ืนบานอีสาน 
 

 เกิดเมื่อป พ .ศ. 2505 ปจจุบันอายุ 51 ป อาชีพรับราชการครู  นับถือศาสนาพุทธ                   

อยูบานเลขที่  29  ถนนสนามบิน   ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 46000  
 

ระดับการศึกษา  

 - ป พ.ศ. 2545 ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูมหาสารคาม คณะศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศบ.) 

สาขาวิชาเอกพัฒนาชุมชน  

 - ป พ.ศ.2525-2526 วุฒินาฏศิลปชั้นสูง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย (เอกนาฏศิลปไทย   

โขนพระ) 

              - ป พ.ศ.2523-2525 วุฒินาฏศิลปชั้นกลาง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย (เอกนาฏศิลปไทย 

โขนพระ) 

 - ป พ.ศ.2523-2525 วุฒิมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนหลมสักวิทยาคม 

 

อาชีพ  

- รับราชการครู 
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ประวัติการเรียน/ทํางาน   

-  พ.ศ. 2553  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาภาควิชานาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

            -  พ.ศ. 2550  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาภาควิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบาน วิทยาลัย

นาฏศิลปกาฬสินธุ 

 

ประสบการณดานการแสดง   

            - เคยแสดงเปนพระราม  ในงานกฐินพระราชทาน  จังหวัดรอยเอ็ด  ตอนศึกแสงอาทิตย  

           - เคยเปนผูควบคุมการแสดงศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบาน วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ ไปเผยแพรยังตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน ไตหวัน เปนตน 

 

ความภาคภูมิใจ  

            - ประดิษฐคิด คนและสรางสรรคชุดการแสดง เชน ชุดฟอนเอดอกคูณ ชุดฟอนไทภูเขา         

ชุดฟอนสักสุมจุมปลา ชุดสาวกาฬสินธุลําเพลิน ชุดภูไทกาฬสินธุ ชุดฟอนแพรวากาฬสินธุ  ชุด           

เซิ้งโปง ชุดคิดฮอดอีสาน ชุดเซิ้งครกมอง ชุดฟอนไทพวน ชุดไดโนเสาร  ชุดกาฬสินธุแผนดินทอง  

และชุดเอกลักษณไทย เปนตน 
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ชื่อ    นางอิสรีย  ฉายแผว  

วันเกิด    วันที่ 15 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2518  

สถานท่ีเกิด   อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี  

สถานท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี 17 ถนนสนามบิน  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง                         

จังหวัดกาฬสินธุ 46000 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะ  ชํานาญการ 

   ปฏิบัติหนาท่ี  หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2538 ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง  (ปนส.) วิชาเอก  ดุริยางคไทย เครื่องสาย 

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

พ.ศ. 2544  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  (คบ.) วิชาเอก  ดนตรีศึกษา  

สถาบันราชภัฎมหาสารคาม 

พ.ศ. 2554  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา  วิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาคผนวก  ข 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
 

 

 วัน........ท่ี..........เดือน................เวลา.......................สถานท่ี..............................................  

 

 

ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 

1. ชื่อ........................................................สกุล.....................................................................  

      อายุ.....................ป  อาชีพ..............................................  นับถือศาสนา............................  

บานเลขที่...............หมูที่............ตําบลบล..............  อําเภอ............  จังหวัด........................  

2. ชื่อ.................................................สกุล........................................................(สามี/ภรรยา)  

อายุ.....................ป  อาชีพ..............................................  นับถือศาสนา............................  

3. ชื่อ.................................................สกุล............................................................(บุตร/ธิดา)  

อายุ.....................ป  อาชีพ..............................................  นับถือศาสนา............................  

4. ชื่อ.................................................สกุล............................................................(บุตร/ธิดา)  

อายุ.....................ป  อาชีพ..............................................  นับถือศาสนา............................  

5. จบการศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา           มัธยมศึกษาตอนตน 

          มัธยมศึกษาตอนปลาย    ปริญญาตรี / ปริญญาโท 

อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................. 

5.อาชีพหลัก

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

 

6.อาชีพเสริม

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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7. ประวัติการศึกษา/ทํางาน   

................................................ ..............................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................  

 

8. ประสบการณดานดนตรี   

................................................ ..............................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................  

 

9.  ความภาคภูมิใจที่สุด 

................................................ ..............................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................  
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หัวขอสัมภาษณ 
 

1. ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ   

2. พัฒนาการของการต้ังวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

3. รูปแบบวิธีการจัดรูปแบบของการแสดง (ในอดีตจนถึงปจจุบัน)  

 

รายการสัมภาษณ 

1. ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

 

2. พัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................   

 

3. วิธีการจัดรูปแบบการแสดง (ในอดีตจนถึงปจจุบัน)  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

  

             

 

 

 

 

 

 

 


