
 

นาง บัวซอน ถนอมบุญ 
ชื่อในวงการ บัวซอน เมืองพราว 
ประวัต ิ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๗ บานตนรุง ตําบล

ปาตุม อ. พราว จ. เชยีงใหม บิดาชื่อ นาย ไว มารดาชื่อ  
นางหมู ถนอมบุญ มีพี่นองจํานวน ๔ คน แมบัวซอนเปนคน
สุดทอง แมบัวซอนไดสมรสกับ นาย สมพร อินถา มีบุตร
จํานวน ๒ คน เปนหญิง ๑ คน ชาย ๑ คน 

ท่ีอยู บานพระเจานัง่โกน ต. ดอนแกว อ. แมริม จ.เชียงใหม 
การศึกษา เรียนสําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ จากโรงเรียน ตนรุง แมบัว

ซอนฝกหัดเลนลิเกเมื่ออายไุด ๑๑ ป และออกแสดงลิเกตาม
งานตางๆเปนเวลา ๒ป จากนั้นทางญาติจงึไดนําฝากเรยีนซอ
กับแมครูคําปน เงาใส ชางซอเมืองพราวขณะอายุได ๑๓ ป
โดยลักษณะการเรียนแบบทองจําเครือซอ (คําซอที่มีทํานอง
ตางๆ) พรอมกบัชวยแมครูทํางานบานไปดวย 

การทํางาน ดานการแสดง 
- แมบวัซอนเรียนซอประมาณ ๓เดือนก็สามารถออกซอได 
จากนั้นไดไปประกวดซอในงานประจําอาํเภอและไดรางวัล
ที่ ๑ การซอในระยะแรกๆของแมบัวซอนยงัไปซอตามบท
ตามหลักที่แมครูสอนมา จากนั้นก็ไดรวมคณะป คณะซอ
ตางๆหลายคณะทั้งยังไดมีโอกาสซอรวมกับชางซอระดบัครู
ที่เปนคูถองหลายคนจนมีประสบการณและมีความสามารถ
ในการซอ อยางไรก็ตามแมบวัซอนไดหยดุพักการซอไป
เกือบ๒๐ป เนือ่งจากตองทําหนาที่แมบานดูแลบุตร ตอมามี 
ผูเรียกรองใหแมบัวซอนกลบัมาซออีกครั้ง แมบัวซอนจึง
ตัดสินใจกลับมาซอและยังคงไดรับความนยิมจากผูฟงจาก
พื้นที่ตางๆรวมทั้งไดรับความนิยมจากผูวาจางใหไปซอใน
งานตางๆเปนจํานวนมาก 

 



 
ผลงาน ลักษณะเดนและความสามารถในการซอของแมบัวซอน  

คือเปนชางซอที่มีไหวพริบด ีใชถอยคําไดไพเราะคมคาย 
 มีน้ําเสียงไพเราะจับใจผูฟง นอกจากนี้แมบัวซอนยังไดแตง
เนื้อเพลงซอหรือบทซอไวหลายบทเพลงรวมทั้งมีการบนัทึก
เพลงซอลงแผนเสียงและเทปคาสเซสไวเปนจํานวนมากโดย
ไดบันทึกแผนเสียงชุดแรก “น้ําตาเมียหลวง” ซอคูกับ บุญศรี 
สันเหมือง เมื่ออายุได ๑๘ ป พ.ศ. ๒๕๐๕ รวมระยะเวลาการ
เปนชางซอ ๔๕ป 
ดานการเผยแพรผลงาน 
- รับจางแสดงซอในงานตางๆทั่วภาคเหนือรวมงานซอกบั
คณะซอตางๆ ปจจุบันเปนชางซอสังกัดคณะดาวลานนา 
- ซอออกอากาศทางสถานีวิทยุ เชน วปถ. ๒ FM 100 รายการ
มรดกลานนา 
- ผลิตเทปซอพื้นเมืองออกจาํหนาย เชน เร่ืองประวัต ิ
ครูบาเจาศรีวิชัย ๑-๒  พระอรหันตประจําวนัเกิด จ็อย
พระคุณแมศาสนาเหมือนมหาสมบัติสิบประการ 
- ประพันธบทซอจํานวนหลายสิบเรื่อง เชน ประวัติครูบาเจา
ศรีวิชัย เร่ืองตอตานยาเสพตดิ เร่ืองโครงการโรงเรียนสีขาว 
เร่ืองหนาที่เยาวชน ซอเกีย้วสาว เร่ืองอริยสัตยส่ี เร่ืองพระคุณ
ของแม 
- เขารวมการแสดงซอในงานสําคัญของหนวยงาน องคกร
ตางๆและเปนวิทยากรรับเชิญบรรยายประกอบการสาธิตการ
ซอใหกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆหลายแหง 
- ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๓ เขารวมงานบายศรีสูขวัญสืบสานสาย
พันธชางไทย ณ แมสาเนริสเซอรี่ ปางชางแมสา จ.เชียงใหม 

 
 
 
 



ผลงาน - ๔ ถึง ๖ เมย. ๒๕๔๔ เขารวมกิจกรรมสืบสานฮีตฮฮยฮอย
ภูมิปญญาพื้นบานลานนา อ.ไชยปราการครั้งที่ ๑ 
- ๙ ธ.ค. ๒๕๔๔  การจัดกจิกรรมสนับสนุนเนื่องในวัน 
พระราชชายาเจาดารารัศมี 
- ๒๕๔๕ งานสืบฮีตสานฮอยภูมิปญญาพืน้บานลานนา
ประจําป ๒๕๔๕  ณ อําเภอฝาง จ.เชียงใหม 
- ๑ เม.ย. ๒๕๔๕ ไดเขารวมกิจกรรม งานเวทีประกอบการ
สาธิต ณ หอศลิปวัฒนธรรมหลังอนุเสาวรยีสามกษัตริย 
- ๑๑ พ.ค. ๒๕๔๕ เขารวมซอและขบวนแหบูชาเสาอินทขิล
ของโรงเรียนสืบสานภูมิปญญาลานนาในงานอินทขิล 
- ๑๙ ก.ค. ๒๕๔๕ รวมแสดงละครซอเผยแพรเร่ืองสุข
บัญญัติสิบประการใหกับผูสูงอายุ ต.หนองควาย ณ  
วัดหนองกาย อ.หางดง จ.เชยีงใหม 
- จัดทําโครงการซอพื้นเมืองกับวิถีชีวิตคนลานนาเสนอ
คณะกรรมการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยัภาค 
(สกว.) 
ดานการถายทอด/การสืบทอด 
ปจจุบันแมบัวซอนไดทําการสอนใหกับผูทีม่ีความสนใจการ
ซอทั้งที่บานและสอนในโครงการสืบสานตํานานซอตาม
โรงเรียนตางๆในจังหวดัเชียงใหมโดยมีพอครูจันทรตา เลา
คํา เปนครูผูชวย และมแีผนทีจ่ะสรางศูนยการเรียนรูเร่ืองซอ
กับแมครูบัวซอนมีมากกวา ๔๐ คน และมช่ืีอเสียงเปนทีรู่จัก
ในปจจุบนัไดแก แมศรีอร ทพิยรัตน แมพิกลุ เมืองพราว 
บทบาทและการยอมรับจากสังคม 
- รางวัลผูมีผลงานมีผลงานดเีดนทางวัฒนธรรม(สวช.)
ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๐ 
- รางวัลผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมสาขาวรรณศิลป 
ระดับจังหวดั(เชียงใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 



ผลงาน - รางวัลผูอนุรักษสงเสริมศิลปะลานนาในดานวัฒนธรรม 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๘ 
-มูลนิธิสุจิตโตเพื่อการศึกษามอบโลเกียรติคุณในฐานะผู
ใหบริการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนอําเภอ
พราว ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๘ 
- รางวัลผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป 
ระดับเขต ๘ ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- รางวัลผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป 
ระดับชาติ  ของภาคเหนือ  ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- ศิลปนพื้นบานดีเดนสาขาการซอภาคเหนอืจากสภา
วัฒนธรรมแหงประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- เกยีรติบัตรจากมูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนา
ภาคเหนือจากการเขารวมแสดงในงาน “เบกิฟาเวยีงพิงคคู
ส่ิงแวดลอม ๔๐” เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก 
- ประกาศนียบัตรครูภูมิปญญาไทยรุนที่๑ สาขาวรรณกรรม
(การซอ) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
-ปริญญาบัตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติกิตติมศักดิ์  
(สาขาวรรณกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป ๒๕๔๖ 
- อดีตประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอพราว 
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