
บทที่  1 
 

บทน า 
 

ภูมิหลัง 
 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กระทรวงวัฒนธรรม  เป็นสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาเฉพาะทาง  ที่มุงมั่นสรรค์สรางครูและศิลปินที่มีความเป็นเลิศ  รอบรูสูการอนุรักษ์  สืบทอด  
สรางสรรค์  เผยแพรศาสตร์แหงนาฏดุริยางคศิลป  โดยมียุทธศาสตร์  ดังนี้  พัฒนาการจัดการศึกษาดาน
นาฏศิลป  ดริยางคศิลป  คีตศิลป  ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับระดับชาติ  สงเสริมสนับสนุน 
การสรางสรรค์งานวิจัย  งานสรางสรรค์  นวัตกรรม  องค์ความรูดานศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ตางประเทศ  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริหารทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม  สงเสริม  สนับสนุน  
การอนุรักษณ์  พัฒนา  สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรใหมีประสิทธิภาพ  
โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถทางดานการแสดงพ้ืนบาน  มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค์อยูบนพ้ืนฐานของหลักการและเหตุผล  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  
และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ  สามารถน าความรูไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ  
ผลิตบัณฑิตเพ่ืออนุรักษ์  สืบทอด  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติ  สงเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์  
พัฒนา  สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  (แผนยุทธศาสตร์  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด.  2554  :  1-2) 
 หมอล าเป็นมหรสพของชาวอีสาน  ที่ใหความบันเทิงและผอนคลายความตึงเครียดของคนในสังคม  
ใหการศึกษา  และความรู  ใหแงคิด  ศีลธรรมจรรยาแกประชาชน  โดยน าวรรณกรรมทองถิ่นน ามาแสดงเป็น
เรื่องราว  เพ่ือเป็นการสืบทอดวรรณกรรมทองถิ่นของชาวอีสานใหคงอยูตอไป  สอดคลองกับ  จารุวรรณ  
ธรรมวัตร  (2526  :  49)  กลาววา  ศิลปะหมอล านอกจากจะใหความรูความบันเทิงแกผูฟังแลว  ในโบราณ  
ยังมีคนน าไปใชในการรักษาคนไขอีกดวยเรียกวา  “ล าผีฟูา  ผีซง”  (ทรงเจาเขาทรง)  เจริญชัย  ชนไพโรจน์  
(2526  :  21)  ไดแบงประเภทหมอล าตามขั้นตอนของวิวัฒนาการและลักษณะเฉพาะอยางได  5  ประเภท  
ดังนี้  หมอล าพ้ืน  คือหมอล าชายที่ล าเกี่ยวกับนิทานตาง ๆ  หมอล ากลอน  คือหมอล าฝุายหญิงและหมอล า
ฝุายชายล าเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักโตตอบกัน  หมอล าหมู  เป็นคณะหมอล าที่ล าเป็นเรื่อง  ซึ่งใชท านอง
รักที่สนุกสนาน  หมอล าเพลิน  เป็นคณะหมอล าที่ล าเป็นเรื่อง  ซึ่งใชท านองรักที่สนุกสนาน  หมอล าผีฟูา    
เป็นหมอล า  ที่ล าเพ่ือรักษาคนเจ็บไขไดปุวย 
 หมอล าเพลิน  เป็นหมอล าที่ไดพัฒนาการมาจากหมอล าหมู  ที่มีความสนุกสนานท าใหผูชมลืมตัว 
ลุกขึ้นฟูอนร าอยูดานหนาเวทีของหมอล านั่นเอง  ลักษณะของหมอล าเพลินใชผูแสดงหลายคน  แสดงเป็น
เรื่องราวนิทานพ้ืนบาน  หรือเรื่องราวที่ผูกขึ้นมาเพ่ืออบรมจิตใจ  โดยมีหมอล าแสดงเป็นตัวละครตาง ๆ ตาม
เนื้อเรื่อง  มีฉากประกอบ  แตงกายเลียนแบบลิเก  โดยเฉพาะตัวละครฝุายชาย  ด าเนินเรื่องอยางลิเกแตรอง
และเจรจาเป็นภาษาไทยอีสาน  มีท านองหลักเป็นเอกลักษณ์  คือท านองล าเพลิน  สอดคลองกับ  จารุวรรณ  
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ธรรมวัตร ( 2520  :  78-68)  กลาวถึงหมอล าเพลินวา  หมอล าเพลินมีพัฒนาการมาจากหมอล าหมู          
จะแตกตางตรงที่ล าเพลินมีลีลา  จังหวะในการล าเร็วกวาหมอล าหมู  การแสดงของผูล ามีการเตนเร็วขึ้น       
การล าจะมีการฟูอนตลอดเวลา  การแตงกายแตงแบบนุงกระโปรงสั้นเห็นทอนขาขาว  บางคนเรียกวาหมอล า
กกขาขาว  พวกหนุม ๆ ชอบมาก  การแตงกายฝุายชายที่เป็นพระเอก  พอพญา  หรือผูรายที่เป็นตัวละครเดน
จะแตงตัวคลายพวกลิเก  เพราะล าเพลินมีจังหวะที่เราใจ  สนุกสนาน  ดูไปเพลินไปกับจังหวะของการล า  และ
มีสาว ๆ เตนไปเตนมา 
 พันธกิจวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  ขอที่  3  สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางสรรค์องค์ความรู จากพันธกิจ
ดังกลาว งานอนุรักษ์  สรางสรรค์  และวิจัยศิลปวัฒนธรรม  ฝุายศิลปวัฒนธรรม  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  
จึงไดประชุมปรึกษาหารือรวมกันสรางสรรค์  การแสดงชุด  ฟูอนล าเพลินถวายพระพรขึ้น  เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา    
ครบ  80  พรรษา  ในวันที่  12 สิงหาคม  2555  โดยไดน าเอาศิลปะการฟูอนของหมอล าเพลิน  ซึ่งเป็น
มหรสพพ้ืนบานของชาวอีสาน  ที่มีความสนุกสนาน  มีทวงท านองรวดเร็วเราใจ  การแตงกายสวยงามโดย  
หมอล าฝุายหญิงนุงกระโปรงสั้น  ท าใหหนุมเกิดความสนใจในการแสดง  และหมอล าฝุายชายแตงตัวสวยงาม
คลายกับลิเก  จึงเป็นมหรสพที่แปลกตา  สวนเนื้อเรื่องด าเนินไปอยางรวดเร็วท าใหคนดูคอยติดตามอยาง     
ไมเบื่อหนายเพราะหมอล าจะฟูอนประกอบในขณะที่ล าไปดวยตลอดเวลา  จนท าใหหมอล าเพลินไดรับความ
นิยมมาจนกระทั่งปจัจุบัน   
 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดจึงไดน าความนิยมของหมอล าเพลินของชาวอีสานมาเป็นแนวคิดในการ
ประดิษฐ์สรางสรรค์การแสดงฟูอนล าเพลินถวายพระพร  ทาฟูอนประกอบกลอนล าเป็นการตีทาทางตามบท
รอง  และตอดวยทาฟูอนของหมอล าเพลินพ้ืนบาน ซึ่งไดทาฟูอนมาจากผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม หมอล า  
ไดแก  คุณพอจ าปี  อินอุนโชติ  คุณแมกฤษณา วรรณสุทธิ์ คุณพอบัวชัยศิลป  แกวแสนไชย ซึ่งทั้ง  3  ทาน
เป็นผูเชี่ยวชาญดานหมอล า  ที่ท าการสอนในวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  แตงกลอนล าโดยคุณแมกฤษณา 
วรรณสุทธิ์  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระแมหลวง
ของชาวไทย  ที่มีพระคุณตอคนไทยทั้งประเทศ  วงดนตรีที่ใชประกอบ   เป็นวงดนตรีพ้ืนบานอีสานผสมวง
ดนตรีสากล (วงสตริงคอมโบ) ตามแบบหมอล าเพลิน  การแตงกายของการฟูอนล าเพลินถวายพระพร แตงกาย
เลียนแบบหมอล าเพลิน   โดยมีทั้งนักแสดงชายและนักแสดงหญิงออกมาฟูอนถวายพระพรเป็นคู   เพ่ือเป็น
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหมอล าเพลินเอาไว  อีกทั้งยังเป็นการ เทิดพระเกียรติ  และแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย์อีกดวย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสรางสรรค์การแสดงฟูอนล าเพลินถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ  80  พรรษา  ในวันที่  12 สิงหาคม  2555   

2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการฟูอนล าเพลินถวายพระพร 
 



3 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาทาฟูอนล าเพลินของหมอล าที่มีชื่อเสียง  และครูภูมิปัญญาของวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  
ไดแก  คุณพอจ าปี  อินอุนโชติ  คุณแมกฤษณา วรรณสุทธิ์ คุณพอบัวชัยศิลป  แกวแสนไชย  ประพันธ์กลอน
ล าเกี่ยวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระแมหลวงของ
ชาวไทย  ที่มีพระคุณตอคนไทยทั้งประเทศ  แลวจึงน าทาฟูอนที่ไดรับถายทอด   น ามาสรางสรรค์รูปแบบ    
การแสดงประกอบกลอนล าและดนตรี  เป็นการแสดงชุดฟูอนล าเพลินถวายพระพร 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
1.1  การศึกษาจากเอกสาร  เพ่ือใหไดขอมูลแลวน ามาวิเคราะห์ความมุงหมายดังนี้ 

1.1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ 
1.1.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของการฟูอนพ้ืนบานอีสาน 
1.1.3 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหมอล าเพลิน 

  1.2  การศึกษาภาคสนาม 
   1.2.1  การสังเกต  (Observation)  ทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวม  (Paticipant  
Observation)  และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม  ( Non - Paticipant  Observation) 
   1.2.2  การสัมภาษณ์  (Interview)  ทั้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสราง  (Structurd  
Interview)  และการสัมภาษณ์แบบไมมีโครงสราง  (Unstructurd  Interview) 
 2.  ขั้นวิเคราะห์ขอมูล 
 3.  ทดลอง  ออกแบบและสรางสรรค์งานนาฏศิลป และฝึกซอมการแสดง 
 4. น าเสนอองค์ความรูและผลงานสรางสรรค์ ตอสาธารณชน   และวิเคราะห์ผลตอบรับจากผูชมโดย
ใชแบบสอบถาม  การสังเกต  และการสัมภาษณ์    
 5.  สรุปผลการวิจัยและจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 6. ขั้นน าเสนอขอมูล 
       ผูวิจัยน าเสนอขอมูล ตามระเบียบวิธีการในคูมือการวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  โดย
แบงเป็น 5 บท ดังนี้ 
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           บทที่ 1 บทน า 
          บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
           บทที่ 3 องค์ประกอบการแสดงฟูอนล าเพลินถวายพระพร 
           บทที่ 4 ทาฟูอนล าเพลินถวายพระพร 
          บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหมีการแสดงนาฏศิลปพื้นบานชุดฟูอนล าเพลินถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ  80  พรรษา ในวันที่  12 
สิงหาคม  2555   

2. ท าใหทราบองค์ประกอบการแสดงนาฏศิลปพื้นบานในเชิงสรางสรรคช์ุดฟูอนล าเพลิน 
ถวายพระพร  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ถวายพระพร  หมายถึง  ค าพูดที่ใชแสดงความเคารพ  เทิดทูน  ตอสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ฟูอนล าเพลินถวายพระพร  หมายถึง  ลีลาการเคลื่อนไหวอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายในทวงทา  
ที่สวยงามในรูปแบบการแสดงของหมอล าเพลินภาคอีสาน  ซ่ึงแสดงถึงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ประกอบกลอนล าและดนตรี   
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บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 คณะผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแยกออกไดเป็น  3 ประเภท  ดังนี้ 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของการฟูอนพ้ืนบานอีสาน 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหมอล าเพลิน 

 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ 

1.1 พระราชประวัติ 
 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เป็นพระธิดาองค์ใหญของพลเอกพระวรวงศ์ 

เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหมอมหลวงบัวกิติยากร  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
พระราชทานนาทวา  “สิริกิติ”์  ซึ่งมีความหมายวา  “ผูเป็นศรีแหงกิติยากร” 

   ทรงพระราชสมภพ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  สิงหาคม  2475 ที่บานพลเอกเจาพระยาวงศานุ
ประพัทธ์  (หมอมราชวงศ์สทาน  สนิทวงศ์)  ผูเป็นบิดาของหมอมบัว  ณ  บานเลขที่  1808  ถนนพระรามหก  
ต าบล   วังใหม  อ าเภอปทุมวัน  จังหวัดพระนคร  ขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพ่ิงเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย  กอนหนานั้น  พระบิดาของพระองค์ทรงด ารง
ต าแหนง  ผูชวยเสนาธิการทหารบก  มียศเป็นพันเอก  หมอมเจานักขัตรมงคล  กิติยากร 

   หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ในวันที่  24  มิถุนายน  พุทธศักราช  2437 หมอมเจา  
นักขัตรมงคล  ตองทรงออกจากราชการทหาร  โดยรัฐบาลแตงตั้งใหไปรับราชการในต าแหนงเลขานุการเอก  
ประจ าสถานทูตสยาม  ณ กรุงวอชิงตัน  ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา  สวนหมอมหลวงบัว  ซึ่งมีครรถ์แกยัง   
คงพ านักอยูในประเทศไทยจนใหก าเนิดหมอมราชวงศ์สิริกิติ์  จึงเดินทางไปสมทบ มอบหมอมราชวงศ์สิริกิติ์  
ใหอยูในความดูแลของเจาพระยาวงศานุประพัทธ์   และทาวนิดาพิจาริณี  ผู เป็นบิดาและมารดาของ
หมอมหลวงบัว 
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   หมอมราชวงศ์สิริกิติ์  ตองอยูหางไกลพระบิดามารดาตั้งแตอายุเพียงนอยนิด  บางคราวตอง 
ระหกระเหินไปตางจังหวัดกับพระบรมวงศานุวงศ์ ตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมือง เชน ในปีพุทธศักราช  
2476  หมอมเจาอัปษรสมาน  กิติยากร  พระมารดาของหมอมเจานักขัตรมงคล  ไดทรงรับนัดดาตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไปสงขลาดวย 

   ปลายปีพุทธศักราช  2477  หมอมเจานักขัตรมงคลทรงลาออกจากราชการ  กลับประเทศ
ไทยพรอมครอบครัวอันมีหมอมราชวงศ์กัลยาณกิติย์  บุตรคนโต  และหมอมราชวงศ์บุษบา  บุตรีคนเล็กผูเกิดที่
สหรัฐอเมริกา  แลวรับหมอมราชวงศ์อดุลกิติย์บุตรคนรองกับหมอมราชวงศ์สิริกิติ์จากหมอมเจาอัปษรสมาน  
กลับมาอยูรวมกันที่ต าหนักซึ่งตั้งอยูที่ถนนกรุงเกษมปากคลองผดุงกรุงเกษม  ริมแมน้ าเจาพระยา 

   หมอมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี  ปากคลองตลาด ในพุทธศักราช 
2477  แตเมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทย  จังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบอยๆ  
ท าใหการเดินทางไมสะดวกและปลอดภัย  หมอมราชวงศ์สิริกิติ์จึงตองยายไปโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์
คอนแวนต์  ถนนสามเสน  เมื่อพุทธศักราช  2483  ในชั้นประถมและมัธยม  เพราะอยูใกลบานในระยะที่
พอจะเดินไปโรงเรียนเองได  หมอมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์  คอนแวนต์  
และในเวลาตอมาไดตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผูมีชื่อเสียง 

   หมอมราชวงศ์สิริกิติ์ไดเผชิญสภาพของสงครามโลกมาเชนเดียวกับคนไทยทั้งหลายพระบิดาผู
ทรงเป็นทหารเป็นผูปลูกฝังใหบุตรและบุตรีรูจักความมีวินัย  ความอดทน  ความกลาหาญ  และความเสียสละ
โดยอาศัยเหตุการณ์ในสงครามเป็นตัวอยาง  และสงครามก็ท าใหผูคนตองหันหนาเขาชวยเหลือกันในยามทุกข์
ยาก  สิ่งเหลานี้หลอหลอมใหหมอมราชวงศ์สิริกิติ์มีความเมตตาตอผูอ่ืน  และรักความมีระเบียบแบบแผนมา
ตั้งแตเยาว์วัย 

   หลังจากสงครามสงบแลว  นายกรัฐมนตรีในสมัย  คือ  นายควง  อภัยวงศ์ ไดแตงตั้งใหหมอม
เจานักขัตรมงคล  เป็นรัฐทูตวิสามัญ  และอัครราชทูตผูมีอ านาจเต็ม  ประจ าส านักเซน็ต์เจมส์  ประเทศอังกฤษ   
หมอมเจานักขัตรมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปดวยในกลางปีพุทธศักราช  2489  ขณะนั้นหมอมราชวงศ์
สิริกิติ์เรียนจบชั้นมัธยมปีที่  3  ของโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์  คอนแวนต์  แลว 

  ระหวางที่อยูในประเทศอังกฤษ  หมอมราชวงศ์สิริกิติ์ตั้งใจเรียนเปียโน  ภาษาอังกฤษและภาษา
ฝรั่งเศสกับครูพิเศษ  แตอยูที่อังกฤษไดไมนาน  หมอมเจานักขัตรมงคลก็ทรงยายไปประเทศเดนมาร์ก  และ
ประเทศฝรั่งเศสตามล าดับ  ระหวางนี้หมอมราชวงศ์สิริกิติ์  ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอยางขะมักขะเขมนเพ่ือ
เตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีส 

   พุทธศักราช  2491  ขณะที่หมอมเจานักขัตรมงคลและครอบครัวอยูในปารีส  ไดรับเสด็จ      
พระเจาอยูภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งโปรดเสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรโรงงานท ารถยนต์ในกรุงปารีส      
อยูเสมอจนเป็นที่คุนเคย  และตองพระราชอัธยาศัย  ฉะนั้น  เมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประสบอุปัทวเหตุ
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ทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์   ตองประทับรักษาพระองค์ในสถานพยาบาล  จึงทรงพระกรุณา     
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหหมอมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสอง  คือ  หมอมราชวงศ์สิริกิติ์  และหมอมราชวงศ์
บุษบาเขาเฝูาทูลละอองพระบาทเยี่ยมพระอาการเป็นประจ า  จนพระอาการประชวรทุเลาลง  เสด็จกลับ     
พระต าหนักได  สมเด็จพระราชชนนีไดรับสั่งขอใหหมอมราชวงศ์สิริกิติ์อยูศึกษาตอที่เมืองโลซานน์ในโรงเรียน
ประจ าชื่อโรงเรียน  Riante  Rive  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีเชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแกกุลสตรี  คือ  ภาษา  
ศิลปะ  ดนตรี  ประวัติวรรณคดี  และประวัติศาสตร์ 

   ตอมาอีก  1  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหหมอมเจานักขัตรมงคลและครอบครัวมาเฝูาฯ 
แลวสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหมอมราชวงศ์สิริกิติ์ตอหมอมเจานักขัตรมงคล  และประกอบพระราชพิธีหมั้น
อยางเงียบๆ  ในวันที่  19  กรกฎาคม  พุทธศักราช  2492  ทรงใชพระธ ามรงค์ที่สมเด็จพระบิดาทรงหมั้น
สมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธ ามรงค์หมั้นแลวคงใหหมอมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาตอไป  จนเสด็จนิวัตพระนคร  
จึงโปรดเกลาฯใหหมอมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ           
พระเจาอยูหัวอานันทมหิดลในเดือนมีนาคม  พุทธศักราช  2493  

   วันที่  28  เมษายน  พุทธศักราช  2493  มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส  ณ  วังสระปทุม
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจา  ทรงเป็นประธาน  พระราชทานน้ าพระพุทธ
มนต์และเทพมนต์  สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและหมอมราชวงศ์สิริกิติ์  ไดทรงจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย  และในวันนั้น  สมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงสถาปนาหมอมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินี 

   วันที่  5 พฤษภาคม พุทธศักราช  2493 เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยวา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”  และทรงสถาปนาเฉลิมพระยศ
สมเด็จพระราชินี  เป็นสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินี 

   วันที่  5  มิถุนายน  พุทธศักราช  2493  ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เพราะแพทย์ผูรักษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกราบบังคมทูลแนะน าใหทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่ง  
พุทธศักราช  2494  สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินี  มีพระประสูติกาลสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ  เจาฟูา
อุบลรัตนราชกัญญาฯ  ณ  เมืองโลซานน์  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เมื่อเจริญพระชันษาได  7  เดือน  ทั้งสาม
พระองค์จึงเสด็จนิวัตประเทศไทย  ประทับ  ณ  พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  สมเด็จพระเจา       
ลูกยาเธอเจาฟูาวชิราลงกรณฯ  ซึ่งตอมาทรงไดรับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราช
กุมาร  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟูาสรินธรเทพรัตนสุดาฯ  ซึ่งตอมาทรงไดรับการสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ  เจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ  ได
ประสูติตอมาตามล าดับ  ณ  พระท่ีนั่งอัมพรสถาน  รวมพระราชโอรสและพระราชธิดา  4  พระองค ์

   ปลายปีพุทธศักราช  2498  สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจา       
ผูทรงด ารงต าแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระจาอยูหัวจึงทรงแตงตั้ง
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สมเด็จพระบรมราชินีใหทรงด ารงต าแหนงสภานายิกาแทน  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  พุทธศักราช  2499    
และในปีนี้เอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกทรงพระผนวชตามโบราณราชประเพณี จึงทรง     
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งสมเด็จพระบรมราชินีเป็นผูส าเร็จราชการแทนพระองค์  และภายหลัง          
เมื่อทรงลาผนวชแลว  ไดทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีอันมีความหมายวาทรงเป็นที่พ่ึง    
ของประชาชนนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของไทย  ตอจากสมเด็จพระศรีพัชรินทรา    
บรมราชินีนาถ  ซึ่งทรงปฏิบัติราชการแทนพระองค์เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จ       
พระราชด าเนินเยือนยุโรป 

   สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญเป็น
ล าดับมา  ทั้ งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทย  และในฐานะคูพระราชหฤทัยแหง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  กลาวคือ  ทรงชวยแบงเบาพระราชภาระทั้งหลายไปไดมาก  ทั้งยังมี
พระราชด าริริเริ่มใหมเพ่ือประโยชน์ในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์  และการพัฒนาประเทศอยูเนือง ๆ เห็นไดชัดจาก   
พระราชกรณียกิจที่เผยแพรสูสายตาประชาชนอยูทุกวันนี้  (กรมวิชาการ.  2538  : 2-8) 

1.2 พระราชกรณียกิจ 
  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อ 

ชวยเหลือประชาชนชาวไทยในฐานะแมเจาของแผนดิน  ซึ่งสามารถแบงพระราชกรณียกิจออกได  ดังนี้ 

  1.2.1.  พระราชกรณียกิจดานการศึกษา 

   สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสนพระราชหฤทัยในดานการศึกษา และทรง 

ยึดมั่นในค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา "ปัญญาท าใหมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" สติปัญญา
เกิดข้ึนไดดวยการศึกษาหาความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการอานหนังสือ พระราชกรณียกิจดานการศึกษา
นานัปการ ที่พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยนั้นประกอบดวย ทรงสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน เชน 

พระราชทานทุนการศึกษาแกนักเรียน สรางโรงเรียน พระราชทานพระราชทรัพย์สวนพระองค์อุดหนุนโรงเรียน 
พระราชทานอุปกรณ์การเรียน ทรงรับโรงเรียนไวในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยม

โรงเรียน เป็นตน ดานการศึกษานอกโรงเรียน เชน ทรงสอนหนังสือชาวบาน ทรงสรางศาลารวมใจ ทรงสงเสริม
การอาชีวศึกษา ทรงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนางานศิลปาชีพ นอกจากนี้ ยังทรงสงเสริมการศึกษาของพระภิกษุ

สามเณรและทรงรับมูลนิธิแมชีไทยไวในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นตน 
              พระอัจฉริยภาพดานการศึกษาของสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่
ประจักษ์ทั่วไปทั้งในประเทศและนานาประเทศ พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่ทรงบ าเพ็ญดวย    
พระวิริยอุตสาหะพระราชทาน แกองค์การศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรทั่วไป โดยเฉพาะ    

อยางยิ่ง ประชาชนผูดอยโอกาสทางการศึกษามีฐานะยากจน หรืออยูในทองถิ่นทุรกันดาร ท าใหมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษาแดสมเด็จ 



9 
 

พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  เชน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน พ.ศ. 2509
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใน พ.ศ. 2516 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2535 

              สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเป็นครูที่ดีเนื่องจากทรงมีพระอุปนิสัยรัก  
การอานหนังสือมาก ซึ่งเป็นอุปนิสัยที่ไดถายทอดมายังพระราชโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ นอกจากจะโปรด
การอานแลวยังโปรดการเป็นครูดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงเลาไวในพระ
ราชนิพนธ์ เรื่อง "สมเด็จแมกับการศึกษา" วา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดการเป็นครูมา

ตั้งแตทรงพระเยาว์ โดยทรงเลนเป็นครูและนักเรียนกับเด็กที่บาน ทรงมีวิธีการสอนที่สนุก เด็กๆ ในบานจึงชอบ
เป็นลูกศิษย์ของพระองค์ เมื่อพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์ ทรงสอนใหพับกระดาษ เขียนรูป 

และท าการฝีมือตาง ๆ กอนเขาบรรทมทรงอานหนังสือหรือทรงเลานิทานพระราชทาน และทรงซื้อหนังสือ
พระราชทานดวย ซึ่งมีทั้งวรรณคดี ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พุทธศาสนา ฯลฯ เมื่อหลายสิบปี

มาแลว ขณะที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่วังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
หลังจากเสด็จเยี่ยมราษฎรแลว ทรงใชศาลาริมหาดปราณบุรี ประทับสอนหนังสือราษฎรดวยพระองค์เอง    
ทรงท าหนาที่เป็นครูใหญและขาราชบริพารที่ตามเสด็จเป็นครูนอยชวยสอน หนังสือดวย ทรงวางแผน

การศึกษาอยางมีระบบ โดยจัดครูสอนเป็นกลุม ๆ ตามความรูพ้ืนฐานของผูเรียน และพระราชทานหนังสือ
เรียนให ซึ่งมีท้ังหนังสือเรียนตามระดับชั้น หนังสืออานประกอบ และหนังสือความรูทั่วไปส าหรับเด็กโต เชน 

นิทานพื้นบาน นิทานชาดก ประวัติศาสตร์ 
          สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถจะใชวิธีสอนแบบตัวตอตัวบาง เป็นกลุมเล็ก ๆ 
2-3 คนบาง ทรงทดลองความรูพื้นฐานของผูเรียนโดยการซักถาม ใหอานหนังสือถวาย แลวจึงเริ่มเรียนแลว   
หดัอานจากผูชวยตอไป ทรงมีบันทึกรายชื่อนักเรียน ผลการเรียนและทรงติดตามความกาวหนาในการเรียน

อยางใกลชิด ถาใครเรียนดีก็จะพระราชทานรางวัลให วิธีการสอนของพระองค์นอกจากจะมุงให เด็กอานออก
เขียนไดแลว ยังทรงแทรกความรูทางพุทธศาสนา จริยธรรม สุขภาพอนามัย และความรักชาติรักแผนดินเกิด

ดวย นับเป็นแบบอยางที่ดีของครู เพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแลว ยังทรงอบรมใหเป็นคนดีดวย 
        สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเป็นนักการศึกษา โดยมิไดศึกษาดาน

การศึกษาโดยตรง แตพระราชด าริที่พระราชทานในเรื่องการศึกษา ไมวาจะเกี่ยวกับนักเรียนในพระบรมราชา 
นุเคราะห์ โครงการศิลปาชีพ หรือศาลารวมใจลวนแสดงถึงพระปรีชาญาณดานการจัดการศึกษาของชาติทั้งสิ้น 

ศาลารวมใจ ที่พระราชทานไวเมื่อ พ.ศ. 2519 นั้น คือโครงการที่สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาสากลวา 
การศึกษาคือชีวิต ประชาชนควรมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรูไดตลอดชีวิต ไมเฉพาะแตในโรงเรียนเทานั้น 

       ศาลารวมใจ คือแหลงเรียนรูที่ชาวบานสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง เป็นที่พบปะ
สังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู ความคิด สรางความสามัคคีใหเกิดในชุมชน หนังสือประเภทตาง ๆ ที่สมเด็จพระ

นางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานไวที่ศาลารวมใจทุก ๆ แหง คือ หนังสือความรูทั่วไปเก่ียวกับ
ประเทศไทย ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี นวนิยายที่มีคติสอนใจ คูมือท า

การเกษตร ฯลฯ ชาวบานสามารถติดตามขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับบานเมืองได นอกจากนี้ยังมีรูปภาพติดตาม
ผนัง มีสมุดภาพซึ่งรวบรวมภาพตาง ๆ จากนิตยสาร ปฎิทินหรือภาพสิ่งที่นาสนใจของประเทศไทย บางคราวที่
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เสด็จแปรพระราชฐานไปทรงเยี่ยมราษฎร ก็โปรดใหราษฎรเขาเฝูาทูลละอองธุลีพระบาทที่ศาลารวมใจ ทรง
ฉายสไลด์ และทรงบรรยายเรื่องราวดวยพระองค์เอง ศาลารวมใจนี้นากจากเป็นหองสมุดที่ชาวบานสามารถหา

ความรูดวยตนเองแลวยัง มีหองปฐมพยาบาลที่ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน เพราะนอกจากจะมียา
พระราชทานแลว ยังมีเจาหนาที่ท่ีผานการอบรมหลักสูตร หมอหมูบานเป็นผูดูแลอยางนอย 1 คน เจาหนาที่
เหลานี้มีความรูพ้ืนฐานดานการปฐมพยาบาล การสาธารณสุข และการใชยาสามัญประจ าบาน สามารถให

ค าแนะน าและชวยเหลือชาวบานได ศาลารวมใจจึงเปรียบเสมือนศูนย์รวมชาวบานในทองถิ่นทุรกันดาร เป็นทั้ง
หองสมุด หองพยาบาล และหองประชุมในคราวเดียวกัน ศาลารวมใจหลายแหงสรางอยูใกลวัด ซึ่งเป็นศนูย์
รวมจิตใจของชุมชน เพ่ือดึงดูดใหชาวบานที่มาวัดสนใจที่จะหาความรูจากศาลารวมใจดวย ศาลารวมใจมี

ทั้งหมด 7 แหง ดังนี้ 
         ศาลารวมใจที่ภาคเหนือ  มี  4  แห่ง ได้แก่  

          1. ศาลารวมใจบานกาด บานคอนเปา หมู 4 ต าบลบานกาด อ าเภอสันปุาตอง    
จังหวัดเชียงใหม พระราชทานเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519 

        2. ศาลารวมใจบานขุนคง บานขุนคง หมูที่ 5 ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง          
จังหวัดเชียงใหม พระราชทาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519 

       3. ศาลารวมใจ พราว บานสหกรณ์นิคม 2 หมูที่ 6 ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม พระราชทานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2519 

       4. ศาลารวมใจบานวัดจันทร์บานวัดจันทร์ หมูที่ 3 ต าบลบานจันทร์ อ าเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม พระราชทานเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2533 
       ศาลารวมใจภาคอีสาน มี  1  แห่ง  ได้แก่  

        1. ศาลารวมใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ            
ณ ศูนย์สงเสริมศิลปาชีพบานกุดนาขาม ต าบลเจริญศิลป อ าเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร พระราชทาน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2535 
      ศาลารวมใจภาคใต้ มี  2  แห่ง  ได้แก่  

       1. ศาลารวมใจวัดพระพุทธ บานวัดพระพุทธ หมูที่ 3 ต าบลพรอน อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส พระราชทานเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2521 

       2. ศาลา รวมใจวัดสารวัน บานลุดง (สารวัน) หมูที่ 2 ต าบลไทรทอง กิ่งอ าเภอไมแกน 
จังหวัดปัตตานี พระราชทานเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2527 

      การจัดสรางศาลารวมใจไดรับความรวมมืออยางดีจากหลายฝุายทั้งหนวยงานของรัฐและ
ประชาชน ราษฎรในถิ่นรวมมือรวมใจกันดูแลและพัฒนาบริเวณโดยรอบของศาลารวมใจ เชน การท าความ
สะอาดและการปลูกตนไมใหสวยงามนาดู ศาลารวมใจที่พระราชทานนี้เป็นประโยชน์อยางยิ่งแกเยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป 
       ทรงส่งเสริมการอาชีวศึกษา  ตลอดระยะเวลาที่สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุก ภาคของประเทศทรงพบวาราษฎรสวนหนึ่ง
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ที่มาเฝูาทูลละอองธุลีพระบาทนั้นยากจน ไมมีที่ท ากิน ไมมีอาชีพ ดอยโอกาสทางการศึกษา มีความรูเรื่อง
สุขอนามัย  สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมุงมั่นที่จะสงเสริมอาชีพของราษฎรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และมีรายไดพอเลี้ยงครอบครัวใหมีความสุข ทุกครั้งที่เสด็จพระราชทานด าเนินไปเยี่ยม

ราษฎรจะทรงสังเกตชีวิตความเป็น อยู สุขภาพอนามัย การแตงกาย และสิ่งของที่ราษฎรน ามาทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย วาจะมีสิ่งใดหรือวิธีใดที่จะทรงหยิบยกขึ้นมาสงเสริมใหเป็นอาชีพเสริมแก ราษฎรได เชน 
ราษฎรแตงกายดวยผาไหมมัดหมี่ที่ทอใชกันเองในครัวเรือน ก็ทรงตระหนักดวยพระปรีชาญาณวา หัตถกรรม
เหลานี้มีคุณคาทางศิลปะซ่ึงสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ สมควรที่จะอนุรักษ์ไวใหเป็นสมบัติของชาติ 
พระราชด าริที่จะพัฒนางานหัตถกรรมพ้ืนบานตาง ๆ เชน หัตถกรรมทอผา เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน 

เครือ่งเงิน เครื่องทอง เครื่องถม ไมแกะสลัก เป็นตน ไดกลายเป็นโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจา ฯ 
พระบรมราชินีนาถสัมฤทธิผลของโครงการศิลปาชีพ ถือเป็นการศึกษาดานอาชีพ หรือการอาชีวศึกษาที่ส าคัญ

ของชาติ เป็นที่ประจักษ์แกชาวโลก เป็นแบบอยางที่ดีและเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศ 
      การศึกษาดานศิลปาชีพนั้นพัฒนาอยางรวดเร็ว ดวยทรงวางแผนการศึกษาอยางครบวงจร 
โปรดใหชาวบานในชุมชนเดียวกันนั้น หรือชุมชนใกลเคียงเป็นผูถายทอดความรูดานหัตถกรรมทั้งหลายใหแก
ลูกหลาน หรือเพ่ือนบานของตน เชน การทอผาไหมมัดหมี่ ผาไหมแพรวา ผาไหมและผาฝูายลวดลายดั้งเดิม
ชนิดตาง ๆ การจักสาน เชน จักสานยานลิเภา ไมไผและหวาย เป็นตน สวนงานหัตถกรรมที่ชาวบานไมเคย
เรียนรูมากอน เชนการปั้นตุ฿กตาไทย หรืองานหัตถกรรมที่ตองใชความสามารถและความอดทนสูง เชน งาน

เครื่องเงินเครื่องทอง งานคร่ า งานถมเงินถมทอง ก็โปรดใหแสวงหาครูผูมีความสามารถ เชน นานไพฑูรย์ เมือง
สมบรูณ์ และนายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์ มาถายทอดวิชาให เมื่อนักเรียนในโครงการมีฝีมือดีและช านาญแลว ก็
จะคัดเลือกใหเป็นครูตอไป ทรงติดตามผลงานจากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น และพระราชทานค าแนะน าในการพัฒนา
งานใหสวยงามสมบรูณ์ขึ้น ทรงหาตลาดจ าหนายผลิตภัณฑ์ ทรงรับซื้อดวยพระราชทรัพย์สวนพระองค์ ทรง
เป็นแบบอยางใหประชาชนใชผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ท าใหผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมของคนไทยและชาวตางประเทศ
พระอัจฉริยภาพของสมเด็จ พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถในการพัฒนางานอาชีพตามโครงการศิลปาชีพ 
นอกจากจะสงผลใหสมาชิกในโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแลว ยังเป็นการสรางชางฝีมือที่ช านาญในศิลปะ
ไทยหลายแขนง เชน ชางทอง ชางเขียน ชางปั้น ชางไมแกะสลัก ฯลฯ ซึ่งลวนแตเป็นศิลปะที่ประณีตงดงาม

เป็นเครื่องเชิดชูเกียรติภูมิของ ไทยอยางยิ่ง 
        ทรงพระบรมราชินูปภัมภ์ด้านการศึกษา  สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มแรกในการสรางโรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ์ 1 เป็นเงิน 13,500 บาท 
ส าหรับชาวไทยภูเขาเผาเยาที่บานหวยขาน ต าบลแมงอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 25 เมษายา 

พ.ศ. 2505 ทรงมอบโรงเรียนใหอยูในความดูแลของกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ปัจจุบันเป็น
โรงเรียนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

       สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์สวนพระองค์จ านวน 
20,000 บาท เพ่ือสรางอาคารหลังใหมใหแกโรงเรียนชายแดนสงเคราะห์ 14 ของชาวไทยภูเขาเผามง ต าบล 

แมริม อ าเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ตอมาเสด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิด
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อาคารเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 และพระราชทานนามวา "โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ์ 2" 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถไดเสด็จพระราชด าเนินไปทรง

เยี่ยมโรงเรียนนี้หลายครั้ง โรงเรียนไดโอนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2523 
        สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับนักเรียนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา
ที่ทรงพบดวยพระองค์ เองระหวางการเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ไวในพระบรมราชานุเคราะห์
เกือบสองพันคน มีพระราชเสาวนีย์ใหกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถติดตาม ดูแล

ความประพฤติ และความเป็นอยูของนักเรียนนิสิต นักศึกษาที่ไดรับทุนเหลานี้อยางใกลชิดกองราชเลขานุการฯ 
มีหนาที่จะตองกราบยังคมทูลรายงานใหทราบฝุาละอองธุลีพระบาททุกเดือนนักเรียนทุนจะมีแฟูมประวัติ

ประจ าตัว มีขอมูลบันทึกไวครบถวน เชน ประวัติสวนตัว ประวัติครอบครัว สถานศึกษา รูปถายที่อยูที่ติดตอได 
ผลการเรียน บัญชีคาใชจายที่พระราชทาน จดหมายรายงานความเป็นอยูของรักเรียน ฯลฯ ทุนการศึกษานี้
พระราชทานแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด  นอกจากนี้ยังพระราชทาน

ทุนการศึกษาแกเด็กพิการใหเขารับราชการศึกษาใน โรงเรียนการศึกษาพิเศษ คือ 
 

        1. โรงเรียนสอนคนตาบอด ไดแก โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานคร โรงเรียน
สอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 

       2. โรงเรียน สอนคนหูหนวก-หูตึง ไดแก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ถนนพระราม 5 
โรงเรียนโสตศึกษา ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานาคร 

       3. โรงเรียนอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนโสตศึกษาขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา  

       4. โรงเรียนสอนคนปัญญาออน ไดแก โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม โรงเรียน
อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 

       5. โรงเรียนสอนคนพิการแขนขา และล าตัว ไดแกศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 
       สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชเสาวนีย์ใหกองราชเลขานุการ ฯ 
ปฏิบัติเชนเดียวกับนักเรียนสามัญ มีประวัติและติดตามผลการศึกษา จนจบการศึกษาตามความสามารถ    
เพ่ือไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด แกนักเรียนและการศึกษาของชาติ 

(กรมวิชาการ.  2538  :  19-42) 

   1.2.2  พระราชกรณียกิจดานศาสนา 

         พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามะกะ และเป็นอัครศาสนูปถัมภก ประชาชนมีสิทธิ
และเสรี ในการนับถือศาสนา ตามที่ตนเชื่อ และศรัทธา 

       สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักวา ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจของมนุษย ์  มิใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่ว และเป็นแนวทางใหมนุษย์เลือกกระท าแตความดี 
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จึงทรงตระหนัก   ถึงความส าคัญในการอุปถัมภ์ศาสนา นอกจากจะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติพระราช
กรณียกิจทางศาสนาโดยสม่ าเสมอแลว  ยังทรงท านุบ ารุงศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย ไมวาจะเป็นศาสนา

พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู และ ซิกข์ เพราะทรงถือวาทุกศาสนาตางก็มีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชนเชนเดียวกัน ดังนั้น คราวใดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชด าเนิน
ไปในงานพระราชพิธี หรือทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา สมเด็จพระบรมราชินีนาถมักจะโดย
เสด็จเสมอไมวาจะเป็นพิธีของศาสนาใด บางครั้งก็เสด็จพระราชด าเนินโดยล าพังพระองค์เอง ทรงปฏิบัติพระ

ราชกรณียกิจดวยความเคารพในประเพณีของศาสนานั้น ๆ อยางดียิ่ง 
       สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนามาตั้งแตยัง
ทรงพระเยาว์ ดวยทรงรับการอบรบพื้นฐานความรูเรื่องศาสนามาจากพระบิดาพระมารดา คือ พระวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นจันทร์บุรีสุรนาถ และหมอมหลวงบัว  กิตกิยากร  ทรงเป็นพุทธศานาสนิกชนที่เครงครัดทรงเคารพ  

นอบนอมในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ทรงบ าเพ็ญกุศลทาง เชน ทรงบาตร ทรงเก็บดอกไมมาบูชาพระ 
ทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยไดตั้งแตยังทรงพระเยาว์ มีน้ าพระราชหฤทัยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ทรงยึดมั่นในสัจจะ 
อยูในโอวาทครูอาจารย์ พระบิดามารดา  เมื่อเขาสูพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส และทรงด ารงพระราชอิสริยยศ
เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถแลว ไดทรงศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมในพระบวรพุทธศาสนามากขึ้น ทรง
ยกยองเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เป็นผูพระราชทานความรูแกพระองค์ในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะ

ดานพระพุทธศาสนา ไดโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทรงนมัสการและสนทนาธรรมกับพระ 
เถรานุเถระอยูเสมอ ทรงใชหลักธรรมเป็นแนวปฏิบัติทั้งในสวนพระองค์และในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

ดังพระราชด ารัสที่พระราชทานแกกลุมนักขาวหญิง เมื่อ พ.ศ. 2524 วา 
 

“....ฉันรูสึกวา ชีวิตของฉันทั้งโดยฐานะสวนตัว และในฐานะที่เป็นพระราชินี ถาเผื่อไมไดพระพุทธศาสนา ก็คง
จะแข็งแรงอยูไมไดอยางนี้...”  

 
      สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถทรงพยายามทุกวิถีทางและทุกโอกาสที่จะทรง
แนะน าให พสกนิกรเห็นวา ความเจริญทางดานจิตใจเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่สุด ไมนอยไปกวาความเจริญ

ทางดานวัตถเุพราะจะชวยใหชีวิตมนุษย์สมบรูณ์และมีคา ดังพระราชด ารัสที่พระราชทานแกนักศึกษาพยาบาล 
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 ความตอนหนึ่งวา  

 
“....ความเจริญทางดานวัตถุจ าตองควบคูไปกับความเจริญทางดานจิตใจจะท าใหชีวิต มนุษย์สมบรูณ์และมีคา 
บุคคลแมจะเป็นผูที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุ แตร่ ารวยในดานคุณธรรม มีความรักและหวงใยในเพ่ือนมนุษย์ จึง

นับวาเป็นผูที่พระพุทธศาสนายกยองแลววาเจริญแท...” 
 

      นอกจากทรงไดรับความรูทางธรรมะจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถยังทรงศึกษาธรรม ดวยการทรงสนทนาธรรมกับพระเถระและภิกษุท่ีเครงครัดในพระธรรม
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วินัย ในยามทีเ่สด็จแปรพระราชฐานไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคตาง ๆ หากทรงมีโอกาสเสด็จพระราชด าเนิน
ไปทรงเยี่ยมวัดวาอารามใด ก็จะมีพระราชศรัทธาถวายเงินบ ารุงวัด รวมทั้งทรงสนทนาธรรมกับพระภิกษุสงฆ์ท่ี
วัดเหลานั้น นอกจากนี้ ยังโปรดใหขาราชบริพารจัดซื้อหนังสือธรรมะ หนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติ ประวัติพระ

อัครสาวก และพระอริยสงฆ์มาถวาย 
      สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงยึดในพรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา และ

อุเบกขา ทรงพระเมตตากรุณาแกราษฎรทั่วไป โดยเฉพาะคนปุวย คนชรา คนพิการ คนปัญญาออนและเด็ก 
ทรงปรารถนาใหผูอ่ืนเป็นสุข โปรดการท าบุญหรือการสังเคราะห์มาแตทรงพระเยาว์ทรงด ารงต าแหนงประธาน 

กิตติมศักดิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงตั้ง "กองทุนเมตตา" ขึ้นโดย
พระราชทรัพย์ริเริ่ม  เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยอยางรุนแรง  และกระทบกับสถานภาพทางครอบครัว           

มีน้ าพระราชหฤทัยเมตตาหวงใยบุคคลผูพิการทั้งทางรางกายและสมอง มีพระราชด าริวา ผูพิการควรไดรับ
ความเอาใจใสดูแลไดรับการบ าบัดรักษาเมื่อปุวยเจ็บเชน เดียวกันกับบุคคลทั่วไป และควรไดรับการอบรมใหมี
อาชีพตามความถนัด เพ่ือจะไดยังประโยชน์ตอตนเองและสังคมไดนอกจากนี้ยังทรงไวซึ่งมุทิตาธรรม มีพระราช
หฤทัยโสมมัสในความสุข ความเจริญและความส าเร็จของอาณาประชาราษฎร ์และทรงสงเสริมพระราชทาน
ก าลังใจท าความดียิ่งขึ้น ทรงรักษาอุเบกขาธรรมวางพระองค์เป็นกลางไมทรงหวาดเกรงภยันตรายตาง ๆ เมื่อ
ตองเสด็จพระราชด าเนินไปในถิ่นทุรกันดารเพ่ือเยี่ยมเยียนราษฎร ทรงยึดมั่นในเบญจศีล เบญจธรรม อันเป็น

ธรรมะข้ันพื้นฐานที่สอนเวนการท าชั่วประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีพระราชศรัทธาอุปถัมภ์บ ารุงพุทธศาสนา 
นอกจากการบ ารุงดวยพระราชทรัพย์แลว ยังทรงชวยเผยแผธรรมะดวยวิธีการหลายหลาก เชน พระราชทาน
เทปและหนังสือธรรมะแกผูอยูในความทุกข์หรือเจ็บปุวย หรือพระราชทานไปยังโรงเรียนเพ่ือเป็นการเผยแผ

พระธรรมค าสั่งสอนของพระ พุทธองค์แกเยาวชน 
      นอกจากนี้ ยังทรงอุปถัมภ์บ ารุงพระภิกษุสงฆ์หลายดาน เชน ทรงถวายปัจจัยแดพระเถระ
ขั้นผูใหญ และพระเถระที่ทรงรูจักเป็นประจ าทุกเดือน ทรงอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ท่ีอาพาธ ทรงถวายปัจจัย

เป็นคารักษาพยาบาล หรือพระราชทานทรัพย์แกโรงพยาบาลเป็นทุนในการบริการ และอ านวยความสะดวกแก
พระสงฆ์ท่ีมารับการรักษา ตลอดจนมีพระราชเสาวนีย์ใหจัดภัตตาหารไปถวายพระเถระที่อาพาธเป็นพิเศษ 
เป็นตน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงรับสถาบันแมชีไทยไวในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดวยทรงเล็งเห็นวา

สถาบันแมชีไทยเป็นสถาบันของสตรีกลุมใหญที่มุงรักษา ศีล บ าเพ็ญธรรม และชวยท างานใหแกสังคมในดาน
การเผยแพรพระพุทธศาสนา เพ่ือประโยชน์สุขแกคนหมูมาก อีกทั้งทรงรับ "มูลนิธิสงเสริมพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์" ของสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยไวในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพ่ือเป็นการสงเสริมการสอน
ศีลธรรมแกเยาวชน 

        นอกจากจะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่เครงครัดแลว สมเด็จพระบรมราชินีนาถยังทรง
อุปถัมภ์บ ารุงศาสนาอ่ืนในประเทศดวย เพราะมีพระราชศรัทธาวา ทุกศาสนาลวนมีหลักธรรมที่สอนใหคน

ประพฤติปฏบิัติในสิ่งที่ดีงามเชนเดียวกันมักจะเสด็จพระราชด าเนินหรือโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไปในงานพิธีของศาสนาตาง ๆ โดยมิทรงเลือกวาเป็นงานพิธีของศาสนาใด ดังเชนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม   

พ.ศ. 2527 ไดโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวออกรับเสด็จพระสันตปาปา จอนห์น ปอล ที่ 2 ในโอกาส
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เสด็จเยือนประเทศไทย ณ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท  ดวยความเคารพยกยองอยางสมพระเกียรติยังความ  
ชื่นชมยินดีมาสูคริสตรศ์าสนิกชนในประเทศไทยเป็นอันมาก 

        เมื่อทรงแปรพระราชฐานไปเยี่ยมราษฎรในภาคใต ซึ่งสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม       
มีขนมธรรมเนียมแตกตางออกไปตามหลักปฏิบัติของศาสนา ก็ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎรเหลานั้นโดยมิไดเวน ดวยทรงถือวาทุกคนเป็นราษฎรของพระองค์เชนเดียวกัน ไดเสด็จพระราชด าเนิน
ไปทรงเยี่ยมมัสยิด  อิหมามที่ประจ ามัสยิดกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ และพระราชทานเงินบ ารุงมัสยิดนั้น ๆ ใน
เดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอด ยังทรงพระกรุณาพระราชทานอินทผลัมแกอิหทามในเขต 3 

จังหวัดชายแดนภาคใตอีกดวย 
       พระราชกรณียกิจในการท านุบ ารุงศาสนาในพระราชอาณาจักรโดยเฉพาะอยางยิ่ง     

พระพุทธศาสนา ซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถไดทรง ปฏิบัติเป็นแบบอยางที่ดีของพุทธศาสนิกชนตลอดมา   
ท าใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายปริญญา        
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เมื่อ พ.ศ. 2546 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ           

ใหแผไพศาลยิ่งขึ้น  (กรมวิชาการ.  2538  :  109-152) 

   1.2.3  พระราชกรณียกิจดานสาธารณสุข 

    สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระด ารัสพระราชทานแกผู เขา
เฝูาทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  พุทธศักราช 2531   
ณ  ศาลาดุสิดาลัย  ดังนี้ 

 

 “....ขาพเจาเห็นวาเรื่องสุขภาพอนามัยนี้เป็นสิ่งส าคัญ  เพราะเป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล       
ดังค ากลาวที่วา  “จิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”  หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  ไม
เจ็บไขไดปุวย  ก็จะมีสติปัญญาเลาเรียน  ประกอบสัมมาชีพ  สรางสรรค์ความเจริญตาง ๆ ใหบานเมือง ดังนั้น  
ถาจะกลาววา “พลเมืองท่ีแข็งแรงย่อมสามารถสร้างสร้างชาติที่ม่ันคง”  ก็คงจะไมผิด...”  

  

    เป็นค าอธิบายอยางชัดแจงถึงเหตุผลที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจดานสาธารณสุข
นานัปการ  เพ่ือยกระดับความเป็นอยูและสุขภาพอนามัยของพสกนิกรชาวไทยทั้งยังแสดงใหประจักษ์ถึงแนว
พระราชด าริอันลึกซ้ึงในการพัฒนาประชากรของชาติอีกดวย 

    สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  มีพระราชอุปนิสัยที่ออนโยน  นุมนวล  ทรงพระ
เมตตาตอเด็ก  คนชรา  และผูเจ็บไขไดทุกข์ท้ังมวลมาตั้งแตทรงพระเยาว์  เมื่อทรงไดรับพระราชทานพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ เฉลิมพระราชอิสริยายศและพระราชอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระบรมชินีนาถแหง
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ประเทศไทย  จึงเป็นโอกาสใหไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือชวยเหลือประชาชนอยางกวางขวาง    
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักในพระปรีชาสามารถและน้ าพระราชหฤทัยเมตตากรุณาของสมเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถเป็นอยางดี  จึงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งสมเด็จพระรางเจา ฯ 
พระบรมราชินีนาถ  ทรงด ารงต าแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทย  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  พุทธศักราช  
2499  สืบตอจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจาซึ่งเสด็จสวรรคต 

    นอกจากพระราชภารกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาดไทย  อันเป็นองค์การกุศลที่มี
ขอบขายเชื่อมโยงกับนานาชาติ เ พ่ือชวยบรรเทาทุกข์ภัยแกมนุษยชาติแลว  สมเด็จพระนางเจา ฯ  
พระบรมราชินีนาถ  ยังทรงชวยแบงเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ดานการดูแล
สงเคราะห์ราษฎรยากจนที่เจ็บปุวยและสุขภาพอนามัยของชนในชาติมาเป็นพระราชธุระของพระองค์เอง  
เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชภารกิจอันหนักยิ่งอยูแลวในฐานะพระประมุขของชาติและใน
ฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนา 

    พระราชภารกิจของสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถดานสาธารณสุขนั้น       
อาจแบงไดเป็นประเภทที่ส าคัญ  4  ประเภท  ดังนี้ 

     1.2.3.1  พระราชกรณียกิจดานสภากาชาดไทย 

      สภากาชาดไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงด ารงต าแหนงพระบรม      
ราชูปถัมภก  สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถทรงด ารงต าแหนงสภานายิกา  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงด ารงต าแหนงอุปนายิกาผูอ านวยการสภากาชาดไทย 

      สภากาชาดไทย  แบงหนวยงาน ไดดังนี้ 

1) ส านักงานกลาง  ท าหนาที่เก่ียวกับกิจการทั่วไปของสภากาชาด  ทั้งใน 

ประเทศและในสวนที่เกี่ยวของกับตางประเทศ 

2) โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์ ท าหนาที่รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บและปุวยไข  ทั้งใน 

ยามสงครามและในยามปกต ิ

3) กองบรรเทาทุกข์ท าหนาที่สงเคราะห์ผูตกยากในเหตุการณ์สงคราม          

ภัยพิบัติ  อัคคีภัย  วาตภัย  และประชาชนในทองถิ่นทุรกันดาร  ตลอดจนการประชานามัยพิทักษ์การอนามัย
ศึกษา  การสอนปฐมพยาบาล  ฝึกเจาหนาที่เพ่ือการบรรเทาทุกข์  สะสมพัสดุยาและเวชภัณฑ์ไวส าหรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน  นอกจากนี้ยังมีสถานีกาชาดและสาขาอยูตามจังหวัดตาง ๆ  รวม  14  แหง 

4) กองวิทยาศาสตร์  หรือสถานเสาวภาท าหนาที่วิจัยคิดคนตรวจทาง 

วิทยาศาสตร์ผลิตวัคซีน  เซรุมปูองกันรักษาโรค  และน้ ายาฉีดชนิดตาง ๆ 
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5) กองยุวกาชาด  ท าหนาที่จัดอบรมเยาวชนที่เป็นสมาชิกยุวกาชาด  ใหเป็น 

พลเมืองดีรูจักบ าเพ็ญประโยชน์ตอสังคม 

6) กองอาสากาชาด  จัดอบรมอาสาสมัคร  เพื่อชวยเหลือดานการบรรเทาทุกข์ 

และกิจการสาธารณะอ่ืน ๆ 

7) ศูนย์บริการโลหิตแหงชาติ  ท าหนาที่จัดหาโลหิตจากผูบริจาค  จายใหผูปุวย 

โรงพยาบาลตาง ๆ  และแยกสวนประกอบของโลหิต  เพื่อใชรักษาโรคบางชนิด 

8) โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา  ท าหนาที่รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บและ   

ปุวยไข  ทั้งในยามฉุกเฉินและยามปกติ 

9) กองหารายได  ท าหนาที่จัดหาเงินรายไดใหสภากาชาดไทย  เพื่อใชจายใน 

กิจการตาง ๆ 

10) กองคลัง  ท าหนาที่ดูแลกิจการดานการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ   

และทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 

11) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  ท าหนาที่ผลิตพยาบาลระดับปริญญา   

และผูชวยพยาบาล  เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของกาชาดและสถานีกาชาด 

12) กองการเจาหนาที่  ท าหนาที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานบุคคล  และ 

ใหบริการเกี่ยวกับงานดานการเจาหนาที่ 

      1.2.3.2  พระราชภารกิจดานคนไขในพระบรมราชานุเคราะห์ 

       เพ่ือสงเสริมความเป็นอยูของราษฎร ในระยะแรกของการเสด็จพระราชด าเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในตางจังหวัด เมื่อทรงพบเห็นวาราษฎรที่มาเฝูาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ มีอาการ
เจ็บปุวย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไดมีพระราชเสาวนีย์ใหแพทย์ที่ตามเสด็จไปในขบวนตรวจ
อาหาร จายยา และใหค าแนะน าแกราษฎรในการดูแลรักษาตนเอง  แตหากไมสามารถวินิจฉัยโรคไดใน 
ขณะนั้น หรือเป็นโรคที่รายแรง จะมีพระราชเสาวนีย์ใหสงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งอยูใกลทองถิ่นนั้น 
โดยพระราชทานหนังสือรับรองวาเป็นคนไขในพระบรมราชานุเคราะห์พรอมคาเดิน ทาง  และคาใชจายที่
จ าเป็น สวนคารักษาพยาบาลและคายานั้น จะพระราชทานแกโรงพยาบาลโดยตรง หากผูปุวยไมสามารถไปเอง
ไดจะทรงจัดเจาหนาที่น าไป และพระราชทานคาใชจายแกเจาหนาที่ดวย ถาโรงพยาบาลที่อยูใกลทองถิ่นนั้น
ขาดบุคลากรทางการแพทย์ หรือเครื่องมือเครื่องใชในการรักษา ก็ใหสงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใน
กรุงเทพฯ โดยพระราชทานคาเดินทางและคารักษาพยาบาลทั้งหมด ในการเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยม
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ราษฎรตางจังหวัด หรือขณะแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชนิเวศน์ในภูมิภาคตาง ๆ มีราษฎรที่เจ็บไข 
มาขอรับพระราชทานความชวยเหลือเป็นจ านวนมาก ตองมีแพทย์และพยาบาลอาสาไปชวยปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
แลวยังใชเวลามากขึ้นจนมืดค่ า หลายครั้งที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระราชโอรสและ
พระราชธิดา ทรงชวยซักถามประวัติและอาการของผูปุวย ตลอดจนชวยแพทย์ในการจายยา  และการบันทึก
เพ่ือติดตามผล นอกจากนี้โรงพยาบาลในทองถิ่นมักมีความจ ากัดในเครื่องเวชภัณฑ์และยารักษาโรค สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชและยาเพ่ิมขึ้น 
หนวยงานตาง ๆ ไดรวมชวยเหลือคนไขในพระบรมราชานุเคราะห์ เชน ต ารวจตระเวนชายแดนน าคนไขไปสง
โรงพยาบาลการรถไฟแหงประเทศไทย ออกใบเบิกทางใหคนไขและญาติแทนคาโดยสารโรงพยาบาล ลดคา
รักษาพยาบาลให ฯลฯ ในระหวางที่ราษฎรผูเจ็บปุวย ตองจากบานไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล  สมเด็จ    
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเขาพระราชหฤทัย  ถึงความรูสึกของคนไขเป็นยางดีวายอมจะวาเหว         
เกิดความออนแอทางจิตใจ ซึ่งจะมีผลตอสุขภาพทางกายเป็นอันมาก และคนในครอบครัวก็ยอมจะหวงใย    
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหญาติผูใกลชิดติดตามไป  เพ่ือชวยดูแลคนไขและพระราชทาน
คาใชจายตาง ๆ ใหดวย 

      1.2.3.3  โครงการแพทย์  และสาธารณสุขตาง ๆ ตามพระราชด าริ 

       การที่พระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอยูเป็นนิจ  ท าใหทรง
สามารถพระราชานุเคราะห์แกราษฎรผูปุวยไข  หรือราษฎรในทองถิ่นทุรกันดารที่ไมใครมีความรูความเขาใจ
ดานสุขภาพอนามัยอยางถูกตองตรงตามสภาพการ  โดยทั่วไปแลวกลาวไดวา  สมเด็จพระนางเจา ฯ 
พระบรมราชินีนาถไดพระราชทานทั้งการแพทย์  ยารักษาโรคตลอดจนความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน
และการปฐมพยาบาลแกราษฎร  ซึ่งอาจจ าแนกพระราชานุเคราะห์ดานสาธารณสุขแกราษฎรไดหลายโครงการ   
ดังนี้ 

  โครงการแพทย์หลวง 

1) โครงการหนวยแพทย์พระราชทาน 

2) โครงการทันตกรรมพระราชทาน 

3) โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์ 

4) โครงการศัลยแพทย์อาสา 

5) โครงการแพทย์หู  คอ  จมูก 

6) โครงการหมอหมูบาน 

7) โครงการแขนขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ 

8) ยาพระราชทาน 
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      1.2.3.4  การพระราชทานความชวยเหลือแกโรงพยาบาล  และหนวยงาน
สาธารณสุข 

 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงเป็นคูพระราชหฤทัยแหงพระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัว  จึงทรงชวยแบงเบาพระราชภาระทั้งหลายไปไดมากมาย  โดยทรงพระวิริยะอุตสาหะบ าเพ็ญ     
พระราชกรณียกิจนานัปการ  ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย  เพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของอาณา
ประชาราษฎร์  น าความรมเย็นเป็นสุขมาสูประชาชนชาวไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน     
     

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการฟ้อนพื้นบ้านอีสาน 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เป็นภาคหนึ่งที่มีการฟูอนมาชานานและยังไดสืบทอด                       
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรุมรวย 
(Enrichmnent) ดานศิลปะการดนตรีการฟูอนร า อันแสดงถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ประจ าทองถิ่น          
(วีณา  วีสเพ็ญ.  2523 : ค าน า)  

  มนตรี  ตราโมท  (2521 :  7)  เขียนถึงการฟูอนพ้ืนบาน  พ้ืนเมืองวา  การฟูอนร าพ้ืนบาน เป็น
ของคนไทยแท ๆ  มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ  ตามฐานะเศรษฐกิจ  ฐานเศรษฐกิจดีขึ้นท าใหคนมีเวลาวาง    
มากขึ้นจากการท ามาหากิน  หันมาสนใจสิ่งที่บ ารุงใจ  เชน  ศิลปวิทยาการดนตรี  การฟูอนร า ท าใหมีการแยก
อาชีพออกไปเป็นอิสระจากการหาอาหาร  เชน  ใครถนัดทางดนตรี  หรือการฟูอนร าก็หากินไดจากการดนตรี
หรือการฟูอนร าที่ตนถนัด  เมื่อมีนักร าอาชีพ  การรายร าก็กลายเป็นวิชาชีพ  ที่จะตองสงมอบใหกันตอ ๆ ไป 
กฎเกณฑ์ตาง ๆ  ในการรายร าจึงเกิดขึ้นกลายเป็นวิชาการ  มิใชสิ่งที่ท าดวยอารมณ์หรือเพ่ิมความสนุกอีกตอไป 

  ลักษณะละเอียดอยางหนึ่งของการฟูอนภาคอีสาน จะมีลักษณะที่ไมนิ่มนวลออนชอยไม
ระมัดระวังในการร า  ผูร าจะใชมือ สายสะโพก ย่ าเทา ยกเทาอยางเต็มที่  การเอียงศีรษะจะเอียงไปตาม
ลักษณะมือ เชน ทาฟูอนมวนมือจีบขางศีรษะดานขวามือ การเอียงจะเอียงดานขวามือ  เป็นตน  ทาฟูอนที่
แสดงถึงความเป็นอีสาน  ไดแก  ทาเทา   ซึ่งการกาวเทาในการฟูอนของภาคอีสานจะแปลกตากวาการฟูอน
ภาคอ่ืน ๆ เชน เดินสับเทา  คือ  ลักษณะการกาวเทาโดยกาวเทาขวา – ซายสูง ๆ สลับกันไป  เดินสับเทา
กระทบ  คือ การกาวเทาโดยเดินสับเทา 3  ครั้งและในจังหวะที่  4  จะกระทบเทาหรือลากเทามาแตะ เดิน
แตะเทาขยม เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานโดยเฉพาะ   โดยการชักเทามาขางหลัง เตะเทาไปดานหนา เชน 
เตะเทาขวาใหน้ าหนักตัวอยูดานหนาถายน้ าหนักตัว โดยย่ าเทาซายใหเทาซายขยมตัวขึ้นถายน้ าหนักตัวมาเทา
ขวาย่ าเทาซายเตะ ไปขางหนา  เดินสับเทากระโดด  คือ  ลักษณะการเดินสับเทาสามครั้ง  จังหวะที่  4  
กระโดดยืนตบเทา โดยใชเทาใดเทาหนึ่งเป็นหลัก  ยืนขยมตัวตามจังหวะดนตรีเดินโขยกเทาโดยการเดิน       
ใหน้ าหนักอยูเทาใดเทาหนึ่ง  อีกเทาหนึ่งใชจมูกเทาจรดพ้ืน  ขยมตัวขึ้นสูงลักษณะ  คลายคนพิการ  (ชัชวาลย์  
วงษ์ประเสริฐ.  2535 :  12-14)   
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  คณาสวัสดิ์  (2524 : 188-189)  กลาวถึง  การฟูอนร าภาคอีสานวาจะแตกตางกันออกไปตาม
สภาพความเป็นอยู  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และสภาพภูมิศาสตร์  เนื่องจากอีสานเป็นแผนดินกวางใหญ 
การแสดงตาง ๆ จะมีลักษณะใกลเคียงกัน ถาพิจารณาการรองของภาคอีสานในจังหวัดตาง ๆ  โดยแบงตาม

จุดประสงค์ของการร าจะแบงประเภท  ไดดังนี้ 

  1. ร าเซนสรวงหรือบูชา  เชน  ร าผีฟูา  โซทั้งบั้งและแสกเตนสาก  เป็นตน 
  2. ร าเพื่อความสนุกสนานในเทศกาลตางๆ  เชน  เซิ้งสวิง  เซิ้งกระติบขาว  เซิ้งด านา เซิ้งบั้งไฟ 

และเซิ้งขาวปุูน  เป็นตน 

  3. ร าเพื่อความเป็นสิริมงคล  เชน  ร าบายศรี  ร าโปงลาง  ฟูอนไทยด าและร าแพรวา  เป็นตน  
  4. การแสดงประจ าถ่ิน คือ การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของบางทองถิ่น  เชน  เพลงโคราชใน 

จังหวัดนครราชสีมา  เจรียงแถบสุรินทร์  หมอล าในจังหวัดขอนแกน  รอยเอ็ด  มหาสารคาม    

และอุบลราชธานี 

          เรณู    โกศินานนท์  ( 2535 : 8 )  กลาวถึงความส าคัญของนาฏศิลปวา  การฟูอนร าของไทยนั้น
มีลักษณะเฉพาะตัว  และมีความเป็นไทยในตัวเองเป็นอยางยิ่ง  จริงอยูเราไดแบบอยางมาจากนาฏศิลปอินเดีย  
แตเราก็ไดมาดัดแปลงใหเขากับรสนิยมของคนไทย   จึงกลายเป็นศิลปะประจ าชาติไมซ้ าหรือเหมือนของชาติ
อ่ืน  นับไดวาเป็นสมบัติอันเป็นวัฒนธรรมของชาติที่นาภูมิใจยิ่ง  นาฏศิลปไทยชนิดนี้มีความเป็นไทยโดยเรื่อง
ตอไปนี้ 

  1. ทาร าออนชอยงดงาม  และแสดงอารมณ์ตามลักษณะที่แทจริงของคนไทยมีความหมายอยาง
กวางขวาง 

  2.  จะตองมีดนตรีประกอบ  ดนตรีนี้จะแทรกอารมณ์  หรือร ากับเพลงที่มีแตท านองก็ได                   
หรือมีเนื้อรองและใหท าไปตามเนื้อรองนั้น ๆ 

  3.  ค ารองหรือเนื้อรองจะตองเป็นค าประพันธ์  สวนบทรองจะเป็นกลอนแปดซึ่งจะน าไปรองกับ
เพลงชั้นเดียวหรือสองชั้นไดทุกเพลง  ค ารองนี้ท าใหผูสอนหรือผูร าก าหนดทาร าไปตามเนื้อรอง 

  4. เครื่องแตงกายละครไทย  ซึ่งผิดแผกกับเครื่องแตงกายของชาติอ่ืน มีแบบอยางของตน
โดยเฉพาะ  ขนาดยืดหยุนไดตามสมควร  เพราะการสวมจะใชกลึงดวยดายแทนที่จะเย็บส าเร็จรูป 

   สรุปความส าคัญของนาฏยศิลปไดวา นาฏยศิลป แสดงความเป็นเอกลักษณ์  และอารยธรรม
ของไทย ซึ่งเป็นแนวทางใหคิดและใหก าลังใจในการสรางความเจริญรุงเรือง ใหแกบานเมืองสืบไปทั้งยังรวมเอา
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ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ มาเกี่ยวเนื่องและสอดคลองกันได  เชน  ศิลปะการเขียน การกอสราง  การออกแบบเครื่อง
แตงกาย  และวรรณคดี  ซึ่งนาฏยศิลปมีความส าคัญเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น 

  ชัชวาล  วงษ์ประเสริฐ  (2532 : 7)  กลาวถึงค าวา  “ฟูอน”  ไดวา  ทั้งในประวัติศาสตร์
วรรณกรรมพ้ืนบานอีสานก็ใชค าวาฟูอนทั้งนั้น แมแตในชีวิตประจ าวันของชาวอีสานก็ใชค าวา  “ฟูอน”  เชน  
“ฟูอนใหเบิ่งจักหนอยแหน”  หมายความวา  “ร าใหดูหนอย” แตที่พบเห็นในปัจจุบันการฟูอนของภาคอีสาน
นั้นมีค าน าหนาทั้งค าวา ระบ า ร า ฟูอน และเซิ้ง  นั้น  คงเนื่องจากผูประดิษฐ์ชุดฟูอนไดก าหนดชื่อชุดการแสดง
ตามอ าเภอใจ ดังนั้นค าวา ร า หรือ ระบ า  ของภาคอีสานกลางนั้นตรงกับค าวา  “ฟูอน”  ในภาษาอีสาน 

   อรามจิต   ชิณชาง  (ชัชวาล   วงษ์ประเสริฐ. 2532 : 5 :  อางอิงมาจาก อรามจิต  ชิณชาง.  
2531 : 65)  ไดใหความหมายการฟูอนของภาคอีสานไววา  การฟูอนของภาคอีสานนั้นคนสวนใหญที่รูจักกัน
นั้นไมใชชุดฟูอนดังเดิม  แตเป็นการร าเซิ้งชนิดตาง ๆ ในอันที่จริงแลวความหมายของค าวา “เซิ้ง” นั้นนิยมใช
ในงานบุญบั้งไฟ  การเซิ้งบั้งไฟเป็นการฟูอนประกอบการขับกาพย์เซิ้ง   การฟูอนแตเดิมจึงเป็นเพียงการฟูอน
ขึ้นลงตามจังหวะชา ๆ ของกลุมตุมพังฮาด หรือในบางครั้งก็มีโทนประกอบ  นิยมเซิ้งกันเป็นกลุม ๆ  ตั้งแต     
3 – 4 คน ขึ้นไป  จะมีหัวหนาเป็นคนขับกาพย์เซิ้งน าแลวคนอ่ืน ๆ ที่จะรองรับไปเรื่อย ๆ   

   ปรีชา  พิณทอง  (2528 : 552–555)  ใหความหมายของลีลาการฟูอนอีสานไววา การฟูอนของ
ภาคอีสานนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่เมื่อไดชมการแสดงผูดูสามารถจ าแนกไดทันทีวาการแสดงของภาคอีสาน
ที่ผูดูหรือผูชมทราบไดนั้นมีขอสังเกตชุดการแสดงของภาคอีสานไดหลายประการ  คือ 

  1. ทวงท านองของดนตรี  จังหวะ  ลีลาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  ซึ่งแตกตางจากภาคอ่ืน ๆ      
ของไทย 

  2. การแตงกายของผูแสดงทั้งหญิงและชาย  ถาผูหญิงนุงซิ่นมัดหมี่สวมเสื้อแขนกระบอกหมผา
สไบหรือแพรวา  ผมเกลามวย  หรือฝุายชายสวมเสื้อมอฮอม  นุงโสรงผาลายเป็นตา ๆ ก็พอจะบอกไดวาเป็น      
การแสดงของอีสาน 

  3. ลักษณะโดดเดนที่คงเอกลักษณ์ของภาคอีสานอยางชัดเจนก็คือ เครื่องดนตรี  ไดแก  พิณ  
แคน  โปรงลาง  โหวด  ไหซอง   ฯลฯ  ถึงแมยังไมมีการบรรเลงก็พอจะบอกไดวาการแสดง   ตอไปจะเป็น 
การแสดงของภาคอีสาน 

  4. ภาษาอีสานเป็นภาษาเฉพาะถิ่น ดังนั้นถาไดยินเสียงเพลงที่มีส าเนียงหรือภาษาถิ่นอีสานก็เป็น
การแสดงของภาคอีสานแตถาจะกลาวถึงเฉพาะเรื่องการฟูอนของภาคอีสานโดยเฉพาะเรื่องการฟูอนของ     
ภาคอีสาน โดยเฉพาะแลว  ก็พอจะจ าแนกลักษณะเฉพาะของการฟูอนอีสาน  ไดดังนี ้
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 2.1  ลักษณะท่าฟ้อนของภาคอีสาน 

  ทาฟูอนของภาคอีสานนั้นมีความเป็นอิสระสูง  ไมมีขอจ ากัดตายตัวทั้งมือและเทาสวนใหญทา
ฟูอนจะไดมาจากทาธรรมชาติและทาพ้ืนฐานที่แตกตางออกไปเฉพาะถิ่น เชน ฟูอนผูไท ฟูอนผีฟูา ฟูอนไทยด า  
เรือมอันเร  เป็นตน 

  ถึงแมจะมีความคิดที่จะพยายามก าหนดทาฟูอนของภาคอีสานใหเป็นแบบฉบับขึ้น มีหลักเกณฑ์
ขึ้น  ใหเหมือนกับนาฏยศิลปของภาคอีสานมีระบบและเป็นหลักเกณฑ์ยิ่งขึ้น  ซึ่งไมใชแนวคิดที่ถูกตองนัก
เพราะจะเป็นการตีกรอบใหตัวเอง ซึ่งตามจริงแลวทาฟูอนของอีสาน มีความเป็นอีสระไมมีการก าหนดทา
แนนอนตายตัวไปวาเป็นทาอะไร ขึ้นอยูกับผูประดิษฐ์  จะตั้งชื่อวาท าอยางนั้นเรียกวาอะไร  ความเป็นอิสระ
ของทาฟูอนของภาคอีสาน  ท าใหการประดิษฐ์ชุดฟูอนใหม ๆ นั้นมีทาฟูอนที่วิจิตรสวยงามแปลกตายิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะแนวคิด ที่จะก าหนด   แมทาของการฟูอนภาคอีสานนั้นไดน ามาจาก  “กลอนฟูอน”  ซึ่งเป็นกลอน
ยาวชนิดหนึ่งใชกลอนเจ็ดแปดหรือกลอนไมปรากฏชัดแตหมอล ากลอนไดฟูอนแบบตาง ๆ ไว การฟูอนหมอล า  
จะแสดงทาทางใหเขากับกลอน   ดูแลวเป็นการสนุกสนานมาก 

   พจน์มาลย์  สมรรคบุตร  (2523 : 41-42)  ใหความหมายลีลาการร าของอีสานไววา ลักษณะ  
ทาร ามีความเป็นอิสระสูงมาก  คือ  ไมมีขอจ ากัดกฎเกณฑ์อยางชัดเจน  เหมือนการรายร าของภาคกลาง     
ซึ่งยึดถือกลอนต าราร าเป็นหลัก  ตอมา นางฉวีวรรณ  ด าเนิน  ไดหยิบยกกลอนแมบทอีสาน  32 ทา            
( ปัจจุบันนี้มีเพ่ิมถึง  48  ทา ) มาเป็นพ้ืนฐานในการฟูอนร า  เพ่ือเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ทาร า ซึ่งอันที่
จริงแลวการออกทารายร าดั้งเดิมของขาวอีสานนั้นไมมีขอก าหนดทาร าแนนอนตายตัวสวนใหญจะเลียนแบบ 
ทาธรรมชาติของทองถิ่นนั้น ๆ เชน ทาฟูอนของ  ชาวภูไท ทามวยโบราณของชาวอีสาน  และการเตนเซิ้งของ
ชาวอีสาน เป็นตน  แตถึงอยางไรก็ตามการรายร าของชาวอีสาน  ก็ตองใชมือและเทาเป็นส าคัญซึ่งมีลักษณะ
ดังนี้ 

   1. การจีบมือ ของชาวอีสานดั้งเดิม การใชนิ้วหัวแมมือจะอยูหางจากนิ้วชี้พอประมาณ                  
แตมาปัจจุบันนี้นิยมการจีบมือเหมือนภาคกลาง คือ จะใชนิ้วหัวแมมือมาจดที่ขอสุดทายปลายนิ้วชี้  สวนนิ้ว   
ที่เหลืออีกสามนิ้วกรีดเหยียดตึง 

   2.  การตั้งวง  จะใชมือแบบ  4 นิ้วติดกันตึงนิ้วหัวแมแยกหางไปทางฝุามือในขณะที่ออก
ทาทางรายร าจะขยับนิ้วสลับกัน ไป -มาดวย  ซึ่งไดหลักฐานมาจากการแสดงหมอล ามักจะออกทาทางประกอบ
ค ารองเสมอ ๆ 

   3.  การย้ าเทา  มักจะย้ าเทาสลับกันตามจังหวะที่  1 จังหวะที่  2  จังหวะที่  3  สวนจังหวะ               
ที่  4  จะใชปลายนิ้วเทาแตะพ้ืน  แลวจึงกลับมาเริ่มตนย้ าเทาตามจังหวะตอไป  วิธีย้ าเทาจะยืนเขยงปลาย
นิ้วเทา  แลวเปิดสนเทาเล็กนอย  ยอเขายอสนเทาใหสงไปขางหลังใหมาก ๆ  แลวจึงย้ าเทาสลับกันตามจังหวะ 
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   4.  การย้ าเทาของชาวภูไทกาฬสินธุ์  มักนิยมการกาวไขวเทา  โดยการชักเทาหลัง แตะไป
ขางหนาวางเทากาวไขวขยมตัว  ท าสลับกันไปตามจังหวะเสียงดนตรี 

   5. การย่ าเทาของชาวภูไทจังหวัดสกลนคร มักนิยมการกาวเทาเดินธรรมดาไปตามจังหวะของ
เสียงดนตรี 

   6. การย่ าเทาของมวยโบราณอีสาน  จะใชเทาขางใดขางหนึ่งกาวเดินไปขางหนา  สวนเทาอีก
ขางหนึ่งจะใชฝุาเทาเช็ดพื้นและเตะเทาออกไปดานขางจะท าสลับกันไปตามจังหวะของดนตรี 

   7. การย่ าเทาของชาวภูไทเรณูนคร ผูแสดงหญิง มักนิยมการกาวเทาเดินพรอม กับการขยม
ตัว  2  จังหวะ  แลวยืนใชเทาแตะพ้ืน 4 ครั้ง  อีก  2  จังหวะในการใชเทาแตะพ้ืนครั้งที่ 4 จะตอดวยการกาว
เทา วางฝุาเทาพรอมกับขยมตัว 2 จังหวะแลวจึงใชเทาอีกขางหนึ่งแตะพ้ืน 4 ครั้ง 2 จังหวะ แลวกาวเทาวาง 
ฝุาเทาพรอมกับขยมตัว 2 จังหวะ แลวเริ่มตนท าสลับกันไป  กาวเดินไปขางหนาเป็นรูปแถววงกลมเดินเวียน
ทางขวามือ 

  สรุปไดวา  ทาฟูอนของอีสาน  มีลักษณะที่โดดเดนและตางจากทองถิ่นอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง  ไมวา
จะเป็นเรื่องของเครื่องแตงกาย เครื่องดนตรีประกอบ และภาษาของการรองลักษณะของการฟูอนร าจะมีความ
เป็นอิสระสูง  ไมมีมาตรฐานของทาฟูอนที่ตายตัว  ไมหยุดนิ่งอยูกับที่และสวนใหญจะเลียนแบบทาธรรมชาติ 
บางครั้งทาร าออกมาตามลักษณะอารมณ์ของผูแสดงเพ่ือสื่อความหมายดังนั้นจึงมีการคิดประดิษฐ์ชุดฟูอนขึ้น
มากมายนับไมถวน 

 2.2  การแสดงที่ปรากฏในภาคอีสาน 

  ภาคอีสานเป็นภาคที่มีความเจริญรุงเรืองมาแตอดีต โดยเฉพาะการละเลนพ้ืนบานหรือการ
มหรสพนั้นเป็นมรดกอีสาน การละเลนพ้ืนบานหรือการมหรสพนับเป็นมรดกที่แสดงภูมิปัญญาที่สะสมจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งสามารถแบงออกไดเป็น 3 ประเภท คือ  

   1.  เพลงพ้ืนบาน  

   2.  ละครพ้ืนบาน  

   3.  การฟูอนพ้ืนบาน  

     เพลงพื้นบานอีสาน 

     เพลงพ้ืนบาน (Folk Song) คือเพลงของทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง และเป็นที่รูจักกันดี
เฉพาะถิ่นนั้น ๆ ลีลาการขับรองหรือการฟูอนร าจึงมีอิสระทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหาจึงเป็นที่นิยมของ
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ชาวบาน ดวยสาเหตุที่เพลงพ้ืนบานใชภาษาถิ่น ใชท านองสนุก จังหวะเราใจเนื้อหาถายทอดความรูสึกนึกคิด 
อุดมการณ์ ความเป็นอยูและภูมิปัญญาชาวบาน  ชัชวาล  วงษ์ประเสริฐ  (2532 ; 14 -15)  แบงออกไดดังนี้ 

 

 

      1.  กลุมอีสานเหนือ 

                   สืบทอดวัฒนธรรมมาจากกลุมวัฒนธรรมลุมแมน้ าโขงที่เรียกวา กลุมไทยลาว 
หรือกลุมหมอล าหมอแคน ซึ่งเป็นกลุมคนที่มีจ านวนมากที่สุดในภาคอีสาน  เพลงพิธีกรรม กลุมไทยลาวหรือ
กลุมหมอล าหมอแคนในกลุมไทยลาวนี้มี “ฮีตสิบสองคลองสิบสี่”เป็นบทบัญญัติในการควบคุมสังคมอีสาน
เพ่ือใหประชาชนไดประพฤติปฏิบัติตามเมื่อถึงเวลา ลักษณะของจารีตประเพณีที่ปรากฏอยูในฮีตสิบสองอัน
เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา เชน งานบุญตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเชื่อทางจิตวิญญาณตั้งแตเกิด
จนตาย  แบงไดเป็น  

1.1 เพลงเซิ้งตาง ๆ เป็นเพลงที่ใชรองประกอบพิธีตามความเชื่อของชาว 

อีสาน เชน  เพลงเซิ้งบั้งไฟ  เซิ้งนางแมว  เซิ้งนางดง  เซิ้งผีโขน ใชรองโดยมีจุดมุงหมายในการรองเพ่ือใหเกิด
ความสนุกสนานดึงดูดใหคนไปรวมพิธี และการรองเพลงเซิ้งยังเป็นสื่อกลางในการขอความรวมมือในพิธีนั้น 
เชน ขอเงิน ขอสิ่งของ หรือขอความรวมมืออ่ืน ๆ ตามแตจะตองการ การรองเพลงเซิ้งจะประกอบดวยคน    
ขับกาพย์น าและจะมีลูกคูคอยรองรับลักษณะบทเพลงจะเป็นเพลงแบบดนกลอนสด รายละเอียดเกี่ยวกับ    
การเซิ้งแบบตาง ๆ    

1.2 เพลงรอง เพ่ือความสนุกสนาน เป็นเพลงรองเลนส าหรับหนุมสาวหรือ 

ผูใหญรองเพ่ือความสนุกสนานในงานเทศกาลหรือวาระพิเศษ เชน งานสงกรานต์ ผาปุา กฐิน งานบวชนาค  
ไดแก  หมอล า  หรือการล าแบบตาง ๆ  เชน  หมอล าพ้ืน คือ หมอล าเป็นชาย ที่ล าเกี่ยวกับเรื่องนิทานตาง ๆ 
หมอล ากลอน คือ หมอล าชายหญิงที่ล าเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักโตตอบกัน  หมอล าหมู  เป็นกลุ มของ
หมอล าที่ล าเป็นเรื่องและใชท านองเศรา หมอล าเพลิน  เป็นคณะหมอล าที่ล าเรื่อง  ใชท านองสนุกสนาน      
หมอล าผีฟูา คือ การล ารักษาคนเจ็บไข ซึ่งเราจัดอยูในกลุมของเพลงพิธีกรรม 

      2.  กลุมอีสานใต 

                   แบงออกเป็นกลุมท่ีสืบทอดวัฒนธรรมเขมร-สวย หรือเรียกวา  กลุมเจรียง-
กันตรึม และกลุมวัฒนธรรมโคราช หรือเรียกวา กลุมเพลงโคราช  
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 เพลงพิธีกรรม  

        เรือมมม็วต เป็นพิธีกรรมอยางหนึ่งของชาวสุรินทร์ ซึ่งมีความเชื่อแต 

โบราณวา “เรือมมม็วต” จะชวยใหคนก าลังเจ็บไขไดปุวยมีอาการทุเลาลงได ผูเลนมม็วต  ไมจ ากัดจ านวน    
ในจ านวนผูเลนนั้นจะตองมีหัวหนาหรือครูมม็วตอาวุโส ท าหนาที่เป็นผูน าพิธีตาง ๆ และเป็นผูร าดาบไลฟัน     
ผีหรือเสนียดจัญไรทั้งปวง  

       เพลงรองเพ่ือความสนุกสนาน  

        1.  กันตรึม  เป็นวงดนตรีพ้ืนบานของอีสานใต กันตรึม หรือโจ฿ะกันตรึม    
ยังเป็นที่นิยมและมีบทบาทส าคัญตั้งแตโบราณจนถึงปัจจุบันส าหรับชาวอีสานใต เชนเดียวกับหมอล าของชาว
อีสานเหนือ ประวัติของการเลนกันตรึมนี้ไมมีผูทราบที่มาอยางแนนอน แตเชื่อวาการละเลนกันตรึมนี้ไดรับ   
การถายทอดมาจากขอม วงกันตรึมยังใชแสดงในงานตาง ๆ เสมอ เชน งานบวช งานแตงงาน งานศพหรือ  
งานพิธีกรรมอ่ืน แตจังหวะลีลาในการแสดงจะแตกตางกันออกไปตามพิธีของแตละงาน โดยเฉพาะเครื่องดนตรี
ประกอบการแสดงกันตรึม ก็จะแตกตางกัน เชน การแสดงในงานศพจะใชปี่ออมาบรรเลง แตถาเป็นงาน
แตงงานก็จะใชปี่เตรียงหรือปี่เญ็นแทนปี่ออ สวนเนื้อรองก็เปลี่ยนไปใหเหมาะสมกับแตละงาน บทเพลงและ
ท านองเพลงกันตรึมมีหลากหลาย แตพอจะแบงออกเป็น 3 ประเภท  

         1.1 บทเพลงชั้นสูงหรือเพลงครู เป็นเพลงที่ถือวา มีความศักดิ์สิทธิ์                          
มักจะน ามาบรรเลงกอนเพลงอ่ืนๆ สวนมากมีทวงท านองชา  

         1.2 บทเพลงส าหรับขบวนแห ใชบรรเลงในขบวนแหตาง ๆ  มี
ทวงท านองสนุกสนาน และใชบรรเลงประกอบการขับรองและการฟูอนร า  

         1.3 บทเพลงเบ็ดเตล็ด  เป็นบทเพลงที่มีทวงท านองลีลารวดเร็ว
สนุกสนาน มักจะใชบรรเลงบนเวที  

        2. เจรียง หรือจ าเรียง ซึ่งเป็นค าภาษาเขมรแปลวา รอง  เป็นการขับรอง   
เป็นท านองเสนาะแบบการอานท านองเสนาะ ใชในการเลาเรื่องโบราณวัฒนธรรมความเป็นอยูและประเพณี 
หรือเลานิทานเป็นการสั่งสอนใหคนท าความดี ลักษณะของเจรียงจึงคลายกับหมอล าและเพลงโคราช ดนตรีที่
ใชประกอบคือ แคน การแสดงประกอบดวยผูรองฝุายชาย 1 คน  และฝุายหญิง 1 คน คนเปุาแคนอีก 1 คน 
การแสดงอยางเดียวกันนี้ในประเทศกัมพูชา เรียกวา  “โอะกัญโตล”  การเจรียงจะเริ่มตนดวยบทไหวครูเป็น
การร าลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ แลวเริ่มบทปฏิสันฐานกับผูฟัง
บอกเลาถึงความส าคัญของการแสดงวางานนั้นๆ มีการบ าเพ็ญกุศลอะไร บางครั้งก็ยกนิทานประกอบการเจรียง
อาจจะเจรียงเป็นกระทูถามตอบ ในชวงหลัง ๆ จะเพ่ิมความสนุกสนานโดยใชบทหยอกลอกระทบกระเทียบ  
ในลักษณะตลกคะนอง การเจรียงแบงออกไดหลายแบบ  เชน  
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         2.1 เจรียงซันตรูจ เป็นการรองเลนในเทศกาลตาง ๆ โดยชายหนุมจะหา
คันเบ็ดมาหนึ่งคัน แลวใชขนมตมหรือผลไมผูกไวที่เชือกเบ็ด แลวน าเบ็ดไปหยอนลอหญิงสาวถาหญิงสาวผูใด
รับเหยื่อก็แสดงวารัก  

         2.2 เจรียงกันกรอบกัย (เพลงปรบไก) เป็นการเลนเจรียงคนเดียว ไมมี
ดนตรีเป็นแบบแผน สวนใหญใชวิธีตบมือหรือสีซอเป็นการเจรียงแบบตลก  

         2.3 เจรียงตรัว เป็นการขับรองเดี่ยว เป็นนิทานประกอบซอ คลายการล า
พ้ืนของชาวอีสานเหนือ ผูขับรองจะสีซอไปดวย  

         2.4 เจรียงจะเปุย เป็นการขับรองเดียว  เป็นนิทานประกอบพิณกระจับปี่  
มีผูเลนคนเดียวเป็นผูขับรองและดีดจะเปุย  

         2.5 เจรียง-จรวง แปลวาขับรองโดยปี่จรวงเปุาประกอบ  เป็นการขับรอง
โตถามกันเป็นเรื่องต านาน สุภาษิตตาง ๆ เดิมใชปี่จรวงประกอบแตปัจจุบันใชซอแทน  

         2.6 เจรียงนอรแกว มีผูแสดงประกอบดวยชาย 2 คน หญิง 2 คน     
เป็นการเลนโตตอบระหวางชายหญิง โดยแตละฝุายจะมีพอเพลงและแม เพลงรองน าและมีลูกคูรองตาม 
ตอจากนั้นชาย-หญิงแตละฝุายจึงรองโตตอบกันเป็นคูๆ โดยไมมีเครื่องดนตรีประกอบ  

         2.7 เจรียงปังนา เป็นการขับรองคลายกับเจรียงนอรแกวแตมีจังหวะเร็ว
กวา มีผูแสดงประกอบดวยชาย 1 คน หญิง 1 คน กลองโทน 1 คน ขับรองโดยบรรยายเรื่องราวตามตองการ  

         2.8 เจรียงเบริน เป็นการรองเพลงคลอกับซอแบบรองคู   ชาย-หญิง 
คลาย “หมอล ากลอน” ของชาวอีสานเป็นท านองขับล าน าเรื่องราวหรือโตตอบซักถามนิทานชาดก  

         2.9 เจรียงตรุษ เป็นการรองร าเป็นกลุมในวันขึ้นปีใหม  (13 เมษายน) 
โดยมีพอเพลงรองน าแลวลูกคูก็รองตาม หรือรองรับเดินทางเป็นคณะไปรองอวยพรตามบานตาง ๆ เมื่ออวยพร
เสร็จก็จะขอบริจาคเงินเพ่ือไปท าสาธารณะประโยชน์ตาง ๆ ลักษณะการรองร าอันนี้คลายกับการเซิ้งบั้งไฟ   
ของชาวอีสานเหนือ  

         2.10  เจรียงกันตรึม ใชในงานมงคลโดยเฉพาะ เชน กลอมหอ ในงาน
แตงงานขึ้นบานใหม มีผูเลนประกอบ 4 คน เป็นชายทั้งหมด เครื่องดนตรีประกอบดวย ปี่ออ 1 คน ซอดวง 1 
คน กลองโทน 2 คน คนตีกลองจะเป็นผูขับรอง  

        3. อาไย  เป็นเพลงปฏิพากย์รองโตตอบเกี้ยวพาราสีกันระหวาง หนุมสาว 
คลายเพลงอีแซวหรือล าตัดของภาคกลาง จะเลนประกอบกับเครื่องมโหรี วิธีเลนจะแบงเป็นฝุายชายและ    
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ฝุายหญิงจ านวนเป็นคูเทา ๆ กัน ไมเกิน 4 คู แตละคูจะยืนหันหนาเขาหากันและรองโตตอบกัน เปลี่ยนคูเวียน
ไปเรื่อย ๆ ในระหวางที่รองจบดนตรีก็จะรับเป็นทอน ๆและในชวงดนตรีรับนี้ทั้งฝุายหญิงและชายจะร าตอนกัน  

        4. เพลงโคราช เป็นเพลงพ้ืนบานที่มีอายุเกาแกมาก และเป็นเพลงครูของ
เพลงพ้ืนบานอ่ืน ๆ เชน เพลงฉอย ซึ่งใชกลอนเพลงโคราชเป็นบทไหวครู เพลงโคราชเป็นกลอนปฏิพากย์คือ
เป็นการใชปฏิภาณในการแกปัญหารองโตตอบกัน วาแกกันทันควันทันทีไมตองอาศัยบทใด ๆ เลย  ลักษณะ
เป็นกลอนดนนิยมเลนอักษรสัมผัส ท าใหมีความไพเราะขึ้น  ภาษาที่ใชในกลอนเพลงโคราชจะใชภาษาโคราช 
ซึ่งมีลักษณะคลายภาษาไทยภาคกลางแตเพี้ยน หรือแปรงไป เพลงโคราชจะเลนในโอกาสงานมงคลตาง ๆ เชน 
งานบวช งานโกนจุก งานท าบุญ หรือแมแตงานศพก็เลนเพลงโคราชไดเชนกัน 

                   เพลงโคราชคณะหนึ่ง ๆ มีผูเลนเพลงประมาณ 6 คน แบงเป็น  2 ฝุาย
คือ ฝุายชายและฝุายหญิงอยางละเทา ๆ กัน สถานที่เลนเดิมเลนตามลานบาน ตอมามีการยกเวทีขึ้น 4 เสามี
หลังคา เริ่มเลนโดยผูเลนที่มีอาวุโสหรือหมอเพลงจะออกมารองกอน แลวฝุายหญิงจะวาบทไหวครู ตามดวย
การรองเกริ่นโตตอบกันไปทั้งสองฝุาย ลักษณะการเลนเพลงโคราชแบงไดอยางกวาง ๆ 3 ประเภทคือ  

1. เกี้ยวพาราสี เนื้อรองจะเป็นค าเกี้ยวพาราสีระหวางหญิงชาย         

ในบางครั้งอาจมีค าเสียดสี ถอยค าที่รุนแรงและหยาบ ซึ่งเป็นลักษณะของเพลงพื้นบานทั่วไป  

2. ลองปัญญา เป็นการน าเอาปัญหาหรือปรัชญาพุทธศาสนา หรือ 

ต านานเรื่องตางๆ มาซักถาม ฝุายใดที่ตอบไมไดก็จะถูกวาใหไดอาย  

3. เลาเป็นเรื่อง เชน ยกนิทานที่มีคติสอนใจ หรือจับเรื่องราวตาม 

ธรรมเนียมของเพลงพ้ืนบานอ่ืน ๆ โดยสมมุติตัวละครพื้นบานอีสาน 

    การฟูอนพื้นบานอีสาน 
     ชัชวาล  วงษ์ประเสริฐ (2532 : 7)  กลาวถึงค าวา “ฟูอน” ไดวา ทั้งในประวัติศาสตร์ 

วรรณกรรมพ้ืนบานอีสานก็ใชค าวาฟูอนทั้งนั้น แมแตในชีวิตประจ าวันของชาวอีสาน  ก็ยังใชค าวา  “ฟูอน”  
เชน  “ฟูอนใหเบิ่งแหน”  หมายความวา “ร าใหดูหนอย” แตที่พบเห็นในปัจจุบันการฟูอนของชาวอีสานนั้นมี
ค าน าหนาทั้งค าวา ระบ า ร า ฟูอน และเซิ้งนั้น  คงเนื่องจากผู ประดิษฐ์ ชุดฟูอนไดก าหนดชื่อชุดการแสดงตาม
อ าเภอใจ  ดั้งนั้น ค าวา ร า หรือ ระบ า ของภาคอีสานกลางนั้นตรงกับค าวา “ฟูอน” ในภาษาอีสาน 

     ชัชวาล  วงษ์ประเสริฐ   (2532  : 59-60)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให              

มีการประดิษฐ์คิดคนการฟูอนชุดใหม เพ่ิมมากขึ้น อยางมากมาย การฟูอนพ้ืนเมืองจึงไดมีการพัฒนาขึ้นมาอีก
ขั้นหนึ่ง คือ มีการพัฒนารูปแบบเชนการแปรแถว การจัดขบวนฟูอนที่งดงามยิ่งขึ้น  เมื่อพิจารณาการฟูอน   
ทั้งชุดเกาและใหมที่พัฒนาเพิ่มเติมในปัจจุบัน พอจะจัดกลุมการฟูอนชุดตาง ๆ ได  8  กลุมใหญ  ๆ  ดังนี้  
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      1.  การฟูอนเลียนกริยาอาการของสัตว์  
      2.  การฟูอนชุดโบราณคดี  

      3.  การฟูอนประกอบท านองล า  
      4.  การฟูอนชุดชุมนุมเผาตาง ๆ  

      5.  การฟูอนอันเนื่องมาจากวรรณกรรม  
      6.  การฟูอนเพ่ือเซนบวงสรวงบัดพลีหรือบูชา  

      7.  การฟูอนศิลปาชีพ  
      8.  การฟูอนเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง 

     ทาฟูอนพื้นบานอีสาน 
      ปรีชา  พิณทอง (ปรีชา พิณทอง อางอิงจาก ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ. 2532 : 86-87)  

ทาฟูอนของภาคอีสานนั้นมีความเป็นอิสระสูง ไมมีขอจ ากัดตายตัวทั้งมือและเทา สวนใหญ  ทาฟูอน จะไดมา
จากทาทางหรืออริยาบถธรรมชาติ และมีทาพ้ืนฐานที่แตกตางกันไปเฉพาะถิ่น เชน  ฟูอนผูไท  ฟูอนผีฟูา   
ฟูอนไทยด า เรือมอันเร เป็นตน 

               ถึงแมจะมีความคิดที่จะพยายามก าหนดทาฟูอนของภาคอีสานใหเป็นแบบฉบับขึ้น          

มีหลักเกณฑ์เชนเดียวกับนาฏศิลปภาคกลางที่มี “ทาแมบท” เป็นพ้ืนฐานในการฟูอนร านั้น เป็นแนวคิดหนึ่ง   
ที่ตองการใหการฟูอนภาคอีสานมีระบบ และหลักเกณฑ์ที่แนนอนขึ้น ซึ่งไมนาจะเป็นแนวคิดที่ถูกตองนัก 
เพราะจะเป็นการตีกรอบใหตัวเองมากเกินไป ซึ่งตามจริงแลวทาฟูอนของอีสานมีความเป็นอิสระ  ไมมีการ
ก าหนดทาแนนอนตายตัววาเป็นทาอะไร ขึ้นอยูกับผูประดิษฐ์ทาร าจะตั้งชื่อวาเป็นทาอะไร ความเป็นอิสระ
นี่เองที่ท าใหเกิดทาฟูอน ชุดใหม ๆ ที่แปลกตา สวยงามยิ่งขึ้น  ทาฟูอนที่เป็นแมแบบสวนใหญน ามาจาก   
กลอนล า ซึ่งเรียกวา  “กลอนฟูอน” เป็นกลอนยาวใชกลอนเจ็ดแปดหรือกลอนเกาแลวแตผูแตงถนัดแบบใด 
การฟูอนเป็นศิลปะอันหนึ่งที่มาพรอมกับการล า การฟูอนจะมีกี่แบบไมปรากฏแนชัด แตหมอล าจะแตง   
กลอนฟูอนแบบตาง ๆ ไวในขณะที่ล า  หมอล าจะฟูอนแสดงทาทางตามกลอนที่แตง  ดูแลวเป็นการสนุกสนาน 

       จิราภรณ์ วุฒิพันธ์ (มปท., มปป.)  มีความพยายามในการแบงทาร าภาคอีสาน 

ออกมาใหชัดเจนซึ่งมีหลายส านัก เชน ไดแบงออกเป็น 32 ทา ดังนี้ 

       1.  ทาแฮงตากขา       
       2.  ทากาตากปีก     
       3. ทาหลีกแมผัว     

       4. ทาควาห าปู         
       5. ทาไกวอูกลอมหลาน   
       6. ทาหนุมานคลุกฝุุน   
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       7. ทาตุนเขาอู    
       8. ทาหนุมานถวายครูพิเภก    

       9. ทาหนุมานถวายแหวน       
       10.ทาแหบั้งไฟแสน    

       11.ทาเมาเหลา         
       12.ทาล าเจาชูหยิกหยอกตาหวาน   

       13.ทานักเลง     
       14.ทากวยครูมวยซิตอย   

       15.ทากินรีเที่ยวชมดอกไม    
       16.ทานกยูงร าแพน 
       17.ทาผีไทลงขวง 
       18.ทาพายเฮือสวง 

       19.ทาล าเกี้ยวกันพวกหมอล าคู  
       20.ทาล าหมูออกทาล าเพลิน  

       21.ทามโนราห์เหาะเหิรบินบนขึ้นเลิ่น 
       22.ทาร าโทนสมัยกอน 
       23.ทาเสือออกเหลา 
       24.ทาเตาลงหนอง  

       25.ทาปลาชะโดลงคลอง 
       26.ทาแอะแอนแหงงมือใหเรียบ  

       27.ทานักมวย 
       28.ทางัวชนกัน 

       29.ทาคนโบราณเลื่อยแปูน 
       30.ทาสาวเตะกลา 

       31.ทาผูเฒาจับอูโหยนหลาน    
       32.ทาแมลูกออนกินนม  

      ศิราภรณ์  ปทุมวัน (2546  : 51- 70) กลาววา เมื่อปี พ.ศ. 2535 นางฉวีวรรณ  
พันธุ (ด าเนิน) ไดรวบรวมการฟูอนจากกลอนล าที่ไดรับการถายทอดจากบิดามาจัดระบบเป็นการฟูอน                     
แมบทอีสาน  ดวยนาฏลักษณ์ของตนเอง เพ่ือเป็นแบบฉบับของการฟูอนที่สมบูรณ์ หลังจากไดรับเชิญเป็น
อาจารย์สอนในวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ไดรวบรวมทาฟูอนตาง ๆ ที่มาจากประสบการณ์ในชีวิตการเป็น 
หมอล าของตนเองไว  จ านวน 48 ทา  ใหชื่อวา ฟูอนแมบทอีสานทาฟูอนดังกลาว ไดรวบรวมไวดวยบทกลอน    
หมอล า  กลอนล าแมบทอีสาน   
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      ทาฟูอนแมบทอีสานของวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  ประดิษฐ์และเรียบเรียงทา
ฟูอนโดยหมอล า ฉวีวรรณ ด าเนิน  และมีทาดังนี้ 

       ทาท่ี  1  ทาฟูอนพระนารายณ์ 

       ทาท่ี  2  ทาฟูอนทศกัณฐ์โลมนางมณโฑ 

       ทาท่ี  3  ทาฟูอนชางเทียมแม 

       ทาท่ี  4  ทาฟูอนชางชูงวง 

       ทาท่ี  5  ทาฟูอนกาเตนกอน 

       ทาท่ี  6  ทาฟูอนมวยไทย 

       ทาท่ี  7  ทาฟูอนแฮงหยอนขา 

       ทาท่ี  8  ทาฟูอนกาตากปีก 

       ทาท่ี  9  ทาฟูอนหลีกแมเมีย 

       ทาท่ี  10  ทาฟูอนลมพัดพราว 

       ทาท่ี  11  ทาฟูอนเสือออกเหลา 

       ทาท่ี  12  ทาฟูอนเตาลงหนอง 

       ทาท่ี  13  ทาฟูอนตีกลองกินเหลา 

       ทาท่ี  14  ทาฟูอนคนขาแหยง 

       ทาท่ี  15  ทาฟูอนตาข าตีวัว 

       ทาท่ี  16  ทาฟูอนควายเถิกใหญแลนเขาชนกัน 

       ทาท่ี  17  ทาฟูอนเกี่ยวขาวในนา 

       ทาท่ี  18  ทาฟูอนตุนเขารู 

       ทาท่ี  19  ทาฟูอนพิเภกถวายครู 

       ทาท่ี  20  ทาฟูอนเกี้ยวชู 

       ทาท่ี  21  ทาฟูอนยูงร าแพน 



31 
 

       ทาท่ี  22  ทาฟูอนอีแหลวเซิ่นเอาไกนอย 

       ทาท่ี  23  ทาฟูอนสาวปะแปูง 

       ทาท่ี  24  ทาฟูอนล าผีไทล าทรง 

       ทาท่ี  25  ทาฟูอนพายเฮือสวง 

       ทาท่ี  26  ทาฟูอนกวยจับอู 

       ทาท่ี  27  ทาฟูอนปูุสิงหลาน 

       ทาท่ี  28  ทาฟูอนผูเฒานั้งฟังธรรม 

       ทาท่ี  29  ทาฟูอนล าเพลิน 

       ทาท่ี  30  ทาฟูอนหงส์บินเวิ่น 

       ทาท่ี  31  ทาฟูอนคนเมาเหลา 

       ทาท่ี  32  ทาฟูอนนั่งผิงไฟ 

       ทาท่ี  33  ทาฟูอนลิงหลอกเจา 

       ทาท่ี  34  ทาฟูอนสักสุม 

       ทาท่ี  35  ทาฟูอนอีเกียจับไม 

       ทาท่ี  36  ทาฟูอนต าขาว 

       ทาท่ี  37  ทาฟูอนงมปลาในน้ า 

       ทาท่ี  38  ทาฟูอนนกกระเจาบินวน 

       ทาท่ี  39  ทาฟูอนกินรีชมดอกไม 

       ทาท่ี  40  ทาฟูอนเข็นฝูาย 

       ทาท่ี  41  ทาฟูอนสาวแมฮางลงทงถือหวิง 

       ทาท่ี  42  ทาฟูอนคนไถนา 

       ทาท่ี  43  ทาฟูอนลายมวย 
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       ทาท่ี  44  ทาฟูอนนับเงินตรา 

       ทาท่ี  45  ทาฟูอนหนุมานถวายแหวน 

       ทาท่ี  46  ทาฟูอนแขฟาดหาง 

       ทาท่ี  47  ทาฟูอนมโนราห ์

       ทาท่ี  48  ทาฟูอนอุนมโนราห์ 

      ศิราภรณ์  ปทุมวัน (2546 : 70-71) ไดแบงนาฏลักษณ์ในฟูอนแมบทอีสาน 48 ทา 
ไดสะทอนสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 

       1. ทาฟูอนเลียนแบบตัวละครในวรรณกรรมรามเกียรติ์ 4 ทา ไดแก  ทาฟูอน
พระนารายณ์  ทาฟูอนทศกัณฐ์โลมนางมลโฑ ทาฟูอนพิเภกถวายครู  และทาฟูอนหนุมานถวายแหวน 

       2. ทาฟูอนเลียนแบบอากัปกิริยาของสัตว์ มี 16 ทา ไดแก ทาฟูอนชางเทียมแม                          
ทาฟูอนชางชูงวง ทาฟูอนกาเตนกอน ทาฟูอนแฮงหยอนขา ทาฟูอนกาตากปีก ทาฟูอนเสือออกเหลา ทาฟูอน
เตาลงหนอง ทาฟูอนควายเถิกใหญแลนเขาชนกัน ทาฟูอนตุนเขารู ทาฟูอนนกยูงล าแพน ทาฟูอนอีเหลวเชิ่น
เอาไกนอย ทาฟูอนหงส์บินวน ทาฟูอนลิงหลอกเจา  ทาฟูอนอีเกียจับไม ทาฟูอนนกกระเจาบินวนและทา
ฟูอนแขฟาดหาง 

       3. ทาฟูอนที่น ามาจากการแสดงหมอล ามี 5 ทาไดแก ทาฟูอนล าเพลิน ทาฟูอน
มโนราห์ ทาฟูอนอุนมโนราห์ ทาฟูอนกินรีชมดอกไมและทาเก้ียวชู 

       4. ทาฟูอนเลียนแบบธรรมชาติ 1 ทา ไดแก ลมพัดพราว 

       5. ทาฟูอนที่เลียนแบบวิธีชีวิตของคนในรูปแบบตาง ๆ มี 22 ทา ไดแกทาฟูอน
มวยไทย ทาฟูอนหลีกแมเมีย ทาฟูอนตีกลองกินเหลา  ทาฟูอนคนขาแยง ทาฟูอนตาข าตีงัว  ทาฟูอนเกี่ยวขาว
ในนา ทาฟูอนสาวปะแปูง ทาฟูอนพายเฮือสวง ทาฟูอนกวยจับอู  ทาฟูอนปูุสอนหลาน  ทาฟูอนผูเฒานั่งฟัง
ธรรม ทาฟูอนคนเมาเหลา  ทาฟูอนนั่งผิงไฟ ทาฟูอนสักสุม  ทาฟูอนต าขาว ทาฟูอนงมปลาในน้ า ทาฟูอนคน
เข็นฝูาย ทาฟูอนสาวแมฮางลงทง  ทาฟูอนคนไถนา  ทาฟูอนลายมวย  และทาฟูอนนับเงินตรา 

       6. ทาฟูอนเลียนแบบพิธีกรรม มี 1 ทา ไดแก ทาล าผีไทล าทรง   

 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ไดเก็บรวบรวมทาฟูอนพ้ืนบานจากชาวบานโดยตรงแตยังคงความเป็น
ของเดิม เพ่ืออนุรักษ์ทาฟูอนพ้ืนบานอีสาน  เพ่ือเผยแพรใหคนในสังคมไดชื่นชมศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสาน
ในการประดิษฐ์ชุดการแสดง มีการผสมผสานแนวคิดของคนอีสาน ในดานวรรณกรรม พิธีกรรม เลียนแบบ
ธรรมชาติ การประกอบอาชีพและการละเลนของชุมชนเผยแพรจนไดรับความนิยม  อยางแพรหลาย 
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         3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหมอล าเพลิน 

   3.1  ความหมายของหมอล า 

   หมอล า  เป็นค าประสมระหวางค าวา "หมอ"  กับค าวา "ล า"  ซึ่งค าวา  หมอ  แปลวา  ผูรู    
ผูช านาญ  ผูรักษาโรค (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  2526 : 836)  สวน  เจริญชัย  ชนไพโรจน์  
(2526 : 1-2)  ไดใหความหมายของค าวา  หมอ ไววา  หมายถึงผูรูผูช านาญในดานใดดานหนึ่ง  สวนมากจะใช
ผูช านาญในการใช  เชน  หมอแคน  หมายถึง  ผูช านาญในการเปุาแคน  หมอยา  หมายถึง  ผูช านาญในการใช
ยาสมุนไพร  เป็นตน 

   ค าวา  ล า  ในภาษาอีสานมีความหมายหลายความหมาย  เชน  หมายถึง  หนังสือผูก  ซึ่งเป็น
วรรณคดีเกาแกของชาวอีสานที่จารหรือจารึกลงบนผิวไมไผ  (บุญเรือง  ถาวรสวัสดิ์.  2521 : 45)  หมายถึง  
วัตถุสิ่งของที่มีสัณฐานกลมยาว  เชน  ล าออย  ล าไผ  เป็นตน  (วีระ  สุดสังข์.   2526 : 61)  หมายถึง  สิ่งที่   
ไปในแนวเดียวกัน  เชน  ล าแลง  เป็นตน  และหมายถึง  การขับรองเพลงพ้ืนบานท านองหนึ่งของชาวอีสาน  
มีลักษณะเป็นบทเพลงซึ่งบทเพลงนี้เรียกวา  กลอนล า  กลอนล าเป็นขอความที่มีความคลองจองกัน  เกิดจาก
ศิลปินพื้นบานที่รังสรรค์ขึ้นเพ่ืออบรมจิตใจ  เพื่อความบันเทิง  มีจังหวะและท านองที่แตกตางกันไปตามท านอง  
เชน  ท านองล าทางสั้น  ท านองล าทางยาว  ท านองล าเตย  และท านองล าเพลิน 

 ดังนั้น  เมื่อรวมความแลวหมอล าจึงหมายถึง  ผูช านาญในการล า  หรือขับกลอนล า  อันเป็นบท
เพลงพื้นบานประเภทหนึ่งของชาวอีสาน 

  3.2 ความเป็นมาของหมอล า        

   มนุษย์ในทุกสังคมและวัฒนธรรมลวนมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะดนตรี เพ่ือที่จะ
แสดงออกทางดานอารมณ์ ความรูสึก ความพึงพอใจของคนสวนใหญ ศิลปะดนตรีรูปแบบนั้น  ก็ไดรับการ
ยอมรับ กระทั่งกลายเป็นกระแสนิยมของคนสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการดานจิตใจของแตละบุคคล   
ซึ่งมีบทบาทในดานสังคมและวัฒนธรรมอีกดวย (สนอง คลังพระศรี. 2541 : 1) ศิลปะการแสดงพ้ืนบานของ
ชาวอีสานที่มีความโดดเดนและถือเป็นสัญลักษณ์ของคนในภูมิภาคนี้ คือ ศิลปะการแสดงหมอล า (ธีระพงษ์ 
โสดาศรี. 2536 : 28) หมอล าใหความบันเทิงและผอนคลายความตึงเครียดของคนในสังคมใหการศึกษา       
ใหความรู ใหแงคิดศีลธรรมจรรยาแกประชาชนและน าวรรณกรรมทองถิ่นมาแสดงหมอล า โดยมีศิลปินเป็นผู
อนุรักษ์และสืบทอดศิลปะพ้ืนบานนับไดวาหมอล าเป็นสิ่งที่บงบอกถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสาน ที่สะทอน
ภาพของสังคมและยังเป็นความบันเทิง (พรชัย เขียวสาคู. 2536 : 4)  

   ความเป็นมาของหมอล านั้น ไมปรากฏวามีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นแตเพียง
การเลาสืบตอกันมาในลักษณะของต านานซึ่งมีหลายต านาน ไดแก 

    ต านานเกี่ยวกับพระยาแถน มี 2 ต านาน คือ 
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     1. พระยาแถนซึ่งเป็นเทวดาในสวรรค์มอบควายใหขุนบรมมาเลี้ยงในโลกมนุษย์ ตอมา
ควายที่พระยาแถนใหมานั้นตาย เกิดเป็นผลน้ าเตาขนาดใหญหลุดออกมาจากจมูกของควาย  เมื่อเจาะผล
น้ าเตานั้นดู ปรากฏเป็นสัตว์เลี้ยงและผูคนที่มีรูปรางลักษณะและอาชีพแตกตางกันออกมาจากผลน้ าเตา และ
หนึ่งในจ านวนนั้นก็คือ “หมอล า” (จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2526 : 37) 

     2. ปูุเยอ ผูอยูบนสวรรค์สงลูกหลานไตเครือเขากาด (เถาวัลย์ชนิดหนึ่ง) ลงมาเกิด             
ในโลกมนุษย์ ตอมาเมื่อลูกหลานเกิดการเจ็บปุวยจึงไตเครือเขากาดไปขอความชวยเหลือจากพระยาแถน   
พระยาแถนใหท าการรักษาดวยการแตงดอกไมเพ่ือเป็นการบูชาบรรพบุรุษ ลูกหลานเหลานั้นจึงท าตามและ
กลาวค าออนวอนที่ไพเราะออนหวาน ซึ่งท านองนั้นกลายมาเป็นตนก าเนิดของหมอล าในปัจจุบัน (จารุวรรณ 
ธรรมวัตร. 2526 : 37) 

     ต านานเกี่ยวกับพระอินทร์ กลาวถึงนายพรานคนหนึ่งฝันวาไดยินเสียงเพลง             
จากพระอินทร์ เมื่อตื่นจากความฝันจึงพยายามท าเครื่องดนตรีที่มีเสียงเหมือนกับในความฝัน  เกิดเป็นเครื่อง
ดนตรีหลายชนิด จนชนิดสุดทายที่ท าไดก็คือแคน ซึ่งไดเสียงที่ตรงกับความฝัน ตอมานายพรานกับภรรยามี
โอกาสเปุาแคนและขับรองรวมกันถวายกษัตริย์เมืองพาราณสี  จนกษัตริย์หายปุวยเป็นที่พอพระราชหฤทัย    
ยิ่งนัก เนื้อรองที่ภรรยาของนายพรานรองจะขึ้นตนวา “โอละหนอ” อันเป็นธรรมเนียมการเริ่มขับรองของ   
หมอล าสืบมา (จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2526 : 38) 

     ต านานเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ กลาวถึงหมอล า หมอแคน วามีปรากฏอยูในขบวนแห
ตอนรับพระเวสสันดรกลับสูพระนคร หลังจากที่ตองเสด็จไปประทับที่เขาวงกต (จารุวรรณ ธรรมวัตร.     
2526 : 39) 

     ต านานเกี่ยวกับนกกระเรียน มีเรื่องเลาวา มีนกกระเรียนคูหนึ่งถูกนายพราน           
ดักยิงนกตัวผูตาย นกตัวเมียจึงสงเสียงรองโหยหวนดวยความคิดถึง ไดยินถึงพระฤๅษีตนหนึ่งจนเกิดเป็นความ
ประทับใจในเสียงรองของนางนก จึงจดจ าท านอง ลีลาการรองของนางนกกระเรียน มาเป็นท านองสวดอัน
ไพเราะใชสั่งสอนชาวบาน และท านองสวดนี้เองไดกลายมาเป็นท านองของหมอล าในเวลาตอมา 

     นอกจากนี้ยังมีขอสันนิษฐานเกี่ยวกับการเกิดของหมอล าอีกประการหนึ่งคือหมอล า         
เกิดจากการอานหรือการทองหนังสือในงานพิธีของชาวบาน เป็นเรื่องราวนิทานหรือชาดก ตางๆ มี  การพัฒนา
ทวงท านองการอาน ทอง หรือเลาเรื่องราวนั้นๆ ใหนาฟังยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นท านองล าประเภทตางๆ ในที่สุดได
พัฒนาโดยการขับล าสอดประสานกับการเปุาแคนซึ่งก็คือ การแสดง “หมอล า” ในปัจจุบันนั่นเอง 

 

 

 



35 
 

  3.3 ประเภทของหมอล า 

   หมอล าแบงออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการใชงาน ไดแก หมอล าที่มีบทบาทหนาที่           
เป็นสวนหนึ่งในพิธีกรรม กับหมอล าที่มีบทบาทหนาที่เป็นมหรสพ ดังนี้ 

   3.3.1 หมอล าในบทบาทหนาที่ที่เป็นสวนหนึ่งในพิธีกรรม 

    หมอล าประเภทนี้จะมีหนาที่ในการแกไขและรักษาที่ตองอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ 
ซึ่งอยูในรูปแบบของการเขาทรง โดยผานทาง “ผีฟูา” “แมฟูา” หรือ “ผีหมอ” 

    การแกไขจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือชุมชนมีขอสงสัยตอเหตุการณ์ที่ผิดธรรมชาติ               
หรือมีความวิตกกังวลวาจะเกิดอาเพศเหตุรายตางๆ นานาและไมสามารถหาค าตอบหรือหาวิธีแกไขไดเมื่อผู
เขาทรงทราบปัญหาก็จะเป็นผูตัดสินปัญหา หาทางออกและวิธีแกไขให ซึ่งหมายรวมถึงการท านายโชคชะตา 
ทั้งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและของสังคมสวนรวมดวย 

    สวนการรักษานั้น หมายถึงการรักษาอาการเจ็บไขไดปุวยของผูคน ซึ่งจะเป็นการรักษา
ทางพิธีกรรมมากกวาการรักษาดวยการใชยา การรักษาชนิดนี้นับวาเป็นการรักษาทางจิตเวชแบบหนึ่ง 

    บทบาทหนาที่ของหมอล าตอพิธีกรรมนี้จะเกิดจากตัวผูท าพิธี (ผูเขาทรง) เป็นผูขับล า เป็น
ท านองตางๆ ดวยเนื้อรองที่มีความหมายในเชิงบูชา ออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีปีศาจใหชวยเหลือ และการขมขู 
สาปแชง ขับไลสิ่งชั่วรายที่ดลบันดาลใหเกิดเหตุเภทภัย โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ อาจมีหรือไมมีแคนหรือเครื่อง
ดนตรีอื่นๆ ประกอบก็ได 

  ตัวอยางกลอนล าผีฟูา 

   “…ขอน าฮองคลองครูมาฮอดพอ รินทองทาวนางกองค า ใหเจาน าสงพอเดอนางเอย  

   มาเดอแกวกองค าพ้ัวหมากหล่ า มาฮอดแลวบอนไขกะใหลงบอนโพง กะใหแฟบกินขาว 

   กะใหตกทองหนา กินปลากะใหตกทองนอย ครั้งเจาใหแซบซอยเมือหนาสิบเอา  

   วันผลัดอยาใหกลายวันหมายอยาใหซูด ผัดหมายใหวันลุนฮอดมื้ออ่ืน  

   ตื่นมื้อเชาเมื่อหนาใหสวงเซา หมอวานใหหาวานมาทาหมอยาใหหายามาใสยาฮากไม 

   ทางใตใหสวงหาย” 

    ถอดความเป็นภาษากลางไดวา ขอบูชาครูมายังพอรินทองและนางกองค า ขอให พอลงมา
ประทับทรง เมื่อลงมาแลวที่บวมขอใหยุบ ที่พองขอใหยุบ ใหกินขาวกินปลาอรอยจะใหหายวันใดโปรดอยาได
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ผลัดวันประกันพรุง ตื่นเชาวันพรุงนี้ขอใหทุเลา หมอวานจงหาวานมาทา หมอยาจงหายารากไมจากทางใตมา
รักษาเถิด (จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2526 : 50) 

   3.3.2  หมอล าในบทบาทหนาที่ของมหรสพ 

    มหรสพคือการละเลนรื่นเริง ซึ่งแตละทองถิ่นจะมีความตองการในการเสพการละเลนรื่น
เริงที่แตกตางกันตามคานิยม วัฒนธรรมของทองถิ่นนั้นๆ หมอล าที่มีหนาที่เป็นมหรสพ จึงมีมากมายหลายชนิด
ตามความตองการของแตละทองถิ่น หมอล าบางชนิดที่ไดรับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในทองถิ่นใดทองถิ่น
หนึ่ง อาจไดรับการยอมรับจากทองถิ่นอ่ืนๆ ดวย เชน หมอล าซิ่งเป็นพัฒนาการของหมอล าที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย แลวกลับไปไดรับความนิยมที่ประเทศลาว ทั่วทั้งประเทศอีกดวย 

    หมอล ามีหนาที่ตอสังคมในฐานะมหรสพมี 2 ลักษณะคือ หนาที่ที่เกิดขึ้นดวยความตั้งใจ    
มีเจตนารมณ์อันแนวแน และหนาที่ที่เกิดขึ้นอยางแอบแฝงในลักษณะผลพลอยได โดยแยกอธิบายได ดังนี้ 

     1. หนาที่ที่เกิดขึ้นดวยความตั้งใจมีเจตนารมณ์อันแนวแน คือ หนาที่หลักโดยตรงของ
มหรสพประเภทนี้ อาจแบงยอยออกเป็นบทบาทตางๆ ได 3 ประการ คือ 

      1.1 เป็นเครื่องใหความบันเทิงดวยเหตุที่หมอล าเป็นการแสดง   ที่ ใหความ
สนุกสนานตื่นเตน ใหความรื่นรมย์แกผูชมผูฟังไดดี ความบันเทิงใจและความประเทืองอารมณ์ ถือเป็นอาหารใจ
อยางหนึ่งของมนุษย์นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการด ารงชีพดวยองค์ประกอบที่สรางความบันเทิงใจแกผูฟังผูชม
ของหมอล านั้นมีหลากหลาย เป็นตนวา เนื้อเรื่องที่น ามาแสดงคอนขางใกลเคียงกับชีวิตจริงของคนในสังคมและ
เชื่อมโยงแนวคิดตางๆ รวมทั้งสอดแทรกคติธรรมใหน าไปใชในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ ทวงท านองของดนตรี
ที่ไพเราะและสนุกสนานกอใหเกิดความครึกครื้นสุขใจแกผูฟังไดอยางดี 

      1.2 เป็นเครื่องมือเผยแผศาสนาและปกปักรักษาบรรทัดฐานของสังคม  ซึ่งวิถีชีวิต
ของคนลาวมีความสัมพันธ์กับศาสนาเป็นอยางยิ่ง และเนื่องจากศาสนามีสวนอยางมากในการก าหนดโลกทัศน์
ตางๆ ทั้งสวนตัวและสังคม รวมถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อและคานิยมของกลุมชน สงผลถึงมาตรฐาน
การใชชีวิตประจ าวัน เชน ความเชื่อเรื่องกรรม เรื่องบุญ การแสดงหมอล าจึงสามารถสื่อถึงจิตใจการรับรูของ
ผูคนไดเป็นอยางด ีมีสวนผลักดันใหผูคนมีจิตส านึกและผูกพันกับค าสั่งสอนทางศาสนา เกิดเป็นบรรทัดฐานของ
สังคม การแสดงหมอล าจึงมีบทบาทเป็นเครื่องมือเผยแผพระธรรมค าสั่งสอน สมดังเจตนารมณ์ของผูสรางและ
น ามาใชอยางชาญฉลาดยิ่ง 

      1.3 เป็นเครื่องสื่อสารชาวบาน (Folk Media) การใหความรูความเขาใจแกหมูชน
สวนใหญที่ไมรูหนังสือในทองถิ่นนั้น วิธีบอกเลาตอๆ กันหรือ “มุขปาฐะ” ถือเป็นวิธีสื่อสาร  ที่ดีที่สุด หมอล า
เป็นสื่อที่เขาถึงผูคนในชุมชน ในฐานะผูใหขาว ผูประชาสัมพันธ์ ที่ไมเจาะจงตัวผูรับสาร เรื่องราวตางๆ ของ
บานเมืองจึงไปถึงประชาชนระดับลางสุดไดอยางไมขาดตอนผานทางการแสดงหมอล านั่นเอง  อยางไรก็ตาม 
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บทบาททางดานสื่อสารมวลชนของหมอล าก็ยังมีตัวแปรที่เกิดความเบี่ยงเบนหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนไดนั้นก็
คือ จิตส านึกของตัวหมอล าเอง 

     2. หนาที่ที่เกิดขึ้นอยางแอบแฝงในลักษณะผลพลอยได เป็นหนาที่ที่ไมไดเกิดขึ้น จาก
ความตั้งใจตั้งแตแรก แตเป็นหนาที่ที่สอดแทรกอยูและมีผลตอการรับรูของหมูชน บทบาทของหมอล าจาก
หนาที่นี้ ก็คือ 

      2.1 บทบาทดานการใหการศึกษา สังคมคนยุคกอนไมมีการจัดระบบการศึกษาใน
รูปขององค์กร จึงเป็นหนาที่ของคนทุกคนที่จะตองเรียนรูโลก เรียนรูชีวิตดวยตนเอง    ตามธรรมชาติ คือ มี
การสังเกตและจดจ า น าไปใชเอง ไมมีอะไรเป็นกฎเกณฑ์ขอบังคับ หรือหลักสูตรใหยึดถือ การศึกษายุคนั้นจึง
เป็นการศึกษานอกระบบ มุงสูการท าใหคนประพฤติดี ประพฤติชอบ รักเผาพงศ์วงศ์ตระกูล หมอล าจึงเป็น
เสมือนโรงเรียนหรือผูสอนเคลื่อนที่ไปใหความรูแกชุมชนความรู ที่ใหก็มีหลากหลาย เชน  ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิความเชื่อหลักศีลธรรมจรรยา ขอคิด คติเตือนใจ ฯลฯ นอกจากนี้ 
การที่จะผูกแตงเรื่องตางๆ ใหเป็นกลอนล านั้น   ท าใหเกิดการเรียนรูในกลุมของผูแสดงเอง สรางความช านิ
ช านาญในดานการรอยกรอง  และการคนควาหาความรอบรูในเรื่องตางๆ อยูเสมออีกดวย หมอล าเองจึงเป็นผู
มีภูมิรูที่จะถายทอดไปสูผูอื่นได 

      2.2 บทบาทในการสรางเอกภาพทางการเมืองและความคิด หมอล ามีอิทธิพล ตอ
การปลูกฝังแนวคิดทางดานการเมือง การปกครอง โดยผานเรื่องราวที่แสดงออกสูสายตาประชาชน หมอล ายก
ยองชมเชยใคร หรือแนวการปกครองแบบใด ความคิดความเชื่อนั้นก็มีโอกาสถายเทไปสูผูรับชมรับฟังเสมอ 
รัฐบาลหรือผูน าประเทศสามารถใชหมอล าเป็นเครื่องมือสื่อแนวคิดทั้งดานลัทธิการปกครองไปสูประชากร
ระดับลาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     นอกจากบทบาทในหนาที่ตางๆ ของหมอล าตามที่ไดกลาวแลว การแสดงหมอล าเป็น
เสมือนตัวเชื่อมโยงความคิดของผูคนแตละระดับ ใหสื่อสารถึงกันได ท าใหเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม 
เนื่องจากเป็นตัวประสานความรูสึกนึกคิดของชนชั้นตางๆ ใหอยูรวมกันไดอยางผสมกลมกลืนการแสดงหมอล า
แบบตางๆ ในบทบาทหนาที่ของมหรสพ สามารถแบงได  5 ประเภท คือ หมอล าพ้ืน  หมอล ากลอน หมอล า
เรื่องตอกลอน  หมอล าเพลิน  หมอล าประยุกต ์

1) หมอล าพ้ืน 

       หมอล าพ้ืน คือ การล าที่ผูใชแสดงหรือผูล าเพียงคนเดียว ซึ่งจะไมเป็นหมอล า
ชายหรือหมอล าหญิงก็ได การล าจะเลาเรื่องตามพงศาวดาร ประวัติศาสตร์ นิยายปรัมปรากลาวคือ เป็นการ
เลาเรื่องพ้ืนเพของตนในการแสดงล าพ้ืน ตามประวัติเดิมนั้น ไมมีพิธีรีตองอะไรมากนักชวงเวลาที่แสดงอาจจะ
เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได ถาเป็นเวลากลางคืนจะจุดไตตามลานบานและอาจจะมีแครนั่งส าหรับ      
ผูแสดงหรือผูล า อุปกรณ์ท่ีใชแสดงจะมีเพียงผาขาวมาพาดไหลเฉียงแลวก็สมมุติตนตามทองเรื่อง โดยจะสมมุติ
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ตัวเองเป็นทั้งกษัตริย์ เสนาอ ามาตย์ ผูราย ตัวตลก  และอ่ืน ๆ แลวแตจะสมมุติ ผาขาวมาที่น ามาพาดไหล
สามารถน ามาเป็นสิ่งสมมุติใหสารพัด เชน  เลาเรื่องถึงตอนมีการขี่มาผูล าจะเอาผาขาวมาพันเป็นเหมือนมา
แลวขี่ไป เวลาถึงตอนที่มีผูหญิงคลอดลูก  ผูล าจะมวนผาขาวมาใหเป็นผาหอทารกแรกคลอดอุมใสตักแลว     
ท าปากประกอบเสียงรอง อุแว ๆ ของเด็ก ถาถึงตอนมีการขี่เรือก็สอดผาขาวมาเขาหวางขาท าเหมือนขี่เรือไป 
ผูฟังก็สนุกสนานไปดวย  ตอมาจึงมีการน าแคนเขามาเปุาประกอบการแสดงและจะเปุาคลอการล าไปดวยเรื่อง
ที่หมอล าพ้ืนนิยมน ามาล า คือ เรื่องทายการะเกด ทาวสีธนต์ นางแตงออน และนางสิบสอง ทาวหมาหยุย    
เป็นตน  ซึ่งลวนแตเป็นชาดกเรื่องแตละเรื่องเป็นเรื่องยาวมากตองใชระยะเวลาในการล าถึงหนึ่งคืนหรือสองคืน 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรายละเอียดของหมอล าที่จะล า การล าพ้ืนมีลักษณะใกลเคียงกับการเทศนาสั่งสอนในทาง
พระพุทธศาสนา 

      2) หมอล ากลอน 

       กลอน หมายถึง บทรองกรองตาง ๆ เชน โคลง ราย กาพย์หรือกลอน หมอล า
กลอน ตามรูปศัพท์หมายถึง หมอล าที่ล าโดยใชบทกลอน ซึ่งความจริงแลวหมอล าประเภทใด ๆ ก็ลวนแตใช
กาพย์ กลอน เป็นบทล าทั้งสิ้น ที่ไดชื่อวา “หมอล ากลอน” นั้นเพ่ือจะเรียกใหแตกตางจาก “หมอล าพ้ืน” 
เนื่องจากหมอล าสองชนิดนี้เกิดขึ้นใกลเคียงกัน มีลักษณะวาทกลอนล าที่คลายกัน แตหมอล ากลอนเป็นการ
วาทกลอนโตตอบระหวาง ชาย-หญิง ท าใหเกิดความสนุกสนานมากกวา การล าเดี่ยวของหมอล าพ้ืน หมอล า
กลอนจึงเป็นที่รูจักและไดรับความนิยมจากผูชม ท าใหหมอล าพ้ืนเริ่มเสื่อมความนิยมลงไปเชนเดียวกับการ   
ล าโจทย์แก ล าชิงชู ก็เป็นที่นิยมอยูเพียงระยะสั้น ๆ เทานั้น เพราะเหต ุ2 ประการ 

       2.1) เป็นการยุงยากท่ีคนหลายคนจะติดตอใกลชิดกันไดสม่ าเสมอ และโดยปกติ
เมื่อหมอล าฝุายหญิงแตงงานมีครอบครัวก็ตองเลิกลมการเป็นหมอล าหันมาท าหนาที่ในครอบครัว ดังนั้นทั้ง

กลุมหมอล าก็เป็นอันลมเลิกกิจการไป 

       2.2) ส าหรับความนิยมของผูฟังจะนิยม “ล าเกี้ยว” มากกวา “ล าชิงชู” เพราะ
สนุกกวาดังนั้นล าชิงชูจึงคอย ๆ หมดไปกลาวถึงลักษณะการ “ล า” ล าพื้น ล ากลอน ล าชิงชู ล าสามเกลอ 

หรือล าสามสิงห์ชิงนางทั้งหมดนี้ควรจะนับไดวาเป็น “หมอล ากลอน” ได เพราะแตละประเภทลวนแลวแตเป็น
แบบล าที่ไมเป็น “เรื่อง” และใชท านองเหมือนกัน แตอยางไรก็ตามชื่อของแตละประเภทก็ไดบงไวใหเห็นชัด
การล ากลอนก็เชนเดียวกับการล าชนิดอื่น ๆ คืออาจจะเริ่มตั้งแตเวลาสองทุมจนถึงสวาง 

      3) หมอล าหมู 

       ล าหมู ตามรูปศัพท์ หมายถึงการรองเป็นหมู ความจริงล าหมูเป็นการแสดงของ
กลุมศิลปิน “หมอหมู” การล าหมูพ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปี สิ่งที่เกิดมีมากอนล าหมู คือ ล าพ้ืนและลิเก 
ซึ่งเป็นการละเลนของชาวไทยในภาคกลาง ล าหมูไดแบบอยางการแตงกายมาจากลิเกและไดแบบอยางการล า
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จาก ล าพ้ืน และล ากลอน คณะหมอล าหมูมีผูแสดงประมาณ 12-30 คน เป็นตัวละครที่อยูในทองเรื่อง เชน 
พระราชา พระราชินี เจาชาย เจาหญิง คนใช ตัวตลก ฯลฯ ลักษณะการแตงกายจะแตงตามบทบาทที่แสดง 
เชน พระราชาจะสวมมงกุฎมีเครื่องประดับสวมใสสมกับฐานะ คนใชใสผาถุงเสื้อแขนกระบอกแขนสั้นหรือ 
แขนยาว สวนตัวตลกบางตัวจะแตงหนาดวยสีสันฉูดฉาด บางตัวก็เตี้ย ผอม สูง หรืออวนผิดปกติ บางทีตัวตลก
ผูชายจะใชสิ่งของเสื้อผาหนุนทองเขาไปใหแลดูเหมือนผูหญิงทองแกก็มี   ส าหรับเรื่องที่หมอล าหมูนิยมใชล า 
จะเป็นเรื่องที่ไดมาจากนิทานชาดกของภาคอีสานนั้นมีใจความของเรื่องมุงจะสั่งสอนใหคนท าดีไดดี ท าชั่วไดชั่ว 
ไมมีใครหลีกพนกรรมที่กอไวและใหระงับเวรดวยการไมจองเวร และกระท าความดี  เวลาแสดงจะแสดงบนเวที 
ที่มีความกวางประมาณ 5 เมตร ยาว 8 เมตร และสูง 2 เมตร เวทีมักจะตั้งมุมหนึ่งของพ้ืนที่โลงซึ่งปกติจะเป็น
พ้ืนที่ภายในวัดผูชมจะนั่งพ้ืนหนาเวที เวทีจะแบงออกเป็นสองตอน โดยผาฉากหรือไมฉาก สวนหนาจะใช
ส าหรับแสดง สวนดานหลังจะเป็นหองพักและหองแตงตัวมีประตูสองขางของมานที่กั้น แบงเวทีเพื่อใชเป็น 

ที่เขาออกของผูแสดง ทางออกจะอยูดานซายของคนดู และทางเขาอยูประตูดานขวา คนเปุาแคนจะอยูขาง ๆ 
ประตูดานทางออกหรือหลังฉากเครื่องดนตรีที่ใชประกอบหมอล าหมู คือ แคน ตอมามีการน าเอาเพลงลูกทุง 
มาแสดงเพ่ิมเติมจากการล าเพียงอยางเดียวโดยใชดนตรีสากลเขามาบรรเลงประกอบ  เชน กลองชุด ทรัมเป็ต 
แซกโซโฟน หรือกีตาร์ สาเหตุที่น าดนตรีลูกทุงเขามาก็เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศ ในการแสดงผูชมจะไดไมรูสึกเบื่อ 

      4) หมอล าเพลิน 

       หมอล าเพลินเป็นหมอล าอีกประเภทหนึ่งที่ผูแสดงจะตองล ากลอนและพูดบท
เจรจาเองเป็นการด าเนินเรื่องไปจนจบการล าจะล ากลอนสั้นแลวตอดวยการฟูอนร าประกอบจังหวะดนตรี   
เสียเป็นสวนใหญหรือไมก็ล าในกลอนอ่ืนซึ่งไมจ าเป็นตองมีขอความสอดคลองกับเรื่องราวที่แสดงอยูก็ได  
เครื่องดนตรีนอกจากจะใชแคนแลวยังใชพิณเป็นเครื่องดนตรีประกอบดวยท าใหจังหวะการล าสนุกสนาน   
มากขึ้น สวน   การแตงกายผูแสดงฝุายหญิงจะนุงกระโปรงแบบฝรั่งฝุายชายใสกางเกงขายาว  ใสเสื้อแขนยาว
หรือแขนสั้น    ในการฝึกหัดล าเพลินจะใชเวลาฝึกหัดตั้งแตสองถึงหาปีจึงจะสามารถออกแสดงในงานตาง ๆ ได 
อยางไรก็ตาม ล าเพลินไดรับความนิยมสูงสุดชั่วระยะเวลาสั้นเทานั้น เพราะคนเริ่มไปนิยมหนังเรกันมากขึ้น
เนื่องจากหนังเร  มีการใชเทคนิคตาง ๆ  มากมายในการแสดง เชน ระบบแสง สี เสียง เป็นตน 

 

      5) หมอล าประยุกต์ 

       หมอล าที่เกิดขึ้นลาสุดและก าลังเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันโดยสาเหตุของ 
การเกิดหมอล าประยุกต์ ก็เพ่ือตองการปรับเปลี่ยนการแสดงใหทันสมัยเขากับการด าเนินชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบัน หมอล าประยุกต์มีอยูดวยกันหลายแบบ แตที่นิยมกันมาก คือ “หมอล าซิ่ง” ซึ่งเป็นหมอล าประยุกต์ที่
น าเอาเพลงลูกทุง ลูกกรุง เพลงสตริงมารองประกอบบรรเลงเพลงดวยวงดนตรีสากลและมีคนออกมาเตน
ประกอบการรองเพลง (Dancer) ดวยทาทางที่สนุกสนาน 
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       อยางไรก็ตามหมอล านับวาเป็นอาชีพที่มีความส าคัญและอยูคูกับการด ารงชีวิต
ของชาวอีสานมาตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นอาชีพหนึ่งที่สรางรายไดใหกับคนอีสานเป็นอยางดี 
นอกจากนั้นยังเป็นการแสดง ที่อาจกลาวไดวาเป็นที่นิยมและรูจักกันทั่วไปในหมูคนไทยทั่วทุกภาค ดวย
เอกลักษณ์ของการรองท่ีเรียกวา “การล า” (เนื้อเพลงที่ใชล าจะมีลักษณะเป็นค ากลอน) ท าใหหมอล ากลายเป็น
สัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ทางการแสดงของภาคอีสานซึ่งลักษณะของการล าที่โดดเดนนั้นเองที่ท าใหหมอล า    
มีบทบาทตอวิถีชีวิตและความเป็นอยูของชาวอีสานโดยรวม 

  3.4  หมอล าเพลิน 

   3.4.1 ความหมายของหมอล าเพลิน 

    ค าวา  "หมอล าเพลิน"  เป็นการประสมค าวา  "หมอล า"  กับค าวา  "เพลิน"  ซึ่งเพลินตัด
มาจากค าวาเพลิดเพลิน  หมายถึงสนุกจนลืมตัว  (ละออง  มีเศรษฐี.  2520 : 1120)   

    เมื่อรวมความแลว  "หมอล าเพลิน"  หมายถึง  หมอล าประเภทหนึ่งที่มีความสนุกสนาน  
ท าใหผูชมลืมตัวลุกข้ึนฟูอนร าอยูดานหนาเวทีของหมอล านั้นเอง  ลักษณะของหมอล าเพลินใชผูแสดงหลายคน
แสดงเป็นเรื่องราวนิทานพ้ืนบาน  หรือเรื่องราวที่ผูกขึ้นมาเพ่ืออบรมจิตใจ  โดยมีหมอล าแสดงเป็นตัวละคร
ตางๆ  ตามเนื้อเรื่องอยางลิเก  แตรองและเจรจาเป็นภาษาไทยอีสาน  มีท านองล าที่เป็นเอกลักษณ์  คือ  
ท านองล าเพลิน 

3.4.2 ก าเนิดหมอล าเพลิน 

    หมอล าเพลินมีก าเนิดขึ้นเมื่อใด   ที่ไหนไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน   จากการศึกษา
ก าเนิดของหมอล าเพลินจากเอกสาร  และการสัมภาษณ์ผูรูและหมอล าเพลินอาวุโส  สันนิฐานวา หมอล าเพลิน
เกิดข้ึนเมื่อประมาณพุทธศักราช  2491 - 2501  ซึ่งผูรูบางคนกลาววาเกิดแถบจังหวัดรอยเอ็ด บางคนกลาววา
เกิดแถบจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีอาจารย์ผัน  ศิลารักษ์  บานดงแคนใหญ  อ าเภอค าเขื่อนแกว  จังหวัด
อุบลราชธานี  ปัจจุบันขึ้นอยูกับจังหวัดยโสธร  เป็นผูหนึ่งที่กอก าเนิดหมอล าเพลินขึ้น  โดยมีการปรับปรุง  
หมอล าหมูที่มีอยูเดิมใหมีความทันสมัย  และสนุกสนานยิ่งขึ้น  ดังนี้  ปรับปรุงการล าใหมีความเราใจ  กะทัดรัด  
น าพิณ  และกลองโทนมาบรรเลงรวมกับแคน  ปรับปรุงท านองล าใหมเรียกวา  ท านองล าเพลิน  ดังนั้นจึงเรียก
หมอล าที่ปรับปรุงนี้วา  หมอล าเพลิน  เรื่องที่น ามาล าไดน านิทานพ้ืนบานภาคกลาง  เชน  เรื่องแกวหนามา  
มาแตงเป็นกลอนล าใหม  จนเป็นที่รูจักของคนทั่วไป  ผูชมเรียกหมอล าแบบใหมวา  หมอล าแกวหนามา      
ไดปรับปรุงการแตงกายของผูแสดง  กลาวคือ  หมอล าฝุายชายนุงกางเกงขาสามสวน  สวมเสื้อพ้ืนสีตางๆ    
ทับดวยเสื้อกั๊ก  ใชคาดเศียรแบบลิเกภาคกลาง  บางครั้งอาจนุงกางเกงขายาว  สวมถุงเทารองเทาตามสมัย
นิยม  สวนหมอล าฝุายหญิงสวมเสื้อตามสมัยนิยม  นุงกระโปรงสั้นมาก  สวมรองเทาสนสูงหรือรองเทาบู฿ท   
จนท าใหมีชื่อเรียกหมอล านี้อีกชื่อหนึ่งวา  "หมอล ากกขาขาว" ตามลักษณะของการนุงกระโปรงสั้นจนเห็น  
โคนขาของหมอล าฝุายหญิง  หมอล าเพลินของอาจารย์ผัน  ศิลารักษ์  ใชชื่อคณะวา "ผ. รุงศิลป"  รับงานแสดง
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ทั่วไปในภาคอีสานจนเป็นที่รูจักและเป็นที่ตองการของผูชมมากขึ้น  ท าใหมีผูสนใจฝึกหัดหมอล าเพลิน  และ
เกิดคณะหมอล าเพลินกระจายอยูทั่วไป  ในจังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดใกลเคียง 

    ประมาณปีพุทธศักราช  2513  ดนตรีลูกทุงจากภาคกลางเริ่มเขามามีบทบาทในภาค
อีสาน  ประชาชนหันไปนิยมดนตรีลูกทุงมากข้ึน  เพราะมีความสนุกสนาน  เราใจ  ใชเครื่องดนตรีสากลขับรอง
เพลง  ที่ก าลังเป็นที่นิยมในขณะนั้น  และที่ส าคัญมีการแสดงรีวิวประกอบการขับรองเพลงหรือที่ เรียกวา   
"หางเครื่อง"  งานบุญประเพณีในภาคอีสานจึงวาจางดนตรีลูกทุงจากภาคกลางท าการแสดงในงาน  ท าใหหมอ
ล าประเภทตางๆ ของอีสานซบเซาลงมีงานแสดงนอย  บางคณะตองปิดวงหันไปประกอบอาชีพอ่ืน  แตก็ยังมี
บางคณะที่ยังคงตอสูกับอิทธิพลของดนตรีลูกทุง 

    ทองมี  มาลัยเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจดานการล าจึงไดไปสมัครเรียนล าอยูกับอาจารย์
ผัน ศิลารักษ์  และไดเป็นพระเอกหมอล าของคณะ ผ. รุงศิลป จนเป็นที่รูจักของชาวอีสานหมอล าทองมี  มาลัย    
จงึไดแยกออกจากคณะ ผ. รุงศิลป และรวมมือกับเพ่ือนๆ ต้ังคณะหมอล าเพลินใชชื่อวา"อีสานล าเพลิน"แตก็ยัง
ไมมีชื่อเสียงมากนัก   

    ปีพุทธศักราช  2519  ทองมี  มาลัย  ไดปรับปรุงหมอล าเพลินขึ้นอีกครั้ง  ดวยการน า
เครื่องดนตรีสากล  ไดแก  กลองชุด  ออร์แกน  กีตาร์แซกโซโฟน และแอดคอเดี้ยน เขามาบรรเลงในการแสดง
ล าเพลิน  รวมกับแคน  แตใหแคนเปุาอยูดานหลังฉาก  ปรับปรุงการแตงกายใหมีความทันสมัยเหมือนกับ
ดนตรีลูกทุงใชชื่อคณะวา "ทองมีพัฒนาล าเพลิน" ลักษณะของการแสดงมุงที่ความสนุกสานานเราใจ แสดงเรื่อง
รวดเร็ว  เรื่องท่ีคณะทองมีพัฒนาล าเพลินน ามาแสดงเป็นนิทานพื้นบานภาคกลาง ไดแก เรื่องขุนชาง - ขุนแผน  
และเรื่องแมนากพระโขนง  ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ไดรับความนิยมจากผูชมเป็นอยางมาก  ตอมาก็น าการแสดงดนตรี
ลูกทุงมาท าการแสดงในชวงแรกแทนการฟูอนแบบเดิม  ซึ่งเป็นการสรางความสนใจตอผูชมไดเป็นอยางดี   
การปรับปรุงครั้งนี้ท าใหหมอล าเพลินกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง   

    ปีพุทธศกัราช  2524 หมอล าทองมี มาลัย เป็นพระเอกหมอล าเพลินที่มีชื่อเสียงชาวอีสาน
และไดบันทึกเสียงกลอนล าชุด  "ชมรมแท็กซี่"  ที่มีกลอนล าเพลินสลับกับเพลงลูกทุง  ใชเครื่องดนตรีสากล
บรรเลง  เครื่องดนตรีพ้ืนบานลดบทบาทคงไวแตแคน  ที่จะใชเปุาตอนเกริ่นเทานั้น  ผลงานของทองมี  มาลัย  
ไดรับความนิยมอยางสูง  และท าใหหมอล าเพลินเป็นที่รูจักของคนทั้งประเทศท าใหทองมี มาลัย ตองเดินทาง
ไปแสดงยังสถานที่ตางๆ ทั่วประเทศ  การที่หมอล าทองมี  มาลัย ท าใหล าเพลินเป็นที่ชื่นชอบของผูฟัง        
ทั้วประเทศนี้เอง  เป็นผลใหบรรดาพระเอก  นางเอกหมอล าหลายคนไดพลิกผันตนเองมาเป็นนักรองลูกทุง
อีสาน  เชน  ดาว  บานดอน,  ศักดิ์สยาม  เพชรชมภู,  บานเย็น  รากแกน,  หงษ์ทอง  ดาวอุดร  เป็นตน 

    นับตั้งแตนั้นเป็นตนมา  หมอล าเพลินไดรับความนิยมมากขึ้น  มีการพัฒนารูปแบบของ
การแสดงเหมือนดนตรีลูกทุง  จัดระบบแสง  สี  และเครื่องเสียงใหมีความทันสมัยเหมือนกับดนตรีลูกทุง    
การจัดการแสดงบนเวทีมีความหรูหราวิจิตรพิสดาร  เพียบพรอมทั้งการแสดงที่เป็นแบบฉบับของดนตรีลูกทุง  
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และความสนุกสนานของการแสดงล าเพลิน  เมื่อระบบของการแสดงหมอล าเปลี่ยนแปลง  การจัดการภายใน
คณะหมอล าเพลินจึงตองปรับเปลี่ยนตาม  ไดแก  หมอล าที่เคยฝึกหัดแบบพ้ืนบาน (ฝึกหัดกันเอง)  หันมา    
วาจางครูจากถ่ินอื่นเขามาปรับปรุงการแสดงตางๆ ในคณะตนเอง  เชน  การขับรองและการแสดงรีวิวจินตลีลา
ประกอบเพลง  การออกแบบเครื่องแตงกาย  การออกแบบฉาก  แสง  สี  และเสียง  ลวนเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับหมอล าในยุคนี้เป็นอยางยิ่ง  เพ่ือแขงกับความทันสมัยของดนตรีลูกทุง  และสตริง  สวนเวทีที่ใช          
ในการแสดงก็ท าเป็นเวทีลอย  ที่สามารถเคลื่อนยายไปแสดงในที่ตางๆ  ไดอยางสะดวกและมีขนาดใหญกวา  
แตเดิมมาก  สวนเนื้อเรื่องที่น ามาแสดง  เป็นเรื่องราวชีวิตภายในครอบครัวที่แตงขึ้นเพ่ือใหคติสอนใจ  เชน  
ยากน ามูน  นางบุญใจบาป  เป็นตน  หรือน ามาจากนิยาย  บทละครวิทยุและโทรทัศน์ที่ก าลังไดรับความนิยม
อยูในขณะนั้น  เชน  เรื่องดาวพระศุกร์  ลูกรักลูกชัง  เป็นตน 

    ในปัจจุบันหมอล าเพลินไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  มีการ
สงเสริมการแสดงหมอล าประเภทตางๆ  เชน มีการจัดการประกวด  การน าเสนอทางรายการวิทยุและโทรทัศน์       
เป็นตน  ท าใหหมอล าของภาคอีสานยังคงเป็นมหรสพที่รับใชประชาชนตอไป  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
ยังคงด าเนินตอตามวิถีการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เทคโนโลยี  สภาพเศรษฐกิจของผูชม  และความตองการ
ของมนุษย์ที่ตองการสิ่งบันเทิงใจ  การเปลี่ยนแปลงนี่เองที่กอใหเกิดรูปแบบการแสดงใหมๆ  อยูเสมอ 

   3.4.3 องค์ประกอบของหมอล าเพลิน 

    หมอล าเพลินมีองค์ประกอบการแสดงที่ส าคัญ  ดังตอไปนี้ 

     1.  ผูแสดง 

      ผูแสดงหมอล าเพลินในยุคแรก  เคยเป็นหมอล าหมู  หรือหมอล ากลอนมากอน      
จะเป็นผูกอตั้งคณะหมอล าเพลิน และแสดงเป็นตัวละครเอก  เชน พระเอก นางเอก เป็นตน ในปัจจุบันผูแสดง
หมอล าเพลิน  จะเป็นหนุมสาวในหมูบานที่มีความสนใจอาชีพหมอล า  รวมตัวกันตั้งคณะหมอล าเพลินโดยมี
หัวหนาคณะที่แยกตัวมาจากคณะอ่ืนเป็นผูอบรมสั่งสอน  บางคณะอาจจางผูที่เป็นหมอล าเพลินชั้นครูมาเป็น
ผูสอน  แตละคณะจะมีผูแสดงล าเพลินตั้งแต  10 – 20  คน  ตามบทบาทตัวละครในเรื่อง  โดยจะมีตัวละคร
ส าคัญๆ  ดังนี้  พอหรือพอพญา  แมหรือมเหสี  พระเอก  นางเอก  ตัวโกงชายหรือหญิง  พระรอง  นางรอง   
ตัวตลก  คนรับใช  นอกจากนี้ยังมีตัวประกอบตางๆ  เชน  ฤาษี  ทหาร  แมนม  ยักษ์  นักบวช  พระกุมาร  
เป็นตน 

1.1   การคัดเลือกผูแสดง   

         ผูแสดงที่รับบทบาทตางๆ  ในการแสดงนั้น ผูฝึกหรือหัวหนาคณะเป็นผูคัดเลือก
โดยก าหนดบุคลิกใหมีความเหมาะสมกับเรื่องที่แสดง บุคลิกของผูแสดงประกอบดวย  เพศ  วัย  รูปรางหนาตา  
การแตงตัว  ตลอดจนลักษณะทาทางในการแสดงออกจะตองใหสอดคลองกับตัวละครในเรื่อง  ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
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        1.1.1 ตัวละครส าคัญ  ไดแก  พระเอก  นางเอก  จะตองใชความพิถีพิถันใน
การคัดเลือกเป็นอยางมาก  ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ 

        1)  เป็นผูที่มีบุคลิกภาพดี 

          2)  รูปรางสะโอดสะอง  สมสวนหนาตาดี  ผูชายตองรูปหลอผูหญิงตองสวย 

   3)  มีน้ าเสียงดี  มีลีลาในการแสดงออกดานหนาเวท ี

   4)  เป็นวัยรุน  ถาเป็นโสดจะดึงดูดความสนใจจากผูชมไดเป็นอยางดี 

   5)  มีไหวพริบปฏิภาณดี  สามารถแกไขสถานการณ์บนเวทีไดดี   

         1.1.2.  ผูแสดงบทตัวโกงหรือผูแสดงบทผูรายหรือตัวราย  มีทั้งผูชายและผูหญิง   
จะตองเป็น  ผูที่มีทาทางคลองแคลว  มีความเป็นตัวของตัวเอง  และมีความสนใจในการแสดง  ภาษากลอน  
และถอยค าที่ใชตองมีความชัดเจน  นาเกรงขาม  กลาเสี่ยง  และมีความซื่อสัตย์ตอบทบาทของตนเองโดยไม
เกรงใจและขลาดกลัว 

         1.1.3.  ผูแสดงเป็นพอพญา  แมพญา  หรือพอแม จะตองนึกถึงบทบาทตาม
เนื้อเรื่อง  ตามฐานะของการแสดงในเรื่อง  เชน  เศรษฐี  คนรวย  คนจน  เป็นตน  ผูที่รับบทบาทนี้ตองเป็นผูที่
มีอายุมากกวาคนอ่ืนๆ  เพราะเมื่อแสดงในฉากที่มีผูแสดงบทบาทตางอายุกันจะท าใหมีความสมจริง 

         1.1.4.  ผูแสดงเป็นเทพฤาษี  นักบวช  จะเป็นผูที่มีรางกายสงางามในวัย
กลางคนขึ้นไปจะเหมาะสมกวาวัยรุน  ถาเป็นวัยรุนก็ควรเลือกผูที่บุคลิกภาพเหมาะสมกับบทบาท 

         1.1.5.  ผูแสดงเป็นตัวตลก ตองมีบุคลิกพิเศษหรือลักษณะของรางกาย        
เป็นพิเศษ  เป็นผูที่มีปฏิภาณเฉียบไวแกไขสถานการณ์  หรือโตตอบคลองแคลว  มีความจ าเป็นเลิศ  สวนเรื่อง
ของบุคลิกภาพที่สามารถสรางความขบขันได  เชน  ฟันหลอ  หัวลาน  ตัวผอม  ตัวสูง  เป็นตน  นอกจากนี้  
ความสามารถพิเศษ  เชน  ท าทาทางตลก  เดินหลังคอม  ยกเทาขึ้นพาดศีรษะและมีความสามารถในการ   
รองเพลง  เตน  ฟูอน  เป็นตน 

         1.1.6.  ตัวประกอบอ่ืนๆ  ก็คัดเลือกบุคลิกภาพ  น้ าเสียง  ความสามารถดาน
การแสดงหนาเวที  หนาตาของผูแสดงเป็นตัวประกอบไมแตกตางจากพระเอก  นางเอกมากนัก  เพราะวาพระ
รอง นางรองในโอกาสตอไปก็ตองรับบทบาทเป็นพระเอก  นางเอกได   
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        1.2  คุณสมบัติของหมอล าเพลินควรมีลักษณะตางๆ ดังนี้ 

      1.2.1.  เป็นผูที่มีบุคลิกลักษณะดี  รางกายไมทุพพลภาพ  หนาตาสวยงาม    
จะไดรับความนิยมเป็นพิเศษ 

     1.2.2.  พระเอก นางเอกเป็นวัยรุน  โดยเฉพาะถาเป็นโสดจะท าใหไดรับความ
สนใจจากผูชม 

    1.2.3. มีน้ าเสียงไพเราะ 

    1.2.4. มีปฏิภาณไหวพริบดี  มีความเฉลียวฉลาด  แกปัญหาเฉพาะหนาไดดี 

    1.2.5. มีความจ าดี เพราะหมอล าตองสามารถทองกลอนล าตางๆ  และเพลง       
สมัยนิยมดวย 

       1.2.6. มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู  หมั่นฝึกซอมในกาแสดง
อยูเสมอ 

       1.2.7  มีศิลปะและลีลาประกอบการล าเป็นอยางดี 

       1.2.8  มีกิริยามารยาทเรียบรอย  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอผูอ่ืน 

 

 

     2.  เรื่องท่ีใชแสดงหมอล าเพลิน 

      เรื่องท่ีหมอล าเพลินน ามาแสดงในยุคแรกจะเป็นเรื่องราวที่เป็นนิทานพ้ืนบานตางๆ 
ของชาวอีสาน  เรื่องที่นิยมแสดงกันมากในยุคเริ่มแรกของหมอล าเพลินคือ  แกวหนามา  ในยุคตอมาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวงการหมอล า  เรื่องราวที่น ามาแสดงนิยมแสดงเรื่องราวที่ผูกขึ้นมาใหม  แตยังคงเคาโครง
นิทานพ้ืนบาน  เนื้อหาสวนใหญเป็นการสอนใหกระท าความดี  อยูในฮีตคองของชาวอีสาน  รูจักบาปบุญ    
คุณโทษ  เคาโครงเรื่องประเภทนี้เป็นเรื่องราวชีวิตภายในครอบครัว เชน แมผัวกับลูกสะใภ การรักลูกไมเทากัน  
เป็นตน  แตก็ยังมีหมอล าเพลินบางคณะที่ยังเลนเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ บาง  แบงออกเป็นประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

      2.1  นิทานและวรรณกรรมของภาคอีสาน  ที่ไดรับการพิจารณาน ามาเป็นบทของ
หมอล า มีอยูหลายเรื่อง  เชน  ทาวขูลู-นางอ้ัว  ทาวผาแดง-นางไอ  เป็นตน 

      2.2  นิทานชาดก  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระโพธิ์สัตว์  เชน  เรื่องพระเวสสันดร     
นางสิบสอง  ทาวสีทน-มโนราห์  เป็นตน 
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      2.3  วรรณกรรมแตงใหม  การที่หมอล าตองแสดงเรื่องเกาอยูเสมอนั้นท าใหผูชม
และผูแสดงรูสึกเบื่อหนาย  จึงจ าเป็นตองมีการสรางเรื่องขึ้นใหมๆ แบงออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  แตงเรื่อง
ขึ้นใหมโดยใชโครงเรื่องจากนิทานพ้ืนบาน  เชน  เรื่องนางประกายแก ว  เรื่องนางบุญใจบาป  เรื่องน้ าใจ     
แมนาลูกเลี้ยง  เป็นตน  และอีกลักษณะหนึ่ง  คือ  การน าวรรณกรรมที่เป็นบทละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ไดรับ
ความนิยมมาแตงเป็นบทล า  เชน  เรื่องลูกรักลูกชัง  เรื่องดาวพระศุกร์  เรื่องแมนากพระโขนง  เป็นตน  
เรื่องราวที่น ามาเป็นบทหมอล ามีจุดมุงหมายของเรื่องที่น ามาแสดงหมอล าจะมีลักษณะคลายคลึงกัน  กลาวคือ  
แสดงใหเห็นถึงบาปบุญคุณโทษ  คติความเชื่อทางพุทธศาสนา  ถึงแมวาหมอล าจะยึดหลักเพ่ือความเพลิดเพลิน
ก็ตาม  แตดวยความเชื่อทางพุทธศาสนา  เนื้อเรื่องจึงสะทอนออกมาตามสภาพของสังคมอีสาน 

     3.  ดนตรีประกอบหมอล าเพลิน 

      ดนตรีประกอบการแสดงหมอล าเพลิน  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการแสดง
เพราะวาความสนุกสนาน  เราใจ  ที่เกิดขึ้นในการแสดงหมอล าเพลินก็คือ  การที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุง
จังหวะ  และการน าเอาเครื่องดนตรีสากลเขามาบรรเลงผสมผสานกับท านองเพลงพ้ืนบานไดกลมกลืนและเป็น
เอกลักษณข์องการแสดง   

      เครื่องดนตรีที่ใชในการบรรเลงหมอล าเพลินในยุคแรกๆ นั้น  ยังคงใชแคนบรรเลง
เหมือนกับหมอล าหมูแบบเดิม  และน าเอาเครื่องดนตรีพ้ืนบาน  ไดแก  พิณ  และกลองโทนมาบรรเลงรวมกัน  
จนกระทั่งดนตรีลูกทุงเขามามีบทบาทในภาคอีสานผูชมชื่นชอบดนตรีสากล  บรรดาหมอล าเพลินจึงไดน าเอา
เครื่องดนตรีสากลเขามาบรรเลงการแสดงหมอล าเพลิน  ซึ่งเครื่องดนตรีสากลที่นิยมใช  ไดแก  กลองชุด  
กีตาร์คอร์ด  กีตาร์เบส  กลองทอม  แซกโซโฟน  ทรัมเป็ต  ออร์แกน ทรอมโบน  และเครื่องประกอบจังหวะ
อ่ืนๆ เชน  ฉิ่งฉาบ เป็นตน  มีบางเป็นบางคณะที่ยังคงใชเปุาแคนประกอบการล าอยูหลังเวที  หรือหลัง หลืบ
ขณะที่หมอล าเพลินล าเกริ่นกอนออกสูดานหนาเวที  แตมีไมมากนัก  เพราะวาสวนมากจะใชออร์แกนบรรเลง
แทน  จ านวนของเครื่องดนตรีที่ใชขึ้นอยูกับคณะหมอล านั้นๆ  ที่จะสรรหามาประจ าคณะของตนไมมีกฎ
ตายตัว  เครื่องดนตรีที่จ าเป็นตองมี  คือ  กลองชุด  กีตาร์คอร์ด  และออร์แกน  หมอล าเพลินคณะใหญอาจ
เพ่ิมเครื่องดนตรีอื่น เชน กลองทอม  กีตาร์คอร์ด 2 ตัว ตัวหนึ่งเลนคอร์ด อีกตัวหนึ่งเลนเดี่ยว กีตาร์เบส 1 ตัว 
ทรัมเป็ต  2 ตัว  ทรอมโบน  2  ตัว  แซกโซโฟนเทนเนอร์  1 ตัว  คณะที่ไมใชแคนก็จะใชออร์แกนบรรเลงแทน 

      ท านองล าเพลินเป็นท านองเพลงพ้ืนบานของชาวอีสานที่มีความสนุกสนานเราใจ  
ไมมีการแบงวาดล าเหมือนล าเรื่องตอกลอน  นิยมเรียกวา  “วาดล าหมอล าเพลิน”  ซึ่งท านองในการล าแตละ
ทองถิ่นมีความแตกตางกันบางตามส าเนียงของภาษาของหมอล าเพลิน  ท านองล าเพลินจะเป็นการประยุกต์
ท านองเพลงพ้ืนบานอีสานผสมผสานกับท านองเพลงลูกทุง  หรือเพลงพ้ืนบานภาคกลาง  ท านองของล าเพลิน
จะมีการเกริ่น  จากนั้นจึงจะเป็นล าเพลิน  ในการแสดงของหมอล าเพลินนอกจากจะใชท านองล าเพลินในการ
ด าเนินเรื่องแลว  ยังมีการล าดวยล าพ้ืนบานอีสานอื่นๆ  เชน  ล าทางยาว  ล าทางสั้น  ล าเตย  ล าเดิน  ล าแพน  
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และเพลงลูกทุงตามสมัยนิยมอีกดวย  ผูแสดงหมอล าเพลินจะน ามาล าไดอยางเสรี  บางครั้งเนื้อหาของเพลง
อาจไมเขากันกับเรื่องที่แสดงก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูแสดงแตละคน 

     4. การแตงกาย 

      การแตงกายของหมอล าเพลินมีพัฒนาการมาเป็นล าดับ  แบงตามเพศของผูแสดง
ได  2  ประเภท  คือ  ผูแสดงฝุายชาย  และผูแสดงฝุายหญิง  การแตงกายของหมอล าเพลินเป็นศิลปะที่ชวย
สื่อสารระหวางตัวผูแสดงกับผูชมใหเขาใจเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น 

   3.4.4  ขั้นตอนในการจัดการแสดงหมอล าเพลิน 

    ศิลปะการแสดงหมอล าเพลินจัดเป็นการแสดงพ้ืนบานที่มีความยิ่งใหญประเภทหนึ่งของ
อีสานซึ่งศิลปินพ้ืนบานไดสรางสรรค์  จนเป็นการแสดงที่อยูในจิตวิญญาณอยางแทจริงของชาวอีสานที่เดียว  
ขั้นตอนในการแสดงหมอล าเพลินแตละขั้นจะตองใชความสามัคคี  ความเพียรพยายาม  ความอดทน  และ
ความอุตสาหะเป็นอยางยิ่ง  แบงออกเป็นขั้นตอนตางๆ  ดังนี้ 

     1.  การไหวครู ที่เรียกวา “การตั้งคายออ” เพ่ือร าลึกคุณครูอาจารย์ที่ไดสั่งสอนวิชาชีพ
หมอล าให  ตลอดจนบูชาคุณพระรัตนตรัย  คุณบิดามารดา  คุณผูมีพระคุณทั้งหลาย  เป็นการสรางขวัญและ
ก าลังกอให เกิดความเชื่อมั่นในการแสดงเจาภาพที่จัดหาหมอล้ าของเป็นผูจัดเตรียมคายออไวใหคณะหมอล าที่
ตนวาจาง ไปท าการแสดง  โดยมีหัวหนาคณะหมอล าเพลินจะเป็นผูก าหนดใหเจาภาพ  ซึ่งแตละคณะอาจมี
ความแตกตางกันแตโดยทั่วไปแลวจะคลายคลึงกัน 

ตัวอยางคายออของหมอล าเพลิน 

       ผาขาว       1  วา 

       ผาซิ่น       1  ผืน 

       ไขดิบ       1  ฟอง 

       เหลาขาว      1  ขวด 

       เทียนไขหนัก 1  บาท   1  เลม 

       เทียนเลมเล็ก     5  คู 

       ดอกไมขาว     5  คู 

       กรวยดอกไม     5  กรวย 
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       ลิปสติก      1  แทง 

       แปูงหอม      1  กระปอง 

       น้ ามันใสผม     1  กระปุก 

       หวี        1  อัน 

       กระจก      1  บาน 

       เงิน       24  บาท 

       ขันน้ ามนต ์     1  ใบ 

      

     ขั้นตอนในการไหวครู  จะเริ่มโดยผูน าในการไหวครู  ซึ่งจะเป็นหัวหนาคณะหรือ
ครูผูสอนหมอล า  เรียกสมาชิกคณะหมอล ามานั่งรวมกัน  ทุกคนจะนั่งลงพนมมือรอบๆ  ผูท าพิธีในการไหวครู  
จากนั้นผูท าพิธี จุดเทียน วา  นโม 3  จบ  สมาชิกวาตามแลวจึงตอดวยบทบูชาพระรัตนตรัย ผูท าพิธียกคายออ
ขึน้เหนือศีรษะ  ทองคาถาเพ่ือความเป็นสิริมงคล  ทองคาถาเพ่ือเสกแปูงฝุุนทาหนา  และน้ ามัน 

ตัวอยางคาถาเสกแปูงและน้ ามันใสผม 

      นโมตัสสะ  ภคะวโต  อรหะโตสัมมา  สัมพุทธัสสะ 

      นโมตัสสะ  ภคะวโต  อรหะโตสัมมา  สัมพุทธัสสะ 

      นโมตัสสะ  ภคะวโต  อรหะโตสัมมา  สัมพุทธัสสะ 

      โอม  นะรวย  มหานะรวย  รวยทั้งจิตรวยทั้งใจ 

      กูสิเสกใสเมียเขาใหฮางกะฮาง  เสกใสซางใสติดปานตัง 

      จังปานบวง  สาวพวงสาวแก  สานอย  โอม สะโหมติดติดนะติดนะ 

 

     จากนั้นผูน าในการไหวครูเปุาลมไปยังคายออ  3  ครั้ง  วางถาดคายออลง  เอาดอกไม
จุมลง  ในเหลาขาวที่เทลงใสขันหรือแกวในถาดคายออปะพรมไปที่สมาชิกหมอล าที่เขารวมพิธีไหวครูทุกคน  
สมาชิกคณะหมอล าพนมมือกมหัวคอยรับน้ าเหลาที่พรม  จากนั้นยกมือขึ้น  สาธุ  ใสผมทารางกายและลูบผม
เมื่อเสร็จพิธีไหวครู  หรือยกคายออแลวจึงเริ่มท าการแสดง 
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     2.  ขั้นการแสดงหมอล าเพลิน  ในการแสดงหมอล าเพลินแบงการแสดงเป็น  2  ชวง  
คือ  ชวงที่หนึ่งเป็นชวงสมัยนิยม  และชวงที่สองเป็นการแสดงล าเพลินซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

      2.1  ชวงที่หนึ่ง  เริ่มตั้งแตเวลาประมาณ  21.00 น. เป็นตนไป ล าดับการแสดง
ในชวงนี้จะเริ่มดวยการเตรียมความพรอมดานดนตรี  และหางเครื่อง  บางคณะอาจเริ่มดวยการบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี  แลวตอดวยเพลงบรรเลง  ประกอบการเตน  โฆษกหรือผูด าเนินรายการออกมาแนะน า
ตัวเอง  และจัดเพลงลูกทุงหรือเพลงสมัยนิยมในขณะนั้นประกอบการแสดงรีวิวและหางเครื่องดวยการแตงกาย
ที่หลากหลายรูปแบบ  ลักษณะตางกันเพลงที่ไดรับความนิยมจากนัดชกรองภายในคณะหมอล าจะเป็นเพลงที่
ก าลังอยูในสมัยนิยม  หรือ  เพลงที่เคยดังมาในอดีต  เชน  เพลงสยามเมืองยิ้ม  ของยอดรัก  สลักใจ,  เพลงไอ
หนุมเลี้ยงควาย, เพลงสมศรี  1992, เพลงรักสาวสะรองแงง  ของยิ่งยง  ยอดบัวงาม, เพลงหนูไมรู ของพุมพวง  
ดวงจันทร์  นอกจากนี้ก็เป็นเพลงองนักรองยอดนิยม  เชน  เฉลิมพล  มาลาค า สมหมายนอย เป็นตน ในชวง
หนึ่งนี้ขณะใชเวลาในการแสดง  1-3  ชั่วโมง 

      2.2  ชวงที่สอง  เป็นการแสดงล าเพลิน  ที่เป็นเรื่องเป็นราว  หัวหนาคณะหรือผูมี
หนาที่ในการด าเนินเรื่องจะประกาศเรื่องที่จะแสดง  ผูแสดง  จากนั้นก็ปลอยตัวด าเนินเรื่อง  บางคณะจะให     
ผูแสดงหญิงออกมาฟูอนเพื่อเป็นการไหวครู  บางคณะอาจแสดงเพลงพ้ืนบานประกอบการฟูอน  เชน  หมอล า
เพลินคณะโพนสิมรุงล าเพลิน  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นตน  การแสดงหมอล าเพลินผูแสดงจะ
ล าอยูหลังเวที  1  กลอน  แลวจึงออกดานหนาเวที  ฟูอนหรือเตนกอนที่ไปล าเพลินตรงไมโครโฟน  จากนั้นจึง
พูดแนะน าตนเองแลวด าเนินเรื่อง  ล าเพลินอีก  1  กลอน  ฟูอนเขาเวที  บางคณะอาจแทรกเพลงลูกทุงอีสาน
ที่ก าลังไดรับความนิยมกอนเขาเวทีจนไดเวลาประมาณ  6.00  นาฬิกา  ชวงสุดทายกอนยุติการแสดงพระเอก  
หรือนางเอกจะล าทางยาวเพ่ือเป็นการลงผูชม  และฝากฝังผลงานดานการแสดงกับผูชม 
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บทที่  3 

 

องค์ประกอบการแสดงฟ้อนล าเพลินถวายพระพร 

 

 การแสดงชุดฟูอนล าเพลินถวายพระพร  เป็นการแสดงที่น าเอาศิลปะการแสดงหมอล าเพลินซึ่งเป็น
หมอล าที่มีความสนุกสนานเขามาประกอบกับบทรองและท านองเพลงล าเพลิน  มาสรางสรรค์ขึ้นเพ่ือ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งมีองค์ประกอบการแสดง  ดังนี้ 

 

 

องค์ประกอบการแสดง 

1. เครื่องแต่งกาย 
  เครื่องแตงกายที่ใชประกอบการแสดงฟูอนล าเพลิน  เป็นการแตงกายที่ไดน ามาจากหมอล าเพลิน      

ซ่ึงสามารถแบงออกได  ดังนี้ 

1.1  นักแสดงหญิง 
     สวมชุดเดรส  (dress)  คือชุดที่เสื้อและกระโปรงตอกัน  ซึ่งมีความยาวระดับเขา  กระโปรง  
มีหลายลักษณะมีทั้งกระโปรงจีบรอบ  และกระโปรงจีบหนานาง  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดไดเลือกรูปแบบ 

เป็นแบบจีบหนานางมาใชประกอบการแสดง  เนื่องจากมีรูปแบบที่เรียบรอยสวยงาม  สวนตัวเสื้อดานบนจะมี
สไบเย็บติดกับตัวเสื้อเปิดไหลดานขวา  พาดลงไปที่ไหลซายยาวระดับครึ่งของขาสวนบน  ตัวสไบและจีบหนา
นางจะดวยปักเลื่อมสีเงิน  สวมเครื่องประดับสีเงินประดับเพชรประกอบไปดวย  ตางหู  สรอยคอ  เข็มขัด     
รัดตนแขน  และก าไลขอมือ  เกลาผมรวบตรึง  ท ามวยผมไวกลางศีรษะ  ประดับดวยดอกไมไหวเพชรดาน

ขวามือผูแสดงสวมรองเทาสนสูงประกอบการฟูอน 
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ภาพประกอบที่  1  เครื่องแตงกายนักแสดงหญิง 

ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
  1.2  นักแสดงชาย 

   สวมเสื้อแขนสั้น  ปลายแขนติดแถบเพชร  นุงกางเกงยาวคลุมเขาชายกางเกงติดแถบเพชร
หนาประมาณ  10  เซนติเมตร   สวมเสื้อกักทับอีก  1  ชั้น  เสื้อกักปักดวยเลื่อมสีเงินตามตัว  ชายเสื้อติดแถบ
เพชร  คาดผาปิดกนปักดวยเลื่อมสีเงินและแถบเพชรยาวรอบตัว  มารวบไวดานหนา  แลวปิดทับดวยผาปิด
หนารูปลักษณะชายผาสามเหลี่ยมปักดวยเลื่อมสีเงิน  รอยลูกปัดเป็นระยาตามชายผา  สวมผาคาดศีรษะ

ประดับเพชรผูกเป็นโบว์ดานหลัง  และปักขนนกสีขาวดานหลัง  สวมเครื่องประดับ ตางหู  สรอยคอ และขอมือ
เพชร สวมถุงเทายาวสีขาวและรองเทาหนังสีด า  นักแสดงชายตองแตงหนาใหสวยงาม 
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ภาพประกอบที่  2  เครื่องแตงกายนักแสดงชาย 

ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
 

2. วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 
  วงดนตรีที่ใชประกอบการแสดงล าเพลิน  เดิมทีเดียวคือ  แคน  ซอ  ซุง  พิณ  กลองยาว  ฉิ่ง  

ฉาบ  ในสมัยตอมาดนตรีลูกทุงไดรับความนิยมแพรหลาย กลองยาวที่ใชก็เปลี่ยนไปเป็นกลองชุด กลองทอมบา  
และเพ่ิมกีตาร์เบส  ออร์แกน  เป็นดนตรีประกอบเวลาแสดงของหมอล าเพลินบางวง  เชน  วงสาวนอยเพชร

บานแพง  จะมีเครื่องดนตรีชาโดว์ประกอบอยางครบวง  และกอนที่จะมีการแสดงหมอล าจะมีการโหมโรงดวย
การโชว์เพลงลูกทุง  และเพลงสากลยอดนิยม  เป็นการเอาใจผูชมกอน  และมีจะมีหมอล าฝุายหญิงออกมาเตน

โชว์  เชนเดียวกับหางเครื่องของดนตรีลูกทุง  (พรชัย  เขียวสาคู.     :  56) 

  วงดนตรีที่ใชประกอบการแสดงฟูอนล าเพลินถวายพระพร   วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด           
ไดน าเอาวงดนตรีสากล  มาใชประกอบการแสดง   

  เครื่องดนตรีที่ใชประกอบในวงดนตรีสากล  ไดแก 
2.1 ทรัมเป็ต   
  ทรัมเป็ต (trumpet)  เป็นเครื่องดนตรีสากลในกลุมเครื่องลมทองเหลือง (แตร)  ประเภท 

เสียงสูง (high brass)  เชนเดียวกับ  เฟรนช์ฮอร์น ก าเนิดเสียงโดยอาศัยลม  จากการเปุาของผูเลนท าใหเกิด
การสั่นสะเทือนของริมฝีปาก  โดยทั่วไปมีปุุมกด  (valve)  3  อัน  เรียงอยูในระนาบเดียวกัน  มีทั้งที่เคลือบผิว
ดวยทอง, เงิน, นิกเกิล, และแลกเกอร์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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       ทรัมเป็ตมีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแตสมัยโบราณ โดยเริ่มจากแตรสัญญาณท่ีใชในการลาสัตว์
หรือในทางทหาร  แตแตรลักษณะนั้นโดยมากจะไมมีปุุมกดเพ่ือเปลี่ยนระดับเสียง  ท าใหไมสามารถสรางระดับ
เสียงที่แตกตางกันไดมากนัก  จนกระท่ังมีการคิดประดิษฐ์ปุุมกดและกลไกตางๆ เขาไปภายหลังในสมัยยุคกลาง 
โดยเป็นเครื่องดนตรีที่ไดรับความนิยมในวงกวาง สามารถพบเห็นไดในวงหลากหลายรูปแบบตั้งแตวงพื้นบาน
ของเม็กซิกัน (mariachi) วงแจ฿ซ วงโยธวาทิต จนถึงวงออเคสตราขนาดใหญ หรือแมแตวงดนตรีปฺอป-ร็อค
สมัยใหม 

 

 
 

ภาพประกอบที่  3  ทรัมเป็ต 
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

2.2 ทรอมโบน 
  ทรอมโบน (Trombone)  เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเปุาทองเหลือง มีคันชักใช 

ส าหรับเปลี่ยนระดับเสียง โดยมากจะใชในวงโยธวาทิต วงดนตรีลูกทุง รวมทั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตรา            
ในวงดนตรี ทรอมโบนจะท าหนาที่ประสานเสียงในกลุมแตรดวยกัน 

       ทรอมโบน เป็นแตรซึ่งใชมาตั้งแตคริสต์ศตวรรษที่ 15 ในพิธีศาสนาและพิธียุรยาตรารวมกับ
แตรโบราณ ทรอมโบนประกอบดวยทอลมสวมซอนเลื่อนเขา – ออกได (Telescopic slide) ขนาดยาวโคงได    
สองทบ สองในสามของทอลมนี้เป็นทอทรงกระบอกเชนเดียวกับ ทรัมเป็ต สวนที่เหลือคอย ๆ บานออกเป็น
ปากล าโพง สวนที่เป็นทอลมทรงกระบอกจะเป็นทอสองชั้นสวมกันไวในลักษณะรูปตัว U เลื่อนเขาออกเพ่ือ
ปรับระดับเสียง เมื่อเลื่อนออกจะยาวประมาณ 9 ฟุต แตเมื่อเลื่อนเขา จะเหลือเพียง 3 ฟุตเศษ 
ทรอมโบนเป็นเครื่องดนตรีประเภททอทรงกระบอก (Cylindrical Bore) กลาวคือมีทอลมที่ขนาดคงท่ีเกือบทั้ง
เครื่อง ท าใหมีเสียงที่แข็งและกระดาง ไมนิ่มนวลเหมือนฮอร์นหรือยูโฟเนียม แตในบางรุนอาจมีการขยายขา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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หนึ่งของ Slide ใหใหญกวาอีกขาหนึ่ง ท าใหเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องดนตรีทรงกรวย (Conical Bore) และให
เสียงที่นุมข้ึน 

 

 
ภาพประกอบที่  4  ทรอมโบน 

ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
 

2.3 แซกโซโฟน 
  แซกโซโฟน (saxophone) เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องลมไม ใชลิ้นเดี่ยวเหมือนของ 

คลาริเนต แมวาตัวเครื่องมักจะท าดวยโลหะแต ซุมเสียงก็กระเดียดมาทางเครื่องลมไม แซกโซโฟนจึงไดรับ
ฉายาวา "คลาริเนตทองเหลือง" (brass clarinet)  

  แบร์ลิออซ  ไดกลาววา  เสียงของแซกโซโฟนคือการผสมผสานเขาดวยกันระหวาง ซอเชลโล       
ปี่คอร์อังแกลส์และปี่คลาริเนต แซกโซโฟนจะเลนกระซิบกระซาบ ออนหวานนุมนวล หรือจะแผดใหแสบโสต
ประสาทก็ท าได จึงเหมาะส าหรับใชเป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเดี่ยว 

       ตระกูลแซกโซโฟนเป็นตระกูลใหญเชนเดียวกับคลาริเนต แซกโซโฟน  มีขนาดตาง ๆ ถึง       
7 ขนาดดวยกัน แตนิยมใชในปัจจุบันมี 4 ชนิดดวยกัน แซกโซโฟนในปัจจุบันประกอบดวยแซกโซโฟนโซปราโน
แซกโซโฟนอัลโต, แซกโซโฟนเทเนอร์และบาริโทนแซกโซโฟนในบรรดา 4 ชนิดที่กลาวมานี้ แซกโซโฟน
โซปราโนเป็นแซกโซโฟนที่มีเสียงความถ่ีเสียงสูงที่สุด ตามดวยแซกโซโฟนอัลโต แซกโซโฟนเทเนอร์และสุดทาย
ที่ต่ าคือบาริโทนแซกโซโฟน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
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ภาพประกอบที่  5  แซกโซโฟนเทเนอร์ 
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

 

 
 

ภาพประกอบที่  6  แซกโซโฟนอัลโต 
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

 
 

2.4 กีตาร์ 
  กีตาร์ (Guitar) เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง จัดเป็นพวกเครื่องสาย มักจะเลนดวยนิ้วมือซาย  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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และดีดดวยนิ้วมือขวาหรือใชปิ๊กดีดกีตาร์ เสียงของกีตาร์นั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย ท าใหเกิดก าทอน 
(resonance) แกตัวกตีาร์และคอกีตาร์ 
 
 

  กีตาร์นั้น มีทั้งแบบกีตาร์อะคูสติก และกีตาร์ไฟฟูา บางตัวก็เป็นไดทั้งสองอยาง กีตาร์มี 
สวนตัวเป็นกลองก าทอน ซึ่งในกีตาร์อะคูสติกจะเจาะเป็นชอง สวนกีตาร์ไฟฟูามักจะตัน และมีโพรงในสวนคอ
กีตาร์ โดยทั่วไปแลวสวนหัวของกีตาร์จะยืดขึ้นไปจากคอ เพ่ือใสลูกบิดหมุนสายส าหรับปรับเสียง  กีตาร์เป็น
เครื่องดนตรีที่นิยมใชแพรหลาย  และใชกับดนตรีหลากหลายสไตล์ นับเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใชบรรเลงเดี่ยว
อยางกวางขวางที่พบเห็นมากที่สุดคือกีตาร์คลาสสิก และยังเป็นเครื่องดนตรีหลักในวงดนตรีประเภทบลูส์ และ
ดนตรีร็อกอีกดวย กีตาร์สามารถเลนในยามวาง หรือ เป็นงานอดิเรก ไดดี 

 

 
 

ภาพประกอบที่  7  กีตาร์ 
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

 
2.5 กีตาร์เบส 

   กีตารเ์บส เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ในทางสากลสามารถเรียกไดทั้ง electric bass  
(เบสไฟฟูา) , electric bass guitar (กีตาร์เบสไฟฟูา) หรือเรียกสั้นๆวา bass (เบส) ลักษณะของเบสจะมี
รูปรางใหญกวากีตาร์ มีโครงสรางของคอที่ใหญและยาวกวา มียานความถ่ีเสียงต่ า มีหนาที่โดยหลักๆในการให

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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จังหวะ คือคุมจังหวะตาม rhythm, line, pattern และ groove ของดนตรี ในขณะเดียวกันก็สามารถขยาย
ระดับความสามารถการเลนใหสูงขึ้นตามแนวเพลงและการประยุกต์ใชตางๆ เชน เทคนิคการ Slap หรือการ
ตบเบส (รวมไปถึงเทคนิคอ่ืนที่ใชรวมกันกับการ Slap) ในดนตรี Funk, Jazz และอีกหลายแนว การ Tapping 
การเดิน Improvising การเลน Harmonics การเลน Picking เป็นตน 

   เบสไฟฟูาจัดวาเป็นเครื่องดนตรีที่ถือก าเนิดหลังเครื่องดนตรีอื่นๆ  ในประเภทวงสตริงคือสราง 
ขึ้นหลัง กีตาร ์กลอง คีย์บอร์ด  หรือซินธิไซเซอร์  เครื่องดนตรีประเภทเบสที่ใชกันในวงดนตรีและแนวตางๆ  
ก็จะมี เบสไฟฟูา เบสโปรงไฟฟูา fretless bass (เบสไมมีเฟรต) และ double bass, upright bass บางทีก็
เรียกกันวา acoustic bass แตก็มีภาษาพูดเรียกกันติดปากส าหรับนักดนตรีบางคนวา เบสใหญ  เบสไฟฟูาที่ใช
โดยทั่วไปจะมี 4 สาย 5 สาย และ 6 สาย สวนสายที่มากไปกวานี้ก็มีเนื่องจากนักดนตรีบางคนอาจจะออกแบบ
เพ่ือประยุกต์ใชทางการเลนเฉพาะตัว 

 
 

ภาพประกอบที่  8  กีตาร์เบส 
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

 
2.6 คีย์บอร์ด 

    คีย์บอร์ดไฟฟูา (Electronic keyboard) หรือ คีย์บอร์ด (Keyboard) เป็นเครื่องดนตรี
ประเภทลิ่มนิ้ว (Keyboard instrument) มีแปูนกดเสียง (คีย์) รูปรางคลายกับคีย์ของเปียโน คีย์บอร์ดไฟฟูา

จะสรางเสียงขึ้นมาเมื่อคีย์ของมันถูกกด โดยจะมีการผลิตเสียงผานกระแสไฟฟูา  โดยทั่วไปแลว คีย์บอร์ดไฟฟูา

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%99
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จะมีปุุมตัวเลขเล็กๆ หรือ จานหมุนเล็กๆ ส าหรับใชเปลี่ยนแปลงรูปแบบเสียง เพื่อการรวมบรรเลงเพ่ิมอารมณ์
ใหกับบทเพลงที่แตกตางออกไป 

  รูปแบบเสียงภายในคีย์บอร์ดไฟฟูานั้น จะมีใหผูใชไดเลือก โดยมักจะมีตั้งแตเสียง เปียโน ,       

ฮาร์ปคอร์ด, แคลฟวิคอร์ด, ออร์แกน, กีตาร์, กีตาร์เบส, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน, แซกโซโฟน, หีบเพลงชัก      
รวมไปถึงเสียงกลุมเครื่องสายภายในวงออร์เคสตรา, เสียงกลุมเครื่องเปุาภายในวงโยธวาทิต ,เสียงสังเคราะห์

ชนิดตางๆ  จากเครื่องสังเคราะห์เสียง รวมไปถึงเสียงเครื่องเคาะประกอบจังหวะ เชน คองกา, บองโก,       
ไทรแองเกิล, แทมบูรีน, มาราคัส และ กลองชุด เป็นตน 

  โดยทั่วไปแลว คีย์บอร์ดไฟฟูามักถูกใชบรรเลงกับดนตรีแนว ป็อป, ร็อก, เฮฟวีเมทัล, แจ฿ส, 

ดิสโก, ยูโรแดนซ์, ฮิปฮอป และ ดนตรีอีเลกโทรนิก คีย์บอร์ดไฟฟูาไดรับความนิยมมากในชวงยุค 80 ในการใช
บรรเลงดนตรีแนว นิวเวฟ และ ซินธ์ป็อป 

  ดวยขนาดที่คอนขางกะทัดรัด และความสามารถในการจ าลองเสียงเครื่องดนตรีสากล 

หลากหลายประเภท ท าใหคีย์บอร์ดไฟฟูายังคงไดรับความนิยมจากเหลานักดนตรี และ ผูสนใจ มาจนถึง
ปัจจุบัน 

 

 
 

ภาพประกอบที่  9  คีย์บอร์ด 
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

 
2.7 กลองชุด       

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B
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      กลองชุด (Drum kit) เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีกระทบ ประกอบดวยตัวกลองและฉาบ
จ านวนหลายใบ และใช "ไมกลอง" เพ่ือตีควบคุมจังหวะ กลองชุดเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงหนักแนน สามารถ
เพ่ิมพลังใหกับบทเพลงไดหลากหลายแนว เชน ร็อก , บลูส์ , ป็อป , ฟังก์ , ดิสโก และ แจ฿ส เป็นตน กลองชุด
เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่  10  กลองชุด 
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

 
3. ลายเพลงท่ีใช้ประกอบการแสดง 

  ลายเพลงที่ใชประกอบการแสดงไดแก ลายล าเพลิน ท านองล าเพลินเป็นท านองเพลงพื้นบานของ
ชาวอีสานที่มีความสนุกสนานเราใจ   ท านองล าเพลินจะเป็นการประยุกต์ท านองเพลงพื้นบานอีสานผสมผสาน
กับท านองเพลงลูกทุง  ท านองล าเพลินจะมีการเกริ่น (บทเกริ่น)  จากนั้นจึงเป็นการแสดงหมอล าเพลิน  และ
การด าเนินท านอง 

 
โนตเพลงลายล าเพลิน 

 
- - - - - - - - - - - - - - - ล - - - - - ล - ซ - - - - - ด - ล 
- - - - - ล - ซ - ล - ซ - ด - ล  - - - - - ล - ซ - - - - - ด - ล 
- - - - - - - - - - - - - - - ล - - - - - ล - ซ - - - - - ด - ล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%AA
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- - - - - ล - ซ - ล - ซ - ด - ล  - - - - - ล - ซ - - - - - ด - ล 
- - - - - - - - - - - - - - - ล - - - ล - - - ล - - - ด - ร - ม 
- - - - - - - - - - - - - - - ม - - - ม - - - ม - ร - ด - ท - ล 
- - - - - - - - - ซ - ล - ท - ด - - - - - ร - ด - ท - ล - ซ - ด 
- - - - - - - - - ซ - ล - ท - ด - - - - - ร - ด - ท - ล - ซ - ด 
- - - - - - - - - ล - ด - ร - ม - - - - - ซ - ม - ร - ม - ด - ร 
- - - - - - - - - ล - ด - ร - ม - - - - - ซ - ม - ร - ม - ด - ร 
- - - - - ล - ด - ร - ม - ซ - ม - ล ซ ม - ร - ม - ซ - ล - ซ - ล 
- ล - ล - ล - ล       

 
ทอนรอง 

- - - - - - - - - - - ด - - - ล - - - ด - - - ม - - - ซ - ล - - 
- - - ม - - - ซ - - - ด - ล - - - - - ซ - ม - ซ - - - ล - ซ - ม 
- - - - - - - - - ม - ร - ด - ล - - - ด - ล - ด - ร - ม - ด - ร 
- - - - - - - - - ม - ร - ด - ล - - - ด - ล - ด - ร - ม - ด - ร 
- - - - - ล - ด - ร - ม - ซ - ม - ล ซ ม - ร - ม - ซ - ล - ซ - ล 

 
4. บทร้อง 

บทเกริ่น 
 
 วิทยาลัยนาฏศิลปเมืองเกินรอย  ถวายพรองค์พระบาท  ขออ านาจคุณพระพุทธเจา  จงมาคุม     
พระแมเมืองเจริญยิ่ง 

 
 
 
 
 

ท านองกลอนล า 
น้ าใจของแมคนดี  เลี้ยงลูกใหมีทั้งสติและปัญญา  ขอบพระคุณที่แมไดเลี้ยงมา (ซ้ า)  จงปกปักรักษา

ทั้งชีวากาวเจริญ  เอ้ินวอนเทพไทเทวาโปรดจงเมตตา พระแมเมืองและแมฉัน  พระแมเมืองก็แมฉันเหมือนกัน 
(ซ้ า)  จงชวยดลบันดาลพระแมเจาจงเจริญ 
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โอย...เดนอ  เปรียบดังวังเวินน้ า  ซื่นซุมเย็นดี  พระกรณียกิจแหงพระองค์ทรงไว  พระองค์ครองการ
ใหหลายอันพันอยาง  ตางประเทศเขตคลายยอยองวาดี  พระบรมราชินีนาถ  เทียบพระบาทพระองค์ผูทรงศรี
ประชาชนไดพ่ึงบุญบารมี  พระแมเจาท าดีสรางชาติพลียืนยงทรงเมืองสรางไทยแลนด์แสนมวน  สิ่งที่ควรลูกกะ
จึงไดเวา  น าเจาพระแมเมือง  ขอบคุณแมสาระนอผูเลี้ยง  ผูตุมภัยกะใจถูกวิธีครองธรรมเป็นแมเมืองผูควรยอง  

ทรงพระเจริญเดอทาน... 

 

5. รูปแบบการแสดง 
  การแสดงฟูอนล าเพลินถวายพระพร  ใชผูแสดงเป็นนักแสดงชายและหญิง  ฟูอนเป็นคู  แบง

รูปแบบการแสดงออกเป็น  3  ขั้นตอน  ตามรูปแบบการแสดงหมอล า  ไดดังนี้ 

     ขั้นตอนที่  1  บทเกริ่น  นักรองจะออกมาล าเกริ่นเป็นการเริ่มการแสดง 

   ขั้นตอนที่  2  ชวงด าเนินท านองแบบตีบท  เป็นการตีบทตามบทรอง  ทาฟูอนที่แสดง
ออกเป็นทางายๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของหมอล าที่ใชมืออยางอิสระ  สื่อความหมายตามบทรอง  เชน  ทาแสดง

ถึงความเคารพก็จะไหว  เป็นตน 

   ขั้นตอนที่  3  ชวงด าเนินท านองตามลายเพลง  ท านองในที่นี้คือท านองล าเพลิน  ซึ่งจะเนน
ถึงความสนุกสนานเพลิดเพลิน  จึงเรียกวา  “ล าเพลิน”  เพ่ือใหคนดูเกิดความครื้นเครง  ทาฟูอนมีการขยับนิ้ว

มือในขณะฟูอนบางชวง  การใชสะโพกท่ีชัดเจน  ดูแลวเกิดความสนุกสนาน  อยากท่ีจะออกมาฟูอนดวย   
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บทที่  4  

 

ท่าฟ้อนล าเพลินถวายพระพร 

 

กระบวนท่าฟ้อนล าเพลินถวายพระพร 

กระบวนทาฟูอนล าเพลินถวายพระพร  แบงไดตามรูปแบบการแสดง  ซึ่งมี  3  ขั้นตอน ดังนี้  

     ขั้นตอนที่  1  บทเกริ่น  ผูแสดงเป็นนักรองยืนรองเพลงหนาเวที  มีการใชมือประกอบการรอง  
โดยมวนมือตามอิสระของผูแสดง  

     ขั้นตอนที่  2  ชวงด าเนินท านองแบบตีบท  เป็นการตีบทตามบทรอง  ทาฟูอนที่แสดงออกเป็น  
ทางายๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของหมอล าที่ใชมืออยางอิสระ  สื่อความหมายตามบทรอง  เชน  ทาแสดงถึงความ
เคารพก็จะไหว  เป็นตน  

     ขั้นตอนที่  3  ชวงด าเนินท านองตามลายเพลง  ทาฟูอนจะเนนถึงทาฟูอนที่สนุกสนาน  ดังมีชื่อ
เรียกทาฟูอน  ดังนี้  ทาร ายั่ว  ทาเนิ้ง  ทาเดินหนา-ถอยหลัง  

 

ขั้นตอนที่  2  ช่วงด าเนินท านองแบบตีบท   
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ภาพประกอบที่  11  ท านองดนตรี 

ทาท่ี  1  ท านองดนตรี 

 นักแสดงหญิง  เดินย่ าเทา (ออกฝั่งซายของเวที)  จังหวะตกเทาขวา มือทั้ง 2 ก าหลวมๆ ขางล าตัว
  แกวงแขนขึ้นลงพอถึงที่เดินย่ าเทาข้ึนหนา-ลงหลัง 3 ชุด 

 นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง (เดินย่ าเทาออกฝั่งขวาของเวที) 

 

 รูปแบบการแปรแถวเดินออกมาเจอกันแลวหันหนาออกเป็นแถวหนากระดาน 

หมายเหตุ            หมายถึง  นักแสดงชาย                    หมายถึง  นักแสดงหญิง               หนาเวที 
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        2                1              1                  2 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่  12 น้ าใจของแมคนดี 

 

ทาท่ี  2  น้ าใจของแมคนดี 

 นักแสดงหญิง  ยืนเหลื่อมเทาซายพรอมกับตบเทาซายตามจังหวะ มือซายตั้งระดับอกซอนใตมือขวาที่
จีบหงายเคลื่อนมือซายขึ้นไปตั้งวงบน มือขวาจีบหงายเคลื่อนมือลงสวนทางกันกับมือซายลงมาตั้งวงลาง ศีรษะ
อียงซาย 

 นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

 รูปแบบการแปรแถวแถวหนากระดาน 
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ภาพประกอบที่ 13 เลี้ยงลูกใหมีท้ังสติและปัญญา 

 

ทาท่ี  3  เลี้ยงลูกใหมีทั้งสติและปัญญา 

 นักแสดงหญิง  เทาปฏิบัติเชนเดิม มือขวาชี้นิ้วชี้ที่ศีรษะระดับแงศีรษะ มือซายวางที่หนาขาซาย  

ศีรษะเอียงขวา 

 นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

 รูปแบบการแปรแถวแถวหนากระดาน 
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ภาพประกอบที่ 14  ขอบพระคุณที่แมไดเลี้ยงมา (ซ้ า) 

 

ทาท่ี  4  ขอบพระคุณที่แมไดเลี้ยงมา (ซ้ า) 

 นักแสดงหญิง  เทาปฏิบัติเชนเดิม พนมมืออยูระหวางอก ขยับขอมือเขา-ออก  จังหวะตกจังหวะออก 

 นักแสดงชาย  ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

 รูปแบบการแปรแถว  แถวหนากระดาน 
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ภาพประกอบที่ 15 จงปกปักรักษา 

 

ทาท่ี  5 จงปกปักรักษา 

 นักแสดงหญิง  เทาปฏิบัติเชนเดิม เลื่อนมือที่พนมมือขึ้นไประดับศีรษะ หัวแมมือจรดตีนผม 

นักแสดงชาย   ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

 รูปแบบการแปรแถว  แถวหนากระดาน 
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ภาพประกอบที่ 16 ทั้งชีวากาวเจริญ 

 

ทาท่ี  6 ทั้งชีวากาวเจริญ 

 นักแสดงหญิง  เทาปฏิบัติเชนเดิม เลื่อนมือที่พนมมือลงมาอยูระหวางอก  

 นักแสดงชาย   ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

 รูปแบบการแปรแถว  แถวหนากระดาน 
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ภาพประกอบที่ 17 เอ้ินวอนเทพไทเทวา 

 

ทาท่ี  7 เอ้ินวอนเทพไทเทวา 

 นักแสดงหญิง  เทาปฏิบัติเชนเดิมมือทั้งสองตั้งวงขางล าตัวระดับเอว แลวคอยๆโกยมือขึ้นไปแบหงาย  

ระดับแงศีรษะ 

 นักแสดงชาย  ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

 รูปแบบการแปรแถว  แถวหนากระดาน 
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ภาพประกอบที่ 18 โปรดจงเมตตา พระแมเมืองและแมฉัน 

 

ทาท่ี  8 โปรดจงเมตตา พระแมเมืองและแมฉัน 

 นักแสดงหญิง  เทาปฏิบัติเชนเดิม มือทั้ง 2 จีบปรกขางระดับแงศีรษะ แลวมวนจีบออกเป็นตั้งวงระดับ 

แงศีรษะ ในค ารอง "และแมฉัน" 

 นักแสดงชาย   ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 



70 
 

 รูปแบบการแปรแถว  แถวหนากระดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 19 พระแมเมืองก็แมฉันเหมือนกัน (ซ้ า) 

ทาท่ี  9 พระแมเมืองก็แมฉันเหมือนกัน (ซ้ า) 

    นักแสดงหญิง  เทาปฏิบัติเชนเดิม พนมมืออยูขางซายระดับหูซาย ศีรษะเอียงซาย (ซ้ า) 

 นักแสดงชาย  ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

 รูปแบบการแปรแถว  แถวหนากระดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 20 จงชวยดลบันดาลพระแมเจาจงเจริญ 

 

ทาท่ี  10 จงชวยดลบันดาลพระแมเจาจงเจริญ 

  นักแสดงหญิง  เทาปฏิบัติเชนเดิม เลื่อนมือที่พนมขึ้นไประดับศีรษะ หัวแมมือจรดตีนผม 

 นักแสดงชาย   ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

 รูปแบบการแปรแถว  แถวหนากระดาน 
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ภาพประกอบที่ 21 ท านองล า "โอย...เดนอ  เปรียบดังวังเวนิน้ า   

ซื่นซุมเย็นดี  พระกรณียกิจแหงพระองค์ทรงไว  พระองค์ครองการใหหลายอันพันอยาง   

ตางประเทศเขตคลายยอยองวาดี" 

ทาท่ี  11 ท านองล า "โอย...เดนอ  เปรียบดังวังเวินน้ า  ซื่นซุมเย็นดี  พระกรณียกิจแหงพระองค์ทรงไว  
พระองค์ครองการใหหลายอันพันอยาง  ตางประเทศเขตคลายยอยองวาดี" 
    นักแสดงหญิง  ย่ าเทาจังหวะตกเทาขวา  มือซายจีบคว่ าระดับเอว  เคลื่อนมือปลอยออกตั้งวงเทิด
แบหงายระดับแงศีรษะขางซาย  มือขวาจีบสงหลัง  ศีรษะเอียงซาย  ดึงมือขวาที่จีบสงหลังขึ้นมาปลอยออกตั้ง
วงเทิดแบหงายระดับแงศีรษะ  มือซายเคลื่อนมาจีบสงหลัง ศีรษะเอียงขวา  ปฏิบัติทาฟูอนสลับกันไปเรื่อย ๆ 
ตามจังหวะจนจบทอนเพลง 

    นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานคูชาย-หญิง 

                  2                1              1                   2 

 

 

 

                  2               2  1        1 
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ภาพประกอบที่  22 พระบรมราชินีนาถ  เทียบพระบาทพระองค์ผูทรงศรี 

 

ทาท่ี  12  พระบรมราชินีนาถ  เทียบพระบาทพระองค์ผูทรงศรี 

    นักแสดงหญิง  ย่ าเทาจังหวะตกเทาขวา  มือทั้งสองพนมมือระดับไหลพรอมกับขยับขอมือเขา-ออก 
ใหจังหวะตกท่ีมือออก  ศีรษะเอียงซาย 

    นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานคูชาย-หญิง 
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ภาพประกอบที่  23  ประชาชนไดพ่ึงบุญบารมี 

ทาท่ี  13  ประชาชนไดพ่ึงบุญบารมี 

    นักแสดงหญิง  ย่ าเทาพรอมกับมือทั้งสอง แบมือแยกออกจากกัน  ไปดานขางระดับเอว 

    นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานคูชาย-หญิง 
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ภาพประกอบที่  24  พระแมเจาท าดีสรางชาติพลียืนยง 

 

ทาท่ี  14  พระแมเจาท าดีสรางชาติพลียืนยง 

    นักแสดงหญิง  ย่ าเทา  มือทั้งสอง ตั้งวงดานขางระดับเอว  แลวเคลื่อนมือขึ้นแบหงายระดับ 

แงศีรษะ  หนาตรง 

    นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานคูชาย-หญิง 
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ภาพประกอบที่ 25 ทรงเมืองสรางไทยแลนด์แสนมวน 

 

ทาท่ี  15  ทรงเมืองสรางไทยแลนด์แสนมวน 

    นักแสดงหญิง ย่ าเทา  มือซายจีบคว่ าระดับเอวปลอยปลอยจีบไวมือระดับสายตา  ศีรษะเอียงขวา   

   เบือนหนามองมือซาย  มือขวาแบมือวางไวที่หนาขา 

    นักแสดงชาย ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานคูชาย-หญิง 
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ภาพประกอบที่ 26  สิ่งที่ควรลูกกะจึงไดเวาน าเจาพระแมเมือง 

 

ทาท่ี  16 สิ่งที่ควรลูกกะจึงไดเวาน าเจาพระแมเมือง 

    นักแสดงหญิง  ย่ าเทา  มือขวาจีบคว่ าระดับเอวปลอยปลอยจีบไวมือระดับสายตา  ศีรษะเอียงซาย   

   เบือนหนามองมือขวา  มือซายแบมือวางไวที่หนาขา  

    นักแสดงชาย ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานคูชาย-หญิง 

 

 

 

 

 

 



78 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 27 ขอบคุณแมสาระนอผูเลี้ยง  ผูตุมภัยกะใจถูกวิธีครองธรรม 

เป็นแมเมืองผูควรยอง  ทรงพระเจริญเดอทาน... 

 

ทาท่ี  17 ขอบคุณแมสาระนอผูเลี้ยง  ผูตุมภัยกะใจถูกวิธีครองธรรมเป็นแมเมืองผูควรยอง   

ทรงพระเจริญเดอทาน... 

    นักแสดงหญิง  เดินย่ าเทาขึ้นไปขางหนา  กมตัวเล็กนอยพรอมกับพนมมือระดับอก  เลื่อนมือขึ้น
ไหวระดับศีรษะ  หัวแมมือจรดตีนผม  ตัวตรง  พรอมเดินย่ าเทาถอยหลังลง  คอย ๆ เลื่อนมือที่พนมลงมาไหว
ระดับอก  หนาตรง 

    นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานคูชาย-หญิง  
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ภาพประกอบที่ 28 ท านองดนตรี 

 

ทาท่ี  18  ท านองดนตรี 

    นักแสดงหญิง  มือซายตั้งวงบน  มือขวาจีบสงหลัง  ศีรษะเอียงซาย  ย่ าเทาจังหวะตกเทาขวา   

   หมุนตัวไปทางซาย  1  รอบ  (นักแสดงชายเดินวนรอบนักแสดงหญิงหยุดยืนซอน 

   หลังนักแสดงหญิง) ย่ าเทารอจนหมดทอนดนตรี 

    นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานคูซอนชาย-หญิง  

 

   2    1 

    2    1 
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ภาพประกอบที่ 29 ท านองดนตรี 

 

ทาท่ี  19  ท านองดนตรี 

    นักแสดงหญิง  ถอนเทาขวาลงหลัง  แลวย่ าเทาไปขางหนาพรอมกับมือทั้งสองจีบหงายที่ขางล าตัว 

   ระดับชายพก  แลวเคลื่อนมือขึ้นไประดับศีรษะ  ปลอยมือออกตั้งวงบนมองมือบน 

   เดินย่ าเทาลงหลัง  มือทั้งสองจีบหงายแลวคอยเคลื่อนมือลงไปสงจีบหลัง หนาเอียง 

   มองแขนขางซาย  (เดินข้ึนหนาแลวถอยหลังนับเป็น 1 รอบ ปฏิบัติทั้งหมด 3 รอบ) 

    นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานคูซอนชาย-หญิง  
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ภาพประกอบที่ 30 ท านองดนตรี 

 

ทาท่ี  20  ท านองดนตรี 

    นักแสดงหญิง  หมุนตัวกลับไปหลังเวที  เดินย่ าเทาใหจังหวะตกเทาขวา  มือทั้งสองจีบที่อก        

   แลวปลอยออกตั้งวง  มือขวาแขนตึงทอดแขนลงลางขางล าตัว  มือซายตั้งวงบน   

   ศีรษะเอียงขวา  หนามองกับนักแสดงชาย  ย่ าเทาเดินวนไปทางขวา  หนากินกัน   
   12  จังหวะ 

   มือทั้งสองจีบที่อกแลวปลอยออกเป็นตั้งวง  มือซายแขนตึงทอดแขนลงลางขางล าตัว    
   มือขวาตั้งวงบน  ศีรษะเอียงซาย  หนามองกับนักแสดงชายย่ าเทาเดินวนไปทางขวา     

   หนากินกัน  12  จังหวะ 

    นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง  (หันหนาตรง) 
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    รูปแบบการแปรแถวเดินวนกันเป็นวงกลมไป-กลับเป็นคู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่  31 ท านองดนตรี 

 

ทาท่ี  21  ท านองดนตรี 

    นักแสดงหญิง  มือซายตั้งวงบน  มือขวาจีบสงหลัง  ย่ าเทาตกเทาขวาหมุนตัวไปทางซาย  1  รอบ   

   ย่ าเทาจังหวะตกเทาขวา  24  จังหวะยอย  (เดินวนรอบตัวเองทั้งนักแสดงชายและ 

   หญิง  นักแสดงชายซอนหลังนักแสดงหญิง 

    นักแสดงชาย ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง   

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานคู  นักแสดงชายซอนหลังนักแสดงหญิง 
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ภาพประกอบที่  32  ท านองดนตรี 

 

ทาท่ี  22  ท านองดนตรี 

    นักแสดงหญิง  มือทั้งสองตั้งวงขางล าตัวระดับเอว  คว่ าฝุามือลง  แทงมือขึ้น-ลง  ตามจังหวะ        

   ย่ าเทาจังหวะตกเทาขวา 

    นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง   

    รูปแบบการแปรแถวเดินแปรแถวทุก  4  จังหวะ  เดินสลับกันระหวางนักแสดงชายและหญิง     
เริ่มจากนักแสดงหญิงเยื้องไปทางซาย -  ไปดานหลัง  และเยื้องมาทางขวาของเวที  ทั้งหมด  20  จังหวะ 

 

   2    1 

 

   2    1 

 

 

 

  2  2  1  1 
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   2    1 

 

   2    1 

 

 

 

  2  2  1  1 
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ภาพประกอบที่ 33 ท านองดนตรี 
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ทาท่ี  23  ท านองดนตรี 

    นักแสดงหญิง  หันหนาไปทางดานขวา  เหลื่อมเทาซายคอย ๆนั่งลง  เอียงซาย  มือขวาจีบคว่ า 

   ระดับชายพก  มือซายตั้งวงแทงปลายนิ้วลงระดับเอว  งอศอก  เปลี่ยนมาเอียงขวา  
   มือขวาตั้งวงแทงปลายนิ้วลงระดับเอวงอศอก  มือซายจีบคว่ าระดับชายพก  ปฏิบัติ
   สลับกันซาย-ขวา  4  ครั้ง 

    นักแสดงชายหันหนาไปทางขวาซอนหลังนักแสดงหญิง  เหลื่อมเทาซายคอย ๆ  นั่งลงตั้งเขาซายขึ้น  
มือขวาจีบหงายมวนมืออกตั้งวงขางล าตัวระดับไหล  สลับกับมือซาย  ปฏิบัติทั้งหมด  4  ชุด  ศีรษะเอียงตาม
มือจีบ 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานเรียงหนึ่ง  หันหนาดานขวามือ 
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ภาพประกอบที่  34  ท านองดนตรี 

 

ทาท่ี  24  ท านองดนตรี 

    นักแสดงหญิง  คอย ๆ ยืนขึ้นเขยงเทาซาย  เอนตัวไปดานหลัง  หันหนามองดานนอก  มือขวา 

   ตั้งวงบน  มือซายจีบไขวหลัง  ศีรษะเอียงซายปฏิบัติสลับมือมือซายตั้งวงบน   

   มือขวาจีบไขวหลัง  ศีรษะเอียงขวา  พรอมกับยักสะโพกตามจังหวะเพลง   
  ปฏิบัติสลับซาย-ขวา  2 ชุด  4  ครั้ง 

    นักแสดงชาย คอย ๆ ยืนขึ้น  ยกขาซายขึ้นขาง ๆนักแสดงหญิง  มือปฏิบัติเหมือนทาที่  24   

   ศีรษะเอียงซาย  หนามองนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานเรียงหนึ่ง  หันหนาดานขวามือ 
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ภาพประกอบที่ 35 ท านองดนตรี 

 

ทาท่ี  25  ท านองดนตรี 

    นักแสดงหญิง  กาวเทาขวาไปขางหนา  ศีรษะเอียงขวา  มือขวาจีบระดับอก  กันศอกข้ึน  มือซาย 

   ตั้งวงตะแคงระดับอก  กันศอกข้ึน  หมุนตัวไปทางขวา  1  รอบ  นับ  12  จังหวะ   
   ปฏิบัติสลับหมุนตัวไปทางซาย  อีก  1  ครั้ง 

    นักแสดงชาย ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง  (แตซอนหลัง) 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดานเรียงหนึ่ง  หันหนาดานขวามือ 
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ภาพประกอบที่  36 ท านองดนตรี 

 

ทาท่ี  26  ท านองดนตรี 

    นักแสดงหญิง  ย่ าเทาจังหวะตกเทาขวา  หันหนาไปทางทิศขวา  เดินขึ้นหนามือทั้งสอง  แบบมือดึง
ขึ้นไประดับวงบนแลวหมุนมือคูกันลงมาอยูระดับเอวพรอมกับย่ าเทาถอยหลัง  ปฏิบัติทั้งหมด  4  ทิศ 

    นักแสดงชายปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดาน  2  แถว นักแสดงหญิงอยูหนา  นักแสดงชายอยูหลัง 
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ภาพประกอบที่ 37 ท านองดนตรี 

 

ทาท่ี  27  ท านองดนตรี 

    นักแสดงหญิง  ย่ าเทาจังหวะตกเทาขวา  มือซายจีบปรกขาง  มือขวาจีบหงายแขนตึง  มวนมือจีบ
   ทั้งสองออก  พรอมกัน  ศีรษะเอียงขวา  แลวมวนมือออกเป็นตั้งวงมือซายตั้งวงบน  
   มือขวาตั้งวงกลางเหยียดแขนตึง  ศีรษะลักคอ 

    นักแสดงชาย ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวหนากระดาน  2  แถว นักแสดงหญิงอยูหนา  นักแสดงชายอยูหลัง 
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ภาพประกอบที่ 38 ท านองดนตรี 

 

ทาท่ี  28  ท านองดนตรี 

    นักแสดงหญิง  ย่ าเทาจังหวะตกเทาขวา  มือซายตั้งวงบน  มือขวาจีบหงายเหยียดแขนตึง         
   แลวมวนมือออกเป็นตั้งวงกลางแขนตึง  ลักคอ  ปฏิบัติทาที่  27 และ 28 จนหมด
   ทอนเพลงแลวเดินเขาไปหลังเวที 

    นักแสดงชาย ปฏิบัติทาฟูอนเชนเดียวกับนักแสดงหญิง 

    รูปแบบการแปรแถวแถวเฉียงคู  2  แถว  ชาย-หญิง 

        1 

     2    1 

      2 
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บทที่  5 

 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยสรางสรรค์  เรื่อง  ฟูอนล าเพลินถวายพระพร  เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ  80  พรรษา  ในวันที่  12 
สิงหาคม  2555  ผูวิจัยไดก าหนดความมุงหมายในการวิจัยไว  2  ประเด็น  ดังนี้ 

3. เพ่ือสรางสรรค์การแสดงฟูอนล าเพลินถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ  80  พรรษา  ในวันที่  12 สิงหาคม  2555   

4. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการฟูอนล าเพลินถวายพระพร 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ในการสรางสรรค์  ฟูอนล าเพลินถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ  80  พรรษา  ในวันที่  12 

สิงหาคม  2555 คณะผูวิจัยไดท าการเก็บขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหมอล า  การฟูอนภาค
อีสาน  และพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  และลงไปฝึกปฏิบัติทาฟูอน
กับหมอล าที่มีชื่อเสียง  และครูภูมิปัญญาไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  ไดแก  คุณพอจ าปี  อินอุนโชติ  
คุณแมกฤษณา วรรณสุทธิ์ คุณพอบัวชัยศิลป  แกวแสนไชย  ไดทาฟูอนของหมอล าเพลิน  มาสรางสรรค์เป็น
การฟูอนประกอบกับกลอนล า  ซ่ึงแตงโดยแมกฤษณา วรรณสุทธิ์  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  การเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระแมหลวงของชาวไทย  ที่มีพระคุณตอคนไทยทั้งประเทศ 

ประกอบกับวงดนตรีสากล  ดังมีองค์ประกอบการแสดงดังนี้ 

1. เครื่องแตงกาย  แบงออกเป็น  2  ประเภทตามลักษณะของผูแสดง  คือนักแสดงหญิง ที่สวมเป็น 
เสื้อและกระโปรงตอกัน  ซึ่งมีความยาวระดับเขา  กระโปรง  มีหลายลักษณะมีทั้งกระโปรงจีบรอบ  และ

กระโปรงจีบหนานาง  สวมเครื่องประดับ  และนักแสดงชาย  แตงตัวคลายลิเกของภาคกลาง   

2. วงดนตรีที่ใชประกอบการแสดง ไดแกวงดนตรีสากล  ที่ไดรับอิทธิพลมาจากดนตรีลูกทุงหรือวง 
สตริง  เครื่องดนตรีประกอบดวย  ทรัมเป็ต  ทรอมโบน แซกโซโฟน  กีตาร์  กีตาร์เบส  คีย์บอร์ด  กลองชุด 

3. ลายเพลงที่ใชประกอบการแสดง  ไดแก ลายล าเพลิน   
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4. บทรองแบงออกเป็น  บทเกริ่น  และ  ท านองกลอนล า 
5. รูปแบบการแสดงออกเป็น  3  ขั้นตอน  ตามรูปแบบการแสดงหมอล า  ไดดังนี้  บทเกริ่น       

ชวงด าเนินท านองแบบตีบท  ชวงด าเนินท านองตามลายเพลง   

6. ทาฟูอน กระบวนทาฟูอนแบงออกเป็น  3  ขั้นตอนตามรูปแบบการแสดง  ซึ่งจะมีทาเดน ๆ  
ไดแก ทาร ายั่ว  ทาเนิ้ง  ทาเดินหนา-ถอยหลัง  

 

อภิปรายผล 

 ฟูอนล าเพลินถวายพระพร แตกตางจากการสรางสรรค์นาฏศิลปพื้นบานอีสานของวิทยาลัย       
นาฏศิลปรอยเอ็ด  ชุดอ่ืน ๆ เนื่องจากมีการแตงกายไมเหมือนพื้นบานแบบโบราณ  แตแตงกายแบบ         

หมอล าเพลินที่ปรับเปลี่ยนมาแตงกายแบบสากล  ดวยการนุงกระโปรงสั้น  สวมรองเทาสนสูงประกอบ      
การแสดง  นักแสดงชาย  แตงกายแบบหมอล าชายที่ไดรับอิทธิพลมาจากลิเกภาคกลาง  มีการสวมกางเกง   
ปักดวยเพชร  สวมเสื้อเกราะปักเพชร  เครื่องประดับมากมาย  สวมถุงเทาขาวรองเทาหนังสีด า  ทาฟูอน 
ในชวงแรกจะเป็นการตีบทตามกลอนล า  ทาฟูอนชวงด าเนินท านองตามลายเพลง  จะเป็นทาฟูอนของ       

หมอล าเพลิน เชน  ทาร ายั่ว  ทาเนิ้ง  ทาเดินหนา-ถอยหลัง  ทาฟูอนจะเป็นทางาย ๆ  ไมสลับซับซอน  จึงไม
นาดูเทาที่ควร  แตดนตรีมีความเราใจในจังหวะหมอล าเพลิน  ชุดการแสดงชุดนี้ไดน าออกเผยแพรสูสายตา

ประชาชนหลายครั้ง  สรางความประทับใจใหแกผูชม  แตมีนักวิชาการท่ีมีความรูเกี่ยวกับดานศิลปวัฒนธรรม
หลายทานไดแสดงความคิดเห็นวาเป็นชุดการแสดงที่ควรมีการปรับปรุงเรื่องรูปแบบการแสดงใหนาสนใจมาก

ยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงรูปแบบการแสดงใหนาใสใจมากยิ่งขึ้น 
2. ตองการใหสรางสรรค์งานแสดงที่เก่ียวกับการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์อ่ืน

เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติที่ทรงอุปถัมภ์เกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 


