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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของหมอล าเรื่องต่อกลอน
ท านองขอนแก่น เพ่ือศึกษาคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น และวิเคราะห์
คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษา
เอกสารต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สังเกตการณ์  ใช้เครื่องมือในการลงภาคสนาม
แบบสังเกตการณ์และแบบมีส่วนร่วม เลือกศึกษาจากวงหมอล าที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือวงระเบียบ
วาทะศิลป์ โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากหัวหน้าคณะหมอล า พระเอกหมอล า ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชม 
จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ ตีความ ด้วยการพรรณนาความและสรุปผลการวิจัย
พร้อมข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น       
ต้องประกอบด้วยคุณลักษณ์ 6   ด้าน คือ 1)  ด้านน้ าเสียง ต้องมีเสียงดี  คือมีเสียงนุ่ม มีความไพเราะ,       
2) ด้านบุคลิกภาพ ต้องเป็น เพศชาย อายุ 20-35 ปี โสด รูปร่างหน้าตาดี ร่างกายสมประกอบ ผิวพรรณดี 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และแต่งกายสุภาพ, 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คือต้องมีน้ าใจ มีความซื่อสัตย์, 
4) ด้านระเบียบวินัย คือ ต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน  มีความ
รับผิดชอบสูง และมีความตรงต่อเวลา, 5) ด้านการฝึกซ้อม คือต้องมีการ ฝึกการฟัง ฝึกการอ่าน ท่องจ า 
ฝึกการร้องเพลงประกอบการแสดง ฝึกการตีบท ฝึกการฟ้อน ฝึกซ่อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ และ 6) ด้าน
การแสดง คือต้องมีความสามารถ  ในด้านการร้องหมอล า เพลงลูกทุ่งหมอล า และการแสดงหมอล าเรื่อง
ต่อกลอนท านองขอนแก่น  

 

ค าส าคัญ: คุณลักษณ์, พระเอกหมอล า, ท านองขอนแก่น 
126 หน้า 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research are as follows: 1) studying the pattern and elements 
of the molam ruang to-klon in Khon Kaen style, 2) investigating and analysing the 
characteristics of male protagonist of the molam ruang to-klon in Khon Kaen style. This 
research was conducted with qualitative research methods; all data were collected from 
relevant literature and research, interviews with experts, and participant observation. The 
key informant of the research is the most popular molam troupe known as Rabiab 
Wathasin. The selection of the key informant was based on the purposive sampling to 
interact with the leader of the troupe, the male protagonist, experts, and audiences to 
provide data to be analysed and interpreted as descriptive research.  
 The results showed that the male protagonist of the molam ruang to-klon in Khon 
Kaen style is selected based on the following attributes of male: 1) vocal talent,  2) a single 
male who is about 20-35 aged with nice appearance and personality, 3) having ethical 
behaviours, including generosity and honesty, 4) being disciplinary: consistent attempt of 
practice, responsibility and punctuality, 5) practising attributes: listening, reading, 
memorising, singing, interpreting the text, dancing, and all skills relevant to the performing 
rehearsals, and 6) theatrical talents: well-trained molam singing and folk-molam singing, 
and theatrical experience of the molam ruang to-klon performance in Khon Kaen style.  
 

Keyword: Characteristic, the molam Male Protagonist, Khon Kaen Style 
126 pages 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1. ที่มาและความส าคัญ 
หมอล าเป็นศิลปะการขับร้องเพลงพ้ืนบ้านและการแสดงพ้ืนบ้านของภาคอีสานหรือ       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหมอล า มีความหมาย 2 อย่าง คือ อย่างแรก หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญในการ
ขับล าน าหรือการขับร้อง โดยการท่องจ าจากกลอนล าหรือบทกลอน ที่มีผู้ประพันธ์ขึ้นเป็นภาษาถิ่น
อีสาน อย่างที่สอง หมายถึง ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองหรือมหรสพอย่างหนึ่งของชาวอีสาน หมอล า
ก าเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด เพราะไม่มีการบันทึก ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร            
แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการสวดอ้อนวอน ความเชื่อเรื่องผีฟ้า ผีแถน และผีบรรพบุรุษ         
ตามความเชื่อแบบดั้งเดิมหรือเกิดจากธรรมเนียมการอ่านหนังสือผูกซึ่งเป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่มี  
การจารึกลงในใบลานและการเทศน์ของพระสงฆ์ ในหนังสือผูก และเกิดจากการเกี้ยวพาราสี        
ของหนุ่มสาว เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ภาคอีสานในทุกจังหวัด มีความชื่นชอบการแสดงหมอล า ทั้งนี้
หมอล ามีบทบาทสร้างความบันเทิง เป็นเครื่องบรรเทาความตึงเครียด ผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่คน   
ในชุมชน กล่อมเกลาสังคม บันทึกค าสอน ปรัชญาของชุมชนอีสานที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา ภาคอีสาน
ประกอบไปด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวล าภู หนองคาย นครพนม 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ ในแต่ละจังหวัด มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 
โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการแสดงหมอล า จากการขนานนามจังหวัดขอนแก่น
ว่า “ขอนแก่นแดนหมอล า” 
 “หมอล า” เป็นศิลปะพ้ืนบ้านที่สั่งสมด้วยภูมิปัญญาของมนุษย์ที่เกิดมานานตามหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบร่องรอยยืนยันได้ถึงประวัติศาสตร์ที่หมอล าปรากฏคู่แผ่นดินอีสาน คือลวดลายบน
ขวานส าริดที่เมืองดองซอน ในเวียดนาม เป็นรูปคนเป่าแคนและช่างฟ้อนสองคน เมื่อพิจารณา    
ความต่อเนื่องกับประเพณีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการละเล่นของคนในตระกูลไท-ลาว ในปัจจุบัน 
(เจริญชัย ชนไพโรจน์, 2526, น. 21) วรรณคดีเรื่องราวที่แต่งเป็นค ากลอนภาคอีสานแล้วเขียนจารึก
ลงในใบลาน ชาวอีสานเรียกว่าวรรณกรรมคดีเหล่านี้ว่า “ล า” ต่อมามีผู้จ าบทกลอนในหนังสือผูก    
น าไปเล่าหรือท่องปากเปล่าด้วยท านองที่ไพเราะจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นประเพณี
อ่านหนังสือผูก ในงานศพ ส าหรับผู้ที่จดจ าหรือท่องบทกลอนได้จนขึ้นใจ และสามารถท่องเป็นจังหวะ
จะโคน จนเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังคนก็เลยเรียกผู้เล่านิทานนี้ว่า “หมอล า” ในตอนหลังหมอล า         
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ก็ใช้แคนมาเป่าประกอบเพื่อช่วยให้มีความไพเราะยิ่งขึ้น จึงท าให้เกิดมีหมอแคนขึ้นมาท าให้กลายเป็น
สัญลักษณ์ หมอล าคู่กับหมอแคน “หมอล า” ถือเป็นศิลปะพ้ืนบ้านของชาวอีสานที่มีมานาน          
จนไม่สามารถบอกได้ว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด เพราะไม่มีหลักฐานบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
อย่างไรก็ตามหมอล านอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่นิยมทั่วไปและเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน
แล้ว หมอล ายังเป็นที่รวมศิลปะวิทยาการทางด้านต่าง ๆ และหมอล ายังเป็นผู้สืบทอดวรรณกรรม   
อันล้ าค่าของชาวอีสานเพราะคนอีสานได้ถ่ายทอดชีวิตจิตใจอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดไว้ในกลอนล า 
(ชุมเดช เดชภิมล, 2521, น. 1)  

หมอล าเป็นวัฒนธรรมการแสดงตัวอย่างหนึ่งที่นิยมทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขง อาจมีชื่ อเรียก
แตกต่างไปตามท้องที่ เช่น ลาวตอนบนเรียกว่า ขับ ลาวตอนล่างรวมทั้งภาคอีสานเรียกว่า ล า        
อาจจ าแนกหมอล าได้ 3 ประเภท คือ 1. หมอล าที่แสดงในพิธีกรรม เช่น หมอล าผีฟ้า หมอล าทรง 
หมอล าส่อง หมอล าเหยา เป็นการล าที่มีจุดประสงค์ 2 อย่าง คือ รักษาคนป่วย และพยากรณ์ ดินฟ้า
อากาศ 2. หมอล าในการเกี้ยวพาราสี เช่น หมอล าผญา และ 3. หมอล าที่แสดงเพ่ือความบันเทิง เช่น    
หมอล าพ้ืน หมอล ากลอน หมอล าเรื่องต่อกลอน หมอล าเพลิน ซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีลักษณะแตกต่าง
กันไป หมอล าสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท หลายท านองล า และหมอล าของแต่ละท้องที่   
หากแบ่งตามลักษณะการแสดงและพัฒนาการหมอล าอาจแบ่งได้ดังนี้ หมอล าพ้ืน หมอล าโจทก์แก้      
หมอล ากลอน หมอล าชิงชู้ หมอล าเรื่องต่อกลอน (หมอล าหมู่) หมอล าเพลิน หมอล ากลอนซิ่งหรือ 
หมอล าซิ่ง ประเภทของหมอล าแบ่งได้ 2 อย่าง คือ หมอล าคู่หรือล ากลอนเป็นหมอล าที่โต้ตอบความรู้
ด้านต่าง ๆ อาทิ ปรัชญาทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี สุภาษิตค าสอนประวัติศาสตร์ 
การเมือง ความรัก ในระยะแรกนั้นจะเป็นการโต้ตอบชายกับชาย การล าส่วนใหญ่จะเน้นความรู้    
ด้านปรัชญาศาสนา ต่อมาจึงมีหมอล าฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเนื้อหาของการล ายังคงเดิม แต่จะมีเนื้อหา
เพ่ิมอีกคือ เกี้ยวพาราสี หมอล าประเภทนี้ได้พัฒนาตามล าดับ เกิดหมอล าชิงชู้และหมอล ากลอนซิ่ง   
ในปัจจุบัน อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าหมอล าหมู่ คือการแสดงหมอล าเป็นคณะแบ่งได้หลายอย่าง เช่น   
หมอล าเรื่องต่อกลอนซึ่งมีหลายท านอง หมอล าเพลิน หมอล ากกขาขาว หมอล าเวียง เป็นต้น หมอล า
ประเภทนี้แต่เดิมจะน านิทานพ้ืนบ้านและนิทานชาดกมาเป็นเรื่องในการแสดง แต่ปัจจุบันได้พัฒนา
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเวที แสง สี เสียง เนื้อเรื่อง ดนตรีประกอบ จ านวนคนในการแสดง            
การน าเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ หมอล าประเภทนี้เคยได้รับความนิยมอย่างกว้าง ท านองล าแบ่งได้
หลัก ๆ คือล าทางสั้น และล าทางยาว ล าทางเต้ย เป็นการล าที่มีท่วงท านองการเดินกลอนที่รวดเร็ว
กระชับ ไม่เอ้ือนเสียง (เจริญชัย ชนไพโรจน์, 2543, น. 4-8) 
 หมอล าเรื่องต่อกลอนหรือหมอล าหมู่ เป็นการล าที่แสดงเป็นหมู่คณะ เนื้อเรื่องที่ยกมาเป็น
นิทานขนาดยาว มีเหตุการณ์ซับซ้อนหลายตอนจนจบ จึงเรียกว่า ล าเรื่องต่อกลอน เรื่องที่น ามาในยุค
แรก ๆ นั้นเป็นนิทานชาดก นิทานพ้ืนบ้าน เช่น การะเกด ขูลูนางอ้ัว สังข์ศิลป์ชัย ก่ ากาด า ไก่แก้ว  
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หอมฮู พระเจ้าสิบชาติ คัชนาม แตงอ่อน มโนราห์ สุริวงศ์ ปัจจุบันนิทานชาดกไม่นิยมล ากัน นิยมเรื่อง
นิทานพ้ืนบ้านและเรื่องที่ดัดแปลงแทนจากหนังสือรายงานการวิจัยบทบาทหมอล าต่อสังคมอีสาน
ในช่วงกึ่งศตวรรษ กล่าวถึงการก าเนิดล าเรื่องต่อกลอน แบ่งออกได้เป็นสองนัย คือ นัยแรก          
การล าเรื่องต่อกลอนพัฒนามาจากล าพ้ืน ซึ่งหมอล าคนเดียวต้องล าทุกบทบาท มาเป็นการล าหลายคน
ตามบทชายจริงหญิงแท้ โดยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางที่เวียงจันทร์ ประเทศลาว จนได้ชื่อว่า 
“ล าเวียง” ลักษณะการแต่งกาย จะนุ่งยาวห่มยาวตามแบบชาวเวียงจันทร์ นัยที่สอง ล าเรื่องต่อกลอน
มีการก าเนิดขึ้นประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยการเลียนแบบการแสดงลิเก บางคนจึงเรียก
หมอล าเรื่องต่อกลอนว่า “ลิเกลาว” สิ่งที่หมอล าเรื่องต่อกลอนรับมาจากลิเก คือ เครื่องแต่งกาย    
การจัดฉากเวที ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้แสดงถึงการสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างหัวเมือง
อีสานกับกรุงเทพทั้งในด้านวัฒนธรรมและธุรกิจบันเทิง ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการแสดงหมอล าเรื่อง
ต่อกลอน คือ หมอล าทองค า บ้านสีถาน อ าเมือง จังหวัดขอนแก่น นายค ากอง บ้านกุดบักเห็ด อ าเภอ
เมืองพล จังหวัดขอนแก่น นายอินตา  ไชยราช บ้านเหล่านาดี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
(จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2528, น. 90) 

หมอล าเรื่องต่อกลอนคือหมอล าที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน มีการจ าแนกประเภท
ท านองล ามีหลายท านอง ได้แก่ ท านองกาฬสินธุ์ ท านองสารคาม ท านองอุบล และท านองขอนแกน่ 
โดยในแต่ละท านองต่างมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป 

ในการจัดอันดับคณะหมอล า อีสานไกด์ ดอทคอม (วิถีบ้านนา, 2560, ออนไลน์) เว็บไซต์     
วาไรตี้ ข่าวสาร สาระ บันเทิง และท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของภาคอีสาน ได้จัดอันดับสุดยอดหมอล า
ยอดเยี่ยมแห่งปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่ชื่นชอบหมอล าอีสาน จ านวน 
2,042 ตัวอย่าง บนเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และการสอบถามส ารวจแบบเชิงลกึพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
อายุระหว่าง 15 - 70 ปี โดยด าเนินการส ารวจในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2560    
โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบหมอล าเรื่องต่อกลอน โดยมีช่วงความ
คลาดเคลื่อน บวกลบร้อยละ 7 ผลปรากฏว่า อันดับ 5 คือ หมอล าคณะใจเกินร้อย คิดเป็นร้อยละ 
93.38, อันดับ 4 คือ หมอล าคณะเสียงอิสาน คิดเป็นร้อยละ 94.84, อันดับ 3 คือ หมอล าคณะประถม
บันเทิงศิลป์ คิดเป็นร้อยละ 97.13, อันดับ 2 คือ หมอล าคณะศิลปินภูไท คิดเป็นร้อยละ 97.32 และ
อันดับ 1 คือ หมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ คิดเป็นร้อยละ 98.51  

โดยหมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ เป็นคณะที่ใช้ท านองขอนแก่นในการล า ซึ่งท านอง
ขอนแก่น เป็นท านองหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ฟัง โดยในจังหวัดขอนแก่นมีคณะหมอล า          
เป็นจ านวนมากและมีการแข่งขันทางธุรกิจจึงท าให้คณะหมอล ามีการพัฒนารูปแบบการแสดง และ
รูปแบบของการล า อีกทั้งองค์ประกอบอ่ืน ๆ เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยโดยมีการน าเทคโนโลยีมาเป็น
ส่วนประกอบในการแสดง มีการพัฒนาวงเพ่ือสร้างจุดสนใจใหม่ ๆ ส าหรับผู้ชม ด้วยเหตุนี้วงหมอล า  
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ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันจึงต้องมีการจัดการที่ดีการท างานที่เป็นระบบ สามารถด ารงอยู่ได้ในทุก
สภาพปัญหา  

ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการด ารงอยู่ของวงหมอล าอาทิ ปัญหาของนักแสดงหลักที่มีอายุมากขึ้น
และอาจจะได้รับความนิยมน้อยลงในอนาคต จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวแสดงทดแทนเพราะ
นักแสดงหลักท่ีเป็นพระเอกหรือนางเอกซึ่งเป็นตัวละครที่มีความส าคัญต่อการแสดงเป็นอย่างมากโดย
เฉพาะตัวพระเอกหมอล าจะเป็นตัวน าเรื่องและเป็นตัวสร้างกระแสให้ผู้ชมมานิยมชมชอบ และน าไปสู่
การชื่นชอบวงที่พระเอกสังกัด  

จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล า
เรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น โดยเลือกศึกษาคณะระเบียบวาทะศิลป์ ซึ่งเป็นคณะหมอล าที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก เพ่ือศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของหมอล าเรื่องต่อกลอน และศึกษา 
คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าตลอดจนวิเคราะห์คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านอง
ขอนแก่น และเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น  
2.2 เพ่ือศึกษาคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น  
2.3 เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 

 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา คือ หมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ โดยศึกษา
เฉพาะคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นเท่านั้น 
 
4. วิธีด าเนินการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
การศึกษาภาคสนาม โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 
 4.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
             4.1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเรื่องการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านอง
ขอนแก่น จากข้อมูลของหน่วยงานและแหล่งวิทยบริการของสถานบันการศึกษาต่าง  ๆ ได้แก่ 
จดหมายเหตุ วรรณกรรม ต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านอง
ขอนแก่น 
             4.1.2 จากสื่อพิมพ์และบทความตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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4.2 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แสดงที่มี
ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
             4.2.1 ผู้ให้สัมภาษณ์ครูศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน นักวิชาการวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน 
         4.2.1.1 นายวรศักดิ์ วรยศ หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และจัดการ
แสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะระเบียบวาทะศิลป์  
         4.2.1.2 นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ อาจารย์สอนศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน
อีสาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์   
             4.2.2 ผู้ให้สัมภาษณ์หมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์  
         4.2.2.1 ผู้บริหารจัดการ หัวหน้าคณะ ผู้ก ากับ และอดีตพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอน
ท านองขอนแก่น 

     1) นายสุมิตรศักดิ์ พลล้ า  
       2) นายภักดี พลล้ า 
         4.2.2.2 พระเอกหมอล า 
       1) นายจักรพันธ์ เครือน้ าด า  
       2) นายทวีศักดิ์ โพธิ์มีชัย  
       3) นายต่อโชค ศิริชัย  
       4) นายพงศกร ปากดี  
             4.2.3 ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมเป็นผู้ที่ชื่นชอบการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านอง
ขอนแก่น 
         4.2.3.1 นายณัฐชนันท์ ถิตย์รัศมี  
         4.2.3.2 นายพรชัย ครองยุติ  
         4.2.3.3 นายพงษ์เดช นาคค า  
         4.2.3.4 นางกิตภิา ธัญธนิตกุล  

4.3 การศึกษาภาคสนามผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอน
ท านองขอนแก่น โดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและมีส่วนร่วม ในโอกาสต่าง ๆ คือ ฝึกหัด และ    
ชมการแสดงหมอล า คณะระเบียบวาทะศิลป์ คือ ช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2561 ถึง เดือน มีนาคม 
2562  

4.4 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ต ารา การสัมภาษณ์ และการศึกษาภาคสนาม 
มาสรุปและเรียบเรียง แล้วรายงานผลการวิจัย 3 บทต่อคณะกรรมการ 

4.5 น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข  
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4.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการศึกษาภาคสนามมาสังเคราะห์ข้อมูล      
เพ่ือสรุปและเรียบเรียงเป็นรายงานผลการวิจัย 5 บทต่อคณะกรรมการ 

4.7 ด าเนินการแก้ไขผลการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
4.8 ด าเนินการเขียนรายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน   

ในวารสารทางวิชาการ 
 
5. ประโยชนที่ได้รับ 

5.1 ได้องค์ความรู้ด้านรูปแบบและองค์ประกอบของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น
เพ่ือเป็นเครื่องยืนยันรูปแบบและองค์ประกอบของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นที่เป็น     
แบบแผนจากอดีตถึงปัจจุบัน 

5.2 ได้องค์ความรู้ด้านคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น เพ่ือเป็น
เครื่องยืนยันคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นที่เป็นแบบแผน 
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 คุณลักษณ ์หมายถึง คุณลักษณะสิ่งที่พึงปฏิบัติไปในทิศทางที่เป็นแบบอย่างที่ดี ชี้ให้เห็นถึง
ตัวตนเอกลักษณ์หรือลักษณะประจ า มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านน้ าเสียง ด้านบุคลิกภาพ          
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านระเบียบวินัย ด้านการฝึกซ้อม และด้านการแสดง 
 พระเอกหมอล า หมายถึง บุคคลหรือตัวละครที่มีความโดดเด่นที่สุดในคณะหมอล าซึ่งเป็นผู้ที่
มีบุคลิกภาพดี น้ าเสียงไพเราะ เป็นตัวด าเนินเรื่อง เป็นตัวพระเอกของการแสดงหมอล า ของท านอง
ขอนแก่น 
 ท านองขอนแก่น หมายถึง ท านองหมอล าที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น มีท านองช้า เสียงสูง
เป็นท านองล าที่นิยมและแพร่หลายในภาคอีสาน 

องค์ประกอบของการแสดงหมอล า หมายถึง ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
หมอล า ได้แก่ เรื่องที่ใช้ในการแสดง บทกลอนล าหรือบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหมอล า ผู้แสดง 
รูปแบบของการแสดง เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี เวที เครื่องเสียง ฉาก แสงสีเสียง อุปกรณ์
ประกอบการแสดง ลักษณะการแสดง และท่าฟ้อนร า 

ผู้แสดง หมายถึง บุคลคล 6 กลุ่ม คือ หมอล า นักร้อง นักดนตรี หางเครื่อง พิธีกร (โฆษก) 
และตลก  

หางเครื่อง หมายถึง ผู้เต้นประกอบการร้องเพลงหรือล าของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านอง
ขอนแก่น  
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ขั้นตอนการแสดง หมายถึง การล าดับการแสดงก่อนหลังหรือช่วงของการแสดงอย่างเป็น
ระบบ 

รูปแบบ  หมายถึง รูปแบบวิธีการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น มี 2 แบบ 
ได้แก่ รูปแบบการแสดงในเขตอีสาน และรูปแบบการแสดงในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร หรือ
ภาคอ่ืน ๆ ทีไ่ม่ใช่ภาคอีสาน 
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บทท่ี 2 

ประวัติความเป็นมาหมอล าเรือ่งต่อกลอนท านองขอนแก่น 
 
 การสืบทอดทางศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน โดยเฉพาะศิลปะการแสดงหมอลําเรื่อง       
ต่อกลอนทํานองขอนแก่น ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค   
อ่ืน ๆ จนได้รับคํานิยมต่าง ๆ ว่าหมอลําเป็นผู้อนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน   
ให้คงอยู่กับชาวอีสานสืบต่อไป ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยได้กล่าวถึงบริบทพ้ืนที่ที่ทําการวิจัย ประวัติความ
เป็นมา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูปแบบวิธีการแสดง องค์ประกอบของหมอลําเรื่องต่อกลอน
ทํานองขอนแก่น เพ่ือเป็นแนวทางที่จะได้ศึกษาคุณลักษณ์ของพระเอกหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานอง
ขอนแก่นต่อไป โดยได้แบ่งหัวข้อวิจัยไว้ดังนี้ 

       1. บริบทพื้นที่ที่ทําการวิจัย 
       2. ประวัติความเป็นมาของหมอลํา 

2.1 ความหมายของหมอลํา 
2.2 จุดกําเนิดของหมอลํา 
2.3 ประเภทของหมอลํา 

       3. ประวัติความเป็นมาของหมอลําเรื่องต่อกลอน 
       4. ทํานองลํา 
       5. ทํานองขอนแก่น 
       6. ประวัติความเป็นมาของหมอลําคณะระเบียบวาทะศิลป์ 
       7. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
       8. รูปแบบและองค์ประกอบของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น 

8.1 เรื่องท่ีใช้ในการแสดง 
      8.2 บทกลอนลําหรือบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหมอลํา 

8.3 ผู้แสดง   
8.4 เครื่องแต่งกาย 
8.5 เครื่องดนตรี  
8.6 เวที เครื่องเสียง แสงสีเสียง ฉาก อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
8.7 ลักษณะท่าฟูอนรํา 
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1. บริบทพื้นที่ที่ท าการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดพ้ืนที่ที่ทําการวิจัย คือ คณะหมอลําระเบี ยบวาทะศิลป์  
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญ         
ในการศึกษา  
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดขอนแก่น 
ที่มา: https://www.thai25.com/images/stories/ท่องเที่ยว/แผนที่/ขอนแก่น1png  

(2561, ออนไลน์) 

https://www.thai25.com/images/stories/ท่องเที่ยว/แผนที่/ขอนแก่น1png
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ที่ตั้งจังหวัดขอนแก่นต้ังอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพ ฯ 
449 กม. อยู่ระหว่างเส้นรุง ที่ 15-17 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-103 องศา ตะวันออกมีพ้ืนที่ 
10 ,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.8 ล้านไร่  และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียง             
รวม 9 จังหวัด ดังนี้ 

       ทิศเหนือ    ติดต่อกับจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย  
       ทิศใต ้   ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ 
       ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
       ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ภูมปิระเทศ 
       สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีพ้ืนที่สูงต่ําสลับเป็นลูกคลื่น ทางทิศตะวันตกสูงมาก

เพราะมีแนวเขาภูกระดึงและเพชรบูรณ สําหรับทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะ
สูงต่ํา มีทีร่าบลุม แถบลุ่มน้ําชี ในเขตพ้ืนที่อําเภอพระยืน ชนบท บ้านไผ มัญจาคีรี แวงน้อย แวงใหญ่ 
อําเภอเมือง และที่ราบลุ่มน้ําพอง ในเขตพ้ืนที่อําเภอน้ําพอง อําเภออุบลรัตน์ และเมืองพ้ืนที่สูงกว่า
ระดับน้ําทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 100-200 เมตร  

ภูมอิากาศ 
       อุณหภูมิต่ําสุดสูงสุดโดยเฉลี่ยในปี 2546 คือ 22.35 องศาเซลเซียส และ 32.79 องศา

เซลเซียส ตามลําดับ ปริมาณน้ําฝนตลอดปี 1,467.4 มม. จํานวนวันฝนตก 103 วัน อุณหภูมิ ต่ําสุด 
สูงสุดในรอบ 5 ปี (2542-2546) โดยเฉลี่ยต่ําสุด 22.33 องศาเซลเซียส สูงสุด 32.60 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ําฝนในรอบ 5 ป (พ.ศ. 2536-2540) ฝนตกโดยเฉลี่ย 1,443.92 มิลลิเมตร/ปี ตารางสถิติ
อุณหภูมิ (คณะกรรมการประมวลจดหมายเหตุ, 2542, น. 1-11) 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       1. ทรัพยากรปุาไม จังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่ทั้งหมด 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 6.8 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่ปาุไมป้ระมาณ 1,306.3 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 803,754.33 ไร ่
คิดเป็นรอ้ยละ 12.26 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด แบ่งตามประเภทพืน้ที ่ดังนี้ 

          1.1 พ้ืนที่ปาุไม้เพ่ือการอนุรักษ์ เนื้อท่ี 172,260.25 ไร่ 
          1.2 พ้ืนที่ปาุเพ่ือเศรษฐกจิ เนื้อท่ี 131,444 ไร่ 
          1.3 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เนื้อที ่500,050 ไร่ 
       2. ทรัพยากรดิน การใช้พ้ืนที่ดินทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 57.35 สภาพปัญหา  

ของทรัพยากรดินแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
          2.1 ปัญหาเกิดจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ คือ สภาพเป็นดินทรายดินตื้น

ขาดอินทรียวัตถุ และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของพ้ืนที่ดินเค็มคิดเป็นร้อยละ 
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8.03 โดยพ้ืนที่มีผลกระทบมากอยูในพ้ืนที่ อําเภอพระยืน อําเภอบ้านฝาง อําเภอเมือง และอําเภอ
บ้านไผ่ นอกจากนี้พบว่ามีพ้ืนที่ มีโอกาสเกิดการแพรกระจายของดินเค็ม คิดเป็นร้อยละ 19.87    
ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  

          2.2 ปัญหาการชะล้างสูญเสียหน้าดิน เนื่องจากโครงสร้างดินทรายขาดการอนุรักษ์
ดินอย่างถูกวิธี การปลูกพืชไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ขาดพืชคลุมดิน และปุาไม้ถูกทําลาย มีพ้ืนที่คิดเป็น
ร้อยละ 29.68 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 

          2.3 ปัญหาที่ใช้ดินผิดประเภทหรือมีการใช้พ้ืนที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน 
คิดเป็นร้อยละ 7.60 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 

       3. ทรัพยากรน้ํา จังหวัดขอนแก่อยู่เขต 6 ลุ่มน้ํา ได้แก่ ลุ่มน้ําเซิน ลุ่มน้ําพอง ลุ่มน้ําชี 
ลุ่มน้ําห้วยแอก ลุ่มน้ําลําพังชู มีน้ําท่าเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 2,052 ลูกบาศกเมตร ใช้น้ําเพ่ือชลประทาน
ร้อยละ 92.22 ใช้เพ่ืออุตสาหกรรมร้อยละ 2.45 ใช้ผลิตประปา ร้อยละ 2.32 สภาพปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ํา มี 3 กลุ่ม คือ 

          3.1 ปัญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง  
          3.2 ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝน  
          3.3 ปัญหาน้ําเน่าเสีย เกิดจากน้ําทิ้งชุมชน ฟาร์มปศุสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรม 

พ้ืนที่ชุ่มน้ําจังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่ชุ่มน้ําอยู่นอกเขตอนุรักษ์ ที่มีความสําคัญระดับชาติ 2 แห่ง คือ 
              1. แก่งละว้า ต้ังอยู่ที่ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านไผ่ มีพ้ืนที่ 11.2 ตาราง

กิโลเมตรหรือประมาณ 7,000 ไร เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณและมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพมาก  

              2. ห้วยเสือเต้น ต้ังอยู่ที่ตําบลน้ําพอง ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง มีเนื้อที่ 10.4  
ตารางกิโลเมตร ห้วยเสือเต้นเป็นลําห้วยที่เกิดจากภูพานคํา ส่วนที่เรียกว่าภูวัด ไหลลงสู่ลําน้ํา      
ของบริเวณบ้านห้วยเสือเต้น นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่นอย่างเป็น  
จํานวนมาก เช่น หนองละเล็งเค็ง บึงกุดเคา้ หนองกองแก้ว บึงละเลิงห้วย เป็นต้น 

       4. ทรัพยากรแรธ่าตุและก๊าซ ที่สําคัญคือ 
          4.1 แรห่นิปูน เพ่ือกอ่สร้างในพ้ืนที่อําเภอภูผาม่าน สีชมพู และชุมแพ จํานวน 7 ราย 

พ้ืนที่ 660 ไร ่ปริมาณสํารองจํานวน 61.43 ล้านตัน 
          4.2 พ้ืนที่ดูดทราย บริเวณลําน้ําพองในพ้ืนที่อําเภอสีชมพู และกิ่งอําเภอหนองนาคํา 

จํานวน 2 ราย พ้ืนที ่3 ไร ่
          4.3 ก๊าซธรรมชาติที่อําเภอน้ําพอง และชนบทซึ่งมีปริมาณสํารองประมาณ 1.5 ล้าน

ล้านลูกบาศก์ฟุต (คณะกรรมการประมวลจดหมายเหตุ, 2542, น. 11-21) 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
       1. ขยะมูลฝอย จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 813 ตัน/วัน

หรือ  ประมาณ 300,000 ตัน/ป เกิดจากชุมชนระดับเทศบาลประมาณ 265 ตัน/วัน  คิดเป็นร้อยละ 
32.6 เกิดจาก เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลประมาณ 5-48 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 67.4 ชุมชน
ที่มกีารสร้างระบบกําจัดขยะฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีจํานวน 7 แหง่ ไดแก ศูนย์กําจัดเทศบาล
นครขอนแกน เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลตําบลบ้านไผ่ เทศบาลตําบลชุมแพ เทศบาลตําบล  
หนองโก เทศบาลตําบลท่าพระ เทศบาลตําบลน้ําพอง ร่วมกับเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง และ
องค์การบริหารส่วนตําบลคําม่วง ซ่ึงทัง้หมดสามารถกําจัดขยะไดป้ระมาณ 276 ตัน/วันคิดเป็นร้อยละ 
34 ของปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่วนที่เหลือ 537 ตัน/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 66 กําจัดแบบ     
เทกองและเผา ซึ่งไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 

       2. มลพิษทางน้ํา ปัจจุบันคุณภาพน้ําในลําน้ําและแหล่งน้ําต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่น 
มีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการระบายน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ได้จากน้ําเสียจากชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และเกษตรกรรม ซึ่งแหล่งกําเนิดมลพิษดังกล่าวส่วนใหญ่ยังขาด        
การจัดการน้ําเสียให้ได้คุณภาพ ก่อนปล่อยลงสูแหล่งน้ําสาธารณะ สําหรับการแก้ไขน้ําเสียชุมชนมี
เพียงเทศบาลนครขอนแกน่แห่งเดียว มีการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงเปิดดําเนินการ    
ใช้แล้วและอยู่ระหว่างการเตรียม 3 พ้ืนที่ คือ ดําเนินการออกแบบก่อสร้างแล้ว 2 พ้ืนที่ คือ เทศบาล
เมืองเมอืงพล เทศบาลตําบลบ้านไผ่ อยู่ระหว่างดําเนินการศึกษาออกแบบ 1 พ้ืนที่ คือ เทศบาลตําบล
ชนบท และได้ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเบื้องต้น 1 พ้ืนที่ คือ เทศบาลตําบลชุมแพ 

       3. มลพิษทางอากาศและเสียง มลพิษทางอากาศและเสียงในจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับปัญหามลพิษ
ทางอากาศและเสียงมักจะมีสาเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพ้ืนที่อําเภอน้ําพอง ซึ่งมีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้ังอยู่ เช่น โรงงานน้ําตาล และโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และโรงโม่หินในเขต
พ้ืนที่อําเภอภูผาม่าน จึงมักมีการร้องเรียนจากชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงแหล่งดังกล่าว (คณะกรรมการ
ประมวลจดหมายเหตุ, 2542, น. 22-24) 

การปกครอง 
       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้กําหนดให้มีการจัด

ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น 
       1. ราชการสวนภูมิภาคส่วนราชการประจําจังหวัด 29 ส่วนราชการ การปกครอง    

แบ่งออกเปน็อําเภอ 20 อําเภอ กิ่งอําเภอ 5 กิ่งอําเภอ 198 ตําบล 2,285 หมูบ้าน 280 ชุมชน จํานวน
บ้าน 431,502 หลัง จํานวนครัวเรือน 437,590 ครัวเรือน 

       2. ราชการสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ 209 หนว่ยงาน 
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   ประชากร 
       ปี 2546 ประชากร จํานวน 1,767,643 แยกเป็นชาย 881,465 คน หญิง 886,178 คน 

จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,222,558 คน คิดเป็นร้อยละ 69.95 ของประชากรจังหวัด (ข้อมูล ณ เดือน
สิงหาคม 2546) ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 1 : 162 (คน/ตารางกิโลเมตร) อําเภอที่มีประชากร
หนาแน่นที่สุดคืออําเภอเมืองขอนแกน 1 : 387 อําเภอที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุดคือ อําเภอ  
เปือยน้อย 1 : 115 อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คืออําเภอเมืองขอนแก่น มีจํานวน 364,565 คน  
ส่วนกิ่งอําเภอที่มปีระชากรน้อยที่สุดคือกิง่อําเภอหนองนาคํา มีจํานวน 23,623 คน 
   การศึกษา 

       สภาพการจัดการศึกษาประจําปี 2546 จําแนกเป็นรายกรม และระดับการศึกษา       
มีสถานการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล-มหาวิทยาลัย จํานวน 2,193 แห่ง จํานวนครู-อาจารย์   
23,809 คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 423,489 คน เฉลี่ย ครู/นักเรียน 1 : 17.79 
   ศาสนา 

       สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา รวม 1,802 แหง แยกเป็น วัด 1,780 แห่ง (แยกเป็น
มหานิกาย 1,475 แห่ง ธรรมยุต 305 แหง) โบสถ์คริสต์ 19 แห่ง และมัสยิด 3 แห่ง ศูนย์อบรม     
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 102 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 137 แห่ง แผนกสามัญ
ศึกษา 25 แห่ง และมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง 

การสาธารณสุข 
       สถานบริการสาธารณสุขของรัฐจํานวน 28 แห่ง และเอกชน 3 แห่ง สถานบริการ 

สาธารณสุขสังกัดกระทรวงอ่ืน 6 แห่ง สถานีอนามัย 247 แห่ง บุคลากรสาธารณสุข จํานวน     
3,835 คน แยกเป็นแพทย์ 295 คน พยาบาล 1,825 คน บุคลากรอ่ืน ๆ 1,715 คน และอาสาสมัคร
สาธารณสุข 22,695 คน โรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 714 เตียง จํานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 
120 เตียง 1 แห่ง ขนาด 90 เตียง 2 แห่ง ขนาด 60 เตียง 3 แห่ง ขนาด 30 เตียง 14 แห่ง และ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 777 เตียง โรงพยาบาลเอกชน จํานวน       
3 แห่ง แยกเปน็ ขนาด 100 เตียง 1 แหง ขนาด 50 เตียง 2 แหง 

การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการของจังหวัด แยกได้ดังนี้  
       1. การคุ้มครองสวัสดิการเด็ก ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ จํานวน 249 คน สงเคราะห์

ครอบครัว เด็กยากจน 207 ครอบครัว งบประมาณ 375,000 บาท  
       2. งานสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการสตรีเพื่อปูองกันการถูกล่อลวง จํานวน 500 คน  
       3. การสงเคราะหค์นไร้ที่พ่ึงและเร่รอ่นขอทาน พบผู้กระทําผิด พ.ร.บ. พ.ศ. 2487 

จํานวน 32 คน  
       4. การจัดสวัสดิการคนพิการ จํานวน 113 คน เป็นงบประมาณ 1,182,000 บาท  
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       5. การสงเคราะห์และฟ้ืนฟคูรอบครัวผู้ประสบภัย จํานวน 1,966 ครอบครัว
งบประมาณ 494,400 บาท 

       6. การสงเคราะหผ์ู้ประสบภัย 25,676 ครอบครัว จํานวนผู้ได้รับความเดือดรอ้น 
138,712 คน งบประมาณ 14,361,571.28 คน 

ด้านเศรษฐกิจจังหวัด  
       1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 2543 จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Gross Provincial 

Prod not, GPP) ในราคาประจําปี มีมูลค่า 72,886 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2542 จํานวน        
2,072 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย 2.92 โดยสาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่าการผลิตสูงสุดเท่ากับ      
20,522 ล้านบาท รองลงมาคือการค้าส่งและการค้าปลีก และสินค้าเกษตร มีมูลค่าเท่ากับ       
10,845 ล้านบาท และ 7,880 ล้านบาท ตามลําดับ 

       2. มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคนต่อปี จังหวัดขอนแกน รายได้ประชากร/คน/ปี ประมาณ 
40,582 บาท สูงเป็นลําดับที ่1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ข้อมูลกองบัญชีประชาชาติ สภาพัฒน์ฯ 
ปี 2543) (คณะกรรมการประมวลจดหมายเหตุ, 2542, น. 12-13) 

 

 จากบริบทพ้ืนที่ที่ทําการวิจัย โดยทั่วไปของจังหวัดขอนแก่นทําให้ได้รู้สภาพต่าง ๆ มากมาย 
สภาวะความเป็นอยู่และการดํารงชีวิตของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ทําให้เกิดวัฒนธรรมต่าง ๆ
การละเล่น การแสดงที่แตกต่างกันตามสภาพของแต่ละพ้ืนที่ นอกจากขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ
แล้วยังมีการละเล่นที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ที่มีความโดนเด่นมากในเวลานี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า   
เป็นมรดกของท้องถิ่น เป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็น
เอกลักษณ์ของชาวจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น         
ในปัจจุบันหมอลําที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ หมอลําคณะระเบียบวาทะศิลป์ ทั้งนี้หมอลําคณะ
ระเบียบวาทะศิลป์ ถือว่าเป็นหมอลําคณะแนวหน้าระดับต้น ๆ ของภาคอีสานที่มีชื่อเสียง และได้รับ
ความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างดี และพ้ืนที่ที่ทําการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นศึกษาเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของหมอลํารูปแบบวิธีการแสดง องค์ประกอบ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และคุณลักษณ์
ของพระเอกหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น 
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 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทิศเหนือ ติดกับตําบลปุาหวายนั่ง อําเภอบ้านฝาง
และตําบลบ้านค้อ ทิศตะวันออก ติดกับตําบลบ้านค้อ และตําบลแดงใหญ่ ทิศตะวันตก ติดกับตําบล
ปุาหวายนั่ง และตําบลบ้านฝาง ทิศใต้ ติดกับตําบลบ้านทุ่ม และตําบลแดงใหญ่  ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นทุ่งนาและที่ราบสูง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังแห้งแล้งอยู่มาก บริเวณเขตบ้านหนองปิง     
มีภูเขาเล็ก ๆ เรียกว่า ภูคําน้อย มีแหล่งน้ําธรรมชาติและลําห้วยในบางหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ตั้ง
บ้านเรือมอยู่พื้นที่ราบสูง อากาศในพ้ืนที่ตําบลสาวะถีมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนที่บ้านสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=แผนที่จังหวัดขอนแก่น  (2562, ออนไลน์) 

 

หมอล าคณะระเบียบวาททะศิลป์ ตั้งอยู่ท่ี  
บ้านสาวะถี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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2. ประวัติความเป็นมาของหมอล า 
 2.1 ความหมายของหมอล า 

หมอลําเป็นศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน 
ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน ทําให้เกิดศิลปะการแสดง   
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละท้องที่ ทั้งนี้เพ่ือความเชื่อ ความเป็นสิริมงคล ความสนุกสนาน 
การเกี้ยวพาราสี และอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหมอลําจากหนังสือ ตํารา บทความ และ
งานวิจัยต่าง ๆ โดยมีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของหมอลําไว้หลายท่าน ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้  
 สมเด็จพระมหาธีรวงศ์ (2515, น. 541) “หมอ” น. ผู้รักษาโรค, ชํานาญ, ผู้ถนัด เช่น       
หมอความ น. ผู้ว่าความในโรงศาล, หมอน้า น. นกชนิดหนึ่ง ตัวเล็ก ขนสีดํา, หมอนอ น. ผู้ทํานาย
ชะตาราศี = หมอดู, หมอหูฮา ก็ว่า. หมอยา น. ผู้รักษาคนปุวย = แพทย์, หมอลํา น. ผู้ชํานาญ       
ในการขับร้อง 

เจริญชัย ชนไพโรจน์ (2526, น. ข) “หมอ” ในภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญในการใช้
วิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นคําว่า หมอยา หมอตําแย หมอโหร หมอน้ํามนต์ หมอแคนและหมอลํา 
เป็นต้น “หมอลํา” หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญในการใช้วิชาชีพ “ลํา” หมายถึง การขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน
แบบหนึ่งของชาวอีสาน ซึ่งใช้แคนเปุาสอดคล้องประสานเสียง ส่วนผู้ชํานาญในการเปุาแคนเรียกว่า 
“หมอแคน” แต่ผู้เชี่ยวชาญในการทําแคนเรียกว่า “ช่างแคน” 

สมเด็จพระมหาธีรวงศ์ (2515, น. 350-351) “ลํา” น.1 เรื่องที่แต่งตามระเบียบฉันลักษณ์ 
เช่น ลําพระเวส เป็นต้น, ตัวของคนหรือสัตว์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่นับส่วนที่เป็นแขน ขา หรือกิ่งก้าน
เรียกสิ่งที่ยาวกลม หรือมีลักษณะเช่นนั้น เช่น ลําไผ่, ลําอ้อย, ลักษณะนาม เรียกสิ่งเช่นนั้น, หรือเรือ
ว่าหนึ่งลํา สองลํา เป็นต้น “ลํา” น.2 การขับร้องอย่างหนึ่ง มีแคนเป็นเครื่องประกอบ มีหลายทํานอง 
= แอ่ว.  ลําเกี้ยว น. การทํานองสั้น หรือลําเกี้ยวกัน ระหว่างชายหญิงฝุายละคน, ลํากลอน น. การลํา
ทํานองจังหวะสั้น ๆ ทั่วไป. ลําโจทย์, ลําแก้โจทย์ น. การลําทํานองสั้น หรือลํากลอนที่แสดงมุ่งแข่งขัน      
เพ่ือเอาแพ้ชนะกันด้วยการถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ ลําซิงชู้ น. การลําทํานองสั้น หรือลําเกี้ยวกัน   
โดยมีหมอลํา 3 คน คือผู้หญิงหนึ่ง ชายสอง หรือชายหนึ่ง หญิงสอง. ลําเต้ย น. การลําทํานองหนึ่ง   
ซึ่งมีเอ้ือนลากเสียงเป็นตอน ๆ เลียนทํานองมาจากเจรียงของเขมรบ้าง ของไทยเหนือบ้าง มักมีทํานอง
เพ้ียนกันไป เช่น เต้ยชัยภูมิ เต้ยสีภูมิเดิม เต้ยหัวดอนตาล เป็นต้น . ลํายาว น. การลําทํานองหนึ่งซึ่งมี
เสียงสูง เอ้ือนเสียงยาวลงต่ํากว่าปกติ อ่านหนังสือ หรือ ล่องของ ก็เรียก . ลําพ้ืน น. ลําเล่านิทานโดย
ใช้ทํานองหนึ่งมีหมอลําคนเดียว. ลําทางสั้น น. การลําด้วยทํานองและจังหวะสั้น หรือลํากลอนทั่วไป. 
ลําสาด น. การลําทํานองสั้นหรือการด่าเสียดสีฝุายตรงข้าม. ลําหมู่ หรือลําเรื่อง น. การลําอย่าง
เดียวกับลําพ้ืน แต่มีผู้แสดงมากอย่างลิเก. ลําสาม น. ห้วย(ส่วย). ลําธาร น. ทางน้ําเล็ก ๆ ที่ไหลจาก
ภูเขา. ลําห้วย น. ทางน้ําทั่วไปแต่เล็กกว่าแม่น้ํา ใหญ่กว่าลําธาร ลําดับ น. อันดับ 
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 จารุวรรณ ธรรมวัตร (2520, น. 1) กล่าวถึงคําว่า “ลํา” ว่า ในภาษาอีสานหมายความว่า 
“ยาว” ตํานานหรือนิทานในคัมภีร์โบราณเรื่องใดที่มีเนื้อความยาวเรียกว่า “ลํา” เช่น หนังสือ      
“ลําการะเกด ลําสินไซย ลําคัชนาม ลําไก่แก้ว ลําพระเจ้าสิบชาติ ลําพระเวสสันดร” หนังสือเหล่านี้   
มีความยาวมาก แม้กระทั่งแม่น้ําที่มีความยาวตามธรรมชาติในภาษาอีสานก็เรียกว่า “ลํา” เช่น      
ลําห้วย ลําน้ําชี ลําน้ําโขง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า “งาม” หรือ “สวยงาม” 
เช่นเรียกต้นไม้ที่มีลําต้นงดงามว่า ลําพร้าว ลําตาล ลําไผ่ ลําต้นไม้ยาง เป็นต้น 

พรสวรรค์ พรดอนก่อ (2551, น. 24) กล่าวว่า คําว่า “หมอลํา” เป็นการนําเอาคําสองคํามา
ประสมกัน ระหว่างคําว่า “หมอ” กับคําว่า “ลํา” ซึ่งทั้งสองคํานี้ เมื่อแยกออกจากกันก็จะให้
ความหมายที่แตกต่างกัน หมอ หมายถึง ผู้ที่เก่ง หรือมีความเชี่ยวชาญชํานาญในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ที่มี
ความชํานาญในการใช้ยา เรียกว่า “หมอยา” ผู้ที่มีความชํานาญในการใช้โหราศาสตร์ เรียกกว่า 
“หมอมอ” ผู้ที่มีความชํานาญในการใช้เวทมนต์ เรียกว่า “หมอมนต์” ผู้ที่มีความชํานาญในการไล่ผี 
เรียกว่า “หมอผี” ผู้ที่มีความชํานาญในการเปุาแคน เรียกว่า “หมอแคน” ลํา หมายถึง การขับร้อง
ด้วยทํานอง และภาษาถิ่นอีสานอย่างมีศิลปะ โดยมีแคนเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เปุาประกอบ นอกจากจะ
เรียกการขับร้องในภาคอีสานของไทยแล้ว ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยัง
เรียกการขับร้องว่า “ลํา” เช่นกัน เช่น ลําสีทันดอน ลําคอนสวัน ลําสาระวัน เป็นต้น สรุปได้ว่า    
หมอลํา หมายถึง ผู้ที่มีความชํานาญในการขับลํานําหรือขับร้อง ด้วยทํานองหรือภาษาถิ่นอย่างมีศิลปะ 
ซึ่งกลมกลืนกันกับดนตรีอย่างเหมาะสม โดยมีแคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบ 

ไพบูรณ์ แพงเงิน (2534, น. 2) กล่าวไว้ว่า หมอลํา หมายถึง ผู้ทีมีความสามารถในการขับลํา
หรือขับร้องคํากลอนให้เกิดจังหวะที่ ไพเราะเพราะพริ้ง และคําว่า หมอแคน หมายถึง  ผู้ที่มี
ความสามารถในการเปุาแคนให้ออกเป็นเสียงที่มีท่วงทํานองไพเราะ คําว่า ลํา เป็นคํากิริยาตรงกับ   
คําว่า ขับลําท่องคํากลอนเป็นทํานอง คนไทยในภาคกลางรู้จักหมอลําจากคําว่า แอ่วลาวหรือลาวแคน  
คําว่า แอ่ว ในภาษาลาวเป็นคํากริยา แปลว่า รบเร้าร้องกวนโยเยออดอ้อน แต่ในภาษาเหนือ 
หมายความว่าไปเที่ยวไปชม มิได้แปลว่าร้องหรือรํา 
 จากข้อมูลข้างต้นพอสรุปได้ว่า คําว่า หมอลํา เป็นคําสองคํามารวมกัน ซึ่งคําว่า หมอ 
หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้ที่มีความชํานาญในด้านต่าง ๆ เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ 
ผ่านการฝึกฝน ผ่านบททดสอบต่าง ๆ จนได้รับการยอมรับจากผู้คน “หมอ” ภาษาอีสาน หมายถึง 
ผู้รักษา ผู้นําในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ือนหรือคนสนิท และคําว่า ลํา หมายถึง การขับร้อง   
เดิมมาจากคําว่า ขับลํานํา ซึ่งมาจากการท่องจําหนังสือผูกในเก็บไว้ในลําไม้ไผ่ ดังนั้น หมอลํา หมายถึง 
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญทางด้านการขับร้องลํานําด้วยภาษาท้องถิ่นพ้ืนบ้านอีสาน ประกอบ    
การคลอเสียงแคนตามคําร้องประสานเข้าด้วยกันด้วยความไพเราะ หมอลําคือผู้ที่ให้ความบันเทิง  
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เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดหลังจากว่างเว้นจากการทําไร่ทํานา เมื่อได้ยินเสียงแคนและเสียงหมอลํา 
ผู้คนก็จะเข้ามาร่วมรับฟังและประกอบท่าฟูอนรําที่สนุกสนาน  
 

2.2 จุดก าเนิดของหมอล า 
หมอลําเป็นมหรสพที่สร้างความบันเทิงประจําท้องถิ่นของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ 

ชาวอีสานที่ได้รับการสืบทอดมาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ     
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง มีการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตามยุคสมัย ได้มีท่านผู้รู้หลายท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดกําเนิดของหมอลําไว้
ดังต่อไปนี้ 

สุจิตต์ วงษ์เทศ (คอลัมน์สยามประเทศไทย มติชนรายวัน วันที่ 16 พฤษภาคม 2559) กล่าว
ว่า จากหลักฐานทางโบราณคดี เมืองดอนเซิน ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม เมื่อไม่น้อยกว่า 
3,000 ปีมาแล้ว เป็นหลักฐานซึ่งเป็นลวดลายอยู่บนกลองสําริด รูปคนเปุาแคนและมีช่างฟูอน      
อย่างน้อย 2 คน กําลังทําท่าคล้ายหมอลํา หมอแคน โดยการแต่งกายมีลักษณะคล้ายกับการนุ่งผ้ายาว
กรอมเท้า มีขนนกสวมศีรษะ ขับคําคล้องจองเป็นทํานองง่าย ๆ แล้วฟูอนยืดยุบกับแคน(ลายเส้น
คัดลอกจากเครื่องมือสําริดที่พบในเวียดนาม จากเอกสารวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดี           
ของนักวิชาการฝรั่งเศสและเวียดนาม) 

 

 
 

ภาพที่ 3 รูปจากลายเส้นบนกลองสําริดที่พบในวัฒนธรรมดองเซิน ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม 
ทีม่า: https://www.matichon.co.th/columnists/news_137393 (2562, ออนไลน์) 

 

https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8
https://www.matichon.co.th/columnists/news_137393
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วีระ สุดสังข์ (2526, น. 70-71) หมอลําเกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติ ชาวอีสานมีนิสัย   
รักความสนุกสนานทําให้ชอบเลียนแบบเสียงสัตว์ต่าง ๆ เพ่ือความสนุกสนานหรือการล่าสัตว์ เช่น   
เสียงนก เสียงแมว เสียงวัว ควาย เป็นต้น เวลาที่ชาวอีสานต้องการผ่อนคลายความตึงเครียด       
จากการทํางานหรือภารกิจต่าง ๆ ก็จะเลียนเสียงสัตว์ต่าง ๆ ต่อมาได้เกิดวิวัฒนาการมาเป็นการพูด   
ที่เป็นจังหวะจะโคน เสียงสูง เสียงต่ํา กลายมาเป็นการลําในที่สุด  

จารุวรรณ ธรรมวัตร (2526, น. 49-54) หมอลําเกิดจากความเชื่อในเรื่องผีฟูา ผีแถน และ   
ผีบรรพบุรุษ ชาวอีสานมีความเชื่อในเรื่องผีฟูา ผีแถน ผีบรรพบุรุษ แต่สมัยโบราณ โดยจะมีความเชื่อ
ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถบันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ภัยธรรมชาติ 
หรือขอพรให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตและจัดพิธีตามวิธีการหมอผี เช่น พิธีบุญบั้งไฟ พิธีงัดหม้อกํา 
ทําให้เกิดลําผีฟูา ลําส่อง ลําทรงขึ้น ต่อมาได้มีวิวัฒนาการจากการลําผีฟูา ลําส่องมาเป็น ลําพ้ืน      
ลํากลอน และลําหมู่ ตามลําดับ 

       หมอลําเกิดจากการเล่านิทานจากหนังสือผูก ในสมัยอดีตชาวอีสานนิยมเล่าให้ 
ลูกหลานฟังเพ่ือเป็นการอบรมสั่งสอนให้ทําแต่สิ่งดีงาม นิทานที่เล่าส่วนใหญ่จะเป็นนิทานตลกโปกฮา 
โดยจะจารึกนิทานลงบนผิวไม้ไผ่แล้วมัดเป็นปล้อง ๆ เรียกว่า “ลํา” จึงมีการเรียกลักษณะการลํา  
ตามคําลักษณะของไม้ไผ่ เช่น ลําการระเกด ลําสังข์ศิลป์ชัย ลําจําปาสี่ต้น ฯลฯ ต่อมาได้มีวิวัฒนาการ     
มาจากการจารึกลงบนไม้ไผ่มาเป็นการจารึกลงบนใบลานแทน เสร็จแล้วก็จะเจาะรูตรงกลางใช้เชือก
ผูกไว้ด้วยกัน เรียกว่า “หนังสือผูก” ซึ่งหนังสือผูกหรือหนังสือลํานี้ จะเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่ที่มีฝาบิด
มิดชิด  

พรเทพ วีระพูล (2543, น. 35) ต่อมาการเล่านิทานหรือการอ่านหนังสือผูกได้รับความนิยม
มากขึ้น จนถือเป็นมหรสพอย่างหนึ่ง เนื่องจากเวลาอ่านหนังสือจะต้องอ่านให้มีทํานองไพเราะ      
การส่งสัมผัสกันเป็นทํานองทําให้เกิดเป็นอาชีพอย่างหนึ่งขึ้น เรียกว่า “หมอลํา” ซึ่งในตอนแรก      
จะนั่งเล่าหรือนั่งอ่าน ต่อมาก็ยืนเล่าและออกท่าทางประกอบ มีการบีบเสียงเป็นเสียงผู้หญิง หรือ 
ผู้ชาย คนแก่ และเด็ก เหมือนการพากย์ภาพยนตร์  กลายมาเป็นหมอลําพ้ืน ต่อมาได้มีการนําแคน   
มาเปุาประกอบการลําพื้นเรียกรวมกันว่า “หมอลําหมอแคน” จากหมอลําพื้นภายหลังได้มีวิวัฒนาการ
มาเป็นหมอลําคู่ หมอลําเรื่องต่อกลอน และหมอลําเพลิน ตามลําดับ 

วีระ สุดสังข์ (2526, น. 60-69) หมอลําเกิดจากคําแหล่ ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ การแหล่
เป็นการเทศน์อย่างหนึ่ง แต่แตกต่างจากการเทศน์ตรงที่การแหล่มักจะเป็นภาษาไทยอีสานล้วน  ๆ 
ส่วนการเทศน์มีทั้งภาษาบาลี และภาษาไทย การเทศน์จะทําเสียงธรรมดา ส่วนการแหล่จะเอ่ยเอ้ือน
ทํานองเสียงให้อ่อนช้อย ทําให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์เศร้า อารมณ์รัก และอารมณ์โกรธ ผู้ฟังเกิดความ
สนุกสนานและคล้อยตามเวลาฟังการแหล่ การแหล่นั้นมีมานานแล้ว ในชุมชนอีสาน โดยเชื่อว่าได้รับ
อิทธิพลมาจากเวียงจันทร์ ส่วนมากจะแหล่ในงานมงคลและงานอวมงคล ได้แก่งานเทศกาลประจําปี 
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งานขึ้นบ้านใหม่ งานบุญผะเหวด งานทําบุญกระดูก งานทําบุญแจกข้าว การแหล่จะเป็นการเทศน์
ทํานองอย่างหนึ่ง มีการเอ้ือนเสียงและแหล่เป็นเรื่องราวทางชาดก นิทานธรรมะต่าง  ๆ มีการแบ่ง    
ตัวละคร มีบทพูดแต่ไม่มีการออกท่าทาง ใสมัยก่อนชาวอีสานที่บวชเรี ยนมักหัดเทศน์แหล่           
แบบมีทํานอง เมื่อสึกแล้วได้นําเอาเอกสารแหล่มาใช้ในพิธีบายศรีสู่ขวัญบ้าง บางครั้งใช้ในการแหล่
บริจาคทาน ซึ่งต่อมาได้มีพัฒนาการเป็นกลอนลํา 

       หมอลําเกิดจากภูมิปัญญาของชาวอีสาน คนอีสานถือเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนมาแต่
โบราณ การพูดธรรมดาจะไม่สนุกซึ่งมีการคิดคําพูดหรือสร้อยคํา เรียกว่า “คําโตงโต่ย” หรือ       
“ตงโตย” (ตงโต่ย แปลว่า ห้อย) ตัวอย่างเช่น เดิมพูดว่า “มาแต่ไหน” ชาวอีสานจะใช้คําอ่ืน         
มาพูดเสริมให้น่าฟังยิ่งขึ้นว่า “ลูกหล่าเจ้ามาแต่ไส” (ลูกคนสุดท้ายเจ้ามาจากไหน) การใช้คําห้อย
คําพูดเป็นการใช้คําที่ทําให้เกิดความไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้น ต่อมาได้มีวิวัฒนาการจากตงโต่ยมาเป็น     
คํายาบหรือยอย (อ่านว่า ยาบ หรือ ยอย ออกเสียงนาสิก) ซึ่งตรงกับภาษาไทยกลางว่า คําสร้อย     
คํายาบหรือคํายอยเป็นคําที่เพ่ิมเข้ามา เพ่ือให้คําพูดสละสลวยเกิดภาพพจน์  ตัวอย่างเช่น เดิมพูดว่า 
เจ้าช่างข้ีเหร่นัก พูดใหม่เป็นคํายาบได้ดังนี้ “เจ้าคือขี้ฮ้ายท้ายเปแท้” เป็นต้น จากการยาบหรือยอยก
ลายมาเป็นพญา (อ่านว่า ผะหยา ออกเสียงนาสิก คําว่า หยา) เป็นการพูดคล้องจองสัมผัสกัน        
ดังตัวอย่าง เช่น อัศจรรย์ใจน้ํากลางหนองสังมาขุ่น บัดห่าสองขอกข่างเป็นหยังน้ําจั่งไส (อัศจรรย์ใจ
จริงน้ํากลางหนองขุ่นแต่ทําไมน้ํารอบนอกทั้งสองข้างจึงกลับไส) จากผญาได้มีวิวัฒนาการมาเป็น  
กลอนลํานําไปสู่ลําพื้น ลํากลอน และลําหมู่ ตามลําดับ 

       หมอลําเกิดจากบทกล่อมลูกของชาวอีสาน ชาวอีสานส่วนมากมีอาชีทํานาทําไร่      
การมีลูกจึงมีความยากลําบากเพ่ือให้ลูกได้นอนหลับในระยะเวลาอันเร็ว เพ่ือที่ตนจะได้ออกไป
ประกอบอาชีพของตน (ซึ่งในการทํางานนั้นจะทําการผูกเปลไว้ใกล้  ๆ กับบริเวณที่ตนทํางาน) ผู้เป็น
แม่ก็จะทําการไกวเปล แม่จะกล่อมลูกไปด้วย ประกอบกับทําเสียง อือ อ้ือ อ่ือ อ้ือ หรือ พูดหลอกล้อ
ต่าง ๆ นานา เช่น ถ้าไม่นอน แมว หมา เสือ หรือ ผีจะมากัด ต่อมาก็นําเอาคําพูดคล้องจองกันมาเป็น
บทกล่อม ครั้นต่อมาได้มีวิวัฒนาการดัดแปลงบทกล่อมลูกดังกล่าวมาเป็นกลอนลําของหมอลํา 

       หมอลําเกิดจากการพูดต่อบทต่อกลอนในการเล่นของเด็ก การละเล่นของเด็กอีสาน   
ในอดีตมีการพูดหรือร้องให้คําพูดคล้องจองกันเป็นจังหวะ เช่น การเล่นจ้ําหมู่หมี่หมู่มก (จ้ําจี้) การเล่น
ลอดแลดข้าวสาร (รีรีข้าวสาร) ก็มีบทร้องประกอบการเล่นด้วย เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานในการเล่น 
การพูดหรือบทร้องนั่นอาจจะมีคําสัมผัสหรือไม้สัมผัสกันบ้าง จะเป็นการพูดหรือร้องเป็นทํานอง    
บางคํามีความหมาย บางคําก็ไม่มีความหมาย ต่อมาได้มีวิวัฒนาการจากการพูดหรือร้องในการละเล่น
ของเด็กมาเป็นการพูดผญาและกลอนลําของหมอลํา 

       หมอลําเกิดจากการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว ในสมัยก่อนนั้นหนุ่มสาวชาวอีสาน      
จะได้มีโอกาสเกี้ยวพาราสีกันก็เฉพาะการลงแขกเกี้ยวข้าว การลงข่วงเข็ญฝูายและงานบุญต่าง ๆ     
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การพูดคุยกันถือว่าเป็นการเกี้ยวพาราสีที่นิยมที่สุดของชาวหนุ่มสาว การพูดคุยกันจะพูดเป็นผญา 
ต่อมาได้นําเอาผญาเกี้ยวของหนุ่มสาวไปขับลํานํา เกิดเป็นหมอลําขึ้น  
 จากข้อมูลข้างต้น จุดกําเนิดของหมอลํา พอสรุปได้ว่า การเกิดและพัฒนาการของหมอลํา    
มีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมประเพณี การดํารงชีวิตของชาวอีสาน อีกทั้ง      
ชาวอีสานมีอุปนิสัยที่ชอบความสนุกสาน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย หลังจากทํางานเสร็จก็หา
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ สร้างความบันเทิง ด้วยวิธีการต่าง ๆ จุดกําเนิดของหมอลํา ไม่ทราบว่า
มีกําเนิดมาตั้งแต่เมื่อใด แต่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับหมอลํา หมอแคนว่า อาจมีมานานไม่น้อยกว่า 
3,000 ปี โดยพิจารณา จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในบริเวณแผ่นดินใหญ่ อุษาคเนย์ ปรากฏ
ลวดลายบนขวานสัมฤทธิ์ในเวียดนามทางภาคเหนือ เป็นรูปแคน รูปคนเปุาแคน และมีผู้ฟูอนประกอบ 
2 คน ผู้ฟูอนทํามืออ่อน ฟูอนกางแขน บางท่านได้กล่าวว่า หมอลําอาจเกิดมาก่อนหนังสือผูกเพราะใน
ยุคที่มนุษย์มีตัวหนังสือใช้ค่อนข้างจะช้า ซึ่งหมอลําอาจจะเกิดขึ้นในรูปของวรรณกรรมมุขปาฐะ ทั้งนี้
การกําเนิดหมอลําเกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์ สังคม ความเชื่อ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน เมื่อเสร็จสิ้นจากการทํางาน ในช่วง
เวลาว่างชาวอีสานจะหาวิธีผ่อนคลายความตรึงเครียดที่ขึ้นเกิดจากการทํางานหนัก โดยการพบปะ
สังสรรค์พูดคุยในครอบครัวและญาติสนิท บรรดาหนุ่มสาวก็จะล้อมวงเพ่ือพบปะพูดคุยเกิดการเกี้ยว
พาราสีของหนุ่มสาวภายในกลุ่ม จากการพูดคุยไม่ค่อยมีอะไรมากมาย จากนั้นก็พูดเป็นจังหวะเป็น
กลอนผญา ทั้งนี้จุดกําเนิดหมอลําพอสรุปได้ว่า หมอลําเกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติ หมอลําเกิด
จากความเชื่อในเรื่องผีฟูา ผีแถน และผีบรรพบุรุษ หมอลําเกิดจากการเล่านิทานจากหนังสือผูก   
หมอลําเกิดจากคําแหล่ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ หมอลําเกิดจากภูมิปัญญาของชาวอีสาน หมอลํา 
เกิดจากบทกล่อมลูกของชาวอีสาน หมอลําเกิดจากการพูดต่อบทต่อกลอนในการเล่นของเด็ก และ
หมอลําเกิดจากการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว 
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     ก าเนิดหมอล า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 จุดกําเนิดหมอลํา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 
 
 
 

 

เกิดจาก 
การเลียนเสียงธรรมชาติ 

เกิดจาก 
ความเชื่อในเรื่องผีฟูา ผีแถน  

และผีบรรพบุรุษ 

 

เกิดจาก 
การเล่านิทานจากหนังสือผูก 

 

เกิดจาก 
คําแหล่ ในงานบุญประเพณีต่างๆ 

 

เกิดจาก 
การเก้ียวพาราสีของหนุ่มสาว 

เกิดจาก 
การพูดต่อบทต่อกลอน 

ในการเล่นของเด็ก 

 

เกิดจาก 
บทกล่อมลูกของชาวอีสาน 

 

เกิดจาก 
ภูมิปัญญาของชาวอีสาน 
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2.3 ประเภทของหมอล า 
หมอลํามีจุดกําเนิดมาจากหลายสาเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีวิวัฒนาการจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน หมอลําสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หมอลําที่อยู่ในบทบาทพิธีกรรม       
ความเชื่อ การรักษาคนไข้ และหมอลําที่สร้างความบันเทิง อีกทั้งหมอลํายังสามารถจําแนกออกเป็น
หลายประเภท มีท่านผู้รู้หลายท่านได้แบ่งประเภทของหมอลํา ตามรูปแบบของการแสดง วิธีการ    
ขับร้องหรือวัตถุประสงค์ทีแ่ตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

จารุวรรณ ธรรมวัตร (2528, น. 44) กล่าวว่า วัฒนธรรมอีสานเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์ต่างไปจากท้องถิ่นอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมด้าน    
ความเป็นอยู่ ตลอดจนวัฒนธรรมทางดนตรีและการละเล่น ซึ่งค่อนข้างจะเห็นความแตกต่างได้อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางภาษาจะปรากฏให้เห็นชัดในการละเล่นพ้ืนบ้านที่เรียกว่า หมอลํา 
การแสดงหมอลําของกลุ่มวัฒนธรรมหมอลําแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หมอลําที่แสดงเพ่ือความ
บันเทิง ได้แก่ หมอลําพ้ืน หมอลํากลอน หมอลําหมู่ หมอลําเพลิน และลํากลอนซิ่ง ประเภทที่สอง
หมอลําที่แสดงในพิธีกรรม คือ หมอลําผีฟูา หมอลําส่อง หมอลําทรง 

สว่าง เลิศฤทธิ์ (2527, น. 38) ได้เขียนบทความเรื่อง หมอลําการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามอง 
กล่าวถึงการกําเนิดของหมอลํา เกิดจากความเชื่อเรื่อง ผีสาง เทวดา และเกิดจากสภาวะทางจิตใจ
ความตรงึเครียด ดนตรีที่ใช้เล่นหมอลํา คือ แคน หมอลําแบ่งตามจุดประสงค์ได้ 2 ประเภท คือ 
               1. หมอลํารักษาคนไข้ คือ หมอลําผีฟูา หมอลําส่อง 
               2. หมอลําเพ่ือความบันเทิง ได้แก่ หมอลําเพลิน หมอลําเรื่องต่อกลอน และ  
หมอลํากลอน  

จิราวัลย์ ซาเหลา (2546, น. 46) อ้างถึงใน กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ (กรมศิลปากร.  
2531, น. 12-15) แบ่งประเภทของหมอลําออกเป็น 5 ประเภท คือ 

       1. หมอลําเรื่อง หรือ หมอลําหมู่ 
        2. หมอลํากลอน 

       3. หมอลําเพลิน 
        4. หมอลําประยุกต์ 
        5. หมอลําผีฟูา 
 เจริญชัย ชนไพโรจน์ (2526, น. 21) แบ่งประเภทหมอลําตามขั้นตอนของวิวัฒนาการ และ
ลักษณะเฉพาะอย่างได้ 5 ประเภท ดังนี้  

       1. หมอลําพื้น คือลําผู้ชายลําเกี่ยวกับเรื่องนิทานต่าง ๆ 
       2. หมอลํากลอน คือ หมอลําผู้หญิงและหมอลําผู้ชายที่ลําเกี่ยวกับเรื่องราวของ    

ความรักโต้ตอบกัน 
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       3. หมอลําหมู่ เป็นคณะหมอลําที่ลําเป็นเรื่อง ซึ่งใช้ทํานองร้องที่สนุกสนาน 
       4. หมอลําเพลิน เป็นคณะหมอลําที่ลําเรื่อง และใช้ทํานองร้องที่มีความสนุกสนาน 
       5. หมอลําผีฟูา เป็นคณะหมอลําที่ลําเพ่ือการรักษาคนเจ็บไข้ 

 อุดม บัวศรี (2528, น. 77) กล่าวว่า คนที่ชํานาญในการลําก็อาจต้องใช้กลอนในทํานอง
ต่างกันแล้วแต่ว่าใครจะถนัด หรือ แล้วแต่ยุคใดเป็นการลําแบบใด โอกาสที่ลําชนิดต่าง ๆ จะมาอยู่    
ในยุคเดียวกันนั้นมีน้อย จึงทําให้การกําหนดหมอลําประเภทต่าง ๆ นั้นแบ่งยุคสมัยไปได้ในตัวด้วย 
ดังนี้ 

       1. หมอลําพ้ืน หมายถึงหมอลําเรื่องนิทาน ตํานานชาดก พุทธทํานาย ตลอดจน
เรื่องราวต่าง ๆ อันอาจโน้มน้าวจิตใจคนให้โน้มเอียง หรือ เชื่อถือไปตามกลอนลํานั้นได้  

       2. หมอลําคู่ คือหมอลําที่เป็นชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง ลําคู่กัน แข่งกัน หรือ ประชันกัน 
       3. หมอลําหมู่ คือ หมอลําที่ลําเป็นหมู่คณะ ลําเป็นเรื่อง มีคนลํามาก มีดนตรีเพ่ิมขึ้น

นอกจากแคนเต้าเดียว และ มีบทเจรจา 
 บุษกร บิณฑสันต์ และ ขําคม พรประสิทธิ์ (2553, น. 5-13 ) “หมอลํา” คือผู้ดํารงบทบาท
สําคัญในการขับร้องและทําหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นท่วงทํานองให้แก่ผู้ชมโดยใช้ 
“การลํา” หมายถึงการขับร้องการเปล่งเสียงให้เป็นทํานองต่าง ๆ ตาม “ กลอนลํา” ซึ่งเป็นบทร้อง   
ที่ถูกประพันธ์ขึ้นในลักษณะบทร้อยกรองไม่มีจังหวะตายตัว ใช้สําหรับลําให้ผู้ฟังได้รับรู้ถึงเนื้อความ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านต่าง ๆ นิทานชาดก คติสอนใจ คุณธรรม จริยธรรม จารีต 
ประเพณี ค่านิยม รวมไปถึงความเชื่อต่าง ๆ ของผู้คนในท้องถิ่น กลอนลํามีทั้งบทร้องที่สืบทอดกันมา
แต่โบราณ ประพันธ์ขึ้นใหม่ และกลอนสดที่หมอลําใช้ปฏิภาณกวีแต่งขึ้นระหว่างลําแสดงประกอบ
คลอไปกับเสียงแคนโดยมี “หมอแคน” ศิลปินผู้มีความชํานาญ สามารถเปุาแคนในลักษณะคลอเคล้า 
ขัดให้เข้ากับการลําและลําดับขั้นตอนต่าง ๆ ของการแสดงหมอลําได้เป็นอย่างดี การแสดงหมอลํา  
แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
        1. ลําพิธีกรรม 
        2. ลําพ้ืน 
        3. ลํากลอน 
        4. ลําหมู่ (ลําเรื่องต่อกลอน) 
        5. ลําไทเลย (ลําแมงตับเต่า) 
        6. ลําเตี้ย 
        7. ลําผญา 
        8. ลําเพลิน 
        9. ลําซิ่ง 
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1. ลําพิธีกรรม เป็นการแสดงหมอลําในระยะแรก ๆ เกี่ยวข้องกับการบูชาแถน     
การรักษาการเจ็บปุวย บางท้องถิ่นเรียก ลําล่อง ลําทรง ลําผีฟูา โดยมีหมอลําเป็นผู้ประกอบพิธี 
ลักษณะกลอนลําของผีฟูา คือ “กลอนผญา” ใช้สําหรับสอบถามสาเหตุของความเจ็บปุวยไปพร้อม ๆ 
กับการเคลื่อนไหวร่างกายของหมอลําในขณะเข้าทรง สําหรับการฟูอนเป็นไปตามจังหวะของการลํา
ประกอบแคน ขั้นตอนในการลําพิธีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
             ขั้นที่หนึ่ง เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าทรง 
             ขั้นตอนที่สอง ลําล่อง สอบถามความเจ็บปุวย 
             ขั้นตอนที่สาม ลําปัว ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
             ขั้นที่สี่ ลําสุ่ง เชิญสิ่งไม่ดีออกจากร่างผู้ปุวย 

ความหมาย เชิญคุณครูบาอาจารย์ที่อยู่เบื้องบนให้ลงมารักษาผู้ปุวยเชิญท่านผู้กล้า
ทั้งหลายลงมาทํานายไข่ ตอนนี้ได้จัดเตรียมดอกไม้ไว้บูชาท่านแล้ว ต่อให้ท่านได้ลงมาตรวจรักษา     
ในลําพิธีกรรม หมอแคนเปุาแคนโดยยึดหมอลําเป็นหลัก เมื่อถึงจังหวะเร็วหมอแคนใช้จังหวะเร็ว    
ซึ่งเรียกกันว่า “ลายม้าเร็ว” สลับกับการใช้กลุ่ม “ลายทางยาว” เปุาคลอไปกลับจังหวะช้าเนิบของ  
การลํา โดยเฉพาะ “ลายทางยาว” ประกอบไปด้วย ทางลายใหญ่ ทางลายน้อย และทางลายเซ  

2. ลําพ้ืนเป็นการแสดงหมอลําที่มีความเก่าแก่ จนไม่สามารถสืบค้นร่องรอย      
ทางประวัติศาสตร์ได้ถือว่ากําเนิดขึ้นมาเมื่อใด ทํานองการลําพ้ืนแต่เดิมเรียกว่า “โอ่หนังสือ” หรือ   
“อ่านหนังสือ” มีท่วงทํานองคล้ายกับทํานองเทศน์ของพระ แคนที่คลอไปกับจังหวะลํามีท่วงทํานอง
ซึ่งเรียกว่า “ลายใหญ่” หรือ “ลายอ่านหนังสือใหญ่” ใช้ในการลําช่วงจังหวะช้า ลําพ้ืนเป็นการลํา    
เล่าเรื่องราวประกอบการแสดงบทบาทสมมุติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้าน ประวัติศาสตร์ และ
ชาดกต่าง ๆ เช่น เรื่องท้าวก่ํากาดํา ท้าวสีทน นางสิบสอง เป็นต้น หมอลําเป็นผู้สวมบทบาทต่าง  ๆ 
เพียงผู้เดียว โดยใช้ผ้าขาวม้าเป็นอุปกรณ์หลักในการแสดงเพ่ือบ่งบอกถึงความแตกต่างของตัวละคร 
เช่น การใช้ผ้าขาวม้าพาดบ่าบ่งบอกถึงผู้สูงอายุ การคลุมศีรษะบ่งบอกถึงภูตผี การผูกเอวบ่งบอก          
ถึงชาวบ้าน เป็นต้นขั้นตอนการแสดงลําพ้ืนมี 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
             ขั้นที่หนึ่ง ไหว้ครู ใช้กลอนลําทางยาว 
             ขั้นที่สอง เกริ่น ใช้กลอนลําทางยาว 
             ขั้นที่สาม ดําเนินเรื่อง ใช้กลอนลําทางยาว 
             ขั้นที่สี่ การเชื่อมโยงเรื่อง ใช้บทเจรจา 
             ขั้นที่ห้า การเดินทางของตัวละคร ใช้กลอนลําทางสั้น 

3. ลํากลอนมีวิวัฒนาการมาจากลําพ้ืนเพ่ือตอบสนองความบันเทิง โดยนํารูปแบบ
การร้องโต้ตอบระหว่างหมอลําชายกับหมอลําหญิง คลอไปกับเสียงแคน และให้เกิดความคล้องจองกัน
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ในลักษณะอวดความงามของบทกลอนภายใต้โครงสร้างหลัก คือโจทย์แก้ แปลถาม ลํากลอน          
ทั้งสองฝุายในการตั้งโจทย์และร้องแก้ระหว่างกัน ขัน้ตอนการแสดงลํากลอนแบ่งออกเป็น 4 ยก ได้แก ่
           ยกท่ี 1 การไหว้ครู การประกาศศรัทธาและโจทย์แก้ 
            ยกท่ี 2 ลําเกี้ยว มีเนื้อหาเชิงสังวาส 
            ยกท่ี 3 กลอนล่อง เป็นการลําแนวช้าและอ่อนโยน 
            ยกท่ี 4 กลอนหนังสือ เป็นการบรรยายความรู้สึก สั่งเสียกันและกันก่อนจากลา 

4. ลําหมู่ (ลําเรื่องต่อกลอน) มีวิวัฒนาการมาจากลําพ้ืนแต่ใช้ผู้แสดงจํานวนมากกว่า 
สําหรับประวัติของหมอลําหมู่  (ลําเรื่องต่อกลอน) ไม่ปรากฏหลักฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลจากลิเก       
ทางภาคกลาง โดยเรียกการแสดงนี้ว่า “ลิเกลาว” เมื่อการแสดงดังกล่าวไม่ค่อยเป็นที่นิยม จึงมีผู้นํา
หมอลําพ้ืนมาประยุกต์เข้ากับการแสดงลิเก จนเกิดหมอลําแบบใหม่ขึ้น เรียกว่า “หมอลําไทครัว” 
เนื่องจากเวลาไปแสดงต้องได้ยกเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ เหมือนพวกไทครัวซึ่งชอบอพยพย้ายถิ่นฐาน 
ไปเรื่อย ๆ และเรียกชื่อว่า “ลําหมู่” หรือ “ลําเรื่องต่อกลอน” ลําหมู่(ลําเรื่องต่อกลอน) มีการกําหนด
บทบาทเฉพาะสําหรับหมอลําแต่ละคน เวทีการแสดงประกอบด้วย ฉาก แสง เสียง มีการนําเครื่อง
ดนตรีสากลมาใช้ เช่น กลองชุดกลองทอม กีตาร์เบส คีย์บอร์ด เป็นต้น มาบรรเลงผสมผสานกัน     
กับแคนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีรูปแบบการนําเนินเรื่องราวคล้ายกับลิเกของภาคกลางโดยมุ่งหวัง
ให้ผู้ชมได้รับอรรถรส แห่งถ้อยคําที่สนุกสนานและเรื่องราวของนิทานพ้ืนบ้าน ขั้นตอนการแสดงลําหมู่
มี 3 ฉากดังนี้ 
            ฉากแรก เปิดการแสดง เช่นการเปิดวงด้วยเพลงที่มีจังหวะเร็ว 
            ฉากที่สอง ดําเนินเรื่องราว 
            ฉากที่สาม ลําลา โดยใช้การลําเต้ยรับกันไปมาจนจบการแสดงเพลงที่ใช้
ประกอบการแสดงหมอลําหมู่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทแรก จังหวะตอนลําล่อง        
หรือลําทางยาวหรือลายอ่านหนังสือ เป็นการเล่าเรื่องที่มีเครื่องดนตรี เช่น แคนหรือคีย์บอร์ด บรรเลง
ประกอบ ประเภทที่สอง จังหวะเพลงลําเต้ย มีจังหวะคล้ายคลึงจังหวะ ช่าช่าช่า ประเภทที่สาม 
จังหวะเพลงลูกทุ่งหมอลํา เป็นการผสมผสานระหว่างเพลงลูกทุ่งกับเพลงเต้ย 

5. ลําไทเลย (ลําแมงตับเต่า) มีต้นกําเนิดมาจากจังหวัดเลยและมีวิวัฒนาการมาจาก
หมอลําหมู่โดยหมอลําชาวไทเลยผู้ซึ่งผ่านการบวชเรียนและได้นําเนื้อหาจากการอ่านหนังสือไทเลย  
มาปรับให้เป็นทํานองร้องเจรจา นิยมให้นิทานพ้ืนบ้านประจําถิ่นมาถ่ายทอดผ่านการฟูอนและ      
การแสดงบทบาทสมมติ เช่น ท้าวการะเกด จําปาสี่ต้น ท้าวโสวัต เป็นต้น ตลอดจนสอดแทรกแนวคิด
ปรัชญาทางโลกและวัฒนธรรม โดยยังคงลักษณะกลอนลําสําเนียงไทเลยซึ่งเป็นภาษาเฉพาะถิ่น เอาไว้ 
การแสดงลําไทเลย (ลําแมงตับเต่า) เน้นความสนุกสนานบันเทิง สังเกตจากการที่นักแสดงชาย      
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นิยมแต่งกายเป็นหญิงในลักษณะตลกขบขัน นิยมแสดงตามงานประเพณีและงานบุญต่าง ๆ ขั้นตอน
การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงลําไทเลย แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
            ช่วงแรก บรรเลงโหมโรง 
            ช่วงที่สอง บรรเลงตามท้องเรื่อง 
            ช่วงที่สาม การบรรเลงลา 
 6. ลําเตี้ย หมายถึง การย่อตัวให้ต่ําลง ลําเตี้ยจึงมีจุดเด่นมาจากการย่อตัวให้ต่ําลง
ในขณะฟูอนรํา การลําเตี้ยใช้กลอนผญาเป็นหลักในการลําประกอบคลอเสียงแคน มักมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการเก้ียวพาราสี นิยมแสดงประมาณเดือน 5 ของทุกปี โดยเฉพาะบริเวณบ้านโนนทัน จังหวัด
ขอนแก่น แต่ในปัจจุบันพบว่า ลําเตี้ยเป็นการแสดงหมอลําที่ใกล้จะสูญหายไปจากวัฒนธรรม       
ของชาวอีสาน 

7. ลําผญา เป็นการแสดงหมอลําอีกประเภทหนึ่ง ที่มีการนําคําผญา หรือ ปรัชญา 
อีสาน มาขับร้องเป็นเรื่องราวต่าง ๆ กลอนผญาที่มีทั้งกลอนสดและกลอนแห้ง (กลอนที่แต่งไว้เดิม) 
ลําผญาในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไป ยกตัวอย่าง เช่น ลําผญาทางแขวงสะหวันนะเขต 
(สุวรรณเขต) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียกว่า “ลําคอนสวรรค์” สําหรับการลําผญา
จังหวัดมุกดาหาร คือการลําผญาย่อย (ลําสั่น ๆ) ร้องเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิงร้องโต้ตอบกัน      
เป็นต้น ผญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
            1. ผญาที่ใช้ในเชิงชู้ 
            2. ผญาที่ใช้ในเชิงการศึกษา ได้แก่ ภาษิต คําปริศนา คําสอน คติธรรม การใช้ชีวิต
ในสังคม 

8. ลําเพลิน เป็นการแสดงหมอลําหมู่ประเภทหนึ่งที่มีการประยุกต์ขึ้นโดยนําจังหวะ
และท่วงทํานองของเพลงรําวงมาประยุกต์ใช้ เพ่ิมเครื่องดนตรีประเภทพิณ ฉาบเล็ก  และโทน        
มาบรรเลงร่วมกับแคน เพ่ือให้จังหวะและทํานองลํามีความชัดเจน เหมาะที่จะดําเนิน เรื่องให้กระชับ
รวดเร็วสนุกสนาน เน้นความเพลิดเพลินเป็นหลัก ผู้แสดงประกอบด้วยหมอลําชายและหมอลําหญิง
สําหรับหมอลําฝุายหญิงมีจุดเด่นที่การแต่งตัวอวดโฉมและสรีระ โอกาสในการแสดง ลําเพลินจึงมุ่งเน้น
ที่งานให้ความบันเทิงและดึงดูดความสนใจจากผู้ชมเป็นหลัก เช่น งานบุญประจําปี เป็นต้น          
การบรรเลงดนตรีประกอบลําเพลิน แบ่งออกเป็น 2 ทํานอง คือ ตอนเปิดผ้ากั้ง เป็นทํานองที่ใช้       
ในการเกริ่นก่อนเริ่มบรรเลงเพลงตอนลําเพลิน เป็นทํานองที่ใช้ในช่วงจังหวะเร็ว 

9. ลําซิ่ง เป็นหมอลําที่ถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่สิบปี การแสดงไม่เน้นเรื่องราว 
เนื่องจากเป็นวงดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสเพลงลูกทุ่งและวงดนตรีสตริง ส่งผลให้หมอลํามีการ
ปรับตัวตามแบบวงดนตรีลูกทุ่งอย่างเห็นได้ชัด ก่อเกิดวิวัฒนาการของ “ลําซิ่ง” ที่เลียนแบบวงดนตรี
ลูกทุง่แทบทุกด้านวงหมอลําซิ่งประกอบด้วย เครื่องดนตรีตะวันตก เช่น กีตาร์ กลองชุด ทอมบ้า ฯลฯ 
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และเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน เช่น แคน โหวด พิณไฟฟูา ฉาบ ฉิ่ง เป็นต้น รูปแบบของการแสดง   
ลําซิ่งเน้นจังหวะเร็วมีการผสมผสานทํานองเพลงลูกทุ่ง  ทํานองเพลงไทย สากล และทํานอง        
เพลงพ้ืนบ้าน เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานประกอบการแสดงแสงสี เสียงอันทันสมัย เร้าใจผู้ชม         
ไปพร้อม ๆ กันกับท่วงทํานองและเครื่องแต่งกายตระการตาของหางเครื่อง  ขั้นตอนการลําซิ่ง       
แบ่งออกเป็น 6 ยก ได้แก่ 
            ยกท่ี 1 ลํากลอนไหว้ครู 
            ยกท่ี 2 ประกาศศรัทธา 
           ยกท่ี 3 ทําข่าวทักทาย 
            ยกท่ี 4 ลําเรื่องตามงาน (มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับงานท่ีรับแสดง) 
            ยกท่ี 5 เล่านิทาน เช่น ผาแดงนางไอ่ มโนราห์ 
            ยกท่ี 6 ลําลาจบการแสดง 

หมอลําสามารถจําแนกได้หลายประเภท ซึ่งเมื่อถ้านํามารวมเอาหมอลําทุกอย่าง   
มารวมกัน และสามารถจําแนกประเภทตามความเข้าใจได้ดังนี้คือ   
            1. หมอลําพิธีกรรม เช่น หมอลําผีฟูา มีการลําเพื่อรักษาโรค 
            2. หมอลําพื้น เป็นการลําคนเดียว ลําเล่านิทานหรือคําสอน 
            3. หมอลํากลอน มีการลําเป็นเรื่องราวหรือการถามตอบระหว่างชายและหญิง 
            4. หมอลําหมู่ เป็นการลําที่มีการแบ่งบทบาทของตัวละครให้กับผู้แสดง         
โดยผู้แสดงจะเล่นจะร้องตามบทที่ตัวเองได้รับมอบหมาย 
            5. ลําไทเลย (ลําแมงตับเต่า)มีต้นกําเนิดมาจากจังหวัดเลยและมีวิวัฒนาการ     
มาจากหมอลําหมู่  โดยหมอลําชาวไทเลย ผู้ซึ่งผ่านการบวชเรียนและได้นําเนื้อหาจากการอ่าน  
หนังสือไทเลยมาปรับให้เป็นทํานองร้องเจรจา 
            6. ลําเตี้ยหมายถึง การย่อตัวให้ต่ําลง ลําเตี้ยจึงมีจุดเด่นมาจากการย่อตัวให้ต่ําลง
ในขณะฟูอนรํา การลําเตี้ยใช้กลอนผญาเป็นหลักในการลําประกอบคลอเสียงแคน มักมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการเก้ียวพาราสีนิยมแสดงประมาณเดือน 5 ของทุกปี 
            7. ลําผญาเป็นการแสดงหมอลําอีกประเภทหนึ่ง ที่มีการนําคําผญาหรือปรัชญา
อีสานมาขับร้องเป็นเรื่องราวต่าง ๆ กลอนผญาที่มีทั้งกลอนสด และกลอนแห้ง (กลอนที่แต่งไว้เดิม) 
ลําผญาในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไป 
            8. ลําเพลินเป็นการแสดงหมอลําหมู่ประเภทหนึ่งที่มีการประยุกต์ขึ้นโดยนํา
จังหวะและท่วงทํานองของเพลงรําวงมาประยุกต์ใช้ เพ่ิมเครื่องดนตรีประเภทพิณ ฉาบเล็ก และโทน 
มาบรรเลงร่วมกับแคน เพ่ือให้จังหวะและทํานองลํามีความชัดเจนเหมาะที่จะดําเนินเรื่องให้กระชับ 
รวดเร็วสนุกสนาน 
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            9. ลําซิ่งเป็นหมอลําที่ถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่สิบปี การแสดงไม่เน้นเรื่องราว 
เนื่องจากเป็นวงดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสเพลงลูกทุ่งและวงดนตรีสตริง ส่งผลให้หมอลํามีการ
ปรับตัวตามแบบวงดนตรีลูกทุ่งอย่างเห็นได้ชัด 

เจริญชัย ชนไพโรจน์ (2526, น. 2) ได้กล่าวถึงหมอลํา สามารถแยกประเภทออกได้ดังนี้ 
               1. หมอลําพื้น คือ หมอลําผู้ชายที่ลําเกี่ยวกับเรื่องนิทานต่าง ๆ 
               2. หมอลํากลอน คือ หมอลําผู้หญิงและผู้ชายที่ลําเกี่ยวกับเรื่องราวของความรัก 
โต้ตอบกัน 
               3. หมอลําหมู่ เป็นกลุ่มของหมอลําที่ลําเป็นเรื่องและใช้ทําเศร้า 
               4. หมอลําเพลิน เป็นคณะหมอลําที่ลําเรื่องและใช้ทํานองสนุกสนาน 
               5. หมอลําผีฟูา เป็นคณะหมอลําที่ลําเพ่ือรักษาคนไข้ 

       หมอลําอีสานมีหลายประเภทในที่นี้จะแบ่งประเภทโดยยึดจํานวนผู้ เล่นเป็นหลัก      
ซึ่งพอสรุปได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หมอลํากลอนมีจํานวนผู้เล่น 2-4 คน โดยใช้การร้องโต้ตอบกัน
ระหว่างฝุายชายและฝุายหญิง มีการเปุาแคนประกอบเสียงร้องและให้ทํานอง 1-2 คน ประเภทที่สอง
คือ หมอลําหมู่ มีผู้เล่นที่มากกว่า 4 คนขึ้นไป เล่นเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า    
หมอลําพื้นหรือหมอลําเรื่องต่อกลอน 
               1. หมอลํากลอนเป็นเพลงพ้ืนบ้านที่ลําโต้ตอบกันระหว่างหมอลําชายกับหมอลําหญิง 
เรื่องราวที่นํามาขับลํานําเป็นบทร้อยกรองที่ไม่ยาวนักเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสี       
การประชันความรู้เกี่ยวกับคดีโลกคดีธรรม หมอลํากลอนผู้แสดงทั้งชายและหญิง ลําโต้ตอบกัน      
ลําตามเนื้อบทกลอนที่เรียนมา บทกลอนที่ใช้ในการลํามีหลายแบบ เช่น กลอนเกี้ยว กลอนชมดง    
ชมปุา ชมนกชมไม้ กลอนล่องยาวหรือกลอนอ่านหนังสือ กลอนลําเต้ยธรรมดา เต้ยสาละวัน เต้ยพม่า 
เต้ยศรีทันดร ลํากลอนนั้นใครมีกลอนดี ดึงดูดผู้ฟังถึงอกถึงใจผู้ฟัง จะได้รับความนิยมมาก ใครเสียงดี
กลอนดีย่อมได้เปรียบกว่า และลํากลอนจะต้อง มีปฏิภาณไหวพริบตอบโต้คู่ลําได้ทันจึงจะสนุก       
คํากลอนส่วนมาก ผู้ลําจะท่องกลอนลําตามบทกลอนที่จดจํามาจากครูแต่งกลอน บางครั้งก็เป็นกลอน
หยาบโลน ซึ่งผู้ฟังก็ชอบฟังเพราะได้เฮฮากันสนุก และมีการแทรก คําสอย ซึ่งเป็นประโยคสั้น ๆ    
พูดสอดแทรกระหว่าง ลํากลอน หรือตอนลําจะจบแต่ละช่วง เช่น “สอย สอย ไผอยากเบิ่งของน้อย 
ให้ไปเบิ่งของไก่ ไผ่อยากเบิ่งของใหญ่ให้มาเบิ่งของผู้สอย” เป็นต้น ในระยะหลังกลอนลําได้พัฒนาไป
โดยมีการนําการเล่น หมอลํากลอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น แต่งกลอนเชิญชวน       
เกิดความสามัคคีพัฒนาประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข การสอน
ศีลธรรม และจริยธรรม ช่วยปลูกฝังค่านิยมที่ดี เป็นต้น 
               2. หมอลําหมู่หรือหมอลําพ้ืน เป็นการลําที่พัฒนาจากการอ่านหนังสือ เพราะลําพ้ืน
เป็นการขับลํานํา นิทานพ้ืนบ้านประกอบเสียงแคน จากการให้ข้อมูลของหมอลําอาวุ โส        
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ฉวีวรรณ ดําเนิน เล่าว่า “การลําพื้นมีหมอลําขับลํานําเพียงผู้เดียว โดยผู้ลําจะแต่งกายง่าย ๆ สวมเสื้อ         
นุ่งโจงกระเบน มีผ้าขาวม้ามัดเอว ผู้ลําคนเดียวจะสวมทุกบทบาท เป็นกษัตริย์ เป็นพระเอก เสนา 
นางเอก ตัวโกง โดยลุกนั่งแสดงตามบทบาท ใช้ผ้าขาวม้าประกอบ เช่น เมื่อเป็นนางเอกใช้ผ้าขาวม้า
ทําเป็นสไบ เมื่อมีลูกใช้ผ้าขาวม้าทําเป็นตุ๊กตาเด็ก เมื่อเล่นเป็นพระเอกใช้ผ้าขาวม้าสอดเข้าระหว่างขา 
ทําเป็นม้า ลักษณะการเล่นหมอลํา โดยใช้ผู้เล่นคนเดียวแต่สามารถสื่อเรื่องราวให้คนดูเข้าใจนับเป็น
ความโดดเด่นของการเล่นหมอลําชนิดนี้ ในระยะแรกซึ่งเกิดขึ้นมานาน และมีความคล้ายคลึงกับ   
การเล่นละครโนราห์ชาตรีของไทยในสมัยอยุธยาที่มีตัวละครเพียงสามตัว แต่เล่นเป็นเรื่องราวสื่อให้
ผู้ชมได้สนุกสนาน ต่อมาจึงมีการเพ่ิมตัวละครมากขึ้น การแสดงดังกล่าวมีลักษณะคล้ายหมอลําพ้ืน 
หรือ หมอลําหมู่ของคนอีสาน 
         ต่อมาความนิยมในการฟังหมอลําพื้น มีมากขึ้นทําให้เกิดการพัฒนา วิธีการแสดงใหม่
โดยเพ่ิมผู้แสดงหลายคนตามบทในนิทาน เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบยังเป็นแคนเท่านั้น ดังคํากล่าวว่า 
“แคนดวงเดียวหมอลําพอฮ้อย” ท่วงทํานองที่นิยมลํากันมาก คือ การขับลํานําแบบเวียงจันทร์ 
เรียกว่า “ลําเวียง” ในสมัยที่อีสานสามารถติดต่อกับกรุงเทพฯได้สะดวก หมอลําหมู่ได้รับเอาอิทธิพล
ของลิเกในด้านการแต่งกายและการจัดฉากมาใช้ทําให้การเรียกหมอลําเรื่องว่า “ลิเกลาว” เรื่องราวที่
หมอลํานําไปแสดงในยุคแรกเป็นนิทานชาดกและนิทานพ้ืนบ้าน เช่น การะเกด สังข์ศิลป์ชัย ท้าวก่ํา - 
กาดํา กําพร้าผีน้อย ขูลูนางอ้ัว ผาแดงนางไอ่ และพ้ืนเวียง ต่อมานิยมแสดงเรื่องขุนช้างขุนแผน    
จันทรโครพ เช่นเดียวกับภาคกลาง 
       จากการศึกษาประเภทของหมอลํา มีผู้รู้หลายท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของหมอลํา
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า หมอลํามีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวิถีชีวิต    
ความเป็นอยู่ของชาวอีสาน จากอดีตชาวอีสานมีความเชื่อเรื่องผีปีศาจ ผู้ปกปักรักษาบ้านเมือง       
ให้อยู่เย็นเป็นสุข สิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ตลอดจน  
สิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านจิตใจ ซ่ึงหมอลําสามารถแบ่งประเภทตามยุคสมัย และหมอลํามีความ
แตกต่างไปตามบริบทพ้ืนที่ ตามท้องถิ่นต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน หมอลํา
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1.หมอลําในบทบาทพิธีกรรมความเชื่อ รักษาคนไข้ ได้แก่ 
หมอลําผีฟูา หมอลําส่อง หมอลําทรง 2.หมอลําในบทบาทเพ่ือความบันเทิง ได้แก่ หมอลําพ้ืน      
หมอลํากลอน หมอลําหมู่ (หมอลําเรื่องต่อกลอน) หมอลําไทเลย (ลําแมงตับเต่า) หมอลําเตี้ย      
หมอลําผญา หมอลําเพลิน และหมอลําซิ่ง  
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ภาพที่ 5 ประเภทของหมอลํา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ประเภทของหมอล า 

หมอลํา 
ในบทบาทพิธีกรรม ความเชื่อ รักษาคนไข้ 

 

หมอลําผีฟูา  

หมอลํา 
ในบทบาทเพ่ือความบันเทิง 

 

หมอลําส่อง  

 

หมอลําทรง 
  

 

หมอลําพ้ืน  

 

หมอลําพญา 

 

หมอลําเตี้ย  

 

หมอลําไทเลย(ลําแมงตับเต่า)  

 

หมอลําหมู่(หมอลําเรื่องต่อกลอน) 

 

หมอลํากลอน  

 

หมอลําเพลิน 

 

หมอลําซิ่ง 
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3. ประวัติความเป็นมาของหมอล าเรื่องต่อกลอน 
 ที่มาและความสําคัญของหมอลําเรื่องต่อกลอนคือสิ่งที่ทําให้ทราบข้อมูลของหมอลํา       
เรื่องต่อกลอน เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการเจาะลึกถึงคุณลักษณ์ของพระเอกหมอลําเรื่องต่อกลอน
ทํานองขอนแก่น มที่านผู้รู้ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของหมอลําเรื่องต่อกลอน ไว้ดังนี้   

อุดม บัวศรี (2528, น. 90) หมอลําเรื่องต่อกลอนเป็นหมอลําหมูในแบบดั้งเดิมที่ได้
วิวัฒนาการมาตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบันมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น หมอลําหมู่ หมอลําหมู่แบบธรรมดา 
หมอลําเรื่อง หมอลําเวียง การที่เรียกว่าหมอลําหมู่ เป็นความเคยชินที่ เรียกหมอลําแบบนี้ว่า        
หมอลําหมู่ มาแต่เดิมการเรียกหมอลําหมู่ แบบธรรมดาก็เพ่ือแบ่งให้ชัดเจนระหว่างหมอลําหมู่ แบบนี้
กับหมอลําเพลิน และที่เรียกว่าหมอลําเวียง เพราะเป็นการลําที่ชาวเวียงจันทร์นิยมชมชอบมาก 
ท่วงทํานองการลําเป็นลํายาวอ่านหนังสือมีคติไดเรื่องราวดีตรงกับวิถีชีวิตของชาวลาว  

       หมอลําเรื่องต่อกลอนส่วนมากจะลําทํานองลําทางยาวอันเป็นทํานองช้า ๆ เศร้าโศก    
ผู้ลําจะเน้นการเอ้ือนเสียง ส่วนการลําทํานองเต้ย จะลําตอนเข้าไปหลังฉากก่อนที่ตัวละครจะออก     
จากฉาก ไมมีการกล่าวหรือลําเปิดผ้าม่านกั้งเหมือนหมอลําเพลิน ตัวแสดงเดินออกด้านหน้าเวทีและ 
ลําทางยาวเป็นกลอนแนะนําตัวเอง ดําเนินเรื่องเจรจาก่อนเข้าหลังฉากจะลําเดินกลอนพวก ลําเต้ย  
ลําเพลิน ลําเดิน ลําแพน อันเป็นทํานองที่คึกคักเร้าใจ 1-2 กลอน การแต่งกายของหมอลําเรื่อง      
ต่อกลอนคล้ายลิเก ลําเรื่องต่อกลอน เป็นการลําที่แสดงเป็นหมู่คณะ เนื้อเรื่องที่ยกมาแสดงเป็นนิทาน
ขนาดยาว มีเหตุการณ์ซับซ้อนหลายตอนจบจึงเรียกว่า ลําเรื่องต่อกลอน เรื่องที่นิยมนํามาแสดง     
ในยุคแรก คือ นิทานชาดกและนิทานพ้ืนบ้าน เช่น กาละเกด ขูลูนางอ้ัว สังข์ศิลป์ชัย ก่ํากาดํา        
ไก่แก้วหอมฮู พระเจ้าสิบชาติ คัชนาม แตงอ่อน ขุนทึง มโนราห์ สุริวงศ์ ปัจจุบันเรื่องชาดกไม่นิยม 
เล่นกัน นิยมลํานิทานพ้ืนบ้านและเรื่องที่ดัดแปลงขึ้นมาใหม่ เช่น พ่อฮ้างสามผัวเจ้า หัวสามโบสถ์   
หวัดําออกก่อนหัวด่อนนําหลัง ย่ากินปลิง ก่องขา้วน้อยฆ่าแม่ ปอบกินยา่ห่ากินลูกสะใภ้ เป็นต้น 
 สุรวิทย์ อาชีวศึกษาคม. (2535, น. 36-38) หมอลําหมู่ เป็นการลําเรื่องต่อกลอน กล่าวคือ  
นํากลอนลํามาผูกเป็นเรื่องเป็นกลอน มีการสมมุติ ตัวพระ ตัวนาง ใช้คําผญาตอบโต้เกี้ยวพาราสีกัน 
การลําจะเป็นไปในเชิงการให้ข้อคิด คติสอนใจ เรื่องราวที่ใช้แสดงอาจนํามาจากนิทานพ้ืนบ้านอีสาน
หรือดัดแปลงใหเ้ขา้กับชีวิตความเป็นอยูข่องคนในปัจจุบัน  

       ลําหมู่มีหลายทํานองเช่นเดียวกัน ทั้งหมู่อุบล หมู่ขอนแก่น หรือหมู่ลาวเวียง ซึ่งเป็น 
การลําทวงทํานองเอ้ือนยาวเป็นช่วง ๆ เรื่องที่ลําเป็นนิทานพ้ืนบ้านของอีสาน เช่น แก้วหน้าม้า     
จําปาสี่ต้น ขูลูนางอ้ัว ผาแดงนางไอ ฯลฯ มีตัวละครมากมาย ส่วนการแต่งตัวนั้น จะแต่งคล้ายกับลิเก
ของภาคกลาง จึงนิยมเรียกกันว่า “ลิเกลาว” 

       ดนตรีที่ใช้ประกอบการลําหมู่ในอดีตใช้เครือ่งดนตรีพื้นเมืองอีสาน เช่น แคน หรือ พิณ  
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แตม่าระยะหลังได้มีผู้นําเอา กีตา้ร์ เบส กลองชุด และดนตรีสากลอื่น ๆ เข้าไปพร้อมทั้งเพ่ิมหางเครื่อง
นางรําเข้าไป หมอลําหมู่บางคณะอาจมีถึงร้อยคน การแสดงจะเพียบพร้อมไปด้วยฉาก แสง สี เสียง 
ดนตรี หางเครื่องชุด กล่าวได้ว่าหมอลําหมู่คณะแบบมาตรฐานจะมีอัตราค่าจ้างตั้งแต่ 3 หมื่นบาท   
ขึ้นไปในปัจจุบัน เหล่านี้ถือเป็นการพัฒนาเพ่ือความอยู่รอดของหมอลํา ซึ่งยังเป็นที่นิยมมาจนถึง    
ทุกวันนี้  

       พัฒนาการขัน้ต่อไปของหมอลํา จากลําพ้ืน ลํากลอน ลําหมู่ กระทั่งมาถึง ลําเพลิน ซ่ึงก็ 
คือ หมอลําหมู่ประเภทหนึ่ง หากแต่จะแตกต่างกันตรงที่การแต่งตัว คือจะนุงกระโปรงสั้นขึ้น เช่น    
ที่คนสมัยก่อนเรียกว่า “ลําเพลินกกขาขาว” หมายถึงมองเห็นกกขา หรือต้นขานั้นเอง ซึ่งการแสดง  
ในรูปแบบใหม่ของหมอลํา แบบลําเพลินนี้ ไดรับอิทธิพลมาจากเพลงลูกทุ่ง การเดินกลอนของลําเพลิน 
จะกระชับเร็วมีจั งหวะและลีลา เร้าใจ มีการร้องยั่ วหรือล้อเล่นกับผู้ ชม ส่วนเครื่องดนตรี              
เป็นการผสมผสานกันไประหว่างเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านกับเครื่องดนตรีสากล สามารถเล่นได้ทั้งเพลง  
ลูกทุ่ง ลูกกรุง เพลงสตริง ก่อนการลําจะต้องมีการเต้นโชว์ประกอบการร้องเพลงลูกทุ่ง เหมือนกันกับ      
หางเครื่องของวงดนตรีลูกทุ่ง ซ่ึงคณะหมอลําเพลินที่โด่งดังไดรับความนิยมมากที่สุด คือ คณะทองมี 
มาลัย  

       และเมื่อราว 10 ปีที่ผ่านมานี้เอง ลําเพลินได้แตกแขนงออกไปอีกเป็นลําแพน ซึ่งมี  
การฟูอนเหมือนกันกับลําเพลินต่างกันตรงที่เสียงของลําแพนจะแยกเสียงสูงกว่า มีเนื้อเดียวกัน      
แต่ร้องได้ 2 ทํานอง โดยปรับให้เร็วขึ้นกว่าเดิม มีการนําออร์แกนเข้ามาใช้แทนที่แคนได้อย่าง
เหมาะเจาะ คณะที่มีชื่อเสียงคือ คณะทองมัย มาลี เพ่ือให้คลองจองกับหมอลําแพนชื่อดังที่นํามา 
ประยุกต์นั้นเอง  

       ลําเรื่องต่อกลอนเกิดจากการผสมผสานระหว่างลําพ้ืน ลําหมู่ และลิเกของภาคกลาง 
โดยรับเอาด้านเนื้อเรื่องหรือเรื่องที่แสดงจากลําพ้ืน รับเอาด้านจํานวนผู้แสดงที่เป็นชายจริงหญิงแท้ 
เพ่ือสวมบทบาทให้สมจริงจากลําหมู่ และรับเอาการแต่งกาย ฉากและเวทีจากลิเก แล้วผสมผสาน   
สิ่งที่รับมานั้นเข้าเป็นรูปแบบเฉพาะของลําเรื่องต่อกลอน นอกจากนี้สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของการลํา
เรื่องต่อกลอนที่เด่นชัด คือ กลอนลําของผู้แสดงแต่ละคนจะต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราวเดียวกันจะแยก
ลําเหมือนลํากลอนไม่ได้ สําหรับผู้ที่ใช้คําว่าลําเรื่องต่อกลอน ได้แก่ หมอลําทองคํา เพ็งดี กับหมอลํา
ฉวีวรรณ ดําเนิน จุดประสงค์ในการแสดงของหมอลําเรื่องต่อกลอน นอกจากจะมุ่งเสนอความบันเทิง
ให้แก่ผู้ชมแล้ว ยังได้เสนอเนื้อหาสาระทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมแก่ผู้ชมอีกด้วย ทางคดีโลก     
ได้แก่ การเสนอเนื้อหาสาระในด้านเศรษฐกิจ สภาพสังคม อาชีพการงาน ความรู้ด้านต่าง ๆ ส่วนทาง
คดีธรรม ได้แก่ การให้ความรู้และอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และ        
การประพฤติปฏิบัติตน ต่อมาได้มีผู้คิดดัดแปลงวิธีการแสดงลําพ้ืนจากการเล่านิทานคนเดียว มาเป็น 
2 คน และหลายคนขึ้นตามลําดับ มีตัวละครเพ่ิมขึ้น “การดัดแปลงลําพ้ืน มาเป็นลําหมู่มีมานานแล้ว
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สมบูรณ์แบบเมื่อปี พ.ศ. 2485 โดยหมอลําชาวขอนแก่น 3 คน คือ หมอลําทองคํา บ้านสีฐาน   
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมอลําคํากลอง บ้านกุดบักเห็ด อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น หมอลํา 
อินตา บ้านเหล่านาดี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

       ในสมัยก่อน หลังจากกินข้าวเย็นแล้วเด็ก ๆ จะรวมกลุ่มกันฟังนิทานจากปูุ ย่า หรือผู้รู้ 
ในหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่จึงรู้จักนิทานพ้ืนบ้านดี การฟังลําพ้ืนบางคนเป็นการฟังเอาเนื้อหา   
ของเรื่องใหม่ ๆ บางคนฟังเพ่ือเสริมความเข้าใจในเรื่องที่เคยฟังมาแล้ว กรุงรัตนโกสินทร์เป็นช่วงที ่ 
หมอลําได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร จนพระบาทสมเด็จ    
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องออกประกาศห้ามเล่น ห้ามฟัง และห้ามจ้างไปแสดง ผู้ฝุาฝืนจะมีโทษ
อย่างหนัก ตามประกาศที่ 267 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2408 จ.ส. 1227 ตรงกับ ร.ศ. 84 
จากนั้นเป็นต้นมาการแสดงหมอลําก็หายไป ต่อมา พ.ศ. 2443 ได้มีผู้ใจกล้าออกแสดงหมอลํา        
อีกครั้งหนึ่ง จนกลายมาเป็นกบฏผีบุญใน พ.ศ. 2444 ช่วงนี้หมอลําถูกควบคุม เพราะถูกทางราชการ 
ปราบปรามอย่างหนัก  

       หลังจากการปฏิวัติทางการปกครอง พ.ศ. 2475 สิ้ นสุดลง การแสดงหมอลํา            
ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในภาคอีสาน โดยเฉพาะขอนแก่นเมืองหมอลําหมอแคน มีการแสดงลําพ้ืน 
และลําคู่กันอยู่ทั่วไป และลําหมู่ที่แสดงครบบทบาทชายจริงหญิงแท้เกิดขึ้นประมาณ พ.ศ. 2480     
ในขณะเดียวกันหมอลําพ้ืนกเ็ริ่มเสื่อมความนิยมลง เพราะไม่สามารถปรับการแสดงเป็นหมอลําหมู่ได้ 

       ลําหมู่หรือลําเรื่องไดรับความนิยมอย่างยิ่งในช่วง พ.ศ. 2490-2510 ในช่วงเวลา       
20 ปีนี้ การแสดงลําหมู่และคณะลําหมู่เกิดขึ้นจํานวนมาก เกิดสําเนียงและทํานองการลําเพ่ิมขึ้น     
ในขณะที่ทํานองลําเวียงได้ขยายเขา้มาในเขตภาคอีสาน และได้รับความนิยมอย่างสูง เช่น คณะอัศวิน 
สีหมอก อัศวิน สีหราช และอีกหลายคณะ ยุคนี้ถือได้ว่าเป็นการแสดงหมอลําหมู่ที่โดดเด่นพอที่จะ
ยึดถือเอาเป็นแบบอย่างได้  

       ช่วงปี พ.ศ. 2510-2520 ลําหมู่หรือลําเรื่องได้รับอิทธิพลจากกระแสดงดนตรีลูกทุ่ง 
ประชาชนสนใจเพลงลูกทุ่ง จะเป็นว่าเพลงลูกทุ่งและนักร้อง ลูกทุ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างมากมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ คณะหมอลําจึงได้มีการปรับปรุงการแสดง
หมอลําใหม่ โดยให้มีกลองชุด และเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสม มีการแสดงคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง  
ก่อนการแสดงหมอลํา เพ่ือเป็นการเอาใจแฟนหนุ่มสาว ผู้ซ่ึงมีงานทําและมีเงินเป็นกอบเป็นกํามาจ้าง
หมอลํา จนหมอลําหลายคนเดินออกจากคณะหมอลําไปเป็นนักร้องลูกทุ่งอย่างเต็มตัว  

       ช่วงปี พ.ศ. 2521-2539 กระแสความนิยมลําเรื่องเริ่มลดลงด้วยสาเหตุหลายประการ 
คือ กระแสความนิยมในการแสดงลําเรื่องลดน้อยลง เพราะมีสื่อบันเทิงอ่ืนให้เลือกมากขึ้น หมอลํา     
ที่มีความสามารถอายุมากขึ้น ส่วนหมอลํารุ่นใหม่ความสามารถน้อยลงเพราะใช้เวลาฝึกฝนที่จะเป็น   
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หมอลําน้อยกว่าหมอลํายุคก่อน อย่างไรก็ตามในยุคนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น แม้หมอลําจะมี
ความสามารถดา้นการลําน้อยลงแต่มีเครือ่งมือที่ช่วยส่งเสริมการแสดงให้มีความน่าสนใจขึ้นได้  

       ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2521-2539 ผู้แต่งกลอนลํา เกี่ยวกับเหตุผลในการคิดแต่งกลอนลํา
เรื่องแนวใหม่ขึ้น คณะหมอลําเรื่องหลายคณะจึงพยายามที่จะกระตุ้นผู้ชมให้สนใจการแสดงลําเรื่อง 
อีกครั้ง ด้วยการพยายามที่จะปรับรูปแบบการแสดงให้น่าสนใจขึน้  

       การปรับตัวของสื่อพ้ืนบ้านประเภทหมอลําเรื่องต่อกลอน มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน 
ทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบการแสดง เนื้อหาที่ใช้ประกอบการแสดง และแนวคิดที่สื่อ       
ผ่านการแสดง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลมาจากการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด เพราะ     
การแสดงหมอลําได้กลายเป็นอาชีพ ด้านธุรกิจบันเทิงที่ต้องแข่งขันกับสื่อบันเทิงประเภทอ่ืน หมอลํา
จึงจําเป็นต้องปรับวิธีการนําเสนอได้สอดคลองกับกระแสความนิยมของกลุ่มผู้ชม 

       การปรับตัวในด้านรูปแบบการแสดงนั้นมีแนวคิดว่า คนยุคใหม่นิยมความยิ่งใหญ่ 
ทันสมัย อลังการ แนวคิดสื่อ ผ่านความยิ่งใหญ่ของเวทีการแสดง ความทันสมัยของระบบแสง สี เสียง 
ความงดงามอลังการของเสื้อผ้า ชุดหางเครื่อง รูปแบบการแสดงไดรับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจนมี
ลักษณะที่เรียกว่า “ลูกทุ่งคอนเสิร์ตหมอลํา” ซ่ึงหมายถึงเริ่มเปิดการแสดงเวลา ประมาณ 21.00 น. 
ด้วยเพลงแนวลูกทุ่งคอนเสิร์ตประกอบการเต้นของหางเครื่องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้น   
เป็นการแสดงตลก และตามด้วยการแสดงหมอลําเรื่องเป็นช่วงสุดท้าย โดยการแสดงหมอลําเรื่อง    
จะเริม่ประมาณหลังเที่ยงคืนไปจนกระทั่งเช้า  

       นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการแสดงแล้ว หมอลําเรื่องก็มีการเปลี่ยนแปลง 
เช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องที่ใช้ประกอบการแสดงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนทั้งในด้าน      
แนวเรื่องและแนวคิดที่สื่อความหมายผ่านเรื่องที่แสดง กล่าวคือ หมอลําหลายคณะมีแนวคิดว่า     
ควรแต่งเรื่องแนวใหม่เพ่ือใช้แสดงแทนเรื่องแนวจักร ๆ วงศ ์ๆ หรือนิทานพ้ืนบ้าน เพราะคิดว่าจะช่วย
กระตุ้น ความสนใจของผู้ชมให้หนักลับมาสนใจการแสดงหมอลําเรื่องอีกครั้ง 

       การกําเนิดหมอลําเรื่องต่อกลอนพิจารณาได้สองนัย คือ หลายท่านให้ความเห็นว่า  
หมอลําเรื่องต่อกลอนพัฒนาไปจากลําพ้ืน ซ่ึงใช้ผู้ชายแสดง เพราะในสมัยก่อนผู้ชายจะได้เรียนหนังสือ 
และสามารถอ่านหนังสือออก อีกทั้งยังต้องมีความจําเป็นอย่างดี ส่วนผู้หญิงจะต้องทํางานบ้าน     
งานเรือน ดูแลบุตรหลานที่บ้าน หมอลําจะต้องลําได้ทุกบทบาท ทุกตัวละคร ต่อมาเป็นการลําสองคน 
ตามบทชายหญิงแท้ ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว จนได้ชื่อว่าลําเวียง 
ลักษณะการแตง่กายจะนุ่งยาวห่มยาวตามแบบชาวเวียงจันทน์  

       ลําเรื่องต่อกลอนมีกําเนิดในช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่สอง โดยการเลียนแบบ   
การแสดงลิเก จึงเรียกหมอลําเรื่องต่อกลอนว่า ลิเกลาว สิ่งที่หมอลําเรื่องต่อกลอนที่รับแบบมาจากลิเก 
คือ การแต่งกาย การจัดฉาก และเวที ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้แสดงถึงการพบปะสังสรรค์   



 
36 

ทางวัฒนธรรมระหว่างหัวเมืองอีสานกับกรุงเทพฯ ทั้งในด้านวัฒนธรรมและธุรกิจบันเทิง ผู้ที่มีบทบาท 
สําคัญยิ่งในการริเริ่มแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอน คือ นายทองคํา บ้านสีถาน อําเภอเมือง จังหวัด 
ขอนแก่น นายคํากอง บ้านกุดหมากเห็ด อําเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น นายอินตา ไทยราษฎร  
บ้านเหล่านาดี อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน่ 

       สําหรับโอกาสที่ใช้ในการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอน คือ การทําบุญบ้าน การทําบุญ
อุทิศส่วนกุศล งานวันออกพรรษา และหน้ากฐินเริ่มจากเดือนสิบเอ็ดแรมหนึ่งค่ําถึงเดือนสิบสอง     
ขึ้นสิบห้าค่ํา หมอลําเรื่องต่อกลอนบางคณะมีงานแสดงทุกคืนจนถือเป็นธรรมเนียมว่าหากคณะใดไม่ได้
แสดงในงานกฐินถือว่าแย่ที่สุดนอกจากนั้นช่วงเดือนสิบสองจนถึงเดือนห้าเดือนหกจนหมดเทศกาล 
ประจําปี ถือว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจในวงธุรกิจบันเทิงสะพัดที่สุด หลังจากหมดช่วงเทศกาลงานบุญ     
จะเป็นระยะทําไร่ทํานาตามปกติ ซ่ึงหมอลําเรื่องต่อกลอนจะไม่แสดงในช่วงนี้   

       ดนตรีที่ประกอบการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอน ยุคแรกใช้ดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน คือ 
แคน โทน และพิณ ปัจจุบันใช้วงดนตรีลูกทุ่ง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนฟังหมอลําเรื่อง
ต่อกลอน เครื่องดนตรีมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น รับเอาเครื่องดนตรีสากลมาประกอบในการแสดง เช่น 
กลองชุด กลองทอมบา กีตาร ์เบส ออรแกน แอคคอรเดียน แซกโซโฟน ฯลฯ 

       นอกจากนั้นยังมีการเต้นโชว์เพลงยอดนิยมก่อนเปิดการแสดง โดยหมอลํา ซึ่งมีเสียง   
ที่ไม่แพ้นักร้องอาชีพก่อนเปิดการแสดง ขั้นตอนการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอน เริ่มเมื่อมีผู้แสดง
แต่งตัวเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าคณะจะทําการยกครูโดยนั่งล้อมวงรอบ ๆ คายหรือเครื่องบูชาครู       
ซ่ึงประกอบไปด้วย ขันห้า ขันแปด เหล้า ไขห่นึ่งฟอง ผ้าขาวหนึ่งวา ผ้าซิ่นหนึ่งผืน แปูงผัดหน้า น้ํามัน
ทาผม และเงินขึ้นครู ซึ่งอาจจะเป็น 5 บาท 6 บาท หรือ 12 บาทก็ได้ เมื่อยกไหว้ครูเสร็จ หัวหน้า   
จะรินเหล้าแจกให้ดื่มแล้วมีดนตรีโหมโรงพร้อมที่จะแสดง ยกแรก เป็นการออกแขกโดยหมอลํา    
ฝุายหญิงออกมาร่ายรําเบิกโรงหลัง จากนั้นโฆษกประกาศเรื่องที่จะแสดงและเนื้อเรื่องโดยย่อ       
บางคณะอาจต่อด้วยการโชว์เพลง ยกสอง เริ่มการแสดงโดยการปล่อยตัวละครตามลําดับเนื้อเรื่อง 
เช่น ตัวท้าวพระยา นางพระยา ราชโอรส ฤๅษี พระเอก นางเอก ตัวตลก ตัวโกง ไปจนจบ  

       ทํานองลําอาจลําทางสั้น ทางยาว ลําเต้ย ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องและบทบาท เช่น การลํา 
ดําเนินเรื่องอาจลําทางสั้น เมื่อเนื้อหาโศกเศร้ามีการจากลาอาจใช้ลําทางยาว เมื่อความสดชื่นอาจใช้
ลําเต้ย รายละเอียดของแต่ละคณะ แต่ละจังหวัดแตกต่างกันไป เช่น ลําเรื่องต่อกลอนในเขต 
มหาสารคามใช้วิธีบรรยายด้วยกลอนสลับกับการลําดําเนินเรื่อง บางตอนเจรจาด้วยกลอนลําสลับกับ
การพูดแบบธรรมดา อุบลราชธานีใช้วิธีการลําสลับกับการเจรจาด้วยภาษาพูดแบบธรรมดา  

       ลําเรื่องต่อกลอนได้รับความนิยมสูงสุดจากช วงสงครามโลกครั้งที่สองมาจนถึง       
พ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 1 ผลของการพัฒนา   
ทําให้มีการนําพลังงานไฟฟูามาใช้ในเขตภาคอีสานเป็นผลให้ประชาชนสามารถรับบริการบันเทิง         
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แบบตะวันตกได้กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับถนนซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม  
ส่วนต่าง ๆ ให้เลื่อนไหลเข้าหากันได้พัฒนามากขึ้น ธุรกิจบันเทิงรูปแบบอ่ืนเข้ามาแข่งขันกับลําเรื่อง 
ต่อกลอนทําให้ ความนิยมฟังลําเรื่องต่อกลอนเสื่อมไปจากเดิมความนิยมของวงดนตรีลูกทุ่ง            
ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ หมอลําได้วิวัฒนาการตนเองตามความนิยม มีการแสดงหางเครื่อง
ประกอบการขับร้องเพลงลูกทุ่งก่อนการแสดงหมอลําเป็นเรื่องราว คณะรังสิมันต์ เป็นหมอลําหมู ่
คณะแรกที่ได้นําแบบอย่างการแสดงดนตรีลูกทุ่งมาแสดงหลังจากท่ีมีโอกาสไดไปแสดงร่วมกับวงดนตรี
ไวพจน์ เพชรสุพรรณ และวงดนตรีลูกทุงเพลินพรมแดน ในช่วงปี พ.ศ. 2509-2528 ซึ่งเป็นช่วง   
หมอลําซบเซา (พรสวรรค์ พรดอนก่อ, 2561 26 มิถุนายน, สัมภาษณ์) 

โศภิตสุดา อนันตรักษ์ (2534, น. 25-26) ไดประมวลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมอลํา เกี่ยวกับกําเนิดของลําเรื่อง โดยแยกเป็น 2 ทัศนะ คือ  

       ทัศนะที่หนึ่ง ลําเรื่องต่อกลอนมีกําเนิดมาจากการนําลําพ้ืนไปพัฒนาใหม่จากที่มีหมอลํา
คนเดียวต้องลําทุกบทบาทเป็นการลําหลาย ๆ คนตามบทบาทของชายจริงหญิงแท้ เพ่ือความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและสมจริงสมจัง  

       ทัศนะที่สอง ลําเรื่องต่อกลอนมีกําเนิดจาการเลียนแบบการแสดงลิเกบางคนจึงเรียก  
ลําเรื่องต่อกลอน ว่าลิเกลาว สิ่งที่ลําเรื่องต่อกลอนรับมาจากลิเกคือการแต่งกาย การจัดฉากและเวที 
จะเห็นได้ว่าลําเรื่องต่อกลอนเกิดจาการผสมผสานระหว่างลําพ้ืน ลําหมู่และลิเกของภาคกลาง      
โดยรับเอาด้านเนื้อเรื่องหรือเรื่องที่แสดงจากลําพ้ืน รับเอาด้านจํานวนผู้แสดงที่เป็นชายจริงหญิงแท้
เพ่ือสวมบทบาทให้จริงจากลําหมู่ และรับเอาการแต่งกาย ฉากและเวทีจากลิเกแล้วผสมผสานสิ่งที่
รับมานั้นเข้าเป็นรูปแบบเฉพาะของลําเรื่องต่อกลอน นอกจากนี้สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของการลําเรื่อง 
ต่อกลอนที่เด่นชัด คือ กลอนลําของผู้แสดงแต่ละคนจะต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราวเดียวกัน จะแยกลํา
เหมือนลํากลอนไม่ได้ สําหรับผู้ที่ใช้คําว่าเรื่องต่อกลอน ได้แก่ หมอลําทองคํา เพ็งดี กับหมอลํา
ฉวีวรรณ ดําเนิน จุดประสงค์ในการแสดงของลําเรื่องต่อกลอนนอกจากจะมุ่งเสนอความบันเทิงให้แก่
ผู้ชมแล้วยังได้เสนอเนื้อหาสาระทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมแกผู้ชมอีกด้วยทางคดีโลก ไดแก่    
การเสนอเนื้อหาสาระในด้านเศรษฐกิจ สภาพสังคมอาชีพการงาน ความรูด้านต่าง ๆ ส่วนทางคดีธรรม
ได้แก่ การให้ความรู้และอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และการประพฤติ
ปฏิบัติตน เป็นต้น ต่อมาได้มีผู้คิดดัดแปลงวิธีการแสดงลําพ้ืนจากการเล่านิทานคนเดียวมาเป็น 2 คน 
และหลายคนขึ้นตามลําดับ มีตัวละครเพ่ิมขึ้น “การดัดแปลงลําพ้ืนมาเป็นลําหมู่มีมานานแล้วสมบูรณ์
แบบเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยหมอลําชาวขอนแก่น 3 คน คือ หมอลําทองคําบ้านสีฐาน อําเภอเมือง 
จังหวัดของแก่น หมอลําคํากลอง บ้านกุดบักเห็ด อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น หมอลําอินตา        
บ้านเหล่านาดี อําเภอเมือง จังหวัดของแก่น 
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จากข้อมูลข้างต้น ความเป็นมาของหมอลําเรื่องต่อกลอน สรุปได้ว่า ลําเรื่องต่อกลอน      
เป็นหมอลําประเภทหนึ่งที่มีการพัฒนารูปแบบการแสดงมาจากการเล่าเรื่องซึ่งเป็นรูปแบบของการ  
ลําพ้ืนที่มีกําเนิดมาจากประเพณีการอ่านหนังสือผูก หนังสือผูกคือวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่จารึกลงใน
ใบลาน เรื่องราวที่จารึกเป็นเรื่องชาดกหรือนิทานพ้ืนบ้านที่มีความสนุกสนาน เช่น การะเกด        
สังข์ศิลป์ชัย เป็นต้น ธรรมเนียมการอ่านหนังสือผูกของชาวอีสานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความบันเทิง
หรือเป็นมหรสพของชุมชน ผู้ที่อ่านหนังสือผูกคือผู้ที่ผ่านการเล่าเรียนอ่านเขียนจากวัด จนสามารถ
อ่านหนังสือได้อย่างแตกฉาน บางคนสามารถท่องจําเรื่องราวต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยต้นฉบับ 
โอกาสที่ใช้ในการอ่านหนังสือนั้น นิยมอ่านในงานบุญทั่วไป เช่น งานงันหม้อกรรม คือการแสดง   
ความยินดีกับผู้ที่คลอดลูก หลังจากคลอดลูกเสร็จชาวอีสานจะจัดงานขึ้น และงานงันเฮือนดี คือ    
การสมโภชศพ ชาวอีสานเรียกบ้านที่มีศพตั้งว่าเฮือนดีเพ่ือให้เป็นมงคล เมื่อมีผู้ถึงแก่กรรมก่อนจะนํา
ศพไปฌาปนกิจจะต้องมีพิธีกรรมทางศาสนาอยู่หลายวันตอนกลางคืนชาวบ้านทั้งหลายจะมาช่วยเจา
ภาพจัดเตรียมงานและมาอยู่ เป็นเ พ่ือนมิ ให้ เจ้ าภาพเหงาและเศร้ าจนเกินไป เ พ่ือให้ เกิด             
ความสนุกสนาน จึงนําหนังสือผูกมาอ่านสู่กันฟัง ผู้ที่อ่านมักจะมีน้ําเสียงที่ไพเราะ ทํานองการอ่าน
คล้ายทํานองเสนาะแต่สําเนียงเป็นภาษาถิ่นอีสาน การอ่านหนังสือผูกทําให้เกิดการพัฒนาวิธีอ่าน    
ให้น่าสนใจโดยคิดทํานองอ่านให้แปลกและคิดวิธีการแสดงประกอบ เนื้อเรื่องในยุคแรกผู้อ่านมีเพียง
คนเดียวแสดงตามบทบาทคนเดียว โดยมีผ้าขาวม้าเป็นอุปกรณ์ แคนเป็นดนตรีประกอบ เกิดเป็น  
การแสดงที่เรียกว่าลําพ้ืน ลําพ้ืนจึงเป็นการลําเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนการลําประเภทอ่ืน ๆ คําว่า พ้ืน 
คือ เรื่องราวหรือนิทาน ลําพ้ืนจึงหมายถึงลําเป็นเรื่องที่นิยมนํามาลําพ้ืนจะเป็นเรื่องชาดก เช่น     
เรื่องพระเจ้าสิบชาติ คัชนาม การะเกด สีทน แตงอ่อน นางสิบสอง หมาหยุย จําปาสี่ต้น สังข์ศิลป์ชัย 
เป็นต้น จุดมุ่งหมายในการลําเพ่ืออบรมสั่งสอน และเพ่ือความบันเทิง สวนมากผู้แสดงลําพ้ืนเป็นผู้ชาย 
เพราะผู้ชายได้เรียนจากพระจึงอ่านออกเขียนได้ ท่วงทํานองในการลําพ้ืนคล้ายกับการเทศน์        
ของพระสงฆ์ ข้อแตกต่างระหว่างการลําพ้ืนกับการเทศน์ คือ การเทศน์เป็นภารกิจของสงฆ์ ขณะที่
การลําพ้ืนฆราวาสเป็นผู้ลํา จุดประสงค์ของการเทศน์เพ่ือสั่งสอนธรรมจริยาเป็นหลัก ความเพลิดเพลิน
ไพเราะในน้ําเสียงเป็นผลพลอยได้ ส่วนการลําพ้ืนเพ่ือให้ผู้ฟังได้รับความเพลิดเพลินในน้ําเสียงและ
ทํานองเป็นหลัก ส่วนศีลธรรมจริยธรรมเป็นผลพลอยได้ นอกจากนั้นขณะที่ฟังเทศน์ผู้ฟังจะตั้งใจฟัง
อย่างสงบ ส่วนลําพ้ืน ผู้ฟังมีความเป็นอิสระในการวางตนตามสมควร ในสมัยก่อนการลําพ้ืนจะลํา  
บนพื้นหรอืบนเวทีทีย่กพ้ืน ล้อมรอบดว้ยผู้ฟัง ตรงกลางเวทีมีหลักปักสําหรับผูกได้หรือติดรางวัลลําพ้ืน
จะไม่มีการว่าจ้างให้แสดง แต่จะมีสินน้ําใจในลักษณะค่าบูชาครู โดยเจ้าภาพและผู้ฟังที่พออกพอใจ 
จะนําเงินไปใส่ไว้ที่หลักกลางเวทีเรียกว่าติดผึ้ง เมื่อลําเสร็จหมอลําจะนําเงินนั้นแบ่งปันกับหมอแคน 
จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า หมอลําเรื่องต่อกลอนพัฒนามาจากหมอลําพ้ืนแต่ใช้ผู้แสดงจํานวน
มากกว่า เรียกว่าลําหมู่หรือหมอลําเรื่องต่อกลอน มีการกําหนดบทบาทการแสดงสําหรับหมอลํา     
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แต่ละคนให้รับผิดชอบบทบาทนั้น ๆ ตามเรื่องที่แสดง เวที ฉาก แสงสีเสียง มีการนําเครื่องดนตรีสากล
มาใช้ ได้แก่ กลองชุดกลองทอม คีย์บอร์ด กีตาร์เบส เป็นต้น มาบรรเลงผสมผสานกับเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้านอีสาน โดยมีแคนเป็นเครื่องดนตรีหลัก รูปแบบการนําเนินเรื่องราวเป็นฉากเป็นตอน        
โดยมุ่งหวังให้ผู้ชมได้รับอรรถรส คติคําสอน มีถ้อยคําท่ีสนุกสนานกับเรื่องราวของนิทานพ้ืนบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ความเป็นมาของหมอลําเรื่องต่อกลอน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
4. ท านองล า 

ประมวล พิมพ์เสน (2543, น. 4) กล่าวว่า “ลํา” คือ การนํากลอนมาร้องเป็นทํานอง        
ซึ่งมีหลายรูปแบบหลายสําเนียง “วาท” ตามศัพท์หมายถึง คําพูด แต่ปัจจุบันใช้เรียกหรือแบ่งคณะ 
ลําหมู่ว่าเป็นวาทขอนแก่น วาทอุบล วาทกาฬสินธุ์ สมัยก่อนจะใช้แบ่งสําเนียงของหมอลํากลอน เช่น 
เวลาเริ่มเรียนลํากลอนจะท่องกลอนลําก่อน แล้วก็มาฝึกวาท ที่เรียกว่าเอามาจากวาทเอาทรงจากครู     
จริง ๆ แล้วลําหมู่จะแยกเป็นทํานอง เช่น ลําทํานองขอนแก่น ทํานองกาฬสินธุ์ ทํานองอุบล ทํานอง
สินชัย ทํานองลําเพลิน และทํานองลําเวียง เป็นต้น ปัจจุบันนี้เรียกท้ังวาทและทํานอง 

จารุวรรณ ธรรมวัตร (2528, น. 33-34) ทํานองลําและลีลาการฟูอนโดยธรรมชาติแล้ว 
ทํานองลําเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดข้ึนได้ด้วยความสามารถเฉพาะของหมอลําหรืออาจเกิดขึ้นได้โดย
การเลียนแบบต่อ ๆ กันมา ทํานองที่สอดคล้องกับรสนิยมของมหาชนย่อมแพร่กระจายไปหลาย

 

ความเป็นมาของหมอล าเรื่องต่อกลอน 

การอ่านหนังสือผูก 

ลําพ้ืน  

ลําหมู่(ลําเรื่องต่อกลอน) 

ลํากลอน  
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ท้องถิ่นเกิดเป็นทํานองลําหรือทํานองที่รู้จักกันทั่วไป บางทํานองอาจนิยมเฉพาะท้องถิ่น เช่น 
อุบลราชธานี, ขอนแก่น, มหาสารคาม เป็นต้น ทํานองลําที่ถือเป็นหลักมีอยู่สี่ทํานองคือ ทํานอง     
ลําทางสั้น ทํานองลําทางยาว ทํานองลําเพลิน และทํานองลําเต้ย ลําทางสั้น เป็นทํานองลําแบบ    
เนื้อเต็มไม่มีการเอ้ือนยกเว้นตอนขึ้นต้น ความสั้น-ยาวของพยางค์ต่าง ๆ จะสม่ําเสมอตลอด นิยมลํา
ดําเนินเรื่องเพ่ือให้รวดเร็ว ลําทางยาว เป็นทํานองลําที่เอ้ือนเสียงยาวแสดงความรู้สึกเศร้าโศกอาลัย
อาวรณ์ จังหวะลีลาค่อนข้างช้า ใช้สําหรับลํากลอนลา ลําบรรยาย ชมธรรมชาติหรือพรรณนา
ความรู้สึก ลําเต้ย เป็นทํานองเพลงสั้น ๆ กระฉับกระเฉงไม่มีการเอ้ือนเสียง ทํานองเพลงเต้ย        
บางทํานองเลียนแบบเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลหรือเพลงชาติเพ่ือนบ้าน เช่น ลําตังหวาย   
ของลาว เต้ยโขง เลียนแบบเพลงไทยเดิมชุดลาวแพน เต้ยพม่าเลียนแบบจากเพลงพม่ารําขวาน      
เป็นต้น ทํานองลําเต้ยใช้แสดงความรื่นเริงสนุกสนาน ถึงแม้ว่าหมอลําจะเป็นศิลปินพ้ืนบ้าน แต่ด้าน
เทคนิคแสดงหมอลําได้นําหลักทางศิลปะมาดึงดูดจิตใจผู้ฟังคือหลักการจัดจังหวะใช้ช่วงทํานอง
หลากหลายในการลํา โดยจะเริ่มด้วยทํานองลําทางสั้น ต่อด้วยลําทางยาว และจบด้วยลําเต้ย         
ดังกลอนลํากล่าวว่า “เหมิดแต่ลําทางสั่นหันทางยาวจาวทางลองเหมิดแต่ลําลองแล้วลําเต้ยเข้าใส่กัน” 
(เมื่อลําทางสั้นแล้วต่อด้วยลําทางยาวจบลงด้วยลําเต้ย) ลําเพลิน เป็นท่วงทํานองที่ใช้เฉพาะ         
การลําเพลินไม่มีการเอ้ือนเสียงจังหวะเร็วสนุกสนานเพ่ือให้เข้ากับลีลาการเต้น ท่วงทํานองได้รับ
อิทธิพลจากเพลงลูกทุ่งไทยและไทยสากล การฟูอนรําเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการลํามีความสําคัญ
รองไปจากการลํา ลําพ้ืน ลําเรื่องต่อกลอนจะใช้การฟูอนประกอบกับท่าเจรจาซึ่งสอดคลองกับ       
คําเจรจา การฟูอนรําส่วนใหญ่ จะฟูอนเมื่อออกจากโรง เข้าโรง และเกี้ยวพาราสีกัน ลํากลอน         
มีการฟูอนประกอบการลําค่อนข้างมากกว่าลําประเภทอ่ืน ๆ 
 หมอลําพ้ืน หมอลํากลอน หมอลําหมู่หรือหมอลําเรื่องต่อกลอน หมอลําเพลินหรือ         
หมอลําแพน และหมอลําซิ่ง มีทํานองลําเป็นของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ทํานองลํายังสามารถประยุกต์ใช้ใน
การลําของหมอลําแต่ละประเภทได้ ไม่มีผิดถูกตามความเหมาะสม ทั้งนี้จุดประสงค์ของทํานองลํา   
เกิดจากความแตกต่างของภาษาในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ส่วนเนื้อสาระของการลําคือสอดแทรกคติ   
ความเชื่อ ความรู้ในเรื่องพุทธประวัติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม
ประเพณีของคนอีสานได้อย่างลงตัว ทําให้หมอลําอยู่คู่กับคนอีสานในทุกบทบาท  

หมอลําพื้น หมอลํากลอน และหมอลําซิ่ง แบ่งทํานองลําออกเป็น 4 ทํานอง คือ 
 1. ลําทางสั้น เป็นทํานองลําแบบเนื้อเต็มไม่มีเ อ้ือนเสียง ยกเว้นขึ้นต้นความสั้นยาว         
ของพยางค์ต่าง ๆ ในกลอนลําจําสม่ําเสมอกัน เนื้อหามักจะเป็นการตอบโต้ปัญหาทางด้านภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ธรรมะ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ 
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 2. ลําทางยาว เดิมเรียกว่า กลอนอ่านหนังสือ เป็นทํานองลําที่เอ้ือนเสียงยาว จังหวะลีลาช้า 
ใช้สําหรับกลอนลําช่วงสุดท้ายหรือกลอนลําลา เนื้อหาสาระเป็นนิทานชาดก นิทานพ้ืนบ้าน รําพันถึง
คนรัก ความอาลัย โศกเศร้าเคล้าน้ําตา ความผิดหวัง สมหวัง ห่วงหาอาวรณ์ เป็นต้น 
 3. ลําเต้ย เป็นกลอนลําที่มีทํานองสั้น กระฉับกระเฉง ไม่มีเอ้ือนเสียง ทํานองลําแสดงอารมณ์
รื่นเริงสนุกสนาน ใช้ในการเกี้ยวพาราสี เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวสถานที่สําคัญต่าง  ๆ กล่าวขอบคุณ    
ผู้ที่มาร่วมงาน และเนื้อหาสาระที่ต้องการเฉพาะเรื่อง ทํานองลําเต้ยมีหลายทํานอง คือ เต้ยโขง     
เต้ยพม่า เต้ยธรรมดา และเต้ยหัวโนนตาล   
 4. ลําเพลิน เป็นกลอนลําที่มีทํานอง จังหวะเร็ว สนุกสนาน ขึ้นต้นด้วยการลําเปิดผ้าม่านกั้ง 
เช่น “ละจั้งว่าเปิดผ้าม่านกั้ง แจ้งสว่างสีขาว ๆ ล่ะสาวกาฬสินธุ์มาหา อย่าท่าทางหลายเด้ออ้าย ๆ” 
หลังจากเปิดผ้าม่านกั้งก็เป็นการลําในจังหวะเร็วสนุกสนานหรือขึน้จังหวะเร็วเลยก็ได้ตามแต่ผู้ลําจะลํา 
เช่น โอ้ยเด้นาง หล้านางเอ้ย เจ้าผู้คํานางหล้า สาวงามบ้านท่า” ลําเพลินเป็นการลําที่ให้ความบันเทิง 
จังหวะลีลาในการเต้นประกอบการลําสนุกสนาน ทํานองได้รับอิทธิพลมาจากเพลงลูกทุ่ง  และ     
เพลงไทยสากล 
 จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา ทํานองลํา หมายถึง ทํานองที่หมอลําแต่ละประเภทใช้ในการ  
ขับร้องหมอลํา ทํานองลําเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากความสามารถของหมอลํา โดยมีการ
เลียนแบบต่อ ๆ กันมา ทํานองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ภาษาที่มี  
ความแตกต่างกัน การแพร่กระจายของทํานองลําไปหลายท้องถิ่นเกิดเป็นทํานองลําที่รู้จักกันทั่วไป       
บางทํานองอาจนิยมเฉพาะท้องถิ่น หมอลําพ้ืน หมอลํากลอน หมอลําหมู่หรือหมอลําเรื่องต่อกลอน 
หมอลําเพลินหรือหมอลําแพน และหมอลําซิ่ง นิยมนําทํานองลําทางสั้น ลําทางยาว ลําเต้ย 
ประกอบการแสดง และหมอลําเรื่องต่อกลอน หมอลําเพลิน และหมอลําซิ่ง จะนิยมลํากลอน โดยใช้
ทํานองที่เป็นเอกลักษณ์และความนิยมของแต่ละคณะ ได้แก่ ทํานองอุบลฯ ทํานองกาฬสินธุ์ และ
ทํานองขอนแก่น มีการขับร้องเพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล นําเพลงเข้ามาประกอบการแสดง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบวิธีการแสดงของหมอลํา 
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ภาพที่ 7 ทํานองลําของหมอลําที่ใช้ประกอบการแสดง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
  หมอลําหมู่หรือหมอลําเรื่องต่อกลอน หมอลําแพนหรือหมอลําเพลิน มีทํานองลํา 2 แบบ คือ 
ทํานองลําประจําคณะหมอลํา และ ทํานองเสริม คือ ทํานองที่ใช้ลําเพ่ิมเข้ามาระหว่างการเปลี่ยนฉาก
หรือดําเนินเรื่องการแสดง ซึ่งในแต่ละคณะก็มีความแตกต่างกันไป  

 

ท านองล าของหมอล า 

 

หมอลําพื้น 

 

หมอลํากลอน 

หมอลําหมู่ หรือ  
หมอลําเรื่องต่อกลอน 

  
หมอลําแพน หรือ 

หมอลําเพลิน 
  

 

ลําทางสั้น 
 

ลําทางยาว 
 

ลําเต้ย 
 

ลําเพลิน 
เพลงลูกทุ่ง  

และเพลงไทยสากล 

 

หมอลําซิ่ง 
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ปริญญา ปูองรอด (2544, น. 28-36) ได้กล่าวถึงทํานองลําของหมอลําเรื่องต่อกลอน
ดังต่อไปนี้ 

1. ทํานองประจําคณะ 
   เป็นทํานองที่คณะหมอลําแต่ละคนใช้ลําอยู่ประจํา ถือเป็นทํานองหลักและเป็นเอกลักษณ์

ประจําคณะ บางทีเรียกว่า “ทํานองลําทางยาว” ซึ่งเป็นทํานองที่แสดงออกถึงอารมณ์เศร้าโศก        
มีการเอ้ือนยาวจังหวะลีลาค่อนข้างช้า ในปัจจุบันนี้หมอลําเรื่องต่อกลอนบางคณะมีกลอนเรียกว่า  
“สังวาท” หรือ “วาทลํา” แต่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “วาท” ด้วยเหตุผลว่าภาษาที่หมอลําใช้ขับร้อง คือ
ภาษาท้องถิ่นอีสาน เป็นภาษาของกลุ่มวัฒนธรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แผ่กระจายในหลายจังหวัด   
ของภาคอีสาน ได้แก่ เลย หนองคาย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 
นครพนม สกลนคร หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ภาษาพูดที่มีสําเนียงต่างกันจึงทําให้
เกิดทํานองการลํา ทํานองการลําประจําคณะมี 3 ทํานองตามลักษณะของสําเนียงภาษาที่หมอลํา     
ในแต่ละแห่งใช้ลํา ดังนี้ 

       1.1) วาทอุบลหรือทํานองอุบล 
 วาทอุบลหรือทํานองอุบลเป็นท่วงทํานองที่ช้า เศร้าและมีการเอื้อนเสียงที่ยาวและสูง 

ประกอบกับใช้ลูกคอเป็นระลอก ๆ ทํานองอุบลนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะคือปกติการลําโดยทั่วไปจะมี  
การเอ้ือนเสียงและใช้ลูกคอเฉพาะตอนเริ่มต้นลําและตอนลงท้ายเท่านั้น แต่ทํานองอุบลจะเอ้ือนเสียง
และใช้ลูกคอได้ตอนกลางของการลํา โดยระบุหรือไม่ระบุไว้ในบทก็ได้ขึ้นอยู่กับตามความพอใจ     
ของผู้ลําแต่ไม่มากเกินไป ส่วนมากจะมีประมาณ 1-2 ครั้ง สําหรับการลํา 2 นาที ผู้ที่ลําทํานองนี้     
ได้ไพเราะต้องเป็นผู้ที่มีเสียงดีและมีลมหายใจที่ยาว เนื่องจากทํานองอุบลเป็นทํานองที่ช้าและเศร้า  
จึงทําให้คณะหมอลําเรื่องต่อกลอนที่ใช้ทํานองการลําอ่ืนนําเอาทํานองอุบลไปใช้ในการลําลาตอนก่อน
จะเลิกการแสดง คณะหมอลําเรื่องต่อกลอนที่มีชื่อเสียงโดยใช้ทํานองอุบล ได้แก่ คณะรังสิมันต์     
ของหมอลําฉวีวรรณ ดําเนิน และ คณะหมอลําทองคํา เพ็งดี (ปัจจุบันยุบคณะแล้ว) คณะเพชรอุบล 
ของหมอลํา ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม 

       1.2) วาทขอนแก่นหรือทํานองขอนแก่น 
  วาทขอนแก่นหรือทํานองขอนแก่นเป็นทํานองการลําที่มีลีลากระชั้นมีจังหวะทํานอง
ทํานองอุบล ไม่มีการเกริ่นหรือเรียกว่า “โอ่” ตอนก่อนจะลาและไม่นิยมลงท้ายก่อนจบกลอน ระหว่าง
การลําไม่มีเอ้ือนโดยการเล่นลูกคอเหมือนกับทํานองอุบลเวลาจบกลอนลําใช้วิธีลดระดับเสียงให้ต่ําลง 
การลําวาทขอนแก่นหรือทํานองขอนแก่นนี้ ผู้ลําต้องเป็นผู้ที่มีระดับเสียงสูงพอสมควร โดยเฉพาะ 
หมอลําผู้ชาย นอกจากเป็นผู้มีระดับเสียงสูงแล้วยังต้องมีเสียงแหลมไม่นิยมเสียงห้าว คณะหมอลํา
เรื่องต่อกลอนที่ใช้ทํานองขอนแก่นเป็นทํานองหลักจะเน้นการแสดงทางด้านหน้าตามากกว่าการลํา



 
44 

คณะหมอลําเรื่องต่อกลอนที่มีชื่อเสียงโดยใช้ทํานองขอนแก่น ได้แก่ คณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ 
คณะระเบียบวาทะศิลป์ คณะถาวรร่วมมิตร คณะหนูภารวิเศษศิลป์ 

       1.3) วาทกาฬสินธุ์หรือทํานองกาฬสินธุ์ 
  วาทกาฬสินธุ์หรือทํานองกาฬสินธุ์ เป็นทํานองการลําที่มีลีลาเชื่องช้าและหนักแน่น 
มีการเกริ่นหรือเรียกว่า “โอ่” ตอนก่อนจะลําบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนลําจะขึ้นต้นด้วย “สร้อยคํา” 
เช่นคําว่า มาบัดนี้ ในตอนนี้ เวลานี้ นางเอ้ยนาง แม่เอ๋ยแม่ เป็นต้น ระหว่างการลําไม่ มีการเอ้ือน   
โดยการเล่นลูกคอและไม่มีการลงท้ายก่อนจะจบกลอนเหมือนทํานองอุบล ลําทํานองกาฬสินธุ์นี้เป็น
ทํานองที่ลําง่ายกว่าทํานองอุบลและทํานองขอนแก่น เพราะกลอนลําทํานองกาฬสินธุ์ จะกําหนดเสียง
ในแต่ละวรรคอย่างชัดเจน ยกเว้นวรรคสุดท้ายของกลอน (วรรคจบกลอน) โดย 1 บท มี 4 วรรค 
เหมือนทํานองอ่ืน ๆ และทั้ง 4 วรรคนี้ ทํานองเหมือนกัน ยกเว้นสองคําสุดท้ายของวรรคที่ 2      
เสียงจะสูงขึ้น และสองคําสุดท้ายของวรรคที่ 4 ระดับเสียงจะลดลง การลําวาทกาฬสินธุ์หรือทํานอง
กาฬสินธุ์นี้ ผู้ลําต้องเป็นผู้ที่มีระดับเสียงต่ําพอสมควร โดยเฉพาะหมอลําผู้ชาย นอกจากเป็นผู้ที่มี
ระดับเสียงต่ําแล้ว ยังต้องมีเสียงที่ใหญ่ ทุ้ม และห้าว คณะหมอลําเรื่องต่อกลอนที่ใช้ทํานองกาฬสินธุ์
เป็นทํานองหลักจะเน้นการลําสลับกับการเจรจา 

       1.4) วาทสารคามหรือทํานองสารคาม 
  วาทสารคามหรือทํานองสารคาม เป็นทํานองที่ใกล้เคียงกันกับทํานองกาฬสินธุ์ จึงมี
การเรียกว่าทํานองการลําว่า “วาทสารคามกาฬสินธุ์” หรือ “กาฬสินธุ์สารคาม” 

โศภิตสุดา อนันตรักษ์ (2534, น. 45) ที่เป็นเช่นนี้สาเหตุเนื่องจากหมอลําชาวกาฬสินธุ์มาอยู่
ในสังกัดคณะหมอลําจังหวัดมหาสารคามมาก จึงได้มีการนําทํานองกาฬสินธุ์พัฒนาเป็นทํานอง     
สารคาม ทํานองสารคามจะกําหนดเสียงในแต่ละวรรคอย่างชัดเจน ยกเว้นวรรคสุดท้ายของกลอน 
(วรรคจบกลอน) โดย 1 บท มี 4 วรรค เหมือนทํานองอ่ืน ๆ และทั้ง 4 วรรคนี้มีทํานองเหมือนกัน 
ยกเว้นสองคําสุดท้ายของวรรคที่ 2 เสียงจะยกสูงขึ้นและสองคําสุดท้ายของวรรคที่ 4 ระดับเสียง    
จะทอดต่ําลง ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับทํานองกาฬสินธุ์ แต่ทํานองสารคามนั้นเสียงวรรคที่ 1 กับ
วรรคที่ 3 ของบท จะขึ้นด้วยเสียงที่สูงแล้วลดลงมาเรื่อย ๆ จนถึง 2 คําสุดท้ายของวรรคที่ 2 และ
วรรคที่ 4 จึงเป็นไปตามทํานองกาฬสินธุ์ ในขณะที่วรรคที่ 1 และวรรคที่ 3 ของทํานองกาฬสินธุ์นั้น   
มีระดับเสียงกลาง ๆ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้สําเนียงของทํานองสารคามแตกต่างจากทํานองกาฬสินธุ์   
โดยมีรูปแบบและลีลาอ่ืน ๆ เหมือนกัน  
 2. ทํานองเสริม 
    ทํานองเสริม คือทํานองที่ใช้สอดแทรกทํานองประจําคณะ ใช้เมื่อผู้แสดงเข้าออกฉาก และ
ใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ เช่น การชมสวน การเล่นน้ํา การทําบุญประเพณี การเกี้ยว 
พาราสี เป็นต้น นอกจากนั้นหมอลําเรื่องต่อกลอนยังใช้ทํานองเสริมเปลี่ยนบรรยากาศให้กับคนดู 
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เนื่องจากทํานองเสริมมีจังหวะที่กระชับสนุกสนานส่วนมากไม่มีการเอ้ือนเสียง ใช้เครื่องดนตรีทั้งหมด
ที่มีในคณะบรรเลงประกอบ ในขณะที่ทํานองหลักใช้เฉพาะแคนเท่านั้น (บางคนใช้ซออู้บรรเลง
ประกอบด้วย แต่ไม่เป็นที่นิยม) เนื้อหาสาระของกลอนลําทํานองเสริมนี้จะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง
กับเนื้อเรื่องหรือไม่ก็ได้ ลําทํานองเสริมประกอบด้วย  
        2.1 ทํานองลําเดิน 
  เป็นทํานองการลําที่มีมาคู่กับหมอลําหมู่ ก่อนที่จะวิวัฒนาการมาเป็นหมอลําเรื่อง 
ต่อกลอน เมื่อครั้งที่ยังเป็นหมอลําหมู่นั้นหากมีการลําเดินก็จะใช้แคนและกลองทอมเป็นดนตรี
ประกอบทํานองลําเดินแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ ลําเดินขอนแก่นใช้กับคณะหมอลําเรื่องต่อกลอนที่ใช้
ทํานองขอนแก่นเป็นทํานองประจําคณะ และลําเดินกาฬสินธุ์ใช้กับคณะหมอลําเรื่องต่อกลอนที่ใช้
ทํานองกาฬสินธุ์เป็นทํานองประจําคณะ ปัจจุบันหมอลําเรื่องต่อกลอนแต่ละคณะสามารถใช้ลําเดิน  
ทั้ง 2 แบบนี้ได้โดยไม่ต้องคํานึงว่าใช้ทํานองใดเป็นทํานองหลัก  
        2.2 ทํานองลําเพลิน 
  ปกติแล้วลําเพลินเป็นรูปแบบการลําอีกประเภทหนึ่ง เหมือนกับหมอลําเรื่อง       
ต่อกลอน เวลาประกาศชื่อคณะก็นิยมระบุรูปแบบเข้าไปด้วย เช่น หมอลําเรื่องต่อกลอนคณะรุ่งทิวา
อํานวยศิลป์ หมอลําเพลินคณะดวงใจกาฬสินธุ์ เป็นต้น ทํานองลําเพลินมีทั้งทํานองหลักและทํานอง
เสริม แต่หมอลําเรื่องต่อกลอนใช้เพียงทํานองลําเพลินที่เป็นทํานองเสริมเท่านั้น โดยทํานองลําเพลิน
เป็นทํานองที่มีจังหวะเร็วสนุกสนาน ไม่มีการเอ้ือนเสียง ให้ความครื้นเครงกับลีลาการเต้น ทํานอง
ได้รับอิทธิพลจากเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล 
        2.3 ทํานองลําแพน 
  เป็นทํานองที่มีลักษณะเดียวกันกับทํานองลําเพลิน ใช้ทํานองหลักและทํานองเสริม 
แต่ทํานองลําแพนมีลีลาที่เร้าใจกว่า เนื่องจากเป็นระดับเสียงสูงกว่าและต่ํากว่า ในขณะที่ทํานองลํา
เพลินมีระดับเสียงอยู่ในระดับกลาง ๆ ตอนที่มีเสียงสูงก็ไม่สูงมาก เสียงต่ําก็ไม่ต่ํามาก  
        2.4 ทํานองลําเต้ย 
  เป็นกลอนลําที่มีทํานองสั้น กระฉับกระเฉง ไม่มีการเอ้ือน ทํานองลําแสดงอารมณ์  
รื่นเริงอ่อนหวาน และสนุกสนาน จึงใช้ทํานองลําเต้ยในการเก้ียวพาราสี บางครั้งหมอลําเรื่องต่อกลอน
ใช้ทํานองลําเต้ยในการเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เช่น การบรรยายธรรมชาติ การบรรยายเกี่ยวกับ    
การเล่น (ของนางเอก) การอําลาตอนปิดการแสดง เป็นต้น ทํานองลําเต้ยมี 4 แบบ คือ เต้ยโขง    
เต้ยพม่า เต้ยธรรมดา และเต้ยหัวโนนตาล 
        2.5 ทํานองลําแบบอื่น ๆ 
  นอกจากทํานองลําเดิน ทํานองลําเพลิน ทํานองลําแพน และทํานองลําเต้ยแล้ว ยังมี
ทํานองลําแบบอ่ืน ๆ อีกที่หมอลําเรื่องต่อกลอนนํามาใช้ลําเป็นทํานองเสริม และนิยมใช้ไม่มากนัก 
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เช่น ลําภูไทย ซึ่งมี 2 แบบ คือ ลําภูไทยแบบสกลนคร และลําภูไทยแบบกาฬสินธุ์ ลําตังหวาย       
(ลําถวายแถนหรือเทวดา) ลําคอนสวรรค์ (อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ) เป็นต้น 
        2.6 เพลงลูกทุ่ง 
  เพลงลูกทุ่งไม่ได้จัดเป็นการลํา แต่หมอลําเรื่องต่อกลอนก็นิยมนําบทเพลงที่ได้รับ
ความนิยม หรือมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องราวและเหตุการณ์ที่กําลังแสดง โดยนํามาร้องสลับ     
การแสดง 

จากข้อมูลทํานองลํา สรุปได้ว่า หมอลําเรื่องต่อกลอน มีทํานองลํา 2 แบบ คือ ทํานองที่ใช้ลํา
ประจําคณะหมอลํา และ ทํานองเสริม คือทํานองที่ใช้ลําเพ่ิมเข้ามาระหว่างการเปลี่ยนฉากหรือดําเนิน
เรื่องการแสดง ซึ่งในแต่ละคณะก็มีความแตกต่างกันไป หมอลําเรื่องต่อกลอนใช้ทํานองในการดําเนิน
เรื่องเป็นทํานองหลัก ประกอบด้วย 4 ทํานอง ได้แก่ ทํานองอุบล ทํานองขอนแก่น ทํานองกาฬสินธุ์ 
และทํานองสารคาม และหมอลําเรื่องต่อกลอนยังใช้ทํานองอ่ืน ๆ เข้ามาผสมผสานระหว่างการเข้า
ออกฉาก หรือ การเกี้ยวพาราสี ชมธรรมชาติ ที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับเนื้อหาที่แสดง เรียกว่า     
ทํานองเสริม ประกอบด้วย ทํานองลําเดิน ทํานองลําเพลิน ทํานองลําแพน ทํานองลําเต้ย        
ทํานองลําแบบอ่ืน ๆ และเพลงลูกทุ่ง จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทํานองลําเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ      
ต่อการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอน โดยใช้ทํานองหลักประจําคณะ และใช้ทํานองเสริม เพ่ือเปลี่ยน
บรรยากาศให้กับคนดูทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอน  
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ภาพที่ 8 ทํานองลําของหมอลําเรื่องต่อกลอน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ท านองล าของหมอล า 
เรื่องต่อกลอน 

 

ทํานองหลัก 

 

ทํานองอุบล 

 

ทํานองเสริม 

 

ทํานองขอนแก่น 

 

ทํานองกาฬสินธุ์ 
  

 

ทํานองลําเดิน  

 

เพลงลูกทุ่ง 

 

ทํานองลําแบบอื่นๆ  
 

 

ทํานองลําเต้ย  
 

 

ทํานองลําแพน  
 

 

ทํานองลําเพลิน 
 

 

ทํานองสารคาม 
  

 

ลําภูไทย 
  

 

ลําตังหวาย 
  

 

ลําคอนสวรรค์ 
  

 

ลําภูไทยสกลนคร 
  

 

ลําภูไทยกาฬสินธุ์ 
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5. ท านองขอนแก่น 
ประมวล พิมพ์เสน (2543, น. 4) กล่าวว่า ลําวาทขอนแก่น หมายถึง คณะลําหมู่ที่ลําทํานอง

สําเนียงแบบขอนแก่น 
 ทํานองการลําของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น หมายถึง ทํานองหรือภาษาถิ่นที่ใช้
ในการขับร้องหมอลํา ซึ่งชาวจังหวัดขอนแก่นมีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ มีความหลากหลายของ       
ชนชาติพันธุ์ แต่ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์นั้นก็คือ ภาษาไทย-ลาว หรือภาษาไทยอีสาน ที่มีเสียงสําเนียง
ทํานองขอนแก่นเป็นทํานองลําที่ไพเราะทั้งการใช้เสียงและกลอนที่ประพันธ์ โดยเฉพาะกลอนโศก 
วาทลําทํานองนี้จะขึ้นชื่อมากว่าโศกได้ใจสุด ๆ เสียงจะขึ้นนาสิกได้ไพเราะและน่าประทับใจมาก     
จนต้องร้องไห้ไปตาม ๆ กัน จากนั้นก็มีการประยุกต์เป็นลําคล้ายเพลงลูกทุ่ง  ปัจจุบันที่ออกเทป    
เป็นเพลงอย่างกุหลาบแดง โบว์รักสีดํา เป็นต้น (วรศักดิ์ วรยศ, 2561, 27 ตุลาคม, สัมภาษณ์) 

ชาวอีสานแต่ละถิ่นมีสําเนียงพูดแตกต่างกันจึงทําให้เกิดทํานองลําแตกต่างกันออกไป นิยม
เรียกตามสําเนียงของคนในถิ่นนั้น ๆ เช่น ทํานองอุบล ทํานองกาฬสินธุ์ ทํานองมหาสารคาม ทํานอง
ขอนแกน่ เป็นต้น หมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น เกิดขึ้นก่อนทํานองอ่ืน ๆ ต้นตํารับ คือ คณะ
รัตนะศิลป์อินตาไทยราษฎร์ ซึ่งเป็นคณะหมอลําที่มีทํานองการลําที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วย   
การขับลําทํานองลําพ้ืนขอนแก่น ซึ่งเป็นทํานองดั้งเดิมของหมอลําพ้ืน และได้มีวิวัฒนาการเป็น    
หมอลําหมูหรือลําเรื่องต่อกลอน ชาวอีสานเรียกว่า “อ่านหนังสือน้อย” หรือ การลําเดิน (จังหวะเร็ว) 
เป็นการลําเดินแบบลําพ้ืน และได้พัฒนามาเป็นทํานองขอนแก่น (ภักดี พลล้ํา, 2561, 22 ตุลาคม, 
สัมภาษณ์)  

จากข้อมูลข้างต้น กล่าวคือ ทํานองขอนแก่นเป็นทํานองการลําที่ใช้ภาษาท้องถิ่นอีสาน 
โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น มีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์จังหวะการพูดกระฉับกระเฉง ทํานองกลอนลํา   
จึงมีลีลากระชับ ไม่มีการเกริ่นหรือเรียกว่า “โอ่” ก่อนจะลําลาและไม่นิยมลงท้ายก่อนจบกลอน 
ระหว่างการลําไม่มีเอ้ือนโดยการเล่นลูกคอ เวลาจบกลอนลําใช้วิธีลดระดับเสียงให้ต่ําลง การลํา
ทํานองขอนแก่นนี้ ผู้ลําต้องเป็นผู้ที่มีระดับเสียงที่ไพเราะใช้เสียงสูงพอสมควร โดยเฉพาะหมอลําผู้ชาย 
นอกจากเป็นผู้มีระดับเสียงสูงแล้วยังต้องมีเสียงแหลม ทํานองขอนแก่นไม่นิยมเสียงห้าว คณะหมอลํา
เรื่องต่อกลอนที่ใช้ทํานองขอนแก่น เป็นทํานองหลักจะเน้นการแสดงทางด้านน้ําเสียงการลําที่ไพเราะ 
บุคลิกภาพที่ดี คณะหมอลําเรื่องต่อกลอนที่มีชื่อเสียงโดยใช้ทํานองขอนแก่น คือ หมอลําคณะระเบียบ
วาทะศิลป์  
 
6. ประวัติความเป็นมาของหมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ 

จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน กลุ่มประชากร    
ส่วนใหญ่เป็นชนเชื้อสายไทย-ลาว ที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    
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การแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เป็นภูมิปัญญา
มรดกทางท้องถิ่น มีศิลปะการละเล่นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาว
จังหวัดขอนแกน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ซึ่งจัด
ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเมืองขอนแก่นที่ทําให้สังคมแตล่ะภูมิภาคได้รู้จักการแสดงหมอลําเรื่อง     
ต่อกลอนทํานองขอนแก่น และพ่ีน้องชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับการสืบทอดการแสดงหมอลําเรื่อง   
ต่อกลอนทํานองขอนแก่นมาจนถึงปัจจุบัน และยังทําให้วงการหมอลําในยุคปัจจุบันนี้เกิดวงหมอลํา
ทํานองขอนแก่นกันอย่างแพร่หลายทั้งภายในเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอ่ืน ๆ ติดต่อกันมา    
ตามความสนใจของแต่ละคณะหมอลําที่จัดตั้งขึ้น หมอลําคณะระเบียบวาทะศิลป์ เป็นอีกหนึ่งคณะ
หมอลําที่ได้รับความนิยมสูงสุด ผู้วิจัยได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานอง
ขอนแก่น คณะระเบียบวาทะศิลป์ ซึ่งเป็นคณะหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่นที่อยู่ในจังหวัด
ขอนแก่น มีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และเป็นที่นิยมของประชาชน เมื่อนึกถึง
คณะหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น จะต้องนึกถึงคณะระเบียบวาทะศิลป์ นี้เป็นอันดับแรก  

 
หมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ 
สุรพล เนสุสินธุ์ (2550, น. 49-51) กล่าวว่า นายระเบียบ พลล้ํา เกิดเมื่อวันที่ 25 เดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2483 วันอาทิตย์ ปีมะโรง ที่บ้านสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
บิดาชื่อ นายเต้ย นามสกุลเดิม พลล้ํา มารดาชื่อ นางจอม พลล้ํา มีพ่ีน้อง 3 คน นายระเบียบเป็นลูก
คนที่ 2 มีพ่ีชาย ชื่อ เลียบ และมีน้องสาวชื่อ คํากอง นายเต้ย เสียชีวิต ตั้งแต่ นายระเบียบ อายุ       
7 ขวบ การศึกษาจบ ป.4 โรงเรียนสาวะถีราษฎรังสฤษดิ์ ฐานะยากจน แม่ไม่มีเงินจะส่งให้เรียน      
ถึงมัธยมได นายระเบียบ จึงไปขอเรียนลําพ้ืน กับคุณแม่แส่ง นามคันที ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาหมอลํา
ให้เป็นคณะ มีพระเอก นางเอก คุณแม่แส่ง จึงได้ตั้งคณะขึ้นเอง โดยใช้ชื่อคณะ แสงอรุณศิลป์ โดยมี
นายระเบียบเป็นพระเอก และลูกสาว แม่แส่งเป็นนางเอก ต่อมานางเอกออกมาแต่งงานเลยต้องไปหา
นางเอกคนใหม่มาแทน ชื่อนางสาวดวงจันทร์ โพธิ์ศรี เมื่อมีนางเอกคนใหม่เข้ามา คงเป็นเพราะ
บุพเพสันนิวาส จึงถูกตาถูกใจกัน นายระเบียบกับแม่ดวงจันทร์จึงได้แต่งงานกัน เวลาผ่านไป 1 ปี    
ได้ให้กําเนิดบุตรคนแรก คือ นายสุมิตรศักดิ์ พลล้ํา (เปีย) นายระเบียบจึงขอแยกมาตั้งคณะเป็นของ
ตนเอง โดยใช้ชื่อระเบียบวาทะศิลป์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 โดยนายคําดี สารผล นายกสามาคมหมอลํา
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ตั้งชื่อให ้ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 คณะระเบียบวาทะศิลป์ได้เข้าร่วมการประกวด 
หมอลําของกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ และยังได้รับโล่จากห้างขายยา
อังกฤษตรางู ต่อมาปีเดียวกัน ในงาน 5 ธันวามหาราช ได้รับรางวัลขันน้ําพานรองของ นายพรหม 
สูตรสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในตอนนั้นและรางวัลอ่ืน ๆ อีกมากมายที่มีการประกวด
เรื่อยมา ในขณะนั้น นายระเบียบ มีลูกชาย 2 คน ลูกสาว 3 คน กําลังอยู่ในวัยเรียนทั้งสิ้น เงินที่    
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นายระเบียบ และนางดวงจันทร์ สะสมไว้ต้ังแต่ลูกยังไม่เรียน รวมทั้งซ้ือที่ดินไว้ที่บ้านทุ่ม ตําบล    
บ้านทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 แปลง ก็ขายหมดเพ่ือส่งลูกเรียนหนังสือ สมัยก่อน
งานแสดงหมอลํามีไม่มากเหมือนทุกวันนี้ เวลาไมมีงานแสดง นายระเบียบจึงไปขับมอเตอรไซด์รับจ้าง 
ส่วนแม่ดวงจันทร์ ก็ขายส้มตํา ข้าวโพด ถั่วต้ม เมื่อลูกเรียนจบจึงได้ฝึกเป็นหมอแทนนายระเบียบ  
จากคํากล่าวของลูกทั้ง 5 คน กล่าวว่า “เรียนจบออกมาแล้วไม่ได้อายเพ่ือน เพราะพ่อกับแม่ไปลํา 
เพ่ือหาเงินมาส่งเสียด้วยความลําบาก เมื่อได้มาลําช่วยพ่อกับแม่แล้ว เอ๊ะและเปีย ก็ไมไดไปทํางาน   
ที่อ่ืนอีกเลย ช่วงนั้นบ้านก็จะถูกธนาคารยืด มีคุณแม่ฉวีวรรณ อิฐิรันต์ หาเงินมาช่วยไถ่ถอนให้ออก
จากธนาคาร และคุณบัวลี ธารไพศาล ก็ให้กูย้ืมโดยไมมีหลักทรัพย์ใด ๆ มาค้ําประกันเลย ต่อมาจึงคิด
หันหน้าเข้าวัดทุกวันพระ นายระเบียบกับแม่ดวงจันทร์ขี่รถมอเตอรไซค์ไปทําบุญที่วัดปุาสามัคคี   
สันติธรรม ซึ่งมีหลวงพ่อมหาบุญทัน เป็นเจ้าอาวาส เมื่อไดไปพบเห็นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใส วันที่ 19 
พฤษภาคม 2529 หลังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญทันฉันอาหารเช้าเสร็จ ท่านพูดว่าท่านสงสาร
นายระเบียบ ท่านเห็นว่าหัวหน้าวงรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร วงประถมบันเทิงศิลป์ ขับรถยนต์     
มาทําบุญที่วัด แต่นายระเบียบขับรถมอเตอรไซค์มา วันรุ่งขึ้น (วันที่ 20 พฤษภาคม 2529) หลวงพ่อ
บุญทัน บอกให้นายระเบียบไปเอารถยนต์โดยไม่ต้องมีเงินดาวน์ โดยใช้ชื่อของหลวงพ่อบุญทัน จากนั้น
ท่านก็บอกให้อาจารย์จุฬาซ่ึงเป็นรองเจ้าอาวาสไปที่บริษัทเจริญศรี มอเตอร์ บอกให้ผู้จัดการนํารถ  
มาที่วัด 2 คัน เพ่ือให้ท่านเลือก เมื่อเลือกแล้วท่านจึงเซ็นสัญญา จากนั้นก็ทําพิธีเจิมทันที ต่อจากนั้น
เองฝนก็ตกลงมาทันที่ท่านบอกว่า รีบเอารถกลับไปให้แม่บ้านดู ส่วนมอเตอร์ไซค์จอดไว้ที่วัดก่อน   
เมื่อมาถึงบ้านแม่ดวงจันทร์ได้เห็นรถ ถึงกลับน้ําตาไหลทันที รีบไปเก็บดอกไม้เอาน้ําหอมมาสรงรถ 
เพราะไม่เคยคิดว่าจะมีรถยนต์นั่ง จากนั้นเป็นต้นมา เปียและเอ๊ะ ซ่ึงเป็นลูกชาย ก็ช่วยพ่อแม่ทํางาน
มาตลอด จนถึงทุกวันนี้ และจะพยายามทําต่อไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

เดิมชื่อคณะระเบียบอํานวยศิลป์ ซึ่งมีลูกศิษย์คนสําคัญ เช่น คุณพ่อบุญเยี่ยม สมพืช หัวหน้า
คณะเทพประสิทธิ์ศิลป์ คุณแม่อุษา แถววิชา หัวหน้าคณะหนึ่งในสยาม และ คุณแม่บุญถม นามวันทา 
หัวหน้าคณะประถมบันเทิงศิลป์ ต่อมาเมื่อพ่อครูอินตาบุญทาได้เสียชีวิตลง คุณพ่อบุญเยี่ยม ก็ได้
ออกไปตั้งคณะเทพประสิทธิ์ศิลป์ คุณแม่อุษา ก็ได้ออกไปตั้งคณะเป็นของตัวเอง ใช้ชื่อว่า หนึ่งในสยาม 
อยู่ที่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
          การสืบทอดศิลปะการแสดงหมอลํา ของคณะหมอลําคณะระเบียบวาทะศิลป์ ทําให้คณะ
ระเบียบวาทะศิลป์ ได้รับความนิยมครองใจมหาชนมาโดยตลอด สามารถนําการศิลปะการแสดงนั้น  
ให้ขึ้นมาทัดเทียมกับศิลปะการแสดงของสากลอย่างน่าภูมิใจ จากเกียรติคุณในการสร้างสรรค์ผลงาน
สืบทอดศิลปะการแสดงนั้นอย่างต่อเนื่องและยืนยาวก่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้ างขวาง             
ทั้งทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศ 
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           ปัจจุบันคุณแม่บุญถมก็ได้ออกไปตั้งคณะเป็นของตัวเอง ใช้ชื่อว่า คณะประถมบันเทิงศิลป์   
อยู่ที่บ้านผือ ตําบลพระลับ อําเมือง จังหวัดขอนแก่น มาจนถึงปัจจุบัน ทางคุณพ่อบุญมา คุณแม่มลา 
ได้ร่วมกันสืบทอดเจตนารมณ์ ของพ่อครูฉลองจัดตั้งคณะระเบียบวาทะศิลป์ขึ้นมาให้มีความทันสมัย
กว่าเดิม  

       รางวลัที่ได้รับ 
              - โล่รางวัลรองชนะเลิศหมอลําเรื่องต่อกลอน ของสถานีวิทยุกระจายเสียง                  

กรมประชาสัมพันธ์ เขตขอนแก่น ปี พ.ศ. 2507   
              - รางวัลชนะเลิศการประกวดหมอลํา ทางกรมประชาสัมพันธ์ขอนแก่น        

ภาคเพลินเพลง ปี พ.ศ. 2509 
              - โล่ที่ระลึก การจัดงานมหกรรมพ้ืนบ้านไทยที่จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2533   
              - เกียรติบัตรเป็นวิทยากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2543   
              - ไดรบัพระราชทานเข็ม TO BE NUMBER ONE  จากทูลกระหม่อมหญิงอุบล 

รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ปี พ.ศ. 2548 (ภักดี พลล้ํา, 2561, 22 ตุลาคม, สัมภาษณ์) 
 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของหมอลํา        
คณะระเบียบวาทะศิลป์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 ซึ่งคณะหมอลําได้ก่อตั้งขึ้นอยู่ในช่วงระยะเวลา   
56 ปี เป็นหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่นที่ได้รับความนิยมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวงหมอลํามาจนถึง
ปัจจุบัน มีการพัฒนาการในเรื่องรูปแบบการแสดงมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวิธีการแสดง 
องค์ประกอบของการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ผู้แสดง เรื่องที่ใช้ในการแสดง 
เครื่องแตง่กาย เครื่องดนตรี เวที ฉาก แสงสีเสียง อุปกรณ์ประกอบการแสดง มีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตามยุคตามสมัยจนทําให้ผู้ชมเกิดความนิยมชมชอบ และเป็นที่ประทับใจการแสดงในแต่ละครั้ง  
 
7. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไพรัตน์ พลเยี่ยม. (2532, น. 11-12) ได้ศึกษาหมอลํากลอน ผลจากการศึกษา ในตอนหนึ่ง
พบว่าเมื่อเอ่ยถึง “หมอลํา” ตามความเข้าใจของชาวอีสานโดยทั่วไปมีความหมาย 2 ประการ คือ  

       1. หมอลํา หมายถึง การขับลํานําด้วยภาษาถิ่นอีสานประกอบเสียงเครื่องดนตรี
พ้ืนเมืองทีเ่รียกว่า แคน  

       2. หมอลํา หมายถึง ผู้ที่มีความชํานาญในการขับลํานําด้วยภาษาถ่ินอีสานประกอบ
เสียงแคน หากพิจารณาความหมายของหมอลําตามนัยแห่งภาษาถ่ินอีสาน แยกศัพท์ได้ดังนี้ 
  2.1 คําว่า “หมอ”  

     2.1.1 คําว่า “หมอ” หมายถึง เพ่ือน หรือคนสนิท ส่วนมากอายุเท่ากัน และ 
ต้องเป็นเพศเดียวกันด้วย  
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     2.1.2 คําว่า “หมอ” หมายถึง ผู้เล่น ผู้แสดง เช่น หมอแคน หมอลํา  
     2.1.3 คําว่า “หมอ” หมายถึง ผู้ชํานาญในเรืองนัน้ ๆ เช่น หมอผี หมอมอ 

(หมอดู) หมอมนต ์หมอทําน้ํามนต์ หมอยา หมอส่อง (หมอทรงเจ้าเข้าผีทํานายอนาคต) 
     2.1.4 คําว่า “หมอ” หมายถึง เป็นคําสรรพนามแทนค่าว่า “เขา” (ผู้ขาย) เช่น  

หมอนั่น (เขาคนนั้น) หมอนี่ (เขาคนนี้) 
     2.1.5 คําว่า “ลํา” หมายถึง การลําอย่างเดียวเหมือนการร้องเพลง หรือการ 

ขับเสภา แตท่างประเทศลาวตอนเหนือเขาเรียกการร้องประเภทนี้ว่า “ขับ” เช่น ขับทุ่งหลวงพระบาง 
ส่วนลาวตอนใต้เรียกเหมือนภาคอีสานว่า “ลํา” ดังนั้นเมือพูดถึงหมอลํา จึงหมายถึงผู้ที่มีความชํานาญ
ในการลําหาได้หมายถึงการแสดงหรือการขับร้องได้เท่านั้น ถ้ามีผู้รู้ ผู้ชํานาญในการลําทํานองใด       
ก็เรียกชื่อตามทํานองนั้น ๆ เช่น หมอลําพ้ืน หมอลํากลอน หมอลําหมู่ หมอลําผีฟูา หมอลําเพลิน    
หมอลําซ่ิง เป็นต้น  

ชวน เพชรแก้ว (2532, น. 589-591) ได้ศึกษาหมอลําว่าเป็นศิลปะการแสดงดั้งเดิมของ   
ชาวอีสาน หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดคือ “ประกาศห้ามมิให้แอ่วลาว” ในสมัยรัชกาลที่ 4 เรียกว่าลาวแคน 
นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของหมอลําแต่ละประเภท เช่น ลํากลอนลําพ้ืน ลําเพลิน 
และลําแพน สําหรับหมอลํากลอนและลําพ้ืน เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบ คือ แคน ลําเรื่องเครื่องดนตรี
ที่ใช้ประกอบ คือ แคน และกลองยาว ภายหลังเปลี่ยนเป็นกลองชุดและพิณ ลําเพลิน เครื่องดนตรีที่ใช้
ประกอบนอกจากแคนและพิณแล้ว ยังได้เพ่ิมเครื่องดนตรีสากล เช่น กลองชุด แซกโซโฟน ทรัมเป็ต 
ออร์แกนไฟฟูา เป็นต้น สําหรับลําแพนใช้ออร์แกนไฟฟูาเข้าแทนที่แคนเสียงของลําแพนสูงกว่า       
ลําเพลิน  

โอสถ บุตรมารศรี (2538, น. 284) ได้สรุปผลการศึกษา เรื่องภาพสะท้อนสังคมอีสาน     
จากกลอนลําของหมอลําเคน ดาเหลา ไว้ดังนี้ ด้านสังคมการเมืองการปกครองกล่าวถึง ความห่วงใย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกร ด้านเศรษฐกิจชาวอีสานถูกกดขี่ข่มเหง ราคาผลิต
ทางการเกษตรจากพ่อค้าคนกลาง ด้านศาสนา ความเชื่ออุทาหรณ์ต่าง  ๆ ด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามครรลองครองธรรมจะทําให้ชีวิตมีความสุขในด้าน  
การดํารงชีวิตต้องพ่ึงพาธรรมชาติที่ใกล้ตัวให้มากที่สุด 

เยาวภา คําเนตร (2536, น. 85-86) ได้ศึกษาวิจัยถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานจากกลอนลํา    
ทางยาวของลํากลอน พบว่า วิถีชีวิตของชาวอีสานที่ปรากฏในกลอนลําทางยาวของลํากลอน          
ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองได้แสดงออกในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์             
การเปลี่ยนแปลงการปกครองการปูองกันประเทศเพราะความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในส่วน         
ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจได้แสดงออกในเรื่องของการประกอบอาชีพในท้องถิ่นการไปทํางานต่างถิ่น และ
ท้องถิ่นใกล้เคียงตลอดจนการไปทํางานต่างประเทศทางด้านวิถีชีวิตเกี่ยวกับการศึกษาได้แสดงออก  
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ในเรื่องของการสอนหญิง สอนชาย และการสอนคนทั่วไป วิถีชีวิตเกี่ยวกับศาสนา พุทธประวัติ  
พระสงฆ์ ศาสนสถาน ศาสนิกชน ตลอดจนคําสอนทั่วไป 

จารุวรรณ ธรรมวัตร (2528, น. 211) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้านภาคอีสานในหัวข้อ 
“บทบาทของหมอลําต่อสังคมอีสานในช่วงกึ่งศตวรรษ” สรุปผลการศึกษาค้นคว้า ได้ว่าลําเป็นเพลง
พ้ืนบ้านอีสานที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและมีบทบาทต่อชุมชุนอีสานมาทุกยุคทุกสมัย หมอลํา
มีบทบาทสําคัญอยู่สองประการ คือ บทบาทด้านพิธีกรรมและบทบาทด้านมหรสพ บทบาท         
ด้านพิธีกรรม คือ หมอลําผีฟูา ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในเรื่องการผ่อนคลายความตึงเตรียดในสังคม        
การควบคุมพฤติกรรมสังคมให้เป็นไปตามบรรทัดฐานสร้างเอกภาพในการอยู่ร่วมกันในกลุ่มชน        
ที่นับถือผีฟูาตัวเดียวกัน ส่งเสริมดนตรีพ้ืนบ้านและการละเล่นบางอย่าง และมีบทบาทในการลด
ช่องว่างระหว่างวิถีชีวิตแบบเก่าและแบบใหม่บางส่วน สําหรับบทบาทของหมอลําด้านมหรสพนั้น     
มีบทบาทโดยตรงในด้านให้ความบันเทิง ให้การศึกษาเผยแพร่ศาสนาและปกปูองรักษาบรรทัดฐาน
ของสังคมสร้างเอกภาพทางการเมืองและความคิด และเครื่องสื่อสารชาวบ้านและบทบาทด้านมหรสพ
ที่แฝงเร้นคือบทบาทผ่อนคลายความเก็บกด และความคับข้องใจอันเกิดจากกรอบสังคมและปัญหา  
ในการดําเนินชีวิต นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบว่าบทบาทของหมอลําแต่ละบทบาทจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมอีสาน 

ยศ ธสาร (2529, น. 26-27) ได้ศึกษา สังคีตะลําหมู่ พบว่า หมอลําเป็นชีวิตวิญญาณอันล้ําลึก
ของชาวอีสานให้ความบันเทิงและความรู้ทั่วไป เช่น ความรู้ทางปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
วรรณคดี คําสอน สุภาษิต 

จารุวรรณ ธรรมวัตร (ม.ป.ป., น. 1-120) ได้ค้นคว้าวิจัยเรื่อง บทบาทของหมอลําต่อสังคม
ในช่วงกึ่งศตวรรษ โดยศึกษาหน้าที่ของหมอลําต่อสังคมอีสาน ลักษณะและความเปลี่ยนแปลง      
ของสังคมอีสาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพลงพ้ืนบ้านกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ผลงานของหมอลํา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า หมอลํามีบทบาทต่อสังคมอีสานสองประการ คือ บทบาท
ด้านพิธีกรรม ได้แก่ หมอลําผีฟูา ลําเพ่ือรักษาคนปุวยและขอคําทํานายเกี่ยวกับชะตาบ้านเมือง 
พิธีกรรมเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของสังคม ด้านความเชื่อ ระบบการผลิต และระบบ
เศรษฐกิจประการหลังมีบทบาทด้านมหรสพ ได้แก่ หมอลําพ้ืน หมอลําเรื่องต่อกลอน และหมอลํา
เพลิน องค์ประกอบในการแสดงของหมอลําแต่ละประเภท คือ ผู้เล่น ผู้ฟัง เนื้อร้อง เวที ดนตรี และ  
ผู้เล่นดนตรี 

จารุวรรณ ธรรมวัตร (2528, น. 211) กล่าวถึงบทบาทหมอลําต่อสังคมอีสานที่สื่อสารกันด้วย
ภาษาถิ่นอีสานว่าหมอลํามีบทบาทสําคัญอยู่ 2 ประการ คือ บทบาทด้านพิธีกรรม และบทบาท    
ด้านมหรสพ หมอลําที่มีบทบาทด้านพิธีกรรม คือ หมอลําผีฟูา การลําผีฟูา เป็นการลําเพ่ือการเยียวยา
รักษาความเจ็บไข้ และลําเพ่ือขอคําทํานายเกี่ยวกับชะตาบ้านเมืองพิธีกรรมทั้งสองลักษณะนี้สัมพันธ์
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กับองค์ประกอบของสังคมด้านความเชื่อระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจ การลําผีฟูามีบทบาท
โดยตรงในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

1. ผ่อนคลายความเคร่งเครียดในสังคม 
         2. ควบคุมพฤติกรรมสังคมให้เป็นไปตามบรรทัดฐาน 
         3. สร้างเอกภาพในการอยู่ร่วมกันในกลุ่มชนที่นับถือผีฟูาตัวเดียวกัน 
         4. ส่งเสริมดนตรีพื้นบ้านและการละเล่นพ้ืนบ้านบางอย่าง 
         5. ลดช่องว่างระหว่างวิถีชีวิตแบบเก่าและแบบใหม่บางส่วน 
 เพชรดา บัวแก้ว (2537, น. 111) ได้ศึกษา ลําหมู่ ว่าดนตรีที่ใช้ประกอบการลําหมู่ในอดีตใช้
เครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน เช่น แคน หรือ พิณ แต่มาระยะหลังได้มีผู้นําเอากีต้าร์ เบส กลองชุด และ
ดนตรีสากล พร้อมทั้งเพ่ิมหางเครื่องนางรําเข้าไป หมอลําหมู่บางคณะอาจมีถึงร้อยคน การแสดง    
จะเพียบพร้อมไปด้วยฉาก แสง สี เสียง ดนตรี หางเครื่อง ชุดสําหรับแต่งกาย 

พรเทพ วีระพล (2535, น. 71) ได้ศึกษาการแสดงหางเครื่องหมอลําหมู่ พบว่า องค์ประกอบ
และรูปแบบการแสดงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คณะหมอลําเรื่องต่อกลอน ได้รับความนิยมจาก
ประชาชน ทั้งนี้เพราะรูปแบบการแสดงเป็นลําดับการนําเสนอความบันเทิงของผู้แสดงหมอลําเรื่อง 
ต่อกลอนที่มอบให้แก่ผู้ชมการแสดง ถ้าหมอลําคณะใดมีรูปแบบการแสดงที่เหมาะสมผู้ชมการแสดง  
ก็จะเกิดความสุขสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ และเกิดความนิยมชมชอบ 

โศภิตสุดา อนันตรักษ์ (2534, น. 1-321) ได้ศึกษาวิเคราะห์ลําเรื่องต่อกลอนในด้าน
องค์ประกอบการแสดง ได้แก่ เรื่องที่แสดง ผู้แสดง เครื่องแต่งกาย การเจรจา ท่วงทํานอง และลีลา
การฟูอน ฉาก เครื่องดนตรี เพลงประกอบการแสดง และหางเครื่อง ลักษณะคําประพันธ์ของลําเรื่อง
ต่อกลอน ผู้ศึกษาได้พบว่า คุณค่าของลําเรื่องต่อกลอน ผู้ศึกษาได้พบว่า คุณค่าของลําเรื่องต่อกลอน  
มีอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ และด้านสังคมวิทยา 

สุรพล วิรุฬรักษ์ (2522, น. 98-104) ได้ศึกษา ลิเก พบว่า ลิเกอีสาน ชาวอีสาน เรียกว่า   
หมอลําเรื่องต่อกลอนหรือหมอลําหมู่ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของลิเกอีสาน การแต่งกาย โอกาส
ที่แสดง เครื่องดนตรี ลักษณะการเล่น เนื้อเรื่องที่แสดง จํานวนผู้แสดง และกล่าวถึงหมอลําเพลิน    
อันเป็นส่วนหนึ่งของลิเกอีสาน 

สําเร็จ คําโมง (2538, น. 62) ได้ศึกษาดนตรีอีสาน : แคน และดนตรีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
หมอลําเรื่องต่อกลอนเลียนแบบลิเกของภาคกลาง เนื่องจากมีชื่อทีเรียกในตอนแรกว่า ลิเกลาว ต่อมา
เรียกชื่อว่า หมอลําไทครัว เพราะเวลาเดินทางไปแสดงต้องยกเครื่องใช้ไม้สอยไปกันเหมือนพวกไทครัว 
ต่อมาเรียกว่า ลําหมู่ เพราะใช้หมอลําหรือผู้แสดงเป็นจํานวนมาก ภายหลังมาเรียกชื่อว่า หมอลําเรื่อง 
เพราะเนือ้หาการลําและการแสดงเป็นเรื่องที่นํามาจากนิทานพ้ืนบ้าน หรือบางที่เรียกว่า หมอลําเรื่อง
ต่อกลอน เพราะหมอลําและผู้แสดงแต่ละคนต้องสวมบทบาทของตัวละครในเรื่องคนละบท  
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แก้วตา จันทรานุสรณ์ (2546, น. 214-216) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลง   
โลกทัศน์ในกลอนลําเรื่องร่วมสมัย ผลการวิจัยพบว่า กลอนลําของหมอลําเรื่องในปัจจุบัน              
มีองค์ประกอบดังนี้ ลักษณะโครงเรื่องมุ่งนําเสนอสภาพชีวิตของชนบทอีสาน ที่ต้องการจะยกระดับ
คุณภาพให้ดีขึ้นด้วยการเข้าเมืองใหญ่ เพ่ือขายแรงงานแต่กลับต้องประสบปัญหาต่าง ๆ ทําให้ชีวิต    
มีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ตัวละครเป็นชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ยากจน ลักษณะกลอนลํามีขนาดสั้นลง     
มีบทเจรจามากขึ้น เพ่ือให้การดําเนินเรื่องกระซับรวดเร็ว  ฉากเน้นความสัมพันธ์ระหว่างชนบท      
กับในเมืองสะท้อนภาพการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ ง เป็นปัจจัยกําหนด              
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และโลกทัศน์ของชาวอีสาน ทั้งโลกทัศน์ที่มีต่อมนุษย์ เศรษฐกิจ การศึกษา 
ความเชื่อทางศาสนา และโลกทัศน์ที่มีต่อชุมชน โดยปรากฏในแนวคิดเชิงประเมินค่าว่าเงิน            
มีความหมายอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตในสังคมอุตสาหกรรมทุนนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งถูกเชื่อมโยง
ไปยังระบบแนวคิดว่าต้องแสวงหาเงินเพื่อตอบสนองความต้องการในการดําเนินชีวิต และเพ่ือให้สังคม
ยอมรับซ่ึงแสดงออกให้เห็นความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบด้านโครงสร้าง    
ของสังคมและชุดเหตุผลไปสู่ระดับกระบวนการคิดที่มีการจับคู่ เหตุผล สร้างความหมายในลักษณะ 
ต่าง ๆ ที่ผลิตซ้ําเปลี่ยนผ่าน และสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงทางระบบอย่างต่อเนื่องและเป็น
กระบวนการที่สอดคล้องกับภาวะความเคลื่อนไหวของสังคมและวัฒนธรรม ส่วนปัจจัยที่ทําให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ในกลอนลําเรื่องร่วมสมัย พบว่า หัวหน้าคณะหมอลํา หมอลําและผู้ประพันธ์
กลอนลํา ที่พยายามปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางรสนิยมและกระแสความสนใจของกลุ่มผู้ชม
ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อบันเทิงอ่ืน ๆ  
 
8. รูปแบบและองค์ประกอบของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
 ในบทนี้ผู้วิจัยจะได้นําเสนอเรื่องรูปแบบและองค์ประกอบของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานอง
ขอนแก่น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

8.1 รูปแบบของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
รูปแบบวิธีการแสดงของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น จากข้อมูลภาคสนามประกอบ

กับข้อมูลเอกสาร พบว่า หมอลําเรื่องต่อกลอนมีวิวัฒนาการมาจากหมอลําพ้ืน ซึ่งเป็นการลําเล่านิทาน
พ้ืนบ้านโดยใช้ผู้แสดงเป็นผู้ชายคนเดียว แสดงเป็นตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องที่แสดง มีการพัฒนามาเป็น
หมอลําหมู่เพราะแสดงเป็นหมู่คณะหรือหมอลําเรื่องต่อกลอน โดยใช้ทํานองลําหรือวาทขอนแก่นที่มา
จากทํานองลําพ้ืน หมอลําเรื่องต่อกลอนจะใช้ผู้แสดงจํานวนมากกว่าแสดงได้ครบทุกตัวละคร       
เมื่อการแสดงลําพ้ืนไม่ค่อยเป็นที่นิยมจึงมีผู้นําหมอลําพ้ืนมาประยุกต์เข้ากับการแสดงลิเก จนเกิด 
หมอลําแบบใหม่ขึ้น เรียกว่า หมอลําเรื่องต่อกลอน มีการกําหนดบทบาทเฉพาะสําหรับหมอลํา      
แต่ละคน เวทีการแสดงประกอบด้วย ฉาก แสง เสียง มีการนําเครื่องดนตรีสากลมาใช้ เช่น กลองชุด  
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กลองทอม กีตาร์เบส คีย์บอร์ด เป็นต้น มาบรรเลงผสมผสานกันกับแคนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน  
มีรูปแบบการดําเนินเรื่องราวเป็นฉากเป็นตอน โดยมุ่งหวังให้ผู้ชมได้รับอรรถรส แห่งถ้อยคํา           
ที่สนุกสนาน และเรื่องราวของนิทานพ้ืนบ้าน ขั้นตอนการแสดงลําเรื่องต่อกลอนมี 3 ฉากดังนี้      
ฉากแรก เปิดการแสดง เช่น การเปิดวงด้วยเพลงที่มีจังหวะเร็ว ฉากที่สอง ดําเนินเรื่องราว และ     
ฉากที่สาม ลําลา โดยใช้การลําเต้ย สลับกันไปมาจนจบการแสดง เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง     
หมอลําหมู่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทแรก จังหวะตอนลําล่องหรือลําทางยาวหรือลาย  
อ่านหนังสือ เป็นการเล่าเรื่องที่มีเครื่องดนตรี เช่น แคนหรือคีย์บอร์ด บรรเลงประกอบ ประเภทที่สอง 
จังหวะเพลงลําเต้ย มีจังหวะคล้ายคลึงจังหวะ ช่าช่าช่า ประเภทที่สาม จังหวะเพลงลูกทุ่งหมอลํา   
เป็นการผสมผสานระหว่างเพลงลูกทุ่งกับเพลงเต้ย 

หมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ในสมัยเริ่มแรกยังไม่มีการแสดงหางเครื่อง มีแต่    
การออกระบําคณะละ 1-2 นาที เพ่ือเรียกผู้ชม จากนั้นจะเริ่มแสดงหมอลําเป็นเรื่องราวไปจนสว่าง     
การออกระบํามีลักษณะเหมือนการออกแขกของลิเก เชื่อว่าน่าจะเลียนแบบมาจากการแสดงลิเก  
หมอลําเรื่องต่อกลอนจะจัดให้สมาชิกคณะหมอลําออกระบําอยู่หลังฉาก การออกระบําเป็นการ    
ร้องเพลงประกอบการบรรเลงดนตรีพวก กลอง ฉิ่ง ฉาบ และอ่ืน ๆ เนื้อเพลงเป็นภาษาไทยกลางสั้น ๆ      
ร้องกลับไปกลับมาหลาย ๆ รอบ การออกระบําจะเริ่มด้วยโฆษกของคณะหมอลํากล่าวเชิญชวนผู้ชม
มาชมหมอลํา สมาชิกคณะหมอลําที่ออกระบําจะโห่ฮ้ิว 3 ครั้ง จากนั้นต้นเสียงจะขึ้นต้นด้วยคําว่า 
“แขกสะลามานา” ลูกคู่จะรับด้วย คําว่า “ลาหล่า ล้าลา ลา 

ต่อมาเมื่อมีการนําเอาเครื่องเสียงมาใช้ในการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนบางคณะก็จะให้
สมาชิกผู้ออกระบําออกไปร้องเพลงออกระบําที่ไมโครโฟน ด้านหน้าเวที แต่บางคณะก็ร้องเพลงระบํา
ใส่ไมโครโฟนหลังเวที ผู้ออกแสดงระบําด้านหน้าเวที ได้แก่ หมอลําที่แต่งหน้าแต่งกายเรียบร้อยแล้ว  
มีต้นเสียงหนึ่งคนนอกนั้นเป็นลูกคู่ 

จากการออกระบําต่อมาได้มีวิวัฒนาการมาเป็นการออกฟูอน การออกฟูอนเหมือน  ๆ กับ 
การออกระบําแทนที่จะให้หมอลําออกไปร้องเพลงออกระบําเฉย ๆ ก็ให้ฟูอนประกอบการร้องเพลง
ออกระบําซึ่งในระยะนี้ได้เปลี่ยนเนื้อเพลงจากภาษาไทยกลางมาเป็นกลอนลําทํานองเต้ย สําหรับผู้ที่
ออกฟูอนนั้นขึ้นอยู่กับหมอลํานั้น ๆ จะดําเนินการบางคณะจะจัดให้พระเอก นางเอก พระรอง 
นางรอง รวม 4 คน เป็นผู้ออกฟูอนบางคณะจะจัดให้หมอลําหญิงทั้งหมด ออกฟูอนประกอบ       
การร้องเพลงและการบรรเลงเครื่องดนตรี ผู้ร้องเพลง ได้แก่ สมาชิกคณะหมอลําคนอื่น ๆ  
(วรศักดิ์ วรยศ, 2561, 27 ตุลาคม, สัมภาษณ์) 

ต่อมาความนิยมในการฟังเพลงลูกทุ่งได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทย หมอลําเรื่องต่อกลอนได้มี
วิวัฒนาการตนเองตามความนิยมในการฟังเพลงลูกทุ่งได้นําเอาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาเล่นผสม    
กับดนตรีพ้ืนบ้านที่มีมาแต่เดิม และยังได้นําเอาการแสดงหางเครื่องแบบวงดนตรีลูกทุ่งมาแสดงก่อน
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การแสดงหมอลําเป็นเรื่องราวในสมัยนั้นเรียกกันว่าฟลอโชว์หรือเต้นโชว์ ภายหลังจึงเรียกกันใหม่ว่า
การแสดงหางเครื่อง 

วงดนตรีลูกทุ่งในระยะแรก ๆ ยังไม่มีการแสดงหางเครื่องประกอบการร้องเพลงลูกทุ่ง มีเพียง
นักรอ้ง ร้องเพลงอยู่หน้าฉาก นักดนตรีจะเล่นเครื่องดนตรีอยู่หลังนักร้องอีกที นักร้องชายคนใดที่ว่าง
จากการร้องเพลงก็จะไปยืนเล่นเครื่องประกอบจังหวะ ฉิ่ งฉาบ ทรัมโบลิน ร่วมกับนักดนตรี        
เรียกที่เล่นเครื่องประกอบจังหวะเหล่านี้ว่า “หางเครื่อง” มีวิวัฒนาการมาเป็นการเต้นประกอบเพลง
เพียงอย่างเดยีว การนําเอาผู้หญิงเป็นหางเครื่องว่าเกิดจากการนําเอาระบํานุ่งน้อยห่มน้อยเข้ามาแสดง
ในวงดนตรีลูกทุง่  

สวนหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ได้นําเอาการแสดงหางเครื่องแบบวงดนตรีลูกทุ่ง
มาแสดงกอ่นการแสดงหมอลําเป็นเรื่องราว เพ่ือเรียกผู้ชมตามอิทธิพลความนิยมในการฟังเพลงลูกทุ่ง
โดยในป ีพ.ศ. 2507 ได้นําเอาการแสดงหาเครื่องแบบวงดนตรีลูกทุ่งเขา้มาแสดง  

เมื่อวงดนตรีเข้าสู่ระบบนายทุน หมอลําเรื่องต่อกลอนก็ได้มีวิวัฒนาการทางด้านการแสดง 
หางเครื่องตามวงดนตรีลูกทุ่ง มีการฝึกสอนการแสดงหางเครื่องหมอลําหมูกันอย่างจริงจัง โดยครู
ฝึกสอนของชาวอีสานที่ เคยเป็นหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ่ งมาก่อนมีการออกแบบและตัดเย็บ       
เครื่องแต่งกายเหมือนวงดนตรีลูกทุ่งมากขึ้น โดยเฉพาะคณะที่มีทุนมากมีการนําเอาระบบไฟแสงสี 
ระบบเครื่องเสียงลําโพงขนาดใหญ่แบบวงดนตรีลูกทุ่งใช้ในหมอลําเรื่องต่อกลอน ตัวละครที่เป็น     
ตัวเอกของหมอลํา หลายคณะได้มีโอกาสอดัแผ่นเสียงแต่เพลงทีร่อ้งเป็นเพลงลูกทุ่งอีสาน 

ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมาความนิยมในหมอลําหมูพุ่งขึ้นสูง เนื่องจากได้มีการพัฒนาทางด้าน
กลอนลํามาเป็นกลอนลําประยุกต์ นําเนื้อร้องภาษาไทยกลาง แทรกเข้าไปในเนื้อกลอนลํา ทํานอง
ดนตรีที่แปลกใหม่มีการผลิตเทปเพลงหมอลํา ออกจําหน่ายมากมาย และมีการประชาสัมพันธ์      
เทปเพลงทั้งทางสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์และอ่ืน ๆ หมอลําเรื่องต่อกลอน
ได้มีวิวัฒนาการทางด้านการแสดงหางเครื่องและหมอลําตลอดจนวิวัฒนาการทางด้านองค์ประกอบ 
อ่ืน ๆ พวกเวทีฉาก เครื่องดนตรี (พรสวรรค์ พรดอนก่อ, 2561, 26 มิถุนายน, สัมภาษณ์) 

การแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนนั้นเมื่อถึงเวลาทําการแสดง พิธีกรก็จะเริ่มต้นด้วยการทักทาย
กับผู้ชม แนะนําตัวเอง แนะนําคณะที่มาแสดง แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าเนื้อเรื่องเลย แต่ในปัจจุบัน  
ก่อนการแสดงจะต้องมีการเต้นโชว์เหมือนวงดนตรีลูกทุ่ง มีรีวิวประกอบการร้องเพลง มีการเต้น   
ตามแบบดิสโก จังหวะเร็ว ท่วงทํานองการลําก็เร็วขึ้น โดยเฉพาะลําเพลินจะมีมากที่สุด และหมอลํา 
จะแทรกเพลงลูกทุ่งหมอลําหรือเพลงฮิตเข้าไปในการดําเนินเรื่องในทุกช่วงของการแสดง 

รูปแบบวิธีการแสดงของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น มีวิวัฒนาการมาจาก      
หมอลําพื้น ซึ่งเป็นการลําเล่านิทานพ้ืนบ้านโดยใช้ผู้แสดงเป็นผู้ชายคนเดียว แสดงเป็นตัวละครต่าง ๆ 
โดยใช้ผ้าเป็นสัญลักษณ์แทนตัวละครต่าง ๆ เช่น ใช้ผ้ามัดเอวเป็นพระเอก ใช้ผ้าพาดไหล่ซ้าย       
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เป็นนางเอก โพกศีรษะคุมหน้าเป็นโจร พาดผ้ารอดขาใช้ขี่แทนม้าหรือสัตว์อ่ืน ๆ เป็นต้น เนื้อเรื่อง    
ที่ยกมาแสดงเป็นนิทานพ้ืนบ้านขนาดยาว มีเหตุการณ์ซับซ้อนหลายตอนจบจึงเรียกว่า ลําเรื่อง      
ต่อกลอนเรื่องที่นิยมนํามาแสดงในยุคแรก คือ นิทานชาดกและนิทานพ้ืนบ้าน เช่น การะเกด มโนราห์ 
ขูลูนางอ้ัว สังข์ศิลป์ชัย ก่ํากาดํา นางแตงอ่อน เป็นต้น ปัจจุบันเรื่องชาดกไม่นิยมเล่นกัน นิยมลํานิทาน
พ้ืนบ้านและเรื่องที่ดัดแปลงและแต่งขึ้นมาใหม่ เช่น พ่อฮ้างสามผัวเจา หัวสามโบสถ์ หัวดําออกก่อน
หัวด่อนนําหลัง ย่ากินปลิง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ปอบกินย่าห่ากินลูกสะใภ้ เป็นต้น หมอลําเรื่อง       
ต่อกลอน ทํานองขอนแก่น เป็นการแสดงนิทานพื้นบ้านขนาดยาว แสดงเป็นฉากเป็นตอน ทํานองที่ใช้
ในการลําเรื่องต่อกลอนใช้ทํานองขอนแก่นเป็นหลัก และใช้ทํานองเสริมประกอบการลําเปลี่ยนฉาก 
ตัวละคร สลับกันไปมากับการลําทํานองขอนแก่นของบทละครหลักจนจบการแสดง และจบด้วยการ
ลําลาหรือเต้ยลา 

รูปแบบวิธีการแสดงของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ในอดีตมีการแสดงที่สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ฉาก ได้แก่ 

ฉากที่ 1 เปิดการแสดง เป็นการเปิดวงด้วยการบรรเลงเพลงดนตรีที่มีจังหวะรวดเร็ว 
สนุกสนานประกอบการฟูอนของหมอลํา  

ฉากที ่2 การดําเนินเรื่องราวหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น  
ฉากที ่3 การลําลา โดยใช้การลําเต้ยรับกันไปมาจนจบการแสดง  
รูปแบบวิธีการแสดงของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ในปัจจุบันมีการพัฒนาและ

นํารูปแบบการแสดงที่ทันสมัยนํามาประยุกต์ให้เข้ากับการแสดง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
1. รูปแบบวิธีการแสดงของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ในเขตภาคอีสาน          

แบ่งออกเป็น 7 ช่วงการแสดง ดังต่อไปนี้ หรือบางคณะมากน้อยกว่านี้ตามความเหมาะสม 
       1.1) เปิดวงหรือโชว์วง 
              1.2) การแสดงโชว์ลูกทุ่งแดนเซอร์ รอบที่ 1 การแสดงลูกทุ่งแดนเซอร์ ศิลปวัฒนธรรม
วรรณกรรม นิทานพื้นบ้านอีสาน และโชว์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพลงสากลเป็นต้น 

      1.3) การแสดงโชว์ตลก รอบที่ 1 ศิลปวัฒนธรรม นิทานพ้ืนบ้านอีสาน คําสอย คําผญา 
สรภัญญ์ ข่าวสารบ้านเมือง โลกกระแสโลกาภิวัตน์ โซเซียลเน็ตเวิร์ก เฟสบุ๊ค ยุคอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

      1.4) การแสดงโชว์ลูกทุ่งแดนเซอร์ รอบที่ 2 การแสดงลูกทุ่งแดนเซอร์ ศิลปวัฒนธรรม 
วรรณกรรม นิทานพื้นบ้านอีสาน และโชว์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพลงสากลเป็นต้น 

      1.5) การแสดงโชว์ตลก รอบที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม นิทานพ้ืนบ้านอีสาน คําสอย คําผญา 
สรภัญญ์ ข่าวสารบ้านเมือง โลกกระแสโลกาภิวัตน์ โซเซียลเน็ตเวิร์ก เฟสบุ๊ค ยุคอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
       1.6) การดําเนินเรื่องราวการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น และมีการ
แทรกเพลงลูกทุ่งหมอลํา เพลงฮิตและหางเครื่องฟูอนประกอบ ในแต่ช่วงของการแสดง โดยจะใช้บท
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เพลงในการเปลี่ยนฉากตัวละคร ซึ่งบทเพลงจะมีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องหรือไม่มีความสัมพันธ์ก็ได้  
เพ่ือให้เกิดอรรถรสในการรับชมหรือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้กับผู้ชมให้การแสดงดูไม่น่าเบื่อ
เกินไป 
       1.7) เต้ยลาหรือปิดการแสดง และเพลงหมอลําสนุกสนานรับกันไปมาจนจบการแสดง 

2. รูปแบบวิธีการแสดงของหมอลําเรื่องต่อกลอน ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร หรือ       
ภาคอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ภาคอีสาน แบ่งออกเป็น 6 ช่วงการแสดง ดังต่อไปนี้ บางคณะมากหรือน้อยกว่านี้    
ตามความเหมาะสม 
      2.1) เปิดวงหรือโชว์วง 
      2.2) การดําเนินเรื่องราวการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น และมีการ 
แทรกเพลงลูกทุ่งหมอลํา เพลงฮิต และหางเครื่องฟูอนประกอบ ในแต่ช่วงของการแสดง โดยจะใช้  
บทเพลงในการเปลี่ยนฉากตัวละคร ซึ่งบทเพลงจะมีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องหรือไม่มีความสัมพันธ์  
ก็ได้ เพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมหรือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้กับผู้ชมให้การแสดงดูไม่น่าเบื่อ
เกินไป 
      2.3) การแสดงโชว์ลูกทุ่งแดนเซอร์รอบที่ 1 การแสดงลูกทุ่งแดนเซอร์ ศิลปวัฒนธรรม
วรรณกรรม นิทานพ้ืนบ้านอีสาน และโชว์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพลงสากล เป็นต้น 
      2.4) การแสดงโชว์ตลก ศิลปวัฒนธรรม นิทานพ้ืนบ้านอีสาน คําสอย คําผญา สรภัญญ์ 
ข่าวสารบ้านเมือง โลกกระแสโลกาภิวัตน์ โซเซียลเน็ตเวิร์ก เฟสบุ๊ค ยุคอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
      2.5) การแสดงโชว์ลูกทุ่งแดนเซอร์ รอบที่ 2 โชว์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน และโชว์
วรรณกรรม นิทานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพลงสากล เป็นต้น 
      2.6) เต้ยลาหรือปิดการแสดง และเพลงหมอลําสนุกสนานรับกันไปมาจนจบการแสดง 
(ภักดี พลล้ํา, 2561, 22 ตุลาคม, สัมภาษณ์) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบวิธีการแสดงของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานอง
ขอนแก่น เป็นการแสดงที่มาจากเล่านิทานพ้ืนบ้าน โดยแสดงเป็นเรื่องราวมีตัวละครครบทุกบทบาท 
แสดงเป็นฉากเป็นตอน ใช้ทํานองขอนแก่นเป็นหลัก ใช้ทํานองเสริมประกอบการลําเปลี่ยนฉาก      
ตัวละคร สลับกันไปมากับการลําทํานองขอนแก่นของบทละครหลักจนจบการแสดง และจบด้วย    
การลําลาหรือเต้ยลา และรูปแบบของการแสดงหมอลําในแต่ละที่มีความแตกต่างกัน สาเหตุเนื่องจาก
ตามความต้องการของเจ้าภาพที่มาว่าจ้าง และแตกต่างตามสถานที่แสดง ทั้งในเขตภาคอีสาน      
เขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร และเขตภาคอ่ืน ๆ ในเขตภาคอีสานส่วนใหญ่จะมีคนกลุ่มหลากหลาย 
ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ไปจนถึงวัยผู้เฒ่าผู้แก่ ที่มีความตั้งใจอยากจะมาฟังหมอลําเรื่องต่อกลอน อีกทั้งภาษา
อีสานทําให้เกิดความเข้าใจง่ายกว่า แต่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือภาคอ่ืน ๆ คนกลุ่มส่วนใหญ่    
เป็นวัยรุ่น วัยกลางคน และวัยผู้ใหญ่ ถือว่าเป็นจุดรวมของคนอีสานและคนที่ชื่นชมในศิลปวัฒนธรรม
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อีสาน ผู้ที่มาชมหมอลําส่วนใหญ่ชอบความสนุกสนาน รวดเร็ว อีกอย่างเวลาที่แสดง ในกรุงเทพ ฯ    
ใช้เวลาไม่มากนักจึงปรับการแสดงให้กระชับและเพ่ือให้คุ้มค่ากับผู้ชมมากท่ีสุด 
 

8.2 องค์ประกอบของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
     8.2.1 เรื่องท่ีใช้ในการแสดง 
     เรื่องที่ใช้ในการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ในอดีตจะใช้วรรณกรรม

พ้ืนบ้านอีสาน เช่น สังข์ศิลป์ชัย จําปาสี่ต้น ท้าวก่ํากาดํา การะเกด พระสุธนมโนราห์ ผาแดงนางไอ่ 
ขูลูนางอ่ัว เป็นต้น แนวเรื่องมาจากเดิมแต่หมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่นมีพัฒนาการมาจาก
การอ่านหนังสือผูกและหมอลําพ้ืน ดังนั้นเรื่องที่นิยมนํามาแสดงลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น   
จึงเป็นเรื่องที่เคยไดรับความนิยมจากประเพณีการอ่านหนังสือผูก และหมอลําพ้ืน ได้แก วรรณคดี
ท้องถิ่นหรือแนวเรื่องจักร ๆ วงศ ์ๆ 

     หลักคิดเรื่องบุรพกรรม การเวียนว่ายตายเกิด เกิดแก่เจ็บตาย เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการ
สร้างโครงเรื่องวิถีชีวิตของตัวละครและพฤติกรรมในเนื้อเรื่องของเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ ทุกเรื่อง          
มีลักษณะเป็นละครครบสูตร ครบอารมณ์ในการแสดง โศกเศร้า ดีใจ ทุกข์ สุข  การสูญเสีย          
ตามผลกรรมนั้น ๆ เรียกได้ว่าเป็นสูตรสําเร็จ กล่าวคือ จะเริ่มเรื่องตั้งแต่กําเนิดของตัวละครต่าง ๆ 
เช่น ตัวละครเอก อุปสรรคในชีวิตซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่กําเนิด เช่น ถูกพลัดพรากจากมารดา พลัดพราก
จากบ้านเมือง อุปสรรคอันเกิดจากการพลัดพรากจากคนรักหรือความทุกข์ในชีวิตเกิดขึ้นมากกว่า   
หนึ่งครั้ง โดยทั่วไปมักมีอุปสรรคหลาย ๆ ครั้ง จากนั้นฉากสุดท้ายเรื่องจะจบลงด้วยเหตุการณ         
ทีค่ลี่คลายในลักษณะที่เป็นไปตามแนวคิดวา่ “ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว” 

     ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งของแนวคิดเรื่อง บุรพกรรมคือแม้ว่าหลักคิดเรื่องบุรพกรรม   
จะกล่าวว่ากรรมย่อมสนองผลไม่ช้าก็เร็วไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแต่ในวรรณกรรมเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ     
ทุกเรื่องตัวละครฝุายร้ายซึ่งทํากุศลกรรมประพฤติชั่วร้ายเพราะตัณหาในลักษณะต่าง ๆ กันจะได้รับ 
ผลกรรมสนองอย่างทันตาเห็นในชาตินี้ ทัง้นี้เพ่ือเน้นย้ําแนวคิดเรื่องทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว ฝุายตัวละคร
ที่เป็นตัวเอกซ่ึงประกอบแต่กุศลกรรมแม้จะถูกบุรพกรรมกําหนดให้ชีวิตต้องพบอุปสรรคนานาประการ 
แต่ในบั้นปลายชีวิตก็จะได้พบความสุขในขั้นความสุข และได้ครองราชย์สมบัติด้วยความเกษมสุข    
พร้อมมเหสีและในขั้นสละสมบัติออกบวช โครงเรื่องของวรรณกรรมแนวเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ ดําเนิน 
ไปด้วยพ้ืนฐานปรัชญาพุทธศาสนาว่าด้วยบุรพกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด กฎแห่งกรรมที่ว่าทําดี
ได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว โครงเรื่องเช่นนี้จึงมีลักษณะเป็นสูตรสําเร็จ ผู้ฟังสามารถคาดหมายเรื่องราวตอนจบได้ 

     แนวเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ ขอบเขตของกลุ่มกลอนลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่นที่แต่ง
ขึ้นใหม่โดยพิจารณาจากที่มาในการแต่งดังนี้ เรื่องที่ดัดแปลงจากโครงเรื่องแนวเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ 
เรื่องที่แต่งขึ้นใหม่โดยรับแนวคิดจากสื่อบันเทิงอ่ืน ๆ เช่น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น       
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เรื่องที่แต่งขึ้นจากประสบการณ์ของผู้แต่งตามสถานการณ์ที่พบเห็นในชีวิตจริงผสมผสานกับ
จินตนาการของผู้แต่ง (สุมิตรศักดิ์ พลล้ํา, 2561, 22 ตุลาคม, สัมภาษณ์) 

     8.2.2 บทกลอนล าหรือบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหมอล า 
     กลอนลําทํานองขอนแก่น มีการปรับปรุงพัฒนาเช่นเดียวกับการแสดงหมอลํา ทั้ง  

เนื้อหาหลัก ซึ่งรับมาจากการอ่านหนังสือผูก และหมอลําพ้ืน ในส่วนทํานองลําก็เอามาจากการลําพ้ืน 
บทกลอนในอดีตก็พัฒนามาจากการเล่านิทานอีกต่อหนึ่ง การบังคับสัมผัสจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ 
ผู้ฟังจะสนใจเฉพาะการดําเนินเรื่อง เช่น สนใจว่ากลอนของใครเดินเรื่องได้ดีกว่า มีความรวดเร็ว      
มีความไพเราะ และได้รับฟังเนื้อหาของเรื่องอย่างเข้าใจ  

     กลอนลําของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น เป็นภาษาไทยอีสานที่แต่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องกันไปเป็นกลอนลําสั้น ๆ แต่มีความหมายกว้าง บางกลอนลํามีการนําเอาภาษาไทยกลาง    
มาผสมผสานกับคําภาษาไทยอีสาน เผื่อให้ผู้ชมฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น กลอนลําแบ่งตามลักษณะ       
ของเนื้อหากลอนลํา ได้แก่ กลอนผญาเดินดําเนินเรื่อง กลอนลําแนะนําตัวเอง และแนะนําตั วละคร  
ในเรื่องที่แสดงกลอนนิทานพรรณนาตามบทบาทที่ได้รับมีการดําเนินเรื่องด้วยทํานองหลัก นั้นก็คือ
ทํานองขอนแก่น และเพ่ิมเติมด้วยทํานองเสริม ได้แก่ ทํานองลําเดิน ทํานองลําเพลิน ลําเต้ย       
เพลงลูกทุ่ง และเพลงลูกทุ่งหมอลํา เพ่ือปรับเปลี่ยนอริยะบทเข้าออกฉากของตัวละคร  

     กลอนลําทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการลําพ้ืน ลํากลอน หรือ ลําเรื่องต่อกลอนทํานอง
ขอนแก่น จะเริ่มท่ีกลอน 7 ก่อน จากนั้นจะมีการต่อเติมเสริมคําให้เป็น 9-12 คําก็ได้  

     บทกลอนลําหรือบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหมอลํา กลอนลําของหมอลําเรื่อง     
ต่อกลอนทํานองขอนแก่น แต่ละตอนอาจจะแตกต่างกัน ด้านฉันทลักษณ์และใช้ในเรื่องต่างกัน       
ซึ่งพอจะแยกกลอนลําออกได้ ดังนี้ 

       1) กลอนเปิดตัวเป็นกลอนเริ่มแรกของการเปิดตัวของตัวแสดง อาจจะขึ้นต้นด้วยการ
ไหว้ครูหรือขึ้นต้นด้วยการสวัสดีทักทายผู้ฟัง จากนั้นเป็นการแนะนําตัวเอง แนะนําบทบาทที่ตัวเอง
ได้รับ เป็นลูกของใคร เป็นแฟนของใคร รับบทเป็นใคร เป็นต้น และอาจจะกล่าวถึงที่มาหรือเรื่องย่อที่
แสดง 

       2) กลอนลําเดินเป็นกลอนต่อเนื่องหลังจากเปิดตัวเสร็จ เมื่อเจราจาเสร็จแล้วทุกตัว
ละครที่จะเดินไปหรือเข้าเวทีหรือเข้าโรงแสดง ต้องมีกลอนลําเดินเสมอ จั งหวะและทํานองของ     
การลําเดินจะมีความไพเราะมาก และในขณะที่ลําเดินผู้แสดงก็จะมีลีลาการฟูอนประกอบด้วย 
บางครั้งลําจบแล้วก็จะฟูอนต่อไปจนเข้าโรงไป ในตอนลําเดินนี้ถ้าหมอลํามีความสามารถอาจลํากลอน
บรรยายหรือกลอนพรรณความด้วย ในปัจจุบันกลอนลําเดินส่วนใหญ่จะเปลี่ยนมาเป็นบทเพลง    
ตามสมัยนิยมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการแสดงหรือไม่สอดคล้องก็ได้ 
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       3) กลอนลําเกี้ยวเป็นกลอนลําที่พระเอกนางเอกใช้เกี้ยวพาราสีกัน หรือจะเป็นหนุ่ม ๆ 
สาว ๆ ใช้เกี้ยวพาราสีกัน กลอนลําเกี้ยวนี้จะเป็นกลอนหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่หนุ่มสาวผู้มา
ฟังลําเพราะเขาจะถือว่าผู้แสดงเป็นตัวแทนของผู้ฟัง สําเนียงทํานองมีความไพเราะเป็นพิเศษ          
ผู้ลําต้องขัดเกลาเสียงให้นุ่ม มีลูกคอลูกเล่นมีไหวพริบปฏิภาณ โดยให้เข้าถึงบทละครให้มากท่ีสุด 

       4) บทเพลง เป็นกลอนลําหรือบทเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่หรือเพลงที่มีอยู่แล้ว บทเพลง  
ที่แต่งขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับเรื่องที่แสดง ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์บทเพลงเพ่ือให้เข้ากับบทบาท  
ที่ผู้แสดงได้รับถ้าเป็นเพลงที่มีอยู่แล้วและได้รับความนิยม ยิ่งจะทําให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจ และ
เข้าใจบทบาทของผู้แสดง ในปัจจุบันบทเพลงลูกทุ่งหมอลําได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และ         
มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของกลอนลํา กล่าวคือ บทเพลงใช้ในการเปิดตัวผู้แสดง การเข้าออกฉาก 
การดําเนินเรื่อง รวมถึงบทเพลงที่เพ่ิมเข้ามาในเรื่องที่แสดง เช่น ผู้แสดงเปลี่ยนฉากการแสดง ผู้แสดง
ก็จะขับร้องบทเพลงประมาณ 1-2 เพลง หรือมากน้อยกว่านั้นตามสมควร เพ่ือเป็นการเปลี่ยน
บรรยากาศให้กับผู้ชมและทําให้ผู้ชมได้ผ่อนคลายได้ร่วมสนุกกับผู้แสดง ซึ่งผู้ชมจะลุกขึ้นมาฟูอนและ
เต้นด้านหน้าเวทีหรือภาษาอีสานเรียกว่า “เต้นหน้าฮ้านหมอลํา”  

       5) กลอนลําลา เป็นปกติของหมอลําทุกชนิด เมื่อแสดงเสร็จแล้วจะต้องมีการลําลา    
ในคณะหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่นนั้นมีหลายคนที่ลําลา แต่ผู้ฟังส่วนใหญ่จะขอฟัง        
ตัวพระเอกนางเอกลําลา การลําลาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลําทางยาว ที่เรียกว่าลําทางยาวเพราะลําลา
จะมีจังหวะทํานองที่ช้า ผู้ลําจะต้องใช้ความสามารถสูง ลายแคนก็จะเปลี่ยนเป็นลายยาวต่อด้วย    
การลํายาวเป็นการอําลาเจ้าภาพ ลาผู้ฟัง เป็นการลําที่รําพึงรําพันอาลัยอาวรณ์ การสั่งลาอาจจะ   
ฝากบทแนะนําตักเตือน สั่งสอน เชิญชวนให้อยู่ในศีลธรรม บางกลอนอาจจะยกนิทานประเภท      
คติสอนใจมาลําให้ฟังเป็นตัวอย่าง และต่อท้ายด้วยการให้พรเจ้าภาพและผู้ฟัง (สุมิตรศักดิ์ พลล้ํา, 
2561, 22 ตุลาคม, สัมภาษณ์) 

       จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด กลอนลําใช้กลอนลําที่ประพันธ์จากผู้แต่งกลอนประจํา
คณะและกลอนลําจากศิลปินที่มีการบันทึกเสียงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลอนตลาด เป็นแบบลูกทุ่ง
สลับหมอลํา 

     8.2.3 ผู้แสดง 
      หมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น มีวิวัฒนาการมาจากการการอ่านหนังสือผูก และ   
หมอลําพ้ืน การลํากลอน ถือว่าเป็นการลําที่เก่าแก่ของหมอลํา หมอลําพ้ืน คือ การเล่านิทานเป็น
เรื่องราวต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยบอกเล่าผ่านการขับลําเป็นทํานอง เรื่องที่ใช้แสดง เช่น จําปาสี่ต้น 
สังข์ศิลป์ชัย เป็นต้น หมอลําพื้น ใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียว โดยดําเนินเรื่องราวเป็นตัวละครต่าง ๆ ตั้งแต่
ต้นจนจบ ผู้แสดงจะต้องมีความรู้ความสามารถ และจดจํากลอนลําได้เป็นอย่างดี อีกทั้งต้องมีไหวพริบ
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ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ผู้แสดงใช้ผู้ชายแสดง สามารถท่องบทตัวละครต่าง  ๆ ได้ 
เช่น ตัวพระเอก นางเอก พ่อ แม่ พ่ีน้อง ตลก และตัวละครต่าง ๆ ได้  
      ในปัจจุบันผู้แสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น คือ ผู้ที่แสดงตามบทบาทที่ตน
ได้รับตามท้องเรื่อง การคัดเลือกผู้แสดงจะพิจารณาตามความสามารถ คุณสมบัติ ความเหมาะสม  
ของแต่ละบุคคลในบทบาทที่แสดง การแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนจะใช้ผู้แสดงเป็นจํานวนมาก     
โดยคณะหมอลําจะแบ่งหน้าที่ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
        1) ตัวละครในเรื่องที่แสดงหัวหน้าคณะจะพิจารณาตามความสามารถคุณสมบัติ       
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลในบทบาทที่แสดง ซึ่งตัวละคร ประกอบไปด้วย  
  1.1) ตัวพระเอก นางเอก เป็นตัวแสดงฝุายชายและหญิง มีลักษณะเด่นในเรื่อง   
การแสดงหรือเรียกว่าตัวเอกของเรื่อง บทบาทของตัวละครส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความรัก      
ความใคร่ ตัวพระเอก นางเอก จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ น้ําเสียงดี บุคลิกภาพดี อายุประมาณ 
20-35 ปี ท่วงทํานองลําดี รูปร่างหน้าตาดี มีใจรักในการแสดง มีไหวพริบปฏิภาณดี ขยันและอดทน
ต่อความยากลําบาก มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม ตรงต่อเวลา      
ด้านการแสดงที่ด ี
  1.2) ตัวพระรอง นางรอง เป็นตัวแสดงฝุายชายและหญิง บทบาทของตัวละคร
ส่วนมากจะเป็นฝุายประพฤติกรรมดี อยู่ในศีลธรรม ชอบช่วยเหลือสนับสนุนตัวพระเอก นางเอก      
ผู้แสดงเป็นตัวพระรอง นางรอง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ น้ําเสียงดี บุคลิกภาพดี ท่วงทํานองลําดี 
รูปร่าง หน้าตาดี มีใจรักในการแสดง มีไหวพริบปฏิภาณดี ขยันและอดทนต่อความยากลําบาก หากมี 
การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์ก็จะได้รับพิจารณาให้ได้รับบทเป็นตัวเอกในอนาคต 
  1.3) ตัวพ่อ แม่ เป็นตัวแสดงฝุายชายและหญิง หลักในการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่มีอายุ
ประมาณ 23-50 ปี และมีประสบการณ์สูง มีไหวพริบปฏิภาณดี เคยเป็นพระเอก นางเอกมาก่อน     
ผู้แสดงมีบทบาทของตัวละครเป็นพ่อ แม่ ของฝุายพระเอก นางเอก พระรอง นางรอง เป็นตัวเชื่อมโยง
ในการดําเนินเรื่อง 
  1.4) ตัวโกง เป็นตัวแสดงฝุายชายและหญิง หลักในการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์สูง มีไหวพริบปฏิภาณดี ต้องมีน้ําเสียงดังฟังชัด มีความกล้าแสดงออก บทบาทของ    
ตัวโกงจะคอยขัดขวางระหว่างฝุายประพฤติกรรมดีให้แตกแยกกันซึ่งอาจเกิดจากปมด้อยของตัวเอง 
ความอิจฉาริษยาที่มีต่อฝุายประพฤติกรรมดี  
  1.5) ตัวประกอบ เป็นตัวแสดงฝุายชายและหญิงหลักในการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่มี
ความขยันและอดทน มีระเบียบวินัย มีใจรักในการแสดง มีไหวพริบปฏิภาณดีบทบาทของตัวประกอบ
จะคอยช่วยเติมเต็มตัวละครในส่วนที่ขาดให้การแสดงมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน   
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        2) นักร้อง เป็นตัวแสดงฝุายชายและหญิงเพ่ือให้เกิดอรรถรสในการับฟังที่หลากหลาย 
เกิดความสมจริงในการขับร้องเพลงต่าง ๆ หลักในการคัดเลือกนักร้องต้องมีน้ําเสียงที่ดี บุคลิก รูปร่าง
หน้าตาดี มีเทคนิคในการร้องและการพูดสื่อสารกับผู้ชมหางเครื่องและตัวตลกได้ดี นักร้องทําหน้าที่
ขับกล่อมเสียงร้องบนเวที เพลงที่ร้องประกอบด้วย เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงสตริง และ   
เพลงสากล บทเพลงที่ร้องข้ึนอยู่กับความสามารถความเหมาะสมของแต่ละคน 
        3) นักดนตรี เป็นตัวแสดงฝุายชายและหญิง หลักในการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่มีความ
ขยันและอดทน มีระเบียบวินัย มีใจรักในการเล่นดนตรี มีความสามารถในการเล่นดนตรี มีไหวพริบ
ปฏิภาณดี นักดนตรีทําหน้าที่บรรเลงขับกล่อมดนตรีบนเวที เพลงที่เล่นประกอบด้วย เพลงลูกทุ่ง 
เพลงไทยสากล เพลงสตริง เพลงสากล และบทลําของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น 
        4) แดนเซอร์หรือหางเครื่อง เป็นตัวแสดงฝุายชายและหญิงหลักในการคัดเลือกต้อง 
เป็นผู้ที่มีความขยันและอดทน มีระเบียบวินัย มีใจรักในการแสดง มีไหวพริบปฏิภาณดีบทบาท     
ของแดนเซอร์หรือหางเครื่องทําหน้าที่เต้นด้านหน้าเวที ด้วยลีลาการเคลื่อนไหวของสรีระร่างกาย  
ส่วนต่าง ๆ ประกอบเสียงดนตรีทําให้เกิดความสวยงามและเกิดอรรถรสในการชม คอยเติมเต็ม      
ในการแสดงช่วงโชว์วง ช่วงบรรเลงเพลงลูกทุ่ง และช่วงโชว์ศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับนักร้องให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แดนเซอร์หรือหางเครื่องที่ดีจะถูกคัดเลือกให้ร้องเพลงและแสดงเป็นตัว
ประกอบการแสดงหมอลําด้วย ส่วนท่าเต้นประกอบเพลงจะมีครูผู้ฝึกสอนออกแบบท่าเต้นให้เข้ากับ
บทเพลงท่าเต้นออกแบบตามยุคสมัยนิยม เน้นความอลังการ สวยงามของท่าเต้น 
        5) โฆษกหรือพิธีกร ส่วนใหญ่จะใช้ผู้ชายเป็นโฆษก เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ โทนเสียง
ของผู้ชายสามารถสื่อออกมาให้มีอรรถรสมากกว่าเสียงของผู้หญิง หลักในการคัดเลือกพิธีกรต้อง   
เป็นผู้ที่มีความขยันและอดทน มีระเบียบวินัย มีใจรักในการแสดง มีไหวพริบปฏิภาณดีแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ามีน้ําเสียงที่ดี เสียงดังฟังชัด สามารถพูดโน้มน้าวผู้ชมได้เป็นอย่างดี บทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
เป็นผู้ดําเนินรายการด้านหน้าเวที ร้องเพลง ร่วมเล่นตลก และแนะนําบทเพลงหรือการแสดงในช่วง
ต่าง ๆ เช่น แนะนําก่อนจะเข้าสู่การแสดง เชิญชวนผู้ชมที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงให้มาชมการแสดง  
การเปิดการแสดงช่วงโชว์วง ช่วงเพลง พากย์นิทาน ช่วงลํา และช่วงปิดการแสดง เป็นต้น 
        6) ตัวตลก เป็นตัวแสดงฝุายชายและหญิง  หลักในการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์สูง มีไหวพริบปฏิภาณดี ต้องมีน้ําเสียงดี ร้องเพลงได้หลากหลาย เสียงดังฟังชัด          
มีวาทศิลป์ในการพูดที่ดี มีความรู้รอบตัวดี มีความกล้าแสดงออก สามารถตอบโต้กับผู้ชมได้        
เป็นอย่างดี บทบาทของตัวตลกจะคอยสร้างเสียงหัวเราะและสอดแทรกความรู้ไปในตัว อีกทั้งตัวตลก
คือผู้ที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแก่ผู้ชม   
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     8.2.4 เครื่องแต่งกาย 
      การแต่งกายของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น แบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่      
1. เครื่องแต่งกายของหมอลํา 2. เครื่องแต่งกายนักร้อง 3. เครื่องแต่งกายนักดนตรี 4. เครื่องแต่งกาย
ของหางเครื่องหรือแดนเซอร์ 5. เครื่องแต่งกายของโฆษกหรือพิธีกร และ6. เครื่องแต่งกายของตัวตลก  
        1) เครื่องแต่งกายของหมอลํา ลักษณะของเครื่องแต่งกายของหมอลําจะคล้ายคลึง   
กับเครื่องแต่งกายของลิเก  

           1.1) ตัวละครฝุายชาย แบ่งองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
เครื่องประดับศีรษะ เครื่องแต่งตัวของตัวละครฝุายชาย และเครื่องประดับ  

           ส่วนที่ 1 เครื่องประดับศีรษะ มี 3 ลักษณะ คือ  
       ลักษณะที่ 1 ใช้ผ้ามัดรอบศีรษะ จากนั้นทับด้วยผ้าอีกหนึ่งชั้นมัดรอบศีรษะ 

ประดับขนนกหรือดอกไม้  
              ลักษณะที่ 2 สวมหัวมอญ แล้วใช้ผ้ามัดรอบศีรษะ จากนั้นทับด้วยผ้าอีกหนึ่ง

ชั้นมัดรอบศีรษะ ประดับขนนก แผงข้าง ปักปิ่น และกลัดเพชร  
               ลักษณะที ่3 ไม่มีเครื่องประดับ บางคนอาจ สวมหมวก หรือโพกศีรษะด้วยผ้า

สีต่าง ๆ  
           ส่วนที่ 2 เครื่องแต่งตัวของตัวละครฝุายชาย แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คือ  

       ลักษณะที่ 1 สวมเสื้อสีทับด้วยเสื้อก๊ัก นุ่งสนับเพลา ประดับรัดเชฟและบังอาย 
สวมถุงเท้าและสวมรองเท้า  

           ลักษณะที่ 2 สวมเสื้อปักฉลุประดับกระจก นุ่งสนับเพลาประดับห้อยหนา   
คาดเข็มขัด ทับเสื้อ สวมถุงเท้า และรองเท้า  

       ลักษณะที่ 3 สวมเสื้อปักฉลุ นุ่งสนับเพลา ทับด้วยโจงกระเบนนุ่งแบบหยักรั้ง 
สวมถุงเท้าและรองเท้า 

            ลักษณะที่  4 สวมเสื้อสีตกแต่งตัวเสื้อและประดับด้วยผ้าสี นุ่งกางเกง         
ขาสามส่วน ผ้าคาดเอวและคาดเข็มขัดทับ สวมถุงเท้าและรองเท้า  

       ลักษณะที่ 5 แต่งตัวแบบสามัญชนธรรมดาหมอลําใช้เครื่องแต่งกายที่แต่งอยู่
ในชีวิตประจําวัน  

           ส่วนที่ 3 เครื่องประดับหมอลําจะใช้เครื่องประดับต่อไปนี้ ต่างหู สร้อยคอ ข้อมือ 
นาฬิกา และแหวน 
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ภาพที่ 9 เครื่องแต่งกายของหมอลําฝุายชาย  
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
           1.2) ตัวละครฝุายหญิง แบ่งตามองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายออกเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่  
           ส่วนที่ 1 เครื่องประดับศีรษะ มี 2 ลักษณะ คือ  
           ลักษณะที่ 1 เกล้าผมด้านหน้าประดับด้วยดอกไม้ กิ๊บ โบว์ หรือผ้าสี  
           ลักษณะที่ 2 เกล้าผมทั้งศีรษะ ประดับด้วยเกี้ยวกลม กระบังหนา มงกุฎ หรือ

ดอกไม้  
           ส่วนที่ 2 เครื่องแต่งตัว มี 4 ลักษณะ คือ  
           ลักษณะที่ 1 ห่มสไบ นุ่งกระโปรง สวมถุงน่อง และรองเท้า  
           ลักษณะที่ 2 สวมเสื้อ นุ่งกระโปรง สวมถุงน่องและรองเท้า 
           ลักษณะที่ 3 ลักษณะที่สาม สวมกระโปรงชุดติดกันประดับเลื่อม และลูกปัด  
           ลักษณะที่ 4 แต่งกายแบบสามัญชนธรรมดา สวมเสื้อ นุ่งผ้าซิ่น สวมถุงน่อง

และรองเท้า  
           ส่วนที่ 3 เครื่องประดับ คือ ต่างหู สร้อยคอ เข็มขัด กําไลสร้อยข้อมือมือ นาฬิกา 

และแหวน 
           1.3) เครื่องประดับอ่ืนๆ เป็นเครื่องประดับที่หมอลํานํามาตกแต่งร่างกายเพ่ือความ

สวยงาม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องประดับที่ออกแบบเพ่ือการแสดงกับเครื่องประดับที่เป็น
เครือ่งประดับตามสมัยนิยม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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              1.3.1) เครื่องประดับที่ออกแบบเพ่ือการแสดงได้แก่ ต่างหู สร้อยคอจี้ เข็มขัด 
กําไลข้อมือ เข็มขัด เครื่องประดับที่กล่าวมานี้ทําด้วยโลหะเงินหรือทองเหลือง ประดับด้วยกระจกและ
ทองชุบ 

              1.3.2) เครื่องประดับตามสมัยนิยม เป็นเครื่องประดับที่ใช้สําหรับแต่งกาย       
ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ นาฬิกา แหวน เข็มกลัดติดเสื้อ กําไลข้อมือที่ทํา
ด้วยทองคํา เงินและแสตนเลส สร้อยคอมุก สร้อยคอดินเผา เชือกสี สายสิญจน์ เข็มขัดหนังและผ้า 

 

 

 
ภาพที่ 10 เครื่องแต่งกายของหมอลําฝุายหญิง  

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

              2) เครื่องแต่งกายนักร้อง 
  เครื่องแต่งกายนักร้องแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เครื่องแต่งกายนักร้องชาย และ
เครื่องแต่งกายนักร้องหญิง นักร้องนิยมใส่ชุดตามเนื้อหาของเพลงที่ขับร้อง เพ่ือให้เกิดความสมจริง 
เครื่องแต่งกายนักร้องชาย ถ้าร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้าน ก็ต้องศึกษาเครื่องแต่งกาย 
ในนิทานเรื่องนั้น ๆ นักร้องชายนิยมใส่เสื้อเชิ้ต สวมสูท นุ่งกางเกงขายาว รองเท้าหนัง อีกทั้งนิยม    
ใส่ชุดที่ทําจากผ้าพ้ืนเมือง ได้แก่ ผ้าฝูาย ผ้าไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าขาวม้า ผ้าขิด ผ้าไหม
แพรวาผูกที่เอว เสื้อผ้าประดับด้วยเลื่อม ลูกปัด เครื่องเพชร ทับทิมเทียม เป็นต้น เครื่องประดับ
ประกอบด้วย สร้อยคอ แหวน นาฬิกา หมวก เป็นต้น หรือเครื่องประดับตามบทเพลงที่ขับร้อง    
ส่วนนักร้องหญิงนิยมใส่ชุดสําเร็จ รองเท้าส้นสูงเพ่ือเสริมบุคลภาพที่ดี อีกทั้งนิยมใส่ชุดที่ทําจาก      
ผ้าพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าฝูาย ผ้าไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าขาวม้า ผ้าขิด ผ้าไหมแพรวาห่มเป็นสไบ 
เสื้อผ้าประดับด้วยเลื่อม ลูกปัด เครื่องเพชร ทับทิมเทียม เป็นต้น เครื่องประดับนักร้องหญิง 
ประกอบด้วย สร้อยคอ แหวน กําไลข้อมือ นาฬิกา เข็มขัด ต่างหู หมวก แต่งหน้าด้วยรองพ้ืน เขียวคิ้ว 
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ลงเปลือกตา สันจมูกให้ดูสวยงาม ทาลิปสติกสีต่าง  ๆ ตามความเหมาะสมของบทเพลงหรือ
เครื่องประดับตามบทเพลงที่ขับร้อง 
 

     
 

         ภาพที่ 11 เครื่องแต่งกายนักร้องชาย     ภาพที่ 12 เครื่องแต่งกายนักร้องหญิง 
  ที่มา: ผู้วิจัย          ที่มา: ผู้วิจัย 

 
        3) เครื่องแต่งกายนักดนตรี  
           เครื่องแต่งกายนักดนตรี นิยมใส่เสื้อยึด เสื้อคอโปโล กางเกงขาสั้นและยาว รองเท้า
ผ้าใบ หรือบางโอกาสก็จะสวมเสื้อสูท เป็นต้น การแต่งกายของนักดนตรีจะไม่มีการบังคับตายตัว 
ขึ้นอยู่กับเทศกาลหรืองานบุญประเพณี เช่น วันสงกรานต์ นักดนตรีจะนิยมสวมเสื้อลายดอก เป็นต้น  
 

 
 

ภาพที่ 13 เครื่องแต่งกายนักดนตรี  
ที่มา: ผู้วิจัย 
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        4) เครื่องแต่งกายของหางเครื่องหรือแดนเซอร์  
  เครื่องแต่งกายของหางเครื่องหรือแดนเซอร์ฝุายหญิง จะแต่งกายด้วยเสื้อเกาะอก
แขนยาวและสั้น ที่มีทั้งรัดรูปและไม่รัดรูป ใช้ผ้าที่มี ความยืดหยุ่นสูง และเนื้อผ้ามีสีสันสดใส         
เมื่อกระทบกับแสงไฟจะทําให้เกิดประกายแสงที่สวยงามระยิบระยับ สวมกางเกง สวมกระโปรงสั้น
และยาวตามบรรยากาศของเพลง เครื่องแต่งกายจะมี 5 ลักษณะ คือ  
  1) แต่งกายชุดพ้ืนเมืองภาคอีสาน และพ้ืนเมืองภาคต่าง ๆ ตามบทเพลงที่มีเนื้อหา  
ที่สอดคล้องกัน 
  2) แต่งกายชุดที่ตกแต่งด้วยขนสัตว์ เป็นต้น 
  3) แต่งกายชุดที่ตกแต่งประดับเลื่อม ลูกปัด เครื่องเพชร ทับทิมเทียม เป็นต้น 
  4) แต่งกายคล้ายชุดว่ายน้ํา สวมทับบอดี้สูทรัดรูปที่มีสีผ้าคล้ายสีผิวมนุษย์ ประดับ   
ด้วยเลื่อม ขนสัตว์ ลูกปัด เป็นต้น 
  5) แต่งกายในชุดที่เข้ากับบรรยากาศของเพลง เช่น เพลงเกี่ยวกับวรรณกรรม
พ้ืนบ้าน เรื่อง พระสุธนมโนราห์ ผาแดงนางไอ่ เป็นต้น 
 
 

    
 
 
 
     
 

   ภาพที่ 14 เครื่องแต่งกายชุดมโนราห์ (ผู้หญิง)       ภาพที่ 15 เครื่องแต่งกายชุดขนนก (ผู้หญิง)       
  ที่มา: ผู้วิจัย              ที่มา: ผู้วิจัย 

 
       เครื่องแต่งกายของหางเครื่องหรือแดนเซอร์ฝุายชาย จะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว และ

เสื้อแขนสั้น ที่มีทั้งรัดรูปและไม่รัดรูป ใช้ผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูง และเนื้อผ้ามีสีสันสดใส เมื่อกระทบ 
กับแสงไฟจะทําให้เกิดประกายแสงที่สวยงามระยิบระยับ สวมกางเกงขาสั้นและยาว ตามบรรยากาศ
ของเพลง เครื่องแต่งกายจะมี 4 ลักษณะ คือ  

1) แต่งกายชุดพ้ืนเมืองภาคอีสาน และพ้ืนเมืองภาคต่าง ๆ ตามบทเพลงที่มีเนื้อหา
สาระที่สอดคล้องกัน 
  2) แต่งกายชุดที่ตกแต่งด้วยขนสัตว์ เป็นต้น 
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  3) แต่งกายชุดที่ตกแต่งประดับเลื่อม ลูกปัด เครื่องเพชร ทับทิมเทียม เป็นต้น 
  4) แต่งกายในชุดที่เข้ากับบรรยากาศของเพลง เช่น เพลงเกี่ยวกับทหาร ครู ชาวนา 
พญานาค โนราห์ เป็นต้น  
 

     
 

 ภาพที่ 16 เครื่องแต่งกายของหางเครื่อง (ผู้ชาย)     ภาพที่ 17 เครื่องแต่งกายชุดโนราห์ (ผู้ชาย) 
  ที่มา: ผู้วิจัย             ที่มา: ผู้วิจัย 

 
        5) เครื่องแต่งกายของโฆษกหรือพิธีกร  
  เครื่องแต่งกายของโฆษกหรือพิธีกร นิยมใส่เสื้อเชิ้ต สวมสูท นุ่งกางเกงขายาว 
รองเท้าหนัง ให้ดูสุภาพเป็นภูมิฐานที่ดี อีกทั้งนิยมใส่ชุดที่ทําจากผ้าพ้ืนเมือง ได้แก่ ผ้าฝูาย ผ้าไหม   
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าขาวม้า ผ้าขิด ผ้าไหมแพรวาผูกที่เอว เสื้อผ้าประดับด้วยเลื่อม ลูกปัด 
เครื่องเพชร ทับทิมเทียม เป็นต้น เครื่องประดับประกอบด้วย สร้อยคอ แหวน นาฬิกา เป็นต้น   
 

 
 

ภาพที่ 18 เครื่องแต่งกายโฆษกหรือพิธีกร  
ที่มา: ผู้วิจัย 
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        6) เครื่องแต่งกายของตัวตลก 
  เครื่องแต่งกายของตัวตลก จะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวและสั้น ที่มีทั้งรัดรูป และ  
ไม่รัดรูป ใช้ผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูง และเนื้อผ้ามีสันสันสดใส สวมกางเกง สวมกระโปรง สั้นและยาว 
ตกแต่งประดับเลื่อม ลูกปัด เครื่องเพชร ทับทิมเทียม เป็นต้น ตามบรรยากาศของการแสดง ทั้งนี้   
การแต่งกายของตัวตลกจะไม่มีการบังคับตายตัว ขึ้นอยู่กับลักษณะของการแสดง เช่น แสดงเป็นหมอ 
พยาบาล ตํารวจ ชาวบ้าน เลียนแบบสัตว์ เป็นต้น การแต่งกายให้คล้ายคลึงกับบทบาทหรือการแสดง
ที่ได้รับ 
 

 
 

ภาพที่ 19 เครื่องแต่งกายของตลก  
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
      8.2.5 เครื่องดนตรี 
      เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น      
เป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบด้วยเพลงลูกทุ่ง เพลงลูกทุ่งหมอลํา เพลงไทยสากล เพลงสตริง 
เพลงสากล และกลอนลําของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ใช้เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 
และเครื่องดนตรีสากล เรียกวงดนตรีได้หลายอย่าง เช่น “วงดนตรีลูกทุ่ง” “วงดนตรีหมอลํา”      
“วงดนตรีลูกทุ่งหมอลํา” เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  

       1) ประเภทเครื่องดีด ประกอบด้วย 
           1.1) พิณ 
           1.2) กีตาร ์
           1.3) กีตาร์เบส 
           1.4) คีย์บอร์ด 
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       2) ประเภทเครื่องสี ประกอบด้วย 
           2.1) ซอ 

       3) ประเภทเครื่องต ีประกอบด้วย 
           3.1) กลองชุด 
           3.2) กลองทอมบ้า 

       4) ประเภทเครื่องเปุา ประกอบด้วย 
           4.1) แคน 
           4.2) ทรัมเปต 
           4.3) แซ็กโซโฟน 
           4.4) ทอมโบน  
 

     
 
   ภาพที่ 20 ดนตรีหมอลํา เครื่องดีด เครื่องตี  ภาพที่ 21 ดนตรีหมอลํา เครื่องเปุา เครื่องสี  

 ที่มา: ผู้วิจัย             ที่มา: ผู้วิจัย 
 

     8.2.6 เวที เครื่องเสียง แสงสีเสียง ฉาก อุปกรณ์ประกอบการแสดง  
     เวที  
     เวทีที่ใช้แสดงหมอลําเรื่องต่อเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่นในยุคแรก ๆ จะแสดง      

บนพ้ืนดินโดยมีผ้าฉากกั้นแบ่งสถานที่แสดงออกเป็น 2 สวน ด้านหน้าฉากจะปล่อยโล่ง เป็นสถานที่
สําหรบัแสดง สวนด้านหลังฉากใช้ก้านมะพร้าวล้อมกั้นเป็นอาณาบริเวณเหมือนปะรําพิธีเป็นที่สําหรับ
สมาชิกหมอลําเตรียมตัวออกแสดง ไมนิยมมุงหลังคา ต่อมามีวิวัฒนาการมาแสดงบนเวที โดยเวทีนี้  
เจาภาพจะเป็นผู้สร้างขึ้นเวลาแสดงจะกางผ้าฉากกั้นกลางเวทีแบ่งออกเป็น 2 สวน ด้านหน้าฉาก  
เป็นทีแ่สดง ด้านหลังฉากเป็นที่เตรียมตัวแสดง ในปัจจุบันคณะหมอลํานิยมแสดงบนเวทีลอย เวทีลอย
เป็นเวทีมาตรฐานที่สามารถถอดและสามารถประกอบได ้นักแสดงสามารถขึ้นบนเวทีได้ 300-400 คน
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มีความแข็งแรงทนทาน ด้านหลังเวทีเป็นสถานที่สําหรับนักแสดงเพ่ือเตรียมแสดง เปลี่ยนเสื้อผ้า 
แต่งหน้า ทําผม แต่งเครื่อง และเป็นที่พักนักแสดง 

     เครื่องเสียง 
     ระบบเครื่องเสียงในระยะแรกไม่มีเครื่องเสียงหมอลําต้องร้องปากเปล่า ดังนั้นหมอลํา       

ในสมัยก่อนนอกจากจะเสียงดีแล้วยังต้องเสียงดังฟังชัดสามารถลําได้ตลอดทั้งคืน ต่อมาจึงได้มี   
เครื่องปัน่ไฟ มีเครื่องเสียงที่ยังไมพัฒนามากนัก เครื่องเสียงในสมัยนั้นประกอบด้วย เครื่องขยายเสียง        
1 เครื่อง ไมโครโฟน 1-2 ตัว ลําโพงฮอร์น 2-4 ตัว เวลาไปแสดงคณะหมอลําก็จะว่าจ้าง หรือเช่า
เครื่องเสียงไปด้วย หรืออาจจะมอบหมายให้เจาภาพจัดการให้ ในปัจจุบันใช้เครื่องเสียงเต็มรูปแบบ 
ทําให้ได้ยินเสียงที่ชัดเจน 

     แสง สี เสียง 
     ระบบแสงเสียง สมัยก่อนนั้นเมื่อมีการแสดงหมอลํา ถ้าแสดงในตอนกลางคืนก็มักจะใช้  

ขี้ใต้ (ไฟกระบอง) และพัฒนามาใช้ตะเกียงเจ้าพายุ และพัฒนามาใช้หลอดไฟนีออน ประมาณ        
2-3 หลอด ตามลําดับ “แสง” ให้ความสว่าง “สี” ใช้เพียงสีขาวเพียงสีเดียว “เสียง” เพ่ือให้ผู้ฟังได้ยิน
อย่างทั่วถึง หรือไม่ก็เครื่องปั่นไฟฟูา ซึ่งต้องเติมน้ํามันบ่อย ๆ ระบบเสียงก็ไม่เร้าใจ คือจะมีลําโพง 1 คู่
ไมโครโฟน 1 อัน แต่เดี๋ยวนี้หมอลํามีระบบแสง สี เสียง เหมือนกับวงดนตรีสากล เหมือนกับวงดนตรี
ลูกทุ่งทั่วไป มีไฟกระพริบระยิบระยับไฟสปอร ทไลท์ ลําโพงหลายขนาดทั้งที่มี เสียงทุ มเบา           
ตามความต้องการ แสง สี เสียง มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน นําเอาอุปกรณ์ที่ทันสมัย       
ใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคแสง สี เสียง มาช่วยสร้างบรรยากาศให้เกิดอรรถรสที่หลากหลาย ทําให้ผู้ชม
เกิดจินตภาพเกิดความสมจริงในการแสดง  

      “แสง” เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้เกิดความสว่าง บอกเวลา และสร้างความรู้สึก อารมณ์ทั้ง     
ผู้แสดงและผู้ชมอีกทั้ง แสง ช่วยในการสร้างบรรยากาศรอบตัว ให้เข้ากับเนื้อเรื่องในการแสดง      
การจัดแสงถือว่าเป็นหัวใจหลักของการแสดงก็ว่าได้ เพราะมีผลต่อการชม การบันทึกภาพ           
การถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ชม และแสงยังสามารถสื่อให้ผู้ที่พบเห็นว่าบริเวณที่มีแสงสว่าง คือ บริเวณ
การจัดงานแสดง แสงไฟโฟโล่ เพ่ือบงบอกความพร้อมบอกจุดสถานที่ของคณะหมอลํา 
       “สี” เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้แสดงมีบทบาทมากบนเวที สี สามารถสร้างบรรยากาศ 
และบอกอารมณ์ของการแสดงหมอลําในช่วงนั้น ๆ ได้โดยจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงอามรณ์ ความรู้สึกของ  
ตัวละครมากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าตัวละครในการแสดงกําลังมีความสุข ในฉากจะสร้างสีให้เกิดบรรยากาศ 
สดชื่น ซึ่งจําเป็นต้องใช้สีสันสดใส เช่น สีฟูา สีชมพู ถ้าตัวละครในการแสดงกําลังมีความโกรธ        
ในฉากจะสร้างสีให้เกิดบรรยากาศความรุนแรง ความอันตราย ซึ่งจําเป็นต้องใช้สีสันฉูดฉาด เช่น สีแดง 
สีส้ม เป็นต้น 
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      “เสียง” เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้การแสดงมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกไปสู่ผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น ทําให้ผู้ฟังมีจินตนาการมากยิ่งขึ้น เช่น เสียงฟูาร้อง เสียงดาบ
กระทบกัน เสียงนก เสียงกา เป็นต้น 

      แสง สี เสียง เป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันหยุด เพราะ แสง สี เสียง ช่วย
ในเรื่องของการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนได้เป็นอย่างมาก เพราะการแสดงหมอลํา จะเป็นการเล่า
เรื่องประกอบการแสดงขับร้องหมอลําเป็นเรื่อง ๆ ในแต่ละเรื่องก็จะประกอบไปด้วยการแสดงที่มี
ความหลากหลายในเรื่องของอารมณ์ เช่น รัก โลภ โกรธ หลง ซึ่ง แสงสีเสียงช่วยให้การแสดงสมบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 22 เวที เครื่องเสียง แสงสีเสียง  
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
      ฉาก 
      ในสมัยก่อน ยุคแรก ๆ ของการตั้งวงหมอลําจะไม่มีฉากในการแสดง แต่ใช้สถานที่   

เป็นฉากในการแสดง โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวแสดง ส่วนผู้ชมได้รับสารจากการฟัง และ
จินตนาการตามที่ได้ยิน 

      ต่อมา ได้มีการพัฒนาให้มีฉากประกอบการแสดงหมอลํา คือ จะใช้สาด (เสื่อ) แล้วนําผ้า
มาระบายสีเป็นสถานที่ต่าง ๆ ตามเรื่องที่ใช้แสดง เช่น ฉากกระท่อมปลายนา ฉากปุาเขา ฉากทุ่งนา 
ฉากท้องพระโรง ฉากแม่น้ํา ฉากบ้านธรรมดา ฉากชนบท ฉากถ้ําใต้น้ํา และจัดฉากเป็นฉากสด 
สมัยก่อนใช้ผ้ายาวประมาณ 6 เมตร เมื่อผู้แสดงดําเนินเรื่องถึงฉากที่แสดง ก็จะเปลี่ยนผ้า           
ตามท้องเรื่อง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนา จากเปลี่ยนฉากหลาย ๆ ฉาก กลับใช้เพียง     
ฉากเดียวเพราะใช้เวทีกว้างยาวถึง 16 เมตร เป็นต้น เวลาไปแสดงก็จะให้สมาชิกคณะหมอลําตามสมัย
ที่ยังเป็นการแสดงบนพ้ืนดินคณะหมอลําที่มีผ้าฉากผืนเดียวจะขุดหลุม 2 หลุม ให้ห่างกันพอที่จะขึง 
ผ้าฉากได้ จากนั้นนําไม้ไผ่ 2 ลํา แทงลงไปในหลุมใช้ดินที่ขุดขึ้นมาถมดินให้แน่นเพ่ือไม่ให้ไม้ไผ่       
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ทั้งสองลําโยกได้นําผ้าฉากมาขึงบนไม้ไผ่ทั้ง 2 ลํา ระหว่างด้านข้างของผ้าฉากกับไม้ไผ่ที่ฝังไวจะเว้น
ช่องว่างพอทีผู่้แสดงจะผ่านได้อย่างสบายเป็นเสมือนประตูเข้าออก 

       ในปัจจุบันก็ยังคงพัฒนาฉากไปเรื่อย ๆ คณะหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น    
จะทําฉากให้สวยงาม เน้นความอลังการ โดยไม่ได้เข้ากับเนื้อเรื่องที่แสดง แต่จะเน้นความสวยงาม 
เป็นหลัก เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย เช่น ฉากพญานาค ฉากสวรรค์ชั้นฟูา ฉากลายไทย เป็นต้น และยังใช้
จอโปรเจคเตอร์ (Projector) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูลต่างๆ โฆษณา 
ผู้สนับสนุน อีกท้ังยังช่วยในการขยายภาพการถ่ายทอดสดหน้าเวที ทําให้ผู้ชมสามารถมองเห็นผู้แสดง
ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การเปลี่ยนฉากที่ทันสมัย ทําให้เกิดความสมจริง เกิดบรรยากาศความรู้สึก
อารมณ์ท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
 

 
 

ภาพที่ 23 ฉากประกอบการแสดงหมอลํา  
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
     อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
     ในช่วงยุคแรก ๆ ของคณะหมอลําจะใช้ผ้าขาวม้าหรือผ้าฝูายเพียงผืนเดียว โดยใช้เป็นสื่อ

สัญลักษณ์ในการแสดง เช่น ผูกศีรษะ เป็นพ่อพญา (ผู้ใหญ่, เจ้า, กษัตริย์) โพกศีรษะ คลุมศีรษะ   
เป็นโจร นําผ้ามาผาดไหล่ เป็นนางเอก มัดผ้าพันม้วนพาดไหล่ เป็นย่าม มัดผ้าเตียวขึ้นข่ี เป็นม้า มัดผ้า
แล้วอุ้ม เป็นลูกน้อย เป็นต้น 
      ในปัจจุบันอุปกรณ์ประกอบการแสดงหมอลํามีมากมายหลายอย่างตามเรื่องที่แสดง เช่น 
ควาย ที่ทําจากกระดาษ ต้นไม้ เถียงนา ตะแข้ (เตียง) เสียม (จอบ) แห ข้อง สักสุ่มจุ่มปลา (ที่ดักปลา) 
ปิ่นโต ถ้วย สาด (เสื่อ) มีด ดาบ เข็มฉีดยา และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นต้น และนําเทคโนโลยี อุปกรณ์          
ที่ทันสมัยนําเข้ามาใช้ ได้แก่ การใช้ลวดสลิงลอยตัว สลิง สายสลิง หรือ ลวดสลิง เป็นเชือกชนิดหนึ่ง  
ที่นิยมมาใช้สําหรับการยกของหนัก ๆ แต่วงหมอลํานิยมนําลวดสลิงใช้ในการลอยตัวของนักแสดง       
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เพ่ือให้เกิดความสมจริง เช่น แสดงเป็นเทวดานางฟูา ผู้แสดงสามารถเหาะเหินเดินอากาศ แสดงเป็น
นางมโนราห์ ผู้แสดงสามารถบินได้ เป็นต้น  
 

 
 

ภาพที่ 24 อุปกรณ์ประกอบการแสดงหมอลํา  
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
     8.2.7 ลักษณะท่าฟ้อนร า 
     หมอลําใช้ท่าฟูอนรําที่เกิดขึ้นตามแบบธรรมชาติ  ท่าฟูอนสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม    

การฟูอน การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ การเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวชาวอีสาน การฟูอนอวดโชว์
ฝีมือ ความสวยงามของตัวละคร โดยถ่ายทอดผ่านหมอลํา ลักษณะท่าฟูอนมีความเป็นอิสระสูง ไม่มี
ข้อกําหนดตายตัว หมอลําสามารถฟูอนได้ตามความพึงพอใจ ซึ่งข้ึนอยู่กับปฏิภาณไหวพริบของหมอลํา 
และฟูอนเพ่ือบ่งบอกสถานะบทบาทของตัวละคร ลักษณะเฉพาะของท่าฟูอน คือ การหย่อน         
การโหย่น การยักไหล่ การถกเท้า การวาดแขนไปตามธรรมชาติ จังหวะของการฟูอนเป็นการสะดุ้ง
หรือยุบตัวขึ้นลงตามทํานองของการลํา และดนตรีการฟูอนของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น 
เป็นการแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนอีสานที่สามารถถ่ายทอดบริบทและอารมณ์ในรูปแบบ
นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน  

     ลักษณะท่าฟูอนรําของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น เป็นลักษณะท่าฟูอนอีสาน 
ซ่ึง มีอยู่ในหมอลําแต่ละท่าน และท่าฟูอนขึ้นอยู่กับลักษณะของบทประพันธ์ โดยบทกล่าวถึงตัวละคร
กล่าวถึงธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนท่ัวไปในอดีตและปัจจุบัน หรือตัวละครที่สมมุติขึ้นมา ผู้ลําจะต้องลํา
และตีบทตามคําร้อง โดยอาศัยท่าฟูอน ท่วงท่าลีลาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น  

       “ยอพระหัตใส่เกล้า เรียนท่านพนมกร เจริญพร สวัสดี ก่อนสิพาทีต้าน”  
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     ลักษณะการฟูอนตามคําร้อง ยอพระหัตใส่เกล้า เรียนท่านพนมกร เจริญพรสวัสดี” มือ
ทั้งสองพนมมือที่หน้าอก จากนั้นยกมือขึ้นเหนือศีรษะแล้วลดมือลงมาอีกอกเหมือนเดิม เรียกว่า       
“ท่าไหว้” เป็นต้น 

     ลักษณะของท่าฟูอนรําของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น แบ่งออกเป็น           
2 ลักษณะ คือ 

         1. ฟูอนประกอบทํานองลําขอนแก่น เป็นการฟูอนตีบทตามคําร้องหรือฟูอนตาม   
บทละครที่แสดงทั้งนี้การฟูอนจะไม่ค่อยมีมากนัก แต่จะเน้นการตีบท การแสดงออกถึงสีหน้า อามรณ์       
ของผู้แสดง ประกอบด้วย รัก โลภ โกรธ หลง เหมือนกับการแสดงละครเวที แต่จะแตกต่างที่หมอลํา
เรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่นจะต้องร้องหมอลําได้ และมีไหวพริบปฏิภาณอย่างดี ผู้วิจั ยขอนําเสนอ
ตัวอย่างท่าฟูอนประกอบทํานองลําขอนแก่น ในการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น  
เรื่อง ไหใหญ่ล้นไหน้อยบ่เต็ม ซึ่งเป็นกลอนลําของพระเอกหมอลํา “แมน จักรพันธ์ เครือน้ําดํา”         
คณะระเบียบวาทะศิลป์  

 
ตารางที่ 1 ท่าฟูอนประกอบการลําของพระเอกหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ดังตัวอย่าง 
ต่อไปนี้ 
 
ที ่ กลอนล า ภาพประกอบ อธิบายท่าร า 
1 ก่อนสิจา เฮียมขอน้อม 

ประนมวอน ทมาต่อ  
สิบนิ้วเฮียม ขมาขอ  
กราบขอบคุณแฟนทุก
ท่าน 
 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง และ  
ก้มหน้าไหว้ 
มือ: ยืนตรง แล้วเคลื่อนมือ
ทั้งสองพนมมือที่หน้าอก 
เท้า: ยืนตรง 
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ที ่ กลอนล า ภาพประกอบ อธิบายท่าร า 
2 ฟังหลานน้อย ซอย

เชียร์ 

 
 

ศีรษะ: เอียงด้านซ้าย และ 
หน้าตรง 
มือ: มือขวา วาดมือไป
ด้านหน้าแล้วชี้นิ้วชี้ขึ้นอยู่
ระดับใบหน้า มือซ้ายกํามือ
หลวม ๆ ระดับชายพก 
เท้า: ก้าวเท้าขวาไป
ข้างหน้าเล็กน้อย 
 

3 เดินทางมาขาอ่อนเปี้ย 

 
 

ศีรษะ: เอียงด้านขวา และ 
หน้าตรง 
มือ: วาดมือซ้ายขึ้นไป
ด้านหน้าแล้วชี้นิ้วชี้ขึ้นอยู่
ระดับใบหน้า มือขวากํามือ
หลวม ๆ ระดับชายพก 
เท้า: ก้าวเท้าซ้ายไป
ด้านหน้าเล็กน้อย 

4 แม่นสิเมื่อยกะยอมอด 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง ส่ายหน้า
เล็กน้อย 
มือ: มือทั้งสองแตะที่
หน้าอก  
เท้า: เท้าขวาวางหลัง และ
ตามด้วยเท้าซ้าย ลักษณะ
ท่าเดินถอยหลัง 
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ที ่ กลอนล า ภาพประกอบ อธิบายท่าร า 
5 ย้อนอยากให้แฟนฟัง  

ม่วนสุคน 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรงและเอียง
ด้านขวา 
มือ: คล้ายมือทั้งสอง
ออกไปด้านหน้า และตั้งวง
ระดับไหล่  
เท้า: ยืนเลื่อมเท้าซ้าย แล้ว
โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย

ตามจังหวะ 

6 สมเงินจ้าง 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง 
มือ: มือทั้งสองกํามือหลวม 
ๆลดลงระดับเอว 
เท้า: ยืนเลื่อมเท้าซ้าย แล้ว
โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
ตามจังหวะ 

7 เดินทางมาหลายบ้าน 

 
 

ศีรษะ: เอียงด้านซ้าย  
มือ: มือขวา วาดมือไป
ด้านหน้าแล้วชี้นิ้วชี้ขึ้นอยู่
ระดับศีรษะ  มือซ้ายกํามือ
หลวม ๆ ระดับชายพก 
เท้า: เลื่อมเขวา 
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ที ่ กลอนล า ภาพประกอบ อธิบายท่าร า 
8 แม่นอดนอนมาหลาย

วัน 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง 
มือ: มือขวาแตะที่ด้านข้าง
ใบหูด้านขวา มือซ้ายกํามือ
หลวม ๆ ระดับเอว 
เท้า: ยืนตรง ย่อตัวตาม
จังหวะ 

 

9 ใจยังตั้งอยากลําสู่ 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง 
มือ: มือทั้งสองแตะที่
หน้าอก และแบบมือทั้ง
สองข้างออกระดับเอว  
เท้า: เลื่อมเท้าซ้าย แล้ว
ค่อย ๆ โน้มตัวมาด้านหน้า
เล็กน้อย 
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ที ่ กลอนล า ภาพประกอบ อธิบายท่าร า 
10 ไปลําไส ท้าวกะอยากมี

หมู่ 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง 
มือ: มือทั้งสองตั้งวงระดับ
ไหล่ จากนั้นชี้นิ้วชี้ขึ้น และ
กํามือหลวม ๆ ระดับอก 
เท้า: เลื่อมเท้าขวา ลักษณะ
ท่าโน้มตัวมาด้านหน้า
เล็กน้อย และกลับมายืน
ตรง 

 

11 ขอเป็นพ่ีและน้อง ขอ
กินข้าวดอกฮ่วมพา 

 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง 
มือ: มือทั้งสองแบมือและ
เคลื่อนมือออกจากกันอยู่
ระดับเอว 
เท้า: เลื่อมเท้าซ้าย 

 

12 อยากเป็นหลานแม่ปูา 
เทียวไปหามาแวะ 

 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง 
มือ: มือซ้ายแตะที่หน้าอก     
เคลื่อนมือขวาตั้งวง
ด้านหน้าระดับไหล่ และ
เปลี่ยนเป็นกํามือหลวม ๆ 
ระดับเอว  
เท้า: ก้าวเท้าซ้ายไป
ด้านหน้า ลักษณะท่าโน้ม
ตัวมาด้านหน้าเล็กน้อย 
และยืนตรง 
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ที ่ กลอนล า ภาพประกอบ อธิบายท่าร า 
13 อยากขอเป็นลูกชายแม่ 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง และ 
ก้มหน้าไหว้ 
มือ: มือทั้งสองพนมมือที่
หน้าอก  
เท้า: เลื่อมเท้าซ้าย ย่อตัว
ตามจังหวะ 

 

14 ห่ามาลําเทื่อหน้า พอ
ได้พักเซา 

 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง 
มือ: มือซ้ายเคลื่อนมือไป
ด้านหน้าและตั้งวงระดับ
ไหล่ มือขวาจีบหงายระดับ
เอวและเคลื่อนมือออกไป
ด้านหน้าตั้งวงระดับไหล่ 
มือทั้งสองชี้นิ้วขึ้นและกํา
มือหลวม ๆ ระดับเอว 
เท้า: เลื่อมเท้าขวา ย่อตัว
ตามจังหวะ และยืนตรง 

15 โอ้ย คิดเห็นเด้ คิดเห็น
คําเคยเว้า 

 

 
 

ศีรษะ: เอียงด้านขวา และ 
หน้าตรง  
มือ: มือซ้าย วาดมือไป
ด้านหน้าแล้วชี้นิ้วชี้ขึ้นอยู่
ระดับไหล่ มือขวากํามือ
หลวม ๆ ระดับเอว 
เท้า: ก้าวเท้าซ้ายไป
ข้างหน้าเล็กน้อย ย่อตัว
ตามจังหวะ และยืนตรง 
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ที ่ กลอนล า ภาพประกอบ อธิบายท่าร า 
16 อย่าลืมกันเด้อเฮา 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง 
มือ: แบมือทั้งสองข้าง และ
เคลื่อนมือออกไประดับอก 
เท้า: เลื่อมเท้าขวา ย่อตัว
ตามจังหวะ 

 

17 ยามแฟนเว้า 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง 
มือ: มือทั้งสองข้างชี้นิ้วชี้
ขึ้นและกํามือหลวม ๆ อยู่
ระดับไหล่  
เท้า: เลื่อมเท้าขวา โน้มตัว
ไปด้านหน้าเล็กน้อย 

 

18 ใจสดซื่น 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง 
มือ: มือทั้งสองข้างแตะที่
หน้าอก 
เท้า: เลื่อมเท้าขวา โน้มตัว
ไปด้านหน้าเล็กน้อย 
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ที ่ กลอนล า ภาพประกอบ อธิบายท่าร า 
19 ในชาตินี้สิบ่ลืม สิขอ

เก็บระลึกไว้ พระ
คุณท่าน สิบ่ลืม เด้น้อ 
เออ เอย พระคุณล้น 

 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง และ  
ก้มหน้าไหว้ 
มือ: มือทั้งสองพนมมือที่
หน้าอก 
เท้า: ยืนตรง 

 

  
         2. ฟูอนประกอบทํานองลําเดิน ลําเพลิน เพลงหมอลํา เพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล     

ส่วนใหญ่เป็นท่าฟูอนอิสระ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยสวยงามตามแบบฉบับหมอลําเรื่องต่อกลอน
ทํานองขอนแก่น ท่าฟูอนประกอบด้วย  
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ตารางที่ 2 ท่าฟูอนประกอบทํานองลําเดิน ลําเพลิน เพลงหมอลํา เพลงลูกทุ่งและเพลงไทย
สากล ของการแสดงหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น 

 
ที ่ ชื่อท่าฟ้อน ภาพประกอบ อธิบายท่าร า 
1 ท่าฟูอนธรรมดา 

 

ศีรษะ : หน้าตรง และเอียง
ซ้าย-ขวา เคลื่อนไหวตาม
จังหวะ 
มือ :ตั้งวงไม่จํากัดวงจะสูง
บ้างต่ําบ้างตามความถนัด
ของหมอลํามืออยู่ในท่า
คล้ายสอดสร้อยมาลาของ
ภาคกลาง จีบมือซ้าย-ขวา 
ใช้ข้อมือหักพริกคว่ําและ
หงายสลับกัน 
เท้า : ย่ําเท้าตามจังหวะ     
เป็นการก้าวเดินไปตาม
จังหวะดนตรี จะก้าวเท้า
ไหนก่อนก็ได้ น้ําหนักตัว 
จะอยู่ที่เท้าท้ังสองหรือยืน
เลื่อมเท้าตามความถนัด
ของหมอลํา 

2 ท่าฟูอนม้วนมือ 

 

 
 

ศีรษะ : หน้าตรง และเอียง
ซ้าย-ขวา  
มือ : มือทั้งสองข้างตั้งวง  
ยกแขนขึ้นสูงระดับไหล่  
ฝุามือแบหันปลายมือเข้า
หากัน ใช้มือทั้งสองหมุนทํา
เป็นลักษณะม้วนข้อมือ  
เท้า : ย่ําเท้าตามจังหวะ 
เป็นการก้าวเดินไปตาม
จังหวะดนตรี  
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ที ่ ชื่อท่าฟ้อน ภาพประกอบ อธิบายท่าร า 
3 ท่าฟูอนกํามือ 

 
 

ศีรษะ: หน้าตรง และเอียง
ซ้าย-ขวา เคลื่อนไหวตาม
จังหวะ 
มือ: มือทั้งสองข้างกํามือ 
หลวม ๆ แขนจะลดลงต่ํา 
เรื่อย ๆ โดยการทําเป็น
จังหวะในลักษณะหักข้อมือ 
เท้า: การวางขาคงยัง
ดําเนินไปเหมือนท่าฟูอน
ม้วนมือ เป็นการเดินถอย
เข้าท่ีเดิม 

 

 
จากข้อมูลลักษณะของท่าฟูอนของหมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น สามารถ         

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การฟูอนประกอบทํานองลําขอนแก่น และการฟูอนประกอบทํานอง   
ลําเดิน ลําเพลิน เพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล ส่วนใหญ่เป็นท่าฟูอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ       
ตามวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน การฟูอนไหว้ครูหมอลํา การเลียนแบบสัตว์ การฟูอน        
เกี้ยวพาราสี และท่าฟูอนอิสระ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยสวยงามตามแบบฉบับศิลปะการแสดง
หมอลําเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น ฟูอนประกอบทํานองลําขอนแก่น เป็นการฟูอนตีบท        
ตามคําร้องหรือฟูอนตามบทละครที่แสดงทั้งนี้ การฟูอนจะไม่ค่อยมีมากนัก แต่จะเน้นการตีบท    
ตามคําร้อง การแสดงออกถึงสีหน้าอามรณ์ของผู้แสดง ท่าฟูอนประกอบทํานองลําเดิน ลําเพลิน   
เพลงหมอลํา เพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล ประกอบด้วย ท่าฟูอนธรรมดา ท่าฟูอนม้วนมือ และ 
ฟูอนกํามือ ทั้งนี้ผู้ที่เป็นหมอลําจะต้องผ่านการฝึกฝนจากครูหมอลํา เพ่ือให้การแสดงหมอลําเรื่อง   
ต่อกลอนทํานองขอนแก่นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 3 

คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านอง
ขอนแก่น ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสารต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สังเกตการณ์ ใช้เครื่องมือในการลงภาคสนามแบบสังเกตการณ์และแบบมีส่วนร่วม เลือก
ศึกษาจากวงหมอล าที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือวงระเบียบวาทะศิลป์ โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก
หัวหน้าคณะหมอล า พระเอกหมอล า ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชม จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมา
วิเคราะห์ ตีความ ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ จากผลการศึกษาจากเอกสาร และจากข้อมูลภาคสนาม 
พบข้อมูล ดังนี้ 

พระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นคือบุคคลที่เป็นตัวเอกของเรื่องที่แสดงพระเอก
หมอล าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีพรสวรรค์ของตัวเอง ทั้งทางด้านเสียงร้องหมอล าท านอง
ขอนแก่นได้ไพเราะ มีปฏิภาณไหวพริบ ความจ าที่ดี การแสดงที่สมบทบาท เป็นที่นิยมของผู้ชม และ
มักถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็นตัวละครหลักของเรื่อง การแสดงของหมอล าเรื่องต่อกลอนด าเนินเรื่อง
ค่อนข้างช้า แต่ก็ได้อรรถรสของละครพ้ืนบ้านอีสาน เรื่องจะด าเนินไปเรื่อย ๆ แต่จะสอดแทรกคติ   
ค าสอนไปให้ในตัว เช่น พระเอกจะต้องเป็นตัวแทนของการท าความดี คิดดี ท าดี ได้ดี และผู้ชมมักจะ
มุ่งความสนใจไปที่พระเอก บ่อยครั้งที่เรื่องเล่าด้วยมุมมองของพระเอก และถ้าในกรณีที่การเล่าเรื่อง
ไม่ได้เป็นแบบการบรรยายแบบบุรุษที่หนึ่ง ความรู้สึกนึกคิด การกระท าของพระเอกมักถูกแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนมากกว่าตัวละครอ่ืน ๆ พระเอกมักเป็นตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการ
จากความขยัน ความอดทน ยากจนก็กลายเป็นเศรษฐี เป็นผู้ทีมีความเสียสละ ช่วยเหลือผู้คน พระเอก
จะเป็นตัวละครที่มีพลวัตรและมักจะท าให้การแสดงคลี่คลายไปในทิศทางที่น าไปสู่บทสรุปของการท า
ความดี (ภักดี พลล้ า, 2562, 18 มกราคม, สัมภาษณ์) 

ขั้นตอนของการคัดเลือกตัวพระเอกส าหรับการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น  
จะคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ต้องมีน้ าเสียงไพเราะ บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม       
มีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมและการแสดง ส าหรับการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนที่มีตัวละครเอก    
ที่เป็นตัวพระเอกหมอล า 1 ตัวหรือมากกว่านั้น และมีบทบาทในการแสดงส าคัญเท่า ๆ กันจะแบ่งเป็น
ตัวพระเอกใหญ่และพระเอกรอง ซึ่งพระเอกใหญ่ในการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
หมายถึง พระเอก มีบุคลิกลักษณะเหนือกว่าพระเอกรอง เป็นต้น  

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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 คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ผู้ที่ได้รับบทบาทเป็นพระเอก
หมอล านั้นจากการสัมภาษณ์นายภักดี พลล้ า (พ่อเอ๊ะ) และนายสุมิตรศักดิ์ พลล้ า (พ่อเปีย) ซึ่งเป็น
อดีตพระเอกหมอล า ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ได้ทราบว่า ทั้งสองท่านเป็นผู้คัดเลือกนักแสดงเอง และ      
ท าหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าคณะหมอล าระเบียบวาทะศิลป์ ได้มีการก าหนดคุณสมบัติ
ของพระเอกหมอล าโดยเบื้องต้นนั้นต้องมีความเหมาะสมกับเรื่องที่แสดง ตลอดจนคุณสมบัติต่าง ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวละครในเรื่อง เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับวรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน เรื่อง “ผาแดง  
นางไอ่” ผู้ที่ รับบทเป็นพระเอกในเรื่องจะต้องมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับตัวละครผาแดง             
ตามวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน เป็นต้น 

จากการศึกษาสัมภาษณ์ข้อมูล ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านอง
ขอนแก่น ประกอบด้วยคุณลักษณ์ 6 ด้าน ดังนี้ 

 
 1. ด้านน  าเสียง 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นนั้น อับดับแรกจะต้อง
มีน้ าเสียงดี มีน้ าเสียงไพเราะ นอกจากเสียงร้องแล้วเสียงพูดเจราจาหรือบทสนทนาจะต้องสื่อสาร
ออกมาให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยผู้ที่รับบทเป็นพระเอกหมอล าต้องมีน้ าเสียง ดังนี้ 

   1.1) การร้องหมอล า และร้องเพลงพระเอกหมอล าต้องมีลักษณะเด่นในเรื่องการร้อง   
หมอล าเพราะเป็นตัวเอกของเรื่อง ผู้แสดงต้องมีน้ าเสียงที่ไพเราะ ฟังแล้วสบายหู การร้องหมอล าและ    
ร้องเพลงถือเป็นศาสตร์และเป็นศิลปะที่น ามาประกอบกัน การร้องเพลงเป็นเรื่องของการควบคุมเสียง 
ลมหายใจให้เปล่งออกมาในรูปแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นตัวโน๊ตต่ าสูง จังหวะสั้นยาวตามบทเพลงที่
ก าลังร้องอยู่นั้น และเป็นศิลปะของการถ่ายทอดซึ่งจะต้องถ่ายทอดทั้งความหมายของบทเพลง 
อารมณ์ของบทเพลงให้แก่ผู้ฟังได้เข้าใจ มีสัมผัสและมีความรู้สึกร่วมด้วยการร้องเพลงให้ได้ไพเราะนั้น
ผู้แสดงต้องถ่ายทอดอารมณ์เนื้อหาของเพลงออกมาผ่านเสียงร้อง ท่าทาง และอารมณ์ 

   1.2) การพูดเจรจาหรือการสนทนา ผู้แสดงจะต้องมีต้นเสียงที่เป็นธรรมชาติ ไม่มีการ     
ดัดเสียงหรือบังคับเสียงต้นเองให้เกินจริง ซึ่งพระเอกต้องสามารถใช้เสียงโทนต่ า ปานกลาง และ   
โทนสูง ได้ดีและจากข้อมูลเอกสาร ปริญญา ป้องรอด (2544, น. 28) กล่าวว่า วาทขอนแก่น       
หรือท านองขอนแก่นนี้ ผู้ล าต้องเป็นผู้ที่มีระดับโทนเสียงสูงพอสมควร โดยเฉพาะหมอล าผู้ชาย 
นอกจากเป็นผู้มีระดับเสียงสูงแล้วยังต้องมีเสียงแหลมไม่นิยมเสียงห้าวหรือเสียงใหญ่ 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ด้านน้ าเสียง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพระเอกหมอล าอันดับแรก
คือคัดเลือกจากเสียงขับร้องหมอล า ร้องเพลงได้ดี เสียงนุ่ม มีความไพเราะ มีเทคนิคการร้องเพลงที่ดี 
คือ การฝึกหายใจ การฝึกเปล่งเสียง การเข้าใจเนื้อเพลงและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของหมอล า
เรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น และเสียงของการพูดเจรจาหรือการสนทนาต้องมีความเป็นธรรมชาติ 
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ไม่มีการดัดเสียงหรือบังคับเสียงต้นเองให้เกินจริง ดังนั้นพระเอกหมอล าจะต้องสามารถขับร้องได้ทั้ง   
3 ระดับโทนเสียง คือ โทนเสียงเสียงต่ า โทนเสียงกลาง และโทนเสียงสูงได้อย่างดี  
 
 2. ด้านบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพที่ดีมีความส าคัญอย่างมากโดยเฉพาะตัวพระเอกหมอล า ดังนั้นพระเอกหมอล าจึง
ควรมีบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือสร้างประสบการณ์ชีวิตน าไปสู่ความส าเร็จ พระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอน
ท านองขอนแก่นต้องมีบุคลิกภาพดังต่อไปนี้ 
    2.1) เพศ ใช้ผู้แสดงเป็นผู้ชายหรือเพศชายเท่านั้น 
    2.2) อายุพระเอกหมอล ามีอายุประมาณ 20-35 ปี เพราะผู้แสดงจะสามารถถ่ายออก
อารมณ์ความรู้สึกได้ดี และคนดูจะรู้สึกว่าเกิดความสมจริง  
    2.3) สถานะภาพ พระเอกหมอล าที่มีสถานะโสด จะได้รับความนิยมมากกว่าผู้ที่มี
ครอบครัว เพราะผู้ชมจะติดตามเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบผลงานในด้านการแสดง
หมอล า (พรชัย ครองยุติ, 2562, 21 มกราคม, สัมภาษณ์) 
    2.4) รูปร่างหน้าตาผู้ที่หน้ารูปร่างสมส่วนโดยประมาณ ส่วนสูง 170 เซนติเมตร ขึ้นไป 
น้ าหนัก 65 กิโลกรัม ให้รูปร่างสมบูรณ์สมส่วน หน้าตาดี ใบหน้ารูปไข่ คิ้วดกด า ตากลม จมูกโด่ง   
ปากเล็ก หน้าเนียนใสเป็นธรรมชาติ 
    2.5) ผู้ที่มีร่างกายสมประกอบเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ อวัยวะครบ 32 ส่วน ประการ 
    2.6) ผิวพรรณเป็นผู้ที่มีผิวพรรณดี ผิวสีแทนหรือผิวขาวก็ได้ ผิวพรรณปกติ ไม่ได้ก าหนด
เพราะในการแสดงสามารถแต่งกายลงผิวให้สวยงามได้ 
    2.7) สุขภาพเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่ดี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สามารถใช้ในการด ารงชีวิตอย่าง
มั่นใจ ส่งผลให้จิตใจแจ่มใสท าให้มีบุคลิกภาพที่ดูดีด้วยการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และเป็นผู้ที่
ไม่มีโรคประจ าตัวร้ายแรง (ณัฐชนันท์ ถิตย์รัศมี, 2562, 12 มีนาคม, สัมภาษณ์) 
    2.8) การสื่อสารพูดคุยพระเอกหมอล าต้องเป็นผู้ที่สามารถสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
การพูดคุยได้เป็นอย่างดี ทั้งระดับน้ าเสียง ต้องพูดมีสาระ พูดแบบเป็นกันเอง ตามสถานการณ์ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนสามารถสื่อความหมายที่จะพูดได้ดีผู้พูดจึงต้องรู้จักศิลปะและจิตวิทยา    
ในการพูด รู้จักสภาวะของผู้ฟัง จึงจะสามารถพูดชนะใจผู้ฟังได้ 
    2.9) ท่าทางที่แสดงออกพระเอกหมอล าต้องเป็นผู้รู้จักจักกาลเทศะ แสดงท่าทางที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เวลาแสดงบนเวที ผู้ชมขอเพลงให้พระเอกร้องตอนนี้ ตะโกน
เสียงดังขึ้นบนเวทีหลาย ๆ ครั้ง ผู้แสดงจะต้องระงับอารมณ์ และแสดงท่าทางกับผู้ชมที่สุภาพ และ
บอกกล่าวกับผู้ชมให้มีวาทศิลป์ ใช้ค าพูดที่สุภาพ (พงษ์เดช นาคค า, 2562, 12 มีนาคม, สัมภาษณ์) 
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    2.10) การแต่งตัวผู้ที่เป็นพระเอกหมอล าจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยท าให้ผู้ อ่ืน
ประทับใจ การแต่งกายดูดี ถูกกาลเทศะ มีความสะอาดเรียบร้อยมีระเบียบ การแต่งกายสุภาพ และ
การแต่งกายในการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น จะต้องโดดเด่นดูสะดุดตามีความ
สวยงาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวละครที่แสดงหรือบทบาทที่ได้รับ เช่น แสดงเป็นเจ้านายใหญ่ เครื่องแต่งกาย
แต่งชุดคล้ายลิเก และแสดงเป็นคนจนตกทุกข์ได้ยาก จะใส่ชุดหม้อฮ่อม ชุดพ้ืนบ้านอีสาน เป็นต้น
(ภักดี พลล้ า, 2562, 18 มกราคม, สัมภาษณ์) จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น นายณัฐชนันท์ ถิตย์รัศมี   
นายพรชัย ครองยุติ นายพงษ์เดช นาคค า และนางกิตภิา ธัญธนิตกุล เป็นผู้ที่ชื่นชอบการแสดงหมอล า
เรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น จากการสัมภาษณ์ได้แสดงทัศนะคติท่ีดีต่อพระเอกหมอล า ผู้ที่ได้รับบท
เป็นพระเอกหมอล านั้น จะได้รับความนิยมจากผู้ชม รวบไปทั้งคณะหมอล าที่พระเอกสังกัดอยู่        
ถ้าชื่นชอบในตัวพระเอกก็จะมอบมาลัยเป็นก าลังใจ ติดตาม ชื่นชมผลงานการแสดงของหมอล า    
คณะนั้น ดังนั้นพระเอกหมอล าต้องมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ชม เคยเจอพระเอก  
หมอล าตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มจนถึงวัยผู้ใหญ่ คือนายภักดี พลล้ า และนายสุมิตรศักดิ์ พลล้ า ในปัจจุบัน  
ยังรักษาบุคลิกท่าทางเหมือนเดิม การวางตัวเป็นสิ่งส าคัญ และสิ่งส าคัญมากกว่านั้นคือพระเอก    
หมอล าจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้นคือสิ่ งส าคัญในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีของพระเอกหมอล า           
เรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ส่งผลให้ประสบความส าเร็จมากที่สุด ผู้ที่จะเป็นพระเอกหมอล านั้น 
ต้องมี บุคลิกภาพดี ได้แก่ เพศชาย อายุ 20 -35 ปี สถานะภาพโสด รูปร่างหน้าตาดี ร่างกาย
สมประกอบ ผิวพรรณดี สุขภาพแข็งแรง การสื่อสารดี ท่าทางที่แสดงออก การแต่งกายสุภาพ และ
การแต่งกายในการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น จะต้องโดดเด่นดูสะดุดตามีความ
สวยงาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวละครที่แสดงหรือบทบาทที่ได้รับ  

 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
พระเอกหมอล าต้องมีคุณลักษณ์ ด้านนี้ คือ 

     3.1) มีน้ าใจเป็นผู้ที่ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตัวเห็นใจในคุณค่าของเพ่ือนมนุษย์ มีความ 
เอ้ืออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจความทุกข์สุขของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล    
ซ่ึงกันและกัน  
    3.2) มีความซื่อสัตย์รักษาค าม่ันสัญญา ซื่อตรงและเป็นที่เชื่อถือได้ ไม่หลอกลวงตนเองและ
ผู้อื่น 
    3.3) มีความเสียสละ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนโดยอุทิศก าลังกาย ก าลังปัญญาเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน
และสังคมด้วยความตั้งใจจริง มีเจตนาที่บริสุทธิ์ 
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    3.4) มีความจ าดีเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด สามารถท่องจ ากลอนล า บทร้อง และ       
บทละครที่แสดงไดเ้ป็นอย่างดี 
    3.5) มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี          
ในการแสดงแต่ละครั้งจะต้องมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป พระเอกหมอล าจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบ 
ที่ดสีามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่มามอบรางวัลหน้าเวที 
ผู้ชมที่ตะโกนเรียกด้านหน้าเวทีในขณะที่ท าการแสดง จะต้องใช้ทักษะในการพูดที่ดีเพ่ือให้แฟนคลับ
และผู้ชมเข้าใจ และสามารถด าเนินเรื่องไปเรื่อย ๆ โดยไม่ขาดตอน 
    3.6) มีกิริยามารยาทเรียบร้อย เป็นผู้มีความนอบน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่รู้กาลเทศะ 
และพูดจาอ่อนหวาน เมื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าจะต้องพูดอย่างสุภาพ เมื่อเจอผู้ใหญ่
จะต้องยกมือไหว้มีสัมมาคารวะ 
    3.7) มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต้องเป็นคนร่าเริงเมื่ออยู่กับคนอ่ืนให้ท าจิตใจให้สบาย รักษาระดับ
สุขภาพจิตให้คงที ่มีอารมณ์ขัน พูดคุยสนุกสนาน และยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเสมอ 
    3.8) มีศิลปะและการแสดงที่ดี  เป็นผู้ที่มีศิลปะทางด้านดนตรีและการแสดง หรือ           
มีพรสวรรค์รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ปฏิบัติ และสามารถน าศิลปะดนตรีและการแสดงต่อยอด
และสร้างสรรค์ผลงานให้กับตัวเองได้ 
    3.9) มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่คณะหมอล าส่วนใหญ่ให้การยอมรับยิ่งถ้าเป็นผู้น้อย
ด้วยแล้วต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ ผลก็คือจะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ เป็นผลให้
ได้รับความอุปการะและผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือเมื่อเราเดือดร้อน 
    3.10) มีความมั่นใจในตัวเองสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองมีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ        
ต่ออุปสรรค มีพลังในตัวเองพร้อมที่จะรับและสร้างสิ่งใหม่  ๆ วางอนาคตให้กับตัวเอง และ         
สร้างแรงผลักดันเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

   3.11) มีความคล่องตัวมีความรวดเร็ว เมื่อผู้ใหญ่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะต้อง
ปฏิบัติทันที สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง และผู้อ่ืนได ้มีความรู้ในสิ่งที่ท า 

   3.12) มีความสามัคคีมีความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความปรองดองกัน รู้รัก
สามัคคี สามารถร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ (ภักดี พลล้ า, และ      
สุมิตรศักดิ์ พลล้ า, 2562, 18 มกราคม, สัมภาษณ์) จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จากการสัมภาษณ์
พระเอกหมอล า นายจักรพันธ์ เครือน้ าด า, นายทวีศักดิ์ โพธิ์มีชัย, นายต่อโชค ศิริชัย และนายพงศกร 
ปากดี มีความเห็นตรงกันว่า พระเอกหมอล าจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เพราะหมอล าคณะระเบียบ
วาทะศิลป์ อยู่กันแบบครอบครัว มีพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ ครูทั้งสองท่านจะคอยสอนและ
ปลูกฝังให้เราทุกคนเป็นมีที่มีความสะเสียสละ รักใคร่ปองดอง มีความสามัคคีเหมือนพี่เหมือนน้อง 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น พระเอกหมอล าจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ซึ่งสิ่งส าคัญในการ
สร้างบุคลิกภาพที่ดีของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น สิ่งที่พระเอกหมอล าจะต้องมี
คือ ด้านมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ได้แก่ มีน้ าใจ มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ มีความจ าที่ดี          
มีปฏิภาณไหวพริบดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีศิลปะดนตรีและการแสดงที่ดี         
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความมั่นใจในตัวเอง มีความคล่องตัว มีแรงจูงใจมีแรงผลักดันในตัวเอง       
มีความรู้ในสิ่งที่ท า และมีความสามัคคี 

 
4. ด้านระเบียบวินัย  
พระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นจะต้องมีระเบียบวินัย ดังต่อไปนี้ 

    4.1) มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ หมั่นฝึกซ้อมการแสดงอย่างสม่ าเสมอ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะหมอล าเรื่องต่อกลอนท านอง
ขอนแก่น โดยเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  
    4.2) มีความอดทนมีจิตใจเข้มแข็งไม่ยอมแพ้อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการฝึกซ้อมและการแสดง
ในแต่ละครั้ง 
    4.3) มุ่งมั่นในการท างาน มีความตั้งใจในหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบสูงสามารถท า
หน้าที่ให้สมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้ง มีความตรงต่อเวลาเวลาผู้ใหญ่นัดหมายจะต้องมาก่อน
เวลา 20-30 นาที (ภักดี พลล้ า, 2562, , 18 มกราคม, สัมภาษณ์) และการเรียนการสอนสร้างศิษย์
ศิลปินที่ดี กว่าจะได้เป็นตัวละครหลักจะต้องมีความขยันมั่นเพียร มีความอดทน จะต้องมุ่งมั่น ถือเป็น
หลักส าคัญของการเป็นศิลปินที่ดี (พรสวรรค์ พรดอนก่อ, 2561, 26 มิถุนายน, สัมภาษณ์) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น พระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น จะต้องมีระเบียบวินัย 
คือ มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานมีความรับผิดชอบสูงและที่ส าคัญ
ต้องมีความตรงต่อเวลา ศิลปินที่ดีจะต้องรักษาระเบียบวินัย ถ้าไม่มีระเบียบวินัยการท างานก็จะไม่
ประสบผลส าเร็จ 

 
5. ด้านการฝึกซ้อม 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพระเอกหมอล าจะได้รับการฝึกอย่างหนัก โดยเริ่มฝึกปฏิบัติตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
    5.1) ฝึกการฟังเมื่อได้รับบทเป็นพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นแล้ว ผู้ล า
จะต้องมีทักษะในด้านของการฟังที่ดี เริ่มจากพ่อครูหมอล าขับร้องหมอล าให้ฟังเพ่ือเป็นแนวทาง     
ในการฝึกปฏิบัติ ผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟัง และมีสมาธิในการรับฟัง ตั้งมั่น บนพื้นฐานของการฟังที่ดี 
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    5.2) ฝึกการอ่านผู้ล าจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทละครหรือตัวละครที่แสดง โดย    
ฝึกการอ่านเป็นภาษาอีสาน อ่านจนคล่อง จนช านาญ  
    5.3) การท่องจ า บทร้องและบทหมอล าที่แสดงเมื่อท าความเข้าใจกับบทหมอล าแล้วผู้ล า
จะต้องท่องจ าบทร้อง บทสนทนา ฝึกปฏิบัติการท่องจ าจนช านาญ และสามารถท่องจ าได้เป็นอย่างดี 
    5.4) ฝึกการร้องเพลงประกอบการแสดงเป็นเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับหมอล าเรื่องที่แสดง       
เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ และเพลงที่มีอยู่แล้ว แต่จะต้องฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงให้ช านาญจดจ าได้
ขึ้นใจ   
    5.5) ฝึกการตีบทแสดงอารมณ์ความรู้สึกเป็นการฝึกปฏิบัติท่าฟ้อนประกอบการล าท านอง
ขอนแก่น ผู้แสดงจะต้องจดจ าบทหมอล า การใช้ท่าทางต่าง ๆ ของครูผู้สอน และท าความเข้าใจ
เกีย่วกับบทหมอล า การร้อง การใช้ท่าให้สอดคล้องกัน เช่น “อันว่าโตข้าพเจ้ามีนามว่ามานพลูกกราบ
สวัสดีแฟน ๆ ที่หลั่งมาหลายล้น”การตีบทและการใช้ท่าทาง ผู้แสดงใช้มือซ้ายมาแตะที่หน้าอก 
จากนั้นพนมมือไหว้ระดับอก แล้วก้มหน้าลงเล็กน้อย ความรู้สึกของผู้แสดงสีหน้าท่าทางยิ้มแย้ม
แจ่มใส กวาดสายตาให้ทุกคน เป็นต้น 
    5.6) ฝึกการฟ้อนเป็นการฝึกปฏิบัติท่าฟ้อนประกอบล าท านองล าขอนแก่น ล าเดิน        
ล าเพลิน เพลงหมอล า เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล เช่น เพลงกุหลาบแดง ใช้ท่าทางการฟ้อน
ธรรมดา ลักษณะมือ ตั้งวงไม่จ ากัดวงจะสูงบ้างต่ าบ้างตามความถนัดของหมอล ามืออยู่ในท่าฟ้อน
คล้ายท่าสอดสร้อยมาลาของภาคกลาง จีบมือซ้าย-ขวา ใช้ข้อมือหักพริกคว่ าและหงายสลับกัน เป็นต้น  
    5.7) ฝึกการเข้าบทกับตัวละครอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหรือเรียกว่า “การฝึกซ้อม
ย่อย” คือการฝึกซ้อมระหว่างตัวหมอล าในแต่ล่ะฉาก โดยการขับร้องหมอล าเคล้าคลอกับเสียงแคน   
ผู้แสดง จะแสดงท่าทางตามที่ฝึกซ้อมมา เพ่ือให้ครูผู้สอนได้แนะน า ปรับปรุงแก้ไขความบกพร่อง 
เพ่ือให้การแสดงได้อย่างสมบทบาท และถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวหมอล า 
    5.8) ฝึกการเข้าบทกับตัวละครอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงประกอบกับวงดนตรี หรือ
เรียกว่า “การฝึกซ้อมใหญ่” คือการฝึกซ้อมเสมือนจริง เริ่มตั้งแต่การแต่งกาย เข้าดนตรีสด มีพิธีกร     
ตามรูปแบบวิธีการแสดงของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น และมีการเชิญศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญ 
ตลอดจนผู้ที่เป็นแฟนคลับหมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ ได้แสดงความคิดเห็นหลังจากการแสดงจบ 
และต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคณะผู้วิจารณ์ ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมการแสดงให้สมบูรณ์      
มากยิ่งขึ้น (ภักดี พลล้ า, และสุมิตรศักดิ์ พลล้ า, 2562, 18 มกราคม, สัมภาษณ์) จากข้อมูลที่กล่าวมา
ข้างต้น จากการสัมภาษณ์พระเอกหมอล า นายจักรพันธ์ เครือน้ าด า, นายทวีศักดิ์ โพธิ์มีชัย,        
นายต่อโชค ศิริชัย และนายพงศกร ปากดี มีความเห็นตรงกันว่า พระเอกหมอล าจะต้องผ่าน        
การฝึกซ้อมการแสดงอย่างหนัก ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ช่วงเข้าบ้านฝึกซ้ออมการแสดงตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น พระเอกหมอล า มีหลายคนคิดว่าการเป็นพระเอกจะเป็นได้ง่าย ๆ        
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แต่ความเป็นจริงแล้ว พระเอกหมอล าไม่ได้เป็นกันง่าย ๆ อย่างที่คิด จะต้องท่องบทละครให้จ าขึ้นใจ
โดยที่ไม่มีใครบอกบท ต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการแสดงด้านหน้าเวที  เพราะเราไม่รู้ว่าด้านหน้าเวที
จะเจออะไรบ้าง ถ้าล าผิดหรือลืมบทจะท าให้ผู้ชมต าหนิได้ ดังนั้นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพระเอก 
หมอล าจะต้องฝึกให้มากและหาประสบการณจ์ากครูอาจารย์ให้ได้มากที่สุด 
 จากที่กล่าวมาด้านการฝึกซ้อมของพระเอกหมอล า ประกอบด้วยขั้นตอนการฝึกดังต่อไปนี้ 
ฝึกการฟัง ฝึกการอ่าน ท่องจ า ฝึกการร้องเพลงประกอบการแสดง ฝึกการตีบท ฝึกการฟ้อน         
ฝึกซ่อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ นี้คือขั้นตอนของการฝึกซ้อมของพระเอกหมอล าที่เป็นแบบอย่าง    
ของหมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ 
 
 6. ด้านการแสดง  

พระเอกหมอล าต้องเต็มที่ทุกบทบาทแสดง ซึ่ง ประกอบด้วย 
   6.1) ร้องเพลงลูกทุ่งหมอล า ช่วงการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่

พระเอกหมอล าจะต้องสร้างผลงานด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งหมอล า หรือเพลงต่าง ๆ และถือว่าเป็น
การโปรโมทตัวพระเอกหมอล า ให้ผู้ชมได้รู้จักจดจ าและชื่นชอบในผลงานของพระเอกหมอล า  

   6.2) ช่วงการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น นี้คือจุดเด่นของตัวพระเอก  
หมอล าที่ได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาให้ผู้ชมเชื่อว่าเป็นพระเอกจริง  ๆ ในการแสดง    
หมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นนั้น พระเอกจะต้องทอดถ่ายอารมณ์ความรู้สึกออกมาผ่าน
น้ าเสียง สีหน้า ท่าทางต่าง ๆ เช่น การเดิน การนั่ง การพูด สนทนา จะต้องให้เป็นตัวเองโดยที่ไม่ขัด
กับบทท่ีแสดง ดังนั้นพระเอกหมอล าจะต้องมีบุคลิกที่คล้ายคลึงกับตัวละครที่แสดง การแสดงก็จะเกิด
ความสมจริงท าให้ผู้ชมคล้อยตามไปกับเรื่องที่แสดง การแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น  
ผู้ที่ได้รับบทบาทเป็นพระเอกจะต้องเป็นที่มีความสามารถพิเศษ หรือเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ติดตัวมา 
จะต้องมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น บทบาทที่มีความโดดเด่นของพระเอกหมอล าส่วนใหญ่จะเป็น
การล า   ในบทความรัก และบทบาทโศกเศร้าเสียใจ ตัวอย่างเช่น พระเอกหมอล าโดนใส่ร้ายป้ายสี
จากตัวโกง พระเอกหมอล าโดนคนรักทิ้งเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าภรรยาของตัวเองหนีไปกับคนอ่ืน 
เป็นต้น พระเอกหมอล าจะต้องแสดงความรู้สึกโศกเศร้า บีบน้ าตา ผู้แสดงจะต้องใช้ประสบการณ์  
การฝึกฝนจนช านาญ และใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัว ทั้งร้องหมอล าในบทโศกเศร้า การพูด 
จะต้องแสดงออกให้ครบทุกด้าน และการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น บทสุดท้ายตอน
จบ พระเอกถือเป็นตัวแทนของผู้ที่ท าความดี ขยัน อดทน ซึ่งบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คน   
เป็นคติสอนใจ ดั่งค าโบราณที่ว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” บทสรุปสุดท้าย หมอล าคือมหรสพที่สร้าง
ความบันเทิง สร้างความสนุกสนาน เป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิต ให้ผู้คนได้เห็นผิดชอบชั่วดี 
เปรียบเสมือนละครทีวี บทนิยาย ที่แฝงไปด้วยข้อคิดความรู้ทุกบทบาทของการใช้ชีวิตของมนุษย์  
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(ภักดี พลล้ า, สุมิตรศักดิ์ พลล้ า, จักรพันธ์ เครือน้ าด า, ทวีศักดิ์ โพธิ์มีชัย, ต่อโชค ศิริชัย และ       
พงศกร ปากดี, 2561, 22 ตุลาคม, สัมภาษณ์) จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าในด้านการแสดง
พระเอกหมอล าจะต้องท าหน้าที่ร้องเพลงลูกทุ่งหมอล า ช่วงการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรม และจะต้อง
สร้างผลงานด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งหมอล า หรือเพลงต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ชมได้รู้จัก และการร้อง   
หมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น แสดงความสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาผ่าน
น้ าเสียง สีหน้า ท่าทางต่าง ๆ 

 
จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น สามารถ สรุปคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าท านองขอนแก่น     

ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 25 คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
ที่มา: ผู้วิจัย 

คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล า 
เรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 

 

 

ด้านบุคลิกภาพดี 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี 

 

 

ด้านน้ าเสียง 
 

ด้านระเบียบวินัย 
 

ด้านการฝึกซ้อม 
 

 

ด้านการแสดง 
 

เสียงร้องไพเราะ 

เสียงพูดเจรา
หรือสนทนา 
เป็นธรรมชาติ 

 

เพศ 

อายุ 

สถานะภาพโสด  
 

รูปร่างหน้าตาดี 
 

ผู้ที่มีร่างกาย
สมประกอบ 

ผิวพรรณดี 
 

สุขภาพดี 
 

การสื่อสาร
พูดคุยดี 

ดี 
ท่าทาง 

ที่แสดงออก 
 

การแต่งตัวดี 

มีน้ าใจ 
 

ซื่อสัตย์ 

เสยีสละเวลา 

มีความจ า 
 

มนุษย์ 
สัมพันธ์ดี 

ศิลปะดนตรี
และการแสดง 

อ่อนน้อม 
ถ่อมตน 

ความคล่องตัว 
 

มีแรงจูงใจ 
 

มีความซื่อสัตย์ 
 

ขยันหมั่นเพียร 

อดทน 

ใฝ่เรียนรู้ 
 

มุ่งม่ัน 

รับผิดชอบสูง 

ตรงต่อเวลา 

ฝึกการฟัง 
 

ฝึกการอ่าน 
 

การท่องจ า 
 

ฝึกการร้องเพลง 

ฝึกการตีบท 

ร้องเพลง 

ร้องหมอล า
เรื่องต่อกลอน 

ฝึกการฟ้อนร า 
 

เข้าบทกับตัว
ละคร ซ้อมย่อย 

เข้าบทกับตัว
ละคร ซ้อมใหญ่ 

ความเสียสละ 

รู้ในสิ่งที่ท า 
 

ผลักดันตัวเอง 
 

ความมั่นใจ 
ในตัวเอง 

มารยาทดี 

ไหวพริบดี 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
 

การศึกษาเรื่องคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ผู้วิจัยได้จ าแนก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลภาคสนามออกเป็นหมวดหมู่ แล้ววิเคราะห์เนื้อหาสาระ และ
น าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ คือ      
การวิเคราะห์คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น พ้ืนที่ที่ศึกษา คือ หมอล า
คณะระเบียบวาทะศิลป์ โดยศึกษาเฉพาะคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่ องต่อกลอนท านอง
ขอนแก่นเท่านั้น  

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีการก าหนดค าถามไว้
ล่วงหน้าและการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะจงประเด็น เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมจากประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จากนักวิชาการ ผู้ก ากับ หัวหน้าคณะ พระเอกหมอล าเรื่อง    
ต่อกลอนท านองขอนแก่น คณะระเบียบวาทะศิลป์ ผู้ชม บุคคลผู้ที่ชื่นชอบการแสดงหมอล าเรื่อง    
ต่อกลอนท านองขอนแก่น  

ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอน
ท านองขอนแก่น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากท่านผู้รู้ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ได้แก่ 

1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ได้แก่ นายวรศักดิ์ วรยศ นักวิจัย
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และผู้จัดการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะระเบียบวาทะศิลป์ และ 
นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ ครูศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน อาจารย์สอนศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน
อีสาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ก ากับ หัวหน้าคณะ อดีตพระเอกหมอล า และ
พระเอกหมอล า ได้แก่ นายภักดี พลล้ า, นายสุมิตรศักดิ์ พลล้ า, นายจักรพันธ์ เครือน้ าด า, นายทวีศักดิ์ 
โพธิ์มีชัย, นายต่อโชค ศิริชัย, และนายพงศกร ปากดี  

3. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชม บุคคลผู้ที่ชื่นชอบการแสดงหมอล าเรื่อง
ต่อกลอนท านองขอนแก่น ได้แก่ นายณัฐชนันท์ ถิตย์รัศมี, นายพรชัย ครองยุติ, นายพงษ์เดช นาคค า, 
และนางกิตภิา ธัญธนิตกุล 
 

 



 
98 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
 ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นนั้นผู้ที่ได้รับ
บทบาทเป็นพระเอกหมอล านั้น จะได้รับบทบาทส าคัญมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณ์ 6 ด้าน 
คือ ด้านน้ าเสียง ด้านบุคลิกภาพ ด้านมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านระเบียบวินัย ด้านการฝึกซ้อม และ
ด้านการแสดง ในส่วนของคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นจะมีความ 
โดดเด่นมากกว่าตัวละครอื่น ๆ ในทุก ๆ ด้าน ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
 

ด้านน  าเสียง จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้แสดงจะต้องมีกระแสเสียงดี มีน้ าเสียงไพเราะ 
นอกจากเสียงร้องแล้วเสียงพูดเจราจาหรือบทสนทนาจะต้องสื่อสารออกมาให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด
โดยจากข้อมูล สามารถวิเคราะห์ได้ว่า พระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นนั้น ต้องสามารถ
ใช้เสียงได้ 3 โทนเสียง เป็นอย่างดี คือ 
       1. โทนเสียงต่ า พระเอกหมอล าสามารถขับร้องในระดับเสียงต่ าได้เสียงต่ า เป็นเสียง    
ที่เปล่งออกมาได้ง่ายที่สุด โดยจะรู้สึกสั่นสะเทือนบริเวณหน้าอก เสียงที่ได้จะมีความกังวานมีเสียงทุ้ม
และใหญ่ เป็นโทนที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกสุขุมรอบคอบเศร้า ลักษณะของเนื้อเสียงจะ
เหมือนกับเสียงพูดปกติของชาวอีสาน ต าแหน่งของเสียงทางกายภาพจะอยู่ที่บริเวณหน้าท้องถึง
บริเวณริมฝีปากล่าง  
       2. โทนเสียงกลาง พระเอกหมอล าสามารถขับร้องในระดับโทนเสียงกลางได้ดี         
โทนเสียงกลาง แสดงออกถึงอารมณ์ที่ปกติสบาย ๆ เมื่อปล่อยเสียงจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนบริเวณ
ช่องปาก และในโพรงอากาศบริเวณจมูก ลักษณะของเนื้อเสียงจะเหมือนกับเสียงพูดปกติของชาว
อีสานต าแหน่งของเสียงทางกายภาพจะอยู่ที่บริเวณริมฝีปากถึงโหนกแก้ม 

       3. โทนเสียงสูง เป็นโทนเสียงที่แสดงออกถึงอารมณ์ที่ดีใจสุด ๆ เสียใจสุด ๆ สนุกสนาน 
เป็นการขับร้องในเสียงสูงระดับเทนเนอร์ และ โซปราโน ขณะเปล่งเสียงจะรู้สึกสั่นสะเทือนก้อง
บริเวณ เหนือลิ้นไก่และพลิ้วไปตามส่วนหลังของศีรษะเกิดความก้องกังวานในโพรงกะโหลกศีรษะ   
แผ่กระจายมาถึงโพรงอากาศบริเวณหน้าผาก ต าแหน่งเสียงทางกายภาพจะอยู่ที่บริเวณหว่างค้ิว 

ซึ่งในการแสดงแต่ละฉาก แต่ละตอน ผู้ที่เป็นพระเอกต้องมีการใช้กระแสเสียง ที่แตกต่างกัน

ไปตามบท เช่น บทโศก ต้องใช้น้ าเสียงออดอ้อน ใช้โทนกลาง และต่ า ในบทรัก ต้องใช้โทนเสียงทุ้ม

นุ่มนวล บทเข้มแข็ง โกรธ ต้องใช้ระดับเสียงสูง เป็นต้น ดังนั้น ในด้านนี้จึงเป็นด้านที่ส าคัญมาก    

ด้านหนึ่ง สอดคล้องกับ (ปริญญา ป้องรอด, 2544, น. 28) ที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์บทหมอล าเรื่อง     

ต่อกลอน 
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ด้านบุคลิกภาพ จากการวิเคราะห์ พบว่า ต้องเป็น เพศชาย อายุ 20-35 ปี สถานะภาพโสด 
รูปร่างหน้าตาดี ร่างกายสมประกอบ ผิวพรรณดี สุขภาพแข็งแรง การสื่อสารดี ท่าทางที่แสดงออก 
และการแต่งกายสุภาพบ่งบอกถึงรูปแบบของความเป็นชาย อีกทั้งการแต่งกายของพระเอกหมอล านั้น
จะมีความแตกต่างจากตัวละครอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด จะต้องโดดเด่นดูสะดุดตา มีความสวยงาม   
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับตัวละครที่แสดงหรือบทบาทที่ได้รับ เช่น แสดงเป็นเจ้านายใหญ่ เศรษฐี เครื่องแต่งกาย
แต่งชุดคล้ายลิเก และ แสดงเป็นคนจนตกทุกข์ได้ยาก ใส่ชุดหม้อฮ่อม ชุดพ้ืนบ้านอีสาน เป็นต้น         
เครื่องแต่งกายของหมอล า ลักษณะเครื่องแต่งกายของหมอล าจะคล้ายคลึงกับเครื่องแต่งกายของลิเก  

การแต่งกายของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น แบ่งออกเป็นองค์ประกอบ  
เครื่องแต่งกายออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เครื่องประดับศีรษะ เครื่องแต่งตัวของพระเอกหมอล า และ
เครื่องประดับ  

ส่วนที่ 1 เครื่องประดับศีรษะ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ  
       ลักษณะที่ 1 ใช้ผ้ามัดรอบศีรษะ จากนั้นทับด้วยผ้าอีกหนึ่งชั้นมัดรอบศีรษะ ประดับ  

ขนนกหรือดอกไม ้
       ลักษณะที่ 2 สวมหัวมอญ แล้วใช้ผ้ามัดรอบศีรษะ จากนั้นทับด้วยผ้าอีกหนึ่งชั้นมัดรอบ

ศีรษะ ประดับขนนก แผงข้าง ปักปิ่น และกลัดเพชร  
       ลักษณะที่ 3 ไม่มีเครื่องประดับ บางคนอาจ สวมหมวก หรือโพกศีรษะด้วยผ้าสีต่าง ๆ  
ส่วนที่ 2 เครื่องแต่งตัวของของพระเอกหมอล า แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คือ  
       ลักษณะที่ 1 สวมเสื้อสีทับด้วยเสื้อกั๊ก นุ่ งสนับเพลา ประดับรัดเชฟและบังอาย      

สวมถุงเทา้และสวมรองเทา  
       ลักษณะที่ 2 สวมเสื้อปักฉลุประดับกระจก นุ่งสนับเพลาประดับห้อยหนา คาดเข็มขัด 

ทับเสื้อ สวมถุงเท้า และรองเทา้  
       ลักษณะที่  3 สวมเสื้อปักฉลุ นุ่งสนับเพลา ทับด้วยโจงกระเบนนุ่งแบบหยักรั้ ง        

สวมถุงเท้าและรองเท้า 
       ลักษณะที่ 4 สวมเสื้อสีตกแต่งตัวเสื้อและประดับด้วยผ้าสี นุ่งกางเกง ขาสามส่วน       

ผาคาดเอวและคาดเข็มขัดทับ สวมถุงเท้าและรองเท้า  
       ลักษณะที่ 5 แต่งตัวแบบสามัญชนธรรมดา หมอล าใช้เครื่องแต่งกายที่แต่งกายที่ใช้         

ในชีวิตประจ าวัน  
ส่วนที่ 3 เครื่องประดับหมอล าจะใช้เครื่องประดับต่อไปนี้ ต่างหู สร้อยคอ ข้อมือ นาฬิกา 

และแหวน 
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ภาพที่ 26 หมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น เรื่อง ตีนช้างเหยียบปากนก 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 27 หมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น เรื่อง น้ าตาสาวจีน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 ในสมัยก่อนนายสุมิตรศักดิ์ พลล้ า รับบทเป็นพระเอก ในเรื่องตีนช้างเหยียบปากนก และ
น้ าตาสาวจีน เครื่องแต่งกาย ประดับด้วยผ้าสี โพกผ้าศีรษะประดับขนนกสีขาว เสื้อแขนกุด แขนสั้น 
เสื้อปักฉลุประดับกระจก นุ่งสนับเพลาประดับห้อยหนา คาดเข็มขัด ทับเสื้อ สวมถุงเท้า และรองเท้า 
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ภาพที่ 28 หมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น เรื่อง ลูกใจบาป 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 29 หมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น เรื่อง ไหใหญ่ล้นไหน้อยบ่เต็ม 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 ต่อมามีการพัฒนาสวมหัวมอญ ประดับด้วยผ้าสี โพกผ้าศีรษะประดับขนนกสีขาว แผงข้าง
ประดับเพชร เสื้อสีตกแต่งตัวเสื้อด้วยเพชร นุ่งกางเกง ขาสามส่วน สวมถุงเท้าและรองเท้า
เครื่องประดับครบชุด ได้แก่ ต่างหู สร้อยคอ ก าไล แหวน เข็มขัด  
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เครื่องแต่งกายของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น คณะระเบียบวาทะศิลป์ 
ปัจจุบัน ประกอบด้วยการแต่งกาย 2 แบบ คือ 1) แต่งกายแบบชุด หมอล า (คล้ายกับการแต่งกาย   
ของลิเก) และ 2) การแต่งกายแบบพ้ืนบ้านอีสานหรือการแต่งกายตามเรื่องที่แสดง  

1) แต่งกายแบบชุดหมอล า (คล้ายกับการแต่งกายของลิเก) 
   1.1) สวมหัวมอญ แล้วใช้ผ้ามัดรอบศีรษะ จากนั้นทับด้วยผ้าอีกหนึ่งชั้นมัดรอบศีรษะ

ประดับเพชร แผงข้าง ปักปิ่น และกลัดเพชร   
   1.2) สวมเสื้อแขนสั้นหรือยาว ปักฉลุประดับกระจกและเพชร ตกแต่งตัวเสื้อให้ดูวิจิตร

สวยงาม 
   1.3) นุ่งกางเกงขาสามส่วน (ยาวเลยเข่าเล็กน้อย) ประดับห้อยหน้า ปักฉลุประดับกระจก

และเพชร ตกแต่งตัวเสื้อให้ดูวิจิตรสวยงาม  
   1.4) คาดเข็มขัดทับเสื้อ  
   1.5)  ถุงเท้าสีขาวหรือถุงน่องสีขาว 
   1.6) รองเท้าหนังสีขาว 
   1.7) เครื่องประดับ ได้แก่ ต่างหู สร้อยคอ ขอมือ และแหวน 
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ภาพที่ 30 เครื่องแต่งกายพระเอกหมอล า เป็นเจ้าเมือง เจ้าพระยาหรือทหารเอก 
“แมน จักรพันธ์ เครือน้ าด า” พระเอกหมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
2) การแต่งกายแบบพ้ืนบ้านอีสาน การแต่งกายตามเรื่องที่แสดง หรือแต่งตัวแบบสามัญชน

ธรรมดาของชาวอีสานในอดีต หมอล าใช้เครื่องแตง่กายที่แต่งอยูในชีวิตประจ าวันตัวอย่างเช่น 
    2.1) เสื้อม่อฮ่อม 
    2.2) กางเกงม่อฮ่อม 
    2.3) รองเท้าแตะ 

 

- สวมหัวมอญ แล้วใช้ผ้ามัดรอบ
ศีรษะ, ทับด้วยผ้าอีกหนึ่งชั้น  
มัดรอบศีรษะ, แผงข้าง, ปักปิ่น, 
และเข็มกลัดเพชร   

- สวมเสื้อแขนสั้น ปักฉลุประดับ 
กระจกและเพชร 

- สร้อยคอ 

- ต่างหู 

- แหวน 

- ข้อมือ 

- เข็มขัด 

- กางเกงขาสามส่วน 
ประดับห้อยหน้า 

 

- ถุงเท้าสีขาว 

- รองเท้าหนังสีขาว 
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ภาพที่ 25 เครื่องแต่งกายพระเอกหมอล า แบบพ้ืนบ้านอีสานสามัญชนคนธรรมดา 
“แมน จักรพันธ์ เครือน้ าด า” พระเอกหมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

คุณลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง คือ เครื่องแต่งกายของพระเอกหมอล าเรื่อง  
ต่อกลอนท านองขอนแก่น เพราะบทสรุปสุดท้ายตอนจบของหมอล าเรื่องที่แสดง ซึ่งพระเอกถือเป็น
ตัวแทนของผู้ที่ท าความดี ขยัน อดทน ความรัก ความสามัคคี ชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 
เป็นคติสอนใจ พระเอกจะต้องได้รับความถูกต้องเพราะพระเอกถือว่าเป็นตัวเองของผู้ที่ปฏิบัติความดี 
ฉากตอนจบพระเอกก็กลับมาเปลี่ยนชุดการแต่งกายให้ดูสวยงาม ทั้งนี้การแต่งกายของพระเอก    
หมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น มีความคล้ายคลึงกันพระเอกลิเกของภาคกลาง ซึ่งมีการพัฒนา
ตามยุคตามสมัย ความวิจิตรสวยงาม ความอลังการ ประดับเพชร เมื่อกระทบกับแสงไฟระยิบระยับ 
ท าให้ผู้ชมเกินจินตภาพที่น่าตื่นเต้น เกิดความวิจิตงดงาม ท าให้ผู้ชมประทับใจ ดังนั้นถ้าพระเอก    
หมอล ามีบุคลิกภาพที่ดี เมื่อรวมกับการแต่งกายที่สวยงามท าให้ผู้พบเห็นชื่นชอบ จึงถือเป็นคุณลักษณ์
ทางด้านบุคลิกภาพ อีกด้านหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นพระเอกหมอล าของท านองขอนแก่น  สอดคล้อง
กับ (สุรพล วิรุฬรักษ์, 2522) ที่ท าการศึกษาเรื่องลิเก และ (โศภิตสุดา อนันตรักษ์, 2534, น. 1-321) 

- เสื้อม่อฮ่อม 

- กางเกงม่อฮ่อม 

- รองเท้าแตะ 
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ได้ศึกษาวิเคราะห์ล าเรื่องต่อกลอนในด้านองค์ประกอบการแสดง พบว่าการแต่งกายเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญด้านหนึ่งของการแสดง 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นส่วนส าคัญที่พระเอกจะต้องมีคือต้องมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนนี้จะเป็นการเสริมให้พระเอกนั้นเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม ดังจะปรากฏ
ออกมาในตัวพระเอกหมอล า โดยที่พระเอกหมอล าเป็นบุคคลที่มีน้ าใจ มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ 
มีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีมนุษย์สัมพันธ์ดีจะส่งผลให้ผู้ชมนั้นติดตามและชื่นชอบและกลายเป็นขวัญ
ใจมหาชนในที่สุด 

 
ด้านระเบียบวินัย จากการวิเคราะห์พบว่า ด้านนี้ เป็นคุณลักษณ์ ที่เป็นส่วนส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาความสามารถของพระเอกอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อพระเอกหมอล ามีความขยันหมั่นเพียรมี
ความอดทนใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานมีความรับผิดชอบสูงและที่ส าคัญต้องมีความตรงต่อเวลา     
ก็จะท าให้เป็นที่รักของคนในคณะรวมทั้งครูผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเจ้าของคณะ ก็จะเกิดความเมตตา 
และส่งเสริมในอาชีพให้ดีขึ้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 
ด้านการฝึกซ้อม จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อนี้จะต่อเนื่องกับข้อด้านระเบียบวินัย คือ

พระเอกหมอล านั้น จะต้องท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างหนัก เพราะถือว่าตัวพระเอกเป็นตัวละคร
ที่ส าคัญของการแสดงหมอล า ดังนั้นถ้าด้านการฝึกซ้อมนี้ ตัวพระเอกพึงมีและเอาใจใส่เป็นอย่างดี     
จะท าให้มีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า สามารถพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองให้ถึงขีดสุดได้เป็นอย่างดี เพราะการฝึกซ้อมจะประกอบด้วย ฝึกการฟังฝึกการอ่าน ฝึกการ
ท่องจ า ฝึกการร้องเพลงประกอบการแสดง ฝึกการตีบท ฝึกการฟ้อน และโยงไปสู่การฝึกซ่อมย่อย 
และฝึกซ้อมใหญ่ อันจะเป็นการส่งผลให้เกิดการพัฒนาฝีมือ และเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับอย่าง
แท้จริง 

 
ด้านการแสดง จากการวิเคราะห์ พบว่า คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าด้านนี้ ถือเป็น

พรสวรรค์ และเอกลักษณ์อีกด้านท่ีส าคัญ คือเป็นคุณลักษณ์ที่ต้องท าหน้าที่ในการแสดง ในช่วงต่าง ๆ 
โดยจะต้องเข้าถึงบทบาทที่ก าลังแสดงในแต่ละช่วงแต่ละตอน ดึงดูด โน้มน้าวให้ผู้ชมคล้อยตามและ
เชื่อว่าเราเป็นตัวแสดงนั้นจริง ๆ ซึ่งถือเป็นพรสวรรค์ที่พระเอกควรมี ซึ่งพระเอกต้องสามารถสวม
บทบาทการแสดงได้เป็นอย่างดีและต้องเข้าใจรูปแบบการแสดง สอดคล้องกับ (พรเทพ วีระพล, 
2535, น. 71) ได้ศึกษาการแสดงหางเครื่องหมอล าหมู่ พบว่า องค์ประกอบและรูปแบบการแสดงเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คณะหมอล าเรื่องต่อกลอน ที่ได้รับความนิยมจากประชาชน ทั้งนี้เพราะรูปแบบ
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การแสดงเป็นล าดับการน าเสนอความบันเทิงของผู้แสดงหมอล าเรื่องต่อกลอน ที่มอบให้แก่ผู้ชม     
ถ้าหมอล าคณะใดมีรูปแบบการแสดงที่เหมาะสมผู้ชมการแสดงก็จะเกิดความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้น 
เร้าใจ และเกิดความนิยมชมชอบ 

 
การศึกษา เรื่อง คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ทั้ง 6 ด้านนั้น 

ทุกด้านมีความส าคัญ เพราะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้เพระเอกมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
ท าให้เป็นที่รัก ที่ชื่นชมของผู้ชม รวมทั้งคนในคณะ ผู้บริหารคณะ ซึ่งคุณลักษณ์ทั้ง 6 ด้านนี้ จะขาด 
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านอง
ขอนแก่น ผู้วิจัยได้จ าแนกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลภาคสนาม ออกเป็นหมวดหมู่       
แล้ววิเคราะห์เนื้อหาสาระ และน าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งสามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพ่ือศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของ
หมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ประการที่สอง เพ่ือศึกษาคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่อง  
ต่อกลอนท านองขอนแก่น และประการที่สาม เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่อง     
ต่อกลอนท านองขอนแก่น เพ่ือเป็นเครื่องยืนยันคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านอง
ขอนแก่นที่เป็นแบบแผน พ้ืนที่ที่ศึกษา คือ หมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ โดยศึกษาเฉพาะ        
คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นเท่านั้น จากผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 
สรุปผล 
 การวิจัย คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น จากหมอล า       
คณะระเบียบวาทะศิลป์ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. รูปแบบและองค์ประกอบของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น  ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการแสดงของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น เป็นการแสดงที่มาจากเล่านิทานพ้ืนบ้าน
เป็นเรื่องราวที่มีตัวละครครบทุกบทบาท แสดงเป็นฉากเป็นตอน ใช้ท านองขอนแก่นเป็นหลัก         
ใช้ท านองเสริมประกอบการล าเปลี่ยนฉากตัวละครสลับกันไปมากับการล าท านองขอนแก่ น และ    
จบด้วยการล าลาหรือเต้ยลา และรูปแบบของการแสดงหมอล าในแต่ละที่มีความแตกต่างกัน สาเหตุ
เนื่องจากตามความต้องการของเจ้าภาพที่มาว่าจ้าง และแตกต่างตามสถานที่แสดง ทั้งในเขต       
ภาคอีสาน เขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร และเขตภาคอ่ืน ๆ  
 1.1) รูปแบบวิธีการแสดงของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือการแสดงในเขตภาคอีสาน และ การแสดงในภาคอ่ืน ๆ หรือขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างงานการแสดง 

     1.1.1) การแสดงในเขตภาคอีสาน แบ่งการแสดงออกเป็น 7 ช่วงการแสดง ได้แก่  
ช่วงที่ 1 เปิดวงหรือโชว์วง 
ช่วงที่ 2 การแสดงโชว์ลูกทุ่งแดนเซอร์ รอบท่ี 1 ประมาณ 10-12 เพลง  
ช่วงที่ 3 การแสดงโชว์ตลก รอบที่ 1 
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ช่วงที่ 4 การแสดงโชว์ลูกทุ่งแดนเซอร์ รอบท่ี 2 ประมาณ 10-12 เพลง  
ช่วงที่ 5 การแสดงโชว์ตลก รอบที่ 2  
ช่วงที่ 6 การแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น และแทรกเพลงลูกทุ่ง  

หมอล า และเพลงฮิตในแต่ช่วงของการแสดง 
 ช่วงที่ 7 เต้ยลาหรือปิดการแสดง และเพลงหมอล าสนุกสนาน 
     1.1.2) การแสดงในภาคอ่ืน ๆ แบ่งการแสดงออกเป็น 6 ช่วงการแสดง ได้แก่ 
 ช่วงที่ 1 การแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น และแทรกเพลงลูกทุ่ง  

หมอล า และเพลงฮิตในแต่ช่วงของการแสดง  
 ช่วงที่ 2 เปิดวงหรือโชว์วง 
 ช่วงที่ 3 การแสดงโชว์ลูกทุ่งแดนเซอร์ รอบท่ี 1 ประมาณ 10-12 เพลง  
 ช่วงที่ 4 การแสดงโชว์ตลก  
 ช่วงที่ 5 การแสดงโชว์ลูกทุ่งแดนเซอร์ รอบท่ี 2 ประมาณ 10-12 เพลง  
 ช่วงที่ 6 เต้ยลาหรือปิดการแสดง และเพลงหมอล าสนุกสนาน 

 1.2) องค์ประกอบของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นมีองค์ประกอบดังนี้ 
       1.2.1 เรื่องที่ใช้ในการแสดงแนวเรื่องส่วนใหญ่ในอดีตจะใช้วรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน 
เช่น จ าปาสี่ต้น สังข์ศิลป์ชัย การะเกด ท้าวก่ ากาด า พระสุธนมโนราห์ ขูลูนางอ่ัว ผาแดงนางไอ่     
เป็นต้น ต่อมาพัฒนามาเป็นนิทานที่แต่งขึ้นมาให้เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม  
       1.2.2 บทกลอนล าหรือบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหมอล าเป็นกลอนล าที่ประพันธ์
จากผู้แต่งกลอนประจ าคณะและกลอนล าจากศิลปินที่มีการบันทึกเสียงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า 
กลอนตลาด เป็นแบบลูกทุ่งสลับหมอล า กลอนล าแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ กลอนเปิดตัว กลอนล า
เดิน กลอนล าเกี้ยว บทเพลง และกลอนล าลา  
       1.2.3 ผู้แสดง ผู้แสดงหมอล า 15-20 คน สมาชิกผู้แสดงประกอบด้วย นักดนตรี โฆษก
หรือพิธีกร นักร้อง หางเครื่องหรือแดนซ์เซอร์ ตัวตลก และตัวละครในเรื่องที่แสดง ได้แก่ พระเอก 
นางเอก พระรอง นางรอง พ่อ แม่ ตัวโกง และตัวประกอบ  
       1.2.4 เครื่องแต่งกายคล้ายลิเก และแบ่งการแต่งกายตามตัวละครต่าง ๆ แบ่งออกเป็น  
6 ลักษณะ ได้แก่ เครื่องแต่งกายของหมอล า นักร้อง นักดนตรี หางเครื่องหรือแดนเซอร์ โฆษกหรือ
พิธีกร และตัวตลก 
       1.2.5 เครื่องดนตรีใช้วงดนตรีลูกทุ่งหมอล า แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ดีด สี ตี และ
เป่า เครื่องดีด ได้แก่ พิณ กีตาร์ กีตาร์เบส คีย์บอร์ด เครื่องสี ได้แก่ ซอ เครื่องตี ได้แก่ กลองชุด  
กลองทอมบ้า เครื่องเป่า ได้แก่ แคน ทรัมเปต แซ็กโซโฟน และทอมโบน 
       1.2.6 เวที เครื่องเสียง แสงสีเสียง ฉากอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
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เวทีในอดีตแสดงบนพ้ืนดินพัฒนาตามยุคสมัย ปัจจุบันเป็นเวทีระดับมาตรฐาน     
ซึ่งสะดวกในการขนย้ายและแยกเป็นชิ้นส่วนประกอบได้ง่าย เรียกว่า เวทีลอย 

เครื่องเสียง ระยะแรกไม่มีเครื่องเสียง ต่อมาใช้เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง และ
ไมโครโฟน 1-2 ตัว ล าโพงฮอร์น 2-4 ตัว ปัจจุบันใช้เครื่องเสียงเต็มรูปแบบ ประกอบไปด้วย เครื่อง
ขยายเสียง มอนิเตอร์ ตู้แอมป์ ตู้ล าโพง ไมโครโฟน มิกเซอร์และอุปกรณ์เสริม ได้แก่ เอฟเฟคแต่ง
เสียงดนตรีและเสียงร้อง 

แสงสีเสียง ในอดีตใช้เพียงไฟกระบอง และพัฒนามาใช้หลอดไฟนีออนประมาณ     
2-3 หลอด แสง ให้ความสว่าง สี ใช้เพียงสีขาว เสียง ให้ผู้ฟังได้ยิน ปัจจุบันแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ  

ฉาก คณะหมอล าจะท าฉากให้สวยงาม เน้นความอลังการ โดยไม่ได้เข้ากับเนื้อเรื่อง
ที่แสดง แต่จะเน้นความสวยงามเป็นหลัก เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย เช่น ฉากพญานาค ฉากสวรรค์ชั้นฟ้า 
ฉากลายไทย เป็นต้น 

อุปกรณ์ประกอบการแสดง ในสมัยก่อนยุคแรก ๆ จะไม่มีฉาก ใช้จินตนาการตาม
หมอล า ต่อมาใช้ผ้าระบายสีเป็นสถานที่ต่าง ๆ ตามเรื่องที่แสดง ปัจจุบันท าฉากให้สวยงามเต็มเวที 
เน้นความอลังการสวยงาม และใช้จอโปรเจคเตอร์ (Projector) ฉายภาพในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการแสดง และน าเทคโนโลยีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยใหม่เข้ามาใช้ ได้แก่ การใช้ลวดสลิง
ลอยตัวเพ่ือให้เกิดความสมจริงในการแสดง เช่น แสดงเป็นเทวดานางฟ้า ผู้แสดงสามารถเหาะเหิน
เดินอากาศได้ แสดงเป็นนางมโนราห์ ผู้แสดงสามารถบินได้ เป็นต้น  
       1.2.7 ลักษณะท่าฟ้อนร าลักษณะของท่าฟ้อนร าของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านอง 
ขอนแก่น แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ฟ้อนประกอบท านองล าขอนแก่น และ ฟ้อนประกอบท านอง
ล าเดิน ล าเพลิน เพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล ส่วนใหญ่เป็นท่าฟ้อนอิสระ ให้เห็นถึงความอ่อนช้อย
สวยงามตามแบบฉบับหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ท่าฟ้อนประกอบด้วย ท่าฟ้อนธรรมดา 
ท่าฟ้อนม้วนมือ และฟ้อนก ามือ  
 2. คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ประกอบด้วย       
คุณลักษณ์ 6 ด้านคือ 
    2.1 ด้านน้ าเสียง เสียงนุ่ม มีความไพเราะ 
    2.2 บุคลิกภาพดี ได้แก่ เพศชาย อายุ 20-35 ปี สถานะภาพโสด รูปร่างหน้าตาดี ร่างกาย
สมประกอบ ผิวพรรณดี สุขภาพแข็งแรง การสื่อสารดี ท่าทางที่แสดงออก และการแต่งกายสุภาพและ
สวยงาม   
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    2.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ได้แก่ มีน้ าใจ มีความซื่อสัตย์ ความเสียสละ มีความจ าดี 
มีปฏิภาณไหวพริบดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีศิลปะและการแสดงที่ดี มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน มีความม่ันใจในตัวเอง มีความคล่องตัว และมีความสามัคคี 
    2.4 ด้านระเบียบวินัย คือ มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน
มีความรับผิดชอบสูงและมีความตรงต่อเวลา 

   2.5 ด้านการฝึกซ้อม ได้แก่ ฝึกการฟัง ฝึกการอ่าน การท่องจ า ฝึกการร้องเพลง
ประกอบการแสดง ฝึกการตีบท ฝึกการฟ้อน ฝึกซ่อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่  

   2.6 ด้านการแสดง ได้แก่ การร้องเพลงลูกทุ่งหมอล า และการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอน
ท านองขอนแก่น 
 3. วิเคราะห์คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นทั้ง 6 ด้านนั้น 
ทุกด้านมีความส าคัญ เพราะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้เพระเอกมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
ท าให้เป็นที่รัก ที่ชื่นชมของผู้ชม รวมทั้งคนในคณะ ผู้บริหารคณะ ซึ่งคุณลักษณ์ทั้ง 6 ด้านนี้ จะขาด 
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ ความสามารถของพระเอกหมอล า ตลอดจนขัดแย้งต่าง ๆ อันเป็นจุดเริ่มต้น  
ภารกิจหลักของพระเอกหมอล า 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย เรื่องคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น  
จากการศึกษาวิจัยข้อที่ค้นพบสามารถน าทาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. รูปแบบและองค์ประกอบของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น จากผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการแสดงของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น เป็นการแสดงที่มาจากเล่านิทานพ้ืนบ้าน
เป็นเรื่องราวที่มีตัวละครครบทุกบทบาท แสดงเป็นฉากเป็นตอน ใช้ท านองขอนแก่นเป็นหลัก         
ใช้ท านองเสริมประกอบการล าเปลี่ยนฉากตัวละครสลับกันไปมากับการล าท านองขอนแก่น และจบ
ด้วยการล าลาหรือเต้ยลา และรูปแบบของการแสดงหมอล าในแต่ละที่มีความแตกต่างกัน สาเหตุ
เนื่องจากตามความต้องการของเจ้าภาพที่มาว่าจ้าง และแตกต่างตามสถานที่แสดง ทั้งในเขต       
ภาคอีสาน เขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร และเขตภาคอ่ืน ๆ 

    1.1 การแสดงในเขตภาคอีสาน แบ่งการแสดงออกเป็น 7 ช่วงการแสดง ได้แก่ ช่วงที่ 1 
เปิดวงหรือโชว์วงช่วงที่ 2 การแสดงโชว์ลูกทุ่งแดนเซอร์ รอบที่ 1 ประมาณ 10-12 เพลง ช่วงที่ 3      
การแสดงโชว์ตลก รอบที่ 1 ช่วงที่ 4 การแสดงโชว์ลูกทุ่งแดนเซอร์ รอบที่ 2 ประมาณ 10-12 เพลง 
ช่วงที่ 5 การแสดงโชว์ตลก รอบที่ 2 ช่วงที่ 6 การแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น และ
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แทรกเพลงลูกทุ่งหมอล าและเพลงฮิตในแต่ช่วงของการแสดง และช่วงที่ 7 เต้ยลาหรือปิดการแสดง 
และเพลงหมอล าสนุกสนาน 

    1.2 การแสดงในภาคอ่ืน ๆ แบ่งการแสดงออกเป็น 6 ช่วงการแสดง ได้แก่ ช่วงที่ 1      
การแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น และแทรกเพลงลูกทุ่งหมอล าและเพลงฮิตในแต่ช่วง
ของการแสดง ช่วงที่ 2 เปิดวงหรือโชว์วงช่วงที่ 3 การแสดงโชว์ลูกทุ่งแดนเซอร์ รอบที่ 1 ประมาณ 
10-12 เพลง ช่วงที่ 4 การแสดงโชว์ตลก ช่วงที่ 5 การแสดงโชว์ลูกทุ่งแดนเซอร์ รอบที่ 2 ประมาณ 
10-12 เพลง ช่วงที่ 6 เต้ยลาหรือปิดการแสดง และเพลงหมอล าสนุกสนาน 

รูปแบบวิธีการแสดงของการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น การแสดงแต่ละครั้ง 
ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่หรืองานที่แสดง ดังนั้นรูปแบบวิธีการแสดงก็ปรับเปลี่ยนตามที่กล่าวมา ทั้งนี้  การแสดง
ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพที่มาว่าจ้าง ทั้งในเขตภาคอีสานและเขตภาคอ่ืน ๆ โดยการปรับ
รูปแบบของการแสดงนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ชม และ        
เป็นการท าให้การแสดงนั้นมีความกระชับเพ่ือให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการรับชม ซึ่งการปรับตัว
แบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีของ แก้วตา จันทรานุสรณ์ (2546, น. 214-216) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง
โลกทัศน์ในกลอนล าเรื่องร่วมสมัย เพ่ือเป็นการปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางรสนิยมและกระแส    
ความสนใจของกลุ่มชมที่หลากหลาย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อบันเทิงอ่ืน  ๆ 
และสอดคล้องกับ พรเทพ วีระพล (2535, น. 71) กล่าวว่า องค์ประกอบและรูปแบบการแสดง    
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คณะหมอล าเรื่องต่อกลอนได้รับความนิยมจากประชาชน ทั้งนี้เพราะรูปแบบ
การแสดงเป็นล าดับการน าเสนอความบันเทิงของผู้แสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนที่มอบให้แก่ผู้ชม       
การแสดงถ้าหมอล าคณะใดมีรูปแบบการแสดงที่เหมาะสมผู้ชมการแสดงก็จะเกิดความสุข สนุกสนาน 
ตื่นเต้น เร้าใจ และความความนิยมชมชอบ  

2. คุณลักษณ์ของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ได้รับ 
คัดเลือกให้เป็นพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ประกอบด้วยคุณลักษณ์ 6 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านน้ าเสียง มีเทคนิคการร้องเพลงการพูดที่ดี คือ การฝึกหายใจ การฝึกเปล่งเสียง การเข้าใจเนื้อ
เพลงและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร 2. ด้านบุคลิกภาพดี ได้แก่ เพศชาย อายุ 20-35 ปี 
สถานะภาพโสด รูปร่างหน้าตาดี ร่างกายสมประกอบ ผิวพรรณดี สุขภาพแข็งแรง การสื่อสารดี 
ท่าทางที่แสดงออก และการแต่งกายสุภาพ 3. ด้านมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ได้แก่ มีน้ าใจ มีความ
ซื่อสัตย์ มีความเสียสละ มีความจ าที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีศิลปะดนตรีและการแสดงที่ดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความมั่นใจในตัวเองมีความคล่องตัว          
มีแรงจูงใจมีแรงผลักดันในตัวเอง มีความรู้ในสิ่งที่ท า และมีความสามัคคี 4. ด้านระเบียบวินัย มีความ
ขยันหมั่นเพียรมีความอดทนใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานมีความรับผิดชอบสูงและมีความตรงต่อเวลา 
5. ด้านการฝึกซ้อมประกอบด้วย ฝึกการฟัง ฝึกการอ่าน การท่องจ า ฝึกการร้องเพลงประกอบ      
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การแสดง ฝึกการตีบท ฝึกการฟ้อน ฝึกซ่อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ 6. ด้านการแสดง การขับร้องเพลง
ลูกทุ่งหมอล า และการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น  
 จากปรากฏการณ์ตรงนี้  เป็นการคัดเลือกโดยเจ้าของคณะเอง เพราะพระเอกหมอล าถือเป็น
ตัวเอกของเรื่องที่จะดึงดูดผู้ชม และด าเนินเรื่องให้มีความน่าติดตาม ดังนั้นในเรื่องบุคลิกภาพจึงถือ
เป็นเรื่องส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา ป้องรอด (2544) ที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์    
บทหมอล าเรื่องต่อกลอน 

3. การวิเคราะห์คุณลักษณ์ของหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น จากผลการวิจัยพบว่า 
ประกอบด้วยคุณลักษณ์ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านน้ าเสียง 2. ด้านบุคลิกภาพดี 3. ด้านมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี 4. ด้านระเบียบวินัย 5. ด้านการฝึกซ้อม 6. ด้านการแสดง  โดยจากการศึกษาพบว่า
พระเอกหมอล าต้องปฏิบัติทุกข้อให้ได้อยู่ในขั้นดี จึงจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในอาชีพ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษางานวิจัยของ ทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ (2552) เรื่อง ปัจจัยที่ท าให้หมอแคนประความส าเร็จ
ด้านการเดี่ยวแคน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล (2554) เรื่องการพัฒนา
รูปแบบการจัดการวงดนตรีลูกทุ่งหมอล าอีสานเชิงธุรกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 
    1.1 น าข้อมูลไปสร้างเป็นแบบเรียนเพื่อใช้ในหลักสูตรท้องถิ่นด้านการศึกษา 
    1.2 เป็นแนวทางในการเป็นพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
    1.3 เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาของการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านอง
ขอนแก่น 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาคุณลักษณ์ของตัวละครอ่ืน ๆ ของการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอน
ท านองขอนแก่น 

   2.2 ควรมีการส่งเสริมให้จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับคุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่อง
ต่อกลอนท านองขอนแก่น 
    2.3 รัฐบาลควรที่จะมีการส่งเสริมศิลปะการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองอ่ืน ๆ    
เพ่ืออนุรักษ์ให้คงอยู่ไว้ตลอดไป 
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แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 

 การลงพ้ืนที่ภาคสนามในพ้ืนที่หมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ ผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์แบบ  
ไม่มีโครงสร้างและมีโครงสร้าง โดยกลุ่มที่ท าการสัมภาษณ์ คือ ครูศิลปินพื้นบ้านอีสาน ผู้บริหารจัดการ 
หัวหน้าคณะและผู้ก ากับ พระเอกหมอล า และผู้ชม โดยจ าแนกแนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ดังนี้  
 
ตอนที่ 1 ประวัติผู้ให้ข้อมูล 
 1. ชื่อ-สกุล 
 2. อายุ 
 3. ที่อยู่ปัจจุบัน 
 4. สถานะภาพปัจจุบัน (โสด/สมรส/หย่าร้าง), จ านวนบุตร 
 5. ภูมิล าเนาเดิม (เดิมอยู่ที่ชุมชนใดหรือย้ายมาอยู่ในชุนชมนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่) 
 6. ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลัก 
 7. ความเกี่ยวข้องในการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น (ครูศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน 
ผู้บริหารจัดการ หัวหน้าคณะและผู้ก ากับ ผู้แต่งกลอนล า ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย พระเอกหมอล า   
ผู้แสดงร่วม นักดนตรี หางเครื่อง และผู้ชม) 
 
ตอนที่ 2 ที่มาและความเป็นมาของการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
 1. หมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นเกิดขึ้นจากอะไร 
 2. หมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่นเกิดขึ้นเมื่อใด 
 3. ประวัติความเป็นมาของคณะหมอล ามีความเป็นมาอย่างไร 
 
ตอนที่ 3 รูปแบบและองค์ประกอบของการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

1. เรื่องท่ีใช้ในการแสดง มีเรื่องอะไรบ้าง   
2. บทกลอนล า หรือ บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหมอล า มีอะไรบ้าง   
3. วาทล าหรือท านองล า ที่ใช้ในการแสดงหมอล า  
4. ผู้แสดง ประกอบด้วยผู้แสดงอะไรบ้าง และมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 
5. การฝึกซ้อม การแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอน นักดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง  
6. รูปแบบของการแสดงเป็นอย่างไร  
7. พิธีไหว้ครูก่อนการแสดงมีขั้นตอนอย่างไร 
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8. โอกาสที่ใช้ในการแสดง เนื่องในโอกาสอะไรบ้าง 
9. เวลาที่ใช้ในการแสดง หรือระยะเวลาแสดงอยู่ในช่วงใด 
10. ค่าจ้างของคณะหมอล ามากน้อยเพียงใด 
11. เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงมีลักษณะอย่างไร 
12. เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงมีอะไรบ้าง 
13. เวทีที่ใช้ในการแสดงมีลักษณะอย่างไร 
14. เครื่องเสียงที่ใช้ในการแสดงมีอะไรบ้าง 
15. แสง สี เสียง มีส่วนส าคัญในการแสดงมากน้อยเพียงใด 
16. ฉากที่ใช้ประกอบการแสดงมีอะไรบ้าง  
17. อุปกรณ์ประกอบการแสดงมีอะไรบ้าง 
18. ลักษณะท่าฟ้อนร าของหมอล ามีลักษณะอย่างไร 

 
ตอนที่ 4 คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
 1. ท าอย่างไรถึงจะได้เป็นพระเอกหมอล า 
 2. ได้รับการถ่ายทอดหรือประสิทธิ์ประสาทวิชาจากใคร 
 3. เริ่มเป็นพระเอกมาตั้งแต่ พ.ศ.ใด จนถึงปัจจุบัน 
 4. คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 5. พระเอกหมอล ามีประสบการณ์ในการเชิญไปเป็นวิทยากรที่ใดบ้าง 
 6. บทบาทของพระเอกหมอล ามีอะไรบ้าง 
 7. รู้สึกอย่างไรในการรับหน้าที่นี้ 
 
ตอนที่ 5 ผู้ชม 

1. รู้สึกอย่างไรกับคณะหมอล าในปัจจุบัน 
2. รูปแบบและการแสดงหมอล าในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใด 
3. เหตุใดจึงชื่นชอบการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น 
4. พระเอกหมอล ามีส่วนส าคัญมากน้อยเพียงใด 
5. ตัวละครใดที่ชื่นชอบมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
6. คุณลักษณ์ของพระเอกหมอล าเรื่องต่อกลอนท านองขอนแก่น ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

เพราะเหตุใด 
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124 

 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
1. ผู้ให้สัมภาษณค์รูศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน นักวิชาการวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน 
 1) นายวรศักดิ์ วรยศ  หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และจัดการ 

แสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน คณะระเบียบวาทะศิลป์ 
 2) นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ ครสูอนศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน  

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์   
2. ผู้ให้สัมภาษณ์หมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์  
 1) ผู้บริหารจัดการ หัวหน้าคณะ และผู้ก ากับ 
  นายสุมิตรศักดิ์ พลล้ า   ชื่อในวงการหมอล า “เปีย สุมิตรศักดิ์ พลล้ า” 
  นายภักดี พลล้ า    ชื่อในวงการหมอล า “เอ๊ะ ภักดี พลล้ า” 
 2) พระเอกหมอล า 

นายจักรพันธ์ เครือน้ าด า  ชื่อในวงการหมอล า “แมน จักรพันธ์” 
นายทวีศักดิ์ โพธิ์มีชัย  ชื่อในวงการหมอล า “ฮ็อดดี้ ทวีศักดิ”์ 
นายต่อโชค ศิริชัย  ชื่อในวงการหมอล า “ต่อโชค ศริรชัย” 
นายพงศกร ปากดี  ชื่อในวงการหมอล า “นก พงศกร” 

3. ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ชม 
 1) นายณัฐชนันท์ ถิตย์รัศมี   เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เป็นผู้ที่ชื่นชอบการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอน 
2) นายพรชัย คงยิ่ง  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

เป็นผู้ที่ชื่นชอบการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอน 
3) นายพงษ์เดช นาคค า  เป็นผู้ที่ชื่นชอบการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอน 
4) นางกิติภา ธัญธนิตกุล  เป็นผู้ที่ชื่นชอบการแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ   นายสันติ ยศสมบัติ 
วันเดือนปีเกิด  วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2531 
สถานที่เกิด  อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่อยู่   บ้านเลขท่ี 8/68 ถนนสนามบิน ต าบลเมืองกาฬสินธุ์  

อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูสอนการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน) 
สถานที่ท างาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 11/1 ถนนสนามบิน ต าบลเมืองกาฬสินธุ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2550   มัธยมศึกษา  

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
พ.ศ. 2554   ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2563   ปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
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