
 
 
 

พอครูสิงหแกว มโนเพ็ชร 
 
 บายวนัจันทรที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 “พอครูสิงหแกว มโนเพ็ชร” ครูคนสําคัญของ
วงการศิลปวัฒนธรรมลานนา และบิดาของศิลปนลานนาที่ยิ่งใหญ – จรัล มโนเพ็ชรไดละสังขาร
จากแผนดินนีด้วยวยั 86 ป 2 เดือน 
 พอครูสิงหแกว มโนเพ็ชร เปนชาวเชยีงใหม เกิดเมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 ทานเกิด
ที่บานหนาวัดนันตาราม     ซ่ึงอยูที่ดานใตของเมืองไมไกลจากประตเูชียงใหม พอช่ือคําแสน แมช่ือ
สุคํา ปูช่ือนอยมโน และทวดชื่อหนานโพธา บรรพบุรุษของพอสิงหแกวเปนชาวไทขึ่น(หรือที่
ปจจุบัน ผูคนเรียกเพีย้นเปนไทเขิน)        และเปนชางทําเครื่องเขินสืบทอดความรูกันมาตลอด     
พอสิงหแกว มพีี่นอง 2 คน  พี่ชายช่ืออินเหลา และ พี่สาวชื่อ ศรีนวล เมือ่พอสิงหแกวอายุได 9 ขวบ 
(พ.ศ 2471) พอคําแสนก็เสียชีวิต   แมสุคาํจึงพาลูกๆมาอยูที่หนาวัดฟอนสรอยซ่ึงเปนบานเดิมของ
แมสุคํา จากนัน้ แมจึงพาลกูชายไปเปนศษิยวัดฟอนสรอย 
 ในระหวางการใชชีวิตเปนเด็กวดั นอกจากจะตองเรียนความรูดานภาษาธรรมะ และศิลปะ
ภายในวัด พอครูสิงหแกวยงัเปนนักเรียนโรงเรียนพุทธิโสภณและตอมาเพื่อนๆชวนใหยายไปเรยีน
ที่โรงเรียนวัดพันตอง จนจบ ป.4 
 วัดฟอนสรอยเปนวัดของเจานายเพราะหนาวัดเปนคุม (วงั) ของเจาบุรีรัตนซ่ึงดูแลงานดาน
ตุลาการของเมืองเชียงใหม การเปนวดัของเจานายหมายถึงวัดดังกลาวจะมีสลาหรือผูเชี่ยวชาญดาน
ศิลปวิทยาการตางๆทุกชนิด เชน การตัดกระดาษ การหลอพระพุทธรูป ทําปราสาทสําหรับงานศพ 
การวาดรูป การแกะสลัก และการเย็บปกถักรอย ฯลฯ 
 วากันวาเมื่อครูสิงหแกวอายไุด14 ป ทานไดช่ือวามีฝมือเยี่ยมในการตดักระดาษ ทําปราสาท 
การแกะสลัก และ งานวาดรูป จะมีคนเชิญใหทานไปชวยงานตางๆตลอดเวลา เมื่อทานอายุได 16 ป
ทานก็บวชเปนสามเณรทําใหมีความรูดใีนการอานและเขียนภาษาไทยตัวเมือง บวชได2ปจึงสึก
ออกมา จากนัน้พี่สาวจึงสงไปเรียนหนังสือตอที่โรงเรียนอนุสารสุนทร สวนกลางคนืพอครูสิงหแกว



ไปเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษภาคพเิศษ   ครูเปนชาวพมา   โรงเรียนอยูใกล ๆ 
ขวงทาแพ เรียนได 1 ปเศษ 
 หลังจากนัน้ ไดออกไปทํางานที่โรงบมใบยาสูบที่บานออนหลวย สันกําแพง กลับมาทํางาน
เปนเจาหนาทีก่ารเงินของรานคาของรานคาในเมือง และในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นเอง (พ.ศ.
2482-2488) ที่สินคาจากตางประเทศขาดตลาดรมเปนทีต่องการอยางมาก พอครูสิงหแกวซ่ึงมีฝมือ
ในการวาดรูปอยางมาก จึงวาดรูปดอกไมบนรม ทํารายไดดีมาก แตกต็องทํางานอยางหนักเนื่องจาก
มีคนตองการรมมากแตละคนวาดรูไดสวยถูกใจลูกคามีจาํนวนนอย 
 พอครูสิงหแกวเลาวาตองนั่งวาดรูปตั้งแตเชามืดจนถึงเทีย่งคืนทุกวันไมมีวันหยุดจนรางกาย
ทรุดโทรม ขับถายเปนเลือด หมอสั่งใหหยุดทํางานประเภทนี้ พอครสิูงหแกวจึงไปทํางานกับแขวง
การทางของจังหวดัเชียงใหม โดยอยูฝายชางฝมือเนื่องจากขณะนัน้ การทางดูแลกิจการประกวด
นางงามจังหวดัเชียงใหม และจัดขบวนแหตางๆ พอครูสิงหแกวเขาทํางานใหแขวงการทางตั้งแตอายุ
35 ป จนเกษียณอายุ ทําหนาที่เปนผูจัดเวทตีางๆ ขบวนแหและงานตกแตงทั้งหมด 
 เมื่ออายุได 31 ป พอครูสิงหแกวกแ็ตงงานกบัแมตอมคํา ณ เชยีงใหม (อายุ 26 ป) มีบตุรธิดา
รวม 7 คน นางตอมคํา ณ เชียงใหมเปนธิดาของเจาหนานดวงฤทธิ์เปนบุตรของเจาบุรีรัตนซ่ึงดูแล
กิจการดานตุลาการของจังหวัดเชยีงใหม นางตอมคําเปนหลานของเจาบุรีรัตน นางตอมคําเคยเรียน
หนังสือที่โรงเรียนเรยนีาและโรงเรียนวัฒโนฯ 
 นอกจากความสามารถดานศิลปะการตกแตง พอครูสิงหแกวยังเลนดนตรีพื้นเมืองไดหลาย
ชนิด โดยเฉพาะซึงและสะลอ และยังมีความสามารถในการรองเพลงและแตงเพลงตลอดจน
ความสามารถในการพดูจากบัหญิงสาว หรือที่เรียกวา “แอวสาว” ในตอนกลางคืน การที่พอครู
สิงหแกวมีความสามารถดานนี้ แตแตงงานเมื่ออายุ 31 ป ซ่ึงถือไดวาชามากสําหรับคานิยมในชวง
ทศวรรษที่ 2490 ทําใหพอครูสิงหแกวสะสมความจดัเจนไวมากมายในการพูดคยุกับผูอ่ืน การใช
ภาษาที่ไพเราะและมีความหมายดี        วากันวาสาวๆที่ยังไมไดแตงงานในชวงป พ.ศ. 2480-2492 
ฝงประตูเชียงใหม ปาแดด ทาศาลา สันกําแพง สารภี และ ลําพูน  แทบไมมีคนไหนทีพ่อครูสิงหแกว
ไมเคยขึ้นไป “แอวสาว” และนั่งคุยดวย 
 เมื่อพอครูอายุ ได 19 ปเศษ     ขณะที่ทานทํางานในไรยาสูบที่บานออนหลวย สันกําแพง 
พอครูไดแตงเพลงไวหลายเพลงเพื่อใชขับกลอมตนเองและเพื่อน รวมทั้งใชประกวดรองเพลงใน
งานตางๆ เชนเพลง “ชมธรรมชาติออนหลวย” แตงโดยอาศัยทํานองเพลงที่ฟงจากวทิยุ  
 
    “บานออนหลวยรวยระรื่น  เย็นตายิ่งนกั 
มองไหนไมขดั    ธรรมชาติปาดงพงเขา 
ชวนแชมชุมชืน้    แสนระรื่นเมื่อชมลําเนา 
ปาดงพงเขา    สมใจเราที่ไดมาเห็น 



     ยามอยูเดยีว                                                ที่หวยกูดไูหนวังเวง 
อันเสียงเพลง       กลอมบรรเลงนั่นคือสกุณา 
หากมีเพื่อนดวย       จะชี้ชวยดหูมูมวลปกษา 
เมื่อยามสนธยา       รองเรียกหาคูเคลาพะนอ 
    ยามกลางคนื        ช่ืนอารมณ ชมแตดวงดาว 
แสงแพรวพราว        ดวงดาวเลือนเกลื่อนกลาดพรายตา 
หอมกลิ่นดอกไม        ลมพัดโชยโบกสะบัดโบยมา 
หอมชื่นนาสา                     แสนชื่นอุรา ลมพาพัดเยือน 
    เดือนเดนหงาย                                             กระจายแสงในยามกลางคืน 
ดูชุมชื่น                                                            หยาดน้ําคางประกายพรายพร ู
หรีดหร่ิงเรไร        ระเริงเสียงเพียงจะชวยช่ืนชู 
เมื่ออยูหวยกู         ดูช่ืนชวน ลวนเยน็ตา........” 
 
สวนเพลง “บานหลวยดอนไจย” เปนทํานองซอพมา แตงในเวลาไลเล่ียกัน 
    “ บานหลวยดอนไจย”      สังมาจับใจมอนขา 
ผอไปตางหนา ตางหลัง      ตางขาง   แลดูสลาง   ลวนแตปาดอยดง 
แวดวงเปนโขง   ลอมเขตบานดอนไจย    
       จะฟูตางสาวนั้นเฮย   กองามเลยแตใบ 
ปุนดีใคได  ตี้ไหนสักคน  เปนแตกุศลของปนี้มีหนอย  
เสาะไหนกอจอย   บฮักขอยสักคน 
        ตนไมใดดี   กอมีเทวดาฮักษาจุตน 
กั๋มเหยแสรงสน   บประจวบจน   ขอยมวัละวน 
ขึ้นเหนือลองใต   จนปอเปนใบ    เซาะผอหาหญิงแปง 
       ตึงบไดแฝง   ตึงบไดแอม 
แมศรีน้ําแตม       ออนหลวยดอนไจย   ตึงบมีไผ   เอ็นดูใฝของ 
บมีไผฮอง            เอิ้นตั๊กปซักกํา 
       มันเปนแตกั๋ม บุพเพกอนกี ้
เกิดมาจาดนี้          ตึงบสวยรวยนาม      ตี้ไหนนงคราญ   จะฮักแปงแฝงขา 
ผอดินหาฟา          กอไกลโยชนอ้ัน       จักเติง 
      บุญมีบนัก       ซํ้าปลายยศศักดิ์        บเถิง 
ตี้ไหนจักเปง         เจายอดนางหญิง       สิงหแกวฮิมปง    นี้หมายเอาคิงซอนขาง 
บวาแมหมาย        บเลือกแมฮาง            ขอผายโผดอายสักคน........” 



ทั้งสองเพลงนี้แตงโดยหนุมเชียงใหม อายุ 19 ปเศษ เมื่อ พ.ศ. 2481 เพลงแรกแตงโดยอาศัย
ทํานองเพลงที่ไดยนิจากวิทย ุสวนเพลงที่สองอาศัยทํานองเพลงที่ไดยนิไดฟงในทองถ่ิน สวนเนื้อหา
เปนฝมือของหนุมผูมีนามวาสิงหแกว มโนเพ็ชร 

พอครูสิงหแกวเลาวา        ทานจําเนื้อเพลงทั้งสองนี้ไดดี แมวาเวลาจะผานเลยไปนานนับ 
60 กวาปแลว     เพราะวาหลังจากที่ทานนําไปขับรองใหคนบานออนหลวยฟง ก็มีคนชื่นชอบมาก 
จึงขอใหทานรองบอยครั้ง จนเพลงทั้งสองเปนเสมือนเพลงประจําหมูบานออนหลวยเนื่องจากสมัย
นั้นยังไมมีเทป จึงมีคนมาขอซื้อเนื้อเพลง ทานจึงบอกใหพวกเขาจดบอยๆ 

นาสนใจอยางยิ่งเพราะวาเกอืบ 40 ป หลังจากนั้น (พ.ศ. 2518- 2519) ลูกชายคนโตของพอ
ครูสิงหแกววัย 24 ป          ก็นําทํานองเพลงที่ไดยินจากเทปมาแตงเปนเพลงใหม เชน เพลงอุยคํา 
สาวเชียงใหม พี่สาวครับ นําทํานองเพลงในทองถ่ินมาแตงเปนเพลงใหม เชน ลองแมปง เจาดวง
ดอกไม ลานนา และมีความสามารถทั้งแตงเพลงภาษากรุงเทพฯและภาษาคําเมืองตามรอยบิดาของ
เขา นอกจากนี ้ยังนําเอาเพลงเกา เชนเพลงนอยไจยา เสเลเมา อาขยานลานนา ฯลฯ 
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