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ค าน า 

 
            รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการแสดงศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้านอสีาน "หมอล าซิ่ง"ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนา  
มสธ. อุดรธานี จัดโครงการนี้ขึ้น ในวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2556 เพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงศิลปะของชาว
อีสาน “หมอล ากลอนซ่ิง” เป็นศิลปะการแสดงของชาวอีสานโดยได้น าเอาศิลปะที่มีมาตั้งแต่เดิมมาดัดแปลง
ประยุกต์ให้ทันสมัย คือ น าเอาหมอล ากลอนซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการล าประกอบแคนเพียงอย่างเดียวมาประยุกต์
เข้าดนตรีชิ้นอื่นๆ เช่น พิณ เบส และกลองชุด จนได้รับความนิยมปัจจุบันได้มีการน าเอาเครื่องดนตรีสากล  เช่น 
ออร์แกน คีย์บอร์ด มาประยุกต์เล่นเป็นท านองหมอล า ท าให้จังหวะสนุกคึกครื้น ประกอบกับการน าเพลงสากล
เพลงสตริงเพลงลูกทุ่งที่ก าลังฮิตมาประยุกต์เข้าด้วยล าซิ่ง เป็นวิวัฒนาการของล าคู ่ (เพราะใช้หมอล า 2-3 คน ) 
ใช้เครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมือนล าเพลิน มีหางเครื่องเหมือนดนตรีลูกทุ่ง  กลอนล าสนุกสนานมี
จังหวะอันเร้าใจ ท าให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว หมอล ากลอนซ่ิงในปัจจุบันได้กลายเป็นธุรกิจความความ
บันเทิงที่ได้รับความนิยม อีกแขนงหนึ่งที่ชาวอีสานนิยม แสดงเป็นมหรสพสมโภชน์งานที่ได้จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ 
รูปแบบการแสดงจะเป็นการร้องร าท านองหมอล าประยุกต์กับเพลงที่สนุก โดยมีหมอล าฝุายชายคอยร้องแก้กับ
หมอล าฝุายหญิงพร้อมกับการโชว์ลีลา การร่ายร าที่อ่อนช้อยงดงาม และมีหมอแคนเปุาแคนประกบอยู่ข้างๆเพื่อ
คอยคลอแคนให้หมอล าไม่หลงคยี์เสียงของตนเองซึ่งหมอล าแต่ละคนจะมีหมอแคนประจ าตัวของตัวเองปัจจุบัน 
วงหมอล าซิ่งใหญ่ๆจะมีหางเครื่องเพื่อเพิ่มสีสันอีกด้วย การว่าจ้างเจ้าภาพจะเป็นคนจับคู่หมอล าเอง เพื่อจะได้
เห็นการร้องแก้กันด้วยความสนุกสนานและมีไหวพริบ ทั้งยังเป็นการ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านภาค
อีสานให้คงอยู่ต่อไป เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้น ได้ประเมินผลของโครงการเพื่อน าผลที่ได้มาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงได้รวบรวม
ข้อมูลการด าเนินงานในโครงการฯดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการจดัโครงการในครั้งถัดไป 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
                                                   8  กุมภาพันธ์ 2555 
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รายละเอียดโครงการ 

 

หลักการและเหตุผล                     
            "ล า" สามารถมองออกได้ในสองลักษณะเพื่อหาความหมายคือ แสดงออกเป็ นกิริยา การขับร้อง คือ 
การน าเอาเรื่องราวในวรรณคดีมาขับร้องเป็นบทกลอนท านองที่เป็นภาษาอีสาน แสดงออกเป็นค านาม หมายถึง 
ชื่อเรื่องของการขับร้องหรือการแสดงที่เป็นเรื่องราว 
            "หมอล า" หมายถึง ผู้ที่มีความช านาญในการขับร้องวรรณคดีอีสาน โดยการท่องจ าเอากลอน มาขับ
ร้อง หรือผู้ที่ช านาญในการเล่านิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายๆเรื่อง  

  “หมอล ากลอนซ่ิง” เป็นศิลปะการแสดงของชาวอีสานโดยได้น าเอาศิลปะที่มีมาตั้งแต่เดิมมาดัดแปลง
ประยุกต์ให้ทันสมัย  คือ น าเอาหมอล ากลอนซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการล าประกอบแคนเพียงอย่างเดียวมาประยุกต์
เข้าดนตรีชิ้นอื่นๆ เช่น พิณ เบส และกลองชุด จนได้รับความนิยมปัจจุบันได้มีการน าเอาเครื่องดนตรีสากล  เช่น 
ออร์แกน คีย์บอร์ด มาประยุกต์เล่นเป็นท านองหมอล า ท าให้จังหวะสนุกคึกครื้น ประกอบกับการน าเพลงสากล
เพลงสตริงเพลงลูกทุ่งที่ก าลังฮิตมาประยุกต์เข้าด้วยล าซิ่ง  เป็นวิวัฒนาการของล าคู่  (เพราะใช้หมอล า 2-3 คน) 
ใช้เครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมือนล าเพลิน มีหางเครื่องเหมือนดนตรีลูกทุ่ง  กลอนล าสนุกสนานมี
จังหวะอันเร้าใจ ท าให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว หมอล ากลอนซ่ิงในปัจจุบันได้กลายเป็นธุรกิจความความ
บันเทิงที่ได้รับความนิยม อีกแขนงหนึ่งที่ชาวอีสานนิยม แสดงเป็นมหรสพสมโภชน์งานที่ได้จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ  
รูปแบบการแสดงจะเป็นการร้องร าท านองหมอล าประยุกต์กับเพลงที่สนุก โดยมีหมอล าฝุายชายคอยร้องแก้กับ
หมอล าฝุายหญิงพร้อมกับการโชว์ลีลา การร่ายร าที่อ่อนช้อยงดงาม และมีหมอแคนเปุาแคนประกบอยู่ข้างๆเพื่อ
คอยคลอแคนให้หมอล าไม่หลงคยี์เสียงของตนเองซึ่งหมอล าแต่ละคนจะมีหมอแคนประจ าตัวของตัวเองปัจจุบัน 
วงหมอล าซิ่งใหญ่ๆ จะมีหางเครื่องเพื่อเพิ่มสีสันอีกด้วย การว่าจ้างเจ้าภาพจะเป็นคนจับคู่หมอล าเอง เพื่อจะได้
เห็นการร้องแก้กันด้วยความสนุกสนานและมีไหวพริบ  ทั้งยังเป็นการ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภาค
อีสานให้คงอยู่ต่อไป  
              ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี มีความประสงค์จะจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ การสืบทอด ให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับและด ารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป 

 

วัตถุประสงค ์ 

   

   1.เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
             2.เพื่อส่งเสริมและยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานโดยเฉพาะหมอล าซิ่งให้มีพัฒนาการในทางร่วม 
สมัยรับใช้สังคมและท้องถ่ิน  
            3.น าเอาศิลปะที่มีมาตั้งแต่เดิมมาดัดแปลงประยุกต์ให้ทันสมัย 
            4.เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามวัฒนธรรมของชาวอีสานทุกสาขาที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้  
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ก าหนดการด าเนินโครงการ                                                                                                  
วันที่ 12 มกราคม 2556  (วันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2556) เวลา 08.30 น.-16.00 น.  
ณ เวทีใหญ่ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ท่าอากาศยานนานาชาตอิุดรธาน ี

ผลการด าเนินโครงการฯ / ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 280 คน แบ่งเป็น  เพศชาย   207  คน เพศหญิง 73 คน  
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้รับบริการ 

     ชมรมนักศึกษา         1    ชมรม/5 คน      ชมรมนักศึกษา         1    ชมรม/ 5 คน 
     นักเรียน/เยาวชน    130   คน      นักเรียน/เยาวชน   246    คน 
     บุคลากร มสธ.         4     คน      บุคลากร มสธ.         4     คน 
     ประชาชน             15    คน      ประชาชน             15    คน 
               รวม         150    คน                รวม         280    คน 
 
2. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน  35,700  บาท 

 

2.1 ค่าตอบแทน ……13,800 .-…....(บาท) 
2.2 ค่าใช้สอย…………18,900.-…… (บาท) 
2.3 ค่าวัสดุ...................3,000.-…….(บาท) 
 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 35,700.-บาท ( สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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ผลการด าเนินโครงการจากแบบประเมินและข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินผลโครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 

วันที่ 12 มกราคม 2556  (วันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2556) เวลา 08.30 -16.00 น. 
ณ เวทีใหญ่ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 

 
การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 ชุด 
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
      ชาย 110 61.11 
      หญิง 70 38.89 
สถานภาพ   
      เยาวชน/นักเรียน 150 83.33 
      นักศึกษา มสธ. 5  2.78 
      ประชาชน 25 13.89 
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

  

    ชมรมนักศึกษา มสธ.     5 2.78 
    หนังสือเชิญ     150 83.33 
    จากค าบอกเล่าของผูอ้ื่น 25 13.89 
 
จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเพศหญิงร้อยละ 38.89 เพศชายร้อยละ 61.11 
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเยาวชน/นักเรียน ร้อยละ 83.33 รองลงมาเป็นประชาชน ร้อยละ 83.33 และ 
  นักศึกษา มสธ. คิดเป็นร้อยละ 2.78 
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญมากที่สุด ร้อยละ 83.33 
  รองลงมาจากค าบอกเล่าของผู้อื่นร้อยละ 13.89 และจากชมรมนักศึกษา มสธ.ร้อยละ 2.78 
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ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
1.1 วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอล า นายจันดี หลักค าพันธ ์ 163 15 3 00 00 
1.2 วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีอีสาน นายอภิชาต ราชค า 164 14 2 00 00 
1.3 ความรู้เรื่องหมอล าอีสาน 170 10 00 00 00 
1.4 ความรู้เรื่องดนตรีอีสาน 165 13 2 00 00 
1.5 การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 134 43 3 00 00 
1.6 คุณภาพ ปริมาณ ความสะอาดของอาหารที่จัดเลี้ยง 152 24 4 00 00 
1.7 สถานที่ เวที แสง เสียง 162 13 5 00 00 
1.8 การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 168 12 00 00 00 
2.ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม - - - -  
2.1 มีความรู้เกี่ยวกับต านานและศิลปินหมอล าอีสาน 138 42 00 00 00 
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 161 10 9 00 00 
2.3 มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านอีสานที่ใช้ประกอบ"หมอล าซิ่ง" 174 6 00 00 00 
3.ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปะ 
วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 

167 13 00 00 00 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ   
1. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะ ปัจจุบันนี้เยาวชนแทบไม่ให้ความส าคัญกับศิลปะวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 
2. เป็นกิจกรรมดูแล้วให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน สวยงาม 
3. เป็นกิจกรรมที่ควรจัดอีกเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน 
 

ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน  - - - - - 
1.1 วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอล า นายจันดี หลักค าพันธ ์ 90.56  8.33 1.12 00 00 
1.2 วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีอีสาน นายอภิชาต ราชค า 91.11  7.78 1.11 00 00 
1.3 ความรู้เรื่องหมอล าอีสาน 94.44  5.56 00 00 00 
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รายการ 

ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน (ต่อ) 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1.4 ความรู้เรื่องดนตรีอีสาน 91.67  7.22 1.11 00 00 
1.5 การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 74.44  23.89 1.67 00 00 
1.6 คุณภาพ ปริมาณ ความสะอาดของอาหารที่จัดเลี้ยง 84.44  13.33 2.22 00 00 
1.7 สถานที่ เวที แสง เสียง 90.56  8.33 1.12 00 00 
1.8 การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 91.11 7.78 1.11 00 00 
2.ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม - - - - - 
2.1 มีความรู้เกี่ยวกับต านานและศิลปินหมอล าอีสาน 76.68 23.33 00 00 00 
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 89.44 5.56 5.00 00 00 
2.3 มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านอีสานที่ใช้ประกอบ"หมอล าซิ่ง" 96.67 3.33 00 00 00 
3.ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 

92.78 7.22 00 00 00 

สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
รายการ ร้อยละ 

1. กิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" - 
1.1 วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอล า นายจันดี หลักค าพันธ์ 99.88 
1.2 วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีอีสาน นายอภิชาต ราชค า 99.88 
1.3 ความรู้เรื่องหมอล าอีสาน 100 
1.4 ความรู้เรื่องดนตรีอีสาน 99.88 
1.5 การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 98.32 
1.6 คุณภาพ ปริมาณ ความสะอาดของอาหารที่จัดเลี้ยง 97.77 
1.7 สถานที่ เวที แสง เสียง 97.22 
1.8 การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 94.44 
2.ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม - 
2.1 มีความรู้เกี่ยวกับต านานและศิลปินหมอล าอีสาน 100 
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 94.99 
2.3 มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านอีสานที่ใช้ประกอบ"หมอล าซิ่ง" 100 
3.ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
พื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 

100 
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สรุปภาพรวมโครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
เชิงปริมาณ   : ผู้ร่วมกิจกรรม      จ านวน      280 คน 
เชิงคุณภาพ  : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวม      ร้อยละ      100 
                : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม     ร้อยละ    98.33 
เชิงเวลา      : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา      ร้อยละ      100 
เชิงต้นทุน    : โครงการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด      จ านวน  35,700 บาท 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม :-ควรจัดอีกทุกเพื่อให้เยาวชนรุ่นน้องหรือรุ่นหลัง และโรงเรียนอื่นๆได้รับรู้   
 

ผลลัพท์จากการด าเนินโครงการ  
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรัก หวงแหนและอยากอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอ 

ล าซิ่ง"  ให้คงอยู่ต่อไป  เผื่อว่าวัฒนธรรมเหล่านี้จะสามารถน าความเจริญมาสู่ประเทศของเราก็ได้  ส าหรับ
ศิลปวัฒนธรรมอีสานนั้ นควรอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม  วัฒนธรรมอีสานของชาวอีสานทุกสาขาที่บรรพ
บุรุษของเราได้สั่งสมไว้จะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา ศิลปะ วิทยา จารีตประเพณี  วรรณคดีภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ 
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ภาคผนวก ก 
ผลการด าเนินโครงการ 

โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
(แผนงานท่ี 6 : แผนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

         1.ความส าคัญของโครงการ 
 

               "ล า" สามารถมองออกได้ในสองลักษณะเพื่อหาความหมายคือ แสดงออกเป็ นกิริยา การขับร้อง คือ 
การน าเอาเรื่องราวในวรรณคดีมาขับร้องเป็นบทกลอนท านองที่เป็นภาษาอีสาน แสดงออกเป็นค านาม หมายถึง 
ชื่อเรื่องของการขับร้องหรือการแสดงที่เป็นเรื่องราว 
             "หมอล า" หมายถึง ผู้ที่มีความช านาญในการขับร้องวรรณคดีอีสาน โดยการท่องจ าเอากลอน มาขับ
ร้อง หรือผู้ที่ช านาญในการเล่านิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายๆเรื่อง  

   “หมอล ากลอนซ่ิง ” เป็นศิลปะการแสดงของชาวอีสานโดยได้น าเอาศิลปะที่มีมาตั้งแต่เดิมมา
ดัดแปลงประยุกต์ให้ทันสมัย  คือ น าเอาหมอล ากลอนซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการล าประกอบแคนเพียงอย่างเดียวมา
ประยุกต์เข้าดนตรีชิ้นอื่นๆ เช่น พิณ เบส และกลองชุด จนได้รับความนิยมปัจจุบันได้มีการน าเอาเครื่องดนตรี
สากล เช่น ออร์แกน คีย์บอร์ด มาประยุกต์เล่นเป็นท านองหมอล า ท าให้จังหวะสนุกคึกครื้น ประกอบกับการน า
เพลงสากลเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งที่ก าลังฮิตมาประยุกต์เข้าด้วยล าซิ่ง เป็นวิวัฒนาการของล าคู่  (เพราะใช้หมอล า 
2-3 คน) ใช้เครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมือนล าเพลิน มีหางเครื่องเหมือนดนตรีลูกทุ่ง  กลอนล า
สนุกสนานมีจังหวะอันเร้าใจ ท าให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว หมอล ากลอนซ่ิงในปัจจุบันได้กลายเป็นธุรกิจ
ความความบันเทิงที่ได้รับความนิยม อีกแขนงหนึ่งที่ชาวอีสานนิยม แสดงเป็นมหรสพสมโภชน์งานที่ได้จัดขึ้นใน
โอกาสต่างๆ  รูปแบบการแสดงจะเป็นการร้องร าท านองหมอล าประยุกต์กับเพลงที่สนุก โดยมีหมอล าฝุายชาย
คอยร้องแก้กับหมอล าฝุายหญิงพร้อมกับการโชว์ลีลา การร่ายร าที่อ่อนช้อยงดงาม  และมีหมอแคนเปุาแคน
ประกบอยู่ข้างๆเพื่อคอยคลอแคนให้หมอล าไม่หลงคี ย์เสียงของตนเองซึ่งหมอล าแต่ละคนจะมีหมอแคน
ประจ าตัวของตัวเองปัจจุบัน วงหมอล าซิ่งใหญ่ๆ จะมีหางเครื่องเพื่อเพิ่มสีสันอีกด้วย การว่าจ้างเจ้าภาพจะเป็น
คนจับคู่หมอล าเอง เพื่อจะได้เห็นการร้องแก้กันด้วยความสนุกสนานและมีไหวพริบ  ทั้งยังเป็นการ อนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสานให้คงอยู่ต่อไป  
             ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี มีความประสงค์จะจัดโครงกา รนี้ขึ้นเพื่อ
เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ การสืบทอด ให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับและด ารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป 

 

2.วัตถุประสงค์   
   1.เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

             2.เพื่อส่งเสริมและยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานโดยเฉพาะหมอล าซิ่งให้มีพัฒนาการในทางร่วม 
สมัยรับใช้สังคมและท้องถ่ิน  
            3.น าเอาศิลปะที่มีมาตั้งแต่เดิมมาดัดแปลงประยุกต์ให้ทันสมัย 
            4.เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามวัฒนธรรมของชาวอีสานทุกสาขาที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้  
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3.กลุ่มเป้าหมาย 
1.กลุ่มเปูาหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน                                                                                                                  
2.ปริมาณกลุ่มเปูาหมาย :  150 คน                                                                                                                                       
3.พื้นที่กลุ่มเปูาหมาย :ในเขตพื้นที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

4.ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
          จัดโครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
          วันที่ 12 มกราคม 2556  (วันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2556) เวลา 08.30 น.-16.00 น.  

ณ เวทีใหญ่ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ท่าอากาศยานนานาชาตอิุดรธาน ี
5.ผลการด าเนินงาน  

5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้(โดยสังเขป)ในโครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง”  

 

 “ล า” สามารถมองออกได้ในสองลักษณะเพื่อหา     
ความหมายคือ แสดงออกเป็นกิริยา  หมายถึงการ
ขับร้อง คือ การน าเอาเรื่องราวในวรรณคดีมาขับ
ร้องเป็น บทกลอนท านองทีเป็นภาษาอีสาน แสดง
ออกเป็นค านาม หมายถึง  ชื่อเรื่องของการขับร้อง
หรือการแสดงที่เป็นเรื่องราว  “หมอล า” หมายถึง 
ผู้ที่มีความช านาญในการขับร้องวรรณคดีอีสานโดย
การท่องจ าเอากลอนมาขับร้องหรือผู้ที่ช านาญใน
การเล่านิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายๆเรื่อง 

วิวัฒนาการของหมอล า 

เดิมทีสมัยโบราณในภาคอีสานเวลาค่ าเสร็จจากกิจธุรการงานมักจะมาจับกลุ่มพูดคุยกัน  กับผู้เฒ่าผู้แก่
เพื่อคุยปัญหาสารทุกข์สุกดิบและผู้เฒ่าผู้แก่นิยมเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง นิทานที่น ามาเล่าเกี่ยวกับจารีตประเพณี
และศีลธรรม ทีแรกนั่งเล่าเมื่อลูกหลานมาฟังกันมากจะนั่งเล่าไม่เหมาะ ต้องยืนข้ึนเล่า  เรื่องที่น ามาเล่าต้องเป็น
เรื่องที่มีในวรรณคดี เช่นเรื่องกาฬเกษ สินชัย เป็นต้น  ผู้เล่าเพียงแต่เล่า ไม่ออกท่าออกทางก็ไม่สนุกผู้เล่า  จึง
จ าเป็นต้องยกไม้ยกมือแสดงท่าทางเป็นพระเอกนางเอก เป็นนักรบ เป็นต้น  เพียงแต่เล่าอย่างเดียวไม่สนุก จึง
จ าเป็นต้องใช้ส าเนียงสั้นยาว ใช้เสียงสูงต่ า ประกอบ และหาเครื่องดนตรีประกอบ เช่น ซุง ซอ ปี่ แคน เพื่อให้เกิด
ความสนุกครึกครื้น  ผู้แสดงมีเพียงแต่ผู้ชายอย่างเดียวดูไม่มีรสชาติเผ็ดมัน จึงจ าเป็นต้องหา  ผู้หญิงมาแสดง
ประกอบ เมื่อผู้หญิงมาแสดงประกอบจึงเป็นการล าแบบสมบูรณ์  เมื่อผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องต่างๆ ก็ตามมา 
เช่น เรื่องเกี้ยวพาราสี  เรื่องชิงดีชิงเด่นยาด (แย่ง) ชู้ยาดผัวกัน เรื่องโจทย์ เรื่องแก้ เรื่องประชัน  ขันท้า เรื่องตลก
โปกฮาก็ตามมา จึงเป็นการล าสมบูรณ์แบบจากการมีหมอล าชายเพียงคนเดียวค่อยๆพัฒนาต่อมาจนมีหมอล าฝุาย



 

- 13 - 

 

หญิง มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพื่อความสนุกสนาน จนกระทั่งเพิ่มผู้แสดงให้มีจ านวนเท่ากับตัวละครใน เรื่อง 
มีพระเอก นางเอก ตัวโกงตัวตลก เสนา ครบถ้วน 

 

หมอล ากลอน 
หมอล ากลอน เป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่อันหนึ่งของอีสานลักษณะเป็นการล า  ที่มีหมอล าชายหญิง

สองคนล าสลับกันมีเครื่องดนตรีประกอบเพียงชนิดเดียว  คือแคน  การล ามีทั้งล าเรื่องนิทานโบราณคดีอีสาน 
เรียกว่า ล าเรื่องต่อกลอนล าทวย  (ทายโจทย์) ปัญหา ซึ่งผู้ล าจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถตอบโต้  ยก
เหตุผลมาหักล้างฝุายตรงข้ามได้  ต่อมามีการเพิ่มผู้ล าขึ้นอีกหนึ่งคนอาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้  การล าจะ
เปลี่ยนเป็นเรื่อง ชิงรักหักสวาท ยาดชู้ยาดผัว เรียกว่า ล าชิงชู้ปัจจุบันกลอนน้ันหาดูได้ยากเพราะขาดความนิยมลง
ไปมากแต่ว่าปัจจุบันได้วิวัฒนการมาเป็นหมอล าซิ่งเพื่อความอยู่รอดและผลก็คือได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

 

 

 

หมอล ากลอนซิ่ง 

หมอล ากลอนซ่ิงเป็นศิลปะการแสดงของ
ชาวอีสานโดยได้น าเอาศิลปะที่มีมาตั้งแต่เดิมมา
ดัดแปลงประยุกต์ให้ทันสมัยคือน าเอาหมอล า
กลอนซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการล าประกอบแคนเพียง
อย่างเดียวมาประยุกต์เข้าดนตรีชิ้นอื่นๆ เช่น พิณ 
เบส และกลองชุด  จนได้รับความนิยมปัจจุบันได้
มีการน าเอาเครื่องดนตรีสากลเช่น  ออร์แกน
คีย์บอร์ดมาประยุกต์เล่นเป็นท านองหมอล าท าให้
จังหวะสนุกคึกครื้นประกอบ 

กับการน าเพลงสากลเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งที่ก าลังฮิตมาประยุกต์เข้าด้วยล าซิ่ง เป็นวิวัฒนาการของล าคู่ (เพราะ
ใช้หมอล า 2-3 คน) ใช้เครื่องดนตรี  สากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมือนล าเพลิน มีหางเครื่องเหมือนดนตรีลูกทุ่ง  
กลอนล าสนุกสนานมีจังหวะอันเร้าใจ ท าให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว  หมอล ากลอนซ่ิงในปัจจุบันได้
กลายเป็นธุรกิจความความบันเทิงที่ได้รับความนิยม  อีกแขนงหนึ่งที่ชาวอีสานนิยมจ้างไปเป็นมหรสพสมโภชน์
งานที่ได้จัดขึ้นในโอกาสต่างๆรูปแบบการแสดง จะเป็นการร้องร าท านองหมอล าประยุกต์กับเพลงที่สนุก  โดยมี
หมอล าฝุายชายคอยร้องแก้กับหมอล าฝุายหญิง พร้อมกับการโชว์ลีลาการร่ายร าที่อ่อนช้อยงดงามและมีหมอ
แคนเปุาแคนประกบอยู่ข้างๆเพื่อคอยคลอแคนให้หมอล าไม่หลงคีย์เสียงของตนเองซึ่งหมอล าแต่ละคนจะมีหมอ
แคนประจ าตัวของตัวเองปัจจุบัน  วงหมอล าซิ่งใหญ่ๆจะมีหางเครื่องเพื่อเพิ่มสีสันอีกด้วยการว่าจ้าง  เจ้าภาพจะ
เป็นคนจับคู่หมอล าเองเพื่อจะได้เห็นการร้องแก้กันด้วยความสนุกสนานและมีไหวพริบ 

http://www.baanmaha.com/community/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87/
http://www.baanmaha.com/community/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-molum-zing/
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หมอล าหมู ่หมอล าเพลิน 

เป็นการล าที่มีผู้แสดงครบหรือเกือบจะครบตาม
จ านวนตัวละครในเรื่องที่ด าเนินการแสดง มี
อุปกรณ์ประกอบทั้งฉาก  เสื้อผ้าสมจริงสมจังและ
ยังม.ีเครื่องดนตรีประกอบ  แต่เดิมทีมีหลักๆคือ 
พิณ (ซุงหรือซึง) แคน กลอง การล าจะมี 2 
แนวทาง คือ ล าเวียง จะเป็นการล าแบบล ากลอน
หมอล าแสดงเป็นตัวละครตามบทบาทในเรื่อง  

การด าเนินเรื่องค่อนข้างช้า แต่ก็ได้อรรถรสของละครพื้นบ้าน หมอล าได้ใช้พรสวรรค์ของตัวเองในการล า       
ทั้งทางด้านเสียงร้อง ปฏิภาณไหวพริบและความจ าเป็นที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุ ต่อมาเมื่อดนตรีลูกทุ่งมีอิทธิพลมาก
ขึ้นจึงเกิดวิวัฒนาการของล าหมู่อีกครั้งหน่ึงโดยได้ประยุกต์กลายเป็นล าเพลิน  ซึ่งจะมีจังหวะที่เร้าใจชวนให้
สนุกสนาน ก่อนการล าเรื่องในช่วงหัวค่ าจะมีการน าเอารูปแบบของวงดนตรีลูกทุ่งมาใช้เรียกคนดู  กล่าวคือ จะมี
นักร้อง(หมอล า) มาร้องเพลงลูกทุ่งหรือบางคณะหมอล าได้น าเพลงสตริง  ที่ก าลังฮิตในขณะน้ัน มีหางเครื่องเต้น
ประกอบ น าเอาเครื่องดนตรีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น กีตาร์ คีย์บอร์ด แซ็กโซโฟน ทรัมเปต  และกลองชุด  
โดยน ามาผสมผสานเข้ากับเครื่องดนตรีเดิม  ได้แก่ พิณ แคน  ท าให้ได้รสชาติของดนตรีที่แปลกออกไป  ยุคนี้
นับว่า หมอล าเฟื่องฟู มากที่สุดคณะหมอล าดังๆ  ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม
อุบลราชธานี  หมอล าหมู่สามารถแบ่งตามท านองของบทกลอนล าได้อีกซึ่งแต่ละท านองจะออกเสียงสูงต่ า        
ไม่เหมือนกัน ได้แก่ ท านองขอนแก่น ท านองกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ท านองอุบลอุบลราชธานี เป็นต้น 

5.2   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

     ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เปูาหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
ผลผลิต (Output) 
 1. เชิงปริมาณ:จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 150 280 
 2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร้อยละ 80 98.42 
 3. เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด                                                                                                                  ร้อยละ 80 100 
 4. เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
งบประมาณ                                                                                                             บาท 35,700 35,700 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.  เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
80 98.33 

2.  เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 100 

http://www.baanmaha.com/community/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99/
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6.ผู้รับบริการ/หน่วยงานได้รับความรู้/ประโยชน์ดังนี ้
 

1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอ
ล าซิ่ง"และพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.42 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง"มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ผู้เข้าร่วม โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน "หมอล าซิ่ง"   น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน
ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.33 
 

7.สรุปโดยภาพรวมและความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์มากจากแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน "หมอล าซิ่ง" ซึ่งเป็นการ

รณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ส่งเสริมและยกระดับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานโดยเฉพาะหมอล าซิ่งให้มีพัฒนาการในทางร่วมสมัยรับใช้สังคมและท้องถ่ิน น าเอาศิลปะ
ที่มีมาตั้งแต่เดิมมาดัดแปลงประยุกต์ให้ทันสมัย  อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามวัฒนธรรมของชาวอีสานทุก
สาขาที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้                 

 
 

8.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
1. ได้รับความรู้ความรู้เพิ่มข้ึนจากการบอกเล่าของวิทยากรซึ่งเป็นปราชญ์มีที่มีความรู้ความช านาญ 
2. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะ ปัจจุบันนี้เยาวชนแทบไม่ให้ความส าคัญกับศิลปะวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 
3. เป็นกิจกรรมดูแล้วให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน สวยงาม 
4. เป็นกิจกรรมที่ควรจัดอีกเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน 
5. ใช้ความรู้ประกอบการเรียนได้  
6. มีเอกสารให้ค้นคว้าประกอบและสามารถน าไปบอกเล่าต่อได ้
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นายจันดี หลักค าพัน วิทยากรให้ความรูเ้ร ื่องหมอล า นายอภิชาต ราชค า วิทยากรให้ความรู้ดนตรีอีสาน 
 
 

 

  

ร าอีสานบ้านเฮาประกอบการแสดงหมอล าซิ่ง โดย เยาวชนโรงเรียนบ้านค ากลิ้ง 
 
 
 

 

 

ร าอีสานพระพรปกป่ินเกล้าวชาวอีสาน โดย เยาวชน
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ประกอบการแสดงหมอล าซิ่ง 

นักแสดงหางเครื่อง โดย เยาวชนโรงเรียนอุดร
พัฒนาการ ประกอบการแสดงหมอล าซิ่งยุคใหม ่
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เยาวชน/นักเรียน นักศึกษา มสธ. ประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการ 280 คน  
 
 
 

  

การแสดงหมอล าซิ่งเยาวชนโดยสมาคมหมอล าจังหวัดอุดรธานี  
 
 
 

 

 

 

ภาพหมู่โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
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ภาคผนวก ข :  
บันทึกข้อความและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
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ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
  ท่ี ๑ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 
------------------------------------- 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมอบหมายให้ศูนย์วิทย 
พัฒนามสธ.อุดรธานี ให้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง"  วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ เวทีกลางศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี   
(ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี) เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งบุคลากร
ในการด าเนินงานดังต่อไปน้ี 

๑. ประธานด าเนินงาน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
      ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
       ๒.๑ นางพรรษชล  แข็งขัน 

งานที่รับผิดชอบ ด าเนินจัดโครงการและสรุปติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
๓. เจ้าหน้าที่กองกลางหรือประสานงาน 

       ๓.๑  นางสาวสายใจ  อินทะพุฒ 
งานที่รับผิดชอบ  ต้อนรับประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียน แจกเอกสารต่างๆ  
๔. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  
      ๔.๑  นายคมสัน มูลอามาตย ์
งานที่รับผิดชอบ  ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง  

 ๕. พนักงานขับรถยนต ์
       ๕.๑ นายสายดร  เหล่าแสน      

งานที่รับผิดชอบ  ให้บริการรถยนต์ศูนยใ์นระหว่างการจัดกิจกรรม 
ทั้งนี้ให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าทีโ่ครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" ตามวัน 

เวลาดังกล่าวต่อไป 
                      สัง่ ณ  วนัท่ี  ๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

                             
 

                    (นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ)์ 
                          ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 



 

- 20 - 

 

                                                       
                                    

ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๙                                             ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                               บ้านค ากลิ้งหมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                             อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

      ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร (ปราชญ์ชาวบ้าน) 
เรียน  นายจันดี หลักค าพัน ภูมิปัญญาไทย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดโครงการ จ านวน ๑ ฉบับ 
  
 

         ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรม พื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง"  เพื่อให้ เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา มสธ.และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมโดยก าหนดจัดโครงการ  วันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๕ ๖     
(วันเด็กแห่งชาติ) เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี (ภายในท่าอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี)  
 

        ในการนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากร (ปราชญ์ชาวบ้าน) 
ให้ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

 

             ขอแสดงความนับถือ               

                                                                                                              

                                                        (นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 
                                            ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๒๐                                ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                          บ้านค ากลิ้งหมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี๔๑๐๐๐  

         ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร (ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีอีสาน) 
เรียน  นายอภิชาต ราชค า  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดโครงการ จ านวน ๑ ฉบับ 
  
 

         ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรม พื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง"  เพื่อให้ เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา มสธ.และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมโดยก าหนดจัดโครงการ  วันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๕ ๖     
(วันเด็กแห่งชาติ) เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี (ภายในท่าอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี)  
 

        ในการนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากร (ปราชญ์ชาวบ้าน) 
ให้ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

 

         ขอแสดงความนับถือ                            

                              

 

                                            (นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ)์ 
                     ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี

 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๗  

  
 
 

 

 
 
 
    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
    หมู่ ๑๐ บ้านค ากลิ้ง ต าบลบ้านจั่น 
    อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 
  

         ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน "หมอล าซิ่ง" ชิงทุนการศึกษา 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค ากลิ้ง จังหวัดอุดรธาน ี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ  

       ๒. ก าหนดการ จ านวน  ๑  แผ่น 
       ๓. แบบตอบรับ ๑  แผ่น 

              

                ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
มสธ.และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมโดยก าหนดจัดโครงการ  วันที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ (วันเด็กแห่งชาติ )      
ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี (ภายในท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี)  
 

      ในการนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  จึงขอเรียนเชิญท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมในโครงการฯ โดย
โรงเรียน ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับทุนการศึกษาพร้อม วุฒิบัตร จึงขอเชิญร่วมโครงการ แสดง
ศิลปะวัฒนธรรม พื้นบ้านอีสาน "หมอล าซิ่ง"  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  โปรดตอบรับภายในวันที่        
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อสะดวกในการเตรียมความพร้อมต่อไป  
 
                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

                             
       (นายวิศิษฎ์ มั่นชูพงศ์) 
                        ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๗    

 
 

 
 
 
    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
    หมู่ ๑๐ บ้านค ากลิ้ง ต าบลบ้านจั่น 
    อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 
  

         ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน "หมอล าซิ่ง" ชิงทุนการศึกษา 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธาน ี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ  

       ๒. ก าหนดการ จ านวน  ๑  แผ่น 
       ๓. แบบตอบรับ ๑  แผ่น 

              

                ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
มสธ.และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมโดยก าหนดจัดโครงการ  วันที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ (วันเด็กแห่งชาติ )      
ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี (ภายในท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี)  
 

      ในการนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  จึงขอเรียนเชิญท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมในโครงการฯ โดย
โรงเรียน ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับทุนการศึกษาพร้อม วุฒิบัตร จึงขอเชิญร่วมโครงการ แสดง
ศิลปะวัฒนธรรม พื้นบ้านอีสาน "หมอล าซิ่ง"  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  โปรดตอบรับภายในวันที่        
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อสะดวกในการเตรียมความพร้อมต่อไป  
 
 
                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

                             
       (นายวิศิษฎ์ มั่นชูพงศ์) 
                        ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๗  

  
 

 

 
 
 
    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
    หมู่ ๑๐ บ้านค ากลิ้ง ต าบลบ้านจั่น 
    อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 
  

         ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน "หมอล าซิ่ง" ชิงทุนการศึกษา 
เรียน  ผู้อ านวยการสมาคมหมอล าจังหวัดอุดรธาน ี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ  

       ๒. ก าหนดการ จ านวน  ๑  แผ่น 
       ๓. แบบตอบรับ ๑  แผ่น 

              

                ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
มสธ.และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมโดยก าหนดจัดโครงการ  วันที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ (วันเด็กแห่งชาติ )      
ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี (ภายในท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี)  
 

      ในการนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  จึงขอเรียนเชิญท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมในโครงการฯ โดย
โรงเรียน ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับทุนการศึกษาพร้อม วุฒิบัตร จึงขอเชิญร่วมโครงการ แสดง
ศิลปะวัฒนธรรม พื้นบ้านอีสาน "หมอล าซิ่ง"  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  โปรดตอบรับภายในวันที่        
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อสะดวกในการเตรียมความพร้อมต่อไป  
 
                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

                             
       (นายวิศิษฎ์ มั่นชูพงศ์) 
                        ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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โครงการและค าของบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

1. ชื่อ : โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง"  
2. แผนงบประมาณ : ประจ าปี 2556 
3. แหล่งเงิน : เงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2556 
4. ประเภทงาน/โครงการ : การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. รหัสงาน/โครงการ : กิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รหัสผลผลิต 

05116 งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี (นางพรรษชล แข็งขัน ) 
7.  หลักการและเหตุผล 

             "ล า" สามารถมองออกได้ในสองลักษณะเพื่อหาความหมาย คือ แสดงออกเป็นกิริยาการขับร้อง 
คือ การน าเอาเรื่องราวในวรรณคดีมาขับร้องเป็นบทกลอนท านองที่เป็นภาษาอีสาน แสดงออกเป็นค านาม 
หมายถึง ชื่อเรื่องของการขับร้องหรือการแสดงที่เป็นเรื่องราว 

              "หมอล า" หมายถึง ผู้ที่มีความช านาญในการขับร้องวรรณคดีอีสาน โดยการท่องจ าเอากลอน มา 
ขับร้อง หรือผู้ที่ช านาญในการเล่านิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายๆเรื่อง  

“หมอล ากลอนซ่ิง ” เป็นศิลปะการแสดงของชาวอีสานโดยได้น าเอาศิลปะที่มีมาตั้งแต่เดิมมา
ดัดแปลงประยุกต์ให้ทันสมัย  คือ น าเอาหมอล ากลอนซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการล าประกอบแคนเพียงอย่างเดียวมา
ประยุกต์เข้าดนตรีชิ้นอื่นๆ เช่น พิณ เบส และกลองชุด จนได้รับความนิยมปัจจุบันได้มีการน าเอาเครื่องดนตรี
สากล เช่น ออร์แกน คีย์บอร์ด มาประยุกต์เล่นเป็นท านองหมอล า ท าให้จังหวะสนุกคึกครื้น ประกอบกับการน า
เพลงสากลเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งที่ก าลังฮิตมาประยุกต์เข้าด้วยล าซิ่ง เป็นวิวัฒนาการของล าคู่  (เพราะใช้หมอล า 
2-3 คน) ใช้เครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมือนล าเพลิน มีหางเครื่องเหมือนดนตรีลูกทุ่ง  กลอนล า
สนุกสนานมีจังหวะอันเร้าใจ ท าให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว หมอล ากลอนซ่ิงในปัจจุบันได้กลายเป็นธุรกิจ
ความความบันเทิงที่ได้รับความนิยม อีกแขนงหนึ่งที่ชาวอีสานนิยม แสดงเป็นมหรสพสมโภชน์งานที่ได้จัดขึ้นใน
โอกาสต่างๆ  รูปแบบการแสดงจะเป็นการร้องร าท านองหมอล าประยุกต์กับเพลงที่สนุก โดยมีหมอล าฝุายชาย
คอยร้องแก้กับหมอล าฝุายหญิงพร้อมกับการโชว์ลีลา การร่ายร าที่อ่อนช้อยงดงาม  และมีหมอแคนเปุาแคน
ประกบอยู่ข้างๆเพื่อคอยคลอแคนให้หมอล าไม่หลงคี ย์เสียงของตนเองซึ่งหมอล าแต่ละคนจะมีหมอแคน
ประจ าตัวของตัวเองปัจจุบัน วงหมอล าซิ่งใหญ่ๆ จะมีหางเครื่องเพื่อเพิ่มสีสันอีกด้วย การว่าจ้างเจ้าภาพจะเป็น
คนจับคู่หมอล าเอง เพื่อจะได้เห็นการร้องแก้กันด้วยความสนุกสนานและมีไหวพริบ  ทั้งยังเป็นการ อนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสานให้คงอยู่ต่อไป  

 ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี มีความประสงค์จะจัดโครงการ
วัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง"  โดยจัดประกวดในระดับเยาวชนในเขตพื้นที่ให้บริการ  

  ผด.บส.1 
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8. วัตถุประสงค์    
1. เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
1.  เพื่อส่งเสริมและยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานโดยเฉพาะหมอล าซิ่งให้มีพัฒนาการในทางร่วมสมัยรับ

ใช้สังคมและท้องถ่ิน  
2.  น าเอาศิลปะที่มีมาตั้งแต่เดิมมาดัดแปลงประยุกต์ให้ทันสมัย 
3.  เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามวัฒนธรรมของชาวอีสานทุกสาขาที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้                 

9. ตอบสนองนโยบาย มาตรการ ของมหาวิทยาลัย  (ระบุข้อ)   : เป็นแหล่งการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้เพื่อเอกลักษณ์ของชาต ิ

10. กลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มเปูาหมาย           :  เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไป  
ปริมาณกลุ่มเปูาหมาย  :  จ านวน  150  คน  
พื้นที่กลุ่มเปูาหมาย     :  พื้นที่ให้บริการ 11 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา  
                               มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี   

          ผู้มีส่วนได้เสีย            :  ภาคประชาชน …นักเรียน นักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไป 
                                      :  ภาครัฐ… มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

11. สถานที่ท าการวิจัย / ให้บริการวิชาการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
12. ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้นปี .... 2556  
13. เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด 

ผลผลิต / ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ......2556 ..... 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – ม.ิย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

ตัวชี้วัด :เชิงปริมาณ 
1)  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2)  จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงการน าเสนอ
วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง"  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อีสาน "หมอล าซิ่ง" บอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้อย่างดี 

 
คน 
คร้ัง 

 
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 

   
150 
1 
 

80 
 
 

80 

 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
 1.  โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา 

 
ร้อยละ 

   
100 

 

ตัวชี้วัด เชิงต้นทุน : 
 1.  โครงการใช้งบประมาณตามท่ีก าหนด 

 
ร้อยละ 

   
100 
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14. แผนการด าเนินงาน 
 

ผลผลิต / กิจกรรม 
 

หน่วยนับ 
แผนการด าเนินกิจกรรม 1) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.– มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

ผลผลิตที่ 1: โครงการประกวดวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอ
ล าซิ่ง" 

     

1.  จัดกิจกรรมโครงการประกวดวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"
หมอล าซิ่ง"   

   1 คร้ัง  

2.  สรุปผลการด าเนินงานฯ    1 คร้ัง  

หมายเหตุ 1) ให้ระบุเป็นปริมาณงานหรือ Grant Chart ในแผนการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสนั้นๆ 
 

15. งบประมาณเงินอุดหนุน            หน่วย : บาท 
  
งบรายจ่าย / รายการ 

งบประมาณปี พ.ศ. 2556 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร     

     1.1 ค่าจ้าง……     

2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     

2.1 ค่าตอบแทน      15,100          บาท 
1)  กรรมการภายนอก 2 คน ๆละ 2,000 บาท 1 วัน  
2)  กรรมการภายในศูนย์ฯ 1 คน  1,200 บาท 
3)  เจ้าหน้าที่กองกลาง 6 คนๆละ 350 บาท  
4)  ค่าพาหนะเดินทางกรรมการภายนอก 2 คนๆละ 400 บาท (400X2) 
5.  ค่าตอบแทนทุนการศึกษา 3 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 7,000.- 
แบ่งเป็น 
    5.1 ค่าตอบแทนทุนการศึกษาส าหรับผู้ชนะเลิศ = 3,000.- 
    5.2 ค่าตอบแทนทุนการศึกษาส าหรับรองชนะเลิศ อันดับ 1 = 2,500.- 
    5.3 ค่าตอบแทนทุนการศึกษาส าหรับรองชนะเลิศ อันดับ 2  =1,500.- 

   
4,000.- 

  1,200.-  
2,100.- 
 800.- 

7,000.- 
 

 

2.2 ค่าใช้สอย 17,600 บาท 
1) อาหารอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าท่ี  
160 คน  วันละ 110 บาท 1 วัน (160X110X1) 

   
17,600.- 

 

 

2.3 ค่าวัสดุ  3,000 บาท 
( 1 ) ค่าวัสดุตกแต่งเวทีจัดเวที 3,000  บาท 

   
3,000.- 

 

รวมทั้งสิ้น.. สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน   35,700.-  

หมายเหตุ .. ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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16. แผนการเบิกจ่ายเงิน 
งวดที ่ ภาระงานที่ต้องส่ง จ านวน (บาท) 

1 ด าเนินการตามโครงการ    35,700.- 
รวมทั้งสิ้น สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน      35,700.- 
 
17. ผลลัพธ์ / ผลกระทบของการด าเนินโครงการ 

 ได้จัดกิจกรรมโครงการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน 
ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสานให้คงอยู่ต่อไป เผื่อว่าวัฒนธรรมเหล่านี้จะสามารถน าความเจริญมาสู่ประเทศ
ของเราก็ได้ ส าหรับศิลปวัฒนธรรมอีสานนั้นควรอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม วัฒนธรรมอีสานของชาวอีสาน
ทุกสาขาที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้จะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา ศิลปะ วิทยา จารีตประเพณี  
วรรณคดีภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
 

18. รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้รายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กองแผนงาน 
ก าหนด 
 

 
ก าหนดการ 

โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
วันที่ 12 มกราคม 2556  (วันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2556) เวลา 08.30 น.-16.00 น. 

ณ เวทีใหญ่ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 
เวลา                                 กจิกรรม 

 
08.00-08.30 น. 

ลงทะเบียน  
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มสธ.ประชาชน ในเขตพื้นที่ให้บริการศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี   

 
08.30-09.30 น. 

 พิธีเปิด/ให้โอวาท  โดยผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี   
 แนะน า ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสาน "หมอล า"โดยนายจันดี หลักค าพัน 
 ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีอีสานประกอบหมอล า โดย นายอภิชาต ราชค า 

09.30-15.30 น.   การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง"  
15.30-16.00 น.  ข้อเสนอแนะจากวิทยากร 

 มอบรางวัลและเกียรติบัตร 
16.00 น. พิธีปิด 

(อาหารว่าง 10.30-10.45 /14.30-14.45 น. และอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.) 
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ภาคผนวก ค :  
เอกสารประกอบการบรรยาย 

โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
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ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
 

 

“ล า” สามารถมองออกได้ในสองลักษณะเพื่อหา
ความหมายคือ แสดงออกเป็นกิริยา  หมายถึงการขับร้อง 
คือ การน าเอาเรื่องราวในวรรณคดีมาขับร้องเป็น  บท
กลอนท านองทีเป็นภาษาอีสาน แสดงออกเป็นค านาม 
หมายถึง  ชื่อเรื่องของการขับร้องหรือการแสดงที่เป็น
เรื่องราว “หมอล า” หมายถึง ผู้ที่มีความช านาญในการ
ขับร้องวรรณคดีอีสานโดยการท่องจ าเอากลอนมาขับ
ร้องหรือผู้ที่ช านาญในการเล่านิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้
หลายๆเรื่อง 

วิวัฒนาการของหมอล า 

เดิมทีสมัยโบราณในภาคอีสานเวลาค่ าเสร็จจากกิจธุรการงานมักจะมาจับกลุ่มพูดคุยกัน  กับผู้เฒ่าผู้แก่
เพื่อคุยปัญหาสารทุกข์สุกดิบและผู้เฒ่าผู้แก่นิยมเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง นิทานที่น ามาเล่าเกี่ยวกับจารีตประเพณี
และศีลธรรม ทีแรกนั่งเล่าเมื่อลูกหลานมาฟังกันมากจะนั่งเล่าไม่เหมาะ ต้องยืนข้ึนเล่า  เรื่องที่น ามาเล่าต้องเป็น
เรื่องที่มีในวรรณคดี เช่นเรื่องกาฬเก ด สินชัย เป็นต้น  ผู้เล่าเพียงแต่เล่า ไม่ออกท่าออกทางก็ไม่สนุกผู้เล่า  จึง
จ าเป็นต้องยกไม้ยกมือแสดงท่าทางเป็นพระเอกนางเอก เป็นนักรบ เป็นต้น  เพียงแต่เล่าอย่างเดียวไม่สนุก จึง
จ าเป็นต้องใช้ส าเนียงสั้นยาว ใช้เสียงสูงต่ า ประกอบ และหาเครื่องดนตรีประกอบ เช่น ซุง ซอ ปี่ แคน เพื่อให้เกิด
ความสนุกครึกครื้น  ผู้แสดงมีเพียงแต่ผู้ชายอย่างเดียวดูไม่มีรสชาติเผ็ดมัน จึงจ าเป็นต้องหา  ผู้หญิงมาแสดง
ประกอบ เมื่อผู้หญิงมาแสดงประกอบจึงเป็นการล าแบบสมบูรณ์  เมื่อผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องต่างๆ ก็ตามมา 
เช่น เรื่องเกี้ยวพาราสี  เรื่องชิงดีชิงเด่นยาด (แย่ง) ชู้ยาดผัวกัน เรื่องโจทย์ เรื่องแก้ เรื่องประชัน  ขันท้า เรื่องตลก
โปกฮาก็ตามมา จึงเป็นการล าสมบูรณ์แบบจากการมีหมอล าชายเพียงคนเดียวค่อยๆพัฒนาต่อมาจนมีหมอล าฝุาย
หญิง มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพื่อความสนุกสนาน จนกระทั่งเพิ่มผู้แสดงให้มีจ านวนเท่ากับตัวละครใน เรื่อง 
มีพระเอก นางเอก ตัวโกงตัวตลก เสนา ครบถ้วน 

 

หมอล ากลอน 
หมอล ากลอน เป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่อันหนึ่งของอีสานลักษณะเป็นการล า  ที่มีหมอล าชายหญิง

สองคนล าสลับกันมีเครื่องดนตรีประกอบเพียงชนิดเดียว  คือแคน  การล ามีทั้งล าเรื่องนิทานโบราณคดีอีสาน 
เรียกว่า ล าเรื่องต่อกลอนล าทวย  (ทายโจทย์) ปัญหา ซึ่งผู้ล าจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถตอบโต้  ยก
เหตุผลมาหักล้างฝุายตรงข้ามได้ ต่อมามีการเพิ่มผู้ล าขึ้นอีกหนึ่งคนอาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้ การล าจะเปลี่ยน 

http://www.baanmaha.com/community/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87/
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เป็นเรื่อง ชิงรักหักสวาท ยาดชู้ยาดผัว เรียกว่า ล าชิงชู้ปัจจุบันกลอนน้ันหาดูได้ยากเพราะขาดความนิยมลงไปมาก
แต่ว่าปัจจุบันได้วิวัฒนการมาเป็นหมอล าซิ่งเพื่อความอยู่รอดและผลก็คือได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

 

 

หมอล ากลอนซิ่ง 

หมอล ากลอนซ่ิงเป็นศิลปะการแสดง
ของชาวอีสานโดยได้น าเอาศิลปะที่มีมาตั้งแต่
เดิมมาดัดแปลงประยุกต์ให้ทันสมัยคือน าเอา
หมอล ากลอนซ่ึงแต่เดิมนั้นเป็นการล า
ประกอบแคนเพียงอย่างเดียวมาประยุกต์เข้า
ดนตรีชิ้นอื่นๆ เช่น พิณ เบส และกลองชุด จน
ได้รับความนิยมปัจจุบันได้มีการน าเอาเครื่อง
ดนตรีสากลเช่น ออร์แกนคีย์บอร์ดมาประยุกต์
เล่นเป็นท านองหมอล าท าให้จังหวะสนุกคึก 

ครื้นประกอบกับการน าเพลงสากลเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งที่ก าลังฮิตมาประยุกต์เข้าด้วยล าซิ่ง  เป็นวิวัฒนาการ
ของล าคู่ (เพราะใช้หมอล า 2-3 คน) ใช้เครื่องดนตรี สากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมือนล าเพลิน มีหางเครื่องเหมือน
ดนตรีลูกทุ่ง  กลอนล าสนุกสนานมีจังหวะอันเร้าใจ ท าให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว  หมอล ากลอนซ่ิงใน
ปัจจุบันได้กลายเป็นธุรกิจความความบันเทิงที่ได้รับความนิยม  อีกแขนงหนึ่งที่ชาวอีสานนิยมจ้างไปเป็นมหรสพ
สมโภชน์งานที่ได้จัดขึ้นในโอกาสต่างๆรูปแบบการแสดง จะเป็นการร้องร าท านองหมอล าประยุกต์กับเพลงที่
สนุก โดยมีหมอล าฝุายชายคอยร้องแก้กับหมอล าฝุายหญิง พร้อมกับการโชว์ลีลาการร่ายร าที่อ่อนช้อยงดงาม
และมีหมอแคนเปุาแคนประกบอยู่ข้างๆเพื่อคอยคลอแคนให้หมอล าไม่หลงคีย์เสียงของตนเองซึ่งหมอล าแต่ละ
คนจะมีหมอแคนประจ าตัวของตัวเองปัจจุบัน วงหมอล าซิ่งใหญ่ๆจะมีหางเครื่องเพื่อเพิ่มสีสันอีกด้วยการว่าจ้าง  
เจ้าภาพจะเป็นคนจับคู่หมอล าเองเพื่อจะได้เห็นการร้องแก้กันด้วยความสนุกสนานและมีไหวพริบ 

 

 

 

หมอล าหมู ่หมอล าเพลิน 

เป็นการล าที่มีผู้แสดงครบหรือเกือบจะครบ
ตามจ านวนตัวละครในเรื่องที่ด าเนินการ
แสดง มีอุปกรณ์ประกอบทั้งฉาก  เสื้อผ้า
สมจริงสมจังและยังมี.เครื่องดนตรีประกอบ 
แต่เดิมทีมีหลักๆ คือ พิณ (ซุงหรือซึง) แคน 
กลอง การล าจะมี 2 แนวทาง คือ ล าเวียง 
จะเป็นการล าแบบล ากลอนหมอล าแสดง
เป็นตัวละครตามบทบาทในเรื่อง การ
ด าเนินเรื่องค่อนข้างช้า  

http://www.baanmaha.com/community/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-molum-zing/
http://www.baanmaha.com/community/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99/
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แต่ก็ได้อรรถรสของละครพื้นบ้าน หมอล าได้ใช้พรสวรรค์ของตัวเองในการล า  ทั้งทางด้านเสียงร้อง ปฏิภาณไหว
พริบและความจ าเป็นที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุ  ต่อมาเมื่อดนตรีลูกทุ่งมีอิทธิพลมากขึ้นจึงเกิดวิวัฒนาการของล าหมู่
อีกครั้งหน่ึงโดยได้ประยุกต์กลายเป็นล าเพลิน  ซึ่งจะมีจังหวะที่เร้าใจชวนให้สนุกสนาน  ก่อนการล าเรื่องในช่วง
หัวค่ าจะมีการน าเอารูปแบบของวงดนตรีลูกทุ่งมาใช้เรียกคนดู กล่าวคือ จะมีนักร้อง(หมอล า) มาร้องเพลงลูกทุ่ง
หรือบางคณะหมอล าได้น าเพลงสตริง  ที่ก าลังฮิตในขณะน้ัน มีหางเครื่องเต้นประกอบ น าเอาเครื่องดนตรี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น กีตาร์ คีย์บอร์ด แซ็กโซโฟน ทรัมเปตและกลองชุด  โดยน ามาผสมผสานเข้ากับ
เครื่องดนตรีเดิม ได้แก่ พิณ แคน ท าให้ได้รสชาติของดนตรีที่แปลกออกไป  ยุคนี้นับว่า หมอล าเฟื่องฟู มากที่สุด
คณะหมอล าดังๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบจังหวัดขอนแก่น มหาสารคามอุบลราชธานี หมอล าหมู่สามารถแบ่งตาม
ท านองของบทกลอนล าได้อีกซึ่งแต่ละท านองจะออกเสียงสูงต่ า  ไม่เหมือนกัน ได้แก่ ท านองขอนแก่น ท านอง
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ท านองอุบลอุบลราชธานี เป็นต้น  

 

 

 

หมอล ำ 

การล า นับเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีวิวัฒนาการอย่าง
ต่อเน่ือง  และได้รับความนิยมมาทุกยุคทุกสมัย เริ่ม
จากการล าพื้น  ซึ่งได้แก่การน าเนื้อหาของนิทาน
พื้นบ้าน เช่น การะเกด สินไซ (สังข์ศิลป์ชัย)  นางแตง
อ่อน มาล าโดยใช้หมอล า 1 คนและหมอแคน 1 คน 
ผู้ล าสมมุติตนเป็นตัวละครทุกตัวในเรื่องและล าตลอด 

 

คืน การล าพื้นนับเป็นต้นก าเนิดของการล าทุ กประเภท ต่อมาล าพื้นได้วิวัฒนาการมาเป็นการล าคู่ ซึ่งได้แก่การ
ล า 2 คน ชายกับชาย  หรือชายกับหญิง (จนประมาณปี พ.ศ. 2495 การล าระหว่างชายกับชายจึงเลิกไป)  หมอ
ล าคู่ยังแตกแขนงออกเป็นล าซิงชู้ ซึ่งประกอบด้วยผู้ล าชาย 2 หญิง 1 หรือหญิง 2 ชาย 1 เพื่อแย่งชิงชายหรือ
หญิงที่มีอยู่เพียงคนเดียว  หมอล าคู่ที่มีชื่อเสียงชาวอุบลราชธานี มีมากมายจนเมืองอุบลได้ชื่อว่า เป็น "เมืองหมอ
ล า" หมอล าที่มีชื่อเสียงในอดีตนับจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ หมอล าคูณ (ชาย) และหมอล าจอมศรี 
(หญิง) เป็นหมอล าคู่แรกที่ได้บันทึกเสียงลงแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  และได้เผยแพร่ออกอากาศ
จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันหมอล าทั้งคู่ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว 
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ครศูิลปินหมอล าที่มีชื่อเสียง 

 

 

การล า นับเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีวิวัฒนาการ
อย่างต่อเน่ือง  และได้รับความนิยมมาทุกยุคทุก
สมัย เริ่มจากการล าพื้น  ซึ่งได้แก่การน าเนื้อหา
ของนิทานพื้นบ้าน เช่น การะเกด สินไซร (สังข์
ศิลป์ชัย) นางแตงอ่อน มาล าโดยใช้หมอล า 1 คน
และหมอแคน 1 คน ผู้ล าสมมุติตนเป็นตัวละคร
ทุกตัวในเรื่องและล าตลอดคืน  การล าพื้นนับเป็น
ก าเนิดของการล าทุกประเภท ต่อมาล าพื้นได้ 

วิวัฒนาการมาเป็นการล าคู่ ซึ่งได้แก่การล า 2 คน ชายกับชาย หรือชายกับหญิง (จนประมาณปี พ.ศ. 2495 การ
ล าระหว่างชายกับชายจึงเลิกไป) หมอล าคู่ยังแตกแขนงออกเป็นล าซิงชู้ ซึ่งประกอบด้วยผู้ล าชาย 2 หญิง 1 หรือ
หญิง 2 ชาย 1 เพื่อแย่งชิงชายหรือหญิงที่มีอยู่เพียงคนเดียว  หมอล าคู่ที่มีชื่อเสียงชาวอุบลราชธานีมีมากมาย จน
เมืองอุบลได้ชื่อว่า เป็น  "เมืองหมอล า"  หมอล าที่มีชื่อเสียงในอดีตนับจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ หมอ
ล าคูณ (ชาย) และหมอล าจอมศรี  (หญิง) เป็นหมอล าคู่แรกที่ได้บันทึกเสียงลงแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย และได้เผยแพร่ออกอากาศจนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันหมอล าทั้งคู่ได้ถึงแก่กรรมแล้ว 

 

 
หมอล าทองมาก จันทะลือ 

  ภาพน้ีได้รับความเอ้ือเฟื้อจาก Veteethai.com 

 

หมอล ำ 

หมอล าทองมาก จันทะลือ (ชาย) ฉายา หมอล าถูทา เดิมมีภูมิล าเนา
อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น แต่มาประกอบอาชีพเป็นหมอล า  และผู้แต่ง
กลอนล าจนมีชื่อเสียง ได้มาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี  หมอ
ล าทองมากได้ชื่อว่า เป็นผู้มีปฏิภาณมีไหวพริบในการล า  สามารถล า
โต้ตอบแบบกลอนสดชนิด  "ล าแตก" จนได้รับยกย่องให้เป็น  "ศิลปิน
แห่งชาติ" เมื่อปี พ.ศ. 2529 นับเป็นหมอล าคนแรกที่ได้รับเกียรติอัน
สูงสุดนี ้เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อุบลราชธานี ได้รับเลือกให้ท าหน้าที่ ส.ส.อุบลราชธานี 1 สมัย 
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หมอล าเคน ดาเหลา 

  ภาพน้ีได้รับความเอ้ือเฟื้อจาก Veteethai.com 

 

หมอล ำ 

หมอล าเคน ดาเหลา  (ชาย) ฉายา "เคนฮุด" เป็นชาวอุบลราชธานี  
ไปมีชื่อเสียงโด่งดังที่จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ฉายาว่า  "ฮุด" ก็เพราะว่า
ในเวลาล าจะสามารถดันไปได้แบบสู้ไม่ถอย หมอล าเคนมีน้ าเสียงห้าว 
ไพเราะ และรูปร่างหน้าตาดี ทั้งยังสามารถแต่งกลอนล าได้ด้วย  ลีลา
การฟูอนร าก็สวยงามเป็นที่ประทับใจ ในปี พ.ศ. 2534 จึงได้รับการ
ยกย่องให้เป็น "ศิลปินแห่งชาติ"  อีกคนหนึ่ง นับเป็นหมอล าคนที่ 2 
ที่ได้รับเกียรติดังกล่าว 

ปัจจุบันได้ตั้งโรงเรียนสอนการล าให้กับเยาวชนที่สนใจ อยากจะเป็นศิลปินด้านหมอล า  เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
อีสานให้ยั่งยืนตลอดไป รวมทั้งแต่งกลอนล าให้กับหมอล ารุ่นใหม่ๆ  รวบรวมคณะหมอล าต่างๆ เข้ามาในสังกัด
เพื่อช่วยเหลือการรับงานล าทั่วประเทศ 

 

 

 
หมอล าฉวีวรรณ พันธุ  

  ภาพน้ีได้รับความเอ้ือเฟื้อจาก Veteethai.com 

 

หมอล ำ 

หมอล าฉวีวรรณ พันธุ  เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2488           
ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ราชินีหมอ
ล า ที่มีความสามารถโดดเด่น  มีไหวพริบปฏิภาณด้านหมอล าที่เฉียบ
แหลมยิ่งคนหน่ึง โดยได้รับการฝึกฝนเรื่องหมอล าจากบิดา ญาติ  และ
หมอล าที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตหลายท่าน  ซึ่งความจัดเจนเรื่องหมด
ล าที่ฝึกฝนมาตั้งแต่อายุยังน้อย ท าให้เป็นหมอล าที่มีความสามารถสูง
ทั้งด้านการแต่ง กลอนล า การคิดท่วงท านองหมอล ากลอน  เขียน
กลอนล า ประดิษฐ์ท่าร า และบทร้องชุดแม่อีสาน 48 ท่า ประกอบกับ  

บุคคลที่มีน้ าเสียงไพเราะ  มีพลังท าให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน้ าหน่ึงของแดนอีสาน  และได้รับการกล่าว
ขานด้วยความชื่นชมจากประชาชนว่าเป็นราชินีหมอล า นางฉวีวรรณ พันธุ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอล า) ประจ าปีพุทธศักราช 2536  
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         หมอล าบุญเพ็ง ไฝผิวชัย 

  ภาพน้ีได้รับความเอ้ือเฟื้อจาก Veteethai.com 

 

หมอล ำ 

 
 
หมอล าบุญเพ็ง ไฝผิวชัย  เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2475       
ที่จังหวัดอุบลราชธานี สนใจฝึกแสดงหมอล ามาตั้งแต่อายุ 12 ปี 
กับหมอล าทองมี สายพิณ  หมอล าสุบรรณ พละสูรย์ เป็นผู้ที่มี
ความจ าและไหวพริบปฏิภาณสูง ฝึกล าอยู่เพียง 2 ปี ก็สามารถรับ
งานแสดงเป็นของตนเองได้ และเนื่องจากหมอล าที่มีส านวนคม
คาย สามารถโต้ตอบกับหมอล าฝุายชายได้อย่างเฉลียวฉลาด เป็นที่
ชื่นชอบของผู้ชม ท าให้มีชื่อเสียงข้ึนมาอย่างรวดเร็ว ได้ชื่อว่าเป็น  

 

หมอล าที่มีคารมกล้าโต้ตอบกับคู่ล าด้วยไหวพริบที่ฉับไว กลอนล าแต่ละกลอนมีสาระเชิงปรัชญาชีวิต  ให้คติ
สอนใจที่แยบคาย ท าให้เป็นหมอล าหญิงคนเดียวเมื่อปี พ.ศ. 2498 ที่ได้รับการบันทึกแผ่นเสียงมากที่สุด มีงาน
แสดงทั้งกลางวันกลางคืน เป็นศิลปินของประชาชนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชานีหมอล า เคยได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม  จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2533 ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน
วัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (หมอล า) พ.ศ. 2537 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นางบุญเพ็ง ไฝผิว
ชัย จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอล า) ประจ าป ีพ.ศ. 2540  

หมอล าค าปุ่น ฟุ้งสุข  (หญิง) เป็นหมอล าอาวุโสอีกคนหนึ่งที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังในอดีต  เคยชนะการประกวด
หมอล าในระดับต่างๆ หลายรางวัลเช่น  เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมอล าทั่วประเทศฝุายหญิง พ.ศ. 
2502 ณ เวทีมวยลุมพินีกรุงเทพฯ หมอล าค าปุุนเป็นหมอล าสตรีที่สามารถแต่งกลอนล าได้ดี  ปัจจุบันแม้จะไม่
ค่อยปรากฏตัวแต่ก็ได้แต่งกลอนล าให้ลูกศิษย์อยู่อย่างสม่ าเสมอ 

 

 
       หมอล าฉวีวรรณ ด าเนิน 

  ภาพน้ีได้รับความเอ้ือเฟื้อจาก Veteethai.com 

 

หมอล ำ 

 
 
หมอล าฉวีวรรณ  ด าเนิน (ระหว่างปี พ.ศ. 2506 - 2510) พระเอก
และนางเอกที่มีชื่อเสียงของคณะคือ  หมอล าทองค า เพ็งดี  และ 
หมอล าฉวีวรรณ  ด าเนิน ซึ่งหมอล าคณะนี้มีการน าเครื่องดนตรี
สากลบางชิ้น เช่น กีตาร์ ออร์แกน  มาบรรเลงประกอบเพื่อให้เกิด
ความครึกครื้นยิ่งข้ึน  จวบจนปัจจุบันเครื่องดนตรีสากลเหล่านี้ ได้
เข้ามามีบทบาทส าคัญในวง  และวงหมอล าหมู่ได้กลายสภาพมาเป็น 
กึ่งวงดนตรีลูกทุ่ง อย่างไรก็ตาม  เมื่อถึงตอนที่จะต้องล า แคนก็ยัง
ต้องเปุาน า เพื่อให้ได้บรรยากาศของการล าที่แท้จริง  
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          หมอล าทองค า เพ็งดี 
    ภาพน้ีได้รับความเอ้ือเฟื้อจาก Veteethai.com 

 

หมอล ำ 

 
 
หมอล าทองค า เพ็งดี  มีฉายาว่า  นก
กาเหว่า  เพราะเป็นผู้มีน้ าเสียงไพเราะ
เป็นหนึ่งในการล าล่องในสมัยนั้น  
นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการ
แต่งกลอนล าได้อีกด้วย  ล าล่องที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่หมอล าทองค าเป็นอย่าง
มากคือ ล าล่องเรื่องจ าปาสี่ต้น ส่วนหมอ
ล าฉวีวรรณ ด าเนิน  เป็นผู้มีน้ าเสียงใส
กังวาล จึงมีผู้เปรียบว่า ประดุจเสียงทอง  
ต่อมาคณะหมอล ารังสิมันต์ได้นางเอกอีก
คนหน่ึง คือ หมอล าบานเย็น รากแก่น  
ซึ่งมีความสวยเป็นที่เลื่องลือ 

 

การล าได้วิวัฒนาการต่อไปอีกจากการล า 2-3 คน กลายมาเป็นการล าหลายๆ คน คือ ประมาณ 10 คนข้ึนไป 
เรียกว่า การล าหมู่  เป็นการล าตามเรื่องราวจากนิทานพื้นบ้าน หรือนิทานชาดก  ผู้แสดงแต่ละคนจะแสดง
บทบาทตามตัวละครในท้องเรื่องแตกต่างกันไป ลีลาการล าก็มีหลายแบบ  อาทิเช่น ล าเรื่องต่อกลอน ล าเพลิน 
เป็นต้น คณะหมอล าหมู่ที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดอุบลราชธานี คือ คณะรังสิมันต์  

 

 
หมอล าบานเย็น รากแก่น 

ภาพน้ีได้รับความเอ้ือเฟื้อจาก Veteethai.com 

 

หมอล ำ 

 
 
หมอล าบานเย็น รากแก่น  เป็นชาว
อุบลราชธานีโดยก าเนิด หลังจากแยกออกมา
จากคณะรังสิมันต์แล้ว  ได้ตั้งวงรับงานแสดง 
มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงมากมาย ในที่สุดก็
ยุบวงไป ปัจจุบันยังประกอบอาชีพด้านนี้อยู่ 
ณ กรุงเทพมหานคร และได้บันทึกเสียงเพลง
ลูกทุ่งอีสานออกมาเผยแพร่อีกหลายชุด  ได้
เสียสละเวลาเดินทางมาให้ความรู้แก่ลูกศิษย์
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เพื่อสืบ
สานมรดกอีสานอยู่มิได้ขาด 
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          หมอล าสมาน หงษา 
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หมอล ำ 

 
 
หมอล าสมาน หงษา  อดีตเคยเป็นบุรุษไปรษณีย์แต่ได้
ลาออกมาประกอบอาชีพหมอล า เคยประกวดหมอล าได้รับ
รางวัลชนะเลิศหลายรางวัล หมอล าสมานตั้งคณะของ
ตนเองชื่อว่า คณะเพชรเสียงทอง  โดยแสดงในแนวชาดก 
ตลกสะท้อนภาพสังคมในปัจจุบัน ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
ดี เช่นเรื่อง "แม่เฒ่ามักลูกเขย"  ปัจจุบันยังคงรับงานแสดง 
และดัดแปลงการล าเอาใจตลาด  โดยการล าซิ่งบ้างเป็นบาง
โอกาส 

 

 

                                                    
        หมอล าป. ฉลาดน้อย                                                  หมอล าอังคนางค์ คุณไชย 

ภาพน้ีได้รับความเอ้ือเฟื้อจาก Veteethai.com                                                        ภาพน้ีได้รับความเอ้ือเฟื้อจาก Veteethai.com 

หมอล ำ 

 
 
หมอล าคู่ขวัญในอดีตอีกคู่หนึ่งคือ  หมอล าป. ฉลาดน้อย  (ชาย) และ หมอล าอังคนางค์ คุณไชย  (หญิง) 
ร่วมกันก่อตั้งคณะอุบลพัฒนา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหมอล าหมู่ 
ทางสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 5 จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2515 ผลงานที่สร้างชื่อเสียงมาก
คือ การบันทึกแผ่นเสียงล าเรื่องต่อกลอนเรื่อง นกกระยางขาว   ต่อมาหมอล าอังคนางค์ได้อัดแผ่นเสียงเพลง
แนวลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมหลายเพลง ได้แก่ สาวอุบลรอรัก พี่จ๋าหลับตาไว้  และ อีสานล าเพลิน ต่อมาทั้ง
คู่แยกวงไปตั้งคณะใหม่ โดยอังคนางค์ตั้งคณะหมอล าชื่อ  คณะอุบลพัฒนายุคใหม่  ส่วน ป.ฉลาดน้อย ได้ตั้ง
คณะเพชรอุบล รับงานการแสดงเรื่อยมา  แต่ทั้งคู่ก็ยังคงมีผลงานร่วมกันเป็นครั้งคราวโดยการน าเอานิทาน
และนิยายปัจจุบันที่เป็นที่นิยมมาบันทึกเสียงเป็นล าเรื่องต่อกลอน เช่น คู่กรรม แม่เบ้ีย เป็นต้น 

 

http://www.isangate.com/author/sman_hongsa.html
http://www.veteethai.com/
http://www.isangate.com/author/sman_hongsa.html
http://www.isangate.com/author/por_chalad_noi.html
http://www.isangate.com/author/ankanang.html
http://www.veteethai.com/
http://www.veteethai.com/
http://www.isangate.com/author/por_chalad_noi.html
http://www.isangate.com/author/ankanang.html
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ภาคผนวก ง :  
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
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การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสาน "หมอล าซิ่ง"  

(เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2556)  
โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี, การท่าอาศยานอุดรธานี, สายการบินนกแอร์,  
สายการบินแอร์เอเชีย, การบินไทย และ AIS  

วันที่ 12 มกราคม 2556 
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ภาคผนวก จ  
แบบประเมินผล 

โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
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แบบประเมินผล โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
วันที่ 12 มกราคม 2556  (วันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2556) 

ณ เวทีใหญ่ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ท่าอากาศยานนานาชาตอิุดรธาน ี
************************************************************************************************************************************ 

 

โปรดกาเครื่องหมาย     ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
     1.  เพศ    ชาย             หญิง 
     2.  สถานะภาพของท่าน      นักศึกษา มสธ.จังหวัด ................... ประชาชนทั่วไป  อื่นๆระบุ........... 
     3.  ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด  
           ชมรมนักศึกษา มสธ.     หนังสือเชิญ     จากค าบอกเล่าของผูอ้ื่น 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. กิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" - - - - - 
1.1 วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอล า นายจันดี หลักค าพันธ ์      
1.2 วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีอีสาน นายอภิชาต ราชค า      
1.3 ความรู้เรื่องหมอล า      
1.4 ความรู้เรื่องดนตรีอีสาน      
1.5 การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง"      
1.6 คุณภาพ ปริมาณ ความสะอาดของอาหารที่จัดเลี้ยง      
1.7 สถานที่ เวที แสง เสียง      
1.8 การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
2.ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรม - - - - - 
2.1 มีความรู้เกี่ยวกับต านานและศิลปินหมอล าอีสาน      
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง"      
2.3 มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านอีสานที่ใช้ประกอบ"หมอล าซิ่ง"      
3.ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 

     

ข้อเสนอแนะอื่นๆ   
1............................................................................................................................ .................................................................. ....................................... .. 

2............................................................................................................................ ................................................................ ........................................ .... 
3............................................................................................................................ ................................................................. ......................................... .. 
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ภาคผนวก ฉ : 
รายชื่อ/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน"หมอล าซิ่ง" 
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