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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง หมอลาอัศจรรย์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี 2560
โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษวิทยาการดนตรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)
ศึกษาประวัติความเป็นมาของหมอลาอัศจรรย์ และ 2) ศึกษารูปแบบการลาและบทบาทหน้าที่ของหมอลา
อัศจรรย์ในวัฒนธรรมอีสาน โดยอาศัยข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก ผลการวิจัยพบว่า
1.หมอลาอัศจรรย์มีความเป็นมาไม่ชัดเจน ทราบเพียงว่าเป็นหมอลาโบราณ เป็นการลา
ทานายดวงชะตาราศี คาทานายจะไหลออกมาเป็นกลอนลาโดยไม่มีการท่องจา ทาให้เป็นที่อัศจรรย์ใจของ
ผู้ฟัง จึงได้ชื่อว่า หมอลาอัศจรรย์ ปัจจุบันพบเห็นในจังหวัดบึงกาฬ
2. รูปแบบการลามี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การไหว้ครู มีขัน 5, ขัน 8, เงิน จานวน
6 หรือ 12 หรือ 24 บาท, มีหวี มีแป้ง มีน้ามันทาผม มีน้า มีบุหรี่ 2) การประกาศศรัทธา คือเชิญชวนคน
ให้มาทาบุญ 3) การลาทานาย เป็นการทานายดวงชะตาของผู้ที่มาทาบุญ และ 4) การลาลา เป็นการอวย
พรให้กับผู้ที่มาทาบุญ หรือเรียกวิญญาณผู้ที่ตายให้มารับบุญ จะใช้การพูดคล้าย ผญา สลับกับการลาใน
ทานองที่คล้ายกับการแหล่ มีการใช้การลากเสียงยาวคล้ายการเอื้อนในตอนขึ้นต้นและตอนท้าย มี
โครงสร้างทานอง 3 ส่วน คือ การเกริ่น ดาเนินทานองหลัก และการลงจบ โดยดาเนินทานองแบบลาก
เสียงยาวสลับกับ สลับฟันปลา เคลื่อนที่เป็นแบบคู่ 2-4 โดยมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องให้ความบันเทิง
ควบคุมสังคม สื่อโน้มน้าวในการทาบุญ ให้การศึกษา ให้กาลังใจในการดาเนินชีวิต และ สนองต่อความเชื่อ
และศรัทธาในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องนรก สวรรค์ คู่ครอง
คาสาคัญ: หมอลา อัศจรรย์
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Abstract
This article “Mor-Lam Aus-Sa-Jan” Funded by the Department of Culture
Promotion for the year 2017. It was done with qualitative research and ethnomusicology
studies. The aims were 1) to study the history of “Mor-Lam Aus-Sa-Jan” and 2) to study
the pattern and function of “Mor-Lam Aus-Sa-Jan” Using the main data collected from
the field work, Artists and professionals. Use a descriptive analysis showed the following.
The history is unclear. It is a horoscope; the prophecy will flow out into a verse
without reminding. It's a miracle of the listener. So they called “Mor Lam Aus sa Jan
(Miracle)” We found at BuengKarn Province only now. The performing pattern is
different from the general Mor-lam. There is no story. No have musician only one
performer. And found on occasion for Make merit to the person who pass away only
(“Boon JakKhao”). It consists of 4 steps. Step 1 “WaiKru Step” (Respect for Teacher)
use “Khan 5” “khan 8”, money 24 baht, comb, hair oil, tobacco and water. Step 2,
“PrakardSattha Step” (Announce the Faith)To invite people to make merit. Step 3:
“Prediction Step” for the people come to make merit. The people who make merit to
receive paper from the host; To write the name, date of birth, give to Mor Lam
performer. He will start singing to predict that person. Talk about thingsin the past. And
telling what will happen in the future. And Tell they how to solve the problem. Step 4:
“Good bye step” The final time. He will say Thank you host And calling the souls of
those who passed away to receive merit.
The “Mor Lam” singer uses speech alternate with the Mor Lam melody. The
melody structure have 3 parts; 1) Gran Gern (Intro), 2) The main melody and 3) Ending.
The singer use the long sound for intro and ending part. Using movement up and down
by 2-4 intervals. The Mor lam Aus Sa Jan that has function for; Entertainment, Social
control, Media persuasion, Philanthropy, Education, Encouragement of life, and response
to beliefs and beliefs in matters such as Heaven, spouse.
Key word: Mor Lam, Aus Sa Jan (Miracle)
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งานวิจัยเรื่อง หมอลาอัศจรรย์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี 2560 ผู้วิจัยขอ
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มหาสารคาม ที่เปิดโอกาสให้ทางานวิจัยคันคว้า ในครั้งนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ หมอลาอัศจรรย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูล ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นอย่างดี
และที่สาคัญยิ่งขอมอบความดีนี้ให้กับศิลปินหมอลาอัศจรรย์ทุกท่าน และครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าที่ได้
มอบความรู้และชี้แนะแนวทางในการทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอบคุณคนในครอบครัวที่เป็นกาลังใจให้เสมอมา
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บทที่ 1
บทนำ
หมอลาเป็น การละเล่ นดั้ งเดิมของของกลุ่มคน ตระกูลไทย-ลาว การลาคือการเปล่ งเสียงและ
ถ้อยคาที่เป็นทานองอย่างเสรี มีความยาวของเสียงที่ไม่แน่นอน โดยใช้วิธีเน้นถ้อยคาเป็นหลักในการนา
ทานอง มักร้องโต้ตอบระหว่างชายหญิง ลาเคยแพร่หลายในทุกกลุ่มวัฒนธรรม เช่น กลุ่มลุ่มน้าแดง-ดา
(ภาคเหนือของเวียดนาม) กลุ่มลุ่มน้าโขง (บริเวณสิบสองปันนา เขตมณฑลยูนานของจีน ลงมาจนถึงกลุ่ม
ประเทศไทย-ลาว) ดังจะปรากฏในวรรณคดีสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาว่าประเพณี “ขับซอ” และ“ลาแคน”
เคยมีบทบาทอยู่ในราชสานัก ปัจจุบันประเพณีการ “ขับ” มีปรากฏให้เห็นในกลุ่มวัฒนธรรมภาคเหนือของ
ไทย ส่วนประเพณีการ “ลา” จะแพร่หลายในกลุ่มวัฒนธรรมลาว ตั้งแต่สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว รวมไปถึงแถบภาคอีสานของไทย ซึ่งเรียกคนลาว่า “หมอ” คือ “หมอลา” เรียกคนเป่าแคนว่า “หมอ
แคน” (สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2532 : 30)
ในปัจจุบันมีหมอลาหลากหลายประเภทและหลากหลายทานอง เช่น หมอลาพื้น หมอลาเพลิน
หมอลาคู่ หมอลาหมู่ หมอลาซิ่ง ซึ่งเหล่านี้ได้มีการพัฒนาการรูปแบบตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับยุค
สมัยเรื่อยมา ปัจจุบันหมอลาประเภทเหล่านี้ ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในแถบภาคอีสาน และยังมี
อีกหมอลาประเภทหนึ่งที่ไม่ค่อยมีบทบาทและอาจสูญหายไปได้ ในอนาคต ตลอดจนไม่มีการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นจริงเป็นจัง หมอลาประเภทนี้เรียกว่า “หมอลาอัศจรรย์” หมอลาอัศจรรย์เป็นหมอลาโบราณ
ประเภทหนึ่งกึ่งพิธีกรรมพราหมณ์ไม่มีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน อาศัยจากการบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่
หมอลาอัศจรรย์ เป็นหมอลาทานายโชคชะตา หรือ “หมอลาเสี่ยงทาย” ทานายดวงคน ดวงเมือง ซึ่งใน
อดีต เวลาที่งานเทศกาล งานมงคล หรืองานขึ้นบ้านใหม่ จะมีหมอลาอัศจรรย์ไปปรากฏในงาน และเป็นที่
ชื่นชอบและเป็นที่สนใจของผู้คนในงาน ซึ่งนานทีปีหนจะได้พบเจอหมอลาอัศจรรย์ ซึ่งจะถือโอกาสดูดวง
ทานายโชคชะตา การดูดวงก็จะคล้ ายกับการดูดวงทั่วไป มีดอกไม้ธูปเทียน เครื่องบูชา แต่จะพิเศษและ
เป็น ที่อัศจรรย์ตรงที่ การทานาย จะกล่าวออกมาเป็น “กลอนลา” ซึ่งเป็นลากลอนสด มีหลากหลาย
ทานอง จนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจสาหรับผู้พบเห็น จึงเป็นที่มาของคาว่า “อัศจรรย์” ซึงหมายถึงการทานาย
ดวงที่แปลกและแตกต่างจากการทานายดวงทั่วไป อันเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง
หมอลาอัศจรรย์ เคยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในครั้งอดีต ปัจจุบันแทบจะไม่ปรากฏร่องรอยของ
หมอลาประเภทนี้เลย และไม่มีเอกสารหรือหลักฐานใดๆบันทึกไว้ ซึ่งนักวิชาการตลอดจนผู้รู้ทางด้าน
ศิลปะการแสดงหมอลา ก็ไม่สามารถนิยามความหมายของหมอลาอัศจรรย์ได้ ซึ่งรู้เพียงชื่อว่า “หมอลา
อัศจรรย์” เพียงอย่างเดียวจากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้ทาการสารวจและค้นคว้าข้อมูลของ หมอลาอัศจรรย์
โดยอาศัยจากการบอกเล่าจากผู้พบเห็น จากนั้นได้ทาการค้นหา จนผู้วิจัยได้ทาการค้นพบหมอลาอัศจรรย์
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ซึ่งยังคงลงเหลือและมีชีวิตอยู่ที่พบเห็นจานวนหนึ่งท่าน (คาดว่าอาจจะเป็นหมอลาอัศจรรย์บุคคลสุดท้าย
ที่ยังมีชีวิตอยู่) ซึ่งเป็นที่น่ายินดีตลอดจนเป็นการเปิดประวัติศาสตร์การค้นพบ ไว้ซึ่งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ส่งเสริม เพื่อความอยู่รอดของศิลปวัฒนธรรมไทยในอนาคต และเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป
จากเหตุผ ลดังกล่ าวข้างต้น หมอล าอัศจรรย์ ซึ่งไม่มีการบันทึกประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน
และอาจจะสูญหายได้ในอนาคต เนื่องจากขาดการสืบทอด การสนับสนุน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของหมอลาอัศจรรย์ตลอดจนรูปแบบการลา ลักษณะทางดนตรี บทบาทหน้าที่ และแนวทาง
ในการการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูตลอดทั้งยังเป็นการเผยแพร่ ให้แก่ชนรุ่นหลังได้ตระหนักและเห็น
คุณ ค่ า ถึง ความส าคัญ ของศิ ล ปวัฒ นธรรมอี ส านอั น เป็ น องค์ ค วามรู้ แ ละก่ อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ ทางด้ า น
การศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในศาสตร์แขนงนี้โดยตรงเพื่อเป็นแนวทางในการสืบทอดไว้ซึ่งการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานให้ดารงคงอยู่คู่แผ่นดินและเป็นมรดกคู่ชาติสืบไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของหมอลาอัศจรรย์
2. เพื่อศึกษารูปแบบการลาและบทบาทหน้าที่ของหมอลาอัศจรรย์ในวัฒนธรรมอีสาน
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้คาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังนี้
1. ทราบถึงประวัติความเป็นมาของหมอลาอัศจรรย์
2. ทราบถึงรูปแบบการลาและบทบาทหน้าที่ของหมอลาอัศจรรย์ในวัฒนธรรมอีสาน
3. ได้บทความเกี่ยวกับหมอลาอัศจรรย์
4. เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูหมอลาอัศจรรย์ในวัฒนธรรมอีสาน
6.คำถำมหลักในกำรวิจัย
1. ประวัติความเป็นมาของหมอลาอัศจรรย์ในวัฒนธรรมอีสานเป็นอย่างไร
2. รูปแบบการลาและบทบาทหน้าที่ของหมอลาอัศจรรย์ในวัฒนธรรมอีสานเป็นอย่างไร
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รูปแบบ หมายถึง วิธีการลา องค์ประกอบในการลา และลักษณะทางดนตรี
บทบาท หมายถึง หน้าที่ ของหมอลาอัศจรรย์ ที่ปรากฏในสังคม ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ให้ความบันเทิง
2. ควบคุมสังคม
3. สื่อโน้มน้าวในการทาบุญ
4. ให้การศึกษา
5.ให้กาลังใจในการดาเนินชีวิต
6. สนองต่อความเชื่อและศรัทธาในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องนรก สวรรค์ คู่ครอง
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บทที่ 2
กำรทบทวนวรรณกรรม
หมอล าเป็ น มหรสพที่ ใ ห้ ค วามสนุ ก สนาน ได้ รั บ ความนิ ย มเป็ น อย่ า งมากในแถบภาคอี ส าน
ตลอดจนภาคอื่นๆ เช่น ภาคกลางนิยมฟังหมอลาอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2321-2322 ซึ่งตรงกับรัช
สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ทรงมีพระราชโองการโปรดฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึกกับพระยาสุรสีห์พิษณุวาธิราชเป็นแม่ทัพยกไปตีล้านช้างจนได้รับชัยชนะ ตลอดจนกวาดต้อน
ผู้คนเข้ามายังฝั่งไทยเป็นอันมาก และได้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จาก
เวียงจันทน์มาประดิษฐานยังกรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2371 ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ทาการปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ และทั้งยังได้กวาดต้อนครัวลาวจากเวียงจันทน์
เข้ามาฝั่งไทย ถือว่าเป็นการกวาดต้อนครั้งใหญ่ที่สุด โดยโปรดฯ ให้มาอยู่ที่เมืองลพบุรี และนครชัยศรี
การละเล่นหมอลาหมอแคนซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวลาวได้แพร่เข้ามาในบริเวณภาคกลาง ใน
ตอนแรกคนภาคกลางยังฟังไม่ออก แต่ฟังบ่อยๆ ก็เกิดการเข้าใจ และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในสมัย
นั้น เช่น งานบวช งานบุญประเพณีอื่นๆ จะนิยมเอาหมอลาไปแสดงทั้งสิ้น จนทาให้วงดนตรีดั่งเดิมของ
ภาคกลาง เช่น วงปี่พาทย์ วงมโหรี และละครร้องต่างๆ ไม่มีคนว่าจ้าง แม้ราคาค่าจ้างหมอลาในสมัยนั้นจะ
สูงกว่ามหรสพอื่นๆ (กรมศิลปากร. 2521: 27-28)
หมอลาเป็นมหรสพที่สร้างความบันเทิง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภาคอีสาน หลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวอีสานจะใช้หมอลาในการขับกล่อม เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้า จากภาระการงาน
ตลอดจนนามารับใช้ในงานบุญประเพณีต่างๆ ประเภทของหมอลายังเป็นที่นิยมของคนอีสานทั่วไป ไม่ ว่า
จะเป็น หมอลาชิ่ง หมอลาหมู่ หมอลากลอน หมอลาเพลิน เหล่านี้ยังเป็นที่นิยมชมชอบของคนอีสานมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการละเล่นหมอลาในอดีตนอกจากจะใช้แคนในการเป่าประกอบการลา ยังมีเครื่อง
ดนตรีประเภทเครื่องตี ซึ่งเป็นเครื่องประกอบจังหวะที่ปรากฏในภาคอีสาน มีลักษณะคล้าย “กรับคู่” ของ
ทางภาคกลาง จะใช้ตีประกอบจังหวะของหมอลา เรียกว่า “หมอลาอัศจรรย์ ” (เจริญชัย ชนไพโรจน์.
2526 )
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ หมอลำอีสำน
“ลา” สามารถมองออกได้ในสองลักษณะเพื่อหาความหมายคือ แสดงออกเป็นกิริยา หมายถึงการ
ขับร้อง คือ การนาเอาเรื่องราวในวรรณคดีมาขับร้องเป็น บทกลอนทานองทีเป็นภาษาอีสาน แสดง
ออกเป็นคานาม หมายถึง ชื่อเรื่องของการขับร้องหรือการแสดงที่เป็นเรื่องราว”หมอลา” หมายถึง ผู้ที่มี
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ความชานาญในการขับร้องวรรณคดีอีสาน โดยการท่องจาเอากลอน มาขับร้อง หรือผู้ที่ชานาญในการเล่า
นิทานเรื่องนั้น เรื่องนี้ หลาย ๆ เรื่อง
วิวัฒนำกำรของหมอลำ
เดิมทีสมัยโบราณในภาคอีสานเวลาค่าเสร็จจากกิจธุรการงานมักจะมาจับกลุ่มพูดคุยกัน กับผู้เฒ่า
ผู้แก่เพื่อคุยปัญหาสารทุกข์สุกดิบและผู้เฒ่าผู้แก่นิยมเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง นิทานที่นามาเล่าเกี่ยวกับ
จารีตประเพณีและศีลธรรม ทีแรกนั่งเล่าเมื่อลูกหลานมาฟังกันมากจะนั่งเล่าไม่เหมาะ ต้องยืนขึ้นเล่า เรื่อง
ที่นามาเล่าต้องเป็นเรื่องที่มีในวรรณคดี เช่นเรื่องกาฬเกษ สินชัย เป็นต้น ผู้เล่าเพียงแต่เล่า ไม่ออกท่าออก
ทางก็ไม่สนุกผู้เล่าจึงจาเป็นต้องยกไม้ยกมือแสดงท่าทางเป็นพระเอกนางเอก เป็นนักรบ เป็นต้น เพียงแต่
เล่าอย่างเดียวไม่สนุก จึงจาเป็นต้องใช้สาเนียงสั้นยาว ใช้เสียงสูงต่า ประกอบ และหาเครื่องดนตรีประกอบ
เช่น ซุง ซอ ปี่ แคน เพื่อให้เกิดความสนุกครึกครื้น ผู้แสดงมีเพียงแต่ผู้ชายอย่างเดียวดูไม่มี รสชาติเผ็ดมัน
จึงจาเป็นต้องหา ผู้หญิงมาแสดงประกอบ เมื่อ ผู้หญิงมาแสดงประกอบจึงเป็นการลาแบบสมบูรณ์เมื่อ
ผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องต่าง ๆ ก็ตามมา เช่น เรื่องเกี้ยวพาราสี เรื่องชิงดีชิงเด่นยาด (แย่ง) ชู้ยาดผัวกัน
เรื่องโจทย์ เรื่องแก้ เรื่องประชัน ขันท้า เรื่องตลกโปกฮาก็ตามมา จึงเป็นการลาสมบูรณ์แบบ จากการมี
หมอลาชายเพียงคนเดียวค่อย ๆ พัฒนาต่อมาจนมีหมอลาฝ่ายหญิง มีเครื่อง ดนตรีประกอบจังหวะเพื่อ
ความสนุกสนาน จนกระทั่งเพิ่มผู้แสดงให้มีจานวนเท่ากับตัวละครใน เรื่อง มีพระเอก นางเอก ตัวโกงตัว
ตลก เสนา ครบถ้วน
หมอลำกลอน
หมอลากลอน เป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่อันหนึ่งของอีสานลักษณะเป็นการลา ที่มีหมอลาชาย
หญิงสองคนลาสลับกันมีเครื่องดนตรีประกอบเพียงชนิดเดียว คือแคนการลามีทั้งลาเรื่องนิทานโบราณคดี
อีสาน เรียกว่า ลาเรื่องต่อกลอนลาทวย (ทายโจทย์) ปัญหา ซึ่งผู้ลาจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถ
ตอบโต้ ยกเหตุผลมาหักล้างฝ่ายตรงข้ามได้ ต่อมามีการเพิ่มผู้ลาขึ้นอีกหนึ่งคนอาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้
การลาจะเปลี่ยนเป็นเรื่อง ชิงรักหักสวาท ยาดชู้ยาดผัว เรียกว่า ลาชิงชู้ปัจจุบันกลอนนั้นหาดูได้ยากเพราะ
ขาดความนิยมลงไปมากแต่ว่าปัจจุบันได้วิวัฒนาการมาเป็นหมอลาซิ่งเพื่อความอยู่รอดและผลก็คือได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน
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หมอลำกลอนซิ่ง
หมอลากลอนซิ่งเป็นศิลปะการแสดงของชาวอีสานโดยได้นาเอาศิลปะที่มีมาตั้งแต่เดิมมาดัดแปลง
ประยุ กต์ให้ ทันสมัย คือน าเอาหมอล ากลอนซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการล าประกอบแคนเพียงอย่างเดียวมา
ประยุกต์เข้าดนตรีชิ้นอื่น ๆ เช่น พิณ เบส และกลองชุด จนได้รับความนิยมปัจจุบันได้มีการนาเอาเครื่อง
ดนตรีสากลเช่น ออร์แกนคีย์บอร์ดมาประยุกต์เล่นเป็นทานองหมอลา ทาให้จังหวะสนุกคึกครื้น ประกอบ
กับการนาเพลงสากลเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งที่กาลังฮิตมาประยุกต์เข้าด้วยลาซิ่ง เป็นวิวัฒนาการของลาคู่
(เพราะใช้หมอลา 2-3 คน) ใช้เครื่องดนตรี สากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมื อนลาเพลิน มีหางเครื่องเหมือน
ดนตรีลูกทุ่ง กลอนลาสนุกสนานมีจังหวะอันเร้าใจ ทาให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว หมอลากลอนซิ่งใน
ปัจจุบันได้กลายเป็นธุรกิจความความบันเทิงที่ได้รับความนิยม อีกแขนงหนึ่ง ที่ชาวอีสานนิยมจ้างไปเป็น
มหรสพสมโภชงานที่ได้จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆรู ปแบบการแสดง จะเป็นการร้องราทานองหมอลาประยุกต์
กับเพลงที่สนุก โดยมีหมอลาฝ่ายชายคอยร้องแก้กับ หมอลาฝ่ายหญิง พร้อมกับ การ โชว์ลีลา การร่ายราที่
อ่อนช้อยงดงามและมีหมอแคนเป่าแคนประกบอยู่ข้างๆเพื่อคอยคลอแคนให้หมอลาไม่หลงคีย์เสียงของ
ตนเองซึ่งหมอลาแต่ละคนจะมีหมอแคนประจาตัวของตัวเองปัจจุบัน วงหมอลาซิ่งใหญ่ ๆ จะมีหางเครื่อง
เพื่อเพิ่มสีสันอีกด้วย การว่าจ้าง เจ้าภาพจะเป็นคนจับคู่หมอลาเอง เพื่อจะได้เห็นการร้องแก้กันด้วยความ
สนุกสนานและมีไหวพริบ

หมอลำหมู่ หมอลำเพลิน
เป็นการลาที่มีผู้แสดงครบ หรือเกือบจะครบตามจานวนตัวละครในเรื่องที่ดาเนินการแสดง มี
อุปกรณ์ประกอบทั้ง ฉาก เสื้อผ้าสมจริงสมจังและยังมี เครื่องดนตรีประกอบแต่เดิมทีมีหลักๆคือ พิณ (ซุง
หรือ ซึง) แคน กลอง การลาจะมี 2 แนวทาง คือ ลาเวียง จะเป็นการลาแบบลากลอนหมอลาแสดงเป็นตัว
ละครตามบทบาทในเรื่อง การดาเนินเรื่อง ค่อนข้างช้า แต่ก็ได้ อรรถรสของละครพื้นบ้าน หมอลาได้ใช้
พรสวรรค์ของตัวเองในการล า ทั้งทางด้านเสียงร้อง ปฏิภ าณไหวพริบ และความจา เป็นที่นิยมในหมู่
ผู้สูงอายุต่อมาเมื่อดนตรีลูกทุ่งมีอิทธิพลมากขึ้นจึงเกิดวิวัฒนาการของ ลาหมู่อีกครั้งหนึ่ง โดยได้ประยุกต์
กลายเป็น ลาเพลิน ซึ่งจะมีจังหวะที่เร้าใจชวนให้สนุกสนาน ก่อนการลาเรื่องในช่วงหัวค่าจะมีการนาเอา
รูปแบบของ วงดนตรีลูกทุ่งมาใช้เรียกคนดู กล่าวคือ จะมีนักร้อง(หมอลา) มาร้องเพลงลูกทุ่งหรือบางคณะ
หมอลาได้นาเพลงสตริง ที่กาลังฮิตในขณะนั้น มีหางเครื่องเต้นประกอบ นาเอาเครื่อง ดนตรีสมัยใหม่ม า
ประยุกต์ใช้ เช่น กีตาร์ คีย์บอร์ด แซ็กโซโฟนทรัมเปต และกลองชุด โดยนามาผสมผสานเข้ากับเครื่อง
ดนตรีเดิมได้แก่ พิณ แคน ทาให้ได้รสชาติของดนตรีที่แปลกออกไป
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ยุคนี้นับว่า หมอลาเฟื่องฟู มากที่สุดคณะหมอลาดัง ๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบจังหวัดขอนแก่น
มหาสารคามอุบลราชธานี หมอลาหมู่สามารถแบ่งตามทานองของบทกลอนลาได้อีกซึ่งแต่ละทานองจะ
ออกเสียงสูงต่า ไม่เหมือนกัน ได้แก่ ทานองขอนแก่น ทานองกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ทานองอุบล เป็นต้น
ลำส่อง หรือ ลำผีฟ้ำ
หมอลาส่องหรือลาผีฟ้า เป็นหมอไสยศาสตร์หรือหมอผีประเภทหนึ่งที่รักษาด้วยความเชื่อ
และพิธีกรรมทางศาสนา หมอลาผีฟ้ารักษาผู้ป่วยโดยใช้อานาจเหนือธรรมชาติของผีฟ้า เพื่อที่จะให้ผีออก
จากร่างกายของผู้ป่วย
ลำผีฟ้ำ การรักษาด้วยผีฟ้ามีอยู่ 2 สาเหตุ คือ รักษาด้วยลาทรงแล้วไม่หาย ผีต่างๆ ไม่ยอม
ยกโทษให้หรือผีมีความแก่กล้าเกินไป ไม่ยอมรับการขอขมา จาเป็นต้องเชิญผีฟ้าลงมาช่วยรักษาเยียวยา
เพราะผีฟ้ามีอิทธิฤทธิ์มากกว่า เป็นผีที่กาหนดชะตาชีวิตมนุษย์และอยู่เหนือกว่าผีทั้งปวง อีกอย่างหนึ่งเมื่อ
ลาส่อง (การดูหมอเพื่อการวินิจฉัยปัญหาของชาวอีสาน) ดูแล้วปรากฏว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเป็นการผิดต่อ
ผีฟ้า ไม่ใช่ผีในโลกมนุษย์ ก็จะเข้าทรงอัญเชิญผีฟ้าลงมารักษา การรักษาด้วยลาผีฟ้าจึงแก่กล้ากว่าลาทรง
นอกจากนี้การลาผีฟ้ารักษายังมีข้อห้าม (ขะลา) มากมาย เช่น ห้ามใครยืมของในบ้าน ห้ามใครมาขอ
สิ่งของ ห้ามผู้ชายมาข้องแวะแตะต้องคนไข้ และอื่นๆ อีกหลายอย่าง

ขนบประเพณีควำมเชื่อเกี่ยวกับลำผีฟ้ำ
ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
นั้นเกี่ยวข้องกับสาเหตุ 2 ประการ คือ สาเหตุที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น ภูมิอากาศทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ส่วนสาเหตุที่เกิดจากอานาจเหนือธรรมชาตินั้น มีหลายประเภท เช่น การถูกผีทา การถูกคนทาด้วยวิธีทาง
คาถาอาคม ชะตา กฎแห่งกรรม และการผิดขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ซึ่งต่างก็จะทาให้เกิดโรคภัยไข้
เจ็บตามความคิด ความเชื่อของชาวบ้าน เมื่อมีเหตุเหล่านี้ผู้ป่วยต้องหาวิธีการรักษา พยาบาลตามสาเหตุ
ของโรคนั้น ชาวอีสานเชื่อว่า “ผีฟ้า” จะสามารถบันดาลทุกสิ่งได้ แม้แต่การเกิดการตายของมนุษย์
ตลอดจนเป็นผู้กาหนดโชคชะตาของมนุษย์ ขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลก และเชื่อว่าผีพรรพชนกับผีฟ้านั้นมี
ความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เชื่อว่ามนุษย์มีขวัญประจาตัวอยู่ทุกคน เมื่อตายลงขวัญจะออก
จากร่างไปพบบรรพชนและจะเดินทางไปยังเมืองฟ้าเพื่อไหว้ผีฟ้า
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องค์ประกอบของลำทรงและลำผีฟ้ำ
1.หัวหน้ำคณะ (ครูบา) ผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะหรือครูบานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับการครอบมาจากครู
แล้ว
การลาทรงและลาผีฟ้าจะมีการสืบทอดกันเป็นช่วงกล่าวคือ เมื่อหัวหน้าคณะคนก่อนมีอายุมากไม่
สะดวกต่อการไปมา ก็จะทาพิธีครอบครูมอบหน้าที่ให้ศิษย์เอกที่ถือว่าฉลาดหลักแหลมที่สุดดาเนินการต่อ
จากหัวหน้าคนเก่า เป็นการมอบตาแหนงหัวหน้าให้โดยการจัดทาหิ้งบูชาไว้ที่บ้านแล้วอัญเชิญผีต่างๆ จึง
ต้องเรียกว่า “อ้ายพี่” เช่น อ้ายพี่คาผิว อ้ายพี่สีทน เป็นต้น
2.ชำวคณะ ถือเป็นบริวารที่มีประสบการณ์สูงร่วมเดินทางไปรักษาคนไข้ด้วยประมาณ 2-4 คน
บริวารที่รับใช้ใกล้ชิดที่จะถูกเรียกให้เป็นหัวหน้าคนต่อไปก็อยู่ในจานวนนี้ ชาวคณะเหล่านี้จะ
ช่วยกันลาเชิญผีเมื่อผีเข้าเทียมหัวหน้าแล้วก็จะเป็นคนถามไถ่ผีต่างๆ นานา ซึ่งแต่ละคนจะมีผีประจาตัว
เช่น สีทน มโนราห์ ท้าวคาผิว เป็นต้น
3.หมอแคน บางทีเรียกว่า หมอม้า เป็นผู้ขับม้า ม้าก็คือ เหล้า ม้าขาวคือเหล้าขาว ม้าแดงคือ
เหล้าแม่โขง ม้านิลก็คือ เบียร์
คำยรักษำ
หมอลาทรงและหมอลาผีฟ้า มีอยู่แทบทุกหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดอื่นๆ นอกจากนี้อาจจะมีอยู่บ้าง เครื่องคายรักษาของแต่ละคณะจะไม่ค่อยเหมือนกันนัก คง
เป็นเพราะครูสอนครอบให้ต่างกันหรือบางครั้งหาไม่ได้ อย่างเช่น ดอกจาปาลาว (ดอกลั่นทม)
คายรักษาหมอลา หมอลาผีฟ้า
1.ขันหมากเบ็งพร้อมเฝ้าผูกแขน (บายศรีขนาดเล็ก)
2.ขันธ์ 5 (ดอกไม้ 5 คู่ เทียน 5 เล่ม)
3.ผ้าซิ่น 1 ผืน
4.แพรวา (ผ้าขาวม้า 1 ผืน)
5.เหล้า 1 ขวด
6.ไข่ 2 ฟอง (บางคณะใช้ใบเดียว)
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7.หวี 1 ด้าม
8.กระจก 1 บาน
9.เงินหนึ่งสลึง
10.ห่อนิมนต์ (เทียน 2 เล่ม ดอกไม้ 2 ดอก ห่อด้วยใบตอง)
11.ซวย 5 อัน (ใบตองทาเป็นกรวย) แต่ละอันมีเทียน 1 คู่ ดอกจาปาลาว 1 คู่
12.มาลัยดอกจาปาลาว ถ้าเป็นลาผีฟ้าใช้ดอกมะละกอต้นตัวผู้
บริวำร
ผู้ที่เคยผ่านการรักษามาแล้ว ทุกคนถือเป็นบริวารของผีทรงและของผีฟ้า เวลาคณะหมอลาทรง
ลาผีฟ้าไปลา ณ ที่ใด ถ้าไม่ห่างไกลเกินไปบริวารเหล่านี้ก็จะไปร่วมพิธีด้วย นาดอกไม้ เทียน และสิ่งของ
ต่างๆ ไปร่วมบูชาด้วย บางคนอาจมีอาการไม่สบาย ก็จะแต่งกายรักษาไปร่วมด้วย แม่หมอจะบอกหรือพูด
กับผีให้มาช่วยรักษา บริวารทุกคนต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมของผีฟ้าอย่างเคร่งครัด ไม่มีเครื่องของขลัง
ใดๆ ถือติดตัวมา พิธีกรรมนั้นจึงสนุกสนานทั้งฟ้อนราได้อย่างอิสระ บางแห่งมีบริวารมาก 10-20 คน เข้า
พิธีด้วยผู้ชมก็ได้ชมได้ฟังและสนุกไปด้วย พร้อมกับเห็นอกเห็นใจและเอาใจช่วยคนไข้ เป็นการให้กาลังใจ
แก่ผู้ป่วย
ผู้ป่วยรักษาด้วยหมอลาทรงลาผีฟ้านั้นปกติจะผ่านการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์
แผนโบราณมาก่อน ถ้าไม่หาย ต้องลารักษาจึงจะหาย ชาวบ้านคิดว่าการติดต่อกับผีนั้นต้องอาศัยจ้าหรือ
แม่หมอทรงโดยยินดีจัดเครื่องบูชาและปฏิบัติตามคาแนะนาของผีทุกอย่าง โดยยอมเป็นบริวารของผีตั้งแต่
มีชีวิตอยู่มีบางคนเกิดความเชื่อ เกิดศรัทธาต่อผี ยอมเข้ามาเป็นบริวารทั้งๆ ที่ยังไม่เจ็บป่วย
กำรแต่งกำย
ในเรื่องการแต่งกายบางคณะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ใหม่ ๆ บางคณะมีผ้าสไบพาดบ่าหรือ
ผ้าขาวม้าพาดบ่านุ่งซิ่นไหมมัดหมี่ มีดอกไม้ทัดหู แต่บางคณะก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดา มีบางคณะ ผีเป็นผู้บอก
ว่าให้แต่งตัวอย่างไร ผู้ป่วยต้องแต่งตามคาแนะนาของหัวหน้าคณะ จึงถือว่าเข้าเป็นบริวาร การเข้าเป็น
สมาชิกคือมานั่งอยู่ต่อหน้าคายรักษา แล้วหันหน้าเอาฝ้ายผูกแขนก็ถือว่าเข้าเป็นสมาชิกแล้ว
ลักษณะกลอนลำ
ลักษณะของกลอนลาทรงและกลอนลาผีฟ้านั้นไม่แน่นอน บางครั้งก็ลาเป็นทานอง บางครั้งก็
พูดคล้ายๆ คาผญา ไม่มีกลอนที่ถือว่าไพเราะเหมือนหมอลาหรือลากลอน ลักษณะฉันทลักษณ์ไม่แน่นอน
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ผู้ลาหรือผู้แสดงและผู้ฟังไม่ได้ยึดถือเรื่องความไพเราะของกลอน แต่ยึดเนื้อหาของกลอนว่า พูดอย่างไร
บางตอนเป็นกลอน กลุ่มคาเล่นคาเช่นเดียวกับกลอนลาสินไซของท้าวปางคา บางตอนจะสัมผัสบ้าง
เช่นเดียวกับลาพื้นลาหมู่และบางตอนจะมีสัมผัสดีเหมือนกลอนของหมอลากลอนทุกกลอนทุกประเภทจึง
ลาทานองเดียวกันหมด
ประเภทกลอนลำ
1.กลอนลาอัญเชิญผีฟ้า เป็นกลอนที่ป่าวร้องอัญเชิญผีฟ้าครูอาจารย์ที่ล่วงลับไปที่เคย
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในการรักษาคนป่วย ให้มาช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ การประกอบ
พิธีกรรมจะต้องอัญเชิญและทาพิธีครอบครูเสมอ จังทาให้การประกอบพิธีดาเนินการไปอย่างราบรื่น
2.กลอนลาเสี่ยงหรือลาส่อง เป็นกลอนที่หมอลาผีฟ้าใช้ลาเสี่ยงทายหาสาเหตุของการ
เจ็บป่วยเรียกว่าลาหาข้อหาปล้อง โดยมุ่งเน้นไปถึงสาเหตุการป่วยที่กระทาการละเมิดหรือสร้างความไม่
พอใจต่อผี เช่น ละเมิดต่อผีบรรพบุรุษ ผีไร่ ผีนา ผีบ้าน ผีเรือน ผีตาแฮก เป็นต้น
3.กลอนลาอ้อนวอน กลอนลาประเภทนี้ใช้ลาในขั้นตอนที่รู้สาเหตุของการเจ็บป่วยแล้วหมอ
ลาผีฟ้าก็ลาขอขมาลาโทษต่อผีที่คนป่วยได้ล่วงเกิน เป็นต้นว่า ผีอาจจะแสดงอาการโกรธ ไม่พอใจออกมา
และต้องการเอาชีวิตคนป่วยคนนี้ แล้วหมอลาผีฟ้าก็จะลาอ้อนวอนขอชีวิต
4.กลอนลาอวยพร เป็นกลอนที่อวยพรให้ผู้ป่วยมีกาลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยทีเจ็บป่วย มี
ความสบายอกสบายใจซึ่งหมดลาผีฟ้าลาในเชิงจิตวิทยาทาให้คนไข้มีความอบอุ่นไม่ได้ถูกทอดทิ้งมี
ความหวังในการมีชีวิตต่อไป
5.กลอนลาส่งเครื่องคือการลาเพื่อส่งเครื่องใช้สิ่งของต่างๆ ตามที่ผีต้องการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขอไถ่ชีวิตของผู้ป่วยที่ละเมิดต่อผีฟ้า จาเป็นจะต้องส่งเครื่องแลกเปลี่ยนกับชีวิต
6.กลอนเชิญชวนลงเล่น เป็นกลอนลาชักชวนให้คนป่วยให้ร่วมฟ้อนราสนุกสนานกับกลุ่มผีฟ้า
ที่มารักษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนป่วยคลายความกังวลและความสิ้นหวังในชีวิต นอกจากนี้ยังทาให้คน
ป่วยได้ลุกเดินเป็นการออกกาลังกายจะทาให้ร่างกายอ่อนเพลียสามารถกินข้าวปลาอาหารได้มาก อันเป็น
ผลในเชิงจิตวิทยา
กลอนลาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการลาผีฟ้ายังประโยชน์ทางด้านเป็นสื่อภาษาติดต่อ
ระหว่างมนุษย์กับผีเพื่อสร้างความเข้าใจ เป็นการยุติมิให้ผีมารังควานทาความเดือดร้อนต่อผู้ป่วยอีก
นอกจากนี้ยังทาให้เกิดความไพเราะสนุกสนานในทานองกลอนลา ทาให้ผู้ป่วยคลายกังวลลืมทุกข์โศกที่
ตนเองได้รับ
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กำรฟ้อนรำ
การฟ้อนราในพิธีกรรมการลาผีฟ้า เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อศรัทธาต่อผีฟ้าที่ตนเอง
เคารพนับถือ เพื่อให้เกิดสันติสุขในหมู่ตน สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใสประกอบกับความ
สนุกสนานดังปรากฏในพิธีการรักษาคนป่วยและวิธีเลี้ยงข่วงผีฟ้า
ลักษณะท่าฟ้อนราในการลาผีฟ้าไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ทั้งที่การฟ้อนราเกิดจากการเข้าเทียม
ของผีฟ้า ดังจะเห็นได้จากก่อนที่หมอลาผีฟ้าจะเข้าพิธีฟ้อนรานั้นมีอาการสั่น ฟ้อนไปตามอานาจของผี
เท่านั้นนอกจากนี้การฟ้อนจะเป็นไปอย่างอิสระปราศจากกฎเกณฑ์บังคับ เมื่อเริ่มแรกที่ผีเข้าประทับทรง
มีจะแกว่งไปข้างหน้าและข้างหลังพร้อมกันทั้งสองข้าง แล้วขาทั้งสองจะทาเป็นจังหวะ หลังจากนั้นการ
ฟ้อนก็เป็นไปตามจังหวะโดยส่วนใหญ่น้าหนักตกอยู่เท้าหน้า ส้นเท้าหลังยกขึ้น ส่วนปลายท้างแตะที่พื้น
เคลื่อนจังหวะอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็ฟ้อนไปตามจังหวะอย่างไรก็ตามการฟ้อนรามีทั้งถ่วงท่าที่อ่อนช้อยและ
จังหวะรวดเร็ว เร้าใจ ดังนั้นการฟ้อนราในการลาผีฟ้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้พิธีกรรมการลาผีฟ้ามีความ
สนุกสนานและมีความขลังในตนเอง
ทำนองลำ
ทานองลา เป็นทานองลาพื้นหรือลาหมู่ ซึ่งลาประกอบกับแคนลายใหญ่แบบโบราณ จังหวะใน
การลาจะไปตามเนื้อหา ช้าบ้าง เร็วบ้าง บางจังหวะก็หยุดเป่า หมอลาพูด เมื่อฟังลาทานองตังหวายแล้ว
เห็นว่าใกล้เคียงกันมาก คือ ลากลอนสั้นๆ แล้วให้คนเป่า เป่าต่อพร้อมกับฟ้อนและพูด ทานองลาแต่ละ
คณะจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก
ลำดับขั้นตอนและวิธีกำรลำรักษำลำส่อง
การลาส่อง หมายถึง การลาหาข้อผิดข้องหมองใจข้อผิดพลาด และสาเหตุของผู้ป่วย อาจมีการดู
หมอหรือทางอีสานเรียกว่าดูมอ เมื่อหมอมอ (หมอดู) ชี้ว่าเกิดจากผีก็จะไปติดต่อคณะหมอลาทรงมาทา
การรักษาหมอลาทรงทุกขณะจะปฏิเสธไม่ได้จะใกล้หรือไกลก็ต้องไป ค่ารักษานอกจากคายแล้วจะ
เรียกร้องไม่ได้แต่ผู้ที่มาติดต่อก็ทราบโดยการสอบถามบริวารใกล้ชิดหัวหน้าคณะ รวมทั้งชาวคณะจะ
ช่วยกันสอบถามประวัติคนไข้อย่างละเอียดเมื่อตกลงวันเวลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางด้านเจ้าภาพก็
เดินทางกลับมาจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องคายรักษา อาหารการกิน ฝ่ายคณะหัวหน้าก็จะทาพิธีบอกกล่าว
ครูบาแล้วเชิญแล้ว ณ ที่ทาการรักษานั้น
เมื่อไปถึงบ้านผู้ป่วยหัวหน้าก็จะลาบูชาครูบาก่อน แล้วเชิญผีมาเทียบ การลาส่งจะใช้เวลา
ยาวนานมากเนื่องจากหัวหน้าจะต้องลาถามผี เมื่อทราบว่าผู้ป่วยผิดผีตน บริวารในคณะก็จะพูดขออ่อน
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ขอยอม ขอโทษ หลังจากผีใจอ่อนยอมผ่อนปรนให้แล้วก็จะออกจากร่างทรงไป หัวหน้าจะผูกข้อผูกแขน
ผู้ป่วย แล้วแนะนาวิธีการปฏิบัติตนให้และนัดวันที่จะมาทาการรักษาต่อไป ในบางครั้งผู้ป่วยเพียงแต่ผิด
ที่บ๋า (บน) แล้วไม่ปง (ไม่แก้บน) หัวหน้าคณะก็บอกให้แก้บนไม่ต้องใช้วิธีรักษา ยกเว้นว่าแก้บนแล้วไม่หาย
ดี
กำรเลี้ยงข่วง
การเลี้ยงข่วงก็คือ การมาชุมชนของบริวารผีทรงและผีฟ้า ทุกคนมีอุปกรณ์เครื่องบูชาคายรักษา
มาร่วมด้วย จากนั้นก็จะช่วยกันจัดทาเครื่องคายรักษาหัวหน้าจะเชิญผีต่างๆมาเทียมหรือมาเข้าสิง แล้วทุก
คนก็จะได้ร้องราสนุกสนาน เป็นการปล่อยอารมณ์ได้อย่างอิสระต่างพูดจาทักทายกัน หยอกเย้ากันใน
ระหว่างผีกับผี ผีฟ้าจะเลี้ยงข่วงในช่วงเดือน 3 ส่วนผีลาทรงจะเลี้ยงข่วงเดือน 5
กระบวนกำรรักษำพยำยำมของหมอลำผีฟ้ำ
กระบวนการรักษาพยายามของหมอลาผีฟ้า สามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอนคือ
1.ขั้นตอนการเตรียมการ
- ครอบครัวผู้ป่วยมารับหมอไปที่บ้าน
- ถามดูอาการผู้ป่วยและสภาพของครอบครัว
- ให้กาลังใจผู้ป่วยและญาติ
2.ขั้นตอนพิธีกรรมธรรมดา
- เริ่มพิธีกรรมธรรมดา
- ส่องดูสาเหตุของการเจ็บป่วยจากกาย
- อ้อนวอนผีฟ้าให้ช่วย
- เสร็จพิธีกรรม
3.ขั้นตอนการรักษาพยาบาล
- แนะนาการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
4.ขั้นตอนพิธีกรรมส่งเครื่องเก้า
- เริ่มทาพิธีกรรมส่งเครื่องเก้า
- ส่องดู
- ขอให้ผู้ป่วยเป็นลูกศิษย์ผีฟ้า
- เสร็จพิธีกรรมส่งเครื่องเก้า
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5.ขั้นตอนหลังเสร็จพิธีกรรม นาคายไปขึ้นบูชา
อุปกรณ์สำคัญในพิธีกรรม
คำย คือ เครื่องบูชาสาหรับหมอผีฟ้า ซึ่งเป็นถาดใสเครื่องบูชาต่างๆ จัดไว้ดังนี้
1.ผ้าขาวหนึ่งวา ผ้าซิ่นเย็บต่อหัว (จะเป็นผ้าไหมหรือฝ้ายก็ได้) พร้อมเงินอีก 4 บาท 25
สตางค์ ที่ใส่ไว้ในผ้าขาว
2.ถ้วยใส่น้าและขมิ้นฝาน 7 ชิ้น เรียกว่า “น้าหอม”
3.ถ้วยใส่ข้าวสาร และวางไข่ไก่ดิบ 1 ฟอง ไว้ด้านซ้ายของถ้วย และวางปั้นข้าวเหนียว1
ก้อนไว้ด้านขวา
4.เทียนเล็ก 5 คู่ เทียนใหญ่ 1 คู่ ดอกไม้ร้อยเป็นพวงๆ ละ 3 ดอก 5 คู่ ดอกไม้ 5 คู่ หอ
นิมนต์ 1 คู่ รวมทั้งหมดเรียกว่า “ขันธ์ห้า”
5.เทียนเล็ก 8 คู่ เทียนใหญ่ 1 คู่ ดอกไม้ร้อยเป็นพวง ๆละ 3 ดอก 8 คู่ ดอกไม้ 8 คู่ หอ
นิมนต์ 1 คู่ รวมทั้งหมดเรียกว่า “ขันธ์แปด” นอกจากนี้ยังมีหมากพลู 4 คา ยาสูง 4 มวน ฯลฯ ใส่ไว้ทั้ง
ซ้ายและขวาของถาดอีกทั้งมีหอนิมนต์ ซึ่งเป็นกรวยคว่าที่ทาขึ้นจากใบตองและดอกจาปา 1 ดอก หมาก 1
คา ยาสูบ 1 มวน ปักไว้ที่ยอดกรวย และเมื่อจะทาพิธีจะนาเทียนใหญ่อีกเล่มหนึ่งมาจุดและปักไว้ที่ถ้วย
ข้าวสาร
ขันธ์ขวัญ ขันธ์ขวัญเป็นเครื่องบูชาสาหรับขวัญเมื่อทาการเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับผู้ป่วย
ขวัญจะเข้ามาอยู่ที่ขันธ์ขวัญ ซึ่งเป็นขันน้าที่ใส่สิ่งต่างๆ ที่ขวัญชอบไว้ ดังนี้
บายศรี 3 ชั้น ซึ่งทาจากใบตอง 3 ชุด ดอกไม้ 5 คู่ เทียนใหญ่ 3 เล่ม ปั้นข้าวเหนียว 1 ก้อน
ข้ามต้มมัด (ทาจากข้าวเหนียวห่อกล้วยห่อด้วยใบตอง) 4 ชั้น ไข่ไก่ต้ม 1 ฟอง กาไลแขนทาด้วยเงิน 1 วง
หวี 1 ด้าม ยามนต์ 1 อัน กล้วย 4 ผล ฝ้ายผูกแขน
และเมื่อจะทาพิธีกรรมรักษาจะนาเทียนอีก 1 เล่ม มีความยาวเท่ากับ “ค่าหัวคาคิง” ของ
ผู้ป่วย ซึ่งเท่ากับความยาวของศีรษะผู้ป่วยโดยวัดจากส่วนบน ศีรษะถึงปลายคาง 1 เล่ม และอีก 1 เล่ม
วัดจากไหล่ถึงเอวมาจุดแล้วใส่ไว้ในขันขวัญ
ขันนิมนต์ เป็นจานที่ใส่หอนิมนต์ 2 ชุด ดอกไม้ เทียน และฝ้ายผูกแขน
แคน แคนเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในพิธีกรรมของหมอผีฟ้า ตามศัพท์ในการทาพิธีกรรมนั้น
จะเรียกแคนว่า “ม้า” และเรียกคนเป่าแคนว่า “หมอม้า” เนื่องจากพิธีกรรมของหมอลาผีฟ้าจะแสดงออก
โดยการลาและฟ้อน ซึ่งดนตรที่ประกอบ คือ แคน
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ระบบเศรษฐกิจ
เงินค่าตอบแทนเป็นค่าเสียเวลาค่าเดินทางแล้วแต่ตกลงกัน ในสมัยก่อนจะไม่มีหมอคนใด
กินคายมาก ชาวบ้านถือว่าเป็นปอบแล้วจะไม่มีผู้ใดมารักษาด้วย
หน้ำที่ของหมอผีฟ้ำที่ชำวบ้ำนคำดหวัง
1.หน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วย ไม่สามารถปฎิเสธผู้ป่วยที่มาขอความช่วยเหลือได้
2.หน้าที่รักษาจารีต ศีลธรรม หมอลาผีฟ้าเป็นผู้นับถืออย่างเคร่งครัดและปฎิบัติตามศีลห้า
ทุกข้อ
3.หน้าที่การแก้ปัญหาของชาวบ้าน เช่น ต้องช่วยประนีประนอมการทะเลาะวิวาทของ
ชาวบ้าน
ควำมนิยมของประชำชน
การไปหาหมอผีฟ้าในบางโอกาสก็จะนาสิ่งของบูชาไปถวายผีฟ้า และหมอผีฟ้าก็จะนาสิ่งของ
ดังกล่าวไปขึ้นวางไว้ที่ฮ่าน และบอกเล่าผีฟ้าให้รับทราบต่อไป ในโอกาสที่ลูกสาวแต่งงานก็จะเอาขันธ์ห้า
และขันธ์แปด รวมทั้งปั้นข้าวเหนียวใส่รวมกันในขันน้าใบใหญ่พร้อมกับเงินสินสอด แล้วเอาผ้าขาวหรือที่
เรียกว่าผ้านุ่งบวชนาคคลุมทับไว้ หมอผีฟ้าก็จะเอาไปขึ้นวางที่ฮ่านแล้วบอกผีฟ้าให้รักษาลูกเขยด้วย แล้วก็
จะฝากฝ้ายผูกข้อมือมากับแม่ยายไปผูกให้กับลูกเขยและลูกสาวของตนเองต่อไป
ส่วนในกรณีที่มีเด็กเกิดใหม่ในครอบครัว ผู้เป็นยายก็จะนาเอาขันธ์ห้าพร้อมกับเงินอีก 1 บาท
หรือมากกว่านั้นก็ได้มาฝากหมอผีฟ้า ก็จะได้ฝ้ายผูกข้อมือไปผูกให้กับหลานที่เกิดใหม่
อย่างไรก็ตามหน้าที่หลักของรักษาที่เป็นผีฟ้าก็คือ การรักษาพยาบาลสมาชิกของครอบครัว
เมื่อเกิดการเจ็บป่วย แม้ว่าการรักษาจะไม่มียาหรืออุปกรณ์การแพทย์ก็ตาม การรักษาจะกระทาด้วยคาพูด
บอกกล่าวกับผีร้ายต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย จากการสอบถามข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ที่มี
การรักษาเป็นผีฟ้าเคยรักษาโรคที่เกิดจากผีทาแล้วหาย นับได้ว่าการรักษาเป็นบริการสุขภาพประเภทหนึ่ง
ของชาวบ้านได้ ดังนั้นของรักษาจึงมีความหมายทั้งการรักษาพยาบาลและการกระทาหน้าที่ให้ความมั่นคง
ทางจิตใจโดยหมอผีฟ้าเป็นผู้ดูแลและใช้อานาจของรักษานั้น
ประวัติควำมเป็นมำของลำทรง
วิถีชีวิตในวัฒนธรรมของชาวอีสานนั้นเชื่อกันว่ามีผีเทพ มีเทวดา มีพระอินทร์ พระพรหม ชาว
อีสานเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีผีเฝ้า มีผีเป็นผู้ดูแล ต้องมีการบอกกล่าวผีก่อนจึงค่อยลงมือทา ผีมีอิทธิฤทธิ์
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สามารถทาให้คนเจ็บป่วยได้และเมื่อมีการกระทาพิธีขอขมาโทษแล้วผีจะยกโทษให้ แล้วอาการเจ็บป่วยก็
จะหายหรือบางท้องถิ่นไปรักษาหมอแผนปัจจุบันแล้วไม่หาย ชาวบ้านว่าต้องมีผีมาต้องเข้าสิงจะต้องรักษา
ด้วยวิธีการพูดจากับผี
ควำมสำคัญของหมอลำทรง
1.ความสาคัญของผี ชาวอีสานเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วเป็นผี ถ้าใครทาบุญทาความดีไว้มากก็จะได้
ไปเกิดเป็นเทพบนฟ้าบนสวรรค์ มีชื่อเรียกหลายอย่างตามชั้นบนเทพบนสวรรค์ แถนเป็นเทพที่ทาให้เกิด
โลกสรรพสิ่งต่างๆ บนโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุขความทุกข์ของสัตว์และพืช รวมทั้งฝนและน้าด้วย
และมนุษย์เกิดมาแต่ละคนเชื่อว่ามีเทพรักษาอยู่ 4 องค์ ดังนั้นขบวนการรักษาของหมอลาทรงจึงเป็นการ
ให้สัญญาต่อแถนว่า จะทาดี จะสามัคคีกันในญาติพี่น้อง และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
2.ผู้เป็นหมอลาทรง หมอลาเป็นผู้มีความสาคัญอย่างยิ่ง สามารถเชิญผีจากที่ต่างๆ มาเข้าทรงได้
กลไกและวิธีการที่จะพูดกับผีได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายบางแห่งเรียกหมอจ้าคือ เป็นผู้ที่มีความชานาญในการ
ติดต่อพูดคุยกับผี ผู้ที่เป็นหมอลาทรงไดนั้นจะต้องเป็นคนฉลาดหลักแหลม ไหวพริบปัญญาดีนอกจากจา
บทเรียนได้ดีแล้ว ยังต้องจาชื่อคนไข้และผีประจาคนไข้ได้อีกด้วย
ระยะเวลำที่ทำกำรรักษำ
การลาทรงรักษาจะใช้เวลา 1-3 วัน วิธีการคือ ตั้งคายรักษา ลาเชิญครูบา ลาเชิญผีต่างๆ ให้
มาประชุมกันลาเชิญผีที่ผู้ป่วยไปทาผิดมาลาแจ้งครูบาว่า ผู้ป่วยคนนั้นได้เข้ามาเป็นบริวารแล้วให้ช่วยดูแล
รักษาด้วย จากนั้นลาเชิญผีโดยฝ่ายหัวหน้าคณะเป็นผู้ทาพิธีบอกกล่าวผีที่คิดว่าเหมาะสมมาเทียมหรือเข้า
สิงผู้ป่วย แล้วเชิญผู้ป่วยลงมาร่วมสนุกสนานด้วยกัน ผีทีขัดใจทาให้ไม่สบายนั้นก็จะยกโทษให้ หัวหน้า
คณะอาจลาอยู่ 1-3 วัน เพื่อดูอาการของผู้ป่วย ถ้าอาการไม่หนักมากนักก็จะใช้เวลา 1 วัน
ลำดับขั้นตอนและพิธีกรรม
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการลาส่อง หมายถึง การลาหาข้อผิดข้องหมองใจ ข้อผิดพลาดของผู้ป่วย หา
สาเหตุของผู้ป่วย คนไข้บางคนอาจมีการดูหมอหรือทางอีสานเรียกว่า ดูมอก่อน เมื่อหมอมอชี้ว่าเกิดจากผี
ควรเอาหมอลาทรงมารักษาญาติพี่น้องของผู้ป่วยก็จะไปติดต่อคณะหมอลาทรงมาทาการรักษา เมื่อญาติ
ไปติดต่อหมอลาทรงคณะไหนแล้ว ทุกคนปฎิเสธไม่ได้จะใกล้หรือไกลก็ต้องไป ค่ารักษานอกจากค่าคาย
แล้วจะร้องเรียกไม่ได้ แต่ผู้มาติดต่อก็ทราบโดยการสอบถามบริวารใกล้ชดิ ว่าควรตอบแทนเท่าไหร่ หัวหน้า
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คณะรวมทั้งชาวคณะจะช่วยกันสอบถามประวัติคนไข้อย่างละเอียด เช่น อาการเป็นอย่างไร ญาติพี่น้อง
เป็นอย่างไร มีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือไม่ การทามาหากินมีความขัดข้องอย่างไรบ้าง
เมื่อตกลงวันเวลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางด้านเจ้าภาพก็จะเดินทางกลับมาจัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องคายรักษา อาหารการกิน ฝ่ายหัวหน้าคณะก็จะทาพิธีบอกกล่าวครูบา แล้วเชิญไป ณ ที่ทาการรักษา
เมื่อไปถึงบ้านผู้ป่วยแล้วหัวหน้าก็จะลาบูชาครูบาก่อนแล้วเชิญผีมาเทียม การลาส่องจะใช้เวลายาวนาน
มากเนื่องจากหัวหน้าจะถามผีไล่เรียงกันไป ผีไร่ ผีนา ผีป่า ผีภู ผีปู่ตา หรือผีหลักเมือง ถ้ายังไม่เจอก็จะ
ถามไปเรื่อยๆ เมื่อผู้ป่วยผิดผีตนใดผู้เข้าทรงก็จะแสดงอาการโกรธพูดจาด้วยเสียงอันน่ากลัว บริวารใน
คณะพูดขออ่อนขอยอม ขอโทษต่างๆ นานา แก้ไขในสิ่งไม่ดี สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ เครื่องบูชาผีตนนั้น
หลังจากผีใจอ่อนขอผ่อนปรนให้แล้ว ก็จะออกจากร่างทรงไป หัวหน้าคณะผูกข้อต่อแขนผู้ป่วย แล้ว
แนะนาวิธีปฎิบัติตัวให้ และนัดวันที่จะมาทาการักษาต่อไป ในบางครั้งผู้ป่วยเพียงแต่ผิดที่บ๋า(บน) แล้วไม่
ปลง (ไม่แก้บน) หัวหน้าคณะบอกให้แก้บนก็จะเสร็จเรื่อ ง ไม่ต้องรักษา ยกเว้นว่าแก้บนแล้วยังไม่หายดี
ขั้นตอนที่ 2 ลาทรง การรักษาด้วยลาทรงเป็นวิธีการแรกที่ชาวบ้านเลือกผีที่มาทาให้เจ็บป่วยนั้น
ชาวบ้านถือว่าเป็นผีที่อยู่ในโลกมนุษย์ เช่น ผีเมือง ผีป่า ผีตาแฮก ผีเชื้อ ผีบ้าน ผีปู่ตา ผีน้า เป็นต้น
หัวหน้าคณะลาทรงเป็นผู้เข้าทรง โดยอัญเชิญผีทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของคนไข้มา
เข้าทรง จากนั้นให้ลูกน้องผู้เป็นบริวารเป็นผู้ถาม เช่น สอบถามว่าเจ้าเป็นผีอะไรมาจากไหนมาทาให้คนไข้
เจ็บป่วยด้วยเหตุอันใด หรือผู้ป่วยไปทาผิดอันใดหรือญาติพี่น้องไปทาผิดอันใดปกติแล้วมีการลาส่องก่อน
ว่าผีตนใดทาให้เจ็บป่วยถ้าส่องแล้วเป็นผีที่อยู่ในโลกมนุษย์จึงลาทรงรักษาผีที่มาเข้าทรงจะบอกหมดว่าทา
ผิดอันใดและวิธีแก้ไขต้องทาการขอขมาอย่างไร เครื่องเซ่นไหว้มีอะไรบ้าง
ผู้ประกอบพิธีกรรม
1.หัวหน้าคณะ (ครูบา) ผู้เป็นหัวหน้าคณะนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับการครอบมาจากครูแล้ว การ
ลาทรงยังมีการสืบทอดกันเป็นช่วง กล่าวคือ เป็นหัวหน้าคณะคนก่อนมีอายุมาก ไม่สะดวกต่อการไป-มา ก็
จะมอบหน้าที่ให้ศิษย์เอกถือว่าเป็นคนฉลาดหลักแหลมที่สุด สามารถที่จะดาเนินการต่อจากหัวหน้าคนเก่า
ได้ ก็จะทาพิธีครอบครูให้ เป็นการมอบตาแหน่งหัวหน้าให้โดยการจัดทาหิ้งบูชาไว้ที่บ้าน แล้วอัญเชิญผี
ต่างๆ มารับรู้รับทราบการครอบนั้น หัวหน้าเท่าที่เห็นจะเป็นผู้หญิง แต่ผีประจาหัวหน้ามักจะเป็นผู้ชาย
คนอื่นๆ จึงต้องเรียกว่า “อ้ายพี่”
2.ชาวคณะ ถือเป็นบริวารที่มีประสบการณ์สูงร่วมเดินทางไปรักษาคนไข้ด้วย ปกติผู้ที่เคย
ผ่านการรักษามาแล้ว ทุกคนถือว่าเป็นบริวารของทรง เวลาคณะหมอลาทรงไปลา ณ ที่ใด ถ้าไม่ห่างไกล
เกินไปบริวารเหล่านี้ไปร่วมพิธีด้วย นาดอกไม้ เทียน และสิ่งของต่างๆ ไปร่วมบูชาด้วย แม่หมอจึงบอก

22

หรือพูดกับผีให้มาช่วยรักษา บริวารทุกคนต้องปฎิบัติตามธรรมเนียมของผีอย่างเคร่งครัด จะไม่มีเครื่องราง
ของขลังใดๆ ถือติดตัวมา ในพิธีกรรมนั้นจะได้สนุกสนานทั้งฟ้อนลาได้อย่างอิสระ บางแห่งมีบริวารมาก
10-20 คน เข้าพิธีด้วย ผู้ชมก็ได้ชมได้ฟังและสนุกไปด้วยอยู่ข้างพิธีกรรมพร้อมกับเห็นอกเห็นใจและเอาใจ
ช่วยคนไข้ด้วยเป็นการให้กาลังใจ
3.หมอแคน บางที่เรียกว่า หมอม้า เป็นผู้ขับม้า ม้าก็คือเหล้า ม้าขาวคือเหล้าขาว ม้าแดงคือเหล้า
แม่โขง ม้านิลคือเบียร์ ลายที่เป่าจะเป็นลายใหญ่ หมอแคนบางคนไม่ชอบดื่มเหล้า ก็จะเอาเหล้าเทลงแคน
บ่อยๆ แต่เป็นเหล้าที่อยู่นอกคาย
กำรแต่งกำย
การแต่งกาย แต่งด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆ บางคณะจะมีสไบเฉลียงบ่า นุ่งผ้าซิ่นมัดหมี่ มีดอกไม้ทัดหู แต่
บางคณะก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดา มีบางคณะผีเป็นผู้บอกให้แต่งตัวอย่างไร ผู้ป่วยต้องแต่งตามคาแนะนาของ
หัวหน้าคณะจึงจะถือว่าเป็นบริวาร
1.หญิงแต่งตัวด้วยผ้าซิ่น มีขอบตะเข็บล่าง เสื้อผ้าฝ้ายแขนยาวทัดดอกไม้ แต่คณะของแม่คา
แปลง ปะนะมัง แต่งกายด้วยผ้าซิ่นไหมหรือผ้าฝ้าย มีขอบตะเข็บล่างเสื้อผ้าฝ้ายหรือเสื้อไหม
2.ชายผู้เป็นหมอแคนใส่กางเกงขายาว เสื้อแบบพระราชทานหรือเสื้อทรงสุภาพ
อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรม
คายรักษาที่ใช้ ได้แก่ ขันหมากเบ็งพร้อมฝ้ายผูกแขน ขัน 5 ผ้าถุง 1 ผืน ผ้าแพรวา เหล้าขาว 1
ขวด ไข่ 2 ฟอง หวี 1 ด้าม กระจกเงา 1 บาน เงิน 4 บาท ผ้าห่อเครื่องเซ่นผีให้มาสู่พิธี (ห่อนิมนต์) ซวย 5
อัน (กรวยดอกไม้) น้ามันทาผม เทียนเล่มน้าหนัก 1 บาท 1 เล่ม ข้าวสาร 1 ถ้วย น้าหอม 1 ขวด เงิน
ค่าตอบแทนจะอยู่ในราคา 2,500-3,000 บาท ใบไม้มงคล 9 อย่าง (เครื่อง 9)
ผลของพิธีกรรม
ผู้ป่วยที่มาทาการรักษาด้วยหมอลาทรงนั้น ปกติผ่านการรักษาทางกายมาก่อนจะมีทั้งรักษาแบบ
พื้นบ้านคือใช้หมอชาวบ้านรักษาและผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลมาแล้ว ตามความเชื่อของชาวบ้านถ้า
รักษาด้วยแพทย์ปัจจุบันและแพทย์แผนโบราณไม่หาย ต้องเป็นเรื่องของผีแน่นอน ต้องลารักษาจึงหาย
ชาวบ้านคิดว่าการพูดกับผีนั้นไม่ยาก แต่ต้องอาศัยจ้าหรือแม่หมอทรงมาช่วยพูดให้โดยยินดี จัดเครื่องบูชา
และปฎิบัติตามคาแนะนาของผีทุกอย่าง ถือว่าสาเหตุที่เจ็บป่วยนั้นเกิดจากผี ต้องรักษาด้วยวิธีเชิญผีมา
รักษามาดูแลโดยยอมเป็นบริวารของผีตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ มีบางคนเกิดความเชื่อศรัทธาต่อผี ยอมเข้ามาเป็น

23

บริวารทั้งๆ ที่ยังไม่เจ็บป่วย หรือเรียกว่าอยู่กับธรรม อย่างเช่น อาการของผู้ป่วยนอนเหยียดอยู่กับพื้น
ญาติได้ป้อนข้าวป้อนน้ามาหลายวัน ในขณะที่หมอลาทรงได้ทาการลารักษาอยู่นั้นปรากฏว่าผู้ป่วยลุก-นั่ง
ได้ แล้วนั่งมองคณะหมอลาทรงเล่นเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตตนเอง
เพลงและท่ำรำในกำรประกอบพิธีกรรม
ทานองลาเป็นทานองลาพื้นหรือลาหมู่ ซึ่งประกอบกับแคนลายใหญ่แบบโบราณ จังหวะในการลา
จะเป็นไปตามเนื้อหา บางแห่งช้าบางแห่งเร็ว บางจังหวะก็หยุดเป่าให้หมอลาพูด แล้วให้คนเป่าต่อพร้อม
กับฟ้อนแล้วพูด จังหวัดขอนแก่นมีลาโบราณอยู่อย่างหนึ่งคือ ลาเต้ย หรือเต้นเดือนห้า ทานองคล้ายเต้ย
โนนตาล ลาโต้ตอบระหว่างชาย-หญิงเป็นกลอนสั้นๆ
1.ลักษณะกลอนลา ลักษณะของกลอนลาทรงนั้นไม่แน่นอน บางครั้งก็ลาเป็นทานอง
บางครั้งก็พูดคล้ายๆ คาผญา ไม่มีกลอนที่ถือว่าไพเราะเหมือนหมอลาหมู่หรือหมอลากลอน ลักษณะบังคับ
สัมผัสไม่แน่นอน ผู้ลาหรือผู้แสดงและผู้ฟังไม่ได้ยึดถือเรื่องความไพเราะของกลอนแต่ยึดเอาเนื้อหาของ
กลอนมากกว่า พูดไปอย่างไรก็ดาเนินการไปอย่างไร บอกตอนเป็นกลอนกลุ่มคา เล่นคาเช่นเดียวกับกลอน
ลาสินไซของท้าวจาปู่คาบางตอนจะมีสัมผัสบ้าง เช่นเดียวกับลาพื้น ลาหมู่และบางตอนมีสัมผัสดีเหมือน
กลอนของหมอลา กลอนทุกประเภทจะลาทานองเดียวกันหมด
2.ประเภทกลอนลา คือ
2.1กลอนลาเสี่ยงหรือกลองลาส่อง เป็นกลอนลาที่หมอลาทรงใช้ลาเสี่ยงทายหาสาเหตุของ
การเจ็บป่วย เรียกว่าการหาข้อปล้องกัน โดยมุ่งเน้นไปถึงสาเหตุของผู้ป่วยที่ทาการละเมิดหรือสร้างความ
ไม่พอใจต่อผี เช่น ละเมิดต่อผีบรรพบุรุษ ผีไร่ ผีนา ผีบ้านผีเรือน ผีตาแฮก เป็นต้น
2.2 กลอนเชิญชวนลงเล่น เป็นกลอนลาชักชวนคนป่วยให้ร่วมฟ้อนลา ร่วมสนุกสนานกับ
กลุ่มผีที่มารักษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ให้คนป่วยคลายความกังวลและความสิ้นหวังในชีวิต นอกจากนี้ยัง
ทาให้คนป่วยได้ลุกเดินเป็นการออกกาลังกาย อ่อนเพลียสามารถรับประทานอาหารได้
2.3 กลอนลาส่งเครื่อง คือการลาเพื่อส่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตามที่ผีต้องการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขอถ่ายทอดชีวิตของผู้ป่วยหรือเสริมชะตา หมอลาทรงเชื่อว่าการเจ็บป่วยเป็นการกระทา
ของผีต่างๆ ที่ลงมาใส่กรรมต่อผู้ป่วยที่ละเมิดต่อผี จาเป็นที่จะต้องขนส่งเครื่องแลกเปลี่ยนชีวิต
2.4 กลอนลาลา เป็นกลอนลาหลังจากที่ได้รับของเซ่นไว้จากผู้เจ็บป่วยแล้วเป็นที่พอใจ ผี
ที่มาเข้าทรงจะกลับถิ่นฐานตน
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2.5 กลอนลาอวยพร เป็นกลอนลาที่อวยพรให้ผู้ป่วยมีกาลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยที่
เจ็บป่วยมีความสบายอกสบายใจซึ่งหมอลาทรง ในเชิงจิตวิทยาทาให้คนไข้มีความรู้สึกอบอุ่น ไม่ถูกทอดทิ้ง
แล้วมีความหวังในการต่อชีวิตอยู่ต่อไป
กำรเต้นรำประกอบพิธีกรรม
การเต้นราประกอบพิธีกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความสนุกสนานรื่นเริงในประเพณีหรือการละเล่นในท้องถิ่นนั้นๆ การเต้นที่สาคัญประการหนึ่งก็คือ
การเต้นราประกอบพิธีกรรม เป็นการแสดงออกถึงการเซ่นสรวงบวงพลีสิ่งที่เคารพนับถือ เพื่อให้สิ่งเหล่านี้
บันดาลให้สังคมเกิดความสงบสุขตามความปรากฏของตนเอง การเต้นราในพิธีกรรม การลาแสดงท่าทาง
ต่างๆ เพื่อให้เกิดสันติสุขในหมู่ตน สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใส ประกอบกับความสนุกสนาน ดัง
ปรากฏในพิธีการรักษาคนป่วยและในพิธีเลี้ยงข่วง ลาทรงลักษณะท่าเต้นรานั้น มีการสั่นเต้นไปตามอานาจ
ของผีเท่านั้น นอกจากนี้การเต้นจะเป็นไปอย่างอิสระปราศจากกฎเกณฑ์บังคับ
เมื่อแรกเริ่มที่ผีเข้าประทับทรง มือทั้งสองข้างแกว่งไปข้างหน้าและข้างหลังพร้อมกับขาทั้งสอง
ทาเป็นจังหวะ หลังจากนั้นการเต้นเป็นไปตามจังหวะนางคาแปลง ปะนะมัง หัวหน้าคณะหมอลาทรงกล่าว
ว่า “ท่าเต้นราในพิธีการลาทรงนั้นไม่ได้มีการฝึกหัดหรือร่าเรียนแต่อย่างใด แต่เป็นการเต้นราที่ผีเข้าทรง
ประกอบกับเสียงแคน” และการฟ้อนรายังมีความหมายที่ปรากฏในความสวยงามเช่นกัน เป็นต้นว่า บท
อ้อนวอนขอชีวิต จังหวะการฟ้อนช้าจะเนิบนาบ บทที่ชักชวนคนช่วยลงเล่น (ฟ้อน) จังหวะรวดเร็วและเร้า
ใจ ดังนั้นการฟ้อนราการลาทรงเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้พิธีกรรมการลามีความสนุกสนานและมีความขลังใน
ตนเอง
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีการศึกษาเกี่ยวข้องกับหมอลา สามารถรวบรวมและแยกประเด็นได้ ดังนี้
1) เกี่ยวกับ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านบริบททั่วไป
ชัยนาทร์ มาเพ็ชร (2555). ได้ทาการศึกษาเรื่องการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาวาทลาไทลาวสอง
ฝั่งโขง เพื่อสร้างคุณค่า ผลการวิจัยพบว่า ประวัติความเป็นมาของวาทลาไทลาวซึ่งได้แก่ลาสีพันดอนและ
ลาโสมเป็นการลาโต้ตอบกันระหว่างชาย-หญิงโดยบทกลอนลาจะสอดแทรกความรู้ขนบประเพณีและ
วั ฒ นธรรมมี อ งค์ ป ระกอบได้ แ ก่ เ ทคนิ ค การล ารู ป แบบค าประพั น ธ์ ก ารใช้ ภ าษาเนื้ อ หาเครื่ อ งดนตรี
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ท่วงทานองการแต่งกายทางด้านท่าฟ้อนมีเอกลักษณ์เฉพาะคือฝ่ายชายจะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งทับส้นเท้า
ฝ่ายหญิงจะนั่งพับเพียบขณะร่ายรารูปแบบการแสดงจะเริ่มด้วยการไหว้ครูยกยอเจ้าภาพถามข่า วคู่ลาลา
เกี้ยวพาราสีกลอนอวยพรเจ้าภาพและผู้ชมและกลอนลา
สภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าวาทลาไทลาวสองฝั่งโขงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการแสดงตาม
ความนิยมบ้างแต่ไม่มากนักเพราะยังต้องยึดขนบดั้งเดิมไว้และขาดผู้สืบทอดเพราะรายได้ของหมอลาไม่
เพียงพอต่อการดารงชีพอีกทั้งผู้ชมและผู้ว่าจ้างนิยมจ้างหมอลาเรื่องต่อกลอนมากกว่าการอนุรัก ษ์สืบสาน
และพัฒ นาวาทล าไทลาวสองฝั่งโขงเพื่อสร้างมูลค่าทางวัฒ นธรรมทาได้โดยการอนุรักษ์ศิล ปินวาทล า
ตลอดจนขนบในการแสดงสืบสานหรือถ่ายทอดโดยผ่านระบบการศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบการแสดง
ให้ น่ าสนใจมากขึ้น พัฒ นาคุณภาพของศิล ปินและพัฒ นาความร่ว มมือขององค์กรที่เกี่ยวข้องโดยสรุ ป
งานวิจัยเรื่องการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาวาทลาไทลาวสองฝั่งโขงเพื่อสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมนั้นได้ใช้
การจัดการและทฤษฏีทางวัฒนธรรมเข้ามาอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาในด้านต่างๆได้แก่การอนุรักษ์ศิลปิน
วาทล าขนบในการแสดงสื บสานโดยระบบเครือข่ายศิล ปินระบบการศึกษาการเผยแพร่สนั บสนุนโดย
ภาครัฐการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านและพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพของศิลปินความ
ร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้องและพัฒนาภาคเทคโนโลยีซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะสามารถทาให้วาทลาไท
ลาวสองฝั่งโขงดารงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนชาติลาวสืบไปและยังมี ส่วนช่วยเพิ่ม
มูลค่าทางวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง
พระมหาศุภโชคหมั่นการ (2553). ได้ทาการศึกษาเรื่อง อ้อป่อง : พิธีกรรมในการไหว้ครูของหมอ
ลากลอนเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า พิธีไหว้ครูอ้อป่องเป็นพิธีกรรมที่เก่าแก่ประจาภาค
อีสานมีประวัติความเป็นมาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและลัทธิพราหมณ์ในวงการศิลปิน
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการใช้วาทะโวหารรวมถึงพระสงฆ์ด้วยพิธีไหว้ครูอ้อป่องเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เป็น
อุบายทาให้ผู้เรียนมีสติปัญญาสูงขึ้นเป็นที่นิยมชมชอบต่อผู้พบเห็นเป็นพิธีที่ทรงคุณค่าทางจิตใจต่อผู้ที่
ศึกษาโดยเฉพาะศิลปินหมอลากลอนเกี่ยวกับสภาพปัญหาของพิธีไหว้ครูอ้อป่องในปัจจุบันพบว่าพิธีกรรม
ประเภทนี้เริ่มที่จะเลือนหายไปจากสังคมเนื่องมาจากผู้ที่ศึกษาอ้อป่องยังยึดเอารูปแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติ
มาทั้งเครื่องบูชาครูและวิธีการถ่ายทอดอีกทั้งบางปัญหาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทาให้คนหันมา
นิยมศิลปะการแสดงที่ทันสมัย
สาหรับวิธีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและประยุกต์ใช้พิธีกรรมการไหว้ครูอ้อป่องเพื่อเสริมสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมภาคอีสานนั้นอาจทาได้โดยการร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งหน่ว ยงานทางวัฒนธรรมทุกหน่วยงานต้องช่ว ยกันหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมเพื่อรักษาองค์ความรู้เดิมเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการถ่ายทอดสร้างภูมิปัญญาใหม่ให้
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มีความเป็นสากลเป็นที่สนใจต่อสังคมและเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างจิตสานึกให้คนได้เห็นคุณค่าและหวง
แหนมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไว้ทาให้พิธีไหว้ครูอ้อป่องเป็นพิธีกรรมที่ทรงคุณค่าทางจิตใจต่อศิลปิน
หมอลากลอนและคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในสังคมชาวอีสานสืบต่อไป
พร ยงดี. (2555). ได้ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์การลาของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หมอ
ลา) ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบและศิลปะการลาของศิลปินหมอลาทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
1)หมอลาเคน ดาเหลา มีเสียงทุ้ม มีปฏิญาณ ในการแต่งกลอนและด้นกลอนสด ลักษณะกลอนลาเป็น
กลอนลาเกี้ยวและกลอนศิลธรรม แต่นิยมแต่งกลอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสี ส่วนท่าฟ้อน
ประกอบการแสดงเป็นท่าฟ้อนเกี้ยวและท่าฟ้อนอิสระ เวลาแสดงนิยมแต่งกายด้วยชุดสากลนิยม หรือชุด
ไทยพระราชทาน 2) หมอลาฉวีวรรณ ดาเนิน มีน้าเสียงไพเราะ ลักษณะกลอนลาเป็นกลอนสะท้อนชีวิต
และกลอนศีลธรรม สามารถสื่อความหมายและเรื่องราวได้อย่างไพเราะ ทาให้ผู้ฟังซาบซึ้ง เกิดอารมณ์
คล้อยตาม มีท่าฟ้อนเกี้ยวและท่าฟ้อน อิสระซึ่งเป็นการใช้ท่าทางของคนและสัตว์มาประกอบท่าฟ้อน
เวลาแสดงนิยมแต่งกายแบบพื้นบ้านอีสาน นุ่งผ้าไหมและห่มสไบ 3)หมอลา ป. ฉลาดน้อย ส่งเสริม มี
น้าเสียงกังวาน ชัดเจน ขึ้นเสียงสูงได้อย่างไพเราะ สามารถร้องเข้ากับแคนได้ทุกประเภท กลอนลาใช้
คาพื้นบ้าน ทาให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย เนื่อหาของกลอนลาเกี่ยวกับวรรณกรรมและคติคาสอน เครื่องแต่งกาย
ตามโอกาส เช่น ชุดสูท ชุดไทยพระราชทาน นอกจากนี้ยังพบว่าศิลปินหมอลาทั้ง 3 ท่าน ยังมีอัต
ลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเองดังนี้ 1) หมอลาเคน ดาเหลา มีท่าทางเจ้าชู้เสียงทุ้มกังวานกระแสเสียงใหญ่
กลอนลาเรื่องเพศและกามารมณ์มีท่าฟ้อนจก เป็นท่าฟ้อนเกี้ยวเวลาแสดง 2)หมอลาฉวีวรรณ ดาเนิน
ท่ า ทางสง่ า มี ค วามเป็ น นางเอก มี ค วามสง่ า งามและนุ่ ม นวล สามารถใช้ ลู ก คอ 11 ชั้ น เอื้ อ นได้
หลากหลายไม่ซ้ากัน ส่วนกลอนลาจะสะท้อนชีวิตและธรรมชาติ มีท่าวาดฟ้อนธรรมชาติที่พลิ้วไหวอ่อน
ช้อย 3) หมอลา ป. ฉลาดน้อยส่งเสริม สามารถเอื้อนเสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่ง โดยไม่เพี้ยนเสียงและ
สามารถ ลาได้นาน ส่วนกลอนลาเน้นอารมณ์ ตัวละคร สามารถสื่อความรู้สึกทางด้านอารมณ์ใ ห้ผู้ฟังไม่
เบื่อหน่าย ใช้น้าเสียงเลียนแบบเสียงตัวละครในเรื่องได้ทุกตัวละครและมีเทคนิคการนาเสนอให้ผู้ชมเกิด
ความสนุกสนานตลกขบขันด้วยคาพูดและท่าทาง
พรศิริ ศรีอระพิมพ์(2551) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านการแสดงหมอ
ลาผญาจังหวัดมุกดาหารเพื่อส่ง เสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้าน
การแสดงหมอล าผญาจั ง หวั ด มุ ก ดาหารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น นั้ น การแสดงหมอล าผญามี
วิ วั ฒ นาการมาจากการพู ด จาโต้ ต อบกั น ของหนุ่ ม สาวเรี ย กว่ า การจ่ า ยผญาต่ อ มาได้ น าแคนมาเป่ า
ประกอบการจ่ายผญาแล้วนั่งล้อมวงปรบมือให้จังหวะและนั่งฟ้อนประกอบการจ่ายผญาโต้ตอบกันและมี
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ลูกคู่คอยร้องรับมีการเพิ่มจานวนผู้แสดงมีการแต่งกายแบบพื้นเมืองประกอบการแสดงลุกขึ้นร้องและฟ้อน
รามีดนตรีอีสานคือพิณแคนกลองฉิ่งตีประกอบ
การลาผญาได้ประยุกต์เอาเครื่องดนตรีสากลเพิ่มเข้ามามีเบสกีตาร์ไฟฟ้าออร์แกนมีเวทีใช้ไฟแสงสี
ประกอบมีเครื่องขยายเสียงเพิ่มความดังโดยใช้ไมค์ร้องลากลอนผญาทาให้มีจังหวะลาผญาที่ผสมผสานกับ
ดนตรีสากลให้ความสนุกสนานเร้าใจของการแสดงหมอลาผญาประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักคือกลอน
ลาผญากับหมอลาผญาและมีองค์ประกอบรองคือเครื่องแต่งกายดนตรีแสงสีเสียงและการจัดการการแสดง
หมอลาผญาส่งผลให้หมอลาผญาเป็นผู้นาทางความคิดของคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดศักยภาพในด้านความ
บั น เทิ ง ด้ า นค่ า นิ ย มด้ า นการศึ ก ษาด้ า นวั ฒ นธรรมด้ า นสื่ อ มวลชนด้ า นการตลาดด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า น
เทคโนโลยีด้านดนตรีและด้านการแต่งกายเพื่อให้เกิดความทันสมัยอยู่เสมอมีก ารประยุกต์การแสดงหมอ
ลาผญาปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันเหตุการณ์ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ศิลปะการแสดงกลอนลาผญาตัวหมอ
ลาผญาและเทคนิคการนาเสนอมีการลงทุนเพิ่มเติมส่วนคณะที่ไม่มีการประยุกต์จะไม่มีสิ่งแปลกใหม่เสนอ
ต่อผู้ชมไม่มีสิ่งประทับใจโอกาสที่จะได้รับงานการแสดงก็น้อยลงซึ่งจะนาไปสู่ความล้มเหลวของคณะหมอ
ลาผญา
องค์ความรู้ใหม่และประโยชน์ต่อสังคมของการแสดงหมอล าผญาที่ประสบความสาเร็จได้นั้น
หัวหน้าคณะหมอลาผญาอาศัยความสามารถด้านการจัดการการตลาดการประชาสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์
จิตวิทยาและการปกครองจึงจะมีโอกาสที่จะทาให้คณะหมอลาผญาดารงอยู่ได้การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ด้านการแสดงหมอลาผญาจังหวัดมุกดาหารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นมีประโยชน์ต่อสังคมในด้าน
ความบันเทิงด้านการประกอบอาชีพและเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพราะการแสดงหมอ
ลาผญาเป็นธุรกิจบันเทิงแขนงหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ช่วยลดปัญหาสังคมและมีผู้
ประกอบอาชีพโดยอาศัยการแสดงลาผญามีการจัดตั้งระบบงานเช่นสานักงานหมอลาคณะหมอลาผญา
หางเครื่องนักดนตรีนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ผู้จาหน่ายเทปคลาสเซตต์ซีดีวิดีโอและคาราโอเกะเจ้าของ
ธุรกิจบันทึกเสียงบันทึกภาพร้านขายเครื่องประดับเครื่ องแต่งกายเครื่องดนตรีพื้นเมืองและเครื่องดนตรี
สากลมีจิ ตรกรมาเขียนฉากและป้ ายโฆษณาเกิดมีอาชีพเช่าเวทีเครื่องเสี ยงเครื่องกาเนิดไฟฟ้ารถยนต์
ตลอดจนผู้ค้ารายย่อยพ่อค้าเร่ที่นาอาหารจาพวกสินค้าการอุปโภคบริโภคมาจาหน่ายในขณะที่มีการแสดง
หมอลาผญาซึ่งเป็นธุรกิจที่มีคุณประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อสังคมต่อชุมชนและประเทศชาติ
ภูษิต สอนสนาม(2539) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ดนตรีประกอบการแสดงลาหมู่ ผลการศึกษาพบว่า
เครื่องดนตรีที่นามาบรรเลงประกอบการแสดงลาหมู่ มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก กลุ่มเครื่องดนตรีสากล
ได้แก่ กีตาร์ กีต้าร์เบส คีย์บอร์ด กลองชุด กลองทอมบ้า แซ้กโซโฟน ทรัมเป็ต และทรอมโบน กลุ่มที่สอง
กลุ่มเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ แคน ฉิ่งและฉาบ การใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง ถ้าเป็น
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เพลงลูกทุ่งไทย เพลงลูกทุ่งหมอลาและเพลงไทยสากลจะใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลงทั้งหมด แต่ถ้าเป็น
ลาล่องหรื อลาทางยาว จะใช้แคนเป่าคลอ หรือใช้คีย์บอร์ดบรรเลงแทนแคน องค์ประกอบของดนตรี
ประกอบการแสดงล าหมู่ มี 6 อย่ าง ได้แก่ จัง หวะ ทานอง การประสานทานอง การประสานเสี ย ง
คุณลักษณะของเสียงและคีตลักษณ์ ขนบนิยมในการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงลาหมู่แบ่งได้เป็น 2
ช่วง คือ ช่วงบรรเลงดนตรีประกอบเพลงลูกทุ่ง ได้แก่ บรรเลงเปิดการแสดง บรรเลงประกอบเพลงร้องและ
บรรเลงตอนจบ ช่วงบรรเลงดนตรีประกอบลาเรื่อง ได้แก่ การบรรเลงประกอบตอนออกโรงหรือออกฉาก
การแสดง การบรรเลงประกอบการล าการบรรเลงประกอบท่าฟ้ อน การบรรเลงประกอบการสร้า ง
บรรยากาศในการแสดง และการบรรเลงประกอบตอนจบการแสดง
โยธิน พลเขต(2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ทาให้หมอแคนประสบความสาเร็จในการเป่า
แคนประกอบหมอล ากลอนวาดอุ บ ล ผลวิ จั ย พบว่ า ในด้ า นองค์ ป ระกอบที่ ท าให้ ห มอแคนประสบ
ความสาเร็จในการเป่าแคนประกอบลากลอนวาดอุบล คือ หมอแคนจะต้องมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในลาย
แคนหลักและลายอื่นๆ ที่ใช้ในการเป่าเดี่ยวและเป่าประกอบหมอลาอย่างลึกซึ่ง มีความเข้าใจท่วงทานอง
ของหมอลา รู้จักจังหวะขึ้นจังหวะลง ช้าเร็วสอดคล้องกับจังหวะทานองลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ลีลา
ท่าทางการแสดงประกอบหมอลากลอนให้ มีความสัมพันธ์ระหว่างหมอลากับหมอแคนเพื่อให้ผู้ชมเกิด
ความประทับใจหมอแคนต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะต้องใช้ลมเป่าแคนประกอบการลากลอน
ตลอดคืน ต้องมีความรับผิดชอบ รู้จักตรงต่อเวลา ในด้านเทคนิคการเป่าแคนให้สอดประสานกับการลา
กลอนวาดอุบลได้ดี คือ หมอแคนจะต้องเข้าถึงการแสดงของหมอลา และจดจาเนื้อหาของกลอนลาให้ได้
เพราะถ้าจาไม่ได้จะทาให้เป่าแคนได้ไม่ถูกช่วงจังหวะการลาของหมอลาทาให้เกินการสะดุดไม่มีความ
ต่อเนื่อง รวมถึงจะต้องรู้ใจหมอลาว่าจะลากลอนอะไรต่อไปบางครั้งถ้าหมอลาลืมกลอนลา หมอแคนต้องมี
ไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถเป่าแคนให้หมอลาให้ได้ โดนหมอแคนจะต้องเป่าแคนเลียนเสียงลา
ในกลอนลานั้นๆ ไปเรื่อยๆ เพื่อช่วยให้หมอลานึกกลอนลาสามารถลาต่อไปได้จนจบกลอน รู้เทคนิคพิเศษ
การเป่าให้กลมกลืนรื่นหูไปกับกลอนลาโดนหูต้องฟัง ตาต้องสังเกต หมอลาอยู่ตลอดเวลา คอยฟังหมอลา
จะลาไปในแนวใด ต้องเป่าให้จังหวะหมอลาตลอด มีเทคนิคลีลาในการเป่าที่สะดุดใจคนฟัง เช่น การใช้ลิ้น
การใช้ลม รวมถึงลีลาท่าทางขณะแสดงด้วยการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยดีเสริมบุคลิกหมอแคนให้โดนเด่น
ไปด้วย ช่วงหมอลาหยุดหายใจ จะเป่าซ้วนช่วยหมอลา ทาให้เวลาหมอลาลาจะไม่เหนื่อย
อาทิตย์ คาหงส์ศา (2555)ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาทานองลาของหมอลาเรื่องต่อกลอนใน
ภาคอีสานตอนกลาง ผลการศึกษาพบว่า หมอลาเรื่องต่อกลอนในภาคอีสานตอนกลางมีการนาทานองลาที่
มีอยู่ในท้องถิ่นของภาคอีสานมาใช้ในการแสดงมีอยู่เป็น 7 ทานองคือ 1) ลาทางยาว 2) ลาเต้ย3) ลาเดิน
4) ลาเพลิน 5) ลาแพน 6) ลาซิ่งและ 7) เพลงลูกทุ่งโดยในแต่ละคณะจะเลือกเอาทานองที่เหมาะสมกับ
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เนื้ อเรื่องที่แสดงในการแสดงของหมอลาเรื่องต่อกลอนแต่ล ะครั้ งใช้เวลา 5-8 ชั่ว โมงจึ่งทาให้ มีการใช้
ทานองลาที่ซ้าๆกันในการแสดงแต่เนื้อหาของกลอนลาบางทานองไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่ องที่
แสดงก็ได้เว้นแต่ทานองลาทางยาวเท่านั้นที่มีเนื้อหาจาเพาะเจาะจงที่ต้องสอดรับกันตามเนื้อเรื้องที่แสดง
เกี่ยวกับทานองลาของหมอลาเรื่องต่อกลอนในภาคอีสานตอนกลางพบว่าทานองลาเกิดจากองค์ประกอบ
สองอย่างคือระบบเสียงของถ้อยคาและฉันทลักษณ์ของกลอนลาซึ่งเป็นสาเนียงเสี ยงภาษาถิ่นทานองของ
แต่ละบทก็จะคล้ายคลึงกันระบบเสียงที่ใช้มี 5 เสียงที่เรียกเป็นศัพท์ทางดนตรีสากลว่า “เพนตะโทนิค” ใน
การลาอาจจะมีการเอื้อนเสียงตามสาเนียงภาษาถิ่นของหมอลาแต่ละคน
2) เกี่ยวกับ ด้านอนุรักษ์และพัฒนาและการเรียนการสอน
กิติศักดิ์ แสนประดิษฐ์(2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแสดงลาเรื่อง
ต่อกลอนภาคอีสานเพื่อความ
เหมาะสมกับสภาพทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ผลการวิจัยพบว่า
ประวัติความเป็นมาของลาเรื่องต่อกลอนมีวิวัฒนาการมาจากลาพื้นต่อมาได้ประยุกต์เข้ากับการแสดงลิเก
เป็นการแสดงแบบใหม่เรียกว่าลาหมู่หรือลาเรื่องต่อกลอนมีการเพิ่มจานวนผู้แสดงมากขึ้นแต่งกายเหมือน
ลิ เกมีเ วที และมี ฉากการด าเนิ น เรื่ องเหมื อนลิ เ กโดยมีบ ทเจรจาเป็น ภาษาพื้น บ้านอีส านเครื่อ งดนตรี
ประกอบ ได้แก่ แคน พิณ ซอและกลองโทน ต่อมาได้พัฒนาศักยภาพในรูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ชมในเรื่องที่แสดงตัวบุคคลเทคนิคการแสดงตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้
มีสีสันการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจและดนตรีประกอบได้ปรับเป็นจังหวะเร้าใจเพื่อให้สอดคล้องกับความนิยมใน
ปัจจุบัน
องค์ประกอบของการแสดงลาเรื่องต่อกลอนประกอบด้วยผู้แสดงหมอลาสมาชิกคณะหมอลา
กฎระเบียบการไหว้ครูขั้นตอนการแสดงผู้แต่งกลอนลากลอนลาลักษณะกลอนลาวาดลาเรื่องที่ใช้แสดงการ
แต่งกายและแต่งหน้าโอกาสที่แสดงสถานที่แสดงสานักงานหมอลาการว่าจ้างการเดินทางไปแสดงการ
ติดตั้งอุปกรณ์การแสดงเวทีฉากหรือผ้าฉากป้ายชื่อคณะหมอลาดนตรีเครื่องเสียงไฟฟ้าค่าจ้างและการจ่าย
ค่าจ้าง
ศักยภาพการแสดงในปัจจุบันส่งผลทาให้ลาเรื่องต่อกลอน เป็นผู้นาทางความคิดของคนในท้องถิ่น
ก่อให้เกิดศักยภาพด้านความบันเทิง เป็นการแสดงที่นาความบันเทิงมาสู่ผู้ชมการแสดง ด้านการศึกษามี
บทบาทให้ความรู้ให้แนวคิดในการดาเนินชีวิตจากการฟังลาด้านวัฒนธรรมมีส่วนในการอนุรักษ์สืบสาน
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีมิให้สูญหายไปจากความสนใจ
และความทรงจา ด้านค่านิยมหมอลาเป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาว
อีสานอย่างแนบแน่น ด้านสื่อมวลชนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพหมอลาด้านการตลอดผู้ชมการแสดง
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เป็นตลาดที่คณะหมอลาต้องปรับปรุงรูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมการแสดง
ด้ า นเศรษฐกิ จ มี ก ารปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย ของการเปลี่ ย นแปลงเป็ น การผลิ ต เพื่ อ การขายโดยมี
ผลตอบแทนคือกาไรด้านเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ช่วยให้สีสันการแสดงตื่นตาตื่นใจ ด้านดนตรี
และการแสดงเป็ นการปรับ เพื่อให้ สอดคล้ องกับค่านิยมและการเปลี่ยนแปลงของสั งคมความสั มพันธ์
ระหว่างหมอลากับชาวอีสานจึงเป็นไปอย่างแนบแน่นยาวนานกล่าวได้ว่าหมอลาคือส่วนหนึ่งของชีวิตชาว
อีสาน
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแสดงลาเรื่องต่อกลอน ที่เหมาะสมกับสภาพทางวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจในปัจจุบันพัฒนาศักยภาพตามองค์ประกอบของการแสดงเพื่อให้เกิดความทันสมัยอยู่เสมอมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันเหตุการณ์ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ศิลปะการแสดงเรื่องที่ใช้แสดงตัวบุคคลและ
เทคนิคการนาเสนอเป็นเรื่องที่ทาเป็นระยะนั่นหมายถึงการลงทุนเพื่อเติมคณะที่ไม่มีการพัฒนาจะไม่มีสิ่ง
แปลกใหม่เสนอต่อผู้ชมไม่มีสิ่งประทับใจโอกาสที่จะได้รับงานแสดงก็น้อยลงซึ่งจะนาไปสู่ความล้มเหลวใน
ที่สุด
พรสวรรค์ พรดอนก่อ (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดการศิลปะการแสดงหมอลา
กลอนในจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ประวัติหมอลา ศิลปะการแสดงและการถ่ายทอด ภูมิปัญญาหมอลากลอนพบว่าศิลปินหมอลา
กลอนในจั ง หวั ด อุ ด รธานี ไ ด้ แ ก่ ห มอล าบุ ญ ช่ ว งเด่ น ดวง, หมอล าทองหล่ าทองพระจั น ทร์ , หมอล ายุ
ภาพรสายลมเย็น, หมอลาทองเจริญดาเหลา, หมอลาทองพูลหนวดเหล็กและหมอลาสารองสาธุการมีชีวิต
ความเป็นอยู่ในวัยเด็กประสบกับความลาบากเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจนแต่ด้วยเหตุที่สนใจและใฝ่ฝัน
ศิลปะการร้องราจึงได้ฝึกหัดด้วยตนเองจากนั้นจึงฝากตัวเป็นศิษย์กับครูหมอลา
กลอนลาที่ใช้ลาประกอบด้วยกลอนนิทานกลอนสารคดีและกลอนเกี้ยวลีลาวาดฟ้อนมีทั้งแบบ
มาตรฐานและคิ ด ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องตนเองลายแคนที่ ห มอแคนเป่ า เป็ น ท านองหลั ก
ประกอบการลาได้แก่ลายทางสั้นลายทางยาวและลายทางเต้ยหมอลากลอนมีเอกลักษณ์การแต่งกายเป็น
ของตนเองการยกคายอ้อหรือการยกครูของหมอลากลอนถูกกาหนดขึ้นโดยผู้เป็นครูการแสดงมีทั้งใช้ภาษา
ถิ่นอีสานภาษากลางภาษาต่างประเทศรวมทั้งใช้คาอุปมาอุปไมยผญาในการเจรจาโต้ตอบเวทีหมอลาและ
เครื่องเสียงที่ใช้ในการแสดงมีการพัฒนาไปตามยุคสมัยบุคลิกภาพที่มีความมั่นใจอ่อนน้อมถ่อมตนถือเป็น
บุคลิกภาพต้น แบบของหมอล ากลอนในอดีตการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอลากลอนผู้ เป็นครูจะให้ศิษย์
เลียนแบบครูทั้งทางด้านกลอนลาการเจรจาโต้ตอบและสังวาดลาหรือทานองลา
ปัจจุบันได้มีการแต่งกลอนลาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองแต่ยังคงอนุรักษ์ระเบียบ
ของหมอลากลอนเอาไว้ ลีลาวาดฟ้อนเกี้ยวหรือท่าฟ้อนแม่บทยังเป็นแบบมาตรฐานของหมอลากลอน
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ปัจจุบันศิลปินหมอลากลอนในจังหวัดอุดรธานี ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้วยการสาธิตและให้ศิษย์ฝึกปฏิบัติ
พร้อมทั้งนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบในการถ่ายทอดจากนั้นจึงทาการทดสอบและปรับปรุงแก้ไข ปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลให้เป็นหมอลาอาชีพขึ้นอยู่กับผู้เรียนต้องมีความมุมานะและขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝน
ตนเองปัญหาของหมอลายุคใหม่ คือการขาดโอกาสศึกษาเล่าเรียนศิลปะการลาเพราะมีความรีบร้อนใน
การสร้างเงินมากกว่าสร้างงาน
2. ภูมิปัญญาในการบริหารจัดการแสดงหมอลากลอน พบว่าหมอลากลอนส่วนใหญ่ มีสานักงาน
หมอลาเป็นของตนเองการรับงานแสดงเมื่อตกลงค่ าจ้างแล้วจึงทาสัญญาระหว่างหมอลากับเจ้าภาพการ
บริหารจัดการด้วยตนเองทุกอย่างทาให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายการจัดองค์การแบบครบวงจรทาให้หมอลากลอน
สามารถรับงานแสดงตลอดทั้งปี ส่วนการจัดองค์การแบบครอบครัวเป็นการส่งให้สมาชิกมีรายได้มากขึ้น
หมอลากลอน จัดคนเข้าทางานตามความสามารถขนาดของสานักงานหมอลาและปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก
แต่ละคนถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การอานวยการสั่งการและการประสานงานมีความยุ่งยากซับซ้อน เมื่อ
เสร็จสิ้นการแสดงแล้วหมอลากลอนมีการประชุมชี้แจงสมาชิกทุกครั้งสภาพสังคมและเศรษฐกิจเป็นปัจจัย
หลักที่ส่งผลต่อการงบประมาณวางแผนและควบคุมทางด้านการคลังของหมอลากลอน
3. แนวทางการพัฒนาศิลปะการแสดงหมอลากลอนพบว่าการดารงอยู่เพื่อความอยู่รอดถือเป็น
ปัจจัยหลักที่หมอลากลอนต้องปรับปรุงตนเองให้เข้ากับยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม
วรศักดิ์ วรยศ(2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงหมอ
ลาเรื่องต่อกลอนทานองสินไซจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ประวัติความเป็นมาของศิลปะการแสดง
หมอลาเรื่องต่อกลอนทานองสินไซบ้านโนนฆ้อง เกิดจากการเล่านิทานการละเล่นดนตรีพื้นบ้านในการ
สนทนาพบปะสังสรรค์ของชาวบ้านหลังเสร็จจากการทานาเพื่อคลายเครียดและจากการประสบผลสาเร็จ
ของหมอลาทองหล่อคาภู ที่ได้สร้างชื่อเสียงมีรายได้ดีจากการแสดงหมอลาและยังพบว่าหมอลาเรื่องต่อ
กลอนทานองสินไซพัฒนามาจากหมอลาพื้น
สภาพปัจจุบันและปัญหาพบว่าปัจจุบันได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่น้อยผู้ชมส่วนใหญ่หันไป
สนใจหมอลาร่วมสมัยที่นาเอาวงดนตรีลูกทุ่งมาเล่นผสมผสานกับการลาเรื่องต่อกลอนสอดแทรกสลับฉาก
ด้วยการแสดงตลกหรือการแสดงที่หลากหลายเรียกร้องความสนใจผู้ชมตลอดเวลาเป็นเหตุให้หมอลา
ทานองสินไซประสบปัญหางานแสดงน้อยหรือไม่มีงานแสดงติดต่อกันหลายปีหมอลาทานองสินไซหลายคน
หั น ไปแสดงหมอล าท านองใหม่ ต ามสมั ย นิ ย มหรื อ ไปประกอบอาชี พ อื่ น ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ภาครั ฐ ไม่ เ ห็ น
ความสาคัญขาดการอนุรักษ์ส่งเสริมไม่มีงบประมาณสนับสนุน
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แนวทางอนุรั กษ์ พบว่าเนื้ อเรื่องหมอลาสิ นไซเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคติธ รรม
สอนใจที่ลูกหลานควรได้รับการสืบทอดการยกอ้อยอครูการแต่งกายของตัวละครบ่งบอกถึงความสุภาพ
อ่อนโยนเหมาะสมกับสถานการณ์เครื่องดนตรีจังหวะลีลาการละเล่นการฟ้อนราสวยงามพร้อมเพรียงบ่ง
บอกถึงความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของคนในชุมชน
แนวทางพั ฒ นา พบว่ า การแต่ ง กายของผู้ แ สดงได้ รั บ การพั ฒ นาตามสภาพ อาทิ การน า
เครื่องประดับมาตกแต่งเสื้อผ้าของพระยากุสราชและตัวเอกในเรื่องได้แก่สินไซสีโหและสังข์ทองเดิมเคย
สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวได้พัฒนาเป็นเสื้อหลากสีเช่นเสื้อสีแดงสีฟ้าสีเหลือง บางทีก็จะใช้สีเดียวกันทั้งสามคน
และด้ า นหน้ า เวที แ สงสี เ สี ย งตลอดจนการจั ด ฉากได้ พั ฒ นาตามก าลั ง ความสามารถเนื่ อ งจากขาด
งบประมาณโดยสรุปแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงหมอลาเรื่องต่อกลอนทานองสินไซ
จังหวัดขอนแก่น ได้มีการอนุรักษ์ทานองเนื้อหาการแต่งกายลีลาวาดฟ้อนเครื่องดนตรีดั้งเดิม ได้แก่ กลอง
ฉิ่ง แคน ส่วนแนวทางพัฒนาได้พัฒนาการจัดตกแต่งเวทีลีลาจังหวะทานองการลาและการเล่นดนตรีให้
สนุกสนานเร้าใจโดยนาเอาเครื่องดนตรีสมัยใหม่มาเล่นผสมผสานกับเครื่องดนตรีดั้งเดิมบนพื้นฐานเนื้อ
เรื่องเดิมเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของหมอลาเรื่องต่อกลอนทานองสินไซให้คงอยู่ตลอดไป
ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล(2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการวงดนตรี
ลูกทุ่งหมอลาอีสานเชิงธุรกิจผลการวิจัยพบว่า ในอดีตการจัดการของคณะวงดนตรีลูกทุ่งหมอลามีการ
ก่อตั้งเป็น 3 ลักษณ์
1)ก่อตั้งจากการเป็นคณะหมอลา 2)กลุ่มที่ก่อตั้งจารการเป็นวงลูกทุ่ง 3)กลุ่มที่ก่อตั้งเป็นวงลูกทุ่ง
หมอลา ส่วนใหญ่หัวหน้าวง มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงหมอลาและการขับร้องเพลงลูกทุ่ง แต่ละ
คณะปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบการแสดงตามความนิยมของผู้ชมและผู้ฟัง มีการแข่งขันด้านการตลาด การ
บริหารจัดการเป็นครอบครัวใช้หลักสมาชิกในคณะมีความผูกพันเสมือนญาติพี่น้อง การลงทุนระยะแรกใช้
ทุนไม่มาก เครื่องดนตรีที่จะเป็นได้แก่ กลองโทน แคน ฉิ่ง ฉาบ ผ้าฉาก เวที ไฟประดับเป็นเรียบง่าย ต่อมา
จึงพัฒนาตามลาดับ
สภาพทั่วไปของการจัดการในปัจจุบันพบว่า หัวหน้าคณะหมอลาเป็นศิลปินส่วนคณะวงดนตรี
ลูกทุ่งหมอลามีสภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ความบันเทิง สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและชุมชน อัตรา
ค่าจ้ างขึ้น อยู่ กั บ ต้น ทุน ด้านชื่อ เสี ย งของหั ว หน้าคณะ ความสั มพันธ์กับผู้ ว่าจ้าง ผลงานของทางคณะ
ระยะทางที่จะไปทาการแสดงบางคณะจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการจัด
โครงการของการบริหารเป็นแผนกๆ ตามหน้าที่ นาภูมิปัญญาที่มีมาจัดรู ปแบบการแสดงและสร้างสรรค์
ผลงาน สภาพการจัดการในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบครอบครัว ระบบสังกัดบริษัท และ

33

ระบบเครือข่าย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดจารว่าต้องปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบของการแสดง
อยู่ เสมอตามสภาพความต้องการของผู้ ช มและผู้ ฟัง ปัญหาของการจั ดการได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้ว น
บุคลากร ด้านงบประมาน ด้นสิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรม ด้านการแข่งขันการตลาด ด้านช่องทางการ
สื่อสาร ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม เหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการแสดงของหมอลา
รูปแบบการจัดการที่มีความเหมาะสมประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 1)ชื่อเสี ยและผลงานของ
คณะวงดนตรีลูกทุ่งหมอลา 2)บริบทของคณะวงดนตรีลูกทุ่งหมอลา ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของคณะ 3)ปัจจัยภายนอกได้แก่ทรัพยากรที่นามาคณะประกอบไปด้วย บุคลากร
วัตถุดิบเครื่องจักร อุปกรณ์ ข่าวสารข้อมูล สื่อเทคโนโลยี โดยนามาผนวกกับภู มิปัญญาที่ใช้ในการจัดแสดง
การตลาดและประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสาร ผู้ให้การสนับสนุน 4)สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นโยบาย
ของรัฐ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมวัฒนธรรม นวัตกรรม เทคโนโลยี การศึกษา ค่านิยมความ
ต้องการของผู้ ชมการแข่งขัน การวางแผน การงานบุคคล การจั ดงบประมาน 5)กระบวนการแปรรูป
เกี่ยวข้องกับความสามารถขององค์การในเชิงการบริหาร การวางแผน การงานบุคคล การจัดทางบประ
มาน การนาเสนอ การประสานงาน การควบคุมการจัดทารายงาน6)ปัจจัยการนาออกการผลิต ได้แก่
ผลประโยชน์ สิ่งที่ออกจากระบบ คือ สินค้า บริการ หรือผลผลิตในรูปแบบอื่นๆที่ผลิตออกจากคณะ
ศิริพงษ์ ประยูรหาญ(2555) ได้ทาการศึกษาเรื่องพัฒนาการ การบรรเลงดนตรีประกอบการ
แสดงหมอลาหมู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการวิจัยพบว่า คณะหมอลาหมู่ได้จัดบุคลากรออกเป็นฝ่าย
ต่างๆ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบเดิ มมีเพียงแคน ต่อมาได้นาพิณ ระนาด
เอก ฉิ่ง ฉาบ และกลองยาวมาบรรเลงประกอบ เครื่องดนตรีหลักที่ใช้บรรเลงประกอบในปัจจุบันคือ แคน
ซอ พิณ กลองชุด กลองทอมบาแอ็คคอเดียนแซ็กโซโฟน ออร์แกน กีต้าร์ เบส ทรัมเป็ต ทรอมโบน จนทา
ให้เกิดเป็นแบบแผนมาตรฐานของดนตรีประกอบหมอลาหมู่มาถึงปัจจุบัน ช่วงลาเรื่องได้ใช้แคนเป็นเครื่อง
ดนตรีหลัก กลอนลาวาดขอนแก่นเป่าแคนลายน้อยประกอบวาดอุบลฯและวาดกาฬสินธุ์ -มหาสารคาม
เป่าแคนลายใหญ่ประกอบ ทานองลาเป็นทานองเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่การประดิษฐ์ตกแต่งทานองลา
ของหมอลาแต่ละคน ผสมผสานกับเทคนิคการเป่าแคนของหมอแคนแต่ละคน
การพัฒนาดนตรีประกอบหมอลาหมู่ เป็นไปตามกระแสความนิยมทางดนตรีในแต่ละการแสดง
หมอลาขั้นตอนการแสดงในการลาแบ่งได้เป็น 3 ช่วงหลัก คือ ช่วงโชว์ดนตรี -หางเครื่อง ตลกและการ
แสดงหมอลาช่วงลาเรื่องเน้นการเป่าแคนประกอบ ช่วงเต้ยลาเป็นช้างก่อนปิดการแสดง เน้นการบรรเลง
เพื่อความสนุกสนาน ในอนาคตจะมีการแทรกการแสดงพื้นเมืองให้มากขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของภาคอีสาน

34

ณัฐ พงษ์ ภารประดั บ (2555) ได้ ท าการศึ กษาเรื่อ งล าเพลิ น : องค์ ป ระกอบและการพั ฒ นา
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของลาเพลินประกอบด้วยผู้แสดงหมอลาดนตรีการแต่งกายเวทีเครื่องเสียง
ขั้นตอนการแสดงและกลอนลาซึ่งองค์ประกอบแต่ละด้านล้วนมีความสาคัญและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
แนวทางการพัฒนาลาเพลิน พบว่า ควรพัฒนาจากองค์ประกอบแต่ละด้านของลาเพลิน ในการที่ลาเพลิน
จะดารงอยู่ได้ในยุคปัจจุบันนั้นจะต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงอยู่เสมอโดยใช้เทคนิค
และกลวิธีต่างๆที่มีความเหมาะสมเข้ากับยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โดยสรุปการที่
ลาเพลินจะยืนหยัดอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันองค์ประกอบแต่ละด้านต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกั นโดยใช้
เทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆที่มีความเหมาะสม
อภิสิทธิ์ เบื้องบน (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหมอลากลอนในกระแสโลกาภิวัตน์
ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาเกี่ยวกับหมอลากลอนในกระแสโลกาภิวัตน์ ได้แก่ 1) หมอลาในปัจจุบันบาง
คนไม่มีความรู้ความเข้าใจในศิลปะการลาเพียงพอ 2) ผู้แต่งกลอนลาลดน้อยลงเนื่องจากขาดผู้สืบทอดและ
ความรู้ความเข้าใจในการแต่ง 3) หมอแคนบางส่วนขาดจรรยาบรรณ 4) ผู้จ้างในปัจจุบันไม่เข้าใจธรรม
เนียมการจ้างการรับรองและการดูแลหมอลา5) ผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามขนบการฟังลาทา
ให้เกิดปัญหาช่วงทาการแสดง6) กลอนลาล้าสมัยยากต่อการเข้าใจของคนฟังในปัจจุบัน 7) ขั้นตอนหรือ
ขนบการลาไม่เหมาะสมตามสถานการณ์ในปัจจุบันและ 8) เครื่องเสียงเวทีที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการลา
ในปัจจุบันแนวทางในการพัฒนาหมอลากลอนในกระแสโลกาภิวัตน์ได้แก่การพัฒนาองค์ประกอบ
ทั้ง8 ด้านได้แก่ 1) หมอลาต้องศึกษาศิลปะการลากลอนอย่างลึกซึ้ง 2) ผู้แต่งกลอนลาต้องแต่งกลอนลา
ใหม่ๆให้ทันสมัย 3) หมอแคนต้องมีทักษะและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 4) เจ้าภาพต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริตต่อหมอลาและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 5) ผู้ฟังต้องมีมารยาทในการฟังไม่ประพฤติเสื่อม
เสีย 6) กลอนลาต้องทันสมัยมีเนื้อหาดีและมีสุนทรียภาพ 7) ควรมีการรักษาขนบหรือขั้นตอนในการลาไว้
และอาจปรับเปลี่ยนได้บ้างตามความเหมาะสมและ 8) ควรเลือกหาเครื่องเสียงและเวทีที่เหมาะสมและได้
มาตรฐานในการแสดง
อธิกมาส ศรีโพนทอง (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง กระบวนการถ่ายทอดการแสดงด้านหมอลา
ของหมอลาสมลี อาจวิชัย จากการวิจัยพบว่า นายสมลี อาจวิชัยเริ่มเป็นหมอลาครั้งแรกเมื่ออายุ 11 ปีใน
รูปแบบการลาแบบลาภูไทในตอนนั้นได้รับบทเป็นพระเอกวิธีการลาก็ลาเป็นเนื้อเรื่องคล้ายกับหมอลาหมู่
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ในปัจจุบันในสมัยนั้นเรียกลาแบบนี้ว่าลิเกลาโดยลาเรื่องสุริวงศ์ สาลิกาลิ้นทอง เวลาต่อมาได้รับงานแสดง
เพียงลาพังโดยเป็นการลาแบบลาภูไทนิทานโดยรับงานบุญต่างๆเช่นงานแจกข้าวทาบุญบ้านลาตั้งแต่หัวค่า
จนสว่างในช่วงพ.ศ. 2497 ได้รับเงินแสดงวันละ 20 บาทพออายุเข้าสู่วัยกลางคนยัง ดารงตาแหน่งเป็น
ผู้ใหญ่บ้านหมอเหยาผู้นาทางศาสนาวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านในปัจจุบันก็ยังคงเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานหมอ
ลาวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าชาวภูไทตลอดไป
กระบวนการถ่ายทอดการแสดงหมอลาของหมอลาสมลี อาจวิชัย พบว่า หมอลาสมลี อาจวิชัย จะ
เป็นการถ่ายทอดจากบิดาของหมอลาสมลีอาจวิชัยเป็นวิทยากรด้านหมอลาภูไทให้กับหน่วยงานการศึกษา
ต่างๆที่ลูกหลานควรได้รับการสืบทอดการยกอ้อยอครูการแต่งกายของตัวละครบ่งบอกถึงความสุภาพ
อ่อนโยนเหมาะสมกับสถานการณ์เครื่องดนตรีการฟ้อนราสวยงาม

ทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำ
1. ทฤษฎีโครงสร้ำงหน้ำที่ (Structural Functional Theory)
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ หรือเรียกว่า ทฤษฎีหน้าที่นิยม เป็นทฤษฎีที่มองสังคมว่าประกอบไป
ด้ว ยส่ว นประกอบย่ อย ซึ่งทาหน้ าที่สั มพันธ์กันโครงสร้างเป็นหน่ว ยทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว และ
สถาบันต่าง ๆ เช่น ระบบกฎหมาย องค์กรทางศาสนา เป็นต้น แต่ละส่วนประกอบย่อยของสังคมทาให้
หน้าที่ตามโครงสร้างที่แตกต่างกัน เพื่อดารงและรักษาสังคมไว้ ซึ่งจะเน้นที่ระเบียบและความมั่นคงของ
สังคม และคิดว่าสังคมคือภาวะความสมดุล
นักมานุษยวิทยาที่สาคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ เอ.อาร์แรดคลิฟฟ์บราวน์ (A.R. Radcliffe-Brown)
นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ และ โบรนิสลอร์ มาลิเนาสกี (Bronislaw Malinowski)ให้ความเห็นว่า “การ
จะเข้าใจระบบเศรษฐกิจนั้นจะต้องเข้าใจถึงโครงสร้างสังคมก่อนและระบบเศรษฐกิจเป็นผลที่เกิดจาก
โครงสร้ า งสั ง คม” แนวคิ ด นี้ เ ชื่ อ ว่ า “สั ง คมจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น และก้ า วหน้ า ขึ้ น
การศึกษาสังคมตามแนวคิดนี้มักจะให้ภาพนิ่งมากกว่าภาพเคลื่อนไหว สาหรับในเรื่องความเป็นปึกแผ่น
ทางสังคม (Social Solidarity)จะทาให้มองภาพความขัดแย้งหรือเสียระเบียบทางสังคมว่าเป็นพยาธิสภาพ
ทางสั ง คม (Social Pathological)และจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขเพื่ อ ให้ สั ง คมมี ค วามเป็ น ระเบี ย บมากขึ้ น ”
เนื่องจากนักทฤษฎีในแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก เอมีลเดอร์คามส์ (Emaile Durkheim)ผู้ซึ่ง
เน้นงานเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม ศาสนา ให้ความสาคัญกับจิตใจเหนือวัตถุ (มนตรี กรรพุมมาลย์ 2539)
งานส่วนใหญ่ของบราวน์ และนักคิดคนอื่น ๆ ในสายเดียวกันจะเน้นศึกษาระบบเครือญาติโดยใช้ข้อมูล
ชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography)แสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างคนที่มีความผูกพันทางสังคมแต่
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ขัดแย้งกันในความสัมพันธ์ มีการยอมรับความขัดแย้งและจัดการอย่างเป็นทางการจนทาให้ช่วยลดความ
ขัดแย้งได้และสังคมก็จะดารงอยู่ต่อไปได้ในที่สุด
โดยสรุปแล้วทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ สนใจความต้องการของปัจเจกบุคคล (ผู้กระทา) และ
โครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สถาบัน สังคม ค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
เหล่านี้ รวมทั้งเน้นความสัมพั นธ์ทางสังคมโดยเฉพาะกลไกเพื่อขจัดการความขัดแย้งในความสั มพันธ์
ดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ในสังคมของหมอลาอัศจรรย์
2. ทฤษฎีกำรปรับตัว (Adaptation)
ทฤษฎี “การปรับตัว” (Adaptation) เป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห์แนวคิดการปรับตัว
แม้จะถูกพัฒนามาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 และอาจมองดูแก่เมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดทางสังคม
วิทยามานุษยวิทยาปัจ จุบัน Little and Haas (1989: 4) ที่กล่าวว่า “แนวคิดของการปรับตัวมีอานาจ
อธิบายได้ระดับหนึ่ง และใช้เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถเข้าใจได้โดยแนวคิดอื่น”
แนวคิด “การปรับตัว” มีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่า วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ปรับตัวของมนุษย์ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อดารงความสัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่ วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
มนุษย์ และมนุษย์ไม่สามารถดารงอยู่ได้หากปราศจากวัฒนธรรม พร้อมกันนั้นมนุษย์ก็ได้สร้าง ใช้ และ
ได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมจากการที่วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง และเมื่อวัฒนธรรมของกลุ่มเปลี่ยนไป คน
ในกลุ่ม จะต้องปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคม และคุณลักษณะทางจิตใจ เพื่อให้เหมาะกับวัฒนธรรม
รูปแบบใหม่ เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์นาระบบพลังงาน (Energy) แบบใหม่ เข้ามาในถิ่นที่อยู่อาศัย โครงสร้าง
ความสั มพันธ์สั งคม ได้แก่ สถาบัน องค์กรต่าง ๆ ก็จะเปลี่ยนไป (Cohen, 1969: 41) อาจกล่ าวอย่าง
ชัดเจนได้ว่า วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้น และเป็นกลไกที่มนุษย์ใช้เพื่อที่จะปรับตัวให้อยู่รอด
ได้ในระบบนิเวศหนึ่ง (Foster and Anderson, 1978)
แนวคิด “การปรับตัว” ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เน้นความสมดุลลงตัวจนไม่อาจอธิบายความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามจริงได้ สนใจเฉพาะเหตุปัจจัยภายในของระบบนิเวศหนึ่ง ๆ ว่า เป็นสาเหตุของ
ความเปลี่ยนแปลง จนละเลยเหตุปัจจัยที่มาจากภายนอก มีการตั้งคาถามว่า การเน้นความสมดุลลงตัวว่า
เป็นธรรมชาติของระบบการปรับตัวทางนิเวศน์วัฒนธรรม หมายถึง การที่ผู้นาและสถาบันทางการเมืองไม่
ต้องรับผิดชอบต่อผลพวงอานาจที่สร้างความไม่เป็นธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้นหรือไม่ เพราะอย่างไรเสีย
มนุษย์จะปรับตัวไปเองเพื่อความอยู่รอด ผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะอยู่รอดก็จะถูกคัดออกโดยกลไกของการคัด
สรรโดยธรรมชาติ (ประชาธิป กะทา, 2006: 4-5)ทฤษฎีที่เป็นแนวทาง ในการศึกษาเรื่องการปรับตัวของ
หมอลาอัศจรรย์ ในบริบทต่าง ๆ

37

3. ทฤษฎีประวัติศำสตร์ (Historicalism)
ทฤษฎีนี้ เกิดขึ้น จากความหละหลวมของทฤษฎีวิวัฒ นาการ (Evolutionalism)การศึกษา
วัฒนธรรมหรือพฤติกรรมของมนุษย์หลักไม่พ้นการสืบสวนย้อนหลังไปถึงอดีตในทุกสมัยที่มนุษย์ได้ผ่าน
ขั้นตอนมาและได้ทิ้งผลของการกระทาของตนเอาไว้มากมาย การศึกษาถึงอดีตสามารถนามาอธิบาย
พฤติกรรมของมนุ ษย์ ในปั จ จุบั น ได้เป็นอย่างดี นักมานุษยวิทยาที่มีชื่อเสี ยงในอดีตนิยมใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ในสังคมมนุษย์
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นวิธีการศึกษาวัฒนธรรมในแง่ของอดีตเท่านั้น มันเป็น
วิธีการหลาย ๆ วิธีรวมกัน ได้แก่
1. ศึ ก ษาความเป็ น มาในอดี ต ของวั ฒ นธรรมในแต่ ล ะเนื้ อ หาจากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น
การศึกษาถึงพัฒนาการของวัฒนธรรม
2. สั ง เกตการณ์ (Observation) ความเป็นตั ว ของตัว เองของวั ฒ นธรรม เป็น การศึกษา
วัฒนธรรมปัจจุบันด้วยการเข้าไปสังเกตหรือดูด้วยตัวของผู้ศึกษาเอง การสังเกตต้องทาควบคู่กับการจด
บันทึกด้วย
3. ศึกษาวัตถุและเหตุการณ์ในแง่ของเวลาและสถานที่ เช่น วัฒนธรรมนั้น ๆ เกิดเมื่อไร และ
เกิดที่ไหน วัฒนธรรมที่เราเห็น ๆ อยู่ในปัจจุบันนี้จะต้องมีความเป็นมาจากอดีต การสังเกตการณ์ในแง่ของ
กาลเวลาและแหล่งของวัฒนธรรม เป็นวิธีการที่จาเป็นมากที่ จะทาให้ปะติดปะต่อเรื่องราวพฤติกรรมและ
ความเป็นมาของมันได้อย่างถูกต้อง
4. การขุดค้น (Archaeological Method) เป็นการสืบหาหลักฐานของวัฒนธรรมในอดีต
ไกลโพ้นด้วยการขุดค้น ซึ่งจะสามารถนาหลักฐานทางรูปธรรมมายืนยันการศึกษาวัฒนธรรมในปัจจุบันได้
เป็นการช่วยในการตีความพฤติกรรมมนุษย์ในปัจจุบันอย่างมาก
5. การศึกษาแบบวิเคราะห์โครงสร้างรวม (Holistic Approach)คือ การศึกษาวัฒนธรรม
ของสังคมใด ๆ โดยนาโครงสร้างทุกส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกัน ในขณะเดียวกัน ในขณะเดียวกันเพื่อความ
เข้าใจวัฒนธรรมในภาพรวมของสังคมหนึ่ง ๆ
การศึกษาวัฒนธรรมโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการมองปัญหาย้อนหลังนั้น
เกี่ยวข้องกับกาลเวลาอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ การที่จะเข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบันนั้น จาเป็นจะต้องสืบ
สาวเหตุการณ์ย้อนไปข้างหลัง ยิ่งสืบย้อนหลังได้ในระยะเวลาไกลจากปัจจุบันได้มากเท่า ไร ยิ่งจะเข้าใจ
ปัจ จุบั น ได้มากเพียงนั้ น ถ้าเข้าใจปัจจุบันได้อย่างทะลุ ปรุโ ปร่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ
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ล่วงหน้าได้สาหรับเหตุการณ์ในอนาคตจะใช้ทฤษฎีนี้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของหมอลาอัศจรรย์
4.ทฤษฎีสุนทรียศำสตร์
สุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์หรือวิทยาการที่ว่าด้วยความงาม หรือความไพเราะของงานวิจิตร
ศิลป์ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการพยายามยกระดับของการสร้างสรรค์ และความสนใจในศิลปะซึ่งเป็นไปตาม
สัญชาตญาณ ซึ่งทาให้เป็นไปด้วยภูมิปัญญา ดังนั้นสุนทรียศาสตร์จึงเริ่มต้นด้วยการพิจารณา เรื่องการ
สร้างสรรค์ศิลปะและความสนใจศิลปะ (จี ศรีนิวาสัน, 2534 :1-2)
กล่าวถึงทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ได้ว่าสุนทรียศาสตร์เป็นหนึ่งวิชาที่รู้จักกันในหมู่ผู้ศึกษาปรัชญา
เพราะสุนทรียศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับความงามของสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น และ
ความงามตามธรรมชาติ การทาความเข้าใจในแขนงสุนทรียศาสตร์ก็คือ ขณะที่จริยศาสตร์ทาหน้าที่
กาหนดและอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานของจรรยามารยาทและคุณงามความดีนั้น วิชาสุนทรียศาสตร์จะทา
หน้าที่กาหนดและอธิบายเกี่ยวกับความงามของศิลปะทุกแขนง ทั้งดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร (อารีย์
สุทธิพันธุ, 2533 :24)
ความหมายคาว่า “สุนทรียศาสตร์ ” หมายถึงวิชาที่เกี่ยวกับความงามหรือจะเรียกชื่อเฉพาะ
ต่อไปว่าสุนทรีย ภาพ ซึ่งตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า Aesthetics มีความหมายต่างๆต่อไปนี้ (สุชาติ สุ ทธิ,
2544 :67)
1. เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความรู้สึกรับรู้ในความงาม
2. เป็นวิชาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของความงามและลักษณะต่างๆ ของความงาม คุณค่าของ
ความงามและรสนิยม
3. เป็นวิชาที่สอบสวนและเปิดเผยหลักเกณฑ์ความงามให้เด่นชัด เข้าใจกันได้ดี เห็นได้
และชื่นชมกันได้
4. เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ตรงที่สร้างความพอใจโดยไม่หวังผลในทางปฏิ บัติ
ไม่หวังผลตอบแทนเป็นวัสดุ แต่เป็นผลความรู้สึกเฉพาะตน
5. เป็ น วิช าที่เกี่ย วข้องกั บการศึ กษาของบุคคลและจิต ใจ และพฤติก รรมของมนุษย์ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาความรู้สึกตอบสนองในสิ่งสวยงาม สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวลชนจากความหมาย
ของสุนทรียศาสตร์ทั้ง 5 ประการอาจสรุปได้คือ วิชาสุนทรียศาสตร์ หมายถึงศาสตร์ของการรับรู้ในความ
งามของศิลปะโดยเฉพาะและมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้มนุษย์มีความซาบซึ้งและความชื่นชมในความ
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งามที่มนุษย์สร้างขึ้น ฉะนั้น ถ้าเชื่อว่า สุนทรียศาสตร์ เป็นแขนงหนึ่งในปรัชญาย่อมวัดผลได้ยาก แต่ถ้าเชื่อ
ว่าเป็นแขนงหนึ่งในวิทยาศาสตร์ย่อมวัดผลได้ง่าย
ทฤษฎีย่อยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ได้แก่
1. ทฤษฎีสุขารมย์หรือรตินิยม ทฤษฎีนี้คือทางปรัชญาจริยะที่ถือเอาความพึงพอใจเฉพาะ
หน้าที่เป็นจุดหมายของชีวิต คนฉลาดย่อมกอบโกยความพึงพอใจทุกโอกาส (กีรติ บุญเจือ, 2522 : 211)
ทฤษฎีนี้มีประวัติยาวนาน ซึ่งเกิดจากวิธีทางปรัชญาธรรมชาติ ความเพลิดเพลินมีคุณค่าทางบวก ในขณะ
ที่ความปวดร้าวหรือความไม่น่าเพลิดเพลินมีค่าทางลบ คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์แตกต่างกับคุณค่าอื่น
เช่น แตกต่างจากคุณค่าทางจริยศาสตร์ คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ถือว่าเป็นความเพลิดเพลินภายในซึ่ง
เป็นความชอบของแต่ละบุคคล คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์มีลักษณะตรงไป ตรงมา ตรงข้ามกับที่เป็นสื่อ
หรือคุณค่าทางปฏิบัติจริง ทางสุนทรียศาสตร์เป็นหนทางด้านหาความเพลิดเพลินและความพอใจ ทฤษฎี
นี้ มีนั กสุ น ทรี ย ศาสตร์ ค าส าคั ญเช่ น George Santayana นัก ธรรมชาตินิ ยมชาวสเปน ผู้ เสนอทฤษฎี
สุขารมณ์ของชันตายานา เป็นทฤษฎีที่เริ่มบันทึกและทดลองสอน ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด งานสอนชิ้น
นี้ของท่านได้ปรากฏ ในหนังสือเรื่องความรู้สึกเรื่องความงาม บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีธรรมชาติ
นิยม และได้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย ความงามของวัสดุ (Materials of Beauty) รูปแบบ
(Form) และการสาแดงพลังอารมณ์ (Expression Theory) (ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง, 2541 :18-21)
2. ทฤษฎี ก ารแสดงออกทางอารมณ์ ในการแสดงออกทางอารมณ์เ ป็น การน าไปสู่ ก าร
เคลื่อนไหวทางศิลป์ E.F. Carrittได้เสนอแนวคิดไว้ในหนังสือ หลักของศิลปะเมื่อ ค.ศ.1914 และ อาร์.จี.
คอลลิงวูด (R.G.Collingwood) ได้เสนอแนวคิดไว้ในหนังสือ หลักของศิลปะเมื่อ ค.ศ. 1938ว่า ผลงาน
ด้านศิลปะคือการแสดงออกทางอารมณ์ ศิลปินเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยเฉพาะเผยแพร่กับผู้ที่มีความ
ต้องการทางด้านศิลปะ การใช้พลังอารมณ์ของศิลปิน เพื่อปลุกและสื่ออารมณ์และรวบรวมลงไปงาน
ศิลปะนั้น เพลโต อาริสโตเติล รวมทั้งนักวาทศิลป์ชาวกรีก และชาวโรมันท่านอื่น ได้สังเกตมานานแล้วสิ่ง
ที่อาจเป็ น สิ่งใหม่คือ การสร้ างทฤษฎีสุ นทรียศาสตร์ขึ้นใหม่ทั้งหมด เลโอตอลสตอย (Leo Tolstoy)
นักเขียนและนักปรัชญาชาวรัสเซีย เสนอแนวคิดของท่านในหนังสือชื่อ ศิลปะคืออะไร เมื่อ ค.ศ. 1893
ก่อ นสานุ ศิ ษ ย์ ข องโครเช่ จ ะน าเอาความคิ ด นี้ ขึ้น มาพิ จารณา โดยท่ า นได้ อ ธิ บายเรื่ องราว ศิ ล ปะให้
ประสบการณ์สุนทรียกับมนุษย์ด้านคุณธรรมและอารมณ์เสรีทางศาสนา ที่ปราศจากกามตัณหา งาน
ศิลปะที่แท้จริงตามทัศนะของท่านคือ งานที่สามารถทาให้ผู้อื่นคล้อยตามอย่างเต็มที่กับอารมณ์ของศิลปิน
ที่อยู่ในผลงานศิลปะนั้นๆ (ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง, 2541 :28)
3. ทฤษฎีระสะ (Rasa Theory) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยความงามหรือความไพเราะ ต้นตารับ
ของทฤษฎีนี้ปรากฏในตารานาฏยศาสตร์ของอินเดีย ซึ่งความคิดเรื่อง “ระสะ” หรือ “รส” นี้มีความสาคัฐ
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อย่างยิ่งในสุนทรียศาสตร์ของอินเดีย ในทางศิลปะการแสดง ระสะคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชมหรือผู้ฟัง
เกิดขากผู้แสดง ในตารานาฏยศาสตร์ ซึ่งเป็นตาราโบราณที่ว่าด้วยทฤษฎีทางนาฏกรรม กล่าวไว้ว่า ระสะ
ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากภาวะ คือการแสดงออกด้วยท่าทางและสีหน้าของผู้แสดง การแสดงออกถึงระสะ ที่
ปรากฏในรูปของการฟ้อนราแบบฉบับของอินเดีย เรียกเป็นคาศัพท์ว่า ระสะอภินัยยะ ทฤษฎีระสะ ยังคง
เป็นหลักในการสร้างสุนทรียภาพในวงการณ์ฟ้อนรา และการละครของอินเดียจนถึงปัจจุบันภาวะหรือ
อารมณ์ของระสะทั้งแปด ได้แก่ (1) ระติ - อารมณ์รัก (2) หัสยะ - อารมณ์สนุกสนานเพลิดเพลิน (3) โศ
กะ - อารมณ์เศร้าโศก (4) โกธา- อารมณ์โกรธ (5) อุตสาหะ – อารมณ์มานะ พลัง (6) ภัยยะ - อารมณ์
หวาดกลัว (7) ชุคุปสะ - อารมณ์รังเกียจเดียดฉันท์ (8) วิศมายา – อารมณ์พิศวง งงงวย (Venkataraman,
2003 :19-98) และ( จี ศรีนิวาสีน, 2534 :91) กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับ
ความงดงามและสิ่งที่เป็นความงามในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเฉพาะ อันเกิดจากความพึง
พอใจของบุคคล ที่ผ่านการสั่งสมประสบการณ์มา รับรู้ เข้าใจ รู้สึกได้ด้วยประสบการณ์ และการรับรู้ ของ
แต่ละคน สามารถสื่อให้ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา และสภาพ
ของสังคมวัฒนธรรม ผู้ศึกษาวิจัยสามารถนามาอธิบายเกี่ยวกับหมอลาอัศจรรย์
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจั ย ครั้ งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง หมอล าอัศจรรย์ โดยผู้ วิจัยได้กาหนดเขตพื้น
การศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่พบเห็นหมอลาอัศจรรย์ ซึ่งคงปรากฏให้
เห็นในปัจจุบัน คือ หมอลาสมหมาย พรเจริญ บ้านตาลเดี่ยว ตาบลท่าสะอาด อาเภอเซกา จั งหวัดบึงกาฬ
โดยใช้วิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
บุคคลที่มีบ ทบาทเกี่ย วกับหมอลาอัศจรรย์ โดยเลือกตามที่ได้กล่ าวไว้ในพื้นที่ที่ทาการศึกษา
ข้างต้น ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล 4 คน มีดังนี้
1. หมอลาสมหมาย (นายตี๋ ลาเกิด) เป็นผู้ให้ข้อมุลหลัก เพราะยังทาหน้าที่แสดง และ
รับงานอยู่
2. หมอลาไพศาล เสียงทอง (นายไพศาล สมบัติ) ปัจจุบันไม่ได้รับงานแล้ว
3. หมอลาทองสา บูรณาเวช ปัจจุบันไม่ได้รับงาน
4. หลวงพ่อคาบู่ (นายคาบู่ แก้วนาง) บวชเป็นพระ
บุคคลที่ผู้วิจัยใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ คือ หมายเลข 1 เพราะยังมีการรับงานและ
ทางานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนหมายเลข 2และ 3 นั้น ไม่ได้รับงานแล้ว เนื่องจากไม่สามารถรักษาคายอ้อ
(กฎที่ครูบาอาจารย์ได้ห้ามไว้) และหมายเลข 4 นั้น บวชเป็นพระ ไม่สามารถให้ข้อมูลด้านกลอนลาได้มาก
จึงใช้เป็นข้อมูลรองในเรื่องของ ประวัติ รูปแบบการลา รวมทั้งการเรียน หมอลาอัศจรรย์
2. ระยะเวลาในการทาวิจัย
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย โดยเริ่มทาการวิจัย
ตั้งแต่วันที่ประกาศจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภททุนทั่วไปเป็นต้นไป โดยได้แบ่งขั้นตอนการทา
วิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
2.1 ขั้น ตอนการรวบรวมข้อมูล ขั้นต้น เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยว
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2.2 ขั้น ตอนการเก็ บรวบรวมข้อ มูล ภาคสนามโดยการสั ม ภาษณ์ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้อ มูล เป็ น
รายบุคคล ตามประเด็นในรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามความมุ่ง
หมายที่ตั้งไว้
2.3 ขั้น ตอนการจัดทาและทาการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยนาข้อมูล ที่ได้มาเรียบเรียงและ
นาเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีที่ตั้งไว้คือ
-ทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่
-ทฤษฏีการปรับตัว
-ทฤษฏีสุนทรียศาสตร์
-ทฤษฎีประวัติศาสตร์
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพทางมานุ ษ ยดุ ริ ย างควิ ท ยา
(Ethnomusicology Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document)
และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทางภาคสนาม (Field Study) ด้วยวิธีการสังเกต สารวจ สาภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ และนาเสนอเชิงพรรณนาวิเคราะห์ มีขั้นตอน ดังนี้
1.สำรวจข้อมูลเบื้องต้น
โดยศึกษาจากเอกสารทั่วไปเพื่อให้ทราบถึงหมอลาอัศจรรย์
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
2.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร บทความ วารสาร เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ
2.1.3 สอบถามผู้รู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทางภาคสนาม
2.2.1 การสารวจ (Survey) ผู้วิจัยใช้วิธีการสารวจเพื่อทราบถึงข้อมูล บุคคลสาคัญที่
เกี่ยวข้อง กับหมอลาอัศจรรย์ตามที่พบเห็น ในเขตพื้นที่ ที่จะทาการศึกษาข้างต้น
2.2.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) การสัมภาษณ์ครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) และแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ในรูปแบบของการ
สนทนาทั่วไป การตั้งคาถาม ตามประเด็นในรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเช่น ประวัติความ
เป็นมาของหมอลาอัศจรรย์ รูปแบบองค์ประกอบในการลา และลักษณะทางดนตรี โอกาส สถานที่ ของ
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หมอลาอัศจรรย์ ตลอดจนสภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ พีกรรม การศึกษาด้านการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ตลอดจนการปรับเปลี่ยนและแนวคิดในการสืบทอดและการอนุรักษ์
2.2.3 การสังเกต คือ สังเกตเกี่ยวกับการแสดงของหมอลาอัศจรรย์ และสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
2.3 การบันทึกข้อมูล
2.3.1 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากสั ม ภาษณ์ ท างภาคสนาม และการสั ง เกต ตลอดจนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลงในสมุดบันทึก และคอมพิวเตอร์
2.3.2 บันทึกเสียงผู้ให้สัมภาษณ์
2.3.3 บันทึกภาพนิ่งเหตุการณ์
2.3.4 บันทึกภาพเคลื่อนไหว รูปแบบองค์ประกอบในการลา และลั กษณะทางดนตรี
โอกาส สถานที่ ของหมอลาอัศจรรย์
3. กำรจัดทำและวิเครำะห์ข้อมูล
3.1 การจัดทาข้อมูล
3.1.1 น าข้อมู ล ที่เก็บ รวบรวมได้จากเอกสารต่า งๆ มาทาการศึกษา พร้อมจั ดระบบ
หมวดหมู่ ตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย
3.1.2 นาข้อมูลที่ได้จากภาคสนามที่เก็บรวมรวมได้ จากการสารวจการสังเกต
การ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ทาการจดบันทึก ตลอดจนถอดเนื้อหาจากเครื่องบันทึกเสียงและภาพเคลื่อนไหวมาแยก
ประเภทและจัดหมวดหมู่ จากนั้นสรุปสาระสาคัญตามประเด็นและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.1.3 นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งนาข้อมูลจากการรวบรวมอย่าง
เป็นระบบแล้ว
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย จะนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด มา
จัดเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ จากนั้นนามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้ง 2 ข้อ คือ
วิเคราะห์ด้านความเป็นมา และรูปแบบการลาและบทบาทหน้าที่ของหมอลาอัศจรรย์ในวัฒนธรรมอีสาน
โดยใช้ทฤษฎีที่ตั้งไว้
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4. กำรนำเสนอข้อมูล
ในการนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ประกอบตาราง และภาพประกอบ โดย
นาเสนอเป็นบท ๆ ดังนี้ บทที่ 1 บทนา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการดาเนินการ
วิจัย, บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล และบทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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บทที่ 4
หมอลำอัศจรรย์
ในการศึกษา หมอลาอัศจรรย์ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ด้วยกัน 2 ข้อ คือ
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของหมอลาอัศจรรย์
2. เพื่อศึกษารูปแบบการลาและบทบาทหน้าที่ของหมอลาอัศจรรย์ในวัฒนธรรมอีสาน
จากข้อมูลต่าง ๆ สามารถตอบวัตถุประสงค์ ได้ ดังนี้
1. ประวัติและควำมเป็นมำของหมอลำอัศจรรย์
ผู้วิจัยได้ทาการสารวจและค้นคว้าข้อมูลของหมอลาอัศจรรย์โดยอาศัยจากการบอกเล่าจากผู้พบ
เห็น จากนั้นได้ทาการค้นหา จนผู้วิจัยได้ทาการค้นพบหมอลาอัศจรรย์ซึ่งยังคงลงเหลือและมีชี วิตอยู่ที่พบ
เห็นจานวนหนึ่งท่าน ในเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นหมอลาอัศจรรย์บุคคลสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นที่
น่ายินดีตลอดจนเป็นการเปิดประวัติศาสตร์การค้นพบ ไว้ซึ่งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม เพื่อความอยู่
รอดของศิลปวัฒนธรรมไทยในอนาคต และเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป
หมอลาอัศจรรย์ที่พบนี้คือ หมอลาสมหมาย ชื่อจริงคือนายตี๋ ลาเกิด เกิดวันที่ 13 กันยายน 2499
บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 2 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ ปัจจุบัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 144 หมู่ 2 บ้านตาล
เดี่ยว ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ และได้ทาการสัมภาษณ์
ในการนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับหมอลา ประกอบกับข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า ประวัติ
ความเป็นมาของ หมอลาอัศจรรย์ สามารถเรียบเรียงได้ ดังนี้
“หมอล าอัศจรรย์ ” เป็ น หมอล าโบราณ ประเภทหนึ่งกึ่งพิธีกรรมพราหมณ์ไม่มีประวัติความ
เป็นมาที่ชัดเจน อาศัยจากการบอกเล่าจากผู้ เฒ่าผู้แก่ หมอลาอัศจรรย์ เป็นหมอลาทานายโชคชะตา หรือ
“หมอลาเสี่ยงทาย” ทานายดวงคน ดวงเมือง ซึ่งในอดีต เวลาที่งานเทศกาล งานมงคล หรืองานขึ้นบ้าน
ใหม่ จะมีหมอลาอัศจรรย์ไปปรากฏในงาน และเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่สนใจของผู้คนในงาน ซึ่งนานทีปี
หนจะได้พบเจอหมอลาอัศจรรย์ ซึ่งจะถือโอกาสดูดวงทานายโชคชะตา การดูดวงก็จะคล้ายกับการดูดวง
ทั่วไป มีดอกไม้ธูปเทียน เครื่องบูชา แต่จะพิเศษและเป็นที่อัศจรรย์ตรงที่ การทานาย จะกล่าวออกมาเป็น
“กลอนลา” ซึ่งเป็นลากลอนสด มีหลากหลายทานอง จนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจสาหรับผู้พบเห็น จึงเป็นที่มา
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ของคาว่า “อัศจรรย์” ซึ่งหมายถึงการทานายดวงที่แปลกและแตกต่างจากการทานายดวงทั่วไป อันเป็นที่
น่าอัศจรรย์ยิ่ง
หมอลาอัศจรรย์ เคยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในครั้งอดีต ปัจจุบันแทบจะไม่ปรากฏร่องรอยของ
หมอลาประเภทนี้เลย และไม่มีเอกสารหรือหลักฐานใดๆบันทึกไว้ มีเพียงแต่ หมอลาที่มีลักษณะที่คล้ายกัน
ได้แก่ หมอลาซึ่งเป็นการตรวจดูอาการของผู้ป่วย เพื่อรักษาตามความเชื่อ ถ้าวิญญาณที่มาสิงสู่ไม่ยอมให้
หายจากการเจ็บป่วย จะมีการอัญเชิญวิญญาณ โดยเชิญผีฟ้าที่มีฤทธิ์สูงกว่ามาเข้าทรงเพื่อทาการรักษา
ส่ ว นหมอล าอัศจรรย์ นั้ น ไม่ ใช่ก ารล าทรง แต่ ผู้ ที่ เป็น หมอล าจะทาการทานายทายทัก ด้ว ยตนเอง ซึ่ ง
นักวิชาการตลอดจนผู้รู้ทางด้านศิลปะการแสดงหมอลา ก็ไม่สามารถนิยามความหมายของหมอลาอัศจรรย์
ได้ ซึ่งรู้เพียงชื่อว่า “หมอลาอัศจรรย์” เพียงอย่างเดียวจากข้อมูลข้างต้น โดยคาว่าอัศจรรย์ ทราบว่าผู้ที่
เรียกคือหลวงปู่นรสิงห์ (คาบู่ แก้วนาง, สัมภาษณ์, 2560)
จากการสัมภาษณ์หมอลาสมหมายท่าน พบว่าได้เรียน จากนายคาบู่ แก้วนาง โดยได้ไปฝากตัว
เป็นศิษย์ปตอนอายุท่านประมาณ 40 ต้น ๆ โดยเรียนกับนายคาบู่ ประมาณ 3 ปี ก็สามารถออกรับงานได้
ซึ่งเมื่อสอบถามเรื่องความเป็นมาของหมอลาอัศจรรย์ ท่านก็บอกว่า เมื่อเกิดมาท่านก็เห็นแล้ว เพราะหมอ
ลาดังกล่าว พบในงานบุญ งานต่าง ๆ ของหมู่บ้านโดยท่านมีความสนใจในด้านนี้ จึงเข้าไปเรียน โดยในการ
เรียนนั้นมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่าง ตั้งแต่ไปฝากตัว และต้องไปอยู่ในวัดเพื่อรักษาศีลและท่องบท
คาถาที่ครูให้มา
ผู้วิจัยได้ค้นหานายคาบู่ จากคาบอกเล่าของ หมอลาสมหมาย พบว่า ท่านได้บวชจาพรรษา อยู่
ในหมู่บ้านตาลเดี่ยว จึงได้เดินทางไปสัมภาษณ์ ได้ข้อมูลดังนี้
นายคาบู่ แก้วนาง (ปัจจุบันอายุ 65 ปี บวช มา 3 พรรษา)โดยหลวงพ่อคาบู่ เล่าว่า ท่านสนใจ
หมอลาดังกล่าว จึงไปสมัครกับอาจารย์ของท่านซึ่งปัจจุบันบวชเป็นพระอยู่จังหวัดหนองคาย ไม่ทราบแน่
ชัด ว่าอยู่วัดใด ชื่อหลวงพ่อนรสิงห์ คาดว่าอายุ 91 ปี อยู่ บ้านนาดี ต.นาดี อ.เขาไร่ จ.หนองคาย ท่านเล่า
ว่า“ในการเรียน เริ่มจากเข้าไปฝากตัว มีการไหว้ครู ไปเรียนกับหลวงปู่นรสิงห์ จากมุกดาหาร เริ่มต้นมีการ
ให้คาถา มา 6 ตัวและให้ถือศีล ให้มานั่งท่องภาวนาลักษณะของการเรียนคือต้องปฏิบัติเอง โดยพอถึงเวลา
ก็จะคล้ายเป็นการบรรลุ โดยไม่ได้ท่องจากลอนลาแต่อย่างใด ตอนไปเรียนยังไม่ได้บวช มีการนั่งภาวนา
ตามคาถาที่ให้ โดยการลาดูดวงเสี่ยงทาย ไม่มีการจดหรือท่อง ดวงใครดีร้าย จะออกมาเอง ใช้เวลาเกือบ
สามปีเต็ม ๆ ในการเรียนรู้ และถือศีล”
ท่านยังได้เล่าต่ออีกว่า “เวลาลาสิออกมาเอง ไม่เครื่องดนตรี ไม่มีหมอแคน ทานองแล้วแต่ของ
ใครของมัน บางคนพูด บางคนแหล่ บางคนออกแบบลาภูไทมีอ้อนาไหล อ้อจา อ้อท้าวก่ากาดา อ้อนางลุน
เป็นคาถา เพื่อเรียกคนมาทาบุญทาทาน ใครได้ยินเสียงก็อยากออกมาทาบุญทาทาน ในสมัยก่อนก็ไปทุกที่
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ที่มีคนจ้างหมอลาอัศจรรย์กับหมอลาเสี่ยงทาย ลาส่อง คืออันเดียวกันครูของท่านบอกว่า ที่เรียกว่า
อัศจรรย์เพราะไม่ได้ท่อง มันออกมาเอง โดยการเรียนนัน เรียนได้ทังหญิง ชาย ขออย่างเดียวอย่าบ้าใบ” (
2560)
หมอลาทองสา บูรณาเวช 139 ม. 1 บ้านดงเสียด ตศรีชมพู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เรียนกับหลวง
ปู่ นรสิงห์ ได้ธรรมคาถามา 6 ตัว คือ “ทะ มี โท ทา ระ ตะ” ให้ทาการท่อง และให้ไปจาศีลภาวนา ใช้
เวลาประมาณ 1 เดือน ก็ออกรับงานได้
หมอลาไพศาล เสียงทอง (นายไพศาล สมบัติ) อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 7 บ้านดงต้อง อาเภอเมือง
จ.บึงกาฬ ได้เล่าว่าเรียนกับหมอลาทองสา เรียนเฉพาะกลอนไหว้ครู และกลอนประกาศศรัทธา จากนั้น
ศึกษาจากแถบบันทึกเสียง จึงสามารถออกรับงานได้
จากข้อมูลข้างต้นในเรื่องการเรียนนั้น พอสรุปได้ว่า ผู้ที่เป็นต้นฉบับ คือหลวงปู่ นรสิงห์ เป็นผู้แรก
ที่ได้ถ่ายทอดให้กับ หลวงพ่อคาบู่ แก้วนาง และนายทองสา บูรณเวช โดย 2 ท่านนี้ มีลูกศิษย์ คือหมอลา
สมหมาย (นายตี๋ ลาเกิด) และหมอลาไพศาลเสียงทอง (นายไพศาล สมบัติ) ตามลาดับ โดยกระบวนการ
เรียนลานั้นต้องมีการไปฝากตัว และจะได้รับคาถามา 6 ตัวเพื่อท่องจา และต้องมีการภาวนา ถือศีล จึงจะ
สามารถสาเร็จและไปรับงานได้ และมีข้อห้ามคือ มังสัง 10 อย่าง (หมายถึงห้ามกินเนื้อ 10 อย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้), ห้ามด่าธรรมชาติ และห้ามผิดลูกผิดเมีย และคายอ้อ (ของกานลไหว้ครู
ในหารฝากตัว ประกอบด้วย เงิน 6 บาท, ซวย (กรวยใบตอง) 3 อัน, ห่อนิมนต์ (ประกอบด้วยเทียน 1 คู่
ดอกไม้ 1 คู่ ห่อด้วยผ้าเช็ดหน้า ผูกด้วยด้ายสีขาว), แป้ง 1 กระป๋อง, กระจก 1 อัน, หวี 1 ด้าม, น้ามันทา
ผม 1 ขวด และ บุหรี่ 1 ซอง
ผู้วิจัยได้เดินทางสืบหาหลวงปู่นรสิงห์ ทราบว่าท่านได้เดินทางไปจาพรรษาที่วัดบ้านนาดี อ.เขาไร่
จ.หนองคาย เมื่อเดินทางไปถึง ไม่พบท่าน ได้ทราบว่า ท่านเดินทางออกธุดงควัตร ไปยังจังหวัด ปราจีนบุรี
ซึ่งทางผู้วิจัย ได้เดินทาง ไปอีกครั้งเมื่อช่วงออกพรรษา ในเดือน ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ก็ได้ทราบข่าว
จากแม่ชีว่าท่านยังไม่กลับมา และไม่สามารถติดต่อท่านได้ ทางผู้วิจัยจึงสามารถสรุปข้อมูลประวัติที่มา
และการลา จากข้อมูลได้เพียงจากลูกศิษย์ของท่านจานวน 2 ท่าน ตามข้างต้น
2. รูปแบบกำรลำและบทบำทหน้ำที่ของหมอลำอัศจรรย์ในวัฒนธรรมอีสำน
2.1รูปแบบกำรลำ
การลาของหมอลาอัศจรรย์ จากข้อมูลสนาม พบว่า ผู้ลานั้นมีเพียงคนเดียว โดยจะทาหน้าที่เป็น
ทั้งพิธีกร ทั้งหมอลา ไปในเวลาเดียวกัน (หมอลาสมหมายน้อย, 2560) การลานั้นจะนิยมลาในงานบุญที่
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เรียกว่าบุญอุทิศส่วนกุศล (บุญแจกข้าว) โดยผู้ที่เป็นเจ้าภาพนั้นจะเป็นผู้ว่าจ้างหมอลาไปทาการลาในงาน
ซึ่งหน้าที่ของหมอลาคือจะทาหน้าที่เป็น โฆษก (พิธีกร) ในการเชิญชวน บอกกล่าว ให้ชาวบ้านในละแวก
ใกล้เคียง ตามแต่เสียงตามสายจะไปถึงให้มาร่วมทาบุญ โดยเมื่อชาวบ้าน ผู้มีจิตศรัทธาได้ยินการประกาศ
ของหมอลาก็จะมาร่วมทาบุญ เมื่อมาถึงในงาน ชาวบ้านจะนาข่าวสาร หรือสิ่งของเช่นหมอน ผ้าขาวม้า
มาร่วมทาบุญ พร้อมทั้งมีการบริจาคเงินให้กับเจ้าภาพ ซึ่งตอนนี้เองที่ชาวบ้านมาทาบุญ และบริจาคทาน
หมอลาจะให้กระดาษให้เขียนชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือน ปีเกิด และจากข้อมูลนี้ หมอลาจะนาไปลา
ทานาย ให้กับคนนั้น ออกมาเป็นกลอนลา ซึ่งเกิดเป็นความอัศจรรย์ใจให้กับเจ้าของชื่อนั้นรวมทั้งผู้มา
ทาบุญ
ก่อนที่หมอลา จะมาทาหน้าที่ลาทานายนั้น จากงานสนามและการสัมภาษณ์ พบว่า หมอลาต้อง
มาแต่เช้าในวันงาน เพื่อพูดคุยรายละเอียดกับเจ้าภาพอีกครั้ง และหมอลาจะทาการไหว้ครูในบ้าน และ
เริ่มทาหน้าที่ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 กำรยกครู (ไหว้ครู)
-มีการยกครู (ไหว้ครู) โดยใช้อุปกรณ์ ดังนี้ ขัน 5 (เทียน 5 คู่ ดอกไม้ 5 คู่) ขัน 8 (เทียน 8 คู่
ดอกไม้ 8 คู่) เงิน 24 บาท (เท่ากับ 6 ตาลึง) มีแป้ง มีแว่น (กระจก) มีหวี มีน้ามันแต่งผม มีบุหรี่ มีแก้วใส่
น้า ดังรูป

ภาพที่ 4.1 แสดง อุปกรณ์ใช้ในการไหว้ครู
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ในการไหว้ครู จะมีการท่องบทไหว้ครูที่ได้รับมอบมาจากอาจารย์ พร้อมทั้ง บอกกล่าว สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ตามตัวอย่างข้างล่าง
...สาธุเด้อ ข้าแต่ยอมือไหว้ถึงคุณครูผสู้ ุอย่าง คุณอาจารย์เลื่อมกาผู้คาวเริ่มแต่แรกเรียน
ผู้ตังทุนเสถียนมั่นพรหมวิหารดอกทังสี่ นับถือพุทธนาคนา แม่นางน้อยเมฆขลา
ส่วนว่าภายเทิงพุ่น แตนโมและแตนหล่อ มาเย้อ กับทังแถนก่อฟ้า ผูเ้ ห็นแจ้งดอกแต่งลง
โขงเขตใต้หลุมฟ้า ขุนแห่งที่มีฤทธิ์ มาเย้อ คุณที่เคยศักดิ์กสิทธิ์ ตังแต่โดนดอกนานแล้ว
กับทังคุณลอยแก้ว เก้าโปรดจักวาลหรือแสนโปรดจักวาลกะดีถ่อน ขอให้มาบัดนีให้เจ้าดอกส่งพร
ผู้ที่เนาในห้อง จักวาลให้เร่งหล่า มาเย้อกับทังพุทธนาคนาให้มาคาดอกทุกบ่อน
สาธุเย้อ กับทังเห็นหลุมฟ้า เทวดาให้เร่งร่า มาเย้อคุณพระพุทธพระธรรมขอให้มาดอกนาเลื่อมดอกเยีย่ มได้
.....แม่นแล้ว.........บัดเฮียนได้........แม่นแล้ว........น่อ...

(ทองสา บูรณาเวช, 2561)
ละจั่งว่าสาธุเด้อผู้ข้าขอยอน้อมไหว้คุณครูผู้โตอย่างคุณครูบาอาจารย์ผู้เพินสูงเสถียนหมั่นชมวิหารดอกทัง 4
(วินาทีท4ี่ 0-55 ฟังไม่ออก) จังว่าขันสมมาคอยขึนดอกเคียงถ่าจั่งว่าขันสมมาคอยยืนดอกเทียงถิ่วจั่งว่ามือสิบนิวถวายบาท
บังคมพระอินทร์ยมท่านได้ส่องน้อทางไว้ทังเหนือใต้เทวาดอกทังสี่ธรณีผู้อยู่ใต้ให้เลื่อมแม่นซ่อยนางโอ่ยเด้น้อ...(นาทีที่
1.27-2.03 ฟังไม่ออก) โปรดจักรวาลเด้อแฟนโปรดจักรวาลคนที่เนาอยู่ในห้องจักรวาลให้มาหล่าแยงก่อนคุณศรีผู้ล่วง
ธรรมผู้แก่กล้ามาเทียมไว้แม่นใจเทิงขวางเขตใต้เทิงองค์เทวดาเทิงสวรรค์ดอกเมืองฟ้ามาบันดาลให้ทางใจฮ้องสูงส่งพอได้
เว้าจ้อยจ้อย (นาทีที่2.49-3.00 ฟังไม่ออก)
พระเพิ่นสอนธรรมแก้วดวงธรรมอันเลิศอันประเสริฐเด้อพระคุณท่านพุ่นเด้ออันอีกอย่างส่ากันกับคนหล่อความ
อ่อนแอมาฮวนซ่นกะใจน้อมาทังคอปักคาค้างคอโค้งของผู้ข้าปู่เอ้ยให้ความรูไ้ หลหล้าหนักหนาให้แนใด๋ยามเมื่อผู้ข้าได้
แปลปล่ายธรรมบทเด้อท่านเอ้ยฝ่ายบ่ดีน่าหมดฝ่ายบ่ดีคนก่่ายามข้าล่าหรือร้องปัญญาไวน้อไหลเลียนศรัทธาเพียรผูไ้ ด้บ่
ทันไกล้ผหู้ ิวนอนโอ้ยนิมนต์ร้องแม่นพ่าเพียรเด้อโอ้ยน้อเด่อโอ้ยเด้น้อคั่นแม่นซ่านทานอยู่ไกล้มผี ู้นาคนาโคขั่นชัยโยโฮแซว
ฮักฮอคือของข้าขั่นแม่นฝ่ายเทิ่งฟ้าอินทราเทวราชเน้าอยูผ่ าสารทชันสวรรค์ฟ้าถ่าสั่งลงจงเจริญเด้อคุณบิดาและมารดา
โอ้ยครูบาอาจารย์หรือคุณท่านผู้เฒ่าเก่าลองนี่อยู่หัวมือมาเด้อขวัญเด้อมาอยู่นายมาอยู่มือก่าขวามาอยู่ขาน้อมาอยู่เด้อจน
ฮอดมือน้อได้ห่างน้อนไปผัวค่านั่นสิไปอยู่หนีห่างทางใด๋กะฟ้าวมา-สาธุลั่นฆ้องก่อนสิลงศรัทธาสิจ้างต่อให้คุณพ่อแม่จง
มาปกเดชเกล้ายามหล้าสิลาผ่ายดวงตะเว็นอยู่ภูโค้งแสงดาวบ่อนฟ้าลั่นมาฮวมกันอยู่นี่ดีแท้กว่าสุแนวพระจันทร์คลม
พระจันทร์แป้วจันทร์คลมๆจั่งโค้งต่าว
มาๆเย้อขวัญมาเว้าป้าท่านบัดให้บดั เสี่ยงทายมาสิอ้อมอยู้อ้อมจับแก่นลูกกับแก่นลอนปักถึงแถนผู้ก่อฟ้าถึงแถน
เออเอ่อผู้แต่งยู้ให้มันดังเด้อพุ้นเด้อฟ้งจนว่าทั่วจักรวาลคุณจันทร์แถมดังแหล่ทั่วไซร้ใส่ใส่หน้าเทวดาทุกหมู่เหล่าแถมมา
เทียมเทียงเท่าในเนืออย่าห่างหนีธรณีทั่วเทโท้น้อทุกหมู่ให้ผู้ข้าน้อซุ้มเย็นเบิดซุแนวมีบุญเด้อเด้อแก้ว 3 ประการเป็นที่พึ่ง
มาเด้อออกต่างบานแอ่วอย่าได้ไล่เอ้อ.. มาเทียมไว้หน้าอย่าหนีโอ้ยหนอ ….โอ้นี่หน่าเอ่อ..
(หมอลาสมหมาย, 2560)
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ภาพที่ 4.2 แสดงการไหว้ครู บอกกล่าว ว่ามาลาอุทิศให้ใคร

ภาพที่ 4.3 แสดงการไหว้ครู
ขั้นที่ 2 ร้องกลอนเสริมศรัทธำ
- หลังจากไหว้ครูเสร็จ จะเริ่มด้วยการร้องกลอนส่งเสริมศรัทธา เป็นการเชิญชวนให้คนมาทาบุญ
ดังนี้
(พูด) พี่น้องเอ้ยเพิ่นยังว่าทานๆนีบ่อว่าสิทานต่างถิ่นกะเป็นลาค่าทานเป็นสิ่งประเสริฐลานาทางพาเจริญซาว
จ้อยทอเรือสองผัวเมียจากันเว้าจากันน่ากันให้มันจ่องซะเด้อสองผัวเมียบ่จ่องผัวบ่คักเมียบ่ค่องวันนีมาคองทานสะปะวาน
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พากันเอินหลานมาเป่าเอินเอาลูกเอินเอาหลานเอินเอาญาติพี่พี่น้องลุงป้าน้ายายว่ามาเด้อทุกคนสิดนช้าเออเอ่อแร้วขั่น
เหี่ยร่ะได้อ้ายได้จนว่าล้าขั่นได้ดดาวขั่นได้ดาวหน่องขอปล่อยเอ่อปล่อยดาวปล่อยเดื่องลงเอ้อ…
โอย......โอ้...โอะ...โอ....หึมเอยโอ้ยเด้น้อฟังไว้ก่อนเด้อพ่อแม่ทังหลายทังคุณหญิงคุณชายทุกคนเสมอดามเชิญ
เด้อเชิญมาแต่งตัวข้าผู้ข้าลาใส่นาได้ยินเสียงผมเอิ่นสมัยหน้าจั่งอยู่นานได้ยินผมเอิ่นฟ้าวฝั่งมาสาเด้อพ่อเด้อ..... แม่เด้อจั่ง
ว่าอนุโมทนาผลบุญนาผมไว้เชิญมาทาบุญสร้างเอาไว้จั่งยั่งยืนยามเมือ่ เฒ่าแก่มา.........ยามเมื่อเฒ่าแก่แล้ว....ตายแล้วบ่ได้
ทาเออ.......เชิญบุญนีบ่มไี ผเป็นผู้คานายประการพ่อเด้อบ่มีไผอาสาขันไปหน้าฟังเดียวบ่ได่ใส่ถึงเวลาแล้วคาเดียวบ่ได่สั่งปู
สื่อบ่ทันเย้อเป็นความจริงละแม่ป้าดอกเด้อจั่งอนันตาเพิลว่าพอมามือนีจั่งพ่อกัน.......จ่าเอาเด้อ......จ่าเอาเด้ออ่า.......จั่งว่า
เวลานอนป่วยบัดไปถือเขาควายจัง่ ว่าเจ็บจั่งสันจั่งคิดพ่อไปจังหันเออ.......เชิญเด้อพี่น้องเชิญมาสร้างบุญกุศลเออ.......พอ
ไปได้สังคมจั่งสิมีรายได้สิอยูไ่ ด้ศาสนาสิอยู่ได้เฮ้าต้องซ่อยกันแปลงสร้างเชิญมาเด้อมาทาบุญสร้างเอ๋อ....ทานท่อใด๋กะทาน
ได้เพิลบ่ว่าเด้อพ่อเด้อมาเด้อมาทานไปหน้า...รักษาศาสนาไว้เอ๋อ.....เออ.......อนุโมทนาน้อมฟังเด้อก่อนสิเดินไปหน้า...ใบ
ร้อยเจ้าป่อนมาเออ....จั่งว่ามีผู้สาวภรรยาทังจังหวัด....ใบร้อยเจ้าป่อนมา...ขอบพระคุณแม่เจิดเจ้า....ผู้เพิล่ ซูสรรเสริญ...อนุ
โมเด้อสาธุขอบพระคุณคุณลุงให้ได้กุศลพาสร้างนันแจกแก่เหมือนข้าวว่าเต็มลานเอ๋ออะ...ทานปัญจัยมือนีอยากฮู้เรื่องข่าว
คาวเรื่องซาตา...วาสนานัน...ว่าสิดหี รือบ่...บ่น้อมาถามข่าวกัน...อ่า...

ภาพที่ 4.4 การลากลอนเสริมศรัทธา
ขั้นตอนที่ 3 เริ่มลำทำนำย ให้กับผู้ที่มำทำบุญ
จากนั้นเริ่มดูดวงให้กับคนที่มาทาบุญ โดยคนที่มาทาบุญจะได้กระดาษจากเจ้าภาพ เพื่อใช้เขียน
ชื่อ นามสกุล วันเดือน ปีเกิด
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ภาพที่ 4.5 ผู้มาทาบุญในงาน
- การลาเริ่มจาก ทานายดวงของคนนั้นเรียงลาดับช่วงอายุ จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ภาพที่ 4.6 ผู้มาทาบุญในงาน
...วัลยาเอ้ยเอ้ย......วาสนายังบ่ค่องปีน....ปี
ี นีขอให้ระวังลงรองฮอนนอนเสื่อผู้นอนหนาเกิดสงครามใด่ช่วงกรสง
ละเมอบ่มีแล้วปีนเงิี นค่าแก้วมามือกะได่ดอกแต่มันออกยุเรื่อยเสียถิ่มอยุ่บ่เซาเซาสะเด้อเด้อหล่าแฟนทีม่ าจ่าขานแฟนที่มา
วอนวานปล่อยวางสะเด้อน้อย..........คนบ่เป็นคูส่ มคูส่ ร้างครองนางเพือ่ บอกว่าแพงเอ้ยจ่าวาดเว้าพอได่....นะต่อกัน..เอ่อ
เออเอ่เอเอ่เออคันมาเอามาซ่อนนอนน่ากะบ่อุ่นคันว่าบุญบ่พร้อมย่อมไว้สะก่อนเด้อยีส่ ิบสองยีส่ ิบสามนันบ่ได้ไห้ลือสะมา
ผ่าบุญสะมันแก่กล้าลูกสาวหล่าสิเปลี่ยนแปลงในปีนีธรรมชาติแฮงแกล้งน้ออุ่นบุญกลองโตวัลยาเอ้ยเอ้ย.... วาสนาแม่คุน
เพิ่นว่าวาสนาแม่คุนเพิ่นว่าวาสนาบุญของเจ้ายี่สิบสามยังบ่ได่ดอกเด้อแพงเพิ่นว่าเจ้าเอาคู่ซ่อนปีนีแม่นบ่เห็นราศรีเจ้ากะบ่
พร้อมอายุเจ้ากะบ่พร้อมน้าเทิงสองที่คั่นแม่นได่ปีนสิี เป็นฮั่งๆล่าลืออย่าเผลอใจสะเด้อหล่าวันนาบ่ยั่งบ่แน่อย่าจั่งสั่นจั่งสิ
โอ้ยเรื่องเหลื่อยออยู่บ่เซาคิดเบิ่งคูป่ ีนีตั่งแต่ชู้แจ่มเจ้าแฟนเจ้างางอนผัดมาเปนลายต่างดอกพี่เอ้ยพอปานมีรอยข้างไปบ้างยุ
บ่เซาคันว่าบุญบ่พร้อมยอมส่าเพิ่นบอกว่าวัลยาเอ้ยคันบุญเจ้าบ่พร้อมเซาไว้สะก่อนเด้อย่านบ่ได่ดอกหล่าวัลยาเพิ่นบอกว่า
บ่ได้คู่ซ่อนดอกเด้อหล่าบ่ได่ดอกแม่คุณทีส่ ิมาเพิ่นวาคุณที่สติ ีปีกเข้าตาวต่างสะก่อนเด้อหล่าวัลยาเอ้ยเอ้ย....... จั่งค่อยเอาคู่
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ซ่อนปีหน้ามวลละวงส่วนใจหล่านางแพงสิผัวตื่นคันมาโชคเพิ่นเข้าหลวงโอ้อยู่บ่เซาคันว๋าซาตาขึนมานีปีใหม่จั่งสิหลูจ่ ั่งสิได่
เป็นมั่วดอกแก่นใสในปีนีหั่นสิออกจากบ้านไปที่ตังไกลให้ลงงานยามตอนบ่ายแม่สิมีเคราะห์ร้ายข้ามฝั่งทนตังโดนยังพอได้
อาสาดได่มันล่าบากแม้แต่หมู่พวกพร้องเที่ยวแยงอยู่บเ่ ซาวัลยาเอ้ยเอ้ย...
....ขอให้เจ้าแต่งข้าว แต่งขันห้า บูชาน้อมแหน่เด้อ...ให้เจ้าหาดอกไม้บูชาเจ้านอพุทธโธพระพุทธพระธรรมโคตร
แหน่เด้อ...ผู้เจ้ามาฮอดแล้ว แทนแก้วกะแม่นบุญ คันว่าปีนีไปสิส่งบุญผลาผล อันแต่เป็นมงคล ยุคสมัยมาฮอดแล้ว เพิ่นว่า
น่าร่วมชะตาไปสุคน... เจ้าบ่ว่าเคลื่อนเป็นนางน้อยหนุ่มพะนอ น่ากันมั่นฮักนันแสนดีวาสนามีตังแต่กกแต่เค้า ตังรักษาคง
อยู่ องคุณบ่ตังผ่านคูณเด้อ.. นมัสการสมณเจ้า ผู้มีความเพียรไปหน้าอยู่บ่เซา.. วาสนาของคนชอบสนองคุณแล้ว สุข
สาราญแล้ว ใสแป๋วบ่มีลาย...คิดถึงผู้ร่าว่าโอย... มีสินทรัพย์ที่สมบูรณ์ คิดสะออนวาสนาพ่อคุณ จั่งแม่นบุญน่าช่วยเจ้าซวน
เซไปมาสู่หม่องบ่อน เฮ็ดอิหยังบ่ถูกต้องจั่งมาฮ้องทรงโศก...

(หมอลาสมหมาย, 2560)
....นิกกีหล่าเฮียมเอ้ยเพิ่นบอกเหล่าตามดวงธรรมเพิ่นเว้าแถลงข้อหม่อมาตกมาในปีนียีส่ ิบห้า ปีเข้าซาตาเฮาเกินว่าค่อง
วาสนาถูกต้องหมองเศร้าก็บ่มีปีดีแล้วเฮียมเอ้ยบ่ไหวหวั่นหัวใจเวินอยูจ่ ั่นๆปีนีบ่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ บ่แกล้งคือเก่าคราว
หลังเฮียมเอ้ย บ่ได้มีเพพังจุ่มจมเมือหน้ากายาเจ้าใสงามอยู่คือเก่า พ่อแม่เจ้ากะยังได้เพิ่งพา มิกกีเอ้ยพ่อแม่เจ้ายังได้เพิ่ง
ใบบุญ วาสนาพ่อคุณจั่งแม่นบุญนาคา สุขเลิศลาเฮียมเอ้ยเพิ่นได้เพิ่งหวานเลิงๆพั่วดอกต้างบานบ้างอยูบ่ ่เซา
ในปีนีเด้ออายุพร้อมราศีกะพร้อมนากันทังสองที่สุขขีแล้วล่ะหล่าใสจ้าดั่งดาว เพิ่นว่าการหน้านันเฮียมเอ้ยเพิ่น
บอกเล่าตามดวงธรรมเพิ่นเว้าแถลงข้อหม่อมา ไปทางหน้าอนาคตาเมื่อเติบใหญ่ ลุลาบได้เป็นหมั่นแก่นสาร แม่นเจ้านอน
อยูบ่ ้านจิตใจบานคือเก่า พ่อแม่เจ้ากะยังได้เพิ่งบุญ ว่าเฮียมเอ้ยไปหน้าพุ่นกะโชคใหญ่พอปานหยัง บ่ได้มีเพพังจุ่มจมเมือ
หน้า บารมีคมุ้ นาพาคู่ซุป่อง บ่ได้ขนี ขัดข่องไปหน้าแต่อย่างใด๋ ไปทางรถกะมีผู้ช่วยเหลือไปทางเรือ กะมีผู้ซ่อยคา กรรมเวร
ยุ่งรุงรังบ่มาผ่า บุญสมภารแก่กล้าภายหน้าอยูส่ บาย มือขวาซ้ายบายเงินกะผัดอยู่ตัวล่ะหล่า จับข้างขวาคัวข้างซ้ายบาย
แล้วกะอยู่ดอมมีความสุขพร่าพร้อมนากันพร้อมพร่า สุขเลิศลาไปหน้าซุประการ อายุนานเสียด้วยคนกะสวยวาทกะค่อง พี่
และน้องกะยังได้เพิ่งพาพี่และน้องยังได้เพิ่งพาบารมี เฮียมเอ้ยดีใจนาคนงามพ่อคุณบุญของเจ้าหายจากหมองจากเศร้า
หายจากเหงาหายจากร่ายเด้อเฮียมเด้อ ยี่สิบสี่ปลี ่วงย้าย ยี่สิบห้าปีมาซ้อนต่อ วาสนามีพอเฮาเลยสุขมาดแม้งบ่คือเถ้าเก่า
หลัง คิดเห็นเด้แต่กีกายนีเฮียมเอ้ยเพิ่นบอกเล่าตามดวงธรรมเพิ่นเว้าแถลงข้อหม่อมา ซาตาบ่มีขึนสูงเฮียมดอกเพิ่นว่ากาย
มาเทิงบ่ลุลาบได้เป็นหมั่นแก่นสาร คิดเบิ่งดู้นั่งอยู่บ้านจิตบ่บานแม้แต่หน่อยเฮียมเอ้ย มีแต่ดคี ล้อยๆคอยคากะล่ายหนี ปี
กายนีบ่ดี ต้นปีมากะเข้าท่าเฮียมเอ้ย ยี่สิบห้าปีมาเจ้ากะหัวยุ่มย่ามงามแท้พ่อคุณ เจ้าสิงามไปหน้าดวงซาตาบ่ไหวหวั่น คิด
เบิ่งดู้จิตกะสั่นอยู่บ่แล้วแนวแป้วบ่มี ไปทางได๋บ่มลี ้มบ่มจี มบ่มีป่วย สุขอยู่ด้วยเสมอด้ามปรารถนา การศึกษาหาความรู้ของ
คุณหนูกะสิผา่ นแพงเอ้ย แม่นสิเรียนฝ่ายราชการบุญสมภารเจ้าสิจบบ่พลาดเพียนไปหน้าแม่นแน่นอนดอกนา สาธุ...

(หมอลาสมหมาย, 2560)
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ขั้นตอนที่ 4 กำรลำลำ
- ในช่วงสุดท้าย จะเป็นการลาลา หรือถ้าเป็นงานบุญ ไปทาบุญอุทิศ ก็มีการเรียกวิญญาณของผู้ที่
ล่วงลับให้มามารับบุญ
......เอาล่ะผู้ฟังเอย สิเลยไปหน้าสิไปจาเว้าซาสาก่อน ผูเ้ พิ่นป่อนบาทแบงค์ แปลงสร้างได้ป่อนมา ขอบพระคุณเถิดจ้า
คุณที่ชื่อ.....คุณได้โมทนาแบ่งปันไว้ ผมบ่มีหยังให้ ขออวยชัยให้สาก่อน เพิ่นได้ตบแต่งไว้ เจ้าผู้ป่อนบาทแบงค์แปลงสร้าง
ได้ป่อนลง เพิ่นได้พุ่นเพิ่นสร้าง ได้ทานให้ 100 บาท ใจสะอาดเที่ยงแท้ปานแก้วได้ปอนมา เจ้าได้ทานไปแล้วให้ยอยอยิ่งๆ
คิดสิ่งใดขอให้ได้พร้อมสู่แนว...
(คาบู่ แก้วนาง, 2560)

หมอลาอัศจรรย์ เป็นหมอลาที่ไม่ใช้ดนตรีประกอบเหมือนหมอลาทั่วไป เป็นเพียงแต่การขับร้อง
โดยหมอลาเพียงผู้เดียว ซึ่ง รูปแบบทานอง นั้น ผู้วิจัย ได้ ทาการศึกษาจากกลอนลาของหมอลาอัศจรรย์
พบ ดังนี้
ในการลาประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ การพูด โดยมีสัมผัสวรรคตอนในการพูดใช้คาคล้องจอง
เสียงหนักเบา ของการลงท้ายคา ดังตัวอย่าง

(หมอลาสมหมาย, 2560)
จาก คาพูดข้างบนแสดงให้เห็นการพูดที่ใช้คาคล้องจอง ซึ่ง จะคล้ายกับลักษณธที่เรียกว่า “ผญา”
ของชาวอีสานนั่นเอง
ส่วนในรูปแบบของทานองที่พบนั้น จากการ วิเคราะห์ พบดังนี้
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงโน้ตเพลง หมอลาอัศจรรย์
จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบของการร้อง มี 3 ส่วน คือ การเกริ่น หรือเรียกว่าเป็น “การ
โอ่” โดยหมอลาจะโอ่ ขึ้นมาและลากเสียงยาว ในสองห้องแรก จากนั้นจะเป็นการใส่คาพูด ทานองจะเป็น
คลื่นสลับฟันปลาใช้คู่ 2-4 ในการดาเนินทอง และสลับกับการลากเสียงยาวเอื้อน จนจบทานองแรก จากนั้น
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จะเข้าสู่การเดินทานองของช่วงที่ 2 คือทานองหลักที่ใช้ในการลาบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ที่
ต้องการสื่อถึงผู้ฟัง โดยจะดาเนินทานองเป็นคลื่นสลับฟันปลา ใช้ การดาเนินทานองเป็น คู่ 2-4 เป็นหลัก
และลากเสียงยาวในส่วนท้ายสุดของทานอง จากนั้นเข้าสู่ ทานองที่ 3 เป็นการลง โดยจะเป็นการลากเสียง
ยาว และค่อย ๆ เคลื่อนทานองลงไปสู่เสียงต่า และลากเสียงยาว จนจบ
2.2 บทบำทหน้ำที่ของหมอลำอัศจรรย์ในวัฒนธรรมอีสำน
บทบาทของ หมอลาอัศจรรย์ ตามที่ผู้วิจัยได้ ตั้งไว้ มีหัวข้อ ดังนี้
1.ให้ความบันเทิง
จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ พบว่า ในด้านของการให้ความบันเทิงนั้น เนื่องจากหมอลาอัศจรรย์
เป็นหมอลาที่แตกต่างจากหมอลาทั่วไป คือไม่มีดนตรีประกอบ เป็นเพียงการขับร้องทั่วไป และไม่ได้
มุ่งเน้นให้ผู้ฟังนั้นออกมาร่ายราเหมือนกับหมอลาประเภทอื่น ๆ ดังนั้น บทบาทหน้าที่นี้ จึงไม่ปรากฏ
2.ควบคุมสังคม
ในการควบคุมสังคมนั้น พบว่า ในกลอนลา จะบอกกล่าวให้ทุกคน ทาความดี ประพฤติตนให้
ถูกต้องตามศีลธรรม หมั่นทาบุญ อย่าทาบาป ดังตัวอย่าง
....ขอให้เจ้าแต่ข้าว แต่งขันห้า บูชาน้อมแหน่เด้อ...ให้เจ้าหาดอกไม้บูชาเจ้านอพุทธโธพระพุทธ
พระธรรมโคตรแหน่เด้อ...ผู้เจ้ามาฮอดแล้ว แทนแก้วกะแม่นบุญ คันว่าปีนีไปสิส่งบุญผลาผล อันแต่เป็น
มงคล ยุคสมัยมาฮอดแล้ว เพิ่นว่าน่าร่วมชะตาไปสุคน... เจ้าบ่ว่าเคลื่อนเป็นนางน้อยหนุ่มพะนอ น่ากัน มั่น
ฮักนันแสนดีวาสนามีตังแต่กกแต่เค้า ตังรักษาคงอยู่ องคุณบ่ตังผ่านคูณเด้อ.. นมัสการสมณเจ้า ผู้มีความ
เพียรไปหน้าอยู่บ่เซา.. วาสนาของคนชอบสนองคุณแล้ว สุขส่าราญแล้ว ใสแป๋วบ่มีลาย...คิดถึงผู้ร่าว่าโอย
... มีสินทรัพย์ที่สมบูรณ์ คิดสะออนวาสนาพ่อคุณ จั่งแม่นบุ ญน่าช่วยเจ้าซวนเซไปมาสู่หม่องบ่อน เฮ็ดอิห
ยังบ่ถูกต้องจั่งมาฮ้องทรงโศก...
(กลอนลาหมอลาสมหมาย, 2560)
จากกลอนลาข้างบน จะเห็นได้ว่า ให้ทาความดี บูชาพระรัตนตรับ เพื่อให้มาส่งเสริมบารมี จะได้มี
ความสุข ซึ่งตรงนี้เป็นการควบคุมสังคมทางอ้อม ให้เดความสงบสุข ผู้คนจะได้ไม่ต้องไปทาสิ่งไม่ดี และ
ลักษณะที่สาคัญของ การร้องทานายที่ส่ งผลกับผู้มาทาบุญคือ ทาให้ ชีวิตมีความหวัง สามารถรู้การณ์
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ล่วงหน้า และแก้สื่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งเปรียบเสมือนยาชูกาลังของใจเมื่อได้ฟังคาทานายในสิ่งที่ ดี
ๆ ที่จะเกิดขึ้น และเป็นทางออกของคนในสังคมในการหาวิธีแก้เรื่องร้าย ๆ ที่จะเกิดมาตามคาทานาย
เพราะในคาทานายจะบอกถึงวิธีแก้ไว้ด้วย
จากข้อมูลตรงนี้แสดงให้เห็ฯถึงการควบคุมสังคมทางอ้อม ให้สังคมมีความเป็นระเบียบ ไม่มีการ
ก่อการร้ายในสังคม
3.สื่อโน้มน้าวเพื่อให้มาทาบุญ
ในบทบาทหน้าที่ข้อนี้ พบในกลอนลาที่ว่า เชิญชวนให้ผู้คนนั้นมาทาบุญ เพราะจะได้ส่งให้ประสบ
ความสุขในการดาเนินชีวิต ดังตัวอย่าง
...โอย......โอ้...โอะ...โอ....หึมเอยโอ้ยเด้น้อฟังไว้ก่อนเด้อพ่อแม่ทังหลายทังคุณหญิงคุณชายทุกคนเสมอดามเชิญ
เด้อเชิญมาแต่งตัวข้าผู้ข้าลาใส่นาได้ยินเสียงผมเอิ่นสมัยหน้าจั่งอยู่นานได้ยินผมเอิ่นฟ้าวฝั่งมาสาเด้อพ่อเด้อ..... แม่เด้อจั่ง
ว่าอนุโมทนาผลบุญนาผมไว้เชิญมาทาบุญสร้างเอาไว้จั่งยั่งยืนยามเมือ่ เฒ่าแก่มา.........ยามเมื่อเฒ่าแก่แล้ว....ตายแล้วบ่ได้
ทาเออ.......เชิญบุญนีบ่มไี ผเป็นผู้คานายประการพ่อเด้อบ่มีไผอาสาขันไปหน้าฟังเดียวบ่ได่ใส่ถึงเวลาแล้วคาเดียวบ่ได่สั่งปู
สื่อบ่ทันเย้อเป็นความจริงละแม่ป้าดอกเด้อจั่งอนันตาเพิลว่าพอมามือนีจั่งพ่อกัน.......จาเอาเด้อ......จาเอาเด้ออ่า.......จั่งว่า
เวลานอนป่วยบัดไปถือเขาควายจัง่ ว่าเจ็บจั่งสันจั่งคิดพ่อไปจังหันเออ.......เชิญเด้อพี่น้องเชิญมาสร้างบุญกุศลเออ.......พอ
ไปได้สังคมจั่งสิมีรายได้สิอยูไ่ ด้ศาสนาสิอยู่ได้เฮ้าต้องซ่อยกันแปลงสร้างเชิญมาเด้อมาทาบุญสร้างเอ๋อ....ทานท่อใด๋กะทาน
ได้เพิลบ่ว่าเด้อพ่อเด้อมาเด้อมาทานไปหน้า...รักษาศาสนาไว้เอ๋อ.....เออ.......อนุโมทนาน้อมฟังเด้อก่อนสิเดินไปหน้า...ใบ
ร้อยเจ้าป่อนมาเออ....จั่งว่ามีผู้สาวภรรยาทังจังหวัด....ใบร้อยเจ้าป่อนมา...ขอบพระคุณแม่เจิดเจ้า....ผู้เพิลซูสรรเสริญ...อนุ
โมเด้อสาธุขอบพระคุณคุณลุงให้ได้กุศลพลาสร้างนันแจกแก่เหมือนข้าวว่าเต็มลานเอ๋ออะ...ทานปัญจัยมือนีอยากฮูเ้ รื่อง
ข่าวคาวเรื่องซาตา...วาสนานัน...ว่าสิดีหรือบ่...บ่น้อมาถามข่าวกัน...อ่า...

(หมอลาสมหมาย, 2560)
จากกลอนลา จะเห็นได้ว่า หมอลาอัศจรรย์ สามารถโน้มน้าวผู้คนให้มาทาบุญ ทาทาน เพื่อจะได้
ส่งให้มีแต่ความสุข
4.ให้การศึกษา
ในบทบาท ข้อนี้ไม่ปรากฏชัดในหมอลาอัศจรรย์ เหมือนหมอลาประเภทอื่น ที่มีการนาเรื่องราว
ต่างๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นมาผูกเป็นกลอนลา ทาให้ผู้คนที่ฟังได้รับเอาความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เนื่องจากหมอลาอัศจรรย์ จะเป็นการบอกกล่าวถึงดวงชะตาของผู้ที่มาทาบุญ และบอกวิธีแก้กรรม ในจุดนี้
อาจกล่าวว่าให้การศึกษา หรือความรู้ในการทาความดี ก็ได้ แต่ไม่ชัดเจนเหมือนหมอลาอื่น
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5.ให้กาลังใจในการดาเนินชีวิต
ในหมอลาอื่น ๆ จะมีการสร้างเรื่องราว และบอกเล่าความอัดอั้นตันใจของชีวิตจริงในสังคมผ่าน
กลอนลา เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม เป็นต้น ผ่านกลอนลา แต่ของหมอลาอัศจรรย์ไม่
พบในเรื่องดังกล่าว ชัดเจน คล้ายกับเรื่องให้การศึกษา แต่ก็พบว่าเป็นทางอ้อม ในการให้กาลังใจ ในการ
ดาเนินชีวิตในสังคม เหมือนเป็นการหาทางออกของชีวิต ว่าทาอย่างไรจะมีความสุข นั่นเองโดยหมอลาจะ
บอกกล่าววิธีการในการดาเนินชีวิต การแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า
...วาซาตาขึนมานีปีใหม่จั่งสิหลู่จั่งสิได่เป็นมั่วดอกแก่นใสในปีนีหั่นสิออกจากบ้านไปที่ตังไกลให้ลงงานยามตอน
บ่ายแม่นสิมีเคราะห์ร้ายข้ามฝั่งทนตังโดนยังพอได้อาสาดได่มันลาบากแม้แต่หมู่พวกพร้องเที่ยวแยงอยูบ่ ่เซาวันลยาเอ้ยเอ้ย
...

(หมอลาสมหมาย, 2560)
จากกลอนลาข้างบน ได้บอกกล่าวว่า ในปีใหม่นี้จะได้สิ่งที่ต้องการ ถ้าจะเดินทางไปไหน ให้
เดินทางในช่วงบ่าย จะได้แคล้วคลาดปลอดภัย
6. สนองต่อความเชื่อและศรัทธาในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องนรก สวรรค์ คู่ครอง
บทบาทในข้อนี้พบในหมอลาอัศจรรย์ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ที่ปรากฏในกลอนลา พบความ
เชื่อในเรื่องของ นรก สวรรค์ คู่ครอง ดังตัวอย่าง
“...มาเย้อ กับทังแถนก่อฟ้า ผู้เห็นแจ้งดอกแต่งลง
โขงเขตใต้หลุมฟ้า ขุนแห่งที่มีฤทธิ์ มาเย้อ คุณที่เคยศักดิ์กสิทธิ์ ตังแต่โดนดอกนานแล้ว
กับทังคุณลอยแก้ว เก้าโปรดจักวาลหรือแสนโปรดจักวาลกะดีถ่อน ขอให้มาบัดนีให้เจ้าดอกส่งพร
ผู้ที่เนาในห้อง จักวาลให้เร่งหล่า มาเย้อกับทังพุทธนาคนาให้มาคาดอกทุกบ่อน
สาธุเย้อ กับทังเห็นหลุมฟ้า เทวดาให้เร่งร่า มาเย้อคุณพระพุทธพระธรรมขอให้มาดอกนาเลื่อมดอกเยีย่ มได้...”

(หมอลาทองสา, 2561)
“...ปีนีเงินค่าแก้วมามือกะได่ดอกแต่มันออกยุเรื่อยเสียถิ่มอยุ่บ่เซาเซาสะเด้อเด้อหล่าแฟนที่มาจ่าขาน
แฟนที่มาวอนวานปล่อยวางสะเด้อน้อคนบ่ปีนคู่สมคูส่ ร้างครองนางเพื่อบอกว่าแพงเอ้ยจ่าวาดเว้าพอได่นะต่อกันเอ่อ…”

(หมอลาสมหมาย, 2561)
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จากกลอนลาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงบทบาทของหมอลาอัศจรรย์ ที่สนองตอบต่อความเชื่อของคน
ในสังคม เรื่องนรก สวรรค์และคู่ครอง ซึ่งหมอลามีบทบาทในการตอบสนองโดยตรง ช่วยให้ ผู้ที่มาดูดวงได้มี
กาลังใจหรือทางเลือกในการตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัตตนเพื่อสนองตอบต่อความเชื่อดังกล่าว
“หมอล าอัศจรรย์ ” เป็ น หมอล าโบราณ ประเภทหนึ่งกึ่งพิธีกรรมพราหมณ์ไม่มีประวัติความ
เป็นมาที่ชัดเจน อาศัยจากงานภาคสนาม สรุปได้ว่า หมอลาอัศจรรย์ เป็นหมอลาทานายโชคชะตา หรือ
“หมอลาเสี่ยงทาย” ทานายดวงคน ดวงเมือง ซึ่งในอดีต เวลาที่งานเทศกาล งานมงคล หรืองานขึ้นบ้าน
ใหม่ จะมีหมอลาอัศจรรย์ไปปรากฏในงาน และเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่สนใจของผู้คนในงาน การดูดวงก็
จะคล้ายกับการดูดวงทั่วไป มีดอกไม้ธูปเทียน เครื่องบูชา แต่จะพิเศษและเป็นที่อัศจรรย์ตรงที่ การทานาย
จะกล่าวออกมาเป็น “กลอนลา” ซึ่งเป็นลากลอนสด จนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจสาหรับผู้พบเห็น จึงเป็นที่มา
ของคาว่า “อัศจรรย์” ซึงหมายถึงการทานายดวงที่แปลกและแตกต่างจากการทานายดวงทั่วไป อันเป็นที่
น่าอัศจรรย์ยิ่ง หมอลาอัศจรรย์ เคยเป็ นที่รู้จักและแพร่ห ลายในครั้งอดีต ปัจจุบันแทบจะไม่ปรากฏ
ร่องรอย พบเห็นในแถบจังหวัดบึงกาฬ ของประเทศไทยมรายังหลงเหลือการแสดงนี้อยู่
รูปแบบของการแสดงคือจะมีการไหว้ครู จากนั้นเริ่มแสดงโดยมีบทไหว้ครู ประกาศศรัทธา การ
ดูดวง และลาลา ซึ่ง ทานองนั้นจะมีการพูดคล้าย ผญา สลับกับการลาในทานองที่คล้ายกับการแหล่ มีการ
ใช้การลากเสียงยาวคล้ายการเอื้อนในตอนขึ้นต้นและตอนท้าย มีโครงสร้างทานอง 3 ส่วน คือ การเกริ่น
ดาเนินทานองหลัก และการลงจบ โดยดาเนินทานองแบบลากเสียงยาวสลับกับ สลับฟันปลา เคลื่อนที่เป็น
แบบคู่ 2-4 มีบทบาทในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความบันเทิง ควบคุมสังคม โน้มน้าวใจ ให้การศึกษา เป็นที่
ระบายความคับข้องใจ และตอบสนองต่อความเชื่อของคนในสังคม

60

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลทั้งหมด สามารถ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุปผล
“หมอล าอัศจรรย์ ” เป็ น หมอล าโบราณ ประเภทหนึ่งกึ่งพิธีกรรมพราหมณ์ไม่มีประวัติความ
เป็นมาที่ชัดเจน อาศัยจากงานภาคสนาม สรุปได้ว่า หมอลาอัศจรรย์ เป็นหมอลาทานายโชคชะตา หรือ
“หมอลาเสี่ยงทาย” ทานายดวงคน ดวงเมือง ซึ่งในอดีต เวลาที่งานเทศกาล งานมงคล หรืองานขึ้นบ้าน
ใหม่ จะมีหมอลาอัศจรรย์ไปปรากฏในงาน และเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่สนใจของผู้คนในงาน การดูดวงก็
จะคล้ายกับการดูดวงทั่วไป มีดอกไม้ธูปเทียน เครื่องบูชา แต่จะพิเศษและเป็นที่อัศจรรย์ตรงที่ การทานาย
จะกล่าวออกมาเป็น “กลอนลา” ซึ่งเป็นลากลอนสด จนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจสาหรับผู้ พบเห็น จึงเป็นที่มา
ของคาว่า “อัศจรรย์” ซึ่งหมายถึงการทานายดวงที่แปลกและแตกต่างจากการทานายดวงทั่วไป อันเป็นที่
น่าอัศจรรย์ยิ่ง หมอลาอัศจรรย์ เคยเป็นที่รู้จักและแพร่ห ลายในครั้งอดีต ปัจจุบันแทบจะไม่ปรากฏ
ร่องรอย พบเห็นในแถบจังหวัดบึงกาฬ ของประเทศไทยมรายังหลงเหลือการแสดงนี้อยู่
รูปแบบของการแสดงคือจะมีการไหว้ครู จากนั้นเริ่มแสดงโดยมีบทไหว้ครู ประกาศศรัทธา การดูด
วง และลาลา ซึ่ง ทานองนั้นจะมีการพูดสลับกับการลาในทานองที่คล้ายกับการแหล่ มีโครงสร้างทานอง 3
ส่วน คือ การเกริ่น ดาเนินทานองหลัก และการลงจบ โดยดาเนินทานองแบบลากเสียงยาวสลับกับ สลับฟัน
ปลา เคลื่อนที่เป็นแบบคู่ 2-4 มีบทบาทในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความบันเทิง ควบคุมสังคม โน้มน้าวใจ ให้
การศึกษา เป็นที่ระบายความคับข้องใจ และตอบสนองต่อความเชื่อของคนในสังคม
5.2 อภิปรายผล
ในเรื่องของประวัติความเป็นมา นั้น พบว่าไม่มีหลักฐานทีแสดงความเป็นมาชัดเจน มีเพียงการ
บอกเล่าจากปากต่อปาก จากตัวของหมอลา และคนเฒ่าคนแก่ ซึ่งคล้ายกับเพลงพื้นบ้านทั่วไป ที่ไม่มีการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และในการสัมภาษณ์หมอลา ก็ได้คาตอบที่สั้น ๆ บอกเล่าถึงความ
เป็นมา โดยได้คาตอบว่า ครูบาอาจารย์ไม่ได้บอก ซึ่งเป็นลักษณะที่พบมากในสังคมไทย คือ อาจารย์ว่า
อย่างไร ศิษย์ก็ว่าตาม หรือที่เรียกว่า ผ็ใหญ่ว่าอย่างไรเด็กก็ว่าตาม อีกทั้ง เด็กหรือลูกศิษย์ในสังคมไทยจะ
ไม่ซักถามผู้ใหญ่หรือคนเป็นครู มาก เพราะเกรงว่าจะเป็นการเสียมารยาท ต้องรอให้ครูบอก ครูสอน จึงทา
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ให้ความเป็นมา หรือองค์ความรู้บางตัวได้เลือนหายไปกับตัวคน หายไปกับครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้บอกแก่
ศิษย์ รวมทั้งเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ไหว้ครู ในส่วนของที่เพิ่มมาจากการไหว้ครูทั่วไป ที่มีเพียงดอกไม้ธูปเทียน
เงินกานล เหล้าบุหรี่ ในส่วนของหมอลาอัศจรรย์พบว่า มีอุปกรณ์การเสริมสวยเพิ่มมาได้กแ หวี กระจก
แป้ง น้ามันทาผม ซึ่งจากการสอบถาม ได้ความว่า มันเป็นแบบเฉพาะเหมือนกับการลาส่อง หรือการลา
เสียงทาย ซึ่งเมื่อผู้วิจัยได้ไปศึกษาการลาผีฟ้า (ลาส่อง) ก็พบว่ามีอุปกรณ์ ดังกล่าวเช่นกัน ในการนี้ผู้วิจัย
สันนิษฐานว่า เนื่องจากการลาดังกล่าวเป็นการลาที่คล้ายลักษณะของการทานายทายทัก คล้ายกับมีร่าง
ทรง มีวิญญาณมาทรง เพื่อทานายทายทัก จึงต้องทาตัวสื่อกลาง (ร่างทรง) ให้มีความสวยงาม เพื่อให้เป็นที่
พอใจของวิญญาณที่จะมาเข้าทรง
ในส่วนรูปแบบของการลา พบว่าคล้ายกับหมอลาทั่วไป เช่น หมอลากลอน ที่มีลักษณะคล้ายกันใน
ลาดับการแสดง คือมีการ ไหว้ครู ประกาศศรัทธา ในการขึ้นต้น และมีการลาลาในตอนท้าย ซึ่งตอนกลาง
ของหมอลากลอนจะเป็นการเกี้ยวพาราสี โต้ตอบกันของหมอลาชายหญิง แต่ของหมอลาอัศจรรย์จะเป็น
การลาดูดวง (การทาทายทายทัก) ให้กับผู้ที่มาทาบุญ หรือในหมอลาต่าง ๆ ก็เช่นกัน มีการไหว้ครู และการ
ลาลา ส่วนในตอนกลางก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของหมอลาประเภทนั้น ๆ เช่นหมอลาพื้น ตอนกลางก็จะ
เป็นการเล่านิทานชาดก เป็นต้น
ทานองของหมอลาอัศจรรย์พบว่า มีสองลักษณะคือมีการใช้การพูดสลับกับลา โดยในการพูดนั้น
คล้ายกับ “ผญา” และการลานั้นคล้ายกับการแหล่ แต่ก็จะมีแตกต่างเพียงเล็กน้อย ในการขึ้น และการลง
มีการลากเสียงยาว ใช้ลูกคอ ในการเอื้อนเสียงให้เกิดความไพเราะ เหมือนกับการร้องเพลงแหล่ทั่วไป ซึ่งใช้
กลุ่มเสียงในการดาเนินทานองไม่ใช้คู่เสียงกว้าง จะใช้ คู่ 2-4 เป็นหลัก ในการดาเนินทานอง คล้ายกับการ
แหล่ทั่วไป แต่ที่เป็นลักษณะเด่นและเปิดโอกาสให้หมอลาได้ใช้เสียงเต็มที่นั่นคือ ไม่มีดนตรีประกอบ จึงไม่
ต้องกังวลในการร้องให้ตรงกับสียงเครื่องดนตรี ทาให้หมอลาอัศจรรย์นั้นสามารถใช้เสียงได้อย่างอิสระ ตรง
นี้อาจเป็นเสน่ห์หรือข้อได้เปรียบของหมอลาอัศจรรย์ที่ทาให้หมอลาสามารถสร้างทานองได้ตามใจ

ตรง

ตามหลักสุนทรียศาสตร์คือสามรถสร้างความไพเราะให้เกิดกับผู้ฟังได้
บทบาทของหมอลาอัศจรรย์นั้น มีหลายบทบาทด้วยกัน ที่คล้ายกับหมอลาทั่วไปคือให้ความ
บันเทิง เพราะ ผู้ที่มาทาบุญจะได้รับฟังน้าเสียงการลาจากหมอลา และเสียงลายังทาให้งานบุญนั้นไม่เงียบ
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เหงา บทบาทในการเชิญชวนคนมาทาบุญนั้นเป็นบทบาทที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าภาพคาดหวัง ซึ่งจาก
การลงพื้นที่ ยังพบว่า เป็นกุศโลบาย ของเจ้าภาพ ในการเชิญชวนคนในหมู่บ้านมาทาบุญ เพราะ ถ้าใช้การ
แหล่อย่างเดียว อาจไม่สามารถดึงผู้คนมาทาบุญได้เยอะเท่ากับการใช้หมอลาอัศจรรย์ เพราะผู้มาทาบุญจะ
ได้ดูดวงด้วย แต่ในปัจจุบันได้ลดน้อยลง เนื่องจาก การทานายทายทักนั้นไม่แม่นยาเหมือนแค่ก่อน ทาให้
คนไม่ค่อยเชื่อและขาดศรัทธาลง แต่ในคนรุ่นเก่าก็ยังคงมีความเชื่อนี้อยู่ ที่สาคัญที่สุดน่าจะเป็นการสร้าง
กาลังใจให้กับผู้ที่มาทาบุญ เพราะได้รับรู้ดวงชะตาของตนเอง รวมทั้งทราบวิธีแก้ปัญหาที่จะเกิดข้นใน
อนาคต ซึ่งแม้ความแม่นยาอาจจะลดน้อยลง แต่ก็ยังสามารถสนองตอบต่อความเชื่อในเรื่องของการมี
คู่ครอง ความเชื่อเรื่องนรก สวรรค์ของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี เป็นหน้าที่ที่เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อน
พอสมควร ในเรื่องหน้าที่ซึ่งมีหลายบทบาทด้วยกันซึ่งบทบาทที่สาคัญก็เป็นหน้าที่หลัก และมีการปรับตัว
ตามทฤษฎีของการปรับตัวที่เพื่อให้เกิดความอยู่รอด และเป็นไปตามกลไกของสังคม และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
5.3 ข้อเสนอแนะ
1.

ควรมีการศึกษาแนวโน้มในการคงอยู่ของหมอลาอัศจรรย์

รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริม

อนุรักษ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้พบเห็น
2. ควรมีการศึกษาเพื่อนามาทาเป็นบทเรียน สาหรับรายวิชาเลือกในท้องถิ่น และสอนให้เด็กใน
ท้องถิ่นได้เรียนรู้หมอลาอัศจรรย์
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กลอนลำอัศจรรย์งำนสนำม
หมอลำสมหมำย (นำยตี๋ ลำเกิด) ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ละจั่งว่าสาธุเด้อผู้ข้าขอยอน้อมไหว้คุณครูผู้โตอย่างคุณครูบาอาจารย์ผู้เพิ้นสูงเสถียนหมั่นชมวิหาร
ดอกทั้ง 4 (วินาทีท4ี่ 0-55 ฟังไม่ออก) จังว่าขันสมมาคอยขึ้นดอกเคียงถ่าจั่งว่าขันสมมาคอยยืนดอกเทียง
ถิ่วจั่งว่ามือสิบนิ้วถวายบาทบังคมพระอินทร์ยมท่านได้ส่องน้อทางไว้ทั้งเหนือใต้เทวาดอกทั้งสี่ธรณีผู้อยู่ใต้
ให้เลื่อมแม่นซ่อยนางโอ่ยเด้น้อ...(นาทีที่1.27-2.03 ฟังไม่ออก) โปรดจักรวาลเด้อแฟนโปรดจักรวาลคนที่
เนาอยู่ในห้องจักรวาลให้มาหล่าแยงก่อนคุณศรีผู้ล่วงธรรมผู้แก่กล้ามาเทียมไว้แม่นใจเทิงขวางเขตใต้เทิง
องค์เทวดาเทิงสวรรค์ดอกเมืองฟ้ามาบันดาลให้ทางใจฮ้องสูงส่งพอได้เว้าจ้อยจ้อย (นาทีที่2.49-3.00 ฟังไม่
ออก)
พระเพิ่นสอนธรรมแก้วดวงธรรมอันเลิศอันประเสริฐเด้อพระคุณท่านพุ่นเด้ออันอีกอย่างส่ากันกับ
คนหล่อความอ่อนแอมาฮวนซ่นกะใจน้อมาทังคอปักคาค้างคอโค้งของผู้ข้าปู่เอ้ยให้ความรู้ไหลหล้าหนัก
หนาให้แนใด๋ยามเมื่อผู้ข้าได้แปลปล่ายธรรมบทเด้อท่านเอ้ยฝ่ายบ่ดีนาหมดฝ่ายบ่ดีคนกายามข้าลาหรือร้อง
ปัญญาไวน้อไหลเลียนสัทธาเพียรผู้ได้บ่ทันไกล้ผู้หิวนอนโอ้ยนิมนต์ร้องแม่นพ่าเพียรเด้อโอ้ยน้อเด่อโอ้ย
เด้น้อคั่นแม่นซ่านทานอยู่ใกล้มีผู้นาคนาโคขั่นชัยโยโฮแซวฮักฮอคือของข้าขั่นแม่นฝ่ายเทิ่งฟ้าอินทรา
เทวราชเน้าอยู่ผาสารทชั้นสวรรค์ฟ้าถ่าสั่งลงจงเจริญเด้อคุณบิดาและมารดาโอ้ยครูบาอาจารย์หรือคุณท่าน
ผู้เฒ่าเก่าลองนี่อยู่หัวมือมาเด้อขวัญเด้อมาอยู่นายมาอยู่มือข้างขวามาอยู่ขาน้อมาอยู่เด้อจนฮอดมื้อน้อได้
ห่างน้อไปผัวคานั่นสิไปอยู่หนีห่างทางใด๋กะฟ้าวมา-สาธุลั่นฆ้องก่อนสิลงสัทธาสิจ้างต่อให้คุณพ่อแม่จง
มาปกเดชเกล้ายามหล้าสิลาผ่ายดวงตะเว็นอยู่ภูโค้งแสงดาวบ่อนฟ้าลั่นมาฮวมกันอยู่นี่ดีแท้กว่าสุแนว
พระจันทร์คลมพระจันทร์แป้วจันทร์คลมๆจั่งโค้งต่าว
มาๆเย้อขวัญมาเว้าป้าท่านบัดให้บัดเสี่ยงทายมาสิอ้อมอยู้อ้อมจับแก่นลูกกับแก่นลอนปักถึงแถนผู้
ก่อฟ้าถึงแถนเออเอ่อผู้แต่งยู้ให้มันดังเด้อพุ้นเด้อฟ้งจนว่าทั่วจักรวาลคุณจันทร์แถมดังแหล่ทั่วไซใส่ใส่หน้า
เทวดาทุกหมู่เหล่าแถมมาเทียมเทียงเท่าในเนื้ออย่าห่างหนีธรณีทั่วเทโท้น้อทุกหมู่ให้ผู้ข้าน้อซุ้มเย็นเบิดซุ
แนวมีบุญเด้อเด้อแก้ว 3 ประการเป็นที่พึ่งมาเด้อออกต่างบานแอ่วอย่าได้ไล่เอ้อ.. มาเทียมไว้หน้าอย่าหนี
โอ้ยหนอ ….โอ้นี่หน่าเอ่อ..
(พูด) พี่น้องเอ้ยเพิ่นยังว่าทานๆนี้บ่อว่าสิทานต่างถิ่นกะเป็นล้าค่าทานเป็นสิ่งประเสริฐล้านาทาง
พาเจริญซาวจ้อยทอเรือสองผัวเมียจากันเว้าจากันน่ากันให้มันจ่องซะเด้อสองผัวเมียบ่จ่องผัวบ่คักเมีย
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บ่ค่องวันนี้มาคองทานสะปะวานพากันเอิ้นหลานมาเป่าเอิ้นเอาลูกเอิ้นเอาหลานเอิ้นเอาญาติพี่พี่น้องลุงป้า
น้ายายว่ามาเด้อทุกคนสิดนช้าเออเอ่อแร้วขั่นเหี่ยร่ะได้อ้ายได้จนว่าล้าขั่นได้ดดาวขั่นได้ดาวหน่องขอปล่อย
เอ่อปล่อยดาวปล่อยเดื่องลงเอ้อ…
โอย......โอ้...โอะ...โอ....หึมเอยโอ้ยเด้น้อฟังไว้ก่อนเด้อพ่อแม่ทั้งหลายทั้งคุณหญิงคุณชายทุกคน
เสมอดามเชิญเด้อเชิญมาแต่งตัวข้าผู้ข้าลาใส่น้าได้ยินเสียงผมเอิ่นสมัยหน้าจั่งอยู่นานได้ยินผมเอิ่นฟ้าวฝั่ง
มาสาเด้อพ่อเด้อ..... แม่เด้อจั่งว่าอนุโมทนาผลบุญนาผมไว้เชิญมาทาบุญสร้างเอาไว้จั่งยั่งยืนยามเมื่อเฒ่า
แก่มา.........ยามเมื่อเฒ่าแก่แล้ว....ตายแล้วบ่ได้ทาเออ.......เชิญบุญนี้บ่มีไผเป็นผู้ค้านายประการพ่อเด้อบ่มี
ไผอาสาขั้นไปหน้าฟังเดียวบ่ได่ใส่ถึงเวลาแล้วคาเดียวบ่ได่สั่งปูสื่อบ่ทันเย้อเป็นความจริงละแม่ป้าดอก
เด้อจั่งอนันตาเพิลว่าพอมามื้อนี้จั่งพ่อกัน.......จาเอาเด้อ......จาเอาเด้ออ.......จั่งว่าเวลานอนป่วยบัดไปถือ
เขาควายจั่งว่าเจ็บจั่งสั้นจั่งคิดพ่อไปจังหันเออ.......เชิญเด้อพี่น้องเชิญมาสร้างบุญกุศลเออ.......พอไปได้
สังคมจั่งสิมีรายได้สิอยู่ได้ศาสนาสิอยู่ได้เฮ้าต้องซ่อยกันแปลงสร้างเชิญมาเด้อมาท่าบุญสร้างเอ๋อ....ทานท่อ
ใด๋กะทานได้เพิลบ่ว่าเด้อพ่อเด้อมาเด้อมาทานไปหน้า...รักษาศาสนาไว้เอ๋อ.....เออ.......อนุโมทนาน้อม
ฟังเด้อก่อนสิเดินไปหน้า...ใบร้อยเจ้าป่อนมาเออ....จั่งว่ามีผู้สาวภรรยาทั้งจังหวัด....ใบร้อยเจ้าป่อนมา...
ขอบพระคุณแม่เจิดเจ้า....ผู้เพิลซูสรรเสริญ...อนุโมเด้อสาธุขอบพระคุณคุณลุงให้ได้กุศลพลาสร้างนั้นแจก
แก่เหมือนข้าวว่าเต็มลานเอ๋ออะ...ทานปัญจัยมื้อนี้อยากฮู้เรื่องข่าวคาวเรื่องสตา...วาสนานั้น...ว่าสิดีหรือบ่
...บ่น้อมาถามข่าวกัน...อ่า...
สมหมายน้อยอยากฮู้เรื่องเทื่องเป็นนั้นอยู่บ่แล้วเป็นแป้วอยู่บ่เซาสาธุเด้อพระอาจารย์ในภูเก้าให้
มาเอาในสมองแหน่ท่อไปใส่มองดั่งแก้วมณีโชติว่าจั่งสั่นมาแล้วนาทีที่ 13.19 ถึงนาทีที่ 13.24 ไม่สามรถฟัง
ค่าร้องได้ฟังเอาได้ผญาเผิ่นว่าดวงชะตาบ่ได้ปีนี้คอยระวังเซาซะเด้อๆลูกคนที่มาจากนั้นคนที่มาหวังปล่อย
บางซะเด้อน้อยคนมาจ้ามาเว้าจดหมายน้อยตื่มมาคันแม่นเอาซ้อนมาน่ากะบ่อุ่นควรบ่พร้อมยอมไว้ซะ
ก่อนเด้ออย่าเพ้อใจดอกเด้อหล่าดวงซะตายังออดอ่อน…… วาสนายังบ่พร้อมดอกปีนี้คอยระวังลงขั้นฮ้อน
นอนเสื่อดอกนั้นน่าปีนี้เงินทองค่าแก้วกะพอได้ดอกแต่บ่ได้โดนดอกเสียทิ่มอยู่บ่เซาเซาซะเด้อๆหล่าเพิ้ลสิ
มาจักฐานเพิ่ลสิมาวันวานให้ปล่อยบ้างซะเด้อน้อยคนบ่ติคู่สมคู่สร้างให้ครองนางเพิ่ลได้จ้าวาดเว้าให้เจ้านั้น
บ่ได้คันสิเอามาซ้อนนอนน่ากะบ่อุ่นปานว่าบุญบ่พร้อมยอมไว้ซะก่อนเด้อยี่สิบสองยี่สิบสามนั้นบ่ได้ภัยนั้นสิ
มาพาบุญยังบ่ทันแกร่งกล้าลูกสาวหล่าสิเปลี่ยนแปลงในปีนี้ธรรมชาติกะแฮงแจ้งเพิ่ลว่าวาสนาแม่พูนยเพิ่ล
ว่าวาสนาแม่นพูลยี่สิบสามปีนี้อย่าเพิ่งเอาดอกคู่ซ้อนอายุเจ้ากะบ่พร้อมราศีเจ้ากะบ่พร้อมเอาคู่ครองนั้นบ่
คือ
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พูด
น้อมถ้าล่าสมหมายอย่าช่าอยู่เชิญพ่อตู้แม่ตู้สูคนนั้นอยู่น่าทางๆนี้มันบ่เสื่อมสลายไปได๊พี่น้องมัน
เป็นทางๆเทียวส่องยามเฮาย่านฟังบ่น้อโฆษกเอิ้นโฆษณาประกาศข่าวชาวหมู่พวกพี่น้องใกล้ๆผู้สูคนไผมี
บุญคุณความดีซนบ่น้อพี่น้องอันซื่อความดีไผมีบุญคือมีศีลได้ผ่องนาเสมอแพร่งเชิญเด้อเชิญมาแบ่งพ่อค้า
สงสารเอาไว้ก่อนในลูกเต้าเหล่าอ่อนทั้งหนุ่มเด็กหนุ่มน้อยจนคนเฒ่าแก่ชราคันมี10 มี5 ให้เจ้าพากันมา
แบ่งเด้อแม่เด้อแบ่งมาทางหลีกเลี่ยงบ่มาเกี่ยวหมู่มายเพิ่นสิพาโยกย้ายหากบ่แฮงสาคอนหากสิเป็นบันใด
ทองต่อไปมื้อหน้าให้พิจารณาไว้พิจารณาไว้แน่วแหน่พิจารณาท่องแท้สาแล้วมาป่อนทานพี่น้องเอ้ยส่าหรับ
วันนี้ดีบ่ดีอย่าฟ้าวเว้าฟังไว้ก่อนเด้อคุณยายอันว่าโตคนเฮาซื้อหลายผัดเสียซ้า (ฟังไม่รู้เรื่องเวลา 0.56 –
0.57 ) เอาโตเจ๋งออกมาซอยเด้อคุณพ่อเด้อคุณแม่คอยฟังคอนตั้งแต่เช้าหมู่คนเฒ่าจ่มหาพอมาฮอดกินข้าว
น้าเซามีแฮงพักหนึ่งหลังจนล่าสู่แจ้งอารามกว้างสูตรสนาก่อนสิได้เข้าร้องผัดยังแต่งครูคายมันผัดหลายแนว
คากว่าสิมาล่าได้ (ฟังไม่รู้เรื่องเวลา 1.13 – 1.15 )ก่อนสิได้กล่าวร้องตะเวนขึ้นแจกลางว่าแต่หหลังมาช่า
แม่ป้าใหญ่คาคือกันแม่ใหญ่เอ้ยรถบ่ทันลงมาว่าแต่หลังมาช้าไกล้แล้วใด๊ไกล้เวลาก้องหล่าสิขอลงทงแล้ว
ก่อนสิแถมคอนแม่ผู้ข้า
สิแถมคอนพ่อผู้ข้าไปหน้าผู้เผินทันกะยังว่ากะยังว่า
ลำ
ออม…….เอย…….แล้วอนุเหี่ยวละบุญเอยบุญหมอล่าน้อข้าได้บุญหมอลาน้อข้าได้สิไปฮอดสิไปฮอด
หม่องเอ๋ยแม่นอยู่ใสสิไปตามแมนอยู่ใสเด้นวลโอ้……. นี่นางเอยละจังว่าสาธุเด้อ…..ผู้ข้ายอมือไหว้คุณครูทุก
สุอย่างคุณครูบาอาจารย์เจริญเข้าสะแรเรียมผู้เผินสูงสะเทือนนั้นพรมวิหารน้อทั้ง4 กับผึงพดนาคน้าและ
นางน้อยเมฆขลาจังว่าขันสมบัติขอยกขึ้นเพียงข้า
จังว่าขันสมมาพ่อยกขึ้นคิ้วจังว่ามือสิบนิ้วถวายบาตรบังคมก็ได้ยินยนยานได้ส่องลงดอกทางใต้
อรหันทาใต้เทวาดอกทางสี่ธรนีผู้อยู่พุ้นให้หลิ่งเยี่ยมแม่นให้น้อมโอ้ยเด้น้อขั้นแม่นต่าเด้อฝ่ายพ้นนี่แทนรอ
กับแทนรอกับเทิ่งแทนผู้ก่อฟ้ากับผู้แปลงเด้อเดิ้อเดอ…… ผู้แต่งโล่ง….โขงเขตใต้ลงฟ้าขุนแฮงผู้มีฤทธิ์เตรียม
เอ้ยผู้ที่เคยศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่โนมาแล้วกับถึงคนเด้อแก้วถึงเกล้าโปรดจักวาลเด้อแสงโกรธจักวาลกะดีค้อน
ขอให้บันดาลฤทธิ์ให้ซอยคอนบุญต้อนคนเน่าอยู่ในห้องจักวาลไข่มาลันแหกค้อนคุณศีลธรรมผู้ล่วงธรรมผู้
แก่กล้ามาเทียมไว้แม่นจ่าไลกับเทิงองค์เอกไทโขงหมู่เทวดาผู้เพิ่นเน่าอยู่เมืองแทนอยู่สวรรค์เทิงฟ้าพอแต่
โดนบันดาลให้คลองใจพอฮู้ก่อ…..แน่ค่อนพอได้เว้าซอยๆโอยน่าท่าผู้เพินท่อนวอนไปเบิดทุกซอนคุณณเนก
นาโพคุณพุทธธรรมโมได้ล้าดูสุค่ากับถึงจ่าค่าแก้วดวงธรรมอันเลิศอันประเสริฐเลิศล้นลละคุณท่านเด้อ….เด
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ออเนกน่าน……มาน่ากันกับคนเว้าออแอเว้ากันม่วนชวงหลวงตาจานลอดอาจารย์วอดลองสาขอครูขอครู
ท่านคืนมานั่งใกล้ๆคั้นย่านหล่าให้เลืยนหลายยามเสียผู้เฒ่าได้แปปั่นธรรมบุตรกะดีข่อนเอ่ย………….ว่ามา
เยอรขออย่ามีทุกข์แต่สิ่งดีคุณธรรมยามข่าสาเหลีอล่องปัญญาไว้น้อใหล่เหลียมกับเทิงเฮียนผู้ใกล้มาสาหล่า
เหลิง….ผู้นี้ออน..โอ้ย………นิมนต์ล่อนแม่นน่าเทียมเด้อเฮียมโอย……นั้นละเด้อ
ผุนิวรนิมนต์ว่อนเด้อยามเอ้ยโอ้ยเด้น้อคันแม่นก้าฝ่ายใต้มีครุตนาคนาโพคนไชโยมาซ่อยแก้วปอง
ของข้าคันแม่นฝ่ายเทิ่งฟ้าอินทร์พรมเทวราชเนาอยู่ปาสาทท่านสวรรค์ฟ้าดอกส่องลูกคงจากแก้วดวง
ธรรมผูประเสริฐคุณบิดามารดารคุณครูบาอาจารข้าขอยกใส่เกล้าประนมนิ้วขึ้นใส่หัวมาอยู่ก้าฝ่ายมาเด้ออ
ยู่จอมขวัญข้าขอดลบันดารให้ดวงธรรมอันวิเศษให้มีฤทธิ์เดชกล้ากับข้าดอกซ่อยน่าสาธุเด้อหลวงพ่อผาด่า
ของให้ลงมาก้าขอให้น่ามาซ่อยแหน่ถ่อนกับหลวงปู่องค์รวยแหน่ถ่อยให้มาปกเกษเกล้ายามหล่าดอกเสี่ยง
ทายอาจานสอนยุภูกะวกชื่อเสียงดังสนั่นมานากันมื้อนี้ดีแร้วผุซุแนวอาจารย์กงอาจารย์แก้วแถวคงให้โค้ง
กล่าววามาเย้อวามาฟ้าวยามข้าน้อยดอกเสี่ยงทายมาเทิ่งท่อนมูโพแทนท่อนดอกแทนลอยกับเทิ่งแถนผุก่อ
ฟ้าผุเพิ่นเป็นผุแต่งโลกให้มันดังป้งๆจนว่าทั่วจักวาลคุณอาจารย์เหลี่ยมกายไปขวาซ้ายกายไปหน้าเทวดาทุ
หมู่เหล่าให้มาเนาแนบเนื่อย่าห่างหนีธรณีพร้อมอินทร์พรมให้โงหาน้อเห็นแจ้งผุซุแนวนิมนต์เด้อเด้อแก้ว
นิมนต์พัวดอกต่างปานแหลว
พรึงคั้วดอกตาลบานแล้ว...อย่าได้หลายโห้โอ..มาเทียมไว้..แหม่นเหนียมเอ้ย..โอ..โอ้..น้อ..เอ้น..โอ้
นี้น่า..เอ้ย
(เว้า) พี่น้องเอยขึ้นครูคายถวายอ้อยอมือก้มกราบท่านสวัสดีเด้อเป็นทางการคุณพ่อบ้านแม่บ้านศรัทธา
ท่านผู้คู่คนโดนสะน้อจั่งได้มาเห็นหน้าย้อนศรัทธาไปหาจั่งได้มาเว้าต่อวาสนานี้พอจั่งได้มาเป็นผู้เว้าน่าซุม
เจ้าผู้เผิ่นทานพี่น้องเอ้ยตั้งแต่มาแต่บ้านหวังมาฮ่วมงานบุญบ่ได้สุนเสียทานระหว่างมาถึงแล้วได้ยินแจว
แจ้วเอิ้นโฆษณาประกาศป่าวหลานป่องดีป่องฟ้าวมากินข้าวฮ่วมงานยังบ่สายดอกเด้ป้าหันหน้ามาทางพี้
ก่อนมาฟังไมยพรหลานสิลาได้ร้องฉลองให้ผู้เผิ่นทานพี่น้องเอ้ยเผิ่นยังว่าทานทานนี้บ่แมนทานต่างถิ่มเผาผี
ทิ้งเผาถ่านทานเป็นสิ่งประเสริฐล้าตามคองธรรมพระองค์กล่าวขอเชิญเด้อหมู่เจ้าสาวจ้อยสาวเครือสองผัว
เมียจากกันเว้าจาระในให้มันค่องซะเด้อสองผัวเมียเว้าถูกต้องผัวบ่ขัดเมียบ่ข้องวันนี้มาป่อนทานหลานมา
วานหลานมาเอิ้นหลานมาเชิญหลานมาป่าวเอิ้นเอาลูกเอิ้นเอาหลานเอิ้นเอาญาติพี่น้องลุงป้าย่ายายมาเด้
อไผสิเป็นพี่น้องข้าลาสมหมายอย่าช้าอยู่เชิญพ่อตู้แม่โช้นสุคนก่อนอย่าอยู่โดนดอกน่า
(กลอน) เอิง...แล้วผันเหี่ยไม้เอ้ย..ไม้เจ้าล้มพาดงาคันดาไว้คันดาไว้น้องเอ้ย......ค่อยเดื่อยลง...คัน
ดาไว้ค่อยเดื่อยลงเด้น้อ..โอ้ย..โอ..นี้เด้อเอ้ยโอ้ยเด้น้อฟังไว้ก่อนเด้อพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายเทิงคุณหญิง
คุณชายสู่คนเสมอด้านเชิญเด้อเชิญวาแปลงคิงข้างส่งสารไปน่าเผิ่นได้ยินเสียงผูกเอิ้นสมัยหล่าจาลงนาได้
ยินเสียงผูกเอิ้นฟ้าวฝั่งมาซะเด้อพ่อเด้อแม่เด้อ..เชิญมาโมทนาช่อยบุญเอาไว้เชิญมาทาบุญสร้างต่างเฮาน้อ
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ยังหนุ่มยามเมื่อเฒ่าแก่แล้วบัดตายแล้วบ่ได้ทา...เอ้ย..ชีวิตนี้บ่มีไผเป็นผู้ค่าเป็นค่าในประการพ่อเด้อบ่มีไผ
บัดตายต่อกันน้อทางหน้าเถิงเวลาแล้วคาเดียวบ่ได้สั่งแหมแต่ญาติพี่น้องพงเชื่อบอกกันเด้อ...เป็นความจริง
ดอกแม่ป้าโลดคือจั่งน้อหลานลาเถิงเวลาของเฮาได้ช่อยกันแก้ไขบัดถ่าเฮานอนแย่นอนคางน้อล้มป่วยบัด
ว่าถึงคาวซวยจั่งสิคิดอยากสร้างสิท่าได้ดอกจั่งได๋เอ้ย...เชิญเด้อพี่น้องไกลพี่น้องใกล้เชิญมาช่อยการกุศล
เอย...ช่อยเจือจุนสังคมเท่าที่มีรายได้พระสมเด็จสิอยู่ได้ศาสนาสิอยู่ได้ย่อนน้อมใส่ย่อนเฮามาตาเอาเด้อแพง
เด้อแพงพ่อแม่เฮียบมาทานไว้เด้อ....ทาน
ทานท่อได๋กะทานได้ทานท่อได๋เพิ่ลบ่วาเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อทานเทื่อสิบเทื่อห้าผลาได้ดั่งกัน
เอย….
(ค่าผญา) เอ๋าเว้ากันสาจ๋ากันสั่นหันทางครจ้อนเข้าใส่พี่น้องทานทอดไว้ยังถ่านังฟังซ่ายังอยากมีพี่น้องบ่เคย
ปะละรานเพิ่ลมากินมาทานสร้างบุญกุศลไว้พี่น้องใจใสสร้างทาบุญติดต่อเงินค่าร้อยบาทบ่อบ่รอช้ากะป้อน
มาซ่ายังมีน้องสาวหล่าราวซื่อวาวรรญากัญจรัสเพิ่ลกะทานทอดไว้ใบร้อยเพิ่ลป่อนมาขอบพระคุณแนเด้อจ
ร้าพุเพิ่ลส่งสั่งการโมธนาสาธุขอบพระคุณหลายสิ้นด้วยบุญกุศลผลาล้านเอาบุญทานมาแจกแบ่งใบพัน
ไห่ตื่มเข้าใบร้อยให่ตื่มมา
(ลา) เออ….เอาละน่าทอนี้วาใส่คนผู้ใจใส่ป้อนใบร้อยกะป่อนมาซ่ายังมีลูกสาวหล่าราวซื่อ
วาวรรญากัญจรัสเพิ่ลกะท่าทอดไว้ใบร้อยกะป้อนมาขอบพระคุณแนเด้อจร้าพุเพิ่ลส่งสั่งการโมธนาสาธุ
ขอบพระคุณหลายสิ้นด้วยบุญกุศลผลาล้านเอาบุญทานมาแจกแบ่งใบพันไห่ตื่มเข้าใบร้อยให่ตื่มมาทาน
ปัจจัยมื่อนี้อยากฮู้ดวงชาตาวาสนาวรรญาวาสิดีหรือบ่ลวงมาถามข่าวข้อสมหมายล่าอยากฮู้เรื่องเคืองมะโน
อยู่บ่แล้วเป็นแป้วอยู่บ่เซาสาธุเด้อนอเป็นครูเค้าให่มาเลาในสมองแนท้อข่อยแส่มองดังมณีโชแก้วอาจารย์
สามมาแล้วมาเทียวกายตาสว่างเพิ่ลวาตาติแจ้งเห็นได้ดอกส่วงใส…ฟังเอาไว้วรรญาเพิ่ลบอกวาเพิ่ลเผอดวง
ซาตาปีนี้ให่ระวัง…เซาซะเด้อลูกหลานคนที่มาจากท่านคนที่ห่วงน่าปล่อยวางซะเด้อน้อยคนมาจาวาดเว้า
จดหมายน้อบัดตึ่งมาคั่นแมนเอามาซ้อนมาน่ากะบ่อุ่นบุญบ่พร้อมพอไว้ซะก่อนเด้ออย่าเผลอใจดอกหล่าด
วงซะตายังบ่คอง..
วัลยาเอ้ยเอ้ย......วาสนายังบ่ค่องปีนี้....ปีนี้ขอให้ระวังลงรองฮอนนอนเสื่อผู้นอนหนาเกิดสงคราม
ใด่ช่วงกรสงละเมอบ่มีแล้วปีนี้เงินค่าแก้วมามือกะได่ดอกแต่มันออกยุเรื่อยเสียถิ่มอยุ่บ่เซาเซาสะเด้อเด้อห
ล่าแฟนที่มาจ่าขานแฟนที่มาวอนวานปล่อยวางสะเด้อน้อย..........คนบ่ปีนคู่สมคู่สร้างครองนางเพื่อบอกว่า
แพงเอ้ยจาวาดเว้าพอได่....นะต่อกัน..เอ่อเออเอ่เอเอ่เออคั้นมาเอามาซ่อนนอนน่ากะบ่อุ่นคั้นวาบุญบ่พร้อม
ย่อมไว้สะก่อนเด้อยี่สิบสองยี่สิบสามนั้นบ่ได้ไห่ลือสะมาผ่าบุญสะมันแก่กล้าลูกสาวหล่าสิเปลี่ยนแปลงในปี
นี้ธรรมชาติแฮงแกล้งน้ออุ่นบุญกลองโตวัลยาเอ้ยเอ้ย.... วาสนาแม่คุนเพิ่นวาวาสนาแม่คุนเพิ่นวาวาสนา
บุญของเจ้ายี่สิบสามยังบ่ได่ดอกเด้อแพงเพิ่นวาจาเสาคู่ซ่อนปีนี้แม่นบ่เหนราศรีเจ้ากะบ่พร้อมอายุเจ้ากะบ่
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พร้อมน้าเทิงสองที่คั่นแม่นได่ปีนี้สิเป็นฮั่งๆล่าลืออย่าเผลอใจสะเด้อหล่าวันนาบ่ยั่งบ่แน่อย่าจั่งสั่นจั่งสิโอ้ย
เรื่องเหลื่อยออยู่บ่เซาคิดเบิ่งคู่ปีนี้ตั่งแต่ชู้แจ่มเจ้าแฟนเจ้าง้างอนผัดมาเปนลายต่างดอกพี่เอ้ยพอปานมีรอย
ข้างไปบ้างยุบ่เซาคั้นว่าบุญบ่พร้อมยอมส่าเพิ่นบอกว่าวันลยาเอ้ยคั้นบุญเจ้าบ่พร้อมเซาไว้สะก่อนเด้อยานบ่
ได่ดอกหล่าวันลยาเพิ่นบอกวาบ่ได้คู่ซ่อนดอกเด้อหล่าบ่ได่ดอกแม่คุนที่สิมาเพิ่นวาคุนที่สิตีปีกเข้าตาวต่าง
สะก่อนเด้อหล่าวันลยาเอ้ยเอ้ย....... จั่งค่อยเอาคู่ซ่อนปีหน้ามวลละวงส่วนใจหล่านางแพงสิผัวตื่นคันมาโชค
เพิ่นเข้าหลวงโอ้อยู่บ่เซาคั้นวาซาตาขึ้นมานี้ปีใหม่จั่งสิหลู่จั่งสิได่เป็นมั่วดอกแก่นใสในปีนี้หั่นสิออกจากบ้าน
ไปที่ตั้งไกลให้ลงงานยามตอนบ่ายแม่รสิมีเคราะห์ร้ายข้ามฝั่งทนตังโดนยังพอได้อาสาดได่มันล่าบากแม้แต่
หมู่พวกพร้องเที่นวแยงอยู่บ่เซาวันลยาเอ้ยเอ้ย....
ปีหน้าพุ้นยี่สิบสี่ปีล่วงเข้านางแพงจังเอาคู่เด้อละหล่าจั่งค่อยเอาคู่ซ้อนปีหน้าดีแน่นอนคั้นว่าได้คู่
ซ้อนปีสิมาสิเทิดทูลโชคเพิลเข้าสิหลงโอ้โอละนอ... คั้นว่าชู้แจ่มเจ้าแฟนแจ่มเจ้าเขากะอยู่ทางพุ้น
ตะวันออกเฉียงเหนือเพิลกะมีเหลือเฟือแต่งดองกับนางน้อยคนเขาเลือนรูปหลังน้อยมาค่อยค้าบาดจมจน
คนหรือหวานประทานได้บ่ไลลาคือดงดอกเพิลกะบนบอกแจ้งแถลงข้อดอกมอมาปีสิมาเด้อหล่าวัลยาจัง
เอาคู่จังสิได้คู่ซ้อนสะออนเด่เพิลกล่าวจาปีสิมาเด้อลูกสาวหล่าปีสิมาสิหัวตื่นคั้นว่าโชคเข้าสิหลงโอ้โอ….ละ
นอโอ้…โอย…สิหลงโอ้…โอ…ละนอในงามเอ่ย…เด้…น้อ…โอย…เอ้อ…นี่…หน่า…เอย … ฟังเอาสาเด้อลูกห
ล่าวัลยาเพิลบอกว่ายี่สิบสามสิมายังบ่ได้ดอกหล่าชู้มิงใส่แนนแฟนสิมาจาคานปล่อยวางสาเด้อหล่าเขามา
เว้ามาจาพอได้เป็นทางผ่านบุญสมพานยังบ่ได้ดอกหล่าปีนี้ค่อยระวังเด้อหล่าเด้อคนมาเว้าคานจาอยู่บ่อย่า
คนมาจาอินอ้อยจดหมายน้อยส่งนามราศีกะบ่พร้อมอายุกะบ่พร้อมน่ากันสองทีคั้นแม่นได้ปีนี้สิเป็นฮ้างอยู่
บ่เซาแถมได้ผัวขี้เหล้าเซาถ่อนอย่ากระทาเด้อหล่าเด้อพุ้นละเด้อยี่สิบสามปีล่วงล้่าเฮียมเอ้ยจังค่อยแม่นพะ
ยาแถนอยู่ฟ้าสิขุนแป้งแต่งนามกังเวนยุ่งลุงลังบ่มาผ่าบุญสมพาสิแก่กล้าลูกสาวหล่าสิอยู่ดียี่สิบสี่ปีเด้อหล่า
ชะตาเฮาจังเกื้อคู่เด้อหล่าเด้อ
24 ปีเด้อหล่าสาตาเฮาจั่งสิส่งเนื้อคู่ 24ปีเข้าเด้อยามเพิ้ลจอดเล่าโชคอยู่ไกล้กะลังผันไปมาบรรยา
โชคทางไกลสิคืนบ้านมาเด้อแม่เด้อกินข้าวจั่งได้แย่งเพิ้ลดอกเจ้าฟังค่าเพิ้ลเว้าแถลงเข้าบ่มาผลบุญเฮาจั่ง
พร้อมอยู่ได้อย่างสบายขาเหลืองแน่จักหน่อยรูปร่าสีน้อยๆบรรยายเข้าเบิ่งสั่งมาเด้อหล้าเด้อเขาสิได้อยู่
ซ้อนนอนน่าจั่งส่าบายซู่ของเจ้า. แฟนของเจ้าเรากะอยู่ทางพุ้นตะวันออกเฉียงเหนือแต่กับเหลือเฟือแต่
อ้อนกะลังออ้อยพอแต่ออนน่าอ้อยนอนนากะน่าอุ่นไปแล้วเด้อหล่าเด้อบรรยาเพิ้ลบอกสิได้จาปางเขา. ได้
กะได้ได้กะดีปีหน้านางเอ่ยสมพารสิแกหน้าลูกสาวหล่าสิอยู่ดีเก้อหล้าเก้อขั่นสิเอาคู่ซ้อนล่าแงงฟังไว้ก่อน
คิดสิเอาคู่ซ้อนซูไว้สาก่อนเด้อหล่าเด้อ. จั่ค่อยเอาคู่ซ้อนปีหน้าอวนสะมน. อันนี้ขอลาทีพ้อผุไหม่ก่อนเด้อ
อนุโมทนาก่อนในวจีวาดไว้เป็นวรกรพาชนะอาชาเพิ่นกระท่ายอดไว้คือด้ามดอกดั่งเก่าตั้งแต่
ก่อนน้อลูกข้าอยากฮู้เรื่องเมืองมะโนอยู่บ่เลี้ยวเป็นอยู่บ่ซ้อนถ่านผู้ดูงั้นกันออกเป็นฮูปองได๋มาเลาในสมอง
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หัวปล่อยเเขนชูพี่น้อง(เสียงคนพูดแทรกไม่รู้เรื่อง)โอยเดน้อลมมาปัดส่งตืมไห้งานแล้วดอกซ้อนบอน
พระจันทร์สูงพระจันท์แก้วเป็นพะวงได๋ฮู้ข่าวแนเด้อพญาจ้าวฟ้าวจั่นกันได๋แม่นเสี่ยงทายมาดันลูกเเน
เด้อมาจ้าวมาดันไห้บ่อชีอย่าช้าอยู่ลงมาจัดส่งจี้อย่ายั้นดอกส่งลงมาเป็นแก้วยาบ่อน้อผาแดงอกรรณิกรผู้
เพิ่นย่อมือคู่กะอยู่คู่แขนมาธรนาผู้อยู่ค่าคูหากะเป็นเทวดาร้อตั้งแต่คอยมาตั้งแต่ก่อนเกิดแม่นอวยลงมีบุญ
เอยมีบุญซ้อนแล้วจังไห้เร็วไวช้าอยู่มาปัดส่องแปงไห้ยันแล้วอย่าส่องลงพระสิริพระสิริหินังภุริสุนุติยังดอก
มามะสัพพีแล้วค่อยว่ากะเลยเลิกเด้อถ่าจองปีหน้าลาแจ้งดอกส่องไสพิจณากาพกลอนเอย...น้อก่าไกล
หยาดล่าชีมาเจ้าไหลปองโอ๊นเด้ส่าสิบสามนั้นผู้ต้อนพร้อมแล้วกะยุบไกลว่าแต่กรรมดีได๋แห่งรวยนั้นแห่งสุข
แท้จริงใจแต่เกิดธรรมชาติกะบ่แกล้งโอย... (เสียงเด็กร้องเสียงดังฟังไม่รู้เรื่อง)เพิ่นว่าสุขป่านฟ้าแม่เอยคิด
ฮอดเพิ่นเพรชกรเอยค่าเเม่นโชคเพิ่นเค้าสิดันโอ้โอชันดองเพิ่นว่าโชคเจ้าเข้ามาตั้งแต่โดนปีน้อยวาสนามี
ตั้งแต่โดนมาแล้วทีนี้แหล่วก็ไสแจ้งท่อปีก่อนเพราะฉะนั้นจึงฮ้อนตามหน้าอยู่บ่เซาแต่ว่าปีนี้นับสิบสามแล้ว
ได๋ไคแนดอกเด้อเพียงวาสนามาแทนแซงเขาปีนี้เพิ่นว่าส่าเหลือหล่านางเอยเพิ่นบอกว่า
ให้มีแต่ก้มกราบไหว้ถึงไท้เทพยดามาโชคเจ้าเข้าข้างยามทางเปลี่ยวท่งป่ามารน่าทางบ่แก่กล้า
อ้ายหล่าอยู่สบายเด๋อการงานคล่องการเงินคล่องค่าเจ้ากะสุขเหลือล้าถ้าเว้าว่าบ่เมีย.. ส่วนว่าโชคสอง
ข้างเทิงงัวเทิงฮั้วสวนคัว่าโชคเรื่องข้าวดั่งอันโอละนอ....ปีนี้วาสนาดีพอจั่งแม่นบุญน่าช่วยทั้งขึ้นเขาลงหวย
บ่มีซวยบ่มีจมบุญผลาห่อห่มก้มไหว้พ่อพญาคันสิไปฟากฟ้าเกาะแก่งเขาเขียวบ่อนทางเปลี่ยวบ่มีพรานหมู่
มารบ่มาใกล้คันสิไปทางพุ่นซ่าปานว่าได้ขี่พระสาครคันว่ามีเส้นกั้นดักป้อมกะบ่มีบ่มีแนวใกล้บ้านหม่องอยู่
เอย..ธรรมาติกะบ่แก่นพอแต่แก่กะแห้งเข้าวาสนาของเฮาจะแม่นบุญของเจ้ากันเด้อ..ถ้าแม่นเฮาบ่มีบุญบ่มี
ถูมิบ่มีคุ้มเดน้อบุญผลาของเฮาบ่ม้มละอุ้มไปพ่อไชยาให้เจ้าหาดอกไม้บูชาคุณบุพกาแหน่เด้อก้มกราบไหว้
เทพไท้เทพยดาแหน่เด้อ...บูชาพระพุทธพระธรรมโคตรแหน่เด้อ... เพิ่นว่าโชคเข้าข้างสร้างปานดอกทาง
ย่างทางเทียวเพิ่นว่าโชคเข้าข้างเงินเข้าเจ้าผู้สุคน... ว่าโชคจึง่ เข้าขอให้เจ้าแต่ข้าวแต่งขันห้าบูชาน้อมแหน่
เด้อ...ให้เจ้าหาดอกไม้บูชาเจ้านอพุทธโธพระพุทธพระธรรมโคตรแหน่เด้อ...ผู้เจ้ามาฮอดแล้วแทนแก้วกะ
แม่นบุญคันว่าปีนี้ไปสิส่งบุญผลาผลอันแต่เป็นมงคลยุคสมัยมาฮอดแล้วเพิ่นว่าน่าร่วมชะตาไปสุคน... เจ้าบ่
ว่าเคลื่อนเป็นนางน้อยหนุ่มพะนอน่ากันมั่นฮักนั้นแสนดีวาสนามีตั้งแต่กกแต่เค้าตั้งรักษาคงอยู่องคุณบ่ตั้ง
ผ่านคูณเด้อ.. นมัสการสมณเจ้าผู้มีความเพียรไปหน้าอยู่บ่เซา.. วาสนาของคนชอบสนองคุณแล้วสุขส่า
ราญแล้วใสแป๋วบ่มีลาย...คิดถึงผู้ร่าว่าโอย... มีสินทรัพย์ที่สมบูรณ์คิดสะออนวาสนาพ่อคุณจั่งแม่นบุญน่า
ช่วยเจ้าซวนเซไปมาสู่หม่องบ่อนเฮ็ดอิหยังบ่ถูกต้องจั่งมาฮ้องทรงโศก...
บารมีเจ้ากะสิเพิ่มเสริมส่งเป็นผลดีลาภกะมีน่าเทียมโอยเที่ยวใสบ่มีค่างเพิ่นว่าบุญส่งสร้างเเน
วทางเจ้าปันก่อเฮ็ดอิหยังก็บ่ให้ทุกฮ้อนนอนเเล้วอยูส่าบายมีมือทังขวาซ้ายชายหญิงพากันอยู่เเม่นสิจับกั้ม
ขวาเเม่นสิคัวกั้มซ้ายบายเข้ากะอยู่ดอมมีความสุขพ่าพร้อมฮักหอมดอมดีฮักสามีเเละลูกเต้าโอ้ยของเจ้าดั่ง
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เดิมให้เจ้าเสริมให้เจ้าสร้างบารมีไปน่าเเหน่ทินกรณ์เอ้ยวาสนาก่าก่อนสวรรค์นี้เเม่นกล่าวจาวาสนาของ
หล้าเเพงเอ้ยเพิ่นบอกว่าโอยเด้น้อเพิ่นสิขอกล่าวท้าปีนี้โอยเเน่นอนตัดสินใจสาเด้อหล้าเเพงเอ้ยเพิ่นบอกว่า
เสียน้าตาเพียงเล็กน้อยเงินเเบงค์พันเเบงค์ร้อยสิไหลเข้าบัดเมื่อหลังเพิ่นว่าโชคเข้าข้างเเพงเอ้ยเพิ่นบอกว่า
เพิ่นว่าโชคเข้าข้างซาตาเจ้าตางลางเพิ่นว่าโชคสองข้างเเพงนี้สิหัวเซินโชคเซินเข้ากะดองโอ่โอละน้อมือ
สองก่่าบ่เเปรไปเป็นลายต่างโอยเด้น้อบารมีอ่วยข้างสตางค์เเบงค์สิอ่วยตามการงานพร้อมการเงินกะเลิศล่า
เจ้าประสงค์สิ่งล่วนโอ้ยของเจ้าเเม่นดั่งกันโอ้ย….น้อ…ดอกเด้อ…
ฟังเด้อหล่าศรรามเพิ่นบอกเล่า ตามดวงธรรมเพิ่นเว้าแถลงข้อหม่อมา ดวงชะตาปีนี้เฮียมเอ้ย หาย
โศกโชคแล่นต้องหมองเศร้ากะห่างหาย บ่ได้พบสิ่งร้ายคือเก่าคราวหลัง บ่ได้มีเพพัง จุ่มจมเมือหน้า ปีนี้กา
ยาเจ้าใสงามสีอ่องต่อง เจ้าผู้ทองค่าล้านสิบานแย้มอยู่บ่เซา
ตกมาในปีนี้ ยี่สิบสาม ปีเข้าซาตาเฮากาลังอ่วยแม่นบ่รวยกะสิได้ดีขึ้นกว่าหลังดีแล้วเด้อๆห
ล่าเฮียมเอ้ยเพิ่นหายโศกโชคแล่นต้องหมองเศร้าสิบ่มีแม่นสิไปทางใต้บุญกะค่อยนาเฝือดอกเด้อหล่า ไป
ทางเหนือบุญกะมาชูค้า กรรมเวรยุ่งรุงรังบ่มาผ่า บุญสมภารกะแก่กล้า ลูกซายหล่าอยู่สบาย สิ่งเหล่าร้าย
หายขาดบ่มีมาเพิ่นว่าบุญนาพา เทพดากะหลิงเยี่ยมเฮียมกะหลูกะได้สดใสนั้นกว่าเก่า อนาคตาลูกเต้าไป
หน้าสิอยู่ดี โชคเจ้ามาฮอดแล้วเด้อหล่าเฮียมเอ้ยเพิ่นบอกเหล่าตามดวงธรรมเพิ่นเว้าแถลงข้อหม่อมาโชค
เจ้าเข้าในระหว่างต้นปีแล้วใด๋ วาสนาเฮามีตั้งแต่เดิมดาเค้า ทาเอาสาเด้อเจ้าทาเอาสาเพิ่นบอกเล่า บูชา
ธรรมฮับโชคแหน่เด้อ โชคเข้าข้างขางเฮือนเจ้าสิก่อง โชคแล่นต้องขางเล้าโชคแล่นต้องขางเล้าเอ่นกลาง
บุญบุพเพสร้างของเฮากาลังอ่วยกาลังใสขึ้นหน้าใสจ้าดอกดั่งดาว ไปทางหน้าพุ่นกะบ่คือเก่าคราวหลัง บ่ได้
มีเพพังจุ่มจมเด้อหล่า ยี่สิบสามปี แล้วน้อจ้าดวงซาตาเกินว่าแม่นพญาแถนอยู่ฟ้ากะปุญแปลงแต่งลงปีนี้สุข
เสมอหมั่นเสมอมันเครือเก่า พ่อแม่เจ้ากะยังได้เพิ่งพา พ่อแม่เจ้ายังได้เพิ่งใบบุญวาสนา พ่อคุณเพิ่นว่าบุญ
นาค้าสิมีสุขเลิศล้าเฮียมเอ้ย แล้วเพิ่นว่าดวงซาตามาฮอดแล้วปานได้แก้วหน่วยงาม ปีนี้ซาตาขึ้นสูงเฮียว
เพิ่นบอกเล่าตามดวงธรรมเพิ่นเว้าไขข้อหม่อมา แม่นสิทาการค้าหาเงินตราไกลบ่อน คงบ่เกิดเดือดร้อนซุ
อันเด้ดอกเพิ่นจา โชคอยู่ใกล้กาลังผ่านกายมาแล้ว เด้อหล่า
โชคทางไกลสิคืนมาพ่อคุณบุญของเจ้า แต่งเอาสาเด้อหล่าแต่งเอาบูชาธรรม ฮับเอาโชคเอาเด้อยา
มมื้อแลงศีลสิบ ศีลสิบห้า ศีลสิมาทาไว้ก่อน ยามสิหลับสินอนให้เจ้าก้มขาบ่ไหว้เถิงไท้เทพดา ทาเอาสาเด้
อหล่าดวงซาตากาลังค่อง วาสนากาลังถูกต้องมองแล้วกะอุ่นใจ บ่มีภัยมีฟ้า เจ็บเป็นเอ็นอุ่น บุญเจ้าพร้ อม
ไปหน้าอย่างสบาย สิ่งเหล่าร้ายหายขาดบ่มีมา เพิ่นว่าบุญนาพาเทพดากะหลิงเยี่ยมเฮียมกะหลูกะได้สดใส
แต่ยังหนุ่ม บุญผลาห่อหุ้มแต่ยังน้อยหนุ่มคะนอง เจ้ากะได้เป็นคนค้าสองเขือพ่อและแม่ เฮียมเอ้ยเจ้าสิได้
เป็นผู้ค้าสองเฒ่าพ่อแม่นตน มีเมียได้กะใช้เสียถิ่มอยู่บ่เซา เงินคาเข้ามามือบ่อยู่ เข้าข้างขวาคัวข้างซ้ายบาย
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แล้วบ่อยู่มือ ป๋อล๋อแป๋แล๋ขึ้นดอกคือใบไม้ป่ง หน่อยกะเด็ดอยู่เรื่อยใบไม้ป่งบ่ทัน ตกมาในปีนี้ซาตาดีเกิน
คาด วาสนาส่งช่วยอานวยให้ซุประการ บ่ต้องย่านบอกว่าบ่มีหยัง บ่ได้มีเพพังจุ่มจมเมือหน้า แม่นสิตก
ฟากฟ้าแดนห้องกะบ่ตาย แม่นสิตกฟากฟ้าขอบแผ่นเขาเขียว หนทางเทียวบ่มีคาหมู่มารบ่มากั้น บ่ได้แปร
ผันปิ้นผินไปเป็นอื่น ชีวิตเจ้าสิราบรื่นแต่ยังน้อยหนุ่มคะนอง ทาการสร้างนาสวนฮั่วไฮ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พุ่น
ไปหั่นบ่แม่นคอง
สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ อุกาสะ ว่านะโม พระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ ว่าอาราธนาพระธรรม
แก้วดวงประเสริฐ จงมาเกิดกล่อมเกลี้ยงสอดส่องสรญาณ ในมโนทวาร กายะทวาร จงมาตั้งแวดล้อมอยู่ก้า
ซ้าย อยู่ก้าขวา อยู่ทุกเมื่ออยู่ทุกวันอยู่ทุกยาม ก็ข้าเทอญ นางน้อยธรณีผู้ค้าน้าให้กิน ผู้ค้าดินให้อยู่ เจ้าที่
เจ้าฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิถิตในสถานที่นี้ จงมาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ ขอจงมาซูมาซ่อยการเว้าการจาของผู้ข้าเด้อ
บาดนี้ลูกเต้าเล่าหลานมาจากทางอื่นทางไกลมาขออาศัยไพเพิ่งบารมีครูบาอาจารย์เสี่ยงทายเสี่ยงดวงไป
หน้ามาหลัง ให้เว้าให้จาสู่เพิ่นฟังแหน่เด้อ สาธุ
นิกกี้หล่าเฮียมเอ้ยเพิ่นบอกเหล่าตามดวงธรรมเพิ่นเว้าแถลงข้อหม่อมาตกมาในปีนี้ยี่สิบห้า ปีเข้า
ซาตาเฮาเกินว่าค่อง
วาสนาถูกต้องหมองเศร้าก็บ่มีปีดีแล้วเฮียมเอ้ยบ่ไหวหวั่นหัวใจเวินอยู่จั่นๆปีนี้บ่
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ บ่แกล้งคือเก่าคราวหลังเฮียมเอ้ย บ่ได้มีเพพังจุ่มจมเมือหน้ากายาเจ้าใสงามอยู่คือ
เก่า พ่อแม่เจ้ากะยังได้เพิ่งพา มิกกี้เอ้ยพ่อแม่เจ้ายังได้เพิ่งใบบุญ วาสนาพ่อคุณจั่งแม่นบุญนาค้า สุขเลิศล้า
เฮียมเอ้ยเพิ่นได้เพิ่งหวานเลิงๆพั่วดอกต้างบานบ้างอยู่บ่เซา
ในปีนี้เด้ออายุพร้อมราศีกะพร้อมนากันทั้งสองที่สุขขีแล้วล่ะหล่าใสจ้าดั่งดาว เพิ่นว่าการหน้านั้น
เฮียมเอ้ยเพิ่นบอกเล่าตามดวงธรรมเพิ่นเว้าแถลงข้อหม่อมา ไปทางหน้าอนาคตาเมื่อเติบใหญ่ ลุลาบได้เป็น
หมั่นแก่นสาร แม่นเจ้านอนอยู่บ้านจิตใจบานคือเก่า พ่อแม่เจ้ากะยังได้เพิ่งบุญ ว่าเฮียมเอ้ยไปหน้าพุ่นกะ
โชคใหญ่พอปานหยัง บ่ได้มีเพพังจุ่มจมเมือหน้า บารมีคุ้มนาพาคู่ซุป่อง บ่ได้ขีนขัดข่องไปหน้าแต่อย่างใด๋
ไปทางรถกะมีผู้ช่วยเหลือไปทางเรือ กะมีผู้ซ่อยค้า กรรมเวรยุ่งรุงรังบ่มาผ่า บุญสมภารแก่กล้าภายหน้าอยู่
สบาย มือขวาซ้ายบายเงินกะผัดอยู่ตั้วล่ะหล่า จับข้างขวาคัวข้างซ้ายบายแล้วกะอยู่ดอมมีความสุขพร่า
พร้อมนากันพร้อมพร่า สุขเลิศล้าไปหน้าซุประการ อายุนานเสียด้วยคนกะสวยวาทกะค่อง พี่และน้องกะยัง
ได้เพิ่งพาพี่และน้องยังได้เพิ่งพาบารมี เฮียมเอ้ยดีใจนาคนงามพ่อคุณบุญของเจ้าหายจากหมองจากเศร้า
หายจากเหงาหายจากร่ายเด้อเฮียมเด้อ ยี่สิบสี่ปีล่วงย้าย ยี่สิบห้าปีมาซ้อนต่อ วาสนามีพอเฮาเลยสุขมาด
แม้งบ่คือเถ้าเก่าหลัง คิดเห็นเด้แต่กี้กายนี้เฮียมเอ้ยเพิ่นบอกเล่าตามดวงธรรมเพิ่นเว้าแถลงข้อหม่อมา ซา
ตาบ่มีขึ้นสูงเฮียมดอกเพิ่นว่ากายมาเทิงบ่ลุลาบได้เป็นหมั่นแก่นสาร คิดเบิ่งดู้นั่งอยู่บ้านจิตบ่บานแม้แต่

76

หน่อยเฮียมเอ้ย มีแต่ดีคล้อยๆคอยค้ากะล่ายหนี ปีกายนี้บ่ดี ต้นปีมากะเข้าท่าเฮียมเอ้ย ยี่สิบห้าปีมาเจ้ากะ
หัวยุ่มย่ามงามแท้พ่อคุณ เจ้าสิงามไปหน้าดวงซาตาบ่ไหวหวั่น คิดเบิ่งดู้จิตกะสั่นอยู่บ่แล้วแนวแป้วบ่มี ไป
ทางได๋บ่มีล้มบ่มีจมบ่มีป่วย สุขอยู่ด้วยเสมอด้ามปรารถนา การศึกษาหาความรู้ของคุณหนูกะสิผ่านแพง
เอ้ย แม่นสิเรียนฝ่ายราชการบุญสมภารเจ้าสิจบบ่พลาดเพี้ยนไปหน้าแม่นแน่นอนดอกนา สาธุ
กลอนลำไหว้ครูหมอลำทองสำ(จำได้เฉพำะบทไหว้ครู)
สาธุเด้อ ข้าแต่ยอมือไหว้ถึงคุณครูผู้สุอย่าง คุณอาจารย์เลื่อมก้าผู้คาวเริ่มแต่แรกเรียน ผู้ตั้งทุนเสถียนมั่น
พรหมวิหารดอกทั้งสี่ นับถือพุทธนาคน้า แม่นางน้อยเมฆขลา ส่วนว่าภายเทิงพุ่น แตนโมและแตนหล่อ มา
เย้อ กับทั้งแถนก่อฟ้า ผู้เห็นแจ้งดอกแต่งลง โขงเขตใต้หลุมฟ้า ขุนแห่งที่มีฤทธิ์ มาเย้อ คุณที่เคยสักสิทธิ์
ตั้งแต่โดนดอกนานแล้ว กับทั้งคุณลอยแก้ว เก้าโปรดจักวาลหรือแสนโปรดจักวาลกะดีถ่อน ขอให้มาบัดนี้
ให้เจ้าดอกส่งพร
ผู้ที่เนาในห้อง จักวาลให้เร่งหล่า มาเย้อกับทั้งพุทธนาคน้าให้มาค้าดอกทุกบ่อน สาธุเย้อ กับทั้งเห็นหลุมฟ้า
เทวดาให้เร่งร่า มาเย้อคุณพระพุทธพระธรรมขอให้มาดอกนาเลื่อมดอกเยี่ยมได้ .....แม่นแล้ว.........บัด
เฮียนได้........แม่นแล้ว........น่อ
กลอนลำลำ อวยพร (หลวงพ่อคำบู่ แก้วนำง)
(เนื่อจำกเป็นพระ ไม่สำมำรถลำได้มำกกว่ำนี้)
..เอาละผู้ฟังเอย สิเลยไปหน้าสิไปจาเว้าซ้าสาก่อน ผู้เพิ่นป่อนบาทแบงค์ แปลงสร้างได้ป่อนมา
ขอบพระคุณเถิดจ้า คุณที่ชื่อ.....คุณได้โมทนาแบ่งปันไว้ ผมบ่มีหยังให้ ขออวยชัยให้สาก่อน เพิ่นได้ตบแต่ง
ไว้ เจ้าผู้ป่อนบาทแบงค์แปลงสร้างได้ป่อนลง เพิ่นได้พุ่นเพิ่นสร้าง ได้ทานให้ 100 บาท ใจสะอาดเที่ยงแท้
ปานแก้วได้ปอนมา เจ้าได้ทานไปแล้วให้ยอยอยิ่งๆ คิดสิ่งใดขอให้ได้พร้อมสู่แนว...

